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 הכוכבים בנימוסי נפתים מזער טעם זולתי , משה קודם אדם בני היו הזהחמרך
 ברבים שמחזיקים ואפשר , אלוה אל ומאלוה נימוס אל מניטום ונעתקיםוהמבעים

 כפי לנזקים סבה בעצמם והם , לתועלות סבה ומשימם , ומנהלם מנהיגם ושוכחיםמהם
 : העדרו הוא בעצמו והמזיק האלהי, הענין הוא בעצמו המועיל אבל . והזימוןרבוכנה

אמר
 יהודהקול

 אל טנימוס : )מע"ה 0:וכר!ח הר"ו5וחגענס
 קפי סריס ממיס מיס 5) הרטה )יונע :ניטוס
 : כקמור גמקרה מהם המסך ההזעקת גהסהרקח
 טכס !כ) הנ"נ, מכה!ה כמ כ) כי . וכו'ומאלוה

 סיכור כמו 5,)ס, 'h~p ",!ה 3סס הט3ע,סמן
 סמים כושי . מהם ברבים : 6' סימןגלניעי

ont~tc)t'5,ה 1טככ(נמ DO')'tl : ס3עס סדר סימר נכ!ה מע) נכוס 'הררךהכורך ט" . מנהיגם : 
 בעצמם והם : ס3עס כט!) עם כרנונו .ומנהלם
 מכס נעומס ה,והס עט כי ר") . וכו' לנזקיםשבה
 , נוקם )ק3!) והומ:תס המקביס הכות כפי)נוקיס
 , ר,!;ו כוסי ") )ה!ע)!ה ס3ה מהימס יה' הגורףגן
 ה)ויקיס נור) ע) cpr;l מ1סרס מ3ט יטה bSג'
 וכן )הועקה סגה הטמעי 3סז!רס "!חס מסיסית' הנזר" כי יקמר 16 . השהי הרזון ע)יהס ה)6סר
 וס וב) , ט3עס כסי (;ct~r ככה יסימ!ס כעומסהס
 חוע)הס נמקכ)' הר"וי הטגעי והזימון ההכנהכפי
 ן )" הן כי ,ומקס

 פרטן הפט 15 ט!נה כייס
 . 'עגרונהו כ) טגעי נ3!! ע;י;ס )כ) הוסס רק ,זכמטן
 וט'. האלהי הענין הוא בעצמו המועילאבל

וע"
 זרך הורה , הורה נ)" ~סר "' כי זה תג)
 כעסי העגין מיה!) 5) הר"וייס הדכריסכשנח
 . ביה ככזו ההמגרות מהיהג"!מס

 והד"
 סנספ מס

 : *( הנה ועד ס"ט מסימן שיו וסט!06
 סבן חמיו כלמרו ההכר דכרי !יהרג:! יירט!זלכוען

 נחסראוצר
 0י6ב'פ )סט0 ירד ממגר גי ורקס 161)0 . לעסיס וומטריו יוי ג' מסוי ),נדו טומר 61'ן סכן) סעופן ונסוחמהומי
 (V'D תרומם גפרתם סג0ג מס גצי וסרגגווח ממטגןנסוי
 ,fv )דף נר5סי0 ונ11הר . יגין וממגין ויקרך וגרץממסגן
 מוקדו 5)6 וגו' טוי מ5י גמ1טדו , 1') חולם נסתריט'ג(
 וואקף ,עויין ג)6 6הקרג ריגן גד , 1ג1' ומי גסידג)ע6
 סיע . הכוכבים בנמוטי נפתים : טרם ק04ין51סגדלן
 י) סרמג'ס . מוס עויף סס'י מעג) נסוין 1'1 סי'גרגריו
h'e)'סרור ממי ט,0 וסלבס מוס מימי ג0ג "כרס מס , 
 05 )תסיג 1נ)ג),ס 5)1 סגוכגיס גר6 וס5) סמי)סמיו
 )גגזס ר16י )פ,'ו מסמס גמז )מס ומק גמיוס ונמססעגס
 סע1מדיס 06 0יגגיו לוקס סימנך . גטו ס5), ובן ו1סו)טגדס
 פסס סי;)!ח )גתת יהמיפ ומ15 . סמקך גג1ד ווט)פריו

 כגמלי מישע :כמ, סומן וג6ריג!ח , קלג,01 )כסו)סקרינ
 מאגד , וכג)ג)יס סיוגגיס רק 1,5ס מס ספין שמריסוהת
 גוף,ור וגריו ט'כ , סטו)מים געור outnhn :סיו הזוריחידי
 נטוש fnht , גל6ס 6מ1 6) גי יודקיס ס,ו ותדייןסג1גגיס )סגני וחס מש סג0ה)ס מהגר דגלי וט וגררך . ק,0מין

 ומערים מליס וא ח ש מד0 י') נימוס 6י.מנימוס
 . 1;1' ברנים שמחזיקש : )נממ 46ס מס סכגחועי

P~'InDומנהלם מנהיגם : )5)סו0 סגוגגיס מן שגס 
 5סר י0גרך .ס6) ר') . להועלת סבהומששם

 . וגו' ההנכה נפ' : מגס וג) מס' ג) גסס 'ענשעגודמס גטגי . לגזקין r~o : )ש)ס )10ט)0 בגס 6וחסומסיס גי~
 : גענס . 1a3ya : וס1מ,תס יקותס ממע"תגולמי

נשוב

עמן

 ryP ז*טן מיh 64'(V 6חז כמוו ס") י'ס( י' רגם )גמדגר ייג" ממאמר סוס גמשם )סהע1ס %15 ולאי(
 פנו פניו )מס מיטמע מגס ועמד DIDh 06 ונוטלן 6ו0ס וגו0(ין 15תס 1:ורפין סוס onh Vht)n כנג'ס גמ'ןוימס
 יופ גו ס;;,סס 5דס ישיח . )16 6') . מימיך קווית רום גן ,נוסס )ן 1Dh . טסות )ו 16מריס ו"הס ט.וין וכזכהכויס
 6') . גויהת hwt מיס עסיס ומלגיטין Wfi'1 ומטס,ע טיקיע מגיען 5') . )ו טו:יס 5הס ומי 6') . סין 5') .חוית
 רומ סו! סרומ נך . מסיך מ!ני5 :"הס מס 16:יןיכמס

~hnw 
 סו 6עגיר ohnw רוח ו6ת ס,גי6יס 06 ונס ינחיג

 )6 מנגס 6') . שמר 5הס OD )11 גראס ומיס רוס ח)פידיו )ו עמרו ם.,6 1)5הר . גורם וס51 וי0 מי טעו מוין ,שערן
 לש זגשיג גו'ות' ע) ישגור רס15 6הס 6' נולת' M'U מביז' היי סקג'ס 6מי 6)6 תטסיין הפיס 1)6 מטתךגמ0
 61ינופ גמות )סטר מי שפסיס )מעסם גמומו ס,1גריס מחגר דגלי ט) סמשס גם 61 ינד) וטתס . ט'ג , ר.ה!רססקה

 טו,41ש סטרג'ס סיעני זונמהו 1סס ג10נן )סדרם מעגמו ס6דס יוכ) )6 גי כ5)כייס הר:מיס )קנ, יגונו 6:רסדגויס
 סמ.ס יעומס וגן קמר נסס , ;'ג סי' גט)יסי נ'ג כנחג וכמו ס"1ו:יה סורסאסם

~'lhno 
 לינפ גיוס סקוסי סטין )הו)

 וט שפס מי 6) 61'ג . ט'ג , וגו' זניו טס 5וס יתמגס 61) ממוג וסערן ססיט!ר 6ות! (ulnr ודייך )גי1 )")טיס 05גי
 יפפפ ~ph )ההמידע ממעמלו יסיט ונגר . סנגר כטגו'ס 5) ריג'1 :) כמכה הזיח יזה גו ב1ג:ככ )מי 05 גיוימס
 יורש . עימי bntp "סר ו6ת גדריו סהגר פין )מס OPDV , onv1 )הפיס קוס 5:ר Q:pl (5 סימה ו1הס זעהו 51'ןמם(
 פש גרניט סג'6 סו5 גם ממגו ג' 1וס . )קר5חן ס'1)6ח 0חל,נס 715 מס' סוס כסרק חלן )נ))) כהר סט'רסגנ1ד'

 וקנס סוס סוגו ססנ'ט 1מ' )מטכס טימר מס וכול , )ח)מ'ד'1 ר'ג'1 כ) tncoln גמקוספ'עמוי
~mh 

 wan גגותיו ט)
 (f1WSD. ייגלל מסי סיוגכן גג) 'גגי גגה גי הגין fil 15(oh lc1n ג)נ ג5מרו 5הו1ן ):!ן הגו: . סמ"מ'ן ס!5 טריג)ג
 קוש סו6 כאס סמט"'ס טעיקר י)ג0 נחן ,סרות יק , וג, מגן 0ס!6 סם:, טפן ):)!) גי: )5 כהגר דטח ):' כ:5 נסי'
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יייח האשוומאמר1ל98
 סימנ5והו מ"י הו6 וט ") יכי6ס' וחסר . כ% ;פי

onw"( שהו )ומר 'ועז 1)6 ט )הגות יופו . 
 מועילת הטרוח ")ו יהיו obn יהמרו סה0שרמש
 כקינו יהיו , כה0 פנוינו !כך כך ומטוי המניפתנ4:
 כ"סר "מוס , סכ) כעך והמחככות מממסכהכלש
owפ63 דגל bw ותועשת ית'" וגת כ)) ענין )ו 
 "דם מממנח יניף י6 כי ס' מ6ח ספק כ)6ימיה
 5נ)0 ה6ז0 הים fIDVO מנוסי 6)1 כקינו , תוה)37ל
 "מר %ל הו5 הטס כי , מעוטהו טקסיתל
 כן יעטה )6 וה' 6הח )חכ)יח סמני6 מהויעסה
 ויוהירגו עטפו יועילו ס)6 מס )ע"ח יטב%)

msמקיזה )1 ח)')ס , עטוחו ייקנו ט)6 מס , 
 , וכף )הזעיקנו כטה והטנה זה כהיטך הענין%)
 הרניט 5טר זה ע3 חסונה עמך נ6 קנינה .ע"כ

 עסה ו06 סה61 ייפרק ע) סוכ טס סקרפענחנה
 גמז מרמס)ה

 ט'נ"
 'ס המכר '6מר "מור כ' וגס ,

 "!)ס מנוה )כ) 5)ה' ע)'1ן הכ"ח סלק כ"יויט
 ע) סוכ ס0 רן'י סהס'כ ומה . העמה גזע )6שנחנו
 סנדע )גו ורשוי המורה נחן )נו כ' טס כקמרושם
 חסונה ההכר המנק כ3ר . סיויקנו ומה סיועי)נו8ה
 5ין CnoShO סהתעסי0 ו' מימן כט)יטי 63תרו6ה
 hh נרקיס( )נ"6 נדהית וליגן 6)יה0 מניעטכסנו
 רירוט5 5) החקה יטמע כקטר (o'DDn ורץ .סטכ)

 הרר יד עגך ושונס . ע"כ , וכו' והנהגותיונרש6ותיו
 יסיג ו05 . ה5)ה כןגריס )6מר נסוים פוישם

 העוה"ז פוכ כ) )גו יכו6 המכח כקיום )ומרספוריי
 יחמייגו גז 5יוה ע) ~(DV מגנחי הנבטייה:סוכ
 ר,כ6 החוע)ח בנמיו DV11 , תהמנוח העוכוח ")ו6)י1
O~Dטנדע מקלחי rh החוע)ח 5)ו י.מ1וח מן ימסך 

 ovb 'קר6 )5 כ' כוה החסוכה . ומשנב מכספ"י
 וכמו וגו' ונטן מכס ע0 לק ר,כחונ )וכמקמרמכס
 מ( פ' 6' פער המוכוח כמטח ca כתורס מספנצ'ר
 ריט6 יטמר 06 גי , סדכריס סכות נגחיגח )065
 כעכור )דעת יוכו !)6 וחחרטvnb 6 סס חקם6מד

 יקרם )eDO 6 לוחו טע) נך "י,ס וע) 6O)Dיי
 כמו כנסיון הדכריס סיןע "כ) מכס הקים6וש
 יתקמח הדרס ע'1 רסס חסוכות כוס ים ebt .ס,קעח

 6דם )רלות ר.כיסס ע"ע. וכו', הרכ ס5תרמה
 חטונס נד טוס ט"ין כקמרו החסתה ורכיגטניה0
 OD למד נ6 . ג"כ הסטת כורך "מחהתו בטי"יס קוף יוטב 6יך ג5 טמע 1"ו)0 . הזרם כדרך 06כי

 המסים 6ח יסמעון 6טר העמית הצה O'nDD 3הס"ין מהמשם היות סעס , ו6המנן ט' ר.רי"5 זה ע)סכתו
 רעף ונכון מכס עם רק סטק כלי יקמרוה5)ה
 מטען סנמטך הח!ע)ח סירקו )סי . הוההנזו)
 . וכו' השהי הךכקוח וע)וס נז!) טיוחו ההםהמקים
 כדגל i)lenfi המוקי המר% hbilon כמו קמרועד
 , ועמקם מכסחו )רג sant ")יו תתיהס כקהיק)
 )ר.ס טפין המקיס כעס"ח :Sblntn העתים כרקוחכן

 ינוהל 5)יו קרוכי0 וימיו יחכ' 63,היס י31ק1כעס
nmbההקים ספק סעי con ותעמית מושנה מכתה כה0 יס הנה מעיגיר.סש"ס סעתס הי1ח עס 
 תגס הי611 הה61 הפוענח ע"ס עיניו יורהנדפיס
 המכל הגה כי , )כך הודרכנו )5 5כן fD. ,וכו'
eiPמכמת ע) )"כ סימן כסריסי הוה הכחוס כי"ר 
 הששות מהמכמת בהרכה מעת טה0 והנתרההמסנה
nvnShnlכ)3 ושפרק . וכו' והנ)נ)יוה והמוסרי!ח 

 משמחמס הי6 כי ועטיפת וממרפס הו") קמרוגזו)
 סהי6 !צ'נס מכמה 5י,והי העמה )עיזיופיוחכם
 fp. ותלוח, mplpn, מיסוכ הי" 11 העתיס)עיני
 חשף כ,ה המהקקה כ) סרט כי )ך זעואתה
VnlD1(6מ חמעסיות ר,מ1וה נענין הדעות מקוק ט 
 ר,מוטכית 5) )הניע 06 15 , מט!)!ח הס)טמן
 , ר,שלס ישתל 6סר or הו6 כ' . נךרט!ח הןנונד
 כעח1 יפה נעטה ריח) )טיוח המכר ל יקחוטוחו
 געש ה5מת'יס והמקוכ)יס . אנח )6 ור%ההכ0%
 ענויו טסוטל מה חמנ6 מ"ג סימן וכסריסי ,ידים כסחי הרפיש המורה ודעת , ההגר 6) חסריהכוס
 "ס . 6)1 כענינית טכחכ דכריס מרולדה בו הנרכ'
 וע)'1 , ע)'1 ח)oro '1 ר.0טר סג) הימדסו6 כי טמן כמקוס יחל )תקוע O~nD ידי ")סכ3

 דעכש נלון ה' נ05 ",ה כ) ויהיו מקוחיו כ)תס!גינס
 : עישון)דעח

נתעב
 ו גסוזו כצמוד גס גיורי מסיזיו 61,) 1%6 מגוווח והגהק יסים גמנמס 6:ר ירגון ומסוס ר!מ זהה כשטוח olsפס

 ע,מג1 ס6)סיס גמלת 06 כי ס6)סי0 5) מחרגגיס :6ין )6מר ג'ג סיין גססתי מטו גרור סחיו דעס 5טר onno מןושן
 יגר ג) ט) ימעך )ג6א גמק!מ!ת טועי גו ט0!לנ) שמס ייגש סכי!ן גן גם !5פמר . וגו' גורסי נניס מקקתי חקםמגא זמי זגגיו וגג)) . פ'כ , וגו' מסקס) וקמן עג מער"ח טתסיס וסג' . לעיי,ס מ"ת סח,וס סחי"ס מס ס6' .מסורס עמווי ממס %ר סטויויס ג'ני סילמו מפני משכיוס סו) )סס)מש סמון וסיס קמיו עד , וגו' ;עורס 'וזפ טסםגטנור
 פ3 מעמן ;סיס נ11ר 5יייי נ'6 סימן ;6מי וגפו , wiDn ש גיור טפס גנת"ח ס6)סיס עז ,ס hw גי למי 6סרפטפ
 טיסתן ממס פמוק ייתר דון ע) שlthe 6' סוס,סירן

~mm 
 ס5)סיס מ6ת סיס יעסיק נועבט ופ)6 יחי hwn מס 6ג) . וגרטיס %ר סוס ס0זר סי6 ס61ת מסענודס משטגיס גהר וקשי וגרו גס ה)6 ג'ו סימן וגסני . פ'ג וגו',

 יר-
 יגר 6מי ס' ;יפן סס גס , ע'ג וגו' ומרץ גס "'חהגס vfin משבס ס,6 נ;;)ו גס טיחהגס מנקי סקס hp טקנ)סושי

 *פר % bh . 06 ושיומס סנדו)!ת 6)ס טבח לקט נטרח ט)6 ור6!' ס6,ס' סטוין !גין טג)וו נין פיך ס6ש )ךקמרתי
 לשוי )רומ :וים וקנו פיו וגריו ומג!ו,יס פהוקניס גמם י6ס . ע'ג !גר' גו טסו6 ;בנתר מגבהי סממי)ס נקשח%ד

 ש 61)1 פלסן, מטיגיס וסכו'ס בסרטן דגריס תטמרו, משחי 6ח טמירי( טוי פ' )יומק ין גס סלמנו לפסקלוט,
 ילל שן ספן ~ocu ח6מר ו;מ6 , 6ד!טס ופרס סמטס)מ אפיר D~th וטורס יגמם ומג'לה טפטפי ולמ"ח m?לפיקס

%י,%לשף0אלשת%ץשלמ:
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח
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 ונראתה פשמה ואיך תורתכם קמה איד והודיעני עניננו אל נשב הטויי אמרפ
 נתיסדה שנים ובכסה , חלוקות היו אשר אחרי הדעות נתחברוואיך

 תהיינה לא ספק מבלי הדתות התחלות כי 1 ונשלמה שנתחזקה עד ונבנתההאמונה
 ויכריח עוזר מלך להם שיקום או בעצמם, ונעזרים ורבים הולכים והםלריאותו האלהיי ירצה אשר הדבר לעזור שמתגברים ליחידים( )ג"6 "ביחידים אםכי

 : ההוא הדבר עלההמון

כ41י
 אשר השכליים הנימוסים אלא הזה הדרך על ויגדל יקום לא החבר אמר

 הבוהש מן נעזר הוא כי יאמר ויעזר ינבר וכאשר האדם מןהתחלתם
 בו ואמר פתאום קם הוא טהכורא התחלתו אשר הנימוס אבל , לזה והדומהומלומד

 : העולם כבריאת ויהיה היה לו( יאמר)ג"6
 : החבר בדבריך אותנו הבהלת הכיזרי אמרפננ
 במצרית משועבדים ישראל בני היו כי , יותר מבהיל הענין אבל החכר אמרפג

שש
 יהוהקול

 ממזו טיפ "סר hlo . הו' עניננו אל נשובפ
 סטורך natnb הגס מפסקתי יקטרחמוס

 סהחמכרומ 3ס6)ח Ynhl כ"מ סימן ססנו)סכס")ח
 עסוק סייע 6טר %"ן מגי ינית כ, ט) כי ס"מ,סי'
 סחורם ותיגח 6מת דכר SD וב, כ"ס סימןוכ6

 בוכי יטר6) רויון 6) פתם ימכ' ס3ור6 ייכלמרך
 ס,ךיעגי ועחס . כסרס )מס lna("s סי6 ,כי ")איךס'
 פשטה ואיך תורתכם קמה איך ימס 6ח)6
 כמי טורס ע, דגר טיס סקס סגד ומס .וט'

 , אחה"ס וסם . לכר כ) כסט)מח hin~Sרני)וחס
 "מר ססחמ)ס כלכד כי . נחגגים n1'DPt ,ממסח
 קם""יך

 , וגר6סס פקסס 6'ך 6מר סתוסטח וכעד ,
 פעמיים וככנר , עמנס 3סת"רסס נרים יחמסוכי
 )עין 3סחפרסמה יקרס כי סןעוח, כחמכרו ופיך"מר
 עolpn 6 )6 )מען עריס )סתקומס בכיס סי)16ג3

 ימ31ר1 וססטכיס סרס סתעיקיס וכטיובנו .מיןס
 SD ו6רמוגס מוח והכוון הנגס rb 6מת ריסכמס6)

 סגסונ )0י כומן (oia כבו ,ס ו)סיומ . יטכמסרסו
 האמונה נתיסדה "מר . הף שנים ובכסה6מר
 . הרלספת כגנז ונבנתה 61מר . ותסתמק סיסתכעד
 ייעמידס כעד ונשלמה שנתחקה עראמי

 כפי עגמו 3)טון כמדבר וס כ) וקמל .וסתכ)יח
 סדחוח ס6ר כמקלס כוס )תורחי סנדססנרחו

 האלהים ירצה אשר 6מרו וענין .סקרמומות
 כן טיסים סכרחס כלי שרסס ומרקס .להראותו

 ככני ba כנימוס 1)החגס6 )כמלומס עלוןזעת
Olb. כ) כ6ו 6'ך גטאות וכגייס שיך נ) ועחס 
Osbכסחניירו %מו )מנך פקרס מס כעד מג,וגיכ 
 כמקמר כרש עגים יסוטר כמו כור עם כ)טס
 סוסוניי מקמו סני גבס המקך 6יך טס יניד כי ,וסגי
 כמערס, ,גמלו כחורשו הכגסו ימד תרסס נטו)סר

