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 מדם ולא האב זרע שכבת מסג טונע מנע ולא , בה הפץ אשר לצרה בחרו,טחזמר
 והכלם האויר והתחלפות והינקות הגידול בשני וההנהגה מהמזונות ולאהאם
 וחוא , וכסדותיו ביצירותיו השלם הכחח'ת ימי לתכלית כמניע יצרו כי ,זהארון
 האנושי שביכולת מה תכלית של והשכל , תוטה על הנפש "קבלאשר

 והכה . "קפ* יזל)ננעת
 נחפראעצר ההורהקול

 נצמר וכס . ע"כ , )6סה הגר מנוח )תסרחיפיכך
 )ע1)0 היה עה1רה הוה הרונסון 6י0 6מרו"הרי
 ~osl ט) דמו הרונסון "דם )מע)0 כמוכר .!ט'
 6) כוס רם, . ע"כ , )"מס ;דה מזוח נמכרה!מיק. מיחס מוס )ו וגלמה וגו' ה"דס דס טפך סה"זביה

 הק1טריס 1הס הפדיי הדס מן המח')ז1חקרוהוח
 )6 ההפסיע כי , והגוף סנסט כחוח כיןיממנריס
 )מירס הס 1סר1מוה "פעי ידי ע) 05 כייבכרו
 סימן סכחכנו וכמו גממי והשחי הגטמי נין"מעיה
 שמר כקמוח o~b חי"ר המקמר נע) ושה .ס"מ

 . גי;יהס המהגר tDinbn וכט)מוה , הורסוכמנמוח
 מונע מנע ולא : ס"ס מסוע) גנרל טקס כקווהנה
 ית' כפיו יניר סלמות ההשק יכ), )6 . וט'פסזג
 6סר וה0 הנין מ,נ וצנוח מטכעס "סרהדכריס
 "י"ס עם 6ך . 5' סימן הסי),סוף כסס o)l~)rע"ה
 חסיוס "הר טעמו ע) ט6עמיןך e'DID3חלוף
 ךכרו והנה . )קר"ח;ו היו)6יס ההכר )וכלגכי"1ר
t)'Sb6(6 . סר6טון 076 ס) ט)מ1חו מנוע מזע ט( 
 וסדם ורע הטככח כי . הו' זרע שכבתכנמזג
 כהקימם הספל )התימת סמוך סיב" כמו t7hSממל
 5מ1 מרהט כבהו "סר . מהמזונות ולא .מטניה
 כממ"ר הממה ככטן עקר כעוזר נס . מפס"ון
 וקמו "3יו י;היגוהו "טר ההנהגה )" נס . 6'סימן
 ")יו סמחטסע1ח מדוחיהם סי ע, קרוביו,וט"ר
 המנס וסהוהגס המצנוח וזרך . החמירי ההרג)"חוך
 העמיןה מנח חכוך כערס 6דס ס) מוגו )כ"כ)7י6
 , הגידול בשני 11"6 , הטב) כס)מוח חומו ע,0ע)
 כ;ימ "סר ההנסגס כנגד , והינקות , סמוו;וחכנגד

 וכפי . החיים סלמות Sb גגעוריהס מגו47סג;טיעיס
 כיד כמניס הגתוכ מקמר "11,1 סיחכ"ר כמו ,יייהס ימי כ) ע71 מססעס יטיס h'no העת מןסלבס
 6) "1ת0 )ס"ה נכווי rhn כי ה;ע1ריס, כגי כןגהר

 טענו )6 "ף , המכוון החכ,יח ט)מ1מ )סטינסמטרס
OhDהיאויר והתחלפות : "דס ס) ס)מוחו )מונע 
 יוסג ס,6 5סל יס171ח המסה 1ה0 . והארץוהמים
 (p'DO יכש )5 מס תסוי )דכלי1 עע0 ומן .גקרג0

 ספק "ין )כי והקרן וסייס והקיר nl:lrnr)ו
 כן גס וטס 5כ )ו 6ין כי העיק1הו ,6 6(רגוט6רי0
 ש"ל )1 יכוו )6 גס כי וקמר הכרצו(. ניוט )1 "יןו"ה

 סירוהיהס יכינו כסרס כי . o~jr טקי0כתוגעיס
 )מעיק וגגרקו'ס גקו,'ס גס'רי0 דהו "ח )טוך"טד

 הבחרון ימי להבלית כמגיע יצרו .)טגמוה1

 ביצו מחומר : "ספסר סיפוח גסוס ס% )פש)סממקור
 1חומח מונו מקז (elh מסו111ח טיניט 611י סוס .לצורה
 כפס ימר סטנצה ג) גבס "יסיס סיודכן ויוצק ,שייגחו
 משר Dl'hn ס,(מס מקד סמסר1ן יניס וגן . סטגטייססימרו
 5טר סממי 51מ,ס . סקג!ס )הגמי (וודט גמם ,%גתסי5
 ריעע גס הפן 6(ר סוטמס י') , סורס 6) )חגר פ' גמרגו

 (,ימם סגם ודקי עוב ג6י ג) 5גי סי,וריס גמגמר16חס
 6טר . טאב זיע שכבה פמזג : ס()מ1ח גסג)יתסיו

 %נ ט) ורע (נגח מוג ,פי ,מטן סגן עגע גי סיוטי6ממ
 : מציו )ו סי6 ירוסס )וט 01וומס גקו,י1ת 16גהמימוח
 6מ1 גמטי סוד ;11ן (ממנו 01יס סנקגס ורע . האםמום
 6ד0 טמונ . מהמזונות ולא : נ'ג 5המ1 נמגןניענע
 גדגיי וט וחג6ר 1גגר . גסס מורג) 6מר סמו1ו1ת קפימ(חנס
 פיר 60דס . הגידול נשני וההנהגה : 6' סי'ופילוסוף

 לגעוש ;ערותו נימי ומ,סינ מנס) ,רין סו6 ולס יצרסר6
 , סגין 5ין גפרת גסוס ישר 1ס 1)1)6 וס()מ1ח סחמיס6)

 ממוס 'סור hS יזקין גי גס יוגו "י ט) )וער מנון1גמ'ט
'kD))ין 0ס,סג0 גטיג והסרגן מעזר ופי וט ולפי , ג'ג 
 : וסגממפ ס,)דוח גלומי . והינקות : nwco גו 'חנו))6

 כי : 6' נס.מן מג61ר 1ס גס . וגו' האו.רמשהלפות
 46 גחוך (יסגור וקרון יולי )טס) 5זס סוס גי . וגו'יצדו

 61מום . נטעמות ממט סמעגגיס ר1% ע) סטוגריסממקריס
avhיפי )110 סמניט גרוס 6הת נרסס ס' יצו סו5(1ן 

 וסמונ ו6יגייו גגזיתיו o)r . ביצירותיו השלם :כגהרוח
 : ימיו )מסי ממגיע נסס סרבי גח,קון ממוסע דוךט)

 סגחרוח רתימת ממו יקעו ;גר 5סר (G'h .ובמרותיו
 וסטממס סי)דות גי מגטון רעם וסטני "מ"י כטמןוסיריוס,

 נפרק סימרו גט,ין , ג;) oir ;גר5 וס51 , י'"( )קס)חסג)
 וגי15 גדעתן ,גר15 גקומחן גר5סית מעטש ג) ערסות6מ

 גריס ג) ט) טס,1רס ו') סמסר('5 ופירט . ;גר16ג,ג'1וס
 1),גשנס . וגרם )דעתן סי' 011 )ס, ס5פסר חשוס ע)וגר%
 . 6וא גפעס נגב טס;) תתוו סירנה ר.ח;)ית ט) ש'וגיטו
 נגיל 6מ,ס יגרל מס סג) ט'1 גתג פ') ג' מלמרוסמורם

 טמצ ט)מוח וט) ו0ק1מ0( מנידו) )ו') גמוס1 ט)מוחט)
 )נ) סי6 ,גי מן וגר15 נ,ג,11ן ימרו וס61 , סגמקר,1וגויס
 : סערך נסס ,גייס )טון סחוס' פיית וגן , עג')סכלוות
 גטרוך שי' , טמודיס קן) 5)5 ירו()יס ט) !10;,ףסקג'ס עחיי סספי,ס פ' סנמר6 מקטון שוק )(ון ש) . הנפשקפל
 גר טויס וג5נדח , )מגריס טטוין הי11קיס מן טן5גערן
 1גסיס15ע מלמטוס ק()15ח סלו עשייס מס 16מרקפר6
 )פויסן וייקנס ח1רס ס) nl'CID גן ג5מ,ע וכןמלכעס
 סקג'ס החינק כחירום יסיט וט 1)פי . סטייך ;'כ ,ושמריסן

 מלסוך וט וגס כפל מ)(ון )פרס י( גס . :win)c ע, סנפםגו
 וגו' טניס שגג 6חס 5סר סקרן גפ' ג1י51 וטח סגינוהג')

מנמד

 עם,' ון':.ט: :גץמעז
 צ צ . וכו' מה ןהכלית על והשכל : ט)0 גערן
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 ויוצג , וברוחניים באלהים ידבק בה אשר המעלה י"ל , השכל אחר האלהיוהאח

השמתות
 יהורהקול

 כל כהטנמ לב ומן התעסק כ6ש lDb(tn סיפוחע)
 אחר ה'אלהי והכח : מנעה סידו מקוץ עדמכמס
 סימן כהמיתי 7כלו 5סל הזכר ה" . וט'השכל
 העסיס נקנח הדכרי הכמ האיה וככר . ו%י"כ

 נכקסה מהסהתט טירוממהו כמה הכ"י כ"כ)מהדכקו
 1הנך6 , כעוטה לגמוד הטורה מעקיו ויסורומעיון
 שן . ע"כ , הק71ט רוה והקרט קדוטה ו6חסגותיו
 גחטתית כגר והנה י"ן משןטס

'njtngs 
 גטס7ות

 כפגע הוסס bSt ע4ו יוצרך )ג גחן ס)OD 6ושנקח
 הנכהרימ 3סכע וט הוסס 6כ) 3הקסה סטגחו3טר

 כחגבים הכריקה מ,כי ה,כי0 יתכרך הכולסמסנו)ח
 הע1)0 יציירו "סר הגסטוה לצחן יגיש ה,כרו601טל

 ק)ח0 5ח קנהט ויר15 ומ!"כיb 1(o~to וילקו ככ)4וכבר
 )6 05 וה וכתה וה גוע )5 51)מגו , ההטו ידעמי 5גי גס כ'( )מ"3 ט"מל כמו קנתה מחלי ק)ח0יזש
 המיס וה"ויר התווכה )ס!מ1הו העיקו bSn בו )חקות מקוס )ו מיה וכנר . ע"כ , הגכו6ה כירךשינו5מ
 ומקי,מיס כמן %יגריס נכנעים הרמצתן כלנרי וטירותיו , 71 מב) סוס olpn עזן גנן היותו מסניוסקרן
 "כטח כמניע יצו כ' והוט , תימה bb'7DI גדרנה 4ה 7קס nrS הוגרך )6 ט 6סס . וט' "וכקיטס6ת
 מעת 5)'1 הגעתו והיתה Sthln ממגו ס)'מותו )מנוע )מעיקים מקוץ נט6ר bS וככן וכו', הכמרוחימי
 מעסה כ) , 3כ)) בקמרם ו") הסכיתו . וכו' סכמרוח 'מי )חכ)יח כמגיע יצו כי טימר מס וע) .סנריו
 טגר6 מה כ) כי )' ט' נסני המורס SD'1 וניקר . ו1573 כזכיונן גשריו 3ךעחן גכר"1 נקומחןיר6סיס
 טעם פוג )מנ61 ג"כ נכססתי נכסוף , ההבל 37רי כיקור ע) הנכחי ה4ך כי ועתה : *( ע"כ , ס6רנוחיכ) הי6 )בי מן גוריו כנ3יוגן "מרו btot , סכמקריו וננקה נוותו ט)ימוח SDt כמוחו סיימוח SD~ נ3ר6ושמגס
 5הד D'p( ע) נ,ה סוככים סור5ס )ט' טניהס סיוט עט 5' סימן התי)1ס,ף )7כר' דבריו 3ין הנרססשמקף
 51'כיוה קרומיו וט"ר כקמרו המבגונן ") נץדמי0 הקרוג'ס עצו סט0 סורן מוך ההצוף קלה ראה קי .שגמו
 טס נס . דנרפ כשסר הגראס ככ)) הקרוכיס טהרי , וט' וההנהגה מהמווגוח 1!6 5מר וכקן . והמנופט ,שט'
 הק7י0 וכקן , והתימות והמ,1פת וה5רגוח האיריס מן ו6יכיוח נקמרו שמיס האן ot~pol המנופחקימר

 . והסרן והמית הסויר והחמ)שת 63מרו )%ן רסיס והקביס , ה6ס וי0 ס6כ D~r )טכנח סמוךימוונוח
 מתגו מנוס ולכד . טמס הממכריס וט' והמקוח רג)נ)יס כמוח וכרון ככנן 1D'Dno תנד המצוף ג"כיקרה
 ו)כוככיס י'רמ %מט טיט ע"נ ID1D דעת מטיו טמרי , )הס מלהימין )כו יסוג כי ההכר טהסתיפ%0מר
Otss*ק'ו0 ע) "1)1 שמריס מקומות סם וזכרנו , כהס והח)ו'ס וה'וכט וההרסכה והקרור ההמוץ ע"י 
 5טר מכס ט1ע) כוה 'מטן )6 התגס כי , והקל' ההוןמנוח Sb וט כ) )תרס ר5חס )6 וע'ג' , הז6חשדעת
 הטנ', כע) 11)ח ה"מד המקמר גע) 3ה'וח 161)0 . 3"ח'מחגו כמו,כל ודעת מהכמה ,הוה 71כל המהר5מופ
 ט3 להיות , מנרו מרסון מה0 ה5ה7 לטון הטתפת )תטשע 7ככ 'bSP )6 כ' קלמרנו יירתק %הות 5עסרשיה
 ות )טעס ר5'הי ר5ה nhr גס ו6ף . 146 ו'קר'כ 3ו 'כמר 5סר מ'ומד סיר )ו )ה)'כ נדכורו סורר5יס

 ינכל onh. צריחו למסר לי יחיגס סרסית פסס שים לשו ויטר ,  לכסנם געלסיס ולי  מ6סתיס לידברים
 כרי 03 ייט  וכרי, "סר סם4ף  ליחס ר4(שרס ואס . פריקסה לספ!גס הסלם כססי נספסי1 יפיק ל%6ס

גחיגס
 על oslu עיטר 15מר סימון גמר %1דס לני . לחומס מן טמר סחוס 6ח eto)h ס' וייזל י'ו ס' גג'י  ושטרוט
mfil*רב ונר16. מוס טייס נינ, שוס %ס  יוסוו 6'ר וירסס. פל6מס  פ! מוס 6ף טמסון גר' שטור 6'י . ננוף 
 חב" טוי יי% נוגס. Gn~h ויד, פטר 6פר%111

 ייסוג  אפנין יפר  מן פל , סייעם פופר  מלטון פטר  סיפון ג'ו יסורס ולר' . סערתי פן פתר יופרו  נלסון לכפליפס לסי כוננו פ'ן. גרי6יס, יעי  סיסיו ;ו' וקנס ומד"ס וכר של
 כחירוסיו. כיפי 1ני6 פל6סו טל  סרטון 6ר0 ויון פילת פוש ייקופר

  יסוסיי
 קך כפופו. ג3ר6ס חוס  טוס  סיטור ר'

 גי נגרוף  פילוטם פל  טייס ;' סגהט מטוס סוד olnh גי , יגר וגי ע)  סירס 1D1D כפו פיי לגרי וגינו פסשין
 וגר 1CD כי ג5מרו הכן) )יסג ורקה . ;קמור ~גי נגר16 גק,מחן ;' (otrh1 מע"ס גג!  5,)CQCI~YO 11 יי פל פ!%וייר תפפי פיוסי פס , לכי פל ר6יס סבסוב פרלרי ר6ס ל6 ייון רב e~lh . סלן'י ליל סופו  וגפפן וגגם יריי 6רס טלזפי. פלחר פס :וי, פולריס כגני סייו 61פר סנר6ס, גיוס לפל"וס0  יפן 1ס1ניל ג6  יילדן ור' "לוס. פאן 1ס יפיס ~ס%

 גלמנו רם, וקוטי . וגו' וקנס161מה
~eu 

 6דתמ 1(t1Dh , וסקור c~no ומס , טניסודוח ס:1ט)1ח ה5.גיוח ):תי ,כר
 וסיוג" הזמנה ומס ימחפט4ת סטהיס 6) רוםורונה

 ס6וטנ דרן גגן 61פר . גי6",ת1 ס"מיס 16מות תסטר גרגיטי גמג61ר
 : 6' סימן גמווגר פט,)והיס גג) סטגס 5) (~PIDi חסחד) כמנאנס כישפסוח,

 נחמדאשר
 tDO(t ויטיס , המתיו וסוימס 6'ז כ) כקי'ס טש)שלמי
 לקרס יימן ל6 גוסס סיסים שיר 6טר  ופטלפוס סגםשג)

l~nhwגל כררך גר41 עם פטפ פרע I~ho טתכפם o7h~ 
 לו זיקן 6גל , נפיוו0 ושגדל טיפס91 פור יל כומטויסס
 טפססיקיס ~(ce ותמות גמזוח  יעמן  וכן , יידרסו פסוכסל
 :  סריסכן גררם כן סים סל6 פס 6דס יוי יגל פוירוןשם

 סיום פ% eh1)w 16 י'ל השבי. %תר האלהיעזבה
 oht),o. 6ל פרוצי טי61 יכ% יתגיס :יג'פ 6הר מסכל5הר
 1פ' רכס פל h)h יכיוש פטהם יסג'ס 5'ן וג'לשפירפר
onmOs~tl ליפלס Ghl))oI . ויום Olh' לפרוגפ פנה  סר6סון 
atsw3סכל'ס o)uno 'ס' ויש כרכס'נ פ6,פ פיו דבר וס 
 באלחש  'יבק בה %שר  דומעתה : 1נelh~ '1 פל46('0
 : קק( )ט% וחי "ג סי ס' ג%= כמני ם'וטו ,ס שיןוש'.
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 ההצרם וכל , אלהים בן אצלנו נקרא וכבר , קלה במחשבה אבל למוד, מבלי"אמתות
 אלש אדם במקום להיות ראוי מהם היה ולא רבים בנים והוליד . אלהים בני מזרעולו

 המעלת על בו קנאתו מפני אחיו קין הרנו וכאשר , לו רומה היה הוא כי ,הכל
 * כקליפה וזולתו ולב סגולה והיה , לאדם דוטה והיה , שת תחתיו לו נתן ,הזאת

ומנולת
 יהודהקול

 סם כע) כצמו 6מל הים 06 נס כעסהמינח
 שגי )סייח מוכלם היס עדיין כי הבכרשהמ"מריס
 כי וגה . מסמה ""7 3כ) הו1ט6 הכע )פ'המקומות

 ר.מי)וף כי )הורות "גי' מנבח סיחה 4' סימןטס
 ככולל ההון6ה מכרים צתי הו6 כנו)ייססנריה
 נמ161 מהמיקוח לכוס סכות סכרי . מהסןשע)
 סכרו 6ח הטי)וסוף מתל וכגן . סתם כת3ו6ר)היסס
 כן ע) , המעטה לו3 קפי סב) המזיף ס13חגססור
 סויד ואסיח )מעסה חה)ס סהס tbol ה6כסקזי0
 מנו "ח המכינ,ס הס ס6נ הרע ס"ס ד0 כיסע%
 רפדות ושזיוה . סמם כמוזכר הסורס ~SU מז)6)

 ההריס יכינו 6סר 1fDO "הר הרס ע)גמטכ1ח
 הרולס מתוך הקכוג'ס 3ס% 3וה נמקה למוותו"תס

 ק. וקמר ההוריס. ") 16תס סמך כן ע)גמדוכר,
 במוריס קינות 3כה הנקורים והקרנות ס16יריסוכר

 , ופי ט) ננוט  שע)'ס היוחס מנד הן מפס(והנמסך
 . הוקדמי לפיכך . והמימות כמזונות טע1)תס מרימן
 )הורות , וט' הג)נ)יס כהות עי נסמם סקו) וכרנוף
 )6 הקרוכוח המגוה 6)ה כ)ג!

