
הכוזרי רביהןמאטרמפר%
 מפג* , רבותינו בדברי הכוכבים מחכמת שנזכר טה על דעתנו תטח ומה ,קבלהו
 , סברות כלו הנה לא ואם , אמת והוא אלהי מכח מקובל שהוא סבוריםומאנחנו
 ההם האורות שיראה מי כן אם . בעפר הגורלות מהם אמתיים יותר בשמיםעורלות
 שהוא מפני , באסת הכוונה מקום הוא בו יראה אשר והמקום , באמת הנניאנצא

 : אטת תורת היא ידו על תבא אשר והתורה , אלחימקום
*awנהמר 

8טי
 ס6ע . נקבלהו : o~trhne פי פיג) ל') . וגו'

 ג6 י6ס )6 , )ומנע נמתגה וים נטר )ססגס וק גמועשרגר
 יסמקושס סטסיס נקג)ס ומרפט גפו שסי מלוםפר4)ס
 ג) שמרס ע"ס-( )יף גסגח . רבותינו בדברי : (' נסקםשנוגל
 % קופר סגח!ג ט)י! שסג וקיוו ומידים חקופוח )הסיגאינדס
SDW'וחרופ" , יגיעו )6 ס 

 סי6 06 סטת יודע וט סעף
 מינקים טייס (oe סיס ג!61י , וכו' נשמם 15ששנס
 סימיון י!יס ג6סל o~twn גוג 06ר סנןדס ילגי )6 ,00
 גגו יוס זגממס מ6ן %' ססו)יס, גסיו' טסהם'ך מ'נפרק ושי מסקוס גומע מפסן פרק לפלס )!ס דומם . יוםגג)
 טס סי עשי, נגל יס6 זגפנס פ6ן ס6י וט',יופן
 סדנר . מקובץ שהוא סבורים שאנחנו פפבי : מוסירגם
 מקוג) רסיס וק ס16טג,ימס משי וקמר )Ym 6 מפיסולמו
 גיגייסס פסס שט 6ין פייג) 6יע ו6ס . לא ואם :גיזר
 כ4ו : ס))ו סג)יסס 6הר )מטוס ס,5מר סגיך מקוס6%

 נוי) סשסס נמו וק ופיוס . בשטים תורסותהברוה
 ספמון מן ויני מ0!ל גידי יפנס 06 411מיגטסגפחו,
 סיין , %)י" hS נורד מסטר ו% , יצגי %ייה )וטשדופס
 סנ)הס, נסעדי ומופרד ;(iO(tw סגם סוס גייו מוונוסש)י0
 מ,נ סס61 עלו גאי פ6ע%נ'נ' 6סר סגוגג'ס פוג 6'ןשך
 '171 : מרע יקוטו סתמם פסע% 'ומר לנוגס ניגס ,טוי

 טעוטין ספסל htu ג%פר . נעפר הגורלות סהסאמתיים
 )יפח גו ופגינץס גו יטפיס וסופדן 1DD הסוסתןסמומס'ס
 גסומ6 ס6מח סירופ גטקעס )מס ייומן )מעמיס ,שרדיוס
 וקופר . וגו' נאמת חגביא יצא דיש האורות,ויראח סי כן אם : סכוגגוס ע"פ סמגידיס מ%6 יוחי8י%זגס
 אשר והמקום : טערוס יו6 ממט גידע ס%הפשהרס מי %) , סורם פ6ע סג4ס פ) סשפטס סשהס גינוי9

 למרוו !6 , סוגו6ס פרימוס ספירט מס . וגו' בויראה
 011 טס ג' )פ ססג'רו otheno סנדס מ% 6ג) ס0גי6ס,ז
 0!1 וניחס ופ,15 1)6 , סטמיס "ער וטס סגיגס %ס'

 תורת היא ידו על חבא אשר והתורה : סקדוסס)%ן
 ססקזיס וגמי , ס,ג!6ס מקס ס!6 סנויס סנ,ס )טיופי ר15י כך , 6ממ תורת ססי6 כסורחם סוגית שכל כמו .אמת

 : וגו' טף מיס גטנו טח גאי וסוך נ' גש'דגניו
אבל

אסף
 עירה*ל

 ככעס enbD שח ש61 שמי פש WDש
n~co6שי' רכיס כיס ןושו כיון זהיר% , ו!נו0( טהי 

 סגפ nl~DS קרוגיס טיסיו ?tPn מטני כוסהורנ%
 עא וכמס' גדו)יס כדגים כסדו SD סם ס,כירו6סר
 וכקן . ע"ג , ס' ס60יס סומר דם( )דג סניטמרו
 )ף גן ישוסע דר' 6פ;קסיס כחוכ מסיס Sb ODעוד
 נסנה דכחלי מ16 ויאי , תר יע ח%ט מ* ס6י מסמקיך( חי 5' מכח ממזו הממוטלגסי

 מכמס 6)  רתוך רכר המכמה מן י6% גס 06הטסם
ntoSb1 )נגז י"ונ כי'tbon כ) יסיס 6מ0 מן , שסי מכם מ"כ) יטיסמכו") גדכלי ממ:ס קסמווגל 
 pb 6סר כסתיס וגור4ח למסיח גוי.רוס  מיםר.גמ61
 4פסית יייסר טיסמויי. פס פל גירהר  טיטלסם
 כוקר6 געור סנעסיס ר1וי4מ u55b יחטטמסם

 יוחץ "ותו (OD7 סדנר ut)b קלוב כי ,יישנמננ'6"ס
 , ומטס עש יישק ממפ סרמוקש ס0מיסמגור%ח
 לכמוך ר6וי נגחי והם) סו6 דבר ונס וט ס,ו0עם
 סיס גי סמו), והכסח מעטר הכמח nbtp)t .שיו
 נעפל 6ו כהו) הנקויוח סורות )לסוס קדומיםמנסג
 סגריהם ס%רו0 נסתלח ססט)כס 01gW סיגוט

 . וכדיו רסיטל sp וס )עסות סיום טנראו כמו ,כנול)
 נתש- סיט פ5ת עטר נתגיס עימסיס היווכגר

 יתכעס ומריס ססי6, כמכמס סידיעו0מס%רות
 )כ'( דני6) כטירוט Otip ר.ר)ג'נ וכחב .סמטלחש

 ר,מ;ימת טיורין, פימטט עי ר.ס י.מכס"'ס ,זל)
 ע) (b'S ג"כ ומסע)וחיסס , n1DIV1 נסעת1,יו0 כעסיסי ממאכלס )סי סעחידו0 )הס ויודיעוכטכסיס

 הקיע עם ע3 חמונוח כעסיית עוכ 16 רע עילטמי
btno, פרע עטיו יכיל וס כי וימסכו bgn: . ור,כסדיס 
 וט6 , ר.עחיזוח )זעח כנזלפת מחחתע,ס סמיויזש
 oslbtt יירו פר , וגו' ר.עסר הכמח tb~1taמס

 מסנורה 6ע!)וחיסס סהה)0 6יו וסבסדםר,מכסטיס
 הורקח ע) סעקריס כעץ טכחכ מס שיין . ע"כ , כדוייס ומנינים דמיורס ר.ס 6כ) , 6מהיחפמגפס
  הר%!פפ ע) הוזל . וא' ההם האורות שיראה טי כן אם : ל"ד י' מסמר , סחו) וגור)וחשמעלכח
 סו5 ג'  1D'D מכר Dn'olh1 ס%ויפ לאליס טיכס כי סוס, יער ספ5פר ~ר5פ טקרמ %ס פכללכודר
 5פר ל5 גס  מ5ס( ניסקל  סגנריט כמיווה ל5  גס וס', ד' סיפן  טי!כוו ססשסוסיס )6 , י5?סגצני5
 46א )קר6ח יכת (IPD , בפמיר 6דס 0) דעכו )טין מוכן באמת. הכתה סקום  הוא ולו': סוףיים eu)l סם כנפר וט5 לספר נ' סימן ~סרו  ססוקדס מט6ס משס ט6 . ון' והסקופ : omnbl:  ילרוגסישי
 סכרכם 06 ס' טס 0ס כי מלמיס תער etoSb ג'oyn 0 )סיומו , 4% ר,מקווס ~Obls קכ)0 6)יסרק)
 ורמו , סו6 קדט nmb כי 6,י! לפיכח! )כו'ן 6רס )כ) טרללי המקוס , סכוגס גמקוס רכס 16 .מכמיריו
 een  סמיסכס כססתן נקמרו 6נ)ו, ה,ס סנטת חמוס יורט וכן . מסטר כהחימח כמחגר ערמו סיכרחעסס
 : וט' o)1)oI מקנס סירסו כיון 6ך '"ג 0יפ19Db 1 שן וט'. טנ0ס מניס כ6מרווסיס נס וט', מנןמוח Sbשטופס
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 67 כס הכוזף רביעיטאמרספר

 כלם , יכחשוהו ולא גאמת ידדו כאשר אחריכם, אשר ההורות אבל הכוזרי אמר*
 בשער הנביאים עליית טקום הוא כי ואומרים , החוא למקום יתרוןטשיטים

 , ישראל בבני ושהנבואה , אליו נקבצות ושהנפשות , הדין םעםד ומקום ,תשמים
 "וכל והמבול בראשית במעשה וההודאה , לאבותם מעלה בנדולת הודאתםאחר

 : ההוא הנכבד הטקום אל וחוננים , בתורה שכתוב טה ורוב()ג"6
 תולדות כל קגלו לא אשר אדם לבני אהדם מדמה הייתי אמנם החבר אמרשפ

 ושכבודם , דבריהם את מותרים שמעשיהם לולא , שרשיהם אךהטצות
 שיקרח מקום באיזה לאלילים, היו מקומות אל מכוונים שהם בדברים הנבואהלמקום
 הקדומות העבודות חוקי השאירם עם , אלהי מעשה בו נראה לא המונם בהםשיהיה
 מוו ולא אותם טחו , לשם שהיו הצורות זולתי שנו ולא , וסועריהם חגיהםויטי

 עץ אחרים אלהים שם ועבדתם הבורא שאמר מה כל כי שאוסר כמעם .דהותיהם
 , בעונותינו אליהם טשתוים היסים רוב עם ואנחנו . רמז הוא , פעטים ונשנה ,ואבן
 "ומתפלספים , נינוח ואנשי אביטלך עם כסו , לאלהים אלא אינה שכוונתם הואואמת

ומהפילוסופים
 יהורהקול

 : יגר )שיס "מגס  גמעם . וט' התוהות אגלי
 סמנר כרכר . וגו' עליית בקום היאבי
 : ססמיס 6) 0ע)וסו וממסם כקמלושמט"מ

 ע'. וסי' ז' סי' נר"סון סקיס עמו . וכו'המהנבואה
 : יסר") טן 6נוחיסס )ס)טס טין )"טחסונקמרו
 נושר . וט' גטעט ער : כיזם ססוסלסוששבס עקרי רוג )פי , עסמס יומל 16גם כני מ4ס סכע במקניי . 1ט' לח--קבלו אתך4א

 דכריסס "ת סומרים טמעטיסס bse 6מלו עס)פע3ס
 ועגדמ0 במרו נעין . וט' וטשתוים : וט'וטכטדס

 )6 מר6ס גץ6 ונס ומ'. ויחערט ירך וע) ,וט'
 : נ"נ ס" פיוטר יערגל מט) וכדיך , ענינוג"מחח
 נמק!ס ")סיס 'ר6ח 6'ן רק "מרו כ' . אביטלךעם
 ")סיס ירטת w~nb 6ך , מטו 06 ק' סיס )" ,סוס
 "כרסס גמעך טס ג' וט ע) וסר"'ס "כיסס, ע)איחס
 . טכ כעסיך כעוג )פניך "רנ' סנט "כימנךמשמר
 קם שחך סרס ג"מל טס כי גמ~'ס כן עטף631
 סימו וקח "ותו ויהמו ";סיס פרעם ע14 וינ,ולך
 : וביסס ממיס b~1D סיס )5 5סר ע0 ממוקדי חס1ט',

ומתפלספים

 נחסךאוצר
 כפנן גינוין D11D 6מ ג4ס . וט' התיהד אכל*

 6מל נחסו1 %6 סזשס ג) לגס . eht)nמשם
 סגניי סונוי וויילס . סוס לדגר מטיס מס 5ף שנפנסממן
 ג6פמ תמגר טרייר מס גופי פוס ונקי efin כיוס וטגל"
 ייו ע) סג6 6סי מסורס , ~tp)h משס ססו6 ט0משספ6מל
 טג15 סשיוס ג3 מסוי ימס,ג גן )6 1סו6 , 5מס קוויסי6

 שלגס יומס ג'ו וטס ססו6 גמשם e'Slt סס נסלמטינו
 inhw וגג) 'סל6) גמ (ntige פוייס סים 6ע'0 ,גיסיסס
 טוסטר סגלם 6'ן 6'כ , פרטגס ופיטגמס טורס ממיוסגשיס
 PDihI: טסיה סגידיט 3סשזס שסי, משס סו6 "סמשסלפק"ל
 הכדסק ס6גומ גמעלפ מווים lbo . וכבוהם תעיהבנדוחת
 s~wo . והטבול בראשית במעשה והורסט: : ויעקנינוק
 ממוץ סיס מגסס מ'מ סימן 6' גמ6פל וכמלס , מלנגוחוט

 : עמס ופו פמפס קג)ט 61ופ! oan טז סט)סמיז!"
 יטווח גססמ5וק ט6 וגן לגיא. nh1W מרמח היתיק

 טג15 מדוריס 0015 פדמס 0ייס' כגרול')
 וגח טלסיסס, יק גג)) חורסט קג)ו )6 6"ר 6זם )גני6"לי,ו
 , )ו0 1גוומס כמע"ס וג0טנמס ג6)כ1ס טמ1דיס 16פרס6ס0
 16)פ ס,קו6'ס וסם ח, גמ מוח מגע קג) שו גנגו'ומס
 . דבייהט את סותרים שמעשיהם לולא : מוגג נרמיס
 סנר6ס נטי 6טי , 4 ס,ווטיס ויטמע5) פרס עז זנויוטס
 ג5גלס וגנחו , ע, טוגזיס ושנס מות מגע מקייפיןסס

 סטו06 %טים , ע, סוגדים ס6';ס יטמע6) זם ע3סרמנ'ס
 יגי14 סטטו )טרגג סס ס%;י0 דייקת 6ימויס יק tbtw )פ'6 גוו00 6ע מוקו)יס, סנויס גסם ::גוו טטטי0פאס
 סו6 סוס , hw )מוץס יתרון משמיס טסם 15מי טקסס פס . הנבואה לסקום ושכבודם : עג'ז מעטים ahnnפס

 ש.קרה טשם באפה יאלילש היו fil~lpo אל : גטגוותם ומטיריס פס;דטש סס ס)6 גמט"ס 6ג) , ג)גיגדגריס
 יסח יעלי 461! , שסיס )עגוזת קוים ומקס יגוניו סמם ממונס טס חגן גסס 0מ5וסר ];וט ג;) . הטונם בםשיהיה
 נג6 טוגוי טם טטגיס סיtu 1(e משוס ,חיטים משמח פיו %) 0', מעסם גו ;ר16 )5 מטולם סס,6 'ספקה ,'יירט
:olncoQp דתותיהם. טרו ולא אוחם טחו , לשם שהיו הצורות זולת שנו ולא וגף, הקדוטות העבודות חקי השאירם 
 נסס טסיו hio(f ,ויגס רק סט )eotoih , 6 5מ שניחס 6טי מגויס עגיו 6(ר נמקומוס קג6ס סיס ססחויסגלמי
 כע ג0יפן וגנדר , סגו% ג* . אליתם סשתוי0 היסים רוב עם : סקרן מן מ"1 ס0סי)יס 451 טס, טשו6מר
 , 6פח )ועסיס רק ססו6 ופס) ג1ונמס 6ין h'w סוס גט)' 4מר מוס . וגו' שכוונהט חוא ואמת : מנרגלקמט)
 נקפו )3דס סגוונס 6מר ,ל ט6')ו , סגווס יסשר "סמע"ס 'סגן ושך , סס1לס סוד כסיר ססו6 מדגר סרי וט ג)ועט
 גז)1ס לנימוך 6) לסיס ויגל נקמי טסיי , סס!רכ ט"ממ סיו לגימתן טס מפס.ס%ף

_r 

 ש) מס סי )1 וימו
 , פ5ו שעסיס וייל16 6חיסס ס6)ס סרגריס ג) wh~ ויךנר ענויו 3ג) ויקלק ננקר ונימל ויטגמ ונקמל וגו' )קמת %6ס"ס
 : וטד 04 ויקרש ג6)סיס ו'טס Gh' ויקמיט גי1;0 שרמו . נתנוה חדשי : יפמו רגימתו שטי 'Ph1 סע נרסיס "6סשף
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הכוזרי רששמאמרמפר68
 האורות השיג כי אמר הדגריים ומנהיג , האלהים לשם יקראו וסהפילזסזפים()ג"6

 והיה , כלו העולם אנשי ליישר וצווה , הקדש אדמת ר"ל , במוצאם ההםהאלהיות
 אל כונתם שהשיבו עד מעם אם בי הענין נתעכב ולא , ההיא הארץ כונתםהמקום
 טקום אל כלם אדם כני ליישר שירצה כמי זה הלא . שם המונם אשרהמקום
 אותם ונשא , מקומה מצאו ולא לראות יכלו ולא חרוטות עיניהם אבל ,השמש
 אותהן תראו הקבילוה הנה, חשסש להם ואמר הדרום קוטב אל או הצפון קוטבאל
 לראות סיני הר אצל ההמון העמיד השלום עליו משה והמנהינ . אותה ראוולא
 זקנים לשבעים קרא כן ואחר . כיכלתו עליו יכולין היו אילו ראוהו אשר האוראת

 השניים זקנים השבעים קבץ כן ואחר . ישראל אלהי את ויראו שאמר כמו ,וראוהו
וחל

 נחמראוצר
 1'קל6,סו כלנסוחו  '171 6טר י,מתס)ספ'ס מן סיסי") . תו' יקראו ופהפילוסופים( );"5ומתפלספים

 ולא : וגמקורס כמכעס . בסוצאמ :ס6)סמ0
 6סר סמקוס sb~ ))כח ססחד)ו hSn . מקומהמצאו
binoלפרס 6ין . וט' הצפון קוטב אל : המס 
 טימא סיס )6ס סנטכן קועכ החח הטוכסיי ע)י
 (OO 6טר כץ סי' כט;י וכרו ססוקוס כמו ייט1כטס
 כפופן , וס כסיעור )יגס )ס0 6ף מדסיס "סס גןיום
 )ס0 ויקרס , ימק 6ריכה6 כיומין dSh הטנאכי
 "סר המיטור מג)נ) מסרסן ר"ט רוסק כפיפענוח כ"י 06 כ' קודקס ע) (bno ססמט יוכ)ס)6
 vpn רפטו (הכייס מ' )כ) מ1ימ , )16מק נהםסיס

 סדומק )מנו) דעתך יסכים 06 רק . סחכונסגמכמח
 סנט"1)ג6ר

 כמטך 6סר ססס כמרסיס סס 16תס
 כי טח6מר 5ו ק5תר. מ6י ט6)"כ יט00,ממטם
 כי , blon כמקוס סטמט מו)סמ מנד 0610זמיון
 פיננו מיטש ocnl , גנן סס ירפס )6 מדסי0מטס
 )ו1)הס ""י כין )סגיין ג,ס וטכוון , כלמורמפקוח ככ"י רק סיפק ע) עלייתו 6ין כי גגכורחו,סס
 יהוייכ 1)6 , בהקפו סקוסי 0סמט טס 0תנ6)שין
 , י.מט) הלקי כ) CD מכוונים סנמט) מקקי כ)טיוח
 סס o)h כן 6תנ0 כפמיהמו. מתורס סכחכונמו

 רק סכום טסן "מרח' כן ע, . )עין נר6'סדוהקי0
 טלין סזרומי tbio 16(' סוךפנ כ)פ' ביסס הסכהכ)

 מורם מגק1דח מוטו כי , ססס נק1טכיס נמשסטמס
 יט וגמערנ ט)מורמ 6)6 מעלג, כנקוזתותטלו
 . ו3לרו0 )נפן מגפניו עלט ") געייתו כפירומכ

 קזמס כמדכר, פ' ג5מרו כוס "ון )נו העילור.ר6כ"ע
 , סעגו)וח סההכרוח מקוס טמט מורמה ה61מנרמס
 % "ותם גט"הו והגס fp. , 6מנעימ סי6ומגס
 6מד 6) פניסס 6ח כטמסככ , וסדר1ט סגסוןקוסמי
 : לעולס ר5ייחס מקוס א 5ין כי כס, תסתלhw סרי ן סקביאס לפיכס נכס  0טמט סנר כהמרותסס
 סטמס ס16ר המקומות מב)) ס" כי . סיני הראצל
 סימן )מעה (rln(? , הרצח ),כי טס ירפססקוסי
 : ירד סף וכסניג'

~1VIW" 
 . 1ט' השנ"ם זקנים

הס

 יערהיל
 מ6מי;יט 0ס 6ף . האלחים לשם יקראווהפילוסופים

 ומנהיג ימזגו: 0' הנוס מלע"מ ע) 6פ כ) ס6ס 6עס,ג6)כיס
 ממקולס ר') . במוצאם : סיטמק6),ס זס מרח .ההגריים
 וצווה : סק1דס קדמת דס,יו1 , גימד ,מ61'ס ס0סממשת
 6;(' )י(ר נוום סוס ממונהר 0מק1ס 6) . ויו'לישר
O)tu~גופו . 

