
 הכוזרימפר
 '"י' הסנגרי יהדוק ר' החבר להחכם ביסודומיוחם

 הישר. בויכוחו שמים שם קדשאשר
 והעתיקו . ז"ל הספרדי קוליי יעודכן. ר' הכולל החכם הרב ערבי בלשוןמנרו

 לוסל, במגדל ספרד טרסון י"ל עזבון אבן יף,דדךן ר' החכם הרב הקדושהללשוננו
 תתקכ"ז אלפים ד'בשנת

 . מפוארים כל בפי , באורים שניעם ליצירה-
 ניד אוצךירךן יהודה קולהאהו

 השלם החכם המפורסם המאוה"נ להרס 1 ההכם המפורמם הצדיק המאוה"גלהרב
 נצח ס' מחבר ,צ"ל, הלוי ישרא? מו"ה % זצךל, משקאטר יר;ךףה טוהר"רהשלם
 ארובות ומפר ישראל, אנן ושו"ת ישראל, % , לההלה הנודע יהורה" "נפוצות ס'שחבר

 . יקרים ספרים ועוד , השמים ן , יקרים ספריםועוד
 : בו נוספוועתה

 ולמדאי רב ההכם גולה וראש הנשיא מהחסיד היקרות האגרותא(
 המלך ותשובת הפוזר, מלך א5 זצ"ל הספרדי שפרוטא ילוהקבן

 לוח ובסופו :( הכוזרי. כפר מהבר דבר .על והצעה מבוא ב(אליו.
 הכוזרי. בספר המובאים עצטיים ושמות נכבדים ודברים קדשטקראי

 הכוזרים. עם הולדותי(
 . תיקון הצריך דבר כל וטהוקן יפה בעיון3ןגה

 רביעה)מאמר
 בווילנא. פונק ייבקק ר' של הספרים ממחר ביתגהוצות

" ף מ

 שריפט,עטצעי. מ"0 ור' , ז"ל רא,ענקראנץ א"צ ר'ברפוס א נ ל י וו
 לא"ק יערמ"השנה

---  
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 3 ביהייה הרביעיהמאמרעל

 )חהע 1613 תעת 'ח', סממ6 6י ~fignlln יהמדוח סממוח 'ויעח ונחיר טקס טור תש' קווך !שקהו
 הסעס מן opl~tb ע) )דרום )ו ר"סיח ר6ס 16 כי , הסני ריתקתי מרקם הינז כ6:ר ספנה כנפיחמה

 כמו הכפייס ווכחי ההוך כתפ"ס החגר )ו הניד כ"י ע) הנס עד כי6ורס הסוס סוה"מר 6)6 , סטוננכל
 6חל מהכמוחס מעע )י סהר6ה onP רנוני )6מר הקודס (?,q מקיניו תנכוס זכר ')6 כ! וע) ,סהעיר,הן
 5ש המכר ירדוף )דק ,דק onv1 . 6)הי0 הסורח מעע נענין )י וחרמינ ית' o~nShn כסמ,ח ני6יר )יפהיסיף
 הער ע) הורקחו נתר 6מר כי , כפחימחנו כמוכר כמסמר,חיהס הזגליט 6ח העסזל המסר מהנךקעור
enibהענק %! שרוטת ויתסס לשביס סנול0  וו m)bo הגה וער תהר%טון כ"ז חסיהןייפויה גערם ניחפ וטס כל 6סר ,  ומלויס  פהנ%יס עם , osn הקרוסים הטיח תעגין הריסון פן רמ3 יותר ייקור הורח עליו 

 עגינו, גי6יר כה עד טתע;1 ל6 והנה , ככלל האלהי סערן זכרון %)4 מקרס לפס nhr וכלעריכתדו3ר.
 לעה הן , ימכפוח על גרגרו זה עי גילור להוסיף עתיר טסיה ר' סיפן כסגי )דקה תריו יל%כאסר

~bo D'JOי3ש וגולח . עתו 3קרג הסוכן האלהי הכציד 16הח על פתוכס יעפור 6טר  יחורך טתוחיו קרי5ח ופן 
 הקורפיס. ג6תריו גס דוגר 6סר ע! qD1n ה%!היח הפרס מהלח nSDn ועל קוס 6ותח ספלה ע!להורות
 לכיר תתיר ל13 %ל יסיט 51ח כי , החכפוה הייי 3כל ~.or בנפל סנף וגגון טכס עט  רק מ (orוערף
 , סנולחו געס החורה ג6ת)עוח הק1דפ ירתח על סילהי סדכוקכגין

 כתו,כ,-
 והגס . תסטר 3סקדפח 5)לג1

 ד טפגלה 5לי , יפיייט יכלתי סקחסיס  ספפהז עיין כייהד על י"ו  1D'D נשף ער דיריו עיוהכלהנעי
 6מר כונך לק נוף היורו ימימ )ם!6וחיו ניכרי ה' כגור היל ג' כסיתן כי , וסט י)ו6 ויש סרוניןקר6ה
 n:(Othe שרך על להורות גמע  ומטס ,  h~fn כמו ועו' הנכיף ע) )הרקות סירה כעי ומ!סייר otn~bnהפן

 ופסוס ותן לכל כי הירה קן ואחרי ן ו'  סימן כי עד 3וס  ינתסך , עיגיהס !ער )ר16ס גסתיוה הצימח6י
 , דין כתל נסרקת גס האלהי הסר Sh הפוכן bw נסרס יטרלל %רן פקוס וכי הסתים, חתח השןלב!
 סיסת OP  לפ 5סר והריתוק הקוימה  ערך לערק- סער 4 גיח" פפגו 6סר יק, סימן סוף ער יתמךוגוה
  שירית  ebl' ט')01יטיס המסו)סח, כמנוקטו 6' מיתן נרטין סתי,כלוח הן יתן  פליפ, ימופתחהכהוה
 3י6ירס, גהסלו0 הסתות נרקום יהגה טס פ"1 סיפן ר6ם ער  ס,ה המסור ונמחמ , מס הנוכריהוהתיניס

 טס 3,-גריו וגעגעו , ספתו גם י"ג גסיפן nbg הפל6כה כל והסלם . סתתנו פה 6ל הדגור סם הסיגכי
 עכרו מדי סשה סדגריס 6מר . וכו' יטרזן talb יקרי  יג5י;  עימרו ן  נטחקחפ יפיריס סקיייסיום-עת
 ג6 כ' כ6ר ה61') , '"נ כסיתן 16זוהס ע) סקי0 מס )כיריל האינסופית למונח טרם ע) ,י"כ '"חסיתן
  1הפ11רוכו',6ך הד)וחו0ענוי 1SD נגדנו ראיה סוס 61,ן היורח, כפתי O~lDJ פקיעה 3גגוחוו 16רנונקקע
 חסוגינס זה יעל ולוולתגו, לגי ליוג לפוער הזין ועור mlSJ~,  3התסיך ומכפה כסוס סוד 3ג1 !אלהיטים

 סינן  הפיך )העורר זס ויעומת ( alpn. 3ןותהגו טהיו המכתות וכרון נחנלגל סם . כ"ג סימן ערתלוהיו
 63תרו הסני כסוף עליה Tvtt אסר ס5!הי והין t)Sib, פהיו הפנעייח המכפות סיורי על ויהור לרקסכיר
 בדרס ס6להו ח3ו6 בכרס טנ0 ס6כ)ס %!6 , הר%סוגיח המכתוח  ין גירכם סנסור חס פל %סטיך  כךויחר

n)lnhatוהיס ן  טס 0תקרתת המרסיס Of 53פרו כ"ס ס'תן לקר6הו '51 ותמגר . הוריהיך 5סר יוכעס ין 
 כן %תרי כ"1. סיתן עד 6ודוהיו על הספור  ומוסך השגס, 0פ3עיוח המכתוח משיירי h,*h היגירה סטרכי
 !הכמינו אסע יהכפיח כ! תקהי לגקמ כ"מ סימן התלךיון

~hD 
 ר,טכ4ס ההקנס פן ירמקו ל6 גר3ריס

 3עמרס יטר ריסוס הורקח  כס 0ת5תר סק( עך זס סל ססשר  ייתטך יכרו,  אקרס סי1ירס סירנעגיני
 : המכמס 3שס ימס טריו יפריס פפמ36פ

 פט!ס !ריק פעל יסר הו% הגה כי , תיסריס שדיק ירמ  טזכרפ, סקרופי0  הכפת כעי ע)דלולם
  הסתיס oSb'3- ל0' הן שסג שרסס גיפרו  גיחי,  וקין )דייו על סיחת ס' ייד פיטם תו5זגינסים

 העתיס  סכל 3כ0 %תריהם 3זרכס ויכמר onib ליהגה ה' מסק ניגוחיך רק 03 תיר וכל הארן הסייסוקמי
 ה6דוגיס ושוני gSb ot~)bn הו6 6להיכס ס' כי עור חקרו  ל5 ופרסכם  לגגיס ערלה %ח יפיהס יה,ייוס
 ,דק SIPflS' הנחסו משפיו ו!כ! דגרע !כן הנס הכחט 6'ך וטמע המכח וגו'. והמרך הנגול הגדו)ה5!
 . ר6סיגס כהול סס hlo שסר ס"% 61"1 סץ6 יוני הגכגר הסס ענין 3י6ר תהלה כי . יחגרך  סתוחיו)מען
 טסוגיפור

~tnSh 
  מפס %ורכו ע! לותר 1D1D יהל Sb לש ימל פ14 תסגי רק היהה !6 %תריו 3ל6טיח

 מו61ר סביאה וכתו , סט!! 6)היס טס ס,י6ח 6!)1 החירר עד , מ,ה( solno הענן עפיו סכן פכיהתיוחד
 ה"6 61"1 ס"6 יו"ד הנסגד נסס 06 כי קינה הימירה !המעט והךייקיח 6מל, TP היכריס שמטךנפה
 סימ63ר כתו כתוהו פיומריס הס טגס ו6הי"ה י"ס סס )ידוף עס זה על הגילור  התסיך כן להרי .גי'

 גזפ פס נאו נקשו  כלם , %ל וטס ייתפס שהני וסם ר.%להימ שלהי טס כיקיר לזה וסמך . ' ג  סכוןתיכרי
 3טס נכל! הגדול כי , והגורף ר.נגור הגדול להזכיר חטט וי% , ההיא 3כחו3 יפוזנר טורס כפי זה%הר
  ופרי ונכור , סי63ר כמו  ולריין להוטל ה6ר סיין5!היס

 והעונס הכה כעגינו פיילות הננזר 6ל כסס נכלך
 כגד להם יפיוהר תקופם וטס 3' סיפן הסגי שמעפר )הגערו כגר טהכנוייס ופר , )מסכה סיריהותסגו
 נתהקי0 הגיהי הכהוריס הקדוסיס הטפוח סער 11ה ett~h 3'ס oh כי ctpn" orn 61ע , סמהפוכרנו
 היס ל% 0כיוייס, תן היופו ע0 קרוס ואמר ש %מר סקה% ופה . ו' סרק חירר יסורי גסיכוח ירפ3"ססוכר
 סער וה6ריהס רער%1'ס תתרוח 4 ספיומסח ותסיק גרכם כל על ותרותס יעלס יח3' טה5ל ל63ר רקזס
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זקכדזרי רכלקץמאמרספר4
 כשהוא בכל שיהיה ויש , ולדיין , הדברים מן בדבר לטושל תואר אלהים המנר אמרא

 מכחות כח בו רוצה כשהוא בחלק שיהיה ויש , כלו כעולם מושל בורלצה
המש

 נדהראוצר
 וגריו ס)יו סטסיר סנוורי סוס . למחשל שאי א6?םש

 טנף נ16ר גו גסוה,ג וט סנטני מקמלגההימח
 עמן ט) שגן יסוף ועתו )סוף תגיע וסחני , מסיססש0
 )מיאס מקוס פחן סס61 עז , כטמ1ח 6)1 גמ(מע 6(יהיגוי
 נחן דגריו גטהיחח 1)1ס . מ'ו 6)ס,0 גרמי אאמין)ריוה
 מ'1 היגוי ע) נקמר )6 סטם סוס גיפרו , )וממופהשס
 תן גרגר הממסקס ט) סח61ל טס ס61 6ג) , ng)hנסות
 סייגן מויין 16 וגר 6י1ס על מפורז סטופר ימו ,שיגייס
 נעולם טושל גו יוצה כשהוא נכל שיהימ ויש :לחטוט
 סעופן גב) ~Sal ע) סיס וט נקמל )מעמיס ג6מר .כלו
 סמפט) ע) וכפעמים , 6)היסנרי6

 גם"
 מנחות כח נמו :

הגלגל
 פתוחן ט' הר5כאע כזכר , הככד פסס עט 15 שסיס עט זו)הי המנקנו )5 )כוו כי הסכילו )"פ6ו0

 : %ק 75ני ע3 מיוסדים  דבריו כ)והגה
 וכקפ! הם) כנדו) , ודיין מוס) ;) 1 הו05 סתרה הורקח כאוח הודיעו . הו' למושל תאר אלהיםש

 דעהו כי"ר )6 5ך , יקראו o'OSh התה נס הה)קי1ח והכמוה , נדיק מוטס 6)היס כי ,כנה
 ונעטר , יג)5;'ס ע) ר5סוגה יג" זה כי גלקסיה גהירת ;חג והרקיע . ח~ס הפס גט) nrtb oh~nע1

 סנטמ0 וכמי ו י1יו  סתמנה ס'ר6ו כעטר סקס 'קלטו פהזטריס גתו , כן נקרא 'דם ע) ה' מעסה ג)טוה
 ר.מהעסקיס 6זס ונזי , מאך כמו 5גהיס ועעס , )ה הריסונה ר.מיככ0 היזהו כעכור )כ הקרץ העניונהי6דס
 , הס!סכיס סם ov?b ;י 1' ט' נסני ;הב סכן המורה )יעה ה61 ונהשך . ע"; , כ! 'th~p 5)היסגתססע
 , et:bSno ע) ס1טפ )הינהו יהגרך ואכורך )משכיס הסס וה הוטל) ו)זס , סניהס דבר יכ6 ההסיס9ד
bur515מר ולמ"כ וכו', ה'5!היגס כי hto 'nSh 75ק ר") המזהים %1וני , המלמכיס 5)הי ר") ה6)היס 

 נקך6 זס גסס כי סיסיה, דעה ו)הרמכ"ן . ע"כ וגו', וו)הס נוף )כ) 5דוגיס סרס 1הכוככיסינ)ג)יס
 )היגח , הטי)וסוטיס דע0 ס) )עומחס הנ)נ)יס יגשו 6סר ממכיס מס כשן טטהיו ע) הענה 53 .יטף הגלגל פכחות כח : ע"כ , ;)ס הכהות גח כגומל הנהוה ס5ר );) ירמו, והם סמוך, 5) :5י)ו הס,") תורככח osno כי , כאס הכהנה ott~b Su3 ויאמר גר6כיח ט' כהב כגן . יינקו ושהנחו כהו יתי"טע כי , סמו כהס להקרה היסס דבר יג6 ה5,היס עד והסוטנים הת)5:יס כן ולהרי , ההלה עליון)5)היס
 נריד5 יהכרך להטנו תסתם ;)י הס סהפמיס מ סי' נקמרו מפו ברור וסטהיו , מ)י5והס ע) קוההפסו
 6סר הטי)1סוטיס )דגרי נסגימ 51) )6תר כהוכ ספסר כההימח נס , כיניהס 5תנעיוח מהרוה מכוהשג)ה'
 06 כי ואין , מההגסמס סנפרן תאמר 5)ה'ח מדרגה 15)נו כקט 5ך , מדרגות 5) הלקהי o~tunימ)קיס
 'ותר") והניעה שרוס , סג)נ)יס כ0תעוח בהינהס (ctn~b )הרכ01 הטי)וסוטיס הגיף ואטר , הנסמייס מסיג66ה

~'Pilbn 
 ההמעסה כי העיון )הס והודים , הדהרה סכה וודה סנה מרס הגועה )כן כי וראו ,

 הה.6 והסב) , סכ) נטף 1)כ) , תנסס חנ1עה כ) טההיה וסחהיי3 , תכעיוה 1)5 ה;רמיוה ה%'וח()5גהס
 דקדוק כנו וגה קמרו עד , וכו' סניוה 1ע)ו0 ומ,5;יס 5)היס ההס התכסיס וקראו , מהמל נטרד מסךום6
 מזנויו יסוף )6 ערס 5סר סמ)"כיס "מנס . ע"כ 6טישרוס, טניס ;) ע) )ו והנטהה 5מה )5 הדידינטה
 רג1הים 5)היס רכב רנונו עופי מסרסיו יהנ' 5הו 5טר ונככדיס רכים סריס התם ה)5 , טעתיס כמהעד
 ג5ן המוכרה מסועיה ההנהגה דרך ע) )6 5ך . וקנס 5)ה כט)ימ1הו )!כה )1מהס כס ה' כנטן5)ט'
 ט:יהס כד סח, כאסל חנועוהיסס, ענין )הסריס 1ג!נ) ג)נ) lbD1 (;3 ע) 5יט התאך טקידי ~o:ibSnויהיו
 כ' סימן גממ,סי )ו סריג כשר , 6)היס כהטן סתטתסיס הכניס דלך ע) 15 מהמר דרך ע)"האח )היוהב רק 5נ)1 הלמנעירת הסגות פאין , ההכר דעת קטי ו6ת )6 ו5ת כי , המהת)סטיס מסכיניגטגי

 הפכע 6) כנכל5יס השמה המיהסוח הרהיקו להרי ע"1 מיתן כר5טון דברו קוס סגר . הסגיהגהקזתה
 וקהליים 1הקכט והר.לסכס והקרור המחוס דרך ע) טע)יס ו);וכ3יס ורירה וככנס )יסוזוה ים bh ,.ח")
 )6 );וגה הכמה גו יס 6סר ו;) 1סס,רעה והסיעור האיור 6נ) עכורה, רק הכמס )הס סנייהס תכבי ,גבס
 )הלק סבן היכריס זגרין יהכ6רו ה")ה היגריס סי וע) . ע"כ , וגו' תסער יכו) )הכס oh ;'יחיחם
 הג,עח הנהגה ע) הממתה זה וקמר סוננה תזרניה 5) כ)1 העורס "ה יהה:הינ המוס) גממי הכקהיקעו)ס
 פנ,;ור וכמו תחתר נטרן !גרו יהכ' hto רק , )מורם מ1המ ט!1)י נ"נ) ען ו,ה !תערכ תוהם lSD:'ג)נ)

 כמכהנם יטט ימט1ן 5טו )כ) הה;,:וה 5)ה מ! והמח:ט5 הממם)ה )3דו ואו , ג' כיתן סיגל גססמטעתו
 , הטי)1:וסיס דמו ;5סר הצוקו וט;) וכפי סג)נ! גסס ע"י כעגמן מסנינה כתס";ה )5 1 הגנתהויכנהו

וכמורס
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 5גאייה רבישמאפרקול
 . הטוי תהמ)ק טרקיס ככמה )טכתס נחסןוסמורה
 30 דעתו כונה כי כזכרוני כort 6 מדכר "מושד
 הסני שער סכהכ גתה , רא;כר )דעת הכקידסכע)
 ממיט מקת מסמע1ה ob , וו") סר6טון כפם,קע)

