
 5פנ סח הפזרי ראשון מאמרספר

 זמר לשריפה שיש ומה לאכילה שיש ומה אבר באבר יעשה יסה הנקרבתהבהמה
 , כג""( )"יגס "יעברום "לא בהם המצוה אשר הכתות מן יקריב ומי ישרוף ומייאכל
 תכשימיהם עם פגם יהיה שלא כי""( )"יגנו "עד המקריבים תכונת תהיהואיך

 הענין מקום אל לבא רשות לו נתן אשר גדול כהן מלבוש שכן וכלומלבושיהם
 , והתורה והארון השכינה מקוםהאלהי
 והתמלות, והקדושות המחרותומדרגות

 יוערהקול
 ;חות ע) וס פיס b~h . אבר באבר יעשהומה
 הסריסנו ככר כי , הכו)) עומס 6מר 61כר 5כרכ3

'ff,
 6כ) , )והפיס ג0היס ע6 ))הפיס 15הס הסה
 כיוס העסיס הקרכווח מן מ"ק קוס )ומרסגונס
oonהנכניס )נכוה ot~lto ח5מל כ5י4 , מסוחט 
 הו" כסב5ס

 כקמרו קרינם b(et' ס)מיס וכח מקריכ
 01וץ! . כעז כן Pbn מה ונף המימם הביסחנכו
 לאכילה שיש וכוה : כקרכנוח מנוקי גס"ר זהע)
 , הקרגנו0 מן גו D'>lr ונעמיס טמן מס ג' .וכף
 , כקמול otShn ו)סעתיס , וסוק ornl כמכניסורכס
 וקנסו וסוק, מוס ומס )כמגיס, (oSt)h קנחויהיה
 כעין . יאכל ומי : והשיה סמ)גיס והס ,%טס
 כקךס' הנקמר וא' י5כ)וו הכהניס ,כל כ)קמרו

 . ייפרס 5ח ומרף קמרו כעין . ישרוף ומי :סקזסיס
 נקמל סכסול'ס 'וס ס) סחט6ח ועע'ר ההט06וכפר
 הכתות מן : וטו61 . וגו' טרוהס 06 53טחרפו
 מוסכ וס כ) . יעברום לא בהם המצוהאשר
 כבכייס כי , יקריג ומי יטרוף חי י6כ) ומישאלו

 כ' , סמן מרשתות יעכלו )6 וכסקרכםואגריפס
 כרסם הנס ופסוח )סמור מופת המקהפ)יהס
bJDPS, "( כמהימס onSlrl גור הכסריס מסדגריס : 
 סכן כ) ר") . וכו' נרול כהן מלבוש שכןוכל

 עונם כפי ערלו "רס' ע) הכורך )הור05סגונרט
 זנק tnSbn העמן כטיוח ניו) כהן ט)מירנחו

 . ד,קרושה : וכונך סמ"רר כמו מפחו יזהרט
 : הטומ"ו0 מן . והטדדה : וכי1)6 ומסכרותמנ0יס
 עגק)ס הפ סיות עם ר"3 . וט' אך ספורוושיארך

כוס

 והטהרה הקדושה מן בזה שנתלהומה
 על בו סומכים אך ספורו שיארךדבר

קריאת
 נחמדאוצר

 ועשה ומה :כמשוס
~aNa 

 וגממן תפיל, טס סטהיעס גיס OD9n טניס פדר! !5חר6(1 6י וסלן (וקמר נעוין . אבר
 סו15 ;(ג ו5ס , סמונהס )סקט'ר סגגד ט) ויוהרתוסג)י01
 ,. העימס ס5)יס הגי גמ'( קריגס 5),הו ()מיס וגסמקר,ג
fh~n,מטקס, כסלמי ט) מוסג . לאכילה שיש ומה : נט( 
 פס* סיסים ופס כוךנן מן כסוךכס טיסים מס טכי6לכגומל
o)t)h)וכן , לנגוס סטו)יס ס5ימ1ריס מלגז סנני ג) נמו 
 : *ים קד(יס וסקר מלמיס נעגמי וגיס טסכס,יס מס גססים
 סכסניפ 6ם . יאכל ומי : 60ימוויס . לשרפה שישומה
 ;תינסי קד(יס קדתי גנון , ,קנס 16 וגריס , שגטקס16

 טנ5נ4ך גטוין , יקעיר . 'שרוף ומי : נטווס תכרי רק61;)יס
 גסוס סקוגן מן )5;1) רטבי שגסן סיס ()6 מפוי סו6י6ג) מי ש יטרוף מי מסמך ומס . סמוכהס סכ3 06 סככןוסקעיר
 ונץ סמה 06 יקעירון גטרס נס ו;מ'ט , סמ)גיססכקטיר
 נפפ. וגו' בגסן )1)01 גפר סוס סוגה )6יס ובמר שגסןנטר
 6'40 טמון) וגמדות , ג'( )י'6 מ6י גדוען סועריםהעקת
 ומנימים. סגור 06 15ג)'ס 006 מס מפני סקג'ס )סם6מל
 גמ,צ. . יקוצב וסי : ט'כ , גהמס ססוחיס סה)גיס06

 וכמיקס וסו)גס קג)ס ד:ייוו כיס, 06 חסרן גיוסקליגו
 הכמעת טן : מיס גור טמ'טס ובוקס גגראיס, סי6וסקטרס
 סי , 3ס9יכ רייסס טכסגיס לץ . בהם הסצוהאשר
 סמיי ודי מסמחח )מ' סגסוש מ)ק ecn1 , כמסממםנה)9
 פסמפפחפ 5מ1 ;) ט) מסוס וסיס , מטמרות );'ז הטקסע"ס

 mb 31יניס , ;'1( )יף גתעו'0 הוגי סקו געגועוסגפי
 סולים גסה גווי , (1'ס סמטמזו0 כ) טיסיו סברס מןטטס

 סשה_ ר') . הברום לא : cl~ne ;)' מסג' 9'זוגרמג'ס
 . המקריבים הכונת : סקרג0ס מלפעי ט) 'עגמו ם)6מווסו'ס
 פיסי 4ף;יס וסע גסס פוס),ס מומים סיס סעוגייסס;סניס
 יש . וטלבושיהם תכששוהם עם : פגם גר' סקסג510י
 נפ ,רך6'ס ג;)) קסונס אינוש !;) נזו) )גריו וסתוויסגין
 %6 וגג) , t(mhw );גוז גסס טנדרר הקייסיס גטם;ן

 64'ס מדפיס (ימיו מנוטן ג0ו;פ נגזי , ל) י' ס)גס סמקיס כב' מסע גפ'מ סרמג'ס וגמ'ם , "נס CID סיס8
 ממדאו פמהפ ק,ריס 16 מדהו ע) יסר לבגין 16 מקורעק 16 מטו(ט(ין סיו . להפקרת לנגוז (;5מי סגדו)יס גנזיכורן מ(ו)ט)'י

 מש גיוס'ג ונפויס קפוי ניו) ;סן וגוס ינסס )גן ננז' ל') . וט' גדול כהן מלבוש ויש : ע"ג , פסיס עג1ד10ופגי
 מרסק ;סו , (ני0 פטם גסס סונר 6יפ ם!נ 6הד גשר גיוס ג'ג גסס ט(מס סגגזיס וסף , יוסי גסססיוףוק

 סרמג'י
 נש,פ

 סיס סגרוגיס טס מגין ר') , מרס %ד וסגרוגיס נקיון "סם וףטים קוס' גיס 610 . האלהי ר5ננין : סמק:( כניפפ)'
 ובאמש סיגן )מ01 06 )ך ו06,ס וגו' סברס 6)י עלס ממס 6) ס' ויקמר ו;מ'ם להויה סם . וההורה : )מ:ס מגדעכיגור
 שנהלת ומה : ס)וחוס ט) 6(ר סזגי01 גטטר0 נכשו מ1ו0 0יי'נ טע) נהומם ו') ווים" , )0ויו0ס ג0ג0י 6(רוסלמס
 5פמנז גל01ס , ושסרס קדו(ס סנריך 'וסווג () . עגובה ;) ו;)) , סקיסיס קב' גגי0 פנסן )סגנסס עוד ס5יז ומס . וגףבזח
 סנ4(תפ סיו מסי וקומר . an~a הטהרות ומדרגות : גוום גו נזו) סכין וטוג) פקוח סג')ו0 והם( שירטיןפירס

 )קש %ז סיס מעוגי גסן ג) וגן' , גסיסן 16 לגן )גניי וסג מנגזי בגייס גמייגanan 0 טסיס (~ou זס"נו ,יסוךקו0

 סמייגוח % nnowt , פסיו קיוסיס גפ' 5נ6מיו לתוסס קרו(ס ענעי תגס יס גג)) ג'ינס מ1ו0 גטנימ וגן , ורגליייריי
 סדק פסיס . וההפלות : גקרסיס %1ג) גפרנו htae , ג0רומס 6וג) טמסו סטו'נ , גמקסר שג) 1ע)ס עג) י(ויווס~פס
 סמפטה לנטי סיו סרוס גג) וגן . קרטים קשי גנית רייס וחפ)ס 1;!' נ6 כש שמי ויז!יס ג()טס ניוס'; מ0ן))שגזו)

 מ9 גרעפס (h'ha מוץ( סוקו06 ומנמס טתה0 גע 6ה0 0פ)ס וטוי ,עיכס מנמס תמרים (כס הפקוס צינעפ0פ))יס
........ שא4 )% לתומר . ש' ט סומנ,ם שך : למיס סס סעניניס %! גג) פסיקיוקיס סקטור . משרו שיארך :%"(
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הכורי ראשוןמאמרמ2ר"13
 תכונת ובן . משה עם אלהים מדברי והכל , רבותינו שהעתיקו ומה התורהקריאת
 וחצר והארוז והמנורה והשלחן והאהל המשכן סיני בהר לסשה הראהה כלההמשבן
 וצורותם רוחניות לו הראו מלאכותיו וכל ומסכיו( );"6 "ומכסיו ועמודיוהמשכן
 צורתו לדוד הראה שלמה בנה אשר הנדול הבית וכן , לו ההנו כאשרנשטיות
 . ותכונתו צורתו יחזקאל לנביא הראה בו יעדנו אשר הקדוש העולמי והבית ,רוחניית
 הפילוסופים היו כן היה ואילו ן התחכמות ולא הקשה ולא סברא האל בעבודתחשין

 נחמדאוצר
 סיגחס ג) יק 5ן ססס סדק,-וקוס ע שם'ם Dhשישע
 ס:'ס מגמי י') , רבותינו שהעתיקו גזרן גה1לסמהמ"מ
 : ט'ס רגי11 מקס טן זור "מר טקג1,-זול גוון סמקכןהירטו
 15 . המלי סעי פתם חסן משון , סמס;'ס ומסכיו.נ'6
 )יטפיס סנו'ס ג) ט) סוכוגס וסמס;ס ;מו , ;קוי מלטוןלע
 יו ססג,ע מהויות נטיע גלומי . רוחניות 14 דואו :שכס(
 , ונוגס 1רוהנ ג15ון nllnaJo סברס שגין מז מויןפ~ש
 מקוס )5 סם l'ha גד1מ,י1ת י,עיירו )6 סמיהקיס סלו5ע'פ
 יסע טין ג5ן 'ם 6ג) , וטומק גונם 1)5 ורומנ לדך%

otwפטמת קו ז'מ שסייס ט"נ1 גע, , סנט) ,ס elh 
 וממוס ירט כנעור וע) שגריס גימ'0 ס5יס חוריפרצפת
 , סנטמייס דגריס 5) סר1המ,מ nlueio גג) סדין גן ,5הש
 סו0ינ גחל , ס,גי5 5, כננ51י סחט לניע סטוין!גוס
 : o"h ;דגר וכס ג' סף ד' 3מ5מר גוס סג15ר מהגרסטמיק
 ו% 7וק6 סיסים מטמן כסי גן ;קמו . לו התםנחשר
 להייו סלן הוקי נמו וכוץ , יוגדר )eh1 15( 5 מש%,ס

otb: אשר הגדול הבית וכן naa 1'ס גלמיו . שלמה( 
 : ססג;יח מלנגהו ;) סיגי) עלי ס' מוי גכתג סג) כקם(6'

 סנ16)ס געת )נוס ,11 סגע'0 %ר . בו ישיט9שר
 טר5ס 5'ך מ' (Sh~w גחכי . ההזקתך לנמש : ג'גפשית
 סמדס קנס וגייו )ניטת גמרתם מסקסו 6יס ,גססגפרתם
 סג"מ ע) היעוז טוב סי ורותעה סגה, תגרית ע)ופ11
 )6 סרי טס גיס סליקו , סג15)ס 'געת סימיס n~lnesמגש
 סריסך ;מיס יגריס גיח רק )'הוקץ) טסר6י גהוציסיס

 6תס מהו 6דס "יוניך . סברא : 6מד קוס ושמס3פס1ק
 סגיון כדרכי דבר מחוך דגר כגלמוד . הקשה ח"א :מגין

 ודרך לוס ענין "יגו גסיקס 3ומדיס ט6נו ומס ,מפילוסופי
 (hl~D סג6מר סב) קנ)גו סכך רק מעיון מ3ד ומיגו 54מר
 : 60פסר ספכעיס ככ3 6מד דין 3סגיסס טיסים ר16י6חד
 פעויפ למס טפפת עעמי גסכגס סגתתכס . חחותבמותיקש

%

מניעים
 יהורהקול

 לו3 ע) ספורו ס'5רך 737 וכף הקדוחה מןנוה
 טמיל0 שחנה תססך הדמה 6) , ויק17קיולרפיו
 פיקרס וכמו , וכחהכמוה סכג )נורה חוקיוסרטי

e'blQt)'b~נמסכז סלרטיהן המעו)1ח סמ7ות 3הנ3)ח 
 הכס הכרטיס ו)1מ,ס )לער הכהדס הח13;י הכח3!7
 המופ% סר13י כ) עט 6ך , 1סעחס מקומט טורךכלי

 )עולס )עד כנס 6;1 כמכיס , ה))1 המפתהכלרכי
 הכ0ו3 שסר ומה , נהורס מאס ט:הכ"ר מהע)
 , פס ע) כקנות רבותינו שהעתיקו פהימם
 נמסחר Oh3 כי ;ה"ה סוס 3הס )החחגמ1הנווקין
ut~bוכו', 5ך כממרי כיון 16 . יעקב קרח ממורסה 
 פרטיו  317 סייה  פס  I~lDD  סיירך ססוי  סר3רכי

 ההורס קריצת ע) 3ו ס1מכיס un)b , 3גח31יסקיננו
 מש ו") רווחינו טהעהיקו מה Ssl 3רמ, גהכגכ))

 );ל 63 מסה עס 5)היס מך3רי הב) כי ,הטמועס
 דע . גשמיות ושרתם רוחניות לו רואו :זכר
 ט6ס , )נמרי גטמי כ)ה' סנר נרומג'וח יגשטלין
 6 טסר4 63מרו הטניס כין ק13ן כשריו סיסכן

 nibtw 1ריכיס והיית , שמיות וכסחטרופיהם
 וס9פ , דנמו;פ יתויר וארמיס מגל)יס ננגיןלמתעסק
 כש כע% ע) שחימצו רפורט טכח3 גמה;כ0)יס
 האומס olr~o 061 גאו ההמרמס nbrnמצניע
 גשש מעורס כפח ר% כס וישרו כס יהזו6סר
or, 0ימ61 רסס מגס 6הד ג) קמוח O~lllD משרש( 
 כס) וככר . 0ירנוסו ממה י3ר 5ומרס גסס כיק)6

 otsno וכ6 , הוה סמקוס 3י6ור ע) כמיכעיוני
 סי' גטם סכחנ ממס עיני 16רו 6טר עד עגיןנרוכ
 הרוחם סדק הגטם מן מ)ט"רוח הכמינו )יעח וקד',

 כטד הנקרמה הרוהנ'01 ה,ורוח סקו7ט לוססגקר6
 הרומם סרק הנסס מן )כחהו1חס רומ;'וט ממטכןסל6ו0

 עץ ההן הנורות ה0ר5י;ס נ' IWb 3רכיע' 63מרו כ! גס ,ה הולס וככר . n~lpo רוה 5))1 0נקר5ס0כל
 ע3 6ט כטס )ר,") סחטנה bw י.רומג' מך סוס !רצטס . ומי רוטטכן גריס כתר כמיןות ו)6 3מל6הנעין
 fp. , 3ר.ר Ob1D 006 "0ר ועטם-כהכמחס ורקס 0;5מר , למוחן ועטה מטס וריס ר(נמיס מן יריויפ ש ומפרס 06 ט) ט)הן 05 ט) שון קומר 'סוים ~nff רק חגיך סתמן טרק גמ;0וח כ' נוה , יקופוופנס
 )6 , גיור מרקס 6תה 6טר כ0נגי0ס כתוה ר6% פ6נ)ס % הלס הכליס טפה ע) רק זה למרו )6~למגם
 כמטסש רומשן 6ח וסקמו0 דכה'כ מעחס bSb שמר כחוב סמדר כטרק טמרי , המסכן 0)ק' ט6ר16)
 0)0ס 3ין טרנדים ר.ל' . ס'ע כ0כממס, כ0ינ ono כפקססו כ0'3 הכ6 נמ'. הכ' כיור סר6'ח5טר
 על פחלפו 3ו סכירת כפסגן מלקי ס6ר  וגין , סרסרו ותוחס גי טמספט כהנגי0ס כהס טכ0וגיקריס
 : חקרו 5ח0 3סקירס 5עו וכנס נעני;ס הנזל bS סמדר nh(o . טס עג )ו nt1Db)o סגגוחיוששיפי
 )דסן6 כקמרו וט'. הנדול הבית וכן : וכך כך כסיות 0נ6' 4 סוטמו גפר ר") . לו ריענושאשר
 : זכר ג7גר העגבת המשגס ה" . סברא : ס30;יnwbin 0 כ3 שכ') ע4 ;י מע גכרג סב)גזם(
 דני 6) מדגר ס0קירס סי6 .14קשיה

 שש כ! , שעש גחורס )החהכס טרוטה . רלעחכסות : סנטוס עק
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 : ישראל כני שהניעו מה לכפלי ושכלם חבמהם ברובמניעים
 שיבא , פקפוק ולא ספק מבלי התורה לקבל הנפש הנוח זח בכסי הכוזרי אמרק

 בעת מעבודתם שיצאו אותם וייעד לחוצים משועבדים לעבדיםנביא
 שכע כיד והיא כנען ארץ אל ושיכניסם , ההיא התכינה על איחור מבליההיא
 שיגיעו קורם מהארץ הלקו שבט לכל והודיע , 0הם הזקה .טחם אהה כלאומות
 וכבזד השולח גדולת מאמת זה , נוראים במופתים מיעט בזמן הכל והחקייםאליה,
 שלוח אני כי אומר היה ואילו . שולח לבדם אליהם אשר העם מעלה וגודלהשלוח
 שלא מפני , בשליחותו פגם היה חציו ער מגיע דברו היה ולא העולם כלליישר

נשלמה
 יוערהקול

 דת )הקיד והקטה, הכמהו ע) פסך גנתיסיוחו
INPSטויס 3ג,1ת1 מ"מ , הסט ה' כהרה 05 ;י 
 הקרקס כמו כיגיי )מרטיה גסיר1טה )הההאכמזרה

 הה:" כי ה31) ה51גטי
 זה טין 1":"( . 51כ0

 )! הווה מקוס כהיי הקרציה גסס!ר מיהדמק01

 or ע) המ31"ה המיה וגס 13, )ההגדר3ט)'טי
 )ה 5.ן ,;ו' הפי)וכ1;'0 היו כן היה וקיקוג5מר!
 מיוי ;, יהד )כדר כין מ"מ , הקרטים ע0עמן

 : התנהיג כנטש מוע')י0 הבוהיההחהכמוח
 עלק

 למרי . וט' שולח לבדם אליהם אשר
 ו5יך 5)יגו כנודו 1ההה3רוה osl:~n עוין )וסהג6ר
 כיה מסי ה"נ, )כט1ריס הוסה כ) ע0 חורהווקמה
1S'ht, 03ונרי1 כי:))י0 הר"טייס כינרי0 מן 1ה 
 עהה הו" הנה , כ"1 סימן מ3רס)

"11' 
 )קר5תגו

 ההורה כי ההגר מס טה;ימ מה or מכ) ונקייט)""ר
 וכ51 . "חvt.el 11 5ין וככנינו הי5 )11הטקסיה
 hpebo טמן , סעמי0 נמס עי ד3רהי 5טרהדור
h'~onlhsin (המקמר סוף עד הנתטכי0 הסטורים כ 
 שלוח אני כי אוסר היה ואילו : הר"ס!ןסוס
 )הודות הו5 ויסר קייק כי ה,5ח הר5יס כמ .וגף

 ממור, ההגר טס טפר כמו מרס );ו ותווהמהורה
 ט0י6 למרוו ג,ילח הנוות 6) מכילה טסיהה)פי

