
הכרזרי הם"שימאמרספר*8
 הנפש בענין זכרת אשר שזה ספק ובלי , למזכרת מספיק זה הכוזרי אמר5בפ

 מדברי זוכר שאתה מסה מועתק הוא אמנם , האמונות ואלהוהשבל
 סזובע אתה כי לי אמרת וכבר , ואמונתך פעמך אם כי טבקש איני ואני ,שלתר
 והבהירה, הנזרה בשאלת מחקור מנוס לך שאין סבור ואני , לו והדומה זה עללחקר

 : בה( )ג"6 "בזה דעתך אסור , התכסה משאלות שהיאמפני
 נחסדאוצר

 יש סימן נקסמו סירס ו6מ . למזכרת ל' טספיק זהקש
 סקזמוויס דס0 היי גוס סטנין מעמק פתו גשט)6

 מוס ג' גשמן . ופ' אסרת וכבר : יעמס וגרוןפ)נד
 גן sht וגו' סזנריס ר6ס' ל 6קוג 6ג) , 11')ישתמר
 סיריפו0 סקרי ר? . וס' לך טנום שאין : ס46'0יהגמס
 נמרמר גגוגר ,  פעין ר5וס כפו סי5  ססורס וקעת חיגישב ממזמי סנדקה ססקג)ס מפני סמהקר, 6) כן ג) נפן5'פ
 061 51מ:ס , סיקר סוס ט) )מהקר נולן עיןאסון

~)hro 16 ימין )סעו0 זרך6ע Shnt שהיא ספני : ממקר מגהקי 
 06 ר') , וסנמיוס סנטוס ס5)ח ו', . השכטהמשאלות

 כסי )גזו )ס' ג)0י e)th ס(מ( פמ0 אתים סיגויס5
 מהפן רק 6י;elh) 1 סומטן וסרט ומסוג , יפ' 0גמהונמרס
 ס' כג71 וגי , סגמילס 6חר )5זס ;מטן טסג) 15 , )גדש'
 6טר סקסי מנוי) נחזו 1)5 יגירו מגמיס 6סי , מג"פק'
 גוס מדגר ג~1 6יוכ סטר יקדמוגיס מקמר טכסי פד ,נדני
 ססגימ %)0 0016 קו6 ס)גגוח שגס גע) סרג .שממקר
 גוס חס1גס גימ' וסרפג'ס , לקסוס עגולת פסעי גפ"0וסטיק
 סנוייס ניס )ס קו6 וסיגל , וגחירס יזיעס ט6)0 גסס0045

 . בזה דעתך אסור : 6מי olpn 6) סול וסג) ,אעמירס
 : וסגרתן עעפן חפן 6מ 6מר רוס ,סקיפומס שרי מע) 6ו0ס ייום עתיקים סינרים 0)6 60מרוק

איננו

אמר  יעדהץיל
 נקסם היחם ושח לפזכרת. אספיק זהים

 הפי דגר ממך W~b' "ג) כקמרו י"גסי'
 שזה ספק ובלי : וט' )מוכרח )י יפיסס6מוגס
 והנה . הזה ועד סמ6מר מר6טיח . וגו' זכרתאשר
 סיוגם ע) הורו 6סר דכריהס מהמסה 4 סוכרלוט

 סיוע ס")הו ערן סיס וכן , נוגהו DID~nמועחקיס
 ה6מופס גסלטי ומכ61רי0 קרוכי0 דגריס )0סמיעו6'
SDוט' טבקש איני ואני : וכו' המדכריס דרך . 
 (otb דכריס )סיע הי" 6מנ0 )גי ממדח כ)ל")
 מנשל olon ותה . ו6מו;חך מעמך מפוכ DD'1יו"יס
 , הממגריס דרך ע) ה6מו;ו0 ככרסי סנ"מריססדגריס
 וכבר מהנכס: tnrr )6 6סר ערמך דגרימ'זיעח ס6רנרי תה 6) געלך כעיני קלס ופס )הסה;מ

 "תירס . וכו' לחקור מזומן אתה כי ליאמרת
 )ו6ס הכסיחו כך וקווי , הים היגן מ61טה )116
 טרקו לי לפנית )ררו סיסליס יגלגר מוס,כייצר עלי להפריס עסה רלס סלי "ל5 יקלס,ברויסיט  עעכי סוג )ו )כנר עתיד )תוהו גכתוכי0(בינו

 3'. סי' בס3טה0ו סנכליo~tn)ol 0 סנדרפנטרלם
 ס01ר  סעייייס "לס 3כל כי יגויס פש  לי יטוטיפ
  גכונוס יסר ס3רי0 % סי , יס5פיווס ויטבל3יטפ

 ע) וכרונס עלס )obt 6 , מכר ט) ולמורחו עעמו5פי
~DD 
 עג )טוכ )מועד מנון עוד כי המלך ומסב ,

fiYpD(שאלת ע) מעעמו טייוכר מס )יעח 5כה ונס חס1קהו וקמט , ו6מונהו מכר ס) מעעמו 6)ס כ 
 ועקרית )ככרח הגי יקרה nShn ססי6 , סקר סמרי4ח וגס 6מח הנזירה 06 )דעת ר") . והבהירההנזרה
 טכהכפ כמו , סר)וי המעסה כמרון נזרך הוImnb 6 חסוכ ttSD 6סר הגו)) טנוס16 ס0ר ס)נונ;יפ
 ע3 הקירהס מגך) כוני עמלו טו6 , ולפסוח )טש) מלסיח הגמירס ))ו מותיר הכנוח ס' ויוקל .כסקימס

 טהכטיוש ההגתה ס6)1ח תגן) וב להיה וחוד . מעס,ץ ככסרון )סטה7) "יס מסועת וסוס S'bw ,%ח
 מנדרס ט5ל0 פל נציגו סנרלכ וסיכלה וכהלן  o~lfJn כך ונמל כקמלו , ל פיתן )מעלסקנסס

 , הימפ ;ומה ההכר ס7עח מה כ,ה סו") bw 6ך . וכו' DIJD ל ט6ין סטר  ועי Otp חסי  סניטרי.נשו  ומגהירי
 )Ots1 6 ומעהיקס התגריס וענה גנונכ כהס )היוהו מס6מ;חס רמ1ק עגמו כהרקה ר,רלדמ'ס כיכריולפ

 נתיגע כדי גו סטן נרמה , וט ורך ע) חטרסהו )6 "ס . בזה דעתך אטור כסמוך bfftt , )י0סכיר6
CW6 יהיס )6 שמו סהו6 העעס מן מהרי , נפרפ 11 ס"ס ע) ממקלל שוס ,ו ס"ין )מס מס"ק 
 והע1ומוס הממורוה הס"י1ח תן היזהה גוה סרנם "מר ob רק , ההגמה טיווח ג) ע) מהקורתנום

 מעז ס." זו a~hn ענין מנם גס . סט"04 סקר פכל יותר טליס ססשר מיהד סי"  וג61י כמנמס,שכסחרי
 שזד כהיזחנו. olbo (16 נמירס  פס לויינס פ"ר וקסם  נסידפס,  פגייסי רסליק  יסתרך  והפלו ייעלתיפדה
 הימופה כטרסי ומגו"ריס קרוכיס דכריס סחסמיע;י כלמרו 6' סי' סמכך טכקסח )ותר יסכן כי ורםסכה'
 מופחקיס דגריס 6)סיכמן * )הטמיע סירס )6 וט', כסיס כמסיך הסמיכני פ"ו כימן כקמרו וכן האהון. כדרך המדכריס דרךע)

~toonl 
 ו"מ וגו' סוס מסק וכלי כקמרו ח)1)תו כקן תיחס ו6מ וטס . ו0;1מון ספג) כדרך טיסיו ומגד ,פדעה, מהודסיס כבגריס גסס ו6מו;ח1 טעה יסמיע )ו כי הנן וכ) יסעו כן רק

 ס)" וכינן ג6מרו כ' סי' סהכטימו מס blot , וכו' )י 6מר0 ונכר וט' מכקס6י;י
 רפק. פעס1ח )עכור )וכן

 הגתתו ממקור ;ונעיט דכריס ההכר ,ו סימןס המ)ך והסג , וכו' דנריס ר"סי )ך 6קרג "כ) וכו' "נכנ)6
 ספ"לוס שלל גירי  יי ע"ה ,hS הולי) OnD1 , מזו)הו מועחקי0 דכריס ספהיו ע) יט" bSt ועעמו, סגלולס'
 ט6)פ ע, tnht(g סעפו כפי )הקור יכקס פניו 06 ע0ס כן , סק1דס הדרך סי ע)  "!7והס טל ד3רשככר

סנזירס
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 י8 מדהמזרי המישיטאמרמפר
 שאינש מה יאמר , חנף מתעקש אם כי האפשר טבע טכהיש איננו החבר אםיכ

 שיורך מה ירא, או טקוה שהוא לטה מהזדמנותו רואה אתה כי , בומאמין
 יהית כי מאטין היה ואילו , הזימון בו ויועיל באפשר ההוא הדבר כי , מאטיןשהוא
 , לרעבות בשבר ולא לאויבו מלהמה בכלי מזדמן היה ולא נמסר, היה פנים, כלעל
 אטצעיות בסבות הודה ככר , הורסן שלא לטי צריך ההוא הזימון כי יאמרואם

 , האטצעיות הסבות בכלל החפץ בעתיד ימצא והוא , המתאחרות עמידתושבהם
 ובין בינו לו טונת עצמו ימצא כי להודות ועתיד , יתעקש ולא האטת יודהאם
 הזאת באמונה ואין , יניהם ירצה ואם יעשם ירצח אם , לו האפשריים בדבריםחפצו

 יהורהקל
 סמכמס :nlihw ;ס6רס )ניע טהי6 , והגמירהסנטוס
 ו6מ 1ו"6 . ענינם ע) )מקור כ' ID'D )1 סנינ5סר

 : !ט' ממס )ך סביןסיור
 6מד ג) ביטוח ס"ןס סיט) . האפשר שבעכ

 אתה כי : מכריה גולת סהטכיסמטנ'
 , כמעסיו הכרם )ו סבן י1כימ P'r)nl . וגו'רואה
 מס , גדכריס )הטחי) מספרר הו" ומטבעוסור)

 )ו 671י ")6 , סקר ההריווח סיס oh כן היםט)"
 טנגו הגה 16מר היה  "ש5 )" ו5ס , מנהירהפעפע
 כ4 כמירה )' ,ה ODSI עירין כנזרם )מוחסומך

 ו)מי1הס וסט' ממזה )הני) 1מו1ן 1)הס וגרסוממת
 . ירא או טקוה שהוא למה מהזדמנותו :גרעכ
 הכקהי ו)7ה1ת יק1הו 6סר o(nlh 6ח 1)הסינ)רדוף
 קורס o,)lnro סדר טניס ומקמו , וגו' רואהאתה כי קמרו עם נקדר משיו, 'ל6 כו6 "סרנ16ה
 : מעטנו נ"ססרוה i'the טוחו ע) ;נהה רריה)כן
 : כחיגם רענון סכן מרסון . לרעבונו בשברולא
 כג,ירה טהג) הגיוס . וכו' הזיטון בי יאסרואם
 ,sp , פרופת ית'  פנוירסו )10).6 ראוי ס6ין ,עליון
 )סנר 16ג! )סכור 6זס יזדמן 6סר 0סו6 ה,ימוןכן

 610 0ג0 , ה"1יכ ג;ג7 )מלהמס מי) lr~noSIרעכ1וו
 ה61 מגס tbton המי,וט כווכח )סי צוכן ס)6 )מי%יך
 , ה610 חימון )העמן לוחו המכריה ota)btמ6ח
 סכר 61) ס"וינ מן סהנ,ס Sb מוכן 'סיסקמען
 , )נך מונן יהיה )" hlon הזיפן ווכח כי ,רעכ1;ו
ot~!ba0סי6 ה0גנס כ"מ)ע1ח ,רגו סיוטה עמס 
 הורה כבר : כ)) )כמירט olpn וקין ,סמ1גרמח

 סטהד)והו כ) כי ממפ טכרמ גמה %) ,ס מה .וט'
 ג3 להטוח "ס ט סיס )" 6זס ס) כהירחונגסו)

 , וגוירחו מיינו דגל הונינו )כנחי 'ה' ככורתסמעטיס

הוצאת
 נתמדאוצר

 וס'. מתעקש אם כי האפשר טבע מנחיש 9ע1כ
 גמק,פ שגוס 11 (6)ס ס) גס:יג C)):bCמטני

 פקסוס סגת'רס נסס ט6ס , 1(מ") 'מין )נטוה דון 6'ן%
olh~גג )(וטס מנרסח והן , מון ט)נ1 מס )טפת גגנו 
11hoסר6נ' )מס 6'( )מגק1ק סוגף וגמ5מר , 'חגרן ph 
 טסג3 נקמר ו6ס . מטו נדיק רטט גג)ע ההרי( תגיעוסם)
 נגוס גיס 6'1ס 6'ג , olho מטי ג) נסגס ומפסו ס'רמסן
 1ט1 טרגים סי . מווהסס מק01 6'ס וסח1יס ועוג()גמי)
 סה1רס ירט )'(כ 1;דמקו , ס' גיד וסג) סיקר סגוירכ)ט(ות
 סי! סויטה גגי16ל מהעג טי'1 גמויס גותי , נעו;(גגם)
 ט';נופ מי טפן מוסל )יכון סמדר סניה ע'כ , ורט.1פוג
 ' ה,1 מחעק( רק סופסרטגע

 קייטך ס"(מר טגט (1ד6י י')
 ר(פ י'פ ו6ס , ,ס גמק,ס רק סטנע אנס סקכ'0ו,.ן
 ס(,י "ץ , ממוז (שק מרוי מפו נדיק זפ( מומסטלין
 ג6ס יסייפ , נדו) ,ורן נמק1ס יק ופו, פקה "1 ידומיגס
 טופ מסמניך סיקס מהטקס 06 ג' ,ס יקמר 1)6 ,)ס(1ס טגגוי מס טוטם ס6דס cun~ גנ) וגן , );ס 11;ס סגריווט
 רואה אוטס כי : מקמין איוו פס 1th'c 016 גזיגפני
 עני;יס 4 )ומן ומון ס61 6ין האס טרמו סה11ף ,ס .וכו'
 . נמסר הית : נכס משק סו6 "(ר פולריס "הר)יי91
 oh ס,6 , )16יגו ממחמס גפי )סגין )ו וממס , ס')גירס
 ג4 ח(וטס ט61 )6 1ג6ס , )ו יומס ס61 )1 גמיים ס'מון

 )סגין )ו )מס וגן , שיח 1ק,ן יצגי קהת ס' ומפןמלהמס
 הער : מ6ג) גוסי ופט )כ(גיע ס' יז סהק,ר , )16ג,סגר
 ט;פ גולמי . הזדמן יכלא לגו. צר.ך הניטו, גייאסר

 6יפ ס"ס , סיימן "utJO 101 וס' ס' תוירת סו6ססוימ;ות
 * סלו ט) ~tcrh מגע מנים 1סקג'ס גטגע נבט htoמעימן
 המתאחרות, עמידת ושבהם : 6מ3עיות כמכוס סורס6*כ

 2 6מ3עיוח כסכות ס13ייס 3טזעל ים 6מר סיונ6יססדכריס

 מס13 יטינ ט6ס רעל . וכו' לו מונת עצמו ימצאכי
 *מ3עיופ כסכות ססכתר) כעכור ו6ס לו סיהס מידו כי'Dh1 געתני

 זמי" , )עיכס "! 3קיימס 13 נסטרכסיס
 צאנו : סגומגס

 סדכן טוס טי6מר כמהחמד 6ין ל') * 1עhal '1באמוצה
פונס סימון כי ס36ור ורוס כיוו גתקייס )6 ,סוסגה
 המהנומרוס, ע.וי7ח כסס "סר "מנעיוה 0כ1ח מהנסח ;מסט bS סהל' , כזימור הטמן ()6 נמי גריךססו6
 50)היס: כנקרח תמהו והעמיד מ"ומס 0ר1,מ )6 והגה , 0מס1נכ'ס הדכר'ס מ)'"1ח נודחס '01)ס ט,"י")
 כם6ר (nwm סה1ייכ כמו , ה6;וסיח נכמיר0 )ס1חה "ע1 610 סוס דין כי s~Q . 1ט' בעתיר ימצאוהוא
 מעתיד 3מה כי ל") , 1ט' נעחיד ימנך וסיר 1ו"6 , ו0 )י מס וט )י ומה , מגיס הי6 נס כי ה"מ,עיוהסס13ח
 סיס ונ6 . וט' האמת יודה אם האמצעיות הסבות מכלל 610 הכהיריי סהה"ן ימי כנכוןמהתגרר
סוס

 ככסי
 ננמליס 6ינס 6כדהך 6ו סנ)הך כי נמרו עד וכו' מיוה10ח סידיעוה כ) כי 151מר המההגה כמ)וקהו

 ע"כ: וכע;31, כענ)ס 16 , וכהסה7)ס plr'Q'J עתנהר מכסס המ,קס 6ר , ושפס הפגשות נסטת "סס
 3רט1מו יו מונם עגמו "תנ6 כי )ס1דוח ומ,ומן עהיד הו6 למ"כ סיהנ6ר ?מס גי ר") . וכר להודותרעתיד
 באטוטך ואין : 1ט' כ"פסרייס 3דכריס סמפסיה פטמתו )מסע כיגיסס ממסיק דבר ola 115 , הפו )כיןניפ

הזאת

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



 הכו41י חמישי מאמדםפר89
 : אבאר כאשר , מתחלפים פנים על אליו שב דבל אך , האלהים מדין דברתוצאת
 שני על הראשונה העלה אל מיוחסות העלולים( )י"6 "הידיעא כל כיואוסר

 הדרה . ודטיון ההשתלשלות דרך על אם , הראשונה הכונה על אם ,דרכים
 לטשכיל יתכן לא אשר , ובנלנלים ובצמח בחי הנראים וההרכבה הסדור"האשון
 במקומו דבר כל ישים , חכם עושה כונת אל אך , המקרה אל שייחסהוד%פשתכל
 האש כי , הזאת לקורה הדמיון על הזאת האש שרפת השני ודמיון . חלקו לוייתן
 הפועל הדק וסדרך , נפעל מתחלחל( )נ"6 "מתלחלח נוף והקורה פועל, חם דקנקש

 . חלקיו שיתפרדו עד הנפעל להות ויכלה שיהמם היבש והחם , בנפעלושיעשה
 ואפשר , השנתם ממך ימנע תבקשם כאשר האלה וההפעליות האלה הפעליםוסבות
 עלות אל כך ואחר הגלגלים( )נ"6 "הפלכים אל שתגיע עד וגבותם סבותשתמצא
 הכל כי האומר אמר ובאמת , הראשונה העלה אל כן ואחר הנלנלים( לנ"ךשהפלכים
 מאומה שיוציא בלתי ובמקרים בבהירות האחר אמר ובאמת , הבוראבנזירת

