
 6 6 לג הכרורי המישימאמרספר

 טכח שאמרנו כמו והצמחים( סהצםחים, )ג"6 והצטח , "מהצמח והמזונות ,ההמנונות
 מהשמש בעזר להם 6ינט( )ננ"6 "עצם לדומה ישתנו אשר והמים , זרע( ))"6'זרעי
 בו. ועזר רושם הנלגלים ומצבי הכוכבים שלכל אטת( )נ"6 "ועוד ן והארץוהאויר
 העולם ברא האל הנה התורח דעת על ואולם . דעתם על ביסודות הספק זההנה
 אמצעיים "אליהם יצטרך ולא , טצויירים וצטהיו שלו חיים ובעלי , שהואכמו

 "קל בהדוש ובהודות , הרכבות( ולהרכיב טצועים להקדים )ג"6 מורכביהםוהרככת
 מזה כשידומה מעקש, כל ויתיישר( )ג"6 "והתישר קשה כל יקל( וג"ח , הוקל)ג"5
 , שרצה ואיך שרצה בעת האל בחפץ היה כן( ואחר )ג"6 "עור היה לא שהואהעולם
 , הנפשות כהב נקשרו ואיך הגשמיים התהוו איך בהקירה תיגע( )ג"5 "תצטערלא
 והשדיפ , לרקיע( )ג"6 "לשמים מעל אשר והמים הרקיע מקבול נפשך תתרחקולא

 יהורהקול
 )מטם דגרו מ6 סי'. שאמרנו כמושהצמחים

 והכנסם 3הטסנ1הס r~hnt ממיס ססטנ:ו קמור53מרו
 גריס עור ככמס ו!המימיה ואייר , הנמהכהמר
 ט"ב. , 15יר נניס ו)6 5ט ננסס )6 ס5יג1ה,נגרך
 יפו) 6סר כ,רע גרגר ע) נ"נ סי' כרביעי orומכין
 51) סקרן 5, נ:ר5ס, ומחה)ף ממהנה 535101רן
 כא' מוהס ~cla CGI )ו יכיר 531 , כ,ג) 61)כביס
 הקרן תטוה 6טר הי" והגה , ldh, )מפט טיי1מהמה

 פד מדרגס 6הר מדרגם 1הכהיקס טנעס 6)והמיס
 ע"כ: , עגמה 7מ1ח 6! 1חטיכס היס171חטהריק
 רומס סכוך )מה 6מר כ5י!1 . להם עצםלדומה
 ורעי , מהשכח מהגירסא קטטר . )הסנענמ1הו
 טזכר )פי וכו'. ועור ,הס.: דומס )ע1סט'5מל
 ,נדו סכוך יהטיג טן , ככוית הע1,ריס מג!)הלמט
 הע)'וגיס מן )נויכיה

~rlp 
 טנס כ6ל כו5') , נוה

 ר"3 , 3ו וע,ר ~ocl הנ)ג)יס ומוני הכמניס)ג)
 כר6טון טגונם מה וכעין . וגרו טקסס ככוהג6דס
 עד וגו' מ5זס מ)7 ה75ס סר Ivnh) hSt 6'סימן
 זה הנה : וא' ntSrnnt סג)ג)'ס כמה 6CDמר1
 דעת על הפים רעתם על ביסורותהכפק
 הערסנו מכס רפסך ע) י)וק נר . וכו'ההורה
 קומו ססטסוסיס 63מרנ1 הממו . נ77'סססנ' שמי מעליט ה,כ הספק נ3 סר כמנס כ'כמוקדמה
 סמן כלנרנו גנדק וה ומנך , מבס )מ1רככיסתכריח
 הויהן טומסגה היגח עס יגירהן כעת סיס1דותארגעה
 וךס D~rD מחהוס טכ6דס אמור סררך פ) כן5הר
 דק )סם יביס טטוטיס טס טלין כ5מלו1 וסטיי .וגו'

אשר
 אמראשר

 סי611 משמח גסס ס6מר , נVhn 16 . והמענית :קונדס
 . שאסרנו כמו : ג" מלן ~or . והצטח : ס5ומסמן

 מעמס וגו' וימים ,יטי מגה סקורת סמ5מ'נ'ס!וטת
l,)P?nסנמפ 5ין 51'; , הפיה 5ין טן סויר מנפני וסתויו 
 ");1'1, ,רטי מגח רק יסוד,ה מ5יגעס מט1)כ מויגג ס1551

 : סימם !נו5 מ:הויס סמ"ר מן שיו "מניטיםוממיס
~tva eown~ו טווריס י; כינס 6)ו . והארץ והאויר( , phnt 

 ועור : יס1דוח מ6רגטס גוף 5.וס טסויגג o)tunתם,"
 גרטיס מסייעים ס5ף . בו ועזר ~Qwl ו;~' הכוכביםשלכל
 יפודופ לגר )hy 1(6 וטס וסטן, וטיס ס16ייגמ1
 . וט' התודח רעת על ואולם : פזר רק 6י,ס ססס5ף
 וט ג) פס , 11 ,מומס מקנס 5'ן ס)דטקס נסי העמיוסמן
 פשזס שיטת 5תר ט'( . )ס פויס 'ס כמידרס מ5מ.ניקיטה
 ימו ומ!151 סעו)ס ס5ן גי5 סגן : (ס )ג! )ורן סלןפס'ט6
 גונתי . מצויייים וצמחיו חים t~ya1 :פכו"

 ג,
 יגול סטג! טען 5)קי גגח 011 גיומס )ה1)'7 גו,וסו 6מי

 טו1דפ ומלהר . אמצעיים אל.הם יצמרך ולא :)הייגה
 'WtltD 1)נד1ת גריס גיר )כההכס )11 מס 610 ס'"מטטס
 ובהודכן : סתויות 6)1 לנריקות ממו)טיס סיסיווסרגגוס
 ע) גס טד סגר סקו:'1ח ג) סרו . קשה כל קלהחרוש
 , ג15 מען סיריוס 6הר סופרן,ס מקקיו וט! י,ממספיית
 בעת : סטגס1 6דויסס מס ט) )'זס ס' גמוז כ5 מיג'

 סקדמ1פ ומונח מעקיו "חסיד גפן . שרצה ואיךשרצה
 גויס , נך 15ת1 )גיס מגמתו טניס גסת גרו טס5)וס1דס
 ספי!וס1פיס עגוהוח סגסגת 6מר , סרנכ 5יך סירקוגכגרח
 פכפ דגר )ג) קהת 'יגיד ג' יג1טו D3DO 6(1 נסנןסנ5מ,,ס
 6,פפ )סגין ומקונס 5רן כהנס )גס ;5')ו , סחק'רסמ1ד

 מאדיס פוין . והשדים :ו!סטוס
~O1rtnl 

פגמ'פ גונזי סווגויס
 ומהרכוס )החמונוח נמך טס וקין ונ1רחו כנכיונו גכר6 סכ) כי , ככדי6ס 3עח 5ט,)1 מהס 3מור:כיסקדימה
 ידו הסגי שמטסט "rnh , כשמו כמכ51ן 1הג'ח1 המכר הקמיטו הר5סון הזרך והגס . ~otDlnl היס171המן
 הס31ריס המגס כ' . וט' יצטרך ולא : ולרקס וקומהס כגכ'1נס . מצוירים ; כמ;ט)סט'ס מטעם3' 0" טהוגח כמו , ממס )מולכ3'ס פטוט'ס קיימה 3)י . שהוא כמו : טו:רגו ;מ1 )טויו שיק ר5ה 18ה1גי

 הסכול )קרג חטן דברי )מו61 כדי )כך ני,כ'ס הס , כ7רכיהס 1הו)כיס ההי"ג )ד ע) כסכנהגכטה,ט)1ה
 עס נקדר . וגו' העולם טוה כשירוטה : סק7ס וכמו המי17ס מקמיני כן ו)5 , סכרהס מטפט 5)כטבעי
 ון6 וכקרן נטמיס עטה ס' הטן 6סר כ) )ומר כמקמין וסט הו1מ כי , וגו' גמקירה הקטרך )5 גן 6הרטמרו
 רוכ כטי)וסוטיס הגמת רוכ היה D('Ca 5טר כפס וגגורוח נד1!וה )סחכקם

'QP) 
 הוסית דעת וכהסטה

 מע) "מרת גטסמ5 היזח עס . לשמים פעל : גהס סוגו )6 כן ע) הפי)וסוטיס סקסה הס'נהס %~p'p מעי 5טר המיס 61מלי1 כ"ס סימן כרג'ע, כ6מר1 . וכו' הרקיע מקבול נפשך תהרהק ולא :הכפוג
 (Dtp1 6 ןק f""D הכוזריזספר
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הכוזרי חמישימאמרמפר66
 והעולש המתים ותחיית המשיח ימות מן המקווים והספורים , רבותינו יזכירוםששר
 והמסופר , הנוף כלות שחר הנפש בהששרות התחבולה זאת של צרכנו ומה ,הבש

הצודק
 יהורהקול נחסדאתר

 עעס לחח 6ססל מקוס מכ) , ככחוכ כמסון)רקיע ומם לי(: )סי' מסריס מק1מ1ח 1גנמס גריו" נליט גמזצ"ע,
 )עופ 6ת מגס מממנת כמ,.6גח ;י , )נוסמחנו)טנמ גורות קוו )מ11ג )וו ומס . וגו' התחבולה ושת אל*רכנו
 כהורח )6 %ר , ממט הע,יוגיס הטמיס ע))הורות 6מר כפס סטורות חהיכ גיח רגיס מסג1וות פנקסוינכוס
 והשדים : וא' הפילס,פיס הקטה הטינהס 61 ג, 6תר61,וט,ח טקדס וגסו , מיס טס סיגיו מ71יס ס3)היסט,)יס1ט,ס גחשרס ימט!ס ס' מעסי 06 ימנך מי גי , סנוףגסוס
 מינייסו דכ)ס bpe1 ס5י ד3רג,ה ל"ק ר3 ס6מר מס ע) 6' סימן ג' מקמל ס)ש נוס גע) כחג .הו'
 הסי)יסוטים ו6ס , הסוים 3מ1י18ח דעח0 6הר נמסך ו,ה , כנמלל רגו 1ד1מיסס המלמכיס 5)1 , וכו'כוי

 כעולס ומסך טגחטרסס עם רוי) וגרגרי 3חה'ס תטורסס מ1'6והס or e)tbיכמיסו
 1נה5ת"

 המוס. 6נ)
 ntPbtl סכ6וח סכזאמ ע) טירמו 6)3ן"ב סכוטר 051 . נסזיס )למרו יגריס סטה SQrn מלמר ירעחוכגר

 המורס onib וקרצה הסמים מן גוט)יס ממכיס 6והס קורים ק7ס סמכתי "מר , מהג)"'ס( %')מהכעיס
 % כי )ט 6) יסיג )DIID1 6 , הס)'מה )חורה הנפסדת מחסנת, סבות )ימס רנה הסס) וזה ,היטיס
 סדר' נטפנו כן 6ס , Db3 6')ס סעיסו נרה , הסס 3'ת'ס כקרן היו n(otStt )ומר slet 5'ךיעח1

 6מליס0 סודות וקהוין רז", וגרי )ע"ן הו6 וינוח 6יט ,5 כי , WO~1 ה1ח) !כ רוע 06 כ' or 6'ן ,גר5סיח
 טכ5טל וסול , העיון עמו יסכים זה אכר niben, ,סזיס סיס והקמח . רוה רועה והול 6תח דכריהססג)
b)eועם הג3דיס היסו7וח עפו נונריס מה מורגכ כעכע Of הגן 

~lclol 
 תד3לס נטט מקכ) )היזח מ,נו

 גו 'מ)6 המוג' הסווי מדלך נ1טיס היביס סי עפו ינכרו תורכב 3פכע ימ51 כן , 6דס והוךומנכסח
 ר6ה , ה6הר1ן כקב סרס וה5וירי1ח ס5טיוח הו6 מנוכר טיסודס טמטני , סבר'ס הס 51)1 , )רעסגהירס
 ס)היוס , ט8פסר מס כסי הליס ו)סדימ )הסיח ממנה טיגיע עד והקבס, והנקוה הלעס כהכרית)העלס
 בכמהי, מהטווי ורהבך סרככתס ולוע ממלס מגן ההטסד )6)ס ימסך כן , ההמר מגן )076 גמטןלהססם
 טיחמ)ש כמו , ויחר כשמוח סהרככס כטווי החמ!טוח0 מ1ד ויגייס ויחמ,"ו סמכ1ג1ח, ורעי סססכ) הסריייפויו

 כיחס רז") מקמר )בכין הוכ! כנק) , הסריס מהות הדיעך 61הרי . הטגעית וההגנס המוג תנדי5;סיס
 גטכי) onib~in  נעדר י6 מההום נעלמו Qb1 הסייס כמניסח כנימן h(b טדעח הדע . דכריס מטס)הס
  לירכוס b~rt ,  ופיק  ייסמ פס מפופ  יפעם לי  יסלים פיפורוס  פתרי ,ים

 ו'"
tSnSb 6%וח  לפין רסיס לסוס  

 )דף מלק ס' כ3רייה6 53מרס רז") 6,) ענינם ומ"ורסס . ע"כ ,ש1'
 ק"6"

 , מכנס מטוס 5)6 למרס )6 'וס' ל' ו5ף . '1ס' כא' הלכה lO(b רב 6תר , 6ס1ר נהו) 5ט')1 קומר '1ס'י' , כטבח סייס גדכר סו6,ין 6'ן
 טרק וכגיס'ן . ע"כ , וטכסיס bcn ,D~DI br9b )'ס 1%nth1 ג5ר61 ד6'ג!ע 'וסף גר 'נהק יר3 ס5גי

 )הכתים Sbn , כסכג1חו וכיח  שמע לי בריל כלי וכל  יהנרין ייסכוס  נפויס סכחוכ cnD SD )דףק1רדחק1ס
 )זף הכסר כ) שרק וכחולין . הטמיר ע) ממס 1ט6) עסה וכן , וסידחין סיד6 טייחי ו,) 5"! , 5עכידגיזי
 . 1ט' שט6 רכ גי והוה סיך6 סהו6 פס עוד , וגו' זממר6 מ3יה5 דרו דה1ו bi1pn' השו נכיקרה:(

 , יטו:( )מעילה חמ)יון כן מעטה כדרך הטיט מן )51ה 1)הטכיע !!הוט b~b וט  5ין  יפריס פל ללהיפ הלןגב' סיסיני פס חילן  סרפן"ן פפוגס גר סייג  סיפן ירפ4"ש  ובספוגיי . יללי  כיול%  רכים 5הריסומכסס
 גכירור סמעהי כי המה ושי . כרמו SD3 16חו גסמו1י5ין לוחו י,יק טמ6 סגיה תסוס קומר יים'ורכי
 . עניניס שמה 3הן ומטחמסיס לוחן ומס)היס קוהן ומטכיעין הסריס כרכרי )עסוק 5)מני'"5 תסיריספים
 כ)כפיסס סריס מעטה 5!ו כ)טיהס שמרו כמו , )מ1ד  יפליג  ופפפפ )מור טדיס שעטה )ומר טיט 5ניודגור
 5כ) , חורה 01Db 6סר ומס , )עטים הס ה3)ה משכי ע"י כטסים OnDt ו") 1טירט"' , כמסיס נ!עטהל)1

 ו,ה1 , טרי טדיסיענק
~nDT 

 ד3ן ומעמס , הס כך סטמ1שה סססי וכ1דcl~pn , '5 כמה נו ועטו כ1 מנהגו
 סלמתק וגרס ועוד . עג", , נוס'ס הס נך 5נ7ה ומדרס גנמר5 מעסיס וטפר טי57 ויוסף 51רגופ1ןהמקון
 וגמיסס %פ TID  י1בפי 11Db 6(1 6ג) מוח להרי ט' 3עגיגס והטליך וגו' )ך יהיה b?I- "מרו %5 'הרוט'

 ס' 716 כסטר הסדקי ן' וסרר , 5' טרק ס' סער ה5מוג1ח כמסר עוינם וכר טוב סם יה"ר , וגו'לבכ.רימ
 גגוונ1ח ענינם כ,15ר והרמיכ הנוכרמ כסרסה ont~lb ע) ה61 נס ד3ר סט1רנ1 והמס , ו' דרוס ז'ת5:ר
 קנז מיתן כריסון רכריו  סתורו כמו , ר.נסמוה hv 1(16 DStP . הבא והעולס : טווה יעויף ,ההורה
  הנסס ציור כקמרו '"3 סי' הנוגרת b'o . ומ' התחבולה זאת אל צרכנו ומה : יי"% י'  סיפןולתלישי
 המכננה הוככד הנס כעלס מהזנקת למרו עד , וכו' הסכני rro גע,ס הסהדגק1ה !ה ויהיה !ה ס)מוה),1רה
 הממיסר שולוו %מס כבי כי ן ביס הפבולס סינן מלני. לנדוה לני  שין e:nh יתכהנו .  פיל , העליוןגע1)ס
 . הענינן וטופס ההיים 13רור 1ר1רס הסררה 5הר נסטנו טההיה ר"ל ,  riho איפורינו %ת  המטיילמורן
 גפפיום %ו  רופייימ  ס,הי1 הן , כהס הקירה סוס fn~s ענינס המהה ע! הה0 היכיד,ס סמיה !ך ר15יוזימה
 פס יכל י"ג סיפן %פרי כילי rr  ויפר  ?ילוסופייי.  ctanJ לסריה  בספן  ;ל:: לרן: גהקי:  :לולל
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 6 י לד הכהרי המישי מאטרמפר
 )ל"6 נשמיים או רוחניים יהיו הניהם , "היעודים אצלנו אמת כנר המקובלאצודק
 לקיים החניון דרכי נטשיך ואם , נשסית( או רוחנית שתהיה לה והנח הנפשההיות
 לנו ומאין )ג"6 באמתת לנו "ומי , תולדה בלעדי החיים ינלו , ולבמלם בםהדעות
 ולא הויה תשינהו ולא במקום יונבל לא שכלי עצם גשהנפש שהביאונו טהבירור(
 והעלה העלות ושאר , הפועל השכל מן או נפשך טן נפשי תוכר ובמה ,תפסד

 מהם אחד כל וידע אפלמון ונפש אריסמו נפש יתאחדו לא איך עוד ,הראשונה
 מושכליהם ישכילו לא איך עוד . הפילוסופים וכלל , וסתריו והאמנתו תבירודעת

 ולמח השכחה, תשינם ואיך הפועל, השכל ואצל האל אצל שהם כטופתאום

 יהורהקול
 מהגטו 3)0' עלס hto הנס 3עשפ נכריח טוסחט
 , סיעו7יס עם נקמר הניחם 6מל1 '7530 16 .וט'

 סוסון מנסנ כן כי , סמהס 6סל סיע1דיס 5מר%1'6
 b(b . כגוסמ6 כ! קמלי מנ06י וכן , 6טר מ)0)סטמיס
 0מורו0 נליץ סמ61חי מס סר5טון סטירוס ע)טניס
 סחט סמיה )6מר כטה , וטף הנימס סיע71יסקרו
 . elbun ומכונס , 'גשמיה 16 שהמח טפסיה )סוס"מ
 הט57י ף סרכ טכ0נ מס עיין סנפני ססס6רוח1)עגין
 הדעות "יים : 3'( כ)) נ' למנמר ס' 6ורכפטר
 ולבטלםבם

.. 
 כדרך ע6ו 3סן ופה )ט06 ר")

 בלעדי : מליו ע) סדכר )העמילסמ10כמיס
 מ' ל') . וכו' באטתת לנו ומי : נ"נ סימןייט גרניעי סמווכר כמסווו סיעי), ))6 י') .תולדה
 טה : ס061 סקנס מדרגה 5) ו'כ6 'עכסמסננו

 : י"ר סי' כענינו ספריך מס bD . וכו'שהניאומ
 י"מ דגל נ6"ה ר") . וכף נפשי תוכרובסה
 זכו/ הפועל השכל מן או : )גנט ומט ניןסס3ד)
 ס6:,סו0 וי7יע0 י"ג סימןגלמיו

~Sbot 
 כמטפר

 הקירס 11 נס . וכו' יתאחדו לא איך עודעמס:
 מהם 6מן כ) צפע הוקי) 1)1מר )הקור מ6ןמינעם
 י"כ כבסימן , סלוע) ססכ) עס 3סטג)0סס0דכקס
 , קלמרו ID'D '6 ירפטו, סש)ו0וף כסס 0ק7סזגמו
 ו6סק)גי1ס סלמס ככס סטנ bD(' כמייס ונטוחמס

 , )עד עומד 6חד דכר ספ1ע) 1סטכ) מילג0ס") סע)ס מי וב) וסם 610 כי , ו5ריסטו ולפוטוןושקריע
 סגנו סבר תסס 6מד כ) Ob~t )6 63ורו 6יה .ע"כ
 מכריסם יומו 6טר הסס ישר וט OD11 , סוו01שטס