 6)היס ויקרין כמקמר ממם "מיס סו6 וטבפסוק
 פינס הקוהיה מההורה 63תת ירקה , סתיס)רקיע
 hla , המ)"כיס כמנישה הפיג1ס1טיס )דעהמסכתה
 ו3נני"יס כהורה ת"ז מפורסם סמני6והסמעט

 סמ,ס תגיעי הס )היוחס ההיהזס הנה ,וככה1ג'ט
 משלס :מנ6 1)6 3ג"ן נשר )6 זה , "וחסוהמספיעיס

 , ושע ע1ן כ"י )הכסיטו ששן וירקה . מקיםנסוס
 רק המ)6כיס תגי16ת היים )6 הטי)וס,פיס הנהכי
 גתגועת עכעימ תהתמ)ה חו1עחס היחס 6ס"מרו כי , ומגופיהן המחמי17ס הסתימי1ח ההג1שתמנך

 ר.עגש, מקומו Sh גהגיעו הנזוג) סיפם ימויינומיסודות
 טהו" מקמר5כ)

 וממנןס כמקקיו התיי תהגועע
 חו1ע1ת'הס טההח)ח מוייכ , יחנועש t'Shסיחתעעו
 כעטרו "סר הנכד) יגיירו כס , סכ)יח נפטההיה

 , ")יו )הניע סחמידית סהס1קס גרוף עםיהגועעו
nrStההגושח הקוטי כממסר הגן)יס תסטר סמו , 
 חוס עז ונסג) גגך) תמוו מוספע סהגכי)וקמרו
 נכפן סוגל bSn 6מר ומס קמרו עד , וכו'מכטרט
 המס הדנר'ס ע) כ6ו התה ונס המיונז מקומוסהו6
 הרם טכחכ כמו , b)1Dtb ו3תורח העור 'מסםכ"סר
 מסק ע"6 ס' 0כחכ מס עס ג' הסק מ טרקהמורה
 thlsn ,ס 5'ן בו ט'נ"רו טכ) )הס 'ם ob 6כ) ,"'
 )סמ1ע מחנ'ס "נו סטן 'ר6ה , וק עיון 6מר6)6
 'היה ס)6 '"מר מ' כי , הסערהס )קכ) ו)6גקו)ס
 חנ1עוחכגין

.a:Sabn 
 נ1ר6ס סמה קגעיח נההמ)ה

 , מצמד מקוס 5) מפקיהם כ) 'תנועעו 3ס 3הסית'
 רנכעיח הנקוזה 6) היומי רגל) tpSn הנרכ6')ו
 bwo )מקוס הון כניוחו מהגיג! ומפק 0,קוכ)

 % מס, ))ומ ההול ההפק יוכ) !6 ופוקס , מנהו:1ן כמהיל המרכו 6) הלכן כהחנועכ 6!יו שכעיחנ,עע
 זומיס וכמרונחס , סכוכם דלך ההוט התקום") )רגיע סס נס רניס וכפס מווכקיס הנבג) ה)ק'כ)
 תמקומו )העהק 16חו ומכרימיס .טס המניעסמוק

 O~D כ6הך דוהה הו6 גס סיס1כ מסלועך1)ההרמק
 הלח ססכר6 5שסרו0 ע) מטפיס וסופית . ע"כ ,וא'

 :קון יסוג )כ)) obu עד ונ)נו)יהס יסוגיהסבהקון
 ט מהסחרע זה מנע קנר גי טמס עיין ,ש"ס
 רכל סוף קנאו. ועד מקנהו גסונו קורךכעחקח
 no(oDh תכיפות וקוקס קמרו עד דגריונח:)ג!ו
 תהיותס מ6ד תשנס ענין סו6 החורם טוחוסהוכירה
 ontben החולה הודיעה )ג,ג)'ס מניעים 15נפ10ח
 התני16ח הגהגח יגס ע) )הם)יס ג1ר6ס ~5Dh'inטר
 טהוט)ס כמו , וה"י0יח הארסיה ההנהגה דרךע)

 כמו , וח:ועומיכס הסמים "יו ע"י n'DS~Oכהנהגה
 )אליס נס , וכו' ל י11ה מ)"גי1 כי , מנ"ךטו"מ 6נכ' הגה , !ט:יך ת!":ו יס!מ הו6 . תקש כב!0ג6
 , ייס ע!נכי6יו

 וסו . וש' 6)'1 ה' מסך ויקר"

 , גר"סיח נמעסס כרי6הס כמירוס סכרה hSnהעעס
 ס3רי6ס סדרי 1ט6ר והקרן הממיס רק טס סכר )6כ'

 וככל חורי דעח זהו והנה . סנכ6ר כמוהסכעיה
 הנננ)יס חוע)ח הזכירו ס)6 הכחוכים עס וממכיסמ"7

nl~lbnolע) )ס"יר רק I~ho ו)תועדיס 1)"וח1ח 
 lbS הודו , הטפיס oSb' ס' מקוס ו3כ) , 0יכ6כמו

 י0' סמפטו )ומר , ינו' 3ערג1ח )ר1כנ סקו ,הליס
 ע"כ , וכו' תחו1עעיס הס ס6מר ה15ה1ח נטכעסכסס

 כן ע) כי תסמן המכר נוגח ט:י המנהי)יסת37ריו
 ג% סמם וקוקס . 1נקומחס ג%יונס )טויךהנגייס
 6מל 6ת:ס , 11") , הנכריס )5)ה טס הסמ1כיסמניו

 מ37ליסש טנמנ6 מס ככ) כרס הח1רגייס0ההכמיס
 הת)%'ס פיוח וקנסו הפילוסופי הדעה 6מרנחסכו
 מסתי 1)6 , המרגו הרה ע) הלו הנ)נ)יסמניעי
 יש )3ד , הוה ה7עח 6) כידי 1mDt עוור גרס6

 ו") צעיף כן "חק הר' המכס כי רולי "מריתנ"כי
 מענין סכתכם )מה נחע1רר ט6 ססתיס סערכססן
 ששם דמיים מכם המתימיי0 החכועהסחמןת
 "מגס , המכתה מכעסי עוול ים כי וסממתי ,הכךורייס
 מס ככ) עננהס )המכיס רקיעי וכו' הרכים 6)ומוס

)losb~שמד והרי . ע.כ ז כיי"ש ץ פרטה בשרוט 
 סגר )ו וכקם התודו כ5 ע5 העקיוה 3ע5 מזרכי
 רסומס מנסו b51D ביס  3פגלחי מרס ופ , מנ16)6

 פררי רום ימה ועיניו מול הנממדיס ממגרמ37רי
 מדוקןק,ץ16ד ספכל קטון והנה . "מס נכעיסלמרע
 ההערס כוה כי . ")ס כדבריו משנכיס וכל ס)6כמס
 קניית הנהנה תנהיג מרך סס Pbn תתל 6)כ6ס
 ידי ע) ה1ם)ס הטכעיח ההנהנה כי , 6)ף מס"חד

 טייחם תכסי העקיןס כע) כטרי ותנועותיהםהטתיס
 , ע"1 סי' 3ר6ס1ן עגמו כיגר' עכידס רק מכמס)הס
 המנרגם )הסקס דגרו עוטי כס גשרי 6)היסומהכי
 העקי7ס כע) טכה3 מס דרך ע) , התיומדחהפרעיח

 הטסק" כסוף כי 6טס . ממנו קר1כ16
 הוכפל כלסר

 ר.מ63כיס נס ג6ו רומס ע) )התיש ה6)היס3ני
 ר6ף %וה 6יוס Sbn Sbl~1 כ6י)ו הימרו ,בטוכס
 15 הרום 15 ס"ס 16 וכו' סיט "1 שמס)ענוד

 סרס O~D 6חד )כ) כי , onSlr 16 הרומנייםהמבמכיס
 פתל 6נ1 שיכיס שים כ) וע) . ע"כ , וכהטסזגפיה
 , גנחו onto ג)נ) מגיעי מהכיס ע) )ס כי כטח,)פי
 מסר0ע ע) רק , סוכרם כמס ענתו טחן היה כןס6ס
 ריתיוהד0 הפריח ההנהנה גסס3מח רטנו עוטיי0'

 or ניח נופן ע) * ס%0 העקידה 3ע)כדגלי
 כההל שמוח )יחר גרונם קימל וע"כ , ממנונעכס
 כסס טהמ)6כיס )ותר חקיטה דין 3ע) יד ו6ס .'ך

 , חנדק )מעך 6חה ספר , סנה) מניעי מת0מהכיס
 כ5 ג6ו בספורו )התיננ ~otoSb כני 163 הסרכי

 3)0י. סיותס עס 3כ)) והת)6כיס גשכססנמטגיס
 דלך ע) טס 37כיו מהמסיך ")6 6:)1מקוכ!'ס

 סכך )ך הרע . onibtin ע) הג1וריסהפי!1ס1סיס
 הת)"כיסנ תן  טיגריס ויל ל סיפן  ס"מל מתה ,מ:הט
ו6ע * הטיפסופיס ח16מריס :ר1הנ"ס הס 1ממ6סונה"ס
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הכוזרי רביעימאמרמפר8
 , קבוץ בלשון הזה השם ונבנה . אדם מבני דיין או , הטבעים מן מבע או ,ושלגל
 שכל טאמינים והיו צלמים עושים שהיו , עו"א האומות בין נוהג שהיה מהבעבור
 , אלוה אצלם מהם אחד וכל , לזה שרומה וטה הגלגלים כחות בו יחולו מהםאחד
 , בהם טושלים הם וכאילו ן בהם נשבעים והיו( )נ"6 , אלהים כללם קוראיםוהיו

 נחמדאותר
 ווגמ קומי סגחונ סוס ג. . הטבעיים מן פבע אושגלגל
 16 כנ)נ) מגמות גת סטינד ע) 6;י)ו ו') , ימרס)6)0יס
 וסר גי6 רט'י c~tr1 , מחים( ובה' )סני וסר )נן6יטמיע ס6י )מ'( גמ~).ן 1גו6מו , מיחס מייג סענע,יס מןלפגע
 עז ;מ"ט . אדם טכני דיין או : הכויס ט) סממ11סמשך
 . קבוץ כלשון הוה השם ונבנה : היסס רגו יג6ס5)סיס
 כ6) ע) מניס ג:ה61 ":יקו רג.ס ג):1ן נגיס מכיס טסר')

 . עו"א האומות בין נוהג שהיה מה בעבור :יעיומד
 , מעכס גפני חנ:יח 1;0י)'ס ט)כמ"ות )סם טוטיספסיו
 סוס סוס) su 0ס61 ס;1גג גס טמע :מ) מ6מינ,סימיו

 בללם קורא.ם והיו : שהו טריו 161) כ(ס סרס)וגטע1גד
 רק הגמ01 ;) י,16 כמ6מז h'hr מממגין סס,1 י') .אלהים
 שסיס כס גיהר וכלס , סעופם 6ת מ1ס,גיס סוגתט6)כ01
 : גוס סוהרת גג)) . בהם נשכע'ם והיו : (phפ1פטיס
 גג) מ)נ1תס ה'1 ג6')ו ר', . בהם מושלים הםוכאילו
 נגוס מע) נגוס 61ין , יע10 ;~)ס ימכו 6טר ו6סמ;)ס
 מסוו 6סר סמיומז ס6) טסט , 15פם מומר ונגוסשממס

והם
 יהורהקול

 וס5 . ע"כ , 6ותס 3קכ) 1)6 זכריהם ~מוס ):ווקין
 מסיפחו, יונ6יכ דכריס בסטורו ovb נורר ,הדרך
 6מונש עי מורס מרין גס )עטות יחגוין bSnוכ31ד
 פ5 תנסנו וטס רננו, הסחירס כלכן חג1ף טן ,כהס
 טלו ען יעטר הרכה כמקומוה כי , הסי)וכוטיסר6ט
 Dht , ימסוכ גן )6 ו)כגו ס,ו)ח דעת ע)דכריס
 , ודעה כונתו הרהיכ )כ)ח' ההיק כעם ימריטלמריע
 יעפס וככס "הר. כמקנס )ו יעמוד והוזעסליוה
 , ג"כ )מ63כיס סטורו מניע כצח )עת ס6ם ,המכר
 כלפר e~lnh כמקומות ושהו רומו )מ יניעהנה
 )6רכע0 כונן , הטבעימ מן טבע או וכקמרו .דברנו
 והמהימסיס ויוגט וקלוח ומוס קור , הר6ט1נוחה6יכי1ח
 כללו טעמים, כיה סי' סורג,'!גקרי6תס פכן ,6)יהס
 וכן , ה6רכעה המכעיס ומו61י , העכעיס6רכעח
 היוסניס olb ונכל . ,ולס וכמקומות י' סימןכממיסי
o)lnh1הממרים הכנח מלמרח ע) החהחון כשלג 
 , וספגעיו0 הנ)נ)יוח הכ10ח כ) ע) כוטו 6)היס שסי למלו יהיס ההכר דעת ע) והנס . וסהטסדכסוים נב* חט)ס וג6מנעוהס טניס מסיס נטיסותנוגס

 ה6ר רנ~סס הע,ס טס מיזגו ססס זס המגס, מחוך 6)היס 6)'1 ויקרץ ע) טמוח פ' כתכ סר6כ"עכמנס
 % כטרף עם מדרה1ן די t'~Sb )הן ככהוכ , כגוף כמ 1)6 נוף טסינו קדוט כ) כו)) והול , מסרטשטר
gtntb, bmV כ!)ס ע) נר6טיח טר0ח סטורוו ההגס דגלי הס וכן . ע"כ , הנוף oto~b ("מנח הנס , וו 
 וע"כ , כהכרח נצי סו6 וכוה , מהמר נכי) טקס כנע) טשי ע1ס כ) ע) חימר ההדמת נד ,6sp)היס
 : ע"כ , וכו' כהס הרצוי רוטבי ה0)ק טס ע) הסופעיס ע3 ח6מל כן וכמו , משכיו 1ע3 ית' הsp (6תקמר
 ,ץ הרמכ"ס וכרו ה,ס סמנסנ וט'. טוש שהיה טה בעבור קבוץ בלשון הזה השםזנבנה
 ממעלס כמענה השט כטהסיה כי ממעמס וט כשי ownin , כלמלו הלמיס כ) טרק המכנסכטירוף
 ונרקיס רומשה )צחה המי1הסח סנטוס דמם ע) המרקס )16הה 1)ס יעטה , למסיס מעקה 1f'bינק)
 6ו0ה כעניני כמניקף( כמוחממנו

 הזורה.
 6 ומחט))יס ננס )16חו מקערים והם , )ס סמיומסיס ור.פע)יס

 , וט' ע)6ם"ס נערגי ונקרס סנ)מיס ממיני מין וגס , מע)ס גלוחה הפמפ טהסיס ככעס לוחוזמגי)יס
 פמ3 קפת 16 , טמא הו6 וט ויקמר פג) פימות עגיפ 6ין , 1)טס מתה סלת סייפית פסגה טס של .ע"כ
 טנקר6יס מ)מיס מכעסי bSh )כנס, זהעמר

'o~obSD 
 גרס ס6ומריס עד , טרוח )גוכגיס מימסיס

 יופג משפר מנך נורח הטמט ונורח , ,הב כמגי 'Ob נערה פורח גונם ופרת , סמול ,קן נורםפכיתי
 , הרני ממנוקות 0ו)קיס ה15לו0 63ומן והס , הרכה נורות וסגוככיס ntlrno )כ) מימסיס וכן , עלסש
 ס6)הוס רכוי וע3 . ע"כ , ספק נקי וירמג עי) הזכוים מן דבר ע) וריכוז כו,כיס מלמטיס פסס3פי
 כמעפם ofn , סם) כ) תמונת Db~1 6!) "ח0ק( % סמולנו סמכם כחט תקדם היומון כין )וסגפהיה

 מס ע) )הרוח הנססי קוהו טרוח olcw ~היו , שתומט התהדס trtb יט פסו נמנ6 ט)כ)ר,ליטכיס
 סע1)ס ע3יהס )הטמיע הנורם )פותה שכריס והיו , ר,מטייר הנססן )6חו יסחמ)ס קדמת סיוהופמפס
 חכני0 כ) והנס bDbl Oh1h )מ'( ימוקדו) 6פר ~hi(o חועכו0 וע) . ע"כ , קדמון המפכו סאה מפוחומס
 . אלהים כ~ם קוראים והיו : וט' סכים הקיר ע) ממוקם יטר6) כיח גיוסי וכ) פקן ובהמהרמפ
 e'o5h 6ין , וו") שפסיס, )1 תסיס 61חס )טס )ך יטיס סו6 פסוק ע3 פמ1ח כלסח סר6כ"ע טכמנמס
 תפס קדודי 16 , שרן ס' מעפי ילקו ייס ע) כי , סקדנטיס משכיו 16 הנככד ס0ס רק המקרפ3כ)

 % כמו , השכדיס ממפנה קפי ככס הכחוב דכר ע"נ סשotOSb 6 וכ) , גללן 6)היס משעיסעופיס
 כגוף כמ bst נוף פקינו מס רק otnih טס ככ))ו0 סטין )טיעחו גמפך btO ע"כ. סרכים,מנניס
 המגל יעם ע) כמגס . השכייס ממסיח ע5 ךעש פסי יסיס ;ODS1 ע) כרימתו ולפיכךכפתור,
 )~ל כי16לו נכו) יר0יכ ;ן וע) , כגק( ים כסיותו ו6ת נס ו6ף כמ כ3 ע) 6)היס פסיכפר
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 ידהכוזרי רביעימאמי780
 כי , העולם את המנהינים והכהות , הנוף את המנהינים הכחות ברבוי מתרבים,דהם

 התנועת כח זולתי טבח באה היא וננועה כל כי , התנועות לסבות כנויהכחות
 . מתחלפים בכחא אנל אחד בכח רצים אינם הירח ונלנל השמש נלנל כי ,האחרת
 הצץ שלא בעבור אם , האלה הכחות כל באו ממנו אשר הראשון הכח אל פנוולא
 אם כי אינה ע"כ ושהנמש , אלוה המכונה הוא האלה הכחות קבוץ בי וטענו ,גו

 בעיניהם רחוק היה אך באלהים שהודו או , הנוף את המנהיגים הכחותקבוץ
 חלילה , בט שישגיח שכן כל ?יוקעני ומרומם נעלם הוא כי וחשבו , עבורתוושתועיל
 , אלהים אותם שקוראין רבים אך אחי דבר עובדים היו לא כן על . מדבריהםלאל
 בשם אם כי אינה היתירה והמעלה והדייקות . חלוק טאין הסבות שכוללגלל

ש
 יועדהקול

 את המנהיגים הכהוה ברבוי סתובשזהם
 מץ כמ btebt כס טכ3 וסכום , וכו' חזכויתהגוף

 - ' ' ער,ו01 . "עכס "היקכשוכרצקי

 : נס )דגר %רך 3מ 6ין כעומס מכו6ריססנמטכיס
 עס ע4ר ס!6 . וט' בו הורו שלא בעבוראם
 כי וטענו : וכו' (nwa otoSb 16 כך 706שמרו
 נערגך . וכו' ג"כ ושהנפש וט' הנחותקבוץ
 ססנפפ נמו כי שמרס , ס6)סוח ענין שריספסוח
 נשרקיו סר"ס ידגל רכש מכמש ns)tpn 6מ0סי6