~)bg 
 06 )סעו)

 ס"ס כמוץס 6ך . מקוס ע,ר0 חט)הוה )"ר,רמושח
 רק גצן סכונה 6ין כי , t'Sh צוח ההוך הסדר"ין

 . צימוחו מוגעת סנר כ3 6יס ס) מענש%)ו)

 נחמדאוטר
 פך נקוץ סימתן 6ים אלהים. בן שלנו גזאיבר
 לשש Ye 6מוו טע)ייס 6יס גוי תג) 'נחר ג.הון6)סי0
oten~tט' olh) סבר'ס t'sht וקמו . olnh סר5שן 6דס 
 'רי15 טכס 6טר הסנוטך גו ווזגק גחמות סוחטו ג)רץ י מזרעו לו הדומים וכל : ורטו מג, יותר וט טסישמח וטיי יוסט נגוף ומטסו יקרו ססקג'ס גועימיס )ו ופקומלניס
 5)סיטע גן סוקלן 5דס טרנטון hn(e~t נכס מוירוס סי5י51ח ספקתי %ס, גשי סימטרי סלמות 5) סמגיטיס elhגב'
 שריגש Olh 5) שחס נמס )6 6יס סגגו' ספמיחוחnh(e י מהרש ),רעו )רמח גיOSUQO 1,(6 :;1:5 ו% Cn'Gומא'
 פנ9 מתומי סנמטן יסיט נבטיו גין 6טי סתומי 6)16

 לול נט יגי ג"עח6 מני 60 וגו' וסירס במתמתחפיסיך לי וף גי6טיח ס' וגנוסר . סס61 מס ופי 6ים ג)וממטסי
 v~nhl ~tsu קט~טג15דח

 גש ו5חדגק Oh)D קיוטם יום
 פ)%ש למוטס פקס מטך סו6 )ט)מ6 פיחס ויסוק ד'1)'יני6
 לתופש ומייחס זגחיג גמם זמ5יי0 גקדוסס קדשויסף

 ר1פ פויס hns Yrnh1(h נסער 16י) wh וכד ,וכהקיגהס
hlhQnמיום דיטוק גר5 גיס 51הרגק hniP) 6לסמקך סו 
 : טפל , סערך יסרי גמס5ג6 ויכת5ג מס5ג6 ר"ממניס
 וש"ש שתמר l*wO . הזאת המעלה על בו קנאתומפני
 opn, )6 מנמתו 61) קין %1 מנחת, %1 סג) 6)ס'

~eel 6;ופןפ גמיש . לאדם דומה והיה : סרנו שן נזהט,חק 
 תושו גי יג) תמת 5הר ונט 5)ס,ס )י סח כי טח גמז6ת
 גדששז 1י1)1 ונעמר . כסג) סיומם גמירגס שסיס סרי ,קע

Dib וכרון וחט) ס" יטיס ט,6 מס תהלה הקדיםולשכך
 ebnn וכל וככן . )ס וכחל טרם ההם )6 ומומר גק) י6חי6 מיקחי 5מנס כי , כך 6הר הגמסכיסישרש

 מיש טעדיין )פי המנונות וכר כך וטהר . ככרי6חו כ)) ehino 3)י ען ססוריס מניעת Sib olh כספהכי
 יהל נם גהעדלס קטר ההולים כיגירתו מגנדרו היות עם ג' , הסגר.3ה ולמ"כ . וימריזוהו סיעיקוהוקטטר

 6טל יסודות הטקסס וכר כן קמרי . מערמו כה טיורנ) הסגסנס סהעיקהו 6טסר היס מ"מ , נעורוסקר~כיס
 "עו)ח0 )נכורח כטפיל כ' , הודעת מככר ממס השומח יע,קוהו )6 06 6ף "מטרוח 6)יו העקהססיהס
 פל לסירוס וב" עשק סיס ס0 כי , IDtQ '6 פס כסערך ימו היסוזוה מזר )ט3ט) כ4ן הונכן ונ4 ."נ)1
 . olpn, כמו וכמשוח )מוונוח כן נס נמסכת סטעו,תס otl~lhn nthbnt הקדיס  כן על  סה~ף neDינוי

D'Dnntססטפ גי , "' ס,' סקוס וכמס טה סוכרט ממת 5)יי הויך כ' , וט' י.ג)נ)'ות י,כהות וגרון כ6ן 
 נפ , olpa גחו מ"ומס עמס )6 "זס 3נרי6ח הקרוטח 05 והגס , חפע)גס )6 סקרוטח נצעדיסרמונןת
 1)6 . ועיקר כ)) 33רי"תו עסק )הס וקין מנו רחקוגרהוקוח

 מ)"
olpn ר(סטח וכרון ק,דס ,וכירחם 

 נקרא וכבר : וכו' )נורם נחרו מממר יכו) הכס מעוטה מעסה מקמוח וכ6 נמכך הסטור כי ,סקרוכומ
 י)חע 6כ )הס 6'ן 6כיס0 והוך יייו מעמס מהיו כעכור , e'~lhn כג' tb~pt ו6סהו 6דט כ' כעי:' מנכון .יו") , 31י כקלן YO כנפי)יס פסק sp 3ר%ש פ' רימכץ כחב "סר 6) פגיך סיס . וכו' אלונם בןאצלנו
 לקמוס ו6ס מ6כ רטונים המקויו t~n)ho o)bn וסיו , וטות כגיס ויוזך ככהוכ ר3י0 כניס הוגיך61וס
 : *( ע"כ , וגו' 6)הי כומוח oSbo ה6נטי0 הטה סיו כי ה6)היס כני נקרצים 15וט טת 6דססקדמוניס כגי כ) טסיו ויתכן כקמו, 3דמוחו ויוקד גלח ככחוכ 6גיהס גזמוח גו)דו כי , prin~t הנוכה מןגדו)ס
 מורס וימו . סח סמו 6ח ויקלש כקמו כךמוהו ויו"ד הכהונ כמצמר . וכו' לאדם רומה והיהשת
 6פ הפגיזו סרס כנית )6דט לקדמו מי כ) כי ו' "' 3ר"טון המורה כי"ר וככר . הוטמח ממגו כיעפיו
 וכרשש. ")סיס גסס עריס הנפתל ודווחו "דם נגס הו6 6סל %3ח ה";וסיח הטרם oo'ib הניעה %שת

olnb
 שנ געש יניר סרפאן 6ד0 ע) . פסע נגר רמי יגיט6ס די ולויס ג'( )ד,י6) סגחוג מקמר ט.חנ5י ישק ועויננו*(
 5טרשקג'ס

~DID 
 : חיכיות מטע כלקטון e1h1 יטופליס סגחיס( מזקת )פ' תקרו ימי ס)
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 ונקראים לאדם דומים כלם היו כיחידים נח עד הענין הניע וכן . אנוש שתומנולת
 היסים ובאריכות ובמדותם( בבריאותם )ג"6 "ובמדתם "בבריאתם שלסים אלהיםבני

 . אברהם ועד מנח וכן נח ועד מאדם מונים אנו ובימיהם , וביכולתובחכמות
 וסת בנו אברהם אבל , כתרח האלהי הענין בו דבק שלא מי מהם שהיהואפשר

תלמיד
 נחמדאוצר

 ג) ג' ממ'6 גפיו סמ1רס ונהג . טת סמו 5ה ,יקוץינקמו
 5)יסס סגיעס )6 טח 06 סינדי טרם )6דס גיס מקדמומי
 6מ,ס , וגו' 1דמוח1 6דס 1)ס ימיו 6טר גלמת ה116:י0סרס
 הלנוסי גט)מ01 טוס 1,מ61 1הגיווסו )מד1ן1 גשרסח
 . אגוש שת וסגולת : ט'ג , כנקמו גדמותו ויולי גו6מר

 ס,גמל ס,רע י61 ממזו וגס , טווס סיס סח סנגריסמוגהר
 olhnr הדורות ג) . אלהים בנ' : 5יס טגגוייססג1)ס
 וסט)מ1ת צמדות געגוע 6)ה'ס גס נון6'ס ס'1 שוטד

 סר6סון ט5דס גוס ר.רמג'ן )סגרת ווטס 011 . גסמ1ךממגריס
 גב' סס)מוח גחכ)'ח סיס סקג'ס ג) 'זיו o~wnכסתותו
 הריוח מטגטו ביס מיחס טחו סקנסס 6:1ף , וגקומסוגגם
 ושגו ס16יל טויסס ,מקלק) סקרן ט) S1)D~I ג6 וגשר רגומן

 סיוחר 16פן ט) סוגרינו . בבריאתם : ומסור הקןימוחס
 . סריס ימים סוייגו וט 3טגור 5טר טגמוג ומותפהוקן
 קורץ ונמס ס5)סיס גני וירוו ו,) פגיו יגס גמדרט5מד,
 ומיי תרווישי )קי" גן ור'ט מזיוף רני ורסיס גמיוחס

 ייני ר' גסס ס6:1 יכ . יספין וגפי 1טר גפי ימיספס6ריגו
 , סמו)די0 וט) סמטגוו1ת וט) י,:קושח ע) )טמ1ד גזילומה
 כמפס , סק1מס גג1ה' מדת 6,"' טסיו . ובמדתם :פלג

 "סי1 ובמדותם, ומוקיס. גר,6יס טסו ר')בבריאותם, מפירו" יסית 11,'6 . ססס ג'מיס גלדן סירינפ','ס
 : 1גמד1חיו ג.,ירותיו הט)ס ומטקס שמי וגטוין , 3מד1משמיס

 סלאמס סחג1:ה מגמע י') . ובחכמות היסיםובאריכות
 : ג,1זע הלגס ומן )וט ודייך ססמיס, ,ג6 גמס)ן ר.מגטיסמן

 ומהזע המהיה סטסע וכדריי גמ )סם טניס .וב.כולת
nlT~ns: מן בטויס מן ממנין . וגו' מונים אנו ובימ'הס" 
 ימי ממספר שנטיס 6), ממנגרן יוזטין 6פ ,ח וטד%ס

מוולס יופי ימיס סס5ריגו הס 61)1 . מחוג ממגריסטנ1ת'סס

 תקורהקול
e)nhהאימות טכס וגמנ6 וסכינהו )מדהו כלסר סח 
 . אנושי : ע"כ , כנקמו כדמותו ניוסד כו 5מר ,ס5נ1סי
 orn )הוכימ נוב) )5 כי . מ, סימן כלרווככר

 ליופ ירטמס חי"ל  לרפס חכר ט) 7עחוהחננ17ת
prninoפא בעופן 5לס urin) 6 הן כי , סמה 
 ק"ס הסגופה סס עדיין )דע0ס ממכיס דעתויה'

 סנו)ס, טיו)יד חו)דחו 3טרט סהיס מה מזדכעגינו
 5נ6 זה )הנכיר ל6ס כי חרם, ט) כמשרו טינ6כמו
 h(a דגר ע) e)nb . יוחל מפורסס שיגו גו,היזח
 ע)ע מ)וקיס מז") מחרסי נס Stbt' , כמהדוקתההבי
 )הכגיס רנה )6 כי הדוריס מחס טס, ט,כרנוכמו
 )3)חי ובטננו פיו וסמר המהנקוה ס)ע 3יןעגמו

 ופ/ ביחידים נח עד הענין תגיע וכןהבליע:
 סיס hSn ממורס )דע0 נופה טןעחו ניכרמ37ליו
 %) ככתוב המכריס כימידיס ווכחי הסניםקורך
 כטניפ מייחס סני היו הסס כד1ר1מ 5יס כגיט5ר

 דעלצ Pbn הרמכץ כתב זה וע) , סמורג,ותהפכעי1ח
 גס ונלקח . טמה וכר 5טר המעמיס מן היסווטמה
 טל וחקפס 'מיהס 5ריכוח טסעס המכר מדעהכן
 ירכס וזה , עומס נה:הנ0 מכמתם כפכור היה6)1
 והיכולת הימים הריכות 3ין מכמ1ח טהכניסממס
 טניהמ כי הימיס )5ריכו0 ייוקח )סמוך סיסוהראוי
 %63ש0ס מכשת טטס 6)6 , יהסס הנטמי)הלק
 יסיגו האריכו כהנהנה המכמס ייי ע) כי)ה1ר1ח
 וסחכמס )מכס rtvn המכמה o)nb כי , "ומןוהוסיטו
 סרג נהיותס כ' הו6 נס ויסף . גע)יה "תחהיס

 "כומס מוג וכוס כי , הנה קמין מנגס כמוהסגו)ס,
 המורס כנני עסה 5טל שמג'ק המנח כמוו יסורן ולכן . וגמלו) ההפרנס עניש יספנה מלס ,מסישחן
 מפני t'nSb כני 3טס )קר5וחס סעס נחיות ביי 3וה יט . וכו' אלהים בני ונקראים : )מעלהכמוזכר
 . ובמדתם : 1נפסיוח גופיות ונכמוח נמוגס ר") , בבריאתם שלמיםהיוחס

~ato) 
O~Stb) סתימתם 

 . וכרס סקוס ה")היס כגי טפס המס כימים כקרן היו הגטי)יס כלמרו , רוויהם ע)נושח
 %נ""

 כהוכ
 ובאריכוות : ושיוחיו כי1ירוחיו הסס )מעה )"מרו קר1ניס ותגריס , ובמרותם בבריאותםשלטים
 3כ3 כי "'IDb רשי וכן , 3טח המורס פוכר כמו . ובחכמות : כר6טיח פ' פף מענינם כנרפה .הימים
 "ei(oto, 5ת ממך ויחתל הכח31 העיד וגטירופ )שכי), )ה*עיכ טיס ע) 5ג1ח )כ הוטב טורזור
hSnt1 כערך סיו 5סל קין כני "ם ומטמר ק) שכריסSb וגרופיס נדועיס , הקומם רמי OSPD~ ומפיסח 
 מ1רפ כ) )ופט קין וחוכ) וע1גכ כגיר חופר כ) 5כי ועג) pnt(o 5ה) 'וטכ 6כ. יכו סכחוכ ממסשכיר
 תוקף כב) )החמ,קס (OO מיוממת היוחס עם הר6טון מ6דס 15חס סחגה)ו כוה 1הכמהס , יגרו))מסת
 סר5טון 6דס ה5ומגו0 כ) כ"ז( פ' )כ"ל כבמרס מו") טהורו וכמו , עוסיס ono 5טר גמ)"כחו שם5יס
 סח 33ג' כהיתה סכן כ) ע"כ. י.ר5טון, מ76ס מ"י( )יטעה מבהדס המה ומרסיס טעמך מ6י)מדם

 ונכר . הסס בנסי מעולס 5טר הגכוריס המה כבמרס . ובינולת : OnliD nJSDl~l רכה הכמההממוכים
 רגמ1ת מן היטפח )היוח , גכרי6תס a(etn "מרו 15) )הסמך הזרקה לפי ר15י ריוח עס המכמה 5מריכרח

 כי ורך וע) , כעיר היו 6טר ט)יעיס מעטרה )הכס חפו ר.הכמה כי סוכרו ממט טעמו והיה .הג1פי1ח
 כפקר )6 . פעים אנו ובימיהם : )מהחמה ונטרה ענה )"ו( )יטעים 1כ5מרי , מהמה )ך העסה3חהנ1)וח
 : והסמאן הגג כשטי מהמסך ר15י הסניס ומנין הקטיפות הס כי , וכנות 'כגיס ויונך עגיהם מנקמרסלמס

ועוך
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 19צ םדגצזר' ראשוןמאטרמפר

 בהם דבק האלהי הענין והיה . בעצמו נח שהשיג  ועוד , עבר אביו לאביתלמיד
 עברי, נ;ךא כן ועל ותלמידו עבר מנולת היה ואברהם . בנים בני אל אבותםמאבות
 השוים האקלימים יורש שהוא מפני , נח סנולת היה ושם שם מטלת היהועבר
 אל והם צפון אל יפת ויצא , הנבואה אדמת כנען ארץ וחסרתם אמצעיתםאשר

 יהודהקול
 ים כן %ש 6כלסס הים כי . נח שהשיגועת-
 בהם רב9 : י0 פ' יריג"פ  כדגר נם תתכתר
 שין וציוח , נכוס סוס דבקה תדח סני ל") .וכו'

 nub (6 ת6טת )פכקיס כחס ותקפן חד%יסנוט
 גע6 ג4ץכ כי . עברי נקרא כן ועל : נגיסכני

 מוריס מענר לנול היהסי סמו וס)טיוח
~StaDn 
, 

 מענר ל6 , "תו מריס 5ין מוולדו ושיימד טסט
 עכלי, ענן תקנה כי ע) משטיס ס' יהר6ג"ע .b('t_ )ר,היימס כמוהו (D'h "תו "סר רסיס כישהר
 סרסרי לכרס ;קר6 היותו כי דרכו סי ע)סורה
 סהיס מפוי גמגום כו ים , הנהר מענר סנ5כעכור
 סמים "' ךכריו elp וכנר . ;סרי עכר ופיוחרפוי
 עכר מתספהת ססו6 כ) ר סעכריות "ת כיפכן6נ)
 פ' וט ע) דכרו ונסנט , הו' עכרי ~bip תמונחורע)

 סטורנו שהכס . וגו' ;כרי )עט שרו 6,)מללעיס
 ממזיק טהיה העגרי איכלס ויגד כי% יע6נס

 וט/ שם סגולת היה ועבר : כמוסו עכרכןעוח
 סנונם מה כיהר ~) )סיט 6מור;יח ";יושיר
 כלסר כי , 5כרהס עד תנה הסטנה מרוטטךריסונה
 ס;ל6ס )סי המפסיק 0רמ תענין עגמו ע)סקסה
 למרסס הת'הסוח השכחו כב)) וכ6 , הסנו)סס)ט)ח
 כבירור )הורות טרמו עי הךנר )העמיד מור עכר6)
 עד )סגורם מסנפה הסגתה ע1ר יורט בגריסגי

 האקלימים יורש שהוא 3DD' : נמ )סנו)חעלותו
 P~b ע) סכחכ סרמכ'ץ כדעת )6 "טר .השוים
 יכלו) מנידון הכנענ' נכון כי , סקס תזך זיקומלכי
 רשק ממסך גמורם מס כני וגגי) , יסרך) 6רןכ)

 טכהכ כמס רס"י ע) כהטנחו ויתמרמר , יטרף)מלרן
 'סר6) 5רן 6ח וכוכע 0ו)ך סהיס כלרן 16ור.כנעני
1Dtrn(נפזה טס ס) טכמ)קו 5כרהס ס) ואו סס ט 
 סיס מפס "ין הרמכ'ץ יעת % כי . ע"כ ,oSn על %ק 4מ)כ' טנ"מר הלרן 5מ )נגיז ;חכטמ)ק
 , ;מ כן טס הו6 נדק טמ)כי רז") דעת ע) qh וסע)
 )ירוס)יס ת6ר1ו טסיך )5מר הכנר טיפ קרובכי

 סט) *ז 5) 4 )הס טיס ס' 05 טס)ענש
 עומד עודי והרמזתן ה;ככד. לכייס 6חיהיזהו

 "חרי lh(o . יריסייס מיחס ר.כ;ע;י סיגנו)כסכרת
 , כלתרו רפ"י ע) הסגפו הסך וטס" יי סלוןכן
 5סר עד שען כגי גס ויסגו פיו ע) נכסיו כמהפקor סרי 6"י )טס צחו ה5ר,ו0 )ריו ;ה ה1ק 5ס6כ)

דרום
 נחסדאוצר

 סיע %רסס . בעצטו נח שהשיג : ריסס גוזרותמשחס
 *יד wnc מס . ותל"ירו .nap סטלת : טרמו ש 06פסל
 טקר6' סגר סיס גרו) ננה "6( )ד4 ג(גת גר'( ננקעטבל מסיי עפני 16)' . ;מ גן (ס ח)מיד (סיס ג'כ %סי ג')ניו
 % רם" מצ'ט ,ספוקי . עברי נקרא וע'כ : פוג גפ06
 מעגר ר') טסותי )ן )ך גי' סטנני )לגרס ינו פסוקע)

 ויוריי טלפי וטוו . סימם גוס ולמזנו סכ0ינ ג6 (מססרסר,
 נפ ומש יטמטם) גני 6ך )גד י(ר6) ,גני מיימי סס 1(6'ן
 פרד הקנס גי 16מר שחוג ורציי , וט גבס (יקישו etth1גו

 ;ך ימגר ;י ושמר , '(ר6) גגן וק מדגר 61';1 וגו'טגני
 ועבר : פלט ממפייס גפ' סו6ג'ט דטת וכל , סטנויקמין
 מלמור ססגו)ס יזעק ()פלה גשור מור . שם סגולהההר

e~1)hDמגש סנגורם 'ת(0 ודק , ()מוס מגני )0רמ דומיםמריס 6י,י ג'ל סיו 151)י , נחרה (ר.פסיק מסי ומ וטו 
 האקליטש : מ"מ ו)(ס , מלס והגר , מעגר)%גסס
 הלק ט610 כ1)1 כי(וכ 06 מלקו סקדמוגיס כתוכגייס .השוים
 מו(ג,כנ ס6הרימס וסוס . שפין מירוס ושישת )(נעס,שמ
 עיקר סו6 חס משזפ, מץ רומג טי סמ(וס מןסיווג
 יוג געגור סי(וג גרון מטגונה )6 סייומי מלק גי ,סי(וג
 ש מפלות ס'1 עי וק )י(וג התגו )6 גלון ו6ף , (גוס11ס
 מניפל ופד גמ(וס כמו כויס ופלס (סיום מסקוסוסול
 (ססעש גזמן (שה ג'ו סיוס ויסים )')ס hb יוםסימ61
 ג(ס(מ( סטות גיד ס)')ס וגן . סיטןני5(

 וגש גר', גר6"
 . ג0גונס תידע סמשס מן גמרחג מעלס ס'1 )סיייסטסו6
 (;(( מני סקרון סיוס יהירך (נו ס5ח יומג פו מאוגל
 ושנבג . 5ק1ימיס ג'ז )פינן 1)5ממ,'ס . טייסנקלט

 vwit , מטפח מ'מ פז וק סנון ויסוג מפגו )6סקדמווים
 מליד ס'ו טד יממ'מ מטרוף מ'מ טד 6ק)ימיס ((סושגו
 ומן  מסקרילוח %עחס סגו סיטיג מע 5מי,ממה0)6ק)יס
 sw1 1מ4 מסרוח פ, טד שמד 6ייס והרגו , טנפססג)
inheובמגך . סטות י'ג ,ol~ho וקרך סרקסטי ot~h סשס 
 אנאמגיהם: אקר : חוס  עוין פי  יקוט פקי פמיוגועומר

~mDfil
 גש ערקות )'נ otknt ס טעזע כמו 6'י, 0ו6 בגוופ6מ,ע סיניעי ס6ק4ס גמורו 51! (ס י') . נגען ארץ

 . מעקות ט"ו htan סישג ממג ג6פגפ ש6 סגיסמשס
 טכנט;יס וק (ס גמ)ק קו6) 6ין סרוס obngויטהו
 וסג;עמ גפ' ל )ן ק' 1') ר(" ועח ו,ס , (ס מתי;שוס
 וקע (ס ט) מורטו 'Shlt 6רן 06 גוג( (סיס 11') גלון,16
 סקרן 06 ,תיו נמ ;:הצק ופקס טס Sa לגהוקו לגרפסט)

1Dh)Gמל ,דק ומנכי ,o)c , ס)6 . הנבאה אומת : עלג 
 ,גועש (חמ)0 )6 05 צהרת מ5ק ,גי6 שט (יטמוריסנן