 טז (tD'p ממגל סרחון עוין 5) נשו . ,גף נקץבפ D~S"אתר
6נמנ, כי 1Dh 6טר ול מדגילו נחפוץ ,סכוולי .וג'ו
 , ג* טז סויג~מ ומנן וט וע) 6רס מגיי ססגוני

 זפ ט) לסודות חטו וגפך מלגו 1fiolnn י,ג,ור' ססס'רמז
 אקף : חורשו Pw וסתן מגבר טיסיס פתנו ,נקטסיגי
 פוסדם :ShaPI OD'Dt: מלס ,מקס *פן %',ס . Q1fi-lhקמה
 וטי4)ס . ונראתה : ס,ספמעס טז . פשמה ואק- :יסו)נת
 פד טופ( וממ,רמ יס פד מיס טפוס ופסע כגיס טפיס6)

 מו"צ סולח ס6מונס ODIP (6 )קלג ס16מ,מ "ר4(הי)1מעת '* חן כפס שטר . שנים ובכסה : שרחנס ע)שלניס סי %ו ס*מפ דשם כנסנו . הדעוה נהחברו :מט"ו
PDnוגו' ההשח הנוהלות : סט,)ס גוי ג) טו),ס עי . 
 גג ג)ג חרס רוס 'וזדה פת15ס סגמנט סימומן ימ,ק ג'ר')

 גטצפ חס ימס סייוע סמניויס סט)מיס ימיייס מןהסיס ססו)י וע"ג 8נוסיכס, סבינו ט)6 מס בקמיןמסמון
 ט3 )סספמ ,למפיס סרגיס טד ותחנגליס סו,ג'ססקס

 * כגיס רסס מ% ג6 סטוי . בעצמם מעזרים :6מונהס
 וט לשר ימזס קו) גס) סרג ויחג . וממכס יק,סומי
 פתו נ) לסגיך ,סמגמו ו8מ'1 נסתר טסתגייר ט"מגלפי

 שננוון נר% ויוטל . ג' מרמר גיי" גווגר מגריתבמסורס
 ויימען) טוס)דשת

 ,גסיי
 ופפ גסרי2פ "סיס סמט"ס

 : כידפ מלכיס ידי טנ לככוףסנע1רו
 16פפ חגיו סחותי 16 מזפ . השאיש תסוסשפא

 טלאי . וגדוע . וונוס 18ספי)וסוטש
~gt)tac

 סחוסית לית )ן קח 16 זס )ן גוס 16 8' גסימן
 : עוא,ס יט61 . ויעזר : ספ')וס1פיס מגת 5סילטייס
 ויישר הוגמר גבוין %ס, ), '1Dh סנורן ל') בו.ואמר
 4 פס15ס ויחס היכיס pln'Jo ס) ',וט גי 6וי ימילמסיס
 15סגו מציג ס5סס ג)ומר . נדברים שתנו הברגתפ2:

 סיידר , )טמע סופן טין מגסי)יסניג'וס
 סי פפ15ס, סרך 6) מיפן סיסכוס ס' יגר מחג ג,טין

 סגםלמעט
~tVD 

: 
 יגד )טוכעס סיס גגך ג)ומל . מבהיל הענין אבלפנ

מפליז
 וכסחמ,גן וט' סלט ען וט' ppn מעט פיס )רוח טי,המכמו עד 6מוגהס מסתירים סיו )5ר1סונשונס
 כילול וע) . וט' )סר6וסו o'o)bo ירנס 6סר סדרר פזל ססמנכרוח גין טנורר מס סו" ע;';ו וכנעי ,וט'

 : מסמס ולמס סממכלכות
 טסיוחו י,חר מגסי3 פרפיו דריוק' עס סמסו"ר מזכר כי . וגו' יותר Stn1D רתנין אבלנהג

1DD]משפל 7ז הכתרח
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 שבטים עשר שנים אל מתיחסים ומעלה שנה עשרים מבן תלי אלף מאותשש
 טיחלים , נכרי ביניהם נכנס ולא אחרת ארץ אל ברח ולא איש מהם נמלםלא

 ארץ את שינחילם ויעקב יצחק אברהם אבותם אל ה' בו יעד אשרהמועד
 "והחזקה "ההצלחה בתכלית אומות שבע בידי ההיא בעת היתה כנען וארץ :כנען
 הורנ פרעה ביד והעמי הדלות בתכלית ישראל ובני וההצלחה(, והחזקה הרוב)ג"6
 עם פרעה כנגד ועמדו חולשתם עם ואהרן סשה ושלח , ירבו שלא בניהםא"ע

 מהם להסתר יכול ולא , הטנהנים שנוי( עם )ג"6 "ובשנוי ובמופתים באותותחזקתו
 במימיהם במצרים חלו אשר .מכות מעשר עצמו למנוע ולא , ברע עליהם לצוותולא

 מהם שמת ובנפשותם ובנופם ובבהמתם ובצמחם( )ג"6 ובצמחיהם ובאוירםובגרצם

 נחמדאהלר
h'~sסמ,ל"ס גדת ;ג;ס )לי!ח . איש מהם נטלט לא :יסגטיס סי ימ!סס כרטיס ג!)ס . !ג1' מהמהסים : יותר : 
 טירוג גסס סיס ס)6 גימר . נכרי בזניהם נכנפולא

 וסריתס ניחס 5מס חו') וגמ'ט , ottlino מורטטמורוס
)mnoמקרי מן 3ן )ס מסיס דגרי גם ס)ומיס וסיף : 
 גו מ:תמטיס ימי מקת . יעד אשר : מק!יס .י!'חלים
 מקטן onpJol ;יי )יו1 ט) טמע מגי ר,סי)וס!סיסג)סומח
 עפ :  וי( מריכי יתרם ופ' פפס טפפו זון יימררו  לכוו05

 , 01יויזס 0מ1,י0 גחכ)'ח גנ,!חס סס'1 נפפ .חיישחפ
 3;' ו'6;מו מקריס 1SD וימה 0סס סרג'ס ג'מ'ס !'ס'עמ':
)hxt'1'סמט וגו et~)h '!י% ו ווו'  ניפה יו?  יפיפ וג 
 0ר,)ה0 3חגמח 0ס'6 גטה שחס מנג'ס מ)ג!ח .ומזקתו
 להסתר יכול ולא : חף) מוגגי גנ!דט ph )מ"י1,וד05
 o~t1P hX )גווה שמו 0י0 )5 גמשו גז!) מתן .נתהם
 16 0סו0י גג,ת 6וחס )יחן . ברע : ג0יג)ו )שוסיסוג!ס
 3סזל סו6ג'ע יחג . וא' וכארצם בטיסים :)ג~הס
 מגות 000)ם , 50רן עפר 6ה כן ונו' ס' וייזמי סס!ק61ר6

 ומיס טפר ס0ם ססט),ס גיס!ד!ח 0י1 זמן סריסיו5יו,וס
 !סמגוח'ס0יו . ממיס  והנחס פררופו  ס0ית0 05רן ט'יזסס
 יגרד וטס גביר ו0ו6 גע)י!מס 0יו נמטרו מטס 'דיש)

 גסו , גן גם 5ו'י ca'~ ותפסן י,ג'6ס טסוומוס6יגס
 סמנר מסור 11 ו3נמינס . 06ון ע, שיובס מסםשמו"ס

סמטת

בוש

 יהודהקי
 כר6סיח בו סחם 6סר הסט1ל ג3ו)1ח )הרהיכ;6!ח * מנ6 "סר 6חו מפס וס;0 . כ)) דרךמסוטר
 כשהי ת6מיניס "נטו כקמרו י"6 סימןלמריו
 ממוריס 'סר") כוי 6ח המ1)'6 ויעקב ינמק"כרהס
 טהמ וכן כטמרו כיה סימן עניו מ,ר ולסר .וט'
 rnh~lo "סר ")היך ה' 5;כי Sh~nt המון Sbזכריו
 "פ להגרה 6ך  בלדרו  כי'1 וכטרק ונו'. מוריסמלרן
 ה1סכ טס כי . משריס טהו)י6;1 מטני כההיינין
 !עת0  פוכרוו.  רפי ורי'ן  פיייוי  %ל נס!כ )6מרס' ס" כר6טיח ט)ט!ן מלך זגר כפר המחגוג)הסטר
S'bloכג,ג1)'הס קרו 6סר וס:ול6וה הגזו)וח נ5ר 
 מספות ייי ע) הה!רה קכ)ה  יס!כ  וילל  ילליעד

  סס1מע,ס יבהינו כטרס1תס 6)ה כ) "סר דעיסהמיס
 '1'"ה כ' סטתו מ'ז' '611 מטורו וצן . מ"7עז

 החורה )ה'וח קורס )העם מ76 מהתשהמוריס
 משרש כעס 6ח ג0ונ'5ך כלמרו מטס onhtitהכ)'ח
 פסורפ ניפפיפ .  orn הסר ע) ס6)היס 6תהכנדון
 שיפי  לכפרי  פלריפ יייפ  יייי  יי  הרטוןירלור
 וכט . ונו' מגריס מסרן הו,"חיך 6טר  בהיךה'

 6טר הקודתיס כ37ריו הכזרי 6ון 6ה ההכרלהעיר
 שגריס סור והנה . ומהתג) סור ה,ס הסטיביסס

 יחג' נגודו )ההמזרוח ;"1ח כ)' )היוחס ))ו ;נאה סהטולה )ו סניה מ16 כי . ה61 כך וס 6הל זהיעליס
 , 6)ס כן ע) )מ,ור ערמו פנה כן תהרי . הסנוט נקר"יס סיוטו מ1ד );ו רצוי ההחמ3ר!ח !סנה ,קזינו
 עגך 763 הצי) ועחס , הסתחכרוח ע) OSIJ~O fnbl ענין .ע) תורה חמקה כי . כטה וכר6ס1ן הם)שהרת
 ע) כ"מ 1D'O )י ר"ט1ן רכלי היה וככר . כקמור איו הקר31ס מכריס י1'6ח הקדמם עם החורםגסינח
 ההגר כיון קרעיו כ) עם כסטור כהמסך הענין וכסקריך נמה. ישיין כמקמר סוף עז רכסניממסך
 ברת ולא : מסריט כקרן bn(e )אח ר") . איש מהם נמלמ  ל*  סירפין ~פסס  סוק קיום)הע)וח
 ימסס. סגורת  כסמרו ר") . נכרי ביניהם נכנס ולא : 5הרח 6רן 6) שוירוס כקמרו , קרנית )ס6ל .וט'
1  פל  ברריי  פיפעו  יפקיר  ומ)טסיהס 1דתס  לנוגס 04  סט ו)6  ממס לפ  טנ,י)6  וט' וגוי מס ויעי 
 ועמהם 3חוכס ור עכר bS המגריס מן ו;כד)'ס !רסשת'ס ניגרים ר") , oa מ1ויי;יס ,Sbln ההיוילמד
  כמיגר טרסה כרמכ"ן סינר , ע)מט כגני oon ;יכריס הי! ס;)ויס ו0נריס , )מטטה1חיהס הימסיסזוטרי
 *מר והלעס . 6כוחס )3יח )מכטמ1חס ח1)דוחס ס;ממ ויחי)ןו "כ) יישון  פפיפופפ ע) ויחידיו טס1ק1נ)
 6טל רב מערב מון n(TD  6ה)  פספ 6) גרס מעיה כ) נקפו o~spn מטי כן מסה 15מס )וס כפרכי
 המכוח עטרת הגבע . !ט' בפיסיהם : ע"כ , ממנריס סינונו מיוס כסס היו ניכרים כי המה Shlnt מכייל6

 ס6נמפ סיי!עיס היס!זוה מבטח 6מ7 כב) מחטסס TPr'o הי0 "יך ודע גזיר 03 6סר נטפסגמ)וק0
 0ן ניסורין ,ג1ף 0ן , ומךכר מי 1וממ , )מ7רגוהיהס מהס כמ1רככש ונס . וצויר osn 6רן , o)ih,שורטס
 המיס גי , המכוה סור ע) כוה )המסג סקרן מיסוך )מעלה היגחו עס המיס יסוו והקריס  בפיסי.לגסס
 מדחיס מטסיק,ח בהרוח מכיח ה,וה ועם . גמעך 1ה16יר וכניס הברז כך 61הר 31נסרדעיס נזם ההנהנקו

ר6ס
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 בת* זולתי מת שם אין אשר בית ואי; בבתיהם בכור כל לילה בחצות אחדברגע
 , וממת"ות ובמועד ובהתראה באזהרה באות היו האלה המכות וכל . ישראלבני
 מצד לא , שיחפוץ בעת חפצו עושה חפץ אלוה מאת בכונה הם כי שיתבררכדי

 ישראל בני יצאו ואחר . במקרה ולא כשפים מצד ולא הכוכבים מצד ולאהטבע
 סוף ים דרך והלכו , פרעה מעבדות בכוריהם שסתו בעת ההוא בלילה השםבדבר
 וכהניהם וננידיהם , אותם ומנהיגים לפניהם הולכים אש ועטוד ענן עמודומנהלם
 . ויותר שנה שמונים בני שנתנבאו בעת היו ואהרן סשה האלהיים הזקניםשני

 יהורהקול
 סמ1כ1ח היכודוח הכע"ס ,ISb 6ח )הכירר6ה

 וראפ"
. 

rtbסיר 33מ'וח להרה דרך )ו 0טט 3מ1רכניס 
 כמניטה המט הית עם כי , הנספח )נעריהמירנה
 כ5מר1 1)3המס )076 הנראה 3ט' המריק הער31פכח
 כ) כ1 טמת הדש וכן , הערג מטיי הקרןהטחת
olpn,51מר , ו33המס 3"דס הנהין גן וכמו מגריס 
 ר"ה נס 6ף , הקמה )הנקוט והירכס הרריכך

 1סנ1י . ;"מור כמזרגות סיר bS' )הי nnlSoנקביס
 יסג )" כ' גר"1חו גמור;ניס )ו ה,ס הוההקר
 14רט לפר  סחתין סרר עט העטה מזךלסמון
 רלי  לרפיוס  פיריל כי  onrjs )גרמה "כר%זס
 , ובהריו ה1וממ )טוי  ה75ס ליי יט לטועילכי
 ויעמוד . :זהה המכות סדר מזיהם כיון כןו"ס
 :זל )ט. Otv סדר )כמור ויטה כ1כ כ'ויט))
 באזהרה. : הלקין מן 1:5 הטס 3ע)'הגזרת
 53מרו . שהתראה : 1יעג17:י עמי 5ת ס"השמרו
 3דס מניע סכן . ובסועד : וגו' מכ"מ "יזך 5סכי

 )עיי 3'15ר 5סר ממיס 5ח ויך כמטה 5הךןמהריס
 כסי )דם מימיו נסטה 1מי7 ענויו, 1)ע,:יסרעס
 ODn3 מסה 5:;י הגס )5מר ס1ייע1 "סרששד
 , )דס ו:הטכו 3י"1ר "סר המיס ע) 3י7י"סר

 גימל וגער1כ . (elbn~ Dnb מיד כטירוט1טסהמו
 שעד ס' קיטס כהים 73731 . ה,ה ה15ת יסיע)ממר
 הוגי 1כ3רד . ג"לן ס,ה הזכר ה' 'עטה מהר)5מר
 ממר מכים תוי וכ5ר3ה . וגו' מרי כעסממטיר
 ס' לפר כס  ימס וצמר  גנירוס  וייכס . 1נ1'6ר3ס
 המנוח דיהר מעך נור )" ו5ס , ונו' הגינהכהווה
 סמסח)קוח ר") . ומסתלקות : המגורס מן CInD)מ7
 ס,טרזעיס כהסרח . גק,הס נקה ג""ר נמנעונ"ט
 6'ן כי 0וע )מען כהגרך 5,1מר )מהר ויקמרכהוכ
 מבכעס הערה וסר צמר 31ערו3 נלהיט.גב'

 כפתי מיס 6)י1 ויסמר וגכרד . מהר מעמומענדיו
 מצר לא : עוד יהיה )" וס3רד וגו' העיר5ח

תר
 נהפדאהגר

 מיס.וטפר, גירוד גתה)ס ומטכס, מהכעס גסךסלוח
 ותוסר ס,1מח גגם ~fnh , עליו סטיון קויי גימודולהיי
 מדופס n'uae ססו6 גגסמ0ס וט וקמר , מסוע מיסודסגד
 גפ olh מגוי סנוף מנה ו5מ'1 , ס,1ממ מן ט)י1וסירחי
 נ,פפסס ומצ'ו , מי סנט) ט! יוחד נמוונס טסות מטמיןמית
 ממגות טסיו סרי . ג;1ר1ח מגה hmt כע)י1,ס המדרנסטסיך
 1מ)051 סקרן )ס' גי יזע קמטן יגט1)ס ה:גר6יס חקקיגג)

וסו"
 : ט3וגי6'ס גד1) ועז מקטן מרע זג;) הלק גג) סמטנימ

 נהולל סיס )6 גימר . וע' בית ואין בבתיהם בכורכל
 טגגיס וסמגפס סיגר מטוילי עגט כי ל') , ס1,נטסענייי
 ופחז פיס ופיפ כילפ  מוניימ יחמו טס מזגו יטחי)6כר
 ס61 ימנע סרוג ט) סיגר מן ימצע ויסר היו(,גדין
 נט5ר1 וסמ"ר וגיח גיס נב) סגג1ריס מתים סי1 יפן ,וגיחו
 מגס ירזס יסתים מן יגס גסטנמס ג' ידקו )מטן ,גרטיס

 נגד גבור גמדרנח טסם יברץ) גוי 6ח ייקמו )מען ס),סס11
 מנסיר טסים . באזהרה : יטיף) פורי גוי ;מ'ס סטמי0ג)
 6הס מ5ן 05 גי . וברופאה : יטרף) גוי 5ח ג.:)ה)1

 מגי6 סווי נמו , ומן )1 טקגע . ובמועד : 1נ1' סעי):)ה
  יפזפך געת מעמו כיסרו . ומכתלק1ת : געגועך  יוגהפפר
 )פ 5מ "'קסם 'דט פסס" ס5ף , ), ממר גמ1עד מנס)סני
 עד מקוקו  ';וסו  ס)6 ר5וי טכס 1טוד ., 16הס .טוה1)6

 ומלכויו סדני י,6 מס' ג' "ירט 5ך , מק,דס "ומסט'()ה
 דעפ סיטן , מון ), יט . חפץ : 1):'טינ מרע ממסג;)

 6א 6י1 גלמיו משו rnP סוטיך %ר 6' גסימןספ,)1;1ף
h1U~1 עושה : "1ןsBn . גורפ גפי סעגט ייכי )מ"פ 
 . שיחפוץ בעת : גרטיס סגוטריס דטוה )5י1קי ,מכמהו
"wh)

 ,ירך געגט  סססטח,1ח 1סגדיס ססמיס סוגרי יטרח
 געש וסו, , ססחו5ס גפי סמג1ת נ16 6מ:ס , מנגס);. שטנץ וט סמהייגיס יימויס לסי ס(תיס מקרגח סי ט)היכיס
 61מר . שאו ואהב :  סיסי, מטס מ);:י 1ג(: פרכסג:;,ע
 זחלכם : ס'( לטמנה ולסרן מטס כ16 וטיזר גמ1 י,16;ן
 . וטנהלם : ,ים נמוגר ומכלו, זזך גלי . סוף יםררך
 גסן %ס גמז סמסס . וכהניהם : לטויסס כדרןמסיס
 aa* : י'ג( לסיוג "זפ כהניס מוכין ק'י(, )הסיס)ט1)ס

 ונלבן מגס מעקת מטר נ'ג ממגי גרות . שנחשטונים
ג,גו6הס

 המערכח מ61 )עה מרס מ1טטעיס רטמיס כי . הכוכבים מצד ולא : הנוקה נזנר ה:מ61 .הטבע
 : הט3עיס מכהתו עירונ ידי ע) מעקה ס)  טמ)'6  ספיפיסיי . כשפים מצד ולא : ונך כר מוגע!