 ככס , 6טntDD 0 )כישורוי,מוקזמיס
 עגיי

 כנסוח
 יכססו ר,פששס %)ו . נכף סכמות כ3 מקטןשנס
 מסטני, " פ' ממורס כוס hit'),St ורר 6סרבדמיון
 גכ) מחפספוSan 0(S כמ01 טכ) ולע"פ ,%מלו
nlhinw, (נמין מיומך 6מן ;וזג כס כ"כ יסים 6כ 
 כט ר.מני6ו0 ט , ה"מז הנסס כגמש געטן6מ7
 קר5 וט דלך וע) . ע"כ , שכלט כמו 6מדג6'ט
 ו% . נדו) מייס כע) כסס כ,os~o 1 06בספון
 וסקסן לגוו) סעוגס סכין סט)ס סדמ'1ן יסכיתוחמס

 ין26נמ2נווגב 2מ 22נךכונ
ah, משמן סו6 י0' רגם3עיס מי סטת ר"גרינ ט 
 נסי לו , %דס סדכלי ס;0 )דמיון ש3ס, ט3כרוש
 ס ,א ~p)pt1Dצ

 , )6דס Sib)o ךסוקנס
 %ר %'% . וט' שכולל כלל : וכו' עליו.ישופע דממי מנד) סגוף מן גנד3 וסו6 כנוף כס 5יומ6טר
 יכיירו hS כ, . ולוק טאין : וט' SiDn כ%פסד

 נחמדשצר
 לשוגיי ס36ס,פ ר') . מתרבים והם : פסגות וג) מגמוםג)

 את המנהעש : סגהש יה ש . הכחות laha~ :שיניס
 גריס ~(othin ותמוח ר~ג וגו' , סוס( ;פס ל') .הגוף
 את המנהיגים והכחות : 15חן סמוס'נוס nt~wo 'רגוגן

 פושק רמו גן נחש ומ! 6(ר סוס סטטוח וגו' .העולם
 , 6ופם )פ:ס'ג (Ph סופטיס פסוח סרגם ;' קומר ,סט~)ס
 הכחות כ' : מרס גכ) מ)ג1ס1 6(ל 6הר רוס ג'ו ג5ן!6'ן
 whn געגור נסס סניפ וגס ו', . ההניעות לסבותכנוי
 גר' וח,ועס חטטם )כ) גמי (ס יק גיוס (סגמוממקמר

~DUfi' שחילי, (6'5 גמו סגן וגינן 6מר, גם מהדס מנוטר ו;)נמית 
 מגם רגופ גחות (,נ16 6'6 גן , mh מסטעס כמגיוססטטוס
 סגם סו6 6(ר ס(מ( סג)ג, גמו וט'. השמש גלגל כי :6מד
 סרגם סרג( , נוחריו סירם וגר) סעודן )סויוס נר6'פסיומר
 כס כ(מ( מן nlhle טסגופ קמרו ונגר , סטותן נסוטתנסנוהיו
nt'xoכיעס סלמס שנוח גי , סירמ מן מסוות פסגות 
 סר%ומס מן סרגס דמו 6מ,ס . )ג) מורס ווט ,וסיונס
 פסוס %מוריס גרו וגגר , m~o מן וסורח סקורססגס
 ()ם סל,ו,וס סמקג,ח טויסס גמי6ס ,ס! ונס , סיטה,ס

 שרפש גם וגס ממיקס, גופי (מס מס גרי מעמיס ולסמ16מ
 ספריתו גפרנו ויוטס סטמס עי רסס ;(ישימו vhn,מו"נ

 )סיד ימיו שגריס גס , גלגפ יוטו מסגוס מים ג) )ס6סי
 ט מלגיטו )6 סרוס 6!ר נגד וט נסו וגליל , )וג1;'ס16
 נ)15 וושי ס,ש6 כגטי פ'י מיס יגס , קיי )6 16 מוסשם
 טייפ (,י,ומ שם וטרח , )מוס סוס סרנינו )6 גס ,גמ6
 נגיש סו,י6 ונגר , מיעוטם מממס לק ט6 שס טס הסא
 ס:שפ מן ג6 סש6 פס גפי כשגוס 16ר גמופ גי גנסיון6מר
 שף מ15ח ()( מן 6מי ")ק וק 5י,1 )6רו !מנס%ים,
 בכח רצים אינם : %רן ס) ;(ווים סלמס 6ור סט6פמס
 , גס קגוטיס רסס סגר) %ו וכס י.פיומיס גחנושס .שזד

 וטכסיס סוגניס נסיהן ונגווס ;מ )סס ספחן 1טbw1 , 6 גג'נס יקרס יסגלן סו6 גגונו וסט!)ס טגנ)נניסשסנושס
 שלש געבור אס : סג) סמנים 5מי גמ רק ג6ן !6'1 , )ט סויפו סוס גסיי יגלו סי' וע) יקש *ו וע) , חג)ספג
 : גולם ג6ץ פו()יס ופסיס סו6 גסס סכמות וקנון , טעמו גשי 5)וס ס61 גס (ג) וקמרו ג% כהמוי גפר! ק,סס . בוחודו

 6ן , פופ( טוץ סגיט )6 , גשם סרגס וסמייגו 6מי מגם 6ין מסאג') )גוסיסס (מה (משור . וגו' איגח ג-כושיחופש
 )5) עגויס ג*וג יגח 15 יפסוס גסגס ירוח '( . באלהים שהודו או : סנ41 6ס מוסיניס P1fi1 מכמוס (כ)קמיו

 חמפווו %וז3 י? . שיורנו וטרומם נעלה : 6' פמפמו 6' (גסימן סגותי ספי)וסוף גרגרי נמגר וס(גמסווגידיטקו
 ffm א סיס ונחולו וומפוסו ם)נוז) שכגיס סרוס ~1Da . טדבריהם לאל חלילה : לוחי (ידפ מ6תפ נימסס!6
 פסתן וסוס נ15ס (וס גו יסו% )6 6(ר (ס5) !,מט ממרון ,ס סיס (6ורגס סו6 ווספון , גוו וי(גימ נוסט D1'Cגמוע
 גפופן גוס ס6ר;פי הגר . גיס '(נים ל6 המו"ס )פקיי וישנס מגזו) גחסיו גר6ס 6(ר יזו נסוע) גרו )דפפ שנסל6
 סרגס h(nto ('ם קמרו 5ן anh, נטיס מודים סג)ה' פ) מוסי וס . וט' אחר דבר עובדים ה'1 לא ע-כ : 6' מפ6מר6'
 געוש ס,!זווס שפיס 6% וג) ;שגיס שגייס (סי' גש גש)ס, מ1()'ס לעסיס סס ימי שמיס וג) 8פכ סו6 וצם גחאל

סקימוניס
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השזרי רביעיטורספר
 הוא , יתכרך הגא וא"1 היא יו"דחנככם

 נחמדאהלר
 גסו 16)0 8),ס ס"מ( סיס :גו . חלוק מאי! :שתעמיס
 8'פ (המד גרסות 16)0 סיס 1ג1)ס , )גת (גגויגייועק
 , ע,)ס גימ' ומוכות ג1;גיס סוגדי עהטגת היחס טוטםייתמר . גוה גססכמה מהחג וסעו)ס , טופ) (הגירו מס )פסו)יגו)
 סי,' גמר 6)ס1תו גני 6רג הג' וס5) התוש כותתומפס
 סיס , מלגס ~ett)P נמוגת לעקור וגו' ס' שגיגפ6מר
 וקילס , שי ט) הריס 6)ס.0 )ן 'סיס )6 סטנ'סדגוי
 פני ט) 61מר , 0י51 גזמן סטגו'ס PD1 כפי מגיסנלסון
 כ) וע) , העלס גג) ומגג ה1)ן ידי DilP1 סגה, )ומרמונס
 גסי "סורג) 1מ6מר . tluS)n הסיס וקין 5ני מס וגםגם
 (מממת סמם() רג.ס גלשון 6)סי0 )קיO)tu~ 61 גלהטי
 וממפרס סטור ~דו )ו 5(ר ס6) וקרץ נך , ימדיר הגמ"חג)

 ממפחמם סו6 גרמי , h(t'o , מטה גפי סגפת גג))התמם
 ג1גגי0 סוגדי שסמון גריון שמורג) 5)כיס גמו סגהות,גג)

 גנפ' t1Dh )ו0 תומס . ימדו יכרח ג) קנון שסם1מ!)1ח
 )6(הי קריתי )6 מימי יוסי י' 6מר קמת:( )ד4 גתגי ג)פ'

'nah'ור') , גיח טיקי (סי6 "יר('י , גיחי ירטתי 6)6 וגו 
 n(cut (סי8 גטג1י ופטו)1תיו מגיח ג) (ס ע) 6ותסטקר6
 בגיס ג)(ון הסיס מס" גקרו6 סוס חטוין נמתק גד ,סג)

 והטעלה והדייקות : ממת הי5,1יס סגהות ינויגעג1ר
 המורס 1גדקדוק גןי1ק יהגרך טמ1 )וגור ג:;ר1ה .היתירה

 כי אינה : גוה סכמות מקיג1ן ניחס יהר מטה ט)נ'כ
 . נושע שם הוא ה"א וא"ו ה"א יו"ר הבכבד בשםאם
 ר') . במרות אל.ו רמוז : );גי8י0 ;ודע ס!6 סוס כרסר')
 רמזו נורע שם הוא 6'י . יג151 ממזו כסיות אגפיתג)

 (היו מם( 'ייסר ס) הונח ה,ס ס"ס י') . במדותאליו
 סנג61ית גרמיוס 15תו ומגיייס ~o'cin גסינטת 16הוייועים
 סט1)0 מנסיג 610 6ין ממנו יסרגייו , סיומניתוגר46ן

 הרס )נזי ~חותיו ומוס 1ט1;ט ג1מ) סטנע, 1מ(;סנו)ן')גד1
 סו4 ען וסירטיס סמוקים וי1דפ כ6ד0 גני כנוזי ט)1:1גן
 וסג) וקין ~1trhl 6דס 16ה1 הגיר וט ונאין , הדור1חג)
 , הריכס הגיס סוגי6י0 וג) וממס ויעקג ידחק ו6גרסכונח
 נ;) מהגוהר וין ר1ה,יה גרטה (גיתו גגון ר61'0יריו
 גסס חגוי גממ:נ1ת )8 , הנוגרוח מ17היו מזיעמו ;גי 6) 61,ן 5מד hlor ממיט יורע,ס סיו 61)0 ,מטה
 בטקום לא : גבן סופעיס 5)ה1ח סרגת יט גייתנגו

אחד

 במים לא , במדות אליו רמוז גודעשם
אוד

 יוערהקי
 6עכו , סקדסיס קרפ )כין קדט וכין )ט) קיםכין

 מכמונן כ) ים נקמר כקינו ,. ;וכיר e'olb כטסמהנו
 )מל* קרוב , ימסכו הממס)וח כ) טמרו עניוןומוס)
 6מר . וכף ומדייקות : מוכרנו כמו הרמכץ גולכיכר
 הסס )היוהפיקוח

~ro 
 וכעכס. כדוקך עזיו מורה

 כ) , b~D ("11 פרק כרונסון המורה ןכרי הסוכך
 הכעו)וה, מן נפריס כנס נספרים הכמנמס ית'טמוהיו
or1יו"ר והוך 6ה7 ס0 5)6 , גו העכס סטין מס 
 נקרש orSt , יהנ' )ו מיוהן טס bton ה"6 61"1ס"6
 הוראס יח' עשו ע) יורה סועת עגינו , המסורסטס

 רשו נורע שם : וגו' כה הסההט1ח 6יןמכוללה
 כי כההמה סטעהי עיני )מרסה . וגו' בכדותאליו
 6ג'1 רמוז , העכס סס ר"ג , הגורע הסס ס,ההכונה
 35 ס' ה' 1nbS ט המחה'1ח עמרה כטקסכמדוח
 המיד )נגדנו orn הסס סוטו כי ; וגו' והנוןרהוס
 1מימסינז 6;מ;ו otbnu ועטו , 6,)גו כפרע איו)רמו,
 המתיחס bs("P קטון תרופה תטוס ושי - יסים, כסגי זה ע) דכלנו סקנס וכמו וסח6ריס המדוחכ)
 , וו") מדית סי"נ 3י"1ר ע) הס6 סרסה 53מרו)זה
 ויקמל המרג)יס דור ע) מסה כחסות הסהכ);ווהזה
 "מרוע שיו חסיינס ושמרוח העכס Qp טהו6ה'
 51"1 ס"6 כיו"ד ה' יקרתו 6טר סמו וזה . ע"כ ,וכו'
 הכנחי כי , נוום Olo ס)6 "הד כמקוב קינוה"6
 ט5מר וכמו הוה, כטס דעה '1ס'ף )" 15חו'ודע
 ס' 5ח 'לעח' )6 כקוק "טמע "סר ה' מ'שרעה
 והסף) 6ןס חמדנה עימך כקטר (or והמט) ,ונו'
 טהרן היות, המסיב 'סכך כי נס , וט הו6 מ'ע)'1
 טהרן ועומד מונח כמקומו 5))ך pbDO טגן ה1ר,15
 מ5מ'1 הגדו) הכהן הדהו 'וסב 06 6ך , וא' הו5מי
 הח"ר ג ה)6 , ס',דמן ח5ר ortb לו הסוג16
 ה6הך (elpn הו6 כו חח6רהו6טר

 . ;71ע ס'ה ט)"
 מרין ונכהן טמות פ' הרמנ"ן טכחכ )מה קנתדומה
 רק 'זוע 5'1;1 כ' טמו הכחוב 'וכיר )5 , כנחטכס
 טס onb . סי; , ננהוגחו גככ7 סהו5 הכנו'מן

 ע) ספח 15ן )טמע עמרם כן להרן 6ה ידעך קמרי ט6ס מ)ש;יס, נודע 6חד כמקוס רק 6ינפהפנס
 כן להרן זה hto כי יקמר 5סר דכר המטיכ ויטיב , שנסח 5טר orn הליט מי נו כנגעך5ה1תיו

~OnD 
, 

rb5,)ך )ודם טה": מי כמקות )ך הגין עפיו המזלה טמו 5ח . Sp, מוטך עגנו 5טר 5)הי6 סס וט דרך 
 nlap ככר , 6)היס טה61 יסיגוך הממסיר הו6 מי )ס5)ח ו5ס , ;ודע היה ס)5 5מד נמקו0 ה61ג'יין
 הנקרך כענס ידיעס )ך p(on ו)5 טיוחיו ע) ס"6 61"1 ה"6 יו"י טס יעפה 05 5כ, . )ט")הך מסחסוכה
 ר6וכן ממפח יונן 5סר טהרי ,ס 5הר ט'6מר מה יביע or 61) . )מון מענה )ך יחן 1)6 יוסיף )6 ,ט

 ההטוכס )"הר נס מוסכו כפיחן הכפק תוה מיה עויין ט7עיס היו !6 ט5ס , ע)מיהס קמחהיסמעון
 bff~ 1"51 יו"ד ס0 כי , 6הרח כורך 7כרי1 כיקור ע) והעמיסני רום גי והכל מוגר ע71ני 6מנס .כמדיכר
 );קר" ועגמי גודע טס הו6ה"5

 ולויו דבריו טמיעת ידי SD מיוהד iQIbJ קנונו עזינו נתלרסס טככר , כו
 דנרע מטמע חי 5)) 5ך o'fnlen 1eb ;וזע טס מכס 5מד 5)) וקין כקמרו ג' סימן סיכ6ר כמו ,וכו'
 העושן 6ת hlon 673 6,)1 וקמת 1DD סינר orl כפי נודע כסס קוהו קורץ והו6 וכו' ו6,סרהוו1וייו
 , כהס סיקי5הו והטמוה המדוח כ) ידי ע) כיהוד t'Sb ט;רמוו הו6 הריע הוה ono ושה . ע"כ ,וט'
 הנככב הטס 5) )רמוז ככבס הכונס כי , וכו' מדוח הס מהמט1רס הון ה3ור5 טמ1ח כ' סי' 3ס:' ס5מרוגמי
 ה5)סיפ פן 5סר nlSrt טגכיס טוגדי העמית כיהר )6 , גמזוכר וגו' ו,11יו דגורו יזי ע) )נו הטזעהוה
 וטוי דבור יזי ע) כימוד מזע ע) )" ן ודיין SnlD פהו6 מי SD נכתם מולס כו)) סס סהו6 דכרס,יכ5

ג6מ1ל www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 9ההבוזרי רביעימאמרמ2ר
 כאילן . בהתיהום ה' ונקרא , בכלל אלהים נקיא היה כי . מדע היה לא אשראחד

שאל
 יהודהשי

 .  לדקפ ס' יי  יקריי "יר יוכבד מתי  וה הו" כ'ישמר 6)יו ילמ,ו 6סר ;וזע טס גהס 6ין ונשק- ;עחמל

 , מרע היה לא אשר אחר  במקום לאח""
 פרט סי מרס כ"י כ%!  סט hlna  "לסיס  (ocרל
i?1b

 כקור"
 בכלל אלהים נקרא היה כי נקרו ,ה ע)כשיו  ')ה וכלוך . סיכרנו ביי  תיוהדיס 3רכריס

  לסירוס טכס סיסכיר ומה הו'. בהתיהדם ה'ונקרא
 יניע c*O )5 הר"ס1ן ס"ן0 נ' כימן למרו הו"ס,ס
 )1)"ה'

 )ו 1נחגרר 1ג1' עמו דברו
 מהו"

 העונם גורף
 טורני 1"ולם . טיב" כתי סכי" 3תקיס מיסרייוסה הו" כי , וכי' ס' "יהו וקרת וכירוה  כדביר )1ולמ,
 ס3נהי י3ת1ירה ס' 3יה סטר "ל cib' יה3" ריהשוהי יהטי בחדוה "ליי סיתור מיורט י1ס  הסס לשיעותד
 סגונס "תההכעליה'

 נ'ן  סיפן סי%ירו  תסך  תהיי
rriהר1הייוה סיורם תכיייה "!יי ג"כ יקרש תדוה כי 

 סיפן כיני עגינו סויירנו רוהגי רק מנססיפיכיירוה
 סיכך כיו לכר ית3'  כהייו  תטפכימ  כלים  ויםר',
 יחהז יפריוה תסיעס גפים , ג'  סלתן כך"הר

 "זהו ריויס טסיו סר גיירי מס סיביר כתו34י"יס

  כחטראוצר
 ייסקרו :פפפלן גלגר ה י6 ר'ל . ניע היה ש"אאהר
 לטלול ג) 'י1ר לגרו  ~htoc מורס nwnht כל סוOc~ 5לוס
  גמי סס'לוגו;יס דטפ לדלול גס יך 5לו , מ.ס יטוגן.דטפ

t'e~tlhט'י :יגיסו :6ט'ט , להריו והנמ:כיס eotnvhl 
 מדע טיס )6 6ע('כ , 5הד 5) רק ג6ן rhiבפ')1כ1סיוה