 : מוץ סיגרי מוץמוח נסתרס גפדע , י(ר5) גלוןמגיע-ש
והיתיק

 %. טעכ"פ ג,ס כתהו . ע"כ , ויוסגו (Dnr ה' onibעמ')

epn
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 הכוזרי ראשון מאטרמ2ר120
 כדי הטסונלת הזאת מהארץ בניו כל והרחיק , יצחק מבניו אברהם ומנולת .ורום

 יעקב שזכה ספני אחיו עשו ונדחה יעקב, יצחק וסגולת , ליצחק טיוחדת12תהיה
 המקום להם והיה האלהי, לענין ראויים כלם היו, מנולה כלם יעקב ובני , ההיאבארץ
 אשר אחרי קהל על האלהי הענין חול תחלת היה וזה , האלהי בענין המיוחדההוא
 , במצרים ויגדלם וירבם ויפרם האלהים וישסרם , ביחידים אם כי נמצא היהלא

 אשר הראשון לפרי דומה שלם פרי שהוציא עד טוב שרשו אשר האילן יגדלכאשר
 משח הפרי מן והיה , ואחיו ויוסף ויעקב יצחק אברהם לומר רוצה , פסנונופע
 אשר הזקנים ושבעים המטות ראשי וכסו ואהליאב בצלאל וכמו , ומריםואהרן
 של בנה וחור יפונה בן וכלב נון בן וכיהושע , מתמדת לנבואה ראוייםחיו
 "ההיא דההשנחה עליהם האור להראות ראויים היו ואז . רבים וזולתםפרים

 נגעלים, היו מסרים ביניהם היו ואם הרצונית(, האלהית )נ"6"הרבונית

 נחסדאוצר
 ויחן גרגהיג , קעורס יג,י שמטף) 6ח . בנע כלשצעק
 )5גרסס 5טר ססי)גייס ונגזי )ירתק )ו 5(ר ג) 6ת6גלסס
 קימם מי גס1ד,ו נ,1 ימק מע) ויט)הס מחות ההיסס)חן
 )'עקג סקרן שקן סקג'ס מן . עשו ונדחה : קוט 8רןל)

 : ולרטן 5ה;;ס )ן טקס ס1גג 6חס 6(ר סקרןגזגת'3
 על האלהק הענין חול תחלת היה וזה : גגורתווקקה מטי י,3רג1ת ג,קהו . ההיא בארץ 'עקב שזכהטפנ'
 והמיר גמור עי ילדות ,יגס מ יטש סטו ר') .קהל
 ttor ולע"פ . וכגיש) סתמו 6ר0 %וט גולע סנפן0י0
 ג15הס גמורים evtli סיו וטס %ס מנפי DSt)Wושמיס
 ,מקטו 1)6 פסולת ג!רסס 11DW סיס עגל 'S~U סישמסג
 511 ויוחק , יימסך) ממי ינ5 5גרסס ולפינו פסו) oenט'נ6

 ע) עסי סין ס) טיסש לסטר סיס )6 והפיגן , טששפי
 יק , יסקג ק1דס סיס %ל 1סנו)ס ,דיק סוס ס) תמסש

 גגר'6ס מש %ל ס' והפן ססני)ס וניגן גגי וקיטךותפש
O~h6',עקנ גגם ו;ח;תס 6דס מס' ר.סנ,)י כמוו )ט' 
 5! (סיו ס'וס כטס . וע' האלהים וישמרם :וכועס
 f'p מנוט ע) ס()מוח גסס סיס 1)5 ומכת מחרספוזמים
 סחיהם גסס נזנק גנגס מוכו( סיס 6סר alnheכנגוס
 )61ת מ1גויס סיו %ר סה1)ד1ח ג) . וירבם ויפרם :ל%סיפ
 וספסו)ס סק),פוח תחמס גס QD ;חטרנו 5(ר סט)מוח%
 סיע שדגן סמן טסניט רסוסיו , 8רס נייע 11DP סיס4ר
 .גדל כאשר : 1רג טפוס גרגרי )רו3 סמקו 6! וגזיוייפקג
 15סו 1:1טעין טוף 16 נרטין עזי מליין יסיוקמ . 1ג1'חאיל!
 גתו עוגות פיית מוליך 6ש ממט בטופ (ש 5ף0;ס
 וגו' )טהיטי מ"י תסיטנה יכת)(לו oh עגי! סר6ט1ןי6')ן
 ס6גופ סיו גן , סר5ס1ן לפרי סיומם שי הכסוף י,5שכע
 ויוסף מ(כ וין , סר5(ון 6דס גמו מלסיס גס )סיוהסזומים
 שמקת נג81ס ים קי . טהמית לנכותה : עימסזט6י
 6(6 wh) (thsn ס)6 , ימו ו)6 ויפוגלו שממריעגן
 מיס גפ' ר,מ1רס וגס"( , נסט),הו נפרסת !') כפירט"כפיוס
 קסם והו!רס מלגס 4ון ומסקת כ;גו6חס וגי8יס יט גיממ"ג
 גמויט סו6 גן . מרים של בגח וחור : לנמיי ופסקותירט
 : אסרן ו'ר6 גפ0,ק חט" ס' !') רם" סג'5ו ויקרךיגס

 מטר כפ' פוע'ת ס(נהס ר? . הרבונית ההיאיההשגחה

 יהודהקול
 ססימס 1") כלמרס . סגולה כלם : סרג סימןסקדס
 ויעלנה וירגו ויגרור פלו יטרף) וסי סכה31מטמר שי . הו' ויגדלם וירבם ויפרם : עמסמטחו
 ממס 5מת 13כירס 5,)1 מכריס. ויטרק טרו גי ,וגו'

 6מ7, גכרס ס"ס nlTSlt כסרנם הליס היוחסטס1פל
 , וירכו כנגד וירבם מוסיף כן ע, )כרכס טרייםוסיס
 ~e"u סס)מיט גדודה 3עו1ס .)טיכס נכון סיסונרפס
 כן ע) 3סמ1ך סמו,כר סטרי שקטרגת )הסטסיו
 הע איער : ויעגמו כנד טסו6 ויגדלםמוסיף
 3סע)1הך פ' ככהון . טתטרת לנבואהראוים
 5'ן גי , יכה 1)5 1יתנ53ו סר1מ ע)'סס כנוהניסי

 היגס צתו eh גתנכ,hSn 1 ספרי כיעה 5נ)וכ'5ורו
 ומהס )5מר כטחיחחו 3ס ןכקס כמורה ונסס ,חכר
 מךרנח b~OI , כווו 3)')ס 5הח פעם )ו טי3רקמי
 רק . ע"כ , '1DD ו)6 ויתנכלו כסס טו6מרמי

 טסנ3ו5ס רס"י דעת וכן . מסקן 1)6 טהרנסכ15וק)וס
 גה5הר . כרים של בנה וחור : מסס פסקם)6

 כ)3 ט) 5טהו 5מו שריס )סי כ)כ 5נ),כרונו
 r?b', 'ק6 ממרים מור ~pff), )ס1טס ו") כלמרס ,היחס
 % וח"ן לטרח 5ח 4כ 6 ויקם עווכה 1חמח7כחינ
 6מר . הרבונית ההיא וההשגחה : וכי חור6ת

 סע2 יח'דע3 ש יפגיר 3ס 5טר ר.כ%)חסר"נח0
 וגפ,יפ מטס 3קם טע)יס סמיומיח סטרפהה וכיןכקו,
 יורם וכן . ס5ימס פני ע) "סר ריסס מב) ועמך5ני
 ממרש עיניהם היו ואם 53מרו מסמוךנסוגו
 פרטי1ח ע) מורס !ס סיס 5מ;ס כי , נגעליםהיו

 טיפס O~DO ותה 40 רטני כ6מר1 , סגירססססמגהס
 . ססכיגס )ומר רונה , כהוכם )גוהס ונומאסטעו;סס
 מסיס ומה ימרו עז וכו' 510 קזוסים שסיסכי וי "ת ,עכוך הוכלו ע5 יסוטע סימר מס חר06ס)5
 . טיפ , וכי 51כ,ה51 נדב ועווס מרעת מריסמעונט
 הרצונית האלהית ההשגחה בו סכהוג nal)oוזפי

סגונס . דעס5 מסלי )',)ן רממנ6 גס(נהס ססי)וסופ'ס יסה)דיוקי
 סססנפש סמיהסיס ר.פי)וסופיס גדעת )8 , הגמש וחיוג שוע נסי פרע גג) סמסנימ גומל (לוס 8מר, )ווסה הרצונית פיר,(וגן
 , רגוע חרנומו ברוני גי , ס6ו1ניח ר') סיגרית ג' עוד נפרט וים . ומסמסם ומנמנום מסס י(מרפ מסט , וממין :~Sbשנע

 כבשי חר . ot~yJa היו טסרים בינהם ה'1 ואם : וכע"פ סטגהם ט) גינעז מולס !ס טס ג' 5מר ג' סי' 7'ושצפר
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 1פ1 מא הכוזרי ראשוןמאמרספר

 שיהיה מי ויולידו הסגולה מן ופבעם בתולדתם הם כאשר מעלה ספק בלי הםאך
 בבנו תראה אשר הסגולה מן בו שיתערב מה בעבור הממרה באב ונזהרים ,סגולה
 נדבק שלא ממי וזולתו בתרח שאמרנו כמו , המפה שתזדכך טה כפי בנו בבןאו
 כל בתולדת כן היה שלא מה מגולה, שיוליד תולדתו בשורש אך האלהי העניןבו

 דוטה שאינו האדם מבני יש כמה כי הטבעי בענין כזה ונראה . ויפת טחםהנולד
 היה ההוא והדטיון ההוא הטבע כי ספק ואין , אביו לאבי דומה הוא אך כלללאב
 ער -בבניו עבר פבע צפון היה כאשר , להרגשה נראה שלא ואע"פ באבצפון

 : באברהםשנראה
 הגדול היה וארם , מאדם הנמשכת הנדולה היא באמת זאת הבזזיי אמרצו

שבבריות
 יהורהקול

 הכמפכח המיוהדת הפח מהטנפה ע) מכולרהסטנם
 כהסגהס )" הפן )ג) ועת ומן )כ) יתכרךמלנוט
 : מסהגס כעי 5ה7 "1טן ע) המיד המספרהסטכע,ה
 המטקטק כנן זה 5מר סגולה. ספק בלי הםאך

 )6 )ניעו) ר"ויס ממייל כניכם סכי, כן 05טי6מר
P??tמכ)ה' )עג) עג1דהס כ! )הלוח מקוס ממנו 

 יקמר כעה כי . ל'נ כימן הגמרי  כרכרס6)היס
 ט1כ 6ך כי , ההיו 6ח ע,13 מהייכ (ה סכיןגשקכ
 : )עד עומ7ח כוס 1הוקהס הסנונה נמעכהליטר")
 : OSIJQO ו, סעדו . בתולדתם הםכאשר
 ע) ונס . ססגו!ה נמררי יכמהו ה" מס .ושבעם
 הנפייס סניה "ס , ע"ס סגלת 05 , מיגיםסם
 ונזהרים , סגולה שיהיה סי 1י1ל'דb"rl 1 .מאס
 כייס וכין טמיס מיני 3ין 1(ס . וכו' הממרהבאב
 כנין רטיעי6 עט רונויס קוריך קוכ"ס . נקרןיעכ ניסי "נ) במזוה פ' גאהר 6י') , טיס מ"מ ,oh .%ס
 טכ" נוע" מגשןיישק

 וכרסס p'Dh1 כמס , נעומק
 , hnSD~i, טכ6 1הו,ק6 1כרט6 טכ6 נועו דליהומחלה
 Phn 1וה)ין ים פ' rh"( כסך 6יס כדיג, וגס .ע"כ

 )גר" ניט" מכרPh 6'(t 1ה)סמענירין
 ד)6 טכ6

 ולע" סייגעיכן
 . 1ט' וזולתו : מינייה1"( שיק

 )סיב כפירוט ngr' 1)6 )5נ1ט. כוס טרמו06טר
 : ט(כרמ כמו כסטק מוט)ענינו

 מנץ )6 . וכי באמת זאת הכוזרי אמרצו
 מגיעים הדכליס )סיכן הגס עדהכוזרי

 הכמט"מ 6ומה1 גדו)ח מער"ח ההנר טס)'ע מסגב)
 nhr מי ידעתי )6 6מר כן ע) , ומנוגהו ס76סמ)כ
 מקו) 1)ט;ס מור מקוערת ובס מלדגרךעוגה
 גט)ה טמרי , בכיורי 1ס7י עיכוהס S'pn , רוכן6כקח
 הכתירס עון 6הר נסקרה מע"ס ג"ח ומה 6רןמטמיס

 נחמדאוצר
 h'h עד מקוס סת1)י1ה ס:ה)ט)ו 51'ן 6ים מגויכסנורך
 גו דנק ט)6 מ, נסס :סיס 51;:ר )מט)כ טימר נמסט'ס
 נגמר :גו h'h O'D גס(1ר ו1הסכג וגו', גהרה ס5)כיסטוין
 מוס סומ:) C1'C 1טחס , סוג ::רבו )"ינן מס) כר":יןספרי
 6גרסס וטו מ5דס ומוו 5טר סדורות גהרן סי1 כ5ס51מר
 מן 1מ6כיס ר') , ,נעליס סי1 גט,מס הס , הרח גמ1מסייס
 פיו 1טג,1 וס:נהח1 שסי סכין טוס (cnip וזנק 1)6ס::
 ולעס גגם טמון מסיס גונדר 5דס גוי סנ1)ס גתכןומחס
 , הסגולת מן ופבעם בתולדתם הס נאשר ססג1)ס)סטז'ר
 סנורת סיס סר1:6ן ו5ניסס ס,7יקיס מן 11)ד1 :סם כמוז')
 כעגיו רומס סטנו)ם )סעיד גגהס סיס לסיגך 5וסגני

 באב ונוהרים : סוכ גירנו מקיטן כסרי גמט) ,סי6ט1ן
 גטגור ר1ווו ט) וטוש סממית כ6י: טומר סקג'ס .הממרה

 מס סיס יסקג'ס ה,') טימרו בטוין , ממנו )1"ח סטהיזגן
 סמ61גיס לות מסס טי161 נטג1ר ימו6נ טמע mn~h הסיט)

 רוגויס 16ריך ק1ג'ס ה1)ד,ת ס' גנוסר וגיס , סעמוו.תווטמס
 גסס , גט)מ5 טגhuu 6 מוכין ייתוק ננין h'p'c1טס

 עג6 והורקן וטרטרן עג5 ג(ט6 67יס, מתרם 5גרססז5סיק
 יונע 15רך גסי . המפה שתזדפך מח כפי : ע'ג ,)ס)מ5
 : שמריו גוור 15 גוו גגן 1)פטמיס גגם ס16ר ורקסויטיס. קרוג געת יטיס )מעמיס , סיע ממומר טיווקק ,פיך6:ר
 לקיטס גדמ1ח כס ס,1)ייס ג) . ומיפת DnD הטלרבל

 מסס ספרי ohitt ,מ טסת ט,(זגגס ג6טר ספרי 6תסט1מרת
 מטס טי61 סה1)י1ת גט5ל סוס וגדמיון , 1י0ת ממכוסק)'פס
 51גג' נקמי טעמיו יטקג, ער סיומת עיוונ סיסמדיין
 סיס . צפון היה : ג'( לימים 6מת ורע ט5 טונקנטעתז
 וש וגין טסיס גטגור ,דמיון ענר הפס . עבר פבע :סמנן

 : (DSDD כסגר עגריס (~e'hl 6נוטמ1
 סקיס נמשן תויו גי% סיגי וג'נט ,גדגמס ליעצי מגס ראווני . וגו' הגדולה הש באמת זאתצן
 קנ) וסכותי . מטס גדולך 16)ן ט5ג5ר סד מק9 )יסר"ס
 ~O1~D Pshl )סי511יס גווען טתמטן ר6וי כן נוזליממרו
 , ססי6 סגד!!ס מוריס )סס 6סר מורטו מלק טימ161גון6י

,otnSb). 16 6מגס כי , רז סי' סוכר הן3ריס מן ומן
 : סמל %) קולס נטמע כ"י sp עמו )הח~ומ דגריס ו"'ן "ומר 6ין , מנס עד )מעניתו מהגר טס6ריך מהגכ).

אמר
 )תוסרג חהיס ו)5 גסוס'( 6הס מת גי דגרגות פ"ק מו') הוגרו נקו גזעיו להוקיכו שטיס מלמי סטס והוא*(

('6.'heht ס5י גוך ?'h גם מצי דופקי )' קמרו וס6 6') וךגיס גסריס טרקת ד)6 מכנס hls עמס סוס ;'( )מיג סרי'6 01 ס) ונחג . ס'ג , וגו' )עג'ד שגיס קמי יהיה" ומלי )קכוק. ל ליגעי )ן )מסדיתח;6 יגמי נג' 6ה 6') מפלו 

סקג'י
 מון ומט רטע מוטס טיכוס טמע סע)'ווס נתקמחו וי5ס מרקם כדורות קויך יסוף מהכג1היו מטמע פי (ס ג)
 חס , קניו יוד ילגי גג) וסרך ס' גע.,י יפי מרן קפויו סיס )6 כגפות יקריסו ממוו י61 ס:ס גמומו גע ,למוןוטקרג
 : ט'כ , ססס סרטים מסט1יס סיו61 נזג ספרישיט
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הכוזרי ראשיןמאמרמפר128
 הנדולה איה אבל . בארץ הנמצאים כל על הגדולה לכם ונתחייבה הארץשבבריות

 : הזאת החמאת מןהזאת
 היו ואילו צורות, עובדים היו ההוא בשן כלם האומות כי החבר אמרצז

 מבלי עומדים היו לא האלהות ועל היחוד על מופת מביאיםהפילוסופים
 וכי אלהי ענין בה ידבק הזאת הצורה כי להמונם ואומרים אליה שמכווניםצזרה
 אנחנר כאשר , האלהים אל זה שסיהס סי ומהם . נכרי מופלא בדבר מיוחדתהיא

 , ואבניהם ובעפרם בהם טתברכים שאנו עד אצלנו המכובדים במקומות היוםעושים

 נהמראוצר
 קניו גמס)ת וננוגס כקוו( סוSh1G' 6 גני מטס מ%5ש

 ומס , סג) סק,תרת סאת סגדתם הטקס מטעו מרוטסר5(1ן
 )י.ס וסטו 6גותס 5)סי מגס 6מו סוד רסס ו(6ילמות
 ירדו ומיי , נו' )ג) גו סקס ס)5 מס 6יר 51) מלכסש)

 : 6וס נס (גג) הניחס סרתי)מדיגם
 )ו ג5ל סו6') , 5דס גוי סנו4 סוס );סטיקטק ט4וי )וגריו סודם ססג1,וי 5מר . ינו' החבר אמרצז
 , 5דס גני כ) ננד ממטוכס יגרף, גני 'רזו )6 עווסטשו
 קמלי מגת 6גוהס ג5)סי )גה( מוו לגס פוס )5ו6ף
 ג) . צורית עוברים היו h1DINn בל כי : למפיסועסיס
 onl~nh 1ג) גרר וסרקי ,ג nlvh' ס'hmo 1 גדמן 5דסגי'
 : 6ד0 'די מסרס o~)tpn קטין ר.מורנ(ות גרורות יק סיס)6

 ont~wt עקט01ס מרגז ו') . וגו' הפלוסופים היוואילו
 מפו"פ סיס ~ID'Dl ט1ד סגוגגיס זסייוו ורותגטג1זוס
 תמווס מגנתי יתיחס )עגור שצר (5י )ומר גנגסלתירס
 מרפס oth~n סיי)וסופיס (סין ו5ע'פ , עיוס )עינעמיס
 , גדמים לחמיות )סרדין מקג).ט וסיו גערן 6מיפ4)

 6סר מגסמ'ת הנוגס ,וים והש ,ייך ג' 6ומריס סיועג"
 שסיח סיע . אלה' "סו בו ידבק : סמוניסס יטחינו6פס
 ס,4 סטרם ר') . םקיית היא וכי : ס,ויס (6ת ט)חהס
 )ס סי( יטמרו טג'1 6יס 'וי מטעי ולגן ען %6hמ'ו
 טופלא בדבר : 6דס גידי filt1CD ,~רות מצי ויושדפנוי
 סוסת 16 ס16ג)ת ד'מ הכמריס נמו וחיזו( זל ר') .לנכרי
15m)1D OD 1פ)6 גזגל טמעמימ ל') 16 . משך וגיתי 

 וויגר מופתן לגר וכות 15חס וינגדו 046 טיסחווו1פ6
 אל זה שטיחם מי ומרים : גס מגירים סג)סיסיו

 : 0,וי0 ט) מבפיט ט5)ס,ס רק גונג 6) )6 .אאלהים
 . וגו' המכובדם בסקוסות היום Q'~ly אנחנונאשר
 aei זומם 15סי מפט 051 גנ,יס 'דגק ג' טמו(גיםמס

 וגעי ג,סיות גח' גגון סמגוגדיס גמששפ ott1Uפעמיו
 , ממקומות מג) יוסר 6)1 כמזמות גנוי טסגין 115מדומות
 6'1 מדשות וגס' גזעיות גתי ' גוצי, גס סלק מוחןבמקמר
 החן ומרגיען קוהן ומגגיין וגו' י6ס שית גססמסגין
 גי'( tanhn וגטוין , מס תוגן ס' מסט מוץ וטייפ ,ערג
 onh bwn ממקר: מן ,6 תזיעו ומקדט' מסוק ס,יגמול
 ונעפריהם בהם טהברכים ש"מ ער : גו ושוגן ממי6%

ואבניהם

ומהם
 יהודהקול

 כוגר1 ל) . וכו' האומות כי ההבר אמרצן
 ע) העג) 5ח עפו "סר עמוגסחנ,)וח

 )היות רק tSih ענינו סיס ~hS . הויך סוכנהקוטב
 סורס ע) סיוריך ר") , סיס הנורח ")סיסכגוז
 מסוס )6 , ית' מ"ה1 קדט לומויוח סמ1רנטתר,סי6
 עור" 6כן מזעת כזרקה ומג)כוכב