 , הזאת בחלוקה זה מציאות תקרב הקצר ואם . האלהים מנזירת ההםשהדברים

 נחסראוצר
 סג) טויס ג) ט) . אליו שב הכל אך : ניס 6פ:הופרס

 : istot כמגלי ונמו כלס, 3יוט,יס 6)סי גטןקמי
 ג) רעו , כ:טנס כגייס" גן . העלולים גל ב'ואוטר

 וסיקר היסס ר') . טיוחסוה (otwc :OSIDסמס1נגיס
 דבר כל ישים : מספי ר') , סר5כ1:ס מעכססתמ)חס
 16הס טכטג'ט מס ט) 6הד סדר ט) כ!)ן סג) .כמקוטו
 , גדמ!ס! 5הי 11ממ גן) ס11ממ 1מ,רט , פוי צום גוישטרף
 wh )ג) ותחן 1כזמ1הס ג1)מס מו)ידיס וכפס סמחסוכן
 פהפכטיס כנ)ג),ס וג1 )ו, שוין גרי מיסודות מן61מי
 סגג3 זק סיוחר ל') דק. גוף האש כי vnh: קולש

o~taa: סכ,:ס סניוכ6 ג': . מהדיחי גוף והקווה , 
 מ)6 מסטן ר') , סגמר6 ג)סון o~SISn ח)!)יס פ)ס1ןוסוף
 טסן נט1מק ,ג:ס צדקיהו וכלס הקריס הדוריס נקניםגקגיס
 ;1 ס6ם וט 6) ו;)1יס , 6 6כר סמסירס גחינתויסורינו
 , מקז מזק, כמפרקד סי o)h1 016 גו סמ;1,ריס ס5ספק'
 סטייפס סס~ט)'ס ר') . האלו הפעלים ושבות :פסס יורי תסטר )מפס ס)סנ מס Oti~p סגו ושהיתי16יר
 מבוהם סבות שתמצא ואפשר : מ") ישן ט) אללויס
 מלמר גפי ססרנגס וסגת , 'קזוס מלנססירגגסס גטגוי סק1רס ו6ה פיסה סגת שמר וט גמז) גימר .1ג1'

 וכגס , ג,ס ,ס כיסוזוח 6ר3טת עירוג געגורסקימ1:יס
 סרמג'ס וגמש , סג)ג)'ס מוטס מסירת כעשי hwסעירה

 כך האחר : נלעיס סיג' ג)כון !ט)ג'ס . סמדט פסטרכט'י
 ובאמת : סג)נ)'ס סמ:יט כ6, י') . הראשונה תעלה,שול
 סה'יס 6'ן גדומו , ההר 5מי וג6מס . וגו' האומרחטר
 סרוס 06 ד') . וגו' הרצה ואם : סמ5מריס 6)1 ס,'גנן
 , סיקס )ס11 . הראה בחלוקה : סאן % סזגו,ס 6)51שג

גמי

המעשים
 יהודהקול

 5ץ כי חיכוך כמס 'השר זה נס וט'.הזאת
 nbiD מכ,)ט והכפירה ה"ח11,,וח הכייףכסטה
 ומ% , כעהו יחס כסה סג) 6ה כי ס6)היס, מדיןזכר
 זכו/ היריעות כל : מ6מו:ה:ו ע:י:ס )הרה"ק 5יןזה
 מטוענת סי6 יהכרך יןיעהו 6מ;ס כי ספע1)וה4")
 כ) Dbs~1 11 ימס הסני וכט"מ . גוי כ,ו)ה16הס

ofSODn'וט/ הסרור הראשון הדרך ודמיון : וכו 
 טריפות נהכנו )גךו יהנרך 6 כי 3מק1מוה וכרככר

 המגריס ע) (trSnb onDD~o טוס נריה1ורו0
 לק פפולסמ 6ין וה'סו17ה ר%וכ3'ס וכי ,כמעריס
 המגס. הנוריק קכ)0 מSb (1 ההמריה ו)ה,מין)הכין
 blo , וו כונס ס1ר6מ 5ן במיוהדים המקימוחומכ))
11Db6כ) וכו' )'סוזוח ים 6כ) ע"נ כימן כר5ם1ן 
 גן וכמו וט',סיור

~bpeJ 
 הסניף כהקרמם סו06

 )סוס , עומס הכיר )6 . ובצמה ובהי :וכם)'סי0
 רסיס ה,6 6סר כקמרו נ"נ סימן גם)יסיסווכרס
 t(eNp כקמרו " סי' וכמטוס ו1מהיס, מהיים)סס
 כ)) . הסקרה אל שייהסהו : וט' (oth)eדעה
 ריסונה 3כו:ס 6ינפ 6סר כ) , מקרה 63מרוסנר
 ויסרס מרוקחו יטרם כן קמרי 5מ:ס . יהגרךשהו

 וס מויכוח הקרב מרס ו6ס 63מרו ,3ס)1ת0
 6מר . וכו' הפעלים וסבות : וכי הצחנה)וקס
 צמר , סמורות כ6ט ס"וע)יס נ3הינחר.פט)יס
 ורברס , הסרטת כקורס ס:סע)יס נגמ'נסההטע)יו0

 , ככס Sb שינס )הטווח שסל המקריס פנסכוס
 אל : וכו' הטמימייס מסנרמיס מפולריס ככס שוס סמקני כהנקת חכוים גנגס כי 63מל1יע, ג' מסר מזהמותיו סטר הר)כ"ג טכהכ מהוכדרך

 )ר,רמ3"ס הולס יסודי גכ)כות המסרם דגרי סיורו כמו , נערכי סוס סלון והוונ) , תלעיס ר")הפלכים
 שטל 6)נווס"ר, ו6)ט)ך 6,מ16"), ו6)ט)ך , 6)מרכ"ו 6,כר6"נ 6)ט)ה ''blp כטס סנ)נ)יס )טק)0 כי ,ק"ג

 עסת אל ואל"כ וכו': מקיו מסריטיו נ0יכ'1 ט)כיו חסוכ סמקן מלפר 6))י ornl . עיט.6)ט)6"0
 מס ע) )סניהם יס סעו ~otinlh . וכף האומר אכר ובאכרן : סמ)6גיס ח6מר 6י6 .הפלכים
 סב סהכ) מ% הו6 , הבורא מגזירת שהכל ס6ומר כי . מיומד0 נהסס ט) מסט 6מד כ) ,חיתוכו
 דוריס ססרנס *מי שן ט , ובטת-ים בבהירות וסכומך . סכ) ט6פ גו1פ16

u ~ v t t  

 וסרנם כגהירס
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 9* מההכוזרי חמישימאמךספר
 מהמבח והאלהיים . מבחריים או מקריים או מבעיים או אלהיים יהיוהמעשים
 מסגתן והמבעיים . ית' האלהים רצון זולת סבה להם אין פנים, כל על יוצאיםהראשונה
 מונע ימנע שלא בעוד שלמותמי תכלית אל אותם ומניעות להם מוכנותאמצעיות
 לא במקרה חם אך , כן גם אמצעיות מסבות והמקריים . חלקים טהשלשהשאחד
 עד4 יניעו , לשלמות הזדמנות( )ג"6 "הכנה להם זאין בכונה, ולא בסדר ולאבטבע
 בעת האדם חפץ סבתם הבתיריים אבל . השלשה בחלקים בהם ומתנים אצלו,העמדו

 שזדהקול
 כ6מנעחס הטמ)ס!ס מגד סו6 , כמקרס נמסכשהסס
 סע . וט' אלהיים יהיו ההעשים : היתגדלנמו

 פרק נסני סמ1רס סגחנ )מס קרוכיס סמהשדנריס
 כ)6 ס5)סייס המעטיים סם שגיר ס)6 6)6ע"ס,
 :tnptSn 013 עכס כרו מער סעקי7ס נע! 6כן .למנעי
 טספעו)ה( 6חר כקמרו )ה)1ק0נו, סוסשנימס

 nt~Sho מססטנהס 6ם מט0היינס, ימהו )6ס6טש01
 ע) 16 , ספמימיי0 המעריס nbDD "ס ,סמיכתה
 וסרח וסטן , סהודמן נו SD~ 16 , גוסי סס0י)ותידי

 מנס ,כד, 06ה כדרך ימיו פ)5 יהיינו כ"סוסגסיק
 6) ט6 )ך , וט' כ, יזי ע3 תתעטינה 'הויינ כן06

 סוס סדרה 6ן מ6ן מ0ייהס tobSnn כי ססו6סטער
 'עד ס)6 . וכו' ימנע שלא בעור : עלושמהוו
 אך : כהירס 16 מקרס 6יוס 15 סרסי רהטןקוס
 סגים 5כ) כענמס מכ1וניס שינס . בסקרההם

 הסי כסדר ו)6 כככפ )5 , וס(דמן קלי דלך)מ!י16ת
 . וגו' לשלמות הכנה להם ואין : כזהר לגונחז)5
 ומכנס ס17ר )מן 6ין , )הגנוח מגואות גבי (Intfo;כי

 סיס כמ! 1S)b 'עסו שקמוח גס יגיעו 6סרקרמה
 סמ)קיס מס)סח מוגע ימנעסו כסם ממקרס,רם ס6ז . וכו' בהם ומתנים : כגו0ריס סמ)קיס)ס)סח
 הארם הפץ סבתם הבהיריים אבל : וגרסטקזס

בחירתו
 נחמראוצר

 סוערם גל ר') . owyDn : סגמי6 סג)סון אסך מפסגמו
 זון טסן ג5וט , )נוו ס' ממפן . אלהיים יהיו :גטו)ס
 סגמיר0 מן "6',ס והטיסך , )טגט 1)6 )מקרס )6 6ו0ס)ימס
 קנ סו)ג.ס טגטייס 16 , ס,ססריס 16 סוג)יס סנסיס מטפיגמו
 6טר . 1ג1' אטצעיות מסבות : סטגט מן סממויינסיר
 וכו' והאלהייס : D'D~l 6רן גר61 מירס סגורך פסססגין

 , 16סו גסס מוופ רסס '11ייי )6 . פנים כל עליוצאים
 . וגו' והמבע"ם : וגללן גסמיס פוטם ס' חסן 6טרוג!
 טה6מר גמו , מהסיס מסה"כ whn מ11ט 'מנע ס)6נטור
 סטגטד'מ

~tvno 
otull)~ ס,מימ )ס1)יד(ו enlc1) , "יטטג ור"מ שויר מגט מקד וגירק1ן נטדסון סולקויטגן פג , 

 פ% 16 . גטויס סנ1כנ סטגפ מן05 נהג 6"ר )ובוגד1מס
 סגמירס, מנד 16 , )ססמיהס גסמ01 סן טניס ט,ט)ו ,כמקריים
 במקרה חם אך : סריס יגמ! טכס ,סטמי0ס ג1חרס6יס
 סרר ט! יוגו 1)6 , וסוימן קיי גריך מ,י015ס סיקר .וגו'
1Dhטנפה גמ1 ס)ימ01 לגיוס היגיסו מגוס גסס 61,ן ממין 
U)D~בשלשה בהם ומתנים : סם)ימו0 )תיקית "עיקרם 

 06 לסט) ח,6 ס)6 )סחוס קרין נקרס גס .החלקים
 , מסגהייס 16 מסטגע 16 שסי מחפן 16 מווט !סיטיס
 , סמריס גם עי מלמוז גגמס סגהייס 16 טססגע ומן1ג)
 סי6 6ג) , סגהייס Sh 061 ס.טש משדם מוק מתפיח פ6ש י'1 . בחירתו בעת הארם חפץ : סמקרסחנט)

סוגד

 . ממס יגנויין נכורך גנך 5ח סורג 6נט הנס טמור( )פ' קמיי 6נ) כס ס0) 5סר סיטהו וסיף . יפרק)06
 ע)ע סמכות 10' פיו כי טסני וסטעס וגו' 5קסס 61)' ע) ו6ר6( )פ' סכחכ nbr, )וקהס סרנ,כ"ן ט)ומיסודו
 6ג) , ס' )ככון )ט)הס רקס )6 ומגס , )כו 05 "רעם ויכבד טרעס )כ נימוק רק גסן (1Dh )6 כי ,תפסעו
 רטן )עפות )6 ו סמכות מכ1כד )ם)הס נמקך וסיס )כו רך ontb )סכון וגטקס עטיו המכוח נגרושנגעל
 ץ כטנ)ס סעקייס (SD מרט 1)1 . ע"ג , וכו' סמו מסר המען !בכו 6ת והן רומו 5ח ס' סקסם 161גורפו,
 ג31)ח סכלני ס6מחי0 גונחו מ611 וסיס גסס נכס) סיס ,6 , סנ,כריס כלכריו סרמכ"ן כינת קמריתקנין

1%pbnו סער ו6ר6 פ' ננוו וקמן סקסכ 5טר"( , כי o)nb כש , יקרום עכ3'ט וקורי יסרס 0ימומ כפ"ר 
 מלמר שכש וי כונס וע) . סוכרנו סכוגס 6) 1כססקפס הסחגונט0 גסוכ ע)יסס עומד )כ) כגק)סטיהכ6ר
 וענש , וקלגס 6)ס מלטת וח5)הך מנן, מלטון עננם כי )סס, 60)הך )כ מגנח )כס 0הן מ( )פיכססכהוג
 ממטס )0ג1) קומן )ו )סיום )3ס גרנד ומפסס מגן )סס 0הן סי6 ע)יסס התתמין וקנ)הך ת0,5ן5מר

 קמרי פיתקו שיכריס % טווס פ) יורו כנר כי )6מר מעגיננו ו,טוכ . המגרס סגר1ן מטוס וככן ,ויס0ריס
 סווכרו )6 סכמירייס וקילו וכו', סק)ק)ס 3סע0 זכר וסכנעייס סמקרייס  יייייימ סוש)ו 1)6 שמרו ,קן

עמס
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 הכרזרי חמישימאמרםפר90
 הסבת אל משתלשלות סבות ולבחירה . השמצשות הסבות מכלל והבחירה ,בחירתו

הראשונה
 ידידהקול נחסדשוצר

 מיהי. כ"טפר וסיס טס יזכיר מקטר קמנה 6ך ,סמה טב44 והבתירה : צנע נמעט )טעה! ס6זס גמפןש"י
 חקוי. הןכר ""כ והיה . וס הסך ירקה לטייסכפס יטיס מפע) פיוס סריס יעמס 06 . שמצעיותהסבוה
 שן. ההיקי הכעיסו לענין ט , ר1יוניס נסוח טת'ע) ונס , ;פ ע) סע,וייס שיבוס סג,ת יזי ע) סזגכסו14ת
 "44)6 , ססגוח גג)) ;מסגתסנשרס

 סו"
 תחכע) 63 טהנחירס bD(' 06גיוס , מטח מסני )"מה וט טהיה 4מר 6טסר ,הכמ,ר,,ס טויס סיס )6

~OSv5 
 ס)%. היות עם

 כנמירית lD(o טה!6 "זוח כ) כי , b(otn כמטן והמקשומ ר.סנעיות מסטת נהמכם) פריי ע6תעלה
 )מוכתר aStbnnn המנוח ויחר תוהיי , ולהנפה )וטת )הישין 'תצן ))ן מנוחו 4 יפ)0 )6 כידוסתחקייתח
 יסטיק. 6יך , וקן , )הס ומנ6 )הס יטמט וכקר רג"ן גמרו 6)3 סמורנו ההכס סכחג מה דרך עי ,למרעהו
 ספק 6ין ה)" , כשכס Sb ויסו כהמרו );מות כדי bsb כסר thn otSbtn(o מטמר הפינחס )הסירזה

 סמים כייי סב, כקמו") נמילחס, 6ה תסיר )6 ו6תס , חכ)יח )6ין Of ווכח כמטכסיס ינסו כוס מנסוחכמו
 מ6טכ0. ינ6 6סר עד כקמר! ח"וס, מ6ג) כ) סש"סו דרך מ)מגו6 , חקור ה' היד . טתיס תירקחהון
 סיג% עז סהע;ונ "מר כנמירחס נהמטכס הכסר מן טי6כ4 וס סיקרה תרכס , דברי היקרך חר"סועתה
"Dbn16 ע"כ. כמירתם, ס"סיר מנ4 ט ,ימ6סו ownn החפת 6 6מסל היה ם)6 מטגי ץ הממעה( 
 )ם;ות הכ) גידו כי tOtOSbO )רנ!ן ממגיע המ"ק מנד קיים החנקי סיוט עס כ)ס, המוריס כטועתעליה
 כי , ככרם DD(1 טלין ")6 , יסגו יחסון "טל כ) 6) ס' דיי תנך )ג מיס עפני וכקמרו , "דם ט)כמילתו
 p'1P היוהו עס המקך )סג' המודמ;וח הסכות )ענין 11 סעיס )סרט !יכוננו , )הגרס סטיה כין הסרטים

 "סר 6ך כן "הר טי6מר ממח llenbn, מן 'ותל 6נ)' הלרסון ה% יהיה וקלש . ושמי מוגם עגמוגרסות
 כג,ירהיהיה

 סבורג ולבחירה : %( וכו' סהודמנוח כהס 'ועי) 3" כי ייתר ונהם קמרו TD וגו' גריז"
 כי נוה חס!כמך וההיה , וק. כך טבוני עפה מס מטני טטחיך גןכר 6רס n1SIPDS הס6, ס6ס .וט'
ontoפי הענין שחלטן בסנה ופסכה , ססטח מן ויך כך ככחו OP o)lana  Sb  שילעיס  מין  , '% 

יינן
 4זי  רגרו סיס 5סר 8רן פנכגיי "הד פיי סיו)8י0 8מם לפרי קטי גו  לזוריטו געיוי כסר קהי פקוס חנה'(

 )יסמם גמגמם מ,!ייממ 6;:יס "יגעס פזי נורקו יסורים לחרופ פסס !כר סרגרי0 נל)ול ירי וטל , !ווי טסייפל
 סיח 8י!ו , גסמלפתן 0מסי4סו רוב פס כסיז (elw יפסס 6:ר 8רס למיוחס סנונך Sh כטס  מסיני ,יכחוגיס(
 גס ":ר סממן, עגודח "0 גי 11  8ין ספסוסרים, כמכפיס מן 706  ויטן פרונס. סכוהס ,סר סיגלן0פסופזז