 מגיע בלתי דברו 3ה'1ח כ' , הנד 'ו0כ' )כ)מחנה
 ר"יה וטו . וט' בשלירעתו פגם היה חציועד
 , העולס )כ) ניהוה ההתורה 5מרמ יתכן "'ך כימים
 מ!)ע היה כדרי כקטון סוכה3 ההורס מטרוריס
 ))טונס ההתחקה טורה מעמס מ1ד הט,יהוחכט,מת
 הסכות מכם טניס מ16ח סמרי 05 כי חסל )6*סר

"טר

 נחמדאוצר
 : ררגס סגין וס6יסיס וט מסס'ג ס5נו(' טן) קנו י , יט)

 ס,גו15פ מן . ישראל בני שהגיעו מה לכפל' וכו'מגיעים
 )6 מע"ס גי (eoltn שנר . )י(ר5) ולו 6(רויוס'ם
 טש 6ן ס:י),סוסיס מן 6הו ):ו0 וגוליי טפט 0!סמגש

 : סס:ק01 גמ,ו)ות ט1גטו ההוקרית ומגחיי , מרסנ,::
 חנהת : כסיל סמג"ר סר6'01 6)1 גימ! . זה בכמןק

 כקמורם גירור ס) ס5רס דצה התשגהנפש.
 וגיל (יג6 1ה61 , מטורס ;מוסו סיס )" 5(ר סט)6כעכן )ספי י,חמ') . וע' נביא שיבא : סוג סרסר (1סגרי
 1)6 מופיע )6 )י.ס 6'ן ו:"),ס וגויס מטוטגייס עגי,ס6)
 לסתי% ס' גטי ג6 )גד1 5הד 51,( , 6רס גוי מי01טור
 מפיפס ג!)ס (,151 0015 ויגטימ סמד,וס גוי 1;) סמקןוגד
 אתפח- טבלי : נכף 6,ןמוס

 על : טוו חן טנוג גלי .
 גמנריס עגזיס )ניוחס צוי יפרגנו h)r . הה'אהתכונה

 . כנען ארץ אל ושיכני0ם : :ס,1 סה;1:ס ט) ים.!1)5
 מפ!רסמס 6רן 6) )ס;ויס0 6ותס סגטימ 6ף ג)גד 111)6
 5ע'פ . וגו' אומנה שבע ביר והקו : 1טוגס (מוסטסית
 מיס ג'ז מושקת סייס ;גי ~ofc 6זוויס גיזי עוייןסהיתס
 )למרסס ו10ו קומות טפר . אצמות שבע : ;גיס גגי;5י)ו
 קי1, יסש1 ושיי, ומי% טמון טסם פסס כי)(רק

 רקחי
 סו6 (5ף (Qnh והן מעיר 5ך , יטקנ לגוי נסוו )6וקומרני
 (סל ג(;ר ))וע 1ת11 וממג סמון %51!ח , לגרפסמורע
QDטחם אחת בל : זניח גידר 1') "ירוקי גן , קנזסס 

 מיעיש, מ"כ סיהס 15מ!ת מהגט 8מח ג) . טהםחזקה
 טי טכ) 1גמ(מע , ממך וע,ומיס גי11י0 גויס )מומטגמ'ס
 זעק טיס ועמו עי טמרן ורקס וכן , מיטרק) ט11ס 5oonמי
 לכל והושע : מסס ס"גמת! ס' טססיו גט0 '(ר5)מגוי
 ט,6מר ;סו סגיגס 611ה מטרסת וט למד 6!)י . חלקושבפ
 , ר,מקיט גיח מקוס דסייוו , סכן גדפיו סגיו וגו' 6מר)גוימן
 למס טסגיע ממלק כסס מרוס, סכעיט וטלר יוסף כברכתוכן
 גרועת : ג6מח מגיר . מאמת : (ס ,') רם" גן'רטימו

 דיו 6(ל 6)כי,ו ס!6 , מיס 6ת סם)מ מי גזומן .השולת
 יכביר : t(otnts pb מפן 5(ר ג) )עסות מ()סגג)

 6פו יטוף) גוי עע)ס נ1ז) . וגו' אליהם אשר העם מעלת וגורל ! ס' ט)ה1 6(י טיס רכיוו מכס משת .הילוח
 עט S'1S גי גגם ס' טטס מס ט) עטם ניתן יחיו (ס שוורי . וט' אומר היה ואילו : ס6ר11ח גדי מג) גס גהיס('י
 bb מפוי סטגטן גמוסג י16י סיס סגן ומצג , יהד 5יס גני ;) גס ג% 1)5 )גרס ממס 6ממ גדת 15הס )קהו י0י5)גוי
 יי מפטר ג)4 מש חס , גולו מפוייס ס()יזיס טוין (יסים )ריך וסיס גרו) 16 קטן רנר (1ס 6ר,ס ס' מדגר גיח)יהרן
 . חצב עד טגיצ דברו הקת ולא : 1ס1)ך (מגלי כמו וערס יג ומן )וט ,ריך היה טקס ג5י );) סחוס סדרו)סויות
 מסיס 6מת תורת ההת ס"1מ1ח ג) )רג,5 מפס מיי סיגיטו לווטו נקהי סיס טג'פ 16מ1ח כינס מיגר כיס 06 (6י.)וי')
 )6 %ר "דם גני סיגי" 5מד 6דס מיי ימי (יספיק! ומוט דגר ;מעע !1ס , 6מל עם 6) ומממאס גוי 6) מגוי (ינןשין
 מ4 5פי)1 ומטחם . וסטגודס לתורס ש פה16ס , וע,גיס ורוח גטג!ד!ה ס!וג)ו 5ן 1טג1דה1 ס' 'ר6ת כתן מטופסידלו
 רגש פמיס מייער סיס טט;'פ הקמר 06 ס06י)ו ר') . בשליחותו פגם היה : היטיס הדין 6) )הניס קמה סיסנעורס
".יht 4(tto ס' מטטס )טוין רצי יוסר י5פ'ס 6מר ופץ , יטרק) גני (סס ג)גד 6חד )נזי רק ג5 )5 מ%ר רצוי יותיוסיס
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 השלמתה( )ג"6 "שליחותו "בהשלטת מונע והיה , בשליחותו הבורא כונתנשלמה
 וכוזר והודו שבא אוטות על רב ולאות וטורח מעמם והיה עברי, תורתו ספרהיות
 "להשתנות "אליהם שיקרה שנים מאות אחרי אלא בו, שכתוב מה ולעשותלהבינו
 ע"פ "בראיות "או שכונה או נצחון בעבור אליהם( להשתנות להם )ג"6"עליהם
 : תורתו על ומזהיר שמעיר אחר נביא או , בעצמו הנביא בראית(לא

 נחמדאוצר
 wf( :61 טד כ),ה1ח1 ג) 1,:04 %ז טס 6) ס:)'המג6
 מחו מ:)י0 ה'ס tP~ 6(1(O )ג) גt)'hrn 6 ס', מדגרדגר

n~t)aolשנע והיה : גסניה1ה1 נגס נרקם ריס גלו 
 : הטוה גוי )נ) סקג'ס :)מו ג6 )מס נ15ר כ1ס'5 .חג'
 . עברי חורתו ספר ה.ות : החורם ד') . השלמתהו'6
 . 1:5ריה וגהכ רקוד: ):1ן :ה51 סגר גוי ט) ו):1ןגגחג
 כפ' הג') )דעת )ט1ן גע' סתויה ;גתגס י;1:ע טגימיולע"פ
 מס נגר 16 סרי , גנ)נ) :הטמירו כלגריס ט) , ולמרין46
 )גני ))מרס יגון 5:ר ה5מה' ס:)ימ גסות ס' סגדפסס
 )טח nlhicll גרטיס )חמסו ידו ע) מסנ'ס וסקג'ססטותן
 קם 1)5 גמ'ס , 11)הו נגף ):ו0 גן ס"ס :)6 מספיון
 מפס טפס 5:ר ינו' וסמוסה'0 ס16הוס )ג) וגו' ס1יוגיל
 15מוח מס . וגו' שבא אומות על : 'ih1C ג)4ממ

 : יקריג1 מגר וסגף h)s מוגי כמ'ט רהוטהמסויסמ1ח
 ופירוט ;גרס ג11)ח כהורס זניי )מגין סיוגנו .לשביבו
 מנס סר 5י: מסי 6יס סמקוג)ה סס כגט) סורס ססי6נמו
 )6 06 כקמר . שנים מאות אוררי אלא : ט'סיג,פ
 "6( ממזגם מ):1ן וסוף ס61ס התורס יגמ פסססיייס . אליהם שיקרה : סוס מפוח נמס גפרן מדחסיחטגנ
 טכתוך כקומר . עליהם להשתנות : דגרי סיקון חו6סעפם
 מממס ;קומות גנוי הדנות "י"חוו 5ס:ר סוס סרגסכמן
 : חקיפס hact( מנך יד גהס5 . נצחון בעבור : מספרוצס
 ntmho גין :נגויס יטרף) גס סיביו מהמס . שכונהוי

 תורח 6) 'גיטו nm~ho וג) ס5ק גבוח ג6רגעפפ1ריס
 כ61 נגון הגס סס גי וייפו גקרגס סטוג,יססיכוזיס
 )ג ס'ח11 . בעצטו הנבחו בראיות או : משיחסויפשו
 6מס שרט גי יגין 1)גנס מרס טסם 5:ר מיסוס ג)%
 מוסג נעצמו הנביא בראיות לא 'סיס 1)ו'5 , גפתפיחס

 סטו)ס גני ;) 5) סהויס סהתקייס h'ht וי')למפקס,
 סורם טכיס , טיס יגיפ מנס טכ61 גענמו כבכיףגר6'וח
  mnh  ידויי ,ס ,סיס 1)פ'1 . %וטח ג) ע) יגסיניעס
 ד', וגף, אחר נביאאי

 ט;6מר כט,ין , מיס סורח ט) וייסיר למריו סיקוס 6מרhne ט'י מהורס oll~nnc גן גס סקפטי
סני

אטר
 יהודהקול

 שלירותו השלמת מונע והיה ווט . יכיר6סר
 63 כי )נו ויה . 1ט' עברי תוררי ספרהיות
 ג"מרין 45 סרק סועס כמסח ו") )6מר0הקמין
 גטין וסדוסו המנכה 6ת וכנו ס6נניס 5ההכיפו
 ס"מר , )ס1ן כמכעיס o~lno דכרי כ) 6ח ע)י1וכהכין
 כמלש. 0'סכ דכריס פ' המ,רמי גע) מפירםהיטב
 ה5גניסו 5ת ונטו מכעיס( OSID הקבס ההסכוןעט
 6)ר "רק סס קמרו ועוד . ע"כ , גמק1מן 1):1וגהו
 יס1דס ר' ההורה 6ה Sblnt כחכו כיוד ת"ר ,נ5מרין
 המכניס עג וכנכח ס;6מר כחכה לכפיס נכי עג16מר
ob(כך ולהר היסג, ג5ר ה51ח התורה דכרי כ 
 )מדו- היזך )דכריך המעון ר' 6"3 . כסיד 5וה;סדו

 הקג"ס )הס גחן יתירה ניגס 6") חרה העלס5ומ1ה
 נכו וכטיליה. הסיר 5ח וקנסו סטן ;ומריןוסגרו
 דגרי- גכחכו המלן וכגי SD הכי t9Db כירוסלמיטס
 . נכהט מ,כמ וכגי  טל 16מר יוסי ר' ן יכווהרכי
 15נמת ויגס יום ככ) )כחכו מקן לכני ע) 57מרמ6ן

 נוטריהן טו)הין היוהעע0
. 

 יסתרגו %ס  ומסי5ין
 ימאים לאי טל פיד  רסון.  נסנפימ כסיחיטייטס
  ;סיט פפסס סיהס וטוך ן  ייגוזו סיו לטטס ליוכסני
 מסורס ים  ייסירו nab Onlbl כ) ג)ג כקג"סנחן

 פ' פנס וכתדר ע"כ. ,  רסון  כטגעיס כיו3פיפיפי
 Obb.1 שכניס עטרה סתיס ו5ת )5מר ג"כי"6
 ומדוס , כנ)ג) יסיע 0קיס הירדן מן )קהו6טר

 טימר ישוטח כסנעיס סברס עליהן ההכוגסיי
 כשי ס61ס כתורס דכרי כ3 5ח כ6נניס ע)וכטח
  ינד רב. as~l וטורס פעסס Y'D:סיסכ,
 3עי . וא' וטור והורו שבא ; ממניי לספ4נוטמע
 יסרן %רם לס' פייר נ"ר  יגריס רבי  מלסגמה
 ולסליתו כול  ט3ל מהת , כלרן המ'1טכ הנקפתם

 וקש וסס)'סי וסטני סר5ס1ן ה"ק)'ס כמהרוחפיהו בו*  וטור ,  כסריסי וקנחו כסני קנחו והוזו ,ר,ר6ס1ן

 הפסם, כעיני ויטר סוכ 5ך . סיכך כמו הורחנו עגינ' Sh )ככה הסתנוהס יקרס ידיסס סע3 . וט'פסגה
 יסרק) עס )הטתנוח )עכו"ס סיקרס והטפס . אליהם להשתנות Qng שיקרהסס;י,

~)t1DO 
 קמע".

  לסססויס nuQ לרגע גר . וט' נצחון בעבור ן ל"ג  סיפן  חטוי 11 כווה ט) חמ61 סנה הרסוןהונמח
 הנצחון סייגו גהכרמ ו6ס . גר)ון 05 , כסכרם 06 , וה ימיה ההקוקס מהכרס כי , )מורהנוריעט"ס
 וכן ירש מ0ס Sb~nt טג;' כהיוחס כי , שכונה או b~rl , ההרג) מיד P . 06('D מס)טס 6הד ע)הו6 %סרוחי כרטן ו05 . הקמור הר.טח;וח יקרס 11 )מכס 6סר , יסר6ן ונכר מוהמה הקר6וה כי וענינו ,טהוכי
 נסיקכ4 מסטקח ר6יס נזכלי1 'רניסו וככן , מטס נחורת הכתונוה הרמות ח1קף לסריס שסי גסמעס cbl .יטסו
 נביא או 1ו"6 עריס, טיוהירס נכיר מכם וס "יס 16 . וכו' בראיות או 1ו"6 צרחו, מפיכסע)יסס
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 אותם יייעד , לשונו ואנשי עמו זולתי לתורתו משה קרא לא החבר אמרקא
 כל כן ועשה , הנביאים ידי על הימים כל תורתו על להזהירהבורא
 : ביניהם השכינה שהיתה והזמן הרצוןימי

 וראו* נכון יותר זה והיה הכל שיישר פוב יותר היה והלא הכוזרי אמרקב
 :בחכמה

 כבר כן אם , מדברים כלם החיים שיהיו פוב יותר היה והלא החבר אמרקנ
 באיש האלהי הענין חל והיאך , ארם זרע בהמשה שקדם מהשכחת

 , אותו מקבל איננו כקליפה וזולתו , ההוא לאור מקבל האב ומנולת האחים לבשהיה
 , אלהיים מיוחדים בענינים אדם מבני נבדלים ולב סגולה כלם יעקב בני שבאועד

 הנבואת מעלת כלם מבקשים , מלאכותי אחד ועצם אחד מין הם כאלו אותםשסים
ורובם

 יהורהקול
 הנביא בראית לא כו טכהוכ הנוסס )ט' "מנס .וכו'

 ההטתו1ח וט 'קרס )5 כי )סרט פטרך . וט'בעצמו
 שכ'"כרקח

 כ)) 5)יה0 גרע )5 שרי , וכו' כעמו

 : טמירהה עוין כ"והרח ו)" ההורה תחינת)"
 "מור אמרך דבריך כניס ר") . וכר קרא לאקא

 עמו זולתי לתורתו משה קראשלא
 וג1נס O'b1 )ר"ה היסגת "מנס כי , לשונוואנשי
or)גס 151)0 . כקמור 1ס)ס1ן הס)'ה,ה מזי orn 6( 
 להזהירם הבורא ייעד )כוס 5והס כי )ההע"נפכ)
 51'ן , וגו' מקרנך וכיל נ"מר1 , וכו' תורתועל
 וו כי , מהורס סמייח ען ,ונתנו 5ת ימ,הילמעיר נכי" "ינה כיף קיסרות ע) טירח כמס נמהזעתי
 ממטה )" כ)) 3הס מ7ס"יוה

 . טהריו הנ"'0 מן 1)"
 )יסרק) 5והרוהיס עס כ"ס ההורה כ) ריקןוככן
 כיוחו ע0 , וכו' כקורחו מסט קר5 )5 ומקס .כנגד
 רבה נעין blO הוה , כקודמה סט,רי 5,)מוסמס
 11)חי )הזהיר etpn טס 6ין טסרי , ה5מרו:יס)דכריו
 וכגר . סמירתה ע) הסו) סה15סרס , התורה)מקב)
 כי וחונה 5יוה מטה הורה כי וכ"כ ל"ו סימן)חג"ר
 חי1הס כן 05 ,6יך . )ט06

~lorh 
 טמירהה ע)

 hS כקודמח המוכר ססנ' הנוסמ )פי 5מו0)ווכחנו.
 הכי"גר"ית

 כלס -Os~i הדקריי יהיו , וא' תענש
 : כ) מכ) גב) מנך ט) זגר'ו)ק'וס

 בענינים ארם חבני נבדלים :ע"ה מ'" כסימן . וכו' זרע בהמשך שקרם כוהק3
 וקר"יס היוחס מנן )ס0 ו,ס . וט'טיוחרים

~sllo מסם ")יזו ככ171 וההמכר1ח כ"1 תימן כקמרולג 
ס"והגו

 נחמדאוצר
 סניה ט' יגס גו6 )טוי סנגר 6,'ס 06 ,גס ש)מ 6ו;'מס

 : ג'( )מחג' וא'והווין
 לנוולי יטח ט) ע)ס ;6(ו )5 . 1;ו' משה קיא לאקא

 )1)6 סט1)ס גוי )ג) תולתו )הה הון(סקג'ס
 ימי גמלן מדגר נגמור י;1) מפס סיס ()6 סטגט"חמויטה
 6ע גסס ס' חסן ), 6ג) , וס)(1ן סט1)ס ג,י ינוי מקדמייו
 תוכהו 5) )"(רם  הלי גס );) עמס )תה ס' )ממתמערוי
 ס1,י6ם וט וגוגוח טמ1 גינדר) רק ס' גהר )" מנהרס6ג)
 נכ11י5ך טוהריך 5נג, ג, י16ת )ן 011 וגמ'( , טגדיסמגיח
 : סוס מסל ע) ס5)כיס 5ה חעגדון ממוריס הגס סעס5ה

 סגרי גליכן רק ס10רס ,הגס )6 )גן ג)ומר . לשונוואנש'
 . וסו' הבורא אותם וייעד : )עכריס רק גהנס ס)6מטוס
 נ6 בן ממסגי סחסכ כמב קמור סכוורי דטת סטינ נוסגס
 , נימי, מטס וירמוס ,מוט סיס גי ס6ומ1ת );) סחורווהכס
 נסר ג) 4י(ר שקומו (othu %ד ע" ~(י ,ס סיספסיי
 גג . 1;1' והזמן הרצון ימי כל : ירסין ס' )ן יקיט;מו,י whn'- מקרנן וגל גפ'ט ג,גי6.ס 15ה,1 (סגעימ גמזיקיים
 וגאו עמו יעקג )(רט רק סה1רס וחרס ()6 מגוה סני ,גוי )כי גן טקס )6 גיורך) סוג61ס סיהס ו5(1ן נ'fi1'tD 0ומן

 : ק'ג גשמןסיגך
 סיגר נ41 ט) 16חו כקרס . וגו' טוב יותר תההקב

 גגיגע יזו קרס ורמס יגס ס' טטסמירט
DtCtt)(מסד לפי . נכון יותר זה והיה : יהר טפס גוי ג 
 . בחכמה וראוי : נרו6יו ג) טס )הט,ג המיס סגלתיס'
 : גהכמסיספון גי הלי גוי ;) (יה;0 (י15י ודקי חנפה גלחי nO(Dס6)
 ,פוש ים דגר גי 6מר . ו;1' טוב ינחר היה הלאק3

 יטר ויכהו סדי גסמ1ת ;) (יסה טומענמו
 מ'1 גסימן . שקדם מטה : סירס ;6מד ויזגיו נסס!ס
 סר5סון 6דס גן טת hlo . האחים לב שה.ה באיש :11'ס
 . ההש לאר : )~IChl 6זס וסגות טנ6חיס סמוגמי(סיס

1theלכר לחשיה ס6)סי 16ל קג) הר6(1ן 5יס גן 1(ח , ס15ו(י טגט מפד )קג) (יגו) סמסטר גר' 6סס יפר סי ס(1!ע: : 
 ~uJD" Wth'in סו6 וגן , הטרי 5, כק),פס גנוין סייף )סנ1)ס 1ריגי0 סיו סם סוו)די0 סג"מ ס6י . כליפהזזולרע
 נפוי הדס ממין חרט ג)גי יטקג ורט ורק סגו)ס 6וס גזי ג) ימיו ()6 זוחן tt?O ;ך ספרי ומקנס ק1דמח סק)יפסטכסיס
 שוי מקג) מורט ג) טיסים סומ,ע מן יסק ו') . אוחו מקבל איננו : רסס גק)יפס 5דס גניוסקרי

