
 1% גגהמדי שנימאמרספר

 ב האברים בשאר להתעכב יתכן כאשר , רפיון או ההרגשה בפול או חבורה4ע
 בזכוך ושהלב , דגוות יהיה מזה מעם ביותר כי , יתכן לא זה הכוזרי אמרמא

 שיפנעדצ המועם בדבר מרגיש הוא כחו ורב דמו זכות מפניהרגשתו
 בהרנשחו מרגיש אינט וזולתו , לדחות יכולת בו שתשאר בעוד מעליו אותוושוחה

 : החליים ממנה שיעשו עד הליחה בוומתעכבת
 החליים, רב עליו טביאים הם והרגשתו שערו( )ג"6 "צערו א"כ החבר אמרכמא

 : שיתישבו קודם נגיעתם בהתחלת טעליו לדחותה הסבהוהם
 : הוא כן הכוזרי אמהמג

 יהודהקזל
 ס)ימס מן יקרו 6סר רעים מפסיס 6ונעחכחמוס
 רתע )מסטר (olb 6געכ~עוח ספורהחסמ~מריח
 , )גוס , "דפס וכס , ממפרסמות ס6רנעס)ימימ
 כועס ע) ככפן עוי;ס יוגן סמורס6 . וירוקם ,פלורס
 ה"כעכ,עות מן סו" , ומסרסן . סירוקם מןסחמיטח
otn~nmעניט ע) כטנעמ,7 והחל,,), . סטה~לס מן 
 סורקימסעס

 wrth ו' סרק ככורות 3מטנס ה,")
 סרטח סכיניו ולסיר , וכו' גסיר6 סטוסק )כןמכנ)
 מהמטס הפי ביוש )שימחו מרקיה מ1ד נדע ,קמור
 ס' רס"' כה3 סכן ס"יומס, מן ומגורס . ס)כנסמן

 י611 קינו כס ערר להדס מכס סי6 הטרם ,מטכסיס
6(6ot~bnn ס6רכעס כ) ע)1 וגבן כנגדו. סכטר 
nubשימוח "רבע ממותר חדוטס וכרנו 6טר מיקין 

ntbtSnhlשטר o)~lon כמדוגר. טורמה )"כעגובות 
 ט)" %סרועדין

 , 6כעגועות שכח פט) סלמס תגיע
 לו הסרנסס כיסו) וינלוס ר.מוג יסמימ וט כ)ועס

 , נכו ויסג ע) ויגס פרסת סרמ3'ץ כחג וככר .רפיונם
 וכף, )ך טוגת 1fifi' 6ן כזפ וכסו) טכיחס שנסשון
 ס)כ חטעח "סקס ט )ט ויסג ,ס ~גס קמלופד
 DlbnD סטממס 3נ" ייוע מענין ~וט . כמחוסיס
 ומפסי ~pri('o וט יסכנו )6 כי סרטו6וח כסטריהשוכל
 כפסע סממה )מס ככ61 מהם לכיס סיחע)טו ,סם

 וסהרה סיקוס ~שחח נרמס ס)כ יסים כי ,פספוס
 כ"כ eh'1 רשף כמשני ומהטור יו61תישקדי

 כי 6טס . ע"כ , וכף כמח סרקן גט) וכוס .נסהנףרו
 קנח ומסרס יחע)ף )בו י'פ כחט סטורנוממכס
nptWכעוקף כמגסג נהדס מסיס ממס ורומו )ט 
 ע) והסי' הגיעו) ע) כיקרו ס"חד כי רכלי . פ"ק ,וא'

אמר
 נחמדאוצר

 . ההרגשה בפול או : סגור גין סוג)) סנה' מהנטל
 alo (6 דם סמו)יג'ס סדופקיס גסחיממ ג5גל'0 'ורמןל"ר
 נמו . רפיון או : ס6גר ליחו ncJx תוסק ט16 6נר~סו
 ש גרנ)יס 16 גירים רססן )מס סיט 016 גנם )מטפיססנרכן

 : לגריס שוס גוססן סי,)י'ס ויט ,גע','0
 מעפ ביותר כי : 6י:ר 5י טוס וו6, . יהבן לא זה3פ4פ

 סה~)סס מכס! סחוס ינרט 06 6ס')ו . המותטוה
 6יט ס)ג ג' , ומס ,הלס ס~6 ,סגי ג)) הסח ג6ן 6יןס61ת
 . הרגשהו בזכוך : גו ס;וגטח ח~)טס גסוס )מהייםיגו)
 : קטן דגר לסיקו מרגש טחיכף וגרורי וכס סרג:ס )1'0

 : סיגף ,מיגים מ16ד ד ס61 :ג)ג סיס . דטו זכותטפני
 סהמ)ח וממו מ6י, מזק סו6 "ג% סחו,טס גס . כחוורב

tu1)P~(מחיגם 06 . טועפ ברבר מרגיש : סגוף 6'גר' )ג 
 ד~הס ומיז פרנס מרג'ט סו6 ,רוה מיתח מוטע רנרגו
 שרגיש איננו : למגויס כ6י . וזולתו : גו סמונישוס עני נ) . ליחות 'נולת בו שתשאר בעור : פעולו6,פ,

 גו 5'1 פרגול ו6ס')1 , מסיס נך ג) מרנים u~h .בהרגשתו
 . סמנה שיעשן עד : סמןסר~מ מטויו )ימוט מזון:סנוטם
 גרגר ססרנטס והטו) מטס . החליש : סירס סלמסמן

 : %ג מן)1'ס ויוי סרס שיו ספו),גיס סוופקיס הנימס ממסחססו6
 %שצ ט%ג רכש איי. יי% איי 13 אםמב

 : סעוי;יס גגן יו סמ6ורט חינף ופשר נגסג%
 טגיוג עי מם גורמן כמגו ג) . החליים רב עלי,טביאים
 שג גם טור יטמור hk1 ויהלי ימוט 6דס שיחמידוסמ)ייס
eDV11): סנט סם סגו וססוגסס סטו . חטבה ורה : 
 eenI סו6 כלגס מתפיויס סירוס נסוד . פגריהםכוענחלת

 : תועש נם נגוד) פטליולדפס
וכן

 יסיס כבכונס bSt' , סטערס pnSn ומ6 וט', ישערו כחנ וכלקח . וגו' והרגשתו צערו כן אםטב
 ~IDtOD לפלגו געתו 'פס סכ) ו6ה , הטניעס כתמות דמיימס ע) סת6מ)ו DID וסיף ,שאס רי לצמו מסשס סי6 מתפיס לה)ייס הרנטה! לב 0) סה0ערתו קומר , )הרנטתו גכדףמס

 . הנס ועד ,,
 מ1עעל ססיוחו פיס O)DO SD כ' , נמ16מה כמכמעותס יוצת 61'ן סרן 6ין עומדת (ompn נסמתיאס

כנק~כ
- -
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הכגזרי שנימאמרספר108
 אפר כן ועל הלב, מן הנפש כמעלת ממנו האלהי הענין וכן החבר אמרמך

 ואלה , עליכם אפקוד כן על האדמה משפהות מכל ידעתי אתכםרק
 מעביר , ישראל עמו לעונות מוהל רבותינו שאמרו מה הבריאות אבל . החלייםהם

 , לנמרי לאבדנו גורמים ויהיו עלינו להתעכב עונותינו מניח איננו כי , ראשוןראשון
 עד והניחו , הנה עד האסורי עון שלם לא כי עליו שאטר %האמורי עשהכאשר

 הכהב זטיושר שוה ועצמו משריגז הלב וכאשר . אותו והמית עזנזתיו חולישהתחזק
 1 האלהי העגין בהם ידבק ועצמם שרשם מצד ישראל כן , החיה הנפש בולהדבק

 מרוע והביצים והאצטומכא הכבד מתאוות חליים האברים משאר הלב ישינוכאשר
 בנוים ויתערבו שאסר וכמו , בנוים מהתדמותם החליים ישינום ישראל כן ,טזנם

 וילמדו להאסורי*ל'6
 נחסדאוצר

 ה;ייהו סיקר nto)h (א . מטנו האלהי העגין וכןכפך
 . הלב טן הנפש כמעלה : יסרן) טדס עפינוסי6

 Sh סכה מחפ(ע ומגס ג)ג הייתו ק.קר סג6זס הכטפסגסו
 סמוס(ע מן (ostu מחט(ע שסי סטין וגן למגריס,ק)

 6ור מקג)יס )גזם סם ו') . וגו' ירעהי אתכם רק :שמט
 נ) 6ח עליכם אפקוד כן ע4 : גר6(1,ס וס(גהח01'

 ס) יחגרן 1nctlp היית (טס מהמת . ג'( )עמספהוסי;ס
 ריסס !פוקד גסס "יחעכג מסט טון 6ס')ו סוג) 6י;וגן

 ג) סחסיס טז מקיגס מעון ויזהו תוגף (מוג! גזי ,גשנ(
 שמרתי מס . !גו' הבריאתה אבל : קזו(יס ג)ססריס
 סihlrt1' , 61, ונוגדו ג5גר,ס סגיי6ות רג פלג גי )'וגורמן
 קמרו "6( )דף גר'ס וגו', טוחן רבותים שאמרוטה
 יימען) רגי גגי ש6 סספ, ט) ושנר סנן 1!"6 סטקפ)

 , וקטון ר"ג1ן מעגיר טין !1ס , וטס טס גי)%טסיה ומצגיי Shlit גיח 1DU ואסונות )טוווסי1! מ1ה) וג!'נעיי ,!סי יכסוייס יוכ qQID גהירת 16 . ר6(!ן רוטנןפטריי
 האסורי. עשה כאשר : *טוו )6גד . לאבדנו : ,anhיסג)
 טיסים , ט)י,1 )סתטגנ טו;1תיט מ;ימ 6י;,1 גי כמוו פ)פוסג
 סלחו (;תמך סי גרטעחו (לברין סלמותי ננוססנשמן
 )ממיחס גלי טויס סנטוס טד טווך סוס קג)ו )6 0%ושדם
 גמוז טין י') . הטזג וטיהור : גסרגגש . שוח :בנמרי
 סהנגרוס גי סר6:!ויס טימרו ע"י , ת*ס פס שגאוות%ג

 , וממרוס סיס~דוס סרגגת גפי ומטייס מס טג6דס0פ15ס
 סנמסגס סירוקי וממרס 6( יגוז ~olh 'חגגי ס6סשי'מ
 טר.5מיפ ט,י;יס גhiv)1 %5 . ימיט טחך , גססן ס!6פסע

 עמס 61'ן סמונ פיוטי זיגג 6מר ע"ג . שיעומססענעףס
 ;טיס גסס !1.6 גט,עיסס יכריס 'טר5) סס גו .סיס )אט מרגגס ס!6 וט'ג , גהיהוה וטום סרגגהו %סמיי

nt)pnSמרגנם 4זעס ירומם ;ן ס) , גסמיומ ובחלווה מנונות 

 ט)1Dhn 6 וסמל . וט' הלב ישיג וכאשר : נלךייט!רון ויס' ט,6מר גטוין 'דורון נקרץ וט טס .פ3 ו6ומ , ס')כגוי
 )וט . נמוג! 'סר ס!6 !6יך ומח6וס מומר %00 ח6יס6ע
 מלטיס מסוריו שין 6ג) , )ו סימי ס~כ 0חסר1ן 6Vhrמר
 טתאוות : ס0י6 כסלבס סר( וסמן גסס 6(ר סיגרםפסס

"aan. 06 הו') !גמ6מר , גוסס סו6 סוקס מס שגד מוג 
 ס6דס סי nt~hno גרדות . והאצטומכא : ג!טססוגד
 קמיו 6יי ססו)יס גלי . והביצש : וסוגל 1!1ליטגסן
 טטס ס6דס יסים גסו)יסס והמיס רהגיס סס "6סיוו%יס
 (מ(נ מי 1'), נסג גפ)'ד וסמורת . סמק) ח5וס 6)שגס
 )ס1)יד מרגיס מורט !געי סגנין הלשה ולת הס פמוופניקים
 גהג),ס טרמו סיני) 6פי% הט6 יי6 (יסיס יתוק ,ס ,צורע

 יהודהקול
 ס6כליגז יחל ע) ומכרינו מה)'16 לנע, כ) ע)גגק)ס
 . ח)ייס רב יסיס 3כהינתו כי נערו, 6מר וקווי .כקמור
 כחה)ת 6ותס יןחס ככהינתו כי , סרגסחווקמר

 הסבה והם וט' מביאים הם "מרו ויטיס .סניעחס
 רב סיוש ענין ע6 סניסס מכין כי )סותת ,וט'

 : %מור גרי16ח ורבכייס
 הנפש כמעלת מסנו האלהי הענין יכןמך

 השין הענין "מזרנח סיטרו . הלבטן
 הכריקוח וכמו ה)כ, 16) נטסוח כערכך 16))1ופרכו
 ODtb0 כן כנוף תסס 'דו SD )שהון מכרמיס)כ
nhtoמעמן ידם ע) 4יה!) סט)מ1ח )3רי"1ח נריכס 
 % סס6יר OnD כרוריס והזכליס . נע,)סכמהי
 2 וס)6ס 11 תן סו כסימן כלדוחס כיסר הנירכספגר

 וט'. המזג שוה 1DSp1 משרשו הלבוכאשר
 וששחר ימורחו שרט סו6 טסם כמו כוסר~ט;ס
 עם כן , olno סלמס בו זכקס וט ומד סמונטוס
 ידכם זס ומנד t~DiDt טרטס נהינח מנך יסר6)נוי
ר6ס

 סג ונ 2 6)י.יו ס' יג גיטרת) עמ)'
 6טר סכהתש מרסעת ?P סינוס מ1"הס %רסח%ס
 כ% ק ע) כי , )מוקט (OO וימיו 6)'ססר,ממכרו
 )6 61פר כליה )סס יכרחו )כ) נהורס לנוסממעות
 on~h וכמס וגו' )י "וחך יחסי6ו טן כברגךיטרו
 56 סמים דרך 6) נ"מ ור.נ3י6 מספר ר3ו (סע3

 משמיי ר,ג(ב ישע וכאשד וצי וגו':חלמון
 מסכר וגיר . rwt ישהאל  בן ימ'  חלייםהאברים

1ם1%עיפנ"
 הכטסם יפלפל סרס חהטרר נסס יי ,

 חתשרר כסס כי , מכעיס ורר .  י.רו%'ס 5ללידוע
 )סיה(מ שסורס שוס ע) נמס) פסיו . סמ0נ)ח6וח
 סיביך מן מגס 'פס שטר נדו)יס כ;וק'סנרמל
 סרנספ וכוך מ1ד גר"סונס סןורס מרוע )וקטוס)נ
 יסר% 6'0 נסס ע"ס %יכמס נווסר ומבא' .שמור
 D(1% וב) מרעין כ) נפקין כ3ד מן ונקסמוגס
 u'b )נ . סר"ן וכיס גוש )6'גר'( fD"n )כ))מכוח(
 )ס) למנסריך סיימו וכ) הזו61 וכ) הוקטנו וכ)כיסו יס"פ? גר'6וה וכ) סכ כי ;פקין מיג'ס , מכםומך

סחפין
hw(ס)נ תונס נמו , יע מ(ג ממס טק!;יס טז ס;י;יס וסקר וגמ(סס גמ6;) . גנוים טהחדטוחם : טג') , 'נזו 
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 of 1' נדדגנוזר' שנימאמרספר

 , נקא הוא תליינו אכן זה בכמות שיאסר בעיניך רחוק יחי ואל . מעשיהםשלסדו
 ונור תורתנו לתקנת סבה אותנו המוצאות והצרות , במנוחה והעולם בצרהואנחנו
 כמו , בעולם האלהי הענין ידבק ותקוננו ובכורנו מתוכנו, הסינים ויציאת טמנוהבר

 .ואח"כ ההיים ואח"כ הצמח ואב"כ המוצאים מהם להיות נהיו היסודות כישידעת
 הענין בה להדבק ההיא המנולה בעבור נהיה והכל , האדם מסלת ואח"כהאדם
 זה ועל . והחסידים הנביאים כמו המגולה סגולת בעבור ההיא והמנולה ,האלהי
 כבוד תן כן ואחר , מעשיך כל על אלהינו ה' פחדך תן האומר מאמר נסדרהדרך

 : הסנולה סמלת שהם מפני , וישמחו יראו צדיקים כן ואחר ,לעמך
אטר

 ידללהקיל
Pb~n, Y'D : כי . וכו' בעיניך רחוק יהי ואל 
 כפט1טו סיה0כ ממס סעורי כעיזי רהוק סיותועם
 פגש ottSnnt )כהרס שוו ירפס 5סר כתב0)

 "ינוו , מס סימן 0ס1רה וכמו "6nt)lDS enSות0
 "1ת0 פגש "סר סה)ייס ע) 0יס1רט ס"מת )סירמוק
 11DSt1 סנהערכ1 מס מ1ד anib ט) עונוחיססממתח
 6ת גסShln'n 6 כיפרו ניסיה . כקמורמעטיסס
 סיס עס , (tofnullp מנו 5טר קומנה ס)מטייטס
 מקוי עי סרנטתס מושלן נהוסס הרגיעו )"פעזיין
 סרגיס Sblntt , וכרוו "סר ס5כריס )דמיוןס6ה0
 1וס , ספון פשי מלסנרה כו הגדכק הה)' כמעעמיד
 בצרה unJm : כעמול ס)כ )ימיון סרגסהופוגות

 תגייס רב 0ס)כ "מלו וננד . במנוחהוהעולם
 סבה אותנו הפצחות והצרות : שכריסמ;)

 גרי5וח רכ טסך למרו כנגד . תורתנולתקנת
 מתוכנו. הסיגם ויציאת סטנו הבר ובור :מאס
 וצגך נסופח מהוך 5וכ) )נלי סכם טס,ר1הר")

 פד מחושו otbDnn מאח h'itoll לתוולסהר
 (OUp~סיוה,ו

;e'ttbt' כ6מ,עותע 0ע1)ס טכיגס טהטרס . 
 כס ס' ") יסוכו מנרוח סמח1ך )ומר כמהואלי
Sbl~וספו0עיס כמוסל 6צט וינ) שגס ס' ונע 6טר 
 ויני5ח סכל כור הסו . נקרי 1DD כ)כתס יכנומכסס
 03 ינכו ונדיקיס 6' דרכי יפריס כי ע"ד ,ססיגיס
 וס ע) 6ר וקורט , י"ן( והוסע כס יכט)וושסעים
 , תכנס )otisbt 6 ונדכם וסכר )כ , ד;היכימקרוני
 )יסלק) כי . )כ )סכורי כר1פ6 , )כ ):סכרי ס'גףונ

 )טוכחו כיסוריפ נסכל כסיופו סרט סיס ))כסנמט)'0
 נור כקלון , )נב כל )0ון וט נס . ובבורם :%מור
 )כ6ר רנס . וכר שידעתן כבו : כסמוך ס,כרסכר
 הבסי מענין 'דכק 1תק1ג% טכנ1רוו סנוכרח סגמהו6

 ~or הוכוק 6) (bv' ככסוחו סש)ס ג) וט"יןכעולס
 סכול מ61נו סכן . ממט המשטס כמקק יזי ע)לק

 ע) סס1רס וכמו סגכנד, כסכין סוק)ס סדכרמדרנוח
 וסדנר , מ" סי' עד )"5 מסימן כריטוןמדרטתיסס

 סטכעייס שכליס סמניוו כמו כי , סו6 ויסר 71יקס"ס
 , ממגם סס"יריי סה)ק ע"י רק ככרס )6 ר51ספין
 ס6כל כב, ל"טייח סכס והול סר5וח מוס מסכןפסס
 , וכמסמלה המוס ortb רק 6י:ס מהם הוכל השןסכ3)

 נמסדאוצר
 רריק 'הי ואי : וגי,יס 161טומ;6 שגי מן 'הרוסהפתח
 שנט גס0,1 סיגף מרגיטיס סיירך) . נשא הוא חליינווכו'

 ס61 )י(ר5) (סנים סדי סוס ס6ף סט1)ס, מג) 'ותרשנמיי
 ס6וופ מן מרדתו מפג יסרי ;מי מ5מי'ס בססשיו

e'1)ho. מרגיט טסו6 כהנדס 1מטט סוג טגהו1ט1ה המו 
 גן , סנדו)יס no(o~f מן 51יגרי1 סג41 נ) 5ת ממבטס61
 יטז5) ט6)6 , סעורך נ) עווות ממיק )י(ר6) כמגיעססווט
 . במנוחה והעולם בצרה ואנחנו : מסקייס סטו)ס6ין
 0% , הק1חוו בגיס )6 סמר גג)1ת סיוחוו טטס מטחםבמוי
 naD : ס)נ ;יין סיג(חמ מטיווח תוי ס61 גויסבנחנו
 יסגרו, מגונחו טקסס סיס:ו )סג,יט . תורתנולתקנה
 סעו) שנס רוע 5ו 15 15יגי;ס גלון 15ה0 1סג5תיוגם.;
 מליון , 6ות,1 קוקוס . ממנו הבר ובור : eJ1v 6ת ידו151

 fiWS11 : 1סמורדיס ס!1טטיס מן ג'(, )ירמיס ג1ריס )ןוהרגי
 : וגו' סיגיך גג1ל 417151 (51מר ונמו , nSIDne .הסיגים
 hot ס)6 גדי . שידעת כמו : ו1ג1גו1 וגנקיו"ו .ובבורנו
 סגל ומ)ו6ו טגטו)ס 5דס גני סמון סג) ;,6מי געייהרהוק
 גסו יומס ולקמט י(ר6) 6) )0111 וק ,גר15 )6ימדו

 גג% זוגמסו )ו סוקס לגן , סלי 5פ מטמ(יססס5גוי0
 נחמס נור וגגי . סג% מן מסוגת מפרט טתמידה,גר5יס

 נהיו היסודית כי : מ"ג ס" עי )'6 מסימן 5' גולמי),ס
 מס סג1פיס גסרגגח סג1ר6 מעטי סמ)ס .וגו'

~'hilw 
, 

 וק סיסודוס ט) טיליי נסס (5ין מסרוס ומ,וי ס~ויסטסם
 ואחרף : ס,ודעיס ~'fitllQ נרגעה מן מזרגגים (מסמס

 .הצטה
 . רוויים ; ספעמ גכמ סמויגגיס ק) שד9 טסו"

t)D)Oמ,ויסס מייס( o~)c האדם ואח'כ : מי1,יס אט . 
 . האדפ סגולת ואח-כ : ותמס ג(ג) טקסס ט1י4סס61
 סגולת בעבור ההיא והסגולה : ס' נהיר יטקג 1רטססס

 ttgh 6)5 'סר5) געגוע טסג) דגר ;1ף hS ;)ומר .הסגולה

 1גמ5מל , ;גסס ססנו)ס ג(גי) רק וגזו )6 עומסיסר")
 : טו)ס יסוו ודיק טעמי טומר ~w(o 5הז קייק גטגי)הו')
 אלהיט ה' פחדך הן : ויוסג רקס גת!)ח . טאמרנסרר
 כלעל

~tvo 
 ספרשיס נטרן טסג))'ס מגור ג' )ס'1ס .