~lss) 
 כr)h 3' ~יטר סריג 5טר ספרות מן

Os~uo(6 נתעכב ולא : 5100 סקד1ט סמק1ס P)Pn . 
 שהשיבו עד : 0סו6 מדוס למקור ס1וי0 :0יוופונה
 מיק6 טיפ 01י6 . שם המונם אשר המקום אלכונתם
 0,1רו 0סי5 מדח גסי ג) מתקד(יס סס 6טר , )0ס0מפ1רסס

 כולם אדם בני לישר שירצה סי : סמקותות מכל6)י1
 גיד וגגי' סת(1ס קמח )סיו(גים ססי6 ;מ1ס,י"ג.ס, )ר5ס' גיוסי מחקלג לסטמם מקוץ . חשסש מקוםאל

 סקרך ס) מגיס ס(מ( סוי,1,י ומממת , מדרום ),פוןמפרוח
 0סג1וס ומגמי גטך , יוסר ומקיר גייר שמס גתג'ו(ר

 אל אותם ונשא : ריחוק ס:מ( 5ור לסגו) ;מ גסססיס 1)* שנויות, מלוזות . הרוטנת עיניהם והיו :ו0סגט0
 ע) ;6מר שסג מיה . הרחום קופב אל או הצפקקוטב
 ממטוס מן רמוקס מיותר כ;קויס וסי6 , סיומי נ)נ)4ר

 . מעלס ג'י גמדי )1 וגסמון גמס,0 סס61 ס:מ(וממסקו)
 6ור , 0קועג 6) 0מט1ס מן סמחומק'ס סוד (ג) ;ווטוכגי
 6ף יר016 כקור מ)י(ח (מממח תסגור , מ)ו( יותרס(מט
 סמר (סיס )י16חס יוגנו )6 וט ג) ODI , עלעלתגטי,יס
 מגדי גפמות )קוטג סמוך ז'מ (סג'עו עד , עיויס0מכ00
 טסטמט גטן גתגו;0 ס;ודפ גפי 6טר , ויותר מטעותגיר
 גרניפוס שנמיי ושיחס מנטן טיס ומוס DID גדי )מ1)סמוך
 סוך גפי מדחס טט0 טד פיוחי ימים הוי( 16 יומים 16יו0

 הקבילוה הנה השמש להם ואטר : )ק1עג0סתקרנוח
 סיגס0 6ור ו)6 מיאן טגנתן מממת גרגרי . אוהההראו
 0ן ר') . אותה ראו ולא : ירסוס מסס , ויויקסעיניסם
 יי6ו ו6יך , 0016 להווה גס,;,0ס כמ יי0 )6 0(מ(גמקוס
 תקמר ופן . וגו' משה והטנה'ג : לנמרו חתוך גמקוס6וח0
 )קג) נ1ג) ")6 טחן מזין 60ל0 חומר חליטת מני 16)יגי

1thGיופו מסמון מעמיד מפס 701, , ממוג נ0תרמק רק 
 6'י גי)) ס51 סיט כי עריס גי , )קזוסס תמונןנפקוס
  ראוהו. אשר ההוא האור וצן לראות : רנות פעעיסכעכל
 )פי 6מד ג) 0ס51 50ור 0רני(1 יחד ססמ1ן כ)כקמר
 יסר% מוקל 6יט וטגע,ס מסרן מטס 1יט) וגמ'ט ,מדרגתו
 גדורת מדרגם )סס סיס ס,ק;יס ומס , יסרך) 6)0י 5הויר15
 יתל th1(o , י(ר6) 5)0י 6ח ויר16 כנקמר , ססמ1ןמג)
 מן ס0 16 ר6ו ,0 ג) עט 6ג) 11 )מדרנס כניסו )6ססמ1ן

 0;וגריס . השניים זקנים השבעים : יטיף) ג) ועיזי סהר גר5ב נוגעה ג6: ס' נכור ומיקס גמ'( , יג,תס גפי סס61סקור
גס'

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



 59 להבווי רביעימאסךםפר

 אשר הרוח מן ויאצל שאטר כמו , בו ע% שנשתוו מה הנבואה מאור עליהםיל
 ובמה שרואים במה לקצתם קצתם ומעידים , ההקנים איש שבעים על ויתןעליו

 מהיחיד מענה הנבואה כי שיחשב האומה, מן הרעות המחשבות ונתרחקו .ששוסעין
 והיו שרבו שכן כל 1 ההם ההסונים על ההסכמה לעבור יתכן לא כי בה,שמען
 ב תורתו על מזרזים למשה עדים וכלם , ראשך מעל אדניך לוקח ה'היום כי וכדעת לו באמרם , אליהו בו לוקה יום ביריעת אלישע עם טשתויםכהלות
 : מהמילוסופים אליכם קרובים יותר הם אבל הכוזרי אמרף12
 התורה בעל כי , הפילוסוף ובין התורה בעל בין שיש מה רחוק החבר אמר5נ

 וה%ילוסקש , אותו יייעתו תועלת זולת נדולות לתועלות האלהיםטכקש

 יהודהק%
 שרבו שכן כל גספ)יחך: פרחח סמווכרשמס
 סו" . וכו' קהלותימיו

 וינטו כ'( למ"ג מולמל מס
כס

~ibtiJO 
 36י, ,יזמרו היטע Ot$ Sb (6 6סר

 רכסך מע) זדוניך 06 )וקם ס' סיוס כיסידטח
  סגכי6יס לי ועטי , וגו' יפרו  ירפסי 6ני גסויקמר
  סייס כי סייפם ttsd וי5מרי 45ספ  Sb כיריחו6טר
 מנגד SVnD'1 ס"ט סוני6יס מגני 6יט  וכפסיס ,1נ1'

 6מ ועיסו 1יקמ  סירכן ט) עמדו וטגיססערמוק
 סירו סוס ינו'. 6,יטס ט) 6)'סי ריף נמס1'6מרו טיני כירימו 6טל סגכ'6יס כג' ו'ל"וסו , וע'"דלחו
 גפקומונ! סגכי6יס כגי קס)1ח לכוי ע)ססחוגיס
 ו0ו5 נט1פ0. 6סס ניריאל  פיסיים וטס ,סריס
 הכ!,ן  יילוזו וכגר  לרכרי. ראדולר טכן מסלפרן

 *סרבל ל0פ יסנכיו נני5יס כרנת  4"ר'(דפניל0 פ"י דס4י  ג*פ0י,  יי54ימ פרגים  טללסורוס
tbiy16,6 , מלריס כיו61י כס"ס )ס 61מלי %ריס 
 )דורש נגריס ~bS נכחכם 113רוח טנ1רכס הכולסמיס

 )כחו סו6 כי וא'. למשה ערים וכלם : גכסכסל"
 wtb 6(6 סטאר וכן ידו, ט) חורם )יגחןמוכס
 גססימח פ%כי יפרשו י סורסו טל  יירווהשיחס

סמי
 כלטי וס  וכמר בו'.  פכרי "טמ סהץס זכרו

 ססס, ר.6ורוח ס,ו6ס מי גי ס' משן סיףקמרו
 ועכסינ . 6מה תורח סי6  ידו פל סי5  6סרסחורם
 מטל יולט טן6 כשך כן טיס 6מגס זס כי )פגיזר
 סר6נ"ע כחט וכן . קיומו ע3 )סוסיר מטיו oanפרח
 מ ן  ופ' טג0  טפוגימ גן ומעם סכתוכ SD 6%1ו4
 5ל5 , יסיפפ * סוכיופ ילי5י ים גלגיליתימר

 : פסס טל  בפמילסו 06רן  0סטסכמס
 מקוס מ61 וא'. קרובים יותר הם אבלינב

 וסרומק סקורכם מילנוח כין)מכמין
 סמ)וקס כסגרם סגכ))~ח סכורת ט)קח עס )נו%ר

 כי יפק  ספיליסייימ  פן לטפר סולר, כר6טסמוננח
  נס  פרכם 05  ליפריך כפעי יסלד עיי  כלס6ח

 : סנמטכס כמסקך'מד
 נר6ס סיס ,ס "1ד יכי'. שיש מה רחוק4ג

 חורס "'ץ . התורה בעל : ךנרתכחסר
oto~n: קז%ן שסיס קרגח גי . גרולות לרנועלות  

אינו
 נהמראהגר

 מו' 5יי  4גפימ לי  05פtta~ 0(otn המו גסם),חןנטו
 ופיסי פלד 5מר מזן  פן 451סי טס  פפך יוונתי5%יר
 מ%% oht))o ר'ל .  יקצתם קצתם ומעירים :%'0ס
 , )נוס ונרקיס יזוע קיגל 6( ס,ג,"ס "טגס סי )מגיוומטיו 6י וג3 מחננ6'ס וגיס סין 6ג) , דגי גיחיויס סיתם8
 וספ . הלעות המהשבות : סיז,ע "ת )סנמיט אטרס6י

 . בה שטען םהיחיר טענה הנבואה כי : גנגו6ססג~טויס
 סקופ  גדין לכל  פפווש0  פצוין ייגוש  טפן סיעסוןג)ומר
  מלממס ס5וווו 5100 0נניPIDP 5 רן גוטר5י,0ויי05

 4ף1 סזגס %) ומס,יסס ו,דט סיס סוגי ish , )נדו)1
 לעבור יתכן לא כ' : ססס גימיס 6הר נומןוגי6יס

 גן וסוס טמס ,ופר סדן . ההם ההמוגש עלההסכטה
 16 טילו סרגם סמו:יס "סי' מקמר , "ג'6 )ס6מיןססגימ1
 טקומ,0 גיבוס גרגר רגיס, ט) ססכמס מחש)%סר
 ט)" שגי )6 י') . שרבו שכן כל :גיגי'1

 ק"ג,
 6)6 , נונו6כ )(ס ים סיפידו יפר 5יט טגפי4 פל00סגפ0  סס(וי

 : טיגריס יגרס קילוח טסיו טד ס"ס סמסטר ט) סרגוגס
 כיוס פל  ופוגיהיס ethe))o, י6ט . לטשה עדיםוכלם
 % גנט )6 ס,גי6יס לגיס טסיו 61ף , מנס צוי טסיםמס סי יצקי 6ו יגווע :גי6 שט )ג ע) פלס י%  פיד,מוות
 שון מורח ע) המסיף ע1פס 1גג1ד )רייס רסס 6מישס
 , aaD צלח )קיים גדי סיס ,גובס עיקר 6ג) , )כפן16

 : 6פמ רגי' ויגייסמטפס
 . רשילוסאש מן אליכם קרובים יוהר הם אבליב:

 ID'D '6 6' גמומי הנגריס ססי4ק~טים מן ייתרירפס סי* געלו שייגס קרוגיס כסס מדחוס געליד')
 : 0רטיח וגסטגמס גיזיטס יגוסייס סעו)ס גקימוחסמ6מיויס
 הפילוסוף. ונין חת!רה בעל נין שיש טה ptmינ

 סטע,סו4 יגע ססס ח~וס גט)י ירגע גוי) יני)ר')
 מגיש : יוסר נווי ססו5  סטי(רי0 ג% ט% ט%6י

 לסופקו mafi לטכיר כלטיפ קרגפ ח11ן . 1כ1'האלהים
  זולת : וגפו0'ג גיידי 1PU1 יפי 4 יייג  לפין ,)פסו

 )סטלג מי"ג טסו6 סחוטות מלגז . זאת יובעתוהועלת

 פיסיו גויומ )100 אופיס  סיקון  יסייג ש"ג ס' 'הטחמני
 :  רישועיי

  והפיקודי
  טנין פל ין59  מג'לטין . גי'

 )פי מסיחו למקח ס) ס' מן )ססר רק מגוועי וסיקר ,סמ,,מ געוי מס' רסן  קטין  scln1 חז,  גט,ס מקמין 6ימסנגר
 טי"מץ סו6 סריס ט)מוח עיקר ג' גלמוד , חק'ושדעס

ס6פח
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הכורי רבינו מאמרספר60
 הדמיון על הארץ שיספר מבקש הוא כאשר 1 אסתתו על שימפרהו אלא מבקשאינו
 , מהידיעות זה וזולת המזלות, נלגל במרכז ואיננה הנדול הנלנל במרכזשהיא
 שהיא הארץ בידיעת הסכלות כהזקת אלא האלהים בידיעת הסכלות מזיקושאין
 כשכל להדמות אסתתם על הדברים ידיעת אם כי איננה אצלו והתועלת ,משמח
 כשיהיה יחוש לא אפיקורוס שיהיה בין צדיק שיהיה בין , הוא הוא וישובהפועל
 בקדטות ושיאמין , ירע ולא ה' ייטיב לא אוסרים שהם אמונתם ושרשי ,פילוסוף
 סר לא אבל , שנברא עד נעדר "יגנו( )כנ"ך "כלל העולם שהיה יראה ולא ,העולם

 נחסראוצר
 נוו) נמ61 שוס ג5ן סי( ומקמר , מסקר ייימיקס5מח
DnlnD1'ממזו )כפל י8ו lltnha, 5מסייס פסס מ1ד סוגויס : 
 (סו8 גמ1 ד'מ ר') . הדמיון על וכו' מבקש הואכאשר
 נסג) ר') , סט14ן ג)נ) גמשו ח4יס (סקרן סילמנומנק(
 . המזלות גלגל במרכז ואיננה : )חו;נייס מידועסיומי
 מגוג) קמעם טס51 סקדמוויס סס1ג,"ס (5מר1 סגם)סו8
 מס 181)ס . e'D"~t סגוגגיס 1hc1 מקוח י'נ וגו ,סיומי
 ס)(1ן גמ:מט1ח , סמו)ומ ג)ג) גמרכ, שרן Vhr~מר
 גסגווס ,וזע כגר ;י , ;ן סערן 8.ן 8ג) , ס8מח 0ו5טגן
 , ;"ן י( ע"ס 161)' . מיעז יו81י מס לגח פוגגיטנע0 נרגלי ורק , וכעס (810 מלגד סממו, יוק סמו)וח נ"נ)טין

 י'! 15 . סירם 16 ס"מ( ג!נ) 1') סמו1וח ג,ג)וגמק1ס
 (סקרן 4מר ג,ס וסתווי , גע)מ8 פוגמיך המוכוח נ4)בוק
 יהתייכ ולפיכך , סגלגל נודל כלסי ימרכז דמיינו מקורסק
 ~יקו , 8הר ג)נ) גמלנו 1)6 סנה) וט גמרה (סי6)ומר
 ישן )6 , סג)נ)יס ר') ס(מיס גק,ס fiDJIJI סטיהםסיתם
 וזולה : 8מר ג)ג) גמרת ~cith סגת) ,0 גמיש (סי6קמר
 ידיפוח (8ר וכמו . מהידיעותזה

 (גרי
 ושאין : סמ;מוח

 נסג)וס טמע ודלין . וא' האלה.ם ב.דיעת הפכחתפזיק
 ידם 1ל8 ססכ) גמי מסע טלין כמו , נ6לסיס סידיעספגין
 סעחיח (סקרן רומס 6ג) כד1ייח סי6 וע'כ גמשוטס8רן
 מעריס סס61 . אצלו והתועלת : מרע, 1)6 שיוריתלפיוס
 5'ע . הרברים יריעה אם כי איננה : נחכמס )סגיןעלמו
 לחרטות : שמח (סו6 מס גפ' סדכר (ידע (רולסדק

 סמלצך וס61 , טפוס) )סג) רומס a~oln . הפועלנשכל
 . הוא הוא וישוב : כנימות ;) סמ(פ'ט דטהס DS'ס5הר1ן
 8100 גין . אפיקורוס שיהיה בין צריק שיהיה גין :6' ממתעי 6' גסימן ג8רי;וח ו0 ,וגר וגגי . גו וטה'וגק
 ט;נ טסט וגין , מ6ו גסותיו ומפן ס' פויח סרירסמ%6ן
 יחוש לא : ויק גי )6) חסן ומס :ענפו גי (וי מסוקמי

 ע) טוקד (h~ot )ו ע1ן 'הט1ג )6 . פילוסוףכשיהיה
 ומשרשי : (;)ו ימגג ":ר ci)m nnho '4חקיי1ח
 שיו ונד רסס כי 16מר (8ני סוס כפילוסוף ר') .אמונתם

 למודוס ((ר( נסגוי סו6 יעמיס, סמון מ;) יותר גלועוס61
 , גערכן דפס וי( 8) 'דט 6';ס (elnh , 1)ט,ס ר5( פיססי:
 ולא העולם בקדשות ושיאמין : 'רע 1)6 "סיג )6וגגן
 שין סוס . ג,') , שנברא עד נעדר העולם שהיהיראה
 גמ,י5יח o~tnhn ט"י:ס ס6' . 18פ:יס גשי 610סקדמוח
 ס5)0וס, סס סנ)נ)'ס י') סטו)ס 8ומריס 8ן , עיקל כ)ס"ס
 . 5)וס סיס )6 ,נר8 סיס (5')1 , גס:רמ קדמון יטוכסזגין
 ססו)ס (גס הכמריס 6ן 8),ס גמ,י15ה ~outnhn ססזסג'
 סעו)ס גי6 :סמי (יסמין )ו ,ר6ס ושן , גמ1סוקדמן
 :גר6 (סטו)ס 18מריס סרס גמי nihr(1 נמו סיס, ()66חר
 8וש גר6 )8 )מס גי , (וט חק;'ע מפיס ממ"ת ;מ1וב