 3"'פן זם מ'שכמ יי י:תש:י , הס6 כי פרסה
'oShoע) שטיס סחיו מס תמורת )ה0 ונס . ההא 
 יעונין כס טימן)  לרגליך עם וקרון 4הוח מאס,זי

 הסיתת כונת נכון 6י חע)ס עד ו'קכי,1סוהססי
 חמ'ס מ%"1ח כספר )עומס ויחסך סמ'סבמרוס
 . 11 כונס )"י קרס יהיס ותמורחו סו6 והים .יעים
 טעכלו. ענירס 06 כי ,רם עטדס גי 3מט6סושן
 DD~D סס) )עסות קונס דעת ע) סרסיתומטוס
 6מנס כי . וגף סס) )ך 0עסס )" מקמרו סטךעימס
 גמעסיס 05 כי סקוסי הענין 5) )הגיע יגריס 6ט"'ן

 . כ"ג סימן כסניפי ממכר כןכר הלעסיס מ"חמנ1ויס
 כי )")שוח דומו0 מעו)1ח )מדט רס"יס "נמנוולין
 יורפ- )6 06 ס' 6ת וסכוי מס סיע ו)6 חנ)מגס)6

 תקנס כי סורס ותמ"ס . כקורמותיו ))כחמזרכיו
 סוס כי . שמוח ט) ממרסנם סיס יטר6) פ)מכאוסס
 גץ)חס מההדמוחס ההסיס יסינו0 יסרך) נמעס
 ר"3 . וכו' היו ואילו : מקד סימן כסוי סיכהכמו
 היחור על מופת טביאים הפילוסופים טיוחעס
 , האלהות ועל , כול  גסויות עמו ,חכן )"קטר
 סרזשי סכום וסמנסינ סמ1ט) סו6 י0נרך סיופול")

 ססי)וסופיס היו לא , 6' ס" הפי)וסופ כמקמר)רוממו
 פצלי Q'1D1p סרומגיות וכעלי וס6י,טנגיג'0כסס
 בת ייבק הזאת הצורה כי להמונםאומרים סי רק . נטמיח הסיק הדרס סייח עס . וט'צורה
 פ"ר ההי" חהטרה )" . ע4ה הופע אלהיענין
%6o)P ברבר מיוחדת היא וכי : ס6)סי 
 כרוסק ר1עורס כ0כ סוסון וס דוגמת . נכרימופלא

 PtbiDJO מן כרכר כן טפן מס מ6ך 3ו ור ססו6 כענין ר,4יס יגמד ולמסר ווי) . o~bo כערן 6' ט'סנף
 פוחס רמס רנ) ו)6 יד ו)6 נוף מעסה 1)6 חוס כס יסחמט )" 6סר הטכ)ימ סססגס וסו6 סירס נ"נ)מתמת
 ושך )גרי מוטם כרכר הנירוח ס5ר כ) מגין מחימדח 11 טנורס גכ"ר ג6ן 6ף . ע"כ , וט' סכ1ר6כהיאנח
 זעחס )פי ממזו 5טר )כלו )ס' נפחי גכר6 סוס )עטדח ססי6 גנורס מגמ0ס סוף pb כ' , 4"ומהימס ממי ט1טע ")הי ענין 6) רק , שכניס רומניות sb )6 . האלהים אל זה שמיחס : מפן ור מענין8דס כי המס)י6יס מהזכרים ומוש חסעס כס טתר6ה 16 . הכטד דמות מרקס הו8 סכים 4 כוונם מפןעז

 נשיהן נתי ")ו . הר המכובדים בכקוכות : 'חט ינך 3"מ1עותס סמו וללכוד ~blO סרומ14הששת
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 183 מבהכוזרי ראשעמאמרספר

 או החיילים מן חיל או הכוכבים ro כוכב רוחניות אל אותו שמיהם מיופרם
  מורגשת בצורה אלא אחת תורה על ההמון מככימים היו ולא , זה וזולת טזלפערכה

 להם שיוריד משה אותם שייעד למה מצפים ישראל בני והיו . אליהשמכוונים

 יהורה9ל
 ס' )פני ונתכעס בהרוס 3הט "סר Dln~1Dוכתי
 !גי נעיחי וכמעם . ךעהמ )סי טס סמוממטכן
 הנה והיהה . טחה 3)כהגו כהס מהנרכיס ס5עשר") שרן המקויסיס המקמוח ע) זה טימר)הקמין

 סתברבים שאנו ער )וס מסמך תמס מסחייעח1
 דבריו ט163 ע1מח כן . ובאבניהם ובעפרםבהם
 גמן6 כר הי'6 ר' , יסרב 6רן הכיגוח ע)דכחוכוח כהר" סרק sfir "מרס עם וסויס תסגיתיס")ה
פאודל

 כעפר"
 וקת לכניה 5ת עכדיך רגו כי טנ"מל

 ט,גר מה מה טניס מסגיר והים . ימוגנועפרם
 ר") . ח"ן ההוט סכ0ע 1lbu ע, כ, סימןנממיעי

 % 'Sbln כני כהיכספו חשה שוס 'רוסקיםג'
 6ף . y'p , ועמרה שגיס סיהונמ ער מכוסףסכ)'ח
 עד ;סההע נהקן ותנהכ הרך ליה גליתילומי
 סיוה נמען גכ"ף כי"ח נהדוף מחכלכשסלנו

ענין
 נחמדאוצר

 5סי), ממגגיס 1,6 .ואבניהם
 טנמשמית ול5נו,ס סעפי

 ר' יחוג1ח גס1ף קמיו יטרח) 5רן גקדופח 61;י)ו ,סקדוס1ח
 סייס 1ו') זענו, otu)O 1'! ס.רם" זגגו געי משק6ג6
 חי'6 ר' מס ט1ד , יטרק! ph :ה61 סגו סל ג5נ:,ס,1טק
 6גמס % טגדין ר11 נ' ס;6מר גטסר5 היגויר נמרקגר
 רופס) ל') . זעהו שטיחם מ' : ע'; , יזווע עערס061
 ס"מ ג1גנ כי יתמי . ומ' כוכב ר,חגיות אל :ססו8
 מן 6הד . החיילים סו חי4 או : סהי6 הקרס ע!מטמע

 אחת תורה ע4 ההמון מסכימ.ם היו ו4א : מ1)1חמי'נ 6מי טול. ~ערכה 6': גסימן)'111רוחסג)ג)טונרע
 ט'ס',ג מיל' הורס סוס מקג!,ס ס'1 )6 ההמון י'! .ונר
 ס'1 מסמון . אליה שמכוונים : נקמיח מהנסת ,1רס)הס
 ג' , פ,'הס פ) 'ר5תס טמקג)'ס טד גמוהס דמותםמוקטן
 גזרות חקוק מפיגו עמן ווזה רשמון נ)) 'ו6ס לננוע6'6
 : טפם ס' סימן גיבורו וסלבס ג' fp גביעי מהנרגרגר

שיראו
 סחוס ר6'ח' bS,S . 36נ6 יח ומגנדרין הסגן 6ח ונ,)1 מחרנוס תגפר כתרח , מהג)נ!יס הורקח 11)מ)ה
 "ג כונתו פני ח6 )ו השוח מן היה כקטר 3כ))ה יסר6) געלן )6 כלנד המטנייס 3תלץמותהדכר
 6וחמ וכחירת;ו כחיט משוח סיום 3ו מהניס ט")ממ מס מטני כך "הר כקמרו כי ועוד . blooסמ6מר
 כמטמכ כנסיות כחי ;) וכו' המיוכדיס המק1מוח כב)) כ' ג)גט נלך )הויות , כהס וסחכלכנו להטונד)ס
 טטוע ויטפסו הוה הגיפור מן מרחוק ויעמדו המטיס 5מ1ח נעו כן ע) . ,"רן מונס קטינו טסן מקוסכב)
 ולנמה , כ"מ)ע1חס מטיס טהכרכה o~tnhn )היוגו כהס מתגרכיס ט"מ ripn Dbn גחי )כ)) ריכונהגו

 5סר ומן כ) ו"כניהס עפרס כקזוסחמרגיס
 נקב"

 וגחי כנסיות 3חי והס , גנ)וה ר.מק1דטיס ninipno טהס ג"מרו חירקו ותקדטי הכחוב מקמר סרי כהר"' סוף ספורט המכס ontlP כיקר הגר . ע)יכס טמס
 גחי ")ו העיר( גנ' "רק למנינה וקמו") . כעס )מקדס )הס 51הי כקמרו המקזט 3'ח סחרר b~thמדרס~ח
 סי1הס סעס הקזוסס הקרן כלטח ע) ר.ר"ס1ן )טוגו );רט סמסטר 5)5 עשש(. , מזרט1ח וגחיגנסיו0
 המק1מ1ח מסו נוקיר היום כלנמנו . מכנור ס' תנעם ו!6 עומדה כקדוסחה b'o עליין ומסתה טממססעס
 . )מע"ה י,מווכר נמדף 3ר מיי" רני דרך ע) נמס, כהנרג'ס "1 מהגרכיס טקט עז "נ"ט התטמיססהס
 הסכית תונה ע)'הס O~lh 'ט'1ו ס6)ס' מענין 6ור 1טנונ' ממה דמד1מ' עד'ק כ' מ"מיניס גה'~חנותה

 בהן טייכק יטמיע המכסוח ס,1רו0 גערי כי הדמיון ענין ויהיה , כ"י סימן כמת'סי 'וכיר "טרס;סהרט
tt)DO'oleo ע) יסר6) 63רז טורה טסכיוחו מלמיחס 6נממ כמסר וכף t'iDO (וע o'1)ho . מת ווהטרס( 
 תמס ככ, הכעסיס כוסיות הגחי SD , וכי דחיס מעטוח היוס נו נוהגים ס6נהנו מס מסגי שמרוקמרון
 מן כוכב : ע"ע סימן וה ע) דכלפ קרס כגל . וכו' רוחניות אל אותו שמיחם מי ומהם :כלמור

 א4 : "' מיתן טגרמ מטמיני סנ!נ) 1ורוח וסט מט,סיס . וכף חיל או : )כה כוככי ממכעס .דומכבים
 כוכיי מפ3מס סרטי כות חה!ס זכר כי ותוסיף הווך הוכרחס וכסדר . טנ115ר מע" תי"נ . טזלמערכת

 הם . ה"11ל חהח ינכר! הייחס 5סר המפות מערכה ולמ"כ . )63,חס תהיי)י כוכ3יס קכון ולמ"כ .)כח
eilspה6זס טיח גי . וכו' אליה שמכוונים פורגשת בצורה אלא : )ו הוה מאטר מ6ד נדו) סס 
 כי5ורר והטקס . מ סימן qtD כרביעי עגמו המגר כדבר . מורנס דבר ג"תנע1ח !סס)'6 עד מידמהנגר
 סעניניס כ) Sb מיגיע עי סדר SD מהנכרת Insann כי טייער !תחה;ס Sbt Pnbn כקמרו ה'סיתן

 עגיגי כ! )כלו) יכו) ט6ינך חר"פ bsO וכו'. פרנס "י טיסת1ך מנ!הי ג)כד גטכ)ו נ5)הוחסנריכיס
 Ob'1p צחי )כרס גמהסכססס!0ך

 ו)"
 . וא' ד13ר ג)6 )כדס נממטכס מס) ורך מצה עד )מטע 0וכ)

ע"כ
 tfil~1D1 וגו' יקל רעי" גסן מסגין 6ק מדשות וגת' ננסיות גת' העיר( גר' (pp 1') קמרו 11 קירסם וע4*(

 ומנגדיו נגוד גסן ,ומנין מדר(1ס וגחי ;וטיוח גהי י'6 ס' חספס גה);וח סרמג'ס נהג (ס וט) . כיחן ופרני1ין15חן
 51ין גחונו מספ,רין 6ין סתרג מכוסת גיח יהורס ר' 5מר נ"ט סטיר גר' סרק וטס . ט'; , 1;1' 16הן ופלטכןלכהן

 ספר מש ע) ;הונס יי6 1ס)6 . טוממע גיסן 5ף קוויהן , מקי(יגס 6ה והגמוחי טו%ר וכו' הגייס גשגוובטיפין
 : ע'כ , וכו' עומד1ח סו גקי,נחן סמרנו מיושם וגחי גוסייס גסי ג5מרו י'6 פרק חסים גס);יח טסשניג'ס
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 הכוזרי ראשוןטאמרספר1:4
 האש ועמוד הענן עמוד מקבילים היו כאשר ויקבילוהו אותו שיראו ה' סאת,נין

 נכוו ומשתחוים אותו ומנדלים ומקבילים אליו מביטים היו אשר טמצרים,בצאהם
 האלהים אתו בדבר סשה על יורד היה אשר הענן עטוד מקבילים היו וכן ,לאלהים
 שמעו וכאשר . לאלהים נכהו טשתחוים( )ג"6 "ומשתחוים ישראל בני עומדיםוהיו
 ולעשות כתובים הלוחות להם להורה ההר אל משה ועלה הדברים עשרת דבריהעם
 והבריאת לאלהים הברית יהיה שבו נגדו שיכונו נראה דבר להם להיות ארוןלהם

 ומח והכבוד מהענן בארון שדבק מה זולת הלוחות ר"ל , הרצונית( )ג"5"הרבונית

 נהסהאהגר
 געיניסס סיגר o'hn טיסיי . ויקבילוהו אוהושיראו
 1j11tDC ט'1( )מ'ג טס קנ) ויכהו מ)"1ן תמיד, וניס.ויסים
 (thh . ינו' הענן עטוד מקבילים היו כאשר : מטסנגז

 טוע טס61 5ט וטמור טון טמ1ד טוויסט רו6יס מיימשריס
 ייגס 5:י גדרן )ס,היקס ס"מ,ס מן סרס )מס שרידנזמי
 )טומהו מג1וויס כי1 . אותו ומגדלים ומקבילים :גס

 סלן 1כ' ";5מר גמ1 , סטיי גג1ד סיס טפס ג6:ר)גדע
 . לאלהים נכחו וסשתחו,ם : וגו' טון גטמ1ד יומסמוניסט

 וכן : "ס כי1ג;ח ככיח (uu ,מגוונו סטנן ,נדגטסטחמו1
 סיו גן . טשה עם .שירד 1aPn עמור מקב,ל.םהיו

 . הכנדו ;כהו וטומויס מטס טס טילו יטע כדמתגווויס
 מקג')ות גסו שיו, ומ,נדיס מגוו,.ס פייוטוומקגי)יס
 יורד היה אשר : טס ספיל:.י ונמו ג'ו( )טמ01ס)1)16ת
 טמ1ד ייד ס15כ)ס בסס (hts וס.י סולמי גמי . טשהעל
 וגו' לטס ג) 1ר5ס מטס טס ודגר ס6ס) קתמ וטמזכעסן

 פתה 5יטוס:הה1ו
~hh 
 העם שמעו וכאשר : )ן;'גס סרגו 6טר סטין)עמיי. ס:חה1ו גן טגמ1 )מיין 1,6 ומוס .

 דגר ס":יס אפסר גי ובגיסו וגוס . הדברים עשרתדברי
 שוגר סרגור מסיס גמו )סטהו ס' נוטן יו61 גממיונח
 מן סי1רדים ס)1הות 6) מדפיס סי1 סוס וגטין פ'עגבס
 ויקמר ט;"מר גמו . 1ג1' ההר אל סשה ועלה :שמיס
 . מנן )ה1ח 6ה ל 61סוס וגו' מסרס 6)י פקס מנס 5)ס'

 ולעשות מסר.: 6) טיוחו טרם 'Sh9r )גוי וט ט6מרויתגן
 סיס ס' ורנר ס' כגיד טכסת מקוס סיס טס61 . איוןלהם
 ג,ס1ט וימי וכחיג . סגר,גיס  טוי מגין'611

 ס6רוי
 ויקמר

 טג~ון . לאלהים הברית יהיה שנו : וגו' ס' קומםמטס
 סח1יס מקד טס61 ס' וגין יטרק) גוי "גין הגרית קיטוריטיס
 והבריאה : o(V~h ntQ נקרן וט "ט וט) ג6לע6טר

 , ס' ס6זון גמפן מלין ים ס)1מו0 גיי6ת י') .הרבונית
 וט טס 6ין גייר ג' סימן ד' 1גמ6מר . 6ד1,ית ר')ויגוריה

 6טד ג) ס,6מר גטין סמומכן סיגולם ט) מויס 5זו*ט)
 6ומריט סיו גי קוד טס ועמר . וגחן ג"מיס טסט ס'חפן
 מ6 הלחוה. לוטר רוצה IShD: ג) כזון Inhoע)

 גוס נומר טיש ר.לג1;יח וגנרי6ס סימל מס וגליומפרט
 בארון שדבק טה זולה : ס51ת סגרי5ס סיו רססספחות
 קר,"ס סיס גלמן סמוומות מהקנוח הון . והכבודטהענן
 מדגר ס' וגטד סמיי טפט מויף ס' וגגי גזרוןזגוקס
 שנרות גטה : סכזוג'ס טוי מגין סגפוו" מל מנס6)

נעבינו

שנראה
 יהורהקול

 6) מ6ד מהימסות ;ומשח טס ועוד מדבריוע"כ
 העק עמוד סקבילים היו כאשר : nhrnהכונס
 כרגיש fihfi-, כיוסי עיניך חן . וכו' האשועמוד
 bwn הספור גי מ"ח סייף טס 3י5ור 5)) ג'סימן
 נט)מוח ננעמה )הוה סרח ככנך ") מ75מהימס
 הגין 15 כי . מ)1ה,המ כ5ספק)ריornn 6 6)מהוה
 !,ס והנ!וס ,כקרון סקו תעמיס ההקנוח סמנרט;0
 : טיכ6 נמס ע71 שכרס 1ו;1ר , גסמ1ך יובילמלסר
 נכחונ )וה וגרון 5ין . 1ט' אליו מבימים היואשר
 , המטורם תן כחוס יבמך וכמגס . ועגן 06כעמור
 1היס מטה 5ה) טהה 6טר ענן 3עמ1ן כהוןסכן
 כ5ס) פהח TD~I הענן עמוד ירד הלסנה מטסכ613
 5יט והסההוו וגו' העם כ) ורקס מסה עםודבר
 ס)6 )ומר )עמ71 עמוד כין והמכרי) . ISnhטחם
 )טויסס ההמגיס העמ1דיס כגנך ססתה1יחסהיהס
 יומס )פניהם הולך וע' כ5מר1 . ממקריס,613הס
~lCDS

 הנכר מ"כ ס) טמורו כנגד רק ונו', עק
 5ך המכרש מיוסר הנטך )7עחי hD כנה ,)מעקה
 לתרו וסוס . )קוס קדם גין יכריכו )מה כי ,)מהסור
 דב 6מר כשינו . וכי' 11DO עמור מקנביס היווגן
 העמ71יס ;כה והסההויחס סקג)הס היהס טסן)ך

 ילד "סר הענן געמו7 17נמה1 מוינו טהרי .סנוכריס
Sbר.תטור0 רעו כריו יגיר כן ו6ס , מטס 6הן טהה 
 כנקובים הלוחות להם להוריד ; הנטוסע)

 הרבש"ע נס . 1ט' להם להיות ארון להםולעשות
 ll~bo ענין Sb מעגן כקקה שין צמה חיח'
 כמו ההנר ממענ)1ח מתה,ף 15רהוח'ו דרך הע0לעס

 , נו'ס בורח מונה גנוי etn)b ומ"ח 53מרוטוכר0'(
 5) )3ך תסיס ו6ס . )פנ'מ ')ט "סר קמרווככס
 (Onv ה' )ככ1ד וטס . וט תצין rb , הר6טוןממסע
 WD'1 כהע)והך ס' הכח"כ המנמל רמו . עזם ,וט'
 נוסע ה' כריה ופרון 'מיס ogla דרך ס'מהל

 וככס . מממס )הס )תור 'מיס סרח דלך)הנירפס
 ילך מורס )סס )הזוחו 3ענ) טנגנס ס'חס 7ע0ו)ש
 והממם , הרון כנסוע סיס ג6טר ,  DS~n 'סרמעג)
 והבריאה לאלהים הברית : ונף )ט"מ ')כן6טר

 , הרכולת והנרפס . יסרק) 3ני עם ה' כרח %ר 3כ))ס סחורם גריה היe'o5h) 6 סכרית . וגו'דרבוניה
 זרך ע) כרי6ס 11 סבן )שורוק , רכוגיח וסמר . פ"ע סי' טופר כמו . מאין ים 3רי5חס סס,מס ה)ומ1חל")

 סימו לטני טכי5ר מה 1ה51 53רון משמיס 1סהול4 ס)וה1ת ומגס . 5' סימן ה"י)וסוף 6)) כמוכנסמעכרה
 ~הו 1סמחס )"6( )דכריס ס5מר כמס מודו הסורה וכיל 101)דוחיהס סדכריס עטרת וטס 3ממר1ל"ר
 6פל ס6נניס )ומות סגי רק 63לון 6ין מ'( "' וממכיס סכחונ כי י0כ6ר וסם . ע"ע , ס' כרית ארון%ד
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 5ל1 סגהכוזרי ראשוןמאמרספר
 בתכונתם נששרו אר סיני הר מעמד יום בהם עמדו אשר ובגדיהם ועדים תארםשנו לש ענינם על והם משה לרדת טצפים העם ונשארו , טהסופתים בעבורושנראה

 יהורהקול
 יטף) כגי עס ה' כרח "סר כמורל מטס טסהנים
onbi~ירך ע) המכר )זעת מחורו , מגריס מנרן 
 וחסל 6מר כניקו , 51"1 כממרון הרי"S)h 6כי16רו
 עגיהם טרח "סר והמ"ח החורה ") וירמז , וע'כרח
 והנרצה )6)היס הכרית היה סכו "מרו יחיעםר,הו6 הכחי Sb ובס . מקומו גטער טיהכ"ל כמו ,כליח