 יתרון לין unlh '1וע :ענו olln~h 1ה'1 , גמי1היו16)ס
 וט 6הר גרגריו ג;1;ר , nclti'sh טמע ו:5י לחוגעגוז
  טעיקר מ"הן , ג)) ססס וט יזעו )5 ה: 1"ך . נ'סימן
 ~c)cnI D3D יכל ויירפ ,כנוט ינוטל פיוס :מ" פלשהתו
 . פפ5פר פוס ע'י גכיפן גו1גר ריהו'יה ירסיס כ:ודטמן

 ספרופ פגלי י5הריה יתפוס גי , פתיון מיי נ,דטיי"הר,ה
 היה כי : יתופרו( פופ וי'ה י'נ  נכיפן גותי יוהיגיוכיס 15לי גי'ס5י לסוגדי ורומים גלל, סתמים ל" כתילוכ:1גרוה
 ההלן וליתר . בהתיהרם ה' ונקרא אלהים בכללנקרא
 סרגיס ודייו גטולס כ:ר"וס ס:ט,ל1ת לגלל הלסיס קוייםסיו

 DD 5חי ג5ל מכויו י:י4כו:יס כוכה וקף . 3"רןסיכ4ס
 6י:1 יטולס יויופ וגל , יירט לגנות 'כולת כקן "פרו orכל
 יו6 ס' קר'5ס 5ך וסמג3יס. יולנליס פפבלת לסירק

 : פפן גיריטס רק :גלים גר5יס ל" וס ופן , לגוונרולוס  וסוטי 3סילס יור,יס fitniG גיל מפצל בלו ר'ל ,גיחיחדם

וב"
 כי סליו יפתר לי וכלפריי יה' "14 ירמו ייטללו ירו ט! כי יורנו %סר  סררך יי ט! רל"ח שחף גסססרתו

.orbl~רכר הרס, ע"י  המנס כי( 
 ההו"

 % !רתוו 4 יהבן , ומ,ה,רו לוחו ומייה טסו ומזכר חיו הנ,-5ס
 מתרוה כי , סיס סי" סירת  סשיסי הנייין וסי" , הכגרס ררך oc  כ'וגגלמה

 הסו"
 כל גס . יחורט "!יו

 יסך ס%רוה ס! פיסל דל" "י"ף סס הה . ה"ה סכתס ו!  ססכהחס יטליפי יפס ימו "טרסדורית
 הים כן וט) כקמור, יה'  חיו לרויו  יהין יפ יטל יפל"וס  טכ מן נרהק1 הו5 ס'כ", כמו ודמיסןכתשים
 סוף "סהיס וע"מו") , ז4ח "סף  כקס וךלי (DnC 31רכיוהttSh 11 ייג" ר.נכ3ר ס' פס )וכיר  "טר המקוסחככ)

שרק
 רגריס סס מהתיק ר6'הי , 5)1 רגריס טל עילוכן מפרין ט) דסק) גנוי יהוון( ברפוס ס%'! אמר . הגה.הי(

 1גטנול , הלכר גס' 11') . גג6ן סגורי ;111ת 6מהח ט) י1:ק4 מפס 6:ר 1.) (hlt('D סיס גס' טמ,5הי מס ,5)ו )יבקם
 הפ51 ל6  כן טל , פוסהיס להרי  גשרן כתו כפלבל סיוכל , יפ3ריס ,לעי  ::ו, סנגגד סטת יק )פרעה מסס סויר )6וס
 סניש פ' ידפו 5:ר  כפסס OC3 )דגקס מטלקס סגיה )5 כ5ג1ח סנה וו'), נהג 61ר6 )ס' וג:יי1:ו . טכ') , 1ג1'גזו) גי ידעני טתס יהרו 6מר ט'כ , גבס :יסיד )5 סכל  סלילו וסגה  הלרסיס פיטה פל יייר  י51 כי יסלפ נס' יוכטסם
 5פר פסי ויופ . (orvn סחות 'כלו ס,, ו%ו:סיס קויות ולהים פתל פולס הולרוס לסוור פסי יכיל סיס ט'ג ,בטויס
 לון 5פר כ5:ר , טיולם הנכיר  ססס :פי .1דט  ירך ופל טרי 5ל hlu :פי פרפ י35וס ירי טל כי וייטס , וגו' מבריספני
 )מ:ס הכלכיס 6יר וטופ 11'ל, מס כסי 1'ל  ויר%י'ן טכ'ל. , cct וי לייריכ :לחסיך וסנה ס' 6:' ימריל כוילפור
 י' ויזעו )ס;)י6 עמסם עומס "מ גו ג' סגדו) ~mnb os ססס נסס והוזיט , ס' 5;י ע% )ג;י לנעי ולגן ,סחו)ר4ן תמי מישח נסס ((hw )הס ;ודקתי )6 ה' ממי 6ג) , )גבירי 1טו1ר המוות גו :1דז 5;י 6:ר יני גיח )5גוחנלשתי
 נך ג) ויגר יורט טס ס61 סטנם :ס י') נורע, שם ההן גומרו מכוילי גיגי' כנריי וסו . עג') ג), עוטף ס'5וי

 לא . סמ1סהים 1הי1ס סייי טויי כפריס וריי . פרוסיו ירי טל :גל גריה 145 לרת1 יפרפו t'c(? עז גיהוולגתדוהיו(
 שד ~hut רגמו גמק1ס, זגג) 6';1 ייטוס סו5 גי , מקוס גימוד ע14 )ומוו ,1ג) )6 :6מ,ס גוס י"ס . אחדבטקום
 6ח סמגס ~oc גגות (DDQCfI 5ך , מ);,יס ,ווט )e:nh 6 הגה 1ס נוי ר') . נודע היה לא אשר : וס גט'גיגו'1
 1ג6וח סמחרנ:1ח Pto~(nt יזי ט) ePQJ1 ג;)) 6):יס oc "ס ג' נטיס :וזע סיס ל5 ב51ו  .יר: , :;)שהיו ג;)ממיס
  מסכל מחס נו6 )סני גטו)ס ניע :סיס מטס , 1ג1' יחיו ושמט ;כ1ק ט) 'הרו גר' hlr('u ון') . ממיקס 1כ::נהסגי1)כ
 יחוו :כיס הסס ow~h הוגיי , ס' ס11'6 ג' הסיס, ע"ס 6:ר ועת 1ו'),  :ס כפ3 1'ל  1:ר%י'ן טייל. יו,%וריב
 סרג נוגר' נ,;,ס 6:י 1וס . טג') , כ15חוח שטו :גו מיס כ" טח: כפוט יגי1ל ג:מ1 , ה' כ1,.5 1:י , משיניסיוזט
 ow)ht, ישי י5לייס דכר למכיר חיך  וקין %"ופ, ~ntrhll ODp גן'  סוגר מכיס :מון הפס י:.ס  ומה יקל, :םי'ל ~f1hl פרפם ג'כ ירקי וכו', ולנריה וזת יייל .זין 5דם ,ותו יכיר וי  וגרוין 1מ': . יסג: מ:;:' :סודר גמהימפו:

 חפש מקס ג)" ס', % 6'ם לריחי הוא למיס 15 גן 1ס1).ד 1ג1', פו גילוי ס:ס גח טוו 6דכ ;גי  ב% יפייר 1סוריי
 גי Oswi ,ודע סיס )6 ווט , 5)כיס ntstr יכעס )1 :6מי גטג1ר מסס גזגר' 6הה עעס גי , 6)היס כמק- הכס )הריוחין
 : קנ') , otltrni D'WDlnשט
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הכגזרי רביעימאמרספר10
 או הטזלות או השטים או הירח או השמש , לענוד ראוי אלוה איזה השואלשאל
 אחר לכל כי , זולתם או הרוחניים המלאכים או הרוח או האש או הכוכביםאחד
 , ה' התשוכח ותהיה . ובהפסד כהויה סכה מהם אהד וצל , וממשלה מעשהמהם
 ראובן ממלת יובן אשר אחרי , ושמעון כראובן , נודע בשם פלוני אומר שאתהבמו

 אמר : עצמיהם אמתתושמעון
 נחמראוצר

 וגומיתה נהירה . ובהפסד כהו.ה סבה מהם אהד1בל
 מן מתוגגיס :מס :י6ס 8)0 1כ) , סמ1וגנ.ס 1סיר71וכמיחס
 1גמ'ס , 6יהס סתמת הנ)נ)יס ח,1טוה ע'י הברנטסס.ס1יוה
 מוונג ג) התגה כשה ו' הסה כשט מספר גפ.דסרמג'ס
 ו;) , ההנסס סגהו מסק גיי הללכד וכן , הג)נ) סג1גסו6

 ותהיה : גרייט הסמים 1גוכגי מרוה גה:ו;ה ק:1ר0הוכעס
 כסו : ממט גהיג:1ה :צדע הסס ,ה נומר . ה'התשובה
 גלמן . ושטעון נרא1כן נודע כקם פלוני אומריראתה
 יק וט פע) מי 18הו הט51) )ה:.ג הנדס גירן "6יןנמו
 ,ה סק) ר15גן יימר )5 כי , )1 1מס1יכס כקדט סט,,,יתמו
oh610 )5 6ס , ,ס ה51 מי תיר ה:ו6) 6ין: cc ודע, 
 ק) מיריעה ס' סחיו) יהגן )6 ו0 ומסוי , 16ה1 י1דעיסזה:)
 כה61 )ומר ה', עטן ה!6 ;ך . ;ורק טסו6 מיהי סט,סטס
 עדה ג% וזפ , ~elh גני )גהיץ nlc)~oll גריסקדט
 . 11P~al כראובן : tm~h 1סוסגס, מופתיו ירי ע)':ר6)

כמו

 יהורהקול
 )עכס סמי וה כהיכ רמי לניה שברין 5)1טיק
 כסגיני )6 הקוקס 6מר , ןל )ור וגרי ו,הוכהיכ
 כ5)"ף ונקרץ ה"6 כיקד )כהב , נקרץ 6;יגגהכ
 ה61 ןמה 6)"ף סס הקמה הגמי 51:) . ע"כ ,ז)"ת
 ונמו , ה"6 81"1 ה"6 יו"ד גסס ומסגן מקדטכיה
 )סכתך מגון ע) מ' סער כסה ס' העקידה כע)ט,כר
n:pb'5י"ף  גסס ככהן טכי1ן כן גם ויתכן , 11") וגו 
 הזה טהסס הקכ!ה הכמי סימרו תה 'ויד  נו"ןריס
 ס"ק, %1"1 ס"ק יקר לטס  יפפכן המקזת כיחהו6
 , כירן למנחו פיין מפי פל יפקרפ 3יס  סיסייייער . 3פ1"י ינו' 3קרגיי %ריי יי  ילי %לל עייר,וכיר ; נקינו טפי כי טייל וכמי , הפרוס ס3. הירוןכפג'ן
 סס טל מכהו מכון ?ו5 'ז"ר ניו דל"ח 5מף טסטכמו
 כקטר ה' סע)ח )סכתך  מגון וספירי לנפלס.יערול
 הטס 6ת טיטרס עד סקירה מייכ המגדף 6ין עט"ס,ג1ח  סני nvnSI . כ"כ , הנגון 1ה61 ידיך ;וננו )מקדס"בנ"י

 ענמייש טס סהו6 ה"6 י1"ך סס כי ההגר כונה O)ol . ע"כ , (SpD, הו6 סגיהם סע) קומר ו6נ' , ה"6 וניוה"6
  הגורות ייס ס' לגור פל ימורס רל"ת שליף  טס ע"י 06 כי איו הרמו 6ין , )עכס סמי וה כקמרוהנעכס

 הגכתכ f~lh 6כ) ג' סי' כקמרו יה', איו האוה הרם, יהיה ידו טע) המנ!ע ה61 כי , )מטיניס ה;ר8וההר1הני1ה
 היותו ע) נודע, טס קמרו otott . וכו' )ד מכרחי )נד hto הרמו כי , איו כרמו הו5 יו"ר נ1"ן 7)"חנקליף

 סס היה )6 בו )נקרץ ע1ס טס היוהו עם וה )1)6 כי , ג6מור 1תר5והיו ו6והרוהיו נוויו כדכרי l)'Sbמחטרסס
 , כמדות !ttSb רמו, ו6מר1 . הטסק6 נסוף ןנריו סיורו וכמו , ע)מוהו כעניני כ)) ידיעה )נו היות גני ע)טבע
  קים %יר פליררך יהרהר וכו', גירפ ריי ל% 5מר %הר  גמקוס ל% ישפרו וכו'. וכמריס גרייר fn~s4 יריפוי קרס פל ' ג  סטן t1Dh כייס מסט וזית . טי1כיי יפי י"ס ר:  %ליף טס ע"י פסיסיימ היי ולפוכסכס' יריי entb  וקויייס משילו פפמ  טסד3.ר )מטיגיס O'b1 מהיו הר1ה:יוה הנורוה כתבוע הb 61('? טסרמ,ענינו
 המדות ורכו נ' ID~Q ע)יהס 6מר סכן , ההנה הרומגיוח הגורות 6ג)ו 'קראו סמד!ח )ך וחךע . )ו קרוכ16

 וההכר ספדה מעין טמ)פיירוה לסי מדוח )קר15  סמכרימ הרוחניות טהטרוה דעתי ולטי . וט' 5ה7,הענס
 Dpon1 מהעדה טהו6 כעת 16הו  D'htlt ג' סי' וכקמרו שפרנס, 3פפ לגגין 3י ליסירסס חלן ית'טיגורל

 וגט6 רם כס6 ע) י1טכ )נסוע וסממטכה DD10 וכתה , יתיק יומין ועח'ק רמיו כרסוון ך' עד המלכיס 6הודן
  סס וכרי %הרי 0%1 ופל . ע"ע , וגו' Shprnt רפס יפר סירכגס סגסיפי  וכיס , )ו מסע) ע1מדיסוטרטיס
 דין כס6 ע) יוטב טופפ 16 מלך כדמ1ח 16הה ר6ה 6סר סננ1רוח ההמימה הנורה הנסתרח נעין הנניףוכקרוצה

 המדכרח מהגסט קרוכ דמיון רו6יס ubn כמס ;מhS 61 וכו' )והוחס b"bn כמזוח נמסוכ !כקטר 6מר ,וכו'
 טננגי סגד1ל פרח 6ל5 הדמיון  6)י דפוהו טיסים יתכן ל6 סדפיוייס פגי 'SDt %פרו עד , וא'  ססלס ה76סוהוך
,elb1 ורוחיי יפהלויסי  ספילס מרר יס' מפיי יולי כייר פררגיס סל  %רס 3יי לטפר ושסרר יסוכן יילל טפמווabלפפלי. כפי1כר וכו' יפיג  יימין יפתיע רפיו כרמוין די פד  סמלכיס ים ורן  ומיקס פספרס פיי% גפה 
 , ככעייס O'DIiD משי הינ'לוח  הס יס' תפייט גסס יהלויוס כפרות 35ל ג' f'D גפיי  שפרו פתין ימיי5י
 כי . ע"כ , 6הרח סכה נת,ע מכני והמנו כגורהו ר") , )כוו נדווה (ntbSD ועוטה הסך וכולך 6ור יוגרכמו
 טרורי סגע,יס מנועים מכני יח' הממירט כטס סח)ויוה המדוח מן וכצות גמטכוה ההנה הלומג'וח הנ1רוח)היוח
 מן וגרס גת6הר . וכו' הטלאכים או : חקר6גה מדוח כסס כן ע) , כצמור יהכרך נמט1ו מטמסיס כניסהס

 אשר אחרי וכו'  נורע  בשם : ' ג  סיפו סי1פר  ot:D1h1 מרכגס כסי סיון .  ודיוזנז 4ר :  וכרגו 5טרהפעם
 כ15סן בו הגקר6 עגם 5)';ו ויחס.-סס סיהוזע הי6 נויע כטס מח;5י כי , יכרחי 6טר סינר ה" . וט'יובז
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 11והכורי רביעימאמרמפר

 : ממעשיו עליו הראיה אך , רמז עליו שאין מה בשם אודיע ואיך הכוזרי אמרב2
 ברמיזה אליו רומזים אכל החכר אטרנ

 יהורהקול
 ושהרותע נ1111 ע"י ")ינו ית' התכרסמו כענק ,טס

 : עמעם התכריסומריותיו
 רטז עליו שאין טה בשם אודיע יאיךב

 טכסנו ין קצרה קנור 5מגס כי .וכו'
 מהרקבון )" ש' סוף המורה יזדכר , ית' ע,מ1ת1מסטינ
 כסטקיף "סר מי י0הכמ נקמר נ"מ ס' ו0ס .חוטנ )" מהי" כמו מני6וח' אמהה ירקו, )" 1";יטכי6ר
 , וכו' וידיעס הסנה קצור סטנתם הטוב ענפוהדעות
 סוס משין סוסת מספלו נודחס 3מקומוח גס .ע"ג

 כהב סוכתות מוכח 31ע) . מסטל עגמותעמיס
 ענס טוס יטינהו 1)6 6מח 6מדטהו6 מטני ית' ס3ול6 כי 3רור0 זעת ייעחי ,כ0קדמוצ

 ו)"
 וקין מקלה

 (s~Dln , מקרה 1)6 ענס ס"';ו 7כל מסגתעמסכהפ
 )זעתו וה1נרכ;ו , יה3' ככ1ד1 עכס מ1ד 1fiJbnממנו
 הכהינה סער ונהו , כרי5וחיו מצד מציתותוו)הטינ
 שככס ")יו סמנך רכל וטס . ע"כ , הס'גכרו6יס
 ע)מ1חו ע) ~fD 60ין תה ע1ס 3טס 161דיע6וכ)
 סוגל מה 'bib 3עינ' הן כי , blO or גי %מל"טל

 עליו הראיה אך כונתך: ביצול רוהככמש blpb"' נbs 6 ועהה , כמדוח Sb; רמוו )"מרברומח
 וטהורן נמש הינחו ;סיג מעטיו מ1ד כי .ט0עשיו

 )6 מנזם "ך , הח"ר'ס מן or ונוצח קיק סופםזחן
 גסס 1נודיעהו ")יו a(~fln ע)מוחו ממהח עגנעמוד

 הראיות כי , הרומנית ובראיההנבואית
טתעים

 נחמראוצר
 שן 611ש ט) )5 ססו6 ה8י0 ענס ט) מורס (Pth טקסג%

 : כק1מSD 101'1 6ןסמקרייס
 רטו עליו שאין מה בשם אודיע ואיך הכוזרי אטרב:

 במט שין )ונר טס סי1נמ 'חגן 6ין .וכו'
 אך : וגר :01 מט,מוח1 )שיג 61'6 וג)) ג)) otbי1זטיס
 5)01 ג6ן סי( ר6יס רק );1 6ע . מטעשיו עליוהראיה
 ,גרס 0סי),סו"יס עסו 6:י סחוטת וגטי , גג) מון)נמ)8
 ממטות רו5יס 60;1 מס מקד הנקרח , ג' מקק גריססמורם
 עומד גלינו מיוחז גסס 0וקר5הו טד וט )נו זי 1)6 ,סעו)ס

