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 וממולש . סמו סו6 מיס נפ; סקס elp' 4, וגלויתוייספר וסיסיו ר,מכפיי סיהיס יחוייב "גנר לסגישתו,
 והחעוררס)ש (חדטסו (,ריו וממס . ו') כחג מח'ג ,'גטיק )קומר 51ין . כומן ההוך ))טון ק1דמיסר.מסכיתיס

 ל6 הסגמיות טס)סו,,ח למדוו וגו' תמוח הניס 1'קי66מי1 )6 6) )טון )טוי )ס1ן השטן כוה )הס סיסיהטי5מר
,otbn, הוספן מענין ההער טככר מסגי כי וגה blon גי סזגר רחוק )8 כן ו5ס . עג'! , וט מסגו ג8סרעגע'ות 
 ' סי%ע ".י? 6ג בגנפ" ס6יז בנציי):ייי 'מד מהשמוח 15מה סיסכימו יתכן )6 הנה עמסכמיי

 סנטוס "יי' ישי 8ייע e~1)ht טיי מציי ן קייטיססימת ו:,::תמהי:;:ן 'יו41ע ~tDDbil'nצ4:

 סר6טע 8דס מ,י18ח ע) ר.מ1פח ;חמוק ומעתה סייס. טדיסרק) המוסי המין טיהיה ל") , סהו)יי מה ממנו )הועד6),1
 : ס);,עח וגרגר) ספ)גס דור מוו הלמנוס ויס1ז , סטותןומיאס , קטנינו כוה טס 5טר התורה nhrt . כמומנעמהניס
שסר שטיו )רועמיך )14ן מנסרך ה5ו1טי המין )היותכי
 גס , רנות כמ)5כוח b(b כעמידתו שיו המוסרך % 'סקס )6 כי כטכע מדיני bwn )סי ס"טטרי הומןצמינו
 היסנן החיב וטה , נהקה) רק זה יסקס 1)6 הטרק כר5סיח טקךס וכמו נהכמה הט,מ1ח 5)כולרה
 % טיט ומן ))ס1ן מ)י"1הו סיקדס ימ1ייכ וככן . )טון כוסת חכ)יח כע) כ)ח' ותן ה5נ1סי המי, סימה610 רחוא כן 05 , ס"טטר מה כסי הטווסי הסלמות 1)הגעח ג1טס )קי1ס הינסרך מס n~pS ק1חס בו%"ע
Dts~nממך יימק )6 ורכן . מהודע ה61 ו~כ olpno כמה עלמה 11 כונה המגר כזכרי )הקות nliloa 
 נס כי וקמנה ;דע , מההוה היו )" )סוג1ח ע) 6נטי0 הסכמה ייעוו מקטר הנס כי . הטסנה עניןלמתח
 והטרוח ככוהי , ממנו העהק0 "טמר היה )6 מנעי היה lS'bn , מ1סכס היה לההלה )הס סכיהסלסלן
 טעמים ")פי 6)ף כוה חרני)וה כי וגס , מעקה כפסי נורקת כהיותה הקרן 6) ריחה טבע lrts(הלכן
 טךד וה61 , נר"סי0ו המיוה כסטר כסני הטי)וסוף סכחכ וכמו , ה"ה )" הי6 , מעה Stbnn סולקמען
 המועיע ההדס כי טו1זה b"the . ר,עכעיס ההריס יחר נבג הדין וכן . קntnptDh '6 )15יר6 10טר6ולוק
 לענוג יוכל 4, ת"פ , ככס על רומנס 4 היוח מור קמרה נלסון ג"כ להתלמד רעלתו טל'ס גי5 5מחנלסון
 פטיש 5!יי מוכן טס5דס מס על נכלן ד3ריפ 5ין כי ori . עירי כיסי ישליך טלק כפי קליו רושעילטינו
 כמו 5)'הן מוכן נטבעו ה5דס רק טבעיות שתי ול5 י3עיוח ל% שיין ממריח כעיין , שרגללמסיגו
 יוכ% )6 6טר כסמוק , 3סג1)ס טתהיינה D(nl'D 63מרגו הכמס 35) , המ17ח מס' כס;' הטי)1סוףסגי6ר
 סו6י) והגס . עורס TDI מעחס ורעו ורע ומטי 1D~f ומטי מתיו ימוס )" היותו ימי כ) ממס)ר,עחק
 4  מ0כיסקורס נסלח  סיסים )מוסכם 5"6 , 3הכלמ המכתש הים הפרדס רשיוןעם

 13פ1י
 פל נעתיר יפנס

 ר5פ פל סיס ער סעליני 1ל1mh3 5 51ח כל ימכרת. 3פלפפתו הרל3"ג יהלך וי 53ירמ המריט.לפסת
 bto , לפךוסו  לי סוף ריסון 5פד פייס מיחס מסיי  סובין סססכפת Sb DP7n להרך יקח ר3רטימתפ
 רנ"א  eltp פליי לחלוח יחר יפפפ שים  ימיר , חיומסנס הופסכוח ססגוליח כל קליו 5סר ויסגילססלכ
 6כן סם מהיות יהרסון הסה1ח  06 יטוס "ליס. יסיהס סנולס הקרס ימין טיס להיריח בי ימל5טר
 or פי כי ן יחיריט ולקבלת סשלגס It)DS סמיייח כטסיהי SPD פס לדיק , ס5דמ בפין osts  ר5סיחטחים
  סהייס סיכלות  סעפי וסלד הרקס סו5  סיוהסין, לסלסלת Dnh1 וקן י3 ליו יפ כי תפפתי נכון ויפי5פר

 ל3ת ש5 סנדלר 5נרימ ויי , פ"1 סימן טיחנ סררך על טכנפיעותיו 3פעילס וצקת וסגולנו ןסיפסייט
 פדור 5יט כל לביית גשי ידדו סס5ר לכי פיר כלטין  סט4ספריר

 כלסי
 סלכ והלס סיירם סו5 , טמן

 סכן הקלן עס עהס לכיס והן לכיס ימס'ס רכסי מ6ו מיעליו מקים היו (Slh'  06 יודע יפיופמנולפ.
 ר,מסחעשס העת'ס וכ) ממכירו 'והר הלמד סוס כמק ניו) מננו ימד נס ככס 6מח נ3ל'6ס היו)')ה
  מעלס חרא )6 וככן , מריס כסלה ר.ק7'מה ,7'ן הוא) גג7ו)ס יגויס הר6טומס 6נוחע כטס Pbירט
 כי 9SD  סיפן סבר כפו נמ!קומיו, פירש ולסוי פגר אומאס  פסחים הסיימו לשנריס ירטתיסירס
 . ההדס מ'ז מכ) וסט)ס 4 גייס 6ה7 1)6  לכס ימד יילד 5טר ריסיי.ם עיש פס ין מפלוססרנם
 6סר 'סר6) וחןכר 'עקכ ח6מר למס , מינו ט6ר ע3 יה'רס ש"ס גו רום 6סר 6'ס כוה ;מ61 )6ו6ס
 6טחע מקוס סממ63 ה)כ הו6 '0סך ר5ס לכוסס כ' 5שר כקמרך ה'ומסין כחט%ח חחס6רנך

 ליס עמו לסקר המלס סט לספח סיפסלח כמילחי ידו טמח שד ליוסף ספנר  סופך כן טל .גסטלס
  hw3' התרך )נ10חו  סוטגס 6ל רשל % פ לשר הרס ייפסק 15טל ננו 4ריס יחר פל נדור מןטכסן
 פלאש פל ירטשו  גייס קליו שיחס ר%  טס (~hih 5יח סיף כי להזריח משלי שיחיו יבייש עד~??
 יסר  סרנויס , סקו  הסקשק ר.עילס בלווך סופרי OD כמחס טל לסייר לפ5ורוס ומיי . יר.סמ!הסלנ
הל5. למי. פ3לפי לטי פל  פש פנלחי  פט פססכפח פ4ס טר.מכיפו לחפרו כשח סננן נש4  ספיריכיסיף

p'DDD לתשגס סים OSbh1 _ס5פר פס pbt טרב'ש  משק ot~b קורס השם 1)6 מהדורש נדור 
 ע) סרילמ t'Sb סכי6 6סר 6ח כ% סו6י) כ' , )ממסור 5ך סטחיס דכר זה טהיס 6)6 .)טק

 5ך ,סרעפת ר.סכמי
~)Db 

 (no(ot ק ע) . ושמד שנם כתנץמו עדיין ה61 סרי , לניס ר(פסכימיס כיוח 6ססרוח
 וישר: ס6)חו 06 סמ"ר be וס ע)סקול%

faD~n
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הכוירי ראשוןמאמרמפר4י
 ראשע מיום שהתחלתו הידוע בשבוע שחולקת אומה על השמעת החבר אמרגז

 המערב איי אנשי עם הצין אנשי בזה שישוו היתכן , כשבתוהשלמתו
 : והמכסה והקהל התהלהמבלי

 שיהיו או , רחוק וזה הכל, מן כהככמה אלא זה יתכן לא הכוזרי אמרנח
 אצלם השבוע ויהיה זולתם או נח בני או אדם כני כלםהמדברים
 : סאכיהםמקובל

 במזרת עליו אדם כל המכים העשרה מנין וכן . לשמוע רציתי זה החבר אמרנמ

 נחמדאוצר
 ע )קם ~q'el עוד הוגר ט) ,וכף . הסבר אסרבז

 גטין ר') . בשבוע שחולקת : 6מי מקוההד1ט
 סהה)תס גוסס 6נ! . מפין כצו נמו ג:ג1ט cintcמווין
 וגן , ר1:5ן מיס )כמהי) והסריס , r~rJ ר":1ןמיס
 !הס מקין ג(ג),ו ,הקור . בנה שישוו ה.תכן :שמיד
 סמורם: גק,ה 1הי6 מי,'6 5רן נזי . הצ.ן אנשי : 51הסט51ה
 סמערג גק,ס מס 5טר r'lvh;tt:lr 5.י הס . הטערבאיי
 קטת )יורטים ג11דע המזעות 15רן !הכ1נ מההי)יןומכס

 מוימ גיח1ק מוס וה רהוק'ס כיס 1מ5ין .גנ6ונר:י5'ה
 : 6הן נטתן אגוע סדר )סורח ג!נס ;הן מ' ממטממסרג
 כמסגו מהריו wnw(  "מד 6." 'היה ")5 . התהלהמבלי
 ;קסם קלס גני יג) ר') . 1הסכמח הקהל : הקהוה"חי

 : 1ס ע) ויכרמויחן
 לכנריו כ1זס . 1;1' כהפכמה אלא ,ה יתכן לאבת

 מסג) ט;6מר 6ו , ,זדיס סני רק גוס טסן51מר
 . )ס6מ'ן ;";ס 1)6 רה1קס סגרך 011 , וי ט) וינג'מו;%סו
 ר,, , כמוגרס :ג) ס;6מר רק גוס 'סוג !ד ;ט5ר )5 גןע)
 15 , הר5(1ן 5דס יגיס . 5הר מאס 1)5י גורס 6דס גר'ג)
 ,ג"כ עלס גני );) ah ס.ה 6מי r'h וט  ,וקת 16 ,גה

 : )גסס סחה)ס סיס וה51 עמסקג!1
 יק ג16 )6 הדגריס נ)נ1)י ג) . לשמוע יציתי זהנפז

 )דגי ה1ד6ס נחת גשמן :5חס מס :ה דגר)גרר
 טכס גס סג) ממס מופה 'ט עור . העשרה מנין וכן :וי

מנג'ס

ובמערב
 יהורהקול

 בשבוע שחולקת אומה על ד24מעתנז
 6סר )ןק סכי צנרתי ע) ו" .וכו'

 מהסכמת )סונ1ח אמת ע) טהסכ'מו גק1ךמחדגרה
 s~r3 וטסרמ;י , וטון מכוהי )טון ע) עס מנקהיעם
 מקוס ;ט6ר עדיין כי גר16תי כייי ה15חיוהני
 6דו;* דגר יסיס ססנו)ס, ר6ט כשין גו,טקטק
 מקן עס הסמע דעה ויהוה קומר יכיע )מתההס~ך
 , ויטטוס סגלו נעין המלך יר6 , וגו' סי17עכטכס
 ממוז elon הצין אנשי בזה שישווהיתכן
 DP י"ס( סימן כ' מקמר טיתג6ר מכמו מורםכתלת
 )ה0)'ס מח6ימיס טג)ס , המערב אייאנשי
 יטס 6יפ ילכו העמיס גן ונס , הפכח כיוססטכוע
 דרך היות עס גסי"ן טי"ן כהיקף הרגתקרי6ח
 1 סמ0רחיס סכוככיס כטס סימיס 60ר )כחחק)חס
 דעת )סי 6דנוח ע) מורס כסס 6' יום קרי6חטגס
 כנסע גע) סמו קר6 רוכי כי , ריהוט) הטמא ע)קנח

 מ% ק נוך6 סגח6י כוכג כי כהוד ומטחי .הכתוב
 . תמו ע) נקרץ טס0גח )6 , הטבח גיוס מוט)היפחו
 סגורת סימיון )סגעח כי , ס1רל'0' סיע"'מסיח טחי הן כ6ש סטורנה נקרה ההוט כג1כ3 גיועוד
 . מלידס כמורת יהסטר

~bb כי f)b~ 'גח)מ פ 
 פ) סונ,גיס ס6ומוח ג) . וו") כהכ מסיס 1יסטען

 וגיהק , כן )6 טכח ויום סמ0רהיס טמוח ע) ססנ1ע שוח טמ1ח קר16 ה"ומוח ואס , הנס כמסטר'טר6)
 הנככד היום )סס סו6 גי חכורס סס ע) P~NSb טסי ויגס המסטר דרך ען ימים המטס קרגוערכי
 מנס כי , ,מדו מיטלפן 61)0 . כגתיגחס מהמטיס והסמנך הטיפין גי מכ"ח "1הו קראו סנה 1י1ס ,גטכוע
 טסכ הו6 סיום טכ3 כ' גענול רגיש יוס )הס Puno ימ' תמדת גר6טיח גמלתה מודים שינס  הפיולנעי
 מככ wiib סנקר6 סו6 סרקנה טוהר ממס כוכב כי ודע . Y'D , דנריסס כפי ע)יהס סרטון )1 ויםממת
 כחמש 15 ר") והסכמה. והקהל התחלה מנלי : ג"7 פ' כסי ממה גוכג קראו המפרה ונס .סהס

 : נגס ע) )הסכית מקד י1טגי כ) ימדו טיקה)ו והסכמת הקה) 15 , גו מחחי) 6מד מקטן
 סדתו סטקטח מהיחס 06 , 6הח )רימוס וט סייומס אוח );ותר סגו(ר' )ו נהר . וגו' זה יתכן לאנה

 . 6' סי' נ3י6ור ~o7p כמו כרופסה מנגוח ;תר ;תן *סרבריס מיוחפ סל5טון היוס כן )טי וסהיס , יומו 6מד כ) %3ן 1מססר0 )כת גהצי ממטקה גטיכמכנע
 ל~

 נל6ת הי6 6הרח מסנה obr טהיחה
 ורגו 11ho )1ט3ס ,כלפר . ו") ג' סימן כ' מקמר ממכל  דגרו 5סר הדגל סו6 . הסגמחו ען רסיסט'!סרט1 רי* רמ1ק כי 6מח, oSnnon וט ע) טסוסכ0 סו6 סיטר ר.טכ) 146 ויקריר כ1 יכמר 6סר 6ח b")P .מעי;י;ו
 ר,6דס )ג וס 610 כי עין יקמל 706 מין 0) עליו "מד )6דס 30 פהק) . לשמוע רציהי זהנפן : ע"כ , מטמע ימי כטגעח 076 כר יהדקו )6 כן וע) , 016 פוחס יסד ג6טר סימיס סוטריס היו "7סכני

 חס6רס ירי 6ת )רג16ת הזוחי כ) נגרי כיחס %ר sb הנעתי (nhr )עת 6מ;ס כי .וסגו)ח1
 כזע ס" פניו "ח כנקטי 6רפע ו)6 "מהיו מהו 0עגר 1גמעע 5הור;יח היו "ח 5QO "טר כמסגושסמיך ועד . וכו' היסויי מחלך 16חך ר61ה 6;י כ"ח סימן המלך , הטמיני )מלכת )הסר כ5ח מ"(הגוסס
 כ' , עטיהי bD' כי1נ6 1כג) רימו גחן ;רזי כי , זל קמ חט1כחך הנס 1עהה . ט6סר0 עז )ט )י)ר.רמיכ
 )החגיל OS3p5 סונמ משס כי bPI , מענף כ) מ 0יחיסר כמס nllloS 6הכס כע3וח1ח מטגוניך 6דסגמנ)י
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 6ז לחהבוחשי ראשוןמאמרט2ר

 : בו ממתחיל מקובל וכהוא אלא , בעשרה לעמוד יביא טבע זה אי ,דבמערב
 הודו, אנשי על שאוסרים מה זאת אמונתך עליך יפנים לא ואיך הכוזרי אמרגם

 : שנה אלפי סאות להם יש כי אצלם וברור ובנינים אצלם יש מקוטותכי

 או , מוחזקת באומה זה נטצא אילו אמונתי עלי מפגים זה היה החבר אמרכם4י
 . זח ימצא ולא . ידוע במנין מחלוקת מבלי הכל עליו שמפכימיםבספר

 דבר אצלם ואין מופקרת אומה הםאך

 יקורהקול
 ;טעו 3)ט

~'DDb 
 ידו orn ריס כ"ט טיס .

 כי , נסער "1'3'0 ייברו כי ישטו )5 יסר",ונגר
 )סנוט )נו הו6 ר"ס1ן רטית גע1)ס ים סלק3)י

 בחר המ"ר "3יהס כי )כמנע קר1כ ובכן .ההדס
 , מ,י5וח1 "וחוח SD עמדת "סר הר"ט1ן ה)3מן 31" שמטך ס)כ הו5 ס1:ר;1 גמ1 ע3ר 3נט1ןהשנס
un)htמעה ועלנו והנו , מעקהו ;והניס ,רכו .ב"י, 
  העשרה מנין וכן : ה5דס כג"ח ;קר5יסהיו0מ
 . 1כ1' עליו אדם כלהסכים

 ה)"
 וקח 'מקור ההגר

 ו"0 )וקהה המין מן כי טיס טיס ע"סהםנ1)ה
 ו,ה הס13ע. מן "4ה והנץ7מת ה"מר1;ההרוייה
 "סל "ת ותנן 1115 טמעה להרי כי )1 סכ)דרכו
 סרס מנר ופרסיו ההוט ע! רוויה המקך )ו)קם
 גס האיר , מ"0 סימן כמיוגר הקר1כ והמניןהטיס

 ;0)'ס כדנריס יסך המקך דרך ורכו )חיוהו"
 כנוס"

ההו"
 עד ההוך הסנ;ון סי ע) וגלו מקו נס , עגמו

 04 לסני כן קמרי ונס סכי5ר;ו, כמו נ"5סימן
 וזה . הקו הר6'01 גפת' נמסך ואמריה )מרטס0יה
 הטניס הקף כמנין הויה היחס הטורי ר5ימג'

 )עומסו יגס" והמגר ,וסרטן
 )הני"

 6)ה ר6ע0יו
 הנקרך D13CO הקף ט3ע ומני עגמו ממנין טכעמנד
 המלמר מ"ג 4 כט)'ס' גיבני הקף המגרה16)

 כמו , 6ץ )5י31 המסתה ימי הקיטו כי ויהיהכחוג
 . הטה )תק1סת כקמרו הקף 0קר6 הי6 גסההסנה
 ממר "ג מס ימס מתיימס ר"יוהיו )1ט5אגה
 Of 1כ) ,המקך

 ודונתח . העודף ס)ימוחו תמרון הו"
 63מלו כ, סימן 3ר3יעי עוד ישיר 3כ"ןזנדיו
 סמסכימיס ה"הדיס העסרס בסוד ה,ה 3ססרוהגנרל

 התורות אנשי את מכעיסים והם ,ברור
בכסו

 נחמדאוצר
 השמיח וס51 , סתר 6מד )מ;01 מוריס ומטס קרס עדמטיס
 גמדרגפ והט:ריס , 5הד גמדרנה 1הטסרה , 05ן גחוהמסטר
 גמדינפ 1מ5ה , מ6ה טד וגו' :!:ה נמיינ0 :):.ס וגן ,סיס
 גני )ג) הזרן 1ה ט) ההטנ1ן יהיה למה . חמיי וכן6מד
 מלץ ;י )ומר המא "כ 6ן.!י . 1ג1' טבע א.וה :סטונה
 סגעס גגי טהור סמן נד )1 י" וה ס)ט;י גססןשתגעה
 !6 "ס . סטרה גמ,.ן ;5מר מה , !גהג1גגי

 טפו"
 מקיט מק1ג!

 : )ך דט אתה :מטה הקהוה )ג5ר סרסרתי מה 11ה ,"מד
 גחכך הרהר (יגס אוי גלמי . 1,)מגמ,.1 :נבגדי סוס סגין מאון . עלקי יפגים לא אדמ

 1ה"00ס מסרנן )ס1ן פנוס . סנט כמו ג6מו,חן מסטוהסרן

 : ;נס טרן סיירך גמ1ס4גמ'"
 נדתך תריס גנמוסיס מנמוקה . מוחזרת; באימהנם14

 שמסכימים : גמכמס ומסורסמיסכ"כ)
 : מגרו מגס 6,( ג, מכנימיס ה5ומ01 ג) . הכלעליו
 מ"ע י: גי גו כחוג סס'ס . יריע במנין מחלוקתטבלי
 (pelt~" אומה : ז'מ הגסן ),ה וכןגן

 1ק)י טוט,ס .
 גימיס ,רה טגודס עגיי מן ה;ט"רח סן,ס 161מהמדעת

 וגיס , 51ג'ה 1ור4'6'ס 16 הקרן 06 מ)16 6(לסקימוניס
 5טר ע'ה 5גי,1 "גרסם נימי טסיו DD'1 ;'ע נפרקממורס
 . קימוויס );יגך וסם , 6)הו0 סם 1הגוגגיס טסטמיסקמרו
 . 1thh 1מק))ן מנרן'ן 61נרגה )1 (1Dh גומם( סה'ו,יס טג1יס ענדי )מן ס"ס בעגור ה;) לגרפס סג) ג6טרוע')
 סעפם 6נ:, י,נ מססכיס הינם טנר6ס1 מה ס;';w~nh 1וסיס

 h'x ה15מס ס6יי0 6)6 ט)'1 מ"ק 51'ן , מורטוט"י,1 מי 6)י1 סיחיהם קד ג5גוהס( שי') גו וכמהגיך)הנזי)1
 ,פון גק1ה ה10ר'ך גכ1טרי סררן גק111ח ,פרו 6טרהטפ)ס
 קיוט ט) מסיד סטפ)01ס הרי . טג') , דרוס גק,הוהס1דייס
 טכיגיי hnil~ch מקטון מ1טקר0 )סר: וי: . 6.זרומקיצן
 . ברנר דבר אצלם 1א'ן : 1מונפס קלת )ס1ן ופ6 ,)א,)

6י,ס
 : וגו' 1נמערג 3מ,רהע)יהס

 רדיוס סיבי" 4 יסטיק % דגר 5מ010 כרור ע) הטס 05 )'סו) הרונה כ) . וא' יפגים לא יאיךכם
 )היות ינועו נןון ע) עקכ 'נוד 1הו5 , ע1ו )סדרו להעמיד כן נס יה1יכ 5כ) , קינתו מיזגע)

 מ,ומוחיהס Ots כסחרו רעים ה)ומוח וק) קט01 נ,רו0 ג) מנקיו ויכע) , 5ורמ ע): ilb'De דרך עמ' נחס4
 (DDW רפויות רזויות  גייו הכ6 כ) עם כי , גיקלו מסט המ)ך "טל התה )6יק יעטה גבה . ;מחמו"יס
 הגיש 5ח ייט) מסטת )16י ה1ני6 קמען מניחו 6ח עורר , כמיוטל וסרטיו המד1פ געתן עזיהןדעה!