 , טסותי גבהי ס6)ס,
 בענינים : 6דס גני מן מ1פר(יס . אדם מבני נבדלים : 5מה ורט ג1)1 סיס 1רט1 5טי יטקג ג51 עד ויסג סע1ין סיסוגן

 סעס )כ) 16הס מטימיס גסס סמ,1מדיס ססנד)יס 15הס . אוחם  שמים : גסס סמיוהדיס קדו(יס פניקס . "~attAטיוחד'ם
 5דס (מין ;מו , 5הז ;מין ;ולס ,ר6יס ססס '(ר5)'ת גלומם ורקס ויאוגד) הט,ו' נך . אחר מין הם כאילו : 'חדססו5
 גוי ג) ,נד טרמו נטוי מין ולואיס '(י6) גו' גן וס:) גרגור מיומך סגד) )סס (,( גמם (גטקס הרס הגע)' מ;)ננד)
 ~1ceh גרו) סי1חר מסגו) סו6 סט1ס (מ1ד ומסדן) , ()סס גט,ס ,גר)יס סס גלמי . אתר ועצם : cmin גסגז)תשלס
 eia מס ס,נ61ס תזרנה 5) מוג,יס סג) ר') . וכו' כולם טבקשש : מיום משגי ;נוסי עסוי ופסס . פלאכותי :שעדפ
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 והפהרה והקדושה הנרצים במעשים אליה קרובים שהיו בעבור אליה, ממעיםורובם
 דבריו ושמעו אותו פגעו בעת נביא יפנע אשר כל כי ודע . הנביאיםיפניעת
 והשתוקקת הנפש כזכות מטינו( )ג"6 "מסונו ונפרד רוחניות לו מתחדשתהאלהיים

 הנראתה הגדולה אצלם תהיה זאת . ובסהרה בענוה והדבקו ההם המדרגותאל
והאור

 יהירהקול נחפראוצר
 nmrcno ט) רק :כיוחד מסרס סקג'ס סמן , 5וס נסוסנמ51

 גימר . סג'ע'ם ורובם : הו') ;מ'( מיפרק)0מיוחכוח
 עמדו כי קמרו וה1') , ס1גו6ס 5) מגיעים ':ל5) מג,'סרנם
ih9pDרגע טייס ethe)) : גה1רח . הנרצים במעש.ם 
 1גמ)ג1(יסס ג5כי)חט onlp מקיעים . והקדושה :5מת

 נג61ח! מקג) סוגף הנביא.ם. ופג.עת :וגט.)וח,הס
 סיום מן 151)הי גמטס :51מר וגמר , 5הריס ,גי6י0גיי;נט
 11)הס וגי5יס חג) שנעת ג:15) עמר וגן , וגו' טלין6(ר
 ושמעו : 5הר )5י( וכהיזח עמס וסהוגיח ה' רוחטלין
  יוני, מפי הי511יס סזנויס ג::1מט . האלהייםדבליו
 יקרך מפיו ;מ'( , מסיו סקורך ס' !נם והיק לדיר נקו)פסס
 החטורל 15י , )'1( )יימין גדיו האר ט) גוהץ 51;' וגו'6)'
 סיגיך w~h1 גן פגמו , היפהפיית השט )קנסת ~unicאט
 וגמש סר1ה,י1ח יסף גו ווורד 5וה1 הר51ס נון( יחסעמס
 דהויחיס ממגרלי דהויינ5 ס5י רני 5מר זטירוג'ןגפ'ק
 מס )קייט , טפי מזיזיך מקמים חויתית וקילו מלהגריס)ר'ת
 . סטתו ונמררת : מפרין 6ח ר151ח טיוין והיוט,5מר
 גם! , סרגם מיו"ט ס;1)) סיס סו5 ר.כ1ג . ממינוו'5

 ה,1ממ סט1)ס סגנ) מיויס ייגס סגו)) ג:: :ס ז'מאתקמר
 סג(ס טס נעין מין וקיל 5מז סג) וסה'וסדומס

 תגס מקטפן הינון הזהר סניי טהalDa 51 כמו , ס;)וגש סמקי

~1:stss
 , פרטים ל') , הרגה 5'ט'ס הכול טוין ג) וגן .
 וסדומס ס10ס מין סייס מין "חימר גמ! , מין ג'ג,קר6
  ג5ן  וייישן טס.  ויפירילנו חן גרוי  יכליר וי  וכל ,6ס

 סטפע מגל גלמי , ספניך מסוג נטוית טסוו6ו,1ת)ומי
 מקג) סמפט 15ת1 )קג) ימינן ומי ג1)1 סמ1י15ח גג)ס(ופע
 ע) יפרד elho ocn מין ט) הסלע סמפט ר') ו)ל5 .6ות!
 : זגגיו תומט 15ח! ר.לו5ס ט) סוגם מן 151) 1:1נסוגייו
 סולד סטגע נספח גטי וגסירס וגס (CDJCC . הנפשבזכות
 ע) ססו5 ס15ל )קג) הזג) 151 נ1פ1'ות ות15ות רטוחמשוח
 טויל ג"ג), ומרמס סמויים ה5דס והסק סיח1קק1ה'די

 גול סריקה גמט) DDCO עניו יזיז 1"1 , וטפססקדוטה
o3)a15י סן,וק ש תחח התו ח(יס 05 עכס טוו וטד"ן 
 : סגגס טוי ויחריג )מעט מהמערס סטין דרן סט)הגתיעז
 , סנג51ס 6) מדרנה סרגם 'ט ג' . ההם המדרשתא4

 וקיוח )'ד' מגיף ,ריווח 10טס 01וף גמטנס מ1')וגמ5מר
 וקדו(ס קד!(ס איזי מגיף ומסרס טסרס )ידי מגיךונאפס
 : מקוד( יום אידי מגיף והפייות עי וגו' טווס )ידימכיף
 ססנ1)ס געלי 15) תסיס סמע)ס אח . אצלם ההיהזאת

סט;מס

 נביא YJOt אשר כל : "דם מכי הסגוגסחלאנו
 עמ' נכי6יס מב) ופגעת גט6ו) קלמר כמווגו'.
 )6יפ ונריטכח onp וכתנכית ה' רוס עגיךובמס
 נקי )כ עתר מיטרק, 6דס טכ) ההכר וסגרת .6מר
 רומניות )ו מתמרסת בכריו וכממעה נכיף השנעוכפס
 נsbt 6 . קכופ 3יח מכסל כפי מ7לגס Ir'hסיעור
 כ6 סיס כ! , יטרח) כגלע כעיניך רתוקה כפחחתי
 טט0 סיגי סל נתעמד גו נוססה ס' רומ 6מחולע
 פקרס כש סגנותך מלרנת 6) יה הכסי טגטיסע4
 o~1a כעטרת נח ושר סעס 1סמע נקמרו ט"ו40
 קכ)ס )6 סדכריס עטרת Os~l קמרו עיוכו',
 ו)" יהידיס מ6וטיססלמון

 -ob nbD ot~SbO כי מזכיך
 מס סיס ש טטמס ר6הה קמרו") וכנר . וכו'נחת
 כ' במר כהוכ קט"ו וכסימן . וכו' ישק") ר6סס)6

otntrh~עם ושר. !ט'. )ננסס ר6וייס ה,! )כדם 
 עס כ) המכל טגחן מה )טמ1ע קרוב הקתההכנס
 עיירים רומו "ח ס' יחן כי ס:כי6 כפגיעת נני"יסה'
 6יס 6יפ 6)יו )מטניס ממנו הסלע הה"טט1הע"י

 b"(m )דונמח , וסממעיע המרכס ושנהוככרכינו
 )6 טס כ' י,רמכ"ן סט ס;חכ הוקויס ע) מטסרוה
 "ש כמרקס (OO נריה 1)6 ה' מס' דגורסמנו
 רות ומקניית מסם עס מפכר ה' 6כ) ,כהדוס
 ויחננלו לעס וגס . סה'6 הוכוונה 'ודעיס הסמקס
 ((DbD 6כן מע1מס (mo(ntb 'סטו ט)6 'סטוע6

1Dbn'נןס . כ6ן ען , וכו' החנכתו לגדה נה )מסס ס 

 ו' פ' מתממותיו מספר גטג' הרוכב סכהכ מסקר"
 )6דס סנ4יס ט'7עוהו סכמה 'ר6ס ככרו,").

 כדגל סיריעס )ו כסמ1'6 מס רוסס עמוועומייס
 ניטל שמל מוכן יזהר הידס ימס סיכל עדסהו6,
 מלסל oln)no כפני היס כלסר סר5ו' מס כלייגר
 כ~Of 0 סיס o)lh . עמהם "'נו 6סר נעתה61

 מס סלע י4ס כ6'6 הקנסי o(o וט כע))ה'1תו
 ל3י ידמדם 11 ועדות ע"כ. , וט' )6מל snhמקט
O"Dדחמיס ע) 6)6 מקורס וכיחי )6 כקמרו לג'נה 
 6מר דע'רוכ'ן וכס"ק . 6מורו' מן מבר דר'קדחה
 , מלמוריס )ר"מ דמו'ח'ס tbsnn 7מה7דנ6 הק'לב
 עדוחש ntbtSnt . סט' ממידני מקמ'ס מו'ה'ס61')1

 נססלו 6טיטוקס)
 הנקלפי

 כגיח עמו ר.ממש עת וכב) רט סוקר6סש 6נ) רני) מסיס 6מד 5'ס SD סי6גי"ס
 yno נסעהו מוס ויותר , 0וזכמומ נחשד רכ חוע)ח כגרסו מרנים סיס ממקומו להוק היוהב ע60הד

~tnyn&, יוחר וכקוטן , הגמוד געה גו מסח;) טס גטהיה עלוס יותר ונחוע)ח bSe החמל כשיפו , מירס סגי ס6דס נסוג ימנ"ו וככן . ענמ, כפני מיומך 6מד מין טיסר6) מדבריו סקדסקמה ממיי קמר )6 . וט' מסוגו ונפרד : מוריך 6ח מקוח עיניך ותיו נקמל כוס כיוניך ע) וטה . גוונוגע 16* יוסת תזעזע 
o~bnסיס 6)הי 0761 העטרם, סהס סכעי 076 מינין, סני ט)) 6מו ס1נ ,Sbtnt למרס עד 
 יי neSh, סכעיח ליס ממירנוח סו6 היפיס הסרן ע) נכספנו והורס . 6ךס tl~P? 6תס 6חס6ךס
 )ע תלכם )6 ממיס .פ סכתוג עוסמ ps' *וכס . העורף bwO כרגעיות ע)יהס 1 טועת יהירהפעל
. 4 א 4ן4 י א 4 4 -  * 4 4  '- - - ___..- 4ש1 

_? 
4 ..*י(* .י ._ו "ו . 4 * 4  
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 הזאת המדרנה אל ומעשיה בחכמותיה שמניעים תורה תמצא וכאשר .הנופיים כלית כשיכלו הטות מן בטוחה תהיה ההיא הנפש כי , האלהי הדבורושמיעת המלאכותי האור בראיית ותהנה העליון ההוא העולם ותראה מחושיו תפרדאלהית, האדם נפש שתשוב אלא איננו סטנו המבוקש כי , הבא העולם בשול הבהירוהאור
 שטובפח התורה ספק מבלי היא בהם, אשר'צותה הענינים ועם צותה אשרנמקום

 דבר ולא מאומה מהם בחיים ואין חמות אחרי כלם הם אבל החברקה'אמר : מיעודיכם ודשנים שמנים זולתכם שיעודי רואה אני הכוזרי אמרכמז : הגופות כלות אחר הנפשות להשאירבה
 : עליהםשיורה
 יהודהקול

 טסגדו)ס ר") . הבא העולם בגמול הבהירוהאיר
 מג51רח OOS ס,6 סנ5 סטי)ס גנמון )סםסמיכנח
 כע31ס )מס כטון ntbol , ומפ1רסמחסנ)יח

 nSlrn כרסומו )עורס כטהקיס הו5 לסירסמו%מ הסו"
 טיסה1קק כנכיון DJIDO ענין כר15תס ממסקתרייס )סס סיחה ו5ח סי . כגס ען מעיזה "הרחלפיס
 : סוכרת המגיהוקק ססו5 מלליס ר") . ממטהמבוקש בי or1 : כמרוכל . וכו' סמן כמדרג1ח)הינק
 תפרר אלהית הארם נפש שתשוב אלאאיננו
 b~b , ממסיק סיס נטפו גמ6מר 1ס)6 . יט'מחושיו
 גי , הורקחו טוכ סכר )יחן כדי ס5דס ;פטט5מר
 טפוס 075 ממצרנה ;פכו סהס1כ כו6 ממוהמכ1קט

 וסוס , סקנס po (5(n מן מעוזה והיה מררנס5)
 תהיה ההיא הנפש כי . כו נוכרח סבהלחטוקס
 ממנג'ס ססרדס ע) המט ," ו)טיכך . וכו'במוחה
 והמטמר . ענה כהט1קס יסטמדה חירם )מס גןט1%)6
oroסרק מכ)' ק"מ ס" סט,רי )מקמר ו'טוס 7מ'ת'ו 
 וחשר מהוט'ו סטר'דס ע) נטם טמחמ'ז olhnniטסה
 : ע"כ , המט כמתסוס הו" והע סה61 ג15רירגש

 : יטר") נקרן . צותה אשרבמקום
 )ס6ר גי . וע' זולתכם שיערי ראה אניקד

 יע1ייס ירש מורחה סטר ע)בכמוה
 כסכר 1נדו)ס יקר )סס יעטה מה ופורטכומגייס

 : נסטס תטכע מ)כ.ודטן וכמו ,כנסס
 וו)סט סיעודי 5מח ר") . 1כ1' כלם הם אבלקה

 : יטוייסס 6ח ר,רהיקו 5כ) , וגו'חמ;יס
במסורת

אסר
 נחמראוצר

 סיגיפ גטם ס,ג51ס מדרגי ימדט , מהוזיר גט) 16סו6 "ך "י גטודו ht))S סחט טיגיט 1ס בטנך גממו ,מונויס
 6ך טוס'1 מטוילי ווורד ממו גטקס סהו"יס ג) 16);גי6
 סט1)ס )גמ1) סו גיחי יטיס 1ס וגחן , סט)י1ן גטקס;תקפל
 המבוקש כי : סנוף מן ותמוי כנפ( חרי גמרסג6
1~DQ. )1 :הסוג רק 11.5 ס5זס ממין סמגוקre) שפט 
 ימאיס מממלח חפרד ס,פ( . מחושיו תפרד : ס'משן
 , סרנ"הס הנס 51)יסס 1סנטמיות סנוף עליזי וטיקרסיכ1זס נטפי %ר , וסמיו( וסרות וסיטם ויטפשס סר6שטסם

 ממ()הפ תה0 ס5זס נפ( 05 גוג(ים סס ג5דס1געודס
a~u)lmהריש העולם והראה : סרומנעת מספרית קוהו 
P'SVn. ותהנה : סע'ן מי5הה ייגס )מטח טסה סע)'1ן 5ורמיד ס(ג)ס דסיי,ו רומוייח גי6יס מוחו יחס גימר 
 גמם י51 סג6 כעלס תעי) גלומי . ההוא האורברא"ת
 % סט1פע מטפט hmn סט4ון ס5וי כרחת מהטוגתסס,פט
1CD): סמ)6גיס נצנין 6100 ס16ר . המלאכוהי האור . 
 : סירוס "פע סריסה הו) fiD3 ס1גי5'ס ):מ1ן יקרס סטיןוכוס

 מרגר קו) );ני5 י1טייר סוס . האלה. הדבורושמיעת
 מסנופך 4 1סדימי h'sw ט) . ההיא הנפש : ס' מן5)'1
 ת"ס והמו ;!1 טמר ו') . הגופים כליה כשיכלו :טיויו ),ני סמוק פחז 6ין ג)ומר . המות מן בטוחה : ס6דסגוי

 ,פרו לין ס,פט nnhm מסה1טיס ברדס וננפטכגרפיים
 )1ר6 )ו נסיו מ5י1 1611 נגל גי , סטוס'1 ג"סק' קודקט1רס
 . וגו' חורה תמצא וכאשר : ממח 6נדס גגך 5סגהסונס
 טס) 1(5'6 , %1וס elh גגי קג1)ח גדגוי זגגיו )ו5(מי
 חס , ממס הסק רק סו05 ס;כגדמ )מדרגם יגיסו 6יסגני
 ג% )5 והסיגן , מסיס מן מיוהימ גלוים רק 6ן יסיס)6

 מתנ"ס נמו בג, טיסיו ;מנט גי tolh גני !כמוןקורס
 ספירתו טיתס1ו 16 מדגרים גט'מ ג) מיסיו שמנטסמו
 טמא גמו . צותה אשר במקום : מהגיג קטיפותמגיהי
 טסי גמו ג)1מר . 1ג1' התורה ספק סכלי חק : ש")ז

 '-ן
 מוטע 1פ6 . סנ6 נטוכס ס' ט1גד גלגל מגעילים 'Sh1C גר' ninw~co sn)hc מן 1ה(1כיס טרגים יתר סס ג)ומר

 לק )ו pnto )5 כמנר ומנס . סמות )5הר ס' )סוגד סיף סתט1וניס מוגן, מספרם ס15מ1ת גי , נשי חנט ודלן מעגמם
 חגיגות סגיני ונד ויקים 'וט 1סג11רי , נגמור שגס גסס ;וגר )5 גי ס;נ'5,ס גדנרי ~him גני ספי סטירה מסועפגם

 ;תתלעז סיגל מס , סנפ( ס(,רח מחגר גהורה ;,גר )5 במס עוסקן ניט1די מדנו,ס טג)ס מס גת1רה11 סנ5מו1ת1ש64ס
 % PD 5סי פרז 51:1 , סמה צהר יק 5י;ס סגסהוהיסס ג) . המות אחר כולם הם 'אגל החכר אמרי : ס6,ס גט;יויס סכורי :ג)ג סטקמימ1ת :יוסט טד קפויו ט) יגור דגר ומילל ס1)ן וחגר , גוסלעפריים

 : עדות ייהיק ):קר סרוח וגבוין , ערניד5חס
 ואי

 טיסיכן שיו סיט.ז יגר סוס *ן . מאומה מהם בחיים
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 טתאוה שהוא ונהם ביעידים המאמינים טןאחד ראיתי ולא רי הבו אמרק

 : בזה בוחר היהועצבונו העולם ובעולהחיים
 : המלאכותיים הגדולים המעמדים אלה רואה שהוא במי תאמר ומה החבר אמרמן
שבששמויששא מחושיו הפרידה על נפשו שתתמיד מתאוה שהוא ספק סבל: רי הכו אמרקח

 נחמראוצר

 ס1סט מצטללת ומס סמנו )1 שגיר סשוד'ס %6 .י
 1גו5ס געח1ח י1ג'5 טו'ו' ט)'1 'נ'ד1 סע)'1ן מ15ו,סהט,נס
 מסות ע) יחס )1;ה'ס 1:6 ומוס , סח1;יס מן כססגסירן
 )סיג ';1)'ס 115 5'ן סמגיטוה ססנ16ת 61מוס . סנ5טקס
 1ס,5ס )הע"נ מדמ'ס י1,5 מס ג' , גשמי ק:1י'סנט1זו1
 כה' 5ירגכ הו;: נטלך הט11נ 5'11 והומר קטוריםגס'1ה11
p~hntט" 'הסג,( , י115 5ך OtD~I' טסט) הדודג' מב, תיגס 1'1סר'ותר סו" סהט,1נ o)tP מ(', 1כת5מר , כוס 
 : ט1ס'1 מיי מג) הג5 גטקס רום קורח ס) 5הס טטסחס
 ט) סיורם ונר גיע1ד.סס 5,ן . עליהם שיורה דברולא

 ר51יס כ5:מ:1 גמ1 הנוף ג)הי גגי1)הס וק'1מס י1;:סט5רה
 : והה1:'ס כגוף מן :חרו געה סוג.5ממעלת

 חמו סהנ,' דשי ט) כמנטיע ג" . 1ג1' חכורי אמרגהו
fuh~ויגן. ס:;ס סחרה 5,);ס ס1חגיר 

 ot~tcno מן 5הד 5ין טג'1 , ה);1ן סטוג י') , כג5סעו)ס
 היכיס טד גיח: י1ס 1יג6 )טס ויונס מייד 'מי סימטריגסס
 5כ , ג1' ב.כלתו היה אם אבל : כג5 עמס )5ולחון
 במיגרנת משאר : )1 )נ5 מה5הר'ס ססס וסיט1ד'ס )1לטון ה::י ,י,ה 1ממי)D':S 5 5)ף :יהיה ס5רס גיגו)הייס

 הם נוחקר מוככן , סוס סע1)ס גהת קטול י:6ר .יוחתם
 היה : 1מס"1 סיס סטטוס ט1! . העולם ובעיל :מוסרותימ1
 טרה סוס lP(o טונות. )1;:1 גוהר ס.ס 'והר . בזהבמהר
 סמה (יגהר 6חי גס 1".ן , כגlu 6(Q מת מ;),פטלו