 6סר גוס גורס וגן מייד געתי )מין מומר גמוטסמורכג'ס טעמי גמו , סריס ר') , סנים גטרן ממומר מזרגתגמו
 1סתמ פגך , ס,סס תחמ,ק סמומל (גמח"ט ,ודע וגר ,וט

 ג)) טגיהיזת , מנסין ג) ט) שסי% ס' 11fiP מןסמינר
 יסרך) ג% 161)0 . פטמך ננוד יקמח שר5) מג)טיי%זס

גטין
 סמוקים יחר עס סעור וכחנות , הר"יס )"עו)חהסוף
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הכורי שנימאמרספר108
 הית אבל , ולדמות להעיר והמכת ודמית החבר העירות כבר הכוזרי אמרמה

 : בזולתכם שהם טסה יותר והעובדים מהפרושים גכם שנראהצריך
 והודית השרשים מן רך שהקרמתי טה שכתתך עלי קשה כטה החבר אמרמר

 אם כי האלהים אל להתקרב יתכן לא כי הסכמנו הלא . בהםאתה
 והכניעה השפלות הוא הקורבה כי התחשוב , האלהים מאת מצוויםבמעשים

 : להםוהדומה
 נחמראוצר

 ס' )טס סגג1ד ונקרח o~lhln 1160 6ך hxt(,)רגטי גג1י )יחן גקסח,1 עין וג1ו6י , ו,גי6יס ,דיקיס ס' קםג) סיסיי יאין גי , ס,ולס Sh סימר נטרן סוס "דישםפע
 oh~nt חננם מסוס ס' גגנ1ד 'סממו "טס ה,ןיק.סדסייו1

 :מ)ג1ח1
 ולרטות. להעיר והטבת : ס0עוולוח מס' : העירותמה

 מ;) קג1)ס ומס ))ג יטרף) 06זמי1וך
 6י)ו יגס ט1)ס זמ'ונן כיס גגי . צריך היה אבל :סטמיס
 מג) גימר ס' 6ח ושגריס ~o)tu מח115ח גרופיס גיססיס
olh~ג' 6טו6 יויט ונמס , ס6דמס סני ע) 6טר onh סם 
 ~nhm גמט)ס )6 6ס ס' ונמ1כגס קדוסיס ;!ם גטמיססמיגמר
 ט)יון מהחס סט')וס1פיס )הגזי) כסקוס סגורי ודוווח .1ג1'
 חמד, מהנ1דדיס 11טרייס ונרמס נסס גטג1ר 6דס ג,'מג)
 ונסרס שגד) מי סג) י'מ סימן ד' גמ6מר וטחו גג)סוגמד

 : ט'ג ' ס')וס11 טסך טליייפי
 גבס מנסטר 6וי ;מס . שכהוך עלי קשה כסהכעד

 הכגר מס )ן טהקדמהי ססקדמ01 :ודחס6תס
 וסגורי . 11'ט 11'1 ט'ט סימן 6' גמ6מר וסס . ס)'סססודית
 סאת מצווים כמעשים : ,'מ סימן "ס )וגרןסוןס

 טס גרגר וקרטיסס הוךג,1ח בסס נמו .האלהים
 כי : 6)היס 6) קורנס יעייר )6 ,ס 111)ת נ;))מהורס וס~

 גמקוס יספיק )גן 'orn נקמר . וגו' השפלות היאהקורבה
 : פורס מ,ו0ג)

אמר
 הקודהקול

 והסקר , נקעו וומיר"י הנקרץ מסוו הפרט'סמוק
 D(Pit ימי ע! רק ~oib' מענין )קב) כרליליננו כי העורס כן . )מעקהו כני )הוזיל 1סמוסהגנה
 SID 6ך וג6מר1 , ,נב וכרי כטיס נקיי וכסהסנ1)ס
 6סר הלמעי ה)כ טסט , )כג )נרי 6)היס)יסרק)
 )ג סהו6 11"ה מ"ג כימן נרטון מלמרו ע)עיסדק
 ע) כעמרו ,ה קיים bntr גן ומקמר . וסג1)10ההדס
 כרוך ולמר, )מוג עסיס יסרך) 6ת ר61ה והיה הגיההר

 השנס כ) שמוס ה' וע17ח . "מסגי 6)ה כ)טנר6
 טוס כי , וא' כוי הויג6 גסני) 6)6 נכר6 )6גנו
 י7ס סע) הקב"ה ס) עיור 3כח סנרה יהיריהס

 הזכרים היו . כו )וכקם נעלס הטנההוהוטע
 סי' עז מ6 מסימן כר6ס1ן נכר )5סר קר1ניסהבס
 הרביעיה ההקשה עם ימסכימיס טיס וססמ"ג

 : הסטר )מהימה כמוך כהמיטי )ו הנינ6סר
 ר") . וכו' ורמית החבר Pd~'Vn כברמה

 סי' ג11)0ך לנויה כמס 0ה)הסעירוח
 , טמרה יטרק) עי עתי יסגי) הנה טסרסח ,מד
 6כן מקמרו מה סימן כגנזך לס"ק נ0שררחילמוס
 כ)נ 163מ01 יטרף) דמיה כך וע"י , נט6 הו6מיינו
 הזר ו6ה ימיון ה61 וכמוס )"ו, סימןכ6כליס
 כ"ג ג"ומוח סיסר6) מכרך סמק )מען , 1ט' מהפרושים בכם שנראה צריך וניה כי צוחךיזכר מטססיס 6ך . כיסיו היו דמה )inSvt 6ומסוכם

 (SID~ סריסי העוין יוכק סנו)חס ידי וטע)63כריס
 כסקר כי ר"ינ, 61והוו . כשרמח דכר0 כשר

 ע) הפקידה להשיג גהריס וננוריס ה6) )ענויה ענמס 6ח המסנטים סרוסיס ס) ע1כו0ס רכוה6ומו0
 6!סיכס כס' סדכקיס 6חס , כמ1חכס onnal גפדנס מייס הס 6סר סמייס מן , O'DW1 עגו"ס ע"ייו6 כרוך )סמו ע)מט 06 סמינו סגנר המחייט 6ה 6ני ומסכם , יעקד הלק כמס bsl , מסקס וע)ענ71חס

 : ulcnnn מס )סי פיוס כלכסמ"מ

 סם . בהם יעזה והורית : 1נ'ט ונ"נ ע"ע סימן כר6ס1ן . השרשים פן לך שהקדמתי מהמי
 : ונסג ג"כ סי' כט!יסי נכר16 3~יווס (Sb דגרש . ית' להתקרב יתכן לא כי : )"מסימן

 . )6)היס וככנשס הטס)וח ר") . להם והרומה 'והכניעה השפלות הוא הקורבה כידועחשוב
 גז טסרניט קטי . 6' סי' כריטון מגחכנו וכמו , רומ Sbn טוי מ6ר מ6ד ירך ען , כטיפוח )הפ)ינועג")
 וט ען מה) , ר.6)סיס מ6ח מטויס נמעטיס 06 כי otolbo 6) !ההקרט יאכן ט)6 6)ע ססקויס מספכמת
 nht(o . וט' התה111ב קמלו Oft , כגת ע) גירור )ו פיס )6 ג6ש עמוהמשל

 פג המסור המטך מסי
 יעוכל מקמר 6) רמו . הקדמת 6סר כסי )6 נקמלו מ"פ סימן גזבריו סטרם וכמו , )6י0ט מלך ט)ומרוט

 כקמרו כ"ג סימן כס)שי )1 0מנ6 גטן דבריי ודונמ0 . וכו' )ך nnTFD' מס ס;0חך עלי קסם כחסגג*
 . וט' מתקר3יס סבן mnb וככל ~b(otn 6) )החנךנ מסתד)'ס 63ט כתסס וסול0' כרטיסוסכולים
 , ומספסיו חקיו כמנוטיו י0' סדורו גפמירח 6)6 יעופש כמריסוס 0)ו,ה השיכה פ"ין )מולוה המכרו;וונח
 י.מחמ') כסניפי 716וחי1 ע) סדטל י,ומי נס , וש"ס 11 ומן מ"0 סימן כהלוכה פירפרוכש

 מעונד מגרז'
 : הסיגו ק ע3 עדיין נוננו הנין 63 סכותי ~נס . הף 0ש)ס מן עור 6ינט 6נ3טשסיס
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 9מ1 גההכוזרי שנימאמרספר

 כמו , בספריכם קראתי וכן , חושב אני וכן . הצדק עם כן הכוזרי אמרכלז
 וזרש ה' מה ואמר ; ליראה אם כי מעמך שואל אלה"ך ה' מהשאמר
 : הרבה זה וזולת , חסד ואהבת טשפט עשות אם כימטך

 והצעתן הקדמות והם , השכליים החקים הם להם והדוחה אלה החבר אמרמז[
לתורה

 יהודהקול
 כי הו6 כן כרכרך ר") הצדק. עם כןמז

 , )6)היס והכניעס כססנה סי"הק1רגה
 פ1כ יטיס )מען הניק עם וס סיהו3ר 3חנ6י6ך

 כקטר )טיוח וס1כ , Ot(('OD ססט)1ח ע"ינעמיס
 30רהי נד . חושב אבי וכן : ירחף )זק)יק

 כוס דעתי גנגס וככר . ממגי ס6)ח כנטרשסוטה
 וכגי , וכו' בספריכם קראתי וכן (h"r , ע)'1ן)זעת

 הסטית ע) O'b1 מס6 הריסון , סהכי6הטסוקיס
OD))e1, הצק ע) והפני : 

 השכליים החקים הם להם והדומה אלהמח
 הפח שעסו המעסיס כנ "ח רטיתי .וכו'

 סלטה י מיתן כט)יסי הנר מן מפעמו והגסהממס
eDOהס הק' המין . הקרן כ) גט1ה ומאה )תיויהס 

 מהנכנס מסוער סיהס ע) 6סר ה"הניי0התעטיס
 היים רעהו "ח 6'ס מורקה ס",מ)" ההיים,נץ
 כענין , הקיכ1ן כיניסס 'ס)0 )" וכבעזיהשעו

oh;lboוכבפקר OD ר.ג' . וכי1נ6 הגסים otpnn 
 ככניעס ס1טס כמוסל וינכס ע3 מורס סה"כ)כטכ)ייס
חסט)וח

~'oibS 
 ol~o)bo ראירוח סם . וכיענן

 )טבוע כפס ומי elho 16ת0 יעלס 6סרהטבעיות

 נהפךאוצר
 וסטפ)וח ססכמטס 6מח מדגי סין ו67י . הידק עם כןמז

 גיס 61דס , )מגירו 076 סגין געויניס ס71קג1ירוף
 אני וכן : הימנו 1והיס טויסס נס סגנות ור01 ממקשיום

 כ,6 פקוק . אלהיך ה' טה : מגרעח סדטח גן .חושב
 גלפי "1י0 ירט . וגו' מטך דורש ה' מה ואמר :גחורס
 סטתכן סרהינ סם 1'( סימן 6' גמומו ממגר ססק7יסמס

 );% ס' ") ק1רגס יגייס ע) ו6יך סקרג1וח גט:ימסגי6ור
 גמיגט סממי סוס ר.טסוק עליו קר6 וגנן . סנגהיחס16מס

'1. o)uni~ מתם )מסי 6ש ס' 6קדס גמם , וקמר מה 
 th(ot ג6)!י ס' סיל,ס , טוס גר' גטג)יס גטו),תמקדמם
 , אטי 0ט6ח גע,' פוי D5D' גירוי מהן טמן 1מ)'גרגג1ת
 עמוס 06 גי ממן דייט ס' ומס טוג מס 6דס )ןסגיו
 מנטוש סרי . ע'כ , h(Jw עס )גח 1ס11ע מסד ו6סגחמופע
 . הרבה זה וזולת : הקרג1ות מן גזו) ודק 61סנחמסו
 . ט'( )חספוס ,דק וסיע) חמים סלן וגי' ג6ס)ן ינוי מיגמז

 מישיש ויוגר פיקוח סופן וגר 6וכ)ס 6ט ),1 ינזר מי611מר
 ג6מו1מו וטיק וגמר , מג( )יטיס יטג1ן מרומית ס61ומ'
 : גמ7וגלחריגוות ;)פי טו6מי תפזי סותר סימוק תסס 6ן . ג'( נמגק1קיגיס

קורטי

 ר,מ3ל דגר טס  ימי . וממקח , 3זע,ח , כמזוח , מועט ר.טלט עס התורס נ3'"1ר הוע)01'1 ר)לניג"
 כסוגן הסכלפס ספגסגייס סתעסיס סוגי ננתירח 3פת4 מב יספו 6ח olbo סריס מנס 6ף כי ,מתר
 ס6)סיס תיר כי ר6ס זו יגס , סכל 16) נו 1D1b mlht פי ולמערס לסנטיה עתיו רכי יסלת ל" ,וכבולס
 ומס מסכל, ילל יר5יש הי  )רסיס D)'bt ופיקר כלל 6ליסמ  תניע  טכלפ 5ע ס6לסייס ההפסיס %לסי5.

 "ל סמולם ,D~a כלסרססתעיס
 סרוס"

 יספוך סמא גתקוס לפ ויהיר ויורנו . 1כ1' וסגסגותיו כרש15חיו
 ס46א מעגין פל סיס מס סט)יסי  tfft pSnn כי , יתיס ס45ויס תלות סתור ,  )3ך סכתעיוח יחורותרכרי
 5סר סשפגיס סס ואי . גכגך רח' סטליסי 6) הכגס רק  o)tbt ר.קוזמיס  o,)co בנר זה וקין ,נרמס
 פל לי כי לסורות טריו כל וסיס ג'. סיתן סוף ער נכין מ3ר טל דבריו לדק 5לופיח חסוניגספלייס
סכניפס

 וסלרי
 ספפפיש גת%ח fO סי פוי כל על כי , גו לדנקס הילעיס 5ל פחקרג elhn יסיס לנדם

 שמצי מרפי  וממוגרי% הטרוטש (onth ולהנזר תסרוט פמה עטרך )6 )11 ס51ת שלידס , סריסיתיס
 . 0סד הורס  06 גי פפוו רורפ ס' 6ין כי פתי 3תק- ל6לסיס ספונר סיח opinn רק . פ"ס נסיתןעליהם
 סרול4ס ג3היגס יסיס לי טרותס מתם ווולחי גוךדפח סנוור ופ'  מעפך דורס ה' מס הכחוקוכיקור

 סטמעי4ן סת%ח 5ל סכרמיוח %שם ס5תס למי מיגע פס , 4לס גפ04 והטכ)יוח ר.מגסניוח ס'61טר סרסי
 6ל טיסונו פרוס דורפ וסיס , סירייס סייס רמוחס פס פסליי המלק ספרי O)JD סיס כן על .כקטר
 תמד ו5סנס תטמע ממטוס ל6 , סטליסי מהלק לסלהןוס ייכוו לתפן להקריפו ססוכרמו תם נתגירתיגעגע
  4% כל יפת ונק עלפם. תלד תעליס מיחס פס כלפור קדיתח0 ססוכרמס b)b נסתירס פיקהיסיס
 'D'bi1 סס סנט כי סמור דגרי 6ל לכך סיס ופחס . זכרם טקדס  מתלך גרגרי עליו יזעו 5סרססטק
 . השכליים ההקים הם להם והרומה אלה : ומ,סיגוח יטוח טניס כסכל )קבל וסתמים מסיס)קר6הך

 רוס"ר סי ע) ono גס המגהנייס וציוח  6ך  ט3י%פ, כס ותפלס תכש  סגשמ מ כוס, נכי.)ו סמגהנייסנס
 יקר"כצקי

 שתרי ס%רעי נטפס זכרס וכנר ' . סכ)ייס  נסס )טעמים יוכשו כן ע) ן סמו כסס
 3סתק4

 ידעת כגל . ובזטן במבע לה קודטות ס' ההקרמות והם : וכו' (סתגסגיח סטכליות נחורותהיקלי
 ל6המ כתנע קורס מי נמל כי , פיגיו % גערך יסוג סו5 סעגעיח ורפיון ,  )ותגיה עכעית נעימה מןפס

 קורס כומן ואס , מכעיס 3קדימס וס 06ל כוס סדולס דרך  ומקירו שד1nbo 0 סתססריס הן45ספס,
6מ
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הכוזרי שנימאטרמתר110
 בזצדגות בלעדיהם אפשר אי , זבוטן בטבע לה קודמות , האלהיתלתורה
 הצדק יקבלו שלא אפשר אי הלסטים שקהל עד , אדם סבני שתהיה קהלהאיזו

 אל ישראל מבני המרי הניע וכאשר . חברתם מהפדת היתה לא לא ואם ,ביניהם
 קהלה לכל מבלעדיהם אפשר אי אשר והמנהגיות, השכליות בתורות שהקלוענין
 ותנועת ושתיה מאכילה הטבעיים הדברים טבלעדי יחיד לכל אפשר איכאשר

 נחסראוצר
 (וגלו קדימות מם( מן 6מח . בפבע 4ה קידמותמח

 טדגר מס סי6 גטגט וקוימס .סטגט"ס
 8פ(ר ו6י )1 ,ריר סכני 161)ס סם,י )יני נרן 6ימ5מד
 ;' (חמר גמ1 , נטגע )1 קוזס סר5(1ן וט יסיע ג)עזו,)ו

 );) גטנט ק1זמיס סייס 6ח,ו ס,מ61וח ס6לגטססיסוד1ת
 מג)טד' גיס1דוח מ)י16ת '1reh כי נעמס, כומ61יססמורגגיס
 (מתו היס1ז1ח גי' מזרגג טימ61 6פ(ר 6י למוס ,שמוריג
 ntSer~t סגו,עס (סס ס(י)"ס, סה1קיס מס וכן .ס,רגג
 הסס b(nto )הורס נטגט D'nllp , מסד ו8סג0 סודקוטחות
 מס ס' ג(קודח ((מטו ס(מעיית ס,קו6 ס6)הייחסמלות
טס61

~sPD) 
 גמז סס כסגלים והמקים , ס116(י סיג) מן

 דגייס ט)(ס ס) הו') (קמרו וכמו , ס6)סיי0 )סרסג)) ,יוי 6ין ה(;)'יס הנרקיס (6)מ51 , ס(מעייח )חרסיס1ד01
 קדימס . ובוטן : סטטוס וט) סלמת וטו סדין ט) קי.סיעורס
 וקמר nl~?:e מ11ת ,ס ק1דס )ק"מ (,רין כמהמטס סיףיומן
 . קהלה איזו בהנהגת בלעדיהם אפשר אי : ס16סי01גן
 ט)ימ ס' מקוח מ1ד ס(נ)ייט גה1קיס ממו.גיס (1,6 גמז)6

 (יגיס קינון ג) h)b 1('06 . נעמיס חכי נגרשוסג6יס
 וחוס )6 06י)ו טימרו )מס זומם , סוכריות סמטתייצן גקיוס מנגרס (יסכימו עז קגו,ס טיחקייס יפגן )6 6דספגר
 , ג'ו'כס מס;'מ'ס עכ'1 סטתם ;) 08 מ)סעמיס ooa"ף . ביניהם הצדק : וכו' מ'ו,ס 1טריו0 מומאס נו) )איווסשיס
 4א : ס)סט'ס מחגייך משימס 'גוו) )6 6הד )סע'סטיכס
 , גיניסס סדק (ומריס (6)מ)6 . חברתם מתטדתחיתה
 סמך מנהיג עוד . חגי)0ס ויתרו יגס הרס רשו 606י(
 הסרי. הגלע וכאשר : ג' ממקמי י'1 לסימן ר.ה1וסגהוקי
 ס' מס ג(6)0 סתווי שוי ט) )ס(,ג מ,ר שחס .סמפט
 סכניטס ססס . השכליות בתורות : )עכור נעיגיססגק) טסי מטים גיר כן כ) . שהק"ו ענין א4 : מטמןיוי(

 ססכרמי כטו) וסרהקת ס1זק n~cu . והמנהגיות :וס(ט)וח
 הדגלים : ק'ג,ן . קהלה לכttD~D : 4 סנתוזנסנר.גת
 , וקיומו גרי16ת1 )(מור סגורך מן גו (סועגט מס .והטבעיים