 : סקדס 3מה )מרננו ס1חל'ס כ)ח' ;מטט 6טר ה'מ'ס ד3ר' מסר מנך ,3סטק1
 קמרו כעד ברור דבר אצלם ואין וקמר , npfne, כ;נד טופקרת 5מר . וגו' מפגים זה דקיו;כמ"פ

 מנכס והגה . וט' הב) עזיו סתסכימיס שסר16
 מעין המוסקרח ההיל )"ומס )ה קרה סו"

 טהרי . וכו' ידמו "1 וכו', :'0ג)3)ו מכלי עטרה ע)יו היסכימו ""6 כוה דגר כקמרו מ"מ סימן )מעקההמוזכר

 מנסי הכ) ע)יו יסכימו )5 הוה מספר הן , כסכו) (nSv מהסכמה שנך גי . ימד גס otb)nn כני נעדרוכ*
 כמנין כריר זכר 5נ)ס "ין ומגני . "הר ממגין ODIDI מונה ו,ה , ועסיס וכך 3כך nDIDI מונס וה ,מהרוקח
 כוס דגר oi~b )כלר סירגה מי זגגי )דמם 6דס כ;' סהלמוש מב וכגד . מ,ה כדו) געינה כצו) )ןלון
 אח מכעיסים טהס מסרנ)ס ידוע o~b וכ)עד' . מוסקרח ק'6 רם מומוקת ou~b י 15מה ה, ,וט'

אנשי
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הכוזרי ראשוןמאמךמפר8ז
 ותחבולותם ואליליהם בצלמיהם אותם מכעיסים הם כאשר הדברים אלובכפו

 האלהים סאת ספר אצלו יש כי שאומר למי ובחים , להם מועילים הם כיואומרים
 קלה שדעתו מי בהם נפתה , אדם מבני יחידים הברום מעטים מפרים בזהוחברו
 או , שנים אלפי עשרות( )ג"5 "עשרת מניני בהם שכותבים החוברים ספריכקצת
 : לזה והדומה , הראשון אדם של רבו היה ושינבושא"ר , אדם קודם היוכ. ואמרו , ורואנ"י וצנרי"ת ינבושא"ר שפות שם שזוכרים הנבטית העבודה ספריכסו
 מסכימים שאינם ובעם מופקרת באומה עליך טענתי כי אמורי הכיזמי אמרמבנ

 כאשי והם בפילוסופים תאסר סח בזה, התשובה והיטבת אחת, דעתעל
 כהמדאהגר

 onnthn ולמגריס , גטגודחס 5הה דעס su מסנימיסשנס
 מקלוס עמוק רק , ט,יוס 6מהת ט) 6והס 'קמיו )6ג,ס
 סס 1);ן , קדמו,יס מס 15הס טוגדיס סיס טס(מ,סדסס

 נהיו( סמ5מי;יס דגרי )יהות גר' כסריס גרגרימשיגיס
 אותם מכעיסים הם כאשר : סחורה 61וסיסטו)ס

 nco~ )1)מי ס1גד'ס גסס טמ6מר .בצלט.הם
 ט'; וטירח

efinbג(ט1ח מודם 6תס :נס רגמו . קדמ1;יס כסס )%מין 

 1') וי,למנ'ס . וגוג סג) טו';'סס ;, גן 6),),ססוחיגי"

 (ס וקמר . 1(ט1חס DnDV קרון לנרכס ס5רין ססגמורי
 ט) נג51ה1 פסקם 5('יס מוג'6' י5הן טג1זהס גספר'טומ61
 טס סיג )ס טהי0 ר,ה'6 ס5('ר0 )1 סג'דס fnht , מס8ע

 , גמקימס 6)וס )סיגה רולס סיס ~hton זוד6יס וסם ,סיגרית
 ס61 לוס וי5מר1 גיניסס פטפטו ס7ייויס )ג) "'נהוגונוסו
 למי ובוזים : כגריס סגלי 06 ויחמס , גגכ1סי0ססטוג

 otlpn1 5ני,1 5גרסס דח מלע"ס פסס ומלמר . 1ג1'שאומר
 . ומהוברים : גערן 1ספ)יס ;גויס (~entf 155י ומלשןגרס

 : מקו( )יטפיס otnr סוגרי 1,1(יק1ך ימו נכוגג,ס0מ1ו,ם
 )חוק כדי סיתיס דברי נמסור . שנים אלפי עשרתסניני
 זג) וגו'. שמות שם שזוכרים סטו)ס:. נקימותסעוחס
 ס)6 ומקמו , ממחט מ5מ,וי סלמה h(c' )סגטיסגוווהס
 יחס מגיסן 6ע גי , טווס מטס 6,ן ט'ג סו6 ן',ותטס

 : 0ט1עיסמן
 . עליך פענחי בי : וגיח חס ט6ה ;)וע . אסורסב

 . התשונה והיטבת : רפס )יקםגלחי
 מלגד סקדמוה י6מי;ו )6 כעולס :ג;) מלמרפ6זיגס
O'QU1)י ,חג6ל , 0,לן גק,ה 6טר ס;ס%י0 ומעע גסס; 
 האמר סה : o)lnr טועים וסח רק קינוסקרמ1ת

 רומס 6רן 1קטוי מלעסיס סי1תס טס hh .נפילומופ.ם
 נודעים %ומר . ,ט' הם כאשר והם מהוכמיס:מעמיס

 יגריס 'גרו 5% ס6פפ )נקט ימיקיק'ס גמליםומסולסמיס
)חוק

הם
 יהודהקול

 . הסורה מק)ק)ח והפיקס וכו', התורותאנשי
 , מעטים ספרים בזה חברו כ' hw גסוניסף

 )6 וככן , כעניש "י0 כני סרגיסו )"%מעוכם
 . הידוס )6 ומחכ) היטוכ מן 15תס )עקולהטהן)ו
 ר6ויס כרחי 5י0 מגזי יחידים הברום כיוגס

 הקמח מן ,;טוח )הס ה61 ;ק) כי , ע)'ה0)סמוך
btinnStהקוס כני לנרה ע, המקך 175;י ועהס . כ,כ 
 המה רכה כהמס סהס )סר5וה )כך טיח וכרת5טר
 י,פע'רה 5טר נהמה סקל פטר כ3  והעגלה ,)הס
 )דקו מטפט כ) ו)ע1,ס 5מה דכר רחט )הניעכטסה
 הגבמית העבורה וספרי . סעו ההומס ספרס)
 טכחכ ממס ע;')ס קוה ע) עמתו הנכיר,5סר

 מ)6 הה51 ססססר )5מר מהביסי 1)' ג"כ ע'המורה
 וכסוף רוהניות וה1רדח ט)סמ16ח עט"ח כגוןסנעונוח
 מהכני כי ס0 וגר . כקורך סס (tbgn ,וכיו61
 התריח מן 6מד ט"י)ן טסיסל מה סהו6הספר

 סרס כ;י;וה עמד 5מ)ו"י סמו הסס גימיסמאנוח
 סי' היכלן" OP ריכ )ו וסריה טנף, 5)ףעטל

 ס' גס . וכו' מקומו )קהת רנס כימ6נור5נ1)"ס(
 מיני ע) ס1ככ סוככ ההוך ססססר כחב מתולו

  והם , יידפי לט3ירס  רטהס כפי מ1ע')'סכטוסים
 ספר "סר המח1עכ היגר ומבסס . שמורימדרכי
 י)נצ כמין מין ירכתה פיכס  נירי ס0 כיכקמרו
 נערה כיד להרכיכו ירזה 6טר  המוער  טיייס)ריך
 . כררכם hSn ט רוים , מטנה מטנל יטגלנס  51יסיפה
 גדילן  סגפט י5טי הרכש  סררך ים SD  פירסיניס
 עדיהם 'חט 6סר  הכ)'הס קלט קלס מן f'p.וכי',
 . 'ריש סמbnwl 5 ההוך ייסטר עגיגי ע)וינמקו
 טרח ה'וחס קטר עכר'ה b'o ;כסית מ"ח061

 געממ הכסס מכוחי הכטנף וסעודת "סטר 6י כי ג6מרו סמולם סס סג)ס מס כפי , הכטסמרסון
 וק , )טגכ יימטהו מת5 כ3 וכן ל"0 כ) וכן , פקור גוככ ממרק ה)ממ סדם י0טכו טה0 ר") ,סכ,כגי0
 וילה , ההול )כוכב ענויות מיץ י,0 , רישוף  )ס0  יטפס 16ח0 געסוחס 5טר nt)ana Onoימסכו
 יהמאפ כ"מ  סל%כש  אסי הזמירו כי כקמלו כ"ס ס' גס)יסי מעטיה סמורה טסטר וכמו . ארםקורם הי כי ואמרו : מ)טווו ע"כ , סנר,ס מה );ו 'עטה וסיס , הע'טון 16 הסוף סמ5מר 16 הה61משע)
 o~b , 636, גגי כס% חקנה מוש עקד %ש  ~olbn  pnb ומסט  שלסיס,  כס %ל%  ססספימ ןספורן

 : וכו' 5הו ממאיספסס
 ווויפבת כדבריך סיסים ויוגמ , )כרום מקס מאח נוס ר, וא'. עליך טענתי כי אמורסב

nalen"וט' תיאש- טה : עליה לסמוך כדקי ס6ינט 610 כן כ' , דנרח הטה נוה . 
 יחשש %סס כי ר"ל הירקריק, יפהקר מן  סס  כלסר סס הנה גי )כרום, י יתכן )6 % הטנס מטרה63

 יי-ף הימהרה  פההרמ לפייו יסיכו ן  נרררלסיכסמ
 'י-

 איי
 ייה"9-

 מהזחח י)ח' -'"יף" ב"ר
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 7ז לםהכוזרי ראשוןמאמרספר

 , לעולם הקדמות( )נ"6 "והקדמות "הנצחות על והסכימו והדקדוק הטחקר מןהם
 שאין דבר אלא אלפים אלפי ולא אלפים עשרות( )ג"6 "עשרת זהואין

. 
 תחלה לו

 מעיו(: )כג"4"ותכלית
 חכמה נחלו לא עם שהם מפני , אותם להאשים אין הפילוסופים החבר אמרסנ

 והחכמה , בצפון השוכנים יפת סבני ויון יונים שהם ספני תורהולא
 ישד. שם בזרע אם כי איננה אלהי בכח חטוחזקת החכטה והיא מאדם ירושהשהיא
 מוכרחי פוחם נחכ)3)ו 1)5 וט'. הינכשווככר
1D'D6"ומא הנצחות מנה כי הנהן מקין 151ן . ס 

 הסטור 6'ן olnb כי , כענין הן שרטת:חזכלית
 6ני כומר כן ע) , ו3החה)ס נקימוה 11)חינכלן

 : ססמעהן ע) הגו,רוה3נוסה5ות
 להאשים אין הפילוסופים החבר אפרגמג

 11 כהסקך אכוסח יווהו . וט'אותם
 רזוי כ"ס t'DIDl)'bo כין 5ין כי , הכמהכוחוננ'
 , מרעהו tDO'Vh nrnhl ווכחי החט)כשחו ע))כמוך
 וסנה . ממנו מהמח5הריס )6 נס 6)'1 מהקוימיס)6
 דעה Sh 3מהטגהו )טה )6 שמיו ג3ר "סר0ו6

 , נעדרת הקאה אמהה 6),1 סהיהה מטני רקהק7מוח
 ומטורסמ1ה מקוכ)וה והזח יורסח כ5ומס היהוזיזו
 מכרי וו0 . 0מןוט POS"'1 מקטיו משנח היהכמום,
 המורה כרכר מכריע מירח העומס קרמות ע) )61ין
 )ג5ר מטרק ומס כוווחי 11"), מסטוי ט"וטרק

 נטי העו)ס קדמות ע) 16)ו מוטח "יןס6ריסטוס
 ס"ין 'DT1 עגמו "0ו5 ר") , סועה כוס וצינע ,דעהו
 4סר והראוה הסס ומהסטנה , ,0 ע) 6ש"ח
 , יטר %ימס שטס וחטה ירא 6סר הס "וחסיזמר
 6)גסניר טיהסו3 מה כב' nipbDn מעט יוחרומס
 הטרק ו;) .ירו'

 ההו"
 נענין הים 6יך כאירוס מכל טמח1כס הט',וסיףדברי הגי" נסס . ;;ה ע) מיוסד

 נטרק גס . עניו עיזך סימה מ76 תמוסק0הדוט
 ט6נ6ר 6ני בו 6סהז) 51סר , ו") גהנ ממנוס"1
 כככר חורתנו, יעץ ע) מהוןס סעו)ס טיוחכ'

 nt'btDt)'bt כקן ההן ,טסר6יוח גמוע, קינוג5רחיס1
 ' ירע וגט' . לע , וט' ינטרו לגיס כקם ההןהפיין ימ61 , סוכלנו כמו מענין שין ממס ילקה6טר

שהוא
 נחמראוצר

 יטס ט) ט6יוס טלפנן ר') . וגו' והסכימו : ז0סנהוק
 ייגס סוכוו סגר י"ג, גס.מן ג1~;ר וטע 1"1)קיס5הח

 מוחל 'ותר גימר . וגו' עשות זה ~א'ן : קימורןוהטופס
 ono ,יפ) :5י11 5ומריס גי , הסיד"ס מן סמדוס'רח'ק1
 סבר'ס )מוין ר') . והבלית : ההלס )ו סחן רק ג))סימן

o)~uonפ 6'ן ענק ,יו5 , (י;)ה מקער טוס )1 5ין עומד 
 ימרג ט)5 ע) רשית )!ר" יט וגס . anh זה;) ,תמזה
 קיוו 1נר5( )ר') 0~ס ט5י;ו מקמר , )ו1מ יטמ~ד וק0ט1)ס
 סיים גונר טהפי1~סופיס ווט . וט ()פוי וסקדמיקס,,היוח )נוסחי ונמכך . ספ')וסופים גסי רני) טס61 ;סו ,1פכד
 ויד נגור )הינה הה) ס,5 גי להריו, וי,מ:כיס5ריסטו
 )1 סקודס 6ן)טון 5מ1ס . סקדמוס למונח ט) הגייוח5ח

 מלגז , (ntsh1 וגמט:ס יאורס גמיוט uwhaיסיעחו
 : מחגר גדגדןס'1 ס" ולקמן ממזג סיג גמויס גרגר , קרוס גימרסס5מי,ו
 ונס וגמע) גמרי ט)6 וזח . אוחם להאש.ם אי2כקב

 סמסס,4ס הננג'ס שסי נמן , סקרמוח )ס6מ.ן)גס
 המסייס ~יעחם מגמ0ס 6ג) , ק31יסס לפייס 061ג5מ11ס
 תלעיס סגי6הס סי5 5גוחיסס יקג)ח )0ס דרן מויסמנוי
 6סר ס61ג'ס 15טי "(om זטת 5הר גוה ינמגג1 .ס"ס
 גר6סיס מטסה סתרי הגמת . חכמה נחלו שלא : ,151מכס
 o~llhn קג)י 1)5 ר5ו )6 עיויסס . תורה ולא :מ'1 גס" ;נוגר , 5יס מפי 5יס כגולם ליחידי למוריס ויחן5(ר
 pynw שמיס מן 4פר וסעיף סנרו) וספקת ס'מ סדמעמד
 )גס גסיייות סוכו והפיגן , סובין ס) קוקו 05 למסעיס'

 pht . נצפון השוכנים : מקירקס Dhtst 5סר 6))שמין
 מ,יון גי6 סנקו6 גצי רק ולסיס )רות שפסס מקוס,ס
 סגו)ס ריס טס , 1') נ'ס גסימן גצם , ומ גן טס יים6(י
 ontulnh 5שי סטווים ס5יימיס ייני חסן" מעיומ

 % והם ופון sh יפת וינן oh~w 16מח גיטן 5רןוממרמס
ירו:

 עוין היית ע) ממוריס 6ריסעוס מבמרי סיחיו עןנט6
 הטסות וכט31קס , )6מר oSho כדנליס "י ע) וחכות דעת מטיו עי , גידיה h'bll 1)16 6ץסק7מוה
 וס6 . ע"כ , ויסיח מממחו סחהוק מטומע ע) סדין מן מחוקן DDt היתר )סחירס ונמוק הנבכיות0מעו)יח

 ולרהט . חן מכס סי ןגרי כי גהיקך וס05ו ככס ע) )וגר עוד מוסיף כי סהוolpn~ 6 מן ורקה עיניךג6
 סמנ~ס Sb ותניח וקמח . סמה רנ1פיס טרקיס פטמה וקחו ע) ההיום מלמר כשריעו כסמו עםמורו
 מכרעם התוטח היות )כסחי יצורו וכריתו ק17ט "מרי זגריו סמרו כי , 3י6ורו ע! יהנו 5סר oraשכהר
 המנר לתרח סומם היתה ע' סי' כחטיוחיו ו") סרכג"6 וכסי . הסיקס הקרמות הלמנח olb (6 )כ)שוח
 ט63 נקי כ"ס 0")ו ר.עגיגיס כנט)ס otDl~t)tnO מן 6הד etnbn חיגי וחני מס ג"מרו הצח הטסק6רקס

 מסק הסיק סס6ס וקין . בצפון השוכנים : נל'כ , וכו' תמכמיהס הכס קכ,ח ו)6 וגוליי וגריכריהס
 5ר1 וממדחס tP'Ditb 5טר הטויס ס6ק)ימיס 'ורט טסות מסני נם סגו)ח וטס 1'כ סי' כקמרו טס)6)הי
 %5פ הוקחס קטר . אלהי בכח nptan : וט' דרוס ") ומס טון 5ן יטה ו'61 הגמלת nmbכזען
 כו npfntn טהר 15 5נוטוחי מזח עקרים ע) )עמיך טרכה 16וט יזע )6 ")הי מכה נמסכהטסים

 כוס והרש . mbinot מלכו )6 כ' 6)ה' עלון ככמ ר6סוג0 גס סוכת מ' גיד oprnwn 16 , גסייממו'קיס
 : )'ס סימן b1'V וכמו זטמור0 ככ) ערוכס ניגס מכעס רוח גפמח ג6ט'1 נפה 6סר ~re כמע '1'ר סגוכרשוס

לא
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הכוזרי ראשוןמאמרטהר8ז
 המו , מאדט ההיא המטלה מן תפסוק ולא החכטה פסקה לא , נח מגולתשדכא
 פרס ואל טפרס אליהם החכמה ונעתקה שנברו מעת אלא ביון החכמההיתה

 לאחר ולא לכן קודם לא ההם בימים הספורססים הפילוסופים בהם וקמו ,בכשרים
 : עתה עד מפורסם פילוכוף בהם קם לא לרומיים המלכות ששבה ומעת ,מכן

 : בחכמתו לאריסטוס נאמין שלא טחייב זה וכי הכוזריכקאטר
 בידו היהה שלא בעכור ומחשבתו שבלו את שהטריח ספני , כן ההבראמר

 עד )ג"6 "וסופו העולם בתחלת וחשב , בהגדתו שיאמין ממיקבלה

 נחמדאוצר
 ח6מר טמ6 . 1;1' ב.ון החכמה היתה ולא : ט4ג ,זוכם
 , יון כגי מט"ח גטיוין חקסן6'ן

 1ס)"
 סריס מ)6 מ;מהס

 ו6ס , הכמות מפי טגטס גג, תמ"ס ))מנד 'גוע הליןוג)
 מקנס )6 ;' )1 רמו )וט , גהרו 6:ר ג;) )הקמין ד16יק
 . וכו' שגברו מעת השמוח: %ר ג;) שאדיס,61,

 פרם ואל : הפרסי מדריו( המ)1;ה )קם מפקדון")נסרר
 ועט , גג) מון מנ,:1ר סמ11גס )קמ גור( .סכשד'ם
 מקמר (סיס ו"ריסטו , סמומה סחי ;) ויקהוסממניה
 ,ודע נכנר סטווים ג) )'י1 סג'טו כקדט מוקטן~גביר

 סב) טמרו וככר , יטרלל מגני )אדיס גטתקס סחכמסכי

 גמהק וט יטפס 1סחגר . 6חסטו )ידי סניטו חמסקויי
 חקו )6 טיס )" טס וט האדיס מן , מונן ממ,)6 גי)(111

"(1
 5(ר מסלמס ג.נ )הס הנסס 6ן , מע"ס nc(pIn ')דו
 1ס גיער ג' מקמר ס'ו וגסי' , יטר") נוי 1סס טניססלטו
 )1)יי"1וס נימי . לרומיים ההלכות nler וסעת :נפייס
 גנם )6 גי ר6יס 11ה . וכו' פילוסוף ana קם לא :קיסר
 ;"(ר גי סמכמות גב) הי) נגרו מלגס סו,י"1 "(רחגמחס
 )מס )(16) כין . הכמיס וסכמה )רומי ממס סס(ייס;)קהו
 יגר גי , D'1eDc טס סט1)ס חזו( ש"ח ג'; )כס הניטי)6

 : טזט 011 , ;(תם (p'p קג)ס רק )גתוג מחן )6יגס
 סג) ע"פ ותקמר מס ח6מר . וגו' מחייב זה יכיסד

 וכו' , נדו) מיס ה'ס ט1מ1 מקז ט5ויסעו'לעיס
htoט.)1סוקייס סקטים מקד סטטוס קימות )נ"ר יז סוג : 
 . שכלו את שהטייח טמני : ,1 "מין "6 1"י . כןנמה

 1mhi 6(1 וידך )רעי יורו )1 (היה ה:;)ר')
 סטמ,קס סמקירס 1"מ ע) )טמור 6דס נסג) כמ 6'ן גי ,)פויס
 העולם. בתחלת והשב : למסית וקכלס סננו6ס טסטמלגד
 : גטו)ס יגרילו טין ו)הג,ן ס;)1 6) )ק"ג י"ס סיססו6
 נססו נגה ג) סיי,וס1פים 16) סב)) גי , מויגט .יסופו

1Des1

1D1D
 יהירהקול

 הסגולה מן תפסוק ולא החכמה פסקהלא
 6רן עגי הרונסון 5זס סיס מגי . מארםההיא
 ויוהר . טקךס כמו )מנגה וממט הסנוטכהמי)ס
 ס5,הית כחכמה וכה 5סר מטס כי )פרסנכון

 ohlol 6, O~Db 6(1 11 מן , ט,כר;ו כמור5טוגס
 קג)ס הטה)ס)ות דרך 'הסיף הסנו)ס מןחטס1ק
 . טרם ע) . שנברו מעת : :npp קה"תמורטה
 : מפרס 6)יר.ס ההגמה 1ועתקס ")יו מסמךמהו
'QP,הפילוסופים : סו,כריס נייגיס . בהם 

 ששבה וטיסת : 1ס.עה1 כ5ריסטום .הטפורסמים
 כ' הר5ט1ן )מימה רכה ענית 6ין . וט'המלכות

 מסטטוס, נס מחמו) נס סרומייס 5)) היסס)6
 וטחנם היונים 15) תמ"ס סי1תס טנמקוס כמחו5כ)
 ero הקטון ורונמח . הרומ"ס "1) )היותהעמוס
 כמכולל רג כקם) nlolbn סגה ג5מר1 מ"1 סי'מליט
 ועהקס 61יך מ)כי1מ הר' ,כרון הסקס וכגן .סמם