 ועיך'כט  טיפירו . וכו' היו וכף  חוקנים שני וכהניהם ונגיריהם : י,15 כן ונהרי ר") . יצאוואחר
 p,~b ע) סר5כ"ע טנ30 ונמו , כ:'נו5ה ס,מ1חס ע, סורס ורכן הכמס,  3יקיטיס 5מ:ס כי . שנהשמונים בני שנתנבאו בעת היו וכף האלהיים הזקנים שני וקמר . וכו' היו וכו' ~ot;pr ס:' סססוכה:יסס
 כוי  יפייס  לןומטה

 3כ) מ51:ו 1)5  ס:והיסס ייליר  יו"ל, 1ג1ו
~rpno 

etb~)) סהחו3"ו כ;חונ טהוכירס 
 . fp , וכי ענן כעמוד ה' מכנר היה )נ7ס 1)הס הוכי6,ס מב) נדוב מע)חס כי , 5)ה רקגוק:1הס
 )6 1ורועס היו  וקנים כי )ומר , מ)טהס עס ולסרן מרס סס)ה )מע"ס  יולד מס לסוגו מכ)) ינ6וג6
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 הכוזרי ר%שט משמרספר"10
 מפדם ההם היחידים טן טורשה טעם אם כי מצות להם היו לא ההיא דנת4שך
 וחילו( )ג"6 פרעה שחריהם רדף כן ושחר . עליהם הוסיף שבל משה כפלם ולש ,שח

ולא
 טק5ראוצר

 o7h שמר . זנה טשרם ההם היידם מן :מטופס
ewh4 טגע סדי , ס% מן %י ע3 5שס יש , פ4ח טס 
 6ע'פ . גג))ס ויטלי) עוד גני כ) קיסם שנרוופקס

 סנט ט) לעוס 4יס מזמט ג'ו( )י4 יסוכדייןסווגמר6
 ט) ;,עוס ס,מ מלגיס מסט נ"ע נסג סופגי מש .פקס
 וסגר מטמע וסגי olan טס61 סג"מ וגתנ , סנף מן5נר
 )ו סוחר )6 ספרון 6וס זומר )ילע( רג 6מר יפייסשיג
 לק46)ו לסורקו סיס ג)גז סי מן 6גו ו% )4ף8,סד
 מן ומד , סמי מן 6גר ע) פוס זום yp יכדן פשש

 )נ טסיו מ'ו גסימן סוגר סימידיס מוחס ז') ,שומייס
oafbtOStWt 6'ט מטי 6יס סמ,וס 6)1 רדו כס . FDh~ 

 "הרית, וסת;% פיקס מקות סוסך ט6נרסס נחג "ספסרמג'ס
 מטס ניז סוסך יעקג כיוס, לעס ור.תפ)) תעטי ספליט!%יק
 גן 061 , יסייוס ת"ח פסיס סובין וגמ1לוס פרוצס,שנפלס
 נפקוס וגגי , ס6הריס ומטמיע ש וטו מליס 6מר5ש0
 6טר סמ%ח רק וגר ט)6 ו)'נ . יסוים SY גפ) סרג8!ש
 סומרו שוח יגע גמז סברס גי'ן ונע,שס ע4סס מיגעשע
 ,6 הנקמח )ומר נר6ס ויוסר . טויסס ,סרג נם סק.ש4ף)
~$y

 גירס נסוק סיס ט)6 עטם מטס 61 לס מטפ לק
 שימו )6 מיקס מלס סשה וטיפ , פגזוחס פממסיתדפס
 ממכייס onhtit )י) פי פלס מאס נסס ,ימן 64שפאקס
 6ע'פ )מטמיח, %ס וסיס ג"ס,ק ג6 נסוי לו נט"יפנם

 סמ1וח ט5ר סכן ומג) , eto)hi tDIISt עליו שםשש4'0
 בפלם ו4א : וביסס ורעם ~tsa 1)6 מעימן 4,גשפקנ%
 מסיין מן מפח שש % oan גע) )6 ג'נפרמקוה.
oxn~נס 1ג) יר4'י oiw גסס מייגיס סייע נם ו3מ 
 כפנוקך הסס יסלף) )גם ומק , תיגס גע)ס 1)6 סיוםפד

 נסוס סנגר טמר מס געיתך יקטם 5) מסחם . מפספוסיף
 מגע רק גחה)ס נ1עוו ג6ן 6ף וסלי פאלוס יקוםסקוסי
 גע) סרי טסו~ס וגסס , מרס פ)יסס טסיש ו6מ'ג8!?ס
 יגיש גני טכס מ% ו4%ו )6 מפס סטגט גי , ישנס9)

 ;% מ1ד ומיוגס מדגלים טיס טסס מני לק 6ן ס'1גנףמ
 ג)גי )סס מיומריס מס סמ%ס וט% . ש גמ נשו %ס3מ

 יהורהקול
 ס5טטר 6)6 חי). עוסה ה' יתין לק )שהוטיעס
 1)6 עינו כסחה ג6 כמסה מקמר מ% 3יה)גמגם
 סער אם כי מצות להם היו לא : )יההנס

 זכרי ") סניך סיס . וגו' היהירים מןטורשה
 טטס SD כקמרו ומ)המוח ממכיס מהל ס"ססרמ3"ס
 ס' שכח הו) ע"6 ע) , כרונסון 076 )נסוס37ריס
 ,SD הנו) וע) עריות אוי וע) ךת'ס סטיכוחוע)

 רכי% ממסה מדיגו קכ)ה הן סכנן לע"פ ,הן'ניס
 ")ו סע) ירפה , תורס דברי מב% )הן נוטהוהדעת
)נסוה.

~tOtO 

 3סר 5ך כנקמר המי מן "3ל )נמ
 הים וכן . מפוח סכע נת61 , ח5כ)ו ds דמו3נטסו
 נסוס co13b 63 . לנרפס עז סעודם ככ)ה37ר
 . גמישי bb ע)'תר

 והו"
 וינמק טהריח. הה"))

V'1boהיום )טוות קמרה חמס ומוסיף מעטר . 
 וכמקליפ . ערכית והחט)) הנסה ניד הוסיףויעקב
 רגיל מטה עכ6 עד יהירות. קטת כתרסתמוה
 6סל היהיייס הס 6)ו . עכ") , יזו ע) חורהונגרמה
 כן ohl . מרופס 613 ען מהם תורטס התנוחהיו
 וכרון והטמיס ו:מ c~hn 5מר )מס עצו ע)חימס

 )ומל סנוב) 5)6 . ממס גס תנוח מוריסיושהריס
 נס וגם , ה6דס )י1ירח ר6טון )היותו 6דס וכלכי
 6תר וכטיסו . ר.מט) "הר סיגירס ט נחהדטסהו6
 פן מורפס סת1וח סיו pb ע"י 6דס סיסמס

 וינמ תנוח טס ע) כטוס ס' דבל המ"ת כיסיהיויס
 1% נו גוו)הס ק למלי ונס . מספח 6הח מגוסע)
 כי Y'nb סגורו 6ג הדרך 6 הכין וכק . נקוקו
 מרע"ס גו6 )פגי המכוח מן )הס o~o 6טרמסע
 oSnn קמר . מגרעת 6ו חוסלת סוכ) קחיטיפוח )ס המקס ההולס 3נחינח יזו ע) )לוגויתרון
 ר,מטורסתיס, הימיןש סר") , ההם סימידיס ג))דלך
 ונס 5דס פרע למ"כ )מז, ק"ו גזורות סע6טר

 המוושיס ויעקץ ינמק %רסס ") כריס סימידיס נקמלו rn9V 16 . וגלע 6סר יגעם ק נואבס44ל
 )מיוחס הלכוח וכלון והקדים , מנות המנע ילוסח מסס 6סל ו;מ 6ךס וכר fnb1 י. (hpeומע"ס
 סה0 היהי7יס ירוטת סקר6 ומה . ומתימסיס זומים כד3ריס הסטור לרף וכדי , הקודמש כדבריומלריס
 מסופק'ס היוחס ע) 'ורם ס, ס'תן כסמוך סי,ר' ית' ר4טי6 ת6ח סעחן טי6מש ט גיל )6 מטח3פס
 יוםעז

~bD 
 וכמו ow)b~1 מ6ח נעורים בנג'ס מנוח ה'וק חטט רק האס OD לבסיס 'ד3ר 6ן חים

 וס)6 , וט' ססכל"ס סנ'מוסיס 5)6 הנס הירך ע) וינד) ')ןס )6 כ! פ"6 סימן טסונמ מה OP שקיק 6'ך )5מר עניך יעלס הסול) רום "ס . וכף אבל nWD בטלם ולא : )מעוה המוכ"יס סרמגוסעוגבי וכרוי סענה תמס b~vn 13 4נחק המיוממת מעמר ממטוח סנריה כמו כקנח 6מח ממטגח ontol .1'כ6
 סחורם ענין אח"כ כו טהוט)ס מס ע)'סס מסס רגס'ף 6טר ~oo סימידש כמ41ח חמוס ס' דבר גינס

 "חס וקף חנם 6) מקומך . ט"6 סימן סס טהר היקהי מנימוס כתגיי סח6וס נךס 6"כ ו6יך ,שלסיח
 סיס ר,כמג"ס סס וכתב . במקומו הנכחל 5)5 ניסר לסיני סלבס ניד b~D הוקץ כמס' סס;'נו תם %צמור

 סכ) )דעת סר5יח onhn ח"י , ג6סר כסיגי ס6מר מס וסו6 , הצח כמטנא סנכרן סנדו) ר.פיקל ע)6י
 6סר סמטה )סי bSbi )נמ tsb טהקג"ה מפני 6יפ המי מן 6כר אוכעס ספין וט סלע , סופניושכיחס ,ס 6מל טסק3"ס )O~t1D , 5 עמ' הקרקס 3מ1ש 6)6 עוסיס 6נו 6ין סעס עוטים לל מלמניס ס6פמס
 ס6כרספ DD(' מקין 5נו ph כן וכמו . עמ' מן %ר לשור oftpntn כסיני חוס כמס סמי מן 6גרפ)יפ
 . פוס 6ני% הכלידס סם) כש הנמו) ראפ מטס עא %ס סר.הכ"ס מטני 6)6 ביש 61חי ענש פ) עש5שיפ
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 101 נא הכוזרי ראשוןמאמימפר

 להם( )ג"6 עליהם ובקע , מלחמה מלומדי העם היו ולא מלחמה כלי אל נצטרכוולא
 . ישראל בני לעיני מתים הים והשליכם וחילו פרעה בו ומבע בתוכו ועברו היםאת

 : וידוע ארוךוהדבר
 ראוי המצות מן בו שנתלת ומה , באמת האלהי הענין זהו הנוזרי אמרפד
י

 ההש טכשפים לא ספק מחמתו( )ג"6 "מאסתו נלב נכנס אין כי לקבלו
 לא בתוכו ועברם הים ונבקע הסכות להם נדמה ואילו , סדסיון ולאבתחבולה
 ממונם והשאר שללם וקחתם מעבידיהם ומות העברות מן הצלתם להםירוטה

 : מאפיקורמים עקשות וזה .אצלם
 זרע אין מקום שנה ארבעים במדבר שעמדו מזה יוהר זה ואחרי החבר אמרפה

 : שנה ארבעים אכלוהו השבת מלבד יום יום נברא לחם להםוהוריד
 יהודהשל

 יעקב ביסור 6מר ot))lO 6נו 6'ן הגסס נידוכן
 מזוח חרף'נ מרקה bIO . מרע"ה מ11ה 6)6"כינו
 : ע"כ , nisno מב)) 6)1 וכ) כסיגי )מטס )והמרו
 מבהמס )כני ס11רכו ט)6 מס ר") . וכו' היוולא
 ההמס מלמדי היו )5 כי ננורחס מהבנת היה)6
 : )מו הוסיעכ 'ח' rlD' 1,ר1ע 61ח היהה ס' מ6חרק
 הענץ ה" . באסת האלהי הענין זהוסנר

 )6מר כ"ז סימן ,כרח 6סרהמהי
 )סמון יןו ע) ;ר6ס"סר. אמיר כקמרך מ"ר וסימן , וכו' ntSb ככורוומההכרות

, 
 ס6)סי הדכר סההכרומ

 : למרימו עד דגר מר5טיח ע"פ כסימן נס .הו'
 הוממך המ11ת מנק ר") . וגו' בו שנתלהופה
  ננפ)6ות %ט 1 ר.מתגלר הקוהי העגין מכהוג6
 ר16י , מגריס ני1'6מ )הטייק עמסס עלס 6טרסמן
 ot~Dnn סיס ס)D"Dh 6 עגמו מ1ד )ההקכ)גו6
 6) נסרס ורמו . למ"כ סיורר סעי סר מעמד"1)0
 טסה כקרכן מ,ליס י1י6ח כענין ההפיוחכמנוח
 מאמתו בלב נכנס אין כי : :en)vt ומורוהוקדום
 ;וניו )גו יפיס )5 6מהחו ע) מהגויל ר") .4ץ'
 ולא n'DWID לא וכו': כמטיס סטהטטוס

 כ)סיהס c'nl~o מנריס כמרעומי hS .משחבולה
 66 נכסיהם מז") "מרו ('o~lh ע) 6טר31)הסיהס
 וניע . כטניס מעכס 6)1 כ)הסיהס , אדיסמעטי
 מהום מנריס כור כמגרף תהו ס;"!15תטעמדו

אמר
 נחמראוצר

 מלחמה מלומדי ה'1 ולא : cnSlhJ טס טח16ס גסס קטוש
 מור טום רסס שסיס סיס ")5 ר5,ס סגם .וגו'

~DD1 ופש ס*ר )6 5גר ס' גיד ,ס ג;) ,ורך 5ין ג, ,ססנע 
 ebtits סס)ויס סמכות . הטעות מן בו שנתלה וכהפן4 : 1סקדמוח ספוח נוי סה15ס י,!ימס'

 שפופ מכ) ס' גמר ~גסס מ1ד כקומי .שריס
 נקן 5טר סמקת )ג) מס e't~h1 , גבס וס)15ת )ססופסס
 פוס וגוס . גוי )נ) גן ס"ס ")5 מס גימ1ז סג1ר5)שס
 סטיתו ,גון וט) , געוכ סויירו וגריו ססמ גי מהגרוכגוי
 משיש ר5טש Ofi'~1 י' גשמן למוססו ט) 1mh טט5)גמם

 : מממאס 'טר5) גר 5ה סמ11י6 ננוס גבסיומלמין
 פפל גדיך וצמר נדמם מוו ט5ם גומר . נרמהגוילו
 )8 ש6 וגטס1ת, היסיט ג5מיוס סג) ניס נרמס גירחק
 מפל הפט' י151 ונוטס יקמרו 5"ר וממוסס שעומסגטגי)
 ~onain סג) . טעביריהם וטות : גמ,קס גסם סר!זספ!

 . סטורם והשאר : סקס ג) יקחו וכס )ס,,יסס מחיםמטנגו
 גפ;נע לק 'טמור )5 סיויס nifnh וקוקס , 15)11 לממוןנטש
 '5פר )6 . טאפיקורסים fil~pv : 5שר P)1D גטןומיהי מתי ע"פ סינים fimht סג:11 גערי גי רייס 61;הו1לנע,

 : טוסם 5טיקויס רקוט
 שמיופם וטרקי . שנה ארבעים בטדבר 11DVWפה

 פ6כל גטי ג,ס רג עם יתקיים )6וגסג)יס
 טואוסקיס , וחמנו)וח גכטוטיס )6 5ף , כוס 5חןגזמן

 ו6גי!מס טיס )הס מסי' גנו)ס נוגס וממגורתגג(וקוס
 : שכוסיגפ!

גם
 pbtDt )6 מע)יסס לס סל כי סו!ק "ין , כספים כמעסם סרטה סמל סזש כמעטם סהמכו)סמסטם
 ראס,6ות סתסיי;ס וכו'. טרמיון ולא : טדיס מעטס כמכוסח 15 כטפיל מעטס מטוסגשינס

 וטה : גמור גטכן 1ה1)ס רעם מ1'1,ת bto.1 מדמיון מן נמסך סיס )6 כן ס6ס שיניס nrtnbגדרך ואי
n~wppרש טמרסומי וטמר , וכטטיס סריס מעסי תמכולח 6) סדכריס )יימס ל") . פאפיקורסים~ 
 נדוחו ע) רק )מסהסודו

~OD 
 גור (sb ס6ומריס , מ6פיקור0יס וטחנתו) עקת יכרי 5מ;ס סס גי . 6 ממטס רטע סי qtD יםכהתיפח הכוכיי הירוסק וכמקמר ויתר גטמוח נו טגטרדו. ססי6 ההכמס כס1נ
 : ח' סימן כממיסי טיש כמו ,ממט

 ר~זחמזש מספר סיות מ1ד )ך ג6 וכמלס הנה עד mwn' ממס מכהי) החר ל") . מזה יוהרחוץ
 ספמן 6כ) ק"ג סימן נחמי )ומרו חו,ל ס,ה וסדטר . ורוך ומן מסך נ,ספיייסכך3ריס

 ועכטע 401. מסריחסיי
 מוסי

 סמנ סיס מזטה כרי6ס ס . נין-א להם : מופפט נהזה עליו
 : לש סיוףסוטר

גם
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 לשש שנה ארבעים שמתמיד מה מדתה בהם אין אלה נם הנטיי אמרפו

 , השבת יום ויסתלק ימים ששה ירד אליהם והנלוים איש אלףמאות
 : בו נדבק האלהי שהענין( )נ"6 "הענין "שהיה מפני השבת לקבל חוכה כןאם
 בראשית ימי בששת העולם ומבריאת מזה עליו מוזהר השבת החבר אמרפז

 שבא במה שהאמינו מה עם שהעם והוא , לזכרו עתיד שאניוממח
 עם האלהים ידבר איך ספק בנגישותם נשאר האלה המופתים אחר משה בו(4"6

האדם
 נחמדאוצר

 ססרגס משי סמן 'וידם ס) tSh ,סיס . אלה גם%
 טס;"6ר he' ומס . ירידסו מנגד גו 1ר16פסיס

 ירד :גח טגערג סג' . יום יום ;גר6 )מס )הס !שרידים יופני גסימן גומלו סיגר למ( ו,ס , כגרייט )נוקרממזו
 h'h . טרחה בהם אין : ;רי )nsc~ 6 וכג' .כפ)ייס
 ממין )פקסי גלפי סמן גפ' 0י6ג'ט סוגי גענ,ן ג,סוהתריס
 !610 , 6)1 ג%,וח גענט כירד מן גדמות ט0יכ 6מר6בר
 'ורד :6י;! ס6הח , עט;יח מגמם תססו 6' טוס שסיגו')
 סוס סרר גי כוס שמין ט;0 וסקר מן טוס סוס נמוגוסי!ס
 :יורד (own 46 !ט!ד , חום ידוע עוד סיני כר ו') ,ירט
 1)6 גג!קר סנ5יס סוחר נס , וגרוייי גייסן רק י!רן6,;!
 גן אם : מכונרי רגרי מן ומן . וט )פגי כנוגר כסכתירד

 שהענין : :גת קג)ח מיג למדפו מגלן ד') . לקבלחובה
 וזגיקות ענין )ו יט סוס ו0 גימר . בו נדבקהאלה,
 )טמייח! !יט , סמן סגת סגו טר6י;ו מלהר ot~)hנסוד
 גטגור omh גמקיימיס ס:מע מ"ת מסקר נטכס '1היפ;'ן
 ו6ו טי;י0ס o)the n)co , ט'ס רגינו מפס מפיטטמעו
 וסיף , גטגס סמן יוז ")6 נמס ס6)סיס מ6ת סירופלילית
 גסות וגם! מ!נס נסס קרץ גן ומפי ,!תר ממורספקוס
 ע'ג ק'ס זף תגס וצגם גסגת נר סד)קס סם'סגלעין

 : טס(וח!ס'
721ao . ס ט) !נוסף , סטנת י"ס 6ת )גס ,הן ס'גי הפי גדגהיג ספגת ט) ;,עוו טס , סמן מיריית, 
 6) יגס !גו סוקס נריקת ט) טד1ח ט610 מלותו גםנדו)
 טורט סגסגת . לזכרו עתיר שאני וממה : משנגהופג)
 ס' פי 6:ר סדגי,ח filnDn 6מך וכע fitino )ג)ויסוד
 מה עם : גסמון וגטגר מירס גמחן י"ר6) ג) )עינייקהו

 )ג) שגד! וגמטס ג0' ס6מי;ו "גי 5ע'פ י') .שהאמים
 עם האלהים ידבר איך : עיני0ס ל16 6טריט1פהיס

האדם

 יהודהקול
 היכריס )ח)ומ מרחה. בהם אין אלה נם8ך

 )7מ!חס גם וקמר ורמיכן.כחמנו)ה
 )סע),חס )" , מזהה )הס סמן מה מניו)סעריכס
 (llnb(o ה;,כליס ")ה מהרי , ימד יס"!כמהניס
 נהקה מ!ס,פיס היוחס ע) ההכר ההפ"ר6סר

 מזהם נהם סמן סומל )בירח e'lh1 היו ,מופ,גח
 סי מזרנחס הכן) )כממח 'רד ס)" ")5 !הומרמק)

 )הס היות )כגתי יהד )הסכמחס רק . עדיףמיגייהו
 שםתםיד מה : 6)ס נס 55מר נו יקה וככן ,מדמה
 ייקטר )5 השבת. יום ויסהלק יסים ששה ירד!:!'
 סהרי . וכו' הוגה 5"כ נך 6הר "מרו עם oroהנסין
 קעס sb כ,ה כסטור ;ס!5!ח חכר ט) עריו6ין

 )ח)וח יחד ממנו )ו )קח סהכוורי הירח עס ,הסכת
 ומעקה "מרו עס מה!נר הו6 5כ) . קצהו הוכחעליו
 , 6)0 המה מה וסירס ; מוהר נהס 5ין ")הנס

 otN1b סמהמיד מה סו5 מהם ה"הן גיכקמרו
 כפרכוס דבר החמות כי , וכו' "יס 5)ף )ת"רסנה
 שוגר והא' . למחסו ע) מעיףנד!)