 נחסדאוצר
ng~h: וגי' אטת כבר המנובל הצודק והמסופר . 
 )פ העמוז וסין ס5מהיח ג;ג)ס )5ה1ו רק );1 6יןמקס
 : וגילינו 15ח,ו (ס,מ')וו ססנטמ01 . היעודים : סג)גמק1ס
 ע) )מקור ):ו 6'ן . גשמיים או רוחניים יהיוהניחם
 )גזו ימגין )1 גי , גוף מוס 5הל 1ט1סס טכוס סיס(קין
 וטפס רומניים טיסיו '1ג) , )פסיו מעור 51'ן וט;נכס
 מס)כופ גט'מ וי51 , כר5ג'י כיסס טופ( טס )סנוףי') גלמיים, 15 סרמג'ס, ;דעת סגי )ו(מ1ס יטיסהממיס
 'גמל ' נוף גו 6'ן סג6 סעוד ו') הינג'ס נחג ,פטוגס
 )6 ר6ס' וח' , גרגר ),(מוס 5)5 )גוסה סמת'ס תפתח6'ן סומי )מ' קרוכ'ס גט',' סוס סלט זגר' ו') סר6ג'דט)'1
 . ולבטלם בם הדעות לקלם : וגו' ט'1 וא') דפסכיס
 : סייס 5מ מפיס ג5')1 סק('01 מקיריה 5חר לגנו והיי6ם
 זגג "וס )וו יופז ג)ח' 'ג)oltno 1 . 1ג1' חחיים'כלו
 מפ ס61 1ג1'. שהביאונו מה hhDN1 לנו וט' :5מ0'
 : סלח סס(גס 5, יעד מי גפמר י'ג גסימן גושליין
 (ש טלי :16)1ח "גבס מלהר וגו'. נפשי תוכרובטה
 ממקס (טיכס מקהי , 11טטן :פ"י ג.ן '( סגי) מס ,סוט)
 והעלח העלות ושאר הפועל שגל סן או : י6151מד

S גין )סגדי! )סם י( סגרם מס .ריאשוגה z :  וכ% סיע) 
 ;סס )5מד תיו . .תאחדו לא : ר5(1וס סעד 15סס)1ח
 :ייפ ונוין , גוועים (י)1סופיס סט;,סס %1)ט1ן6ריכטו
 קוס 11 ק1סי6 . הפילוסופים וכלל : מגייר נסג מסס6מד
 מקמו . וכו' ישכילו לא איך ועור : ספי)וסועיס ג))ע)

 סג) סיטכי)1 ה51 גדין סחט) 6) (גוס טסו,י16סמהן5ריס
 סהנמ:מ גלמוד ג)ומר . nslann אל : עיון ג)6גרנה
 גהוק 5מ0י מרפס 6'~ס 5) 'ניעו 5סס 1ג1'ס0 סקרמ01וכזול
 יכצא לא איך עוד : "WD ולממר מעע סיום מלק,6מר

הפילוסוף

 , והאכזב ו63מרו , מופתי וזעת כמכמה גטכם סריס טיקחמהו מה 6) רמו , דעת כרמלו והגה .יעפות
 סיזומ ע) , וסתריו יקמר 6ן. סי' גר6ס1ן ס3י6ר;ו וכמו , מ1פ0 גווכם גס קומן במונס סיקיימסו מס Sbתיון
 (SS ט) 1ס0ריו וה5מ:10 דלתו כן גס טיבע סכוי . הפילוסופים וכלל : עמוק ו)כ 5יט נג~נגגו,ו0

 כגרס . וט' ישכילו לא איך עוד : כקמי onp1 )פי סס1ע) 3ט:, ה370ק1ת )כטס כי ,ססי)1ס1סיס
 6יך סגה )חח נעריה 6ה מיגעת הקירס 11מנס

~lhnb 
 ס:) סס ונס ס61י) , מ,סכ)יהס יזכירו )6 )טהע

 3מס סססקוה עתן ג"כ ימסך ~or סטרט ו6) . סיכמו גמ1 בו 3סחדכקס סכן 1ג) מפוען, וסטג) ס5)נמו
 ה7כריס מסכי)יס ה,והס רל1י טכיס . וכו' דירבונה אל יצמרכו ולטה השכחה תשיגם ואיך"5מר
onp)hSI וס וסיס . ההטכוס ק,: 5) ג51ס עד )דכר מדגר ו)סהג,ג) גינהס כמהסגת )החס1סט יצטרכו 
 הטיגס! ט)5 כן גס ריס שכהה ופעוין , גטמי כני lrs(n הטב) nS,Db )סי1ח וסך , 5מר מטעם גסרפוי
 כפע) טהסכ)מפך

 גוס הכרן מקוס . 1ג1' ימצא לא איך ונוך : כ5מ1ר המותססות המ1טג)1ה !ורה הו"
 , וגו' 1גטנטה:ר סטי:ס געת יסטו חסכי) )5 5יך 51"כ . כנוח כלסר סלוע) כסב) ססה37ק מפד 510נ"ך
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הכוזרי המישימאמרםפר68
 ברטשים, לו וכשהניע וכשנשתכר יישן כאשר נפשו( את )גי6 "עצטו הפילוסוףימצא
 נש אשר יומה ויבלה, וכשיזקין במוחו, הכאה אותו וכשמצאה , במוח מורסאכלומר
 חכמת( תכלית אל )ג"6 מחכמת "לקצה שהניע סי על הקורה( היא ומה)ג"6

 הום ומ "אין האם , הכטתז כל ושכח ברסא"ם או שחורי בלבול וקרחו ,חפילוסופיא
 מחלט שהבריא נניח עור . זולתו שהוא נאסר או , בעצמו( החכם הוא )ג"6בעינו

 ישובו האם , הראשון המדע ישיג ולא והזקין מראש להתלמר עליו וקבלבהדרנה,
 האחת )נ"6 האחרת בלעדי משתיהן "אחת נבדלות, נפשות שתי 4 התהיינה()נ"6

 הנאמר ודוזאוות, ההתנכרות אהבת אל טוס שנשתנה נניה עוד . מהשנית(שדעתה
כי  יהודהקול טקמראצנר

 סו4 , הסולמו מפעולך 6)ה ככ) טימגעהו ה61ומס 6ין ~ratr געת הנס ג)ומר . יישן תאשר עצמו88'לושף
 סטפ !מגח ונס , כמווגר ההע) נסב) דבקוטכסו וסיף גפו) סי6 06י ט"ו סופו ס,ח0 0,61 ג4ס, אדע88
 יטינ,1 ט6( .ושו' אשי וכה : טקזס גמז נטמי גלי גוונך הסג)פעולך בכסא-0 : עמו ג) לגו גסנסתגר וגן , ג)! עטן 1!6 פפס65

 טרי
 5100 סמ1ח סבסד ממסח סוקס

 ומה : n1'Ycl פס דג;~ח )ס 5ין ופטר hh , סנוףשלק
 וחן)כ4 סנגר כ~0 גנט הימר ומס ג)ומר . וגו' נגזראשר
 . נבדלות נפשוה שתי לו ישובו האם : 5מו 6'םיסוף שדם נס'ס סייס ים 1.60 ס~"מר , הימהי ג) סכם61ה'1
 טסני ספדע גערן וס0נ.ס , סרג סר5ט1ן סמדפ גפון68מח

ססה1הס

 ח)מוזיו(. )יה אייקר הלט יוסף דרכ ה6 כי , וחינגה גס  עודוו יעטוף ונטיס )ה העטס עטס כיסכמה,
 Dnth ע) נ6)ינו0 טהעיד ס6 וכגזן , ממוזר גין 6ין פ' ג:דליס ו") טספרו כמו , מקרסו קוה כן נסשוני
 נקר15 6יך רוסס טוס כ,כרונס סם5יר כלי עי ע)יהס סכההס יד ותנכר הגייס מסני ח)מוזספסגתו
 mb~ עטי8מ1חס

 וקנפ , פתילי )טוגני כמנטה מיחס ה' מסומא כי כוויע, כופה סו,יזיז"י כטס גס ,
 6)פ 6סר 6יט ומנס . וכרו )6 וקר1כיסס עומס ותף , !נמרי סר6ס1:וח טכהו כ' ממס, וכרס 6כדמשלעיס

 מסון טנ6מר 16 , עחס !עת גו הגמע עותו סו6 גגן קורס גו מסיס ססכ, ס5ס , פודותיו ע! )6מר חס4
 שהבריא נניח עור : כגהה,ה מסכי, סיס Itnhlo ה'ס כ"ס הק1דמח, הטכ)הו ערן וגטהוס Stbin ,שהו
 הרפ"ק המזע ועד , נטגמו הר6טו:ות גי מההדס, !הה!מד וקג) i'nh~o סכ)ג1! מעליו סר וט וסרי .וא'
bb6מ63פ ממן הקמה )מסוה, מהי כססכרי5 )1 יסוכו ה6ס )יושה, המנותיו עטר0 )הה,יר יט) )6 מ , כ 
 ה% כעת )ו ססיהה פוחס גי , מרקס יה!מד כס 6טר והלמה , נוכרח ס6יגנס לע"ס כמכר6טו:ה מכמס5ם

 אמרוק יטסוח טחי Sh'1 סוכ ע) יסוכו שמרו כיון ס)6 שמר 6ו . משו 6מח סוס ופינס nn~lDDסי0ס
 81 ק1יס )ו סיוט rnnc כיפורו ויהיס , מ"ג סימן כרונסון סהר"'חיך הלטון מן עג'מ רק , סר"ט1נסשלס
 6 גי והדע הכהין הנה, עד מ7נרי1 שמטך וג) וכו' ,b(aD11 ita כרשפו גסס יח6חדו י6 6יך שךקמרו מטי ,איך 6מר 6ח מנין כין "0 . מוו 11 %זית טחיס פ )כיוח כן 6מר יטוחו , mwn 6מ0נמס
16nl~bw (' הפכ) טהנימ פי 3כ) יטינוhit'oo (3ס'סר)13נ ט,כי וסמה6הרש רט"ז ון' כהמיסטיוס בעלמי 1)מ!6 )גי l'nlDnSD מקמר( rb )טס כמג61ר איו ר.מיומד הדרך פי ע) מרס 6מד ,;ן , שיך b"b . %ה 

 הססנ %") 3גו 6טר ההכנה nbrn הקומר לט"ן ן' 7עח ע) קסייהו ו6ת הניו מס כ)'pb 1 3ט6תויפהפה השת* מטפה גיק ממזיקי ע) ספקותיו 3ע1רר סראנג טס שכר מה הא המקוס 6) מ0יימס כמספלקה
 הטב) htoססיו)6:'(

~DIbO 
 טגג6ן, מס טיטכין ע) כמ !ו hSnt1 סכנה ה61 גנו יגקוהו טמ)ד 6!5 כעלמו,

(44ISb ח6מר כקילו , ):טס הון סנמו6יס המומטיס העניר0 6! גסמנוה מס "סר המוסג!וח mnb מש 
 דכת סהו6 מזד )ו טיהיה סונמ ס6ס )6מר, כ10כס ה,ס מסמן נס ויכ6 , ס"ז סס נגזו oi'b'1 מפוש"מ , טגכ6ן מה יטג') 1)6 ענמוהו משכי) טל hw עא ומ% , 4ה סיזמס ומס , מדגר 6דס וב) פרגיסשי
 מ% ימז ההמכיס מק3) טיהיה כמספל נ"מ7 מנה יקרס הגה כן ר.ע:ין וכטיוח , נמסטר 6מ7 %יהס וייומנו , במסטר 6מ7 השנטיס )כ) "טד סה,ו)6נייס הטכסיס ג) תיו כנר פני, כמקפל 5מ7 מ64וחכנו
 יפעסכו, 16 יסכ!הו טמעון 1סכ) 6הד מוט;) יונע רכוכן סג! טהיה משי כי 1" . סנטו! כהפליה ונס8מר
 גן הענין הונס ט6ס ושז . כעינן ה6ה7 נזרע 'הו וסב) הכס געינו ה6הז הכב) סיהיה מוס יקרסשנה
 נלין הטג) s~r הונס טג%ר firt , המעון הסיג 6טר 3מוהטו0 ר"וגן טכ) 'מהמט ט)or 6 מס Dfi".8ני
Sbמככר מגוזר 610 טיסכי)הו 3מה ממוט p'bD' סמולנש מוטכ) )ו !היו0 )כד 6הד 6יט טהלגים מס !ו 

 סוויפ ה"ומריס המחה6מרי0 ע) הניחו 6מ כעוררו ועש וכו'. הכפון כהכריח וגס hn(ota, גכ)טסו6
 יסיק ס)6 הרגהה מ,06 ימויינו סכ3ל ומהס ,") כחב , פזור )6 3ענמוהו הווכ נגז) סג! סו6שסכגס

רוסס
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 8 9 לה הכווי חמישי טאמרספר

 נפש בו שתשוב מהמדע הגבול הוא ואיזה , בביהנם ונפש עדן בגן נפש לו ישבי
 מת הרבה , הנמצאות מדע בכלל היה אם , אובדת בלתי מהגוף נבדלתהאדם
 מספיק היה ואם , ובים ובארץ שבשמים סמה ידעהו לא הפילוסוף עלשנשאר
 ואם בה, תקועות הראשומת שהמושכלות לפי , נבדלת טדברת נפש כל הנההקצת,
 מהתחלות טחם שלמעלה ומה מאסרים העשרה בציור הנפש הפרד אמנםהיה

 לתכליתם, השלמה מבלעדי הגיוניות כשיקחם כלם הנמצאות בהם ויוכללו ,ההבונה
הוא

 יהודהשי
 סיסים עד הסם) הלח 5) המסיס נססהרוסס
 כמו ליסרי, סרגט;וס )6 6סר הזכריםכטויתנו
 מגיע "'ך כי ו,ס , סרנסגי0 5סר ס7כרי0סטכי)נו
 וגיניסס כיס סיס )6 5ס סה1סי0 ססנח כסר)36

 . קהו כלספגה 6חה ססטגח מס לסיג ה6ססח5ה7וה
 ינים סו6 כ' , dltDDnnS כן נס ימוייכ סכט1)ונס
 סוכרט כמו , כעומס 1נמ61ח ;כן)0 כטורס 51הש"כ
 , כסוח כטרק מס זכר 5סר nbr1 . עזב סקיסגמם
oon1טיקכ) נמסמר ס5הז כסג) )סס 'מ1ייכ סכגל 

 וט ה;יהס מטני )סס ימויינ סככל ונס , ימזההטכיס
 ה5;וסייס הטכסיס כ3 סיסיו t1DIDJ ונמ61 ננד)כס;)

 )6 סנכז)ח סנורה כי , כמסטל "הד ימדס;מ51י0
 סכ) יסים כן כשין ונסיות , סנ1ט5'ס גרכ1יחחרנס
 יסעס 15 יסגלו סמע1ן וסג) 5מד דרוס יוזער6וגן
 מקב) כעינו ס"מד הסכך סיסיס מוס יקרס הנס ,ט

 : ע"כ כעיר, 6מד נזרה ירי 1ססכ)ותממסמס
 פטפטו סזנרש מן o)h נס . וכו' הגבל הואואיזה
 מיס )מחוח סטי)וסוטיס ,~tbS ע)יסס ק~סס "דםט)

 : ננמש האגס פחם גסס ו)מ511 הכמחסמ6ר
 נפסו הסיס )6 כן אס וכי. שנשאר מהדאבה
 וכו'. הקצת ממפיק היה ואם : 5וכ07 נ)ה'גכז)0
 כני ,ס סיס)ס מסג, S5b ומ0קג) ר5ו' 61or'ן

 ונס"ססח7)וח.
 גסך סר)כ"נ ונר bcn ,ס ע)

 ססס1)הס oc סכמה מס ע) כסטקו י"ג ס'מ)ממ1היו
 , S~rl , קמיסכ)ו0 נקנין 1ע1מוח מלויססחכ)יחיח
 סו כנו סמכ1ון סחג)י0 מסיס מטני כי ונס ,הכטקס

 נחמדאהגר
 כלנפר . טהמיע הגבול הוא ואיזה : סר6(ווס מןספמ1חס
 1)6 סי )ען' קימת סתס6 סנט" מנתר סס)מוי וגו'סס)ט'

 היפ אם : סוס  מלמוד  מעוי ;מס עז , סגנן געותקמוח
 0פ64ש גל מינין :4יך ס6מר 06 הנמצאות. טדעבביל
  הפילומו4. על שנשאר מה הרנה : סטולכוס נגל ימיו6טר
 פמ0 יורע 6י;1 סרגפ .יוחר (nlfo, :6::ר טגס0 יגרול6פי4
 וגלון גרפיט 6סי4 . ובים ובארץ בשמים : ,ודטססי6
 fb סרותוייס, גאליות יי 16 לו, ירוט קיוו רויווגיס
 ממפיק היה ואם : רוססי 4יור י"ס t)so יגיבלפסי
 : )וט פססכן 0פו:גלוס 'ריסס ק1ס גי ס,פר וספק .הקצת
 גם )ו 5טי 5יס ;טס ג) . וע' המדברת נפש כלהנה
 סנוף נסוס המזת ט)6 ,גלח סי5 5ף . נברלת :סנגור
 הראשוטת שהמושכלות לטי : טגעי)ושושט  מגזו);סו

 מוסג)ופ וספוח )ג) יגין )6 "ח' מי גי . בהתקועות
nntihlo: ew1 העשרת בציור הנפש הפרר היה אמנם 
 יט:רס סיווטיס 151הן ים טנגו) מקמר 1סמ6 .מאטרים
 , 1ס5'ן , 1ס;מס , ~Oiu ומס , ססגי1ן גט)י "וירוסמלמרוח
 . ס.הטט) , סיוט) , סקו , סמ"ג כעס, , ממחי 'סמ,טרל
 סיר~ספ ועיין הן, ונרוה י' סטי סיגיון 6)ס גסיהימס
 )מפס ייטוח וקקה . טהם שלמעלה ומה : מן גר1מע)יסס
 ויוכללו : והגמ"ח מסהח)וס . עצבונה מהתהלות :מוס
 ו:מ" . הג0צאותבהם

 גטגור )גגו) וט סמה )גן נ' הקמר
 ימה l'hr ס;) 1ג)) ס,,גייס גמ"מר1ת כטגרסטגירז
 כ)" סט)יון וגס1)ס סרן)גטקס

 כ)6 5)1 :מוס החח י"ג))
Pimלתכליתם. השלמה מבלעדי : מקרס 15 ע1ס 15 ופסיס 

מנקהי

 כמע"ס המווכריס מלמרזח העמלה 13יול סטחד)והס ע"י 5וכך0 כקמי ;כדוח סיו0ס )נסס טיט)0 ר"3 .וט'
 ומס , ערנסי;יינט"י )עז סטון סנקר5יס סטפ'ס סעני;יס )עסות orS סגו~ן ויתכן . וע' ממס ס)מע)סומס
.db,61סמ5מרוח מן )מע"ס וסס סיב. , 5מח , זכר , כנין 6מד, נמ rh" כסת ס;מנ"ו0 מן ךכר )ך 
 סנקר6ח ~l'SD(O סמגמס !ט0מ רוכ1יס וסס , מחה!טו0 ככמימח הקו מסה5ריס 6מד ג) עניו ילוח ט)6עלמו
 כי כ"ס, סנמ151ח כסס ויוכלו ההכונה החח)וה ססס למרו יסק וכסס , הטבע ט5מר OD 15 טקסית16)0
 סעסרס מן מלמר 6יוס כפי 0מח ימסס מסס 6הן כ3 כ' t1S~D כלהד מטיס1טר כמ"פ נמ61 )סוס6ין

 מסעהר ועת ר5טיח )כיוהס ההכוה, ההח)וח סקר6ס והכן . טוכרט סט))יס סססס כנסי וההאכמכריס
 סכלנו יסיג ההלה ;' ,טכסיס

 הגם" עגיי
 ווורה מקלס 06 ע01 05 המתמרנה ענין כך וקמל וכו', והרמז

 )נמק ההני1ניח סססערה כממסע בו)) כעוטן כטיקהס ט רנת . ~ט' הגעניות כשיקחם ס"מל ואס .א
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הבוזרכן חמישימאמרמפך0ז
 אפעל, אי ואם , סיומו טלאך האדם שישוב ורתוק , מיומו יושנ קרוב מדעהוא

 והוא , טושנ בלתי עיון הוא ומבעיות, הניוניות בהם וההקפה לקצה הנעתםטבלתי
 "שלא מה ובקשת נפסדות, לדמיונות נתפתית כבר והנח . דעתם על ספק בליאובד
 , יוצרך( עליו אותך ירשה שלא ת"6 , יוצרך לך נתן שלא )נ"6 עליו יוצרך לבנתן
 טסנולת הנבחרים בטבע זה הושם אבל , בהקשה השנתו כשר בטבע הושמהולא

 הנפשות אותן יניעו , הוכרנום אשר בתנאים הבריאה, מזכי הזכים יתברך,הבורא
 וידע קצתם את קצתם ויראה , ומלאכיו אלהיהם ויראו בכללו שולם יציירואשר

 נהמראוצר
 קרוש טרע הת" סעוי1'ס: להגנית ס)'מס מגחפגשה
 ורחוק : ,ס ג) יודע יומך והד וג גי גו . מיומויושג
 קייט ר1ח,יי עור ויסו טוזיג ;)ןמו . טלאך אדםשישוב
 סחר 051 . וגו' אפשר אי ואם : 5הד יגס מטי~ןלטד
 חין סיון סו6 וט , 1סטנעית הנין ג,-וו :)ימה סג,ססחיך
 נתפתית כבר והנה : )חיגו יצג גגי5 מונד 6דסכוס
 דמיון נפסדות. לדטיונות '.נ: גכי' יעהס הכגהה גמעוגו'.
 גקיח . וגו' יוצרך לך נתן שלא טה שקשת :נמיט
 גטוין . יוצרך לך נתן שלא מה : החיגן ס)מוה)ס:,ג
 וע' , גטם שגע ס"ס 1!6 חרס ג,1יוה כנוח טס )65בר
 ניגר סלי סס1)החס מחר , ה5דס גי' ;) גר6 )"61מ'ו
 מסגולת הנבחרים במבע : חין מגיס סבכיי סיקסס5ין