 Itnblo מ1קדון 5)כס;זר1ס כי מסרס )'וןהמכמס
 טרס 61) . ממט המטכס ונקה כגגך זריוס הרג)יון

 המל כ,ס15ר הרנ ךליוס החן כורם כי ,מכסוים
 העגיר רומי ע) סמנך קיסר ו)ו)יי";1ס . וכס,ה5הר1ן
 סימן כ' מקמר וסנה ס(ס ומענין . 'ון מכי'המנוכס

 מ10רסמיס פי)וס1סיס חיו ס)6 כסמרו והסריך .ק"ו
6(o71p מוט 6ין כי )הנרוח , מכן ,5הר 1)6 )כן( 
 קכרניעס ט5ריסטוס היוניס עד 11)חי פי,1ס1ף סוסע)
 : וינסו וכיס סיכל כמו סקימוה su מופח 5ין firוהלי
 וגעתכם ס6י) ר") וט'. מחייב זה יכיסד

 3מס שכרו מעת מסרס 5)יר,סהמכמס
 מקבס onib נ1ח)'ס כי1חס כני ע) נמ)חסחנלע

 -'vsb חקין כי ס61 מס elnnt~hl , זה מסני ומנס 53 ומעמס נמר )6 השמה ריח וסט , טס כורעלכוח
 ים היוחו מפני וכי , הקדיח גוירת ע) ממכיס הו6 וגס ר.כ) )דברי עויף מכס ה51 ור,ל' , מכמתווע3

 : וכלח 5סר הדרך ע) מקוס מכ) t'Sb מנעתקת )מכמתו וקמין )bn 6(vnt מקוכ)וח ו1מ)גסתי
 גמר6חס מא or שדניס וממסכם סג) . וט' טכ6 5ח טססריח bD(' , כמכמת איו נ6מין. % סט כסלע מקיפוח יומרה נעומס טיוחו מגנ' כי סו6 ק כזגדך . וט' שהטריה מפס טגמה

 ממ"פ וגמ61 כמינתה  מדקדוק מחע)ס סהוnbr olnw 5 נס ו5ף י"ג, ס" כהביסי סיג% וכמורשדוקדקת
 ע) ממין )סחינכ הממכריס דרך 6ין גמגם כישמחינרן,

~pt1p1 

 . גי15רע כר5"יח טקדס כמו מגח ק)
 6דס ט) דעתו טלין מפני ה" . בהגרתו שיאמין ממי קבלה בירו היתה שלא בעבור קמלווטפס
 מ"ק ושהלס המסורר כדגר )נניכס כנך סח;מגס )גלתי ר.מומוקיס 6טתיו )קכ)ח hh כי )הלמיןטמס
 הר%זפ עניו סכים מס וכלי . קוס כימי כימיהס סע)ח סע) );ו ספרו 5ג1חינו סמע;ו כקונים"וסיס
 מב סכ) 6כ1חיגו Otp ועוד , )ממניס והם נייקיס Pon 5כ1חינו היו והמספרים כמעגו נ6,;יט 6)היסנקמלו
 סר5ש כנר . וסופו העולם בתחלת ווזשב : ע"כ , )ניו הקמח לק יולנו )oiwil 6 כ% 506וסכ
 שם ריטרחו ם 1ע3 . ומוש נחכ3ימו )6 )כן ostn גתמ)ת כו6 גכ6ו הסטר S'P גי פ4נ סימו)דעה
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 9ז מהכוזרי ראשוןמאמרטפל

 הקדמות כן נם קשה היה כאשר ההתחלה לצייר מחשבתו על קשה והיהשוט(
 לשאול ראה ולא , המופשטת במחשבתו הקדמות אל הנוסים הקשותיו הכריעאה
 הפילוסוף היו- ואילו . אדם בני נתיחסו והיאך לפניו שהיה מי שני מניןנל

 יהורהקול
 ומן . ור~תכ)יח סייופ  וורון  ייטייליי.עסמ6,ת
 1הס3 גו טכחוכ הנוסח כ6ן ~מיל עגמו ה,הספעס
 כענין מט3 כי וסכתנה מוש, עד העורסנחמ)ח
 סוף עד העולססתמיות

~l'DO 
 bD היכן עד כוה

 : והגמבומיס הססקוח מן היו סומכך ומה'מניע
 כ)6 ג1נרח כסנרכן רא . המופשטתבמחשבתו

 ע) כקמרו '"ד סימן סוף כהמיטי )1 וד1מס .קכ)ס
 כמופסט ססעמ מה על נכח )הס וגתןהפילוסופים
 שני מנין על לשאול ראה ולא : ע"כ ,הקט'הס
 הרוניה ע) נוה 11DDS כדי . וגף לפניו שהיהמי

 "מחח ע) מ"מ סימן הגורי הניק 5טרהנמרח
 , המ17ט מן כמחייט (nbr )בו טח bSI וסרטיו,סמדוט
 ט)"פה

 3ס סיגם) כקומה היה 5יי כן שסה היה
 . וכו' הפילוסוף היה ואילו : טיש כמומנץג)1ח
 5סר 3פרקיס המורה מפעם סקךס 3מס כקרנוגנר
 הק7מוה ע) מופח )6ריסעוס 5ין כי ,יונס ליטגנו
 וגבן . ככה ע) 7גריו 3מ1)טח המכיר tnSD ה51,וכי
 . וגו' filnDtlDn1 מק1ג,1ח שנח) כ5ותס היה"יקו
 המ"ק )נגוח )מימין 1D(O היה טונה טהיה סיטהג)

באומה
 נהטדאוצר

 ש ומשי , )ו,מ עומד ס61 קדמון "ן נגה ם6ימ כ)וגידד
 ח,ועס )ו (סנ)נ) מאמר 6מר גי . הקמה )ו ),יר קנססיס

 )ר') (ספן , נפצי "ינו 6'; סרסן מן וגר גו 6יןסגוגיס
 סגת ס61 נוס( וט יתגיס (הס יסוי1ח מ6רגסס סמולגגגמ1

 נותו :1;ר וגסו . olcnn 5י11 חפז t)'hr ומה ,חספסי
 ג"כ קשה היה כאשר : סנ' נדרן ממ'כ גסי'דממורס

 קומיות מהמח המדש )הקמין (קוס (נמו ד') .הקדמות
 נפי'1 והמורה . הקדמ1ס ימונח פ) קרס גן גמוסינוסוסי1ח

 ירינו מ6:ר הקדמות )מ6מי1י ירינו קו('1ח טיוחה גירממ'ג
 אל הנומכם : ר5'וחיו . סי : ממדו:)מ"מימ
 יוחג גזיריו ,רייס ס'1 סקדמוח "פ) סר6י1ח .הקדמות
 קג)ם מגסי שרומס . הסיפשטת במחשבתו :מגייעיס
 . ה,5גיי'ס ;חק הקדמ1ח ס6מי,1 גוסס ס"דרגס ,מלגותיו
 45תס גפניויס כגלו )הקיף דמם )סנ) ס6דס יסרסומס

 היפז ולא : מ)נ1 ההדס )ה1;ימ נטיבו חמוס גמקר)סחה)ן
 ינ,קו מצון יגוע גטניס ר.מקעי,ס לנצניה זוגי )וסנפירו יי , ostu סנה( מנין ע) )הקר )גו טוס )6 . 1;,'לשאול
 גה גני ט)(ח 5מר . אדם בני נהיחכו ואנך : ס'גכימן
 )6 וסג'פ , מא קין קדמו,יס גספריס מ6,1 סיס מסתמקגי
 פ) דעתו נוחן וסיס , ספ)נס ,מן )פני ספר טוס מוטסיס

מס

 כעיניו ר5ס fnhl והנסים ה15חוח )סג,יכ המקירם 5הר סגסהה מי SD 5,)1 סהכוגה פחי ממכשהנקמנה
TnD"נדברר טמשכס וכיו51 וסיני סוף יס lS)b קיום ninibo oth)eol ,כ rh 1)החמגס סעמח )3קט ימרן 
 כהכמחו הטי)וסוף ומנס . טחי מהטמח נוט , וגו' O"DJDO 4מח ויכו) ורונה מסגיה ססי"ח היותע)

lonTbרב ויסוה( Syn טיסתוב) מימיי יהמרו יהמו כי יס מסכרי מלדוריס תסגל )6 6טל מ31ס עו3 ע) לניחו )העמיד ו'ה1ל 'נקםעג'ן ובכי , ו)ססמ5') )ס'מ'ן 'סנה ))כח י.ר1מ מס יהיס 5סר 6) יס כ,כ קניה חוך hton 1ד פונה הו5 מונה( המנהגת. הרום SDt 6מר 3,ס כיונק n)op כול3ועמ הגמיס דגלי 
 SD הע1מדח הקכ)ה 5נט' דרך גן )6 . טעחן נורך )סי הגה וקמח הגס "מח , הרוח טס יכיס 5טר") סחוסית מכמחס עניני 5ח סמגתיס ינהיגו כי )הולות , 5מד מרעם נחנו "סוטות כע"י חועיסוגמסתרוח
 נמוטו 3) חמיךקיומה

~ltDD 
 5טל 5) ה5גקיח הגמתס עויני "סירו כי , כדרטנוה מכמיס זמרי 1,"6 ,

 והוט , ib(o י.מקוכ,יס הז3ליס רכס כחיך ה6וססיס סקכ)ה כעצי 6ך )עותחס, סמחנ"5'ס הסטקוחיגיעוס
 קכ)חס כזכרי פרוע 15 )הוסיף 'מועו )6 )עורס 6סר נסוע'ס כמסמרות הס ה)6 , 6סוכוח גע)'"מרו

 סמו כ6ן טנרסס קמן לועס מטס ה61 6מד, מרעה גחפ גסס ג' ,סנ6מגח
~lpt1DID 

O"P1D 'סווגוגמסרון 3" כן ע) כ , htot כמצמר קפחי ר6ס hmo רקטור זה דרך ע) והגה . וגו' מסיני הורס ק3) מסה Olo 
 מהסי' ע"נ פ' המורה כדרר )קב) קמה יוחל הקמח )סי הקדמות גה'וח וכשרע , כמזוע השיכסוףעתנה)
 כשמונח ממנם גדושה יותר הרסקה חחמיי3 כן החך,ס כשמונח ר.רמקה קנח ,)ו טחחמיי3 כמונתמרו
 5י! lnlp('o נא סוויס הממיס 06 וסיף הטבה nbrn 15)ע החיתל כשסר ;חג ג"כ וכא' . ס"ס ,יק7מוח
 לזעת )ך יירקנו הדעות מסחי 5מח )כ) המתחייטח הססקוח וכפלגו , כה הסוחליס מסגי 5מד ע)סופח

 5כלהס דעת ההיום )טיוח ממוגר , הטס למק לישמן סר"וי 3מס p'rn וינחר ססינץח רג יוחרי:קדמוח
 : 3כ6ורו עפיו קג) "סר .5ת וכשר יסך ס)1ך nt(ob זו ומן . עי, , וט' הטוס ע)יהס רהיט מקס וג3י5ט"כיה
 נמק 5יך ינידו העת'ס מגס כ' ר.מדיח )סטר נכי5ורו עוב מס )הר' כחב המ61 ע) טמעתי)אבי

 סוג )קם )קחו כר31 ר.עהו הסדיק ממשן כי כו מודיע סגר ביי ט וסיס )6ריסעוס מכהלותפריס
 3rv ופסטר . 6חל (vtb ונכפך הורחנו sp מונקה וקלחו ontna מס ו3;) הקדמות גהנמת זעתווגח)

וא6
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הכוזרי ראשון מאמרםפר80
 ((bw מתעסק היה אותם לדמות ימל שאינו ומפורסמות מקובלות שינהלבאומה
 אשר הקדמות החזיק כאשר קשיו עם החדוש להחזיק ומופתיו בהקשותיומתחזס(

 : לקבל קשה יותרהוא
 : בשכל תתפשם הכרעה במופת יש וכי "כוזרי אמרכמו
 במת התורה שתבוא לאל הלילה הזאת. בשאלה מופת לנו ומאין החבר אמרםז

 נחמראוצר
 'והר : )ועכס וץטיוס ;נוו סיט t'uh . קשיו עם : המס
 סרג% גיטי , ממג ג'ג נפרק סמ1וס 11') . לקבלקשה
 גמ6יס( )ו') סוויפ ססמיס 5ם וסיף , י:5)ה טיח16),1
 וגירע , גס סס1הו,ס מסי 6הך SD מופת 6ין , קדמ1;יס16

 , ~fi1U1 מטח' 6"ת )כ) סמחה"נ1מ סקוסי1ה( )ר')סס!ק,ח
 געס מרק וכחי סן'ק1ח רג 'ותר הקימוח "יסח )ךסרנינו
 )ר') מהגר , הס"( ג'גו)ח ')ר') ס"ס גהק סממןטר15'
 עטם ווג'6פ 6ג'מ 6גיסס יטת ההיש )שוח ,י( ע)טפף

 : ענ') , 1;1' סלמס טקססרג';1

 ט) מוטח סגין "6ליסס1 קמני . וגו' בטופח "ם לכימי
 , סגרטס גמ1!מ יט וגי )1 סוקטס 1)1ס ,סקימוח

 רופן ע) )דון סרג) סיוג) סמורת נגל ט4ו סג6 דגליכו
 מתק סיס סמדוט סקג)ו (oD~h אריסטו סיס ט6'6סמה טומי ונמו . גטג)ו יחק1ג) תחטטע טססגרטס טדמדגל
 יט 06 וממ'נ , גרום סמורת 6הר 6י1 ס)5 , גמו!חיוסוזרוס
fitSD(פ 

 סמרו"
 ע) מורס יט ו6ס , סקדמ1ח מגריע 5'ך
 : סינוט )מ1ק יכו) מש 5יןסקימ1ה

 טימ61 סיחכן . השת בשאלה סופת לנו ושאיןסז
 )6 עגמי הריססו nho, ימ1קס גס6)סמורה

 ט'ו נפרק סמורם .גמה גוס, משת )ו טיט קמר %ומ)6
 , סדק גוי 6מתיוח מס ססוך(וח סג) מס ס51 ססמו!סממיג
 );ו ~phn . גפ,רוט' י"ג גסימן גמ'ט סעומטומ כע1וסט

 . וגף התורה שהבא : סס1)ס n~mp נקנין ג6)1התמוח

שידהה
 יהורהקול

 הריתן טס sp ס, 1D'O כסגי טלטל ממס וספ5
 ,ראי ויותר , הדייק סמע1ן מסגה ע) "כוחכגה)ח
 5סר , סקךט ))מון ערב מלטון מנעתק סחסוממסר
 נסניס נצמחו סהיחה סוכ רימ כע) חפומ כידוסיס סי ססירהו נעה )כריסטוס P1'ba מס כוסודר
 Da~ )היי מחמוק היה וטממט

 מכרע וסמכמיס ,
 גהומיס וכרי ט1כיס נכריס 6)יהס פיכרסעירוסו )כנץי סכ"ו וקריטו"ן מיצוק flhnn ססבע'
 גלגול 11Rm המוח 5הר וסס"רחס מנסס קיוםע)

 סמדופ ומיקס מריות שות ק'ו0 ע) הורהסש1ריס
 טס דגר "סר מ')ו"ן מקמר כעיניו וייפכ ,מקין

 עד סועים היו 6וס גגי ובג , )6מר o)hoכדכריס
 ומכמו טר,טכי)ו ור,מסכ'3יס ההכעיס 5כ גםסג6
 קן וסוף ר6ס )ג) ים כי ידע וסיף יו1לס)הכין
 הרמס obnnt היחירס סמכמס )% וגחןותהב:

 מכנס מהכיס 5טר 5כלסס קם f'nblוהגכוהס,

 היו יכרו כני כ) כיוסכי
~'DID 

 מסגעיס עס
 vnODn )רוחין )מהיו ס"ס הים )נו כי כןושט ימיני כי 6 )הקלינ שהו ית' ה' נסי rbכסכ)יהס,

 נקלט וממגרגס ממס ע"ס 6נימ %ררם ס;מרהק וכעגי , ג5ט וכמתיהס גניהם ומעכירים "ותוחוכדי0
 כ)ס "סל מ שמע רמץ) דבל וסוף . תוקף ככ) צדגריו סורס 5טל כריסטוס צפני מיסוין מדכרי כ5ןעד , הי כמוח פנקס "וי IPro 36רהס ריצעו כאסר ר.פי)וסופיח נמכרה זינין הלח )הכמה וממגיע .טי)וסוף
 ויקמלו תגמיןע וינכו . וימת פגיו וטהרו מידו החסום וזפ) ידיו רפו טמס טנ,גרו סהס הדכריס )דברסרגם
 : ע"כ , כמוך ויטר חס )6יט י15ח כקטל כגנויו ויטימסו %ע רומך 'fitDh הו5 הטי)וסופיס פט1ח q~lho)6מל
 SD כהזכה הי" ה)5 ספי)1סנפיס נקדמוניוח הטנח 5מתחשם

~De רוכש נר6ס כעין עין כי , הימיס דגרי 
 5ריסט1ס ט)ונסמר,

~bDh) 
 יפס כי המגל ~קות יעת ומען וכרזת 5,ה . מוסיל 5ט נינן )יתיון ממגו

 גע )מעלס נעמו 6טר )מוסהיס רמו אותם לרהות יבל שאית t1Dh)t . הרמתם כתטוכהו סורס יסהזן
 (tnbu נענין ה;כי6יס יון פי)וסופ' otbn סיו ו6י6 ג, סי' כרביעי מחמי ימס ד1מיס 6)1 ודכליו .ססכע

 בהקשותע מתעסק היה שמר יכלו ססס)יס ונס . ע"כ , הו' פנים מנקטים והיו )סס ממיס היוומ"חיהס
 סטעיס הקטותיו הכריע 6ך כקמרו וו כטסתך ממך ומע"ס מס וססחכ) . וא' החרוש להחזיקובטופתיו

 סיס לנץ) קסם כך כ) ט"יגו כמדוס )סמויק כי מעמו 151)י . סמה כדבליו מופח ,כר )6 כי הקןמ1ח6)
 : ורוחו )רוב כקדמות עטתו 'b)g SD מס נ'כ מוסח עניו מכיל נהכמחווכריסטוס

 וס קסטל ה5ס טל") (obn הדעת כהמרח סש)ה )סי . וכו' במופת יש ונזיגמך
 טימן"

 למפפ החכדהת
 כי . סקדמוח Sb סנוסיס הנפוחיו מכריע כריסטוס כ' ט5מרח מס מהנך כנרצה סהן1ט)דעת

 6מת 1כסקילס )מופח הקט כין סגורי סכיי) )6 מקום מב) סקסים זוגתי טס היכיר ט)5 ס,וח עססנט
 סכי6 )6 . בשכל תתפשם הכרעה : ספח ~o;lnb ענין מקד מהקיט וט היס Dllbt "))1.נסקלו

 : סנמטכה כססכם מדסומ סנים )כ5ן יכו16 ועוד . גמהטגחגו נפלחנליד6
 זקקו סקומום זעם יכליע ס6ריסעוס )ך mnh' )6 כי . 1כ1' הזאת בשאלה מופת לנו יתראיןכפז

 יפ וכי )"מר כ' or bibnn ורמס , מכריע מוסס נוס 6 סיהיס )5 גוכוח כסכרךכסקטים
 כ"ש גף סיף ר,מורס כמצמר סחולס כיסו) )ידי ט"ו מכיך or ס" כי . וט' לאל חלילה : וכףגמופח

מכסני
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 נ8 מש הכרזתי ראשון מאטרמצר

 חברים לבריאת המבדצים ושנות בנפלאות התורה תב% אר , מופת 4ו רשיהשידהה
 מח לעשות ויכלתו העולם בורא חכמת על לרירות אחי דבר אל דבר להפר4י

 אשר בנבואה ובחשה נח וער מאדם הקבלה החדוש שתכריע עד , שוות 3נ""()*מ )ג"כ( המענות שתי וראיות , עסוקה והקדטות החדוש ושאלה . שיחפהן בעתשחפץ

 יהורהקול
 %יטפס זע0 ע) מסת )רכס סח6מח % ו")פססני
 וב) . וי" , 6מרו0 )דשת. סעפן ויעסק o~lnoחסך
 אע6 סיקר מן )6) 40)ה מ"ע סימן )נמרווימס 3כ* ס0כר ומקמר . )טנאו מחיהס ססו6מפרק
 : עב") , סקר ויסימסו 6ו0ו מלמיק 0סטכ) מס3חורס
 )מ ע0ס %כי nhr )6 . וכו' התורה תבאאך
 ס0עןו0 יר06 3)0י ידו ע) דת )סנטן עמרםגן

 3משחיסס 6'ן מאי , ~O'fi1D )סור ס"י)וסופיממופח
 b'o סחורם 61ח כן נס 6כ) , עסיס סכרעססוס

 ס"י)וס,פיס מושי ע, )מכריע ו0)6ו0יס 3מופח'לעומס
 סנגוריות (nwe )סויות ויוגרסו כן נ,י.סיר,ם עסו%ר
 : עיונס 03)ס 1t'Sb )ענות יכנו 1)6 ממס טנכו6טר

 עומק SD ממורס העיר ככר . וכי החרושתשאלת
 כ) ידע וככר . מסר06ון h"P ס' 63מרו 11סרס
 טחת גססו, יסעס ט)enbo 6 ס0כ) זךמעיין
oSbn", 6)ש יניעו )6 מןוטו 16 נעורס קדמ1ח רע 

חיא
 נחמדאפר

 ans )פה6יס ו)00 וסרג) ועם (olh 5מז גרש מונוסס)6
 סאטש lfiD1 ט) חוים ו6ץ , ומגיוס סהגמס משיוממס
 סמג0גט מופז 16 ר6ש מהמת מגמהצ טכטג) ז3ראאמין
 סמ,מדפ !סי6 . וגו' בנפלאות ההורה הבא אך :גונזו
 ר,3 , סמוהטוס טסם 6מתי!ח מסקיליח טפוסם זוגי6ותמ
 סוס ברייסס 6ין סמ!מ0וס טססקופופ , ח5ס 0סזו0מס
 האות, בבריאת המנהגים  לשנות הנפלאות באו גייי!יט. 6דס סוס גו סי00טק ידכן )6 מסם כנגוס 0nD1nelטק
 יהיפ וגמז . טטס יקי נניס טיגונו סיס מנם טויססגם!
 אל רבר להפך או : ס"מיס מן יורי מ8כ) סוגרךסמן
 על לחורות : ),סט וסמעס )דם סמים טוססגו ;מו .דבר

 אא6 !6ה )ורבוא מס' ג' הנמס יש" )!06 . הבוראחכמה
 ונס . יטף שחפץ סח לעשות : יתמת מג!ני ע)מיוסדת
 חד!" קטניו גסוס 06ריו 80'1מוסע

 ספגתן וגמז סטותן
 44 גש גי סטג), סה4 מני !ו גטקעס מוטע 0י0 דעכן% טפלי גש )1Da7 6 . שוות הפענוח שתי ידאעת :1"!)ן

קטטר

 סיתרת ססי)וסוטי סס6)ס nhrn )ך ויסליק מרכס 5ס )דכר ומנס , סכני מעמד נססיך מוחךכמוסח
 כמו ש: ומגנו ") טנס 6)טיס ג' מסיוט כסחו)קיס