 טס וט הדקיו וקיגוז כהדס סרוגה טומדיס סדגרוסט6)1
 סטג)עח המוות )1)6 ;ן , ויסודותיו ח)ק'1 וורדו וט 1)1)6 ,,ס

וסמ,סגיו0

ומנוהה
 יהורהקיל

 טממ16פ מס כ) זה 1נכ)) . יה17 יעמדו 6)יר.ס5ני
סכרה'

~ht5DS 
 המנהנייס כהקיס העוין וכן , הבהר

 )הורה הכרהי1ח 1ס)עוה סקזמ1ת הס כיוססכ)ייס
 הנתן להרי נס כפגע )ס ק71מוה , הסמעיחהלטיח

 ררך קומה 17רוח ב"ו מהרי כומן כ"כ וק1זמו0 .דת
 איה בהנהגת בלעדיהם אפשר אי : (~5suרן

 ההוקיס כ)ה' הוהנר, 0ט)ס )5 כי . וט'קהלה
 )כ3 כעמיס העטר הי5 כי (b(t'o ככניעה ,סטכ),יס
 6כלר,ס מקמר )ר15ח )5 סור . יטהיה1 וב)ילעז

 ומרנוני efn נמק1ס 6)היס ירקח 6ין רק)6כימ)ך
 הוה נמק1ס 1הסכ1ן דין "aD~ 5ין רק 5מר )5 ,וגו'

 ,ניק ממטע וג,) רם עתק כמנס כי , וגו'והרנוני
 )יקה כ5יט1ן מעסיהם כמהסך והיו כמזינההרלה
 מודיע, 51ין עסוקים ט) ונוטס חככה וכמסהריס51ס)ה
 מע) נכה כי )מטת כיגיהס חרס )5 ה' 5מ1וה5ס
 יש כי וגס , עטר יורדי כ) 'כרעו )טני1 סומרנגה
 (nblk1 מיץ )5 גפטס 5סר כטי13סוטיס ))מוחגניך

 מ,דקח ע)יסס סמים מור6 עכ"ד ימיה ,ההטנמס
 כרונסון הטי)וסוף כרכר , עלמו מסלח ויטרוס7כר
 הפי)וס1פיס כדה "ין )5מר הוסיף י וכסי' , 6'סמן
 כרגנן ע)1 זככן . טכי5רנ1הו הדרך ע) (abר,רינח
 הריגש מסם כעס גח)והו O"D צינו לכרטסדגרי
 ירים כ)עדיס כי , הסוך כמקוס 6)היס ירחה)ממלין
 וקין . מני) 51ין כסחר וסם וטס )נגוהץ ייו 5ח5יט
 כמו 1דייג'ס סוטטיס כמו 6)היס nSD )נ6ר נורך)ע

 שקהל ער צמר ומס . ספורנו המכס טסטני5ר
 5ץ )מט)' טרמה מממר ע"ז ס" . ,כו'הלספים

 יסך הון כ) ונו' )דס וללכה להוו %ה יקמרו5ם
 , )כנע יהיס 5הד כיס כחוכם ifDn נכרוך ונףגמנ6
 כסע0 ונס , מכרתם )ס0מיד כיניסס מכרחי הקוקכי

 ימאסו כי , מה נ15טן טויהם ען ממיס ירקתק)ק)חס
 עמס. ההעסקו 8טל חכריר.ס DD מער"חככרע

 הגיע וכאשר : קרי bp 5)ה5 ממחר50 לטוס ננכfD 6) וכלטש מז") סהזכ'לו רטט) ע)'סס 5גיוקולון
 טהטימ מס וכפי , ץ טנס כסוחרים הנכוייס הפסוקים כיקור 6) מגיעים הצו ס7כריס כ) . וט'וחסרי
 יגריס הלטס 06 3"מ סימן וכוס ע"ע סימן יר5ט1ן וכרחי ככר . וט' פאכלה הפבעייםוברברים מבלעדי יתיר לבל אפשר אי כאשר : הק7מחי 5סל דברי ככס נכ)) וכי5ורס . כקודמם סכונהתפדו
 מהם הט)טס וכל ועסה . D"DnD גנחי דכריס (lbq1 הרוט5יס 151) , 5דס טן טפ מהכונתחמסגיס

 6טטרו0 חטוער )6 ככפן עמס הנגויס וכ) ה5יי,ס כסעדי כי , elb סי מקמיחו )רכס כגודדשמטורסמיס
 מכרמי הגויר היזח ועס . כ5פ כמו כעניוס גמזן הנכל סגין , הנטם ונהטעייוח כמסג) כן Vhn מס ,לירחו
 מסף . הסקר מן 5נ)ו נכמר וכרוום היה כן ע) , 5)ו כמרסוס )כ) מהטרסס עוינו 5'ן מ"מ הכע"חלעמידת
 . סרומ 05 ,כ)61 כרום טניס 5דס ופין 5דס ט) רסוחו חמם טיט1) כמה רק ככלן דברו 5ין כי כןנס

 סיוחר 1ד ע) קג11ס )הקן ס5דס ככהירח סח)ויוח ור.מנהני1ח הטכן'וח סהורוח sb~ כערך D"D)Dוקרקס
 ר.זגליפ 6נ כערך כי , 5חס היתה להרה רוה , סכעייס כצי דגריס Olhlp 5סר ר.רוס5יס o)nb .יע,כ
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www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 111 נוהכוירי שנימאמךמפר

 התורות מן וזולתם בקרבנות בעבודות זה עם והחזיקו , ויקיצה ושינהומנוחה
 ששומרים התורות שתשמרו ולואי ואמר , בפחות טד;ם הסתפק , השמעיותחאלהית
 , והשכליות המנהגיות התורות השלמת אחר אלא תשלמנה לא האלהיותהתורות כי , הבורא בטוב וההודאה הטובה והדרה הצדק מקבלת , שבקהלות הפחותאותם

 באלף החזיק שלא ומי , הבורא בטוב וההודאה הצדק קבלת השכליותלבתורות
 , סרחיקל ולא מחייבו השכל שאין טסה , וזולתם והמילה ובשבת בקרבנות מהזיקאיך
 להם היה ובהם השכליות, על תוספת ישראל בני התיחדו בהם אשר התורותיהפ

 יהודהקול
 היו , 076 ס) נוטו גנין מהם הכר "סרהעכעייס

 גלחי )טס D"th1 , כי )שוח מהון הגוייס6)ו
 מן הדגריס כרוח')ככהין ט,יע 016 וב)טכעייס,
 יכע6 כהיזחי עוף וכסי , 6,)ס סור"סכנדדיס
 : כגס 1"הח הנס 6מה קרי6חס )ימסנספחיו
 מס נהו . וכו' ואסר בפחות טהםהסתפק
 היית ע) b('e המרטיט הכהוגים )כיקורשכנעמנו
 וכיקר . עטיה והטמעייח עיקר וכסכ)',ח"הכניוח

 סהי0 ית' ממו כיר06 לק הרס הכחוגים שין "יןגי
 ענין )ו מסטיק כיה כקינו ~sff , כטרוח מהסיסמטק
 קריפ0ן סייח מנר  ייס , והמ;הנ'יח הטכ)י,חשמירחם
 סטיי טיסטיקו ל% , סספפיה ספ4ס לטליפוסככרטיס
otpin0ספעפ מס גי סס ninDol 5ל5 , כירוכר 
eD1bnסיפפ פסילוץס יריסס מסיי פס פל  סכקסרס 
 היל קלסר סיס ל5  0יק טילי י טפטפך רייפ5פפיל5 כי סיכגר סטליסי סילק טל פקליד עיפו סריס1ל5
 0)1יי דרך ע) or1 הגחוכ לטון כלשו. סריסייעגין
 ספין , וא' התורות שתשמרו ולואי כקומרנעטה
 ע) מהייכ סטעס קורך טסים מה גקטח רקעמס.

 כחמרו. nhro 0טסק6 כו often מה btOt .גחיכגו השהי שין ע"י )הו) בו מלי טהכ) 0עיוך סטק'ג3י סו" 6טר סטותי גמ)ק טיוחר )6 , כקמוריסק"זנץ
 השכליותו ובנזורות : וכר היסרכי טיהויקשימכן
 גר5סיס פפס כלסר  סכליוס כטס ר.מנהניוחיכ)) מור . הבורא במוב וההודאה הצרקוקבלת
 י51 סני5ר יסרר כעין b)h  רן onh ו5י ,ישסתם
 , 0מ;כנעח כעד והו6 סלךק, קולס נתפרו11ל1

 , הנוף כפולזסה,ד"ה
 זהו"

 פאה : שכטייח כעד
 6ם כס "ויקו ק "0 "יך . מחייבו השכלושאין

 ולא ותפר עלי. וסרס  טספכל )מס )כס טחו)"
1ptn*o, וכ) יר06 יכף חורה ס) דרכה הי6 מגך 
 כפו ,  סקר ויטימסו ירמיקסו סהסכ) דגל 03*ע61

  והם : D"bt מש  סיפן  גר5טין פרבריוטר.0ניר
 ישראל בני התיחרו בהם אשרשתורות
 0מנ0ניוח %) טס נס . וט' השכליות עלתוספה
 מסרס הנס וכשמר . טעמ'ס וס עמס שטריטכ)יוח
otnvה;וססש ה6)סהס 6ג) ו' משן כטרוטי )קמרו 
 ידיעיס %יש טינ0יננס מי o~h5 Sb )מן)ק)'ר.ט

יתרון
 נחמדאוצר

 זח עם והחרקו ן tc~h  ועון  סוס ג16 6'ןויגמגעח
 יג16ף וננוג כריח ססעי0ס כל  פס .  בקרבנותבעבורות

 י,ומ ונצוג סי6מר ימין , גקרג,01 סעגוזוח מטמרתסמרו
 5טר ייס יכיס לזזי ופפו0מ וכיסס וגו' לסיר  ויצנעונ16ף
 . ns~pown :  1'( לירפיי )oninh~ 141 פ14 טפינןר5
 הסתפק : פסיבי סמפפנו  לוס וכרופס ולולכ סוכסכפו

~fiDi (שג) מי גדרך 6מר 6והס ט0וג'מ מיג0 0;גי6 .בפחות 
 5פר ולוס ,  50סטר סס",ח סיקייס ממצו 1(ו6) מגייוס)

 5ל ל פס כי . וכו' סוס גני (et))p גפו04ס5סופוי
 גיכודות טסם nt~1tpo 0מ1,ת  מק"מ ט,יוך פ5סרסרגווס
 ויקרגוו0 סעיורופ  בגילוי ח6מר טמ6 גי , סמ,1ח)6)1
 מרט 0' ומס טוג מס 6ר0 )ך 0ג'ד ,  גנטן  פון לךינוכר
 5' יכרס'ו0 115 ביפיוף ר'ל וגו', 0סר  פיוי 06 ג'ממן
 פ11ס טוס 5י ot~pn 0015 51 51יל1 ,  פילער'יס5ן.-ר

 כי  סיפר ומס . הוטגס הע"ס וגם ס;6מר  גערן ,גקרגני0
 י5פר ל5 וס , יקריוו0 פקיי  ס5ין פוליפ , 0סר יטוס05
 יסורס פור רס גסס סייג יהדס ס5ין וורגי0 ודריי יוסירס

 לרכל ופי פזם יוי היפר  אולין כריי הפרו וכיר ,וימבוס
 גמיזושו וסרסג'8 , סיקר ג) ו,זל יקיצו מאונס(  0ן פודרמן
 טרטרני שסוי ט0ו6 י'6 גסס י'1;חג

 סל  סופך גריגווח
 גקרגיפ נויל 't'hD ופי , ייג1חז  פן )וסר דלייוקוננוס9
 הפח"ע : htb' . וליאי ואסר : ע,ס יוסק ייפו ילפרקיו

 %ס י סניי 6מת סכין כממק וגת . 6דם יסוף נמס)6זס סגרני ססו6 6דס כגי סגקגון נרוע היוחג .שבקהלות
 וההוראה : סוג מס %פדי רפו יו0 , סקרון  )יום .הפבה והיין- : ,0 05 ~ס otD1lpe  יסרפ גגסמ,ס ;מ()וס ושי olh, טס61 גמ0 )6דס סוג ט0ו6 מס ג4מר , טוימס

 פפו  סזטס סכגוו6 מס ש חסיד לסודות . הבוראבשוב
 :  גקיימן nmlae ע9 % . תשימנה לא : והסיגייס

 פי . באלה החזיק שלא וסי : כט)ימות קיוט .השלמת
 6'ן גלומו . מחזיק ארך : טקס ג)ג יוחס מקייםט6';1
 שאין סמה : ostn~t יתנגח כהוגנות מךוס טקט)נו

 וק , היונס נוצר ססכ) 6י1 . מרחיקו ולא פהייבוהשכל
  פילג סמוק מיד סו6 קיומם 8ן , יומס מיהיק 0(ג)6ין
 ס' פ5וווי טווס לייו  e)nh  051 פ', פלוי otv5פושר
 45 גניוס פדי ליו יסים 5ן וספוסנ9ס סוכליהנפ04
 גפגור ופילס וסוד קרויות וייר 01ול. ספיר וכפי ,ספ*0
 יושם אואר : כריס  o~t)a טוכר0ס סגח04 ספ1וס  פןפ45

 סנדל ופוייס יון סיס . השכיירו nDD1h  %9 :מירמס 1יי פסל ופוגו4ס  פיומריס יסלסל גנ' סיו גסס .התיחרי
סגים

 רכל ע, ח,ססה טס61 מס )סמור יהבן טי6 גכ6ן וטוחו . ע"כ , וכו' ומהו!קיס  פירטים  פ5ל4 סיכנופר
 הנרוה טמירה "הד ירדוח 6יכ0 )ומר 0דכר סגנני מ"ח , ו0מ;הגיוח סטכ)יוח החורות סגימס  עםשסרנים נפנוריrb 0  יפפייסיס  יטר%ל סל  כנווטן יי וספר עליו, סהוססס סיעסכ סריי מוצר ספירס  ג3יעה

---- -  
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הכוזרי שנימאטרספר118
 *רד איך ידעו לא כאשר התורות, אלו יתחייבו איך ידעו ולא , האלהי העניןיתוון
 להם אירע ואיך , האל דבור שמעו ואיך , קרבנותם על ה' ואש ביניהם ה'כבוד
 אשר העץ וראות המעמדות לולא אותו מקבלות הדעות שאין ממח , שאירע מהכל
 על ספו ועולותיכם , ממך דורש ה' ומה להם נאסר הוה הדרך ועל . טדהה בואין

 ואחבט משפט בעשות הישראלי שיחזוק היתכן . לו שדומה מסה זה וזולת ,זבחיכם
 : ויצלח התורות, ושאר הפסח ותורות והשבת המילה ויעזובחסד

 אדם יהיה הפילוסופים דעת אבל הקדמת. אשר כפי לא הכוזרי אכרנפם
חסיד

 נהמראוצר
 , ט4כס בטניס 1ט:ס.ס 1ס,ו נחס ;מ גוי נסוותגסס
 וגן , סגו) hlu כהמס גטג1ר ממגו) גדור טוע,ט1גטין
 י:ר5) 5ן היו ס:ג)'1ת המות 6)1 גסני) 1טמ1יס כדחסט11:

 יתרון : ~nl'DtC סמו01 ביסס :01ף וטוו , ג6נ1אנג'ס
 גטג1ר גבין 5הד גוי ה.1הס קדט ג5)1 . האלה'הירנין
 , )סטינס 'גו) הב;) כלין מה ס(מיס מן מ11ה )הסמכניע
 יתחייבו איך ידעו ולא : ווכחן עמה ג) גו 1ג1 כ)5טוין
 וטריפ גוילי למי ינויח ההנר הכקים כ5ן . התורותאלו
 , מ1(ג).ת יייעס מג)כדי ה:מן,וה סהוי1ה קיום יגוייר)6
 נס נ11ר ה:;) :6'ן ה"ה המקוה מיזג )וו סג'ט "'ךויגס
 ע)',ו ש4  5ה ס:מ,ע ה:מ.ס מן גי )גגם 6) חוייג וזע16
 ,זיקים הק.ס טוינו 011.1 0נזו)0 6כו "ס י5י1ו סקרןוט)

 )גג גגי :)ימס 6מ011 בין ;ס ודני . סוס גיוס)הי1ת11
 1ה6וח1ת ס.וי הר ממעמד ;ויו ק) ג:שג'ר ספג)ווק.ון

~lncinot
of)ln)c דה1הס מקוס 5ין ":ו ;ח1רס נסרר( . 

 מ1ק )ספר ה1י1ן סרח יונע גגו) 5) 60יס מגיע "מוסו5ס
 מגנו) ,)6 נגר , טסיו וט:: 1ה גן 6;י)1 6סר כלגבוההמעת

 מ11ס קרס יגין 6'ן מזנר, )מ1ד שרר גקוס וסוף מדגימי
 מ61 )5 )גן . סטג)י01 ממנוה 6מ11ה גסנה גטי ז)0יסגר 6(י 6הר 116והס גגנוח )גו npilo , מס (1ס ע)סטמעיוס
 : ס(ג),01 סמ1וח קיוט רק )ו 5)0 5(י )6יס )מגידסוגית
 )6 גטווו0ס ג' . וגו' ה' כבור יזר א.ך ייעו לאתאשר
 . להם אייע ואיך : ס;יגווה ט) osnro מן 6( )'י'דס,גו
 בג) גח קיר . אותו מקנלות הדעות שעזן : סו0יסמן

 : זיוי והר סיס מעמו . המעמדות לולא )ס(יגס,ס6דס
 : )זיהו ,h'h גו מ1ד'ס ה16מות ג) . טדחה בו א.1אשר
 : )קג)1 יגו) שחס סרגן גרי . מסך דורש ה'ומה

 גס 1' גירמיס ;10ק הו6 . ובחיכם על ספוועולותיכם
 ה.הכן : גיי 61ג)r 1(ootn ע) כסו עו)והיגס ונך ס'6מר

 0ט'ג סגתוגיס )נקי ר6יס כג.6 . 1ג1' הישיאלישיחזיק
 ילין גמ:מעס 0גתוגיס l'hr (ודקי , ונר כאר 0.רויסגן
 . משד 51סג0 משפט ט10ח מלגד היטי6)י מרט הפןס'

 מוס 1(5י ט4הס זרית 6ה,1 ס' כרה %ר mineוימוזג
 : גוס יטה) סי1)ימ נוס, וסייססני1)וס

 : 'כי6) (:61 גמם ס,(ו6)י (יגעי סירוססיון י ט%ן )ן ממס הני וזלי . לא הכוזרי אכרבמ
 1סג11ל' , 1,'1 ט"ע סימן 6' גמ6מר . הקדמת אשוגפ'
 נוסת' (סכה גמס ט1ה' טירת נגל ג6מו1 1'מ גס" טסס,זס
 גרגר 6)6 שס' טוין 6) מג,ט ס6דס 6'ן גי גח)ומ'ור6'0'
 זעות רק 061 6ין . הפילוסופים דעת אבל : עו'שסי

סי)וס1;י1ת

 יהודהקול
 מומס ערמו 1ס,6 , י0ה"3ו היצן העמס יגע)6

 מנד ניקרס חסן הסב) "סר ומנהני1ה סכלותהנרוח
 שמרו שיו מכיון מס וסו . מהס המתפרססהכעס
 כך 6תר 3ו והצריך , וכו' הסכ) טין ממה0ה)ס
 ובהמן וכו': סה1רות 6)1 'חמייגו "יך ייפו ו)"נקמרו
 כ30 נו כי6% . האלהי הענין יתרון להםהיה
 ף י' 3' ג)) 3' מקמר ה' "ור כמסר הסיקי ףהרכ
 הכמנמס יהרון Sh ההורה מן מות "1 מדה 'ה1זע)

 ירר איך : "הר כסוסן 6% כך )סיגת מוינומה מטי . 1ט' התורות אלו יתחייבו איך :ה6)היח
 ע3 עוז וישר 1' סימן המנור בו 0הה) . ה'כבור
 . קרינותם על ה' ואש : נ' כימן 3רניעי6וז1היו
 ס;נסס . האל דבור שמעו ואיך : ק"ו סי'כמווכר
 כריטון כנ,כר , )15נס 'ג'ע 3"1טן המהיהזכור
 העין וגסס 6יך יכעיס קוהיו "ין נזמרו פ"יסימן
 אירע ואיך : וכו' rh l)'1fh וקרע 7137 ספגעז
 סוף עד פ"נ מסימן כר"טון כספר כמו . 1ט'להם
 5' ומה להם נאטר הזה הררך ועל : 0"1סי'

 ערס כ3ר . וכף ספו ועולותיכם , סמךדורש
 מעומס הנכיר )" "מנס , הק1דמיס 313ריובקורס

 )'ר"ס, "0 כי מעמך סו") 15היך ס' מס סס1קע)
 קמלי עהס ג' , מ"ג סימן כמסך שנדו כטימווכגר
 והאטיות המנסני1ח מהת1רוח המפונסת המקוקההופיעו

 מ1ומ כבמס to)~o העגין הו, עיקר וכיוהממעיט
 ס6מלות )סמירת היום עם , )כדגה 3טמעיוהובמד
 לנקר סו5 וקל , טקרס כמו ל"ו  וילעס קדימההכרם
 יס' דרכיו כספירפ יירמס nShn טל יי51סלסוק
 פלג "'  טס לייט סכסיב oh9n סלן , הלקייםלכל
 פלוס 5ת נסמיר וכו' טיסו ולקסוס דרכיי  יטלללכס
 ל-. ליונ סיס  פליך חוכי 5יר מקוסיו ויהס'

 ג4 כי ר.לסינ  ניליל לסרמיג לירך  לי ייןומסתם
 וכיוס חסים ל" סיו 9ל סי רוהו טל J3woסטק