 המליס ס"ת ט14(ס סטענס ficfint , סוס סומןקוזס
כ:עו,ס

ולא
 יהודהקול

 )ססינ סהפ)סשחו סרי כ) וס כי . וכו' מבקשאים
 ע) מכו יסנט המח , סמל ישל כורייס ע)סךכריס
 על : סמס6 פכע ס6ח יה, כ"סר ועני:סממוחס
 הגדול הגלגל : וסמה) מדמיון כדרך ר") .הרפיון
 הכזלות. גלגל בפרכו ואיננה : ממקיף סע3'קסו6
 סיותו עס . וכו' האלהים בידיעת הסכלותp,,o ושאין : סמקיף ממרכז כנסותו מרכו ע,6 סו"טמרי
 הסכ)וח תסיס "סר סב) מז פ' כרונסון ממורסכרכר

 מדרנה )ו סיט גמי ר") , נדו) כעמן :ח)יחוסכטירס
 סיס נמי מסח,ותס נזו)ס יותר סי6 כמניטוחמוקם
 סמ6מין כי סס טסמטין וכמו , ממגו )מעם מדרנס)ו

 נטייח! "ין , יוסב כו סיס 5סר געת שמדטל5וכן
 16 , ס6ויל המח טס6ס ט'6מין מי כנסיית ס"מחמן

 סעוחס סס6רן 16 , סקרן חמחטכסיס
 1כ,ו:"

orJ , 
 נטייס וין , כו וכי1)6 כדור מ1י ססג)נ) "ו Vbnמן ססטמי ט'"מין מי כנעייח ט"ממ מן סטוי נטייחוצן
 טסמ)"כיס Pnhon מי כנפ"ח ס6מח מן סט)יסיוט

 1,"שי5;)1
 וכ'1נ"

ef1 , rtbt ס' ווכח דכר עכורת מי1כ טס6מין מי כבנייחס"מח מן הלכיש ,ס נס"ח . 
r")pכירסס סכן) ססי)וסוף 6)) "ין כי מהכר "מר 
 להדפות : ענינם מסכ)וח )ו סיניע תיוק)ענין
 : 6' סימן כרבלון טקרס כ% . וא' הפועלבשכל
 שירית בין : כמעטת מטטרון . צריק שיהיהבין

 רולס טסים ענגו ניטר מ' סי' גממיסי .אפיקורוס
 ייוחס )ו ")ס "סר וביט , כמקרס סיס סעו)סכי

 ור"ף , ועיקר כ)) טעמים )כסרת הוסט כגתיסירתו
 קמחת כי סוכר סיחו תורתע ע) סנרו ;יממדע
 בדוריס כנעימות )6 כנמימיס, )ס נפק מגריסשוטר
 0נטטיים סדכריס נ:עימוח רק מעגינו,סמס1פר כפי סכסחפשח מיי חייו סיג שגס כי ,סנסמייס
 ונכנעות . בנמס ינון ונסו "ים מ"כ סדקנהגסעדר
 כ%6רע ג:עימוח סנטר חלס סיחו 1SD 6מנס .כ"ס סטייס1פיס יחר ע) כמדרגתו ע"ס כי )"מר כומלזכר
 סנעימוח )מיי הוסס מי )כ) 6פיקורוס טס ממגו)וקם

 כי כ' סימן 3המיסי פוכר וכמו nttbuo,כסתח
 כמקרס, נומ)יס ריס סדכריס טכס סיוגי  Dtltp'Peרמס
 היעסו , מטין כוגח כסס ob~n )6כי

~tblp) 
 כע"י

 ר.מטקפח סחכ)יח סי" ססנ"ס גי סכרהס כי ,ססנ6ס
 כשיהיה יחוש לא : ע"כ , מחס סעוכסוסי

פילוסי
 וכ"סר ID'D '6 1 כאקסון ר,ט')וסוף כךנל .
 ע3 השק % ~oJtnb מן סו"ח סטטוס ע3חסיס

5יע
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 1ש לאהנוזף רמעי מאמרספר
 הסיב! על לא העברה דרך על הוא ז בורא יתברך דאלהים יקראו ואם , יסורילא

 העלול סר לא , ועלתו סבתו שהוא , ויוצר בורא באמרו רוצה הוא אך ,מהמלה
 , בפעל העלול במעל תהיה ואם , בסח העלול בכח העלה תהיה אם , העלהעם

 יתרחקו אם אך עלתו. שהוא בעור בפעל ועלולו בפעל עלה יתברךוהבורא
 בדרך אלא חאלודת הידיעה אל הניעו שלא מפני , אותם להאשים אין הזההרוחק
 התורת לבעלי באסת-ואמר מהם והמודה . הקשתם אליו שהביאה ממח וזה ;הקשה
 אומר אני אך , טכחישה אינני האלהית זאת חכמתכם , העם אל סקראפ שאמרכסו

 קרבו אשר כפי רהגריים אלה אך . אמשית בחכמה חכם אני אמנם , יודעהשאינני

 יהודהקול
1r'hכגר ככנן סוכר מס ורוב , וטף טתסיס חורם 
 . שהקלה הסובן על לא : ססו6 כמקס וכרונוקז0
 סכהנ סר6נ"ע כזעה )6 "סר , מ6ק ים ע)סמורם
 11 מקס סור"ח ?h'1 סחורת ע) כותורופרקטית
 כלכר זכו/ בכה העלה תהיה אם : זכךפיוםדת
 נפע3 עכס כסמסיכ כזמרו מ"פ "רק כריטוןסמולם
 , כסכרי כפער סע)ס גמ,י6וח ;מנ6 ע)ו)סיניס
 ebtin מחמיינ יסיס גפם) פוע) כטוען כטתקר6וכן
 6יפ מכיח מיכנס קוים סכו;ס יי , נסכרמסע)ו
 סו6 16 וכטייטס , גכמ כונס סו6 6נ) נסע)כונס
 פיכ;ס ק!זס blon סכיח טממר כמו , כסע)טוס

 16 וכסירוס , ככח טיתהו"
 סו"

 ויתפייט נטע) נכנס
 בעור וקמרו . ע"ע , גסכרמ 16 גננם וכל.1י16ת
 כקימותו קדמון ססעו)ס 5מר %י3ו . עלתושהוא
 . וכו' יתרחקו אם אך : סיועו סל )6 "סליחכ'
 ורכלה . זכר מו61 מן (obn מסיס מס "מורפטינ

 י"ר סימן בממיסי קמרו עם 5מת כמטסמטפיס
 טסים כמו ho(nt~l כמכמס יחר1ן )סם טיט"מח
 למס להפצות )סט וים , וכו' סל5סת סקרלט"ומל

 , eff1D ינונו 6כ) נקמר וטס וא', 3סקטיסםס%סרכו
 סקטיסס blDD(t טמענו מס ע) טפה )ססונחן
 1 סטטוס ומ"ש סטכיייס סחוסים ועטו s~cnופס
 עכ"פומס

~otsltn 
 מס קבו) )כס ימוייכ ס3" *מל ,

 5טו ובקרס elsvo קם) )מ ימהינ ולנמנו ,ס%6פ
סי6

רחקו
 נחמדאוצר

 : יסה 1)6 );1ח ויפיס D~(e'D מעקמי וסיס סי )6ט0ש)ס
 : סעורך גולך %.ס' קורך 5ם ס"ס ספי)וסוף . 'קנאוואם
 הטנאן על לא : מטפיפו ו610 ס6)סיס פ"י פתקייסט0עו)0 )ופי , מעע ומיון ,י ט) גיער . הענרה דרך עלהוא

 6סר טגי16 טר'1 גורף, מנת ס1י0 6טר גפי )6שהמלח.
 יטונפו 1ו1צרוכ1'. בורא באמרו רוגמו אךשלסיס:

 וקיו% סש)ס סגם טס61 סיפו , נוין ס' 6ח טשר6כמס
 טכטו)ס ג,ס מסג111 וס61 , סעו)ט קבס 'ת' ייו טע) ,ועיקש
 , מטו ;פרד 61'פ משו ומסמ"ג 'ת' נגודו טוס 6מל;מחן
 (6פל ונס . 16חו סמטג') פן )טקס נפרד תמוטי) ט6עגמ1
 . סס" 6100 , העלה עם , סעו)ס י') , העלול סרולא
 נקר5 00פוע) , ופעו) סוע) גמי 610 וט4) טכס י0סוזע
 סגד) יט גי ס"טט ויט . קטו) נקזך ספע1)ס וסמקג)פקס
 "ש גי , ופעו) פוט) קמלן וגין 1ט4) ע"ס קמרן גיןרג

 עם גמ1'16ת סמ'ז גסיו) יתסיס יסחייג )6 פועןמכמר
 ג(יקדפ h(b שפ) שיוטל סיס עצן '11'ר )6 וגס ,טיש )0ג'פ גרמן קוזס סיס סגנ6' לפוגן ח6מר ג6')ומשע),
 ט0ע4) ממס ממוגן סגס, 16 ע"ס ג6מרן וכמנס ,לנפקו

 סירופ גפ)' גרמו וט ויפגוי , ג'רי סמ'ד ופ161וספ0וגנ
D')'tfiDDג) סגס 15 טקס סה("ס מקומר סש)ס גחיוס( 
 1)6 ממגר 11'ט . 1גוי6 ירט) גסס 15סו קל16 יק ,0סו)מוס

 סנ0 . ויו' בכח העלח תהיה אם : ספץ) מס סט)ססר
 וטס os9 טס גין סנר) 60ין נחג ממ'6 ס"ט גב'ממורס
 גפמל. פסטל 16 עלס וגין גכמ, ס"מ) ט)ס6, גין לקפוט),
 , מגיס גרס טסו6 עז ג"פ) sutt יקרץ )6 טסג,6י גמ1גי

 וק גונם, ר') פוע) ;קו5 תינו 1mh (י"ס שדםולוקט
 1ס%ש %ג;'0 גו וכמי , 0נ;.ן ס) גס גו סי( ג)ומר ,יכת
 1ויפ )קג) ;ה גסס סיט , גנת גיס D'hlp מגיתטויסס

 DW~ elw( 81ע סמו ומ61 הסטו) 16 0;0 , כגיס גטגתס וגיהץ גיס) טופ) קמר וכטויסס , 6100 0ג,6י מן0גק
 והבורא : 1ג1' גגם סס)ט 5ס ממגי טעמי 011 . נומן )ט)1)ס יסקדס 6פ(ר געמ טכט)ס , 1ע)oh (1 גמה יוגן וגן .)ו

 סוס מאידס 0טו)0 8י)ו עוטו.0 טס0 , טגנני ו0סקמימ1ה 0ג~סרי0 ;טייס מק01 נ5ר ג6ן . 1ג1' בפעל עלה'חברך
 סעורך %itsu~ h ע) ;5מר 0,ס 161 , ונמן :מן גג) )מז(ו יגו) "סיס כקומר , גגה (OStu ע)ס f'e סיס טנגר6קיזז
 תמיז ס1%n? 61 סג1רh 6(S . גגמע)1)

~SD 
 )% גס) ררגס וט . לפולס מסק 6ין גד , מפלס טסו6 יתגרד )ו מפסק סטין עמו נקומר . עלהו שהוא כעוד :גרס) תפיי כן נס מעולס ט610 ע)1,1 כממ"ג , טו)מיס מעקמי 0י0 וין , נפט)

 . 1ט' אוחם להאשים אין : סלמס מקו סוס סעיהק ספי4ס01ים 6)1 . יהרהקו אם אך : ";)ס טיס )מד5'ת)סיוע
 ימס 6:ר 6ל ג6מו;ת0 1'ע, , (D)th ספור ימיט ג6(ר געיוו0 ימקמו ולגן מ6גותיסס 6מת ות ;מקו ()6 ממיו5%
 ftw1Dn1 : משד( גססי "סע1)ס )ס6מין סק(תס קרי ונס י') . הקשחם אליו שהביאה nDO וזה : 0קסת0 י1מטפס
 סקטסPhn 0 גופפו יודע גי , נעורס סימטת פורסנו סכמי( ליוו 610 6ף , ספי)וסופי0 מן ג6מס ומטווס . באמתפתם
 סמ5מי;יס . התורה לבעל יאמר : גט)מ6 סגיך 6ן מוחלטמ"מ

 גהז1"
e)lDO שאטר נטו : ס6מונס עיקרי 1נס5י 

 חכם אני אך : מעגותי 5ותס קג)ה' )5 ר') . יודעה שאינני אומר אני אך : סקימ1ניס יון מפי)1שפי 6מז .מקראט
 סמכה גתג מוס ומוז . ס";ו(י כסיון 5מר נוטס ט5סיס 0ו6 גיין מק1ג)ת ןס )י טין מלהר י') . אנושי,תבחכמה
 * ההגדיש אלה אך : ע'ג , גר6י0 סי6 6"ר ו0קג)0 מטיוח קנו) )נו ימגג 61;ה,1 י), טס וסייס י'י 1D'D ס'גמ6מר
 כשש . וט' אשר כפ' : וקטנתנו טסי וניג'וס 0ע~)ס ימזג" מ%י;י0 (00 גמ0 ספ,פשופי0 ש יהוון )0ס שיט שיםשם

ס;תרוגז
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ךןכדזרי רביקךמאמרמפך82
 אלילים עוברי והיו , אלינו קרובים יותר וסיעתו ירבעם הנה( )י6 , לא ואם ,*חקז
 צורך שהביאם מסה מעם אלא , המצות ושאר שבת שומרי נטולים ישראל*הם

 שאמרפ כמו , ממצרים המוציאם ישראל באלהי מודים והם , עליהם לעבורההנהנה
 כיון אך , הצורות בהרחקת אלא מעלה עליהם לאלה ואין . בטדבר הענלבעושי
 רוב שנותם זולת , נטצא שאיננו במקום האלהי הענין ובקשו הכוונה מקוםשהמו

 : טאד עד רחקו כבר , השמעיותהמצות
 * נדולח הבדלה אחאב סיעת ובין ירבעם סיעת בין שנבדיל צריך הכוזרי אמרלקש

 נחמדאוצר
 ו6ס . לא הום : להניס מ1דויס ומקו כן 1ס מנישחרוג!
 הנח : 6)י;ו קרונים ומס ס5מח מן ;שמש h)c %ון%ס

 'וחץ סן"ן , סרגם סגחוג 6ותס טגינס . וסיעתוירבעם
 פסיו n'Dh . אלילים עובדי והיו : ממס "),;1קתגיס
 ג) פס . ישראל והפ : ייגעם D'pX ספג עג)'שגויס

 פ,ו0 טסם וסטג0 כמיקס טומייס וסיו , סוס מן י,16 )6ו0
 אלא : omh וכמריס טסיו סמפוט ט6ר טס , גרתנבלוס
mp~. 6( סר6יס מ,01 גמ1 , סמפוט מן מעע רק עגרו 

 : גגי0מ'ק סמכויות כמקות ט6ר וכן , עלג) ט4 ט)16סטממס
 מיר06 גי . עליהם לעבור ההנהגה צורך שהביאםסמה
 , סקדוט מגית 6) )פ)ומ ט61 פוס סיס מטכוסולגוז

 60מל וטמן . ישראל באלהי מורים והם : גכחיגכפשרם
 נט6רס מפקס 6י1! ס1סג סגי נסס שיכיס טטגזו מקמון)6
 מסמן 6ין . ייחס ס0יר0 גג) יוסר נט'6 כמורס רכיי ,.)0ס
 וגרפס , ממוריס ימ1,י6ס יסרק) ג'רסי מוריס סיו כי ,ק

 סוס וגו' חגם רג וישיר וסג סני טוי וימס סמיךוצען
 נס' טס6מיט מיי , מסיס מ5ץ סטפן 6סי י"י6)לחסין
h'itno071 פגוזס 0וו )6 ססס וסענ)יס , ממפייס 6ו0ס , 
 גדגליו כמפייט , גמדגר סיג) "סיס טוין 16תו פ) סיוזק

 . סעלח עליהם לאלה ואין : עש , 1'ד סימן 6'גפ6מי
 : ייגעס גיסי סנטוס שגדי פ) מעלס )סגיייס 6יןי')
 ט,מס ספסי)'ס טוגדיס סליכן ר') . הצורוה בהרחקהאקא
 כ,כווס . הכוונה סקום שהפו : ירגעס סיעת עטויקמר
 ot)r~)tl 6'י נ111מ . גסצא שאינו גמקום : ס'געגוזמ
 מלגז . השטעיות המצות רוב שנוהם זולה : משיטשיר
 מפי טמעו סגך מ1ד עמוו מונס טסן סמ,1ח לוגסטינו
 כקטעו, נמו , "ו0ס מטינ ססנ) ו6עעמע

 גמת וגטי
 , %ט גוי 16) סמפ1רסמיס סעניויס 6ך . ודומיססומריר
 וחס "ג 1ג11ת וסגנם ca')Jot ומיס ניגח ימי fi1D1תסס
 )6 טריקו מו') t1Dh וע4כס , יסגמוס מקוח וקר6יסמס

 otn~tpn ,omh גסס 6ף 1")! , )סכ0ג כס ר"וייס'רגלנו
 סמדימ סקגון )ס()יס יק ס' מ,01 מחמס מקיימיס6עס
 , גשיס סגנג דניס (ורקס גמו , מפני0ס סקרן חטמך!)6
 זס ט1טכ.ס כמזינת תקון מור יק סטון מומי מזד זפ61'ן

 טסס 1"ז 'רגעם, ניסח געתן ססניחסי0 ספייך (ממגי )סי וגו'. שנבריל צרז הנוזרי אמרין4 : ס10רס נע מקז רחוק'ס מס ומעחס , וכתיגט)6

 : ק 6ינט ו6ס רן) . לא ואם : ע"כ , כר6יס0י6
 כיזע חורת נוסי רו3 כי נו/ אלעו קרוביםיותר
 נךרכ00 כסי כי , "ינגס ספח סקירגס וענקונספרו
 סרמקחס on~o וקכ)חס סחורייס מסרטיםכידיעת
 רמוק,ס היוחס . פור )TT 6 6) גנסוחסרכס
 מקלס נ' מחש (p9b טרמפ ממס 610 סקופממס
 וכפ"ק . ומנסס 6מ6כ יר3עס , )עוס"3 מלק )סס6ין
 כב)) סרגיס 6ח btpnDo ירגעס סווכרש"ס

 כ)ס ונימש דורות )טרי 3! וגך,ניס o)ntabסיורזש
 ישראל והם ע"א עוברי והיו : כגיס היגסוסס
 אלא : וכף יטרק) סיו onito h~DD טעם ר") .הו'
 קולך ססכי6ס ממס מועעיס מוכליס מון . וכףמעם

 עפם )706 סרח, t(Oh1 פקסס. )עמלסרערגס
 רצעם 'סו3 מן יר6 ג"סר משחו סנסנס )1יך'לנעץ
 יימר יג( )מ"6 מכחול כספור , חד 3יח מחוח6)

 'עכס 06 דוד )3'ח ר.ממ)כס חיוג עכס גננויר3עס
 וישן עו' 0' ככיח וכמים )עטות סוס0עס

 וכופו יכין ר,עמודיס טג' דונמח ירגעס עגיפוי סי מ לפרו סיטרי י"ס )טס  פוייס נס,דיסתרי"ג בכלי 6נ), תמוסק וגסס . ונ!' זסנ ענקי סגיויעט סמי
 סכם וס)מס דוד תוכר ס16)ס כ0חמ ס)מס עמס06ל
Ohגס )עטות סשט6 )עומס כי , שיח bto 3טמ 

 מסכפ סו6 63טל , )מוכוחו וסימן וכל סאוסענ)יס
qo1'פ! ונס) ונו', 6 מדל בולו ככור עליו 610מל 
 )סרמיק מ6ד סנפירו וקמרי , וט' ומגבס נפריסטניס
 fch כנעמס מס סטור ט610 )מסלח סוססדיר וימי 6מרו ו)%ל , ע"6 נד סוס 6100 מסע)מן