 ס"ק ין , גדייו פינס העליסי hiw1 . כפסתי סונר יססלל ~Sh , פ8ר פר ורססך יסגוס רנת יי8 סמלהפס ,י"ר סמי  יין . שנו 1)%  0081 ייט )6 ייו6 הרם 6ין מבגיס )ג גי , ליקט מו(י0 מוס h'o1 , 115;י! 6) )החר1וחסעגד תמדי
 ש4 כי ת:וגתו סרי elo וסרביפי . פספר tglD פרוה יפיס פאתוס פוגר סיתר ~nluh סירס פ5ר פר יפיופיוססגוס
 יהלוי טוי פל וטס רוי , )תפו יי 8פריס0 5ת גטפפי ויעי . פכח %ןויוים רסוס יי לו סוטנו 8סי לק'הה ככוסיפות

, 
 ופ4*. טפס ס"ס  לל'( סלמס כפסלי סוגללי0 סטויני0 8רגטס סת(9רו ג18י גי , לכך דגרי יתפוך 8טפע וקולדפפס

 ינסו גי וגו'. יפלפס יגר וררך י0 גור לניס ררך )ור מלי נרם ררך נספים מוסר רוך ירפסים, ל8 81רגיספמוי
 נסר, גפוסות פל 8פ1'ל וכגר , יורירך  יס0 קוך טיס קוגגיס  גין ו8ס כנסר סוגית oh ג5פרו , ינילגו0 8לנפי

 (סיסי 8תר וסר )ימס פוירון 8לגסנרר חרת גי יסוטר סיוויס ויינרוס , ל"ת לקיסרים סורס סחר קולה כי ג'כארפוו
 רוויי' )6ריפ גופיו ופורס ,ד 8ל פור פסייך ייס  וספיר סיוע קותו כל ocn 11 1ל5 פכיו, סיליסו  יפלו סיגל טלשני
 :מישן דין עבי והם דן ימי ג6מוו , סו)מס  ") כווי ומנהם . מפולס כל לגגי: חוסו פ1גוהו פעלת סל (mh ,שפולס
 מקז לסיום ויום 8סס. יק?.6יט כי נילפס ניר וררך טקרס. כפו סוהר 5ויח פל  כפספפס יס נ"נ כמס . 6רמשם

 )"וס )1 ),וזג קנס נמס  )ס!י,ק נווהופנפס
~ch  

 יינו גור וסתתת 1ג1 מסלי סור סל ישורו g~'p יו8 כי מונוס,
 סלספ טס י!ס סרגי גשר י81יל כנורפ, לגגו 06  ספו וסיו כי גיך נחל hto נס וס81 1נ1', 'פ,5 פ' חיל5סת

 סי* D)s(nh כמו לשופר וופטס , פפגו )סל15 ספס 5רגטס ימר ולי , 1ג1פ0 כם!0ס היריר כן  SD1 יקורפי0,פרפויי0
 פק' סל מחסכותיו  דרך סי כל מטיני ומלפס גי וס ודוגמה סייף, גררך רוסס 1hrt ל6 גי גסמיס סונר  זרוגטי;י

 ס4. 8ין כי טיסתו ל8 פין , 11ר ט4 וסי רנך וכן , יירט יפו תקי ליס 8ין 8סר רפיוניו ספי רקיפ סני טלסמטוסטוה

 וגופ פם;ג גיור  יצורר וטס לפלוס )ויי רינה  לסיין ספ!הפס פרך 8ווס ירע ל8 יס ורימס )יכר, רפס כיוףידרך
 ודוגמו% , (ס הו6 ג' ע)'1 ח6מר 6:ר !ידן מס)!) 'ס6י )" 'ס ג)ג ouh דרן !כן , ;'יח סרק ,!1מ וסרק ,פעיות
 טיס ע! ג'ייס ורם'6 1)6! 1"'ן "': ג)ג משגות רגוח , כשן )ממ!ו סניטה טד 'מיס מהיך כיהר 6:'ח 1"ה מי'ג'

 :ניתן נמו , )! ס,ג;ת 6:ס ג)קיחת ;סתיס דרגו ":ר פגר חרצו שפטו כן . גג."ס י,,6ס הה6 !ס1"' , יגרבהריה
  רריפפנו

 יסכם רר'9 :כתג גפו !15, 8ם שותי 8יס טגג 5ם לרטט  .יפיל  יפין ולפופ רוץ יין יי יפלפס, ;גר
oh. (1"ח ג)ומר , וגו' מופת "טס דלן גן )"מר ג!;הו כטיקר דבריי החס גן ט( ים ל"י 051 ווקהי פיית  גפר ג' , :וגרנו :ה,;'ס :הר מג!שהר !מסיגני מצד מכו:קח ":ס יקלק rm) ג:ניפסס ילגר  פן פ8ך לס OD~ ססטס כי 

 , וגו' פיס !מהחס "גצה "מיו וסו , obn~l וסי6 ו;סהרס מעיניו יוטפס "יהר G'h ו:גנהססי
 1כ!"

 'קי )נ) "ג פין
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 בין לה מונח והנפש נמצא שהאפשר בעבור , דוחק סבלי השתלשלות ,חראשונה
 על שתנונה או שתשובח וצריך , מהם רוצה שהיא מה תעשה , והפכההעצה
 סבה תנונה לא כי , האמצעיות השבות בשאר זה יחוייב שלא סח , ההיאהבהירה
 התינוק תאשים לא כאשר , בקצתם נטצא שהאפשר פי על אף מקרית, ולאטבעית
 הטהשכת הסתלק ספני טאשיטו אינך אכל , זה הפך באפשר והיה יזיקו כאשרוהישן
 על יכעסו( שלא )ג"6 כועסים האפשר,"האינם מכחישים הם אשר התראהסטנו.

מי
 כמו נפועל )כמירח הכרם טוס סהס כמנותיק עערהקול

 : סמקרייס 1כק1ח הטכעייס כדכריס עניינםמסיה
 משע כ) ts-lbi גי . נמצא שהאפשרבעבור
 והנפש : D11b 6ין עמדו ע) ottp 'סקר ס6פסיפגע
 כין )החי,כ מקוס )ה סהונמ ר"! עו'. להטונת
 מעיק יעיקס ," , ההסנן 6סר 5) וכס כה וחטן Itorlא
 . והפכה : )עסוח העצה. בין : מגריה יכרימס6%
 !סירים bs וכו'. שתשובה וצריך : !עט1חס!6
 "סר ההכד) הזיע orit , )"7ס הככירה ענין"מתח
 15 כטבע מנמסך מזכר )כין הכהירי' הדגרכין

 על 1סננוח הסכה יי1מס ככר )כהירס כי Ofl ,כמקרה
 כמקרס כן ס"ינו מס רע ועד מ"כ הנמו)1היכ)

 ים כי . בקצתם נטצא שהאפשר אע"פ :וכסכע
 כ' ט' כ' מקמר מ)המוהיו כסטר הרוגת סכרo~hn כמקרי עניוס 51ין ן נסכרה מסוזריס ס6ינסמקריס

 נהמראוצר
 . נטלא שרשששר : סג"מ מגלי . דוחק מבלי :נלוט
 : מ(1)ש מפן Dl'h ע) גמירסו ע) "וגס סוס 6יןגימר
 : נסוך 16 יסרס ע"ס נין י') . והפכה העצהבין

 , סעו,( הכר מס ידיי י'ן . 1ג1' שתשובחוצריך
 טבעית סבה הגונה לא כי : ו5ת כיחס (מידוגטג1ר
 סקוס )טט1)ת 5סל כלמכעיס יחי ;)ומר . מקריתולא
 רק טויסס 6סעס )6דס 5ין , ממקרס 16 סעגט מלןססס
 גססו 1)6 גרס'י גור סגיי0 ז'מ , )גדר סגמ,רספ)
 גהילת סל רק היוגו 6ין , ממור 16 טור סמן נפלגיבוי
 מקוס ט, (ס);ס מס גמקרס סגסמס סמהס D'Uh ,מכריס

 גססו וקיקו , גג1ס מסקוס גופנו סמס סמי גוף וטגע(ס
 (גהירהו מבמר , (Ots מ,יג u~h סחו)טיס ו,קגוסוגר6וי
 ג,דקסיתם

~'uh 
 התראה : סיור 10מת 1גטגע סגמקרס

 מנה,סיס פסס מ6ס 6תס 06 . מכחישים הםאשר
סקוסי

 נס וה )פי כי , ס6פטר כסס סמ61 מנד סכמילייס כענימס וסגרה מסכה ענין !ה"ה וקין , )מע"סס(כרו1
 , מינים סני המקריס כ' וי7עח . or1 utb , ג"כ ה6טסרוח כס )המק והנטה הטכמ גופ) מיהכמקריס
 כמקרס , טנעייס מיכריס נמסך ומקרס , מלמון וימ61 כור gtb ידרס כי כוס והמסג , מכמילס נמסךמקרס
 הכמי onlh יפק17 מחמ)פיס וכממוח . וכיונה סנמהיגו )הועלת סמנסכח סרומ 'יי ע) סנניןסריסת

 סם )עז כבסון קר"ו כי ,סט')1ס1טיס
~lvbin 

 וסה,ומן 1po' סס 1סמ6 , ק"ם"ו ספני וטס , ס"רסונ"ס
 סכס;יסס olno וסנר . סט"רטונ"ס כעד וססורמן כקבסך ככד סקרי , למון נכס) 6ללמ ענייגססהוגהג
 מרעת סנר6ס ל"י יר.61. סס ס"ש4 מקוס 6ל רק וסקס סרר וכווכח מכוין כונה כן6 והמכיססייהס
 לא כאשר (1Db מסקו נס6 כן ועף , הבבסר כהס ידו) "סר סס הכמירה מן הנוס)יס ממקריסההגר

 (nhr ע)חס ס)6 סטק וקין , מנגהו סייח ס6טסרי1ח מנד )רונו כ6ה ס"ס והכונה . וגו' התינוקתאשים
 אשר התראה : ממסכח המהגח גכוגס סדרר סעסוח סי6 וססגמ סגנות סרם ואי b!b , מסנין !גטן
__ sp טיכטס נמס עליו %וחק מוכרם עאו דק טסכע) מ% ממונח 6מחת על סרס . וא' סכחישיםהם

 סמויק
 ס,:6ריפ ס)(ת גן 1)6 , גס ונחק) יו,6 גס ווחק) ,גוס , גיחו גירגסי תמיד גסגהס , יסתקס מזימם 51(ת סנרייגיוס יורי יקף "מוס כ' סוגות, סולחי ס5טס ספת מוגת ),ד )סכלים גססטז וגס גרגרו ונזק . ממוס ס,511יססק)קו,,ס

 קלגס )סגנחס י( וכלסגי
"(1 

 מ,1י0 גן ג) גיוס מנוגס סננחס סייח סס נ' וטון , מייו 'מי ג) סברס טס יחמצו
 גדמים 0נ:ר ורך טל ג' , לנוו הס' נבתי מאס %ר גסוס מתקון )יתס 6ע ולוקס . m~lc סגלתי 60טס פניטמכסגות
 מלממס מוס מוכן סוס נקמר ,ור עלי 1ח( דוך וגרנד . יענו יספון 6סי ג) 5) ס' גיי מלן )ג מיס פלגי )5מרנחוג
 OtO 'ורוי ג5מרו , 15י1ח )מנף יחגון ס51 ס)5 יס ג)ג סיס זרן 1;,נד . הוחדי ממם ירוט גוי וכתיג , ההמטסו)ס'

 5סס מ,6 וו5מר , מסגלה 6(ס מס' וקוות טיתד ככהוי גטלמס נגר דרן וכגנז . וגו' )וממס סטרס יקם 1נ1'ג5,'1ת
 , תקף גג) 1ססהי)1ס חרי1וס ילגם גי גס 5)0 נ;) , 5וס ח(1עת טו6 ;י ה1;1ר ולמטן . מס' רען 1.(ק עוגמ,6
 חמים ,וי ע)י ס'5 גה( זורן ס115ויס, 6ד1,י כ61 ס(מיס 5)ס' ;' , ס'6 שמיס ס)5 סנור ררך כ' . טען ג,'1'ןחמו
 ג) (1Dh סעפו יס ס) סי1 סגדו) סיס ,ס , יס ג!ג היh 5(ot ודין , fhni~S( 16 )?ימין מוטלת ה'5 ט)'1 ;י ,פטלו

 הרמג'ן גכי15י ונרמז מ' ט' ה6)סוח משכת גט) סנהנ ;מו מלגות )מדח :מק1ג)יס "In~rc (1 סיס 5) יו)גיסס;מ)יס
 Dt~llr מפוג הט)1מס )5ור סמו1'6 ו?51 . (') ה;מ')1 ;ימרח גה.ג )ע)ס )ע1)ס כמ' (ס ט"ו ט;5מר מ'טיל סש)ס ") ימו , גט,מס h'o נגר ויין , חפש מהוו 5) סיס הטגני עי מיעט ?ים יאיט ו?51 , יי:? וגיוס יסט)
 פ, 0י:ט טגע י"מ ונ5 , 04 מיגר 4%5 י:)1:י ונוזיגת

 : )מסיס ס)1 סייע%)ו כנושי ימכר סני15ר לסיסמת ומנס . כ1רירימ נורי

-- - -
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 נמסרים כאשר , בקור ויזיקם בנדיהם שיננוב למי הם הנמסרים או בכונה, שיויקםמי
 כח שהכעס יאסרו או , שתזיקם עד קור ביום טנשבת כשהיא הצפונית הרוחאל
 ויננה שישבח וכן ,אחר דבר מבלעדי דבר על האדם שיכעס , לבטלה נקבעכוזב
 כי , הכרחית סבה בחירה שהיא מצד לבחירה אין כן אם , זה וזולת וישנאויאהב
 טה ובזה , דפקו תנועת כמו הכרחי האדם דבור ויחיה הכרח, ההיא הבחירהתשוב

 בעוד , השתיקה ועל הרבור על יכול עצמך מיצא אתה כי , הראיהשתכחישהו
 מכוונים החדושים היו ואילו . אחרים סקרים בך ימשלו ולא השכל בממשלתשתהיה
 נב היו , הראשונה מהעלה ראשונהכונה
 בראו עתה כי , בו אשר וכל בעולםלומר
 , בעבורם שיאמין שכן כל ן מהםהאדם

 נחסראהגר
 ספויק ע) גועסים )מס (").ג , ג'ו יויו ס'כ מיי60פ(ר
 , גהידס ;"ן 51ין ס"(:י מגהי(יס :מס מלמר גג1נס5והס
 הם הנמסרים או : גוס גבהי סטו(ס ספן גמ1'יי;1ס1
 ויכסו קר גיוס גנויכם סנו1ג גטי,יסס ימס 06 ו') .1ג1'

 ע,יסס ודג נ"ט ס1ג)'0 סס ג"(ר , קר )רוהבשמכר
~lhW

 או : ר16ייס גנדיס בסס נגון מקין מבסון קר רוה
 גו טין "'ן גע) גם ל') . כו1כ כת שהכעסואמרו
ovh), מימיו 'גוג1 )" מ);1ן 

~tPC') 
 ס1ר5ס ומן , 1'ה(

 סט) (e7h ס6) 15הו גר6 )טו6 6'ג , נרוסס מרסס'6
 06 , ס5ד0 חסן )ן' וט;) , )6 ,כ וט) 'געוס (סדגר
 פמדפ , )רט כן )ט1ג מן ס6דס גהירת )ק": ::גר6)6

 וגמ"מי , )טוג פטמים ;ן נססכטס
 'רניו )קנס מ(',

 )ט1ג משהמפיס סמווה ג) (6ר 1;ן , יוסר ס) י"ס5דס
 מסטל י' גס' ס)גגוס מנח גע) מהקיר טגי6ר גמ1 ,חרס
nTUPבולתה שהיא טצד לבח'וה אין א"נ : 5)ס,ס 
 יוג) כסקוס מריס טט'כ מלהר ר') , וגו' הכרחיתסבה

 (ola קירס 51י1ס מוהלות גמ.רס (סי6 יוזם ט'ג ,ונמדי
 15פ0 קר6 סג' ס",'ג . וגו' תשוב גי : 6מי0מגס
 )הטטס ין6 )6 ולמס , כגרם ט,ין 6) 6והס וי0ונגמירס
 טה וגזה : ס5דס ליגור טק1ר6 נמו גהייס סגוסדיק

 hlo סני כן יזין גינוי גס ו6ס . הראיהשתכח,שהו

 השכל בממשלת : סס(ן המיד rht1 יצו s~noפכהיי
 כשוסו מקרס olr גו מט) 1)6 גרה ס(;)1 גט1ד ר', .וקו'
 מכוונש החדוש.ם היו ואילו : ס(ה'קס ט) 16 סדג1רפ)

 מקריוס 16 עגטי01 סג01 גצי מס6), . ראשונהכוונה
 גטטס Sho רקון 6מר סומן טסג) סלמי רק ,וגחיריוח
onht)t(סגד) סיס )" כשמר . לעתם נבראים חיו : לטוס 
 ועד טמע מס(מן ויגע רגע ג) וגין גי5(יח ימי ספחגין

 איה ולא : חפנו 6י הדיר נורץ ט:6) ואמיטתס,
 מסודר עגט ג16 סלן מקמר . וגו' שיפלא עניןלמופתים

)ho1ממיס סינרו הפן ס6) ;הקמר גמ1 , גן כיסף חנו 
 , נד גמו טנגו 110 ים קרית גצה מרן סו6 )מלסממערס
 סמהקק( ג1פ' 61ה טע:הו וסוס . ס,ס'ס ג:"י 011ו;ו1מס
 ~tnh(o ומנדי) מות מנוף )1 טגמד1מס למטפס, :וגרמנצנף
 1!6 , מכ6) מוה,ט גולון )6 06 סוס סרס (1ס (6עגומרו
 לעובר היה ולא : ס6מונס עוקר ו6ויגס ס61 נ1פ% גיירט
 : סיסוז ;) סוים ס61 מדח )ה:וף טח1(ג מס 1;);י .וגו'

 יכולים והיינו , רגע כל Qy לעתםראים
 שיפלא ענין למופתים היה ולא ,הבורא
שניהם כי , המטרה על יתרון לעובד היהולא

 יהודהקול
 כג1נס. hSn סמויק ע) יכסס 63 וכן , נטוססמויק
 ומננוח ססנמ כי וכרו סקוס מס 610 וט סרסוהגס
 0סע) מן סכמירס ,1!ת ססכומ כשר מקוס )סט5ין

 "נוח מצן . 1ט' הם הנמסרים או : 1ר1וןכגונם
 : גנזיו כהטסטה . בקור ויזיקם : ;:נזו !ההריסאיו
 ה1ר"ס וט יטיס )5 "ס . וגו' שהכעס יאמרואו
 סהר )ו ס5ין זכר )סס יה1ייכ , הנמירס ע)5,)ס
 הו6 , וג'611 דגר 11)ה ונר ע) ג,ע0 סהיוהו)ומר
 נחוזה ג"טט הי5 רוה 5נ) , כטכס מ"כ) כקהיענין
 : היצת המכוהו )5 וכס) ט51 ו,ה , וככ"כ )כלהבו
 פוס ע:מוהה מ,7 !כמירט כקין ר") וכו'. כןאם
 סכרם הסיף הכהירס הסוט גן ט05 , דומקחמכס
 גחורחס ,6 6סר , 1כי1נ6 והטוח ססכמ חין כס1יכג')
 ה61 גס :וסף . וגו' דבור ויהיה : ומעכסט,כרנו
 , elbn כפעוטת מקנס )נהירה b"icn ccll)כורות
 מס כוס ניס , וא' מורהי ס"יס סכור יסיעט6!"ג