 : לתליין יקורכס לסליפוס מספיקיי וסנדליכניטס
 מטולל מסך מטך . הקרמת אשר כפי לאמם

 0נ 63מ0מש וסרוס כסף כוט מכלס)
 עג ננהו קטר הדוריס סיו מוכרינו וקטומת ,מסך

 סכמ0ך טוי והם כמס 63מרו מ"1 סי' המשהכמחס
 3פסמן סנ,כריס TDn 1"ה03 מטסט כעטות הי0ר")' 0ימויק וס יתכן י6 5מל ואס , וכו' )ך סהק7מ0'פס
 השרגם וסקר הפסק והזרוח והטרח התידה ויעוול מ, סימן סגדך 11rnDO "סר וגו' ממך דורס ה'מה
 סט6 והכ0ו3 טיס, גסוס יתכן )4 ספק 43 זה מ , ככה ענ שנהי )זעס 3קוךמח ממגי שרקחך ,ינ)מ

 הודיתי טככל הקרסים מן , הקרסת אשר כפי וגס . היריהני 1gb עקמו הדרך ע) t~bsnt ")'ווסז1מיס
נח www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 113נזהכוזרי שנימאמרספר

 4צ , זה בזולת או בהתנצר או בהתיהר אם שיתקרב דת באיזו ירניש ולאחסיד
 ויהש , וההתחכמות השכלית והסברה ההקשה אל שבנו וככר . לעצמו שיבדהבדבר
 : בטל וזה , הקשתם אליו שסביאה במח תורה לקבוע משתדלים אדם בניכל
 ליוווצ השוה בדרך אך , בפרישות אווזנו העבירה לא משה ותורת החבר אנ42נ

לכל
 יהורהקול

 הסודקה מקוס !היה . מ", סי' הוכרחגי כשרכהס
 וט' %חי עורה ככר נ"מ סימן כרונסון איךכלמרי
 , ")סי כדהר 6)6 ס")הי העגין ") מגיע ה"דס 5יןכי
 רוב ען סיס )bn , ob1 6(oto טיפוס נמעטיםר")
 ס5ס ועובד והקוסם ~bhl orins'(t מטחד)יס 6יסכגי

 ה37ריס סי וע) . ע"כ , onStrlI וסמס:יס שמס,כונן
 יהיה הפילוסופים רעת אבל כ6ן ג"מרטכס
 , וכו' ההקשה אל שבבו וככר וכו' תסירארם
  נרשפון  סיילופן(  פרפרי כקומו יעלס וטונתור
 פן סיע י0יייס פל s~lon יכשטר בשפרי "'סיין

onnbo(6  ע) שיט or'b דח ונ6יוס הס'ס חומס 
 גרס שו onb  למון  יפקוס דאר וכמוס מעמסומוס
 ונבר  סיפר ומס . וכי הכניעה )ערן דת)עגמך
 סמל מדגלי יחנחן , יט' ההקשה אלשבנו
 כי . בטל וזה : סקדס כמו וכו' מטתד)'ס6דס 3י רוי כן כיס obt  bS נשפרי 1"מ סיפןסגזכרימ
 יצ סימן 3ר5טון וכלמרו , )כס"ס וילדו )ריקייגעו
 סעית כיס מניף סהקסיח ס7ח הי5 ",מר ט6חסזה

 ס0ילומושימ  הסול 1"ס , רכות סטק,ח כסוג:גסיס
O'SD-yb "פיי  eolh  וכו'  פסכייים : 

 נחסראוצר

 fe סימן 6' אמלמל וכמכר hD(e~'Pt 6מס דם נחו)6 יי , נ6%וח'1 ס"מ ו)6 ס' מס' 'ח, )6 5טיס')שה'"
 גץ מגד') %פ ג*פר . חז באיזו ירגיס ולש :וסח
 בהתנצר. : 'סוזי מכיוס . בהתיהד : 16)1 טויס ,סג)סדתה
 , מלגו דם )ו גוום טיסים . שיבדה בדבר או : ,ודי,)סיות
 א% שבנו וכבר : 6' סימן 6' יקמר ססי4ס51גמ6מר
 ג) מסיס )צ)!פטיס יימין נoh 1;5 . והסבראההקשה
 6מר גל  וסספכפו0 ידמי,,יס גסקטיס חקי ס5ווסיהסס,)הס
 גונפ 06ד גו . וכו'  QIM בגי בל ויהיו : רססו 06פוגר
 %)'0ן טיפ thvt בפי. וזה : יג4 כסט כסי ו40

~mho)' )41יייי19 שכוזרי פסופ  ספדפן 6פם . גרור פורש 6וי 
 פפ יליד מוס ייי סוייר  גיירוי  ויפו3רימפספרוסימ ים* סיסים יקרן סי6פר לאפסר דנריו  פגין ~ntpcפ'פ

 פספההה4 בכם סיסים 4יך סיס יפגש , ויכייפוושליפיף
 4 יספג ספ סוגיט ומסבר סלון. גויי פגל  פסנר6פיוסר

 : ים ט06רמסיפן
 .  בפרישתי אורגו  העבישם %ש משת יעזיי-זזנ

 פ44-
 י4 6'כ פסי, סורס טי'6 מ' פ06 ופויס עליי  P'p1יק ~wMo 6ל0כליUIA" 0  סירם  טען ~P'Vlייגר

 פתך ססורפ יפר פל כסוכם סחוס פ6פר לוו ססריסי0פגורם
 פפיזר: גירך השוח.  בר0- : ככסוי hle פגורוס ל3רו1110

מבהצח
 קדימס דין 6'1 ס5)סיס כק,רכס כי מודיעו קמרי . וט' בפרישות אותפ העבירה לאnwo  וקערתנ

 געיתו כ'. ונס , מנס כסימן b(eot סטורי טרמו ומילוח כטריטוח כהרים הנגריס)מטו)ע)יס
oonסטריטיח טע:יןמייריס טייפ ועדיין . מ"מ סימן טנתנ6ר כמו השסי סטין ימר,ן כסס 6סר ססמעיומ ס")היוח סחורות b'o~ סחירס מדין ע,ימ הוגכ nto~bo ס6)סיס 6! )סמקרכ נוחס פכ) )6 עד 

 3סעייפ עטפו  שרם סיפים רסיס נפיס  יהירן לי כי יוטה,  ועפת פדכפ  פתיקיס תפיפת ס' פרספסס יי ילסיריס לסדין  ן hpnb3 6ליפ סטירו שגי סויר בפולם, ירתק bSl י%לסי ריאיין ביי יפול  ל%הכלפריס
 מס"ס 6מ0 ויכ) , מטכ)ח , מיוגיח , פגעית , מנס )1 סגטס01 טכ) פפרכיסיס, לגל  נעיויו לטפו סיירגי
 וכחוב גסממס נסס ,מי ס6ךס ontb ,ע"ס 6סר מסוערים יטרים נמספסיס נהורס ט!ס סגכ)ס נעורס)5
 (1ima מכס פל לוויו על  3כ3רי כנוו מח6כור הידס סיוע סוכ )6 כי , טיו 9Db' כ) כטיק ותה .)כנ
 גמדגזש עיט סוטר 6טר סוקן ס)) מלמר גוסם טעמיו , %זרי ט6רו ועוכר מסר 6יט גטטו גום)י'6(

 עש מסד )מגם) )מס "מר , סוך ה)) )סיכן ח)מיזיו )ו קמרו , והונך מסיך מיה מחלידיו נסערסכטסיה
 1SP(bn  גטט6 ס6י וכי )הס 6מר , 6כסג6ין ל 6יח ייס וב% 4 "מרו , ניחלי גט )י שיח h)Dib'מד
 חסד, 6ים גטנו נות) סס"ד , רג6 )יח6 ולממל סכbntb 6 דין דיומbDU b'o , 6 דשי "כסוי6)15

-fp ה% מ4ס מס וגי )ו קמלו , מ4ה )עטות  גסס שפר , יכו' פ0למידי  גלפר סכססיכ טליי  סט קמרווכן 
 מעמידיה טהס מלכיס ט) "יק,גין מס מן )סס "מר , מגוס h'o 111 4 "מרו , כמרמן כיהון )סס 5מר ,עוטם
 hann טסו% ש4י מיד  זל%  וסייטן מסיקן ע)יהס ממוגה סהו6 ומי קרקס5וח וננהי טרע'5ות ככח,6והס
 וככר . ע"ע , ע6כק ~oTh "ח עעס  לרסיס כללט רכ0יג ירמיה כללס סגנריגו %יי פוייס, גדיליסט
 שכר סקס *ורפ ישמר %ר  יפקוס יי , מדשי ייסר ס6וסיי פליי 3פיפירי0 י4ל לבל סלי  סורסחפי גפי 0% %ך . למעמי פשר פסימסיס סוכרים כי טמפ  יצויין סעקירס לרעל מש סכר לני"ורסימר
 הי6 , הסו6 כטסוק ההכס גויס כי י י"3( ומסלי שמרי רפפים ורפפי  מקס טל לפיסיף ישמר , %כיריטורי
 ר.ל6ה כמגיעת עמס סה"כור )כיחי , ??E. )מס 5ת הכרומית )גטט, !הם כרידמו רטט p,?5 יוזע כי)סורות
 גהפש שיט ופאר 5מל יריסס לפלשה  עלים רממיו כס'חג)נ)ו 5מ:ס . מתורס ט' ע) מדותיו '1ןקרק

otpn)tbSn)t לרכיי  סיפלימ 3פי  כן  שם לי די .  שכורייך לירי %3ימ למפת ~lbat 
 )6 ועו:חס לסו0ס

 06 ביפ נרע יל nw~b וגן .  ס,ירפ כמו לכנרי חקרו עוכר כי עגם 5טר תמה הרטט ע) יהע6 מן ,יגרע
 נסע 8 דן ט"ב[  הכוזריושפר
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הכוזרי שממאמרםפף*11
 קצור אמד נכח הרבוי כי , רבוי מבלי נצדק חלקן ודגזף הנפש טכחזת כחלכל
 נם שנמה ומי , ובהפך , המחשבה בכת קצר ההאוה כס עם שנטה ומי , שהיבכת

 נחמראתר
 גח4( . והגוף : סטיווי0 וסמהטגכ סטג) . הנפשטבחות
 נרי6ו0 מזיגי )סם וסדומס וסטחיס ס6;י)ס נמו 'סנ41
 04 ונסוים סגוף )קיום ס,וין גסי . בצדק חלקו :סנף
 גריך סג, , )ס )הח ו,עויפ סנאט נמוח לגיוס יס,רין ,)נו4
 נ61ח סכרין גן , ו') נחג ג' מקמר )'ע גר' וסמורי .טוס

 מקים 61מי מפוייס טני6ר נמו ע"ס( רגיל מס0 )תורחסחורם
 )ס1ן )ר') טויס ס,ד'קיס אעוין ירפה וגגי ,ריקים,ומטפנף0

D 011 ,דק(, מ16וי גמו , סיכוי ס61נדק ~ s :  טורם 6י1 פגודוס 
 מן snsD סיומי גרופיס סמחגווי כע13דח , תוסרח ו)6גסס
 ש טיגי6 המיון 1)" סג41, מקלני רגיס ורגריס וס"ןבגסי
 גמד,תיו ס6דס סלמות סיפסר עד גוימס סעיפס 61)11))01
 6מן ה)ק גם )סרגוח ()5 . רבוי מבלי : פ'ג , וכו'זעינו
 בגיוס סגיך 06 גמגמחו סיפר 'ת' לסגורך יפן חג'ר,11)
 )סחדגק "~Ce וחוג) נוסס מתכנס טיסיס גכד' , ס6דסנ41
 6ף השט טתט)'ס גר' , סגוף גשת תן 4ש שלין גפ,גו
h'oOn)IDD ח6וו0 'חג' גר6 וט בשר וע) , )ס ספ,מ"ס 
 קירס "'סיס גכד' 6)'1 16חו )מטוך ס6דס כ'ס0ד) 1גמו0נגוף
 מלהר , )ו סולחי מיגר ע,מ1 )מזוע לס5' 6,ן מעקם .רופט

 סניף לכיוס ,רג,' ~hw ור6' ע),1 חמס גו סס3'פססג1ר6
 י') . אחר בכח הרבו' : יהג6ר 6(ר גפ. סיורך ע', )056
 מנגו) '611 גסס6דם . אחר בגח קצור : rDJ1 "יגגון
 עם שנשה ומי : ,ת)ט סי,' ר.גמ 'סיס מהגמ1ח גומזישינס
 סרגם )סמ(ן ט,וטס מי ס1ד6י פגמו גימר . רוואוהנח
 נמלם ס(נ) . המחשבה כח קצר , סנוסויות ת6ו1ח6חר
 6מר ט,וטס חי סו6 גן . ובהפך : גקרגו 6,ן עיוני רוםזג)
 (D1D סנ41 מה)'( מד6' יותר פ'111 ומטיים כמהננסגם
 ססגיע סטיי סוס . הנצחק asl יתנפה ומי : פחוג)5
 סגרהי וס61 זעתו, ע) 6דס ויעמוד ס,,הון שוחג6דס
 ולנשר סיפיות יסדש0 מהורס גרגרי ג,,ה,ן )ו ומוי)4וס
 נפסקי ט61מ סיקוס פס ס,ועס מי 6מ,ס . ~.otDnג6;('ם

פלט

הנצחת
 עזרהקול

 6% )עי )6 חפ) עזיו ויטוו יקם מעקיוננט
.S'DIO)מה כי )ג'( קהוה 6תל 6)ה טע) "לסר 
 תמת עת) hlon )3ו וכרעיון עתקו כב) )6דסהוה
 גניוס נס עגינו ot~thn DD)1 ימיו כן כיהכמס
 סי6כ) 53דס סו3 6ין bw, הכ) זה גס )כו טככ)6

 6ני ר5יחי 11 גס געמ)1 פ1כ נפטו 6ח 1ר,ל6סוסחט
 קהות גסיריס ר6כ"ע 1כחכ . הי6 המסיס מידכי
 ריסקו) )076 הס1כ ל"כ , מעמוק כטס ט31 רסוקע)
 כעהו נפט )כ) מקק ויחן נדק ~9rbns וענ'נ'1 יכר'וכ)
 ע) הקטר 6)'עול ר' מקמר 'דעת וכרר . ע"כ ,וכו'
 הנפט ע) חט6 תמר ע)'1 שטר כנצר הכהולמה

 כעדו דכר'ס הטח 1ר,ר6כ"ע , התן מן עלמוט)'ער
 וסלע כמו מח נפט ע) ED אטט ע) סס63מרו
 ממס הסס ריס )6 טסו ע) ~hPn היה 61י)1)וטס
tab6 . ע"כ , )הפ6הו מימזור(ו Pn)o לכי טנח 
 )ידי עמו להכין תם ע) ):)חי היטה כא'שיעור
 )נעל זה תמני סהוורך עד הרצוי )תמומם הוןויש המסועליס המייס נכוני הלס ת"סר המירותנורך
 כ' , )6יה% כקר )ט"מ יפוג ,מען היין תןעגמו
 )ו גמ1חר עגתו )קיט pbD כ"י יפוח כ,ה)6יס

 6) הקש תן סה6ווח תןו)ההרמק
~ipo 

 'חכן ).;ען
 המרוק Dib הנורות דרך ע) , ס"מ,ע 6) ,טו3)ו

 גס ל(, "ס4 במשמי טס הרנג"נ סברג כמו3לע
 ירמוס ו4ס . התורס תקח )ט' פורו משרנוההכס
 טח6ווחיו )מי לכודה ההענית ר3 וטין אתרוהחכר
 סו3 מושח הח6ווח ס3היוח orn יוגן כי ,מצטוח
 )ו מה fbt . והסג1טיס העטייס ס!) het גי)נכר

 הקטר 5ן'עול ר' מיצרי )6הול ויסוף ינוס כי)ר6כ"ע
 מגיעת נורך )יזי עגתו כהכיל תה מנד ההעלשיהיה

 בו Vb , )הס6הו סיהשר "1ח1 מנה ה' היה )ors fb~ 6 סכקטס תס כי , הנער יקב) כתגיעהו 6סראיין
 , גמירומ עגמו גינדור הו6 ויסר נייק , הח6תח למן 3ט)1מ ;ט"ו מקמרי , ~or הסירוס מקוס נפייחכדי
 כ) פהרה ימ' ע) ויסג יס)ימהו רק דגרו ליה) ר.ל6וי תן וקינו גירו ע"י ארו מבהסח נקמרי ג6 מככרוכ"ט
 6ור ננה המבר דרכי ע) OSb ותכ) . )חפיסס תקום טוס גוס רופס "י;;' כי וסכ,, . ~fos הניר 6טלסימיון
 רק והנוירוח הטריט1ח מוסח ע)יוו ממס )6 . וכף העבירה לא משה ורנורונ : כ6ורמוהיו ונרכס)כו

 6מנס . ע"כ , ונהמר כקרוס עמה נעיך סבן העבודה ההים ו6ח וגסו כ"כ סי' נס)יסי כלמרו , משקהפטדה
elpnס' )הגיר מיר גדר )נדור יסליל כי 6טס 16 6יט כלתרו , סעהו )ורך )סי 6דם טן ,רטוהו גוה הונח( 
 וט כ) יורם הו6 נס וכמורס , 0"ך 36וח )מס' התוקדמיס כפרקיו הרמיקס דברי )זה מכוונים וכקו .וגו'
 ה1קיס וקמרו מסווים ט3י6ר כמו החורם ג"ח הענין כן , 3"ס פ' שגי כח3 סכן "מדים, ומוריס 6ההשפה

 כעכווח הוססת ו)6 כהס סורם 6ין עכודוח טסס חס , טוש הנדיקיס It)DD ידעת וגגר , גייקיסומסוסיה
 1)6 , גהס וכ'1נ6 )ע3ודס וכע"ש) הנוף מורכי רכים ושריס וסין הככר מן עגתו הטורט כהריחי.מח13דד
 "בל ולתת : ע"ג , וט' ועיזנו גמדוהיו e~bn ס)יתוח סימסר עו 3שס מעיטה 61) יו))וה 6ן היכיןהמרון
 : וכ"OU) 1 סימן הרקיחך h)o ממכר Sib כוס וק"ו וממוס , 4 המתוך סס1ס הורך ,נקור וש . וכףכח

 כחוח ירסס nit~rno . 16 הכהות הגק( וכמוח , שכפיוח הכהזח הנטט כהות קר6 . והגלי הנפשיוכחות
 ספתמח כמוח הגוף וכמות ור.טכ)ימ, המר"משגנט

~bipn 
 : )"6 סימן כרפסו, נס ינד סטן גכעית

 ה6ד0 נטם )המסי) התוט)י0 שרו 5סר הסיכו גן ע) . אחר נכח קצור אחר בכח הרבויכי
 סכהכנו וכמו , )ה"ך וכן , מכנס כ)"' יסכך קודר הטוי מניו כ) מפה כנטי הניו מזהיר מוחו זמן טכ) ,)ירח
 עם שנטה זמי . הו' ההאוה כת עם שנמה ומי : כקדמנו "קר ר.קניעיה ניתורה הגין כילולע)
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 116 נחהכוזרי שנימאמרמפר

 וכחותיו חלושות שתאוותיו למי עבודה התענית רב השק , בזולתו קצרהנצחון
 יזדמן כאשר עבודה המסון המעטת ולא , נופו שיעדן מוב אבל , רוה ונופוחלושים

 שכן כל , המוכים והמעשים החכמה טן קנותו יפרירהו ולא יניעה מבלי הסותרמן
 . לו נכף יותר הרבוי אך , שמים לשם להוציא ומאויו ובנים טפול לו שישלמי
 אלהיך אל תתעיב והאהבת'והשמחה, היראה בין נחלקת תזרתמ כי יכר שלוכללו

בכל
 יהורהקול

 , הנוממח מן סנמטכח olbnn צר . וט'הנצחון
 ליווייס ע0 סויהס כ' , המרגסח מן הנמלךוכממנן
 קם וכסוס המטכסת מן סנמטכח סמהטכס 6)מעיקים

 כררך כיניה0 )מסר רבוי כן ע) , כנמור נוס)וס
 רב ואין : מיכרינו טקיס וכמו , or51 )וס נ1מ"וס

 . וכו' ntwlSn שתאוותיו למי עבורההתענית
 עגמו פיויר רכי יגרו עזיו סמהו )מי 6מנס6ך

 כמו הונס )ט לסכר כמו וישר olbn כגישהעגוגוח
 למעון 6מר 7נדריס ח"ק דחני5 ומהסיףשוכרנו.
 , 5מד b(b סמ6 0יל tnS:b 006 )5 מימיאנסיק
 ור6'חיו הזרוס מן נגיר 6ה7 076 כ" 5התשעם
 , ח)ה)יס )ו סדורות tglinpt ר61י וס1כ עיויסימס
 , סוס י: סערך )הסמיח ר6יח מה כני )1"מלהי
 ("nlbS וסטתי כעירי )6ג5 מיהי ר1עס )י"מר
 עמ' ינרי וטו טלי גככו"ס וגסחי)הי המעין מןמיס
 6חה )מס רקע )ו 6מרח' , העולס מן גפרתיזגקט
 )סיום עתיר blon נמי טון ס6יג1 גע,)0שחג6ס
 עמיח' מ'7 . )סמ'ס Sjn?1 העכ1דס , והוטעהומה