 )י רייסס ;מ'ס , Shlrt גוי מס סנייך כנוח .מבורא
 , ס5מח נגי5' סם גגהס וס,גהריס , מעמיס מ;)לנוגס
 מוכי הזנים : מק1מ~ס 1גי5ר ג'ו סימן גריפון :5מיולמס

nwl~an. 611') נ' כימן גיגיעי קמרו עין סו , ocl קמי 
 : וגו' גע',יסס דגריס ת"ס ,מהרס טין מגרוייוטגהר
 ונמ'ס סטוג נת;)'ה מגטן 1גר6.ס נקומי . הבריאהודוכי
 יזמייך נגסן חין גטרס וקמי ~גן , ק"( )עייןממורס
 הנפסוס קוהן גימר . יציירו אשר וגו' יגיעו : 6'()ירסיס
 : h(~of "ת 1יה11 סס~)ס ;1) ,י1ר מזרה ") יגיעו)גדת
 )וגיל הנגהו מיקס "חד ,גי6 . קיצם את רקנתםויראה

"מי

קצתם
 יהורהקול

 נט) היה cbn 6מר כן וע) . כוכוח ככמינהמנמנמות
 גיור , הנסס כהס6רוס כרכס טהריו )סט5ירהסיע

 כ"ס סגמ1"ות כסס יוכחו 5סר ,otlS,)oסמ6מרוח
 עוינת כהגנת טכ) ola מנקי , ;1)) סניוניכלוטן
 גסוס קיננו וט כי , 0כ)'ח עד סימה פרסיםהכנס
 bw P7D סנה מקקיה )כ) הטי!1ס1סי6 כמרמחנוגהי
?:~P'סדכק טסגטס למרו מהרי . וכו' ורחוק : וכו 
 ואם : )מעכס כמוזכר , הטוע) סע) סנקר6כמטך
*rw'הנמ)15ח הגנח מאחי 5"6 ט6ס הטח . וכו 
 כסניונייס מן כסס סהנ~סס ומכלתי חכ)יחס ט)מוהע)
 טרעי וגדרך סגיוני בו)) כדרך ר") , כטכעי1חומן

 מסמו נפטי נסם5רוח ימית מי 6וי . "ייסופימיוהד
ttSb(ה61 כוס עיון מ!י6וה כי , תונד עדי סו6 והנסמו"נ כקהי עית )היסו מבנחס לנימוח מהגונח ע 
 יוסט OnDT . 16 ע) h"r1 דין SDJ סוך6מ עםנעדר,
 )הגבר כי וכרו טקדס סס')וסוף 8) 16כד וסו"כווי
 מנס סמדגרח מנסם )קיום סה;רה' סמיע גגו,מתו
 נתפתית כבר והנה : % יס1עחס 6ין 161גי כנההו6
 .ו;~'

~rlo 
 ופו כסמרו , סאסקס נחה)ח דגרו )ר6ס

 חון סוס וסכמם , וגו' מהטח1י עניך מלהדטסחחי
 ומס . סוכרנו כמו כ' סימן שיו ס6מל ממהמוג15

 : וכו' ס6מוווה ערכי 1מכו6ריס קרוכיס דכריס טיסמיעסו 6' סי' ממגו סמכך )גקסח כו כיפן , ,כקטהפ6מר
 ידרסוו ,6 ודרום הסגתו ע) ס75ס סיפחה )כו איו טס סן6 ר") . עליו יוצרך לב נתן שלאפה
 סימונה מיסודי 61ין מ6ו נסחרים דכריס עוי ומס כקמרו כ"מ ט' גר5ס1ן המורה טכחנ מה ורך ע) .מעמו
 מכו6לח הגווה יופרך, )ך נחן ס)6 מס ונקמח היומרח הנ~סה6 קפי . ססמ1ן ע) קקה סטגחס 1)6סגנחס
 במבע : ברך עצו וחך 'לסם ט)5 הקומר הווסמ 1hun מס וס61 , הלנחו ע) יכריח ימרה )ך נחןמא

 סט)ס )י והייחס סכזצכ כמשמר ה61ח הקומה )קר6ח הכורש סנעח וט'. הבורא מסגולתמנבחרים
 , 6דס מכי' ססגו)ס ,t'blp מיינו ט6ומגו כעכור ")י% נטוו וכחמכרוח כ"ג סימן כרונסון וכקמרו ,וגו'

 כקמרו מיד סימן סטני סוכר וכמו , nSIJDO סנופם סס ככורש מסנו)ח וסננמריס . וו)ה1 רכיםוכמקומ1ה
 סנכי6יס גמז ts(o' סנופה כעכור סהי6 וכסנופה , כבסי מענין גס )ס7כק הסיק הסנו)ס כעכור )היםזסכ)

OiltDn~1'1 6)1 ועז . וכוDh יכר 6סר הע"כ הדגר כב) הינירס סלמי פיסיו , הכרייס טכוסי מוריס ר") . הבריאה מזכי הזכים :וטו נעיויר,ם וכריס רולס נסהרח עיי מגרוייו מנמר )מי ופס נ' סימן כרכיעי 
o~leומזפ ממרו גוכוח טוויו חכ)יח ע) כריקוחו בעיקר תוהו ע"ס סיהיס , )"ו "' כסני כגכי5 כחנלי 
 כיונק וכ) . ע"כ , 705 6כר משי מ,ניס מוועיס ימועוסו bSt וסנהחו וכסיעורו ממנקיו חנק ככ)שמיומן
 שמלו עד , וכו' כרסוחו 6נ)1 המדוח והטעי ססכעיס טוס 6דס ,מ61 5סר ען י' סי' כנף )מעלס נקמרכוס
 ))הסס ר16י otpn פיסים ל") . הזכרנום אשר בתנאים : וכי נכ51י t~Sb ר1מ עפיו ישי 6סרתהו
 כשסל והול 6מר נ' סימן כרכיעי גס . סנכו6ס מדרנה o(othin יקנו וכסמ61ס , )טכינס מעון עומסים וט' ומטס ט6כרהס דברו סיס ס"ס סימן וכטקטי . !"ך סי' נסני סכו,כר מס כסי , סנכו5ה סמ61וגעת
 יציירו : וט' כמיייס סחנ6יס טיסגע מי הזדמן כשטר שמרו עד , 1;1' פ)סהיס יס 1עו סוף מיס נכושופח

 כערס פסיקו יייעס כירור Sb )הניע כשמה 16הס )גס נט6 )6 6סר גטי)וס1סיס )6 . בכללוהשלם
 , wnh.1l 0כייו 7עת ממס 705 כ) והע )מעלס קערו ענז הת . וט' קצתם ויראה : ה000ון ~orגשש

וכ6י6
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 נז לו הכווי חמישיטאםרטפר
 ובמת "זה נדע לא ואנחנו . ההשו ידעתי אני נם שנאמר כמו , קצתם מתריקצתם
 הכמוג היתה ואילו . הנבואה מדרך שיבואנו לא אם , זה( מה ועל זה מה );י6זה

 , ובנבואה בנפשות דברים זוכרים היו , אמת בזה הפילוסופים( )ג"6שהפ:לוסופיא
 אוסף שהיה כסו , האנושית בחכמה יתרון להם רגיש אטת . אדם בני כשארוהם

 אדעח "לא אזמר אני אבל , האלהית חבטתכם אכפור לא אני , לעם הראשוןמקראט
 למת התנצלות להם ויש . האנושית בחבטה חכם אני אמנם , יודעה( שאינני)י"6

 תקנו( )נ"6 "הבטיחו אצלם האלהי והאור הנבואה להעדר : הקשיהםשנצמרכו
 , כלום( אחריו שאין תקון )ג"6 אחריו תכלית אין "בטחון הסופתיותהחכמות
 בין הסכמה שאין וכמעם , ההם בהכסות אישים שני בין חלוף ואין . בזהוהתייהדו

שני  יעדהקיל
d~stק,חס 1!ו6ס 6מר ob קבס ססכי)1 6סר , 

 קצתם וידע י htO כגססו עגמו כסל כ) וסטכ!
 שאסר כטו : וסתריו טס 6ממ טס . קצתםטהרי
 סגכי6יס )כגי 36יטע וכרי . ההשו ירעתי אניגם
 כרכינה עויוו וכר וככר . כ'( מ"כ ביסו ס)קמיוס
 מסהויס קמוח וסיו הרכו סרן כ) כשרו י"6ס"ס
 ואנוסנו : וכו' ביסו כ1 )וקם יום כ'7יע0 היטעעם
 ו6ח )יעח דרך )11 טלין סכווס . וכי זה נרעלא

 הוסג דרך כאייס ר"ג . זה דבמה : הגזכרחסידיכה
 )6מל כחוכ וגנתן . סוכו6ס מירך סינ61ג1 )066

 סכ'6ור מסיס , וט מס וע) וט מס )וע י5~גמזו
 ודע )6 נס , opl~ln nbrn 16"ן גזע )6ס6ומוו
 06 ר") , הנבואה וסררך וכו'. )6 6ססנהס
 סגים סי ע) טגיעסו 6ו , Of ע) סונו5ססחנ51גו
 היתה ואילו : טמרו 6מז גיבול 6)1 מתי כי ,כנגש
 סימן )מעלס טהר )סי . וגו' הפילוסופיםאכפת

 גהץאוצר
 ג'( )מ'ג ט,5מר קאו . קצתם סתרי קצתם סיע :6מר
 6מל , 6)יס1 ס,)קח גס1ד,עוסו ס,ג.6יס וגוי היסעט5מל
 ג'נפר . וכו' זה נדע לא ואניתו : סבו ייטח' 6מנס
 : ohun אגד מסיגו 6,וס' גג) סאן טען סו6 !סדגר
 סיז )6 5סי ינסס סעיפס1פיס . וגו' התנצלות להםויש
 יס1דוסיכם חמלו 5טר ט) כ1,0)י0 )טס ים , כסנדרפויט
 בפחת המופתיות החכמות הבט.חו : 6גוהיסס 'דט6,1 6"ל אסי 151י ,גורס )מס פין ג' , h(nvc1 מקינוחט)
 ט)6 5ט'ט פס ט5ף מרקס ס51 ;)!מר . אחריו תכליתאין
 סג וממגו סקג)0 מוסג רסנו ע;'1 , מנחמר זס )סססיס
 . בזת והתייחדו : ;)וס 5מרי1 טפן גגעפן סאומעמס
 * סועוס פן 6הס )אמין ק51מיס אמד סיו וגס גס ג)י')
 115 ט) סומן רק IPD1n סיקט'ס (,rp מטס פקס!6'1

 כ5מוו ;'ס ס'ס גרגיעי "מר 1;ן , )ו טקדספסמטולסמיס
 גץ י') . א.שים שני בין הלוף ואין : וגו' סנסילו6)
 ג'ינסס? מהקוקס מהסיס יפק 6מר גופן ססס 6נפסטמ

נטת

pnbu'כסי חוי סיס ד' סי O~PD ומכמחס סטי)1סוטיס onnnbl סוג61ס מהכיס וסטח7)והס WD17% oos 
 רוקים 161מג1 , וניו)ס וכטד ווור6וח גט,6וח ע)יסס וטיסותי כר1מויוח סדכקס מטע ניניס0אמ61ח

 ספילסוטיס וכר מסיס ר") , וט' זוכרים היו טמרו ומגס . וכו' כחגמס ההעסקו ס)6 ומי 09DbJDשסמ),מוח
 OOD ופיוס , סלילו כלסר ססו6 סב))! ססכ) מסחזכקומ סדכלית גטסס ס))יהס 6יך ונסטר )סניוומלכס
 rb ססדנר 076 כג' כסכל סס רק ontllb ע) ontbn כס עד DDn" )6 וסגס סנכ61ס, )מדרנחלניעו
 פממ . ומ' התגצלות להם ויש : '"נ סימן כרכיבי ,כרו כנר . וכו' יתרון להם שיש אטת :ככס
 ס'ייעס Sb יגיש ט)6 מסני , ontb )ס6טיס 6'ן סוס סר1הק יחרמקו 06 6ך י"ג tDtD גרכיעיעליכם
 סכ)ס 'ד elipn מס ע) סו6 וססחו))1ח . וכו' סקטחס היו טסנ'6 ממס ונס סקסם גדרך b(hס6)ס'ח
 ר,מגגמט חקט , כנ"מ כחלגומו סירוסו . וכו' המופתיות החכסות הבסיחו : )מט~ס (ftD(1 ,מסט'ג

 . סימם )מערס כטמון טפין עד וכעומ כלור oSn כסדור עוינם טחקוו ר") . כקוס טהריו טפין הנץןסמוטחיוח
 בחן והתייתרו : nteo כסן טגחכרר הגס מן וססניון ססרנ)י1ח סמכמ1ה כ' סטסק6 כרפט ,כרוכנר
 למתחן )עורס ממזוקר סוס סמן סמופחיומ נמכמ1ח ניתסס 6ין כי , ס,ס כתקון וכס הזק ס)6 כ;1)ס .וט'

 )רכס 6'ן כמעט הגוכר1ח סמוטחיוח סהגמ1ח סימר )הורות סחוס . יכף הסכמה שאין וכמעם :ובירורן
on~coסישפ: מחהגפי סס לק מהטבע, וכירכה הסכע ט6הל כמס ה7ע1ה מן דעת כסוס והפס 11 מן 
 גש, 6מי )ועת ססכימס מנד וס יסיט 05 לק , ככ61 כסהה)טות h(otn סגי נין כמכמס 6ין ,3ג)ס

הט'),סוטיס
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הטדי המישימאמרספר72
 שאהף במה טדועות כן( אהר בו שנחלקו );"5 זה אחר "שיתחלפו בסה אישיםשני

 הנח , אחת דעת על ססכטת אחת כת נמצא ואם , מהמבע בהרבה נם ,חפבע
 אחד סיעת הם( );"6 "שהם אבל , דעתם עליהם שעמדה ותולדה לחקירה זהאין

 אפוקרא"פ וכיעת אבנדקלי"ם וסיעת פיתאנורי"ש כסיעת , סמנו קבלומהמדברים
 וההולכים, הצל( )ג"6 והאור "החשך ובעלי , וזולתם אפלטון וסיעת אריסטונסיעת
 , השכל יבזם , השכלים מפסידות דעות בהתחלות ולהם , אריסטו מסיעתוהם

כהעללתם
 נחמדאוצר

 סמלון סיסים גפפה . מהיעות זה אחר שיההלפובפח
 גמם מסדטוס וט 6הל :סו6 גמ1 , 5מד גזמן ר?טמגין

 גדייו 6הר גסע,),סוף רק סעגע, ונימס סטגטפ5מר
 גיור ו5ס , רמויו ומלכיס דורו גוי ;) סןע1ח, )5התנוטס
 יסנוור תטוווס רפוס ומויל עביו מורק ויאסוף נמי51חייו

 (D'ah לוג כ' מעלם קמול . Dp'1 יי ולן , 5מופ כפ6
 כמנ"מ טמ5מיויס מסר 5ן , שיונס 6מר 1מ11'ס פמגממס%
O~sסס51 ורקס . 0הסדברים אחד סיעת : דעחסטייס שמי וחוגרן שאירס ,ה 5ין סימר 011 . ס51ח מדעי h9Wi 

 ובעלי : סונור מגמת טס ט) , מניע מלגח )גט)יפדגויס
 טמרו , גיטד1ח יההג1דיו 6הח גח סיס . והאורתחשך
 מס . וההולכ.ם : כן o>h קיק , וסין יתור גיןפמוט טסי היעי עלי נ,) 'וטג'ס מסיו ומסל , llD)th, מגחשס'1

 ומרו , liD(O )הסמ.ד ויטבת גמדות מעיינים פסיו 6מסכי
P~aD)D' נהתחלות ולהם : מ:ייימ  טור15: וים , הייספו 
 : mu1 fill~DDn סחמ)1היסס סלו טפסיות.מעוה

נמעללהם

- .תרהקול  (nlo(et )ר6ס חוף )הס כמוהו 6טרספי)1סוסיס
 ספככדן אחת כת נטצא ואם וו"5 . קג)חוע)
 63מר1 כיה רשן כוף כר3יכי דבריו הס וכך .וט'
bSnחזך ט6ס וקה0וכ הטיו.סוטי6 הכסידך et~nb 
 כלס ההמ)והס 6כ) , הסרור גמ1סח )נטך מ"מהייה
 וטד סקסה, הסח יכנרו ו)6 סג) 6והס יסנף)6
 מרש המקכ)'ס b~b , הככמס מהם כמס כין 6יןכי

 עיה6טרס ו6ס 6כ;7ק)י0 06 , 705 זעה עגססומכיס
 מטס 5מ7 5'ן , הרנה en~ul לפוטון 15 5רי0טו16

 op' , מכירי עטממכיס
 המדברים פן אחד סיעת :

 המקס מן . וט' פיתאטרי"ש כסיעת מסבוקבלו
 מ0מעוהס 6ין המזכריך סמ!ח מכ51ר נרצה05
tlsbגכ'15ר תכון ן' סמ51) הר' עריס שחג מס כסי 
 מן )כה פס המזכרים , וו") , זבל גרס המורהמנה

 )סי )6 כומ61וח בדוריס , שמס נ)6המ0מ:מיס
 ומהכפיס , דמי1נס )סי רק mhtino )פי hSlהסב)

 ן גהס טסיה סיכר מבמח טס ס) כן )קרצי החכר fiD~D הנרצה )טי omb . ע"כ , יכריח מכמס פ6יגסג6:ל סדגריס* שמח מכמ0ס נקל6ס )סס, 5מה,ח טלין המסמיזדס המ6מריס ממין יגריס גרש %סשפ
 כדרך סמזכריס ורר ע) ה5מ1נו0 כסרכי ומכו6ריס קרוכיס וגייס 6' סימן ,מע,ס כמנר סימלוכזרך
 ,q'ot1 . היכריס הכמח כטוי כ,ר5יס 5נן הנקר6יס ס5מונס סרטי הכמי סנמ0כח כס0ק6 קרקס וכן .ס%חין
 ע) יסיכ 631 ס"ה סי' ההכר טי6מר מה "סנקוי

 הו"
 . וכו' סכמה הון עמו יר6ס היטר וגע) הזכור גירך

 גהט נחיימד t(O'b הכמה, כ)6 המ00כמיס ככת כן קמלי ו0 טס טנ60ר ה61 קרוב קטטר כמנס6ך
 ע) כקמרו ע"ד פרק כר05ון המורה ע)'סס טסעיי כמו , רייס יגריס כ"י היוחס מ1ד המנסגסהסכמח
 וגגכם 3מ)י)ות וכטקט כסירים *ומ "וצי , ויפיס (otb ו)טוגופ רהגיס  יוסר 7כריס חמנה שחס6ו7וחס,
 , וועח ניכמס 0כ)י דנ1ר טנטון עור ה'והו נרכס ה61ח המקס עיקר nb(a . ע"כ , וכו' מכריס נמוח)הס
 . מ% והורס יעל עני כינות Db(l~P 30 מהדו כיק otpn רסיס , 6ק7ימי""ס מן .נגזל טס והול , )עזיבטין 6קיימינ" המגונים הס')וסוטיס כח )ועח' הס . הצל ובעלי : דכרהי כקטר וה ט) יוכיחו המגרולכרי
 6 היות עס נטטו 6ח 5ט)ע1ן נט6 דוכס מ)נ וכה 5רן 6) )6 כ6נרוהיו טי)'נ"1 מר0י!י6"ו טגהכ מהבפי
 וכרס טיס נמק וו)ה' )עגמי הסקר 1)6 )5הי1 מחנה גחן הכ3 6ת רק , 6גוהיו מגמ)ח וככול הכסיסעתר
O)t~pמסס הותן קיר כני עשו כלסל , ח0גמיני כטגח יו0כ סיס סרס , 6קזימי6"ה )ה וקר6 , לחיליי )עיר 
 nt(Sht עס ערד כננכ יהנדס כמרכל חורה ))מור וסיט , Yrn כסנרי ילימו ט) מיתגה ההמרים מעירשעטו
 וגו' יעכן יוטגי o'tbte ומטסהוח כפס ככחוד 'עכן סנקר6 ק"וכן

~DO 
otllp~ כיס 5כי ממפו הכטיס 

 ממונע גינו מכיה סה61 היער עני SD (1 עניפ יהג6ל , 1ה6ור המסך כע)י n~nibo סגירס6 )סי וגס .רכב
 5רימעו כה לנטי ססס 0סו)לס סוכיר 061"כ . כקמור 5ט3עון כח קנסי עב"" והם , המטך ונין ה16ל3ק

 )קר16 וככר . h1(W 6וס וסיוען הלכס דלך כסכמות משניס פהק 0ס ע) סיריס5טיסינק נשונססנקר6יס
 כנ3 6ריסעו דעת 706 גמט;ח e'Dlcli'bO מן כח ע, מורס 0הי6 11 מלס SD תכון ן' וכחבפפ6ייס,
 , )מדיגה 10ן הו)כיס והש )ימדיס סיו כי , סויכיס מט6ייס וטירוט , למס6ייס ר5ם עגמי ו6ריססויעוחיו
 הייכחס טס ע) כן סנקר5ו קמרו o~nh 6כ) . ע"כ הכריקוח, וסמירת כה)י;ס טיהעמ)ו כוי יוט3יס,)6

 טהרי סס"גיס )סיעם 6ריססו מיעה כין מכדי) הו6 הנס סמרר מדברי טיר6ס מס קפי . :טייס גיסגללן
 ניניהם ים וכצילו 6ריסטו rutDn 0הס כהכ וע)יסס , סהי,ייס וכר כן ולמר 6ריסעו סייח חה)סוכל
 ההכד) יועהי )6 ט6:כי 6!6 , ס1) ונעני לטנטון גסיעח )ומר ים גן וכמו , קנחסטרט

~fo 
 : טינו מס

 סכ) פוחס יסה; )6 כ)ס הת0פחס 5כ) כ"ס סימן סוף שכיעי כ6עמ . וט' דעות בהתחלותולהם
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 13 לז הכוזרי המישי כאמרמפר