 סיר השכל. בסטשלת וגו': o'btnסהכמיססו
 טירוף יפינהו ס)5 16 , !מעה סמ1וגר הינוקמג))
 1SWDt ולא : הוצ' מהמה "ו היירה מהסנוןהנעה
 מעכירים 71גריס הסיט כענין . אחרים סקריםבך
 ע) )כורות כ1))ה 11 טחה וט'. החדושיםהיו ואי* : מממנחו 5ח 1מכ)כ!יס דעהו ע) ס75ס6ח
 ה5זס סי1ח סוכ !6 וכי , ~nltDSbn ה0כ1חהרך
 ר6ס1ג0 ככונס )כדם סר"סו:ק ססגס "ן סגןמיימס
 סע Yhn , טקדס כמו סהטה!ס!1ח זרך כוונהממגה
 הדופ רגע ככנ המיד געתם בכרטיס (olcllnכב
 הורקח סיעה המהמיו הגס המ17פ ומחוך . מפופ5מל

 מן יונף biw 737 3)י ע3 מעיקרם כע"הסמומהיס
 ה75ס דעת (nht~p מקוס יה"ר 1)5 , ס:ס1גהסיקס
 למופתים היה ולא 1("5 . !הפרין ס' יגרףמכרי5ס
 יהסיכס )6 ס5ס , וגו' שיאטין שכן כל וקמר .וכו'
 גנפפו ,קג1ע מחמה0 יהעורר ט!6 טגן כ) ט)6)רכת
 ורומו כשעגומו ;)" עוסה סס)וה :ור5 ע! לומן6מ1נס
 סי' כסן'סי וכרגו נגר כי , מטן )ג! ססנעיסלמנוה
 'מעס ;ן וי1רנ)ו סדגריס יחמידו 5סר גן גי6'

 76יריס פסס רכיס מיס מקהוה עתר רכים, מיס מקו!וח !סרו. ונס נ"נ מ,מור סר"כ"ט כזכר , sv001716 !כ טעסס הן נס ר15י1ה גור5וה, ס)5וה הסנעיוה ס' סעו)וח ג) היזח טס ונסיכך , מעגי:ס שמסךר,ר1טס
כה0
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 משיגות נדולות דבות עם אליו והובאו , לעשותו שהושמו מה עושים. עובדיםשניהם
 המשנת הרבה אבל . אסרנו כאשר העין הכחשת שבהן והגדולה , הזאתהאמונה

 לטעון יש , יתברך האלהים מנזירת הדברים קצת הוציאו בעבור בבהירה שאוסרמי
 אליו משיבם אבל , עיקר כל מנזירתו אותם הוציא לא כי , זכרו שקדם כטהעליה
 ההם הדברים הוציאו והוא , אחרת דבה כן אחרי ותשיננו , ההשתלשלותבדרך

מידיעתו
 עקודהקול

 כ' )16ח ווט , ה' כמרוס 6י,ר יתר יס מזכריפסס
otSJsbכש) כימ,ק") כחוב וכן לפחן O~D לניס . 
 יכיפו )6 כקמר ס0רטיס יסמעו )5 הרן6מ%)ס

 מגעו 6ין 6עלכ . ט.כ , הטר6יס ס' מעסימשליס
Saמן 06 כי ממעולל 6יס O'bSDO המ0מד0יט 

 נזו)וח עוסה קמרו ע) D'ih~o סכ0כ וכמו ,שנרקיס
 וגו' מער הפחן ממסר "ין ען נס)"ו0 מקר%'ן
 הסמם )רקח רח') olb~n כעזר כי גי'), ס'(נ6'ו3
 , כעיניו ס)6 וטקיעחה וכיהתה 6ין , וסוקע0זרמת
 o~nP יס גס מעטים )נרקיס הגסס כו6ונעגור
 הג1ר6 5) 5לס 3גי ויועקו סנרך 3סעח הנכססיכסך
 , נדו) "01 )הס יפיס ונס , )המטיר SD D'3DOוינוס
 . ותג , מסר הטחן נזופה עוסה 6הר שגיר קע)
 נכ) ו3רי6חס סד3ריס מהווט וסמעח יךעח"0ה
 כרונסון המירס סוכר כמו הממכריס דעת היםרגע
 פ' ף מקמר מ)0מו0יו כמסר ר.ר)ג"נ "תגס . עטךס'
 החס סמ1י6וח סוס וסורס , nhroi הדעת הה, ר,סרו'

 טופע קיותו היום עם יתכרך מנחו תמיד טופעפננו
1)DD,כב oDn (ס מניפוחו קב) ככר כי , רגע וכל 

 נחסראוצר
 . העין הכחשת : גר1)1ח nlJDP . גדולות דבותעם
 סזגור ע) ינו) טומן מ611 5תס ג' )מטקס שמר מססו6
 טעטן 5מי . ינו' הטשגה הדבה אכל : סס0יקסוע)
 פוסויס )נוס גנוירס סמ5מ','ס ס5)ו ועמר , סנמירס;גו %י סין , ושמירס מלס טלין )ומר ט8'6 סגוירסנגז
 מגעוש סקוס crn~ מווין 08ס 6'ג )גמיים מקוס מהןג5ס
 %ש מטן ()גו מס יעטס , געו)ס מנסי elht ויטיסס'
 , oeh ט,') 16 , סגהירס נער. )ס0ינ יס ג)ומר .עליה למעל יש : ס5) גיגו)0 חספס וגדי , טריו וסו() סוטר6'ן
 פאר מס . זכרו שקדם בסה : י.פוטויס שפיורגל
 ג' , י5ס11ס כמגס 6) מסח)()1ח סג1ח 1)גמ'יס 1'),)מע"ס,

 ג) וטגנך , SP5 ol~ns סיפה ה,5' ע) כ6דמ 06 ',רגן
tfiD11וח;1עח t'tPD1 (מ(ה)ס)'ס סג Shcn , ה. ס61 ומגס 

 סטיענפ 'פסיק סגורן טקס , ~oltun ע) 1'ג1)ומתנעע
 סרמג'ס 1גמ'ט . 'נ1ט1ן י,הס חורף וגמ'ט , 'DIAממנו
 : ג'כ ממגר ג11;0 ו06 161), , ק"( )ע' ס'ס חטוגסכס)'

 לע . וגו' ההם הלביים הוציאו וחוא : עריס(l'pg י" סס,מז 61ח ט) טנס ר') . אחרת דבה אח"כותש,גנו
60עיפ

 ולין כרטע כנן'ק כן "ס ומיה ה3מירס גטו) or3 סיס , כלמור י0' מ06ו ר6טונס כוונה מטוניםסמדושס
 וסניסס , מ)3ס ,5 כי עומס היס ית' סו6 עוסיס הס 6טר כ, כי , עכרו )6 )6סר otnsb עונד גיןספרם
 דבל וזה , המגרהה 3נויר0ו ינוגס ידיסס "ע) ע) 706 יתכרך מרנ1וו ימוכו )5 כי , עו3ויס נקר"יססין

 המיוטיס כ) ,סי01 סכגרמ נך ע) t'Sb סהוכ"ו ר") . וכו' שהושמו מה Qtw1V : הסכ) ירחיקהומנונה
 הספיח כהקימם ע"ד ט' o~lno טכחכ מה וכעין , הר6סונה Ostn מן tCb1(n כותה מכוומס המאם)פי
 6סר הוענוע Of כי , הניע olbo )6 הגץ)מ1ס כטי;יע הליס כקינו , 1ף) המבאליס3סס

 המהן"
 נקו)מופ

 מערס )ה טיס )tpo , 5(an, )0נועח היך הטעה 00מוכר הגהינ ס' וכמנס , המניע ביי ס' נר15 מריסגו6
 ח,קיס 6הריס כפסיס ההכריס 6)ה זונח גן נס סיט הכפס . תו' גדולות דבות עם ע"כ: , וט'ל)

 עליה למעון יש : D~b ס) )3מירהו ג10נה ר.לטיח כי סנוור מה מנד וט'. הוציאו בעבור63רס: הכמילי 5מחח ע) סנוור . בבהירה שאומר כוי : כחמור וגנהירס כמדוסיס nbrn שפנסמסימם
 הכהירס ויעי 6מר סו6 כי , הב) טבח )סי1הו . וגו' אליו טשיבם אבל : סרח nP7o )מהננהה .וכו'

 תערקי היוסר לסטלוח  ולתופת )סוכ יטט יהירן 6"ר ו6נ עטרך 3עח וכהמיר )ההקף ה' וליד , e1h3ממשיה
 כמירפ טיסיה כך חצי ע) כהכמס השוס 6ח ו11ר  טיוחו פלד לנכס סריס  מס v!bn גיפר 16 .כפטום
  o9h, סל 3ג0ירסו יסלם סיט טס פס,  ר.פפטס כ; ע) ו0כמ ט6ר )ו יחנו עיד! הג) יהירך ומידו ,כמעסיו
 . ז3ר מרע 6ין יח' ttsb מסחוט) סב) וככן , ינירחו כמעכס וט ע, המכיס 6סר מסך ט) רוונו ימן כןכי

 "ופר וסכהוג , שפיו t(hS קווו נרטוש סל6 ךכר לולס יפסס וכי , לו  פסירין פיסיו ייחזו טיפשון פסיל טסי  יירט יסיס  סיטך וסימר ס0פס של , 11.ל ס' י'  חסינס כא' סרמכ"ס סכ0כ )מס ויסה וטונימס
  כטס כילד, ליי, פפרין ספטסעו 1"פ"פ יפסס 03פלי סיכל דפ ונקרן. גספיס פסס ל פין  "סרש

 ט6ל וכן געינו), ס,גכ וסג,גן , )מעה 'ורדים I~bol וממיס , )מע"ס עסיס וסרומ ס"ס )היום מקןססיונר
 bSI , )ו מערש מעטיו וכ) גידו רטוהו ס"יס )היום המן ככס , בו טהסז כתנהגן )היות העורס3ריו0
 : fp ( ועי' לפסוח יכיל סי"רס כל טפס ישל 1 סיקן וגרפתי כפופו סוף %5 , פיסך (?b  גיפס )" )ויסיס

  וןי , סדיר"  יסינס )" דנריס סס 'ט כן ס6ס , הכמירה )מקמין חטיג 5סר טניס רכס ץ . וגו'אעשיגנו
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 ויצש , המדברים כזה האריכו וכנר . בטבעו מוסכל הנמור האפשר כי ,מידיעתו
 ולא להיותו, סכה הדבר ידיעת ואין , במקרה נו( הטדע )ג"6 אותו "הדעת כילהם
 אין כי , יהיו ושלא שיהיו באפשר זה עם והם , בהוות האלהים ידיעתתדחה

 נהמראריר
 נחפן ק(וריס מווטוחיו ג) עם ורומו ופס גי נמיםסבר'ס
 ס' מטוח גק.וס 0160 יעמס 5(ר למעמס 61ח עפן ,6)0י
 ומדגר , ס5זס ניו מומ)פ 5פ(ריוס נסס ים , נסמו1חן16

 , n~t)ho ס(0)()וח גסס קטור 51י,ו הפנים פףשטיי
 ט) מסיר וכבחר , טיוחן טרם בשסית יזיטס גסס התכן51יך
 וכבר : ((י שוסן שרג משממרחיו משסל ג()יטי סר)ג'גוט
 מכמת גט)י וסם ממוקרים ג)) 6) ומכוין 16)י 15 ,פמ'5 סקי גפ' סמ1רס 6וחס ,גר 0מדגריס ;ת . המדבריםוגו'

 6ף (ג6מח י61 הנוגחה סרי . וגו' במקרה אותוהדעת כי להם ויצא ; סמ"רר מוס עשו גפ' סנוורי סוגרהיגריס
 )פ,,1 ויווט.ס (Ot~s גגמייתו ~olhשסגי

 מר~
 6יך ומקים

 למס 6'ג ח5מר ו(מ6 . רע 061 עוג 05 ס6דס )1נגהר
 , ;ריתחו רט אייס ויתן ;מסטנו מסיד )6י( כקג'סינמו)
 ווט זרגי1 גי) !זיק יסה (וט יחנ' קפויו גלי ס0י0המר
 6יך גי , גסכרמ הס 011 !דיק 1ס סיס וט'; רט, רטטיטיס
 )סוגד יהרון וקין נרפט ג,דיק וסיס ייקס ס' יישחחטוב
 ידיטח ז1מכ וקין סין 5'ן גי קמיו ו0 וגלפי , טנדו ))6ס'

 (גאפ סע0יזוח (6ר הזיבח יגמר ג5(ר olhoפטטי
o)tve, גטקס סס1ס (;) מלהר סידישח ;)) ס6ר (למוס 
 0611 , יטפס (גן ח;)יח גר' 0קז1ס גמה(גהו קטניופ)1

 ופרע סרט ג) ג)סג6 מחייגת ס,5 1ג1ו5י גסס סי6סיויט0
 מלהר , ס5זס גמט(י 5(ר סידיעס ו6ת וכמוס . יסר מייין שכיס וס' (sus י,5ן נכי (1Sth נסיי , 1נגר16 ניסו0ו5
 )6 , 50דס גיר 0גמירס טחס5 1מרOSIPD )6 ס0שיען
 ידיעס רק 5עס שיי מחיינח יויטחו (חס5 ס' גמרןשים

 ע) ס6דס 5ח ממגג חיוג (1ס ג5ן ~Ph גימל ,במקרס
 במה הידיעה נאשר : )פסו )פוי 0;) וטג'1 ,פטריו
 'ד'עח סת(1כ 'חין 5'ן סס1טן 1Dhn מס גפ' . וגו'ושהיה
 ג'1'עת )דון 6קס ,ר'ן גן דן 6מס גן 06 6מר , ר'קסס'
 חס'ס ס6ס , 15חו 'ווט ס' בט'ג ס'0 וגגי טטגר ממסגף

 סין סגס ומס 0י0 חגי וסר' , )סרחו סגם 11סיייעס
פ6ה,-

 : )סגר (סי6 0יזיטס 061 מלס )6 תייק טסת (שדם
אך

 סבה איננה שהיה במה הידיעה כששר,
להיותו  ירודהיל

 כיה , יחיעם כהbS StDn 0 "סר ס6טטרייסאוכרע
 העיר וסר)3"ג , ההפסיס )סני 5ססרוח )הססים

 Pb 3' סרק מ)חמוחיו מספר נס)יטי וט ע)סמ3וכס
 ה037 3חט1כה 0מ)ו וט . וכו' האריכו וכבר :ספי

 וכף, הוגר יויעח וקין נמקר0 15ח! הדעת כ'המכרח
 6סל כדוריס ידיעתו ממין טוע,ח ידיעס זוספין
 עכס הו6 3הס וידיעתו ריטונה טוס נשחוימואס
 3יישש SJh י"ס נ6מנעוה טש)חו 6ין כי ,הדוטס
73(. o)nb 0ידשא )ו היות עס ה5טפלייס הדגרי 
 מנב כמקרה ידיעה רק ס1ע)ח ידיעס 5יונ0 ,3סס
 ידיעת 61יb~rt 1 , 16הס כידיעתו ימייכס ט)6מס
 bto מס 0153ן ,ס דוגמה ומעין וגו'. ס3ההדיר
 וע) כקמרה כ"6 סער סעקייס 3עג כהנס טכהכמס
Ofמפגי 0763 העהין יהנרך סיןיעהו גימר תשען 

 כי סידעס, ממס מ!י5וחס )6 המ)י15ה Sb מ0סטיש ממס נמטגח הי6 כנהירייס 3מעטיס הטפסר,קטת
 מעדרו, ש סיפוח ט)י)ח h(b 3הס חסו) ט)56מל
 ס0עדד oS'Snn 16 61ח 0ח)ומ מימה ננץ)מס

 וכהטופח . המס ישיין וגו' 0הן סטעו)1מנמני5וח
 ה015 מעטה 6ין , )6פר כחוס gn'p סימןסרינ"ס
 Spn) , bb יטש סרס מעטת 6וחו 0' ליייעחנמסך
 וכ6טטר1ח 33הירה הנעטה 0הו6 )מע"ס ומפכחי7יעהו
 וכוס , )סעו י,6 סרס 0' ייעס ו06 סטנו)עטות
 טוס גר' עימס ימכ' ה' וידיעח ומיריי הידסרס"ר
 ולא : ע"כ , מגמילתו ה6דס ה1ני6ה וכגחיממרון
 סוגם סמק1ט רע . וגו' האלהים ידיעתוזרחה
 ים "מוס גי , 5מד כנ1ט6 ימד נס )הקג,0 6)1)סחי
 וככל הפס 33הירה otontn גמ0 ידיעה ימרתך)1
 וקע הונה הרמח וט ומס , כרודו כס6 )פנינטוי

 גטיט' המורה פכתה וכלצ , DD~1 ע) יסהכספסר
 )חיגת וקמטיך . 0' פ' הטונה ונה,כוח , כ'פ'

~SDO וט' היריעה אין כי)וט , sffg דיעחו כקסמת ס5פטרייס ססס המעסיס 1ממדסח שע)ח ידיעת 6יננס כי' 
 מהךסח 30ה 6יננ0 מיה טככר הדלל טיזיעח כמו , Pilnb1 גנה ממזו המהמזטיס כענינים ס1ע)חטסיך

 6ח מיודע 3יייעח הל1טס 3הס5ר עציו, רייס הי6 5ך , )ט1ע, יצטרך י6 כו5 נגר ססי0 מס כי ,מגי6והו
 , הכחירייס מעטיו ע) גגמירהו טויס 3הגמ0 ה76ס 5ח יצר 5סר יה' גיזיעה1 מענין וג1 . עטוס1 ככרשסר

 שכגר ניון ן טסיס מס הידיפה  לסניו הס  ונש"ס פכפירסו  ןפפו  יפיירים גמעסיס מקפח יחכ'ויזיעהו
 יריפס "יללן כי יישלם, מפסס סיס 3ס "ין %3קרס ידיפס סיקר"ס nhrn וסיריפי הסירתו, 3כהסיפרו
 סכרו  קלתם  פו3רימ, ירו"ס נכיס %קים פל לפיפר  רייס סרלר לפס מסי מסלו ה3ר ייחכר.נהלה
 ספק "ין רייס bw "סר וכל  ירכיי %רי%יס סו" כי לסייו !טוי יסכל , לפכור פתיריס  יקנס  שבריסק)הס