 )וזרי ירט כמוחך כנ' )ו 6מרח' , ריסו ע)ונסותיו
נהירות

 ט"ר~
 'ט)'5 כ' 6'ס לותר הכתוכ עצך ,

 סוכר OD1 כ"כ. , וכף )ה' )הרר ניר נדל)נדור
 שניק למסר , סנוף ורון וסכהוח סח6ווחניכסח
 )1 5)ס 6טר הבט כ' מנקמר ob , נטרד 15ישכר
 16 , צטט )ענות ר16' הנ)ח' הו6 'מד נסט)סחס
 עט ' גח16וח'1 ס0ו)ס כ' , טוערחו ממן 5הח'טסגס
 , וטמן דשן כנוף כח וקמין כממוחיו 5וו'ס רב'ה'וש
 סכהוחיו מי וכן , )עכ1דס )1 נחטכ כענוי ר3וקין

 מהסכת ו)סוני6 4ךס 6ין וכמ גטכו olhnnl.מפסות
 . המוס,ג מעמי מן נספר ה51 נס , הפע) 6)ח"ווחיו
 הענוי רנ '('tob סן )חוס וים רוס מגוסו פיוכן
 p*on וכמו )מוסרות רטטו otbn 06 6ף , סגנם)י7י

 הרעה מדכקגו "ן )עקמו סוט יזרוט , רכוזהלהפקח
 6ח )ך קח 51חס קמה. ומעכודס רום מקורומח
 : וכרגו 5סר הט0יס מטיפוח מן נססך חט6ל6טר
 החעניח וכרון צהרי . וכו' הספן הסעפתולא

  סנומהח יוסטגפי
~lhnno 
 הממון סמעפח וכר ,

 ,nDD כ) , וסכנכן סע1טר 5חר הרופס ראולגסחכנד

 כח עם סוסם ומי כתמרו )מענה טהיסן וכרוןשכ6

 כהמךאוגר
 כחרש *ל . בזולהי קצר : )ו וסוומס סגגוו גגשסעולס

 וסמקת ססולס קיוט לסחעוררוס סעטוייס סכ6דססמפסולר
 גויס וגס 6מל )דגר סמחע1רר גח מנוחן מיהומסק,ויס
 ספמשפ . עכורה התענית רב rtw1 : )ר"ריס גג))וושט
 4פי לק טגודס וס 6,ן , סחטויח טס,6 קנס וכריטון ,ט6מוח
טמרני

 )5;1) סינט וסורג) ס5מ,עי מגדר גוסו hi'G גוססו
 וחקת נסס גטגמ נגרף טגן 16 , מדקי ינחר1)טה1ת

 6הפ ט) עוני גערו מ)1' פמפמת עד גו גוגרתסרטגת,וח
 ועסיס % ושט ודין תגע ו6ג) טו5מר גס,ק , ס'ממקוו
 ג)גד )6 , רוס וג1י1 ")ופוח טת16וחי1 מי 6מ,ס .כמריס
 וע) , נפה )סנף Dtfi ~hc1 מפיקו 6)6 עגודס סחטנית"6ין
 מס ופייטו , מ1ע6 נקרץ גחע,ימ סירג קמרו ג,סג,511
 bh'n . גופו שיעדן : ,פסיס )נסויי מני (h)vגנמל6
 תנ15 וט עוד עכודה. רשמון הסעפת ולא : ופה)(וגע
 6י,ס וס "45 סימנן, מגק(ח IDiu )ריו( (גפיי(1תסני

 ג) ויגסס סממ1ן מן סמ1חרות 6הר )רדוף ט,6 רקטג1דס
 יזדמן כאשר : )ורן ))6 כסנן גגר~ח וממיס ג;)יגיעותיו

 P11vno יגיעם וגלי גסיחר ממון )1 מזדמן "ס . המותרטן
 ג"( נגני מעוט) . מפול : ט1גיס ומטפיס סח1יכ מן6וח1
 )"רוס . שפים לשם להוציא : ו"ן)ו והמקו . ומאויו :וטף
 אך : ונ"מ קודקס 16 , גסר,כהס מקס סי( סקט,יסגניו

 גדי , )ו נגון ינחר ?~ItDD רגזי גוס . ננון (ותרהרבוי
 : ממונע גדרן סי6 . נהלקת : גממ1נ1 ינתר מ11הטיקיים
 טסיר6ם גטנע וווט נגר . והשמחה והאהבה הייאהב.ן

 ומנייד 16חו סמיר6 מוין ג)גו מגויס סס6דס , פסדמקירם
phממזו ומכהי גדמיוט . o)nh 1nce ג מזרן מושו( 
 51מוס , סוס( וזפת רומ מסגנון י161 ופס , ר1מונמיגח
 , סוסגס ומדקות at)Dn ממעות יהסוס רומ וטנג1ן סנר(7)01
 ט,,מר נענין סירקת, מונעים לגג וסנור) סנטוס וס,ספן
 )6מד )גג וגנ1ד) גנשס קמרון ואסג העליס גנו סטםמדמו
 . 1יגטע יעורן תסמן טנ6מר גטנין ' )גו4 סע,גס מגוסמקורס הגי 1נ1ד) סנטוס eith1 . 9'( )יטטיס ,נוס ונניס ופההיניס
 מ , סמ0ס מעע מחזן )oh 6 ג6ךס סחדנק תתכן )6 ,)ו "רוי ניגר סריס (ae ס'חקטר 1סו6 , ס5סגס כי נודעסוד
 שחשק יטומ וד5גו,1 גק,גו,ו , ערו ח5ג) וולטז סדו6גכקוס
 6קס מ% דק 6סגס 61ין , שויו )נגז  לסגי 5ין , חגרג(01
 )גמקוס ומרסמי 6ה, נפימי הוועץ 6סוס חף) 51מרו ,טממס
 וסנכ . ,ס( 6ס ~ס o~th כלגס ויומס 15ג)'ס 6וסטגן
 'ס6 ט)6 קרין כמו ג' , ג',1ויח השנס סם סה,רסדלי'
 דלוח hnc סטפן ;ן , ג6)סיו 1ג1סט 1מחטונ ושחס16כ)
 ו סנוף ניני ומר ומטחם ממ6כ) גמנ'טס וגנ'טתסנפ(

מפריעים
 : טכי5רגו כרו , וכו' הלהון OD סנטה ומי וכו'מחלוה
 סיעה מסכיל bDn הממון קנין יסרידהו ט)6 כ,ס החנה ח"י . וכו' החכמה' מן קנותו יטרירהוולא

 למי שכן כל : סמכ11ן ס)מוה מהסיג יעיק1הו "מר סס71מג1ת רנ )075 טוב )o)nh 6 כי ממעטה,ומכפרון
 הרבוי אך b~rl , ממנך הרכזי t'Sh ילוח 5ןרכה , עכויס קיננה הממנן המעטת ~fh . וט' טפול לושיש
 מרנ)" כי . והשטחה והאהבה היראה נין נהלקת תורתנו בי . לו נכוןינהר

 ס. 6ח גס,מיה
6)ה?
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הכוזרי שניטאמרסהך118
 משמהתך האלהים אל קרובה יותר התענית בימי כניעתך ואין, סחנה אחתבגל
 שהתחנונים וכמו . שלם ולב בכונה שסחתך כשתהיה ,והמועדים השבתותבימי
 שתשמח , וכונה טחשבה צריכים ובתורתו במצותו השמחה כן וכונה טחשבהצריכים
 באכסנייתו '. בא אתה וכאילו , בה לך שהטיב מה ותכיר בה המצוה מאהבתך עצמהבמצוה

 בחמראוצר
 ג5סכפ )סק(ר פפו 6ין סרגו ס6סגס, מן סקוס 6חפייי0

 ס' 6ח )סגור ,נסוינו 61נהוו . גמממס מנוחיו ntttPS1ס'
 וגילו גיי6ס ס' 06 עגז1 טעמי גטנין , ומלסגתפירכס
 pmc () ושתמס )6 5ג) , טממיס ימיו סיי6ס טעם ,שרטדס
 מירמס טג1ד וקמיו , כמחס קזוס ט) גטממם 6ג) ר6(לקמח
 שתכיס !ריך ס5דס ~fiJoJe מהגר 60מר ונס . מ"סגספנ1ד
 גטמחס )6 5ף ר1מ גע1נ1ן )5 וס5סגס, סיי6ס rc((ג6וסן
 oDln1 ";יקח מרכס ס),;ו olpht , ממחט גדין 5ךופירס
 , טמחס טת סחורם ,ע ויחרם ,ס וכננו . ח6ווח נוגספממ
 נחיי מזוקיק 6)סי גטעור סיס ווט , ומועזים (גהותתמו

 . 1מ6סנס מיי5ס שנגוד ויגו) 6מ1עי נדרן ס5רסשלעמוד
 ולילו , סירוס גע)ס ס150ס 6) ישר ווטס סקוס 6מ,ס061
 גטקס כחורם ,וחס 0!6 מס סח15ס מויעח 6! ינחרעעס
 ")6 מס שריווח מקנו )גר1ח וט5' 5דס 5ין ופט0ס ,5סגס
 טס'ח ס5סגס ג!ומר . והשמחה והאהבה : סח1רסשחס
 , CD1 וט,נ1ן ממס גין . מהנה אחת בכל : ושממסשחון
 1קרי6ת וט( געורי . ההעג,ת בימי : 1נ(מהס ג5סגסוגין
 0', ") ס0קרג1ח . האלהים אל קרובה : סרג 1סגוטח,1ס
 השבחות. נ,ם' טשמחהך : )נ !נסגרי פ' סרוג  סוחרררמו
gnvסטממס מן uh~ קירוג גוס טנס , 1'1'ע גטגח (מח.ס 
 )נוין . בכונה : 1סג,'עס סקוס געג1ר )קירוג ממט ד1מס)ס'
 (nmr 1,110 ית' מ11ח1 מקיימ.ס 1,60 געג1י ס(מהסשטופח
 )(נח וקרונה 1נ6מר , גמנן וכממח ט61מי זמו ,גרגרו
 . מהשבה צייכים : סטטוס . שרינחנונש וכמו :פוננ
 מלגי מל גערן גדפנותו ויחגג תומד סו6 מי )פני)ידע

 סיגרים ;ווכח . וכונה : סקנ'סלמתגיס
 (סו"

 )6 גי , "ומר
 . גמצוהו השטחה : עמו ג) ותנו גטות.ו Sknיפגן
 . חוים ג:)1מדיס . ובחורתו : סמ11ס גע(ייח (מכיסכם5נ1
 6)6 טוגות פחו טורס ס(גי,ס 6ין זטגת גפ'ג 6Ymמר1
 : סחורם )מ1ד י') , ס)כס )וגי ודן , מטס פ) טממסכפון

 מעגי מנן גמר ט6ו0ך מס . עצמה במצוהשתשמח
 ג0יקר6 6רס טגג,י 01000 טיעמת גמו , שגודעופמ)גיס
 6ת 5יס 's~h )6 61'ן , ממ'ס מפ' 0'!06 פ6מריישדס 6וסג ס5חס . הטצוה מאהבהך : לטירופו גרו) מלןיקחו
 וויל לפד ס)6 15חס רומבוס גנך,)ח לגו 5) ג('ם'סשמוס
 . גממטגסו וט נטיענור -- ' - ס(מוש ~n1SDDD פתגי6מ111
 : "ורר וגממיגס גפ,ס , בת : גרפדס וגילו 5פר סט"5ש)י
 ג0ר פגיון טמפו וי )6 . בה זל ,והטיכ טהישכיר
 עמך )0וע)ס רק פנס סי6 56 ס61ח 0סענודס 65יטנוד0ן
 פד 1)6 . באנסנייתו גא אתה וכאילו : גשמייךמספיגן

6(6

 יהורהקל

 בש":ונשש , צג%ן!'י שישט:2
 , מסטל ענגו ")ס וכמו , זגג וגטה כטתהה")היך
 , ומכמהו נדק עורס ככחינח חסיה טחנו ע) יר"הוהן

 UID 3כה,נח )ההסקר ס' "סגת מסע כרכזוויפיס
 ננטל יטיס יסר") חטמם יעקב ינ) ונכן , עמווהסוו
 גוךעח, יחירס כמכס מנוחיו סמירת "ורם)רון

 sor~ הוי הח61וכמקמר
 ס,סירוס "! ג,ס דתו , ת!וה ט) סגלן מ0ן יודע"חס ט6י כמהמורס קנס גמ!וס

 וינ) יסיט טוס כי וקמל . ויקר וסס1ן כטמהסכמנוס
 %6 ס"ין )סי וט וע"ח , גכממורס קנס ינוססומר
 כע"ס ועומז otino flSn סכר מחן כ16)' "ס'ויע'ס
onnw3(3וס הוסוו כ3ר וק"ג , י,תקחמן 0כ ntsp 
 סו סו 1טממחו ס)כ כוות 61מר הוצ') ,,ממ1רוח
 סמהס חר"ס חס1נ עוד . כרעים נקו '(ob~t ה'"ח עכרו נקמרו ,ה ע) סמ0ורר סוער ושר .סדכרזס
 ם)'מוח ען צימגה וערות סממה הכרקס עוטם 11מס

P)Pnab~) נגדו תטרו עטעט'ך , סגהוכ'ס מעעס רד סערר"ה ט' המקייה 3ע) טכחכ וכמו , ייס1ען 
 כקמרו רוס וקו), . )ע'ניס .פוכ דגרם "ור מחוקכ'

 גמ)ק0 ס'6 כ' , וה6סגס היר"ם 3'ן )הלקחסהח1רס
 חעסס )6 התנוח , )"סנה סמיוהסוח עסה)מנוח

 על 'חרו ס' הרמכ"ן טכהכ וכתו , Oh1'iסמ'1הסוח
plobנעיגפס וכר וככר , !קז0ו ססכח 'וס 6ח וכור" 
 ט)6 סרב 6מ סמטמסין כעכויס הוו מצווח3ר"טון

 מורע ויהי , ה6הכה Sh )רמוז , טרם )קכ) מנחע)
 עבוד מ"סכס עכ1ד וקמרו . קירקס וננד ע)יכססמים
 0"0ס דע )סנ61 כ6ח ט6ס מ"ס3ס עמד ,מירט
 'solh סין"וה3

 טוו"
 )3טע כ6ח ohntD ohn עגוך ,

 "!)י והכונס . ע"כ , כועפ יר6 וצין יל" ט6תסדע
 כטממס ממרס )נצחי עטם מקוח )טמ6 כ"חטקס
 תסיס ומיד "וסג סלחה וע , כר"וי )33וכסוכ
 )כעוע ג6ח ו"ס , 0תמ 6ך ומחח טויסס כסססע1)חך
 ס' ילקח תכין rb כי , יר" ט6חס וע חרטה )"כמ"ח
 על הפלס ומגגת . ttenm מקיו מנזקיו 6חוטתרח
 0יכגע סכניעס טננד יר"ם ס"מר טסתנו וצפיכטיסן
 6סכס וקמר , טמיס תירקח עולס מושי וחור60דס
 רכס נ"סכס ית' מקס לטמירה ר.ממע)ס כגגךוטממס

 תתקרב וטמר . סמ"ג( ט' וטוכס ont~)ot ורפקה סדקן ס5 פמהיס סהי1 ססו"נ0 טת כסמהמ , פמש6(ס
 ors הממעיפ וצמד טעחו ,ורך )"י כפריסומ )מכנע ממרכס 6מך גי , טהנה אחת בכל אלהיךשל
 , )כ מטתם* יטרים נטקודיו ס' ע) )כח"ג p~p' יסים לק , כקמור ")יו !רכו ט"ין bD(' 16 יכויחפכ)חי
 טמכ"ר גת! , גוס ר.ל6ויס הסממם ע"ס וסי והמיט, )ט פיכוין ולכד למסיס הסתקרכוחשיח

 otino כטעו)ח 0חטממ סי6 סנכונס ססגוונס כ"ל , וט, הכצוה טאהבהך וט' כניעתך ואיןפ6תרו נסוי
 גס סכח1כ וסנ01ה6 . ססי6 כמנוס )ך טפן סוכו לב מה מחכיר ו3תס כס סמ!וס ס"! 6סכחךפקד
 גש אחה וכאילו וטדחח: )טכס "הר טהר"סווה ")" , )סחק"ס יטכס הי6 נס וט', פיופכיר
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 17נ נםהפזרי שנימאמרספר
 כך תעבור ואם , וכנלוי קם'בפון זה על ותודה , ומוכו שלחנו אל קרוא"אכמנייתו
 הניהח לא הדברים ואלה . האלהי בענין ודבקה עבודה היא והרקוד הנגון אלהשטחה
 לחלק אדם בני ביכולת שאין מעני , מסורת תחת כלם אבל , פופקרים התורהאותם
 מת ושיזר , וההנועה שהמנוחה להם שראוי טה ושיער . והנוף הנפש כחותתקנות
 ות, וזולתי , המעשרות מטנה וינתז ויובל בשטיפה שתשבות עד הארץשתוציא

ייי"  ייתרהק41
 )פ "ין ופועו הסיח )מען ה' Stb כ) כי , פיךגן כוסחי 5חס קוני )ס' "תתר כי לכ'.באכסניטעו

 תעבור ואם : הגס מהגח הב) רק כיוס ס) חקעלו
 מ71 ככחוכ . וכו' ודיקור הנגון אל השטחהבך
 , bn(otn קרון 6ח ככע)וחו ו'( )מ"כ יסר")מקן
 כרוט'ס ע;' כב) ה' )סנ' מטהק'ס 'סר6) ניח וב)7171

 עוד , otss~s)l 1נמ%%'ס 31הוט'ס %31י'ס%כלנרוח
 עיר 6ר1ס הונד מריח ה6!ס'ס 5ר1ן 5ח וש)טס
 וגף ה' )טג' ע1ו גב) מכרמל 7171 וגו' 3סמההדוד
 וטס 3ע';' סקי ,ס"ח' מפח עזן ונק!יה' קמרוטד

 הדברים ואלה : "כדרה עמס קמרה 5סרהכמהוה
 גת'נח ר") . מופקרים ההורה אותם הניחהלא
pSno'16מסווי וסנוף הנמס מכמות 6הח )כן סר 
 דחיס 16הס סגיהם )5 , ר5ט1נס סננה כלסרע1דק

 סינ3י)ס 016 ט) ))13 מס1ריס )היוחס )כ)מ1טקריס
spהטי)וס1טיס עטו כלסר עיניו, )מרקיח הכזנחו פי 

 ויהר וטעחן מקומן קטי המעוגות כמ17ה טווי3סנ3)ח
 מס )סי הב) להנס השו 6סרהה;"'ס

 גהו"
elh 

 המלונפי
 הנוט"

 OOtSD 'טפ1פ 6טל חביו כ) עם
 ש61)1 חי להוק רהוק וט 161!0 . )כך וריכסטהטטס
 עד וסיעורו וט הנגנח 6ף ו' סימן נט)'טיכקמרו
 sp . ש" , ית' )6!היס oh כי קיננו )כ) סו3היהיה
 )מס כרכס )סיכך יטרף) 6מ מכ01 המקוס רקסכן

 טס ונרו) טרטי1הס דקדוק )הס ומסר ומטההורס
 , 'עוורון כ) מעסיהםנכ)

 וו""
 תחת כלם אבל

 םהטנוהה להם שראוי טה ושיער : יכו'טמורת
 וכר . וכו' הארץ שתוציא מה ושיערוהתנועה
 ה)1מהח )כטס המביחס מנד ההנועה המתההייעור

~thnno
 ממון 6סיטח )נולך הכרן ה1נ5ח וסיעור ,
 כנגד כי , )הון כנכה)ח המלגטח );סט המהיחסגגנד

 נהטדאוצר
 : גסיכם פלס ו):מ1מ )(וי1 1)(ח1ח !6יו) 15)1 טריוימילו יפל פופ יוטס וחפוש סנסנתוס מנפחס סגפ;1ס6)6

 במצפן. : י6;קקן( )ג)'6 מורס תסיס . זה עלוהשרה
 נדגש . ובגלוי :ג!נ

~rDnl 
 נך תעבור ואם : (מחס

 : סממם סרוג ציקן . והרקוד : חודם וקו) ('רם קי,כסייס . הנגק אל : :5ח ניחל ))גן ס(ממ0 יתגר) .השמחה
 ממתש סנ6 6מי טג1דס מג)) ,מוג ו0 גס . העבודההיא
 טונו ס6יס 'ס,ס מח' . הדברים ואלה : כמכין גס'זגק1ח
 ננון) גטממס ס' שגד יסיף זמתי וכקיטס, ונתסס גרסס'
 . סופקרש : סה1רס ט,גס )6 . אותם רגיחה לא :פיוס
 ;ש1 טבח טח 6מר ג) )1 יגהר יטכס גדעיו סיטרט6'(
 חודש . מסורח חהה : יהטוק %ר 1DO טמהס וקחג11ס
 6ש . אדם בני ביכולת שאין : חפן )ג) טח )סנג')ס'

 חיקוניש גמנמחו )גווע . תקנות לחלק : סורסגמגמת
 וינוע ס('ט1ר ' וסנף ס,סט גה1ח גהקין (יעוריסומנמרס
 (יתוקן נגדי הוין גטח ולסממו ' סג51 )כג,יט לגויטגסט
 ססיע1ה ושיער. : נגון סיוהר סטנין ע) סנ51 טס סנן(מגור
 6,1 וצוה יתגנח ומחי , מ)5גמ1 ג) ושטס טוגו כלסיסיט מפי . וסחפטס מכמ;1הס . ולגוף לנפש להם שראוימה
 סמשס 6) טעמיו )זון 1.(יס יח,1טע ומחי , משגס כ)יעטס
 נמוג וט עס ס6זס רסיס , גסס הממיס c)r ס' יגהר6(ו
 סו))וס )1ד )6 ו1פ0 בוו ספו, זחיח ,וסו גנרי16חס:1ס
 : 'tuinh טופר גדרן "ן מ67י יחר וטופר יי( גב' חקוג)חס ייספי pl~Q וי ונס , רוח ט,נון );ז 1)6 יהדסתמ"ס
 טשטל סחנ61ס מספי ס;ן)5ס נחכמתי סיטי סקנ'ס .וש.ער
 ער : סגריך "ח פסס יטל גפר של6) "רן(ה1;י5