 כפג) ענינם ו60ין , עטייחס ככווגח )6 משןכסמלך
 ממכר דעת קנס עגמו סוס אמסוכ % כח3 ,מרכל
 טסכי6ס ממס מעם 6)6 אטור )מתך טימרנמס
 (b(e מודיס ורכס , שביסס )עגול ססנסגסזולך
 ידעוני )6 ו16כי . fp , מגריס מקרן oht~tnnיטרק)
 וכ1מסכח ענמס ססי6 כפסקות מר16ת עיניו כסו6יך
 פסס מטר ועגני יילעס פקי פענוח 3מ6וניס כי)ס

 מכל 0)  זעתו מפי גע)מס ודיך . )סח11)ומ ומן*פח
 נסמג)נ,שס

 נל06ק )כלש סט)ס ינו
 ממכל %ן ע) עין טימח oh כי וס 6ין . יטר") (gib לק סכוגס 6ין כי מטס )ו ינ6 6טר , נ"מסימן
 3כ6סק בסדכם. הענל בעושי שאארס כמו : יעטס )" וכן , וסמח6מי סקויס זלוף כהי )סמוסמתכ
 ירגעס "מנס , וט' סגו !)6 י"6 סי' כקמרו . הצורות כיליחקה : סווכרוח ntmbo . לאלה ואין : ג"וסי'

 : וט; נשב טסי מס מצד . וט' שנותם זולת : י"6 שכסימן ויחפ . שהטו : כעט"מס סחעסקו,וסיעתו
 גךגתש מכפי )6מר נשימת וסיעתו יר3עס מסוכר )סי וט/ ירבעם סיעה נין שנבדיל צריךאשש : זכרט כנטל ריסוק! כוס קרובו וכשי , מסס קרוב יותר יר3ע0 ונמ61 . מאד עד רהקרכבר
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 68 לבהכוזרי רביעי,מאמרס8ר

 האלהים הוא ה' אם אליהו אמר וכן לנמרי, ע"ז עובדי הם הבעל עובדיכי
 אוכל היה איה החכמים טסופקים היו ובהם , אחריו לכו הבעל ואם אחריולכו

 דבר לא אליהו ונם ירבעם, כסיעת כזה אמרו ולא , אחאב מסעודתיהושפם
 לה' ירבעם סיעה כי , צבאות אלהי לה' קנאתי קנא אמר כאשר העגליםבעבודת
 ונביאי , ה' נביאי היו מהנביאים להם שהיה ומה , מעשיהם כל היו ישראלאלהי
 , אחאב טעשה את למחות נמשי בן יהוא קם וכבר . הבעל נביאי היו( )ג"6אחאב

 , רובה יעברנו יהוא מעם הבעל ענד אחאב באמרו , ההיא ההשתדלהוהשתדל

 יהודהיל
 עוכרי תעגין עסקיו ע) )סתנרר סתרך רנת ,ימקו
 ס)6 טיס מכמס טוס ויסנוט . נגדר יכמוש"ס 15 , וסיפחו )ירכעס טוס מטסטס מרון %הכע),
 'סר") מס31ה גססה )7קס וכי , וט כר6י וסר6י

 גורס ו5ס ס3ע), סוגיי מגניך וסיטהייכעס
 , כקוזמח כתווכר )טס"כ הנק )סם סטין )מניסםסוס
 וכן : o'ntDo נמטסס יט מירנוח מדרגות""מ
 )6 וכ"ח , ע)) o15h )ו  סמן כפי ךומס ס3פל"הר  יפילך כל כי נרפס  טפר3רי . וכו' אליהואמר
 . וא' מסופקים ה'1 ובהם : 01יעסו כירכעסננמר
 סי6 גט)6ח וט'. כזה אמרו ולא : ד'( )רף כהוויןפ"ק
 )6 כן ע) כ' )ומר 5טסר מסרי , ר"יס 11 מסוכעיני
 טכחונ )חס כוון "ולי . יסרך) מהסוכי עמוטיליו כגסוס מינו 6,0 יני 'רגטס כסיעה כוס"מר
 וינכר י"ג()ת"6

 סמי
 ~b(og "'ס ויטמר , תקם )ך ו6חנס וסעיסשכיחס "חי ב"ה ס")היס "ים 6)

Sbכיתך מ)' 6ח )' תחן 06 סמנך bs 6טסך 6כ 
 גה כי סוס D~D .?1PD_3 5טחס bSt החס "וכ)6%
 %יס ח0חס 'est )מס ת"כ) )6 53תר ס' נדני"נתי
 6כ4 מניעת חוס מנס . ס)כח "טר גילך תסוד1)6
1DPישפר % , בסיקוסי סול-  טורנו ססו6 גמקוס 
 לבטל 4 סיס וע"כ , mnb  פפמ  פפושמל

 פס ליסוטספ גכסונ ספוקרס כוס ס5לסי:(Slhn מנפר"
 : טזכלנו כתו היגירה טסים סמררגס  מקיף  לול%"משל,
 '1רס י"ס(. ימ"5 וגו' קנאתי קנא אסרכאשר
 נשמרו ס3טל  פיגרי ע) כ' ההוך הסברהמטך

  סיעת כי ומיפיו: הדסים פגלי פי ל%גרגרים,
 . מעשיהם כל היו ישראל אלהי לה'ירבעם
 ע) העהוכ השן וסעסטך

~bnb 
 5' ומלכיס

 . )צניו סיו תטר יטר"ן מלכי מב) יטרם) ")סי ס'"ת %כטים 6מ% ח0ף סברס 6ח  6ה5נ  rD'1יזו(
 רלסוס פל טכסת  ק"3:( דף פלץ לכ'  יימין ""ר  זסוע)

 'פיס ל5 לפיכך יצריי, "ימי גס' כפר "השגטופרין
  סהנביאיפ להם ומהיו ונמה : ShJi :Sb~p?' מלקלי

 Sib nD'D סנסל ונישי יפן מאיו לי כיומ'.
 יהוא קם וכבר : 3bnh  "1ן  פל5נוס  כקטרירכטס
 הראשון העגל ועושי : י'( ומ"כ עזיו מומסר .יט'

 3קוופס:  סמנר  ט,כר כתו . וט' ירבעםזסיעה
לצורך

 ירבעם וסיעת , הראשון העגל tvly1 .ים
ובעלי

 נחמדאוצר
 סיעת 6ף סס)6 )קטון סטורי מוו , יוגעם מ0יע0גמטש
 סגז)ס ר') . גדולה הבדלה : סרגם ממס גיוטיסמגט, עוגזי טסט 6ה5ג סיעת וסיו סגריטות גתג4ת ס'1 )5ירגטס
 )גמרי, גיס עגוזס טוגזי סם כגט) טוגזי גי , פ6מ1וסגע,ס
 ס1גדיס סע מגט) סט1גרי ס;דמוויס סמסדסיס למרווגנר
 ס61 !ייני  לאפייי ופיי ס6ס ויסורסטמט

~tiho 
pht  

 הוא ה' אם "ה( 6' )מנג'ס וכו' אליהו אטר וכן :מסגיו
 גגי) 1)ס5מ'ן גס' ס)ס"מ'ן מנזקר . אחריו לכוהאלהים

 גפ'ק . וא' החכטים 00וטקש היו ובהם : נס'עייפיו. יסיר 5י ניצל  tnfinot(Ot 'מי 'קוג,ו 1)6 ססנ'ס טנ,סס
 )5ג1) מ,תר )ט'1 מופר  ;טר6, טגן רג 6מר 7':( ליףזמו)ין

 מסטורת פוייס OQ7QS תנך גיסומטפ מטיפ סכן ,מממיעהו
)hnh: ת51מ )6 שמר . ייבעם בסיעת כזה אטרו ולא 
 )טטיס  מותרים  יריפמ לקיטס  סמכפיס 16  סכס,גיססיקולו
 לסכפיס סוקלה  פל6  טר') סכין 'סורס קו) גע) ,סרג .גיס
Jfh4טס 5ס  fiu'~ מ1151 6'ס תפס ופי , ייגטס tl)hc 
 י'ג. 6' גמ,גיס )מקט שתגוון ותירן ~OD* ממסוניעמו
 ") ס5)סיס 8יטוייזמי

 )6 גיתן ה,, "ת )' תתן 06 סמי
 1וס ג' ~or גמקוס ת'ס onch 1)6 )מס 16כ) 1)6 עמן6%
 1)6 חים סססס 1)6 )הב ח"ג) )6 )"מר ס' גזגר016'
 סוס גפק1ס 6ג4 מ,'טק סרס סוס . שגס %ר גדרךסטוג
 61'ג , 6מיח DDDJ גן ספסר )6 , גס)ימ,הו ס,1ת1געגע
 וג5פס . ז,ס,ספע ממעסם ממוריס גוס )ס6ו) לנמרץסיס
  ס64פר ממס וק סקי1 )5 גגמי6 פסלי רמס., ,סטמן
 ויסיסמו 6פ1 6טר 1ל15ט'ס )רוכ וגיר  51ן %5ג 4ויאים
  5ג) 6ן 1סמ  יי9מפ יפץ  י,ס(, ליס'נ 11פד רמוסלי4ס
 גירגרת סנגר ג1גי6 וקוקס . )ט'1 מופר nptncn'ס1ספט
 ס,ס גמו5ס פיס 6סתס 1)6 )תס %16 )6 וק 1Dh )6סלי
 סיס )6 דג)1nvh 0'6 מוגנו (h(St 151)0 , ינו' ניס ס'ג'

  סולסל ט) גן OA עגמו וסמן , ספירטחי גמ1 וכנגון .6וג)

 )זיוג שיכו 040 6הר ממי ונס . יקע( )מ'6 גיוסןס,גו ג' צבאות אלהי לה'  קנאתי 9גא : ויו'  5ליי.  ו1ס6ס'י
 טוין ט) ושיסו 1ני6 סוס טקו6 %%ו ו)6 סגט),נגיפי
  מקתמ6 ג' סגוור' מגר 161)' . כטלקס ועגוזת'לגעס
 פנסם כי ס1'ן כרנה יסכור 15 , %5נ קודם יפויך*לימו
 1ל6 , ט5פריו יסרבל פליי וגל  ירגפמ 13ש וסיס 1tD')hס

 סהנג'אש להם שהיה  וטח :  טג)'0 לנגוה? פ619פ1'וו
 אחאב ונביאי : מגע) 1גי5י סמוג'י נמו ~Ot))uוגיל כיהיר מבזחוג משם גסוס מ,1.6 ל6 גי . ה' נביאיה'1
 וגמ'" . הנעל נביא'היו

 יירטן  פל 6ל 5ל,טע ויתמר
 יהוא : ז'( )מתג 6מן וגילי 61) )כי5י6גיך 6ל לדוללופפ
 גפקויס סוני5יס מגני 6הד מ"ש 5סר י"ר5) מלך . נמשיגן

 גל נקנן גרי וסיס . וגו' אחאב באמרו : ע'( )ססלהיסט
 ירבעם וסיעת הראשון העגל ועווםי : י'( )0ס ענוכר , ספרן מן וכרס נמחוח חיט מסס  ימנע  ונת יחל כסגיו וגע יינט,*ני:,י

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



המזרי רביעימאמרספר4*
 עם אך , ישראל לאלהי רק כלם( )ג"6 מכוונים היו לא סיכה ופסל הבטותבעלי
 חוא אכל , לתאוה או לצורך אחותו את שנושא כמי מיתה, עושיה שחייביןעכירה
 שאוכל טישראל כאחד או , האלהים בהם צוה כאשר הנשואים מצות כלמקיים
 מתנא* וזולתו הנשה( וניד )ג"6 הדם וטן כשחימה נזהר הוא אבל החזירנשר

 : בו( )נ"6 צווה כאשרהמאכלים
 יצאנו וכבר . ספק בו אצלי ואין ' ספק טקום על העירות הנה החבר אמרמד

 מהשמש בדמיון באור לך ואוסיף . אליו שנשוב וצריך , במדותמעניננו
 ואשר , אותה המקבלים הנשמים יחמי( )ג"6 "מערכות מתחלפים אך , אחד12הוא
 והאויר הדמיון על והשוהם הפנינים , סכלם( (hul יותר שלם קבול אורהיקבל

 נהמראוצר
 ונסן 'רגטס מגורה וגן גמדני מסטו ספג) ו') .זמ'
 ג6) לגפור גמ1רוס ט'( סיו ,6 מקס , מיגס וכס)סנפ,ח
 סיו 6ן , מ"כ שית ו)עווג מרייססמומ6ס

~'bliD 
 לחמסין

 ו:ג'הס סקטרס ט'י ססו6, סרט) ע'י יטרף) 6)סי גםוכיסס
 וט" ,*יו

 קרס 06 6דס ניוי מיהר ot)P ס"'יגין טנירס
 , ויגיס מריס מ"מ )קייט . לצויך : וגכחר"ס גמודוט

 CID' רפיון ונס , סמ,1ס אייס 6ה1ח1 ג,טי5ח טנסוגסג1ר
 גמ6מר גרגר , גוס 5,ן פטלו )6 גי טמטגו , גמדגיספג)
 סטיקר , יכרטס טנ). ימינן 011 . לתאוה או : 1'1 סימן6'

 וחסגע) )רג) מטס יט4 ט)6 נגדי tDiD )גג1ד סיססשואו
 : וסחה סעריסוח ;סו . המאכלים טהנא' וזולתו :פקחותו
 ננטר סינס1ג סנגר ויסודי ,,טוס ג6טר . בו צווהכאשר

 : סו6ג)יס מרס געלי 1ט5ר סמ"ג 16סטור
 . ספק בו אצלי ואין ספק מקום על העירות והנהכ1ך

 'יגסס ספח גין סוגדי) קרין ט6מרח ,סוקימר
 גמסחטק ורסס גטי;ין הדור מדגר וג6')ו , 6מ6כוסיטם
S~w, ולתרח סמו נודרני סו6 וגן 6,)' מסק טלין תכ : 
 ומטס נ' נסי סוודר סו6 . שטרות מעניננו יצאנווכנר
 טמווס ס14 ועטן סוגריו ;גוס וכגו,רי , 1' סימן סוףטז

 ומסתם , לענין מענין ואנלג) , פליו Y~O וסתכר ,נשזים
 סג)1חו מוין 61'ך , מנרן גמד1חיו דגליו שטניס זוורג61

 6) מגיס 6ור1 וקין סטמט מן מטרו ט6ס qtettt .);גי6'ו
 מערכות סחחלפים אך אחר שהוא : סנסמ'ס דגריסי)

 גפ' ימס ס15ל 'טתנס סטתט *ל . הטקכל'םאטושטש
 6נויס מיני מס . והשוהם הפגעים : D~O סנטמיס גםשוון

 מג4 . הצח והאו.ר : וסקריסס6) סרימ6וע גמו19מח,
 ונמים גבויי י') . נוקב אור בזה ויקרא : ס6ךיספילוג
 6) סמים ורלן ס16יי דרן שגר סס5ור , ווקג 16רנקרן
 זרן סוגר 11he וססוסס ספניויס וגו ג,גוגיס, גמו טויענר
 מיוי ס6י . הזכות באבנים : כשי פטגר ונרקיסעגייס
 והשמחים : סיטג ומיקוח מלטייס ססס קונ1חהגויס

 ג16טן מעג תוסס וצטוט ט6פסר סטהים ס6ר .חקלליים
 . בהיר אור : ק)) נמסת מגטון וסות , וגסיריס ovsnפיסיו
 גמגמות גמגו6ר , ממת ומגי מסם ;גפ) שריסס פופ)ייפוי

ספוגית

 יהורהקול
 : )נכעיס 63)סיו כמורד )6 . גו'לצורך

 ס3"*ק שט, פגיס וסני וט/ העירות הנהפןך
 פתי ע) סטנך טעורלח מס מילמל6ס

 מונס ס6תס סכד)וס כמס נמיל סנוכר1חסכחוח
 חסוכס )מספיק זיוי 6ין , גכתוכ ס;ר6ס מןכיגיסס
 ריבוע כגיח לנקי ו6ח יזי 5ח מעי )6 כי ,עציו
 אצלי ואין bart , מומ)ס תפתר 16וומיו ע))נזור

 צ תייי גינתן ע4י:וקננמןצ
o)rb'Dbr) !5צ חלס. דוריס )י למרחי כ; ע 
 pbt סו6 מסוע a(b וט ע) גססק ר.כ:יסך מיטי6מר
 כנכרי מצו כרול ספחי טסלי , ספק טוס Sih'כו

 סגענ עוגד' סתות 6ת נט6ת' 1)6 כגי SnD'D1'רגעם

נוותעי,נו:שעלנגמנעהםלם
SDסיס וסיעחו 6מ6כ וכרחי טן6 ומס , סח1טס af 

 , )ד מכי מעסיו כ) 6מ מרע כי ען "))יבכיסוחו
 3מט6ת )כמו כנק) וימי ס"ט( )מ"6 סכח1נוכמבר
 טעסס קפוח ח)ק( )חרק יומנן 61"ר , נ3ס 3ןירכעס
 וכבוי : osp!pl חמוס סיס טסו6 מטי3יר3עס הכהוי הגה מס ותש , ירכעס טען כממורוה6מ6כ
 כס4 )דעת nths . וכו' במדות טעניננויצאנו
 סירופ חכו;וח 16)1 בו!) 610 מיש טס כינ'

 כמטפר תוניס כפנים ))3י6יס ס;ל6וחסלומניוס
 מסמפולפ הון סכולכן ממוח עי ג"כ ויולה ,טוס

 ס1ולופ 6) כ6ן טמון וסקרוכ . 3' סי' כסניכמכופר
 וקיקך ו' מסימן ומס . ג' סימן סמ1,כרוחסלוהניוח
 טממגו מס ועמה , המל כמסיקו כי !;נדו סדרךירט

 : 'תטעע 6)'1סח;ועע
 ואום"

 ברמית ביאור רך
 6סר דמיון ידי ע) 3י16ר !מוסיף סכו;ס .מהשטש
 )בולות ממו מדמיון סטקמ וכמו , מסמס מןינקה
 . הגשסיט מערכות : נ' בסי' 3י6ור1 טכוון מסג"כ

 מוכריכן מיוחס )סגין סטמט 5) וימסס ערכם כפי רע) , 6חרח( 3נ1סמ6 טסו6 )כמו סגטמיס יממירש)
 כתוך ו13קע סו)מ כמו מטקס )סיוחו . נוקב אור : פמוח 6ו יתר גס)ימ1ח 16רו Sb nbpכספיריותס

 6ן כי , C1nDa וקמר . וממוטס ,ך ק,) ;הטת כעין . הקלליים והשטחים : 15תו סמקנ) סספירייסענס
 3סעחיפ 610 כסיל לק סנוכליס, ודומיסס וכטוכס כסניגיס כטנימיוחס 715 ;ל6ס )6 ועתה , סטיריותפס
 מחמתך כ6)סיס הסטנם ווקל , )טרי מוגמיס מ,ס (oSDn וס otlJpn מיני 6רנעס וסוס . סחינו;ייסססס
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 65 לנהכוזף רביעיסאביפפר

 אור בכללות הדברים ונכל , נראה אור וזולהם ובארץ ובעצים , מדמיון עלנדיר
 והאחז התבאר, כאשר אלהים, אמרנו כמו הוא הסתם והאור . מיוהד שם בלתיסתם
 השלם ובין בינו אשר ביחס מיוהר נורע( שם ה' )ג"6 ה' "שם כמו הואהנוקב
 , לאורו טקבלווע זכות נפשותם אשר הנביאים לומר רצוני , בארץ בריאותיושבכל
 מוצא להם יש הנפשות ואלה . ובפנינים בשוהם השמש אור כעבור בהםיעבור
 אחר וזמן דור אחר דור והלב המנולה ונמשכת . התבאר כאשר אדם מזרעומחצב
 ונקרא וזקתם. ושרפים ועלים קליפות ההוא הלב זולת אדם בני הפון ויצאעק,
 כלווו אחרי אלהים שם הועתק באדם הדבקו ובעבור , ה' בפרם הזה הלבאלוה
 . מלא עולם על טלא שם נקרא רבועינו שאמרו וכמו , אלהים ה' אל בראשיתפעשה