 . פהמופתים בעבורו שנראה ומי; : וכו'סלכוגיח
 הכריח קרון 6ג olrnin וכן נ' סימן כרכיעיכקמרו
 הטעות הר15ח נעכור 11ho כ) "דון עניוושמריס
lbino)וכו' קלעייו 1העדלס , 'up : כמייס גוסס הסס מנכס ס1כ ע) מהיו ר")וכי. ענינם על והם 
 וההסנהה הטל ע)יהס )הר15ח 1ר16ייס וכוויםוסיו
 כעס קיימת הסנונה מע)ח )היות הרכ1;יחההיק
 הכוה "ח מסקס כנו כי , נ"0 סימן )מענהכמוכר
 ככדירה ,הסוג "ין טלימ1חס ככהיגה כי )הסיעהצח
 : ל'כ 40 המנך גמהטכח הות מגנן יכה ינצה,ו
 נזעם )מען . וכו' ובגריהם וערים ופארם שנולא

 "סר רגעיי כממח המגר כגח "ח (OD7גרדתה
 עסיס 06 ימוט )6 הגה . 1סמ", ימין ;טה )6נ"ך ההלוקה דרך , ההורה מחן י1ס יסרק) 13גתקכטו

ממתינים
 נחמדאוצר

 היסס ;מ61 סלמן י0י0 ומן ג) . מהמופתיםבעבות
~hl))D~hiDJ 

 , נסס פודפניס מפורסמים ונפיס גיירן)
 ,טש 1)6 מיפרק) 1נו06 פנקס ם,' כגיח סקרוןוגרגור
 גוגיפ! מהגו ונרי ג'ג וסם . )0כ% מפויסמיס ,סיס)0ס
 . ובגרוהם וערש תארם שנו לא ענינם ע4 נהם :וגו' גולדי ו0עדיס ג0מgo 151(nlh 0ר5וח גטגור סערןג) עיון סליו 151מרים סנריי 5ר,ן 6) ממניס וגן , וו') ג'סי'
 גוס )6 ותמגר סיס מס ספיר,ס,ס יגו סוגר טויכשע
 0ר6ג'ש גדטת טדטח1 ;י06 0דגריס ומשמיתח , גוסזטתו
 ס' וגרכם גג1זו וסי ו6מד 6מד כ) (mhw חגוייט0י0
 כסס (6מר , מטולן סדין מוין ניר( וגן ,6גרגו6) מסיי נחג יגן . סכטיעיסס סויידו 6נ)1חס מטויסייט ע14 עריו 6ים טש 1)6 סג) גמס(0 (;5מר ופס , עליו6מר

~)hD'C (מש ס6י4 , ממגר דטת טגן מרייס וסדגייס . ערסע 
1fiD1גס1ף 6מר 6'ך ר,מ,' גחי ט,ע ססד' (סיס In'QO 5(טט)0 גמש ס6מיווטימרת) גוס המגי גבח ופיס . 40ח1ח רק דיר מ0ס ועזרט Sh 0,0(60 תמוט )סס תסוייר 
 . י1ס 5רגטיס ותן ג) ofirnt מ6;) גתי )י.חע;ג שט)וייעו
 וכ נחוו )6 מטס ט,(תס0 סוס רמן ג) מהן גה1ךולגן

l)hD~)pig מוגן ט1יון גסם יועג מי טטוד,ו ירטו גי 
,כוריד

 . קדה Dtn)o (0 טייס bln . 16('d דעת וסו6 , וכיו61 ופכעוח כג,מיס , )הסתרח הייוט הכטיט ה,הרועדי
 o~lno קג)ח ע) h('o ס"מ ס' מיד חט6רח עפרת רומזי עדי מהיה ob , הו" נס יחה)קוגה

 נניף וסו"
 . דברו סי ע) oh כי ככחירתס מהם יסור )6 בסיס ככףמלכה

 וסו"
 כתריס טסיו רה"י דעת ע) הגר6ס

 הטיס כ16 מין );טמע סנטהיסרק) כהקדיש נסעם pt'(b) ר' ט' צנח סימלי ל' מקמר עגמו סהו6 , וטמע געסס כשמרו כהורג )הסנהנו
 רכו"

 6חד כחריס ג' קמרו blt'D( וקמך "הז ופכן וטרח מבכי ט)
 ויח;41 ט;6מר ולרסס הכפס "hS(t ס) רנ61 ח"כ ירדו גענ) טמאיו וכיון , וטמע סגך בהד נעסהכגנך
 וכניתקי כקרבך 6ע)ס 6מל רגע "מלו Sib סכחכ (OD סט1רגו המכס רפס ובה . וכו' C'1P "ח יסר")כגי

neD1וגו' מעפיך עזיך הולך , b)b גוס כיכ)תס סהיה 6ו נסג.כסימן )סגק- ה1נחיס 5טר מדכריו כמכ61ר גהורדה יטרק) הסכמת טס טסכגיס,( Dlnb)l ומניצה( שטס. 6וח )כ) ההוך הקזוס החכסיפ or %" 
המטלטיס

 הו"
 , וגו' ידכם ע) )6וח והיה ;"מר טס כי ככורכ) )י קדם כס' עסיסך )נפזו 6טר ר6ט וס) יד פ) ח"י)ין סטיו oon ה6' . "גיס מג' 6מד ע)

 כע) השת והו"
~ltppn 
 ע) )6ה( הסס הכנדים סיו כי. , מסססיס ס' סוף מכריח כמע"ס ככחוכ מלנגוח המאס מיס עגיהםיורק 6טל הת)כוטיס עדי סהיס הכ' .

 nth'r ככ"ר סימר דעח hwt 5וגק)1ס כפרנוס , ויין כפי הקון סהיס והב . )6)הי0 כריח נעלימיוחס
 טנע תכ) )0גנ) ויק כ4 חורה מחן נסעת הקכ',( (OO פחגר שמרו גוגחס כי"ר והרמיזן , )ר.םמנר
 , סערן עולט מטני כרנון ontno 5ח p(ont יטרף) קכ4 11 וגשריה הקכ"ה ט) ממוחיו והם תמוהמשך
 תכסיס )דעהו היס 5')1 ותה . הוה 17De גמסוח הטס דעתו )היכן טיו 6ח t(oShn )הכר וזקרןגכומ1ח. )פ גמרה OnD1 . מ"ג ט' הגןו) שיעור ר, כטרקי כחוכ )וט וקרוג . ע"כ , (bwn והיטה גזורה חכוכהתו

 %פ טי 1" פ%סר יסרבל סל פנעס פ!יפית על מפי רביי % סיתפ bS , יר5נ"פ כרפפ  להפ5רחהרעע
 ן יפס  ניליימ וייירי תופס מתפיס  מפליסמ לניל orn לסיכיפ פבקפ כוי טיפס כי ספגך, %חבמשסם
 מריפוי ספרי  פטליים מסירו a(h פס פלד לנפיי יס'  פפבירהי נ6מס כנחי ע) רסיס )הגיף יוג,וריככה כי , blO tgttbn רמ1ק , ומהמכיס )הטסים 6דס ידי ההיסח בו סבן לוהגי פדי tSSh טיסו גסיניס.
hto~קלקלחס. נפטה ohl  ספרי סיס OtO )מרט נריכיס היינו , העקיןס כע) כדעת עיזיו  כין לכייפה( 
 הטייס ח"רס 5) 61 , מליייי המליק נלבד  לבגרייס  סיפרר , סחי ריר מעמד יוס כהס עם,-ו 6טרקמרו

 מכיב, בחרון 16)ס כ0מ1ך. סימכ6ר כמו כנדיהם מפח הורס 6)ה ע) כי )רקוח הצמוחי )ו% , כעזי)הס סי מכרע: דם ע)יהס נורק "סר הכגזים. כי הסוכרים דעת )ו )יחס י;1)יס היינו ונכר . כסשהקיט סחמי4 קים ט' בגס טמעס מעת מהרי , החורם מחן )יוס מיומך הט1פטוח עדי 6ין כ' , נוסרןהתוקךמיס
 גיבס סיגי הר מעתד  יוס (1D1atp מחסין גר%גס.  הטפיסם מתו ימ1ר'7י1 תעב, קדט סג הכסיעבסיוגו
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 )6 , ואט שעי מטותיו מקד ט) (p'a ס,הס%
 ניהול )פ e6p)lh , l'ba כדעת ממט ,יין גלי;יהיה
sp0נדעחו ו (כי ולנט , מנר ס hP7) '6)יעול ר 

 וגמשו ה0ו6 תעדי OOD גיס) ת"ו טלקיגדו)
 כ3 ט גססנו דור טניס 6)5 , גרוש ט)6ערומים
e~b)h1הסירס כקהי הים ונגן . וכרגו 6סר הקו 
 נעניט )6חס כקהי ע) ר6יס ~SJD גיוס"גחו

 כמנוס ה' "' 6ח עותרים הימס עם , ית'מעמדתו
 6ת ים ו6ס . WSD גוענו 63 )ורה כשנחסשטסית
 הל מעמד יום כהס עמדו 6טר קמרו )0סכגטטך
 וקת דבל 6ק רק . שמר לכן כגןי0ס מ"ח 6)חיגי
 כע) DD מכר ס) 1nDT הסכמת )מצע כריישם

~1'pPO
 כו תנמר "סר ו6ת כחיקך ידך נ6 הכ6 ,
 הי6 ננדיהס nSs 6מרג1 אעגין . שיךיקריב
 געת ענמס הלכיסו 6טל 'סע גניי 6) 6ג%יחומות
np~w0כסמלו רכלו )קו) טוחע1לל ל16' , הנל'ח ד 
 זגגית גנגס כי , סיגי הל מעמד 'וס כסטקעמדו
 יוסי דר' ט)ונחי0 כר עס fID)DO 0יוח0 גוסגונחו
 "ס מכריח מעטף ע) כמכי)ח6 סגמ)קו יהודףגדל
 ג6 ח1ר0 מתן )6מר 06 16 הי0 חורה מחןקודס

 0"ל וגחינת העם סספול 6ומר,ס יט)מהרחב.
 וקתל כסיון כחת'ס' חורה מתן קודס 0'היטריח
 ט16 ממר , ועו1כיס חשסיס קטולים 6מס רירי)ריס
 ומקומר מוקיס 51'ן . otino כ3 6ח עיכסוקוקו
 וכחכם לעס סס0ר והמטסטיס , nv7o nhrn)ט'
 גם כב' נהק גאת %ר הגס 0ג0 הכריתורס"ר
 בו 6מר יהזה גר' 'וסי גר' . נמרה o~sושגימרו
 מתן שמר גרוס ס3ו ר") , otvrN ג3 געעוגיוס
 סטר מחיכת )כעס סטור ט) ר.מעט'ס 1DD1הורת
nlua, הכריח מעטם 5ך o~o תחן המהרת כיוס( 
 והמטסט,ס כסדרן כ16ח הטרטי1ח זה 'וקטיק1ר0.
 מססעיס ט' מההסח ההכריס 0) היו Se~l סתרחסר
 כמ613ר הסכי) ע)יגו 0רמכ"ן מיד כגחכ הג) ,י0)6ה
 נועה כוגהו היות עס ההורס כלירוט 1DlpDבסער
 דעת 11)ה ע) המכל 10וח 1מל6ה . יוסי לכי)דעמ
 כטוגו ג13רת מסי כי ה61 5מת הותר יוסירכי

 בזכריו 61ה11 ירך ט)מ 1עהה . הר6,ח כקטרסמעגוהו
 כעג) p(onSp כטעח והם , )כ6רס )הס OnDnו0ה
 מנכס כ) 3וה וכ)) , הרנטגן ותנכס עגיגס 0SDיו
 ל") , מקרס מוו )6 שמרו טרם כך וקמלי,עוכ
 0וגהס ט31 ע) ג6מגיס עדים סגי 6)1  סלי ,ובברייל  ועדיי . יהב'  נבירתי  כרפוס גס)'מות טפסח6ר

 עךיס סגו hSI הוקי) , כקמור הקרס טנו ס)5הנבטיח
 , )מעקה עגיוו טגחכ6ר הקיום ר.עד' והוא ה1רכמסר
 הכנסס 3י1ס 0דס ע)יר.ס טגורק כנזיהס טגו )6גס

 . גתדוכל סיגי הל תעמד יום עגמו סהו6ככלית
 גלית SP3' עדין היוחס ע) השיח 6וח ו6מז0ג0

 ע) otmtpn ובנדיט קדוט הגמש כט"חס)6)היס
 חשמל כס eh1 . חמיך 0' )סגי כריח ),כרוןכחטיהם

 הן , הענ) כעס1חס הכליח כגדי סגו ס)6 )ו מגין,ו
 יפגל שפר רשתות תתיתר העדי תעגין כרכרו יהי*

 )תטטס חסכתי 61ח הן . 1ג1, פסלן.  עריך יידרשפסס

 : 'ד מעיי :יטב:ס ר:ג:1 !יג%
orno)nh 610 תרעש טר6וי המקר"ומ מן 6מד( 

 מככר c?n יורידו 6יך כי , ע%הס הס0קוחו)הרגיט
 כי לנהי יפקידס (sp  יספורר  ויגס0וליד1הו.
 טבל סיייס סהזס סליי טריי שש  סחו 1)636מר1
 י.כהצנ כלסין , טסו onip שבל סהר לש  פיסימד

~lDS

 כפסיפס, תססו שיט לרס"פ % יי סוטסימ
 wen 5יט לבל גביר יבם בפלפפס לשפו לש כיר"ל
 סיס ס1פ 1PO' כי יסירס . לקלסם רס תססיבלירן
 לר"מ גסן 1יץ כלי נפדרט רטנ"י סיפר פפסלהט

 ר.פקירס כפל ולרטס . פלו פסוק יפיורס  יסמכקמ"י
 כלפרו  בירם זיין ילי ימס , ינו' 4 סוט בט'סליכם טגלסוי ילהט5רס לכביר  עליים טחיו החטי)ין0ס
 % 'SbtnV ר' דבי יסיק , 1נ1' סירן עפי כלוריו
 זס  עדיי סטו טלש  מטס יקלח . סבר%מילין
 לקילו  טיפס פ!  פס5נלימ  ליבלימ  טלפמ ךג1פלייר
  ויסתבלו .כלפרי , טפוס ונין  גייס כשסט כימהו
  D~b:s  פפטו  טדימ טסי 5טר  enipt .  יר' ססו1ל5
  נוים לישמך פסי ילל  לטפיל  כמגוחמ פיפסודגו

 ט ט"מעו תה ע)  גטטס ל0ססד  בערך למוססקרוג
 . 3ה%ן מייגין טהמגוויס 1ר6ו , וגו' נקלנך 6ע)ה)6
 5וסמ  גפם  סטיבהס, ט)ימ1ח הכורזן כרקחויעי

 טיטסיו ירי  משהיסס יוסר %ר 'lb'ol ט%וסיךפס
 וט',  סלטיי העולט ע3 )הוט העזי כהורדת)הס
 610כאסר

 מהוקי
 עש ואעכס 3טיר1מיו. )רכו כ)

  חכסיעיהס ע) TDO~ סטירי כת0 6מרח ירך ע)חקויו
 5יי טחו bS1 ייהינלו ירע סרבר יניפ ק)המכי

עדיךי
 יל (nbr  לבם טסו % סכיי hSn  יטמ וסור

 כלסר רפס נס  סריס יטיסו לגל יחנ' ~Sb  ליסכן

 וכן , ויססובס ססכגעס 5ל  לטוררס כרי  יפ"מעסי
 תיפינ  המבר לטין תפוס . ס' דבר ים לסליהטסו
 ספיזכר סיפרי בשירי סיס מסייס פן ללשםרפס
 סעחמ קדט סל סטטיפ ייי5  עיים בטס פגרטל בוסיי ספיומר סין ho'  עדיים. לדגי נסלקבכהוב
 עך'nfh 1 טחו 1)6 6מר  1ע)יו ליפלס, עיעויי5ור
 תרע סרור %ס רמס  ויטבעו שמרו וממטחעמו
  תקמר שליי סיוסב  ייטע . יני' טסי ול5 ויסרבלוסוס

e הס , וגו' תערך עדיך הורד 1עח0הכהוי ' 7 u o I  6סר 
 ליום פיטם עדי יכ  סגם הכרית זס ע)'הס0וה
 פור לסיסיף בוס וילייס . וכריסיו יה' בריסילפולרי
  נס  בססירמ עלים יירו מי%לנס בסכגטס 4גוטלטרזן
 1פנש  (Dn~to  otbir  בטלפמ  כפורים פטלומ  זס6ת
 כמרס  לסי מסיס ובנן .  יילייס לברים  o"lhnובלסי
 מס OD1ht  5פר כן פל פסייסן,  הכלססמ חמסטן

n~pbפסר  עריס ים יסרבל בזי ויסוילי ופיר  לך 
 )ק מכד% ע) 5כורוח מורכ מסל כזה מוסיף ,מורכ

 פירק פפר שליי  זכו 6מנס וט כי , הר"ט1ןהעזי
 פ"י  סם  בוים פיר  onh כרס יסר מבריס 5לרמו
 סמנר  סיס לסי וט סייס  ידיסס על סוס1ריקס
יבי' וכנריסמ וסריס  elbn סגו ל5 סיפר מס כיו5ר5 %י ollb1  ~nsc . מרייס לשטר סורפ  פסןוץרמ www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 יני סר הטורי ראשון מאמרספר
 למשהממתינים

 צידה לקח לש והוש יום שרבעים מהם ובושש , לעתם( )ג""
ahטחלקות להחלק העם קצת( )ג"6 "המון והתחילו הגדול ההוא ההמוןקיטע על הרעה המחשכה נברה שז , ליומו שישוב מנת על שלא מהם נפרד 

ומרבים
 יהורהקול

 עריס גחשררחי mnb תרך לגפרו 6שרחף,
 סטכיגס מיחס כי S"D סימן גטי ט"מרממס

 onth מועי)ס ס6דס כנוף סרומ כתע)חגיטרה)
 מלפוחס וסדר ויו )מס ותמנח ntnShnימיט

 (1bDt סמ)כוסיס 3חכונוחס רוס כי . וט'ימכונוחס
 עוינם ע) ~pb כ"י היו טסם כן ob ויקמר .שמס

 כי ,ס ען ור,ר6יס , (b(ott וטנחס גטס0גס)'מוח
 סתחוו1ן וסרסר סגסירוח וס61 ה6ר0 ויו חחגס)6
 כצימוח המ,היר ס1"1ן הטכ), ס16ר מן פמפסונ)

 נס , פלו הצר 6וס הכמח ערן , הפנימיהמפנחס
 עניו סנט עדים וס51 )שטס וסדר הוד חחנס,)6
 כעריס הטי הס Sho . 1(61~', ספסר וכהרטטונכר
 נעטס כעז 5מד מס0 6מד )כ) סטרה מצגיסקסרו
 וסב נרתע .כנגד צמד , סמי1וג' ר.מ)מט עזיוס61
 יסיד וכסדיסט היו )צומח כמנסיר כפנימיסח6ר
 ע) סמוכ6ח סר6יס וכח . סכרנו כמו תריחענדי

 נעוטראוצר
 ססמוו ר? . לעהם נ'6 : וסעדוח ס)ו*ח )00שמי
 0הם ובושש : ייס 6רגעיס טסו6 מטס גסס טשטסומן

 סקגע מסומן יותר מטס ";הענג טכסיו י') . יוםארבעים
 ס61 טט)ס יום (לוחו טסגיו 1') דעי ספיחת גמז)סס,
 . צוח 4קח לא והוא : יוחם טקסס וגסגוייס ממנעפן
 מרמוין ינחר יחעגנ ט)6 ידעו ונגר , ג% fiultn %ו )קמ%

 מנת על 4%ש מ6ג): גלי יחטגג ג6ן סעי ליססקגע
 סעופ 1' נתון ג6 5;י יום 6ינסיס qtes )סס י6מיגנותט רם" גמע , סימן טויסס נדקדק גימר . לעטושישוב
 ע4 : ינחר יוס יחעכנ ")6 1ג'ט סטס0 ש 5פי)1טיקרק
 . הגרוף "Wrh : לג סטלג טס61 מו') וקמר, , ממס קפחיק 5ך ע"ס ג6וחס סיו '~Shl גוי נ) ט)6 ר') . ההמוןקצה
 , יניס h(etc גמסמע מטס ע) סעס ויקסמו ט;6מרס5ט'ש
 רגון סטים טכס 16 יט%) גנוי נדו) מעם גי חימס (ס6ין
 . 4הח4ק העם קצת וההחי4ו : סריס סו6 מס0 סק,ח6ף
 ויסויט וממפגזת מלזח גר.זגס מטי 5מד מרירני נגסנשק
 e1D גסס דעה סיס 1)6 מקפחם ק,חס גין ומריגס ג1%)לכס

 . סכרית ד0 ע)יהס ירק 6סר סכנדיetDntb 0 סיו סס וגס וסמ)גוס הנוף ח6ר ,יו תסחנס וסיס מידמסס
tbst6יס כרכן וסחמויי0 ס%י0 ומשסיו חכסיפיו ע) עזיו עדיו 6ש סחו 1)5 ויח6כ)ו קמרו ישרם וט 
 , סכרית )כעזי סתטוחף סו6 מעליך עדיך מורד ס6תר ומס , עזיו עדיו "ים "מר כן ע) , טמהתו )עת61יט
 חורג מסר עדיס 6ח יטרק) מי החמו רעינו וכי% . מעליו עדיו "יס כ) יוריד ~Of 6מר )16)ייכך
 תסס טמחרמקח וכעת ג6תרו ס"כ סי' כסני סרם, וכמו %)סו ימכו סר סג) כי מיויו )סני טוכרגור.מוסיר וסעדי סכריח כנדי סיס שדי 1כ))1 . מורכ מהר 6)ע נכו 6סר העדי צננו סחו )6 5קר טסר%ון4תר