 המו"
 המעמיד

 one סמירת כי הטכס יוס plnotl ימים טט0ירד
 וס המן נט' הר6כ"ע כהב וככר , כרכר טג' עןהו6
 כי מטס יד ע) לעס! n(otD מב) גדף) היההנם
 כ) 1)6 סנה 5רכעיס 1עמזו כמן היו רכים;סיס
 הדגר הו6 וכו'. כן אם ע"כ: ה6מריס,הרסיס
 )חקת יהד )ו )קה הנוגר הספור מן כי הכרחי6סר
t'SDכו נ7גק השהי העין מהיה מפנ' הטגח הוכח 

 : הימים ככט5ר ההול כי!ס מן רדת)כנחי
 וטבריאת מזה עליה טוזהר וקשבתמוז

 הסת)ק!ת עס המן 5ח ה5כי);ו ס5')ו . מג!כד ה' קרוס ו)קר!חו הסכם גסמיר0 ה!גחנו ע) )ס!ר!ח נוט)6נ, סלט ר") . וכו' ומטה וכו'העולם
 מווהריס )היוחנו גנו , וקרן טמיס ממפכח Sh סכת כו כ' הוייע;ו 1)6 הטבח גיוס הסגת כיוסהדהו
 כמקוס )5 ססכח 6ח )נו ;הן bSn bSI(e מכ, טג0 כו כי הודיענו 61')1 . נעסלהו וסדר 1גג71 סמירתופ)

 )היוטו ד"וו !סמירתו, גירתו ע) מ)ו0 )נו כעמיך טס 6טר סיע הר )פר' כסקרננו 1)6 המןירידה
 המן 6ח סה"כ');ו , ומכ!ט)ח כטוגה שהרה וכמה כמה 06ח ע) , היטריס כ) מונת כן כ' ע)יופ!,הליס
 'ריוח כמקוס כסכת 5ה ),ו ונחן , מבגחו מכ) 6) פכח וט , כסכת tpl)o עס סימיס גס6ר הוליכו5טל
 כמו סרסיה טסט הזכרים נעסרה הח!רס "ה ))ו נחן כלסר סינ' הר גפני כטקרגגו נ11'1 ומול , ההגהסמן
 רקס )6 וכמנס .סיכ6ר

 )נ~
 טעהיד וממס כקמלו מחמו לק הטכח קנוח ען )תכחלו הסלטי הסעס הנס

 נעסרת מהור effi נתכני וכסינית , הסדר ע) כסגותיו החולם מחן סגין ו)כודיע )המטיך ר6ה כי )וכרו,5ני
 קדמם וטכגר טבח מנוח מהן 6מד , וסרטיה החורה כמהה טסס שמרי or ע) נצורו יעכס 16 ,סדכליס
 והוא : המן כורדם עסמנוחו

~vnm 'וכו . S'bto 763 וממס )מע"ה כקמרו !מהמו נטס נקב 6טר 6ח 
 מזר ע) סטרו ימטיך כ,ס כי ה;ט,bino 6 המעמד 6) ונרע התורס מחן נעגין והההי) . )וכרו עמיךסעי
 . וט' neD בו( )נ"6 שבא בסה שהאמיש טה עם : המכוון ניקור )הטימא היו טהונרכנו מה נוויוכ))
 , הלר"ח המזרורי מעפי ממס גו טכ6 כמה כעס מקמיט ההכריס ה")ה המ!"היס שהר היה ע0 כיככמה
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 יחברהו ואחר אדם מחמת ומחשבה מעצה התורה התחלת תהיה שלא כדי ,האדם
 בעטר אדם, מזולת בעיניהם הדבור רחוק שהיה מפני האלהים, מאת ואומץעזר

 הקדושה להתקדש אותם וצוה מלבותם הזה המפק להסיר ה' ורצה . גשמישהדבור
האלהים דבתי לשמוע והזמון הנשים מן הפרישות בה הנחוץ הדבר ושם , והנלויההצפונה

 יהודהק%
 וס כי וייעץ סכיה oSbn ממוטחים ע"י למיסמ
 ע) בסמוך ורציי בו מסיס רומ "סר סו6 ס6יטממס
 יסים 6טר ומסלמיו מקיז ובטמורדכריו

~O')DS וגונחו סטסמ כחולת מנות לכמס ס"ס עד מעסוכמו . 
 מרומי גטי ע) ידו עג סנעטיס סמוטחיס כיו,ס

 וחטמו חמט)ס זיוף הסס מב) ור.מגוקיססס3ע
~ltsu (מגד וט 6טסרוח ע) מסכו עכ"ז . ס6דס 3ני כ)ע 

 כססכם יטוס 5טר גכ) )ס1)ימו 6ן'ו %וס %סיעור
 6טר סעוד 6) סהעוררו קמלי ידו ע) עלוןדעת
 יזכר 6יך ס"ק גנטטיחס :ט6ר וס ועס . כוימטת
 התחלת תהיה שלא כרי : וכו' ס6דס עםס5)סיס
 ואחר אדם שחסת ומהשבה מעצהרלזורה
 ס6תגחס סרך )סעעיס כתור וס ל . וכריחברהו

 טי6 כדי סיס ונס . 5דס כגי עם מסיס ידגרכי
 וכו' וממטכס מעכס המורס סחמ,ח ontonימסכו
 תמריט וס וסיס , סרס עד מטס ס) ענינו חטנו%סר
 הסטק )מסיר ימ' כסס ר1ס כן ע) , 16)0כתורס
 כידם מתורס )מעמיד כדי כסמוך טיב% כמומסס
 ר6ו כלסר כי קיים סכתוכ ומקמר . nnftptמיקס
 6חס ד3ר מסס Sb ח6מרו מרמוק ויעמדו ויפעוסעס
 יטיב 16 , וגו' 6)סש עמנו ידהר ו") י:טמעסעמנו
 )כלחי שניכם ע) ירקחו תסיס וכעיור ס6)סי0י6 6חכס שיח )כמור כי חיר16 6) יטרם) )3רמטס
t~DnD: tae~ בעיניהם הדבור רחוק דוהיה 
 מהמת סיס )6 כי סקס nso סייע . אדםמזולת
 נףו3 )5יס וסה"כ 16)ס סממן מסס ע)מטס
 רוקים תיו ט)6 מטי סיס 6כ) נכרי, כשר)טסיו
 ט)מסס כמס )6 )3דו olbo נתין לק סדכור"שרוח

 נחמראוצר
 בכפיס מן ס' יי מקמין )גס :חי:נ )6 סי .האדם
 דמפ לסג) 6דס גן סו: סוגוס סס,ג ע) )סטקיף עפיוייקמ
 יתמיר 6יך גי , מיוהדים ופקודים נמ1וח ולהדריכו))מדו
 ;5טר , ס(ס מסגור ממומר טס ייומויוחו קד~(ח1 עססגורך
 ממל . וגו' תהיה שלא כרי : ס'מ גסימן סנווריס6)
 נסס ותר יזיין ;י , סלעינו )6 ל6ו 6(ר סמוטה'ססג)
 6יס וממטגס ממס יטיס סתורס וממנח גי סיהטגומשט
 ספשסוף וכמקמר סעס, ,ס,סנת יפייס ,מוכ,ס ),)ר.מני5
 . mw מחמה : וגו' סג,יעס )טין זח )ך גרס 16 6'גסי'
 ס6זס עניון חקון רק רומ:' שוי טטס גו 6ין סוס מזחד')
 חרחר : משמיס ,ימוסי געתן וי.מדוח סקגון כחשןסוגנו

 סיס ספוימ גוס ס"ס ס"ט וגצו . ואומץ עורישרוהו
 ומוטס 16ת גגקטחו ר11:ו 'טיס סם" , קוטי נתקוןסייר
nuc)מפני : ממנו 'נקט 6סל גלי ס' יעלס כיס סעגטיס 
 גסטנמס ס5מיפ סגיי "15 גימר . הרבור החוקשהיה
 זלך וס "יסיס ודיגי טג'1 , ג6דס ודגקותו גט()יססרס
 סיגר נדנך ,6 יטנסיס, )סטת גת וו 1'( עונדות"'ודע גסונו Oiw סריס ג,"מס סרוחי כטסט טייגק וסוףר,מ:י
 נפולה : נסמוך ממגר כהדס )16:י ססמוטס ויגיעלטס
 4ש זמו , סונוי גו יגויר י)6 מיגו 5יס uthn ש .ארם
 שהרבור : ממו טוסטוס גמס יחויו ט)1DS 6 גן ,היים געלי גסו סייס ממוצנח ומטס טסו6 גמם סדמרטויי
 ששן ססס ק גס גולמיים מיס 16מו ופסג'ס נטמיס,Inaa rnet 6 דוך סרי% מן מרס מן hitw ס,) .נשטי
otnael6פר . והגלונו הצפונה הקרושה : וסם(סיס 
 מ6 וכשדוס , סמ1ותס ונגסו וממר סיום וקיטתם)מס

 אזפ, משיגיח טמרני יסיס )גלתי וממטגחס לגסטיטסת
 : OnSD סקיוסס ס,6 יגנדיס וגגה . ס1פו:ס סקרוטסוסיף
 ס!6 סמוסגס ~ססומ י,יו(ס יסה . בה הנחוץ הדברושט

ניסיר
1)DD6"כ איך . גשמי שהרבור בעבה- חס . גטתייס מסכימי ממנו ס)מע)ס 3מס 61 מ1י6המ 3מדרנמ 
 ססעייו כמו . וכי מלבותם הזה הספק להסיר ה' ורצה : כנכדת סרס כ) ע) העליון שכסיסידהר
 יסמע נעדור רסוק פל סריב"ע ופפ ונס . ס"ס 6ח הלסיס ידיר כי טיפ סיס סיוס 3ענמס כןקמרי
 )ש"ס יאמינו 3ך וגס סס סגסוכ ר.מכי)ת6 מעעס סר6כ"ע מכות טייס b(b . עף מקמחם כס סמינויי כנטרף יסחטש )6 לגרפס ורע כי , נכון קיננו כי טס סכח3 סרמ3ק 3עיגי עז כי 6טס , עמך כדבריסעס
 : 36לר.ס ר' )לררי ושריסס מסין 63מרו וס ע) דיריו וכיו תיריך, )עמול סעחידיס (etbtn נס 3ןנס

 חתמפ . ושחוץ הדבר ושם : טמ)וחס וכסו כקמרו . פעמיה : וממל סיוס וקשחם גימרו .הצפונה
 .ו"עפ טוי יקטר סעס כי , מכר )6 ו6ס ככס ע) תקוב ס) נוויו ייענו ODO 6) מטס כן טמר ממסגי * אס % תגש 6) כקמרו . הנשים מן ר"רישות : rnlbt מוזק רעמן וי"ג זי"ע י" סי' שקיטי וסאסון
 פוס פיסי פלס לסיום פיתו דרפ טדריט פס פלנר פססיל לש )ט' סיפקת טמע עליי  לפול רשיי יסיס5יס דלשי כמולס ר,רכ כרנות כי ויכרח . מכבס טרעס 6) 63 וכמר"ח סרגם כמקומות רקלמה כדקריכמעכס
 גל  טס ניול Sb וטיוס יפריס פיוסיו כלססייוס יי 1 לתפופם פפ יל15 לבל עפו  ots~t סייסיו נס ן טפס כפפלר נסכפס סכ4 יטפוף ופ' יפצונפערו

 יפנרי
 פממל"ו במסביל ~:AID' נמן פרבר סם  ונ%רפ .

 י5ר לפר ספסופ הוי ויכלל יספטגל וספטסס ספסל חעיפ געירת ר"ל ,  סניפייפ לעינני"(טוקוסיי
nlPD'inwD) סיומם כסב פ' וגפ' . ליו פ% פרין כי ouww~ כפייס hto פסס, ספפגל פלופ וכש לפ,  פריס יוק יטר ידפוס וכזפ  ילכשימ,"ב,פ פפמיפ יללי פורגוס ספלם :fp זט' והוסק . rtb) 
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 הכוזף ראשון מאמרספר*10
 דברי לשמוע( אף )ג"6 "ולשמוע הנבואה למדרנת ונזדמן , העם והתקדשהאלהים
 מקולות. גדולות אותות בהקדמת ימים שלשה אחר זה והיה . בפנים פניםהאלהים
 רואין יום ארבעים ההיא האש ונשארה , סיני הר את שסבבה ואש ורעמיםיברקים
 בעשרת צח דבור העם ושסע , ממנה ויוצא בתוכה בא סשה את ורואין העם,אותה
 , שבת מצות מהם אחד , ושרשיהן( התורות )ג"6 "ושרשיה "התורה אמות הםוברים
 מאנשים ההמון קבלם לא הדברים עשרת ואלה . המן הורדת עם מצותו קדמהוכבר
 לראות כמשה כח בהם היה לא אבל , נתנו האלהים מאת אם כי מנביא, ולאיחידים
 התחלתו בדבור בו טדובר משה כי ההוא היום מן העם והאמינו ההוא, הגדולהדבר
 כאשר הנבואה תהיה שלא , עצה ולא מחשבה בו לסשה קרמה לא , הבוראמאת
 הקרש רוח הנקרא הפועל בשכל ותדבק מחשבותיה יזדככו מנפש הפילוסופיםמשבו

 נחמראוצר
 ,וט אכן שטיס וסרס!ר סלאמי( עויני ממהטגסמסיי
 גס גדמי טון מה(גהס ע) יטגוי ט)6 עיי מטיטפריפמ
 מניפת גב) סגטמייס (m1)lP סקלי ססו6 גיסופקור
 גספ!ר ממ'ג )'! גס' סמ!יס וגמזן . סוס סטפ)סש)ס
 )6,(י ומדרג!תססגנס

~ht))o 
 דגריו !גרף . סק1דט ומרוה

 )ע;י;יס !העקתו ממענש! י,חגט)ס ממי יסים ט,סיחג
 6)1 גח8!ח (Q~h טוהף סי6 טסגסמס מס גזומם ,סגר.מייס
 שין סס!6 סהטמיט ונפרע , וסה(מש ודחיס לגיוסימו

1WP~סהע,!גיס "ס,מח נחג מ' וגפ' . סנטמי!ת טגח8וות גס 
 , ס;גי6יס וג'יפ סהגמס שסי מדרגם תמס סי6יגאיים
 6ף לו) . ולשמ"ע : סתטמי( ד') , י,מטג) מ'6!סיג-ט
 הסרגן מכמו , ג;'6 נמוושמוע

 ס;פ"
 ,ש;ס גקדוטס גסס

 גפופו פסס סנוף וסככן ;ודגך גן , ס;ג!6ס )מדרגמשיניתו
 פנים : מייס otD)h דגרי מם( פמוט 6י,.כסאעננו
 . וגף גד51ות שתות כהקדמת : ממט סנגורם פפיי"מ 00 6ף סגנית וגין יסרק) גב' גין 6מ,טי גזי .בפנים
 סגס)ס סו 6(ר , כהצן גחון סמה"ממ סנדו)ס 61(ויעותק מן ;שמעו )6 6טר e'ntlDt סנוי6יס סקורת מהמח,כסס %י ספחי גח ואיגר נטפס מרק גה ספו 18תוחוונפ
 וססייו סנסמי אגס קרסו )סס D'AO 6(ר !ההנדסיעמס
 עמוזש . הצנרה אמות : ו6וחיוס סרטון גהס!ן רפהמ 6יט ידני נגפר . צח דבור : סמומליהז ממגרס.פע)יר.ס
 . 1'( )י"טיס סגפים למוס גס! עמסם ,ס"ס סח!יס.%ר
 ונמכר סדגר,מ, נטמרה ג)!)ס סי6 סהויס טכ) Ym~ולפה
 ע) otwcn פ'ואף"

~we 
 וכתריס מנן )מטת 6ת ל ולתש

 ,'6 . טג') ס1 סדגי!ס :msp גג)) חף'ג ג) , 11')וממטס
 גלשון שלוח הלס וקוס . סמש3)וח סמויות ופירוט' ,מא') נדגלי סמ!רגמס מסתי (ocn ס)ג!ח ומס . מסתי:tb~a "גע'" וחוים טגגחג תורס זסיי;1 . ושרשיהןהתורות
 ססו6 מש' גס';' ומס . וט' מצותו קדמה וככר :דניס
 . הרמש קבלם לא : סמ,ות ט)ג) וס'ס!ד1ח סטטוסמן

 סגה וסוף גמדמס פקרס גג)) otano ממסת זג).טסטמיעס ומפני . וגו' יחיהם טיפשים : ג6ו;ס מניע נ",ינומר
 חומו במט 16 סרחן ממס 6וש )סכיי סמפט הנעסמנתם
 וגטין . כסשה כח : מדמינן ,ה)ת ג,כין 6מי )גןכגל

 מוולס פיס בגד ע"ס טען יגד ממ.,ס מטס "י?מ6פל1

 "ים גמש טווס גדי ה סיס . העם והאמינו : וא')גי
 )שוולס נפסס גמל עש על וגסטפו גחסח טסמד6ניחמץ

חולש

 יהודהקול
 סקד!סס כננט . והתקדש : סט)יסי otts נכחיסוחיו

 סקדמ  סבין כ;נ7 . ונזדמן : מכר !סג)1יססנפו;ס
 כהורה )6 6סר וכו'.  הנבואה  לבוררגת :זכרו
 סי;' סר 1nDD 6מנס כקמרו ממסג' )"ג ט'סברס
 סקו)וה !טומעיס סנ7ו)ס ס6ס כלס רומס פסיולע"ס

  )מדרש מניע )rn 6(h נד ע) סממה'7'סהנורקח
 )מע)כ משוגר מנווי Sjb . בפגים פניםהאלהים דברי ולשמוע : וכו' )ס סר6ו' 6)5סגכו6ה

 . h(t'o דברי )טמ!ע "מר רק גסניס פנים וגר)6
 יד טסת סחיר כי יהכרך מסדו ר1כ ע) כוססורס

 גוחן, סו6 יטה :עין גוחן כי סיע!ד מן יותרסטטעח1
 מקדט 6דס סממונס )סם 6מר פ' יומק (S~rnhורמו
 אפות הם : וכו' מרכס לוחו מקדטיס מעעעגמו

 6יך )ר,ר6,ת מדע מביני סטהד)ו ככר . וכו'דעץורה
 וכמוכר . מוח כתרי"ג ממודחס זסכ עטרתסס

 )הות 6ת )ך ו6תנס שרו ע) מטטעיס ש' רט"יגדכרי
 !סנט מלוח סט כ) , ול') וגו' וממנוס וסחורםסלכן
 סע7יס ורכינו . מן סוגרות עטרת גג)) מנהעטרס
 wtSno מנוח ויכר דבר )כ) מיסד כ6,סרוחפירס
 עסרח . וטו' הדברים עשרת ואלה : ע"כ ,בו

 )6 . 6וחיוח כמחוך כנס כמעי onSDשכריס
 )מטס סיס שיגור מסטני )"ו ס' לחגכר.רמכ"ס
 נ)" שסוע  עלוס קול  ספנוויסרק)

 זכרים סכז)
 נטמע טסקו) 16 . )סוייעס מסר )ממח,ח יורדומפס
 ל יסיס ו)6 לנכי סר6טו;יס ס7כריס כסגי)שגס
 )6 נס סרי). titbb )שנס סניע )6 סס6רומן
 ומטניס ופטום עלוס קו) גכ)ס wnsn הרמכ,כיעס

 מח טמע לכוו ומסם "ומיוח גחחוך )כרססל6טוניס
 כ) טטמש ממכר fiDS לק . גכ)ס פיו משרסק!)
 . גנ~חעח נמחכיס דכריס גיירן) סדכריס עסרחיטרק)
 ל 6 6סר סמטנס כמרככת ו") הרי"6 סטייקולמריו
 לא אבל : סדגרוח עסרח ע) כיפורו כסוףולמהנן
 שלא : וסיס זו מן ר? . וט' rD לרההיה
 )סי' )י ר6סח דגרי סיס ה)6 . וכו' הנבאנהתהיה
 מקולפפ ע) וסעירוחיך רשע) סטכ) 1716ח ע)6'(
 מפפ ור.ר)כ"ג ממורס ר.רכ וט ע) דכרחס גססמו

 סושפ sp . כמשבותיה יזדככו : סטת ממלוך fs ט' ככס ע) ימורס טכחכ OD שד ויסף .שאפסי
סירפד
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 106 גגהכווי ראשוןמאמרמפר

 בין או בחלום ההיא נעת לו שיתדמה ואפשר , וישכילוהו ויעורוהו בגבריאלאו
 לא ובמחשבתו , באזניו לא בנפשו דבריו ושומע עמו מדבר כאיש והקצהשינה
 הנדף במעמד הסגרות אלה וסרו( )ג"6 "יוסרו , בו דבר הבורא כי יאמר ואז ,בעיניו
 היהלה הדברות עשרת שחקק האלהי, המכתב מן האלהי הדבור אל שנלוה ומהההוא
 אמת( )נ"6 אלהי טכתב אותם וראו משה אל אותם ונתן יקרות אבנים לוחותבשני
 עליו והקים ארת האלהים במצות משה להם ועשה . אלהי דבור אותם שמעוכאשר
 ישראל בני בין זה ונשאר ן הידועהמשכן

 יהורהקול
 טיחכן סוסן ~npb ס)כ 4ך כקא 6' סימן סםס6מר
 rbt 6מ00ס ע, ההכמות כצי חגין 5סר זמרי)ך
 גמוע) סטכ) ר") כר1הני הדנק ר") כקמחך, 6)תגיע
tnDbt6גר6ס . בגבריאל או : וכו' "וסך ס')כ 
 רכק ממנו כאהד סיס olhn מן ur' )למרססטון
 )כוס כ10כס 6חך ניס פץ סימוקך) סו"' כנכרי")קמרי
 ע) לסיף ההכס עגינו ט6ר וכגר fp' ,אדיס
 ס"1 ס' "' פער הכמיס סער כספר הטע)ססכ)
 : נ"ך ס' רקס סמלך נתי וכסקר 6' ט' ג'וכסער

 נגרע) 16 שוע) סטכ) השנילוהו.ויעזרוהו
 לא בנפשו : הטכסו ע, כסוסיפס לותויעורו
 ובמחשבתו : יכריז טומע 5מר1 כנני .באזניו
 מדכר כקיט וא' )ו טי0דמס טמרו כנגד . בעיניולא
 הטי~סמיס 15) כן יקמר . וכו' יאמר ואז :עמו
 יוסרו כוס גס . וכו' שנלוה וטה : העכרסורר