 ';רשו 6סי סמו 1כ ג' )ומר ליהו ייחס געת יטעהיייי
 תמגר יעת )110 טזיין ידן )5 טסגוורי )פי וסוך .גו

t1D%ו גמדומה , מרע 0ס( nf)a הידיעת O)th וק 
 : מסטיומ1ד

 ממג . וגו' הנבואית ברמיזה אליו "a'tD1 אבלנ
 ס' 6ת נוע )6 ט15ת1ו )מטבע חרגת 610תממגי,

 ססי)וסושיס עם וומרה הרק ו)מ גרנד, ממעשיו ור6יסוק
 ס0ס מ,י15ת ט) ר8יותיס0 "מז 5(ר ט6ט(ר D1~lpס.והר
 1)6 , גו )ומוו ודע ג' סמו חס )150) סקצית ט'ג ,ממשיו

 פגוש לזינו סניטס 6מ1ותוו "סיקר , 5תפ 5,מ11גן
 ל16 וסם , ממט ס:ג51ימ גהרגטס 16ת1 פסיגו "ס0מה6גוח,
 מי6יס סרגם )מעלס טסך ממס הרומנית גי6יסבתו

 1)סס , וכו' לגרפס 5)סי חמיי 5ומדיס 5נו 1)גן ,סג0מיית
 'הגנן 15תו )ימו געי;.הס יסב 0)6 ודלי גמוחסו)וגי6'ס
 :טרקו טדמית וב . מתעים היאיות כי : מ,ומדגסס

סם)פוח
 עגי) 6100 להסס )ומל יחכ' )")1ה הענס טס פיוח כקיוט כוגחמ Phn סכחכ מי ר6יה' orn1 . כ))ונס

 מס כסי מההןוגול6ח
 טחו"

 הרסמו קרימה ממפ )המנע , הנמנט מכת הגס סיכר )סיוה , נחענס 3ו 8טר
 ה15יר מקמר  יניק %ר ופה יפיפי. ברבור רכר מן  טס  ירים כזחו ההכן ט)6 ר,טגיתי לנירוחקויו
 , נפיפו הפיפר  coDln0 פ%4פ מע3 ב%פתס לייריו קדיפס פל כי  שלס , טס  כל ע) הי6 0ר6טונ0ט0סכה
 רק  ממוטטי ממהסו יליור פלפיהו ככהיית ט%'יני מהשר לסכדיל , יפלס  טמ blp;n  סטם כנהיהפיל
 המנס יהכרך, שיו המעהם ספ1ס נסס כגתו  כ%  וסו והדקיו. ntblino כזנוח התמרחו המ51טנכתינה
 סיחג6ר וכמו מהותו הסגת כהמנעוה שרה היוהו eP , ")יו הענס טס הנהר כ16סן ידמה כן )6ההדר
bp~b)גג) "מגס כי , ה;מטגח nbr  %3פוצ לרז*  ההולך יפקירי יפל  וקללי  טסייפי מסה כטטחיו  געה לש 
 , עזיו )עמוני כריס נטוס כה פקין סחר וכר  סטס ליעדפ וט לשיר, o)hn לרכר,מ לש יפר פפהםפ'
 nlono %פהוה פל יטמ  1ס סיורה מהוהול

 בפרי
 יין י יי  3פתויריט,  ססשרימ שי  מפרריי  סנדרימ

 שפנם . כתית  לפלגי לעולס Da' וס Yrn רקרק1 פליו %טר ספישלי סירו pnip יי סל יפפורפ  ODOסור%ס
 המכר "מר כה גי , "הד (ao(ll טניהס נחנכ"ו 8יך ר6ה גס ורלה . דור )717 וכרי  ו,ס "מר ועלו , )'יהיו וטמבל גר16גן כזומר , )כך סמנע~ח SD ממוריס סנ"רריס הסבת נעגין סו6  הטס ריי ליטפה  ייפןפפ

 י"% זה מס פ) וקולס . 1כ1' וטיעון כר15גן מרט כסס טגוני קומר ס5חס כמו ה' ההסוכה והה.סנקודמח
 . דהרי שטר שמסכת כיצירו 'כ" 6,3 , התכר דטח ע) טכס טס סגהח יפומהו תחנטו 5סר ית' שיוהרמו
 כשלסיס  ושרקי כריישל ייסרה רפת סייר , סיירי פסוס  מסכלי גוכור ושיה לתרו "1) כנהובסימן
 : *תכרך כמקו eiDo טס ככידורי

 6נמפ כי סיקטפ, עגודח רוס קבר תוו רפו פלי  טחיו  בותרך  לרסס סכיי ויו'. אלת רומזים אבלג
bSמע1מ;1 גזע OD נס 81ף , ענס כסס 1;וייע גימר nbr רמיותפ ההיה t'Sb :"חיו )רמו )סנ1כ) הקורט כרוה "ו כנכונה ה6)היח סהטסעס ירי פלבס  ססוררכי כרמי tf7wSI עש כי שרעי עגם נסס 

 8נ% הנקר"וח סרוהניוח ה1ורוח )תנוע כוה וטון , וכר ויוייו דבריו  DDn5 ת' 6נ)  "ן 3יפפ יכיהר 3ישוצ  טעט)ס מה ומ6 , הרוחנית ובראיה הנבואית ברמיזה bffrt . 6.ר ורקה וכ16ר1 הייםמקור
 וקמלו . טיהנ6ר געו 10ר"הו מטך נוטך 610ה bpes עקמו וסוך . כלמזר 5)ע הרמו יסים ידם טען ס/כגור
 המרשת ירקו כעין עין עי ו(ס ן O'b1 מוטה 6מרפ ע"ד )" , תמס כין )ועת' נו ר11ה הריהטה,כרטס

כרוחיות . - - --  
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הכוזרי רביעימאמרספר12
 הביא מי וכי . מופסדות ולדעות לאפיקורסות אדם יבא הראיות ומןטתעים
 אלא , זולתו וסבת עצמו סבת ושהוא הגלנל בקדמות לאמר הביאם סיהקדמות אנשי וכן . הראיות *אלה , קדומות סבות בשתי לאסר ; אלילים עובדי וחםהטשנים
 שבהם והמדוקדקת , מקוצרות ומהם , תכלית עד מדוקדקות מהם , נחלקוהראיות דרכי אך . זה אל אותם הביאו הראיות האש ועובדי השמש עובדי וכן .הראיות

 ולא , יזיקנו ולא יועילנו שלא באלהים לאמר הכיאום הראיות ודרכיהפילוסופיא.
 ואין , כקדמותו קדמון ושהעולם , מרייני ולא עבודתנו ולא , וקרבנותינו תפלתנוידע
 והזהרתו וצוויו דבריו ששמע מי אצל אך . אליו שרוטזין נודע שם מהם אחדאצל
 שדבר לזה כנוי נודע בשם אותו קורא והוא , העבירה על וענשו העבודה עלונמולו

b')e:עמו אלא 
 נחמראוצר

 6דיגס 6ג) , כן nl~hla , uth הגס יזיטת סו6ח)מוח
 1גפירס מות ורני 5) סיר מכדרן חוס 6ח מהעיטכרקות
 ג")ה1ס גמ5מיוים ר') . המשנים הביא מ' ובי :גטיקר
 נמו , ט1ג 1פ1ט) יט פוט) י( גי סי6מין וי( , מלהרמחל
 ;6':ירח

 (מו וע) , ;רם ממ);' 6ה7 :הלסו מלניי ענקן"
 סג1גג'ס ג' כ6מ',1 י"ס 1ט1גן, , מ'נ'ס ,ה הכ1נר'סנקר16

 מ) יקיות והג'ל כקהלו ממפה רק 6)ו )טענות:גוסו )" נקמר . נ,') , הראינת אלא : ס5)הות הסוהת1)1ה
 (סנ)ג) ס6מיוו 5:ר הס . הקרסות אנש' וכן :ס5מו,ס
 מסרגות פ'6 גימכ'ס כווגר , קימון )סיגך וס61 ס5)יסכו5

 הו6 גימר . גולתו וסבת t~Sy סבה ושהוא :טג1'ס
 . הראיות אלא : סמ!י15ת ג) 1נר6 כמ,,6 1ה61 מטרמו1מ,5
 יפי 5(ר עסיס 1מ1פהיס :גייס נר6י1ח טנו 5)1 גסי')

en)lhרטהס );י 5(ר . הרא.ות : 61מ;1ה ר6י1ה ריו 

-qlluna
 לעתרת מס י') . נחלקו הראיות דרכי אך :
 , )ךגי,ן סייג ע;.ת )6 מנס , היקיות מן סיזיטהסע,קר
 הסק י( 15 גן מדגר קין , )הס 5הך גה סר6'וה ג)1;6')1
 גל5י1היסס (רקדקו מסם יט . מרוקדקות מהם : Q'sנס
 רקוח כמס ההלגו גמם סג)וה,סס (th9~,GODP מחרינסר

 . תכל.ת עד : סיגי6וח מן הוגמרו ס6פכר, גי'61מו1ח
 ומהם : ,ג61,ה רקס מגלי כליס גגם כלפפי )פיג)ומר

 : cl)ht' (ג) גגמי:ס וכגלת שגרות גלמי .טקוצרות
 ס.וח OD )ומר רייס . וגו' לאמר הביאוס הראיותודרבי

 גיבס :נו סס 6ף , ס;י)1סופיס י6'1ח מס (גססטסמ1גמו
 )6) שגון מס ס5מר1 טד גן כ) )סנ)1ת ומגיטו פ4).ס,מש
 ס") גמ,י5ות (ס1ד1 ט6ט'; , גו הפנט גי טדי ומס 1טגד;1יי

 'ת' גקדמ1הו קדמון OA hm ;סטטוס )ומר חק סטרווקימוחו,
 6' גסי' הדסת וט מר' וגר גגי ג6:ר , '1'ק ו)" 'וט'!1)6

 גי 1ד6י . נורע י2ם טחם אחר אצל וא.ן : 6'ממקמי
 י1דטיס phc 6הר , יחגרן )1 ווט (ס ספ')וסופיס 6,)6ין
 1סיד,עס סססגמס ממנו ומנרקיס ומש (סו6 ממטעו רק"1הו

 הוגי6'ס ;נון . ימשמע סי אצל אך : "ס ו;דומסגגרו6'ו
 רג1רו ((מט וט . נורע גשם אותו קורא והוא :סיר גהר ס5( מחון דגריו 6ה טטמט1ו סלמה דת גט)יו6ומ11
 . וגו' SDP שדגר לזה כנוי : טיט גסס ;'קוהויתגן

 יהודהקול
 כמו , ית' ttSb הרס, יהיה ס3הק3)הס חסןסרומני1ת
 פהיו עד כקמרו 31פרע סיב" 3מה הכיקורסי1ט)ס
 וכסרו5ס כקמרו גן "הר' וגס , וכו' 3מ,1ע קוהורו"יס
 5טל ט3,ור1ח ההריימס ה!ורס הנסחרת כעיןהוכינו
 . כתעים הראיות כי : וכו' מנך כימוה "זההר"ה
 "מר , ממעסיו ע)י1 הרקה גי 3ק1ךמה "מרוכקטי
 מריס כשחס )היזח הסג!יוה כ%'" עסק )נו "יןכי

 nDTJ )ההיזיק . לאפיקורסות : עיוננו דרכיכרוד
 , במקרה היה העלס כי רמס טהיס היונ'"פיק1ר1ס

 המגר והזכירו מהסני י"ג ס' סוף המורס סניגורסמו
 . וט' המשנים הביא סי וכי : מ' סימןכהפיסי
 : נ"מ סי' גר"ס1ן המטויס עוין 3'"1ר )גו קוסכ3ר
 השמ"פ עוברי וכן וגו' הקרמות אנוכיוכן

 סף מטני הכשר קים ")ס );! . 1גwan '1ועובדי
 ער טרוקרקות מהם וכו' הראיות דרכי אך :ניו

 "מר סע!'הס וההג'ונ'1ח ה!מ71'ומ הס .תכלית
 עטיך מטחן סה"הי מה 1ort '"ן סימן ר6ס3המ'ס'
 טנה3רר )מה כי , 7עוהס ע) הסס ומנשחמהפתי
 הונטות 3טהו וההגיון הסרג)יוה כהכמוח המופהמסס
 סג) והסכו סט3ע ם"מר ונווה 3טכע ט"מךוהו ג)ע)
 tslr סס והטקוצרות . ע"כ , וכו' מוטת ח5מו1סומס
 הטי,וסופי5 הי" ט3מקונרוה. 1המווקוקה . סוכרו1")1
 הי6 ונס , מרטה "הרה עם "שוח IWD'1h יד"סר
 טווח כמס ע) ntpecn ר"יוה ממגייס הינההעס

 . והוגך סמג"ר כמו זופי ס) דרסנה כן נס7ורסח הי" ה% , o~b כוית ו"ה17ה1 ה") כמניעהקמחיות
 אצל ן י"ג כימן 3ר"סון וה ע) הערה קדמהוסכר
 ממניע מ' כ! גו)) or הגה דבריו. כנשמעמי

 כזמרו , כ"ס גרזם n~rib D~hl ושיוגהלמזרנה
 . וט' והנ) קין כך וזהר וגו' "רם והה)הס3סמ1ך
 הר גמפמל ~C'a1T כגס כעדה פ: שרפ ,הוינרק
 ;תגו"ר הזגריס עטרת עלון מט, טמעו ;יסיני

 ו5מ rDiln ושרו-תו. וצוויו מ"1: סימן3ר"ט1ןהרס
 כקמרו העבויה. על וגמולו : העסה י55וסלוה 1ק!הס מטה מנוח ק)הס התכריס היגריס עסרחכי
 S1h 1(6 "מגס גי )הויות סעה1 והיה . ה' ,נקה )" כי . העבירה על וענשו : 'פיך '5ר';ון )מעןטס
 עד כן ע! כי ר"ל . וט' אותו קורא והוא : ט,;רמ סמיוהויס התריס מכה t'?b סר1מוין גודע ססימה

ctrib~איו המדגר הו" הגה כי , נווהו ")י .זה ה51 כי יקמר 5סר ע"ס ;ס נהור"ה ונרו יכ" יהגרך 
 6)היס 3סס CO נס המ;ונוח הגבוה מסקר קרי"הו )לגדי, זה גסס ,אמיר ס' 1"ח , )הנטיע ר3ג!זקה
 וט ע) "גי b~lp . "' סימן;תנוקר

 מקר"
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 היה לא , אדם ותחלתם . היה שלא אחר העולם את בורא שהוא אצלו ואטת ,,עטו
 שהוא לו ונתברר , מצלעותיו חוה לו ושברא וענשו וגמולו עמו דברו לולא ה'ויודע
 זח ולולא , ה' אותו וקרא ובמדות( בדבור )ג"6 ובדמות "בדבר לו ורמז העולם,בורא
 מאחד, יותר או אחד הוא אם הוא, מה מתברר שאין , אלהים שם על נשארהיה
 , מאביהם שקבלוהו אחר ידעוהו והבל קין כן ואחר . לא אם החלקים יודע הואאם

 שהיה וסי משה עד ויעקב יצחק אברהם כן ואחר , נח כן ואחר , הנבואיתבראיה

 יההץהק%
 י)ךק וה נס . 1ט' אצלו ואטת : ה::' המיגלכו6
 הינחו ע) מוסף , ה;כמר כמעמן יסר6) כ) ע)גטרכ
 5סר )הס 63מרו ו,ה , סיוכיר היהיייט ע)15זק

 וס עם מקוס P~a , וגו' מקריס מקרןה1נ6חיך
 עטם 'מיס מטח כ' מ)) גרור ועוד , סעו)ס)קךמוה

 טהנ'מ מה )כ5ר טכ . וכו' ארם ותהל,ם : ונו'כ'
 היה לא : ומ' דבריו טסמע ת' 6נ) 5ךשמרו
 כ)3 . וגו' לו ושברא וט' דברו לולא ה'יורע
 , ס;וזע טמ1 כקורטי )מע"ה הנוכרוה הכהידוחכוה
 י7יעס קנה bD1 , וכר ו1ווי1 דבריו סמע ה61כי

 6ח ידע ה76ס הן כי , העורס כריקה ע)מבוררה
 וסו6 , ת,)ע1היו (hilb הדסה כריס הימס 5סהוהוה
 כי ייתן )5 כסניו טוע) פע) כי 1יךע ורקסעד

 בדבור )י6 וברמות בדבר לו ורטזיסופר:
 וקריו l'Sh מרמו יהכ6ר נוסמהנו )סי .ובמדוה(

 )מעכס שתרו , עמו טדכר מה מ1ד ייגמד עכסנכס
blOtעתו טדכר )וט כנוי :ויע כטס קומו קורץ , 
 הו6 עיצו )ננד 3המ1;ה סר5והו מנד ונס .ע"כ
Ob1Dטהיו עד כלמרו כסמוך טיוכיר ה' ככוו 7ת,ה 
 61ט ותלווח וסגינה ככוך (b~p מה גמגום קוהורוסס
 סריס מתה וט 111)ח סקסת ומרקס וחמאס esitועזן
 ה;1סמ ולסי . וט' מ1,16 עמס מהדגור )טסרפה
 סוכר onS טוס עניו הפי גו כהרהי 6טרכפי

אחריו
 נחפראוצר

 טסו6 6,פ וכמכמת עמו ממדגר )6) גמי סו6 סוססם
 16 תפס ר') . אדם ותחלתם : סיס ט)6 8מר הטכסגורף

 'וזע סיס ט)6 , י,ד6:ון 6יס סיס עעס.ס ס1JTC (6סוגי"יס
 סדטפ ען גמי' rJlu~1 מנמו) ורקס פמו סיכר !1)8קהו

 קדפו ס)8 גגירור ידע olh וסוס . )הוע)ה1 חוס )1ו(:גו6ה
 סד נמ61ח מזיין 1קגס סיהס 1)6 , 8וס1 כסוגרו 6מר6דס
 . י) tCID1 מסעיי 8מר טוכס גורף 1'ס , חוס ,נר6הגממוו

 6)ע מגיע ס78ס ד') . ובדמות גרבור לו ורטז : הרן6(ר
 כפעמן נמו ס' נחפן וגס , 8והי1ח גנויוה )16ו6g'A~ 1סר כ",'י ,,ע"ר ג' , ממס ג16מו טטמט פס ס6) מןסדג1ר
 נ'ג ויתגן . פופ ס'ס 6' גמ8מר גרגריו וכזוכר ס:ני6יסגג!
 נמו ס' גמד ט) סמרמו1ח וור6וח ,ורוח דתות גט,1יוטא"ס
 נסייני? ייוער 1גמ"מי סוני6.ס, ג) נעמן גן גססס61
 נ'ג טיג61 גמו גמדוה mth ס(ינ וגן . ,ס גכימןגכמ1ן
 . ה' אותו וקרא : וממגיס והמן ויודע יגו) מי גמ1גסמ1ן
 . זה ולולא : ס11גל (olpn סיהג6ר גמו ,ס ט!ממרמו
 6(י )ג) וסממ:,ס מגח (גייו ויזע מת( גמ1(י1סידינו

 1ס6ו 6וס סיס )6 6')1 נקמר . וכו' נשאר היה :חין.
 טפ רק )זעת ג6יס wf(n טוס סיס )6 18הו, מג'ו'סוג'"'ס
 טקס כמי וכו'. אחר הוא אם וגו' מתברר שאין :מסיס
 6טי)1 טעו ג6טל . החלקים יורע הוא אם :סמבנ.ס

 סניטיס יורט ה6) סטן כמרו , :ג(י)וכון.סהמ1גהריס
fuh1גי6( סט.פכו4 גרגר וכצגי , יהגרך ג"הו1ה1 סי1י 
 , מ1התס ססקריגו ממס ורקס וי( . והבל קין ואח-כ :סכור

ומחרס
 5טר ethlnS הנרווה סרומויוח הנרוה הן טהן , וט' כמדוה 6)יו רמוז פרע טס 610 כקמרו 5'כימן

 ונמר5ס , 5)יהס כמדבר יחי 6)יו הרמו 'הים53מנעוחן
 הסי"

 הטירוטיס ולטני . טוכר:1 כמו יהודה )סס
 רוהגית רפיה )ו סיחה וכ6מ1ע1הט יגס טס) כקמר כגי, )טמוא הכי"ח יהיה ~nlhnDli טחי פיע)

 טס כקריאה ויודיעהItSh 1 שירמוזממפקח
~OSD 

 מסמו זה ע, יכוג היס )6 ")היח הערס וגלעדי
 המרקות נמ11ע היו ס' דכר היה כאסר כי הכמה וכ,) . וכו' or 1)1)6 כסמוך "מרו וה" , 15סןגסוס

 טס61 15!1 מהגרר , 5)'הס המדגר פיו כי !סס O'h1 סיוהן , נסמוך טיוכיר );גי6יט סגר5וחהרוה;'וח

גור"
 הנקהי ההגור ע"י כיהור שיו )רמו , כה וגס 6סל מ'1הדח כידיעת ,ס מנד 1,15 נודע 15 , העורס

 סמו (hltp' נסיה ו5;1הו, 6)י וה כקמרו 5)י1 תגמה1 ה'הס כי וגרו, טינף המ"ע עם ההגריסוקויו
 6)י1 גמר"ס 5מר )נורק ;16ה ועלמי DIDנטס

~Tln? 
 ולהופיע )רמו, זרך ota )ו היה ,5 ,ס וכולה .