 סומן"
 : ע"כ , וזגריכס 3חכונץגס

 %) . כגס עי סכי6ור יימד , ננדס ר.;רעס כמוסח pb 6טר ססמח 3כ) ס0כר סב)) מוסד קמרישעה
 nkns ה6דס ייע )6 כי , עמוקם והקדמית כמדוס ס6)0 למנם כי כלמרו ע)יס, tm)bn סולחהתנה

 han )'כ03 נ01 יהיס מנןס מגיוס ידע 1)6 11 60)ס שסי ע) יפ00 )6 ס61 סנור סוס 03ער )יבוםעיווו
 eoh~nn סס6)ס במקירת ורועיה( סעגו0 3סכגיסו כן למרי ונס . 6)'1 וגסת )ט יערב וט ומי כשסושז

 גי יהירך וחסי גסכ). 00סטפ ר.כרעס e:itDOSO D'1SS נסינף 6ין כי . טווס נ"ל סעעטח סמיר6עח
 קנוח סני כסיות ר,מדוט 0כרימבקכוס

~filDk" 
 רישכם %ד ע)ק: וסמנך ר6ויס כטס41)ס ונטלפ , טויס

 כקטר עניו )מכוס יט) וסטקל 300 6ין נך31 שמלן סי)ילס כשמוסס ט3ו )ח ועד י0' כפיו ינירמ76ס
 eht וג)עד' . רג6מש כסנד0ס ע)יהס )משך סר6ויס מ6כותיפ )זך) ע4מ מגס כקרי ו6נמגו .יכרת
 8ן נקמח יותר 0סק מקין סי6 6טל מועק ע)יס טלין רצ!שרסמ0 כגגותיו טוחו ישיע נכי6יס 0) רכןמסס

 6מפ טטס 6)ס ד3לע וחיו , ומ"מ 4מ"ו מנע סימן )מעכס תגוררו סר6יס מיש סגי %ן גל ורגלי .ססנ4ס
 ססס ס? סער %) )טעו p'nhli ס0)ונו 06ל מסטם ע, ס' ר.מולס מקמר עם מסכימים 6מ7שודכריס
 1bsbn כמו טויסס )מניע מעיון נכח "ין עמניס 0נ6ר %ל obus מנד מקוכ)0 "נקי סי0ס ,wleb מדהי 16 סעו)ס קדמה( 4מר לונס oSbW, ו06 ויתר ש )י ס%0ל וכמסר ימר; 6)ו דכריסעלו

 פל 3סכריש 6חמי). מקמרנו 6סטר!0 ס6כ"ר ו06ר , כרימת טי6מין מי דעtS'Dht SD 0 30פ) %סחט6ס
 סכמו ו6נ% , גקדמו0 ר,מ6מר sb 03י01 סמ6מר 3ר,כל'ע sffg ג"כ ע'וג'othn) 0יידו

~tfwnn 
 ק04 1ע

 )פני היחי ת"נ מסימן גס . ס"ס סירן למעלס סמועחק כעטות . וט'סר0קס
 נס 6גןו מ0ימסיס דכריס

 מסימן )מעכס המכרום יו6'ו0 כ'  שוית,  nuywn ששתי יפצץ רעצר וסורס  מכרסי. מ"ו%מ(רטט
 איי0%

 עד מענין 6סטרוח סט;) 6) מקרכוח 0סן %h . (plSn זין )כע) סמ0 ומקוס מכרע )מס *ן
Sp'nט5 סר,סמך 'וסר 'ק) פגמו מנן )סלמן %טרוחו ינךנ 6טר כ) כ' וסנטרך הקכ)ס ע) לסמוך ע"ע 
 טפס וט מעין סודעגו וכגר . ntllbD 0נ' וסיח הסב) 6שס מ , "ויומו ע) 0כ6נס 6טר וסנטוססקנסס
 )6 ו6נ' .טקיס

 קמטי
 !% ספותן יהמופ  ס%5 הימס טכ6סר , 63מרו סמורס יסוך א ילך ג' מ)ר71'ע יי

 ישעמם  לסי טר6יו0 ככלן מקמרו ל וספתכ) . י( וא' Obu10 מ% מנןנ)nSib 0 מיחס n~Wbמןוטו
טוש

)*ww סמחס ו%% נשרו סמני גס יון ntngot טד סוגם ג'כ ססטוופ טסי יר6יו0 טמ!קס Dnifia מון טיפ גהור סר6ג'ס * סיגור ולמיס סזו7 ס!6 י וגו'סייס כבהט( עד 00וגש 16 ג6 גנטי סק07 ofstn)ne 01סשע3 גמ 

 יאשו גישש וסם פופ, יפגז% or  9ל טספוס ספ,*0 גי חעוף י(0"מ לפק? ותימס %'6 מופע )סיום כ! גףש"מ
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e%הכהרף ראעצןמאמרמפר

"םעזממפ(
 צהל גשום ימםג'"מ,?%" םןמ;:יך :ה ה~
 נחמדאוצר

 מופפ (6'ן פקיעת סמיו( ע) מופת )העג %ים )(4%או
 סקג)ס עמדם CnDt1 . סקס טמן גפוף ג,וכר מקדמותפ)
 ס;כ . וגו' טצטרך היה ואם : סמדר( )הגרייט מסו,גהר
 ענש מנד ס6' . סקדמו0 להוק 6ריסט1 ג6 זוגיםגאי

 סטגע הגמת לפי ס;ר6ס מסענט רעיותיו 1)קמסמ;י15מ
 ס% מקד וסג' . סטו)ס טקס מקז ומגיחו גדעתוססקייס
 ~D1'hl ()( ג) ויסור , ר6יו0 )()( 'פרן ומוס . טמ1יהנהן
 ס,מן )וה קורס סעו)ס 6ת ה6) גו6 )6 למס פעע,ססי6
tlhSומן 3ע) וישג פונים wb' סרמג'ס וט ג) פגר . הנשיח 
 הטופס טגע מ1ד en(nvh~ ht סיס , סיר חיג גמורםו')
 גס . נשק (ס סמויס עיי ;(6 5(י גם() נמלותיטמן
 עזו ,ת16ר גסי'מ סמורם , יחנק- %) (מקר סג'סירך
 "שגיס יגיס סיו ושד . פי)1ס1(י1ח יעעו1ת דנהיל ט))ס(יג
 מקוס יט (נגר ממגר 6מל )וט , ומזע %'ן '(טי"'015
 (וחמין (6!(ר והוך . גק)י0 סאו מיטווח ג) )קיק4הפ
oloaמזרגג (נ) ונמו , העולס נגרך סממנו קירס נצמר 
 וסממ16ת היצורות 6) ישג וג(,עסד יומיות פ6רגעהשזיגג
 ססע1)ס נקמר גן . קיימים (מס מיסודות ט) oitbפורר
 כוקר6 קומון וצמר 6מי ישן )הס ph~t סטמיסגכ,!1
 ושמר '710 וה61 חמ)ס )1 6'ן וט ומומי . ס'1)'נ)(ו;ס
 חחינ 6(ר )פ' ע"ס ממנו מנמי וסקג'ס , גג%שסטורך
 ספ1)ס קיים 0ג)יח גלתי עו)מוח סיו וגן , מז( Oswפרנו ומחייי )מומיו ממילו ג(ייחו 4פ' מס ומן 1n1Del .שגמש
 המעוז ס6מין סדט0611 0 . (Dhl סדעס טיפוח )פיסוס

שהדס

בזה
 יברהק%

 ססקימות 010 טימן סוף )קמלו כסוחר נרצהפווח
 %סר טי6מר רצוי היה ש )קג), קטה יותרהי5
 . ,כרו olpn ע"נ פ' נ"עלו ר,מור0 הרכ פיטהסכי)
 עד וא' הטעה ו6ת 1הי0ה וס )' החכ6רוכקטר
 כהכריע! Stnnb מאתרע 6טסרוח ס6כ6ר וקמרקמרו
 טהקדמ1ח כקמרו כי קטטר 5ך . (oSDn כמוזכר ,וגו'
 החרוט כהכרעה סחבים כיון )" )קב) קאהיוחר
 מקמל טהכרענו "נ), יקמר bS וכעת . עי1ניחרטיה
 המטקות רכת הקדמות דעה טהיחס ממםהמ17ס
 היות עם . ה' נמק טי"מן טר"וי נמה מוקדוינחר

 סב) כ"ג ט' כקמרו )שוט הכרעה מ,ה חסהטהירה
 פתח ב' טיונמ1 גריך מוטח עטיו 'עמוד ס)6מה

 הה1" כעויןהסיחר
 מסם "מז )כ) יחמייכ מה זירקה

 . יו' סטשח כסס המעע 1'6מן הס"קוח מןכסוחרים
 סרח ר,עענוח טחי טרשות ג"מרו המכר ד"רוהגה
 ננקה תגו"ר הכלע, עס1חן כסחי ככהי;חיהיה

 ס6) ע"ס 6טר ב"כ) חספוס הלעס עניוטמן סקר"
 6'" ויניס . הקימח ניסקלריעל

 המורש מלמר
 ימרק מנד עירית כרקס הח17ט ר,כרעח סגניק

 כמקיס הכרעס )טון כטי)קמ נקימות הנ1פ)וחססשקות
 טחו ניוח ע) ההכר מלמר י"ג וינזק . טכרחסגר6
 )ספ כקמחנו תכריע )כדה 1טהקכ)ה טווחכפענוח
 העט" פי ע)הוכרעה

 , עפש 6ת גוץ הו6 "14 "סר
 כ) ע) כן סיהיה ושוח נכון )076 ס"ךס )כ סיריה כקוטן גו (ptrno גטכ) DaDnnn הכרעה כוסרטט
 היה ואם : ))כח סרומ טס היה "טר 6) טוסח כלמיעח כטבעו וכה גרגרו %מ OnD 6הד כ) וגק .כגיס

 סככיח המוסב "ריספוס מדעת טינצ"ק מה ע) 37ריס שיח' מה עד רן . וט' התורה בעלמצטרך
 (SIW1 ע"פ מזע) סטק סוס 6'ן ודול דור DWI)'D' מ'הל למגה "ך . הט'4סופ'6יין

~lQO 
nhr~ . 'כ 

 הנורומ והדוס הממר קזמוח טס1גר h~(ItD כהנא מקדמון tiltoo דעח קיוט גמופתיהס יו)ייו 6מש6ף
 סכהס גד1)יס סמ;יס סמם נדו) נייל OSb~(J הכוחי 9Dbn סמ)ינו וס SDI , מהסני '"נ ט' המורה סכחכשמו
 קוןס עו)מ1ח כתה ככרי6ח ה16מריס דעח כפי 16 . וכהו חסו הס 6נ)1 ר,סמניס כי , העו)ס 6תכר5

 'בל" ית' הו6 הפי,וסוטיס מן "מח כח 6,) כ' כקמרו המזרה סס מרמו וכס, .קעו0ץ
 מס סקדמ1ן נמסר

oilta, וט מימסיס ויט . וט' זה ירח ממנו יגייר ופעם 61רן טמיס יגייר פעם OD70 (6 1nlho הדס 
 וט עס וסיחה הו6') , באטונתו פג0 בזה היה לא . ומהריכן עו)מוח טנא סיס העורס 5ח סקכ"הטכר6
 6סל הידס סחמ)ח כן וכמו , חמימה ro תורח ntnhu גכחוכ ושמגח קיימת ייוע ת,מן סמיוט טנחגידינו
 הקדט סנו)ח היוהפ ע) טניס )הרקות כ)חי יוכ) )" כי וט ו,כר נקמנה. ro כעןוח ובה 6דס סס בושיו
 המורס )דברי קרוכיס 6)ה לכריו והיו . טקיס כמו wt)h המסי הלכוד סחמכרוח DS(n )ו הניל"סר

כסני
 סי.ענ מ)0 וסוס 1') נחג . )גדו גרו) גשח'מ טחוהס h'o הנה מסוף גםת'מ פסוקן גן לסי ור15יס . ס6מ" ליגסיפם
 היגסוס גטגוי זה ונ) ה' גטי,י ייטג 5(י נמו סדעח גהץ סתמו גי OD ע) htx הורשנו מכמיני קמרו גן ט) ,רה ס'גט'1'
 עמס כי ממוס יחיה 6'ן ג' מ"ח מון PD'1 עס הדשת vo ת161 6וס דגריסס )וי וסע . וגו' ,עמי עס התגסזגמוהו
 הע"ס )מיי פרס המעחיקיס ומס o~lnh1 אדיס סירותנו ק) ויט . ורה ענד ורה וו1י5 וסם ניס המס סוס סתריגסש'6
 נסג :גן קד(יס נ5גי)ח מותר טה15ון )געל סמכה'('ס גנות על היה וטס סגתוג ג'15ר ע) דעתו ויחרמן . עג') ,;1)6
 015, 01קר6;מ , ותיו מרן גלד וה6') מעג) ג' on)lp ו6ח מעסיס 06 העריגו סיוט ה;(רם'ס 3נ' ג' 1י.עעס , (מפ*)

 , י' געיה ט.'עג חס ממנה תגיהי רק מטיח ג) )6ג1) יג1)הי )6 וט וגעגוי סג,יס פות ע) ר6נ1ס 15 1רו" טיבעוגבס
 פ, זרם סי6 (הוגרחי ססיר1( ע) נס ,יס, וקח סיו (onw סייעג ס'6 המעתיקים רעח וע) . תנגס חייי (יו,י6;' עס!סעעס
 קי וסטעס . 1;1' חט6ח 6;)חי ו6יפ "מר ג"')ו מט"ח 61כ)תי ומקח . עתיד לע) עס הרטה ה'6 כמקץ גג) מ61וו63
 (הג5. גמ1 מגי, שוון 6ה ימם הס61 וסמקוס . טמ.ני גר' y'g , ג16ני לגנחי ,6 גטעס חט06 15ג) 51ון 6ועס.י0י
 . a:1io )גי15ר בגיס ממר ופיסם מסחת 4יש%

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



 83 מב הכןזרי ראשוןטשמרמפר

 ותחלת ידוע טזמן חדש הוא הא העולם כי מאמין היה כי , באטונתו פנםב"
 היו אשרהאדם

 יידהקול
 ע) הקזמ1ת rnht "0 המנס , 63ממ לה יכ(נ,
 1ה,5 "")עק דעת והוט ג6רו01ו 6טר הסניסזעח
 מדעת נססדיס, הו1יס ג"כטהסמיס

 ההו"
 שתור )6

 6ג) הפיתוח ר,כוגת במריו תחסך ו)6 התורהיסודי
 וימנ16 עפו הכחוגים טיטורסו וקטטר ,"ע3רהס

 ט6יטל onStr1 החורה ככחוכי רקוח דתיונות4
 מכי6 הכרם 6ין 6כ, )ללה, יהיו וגס כהס)מהטח
unlhוט( b)h eb נתוטח ההוך הןעח ההכפר , 
 (OD הרעת וה ,6 התוטח יחכיר ס)6 עת כ)5מגס
t'Sh"(נכין 5כן י)) 6)'1 נסיע ג"כ ההוך הדעמ ו 

 ענין הגידחגו ההולס גי וכמר כטט1טיהסגכחוגיס
 כגמ טי6 כייינו OSDI . ע"כ , )הטנחו כהת יניע)6

 שוטן ע) החי,ט למונח 6נ)נ1 )המיט רעועל מטרקי המולה "otn~oo (1 הכחוח מסתי otblD1)'tnינכרו
 )הקמין החורה כע) מנפרך היה ס"ס תמכר )ומקתל . )3 'טרי ג) וירניו1 ,דיק,ס יניף 6מח גפרתבמו"מ
 ג6תלו רמויו מחוך 13ה הנמסד ~D"1bl גס 1"ו)י . כממוחיו מס' הסטי כמטמר כמהעהע כוס היה"סר הרוגל 03 )התכסות כסלה 716 (OD . וטו' למורהו טגס גוה היה )6 וכו' הקדתון והיומיז,10דוח

 סחי ורציות )תענה קמרו Sib גן נס לות מס טנטתת1 נ,סמ6וה ויט . יכין( והמסכיג כר6 כר"סיחע)
 הלסקל רגרי קנת )טרס כתמטגתי עקה הנר . ומטלת טטוסה יותל וה קטי והטוגה וכו'.ד,טעגות
 הכומרי תצמר סיהיה הח"ר, f'p ועומתי מחנט"יס נכונים 6מריס t')btb מרוקח סי ען הקודחת ODהלה

 ג6ומ0 "ליסטום הים סליקו ס"ה סימן סוף המגר מצמר ע) מור , וכו' הכרעה כתכת 'ט וכ'גקודמת
 "יכס 1DY "יכה 4 )הוייע תירו ו6ח גקס וכגן , המדוס ע) מושחים כונה סיס ופ' תק1כ)וחסינמ)
 הימאס )ט  מ"ין  פוצו גן פל  יתפס. קטי הורהע "נוח נוסיו מעקיה הטנעי ההיקס מן יונצחגמ"ח מוסחיח הכרעה )כין ספיח מוטחיה הכרעה 3ין )הכדי) . כטכ) חחטטס הכרעה וצמר . כנהריסירכנו
 ומקיטה . מ1טחייס היקסים )קר6ח ))כח ע)יפ תוסרח וו הוכה 6ין כי כסס, ע,גשחיס

 מחג"
 )סטר ההורס

 0פ המעי סני ע) ובהוכיח (qDSDW ענ,נר. "ין גו אונ' גזרך בהניס ט) מפח "1 ר"יס תידמםנמה
 גש הלעיס החגם גי ח"ו סימן גלשקי tvnh דלך וע) , "הרח מטנה ו)5 כמדוס )5 שומיםגמוטשס
 ו"מגס . ~כף ירנאו 'חגרך 'גבחו ע) )הויוח ריעועי סהיוף מן י65זס וכתוטהיס 3"1חוה חבוי ענינה"ך . fp , סיכור כזרך מ"ק ע) יסוט 1)6 ס)תוד כדרך "דם )הועין סיוג) bto מעם הדתי1ן ע)הלסיס
 דרספ )טי )תעכס כמפ"ר מוטחי רגרע r'bn 03 סווח העעפח סחי ר6י1ח המרוט ע) ohrnהטלה
 "מנח יותר הפוצה כי 011 . מוטחייס סקטיס )6 וייניפ כבי טהס והנגוש הקג)ה טחכריע עד .הר"מון

 ע"ז סהוטטח סננו4 כנטי וחמת הקכ)0 בהטי 3ין )כעם הסכון ס' יגיד ינתר ימין חכן , ההקטםמן
 וט5 ר(!ק1נ,יס כנוסה ימידי ט) רקס 6חס 6כן רוסס "חס 6י טוך העיוניים ו0מוסהיס , המסה סיוםג)
 )6 כי , 1ג1' ססקטיח 0דח 0י6 יומר ט5חה or י"ג סימן )מצך טסטים מה 5) כוה גמטך והגס .גבוס
 גי ועור המוסה הי6 דברי טנדהח "3) כקמרו ס"1 סימן סס ט3י"ר וכמו , ר,ר,קסס מעמי ע) )הטעןלנה
 ר6יה )6 עמס נמיך 6ין הרקידגי6

"(1 
 הטי)וסוטיס ע) 63מרו '"ן סי' סי 3חמיסי הורס הן . ע"כ , מוטח

 5סר והקכ)כ העךוח sup קנו ימויינו ו6נחפ ט16)נו מה קכע "ס 'סייג ט)6 6מל מעו)יס עכ"זנסס
b'oגרציה , f'p : וכי ושיק יון ,י, כידי וידך דרכים הסני משו כצמד כמירח תטטס כידך נתחי ראה 
 ט6תל ons טיוסכ , וכו' )הקמין סחירה גע) משרך 0י0 ו6ס לתרו )"רם יתכן מסגיהם 6הד ו)כ, .)נססך
 . וכו' מוטקרת onlh סהיהה ס"6 מיתן וה ען הטוכהו טכ6ס היגח עס כי . 1ט' יסגיס )" וחיך ס'סימן
 שו( כי רומיים כורח יסח1ר זכר ההם הירסיס 11Dh'P כתה 6ין גי נדכר טניח חט1נה )הוסיף 3"גת0
 ר,צזריס עמהם ו1רק' כהדוס מפיוח יסורו )6 סוף סוף שן ועדנין עדן ירכו כי נס קייתת )ש"ס5מח

 ו0 שמל רה1ק ועינגו . כלמחמס טגס הטקס )כ)ח' )כ"ט 6חד מטטע גי nm)w ור,מרגיס הממר3קדמ1ת
 מהתורה ,תעכס "מלוש"י

 ע) )הולות . וט' 3נ")"1ת ה3"
 )טקטוק ""סר היה ויען . וט' סעו)ס פר"

 נ הך6סון "ים ע1  רט סיס ופינניטי"ר ב4ח ג"5 סי' סוף סט  המווגכ עס מסג'ס , וכו' ה"ךסDDI(n י.פמק" כסוף כ5ן טנזכר מה ויתחחו ע) וידרס נעינ' מן )ט6 הקודם הכי16ר כי "חס . וכו' מנסרך היהי"ס וי6 , גהקת המרון זה "'ן כי הודיעפ , ר,ר"טון הנהר מןהפ הגרעה ") מתטטעח 11 הולטה ט"יןז)ומל
הטענווע

 : וחוה אדםבו
אטר

~yw
 נחמר

 וו'), נוס זומם נחג חיג גרס גם' ויתפיס . רייססשקוים
 , Iwkh, דשת ופ6 0טמ סופח ע) סלעית '6ת! 06שגס
 יפויי יסה1ר )6 ססוnuve 6 , ושסריס יפויס ססטמיסוס61
 סכשלס( יתסיס )ר') ס6וחוח סכוכה 6הר1 חמכן 1)5סה1רס
 פיסולופ פהרו::1 %1ש(ר ,  טיסיו( כברייס )ל'1 סטגרחס6ג1
 :4שר  .ויליפ יפירפ ייפוגי רגזי רסייניס 4 1יפ44סלי

 1%ספ פגי, חוכרה ph  %יל . לטייפ יפיו oa1 לפסלססלופ
 סזעש  ו0 % יפופס or PD10 יסגיר פין יפ ויל ויו'6פ
 וחללת : טנ') , שיו וגיס גן נס 0סו6 סדקת Sh 6(1'1נעץ

 0'1 5(ר . וחוה אדם : סנדל מין סמקך תסח .השרם
 omht סני ע) )רונ לוס סם) ותסס סקג'ס ס) נשיו'נורי

 : ו,קגה וכרגח1)יה
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הכוזרי ראשוןמאבךספר84
 בשער המספיקים( הדברים )ג"6 "המספיקות "הטענות באלה לי די הבוזרי אטרסה

 יויו:ן!1: ":;ן:ךנ%;עמבקן "י:=,
 המנונה הנמבזה( )ג"6 "הנבזה הזאת הבריאה עם חבור , מהחושים שכן כלהשכלים

 נחמראוצר
 6וע )כטוס מ6ן נגר עגמי מ% סחף . יגף * הסח

 ממגר ינד מ,ס עטן 5ך . 6' שסימן כפ')וכו5לדגרי
 16הס )חוג ויו סדגקס ממס מסגו כסרסני )סו,י8גרי

 מגגו מספק .61 (;גו עמס טווס ע"ג . מכמתםשממח
 . וגו' חברתי תשרך ושם : דעתו וסגך ovwnווגדיו
 . המספיקות הטענות : יוסר !מן גידורן סמו יסתגל061
 , פישק ונקות קלח סנרה כעיפת סתמו אג' ססנקסו6
 . יצג גסי' גמ'ט מפרסמות מקדמות ו% סוגננו כיבוסושות
 משרססת כס וי,ע1רס מיס וג61ה מקד סדיסט סייעתוסוס
 , "ר 0'ס 0מים' וגמ6מר ג'ס סקס גמ'ס גי6" סיסשוקות
 , ג,ס לעדי מסת )כגיל 6'6 ;' סס1ק גשם וקר6'סהג'!
 6(ר סיעוד . רבריך גלגול אל : !ס סנפני גסימןוכפקס
 ט) ג((46 י'6 נסימן סלחי) וממו סוס )ר6( סמגרטס