 יהכ' Sh'1 קרוגיס t'NDDO יין  סיפ!"יס כל סי1  1ס אעגין . כצן "onlhtS מכרחה רטייתו  61יןנ"%התו,
 והוה עתיד ע3ר הגיצי  וקין  מפפיפם, כלכל סכרין  ל3ס יחן היגר ותנמרו "הד, כמעמד )טויו הס;6י)ו
 , נהווה ו0רטוה נטוי הכן 11"6 . יקרץ 5ה7 גסס וטכוס 6מת כסקירה 5!!ו נ0קריס כטס כי : )פניוגרסמיס
'flg

 סיפורה ושהירס  והנסיות התירוח סי ע) ויהנו יס1כ1 יח/ )הרו נטפיס העה'ד'ס המעמס כ) ה"מ סעס
 . ג' טרק 1' מקמר העקר'ס SD3 נמסך 51הר'1 המטוה כפירוט סרמכ"ס כ'5ר1 )וה 1קרוolbS~ . 3גריהו
olat(וכו', לניי יגל %"%ר  פל ה,ס הגבור מר1נח ירון 5הר'הס הו6 גס 0עק'7ס כע 'k'fil גססלפי  סיסיף t1Dh
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 1%מחהכוזרי הטישימסטרמפר
 וצילו , ולידעונים ולנביאים ולמלחכים לאלהים הידיעה כי , עליו רשיה %ך ,להיותו
 %לו המלהים, לידיעת עדן בנן עתידים שיהיו בדין היה , לדניה סבה הידיעההיתה

 יהורהיל
 מס רימעטס, רוכ )פי והכ) ניון סש)ס וכסוכ1106
 ע"ס ע) נור העש nb(o וו"). י"ס סערפכתנ
 טרסמוהו ככר נחמס והרמח נשי סב) אמרוסדרת

 הנן הסייס וכרע כס% כי רולס 51מ .סר6טוגי0
 הנורות 6)1 טחי ססכתח ענין כי or1 , גמחתומענין
 ומגמר כעוכ 6)6 ממשתו יגחן ט)6 6מר ,סנו16ח
 מ6וני0 נכף סדגריס הסוק) מנקי ססכ) טפ6סש)ס,
 סטם) Sb טיפין והנכון . ור.6מח סיוטר )ך 6ןומכרות
 טוס תקמרו ויהיס . טיחנו סמכסיר הנכו"ייס6)הי
 . ט6מלנו כמו , זמריו ע) תוסף ") ההכס ט)מסשמשמר
 6יפ )גמרי הכהירס מהסטיות העגין וט כי 6מרגה
 , ה"דס IfD 16חס שטו 6סר כתעסיס רוכ )שי6)6
 )6 שנטיס יערס 6סר רסיס מעמיס ים ודקיש
 הכטגמס מט"ח כפס טיוכלמו 6)6 3חירח0קפי

ntoSboכי ס' יועהי כש"ט , כשנס 16 רוטור ע"ד bS076( נ6ר עחיוש ס6פ כמו , י'( )ירסיס דרכו( 
 שדרך פי ע) וגס . ט"מ , ג"ח כ"ס שער ויס)מש'
 הכ3 ישע ס' cb שמר יסורק 6טר סחטק יותרגוס
 מטמרת טומר סקי וטול סויחס תכריס 6"י ה61פנס

1DIU~01 6נ) שז פיוניר וכפו , שעופריוPD (סעו 
 ט,כרנו מפס גרור וס סיתר 01Db כי , סירי,ש)

 קרנה כי של )עד וממונה . סיג6 כמס שדומכיר
WD'~11 ע) כהסיגו סר6כ"ד טכהכ )מס כקנח 

שהם
 נחסר%פר

 מקיר טנשס מס ג) ט) סעד סו6 סטי . עלט יפיה%ך
 יגי6 ס5)סיס מטפס ג) 6ת גי וגמ'ש ממפ, נטוס6ע

 סי6 גן , י"ג( )קסדת יס 06 עיג 6ם (osn ג) ט,גמספע
 נגר כ5.)ו קיניו סם 0נס , ס5דס גמירס ט3 גטסידסיייטס
 יחג . 1;1' ולנבטים ולמלחכים לכדם היריעה כי :סיו
 ע,מפ )סגנים )נו מס סלמי פן סגוווסו יסיוס ש)גט)

 גמ)המות'ו סולפג גוסס למי )5 ורמס ג6)1גדווקיס
 ג'מוס , גמירתו סער ס5ד0 גמעני מקנח ס' ידיעססלן
 כ' , גהיוס 4 ~ס נמס ג5)1 תיזיסוס סמן מש )וקמ%ס
 ~ייטווס וסוג'6'ס סר.מ)6גים ים fiD11D סירי סוסיין 'חגן ס)5 6מר )~ס . עגם יטיס סן6 נתסיס ידעו6(י

 ממ'ט )1ס רפוס 16מר יפי . טג'1 סגהירס משייודעים
 גנגו6חסגחוג

~'DGt 
 )יטפיס ס' וירקת וטח דות שיו ווחס

 מקמר יגן , סלדו ערס ס1זיק נדקת ע) יוגף סר' ,י'6(
 ש ונגל י'נ( 6' )מזגים טויך יעלסו 6דס וע1מוחסויים
 וגניך 6חס ממר 1"16) "מרס ס15ג גפה וגן , הרעגמיים
 ננס פ6ת ס)6 "16) גיד סגמירס ססיתס וגידורי ,טפי
 היריעה היתה ותילו : סמו ליסמין 16 ממר גיוסס6!ינ
 ט51מר ע'ג ס' גיייעת ווזס סט'ג מלמר ר? . וגו'סבה
 , עח,זיס כ11'ק,0 'סיו %)'ג ;)1ס תמייגח סידיעםטפן
 מסיו מ5מל , ס' קטזח מגני עדן גנן ופיוס מוכויסר')
 :)fuh 6 גגיס,ס ימיו וכוסטיס , )ודירס )טויונ),י0
 , "uc 06 יוט) ימס יודק גי )6ד0 ג% פס 61'ג ,יהט6ו
 מקיד ),דיק ס' יקעו 6טר 5ח מרין מסטו ומקים מ16ס)6
 חס , יסWID 6 610 %ספ יזוש 61(ר , סקדוס סו6ומ*

סיגי חסונם. תס)' ס' שרק וט 0שק תן מתפילסרמכ"0  גק6)וס מה) והי6 )סט)יתו, ידע 1!6 נדגר מהחי) olb ט"ין סה:תיס, תנסנ התהדר וט נסג י6גימרו כר6כשד יד עליו וקטהס , וט' ותעסיהס O("otbt כ) סקכ"ס ידע הילך )ידע כמ 3נ1 טען הערסו)ההירו
 יעולל וי6 ההמימים כממשוח הדגר )סוים 6 סיס וטוכ )6מ1נס, וסהוירו כקוטי6 סדכר וסניםיקוסיוח
 טוב זה ע) ננהח חסוכה סטין ולעיט . of ע) כלגס סרסור יכ6 6מת סער 161)י , גסטק OnDT וינימ)כס
 "ומריס היינו , יה' סכורנו כגוירח הגוייס ירסעחו ס6דס ניקח סיו ob , וקומר . הטוכס קנח )ו לסמוך6%1

 ועגסיו , מ6ד קטה הסשה )ט ומיה נוירחו הי6פידיעתו
 לסנור"

 כיז ומסרס תידו הממסקה 11 כסיל
olb~1D5D , נוירכ ידיעתו 6ין bb 6ס) ורכיו יסיו מס 6מד מכם טיוזעיס ס6י,טנניניס כי7יעח סי or , 
 מסלו ונדו) קען ס6דס מקרס טכ) יזועושדגר

 מהמה)נ6ח מהוינה )טיוחו ססכ) בו פגתן 6)6 , סמו)וח ככמ רטורי
 ר%הי
 כמ יט 06 ורגעיו המו) כס יובע וסטרת , רע 15 עוכ מניוחו כ"ז0 מנחת סכם וסוט ,

 היריעה כי : ע"כ , חוס טיגנו וט וב) . נוילס "ינה סיייעס %1 , )6 06 , נףדו )וט )סונ'15נטכ)
 כ6טטל וט ע0 פסס וסנ' , גהווח ס6)סי0 יזיעח onTfi ט)" ס6' . )טנפו תונמוח ממעיו o% 11 .לאלהים
 1ע3 , וכו' )")הים היקיעה כי 6מר הל6טונה וע) , סחיכן כקיום )קמ עטיף ועחס , וט' יסע יס%שימיו
 עס 6נו ונריכיS'bto 0 , ה6טטרייס כדכריס owSbo ידיעה 6) )המכיס זה גחגל מלגיסנו מי )6מרי4ע) ז3ל )כנן עם יסית פ! , )6מר וכריו יסעו ר6טוגה וסוס . וכו' סבה הידיעה היתה וסילו "מרשסמה
 כממגע טטחינו 6רסח מ,ורס ומנס ת"ו ע) ה6טסר סכע )הטהר*ם

~SD 
 מן WSD(t )טלור )נו ט~כ ~ה)6 ,

 )וקם obn , מכמתותיו כסטר הרככה דעת ע) פערה וכמו , כהס מקשח יחכלך יזיעחו Pbn וקומרבסומק
 פ54 כן ע) . עכ"ש (oltP ימיה o'~ShO 6%1 יזעו 6חר כי , כהילה )י זה )מה כפה תידיעוח טמן ק6ן)
 תטטע h((otbt 1)מ)5כיס )הסיס מסורסמח הי6 ס6פטרייס כענעיס סיךיעה כי , עעס כטג ויין )מס'

 סנטוס מן יחמוס "סר 6ח t1'SD דעח 'וךעח כי הורקה or ומב) , פקסס גחמכי)וח וכידעונים ,גכו6חס
 ככר , יסיו וטה טיסיו נ6שטר וט עס היוחס ונענין . הנסיון ומן הכחוכ מן ג"ח מודעת , 6זס ט)3כחירחו

 . וממדטח טוענת כהס )מיוחס סדכריס כסטר כדרכה , )הוים סכם סידיעס onto כן hil)bn  יכרו "קדיס'
 ל5ף סיס , הלסטרייט סקו כדלריס )פויס סגם היזיעה סיחה טליתו כקמרו עענחו כמ כ6ן הטייס נהנה!
 סס 1SDD'n משי , כ1זקחס סשע)ח ס")היח ידיעח תכמ עזן )גן ומוומניט ct~1nD סנייקי0 יסיו פעכ"ח'

3%.. -- - - ---- 
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הנוזרי חמינומאמרסתר96
 מבלחו לחטא עתידים שהם לדעתו בניהנש ואחרים , שיעבדו מבלי צדיקיםשהם

  nsa ישבע שהויו אלחים לידיעת אכילה, מאין האדם שישבע בדין והיה ,שיחטאו
 הכחשן מציאות מסתלק היה בפלות היו ואילו , האמצעיות הסבות ובטלו ,פלוני

 מן עבודכם להוציא נכון על אברהם את נסח והאלהים מאסרו והיה .האמצעיות
 וחטראוגר

 . אכילה מאין שישבע בדין והיה : ט6 מזת מפי)שיגו
 ~hs , מזפ יגיף 6ש וג,יעת tru1 )המו )נקט )"01פס
 ס'סגע פתייגת 061 יויעס , סיסגע ס' יייעת קימט06

 סנע0 ט) סקר סו6 סירטג י0' ידיסחי קומט 061עכס
 בפלות היה ואילו : מ)6גו0 וסקר ו)(רוט לחריטסם";) גססני יערס 6סר . האמצעיות הסבוה ויטלו :סמ"ג)
 סמאך גם כסס סטגנף,ח גמום ס6פי' טור !)5 .וכו'

S7PD~1מיטגפ ס6) ידע חגגו , )גע)ס מס וסווהס וסממויק 
 מגחות סדו 61'י , פט0 ג) ע) ס(גיעס מגיממוסיזיעס
elh~Nגק)ס זני עורס סם" 6ין וגוילי )גט)ס נגעלו( : 
 פקוס )ג6ר ורץ 161י יוג) מי גמי),ן טלר ממסיםאמר

 גע) יחפר Sth' גי , ג,ס ממגר נטעות יט 5מרכעיון
 פתן גו וטגט גמגמם ס6דס 6ח 'ור סנגורך מקהל ,סויג
 וכסס , 6וג) ס,8 6סר וס)מכ ס6מ1טוח ססגית ג))סניו קפוי סיס נך , ססי5 גלח 'D~C ס6דס סוס י0' וטויווידוע סנטי עמו סוס , י6ג) 6סר מ5ג) ;) ע'י כמין וק'וססמייס

~nha
 גן , ססגיפס מחייגת סטגיעס ט) ססידיעס קומר

 סי6ג) סמוינוח טיקמ מה"גח כ:גיטס נקנו) טיויפח"פר
 מיס מיומוח )יחס ס6מרוויס ollts 1% וכגי ,הטגע
 , סנימס nwlho(h 8) ס)יהס ו06 יורית ~h)ntDihהחלוקן טע6סי , סג6,טומנ6 ספ,ימ' סטיר סספוך ממסיר%גפ

 ת6וו0 ע) )עורי סטוימייס סירידיס מנוסעת הייסוחסומממת
 מהמח )ממי מינו) סוגם סיס סיס סי6 ס),)6סמ5ג),
 סס,ריקיס וט נסוי מיס גן וגפו , וגופ נמלט וסיססריסו
 טיטגדו, מגלי 1דיייס פסס שסיס )ידיעה גגי )ס.והפסידים
 כהי.גס נמו סן6 ונמס , סירבלו מגגי נגיך:0וקמרים
 סוגד יסים ט,ס ידיעתו ח"גס גך 1דיקיס 116 טיסייפיטמו
 למס 6'כ יטט!ן ו6ס . יחט6 ונס יסגוד סוס ממיס, ונםס'
 טוסם ס' ומממרס ססטוגי מהר ,ערס 011 עוגם ננס)ש
 סניסס גי סממוס מ) 'חרון )עוגי סיס 1)6 גלמנוהמטקס ממגי (ס וגי וגגו , זדן 6פ (ס ע) מיי , סנ,ססנס

 סיסים rh ומש 11'ע. פ'ג ססוטמו, מס טיסיםשגדים
 שם )אסנשש, 6ן שט %6,יל"התסיג
 מאר נען 0עחס יג דרשו וש .. סגירס ,גע)יא~תת נע )6מר מגרסת סידטס ו6ע , מקרס ס% ת ל חיעגט"

 מ% דכמו ואף6 וגגו לטסת (fiW11 OstADסניטת
 קט 'סיס ק% עע) ק"(. )ע' סע ז' מקמרסעקחס
 thelt נגוס פקוס ט) העומד מט) ע'פ כחגר דגי')יסנ'ר
 , קטגור טס'ו'ס ויחס עוגריס יקרתם סגרו ימס ,פוגר'ס
 אג' שיו קרוגיס סמטט'ס וב) ס,מ51'ס ג) ס'ו סיסוגטין
 , סטיון הסגך די גיס 51ע . 6מר גמסמד )שיו ססגעינו
 )טנור, עת'ריס קוהם רולס גבוס 'ctpns ססעומד שמיבוס
 ;מז h(o'r מישק ohnn 61'0 סידיטס יו )ו שיןוגי

 יפנס! 1)6 פס סיטמד! יצגן ס)6 , גס עד לינורטויסס

הכח
 נהוההקול

 ס0ש יויעש מכם כניסנס etlnbt , כעגת0וכ))
 רישעות ידשחו טייסי , יהפ6ו מילחי )מסוןעחידס
 ינענעו טופח ספע) % סרט מזכל בחנ"הממפקח
 0,כר מלו מעין וט סרי וא'. ברין והיהכ%:
 הסבורג ובטלו : )רענונו כרכל ,bS כקמרו)מע"ס

 כנעולת oib 370003 %ין סיס ס)6 .האמצעיות
 ואילו : כוס וכיונה )רעטנו כסכר )סממן 1)6ספוכ
 טסן למקשות ססט0 וכסנט) וט'. בטלותהיו
 וס0 , ס6מנעיות מכשת %"ות מסחבק לבסיס
 שב % atb יגש ככמס 6טר 6דס 0) נמסוכמוח

 וס36 סיע )כעכס שרי , ססו6 וסס(דממחסס00ד)וח
 OSbni סדכליס ו0ר0 . נורך )6ין דכר יעטס )6ינו'
 , סעדיס רכ )גאון ס6מוטת מסטר מודו נכוןכנס
 6'( סרק ד' למקמר סעקריס כע) דבריו סביךוככר
 ס5מוגוש גופר 0יר0 (") סעדיס רכ סנשין ולנס ,וו")

 ידיעחו 60ין כמו מניצוחי, סכת ס6פ0רייססדכריס סדי יליע0 טפין 6מר , סרכיעי0 גמני)סוסדעוח
 ידשנו כן , מגש ע) נפקיר 6כ) סויטו סנמ לסיסמס

 כן וע) מני6וחס, מכס o)'b ה6פטרייססוכרית
 סכ0 יייעחו סיחם 60')ו , 6ססרו0ס שכע ע)ישרו

 גיד מ'וס  מסמדסיס 16חס  רו6'0 פגמויקר ספעייכן  ספ3פייס  ירגריס ממץ, נמנ6יס סיומנילוסס
 וט וכעכור גידיע0ו, היי ontben ס6יןי0מייכ
 פנפון ךכרי ")ו , 6טסרותס מגע ע) סוכרים)60רו
 כע) "מריו ונמכך .1")

~be מס' גמ6מר ר.גוורי 
llbDD. סס"י טפן ס"ומריס)יגר' קרשיי סקו 0סיכריס )סי , מסטיק ,ס ולין D~Y ס6טסרי0 סךגריס , 
ohnטפין 6מר 16חס, יודע סיס ontbtin כהדוף יךיעחו כתסיס 6"0ר סיס ככרכיייעחו, תסי blt'O 
 כן 06 יסיס 1nDbo , 6(1 מנקי מסגי סמני6וח6)

 סןגריס פי ע) וקונס . עכ") , סכ)וח bSbידיעס
 סמ3% כמקטו וכסלפ , סטנם כי416 ע3ההקומץ
 % סר , ס6(ן 6ח ושכר ס0מיפס מגיע ול1%קרנס
 וכל* סככל מס מנכד , 6חנו וס' מעקינו nroססטק
 נסכל ססמ דרכו DS' גס כי סעקידס גע)מדגרי
 )מקטות nbs !06 וט'. מאדרו והיה : נמ)סטותנהגו
 ממנו יר"ם 5טר 6כרססמנסיון

~TDO 
 סו"פ סידיעס

 ישי נטן ע! ססו6 מענין סיס כי )ך דע , י0'מסניר6
 להזצש ר.מטסס נפרך רק סמגסס %רך 63 ,טנתע