 . וכף אלא מהם נפרר ולא , וכו' יום ארבעים ההם ובוייש : יכמר ור.כומר . המנסיר העדיסיס וסטני סכריח גנדי סיו הרקטת הסעדי צמר 16 . עקל , 'שייט ויטחגס גופיסס ויתכערו ע1חטמכחכוח
 )6 יטרק) נס ע"נ אסרן טעטס ממס ממס לאתרו חס6 גי ט' ~D"1hl כה סלך סדנך 1וס . וט' ג6יני סט כחח)ה 5רנעיס כסוף 4סר6) 6מר מטס 0ע)ס גסעס עקיכ6 רכי טרק מנח )6נדח לכו 6ח "גה)6
 ומסח סינ' נהר 'ורד עגו מסמן 167 כי סירטחי כלסר סוף מיס סססיע0 מסס ממח מסכו רק f'Dאקש
 נס ירד מחי )ר.ס 9Db )6 הו" כי , Info 6(3 bbn י( )מיוח כלס כמ וקין יו0 6רכעיס טססחעככ
 גממך ואחריו . לע , וט' ר.גרהמ )ומוח טרחן עד טס וטכ סירס 6)י עלס 4 6תר ס' כי ייע )6גג6

 כעס 6"6 כי וההג1)וח סיום כ)טומ י0 . הנדול ההוא ההטון קצת על : Pnln'DS סס כמכודרשרוגע
 . כגתוכ משרט משנוסו )or 6 וגר . וכף לטחלקות להחלק : 6נחיס טסו)ח בו 'מ61 0)6 כתוהורכ
 06 כי עכדוס ס)6 וט מש 6יך סברס כעטיית כ)0 מסכימים סיו ט6ס מעניגו מוגרע יראה מקוסומכל
 otbDno ס"מ בבסיס סח6וס סס)כו ")6 כדיל וערשכם תמ)1קח סס סיס )6 ואיזו . "יט תפיס)סח
 )עטות ע4ו ויקץ) )זעמם תיכף on(ob ot~1 דעת כמדן וראינו נוכ) "'ככס , וט' מולנט )עגי)כקם
 or ע) ודרסו מול תהלינת מי) סקכ)ו מס ע0 וכ"ט , דעח0 )כס) )ו סיו 'עוולים כמס וט% כר4ח50ח
 כעין ת6ד עד רכס "טמס שן יוחס והסיקו יסרנוסו סמ6 ומטס ברגיו ה,כומ מן טהגין , )טויו מ[כמייצן
 סנ6מר כסל 6)6 )5סס מכתם 6ין 4: 6מר טוס מיחחן 6ין מס מפגי מוין סענ) טמעטס מקמל5)יע,ר רכי 6ח מלמס oSbn ogh טעירי סני טלק 3י1ת6 שמרו מס ODI . ונגיף כסן ס' כמקןס יסרג "סקמלו
 כסכו טתח כמימס ונסק גיטך כסייף וקיפל וכמ 6מר מד , ויוי לכ איחתר , עוז כידים )כ מגמת 5טסלב)

 . y'p , כמגפם סחר6ס 1)6 עדיס כהדרוקן. החר6ס 1)5 עדיס )6 כסייף והחר6ס עדיס 6תל והד .*סדרוקן
 ודאי 6)6 סחל6ס טס )פקס 6יך תמ)וקח טס סיתם )6 05 ומנס . יטר") כני "ח ויסק ע) סכיניויוט"י
 יץ ע) . 3,פ0וחס סחס6י0 6ח נסכיל גלירס ononto 1)6 )סער מטעל כממנם וסכסכו, התמ)וקחקדמם
שנרך

~lS1b 
 כמוכח נזלוף ידי עג כי , עג) ט) עטמחו יזי ע) ס6וכ) מחוך הפסולך 6ח אכלול עכרו )6 מטר;eia' %נ ס6)סיס עובד נין ו)סנמין גנגס יטרק) כני "ח תטוס )תען יסרק) מנדוני '17 תומכי עס

 ככסן כעס יסים )6 (tDD נקוי )ידי סדכר כ63 )עמור bnp וכע )סו) קרס נק יכדין )תעמסשתכניס
ועוכ www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 הפזרי ראשץ מאמרמפר198
 נעבר לבקש שנשים מהם שנצשרפו( )קני "שנצטרט עד והמחשבות דתצותוביבים

 נחמראוצר
 גם יסור )6 גי :שגו ,ר6ה . וכו' העצות שרבים :סכ
 וגין h(eto גין )למנעי :יטמור גן ג) )ה(דגן 5:הי,1ד
 עקר )6 ולוזי , ונפתן ה;1ר6 ה' מטיס )הס )הריר 6דסגר'

 )גגם טס הים )גן , גהי ומח הוה m~(h הסנין גקג1)כלי
 מדומם מולנ: 1,6: )הס tCD'C :וקוי )כסיס ג,יט)יני
 קנס :קמיו ממס (Oh1 ו,ה . רגיס ימ,ס יצמוד ממטןמנק
 מקריס מקרן סט)ט 6:ר סיס מיה זה גי 6)היס ),וטכס
 hS ,דם גשר 6י: :הש מ5חר גי , )ו סיס מס יזס,1)6
 גן מגיגס גמסגח יסורס :נשסו גן' %מרו גבויןי' גכג!י היגש משג מם 151)י , סוס הדגי )קג) גהוסיס
 . ויסקס נ5 יומו 15 , פטנט הין תמ6 גן ,מח כניןי,6י
 גי1חר, תפויס מדגר מורגש נעבד )טרח :ר15י מכנוט'ג

 osnt )יון מהקיים היותר :ה61 הנהג 6, :וה;11,וו6::ד
 )עגסייס, גרניט בגטו)ס מדגרים מג) הבכד ,:ינהו 1)6סרגה
 ו)6 ג1P 6( :6(otn )טרומי :יסכר :6.6 :מ:ג1 סי:עד
 oh 151 ממגות מיני גהר יהדס מטרה 6י,ו ג, , טפיןשוס
 יפסיד 1)6 וגר מטו 'מסי )6 רג (מן :ס 1יהיס גשייג6

 דק 1טהנו כ6ם :רפו מטס 15ה! גטר5ה חינף כגן .ח51ר1
 גו יטלוי טל6 סואב :יופגפ 48 גי מפינחס, לקלוללטמר

כלם

סורנש
 יהודהקול

 ממנו ימנת הבביס )טויוט1כ
 ומוג"

 ווט . ט ')כד
 ovn חנקה כן קומר 6חה 6י ס6ס , להרן OD~Dכי

 4 טס0 %ח ככה 5ס 5לס חת".  ו)6למעקהו
oloTnD 1 יהיי , כו פצתוnDD הנךו)יש  .ס6ר גסעס 
 )גרר הוה ניסיון )ומה דעחס )העת , תיהו )66טר

 וך מעון  לרכס נהדפו כוס וכגן . מהמ"תיןהמתרס
 היום  סט יימרר  טפס ולסי . חחמלייספררניהייס

esnפוךנז פיל 1רס נעגירס מס5 5טר  פון נ,ס סיס 
 יעסיסט "ליס פי51 סייחי פיד גדיל  לטון  למס)הט3
לירית

~enDID  
 נסר ספעס 15ן פקרו3 י1 כי ושר

 ועלבו פת ומפס ינו'  לך תפסי לש  יגפרס יפיסעי
 40 לפרו יפ"ך נתססו,  מהתיך פר תיר קוש וים05
 יושפ ייגונס . פדילתס פליהם סהנדיליהו  תפ5ל1

לך עסי פס ליהרן תטה כשתר ר.כסיכ  פןהסתייפת
~fio  

 גי כעס "ח ידעת 6חה ליוני  6ף ימר sbכטייהו 1%ht , גדולס  מפיה טליי י053 כי יעז
 רמס  ההסכות כע"י כיגיסס טיט טומר , הו6כרע
  ברע כי "מר י.ר35"פ לילטיחט ירגס יפיפינקרים
hloעל כ' , ר3 3ערכ  פעירכי0 יסרבל נהיו להיריס 

 פסס or כי כקמור( 4  ליקכיל לר"ל לשייו ילמ 5טר  e'olh לגי ערס לי ויבירו י hto) רפ כי 5פר ל5כן
 לזיווו זכרי 1י3 לפי לרוס יאופר .  כפרי( ליוין קויגוסי 5סר 05 ליו ייריר ול5 ונ"ל ית' סכלני 5סריביס
 הנרמס )סי השח הכטס ולולס . התטורסס( סתע) נכו) "י הדפון כמס h~Stnn לר"ל בהרן Ofi~b כייי5 שויי כי העם 05 פסס יירק . ינ' לי ויחיו ההפרקו  פרין( י0  3הס לפסוס יוכל לתפן הת,רריס הספי
 גןו)ס השה משחס 6חס העס  6) פסס 5פר הטפרים 5יט  אליי טל"ח הרעה י"הרי , וגי' ה1ה3גותי 5י ימס כל tp~bntt כאתרו  יפה לכלל סוס  נעין מתימם יל0י3 לרכרי לר תכל  הסכים ול5 לתולתהיסה
 גף ויגוף נפתר כך וקמר ומקדחי t~pb  יכעס וימר , מסטרי 5תמג1 לי  מסי 5טר פי פניו הי חהייגיוולקול
 טעט סי ע) העס החנ1)וח C'blD הבו הדנריס ופן . "הלן עטה "טל העג) 6ח עטו 6טר ע) העס6ח

 ישם .  qlb, מ5י0 טס פכלל 5יט P)h' טלט0 5ל עובריו הגיעו וטלא  גינייס סקיס המהרוקח מסניהמכר
 בנד  פפך טת0 כי איתר טסכהו3 3ע3ור סחפם ייל ניתרו 0ט5 לי י' הר35"ע סכסג יתם לה0י0כאיי
 עגמו  Oal יטריל hwn יתוכ יסרס לכרי עכו רק כמרס SDn ל5 יי 0ר5ה bsO , עפך כל לתום ל% כיפיר,
 יי וגף העס ט) ויחשרקו הכחוכ )משמר נעטס תם , ט"ו , וט' כגייהס סמו וגס כמטו ונס ג;נ1 (גסוגו'
 נירגז טיעטו מה ען מהי ענין )ימס חכ)יחה טיוח תנד מס" 6טר שן וו כסריקה היה מדעתו הגרלהקטי

 5  סיפם פחה13לס מיי ינו'  ODO כל ייחפרקו יכהיכ ט5פר תה  גס כי , יטפל געול "ל  התפריסטילם סיפי סכת להוליך יתייפו  טהסכיפי מה מנד רק כלו וס 6'1 כ' יטיטנו מעיטיו 6כן . נוה bs וה'ווטגס
nhitwהו5 חי לר5וס  הירין סכת or מ,)מ )6 1הי6 ס' יי 0% לפועך לפ ימלשמ 5טר . (6ג b")D onpt 
 מעירי סני ט'  יומ6 ימינן יכער פלסון לנליח  מסייפו תה ע) )עונט לטויס המס גס )ו' בגי היו כןש6ס
 העצות ומרבים : עוגם מידי )הסער ר.הכר יטקוד )6 %' מטס 6ח 161)י . ש"כ , )וי כגי כ) 6)י1פקססו מיי 16)י יב6 )עג, גוס )חן ט)6 מי מסה 6מר b(b , דמ)כ6 כייתיה גר lfi'D~ בע' )6 מ5ן 6)י )ה'ס'

 סחטויש SD ישמר סע)ס וכס , תהיי olh טל יפ  יטם %ל ע) לעיס יש) ממנגס "ס .ודו!משבות
 חקוס, הי6 ס' וענת 6יט כ"ג ממטכ1ח רווח ר.כמונ יחכ6ר or  דרך ועל המנחו. דרלי יקטם פליסכלו
 , % טיס הטגנו 5ל  לרריך פיחו כסההש owh , פ3וקטו סטנת -sh טייו  ויחיס דרכו ימסכו 6וס )כיאנה
 סגיסמ ופל . יסיג rbt דרכיו 5ה ילליה 15 כי ופייס  מסום rh , ס' דרכי יטרים כדרכיו קליו סיחייטרויל
 דרכים סרני שתגס כ' העיוס  פרסיי מהיי ישפר . ורהך לדור לכו פהסגוה חעפיר  לפולם ה' סיס%פר
 כמר רפ  ל3מ פהטכו0 גס 5כי 3סס יחר3וה סיו נלנר ימבוס 5% , ההמן תהיו 5ל כהר  להה0לךלפקוס
 מפסם 1PIDt "ס . וכו' אנשים D~D שבצפרבו ער : ואעם  נקסחס ופה לסס 'עטי תה לרעהיגו
 כאונפך טמרי כי , הגה עד )63ורנו כהמשה תכוערי הגונה ,  וט'  סופררו ער  ייסר )גג' OD ה'ה%סר
 הסגש6ש שב דוכס ט6 נעמו כי , ז מדם %יי )63 הנערטס נטיס מרש סלמות ימס נ)סוע'וארס . הי  מורגש  נעבר לבקש פהס  "גסים ימד יהמכיפו גיסרש ,  הןהט0.3 ענות כרוב והמה,וקחסריכ
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 29נ מההכורי ראשוןמאמרספר

 שיהית אבל ממצרים מוציאם באלהות שיכחשו מבלי האומות כשאר ננדו יכונומורנש
 שאמרו בארון הפלשתים עשו כאשר , אלהיהם נפלאות כשיספרו אליו להקביל להםמונח
 אמנם שתנועתו יודעים שאנו דבר ובכל בשמים עושים אנחנו וכאשר שם, האלהיםכי
 בציור היתה וחטאתם . טבע ולא אדם רצון ולא מקרה מבלי האלהים בחפץהיא
 מצות מבלי ורצונם בידם  שעשו מה אל אלהי ענין ושיהסו עליהם נאסראשר

 יהורהקל
 קמול , וממהנו )העמיד ג6מ 6ס 6,ס . ונועכב)

 ענין )הס היוריד )מסה המפיגו שסר ;ימעהס
 ונוטס טקזס, כמו ויקכי)יסו "!סו טירקו ה")היסמ"0
 ר.רעס המהסכה גררה "1 וכו' י"ס "רנעיסמפס
 וכרטס (DJb סמ6 עניו )מטוכ הישה והמהמה ,1%'

 וכטרירו0 )נגעו 6יס לוו 31כן . )כי10 עוז יסוה1,"
 ונס , וכו' )ההיק העט המון והההיי1 ו,"" . יסך)3ו
 מסכימים היו )" כי )מע"ה rra" ממת )הסקרה
 המטייס מולגס0 כ11רה b~h "הס חורי ע)ההמון
 סנ1סרכו עי ונד) הוך הוך ה7עו0 והצק . וכו'")יה
 )מען וכו' תולגס געכ7 )3קס סהו)ר;ו ר") ,וגוי

 : ממוריס שנקנס Sb הורת ע) התמון גו'סטמ1
 )יכרו רמו . וכו' בשפים עושים אנחנווכאשר
 הו" ""7גו, ך)"0 כ46ף הגכ0ג 6ךו' "כ) , 11") ג' סימןנרכיע'

 הו" הלמו כ' . ")'ו כרם,
 משו הנטע)'ס הזמרים 6) סירמץ 'ס כ' ,,ד מכימי כנד

 הסכ) 6) 'רמ,ו כיסר , לקטון טמ1ט )1המלמטיס
 "ו סגה הטע) 1'5מרו כמומ 16 כ)נ טה61ויקמרו
 מ"כ) סדינך תה nDb3 (5 רעו 51'ן , המההטכג
 הממוס , )טכ) מלמסיס ה"יכריס סכי Y'Dhl .כמקוס

הה1"
 סר5ס1גיס ושיו , המש 16 ה,כ כמטע הו6
 הסמים 6) רומויס ;ן . טמס טהר;) 5)יהסר1מ,יס
 סכות מגברי נליד5 כהל,ו תסמל כ"י טהרמטוי
 רכל Sb רומויס 61'ן , כי1יהס "מגעיות"מרוח

 , וכו' במטע שתטיס (ots טכס מס'מהמויגכו0
 העק ועמ1י ה5ט עמוד otrnl~ Sb וכן קמרועז

 העמוד ;י טמtv)bn 0 כי ot~nibl גכה1ומט0ה1,ס

תהו"
 וכן זכרו ג," עז , 1;ו' לגז נהסנ! תטמס

 הקרן כ) "דון עזיו ו"ומריס התריח "רון ")לטויס
 ועיק. קמיו . וכו' כהממו nibSbn כר"חכעגול
D'aט0ע0ק0י כמה 0ר5ה קוהו 5טס כי , שיו 

 ימו ג;6ן "סר הלתריס הבגח מת"ימיס ומסמךכריו
 )6 כי דבל ס) קטרו וכ)) . סק7ס נמסטהעירוהיך

 % כריס טירמה 5ךס ט) מבוהו לויס הךכייסכ)
 מנוע כ)" ית' כחטו כטיחג1עעו רק , כהקכ)0ס0'

 וץ . טומרת הקר1כיס הסס) מלמטי ושמיון ,ווכחו

 sp שהי כטד )הורין העג) עטי ט) נקטריםהי"
 כי וקמר )הקריסה )הס יתכן )מען המורגס0הזורה
 סמזע b"Dh י1tnlbS* '0 נספרס הטווס זהג61
D)ibוכמו . 0"מ0 גטי כמקוס גגנ) היותו כ)0י 
 בחפץ : והמל הממס כמס) ההכר מסמהורס
 ממ)וק10 )ך יצה"ר . הו' פקרה מבליאלהים

 p$( 16 ")סייס יסיק המעריס גי קמרו כ' סי' כשמיסי.

האלהיך
 נהמראוצר

 "רעו ומטס גטנפ גרודת 15סן גייס ,טי4 הסיס h'htמש
 6יך 4 ססוקטס 5הר ~U'1hl בסמק עמס ,ורן )51,ןגוס
 חסון סס;יס וט "מטעם ו%:ל . מוסג( טיי,.ס "סטרסיס
 ירעו למטן 1יטיס1ו מטס טיגון יזע 571י ;. וסג לכס)ה0
 : וטוף מפסי )קג) עגטו סחין ס,סנ D) , 451(O סג);י

 מכווגי8 סיסיו . אלהיהם נפלאות כשיספרו אליולהקביל
 למסוה% סמ:סיע 5)היס 5ה )הזדזק 0סו6 ר,ס30 נגז)נס
 מחסגתס )מי ססו6 ריסס)על

~CID1 
 : )סג16ת ידו על למס

 . שם האלהים כי שבמרו בארון הפלשתים עשוכאשר
 ס6רונ' )סס ג)קמ כהר ספ3טתיס וסם סננריס ס6פלור'3
 %3 ותפלס נסוד6ס היו )כוון 6)סיסס רנון ככיח 16ת1טמר

 ונון ססרומס ט) 06 ס)סתיס ויכנועו סג6מר כמו .ססמיס
 גתים סלמון וכטגצכם , סתמגס % ג6 ס' 6ר11 כיוידפו
 )ס"6 דנון כיח קותו ךכי16 הלסיס קרון 6ת פ)ס0יסויקחו
 4טר% לק כי . בשמים עושים אנחנו וכאשר : ס'(ד'

 כדכי* מרכס נגולגל 6101 , ממיס ימס 36כיס טס)מות
 ודוגמה . )וט וכדומם :מיס )סס יסיו מעטין כ)קמרו
 )גפי לם)ס 15גי מי ו5מר0י יזי טייס 5) 6ט5 ;יאפויס
 טלפי 5) ידי hah 6טי גילוון ו') י5" הירסס16י1ו(
 ג' סימן ז' גע6מר המגר ,נרו גוס וסעעס . עלג ,נסגועס
 . האלהיט בחפץ היא אמנם שתנועהו : הי'ס ((ahופס
 ושנוטס ;) ;מז ססי6 כח,וטס סמסננ ממ"ע זגר "5יןר')
 ס5חרווס וססגס סגה והג"ח סגת טקסס סטמיס"0מ0
 ג) מסוגגיס טמסס סטמיס דסיי,1 , סנ)נ)יס ת1!טתסי6

nluI)mס(1 סנה ז'מ . טגסוe)Q שגאו וסטון , סטון 
 סנ)נ)יס fip,)n סג10 והד סקלן, מן כעלסס5י
 וקוקס ,וסטמט

~tnro 
 מטן לק 14וע0ס מגס 5.ן טפס

 ימיט , ג'; גטמט י"מ" מ;1,ס 16! וט OUUfil , הגזס'
 % ס! . פקע ולא : ע"ז( הסריס ,ג!ל0 ס' ומנן המטגי
 * סטמס 0מח סנטסיס סזגייס ;) ט) לק טגע טסועמי
 סמטשט כ! גומרו ג' קימן גהמיטי סדגריס מנוקיוי0נ6ר
 חס)ש , וא' מגחמיס 15 מפוייס 16 עגעייס 5, מלסייסימי!
 סשנ), (ocun ע'1 מוסח 17DD גני מע) ינו) יגמו;ו,0
 % ייקלע 6)סץ 6)פ פ4ו 51מיו לנגדו טכט0וווממס
ontoשש עצם טס 6פר ,ורם )קנ) טהטגו וק מואס 
 נחשו אשר כציי היהה QMen1 : גמ17גו מסע"סקיוס
 %סר סרס תסס טט"ו פ) סרגם העלו ופגית ר') .עליהם
 , סדגריס נטהרה סקג'ס)סס

 כמ'"
 ויל טס) )ן חטטם )6

 ושגרוס ונקמר , מכהת גירן 61טר ממע) גטמיס 5טלחשש
 0טהי0!ן מןד'(

~n'CDI 
 ג) 0גוי0 וגו' ג) 0מו01 סס) )נס

ono)סיס ועוד . וכו' אלהי ענין ושירשו : גירן %ר 
hpn'נ6סר יגרתי מיני מוינט עמן )סס טשו ט%')ו סי 
 יג6 סקס 06 )יע1) סריס ;) )6 ;י נדו) הט6 סיסס;'1
 ע'פ כיו 5)מ:5 וסגו1ניס וסגלות %רון סיסינו ,ויעו)

מדגול

-DD]

מיס 9פו הכזורי[ www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



הכוזרי ראשוןמאמרמפר180
 עובדיו הניעו ולא , ביניהם מהמחלוקת שקדם במה התנצלות להם ויש ,"אלהים