 שוגג ס,ס סמרי, וע) ג'ס נסימן יומי יגריו וגילל%ווש
 ורום סדור ,דיקי 6) התהגר ס' שדגי )ק"ס סריגות ג)ושל
 pnh1 : ;'1 ג0ימן ;מדוגר טמוו סגופן נסך פדגלוף

 יום . והרוחות : סט;1'ה גופ( הטווס שקש .ושתששכם
 : (ג6דס סינריה ,ס( . התפשות : וי גט) גג)סייס

 . ס"ס) )ע1)ס נינצח וסוסן ס(;)יס כממסיע .והשכלים
 גן גס סם hh~t , 6' גסימן ג,!;ר סיוע) ספג) )דפוס1פ6

 סוטי) ספי)1סו".ס גילון טכסיס נגס וקרעים גורסנספ65מס

~pfi,
ntD1a סגשג געשן וכוטוווו eth~1) מ)6גש גסס , 

 0נ) ומשנגיס סג)יס ויביס , ממיג ד' יפרק ollneוספתן
  מהשגה : כעגרי ופס ססי4סוסי (ס יגר דק wbשמן

 כטוו ע"ס מאג 6יפ סימיון ימייך טהריו .וישכלים
 טסי ממת ר.מושא סיס וע'( , רהט) (ג)וחס

~fiD1 
, 

 סנעמל . בחמרה rullun : ס' מר6וס יסיגו טסועסיסנג'ס
 נ'ג כסס ססי)וס1טיס לעס צפי 6(ר , תטפיס (eiu נטיס)6

 ווי יך ששש
 6ג) , המסייס ס;ו;גיס נפפר 5 י ,

 : ~nlDIU ועג נס סיפר יסודות כרגעך כסס מנונםושפר
חנם

בהמרה
 יסורהקול

 756 נטשות . וא' המספיקות המענטוזסה
 , המוש כמו שטיס מצמח ר.כיעה מכיינוכרח כסכר* הדס גכ גרסות כעסכמ

  פן ופס  פורנס , חקר6נה מסטישחסע;וח
~plSnn ליפמיר  טימלימ פסס ים יי 53פרי י"ג  סימןנוכר 

 טהסיסג דבר  נס tp'DD'n פי  ומיס , פוטםפליסמ
 וככר . ומ'  נט 'tptbD  טי5 פי  יפסס , סליומרמס
  נכיפימ  ר3ריך 5יי רוסס לער נ' 1D'D סטויקרס

  במסוו נ"י סי' יטלי רנ,-י 'י5 ונ5 . ימ'ופסייקיט
 וכממיטי . )סכ)  16חס  ols~pnl מסטיקיםרנריט
1D'Dכמשק הס החס 1הדכריס מהכר יקמר '"ן 
 והינים . וכו' סטשח יט וככלן , י,ירה מסטר)מעה
 המשר מן ~or נהק ר") , הוה גטער 4 דיקומר

 %ר יכלקוס  3מ לידיפ  סצרס המסטיקוהגעענות
  נסוף סוס  ילדיו דינתה ופיייו . מחריי עלשררפי
 מרה'כ הח' ו6')1 , ההנר רכל כ6 עתסמ6מר
 להראות אטריהך : הסטר מקריך החת' ~Ofכסער
 )גע) סיסטיקו ר") . המספיקות הטענותלי

 הומר סב) )כ) הרקוח פוי or ע) כהסבירךהקדמות
 ויטפ יום טפין יני  נם ירפסי כי . קסיו  OPסרוסן
 יסהייי . סירפסיי לקטר יסנבי"ס סקכלס ,ולספלריפ
 סיין  יסמ . י"ילך יקז מסיפן כמפיטי  ייסלמסוס
 טהעמיק ממך תכקס 6ינ:' נעניפ ר.כוורי  6מר%ץ
 יהיה lnhn(o אפיט דכר  תפך  "נקם 6כ) ofnכענין
 והיאך רבריך גלגול אל שוב : הו' למוכרח)י

 . וט' הזאת הבריאה עם הבור . וט'התחזק
 )61ת מסטור נעמק סממפ מס 6) רסיטלישב

  והההכרוע ל, סומן ר,מכל כט%ל והות ,ממרכנו
 מ54ו rb כי סמנולס  )קרשיה ס5ימוו  שלייינודו

  זרך לרעם ססר5יס כפי , יר' כיפרי  פסייך  יוסך רייס לי ל%  נתקוו יפ %%לאיחוי
 ינעל סססהנריס su קיסם צטטי יפסס . סיקו פירי ספלך 5ס להיליל  ייסיל )כ)) סילו פר איריסש) נקטי

 בורש : מ6ד ונכוס וט6  רם רי5 וסלל סירס  DD  סולסימ טיסתנר סטכל Sunt  er 5וי טיפיוזכר
nleunסמורככיס הטדיס % גרוהות סטיון 5שר . וט' והרוחות ote~n מהורס המרקה נעדרי דקים 
  )סתיס מעל 5טר רסיס מרקיע תקמל  אטטן חהרהק 1ל5 נימרו יקד, סיוע ס' 1Dbn פוי15סס עלשורנר
  והרמנ, ,  לספירים וגהיהס 6ה עון יוכחו 1)6 סכתני רמו וע)יהס . Y'D , רכוחימ יוגרו 4ורשפייס
 1מהי)ייס כ7וטקיס הניייס 6) ה)כ מן ר,מתפטסיס הרוחוה סס 16 6ודוחס. ע) סקריך מוס 5מהומ

 , 6מנע' כוונה ישג% bSI ההסכיט כי , כניגוח סנסטוח שכשחס ויוקדרו , טכדס סמדוקיק מן 'OSDשקיד
 Ss . והשכלים : והמלנטת הגומרת הן . והנפשות : גממי והנ)הי ר1טמי כין למכעיס סרומו%0ירנח
olhn(ר.עו)מוס סכסנסח טכסיס מס' טיסה גונך . וכו' והתגדל ודעזקרש נתעלה אצר- : הנ%) 1טג 
 %וו  קראט. קדוס קרוס דרךע)

 גס . השכלים כוהשגת : לנעלן לנפלס  פטלטהמ 1נ3רל חריט סכיי
 רגש) ופכ) הידס טכ) טפס הטכ)יס ט)טת ג6ן ו:כ)4 . מממר מוסססיס טכסיס ,היותס וסגב)) המקהיי
 אגמש סקזס סנתזת ;שד םושתושים. שכן נל כמדוכא: ור.0קוט וראצ7) סמרך סקע)ס כלס סעישש"ע החכי
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 86 מגהמזרי ראשוןמאמרפפר

 שאין מה חכמתו מפליאת שברמשים בקטן כי , בצורתה נפלאה היא וסםכהמרה
 : אותו משנתהרעת

 דברים( אל הצרכתני )ג"6 "בדברים "הוצרכתי לא זה בדברך החבו אמרפמ
 הנמלת בבריאת הנמצאת החכמה ואת סיחם האתה להשיבך.רבים

 יהורהקול
 המכר דגר כס ה)6 . וט' שברטשים בקטןכי

 הנמקה כינירח וסגהגתו ית' שהומחו י"ג סימןנס)יסי
 כסמם וה;הנחו ממכמתו מקגרח 5ינ;סוס7גורה
 דקה יוחל וההסנהה המכמה סימני 5ה ,ונזנקה
 וכרגיעי . ע"כ , קט:1חס עט וכדגורה כנמקה1)פן5ס
 גיורה כנ)ג)יס המכמה 5ין כי 51מר כיהסימן

 סמיך וכהמיטי . ע"כ סגהייס, כקמן"ההכמה
 כ' , רמי כחוג הט)יסיח כהקדמה הסחר)חה,מה
 מקורח טיגנה , P'mo ען וג'חוס כטרעוטהכמהו
 ס, 15)רו ומכיה עג"ר. ה:,נ),0, ככדורמהכמסו
 סיח גימרו , )וקהו הטכע ס5הר מסה כט:'סי)1סוף
 יעסה 1כחהכ1)וח הטותן דעת ט)'5ה כי (nbr)נך
 כ"י נהונ'15 'חטר יייו וכמעטה הכדת ממזכה6

 יפע)הו מלסר מ5ר יהר , וגטה עכר ממותרשמעטשו
 . *( וכוהרח ודר וסם כהס ר,פח ע) 16 וכגרףנוהכ
Shמנו"לח יתג' הכמתו היזה סעס הטורי טית 
 "1הוח הסכן 5) מזה יהקרכ )5 הנדס גי)ירהגולית
 5) ג"כ יההכר עלמו הוה ר.סעס מן כי , חיומכורו
 : כינייהס טדעח יהירה הגתה טהרי סגרמסי0שקטן

 נחבג-אוצר
 גיגיות ניו) פ)6 סיס 6ט'ס . בצורחה נפלאה חשחום
 מגווי סרי חימר וטת6 . מלג'ו  ושוטח 61'נייו סייסגוף
 פ) ויג1;,סו עסו סו6 ס' SD1 גס 0סו6 :6ף 5)וס%,ס
 עס מגוי )סגות )ו ט.ס משי סו5 ופג ~Of ס;פ)6וטפין

 סיס מ1 :)6 קסגר . וט' שברמשש בקטן כי :טרומי
 געגע גדין ש5 6ג1 , ממע קרוגס גסגס 0פ)6 ו0ס61
 סיורר ס5זמס רמס גכ) גם 0מ ס6)'ג , ט' גסימןגיפור
 , שגח סופח %ע פס גסס סי,ירס קמח מפ,'6ח י:כמוחית
 ספל גי1'רח 0ור6י0 מהכמס גם גי , וגיוסיהן סי,ירוחנקטו, נר6'פ ממשעם . ס'1 עיתוד גחל מו'ס גס) סמג"ד1ף)
 D'h9W ההימס מגה ח)6 יוער 6י,ו לוש נוד)יפי

 יניס שקירס תקטן 6:ר ;) 5ן שטח )סי סנטוסגי,ירת
 , ,פ,5 עכל סג1ר6 וחשן יוחר גס (Oh1 והיגיח ההימסגם
 ס0ס 6מ )יעו) ס6זס יגוOluw 11 6 מכם 06 וקרינן .חג')
 קינך ית1ט )ו נקמר ש5 סגורך עס מגור )1 סי()גרר

 : ס'1'יסגפ)'5ח
 גס)י915 כנעמס מרמסי )ע"ע שמסת . זה ברברךסכו

 תנוגס שיותפח טגן ג) , טגס0סיריוס
 5:י4 )סגורן ומטר דגקוח ים גי שרמס מקמר)דגרין
 . וגו' o~o האהה : ס6זס נמין וכלס , טגי1יריספחות

ס6ח:
 6;4מ סמל) ן6 ומנימו 6מת, דבלי קטם עג לתתך )העמיד ניגע )6 יע וט'. זה בדברךסמ

 כפסל כי , טנחט סנוחנה וסט , ה'11ל'ס ככן נמ51ח יח' הכמחו פ)'"ת כ' )"מרונרה
 רסמיס )סר6וח מגעגע סוכ 'מגע )6 כן , כריה )כ) נ16הוח זורות ע)'1ן )עמ') )מע"ס כ')" ס'ה%

  טליון, מגוירת ארמיס anfno עס הסמים )מ)6כת נכונים כנג'ס עסה כי , טשי נעם 6)העסועג'ג'ס
 )ריס סר"ויס סערכיס וקישר כ"ג סימן כסייסי קמרו )עמת דגריו וימנגלו D"DI. פ"1  מיפו  יילירולפו
 05 כי 6';;ה כ'גה הבה' הערן )הו) הרפויה ההיה onibn וכן יח' )יגייס 05 כ' 5י;;ו ה6;וטיחשורה
 'ה'ס 5) גן "ס שמר ע" ס" סוף הו" נקטר דגר'ו )מהום מגמהו סוף והגה . ע"כ , וכו' )נדו)5)ה'0
 וכף, זה כדברך t9Db סטנה 'הכן גס , וכו' נכ1נ'0 הה0 ההמר'ס כט'ה'1 , וכו' רסמ'ס הר16ת נע';'ךיהוק
 ר.0נו)ס גט5)ה Ofs טהונרגחי כמו ot~sv )5ריכ1ה בו הו1רכחי )6 עפיו הנהיו כוס שרוס , ,ותרחה'ה
 ענויו כמסולק זה ע) ט")הו . וט' מיחס דימעה : טריה ע) להעמידך הדגלים מס מ "רכו5טל

 טקט 06 16 , כחכמה o(s 'זני יח' עגמו ססו5 טטועס כהור5ח כהס טחו ob יח' הכולך ע)מקוימים
נה0

 מגם ון)6 יסחר 6יו,1 ניפו גיז) קפי מסי) ג',יוח nfhso סמימס גח ג' , וגזולכן סי,יו,ח נקטל נרצח סחגמי. ,ינ') ו' ס' סימ1ד שטר ולגנות מוגת ג9) דגלי ))גת מגיס סס 1:ס . טלסוח 6)1 9' ו') סססרו ;מו , נמרס הוי סוס גד6) גסררי ,וקמן 15מר יללן ר' סיס גן ט) גי סו6 קרוג 61פ:ר . ודעם גהנמס קוו יטיס גוכגיס גין 061 טיכס 6טס ילפל8 סמוי סגסגות נגריוס נס יס' מכמש נפשת גי )למוז , נסרנית מ0ס וחקסס Ym מקמר (ס ט, סמ1י,ו וכבר*(
 ומקון עתר נס ;ר6ס וסיבוב מהנמס ;מ יס.ס כתירס חקסן 6טר ש 5ך , קט,וה0 קפי סומקם גי,ירח ס,ר6'חסמגמס
 עס 'שט ותנוסח סש)ס עני;' סיט (nDe סמע'ס 717 כקמי ;סו , סוס פסרימ tw(o מה)ק' 'גניו) גי14 סמגמסיי קומר ורוס . סגרך ממס ח)6 יוחר סן,)סיס :גר5 גמם 6'1 ספי)וכ41 וקמר 1Dh, טד , וגו' ממנם ופיקס ופט 'ותרסגורך
 9'י ס6וו מיס n'rD גמנמס גסס 9' מסדקןרגו

 6', פ' ג' מלתר :גמג מס ספריים לגט) )ו '61 ומות . ענג , וגו'
 יינפ גמגומו ק(ג' נגורו גימר געטסיו, ס' י:ממ ננוגס ס' נגוד ימי ot~mh סס מס טויס ג6מרס טירם שק מ,')ימיו !ש טש) גלמיו דגרי ומהם . סייס גערי neon 5ייסעוס פרימר וט פ) גדגייו וכמנהג) , סגמוג'ס מטעם דגר 5:רמסריג
 סיסמה יחנן יגר (rfh, י)6 גמע )6 גיוס )0ס 50ע ונפסרוה סמויות סטסום מן סני)?וח סומ151ה 61)1 , וקמי 6100)טי)0
 ססו6 מפרק ג) גסטחקה סיריפס לויך 614וס ר6יח' ל6 גי טס יפויין . וגו' מפטיו נסייהס גסם 1גרח ממכמתו מ1ינסס

 ומטקס: סמובר ספי)וכו4 מקמר פ'1 , פעי וסעהחטופה nud* קוע מאס h'o נס ספטיס ס6ק ג' )פרוח , תויק. סקרן מפג "מרו יתגחך וט ולפי . );11ח;1 גלוסמתיימס
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 היכול הבורא מבלתי לזולתם( )ג"6 "לזולתו או כוכב אל או גלנל אל משלדרך

 : הפבע פעל אל הטיוחם וזהו הנוזרי אמרע : והסרון תוספת מאין חקו דבר לכל נתן אשרהמשער
אמר

 גחפדאוצר
 )ממטרח 5רן סגקטוי ה61ק כמגמם נממ:גהן קטוןכ6ש

 ג) גרילה י151 סמהס טת5מד ה).)ס הג)ג)יס 16סגוגגיס
 6:ל סופ)6 שייר ,61 ומסם יווי5ס סולח הייגס סידגר
 col((ot גהות . לוולתם או : וסידירס השגייס גהורות)הס
 "טס . המשער היכול : )טי)1ס1פיכ הגדי הפוט) התג)15
 on)lun ט'י עמר המטקס ס(מימיות יחווקוח (ט'יטיוח

 מסם וגמגמי גדטת D'h והיניח 1ה)'מית וקרירותגחמ.מיה
 ס61 )גז1 וע' , גי ה;1;) פטו)ח 1סמקגס סגר,ן 'יט י)6גתו

 סיסידות מן 6הי )ן) סקורן גמות טיטוי וסמסטרסמער'ך
 . ומסכון תוספת גרי נרו) (rm )לז והרומס mn)olוסוקס

 : ה'ג ג'נ סימן גרגריי טור ,ה1ו1;ר
 רוטן) גמומן מטכס ססגט פיט) כן . הטבע פעלע

 : תמ.ד והגמימה יחו!דוחגימסן
ומח

 יהורהקול
 16ה1 מ)6 5טל 11)חו ידי ע) נגמר רג) )הינה3ר,ס
 תטכס ובג) nDTJI כתלונה ההכמה 5)היסרום

 5!שוהה
 הנכר"

bloo , ככס ס"ס 
 הו"

 , !ו עסה
 הההכרות מוס )ה1גימ ממם ההכר 3סעוח יהיה)5

ogih~יך כעינו ת"ר הגררי סלק והיה , כקומה" 
 ה3רי"ס עס הגור 1:1' והר1מוח הנוטות )נורקיהיה
nhro'טמר מה גו רזה וכו'. המשער : וכו 
 הסורס !הס סר",יס הגרטיס ,מישר כע סי'מטריקי
 . טומרנו תמו , וכו' 'ה' )'%רה "ס כ' 5'1%ה~י'ח

 הסגע'ות הה1'1ח ג' דכרו היה ל'נ ס'תן מסנס
 O'D)DO מן כהמ,נס ונערכת 1מה5ונ1חמטהערוח
 פורס נמס שהו) ו'הגנו 'סמו דהר וכמעםהקרטעה
 ת"נ )ג) ויהיה וגמלים מטייס )מס ר15יה הי""סר

 כי ורקה והחינה . טווים olnipnJ "ומר הניע ג,ה וכי1נ6 , 1ג1' יטס7 דנר ו3מעס )ו ל16יה טהי5הזורה
 כל 1הנהנח ה,ור1ח מג,וה סע) ;ימס י15ח ט)or~ , 5 נסטר )1 הנמ)5'ס מקמריו מכם ה'511ח ההררשנח
 tgp כי , המסער היכו) ההכס )173 )ה' כנתי , טינה ועד o)pr עד גס ומהריון מבען מקירה ושרעפרם

 וכי611 יסיצט והסרחנה יהקר1ר ההמוס דרך ע) כמעטתו "תפייט ט,ע!יט וניס כי 5טס , וגמר הג)עקמו
 טקידיס המקך 'סקי וכ5',1 המנ'ו'ס ההם )זכוים המכמה )'הם "מנס . 3ו י.ה3,1 כיז כנר,ןמההכנ1ה
 ההגרן סנרח 5,) 1מרומק גס) ,ה , מתוהו מגס ע) תמרה גוחן כמסך תהם הסנההו כסרוק מ)"גחולעסות
 l(b'b , דהרן הכהוה מן כס ס) מסטרו )ס3ת הו" כרוך המוס) מסכם גמזה fi~3DO 7מ'1ן כ,ס ר5הכ'
 , 'חג' נוגחו ה'1'רה טוען כה ") הכנוח הסה)ס)וה כדרך )ג" nin~po 5מ1נח ran" '1נ5 הנטר זהמיה
 גספל '5מר ג5טר , עלמו נמחצה נמו" )גה ה,ה הטע) 'מסו DIbO onspl( 3סכ) הפ',יס1טיס IDDCוגהו

 הסטר. כמהימה השר שכרי המוער המנייר גגם ג5)ינוס מקמר וע"י , ס"5 המיסי מקמר הר)כ"גמצמוח
 ההגל כינר מעקט ג) ויהייסר קמה כ) יק) ההי1ט ה571ה עס במוס כי החורה טוסי יסמרו יפסס 6ת6ך

 ית' )סניו כיסוח סין 1, סימן סם ס,כר כמה יימינו רק הפיגוש"יס כעקכ1ה ינ" ו)" . י"ר סימן ה'מקמל
 . וגי )ו סרקי מה 737 )כ) מחן הו65כ)

 1כ'11"
 גי כבמרו הס).סיח onlpo3 הסטר )ההימה ~D?1 כ,

 5,,1 מי1ס7ח זז נטנה . וכו' סנהס והתה1קנח )קב) )ו ס5טטר טכ1ורוח הטוכה חמר )כ) נחן יח'הכורך
 ההכס") 'C~D ח)5 מה ההכתה הסערה מטויחת כה טיס כ11 סוימה פעולה גיהכו ")ו 11)ח נמק1מ1ח הוקףגב)

 הכזר"
 נמ;ע . )מ1 קר5ו עמ5 סורו 1טע1ניס והסיס )קר"ח ))ך ולמה . יקחה )נדו ,ו כי יח'

 הט31ע ה5מהי המנע כ51 , כשכינו נייר "ין טט)ו תמיס והניר , ידנרי הט61 מ)ומיחיסס גי מוחינחסרגלנו
 מס1סטות עירס מגעה החח ה"גן וע) . DDltf ע) כהוחם )כנו ע) כמנחס וסימה1 , 3ח1המו המט3שח%
 המהג)נ,,ס ק17ם "מרי מהזך 11 כסה חרקה חס31 ושד . הורחו1 טיח )ר6ס 15חס !ירוה דבריי גבן6

 )מלך דודיו 6ח יחן סס !טי!וסו"יס גרון סס יהיה 6סר המקוס 3כ! דרכו !פגיך ותרסס , כטהרנונתמסך
  נהח 1)5 מהתהם וו" מהס )" טטע 'הו) !5 ד3ריהס ו3ר1כ עניוס ה3) גי מגס1)ס מכוה )1גהר5וה
 , היגירה עגיגי טן וטיסריס טוטעיס משהריס רסיס סריס 5ת)עייס הקורס טן ט5מרוהו מה כ) כי , גהסרומ
 ישנץ עגכ ודס , גוריהם היניקו סד מקו וכחנים , כתמחר n~mpt )ענת לעט טורה מסרט נמסךענינו
 מנוי )ורך מהס התככג ההזום 63מ1נח מנאחס שקלה אסר יעקכ pSn (oSb )6 , גפנם ס17ס  מנפןממר

c~tpinha, נהכנח יהן ס3עס רק of~tno (מדהם )הס 5ין 5סר והיוגס 1ההרטכה והקרור ההשם דרך ע 
 ס5רגעס היסורוח הנמה ע) ספק כעירו אמרי י"ר סימן גמתיסי ס"מר וקמו , והנסיון ההום סורקהמגד
 והיכסות 1הגמ,ח והקרירות כהמימ1ח )הו17ח ההגרס 'l('Dh המהקר 5הר כי 5מח 11"); הפי)וכיסיס"נ)
 ושהגח הגוי סע1גח ע) שמנס . ע"כ , מהנסמיס נסס ממ,1עיהס 16 תסס יתץ )6 ר6טוניס 6יכי1חולס
עטנו