 : ח;,:גג;:
 סדין נ,טוזיס )ו51מ.;,ס רכיה "ס . 1ג1' תאמר וכוה9

 , הגדורים המעמדים ר15 כסיגיו כתי כמעתל6

אתכם
 יתדהקל

 ש! , סמחס לקטר י") החיים. ננכ:סורתכמד
 : מ"ס1רח כמומסירה

 הגני6יס מעמז1ח ר") . וא' המעמדים אלהקן
טקזס

~r:r 
 : ק"ג סימן

 סטך ע) . וכו' מתאוה שהוא ספק מבליקח
 טוס ~or וסמ"מל . סנ1כריס11להגו

 6)6 "ינוו ממט המכוקס כי ק"ג סימן )מעלה)קמרו
 : 1כ1' 6)היח סקס %טטהט1כ

 סוף עם יקמר . וכו' הדבקנו יעויינו אבלקם
 גמיים 1"'ן כארו ק"מ סימןדגריו

 YnS קרוב שהוא ומה מקרס: 3מס גוכינו הרכביך וכרר , ע)יהס סיורה דגר 1," מ6ומסמהס
 סח6רש . ובמופתים בכבוד בגרולה : סק1דטכרוה
 )דכריס o~lnlh1 המכגהיס )עמה נ:ה:ט"יסהפו
 )תהסס עמס "סר סנויס כ) ע) עלון 1!ההך;"ו(
 הממסה נזולה כגנז כההלה כי . 1)הפ"רהבטס

1הסהנט"
 "סר המלמס כגיד כונך ומטס , ,ן"ט );)

 ווין הכס ODi רק כקמלו , יכרה )" ע"ס )טסיוהדו
 הנרקיס המ1מחיס כנגד 1הט"רמ , ה,ס הג17)הג1'

 : מס'זיו )ג) הו6 הזל נוי )כ) כן עטה )"3קקכס
 6ני . אתכם ואנהיג : כיטמע")יס . וכו' גנותאג'
 וסמרחס גקו)י תטמעו טמ1ע "ס ועהס ג"מי1געומ'

6ח

 סנכ , מטוס מלצגי מן ג6הד )תטפס טו)ס 11פס1 כטויהן גמל 11רק,ו: סו5 נה"ס ט1ד1 גמר 1סוג.5 , ס,נ51ס טוייל')

 : נט1י'1 !ער גס" ::1ה15ס המיג,י
 : וטד !טכס ה"ה י;יייס ;) סו;: מהמד %הלסו". סח,שס מן וסרדח 6ו ונססו סס)'1ן ג15ר שהמט 1סו5 :;)5 והמד :רו5: מ' . הפרידה על (1PD שתתמיד,קוק
 סיתם 511ה הטמיס, מ;) ון)':ו "והוו ה"מ גטוי11 נס 5ג) !"!:':י, גוייו גיהץ גה.יו1 ורנס וגנחיי 01ho מוח ;6הר אפס גרגר נסגד כ)5 צמר , יסיג נמ1)11 כדו' ג5ר י51'! . .עיד'נ1 אבל החבר אמרקפ!
 אל לה קיוב שהוא ומה : ט1'11 י,ה1 5ה י' 'הן 1ג, ",כ, גטין וגקיס כ::'י ו;קזס ,1);ויס 5)'11 ס'סגטהח
 הנשוט גהרן גהורי ,ה;רמ )" )סיגן . 1ג1' הזאה המצוה העשו שאם : סורס ג;) וגר15 )5 5:י (nlhlrשמוו 01ע- );רגוז ס' 'עדה ג' סי 15ה"מ :;ט נוו 1;:'ההגי ;!ומר . וי1' הענין 1התה:ר : כשד: רוה גמ1 .ישבואה
 5מת 1כ) כ15מ1ה כ! גין משרכס כפן היי כוה מ;:' כמוח 5הי יג5 וכלס כזן )ן ::ר ר') , והנאות הגנותשגין

 הו" מ' hlih י1זט ונמס , ;'ד גפימן :;ירי ;11,ו:ן , ,רע:1ין דגניי ג';1ייס דחה 5חפסטרה
 נדגריס !" "ס , ה;י1(

othaaויכ. כטקס גוס נן)1 5ה )סי15ה 5)הי:1 הגבהה היתם )כן . וגו' אומי הוא אבל : סע1)ס גוס 1,עכיס oull 
 יגן, . צקכם ואנהיג : נהייכ געוזוו הקיוו11'

 'קי
 : ומעסיס ט:.ו.ע ג;) ומדרי;וו מוהינו1 ה' ;, יעמס ג) זנן וגיוון

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



 143 עב הכוזרי ראשון מאמרספר

 בק הולכים היו כאשר לשמים שיעלה ומי לפני שיעמוד מי מכם ויהיה ,שתכם
 העומדים המלאכים בין להכירם כדי בן.אדם הטלאכים להם וקוראיםהמלאכים
 , ורבים יחידים אותם ותראו בארץ ביניכם הולכים מלאכים כן גם ויהיו ,גצ:וכם

 מהורהקול
 ומחס שמרו D'lSOI (~o(ot )טרח . לפני,שיעסוד פי ר.עמיס: מג) סנוט 4 והיסס גויתי6ח
 לשטים שיעלה וסי : כהמס ממזכת )יתהיו

 ורמו , חטט כגף סחיו כמו ר") . וכו' היוכאשר
 וע "מרס ירך ע) ק17ס ונוי כקמרו )זה0כחוכ

בבי4,:סץ)ןין:סת:)1):טג:%::
 כאתרו") מטה )'ת'ן דכר'ו 1ה1)'ך . וגו' קדם קבסט
 מצרכי למלו )מרוס מטה כסעדה עק'ג5 רג'ס'

 כינ'פ 5טס )')וד מס רכס"ע הקיצה )ט;'יטרח
 ע) כי , הקל'6ס )סכם 1nDD 5ת סטה 6)6 .וכו'
 סטרת מג"כ' מקמר העק כסס כהפך הזכר הו")י.-ך
 וט' סרוח ((orl המה וכו' כ'ג'גו 5סה )')1דמה
 תובלט כי ",1ס מה ודם כסר כיד )ההר רונה5תס
 6 טמסרו הסתוה מהנה פל  ללרה תסיוסלכיס סני מליס  לירות פלית ורריו  ::lllpb, כי  ירשזנן

 נות טט)ות )ס1ן 5זס סקר"וה1 כלכר הסרחמהכי
ombn. דגלו הוניל )גרו )מטס מיוהד (ס ה,וח ועט 
 הצמה )כצות כי , סיו שטר כקמרו רכיםשטון
 , כקרן 5הד נו' onl'toS טרוניה טיטנע1 הכגדייוחם
 -(bso כעונו גוע "הד 5יט מסיה עטן ט) thDnו6ס
 olo~n or סכן כ) 'טר5) הט5 כקמרו ה15מהנב))
 כן כמו ו)כגי . כס) כהטעמי נ,ר1כה פוגהכמש
 ע3 05 כי י51 שנד מטס ע) ))מד )5 כיימטר
 כן כי כתקרנו, מס כמטן יקרס "סר ה;כי5'סג))
 וו נהיגה וגח)) כוס. "ה יכף) קזוס נוימצמר
tot~bיה כס ויוכ)) כלמיס, כסערה ה51 גס עלה 5טר 

שומרים
 נחסדאוצר

 סעומייס וסמסין'ס ס~יקיס . לפני ששמוד סי סכםמהיה
 וגמרן , 6)סי,ו גיס ג",דוח ס' 06 לסגני ג)י)ו0 ס'נגיס
enh1גגדו)ם טג,וס )טון וס61 , גסניס ממאס )י חציו 
 שנסלח ומי : ג'( ג' )סמא) )ווד גסן סיס נמו ,וגגגו7
 ס1ג61ס סגט0 גע0 גי ספק 6'ן גי , ס,גי6יס מס .לשמים
on~oימ6 . וגו' הסלאבים בין הולכים : מטקס מ)%יג,1 מחה"מ וסף מרימוי סטיון גט1)ס קטורם נפטי 
 געחוס שמיס טקס סיחם סוגיא נפט גי ,ס ט)ד6'ס
 פממ גג) 76ס גן ימוקמו) סנג'h~p) 6 גן גי ,סנג61ס
 וג'ק , גיניסס כט1מויס et)h)no גין הסגירו גיינגושי
 6יס גן וגו' 6דס גן . ו(') 6' שסדק ג' ממוקץ) י)גש"
 ומשהמט 'D(Ot גוי גין סלך סמיגגס סר6ס מהוך ),מוקף)שו6
 סטטים )גן , ,ס %6 6:ס ')~ד ג* 6ין )ומר , גת)5;,סגס
 'מנק% 5ט)ס גמו כ' 1ג1ד6' . לכ') וסוקסו( )ינ' 6חימין
 סננ'6'ס "5ר ס'ו גן גמו גמרגגס ומטסמט מע"ס מ)5ג'מן

 "6ר מג) h~w( fi111D סיס ס'ותי )ומי 6'ן כ' ,עולס
 )גו זזתי סיס 'ח(ק8) ג' לתוו חי) 8זרגס ג'0;ג'6'ס
 % :ר6ס גוך לגן דומה סיס ויסרס סמקך 06 סר6סנפל
 . מסוגם יומר נשין 'טפ'ס י6ס 'מוקף) טר5ס מס זג) ,סממן
 גחון אדם בן הסלאבים להם וקוראים סמנר ס6מרומס
 גנגס יק cr )ס1ן מ,5;1 1)5 סמקר6 ג) ט) והורוו ,יגיס
 טק'ג6 י' גפ' מ,') ירט ),ס סיף 16)) , 'ה,ק6) "סו66מי
 רג:'ע סקג'ס )פ;' השת מהגי למרו )מירס מחסגסטפו
 5וס וגן חוכרת גי 8;1י מס טז 1ג1' גירינו 6"0 )')ורמס
 מפס ט) סרח מסגי למרו סגן מי) ודוטו , חפקד,1כי

 . ב'ניהם הולכים המלאכים גן גם ויהיו : טיסוגיוו
 ומבש יחידים DnSN והראו : נתוגגס וכתס)גחי;פיס

שופרים

 המבגים, גין ,מכירו זה טסיה הכל ט) עעמו יוסכ כטלע והיו , 5)היס תרווח וקרסה הטתיס נסההוולמלו
 6)) טס,וח )ס1ן מ75מס נוול סו6 5טל מודע טמ1 ;קר6 טככר )מסהל6

,nb~lp 
 סמדלש ODDD המשנכיס

 1P.? וטי כחמלו )ג)) המ)5כיס עם יטרח) ס) עסקם כ) כי . וט' ורבים יהירים אותם ווזראו :שוכרת
 % ור.כ'6ך ופניך מושכי 'י כ' ונף כזלך )סמלך )פגין מין סו)מ חנכי הנה )"מלו כוה וים, . טקזסגמו

 עיניו bnfl ס'( בסי' נטמרו ככתוג )יה1סע סנר6ה המאך ענין כוה ויוכ,) ונו', וכמהיס5מ1רי
 Pb וסנט ויר"

 פ, נךעון וירש ו'( נמוטסיס כקמלו )גדעון הגריס והמאך כחחי, עהס ס' גכ5 סר 6;י כי ונו' ))נדונלמד
 הו" ה'מ)6ך

nthfl כ15 6טר והמ)6כיס , מיס 5) פנים ה' תאך י5יחי כן ע) כי 5)היס ס' 5הס גזעו 
 עיד 5ח ס' npb'l וירקה עיניו 5ח ;npb 6 ה' ויקמר 6)'טע S~bntt י( כ' )מלכיס ככהוכ 5)יטעלעצרת
 . דרכיך כב) )סמרך )ך '11ה מדכיו כי כב)) ונשמר לניטע, סכיכוח 5ט ורכב סוסים מ)" סהר 1ה;ס וירץמגער
 גכ) )טמרך )ך ינות ת)6כיו כ' דלך ע) וכרס טקזס ~DntS מבנכי ע) 1רגיס וסמר . וימאס )יראיוסכינ (י מ)"ך מונס זרך ע3 שמעלס הנוכרים וגיעון ייאסע מטנקי ע) 'היזיס . ריס "ו יהיזיס 5מרוהגה
 יכו)יס 6חמ מס , סמהניס כממוטת גטו)מיח ההנו מה t1Db ע) טה"ט כמזרט ה(") דכר ויהי .דרכיך
 מלמכיס רכוש מסיס 6מר )וי ר' נסס כרכים ר' . )כן מכית כסי61 סכינו )'עקב ט:עטיח כהוגה )11לעסות
 כשסר יעקב וישמר הסיד , רכ61 ת"כ קמרי ורגנן , )כן מכיח כסתו 35י;1 יעקג )כגי 1מרק7ין מליןפיו
 סם6 לו . רט6 ק"ש רירי ממניס הכ61 המנןס טס blp't , רנ51 סטים הרי , וה 6)היס מהנהר6ס

~Ob טע טנעסיה כהוגה )נו )עטותיכתים'("( 5יט מסרת ויטכס סנ5מר otn)bn פכנ מע וסנס וינ6 )קוס 
 5חמ 5סר רסיס כי חירף 1Dh'l Sb וכהים , נעסה h'(o 6יוג' "הס ")י1 )ערו ויקמר ורכי ואס העיר6ח

 סכר והנה הנער עיני 5ת ה' וירקח 1יר5ה עריו 5ח ;" טקח ה' ויקמר 5)יסע ויה%) תיז , 5והסמקטר
bsnללריייס לשסית יסכ'"ה טפהיך כהורס  לנו  לפטוה 6הס יכריס טמ6 15 . לקיטע כגיכיה 5ט וו:נ סוסית 
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 , הזאת המעלה על עוזרת היא אשר בארץ והתמידו , לכם ונלחמים אתכםשומרים
 ויהיה , מעשיכם כפי אלהי בענין ורעתה ושובתה שבעה ויהיה , הקדש אדמתוהיא
 בתוככם שתהיה שכינתי עם תראו כי , זולתכם הטבעי המנהג על העולם כלנוהג
 על ושתגברו , להם הצריך עתיהם יעברו שלא גשמיכם ומדר אדמתכםמטוב

 אבל הטבעי הסנהנ על נוהנ ענינכם אין כי בו שתכירו מה , מכפר במתיאויביכם
 בשלוה, כלו והעולם הרעה והחיה והנגף מהבצורת תמרו אם תראו כאשר ,בחפץ
 זה כל והיה . הטבעי הענין מן נדול שהוא דבר אותו מנהינ ענינכם כי תדעוואז

 אותם כולל כולם ויעודיה , דבר טחם יפול לא סובפחים יעודיה וכל הזאתוהתרה

 נחסראוצר
 לשין משן (ו)מ לוגי .סוס נמ'ט . וגו' אחכםשומרים
 טיסו hPt ס'( )יס1טט כמ'( 16חס ולו6י0 , כדלןכסמרן
 000 ס' 1ג6 סר 5:י גי וגו' )וגד, Vn1D 6י( 1סנסיירק

 ויט) גמ'( י(ר6) 6ח )סוגים סג)ג) מן טט)ם ומקון ,%סי
 סור5ס ומ)6ן , ג'( (D'VDK סגוגיס 6) סג)נ) מן ס'מ),ל
 גמ'ט , 5)'סט )וטה ,ר6ו 6(ר וסמ)6גיס , 1)מטמ)נרטון
 ס' ויסקס 1יר% טיסיו 06 61 "קח ס' ויקמר 6)י(טויש))
 סג,נ1ת 6( ורכג סוסים מ)5 סהר ומס וירק מטר סירי6מ

 5,1מר , )יר5'1 הגיג ס' lhSn מווט חומר , ו'( )מ"ג6)י(ט
 . בארץ והחמירו : דרגין גג) ):מוך )ן ינוס פלוגיוג'

 למטן וגמ'( , ס' )ס0 ,חן 5סר כעומס ט) ימים'סיגו
 : 51חהון( )"' תיסכן 5(י (r~h ימיס וס6רגתס וגו'מחינן
 כ,גו5ס ס) ט1ור0 יסרך) 5רן . וגו' עוזרת היאאשר
 'Shlt ארן מון נגיף טוס נמש )6 גי , כשהגיסורופס
 סקג'ס 5ין מ1') וכמקמי , י(י5) גערן חמ)ס lPO(hט)6
elnDה' מסמן נ' מקמי מחגר גרגרי וווגר , גמ') שמנחו 
 נענין ורעהה ופובתה רובעה rerel : ג'ג סימןפד

 סי1קר 16 שוו) ס(וגט לסיקו , פוטש גסטגמס סג) .אלחי
 גס(גהחו יק ג)) ר.טגט טיפ יחוייג )6 בג) mnbeoוט1
 ידוטיס olnm יפי ומדן 1ר.ל11ן ס(וגע o)tu)t (גווסגt'uhn גלמי , טוס 6הייח. טד כטס fi'~1D גס לחסין ס'עיט ממיי 16מס דורם לעסין ס' 6(ר ph סג10ג וגמ'ט ,יס'
 ט(,0 ,דט גי יטטפו וסמקם )1דקס ollna יורד ס5סגסוס
 סטוגע יוכ) סקוס ענג) גחי מס6'ג , וכסיטן , סי6טוגט
 וטד ס(,ס מר5(י0 גס יחגרן ס' טים גי )ס(ת:וחוסרפן
 ומיזג סוע יטחנס 6ג) , דגר נס סעגטי )מוסנ עין5מיי0ס
 כסומר . שנינח' ע1Wlh 0 בי : ג6ימקס ס(וגויסיטרזן) מחי חן . זולהכם : מעדיים סטתטת גוי עת גג)פ~הס
 16 %ר מטסיסס "ע'גו (ג6(ר גגרכ01 )ס0 יסדטסקג'ס
 ססונ ג) )ס0 ימנן מוס 6(ר גימסס מטויס המגיחשמס

 ג(מינס 1וה0י וגו' חרגו והשחי 06 גמ'( , n'DIDגסשמס
 ווח0י 10,,16 מד( (SJDI ויטן וו(ן יחן 51;)ח0 טד ונו'גסוס
 פיומד גמרן 6ג) גאז יבוס גני )ג, גקו)ס עגט 5(רועגט, ס' רטט גפי )6 גפמר . הפבע' המנהג על : גחוגג0פפגני
 טהבצורת : גס' 'מוו eh . תמרו אם : ס"ומ1ס מ(6רוגד)
 ג(וגע 'סיס ג41 סטורך ג) ג' , ס)6 גרדך 6ג) סעגטהיין ט)6 5)'סס 'גיטו יקושח ו(5ר וסכנו טי,לענ . ונו'!הנגף
 סדנר 6ח נך ס' 'דגק גמ'( סוף וכן , וסט גג1ויםוס0
 ג'נרל) לק 6דס מ"מ א)תס Sh סרגל 'הסחט ()6 ,וכו'
 גוס סט1גוק ססגטמות ג) . כולם ו'עיריה : ס' היןיץ6 הטבעי. בענין גדול שד"א דבר : ס' נספן דגק 'סיסשגד
 , 1מ)5גיו o~)h קרג0 0שת וסוך 6הד (ו( 5וח0ט))
whtמוז רמסן סוס סעיוך o)~P 6קן עיקיו א (נס סג 
 גמקריס ut)p יס:נמר% et~ih קרנה וט ,מגררארשו

שרש
 יהורהקול

 סלע ts~o סמ)5כי0 61) ע"כ. ו וכו' )כ5וטחיו
 פסועי) )ט,ר )טס ומתהכריס הנכי5יס Sbנרסיס
 סו)מיס סהס ההככיב ועכו גססך למרו ההכרכיון

 מנלי סמל טוי 1)ר15ה הויו "רן ") )מגיעס)והי0
 וט, onib מוריס חסיו סט),היס oSh כעורטורמ
 מטסל צתי ,ס כ) סיוה עם וסוס . סיתכ5רוכמו
 DD3 סימנים )מס עטית .ככר סתורה כיעזיכסרס
 סג1)ס )י וסייסס ונו' הטמטו קמ1ע 05 ועהסט5מר
 וכנעזז . a~7p ונוי כטיס ממנכה )י תהיו 51תסוגף
nbrי151 לסר Sb הרי מבהיה גכ1מרי המ1,"1ה 
 היא אשר : מארס ככהנ כס יועדו (tS'hהו6

mnv. טד OSP' כסגי סקרן סכמי ע) כמע"ח 
 tttsrJt פ"נ סימן כוף עז 1ה)5ס הו5 ומן מ'סימן
 וכרכיבי סמ)"כיס, הכהכריח )עין or וכר י"5סימן
 ע"3 מסימן כהמיטי גס י"6 סימן סוף טד 1'מסימן
 גמשתי פ' ככחוכ . שבעה ויהיה : הסטר סוףעז
 )כס הסיג 1נו' גטמיכ( ו:ההי ומ' חנכו גחקוחי05
 בכר סה))ה1ה ויהר סס)1ס . וטובתה ונו':דים
 "ס 1רדטחס וגו' כלרן טכוס ונתחי שמרוטס