 נדבך ~OhDD בכס טיגיפ גמנמתו ר6ס . וגו'ישתשגות
 ועש קלס (D)G 6הח טוס מטג1דס ג(י(גחו סממ1,עשיפיק
 יסוקר 16 סהורי,ח 1סחיומ1ס ספפ;!רוח יפריש ונס ,מהמפיס
 : סוגם דוג 1)6 "ורדיוס לוג )6 )קג) 'נג'ס'סר6) 6ש חו') 1גמ5מי , הנוגס מגוג 'געלו ()6 שד')ממס 'פסי ט)6 יר' וסב) . מפופ וסור יסוט נדרך סכוךג'דס

והכל
 לכרס 6)1טמיס

 הטסק"
nbrn ססכפ סליחת כ61 וסחנ1עס ממנומס סימל ר יכ% וכסמוך . סוכרו כמו 

 ונwp 4 מקרויי ס' מועזי nSb ונו' חט3וח השיעי וגיוס מסכה חטטה ימים טטמ וכ6מר1 ,והמ1עייס
 )בם הים וכגל 63מר1 י' סימן כסקסי nro הטישל הנכי) המנך ומקמר . תו' תעטו )5 עבדה מבפכחכ)
 ט% כענוזח טחסטיק ה61 וט' הסרן הננסת וטישר . ע"כ , הצטט ומממח הגוף מגוהח ימיכם קסיחנוס

 ה6) כי ~or סה3ר וכורה ומ'. סנים ט3חוח סכע )ך ומטרח וט' )"רן יסיס סכחון סגת כסגיעיחוישנס חט6הי 6מ ויכוח כרמך חומ1ר טניס וסט סדך מ,רע טניס טס 1כ6מרו , והיוכ)ות הסמסוח מן הוןסטנים
 כרים גממה הונם t(rlb עטירוח, 3מק1ס עניות 6ין כי , )כמ"מ יוכ) )6 וחסרון , )ה' הרומה הקרןPDS~9 הי נוף) )הס eal יקרץ )pr,, 6 ויוכ) כסמכה nubs טחול) עד טפע 3רג הקרן htimn מה טיעל*ל
 וככר . יסכי) ו6ו דרכיו 6ח י))ימ 16 כי שוהן ננכח כמסח ח;מימ ורועיה )זקכ כן , ס' גרבו 5טרס7ס
 הפגיעים גטה (bh מה מקמרו וכי כקמרו , הקרן הוסח ס) הנס הסיעור הגכ)ח גטירוס הכח"ככסיע
 )טיש ההטקס 6ח neD1 הפסיח שנס )גס גרכחי 6ח ובויש חכו6הנו 6ח ;לסוף 1)6 נורע )6מן

 לו גסימן זה SD ס3י6ור ילחיץ ושד . וט' יפן החט6ס מן onS)bl הסמיניח מפנס 6ת חרעהסשעלס
חווה
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הכוזרי שממאמרספר118
 ליציאת זכר והכל , האוץ ושביתת המוו*ים ושביתת השבת שביתת עלרצוח
 האלהים בחפץ שנעשו דומים הענינים ששני מפני , בראשית למעשה וזכרוןמצרים
 אשר ראשונים לימים נא שאל כי יתנרך אמר וכאשר . במבע ולא במקךהלא

היו
 נחמראוצר

 להששת וכר : סנרן והגיבח  וכבעריס ,fi)G סניחח .והכל
 )מסוע 6'ן שהי  גענ,ן כי ססרפ ראוי ספפרי 5פר .מתריס
 פרס  ודש  גזר גמרת ()6 , 5מי שיגר סוגם טטמיסשחת

 nSuw יכלא וק 5יו0 סווג פל 1דס גזר פועותי ,סרוג'י
 יחנן 6הד סיט) סקנ'ס סטונה 6מ,ס 1hh, פיופל8חת

 eO')D לעמוד ג6ו0 גח %,ן טד מ6ז, נגוח (ntSPIPסיחמ)ק
 , חמot)h 61 כמקר (המר (p)D , מ5ד מצע (יטור 06כי

 לי(פעס n)pm 1ם  י( וגגע'מ ג6דס סרי6ס ג!0ובם()
מולל,

 ולט16י
 , סרס הום לי~נ סיירתי פגהון קר אייר

 טוי , מה  מן סי611 שח ריגל טס ר,מוחרי סיפוח1לס11ו6
 מכייס סעגעייס ואגר %ר גג) לו ונרופט , קועליוסג'
 עוו  )00 פתתרס ותפיר יהד תופלוי סריס 6תר לגללסם

nttSPw, פטתופפיס ס)כר5יס בלל גפיי8וס  כ(פסהכי0 וגן 
 ין מי1 גידיעחס !סם ספסתרטיס מזופליוי  פן1פתםל6יס

 1ט)"ס גהומס onliui גגוני o(s נרו) ודגר קטן וגר זג)וןן
 (0 0גייו וכגר . מפמוט 50ו,ן ח(גע )6 חוס)ייח)0רגס
 גן 6מ;ס 061 . סעגע גסמקות ס11))'ס ה6הי,ויססטגעיי0
 6רם יוי כל ופלפלי , סטטוס %)1 6טר ס' גפיישרוחניות גתיטלוי  יפויו  יפהיינ פ%'1  סגטפיי0, גנרי6ותסרגר
 סמג~ין בטוין ולה ס' ממשח ל6חח auv פג~ין 5תו גליחר
 ג,דק (טעי יעורס )כיהיק  5ין לפנל, יגייס וגועןצלחו
 נענ,רו 5(ר מסווו מ6)ף 5מז ע) טמרו ט)6 15). ימיוט)0
 (,מוס לסתר ר5חס מס גמני)t1Dh 0 )!ס ודומם . ס'04
 !6מ'1 , ו6מור0,6 מת,6'0 סרגת טטמיס טס וחמרו . כמן6ה

 o~npwo סוג! וקמי ס6מור6יס מן ,6הי ;תנגס %,יסושמרי
 כרכור פל 9'1 טל ג'ג 9'1 , ק' נס סרגוק סזווט וגססורם  גפי מהמח וק ט(תס ()6 6סחל 061 , שסהר דווחיהר
 פההלק 5הר פקרך הן'ל ס6מרו 011 . סזכ'0 מס'סש,6
 סתתן כיופני יתגר פרפר יוטס hS אפחס . פפפימשפס
 חלך 16 סוס סכול וספור . פירים 14י% ~גר (סו6 4פרשור ויוי וכפפתו פים)ועי לסם סולרי פס גסי גטגיססלפרפר
 ט"ו תרו% חיפת סירן . מצרים לישיאח זכר :הפח
 4 %ר לגוו ס' גיסי ופוסל  סויר שנו וקין מעגוזספונטז
 ותפצו  %קריע וסי "צעס פגרים w1'o חית עגויס4תפ

 יהידהקול
 1Dh המנומה סיעור ע) גי , )מע"ס סוכרהסיעוליס משי וס הנס . !ט' השבת שביתת עלוצוה
 עד הקרן סתו1י6 מס טיעור וע) וגו' הטכחטכיתת
 סר5יהיך וכגר . הקרן יסגיחה "תר וכו'!מחסכות
  ולוס 51"1רוגעה

 גססק"
 וכר והכל :  סירס לניקול וק עוין (q'Qtnסיידת , וכי כ"ס 31סיתן ס51ס

 יוגפת פעין הילו  סרנריס . גו'  מצריםליציאת
 מעיר נסיוה סיס מספסיס כהתלת סרפ3"ן טכהכפס
 גרגור ממכר מוריס לעילה ~כר סטגיעיהגטגס
 גירן סייח עכר יי ווכרח פ סיתר כמו ,סר"סון
 סוס היגר פליך יגכי כן על 5לסיך ס'  ויפוךפירים
 כי , כטכס גר5סית לפעסס זכר סר כס וים .סיום
 כי סיי3ל מסיי נטפיפוח סייעי עיר נס ויט ,סטניעי כיוכי כדרוגיו פתל"כח  סנתזן לפגר ססכיעיתססלס
 פ,. ומ', 31ספיפות וגטניס נימים ננהרססגיעי
 יכיש סיכר  ~O'nDD הלוף על כחג ו5ההנןובשרטה
 , פ)ריס ילעי5ת נר"סיח לפפסי הר סנטכפלוח
 , הגירו על נקמן ער פסס סימר לסיות or סיסכי
 הרנרימ , כ"ס סיפן נר5טון פיעפו סיכרפוכפו

 . נזם עפכם סאגת מהנר וכת עס ת"רפסכיפיס
 פל3ר , סטכח שגיהת עם 50רן ט3יהח סעףולענין
 טנהמ!ת הרמכ"ן דברי )וונמחו  קטניך טס1נהיפס

 נגרייה" קר" קוס ,מטמעיס
 סכת , גהני0 דחורת

 כסכיעיס %מר כך כר"טיח כמכס סנ"מר כטס)ס'
 וס "מר ית'. שנעשו הפני : ע"כ , )ה'לגח

 ר51 והדמוי , סוכר העגיניס ס:' ימיון ע,)הורות
 פ סיהס )6 "סר מטוס שהי )חטן הע0וחסמ1ד

 יתברך אמר וכאשר : סכע "1 מקרה ידחטיסת
 גרילס  3סרסח סגחוכ הט)ינ "טל עי הולסהו'.
 דוגמח מעין ס")הי0 כחסן )מיוחס מכריסיגי"ח

OnPD
 (שמנס , (op )ו שריוח סגי!) מגור 41הנ1 ס' )קמ 6יל %ס מנ,' ססנו)0 (6;מ,ו סני סימן ושז . מ;,ח0 גר' חפיר%גיד
 ע) 6(ר ס6זס מג) ;סלינו גי , שנגוח tWh(1 1%161 , יצניחו )6 1),)0 יום חמיי טגורח )עגור ,נוקו י"ס 6יס נזי%
 גריך , טוסי רווי ס' פעי  6(ר י51ה סקדו(ס 6רן 6) עמ06 מ"דמס wnhtit וגי 0ו6 60רן טניהת וגן . ה6דמסשי

 : טגיוסיס % סי6 ,( סם(גוס גדי גקרויפלנפרס
  וזכרי

 ;תחיש גורס 0,גר5יס ג) גי דעת  קמען . בראשית לטעשה
 0'כמשר

~cc) 
 . יפים בסס פייס יהר גרפיטי  טוכסים גדרגיו לואיס סנוטנו 5;ה;1  גן , סטג'פי גיוס  ויטגוס ימים

 סט סגו5סס סוקס 5תו סטניפיס ין)ס סטגופ יחכוך 146 סמיוהסס י9רוטס שוןשק'
~'tDb 
 :  פויס כפט ראיינו ,

 פקיר גי . שלהים rDni שגישת : וט 5ל א רופים מס . רוסים : נראים taDn1  פ1ריס ייחס . הענעיםומששי
 פפללשם יל ומוקד ovh )ו' פפסי Sh  ופגיפ פטנית 5ל וט יי לרפת ויורנו גפירים, ס' פטטי כל 5ס ור ול8 ריו4ציוי)ו
 % גי , יסולס הרוס פר יפסססעי0 0סי4סיסיס עייי %יד סתת רפס 1ג%1 ,  (יהוון טס  יכל וייגפייס O'h1)Wופסוס
 ק' יקרס .  בפציה 5א : כחפזו 16תס סנורך לולך סעגפיס %ווט"םכן

 נגר (סיס גרגר  וק  יסיפ bb יפקרס גי , נפקרי
 טקס ריגן ז'פ מקמר גלינו , 5מד וג5'( ef~v גפוו1יס יחמוס יק גו%, קיוי למקלס וגן . 6הח סטם אימות לכ!4ם)מיס
 )מ6ס גן ;,ימן וקילו , סוס )י16גן קרס מקיט ס5דס ג)(ין 't1Dh , ומח בין ות) גט)וחו ס0ו)ס מתקמח 6הח ו;(נר0יסוקס
o:ah. פ, , 6חס נטת  כולו 6הד )גוי 15 )6)ף tfie גן טמעו)ס מקמר , עגע וק מקרע ,0  6,ן , %רפס %  ופ1פיתיס יוויום סנטפיס תצפר ג6י4 , ספיר ונפיי יהדיושלש יוסי גל גול) סעגט יי ~ס ג0ק' מיגע 161לס . גפקיס !ס טיסלס 
 גמיךס )" ס6)ו הק,י;יס (ימלו ס"'6 גמגמחו ממגר 6מי 541ח . סנטם מירירח אטוכס "ח )00 6הח "ג) 'מגי וג)סו6
5וס %מ* גי" 6(ר סו,ס )מן לחניך היו ששר ראשונים לימים נא ישאל כי : שמיץ סג6 סגשג טרשיי קש , געגט811
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 9[1 םהפזרי שנימאמרספר

 היא השבת שמירת והיתה , אלהים הנסה או , אלהים קול עם השמע , לפניךהיו
 מצות שמקבל מי כי , מעשית הודאה היא כאילו אבל , באלהות ההודאהבעצמה
 ומי , ספק מגלי בחדוש הודה כבר בראשית מעשה כלות היה שבה בעבורשבת
 הקדמות בספקות יפול קבלה שלא וסי , יתברך העושה במחדש הורה בחדוששהודה
 יוהר הבורא אל מקרבת השבת שמירת כן אם . העולם לבורא אמונתו תזךולא

 בהמון כן ואחר באברהם הדבק האלהי הענין שב היאך וראה . והנזירותמהפרישות
טנולתו

 יהודהקול
 שמירת והיתה : טסגימ מס כפי 3ר6טיחמעטם
 דרש ר6סיח Sb סדנליס והמיר כיון . וכו'השבת
 ר.כניעס טפין )הורוח , הנס עד זגריו גהנ)ג,וטכעטרו
 מה0מהס ה6)היס 6) קורנס יותר המעגיח גיתי)'סל6)
 גימי טהטממס b(h עון 1)6 , וכו' הלכהותלימי

 ומ,ס . )יטש) היו קורנה יוחר hto וכו'הסכחוח
 כמו (nSDn Sblnt והגוירוח הסריטוח מזרנהספן
 שמירת והיתה ול'6 , מיס סימן סכוריטהסכ
 אבל באלהות ההודאה בעצמה היאהשבת
 , כהי17ה 1)6 כמרתה סוד6ס b~pt )ו6ה כתומר .וכו'
 )מעטס וכה ממסכה נזירות רק ה61 ריק ונב )6כי

 הקדסות בספקות 'פול קבלה שלא וסי :נרנס
 "' כסגי כמורה וכמקמר . וט' אכונינו תזךולא
 סיעתייות מעסיס )הס יהיו )ob 6 סה7עוח)"6

 . ע"כ , 'ט6רו )6 )נ,מ , כהמון ו'חמ'יוסויטרסמוס
 ממעמס מסגוף המעסה כעכס 0'0 מסמפד

 : רסס ninipns נרופט המגר כנמרח ,הע)יו:ס
 כנר . וט' האלהי העגין שב היאךוראה
 ט טהמסי) הס61 ממט) מן ס '"ג סימןסור'תו
 המעטים ע"י הנגמרת כלרן חרפ 6כרהססנ)מח
 העגו7ס עט נהר מכרס ס1)הה Sh ס6)ה'1חוסחורות
 והכ גטרקרומ והניס ממט סמ"מר המחיק ,הר16יס

 )'ו0 וקחס , .סססוריס ח)ק' גין נפ)4ו:תיחסוח
 מני גגפוחו 'bDn 1)6 טסו )פקוד ליחו יג6ריכם6
 6) שהקיר ל6טימס sb סדכר'ס 6סף ,גן ע) .דרך
 היפריס ע""' ההול ממס) ניקח שמזך סניעכר

 6 )נ(רמי3 סירך )ו יכין וככן . הגססמחנ)ג)יס,'עד
 המט) sb מזד מחיני. 11 )סיום עמו כטקףיהמלמר
 ס5)סי מענין טoh~t 1b'o 3 וו"6 . 5יכ6 כמוהמכר
 מס וסוך , וט' הענין מ3י6 , וט' כ"לרס0הדכק
 tffn בסי' כן טהרי ונס ינד סימן מסוף כיכולוסהמ)

 0) עגינס כצות ר6טונס ס0 שנס . bSnt~,וממנו
 )כ)) ט6ס ען וג%ו)יהס ימסס ר6ט מלנרכסיטרף)

 hst sp עסוק הנס עד שקיה סטר01יס ענין6)
 ~olbo יהיס )כדו הסריטוח ע) )6 כי )הולוח ,הדוחס

 נחסראוצר
 גזגר סנסיס והמיס קוס טז ס(מיס וכמיס ס6ק ש0%
 מסוך פוגר שסיס קי) עס ס(מט גמשו מוטמע 16 שוססגדו)
 מפקסן סיס 6% מקמל )מקיט % ג6ן סכין גילל משס6ט.
 רע 6מי ג6יט סיס ט)6 וטד , ונפץ גוי) יגר סיסוגס
 ענץ נוסס סרי וגו', טס ס(מע ס6מר וגס . גיטוגסס

 עגע גוזר סיס יגן גסגט סיס כי תקמל וסמק .ממקרס
 דוך רסס )מורוה 6הפ פעם גריוסיו ט) ס' טיהג)ססמ64וס
 פארש גוי )ו ,ר4ס )ג6 לרסיס מנסס 6! 6מר )וט ,מיקח ס$ )וט וסיומם גטמיס גיבוח סעגע כגור גסו ,פנותיו
 כ4 ג) S~b'a ן16י סיס טגע' ענין סיס י6')וג!,:

 נפדיפ 1% טגס ג(מיוס . באלהות ההולאה : גורס6זס
 פז6פ ג5ן ים גס סוגהיס ס6פ t'Dh טו01 ג1ר6 ג6ןסי(
 : גטגיטי טגיחס שייו )6 טו6 5ין ט%מ)י סגנות,י)
 הנה"ח הוראה היא כאילואבל

 איחפש * נזנוו 8 . קדשיה ע, ניסף ר') .מעשיתי(
 ' 'ש עפרכן מיעי 5ס ר נכי , טי6 טיט חסותס1ן6ס
 סורבל מוו סגד,)0 6)6 , 00ס גמ,י16ס מוזס ספיפסוףם46
 סוי)וס,ף (סגהי( מב סעו,ס "נחמזט ממטיס ס) טמירססגם

 1י5 גמ'ט . בראשית מעשה כלות : 6' סימן 6'גמ6מר
 ש הורה כבר : טטס 6(י מלנגחו כבגיטי גיוס6)סיס
 . במחרש הורה ! טג'חס '1ו"ר )6 כנייר ט)ו)6 .החרוש
 : סרס מ1'6ה למונס גג)) ממזו( ג6מונס 'ס', סגורם0סו6
 טויפ 6טר סטגס סברס קג) ס)6 פי . קניה שלאומי
 לעודר ט' ע) 6ף חמס )1 6ין 16 ממי( ססו,ס וגרץ06 גלני סססק מ'ו יטו) . הקרמות בספקות : סעעס מרוטע)

 למושש 6'ן . לבורא אמונתו תוך ולא : סרסנמהלות
 מחק סממת 0י6 וס6מווס ollna גנ סעוד , )מר6וגס

 ופפש4 *% טס076 . וט' השכת קמירת ע4כ :סם)ס
 סטשמ %ף , וסמייום לפליטות מן )ס' ולרוג יוחר טסים

 6חל . האלה' הענין שב איך יראה : וינול יפשטשמווט
 מ'פ גסימן מדיריו סוגוס גמם סכורי טט0 סויגומט;)ס
 גגע'מ ס% ;סו 61נהע , (oto)h, גס %י היגייס עויןגלאור
 וסנהרופ ספליסוח גהלסס ttSD נכנס וסמול , סטירגעלך
סימק

 נקר וגסס , 15)11 ססODn 51 יוסר סיומות ג(6י
 ט)6 וגדי . זגייו )סייס ושר , שריווה מרפס משיוגרס
 41% יסרן) סירת עיט סט1)ס גג) סיס מס 6'ג ,%ומס קי ס) 6(ר כ6זס ג) נטרן כ"ג גמזרגפ ההוו ט6סישמר

 10 %פ שי% 6מי ופס , )ג ג)6 סגוו6'ס וחין'מו5ין

 וענר נוח ovhn טסים גמו , גורריו %6 סוגן G)h'טויי
 % סיו י0ס 6' משמר 1'ס ג0ימן גגו 6מו וגפי ,ו5גרכס
 fnhl יהיזיס 16) לק גסמ)ס סיס ()tApl , 151 6(wכסו)ס

,חרגסס
 fpn כטמירה כ6דמ ימים ס' פי מו65 כ5 ע5פ

 מס0 נמנע ט)6 עז לגרפס ט) כורעו מ6ד גומל ית' היותו מנד ,ס )סוכימ ג6 ועהס , ה6)היוחפרוהיו
 ר4ן ס6הוגיס לשו יקרו מה )ו כי , כגי מנוי געריס עס וקנים גהו)וה ונס גמ~ריס , נגמרו )עוגמהד
 עיגיפ סיו 06 מזפ וסרת טרע ג:) קך כ) מכיג סי? )6 סעס וס ומו"ס . ווו)תס ס"סיס , סו6 00צדו)
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1eoהכוזך' שנימאמרמבר
 שלא עד בזרע ומהר , מדרנה אחר מדרנה הענין מביא , הקדושה ובארץפיהו
 המופלא, ההוא הרבוי והרבם והפרם , שבמקומות במוב אותם והניח , אחד מהםנמלם
 זאלהי אברהם אלהי ונקרא , למנולה הראויה באדמה ונטעם אותם שהעתיקעד
 , בשמים לדמותם , ירושלים ושוכן ציון ויושב הכרובים יושב נקרא כאשריצחק