 אלהים טכתב אותם וראו : ס1וכרו0כמנרוח
 ס)6 כמו otoSb מכ"כ היש! 6,)ס ג0נרר כי .וא'
 : vSh וכור סיוטו טסמט חס SD ס0ק 16)ספ6ר

 כדרר fi1DDI )חהכ1)ס )הוט ולין . הו' זהונשאר
1aD)גר6ס . וט' הנבואה יפי כל : ימיט )טורך 
 כזיון הטכינס סס0מידס נ"נ סי' נטני )למרוממכיס
 כ0וכ 6' גרטיס כי וט וניקור . מנס 00"ק53ורך
 סו6 ויו גחךט הרביעית כטוס מקריס מקרןיטרק) כוי )61ת מגס שות ולרגע טכס כסמונם ניסישמר
 . )ס' הכית וידן יסרן) ע) ט)מס ומצוך מסניסמפט
 ע"ע ויכוסו סס כקמרו גלוחו עד פנס טניסותגע
 מש ר.ר 6) 163 שטר משריס 61חס ושח .פיס
 , יפן סימן כתני כתכו6ר יסרק) 6רן מגכםטסו6

 עמסם וס0מידס 3יסר6) )טרש ושכינססחמי)ס
 0"' עמדו ע) עמך %ר ר06ון 3יח הררן עד%לן
 קמו ממכריס יחפוץ וכה)ערפס , מלע דעת זפימנס
 סמסטן סטם ססהי0 ים , 0סלץסמרו

~DS5 לנכול0 סלל  כוון ולי הנקוי,סטלטס5סר e'pnlb 
 ספו . טכינמ  טס כיחס יפ ס51י סגי D'S טלטוס

 עד , שנה מאות כתשע הנבואה ימיכל
שמרו

 נחמדאוצר
 גוגו10 )6 טיס וגעו מטס ונ061 וסירוס , חץ ט)מווט

 גוג,0ס גס 1rh יטרק) גני ג)) יג01 ג,יר41 גס 5ג)קני
 נג'וס געניוי ספי)וסוס,ס גט,ח !)8 , גמטס כיגורוזנק

 סס!6 סחיט כסגות הק' ובג) )טנפ קיונ 016ספמימסיס
 סרקזם ר.וומ ע)  יציריי עמך . גבריאל או :שגז

 סמר6ס 06 )ס)1 סגן נכרי) טו5מר כסוין , ס6מחיוסמ)וס
 קמרו וגן ,ג'6 כיס )5 (דויך) רוזט ונגר . ח'()זוק,)
Ymגפ'ק OSt1D1 וגמומות סקודה גוום ס:הטמס ונק 
 ובמחשבתו : )גמיי ישן the(t גניוס ק,0 8100 0יי1)6 0יי רם !61 ,ים . והקצה שינה בין : דגריו סיו,1דשס
 )6 טיחו 6ג) דמות ohn a'h טכו6 גממטגס ורמס .וגו'
 ספי)וסו0ים . בו רבר הבורא כ' יאסר ואז : ממטירקו
 ינוו סמט)ס 051 ורק מ,ס יותי גווען .. -י מדיגם יסמינו)6
 גוום קן )ו ס,רמס ~hla ס6דס גי ר') 16 . סכורך וגויגסס
 : mD יגר טסט, סעגיס גדרן ימי גהוקם 16מקוים
 גךי ס,ס ס,גמר ממעמד סיס . וגו' הסברות אלהיוסרו
 האלהי הדבור אל שנלוה וטה : סכנרו0 5פ מכסלפסיל
 מג0נ טסיו ס~מו0 מגוג סקוסי דגוי 6) נטרך .!ג1'
 ן61'ס יירק) גוי סמון ג) וסיר . ס)וה01 ע) מרוחכשסיס
mhti~סג0יגס 6ף נפוקק גנגס שסק טוו סיס 1)6 סגסג" 
 : סר4'ס מסי יו51 סדג1ל כמטו טגגר מקמר גטמיטפין

 ~ooll סע סו0ירין ט) ה(') ושמרו . ענגות "גויס .'קרות
 במשית : ולסי גרס טויסס כמקקו !015'1פ , מופ)נקב'

 סג) the(tnt וימנו קרגו מדות נ) . ארוןהאלהים
 ס' מרי

st)toר ממסגן נתוך ס' כגוי מטכן מקוס סיסיס נכדי% 
 1קומ0 נפקס סג) ג' 1'ע גס" ותוגר , ס' נסי טויוס!קס
 ימי כל Sh~rt: 6)סי )ס' וגו) גיס )י:יו0 סס)יוןטווס

 סמקדט נגוז מ,יו ירש ס' שפ גסס ס,גי6יס גי .הנבהה
 מגיוס 1) 2),1 21) סוףו( סגים כסיס נעוז ג"פ שסוגןוס'
 גנן , סטגיוס שיורדם ),ס וט ,מגין סיו חיט.ס ג)%י
 , 6ודוש ינגס) מי מסנט) 6מד גם ותיחסר סענסי01גסויות
 יפופ גסטדיו %ר גגע'ח סרג גמדרגח סיו וסכומות!ס6וון
 '6יסז גומי ר%!ן גיס גפ4 %חן טננ,, 6הר וכן .סגט'מ

 ונס0)עס סנגו6ס יסרי מ'6( שזף ג,ומh~thn 6 יהדסמי
 )סנ)01ס: ע)'סס )סונגר %חג רגו) !16 מיסוף),סטג'וס
 מסקופ ג' , קוס מ6ו0 )0(ט קרוג . קטת האוהכתשע

טוג,סו
 סיס סככל ג6תלו גרד סימן כסגי ,ס spסירס

'lgp~, 
 משכימש סיו 6י)ו 03מ)ס כפר )תו) מאמן ס6)סי

 מ% )6מגס ועדנתו . חגת כסרפד סדכל סוטיס ס)6 נמד "0ס כגריו ומכ)) וט'. מפס כגפפ )סו3גרס
 מכס סנעדיס ממוקנים טנס otpnb סגי 3י0 פנטי עס סחמידס סוט6ס כי O"D משן כטייסי63מרו
 g(eh1 וכמו , ת"י מרן ע) ינביטו )Pun 6 טמ ט3ע ob וקוקס . ע"כ , וט' Pnb1 ככיח טסי0הסטכינס
 ט) 0"י ר.ר5טון, ס3וין פד 0"פ , סניס ס"ס 6)ף מסגי מחלכן עד מפיס מי1'06 סמחיס Yrnמדגלי
 ס"ס , קמ"ן סימן כ0סוכה(יו מכיר ן' 6י סר"ל טסדלס וכמו סי גק( ט) 1ת'ע 33) נ~0 ט) ע'3ניפ,
 סדעפ ))חו3 י3"מ סכרם טוס ~or לפיחי 1)6 . .ספטרס כפגור שהיש ע6 טפם ממר הההנהומסרח
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 : והגלם נבוכרנצר עליהם וגבר הארון ונגנז העםשמרו

 להם וכתב המונכםעם דבר האלהים כי דבריכם ששומע סי הכוזרי אמרכנח
 אין אתם נם , ההנשמה דעת אליכם שייחם עמו הדין , זה וזולתלוחות

 לזכות אתכם לדון ויש , האלה הגדולים הנלויים למעטדות סדתה אין כי ,להאשימכם
 : השכלי והעיון ההקשהבהשלכת

 אותו מרחיק שהשכל מה בתורה ושיבא השקר מן לאל חלילה החבר אמרכנמ
 , בשהש שנאמין הצווי הוא הדברים עשרת ותהלת . שקריישיסהו

 נחמדאוצר
 ונ1טוחס נמוין טנס חחנ'נ סיס ממוס סי161 טד phiצטט
 מגנו) טפ6 סיני לסר סג16 ומפת , )י;'ה( גג,טיןכד6'ת6
 פ' )5ין טנגוסו מי טס מעמר י'ד גכימן ;,יכר י:ר5)6ין

 וע' ונמו , שסים געגע גחוגיס גמז . זה יזילתפח : טוס )הח'ק קהג וסייוו , :ניס ק"ג .סרי ,ט:ס
 אליכם שייחם עטו הדין : וטויססס1)ך

 ~onh גרס לחומס פי ייגר ג1דק גפמל . ההגשמהדעת
 ו;), 1);1ן מגרוןיק דגור יכויר )5 גי , ח, יגויס נ41 הוקר ס) גססימ6מיויס

 יז גלי גחיגס יכויר )6 וכן , סיגוי
 מ1סכס וכגר . גנ(מי1ח רק יסייר )6 סס)יגס 1;ן ,61,געוה

 גס5הס ופון )גס יחיג )6 . 4האשימנם אין :סגסמיוס ממקלי מקוס גסס סט'י ~1hm )5 גי ~p'D גט)י)ג)
 גנצט יתיחס סגך פ5מר . וט' סדומי אין כי : גןפ5מיניס
 : ,ס ג) בקמין מה,ייגיס 6הס סרי קס,גס ג) גסני סיווטו

 ח;,1 )5 5חס ד') . השכלי והעיון ההקשהבמושלכת
 ספי)וסוטייס סיק"יס מקיטיות ונדגם (יט מס )הוטג5מו,תכס
 געמ סו);יס ויחס ס:י;ס מע) תוחס חטטינו , האייסופיו,יס

 : ttanh ספק ~ph פס גטין סורחת דגיג%מוח
 ס6) סיקר ח).)ם גימר . השקר מן לאל חלילהט1ב!

 סטייל ט,מס גח1רס גי צמו, 5ח כאוהדדגר
 מרתמן שהשכל טה בתורה ושיבא : סגטמיוספס%א
 מלמר 6וס;1 (~otrh טלין %מי מס ;)סי וט %ר .שהו
pgסיג6 הבי"ס גי ספג), עז ססו5 15 גחורס נסוג 
 מגופ משר 5ירגס סחולס גי סטג) עז ססו5 פיןנפויס
 . וגו' הרברבם עשרת ותחלת : )ט;) מלגיח )6סטכ)
 ומרהיבך גחורס וט ט) מו(סרין 1,6 לדרדס גי )וגיער

 ג5) מלמין ליוו גלילו ססגטמס טמ5מין מי ו;)ססג:מס
 יפגין ס5) טכוס סגמשס רוס ורמס . פ'1 גשגן וסעכע

גס5מוחו

והשני  יהודהקול
 רכסת כיח nfDD טשי ה6ומריס כדעת הסיסהמנר
 )סטר גידורו כסקדמח ר,ר'"6 כסכרם סנה ח")סיו

 טפח כסך יעכרו כי י"ז( למ"ג הקסמי וכספחממכיס
 יניס עד שסיס כיח מרכן עד ידרוס יסודהמלכי
 לפין ofs סלומנו )6 6מנס כי . ח") )ממסרגכו!ס
 יעטר עמר d')D סררני 3דוק6 מנס הרה"קהמנין
 ילעס ממעדיף כי . סממעיס ותמד ר.מרגס6מז
 מס כפי מהטגון מטס ע) מעטר ינחר 16עטר

 כי 6סס . טוכרגו סדלכיס סני ע) סממעיעטסהסיר
 גחים סטני עמידת ע) כתו סימן כסני סי6מרממס
 כמו טכס וח' 6ל 3עימ תיטל לגססו , טנס וח"ק6)ף

  סדעפ )סחתין פסחופחי נסיו כמעט , טמסטמכיר
 סדיר ט6'1 6)6 טזכרחי, b"'snt סנץמ'כדעת
 עול 1nbbt . וכו' qlh כמו סם קמרו מטנימ1כרמ
 n(sib obu כ6ן סמווכר מ16ח כתטע טלא)ומל

 , סם גבית סנט6ס ,טנוח נס סקירוכ נסור5חחחטטע
 sib לע סימן כסני ר,מווכר מ16ח תסע כ15רךוכי"ח
 וס ר5י 1)6 , סנטוס פ) טס מורס ריטכינססתמית
 ניומ6 %טל כדפח דעתו הארון. ונגנז or:כרלי
 סוף (tatSn יזכרמ ועוד . ענו טירון )0 הונינופ'

1D'Dספסל 3טרקס מלע מרכלי ירעע וככר . )"ס 
 רכות פוי כי יודעין וסב) . גננו יהנדס מי'6טיהו כי כסי ס' שגס וכמדל יע פ' זפשסוכחוססח6
 סמלו עד סנס mhn כחטע סומר מס כן ע)ככ), מי נטכדננר סיס 6טר רצותן עד ביוטיטגרניט
 וכלש סקירות גדלך טיוכן לקוי , סיון ועםסעס
 כמנילוס ר.נט6ס r'p סחוס ומס . סגט6ס ע)סקדס

 קמרו ע) ג' משן נרבעי סיכ6 וכמו , י"6 פ' י מקמר סעקריס כע) 6ודוחיו ע) סס6ריך מס סו6 ,ר.מרק
 אתכם לדון ויש : גטמייס מנץיס הס והכחיכס סדרור סטרי . ההגשמה דעת אליכם שייחסנמוק : וכו' מכריח לרון 6) רומויסוכן

 : הנסיון ע"ו מסורס4, פס רשך ע) סדיק t~sb סיסס מס מ קמרי טחט)יט גסס ר") . וכף בהשלכתלזכות
 )6 כ' ש, סדומס ומן מכפור פן )ו ממיקס וט'. בתורה ושיבא השקר מן לאל חלילהמ

 ימ61 . וג) ירכס )כ) טוו 5מהוח ממדם כן נס 'pStD 6כ) , סקר מטח ממנו יעמיקנסכך
 סמקך ססיכ 6טר הבדניס e'11bo ונכוח סר ;ננד כי 16)י ומנגון . 1יכ,'כסו הס;) יגנדסו ד3לכחורתו

 הסקסם הושכח utSb כיימסו וסל , ההנסמס דעמ אינו סמיימם )וכוח סדין סססק נמס ה6' ,)פומבי
 מסקר מן ,6) מ)')ס המקו ונס , ס61מ כטסק6 מפקתו מסר פרי כ) ונס , ומפיון ההקטם מסס,כח כסיו"ר 6סר 6ח מסקעח 6מח וידו הסגטמס דעת ממטס טוחני מקח 6מח ידו , )קרג ידיו עמי , סיכ4ומעיון
 הרברש עשרת ותהלת : ולשון הסנף or3 טחיך , וט' כתורס וסיכך , ססנטמס כדעת )ו תקול6סר
 ססמ סדטר פגש (nbs מסמיק טהיס )ר6ס וכלקורס ססגטמס. דעה איי ייומס כן 06 איךזט'.

 כנ מ"שש סייע כשידע כי , 63)סיס )לקמין פ גוס 6טר נוף בריסון 6) אנון ו*)ס , פרגסיסמממסיר
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 של וכללו ותבנית, ותמונה פסל ומעשות אחוים אלהים טעטד השהוהוהשני
 מבריאותיו קצת מרוממים ואנחנו מהנשמות נרוממהו לא ואיך . מהגשיםדבר

 ממשת עמנו ידבר אשר כי , באמת האדם היא אשר המדברת כנפש ,מהנשמות
 ומשה למשה כלנם אלה אך , מוחו ולא לבו ולא לשונו איננו , וינהיגוישכיל
 צ מקום טמנה יצר ולא במקום נגבלת ואיננה נשם איננה מכרת מדברתנפש

 יהורהקול
 ידעה שטר omh , כלנד ע"5 אהרה SDהטח

 קרט כ5)היס, ס;"מין הנוו, ", ייהר הרונסוןססדכור
 D?'1 ענו וגו' מס) )ך העסה )" מסמר כי)סמ1ע
 )ך יהיה ,5 כ"והרח ככר ה"מ1ריס 5הריס)")מיס
 הדגור Sb ענין ח;ס1 ")6 , ט:י ע) "הריס6)היס
 . מיניה )ג) ההנימה 'ממו ס:רהיק ))מזהר5ט1ן
 כי טנדרר מה הנק ס' הרמיקס קירץ הזרד זהוע)
 כע) 15הו המנכס )5 כ)ימר , המחה נ) ר"'הס)5

 : ע"ג , כנוף גה 1)6 גוף 5י:hlon 1 !סיהמפה
 ההסד מירי מוני5:ו זה גס . נרוממהו לאואיך
 "סטון גדעה . באמת הארם היא אשר :ממיר
 "ומן גיד הכוי כמזרנה הו5 נסב "e7bo (1סנוף
o'1h)tשסרו שרי , ההב) רג ידי ע) מ1:הגח 

 נסס סלתו "וט ס) גדרו נדר 6)'טכ'"ן"'תקר"
 "ריטעוס "מנס . כנוף מטהמטח סב) כעקהמיכרז
 טפס 6ת קר5 יהז גס ס;'הס רק 'הטוכ, ין)5

tolbו:כנד'ס רסיס דעה )פ' , סכר ה'1ה1 עם , 
 אשר כי : הגוף ממכרח הפרזם 5הר סנסטהט"רח
 , ספגי) גנוז ובנו , 'זגג קנז גסונו 5מר .יטף לשונו איננו ויכהיג וישכיל מהשה עטנוה-בר
 כמו ההסכ)ס פע) ייחם ))כ כי . וינהיג שנדומומו
 ;טבח כי ההרה ע) גי16רו כראסיה הר6כ"עסכל
elb~1alt)"o 

 חקר"
 נוף, "צנה והי6 נוף וס)כ )כ

 . ע"כ , )ה הר"טו:ה המרככה ה)כ היצחכעגור
 . הדמיוני )כמ מטכן )היצחו ההנהנה היוחסולמ"מ
 ט6ס )"ו ס' כ' מלק המורה סכחכ מה 'nDTונגר
 קנור ויהיה )כד המזמה ע) ס5)הי סטפעיהיה
 ו5ח הח)מדוח, )מעוט "1 סינירה מעיקר 5ססוכרי
 : וכי ס;ימוסיס גימ' המזחוח מהיני מססרח
nwaט;קר5 מה ר") . סכרת מדברת נפש 
 מכרח וכקמרו . ט6 סמדנרמ ס:0ס סי6 שמחמטס
 שמרו הדבר נכף וככר , וסס:סגה ר,הסכ)סכ))

 סיגיר כמו . D1pe1 נגבלת ואיננה :המזכרה
 יצר ולא : וכף תוגכל ו)5 כקמרו י"ר סימןכממיסי
 כקוום עד המוין מקמר דרך ע) טשם.סמנה
 ומכיל מוניך הכרי"ה כקנוי כירחו וךומ טכסר.רנ)
 כחעטמו "רן ג)')ות כהט;יו 'filob עד ומורידמע"ה

ורומו

ולא
 נהטדאוער

 יהגרו ג6) סמ5מין ט) )ומר סנו1,ס טט'; , וחג,יתוסמ1,ס פי ה" ש6 תיש גשו (ס , ט'6 אגוד וט)6גס5מ1ש
 ע3 )ומר (6ין , ו0נ:י0 הוקר 16 0מו;ס סוס נו יאמיןט)5
h'P1 נגר מייDh) 6( סיס וקין הריס ללהיט )ך 'כיס' 
 ס('י (דגר טמ1151 (נמקוס מ5חר סנ(מיוח ע) מורסמדגור
 , nitncic (~l'Dh ט)6 011(ס

 : 1DiU 05 מותי דגי 1ה1"
 יחגור (ס5) גדמיו:,1 "יין ()6 ס61 וגף 0ס) 0טטס ,6ס, י61פ משסרס ~hiv סג)) ר') . מהגשים דבר שלובללו
 . מהגשמות נרוממהו לא ואז : נהיות () חגני0 מוסע)

 י1ממוע מגייס 6יה11 ס6ין קוהנו )ושוד Sw 6יןג)111ר
 . 1ג1' מחוטמים ואירגו : מפנימיות רחוק ס51 6יןס5)
 מ5מ,;יס 116 ס5זס ,(מח נמו מכפי ס1גו5'ס ע) (לסיקוו')
h'aס5רס ,(מת כי6 . המדברת כנפש : מסנסמי1ח רמיקס 

 ר.מיומיפ טרחו וסף חרס הגע)' מן וגי) ונס )1סמווחית
 טייס )גטי ס5דס מין הגין המרקס טססגז) ומפוי ,)5דס
 חמת גופיו ויפת , ממדגלה ,פט נקמיח לגן חגויסו5
 ,(מס6 ג5ופ1סי 1,פמ הנומו מיס )ח( ס"ס לסיהנס
 . באמת הארם היא אשר : ממ5% )וומ ג%ס 0101ומיי
 טפ6 )טייס ס;ל6ס ;פ' 5זס קורין ס5ומ,ו uh"ג)ומר
 סעו סלאמס סי6 גelh~ 0% רק ג6מ0 ;ן 5י;1סנוף
mh~, אשר גי : ס6זס % טטס ותסיס גסס נקמי וענק 
 פפ סו6 ס"ס אעיון סימל קפי . 1ג1' טסשה uayידבר