 צד לכל נכחי שיהיה "כדי לו יחסר שלמות יבקש שהוא הנלנל בסבובנה,ללתם
 על יבקשהו חלק לכל המיד זה יתכן שלא ולטה , פאה( לכל נכח ולהיות)ג"6

 התחייב ואיך , יתברך מהראשון השופעים בשפעים התעצמם וכמו , והעקבההמרה
 , סדרנות עשרה אחת אל והודרגו , נלנל בעצמו המדע ומן מלאך בראשוןמהטדע
 ודברים . מלאך ולא גלגל לא ממנו יחוייב ולא הפועל השכל אצל השפעיםועטדו
 "בספוקהם

 )ג""
 בין המכסה ואין ספקות יש ובכלן , יצירה מספר לסמה בהספקה(

 מטופשם שטענו מה על שבח להם ונחן פנים כל על ינוצלו אבל , וחבריופילוסוף
הקשיהם

 ידוחהקול
 בסבוב כהעללתם : הקסם כמח יכנסוע6

 3סג31 וככה עזה ס:הנ1 מה כגון מסיה 4מר .הגלגל
 שלבות מסקס )היומו ה61 זה סכנת כ"מרס ,סנון)
 ו)המנע , !ן ;) nrJS המ,15 ס)ימ1ח והא , לו"סר
 )הם," ממג הזק כ) יוכ) )6 כ' ממזוים

 כ71 יחן
 ההטרה ע) זה 8הר כוה יכקטהו 6החא6ס

 והרי . וט ותמזרח הקף ו,ס זה כקנ וס ,והעקב
 ס"מר lofl , )ו ילהק סס1מע כ) , סמוק כמיןוט
orst(מנוח 6ר3ע טיל כסי המזרה ונר וכגר . הטכ 

 וסט) וסמו מטסו  כרריייי (הס t?J?JOההטעת
1plnD, המנוול וסכקכ ההמרה ענין כילל )" 5ך 
 הו" 6מג0 ,מנס

 OPP ונהג . הכי)1סוטיס 5!) מגפר
 , נמקוס מוגג) היוגו ccJD זנן) )כיוה1 הסוקוססכ, מפני , וס"ה נד כב) hinnS ,נ)נג הסר שוסףג,ס

 ממגו הזק 3כ) הט"וה כ) ככה הנ)נ) יהג)ג)ו)טיכך
 הנס הימוי ידי ע) גי , 5,'ו )כ7מוה הסקולשנס
 הס ומ"מ . גהע:וניס 6הגה נו ויאכלס חמותיעיל
 ע) עורלו וכגל ג"מור. המן יכנס  כווייםלאליס
 61'הורה. ומהיר1הה הת:ועס גון ctS:SJn הנ1כ1המ4ף
 מן ntpSn~D גלתי "נ1סיוח מכרות כ"ס עי ,nD(b )" שטס ונס נכהה גגונה ייגרף ירח הסיפנס
 הגבס . וגו' בשפעים התעצפם וכמו :קססק
 , ונוחס מה!1קחט גדין )ההענס ע)ומ1היכס יניסוחהס
 Of3 הריסונה הכלה מן הסכ)יס 6!י)וח עניןנסוכיה
 ואיך : כ"ס סימן כ1ף נרניעי פצי כמו , 5orמר

 נחתיר . וא' סלאך הראשון טהמדערועהייב
 'היס )" פ"הך כי יסי5פפיס  פס כל ופתסם
 סר מן נ16) קר1ג מצך וקגע1 , 6מ7 06 כיממנו

 נחכראוצר
 גמם :והסם ססס סילם ר') . הגלגל בסבובכהעללהם
 שלסות יבקש שהוא : מוגנו כ) חפיר מוגג ס1גג:סנה)
 )ההדמו" ee'n יכניף) 16מריס . לויהמר

 ר') , :גו )כ;)
 גג) וס61 גמק1ס ,ק;0 ו6י1ו ר1ה:י :ככ;) ומסי ,,זרקו
 סוטך סגלגל 1ם , סיוהוייס טל ס6יפריי  ימסמקוס,
 ס)6 ר') . צר לכל נכחי שיהיה כדי : 6)יו)0תומ1ה

 . חלק לכל תסיר זה יתכן שלא ולמח : ג"קוס'וכגי
 יבקשווע : !ד ג;) ממוז היק ;) (.סיס 6פסר 6' סוסויקי
 קמורם מחוטט הלק 5הר חקק ר') . והעקב ההסרהעל
 יפ,  כ60פר ;מז )והקימו, ומוזר וט 5הר וט )מסיג15

 ~גט 7' ;רק גי' ממורס סור וסוך . תמיד 011 ,)מ"מ מ11י ;רחו ט, סמעדגי סמ"ק שוס , גפטרנ ,,Upכפייסי
 , מצוקו ו";) 1ס;)1 1;(:1 ;דור1חו (מס סג)נ) )ההטחסגות
011nPV) וכנוו : גרוי ודגר סס;) מן רחוק מהנו cwnn 
 סלייך שגי , h)so(ot~ 5!')1ח גדיי :ההעקמו תמו ,וגו'
 השפעים ועטדו : שיר:וו וסח ג'ס כימן כ1ף גרגיטיגוס
 ממקמר ג'ס סימן כ1ף ,ס גט . וגו' הפועל שכלאצל
 הם ירבר'ם :סיג'ט'

 במפוי
. 9100 

 סקפטי סמ"ק סו,
 :  (l~rh פ6פר י'נ  גסיפן  הסירסתי ;מו , מסקסמפרת'
  מ6מימס י5ו1 י1ירפ ס0ר 06יל1 . יצירה טספרלפפה
 ספילו0ופיפ 46 ודגרי , היגלי פ1ר ר9 יהיירס  מזר )66וח1
 ורמוקיס סס נרוטיס , מוסה.יס  טפס  יליכמ פופויססיס

 )6 גי ויקנס גו6 , 5,):1 מק1ג) כ1קר6 מן ס:;) מןיוהי
  נסס  יפ ר') . Qt1D כל על ינוצלו אבל : ,1רס;,1ר,ו
 ו? . וס' חקשיהט סטופשם שטענו טה על :סה,!)1ח
 וסככו טות קננה גידם ס.ס ס)" כ6ע'0 "והם )סגהטווו
  oon ידיו וס גל  טס , סכוימ ס(ם'מ ס' יל יטפסלפפן
 ):גפ ootc~a וש 1!6 , טיו,ס עם סגו;מופ קח"ווסועות

ירע

  סס יפסיל כן כל כי , כסנט  כיוהמ מסוגר פי nDIS גיסך  סם פרפרי סייס  פס י  טכרס הנ)ג)יט טס1כרמי
 פטפ  כמטריף סרגס סיקן פר גכ5ן לסיריל ר1ס כי ,ס ומגס . סססיני %b יקייפיס הכוכג'ספגלגל

 ונס כקמרו , כ"ס ס" סוף נרכיעי כנה  המהמכס  כסין פל סירס יבכר יררניס. י"5 כר סיוף5יי5סס,
 מסל פעניגי )ש . וגו' בספוק הם  ודברים :  יכי'  לגיר גלפס פויס  ויקסים , סלק 03 6ין נריד6עענה
 , ספופס לדגי sp  רגריכס ליסד  ~ot)aln  סיסילוסיפיס כפ5פר יפליג ,  מהקכסי מ76 רה1קיס הססיגירה
11Dbלזז  נלטיוי  ססורנ) מס ר6יח בנר . יקרה מסטר )מסס רצה והג"ח כסס1ק סה0  וריס  וגריס 

 רייס סיפפיקו יכדון כו5 פפכס רגריי וכויס גרירה. פלופס סנרי רס pbin גי  ס"ין פי טלסיספקס
 פרן  סס יייר כן כי  כנכלים,  יליליס  ילל  ככלן וי ויכר סי:ירס. ככספר ככסיק פן לטכס hlolגיפ,
 . הרסוס הצהר מן הדגריס נחרט "יך )ה1ר1ח , ינירה סטר כניני  Sib  יפילוסופין ירטט  ס1יי"5י~ס
 pbn דגר סי )6 . ספקות יש ובכלן : סמה יעו"ן וט' הכן מכטיקיס c;thn מה7כריס וזה :"מרוסם
 נכרחס ר") . דקיפיהם כשפשט שטענו מה על : כ:נ7ס גטקס היכם ים ג"כ 8כ) 7כריה0 ע)רסיס

מוססעח
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הכווי המישימאמרמפר74
 פנים כל על והם , העלם ומאסו השכליים הנימוסים ועשו , המוב וכוונוהקשיהם
 העדות קבול לנו יחוייב ואנחנו , שאצלנו מה קבול להם יחוייב שלא אחר ,טעולים

 : כראיה היא אשרוהקבלה
 אצל נתבררו אשר הדעות מן מקוצרים כללים בחסדך השמיעני הבוזרי אמרכמו

 : הדברים הכטת בעלי הקראים אצל הנקראים והם , האמונה שרשיהכמי
 הוי שנאמר טה על והעזר בדברים, ההדור זולת תועלת בזה אץ החבר אמרמז

 , התמים החכם כי , לאפיקורוס שתשיב במה תורה( ללמוד )ג"6זהיר
 ישיב ולא , הלמור בדרך אדם להועיל שיוכל הוא מעם , הדמיון על הנביאיםכסו
 השוסע לו שישיב עד חכמה הוד עליו יראה הדבור ובעל , הדבור כדרך חולקעל
 , משיב מהם ישיבהו לא , אסונות חכמתו אשר החסיד ההוא התמים עליתרון

ותכלית
 נהמראוצר

 ומאסו : סטי)ייס ג:ימ1סיס tcu1 ספג גווו 5ג)סרס
 ס61 גדין . מעולים עכ"פ והם : סט1!כ ה15וח .העולם
 . להם יחוייב שלא אהר : נוה "וחס )סנה מיספיטנו
 לרסוסו מייגיס "והוו ;"כר גהי1ג ס!6 סיורר סקג)וו')

 : ממס גטיניוו . כראיה : סג1י6ממקודח

 טט6) ו1כ1 , ק1ריס גייס . 1;ו' מקוצרים כלליםבקי
 קדוגיס יגייס כיגמיעה1 המקמי גהה)הטסיו

 חכמי אצל : וגרס )י6מ הזר 1טהס , 1דר;יססספי)וכ1:יס טויי דנייו גס1ף ס1;,סו "!6 , ס"מו:וה ג'רסיומגו6ייס
 גלמי . האסונהשרשי

 ט) הנרסיס otitnhnn "וחן 5,,

 : טיפונת גו6י1ת סו:יסס לממון ישטים (ס טס וטס סקנסס9י
 : הגיון נעלי ר') . הדברים חכמתבעלי

 גלי גהמימוח 5מ1נהו סס)ס גי . תועלת בזה איןפז
 סיהידיס 5ג) ג' סי' )מע"ס 1ג6מרו , ג))ממקר

 . וגו'  שגא0ר סה על והעור : גטגע ס"מווס )כספסיס
 כוי (') הגמעו גרגרי ס51מר מס ע1 ,סמן גוסוסימנס
 נפרקי טגהגו רגמו , ,"פיקור1ס )סטיג מס )דכתוסיר
 : )"פיקויוס טהסיג מס 1דט חרס ))מור ;קון טוי6טח
 ,קרך 13ני6יס גי . הלטור בדרך אדם להועילושיוכל
 ס!מוד יתגן ו)" , ממס ס6מתיוח D'hl1 1סס , סר16תיעזי

 "יו0 4ג" לעס סס61 )מי ישן פ!6 גמז 16)0זסר6י1מ
 סיגר ס) מעודואסומן

 כסו"
 )ס6מין רוס 6יט 6ס רסס

 גדרני י') , סיגור גדרן )חו"ק סנגי6 יסיג )6 ואגן ,6
 שישיב עד הכמה הוד עליו ,ראה הדבור ובעל :סוליות
 ססס1מע טד הגמס1 נסוד ט)י1 מהגיוס סועות גט) י')א1'.
 : ססו6 סתמים ט! יתרון )ו גי הסג גמ1סו ס1מ6טסו6
 ר') . משיב 0הם ישיגהו לא אמונות חכמתםאשר

וג6מח
 )ד שריך onttb~ orn , ופכזסו בכיך עסי 6ח דפכר

 יהודהקול
 ס"ס סימן כרונסון )מקמרו לומה והוך .0יסמ,;ו פי SD מקוכ) דגר )הס 6ין כי , הקלגס פןמופספ0

 כממטכסך nwpn 5) הנוטים כקסוהיו הכריע6ך
 פסיס מי כני מגץ SD )150) ר"ה ו)" ,סמ1טסטח
 מקוכ)01 טינה) (onth הסי)וכוף היה 51י)ו וכו',)פגיו
 החנ1)ות )הס 1יס נ5תר1 )מטה וט וגר וכגר .וכו'
 וכוות : 1;ו' הנכבס !סעור )הקטיסס סג1טר;ו)מה
alen'עג )11 5כ) י"ט סימן כרכיעי ג5נ1רו . וכו 
 כמכ)"כ הנימוסים וקכטו וגו' סרע מן והוסירוהטוב
 . וכו' קבול להם יחוייב שלא אחר :וכו'

 06 סססרימ ס"ס סימן נר"ט1ן "ריטטו ע)כקמרו
 מפי os~p זיזו היחס ט!" כעגור וממטכהופכ!ו
 מנח . כראיה היא אשר : 1;1' כהנדחוסי5מין
 : ספן כמרקס סהיO 6(n~GD סקג)ס ג"ס ס"כר6סון
 זפ וט'. הרעות מן מקוצרים כלליםסו

 סמ6מלע גהמ)ח עליו ט6) 6טרכעיקר
 ס"מ1טס ג'רסי ומגו6ריס קרוניט דגריסטיטמיעהו

 סמנר )ו 0סק7יס ")6 וכו', המ7כריס דרךפג
 מ(כמ ע) כמסרגות 'O~D )מען עגע"ס עויניסניקור
 וסכמי : כ' סימן "!י1 מכר וכמו , השהיהסמכמס
 (tlp'P סמ1ג1ח )עסתה 'כקטו 6טר . וט'שרשי
 מכרית ההכמה פ' עג 0ג3'וח נר6'01ס"מ1נה
 מס or ע, סורס דמו , מעיון 73רך הדכריס)הסיג
bl)f'Dכלמרד , כ"6 סימן סוף מסטר נההימח המגר 
 טרמו? 51חס )כגו 717 כמנוס כקרקס ר6החונע(וג

 : נקומה ל" כסמו כנר . הדבריה חכמת : וגו'(
 דכר, יעף 6ח טוח 1)7פמ ס1יג1מ כורך ו)ח0 )ס6ח וט סו6 הזויין מעסם כי . וגו' תועלת בזה איןמז

o)nbתסס הסיס הימידיס "3) כ' סימן )מעקה וכקמרו , חסי,נה חמימות וטיוח )כוח דורס ממכר 
 גכ)ן הכסקל סוף ען וט כ) . וכו' הוא מעט : כהס מהיהי7יס טחהיס מקוס וקני 6מר. עז וגו' כטבעכ6מוגס
 וינ1מד , ~pbr הר16ח 3ע)' להרי ההולך סוtaSbo 6 הנימוס טרוף מי וב) , יתז IDID כרכיעי כלתרועניט

 0)" מה , מט)יהס ועובי דגריהס תמימות עם )סס ,הקמיןשפוחס
 הבייהדו דקו0 עס )טי)1ס1טיס )הקמין יו1מו

 מהוכ6וח הנפסוה כאיבו "הריכס ס1)ניס מסמון 6ין 6ך , מסמוקת OOtsD סנר6ה ומס מכוריסס סדריוסי
 הג'ונייס כגכו)יס 71עח כמ1פ,1ח ס"ה1ן גדרך ר"ג . הדבהי בדרך : 6מ0 דגרי יכריס 1tha וכמו ,נ6מ0
ob~ln63מרו ט"ו מ' ג0גי סמורה מנר . 1;ו' חכמה הור עלט יראה הדבור ובעל : '"כ סימן ד3רייס 
 ססתטרסמס ממי קנוס העלס קדמ1ח ע) יגורו , הכמוח מן וגר יכינו סןD"Pb1 6 הסכינו oon סמוטכיססרוכ

 ההנ7ג1 73רך 5כ) האמוך כדרך 7כריהס l'br נעכול הכיחוס ג) דגרי ויפיט , מקדמותו ה6ותריסמכמחס
 . פשיב מהם יש'בהו לא : ע"כ , הס;) o'T'nt ontSio רק כ1 נה"סרו bS 6סר סןוך והוך , ס6)כסס

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



 6ז לחהכוזרי חמישימאמרמפר
 תלמידו וכנפש בנפלג" שיכנס , וילמדוהו , שילסדהו מה בכל הוא המדברותכלית
 הדברים חכמת שתפסיד ואפשר . המוטבע ההוא התטיח בנפש אשרהאסונות
 , הנעהקות והדעות מהספקות שיביאוהו( )נ"6 "שיביאהו במה האמת, טאמונותהרבה
 הטיה להם ונשמע , במשקלם ומדקדקים השיר מקצבי לוטדים מאשר נראהנאשר
 נראה אשר זה כמו שיהיו ההם האנשים ותגלית . פנים בשום מנואל( )ג"6דכד עליי יעבור ולא השיר משקל טועם הוא המוטבע ונראה , כחכמתם טגחיליםודברים
 המוטבע כי אמת . ללטדו יכולים והם , להם ללמדו יכול שאינו מפני 1 במקצבסכל

 יהורהקול
 ובנפש : טי)מיוסו גרס . בנפשו שיכנס :י6הריס סי!תדר,1 ימוט כן היק קייט מטסו קייפחלסייחן
 שיביאהו במה : הווכח 6) ס')מדסו נמס .תלטירו

 גזר1ס הספקנה מן סיכי6 מה קי . 1ט'שהספקות
 פכך יכ)כ) יהקרהו "סרסה61

 ו)"
 מן )ו מעט ימק

nlpDD~1"מ,נהו ט717 יטו) וכס , יעורר 5סר orJ 
oloכמה יקרה1 סוס וכמקרה . :סההס 

 נ7רופ טיבי"
hwnמן הגס 5יוה מטעם ה:עהק1ה מהיעוה 

e'tlclStDn, כדו 5טר ההא 1ה7גר( rllb ירק דיו 
 מירש גגי: 1רנ!יו יריו ימד 1!6 !בתומהו,שננד
 נשגח 6מוגהו ונתצה , סמ6מריס סגי כין טי1ס)סטי)
 3נפס )נו ומי ג' סימן קמרו דרך ע) , כלגולומתוך
 עז sh o;1nho 'ניע 1)6 קמרו עד וכו'סודה
 וקטון ע"כ , מה6סיק1רסיס רכ01 דע01 ע)סיפרור
 הכדרי )מפר דומה סו6 סגעחקוח 1סדעותלתרו
 ובה וססכ) מטס מעוין וכרח "סר וה , י"טסימן

pninb~מוכר (וגר ספה ממס מועסק הו6 למוס 
 ~pb מנד מקורס סגיג1) פ! וסורס . ע"כ ,צ)0ך

 . וכו' נראה באשר : גהכמס סמסורסמיס תן"הד מלמי מגח מהארר כטק ומנד כפרחו מכממספרר
 , ספיר מקיני )!מוו סנ6יס מן )ק01 והסוד נ6סמם)
 1ז1נמח . ונמסרה כתטק) 3מ7ה סירים )הכרל")
 מס ותהמה שמרו ע"מ סימן 3ס;י וגר troסוטנן
 ע"כ. , וכו' נמים סטז' ")ס ענין מסיר כמקשסיססד
 מסיר )ס:יכ otpnl ומססטיס 01710 ירמו הסינגס
 )קנס נוטס עז יטרחו סלהוOD11 0 מחכונ0ו,ע)
 6הד כקוס יוטיסהו 6טר , לפניו ע) דרור %סמנור
 מעלס ט'ר )ומר 3סנעו טסוכן מי SDDגוונך

 מסרט לכן )טמס רגיס סנמ61ו כמו ,סכסיריס
 . );ו ספרו ולטסינו סמאו כלווינו שסר ,ינירתס
 )תמוה הו6 כסיר תוסכע tnbo הסחד)וח כ)ושט:

 ~o)lnh 3עניוי סתמים 3מוסכע הענין וכן ,.ל%4ע
 ומס וסוסך. פמכ6ר כמו נהם משנע סלחיפג)
 קמרו נעין סו6 , וגו' הטיה להם ycw31ס6מר
 . הט1מעיס מגסי)יס והינריס O"P סימן3ר6ס1ן

הוה
 נחמדאתר

 כא מוס י:.נויו ו% , למורהו ס,6 מגאו כסייסולממס
 . שילמרהו מה בכל ריש הסרור וחכל.ת : 1טט1הרסס

 :יגיס גט,ה "יזו ס)מוד ג) טס 1,!)1 , גטגט מהמיסגוס: 5:י nulnhc נמש כחקג) (S'h ס)מון 1יס5 . וגו'שיננם וילטדווי : 15ה1 ג'ונוו גסס רק ס,!הה1 סוף 5'ןוהמדגר
 . Inl~teD'r ואפשר :)(ס

";1 
 5ף 5)5 ג)גן זה

~nch ש'ב'אוהו במה : כ"מ1,ס מן מכירוככומנן nlptDDn~ . 
 ב:ו6 1:מ1 . זעעחקות יהדעות : כ;.;וה )ו י1נו1גי

 1::;) ה1;כ מעין ונדה חכר 1: י'ט כימן כנוווימטן
 , טרמו פור ס6הר ממטות, ירוסס כ:היס גי סרי .וותרן תגי (וכר כהל ממס מטה; סו5 המס :5מ1;ותו5):
 וסי 5:י 11!הו ךנרי מ1דו:כ:'