 שסייעו הגדולים התנצלות אבל . שהיו אלף מאות שש מכלל איש אלפי שלשת)אל
 , אותו העובד הממרה להרוג כדי מהאמין הממרה שיראה בעבור היהבעשותו
 היה ולא , המעשה נבול אל הצפון הכח מן הסרי שהוציאו מפני לעון להם)ונחשב
 לקצת מרי היה אך ממצרים מוציאם עבודת טכלל יציאה ההוא הענין( )ג"6"העון
 שלא להמתין להם והיה צורה עשו והם הצורות מן הזהיר יתברך הוא כיטצותיו
 ומזבח אחריו וימשלו שיקבילוהו דבר מעצמם( וג"6 , לעצמם )ג"5 "עצמםיקבעו

 שיהיי חשבו והאצמגנינים ההוזים מן ביניהם שהיה סי מעצת היה וזה .וקרבנות
 הכסיל כענין בזה ענינם והיה , האמתיים המעשים מן קרובות הסבריותפעולותם
 ההם ברפואות מועילם היה אשר האנשים והמית הרופא בחנות שנכנס זכרנואשר
 חושבים היו אך האלהים מעבודת לצאת העם כונת היתה שלא עם לכן,קודם
 בעשותו סייע כן ועל מצפונם, לגלות אהרן אל באו כן ועל ) בעבודה משתדליםשהם

 נחמדאוצר
 וסיס מסיח מזע סורך י1ס ):ס ינג'ס סייס חשדמו
 שקדם במה התנצלות להם ויש : ונמי )סטהמו1חלסור

 )מס גי ר') . נינ.הםטהמחלוקת
~JDP 

 מכר ממס )ס,1)
otpהסיס )מט1טווג:ח יורי  ויייו  קנזס )ספי יטיו פיר ;פס טמ(גו )(ס onhl~ ,ן15 5:ר סגו'ס גב, ט;.סס ט 
 6'ת . וגו' הגדולים התנצלות אבל : סרס ג(ממסלנמרס
 מגג) 1סט1נ'ס סגדו)'ס ו50ר סוס ידגר לסרן פ"ע)מס
Ilnoa(,ה"ה : סי', 5מ11מ הס גגה ההרשו למס סוס הגד 
 מ' ורקס :,כ"ס . המאמץ מן הממרה ש'ראהבעבור
 ג:'נ5 :)נסוט גר' , ס' טוגן ה61 ומ, ס'( טוני סר:ע-'וא5
 ה:') חמרו )מס ומס . גמ'הס סט1גד'ס 6ת ':סועטכס

 ר"ל , D'7D למס מגמ,נין 6'ן מיתות מגגי סג)גסור.דרי1
 :טוס פס טל פיחס לסייגו סנרר היייי C'1D מסהייין60'1
  מקנו , פוס  פ::כ פלייס 6:ר יפגירוס  פן פ6הפנכפר
 :סוכת 1(ס , מגדר להורי טכס :מסהיקין ט"ו וטגניממסיח
 :קמרה כדגר.ס )י 5מ1ר )1 151מר 16ה1 ו:61) הוזרסמום
 דין )גיח 15הו (oth'S ו5ה'( וגו' 71115 וה)כ מ6:מ1))'

 ט) גמשי: סיסים :ר15י  לסרן  הפג גן . 16חוזס1ק)יס
G)tUויירנוסו סוס במטל ו":.)ס ירו 6:ר ס51 פי ירט לפפן 
fnh, ונחשב : 5'ט 16פי כגיטם טילו וכתיל וכורכר 
  וג6סרן כפ': לפון וי והבי 0ט;,1 ר"ל . לעוןלהם

  הצפון הכח מן המרי שהוציאו ספני ו לסנפירו פ5ר0' סס4)י

ונאשמו
 יהורהקול

 ט' שמח כליו הטע  יגען 3סס or3 כ~"סר"נע סני" יו'. הגרוליס ההנצלוה אבל :לויס

 יפר . כסריס רג סנ"ון דמה לך "ופל וכחסהס"
 3גס כן טל , יסוך טסס כקטר נטרתס טסם "סרןכי

 3ו, ס' סה"גף למס  כן "0 )פסו טי וסקסם .חטה
 מטס הטס כקטר תיו סרגם טל" נטמיר סייג6101
 פכר, ~rO הג קרי bto כי וכון "יטו or גס .כחו
 "הר יהטרג hS ס' לכביר טוס טס פ" מטסוגס
 לפס וטור . רסיס לטגיגיג: סטון "לסים טפלהטפו
 ו"פליכסו "יתר סו" כי לפסס, 3עווהו וט ס1כירל6
 כעבין ט"כן ~o:ha, דומה סמטגס עיןכ6ט

 נאו כן ועל ט"ב: לסימן . וברנו אשרהבמיל
 כיחס סיהס לי סיעו .  מצפונם לנלוה אהרןאל
 : ה' קזוס )"סרן כהירכס תהון ימו  5יךלינוס
 היה )6 מ"ר כי רע . בעשותו V'1D כןועל
 ntolbo סעכו7ס מן י5,1ס מי17 סמ13קס מעג)כעסן
 מטספ ומיזגי פלס וסוס .  נכסייחו )סייעהמכיס
 פפנך ס( קרים "סרן טל פטולופיו (Stpnעירו

ול:רהיק

 ספגם ימינו ה( י', כסינון מהגר רגרי פסיהם :סיס כפו יסר6ל גוי לנו 6יר סיפונם g~'p %כגל 1ס 3המ6 ישו h)cי"ל
 מ(ס :יחס , מכייס מחן סט)ון 5:י י:ר5) אכין 6)ס ~'t1Dh "גה1ג וט להקן גק: ומיחס . כ'ס גסימן (6הטתיהתו
 והגותו :)" כדגריכ המגר סגג );ן . גיוס ט1ז 1ט5ר מס ססנ) גק)1ן 15תס )סמ,ר גיוס למרי החיגו ס"מו,ס :ו6ת"הר
 . וכו' עצמם יקבעו שלא : הטנ) ט) מפגרו וחן ממכריס eh~iln :5) :השו רק 6ן , ממטיס ohti~n ") )עג1ד ס)5ימס
 דוך arth וי.גין :גל  etrJ לכס ישיק ג5וו:י ט;)ס גי וחגו גרפס גע,ס יחס )סס )קגוע )גס מ)5 ;י מקז נו6)1;(6ק
 יכרום לפס ":ר "1 גיוייס בסט :פיס וסוגרי יהי1יס  גלב סק:ורס פמפסס (oo י"ס סר:פפ ו51ס , ס' כגוך כלידסושון
  כענין : י' יגור נסס ירקי גויס כי ויה:גו nnlsr )ורות ליס )ספ1י5 ולגיס שנפיס רקיפ פ.י לותרגרויוס

 ליל "רוגב תפליט יריס"יכ ייי גגיהו סרופ, סייס גפם . לכן קוהם וגו' מועילפ היה אשר : ט'9  יפיפן . זכרנואשר  הבסיי
 היתה שלא עם : 'פילו ה~.ס רגיס bh 1%טיליס :6יוס די ל6 גסס י:%י:  "ופן ינץ ל, ":ר ייכסיל ניפ,בטיסן
 המגיס סי1 5ן , )גמרי 'א" ו,ענ1ימ (lh~'r )סס ,קוהו )5 טג'1 סהו1יס לפנס ליס  :)פי :"ף כלומר . וגו' העפבזונח
 י:ר6) חסין rJh :חמר כמס ס:גר6 )ן5ה מקייט סמ;ר5 ו):1ן . ט1גיסס גהרן "הס סמק סכג1ר )5) )טנ1ד 1":סכן

 ומהנטו )5 ס1ד6י , ססי6 ",גרס ט) כסגן ס' ננוד יכירו מקמט רניס ):וו סטפן ,ופר  ככייף , מוריס מלרן סטיתך5יי

 מיהל לרגן נפרק למרו ;') והגמיוו . O~IIDD סו)י5ס ס61 , )י)ס גין ירט טוגו 6:ר 1;ך ~Qg' ג' טי5תי;1 נךגי
h)nShר.) 5גסט)1ך וי'ו:( 

 . ט,כ כליס, יירעל  כל י1נ5'סס וההייה שגרן( ס"ס שמוך יק נגנז כעג) 5ה יגרו כ)"
 ינוו כי לכס יה:ג לפקוס כי הכגו .  בעבירה משוורכם שהם  חושבים  היו אך  :גגכן: ספיר להגוי קרוג11י

 ;כוס נקי עי ידט1 )מטן . בהוצאתו ונאשם בעשותו סחע כן ועל : לוס כטויס )ורס רוך ס' 05 לפגורפגווס
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 [18 סודבוזף ראשוןטאמרמפר

 הוא ההוא והדבר . המעשה אל הכח מן מריים( )ג"6 "מרייהם בהוצאתוונאשם
 קל והיה , האומות ברוב נעבדות צורות הזה בזמן שאין ספני בעינינו מאדגדול
 חמאתם היתה ואילו , אותם לעבוד צורות האומות כל עושים שהיו מפני ההואבזמן
 דבר היה לא ולכבדו הקרבנות בו ולהקריב אליו לבוין לעבודה כרצונם ביתשעשו
 "ובחירתנו בתים טעשות היום בו נוהנים שאנחנו מה ספני בעינינונדול

 בהם חלה שהשכינה שנאמר ואפשר , בהם והתברכנו להם ונדלנו אותםובחרנו( )ג""
 נכרי, הזה הדבר היה קהלנו להתחברות הצורך ולולא , סביבותיהם חוניםוהמלאכים
 בתים עושים שהיו משתדלים באנשים מוחים שהיו המלכות בימי היהכאשר
 זולתי יגדלו שלא כדי אותם הורמין המלכיס חסידי והיו במות, נקראים היולעבודה
 בה נכרי דבר היה ולא . בה צוה אשר והתכונה היולהים בו בחר אשרהבית

 יהורהקול
 כ! orl . מכיעור מן ט6טטר מס כ) ממס1)סרהיק

 )עס1ח סממריס גלוי מכעס "סרן סחנ!)1ח הינהעם
 ר.3)הי הכידיו )כ) blo סדר כי כה31 מלע3כס
 (nn PeDI(or3 tlSS י0 עוז , )מעץ שגרמכריס
 )6 , ,רם ע13יכ פסו) סמן סס61 כמעסם סיססליקו
 והיו , ס3ו הממר מעגי ועיקר ג)) p~r) 115היה
 סמנת 5)" . מהטווס נקי מססהן)1ה מכ1!קוהידיו
 מהסכה 3עגיוו היה 1)6 הותי! מוכהה )נקחמקוס
 ;הטה כי . בהם והתברכנו מניס: גסוסע"נ

 כלכס ;ס6סנ"מ,עוהס
-kh 

 : ס'

-WDS1 

 שנאמר
 הנס ססיהס כמו . ה1' עליהם חלהשהשכינה
 כסרה סהמ1) ג"כ סחטנו 1גמ1 , ועזן "30עמוזי
 וסיורך סטוטע ס' כזכר , מטטטיס 1,ג, דכריס)כ, הניח חגגה . בה צוה אשר והתכונה :העג)
 )יס"6 טוהר כמו , ביה ה5ר והכווה מי1תיס סיט)

 מיי 3כה3 סג,כפה(
ro מ)"ג1ח כ) הכי) ע"י 

 כס סגעסוה וסעכודות סקר3כוה הכונה בס .התכניה
 כ)ע)

 נכרי דבר היה ולא : 1מנוה1 כ' סי מ1!"
 הסקס קדוח ע) מורס ה נס . 1ט' הצורותבה
 הקרס כעטיית מעון עכס 6ין כי , בו נכט!ו5טר
 )ורוח ס'ו כמקוט נס טסר' , סטה6'ס ט'מטנוגמ1
 טי על ונעטו ב"י) tJPJ(o יקרב )" ווכר' ,ר,כ)
 יי% סמרי וסרט  ימפה  טיס 5נ! סללתי.סריי
 ססלריוס סלילות  כהסוס , ליי ל% 5סר רנרטסייס
 11"ח . )מעלס גמ1,גר ה"מהייס סמעסיס מןקרינים
 )6 6)) יהרו ס' רט"י ד3ר5טר

 toSh "חי העסוי
no?'1כ6 1י') . 1נ 

~toro) 
 ע1טס ס6הס הכרוכיס ע)

 פל יייו פיט טסי)עסוי
  לסי
 למרוסס  טייחם  טיס ,

סל
 53 וסג 1")סי . כ6),סוח )סני  מן ירי  כסי
 6רכעס עטית ט6ס , טויס ע! 'סיף ט)")סוסיר
 חימר ס)6 )גס העסו )" . וה3 כלזהי )";י הןסרי
 מירט1ח גננתי כוסיות גנחי ילו3יס עומסכריי
 תעטו )6 נקמר )כך עו!מיס ככיח מוטס סביכדרך
 מרי קסם הטרח כי 3)כפ נחן )ס1ר1ת . up( ,נכס
 ")  סמ1ע לכלתי יס'  יפיופ מי %ת "יט ימרה05ל

דיריו

הצורות
 כהמדאוצר

 ,ורם 5י,ס טע'י )ומר . נעבדות צורות הוה בוטןשאין
 נגר גי , ph1, לזכייה סיט תוריד סתמים )מתגתסט:1יס
 סע ססס ג'מיס 5ג) , כקרן מן כהו הכגרוף ,כרחו0מ1
 שעשו חטאתם ה.הה ואילו : גסס יני)יס ס15מ1תג)
  'Sh1C סטו )6 5י)ו נט,מך סנט גלמי . וגו' כיצוגםבית
 וסט מ,כמ וגו רלונס כפ' י,פ  ליש  ג.ויפ  פיו ר9 יפול%פ

 מטע )כזריז והמניס מזטהס גזוייס קרגווח oaמקרינים
 סגרי1ה גטיוייע כ"י סיס )6 וטג'1 ורם יעג1יס זרר6 1ס גס hvlt'שסיח

 ס6י
 1מסהחויס קונו1ת מקליגיס טכי1

 וסמ1כמ כגיח כוהלי וגד 1ק1דיס clu~lil סוס סגיה)עומה
 ח5מר1ן וגי רג:;ס :"מר כשין , גגסמ"ק שטיס טסיוגמם
'Shיסורס ויהמר וגו' ס61 כ)61 געה:1 6)סינ1 ס' 5ן( 

 )סטהמ1יס רומס )שמס סגדני ומוגה גיח ,נד:ססטתה1יס 1ג1ז6י י'מ( ג' )מלגיס ח:הה11 סוס ממוגה );וי,)'רוט)יס
 ובחירתנו :  JDG( כפו  יוטפ ניף  1פ  י"ס )טנ)וטג1דס
 05 (1ISU יפיוין  סיבי מקוס נ) )וו ג1מו,ס 5וה:1 .אנהם
 ס) טר1ימ ג:י:ר5) סר5:וניס ג.מ.ס גן ס.ס ג,6 מס ,ס'

 ושקדט כ;י1) נגיה 1)ר6וה )ע"ת י11 טסג)5דמחס
 ביהם ומ:גהיס מנן)יס ":ו . להם וגדלת ::גיר1ס,יכ
 e'hru ":הזו . ana  והתברכנו ו סקז1: מקוס "והבוקורין
 לטיפ ושהטיפ יירפפ  בי1כ.ס ה,')  וגמ"מר ,  מכסגרכוח
 בהם שורה שהשכ.נה :  יכיס  nct~h  פ:עימהינכס

 , ט'"( ג'ט )זף גמני)ס . סב.בות,הם חוניםוהמלאכ.ם
 ויסיג וכף גגוי:ה6 יחיג ס1י ז:מ1") הגוס טון :ססמרו

hull~,)6יו יין זל, ריווה  תיו  ספן ,  :כינס 5הי% tlh)D  
 ט)וג 1:"'נו ט)וג רג:'א );1,1 6מר )'ס מגטה1 1ק6ס:י0
 להתחברות : ע"י , סגק1ס1 )סו 5מר מי מטוי ודפסמי

 הדבר היה : סת;)ס 5) 5ז0 גוי קיג1ן מק01 .קהלנו
 עריס )וו ,גהר :"והע געי11,1 ור סערן סיס . נכריהוה
 נגיח וכמגיוס סקנס :;ן ),1 )סמ:.ן גטן ומקנסו6נויס
 גזמן . המלכות כ'מ' :  ונה.יהנ1  ון:י. "1ח גג! ),1סנאי
 באנשים : "ימחט ט) טסט געון )'ין") סמ)גוחטס'חס

 )מ11ס ג' 1ה1:ג'ס מהה:ריס et:)h גלומי .ט,טתרל'ם
 קרגו1ח ט)יכ )סקיינ גג'הס גויס )סט 'ט:1 ;' )מס'הסג
 יר.ויס מלגי 5.1:יכו הורכו גמ1 . השלכים חם.רי :)ס'
 גסשר ג'נ( (or, ט1ז סגמ1ה, 5ה מכיר ס51 י'ח( )מיגגמ'ט
 גמשם . האלה.ם בו בחר אשר : 'הדס מוך '6:יס1יגר'
 . צוה אשר והתכונה : סמו:יס סר סכ61 :ס גנויטיסים
 ס' מיי גכהג סב) :גדין 1,1יה 1ל1הג גהרן סמדס"סי6
 סוגית . וא' הצורות בה נכר. דבר דיה ולא :ס:ג')

 נזי מיטת )עשה 5כ1ר נרין6 גיס 6ף 111י וגק , סנ,קדט ,ניח גמינן גו1גיס )ורוס אנו :סרי , כחוי 5חר סוךחסגנ
6דס www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח
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 האנשיפ ענ'טו( )ג"6 "נענשו זה כל ועם . מהכרובים בהם הוא צוה אשרהצורות
 טכלל איש אלפי שלשת כלם מספר והיה , והרגום ההוא ביום העגל עבדואשר
 האש ועמוד עליהם לסוכך והענן למזונם לרדת המן פסק ולא , אלף סאותשש

 נתן אשר סכל דבר מהם נעדר ולא , ביניהם ונוספת מתמדת והנבואהלהנחותם
 וכופר להם והושבו להשיבם והתפלל משה שברם אשר הלוחות שתי זולתלהם

 : ההוא העוןלהם
 , בחלומי שראיתיו ובמה בדעתי שעלה במה עצתי עזרת כבר הכוזרי אמרצח

 במעשים ר"ל , אלהי בדבר אלא האלהי הענין אל מניע האדם איןכי
 אפילו משתדלים אדם בני רוב כן שהוא( )נ"6 "היה לא ואם . האלהיםשיצום

 נחשראוצר
 , ,1)הן "6'6 גנבות טייס טעו סגוכיו0 גסי ווקלי%ס
 יכח.ג גוג.6,ס קמן נסס טמ161 גבע( )יף גמגמךאמצו
 :גטג1דס 6מר יטע , ""( )ימ611, מעע כמקדט )מס61סי
 ענשו : ג,וד1ה 6פ')1 ור גס מדגי 'סיס )6 סרן'ס %ס6סר

 פסק ולא : סטג) 6ה סטוגדיס סרגו )!' טגע .ושננשים
 ס;) , דבר מהם נערר ולא סי , וגי' למזונם טרדתחטן
 עג) )סס עבו גי 5ף , סגחוגיס 11') ע'( )ג,התיסכ10נ
 61,ו0 ייטבו ממוריס סטרך 5סר אסיך ,ס ויזמיומסכם
 Tlnu 6ח גמיגד שגסס )6 סיגים גידומן 0061נזולים
 ה5ט טמ1ד ו05 גזירן )ס1מ1הס גיומס מטקסס סד )6סעק
e~bסס )איר( ורונן , 3ס יעיו 6:ר סדרן ו06 C)tp~ 

 גבו )6 ס)מי0יי.ס מכיו )6 גמיגר onhb פאיייועיס (ehri, בכם ו00ס ומיס oalnn מ,ע0 )6 ופק'סחיר( :וכי ע)יסס ומספם מהמדע וגובס )וסייגו )סטגי)סשחס
 : ס'ג , ג1;1 !6ורג)'סס

 , ספי גר' ההק"ו סמ1סנס סיגר טור . עצתי שרתצ1ץ
 : "1( הלטיס '0ן ומ' 'טן ,ג016 ס'מלסגן

 סיס 161)' , "געו מכד סס6מ'ן פס . ברעת' שע"חצנשא
 סוס יכווין 6מת0 ג'אמו סריס קוים גס גממטג0וטסות)
 1UPn אל : 3ע,10 ומס ""ר %י 1ttao שים טורווסלמס
 ס"י)ו . כן היה לא ואם : טעו ומסדו ס6) תון .האלהי
 06 (VUD גסט0ר)ו0 יק ידועים גמסטיס ס' מא 6ין%5ר
 טוס 1כ6טר לבסיס קרג0 יחיג טיסת טין ג6,,ם יטשס'

 .  משתרלים אדם בני רוב : 6' גשמן 1PS1h1ספי)וסוף
 , שסיס )טס וגון ג)ג מטטיס )טס01 מנקטים טקס גסיוג
 קנבוס: )ו וסיוט ג1' מק"ג גיי )ו )קח0 פסדו י' h'kn!4פס

אפילו

החוזה
 יהורהקול

 האנשים נענשו זה כל ועם : יחגו 6סרדנריו
 1DIS גוקסו פכו מי )קר06 ע)6 ט6 כוס .וכו'

 , כעץ הט6 6טר ע1ן העג) כמעסה OtO ס)6מלהר
 כעס 6תר כן ען . כמוהו ממור כע1גס )עגמו ,ה)מה
 . הה61 טייס 0עג) ע1כדיס היוחס מטוי געגעו וסכ)
 כקהי הנרוח r"D ע1כדי עטייה כי טהקומגו )מסורם,
11וי

_'obh , bl)D (ימי קרכי והן . !ע"ג נדו opnn 
 bpn והים , וגו' !ך תעמס 63 46הס מדגל הקו)6ת

 .כומרו גב)) זה וב) . שמור )נ11)0ס ע)יהסהנדי4הו
 לרדת המן פסק ולא : ההוך כיוס הענ) עבדו6סר