 גפין מתסיס סעיפי מטוגס סיועי סנש חפ0סמינו0
olh~h'o~ פופ גס1ז נודע )שגר ע'ס דגינו מיס מום 
 . יסר06 ג) ;;גד מלס סקו) גמוד יסרך) ;(מת ג)סגו))
hc)~טסדג1ר טגמו ולמר מש", וגור 6) מלס דגוי מן מהו 
 bia 6י1ו טמרי (גו סנטמומ ממית elh~ 1,,6 מןס,ונ6
 ו') סמזגרת אם ממוח ס51 6ן , ס6דס 11)ת חייםגגט)י
 וגבין , סיס מן דגור טי61 16):1 )קרג ,1:) גן ,ס,(מס
 5'ע סג6זס סזגור גומר . לשוגו איננו : 161י)דמטרט
 )ספ וקטון פס סס 6ף מ,יפ גט)י יסרי וסנוף סגטמוסמקד
 סו; מקד סדגוי 5'ן גן . 1;1' לבו ולא : 'זגג1)5

elh)~, 1)6 ג6דס, כממעורר )גח מטגן סס)ג (למרו 06'פ 
 : ג6פ0 ס"ס ליגור סגם הדס לסג) מסגן "כ61כמוה
 שיפ גימום סס וסטם וישג itabe . וגו' כלים הםאך
 מגע ס)ג סלטיו רמס דוכס . tlhe גריס 'וי ט)סזגור שם)" ס"ס ותמה גן , ג5ומ;מו פט) 'דס סט) סיומןג'ו
 וג3 . מזויען( גסס ש' גומי פס פהקן רשן י1עפתג)י1ח
 גמקרפ )דגר סגס סס סנוף קיגלי ר') , גמקוס רק 5י,ווט
 הטדברת נפש ומשה : וג"ח גענס מגחו סי6 כנרמס61ן

 וממגיר י,מזגר רועמן סיקר ג),מר . גשם איננהטכרת
 %% 6' . גמקום נגבלה ואיננה : גזמים 6.וסוסמג'ן

 וגטנ6מר , סגטמי ;רת ונוגס 1יומג 16ון )ס ג(,טער מקוס 6יוס 10ספ0 טסיך ז'מ וקומר ס"ס )וטמת 1מדכ מקוס (1ם)י0ן
 געתן , גומזי סה)נ(וח גוון סגוף )ג) ומייס גם :1ס,0 (ס,(מס , סקורן 05 )כגר רק וט :6מר )6 סנוף ממ)06סנטמס
 ס:פ)ס 61'ן עלס ט) מקומו סקג'ס הוי) (קמרו ;שין , סרובי סן'י גם ע) טסג11;ס , ;גרדו סקרן ג) מ)6 סם" ע)ט61מר
 סנטמי נזין ממש ,ר סמקוט ט6,ן ג"1טן טסי6 ור,מ;יו0ס ס,(מס נט,ין גי"ור סוייף . טקום טמנה תן ולא :פשפ!
 ו6'י ממע סי מזיו %')י מנצול( 6ינס ג' ס1(תס גן )6 , 6מר דגי מ)קג) ,ר סמשס 1"1פ1 16 5מז גמשם מו,מ סו066
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 בתארים אותה מתארים ואנחנו , הברואים כל צורוה בה טהכלל היא תצרולא

 נדחה שלא עלינו הדין אמנם יתברך. הכל בורא שכן כל , רוחנייםמלאכותיים
 הענין ננשם איה יודעים אנחנו שאין ונאסר ההוא, הטעמד טן שקבלנומה
 נמצא, היה שלא םמה יתברך לו שברא מה ולא , אזנינו את וקרע רבור ששבעד

וכל
 גהמדאוצר

 זגג 6ין ממקומים גבן מאס וט" , ג"')ס יאקוס י%)6
 טהכלל היא תצר ולא : מו"הס ומזוע נפויס כ"סנימי
 ,סט תקען )eSt~D 6 לקומר . הנרהעים כל צוריתבה
 סרגויס )ג) 6טל ס1ורוח נסס , סרומויות (הסיגס5יס

 ימחפ,מיס נמקקיס (ימיו 6ס(ר ~osl טגע1)םסנגי5יס
nnrlsטוס גמי:ח נספי כמקין חמר יגדרן . כחגם חרס 
 ומגיל מוכין סגלי5ס גק,וי ג'ודו 1רומ :כ,1 הרג)גק4ח
 ורומו גהפ1ומו 5ין ג)י)ומ גמסויי י5ס41 עז ומורנומעלס

 בהארים אותה טתאר'ם ואגדנו : ע'ג , סהקיסוגג6וה1
 כוו 1ר6'ס o(ce טגמ1ה 5ע'ס ו') . רוחנייםפלאכותיים

 מאך גהו5ר טסתם of)fnhn 115 ג'ו קם , סנף לידון
 טסנפס (i1Dh ט6ס . הזכרך הכל מרא שכן כל :מחני
 )'מס פתק ידגיו יניעו ו5יך , 16סס סג1ר5 ג'(יומ,יח
 סדין לך , והפיון מהיק( ראי מ:).;ין 115 וט גפגורי6 ר') . וכו' עלינו הדין אמנם : מ),)ס סנטמ1ה למונהשעו
 סמפמד מן ס,י6ס DO(~i וה )קרנ גטי1ן מקוס 1,ס ,סטחן
 טה נדהה שלא : סנ(מוה יתגרו )ו (ניהכ מגלי ס:;)5)

 מןשנעלט
~DVUn 
 דרגי )ג) ק1דס סה1( מקוס ג;1 סוס .

 שהנו ממ,יגיס נטיוי,ו ורוויו, ג6,ניוו מטמעת יתקהה ,מפיון
 6וסו )ח5ר (מקיטס n'Dh 51ת, ג) סיחם ס' מ5ה כישלמין
 סגוי6 יהירך וט גטגי) )6 ;י , זנטמות זולך שוסשנרן

 ו6ץ ג"דס מדגור ורן מנינ,ס 6י טפין ;מו ;י .נגטמיות
 )6 גן , גתתי וסנ41 רומויס טס'6 5ט'פ בו י1ט..המנפט
 (הס6 עו )דגור 1,הס1ס ס' ר11ן ות"ס ענין a'h1ניע
 מטמיע יסים ~ס נמו פסן o~b 16 :גי6 5ס(ר סיס ;וגסס טידגי 8דס )1(מה כ"ס ה6) (נר6 ;תו גי , (ומטחסטן

 ולא : חן)יה סגלני וישהו הנמתו יאר ת' ג'סדגור,
 )5 סכן ור') , 1זמכ ט)6 ע) ק5' . 'תברך לו שבראטה
 סמה : סווהוח וסס ס' טגל6 (ר5',1 ממס )יהוהודג)
 שע fh סם" 6וחס גר5 6)1 ס5גו'ס . נמצא היהשלא
 כמורס סגסג ממס )6טיק' . מק1דס סיס ")6 מס 1ח)5חי(
 ושמזים גרופיס סין (ע)יסס וסנהנ טס)והוח ממ'6 ס'1פ'
 )11117, ל') )ontb ,1 גל6 סקנסס %) , גרופיס ימימטייפ

נעח

 יהודהקול
 היוטס ע) וט 6מר 15 . ע"כ , סמקיס wb1)lוהמו
 ttpSnn מזק גב) וכוקמח לו)הח הנוף כ3תתעה
 כלנד 5)6 לתרן )" , דוד "תרן חי כנגד מסיכרס וי הגי דכרכופ טנק ו"ג ג"מרס . ~גסדקיסכמוריס
 "ף ראפש % מ)5 הקוקס מה , נסתת TJ)?lהקעה
 6פ נרצה וטיפ רוקה הקיקה תה , qllo כ) מעההמה
 כ) 5ח ון הקב"ה מה , נרקיח וענה רוצהנסמר
 טהור הקלקה , הניף כ) 6ת s~)r פטמה 6ף כקוהעולס
 5ף איריס מזרי יו"כ הקוקס , פתורה וסנוט6ף

 התסס כו טיס מי יכ6 , שריס כמדרי י1טכחנטפס
 . ר,)4 דגר'ס מתסס גו ט'ט נתי 1'טכמ הקודגר'ס
 6ךס נעטה ען נקמרו ה"ה הזמיון )ו )קםוהר"כ"ע
 נמרח מהת ט5'נ:ה הע)יווה הנדס (:(מהכעטר
 וע'" נו5 1ט5'נ;ר, נססנהימה

 . ע"כ , וא' כ4 ע"ה
 : )מון כקולר הס61 הימוי !1 חטט ההכר נסוהנה
 ורהבה מדה מקרן 6ר1כס כי . וכף היא תצרולא
 . כלס הנמ)15ת נייילן ע) והעקיף )הקיף יםמגי

 הי1וריס טועי תועו יכפן ען המניןוכתזמר
 : )מיניסס סנכר6יס קמחת כמינתו הקבןוחכונהס
 רדשפ סקר ""כ . יתכרך הכל בורא שכןכל

 w~y הדין אמנם : סגסמוח דעה ")יפסמימכיס
 %סו7 )1 רע . ומ' אנחנו שאין באמרוט'

 תתשס 5נ) זכרת כלסר והעיון ההקטה%סליך
 נק סקכ)נו מה נדמה )5 6טר ע) ךע;ו %זיק5מר

 "נמנו ט"ין כסג6מר למוס or1 , הנגהר סהו5ממעמד
 ככלן )הע)וח ורצוי . 1ג1' הענין ננסס 6יךיודעיס
 מץ פ' סמורה הכחג מה פני מו3 % ונרוקי;ר

 כ%5ע כחוגים טחרגס כמה p)lb(nt דעה ע)מסטני
 (p'nlo כמנסנו כנה 1)6 דה', %גכע5 כחיכין5)היס
 טיחרנס תנר,ע לטי ביס רלי ג' יה' ממק,נסתוח
 "ונקלוט כי המורה טס וכיקר . דה' גמימר6גח,כין

 פקק גכר6 כני טה61 נוה ורולס ס' ומעט ס' הר כמו ה' 6נכע ,"יר; tos מנטרף "הד דכר 5נכעסם
 חיו וימסו ה' טהזס הדרור הענינו ה' ניגור ההכר יקמר הדרך or ע) והנה . ע"כ , ס' גרנוןסיפוח
 )הח', קרכוי 5ת סכהוכ מזמר כ'ז ס" כסני כיקר עשו הדרך וט וע) , ס' ומטה ס' כהר הוטרסוחזרך
 . ע"כ , )6סי סס 6תגס , 6)י D'Dnl1D הס 5סר סרמומ והרים וה)הס ההו6 הקרנן כי בו סרוס%סי,
 כהכונת SOt 15 כסף ההיית גידי יט )ו כי , גגדק גטתות טקטוקי כ) סנה הזרך מן מהר סרוחכן
 תנכר" טה61 רק מנסרי וכסר מערמי עכס טיהיה tsib מסמשחו כוגח 5ין שכע; היותו עליו ולנזור16נע
 מסר ער6 קו) היס היכרות עסרח כסדר ה' קו) כי תססני מג ס' סמורס גחכ וככר . ק"מ )היוחו6)י
 אנחת שאין ימלו גר1ל המכר ספחי ועחס . וערנו קטר nw~o הקוף יפי טהניע )מי מסע הזכורהוכן

 סגטס תמקרי 1י מב) רהוק הסטיעוח כחכג'ת היוחו מס 'ח' מלחו שע 5טר שסע נגשם איךיודעים
 מס גמש 6יך :דע ,6 גס . וט' שברא טה ולא : מסמסנס פק אזנינו את קרע גסתי דבורושפט
 סיס ט)6 מתם 'חג' 4טכר6

 גמל"
 ם, ס' טסוגר המורס ביעת )6 , )סעחן טלגרפו ~Sb nmb ים, .

 טגר"ס כמו מ6ו מטעניו מקדם )דעתו מש נ"נ וסתכהכ כרטטים ימי מסטת סכרי ט%י%חספר.ר"טון
 נכס לסיוסס (nfa כי 5פרו קדלירמ חפ5, %' כתג פק כשהע, סוגר סר%"ע ונס  פפכ. "שויופעפע
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 נאמר כאשר יכולת, לו יחסר לא כי , הנמצאים מן לו שהעביר מה ולא( מ""*וכל
 השמים את ברא כאשר , חרות כתב אותם וכתב הלוחות את ברא יתברך הואכי

)ג""
 "וננשם יתברך ורצה בלבד במאמרו והכוכבים(

 )ג""
 על הלוחות( וננשסו

 כאשר הדברים, בעשרת הכתב בהם ונחרת חפץ, אשר המתכונת ועל חפץ אשרהשיעור
 מסודרות ומסלות ומשמאלם העם מימין עומדות לחומות ושמחו הים את קרע כינאמר
 והתקון ורננין הקריעה וכן . עכוב ולא מורם סבלי בה ילכו ישרה וארץורהבות

מיוחם
 יהודהקול

 כי דעהי ושי , כר"סיח סטר ע"ס netb'כקטל
 וכרטיס הר15'ס פדה ככה פיו o'o)bמעסה
 וכל : ע"כ , מטס סס)ס טהסנייס כפור orוה,כיר
 )כחיכח רמו . וכו' )ו סהעניר מה היס 6יןפע )" נס 'ר") . הנמצאים מן לו שהעבירמה

 עהו%ך מה תהם העכיר ט חסר מכוח מכחכסבלות
 טרמיט 6נויס ותהלה כי . ה"יחיוח ~pipn%ו

 ההטוס מהס )1 העכיר הכרקס וצהרי מ"יןסמגי"ס

 וקוהה "הרה )חמוס והה,ירס , ע)י0 סוי!ריההן"
 זיוקן דמית הערס סרטי )היות השו הסלמה Shצ

 "פסר היה וכסר . ע)יהס מקוקה הכליוגה(כמחו
 גנרל גמול על וכו' ססכניר תם  וכוי קמרוארס

 6)ל ץ ספכרס קסס כי וכך מכל סמולם תן4:עכרחו
D'DIDtS'b~וכפו , פנחס ככרי6ס b"en 6)לס 

 6יך גרפ un)b hS כי ההנר יחפר כן יפל .לקין וסכגרגי 'ס כיול לרכחס "טמר גלחי סי"  כן פקיןים לנת"
 . יכלת לו יתחר לן כ' יורכיס סיוחגו פס ,סיטיס
 סיו טל כי סר6טון כגי16ר "ל קרינם סדטחי6לי
 מס1רריס הגתטכיס רכריו כל יכ16 טיי יע)ימן

 גג"ס יכלה כי . יכלת לו  יחסר לא כי :והכווגיס
 : טטופ תתש סב6 יטטפ סיח DD פחסומכל

 וס . וא' ברא יתברך הוא בי נאמרבאשר
 "סר הסחוס יסוגוטחלין

~Q7p 
 וכ) "מלו כנגד כי .

 יטיח , גפ% סיס סלי תתם יחגרך 4  טנר6מס
 יכפר . תקין לטפחן סיהוח כריית פל טייפינרי
 4 סספגיר פס וכלימרו

*rwt 
 יהיס כשר פנה

 ברא כאשר : מרוח ככ0נ סכ0י3ה ע)סעמוו
 כישון פכוגיס טג'סס סמוי כמו הכמיסירייה נונד ה4הוח  נריקת עלך העריך . יק' השמיםאח

 כחוגיס סליהות על ג"תרו "הר, דנך עלסכ0וג
 bib~ כי סטמיס ויל , 6!סיסנ,ננע

 פעטי  טפיך

 נחמראוצר
 הגמישו(. מן 11 שהעבוי מה וכ4  ח81: ספפפדיפפ
 !ר%פ יפולס פן סקנ'ס טיעגיר פס ייויס )וגל ט!6כפו
 יס גקריטפ להרגת סיס :יפ0 גפו , (nlhfin קורס מסיספס
 %) הקיק  6ין כי . מוריס נפגום להסך 8ור וטיפססוף

 יגמל 16 גפו1ס הי( וגר ס' יגוף גרפס 05סמי)וסיסיס
 מסיפפ יוכר ס4תוס גגרי8ם פל6 61ין , כגר סוגרךדגר
OiOסגניך לסייס סן . 'כולה לו יחסר 4א בי : )הרגס , 
 נאמר כאשר : טינטון פס נגל סיס סל" פס לגרוףסן
 כמו לרכוזי אלוהות סגר, שפרים י11 זנן גלופר .וכו'

טגני
 . הלוחות אה ברא .תברך היא  כ' :  וסירן ס:פימ

 5)ס'ס מטטס וס4הו0 הכחיג 11'ס , DiDh' גר' )ניוס51
 . חרות נהב אוחם וכתב : ):טהן גל6ס יתגרן יסוףרומס
 . חח0 סכקנ טויסס ונהג 6מ.ג וק , גתוג'ס גן טנגנס)6

 גסס יחרו ש' גי)קוט סוגף Ym הקמיו מעטם סס5161י:י

סמגי)ה"
  סל ססדגיר סק,4ח ODO e'ht1 06 1ג) סטיק ט)

 פיר כסין, דגור וגל סלותוס SD נת1ג ot)ro פפי סי0681
 והכובבש השמים אה ברא  כאשר : ילוסופ טלנתרס

 )6  95 '  ס)41 מחרי סיD)ih 81 ומס" טויסס ת'ונטפיס פוריי פינס 8לייס ג'וינט גסוניס טנ8פר יס .גמאסרי
 סמויס :סגין תמו ס)יחיח 6ח גו הרה נגוף גלי o'on)6פו
 ירט גמל פרס רק יס 5ין כי מח'6, ס'1 ס' הומאסמדגיי
 פרפ גן ל8 6גל גלים, ידי טל רס דגר שפול ),טסיפל
 תבוהלי  פקין נגר15 סתתים כללי כיסרכזת

 ר'ל גפיפרו
 פזר בלוטוס גגסיגת 1Dh1 כן  YnlP)ih פפטס מפיך6ייפ סי נ,כ נחר  עלוין 6ס למגר סקירוג ופיר . גלנרירחונו
 ג16גע  גסיגיס ס6פר ווי , 5רס גני  גולון טווסרברס
 : טס מפויס ימי לגייס גרגר גסוגיס ועפר ;עילוהאייס
 תוסט 6פס כפו , פרוגפיס סיסיו כלפס סירס .המהכורת ועי : וגויס ירוחג (Pth . הפץ אשר השיעורעל

 יתפר בטוין . שייטוח  ושמווע : כ'ת( (ih~mtתכויס
 , מסודרים טגי)יס . מסודרות ומסלות : פמס !מסומפיס
 יסוקל:  צגיי שפטי טגי)יס )י'ג סיס ט,ייט הו,)ושמוו
 ור כפו ספים סו1גו . ההבנין : סיס קריפס . הי-?nptוכן

 (oclon bt'S . ורבעון :  ומ:פ6לס  פימעס  ללורסוכוופס
 ffn' ט' המירס ,ס sp טסחעורל וכמו%לשחיך,

ייד
 נייקד פל פילוגו לפר חפינס oro מרפיון ושנס סזגלפ. כפו דרכיו שמנר רלכי % כי  סיח OD ,פר,ל"סון
 ש-צה שלבר במאמרו סספיס נלי"ח דולחו טס סלוהוס ירי06 כגנך כי , סג,כריס סהלקיסטיי

 המקננך ונגשםיתברך
 ההן"

 , כקמו") והו)כיס נמתמיס הטמיס סיוח עט כי , הפץ אשר השיעור על
bo'6וגן . די לפולס סיידר טרי סי6 כי פליז סס  "סל הסיעור ע) ועתדו מגערתו ויתמהו 3הס נעל י 

 וגפר . יינו יחפון 6סר 1"ל יס' נמיקו  ר~ץיסל כנורלס שלס 6טר  ספסלים גחתיגם מתכונתם עלסעמידס
 4 סקרם קריעס הקיף ססיoptpno 6_ גס כי . וא' סיס קריפח דעתנו סס תרוס פכ0נ נלוהוחכשאינס
 ע% זכר . וט'  מסוררות ומסלות ט6תר ותם . סכטג כתומר י"ס תגס C1~1ID טקוטיס לסינוסמ4)י

 פוך וסונר , יסרבל סנפי ותספר טני4ס י"ג גפ4ח ס% eSS)DI סוף ש נקרשת ית' 6טל04עמיי
 וטפש יפרו כפר  ווובנין , סיס יה קרפ כי לממלס יפרו כינר סקריעס 6פר . "" הקריעה וכן :מדוע
 לקריצת מלוסיה כחיכם ידתוח ניס וכוגוץ . וכו' ירהנוס מסוורות טס11Db 04 ככד I1Prb~1 ופו,נששה

יט
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 הכוזרי ראשוןמאמףספרל11
 יצטרר כאשר אמצעיות סבות אל ולא כלי אל בו נצטרר לא יתברך אליופיוחם
 המניע האויר יצטייר וכן , בחפצו ונצמיירו במאמרו עמדו המים כי הברואים,בפועל

 נהכדאהגר
 י') . קוברך אליו פיוחי : סיס נקרקע מגוג %י סוחז
 ג4 )1 (גר6 י!5 ג)גן סוס גמ5מר וט ג) (הים(נמו
 ס015יו0 51ימון ס)!מו0 (גגתג מקריעת סיס גן ידם עללפסו)
 אל ולא : ,גלעה ג)י a~h ווכחו 16 15גט גוי יוניגג0ג
 ו06 (ימגג מגס ath סקג'ס (יגול . אמצע.והסבות
 משרר נהוג סרי גוס סקנס יהדס קו) גט) והרג .סרהובה
 סוס קדים גרום סיס 5ת ס' 1,ו)ן סיס ט) ידו 5ת מנסזיע
 כעומס סגס ג)8 סיס 5מר !6'ן סיס לנקיטת סגסייס הר"מ o1(h , י,מ'ס וינקש )מרנה היס 06 ויגס יתיחסג)
 , קוקית ;6ן (5ין ורקס דטתי קצר וציי . )יי:ג !ייסק ,ש

 ג(ינסלך מנגר והומית גרו6ס סגתו 6(ר טמן (ג)מו61י
 קנזס 6,תס )סגם  סוכת גנגס סיס יהיס CIDIC 16ינ0