 "הל
 סם) כגדי) , יקר6 כסס ~(os , קכעס כיס %יימס
bDtמחס סקור וסול כיס 1כקסן , סנוקכ סטר , 
 . גרפס ו"ור כסיל 6ול ומס , כשך ס"מ)עייסוסני
01Db6( ניקר 'Snmo נטני וויהי ,nl~po , יימס כי 
 שיתר סחס ושור , טכסנו)ת;ו )מעו)יס גוקכ16ל

 ,סותמות
 . ס"מ)עייס ס"וריס כסני כ)3 ניקר 1)"

 סקד1טס מדלנוה )גסות נסס סכ11ן PDQוקין
 מויו )ישוח וט ע) יכיסו 6כ)ו )פי "ים כיסכיטל"),
 , סמסיזיס כגגי כסיר 16ל שמר ונר"סטכיגס.
 סימו . רוקבאר כאשר : ססנ,1ן כוגד נר"סושר
 ע) סט;ס וכו'. כיחס מיוהד ה' שם כמו6':
 6' סימן עניפ D~pn סנויע המיחז סינגרמטס
 נ'.ושמן

 חקר"
 6טל וס1ילוף סימם מור 3pu "ור

 טייסיר ר.6ג1ח וט וגרשן . נ' סימן "סוכרור.מדוה ידי ע3 6מש קג)ח ") סמ,דמניס ס;כי6יס וכיןכינו
 כדלך סמכת sib יסים ניטורו דרך "מגס כי ,)מס פזזתי 63 ס' וטסי שמרו כעיניך onpt 1") .נסמוך
 or ירע! %כוה גי סטק "ין , גומרו סר"כ"ענישור
סטס

 9bPO 63 סו6 כטס וה רק , סע)ס טס טסו"
 כי)"עמיס טמנת, ט' טסקדיס )מס וגוון וגו'.יזעו
 lono~. ענינו ויניס ת%סו6

 O'DblD1 "וחוח ולממדי
 . תטורסמיסענומיס

 וסו"
 נישורו 0ס ססלמיג מס

 מעמס כניעם )" סיפוח סוס שמרו ו6ר6 י'סם
 )טסת מטס יקו) סיס כן ע) וכו' כמפס כטס)דנקס
 ספיריים ;פסס כי וכו'. בהם יעבור ; טיט ,וכו'
 כאשר ומ' הנפשם? ואלה : גזוחיס כ) ע)"יתס )טבח כס נמסה עוכר והצר , )שסר שקמיטכערס

 וכנוקומ1ת וקט"ו b"sl מ"ג סי' גר"ט1ן . %רתתכאבי
 מסיס ר"3 וכו'.. אלם בני הטון ויצא :שנחס

 ;דחס מותרכמררגת
 ויו)"

 nlD'Sps ot)PI סה11ס
 ל"3 . וא' הלב אלוה ונקרא : wstrt "ינןוטרפי
 וסטרי . סיג טסיך ג:.כרה ו! )סגו)כ סמיומדקס")וס
נקר"

 הדבקו ובעבור : וכו' ס"6 יו"ד סס וסו" ס'
 הלקטע סוזיע:1 6טר סיעת סי6 ס63 . וכו'כאדם
 עז ~Pnhl מספסוק כי וזע , כקמרו גל6טיהס'

 סנככז ~oc כן ויחל טכסיס סכחוג שכירלעסות

וכניר"  כליס גיפר טעס'ו ;זנקם סונר5יס נכל ס' 6ורסכו))

ושלטות
 נתשראוצר

 כגטמיפ ט6ו נ) גילמו . ובארץ וביצש :ספר16ס
 ;י6ש סו6 6)י1 מגיע גטסו6 ר') נראה.. אורטגע1)0:
 גזיר 6י;ו 6ג) , )טין ני6ס סו6 כקוי טוסו ופ" ,עליו
 טספ סמשייס ס"עמיס כמו ממנו %רם מטוניוטילת

 ישגיר גטקעס נקומר . בכללוה היכרים ונכל :מלתסיס
 : ססס אוי סנונן טס61 (1Dh ספוחן גג) סטמטכסולט
 %פ גסס גיופר . אלהים אסרנו כש הא הבחר!האור
וכמריס

 גטנ"פר גן , נסתם טייס ג5י )ג) 5ור ווסן טסטמ"
 סש)ס )ג) ממקיש פפטolheI 91' סים ט) ג111ח;1 יתסיססס

 סקור ועולס )ג5ר רסיס גט5וו ר') . הנוקב והאור :גנ))1
 רלריס 118 1)גך , וססוסס בפועיי שהו פקג)יס %רגסי
m~h6חש מימויס . ביחס מיוחד : סורס גטם 'ס' 6ות1שיים 6פ סוס טון גפ . ה' שם כמו החד : ווקג 6ור 
 שש %ס, גם מגמר 6) 15ר1 שפע 5טי מסו*געוך

tth'))aורה פקסס ס' גמד %י : nt~spo יעכור לאורו 
 מעגל מנילוס ",פקסס ג"1פ1 ס' 8ור מקנביס . וגו'בהם
 ססופפ ס' רוס מלגד נתוכס מתערג גטמי דגר 61ין , סגרמג
 1נ,,ס 5מס (רט )! ומס , סיס סט)מ~ס ס) 610 גספסיס סר5סע 6דס ר') . אדם מזרע ומחצב מוצא : סעידגסס
 סנוטן ס,קל5'ס וסס , טויסס פייס ומ4 כ' יטרקו)8

 יגמק1מ1ס !קטת וטס מ'1 סימן 6' ג%מר כמג51רס8דס,
 דור : ס6דס ענין עיקר כגומל . והלב הסגולה :ווגסם
 6דס, גס ירגז סדורוס למטיו עטר ל') . וגו' ריראחר
 6זפ גני ג) שמון (Pun וסס לגיס %ס גני נמיןנוספ
 וח שמר סוגי8יס, טסט סקרי געלך וכרטיס נעליסהניפוח גפי פרדגסס גסי ו00 , כ,גי5י0 )שוגת מגיטן )056ר
 ססו6 המטרף גסו , מ(ו)חס ס,גי6יס 6) קלוגיס ינחוטסס
 יוסר וספמס , ספ4ס מן סריו 8) קלוג ינתר טג6י,ממוס)
 טן סירי סק,6 יהגרך הגמחן נגרס סגך 1כמ1 , סטןמטויסס
 טמע % נך , סכלי גייו) י,יייר )8 ומג)עדס ~עניןקמיטות
 סוגי6יס "סס ססי6 ססגו)ס כ6,1ח 6) ,ויניס 018גס

 30 סריסות . הזח הלב אלוה ונקרא : D')~VAVוסמכמיס
 oo'lh: גנ1דו דנונה מסוי גרוד ;קר8 סס,008נו)ס
 סטר) סעו)ס מעטי גג) שין ו') . באום הדגקוונעבור
 ;יס"סו,ן

 : 5דס מגני סמוגחר רק סט)מוח ע) 0' 15ר מקג)
pnwnסופם טס ;וגר )6 לגן ר') . וגו' אלהים שם 
 מ . אלהים % אל : ס5?ס טוגר6 טר0 גר5טיה מיאיגג)

 5הר רק , ס' )וגר % לספוח לרסיס גר6 8סר ערמג'קטים
 1ס8ין ס;מי0 הקזוס 6)ס סמר elh ,גר8 נקטר(0

 עד טנקר6 ומכ , וסמים %ן 6)סי0 ס' עטוס גיוסנסגו5ס
 שסיס 8מר ג5')1 סייס, )0ם טכסיו וטבק 8)סישג8ן
 מבמניס זרך סטוגי שימט 6ור וכפו , ס' געג,ווונקלל
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הכרזרי רביעימאמךספר68
 הנהצה והענין . לו שקדם כל לב היה אשר באדם אם בי היה לא העולםישלמות
 שהנבואה ספני בה', ההכחשה תפול אך , דעת לו שיש מי שתו יכחיש לאבאלהים
 ידעתי לא ואמר פרעה הכחיש זה ועל , בהטון שכן כל בימידים נכריההופלאה

 על אותו והורה , הנוקב מהאור שיובן מה טפורש ה' מטלת הבין כאילו , ה'את
 אל רמז , העברים אלהי לו לאמר והוסיף בם, ויעכור אדם בבני אורו ידבקאלוה
 נזוב שם רואהו הנך אלהים אבל , ובכבוד בנבואה עדים להם העידו אשרחאכות
 איש , ,את כל את אותך אלהים הודיע אחרי ליוסף פרעה אטר כאשר ,במצרים
 מקומות ויראה לבדו השמש ראה אחד אדם היה אם כאשר , בו אלהים רוחאשר

 נחמראוצר
 גי . לו שקרם כל לב היה אשר : )מט!כ סוגלשתוסס
 : הג') מדגרי גידוד סלדם ג(גי) יק נגוף 63 גג))וסש)ס
 הסיס מ)0 ט) מפירוט כי י') . באלהים הנרצהוהענין
 וג) . רעת לו שיש סי שתו יכחיש לא : שגושז

o~nvoנגנורסו ע!)ס מוטי ג~ן טוטמים שסיס טיס מוייס 
 ס' געגעה מימיטיס בה'. ההכחשה תפול אך :81(0יפ!
 . נכריה טופלאה שהנבואה : גימור ונגיפיוכגוייה
 גימיז 06י)ו . ביחידים : )0)6 גייסו סו6 סוג51סטסגנס
 . בהמון מכ"ש : ,0)6 ט,ין געיויו 510 ,ס יגר נגיףלטינו
 סמלת הנין כאילו : נקולס ענין 6וס גס יומון כ)ש'גיט
 ס' ממח קרס (סגין גולמי . וגו' שיובן טה מפורשח'

 ס' 6פר גס קימרו , סווקנ סקור דמיון Yx סוס,פשלט
 סוס סימו שסוייר נעגוי , וגו' מפ' 06 ס"מ Shxtללס'

 טס(ס )ג) סמזפ שסיס טס ס) ו1ס4 '(י6) גי' 6)פעמי
 6)וס ע) 6ו0ו וגויס , שוגר מקג שור יטרף) נגניסוס
 פ' Wth לרסס עלס ועש , 'טי6) גסס olh גנוי 16רוידג'ק
 h(o1 מקמין ט6'מ 6מר כ6')ו , ס' 6ת 'יעת' )6 וגו'ס'
oo, אלהי לומר לו והוסיף : ")מ )6 'טר5) גנ' וגס 

 6' גמ6מר גוצי גסס סרגוקס מס1ג61ס ג16מוהשארסס 5יי ~wh 5)וס טס1Dht 61 גי16ר )ו תסיף וגו'.ובעברים
 : וגגגוד גוגו6ס פדים )מס דפייו 5(ר טומר ונס ג'ל.כי'
 לעסיס טס . במצרים נוהג שם 1'ואהו הנך אלהיםאבל
 דגיי . בו אלהים רוח אשר איש : גמורים ,ורעסיס
 )סס 11ופ גגי סרי )(15) י( נג6ן וסוס . 'וסף ע)שרעם
 ג)גז שסיס טס מנד ג'ג 5דס נגני 5)ס1ח דגישמשטוות
 D~g Y~a סע0 נוס, סי11,ס וחג'ים 1ג1/ היה אםכאשר 61מי יכול מוסיף ~ס (set וגו' . 1נ1' 15הן etoshשוייפ קמרי 6מ'1 (6מר ממס וגן , ט שסיס סרומ טומרפ6מר

 ווטגיס היו , ג6דט o~)h רום n1)mlo 6פ(ל1תמלמכיס
 וגמז , 'זרעים געהיס 5,י1 גכוזמן )5 גמקרס רק ג6ט)6

 סקומזה וידאה : וסורן (מגפר סם() מעויןטנפג6י
זריחתה

זהחתה
 ההודהקול

 קדמוגיגו דכרי יקרו ומס . עמווסנורך
'ff, 

 שמת
 טקס ע) מ)6 ססיקרס

l'bSD, מקץ) כח סיס )6 כי 
 ע0 שליוה רעת. לו שיש טי rrt(: הפס,זה

 ור דגר . וט' מופלאה שהנבואה ספני :סיסים
 ו6ס סגורם כימיןי הנג61ס טחמ61 )סכו) סו6וקטה
 כ"ס , מועסיסהס

 סהתנ"
 , גכי6'ס ט) לכה גהמ1ן

 קיס וכגר . נודחס וגמשתוח b~ft נ' סימןגמווגר
 מדרנס OSD Sb כקו מגוי נס כי ט"ו סימןכלשון

 רפק כקינו ר", . יט' הבין כאילו : חורם כמתן11
 טיולן עגמו מענין וגי ס"6 כיו"ד ס' תמנחכמטורט
1lbonע) ספ6 רבוכן צומו הורה וכ6')ו , הטקכ 
 ויפ)פ ויעכול olb לכני צורו ידבק , סוד גור6טוה
 תתנה סכין כצינו יקמר "1 . כקמור וכקרכםכס
 להם העיח אוטר : ויו' טיוכן מה התפורטס"ס
 סעיף סס6גוח ר") .וכו'

~'TD גמע מריס )"נטי 
 ודיגמת . וכעכורס )הס מעטו וסמופחיסס6והוה כסי 16 כסס. סזגקס סס(נהס וככורסנכ61ס
tttSO~fo 

 כשמרו כ' סי' כמתיפי 11 כווה ע) המ61
 06 וסגוד 6והוח 16 , מסיד ה61 "0 גמודומכקס
 פנין מתורסם היה וככל ע"כ. , וכי נכי"הו6

 וכלץ . ו,רעו יעקכ ודיר הרטון ללעס 6ODכלהס
 תם 6 וסמך כשמרו עוינם מרסוס ען נ' מיתןפוכר
 שסי טיכס טמני 6כוהיגס שהי שמרו )וטסד1מס
 כסתת סתפורסמיס , יעקג 61)הי ינהק שסילנרפס
 שספל נההימ0 נס . ע"כ , חמיי עמס המסימעגין
 חקנם "כיו ען )סמוך תסיר 36) כקמלו כ"6סי'

 כסם דכקס 6טר ויעקב עמק 6כלהס נשסי)הקמין
 פסיפס ימנו 6)ה והנס . וכו'המנוהו

 ויצדקו,
 מן כי

 6שע יהכ6ר 16 . כהוכס עכר הווקל וצורוממיוהד
 סעידה oon , וצהרן מטס ע) , עדיס )סס העידו6טר

 וט'. רואהו הנך אלהים אבל : כלמול פרסותיו )317 ונככוד מטקס שמגים עדיס סויטת עניםפסס
 טגנה , אסונה גתו )כדו התיוהד הטס ו,6 וכ) מג) יהכ' tnloSb הכמיל טרעס כי )ותר )ך טיןככונה
 rD15b מהיו כמו , זכריהם )כנ הטרסימ יתגלחו ושדקות 5)היס )מר16ה יוט 6טל קרס עססנוטן ימיני ODN . וכו' ראה אחר אדם היה אם  כאשר : וגף כתזרים נוהג סס הו6 כי קוהו ר51ההנך

 ומקופים מו)16 מקימוח ויויפ כטמא 5ה הרוכס )6דס , העכריס o)h' כקמרו o~:r "קיסהקדוסיס
 ושנכיס הטוווח )1 וקלע , ק)1חס ע) הקצהו ירקה 6טר הרומות )כויו ינ)מ כידו מטנו כן וע) ,והס)וכוהי1
 גג) סס יכנש "סל לנוני מקוי טורס כקו מכיח יממות )תעל ה"מט ננד )ים פחיהן עוין , כיהוכמדרי
 יקכ6 )מען ווסיעוחינ כוריעוהיו הפן )כ) ועה ומן יימך , הקוהיו הטמא נמ0טטי ידיעהו מזן וגן ,עת

 מט י1זעין ס', ומנן טמ0 גי 6)סיהס 0) כ15טיו היו יודעים סקדוטיס בכוהיך כן . והציה ועטה ,חוע,חו
 שהמו , עטש וסט מנקע610

~OS 
 "ן גחת'ס ג,כחס שנחם סוכ תגש ו)6 סנטן ככחי סקוסים מזוטא

מז)
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 6 י לרהכוזרי רביעימאמךספר
 בצל טשתטשים אנחנו אבל מעולם ראינוה לא ואנחנו , טרוצתה וסקוטותייחתה
 ויקבע , השמש במהלך ידיעתו בעבור מנתינו יותר מאירים בתיהם ונראה ,זבענן
 , טצליחות ונפיעותיו( )ג"6 זריעותיו נראה וכן רצונו, כפי ואשנבים חלונותלה

 אבל ן היא מה ואוסרים בזה מכחישים והיינו , בשמש דעתו כעבור זה כי לנוזאסר
 יבואני אוטר והוא . כמתיה אלינו כיאות הס אך , רבות ותועלותיו האור יודעיםאנו

 , מהלכת ואיך סבתה יודע שאני בעבור , שאחפוץ ובעת הפץ שאני טהטמנה
 טתועלתה המר אינני אצלי ידועים בעתים מעשי בכל ואשמור ואציע לה אזמןוכאשר
 אין ואם , ילבו פני באמרג בפנים, מטנו הטבונה הוא ה' ושם . רואים אתםבאשר

 יהורהקול
 הארו וככן העליונה, המהורס המפרה סניע11

 6תנס . וגוטיים D'ab1 ס))הה מיני נב)גרוהיהט
 כ) 6רס )כגי ויטוו 16חס ומס , כניו 61"רזרעה
 כ)) מטתמסיס הס רק , hw עה ידעו 1)6 ממסהוו

 פכעו כי , גמקרה הושה ממפ 1קג)1 הפס"ור דמדומי למס ענרו עביו מחו עדו ומפנה ,וכענן
 כשר יתרו והגה . מדע1 )5 ועקג1היו מהםגע)ס
ebואנחנו : הנוכרים שנוח ") למו וכי, 6דס מיה 
 ההן ה"1מ1ה ויהר )סרעה רתו . וכו' ראינוהלא
 . ופ' לה ויקבע : כסמקיס נהיר "ור ר6ו )88טר
 טס טנס 6טר סמקוט 6) ;י והטוה המכרת.מסמס
 ני111'1 !הפיס 1ס6סוניס D)p' a)aoo טסיסמם
 . 1ט' בזה מכהישיט והיינו הכיח: חררי%

 אבל : (O~PD: כתיגר , ונק ס' 6ח 'דעכי ,6יטרק, 3גי 6ת )ס"ה כקוקו Dtnh "סר ה' חי פועהגמ5מר
 ס)6 )מעט אמר חס ,ס . וט' האור יטעיםאנו
 עגינו סטי) "סר שסיס מס אמיט סרעההיה
 סמי1מד כסס הכהפחו מיחס רק , אמור סתם)18ר
 אופר והוא : כקוט כמו פקכ 716 ע!גמורה
 , ו"סרן תסס )הכוכה רמו וסו . ס' סמנהיבואני
 , וגו' נ6 נכה ע)יו1 נקרה העכריס ",היג"תרס
IT'DOah.-k ובכ13ד ונגובס מט1רסמיס טויס 
 Dfil't כענ1ר , החן 1)כ) עה )כ) סהטנמה כחי"ג) כמקרס )6 נמאיס סיו כ"ס עניגיהס כי ,גמיוגר
 . שהיסס ס) t'D1hיודעים