 תגש,
 וירטופ נךט1היו, )ן:'י

 ;וטס כמעטה 15 , נהנדס ;תומו מהמת להייונמכרה
 )ומריס מלכר ;רקס כ6:ר וט 5הר כקמר אמס ,)ס1;1
 מקצבי לומרים מאשר נראה כאשר : 1;1' סמימק,גי
 ID'p גייס כמר כס ")1 . במשקלם והמרקדקיםהשיר
 כגרים )סם 5סר תיר משגה :נט), , טוי מככרט'ח

 wh גק,גס "11ח והווכח יהדות סהר1ויס וגג) ,גהיוויכ
 סיקדוק ודרגי )ג'ק מכלה טטס מ;כידיס כסס ,)גבס
 ר,) . המופבע ונראה : י,;: הע:'ויס ,:;נס :נחןו1ה1ה

D~91rCסדקתן טס יו;1;ה 1גקרי6ס כ,טג )ס'ק נ.דיטה 
 ;טימוס טופס גזומי . השיר משקר פועם :1סטכמיס
 ולא : סם כו(גר , מ46 סרגם טהר נו;: טו.ן1 )שוססוכנן
 סשלטפ נדי 'פרון )6 . פנים בשום דבר עליויעבור

 ונגר , מס1;ק,ס י17טיס ס7גייס 1יט1ג1 , וסמ,רטסמנטי, 1'ט)יך , והים סרי התפסיד , מסיי גק,גי 5)ו גמ1סמכ1גהוה
 , 1') סם וגלמיי , ספסר גמי דגריס מ)'!1ה )סרימכר
 סוטנן חסיד 5י1:1 6:ר ספירט גזרני ר1הג לוו סיסתגר

 1י)מוו נגויס ויחרגו וגו' ס:נ;1 6ג) נבגט;סמרס
 5יפ גטגטו סו6 6נ) . במקטב סכל : fp ,משריסס
 ות . ללמדו יכול שאיננו ספני נס: )סנן וגע)דנייס
 )ק!נ כקמור 6;:ר ססו5 , מס1גמ יותר סמוענט גיס16ה
 פ"( סן' מיי ה"מר וסמק . וגו' שהמוטבע אטת :גטנו, מוכי 6סר 5ה תסמ1טנס )קנן יגו)יס כינס וסםסירים
 גוס 5'ן מסימן גי5ס 5מר ולמס סיגוי, גמגמת הנטות'ס

 vln(u ))מד יגו) יגס סמ1עגט ט15 6תר ,וט ,תוטרח
 : מסט גרמו oh גי גמר ויניטח כרגם ))סג נרן גליגמומו

 גמ)י!ות ווסק)1 3סיריס לווט וקובי 63מר1 מסר6ס1ן, ע"ד טרק ר6ס המדכריס SD המורסולבסון
 . ע"כ , המתכונן ו)הפמיד הסומע stOJ~i 3,ס וכ11ן , סה1ס אסון נ6מרו 161)י , ז3ריס לחוח )ססח3מר
 סו% כהכמס 3הג1ריסס מסמיעיס והיוהס , הסיר )דרכי וממסע הק (cla המייחס ע) הורסהצה
 )ומר רונה . וא' מועם הוא : עמ7וגר סמרה ע7ו0 סי עג ההטוח גיהר כמנסוס , ot)toln,לתריס
 : 3סג,0יסס סדכריס O'ullins מספטיהס ו)כ) דכריסס )כ) הטעו0יהס )מסטר הסירים נטפחימרס מלש . ללמדו יכולים והם : מהוקן כקהי דבר ין! מהחח ,נ6 1)6 סירו כמפק) )טנמ טעםפתן
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הכוזרי חמישימאמרמפר76
 אל ולהתקרב לתורה המוטבעים העם וכן , מעט ברמז כמוהו מוטבע ללסת יובלהזה

 וזולת , בלבותם טאורות וישובו ההסידים מדברי ניצוצות בנפשותם יקדהו ,האלהים
 : שתויקהו ואפשר , תועילהו שלא ואפשר , הדברים הכסת אל צריך הואהטוטבע
 ונכספת שמעו ששמעתי מפני , למזכרת לי יהיה האמונהבשרש דבי מכך אבקש אבל , הזה בענין שתעסיק טסך טבקש אינני הבוזרי אכרין

 : אליונפשי
 הדבר ולקיים העולם חדוש להעמיר שצריך מה "תחלה החבר אמר א פרקקק

 העולם קדטותכבטול
 )ג""

 להעמיר שצריך מה תחלת
 , ראשית לו אין החולף היה אם העולם( קדמות בבטול הדבור לעולם,החדוש

 נחסראתל
 מפי שמע 6:ר 6הד ויוון גי , )גוס ,ריג'ן 6יןסמוטגעים קמי רופס . בנפשותם יקדחו וגו' הטוטבעים העםיכן
 ר') . 1ג1' המוטבע וזולת : ג!גו 5מ1וחו )1 'נערמסיי
 וטפין , סנגור )האת ,וין כו5 מנטיע (5,:ו מיפלגו

 6;:ר גיג 6ן הועילנו כ!6 (5;(ר גרנד 1)6 , ספקסוכי
 )ו ג6מר מס גלפי . 1ג1' שהעמיק מסך טבקש אינוין :(י,'קכו

 סה;'רס 1"ח :שכיד ב6;(ר הקודם שימןההגר
 , המהקר נכה );1,ו ימס 6:ר וגו' מס:;יק1ת (ינו5ס1נמס
 : ס:;;1ח ט) 1)הט.י הטפן )מסמיק מנקן 6':י )ו6מר
 כ:!)יס );:ין )כדר ר') . וגו' דבר ממך אבקשאבל

 : ה;ו;ריס בטטות סויגוח דרגי ג11,ה 6מ1,ס מטוייוס(ר:יס
 דעה' cf;lnn ;מס ה:ר:יכ טסיו . וגו' למוכרת לי'היה
 ;'1ה כעס . 1;1' שמעז ששמעת. מפני : 5והס 6ןג1רמדי

 ס1י;1היס ט1) טניס קנס )5 ":ר מ1גהרת סהמ.ס cr:cסלמי
hlot1מוס (מטחי )5 6י)1 11זק סיס ~ס , ימים ג6מונה 
 מסם (מקהי סכגר מלהר 5ג) , לגיסם הונק סייסי 1)6גדום

 ("ו' עד סחמיס ממדרנס '61תי ורלי , 6)'סס ;;(יונגפפס
 : 6והס )(מוטמזעיינ

 וס6מו,וח ס(ר(יס ג) יכת . העולם חיוש להעבידקק
 וג) סוס (הטורט , סקנס הוו( גירורסו6

 : הקירס קדמון ו:5י,,ו , מיס ()6 5הי מה"ד( גו6סי
ottp*מזגיים הכמח ר') . ההקדמות בנטול הדב1ד 
 (6י% 1מ5מר , קזמון ("י11 ינקר חה)ס ר') , קנמון%י11
 סעו)ס 6,ן (6ס סדק וסוף , טסי ריסון , ססגיוןי') , סדכור עגמת גט)י 5,) וקט ונס , הד( 610 ט'גקדמון
 גמטע גהר ו6ה'1 . מד( (יטיס מה1,,נ ט'כקומרן
 fuhl , הקמן מוס גן'ג ו1ס , מחוז( (סעורן וסול ,פמתג

 אם : גוו) מופת כןגר )הנק וגר , מסדיק ס(1יס מן%מי
 ס6'(יס מן (הנף מס י') . ראשית לו אין החולףפויה
 ופקיו סטגיר ממ'6 פ'ר גפ' (המורס טיוח ועט . סומןומן
 , פויו מע) וס()';ס למגר כסס מחחי) 6(ל סמופח.ס6)1
 ג) חגו כמדנו ו') , שיגויס 5;(יס )מופחי onlhוגוס
 מהמח גסס ככורי )ס1י )סוכירס מהגר מוט !6 טג'1 ,טמע
 סמורת e(o גי , טגסס וממוגמר ס6ו;! יגהר )מקןס6)הו
 הנק ס61 מפרק גס1ף גו ס'.ס 5(ר וא' סמ'ן 5'('מ"י
 6(ר גן' וגרו .,)יחו )6 ממורס (איו טעית וג) , הרקש;)
 סר)ג'נ ',6 נגר גוס :ונר כמו;ת'ס ג5ר נס 51ף ,יהנ6ר
'CC31'וצר כמורס סטות ,וחק ממ!ממות) aa 1!סטמירס 

כ)

הנח
 העדהקול

 . וגט )סי יכף. לתורה הכוטבעים העםוכן

 )כס l'nhol ופס1חס וינוחו כלמרו י"1 סימןנרנש'
ouסט , וט, מטיסם מוגי יכריהט המימה 

 : 11 כהסקלסוכרנו
 הקומות בטול א פרקיוק

 העולם הדוש להעמיר שצריך טהחח"
 ,spj מ(קעח 5מת יזו !העת . וגו'לקיים

 כן ע) , ההדוס דבר )קייט מקח "הה ויזוהקימוח
 נגת יותר הסני 1הנ1סה . זכר מ,," מן )סחיהןרם,
 , מ6ד פסוס הונריס מכמע1ח י,6 ט'1 ע) כי 1כעיזי
 גכטול הזכור ה51 ההדוס )העלז טנןיך מהסחה)ה
 קעג10 ימקיך סעי כסרק כן ונהרי ;סקדמוה
 6)ס רוב . וכף החולף היה אם : הה17סכהעמדח
 o~lno גדכרי ויגר ריכ1מס המם הטרק סכ,הסטענ1ה

 )רגע )5 כי כאס הסוכחס עט 5ך , מהר"ס1ן ע"ןפ'
 O~nD כקהה סהק7מס וכרכס 1'סו7ס , )פניוהיו

 סמגי15ת ה15מרח כי5 , ע"ג פ' סם ס,גרמהמ7כריס
 ככול גס , ענין ;ן ע) סקר הו5 )ו הכגיח ס5יןמס
 סכי"ל וכמו , ג5 וזור הונך כדור וס סול 5מרוט
 כין 16)ט הסרס 6ין סהתזכריס )5מר המורהסס

ntheSnימד מכ1ךריט )מסטרם מגניה 5,ן ןגריס , 
 קמרך "ו , עסה ה:מ,5יס ה75ס פסי הקמרכקינו

 ולע"פ חגוויה )תספרס 5ין נמני5וה הניעסדכריס
 יעקם כן ר16כ, למרח כ"'!ו , ריכון ר5פוןפנעירו
$~pt,כן , 5כרהס נן וממק יומק גן Sh 6חג)ס י , 
 המורס כהג nhr וע) . גר5סון סקר ",)ס ג"כ ,הכי
 rjfi~" ע"יכפ'

 5מ1 5, הרריה כע) יגוין , ו,"ן
 מנמוש ויסים גפסדיס, הווים "יסיהס 5סרמהמיגים
 ~WtD7p 5מווח )טי ויההייכ , עוגר ומן 5)וגורתו
 הרו" מממין 6יס כ)כי

 WD 5) הסנוני הומן מן
 ספין שם 5יפ ג) וגן , גסס חזקיה "ין "e~pספסלו
 דרך ע) מנס כאף המתה ה,מן קוהו ממהר ,כעממו
 סג,) ונס )הס, חקיה 5ין cTpn ס)סנ'ו מה 5)מס)

 הנ1)דיס גמכסר ItcbQO סג)) מן יותרהלמרון
 סיהיס סכהינה כסה כמהסגהס ויהייכו , הסססגה כ6*

 גממסכחט ממנו ויהייגו , גן נט הג!נ) כסגוכי יעסו כוס 1כיו51 הכ)יח. סמין תמס יוהר חג)יח זמיןמס
 נ)נ3 וסנוני 6ה7 ג)ג) סכוני גין נ"ב מקיסיס והם , )הס הג)יח 5ין מסנוכיס יוהר !הס הטיח 6יןססטכיס
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 77 לםהכוזרי המישימאמךמפר

 לו שאין ומה , להם תכלית אין הזאת העת עד החולף בזמן הנמצאים האישיםהנה
תכלית

 נחמראחור יהודהקול
 פופ י') . ההועף בזמן הנמצאים האיש.ם הגה : סקסע) , )ו השיח 5ין מהם 6הד וכ3 , ממגו מלמד יגהרשמר
 )ו גריתם פוליי 6סר כל , תוגר הי פחותת יפע פייל יפיי  ססס  0תההוסיס מהמקרים מקרה 3כ! יעט,וכן

 מס , סיס יפה פר נפוייו יפגר ה4 6:ר ספן יחגובחקו סט וכקילו , ("c~hS הס כקילי זירתו סנמרריס"יסיסס
"בימן פייגיס 4% וכל . תתני יחפרו "1 ס0ו6 סגמנטעל לי שאין ומה :  ספין( רפס )לסי יפסייס סגל'סולסי ייסיר כן finlllon 1Cbl ראוהלOO) 0 סיסובריס
 , סמסח;וח כגמנ16ח הידוע גססרו ההקוה מן המישטס הההכונו~ה עס (:OS מבוקר wbinnn כמו ,טרסיס בכי הסלק nmipn ונ!0 ייקדתם 61ה קדקד על i)uh '"~hlkSh~1 סכה יבגר , (oPb oth:nיהט3ייס
 טהההמ!יח הטניה הק7מהו 3ק'~ס כחה מנה,כוה )ו )קח טסה היהוד כסער הלנכוה מוכח 3ע) "מגם .י'"
 הכ!0, לו 6ין ההית 4 סיין ת0 טכ! יהכרר כבר כי ההלס, !י יט הכלס !ו סיס ת0 סכל סררךסזה, מלסין המגיס  סיקדתס וגירור , וו"! , !פגיו ריטון טלין ריבון  לים יט לתכטרן הכליה טיס וכיון , )מסכרן הגחהים

 15 0י0 כי )רפ להריה לו טנת61 וחס IS1h, יקרס טיטתוד גבול %! המ!0 לו  סטין בדיר !הגיפ ס6"6פרגי
 גרע כפולס סגיי6וח פ00ההלוח הכליה כ! גכתוך 6טר וכ! . הה!0 לס ם6ין וההלה , 1t)bS ר6טון 6יןריטון
 4 טלין לפ0 הלס להיוס  יהבן י!6 הלקיוי מתכלל כי סכי כידין כל, יס4 הלק כיתהסיטלו כי סיחפין ועוד ל0ה!הס. הכליה יבלי שההווה 6ין כי ( ההלס לס טלין וההלה , לסגיו ריסון 5ין רונסון לפס סיסכי

 6ק)'7"ס וכל כקטר , הנדי) 5ה סוטר הקרן יטייור כי תטיכול, יסרר סכור 6ס כי ויגו סמוק גדר כי ,הכליס
 , קיהו ממנו ו:טריט 3טע) ההיה )ו טלין ד3ר כמהט3הנו נעלה ו6ס . הסיעור מסטר הממיטי המקמרגהה)ח
 הכלית )1 טסן רנר יהיה , הטיה מ6.ן הם5ר יהיה ו5ס , סמק כלי קירס מהיה תתה שהוה סגם6ריסית
 ספיפהפ יפלק SD'1 יסיף %ס , הפיה  )ט5ר יהיה 061 . 6טפר ט5י פה 1ה61 , הכסה !ו ם6ין תדהרנדו!
 יפיס 61"כ , הכליה מקין דגרייו בההלה הים וכבר ן הכליה לו טים ד3ר הב! יסית הכליה לו יט ופ6יתג1

 הכליח לו יצין תתם לישייט יהכן 1!6 . !0יוה ס6"6 הסך or1 , הכליה  1ת6ין ,שהכליה
 תלי
 טיפ פס כ! כי ,

 יפי ער גם פיתי הטיסים פן שכולס 0הוי0 גרר 5ל סי51 תת0 וכסגה!ק ספק. תבלי הכליה !ו יט הלקלו
 סכ!יס 6ל תגיפ סו% סכל ""כ , הכליה ע,- תניכ 6101 שכולס סטי תכ! הלק י0י0 , גתהטבהג1 ע"סהטס
 עתן והפין , מסהר הכליה ען מניעוה חה)והיי טיהיי  גריך הכלה, פד תניפ סני שעולס סכל וכיון .פפסר
alo~oהקדמפ כלסר כר6סיהס ההמליח )הניע וט כעכור וגריך , לסגיו ריטון 6.ן ריסון הנס )עולס , 
 3"רפ. היכריס ניקור מטך 6ן יוי בנטיי 6!יסס טנ1סרך )מה שבפוך הסתיפי כי וגסים . ד3רע כ5ןעד
 f'D ט' הר6גון 3ת6מר סקוס נוה וגע) . המי3ריס ברכי מטוס כהן 'ט כסו ר5יוה כי )דעה הרגזיהוכדר
 וקיט , וי.מט'מ תסה יכחיש הק7תוה הממתין 5ריססי דעה ע) כי מקמר המקריס בע! קדקד עןהכס
 בג"ס  ייטיבו לו h~h hies  ?TIP ית61 סל6  ס60יט )סי , )הנהים )ו יה~י'3 כך 3ה5ר סיריהמסינוס
 פעם הוי כי טניס )זה בעל סס ולהג . פ"ר , לעולס יפלס ל6 טה3ב"ה לטי , לעולס טית)6 השסרשי

 cTlnn כקטי 6תל טסוODl)fiO , 6 בהוום  שטלפון 03 סלך 5סלבורך
 3כ%י

 )6 0גס , rr:1o ל6 הגועת
 טל6 י6ס 0המל0. ליס סה0יס ו6ס ל0ס, סההי0 6ין 0הגוע0 11 לסגי 6פר 0הגופוה טהסיייס 06ית!פ
 כבל %סר סהגוכיח 6לו היו כי  וים , מנחה 5)יה הרמיו ODllnn ד ת1יייס 0גס הההלס למססיס
th1D1bS thSn' וניגס לי הכליה  סטין פה וכליון וסלטיה , ל0ס הכליה 6ין הניכוה !סגיהם סיכלו פד , 
 ט6ויס הכונס וכיי . n'blo nbrn כה פעליו לעדיה טיו עם וסיע שריסיי בער ילין  כן שהריע'ע.
 ס0חגועס לותר טיירק פו , כלתי כדור פסודכם הקודמות המן יהיחוח 0יו tSib ob פפגי וטסיפ
nbr~66!י0 לסידפוה שמרוגם הי . o)nb ל6 , הפקרת נכה  טיעס לפיוח 

~ps)t 
  ריסון 3ס

 קירס onip כיה ו)5 )"עו)יהיי, סהה)ס 8'ן גלמי ר5טון מניע משגי )הס הכליה  5'ן ntPllfiמת"י  ו6תרוןי
 זס ב%13 ויולהו הסס ער 0פ!דיס ס3נ"ח (otPb הכנין וכן . שפרוה ל6 סתקריס מן בפין  8)6קנח
 %סר %11ה . הכליס tnS)S חס הצק 6הל  מפי תצק hin~a בכה bin)o בנכ"ס תחוייב טוס ו0 סור5הר
 נגוס ידענו גטככר הטי4סוף, יבור ע! כחס ל% ז0 61תרגו , הגוכריס דבריו 63הריה  ט!וס גוס 3עלד3ר
 יוהר, להההכס ורגו 0טילוסיטי כעיון 0הכתיס 6!1 טג,ס לסריגיה רק , הי6 037 כי רעהו יכתדגנרט
 מס מיגו כהרי , נס עתון ל5 פסהיס תגיי סיוט כס 3כ6ן המכר !שעסיס רשוי סיס לD)tbl 6 .ע"כ
 pto זביי בעפרו י"פ סיוון כן 5תר יורט יכן סעו היתן תיוו התלך טכקט וכפו זולהו, דברי כתססרוק
 סרלג,נ יל" סכור סכן וכי .  וכו' זו!הך תדריי זוכר ט6ה0 תתה פוכהק כו6 6תגס וכי זכרה 6טרטוס
גטטי

~DQD 
 להגיי י' טרק ת!התוהיו

 3זנע טיה1ייב , הלס על יסה יהוסס ו!יכתיד  הריססו רכיי 6ר01
 !גייס ו0 על )בניו ו0רג0 . ההבר ברברי כ6ן טהוזכר1 תוסהיס (or ויכטיר , ניתוה הסיח נפלסייחי
 6ך כוי, דריו הקמיו מטר וטוב , היטרקי )תמו טרי עוסה סטד0 ען  r!o המרס כי הנכל פתנודפחנו,
 : ההינף הומן ר") . המזלף : מין טגכ) כטרסיס ר"ג מאישים. ידך: הנם הניס 6סר ההנוטפרוק

ואין
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הכנזרי המישימאמרמפר75
 תכלית להם אין והם הפועל אל תהם האישים יצאו ואיך , הפועל אל יצא לאתכלית
 בכח כי , תכלית אל יניע טספר הנמצאים ולאישים ראשון לחולף כי ס8ק ואין ,סרוב
 שיזציאהו אבל בכח, זה , תכלית לאין עד כפולים אלפים ואלפי אלפים למניתהשכל
 היוצא המנין כך אחר ונמנה הפעל גבול אל שיצא מה אם כי לא, הפועל גבולאל
 , הפועל נבול אל יצא איך תכלית לו שאין וסח , ספק בלא תכלית לו יש הפועלאל
 שאין מה כי ומזה . תכלית אל מניע מספר הנלנל ולסבובי , התחלה לעולם כןאם
 נלנל סבובי כי נדע ואנחנו , מספרי ערך ולא כפל ולא חצי לו אין תכליתלו

 נחמדאוצר
 ט'ג סמינר חחה (ווי) מקהי נ' ג6ן (יס'ס 6ס(ר"ין וחירש קן 4 ט6'ן פספס . הפועל אל יצא לאתכלית
 , וחג)ס קן נקי 6הורו'ת מוס 011 , ;מוסו מ6'( מקד 6'(ו) גי (יקמר ממין )דטח . תכל.ת להם אין והם : )ושכלית
 לחולף כ' ספק ואין : 6ס(ר 6'011