 ח"ב עשו . וא' ארמונכם משב : ונו' )יתטמעו )" obt נך 6הר טס כ5מ1ר . ורעתה : וגף5ויכיכס
 וסקזי0 כמקותי, סכט' 1סק))1ה סנרכ1ה מנגח)מקרץ
 וכ3 כ)ו0 5ין טכ)עדיו סס)01 וסוף ס5זמססוכ
 סימן ןכר 5סל הו" וכו'. תראו כאשר :)מוטכ * )טוכ מן גטרטס סס סכהוכ כסגלן נזכירסט"ר
 . וכו' זה כל והיה : ח"ה מג סימן כסני גסמ"י
 מ"1") , וקייט כטוה דבר ע) מוכסחי0 נקמרורנס

 המעכר סב) וסכו:ס . סעוס"נ כן hlon )ומוכעמ
 b(o מנד יע1ייס 1כ) כתה o~lnol nhmמסיעודים
 וילת נסטר כהוכ )5 5סר ומן הכחוכים סןסגזכריס
 מהם יגו) )tDt:~t 6? מוכטהי0 כנס מטורסס5)סיס
 ויעוריח : ו,)ה:ו יעודי תורח )" 5סר 6ר)ס,שור
 מטם )כנך ירך 6) ר") . וא' אותם כוללכלם
 כן ob )מה סמספקיס מרכות ו,ה,1מ ס1סיסנסקה
 כ6ט 15מט כי , כהרס מטורס סרוסי לכר נ5)5

 , ספקת )הסיכת )סס יסזהי וט מנןס ט)כ;,מ1וו
 ento 1סמן":ס כס )חנ5ר געינו 610 טמריכקמרנו

זית
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 לא הזאת המעלה אל שיניע וסי . ומלאכיו אלהים קורבת יחול והוא אחדשרש
 ויהיו חברים כזה והמשל . בעין עין זה לנו דיאית כבר ותורתנו , הטות טןיירא

 מפני וגדולה כבוד הודו ממלך ופגע הודו אל מהם אחד והלך , במדברעומדים
 מעבדיי עמו ושלח חמורות בנדי והלבישו , חבריו אל אותם שנשא יקרותמתנות * ונתן , טאוהביו והיו מקדם אבותיהם יודע והיה ההם החברים מן שהואשידע
 . ההוא המדבר אל שילט ולא המלך מלפני שיצאו איש לב על עלה ולא ,אנשים
 ההם השלוחים עם חבריו אל ובא , עבודתו לקבל ברית עמו וכרת במצותוצוחו

 שהושיכום ארטון להם ובנו בכבודם והשתדלו ההם החברים בהם ושסחוההודיים
 דגללך פני ולראות הודו ארץ אל להניע שלוחים שולחים ההם החברים ושבו ,בו

 וידעו , והישרה הקרובה הדרך אותם מורים שהיו השלוחים אלה בעזר טורחמבלי
 המלך כעבודת כשידבק מאד עליו קל הוא הודו ארץ אל ללכת שרוצה סי כיכלם
 הזאת, העבודה נעבוד לטה לשאול הוצרכו ולא , אליו אותו המניעים שלוחיוויכבד

 יהורהקול
 )פד 0מ1כיס כ)D'SID'~ 0 סגם כי וסוהר,דה
 כיוחד ע) חוה)הוו )הנכיר וה61 5הד סרס ע))ט)ס
 שיגיע ומי : ;מי31ר ו)מ)5כ,ו כעסיס 5)קרו3יס
 נ) גי . המות פן יירא לא הזאת המעלהאל
 פכן כ) כממרו נקמר הי עדנו כלנהיו הונקסקרת
 הס31 סרק כני rbn ממנו נסטרזו כס)מוח זהפיסינ
 וס וכרון 0'63 שתו . מעיק nStrJ ס6)סיSb 0סרומ
 קרו3יס תריס ת"ו פסס וכ"ט כ' סימןכלגיסי

 זה לט דיאית כבר ותורתנו : )5)1ומחיימסיס
 המחקיימ'ס הדה סישוי0 יזי ע) כי . בעיןעין

 נקנית הוסייה 3ר6יה מ5ן )למוס תהורס עדות63ומס
 )הידס המח "מר נפסס כפור אטטנו דרכיםככתה
 וממרסס נעי :51 וט שירור . מרייס ג1רורזרורה
 מסיס ממס יהר כעוצנו יטפיס סה)תס 3מהצחורם
 סנמט) . הף בזה והמשל : 3עוס"3 נח)וחכראווה

 כסמוך ט1מ, מדגרי יסכ6רכו
., 

 )3נס הנס סמה) כי
 תשרט ס3)הי הרוהטי כסכר ענין )טרוח )יון%)1
 שידע מפני : 15)0 המטורט ווכחנו וכניןנרסיס
 ס) מצחו ע) )טרה . ההם החברים טןשהוא
 מעמידין 6ין פ' % כ6מר0 , 'סר5) 3ע3ורמטס

 %ר וגו', עמך כהה כי רד )ך מסה Sbי.6מרס'

סק3"
 נוונה )ך )הח' כסוס מנדו,חך רי )ך )מס0

 נמס גדו)חך מפSblntn 16 עכסו יטרף) גט3ע6%
 עימן גסני עגמו סה3ר דגרי מס וכך . y'p , וט'ל
 ונתן : 3כנ1רס סיהס מסה מכסח S3b 53מרולש
 051 כ"5 סימן למרו כעין . הו' יקרות מתנות*
 ובנו : וכף סוייוח כפטורות טעמיו 46ך נמססיו
 שלוחים שלחים : ממסכן סו" . ארטוןלהם
 אלה בעזר : ס'ה63ר כמו הנ3י6'0 יתר סס .וכר

 כי , סי63 כמו והת)6;יס סמכינס ססהשלוחים.
 6) דכינה טס 3הי1ה כיסרך) ומטי )דרן הווןסיס
 0נקניח סנ3ו05 הכה"ק ידענו וכמר . הייו קדומיוכ)

 ;סו ססכעסכססה)ק
 וירעו : ~otr סי' 3ס)'טי סיג"

 כנהי 0יוהס עם כי . וגו' שרוצה מי כיכלם

 ברדדאהגר
 ותיחפ : 6)סיפ גב' דגקיס ט6נמפ 6הר טו0'גסגו
 ספתי מסה עד סיג ו0 גס . וכו' לנו הראיתכבר
 גזג,ס סגטמות סמגטימיס סומות יע1י' מן ק'דגסימן
 6)סיפ קרנה גיטוד רק ג6ס )6 שמנס ההורהטו , 0מ1ח)6הי
 )פ סקס ומן , סרות )6חר גין גמיים גין גו תנויטס;)
 6הו כסס יסיג 5;ר ט,ין 6100 ממע פסקי ט) ר6יסנקם
 )6 )מס 6100) )מין חט1גס למדוו תמגר דגיי ומהון .מוסו
 לאריג, 1גגר . ולמתח נגסוס סגo)~u 6 מחר גהורידוגר

 פחח סס %ר מסוקך מקוקוה ומפסו ,ס גיס1גסמ(יגיס
 פקר6 ס)6 מ5ד סמם דטסי גטוי1ח ולוי . 0ג6 סקסטהר
 ימיט 16ון )opm 1 ממן ט5) מייס ג'5 גהס)יס ס51מ)5
 וק ירויי ט)5 וילי ועד פולס ימיס לון סוס . ועזטוח

 ט)6 מסוי ו0ק)6ה סגזעוח גין ,(;ר ט)6 ומס .גטו0'ג
 ,ר,4ז וכן . נסורך( מוטם גו :ים גרגר רק תסורסדנרס
 מסו טפ סקוסי, (5ת וגי )סס'ג מלנוין סיס 610 16הכמנר
 ט) מגורס . וגו' ושהרו חברים : סיס סמ"ק 110 עידגשיו
 סמזגר טויסס סגר גי . בפרבר a'"tltp שהיו : 075גוי
 . אבותיהם יוצע והיה : מוסג עיר מ151 1)6 דין גי(ימ1ןסטו
 vs~hn סכיו סקס שהגורס גו' ט) pnt)h סירסיס
tbP11ממטיס מנפי . איש לב על עלה ולא : גובהו 
 גרס ,נגדים טורים . המלך םלפנ' שיצאו :סגמיגר
 : 0(5ס כמנ1ר0 5) נ:)ימוס 0מ)ן גבוי סמקן מקפויי,16
 ים)מפ ;מ1תס שסריס ס5מי,1 )6 . המדבר אל שילכוולא
 , טס מווים סס %ר ממדגי 5) טגה1 וממנון מלרמונוסמקן
 6פ ,וס סמנך . במצות וצוהו : 0הגריס.00ס מ06גתוסג)
 יתעים ג,1וייס ר"(1נ0 6).1 גנ5 מהנוים מן ס,00"'ס
 )קח סוס ממדגר מן טי151 ט) 0מג1רס )גני דיןסמורים
rlh~1Gגפ סיס )ס:יהים . ארמון להם וננו : ישמין גס 
 G~fi העבדים ושבו "ס: ;נ,זס ):גיזה ווסל ננץגיח

 סיחתן 50ים 5)י0ס (0גיט מלהר . 1;1' שלנחיםשולחים
 ההשר )הפוט סס 6ף ק1תס )תזו ממת , רויו ממקןטג6
 0ט)ומיס גהר , גי ההטו מס' סמקן 5) גס סלנוסירך
 קרוג Jthe ",0 010 עדרן סימוי 5ותס מ1רי0 טריו000
 1)6 רסוק )" . טאד עליו ל : מגטו) גר' 0מ)ן 6))שניט
 ססנוווס היסס יפגיעו הדס ;גורים תיו ג5:ר ממס1ט)6
 סקס מי' ימי יספיקו 1)5 מ1;נ מטיל מ5ד יהוקיס 0סגי

נ*וך
 סטת . 1ט' לשאול היצרכו ולא ~ס: ושחס קלות סו '1דעיס כנגונה fiJ~Tn 5) גוסגוזמנים
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 והחברים . הנדולה הטובה היא וחברתו , במלך להתחבר נדי לעין נראית העלהבי
 , הנביאים שאר הם האחרים וההולכים , סשה הוא הראשון וההולך , ישראל בפיהם

 המושכל האור הם החמודות והבגדים , ורגולאכים השכינה הם ההודייםוהשלוחים
 היקיות והטחנות , פניו על חל אשר הטורנש והאור מהנבואה בנפשו הלאשר

 מכל ראו לא האחרים הנימוסים ובעלי . הדברים בעשרת לוחות השני הםהשלוחות
 ההם החברים עליהם קבלו כאשר הודו מלך עבודת קבלו להם אסרו אך מאומה,זה

 אחרי אתכם ויענה אתכם ירחיק תעשו לא ואם , המלך אל תניעו המותיאחרי
 נחסדאוצר

 )מי לק סו6 רמ,ק )6 גי סניוו ועכטיו , סירן נמו%ולן
 61'נ1 יסע ;) מסקך סו6 גס)1;ו ומטתגם מזרן י1זט%יע
 קןג 610 סדות לינדט קמי 6ג) , ססו6 סמקוס 6)מניע

 ססגס . נראית העלה כי : יגס "wh עליו ווילסמ6י
 . במלך לרלנהבר כד' : ע')ס וקרץ סיגי סמה,ינוסערן
 : סמלן 6והס :ייגס ונדי סמרן 6) גו :יגולו סדרןט'וטו
 ע) ינהר גי16ר סוקרנו )6 ;למר . הגדולה האובההתו
מסוס

~)tDC 
 טיתהגרו גמת )טס די גי , 16 וטיכס :יניע

 , 5מת גמה.,ס עמו 5ת1 כמהגיס מלי מקן נמגג)סיפח
 1יחט:נו סמקן מרגוז סיסוו 6הר מוס ומע"ס עוגם אין5:י
 ):ער '1;!1 !5 נוס וסטת , ימגרו tfiDtl תתו מגסומעוגו
6(1DtD1) ידם :)6 גמז , וטרנס ,ים גמדגר גס1זס גרטיס 
 וקריו סמיך מתט,וני , סרהייס "הר מטרדו סיס 5:רסטגד
 דוגמהו טיס r(anh h געיויו כמנמק יסים )ו יסוטר 6')51ף

 סייטך ;ן תמו . געינו ו"ר5ס גט,מ1 :ירני: עד ,מימיו
etenוכמ:51י סמ"1גמ סג6 טכס :גר ששניר 

 חק1וג1ת מג)
 קרנת %h 5מר סג:ר: מסגד , :יומס ס5פ:ר 5יסגוי

 סגו)) ס51 סויג גרור סמה 5מר ושהמגר :וגס וס61")סיס
 : !גו 5) מדגר !קרג ,מגין חנ!יח )ו "5ין געווגסג)

 האהר.ם וההולמים : ס,מ() מנ"ר עמס . ההםוהחברים
 h? :יגו סדין :ידט1 15תן גלומי . הנבארים שארהם
 , טס מניס ממגריס 6:ר ממדגר 5) וישגו נ:)יהותסמ)ן
 סוג61ס געה ועציון גטקס מתקסיח ,:מהת 6סר סוגי6'ססס

 גזי 6ח )סומן ס' ירן )קןת1 ))מר גר' סנוף 1Shה11רח
 סו6 סיריוס . והמלאכים השכינה הם : נצרן 08ודויו
 גמ6מר כ,,;ר "רם לגוי ג6רן סור5ס ס' ;גוי כמנר)דטת
 מס נם:) ס1ונריס . ינו' ההמודות והבגדים : נ' סימןד'

 S~wtDn האור : מ"כ ~hw הר5:ון ה:)ימ 6"שיסגיל
 ונגויס גי6ר 1"ה'כ ססויייס ס:)והים גשר סקךיסכומס). סיגר 1);י;ן . טסיו :רכס :ס.תס ס:;י1ס . שששו חלאשר

 ,ר,ן :סיס צפי סגנז,ס סקן'ס טגמ:, 8ע'ןסואוזיס,
 מק1דס ;'י: )כן , מטס ע) ::ותם סס;י,ס טוין)סקדיס
 :ג6ו גגת1ג סכר :)6 ס6ף . והמלאכש : ס:)ומיסעמן

 י' שרק הו') ירן תפס , סוני סר ע) ס:ג',ס סס")6ג.ס
 "ג )6ה1ר'כס "נרו סיגרת יעי") ג::מט1 :6מי1מקיגל
 ,גלות מאי ט51מר 15תס מדדין סורח 11)5;י וי'1יר')

מותכם
 יוזרהקול

 מס )לעס רומותס )יעודיס 4רך )הס היהט)6
 תעמוד )מס ע)חנו וכמקמר , עטיחס qSn )הסיעטה
 ק"ת העכוןס מה מא' 0נ'15ר חע)יס 3רמוקההורס
 הגס כי ונזויע )הוזיע ממנו "גיס המהיל )מס ,)ט
 ע"ס כטוח נריח טפס 3ריה0 6ה שנחהי6

 nSvn כי : פמייס היים מפך גני "ורכהסגת
 סע)ס כי ר") . וכו' להתחבר כרי לעיןנראית
 כסרי וגלת, מכו6רח ה'" גע13דחגו 0חכ)'חי0והסכה
 : מטמיריה הנמסך הכ713 ההה3רוה הר51וחעיניהם
 נסתרס נחפה ומה . הגדולה הטובה היאוחברינו
 רגופג"ס אה"ס 3מסור0 עודנו הדהי היג1ק5הר
 . הכרוו כמו המות "הר וכ"טהצו

 1י3"
 17נממ1 עוד

 . וט' השהרים ודעיילכימ : י"3 סימן סוףכהמיטי
 טוססס כי , המט) כסדור 03 דרך 705 הדרך 11)"

 % ה6מריס סהו)כיס )סמוך ה,ה כומר)מהט3הו
 טהו" סיחתןההפה

 : מונן חגו גמ'וו מין כ' , מטס
 והמלאכים השכינה הם דוידיימוהאלוהים

 כך ולהר סמלה המחנ1ח ,כר המס) כה"ת .וכו'
 כן כי , עמו הס1)כיס הס!ומיס ו"מריהסהכנ7יס
 כ' הו6 פרוע הנמס) 6מגס . כשעי סדרםסיס
 , מימה זס)יק ממפן למקרע נקרי5הו המררפרעו
 ככיפור ההמי) כן ע) , ה3יכ 5הר1ן צהרוןכי
 עורס טהס3ר6 6)" עמו המ)"כיס 30"1מסרט לכהוי נמ61 ,6 חמוס . הסטנה חנ"ה טניסמה
 05ל כב) ))כח )1 עגה משכיו נס , סמו וע)עצו טעומי )ייסרח 6'ס דרכי ס' כרצח כי יכהע)
 3ננ ה;רוכ'ס 3ל4 כן ע) ועווי . )מע"ס כמואר')ך
 ע) )סוריה בכפרה הן 3ןר'ע1ה'ו הן למטכןקירה
 הכרוכ'ס הנס כ' . nunS onc ,ורסס t'o~hמ)5כ'
 מתורס גס'ר1ט הבעה"נ טכתנ כמו י,מ)5כ'ס ערמור.ס

וסר'"6

 טסגגדיס מפו' . סגנייס כקייט ו;5ן סהמ1דוח נגדי 5) ממתנוה סקזיס גמס) . ליחפת השני הם היקיותמטתנ1ת
 ס!1ה1ח, ), :,ח,1 טרם הורס מהן קוס מכס ט) סרחה ס:;.,ס סוס טור, וקרן מסם ט) סס;יוס ססר5ה ססנהמ1זוה
e)th,צימוח ססור.ד ס::,'ס יום 5רנטיס !5הל מגי ופס טוי קון 

~ttJCG 
 : סגנייס סקויס ;'וט סמה:ות סקייס פסס );.;ן ,

 ))גח e'hll י(ר5! נות ט,מס ~fn(ot ומעלס כווגריס ופיס י:מט6) ;מ1 כהורות ב5ר גט)י . האהרה הנמ1ס.םיבעלי
 סוקרה ט) יביס סוס )סס 6ין . טאוסה זה מכל ראו לא : 6דס גוי UPI(nlstu fi1A1 גרוג סג6 גן,)ס 1מחן5ייסגטקנ1תס
 גט1)מ ס6דס נ;: קיבר ט) ר6יס סיגי6ו מפוקס ,גי6 סוס ר15 1)6 ס'וי סר ט) 5נ1הס סמיו )5 ג' , וטווס וצרפסם

 כ)ר.כ כדת מויהי . רשלך עבודת קבלו להם אמרו אך : סג5 סט1)ס 1:;ר ס1ן: כ:6ר0 ט) רקס ממוז :יקמור.י1חוי
 מן,ן 15הס  י:5)1  ותקטר , )יגעיו גס,) ומפס טטיתס ומגק: 075 גני ע) סמ:ג'ח ס:מיס 5):, עגוזה :יקנו a:t~c 6)5מז1
 גשט.ס 5ה;: ידין . אדנכם ויענה : ט' גסימן וסיטמט6)י ד' גס.מן ספי:. כפג ;4:ר ':ר6) מתויה רקס מנ'5יס :ם יםתסס
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 עדן בנן מותו אחרי שיהיה לנו שיניד אדע אלינו בא לא שאמר סי ומהם ,מותכם
 נפשותם ויחלו העבודה וקבלו עצתם וחבור ענינם סדור הגבירו ורובם . בגיהנםאו

 עמי על ומתפארים וטתגדלים , ונאמן חזק יחול בנראה אך , חלוש יחולבפצפון
 על מותם אחרי אליו שיניעו מה בטענת אלה יתפארו ואיר . באמונה שבהםהארץ
 בעולס הקיימים אל קוב והחסידים הנביאים טבע והלא , בחייו אליו שיניעמי

 : הזאת המדרגה אל קרב שלא מי מטבע יותרהבא
 נופר אבד בטבעו כלה הארם שיהיה הדעת מן רחוק הוא כמה הכוזרי אמרקי

 שחהפ התורות אנשי יאמרו ועוד דעתם. על הפילוסופים זולתיונפשו

 יחידהקול
 . הרומה( % סמרנו המכס נס מ'( )נף6הלי"ג
 ו,רמ כ" מסינ' ה' דרך ע) כ" or הנה כיועוד
  דח 06 מימינו ק07 מלגגוק ופתה וט' )מזמרעיל
 נקמנה )" כי . וגו' בא לא שאמר טי וטרום :נפ
 ורפי" 1)16 נין ,רומס

 . 1ג!' הגבירו ורובם : כידייהו
 וקבלו : ntS~D 31לכיס רפ1ח יייס ח,ק)מען

 : כדרו מסר מכווגיס עכדיס )ריוח .העבורה
 bsp IStb ,0מט5) כני 0ח)ו . ע1' נפשותםויהלו

 ע) 0:הוor~ 1 רגוזי , ה61 השח ממרונגנזיהס
 6סר מ)ו0 חוה)ח טחי) הקות ההי)!נייס כ:טיהס)')'ח
 כי , "0 כהרימו הגעורה פחי) כהנתק ינתקנמהרה
 על : )מיגון הפזיזי ירוה )" מיפנית הורדוסהב)
 יהפארו ואיך : הטקהיס ע) % . וגו' הארץעמי
 המנח ס"מר bS' 5) כהירי לנמיו )ומר . וט'אלה
 ע3 נ,ה ויחס5ר1 , ")כיס מקרכח וכך כך )וויהיה
 , 3"3היס מקל3הו ההום הוגר ") גהייו היניעמ'
 סיכ1"וכ"ל