 וא' . 5רגס גסה (מ,5,ו ;מו , המגוק( מדגי יג61ז6מריס
 היס סגוקר ס)י)ס !:) הבס סיס נו גירן קדיס רוחנסג
 ס' וידרוך ;תיג גיסינו וגן . ~onh 5ת נ(6 מקדיםורוס
 דיו ;' ס41י ימי ויהקעה! ס5רגס 5ה ו,:" מ5ד מ1; יםדום
O)o1מ1יש מגיר זה ודגר , לטנטיים כנהג 5),1 ),וף 

 ממוגרים כמיס יקריו :גדי מזוי וסינן , רגיסמטנינ,ס
 וגן , סנדו)ו0 הותרות גקיי(!ת ;נר6ס מנק רות המיד%,ן
 הו0 היס מטיקרו ממנד( דגר )5 וגר נכרן V'p סו5ירות
 )6 1)1ס , :סכר et~ns גנם (pPD ידי הנק רוהגדרן
 , מגריס היס (יקרע 1CPJGI והרסיס ,תווין !רק , להגלנח;וון
 יס ג1ג תה!מו0 ק;15 (:6מר ;טסן גוף ,קר( מהקרסגי

 קי;יל.ת עד m?~n י"ג גו !1ה,ג1 קרטים ת"ג וקרסו 1ס61מר
 המיס וכתניוסיס

~lufc) 
 ~orl והקרקע המסות רוחג

 ,6מר 1)5 קמוטי (וס ג)י היו סוסים 5פ (ממוס , יפי4רן
 טמד! סמיס כי (6מר 011 . מקרסו 'טפס )זה ;)' גי6(הפי
 ,טרמו 5;ן וגרנה גמ'( , ,ד ;מו וו1גו (,ערם! ר')גמ6מרו
 fw 6סו מגון י') lvh ורוה , 111)יס ,ד גמו ,1ג1פיס
 ס15ס :ממח :5ט'ס י') . הברואים בפועל : 1')ים"
8(hthn ט" רק ה;ת'כס ינן . גרגיר גר' ט" רק הדגור 

ntu)ihe. 5( ר סוור5'ס ס' מאס גן)סמ'ס . בושצו ונצפ"רו : לגד גמ5מר מ(,ו )ק:1חבמזו ,גזי !)6 ,זג) ג) 6 
נ,טחר1

אל
 יהורהקול

 י,גתי3ה 5נ) or וקמר , סקנס כמו יכטת )וימסר )" גי כמסעי וכי" כ"י 3)6 חיוסס )ענין סוףיס
 דרך ע) 6)היס 3"נגע כתוכית "מרו 'הס3 )")מען
 ער" כ"י ס'היה "ונפקוס מממסכת המזרה3'"1ל
,plpn)דעתו טהע3יל מס כי סירגו. כמו היומנת 
 כועס טבעי הקוהות מ,י15ת טיהיס מהקמין הכרט)

 המכהת סיהיה מ)הטוכ דעהו המסיה הו"רימויה
 , )"ונקלס המיומם הדעת בטי )כר" כניכלשעות

 הקריעם וגן "מר )זה . נורך )"ין כס נעסה )מסכי
 רגתי3ס דמיון ינןק "הר ממקום נס ר") .וכו'

 "14 מיוה( וההקף והפנין מהקליעה מה מנדבקריעה
 "נ %" כ)י 5) 13 למרך )" כי orl )כס.יתכ'
 סכות ") יהגרך הו" ינטרך כנסר "מטיוחסגות

nltDSnh
~Db) 

 נורח כפי , סוכרה )"הר הגרטיס
tnmpnנסטת ההודקה . וו") רוס"ר )התימת סמוך 
 זלך ע) סכות הס "כ) nl)Dlb "יגס 6ך5מ1עיוה
 וקמל . ש( ע"כ , nh(nitr גסכ!ת )הודות ט,""טסל ו"י "מלו עד וא', הגסס ררך ע) "1המומר
 תמהו )מעב כ"מ!ר . במאמרו עמדו המיםכי

 כמו . בחפצו ונצטיירו : וע' עביות)הומות
 מנוס !ענינו וכו'. מכברות ומסעותסימל

 o~o PJD סכן כ5מרפ ה,ה, הדמוי תס,וס הה7י1עמן )הכי"
 מדטס יקירה רק tSthe' כ)י מוס כ)יהכהילה
 נמס ימו נס  עפהס ;כוקוו כמה היסגקריעח
 5הז זכרון . וכו' האויר יצטייר וכן :טקיס

 ר"מ %גטן, )כ"ן )ו עולה וההקון ורמויןמהקריעה
 ההל "סר הדכור ולענין כקמור המקוח%היכה
 הייו 3ו)הר"ח

 נ3ר"
 ניע )5 "גמי כי למרו ,

 . פניי "ח וקרע 37ור טפ3 עד ttwo ננסס"יך
ssllדם קמען ה15יר ע) הכס 3כח ה' ק% כי כהחו' 
 היס כי t'Sh, מיכר סקו) וגסמע הקן Sh ג7מממזו

 הלציר להתעייר 'נך ה' 737 מיה ורכן , מסמים שנח SD מ1ר1ח "וחיות הכד) סכ6חו מכםמתמזס
ממניע

 סנמ()0 סגתינס פס ewn סעOP 0 גי )סורופ סי8 . וגו' סקייעס וגן גלמיו מנהו ג' )(וס שי ויהבןי(
o')hס,מ61'ס מן )1 סהטגיר מס וג) גלמי! )מקבס שגר !גמו סגי16, 6רג סנמ,6 עגל ההגרת רק פקין י: גלי6ח ויונס 
 8)ע מתיחסת הי6 נס onito מנר כגרילה )עמן ומקרנית קרוגס מדוס יקירה נעין עג'פ h'o סרי 61ת גס 6ף .1ג1'
 גקריעפ פוארו )זוג וקנס סו גי 6(0 . ;קמור ר.עגטיו0 פעו)ותיו נשר גנרל ו8מ1ע' )ג)י ,ולן ola נקי )גזויפגין
 קוים גרומ oto 06 ס' ויושן סיס ס) ירו 5ח מנס ויע סיר נספי משים גת1ג o(hin עם במגעי נ)5 טסיחס סוףיס
 . מסמס סמופתיס ודג) ה16תו0 )ג) סרוס במרסות סם מש סטרי , וגי סמיס וינקעו )מרגם סיס 6ת ומס לוידס ג,שט
 ססגפ עילגי סוגר (יח), סמ,יייס )ג 6ה )ה,י5 יק סקריטה גנט) קמוטי )היתו סל1ח ,ורן סיס :)6 המגר ימס!ג161)י
 ר5יפ וןמדומי . 061 ג) סע) ס' 1ר11ן DiDh', סוס ייי גו מקו )6 סס)6 טקס 6ג) , היס סוך 6) 8מליסס מריוף ימוטו1)6
 סכס,יס וינקי סייין עד סקרון "the וגגה )5מל ד' גיסו(פ ;מגבר 5מ,ע' טס הוגר )6 5(ר סיידן קריעת מסניןנכנר
thrtiמעמדו וגו' סמיס גק,ס נטנף סקרון olno היורזיס obunin 'סקז'ס י'מ :הנלד 516 , נו ג'511 ג5ן 16 , וגו 
 'יו 06 מטס ויע , 11') נם)מ גטר:ח סרמג'ן דגר' מן וגן . ;במור סיס גחון Shxt גס 5תל' ט'רדפו סמ,ר"סלש0ו0
 יג,6 דגדוג גרעין יס סמחרג0 ס'6 סרומ גלילו סימנס מיג(ח קן'ס גיוס D'O )גק1ע יחגרן ,ג'ו סרטון סיס ,וגו'
 סיס (ס סרוח 16)י urn וס גטגוי גי וי6גיס למקריס סמג"ד . י"ג( )סו(ע מטיוו וימר* משוו וינום ה' מחקרים
 ס' יד 1)6נמלגס

~fiCD 
 6הריסס וג16 )61ת גס שגס סמו )6 נגוייס 'ס ג1קט0 יירום (5ע 6ט'פ . ימרק) גטגור 051

 מוקיס סמיס  רגקעו 'סיס 16 . ט'ג , 1ט' 6חריסס 1'1% %גיס )ג % מנזק סננ' עעס ווט , נסס צרע ת,ותסוסווג
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 11 ! נוהפזרי ראשוןמאמרספר

 להשמיעם חפץ שהוא הענינים על מורות שהם האותיות בצורות הנביא .אזןש
 : ההטון אל או הנביאאל

 : מספקת הטענה זאת הכוזרי אמרצ
 יותר דרך על היה ואולי הזה הדרך על הענין שהיה נוזר ואינם החבר אמרצא

 האמנת מזה העולה אך , במחשבתי( )ג"5 ממחשבה שיעלה סמהעמוק

 יהורהקול
 nttntbo נזורות 0המ1ן ") "ו הנניף V~h 5)במגיע
 וקריעה 5סר irenl הטין כעין , גהס)ו הכ)וכו'

 עם וקוטה ימס 5)ה )וכריו וים . כמדולרוגכחינ0
 )רננו ;סעיס סנ1ט,ס סב) 1D'D '7 תני ס5מרמס

 כרביעי ליוו הנ5 עס גס . וכו' 3דכ1רוומ)עייריס
 . יניר1תיו הt'o)h 51 ומכתכ 53מרו כ"הסימן
 הו6 המסיס 1ט'ע1ר מכהנו, הוe'oShn 6וד3ר'

 : *( וכו'דגרו
 עקטוח 03 )הסיר ר") . מפפקת המענה יאת.צ

 ופט) ה0נטמ0 7עח )גס המימניתטה
 הסקסם מהשוכח tn~ra "טל קטה נורותמע~כס
 37ול )יהס נכ1;0 37רהס 0)5 כי . הסכ)'והעיון
 פוס עלס  סגספוס 17ש ~r'h , יהגרך ~ין1כחיכר.

 יפיקר:כלל
 h(ottn דוריס ע) סנוור 075ט, )נו 'לון ס)6 הסב) מוכר . וכו' גוזר יאינניצא
 רמס "ס לק , ו0 ה51 כי יקמר 5טר ottpמקמל
 מוסל DD אסונו , )מזך מעסת יקמר טו3 לכרלכו
 רעי1ניו כ) יכרעו וככניו , ק,ורו ע) )הורותמהיר
 1גטס1 הדעת קנל "טה יגור Olb )"מל עפליולדי

 ה' "מה )ק3) ע73יס ותגו המוסכ)וח טור מיס)"
 נט" ה" )קה)ח המבמיס רפס 1מ5מר .)ע1)ס

 ע)
 המח נעטה "סר המעכס 5ח )מ511 סקוסיוד, )" כי ה5)היס מעץ כ) "ח 1ר"יהי . )"מרלמחיגו
cncn(1)5 )3קט ה75ס יעמו) 5טר נט 

 'מג"
 וגס

Qhדעה ממכס יומר( "( 
 '1כ,

 )מג,"
 ממר נסס .

 כע,מיס הר"מ דרך מה י1ךע פינך כלסר י'(וטס
 5טר n~(ofo מעטה 5ח DTn )5 ככה המ)05גטן
 מס כל יי'. הוה העולה  אך' הכל:  ותיעטה
 פר פי ילפיפ סיע מיי יסייר פכלל (nl)DOטריקוו

 נחמראוצר
 בצורות : מחנקן כקינו מס1וריס 1טג,)יס )מסיקותמו"רר

 תתסס מקיד מפס מן הי611 טסדג1ר כמו כי .האותיות
 התומט )15ון טמניט טד )ו גססמ1ן והכמון , )ו מסמוןג"1'ר
 סדפ'קם צתה ודרן חוף גמ1 טה61 טנ15ון הקרוס ע)ודופק
 טסט, כפ' סת:1טות גמתון ו"1ד1ת1 סקו) :גמום ס;פ:מכנמת
 טיסים )גן גר,1וו ג16יר ח,1טס )סו),ד מס' יגזר )5כן

 ס"ס גי דגריס, 1ק1, 6ות,1ח התנן גחמ1;ה ס;גי6 )"1וןמגיס
 )10)יד כמריס עימס )סממך מ ירהב )6 ג6זס 1)ט,ןפה

 הענינים על : "גיוס סדג1ר גר' וכת ג16פ,יס סדג1רסעפת
 'תי4 סטיר )עור נ1כ5 גימר . להשמיעם "reשהוא
 כיק סזגור )קג) יתירס וניס סקרהננפט

 הסו"
 כמ,1'ר

 ט6ר קוהו יקמטו )6 ),גי6 סמגיט סזג1ר צפייך ,ג16יר
 יקם ג7ממס PiDI"1 דק :הו6 מצהר וגוייס סג)ת' 6דסגני
 ,פסס ;1דגד 15 6ןר נסיי יסרק) עדת )ג) דגרי1ליסמיע סטי גרען גםהיס . ההמון אל או : ס;ני6 יק גו ירני:)5

 : גו1דט ס,נ61י ושירגת1הג,טו
 מגס )ימיי כן6י וקת תשגי . מספקת המענה זאתצ

 : סג:מ,1ח קמוטת ")יכס המיהסיס פהעשות
 גמם השנתו 1קנ) חות הקילס גלפי . נחר יאינניצא

 ס)1מוס 1;גר16 , גדגר1 ;סיס ט:;):5מר
 16תיופ מתון ,יום סיר וכן )נד גמפ,ו גרס ה5ותי1הוו,ט"י1
 ממגר 5מי טוו , הנטמי1ח )סלק מסטיק (ס סג) ,גביר
 מהפיק טוס דרגו )פי )"פיקוחי )שיג רק "מור ו0:"ין

 ינתר קין גיס טור :יט "פכר (ה 1ט0 , טניס)הקהות
~tDU ממחשבה שיעלה ממה : ס' משגות טמק1 מאדגי . 

 קפוט 'תגן גי , האס טכ) טי:יג :"סטר ממה עמוקר')
 ,6 וסקג1חיסס הסוות )נ111)1ת סיווכיס יזמת סכמיגדלן
 טגטגורו הת;),ת . מוח העולה אך : הטס )סמון;ודפו
 מקוס יי" 6ט'פ ה5)1 הט)'6ות גררן ס;וגריס סע,י;יס,תסוו

 סעורן מ"כ)) ונס , סג"מ,1ת גיהוס לרדות)6פיק1רסיס
מסזגריס

טס
 סקפי6 סקייס לום , )מיגס סים 06 ויטס ג5מרו כפורנו סמכם גו פייס וכן . וגו' ע"ס קדים גר1מ סיס 6ת ה' 1י1)ןושמוו
 : ע'ג , גורלו גמלת ייס ע) מטס יד ג,קייח למיס 1'גקט1 סיס קיקטג'ע

 . 1(') ק,) (D'hl1 '41 6י;גס ותמורס קמרו עג , י6דס טסי יה61 י' פרק ס46וח )מערית גן'ר1:1 סתייע ונהב"(.
 יס (1 קוטי5 ומגה . קו) (צתי שייקמר סהמווס ממין 5י;ס ונ'ג ר6יס טייך )5 גק1) וס)6 , קו) ווסתי גמלה )דייקים

 6זס חמווח מיחס )6 סעי סר גמסמד 'טר5) ג, מטיגיס סיו ססי6 וסחמ1,ס , ר61יס היו תמרס גק1) נס כי )ומרגסגרמ
 DDh' נטר" );1 סיט ומצהר . מייס 6)0י1ת גבח מן ג' ס1דפחיך וכגר , 1דנ1ר קו) (OCD מטס 5סר n~wlh תמונת6)6
 ג' ט5מרוו סד )מוטג גין )טוכ גין פרי ס"ס סג) גי גדגויו גין גמהטנת1 גין ריקם 'סוג )5 מסקג'ס ט',6 דגר סוסכ'
 סיו גי סדנוי 1mh ט) סבתיות גפי,יסם o~hnt ט1מעים סיו עקמו סדנ1ל 16הו סומרות הדגרות וג) ממסיך ס'צניי גשמי סגיו מטס גיד דגר 6סר סס1ג דגרי 6'ג , נספן ולספן מ:טי,יס וין גהות etlonn סר:עיס )סק;יס ממטגהומן

 % רוקם סטם וג) סג"1ג וטו'6 . געי;יהס 16חס Oth~1 קסיו 6ט )סגות מופג ס' קו) כקמי "ס ג)סג' ו;ת,ג1תנועמות
 ספייטויס "נמו 51ת וס: . ע'כ )וט כ111 , וגו' )כגר יכו) כפס :5'ן מס ה,טמט 5ת רסיס ספירת 1') ורם" , וגו'סקרת
 לגטי r~v )פי נשיר ודגמנת היו גי1ו1ה 06 גי להוויה n'orr 6(1 נשהה סיו סט)י1נ1ח טסדגיוח ז6גי:וו6 קמה6גע, וס ק) ופיי" . מ,טיקוח יוקרי ,מלקקת, ומרת צמר רטק1ת, כרגומי גהירות מטיק1ח, )5הת 6הת , פסם ט) ר6"1ן יוםגיתו
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שכעזרי ראשוןטאמרספר 11נ
 שהם מפני , מצוע מבלי הבורא נאת ההוא הענין כי האלה המעמדות שראהמי

 "והיצירה "הראשונה לבריאהדומות
 )ג""

 בתורה הנפש ותאמין , הראשונה( והיצירה
 שברא שהתבאר כסו , בראו ה' וכי חדש העולם כי האמונה עם בהםהנתנת

 : הקדמות ובעלי הפילוסופים מפקות המאמין מלב ויסורו , וזולתו והמןהלוחות
 שנתפרסם מה ותעזוב עמך שבחי בספור תמה שלא החבר הזהר הכוזרי אמרצב

 עגל עשו זה שבתוך שמעתי ני , הטעמדות אלה עם ממרייםושנודע
 : האלהים מבלתיועבדוהו
 נחמראוצר

 ,יש )פסן הפן ס' . וכו' שראה ט' האמנת .פרוגרס
 )טנין מדומות ,ן)6,ה וסרטו )ג;ו נקרר In~oht 'ר6הו)'עע
 )6 ג6)ס ט;י;יס סר5ס ונפיכן , מקין ומווטו O~1Dגלי15ס
 יגר מגזי . מצוע מבל' : מ'1 כסגטמס טי6מיווגסני)
 מקין ;גר6 גוץ טסע1)ס נמו . הראשונה לבר.אה :למגעי
 יתשו 8טר יגר (וט סיס )6 , מקן וסמן ס)ומוה נגי16גן

 נך ס' גהרן גוץ סט1)ס ט;,טייר כמו . והיצ.רה :ממגו
 : הדויר סדגליס מט(לס וסדג1ר ג)והוס סגהג ,יודסיס

 האמונה ay : וג)והוח כטמיס מן גזנרוח . בהםהגחנת
 גמו כי , ימד ו;מ,6 ממד ג6 וט סרי . חדש העולםכי

 )8 גן , וכתהומו tchnl מקין ;גרעו וסגריר וסמןטס)1"וס
 מסגורך הטופס חיו( "מתה גטג)ס טחהק1ק תסס ט)'קרס
 : 6' סימן גב) "ימס טקטוח,כמט כני . 1ג1' הפילוסופים ספקות : ט(;1 סו6 6הד Shtהיגון
asטסים מסויטת סדגוי ,מנן ס'ג . 1;1' החבר הסהר 

 ססגו)ס (הנמיו מתגר ט5מר נדגרניניסס
 טסגיע גס טד )שין P)un ונגרסו , ג'ו גסימן 8דספגני
 הסיס (1PD גמדגר יגרפו כ' סט:ס n~h)ts נספורתמגר
 : סטג) (fi"tD מיפסק מקוס מ,6 ו15 , ס;י;ו ט)ירסיסו
 סמך טסם גסג1ר . עמך שבחי בספור חמהשלא

~vfi טן . שנהפרסם מה ותעזוב : גדין ")6 עגהסמספט 
 nhlo 1סגד1)ס סוס כצנח ג) ט"הר 51ה מס )י )יצגסטכם
 )" "סר ג;ן)"וח ע)'סס שקיל במיס מסמיוס'

 גג) ;גר6,
 עג) נסס ט(1 סמטמד "נחו (גחון 61ה ינמכו ס)ס' ,מגויס
o)Dnח6מר פן . שנתפרסם סה : גס' וכמש למטסם 1ס;ו 
 , י'ג( )מטי 6דס מג) שכס ט"מו גמם טווס *1ןכוסס

 מ(נ . האלהים טבלתי : ומדע מפ1רסס ענין ס61ס,"
 ט'1 נסס הנטוח e'1iD 5;(י )עעוח 1:נ1 נמורס ט'1סיס
 גטן סטד'ס יג דטס טסה פגמו , 6ינס 6,(' גסססויג)ו

 : כעג) גמעטס סר6ג'עיוגר
המא

אמר
 יהורהקול

 )ספ החמיא כעת כמיטור יטר6) ס) וגססטס
 הענין כי )סחתין זכרנו 5טר וסנט)6ותסמרטוט
 לבריאה וכו' אמצעי בלי הבה"א מאתההוא
 ור.מגתכ כרייעס יידרס כעין 1מקנתס , כקומותכלי"א (rp סיו oibo כמעמדות טר16 ססן15ח תקנח .הו'

 סגו . והמן הלוחות רואים שהיו כסו :כגמור
 אכירינן )הס עקיכ6 רני כטס יומק כמסכת %קמרו
S)bדעת וכיקורו . 6וכ)יס מסרח סמ)6כי )מס 5יט( 

 טדרסז כלו המכיני כ,יו מטרח מסרכי ol'pnסרמכ"ן
onbtנימר ועניו . )כנס מהיה , כ"ס 6ת ממיס 
 וסמן . חעס tw$ סקור כקוהו u~rn סקורומחוק
 יח/ כורזיו כרנון טוהגטס סע)יון סטר מחו)דמכו5