 ראשיי
 ולאישים

 , Itrh1 וסגי ס,מ)ף )כמון ('( וט"ג . מספרהנמצאים
 6וס גו' ס"ה')ו וממת ,הגרן כגורל ,,'ר ילבון 6ד0ז'מ
 ועז מ6ו o(e~hln 6'(' )ג) ומסחם , ס"זמס ;ו' ע))דונ
 בכח כ' : מקטר נ'ג ס"ס מגרלת רס',וו ;ן נסטתס
 5'('ס )טו',ו (טגר1 ("'6 . דברת לברר חוזריושכל
  (6'ן 5ומי'ס לאו גלומר . ו;1' בכח  זה : תכלספג)'

 (1ס  6ין לפולס גי מספר, רנוי לנוס נגול ל0סמסטרות
 אבל : ותכלס קן גלי עוד טויו למוסיף 6ססר כ6ימספר

 פר ג.נ וסויף  (גגי )ומל . הפוען גבול אלושיוציאהו
 ג' . 1ג1' שיצא מה כי : "מסר (6' דגר ,ס חג)ס %4ין
 r7w 'hvt המת 11;) וסת ססט1)ס נג1) 5) (י51מלהר
 : מסק ג4 חנ)'ח' 610 גמלות (6ס(ר מס (ג) nf)xסי(
 )6 תגרת )1 יחס )6 16)1 ד') . 1ט' תכלית לו שא.ןומה
 ורעי ססועל נגול 5ל  r,(h ומקמר שוע), גגו) 6) ,1)6סיס
 מטסם קפיר . התחלה לעולם כן אפ : 0גליס לוסיח

 וגר15 נך טלי1יו1 יסז!רוס וכל , חרוסו סם D'Oמלפולם
 , )גרעו )נ05 וגל סו4ליס ק' )גריו, סג5רן פס  וכלמספל  טפולי גטם . מספר הגלגל ולשכובי :  וג)גיווןגקופסן
 סרי , סחמ)ס גר' מח,וטט'ם  גן טסיו טס5מר ט'כ.ם5ל'כ
 ירך (הל!1 סר' , 1ס1גי סמורך 4מן קלגס ,והסססג)ג)יס
 סר5'ס 1C~h . Dhtt 6' 011 , הכ"ח ג)ת' 'מיס.מ()

 11 ל!)י  5(ר סח,וס1ח (חסיי1ס 6ס  ימלט ל% שנס , סיחם% סנופי  גכ%ן התורס ;%יד ט5פר  5;)טע, דגר' ט))(טוס
 ולס . יסתלפ ליי ספייי ולס לפס, מתילס 5יןסתויטס
  6)יס סרפוו no(ce1 051 פ)י1%פ יום ססס"ר ליס סייסל5
 סה1וט1ה 6)1 סיו ג' Dr1 , מנוכס ס"ס( ()ן,י,ו סה11טס)י')
 6'ן חו1עוח DG')tl (ינץ טז ימ,"1 )6 ומ,16 ;גר6(ר
 , פ)ווס 4 סגים יין פס וגלון  וסלימוס , (OOחכ)ית
 ס;יוויו יסג5'ס ס'וס וטס קדפווית, דטס וולסיג'י.
 051 הג5 רק יחד יספרו ל6 טכתנ,טוס מטהר 61מר1 ,גור

 גיר , פגליס לגמזי  וינוון כליחוס 1ס 5ין 051 סור6מי
 ססתגיגסנסי

 גוס הנעפר ;ל תגוזרי לפזי לסטייר  ורוי ל.
 סקרו: 5ת יקרג יגהר ויו, , לרפואיות  ופטויס טולספיסי

 מ1%ו ין טין ר'ל ומוח. תגייס: טעי  ט5זוסמנורר
 h'h . חצי 4ו אין תכלית 4ו שא.ן מה  כיפויסיס:
 יטיס משן 1",וס הגבת )1 5'1 כסרי , ממוץ כהוי)י;ת
 מס ;גזית )1 :"ין "הר קוהו );סו) 6ס:ר ", וגןח,י1,

השמש
 יהודהקול

 Pb1  צ סרי . וט' ראשון לחולף כי ספקואין
 למספר ירשי מפסטר מהגט טגר%סו פס סירסיס
 סמקי% כי , סת%4וח %ל סיגלית סקיטים כלנו

 טס גפטל מוניל יקרו כטס לכלו רב )כןכמסטר
 ימס . וכמגס כמגס עליי להוסיף ההוסטת ככהסייחו
 %סר ל%יטיס ר"ל , ומ' הנמצאים  ולאישיםטימר
 ומג השבי בכח י. : OnD פר סתלי1%ס Shינה
 סמסטר סל לסוסיף ט%ססל סיס ישמר יסר כיר"ל
 לש , o~DIOn בפטל רק 1ה %'ן , הכליס %יןפר

 סרקך ועי , גג"ח יסיס DDn" למעתיר o)wnטמבל
 : ד' סרק סוף מלמתימיי מסטר בסליסי סרלכ"נסגיהן
 SD3 לשלט סו% ספע) גטן sb ההוnrelnn 6מן סי)" מס 5מנס כי עגיוו . ינו' שיצא מה  אםבי

 גפר מנוכר במקופו סרלכ"נ oSlb . ספק גליהכליה
 פס Sb גטטל זל% כגס לי יהוסף לי טיפס"ר%ימר
 ~ptmp סחי מגה וט וכיקר כתספו; הכליח כטל(סוף
 טבלס%הת

~DDt 
 פספר סגל לסי , סיייס נפל סו%

 חכליס. גפל סוף מ%!1 %הר וכל יפרר, %ס 1ונ %ססוף
 טלסיסיס ססוס0ס גיס גס לו %ין ססתסטרהמגיס
 ממס רב יותר מסטר טיסיה ע) "כ) , משר  5'טדבר
 ססוסיס נזית כס למסטר  טלין מ,ס )ו 1ינ5 ,טהיס
 ובקן , חולית געל גלחי פספר סיסים טל  כלסמגלחי
 ~$isp גלתי הלקיס sp כה בפתרגק טפין לוסהג%ר
 נהליקס איפל% ההגלית ספרר %בל . נפסטרחגליח

 , פמס כממיר וט' מהלוקס גספל יו%כמושנק
 ומה : י' סימן נטטי וט טל סוקריך פס עירהוסף
  ססמ סריסים סיס ר"ל . וט' תכלית לוונאין
 : וינגלהו מסטר בג-ר להכנס יוכל %יך גפ"תגלחי

 suSJS מונגל פספר סק וע'. הגלגללאבובי
 מה כי ומוה : סנס וכד ליהג4ל ססהי! פ1%סגלנ!
  טו0 4 %ין חכליח לו טלין מ; כי י ס)יטיחי5יס טייר הוי ה1ס לכגין סמהייהס יפן ס;תס1כ1'.
 סיעור )ו סיס נוכר ימו" "מנס מסערך , מסטריערך
 וס וו!ח 15 כש) 15 הגי למרוו יגש ועליו ,מונגן

ct)tuon. סגוכי גין כרך  טיט ג"מ1ס יזעט ,;כר 
 לסגים סוחר כסרך סירס נלון לסנוני ססהס)לדל
 גן eb , יבכינים גטיר 1ס ררך מל וטקט ,טמר

)סגתי
 * וכו' השמש גלגל סבוב.  כי : לו וגוימי רייס %ו כליי  כנון מספרי. ערך ו4א יתומי: ל5 ירי  יגבל גויוטיל
 (ttr~c 1מ5;ר שליס, גלתי וכ:  ירין לרטט יותסס  יטבו 1;סו1ט,ת כסג31.ס ג) 5) לג ,חן "? קמררקס
 י הוד( גג) דסיי:ו , ?טס.? ט:-: בה'; גגמו ?י61 נומן ו)נ)1 נימר סייח גב::, רייקו cc~ rnh גלולייותר
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 9ז מהכוזרי המישימאמרמפר

 , קצתם אל קצתם הנלנלים סבוני שאר וכן , הירח טסבובי עשר משנים חלקתשמש
 ובן זה כסו זה ישוב ואיך , קצת תכלית לו שאין במה ואין , זה קצת זהויהיה
 מספר יותר שהוא לומר רוצה , ממנו נדול או טסנו קצת והוא , תכלית לו איןנילו
 מן לפנינו היה אם , אצלנו תכלית לו שאין מה הניע איך ומזה , מספר פחותוע

 יהודהקול
 זה ויהיה : חכ)יח 6) מניע מספר ספץלסטני
 הובס כע) ס) כספקן וט עע הנה . וט' זהקצת
 פ סים מה כ) כי כקמרו , )מע"ס המו"לסגגכ1ח
 bSI , הסקיו כ)) 06 כי הב) "ין כי , כנ )ו יפ")ק
 המנק גדר גי , חקיה )1 סטין )מה הנק )הינהיהבן
 הקמן הסיעור כי , מסיעור נסרן סיעור "0 כי"'נו
 ט0מה1נר רביעיה רטיה 11 והרי ויו'. עזו) 5הסוטר

 היה 1"ס , ההם הה)קיס 6) יפרז מלסמה)קיס
 ט)" מה כמסטר מוגכ) היה )ככנהקנח

 : מרוב 'ספר
 הטמרה הרפיה גנדור זה יגע . וכו' ישובישיך
 (nSD 051 שמרו , הככוח הוכח כע) סםוהכינן

 תמנו וווירוס כמע) חכ)יח גו שין דגרנמחמכהנו
 ן ס"ק כלי ק1דס מהיה ממה פעה הנסקר יהיה ,קרחו

DbV0ט טלין לכר יהיה חכ3יה מטין מסהר י0י 
 נ"ט ונכ,) . וכו' חכ)'ח )ו ס"ין מדגר נ17)הכליח
 ישוב איך ס6מר ווה1 . )מע)ס סוכרפ המורהגדכרי
 הגלנו סג31י מסטר סיהיה ר"3 , 1ט' זה כסוזה

 סעכ"ט . הכירו נ)נ) סכוכי כמסטר , כק"תה6הז
 כן 6מד סב) )ומר 1:6 נריכיס pnip הש)0גסניהו1
 וט יהכן 1"'ן , הכניה הכנהי נעגין הכירו ס)2י)ו

 . ממגו נדו) 16 קמן hlon מה לו טוה.סיביה
 , מכי"ח קטן 15 נדו) כגטה סיהיס !5מרג1 כוהמקמר 1ה1"

 , (ItcS: ,רוח נ"מ יפ מהכירי ניו) כג"ח פג"מרנועם
 כמה וגומר 3דכר כהנו וססהגו כגביר 3)סוגגו 5יך,כי

 והנה . ממנו נוו) סס ימנ6 6טר הקר "'ןט)גדו)הו
 הגיע איך ומזה : המיסית )רבה כיונו זהמיה
 )ר"סונס הסטיה O'b1 11 כין סטין סנור תטומע .'וא'
לטילו

 גס)"
 :מג6 הכה'נס ט1ג עס c)nb גיס",

 כ)) ע) ססקטחו העכיר טס כי ; גיפר הכד)נימהס
c'ntb~ה;,) היה ס,6 , ההקף מנומן 

 0ה1"
 הנה"ח

 וטרפ סרפ גב) הכפחו )מנס Onsl , הטע) 6)ינ6
 מס )ז1גמת , 0כד"ח קדימת !ורך מסני המ:י"1תSb יו," oon 6הד סוס היה ס," itOIOit הנמנ"'ספ"יסי
 1נכג . )עע)ה המ1ו:ריס כדכרי1 העקרים כע)סכתכ
 מה סג) ה,כג1ח מוכח כע) o~Dn ס,;רגו מסכוה
 )הגיע Qh~1 ס"' מטני , חכרה )1 6ין האס )וסיין
 , e~bn 1(,5 סיעמ1ז נכו) Sh ההלה )ו סייןנזכר
ומה

 טנמן"
 )ו "'ן ר5ט1ן ), היה כי :דע להריח )ו

~lab)
tt)ps והמלה Phn הרסיס ומי" . הה)ס )ה 
 כ6הריחס גס כי , וסנף המלה כדנריו טסכמווגרח
 ,ריך חמס עד מניע (or העלס טכ) 1כי1ןג"כ

הברואים
 נהמראהגר

 נוק , גויס ג(( מאייס ז'מ . הגלגלים סבובי שארוכן
 ק!חמ כג1ג )ומן סין וי( , טניס גרטיס לגתי , (מסל"ג
 ססגוגיס משר גדמי . זה קצת זה ויהיה : ק!חס8)

 !זק ו() , !וק (! סקרנת ממספר ;מ1ת,ס סס (גחיסטם
Scnמ16יס , otThnt ()ייח מ") קדוחים ונוסס , חמה מ , 
 שאין במה ואין : 0נויוגיס מן קרח alnincc משרניסיו
 קות ר.ס ס(מ( ססג1ג' ד'מ נקמר 5'ן . קצת תכליתלו

 חג)יח 5'ן ססמ( )סגוגי גס סרי סירם, כנ1גימנסגר
 כסו זה ישוב וא.ך : קות eo~lu במר וקין ,)מסורס

 גדול או ממנו קצת והוא תכלית לו אין ג.לו ובןזה
 (עתו ססקפ1ח :משי (וקמר ע,כ 16מ,1 ר') .טמנו

 יסדי , הגריס ג)הי נ'ג סס חג)יח סגלני גזמןסג)ג)'ס
 ססמ(י'מ

 סקי
 טסם וסייח , חנ)יח גלחי משר סבן 5ח

 סטמס טסקסי e'uh גהקפ1תיו, חג)יח ג)הי נ,ג גוס ג'לגן
 סקלות נ'; ע"ס (גתי זנן , מרוס קש נסס ממ;1גרופיס
 יתכן 1,51 , מכס ממכניס גדו!יס ס"מ( טסתני מסגרת
 זג) , ממזו ספחנה DP1 ממזו סמרוגס OD ס"מ(מיסוס
 ג'ח טיסים 6'6 גי , פויס גו)ס וסר' , ג'ת מחס6הז

 לו שאין טה הגיע איך ומזה : מגירו מג'ת גוו)6מי
 נוס , בחוחיו ג) ממגר סר6ס ספעס . אצלנותכלית
 ס) מוסד וס81 , )דמ1חו 6'6 וקייט סייר ה61סמ1פח
 ייקמר ,t'Phn גס, מורס סייג לע) ס6;.)ו מס 5החסקדמס
 וט נגוח ר') , zr 5הר גוס ת,וס1ת )סיגת ויגו)~ן(ר
 ומ!6 חג)יח ססג)חי מטהר , חנ)יח גרתי וט טור6מר
 גטווג ('מ,6 'חין 1)6 (5'5 מ1ז'ס ה:) טנק ,'חן

 סקוס) גדר 5) סי," במקהי , )ו חמיה ג)חי יג1ידגיהן
 11 )סקדמס כקבס הו5 55 וסמ1לס . nfh )ו י(ע'נ
 (otfieln (olht הבגגות הנגח גק) וסה;יד . מיגגר5(
 (olh !ורך 61'ן , oc) ג;יר1(וו )עיין סיה1ד מפערגפ'ס
 6'ט' מבר יתגבר ומעתם . גוס ממסוקת (6,ן מבהרסג;
 נמסגיס (סם , ofnnit וגסמס מטיס );נים סנמ!5יסממין
 6טר מסמיניס 5מד )ג) ר5ט1ן ים סע'ג , וח1)ד1חסגורעם
 1th('P נחסנו (גן תקמר (6י)ו , ;);ניו מ";ר ט)ז)6
 משיטיס 6פ 6'ג סרי , והמיס כבטיח גבי טד מוסוט

 טד ;ניסם ו);מ ();,ימס שתן );) סורגו );ניווסנמ,6יס
 סרגני סמון מ;) 5הד הסר 6)1 כריג )גע) ,6מר . קןגבי

 גג מס) במוח 15 בנוח מן ז1י מפיס 6י 6)4 );גיסיקוס
 , ספרנינו סוו)ריס סמון ג) th)nto , ()חינו מס6י;'ס8מו
 , 5הד ג;) כמביס טפטפה ומסק סיס גי , )6 שיימרע"כ
 (otcth !ריגיס חסית הגבחי ~oliP מסמון mlh ג)6'כ

 , גמע) חסית גע) ג)תי ססון'ח סר' , )ח1)דחסס)ן,',1
 סמדס )גזר י1!5 סיס )5 מס5י(יס 81מד 6הד יג,מב"ר
 11'ט . ר61,ס טostho 1,6 ומ!16 6נס מגגכם זכרויק גג,! ~'oir1 ט6'6 ומדהר . טבוניו תגרת ג)הי טור11)ת

איך
 גוחן והדין , מסטר הנפיה עד מניע1ח חה)1הי1היהיו
 P?. , הקימנו ק"סר ככ"שהן סחחלח להניע זה נעטר וע'ך , )פעו רונסון "ין ר"ס1ן ה,ה )עולסשיהיה
 6 ס"ין מס טיניע כ""קרוח זה הים "יך הנכהי; הו" "~or  ללרון פיסייפפ  יפן  פפיר,  טווס 1"ת,ימנה

הכנ.פ
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הכוזרי המישימאמרמפר80
 לדבר יהיה וכאשר , אלינו המספר הניע איך למספרם תכלית שאין מההברואים
 צריך מהאישים אהד כל יהיה כן איננו ואם , תחלה מבלי לו אפשר איהנלה

 : איש ימצא ולא , תכלית להם אין לפניו אישים למציאות להמתיןבמציאותו
 ושתיהם , ומנוחה מתנועה נמלם איננו והגוף , גוף הוא כי , חדש העולם בפרק

 מבלי חדש עליו והבא , זה בעקב זה באים , עליו מתחדשיםמקרים
 ושניהם , נעדר היה לא קדמון היה אם כי , הדש והחולף , בואו בעבורספק

חדשים
 נחמדאתר

 )ודייו (~eth 6נו מקין ג)ומר , אלינו המספר הגיעאן
 ר') . תכלה לדבר יהיה וכאשר : מס:מ,5.ס סידותסמ,ן

 שהן גירז 6הרוויס :סם סרגם שסיס e'hl1 115 עג'ססרי
o~f)tla, הד נ) סיס ט")'ג , סהה)ס מג). )1 בפטר 6י" 
 הכיה גבהי 6יטיס טטגרו טד )המהין ניע )היווכ:1)ד
 , ג,ח מגור כפוט) )נגד) סי,h'h 15 סוס ומלהר ,);,י1

 : (D'lr ,ממיס וסרי , 5י: OIG נמק סיס ,"6'כ
 ג(רק סקדמ1ה ג?)1 6הר . וכו' חרש העולם !נפרק

 , הידומו נהכ6ר בתמים ודקי , כסופה וטמסני
 קימון (חיי 55 ::6מר למנע, 1סהןוס סיומיה ג.ןסכין
 סו5מר ג) )::'1 )הטג'ר ומוט )5 סכ'1 , מהור: 6':וע;'1
 סהו;ריס מקדמכןגיס

 וסו"
 . נוס )ה115הו יסגנן 6ת 'נמר

 ה;1ךמ'ס 3מ6מי'ס )פ,'1 סקד'ס 5פר גן' כמגר שיטחג'
 קננת ר') תגהי, ומטמר מלריס nhfit עם קורן6'ן

 גפ' סנ,כר סטגין וט ומגס . סמוקריס מוסתי )פוס ,מתורס
 פזם 64תר , סתו3ריס גטה ע*ו פ' כלחסון ממורס וערווט
 לספר סס 4נ6 6101 , ט3סס וסעוכ סמוק o)ihידרך

 פלט 63מתה נריכיס טסם דרכם ע'פ טס וטפר ,רכריסס
 6תר וס ככeh 61" תכלס לו טלין ממס ס6מד .סקדתוה
 כגר פין סג' ממודם, מקרס פכ3 סגי סקר, זססור
 מתמפת כפחד סנרגס מס ר') , סתוהסיס מן נעולםגתנ6
 טקס 56לס וסטנם , ומקרס מענם מחוכר יס6 טל6 ,המיס
 ומסת , ה1ק סוס )סס ג6ע מקן קט,וח 1ק1דות ר') ,שרי'
 6)1 הלקיט סיככת לפי , :כעולס כמוהפי0 כ3יתרככו
 וס(ה;1חס ס51ח 1כסרעגס , סמ1רגגיס '(ת,1 גוס 1סויגוקס
 . ומקרס מעלס מזרגג סומקך ג;) קמרו ע"ג , ממקרסס'6

 ונס סמ1רס עטורת 5) סרניט ספק גשי סכת טסוממגר
 סו5מריס שות )ג'ו סיגיו עג'; , פיד. oiu ממרמיזי6יוו
 : וס ()פזי גייק טסייס מס ט) סמיגהו ועיקר , גמו1גרגוס

 נפטן ונס , ועגה סחופו סמקייס ")1 י') . חרשוהחולף
 סיכן h'h (ס טוי 6מר 1ס גגה ט"ף , סג' ססקדמסע)

 סג6'ס סמ;וייס י') . חדשים ושניהם : מהיהכגנחי

 יהודהקול
ntSsהכרוצינו מן )"נינו היה טקס ר") , לענו 
 צינו, סמסטר הניע 6יך ,מסטרם הכניח טליןמה
 רו5יג4 לנהגו כשר הכה )דגר יהיה ושסרהצי)
 מהפסיס, 6הך כ) יהיה כן "ינה 06 כהרי ,ההנס מכיי )ו bh~1 6י , פיוס עומד עמו טה שנו63טר
 ריככה כי . ימצא ולא : וכו' )המחין כמשוהוסריך
 וגן , כס הלוי מ,,16ה1 "סר ככה 3מזרגח ",)hlo1 ה)* הפיסיו מן ")יו הקון? וגן hlo'( (hitoיוכ)
 Db(t "ך . )עלט והן) העורו ט) יער הו"נס ס)* מני"והו כסכנה סר6סיח ומהעזר , הכניח כ"יעד YPTP מדמום ע"י ct)1lnh ונסיע הוך t'hSמקיט
 ש תמאס )ה שין וההרס , )שיו ר6"1ן "ין ר6ט1ן )ומיה כי :"מנס י7עג1 , הת:י"וח 6) י1נ6 ר6'גוה1משר