 ענן העקה )פ' המות "מר כה0)1מו ,ה

 י"גון "סר ונמק!ס הגמורה הטהרה מקנס 5)יכר") 3גי '1DQ גן "מר גי , סקדס כמו (Spn Sohריגומי
 : ונמה כ10כה 'סר", כני יהנו 0ס הכד) הסג,סט
 onb . וכף הרעת מן רחוק הוא בכהקי

הקור"
fiDT' 5ה,ך 11 כורך נתיגהי 

 כמה )כ71יע הר"10ן, הוה המקמר סוף ען כ"גמכימן
 הסרעיס סדר ע) הסמר גהמ0יגו Pnlp~Dbנסח

otl~>oהמה ה)" , 0ס nitJoo , וההחה3ל1ח , 
 עמס נס וסכך . כפרט מוריס 3ג1 ומעתה ,!התורה
 פונה onh טונה שהה הטיוח כ) כי , הו" גןכנגרי
 ג)ג) "יך חלקה עהס כי , ה:,כרק כ1:ת11 ימין:ור

 הטקסחו עגיו העריר )6 "סר 5מד טכס כיקרכסטורו

 והCJO , "1עי
 כפרס וע' ")ינו הנקה !)כ) מס, "מרו

 מהדיח עד ימסך ,ה וככיפור . וכו' עמוו סנהיהיה )" 5ך 6)ינh1UO 1 ייט'כ 06ר הסוכה מןיניעה1
 . וכו' )ן ערגו 6סר 1היע71יס "מרו עז קטםסימן

nic:cr1הסרס כינור עג 3החהלכו בס כי מדורו 
 6הד ,וגרוס הומטך סמר! קו עג עגמך ע1ז:1הזה
 היות סעס )זעה הרציה כגר ג' . ולכ"ל )גצןעלה

ישוב
 נחמראוצר

 פטר . ופץ אדם אלינו גא לא שאמר מ' וסהמ :קט'ס
i'hrס גזגר וקמן יסנן )הס' ocn א גפ6פע כמ;ר~יס 
 , ;פגר :נגולם נמו ה5יכ גמיי ,וט גו1מס ר6ו htc"הו
 מנידרס 16 עדן מנן ג6 ":ר ממגיז 6"61 מי יוזמיו גן06

 סדור תגבירו ורובם : קוהו nlhilhl ג) 6ת ),1וסיטר
 וסוית סכר טוין הגגייו סנ1גריס כדם גוי ו1ג .ענינם
 טנחס יסדי ס61ת הלמונס סטם גדי , טמס המווי ונדגט1ס'ג
 סתשפס סיר5ס מהמת גינ,הס מקנון o,,rnll כטס רומזןעי
 עפם ג) )לסור ט)תס )מגר גק:1 . ?צתם וחבור :גרס
 חמפ סגי15ס )גן , יטוס ucnf 6סר ג) 6) מכמ;תסחמה
 נפשוחם ויחלו : סגO)lP) 6 1טונ: :גר ייקרתסגלות
 eStD.1 6) וכהקנס הח1ה)ח on)u הס . חלש יחולבמצפון
 . סטיי ממחות )נון ויחו) . ה); ה51 נסחר )טס 5:רהג5

 מלסיס . וגו' בנראה אך : נ'( )6י:ה וד1מס וימי) ט1נגמ1
 : סנostP. 6 6) ה,קס הקוה )הב ג6,)1 טמס גס וגדט,מס
 סרט יח גס)' . אלה ,תפארו ואיך : וגונו נגנן .ונאמן
 ר.לגס סמ"מי:יס גמם טמא גני וגד טיס מהוסלים!י:מט6)
שנר

 1;11י
 מהריס a)f ווענ,'ס 7;:'ס ויטוזיכ גט1ה'ג

 גני דח טס ס)6 . בח"ו אליו שיגיע מ' ע4 : 1נזוודחס
 ורקס "הים גמי , o(h טקס )מדרגת גמ"ס הגיטי,כר6)
 ונרגל )דג5 מגס רעה 1:;)' כ;י1'ס הס 1ה:'ן'סגנג'6'כ
 הקרוגיס 1סס , ההומררה 1ה116הי1 ס1ה'1 מתט,1ניונמ:טיס

 הקיימים אל קרוב : )ג ),:גר' ס' קרוג גמ'כ ה'6)
 גט1)ס 1קיימיס הריס הס 5כר המהגיס 6) . הבאבעולם
 גטך 60ר . הזאת המדרגה א4 קרב ש4א מ. :סט)י1ן
 6ף , גסוס h'G~ hsnn גדה מקמין ;CIG הים )6 5:רסוהרת
 : יסרק) הורח טס ;מ)6 שיה גמ1 גסס :מ," סקרן: , רוה)6
 מזרגג היות, נטנט1 ינק הגליון . בטבעו כלהכך

 oSth 61מי 5כ . ונפשי : ונהי הנוף :.ה.ס ב6'6גהגימ מגי" ו,ס , מה1נויס 1טגטייס ס;גייסמיסוזות
 מטנו 6טר ס;י)1כ1;יכ מנגז הנוף (mt)h 5גן סו;;ס55
 ישפט! נבג) )הזנק ג"מרס נהגמהס טרמם)מ"ט

 "ר סמן ה' גמגמי 1ג11גר 6וגן טד' וו1,הכ , 6'גסימן ג;,כ,-
 גמס . הט')וסוף "ה ),וזת וק הטקס יה נגן6 )"ג6')1
 , הסגו (:קר וה געי )ג) מ1כגס 1הו6 כוה היגריהיק

 כהירות גע,' גמחה גס 5ן , "יה ג, 15) וטחם (C~Dוגגי
 ;;:ש' 'אמרו ועוד : 151') :מנ"ר גם, )וו הווה)5

 ר' 'שוב שהוא : ושמט") כרס nli?T גט)י .ההורות

לער
מ5,רע'

 הסטר הכור הן , 3"היהחנו כהודענו כמו המ)י"וה 6) 511 כ0גגר גע)מו "מהי 'הסוורי
~ro 

 היס
 !נקות ר"וי יר1:5 דרך !סס הךכריס כדור עכ1זח הו" הלי ועבד , סמה כמנוכר הקוי 'ה71ה ר' יזיעג

 כע)'הכו מניה הקרס ;כער נספה' מכותי ," ג"ח וכב) . 1נ7ע,; כהכונה מהכמה הע:יניס סני להגר)קמר
 7גכנ ו")ו 5)1 , סדורם ק,"1ת מטהן וגה , נעומס הספירים ענין משהריס הגל מ , )!וי :ההיו כ'גב

בכיס
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 הכווי ראשה מאפרהפר148
 ים14 כל יודע שאיננו ואפשר בפיו, אומר שהוא מלה בעברי בנעימות לעד חיתשב
 שתעתיק המלה טעלת גדולה כטה . ענינה יבין שלא ואפשר , ההיא המלחזולתי

 בהטה  ~aw ההיא הסלה אומר שאינו ומי , המלאכים טעלת אל הבדיצותממדרנת
 מאיש הטובים מעשיו נם4ל אדם כנשום שוללים אנחט אק החכר אם-י14 : ההם המעלות אל כוסף ימיו כל טוב עושה חכם פילוסוף יחיה אםאפילו

אומה
 נחסראשר

 כנן וחם גגון נח יצוג ההחס 6מר olfb . בנעשות*ר
 טלה בעבור : סיסמע6)י מכס ניגרי ס' גס'ס גמגלפרן

 ג) . ישע שאיננו : גוסס ספ6פע ט'6מר . בפת,שושמר
 : טוג מטסם סוס )עשס ידם 1)6 רצך טס צמו )6יפע

 06 16 , סמ)ס !6ת מסלון מס . ענינה חבץ שלאוכששר
 גס omh מגין %ש מס עמרת גדעון סמ)ס 0%סיעפר
 הטלה. מעלת נדולה כמח ג.: גטעס )שוס י%כ!6פ
 וגי נקומי סמ)ש, מטקס גד)ס גן ג) וגי טיפס רוז6פר
 ממדרגת שתעהיק : 6מת גמא סזגור מט"ח עז) גן4

rm~nan'ומתק מקווו , גסמוס ממורגם סוט (הסור . וא 
 )מטס יורדת חשי סי0ס nhm סמ4, 6מר )6 6י)ו י') ,מסם
 כפה,ו ט) סולח רומנס סגם" גסנוי וטגסיו סגר.מסונפם
 יאינו וט' : גממם ש6: מלוס פ6% כ5נפ ארויגןס
 ננחלי טסנו) . וט' הההן אם אפלו וגי המלהשמר
 גמם דס,ו גנז נס רטש נפרוס גנט וג6 כויס )פ'משמח
 סטונה סי6 ומגיס מטורס ומזר לטינו סןce' Shan' 6שנעפר
 )הס ים ייינן) ג) מו') וגמ'( , וגי ג6נונסוששום

 מגני )6 5(י ימיו ג) עוג משטס ימ)וסוף ושטfomS. מ"
 סניפ וסמ"ר . גגסמס וזפ() )מעם סיורים סי6 שששצ*

 : !ס anhn גסימן )ט)ן גוייס יש49)סוף
 לפלשן )נצ) ג7עתע 5ין . וט' שוללים אנחנו4שן

 נמו) סירס תומס פליקס עמס 6זס olcnס%(
 : סגו,רי (הזג גמס יטוס פשלם ג6מילס )6 קזגים"יששיפ דוק' ונס . גפפו יסקס סטר זרוןו יוזק 06 שלגיס,פפפע

תבל

 יהורהקל
 ש המסול המפך סול גהניע ועפה . מייס%היס
 כטעריפ 6סר ה4י מ61 , התורות "נסי סכיןמהכל)
ownסכומיי )ריתשרלו0 געת sp 4 נהמדס מסק 
 ונס 6הה כסקירה 16)1 שקרים כנס כי ,גענינס
 עדין הנין )6 כי עלמו 6ה נרי6ו0ו , ככ%היהוסס
 נ6ממ כ"ג סימן המכר זכר "סר Db סכימההכנה
 יסק 6יך נעיגיו הי6 ונ")06 , וכי ")'מ כאסוכ)

 שתי ונססו ענוש וננד כבס ממנעו הנדסטיסיה
e'b1DIS'DO'"( סהסנס סכט)שה רמזרת דעהס 
 , 6' סימן כמכו6ר תשע) כסב) ה76ס יךנקהטכסיה
 סיכל כמו נונד, עזי הו6 סנה סכרחס טסיווו)0ס
 er~bl כלמרו י"ר סימןכתמיע'

 הו"
 מהתלע רגש)

 , וט' m~lb כגחי מהנוף נכ7)0 הנדס נטם 13טתסוג
 גס וההק"ס .)קוה רגע0ס מכנתי b~b ו6ס קמריעד

nl~1%so6ונד והו6 מוסג לחי עיון הו6 וסטגעיוח 
 ועם וגנט כנוף מטגעו כיס סקוס טיהיסהכלי י עמן ט)) or והגס . fp , דעתם עpto 3כ3י

 קלס ייה hSl . ה"')וסאיס )יע0 גומי יסוכההטניס
 שהש וקשרות ענשי יאמרו שד כי פעההץ

 כוי עת וסנה . וט' מלה בעבור וט' חיישוב
 מערדע גדולה רפא כמה כ' הר6סוגה מן קטםסטק

 וט' אוטר שאינו ומי . וכף שתעתיקהמלה
 מ! וס פיכם) רץ . וט' פילומוף יהיה אםאפילו
 יועי) )6 כהדק טוכס נודחס כ) היהיה והסגיכך,
 4מר )ור6 )ו סיס כי , נעים הנכון והוך יקמר16

WP1)((הו6 נם ומסף . )קכ4 קסם זכר והוי , רדוי מעסהו הע0 עם מסכי) כ)חי 6דס מב) הנמק 'יש 
 סמט4ס סמטטיס מנטלי מנמול סוכ  W1D1 ס . !ט' מי יטור טהו6 לפלס השר!ח ae' 16) נ46%רו0
 טשר פס Sb , ויו' ילין סל6 ייפטר שפם  טמון 1aDbt .  ופ' סמיי כפלם פנלטדי שדם  4סס יתסס%ל
 פ6ר עס גוס העכריס כ)) והטורי . וט' עמן  )הס יכיירו ל6  לסייס ייכרו  טייס5יס ל' לי  נר5טיןימורס
 ע"ע (p(s )ו טיס"יק הכונס ט היחס , וט' שינו רג4ס וכ) ממכר סמסטר כמסט , ר~מורוח 6שיס)

 : ומוחס ע, סהמיהס השיג 6סר דכריס הפני וטס , רימסיפרק) מכני )6 לסר סוכ מעסה סכר סוס 'מ61 )כ) 'היס הלכרש יעח ומנס , ט"תיס יגר 6ך סורקשפירס
 נ0טונט יסע למנוגס . ),ר6 הכתרי S~b היו 6סר התמיטי )ט0י . יט' שילש נחש איןק4א

 6ץ ממטכחגו כ"י 6מנס כי , nbro גטסק6 סהור6ס מעטה וגס , מיגס דס)יק מרוס מסמספי
 כחסוכות שפ ונסמע וירקה יניע מהן י.ר6טונס nb SD(o . מעסיס כמרון ע) סוים כ) סכל מק"מסקנסס
 כמסונט מנה 6'ן כי כ'6ר טטס . וט' מוכש כ) נטשטש עס מסויט wn)b 6'ן ויעמת כקמרו fppכווץ
 גסם אנרצו אין כקמרו תעמיס הדסון רגפ0 וע) . ה0ורו0 6ס(י יתל כדעה י6 סט'4סחש כדעת )a$6 לנמי pbl , סיכך וכמו ממט המטות המ"ח טמירת ע) ס' סי מו61 כ) ע) כי olh 'מיס %דם ענש%ל

 . ג6מרו 6מד כדגור סנזכלו0 ר.0טולוה סחי סע) כי6ורט דגל מק כ' )דגר !כר נדגר ר6ש ,סמגץמוח
 כמט% כק סימן גיכריו מסורה אמו ו"), ג6מרס כמונה psn )ר.ס ש ריפו)ס 6ולפ0 מסידי כי סודישועחס
 כ4" סימן כסניפי יח סרס עוד וישיף ,שמס

 כבסר .כרס שסק מקש % וריי לשול ר' ממרוקח ,ה וךכר .
 6רכעפ נכ)) ODsi מס ססחכל ממס ק סוכימ מ)ק מתנת שירק ש . ל * תשכם נהש" סרמנ"טש"ס
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 119 עה הכוזרי ראשעמאמרס2ר

 ואנו , בחייהם הקרובים לעם הנמורה הסובה רואים אנחם אבל שיהיה,שסה
 : ההוא בערך סותם אחרי האלהים אצל מעלתםעורכים

 מעלתם וערוך , בהפך הזה הדמיון על( וערור )ג"6 "והתמר הכוזרי אמרק'נב
 : היום הזה בעולם כמעלתם הבאבעולם

 הה ובהם , ומסכנות בדלות אותנו סננה שאתה רואה אני ההבר אמרקינ
 ט* שאטר בסי אלא טתפארים אין כי , האלה האומות נדולימתפארים

 והגיע , חלוקך לו תן סליתך שלוקח ומי השטאלי, לו הכן הימני לחייך עלשהכה
 ענינים אל וההרג, והיסורים הבוז מן השנים מן מאות אחריו וההולכים וחבריוהוא

 שגבוי. עד , וחבריו ישטעאל תורת בעלי וכן . הפארם הם והם , וירועיםנפלאים
ובאנשים

 קפודהקל
 אל 63מלו , ככ6 )ש"ס הזה )ריס ס6י,סוישוח
DPS~bvl 

~ktb 
 oSltn גומות סמסיי' זפי , מיטרק)

 מרסעי ככעס כי וסוד'ע . ככ6 )ש"ס * )ר.סיט
 מס וסוט . ע"כ , )עוס"כ הזק )ו וקין סש)ס6ומוח
 דקתי (hnSD 6ת' ו)6 כו6 שפס 3נמר6 טספיקוק
 'מוסע רכי מס מהלחין , 6תו 6מריג' ס6ר60
 ,6 וסט נמס 3כ) נ"מר וכי יסוסע ל3י ד6מר0י6
 רטעיס ינוט 6)6 , 6)סיס סכמי טיס כ) 6)6פ6מל
 51מל . ת"כ , שסיס טכסי נניס כ) מנסו מ6ן)טש)ס
 ושסי ססי),סוסיס )דעת 'סרnDT (6 3ין )ס73י),ס

 כנמלח מר.סחטמ קוהנו יגרסו נרט כנס כיסהורוח
 וכלגז וז"ל, מכט)יטי '" ס' ר,מורס כח3 וככר .ר.פונ
 וס61 'ח', כמקו ני,כרמ ממריג טכמסטט מקוסגכ)

 מעגימנמו)
 סככוד ממעסם טיעטס מס כ) ע)

 קימרו וט', גט6 ידי ע) נו מס ט63 וקליפוסרסר
 6יט !6מרו , חו' גריס כ) סכר מק"מ סקנסס6ין
 וג~1 ופוסס, מ1תס ס6')ו קמי ועוטם מטוסמאס
ewn""ומ) , סכרו )ו )והגיס טוס ט)6 6ע or מעינך 
 6מד זרוח ס) %ו סר וככן . ע"כ , מנרפס כ)שסט
 וטג3ס ש)י6חס סיתם 6טר D'~>tlO כטניס מן5מח
 הפובה רואים אנחנו אבל וקימרו . סמקך5))
 f'p סי' דכריו גו טסרהיכ מס ע) תומך שדט .וט'
 קר3ח 6) וממורס גכ) ע.-הס כמייס סזרנסכ'

 טחי entD 6מן מטל וסנט . רחרוח 6הרמסיס
nvntSa, מסיכ טיוחו  עם כי דורסי 6טר  מדגר והב 
 תיגן , "מול מחהזט סטק ע) כשין (Sblnכפיכס

 : סטורו טסם מידיית6
 מישפ )פי כי סו6 כן כוניך עחסי גס ר? בהפך. הזה הרפיון מהמךשלב
 כעולס פעלהכס חמאס המהכס כהה כיוססקולנה
 פטשק. מכם כידכם מרומס כ) 6ין כן ו6ס ,סכ6

 : נטטות כערכך מר1ח6חס
 כטקס פדס . וט' סגנה שאתה רואה אניקינ

 נחשרשצר
 סלגמ ~מרחי ,ס . הנטורה הטובה רדוים אכחפאבל
 ר5והט מס' ס51 מוו)הס 'ותר POI(Itt סעופן ניסן )נדם'טר6)
 ג;גי6ותס ס,גי5יס 05 , ס' Sh בחרותם קרובים פססנמוט
 , סרגליה ס;פ( תחח DD11 וינוח גס;וותס סמס.ד'סו5ס

 עט, מג) יוחג ע)'סס יחס, ליחן לעס )1 ס' גמר גמדוהוחס
 עורכים ואנו : ט6ה גיתי פוס'ג ע,גות גן גס ס,סוגטכן
 מטת רוסס ס6;מפ 6הי גפמר וגו'. האלהים אצלמעלתם
 ~(Dht1 גטאות ססו6 נמו סנ(מייס מוסיו מלגוו נטתס;ג,6
 יניס סוס ,סכו ר,מדג6 ממסיד יגן , ממטוס גתכ1'ח ס15061
 5הו* מוסס טומר יורטים 6;! ומוס , גמיים געויו hn?סג(
 : הסיס5, ותחלל-ג חשם S1W !כפס גמס סנוף מן וגמרי ;פ(ססתפיד
 וגו פגיו טס מגויי . בהמך הזה הרמיזן הכמעמרזננ

 , גס פד ק'ס מאימן ונויו וסטתמקס
 6פי)! );ו מולנסיס ויריותינו טוכוהי;ו יקר ס6;מ;ו6101
 וסמסין'ס טס;ני6יס ממס O~hli )וקהים ו6;ח;ו ,גטוי'1
 יטויי סם ופכן סג5 גטי)ס יסיס סגך גפיים ס' 6)קר~ג'ס
 ג'ג וזדון מתמיד סיס סימיון טיסים רזוי סיס ט5'גסטינ וט" . געות, )פ ממניפים מע,י;יס וקפות נגדגותתורסו
 גנוים וכפייס ומיס סיס גנ),ה;ו Dn~hi ומקמר ,גסתן

 : סג6 גטו)ס מ, טמידחפ 'סיס יך ג' מוס פטריך סרסתויהם גלפי סגסוגות משוס ג) גזו ויגנו ס6ומוח רגנו ממתפרוג6יס
 סרג סמני וט'. שחת מגנה שאתה ראה אניקיג

 ססיוו,ש מגויס נין ועמוקו טיפ אג') )6גי
 נפתפ עס וכקמע , מפנו כנפי תמפ מסוים 6נתפעזיק פג" מ5לפ סקג'ס 16ה;1 "סגר סיוה OD גי , 6)סיפמס'