 1גיו1"
 הו" ה' , 'עקב קי) הט) , יום 3כ) המיד התהה7סיס oth)~)o מהמגריס

 : זה נונח )" ה15מן כין ככ"י ר11נ1 עוטי מטרחיו והב) , נצטער יט) הגס מבנדו עוד 5יןotoiha הו" ה' ה")היס
 ר,טר6 גי מ75 )כוה עפה כשחו "1 ככמהו כ' , ומר )5 זריהן 3ו InDD עמד . הק' הפיוהס וזריש1

 כי . SDb (5 מה )הנר 6 י5מל fiD11 . הנולות כנהיגת התסער היגו) השע) ההכס הן6יה3'
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 : המבע הוא וטה החבר אמרעא
 " יידע אניין Y~we:1 מה על פהכחך היביך הגיזרי אמרער

 ההתחלת הויא כי הפילוסוף אותו נדר , כידיעתנו בו ידיעתם אבל ההבר אמרעע

 יהורהקול
o)nhכמו כה )לנסו הטבע ") פע1)הו ה'1הס 
 11"ח . כק1זמת כמנכר ההמר הכזה יזי ע)"מנעי
 כך 6הר טהורה וכמו דגרו מ5ו גס עז עדיג1נהו
 3סמ1ח 1:1trrc רוקה 5ני כן "ס ע"1 סימןנקמרו
 מנן "ס גי הורהו קיהה ס," הורדוס מ,ה גי .1ג1'
 מוו כמהו וגי 1 ס3ע ס) מדרו היזיעה מסו,)הי1ה1

 ממטס ה3רי0 מ3ר . הטבע הוא ימהעא : רטיה כ1היסס

)הני"
 עמך )" 5סר המזך כלת )"ור

SDיני ע) י7):ה הכנה כ"ס , הזה עד מהגיהה 
 הhio 61 י"מר כס ס5ס , ה"ההכהה

 ה13ר"
 , ית'

 יגר ג"סר ה"ה 53מ1:ה ICD )גון הכר טן )133נס
 הנמס ואגירת )ך רמית בג? כ"ג. :ימן3:)י:י
 מן "ינק "מרו ען , יט' הפרה גי ו"מוהיוסהייס
 ההכמיס 5וה1 ק1ר"י0 ית' e~niho מ6ה "ךהט3עי0
 גהיהס 05ר הקו הע"ע הן יקמר גה 051 . 1:1'ט3ע
 הו" ")יור.טענ

 הנרה קננה Sb הממר ממגין מה
 7עהו ,כגצי יקנ, ,ה "ח נס , והג1גגיס 1ה,ןתכממס
 "סר 5) גז3רי1 גינן 05 עז כי "טס , ע"נכימן
 גע1)0 ענעו גסהוזיעו הכע גסס הטבעייםכ11ני
 ,ס ע) הערהוו קומה 1גגר . ע"נ סימן ט'ג6וכמו

 נמסראוצר
 ,חן מי . ב6)ח'ך 61ת סו ס)6 . הנבע הם וטהעא

 נעזור :ס 1מ' , הגמר 1)'1יס יהו,ז1ת)כוי
 : ג'וב תמ'י 10ר5ססוס

 ז'פ :יטו) ;ת י: גגי ג)ומר . הבהות מן כחעב
 , 0נ)י0 ממות :י,6 גטן 0ו,יעת מע0גניגיר

 , ג)י1רו :י61 מה ט) ברן ,1" ;:יחהמס יין גיח1;ן
 ~וו i'hr . יודע.ם אנו ואין : תגריס ג;) גוס גגי1)6וגן

 : סנה הנ;)6 וגר המגע 'גרוס 61'ן גיריוזע
 0~ן נמו ננומר . כיריעתנו בו .ריעתה אבלענ

 טגע מלת ;.רו: להסגיר );ר: ,1דעיס6וה:1
 מלמר נכי טנע מלה ג:;קס .גע16 ע,מ0 0;.)1:1;,0נך

 51הריסס . מס ידח ,6 גי יס ג:0 6והו ה;וי6'0טמון
 ידגרו מה )מנין עמס וגון )" 1)נ0 ה(י)1:1פ,ס 6וה1ירח
 מוין הו6 גזר :כ . הפילוכוף אותו גדר :גוס

 סדגייס מן 11)"1 וגין גיס :'גזי) טד hl~O וגר כ,כגח ר.מג~
"(1

 סורט1ניס מן "הד מין 0מקי5 חגור גמ1 , גו 'עצו
 יצת . נמס יחטרג :," 0מיני0 :5ר וגין גינוומגויר
 גט4 6) 1"ן:ר י6ו0 5, :1ה;11ות 6;:ר הי מוח;כהקמר
 לדם :610 )וגרין נור טיח כרי מדנה 1ג:ת"מר ,ה"0
 . והסבה התהלה : :מנ"ר ;טחן טגט מקח גויר וכן ,ד1;6
 וגן !1 הההם נקי" 6100 0ט1'ן ע.קל סתק"ס יגרגן

 , 1סגש הח' התהות הגג כ' י"מ :הקמר ;סו , :נס;קר6
 ;ונגר ושיסעו סו6 . הפילוסוף : פמ'ג ;'נ 0מ1ר10;,ג

גס : ס"טסימן
 וסורס 3מגמ1ח. ססמענ1 מה כני ר") 1ג1'. בחבטות ששמענו מה על טהכחות כס הואעב

 הכור" הו" ה)1 כהטבע )גגו עט הים )6 כי3וה
 tpinh יס,ה הנמוח מן גס הS3b 61 יה'

 הו" נהרי הפי,1כ1טיס ")) מ31וו ע) סומך )הינהו "מנס . כמ317ר ההמריט הגנה5) ונימנעי גני הידהו ע) מנע ס) מ1כ;ו 5נ)1 היה "0 3ספהיו הוטל היה !" ד"ה 31ג) . יה' פע1)והי1להטרמה
 ממסוס "1!ס גו))

 גמ1,כר המין 03מירח סנרה הטגע נהינה פי)1ס1טיס ס) מגבס כס הוה גי . 0051 ידע )" ה61 הגה ,רנה
 הורע 1ינקס . 1ל') ה)ממ שרנה ספור 5:) " סימןכהמ,סי

 ההו"
 המעסה גמו

 ההו"
 הו")5ס )שמה

 וט" ט3ע d:b הגקר"ת טההקיעה
 הקיע לרס"ר לפטר היה ס)6 כעטר המין כחתירת מטת7) כמ

 הקמח וע) הטי!1ס1פ,ס סנרי ע) המגע יוהיגהו 5סר הו" וכו' האס rlr>r )ו "סר כג טיס . 1ג1'געומו ההו"

סהג1ר"
 מדטנט ע"ג . כמ 5ו )פס UJD 15 ההשן 5ס ההיא ההגונה "הס קר6 , מההכונות כהכונה יוסיג0

 "סל הגדר ט' ע) ;מ1 3י0ר5) כן ,הקר" יהכן )5 כי )ה1ר1ח , וכו' 6הס קר6 53מרו מ"7המ17קךק
 ~olnh ה"י)וס1פיסינירוהו

 סה1"
 נטם OUJS Spn י5והו ההקריס ")ו כי h~'S וכמו . 1כ1' וככס הההויה

 : ההנר הסיגו גן ען . 5חו ),ריס 6ין ,סומר
 הנכל לי ע) בנע הנקלק הוה נכמ ה), ג17)ה הרסה כי )ן דע טה כנגחו . וכו' ידיעתם אבלענ

 וכזפ עניוו 3יךיעח כמוהם 1כמorJ 111 דעתם רה1קה 1!6 הי6 ג")הה !6 כי , נזר1ה51סר
 וכמו "ין ונסס ורוס :olh'r כי נגון, ") מהוהו rr~T1nהסריס

 1סכס הההגה הו" הטמע 06 והוה . סי3"
 כן )סוגריך מהטסה מטסני , ע' סימן זכרה אסר כן נס SP~O נו והייהם הפי!1ס1פ.ס גזבר וכו'!הנ1עס
 וגכוזו ג"ג הגריהה נו )ייחס הדגר מחך וקריב (ס הו" עניון מ!13ס הנה גי , הרגם 5)הוה )הס '"11כי

 ההכל S1b מ31נ1 );י עניט hlo ונך , הכמע מס' שגי הפ'!ו0וף l~fjJO ה,ה ' הנזר , 'ח:1 )"מריהכרך
 כה הו" הטבע .והמוך

 הגת היהיה כ1 1התנס . ניגוע )סימה יסכה הההגה )ו ה61 "סר הטכסי כנמו"

 כנמס"ההו"
 סנעחס 3ס1ל !הגיהו 5ו ,הניעו סנה הי1הס כעס , 1התכ)'ח הפגע! ונין נ'וו גהוציי) ענמ1

 גנם," היזהה חנקי )סעור טבע ס) utJP מהס טרה hSO .פמנו
 חורת רק )5ר: )מטה הטעהו ככה הי1ה1 "ין הננ מרקס מייס 3ע) 'פו) כי , מב) זרך or וגי"ור .למקרה )" נעכס סיסע) נ"נ גו 1ההוס . ענמ,

כטות
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 הכוזרי ראשוןמאמרספר88
 יש מעצמו וינוח מעצמו ינוע אשר הדבר כי אומר הוא כאילו הכוזרי אמרעך4 : בסקרה ולא בעצם בו הוא אשר הדבר וינוע ינוח בה אשרוהסבה
 : הטבע היא ההיא והסבה , וינוע ינוח בה מה סבהלו

 לומר שרצה הוא זה החבר אמרעה

 נהמראוצר
 קמיו גגי . הדבר וינוע ינוח : 0'6 נ' מקמי סונפיית'

 () 4: (ס וימר , fi1Jnco כי6 תו1טס ג) ג'שפי)וסופיס
 )משס ממקום גסותן וסמ,נ ממיס טווי ע) נפגעשוועה
 ממקוס (,תתק ז1מס ניגר וכן Olo סהרון טהתנ1טעגימר
 ג) ;% גירן 5ג) מסת11טע, וקמי מ1ג1 .ופינס)מקוס

 וקרץ מן) וכזקן 1'(filC ויהון וגיח) ,מימם גגוןסר.(ח;ןת
 , ח,1עס (ס חמת ;ג:ס הג) 1הפסר -C'h וגן , ח,1טסי(ס
 סר5(1נס סי" סהטחק ההטח ה;קר"ח ומקרס תוטח גימלגד

nD1yot(מיג רי( המסיס גי5ר )ונס געגט ר.תאט1ח )ג 
 . )ט;י;;1( סיין "ינו DtiD D'u נוס ('( כ"ף , י'זכקדמם
 גת,ך hg ונאוההס תו1טתה 5(ר הכעס ג) גי "מריוגגן
 . יס,ו ומתוגו סממי וההחון ה1מימס כמו מם( סרגרשהו
 (יו" הגס סוגר ע1ס סמקיימיס ת,1ט1ת מסונס

 טפין ט)
 . גטקס וט ה,ממ סיס )6 ג,וממ ס,מיהה )1)6 ז'מ ,0וה
 הו" 11Qtc1 הוגר קותו המס י') וסחפןוק

 ענין גן גס
 סהו1סס פקפוקי ג'כ מחוגו והיק מפ11 6מו ))גתישתולל 5(י )גע'מ 5(ר המקוס חתית וגן . ה1ס ~oisשמגע)
 51יס הגט)י 15 סכמה 5ת ~1cm 6ום גנון פגשןבמניע
:ovnmסי6 צ ODIW ,)גנון עקמו )קיוט (סי6 1גת;"י מגמרן 
 סתווטות 5)ו כ) , )ו סמ"ק מדגר מן וי.גרימס סמ5כ)נקטת
 סטתן 1ה ע) 5וחס המטורי הגה ר') , טגע גססנרי6,ס
 וטפס ,מר גנון . במקרה ולא : טגע נקרץ וגו' סנומחוגס
 ),מל קוה מקוס ס'5 :גגגז סוטת סתנועס יו0 , גגךממט
 רופק ו6ן'1י . ספ1ע) מן ס4, סת;וטס וסגת סמ)5גס8ן

 מוג סי" ערפולה 1"מ קג)ס %ר o)o~c ס,ש עקמושמלפף
 סרוחת :כ) סי5 ש"ת סרו1"ס סמ,י6ה 6טר oan~lשלופף
 לנס מון 6י;ס סר!1"ה הגמש מ'מ , סר,% (e1P קוסוגס
 (ג) )הס ('מיס מגלי (~otvn ס"ךס ג% יגולון גי ,יוועץ
 גח סו5 טג'1 היופץ נם (יntvb 61 4: רעלי . סרפו5וחש)
 יגר ג) וגגן . ממזונגד)

 סמני
 )פיוס הממחה 15 סה;ועס

 וט קמין קנס 510 ר.מ;והס 16 סת;ועס (",תם ג15פןוגרץ
 גם'ג( ר') , סכון ג) גדרך נטתו טפסיו ליפכ1גר6יס

 פא מגחון 6מר ע'י 1ס (יגוף מנקי געהו סם. וימותש.י

 מה בין והפרש ודקדוק רב דייקותעם
שיפעל

 יהורהקול
 , כסרכגחו הנוכר המיס" 16 מעמרי היסודכנדוח
 , (b'o כחנועס חיים כע) סיוחו )ו קרס סו6ומקרה
 , סגכחח 11)ח כע"ס כשינה יכמן1)6

 וההו"
hp' 

 ;ש1 6! ההנועה rb Dnl'fi סמסז חטעח מייסכע) כהחנותי "מש . 0סי6 סהגועס 6) כערך )ניופכע
 אז . nbrn התנועה 6) כערך שכע והילהמיוניה

 הבריס סני 16) הכגו כפי Otfi כגדר סנר))מה
 : הנבוטח הככוח גסה' סדההס)נ,יס

 קמטי )מיס כ6 . הר אוטר הוא כאילועד
 06 דשם )מען )מכיו סמוגמסנדר

 שע גו 6סר bto טהסכע כאמרו כראוי עניטהכין
 הסכם הנעת מידי )הואיל מעלמו, וינום מעלמוסךכר
 ננזל ;כ% 6סר or הו6 כי 1ההכ)יחיחהטועות
 כמון רק ט p'b 66 6מנס כי , נו סו6 6טרכאמרו

 ורם, . טקדס כמותעמודנה
 6ל ה,ה כניקור נ'"

 כך היותו מנד ר") מעקמו, ויטמ מינוע ס0ררוציי
 6ג כי גטם ממק1ס הטס) יינ'א כמט) נענעוכך
 כעוס, הח;ועה חיומס בו מנוכר סימון גכךוחסלח
 סחגועס ") השמיח והמכס ההתהוה הי6 6תגסכי

nhrn"( ,טקס הים כבעזיו ג' ההיות; SPb סירידס 
 נענ היותו 6 קרה ה" ומקרה , הס% היים3כע)
 סני)) הor~ 61 והתהי . ממנו סנוט) יפו) כימייס

 : גמקרס 1)6 כע"ס ג6מלוננדר
 ק ס)6 ר") וכו'. לוותר שרצה הוא יהעה

 ינמרהו3"ור
~tt)'bO 

 עם ההול כנדר
 יקזוק ועם , כו הו" "סר טימר כמה לגיייקות
 כטכע SDD'n ממס כמקרה סלע) מס כיןוהפרט
 ע"ס מקח הטחנות וע) . כמקרס 1)6 נענסלאמרו
 (y~b ממכר כרכר עכע מ)ח 6) ס0ילסוףשכנזר
 )טמוע וקרוב סדכר נכת כי גסכע, טיפע)ממס

שסיס הח,ועס 5ין סלי olo סט,ס מפטרת סי" סתטטס :י6ה6ע'פ
 5מל סדגר גלוחו וסיף סס(ה,וח )ג) ותגס משר (סי6 מס מגט ons ,קר5 ורק , טגע 1ס וקין מגמון רק גחונו י') ,יו
 16 ג(תגמן (5הס . והמדגרת o~no 1נפ( מומת גם משין שעגיל 5מר מח"ג גם" סמורם 11,) . דוקן גת1;1 ;ממח,0י5

 , 5מר שן 6'0'1 וסמירת חמיד מיוו סמירת ר') , ססו5 סמסס1ס וטמיוס (יחסום, מס ג) ה11ית , מינים (מ המ61ס0גמ,ח
 גסמ1י6 וסתמדחו ג(מילחו משים משגת גמ)6גת סמי גסמ51ת מסג"מ מ:סינ מכס (610 יקמר %ר הטגע טוין1011
 1anD זגגי סס ונך . עגי) , tDIO xdb ולמירש עמיזחו סגת סס ועת וג10ח מני6,ת1 סגת סס פרס וותנותגמות

גמגמי
 ממירן

 : יותר וגישר " לימי
 00וש לו סי( דגי סג) , וג16מי גיגריס גמפ)ינ רק ו6'פ . סטגט (ס פירזו )" עדיין גימר . אומר הש כאיקסעך

 לו 'ש : סט6 סיגר עכס גחון ר') משמותו ס,הס וגן , מגמרן 05ר יני ע) )6 מדגי oipn י')מטרמו
naeס"ס גוס געו מב יסע %ע 6ין ועויין . מנע אוהה קואו ההתו נהסבה : וט ויגורס סמסגג דגל 'ם . מה 

 : סוס סג0 סו6 מי פייתו ()6 מקהי . ט  ))מיס ג15ומס
 מס(מע גזני יסדי 5נן וגר גגי . וכו' והברל רב דרישת עםעפץ

 מגיר 6ממ ogc . ססומכ 50פ סיון מקוס פ'"
 16 5ף , כשאינס מניע וסוף ססינס (גחוך ספין hb שט ועט . מהוגו סה;ועס ססוא)ח מס סו6סעגע

 %פר סטפן 0)6 שיג ו6ט . סוא'וס סכסוך סטפן hwt מהוסס סח;ועס טסחהלח מקמר געגט מש פספינס סתמעה84מר
 x~h סורס ונקמח סטממ וגמ המ' כפס נס ל קמור 6תס 5ף . ממנה 1.פין מי,ספ.נהשוגך

~hl'G 
 84ש סיס )nnUe 6 גי , D~nht ילדון קוהו סמתמטע וס61 (ט6 מס ע) סיגו ע"ס ממטמרת :h'Q מגעגע ;6מושנשתנס ופיקי . ממר, ויפייו
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 89 מההכוזרי ראשוןמאמרמפר

 , השומעם טבהילים והדברים , במבע שיפעל סח( )ג""וכין "מסה כמקוהשיפעל
  "משתתפים "ושמונו אלה כשמות שהתעונו רואה אני כן אם הכוזרי אטרען : הוא זה במבע מידיעתם העולהאבל

 , הבורא עם משתפים( ושמונו לתקן 61סטר , משתתפים ושמינו)ג"6

 ימל
 ~ux מס ע) מ6י מקפידסהיס

~'DIDli'DO 
 מכנע 6)

 . סדיר (npp עגמי היגהו ע) המורס , ענ30)ט1ן
Y'ha"( עזתי הכ"י ס"ין הכ)', כמדרנח הינחו יתכן 
 גדופה כי ה,ה כמקמר וגגות 13יון וכדי דברכפש)ח
 מבהילים והדברים : oSih כהכריז )ו (OD~Iיתירה
 סטי,1סופיס S1b הש)ט1)יס רכו כמו סרט ר") .וט'

 , הו6 מס )דעמ הטכע כענין החווכמוחס eilDוהניסו
SA~1שהגדי עסו 

 גהפירת לפללי עסרס ולנטוה
 ססיתפיס, Ssb תכפם יזר פלייתה ירפס למכןסומתיס

  )מטוו נבהלו  ללפילס לפ~מ ספתו לן ר* סרסכי
stpnb~tpn ntSlpnl 6( ונטם ורום נסי6יס ימד)ון 
 עין כהוךעח 6ר1ה נחך )6 )קהס מסר כי6ין

 כחת'סי tlthS כוון וקוטי . הקמת )פי מנע ס)והוחג
 , וט' תכל.)וס 1זנליס החיה )ה0 ונדמע ס,סימן
 . סומעיה0 נטם 6ת המעזים וגריס מוח קו)סר")
 נדל )טון )מחס כלסר סנ0תס תצווח כן 6מלש

 ויסלים ו)הפהידס, הסותעיס )הכהי) כדי 6נ)0ספכע
 ססמענו מה ע) ע"ג סימן המקך טימר תה עםזס

 דוגמת ויהיה . הו' הו6 תה יכעיס 6;1 וקיןנמכמוח
 עזן ט' המיכריס ךכרי ע) המורה טכחכשטון

 נמ)יפת ונסקלו גבירים "ווט ו"ומ , וי)פריל5טן
 סחוס כבסון יפתרו ונוטי , דכריס 1מומ eosונכמר
 ה )הס וטמע החכר משר )כ6ר קטר 11כוונה

באמדנו
 נהטדאתר

 טיפ 6(ר רקבון ה61 סוס 1סעמ סוס סכם 6)יו מניעשם
1D1hיסוג 5ט(ר 61, שמת וחנט) ממנו סוס סכת וג51ח) 
v)hהידס וממח סמי גופ( ס61 1;ן , סוד hk עוד המוג 
 סיס הרי גססיוס מ:6'כ . גטגט )5 ה' גיוון רק סגל8)

 1;ר עוד . 5הי מ0(ן 51הריו ~1DO ),ס קודם :חח,1טט6!:ר
 וט 1nhc גתה ט)י1 (יהק1ר גתם וכן , 11') 8מד ספקסם
 ולת סו5 הטנעיי0 סט,י;,ס מן 6מד גג) מניט כ)08

 גלחי זה ;) t~lnsu טיק דגר גג6ן י: oh 16סמחנ1טע
 , גמל16תו הר1:6)ה וטייטס )ומי רולס הניר )זהעריק
 :י( ר') , מבה.לים והדברים גת'( ממגר גין ולה .טכ')
 מידישס העולס 5ג) דרדס )פי 1ט'1וי0 רגיס 1יגות'0גוס

 : זה ס,6 ר6ט,וה גיריטסגטנט
 )(יעור טגע )קרוץ ;11;חס וט 06 . אג' רואה כן אםעד

unc~חוטיס הנהוו גן 06 . שפן )פולס ס'1ליח 
 סמו ר') סמום גי , נכס פתו מס וט) טגט ס) 6)סגומרת
 טכ) גטי גו ס19ע) סגר גטם סוקרך ~elh מ(נ ר')15חנ1
 ס13ר6 פטורך 1;ן , מח"ג י'ט pts סמ1רס כמיסוהוהגס
 , מגט גיס קר016ו זה 6ף גו וס(גמהו דגר ;)גהחה)ח

 גפוף סיין , occ :חוף יק גיויסס ואן ,ה 5) וט דוג1)6
 סס, מ):1ן ו(מי11 1)ו'6 . מכס גמ"ח שמוח גגי16ריממורס
 g~g ג:0 מנחרף )מוגו 6(ר טגט ctc גן גס ר.)וגן

 : ר6ש,ס ;וסהh'o OD 5 וסיס , הגויס סק1)ח ט)יוסמר
באסרנו

O'blDt)'b)רק ההמריט הכנח 6) הכ)י גמדרנח ימיה יכר נכסך( "ת נוקץ 6הס 16)0 מוכנו 6) )6טר 
 כקמרך הפע) ש )יחס חכמרהו o(or . וט' וסכה החמוס hlon כ6מלס מנויו ע) מוס) וקנין טר 16)0הו6
 נעגין מהפקח וההכר הטורי כין 6ין כי )זעה ר.ל6'ת ונק . הסכע "ע) 6) המיומם מהו ע( )סימן"מור
 יכין ob וקולס . ג'גייהו hnth דורטין ומסתעוח , הט'שסוסיס 16) מוכנה דרך ע) סנע מלח כהסחרק