 : כמדבר מניסחו היי nib~lpשמנס

 החדוש ottp בפרק

o~lpnנמשח מעטו דכר )קיים63 * העורס קדמות סיעפו )"י כ1 סינוס)מה הקתלי נטרק הקדימו קמרי . וט' חרש 
~fo 
 ט יט 610 מגס ,

 המורע והכירו , ה"מוליס המ7נריס ירכימטס
 הרגיע; הירך . כקמרו , עמו וסוכרו ע"ד פ'נר6טון
 ומקרה Oirn מורככ כ)1 סהע1)סקמרו

 ימקש 1)"
 כ)ג4 וממקריס , מקריס 16 ממקרס O'DSPDענס

 ש מהשט )הס הגוץ הע"ס טיליה יתמיינ ,ממו7טיס
 , מה71ט הו6 מהם ימרס hsl )מה1ךסיס ממוכר כ)כי
obכן OSIDO 16 "ומר יקמל ו6ס . ממונס 3כ))ו 

 ה"'ס סתההוסיס הס והמקריס מהודה שחיהענס
 גן 06 קמרו , הכניה bS ") זה סור "מר זהעוניו
 ככר ויה , )סס הכיה 5ין ממ71טיס טיסיויההייכ

 והטור טכ7יכיprn~ 0 בו" הורך ונס . טקרטמוה,יסטוגליס
 נערס סטינו מה ") ינסרכו סקזמ1ה ס)ם מזרך כוס ק3)ו וככר , מוסח הטג1סו טרכיס עז , osibחכהס
 טלל והטניה . טקר הקמר, סור 5הר הקמי 613 נד ע) היפיח פ ט"ין טמס מהס ה5הח . ריאיוןמגעיי
 ובו" , המקריס מן למקרס יכחיסנו הע"ס נקדמוח השמר דינט ונע) . מהוססמנןה

 הככוכיון הרועה
 גר נמשח 6טר DDDfinfi ,ס tSSb סיס קוס , שסיח 1)6 הוה כעי הסגוגיח טהחגועס ימט1כס6ריססו
 ננס יקמר וכן . כסכ1כ מתהיט( סטי )ל'6 מהדס נגחי ע) זה סור 6מר וס (etb סהס ושמל , wsonw ירמישו )" דיננו כע) 5טר המקריס סקל מדוס כקיוט )גו הוע)ח וקין , נטמן וו" סוס כגחי סרחכחוועס
 הנס , סממ1זסיס המקריס מן מקרה ממין טשנה הג)נ) המעה ר") , כמכוכיה ההכעס והיק )כדולמקרס
 הים cb ו"מגס , ממקריו כו טה"מיגו ומה הפרזי טה51 העכס ר") והמקרס, הע,ס גגח' מ1ה( נמנחח6ץ * הו6 הילך זה כע) קכ)ס "סר הט)'סיח והסקדמס . מווטו 1יג51ר ע)יו טיהקר )ריך )גוי blOOממקרה
 סר6טו הממר טיוח נמוטה טיהכ5ר נריך , דמנו 3ע) רמוסה סגי6ר מס כפי וגורס מהמר מ1רככנסס

 סו1ח הר"סוגסוסטלס
~DIIDD) 
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 והחדושים לחדושים, קדם לא כי , חדש הוא החדושים מן נמלט שאיננו ומה ,הרשים
 חדש: הוא כן אםחדשים,

 עת בלי לטתחדש אפשר אי כי , שתחדשהו סכה בלי למתחדש אפשר אי נפרק
 פת סכלערי , בעתו והתיחדו ואחריו לפניו בו לקבוע יתכן , בושיתיחד

 : מיהד אל טצריך שלאמריו ומהשלפניו
 צריך היה חדש היה אם כי , סר( )ג"6 "יחלוף לא קדטון קיים האלהים דפרק

 שיניע עד , יובן ולא , תכלית לו שאין טה אל טשתלשל וזה , מחדשאל
 : טבקשים אנחנו אשר והוא הראשון הוא , קדמון מחדשאל

 יהורהשי
 t'Dhn הו6 לק , מקריו וטין הטרזי מעששמונת
 מסכרי 5עס"כ , ופרס מהמר מור;כ מהנסס ;פקגב'

 במקלס ההקירה מקרך עכרו עביו ונביוכחרס
 הריסון וסההמר , הדומו ט,כן5ר עד הכג1כיססהנ1עה
 הנוח ג'( סימן עגי:ס ניקרתו למבכר ר.רהס1:סוהפרס
 3סו) עם prn) stth1 הו5 נס ויצטרך .אפסי1ח

 : סקיד0 כסרק סקטור הזרך ע)סכגשה

 ח' מציאות בפרק

 שתחרשהו סבה בלי למתחרש אפשראי
 ייכה נגר וגו'. למתחדש אפשר איכי
 המיכריס דרך כי ע"6 ס' גר6ס1ן המורס סכה3מס

 ההקייט מהוןס ססע1לס וכטההקייס , מהוססהש"ס כי גמ1פהיהס סדין 1!פכ1ק הקדמוהיססנסקז'ס

 ר5י1ח יכי15 כן וקהל , הדס עוסה )ו סיס ספק3)"
 5הך 3הי1ה1 יקיימו כן 5הר , 5חן ההו6 טסשטהע)

 כזכר היס11ע"!יס מן מזכר כ) דרך or . גוףס5יג1
 דרגו 5סר מ15מת:ו )הס המהקיט וכן , מעניןמ,ס

 כקרס וסק7מוהיהס ל6'וחיסDlb 0(' 6מ:0 .ירכ'סס
 5ך ה!1קיס, הס ק7מוהו ככעו) 16 העורסחדול
 ונחזרו סעופי ה17ס קיום ג)0 "ח sswoסענין
 מזרך or סטחג)חי וכלסר . גמ61 סהכור6יח6מח
 , סירוהק ,ו ור16י , מ6ן נזו) ריחוק ממוו גססילמקה

פרק
 נחמדאוצר

 מדורס ס5מיס ו') . נמלט שאינו ומה :שאגויס
 מיפ ממקרס ו6ס , למקרס ,ייגין סע'ג מקמר ,סוגיתי
 פסיי כע"ס ר') . לחדוש.ם קדם לא כי : הדפס מסנס
 גוס סוייר )6 יי , מך(י0 כסס )מקריס מטקס קרס!6
OIOגלי olpn , משרייס ;סס ססהזוסיס ומקהי o~cvn 

 : מיס ס61נס
 סמזגמפ גטשופ סרן גוס גס . וגו' אפשר אי גמרק

 ,ומן 6ע וט ס56 ס'וח ועט , ס('י מ,י5וה )ג6ימורו * חיפ וססו6 קדע1ן כטקס hr'1 (גי5ר1טהר
 פי ג6ן עיט 611י מוס טהעו)ס סנתג,י ;מעתרל),
 swl~Sn וטס )5 , טרמו 5ח טפס דגר 5ין גי ,טהזסו
 גלי לטתחרש א-א דרגם: )פי גוס סמיגריסרעת
 סבלי : 15ה1 ממוס גורל מנקי ר') שתחדשהו.סבה
 ,ס תפני )6 סס'6 געס סוהמזס גומי . בו שיתיחרעת
 )1)6 רוקק, סומן וט ט) 15ה1 ימד ומי , וט )5הר1)6

 גמויס ג'ג וס51 . מגמס1 נויח נסי טוגו סמכיםגורלו
ilrh1:'הפט' גורן ט'ו פ : 

 קיים סוס ש)0 ג1ר6 . קדמון p:,? האלהים דפרק
 חדש היה אם כי : קומתן סו" "ן ,ו יקריהוין

 דגר, );) קזמ1ן גורף גגן סיס )ומר חמלן 05 גימר .וגו'
 ס)6 , מחרט 5! ומהזם מהים 6) ,רין סס61 הקמימס
 קדמון 5חד 6! כהגיע וט'ג , פ:),ס ג)הי וט פסה!;)6'5
 סמ,י"ות, ממתייג ר') קי1Dh~ 0 ומס , ")סיעוסוף
 נחפן י151 סמ1י"1תוהט t1CthI ס0 ג)המ1'5וח miuס"1ו01
 hn~tu סה61 ונמו , כר !6 י'! , 'מקף 1)6 .סגורן
 : ,ס סלמי נפרק כו6 סטחיז SD ),1מ קיומי o)lh1 ,6מרינ6

פרק כעוקף הדים ע) מנפה blon סיהטכו מה כ)כי
 "מרו עד , וא' ru~ מופה וקינו סססקוהיסינ1הו
 מני15ת עקה )גנה הקזמס (rnP 5יך , כך סטטוס כפה טסע:יןוקמר

 פ' abt~n 6"כ ויהיס , הכורני
 )6  התהדסו גרמן סמחה7ס ההיחד1ח מנך ס' מנ'"1ח )כרר !ו )קח ההכר וסנה . ע"כ 1ט', טמסאק
 כון )סחה7ס ומן ווכח (מן )ו יימך מי כן 1"ס , olnun כג) )הההזס ר15י היוהו עס , ~הריו 1)6)טנינ
 3% סגרונר, סההיהזוח ,זלך . בו 3הל 5סר כומן טונו הממרס 6)היס ניד 06 כי וה 6ין מסקכב'

 : סממ'פי נזקך ע"י פ' כריסון המורס טגחכ ODD עגמה 'זעה ה)6סמזנר'ס
 אתברך קישתו דפרק

 גן 6מר טמרי מכחוד, ע! מטמע1הו 5ין יחווה )6 המר מס . וט' יחלוף לא קדמון קייםהאלדים

יכ"
 SD 15!' מזמטו רק , ינקוף )6 גנתי D'~Shn כקמרו , נפרז טרק ,ס ע)

~Slno 
 פור גלינו ,

 6 ים oh סהו6 המהזם ע) בי"סס תייגו כי . 1ט' משתלשל וזה : כגוסה "fnhS וגן , סיטו כרח)6
C1nDoh 6 מהזם )ו יט ו6ס , 1:61הו 6!' זה ממזם ,ו 6ין ו6ס ,' 5ין( נסור ilh~Sn ,מעין 16ז1חיו ע wn)hc 
 סהפה!ט)ות הטב) יככhSa (1 ר") . וע' יובן ולא : הגיח )6 5ן מלהנס) הטלקס ע:'1 ופיס ,כנארח
 ס5מנעיים O(otsPI כי , מחהזס טוס )מ61 היה )6 61"כ רדון מכיס סיע )6 גן chn , הכניה )6יןכעחזסיס

 : הכלח !! ס6.ן )מה ר5ס1ן 51'ן ן הרטון מגח וקהי גטעו)הס כמס6'ן
פרק 8ן ס"ה[ הבוזרי]ספר
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הכוזרי המישומאמךספר55
 ממט התרחק דקדטות לו שנתקיים טה גי , יהלזף לא נצחי האלהים הפרק

 אל צריך ההדש שהעדר כמו , סבה אל צריך הנעדר חדוש כי ,ההעדר
 , דמיון ואין לו הפך ואין , הפכו טחמת אך עצטו מחמת הדבר יעדר לא כי ,שבח
 יתואר( )ג"6 "יסופר לא אחד( והוא )ג"6 הוא הוא פנים בכל לו דומה שהוא מחכי

 בבר זה( )ג"6 "כי , קדמון שיהיה כן גם יתכן לא המעדיר ההפך אבל ,בשנים
 עלול הוא אמנם חדש כל כי , חדש שיהיה יתכן ולא . מציאותו קדמותושבארה

 : עלתו העלול יעדיר והיאך , הזחלקדמון
 מן נמלם ששיננו ומה , מחדושים נטלפ איננו הגוף כי , גוף איננו האלהים יפרק

 בטף עטידתו הסקיה כי , מקרח שיקרחו השקר ונק , חרש הואההדושים
הנושא

 נהמראוצר
 חדוש כי : )עו קיים ר') . נצח' האלחים הפרק

 ספמויס טדגר כפו יקומר וט'. כטו וט'הנעיי
 יופז )6 גן ערמו ע1סס יגר סיין , מטרמו יסמדט65

 סחטת דבר יעדר לא ני : סמפסיזו O)D פנסישממורס
 סמורגג יגר טנ) יוגרס טפו גסו . הפכו מהטת אךעצמו
 , מסיי יוסי ופסדו דגריס מיוסר סמורגג סי זג) ,יפסד
 nnDfl ומפט יסוזוס מלרגעי טמורגגים וסייס סמישמו

 סוסמירז פממס !ירודס סוס , ג'ל מרוהועח ולהדס ,ופורס
 וג) , רו6יס 6פ ימי מפכר יופר פילוים רגיס סיגיםשו
 ופירס ממומר 6!י)1 מוליג סג) עי )מגירו מתעי5תד
 6י כקדמונים )ןסס וסגוגגיס סג)נמס סח גמו ,שמ
 6!סר, וספסדס קורס טסן "סמ1מר מממס )ו)מ קימטשסר
 הפך ואין : טוס 6)פיס סיס 6מר סף) )זעם h'~Qחמו
 6100 מס )ל') סמ,י16ת ממדייג גי ג6מלו fPia,,ייון 410 6' פלק טס נמוק ממורס ירכרי ונס . וטיק ואין6

 ועשת , כון 1)6 ז1מס )6 ג)) 0סויוס גו שטל 6'קומו,(
 מפגמו חון יגר ממזו יטז4 )6 %ר , סגמורס ס!ס,טומוט

 )6 כגמורם ספסיסוס סמממס גי6ר סוס . ש'כ , גל)יו סססהפ1ת 6'ן ין 6ם , ,ד מג) וססגס 0ט)ס ונעזרפפיוו
 סייס מנד "1 רק יגיס )6 מספן omhn , 0יך גותצייר
 י1%:ס CJD1 ס"ס טס61 ומקמר , מגסו מנד 6ו סגושעגעיס

 גיער 6טר גבי % דמיין "ין ולוקס . סספן ט יפוייי65
 סגר) סוס גני ,י גג) זומים ססס סמ6מל ס61 ,יפגר
 סגי) ג6ן קין פ6מר , 6מר וסג) סו6 ס61 בר'ושכמונס
 סטר מכר )6 גטמיי0 גדנריס סגד) גו יכוייר 6סרפפמר
S~)vetגייר 5סל" S1)eo ההפך אגל : לומנייס גזגליס 
 6100 )יגר דמיון יסק ס)6 וגרן גיפר . זט'חמערר
 מסקן hotn 'סק )6 גן נמו 0ש , ספן פ פיסל OA1קדמן
 , קדמון סמעזיי (0 יכיס 6'6 גי , ספטזיר יסוך ממיי4ת
 סמ,י16ס ממוייג 6101 יחגלך מ)י16ש קרמ1ח כסנטר נגרגי
 יתכן ולא : כמורד גסס גמיוגר , ססויוה גו קטר61'

 חדש כל כי : ממסוס 610 סמעחר וט ל') . חרשמגיהיה
 QSh'(1 טס61 סקימון וט מן ,פע) י') . חזה לקרטוןעלוץ

 : 16ת1 ססועל 6ת 0גפע) יסדיר 61יך ,יחכרך
 מתמרטים מקריים . 1כ1' החדוש.ם מן נטלם אינו 1פרק

 שיקרתן השקר ומן : כס'נ וכגנדוכר , וס גטקנוט
 סמדוס 6י')ו מקיף גסוס 'הו"ו )6 'הג' ספל ל') .סקרה

 1ס51יס מתגייס Q)'h וסרחון סהגמ0 גמו , גיסמסו6י1ח

 כ1מ61'ט מררנה ג) חכוים גטי נזחי הי"ו גי ,שיי
o~Sb)קיומו ר') . עמידתו המקרה כי : גע1מוחו : 

והסקרה

 יוערהקול
 יתברך נצחיותו הפרק

 ו60)סיס וכו'. הקדשות לו שנתקיים מה3י
 חדוש כי : הק71ס נטרק אכי"ר כמוקדמון

 הקדמות )ו סנהק"ס אמס כסק7מס )ג6ר רוס .1כ1'
  כמידם הטס ס)7 כ' וטמר . מעדר ממנוסתרמק
 510 , גמ61 ליס מס וכהעיר , נעזר צ'ייסמס

ODl'fiהזיר יערר )6 כ' , סכה 6) )ריפים סגיהם 
 כן וע) , )מהמדל מערמו 'וכ) ס)6 כמו ערמומהמח
 b'b , העזרו ע3 חטנח 6סר הנס מהקדמון ר16'0'ס
 סטך % 6,ן וסר' , שכו מהמת o1o1 מעדרוידומה
bstכזור , דמיון o~lno ט)'טין עיון סוף 6' %' כטוי 

 י3), המניוח כו b"b סמ1י016 המע"נ גיכקמרו
 o(o~ln הטסיסו0 כקו ו0 וע)ח , סטך 1)6 דומם)6
 ויעדר ממיוו מעגמו מון זכר DD(1 יעריף )66סר
 כ)), 13 הסח0"וח 6'ן 6"כ , )ז מב) ורנסנסהכה
 כי כקמרו , דמיון )ו הין המנר כוכים וכה .ע"כ
 . וט' הוא הוא פנים בכל לו דומה ויהואטה
orlכמגרוס וכענד) סטר71 סכה סו6 המומר כי 

 כמוסו 6מר מלוכן מחצף ה6ה7 הנן שין ,ס17מוס
 b'oD סנוס6 יטע) ו% , bnun כמנמר %ד 06כי

 Anb ))וגן PPnn כקו סיס שויר טורח ספוגןוישר
Sthloככורם העגין ק . כמדרנוחי1 3ו הקוף וקין 
 טמ, eht 6מז ויה 610 סו6 יסיע )ד מכן )ודומס "מי ייכמס 6י)ו , ס"1 טיהכ6ר כמו נוף סחיטית'
 , ממעזיר סו5 הו6 שטך סיסים b(b יהר )6וב"כ
 )6 1ה:ה מדט, 16 קזמון טפס 06 ימנע )6וגס
 מ1י16חו קומ1ח סהכ6ר ככר  6,ד1סיו פלפרגריס  סיעי סיליס 1ס o)nh לי  קרטין, היותימכן
 % שין 3מה ohl , נעזר )" onSIttt ריגוזםגלל

 נס . טיש כמס 'עדירסו 6יך , מערירו ~bsמכלית
 : וט' מ7ט כן כי מוט המעדיר היניס יש1א
 נגבר ואיננו , מקרה יקוהו 41א גוף שאינו 1פרק

 : תכלית בעל בלתי כתואבל

 חרש. דצא החדושים מן נמלט שאיננוכקץ
 , קדמון טסו6 7' כטרק )7עח ntbloוככר

 , סנמנוס מן גוס סיס מס סמורם מטעם כחכוו נ'מס'
 נס כחמור נוף 6'1)1 ו6ס , המקריס פס" ס" סגי כי . תו' מקרה שיש-הו השקר ומן : פסשץ

ממקריס
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 88 מב הכודף חמישי טעמיספר

 ננבל איננו יתברך והאלהים , עליו נשוא אהילו הולך לנוף מעולל והסקיה ,ומושא
 : הנוף מחנאי זה כי אחר, מבלתי בצר מתיחד ולא( )ג"6"ואיננו

 התבאר כי , דבר מידיעתו יסלם ולא ונדול קמן דבר כל יודע האלהים זפרק
 יהשר אם ישמע הלא אזן הנוטע שאמר במו , ותקנו וסדרו הכל בראשהוא

 : כליותי קנית אתה כי ואמר , ממך ימשיך לא חשך נם ואמר , יביפ הלאעין
 נתקיימת כן אם , והיכולת החכמה לו נתקיימה כבר כי , חי יתברך האלהים חפרק

 יהורהקול
 ~oth %ס רנלס. )כף מ"מ נו מנ16 )6המקריס
 וכדרך מיסריו, כמטת סנוף מקרי sp הו6חוק
 wtba גזברו חורה מפנה 3חה)ח כרמכ"ס טכח3וס
 סר6יס "'ן אתוס . הנוף מ"1רעוח )ו יזרעו bStנוף
nbr~היותו יה' גו )סחתין נסג טר15י מה מכירה 
 כהכמס כענין 1 ס0ג)ייס מן 6ף ממקריס מג)קי

 מדרנ1ח וב! כג"ח יחנרך )היוהו כי , הסכלי!סרטן
 )סוס "))DI~D 1 "ין , 3ע1מוסו )כן)וחסית51יס
 : כע!מ1חו הכ) כ1)) הים )6 ס"א , עליו (hla*קרס

 3ר6טון המורס כמזמר . לגוף מעוללוהפקרה
 מן היגיס סני 6 יט סכעי גסס כ) כי ע"נערק

 ופקריס , ההמר 1SD יטינוסו מקריס ,כמקריס
 . ע"כ ונמנץ, הפיס גהמהון כורחו מנד'סיגוהו
 ננוף תעו)) שמרו ירתוו סר6טון ממין ט"ואופסר
 ;טו6 כקמרו כלו' סמין כיגריו וכ)) , כמריוסול
 מתיהר ולא נגבל אינ% )תברך והאלהים :ע)'ו
 כמכו"ר נקט, כע"י טכת)"כיס )טיעחו ;תסך זהזפ/