 צ, (Sh גאפ אהס !)6 שסיף סם ;(נם )6 נגויסאמ7פ
 גנן סמו שקיט גמס סג6 גש)ס סניפ יטע ~הסהס

 טתפאריפ היו ובחם : גנויו )מטן סנטוס וסוגמטסגהס
 ג'ילט tth(on ס) סדר געלי טסינו וילות כעמות .וש'
 חע . השמאל' לו הכן : גערן מוריס )סיותס וסיימוגזעו
 ש) )ט6ת )סמו מייס סייס ונרכס . סממ5)י סעועכסו
 נפלאש ענינים אל : נונס S~h טגמס ע)סנטוס
 . aftwn~i הם תרום : מנג'ס ~שוחם אוטס המגוס .הגזעים
 קלי "מסיויסס גמם שא תסורסא"

 ין וגן גן אמס ט)
שנימס

nSPDנדורת 
 סעור("

 וס ריס כ' 1 יסשרו3 נחה )מע"ח
 3ש)ס 'ס

7 
 6 ר,צ~ס עניו)

 כ) -4 -ו , ן
 : וטו מריקו מ5ד וריס 6ופניס 6) ססגיש ט רט . וט' נפלאים ענינים אל הר הכח מן וט'ייא פגיע טמר ומס . סייסי ~rVOID חטת מע"ח bS , וט' וסמסכ;וח ס17ח הי6 נ7ו)יסס mh~n כיסיפג
 מ' מחח )מעלס 6ממ עס כהי וכגברו.ער

 עד ר3 וק bton מנשר כ) סג)ס סקס ג' סטמס,
פחקסס
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 ורחבזז שיאם גבה אשר האלה במלכים לא , ומהנדלים מתפארים היו ההםובאנשים
 שאם סטה קרוב יותר האלהים טקורבת ערכנו כן אם . מרכבותם ונפלאוטלכותם

 : הזה בעולם גדולה לנוהיתה
 וכאשר , בהכרח היא אבל , ברצון כניעתכם היתה אילו הוא כן הכוזרי אמרקיד
 : אויביכם תהרנו ידכם תטצאי

 מקבל רובנו היה אילו הוא כן . כוזר מלך חרפתי טקום מצאת החבר אמרקלפו
 האלהי הענין מניחנו היה לא , תורתו ובעבור לאלהים כניעהמהדלות

 מפני לרוב שכר ויש , הזאת הדעת על ממנו הטעט אבל . הזה הארוך הזמןבל
 לנונש הבר היה רוצה היה אילו כי , ורצון הכרח בין הנלזת עול נושאשהוא
 ואילו , הצדיק השופט אצל אבד איננו זה וכמו , טורח בלי שיאסר בטלהאותו
 שאט הדור לפאר היינו , כראוי האלהים לשם הזה והדלות הזה הנלות סובליםהיינו
 אותה. מיחלים שאנו העתידה הישועה עת מקרבים והיינו , המשיח עםמצפים
 אבל , בלבד בסלה בתורתנו הנכנס כל נפשותיט עם משוים אנחנו איןואנחנו

 נחשדאוצר
 . האר.רים האלה נמלכים לא : יגס ט) וכמנוחשסרס
 . שיאם גבה אשר : וה1קי0 61"0 5ין גק,ס 5הו61"ר

 : ג'( )זיוג טעו ):מיס יעלס 06 מוסנן , 1ממ:,הסנז1)ת0
 ג6סגס n~nlho 'י חמת 'Shlnt ;גיטו 6)1 . וגו'י כניעתכם היהה אלו : מדגר סיס 6מח . היא כןקיך
 טימא ס,טימ1ח גטגור 15חס ~otitcn גי0וריס שמהיםורטן
 גנדו)ס ג1הריס ;ס 6ף . בהכרח היא אבל : גט1ס'ג16חס
 'DtD~ho ס.ז 6ף וסתי1ממ1ה סממט)ס לסגת ר511 ותפסאפס

 "חן מקוס י( גין גי ודלי . חרפתי סקרם כצאתיד : ,ס גענ1ר סניסס ס' סיסי , טקססאיפס
 כדגר 5מס . ה"נ כן : מיפתנו ערותנגלות

 אילו , מסקג'ס עוג רב מקג,יס סייגו ס1ד6י יגרססלטי
 1סד)וס סגויטס מקנזס קסתו רוג סיס eh . וגו' רובנווורה
 הית לא : הורהו 61סגח סמו גג1ד 1נטג1ר לפסיסממתת
 ס5)כית שנמס סיקס )6 . 1ג1' האלהי r1pnטנעעו
 המעט אבל : סוס סיוט טד גנ)וח ורקיע ז)יס 6יהמעו,נת
 משר ובה' יה.ז'0 רק 5ת11 6ין . הזאת הדעת עלסמנו

 גנחה 'מקו 51)1 , ס' גגה מחי נסדקה סכ,יטססמ;ג)יס
 ט) כרר ,ס )סר1נ נס וחג'; . לרוב שכר ויש : שגסנטן

w1)w: כג:יטה:ו גלמנה גמ1 )" :)ומר . ורצון הכרח בק 
 ;גרה גין ממזוט גורן רק מרהיט גסגוה 5',1 6נ, ,גסכוח
 )נ;( גימהס ס:)1ת כ1נ)'ס "1ס טרורו סיום סקסורטן.
 , רון'סס ט) ס'הנגר1 '1הי נ1הו'כ וס'ו גטגוי, 6)ס'0קונה
 ח1רה:ו וקמטן 1ה1יהו tt?h;, לסגה גנהי;ה רקן ,קו5עמ'(
 דהו )?מיג רוצה ה.ה א.לו כי . ;;:,1 גופן חי;ק:1נכג1)
 , ש.אמר במלה לנוגש חבר היה ,ה'ו

 וכ1"
 יר5חס :מקג)

 ::) 5ף 1)!יגן . nlnlhDD ג8הד סנדקה מן המין גן סיסגגו
 (Sh 51'ן 15תוו nin~ho ס,5ח מהמת כס 1מי:1הי,ורז1יי11
 סג" , ccn וסקוסנו ):,י)'דיו

 נטמר 15ה11 1:ו:5יס סו6')
 1נכ) רסיס כייס 8י), נדחס ):1כ 1גידי11 מיתכסנן):ו

כטעשים
 עירהקול

 אשף : וכך ערכו )" ס6ו גדת וחח,קו ידסכמקסם
 סי6! )סמים יעה מן , רוממותס ר") . שיאםגבה
 תרכטת 3סס ססי1 . מרכבותם ונפלאו : ל()6י1ג
 עדריש

 3כ%"
 כרניע! גסת כ)0 כמוריס אנס .

 . ברצון כניעתכם היתה אילו הא כןקיד : נ"נסימן
 ס סמ0 1כמךיר טסנןינ מס וט סו6כי

 גרגיע' וט fiDJfi ויכר . זמרת 6טר 63ומות 6רןעפי
ID'Dכ"כ : 

 ורצת הכרח בין : כצ 40נרניעי צי ט כיואל . וכף דלפתי טקום נסבאתקאו
 : otpn: מב) הנס ויג6 כושון וקנחו 3כגרמ קיהול") -

 'DbD )6 ככיר ") מן כי . וכו' אבד איננו זהוכמו
 vmn 06 כ' כריס כ) סכר מקטה ומישו סגסרוןמעט
 כוס מכמין כ)ןק ססומס blo ומס , י6כ) סרגםו6ס
 : bw 6!6 ריק דכר )6 כי טע1)ס )טכר רציסיוהו
 י.כה6 . וא' מצפים שאנו הדור לפארהיינו
ססזור

 טסו"
 ס"ומומ פמתט"ר1ה זמו גנו מחט"ר ס"ס

nll~r)o"גהנט'ס ק'"נ כ '(סו3 r1)o עם : וסיסור'ן 
 כע"פ ,וכיס ססיינו . וכו' מקרבים היינוכן

 . מוחט 6מל כ;1 מהמקריס 6מריס בסיו )1416)ס
 כמיחף וכ"ג נ"נ סימן כרביעי כקו )קכ)ו 6)סוכ)
 סוס olpno 6) . וכו' אנחנו אין ואנותנו :מוער

 סורות ע) סהס1כס ר"סיח )מומו קי"6 40כהע1ררתי
 "ש סימן סתורות ":סי );) רומיה יימס "סרסבי
 . מג,)0 סעכריס כווית1)6

~fiDI 
 )סךימ ההנר נ6

מעיירו
 ~:מט סוס כירון ;מו . ר"נד'ק השופט אצל אבר איננו ~ה וכמו : כגרם ::טו) גיין , ,עיף וי5 :מין :ה כ::411ה

 סקג'ס 5)) "נד מגרס 6,ן יתו גטגור נוונהשוק.:
 :?ו"

 הגלות סובלים היינו ואילו : o9)c מק;מ "';1 ,דק סחט
 ג) ס) סמ:ק.ף כ5) :כ קוש זל :פ:ן1 )וג15ה יג8י0 "5וו גסס ונמהים "כיס גייר 5.)1 . כראוי האלהים לשםוגו'

 מלחות גג1"ס נגוס וגס :;כוו סיתם 51ין נע1כ'1 סגרך ס") משי) סיס 1גמס גמס , טג1יהו געגוך t:rhln 5:רסה)6כ
 ניחס גזמן :'כ"כ ?חנונן כדול 5:4רה 16ה,1 נב כייוו . וגו' מצפים שאנו הדור לפאר הי.:ו : גטוי'ג ס' ס"ז1ן פוי8ח

 ס,תס וט גיגית . וא' טקרכ'ן והיינו : 5)כ.מ עגמה געגוי טרף ;;:ל 5ה והתו נ;:והוו 5,ן המז ס' )נוי ו)ן;רוןסמטה
 קרס עט גי )?נורי 116ן 6 כט.י 8סי 8הר . בלבד במלה .גו' כשוים א;הנו אין ואנחנו : )סג:וה קר,גסס':ו;ס

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



 151 עו הכוזרי ראשון מאמרמפר

 רבים תוריים ומעשים ומילה וללמוד טפהרה , הנפש על פורה בהם שישבמעשים
 שמה אלהית, אות היא כי תמיר שיזכור וסבותיה המילה וטתנאי , בטנהנינוושינהנ
 בהנחת כראוי, אלא בה ישונמש ולא עליה לנבור , הנוברת הועשוה באברהאלהים
 מצליח יהיה אולי , ראוי וכאשר שראוי וכעת הראוי( במקום )ג"5 "כראויהזרע
 מן גדול חלק ולזרעו לו יהיה הזה בדרך שדבק ומי , האלהי הענין לקבוליצלח

 , האזרת עם בתורתנו הנכנס הנר נשתוה לא זה כל ועם . יתברך האל אלהקורבה

 יוערהקול
 סנדולה היוו מגיפים המהי 0מיכה1 דכאמטריפ
 טכ) )הקמץ עמפ h(un כן )5 כי , המיקסמפקה
 טמנ5ר כש וכו' במעשים אבל בלבד.רנלה ירי על כ, סי' הניר ספור ~ן יניעהו t)'Shכיס
 מה . ולסוד : הגר סני)ח 5) רמי . טטהרה :וסוקר
 ל' )'3מ!ח כקמי, , נצריח תכנסו ק!דס )ס,סירולעריך
(,stnoוכו' ר6יח מה )1 "ומריס )סהגייר טכ6 גר . 
 )ס קמרה מה"מ!ה כי ותרח קרקס מ5' העול5"ר
 . ")'ן הייני 53סר , יהון )ג5 יחסר קרוח:עמ'

מיסקדיגן
~mnh 

 מיטקדיגן . 5)ך הנכי כקטר , סכת
 ומהיך , r"D י:6 ההסר . עמי עמך , מכח5תרי"נ
','oSbס6ו . וטילה : ומב 

 36רסס ס) )כריהו ר15י הו"

 )סוהר סנריך . רבים תוריים וכנעשים :"כיי
 גססו ע) קב) 5טר כ"ס סה1רייס סמעטיס-כזקיוקי
 'סר") סמיהן . במנהגינו ושינדוד : כצריחכסחוסו
 הזרע בהגהת קמנו: הורח וקפוט וקין"ורם
 bnt~o וכסור"ח , )ו )מ01רוח חקק כסיוהו .כראף
 וקטטר . הרידוי (olpn הורע כהנמה אמל כהשכהוכ
 F'5hto מטטס 6' סימן סוכרנו מס 3וס טכנ)נ"ע

 גהטהנ1ח הטחנם הקרן ח513ה כי מטטסיםפרסה
 1)6 עורס )גרונה לסרן כני גגהרו כן ע)המקומות

 ו5ר5 סרטה ,ו למון טסיה זכרו וס51 . מטה3נ'
 סוד כע13ר נמט1ן 6מ1ח סרהוב טהוכירכסמרו
 )ו הוגנה 5טס סיח לנכר 310 כי ורה)) ,הכסוגם
 : )כרכס וסרי! סרטי כמקוס ורעו החח חסיםוגכן
 יט וט וווכח . טומ"ח" ימי )5טוקי . הראויובעת
 3"כ 01טעה כיוה"כ חסמים )הסור מיוהחסעהיס
 63וטן הזרע הרמח מהכיס . ראוי וכאשר :,כי1,"
 סכורו המ51יס עס חטמים 3סע0 עגמו טיקזסר"וי
הו")

 עס מהסיו hSvo ההום מורע . יכו' טצליה.ההיה אלי : 1כיו!5 כגר )DI~D 6(1 715 יטמט ס)"
 . יסכי) 161 ערכיו 06 יפיה 16 הפס כנכ1פחסטגות
 הורע מטך ;1ט5 ונכס ילך הלך 5מ;ס כי S,b'ז5מר
 3מס ימק המקור שגע כי , והסג1)ס כ5ד0 )3מ,ו)ת
 דרגה ינוף טo)nh 6 , ממססיה!כ

 נוט"
 5)1מ1חי1

 ישתוה לא ועכסן : וכלט 5טר סזרכיסאטומות
 הו6 ס5)'ו כ, משן 5) טנ יג) האזרח. עםהגר

נש6

 נה0דאשר
 ורם ס4,ו ס' כגזר ס' גטנווה 1;ט11 וסגפה fiaw(1וש

 גסימן ה,ו,הו ק, )ס0'כ מור , מופו 5הי גי 56 חייםנש114
 )עיט %ו ויוטס )ח1מ1 קמה מ01ן וג8')1 , כיה גמי ונדק'י
 גרר 6י" יקרס 5ה0 גמ)ס גי טימורגמם

 מס עוקמו ייע 1)"
 )ט )6 . סט1גיס 11cunt מגמהו כ) סם הטע1ס1ל קוסט)6
 דוש 16 ס1כ1ס 1טיסיס מוטט )6) הצ'נס , ,;1 )6 סדטח061
 זממה ולטור מטהרה : ס' גטיוי )11 טוס יסה 5תהנמרס
 מ1ד'טין )המגיר טג6 נר מ'1:( )'גמזה Ym גמ5מר .וגו'
 %16 מלן ו5ה'1 המ1ר1ח מנוח צמקנה קלה מצוה מקצתבהו

 , )מ"כ הטניס :ה'6 הטמרה בהקן'ס ומה . 16הווט1ג)'ן
 תוריים ומעשים : )::גוה נס ;ועת טסטנ')ס מן,.15)י
 שן 16הו מודיעין ):ס( מז., וכמ'ט , המלה סניו, .רבים
 sta מ"ת ט6ר "ס ומכרע קוי, ומטור ון"ס סכהס)קט

 ג' והרץ קיץ מ6י ר'5 6מר סס ז6מר , 5וה1מודיעים
 הזיני שסי , יהד )11 לחכר )ר1ה נעמי !ס תמרס ,מהקמטה
 5תרו'; ו1ייקדי,ן 5)ן. חרגי ג6סר הגח, olnnhi מי;קויון6).ן.
 11') . ט'ג , אסי 1")סין , ע.5 )נו xnh . סמי טמן ,מלה

 ס1גו1ס ימרס י'ד לגס גיל "יכוי' מסז' ג;י'נסרמג'ס
 ממון גג)) סמ5 להריו ג1וקין )ההגייס סניורת 6י סגרגסיג6
 08 . )ד0 )סג1ס ג8 כעתד שוי 15 :יטו) :רכס גלי)18
 טיס 1ט1רה סחורם סו) גרגר לכהן מודיקין ע.!ה (OO נמש)5

 tmte 1)6 קג)1 "ס . Icle'c גדי סקרן טמי ט)גט:ייהס

 ס;5מר "והם, מקג!'ס מ6סגס t~mc "יחןורכי
 ג' ~תר"

 . במנהגינו וש'נהג : אג') , ביס )דגר שיד) סי"מה6מ!ה
 : hlct( מוסגי ויוסג )גמרי 15מח1 מוכני כן גססי;11ג
 ס' mS גמיזת ט1כ1ס ט,ס כזומר . וסבותיה המ.להומתנאי

 סמובר! גבס גיית 16ת 6ג) גלד סמ,)ס מטכס מסי 1ס5,ן
 : ttptthn 6חר יתש )6 קמטן עליו ,קי6 5!היס כס כיתמיד
 הגוברה ההאוה באבר : בסיס 15חס טס . האלהיםשסה
 סכויח סומר 06 , ס6דס ג) 011 סמטת ג) יסוו סה61 .וא'
 פ' יים 11') ס;ד1ט סויר גוס טכ6רין כמו , !דיק נקרץסוס
 גנת מ"ע ד"חי גע)ממ זע)ק8 !1ן 6ית יטרף) כ) היה ,נח

 גוילי )5 5ס גמי'6 טניס 5הקייס דט)מ6 גי'חד,טר'ן
~DP ע 6!)פ81 מכלן עד וכו' טמחי )8 וקרן למיס הקנח1).)כ 

 מג? , ,דיק תקוי ט)יס ott~nh דט)ממ נריח ס6י דנטירמ6ן
 דהו גפ' סוד , ענ') !י'ק ד5קלי וגס וגו' ד,טר גגיןמיסף
 ק"מ6 ,טרין ד!6 בטן מ:' 1ה6 קאט:()דף

 )גריס קדיט"
 דיחינ גגין , דגסמי6 )6גוס1ן יטיף) גין סריסך נימוקורס(
 6מר6 )6)ס6 דסניד גבן בהו דה8 וגו' ועגיחס1סי0ס
 ם5ן 8מר "ס . קב') הגריה( )6ית ק"מ5 06 גס6יזמטקר
 ישתמש ולא : ס5)ס סה,6יס טויו טמקג) טז )דהפ ,גוסכגי
 מ"ש ",ים . כראוי אלא : גמי)ס י') , סס נ"גי .כה

 ג"סח1 הטמא פ"י ר') , הראוי בשקום 1'8 . );ו סמ1חיוה n(otc הקדוח )סמייך . כראוי הזוע בהנחת : ורופספויס
 ע11ס גסיט1ר . ראוי וכאשר : 'קרג )6 ג,יחס ~תו 51) 6טה1 טסלה נ.מי . שראוי ובעת : וכע"ס יטו יו,,16)6

 שגל ט08 סנר, טוין ט) )מע"ס מוסג . וג!' מצליח .הצה אודי : גהר:גו) 6טה1 6!) מפי טיכס )8 , )5יסהיפויס
 : מוט") גדמן ג' nnae~t 6)סי עג.ן "ג) יטויח 415 נוהו מקג)'ס UP75 15 ס;;נק גוס ס;1;ריס סתו5יס ש-;גת

המורהים
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הכהרי ראשוןמאמרמפר152
 חשיהיו מהם שיקבלו ענינם תכלית וזולתם , לנבואה ואייים הם לבדם האזרחיםכי

 חכמינו קדטו כבר לך ערבו אשר ההם והיעודים . נביאים לא אך וחסידיםחכמים
 טה ביותר והימוריו הנעימות וספרו ולרוחב, לאורך אותם ומדדו גיהנם, עדן נןלספר
 בדברי במקרא שבא מה על עתה ער עמך ודברתי . הקרונות האומות שאישכפרו

 נחסדאוצר
 ה:גינס 6ין ה1') נג'ס . לנבואה ראוים הם לבדםהאורהים

 hinr(uht t~( , ;ניחרק) סמיוהס1ח ninscno ט) 6,6מורס
סט1גזיה

 השג"
hwt ושיסג גנר , מ(') גמ': 6ר1מי נר סיס 

 וע') קע'".( )דף ויקלה גר' סוהר מיס פי ט) טעם גט1גוט
 מוו ;נילי :6י וכו' סכחג) מכס 1גי5י )כ6ר מסם גיןמס
 נגף ננט גי דגחיג גנין ד6 )מון גרס מ6ן , דמ)ס ג1רי6ע) )קיימ" ינקי הוו 1)6 די)הון hh אהה)( "וטייבו ט)1פ4
 ע1נויס גר , )טסו )ים )מטגיד סקג'ס יומין מס ט))קיימך יגעי !6 וגיחן 6י11ן וב) . 'רגו ט) 1ו)ט 6101 יטקגירך
 מסטר" 61ה' ניורק דמוי;ג'":