 "הד מתר נגורס מסרת ומלנכי ehn 1DO'וגמנ"
 סטטוס ססו6 ס15ר מן ונגסס נגרף שמן הרי .וכו'
 סרמג"ן כחכ וכפירוס . (OSPD כתכנו 5סר סדרךעג
 מעכס כשין כממיס מיחס ינירס )סס נוגר סמןכי

 . סטמטוח כין סננר5 גו אמרו מס וסול ,כר6טיח
 כססרז גולליי סנקר5 ייידיס "o)rh סטכיסומס

 כקמרו הךכל O'DD01 . חקך,( ליף oon מייממכונס
 ונכור . ממנו מיחס ירידמו חמ)ח סמ1 כן ,סמו) ימי קטטת ר5טק סיוט ססמי)ס טסגרי5ס כמוכי

 סיחס כעולס טכרי6ח וכמו . כ' 1D'D בטנינכרכו
 נכהו סטניג ס5ויר כי , 'מ)6 ממן רומן כן ,מקין

nmb)נ ממיס דגן 5כיריס )מס )סוני6 עפר 
 וא'. הפילוסופים ספקות המאמין מלבויסורו

 .. גמיוג ר.סכוח סטת,ט)וח ססוכריס סםסטי)ה"יס
 סיז בטני 6ודוחס ע) מכר 5טר ר.ס alpnוכ"י
 סיסים מתם נכר6 טיסים ר6וי יוסר כעומסמ"ק וספן כורך טען ס6ותליס OD מסס וסיס כקמרול'ך

 כרקוחה הו" הספקומ סור וענין . y'D , וכו' l,wpo, סו6 טסנה) o~tb 5מד ועם . קדמון סב) 6ך3ור6
 סגטמוע ספק )ר,סלח כוס טרם, ולפטל . סכו))ח סכל'6ס בירור ע) orn 'עמןו כ' , כרקס דוגמתכעין
 סנפפ ממסכות יזדככו כקטל סלוע) הטב) מ6ה שכולס ממטך ,pnQ גס . ומערס סמ1,כר דרכו שע)

 : ססכוח כסטת)ט)ות סמ'נ QSID' דעת וט נס כי . טקדסכמו
 כגט טפן דכס nh~to כירך לסמון 15) סכרם קו) נהטרסס שמר סתV11JWI . 6 שבהפרמם2בנ2

 : nlheno טוע, 5) 'נ6 סכן נכין ,Sh וג1יע דין ככיס סנחהוק ש) 05 כי ים "'ו ' ממטו
 'סר6) כגנח מהיחס )6 גמורם גרס עכויס סיס סנף) סתעסס סכוורי הטכ . האלהים מבלתיועברוהו

כענית
 ולפידי ,1,,'ס גלקיס כמרקס וגסיר1ח נוסר נרמוח ו;הק;1ה ג"1'ר י16תיוס ,רטמומ :ריו , יטק1ח כרכ,מ' גכ'רוח .ס"מח
 סין , ההפקוח הרח 15מר . רטקhnm) 6 קמ6 דגג6 גנמר6 ט;קלmhei 6', גיטו סייס סגרג1ס גמו 1מוסיריס ג1טליט05
 "נסורב נפ חשזוח ל') , ונה(קוס . הרת )סנן 101 ס)1מ1ת ט) היזח 1ג6מיו . ג"1גע וכה1ג1ח נ"מירס כס מדגרות"והן

 ; ע'ק , פ,ס1 פנ"ישמ יטקנ' גוממתו טסמע'ס רמו וט ו6) ן דג ומפי מייצגינחמריס
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 113 נוהכוזרי ראישוןמאמרספר

 ש ספורים שחטאיו סי זהנדול , לנדולתם עליהם שהנדילוהו חמש החבר אטרצ3
 מעלה זו חשי , מזה נדול עון זה ואי , לעסך ועזרך טנטותך וזה הכוזרי אמרצר

 : זה אחרתשאר
 יהורהקול

 ההכר מוכרי )ו סיהב"ר המו , רמס ") "תסימנס וסי ההיסס, (nlhSD כמרס 146 )הקבי)הענינו
 : ),סימן

 כי . לגדולתם עליהם שה3די4הו חמאצ3
 )ג17) קטןהט6

 כ6ו") , יהסכ נדוי
 הר"ממ וכר "סר וחת . נדו) נקרץ )גרו) קטןמט6
 11") . )")ימס הפ"ר התהה ותה 6נ) ויטהש'

 כן ע) , העסה בוגד ונ17) קטן עון כ) כיידעם
 רג7י)1הו וקמרו . ע"; , גד1) יקרץ  )גוו, הק)העזן
 3גד1)הס הנורמ'ס עלס יסר") ע) ,מרטו"מסר
 bDnn וגוש כ:חטרסס בק71מה בקמרו )הסמרם, ה"הריס ע) ישרק "1 . קפוו עם הפקסהגן)ה
 'סר") ע) יג7')והו olb שגי "מר וכקיקו "1)סהנס

 )רוסס ו'טוס נתמהו )נדו) קטן הט6 וענין .היודחס
 :  *( פכ,41ץ  ייהר והעוד יקר 3ג7 עג מ"ר ר.גכרהכחס
 6ןס ",ן הקע . ספורים שהמאיו מיוהגדול
 נ1דעח יתרס מעוה , ו"טס 'הפ6 )" "סר (r~h~'ק
 מעוכם ע) ה1ר"ס (Of כי , ס10ריס l~hpnn)מי
 "יכוח מנד 1DD ע) סניגוריך )מן וככן ."נ)1

 : וכמוחסהמט"יס
 רב סימן הכפרחיך הן . וכו' מנטותך וזה2לן-

 , מדקי יופר עמך שהי גסט1ר שוה)גהי
 )מו ע(רחה כקומך )וכוחס )פייסך )הוסיף כ6וקהה

 רגדי)והו כי  לתור היפרך בפצו ק! יו"יפר  שוה,  גרול  עון  איווו יי יהלם. ל"בת-כיס
 ואיפ : ככרמו קס1 היותו עט , )נדתחסע)יהס

אמי  נחמראתש
 שש ;:טקס )6 . לגדולתם עזיהם שחגרילוהו תשא?3

 0גיש4 נרוכס גגחוגיס סמסו6מר פ6ף , גד1) מט6 גןכ) סיר* )6 "ג) 1רס טג1דס חט" 1ס מסיסועטן
 גרושן, הטפס ole יקסם hen 6,6 5מר ומנס וגו',סיין ש מהל סרו וגו' סמך 0מח ;י רד )ן גמ'ם , גדו)מע6
 קען עון 0) ע' ירשש וג'ל . הכיעס סנגלל אמשהוסיס גפס1ש וי0)מ גפ' גתם hl~t('D . ורון ס1)ס ")מורסננה ם6מרי )מס יומם , מ6ד נגדו) נחטג סו6 טי,יסס ל6ו5:ר סוסי* מב) 15 )טס לסיס סנד1)ס סידיעס נטלך קטןסהי6 ג7ו)קס, גטון סיס ותסס בקכוס ר.מט6 שתו ססנדי)ו וטגי

 ע'ג; ניו) h9pt סנדול סק) סטון גן SD . סטו"ס כונוונדו)
 שחטאתו מי והגדול : גלמו( י0ודס קו) גן) סרג ג'ל);'כ

 , מע16היסס שתפריו גערן %ו )גוייס סימן .מפויים
1Dht)6(ר גזרן נייק 6דס 5ין טהמט'ס oa~ 1), טוג 
hen~, 6( גן D'DC~ וספח,ת'ס Phn מקמר totnthw) 

 פעמי* 1GU אמו רק עניש )6 וחע6ס מרייס וטכ)מ1טטיס, מטחותיי* ימיו 1ס וטס 1ru וכן סכן )הט"1חיססמנפר סיסי* ('ShX וגיבוס 'קר וין6' , מספר ט1מ1וט111היסס
 הג') ותהרו . פטמים טמר וט אחי וינסו;מ'0

~9CD 
 1סיו11פ

1011ltDI1h 05 גיסיו לויס , כתים מיס , גמדגר במקרס , 
 מגמרך קמיע זיכרו ועש . ע'1( )טרלין 1;1' נעג)5מה
 שגו שןי ע'1 סטגל חע5 סיס ס)5 ממגר )יגר' רייס61ת

 : סו0יי1וק ליהר 16הו וסקי0ו ס,סי1,1ח גין במטכס5וה1
 גטגור , מוס גדו) טון 51'1ס . ו;1' מנסותך ייהצד

 עש טון ס,6 )קנטהיסס ומספי סיור גחתן גוס מס;י * ק,1;ס מגרס 6ח0 )סש6ר גס נטמן ר11ס:6חס
נעג1ןס סמום* 1') מכמיר טיהרו כמס זומם . סטוטת ג) עזסקו)

 סל4 רנ, משע  עמך 6ח n(op 6יך ס"וריס, סמע6'ו מ' והניו) קמרת כי זה. אחר תשארטעלה
bDnaמ76 נ17) )כדו סגה 

 30 ויקלל גכסוחס ו)סטסי) סגיהם 6י (~ste מספיק וסו" , טניס )הס מנסו"
ענינם

 נסי ג11) )1 'הרג 'בקטן fnvn כן ט) כי , )כסתוחו יקרבו וט Dh(e ג' . המב )" פצע סיס נקיקו העב 6חוטנז)יס 0מו150* פרע נטוי 610 , לס הטקס ;0וי טיוחו כעס . מעלס ;ס1י פרע 01ו' לטרי סגהוג ממר 1ס ט! חילץ*(
 הנוול ג) גי ספ;רח סהקדמס מו סנובי גיבר (') וסוף , )סמטוו' ah ג'0 11:1 ג6מר1 הגה 6)5 60חו ,ר5ס1);6ורס י b(th רפראט סנת.יהק סבו קמלו גי , ינו' סמ1;ב י0ר5) 6י: ונס 16) ט,הס סרת ממורהי גט) 1nDD Sc ונכו .כרגו
 יויש '(Ph פחו זגוגי :)מס מקמר וט ק) 5וי ושית : וי:)י;סו 5:1ה1 הנס סה;הוג 11מ51 . ממנו גדו) ממומלגוו
 מפריס שח מ6י-נוגוג' לס )סגם יפק") ומגורס לסטמו ;מו ירה . מסט סנפת מגג1ד מהמס יקר רוקםשמן
 סקר סלים גן , גתו0ו ממוג גיתי 5הר נמן יקרס 0)8 מס 5גטנוט1ת, נו U'l(Ixth~t O מטס ס5חז :6(י)ו ,)תוכו
 tPUD כ;)1ה יק)ק)סו , :גו 0,;גדת ממגמה מ1דולהרוג

 5ה'י מ61הי ו0 )פ,ר01 וקרוג . כקדם ;מו ממנו גוו) .,רו )1 ישג מחגרו מגזו) ס;) ,גו מו* גו מסת, יסים פגו) )1 ')סג )4 טוענו 6טל קען ומיק
 )נט)

Y1VDt~ . וששן ,י6'0י 
 )1 שט מי ש נדו) נייS 6(W( קטן חט6 למרס גמג6ר :,ר6ס ג' ס' מלמפוחיו מכפר גרגירי סר)ג'ג :נהג מס )גי6)
 גהש4 סמכי '1Dh ;ס ו6ס . גדו) יהר )טווס הוי ממו ק11ר1 יטיס )1ס התהו משח )פי גי , הבמוח 5) ב"כיתרון
swונו' ונטמין סין טורד וטתס וג).הין גקרגן "טקס "הו רגע הנחוג מן יסהייע , tDS סס1יש מהכס ע14 טגי6ר מס 
 :6ס )גס טוג 5מס 1סו6 , גקרגן 6ט)ה )6 ;י 50מוחי מה ט) ממגויס cnh , 1;)יהין גקרגן oSPh "הד 7נט .וא')
 קרוש יומנייח גס;נס (nwt~r מוגן כיוחן עס מוריס קו) ):מוט פוש גלחי p'p ק:: ;כ גסיוהן 16קך 5;)ה גקרגן5ט)ס
 ה% כי tybn סורידס שנחי סמטמד גזתו )ן סוה'וס ר.יומ1ית הבמס "וחס מעקיך טוין סויד ומס , כיני ר.לג:1עמד
 מסי יסגי ~מיג ונמי 46( nitJufi מיי מ' כ5מ(') , המקג) מן יקהוכ )6 המח01 סגתן 6מוית'

 מס 61דעס . :ק)' )6
ocuh,תירס :נו )5 1, סימן מזמרו סניהן לפי 8)6 ע';. גי1), ;ן ;) )ט1;: 15 ר15י תסיכ :)6 )ן ctril ,'6ן ונו 
 : סמ0 :.תקי ;מ1 כסס1רוו גדש סקי גמדידלחו
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הכוזרי ראשוןמאמרמפר 142
 לעד לי ויי , העם נדולת אצלך שאבאר שי מעם לי הרפה החבר אמרשקק

 על האלהי הענין וחול העולם אומות מבין ולאומה לעם בחרםשהשם
 נביאוה, מהן והיו נשיהם אל הענין ועבר ן הדבור מעלת אל כלם שהניעו עדהמונם
 , הראשון אדם אחר אדם מבני ביחידים אם כי האלהי הענין חל היה שלאאחר
 יכול, חכם מעושה מעשה, בשלמות פענח אין כי תנאי, מבלתי שלם היה אדםבי

 נחמדאוצר
 oabe מפרס דית , גורס סייס גג) גססו דםשפטתם

 : טוירסס
 סלף מקטנן , 1סמתן )י סויהס . מעט לי דידהצה

 . ומ' אצלך שאבאר עד : 61במידסממגי
 "קר. גמחת tmh מסל 1fiD מלסגת ;י 5ות1 טמטז מסוגד
 'קר ט) ג'ודו ח1יס תתן 5תס טגס טד וט )ך 5ג5רג'

  סגדו) סיגו וג'ין ג'ז עד . לעד ל' ול' : גדו)תסוטפשות
 )ו נסיות יגיס טמ'ס מקרג anh ;ו' )ו )קמת ס' פסססוס
 מס '"%) גר' מטס "נמו מגעי טנ'ן גמסט וסרס ,לפס

 ס' גמר גס 6(ר ססו6 סדיר גן גמו , סטמ'ס מי)ששיקם
 כסגופן מס 1פ)16ת'ו ג) גסס ו)ס(1ת סטותו רסס לתתפיחוז
 הענין וחול : נמוסס קם ,6 לטויסס 6(ר סדורותוגג)

 ועס1רי אט 1ני סיס סמ1וס סג, . המונם עלהאלהי
 "יגס גמו ס' זגג )(מוט 1ג1 . הדבור מעלת אל :סר15ת
 סקדו(ס סיתס נך . נשיהם אל העגין ועבר : גזומושנגע
 פ) טויסס 6טר מרומס (ו15) פד רג ניסע פ)יססטרנטה
 ס)6 מס סיס ט) טפמס ר5הס מו') ט5תרו ונמו .והיסס
 ס8ט'פ גלומו . וגו' חל היה שלא אחר : 'מ1ק6)י5ס
 כסס ומ51ח וגויס סיתס eht ופרן מון סיס )6 )טסששוס

 סר6סון ס 5: טוגר6 מ15 סיס, 1ג1 יחיזיס ונק ספה זוןרי
 טיס קפי 1ס'ס 1(eth1 ס' טס כ) (יטיס סוס ניגר נשמט%
 . שלם היה ארם כי : ס,נו5ס גמירות גורס סטתשפת
 1Dh1 , יטוף) לגוי ס51ת סמט)ס מגיע מקין )ס(רסתמי)
 "%(ו סט)מ1ת גהג)ית ()ס מסיס ודolh .5 הו5"1ן%ניט
 ונמו , סקנס ס) גפיו יקר הסיס מטהר ג5דס ~'hGטיט.ו
 וסטדר הסלון מגפי . הנאי מבלתי : מטפתי והלןשמגופר
 מטכס ס,ו)ד'ס 5דס גנ' ט6ר גחיך גנדורו :טון סיסל5 גלומי . וגו' בשלשות מענה אין כ' : סינמות קמןנסס
 וסעפם 5מו 'חמתסו וגהט5 חקתו )מ)18ת והטוסריר מחמת 5טר hg1 מטין מהו)) 'חרתו פ'קר נונסשיוהד
 5זס 5מ;ס , 'תו וזגק'ס ת15הס געגוד a1'x נסוסריס
 1ד6' ג, . 'כול חכם : 1.,ר,סו .ג1ו,סו ס'6 ס' 'וסו6כ1ן
 6ין סוס סי) ט) י;1)ת נידו )וט מפורף ו"ס , הכמהוגוי) גפי ג'אמוס ידיו פוט, )טפות יגין גתג).ת חבט בהו,י1י

מהסור
 , וסיור חוקי 6יוס עט העכרה דרך ע) )6 .וכנאי
 וננפנף פה קינוח זריה כטוס כמ טלין ר") .,וכו'

 כסי הג)'חיח עומס טהי6 . 1,1רייח המליחפוערה

מחוסר
 יהודהקול

 טכ) , כ1)) הוP? 5 פרסי עון ,ה 6ין כי ,ענינם
 : כגס סחים כב) כנטר ג5י)b~u) 1המוןס
 שפגיו ט"ו זככו . וכו' מעט לי דליפהשבוק

 מהסנגץ ריעכרח 6) התפך )נ)הייסיר
 יכריס מיחס )עג) סעכוזתס היהודיס ע) הסכ5סר
 וכמו , D'~Shn תסחי 1עכיוסו נ"ט סימןכקמרו
 עס ט) מפקחו הסל פרי כ) מס כי נ" o'?1סיכ5ר
 ע,נס הה61 כמעטה ימ51 וב) יר5ס )ג),סר5)
 : היפת כחה)ת )מע"ה הי5 העורס מכיעורמדרנה
 הקדוט הו5 ה' ינמר 5טר 6ח כי . וכף לער ליודי
 , WDD )ס)מוח מצה רייס oilP יטרף) כוי )11ורב
 סי' כקמרו , פמ1חס כקמה נוהר היה )6 5מנסכי
 ;קר5יס ט6;ה;ו bD(' 6)י;ו ככויו 1סההכרוחכ"1

~JIJDO
 סימן ה1ועחו קיבס כנר ו6ס . 5ךס מבגי

 ככלן דבריו הוכפנו )6 הסגו)ס סיחו ט6נהוומ'"
 כוס )הורומ מנמתו q,o 5ין nb(o כי . )ולך)5'ן
 ,הודיע כונה1 6ג) OsIJ~O ורע מסך ),ס6י סיוהסע)

 מרטט יעקכ קס)ח מ1רטס ה6)ס.מ מהכמה כיגענס
 יעטס וגבן . דעת רום 6)היס "1הו מ)5 6טרר.כנו)ה

 כהוכיח סיע )עמה כמו"כ Sh )ע)וח סו)מוח)ו
 סירוסה oto)ho והכמה הנס סעס נדווח כי3ת'סור
 'nS~tD 3)0י 6רן עגי 5וס טיס מני מ6כותיסס)סס

 )גז, rOS נגהי כטדהס פני )המב סגו)ממטבח
 לעם : הועה עגיהם )חטוט סמקך מה)%סר

nDINS1. רק מסיכות ע) ממס כגחי עס טס )היות 
 ככ, ),נוה העס וים) (S~rnh . חסכוע)

~'p? טנ5מר 

 טסon;bi 61 הסיף כן ע) . סו6 נפי )טוןסעי
 , מנכות hih (alh קין ל') DIDb ע"ד , הטוכטס

 : ו)ס6זיר )הזי) המס מכר מי)ה6 )צויי עסוהכיר
 מה;כי6וח ונוקהה כמריס . נשיהם אל העניןועבר
 שחס ר6חס ג"כ. 51מרו Sbln'l. נך 5הרפעמיו
SDota ר6ס ט)5 מס Shprnt מבלתי : וט' נו,י כן 
 בשלמות טענה אין כי : 1ד מב) כההדף סקסלק

 , מ הכסימו סכותיו טכ) , מעטה טומנה כניוגלשן
 כיר1ס)מי i~rh ממרו ט)ש1ח וע) . ט)'מוחס ע)ינחה

 btnht . וגי' ה75ס 6ח ro ניישר דגחיכ )עורס היה פה1רס הטה מלקטון 5דס מז)יקין כמס טרקזסכח
 )טיבך מיחס הוה )ו נגרמה , ה)הס מגביהה הי6 עיסחס מקטקטח nhro כטייטס יוסי ר' ד5מלגססי6
 וס מסך . ונו' 5רן יעמיז כמטטס מסך כהיכ שסיס ה' וייסר י"ר מ' וגכ"ר . וגו' (onh מקס מוחגמסרס
 הר,מוח 61יט , 5)היס כר" כרכסיה מוסמר לדין הע"ס 6ה סגר" 6רן יעמ,י כמספת , הקב"הכס"ה
 761 כחה)ה גך , מכינהיס הקהה ומנכהה כמיס עימהם מקטקטה b'on ה61ח כסה קולחך כן יוסי""ר . וט' עריסוהיגס ר5טיח מנקמר הרומס מקס וגקר6ח , ע"ס ט, הקהו גמר טהיס הר5ט1ן 5דס וטיסרסיס
 , ")היס ננס היגהו מ1ד יזעוו פולחו 1ט)מוח . ע"ג , וגו' o~nih ה' 1יי1ל כך ובהר ונו' שרן מןיענה

 תיתם מוס )ו וגרמה , 5דס ;טמח ס' נר הסיד היה עורס ט) ;דו הר6טון 6דס קמרו סוגרוגירוט)מי
)"'כך
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