עבורהו
oh)~, 16 416 6פר וגהוק . ריקם ס5ונ ט)6 י0נ' מדיסתו זס דמיון ומס , סיס סג'סס סרס )ה(יר ויסגימו זסתס 0"וג 
 ,ס גרגר גסיסות ט,ודס וס,גו,ס ס6מח מן גי , !טווו ,כ במיני( לטרק לרסיס טגוזח שסר הלגנוח חיגת גע)סמס.ד
 : סיט , סנורם גדרן סטו)יס ס)גנו0 הוגת וגט) סרמכ'ס דנתי סויף סי ט) 6' פמ6מי 6' גסימן גוס סירגנו וגבר .וגו'
 ומפ ,ייסג ג8  יהדו סייסמ ollns~l סיךייס לסייס רגריו  (ס(4ס 6מו . וכו' אברהם את גסה והאלהים 11DHQוהיה
 1"111יישוה

 אדי"-
 1ל* יום חס-ה  -יי ין -לההל זריז 11ריי"1 4ד-1יזש רנחידח. -ותיחזר ז"דיד יוזז 1141 ""ז" .חי
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 ש ז מסרמוזך חמישימאטרספר
 הות הדבר את עשית אשר יען שאמר כמו ן מובתו סבת זה להיות הפועל אלהכח
 מן זולתם או אלהיים להיות צריכים החדושים שהיו ובעבור . אברכך ברךבי

 כלם ליחסם ההמון בחר אלהיים, כלם שיהיו באפשר( )ג"6 "האפשר והיההחלקים,
 ואיש מעם עם להכיר לטכיר יש אך , באמונה חוזק יותר זה להיות , האלהיםאל

 החדושיפ כי ויראה אחרים. מענינים וענינים טמקום ומקום טזטן וזמןמאיש
 ובעם , הקדש אדטת והיא , מיוחדת בארץ אם כי הרוב על נראו לאהאלהיים
 אשר ההם הענינים ועם ההוא ובזמן , האמתית דת ובעלי , ישראל בני והם ,מיוחד
 , רעה כל בקלקולם ונראה , לב טאווי כל בסדורם נראה וחקים, ססצות בהםנתלו
 בשעת הזיקו ולא , הקלקלה בשעת דבר והטבעיים המקריים הענינים הועילוולא

 רעת ראו אשר האפיקורסים על אוטה בכל טענה ישראל כני היו כן ועל .הסדור
 כונת בהם תראה לא כי בסקרה, נופלים הם הדברים כל כי באסרו , היוניאפיקורוס

 יהורהקול
 . ו% רתמתן טס סכחכ מס וכירך , וט'עבורים
 רס1ח ס6יס מעש טיוח גט13ר !דסהי ס:סיוןסגין

 )6 ילנס )oht 6 יעמס ירסס 06 , עיזומומשח
 י0' המוסס 6נ) , הת:וסס מגד נסיון יקרץ ,יעסס
 בוינוס

 )סוני"
 פ )טיוח , משע) ") מכח תן סרגל

 ס' ;י 'ודע . פכך ס1כ )3 סגר )5 , טוב מעסהחתר
 וחטן רגנו סיעטס תזיק יודע כטס51 ינתן~יק

Ipt~so), סרטעיס 5ת יכמון 1!5 , כסיון לוחו יגיס 
 )פונת סכהולס ה:סיו:וח נ) ומנס . ישמש )65טר

 לחח (pnP . וכו' שהיו ובעבה- : ע"כ ,ממנוסס
 1)6 )")סיס bo )ייהס גסמ1ן סגחשסס )מססעס
 , וכרס טקזס מסגות תיהר "הת )סוס מקוםמנימו

 מסככיה סה1נח מס סמך ע) יגרס ס,סוסטרסוס
 כיוחו כעס כ6מרOr 1 סכח כורם טן ע) .ס5מ)עיוח

 סנוכרח סמ)1קס ע) מחמ!קיס טסמדוטיס )כ,מדע
o~lb)פסיס כיון מ"מ , ומגמרים ותקרייס ויכעייס 
 גסי, )מטס כסחוס וכמו , "!סייס כנס סיסיו53טטר

מכוון
 נחמדאוצר

 י,1 . עשית אשר יען : ו') כומג'ן וג'ג , טונ )נטסי
 תפספ . וכו' החידושים שהיו ובעבור : סמעס0סכר
 מהטקס סמיד1טיס ט"ו' )ג5רפוס

~iPD) 
 ה)קיפ )5וגפס

 6:1 )גד1 )מסיס סג) ),מס גסמ1ן טוחטסט )מס עטםלסח
 ג1)יז סוסנו מלשמר )ר סלט משי וסוך ממרס, סגםטוס

 סטכס"נפ על כיונסו דבריו מסמסך סגר6ס נסיונקמת * גסס מג61 ס:1תר'ס סמ)ק'ס מן 5הד ,ס1ס 51ע6)ס,ש
 לסניף יש אך : יחזק )5 נכס גטון 5ן , לגי1סתקוייס
 %גש 5ין "):.ים גוסס טיס.1 וט . וגו' שעם עםלהכיר
 שטר% :נומן וסולן טמג5ר וגסי , גסם מ"קלמקרס
 . אומה בכל פענח : נרקיס כיין 1כ!5 סטגע גדרןט,5 ופילחנו סיס ק)קו)ס ג(טח וגססן , )סם לסרט מקרס 15טגט סריי גסס יחו) )5 מקוס ס) ר,ו,enmh ot~ts1 1 ט)טרלין
 : ס5פיק,רסיס ע) ,סטיג יטרלל מתי ל5י1ת )דן, "ותותכ)
 וכגר דעחו 5חר ומסכו ר') . אפ.קויוס רעת יאואשי
 4א כי : י,נ ס" וגדג.עי מ' גגי 1ס גת5מי ,גריקדם

תראה

 גסעפ אגר וסטנעייס סמקרייס סעגירס סועי!י 1)6 כלתרו , וט 6מר סכ6יס ג"כ יגרע %סול6ח ,טמא
~ip)po

 כזנחי 6)י1 ססנחס מון 6)הייס bb onllo~1 סיס כי , וכו' כ5טסר וסיס כקמרו סכון "מסר . 1ט'
 סס טש התוקהו כר5טיח טכנימ )חס . וכו' למכיר יש אך : ינתר נכין סר6ט1ן 6מנמ . גימורססטח!סי1ח
 6)סייספפטש

~ab 
 ג6פטר סיס סחרוסיס ין כי נ"ט ס,גר מס ותטי . ס6)סיס %ון יקח סגס פס 6ין

 )עפ OD 3ין (fir ה3ז) ותסוס )סכהין )תסכי) ר16י 610 כי !מ )נ5ר כ6 וט ott~ib , olO כלסטיסיו
 %3סרהו מסמון סימט% כמו ) ר5ט1:ס כינה י0' מחו סמ;ו1:ח ס51ח הסגסגס כחין טוס סכ! 6ין כי ,וכו'

 טקסמיוחס
~"oSh 

 ראתטגיפ גדישיו ילמד 6חד נסויך חרט 5!ס כ! 61ח . l')DS, טפין גין 3מ'נ0 ג,ו!ח
 מלחו ר5טונס 3גו:ס הוזתו 5טר סמעסיס ע) כי ורקס עציך :6 וט" . Ynb שיותיר 1ה:כי6 מחסידSb סע , 6יט 1ג6מרו . ס,)ו סעניניס כן ויניר סיריוס )מגיר ר15י כי רע . וט' החרשים כי ויראה53מרו
 ויו)י6ך עמריו גורסו ויגמר 5גיחע' 5ת 5סג כי וחמה ד( )דגריס ג6הרו סכת1כ כוון , יטרק! כטפיןיחגרך
 3טע61ח , כסניו ויו)י"ך נפתרו , מסורגו המכס הגילור 3ו סהטיכ מס וקפי . ממוריס סנז1י נכהו3ס:י1
 ססכוח י0ל כ) !גבח :וג) ornl ע"כ. , הטכעי1ה כפעו)1ח ת"מוריו !6 , סטכע מן )מעכס תפגיזכלוה

nitwiD%כ10נו מסודרים "!ס כ! סגסיוח . 1ט' בסרורס נראה : 6הוריס נסס יה' 6)'ו סתסח,ס)1ח 
 גס . 1 ז מ'ל:1 הכוי.ייספר מ' סי' ,ס ט, דנר1 קדס כנר . 1%' אפיקורוס מעת : סגסירייס וגרון גססמטה !הסוג סחטסרסס סי סעירו0יך נכר 1;ו'. הועלו ולא : )הסך וכספך , עין מהמד 1ג) )כ מקויי ג) כ15מס :ריססיו

----- - - ן --  4 4 - -
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הכרזתי חמישימאמרםפר98
 , המבוקשת התכלית היא ההנאה כי סברתם כי , ההנאה בעלי נקראים וסיעתו ,שכוון
 מוסר , אצלו נכבד שיהיה בה הטצוה מן התורה כעל ובקשת . סתם הסיבהוהיא
 הוא אם וכבוד אותות או , חסיד הוא אם לסוד ומבקש , יתברך אליו חפציונל

 , והמעשים והמקומות העתים מן בתורה הנזכרים הענינים עם נרצה המון או ,נביא
 בלמוד אם , סמנו דחויה רעתם כי וירע , והמקריות השבעיות בסבות משניחזאיננו

 נחמדאוצר
 חומל טמס 'מם ולגס וט . מכוון יוונת בהםתראה
rh~1,6 שנונס מגוזרים טיגריס סיסיו נטפס רייס , 
 ובקשת : %ע סן )פוג מן o(e(h וססיוי סג1ונס מןיפוץ) גג,' טרקו ממס ס16מ01 מב) 61ח וטס וגוון וממסויגר
 ספנות ג% ס6ף "נקר 5מי . בה המצוה טן חורהיעל

 נסני סיטר , OPt ימפון 5סר 5) )סטוחס ס' גיזוסמקרי0
 סגורן ר') גס, סקוס מ"ת גגרהתו דיגו סתורםגש)

 ;) . אליו חפצו כל מוסר : יתן גדרן להדליגו 1%5שיו טיליי ג%מר . אצלו נכבר שיר,א , ג0ור0ו 16תוסענה
 מטויסס, )גור 15 )סם )ים) געיויו ומפגו ג)6ס"ס גני וב) , )גרו גס' נט1מ וגון תגו O)1DS 1סינ01י1וכטוסיו
 ירש ס' גס גס' ינק )גו גב) ורק 6ח1 ,ר סדיןומקמר
 6מ),סו סו5מר זרך וט) , יטטרסו וסדר וגג1ד )ושלוס

to1))ht'; חסיד הוא אם למוד ומבקש : טס, 'זע . 
 ((otc 6ן וגרס :ס מג)' וסתקרייס סעגע,יס מיעוח)ס1נ"ן ידי , ימס 61ין גמטסיו יטפס 6נס טיני 06 יגרסשס('י

 : ק'י( 1ע' 61ר6 גר6ט 1') סומקקן טגחג רגמונאביס,
 )וגק סמגיטיס מפ1רכמיס וסיס . וכבור אתוהאו

 ושמר יוטמר 1כע1'ן , כגזיו ו,ס , גובס יתחרקמזרנחו
 )טוסטים 1גגו,ון רגלך 'ג6 גי סמן מי ס' שאך 6)יונומ
 : )"'ימ6ס נגיר 5) ;י , סרג'ס ,;1ח . להחמון או :ישג(

Qfl~avnיסקר3ו1ח יהיוי:1ח סססווה מן . בתורה הנזנר : 
 טלמור אם : ועי, ו0ג6ר . וגו' והמעשיםיהמקומות

שיתקדם
 יהורהקול

 . וס' התורה בעל וכקשת : י"ג סי' כרכיעיגס
 כ) ען טייס יה' נסיגתו מנס עז ס,כר מסמכ)
 3ור6ו ת"ח גכקסה1 דרגו ה10רס 3ע) )סויהיסיר ט5מרגוו סדרך ע) כרננו )סנוהס סס13חמקקי
 סיהיס 3קסחו סגין 'הים גי וגה , 3ה המטהיחנרך
 טויו 'סי3 ס)6 ר") , יהגרך 15)1 נבכןהמלקט
 טסם מתיו כ) ,גורד מוסר הו6 מגס . טמ'ידע כי 5סגגסו ו"כ3דהו 5מ))ס1 "מרו דרך ע) ,ריקם
 מטן הדורס )כ היוה ועם , יעסה יחכ' כעיניוהטוכ

 פ הפוכ רק מהם )1 י,מין )" , המכוקטיסכז3ריס
nnbs: יתמ,ק טניס )סגי . וכו' למור ומבקש 
 ממלוקט nlh)o הטנח 16 הקנעיס מן הפחו16סן
 עיג'ו 6ח ס' יגח כי , )מגד ידי ע) שמד .שוו
 05 )הט'ג 15 ההסכה מהוך ),"ח 'עטה מה)יעה
 ותוט0ש "וחוח )1 ט'הויסו תכ)' , הנלוחמנכסף
 נכת החרס כ'ח טכ) ה:סחריס הלסיס וה0 ,נג)'0
 , )"מר כר"סיחה וצר" ט' הרמכ"ן גדכר ,ע)'סס
 3סס )צגות נרצה גי הכסורענין

~ro 
 מצח טה61

 פפוס 5וסמ  פרכ 3רפ3 ,  מפולס גוהנ נהם)ח3ט) ט3" גזו)יס וסיס עמס וכעסות הלעיסמערכת
 ט103רס היעודים נבן וסם ופ'  פרג פיריולפלפמי

 והסם . פיר ילו', ילפס  ופינס פכר  גירס וים ן  פולס סל פוינו טייל  לרומיה  3סמ  יפפ3 נסקרתופס

 כי , העמיס )כ) גיזי עורס סן טמעו מסנים מסורסמיס 3מוטהיס וכ713 "וחוח ידי ע) תסוקסו לפכליפפירי
 מיוהד והטוי , ה31י6 )מדרנח מזרנחו סניעס ט)5 )מסיד תיגמד וסר"טון כ), )עין  וט טרי יכחדהככדיו
  לפופפ הדגריס ")ה והנס . הר הנזכרים הענינים עם : עויף דרדס וכ1ה5 כי , )רנ0  )המון 6ו)גניך

 קדם וכגר , הגמילי1ח המכוח עוין מצמה ,גר )" סם ונס . וענינים olpn1 ומן 51יס עס )ממקה טמרפי
 DO(fil דעת כי כקלכו, כפומ וכון ג)3 ,קמנה ידע המורס 3ע) כי דבריו כנח וכ)) . ככה ע)זכרנו

 והעמוס ההכעס כנווטן )ו olpo~n כנמול Ob , המכריס דלכיס מסני כלהן ממגו 7מויס והמקריותיפכעיוח
 טכס 51"סר , ט,כרנו כמו , וט' ורקס המון "bU~ 1 הוob 6 , 3ע)'הן 5ח סמכנזו0 סמטורסמו0יאי0ופ ע"י וכו' כבגוד 16 , כקמור מסיג הוor1 oh 6 , )נ6 המעוחדח hton הרעה מן )ס%) )עט01 6טרוקי
 6סר "מס ,ה כי , )%י6 הנרnlplo 016 הגסמיוח סמר6ו0 6)גככוד

 קר"
 ס', ככוך ג' סימן כרגיעי )סס

כהו"
 ע)יהס tblD'n1 53מרו י' סימן כריטון וכר הנס האסון ויונתח . כענן נראה ס' כגון וסנה דרך ע)
 ntibo ") לתו העכריס ")סי )ו )5מר q'etol כלמרו ט"ו 1D'D ו3רכיעי , ונזו)ס וככור ונור6וחנ")ש0
 ס' 53מלו ההצה מן הר5טוInbo 1 הלש"ע המס') וכרר . ע"כ וכנוד, גהוצה עריס ע)יסס מעידו"סר
 מט, )ך 61חןהס5

 ימוחו, D'P1b  15  ויסנוף 6מח עיר ע) נהר טינזן הכוכ3יס מעלכח טסיחס חטוי
 כפס )חן גו טד3קו 1געג1ר , )גס 3ין פיו וט13 רע0ס יום 3" כסרס ה' 6ן סיפגו וסוהירס פי")נ6
 וגיוס , כן עסו וסנה ה' ", )פהק)) )הון העיר ":ט'ט'151

 ההו"
 U'h1 כקטר כמנהגו olhnp הזהר נו)

 ירננו המטרהיס כי ומטוב . eS'in 1כו5 ה' נ,,ר0 סרס )6 והנס , העיר כן ולטף רווח מעמיסגעינינו
 ו)" , כמס"ס עוכלים כס1סיסי

 ירפ % פור טיפ 3יפ5ו כי  והפור  ררכם. ככה רק )היטיב 16 והרע 'רוץ
 3ר11ס כי , יחמרהו הו6 וטוה 0710 מידע "קח SD נטען והוך , %מ5) "1 ימין Sb הו)כיס מחי הסוסים מנסנן

 . ע"כ , וכו' 'מ"ט וסעור  יפוייי )5 הסוס 1מר11ה הלהן )1ן העול יוניך וטג1ד
 וכיו)"

 ו6ר6 פ' כת3 3וה
 יפר כפפת נפל  לרגון מע)תס הגיעה )5 ה"מח והגה 53מר1 , השי הזרך עמן סס והפך ארפיש,סשך
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 99ב הנווי המישי מאמרמפר

 אך . ההיא הרעה בעת לו שיעשה ככבוד או , ההיא לרעה בהצעה לושיתקדם
 הרשעים ומובת . סההסיד שכן כל , הרשע 0ן נמנעת איננה המקרית הסבותשובת
 החסידים אבל , כשתבא לרעתם דוהה ואין , והטבעיות המקריות ההם בסבותהוא

 שאצא גגה מכונתי אצא "שלא וכמעם . מרעתם בפוחים והם , ההם בסבותיצליחו
 בסבות הלקים שלשה הביא השלום עליו דוד כי ואומר אשוב ועהה : בונתי(פענין
 והיא , וטת יבוא יומו או . האלהית הסבה והיא , ינפנו ה' אם כי ואמר ,חמות
 החלק והניח . המקרית הסבה והיא , הספה ירד בטלחסה או , הטבעיתאמבה
 ששאול ואע"פ , בטות בוחר דעת לו שיש אדם אין כי , הטבחרי ר"ל ,תרגיעי
 . בו האויג התעוללות לדחות אך במות( )ג"6 "המות מבחרו לא , עצטו אתחסית
 הקודש רוח אותם שלובשת בעת הנביאים דבור כי , בדבור האלה החלקיםיבבי