 י7יעס )ו סיהס מין גי ,כ1'. אלהים שם על נשאר היה זה ולולא קמרו ו,סו . כקן כ"1;ןנוגהי
 מס כי , ססכר6 מדרך rhtt ,ס כן ciwl . )וזע נסס ):קר5 סי15ה כמ! יהנרך קוהו המיהדיםגיכריס
 ועזן , ס"ה סימן כעי rrrt:1 כמו הדנריס )כ) כמנה הקורא 5דס סו6 5סר ;,דע , סמו ;קר5 כניטהיה
 :5ס 5:י S~b , סמך מס "קם !"דם סק3"ה ס5"! כמדרס כסעף מס "כן . כ"ס סיען סיכך כתהמגרסו
 סקג"ס 5מר . ,כ) "ו1ן rrhn ה' )הקראה )ך (oh , סמי מס ואי . ה75מס מן ס:כר"הי 6דס)הקר"וח
 יקד ;1"ן דקה מ")"ף "ס כ, סס דגרו )6 ה:ך5ס )פי ע"כ. , הר6ס1ן "ד0 )' טקר6 גמי הו" ה'":י

 יההגר , "דוהטע:י:ו
~1Sf 

 6כ) . ס,הכ"ר כמו 6ן'1 הרמו ידו ען טיהע)ה מה 1הו5 , טיג61 כמה י,כרגו
 כן ואחר : 5' כימן כמוגר , הו6 מה מהגרר טחן סו6 כריך סמי1הן סנככד הטס ע! הו5 גכ"ןכ1;;1
 בראיה מ;מחו: ו5) חיו סער 6סר )?כ) סכן 1כ, הכחיב, געד1ה )קין ה' דכר היה כי . וגו' והבלקין

 : ;טריה ר1ה:יח גררה טכ1 סיס )תרקח זג1 מ5גיהס טקג)וסו "הר כי , ידע1הו "תרו טס ;קטר .הבבואיה
inta~p1
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הכוזרי רביעימאמרמתר14
 הפקבלים העם וקראוהו , בראייתם ה' הם וקראוהו . מהנביאים אחריהם( )ג"6שאחריו
 דבקים והיו אדם בבני דבק והנהגתו דברו שהיה בעבור , ה' אותם בהאמנתםמהם

 ושכינה כבוד נקרא מה בטצוע אותו רואים שהיו עד , בו אדם מבניהסמלה
 להם ראיה שהיה ממח זה וזולת , הקשת ומראה ותמונה וצלם וענן ואשומלכות
 "שיקראוהו ויש , ה' שקראוהו ויש . ה' כבוד אותו וקוראים , מאצלו עמםשהדבור

 ועלה , בנוחה ה' ושובה , ה' קומה אומרים שהיו כסו , ה' , הארון שיקראו()ג")
 שיש היחס שיקראו ויש . ה' ארון רוצים היו והם , שופר בקול ה' כתרועהאלהים
 , ה' ואויבי , אשנא ה' משנאיך הלא נאמר ובזה , ה' , בהצטרף ובינו ישראל בניבין

 נחכךאוצר
 חמקנלים העם וקראוהו : מ,ההו נהקג) :,5 )קיןוטמיס
 )מס ור6ס (ס' גסס וס5מי,1 מיס ::נ)1 16הס . 1;1'סה0
 ס,1דע ס' וט ;)ומר , ס' ג'; קר15ס1 כס , וכריווסימקו
 בעבור : 1יעקנ י!הק "כרסס ")כי ס' כהקמר ;מ1 ,לוגי6יס
 וט וגינוי . 1;1' ארם בבני דבק והנהגתו דברושהיה
 דבקים והיו : )הוסיס ורנר סברס "1הו משריססיו

 !6 נמ1ריס וס!דיקיס ס,נ'"יס . בו ארם מבניהמנולה
 ססומ גס' דגקוחס מהמח )וע, טגעי עפן סוס גססטמע
 , כאדיס ג15ר ג5גרסס כ5( טקט כ)5 ;מז , משגעכמטקס
 ער : ),ס שרומס , י1ר8 גגקג0 ועוריס מי:5)יגמ,,יס
 מם( גרופיס ס' 06 סטנו ס,ג.6יס . אותו רפאיםשהיו
 5ור ;מ1 וס61 , ,0' ממנו ,גיpltDD 5 ענין (י15 ,נטי1יסס

 ;גוז 1מר5ס ;מ': . כבוד נקרא : )וגי6יס סמ"ג מ5רזק
 כמו . ושכינה : ~hlr( ;) )עיף מסר גר6ט 5וי)0 ג5טס'

 !אתר 611מר , 5'( )רס'ג )מ);101 ונר ס' למס ניח)גו01 כ61מי ;טפין . ומלכות : גחו;נס משו. ונהני צמי:05ס
 ט;, .ודע מרס גן כמקן )דויד וחן 6סר וגו' ס' גרוןוירט
 וגיח . ג'( )סי )מ);1הו וגיח הס' ניח 'גוס 6סרוגיוס

 כמ'ט . .ואש : סקד1ט גגכן סורח ס' S(1U ר') ,)מ);ו0ו
 ;מיס . וענן : 6'( )'הוקץ) 5ט נמאיס Snm חיןו6ר5
 elh נטכס צמר וט . וצלם : נענן ורקס ס' נגודוסח
 וכמדוגר , )וכיק ה,ר6כ כדמות ;פי טרי) ממגר מפרס ,ג!)מ,ו
 ;מרך דמות ס;כ5 דמוה וע! צמר 1;ן , גטמ1ן ,סגסימן
 כ' 1תמו:ת ט61מר 1ס . ותמונה : ):ס( מ)תט!ס טסיו5דם
 )סס( ניה1ק5) סן6 . הקשת ומראה : ס' גג1ד ר') ,יגיס

 : ס' ;ג1ד מרקס דמ1ח 610 וגו' כעפן יסים 6:ר סקטחלמרקס
 כטסניטס . מאצלו ע90 שהדבור להם ראיה שהיהממה
 לפר  גרפיופ % ה-פי Pr וצבי ייס  לולי נכלילסנגורך
 רולס תסיס מפוי 6ג) . ג6תת גן ומיפו מס דגר ס1מפכ6י)1
 ;)1ס סר5יס 6הר 6'ן ס,1יי01, מכחמו1ו0  8מ0 מם(גטיויו
 ה'. ככור אוחו וקויא,ם : עמו מדגר  מס' מגירוי ע)ררט
ר')

 יתגרן ס' וגין ס6!ו ס,1ר,0 גין ;)) ימס טלין ס5ע'"

רוצים
 יהורהקול

 סרוממ0 3ר"יי0ס ר") . בראיעתם ה' הםוקראוהו
ntbl);oסוכו הנמרה 

~'Sb 
: 1nlhlpl Dyn .'וט 

 הרומפס הר6יס )מלרנת otsln שחי היוטס0עס
 הס גס וסו ,הנוכרח

 לקרו"
  עפי"ז ס'  כסס כלס

 עמורכם העין כמרקה ntnnbo b'on קכוחםמכח
 והנהגתו דברו שהיה בעבור : ב"ה סימןכר"ס1ן
 , כסמוך סוכר ס' כסס ~DP )קרי06 כעס ס" .וכו'
 אסנת רוהגיח רסיס מנר )סס סיס )6 זה o)nbכי

o)ihמגד רק DPD'1~ ה' דכר היס כי , 3קג!ה 
 הי01ס נגז) ען , התכריס כנכי6יס ד3קסוס;הגחו
 כיס 1)6 , וכו' ככוך (b~p חס כמגוע "וסולו"יס
 3)0ת 6)יהס ממדגר סיו כי ib(o )ס6ר p~Dסוס
 ר6ו0ס מגד היעג מה63ר וט היס e)nb כי ,קדט
 מ6גפ. עמס הןגור כי Oth1 פסס מסיו מסדגריס
 ער בו אדם מבני הסטלה דבקים והיו11"6
 3מד0 פלס ניכר סיס וכגן וט'. רואיםשהיו
 סע4ס  0)ו"מ0ו0

 )קרי
 ל"6 61, פ"4  ייושן ס'  ספו

 )טופס nbrn 1tDD 3פסק6 ינ6 וכוץ . h~t)ot_ה:כ3ד
 ")יהס ct)lr פסיו o~hn סנככווח nthioענין

 D7p ושר . טתס מהכ6רוה סונוח כמןרגו0ססנו)1ה
 וקוראים : ו' סימן נטנ' הקרח מרקס ע)דכורנו
 ע1ך 1)6 , ט1)הו כטס כן נס )פעמים ס'כיון 'b-p הס6 שווע כי חוייע . וכו' ה' כבראותו

 פייסי יהכרר וט וכ) עלו. ס' טס :קר6 ס6ר1ןכגס 6)"
כסמי

 יו"ר: Y'i.b 0"7 r'D  פס ע) וכרו כ61 ע0
 כטס קור6ש טיס ר") . וכף היחס שיקראוויש
 י0ר6) כין הנמש והקטל וכה!טרטוה ה0ייכ1חס'

wt)h)וענד , "נ יכנר כ3ן  בהצפרף. :  פלפיימ 
לחגיו

 נגור 0016 קולחין סוגי8יס סיו ס0מ1וו0 8)1 טדי וגריו )ססמיע ס' הנן טסים מפו' ורק , ו0מווס דמוח טוס יסינוו )55סר
  SD1t  ליויפפ ייי וס' איפר  ט06ס נמו , לגד ס' סוס סכגון יוקרח 1מ!6 גגם . ה' שיקראוהו ויש ן סטגרס גירןס'

 : יטרק) w~h רגגוח ס' טונס '1Dh וגזומם צמר סקרון ,מ נבסר . בנוחה ה' ושובה ו  פייפ 1)5 קימם !6 ינכרולפניו ט6ע , סקרון סיקוס סי') ס: קופס מטס ויקמר ס8ר,ן ג1סוע וימי (81מר . ה' קוטה אומרים שהיו כמו : ועירסגיוך ס' ט1קר8 ג'ו ומ61 סקרון . וי הארון שקראו ויש : וגו' 'ומס עזן עמוד גדמוי (o~ur סוסן פ' יייר  טר') , טוןיטמ1ז
 . ה' ארון רוצים היו והם : ספרנן גע0 ס5ר1ן ט1ג11 ג0יוסס h(ow פ)ס "י') מפרסים קרח  גסס רייס היס .שם 6סכ 6סר יפקג נצן 06 ומלזפ 05 קנו יגפר ס61 פ!טו'1 ומקרץ מ'1(, )0ס)'ס שופר בקול ה' בתרועה אלהיםועלה
 ובינו ישראל בני בין שיש ה'ח0 שיקריע 1.ש : ס' קרון טר') , etoSh וטקס ס' בולי י' ייפי  פררי  יוקגלומי

 ;יויפ סוגרן ריו מהימסיס גריס גני ט5,הוו מלנן , י0גרן 146 )5דס וומיון יתרס 010 טין יפי ר') . ה'בהצטרף
 זפ  ייופ , -tSh(t, גס,ערף ליוונו ל') , ס' י0גרן 1018 )קרול פו סותר יג,ס , מסגי ג!,ר11 וקרל לדון 0טס , לדווו 8)סטגד
  ורך  גער נזו) טבל 51מר c(h גמו , סקי 5.ן  )ני141  6טר סג) )גויל טגד'ס י15ה11 לוו טויסס מ5דרחק

 4וט' פנוי
ot~tno.י -ן..י .הי* -,ייי ,זיו יחיידי" -ה0ז 1יז4, טווח מ,4 וחדרה ת4מ1 111 מחזוי ב"1דכ רם 5ז יסרריי(*ז. 

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



 15חהשזרי רביעימאמרמפר

 מהאומות אוטה ובין בינו צרוף אין כי , ה' תורת או ה' ברית או ה' שםרחצים
 והם האמתית, דת בעלי ועל הסגולה על אם כי אורו אוצל איננו כיעכו"ם,
 ועם ה' עם הם ונקראים ישראל, אלהי נקרא וכן , מהם מקובל והוא ממנומקובלים
 איה , וקכלח טשמע אוהו ועבדו אחריו הלכו האומות שקצת ואמור . אברהםאלהי
 אותם רואים אנחנו אך , בהמרותם וקצפו בעבודתם ורצותו בהם והדבקו אותםקבלו
 בדבר שהוא טתברר בענין לא כפיהם ורעתם טובחם , והמקרה הטבע אלנעזבים
 השם והיה נכר. אל עמו ואין ינחנו בדד ה' כאמרו אותנו ייחד וכן לבדו.אלהי
 לא , נודע שם והוא זולתנו. ידיעתו אמת אותו יודע אחר שאין בנו טיוחדהזה

יסבול
 יהודהל

 ים. 5) וט המנטרף--וקרך מסער סססקדוח,
 כ) ורגו :5מר1 , ע)יוו סנקר5 סמו כו5וסס!טלטוה

 ה' טס כי ~r-kעמי
 וכן . ממך וירטו עניך נקר"

 עג כשחמרה והורש 5חו! כרח 5סר הכריהסו5
 סימן כרונסון סק7ס כמו ניהון ,וו נהוה וסיףידיה
 ען סמם ממורה כי . ה' שם רוצים : וכ"גל"ו

 ענינו רק , ~lolh)a ,6'ך וגו' כג1יס סמו גזו,מכ,15
 צרוף אין כי : 15מתגו )כיח כינו 5סר ס)ר1ףע)
 הניר,ף ע) ה' 5ויכי סכי5ר )מס טעמו סו5 .וע1'

v)b~1כ'ן כ'נ1 5טר ih?nt כ' , נעורס ס'* 16ח 
 סוס עמנו ונתיכך , 11)חו עם נריף )ו 5'ןלמוס
 אורו אוצל איננו כי : סנטר מיחס 15יכי)טמרו
 י"ג סימן וכטקטי כ"ג סימן כרונסון כדכרו .וכו'

 זרך ע) וכו'. שטונלים תקם : 5)ה ?)הוכמקומוה
 )עס )י יסיג מס , ס5מירך וס' ס5מרת כ' 5הקמרו
 )6 י'( )ירסיס והמקמר , )6)היס נסס להיךו6ל
o)b)טכס ויסרם) 610 הב) יטר כי יעקג הנק 
 bto . וא' האומות שקצת ואטור : וגו'נמ!חו
 ר,ל'"6 מעעס כ"ג סימן כסריסי כסמעהיך 5סרהדגר
 : קסתי מונס מוקטר מקנס ,גג) מ)5כ' מקמרע)

 O)p ותיעמס ט"ו 5ה כמש כי . וקבלהוהשסע
 כ) . וכו' והדבקו אותם קבלו : ע)יהס מורטו6ת

 D1p ככר ;,ו וט ומעין . מו51ס מקור. כקטון6"
 ר.סכע כסי ר") . ~ente : )"כ סימן כסגיזכרו

 הרר . וכו' בנו 'מיוחד הוה השם והיה :וממקרס
 , ס"6 51"1 ס"5 יו"ד ממיוהד ססס כייסור ע)לטיסתו
 כן , )כינינו גינו ס6מחי סיהס טנטמר כמו כיוקמר
 6ופ יודע וו)חפ 5ין , גנו מיוהיח סמו יזיעתסיחה
 סכחוג כמקמר וט ע) מרמו כ" הכל . קמחיתיזיעס
 וסוסי מיקס חיכופ רקקי כי , הסתימה לוו יע)הסי

 השכיס סס מוריס גי )ר"רוה , 7' כן טסהיכוח
 ~qyt . ויסך פ' כהיי רכיו1 טכחכ כמו , 11ומדרנה
 לי וקמרו )הקכ"כ מסט ס5מר ממס ),ס רמועוד
 ע) bnt(wl סנמו)יס גי , היסס 15מר מה סמוטה
 נס bUO 61"1 ה"6 יו"ד טס כי שלמרו ממוח*רטת סרבלי פיגר . וכי נודע נשם והוא : 1Dt'SIססס
 1DD1 סענס. ממוח ס)סחס י"ס ומס 6סי"ססס

 6ט דכריס ס5רכעס וכס)) . כסמוך ממכר נס9',טר
גסס

 נחמדאדגר
 וסמפט כהורס ססו6 סוס סיהס וקוץ ו6ס , פיג'י ונקוץס'

 . אשנא ה' משנאיך הלא : לדה"י גטם hliD1להעמיס
 ס5דס, 1'1!ר ט1)0 )גויל (1ו5יס (ימ!,1 )(רט יסנן )6ס611י
 OJIQO רק , גג1'0 מסו!) סמו מג161 ועד (מ( ממורהג'

 , י(ר6) גר' וגין כגיורן גין סמק(ר מעוין ((וולס)ומר
 ו6ס סטמיס, מן ס' מ6ה תורס כפגיע יחק 1!5 5יס גניוגין ביי יחס טוס ;6ן :6'ן מוטכ,ם 1סס , מלחו והורסוסיף
 ג'יפ 15 יוניי טס ם1נ5יס וסס , כדו', ):ס מקוס 6'ןגן
 טכו'ס סג) מפוי ר') . וכו' בינו צירוף אין כי : וטגג, גהסו סע;1'ס 5:ר , יהגרן תורתו 15 , סמור ;דת 6:רס'
 )סס סגיט !6 ג' , יחגרן וגסו ניס !יי11 "1ס )סס6ין
olcמן פסיס olnc~ גערגס 1י6י מ5ג)1, 6ור נלי ומס: 
 כנוים גג) י:י6) גני OJC ;סגורים nulh, )טס מקום6ץ
 כי אורו אוצל א.ננו כי : 'הנרן גטג1דהו הלק !סס(5ין
 סיופ עס ר'! . האמתית רת בעל' ועל הסגולה עלאם
 16מ1פ סרגם ג'ג וי( , מ8דס מקוננות מנות טגע )גויססנט