""11 
 ואיך סבתה

 מקוס 1"יג , ממס טיםעכ מה ר"ג .טהלכת

 ואציע לה אזטן וכאשר : כה)יכחה פנההי"
 המרוווה הוטח ע) "ומן 6מר . וגו'ואשטור
 , סנוגך'ס נחיו 6! )כנסה הפרה טתהסוה6טנ3יס
 לס)למת ס!ריכיס סךגריס הלעת ע! 51D'ibתי

 לטמור י5הר , טיפ nlhuc תתגר  וגכיכוחיוזריכיהיי
 טסמסיך 1כמ1 ")ס, 3כי  cl~nf סררי ספירטפ!
 ויהיה . "גגי יזועיס 3עהיס מעסי 3כ) 1nhSזגלו
 ס1מוס 5טטס 5תר כיילו ,  ו5פפור ימנע צמןקמרו
 קמרו עם יסה סרטון יהקטר וכגן . ומטסרסיסלטס
 3עהיס קמרו ופס , )יניע ממן ככר ססי5  תעסיכב)

 סגפטל זליי . 3י5ורגי למי ויסתור כנגר blonידומיס
 ויתכמו, עטיין  וגוסס  יססי ס1פיס 5י רפו orסל

IPDSסס הסיס ימהו ס5!סיס )סגי דרכיסט יכווו( 
 המכונה  הוא ה' ך2ים : ויקר וסטון וטפתסטווס

ופ'

פניך
 נהטדאוצר

 , טייטס ומקוס ויימס מקוס יולט ס51 ר'ל . וגו'יייחתח
 הונחנו : סקנס יטס גג) וסקיעסס וריחתם 6ח וזע וטועם
 קרמם גטסהרוס י1"ני0 116 נ6י)ו . cS1yn, ראימהלא

   יפו סכנ"ס צירוף סגפם גוף קוו מגכי0 פטגיגומסריס
 תיגו תלינו יפניפ ס16ר וכל גלל,  טויניס והתוו ,ר6סיוו
  מן סנגפ4ס 16 0טנויס דרך סכוגריס חטפם וי,.1ירק

  061 כלופר  וכו'. בתיהם ונראה : קוינו ומניעיםמהריס
 יופר %ימס סגתיסe'clh 0 מיהוק י,6'ס סג, יו"גי16י11
 ס8פש )ו' י'! . השמש בטהלך יריעתו בעכור :מדוו
 יזוע טפ6 מ"מ , מטווו מקיר ווסי 4ז ט) סנ,ה1ססגס
 4 קגפ 1ס ונפופם ,  קלופיו ע) וסקיפסו סלמס י5.1חמק,ס

 נרקח וטן :  PD  pl~ISn"1  גן גס וסות , ו6:נגיסמ)11וס,
 ייסר מלנהרס ,ויטיחיו "0 גד'מ ורן ר"ל .זריעותיו
 מכספת טכו5 ר61יס ט5ו1 010 ס6יס . לנו ואמר :מס);1

 . בשמש רעתו בעבור זה  גי : פפפ יפזר סויטיטבי
 טופף סו5 פייס 5י1ס  ו5ל סכמי מסלך  יורפ "610געג1ר
 . היא מה ואומרים : טניס ע) )הכעיסו י11ע )גפי מ17טיט גלפי . בזה מכחישים ויזיינו : טפס ונגל 'ו0 גנלנוית
 יוחס 6'ן ס)" , כס מתפר ט"הס סכת: סי" מסכקמו
 פיר )רצות והום נגדן )ן וגי , ספוו1ו מג) שמטפקס
 wht יגס גבל D'sh שרפ ססרפ פר טויס יו*  מ6.ןס"1ר
 וגו': ס' פי ולפר מכתים פרעם סיס סוס וגרביון .סרוס
 מקין ס6דס ידע "סטר 6י גימר . האני  יודעים אנואבל
 טגולפ הלגר ,  1DiU מחי"ר ט6תס ;מ1 ג'ה1ד ;"ווה11"1ת
 אך : רג1ס 1פ;4הי1 גטקס  סטה 8ור ים גי ירינויהד
 תמגו)ש 8ין , גרוס ימך גרס . במקיה אל.נו כאותהס
 אומר והוא : כלמר מן יוחג סתוי מן 1% )קרג 8דס)ט1ט
 8מ סטין סיגר ט8מת סירק טס ;)ומר . 1;1' ממנהיבואני
 טרלין יגו) 6ני 6ג) , ר,ומ גפי ")י )סעוח1 ג18רטמע
 ייש %וי מלהר , 6ו0 נזי מס% ישר 18רס SSilצמי
 : פס)גת סי6 ו6יך , 1סטקיפס סויימת סגת י') ,סנהס

 גמימות ו%,גיס מקינוח נקגיעה . לה אזמןוכאשי
 סנינומס יניעו 8:ר סמקוס ;:גד כרטיס . ואציע :יזוהם
 ס;נ ס"ימס סגודת געני1י . pQ~' בכי ואשטור :נמהר
 afi'1 6וי 8( י') . סחיעלתה חסר איננ. : 1ס1מן סטה):י

 מפטל 1ס וימי . פפנס טיוסג  :"נסר סהוע)ה ה;,'תממוס
 סוס טיונל %א , סערמוויות סיומופ 5פינש  פנין סיסכך
 נקי1ס נכונס ול6 גפ;רס פנתר יותר 6הר לקיטלסעפים סיגיי )5 6ס 6)סי מטע לנסיג נשו ולפן פרפו לירינגה
 טרורה טרף 1ס  פוין סים וקי ,  ירופיי נת9,פ,ס ידופוסמסה
 ~m)h נסוכירו 6ף גו, כסי  פריין ס1י סטט  פרין לסירילו

 ספופת'ס מן סר6ס עהס ט6מר ער , נמקרס מסטכלגיר

 0760 ;מז ר') . בפנים המכונה הוא ה' ושם :ס"ט:י
 , ס'פ ופגיעה סיפג ומגדפו פיו ;:יחס סיעג הגייומכין
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היוזרף רביעימאמרמפר08
 יושב אלהים וענין . בקרבנו ה' נא ילך באסרו המבוקש הענין והוא , הולכיםפניך

 כפי אדם כני בזה ונחלקים , ומסדר מושל לעולם שיש מורח השכל כי ,בהקשה
 , בהקשה יושג לא ה' ענין אבל , הפילוסופים דעת בו שבדעות והקרוב ,הקשמהם

 ממינו שיפרד כמעם האדם ישוב( )ג"6 "יושב בה אשר הנכזאיית ההיא ברעיהאך
 ויהפוך , אחר לאיש ונהפכת שאמר כמו , אחרת רוח בו ותכנס מלאכי במיןוידבק

 נהמראוצר
 גראס רו5יס (ס,1 ס1גי6יס גגמיוח סויטה סט0 סו6ק

 . 'לכו פנ' באפרו : מק1מ1ה גהלגס סוגר גמז ממס,במסיח
 דרגין 5ת 61 ס1דיג;י סומר מרס ג"ח ח(יגח סיתםח%
V~ht'1סירגק נקטחו 1סיתס סוס, מנוי טמן גי 1ו5ס 1נ 
 קרסו ר1מ ויספון י(ר5) נגני ג,חוד וסטנמהו נגודוטגיוק
 )ו וחן וסביי , גו,כר סורס טס סור5מ מסיס "(ר ,שהיסס
 6) הולכים פניך אין יאם : וגו' ישגו תוי ולמדנקטמו
 ניט וגיתו (נסת מגהר וכרי . כלרמס פני ע) 6מרסעס מגי ופמן 5וי 1;ס),נ1 ונו' 5פ61 ,1דט וגמם מ,ססע);1
 ה' נא ילך : קדט רום גסס מגק o~nDc פג)יטרף)
 אלהים וענ.ן : D7A-D שיל מנין עין ובזיוו .בקרבנו
 גי ס1י'ס ):ס 6)ס'ס (ס סגיו כסגי) י') . בהקשהעשג
 שיש מורה השכל כ' : סרגלי גסיקס מסג ופסוחענין

 סו") מוס'ג 'ט ג' 1תג6ר ספג) 1SD . וטסרר טושללעולם
 . ארם בנ' ב1ה ונחלקים : מס מ1סט'ס טסו וגגי ,גטקס

 ר') . גו שבדעות והקרוב : כ6)1 נמוטה'סגסק(וחס
 דעת : 6)סוח ת1'15ת ע) (י( מדוקוק'ס ס'והיפמוסס'0

 ((גיס המדגרים גה דעת )ה11י5 ג6 5ו)י .הפילוסופים
 ומ,י"1ח שסות גיונמת וינר1ת'סס לשכון מ"ק נסוףנמורם
 ססי)1ס1סיס מופחי סדגייס ט)5מ,הה ג6ריגוס, טס ומוגרסטם
 ר') . הנבואית ההיא בראיה אך : יסה קמגיסיותר
 . בה אשר : רומלוהו נעין ר61ס כנ6,3 טייס פמטכולס
 )ג) סמ:ינ ספניך גימר . האום ישוב : ססי6גל5יס
 ספרד ג'יפ יסמר . ממינו שיפרר כמעפ : סוססגגוו
 שאמר כמו : סדינן משיי נמין ;מגק ויטיס olhoממין

 )ו 6מי כמא) ג:מ:מ1 ט15) גגי . אחר לאישונהפכה
nDID1(5מו )6'ס 1,סטגח טמס וסח,גימ וגו' נגי5יס מג 

6,)

tmnbעניך ונמה עטיו נקמר 5סר מ60ו) נרמוז 

 יהורהקול
 אלהים וענין : הטמ1ח לעניני )דרכו סוטה .וגו'
 וע' ה"6 יו"ן וטס 6)היס טס גיפור )ח0)1ס .וכו'
 וגין הקוץ כין מ73י, ה3ד) ע) הנלה , )מע"סטהר
 וכו') כהקעה יוסג "יהיס מענין וה61 , הקדטיסקדט
 כ) ממניףריטון מנוי טס טיט )הס'נ )תקום דרכים טסרכהוהעיד

 נמו"
 יסודי נהה)ח כמכ51ר וגו'

 דעת הו6 גו טכועוח וסהקרו3 , )הרת3"סחורה
  ט3דרכי טסתווקדק נ' 40 וכקמרוהטי,וסוטיס,

 הי6הל6יוה
~b'blDI)'PO 
 )הונע כ,ה כוון 151)י .

 ה6) מקיטות 3ה נפייס גקס1 6טל השיעליסמזלך
 התורס ענינם גוס וככר . 3ר5טיח סדרינסוי
 pSno: סוף עד והרה 11 ותן ע"6 טרקכר"ס1ן
 בראיה אך בהקשה יושג לא דף עניןאנל
 ייי ע) ט3ג3ו5ה טויס המלפיח ט'1טג ר") .1ג1'

 DnlDSnb3 "סר נ', סי' מכר הרומ;יוההנרוח
  0סדכול 0,16 הרטיה 1חה3"ר בס, וידגר יההע)הס
 האדם ישוב בה אשר : סמה (1hlsn , מ16)ועמס
 כהטרדו ע1ס 6) מע1ס כמלע טיהטך ר") .וכו'
 )וס ויסכימו . וכו' מעכי כחין וסוכקו ה6דסממין
 11"), ע"ז  ספר טכמ3 , העקידה כע) זכרית6ד
 היהס 5) המו"מ ntba זה כהגיע גי מכוטקופיני
 וחה"מ )0גמ 0;1י  לפליי  ייסיליו , troהמהי
 מחגי ותמרו מרבכו ת6'ט ויתעב , וזמתוכקימו
 ה0!תיס ס5גסיס 6, המהי העגין וט ויורגל ,5זס

 עד , ה6)הייס העג'ניס 5)ה דגמו 6)יוכקר31יס
1  הו5 חי יישפת  לפיויימיהנכר  קלס  מכלין יה .  
 וכמעץ , 5הר )5,ס ונהטכח עתם וההגגיח ה'לוה

 6ננר 6ן 5תר הט!סהי ,קר5ח יונף דוד 5ח Slhn 1כר16ת בו טג6מר , טוגרוו ה,ס דוד ממעטהכקו
 6חר1 .עז וכו', Tbn ערמה סמה מה כי הע"ס,  ,ס פי  לן הסס מקל יפל  וישפר 1נו' פלנלפר
b)h1" גב' הו6 6,)י הגס סענין טעיקלDO 

 ונפולס ענה רוה דוי 6רוננ1 3סח)גט כי ט5מרגו, ה;ס)5
  פן נוסף ענין ow סו5 כי t'o!b ,offn מערכ,ח הכף 6טר ה"ה סט,0ה' עם ))הוס ס'מ6ח
 5טהגו otDh'  ו,יו , לב עסוי ונהע,ה ס' רומ )גטחו , הדור 61ח הקרי OD כס)ממו חמוס עמו טסיסמה
 עד , 11 הרגטס 6) קרוכיס 1הי1הר 3עס הגךו)יס היו 6טר לכנר וכעינ' Stbn כעיני ו)חס6לחליכוד
 ,ס מי כן )ט5ו! ל6ט1)ה ט16) וגהע1רר כממטכוהיסססטממו

~D)O 
 הוס הערן oSlbt . טמס 'שיין וכו'

bSb7nקורס ס,וחו עס 51כור  ילול  לי  סלפסייו  יד שסין )3ר דמי הינהו עד )סגם  דוד פיי  ליפפווס 
 העק,דס גע) 3ד3רי hnpb כרס שיו מהסגתי נסנה כ3ר 5))ס, הרגנו מרוב )הס ומכד נודעוט

 סקדמוניוח מסטר "מומו ע, ועולה מממרה )6מ;ה tDSP3 , fil~P ומחקר) נלוח ו3ר ריוחו ע) qDWtיוכרת,
  )סכת דוד סני 6ה וסגה מצך טכ6 מ)) כלורה בטטה כי , טיפופי הנקרך 6)כסנזלי ידידים ממכסטמיר
 טכתכ מס ענמ1 6101 . יץ 5' )טמ51) נקמרו 160) 16) וגו/ ויהפוך אחר, לאיש ונהפכת : סכירוסו1)%

 הרות עפיו טחנומ וגעת , עצו טורה הקדט רוח מיד , 11") ו' טרק הורס יסודי כהמוחסרמ3"ס
 מסיס גמוה סלינו 3זעחו ויכין 6מר !"ים ויהפך , שטיס הנקר"יס et:h!to נתט!ח )סטוחחעלכ
h)bב ע"ג , "מר שיט ונשכח עמס ור,ח;כיח כטס) סג"תר כמו , ההכתיש 5דס כגי ס5ר תע!ח ע) טנחע)ס 

ורות
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םאםיספר
 8* 5ה הטדי רביי

 לרחש כנוי ויזח . נדיבה ורוח , ה' יד עלי והיתה ן לבשה ורות , אחר לב אלחיםלו
 למלוכת או לכהונה כשנמשח והמשיח והנזיר , הנבואה בעת הנביא הלובשתמקודש
 אן , הדברים טן כדבר ויישירהו האלהים שיעזרנו עת או , הנביא שימשחנועת
 ס5ב יסורו ואז . וחומים באורים שישאל אחר הנעלם במדע הכהן הודעתבעת

 יהורהקול
 גטן רום ;י הכונס , י"ג( 6' )ד"ה . לבשהירוה
 גס נהגך 6סר מהקוה 16תו )ענש כקרגונתמדט
 ע"נ(, (Sbprnt . די יד עלי והיונה "הר:סיס
 6) מהמיכו יקירתו )מדם כלו עניו טת כקינוזעפייך
 , ג"6( יתכנס גריבה. ורוה :  לחרתפירר
 )מזרנה )הע)1חו תתטכהו הקם ר1מ כי)הורות
 הרום כי !3"ר סכ . וכו' כנוי ורום : ונהגכםלמס
 סקר; לום SD יפי בו" , טעמים וכרו 05o~pל

 )ס"6( ידעיה וכמקמר . הנכסס כעת הגעילמנוגסת
 גויר כי , כטמפון . והנזיר : וגו' עזי שסיס ה'לומ
 וגו': יטעמו ה'לומ וחמי י"ג( )מוטכיס נקמר ועזיו , סנפן מן סיס")סיס

"twDn1 וגו' כשנמשח . 
 סמא) ייי ע) המסמו שהרי ס"1)כענין

 סמן סך "ס טמוא, ויקה י'( "' וסמון) סםקלמרו הנכי"
 ע) ה' עסחך כי ה)" ויקמר ויסקהו Irb1 ע,זינוק
 ס' רוה  פליך ו)לתס )6פר  טס )נניס,גהקנו
 סו5 נדור יכן . 6הר לעיס ווסטכת טפסיסת:ניח
 ומוסח הטמן קרן "ת ממ61) ויקה f'w) וסם5פר
 מהיום 717 6) ס' רומ וחנ)מ קמיו נקרבסתו
b~noוגו' ומע"ס . onb השיהה ע) סמר טס 
 3ע, )סיוהו , ר.ס3ר6 פדרך ושפוע קריר ,!גרונם
שכפיו

 )סי"
 ופלשך פטיסו יפקסו תורס "סר מלסיט

 הנדפיס מבהניס שסמו יoa 6 כמטפיס,סמ!גיס י גין6 שיעזרנו. עת או 615: )כסהס'
 , י"טיסו כיפי ממסמס  טפן  ליוהית "גנמהמעת
qb1מקרט פזרם תילה סיס יטקכ יוסי זוח  גס : 

 מרוה וע,רת מ1ס!6ה גהכמס ר", . הנעלםבמרע

האדם
 נתמראוצר

 :  יי()מא
  החפי

 טפש כ0יע0ו חמי )סף( . אחר לב לו
 ש וגס ,  י'ג( לרפיך עמשי את לבשת  ורוח :)גו6סס מצי גמזריס  בנגי6י0 ומכש 6סר, %ים סנסור גו )6פרפליז מעגיי סרוס פן ממטע גנייייס סקול סיס טל6 כיוססיס ר6"* יגיף . sb לב et~)h לו וימסוק לפועל פפסלליס
  היחח : ס' פ6ס e1h1 01600 ספססרס  )כון רוס פלר6יס
 גוייס ס' יד ג' גוס סגו01 6;י . )'1( )ימוק5) ה' ידעלי
05m~niu חספגמ נתיבה ורוח :  קרסו רומ ט)י1 )טמון , 

 וכעקוש קותו 0סמ1ך מס' וזיגס רומ גי טוי , נ'6(והסריס
 סל6 שרי . וגו' הקורש לרוח כניי ורוח :  רפס)מזיגס
 ושן ופפ% פעול פפמ ספנריס סייוגיס יסכהי פפייעפי

 מנגש 6מר לעוין טונפנו פסס שויר ו6ז  וג"יס יילי
 פיות מסוחף רומ טס גי מסיג וט ע) . OOt)u סר1מ11מ

 0' גססגמת )6רס ספגיעיס סטור עויוי זג) ו5ג61ססקורם
 ט טגטו . וגו' והמשיח והנזיר : ססי6 גע0 גורעותטריו
tbnhעם, עטיו ממר מתן 15 מ:ומ גסן מן וסממית סדיר 
 מבסן מ1 לעסיס חיב בסיס גסמט1ן סממה כמו , סר1מהטח
 כט)!0מ יסרי סרר , ינויהש %ר וו וגל ,  יע(להיייה ייו' '(tDDi' ס' רוס וסבל ס' ויגרגיו ונו'  ס6טס ותגדושמל
 . למעובת או לבהונה כשנמשח והמשיח :  ס'1()י0 מטלי ס' סר גי יום % htOt )יפר ריסי פהלפוסדלילס
 גחת ועפר סנן , גיסוכ מיווש פיינו לפלוכס פסיהםסוס
h'G))1'מקת  ט )hwa 06 3קרג 1016 יימטמ מטמן קרו 
 61ו)0 . ומע"ס סה61 מסוס 717 6) ס' רומ 101)מ6ה'1
 גגשנ  ,יען גר'0 יספסר  פ6סרן כלמוו  לסכר )גסו,סת"ימס
 רטש וכפייס , ס' כגור )ר6ס וקרגוותיו  לסרן ועי ,מפיני סדי גריס וס'י כפים לפל61יס ספיוי וס61 סקורי סררגסו4