 סליה גקי1מיה ק5יכ ד6 זט:1
lrDV5(1 rthhi מכלי 5ט(ר דוין 5ין ומטהס . ט'ג , הי).ה 
 גהכרמ "דומי נר במיס סין סיס ע'ג 11 כ):ג51ס ,6פ:ר
 מ': פקסו !'ט:( )דף גכ;סדרין 1ס:ס . ק:1 מפלה ט)סיה;ג5
 זיתי רב 'hnh כ' , וכו' ,רג6 גיס )י1י) "ג5 וגיס מניס"ישי 57מרי וסיעו , סיס לזימי נר ט1גזיס "מרו , )"י1סט1גדיס
 והקטה 'ט,קג 'ון 5) ;ט)6 ים( )ג , מכיחה 1;הוגס 'ון6מי
 מקג)'ס היו מיה 11!ת ה;ג'"'ס ג) ג' , ק:1 ;גד ה;ג'"'סגס

 מונד , גוהר 11(גר 5מח )מגמי )סויט ;,ה מכ:.רהס,גו6ס
ocn

 :ההזג"
 , גקג)ה )מההי)יס ג;1וט ירן כוי 1;1ה מח"ה(

 )1ג1"ס ר15י שין שמר ההגר ונר' ג)) ט) יקבס )"וטג'ן
 "הד י'מn~lhoi 56 "1לק

"11' 
 שהר )6 6מד גטגי) ;י סג)) מן

 הכלית : הג))1ח מן ומדין "ין ה1') :"מרו !מס ד1מס ,הב))
 מן סיקג!ו הגויס שין הג!.ת . 1ג1' מהם ש.קכלוענינם
 : לגורס 11;'ס h~(o גענמס סם 5ג) , ס' מ:6 מיס;ג,4וס
 ק'ד גסימן :")הו ") חור . לך ערבו אשר ההםוהיעורם

 כ6ר 1"1! , ס1ה עולס 'ט1ד ר7 גה1יה;ו ,מ,6 :)" מהוסק
16מוה

 ;מ1"
 קדמו כבר : )ה;11רי )1 סברג מה :מניס יט1ז'ס

 1ס 1ג11 נגר גי ס16מ1ח :הדת הד( דגר וה "ין .חכמינו
 י'ט( )דף ג' פ' (lltU?'1 יניג1כ סדן נן מטפיזי וכסרומגמ';1
o'n~cll)גמעסס . ולרוחב לאורך אותם ומדדו : )זרז 

 סל . (') מנקהי לקט :גלי נסר נכסף הדוס !וי גן יהדכםזר'
 גיח 1ג) נג'ע גהיכ 1' גס ומה ג1!1 שזן גגן 1הפ: )וי גןריי
 גבין DC ט1ד , 1ג1' וגר1הג נעין מיין רג61 "כוגיח
 דהוהים מיין המכס ט! מיין טירה לרגן גהיס רוויתיגיסת
 : סין גנן . הנעימות וספרו : ט'ג , ": מן נגיסגגם

 "מר ופיו קרוג מומן :עמדו . הקרובות : גניס,ס .והייסורין
 גס טד )י ינ,ן !6 מדוע סהר) . עמך ודברת' :מס')

הנביאים
 יהורהקול

 האכוחש כי : סקוס כמו הוה זכאי ופסו 6חנ,ס6
 0הם שיקבצן ענינם תכלית וזולתם וגו'לברם
 )סירנת יניעו רק כ,) לעומס יחטפו ,6 כי .וגו'

 נודע 6כן . 361ע)יון (ntDna ענינן ומסיזיחגמיס
 מקטפה "סריס "מר ממ1;1ה חג' "הד ס' ו")דכרס
 הוה קדומי נר עונדיה ר"מ תסוס מקיר ר' 0)הכמידו
 . ;רג6 3יס )יני) "כ6 חיה מינים קינטי דפתריוהייו
 טמן )ומר 1י,כו;ה , יער 5כ5פ"

~DtO 
 'כגס עגמו

 ה'ס וגן , היער "ה כו )קנן 'ז ג'ה הגרוןכהוך
 רפוי הסטק מן )ססה)ק "מגס . )"יום ה%'6עונדיה
 מוכנס )7עח עוכ7יס ט) גרוה1 'הטכ ומנס 60ף)ומר
 "סר ה,ס הכ)) סן . מדכר'הס סירקה כמו ה,"ן16)
 ראוייה ג'ו )גדם D'nlrho כ' ג6מרו סמרה)'3
 , מכפו היו61 שהד נעכיר '0הח )6 , וכו')נכחה
 )המיט מעמהן גזלה ע) hb' 1הו6 נס תעזה סיע161)'
 דחי "הד ס' ')חק רני כיכר , נכ'6'ס )מ6המעט
 סהמגי6 מא' ((nlba עוכרה ,כה מה מא'ממורה
ohn5'ו33 כשריח ו'ה' זכתה , כמערה ננ'6'ס 
 העי , וגו' %'6'ס מ"ה ע1כךיה רקח ה' ;כי6'5ח
'hoקומחו טורע;1ה ע) "0 כ, נג1"ה1 ה,הה )6 וער"ן 

 ועגת . ;רנ6 כ'ס )'ו') b)b 31'ס מינת 0סוכלמרס
 6טס . הרדדך ערוף נכויס ננר5 דהק כט6נקמר
 תכלית וו1)חס );כולה ר6וייס הס )3דססה"ורהיס ההקלי מקמר נחמרו הכר ס) זכריו מ76 עמ' הרשכ'

 )6 6ך והסידים משמיס ושיהיו מהם lbp'Dענינם
 גנורס משטסו )מרון סטך דיו כמה ר"ה ,נני5'ס
 טס (hiw כמעט שריד )ו ה0"יר טחי עדמוה)טה
 ככס trthS ;ס"ה מדרנח ") עילה "מז גרלטילי
 הנסיה ממט"ח )ו ה1ס0;י כן ע) . ר3ה ו6סמהסיה
 ע3 נ, סי' מהס מהרחק סמ51;והו וכתו , מז")מןעת
 סורם פ) ק' וכסימן , ההר מן מירד מטההמהזח
 6)6 מ0ס כח1רח טכהוג מה והכין ס16מוח1ן"1ה
 כערכי 6נו0 51הה . סמה (thun טניס מקות"הרי
 ר6ית 6טר ו6ח ען'ף מיבחרו ה' ורקה )קר6ה'עורס

 קרפ סימן הציעו "הרי . וכו' לך ערבו אשר ההם והיעודים ; והנכה אזך קם הוה בדגר )טפךנדיק
 סנתקיימנ הישדיס ע"י פעין עין or )ט הילת ככר גהורה מטורס רוהבי יעוד מ51;ו ס)" היזה עםכי

 סיעודיס 6יך )נ"ר 30 , כנמור המהנ,ג)יס המקך טקטוקי ע) )הטיפ ככ)והו OnD הן , הוה נעורסקנננו
efi1nl~a  ו3זגרי הק07 שכהכי ;הגוזרו המה נס

~suri 
 גלתי 510 נס ה)קיוהס 1סרט1ת , תספיק סיעור

 כבתרס , וט' ולרוחב לאורך אותם ומדדו וגיהנם ערן גן לספר חכמינו קרמו כבר כ' ממו,נעיר
 1 וכף כנ'ס;ס 7'ר1ח 3ת' ו' 1כ;נזן עדן כנן ע1מו כסני מ17ר )ו 'ס כה1ח ממנע וכח גה כ) ההקם3מ7רס

 כד )1' 3ן )ר"'1מנ';1
 מסם;"

 מילין ~המסין 163רכ6 תידין מ6ה גה 06כהיח ניהנס ז3מדור קמ" 3'ת6
 iSIDJJ כסער ו") הרמוסן 3ענינס הקריך וככר וט'. תגיינ6 7כתז1ר חנייה כ,ה6 ומסהיח 1ט'3שהי6
 הירום ע) סכהכ מה ושין . כקורך ;הכקר 0ס הכ) . וכף והיסורין ntDtVJnוספרו

~ro 
 מסדקי ן' סר3

 כ"י5 הנה עד יצריו מהמסיך הטנס . עתה עד עכך ודברתי : ס' זרום ד' שמר ס' שרלספלו
ן,
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 8"1 עזהבוזרי ראשוןטאמרמפר
 היבזז נוכר באשר בביאור הרבה הבא העזלם יעודי בהם נזכר לא כי ,הנביאים
 הארץ אל האדם שבנוף העפר שישוב הנבואה בדברי כי הוא ואמת . החכמיםבדברי
 ושליחות לעתיד המתים תחיית הנביאה ובדברי , נתנה אשר האלהים אל הרוחכעשוב
 שהתג זולתו לקח כאשר האלהים ולקהו העובר בזמן שולח כבר , אליהו שמונביא
 על שהתפלל האלהים ברוח שהתנבא סי תפלת בתורה ויש . מיתה מעם טעםלא

 אחר שאל וכבר . ישראל בני כאחרית אחריתו ותהיה ישרים מות שימותעצמו
 , בחייו לו טתנבא היה כאשר עליו שיבא מה בכל לו והתנבא מת נביאמהמלכים

 הוא , המתים אל הדרישה לומר רוצה בתורתנו אפור ההוא הטלך טעשה היהואם
 הגופות כלות אחר נשארות הנפשות כי הנביאים ביטי טאמינים העם היו כימורה
 כל והקטנים הנשים אותה שיודעים תפלתנו ופתיחת . המתים שואלים היו כןועל
 אתה יצרתה ואתה בראתה אתה מהורה בי שנתת נשמה אלהי , החכמיםשכן

 לבור לעתיד בי ולהחזירה מטני ליפלה עתיד ואתה בקרבי משמרה ואתה בינפחתה
 המעשים כל רבון הוא ופאתה אלהי ה' לפניך אני מודה בקרבי שהנשמה זמןכל

 לא לזכרו אדם בני הרבו אשר עצטו עדן וגן . מתים לפגרים נשטות הטחזירברוך
 שחפא ולולא , לאדם הוכנה אשר הסדרנה והיא , התורה מן אם כי אותו"תו

היה
 יהודהקול

 מפס nh(o כי , כר,מ;"ס )יע1זיס וגרון כמקרץ5ין
 ה!"מוער

 כדגרי המו"נ ר!כ )ל' )ט;יו סיס "סר
 קמרו "הרי הנביאים בדברי סהוכיף ומס .הו")

כמקר"
 קמרו כד , הקו סמקה )וו!ג "נ"י מעמו ,
 עטם 6)ס )עמת O~h 6ה כי , ההכתים דבריגסמ1ך
 וט כעין וסעדיה! כרנו ההכמיס זכרי כי)הור!ח
 הוא אמת אך : וההסי1.1 כמעיטו כ;ני5'סוזגרי
 חס31 י"3( )קסטה כמקמר . וגף הנבואה בדבריכי

 "סר ה6)היס ") תטע וכלוח כטהיס ה"לן ע)סעסר
 )עהיך שמהים )חמיה ג"כ כמו"ס !3ן3רי .נה;ס
 )פ' 57מר )מ6ן טנימוק6) סיגס!מ סע:מ!חומגבס
 הים "מהה)ק(

"(! 
 מחיך יהיו יטעים וכרכרי . מס)

 עפל 75ממ מיט;י ורסיס 7;י") ומלמר 'ק!נ11ן;תהי
 . ככס ע) ר"י!ח )הכי6 הרגו הוכר וכס' . !נ!'יקי,!
 ושליחת : הרוהני הסכר ע) ;"מניס טדיס a~bו%
 )כס ט"מ שכ' הנס ג"מי! . אליהו שמונביא
 ")'ה6ת

 שכ'"
 . 1ט' העיבר בזמן שולח כבר :

 , 3hnb נימי סע!3ר ג,מן ס"מ %ר ערמו סי6ר")
 כע)והו העסיס )קח! רק מח )6 טמרי , hiriיטבה
 . זולתו לקח כאשר : 3'( )מ"כ כטמ'סנסערה
 וקיננו העסיס 6ת הוך !ישל עניו ס;"מר מתךמא
 . מיתה טעם טעם לא שהוא : otnib 16הו )קחע'

ה!"
 י!סכ 6! , כדן גנן וקיים הי ע!מד ע!7;ו ")ירו

 ומ' מרך 1יהה)ך ע"י! טסגה!ג )ה!זיכ )הפךהגרי

 כמו כ,) מיהס בו נ,כרה )5 כי הכיהה 3! ניון)"

 ס!" . !כ!' שהתנבא כ!' : ג")יכ! נוגרטן"
 : ג)עס

 "סר (Dsl . וכו' מהמלכים אהד שאלוכבר
bloSth~ !טמ!") כהעקה 

 שכ'"
 alh: יז' ע)

והמלה

 נהמהאוצר
 גרגרי עוסק פיו טסם מפני זחם גוגרי משחסמבעריס
 : סמגמיס גדגר' סוגר . הווו ואמת : גג)) !סמקי6סנגי6יס

 יו6 חוס וגר גי ג,9טן חומס 6) . וגו. חגבואה נדבריכ'
 , ס;נ61כ גרגרי ;% נגר ו)5 מו') 15, סיס סמרתעמן
 גקס)9 מ)h9~D 6 וסף ס;ג61ס גדגי' ג'ג ;(גר כגר6ג)
 וגף 6טר עד גוירוהין גימ' ג!ר6ין 6ה !וגור סלמי)י'ג(
 רועפיויסוג

 יעול ewiho 5) השג !מלוה מסיס סקרן ט)
 ט;6מר נטמן , מישר !היקר! ליסוד! ס6דס נוף !ר') ,;חוס
 חשת הנבואה וברברי : ה"נ טפר 151 6הס טפוגי

alnon. נמו otr?n מיסי !רגיס וגד;י5) , יקומון ;גבהימתזן יחי יסטיס וגרגרי , 'ה,ק5) ססהיס PD1h עמל a'pf 
 סממיס סה"ת )ג5ר מקו15ה ;סגיך גרגר מקק ונס'וג!',
 מ)6מ נסוף . אליהו שמו ננ.א ושלזחות : סח1וסמן

 )ג4 ט"מ 6;ג' סרס וגי'! סייס , ס;גי5'ס כ) סו4:סיס
 5)'ס6ה

 סוני
 )ג וסטיג וסיורך מגז!) ס' 'וט גו6 ):מ

 רייס וי וט!ד;ו 5מ5ג גימ' . !גו' שולח כבר : וגו'צגות
 . וגו' מעם לא שהוא : סימיס ג5הריס ו'ג6 סג)'!ןגטקס
 תפלח : ספמימס גסטרס עלס ג' ep~n עעס טעם )6נג'סו
 ;שף תמוה !5מר טרמו ט) סספ% נוטס . וכו' שהתנבאט'
 h')o D'h1 ג5ן טד סוס . גמומו 5הייהי והס' 'סיסמ1ה

 קימ!;עס, מסיס );1 ;6מן סיס ס;סס כטכוס:סימנה
 ,פ' , מס!רסמח סיסס ס5!מ1ח %5 :נס י5י!ה סגיךוטגכי1
 וטסי שריס מ!ס סימות ג;גו6ס טרמו ט) סהר))טג)גס
 5מר ט1ג למריח סגקס סדגייס גמ"מט!ס , גמוס51הריה1
 ;6מר )ו סיסים ";הלס סג6 טקס פגי רק (ס ולין ,סימ!ח
 %% . מהמלבש אחד שאל וכנר : 'סי5)מ5יט'

 יסים מס :מה 05ר סנגי5 טמ!6) 5ת 6וג גע)ח יזי ט)ט5) סמי
 ואת : u(tf טג6 עם ;) ), סג'ד hmt , פ):ה'ס גמ)"מה)1
 %ס . וגו' גתורהנו אסור ההוא המלך מעשההיה

 וסילוק ט!ס'ג שין סיס י:י5) 5מ!נ. כגמי 5,) %גןטס )ג~
 6וג געלה גמו סטי ua1' 5,) לסיקו 5)" , מפ!רככס;ן:

 עצכם. עדן וגן : סגוף טס 1וחהגרן ס5זס כ1!;ן גטה . בי נפחתה אחה : )נוך ט,:;כס גטרס זגר5ס ס;:מס .וגו'
 מוגות ~'OD כפעלם ;6ע . הטדרגה והיא : גזחנ'ה גמ;:כ כהיי מן רק 6.;1 ע,מ1 ;) סדן גן )! קורין סרדין טעמושסם

)~ס

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



הכיוף* ראשוןמאמרספר154
 האש שאין גיא לירושלים קרוב ידוע מקום הוא ניהם חק , לנצח בה עומדהיה

 יהמלה , הטומאות ושאר והנבלות הטומאה עצטות בו שורפים היו , סמנונכבית
 : מורכבתעברית

 : והרכותם דברים והכפלת ותכונתם וניהנםי עדן גן סדכרי חלקיות אלא תורתכם אחרי חדוש אין כן אם הכוזרי אמרקמוז
rG:תשמע שלא עד מאד בזה הרבו החכמים כי , חדש איננו זה נם החבר אמר 

 : תבקשנו כאשר להכמיש תמצאנו שלא כאומהסמנו
 ה' בשם הראשון המאמרנשלם

 נחמראוצר
 . לנצח גה עומד הרה : סיעת מן ש6 )6 6שמוס
 6;1 !מ1כ , קד פדי מ;והחו מיחס ו6ה , געומ מת )56י)ו

 : סניף מן פרידתם 5מר ,י!יס מריק ,פ" טיס ר5ש)וקמים
 היו : טבק . גתו : (otjrltt קרוגטייס ייוט ממקס Shon סם ג'נפר . ידוע מקום הוא :מוחו להרי סרטפ פפט מח6ריס ט6פ גיס;כ ט) סיס . גיהבםוכן

 שורפיי
 עצטות בו

 מיוי ג) סעודך מן מפגיונן סי! ס"ס מפי . !גי'המומאה
~hm9

 נפקיח ו:רפיס הטס ,מקוס 1ס טס כייו , וסית!ן
 קמיו ויו') . פ!מהיסס nthntg גנותי סמטו)פוסספ!טעיס
 . עבר.ת והטלה : (ek-t1 :יט otna מטפס מהיטסו6
 מלוח מטתי מוונג . טורכבה : סק!דס לטן סו6 ניחסטס
 1'(, וירמ,ס ג', )גמ)ג'ס סוס גן גי5 נקלק מסיס , ומסוספגי
htaוגנמל6 . נימס ;קר6 ר.מ)וה טסי ג,ילוף סוס גן 

 יפמ!קס גי וימרו )(ס קמן שד חוו י'ע( )ד5ע,נ,נ.ן
hu), פיר:'י , מס עסקי סי יורדים טס סיולריס סרוג סוס 

 : ערי!ת(')
 אלא : סג6 פאס יפודי ממן . !גו' חיוש איןקמז

 לוטי רייסס טס!סיש ,ה,ק'ס פועים .חלקיות
 עליו סס יירו 6מר והחמוס "ייי גפוימ ~nOth מןומצרוח

 : 6מד משם 6) סודך וסג) , וסים,ייסמריתפמנ

 יהורהקול
 מג" . מורכבת יגבריתוחסלה

 : toitr וגמקומוח ו' וכירמיס , פ"נ כ'שמכיס סגותי רכס ג,
 כיעורי סלומון 16) חזר כ) 5יןר"גי . הו' תורתכם אחרי חדוש אין כן אםקב:ז
 יכר. חלקיות אלא : כהורסכם נכ)) הכ) כיהכוסים
 )6 גובח נס ר") הג'. חדו איננו זה גםקין : מכס יהר מרען כ) הסטר מרהיגיסגסס

 טרע' 3ה!ןעח )ככורה )החיהס )הסטוח
 ממג! ו)גנ'ד ג5מ'ו נכר 'הדס כ' , סרומנ'תכר
 "לטיו ע) דעה !יטו 15מר 'תעו רכים וכןט)מ'ס
hSפיס טמממ מה 6) הדגור סג ותר . כ) מסרגי 

 מטי י' סימן סיו61יס  סוטרים טי ע) הויכומראית
 "!ר היה יטר") מגני גי , לעס "מרי פסוריססמקך
 טים לת גע) )כנ !סרטיההפעגה

 , 3"רן הורס )סר"
 "הרי הט)'מוה ," rhn הקורמם ההורה nhrומנס
 3וה ריסניס מב) 3ענמס ס)'מוחס היה ככל כיכן

 :ונגל

 טופ סיכוי קדקוד פי ס.!ייים סשיס יכי,נ,ס , ס,ז,ק בפט ממגים ונפיחות ע!ע סיר פויני . חדש שעו זה גםקלן
 שלא : סיריוס( כפר הגמר )גיאית גיבס וגמסגת גח)מוו מו') גרגרי ,גרים יגר סג) , וסטוימלגורסו
 : מקוזס Yfn צחו מגיזו :)6 מס נקמן ג)ג ליחו מתייג יחס *חן "ע"ס מס : משטהתשסע

 : ולשון אומה כל ספי ה' צדקות יתנו שם . הראשון המאמרנשלם
 תבל יושבי כל ויענו . הנאפן האל תהלות שמענו האריןמכנף

 : ואמןאמן
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