O)')DD6טל עת כ,ה )טורי 6'ן ועהה . רע 6ין , כו המותג גיד גזרון ימ' סכורם כרקן שע) כה סיהיה 
 הגר ס) דשו וזה . הטי)101"'וח המכסוח מן עליו מטמע מס Sb הסכע גערן דברו סהרה מס רקהס6
ot~sענתס כדכריס כי דכר":0, לע) ה,ומוחיהס ע) ההקמה כע"י ס) סעתס "( 

 הנדר וכענין . טמע ימד)
Otoהנדינו גו "סר D3DO הכרמס כי מטיס הקו והדנריס וענס וסכה סחמ)ה סהו5 כלמרס ר6ס למעקה 
 נ6מ( סדר סמו )"סר החמטח )טיטסופיס סוס "גי נס ו'ךעח' . )הנרצחו כידו וסמורה גב) ערוכהההים

 )ה6ס'תס pb הנרוכס ולפי . מסלו וע) עטדחו sp 6'ט 6יס 'ח' רהטים מ6ת הנמסמס ססכעיי0 )יכריסעגמי

P?כ3 ע) יסנף Ot~b ט 6סר מדורס ע) סכמ )הס מחן oSwn 6תגס קידוח הי6 לפח כי , סמים סס; 
 לק איו הו,רכו )6 כ' דכר, ערות 3וה המגר סמנו הקדמט ככר מ"מ . מכמש פקיקות SD ס' )ס0)הודות

 וככסו וכוו, כגאוה עתק )דיק ע) ויכרו Olp חיתי ההסה)ס)וח גמיוכ וחפ) 610 )הס הנמלו 6טרהטי)וסופיס
 : סיע סימן טעו ע) הלטו וכגר . מעוקדך bsl מד1כטך )6 פלעס 6ומליס")ה

 %6 מנן הירך זה ע) היזחו זה סנע ט) סיט ידעתי )6 כי מט6הי ר") . וכו' רואה אני כן אםעך
otDIDtittnוסף. אוחו יודעיס ההכמיה 6כ) וט' מהכריח כמ הו6 כ6מר' קל6הי פי 6)'ה0 6סל 

 7101 מסהטי0 וסמונו השי הנוסת )סי "ו , וכו' מסתהפיס יסמוט הצה נעמום טהתעוט nba לנכי הגהשן
1הסמות
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 הכהרי ראשוןמאמימפר90
 על פעלים ולכוכבים ולירה ולשמש ליסודות יש אבל , הוא כן ההבר אפרען : דבריהם טעם על בורא לומר( שנבוא )ג"6 "ואפשר פועל חכם הטבעבאמרנו

 דרךו
 נהמראוצר

 ע) l)c(en מכס הטגע :"מרו תהו ו') . 1:ו'באסית
 )גק: !11 )מס כקמר . בורא לזמר שנבוא ואפשר :סג1ר5
 על : ג1ר6 נגס 1)5 טגע גרס )קר61 :;ס גט1תק ויגחשי

 : הפי)וס1ס,ס דגרי פייר: )פי . דבריהםטעם
 גסי ,6מל הגס ~PJD :6מי1 :(5ת 1ן5י . הוא כ;עז

 גהגס ל6 טנע סל וה סוס . וכו' יש אבל :ה3ור6
 ע" (CCD גוה סנטוס יהע)ס גג1ר6 :פטמת נטנ1ר .0ונמ

D'~Pinhוט ;טפס יזם סע) ומפעי , סמ"ג גיד גנון :הס 
 מקטון , טגע DC3 וקוץ )גן גסס ס"ט) מיס 'לטי )5וסם
 יעגרו וגוסס )ו מ1גויס גיס ט'י קומן ע'י הוטעיתמעגה
 וס"מ והטמר nli1D'C ומס )טס המגננה ,ורה שוסתחת

 מקן ט) נוו)ח1 )הגין קמרו )'ה( )וף 1נ:והויין .והג1;ניס
 6מד גהוחס מטגט1ח כמס u)lu :6דס ה;נ'ה ומלגיסמלגי
 ס) גמוהמו 5ו0 ג) טונע סקג'ס 6ג) )וט וט 17מיןנגהן
 על פעלים : ע'ג , )הגרו ךותס oon 6הר 51ין6דס'ר

ררך

 ההורהקול
 פועל המבע , הור"הס פ' ע) שתרנו הס1הסמ1ה
 ו,הו ע' סיחן 53מרי 5חך זכרי ,ה הנה כי ,חכם
 )למרוו סוה מלמר והול , הס3ע סוע) 5)המי1הס
 3כר51יפ הגמאה מהגמה ע) כי הגס רוע)הטבע
 3גךר סיכגס המגחי )" 51:י . הסטור כרההיהה
 הסרנ1הו כן ס6ס . וט' 1ס3ה הההנה היוה1העגע
 נס 5טסר ט1ע) מגס המגע 1כ5מרו1 . מ5)היסמסע
 הסכע גג7ר דכריהס לעס ע) כ1ר5 ס;קר5הוכן
 המנתי )5 5ני ~lh(o . 1)טטר1ן )"זון 3ו טמפו"סר
 )")היו מטרה הנחו רק elo המסמע1ח ע))קמחו
 )6 מכין כגי גמזרנח כיכריס ית' הטף 'טע)5טל
 נ6 בסורה )י 5ס31ה כעיני רע עתה . ,ה11)ה
 31) האס הרסעיס 5ה)ימע)

 ממוחס 5ה מעש 6ס"
 . דקריהם כעס ע) ס3ע נאת )השמט שהיע)

 כ"כ 13 טג5מר וקלסר , טוען מכס D~DO כקמרנו , וסיעורוקמ1וכרח
 כור"

 וכן , ס;(גריס ד3ריהס סעס ע)
 המרס גתכ הגס נסס הטי!1ס1טיס 5נ) מפ"ר הטע הית וע) . 1ג1' ג1ר5 )ומר סו53 51טטר , 3נ1כה6מדהי
 737 יעמס 1)6 המיד מגס הטגע ויימר המיי כריסטוס יתיגעו 5סר הענין וטו , וו") הסי מההזק '"רט'

 ,)3ט)ה
 1טה1"

 הכ1))ות הגמזה יסרה ע) ט" סס נס . ע"כ הס)מוה, מן 13 סמובר מה ע) ד3ר כ) טלה
 1עמיזת טיהה1ס מה כ) כיח מינים לגי המ51ס הכהסח %6 טע1)וה ג"ה3הן , 1(", גחכ מההעקההסוטשה
 סי6מר ~DJC ענין וטו . 5הן (תן ליריו וסמירה המז מיס המירח ר", ההול,המתהוה

 גהו"
 מגהץ הכס

 מני"והוו הגח הס סרס נהנות כגח כהמגין 1החמזחו געתי7ה1 מסניה ממסכה כמ)"גח תהי כהמ,"חמסניה
 הטעו)וח מהי ממו ttano הדהי הענין זה ה61 הגסה , סירסר הומן 1סמירהו עמיזוא סגה הס וזוחהמוח
 מ1סגס וגה . והוחנה סב) כע) ~DSD 5'ן . 11") ת)) צרור DUt ל' כס)'ט' b,(e . ע"כ , יגרגר כ5מנע1תס)%
 סטות מההה)ה הט')וסוט'ס יעח )פ' ת3" מהסכה )מהכח הזתה ההגרעה ג"ח 35) גסס, ססינ1ס1טי0מן

 : ע"כ , וגו' DSD' גם )1 טית," מה כג) השוח 16 הסילע 5טר ,hto . זעקו )ט' סג) 3ע) מטט1)חוהב
 והדר 3ג713 6סר כח5ריס 1ה1ססח הנבה הטע כגדר דכריהס טע0 ע, כי דגות יטף . הוא כןען

 ומנס החה)ס ,ה,והו 1טגעח1 מגך סג סרכיט1 גייו ומסרח 71עח נהגתה ג5)סיס היותו עזתעטרהו
 הן כי ' הלרן קוות )כורך רק ילוחו )" מנכוח n(tD'D 51)0 . ההכמה 1ינירהו והנעהו מינו )סתירתכעוס
 סמוך הס)'ס'ח בהקימה סי1נמ רגמו )מ1כניס, רצויה נורה מנינת 31גכ1דו נעגמו ה51 מהסתיע ס' יז קורה)6

 יתנע bS ה61 וכי , וגו' ס3ג,יוח הט31ה המר )כ) מהן 'תגרך הג1ר6 ,ה 515 כ' '5מר 6טר הסטר)ההימה
 )1 והנה . ס"מ סי' )מעקה כנ,גר , וכו' תקנרח קיננה וט' 3טרע1ס מכמתו גי מדבר והגרגח1 והגמהומגינח1
 , כעס יטה סג) 5ח ועץ וגר 573 1כככ171 כעגמי ית' שה51 כמו סגיה כ)5 עגת הor 61 עטיית ~onbי0'
 הקדמות סוכרי דרכי 6) )ננו סתם cho , (or 6)הי ס)0 טע) ע) סקיזיס המגך סיטקד )ה5תין ממיסגומתי

 33 )כ"ס עיינו ורסן תחג כמו , מנילה הניגה , כמיוכ התסה)ס)1ה הענתיוח המכוח )סיר כמ1הס)סננטרך
 עסו התה יח' עוסי1 ידי סהידיס יעקב קו) הקן) שמנס , למנה תקעני מקסה עגות קו) וט כי , ")יטקר1כ
 מעסם המין יום כב) ~UID הממרס עומו וה51 כחטנו הב) 5ח ועסה טע) 5טר ה51 , הינזר כן "ח1ג,;ט
 המסער היכון יח' מכ)עייו ציה )מ1כויס נ5והה נורה טישר )עות )יעח r~h רכן מכס חי נעתה .3ר5סית
 גמור ,וט'

~SDD) 
q1D 3יד 06 גי (ה 6ין . סיע סיתן otoSb ערכים )סער הבמיס )5)הי תי1מד סער 1וה 

 יקרש יה' 1ה61 . ונ"נ כ"ג סימן tntSa משר סוכרט וכמו 'ת' הוקהו יטחה )6 ה61 סגור , הקרה )הסחשה
 מחיהסיס 37ריס הרבה הסט ועוד . *( היפריס מסנע1ה כ) כההמו שכע )סיטו טיס כמוגר כ6מ0,הכע
 קנת זומה וה ייי . 1ט' ליסודות יש אבל : הססי 1נמתימח ידי סימן 1כהמ,סי "' כימן כרגיעי06

)במרו
 למני , גויס ג'1' וסד רקמים מקי,' וין '1:ג ססקג'ס ג6מרס ('), סמ15:ריס דעת ווהו*(

 6פי% יתגרך כשנמהו 6)
 גוזו סג) גי ע,ינכ, ההלח ע) )רמו גסס 5מר 1)5 גויס גי,' "מר גן וט) , נורתם י11ר ט,מ1 הו" גי :גרמיים, תקטןושקירח
 ירוענן הסנפתו "מריחו 1טר הי סנט) יקירה מר6:.ה גי )סורות יקמיט קרני צמרו , 1וגין :ר פ;יז וט ט) הוקיד )6וא'
 : קומח. גוגיון תירס ו4-יי עד חפיר%
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 91 מןהכוזרי ראשוןמאמרמפר

 תכסף להם שניחס סבלי , בהם והתלוים והיובש וההרמבה והקרור החמוםדרך
 יתיחס לש לכונה חכמה בו יש ששר וכל וההזרעה והשעור 'הציור אבל , עבודהרק
 שמתקנים אלה שקורא ומי . המשער( היכול )ג"6 "משער "יכול לחכם אםכי

 טהאיש ירחיק כאשר החכמה מהם כשמרחיק , יזיק לא טבע ובקרור בחמוםההסר
 יהודהיל

 )קט) מודממס המכעיס ג' כ"א סף נ' מקמר)קמרו
 1ה)ה1ח 1הק1ל מההום ערכם ;סי ההוךהמעסה
 יסויט  3כקדפתי הטמס )רוקי 1ני1תר . וכו'וסי1כס
 יסור"ס  מטניה ההקימה כסתרו הסטר, )ההימהסמוך
 סטת הס "כ) nl~Dlb קינן  5ך  "פלטייתנסגיס
  )זה וייהסו . ע"כ , וכו' הכא' ע"ד 15 ההמר דרךע)

 .  ילמיס נרט וממנד טסט nibun  וממנד שכהיךפרפר
  ומיגס מממס זה מכיניהם יו51ח ה5'גי1ת הסוואהכי
 ה"יכיוח הס . בהם והתלוים : ומלטרה מקררהתו

 שניחס  פבלי :  ו1ולסמ ייקיטי ירכוס כהיססייי0
 Sh פגיי ייופו  פפ  פיפפ!יי גמה ומגזיןתשי) הגבהי הפכע ענין המטיל נכר . וכו' הכמהלהם

 יפל . פכ ירטי יפן  יפתי3"ים  ל"וטימ ,ס0כליפ
 מ" מפיטי xhn סרלנ"ג  סיהכהזרך

 Pgp '3 נ'
 5ל tog~ta פפ  ייליך יגין לש יייי  סס3ט ייגיפרו
  S'rnnl פיסק קלתי סי" כי , שליי יפכייגס?לייט
 יהספפו  מככר SD טיורפ פפי ו1ס . מטסן ?סננטל
 ויזמר ממס נוין  יוהר  סהו6 תמי הימסיטיוהמ
 מ"נסימ נראה שכר תה כמו 5תר fnhl , וכו'עכז

  טיכיס OnD 3ו ויגכ5ו כו ייגרו ןכר )ן3ריהטעמ1
 ספיססיש. ODJ  טג'צ  תיתפרי, יפ יכיגי !ן.ימס
 משת הסערה וקח . וו") פס"ד ן'  גטם יס3ובט"י

 ה6הח ),ורה דומה הו6 6טר הטכני הלזהימה15מו1ח
 מ)5;וח תמהיה 6טר הר"טיי0 הלמח (o)hin"סר

 כטיטע) טכס3ע סיגכן רזוי ,ה כסי o)rס1נ1ה.
 S'sn elon  סיייס מכרחי הסדור גהג"חסוע)
 פ"י. ולי', פפיי נכירוס יורר פיפלוס פכהיסיותקף
 יל Dstpt "סר :3יר ניר  לתן טג'יי  יפטירוש

 "ל לסולפיי  וצפן ליד יין וכסן יפיי5 יל"יספרר
 לבר ל5 גי טס מהנר וסוט . ימס גלשר.תסרס
 הי)ירס תטעו)וח ומכמהו ייגס פפסלס לספייר ליוים
 ראוי כן גס 6כ) , ה"ייסוס,ס גכ)ו 6סר גזרוע"ס
 מענינו נכין כי נט הגמה ה5ר היו גייהס סג5ונ16ח
 עכע מס קרי"ח רק ההתר הגנח ") "תנעי כמהיזהו

 ר.מקמה ח5ר 6מנס . ~1Db כוה וקין גוההק"מ
 : הטרוח נהינח ר") . הציור אבל : עלא ממנו'ט,)

 :  הר15י  הסיעור עד קומהס )סעיס .והשיעור
 )הס )החיות (enub נגנן וכעס סיהיה .וההזרעה

והאשה
 נחמדשצר

 : 6 סכרין גטטור מהמימות פקו שמס 1'מ . החמוםדיך
 וננו16 ,1ס 1סס'י 1ס)יהות סקר,ר1ת . והרטיבותוהקרור
 יטט1ף ה' מוש רום 16 5"ר פורן )טח מ1גויס)סיוהס
 : סטמט תהה ,טכס 6סר )כ) כשוי גסע1ר וט מנהם)יקם

 סה,מ מן גמ1 . מסס סמסהס0יס סנה1ת . בהםוהתלוים
 וין . פפורס פרס c)l'ol סקרירוח ומן . ירוקם מרסוסיוגט
 פרס ~ntSo מבאיפוס  ופן . לינס פרי יססרייוסכלרוס

 סגמכפש נ5פר ל6 . חבטה י1פ יניהס פצלי :%ופי
OniDום ישמי t'Dh nnhr ופכוכנש סנ41מ יי  סקרפוויס 
 טגודהמ 'סטו סס . עבורה רק : ממיג 0'ס וגמויס ,סהויס 'קווי מס' ג0'ג 1') סומג'ס וכמ'ט , 1מס;')'ס "תםיוזם
 סרס ס)ג,ס גנר;ת טחשו ונס ע)'הס ס' ר"מ 'טיס 6סיגר'

 )0י סנגר חמו,ח . הציור אבל : קרס וצן )קט1חוסמח'ס
 61'1 1טרגס ס5גייס כדוי וגן . סחיקון גחג"תכלון
 61הד 6הד );) ירחן גסס . והשעור : גו סוס: ;תיגח61,')
 1,6 ססגס מ61ח 6טר . וסגהוח 1ס,וגט clno1 סיסוד01מן
 ג;) 5יי סמליי גם . וההזרעה : ומגרו ד1מס מסס6מד
Dgtלכונה חכמה : גזמ1תו )סו)יז גע'ה 1גויע יורע 6טר . 

 לחכם אם כי : וסחיקון והוטלת )כוו,ח גהגמססנעטס
 ויש , וירי פרע נגל  פפטגיפ דגיו % גנחי .המשער
 דנם כשט) 11)הו wh סקג'ס, סו6 אנט)  הגס פיכפי5פוו
  טכס ר') . וגו' שקורא ומי : גוס טנחו מוז "יגין 16מס
 סג)ג)ש טסס סמ1מל סממש'ס ע)  ;ן  גס גפפתן( בתירום

 : סק גוס 6ע . ,ז.ק לא : כ'סוז1ח ונשלחוסטכג'ס
 )6 ג' )סגין עמו נגון )גו 6ס . החבטה טהםכשמרחיק
 ;;), רק 1"ח 'סטומשמס

 ט,קר 1ע;'0 , הצמן הס1טנ,ט"
 מעוג וקרך ht("D . בה' סגולך ט) ,6מר עגע ט) וטסיס

 יגש  בסס סגזי*ח גקי1ס גע1)ס חמין וסומכךממחמיד
 ס' פפל יי  שין )3וג r'h 5גל , גו פורנלים פשופרפר
 , גטס1)ש 1מ110 0' גססגמת (u)P סוס גין 00רט  51ין 051כל
 )פ סור6ס 1צ1וח טוי ט) מיס טפח גין מ')1ק6ין גי , )ו סחין גטח וסוס גחמידות hw סו6 :ר,עגט6)6

"Dfi טסים געשה י;י6) גטגי) ספע,ט מטן סריס סו61תוגין 
 510 טו(יגפ תופר  י5יי עי . קוס וגר1מס ,גמזגר

 אגו"י  ילין . פסטר ג4 לוי יי וסיוטיי פספירש רייסוסיס נפררגי
 יורש , גרים ג1דיק וסיס גסעו)הס מגחנת 6יוס ר.טגטס)6
 . מוש ויסק G'nlfit ועי , י,מהו ס)6 י6וי נ,1)יסמקיט
 h&מספיר פל* גנוז 6טס פל סינף ייי רזוי הקל וכפ'י ,ילהירפ *פי סנ.י כרי פסו כפנפני  מפולס כי יבל :שפ סיף051

~SIP  
 )יחן טח,יע סולקך O'D1C1 סויג יפנינו

 טחאיש יוחיק כאשר : f'h מוס 5זגר SW1 . מזע%
וחבשה

 הנוני. טרקי מסח הגה כ)) והנה . מינטגט)טה
 )ת'מץ כו ורעו גהיוח ו6חריהו . מכו סוג ט) גקומהו גנכ (bton ו6מ)עיחו שיור. כקמרו הנמ51 פויח ר"סיחוהם

 מסמר מס סטת 61טסל . ר,ס;גחס דרכי וכן דרך SD עוגניו כ) מנהיג יה' הסר" גי וגה . כרכה למריו)הסבר
  גס שורה גחיגח 6) רמו  כניס נייי ישפרו לפיפס.  ייפיר נוכה 6) 3ו רמז  ר"מיס קרני כעתרי כי  nlra(1הל')
 לסרי מ (ODNO רמו מ"כ ט l(ssn . 1ורהס "ה לרסוס )העת 1ט1ן פפיזר תלקס  סס כי  סגרפסיס יקטןבכילי
 מ;תס ט קתסה רץ . לנונה חכתה בו יש אשר וכל : D~r )הקים ויניס )ריסי) עדנה )הס היההג)וחס
  טייסלכצ: כמה מכוין טיכג') מכלי העכרם דרך הגס הענע קריאה ") )כ נסים )" כי הכליה 36 נס קטין"*מח
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 צורת לקנל( )ג"6 "המקבל לחוטר עוזרים הם אך , בהתהכרם הולד יצירתוהאשה
 ענינים רשמי הראות בעיניך רחוק יהיה ואל . החכם המצייר סאת והצורה ,האדם
 . אותם לקבל נכונים ההם החוטרים כשיהיו התחתון הזה בעולם נכבדיםאלהיים

 : המרי ושורש האמונה שורשוזהו
 : הסרי שורש הוא האסונה שורש יהיה ואיך הכוזרי אמרעח
 אינם האלהיים ההם הרשמים לקבל יכונו אשר הדברים כי , כן החבר אמרעפו

 לא עצמם ידעו ואם , ואיכותם כמותם לשער יובלו ולא אדם ביכולתן
 נידאוצר

 ;'ג שטס סי0י0 מי ימס :,6 ;מ! ר') . ק'והאשה
 הממח סו6 1ס05ס ס5י( ממגזר סוור סונן גיסיחרר
 יפלו מס . עוורים הם אך : 501יe'h~ 0 וט ()מגמתם
 0מרג:ח מני( גסס ס:ט!ט סס6!0 ר!" ע"י סגודתפטרת
 00!6 0760 ,!רה סיור גיד כחמי (סוeD~l 6ומ!,י5יס
 המצייר : סגל עיול גמ!ח,! ו;) סונט . והצורה :סקנה
 . וגו' הראות בעינק- רחוק יהיה ואל : ס;ג'ס .החכם
 מרחיק וכזורן טסים ס'מ נתימן ס(6)ס )מטוס מורמעתם
 ס)6 )ו 61מר , שגוס סממי טס כפסס )ג!י6 מגויטי60
 כמקן הוסס תריס a(h גימר , 6)0יי0 טויויס רגמיסרתם
 טשו )גוו סו6 ג. סוס גטו)ס ס,ן)5ס הכמת! ופעותןס'

 טייס מ61ן 1)6 נ"נ, ,6 6ה! ),ריס ולין , ה"מ;!גמעגט
 )6 ;ן 1;מ! . !גגגווו גע,מ! 610 5ן ספעו)0 ג51הממלט
 ס)6 קמו 01מ6 . נכונים דינם קומיים כשיהיו :6יס גני סגולת 6) גג!רו וגלוי טמע גוי גחון ט111 0גיוהגימיק
 שמו 6)ס,יס טמויס חטמי ;ו06 גן גס סגרמ(יסגרונן
 גי נתמרן כ61ה סק!סי6 מו61 0ח0 )ח . ס"מ גסימןסוייג
 0ר!,ס נ) 1)5 60דס גמ.ן תפיקו טין לפין ג) )16וזלי
 סמ,י15ת גטגע 0ור06 ;מו . 1יט1) יג5 סיס 5ת)יע1)
 )6 , סגט'ח ,1רח יקג) )6 , שמח ,1רח )קג) סוסן6טר )הזמי כי , יוסט 16 נפולס )D'Jfi 1 נך משן :סה1מרשגפי