 בדויי, (ס כ,ס מהגן סטמיס מן ס' מן דח י( כי מפיס5:י
c~nh1'6 יק ים ftb ,מגיע )6 כי דמחנס 

~?1h 
 שיו 6נ.)1ה

 סכמתית ית געלי (סס סג1)ס )עס רק וגנסיס (ohi)1יתגרן
 ו)" , "רמי :ס יקוהכסס

 5פ )יעו) סע;1'ס מן סרו,ס ;)
 כיחס מקג)יס סס . ממנו טקובלים והם : תעו) יג6סיס
 פסי ,קר6 'הכלן וסול ס', OD ווקר"יס גלמת ממגוסוס

Shxt(מכיייפ גרגר טכס נסגור מסס סוכ ס,ה1ס וסקי 
 האומות שקצת ואמור : גוי )ג) כן עטם 1)6 'הג'נדחתו
 והפיס להיייו סס1)ג'ס 15מוח ;6ן סים השמר 6פי)1 .וגו'
 , !סמי ומוג( מוקטר מקוס גג, מתני עמ6מר 18ת1,)עגה
 ):מש 1mh :טגז1 ט'פ 5דו'י סס סריסם נקוץ וט ג(גי))5
 : סט") גטקס גס(נחה1 1מ6מ','ס ג6רן גכורוה'1 שסירסנוון
 וגהר 15תס יגס 'ס' סס(ס ר6יו1 מהי . אותם t~apאיה

 וקצפו : גסס דגק ס' 6ור סיכך . בהם והדבקו :גסגויתם
 ט) ו:קטיס ett)r יוטניס טסט מ~ר תקמי פן .בהמרוהם
onmh'6מגד רק וט 6ין סוס , גטגויהס דוכס מס' 1ד 
 16חס סומרים מס , כטג1דהס סגד) 6'ן גי , וכטגעממקרס
 ע)יסס יגיע )8גהג)יא

~thnP 
 גסמר1תס 16 )ע1גס 16ח

 חרפ מעוג טפו טסים גמי , רעם יסיגס )8מטנ1והס
 גש . נפיהם ורעתם סוכתם : מפסינו פי זג ):עתומניט
 לא : וממקרססעגע

 בעגיי
 )סס נמנרר )6 . 1;1' טתברר

ost~nמס )סס טרמיט(,גדכר וססגס סס tD)h : 1יחר וכ' 
 מי1הויס ס6נה,ו סכסונ ע)',1 סעיד וגן י') . וט'אוהנו
 'וזע מענו'ס 6,ן י(ופ) גוי (ולח . זולתנו : ידיטחולמתת גומי . ידיעתו אמת : 5הנ1 )נרים וין יתנלןגזגקוהו

OD6 מכוי %נ'י(: סרניטו o)tun גס1)ס ידו וגוס) ס(נההו 
 :(% ס%)ס תיגח גמר טסט . גורע שם וההר :ס(פ)

 ירמו )6 גירס ג'דיטס יהסי!ס נודע מה ס;ש מס כי ,1
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הברזףי רביעימאמרסשף16
 . האלהים ויאמרו( )ג"6 "ויאמר , אלהים על נוספת היא כאשר הידיעה היאיסבול
 מעלת אך נסתר. וסודו בהם, יחדנו אשר הטובות המעלווה מכלל הזהוהשם

 אותיות שהם מפני , המדברות( הם בו )ג"6 המדברת היא "לו המיוחדותהאותיות
 בעור טהאותיות באות מדברים שאין , האותיות כל הראות עלת הם אשראהו"י

שלא
 יהודהקול נחסדאוצר

 ממס העמס מס יכ?)כהס , ס6)סיס 1Dhr גמ1 . הידיעה ה"א יסבול לא :כלגז
~hmo 
 , סוס החנקי וכר ,

 כלסר הזעת כה"6 מטלר יהיה )5 הע)ס ג'כקמרו , ס,ה סיס ועד מעויי 6וה' סוועס ס6)סיס סנ6מוגטוין
 כמקו-ם 5)6 סיןעח כמו 13 ידויר )5 5טר העלוסססס טס ס) מורס "ס סס וגן , סמ.1ה7 סס כימן ונס ס'1,616 פששא טס"6 ר") . נוספת : וכו' הינהק ה36רסס ,5מר)6 )ה"מ h'h גי ס6גרסס תקמר :)6 נמו , היז,טכ כ'166), וסנה , ההגס יקמר הגס מן כי , החקר טס,ג51ר 'ג6 1)6 סס,ס טס גדמכן ס61 סי' ;וזע oc )1 טיטכמטמר
 גדול וכהן גהגיס כגרבת )כד המק1זטיס roוכסני ידם וט) סזגור יסוד סס 1,6 ט"1תיוה מסם ה61סמיומד,
 כיפ הסחהפה 5ין 5הז ענין ע) יורה , הפספוס כמנג'ס ומס ה;וע1ח ט'י ה16חי1ת מגעך ג1)1, סזגוי'פסג
 סיס hSt , המטורט טס הו" 5סר ככהכו ס' טסוכהששאשמש כ"י סיורה 51ססר . סהו5 כענין 11)הו וכיןיתכרך סג) טד , 6ה1'י 16הי1ה מכ1ר16ה גמוע סהנוטוה,.6מר
 5פ  להיייו  קא י7גט 06 16 , מ"והיות'ו 5וח ג) יגיע תטעה ורקיע ט הסטר יהיה 5יך 075 כ) 5);ו7ע
 מאדיס היו י)5 ן 3י טרייר סקר ר"ל , לוס ה לימו  פיסרימ ייו כפכפם לנפי י3ל , דנפיס פספוס  *סכיסס
 מוסרים הגמיס nitpib 5רכע כן סס אמרו טוה סוכר אני . נסכוע 5הה טעם הגון )ח)מין e7hS b)b"והו
 6סר מענין גס ,!מד 5)6 , )כז כ1 הכגור ימיה 6יך זה 5'ן , כסילוע 6מה כעס ו)ה)מיזיהס )כממס5והו

 ממ)6טופ 5יס 5יט כ1 הוו 075 ג) הנס הגגכן 1סטס . ע"כ , עון o)h' סנן כו וימיה הסס זה יוהןכעגורו
 נרפס קלסי ליס  3פלסיס סמו סוד הזע 1)5 טניס 5) הן גי מרהוק, יכיפ 5מס 15)ס . עסיס המה5סר
 היסומר )"( )5'וכ hlo'~h מקמר גמ)ין or ועל . העגון המ)61  פן יסרפ ריפ  ot)bino לפס לטס ורקסג4
 1tPiD , והטהרם עכרה 1רומ כטמקיס ה61 גה,ר 5ור ר5ו bS ועחס יגווע, כי 6יט 6מר 5ט נדגר גי6
 יסייר כי ס"פין  ס"ס  3סלסימ, )3ט5 3ו 5ו3ר וכי 5קר6 ה' סס כי ירוה . הוו )ור5 אוה ע) יקההוהכ
 סיין ל") , 'גולע כי טסהיס זגר 6ך 6יט 6מר ט6ס סטק 5'ן , גו הנקרין nlb)o (5 מסוד סריס  טסלו

 יע וקהה כענינו. הכמוס המון oilP טי1טג מכ"י שעימה סמו סמכ!יע הכנעה זרך רק )גננה 11קמירה
 כעיפו פייסו  טס ייסגר, ס1י  :סוך סיר ריי לי ן ללטי טור 13ילס  ייופיסס  פמל3  פרפ כא' עהה כי)ך
 ר5סס כ1י1יה יקהס ממרוס רוה כלסר c)nb , המטינ ק1נר מסני 5ס כי סטגחו הכנר ו!"  הפקיםעייר
 )טוסם הטונה הכנימיה סער טריה 5) 5)היס כמר15ח on~h והכל ההה13נ;וח סמי רוס 5) 15הסוחסל
 . המיוהד טמו סוד ע) כעמרם יסרס) שהי ככון יר16 מסק כסי סס הנה , הסטון סוכו רב מ1סכ טס5מר
b~rtיהדף פניקס ע) קדמו רום גי , והטהרת עכרה ור"מ Vr" טהל הממיס גענס נטפס )הטיכ המרס( , 
 יקחה מעיון נהג כי , סוך ;871 5)1ה ע) "הה והכ 1tbSn ונא . הנפונה nbro ה.זיעה מ1, 5) יוזנווגכן
 נטה ומ"כ . נגנד הכי המיוהד כסס הו5 , הוד )ורotSb 5 סס הסנה ע, ה5)היוח הסוזוח מ)ט1)ימהןרי
 )זעה , סהו5 כמו הכורו ככהי;ח ;סהר הו6 שמנס הגס הסס מון גי רעה )5יס המגמד ההגר כונת5ן

 מעלת אך b~r1 . גסרדוה vniwth 3גסינס פנסי  פפן עננו )קהה שמנה 5ך גנ3ו)1היס, סור5הועיקר
 יי  טניוו יהיה הר6ט1ן הרסה )סי . וט'( המרברות הם )נ"5 הטרברת היא לו המיוחדותהאותיות

 המהנכר הסס גילח עורס ע) ומעידה המדגרה הי6 , כסמוך ,כרס טיגן )ו המיוהדוה הטהירהיפפלס
 )6 3!עדס כי , מדגרנה היוהן מזך ה1סנ )ו סמי1הדוה ה5ות'וח מעזה כי יה53ר הסני הגוסה ונטי .'.טהס
 מט:וס כפס י:י'. אודיי אותיות שיזם ספני : סיגל וכ"מ  וספריי יתור טוס )גג5 )סור 6ת 6'סאדיס
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 נ 7םהכווי רביעי טאמרספר
 , ליו"ד והשבר , לוהקו והקמוץ , וההיא לאל"ף הפתחא ר"ל , אלה תמצאשלא
 מן שיהיה אפשר אהי"ה אבל . כמוהו וי"ה . כעפוה האותיות ושאר כרוחותוהמה

 יהורהקול
 סנככד1ת nttabo עי סלת( )פ' הר6כ"ע סמו%9וח
oSbn. וסילד סמסטר, ר6סית סס6)"ף ומכסס 
 , היה . ו6חר1ן , Pi?b' , רונסון , כסס הנקרץיסב, סיותו ע) כוה כיון . ottDinb והוח"ו והס"6 ,הכלית
 סקכ"ס ט) חוסמו וס61 . עד )עוקמי ויטיססוס,
 ותי"ו , כ5מ1ע מיס , ס5וחיו0 כרקס q"5b ,6מח
 סיותו ע) סורקם מוס )נו טיס הו6 גס ונוסף .גפופן
 סה")"ף כמו שעקת, לרסונה סכם הנמנמת )כ)י0ג'
 מהיו"ד כמו חכ)יהי0 מכס , שכהו מסטר כ)רכסיה
 דגר כ) היא מכהו כי סוריים סכה משר, כ)חסית
 מהגריס ה"or 1 ע) ויורו , מסותו כ6מ0ת 0סו6מס
 . ועימות כמהות י: ~bfll כי 60מר 6טר , ימרגס
 מטנס 'תכ' היותו מ"ע פ' כר"ס1ן המורס וכרוככר
 סי6 6ה1"' ממהיות 6מת כ) מספר גס . 6)סכססה
 נ"1תס סטת DSI:QOt , כמרתעו עשו טומרעגתי
 המושו סומר קיים )עורס )סיורו וסכרך איומ6ד
 כסמת )היותו נ16( מט) מעטן וגס טנוי, טוסגפי
 סוכר הצח סמע)ס 6) גס 61חרית. ר5סיתגלי

 tSb כי כר6יה' סנט טס, עמרו הריעע רמוהמגר
 ninao סיו ין ע) , סמלך "וחיוט הס ס16היוה6רכע

 . y'p , ס015יו0 מרס , הרס טפה( 0סםמשכויס
 נתנטו כי , המה כלוחיות 6הרח nslJo )פגיךוחר6ס
 בז ירציע ,6 (osP נח 1nho , נמוח מיני סני)מס

השם
 נחפדשצר

 טס גפורי 0ג0ג מס סט . וכו' ולת"א לאלוףחפתהא
 סקס, געסמ6 גום ג;6ן וסוס . גרי( ;6ן )ס1נ5 ם'סימן
 ס6)'ף מוריס 61)1 ס0גו'), וס61 ר~וס וס0מ6נדו),
h'w1, ס0ו)'פ גילי ,גקמוו . ייא סמה 4?א ימו 
 . ברויות והטה : ופיג'י מצ'ק גו)) וסנגר .וס:ור'ק
 מטס סיס ומוס . ;נופת ססס ס6וחיוח "5י )תסיגגדמות
 סטורות, ;) סמנסיג ית' שיו )?מ, יסו'ס 5ו0יותסו;גז
 לטעמים טסט 8ס,'י 6ותיוח גמו , ונכס ופעמים ,סתרתעמיס
 151)פ . גמגע6 ,רנטות סס והעמיס וסת,ועס סמנן016'01
 שמגל סוגר ס61 מפסע )ם' סס'6 גכפ) יסרס סטסרסיס
 טיו6 כ8ד;01 סטס גקיי06 יכוין 1('), ס' סימו 5'הגם'ט
 וסוס סיס ס'6 61'1 ס'6 כירד ג;ת.גתו ותוין , בג)76ון
 וכטחסיד , סיס יט6י סו6'1 גטתסיי וע') . עמ') ,ויס'ס
 י06יפ 61'ן ,מ,6 מעומס, מסיס וי') , סוס י50רסיו'ז

 . גרץ 6ין ע0ס וסמסגימ כמנסיג 6100 ו') וסוס ,)ר06יתו
 etan לגט) וט כואלס וגגי , גוס נמ61 נ6 יטיס WSDוהמוס
 סטרם יי ואפר , דסו;ס נסורי ש"ט יט) ג'; ג"כוסרגי0
htoשטיק, (6ת 60ט ונקמת . עזר , ג61'1*( וננקף סיו'ד 
 ph י06'0 )1 סטין 0כ) ספי)וסו"יס );) "oiP1 ס61 נגר;'
 טועמו ועקשו , ebh ר6ט1ן מ01;) ;מעע 6101 , ק:)'ת)1
 סס0נמס ע) מגיס סוס ורק , 'סיס 6100 ,ימו ממ')6 סיסע)

 גוס Ott~O 0ס כמו סו6 "ס :ס . כמוהו וי.ה :סורעיח
 : כגוף 05 סממית סרוס גמו סעורות ג) ממיס "ס51סמימו
 טורם ססו6 לפטר לסייס OD . וע' אפשר אהיהאבל

 ג'ג . .'5( ,ונוו יהוא ;" נםח
ה6דס

', 
 )מ וייצגי

 )ר6ס'
 6מד צופן ע) מחמיר כקיוס כנור כמיהרו סגם י0גרך ס6) וכן כסרגטס. מכ61ר

 דע0 )פי כן ע) כי , סמשרסמוח סעו)וחיו ע"י נרצה ונס , מה01ו כ6מחח ועלס נם כו6 , מטתגסכלתי
 חלק( כפי יעלס ופעס ייין "עט ונגוס, נכסס שוהו ע) )סורות ונסכר, );מ גאון הגר;1ח סדור סיסקנח

 לסדר נמסך , ליו"ר והשבר לוווה והקטוץ והה"א לאל'4 פתחא שתר ומס ס,גרוו.סנמיטח
 כעכריח סדכור נדדי כי , כ6מר1 6)ס כס)סה כ)) המקרס טכעת ;) כי , ט' סימן שגי מעטהמלוקחו
 וסוף שנהי I1DPI וקם,, ט:61 נדו) קמ"ן 6הרח oplln)t נסכר, oo'nb קמ"ן משיניס ההקקהגזרך
 זקפן מירפק, וסוף גדו) ופכר tSffts ורזון וקרנס סה"מ, וסוף גדול ופסיהם . ס1ר"ק יסיק וקעןשב"ס,
bto~יחכר , וכו' נדובה פתמ6 6) מסכר )סע0יק סק0ס קמרו ע) 0ס שכרנו ממס 6מגס . ע"; , נ'ר"י 
 סטח"פ פנס סעOD 0 עגמו, מקמ"ן 6ן חס יומדו וככר סט0ת6 ,מטך 1הס"6 ה6)"ף מייהד נמסייכיתו ודגרו , המכרח 1npISN עסה כשר כקמין )6 כפחחים הגס נכ)) מהקמ"ן נכסן מזנריו )סמוע קר1כ כיל
 סוכהס יפ סקמון (SD, הוטו פייחו תמה וכן סמם. כמטפר כטגי1ח 6ך הנס כמסך סו6 סס וגד1)קען
 רק מקשן מנס נ;)) r~DPO שין ממגו יעח נקוי )ך וסרי כעלס. לדמ"ז מיוחד מסך 6'1נ1 סלי ,)וט

bn~tsכ) טכי6רגו כמו or כסט)ומו 
~tpns 

 נסקר דגר )%)י6 יט"ס 6נו ס6ץ סור5חו כפה ומנס . מנוכר
 נ;~ו נקוזותיר,ס ;) 5טר הלטיוח יחר גקויוח )מכרח סנמסכוח להויי 6וחיוח סס גועיו ob כבתיס6ותיוח
 השתיות ושאר כרוחות והטה b"r1 . כקרנס 5ץ ר"מ כ) כ)עדיהס סי , olpn כמו 6,סגט)סה
 ס6וחיות ס6ר fnlu ההיום רות הס 6מגס כי סנסימס, 6וחיו0 סמדקדקיס 6,) נקרנו כן ע) כי .כגופות

 סענס טס הו6 מגס י"ה סס כיקור )וט וממסיך . נמ6ומס )הס )ריתח 5)1 וטין עכ"פ )6)ו גריכוחו0ס
 אהיה אבל , כמוהו וי"ה 1ו"6 . שיו כ6פ0רוה טס1נמ מס )"י מסיה 0ס וכן . המה ~niglh מן1מה1נר
 סו8 0נס והכונס . זה ה61 הטס מן )6 למרס כעין , סוס ממין מן רע , הזה השם מן שיהיהאפשר
 עו)ס היא יונד מסטר כי ר") . ע"כ , הטס כמסטר יהיס , סרס נמלי כסס ה"זס סיכק6 ה16ה'והגהכרך ;י 0ח6 פרסת סכתכ מה ידעח ועתה ממוח. סרסת ס,-לכ"ע מסעם ספרנו כתו יהגרך ענמ1הו 0סממין
 נכסת %ר אהו"י ovetbD ורעותיכ י"ס מ15היו0 וידוס כסי01כ , יומס וכרכן שלס ישר פיו 'nDbנ6 כאס כי tPD(t המסיפי ?ומיס ;6)מ0י )6מר "fni'S גשתי , סוכרנו כתו כזכור כ)) ירש )6 זוניה")פ קמענמס nigl~o )ס6ר הלום כמזרגח O~hO ה6ו0'ות ס'וSDI 0 . הס"ס ססס "ות,וח י' מסער ססו6ק"ו
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הכנזרך רבבךטאטרספר18
 העצם באמתות מחשוב למנוע בו ורצה , מהיה ננזר שיהיה ואפשר , הזההשם
 להם סח לאסר ענהו , שמו מה לי ואסרו ואמר שאלו וכאשר . נמנעת ידיעתואשו
 לשכר תשאל זה למה המלאך שאמר למה דומה , לחשינו יוכלו שלא מהלבקש
 אמצא אשר הנמצא והמעם , אהיה אשר ופירושו , אהיה להם .אמור אך , פלאיוהוא
 ואסור , כן ויקבלוני , עמהם סהסצאי נדולה ראיה יבקשו אל , שיבקשוני בעתלהם