 כממרסס ר3ותיגו נורו כך .לטחנם
'rp- 

p,Db וכממי 
 וגהחיסו הלכוהיך ובכס וסמן סלח ל גה0י6טר

 (Sbprnt לרסיס ס' ג6ס וימי )ימומ )רימ)טניהס
 הנק )סס ירד סענ) 6ת טעטו יוס ו") כלמרס ,ס"(
 ממורט הן . טסק )6 מחר כיוס Y'etbt , )טויווגלזגו
 מסכה עג) )סס עטו כי 6ף ס'( מהמיס blrPכמסר
 מטיסס ומגוע סיס כ67י , מרייסס מועח )6 ומגךונו'
 סיס , 6)היס 0' (ob ויסי 6מר כקן 6ף . מגעה1)6

 וס עם ממכר 6ו!ס . ע"כ , מ!ירז מסק 1)6הנמס
 כחורש )6 6סר ית' מעטד0ו )6חס כלתי ע)לרטיה
 : מגעת 1)6 הטיכס )מסע סיס כתי 63מרו מדרגט)

l~vaלהנחלתם האש ועפור עליהם לפוכך . 
 )סוכך וכעגן5מר

~O'SD 
 כהע,וחך( )ס' הכחוכ מן

 יחס ע)יהס 0' ועגן , ה' מהר גסיעתס מטול%)
ODD))כחי3יס עגגיס ו' רט"י סס וכחב , המהגה מן 

 סגמוך 06 ומנכים סגג1ס ממיך , )טגיסס וקמך )מכס, vnbt , )מע)0 ולמד , רוה01 מז' 6רכעס ,שפטעיסס
 תמו , סכוך 'קר6 ס1י מן נס כי , העזן עויג' כ) כ)) , )סוכך כקמרו והגס . ע"כ , ועקרכיס גמטיסוסורג
 4ק וסכך, מסך קלוי מכגגד כין )מעגה כין ר.מנין דגר ש , ר.ממ'!ס טללת רומסך סרכח ויקה) ט' לס"'טס0כ
osoדרכך 6ת סך מגגי , נעטו , fp . (161 יסוכך )6 דגיגו עיקל כי , )הגמו0ס 6מר ס6ס עמוד Oto e? 
)60י

 %( לרנרימ 510 סרר  וכתוב , )')ס 6ט ~מע"ס 'כסט העגן חמיך 'סיס ק כ6מ1ל מגיי0ס כגדעת גסיך
 : ודפס ו3כגן 3ס חיכו 5טר  כררך לר5ותכס לילס כ5ס למגוסכס  מקוס לכס ביר כדק- לט)יכספסול
 נפנסגמ תהו על סשיס 05 יקיש יזיח 5וש וזחי 1קס סי0ס עיסו . גו' עצתי עירת בבישיקז

 מ"פ יינר ודגר . לגו ממסגות פס ססכיס יסתליס , 3כיתיהו נרלס מעסת טס טיסיהפטסכח
 רגוםס לסי , ופי לדעתי יססכיפו יכוי ההגר פסטגוח והיו לאפר 5י סיפן ר5ט כיתור לדגר  ל0%וגמר

 כי , ספטיסס פהטגחו  קיוס לירי מטניסס ל53 טיגיס 53ופגיס דפס לתריו כן כי , טתס כמנכרירשתן
D)Dbיכו'. כן ריס !5 ו5ס  53תרו לקה  מוסיף סוס סרור גירור ופל עליין. לוכח רכתו טונה DDn1 
 ב"ו פגז געותו  פסופפח פהסגחי סיתם כגר סמלוס טקורמ !מתו וכו' ברעתי שעלה במהס5מר

טספיתחיך
 גיר סנדל סיס מיי ל5  תכן . וכו' טשהרלים ארם בני רוב  בן היה לא ואם : 5'  כמין.

 נסססר4ג1 ליס גסיי כתו  5יייס כמדו )הההכר מסי שיו חורידים כים היי כי . י11)ה1 מהיה חויה  יוי1דיו
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 האלהים מדבור בתורה כתובות כלם תורותינו כל וכן , הוא כן החכר אמרצם כ וזולתם והמשנים השמש ועובד האש ועובד והקוסםהחוזה
 במדבר בקבוצם ההוא הגדול להטון ונתן משה שכתב וממח , משהעם

 אצוה ומצוה פרשה פרשה להוראת ולא לקבלה בה( )ג"6 "בם נצטרכולא
 יהורהק%

 וגס . שטיס המה 05ר מוו)5כהו 5יט 6י:הטעו!ק
 ID'Q כסגי or )עמה מכריו טיה;ט5ו כמו , 1ה:!ט51
 טסו וככר וכו' הט')וכ1טיס דעת 5נ) 53מרומ"מ
 יעויין , כס) ו,ה 5מר1 עז , 1ג1' והסגרך ההקטה6)

 ת"נ כימן גט)י0י מהכ6רח הקת והגדנהטעה.
 1הכגר6 הההה;מ,ח כי כדגרי )ך הקזמה' ה)6ג"מר1
 המטניס )6 והע , ה5,היס רקן ה! מכיל 5,גנ1נהורס
 מהריס והנג,ריס הרוהגזה ומכ"י הקרמות51נטי
 . ה5)היס 5ן )סהקרכ מטהך)יס. כ5ס ג;יססובירטי
 5ס כי et~iho 5) מהקרנים סין 6מר;1וככר
 סיעורן יווה סהו5 כעכור עגמן. ה5)ה,סגאוה
 וכקמרו . ע"כ , וכו' המסכן כמכסה מהיה כמווכו'

 נריעוהס ע) סרס , וכו' והקוכם ההוזהאפילו
 מנדיר ה61 'וסקוסם ההו(ס גריסיה י5י!י . 5!יס)
 ה6ט עכזי וגדעיה . העהייוח גהקה מ)5גחסיד

 קטטר . );נרקיס נכריה עכו7הס )הוה ה51מסמס
 כמו ומסווה" סכעי דבר ג) ינמר ידם סע)אכניס סגי סיוהס מאי סנכר5יס יהר מכל 6,,סיכר
 המ5מיניס טהס המטייס וגריעות . 6' כימןטכהננו
 ככר )כור5 ט3ודהס היש עס כי הוnvl~h 6גפי
 0' כר5טון המורה ,כר וככר . הרגוי כענינוהכניסו
 סני סט סיס כלמרס הו6 המלניס ענין כיע"ס

 ההטח וקין סההת1ן ההומר מ;סינ הקהי6)והוה,
l~DP)כתנות ונק כנ)נ)'ם מנהיג ומסגי , כגלנליס  
 . נהיתי)טעה

"131 
 סג1ח כטהי )5מר המטניס הכיק מי וגי"תר נ' סימן כרביעי ההרר זכר יכ5

 : וכו'ק17מ1ה
 כעין , מטחינו ר') . וט' תורוהינו כל וכןשבפן

 הנוגמס הורת 511ת העוכה תורהי5ת
 הורפ וכה הלכס הורה 611ח סהג6ה חורהח5ח
nsrהס)שס Dn~vl סר16י 1ס!ורוח מגיח נעגין !"1 משן קמרנוג'נפר כי , וכן קמרו ויהקטר . רכים 
 הדכר כן , ה דלח )6 מקוס טן !1,11 כסס5טהת
 טיעורס 'וזע יחכ' ה61 כי החורה מנח D1b'נב)

 ומ' ה'אלהים מדבור בתורה כתובות :כקמור
 , ובמרס טני0ס ידי ע) 0הכחי03 ר") . וכו')ממח
 והו6 וכך ק. כחוכ 6 וקומר קוהו מקרץ הס"יג6,ט
 כע) ע)יו יסית כקטל כריו הסטר ע) מטיוגוחנ

ותכופף
 נחמראוצר

 ומזונדפ ט61 משוח )סס 1הוו,כ oolnt גכקר יגלו"סס פיח , 6דס טגנני סגרוטיס ססס . והקוסם ההוזהאפילו
 וי30 ג,גיסס דגרי גן :)5 ן51,ס :סס "4 , טת,דוחגסנדת
 מסע ויה . והשמש אש ועובדי : יסגדו 'ג'יו6:ר

 : ס' ימין ועימ1ח יסיגו :נ,ס והמגיס (cnh~t נניסססורפיס
 סמורפ טהר ונעוין . 6)סוח גטני סמ6מעיס סס .והמשנש
 , גג!נ!יס הלוי פטלו ומין סחהה1ן יחומי מ,סינס6הד h 4(~m ";י ;ים )ומר ג;פירהס נעו גי D'U פ' ר1:6ןנהוק
 . כתמהון גהומר חקי "טלו 51ין הג)ג)'ס מנסיגושר
 6)1סג) . הלניס מין נ'ג וגר ג' סימן ד' מעמר המנרוגרגרי

~thvnD 
 גטג1דחפ- כמס מטריהיס סס גוי:1הס

 מקסןוטל 6וס גר' -למטט' !י5' ?" ג1 פא. כןצמ : oftn 6)היס גוס 1!ן 161ה:1 טהה )ג5ריידו גו)פ 51)ס , :מהנח בוגט )שיג נהבנס , גיר5הס .ומהטכ;'ס
גד,1

~)he 
 סוסגפו ונ! ומחת 1נמ:15 וגמ)גו:'1

 ועג גקגורס 6:י 1סקיג,1ח ו,ורה1 הגית גצן טפיליוגפיע
 וגעתן , סטמיס מן ס' מ6ה בורקס נסין ס;) , ס' גג1דטגי1ת
 וגלש , מ'מ( )יטט,ס וגו' מדריגן ,תועי) מלמזןסגה1ג
 סג) מלגו גיוס ~olh הסגות ת"ר , סקנס 5) ס5דסיג6
ODO: גוי ס1הנות ג) . 1ג1' הורותינו כל וכן elh האלוחש טרבור : לוו ,6מד ס' מיז גנחג ס;) פ'מעטי מי 
 ואו גן וגו , מסנוטי מרס מחס "סיס פיע סיס וצר")6 גנונן רסג גגיל~ר סיס סג) ס' טפס מס נ) . סשהעם

 61עיפ 16תס. נוס 6:ר ס' מעטי מגייס מייממדנו
 נכונר סיס ,ס , ססכ1קיס (cinfn מיצוקת מ,",1טגה)מ1ד
 ולעך ומאס 6דס :גג,י המונהר סיס הס61 נזור ג' ,סרגם רמי כגס סס'ס נדויו ט'ס רגיש מטה 7טת נטרןזעתם
 גיל ליס "למרו ;מס ומחמטטיס, סי)גיס מזורותסיו

 הוטס ס) ;;הש סהומ קנס סיס סר":ו,יס 7ולוחמטגונן
 ן תלקיח מחע גמש 61,ן סי;) ט) ;;המו ס5הי1ניסודורות
 וסיר כגורע דעס דור נסיו . ההוא הגדול להפון :ע'כ

 לא : ופניקס מטס טס 6טר c~lnon ס7י;יס ג)מג',,ס
 יתל , בה 1)ו'6 . גה1רס ס;הוגיס גריניס . בםנצטרכו
 . סגכתכ כהורס לסע-חוגים סרכוריס מסרהבת יכל מגיגיססיו גי , וסמ,וה סדג1ריס סירופ )קג) נקומר . לקבלה :נהורס
וגי

 פרשת להוראה ולא : רסס פירט ט)6 קטן דגו נסקוט)5 י15ע , ינגורס מפי מגס )ים מגיד יג) סס טגס) קירס
 מיוחס יטש מסי סרםס גב) )סווגן פריך סיס ל6 .פרשה
 וגפקיי, גנכויס הליס ויט , גירן חלוים מקוח 'ט ;י ,טסג
 מצוח. ומצוה גנשג: מפורט יג) כ' סנוף, ונגוחויה

וק

 )6 וסגה . הף דע-יא הנדול להטון ונתן : המנוס כוגח נמש קמרי גר!וגו המלוה הינכר )5 , ית'י,ווי
 סג) קכ)ה מטונה 11 5ין , מסיני הורה קב) מטס ג6מרס הטכינס מסי מקוכ) הו6 נס טיוח ועט .6מ1עי כרי וחכמה 7עח )סס רכס מטה מסי כי . וגו' לקבלה בם נצמרכו לא : טרסומו )רוב סקפוק כוסיס
 המרז כרגולה מ7רגהו שגס 1b(o נתברר ככר כ! עגמה, הטכינס מסי טמע כקינו )ו ימטכ מליויטומע
 למיס ססו!רט עו סהומום ממגו המקונ)וח כהן ר.מטח היו nbf נס qb הקמל וסמק . וגו' וכמע 6ההקרב
 פרשה להצבאת הוצרכו לא כי אח )nbr 6 הנה . כע;ינס הנכרח הגיוס כגי5ור )גס סירהיג גנחי71ק
 ש הנטיס מסי )מך היס מסה , מענם סדר כינר ת"ר , כעירונין (") כנמרס ענש ממס )חח סכ) כי .וט'
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 חשיך צד ולאיזה טקזם ובאיזה אותם טקריבים ואיך הקרבנות תכונת( איך )ג"6"ותכונת
 האלהים מאת בביאור כולם חלוקות, ממלאכות ונתחיהם בדמם עושים ואיהנשחטים
 הם אשר הטבעיות ההויות כמו , הכל ויפסד קטן דבר מהם יחסר לא( )ג"5*שלא

 מעט מכשול יארע אם אשר לדקותם, הטחשבה תשיגם לא דקים מיחסיםמתחברות
 או ההוא החי או ההוא הצמח היה ולא ההיא ההויה נפסדת היתה ההםביחכים
 או מופסד אלא משל דרך ההואהאבר

 נחמראוצר
 : סיף ג6י מגהר סי) תסיס גמד כמוס מנייחיגו

 סנגמריס וסמיניס סקרג,ות והוכן 1'1ר . הלתבנותיחבונת
 . וגייס () שומן וקוס יותר 15 (;ס גן ;קנס 15 ,גר)מס
 מעסיס מ)ג1 )1 )גרות זרכ1 (elh )6 גי מגו5ר שופג)
 ואיך : S11A 15 קען דגי ג(ו0 ס' 5) יחקרג (גססומנוס

 וא' הס' קרנן מכס יעניג גי olh גב'" . זוהםג,קרינ,פ
 15 גוי) ג1)ס (ס'6 עולס ממס ו6י,ס . )ר11;ו 15ה1יקליג
 . Q~pn ובאיזה : קרגן מיי (5ר 15 ;5ג) ססג(רסיפח
 גט,לם גמ(גן 15 סגהירס נגיח ס' גו יגמר %י מקות610
 ;קל6 סיס סמק,מוח 6)1 1111ה , קדס.ס וקזזי נסיג))6

 , גוסכן סהיטהן קי(יס קדמי . יר ובאיזה : מוןפת,ע'
 . נשחמים ואיך : גטורס מקוס גכ) (מקהן ליסקו(יס
 עושים ואיך : נוי( )דף גוגהיס הזדמר (רח גג)יטמיטח[
 , ס;חמ,ס סופגה סדר . ונתחיהם : סרס וריקח סדר .מרטם
 : וגו' וגרעי1 וקרגו וגו' סביל 061 סרקן 6תימ'ס

 גמט(ס סס ויניס חקקי סוגם . חלוקותפמלאכות
 ס' סטשף סג) נ% . אלהים מאה בבאור כולם :סדנ,וס
 ושסר קמן דבר סחם יחסר לא : סקרגתס מטסט )עלסרר
 ועינין גורס סס סריגטס מיסטי סגסדר סע;י,יס גו .תכל
 ג) ממו קטן דגר ימסר 051 הגייו 6ח מעכג ולמר )וטוט

 (,הסת מס ג) . הטבעיות ההויות כסו : חסדמשין
 מתחברות הם אשר : טגט ס;קר6 מדגר D'U נטושונגרך

 מהימס געותנו סבר'ס טגר6 מס ג) . דקשסחוסים
osfns:oוקח יגס ומס קר (ס0 5יכיוה מלרגע מח1גריס סם 
otscnJ~סימום מקז 6מ;ס . היסודות 5רגטת טגעי 6מר , 

 סרגם מלהנס נקמי דגר גג) 6)1 )6יג'1ה 5(ר סטרןר')
 )1 סכרין (יסיר 1הי ,מם )ג) סמסטר ספי הגמת נ,יתכפי

 . 1)פרטיס0 )מי;יסס סנגר5יס ,גך)1 וט ומהמח , 5)1פ5,ג.וס
 רגיס מסיס סורגנו וסיס1ד1ת ~mwth 5)1 מלבגטופס
 5)1 שאגיס וע'; , מקטר 5ין גמטע :וניס ופרכספ6ד

 (6ין עד מ5ר קטן גהוק 5מר ג,ממ מריכו מבהנס שג)ממ מקוי Sh סמום סגן ז'מ ויסים . מ6ד יקים )נרקיס;הלריס
 (יכיס סטוי וט 'גרוס וטג'1 , סוס סק1ען מסנהסמהטגס
 גערך סמוי יטיס ו5ס , טייסיו גכ) ממו ;גר) שהישמם
 או : ססו6 מהי 15 וט ,מם יהסוס 1)5 נסיד סג)וט

 סיגר ר') . ההואהאבר
 סנגרי

 יתסוס 05 גג1ף 4ט1)מו
puoמופסד אלא : פט1)מו יחנט) גסרגגתו 5(י ססגימי 
 כארן גפי ס()ס גערן סוגר ;גר5 גגי 05 כנס . נערר,1
 1גגל הקר 'ג( , סכ61 סחין ימסד 5וי טרגי נחסר ו5ה'1נו
 נעדר סו6 5,י עילו ;()ס )6 ,ונר גטרס 51ס , ויהרסימית
 . וגו' הנקרבת הבהמה תנותח איך : ג% מחסווס51ינ1
 , );חמיס מ;יחהת נונס 1סי6 ):הסס 15תס אחה ,5מיגש)ס
 (הי ו6ס סקרו סט) סמ)ג 5ח )סטיר לק 1וסוגם)מיס
 ס6)יס גגג( ,ס ט) הוסף , כגגו ג) סיוהרס ו5ססג%וס

תמימס

 תנותח איך נזכר( )ג"5 "וכר וכן .נעדר
הבהמה

 יהורהקול
 הפל לסרן ;סח)ק , טרקו מטס )ו מנס שרןגכנ0
 , פרקם מסה 3הס פנה כ;י1 נכ;סו , מסה )סמ5))ו

 4מ6) ויהמר מפה נימין ")עור יטר הסנסתרקו
 נמחש צ לרקס מסס )סס o)c וטיס נכנסו ,להרן
 WD )הס סנה כעס כ) כסו , )נידם יפכווקנים
 )מז כמכד וכרטס on~b ו)6 נמס. , וכףטלקס
 631 כסלע. ומצחה מצוה כ3 ג"כ 5ג) : כב))מטו
 טמעו ממס כ) ךקזוקי כמגב קחי 11 5ף11

 מס-
 . הקרבנות ותכונת : וכו' הקרג;1ת כהכרה :~otOכמו
 תקריבים ואיך : 1כיונ6 ו)ט)מי0 )מטחיעונה
 מיים )הקריכם סמיסס קו07 11 הפיכס .אותם
 פ)6 יורם דבריו ובהמסך . )הקרגתס ר.מיומ7)מ-0
 הכיקור וסמך , המוכה גבי ע) סקרגהס ע) וט6מר
 סו6, ע) תהה 51) . הקום ובאיזה שמרו זהע3
 כי , חפמיסו עיקר )ס' סהךפ כרכל )17ןסיוט
 פיחכ% כמו הקורס )נ'16ל המ51 דוגמתומרכס
 נם וט וטס . נודחס וכמקומות 1כ"ו כ"ס סימןנסני
 מוצד 5ס) טחם 6) יקרירו 1יקר6 פ' קמרוכנגד
 , onth מקריכיס 51'ך 53מרו פכרן נקמר % .ורוש
 , מטס וכגיוס 5מר 51מ"כ . כקמור היים הקרכםע)
 מוסיף fir 1"61 וקפי . ססקרגה 5) המיוהד המקיטע)
 קוהו וסהר יקמרו . צר ולא-ה : ר5ס1ן שיןע)
 , tDD(' )מסס הרכס פהיטס דיני 5)1 .נשחמים ואק- : 1כי1)6 ס' גפני 1סוגס ממוכח ירךע)
 e'w1V ואיך : כמפיקס 06 כממיחס 5ס כוסונכ))
 6ח הכטיס להרן גני 1הנךיכו פס כקמרו .בדמם
 מססטיס דמית כמהן וים . ונו' הדס 5ח 1,רקוסרס

o~pl)nכס ועלט סס כקמרו . ונתחיהם : כמזע 
 נחנמ 5) נכלן הכונס ולין . וגו' וכרעיו וקרבו ,וגו' ספדי ו6ת ר,ר5פ 5ח סנחמי0 6ת הגה;י0להרן
 דגרה 'כ6 כ5 כי , ממס הו,כל כשר ומההיההכהמס
 סוקרטס סכהמס חנוממ  5יך  כך ימר לתמרי יןעל
 קנתס ה6נריס הרוקת ") זה )סמוך ר1ה פס כ' .וכו'

 נסדר ככלן כטחו 5כ) . )לכיוס וק1חסוסריסה
 וסוריקס והסהיטה לכך י.מיוהן olpno %סהקרכה
 ויקרנן כפ' הכרו 5)ס ה) ר.מוכמ. fpוהמקריס
 , עגמו סוס הסדר ע) ומזרנים סמוכים עסו0סס
 המכל גדגרי כ5ן ונהרהר , סנה1מ ס0 ססססיק5)5
 "מ)6 . וכו' DnD 'חמר שלא : טוכסו ססכסמן

 5סל . דקים מיחסים : כ"ל סי' כפקסי וטזונממ
 ה,כיל כ5ו . וכו' הנותה איך : antla ס5יכי1חכין

 : פקדס כמו ושחימס כןמס "otm ו6ז ג6מרו למערס קרי כיס )כד הקרכהס )ענין כי . נחוהסגטין
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