 )ג, תגרית גגי רג ג(פט סמ(פיע יסגרך 0נ1ר6 קמוןפני
 ממס ינהר )קג) גדלי קיוו ט0וצמר מפ;, 5ך ,סנגי6יס
 גפ' יגנח מולגוח )ע)!ח 0ג,!ת טמרו מזז גו 'ם"ים e)nh . ס6ד0 זפ( :יקנ) h'h סגע'מ וצמר וגן . שיומסוגן
 גופו מסקמס וסוסגח! מסטיו '0'! ס% טד , ומטט'ומגממו
 מיס mlh )0(יג נפגן 'סיס ומנוחיו ס' דוג' ונסויןנסרן
 ויגיע 0' )נגיד מקן '0'ס 6(ו 1'( , מות! 6הר)מערס
 הומרו סגות גסיטווג כן וכמו . סתומות סגנית וסיף)נג061
mnp)'חמיו ,גרע 16' )ג1 גפרתיות ו')ך מ,ות'1 גילך ס 
i'1Dnaי,)'מ 1)6 לג (;( ילי דק ו5ן Stha) וזהו : מטס 
 , ס6מ1וס סורם מגיע ס46 0טנ'ניס מן . האמונהשרש
 6הר סוס גמתקל וממרו גופו ו)נ0ג )נס) גס pnh'Gמ'
 מן ס' 6ות1 יחס 05ר סמ,וס מג) סנר )גרסי ס'דרג'
 פ,יויס קמי )הגוי ר') סגדו), )יטה .ניע ,סתמים
 !יכמר ענינים שגו גוש וקר . המרי ושרש :6)0ייס
 : ע'ט גס.מן יתר גגי16ר ויגDID)i . 51 נגיףיען גי עי ,פ(1 1.:ה.ה ט'1 סע!ני ס!h 6(ot כגח גסס)גק(
 : ריטון הליה 5! סרת חמיה ותפוג! יגר'711 6מי מטחין 5ין . !;!' האמונה שורש יה" ואיךעח
 ,רוס 5:י יכונו. אשר : גון6י 610 גך . כןעם

 (כינה )סוייד . 1כ,' הרשמ.ם לקבל :)כג.וס

 ידעו יהודהקול
 הכמה )הס ייחס ס)" . החכמה מהםכשמרחיק

 מהאיש ירחיק כאשר : העפרה זרך רקשמח
 ההמימי וגרף ול'נ נ"נ כימן נט)יסי כסנרו .וכו'

 הראות בעיניך רחוק יהיה ואל : לסניהכהקדמה
 מהוך התגדר 5הר' . וט' אלהיים עכיניםרשטי
 ה"מ)עיכ ע"י יכוני0 הזנריס גניות כי לנרי!המטך

cthlp)nסקול ההוסס עיט טבע o~ir , יסרה 
 , )סכגהס הצת "מר )ורב ,המגיסט ממלווחרזה

 העדן כן ג' מקן, )סכין ונדקחו יחן )מנךמטפליו
 סויה כטהר הומס כלזהי הסהה3רוח 6,)כטוס
 ונעירה עניון מסי המ1נ3)!ה ההכרה ע"י "הונגונה
 המכין הטנע 1גע;'; 5דס מסחהכמ!ה )"הכמהו
 מפתרו דוגמה וט וכרי . סקדס כמו הכמה13!)ח
 )פניך והינהיו )ך סגי"1היו 5סר נ"נ סימןגט)'ס'
 סר5ויה כערכים !סיע!ר 53מרו ס"ס כסימןומעלה
 קר!כ 1ט'. האמונה שרש וזהו : וגו' הדרסתסס

 : ע"ע סי' !"הפה )ג"נ"מ
 ינונו אשר הדברים כי כן ההבר אמרעה

 מ1) 6) הדגריס סיורנו מס עפי )סמהס פרססו6
 . וכותך טמ53ר כמו 6)וסיוח והקהוה גסנרוה"tnhr , 1 ס' סי מוש ע) OSbo , 05~ מעניןקט)
 לרן כי ה,ס כסער )כיקור ,ריך )רני סיס "סרומעם
 בו" "סר 1"1 סי')ל!כ

 הגס המק!ס ") גייסך ענמ,
 כ4 כ"ג סימן ונרקיסי , כס') ט) התומו "הרזןע0

 כלמרו חר"ס קהו "טס ל'נ סימן טס יגס ,חרקה
 וא' יתר") כגי עד מ"זס טמעו שסרוהר1הגייט
 כרוזט )פזז osnt~J הפו סטריס פסס)ומגיהיו
 סטסק" )עיוןכנסחך

 דרעי "ח גה ה,)'ה 15 , הקו
 ההכגוח 5) כי לוחך הוייעי "הרי כקגרה, סרס"יגס כיקור "0 כתתי )תני נסקר )6 . חסכי)( 161עי!וך
 העכורה כי רניס כמקומות כלמר! הר5ג"ע רמוהמנה
 sp )6 6ך . וגו' הקכון כה כסמירה התויה)פסיס
 מרקס )כ) סיה63ר וכמי ה3י ס) )דרכו סוסזרך
 "יס "יט מזכרים יהד סניהם דכרי 1cl)oעבי

 :  המיוהדה שהו סי ע) גוייס סמה "סרממ)"גוצ
 ידעו יאה : )ק3) נכעיס טיסיו עמוו . לקבלינונו

עצמם
 . ככוהם לשער יוכלו ולא : סוס סנרו) מדגו י(.נ גרס מוטת 50דס וגפר . האדם ביכולת אינכ : 6וס גנוי יחע)ס ס'כגוך
 כ:,מריט כקרנו!ח וסדו, , ענין-ס' 5)'גס 1יו6 מפכו ס' ,1ס %ר מדגר וכ (מיוי גפ' :61מר דרן פ) , סרורגוות wb 1ם6מר

 מונהרת סגעס ג,ס גי גוס גנ)ע0 ::6מד ;עמן , סרוהל1ת )טורדת מגס סס טר.לךג:וח קומות גג) "OQ17P כיס שגי .גפלטס
 ע;'י ,וגו'

7;יייין עמס . עצטם : ג;קרגתס יוסג 5,ן 16 י0י! otJfntn מס . ואיכותם : היקריע קיגנ!ח גת0 0750 ;שער 5;(ר 6. www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח
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 טפורשת שלימה ידיעה אל בזה צריך להם והזמון וחבורם הויתם אך . זטניהםירעו
 ההוא הענין לקבל דברים לתקן שהשתדל ומי , המאמין הוא שלם בלבותנאיו נבולי על אותו וקיים הזה הדבר שהניעו ומי . האלהים סאת הביאורתכלית
 ועשיית הרוחניות והורדת ההוזים במפרי שימצא סמה והקשות וסברותבמחקר
 הקטורות ומקטיר הקרבנות מקריב הוא כי , הממרה הוא והטלססאותהצלמים
 עת ובאיזה מקום ובאיזה ואיך וכמה שראוי מה אכומת יודע ואיננו וכבראטהקשה

וסי
 יהודהקול

 אך : המסריס ו"יכ1הס כמוהם )ומר רונה .עצטם
 מהיה המפ;; Sh רתו . ג1' והזמון וחבורםחויתם
 כמו , ה5)הייס הרסמיס )קכי) רנה היתנהגכניוי
 עיניך יקורו גקר,6חו "סר כ"ז סי' כמגיסיטכי6ר
 יהירות )הכין ךגריו ע)1 טפס , כמפוגר זהגה3גה
 כ")היס רנון ", מכיף קיננו והסגרה הההה;מוה;י
 ot~!ho נמייה 06 כי ה")היס 6) מהקר3יס 6,ןוכי

 כעגירע)תס
 מהו"

 וומנס ומסלם סעירס יזיע
 כהס)מהס 5סל הקג)וה כטה הטי סה61 ומהומקומיהס
 כמעסה סהיה כמו התזהי כענין והדכיקה הרניןיהיה
 הו) )הלכמהו סמוך והיה "תרו עד , 1;ו'רומסכן
 ס6) 1"טסר . עזיו סיס ועינך קהנו , וכו'הסכינה

 כמוחס הנה קמרו יהיימס ומסקנס סיעורם מסקמרי
onwtht. המסכן צקי ע) הויהם קמרו יהיס ומגס 

 יהד הרככהס ע) וחבורם ttDSP. גרוי 6הדכ)
 וסקרגנות המסיחה ע) להם והזמון ,גהקמחו
oleמתירס ה6)היס הורח סמסטר מה כ;) סכו 

 הרבר ושהניקן : יריהס גתעסס סכינהלר.סרוס
 קילס מול 6ל 0ר3ריס רוכנה יריטח סיןהוה.
 וקיים : יתכרך WUD עץ! הילהייס סכגעיסושמי
 כסעיסי המו,כריס tth)p סני היסלמו וככן . וט'שתו
 . ה6)היס מ6ת המורה מההיה הלהד . ;"נסימן

 נחמדאוצר
 'קר'ג: ,מן גסוס . זטנ'הם : יקי'גס ו6יו גמםסריגווח

 סרטי מגיר . וחבורם : (גהס הע,'ויס . הו.תםאך
 , 11') 1'ס כסימן (ונר סמה . גקרננוה שיתגיסס7יניס
 1,חמיסס גדמם הוחס מקייגיס איך הלרגזיהסכורות

 מרפס. יחכר ")6 ה' מ6ח נגביר ;י"ס ה)יק,מממ)5;1ח
 פתח3ווס יס 6כר nl'ulec סויות  גפו , סב, ייפסד קטןדגר

 : ט'; , ספה:3י ססינס ל6 רסיספיהסים
~tDrm 

 . %הם
מפסי

 , נסורס  ס:6פריס ט1י,יס 5:1ר סרר תמרי ושכמיס
 ,'פ גסימן סלמו  גטין . מפורשת שלמה  יריעה :י'ע גסיכן יזהר 1גגי16ר ו'נ סיפן גולשי מהגר ירגר'כפסופר
 ג)ורס רוהניוס לפפי סר15 טויוו וגל וגליו  המהחןגי

 סיטנו והמיס ינוון ,ורם כ"ל לדוד גהפ'ק וזן ,גרמית
 ע%גבוליו. :  סיפג ג6ר ים לתסכל ליוריט ס' יהרהקרגו יפי נלופר . וכו' 1ytJne ויוי : ליס מכיי( גהקיכ;)

 . שלם בלב : דגר כ) ישה  "ין . וחצאיו : סרקניג:יטור
 לתקן : כמגוו (fiD וג,) מהנגח ש וווט לגגי יייס1)6

 : קרגטה (ס )0קריג ,ורוה ו)ע(1ה היפקס )נזיח .דבר.ם
 )דתית סקי( . והקשית : הפגיות ס(סעמ . ההואהענין
 פת(כסס: גסי הרוושיות. והוררת  ר3ר:  חידבר

 ין גקפורס לו גכיוקיר , h(uln וגפ)ג סלוגי Sm1סוטתם י סירס nDhl , לניגניס מיוהכיס קיריה .והט%סמאחן
 סעויס מן ורן  ;ך יסים לי ייסהויו וק' קי גריריס )יויסולל
o~t)u. גפיהן טסות .  וט' סקום ובפיוח : נקר( לרף גטץנרקיס 6* דגללו רנסנס ספיח( סרפנ'ס גח יסופיך 

15 : טפס כפ3ו6ר , וט' נזפן 3לנ מינלח 'ot~nsושסגי

 כפיספור גסס 6סר יהנ' פמכפט ימענליס 0וצרייס  0גגליס 3ספירח 3ס' Pnbn כי . הטאטיןוצא
 . opli,4 0גהס3ס ה6פווס סרס חסו , ממרוס רוס טויו ל0כרוח ית' לסכייחו פרכ03 סיפו ויכשסהר)
 0טנלשין !Sh רמו ו0ו5 גי'.  'במחקר ההוא הענין נאבל  רברים להקן שהשתרף בסי 610וששך
 המריס המח סעס פוג 5ל קרי6חו הוענ'ס כיטיד הכרהיך סכר כי הנ6 146 11', ניו )"ה סימן יזכיר6סר
 נם סר תקרס סתת כלסר ורע-והפוח ג5פרי ג"ג סיחן (tPSn גגוך ייסירו עפכטיך נס נירייס. טלסללו
 ונצנע ימד נס עולס י: )עמח or כ'  וט', ס6להיימ 40מה יסר16ה נקר3נות נסס סהי0 מסיסלסל
 כמירוט ר.רמג"ס סכהנ מה וכרון חיגך 6) )6 שב וט'. דרוחניות והוררת : הו7עהיך  כלסר6ה7

 Sas~n פמע4ה גועלם יקמט כטההיס יי סתטסס or גמלי מיסכיס . וזל tntnhs הכלפיט כ! ט'ספטנ0
 כטופ  תפפ תר6יס ר"ומלה ל6וה0 ר"ןייהסה פיס יחס ע! הפטלה (oah סכי יכטת  סה0יה מעקהייע

 16חו ופנדקיה 4 ופחטלייס טסן לקוהו מלפריס ופס ot~oltno 05 וסטכייס נורה זוהה געיינינפנפה
 וכיוס ע'". יפ', t"DhSD גפרני 1)קר6 הכסייס המיני מין וזג פעלה, 3"וח0 המפס מההיהנספה
or)וקרפ כי , טפס סג0 פן 0מל0 פ"5 כי 6ימריס יטהטהי . רטסהיס סני ס' סי ספסנ0 נתיחס כהנ 
 0רופנייס מעסה טל ר3ר ההכר ונס . המזרח רקם כיס נתל 0סתכ ריוח 3עח כסייחו סס פל 0מ6ספסל
 0ר.מ חרטות ולטי . ונ"ל ;"פ סיתן כטליסי יפורה סכהג תה הרקן הסיג ועור . )1  סיפן גססתיס5לס

 0טכניס סכהוס מחו הטסיליס ג0ט וטחו 00יכיוח lSDn , 1(1(~ ר.כנג 6ל0יו הטלפי ot:~honולפרו ל:וכגייי וה5קלימיס יפו)6יס יחלקו לירה יכבף וכלתי לכתם הוהכ כלתי 1כוכ3יס 0טסילימ התתידוס)36"ייה
 שיתגיס קמרו  וכן הוט,11חס, 6רס לכני ויוריטו ל0נג6 6רס 3ני ויסימו tS'rntl ויגיפ הפסיפס ט)טחכם
 וקף, ק- 131 1 ויכסה לסמו ויפעוהו ה0ו6 לכוכב ההוט 60ילן כסיחייהד 000 הגוככיס מתיק הס5פר
 כעס עמס וידגר וינכלו 1כ1"ה דרך ע) OTb גני עם וידב,- ההול הקיל על 6100 הכוכב רוהנייהססטע
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הכוזרי ראשוןמאמרספר94
 ((bff . יארך ספורם רבים וענינים ההוא בענין להתעסק ראוי ואיר אדם סבניוסי

 איננו והרופא מועילות רפואותיו כי מפורסם רופא באוצר נכנס אשר ככסילויהיה(
 היה ההוא והכסיל , התועלת לבקש ההוא האוצר אל טכוונים היו אדם ובניבו

 להשקות ראוי כסה ולא הרפואות מכיר היה לא והוא ההם הכלים מן להםטתן.
 היו אשר ההם ברפואות רבים אנשים והמית ואיש איש לכל ורפואה רפואהפכל

 בני יטו ההם הכלים מן בכלי מהם אחד תועלת שיקבל יזדמן ואם , להםמועילות
 כ"כ ימו במקרה תועלת לזולתו יראו אשר עד , המועיל הוא כי ויאמרו אליואדם
 חבר אשר החכם ההוא הרופא עצת הוא אמנם בעצמותו המועיל כי ידעו ולא ,אליו

 שצריך מה שיזמן החולה מצוה והיה כראוי אותם משער והיה ההםהרפואות
 ועל . וזולתם וסשנל ואויר והקצה ושינה ומנוחה ותטעה ומשקה טמאכללרפואה

 י שורהקול נחמדאוצר
 ככם'ל : נקט גס" גרגריו מגוזר וגנדר , ר.מקדט גנית"1
 וערסי כוקיו0ס ר,ט,י,יס 4ן) ר,מגקסיס לחס ר') .וגו'

m6nD)Veמפורסם רופא : וא' ינכוס לגסי) נזמו . 
 סם וס115ר . נטל ג) ר,י,ט6 יתגחך סג,ר5 סו6 נוסמומס)
 משירסס לגר . מועילות רפואותיו כי : וכיתדות ססמיסנג6
 fillg'~l ר.ג1יגיס רון מוססט סטת) ססו)ס סוסגחיי

 )2), 62סי יע) ר,טגע גערת סויות וטעי וחמימוחנריייות
 גיד הלומן גגם גג)' סס 1סמ()1ה סכ1גגיס ר') ,שם

 גסיסת ennlh ט116 ונמס ,ס, שפני גסימן ;,וכר ,סי4'ס
 מהטפיס )סייח גסס נסן ונגויס גם וגו' מ16י,0 סוג,ססג0
 מוחס משרוח גקרגס ס' 6ע . א.ננו והרופא : חג)גקוג
 וורהס טנ5מר גטנין , ט1גתס טקסט )סגג ס' טגויסדלגי
 וולטר ג'( )מ)5;' גכוסיס 1מרט5 )רקס המט סמי יי5יגגם
ש האחי אל מכו1גיס : גניוס ויימ 'גגס )6 ססמטחמס  סוס שלס % שקות יושם ס"ס "יושן של .9
 6ד0 גוי מ)מויס 0יו . הכלים טן לחם נותן היה :י'6 וגומדי סמ,ויס סס . ההוא והכסיל : פסס סט1ג )יוקלו,יס
 סג)יס נסין סיס וסג1כגיס סטמס מן מפט )ס0לרומזו
 דוך ג6',ס ר') . ררפואות טכיר : 'חגרן כגוייגרד

 . גמם יגיע גגו) 1,5: 1טר סגוגגיס מן נעורס ג6ששטנם
 6% ס) ימרמיס ס' י"מ ד1נמה סס סבר'ס "גהרךוסלפית
 . וגו' ראוי כטה ולא : 'הפון 6סי ג) 5) הכטופסשבמיס
 וטלר ממיטת 15 מקרירות סנ1גג ספקה כמוח טיט1רי')

 גשעור וגעגע סס1.ס געויני סג1ר5 יסחמס גס %ישנסגיס
 טוע גלומו . מהם אחד תועלת : ט'1 סימן כמגר ,שנומ1ס
 סחמימ1ה סועפת מס) דרן רו5יס ט115 ;מ1 מהחו;)ה'(לזן

 ר') . המועיל הוא כי : ערה ססמט מן ס,811יייך'רות
 הועלת רוויהו יראו : 1ס";נה1 גזטחו (ס תוסגשמוגג
nl~be. שניי סיו 6ין מה'נ ;'ט גפ' ;מורס 1;ר גגי 
 נסיו סנזו) 5פס ס51 :ס"מ: 15מריס סקדמ11יסטגגיס
 oolljnl נגרס סי61 ממס ע"ס  5גיט יפריס ונרעוטויס
 גיד כנר(ן 1רקחס מנרכס קסם עמר , געותך שמסשוע41ז
 ג'ינס )5 במקר; רק ס1ט)יס ג'ינס 1ר') . ט'ג גוסיווג

 1;) וסטון :מ.ס נ1ן6 ;)ומר . הרפואות חבר :זגטנמותס
 ט)יר.0 ק"ג כיס וקומר . כראוי אותם ששער והיה :,ג8ס
 סס 6כר ;שגיס 1כ5ר 1:ירמ ::מס נוד) :.טוריה;מח1

 . וכף לה,עסק ראוי ואיך : ע"כ , וט'עייהס נעיכן 6סר נסטריהס גחוכ כ)ו or וחמ61 .לצ'נס
 עגמו סדכר סיכות כי . עניפ עג ההחעסקוחקיטת
 3מס) טהמ ככסיל. מקלס: 3מה קמור כ3ררולי
 והו6 , וכו' )כסי) 17מה וט )מס ה6 6מר כ6'),טיו
 , וט' )מדי1ס סוכגס )מיך 6מלס כעין קטל)מון

 מכסי) כמס) והנרמ, . ככסי) ויכיס מרחיוגווסמ6וח
 היו וכן , רז סימן כמג61ר וס6נטנניגיotr~nn 0הס
 וד~יופא : כסמוך טיכ6ר כמו מסה קורס 6דס3ני

 טמטו עדיין ורם )6 6סר 60יט מטה וט . בואיננו
 כחורץ עיט סעגיגיס נסדרו )הזעי) יחמוסע)יכס
 16)י נכין ויותר . טכיגה 3הס )כסרוח60)סיח
bbllnnסו6 המטורסס b~un 0ו6 וס6ונר , יחן 
 שנפש קרס סו6 ג%16 סי101 ונותי , כסהעורס
)3ני

'oiipn כדרך מס6יס המורס הרולס ננחינח : 
 6פו 6100 י.כ)י 6) ר") . אלץ ארם בניימו
 סככי 6ג ר") . אליו כן גם יטו : כמקרסהוצ')
 )קימח דרך ollno . היופא עצת : כסני6100

 ו3)עליר.ס הנריכיnn 0(etb כ) עם הסיןהמרוטה

 מ nolottw:n ש וכו'דסכ'לרפואה
 0חרוטוע מן )ו יוסג )6 ושחס 6)0 3ק)סגיניו
 וכר . וט' ומשקה ממאכל : 0מקו1ס ההנעוהה0ן
 גוש )טנוח 63יס טוע)1ח מנוח סרס סזגריסהנה
 . יטע רע 6ו 3רע סוט 5,)ס היותו כסי )מ"כממ31
 C01b וקר16 טסם כמסקר כרוט6יס 6נ) נמטוככר
 . %ס ס) טחו מ0כוו0 המטניס סכעייס גמידכריס
 ע) הסונכ ט6 מהס הססי המלק ססמיסוההכר

nttSDbnנסרו )6 6ך , נודחס 3מ)ח וגלו , סגטס 
 וכמעם מ6ד קסם גהס הכדר סמירת )היוהגטירום
 5דס ט) טטו ומרוק . ע)י0 ט1גסח ההווה ידטלין
 כ% כ3ר ההמימי 3מ)ק סמוהו 5סר המוהר1חמן

oiP)
 נכדר סגר'% גסמטן סט1)ס )סרח מסס vnh ג) מטטו)ת 'ג'; גמ: ה;)'י( יג)ה' נה;מהrisr1 1 , גמרןקוטרם
 . 1;1' הרעלה אל מצוה והיה : וגמבק) גמדם מסס יקרנן גמס מכס הוטלה )קג) :1(קק,ס :ט:,ו'ס 1ט5רפשלי01
 סופיהם Gtb:nJ כה1מר'ס מון ;'ס ;ן חג6 פס עי רסס )8מי ג5יז ~?cnPU ק,וג וננו) ומטסט חק ::ס עמוי')
 :כטייפ 5רכ גוי סס וט גדמ.1ן . וגו' וגמ:הס גמ5כ) סמ1)ס כיומן :,ריך ס,מין כמ:) )קג) ל16'ס :':'וועי'
 תפכח ;) כקורע 9,'1 'וים 5:י ס' גגון :גין ג'11 מ;ס'ק'ס G~'h 1מי15 :טייס ;,( ויה (rcs 5)ס.ס 1מ,1ס 6מחסירת

סהיןך הסי'4 . :ר;,5י: ממ;נ)' 5הד ט, ו;,, , שעלת טהר "ע:ר 'קבל :"יין .הזן*(
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