 נהמראיגר
 מביא הקדושה ובארץ : טוס )עם והיו ססגו)סאומס
 ה,נו"ס ההניסוח 5) כטחן b('h '"ר6) ג6י; . וא'מענין
 ,רע גרס :סיהס יעקג גורס . בזרע ונזהר : "דיק,סזלגו'
 ריס 011 . מהם אחר נמלט שלא ער :%ס

"(; 
61: 

 :מ11ס מהנחג וגור5ס  ס6ר1,ח, גגוי' )החזגק מ,וש 6חןי)6
 ייי כי פירי ווט , 5יט יפרר ל, וית,לריס יפטפתוסש

t'h)t)Wוהניח : פסס 5מר יחכר לגל ג8י:יסי רכוק ס' נגודייס הכנילי טסיו פ6פר גי , יתירוי ל6 יגיק 11וף 8הר 
 . ל5הי1י נסן ורן ליביול :'חיי 'סג' הימיי סינביגייר כלזיי ~trnz כיפן מיי 1ס . שבמקומות בפובאוחם
 , פ%'י הין r~irhjr יפפולס ייהי פגריי  פקרן ושטוכיר
 (onJro פותלן סיפן  ווי , פירים ,רן י,נ ייסי  )וין81רן
 והרכס.  וממרם : טיפולם י"ר1יה  גפייג ייי גגלוססיקפיל
 הו; :1היג1 . המופלא ההוא הרבוי : ורגו יר,לבסון
 באדמה : "הו  נגרס sc-. יו)זות "פיו מס') 61מר, ,)עגם

 אלהי ונקרא : יבפ,ס בפר טס %ר 6'י . לסגולההראייה
 ר'ל . הברובים יושב נקרא כאשר יצחק ואלהיאברהם
 פטם ושוו כנקמי  ג'נין , סגרוגיס ישג וקוץ :ססג,סכמו
 גרגיר  :יון , י'( (h*r ה;ו1ג.ס '1:ג 1ג16ח ס' גויה6ר1ן
 , יגריגיס :וי פגין כגורו וגלוי י' יסנתס ייל8פהכיסס
 פר , סגריג.ם כוי  סגין תליו פרגר ילול 5ת ויטפפית'ט
 )קר6 ס1י יגדפי,ן ,  יכרוגים 'וינ י6ל נירק 1סיבפייר

 51ד,ן 5לייס קלסי טיול ייות טס , '1הק toiht למרססשסי
 5נייס to)h עיסו לקריין פ1פ,1 סתרוו סגת , סטולמוסטל

 קפי גסיפור תליותו oinist ינתן181סי
 מפסס )פי , כוס

 בטוין פסס וי61 נגורו ,רנק  וטס ג%ן 6לי,ס1גסנלס
wtb~oייולד וגה, טבטגירו  ht)r: פטס' וסרי ס5דס מוילה 

'4ph) חייי יפקי, קלסי ליניר סינרך ולן 'סרבל. יפס 
  פ.חסיס סטוי פי ליפיון רק 1ג1' %ריס 15י h'xטל6
 גבייה ססו5 8רס נוי 16סי יתיון וינור5  סינוס"ליוסו
 פס פל י.ויסי 8ול' . ציון 'ושב : גשרן ww)h נרצימתסס
 'וינ י 1 ופרוט%14ר

 קיוי
 גמקר6 ,מ,6 )6 ;י , ס'( בייליס

 1ס' וגמ'ט , גריון סיגן 11') גוגויו טיס ופ'כ .  י'(לייייס  )יון יוסג טפי תירץ זל ועפר 5ך ,  ניון  יוסג סקג'סט'קר6
 גדמ,ע סס סיגור . בשמים לרם1תם : ז'( מו6) ג1י1ןח!גן
 ומסטיו ס' 716 1י6ס עכס סג, 16) בטויסס 6טיסטטים

כמו
 'הורהקול

 סטלה הורח 611ח . גמד השרוסיס "רן 3נ6מויית'
 )זקהו 1'ניו1 יגולו רנ סי' סוף עז מ3ר ס) רוה1ע)
 . וט'  בורע  ונוהר : סיגו כפי הן הכס  ס'דבר,
  נ"1)הס הור הניע ען היו מלריס )"רן ,סקזוןכי
 יכרטס פטס וכפומר , נעדר ל5 "'ס פטס ע"ייללם

 ו33קר:1 ולהגוי י3נ)יהייי י3גייו )יך ו13קנייו3יטר')י
 הטלר לן טנגו ילך מייו %ס י"תיו , עו'ילך

 יגס סיס  וכלס וימי סכה31 "פר ויטיתס ,תרסס
  כיוו רמחי .!סי .  מירים r~hn ס' %*ת  כ4ת"ו
 יטרף! 3יי טסיו JUQ סיפן  נר"טין מאפר למס013

 מהריס מ3ן רגלי 5לף פייה  סס 3ייריסמסיטגריס
  מהם  )פיפ ולן ט3ייס י"ג 5ל מהיהסט מטייסוס
 )הרות ט:גיו1 . ע"כ 1כ1' "הרה "רן ") 3רה ו)6"ים
 טהור ופס : טפס כתי1כר וכי' ורלוה לסקר הרוהיו מ1רימ צורן סליל תן  לנוח 6יס מהס )כקר hSכי

  נקרן ר"ל .  שבמקימיה  במוב  אותםוהניח
 כנן כקמרו , מק"י הון ה6ר)1ה סגכ, המעקהמוריס
 "מרו 5,) כ"3 סימן סכה3ו1 1כמ1 , מסריס כילןה'

 יירלוה  סקר ע) מע"ה מ)ריס I1hS סמווככל
 מריס, 6רן מיטב נופן 3"רן מוריס  ס,יהי3ד3ייו נצי 1גכלל . יכו' תק"ו ,ילהט ט!  וסטיוס"מרוח
 ישו "היך ואס "גיך %ח היטנ I~ho גפיטגכיהרו
 יסרבל יני כומרו . יו'  והרבם  יהפרם : )יגןגירן
 ער : יני' מעד 3)51ד ויכנפי וירדו ייסרליטרו

 גירן  תפשהס פפלריט נוהם יו5 . ויו'שהעתיק
,ib~nfסיפן טויו פס4 גס5 "סר מה סכוג סיר 
 יצחק ואלהי  אברהם אלהי  ונקרא : כמריגרי'נ

 , tSD(; יהגרך יטעהו "ור יסכון זרך 3"יוה)מריע
 יקרח טוח פיטר יסיר  יקרוטיט ג5גות  סדנרתלה
 וסממה "ורם היתה )יהוןיס 1כע3ורס וכהס"ומחנו
 ייהגה ro הסק 1353חיך רק כימרו ויקר,וטמון
onib1י3הר 

~D"tS 
 כיס העמ,ט מב) ככס ההרייס

orn. מקוה הסוטר סהסמיס דעתי ומי v~bl מסהיהד יעקב יגרע )מס כי , קטונו קטר טהמ3ר16גטין , יעקנ 
 , 'עק3 61)הי ינהק ")הי "גרהם o)h' צגיך שהי "גבי ד'( )טמות הו6 מטורט מקרץ bS~t , עליו מסיסשם
 )דגל וכל וענד , 'עקל ומהי יגהק מהי 6גרהס שהי "13היכס מהי ה' יסרך) ,בגי ח6מר כס טסחצד
 היגריס סנר6יס , ירושלים ויושב ציון ויושב הכרובים יושב נקרא כאשר ),ה סכמך חס )לגרסימן
  )היות יטקג. כעד וכריניס ילהק, כלגר ייין , 35ריס כלנר  יריסליס ה36,ת, טוסת כנגד מטוגיסכדוחס
 . הכר1ניס טוי מכין הכטרה מע) 6הך וכנרתי (t1Dh , יח' סכינהו גו )הו) ומיומו מרומנס היותרר4תקוס
 עד רכים )" יהידיס והיו מ"ב iD'D גר6טון כקמור , טעמה מסחו וכ) ט3"3וח המיוהד יעקג טסיםוכתו
 ו5ר5 פייי ווטו . וכו' ר3 כקהל ישליח וסיס סקוסי  )כגין רסיס ג)ס טכעיס ,"נ %'ט יעקכחהו)יד
 גסטס ל% סרסי על מופר  "רנז %יו , פליי גלי ס' וייס 1"ל ופרי .  לכייסיו פ"ר  פככיס היפרגפררם
 לנרכס ג"רן יהסלך  קים יתפר 3ו3ריס  יכו כלפיסיי, ןעיפרס גפטס ילך 1רוצפ יסטס יל%טייטס
 , עליו נ)כ ה' ,הנס וכיעקב , ההיל כנרן ישק "ורע ומנמק , "תנדה ל ג'לנהנה

~sp 
 ראוה עשך היה .
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 121 מאהכוזרי שנימאמרמ2ר

 במצוע אך , בשמים כהראותו באלה אורו הראות מפני , בשמים היושבי שאסרכמו
 והיא . אהבה ממנו זה ונקרא , עליהם אותו מאציל והוא ההוא, האור לקבל יאויםנעם[
 כד* , אהבתנו עולם באהבת עליה ולהודות להאמינה ונתחייב% לנו נקבעהאשר
 ע"ד החי בבריאת שנאמר כסו , אנחנו ממנו לא ממנו שההתחלה לבבנו אלשנשים

 יהודהקול
 ,  וס1ריטס ההריסה Sh וינמק 336הס קימוח ייחסומ

 . לעלך פטל לה פהימס לתרו יטר .סחכליפ מסי" סהני"ס ספח Sb חס 5יס יעקרוסליייה
 לו טסיי

 רקס ליויפר סר"סון ס3ק? ,  פלפרין לו לעטות ויקם D')rlhסלמס
~lpno  

oro ממנו )גגות פלי יפי 
 3ש . סניפי , מהלס  סר  סייע 5ני וכור "") !ט,סרין
  תפייט  %מירין לפייה "גי פוסס S~b מסגי שלללו
 כתק1ס ס)טרין )נגוה "ני יסקס י""ל יסליסי ילללי 3" יניפי. מהלי, סרס סייס שני  וכיר ""לי1י,
s~rn, ("" סייס 6:' וכור  

 מלסריי
 הייך 5") , חה)ס

 היו pD'l( ינהק "3רהס ;ך . לוחו גונה 5ני סמךע)
 3יר טנש%ר יר oo~)b  lb~p פק3"ס!  סל15ה3י1
 3)י ריפ ריס סי"פר סיס th~p יעפי ן ירמסס'

 "1חו nbip 5חה 5") , עסיס 3יח  05 כי  1ס"ין טי"מר ט)טרין קרשו יטע ן ס' גרבי יפר טרילר"
 , 15הla 1(o 5גי סמך ע) הייך , נכנס ס)6 עדגיח

 הו6 כהר והנה . ע"כ , יעקב שהי גיח 6)סנ6מר
 עין וקין סירות ה)מהח  פיסופה ורה1ק ותגד כדתישקוס
 ופתר  Dlpn יי" ייסרי , 3י  סיליס הליוןהטגהח
 עיזי סהמיד hv ctpn  והכיח פ3פליי,יפיסנפ
 פדרגס יגפטל  שתגורס ורכן . עקוהוה עליור.כע)יס
 החיהסות עזיהם ניק פיך , המרשה  מן  סיןכקוהן
 ועוד . וכרנו 5סר הירך ע) וכר1גיס 1י1ןירוט)י0
 ההוט המקוס  טס "עריס ייקרא ר3ס  33ר"סיסDDDt ,"16 , ירוס,י0 ענין יטוח )36רהט כי הרקהחפור
';Oh1' , oo13b 615חו קר Ob1' , ויקלק טנ6מר 

 ירך  יפלכי טגנתי סקס קותו b~p 001 וגו',5נרה0
 , ירפה 15הו b~lp "גי  05 יקג"ס "פר , סלטפלך
  סקס, "והן קור6 6ני 06 , ומהרעס )ייק olbסט

הדמיוז
 נהמאאהגר

 סיוי 8ה ודלהי  6)יך ;מ'( . בשמים היושבי :גלון
 .  ג:פיססיווגי

 ופזר"
 שמיס וסמי ס0מיס מן 16מי  5מר

 : גג1ד1 6וי גלי ע) סנטוס וט"; , ה'( )מ'5 יכ);)ון)6
 כהראותו : ג5נ1ה . באלה : ס' גג1ד גלי . אורוהראות
 . האור לקבל ראוים ]עפן במצוע אך : 5)ה1תו נ)ו'"מים געגוי שמיס היטינו יהגון )1 מנניס ;ן (ס) .בשמים
 ט5ע'פגימר

~llhG 
 שין מן ;ן 05 הגזית גבהי DDIC יחג'

 )השטתו חניה 50ין 5מה סן 5מ:0 , מקיט ג;) 5ור1טיר6ס
 ה,6 :המכעס 6;0 , גדר ;) ט) רומו )(ס1ן קפויו )ירותוקין
 ה15ר )קג) ר5וי 0וה ס5מ,עי :יהיה טרלין סמקג)מקד
 היו ס51ח וגמיינס , כעולס כ) ט) ו)ה(;יט תהייהססו6
m)h~. ('5מי1 ומו ngh~ זה ונקרא : המבנגס ;ן סן 
 , 6הגס מעוין ,ס וקדרן סעגרס שרן כקמר . אהבהמטנו
 סגטהו ג'11 מ01ר רג0 5סגס יטמון שחן (15סג סמיגמז

טסו"
 טגטתו 06  יפלו ויסר יפיךיי :נ"רר  בפנין  ספלך, יומס

 ו% ומחכים מ);1ת דגרי ;י טיכיו ג15סן , )מרדכיופיוס
 מגשיך ו5)רנ0 סקג'ס )ו טימר נ5גרה0 הסוין 0יה ופןיזו,

 מענדיו 5הד מגד) ג'ו מען ט5ס כיוס ועם . 165רומלען
 יסיי,ס פסן'ס סרגך לו  סקופ פופול יייור  ביי"6ס(ר
 ס' הסק ג5ג1הין  רק וימ'( , גרגר 5סג0 מהמה רק וטטלין
 . לנו נקבע" אשר והיא : וגו' גורטס וינתי 6וה0רנסנס
 דגם שיה , וגנוסר נערג גח;)ס );ו וקגעס ס5מונס61ת

 געג,ל מי.;גו 5ג,מ וגו' גיוסן חמוס שסיע ס'שנגהנו
 : ג6ג1ה ה05גס ח~).ן טשו סר' . וכו' גן טגעהן6גותינ1

 טוס 3)י 5)יה0 ג5ינה1 מתהי) הקג'ס . 11DDשההתחלה
 קדמם )6 . אגהנו סמנו לא 1 חיו ממת 0קדס וטוגסגמו)
 גי קרנס "ס לרטח 63 יסב לפק' .גייזר  גלרקסו ל"הנ"רר ויייי , גויירת Im~h  "ופג  סייע  ייייס ממזו סעורךסוס

  למגיסיך  י(גפ 6(ר סינר 6ה  סקיס  ושיפן וגו'  יסייםודופס
יירש רפי גל ס' סגרך סגרי"ס פיס . 1פ' החי מברישת :%1'

 tSh טרם, הוה  הט3 יהר ייו" . וש . , מיימ  3פמ יוטו b~tp .סריגי h)h  יפסרפמ, לרטן  ירמשיריס
 סנ6מר הר קרחו ס"גרהס גימרו  היוהמ7רט

~os 'יר5ס ס , phiti,' th~pn ממורט ש ע טדס btOO בקוע )י ועסו ס"מר סמה הכרוכים ענין יחימס כיח טקר"ו ו)יעקכ , ההרס טדס ,יון ספסור פפסי'ת יחיהס 
 , כטמיס הי1טכי כלמרו )סמים טגתימסה כמו ו)יר1ט)ים 1)1יון )כר31יס ית' 1טכיוחו יטי3חו טגחינוססר", . וכו' D'Dff1 לדמותם :  הכר1כיס סני מלין סכסורת מע) %סך ודורסי  ינו' ירון יוסי 3סיכמיסכגסי
 )היה( הכנה וכירום)יס 31)יון 03ווכיס סיחה כי ע)יר,ס ס6)הי הקור הרקוח )עג'ן דמי1)ס מון (0והיה
 )רי6 5טר ש"כ ה6כ1ח מךרנח b~Ot . ממע) כסלו סטמיס מהיו כמו גשרן e~o)h מוסג וכ6מ,עוחסגהס
 . וט' ראוים עם VIYQ1 אך : ס"ה סימן וסריסי טיוכול כמו ,סכינה מעון 3ע1מס הס כי ע)יהססמו
 יקב  סיפן  שפרי  כפעין  לכך, רשי  פס ר3  ג"%לפו( רי  ינכרי3יס  יכליין כירוס)יס הרקה )" מנך סדרתכ'

 )5רן וים וכרחי כקטר ו,נ  סנונה bton לעס b'o יריסיוס  יפיפרסויפפלי
~rb 

or) וט' ר,מעסיס עט : 
 טרקה מה דבר )כ) ווין הו6 6כ, 'ח' )סניו כיווה טען י' סימן סוף כהמיט' כקמרו וכו'. מאצילוהוא
 רק משמר טוכרפ כמו . אהבה סטנו זה ונקרא : הטקטית כהקימה כ' כימן 0ס דירו שנה ,)ו

 : טמע קרי6ח כמרכות . ל% נקבעה אשר והיא : ונו' גורעם ויגמר יוחס י6סכס ה' מסקג"נוחיך
 רעשים כרי וגה : 5הנהפ עומס 6ה3ח שמרנו , גטה . עליה ולהורות : כ)3 . להאטינהונחחייבמ

 SDip 5טר כ11ת כמהכח ת1ךק ע ההכס .'ק7ימח וט' אנחנו מסג' לא פפנו שדילזחלה לבבנואל
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וןכרזרי שנימאכרכמפנר122
 חומר ראה כאשר וחתקינו יצרו האלהים אך עצמו את ברא לא שהואהדמיון
 לעם לו להיות מטצרים להוציאנו המתחיל יתברך הוא כן , ההיא לצורהשראויה
 אתכם הטוציא אלהיכם ה' אני ושונה אוטר הוא כאשר , למלך לנו ויהיהסגולה

 : אתפאר בך אשר ישראל שאמר ועוד , לאלהים לכם להיות טצריםמארץ
 המליצת ומחלה ן גדולה יציאה הוה בטקום הטאטר יצא כמה השזרי אמרנ4פ

 : בבשר מתפאר הבורא שיהיה רבהטחילה
 : השמש בבריאת בעיניך נקל זה ההיה החבר אמרבנב
 4 בהוית המכה הבורא אחר שהיא מפני טעשיה טרל מפני , כן הכוזרי אמרבג

 נחמדאריר
 ט6ע נוי6י לגומר . עצמו את ביא לא שהא :ס6זמס
 געטדו 6(י )גודלו  קוס  יוירי (ק7ס עוג גסו) ;וט)'הס
 ראה נאשר : ממגויד הסי ומגס ג,זגס 6ן , 16ה1גי6
 6(ר ססו6 סטונ )1 מלתן ממנו מונע 6י,1 כחייט ,וית)קג, מוגן הומר ר61ס ;(סקג'ס . ההיא לצרה שיאויחומר
st)?וגו' להיציאגו המתחיל יתברך הוא כן : )קצו . 
 ונסיות מופ)6 16י )קג) ,e'lh1 יכרך) 6ת סקג'ס (ר6סמפוי

 להם ויהיה : מיס וטוגהו מסדו מנט )6 (ph)סנוב
 ואס גר6(ונס גסס נגודו (ניוד יינק גומר .למלך
 אגס נעמיס 61מי . ושונה אומר : ספוט )ג)ישפע

 : מ'ע גידעים . אתפאר בך אשי ישראל :גמורם
 י(י6) (6מו סוס ורסוק . הזה המאמר עא כמהנא

 (רגל נסיות . גדולה יציאה : 6הן5י גן6(ד
 סג) סמ"מר מוס ד' גס.מן )(מזע 116ן ממגי )וסעד
 נסס ורומס וכנגוח (מפס גגון כגום גפי ס,6מליסימזות

 מכעיס טגנו ימניע ע71 יק "ואדיס סזגריס 6'ןטא6יוח,
 6ת )סגי גדי כמדוה )1 עג"ס 1161 ,יק ג(ופט יתגיך*ש
 ג6וו( סחפ6רות )סגורך מגרס (סגחוג (,ס 6מר עוג ,ס16ון
 (ל16י מס מן רחוק וכ י61 (נמס , חומס 6דס וגןרמס
 סמ)י1ס . רנה מחילה המליצח ומהלה : )סגוללטת
 יותר הג' נגוזו ע) רגם מהלס מהלס גוס לוע 6ת)(גר
 שמיס (וטס (יזמי וט גמד )ימחז )המס ג(סמירסמדקי
וגורף

~phoI 
 : דמס )סג, i(olh רק גו '(1hPPO דגי )1 ימ61 )6

 (ומע סייס 06 . חשטש בבריאת נעיניך קל הריהנבנ
 גוס גס ס5ס ג(מ( מחולל הכגוילמ14ס

 יי 6ין ס(מיס 1ג6 זג) ס(מט (נס סיח פס , מספרךסייס
 : לנדופו קן 6ין 6(י שגוילסהפ6רוס

 )דמיון וק) סיס ס"מ( גופי נ061 (מ),,ס 6מח . כ!ננ
 גוי (ג) שרי . מעשיה גודל 3DD* :)קג1ו