בכל
 יהודהקל

 'כנו ס)D'nblnl 6 8וה1ח ו)מדס מסק) סעופןהיטיח )קנוח מטה יכו) היה כן ע) , נסרה פמס לישו
 . וכו' הסבוה טובת אך : כ"כ , )מוססג6כ1ח
 "3 5מיע' כווה ה5)קיוח הסכות ס1כח מייהד6הר
 המנות סוכת Sih ,ו כl'hD11 , 6 עוינן"סיגי

 מהטטטח סוגתם כ' 15מר וגזר , ור.טכע'1חסמקריוה
 )ו טיס )6ךס מס) , וגו' )קויו ס' סוג וככ"כ )כ)י' ט1נ כהינ רמי היעזר ר, S~rnh)t . סרטעי0 ע3נס

 עורל כספוק , כ)ו "ה מרקס מרקה כרסוקקלדס
 המכוח וכקמרו . ע"כ , טכה0 הט1כ'0 5)5 עויר6'פ

 nle~b ד)ננ' , ספכע'1ח נס כג6; ;ג))1גמנך'וח
 כרניע' סרקכם ןכר' nrS ושכימו , )הו קר'מקר'וח
 מהנתח 'המיץ 0)6 כקמרו ו' פרק מ)המ1ת'ופססך

 הט1כוח ,רעים ט'נ'ע 6פטר 'פיס סי6סחמנהה
 פסס 6מרמ 6נ, , סמערגה מנד ontSD )כ6גנגוווח
 סמסויר'ס סרס כמקרה 8) ונעוכי0מסו)ה'ס
 מסרטיה הל' 'סמרם ,bS הסמ'מ"ס,מסגרמ'ס
 טפוס 6מר , המערכת מ1י ע)'הס )כ6,:גכו;וה
 , ntoSbo הסטגחס ו6ח כסס סהדגק 'חכןנמזרגס
 מונע 5,ן כי . וכו' ההם בסבות יצליחו :ע"ג
 כטוהיס נ"ר ויהיו D~1D כין0 כסיכיoon 15פוכס
 וכו'. וכמעט : ס1כ )6 דרך ע) מהנדחסירעחס
 דכריס )ר1כ גנחי מעיקר סעכרח' גמעתל")

 נחמדאוצר
 6 ומזפ מדריגת מנמו הקג'ס . בהצעה לושיתקדם
 ממסופר וגטוין , שמקרס סטגט מרסת )מקטוסנטנה
 ו)עפ גירן 5דס גר' ים ספגו 6מה ס:ט0 , ר06וויסגדפיי
 5יפ גהו;ס וסיס 6מר, שסל %) לגגי !ס0 קרססרג
 סכים ויקם , ע)יnrol 1'1 6הד ג)ג ג5 וגיגגו tetolhיר6
 ג) ט) הגזה) )פ) ;ן 1גהון , גגד1 )רהון D'nO ")ויען

e~e)ho, סטגע מן 1ופטר , ;מקט )גזו ס51 ורק וכרנו גבס 
 : 0ס כלגג ממס ממקרס ומן , סרטונם מגוה) ,פסס0סו6
 מ'60) חג'; גטו'ן ;ננס גוס )וגף . שייעשה בכבודאו

 )ה0)'גס )מס הרס נמ;רס נוטרה 06 גסס 0)ט 0)16ע,י'ק
 ג1'ר11 ר') . המקריות הסכות טובות אך : nhoגכנ0ן
 מקש !טגע יס5 0)6 מקריח סגה ",הר )6 ג' , כטגט'חמנס
 י'3 . 1ג1' יצליחו החסידים אבל : כיפם פעו)סט, נפ סקג'ס 'ט0ס )6 גי . הישע מן נמנעת איננה :כס

 יעיליגס,)המס
 לול . ;1') , מכוונתי שאצא eyos : גמו1גימיעהס ימנתי 1פכ'1 , וסמקרי,ס סטנט,יס ידי ט,

 onpl . 1: נע,.ן 6:גיק lth1(O מכוו,ס 516 0)6 גדיסנני
 מן יכיס ובניך רגריו, גר06 :הר והוקהו )ס:)יסמוזר
 : כגר מהקוקס גפי 6ך לסייס ג1)0 סמלים 50עסגהוי
 . הטבעית הסבה והיא : סמט6 מיחס ר') . אלהיתסבה
 י"ל , טגטייח )מיקס סנה ,הזו וס6הרוויס ,פרר. משגגסג)
h'~rוכוריייס הד,פק'ס ההק10ח ממסת וקוס פסה ג'מוס 
 ח,ועחס 1גכיה)ס , ה"נ מ;1עח ידי ע) וגול),טרק,)15'6ן( מנו" מקקי גג) 0ג1ג1 דין )')ך סרס 6ה ~etptJnסדקים
 היד במלחמה או : סמייס נססקיס )סחנועט סלנויממזר

יני' הר106נס חוקתו ע) תור ה61 ועתה . וכסורגחנ)נ)ו
 לגלוג . מגנוח ע) מהס הפסס והוסיכ , וכמיריים ומקריים וטכעייס ott~sbS המעסיס כס מסק6סר
 )ס"" דוד73כרי

 . <cna מאיריס דכריו וג) . הלכיעי הפק )הסמטת סעס ונען , ונו' ינטט ס' 06 כי כקו(
 , מט6 ע) 'חגרך מהו המגיע ההום ממד 06 , טנא מטרסה מלמד "ן6 טחס'ס קטטר 5' המיחה כ'יכר'ו טפ טסם , יוחד מהקן ג"5 ט' 7' מקמר t'Sb 0סונרך מס היה , ה))י כדכריס העקרים כע) נג'סוקו
 6מל . הדס )מ"י סקנ1ע'ס (G'ip סס הפסה 1,61 , )הטטל המן סהג'ע 16 , המערגת הורה מ)167
 , סטם הן סהמ'ה1ח (Of רמו , וגסוס 'רד כמהמה סו ומח 'כ6 '1מ1 15 'גתו ה' 05 כ' ט16) ע)דוד
 . הט6 ע) הערס מ'חח והע הגרה'ה המ'הה Sr 'רמו, , 'נקוו ro כ' . מקר'ה 15 סכע'ה 05 כרק'ה06
 ההוראס מוז יסח י,5 061 , מח סיס ,5 !הממס יוד סיס !obt 5 , ימה ט!ו:יה כמהמה טיפס מיטכ) הגורג הנמרס 5ו המערכה מנד 5)6 ק1ד0, הט5 וכה עסו כ)5 )5דס התגעה התקריח המיחס ע!ירמו, , ונססם ידן כמהמה 5ו . מונו גטי )סנטר ,מוו טסניט וס61 הטגעיח המיהר ע) ירמו , ומח 'כ6 '1מ161

 . מהיית מ:ה יגהר 075 סדין !סי , הכהירייח המיהה הגיר ון5 . מט5 05ר טון כירו טלין 5ט"0סכון!ח
 ויסו! סמרכ 5ח ט5ו! ויקה סימר , מיחס כהיריימ ט5ו! תיהח ספי , שמח 5י כ,ס הפיס1)6

~OtSD .("ההנוקש 1:ו'. האלה החלקים וכגוו כמתגר: )סכם טעמו מ1נ6 היה ההגר כענ)ח מרס 1)1יכ 

--.----- -
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הכרותי. תמיש*מאמרמ"ר100
 ורעיבה* . מדבריו בבחירה דבר לנביא ואין , האלהי הענין מן מכוון דבריהםכפל

 ופכיאור , כעדם להליץ שרוצים לענינים הראויות והתנועות הרמזים הםהפבעי
 מויכבים הם עליהם המוסכם הלשונות אכל , קודמת הסכמה בלעדי אליהםהנפש

 לא , שגעונם בעת המשוגעים דבור הוא המקרי והדבור . וטבחרי טבעיטענינים
 בעת הנביא דבור הוא המבחרי והדבור . מכוון חפץ אל יגיע ולא ענין ממנויסודר
 כפי דבריו ובוחר מליצתו מהבר( ((bff "המחבר הטחשב הדעתן דברי או ,בבואתו
 , בזולתו מהם דבר כל מחליף היה רוצה היה ואילו , לכוונתו ראוי שהואשיראה
 א4 האלה החלקים כל ליחס ויש . זולתו ולוקח ענין מניח היה רוצה היה אםועוד

 כן איננו ואם , טמנו ראשונה בכונה שהם לא , השתלשלוו; בדרך יתברךהאלהים
 נחמדאוצר

 WW(1 סלוק ג15יגו DJID :5ס סמקויח ססגס וט" .אף
 : ס"ק ג4 ממון תומת 'G'O תמוסס, ),ק ג57יאקט

 "וגל ר.טויויס סם . 1;1' הרמו.ם חם הטבעיאדנות
 ולשיווו מדכוי והרק clnfi~c1 סטמ'רס ט'ג סי' מ:יאמר
 רק . קורמת הסכמה בלעדי : סם עיין , )וטוסדומיס
 ש גלומו . עליהם המוסכם הלשונות : סחט טנטפ1ז

 IB'DS ~ג1ונר מ1כגמיס, מס נפ.hp),r o7h~ 1משונוס
 סס סטגעי . ומבחרי טבעי טעניגים : 1Dhn '6נ'1
 , ס15היות גסס סיההון !6ד0 .הג' ~or טסם סיגורפושי

 יגהיר 6סר 6ח וגמ"ח ואעליס ססמות קרי6סוממגהרי
 ':נ :)olh~ 6 טגט גי )(ום ימגן 16 . גסטגמחטנסס
 פין )1 סאן גזנויס 1ISh )וגר מפגעו 5ן , יומים81)0
oe~, מוטחן מנגד , 6רס נוי יסג מסנטי גני6ס t)fht 
 ר') סתגחרי ומדגור . ,נץ יותר ונס . )גע)ס יגלהדגר
 ומירסה הנכית מכני )ערן לק קיוו סיגורפג)

~lteh 
 מקס

 )סמון !נניד m(ht טיגן גסת ר') . הנניא לבור :6מס
 ג61 גיח ,ו סמווגר גטין 6)יסס ירגר ס,6 ודקי , 0'פם6

 כב' סק11ר (pbn 'ז1גר ס1נ'6 5) וד6' גי , עניופנג61ס
 גמם ססמ1ן 6ג) , גרגור )ו ד' מדרנח1 )ט' וס,ג'5 ,60יטר
 ופו 8סט )יני סוגים טיגחר קרין ממח ,הוספתשנפויס
 : 5מת mh 16 מקס חוספס ט) vh'(t שיפיסשנגיף טדגוי פ5תר , 6תת D(O תייקו סלאמי סמלן מן5פס )דגי יגיס 1)6 יוסיף ט)vhn 6 וסמי סיס וטג'1 ,פודנחס
 סו6 וגס , גג1ווהו )טס1ח מקוס יסיס 1)5 סיעג לישתומו ;יג51י tph1 מפיקוס )מגי סמט,ין סמגס סמ"ג .חרעתן
 מחליף היה ונרע: 1)6 יטיף .hsr וספיגות שושטשופר
 : יועמס גגמס ט4ס )0מ),ן ,1ג) 6מת טוס מ .וא'
 , גרנד סדטחן ונד יוגר ס,ס ורקס . וגו' ענין טניחחיח
 עוץ ט) )סמ)ין יגו) יסיס סט,ין ,ס SD שסמלן גומרפס51
 ופי , סג) מידו גי . וגו' האלהים אל ליהט ויש :6הי
 גין ספיג 6'ן 6'ג 'דגר, יגס טגס תמיד גפיו דגראגס טיט" 06 ג' דגר ;וס פ) טרמו .גו) ס6ץ דפי 060יל . כן איננו ואם : ס' 0)6 לטס ר1מ והן ומי )5וס סס05
 bo טיסיו , מצ'נס וגט) כמעיי וטיר' וגו' סתעוקצשרי

טויס

דברי
 יהורהקול

 כמסר , כינור נס עמוס מ61 רכע,ס )5רנעהסנוכלח
 : י1ס.רו ס1ר1חס כין 6טר גזבריו מטפפםיגרס
 הוני"'ם כזנור ר") . וא' פכוון דבריהםנכל
 : מילין יו,י15 מטיסם 6סר דכריהס ככן מכוון610
 ת15מס כהירהט ניד 6ין כי . וט' האלהי העניןכון
 ע) ומנעיס ט1טעיס כ"ס הס רק ססס סזגריסמן

 !טום ע) ומנהו כי דגר ס' רוה דוד כשמר ,)סונט
 lDD enhn~(1 סמכם כיש 11 כונס וע) . נ"נ(לכ"כ
 )זכר יכו) ":י כלוס , מרומס יכר "וגן סיכךכלעס
 5)היס יטיס %ר סוגר רומי, מזכר כ)כמוס
fwס יכווון , ג. זכר ס' רוה כענין , 6זנר 16חו, 
 סכחכ )מס blo וקרוכ . ע"כ , ממזכר 15י וסיס)6
 כלעס, כשי דגר ס' ויטס קמרו ע! סרמכ"ןטס

 יעי 1)6 יטכמ ו,6 כסי, 6ותס סיגריה סוכריסשמדו
 הדכריס )טחכו זס דרך וע) . ע"כ , וט' יגרפסס
 )טווו o~O כי , ומכרעת מסטת כלי ספר ע,סרס
 סכן מסיר סוטר כטס סקודס כרום סמח!נס וכי6ט)

 גלתי כלטונו מ)ס 5'ן , הטכ') ע!'1 ס' פירגכתג
 )6 מכר ט! דעה )סי o;nb . כלס 6ה ס' ידע06
 , 5יס )בני תוקהו דגרי סטרו כעת ענינו כןהים
 ו)הכיגס סדנריס והפסיס כרזון ככמירתו ימ4ן rhכי

 דכה . וכו' והתנועות הרפז'ם : טיש כמו ,3סתון
 . בערם להליץ : ע"ג סימן כסני 5ודו0סע)

 המוסכם הלציונות אבל : סופח %)ושעימס
 סס S)h נ"י סימן כר6ט1ן כקמרו . וכו'עליהם
nicT"a)otn סטמוח מן מנגרס ע"ג מורס , ע)יהס 
 ממושי ס)קוה1ח nis~lbn מן גסס , ויטווחוסלע)יס
 ס5וח'1ת ה)קמ הו6 רתכתי וסעפן . fp ,סדרור
 Dlnno מן ריתנור כו6 וסמנמר' , סדטרממסז'
Of5~b".ס76ס )סירס 610 מספנני 16 וסמכות 
1DbDDמהן Sb כטגע מדיוי )היותו כ' , מדגיר , 
 גקיכ רדיוס 6ח )ווכחו )ס1ד'ע 'נכיר ))טווויו6

 נבואתר בעת הנביא דבור : כחו סי' כריטון טהר כתו , וטון מכוחי !מון גמירת ע) סו6 וסמנמלי ,5נו
 ע) 1חחומ,ס סחומיס סיס כשר עומס סוכרים )סס מיקמר ס1ג)ח הזעם 5'1 ):מ11 )סנט כגבווט'.
 ונורו טוי 5ח יסר") כו' 'ל6ו ,רען המסוס 6ח מסיר היה 5הס ,וכר כגואו כ' , סנכי6 זרך יהמכovh )י 6:ן . cinno סססר גדכרי סג) מנוח וסיס , אסכין )"נוע יגו!ס 6יס כ: "(ן ~ool !" לסרי ,סטר
 התלי ךגריס והוסיף גנהירחו )הרהיכ הנכים סריך סיס ו)(ס , )וסוסקח כהי ט!מה נסכם פ:יו עוריקרן
 כרול סטהיו ru~3 8טר הבס . הדעתן : ומיד1הס נני5יס דגרי ומזיוה תםנ ,הנין הננוגס גונח9טמר0
dS": 6יו היו מ יש וט'. כן איננו ואם ISb1 דגרי t'o~h ,כוגפ המפ ר5כווס וטווס הוצ') מייס 
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 101 נאדבוזרי הם'שימאמרספר

 , האלהים דברי הסשהיר ושירי הדברן ומליצת הדעת מטורפי ודברי התינוקדברי
 מח אלהים בדעת קדם כבר באמרו הזריו על העצל טענת אבל . זה מכליתעלה
 שיקח הזאת המענה תמפ לא אבל , הוא אמת לו אומר . יהיה שלא לואפשר אי יהיה אשר כי לי אוטר היה אילו )אסרו( כסו זה כי , פעגה איננה ,שיהיה
 יתברר כאשר , לרעבונך והסזון לאויבך טלהטה כלי ותזמן , המוכה העצההאדם
 אך ומכללם , האמצעיות בסבות אם כי ננטרים אינם אבדתך או הצלחך כילך

 כטה l~uan ואל , ובעכוב בעצלה או , ובהשתדלה בזריזות שתבהר 'מכהםההזקה
 הטופקר והנצל המשהרל טאבוד הסקרה ונדרך טעוטות ובעתות לטעמיםשיקרה
 בורח דעתן ואין , הסכנה שם ענין בלתי מובן ענין לו יש הבטחה שם כי ,הפתי
 , הבטחה מקום אל הסננה טמקום בורח הוא כאשר הבפחה, ממקום הבבנה טקוםשל

 ההע"ס היסדיק רשי רכ נוכס ג6 חס , הדגורsb י"ל
c~nSbnהעצל טענת אבל : מתו 

yJ,k 
 הקומר

 מס otrlh נדטה הדס וכדר הוקי) סקר סהרי11סגי
 )075 ס;ה1:ס סרסה מפרס הגס כי , )סיגשכהיו
 : ריקם הס31 )6 יעסה כ"סר 'הנרך וידיעה,ג51י!
 ר"3 . וט' לי אומר היה אילו אמרו כסו זהכי
 16 וגו' טי5מרסו כן הים 5ס )ממרו סוס וטסרי
 כי קי" המכהה ה51ח n~tnhrl 1כ1'. טי5מרס1יונה
 "טפר 5' גי 1הכו;ה . וגו' אפשר אי יהיהאשר
 1ג1'. הוא אמת לו אוטר : ג1ו3ה ro יייעה,פחס"
 יהגרך ויזיעהו ס51י) כמק כלי יסים הדגר כי5תה
 , ג5מה יייכה הקרץ )5 הבי" fibc , ע,י1מקמח
)"DDb151ין , ס5טטרוח פגע מטירה 'ה' יךיעהו 
SnlnnSסענה כ)קיהח cicJ ונמו , כססנה הו5 5יך 075 מעי ר51י עיןשנפחו )" זכר 11ה . טניס 
 סונגרו סעקריס יגע) , כ' פ' גס)יסי סמורםשכהת
 )מעלס סמרר ישמד) שנר היש OD , 6' ט'גרנ,עי
 הכדי) כ' , ט6ה נוב) ג5סר טעמו כט31 נפטלהסיג
 יכעס וגין , )הכיס ס3ס פהי5 נעכס 'דיעה3י1

 מהיכעס הנס וממין )הויה, מכס ס5':סבמקרס
 ונ15טן . ;הי1ה1 ס3ס ט5י:ס שיה מה גידיעסכו6