 דבר טכ) )6מר זכרו 1!7ק כן וע) , ג' סימןנרתעי
 וט נכו) 6) ומתימז וגב) 610 לק כג"ח גהוס6ין
 ס61י) , נוף ה61 סרי , יתכרך סכ1ר6 מ6ח )ואפד
 נד כשחי גנך ומתייהד מונכ) מכמס המשכיסוגס
 ית' 0י1חו ע) הורס שוס . ס,כרוו גמ1 נטמייססוס
 )% ויט , טסוכיח כמו נוף n)tba מס תנךגמ"ח
 3טיעהו השמו שנכות הונח כע, מדכרי בוכיו!6

 ומטך orst , ל"ו סימוד כסער , נסתייםסהמ)"כיס
 6סר וכ) , חכירת )ו יט מוש) טכ) ט"ו מסקלמרו

 פמוגר: חג)יח )ויט

 דבר יתברך טיריעתו יכתר של8 זפרק

 ממורס עטם 11 ר6יס ממות . וכו' התבארכי
 ככס ע) דגריס )גו קימו וכגר וגו'. 6וןייפע 1D5D וט )"סוק "וחס וסמך , י"" ט'בסייטי

 דוד ס6מר טמ0 ויר"ם כקמרו , י"6 סימןגס)'טי
 ט"מר מס וכ) וגו' 1rh הוושע החמנהשטענה
 ס"מר ומס . ע"כ , וכו' ותדע הקרחני ס'גמומור
 סממרייס סטלטיס 6) כו מכוון 1nPb , וט הסךנס

 מעי;' נעלמו)6

 נחמדחשר
 גפפר . ~וף מעוללממקרח

~ao 
 : 41% שפריס ע6ץ

 יתבוך ואלהים : ממנו אוז 6יע יקומר . אחויושלך
 גגנו חג)יס בסי כס61 טמ6מר וגו'. טת'חר ולא נגבלאיננו
 וגנדור גנוסר פסיהוד, קיוו וגס , 'mlw ;) ע"ח טי61יטיס מ% 1)6 סנסמיס מקרי מנד )6 גגו), )1 6ין 0מדרנ1תוגג)
 סמפעיס טסט ;סו וט גלופן 16 גזר טסות )ומי1016
titehע5נ וג) , טכסיס טסט נמס 1גג),ס טס 0רוהמיס 
 גטקס ע)חו מגיו תינו 6ג) (חהס'1 ומס ע,עו וק מגור6יו1
 ונגר . 0טיפסוסיס כיעס 1סו6 , מעו)) (יו6 ידיטהומלגז
 סמם גס nw(ot~h )ומי ז' ממקמר נ' נתימן מחגרסדקית
 גבע ספי),סו"יס יסח וסגיך סדקית, 0יסויייס סגופיםמן
 מץ מיסוי גטטר ס)גג1ס מוגם גט) דגרי ורשן דיך ,0מ6
 6 יט 6סי וס) , סוויפ )ו ים מוגג) ס;) ין גסכלאיו

 : מהנגרהגויס
 יפ )ספ סיבן 610 וכנס . הכל ברא שהוא זפרק

 !פמפ נונע ינם גג) טויסס כמופיעוסע,1מ1ת
 מריס 610 0ג5ין טגיפטיס תקטן עז סר6ט1ן PO(~s פןסג)

 ספנתם .וסוף וניייסס ג6גריסס 1סזורס סקווס ע)וסגינם
 ן יגועכן רומם הוסף יכ0)1ן פיך חוחים וכמ'( , משי6וה0

 שאסר כמה : ממוס !תטפס (6'ן גידיטס סגן בידעונדין
 וגגי . יניס הלא עי, היוצר ישמק הלא אוןהנוסע
 ס0ו5 מס טס גפירו(פ 161מ11 י'6 סימן נטויתי גוסמזוגי
 'ס' 6)ע גטכן n~hlo 1(6'ן , ;נזון )סמה סגינן מן )ג6ייו הלמר ()6 גגד' ממן יהטין )6 חסן ונס סימי ומס .די
 סגו 01ווהוי וח1מר' נ1סמ 610 60מ,ס , 116( גמט(סיק וס (6'ן 6מי )כן , היו ס15ר 6100 גסו 6מ1ע' 'ז' ע)וק
 וסח סמ1מ ררך וק לספליט יכו) וקעו ממופי גגוןנמילצ
 ג6'6 גרותו ו)פ:'ס )סנ' וג)'1 טסמוח ומהמת , סחטמטגן
 נסס ath ט) 0טס)יס ס16ר ונישי ומסילס קנס סו1עסש 6פר ס15ד ורן )6 06 , 0ר16ס סרנכם טמר ממגגסמוכן
 ו"ו)מ , ממוח ורידי וממ"מטיס ו)ימהפיו בעין דו7עלדיס
 קנית אתה כי : דשך זריך טוס 1hwt )6 י"נרןגטרי1
 ית' סכ61 ומלהר , וקין (מיס קוום מנטפן , גי5ס .כליותי
 מסע (osu טפן גודלי פיטי0ס ופיטי סרעיסס ג) ויליגר6

 : וגרו) קמן דגר(1ס
 סוסיהן סיע טס גרמי . וגו' יתברר האלהים חפרק

 ומיכולת סמכ%ס לו תסקךימס נרהיט פכםיויפסו
ו0(יט6

 כנסוחנו לא אך יתבוך חשש חפרק
 נ3ורהו יד 5)ס כ) ו6ח העולס "ח ממדה מניפוח התכהנו 3מה וכף. ההכמה לו נתקיימה ככרכ4

nngDשרק סהכ"ר ועוד . 1גךעח כהנחם כהכתם ovlp~ 
 , וכו' וגדו) קטן זכר כ) 711ע יהגרך סכו"
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הפזרי חמישימאטרמפר84
 השבל ענינה חיות אבל , ובתנועה בהרנשה הננדרת בחיותנו לא אך , ההיות6

 : היא והוא הוא והיא ,הנמור
 קודם או , העדרו או הפכו שיבא באפשר סטנו הבא כל כי , חפץ האלהים םמרק

 שלא אפשר ואי , שוה הענינים שני על ויכלתו , אחריו או בו אשרהעת
 שיאמר( )ג"6 "לומר לאוסר ויש האחר. מבלתי מהם אחד אל היכולת ישיב חפץיהיח

 נחסדאוצר
 5נו מס מייד געון חיותו פטרון 6ין ~1ס , סמיוחאם'ע6
 וסף , ומה,ועסיס מיגיטיס סאו מס רק ס6י1ו קוהו,פגיניס
 : וי סכה מס וגפייוסוו 3' סימן 3' 3מ6מר וט ג)חגור וגגי . וט 6)'1 מסרנן מ6ד ומרותם ו,טגג נעלסיסגנן
 סג) וגירן alncJ סועטס ג) ישץ. האלחש 818רק

 6' גסימן גוס ס6רג,1 וגגי , מגמור גמ(11יו6
 שיבא אפשר טסם הנא גל כי : )עח'ט( 6'פ41*!צ
 6ו מפיו, :שסר ורקס געו)ס סוסטס ג, ר') . וגו'זכוכו
hk1;ס , למריו 16 סינט ;1 קודם סיסים 16 ג% יסים 
 3ה'כ ממורס וגןנר , מקו גפי יסיע, מסוט), שעו!ח ע)פורס
 נג111ס יססhw (1 טכ) גלמיו , כפיסית נגורס גוגשרק
 אפשר ואי : מתהומות רגוח לוכוח יסרס , געגט )6פחון
 ג)ומר . סהם אחד אל היכולת ישיב חפץ יהיחיולש
 יימד ומי , נכסן 61פטר גן רטטי כויס ס,ידיס ספ:'למר

mth

 יהורהקול
 6נש ים ינהיר bSn המיות )ו גחקיימס כן06
 גטה כרכרו וט'. כחיותנו לא אך : מיחשהי
 סי6 כחיוהפ )6 סייס )6מר ו6ס כאתרו כ'סימן
 וט/ הנגדרת : הו6 מה נדע )6 שמריס 6וווכלילו * מייד ob כי סייס OSIPD ההנו הכגנו )6 כי ,מחנו
 חיות אבל : PDIInD מרנים ינננו מהי מרגי

 ג3ט* נמור )סכ) ההיות טיובן רשי יה' גו 6ךחג'.
 : 6מד הכי גי , מענמ1חונטרך
p~eויכלתו יתברך בחפצו ם 

 סוכר כי ידעה כגר וט'. כי חפץהאלהים
 רכל Sb מ1נכגה סעודנו , כטבעכבע)

 מקוד בג) המיוהרה lDD(In )טעו) תוכרמ וה61 ,6מד
 היימס no(D'h כ) טס ימ161 6סר ומןוגב)

tnSi)Sעניה כהן, שוע! 16;:ס , מעיק יעיקסו ס)6 ו3ג)) , רדוי ומרסק מוכן מגוסה slt~S וע) כ) כי הומרח מסריטיה כנורה כ"כ ס' כסוי סמוק טכחכ כמו , זכר סוס 6)סנטה כסחי כרנונו" SDD'n גבונם 
 כ) כי מטן, סיופו ע) יהכ' ר6ייהו ו6ח וכנה . רכות nibiwn סש)וח 'O~D כפסע, )6ורשן

 ממ9 הג"
 סיכומך מה וטרי ר6טן פ' וכר סכן , וט' סעח קוים ss) 16 יהיה ון6 טיעדר 16 כסגו טיכ6 63טסלש61
 1)6 )סגיו )6 הכרפו כיוס געהו )הההזס הנגלון מיימד היוהו !ורך SD הורה ג' ו3ס' . הססח)ס)וה מ'וכש

 6מד Sb nStPb סהו6 היכרח )המום עג"ט ויריך , נסוס כשיניס סגי ע) יתכרך יכסחו 16 והגה .שמליו
 וכגל . וט' הפץ יהיה שלא אפשר ואי 11"6 , יענו ~rlDn 5טר )ג) חטן מס טיהיה , העגיניסמסגי
 כ,-וך %ד ס' כריטון התזכריס סס ע) המולכ 16) הווכל מססהימדוח ofO הדרך כי נ' )מעיס'ס'גחכהי
 המדכריס זעה ע) נ"נ ט' כר6טון המורה דכר1 6טר 6ה חוכור ,גור . וכי שיאמר לאומר ויש :מממיסי
 מסקר מן 6סר וס)ימיוה ה)קיס מענינים טפו ולמלו רולס. מגס יכו) הי ot~bn, 6רכעס וסם ,גכי6 דכרי להרי נו ימסגו 1ס)6 מוסג) טה61 ויהסכו עניו מסכיתים טהכ) מה )ך וקומר , 11") יתכרך3מ6ליו
 וכלהריו )"ניו ot~nb 1כטרקיס סמ1רס סס S~nto וככר . ע"כ , וכו' מקומה ממס יעדר סכורכןטיסים
p'nloiכסוס עגיו נוסף ענין וקין מטופ 6הד עגמו כי , יהכרך ממנו הח6ריס ענין O')D , יכעס ולחס 
 סחירים 6רנעה והנה . הגס המו3"יס הדגריס הן הן המדכריס )כ כונת 6הר כי ור"מ ס"1 גסיהןלטמעח
 החקרים 1716ה ע) עמו מדרך מכט1) וסריס . הסמוכים 6)ה טרקיו כט!טח מהכר כדגלי ונרקדו נוכרוס)4
 עגו סהטה7) וכמו , יחגרך 6הי~חו 6מווה מט!מוח הידס 06 מרהקח סהו6 סדרך su שלמנהם 6טלסקס
 זכרו וסקד0 ט"ו סמ1וכר יחנרך IDVD כי טי6מר גמם הנס הענין להקן רזה , וקיטך נ' מס' כר6טוןשמורס
 סוף גסניע"ע

~D'D 
 , מסטיק )כדו ה61 , ע"כ , )ו מזה ההגמם וקין סחגמה ענס יתגרך blon כקמרו כ'

 כשגועל מי1מד הו6 יחכ' סתדעו יקמל בעה כי , or כטרק הווגרו 6טר ור,מטז היכ)ח )חקרי טי!פלךפנקי
 '9Db כן וכמו , נסוה ר,עגימס עגי ע) סיכ)הו עומל גגערך ו)6 , הר,לכיס מסגי 6מך )כ) פסיסגע)מת
WVD~יסע טהמטן )ומר נופרך ון6 , מיס )כי סס3ס סו6 מקדמון nbto (6 סוהר מכסחי מסס 6הי . 
 סהו6 ,נוו הקימ1ן כמךעו ימפון 6סר כ) 6) )טובה והסיחו ר.פע)ח כי7יעחו סג) יהכרך משחו שמגסגי
 טרק כסני סמ1רס כהב ori וממכיס . סדכר ע) בירור יוסיף or 6מר ס,מטך וכסרק . ווכח )6 כאדוע"ס
 נסב) כן , קטגיס יזהר 6,1 גדו)יס  'והר ול5 כפיס ול5 ייסר ל5 טפפי  גגפלימ פיייו שייגס יסרטיפסו מנפכי כפו פייפוו חס פירי הלסי סיור חס  סרסן, ne(o  ספסיייי ~otO  3פלפי ירופט ופפפסויש כגר סייף פחכפס ספיי3סיי פן כל לפיוס ספוקכן  קרפיס גה ימיינו 6סר וסוף סט)יסי הדרך , ,sfftי"מ

 6)פ , מטהגה "יגה 6טר ההדוחס מכמהו 6מר נמסך וסט) , קר31 מומן סיס )6 6טר 6הר ייוז!י"ומבמחו
 יסכך ההכמס 6הר ותסך רועהת נ"ב טהר)ון 6הל ומסטלה, ~btO מהכמס דרך נמורס סכ)וס יסכןשמנחס
 bw , וכי שקמר 163ר יט 11Db וענין S"D. נח6ריס, נימין )6 שינהל וסכמחו עאו ר") שד,זכר
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 ש8 מגךנוזרי ממישימאמרספר

 ההפכיהן משני אחד לכל מיחד מדעו כי . וחפץ יכולת אל טשיצמרך מספיק מרעוכי
 : הפילוסופים לדעת מסכים וזה , הוא כאשר חדש בכל הסבה הוא הקדמוןיםדעו
 "מאצלו ישתנה ולא דבר עליו יתחדש לא , למדעו נאות קדמון יתברך חפצו יפרק

 וכן קנויה, לא עצמו( )ג"6 "עצמותו בחיות חי יתברך והוא , אצלו()ג"6
 אמר : מהם ביכולתיכול עליי יאמר ולא , יחד וסותרו דבר מצוא השקר טן כי , בחפצו והפץ ביכלתויכול

 יהורהקול
 עי , ספנים מסר 63חד or נמהה ע) קומר ע"יע)
 %סר נ' סי כרניע' 63מר1 , גסטק ע:יט b'itoכן

 סעכרס דרך ע) נין )זמ1הס בטפר פ6' נתז1חגהסונ
 וכמו , וכו' וחטן ויודע ו'כ~) הי כמו , ס6מח נ"ךגין

 . הפילוסופים לרעת ססכים וזה נמה:ט3'6רי
pio)1 התקריס מוחIDb) . ס,גר )מה סגיין ויסטר 
 O(bQI מן המטן nTD מרהיק טהסי)וס1ף ה' סי'3ט:י
 : ככס ע) )ו היה 6סל הנרוח יהוקן וג,ה ,יהירך

 אייו המיוחסש והתארים קדמון יתברר חפצו יפרק
 ו האדנו ספיןאינם

 קןמון שמטן ר") וכו'. קרטון יתברךחפצו
 06 סח6ריס טנין סיסים 6יך , מזעןכקימות

 קדם וכפר . כקמור הקמח  דרך ע) 16 העגרה73רך
 יתחרש לא ע"נ: סי' גס)יטי סקןמון ההמןענין
 כרטוט DD'1 6והס נססו מפעויו מקים רקוט'.

 נחמראמר
 : oirn ג;)6סר וייאשי סחוסי גמפן רק וט 6ין טס61, ס16ק ש פ)אחו
 נפה וסב) קימון סיריטסו גסו . וגו' קרסון חפש יטרק

1
 יפרוך מקהו ס:עסס סג) 6הי י ס' ימק מ6 )פ:

 טנין ~כר וככר . קדמון סחפן נס כן eh , נחפנו וסכלס61
 . רבת עליו יחחדש לא : ט'ג סימן גס)'(י מקדמוןסה!ן
 ,מקושש מטופס תלויי טרזן סיס ט)6 גסס טתס מהפןקומר
 כ) קפוט) סי1נ,6ס מקדם נטפיו וידיטים נפיס מסטריוזג)
 מפן ט:ינ DD מסיסי ע'נ גסימן ורר מגר . גסתו6חר

 גע'פ :גר16 יגריס סירס מו') ט6מרו OD גיררסקדמון
 נפרקי % מרס נדירים סימג'ס לקיטס )1 וייד , ססמסוסגין
 גפירהש סליו )הלוק י,6 ו,ו)סו ס"כרג,6) סרב 6ן .לגוס
 וע סרמג'ס )יפין עמד יסקס וגט) , (ntch1 סרטחסת,רס
 רף והוא : גר6סיס ס' ממזים גזירים ,פסו מסופטי)סחיט
 ש% הום ס6ע )ומר , כס6ריס )סלו) ג6 . עצטובחיות
 שש דגר שגי. . "שהו טס גג)) סג) גי , ע,מ,הו ט)טסף

 : וי סמ6 מס סיוסוו ג/וסס מקמר ג'גסיכן
anp~קוס, מני )3ט עס היה 6סר )עת והטע 
 סם" ושמגוס ע) fp מיק ~עי משרומיך ונגר . השט ככנס ,הההזסוח סט'3ג'

 טימן ממס וט ע)
 סת6רע ס6ר סוס l'ba גוה הרה . וט' עצבו בחיות הי יו;ברך והוא : ס"3 כ' מקמר העקרים3ע)
 ס)מומ וכ) מייס מקור ובמוחו מלמתח כי , מיכרך מכיטיס סו6 רק ; מהון )ו קצי 61'::ו ע:מוהו ע)בסף

 יה3רך מפנו נקמרו יהד נס כ))ס טפסר מהסן )כן) )סיועו , כמזע זה סוכיר ון6 . נסכה O)l'?Dכמ7רנס
 ויוזע , כהחם 'bS ה' 'הררך טסו6 כ" ס' נחסון המורס סכהג )מס וומיס והדכר'ס . )מועג ג16הקדמון
 פן בי : y'p , 3ו רט' 6ין 6הך ענין 6) פכ סכ) 6כ) , כחכמה )6 והכס , נ'ג)ח )6 מכו) , נמזע)6

 נוורש סייגו , סדרך וט 3,ו)ח סח6ריס וכהנהני , 6הד היותו כמהת ע) נורט ככר כי . ינ' מצואהשקר
 הב) רק נונטיס חחי סה6ריס סיהיו הקמור סדרך ע' oh SD כי )הרסק הוכ) )6 כהירה ווו , הדנייעליו
 טסמ'וכ טימר כמי סו6 ההיוכ ע"י ססמח6ר , ממורס 1Dh וט וכעין . 3ו רנוי 6ין 6הד ענין Sbחב

 עפ י37ר סס גי . מר,רנ 6הר ענכוהס ירנו המסורר מלמר (ס C'i'!DD SD וסמעחי . ניסקות הסוהטלילה
 wnlsID vD1'D'lm כי ססכונס 1 עצך 3) כוחי 6הס 5דונ' )ס' קמרה כקמרו , ההקריס מסטם ע)לטסו
 סררו; ממייטס סיותט ע) ולשרפ , DS('(D סנכ)) ההסרון )ד מטיי 'הררך 6!'1 ,ההיחם 'צוחו )oib 6ס)
 ס05דא נין  מקנליט גוס נפטו טפרי , הייניי גררך סגורן 5ל הקריס סמ'יהסש י4 סי ע)מהס ירטווט

 מן . וא' יבול  עליו יאמר ולא : ס5הו מסכל יסגול ל6 רנר סכון ltn~ho מתירים 00 וכקיליור.רגיק
 פסרמ ~o'9bP יהר כל זס פל וסקס נקרס, הגימר סיכולם  כסגין ע"יהו על מוסף ססיכלח תמםיר5ס
 וכמו . ינהיוס בהימס וכן CnD כהסן בסן פליו יימר סל5 ,וכרס

 גטגי סימר .
~b'D 

 מייד יאפר obn ג'
 סמ5  קמרי מכרס טל לסח-ות הו', פוו5 מסקר פן כי כימרו סרוס ו5טסר . 1כ1' עמו סי6 כהיקש%
 סיס וכנר כתכפספ, ותכמהו כתטוגו הס% סיס eb טסרי גי, מיומר 15טן SD כתכמחו והכס במטלי ממןית'

 יסים סל6 כטיירפן O~tDD יה פחקרס אסטר סיס , כגורע יחסון ג5סר יינחר יותן גהירס נפלסקוס
 eb גי פרעו טס שהחף ל5 6כר פוענו גהיגס לטי 60 פססירס, סיגרים 6לי נגלי סיריוס OD כל כיסס טכסי כמס מיסרו 6בל ס"מ. לגוס גסקרמס גס 'כ' פ' גסליסי סורר 5סר ססשק יכס"ר כריתםירט
  גסטף 6)ט טון  יסגרך סיוט סי6מר מס ומי סליו 5יתפ טוכוויסו מס טל האפר סיוגס וכן , לכרנט0

'gq.ס5הנירם נדגרע ג% 9 על כי ואמסר מיסו. סס כי ג' סימן מאז סורוס על מסטור ויארך ע"כ 
 pbt וכמירחו לסכול סקוס יגיס ככרס סל זס  דרך לטי ג"ש 05  טס% סו5 5)י כי , לכדי סיכלסרמץ

 : 5לי מטיקס ס5לסיסיכלת

--ר
8ז
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