אהיה
 נהמראוצר

 : גן גס ס;מומ מ6וחיוח :610 , גטי כן רום זפ,ון ט)לג
 סיס ממנת ;מ"ג 6סי'ס מטס ר') . מהיה נגורשיחיה
 : מ1י16סו 6) עה Pht ;מ61 טס61 'תנוך קימוחו ט)שממס
 )מ"ס וט טס סנ)ס סס'י . וגו' מחשוב למנוע בוורצח
 ג6מת1ח )מט1נ דטהס 'עתידו ט)6 6רס מהי )מנוע גוסי"ס
 יד.עהו אשר : סט,ס ס51 מס )סגין ויינו ימגרךעגמו

hyle1. מקמר , ;מוט וגר ס61 יהגרן גנויו טקס יזיסח 
 , ממם ,גי6יט ס,מ61יס וג) )ו מקטיה 51ין קדמון )ניוטסו6
 ממסותו רמ1ק סו6 6סר "וחו סי11ר קנס מנר, סיג'ן יתגן6ין
 ונאשר : שיו ריפיון יהרס DIC )1 61,ן חכ)ית גלחימלמק
 קמרתי יטר", גוי 5) נ6 לכי סוס וקמר מטס .שאלו
 מס סמו מס ), 61מרו e,)h סממני 6ג1חיגס לסי46סס
 ו') טמו, מס חיו ימרו :6ס גוס וכר11ן ~מס,קומר
 6טיג מס , )טגנו ,דם 15ת1 6טר סלמתי ומכוחו סלמיעמו
 מורס סמ1גסק ~oc גי מס1הו, מס ר') טמ1 מס וסייוט ."וחס
 : 1plon1 ע;י;1 טר') ו'( )קלח עמס טש חמ"ן כמו , "ש

 גמ'ט תסיס, סטי )י סטיב . וגו' להם מה לאמרנגהו
 ט) )1 כסיג )6 011 . ליס 6יר ליס מטס 6) לסיסויתמר
 ג)) )ו שיג )6 כי , ט1מוהו תמתח סגן )1 היתמרס6)הו
 hthn זה, דגל )גקמ פסס "5י1 )ו לעי רק ה51ה, ס(")סע)
 דרן 6,ן לטית מגעי ניס טי61 מלהר )סטיג1 נוזר)י)

 המלאך שאמר לטה דומה : 16ין גסס הגרטיסטיוטוכו
 ג6(ר י'ג( )טוטט'ס . פלאי והוא לשמי תשאל זהלמה
 )כמי תט5) 1ס עמס )1 סריג , סמך מי סמלן 6ת מוחט6)
hwtמסח מקמר סמי, 6ח :ה(ינ נדין 6';ן ר') , סלי) 
 טוגני 6דס מג;, ומגסס hY~1D כ61 סמוקך (סו6ספחני
 מקדם ס,מ61 גר', , ליס סיס )סס שיג וגן . מסמרגסי
 )סס 6טר ס,נר6.ס סיסינו ימיע ," , י~'ה ג4ישמין
 הנטצא והפעם : ר6טיס נ)' סו" 5סר בענין 5סר6(";
 כגמר יחגגו וקוטי )שיגו, 1ט6'6 מס11ס וכיס קדמון טס61)1 5מי קיטס 6הל , 610 הדגר גישר ר') . להם אמצאאשר
 5פסר ט"י )עוין תגבח גבהי מרחק ס;גר5ש מן רתוקססו5

 ממס otinw ג;גר6יס מ:נימ טענו 16)י גו ,טיס'נוס1
 גרביו רכס מקרי סס(נהס גתן)יה גנגר5י1 מטגימ 1סי) עם 6טר ס;מ,6 סס,5 6מן )וט , תייוטהו פגייז?הווךט
 יבקשו אל : 6)י1 קרקס גג) נק:הס וטמע ידיוומוטס
 ע"ס כידעו %'6 בנסעת . עמהם MID~D' גדולהדאיה
 ממס מ,'6,ה' ט) נדוים 'והר ר"'כ )סס "'ן טג'1 ,כפף
 מ1ד . כן ו'קבלוג' : 1רהס גטה טסט )ערר )סס ;מ,6ט",'
 יר' מהטס 6ה גטי,.סס טייבו 5הר , 'קג)ו;' גט1מ1 וטדגר

 אהיה ואמור : גסס 1ס:גהק' )סס 6טסס 5סיזנגויוה'
שלחני

 יהודהקול
 , ים רוס ;שמחי 6תר וכ5')ו , יתכרך ע1מוהו)מתוח
151o~bn הסוכ )הערל גו "ין הדגר כי , מסול יהסה 

מתו"
 ומגרע י"ס צותיות רום והוך , הצותיות כ)
 סב) )5713 עקמו or מיקוח וכיס . כנס 5חהמהיה

3רי
 , הגמעות )כ) ot~pnl הממילוה ט3ח סס51 הו5

 5)יו ונטמת, רומו ו5ס )כנס טייס תקיר עמוגי
 , טי53 גמה רומכם כזכר הגתג5,ה 'lbtD יהזוי5ס,ף
 שטר ומיום וסעו ושטו העלס רוח סו5 ס5)היסכי

b~p)וכו' העלס מי . 
 וכיון"

 3ר5סון המורה ג30 בו
 . וכו' מהיה נגזר שיהיה ואפשר : מ"עסרק
 ענית יהיה 5זר3ה ע"ס, סס יסית or hSלסי

 תתכער כש וט', העצם באמתות מה.פובלמנוע
 אשר ופירושו אהיה להם אמר אך :והוזך
 כמו"מ )ליה "'ר1ט הו5 ליס קטר סגנה .אהיה
 טספר פפ  פלצי הו5 ככתוב ofn והטוהר .ר6טונה

 , "מיה 5טר ילירייו סיין  ייספר ן  ביצרו ירלו"פגו
 כמרך 51מר'1 ג")סיס דויד וניח '"3( )וכריהכמו
 והמעם : ע"כ , (D'nih טירה וסו" , )ביהםה'

 ע) כמות ט' הרמזרן כהב )וט קרור . וגו'הנמצא
 עתכם "היה כסיה, 5סר להיה דכרג1ח ת"ק ז",לתרס
 6מל , מלכי"ח ס5ר 3טע13ן עמנס o~obt 1311לה
 קמלת יפה )ו 5מר ; 3טעחה )ורה דיה רכט"ע)צניו
 מסכונה 5מר or וע) . וגו' Sblnt )3גי תקמרכס
 )הס ליניר סמו חס )י מתרו יה' )איו 5מר כי)הס
 ההלגמה, וע) סתנ'5ות ע) סוסתה ה1ר5ה סיולההטס

 נורך )הס 5ין , ,סמי יט5)1 וט )מה שיכווסקנסס

~'hf
 יקי5ונני 1רחס בג) עמהם אהיה כי רק "הרח

o)the, סיט הגיאה הראיה והיא o'nSb קרוכיס 
 . 53רן טוטטיס 5)היס וים llblp t'Sb 3כ)קינו
firlל") . כן ויקבלוני : עב") , וו ג5גזס נטן פירוס 
 תני"ותי ענין ירקו 3שן r'D כי , )הס ההגמיתנד

 העי1נ,1ח. סה1ר15ה ירכי 6) ספח מקין1הסגמהי
 כי , ההדס ה' סער סכר 3ע) ע) נטבחיו;1ר5וה
 כדבליו ההכר כות ע) כרכרו הסיסס מן ,נ5הנכט1
 אמור 5ך אמרו ען יגוניו o('lh אמרי כי יען ,5)ה
 מ,5 וטירוף מיה כשמסח , תהיה "סר "פיס)סס
 ע) כחב , הזס1ס( ממנקטי "1 ממנו 3ג1גה ohיזעהי
 היחס רכינו מסה טס5)ה כוה ירצה ח"ן,3'5ורס
 ש"י מיש מהו י1 וי5מר1 יטרק, יטשו 405מר

 י( )קהלה וכן , המהות ע! הורה הטס גי מה1הו, תס ר") טמו מס וטירוני . יטרף) 6) יאמר תס ,ושמוחו
 סו5 טתסוהו כקמר ogh, 5טר 5סיס )סס טי5מר סטיי )ו וסט,ג יכוסה. ע)ת1הו ר"ג תוסס, טמווגממך
 , נעלס abtin כן (OJD טתהוהו סימו יהפכו ט)5 ולטי . )עלס טהו5 )סי , )הס )סרטו 'כו) whn טהו6מס
 כקב וכן . ol~Sh ס!ה:י 5היס (eo ויאמר טיהוור ואתר טכ ולכן , ת5ד סו5 ננגס לנהוה טת)י"והו "תרלכן
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 19ף השזרי רביהןטאמרמפר

 . מקום בכל לך שאמצא הוא והאות , שלחתיך אנכי כי האות לך וזה עמךשהיה כי באסרו הענין(, )ג"6 בזה למשה סופתו ושם קרם ובבר . אליכם שלחניאחיה
 אלהי אברהם אלהי אליכם, שלחבי אבותיכם אלהי באסרו לזה שדומה טה לויסטך

 יהורהקול
 "מל , פ"ה נ"נ 6' מצמר ה' 6ור כספר המדציהל'
 הרפן , 6)יהס 15מר מס פתו מס )י 51מר1 . ל')טס
 סחה!ח נסיהם הירפס חס )פי ע!מוהו הוראנסס

 היש הסיק טססור6ס סחטוגס גסיהם , 15וכצחו
 )הס 6ין כזומר , D'Ob 5טר להיה כקמרו מהסמנ1עכ
 "ן ירתוו , ט"היס מס 6היס 6ני כי כתמוהיעסק

mvnnC)D) , ננט סהמ)י6וה ו)הורוח vbn 30 
 )רמה 5"5 תע1מוח' מומר , eit)h מהני 6ה,ה61מר
 כגיזי גefiD1 51 5 . וכו' ע"כ כנכד ההיזח 6)6זכר
 ;וזה כי15ר על שכיר כ7עה1 "סר מליו 3;))מטס
 )עריס )ך והיו . )5ו "ס הפריסה ע) סכר)יטו) רצי hto 06 61 ורב , )מטה ה5) נהסוכחהמר
 הזכין הכיקור המטכס טיהס עי "טר הרמכ"ןמרי
 הענין בזה למשה סופתו ושם : 7עחגו)סי

 לותר ומלהריו ת!טויו סמנים ,ו עטה , לסיס"טר לכיס ע) הנ,גר כיצרו גמסמר1ה )מק . וגו'באמרו
 המוטח כמעין 5מר וחמלה . nib;o 1כי"1רו מקומוט,ה
 )מסה מורהו טס , הקרך )עח יהכרך lhsnnnכזה
 וזה עמך "היה כי )ו נסמוך תמנו (oSDn מס3"מרו
 , וכו' ה15ח)ך

 ו3"
 קרוכיס 0:יהס כי וט ע) למז ,ה

 . 3ס:יהס מרוחרח להיה טמרת ס"ס , ונעגיןגמקוס
 ס,ה:י 5כ1הי;ס בהי כסמרך טס כחוס ג, להרייגס
 כב) כמס הכויה גהטנהה המטורסמיס )היוחסוע',
 ומ37רי )מטה ה' שנרי מ1ר;3,ס דיריו וכ15 .עה
 כי , אהד הביס כמגיס טדי וכס כעס ")מטה
ph35והיכס בהי הצה כדוריס 15מר 6ה7 כה1כ טס 

 ההנר שכרס כדרך , ונו' "3רהס בהי ")יכסס)הג'
 זקזוק Sh חט ," גי ה,רהיה )טוס זה להיה"1 העיקר, ססו5 העגין ;וזה ריף 5מ:ס . ימד גט;ל1כיס
 עט 5מר ,1iltrr hS ע) נוטה )הישו הנהוגנ1סמ
 המורה חכר )5הד הע1הר ת)6 דרך ע) 1ה61 ,הסטר
 3י5ור ינסוס הנרצה )טי ו!זעח1 . ."ע סרק3ר"ס1ן
 , ונו' הסס 5ח כהוריקך ונו' עמך o'nh כיהכת31
 . שהחיך "נכי כי ה15ה !ך 1וה המרו 3מעסתסכימיס קהי הי1הס עס הרמ3"ן 3ו אכי"ר )מה קרוחגדרך
 c'nc 11 ;י , ה,ה כ;הוכ הגר כן היכהו nhrזרנה

יצחק
 נחמדאוצר

 סוג . כרוגניו ט) ומבגיח גמ!י6ות סקדמ1ן טס61 טר'! ,לסיס 6פי לסיס למטס סוס סטיג גחחלס כש . אלינםשלהני
 לע , שיגס סיכוי לסיס יטרק) )ג,י חימר ;ס למרמור
 קדמון טסות cnc , מעמוק מפיון ,ס יגיזו c(h וזלייטיל) גם סמון nh(o , )סטינו eten סט,ין טעם שיג )מסהסוס
 5ה:ו יזטו (ג61ת )כס (יקמר ,וס ויק , )שיגו )וגראס6'6
 ויי , !1קס מג) 6ותס ופ1זס המיד גסס ,מ!6 ט.היסמקד
 לטשת מופתו ושם קדם וכבר : מ!.5וחי ק) !ס0רקס
 6) 51()מן )נס סרס 5מר ;5(ר הדגור 3חה)ת סנט .וט'
 6ת 16,י6 וגי 1נ1' ")ן גי "וגי מי סטיג 1מ:ס וגו'סרטם
 6,ג' ;י ס15ח )ן ונס טמן לסיס ;י הדס )ו "מר , 'סר")נ,'

 פירוטו 1יסיס , ונו' הסניון ממגריס ססס 5ת גה1,י6ןט)ההין
 )(5ו) "רעם Sh 5)ן גי לוגי מי 5מר סמסס יהגר ;11:ת,פי
 1!6 תפמרתס בהימס 6ומס סיפקה גרן גרו) ד3ימפזו
 מקוס 6! קמרי ~גת יקמירו )ih~r' 6 גוי וטפילו ,יסרנני
 חמן, לסיס ;' ס(ס )ו סיג וס ע) מע"ס, (5lul~hבר
 מ"פ )ושן ")מחין ס6נג' נדו) 15ח י51 טמן (6ס'סמקמר
 גי 16כ' מ' ~mnh (,ס ור'ל , ג6ה,הה"( מ1עמדחט)הה'ן
 פס שרפס , גסיהין 'ד' ונ,) סמך 15ג' סגה , וגו'5)ן
 גן ),נוע '1ג) )6 גוס זגג ממזו מגק( ו"חס נזו) מקןטסו6
 גס גסגו)ח וזנק1ח' סטנהה' ט) המח גע,מו 011 ,)רסס
 פ) גובס 15ח' שנדו סמם euo 5ח גסו,'5ן וס ול"י ,6דס
 גמדגר ג61חס תיכף ;ולס )ט'נ' ;גוד' טיחג)ה ר') , הנסההר
 לפ! גי ר') . מקום בכל לך  שאמצא הוא והאות :סוס
 6פ גסו,י"ך )ו ט"מר מס ס,6 הלות כטיבר וולס סיסהפרס
 )סיופ הישד מרגל )טקח1 16ח )יחן יהכן וגי , מוגןגרה. זמר חס , סוס כסי ט) הכלסיס 5ה הכגדרן ממפיססעס
 וסף גנ)משס, עמך :"סיס הnlho 61 ;י ר') ש . ;ן5הו
 נקרץ ס' כגור גי סקרן פס ;) ירקו טיפס )::יבעגתך
 סמ;וון )ק;),ת 'ניטו גן ויחר להריך יגו ה,ס וגשת ,עין

והע"
 . יסרק) ;) )טיני סוס בהי ט) גרדתי סח1רס קג)ת
 6ג1חיכ0 שסי כסס 61מיחי ג6 לגי סוס מחס 5מר1ג::וג
 (ירש סירת מס ר') , ונו' טמ1 מס )י t~the ")יגס:!הוי
 ס' גג1ז;'

~cm 
 e~'ih ג6 לוגי גי )סם ג(15מר 36) טלי,

 oiP 5מחח לדעת ירטו , 5)י ,רם ס' ;נוי ו,מט:סג().ה1ח
 מסן' טיהגו,:ו נסס וי ר') , "ביס הסס ), ה:'3 ג'ו .;ג1ד1
 )הודיפ לזה. שדומה טה : 1ג,וגר "מיד )ים hinhrגמם

 : וססנמתו תלילותו פ) 16ה גוס זרי 5רס גוי גחגו)תריקותו
ואלהי

 5:גי גי תועיהט"(.
 .;י'

 עסיס ,ו יכל olnc כעי הס , ממקריס 'טר5) כני 6ת 116י5 ,;י טרעה h? 5!ך
 )5רז 3י5חס )קורך 11 והוכה . ממקריס יסר") כני עמי 5ח וה:!6 , טרמה ") ו"כ)הך ,;ה ועהה)6מר
 ורהבה סוכת 6רן 5) ההיל הלרן מן ו)העג1ה1 מקריס מיד (r~hl tstiO 53מרו )מענה סס סכי"ר גסוכיהה,
 קכהג וכמו , טרעה Sb )!גת !בכו 5ח מ!5 )5 תסס וסוס . הרנה רמה ,היה 6טר ") !);ח מטסיסרטן כג' 5ה והוסחו , תמנו תמ"ק עני גה!ין מרעה 5) מה)יכהו "ח"ג !1 טמר הע:י:יס טוי עומס טהס ,וגו'

 5)ש "ומר cbt , 751יר נדו) מלך טרעס 5) 5)ך כי )"ן רועה 5:טיס סט! "וגי מ' כקומו נעסה כיהרמכ"ן
 5ה)ע,וכ

~ro 
 מ"ר!! יגרטס 15 וינינה תע!יהס עפו יק) פרעה יטמע ס5ס , 3הס הפיה "יגה סךעה ת,ד ההלה"מנס כי ,.וגה ר,כ:עני מקרס 5) 1רה3ה טוסה "רן 5) )הע)וחו ט5מרח כמו , מקריס מלין 'טר5! גגי 5ח"11י5 כ' 6);י חי עוד וקמר . והרניני ס5ו) יטמע 0מ61) ט5מר ;שין , 1יסק!ני מעפ ע1ן כ;)!

:-
 ט5יו הסס תע3ודס י!5ה ירנה י5 6מר הליס מי יי 3,ה 6ימ י. "ן ים-י" עמס יס "" ----
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