03ופי
 'סוהו ושז : ויגריו ויש 0סי9 פל ממיני נסדר

טלב

 פש ס' נסיי ספורם 3דנרי  לך 3"1 )קשו מכרו 6לה כל והנס ל"3. סיפן מסליאי כדגרוסקדס,
 אסל כיללת ן גריל סי3 למטסם וי~רזסו סיניטסו אלהי סור לאי; סילוס סי3ו6ס,  פרוצות מחלהוז"ל,
 ומכ'6 פגיע לוס  פכ!פו יישלף ,  רבים  הטיס כן סוג מקטיע 6י ,  slvJ הטוב stio 16 ,  רכים פקס!0מוב
 , ס' רומ הקרי nbrt ,לעטיה

~'bot 
 5ו ס' חת כייו ס!יהס עלת יאפר סעיץ זס קליו ילוה 6טר

 י;ויייס (nsp עטרי זי 1b)nol . 1ג1' כלס 'Shln  טופפי פדרנה סי6 וסת וכו', ס' רוה אוחוהטס
 טל  o'oSb רט הללה 1)6פר ן ס' ריח טריו וחולה 3טפטון יותפר , ס' לומ יפתח כ! וסרי ןוסמיכים

 ee יוטס ורומ , דיך 6ח לטנור מקדט רוה סגיפסי כאטר 3עמט6 נתמר וכן , סי3ריס 6ח כמפעוט6וי
 6)ר.יס רומ 01)!מ כו סכחוכ כמגם , סתטהס כסמן טגמסמ יהר ככפ זי כפו דור 6ל )לוס וכן , ונויעפשי
 וזע ;ס פוך וכתר . ט"ב  יכו'  וסטלטתי ה?וכ ו") הטי 6) ההנגר וחס , ומע"ה ?:hw מהיוס דוד5)

 וירשע לדני ייטיפסי , עליו סתהר; 6הר וכמ ע!'1 הל 6הר ענין כזלו ס6דס סיפכן סו6 הטניהיסמררנס
 אמש כליו יאפר  יסר וזז , יכו' סיקעס 3פת כלו יה , וגו' ס1סרס נוכרי "ו גחפ3ה,ם 6יגתלפוה
 כסו טסות ר"ל , מגח תזם וחופים נ%וריס הנם6! נרו! כהן :! וכן לפרו פד יכי'ן הקר; נרוהתדגר
 ספררנוס להלק ירד ו!6 יהד כילם המכר c)nh . ט"כ וכו' הקדם  גרוה ומדבר סליו פורס פכינסט1כרו
 פלך סגי גייר עיניו יתורו , סיכרנו סמררניה פן 6מה 6, ספדן 3סניט ר"ל . וו'  יסורו ואו :13קרוק
 ntebo לכל לו פטהק יריזג'סס יהק,ס 3יילוסוטיס וסוף , ה6י שמסגת  הקירמיס סטקותיו פר3 !לקיסגיו

 י0', ויהיוו ?לי6והו ר3ר  לקמט th')o 6סר ססכל"סוסמוסחיס
 ופו"

 גמכמס עיניו ר~*ר 6סר דגר יס)) וכס' דגר יה!) כעסיס סו" וסגה כסתיס,  ו3ניריח נוולוה יזכיריטר יטי יי יפסק, עיונם פניר לכל
מיסגדך
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הכוזרי רביעימאמךמפרח
 אשר ההם להקשות וילענ , באלהים מסתפק היה אשר הקודמות הספקותהאדם
 , בנעבדו חושק עובד האדם ישוב ואז , והיחוד האלהות אל בהם להניע רנילותהיו

 והנזע בו הדביקה מערבות מוצא שהוא מה לנודל , אהבתו על להרינה נפשוובמסר
 4 טוב מוסר אם כי בעבודתו רואים שאינם הפילוסופים בהפך , סמנו בהתרחקוהצער

 , הנראים שאר על השמש לגדל שראוי כמו , הנמצאות שאר על בנדלו האמתודבר
 : בכזב הרוצה הנפש מפחיתות יותר באלהים בכפירהושאין

 אלהי בין מה והבינותי , וה' אלהים בין ההפרש לי התבאר כבר הכוזרי אמרכפז
ן

 ,. וראיה בטעם הנפשות לו תכספנה ושה' , אריסטו ואלהי אברהם
 ההוא והמעם . הקשה אליו יפהואלהים

 נחמדאוצר
 ר1מ )מורנח סריס ג(יגיט . וגו' הספיקות האיםמלב
 ספי)וסופי0 מישי גזרן סעיפן דרגי מטו יטו חג"ססעח
 גי 1ו7ט ונגל . גמורה שסיס טפין מלידס יוזט סיס5טר
 , מספק גו 1crhe נוגר )6 06 מוטח ~'hu יתכן)6

 161)ס , סג'יור ),ד מגריע סמורת גחה)ס משסקובמסיגי
 6'ן גמום טור6סלדגר

~D'tD 
 , ג,ס ממט) . ג)) )מופח

 געיס ממוט tut(o טפין )סם והגרר ס6מוו,יס סמגמיסמש
 סופך סמטיגי טסים סר6(ו;יס סיו וגסגור,ס ,hi'1UDb, פקתי ספטרגי nfio1  p~o , )ג) סחוט סעו)סיוצמת
  מן יכירו  סיפריית וסמגמיס , ס6ר,' כגיור מ"י ג)ומוגג
 1ג61ח יכלת מלהר 61מוו  ספפרכ,  פן  ספ(יופממפח
 מן יק יושו" ~Phr filnS1 מ,ס ו1סמייג סרומוססיגת
 )סם (עמוס סר"יס 611ת , יגסס כ6ן (י( וגסגימ ,סיג(ס

  גן וריו  פפפיריס 45  פפ1יפו 6מר עמוס . וט זגגגג'רוי
 ,  פופ  ילי כרפסם  פיופי  יסיפו ססר6'ס ויקי ,גגן;יסס
 פ1י"1ס סיורי למחדי  גן וגפו . ג11ס ~ס ספרגיטיפ%סר
 , סטע1וס ר') , משיקות מ11 הנגויס סס,ק('ס מ%עמת
 , ויוטסו  יפין עם( רוש 1סו6 ס' יום גן 6מו שיוים'גיט
 ט) )הקור  "וס יסיוי )% גי , פפ9ירופ כל יפיי  פריס5פ
 )ועג סו6 גמופח ,ס (מגרי מי וגטלו6ס , גנט סבר'סדגו
 :  פפפקרייפ  )סק(יס ר') , להקשות וילעג שמי ונס .ע4ו

חושי
 : יופו פיגר  יפי* גמי ר') . בנעבדו

~DIQ1 
 נפשו

 על נפשו שימסור אליו שיניע מייביא
אהבתו

 יהורהקול
 ויטמרו יני) מיריו רומסך סכינו ומלסר געורת,מוטפס

 האדם ישוב ואז 1,"5 .  י5סנכו  וכמיסריםכו
 : ס' סימן סוף סוכר וכמו . בנעבדו הושקעובד
 ודבר וכו' רואים שאינם הפילוסופיםבהפך
 וסטי)וסוף י"ג סימן כקמרו . וגו' בגדלוהאפת
 6)" מכקס"'נו

 ספחיתורנ : וא' "מהתו ע) ס'סטרהו
  "מחח פל  פסיס  ספייר . בכזב הרוצההנפש
 נעי1גס וכסוח ס'" רקסזנריס

 )סו)'"
 : מעוק) מטטס

 מס or~ bSb מ)) "ין , וכו' התבאר כברטז
 ושה' : כקודמת כמגר דגריסכסרע

 במעם : יומיומי רסס ר") וכו'. לותכספנה
  סי~כור וכמו , ס' סוכ כ' ורגו עעמו ע"י .וראיה
 מרומניות ס,ורומ  רטיית  פל וסגווס . בנפיכםפפלר
 סדכור כי , עימס מקירח כרס ~o'h );כיססטסיו
 (nnTtp טוכרגו כמו , מסק 3)' יס' tlSbnעמס
 מחוק "מנס ג' , נ' סי' 6וד1חיו ע) מסטורוקרך
 ססגומיסמ עסרומ כן סיו "סר O')'DS סכ61סקור
 ואלהים : סבילי  פויו ליסליס  נריסי9ם וני"'סס)
 פיי"וסו יכ4 לסייס פטינ . הקשה אליוימה
 יסעפו "סר . ההוא evbn1 : כסמור 1"הךוהויס'

גסנו הרביקה מעריבות מתא שהוא : טסו קייוט ע)להריגה.
 טוג1ס פרגים פוי  יניף ופר  סייף 6ע'ט סגוזחו ו') .בו
 בהתרחק והצער וחנוק : 6נרhnDi 6 )פוס י) הגמיא 6מר1 וגגה , ספג )כ;1ן )OIO hm 1 וסנטר לסגתו, מממסניו)
 נעבודרש רואים שאינם ntetot~ten בהפך : )1 טגוזסו סעדי מימת ומק נעי סרגי( ס61 טג17 1גט6'מ .סמנו
  סגוף ייפ פר ימיי ופס יווון,  ופוייס סני( גמ,ומת לק (h(~et טגוזס 5'ן גי סיימי )1מו מטס . טוב טומר אםכי
 גפפ פוליפ 41  ומוסט , ססי)וסוף גטי;י סו6 עמ) , ס"דס גם (מחייוח ממס סמ,ות מן קוס וכו,מס וסתפ)ס סקוסימו

 )מגיד 6רן יחן מ% יק ליוו )לרסיס טגוךתו . אמת וריר  פוג  מוסר פסעו: יטיל  (6'ן פפס  י19גס מן %91ספוופ
 השמש לגדל  שראוי ימו : פכ~כ  לפרפין טופ( שתומות רק גגטירס  61'ן  יספיד, 1נ5 פלייר כמפס ורולפ יגרס4 רויי יק' , ופיפנסו י5פפ וצריפי פפופל  לרכל קסומות גדי סנמ161ת ג) ע) סג1רS1)D 6 וגן , (ס61 מס גטיסלמת
 בכפירה ויראין : סמפט ניקרס מסטל o)~P כונס וכי  ollno  הנליץ סטיקר (כימם ,ומי (וקוי . הנואים שארעל

 גיפפ רייס סייוו ס,פ( (מ'ת1ת יק )ומי אנס , טופ( מהזרתות יותר ntolh גפרור כביפר  פסרין  יכין . יכי'באיהיפ
 : ככיברן

 גוי למונס וגין , מקוי  כוס  מיי רק (oo ;תגלי (,6 מקייהס מרי ספי)וסוט,ס 6מ1א מן גלמי . וה' אלהים בקמז
 גן כהי סיו' כר גמטמו ונגוזו ס' ורוע טויסס שג)תס ס6זס סג1)ס ופס סורס (ס 6ח ס'ודעיסי(ר6)

 )וס סיס וס61 גמופח, סרס מ,י15ח (גי"ר (גפי)וסופיס סר"(1ן סיס (סוvD'1h 6" 6)ס' (נין מסגי) גט,מו 011 ,):גילים

 ספיג ,ס ע) טסף 6ג)  גן כפו כוריי 5פ סייר %ר  ירואין  ספ51 "נרסס כסי וגין , ס(ס nthfin ג"מ1;ח מעמיס)הגמי
 : גו וכמדומין ס' טמן . ושה' ו ירובו  פט יסרבל לנת  קדומו ),יע )עיויס וכיס מם(,  גי6יס  פר'% גוגו6ס יתגיןצחו

 סס;ג'6'ס ממס גיבס וגן 'הגרך, גסגויקו סריגת  ט1עמח (סח( י') . ורא.ח במעם הנפשות : מהטקס .תכססנה
 , ממופת ר') , סס'קט מגי זק 6.נס עסיס ידיסס טמני ס6מוש . הקשה אליו יטה ואלהים : 1גו6תס נעין בוהויעלוס

 טגעי מסקן טס61 וש מיק ג'ק (ס סעסס רע . 1ג1' אליו שיניע סי .ביא ההוא והטעם : )מט טייגות טעם ג6ןי5ע
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 %י לוהכורי רביעימאמרפפר
 שלא בעוד חובה רוטמותו כי רואה היא הזאת וההקשה , עליה ושימותאהבתו
 מעשות על לועג כשהוא אריספו להאשים ואין צער. בעכורה יגיע ולאתזיק

 ישמעאל והרחקת והטילה והגרות בשדים אור אברהם סבל ובאסת החבר אמרין : אותם האלהים ידע אם מסופק שהוא אחר ,הניטוסים
 מעם , שראה טה האלהי הענין מן ראה כי , אותו לשחום יצחקועקידת

 צדקתו על אותו עמל וראה , מעשיו מחלקי נעלם טמנו דבר שאין וראה , הקשהלא
 זברובם רבותינו דרשו כאשר הקדומות, להקשותיו ילעג לא ואיך , ברשותואם כי ומאחר מקדים היה שלא עד , מעשיו ככל הישרה הדרה אותו ומורהלרגעים,
 לעזוב שצוהו ר"ל , שלך מאצטגנינות צא לו אמר , החוצה אותו בויוציאלברכה
 חפכבים מהכסת ההקשיות חכמותיוכל

 מוב כי וראו טעמו שאמר כמו ,בפעם
 , בוולתם נעדרת היתה הזאתשהראות

 יהודהשל
 טכ) . הנאת וההקשה : כמווגר ספעמדגטם

 מסמכ)יסססייוסוטיס
~nlDSDb) 

 אחר : טקיס ימו
 ריל"יוח ודלכי ל סי' כמרו . וכף מסופקשהוא
Olb'S1סמוך )ינרי . וכו' אברהם סבל ד2נאמתין ון': וקרכגה(יי  סללסיירפ 1!" יויקו1 1)6 יועלנו ט)6 נ6!סיס )"מל 

 : סט6רח ושגס , ירכסעלס
 ס"מ סלמס "פ נרע כקמרו . ישטעאלכהרחקת

 סגר6ס סיס ל הקשה. לא טעם וגו': כנסו6ס
 עי1ממ לטיס )6 , !עסיס מחוק 7161 תורגט דגראיו

 עמד ש תעסי! ממזקי ינו ש . וגו' סףלרלם'שנו
 אותו גומל שהוא מא: גרזך סע)יון סמקךפן

 קמרו עעין , ומש סיעף . שלנעים צדקתו*
 )עתס ונומאס טטו;מס ט)וטס סעדכ ףמ סימןנטני
 . וט' וטאחר מקריס היה שלא ער : וט'נחוכס
 י) ו "תיס וסיס כפני ממסוך %מלו כוון316,
 סלוען סרומ מס יגיס 5טל ש חתיך פסוטסך
 יסך כפכחו , ))כח "נרסס לום יסיס ממס ,)!כס

 אלהי ונקרא : יקמר ע6 יקריס % יעמודוגעתנו
 6ח ידפו )6 י"מ( נ' )הכש כפתלו .הארץ
 . וכו' כח לה שיש בעבור : סטן ")סימספם
 מערכתכע) מ6י סקריך "וירט וקד1סח טסי" סקלן nwSnע)

'nDSK; 
 "ין גס . סמס 'סיין י' פ'

 ומ,ס , מו"נ "וירט , )'סוכ "מנעים )מיוחס כיסרק
)"rb

 אלת שהגיע מי בעבודת וידבק ,וזולתם
 ספנו ישראל אלהי נקרא ובאמת וט'.ה'

 כה לה שיש בעבור הארץ אלהיונקרא
מיוחד

 נהםדאוצר
 אףש פגוד18 טנור גסט1 ופיסם 'טויס טין) )ו ועוג;או

 טפשף ס%6,ס ובוקס . וכו' רואה חיא הזאתוההקשה
 תזיל שלא בעור חובה רוטמוהו כי : מ1טגס סי6סליק(
 ש pan סגין גזמן רק ס' טס שיומס (elh מ1נ 60'1 .וגו'
 פש ישופמו ית' גן גי ג5פרו , ,סי ו)6 ,ס נטנולנזק

nnhor,1*ש פיזר סגוף יטש ש6 חרשי ג'י סו6 טס6מחגממנו פלופ* גויפ נגוף ;וק 6י,ס )ו קטמגיפ 6ג) גן 
 ומששח על לועג כשהחד : איו 6וס גס גטג1יס מס'משן

 2 ושאש יובס מסג) "6ין סמ1ומ יום וי גזומי .הנימוסים
vlwשהוא peln~; יודם קיוו טסקנ'ס קומר ס!6 גן ס)יסר ידי ג)1פר . אוחם האלהים 'רע אם fi1US3 יפותן% 
 וכזפ ופטומך יסומך "'דט ;'ס שחך יויט !4פ 6101וו'), ספיפסקי נרגלי 6' ממקמר 6' גורפן וגוטי , פפט'1נ'

 : טנ'! , סס)סןסי0מס
 עייף "מי גרגריו פקח . 1ג1' אנלהם טנל ובאמתת

 סורס )ו יממקו ורפס נטטסס'
~ntsno 

1( 

 . כשרש אור : לגיסם לסג) מ1,61 ותטר ס', עגוזחגזני
 % ;מרון "סרדין ה,') גוגרי טמס1יסס רפס ומכוין6ו)י
 wtsh1 , נעמיס ענ1רח סיקנ) גטגור ס% )נגסן6גיסס
 פ: ידל , עטיים מ16ר סו1י6ו גו מגומר וס' , גנסיוןטפו
 ;סיווופ 1ט6י פברקך, )ן )ן מבמי וסו6 . והגרות :ס6ט

 : פמס גל6'ס לגומל . שראה מה וגו' ראה כ' :ס;וזייס
 סוסיפ0 ס'6 נו :וגק 6טר י6!ס' סמפט . הקשה לאפעם
 טלין נמקירס ר') , גסיקט )6 , סגודס מחיקות DDVגקרג1
 ממם דבר שאין וראה : דגריס מלסורי ורק ממסנס

 ססקג'ס ר61ס סיס 6גרסס גימר . סעשיו מחלקינעלם
OD15ג) ומניע 

 על אותו נוטל וראה : גסרעוס מעסי
 עד יגע: במטע עילמו יקמר 1!6 1)רגטו )טסטסטרנים צטטי ע) סוג סגר 16מו נום) סקג'ס . לרגעיםצדקתו

 ופקי : עניון רטוט מגרסי לנע מקמר 16 פקךיס סרס % סרס טסים שוחיו וב) מסטיו כ) . וטאחר מקרים ה.השלא
 מפפ ;טקס 1)6 גד1) סי)וס41 סיס פ' רוה ט"ו ,הס גערם 5גי11 6נרסס ;גס סירס כטס . הקרוסות להקשותיו ילעגלא
 סקטוסיו ג) ע) )עג ולסיס 5!י1 ט;ג)ס 6מר 6מנס , גויתו "ס מגיר וגמגמחו , ססי)וסוסים מוגמרי סיוטו מסמג)

 16ג1 רולס וס61 ור )1 ודמן 61ם'1 ט6, מס )ירט סמטת מ1ד !סגיר1 מס גדגי (v)sh טסממסט וכמו ,סקודמ1ס
 ססי)וסופיס קמו . וזולהם הכונבים םחכטת : מקוס סטטס ומטוט ט1רמ ט) )ועג ס61 וזלי , מגירור ע) 16סוא1דט
 גר' זגיקומ )ומל וולס . ה' טוב כי וראו פעמו : ממס גסרגטס . בפעם אליו שהגיע מ' : סמהקי מן )סוסזומס
 ew ג6' ג) סרי 'סר5) 1%' וט ;גלם וערס , )גזס )ימל% גרסי 1גטטס גרטיס ,1דט סיס ")6 משף ג6מפ סו6סוס וי . ישראל אלהי נקרא זכאנסז : גטג1דס סגוף יטר ע) סעורם מחיקוס שגודשו גרגר גי , תפייוס קלגססי6
 נ קי* )6רן . לה שיש : יטריק 8ון קמר ר11ס . הארץ אלהי ונקרא : קוס נסס %ין גפי 11מי1סי.