 , ס"מ( מן ס,מ(גיס סנדו)יס סמפ(יס תמיד רסיסטורס
 1DD' : 6רס גס צוון )וגל כגוים סתן6רות רגמת ג,סנק)

 יכיס ית' סיס שמר . בהויה סבה הבגיא אחרשהיא
 סבה : י,מ,6יס גסויוח )פעו) וססגו)ס כגת גפופו)(מ(
 נבח : וגחו)יוס המירס נגע nnce וטווה .בהויה

ונעבטה

ובה
 יהורהקול

 חצ ספרעיח עי כי "טס . )עכויחו 16חיו כקמטיך03
 5גי )ך )ך גף כווסל כמצמר מ71ט, )סהת)ס -OD'7pזין
 עמסכן 6טכחת )6 טכינה6 חזיון , הסוקחו וע)')דודי

ht),,w, 5חוכ"ס וס לר ד"חי כיון( op~n)t נכיס 
 )דודי "גי סס"ך , ע"ס גר'" טכ')ח6 כן'ן ,יקביס
 )6חדכ"ס גט כר "הי . )3חר חטוקחו וע"י ,3קימחח"
 )סודות ג"ס )ך עכ"ל וקוקס . ע"כ , )יםמדכ"ין
 טר) Stbn ית3' ס3ור6 6ין כי עיונך קוקנמ6וגי
 גרילת כמס) , נמקכ)יס מס סכגס סעס נווכחכהירהו
 4גו וכנדו וכהמגר,ח ססי6, )ארס רצי מממרעמ'
 כ"4 סימן לריסון כמווכל , וגו' ססנו)ס ס6)הנומפגי
 סמ"מל סכל ר") . ושונה אומר : ob)olוממגו
 כ, )י ריטון דברי סיס וכרר . רגום מעמיססוס
 טנקר15 לנל"ן שיכין כמס )סורות כטויס ממכרכונת
 סג סל5 )ר.ס (nDTI יגורס וטס , )מקוס נגיסגסס

 ש ע) כי כסנמחו עין סיחת ג)כד מססססרוטיס
 סיכן עד ולפס . ס' וכתוסס o'nl~p כ"ססעדם
 כצגו גננך מסקו) טכסט )נזו) גי , מגעה וסנמתח
 טדרש ונמו , יטר6) נסכי) רק נדו)ס סכחונ )ו0)ס )" פריטוחו רוג עט , (otbu ט) רכן מטסוט6
 סכלים לתוך יכ6 ועור . ונף רך ל "מת spר)

 : ג'ו סימן גיפורנוצנננו)
 מכפש ממקמר ר") . וט' הטאכר יצא כמהנא

 ננסל סס0""רוח יחנ' ")יו )ימסגוס
 )עולז כחקו 60וח bS ר3ס י1'06 סטעס מן י61 ,ודם
 הטליהם ומהלה )6מל 3וס עון וספ)ינ .נדפו

 כלמיס יטיח כעומס כמתירס נס פיעו ntifSnn"סר וטת ויתור נוס ש "מוס כי הו', רבהמחילה
 : ימצו עימס )1ד ומקיןפיפס

 יסופר כלסל ",יו )וטת געיניךגק) ספי ס6ס וכו'. בעיניך נקל זה ההיהננץ
 גל4פ or סיס "ס והסוכ )6 , 3טמס סוסססח~רות

 ממיקס oitS") 11 חוות מקין מחככתך קפיצמקו
 7כל גסמט כסמס"רוח טיוח ע) , oh~to %)) )סגיניו מקיר 6ג סגוול' רגג )(rmS כמכל וכוזה .ר3ס
 3גי כ' כסר"וחו נרקחו נמסכו פיו גשורי ידגדגו ומ,ס , הוע)חו וספ,נח 16רו עולס מנן1"1ח

 עגן ומג) , ספמט מן )מע"ס מזרנתס , סזעוח ג"מחח סכ)ס )שיר כעולס כג' )כ) )מ"ורוח פיו"טר יסר~
 : סכום סהחפ6רוח נססי"וח

 ריחש פאק 3)י כ' הסינו . בהויה הסבה הבורא גהו והיא טפני טעשיה גודל ספני בונג
 : כילת כסמכך , כ6מ)עותס סומסכוח ספעו)וח עו1ס מנד גס )מהפ"ר יהכרך ידיו מעמסכסמם
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 128 סבהבוזרי שניטאמרספר

 , וההיים והצמח המוצאים וההווים השנה ופרקי והיום הלילה מסתדר ובעבורהובה
 תפארת בריאתה יהיה לא ואיך , הנראים והמראים הראות תהיה הבהירובאורה

 : המדברים אצללעושה
 כל היו והלא , הראות מאור וטעולה דק יותר הלבבות אור והלא החבר אמרנר

 ובתעות בעורון העולםאנשי

 'הודהקול
 כס 5מר . והיום הלילה טסתדר ובעבורהיכה
 p~lbn ע) כקהה 1גע:מוהס נס המההיה ה,וסכנגד
 "610 ה)')ה כגגן כעגורן 61מר . קורה !רוןגגכור
 כמכח רק ממט 16רה נעכס )6 המה ט;'נהסהל
 וחוס קור . השנה ופרקי : 5ו0קגו מע)סעורה
 1החרמקו ההקרכ1 כסכח כי . וההווים ; והגרףוקין
 כדכד , והסססד ההויה ההיה המפוק כזור סחטט)

 מורנוה ולר . וההיים והצכח הכוצאים :הסי!וכוף
ctlh~n5דס ט) מךרנהו וכרון הדמיע רק , התילעס , 
 )"ס סימן עד h~S מהימן כרה10ן גן עטה ס)5מס
orllעגמו )הלהיק גוס סכינן 5פ0ר . '"ד כי' שמו 
 6נ!)ס 1נסמהו , ;ככן הכי 6זס ט) ה1יה1 )0מטמ)יהס
 סימן כרצון נהכ6ר טכ3ר היוח ועם . סע)יוניסמן
 ונהקדמס י' סימן גממיסי נ")'מוח עוד ויחנ6רע"נ

 )כ) נוחן יה' הו6 כי , הספר )מתימה סמוךהפרטית
 oh כי 5'נ;ו הפתח סע, וכי טג,ור1ח הטוגהמומר
 כמוכר , וגף והי1גט וההרטכה 1הקר1ל ~olrnע"ד

 הטיס גערן סרמקחו היחס מקוס מכ) ,גמקומוח,ו
DOעטת כנסך , הלמט פעו)ח כהויתו )הנכיר )6 כי 

 מיס ;פט הקרן חונק ההייס הכגי 6נ) ג"מר1ר,גחוכ
 5!היס ה' וייקר 6דס ט) י1ירהו SSht , וגו')מינה
 . מ"מ ;סמה כספיו מטה הנזמה מן עפר ס6ד60ח
 : הפטמה הפימה הממר 'וירח ית' (tnSD רימססרי

 ע5 )" כי . וט' הראוה ונהיה הבהה-ובאורה
 המהמיס המרייס גהרנסח 1)עכודחו !פשו סר16חגח

 : 'ה) כ' 16ל יזי ע) לק)נתו
 סהמ6יר דנריו כ)) ינו'. הלבבות שור והלאנד

 הדשת וממח גנה 7163 1)דריסנמרן
 ,סטת) עין כח )קיטון מהמקיר יעורס הו6ס6)הטח,
 כ6מ ונתישן, )קורס ~יס סה!;ו יטע) טן ועל .נמר6יס

Q",pאשר היחידים זולתי , ישראל בני 
זכרנום

 נהמראוצר
 סז,ר גסטמט גס י') . והלילה הים ממתדרמעביה

 ס)י)ס מדת ונס , ס6ין ע) וויתת טסיך ומן ;) סיספדח
 : )סתרת :ריימס סומן ג) ס)י)ס מפעוי , געטיסמזע
 5מר ;מ0ן הג) סוס , 1י1רף קין ומוס קוי . השנהופרקי
 )מתהי)יס ((Ugl )דיוס 5ו ),פון גרמגס ס(מ0ח;1טמ
 קמרו ג' , )0מ0 ,ריגין ססו,ות ג) . וההווים :ג"כו;ס
 מיסויות סיגגס טוס התמגר )6 ס"ת" ט)1)6סדימונ,ט
 olan סיטר ג) O~o ס0מ( נטרל 50')1 (קמרו טז ,גטקס
 סמ1ס :h(t(h ס5הר1מס 5מר, וגן . ים נכעס מהגט)ס0פ)
 6ין חו~עס וגוונך , גסוס תופס , :1ס 6,ן מס"מ(ס,מ(ד
 tlh)c יתהג1ח מיוי . הטוצאים , נטוכס מזרגג גיוסקיום
 וו)פ טעו)חו יעכס )6 סי6יס הוט . הראות : מפןוכגפי
 . הנואים ~הסופים : ס:מ0 הוזח ch h'ot 16שימט
 הגוומס סג) סקזעומס סגיה זפי נמענת ביעת ט61תנדרס
 ס6הר~;יס 5ן . ג% דרך ס"מ( ג;י,ו,י ;(61יס סם ר61ס0סעין
 )מי;יסס ומחפרייס מחמי)יס וסגוו,יס ס,געיס 6יןגיליו
 ותפלס ,ויח ומ6י,ס חלקיו וסרגגח ocJo מ)7' זנוק)פ'

,ItDS, גר גרי . הטרברים אצל : 6רוגיס וסזגריס)! V'h 
 סחהי) ממגי . וגו' דק 'ותר הלבבוה אור זדלאנז4 : 6דסגני

 ספין טסם )טמט 6סי סער גמע)1ת)תון
 ;5ס ים :שני סגורי 6מר 6טי , 6זס גזי ג) 16)סמפויסס
 0טס וקמר . 6דס גני גלון )גורל ר.הפ6רות גמע(יס!ה~ת
 0ה:מ(סירק

'p'p גרטיס רק וט 6ין הרולס ישן הלוי 
 סר5יס סיקר 6מ,ס , גס כויס וגסים 6יס 06רסגסמ'ת
 ס)ג י6יה סי6 ס6)מיס חייט סגע)י מן סקוס ;גד)טגס

 מסורס ספק גר' ונס , )עוג רע לן ג,ד6ס )מגזי)וסגמ,תו
 סטמט סוטיהן כ6ס ר') . בעורון : כנ(מיימ מעליסיזהר
 טג'hh 1 , סגריר ג16רס קנוי יטל6) סיו גטים סטו)ס)6נ(י
 . בתעות : ירקו 1)6 )ר.ס עעיס )ג וסרקי עוריססיס
 : ויומיסס ס6גוח . ה,הידיפ ן נוגד גרס חעיחימעיון

עם
 1סססגמס הממט כט"מ , 5מהיוח דעות כמה "!מנעומכן

 טס6 גן ככ6 זכל 6סר הטיל כן SDt . מהסמא יותר (en'VID תט6רח הס תרי , bsl~)t 1סע1;סוהסכר
 דההו" הקנח" מ"י תמו Shm %ש )3מר6 רגן )כ)ה1 זקפ)י:ה1)רייד1ס

 ידך ע"סט, 1716 כיבס blO והשנו , נגרך
~lDD'l 

 היוו, OD1 . ע"כ , הגויס כ) 5)יו ונהלו כיה דכחיג התקדט גיח , עורס ט) כשרו
 ההסוגם עמדס מנס , גקוומח כנר"ס השר מכ,עדי ונגכדיס רגיס זכרים הטסט תפעו)ומ הכו,ריטמר
 י"6( )קה)ח ההכס "מר כן ע) כ, , העתט טגטכסיס' והס1נ מעקה הינהר וט )היות , 3גכד ה16רע)

 הונס כק1דמח המסופר כ) עם כהויה tPD(n גי נצטרע , הטמס 6ח )ר"וה )עינים וטול הקור,פהוק
 6) ליון הבנגוח, bsOI 715 ט5מר כמה והש . כמטמע הב! ה16ר כהוכירו כן ו"מ המפיקוח ") עגרוסגיו
 ומעונה דק אחל וגימרו . גסמ1ך סיכול כמו הדעכה ג5מחח 7Sc יוטגי כ) )גכ1ה הקיר 5סר hlp!4ור
 ono כדורות ה'וח עס כ' ספחו המטך )פי כוה ורמו . ונ"ב מ"ג סמן גר"סון . זכרנום אשיהיחירים זולגני : כק1דמח כמו,כר המרקיה הרנסח פכ) nib~o (5 גס המונח הסמה 6ור Sh :יון , הריווהמקור
 יעקב קה)ח ט)ודגכה עד נ"מנע1הס, כההה1:יס )דול סכינה 'רזה )6 מ"מ , והפרסו המרו 6סר כגצהתדז'
 קם 'זעם ה)6 . כסמוך ס'חג"ר נמו והמירוח הסר'סוה מנד !6 ה"גה' סקור עקה )חון ר16'סשהיחס
 מסעם טוכרט וגמז הששח ככפל' המפורסס הרוסס הו6 ,ה שהנ"ך ה*)ס'ס "ת המהיך מפך ע)עושרו

ה*שד'
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הכוזרי שםמאמרמפך154
 ההזקים והטעשים האור עצם הוא שהאש טועים אחר ועם . ויעכדוהו , הכלונורא הקדמון הוא שהנלנל אומרים אחר ועם . קדמון הכל אך , בורא טשיהיה נבראשיהיה ראפ יזהר העולם מן חלק ושאין בורא שאין שאומרים עם מהם והיה ,זכרנום

 זח זולת עובדים אחר ועם . אש היא ושהנפש , לעבוד שראויה והיא ,והמופלאים

 נחמדאוצר
 5:ר זג) 1:סעי)ס )נמרי כ:'י גמ,י6ות מכחי(יס טייוטיח 6טיקורו0 גס גבו . בורא שא.ן : הלומות מן יומס .עם
 טשיהיה נברא שיהיה ראוי יותר : קדמו;יס ה;)גו

 , סגוי6 סי6 טס5ין ד"ת ס,6מר טומ1ט (גמו ר') .בורא
 טיס 51ין וגרתה סקרן (הסיס ;מוט :ס51 גגסירחס קמיוגן
 סיס גן 5ן , מיי ()6 5הל :יחיו נמהים 15 סייס מגעלימין

tDslP)ofn)~u הוא שהגלגל : טהה (0ו5 כמו געגע עסנ 
 6ן' טגי,ס משגיה י('6 כרמג'ס וט וכר נגר .הקרסון
 פ' ה'ג יגמורס , ולילן שיט מימי ס51ת סגסירסנטתיגגס

 גומ,יס (ה0י,:ף מ' סיון שיי ססגיע מס 1ח;),ת , 11')ג'ע
 ומסני) סנ)נ) יום (היי סיימם סקדמוויס( )ג,מ,סססס

 עצם הוא שהאש : קב') , רומס ועטיי נ11 מסוסגוגגיס
 l'hr סקזמי;יס הממקריס עמיו 5טר גפי סמנל דטת .האור
 מנוסות ומזיכי ופריס עגפ טוס יסודות מ6רגיס)פע)ס
 מעימהן ט6ץ קמיו 1)גן , סייח נ"נ) h~nc סתמהיןטגפו)ס
cnrstithe ttrh גני,ו,יו 5:ר סד1מס ים )1 6ן פויס, נטוס 
 פיט) והפיגן , סקרן גבעי סירת ג)נ) טהחת 5( יפויזומם

 שמריס חסיו גקדמוניס סי0ס קמרה ידעת . גת,ועהוסממימוס
 וסג)וח הסירס 1מהDhl 0 ומרטת , תם( 5( הו5כס"מ(
 פקוח פעו)וח וגן (גן מטהר 15מי.ס :סיו ס6,טיס,גדשה
 סיסס 511ס . ס5ט 5ח )כגיד ויחן סדין , כ5ט "ה51)טמ:
 נך ג) . אש היא ושהנפש : סמסולימ0 סמונךענידה
 (ס(מט סרי 5", הי5 ס5דס "שמח קלמרו מז נ5: חבוממינוס

 ט6דרגס עד 50)1 ססג),ם טיפי )פקוח ג15ר0 סוטי!ס)6
 . זח זולת : ג0,יייס ~סכו גדי) סיתר )טורון ,ן)וגטגורס

טגיזו0

טשמש
 יהורהקול

 הפרוצס נקרצו מתנו ולוזי , 6' סימן כריטוןהלשדי
 הרגס כתקומיח גסריס ה1נוריס 0רץ ,6ירמיס"י
 מרס ת!טון פירס טסמ!ס 61טסר , נו!סחגודד מיומי מקוס ר") )כיחי גטין 6רימ1ס סכן ,וטמבון
t 16 כ6!"ף מי"גכהינף b f l ~ )  מהגורריס תיוחס טס כן 
olpn)ספירסו וכמו , יטוכ טס טלין הרכה SD מלתר 
 6מל ס51ן 06 וינהג וגו' רועה היה ומטהסכתיכ
 טפך הכיה יר' הורכה ה6)היס הר עי ויכלהמזנר
 מהם והיה : היא נזי) הגס כי געייה )החכ71זטס
 כתופ והווך מסטר . יט' בורא שאין שאומריםעם

ottkDn,0הליך ס)6 עד כעולס היו 5טר מהן הרכ1מו 
 המירס מק1הס סכר . עננם ,סטין יטר") ט)טמרן
 )סיס טפן סוגרת הר5טו;ה וסגה . גנט פ'כטיסי
 רק , כורי כטס טי0ו5ל עד וווטו ע) מע"סגמש
 פ הנבוע המנעי כט)ימוהו ע,מו כסני עומד רכלכ)

o~pnהיעת 1!"י , קורמה מסגה סטחנט)וח )1 61ין 
 העכרם דרך ע) "פינו פ:יס כ10ס נ1ר5 5יןהשח
 ג,ס מכיון 16 , 6, סימן כריטון סטי)וס1ף גהטה71ה
 כלש , כמקרה היה ה:, כי ה16מר nlllpt~h)יע0
 ,כל ג' סימן ושכיעי גס מ', טימן כהמיטיטיחכ"ר
 . נתמוך וכרס סיכך הךעו0 יהר ר1כ עם nbroהדעה
 הכל ובורא הקדמון הוא שהגלגל ס1נר0והנ'

 וחכ!הש , וז"ל סנ(כר נטרקו המורה גדנר ,ויעברוהו
 et~nr) ,e~o טהחטגסף מ' עיון 6,'1 מהניעמה
 גטיראש 6)ו5י"נ שגוגכם וט וכר ככר , לוהסוהט"י

 והס)יטיה וכו'. סג)מש ען מתת סוטעונו וסכמו0 וכוכג'1רגע, הו6 כ)) העדר 'טינהו י6 6טר הקימין טסנמ61 והסכו יחנ' הטס מגילוח טככ)ו o"jhio 5;ס' ע)כחג
~DID 

 , האח- עצם הוא שהאש !מטה
 )16וץ 1nlbs ר,כ) כי כר6והס 4ך%06, הסוסך הבס ה6ט ממתר קורן כלס ר.כוכגש %ר ט%ס ירטנוכי
 ק) 6ג) מלגוה הוד עליו גהרנו 6' סימן כר6טוז סכסכנו כמו , כחיע)חס e~prn o'h)b)t מעטים סנהוהוך
 e)P תזת כי , הממטיס עלס bw1 6מר כ6י4 , והמעשים התרו ויסע . טמס מויין הכעולס nltmlbגפרי
 טסופל כמו , אש דכא שהנפש t1Dbt  כתדוכל, ר.מעט'ס ט)מוח % D(O ט60ט )ומל עתם, ולמרה %מסמוסכה
 רנת ה6ס היות ע) ר6יס כדמית 16)ס )סיותו המכל וט ונכל . הגטט מכטר כרונסון הפילוסוף 6,)דע0ס
 ה0)יסיא סכת 5)) כעות טפר om . ה8ט )ממננ גורסה מפיל היקרס הרטט הגס גי , 0חעכן ר15יהסערך
 5סס טכיג 'גה 6יך כי , הטלר מן יוהר 6נ)ו עליטתה וס טהיס 6ססל וגו', פועים אחר ועם כלמרו0610
 וכגל . )מע כמיה נכפן המס1פרו0 הכר"ח 3כ) 6ין וכקמח . ר.מטוכטת סכר0ס %) ninSh משח )ונימס
Yrhגוי סרותיי מ6י והתכוונו ט)הו וקדר וריו כחייס עברו כי סכ0וכ מקמל ע) 7חע;'01 פ"ק tt~sb 
onol6( כ)8 ככורו המיר הנמי עסיס ~StDt . bm עובדים אהר ועם : יוסי) 3)6 לכודו המיר ועמי , 5)היהס המירו )6 כ06 6ח מכפין מהמיסטיודשן ולע"י , ממיס עוכדיס וכמליס )% עוכדיס כחיים 
 ידופ כקמרו המכר ננצנץ המורה הרג וכרס 6טר הרגישת הכח ה" עת . וא' משמש זהזולת

 אמרס )ך י0כ6ר טמרו עד , וט' הכ1כגיס רק 5)!ה סטין ויעתס הנאכסן שתונח נד) O"D טניסס35להס
 והקש העניק העו)ס יגהינ 5סר ט6 0הסמס כאיפור nnl e'~nlh(ob נ7ו)יס, י01ר הס סמ5וריס סנ'%, , 6)והא הממטה הכוככיס טט6ל תוי 5מר1 יכן , הגדו) h(,o הו6 1טסטמס 6)יהוח הס טהכוככיסככי16ל
 . ע"כ , וט' הטמט ג)הי פסס סס סיס וכמל תרצין עס כסמוק 3טה6 קגד) הכרסס "מנסופ',
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