ש
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משכרעי רבייךמאמרמפר ז2
 חם אשר בה התלוים הדברים עם , זה על עוזרים ושטיה , וארצח פשיטהטיחם
 חח4 האלהי הנימוס שרדף פי וכל . הזח המין להצלחת וההצעה האדמהכעבורת
 להם להאמין נפשותם וינוחו , הזאת הראות בעלי אחרדצלך

 דבריהם תמשות עם .
 סדר וישי חקוייהם דקות עם לפילוסופים להאמין ימחו שלש מה , משליהםועובי

 נחסרשצר
 ספקכם גיח מיץ) טרמת וגטין , טעמם ארמיס .אשיא
 ההלוש הדברים : UDifi(O סמקדס ג"כ סו) פגועשפסס
 כעבודת הם אשר : גס n~t1Sw ומקוס 051 געגודס .כח

 ;מו ססי6 %ין סילוע סגעח ט) עו,מס סם .חאדמה
 סנופן . הזה חטין : ורופים )יפימ ס5זפס עגוזסהשוית
 מטווס ס' שלס . האלהי ישימום : יטיל) נוי טסםס6יס
 פ4)' סנגי5ים טסס . הנאה הרשות בעלי : יטי6ילנני
 מטקט וטפוס מגומת ימ161 ממט . בנפשותם וינוחו :בפורס

 נעוב' רבדיהם תט.טוח עם : )סס למודפס טסיסעורי
 גסס גחויס סג5'ס ססדגרש לסין !ומר וו1ס .טשטשם
 גפרטח רם" )וג'קט ומיוי סיון עומק סוס גר'*חמימות
 : סס( וקרץ וקמוח שויף ס5יוו מי ג! תם 6י" ויעקגחוספס
 6ין ס,גי6'ס גזגל' ס,ונמס למטפיס . משליהםועובי
~e$

 )סחרור ;ימס סדעס וט כ) וטס , והויכוח ססג,ס יקוח
 . חקוי.הם דקוה עם : )סי)וסופיס )ס5מין וומ~תיישח ולן . וט' להאמין ינוחו שלא גוה : זגריססהמפונת
 נעומק מיוסד'ס זגויססשטנם

~DC 
DtitiD~ סמלץ סוסון( 

 פ0זריס . חבוריהם סרר ויופ' : גזגויסס 5baVOג
ותהסס

הבוריחם
 vbn VbD סקרן וטונס . ממכיס %" *יר6*ץ יוודהקול

 נסר6ו0ס ר.מרנ)יס כזבל סי6 ודגי מ)נ nsrונס
 , ש ע) סעור ט) יעלב ולמיס , שרן סרי6ת
 לגי. 6)0' קמרו ע3 ויזך פ, ר,ר6כ"ע טרמווכמו
 מסמקג)יס bst וסלעי 6מד ס' כי יךעט ח"),שרן
 ומעטוש , שכעס סס כיס יי מעטיו 'סוס )6וס'
 הסירו יעקב 6מר כן ע) , הקרן 6Pbnn tnSbת כנשי כן ע) , ר.מקוס כפי מקט) כח וטנורס'
 ססס כעריות סרכק סמקוס ומשך , מנכר %סי6ח
 מ)) גרור הרומס וכד' . לכ , יגין וממסכי! ,ס6ר
 DID1pn וים , סנן( ככ3 סנסמס כמ כי ידענוכקמרו
 סנצס מן היו61יס פסהכמס נסס סיס olboינוף

 כי , ot~rbot כעינים כמו , מס6מריס יחרטירניסו
 כמ קג) ה)נ ומנס , ירנינו )" ר.כגז גסהשמוח
 נכריס סיו כן ע) , סנוף שכרי מג) יוחרסנטוס
 כטוו כי ידעה סוככך ס' וככס , 6 מטרחיםרניס
 ש1 ס' כמ טירקה מקומוח ש רק , סעורם כ)מן6
 ס6מד 7כריס, סני כעכור , 6מריס ממשתותיזהר

 1 סמקכ) ל6ס ע) ססו6 סע)'ון כמ כפי וססמ , סמקכ) ~mS פתכויחמפר
 גיס מקוס גכמל כן ע,

 נמש. טס יר6! מקופות טימ161 גענור , סוס כמקוס ס' יט pb י61( )"רסח זכרו חסו ע"כ.סשקיפ,
 bblnt 6רז משם ע) שגג סעפתן כמ כ' )דעח' ורש)) . ע"כ , 60 מו6% גור כ' )פלס 6כ)ו%

 עם שמלו מהכל t~sb טרמו מס bhll המקכן. חע7וח מחטנמ עם )ס1)מתס ששור הו56פ"הצמיס
 )בורקס עול ויסכימו . הכרס כמט) י"כ סימן 3ס;י ט;גל מס וכסי . וט' בה התלתםהדברים

 %6 , הקלן מע)ח ע) מעיר מוח סחרי טרסת סלמג"ן נס . ע' משן ומעכס סוגלנו הל6ג"ע יחליש
 טחטמ6 סקרן כעכור נעריות כ:חוכ המתיר , Si'rl, סקלן btpnt עסיס עוגת ו6פקוי שרן וחטת66תרו
 שמר גכחוכ סדכר סני Ssb , כפרן תוויות ופיכן רנת( מוכח סעריוח וסנס . העוטות הניטוח ותקי6גסן

 כקטר יגוע וסו) כוגנ )נוייהט כ6ר1וחס DD1 עס כ) ע) ונחן , כע)ערס סחחחוניס כמ וטס סב)3ר6 סוכני ס' כי והענין ונו'. עמו ס' הנק גי וגו' עמים גגו)וה י1כ 6דס כמ 3סטרייו ניס עניוןגסנמ)
 ונכוסיס כסתיס מקוח )כפס ה)ק כי , סעתיס )כ) קונוס 6)סן ס' ה)ק 6סר סנ6מר ונסו , ג6נסגנינוחגודע
 ומש . וכו' וכנדי Tntp סרס מלוה וסר סכתונ גשין , עימס שליס לניוח ;חש עלון מ%;'הכיסס
 ס' נהזה סי6 סיסוכ 6ת1עוח יטרזן 6רן 6נן , סעו)ס )כ) ס6יולס bn t)lvbt(D'o 6)סי hto סנכ3דס'

 . oth('t ורע שתו סמימר !עתו 6ותס כהנהירו ומוט) סוער קנין סת)6כיס תן ע!יס נחן )6 , )סמוהיומדר
 )כס 6היס 161גי )עס )י וסייחס וכהיכ , סקלן כ) )י כי העמיס מב) סנו)ס )י ומייחס קמלוונס

 6חכס חקם 1)6 16הס ועטיחס מסלעי כ) ו6ח הקותי כ) 6ח וטתלחס "מל ופכן , )טמו a'otגמ"ח וברוכי העריוה גקיוסת כ6ר1ו היוסב העם קיט והנס . כ% להניס לעסיס onb (6 טתסיו )6 ,שככיס
 וס רהוקיס היוחס עס , שכרגו לסתריו סר6כ"ע כונה המרהיכיס דגריו כ6ריכוח טס העיין . וכיסקרן
 שוככי רגזי )ת1כ הכ) סמייהם סר36"ע מסרכי סרתכ"ן דרכי נכסו כי , ססי6 סקרן ימוד )עניןפוס
 שף סנגיס וחרמנתן , ,ס ע) עוורים וטתיס ג6תרו ממכר נמסך סנר6ס )סי 61)י1 , וכסי!יססשתים
 טוכס יסרך) כני עס סו6 . וכו' האלהי olD'Jn שנידף כוי וכל : וחטגח דוק , מפס וכנורות)גדו)וה
 כעטו מ1ומנמיס 3)סי מיוחס CP , כדכריסס )חומס ton((et והדק ס"מח נביאי ע) וכסומסמוך
 . ח1ודדנס וסוססוח rb('t ת1ס)נס טומעס כ) 6טר , נערמס מכמיס ס!וכןיס nw(ot והדקדוקסת)עס
 %6י דכריס 6יס )6 כלמרו ס;ני6יס כ, כלזון הרתו כ6 גכי6ינו 6נ) נמטכ כלתי ,ס מעת ע)כי
 : וכריסס חמימות גננך . חבוריהם סרר חופי : סנכי6יס מסקי שכי כעד . חקוייהם דכאת עם :יחיאח כנטטוס רוסס עוטם וכנק) )עימו תמסר טד nnbo כי וס וסכת , הכי )טון הכד פס ככד כיונו'
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 3י לזהכוזף רביעימאטרספו
 כאילו אחריתם הולכים החפון אין אך מהמופת, עליהם שנראה ומהחבוריהם

 מה הפך אליהם ומיחם הפילוסופים סננה אותה רואה אני הכוזרי אמרינץ : אמת דברי ניכרים שאמרו וכמו , באמת מתנבאותהנפשות
 14 פילוסוף ששב עליו יאמר ונפרש שנבדל מי שכל עד , בושנתפרסמו

 ההצלחה תכלית כי , אמונתם שורש הוא לך שאמרתי מה אבל החבר אטריכם : מוכ טעשה כל מהם שולל ואתה , הפילוסופים דעת עלהולך
 בשכל מושכלות הנם'נאות והנעת , העיוני הטרע אם כי איננהארם

 יהורהקול
 סגר6ס מה ר"ג . סהטופת עליהם שנראהומה

 כ' , סנוכריס הכוריהם ע) קיכי16 העיוניפסמ1סח
 , ממריסס מזר וממש מטויסס מחקגש מיוחסעם
 , עי1גיומ נר"י1ה דכריהס מכלרים הי1ת0 ג"כ פסף1

)nbDtbS כמו )מס )ס"מין בוטח הנצטוח ינומו 
 . גערתו כמוקם 6!ה כ) 6טר סגכי"יס כלכליסיפמו
 מעין ססי)וסוטי0 6מר ממטכס קנוחי מעםוגחן
 וסיו . וכו' ההמון אין אך 1ו"6 סוכליו,יסעס
 , העסיס 6) 1)התקרכ )תורס המ,עכעיס העם.גן ע"ז סימן כממיטי עמרו מסכימים האססדגליס
 ויסוכו המסידים מדכרי )ינונוח כגטטוחסיקלמו
 6ן נמיך סו6 המועככ 1,ו)ח , ג!נומ0י16רוח.

 כפטרון ונפרש. שנברל סי שכל עדידן : וכו' הזכריםמכמת
 . 1ט' מהם שולל ואתה :המעטה

 , י"ג ס'תן "171;0 ע) דגרו בו" מעה וססיס
  סדנריס יייכת "0 כי tb:(o 6!)1 וסחופ!חג6מל1
 כין , סו6 סו6  יליפלויט1כ נטכ) )הדמוח "מהססע3

 כטיסים ימוט )" "פיק1ר1ס טיהיס כין )דיקחיסיס
 : וגי'טי!וס1ף

 מסטלת !ההע"ס נוגן )6 סמקכ"י כי הלוכה, ענין . וכו' שאמרתי מה אבל'כפ
 סמעטס מנמתם סוף )" 6מגס"ך , המקך גדכר הט',וס1טי0 כ1 סמ,'ק1 6טרסמטטס

 , ??il?~n המו"
 ס1נוח 6, עזור היזהו מ"י רק )כס 6)ע 'טיס,1!6
 יכון ו)6 , וככיוס נקמה ה:!יהblo 0 "טלהעיזן
 כמ,וויס )" , הנון מעטה כווסת )קר6מוס"ר0
 )פי כסיס 6:ה:1 ג6טר קי:ס רצן )סטיהופ1טי0
 1,טיכך . !כד העיון גודעו; 06 ;' 6!!0 וט"ין מכ)' , כשע) נט:) כדגוק )פיך )" גס ,הקמת
 ,מטטיסס יה1ס1 )" סעיפי כמדע מכ1קטסעסיסינו

ככח
 נחסראוצר

 עליוש שנראה ומח : 61'ה1ר גקי'עס ;6ס גווויגוייס
 מוץ ומן , גמו;ס'ס וגריסת מח,ק'ס סס גנגס .מהמופת

 מגץ יאוגד) מניויס סגלתי 5וס גוי )סמון יפחס )ג)סיס
 ולסטות דגייסס שלמין סוי)וס1פ'ס, זגרח וגע 6)סיזח
 5טש . אחריהם הולבש אין.ההטון אך : היסס)נגס
 גסס 'מ;11 )6 סעוי,יס קמחת יוזע,ס כגלחימסמון

 גלינו . באסת מתנבאות הנפשות באי14 :וגוגושס
 ניכרים : סיטרס ייד וט טמן נ;גו6ס נטיס האטוססמון

 : ע':( וף )סוסם . אמתדבר'
 ו6פ גג) . וג,' הפילוסופים טגנה אותך רואה אניהס

 טסנטח טד , ס('4ס1סיס גגמה משגר %ך סג)6
 , eihn~SI ימיוס גין ישעיט כנלהי 5ד0 כוי סמון ט6(י)ועומל

 וגיי 6דס הריח טיס )כ) מ1סגס 1ג6'4 ממס,מ1גחריס
 6דרגס וסרי 15ה1, טוו5י0 ג1)1 יסמ11 (ג) קמרהט6חס ' גטי)וס41 . בו שנתפרסמו מה הפך אליהם ומ.חס :טס

 מט 51ו)י סטי)וסוף, 5ה !:גם ה51 ט,מט גכ:מ1ןשרסוס
 5גנ מחוגלה בוירוסס שוי )5 5הריסס ס1):יס סימנןטען
 נגלוש )סיוהס רסיס 61.נס ססייטח מן טנורחיסמפני
 ט1)ט 1גועימוה טמהוה נשגע טמסס )שהגר 5ן 5דפ%נוי
 נורת ונגר , עליסס גולו ססמע טזנדלה מלתר .פוב yD~" כל : סיילוס1טיס %ן . מהם ועו44  ומחח :ס,ס

 גל רר רן  פסס סקרן עמי  ונרייוס ס,רמ לל י1רמיהייוס
 לי פ%6ר וים , ייי ?ט'4יו4 לגרוי %!ת יפיילד,-י מי ' סטייסו4 וע היניס  פוגריך סם וי יל ים ו6ם .סיום

 ,( . אמגהמ ידרש היא 4ך  שאמית' מה 11!:4יבן טור: יוגר
 טיס גווות רק  o~tntir גגוות כפרת' )156'

 *יר ייויוי יימרוס , יו  סי' סיכל סט'יי מסוק ,*מבסט
 e(efi1 "'ס'1 גר' 5,)ס מויג)1ת  5ן , לוס טימ'וס חוסלמס
 אם כי  איננה Q~NS ההצלחה תכלית כ' : הטין5)

 סוס נפולס ס)!הי !6דס  טלין השגיי סס . העיוניהמרע
 סומ!6וס סגרה 6) ט'גיט . הגמצאוח והגעת :  סטיןרז

 ר'ג . בפעל שכ4 וישוב בכח בשכל מושכלות ::גט1)ם
5הי  ענש וג"')ו , העיונית ההי6 המדרגם Sh )עגות המטהד)'0 )ט;י המסגה )סק) , הקנון הקן נד ע)רק

 כי וינגס 6!)ס טההוע!ח י"ג סימן ט6מרחי מס 6כ) , !6מל גובהו ס,6 111 . )וט יכרימה1 המוסגהס!מוח
 סרם סיום מזד "!6 גו כוהי סיהס )6 וגו', %5יקורום  סיייס כין דיק טיכיה כין וכו' הדכלי0 ידיעה06

 מעמס מהם ט)"י )6 "ך , וגו' העיוני Y~Dn אם כי איננה לאדם ההצלהה שונכלית"מו;הס
 : "' סימן כר6ט1ן עיעו ה1קדס וכגל . דגליו מבמטך סיהכ6ר 1גמ1 , %" סוס העיקר גסטגה עורט1כ

 שן  כסכל סגמ61ח סר5טוגס  ססכגס Sb , ככמ טכ) הה כ6מרoJlr~ 1 "ין וכו'. הנמצאותוהגעוו
 כזלת מיגו גע) סכעית לסיומס  6דמ יד תסיסה כס 5'ן מסיי סיכות כי , סמוככלוס ס:טח 6ן6רס

 מכשפ החה"מ ט,מז ונמי , ססה!מדות גדרך נוגהו uDn יק:ס 6טר ססג:ס  6!)י פויוו פנל כלל.הטחדלוה
 , SDb5! מסכי) יקרץ כסטגה0 6טר ההמדוה מהן )המטיך 'יע )" ועדייוסכ:דסה

 וכי1)"
 המפר וכעמן . כוס

 1כ"מרי;ס , סעכעי סט,ע) עק לו ק%יס קודמת סקס גילה עריס י,;! )6 6כ) ס1ורס 6ח !קכי כה )וקער
כמכור

---- -- - -- .
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הטדי רביעימאמרמפר4ז
 , הכליץ יירא ולא ן הפועל לשכל קךזב נאצל שכל כן ואחר , בפעל שכל זינוב ,נכה
 שלא כדי , והבנים וההנאה והגדולה מהסמון שיפרשו רואים הם כן על ,העולם עסקי עם יתכן לא וזה , המחשבה והתמדת במחקר היסים בכלות אלא ישלם לאתה

 , טהמדע הטבוקשת ההיא התכלית יודע האדם יהיה וכאשר . המדע מן אותםיטרדו
 ההיא, היראה על נמול לקבל יראים אינם הם כי , עושה שהוא טה על יחושלא

 הפוב על צוו אבל , זה על נענשים היו רוצחים או נוזלים היו שאם חושביםואינם

 נחסראוצר
 כמומר, גנח צידנו סגו G~t(S ס;מ,6יס למסג')6מי

 ססינ %ר 0סו6 סמ,סנ) ונגר) ואים גטיון טרמוהסמרני)
 ממגו יסור )6 ר.תוסג וסרני , טוו נהומי חקוי וקינועשו גאי ערו נפוט) סב) )סיום וסג 1%6 ותטוס , מנמרוגגם
 לשכל קרוב נאצל שכל כן הורר : תוגרמו '(גם1)6

 סמאן גימ"( י,ח,' ו6נ) סג ספג), הוסג גן אמד .חפועל
 "רם )6 ),,מ שמי וסל , מסוט) סג) 6,)ס סוקרךסנכרון
 ג16רך 6' ממקמי 6' גסימן וט ,וגר ונגר , וספסזגריון
 6'6 (1 )מדרגם )סג'ט . ישלם לא וזה : 'ומר פירשוופס
 יעיין . המחשבה והתמרת וחקיד*: ניון ימיו נקותרק
 עסק' עם יתכן לא וזה : סססק פנקי גחגמססמיד
 6סס )יס6 6רן גירך ס6דס יח,סג h'h 05 ונס .העולם
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