ומה
 כחטראתר

 חאאש על העיל פעית אבל : ממרס מפס י' ומלסשחס
 !מגש ססגי0 מסמוס סומר פקד 1)ס51 , נקיעות ס'08 )ממי קוס פסגיס )ן טו6 סניי, 6) סב,, 1Dht יי .וכו'
 : pno נססי יסיס סו6 מקרס ס' ירטו 6סר 6ח ס)6 ,פססו
 יחיא אשר כי : ג1') , לי אומר היה אילו כמו זהכי
 ~מהש שם ט6ץ 16מר סיס גhw 1('6 (וט ר') .וכו'

D)tD~(סיסים מקרס ומסוור מסוייג ס61 וסרפ חרפ 1טי 
 6יסש הש. אטת לו אוטר וכך: יך גוסן ונךכך

 רפאים ,יין טעג'1 ר') . 1:1' תמנע לא אבל :גדגון
 ומכללם. ס': 'ריטט קדמי נחס 61ף 6מ,ג'1ה,)סג1ח
 אך : וורי,וסו ס"דס גהירה ס'5 ס5מנט,יח סוגרהמג))

 סמוקם Sh(t 6)5 מגנגס טסי ג)גד )6 . וכו'החוקה
 סו6 סגסנ1ח סה,קס ר.) . בזריזות שתבחר : סכג~סוגג)
 כטפס 1סג1מר , )כ1)ס קרוג 610 גויירת טסנוהר ,גה.יהך

 (t~DUD ס:מ51 מס . וכו' הטעון ואל : כלטסי קינג610
 )6 15 מועעיס, פוייס 'מ,5 סוס , ::גר וסג) ,פכ7סורם
 ס"ומויס !ס . וגו' הבטחה שם גי : ):עמים h)hהדיר

 לפיות נגוס נגשר ג"ש לפ 4~)'ס, 93ועיס לשי ן0י) 101,. טובן ענין לי יש גפמון: גע) )סייס ,ר,ךטס6ד0
 כתהו% פ) סיסמוך !6 יח!0י0, פנפנו% )גו 'סיר)6

סיג) פפפ0 רק וט מין . ופ' טרח הדעהן משץ : )סנ,ס)גיוס

 סס7כר יודע הו6 כי , )הגח סעהיד הטפסרי ג37ר יתנרך י7'עהו חוכןוס
 סס1"

 olbn כמירח ל"י יסיס
 סיס סכור 7373 גידיכם , גמקרס י7יעס הי" יחגרך הגורך מכס טידע ומס , געסייחן חורין נ, סו6יי וימסוג כטטו)1חיו )החרט) )ו 6'ן ומעחס , 5ו:ם 5ין הסטי 3כס70)וה רק סכרה סוס 3)י 16חוגטוע)ח
r'baטיקמ מהידיעס ה51ה סככנה חמ:ע )5 ונגן , סטק גלי הגרה סם 

~lbo 
 bS כי וגו', ססוגס העלס

 נפ3 יתרי )11 קדמו וכער . כקמור הצדע סע:ין מ1'5וח ;סגריה כמקרס סי7יעס ערקי O)P3 היכעס1"י
 ומכשל 3ס1ג b(b ה,ס כזרום סמספט י1ה)ט )6 כ' , נזון העלס וכס1כ קמרו גגי15ר י"ט 1DCnוכעקידה
 wbn~ 3כף סדנריס הסוק) תקי הסכ) ססו6סעורת

 . חף לך יתברר כאשר : )מעלה גמ1וגר , וגו'
 מגווסש ר6טונס וככונס נריש 3נוירס הה51 סערן שין 15)ך גרור כסיהיס 5)ה 3כ) )ססח7) ההרן "וגי

 )" וסל חטינ )6 ססנ גי , טומר חטק1ד 510 )ך ע1סס 510 גגה ס"ס , ית'יקחו
 מי כי , כמרי1והך חני)

 סי6 ה5מנעיוח סס13ח סמכ)) ר") . וכו' החזקה אך וטכללם : וגי נריך5 כנצירה ימיה "סר "ך63מר, "משי היזכיר מה וכין 11 3ין )סכוי) כן 5מר וטס . וגו' עסה ס' הפן "סר כ) ו6ח מהקיף עס )יין*זג)
 סימ1פיווק ססנוח מקן ממפן נעחיד ימ61 וכ11Dhs 14 !מכלה סוכר מס וסוט , וסמרי!וה ומריווחכמירח
 ק ע) , ס6מגעיוח סס3וה )יחר סקס 5מ1עיה כ3ס סי" טהגהירס מורס תכונס סומרו )פי , 6ך61מל
 חכ)יפ )ילי )כ6 גוי , גוס 16 כ,ס )נחור 6)ס עגמו עיקר 06 כי עס) וט Pbn )סורות , 6ך מקחסונף
 ניקרס גסטחד,וה נ"ע 6'ן ס5ס י.פגס . ינו' הבטחה שם כי :  )הההרג רקחיםנמר

 ממופרי
 נס

 3פפ וט )סקרה מהה)ס'ס otn~s 'בדרו ,)6 )מקוס, מקוס גלן :'כר הגד) פוס סיס )6 , 'קרסוימסחי)
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הבנ"י המישימאמרמפרצ10
 וטזז , חדש( דבר )ג"6 "נפלא הוא כי יאמר , ההצלה מן הסכנה ממקום שיקרהוטח

 לטבע. חוץ דבר שהוא יאמר , האבדן( מן מ"6 "ממיתה הבטחה במקוםשיקרה
 , כת שיאמין למי זאת עצתי ההשתדלות ומסבות . חובה בהשתדלות7הכהירה
 אל בהשתלשלות שב והכל , הזאת העצה סותרת שהיא העצה ההפקרומסיבות
 אל מצריך אין וזה , והאותות הבסוד הוא גרידא בנזירה יהיה אשר אך ,האלהים
 יזם ארבעים הרעב מן משה כהצלת , אליהם שיצריך ואפשר , אמצעיותסבות
 אינן אלהיות כסכות אך , נראית סבה סבלי סנחריב עם ואבדן , מזון הכנתמבלתי
 ההזדמנות, בהם יועיל לא כי יאמר ובהם . אותם יודעים אנו שאין מפני סבות,אצלנו
 כחם והתחכם "שידעם לסי התורה סודות והם הנפשיים הזיטונים אבל . אמתוהוא
 הרע. ודוחים הטוב טביאים טועילים הם , מתכונתם( על אותם שעושה4"6

 שנעלם בטח האלהים אל שימסר אחר האמצעיות בסכות האדם ישתדלוכאשר
 לבטחונו הנמורה במכנה הכנסו אבל , יחטיא ולא מוב ימצא , שלם בלבסמנו

 . ה' את תנסו ולא תחת נכנס ,באלהים
 נחמדאוצר

bwס' ממן גו . חובה וגו' והבח.רה : "פסי Svnct~ 
 עצהי ההשתדלות n11DDI : כגירג'ס S1D3 כרמוייהדס
 ס":11טוPIJD ,0 גג)) ס61 51ה )ע,הי ס5מ,ן י') . 1ג1'זאת

 שב והבל : וגתן , סס,)הס 6) ק"ג יכיס גסשסמ6מין
 כט1נ תסס וס' , ס;ג1;ס OiuO )נקע ממ1יינ לוס .וא'
 סכנ1ח גבן) פה'1חו סט% ספח' . ההפקר ומסכת :גט.,יו

nituinhoט) 16ה1 )סכג OtDIP :שכ והכל יטיס 
 ס5מ,טות סכג1ס ס6ר ג) . האלהיים אלנהשתלשלות

 ס5)ס'ס טד 1נס1פס סגם 6) מסגם ')גו 1סמקי,וה0סגע'01
 אסר י') . אליהם שיצריך נאפשר : סנ'ס0 יגר*ג6
 011 , ממס מס זיע )nvo)h , un)hl 5 סגו0 סםטיסים

 הנפשי.ם הומונים אבל : 6)יסס ויקרין 51פ:ר קמרויעפי
 הם : סח1רס גסויות 16הס ),גן נןס1 מתקן כס5ןס .1ג1'

 גט)1מ1, טויו ינן גן כלסיס 6) ק1רנ10 כס' . וכו'טועילים
 נכר סקג'ס מ,') ו6מר1 , לסיס יי06 מ"כ! )ייקונמרס
 וגו'. געבורה בצוותו בשוא המאמר אבל : מגסן%זיק
1Db1וס ):61 6'ג מקדם )פיו 1פ1י סג) ס6ס צטוטן כעפי 
 0סמו1 משטי 06 , י'ט( )1יקר6 לוחי ג) 6ת וכמרחם0'
 וגן , ינו' ח)י1 גלותי 06 וגן , ג5)1 שגיס , ג'ס()סס
oh1גיד'נחו קים גגי ס)6 , )מס ,ס 1ג) , 0מ5ס1 גמקהי 
 י"ס ומי מטוגת יסקס ש סזגר "ודית י"ס %ן6ח

יתמרס

שקדם למי בעבודה בצוותו בשוא המאמראטל
 יהורהקול

 ממקום 13רה ה7טחן מיה ~bS , כסס 3סס 3011טהס
 )עין obsn הסך ו(ס , וגו' כ3טהס olpn 5)ר.סג;ס
 ההשהרלות ומסבות ; הזר 5) )הגיע וקין ,כ)

 מכ)) סי5 כהסה7!1ה ססצ)ס ר") . 1כ1' ,אתעצתי
 כסגות ;גלה היוהרי כ) סורס 5סר כהקהו)והסכ1ח

ple)nbnפ . 1ט' שכ והכל : סכהס והה,קה 
 אשר אך : י:16 מר,1;1 !מי;יהס כדכריס כ)מגעי
 רעע ," 5!ס ונשו . וא' גרירא בנזירהיהיה
 כנ"ט, "מה הפירס עי כגהירתו, יססהך!1חעמס
 3ע) 3'6ר 3וס גיור וע) . סיב"וכמו

~7'pPO טימר
 טה;"

 הורך SD המעסה, רו3 )סי וסג)
 הכבור הוא ושמרו )מעם. מטעמוסוגרו

 003 6ין יכיס המיס מס!"1ח טפס ר") ,והאוהות
 וכל וכגר , a)h' הכחדקה מ"מ 5דס 'ןהסיסת
 אין וזה : הק1ומיס כדוריו וכ5וה1ח הכגורטין

 ממסערו וכו'. שיצריך ואפשר וכו'מצריך
 Pb מ:ר6כו מס מ1ד כי , ~e'D'D סגי ט)19סהח
 סיפע) גו נס מסר 5ג! , r~inh !סגנה זורךטס
 כה'נלר2 : גזע )mbl 5;( 6)היוה ע)יו;וה כסטהזה

 7כריפ המכך ען !סורוח מסגו ;ס5 1ט'.משה
 ירטימ: לן שלסייר ס3י0 סם סיו ob יו וכין, מגל המיטי  13ו)ח ob הכרע, )הס וקין נרי67כנדרס
 : סקדס גטו גרירת גורס טס כטלין וט נה5מח ס)5 מס . אמת והוא : 5)יהס  סילריך  ולנסר למרויעד . וט' אלהיות בסבות אך : "מגעיומ סגות 5) מגריך  6ין וזס למקלס "פת סגר .  נראית סבהנשבלי
 3גוירס סנמסכיס 5)ס נכמו  גט) טווסי  הרייוס כ. טיוח טכס 3"י . ,גו' D"VDJn הזיכוניםאבל
 וכוץ מוסיל, סססרוס  סס 'ס מ"מ ,3ר'67

 סוקרי
 3סי  פסיקן  טליין ססחדלוס וסו% )פסי,  מון  "ללז

 ס1כ וסגן הן ימר" ג,ס גי , איו וכק1רכס יהגרך "וסו ס7כ0 סי6 הן5 , סח1רי1ח fi111DO ייריססגשרי
 הגס . ינו' ישתדל וכאשר : 3103 רט ו!סה)יפס סנורוח )3ט! 3יר5הו מוס) נייק ויס,ס , ")סיסכעיני
aeפיופ.  סיוף פילוס יל לו וריי  יייל%סריו כי גפיו, ייייט כרישן  ופסילו העי  ספווכש"מ כי ן  מסוי ממין )11רך , וכו' האלהים אל שימסר גהר , סר"סון ממין חרך , האכצעיוהבסבוה 3סססדני י1ס , יסופסיי תפייסי  טיפין עגמו יתקן כי , גכימיס ה"מ דרכי 51הריהה "ים )פני 'כר דרך,  b"rl מוב  יכצא 
 טנ" ה,ס סמקוס ומן . יחמיא%א

 אבל און סטר  ויסלפ ס' סירוס ,ס ט) טגהג מס סטקייס 3ע)'
 ימטפ כי , סקס ט! שמכו !כגנוח כ,מ1 מסירה ol~oi !5 !" ההת;? "ה גב) גי הגוה . וגו'דצנה
Qcia: כ' יקמר "קר ס"דס "ה יעה נמס . וכו' בשוא המאטר אבל bW מ. ה6נ ניקוה והפן ט6 ,ס" 

גכגודס
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 כ4 וביארנו הקדטנו כבר כי , שוא איננו , שיעבדהו או שימרחו כדעתושקדם
 העובר עבודת סבת והיתה , האמצעיות כסבות הם כי יגמרו לא והעבודהחמרי
 וכן , תוכחתו שמוע עבודתו ושסבת עובר, שהוא בידיעתו קדם וכן , בעבודההצווי
 סזנ בתגבורת או הרעים בחברת אם , האמצעיות בכבות הממרה מרי בדעתוקדם
 אפייך התוכחות לשמע נפשו תתפעל הממרה וכי , ענין כל על בנפש רושםלהוכחת כי המפורסם מן כי , טמריו מקל לו ותוכחתו , והמנוחה התענוג אל נטות או ,רע
 , מקבל פנים כל על בהם יש כי , להטון התוכחת כשתהיה שכן כל , הפעלותטעפ

 : שוא ואינו הועילוככר
 בסבה ההודאה , הזאת העצה תקון( )ג"5 "קיום בהם אשר ההקדמותתחלת
ן

 , שוא במעשיו ושאין , חכם( )י"5 "וחכם עושה ושהוא , הראשונה
 כרוב בהתבונן , בנפשות זה התיישב וככר . קלקול בהם אין וסדור כחכמה כלםאך

 יהודהקול
 טוכז טיסים יתכ' כדעהו ק7ס סכגר )מינעגהס
 מהטס לתה, ,סי 610 5י::ו גי ימרסו, 515!היס
 . אמצעיות בסבות אם כי : סקזמ;ו "סרשדוריס

 , הר5ס1)ה מסע)ס ר5סו:ס ג;ו;ס נרין5 נמ'רס!5
 מברמח 3"טכריס מיהה7ט גמה 'ן'עחו סרס )5גגכן
 רק 3ט!ס יזיעס 53"טרייס י7,עח1 ספיןוכונ, כ3ל כי , ההיחס גמר )ידי יגיעו גסס ""רהמ"ע ירכי יזיעח CD הומס יןיטת סי5 3מההזמיסיהר וי7יעהו , הלו ע, ס5טטר1ה סכה ;ט5ר רק ,מ17סו
 סיס. סכגר יכר כידיכח , מכרמח וגלתיבמקרס
 . וגף קרם וכן וכף עבורת סבת והיההח"6
 , סעוכד ע713ת )סס)יס ס5מ)עיה סס3ס ס,סי1חר")

 י,7ר, כו 5טך געכו7ס הקוויס,"
 וקמט" )עגני

 ע) ,
 עוזי, סיותו סו5 יחורך 3יייעה1 מ,ס סקוס מסכן

OS~ltlסגת of טוה-%, 3מס חוכהחו טיסמט מס 
 סס3וס 53מיעוה ממתרס מרי 3רעחו קדםוגן

 ח1כמחו חועי!ס1 כן וע) , מגרים גולח )נךטיכי16סו
 !מקן עגה חוטי!סו גי , ריקם חוכממו סטור!, גמרי מוט)נ ימיה 6ם 61ך , והסי7י1 נגיפיו מ"יית'

 t"Db ר") , ענין כל על b~rt . וכו' ממריומעלו
 מסיג מסיומו ימרט )5 ממריו טקוע סטכחסיסים

הבריאה
 נחמדאוצר

 מפס מטוטן . שוא אינו : גק1גמ1ח גזע ומס ,מממרס
 קדס 1גך ס6מ,קיוס n1%o גג)) ס,וו' נס גי , 51תנטעוה1
 שמוש עבודתו ושסבת : ס,1ויס ,גד חכ1גס 011 ,)ידיעה1
 וססוימפ )אתרוס, סיטע ש1 5:י ס6מ1טי,ת סנגרת קווי,ס,10, מקמר 5101 סחוגמה, נגד הט1גס 511ח . 1;1'תוכחהו

 גס טטג'פ 16 , שים גסג1וס סנדיק ונדקה ונמרי סט11ר16
 : גאלו שטס שטס גי כהצמח טנפו נושו ממעטסולט
 יומ,ייסס גרגור ס,פס . ו;1' נפשו תהפעל הכמוהוכי
'6t~ch 6(06')1 ס6)סיס זגר' מן סקג) ט wun ומסרסר 

 וש , ס' סקרמס גסמון כנופר , סתוגהס גהרוגה:1גס
 ג) וש ימאיס 5ת oth~n ססו;'מו טמ1,61 מס ט)חס1גס
 ש גטמדו תנגין סס1כיה1 ירגטס כמו , גרסטחם טמא1ס

 גפו- גרסטק1 עמד וט ג) ועם , י"ג( )מ'6 6) נגיסמ1גה1
 ס)1 גידיטחו סקיס מנמר ס' מנהו למס ין 06 , טסטגסוג
 כשתהייגח ב"ש : ס!ע!1ח מט9 סיס פויס ג) סם) )1,יעמס

 וגוג'6יס גסות ס1ו;ריס 15קן ר') . להטוןהתשחת
 : מכמון )יגיסט;6מיו

 ומעש ג%יס סייג פעחס ינו'. ההקרסותתחלת
 ושאץ : יסרס ג5מו;ססיע1,ס

 פפיס. . קלקול גחם אין , גטי)ס "טקס . שואבמעשיו
שטס

 ר,פניס SD סכמ'רס 3סנח סיעתם י.ע!ס י"5 . הזאת העצה קיום בהם אשר ההקדמותתחלת

 ""דב'ג""'ץ: 714 "פי[צן%:"שזןןש~ןנ:יתב;'ו("
 עי הכס )ס'ה" ן 3"ס n~iDO המ)ד' מן ןכמד לי יני כנ כ' חיטט י""טנ הראשונהובהקדמה
 וו'ע4 . :נ!סוגע)ס גקפסהע) :וסנר6:מממנן סמן )ננ:3]כ:י:ל %:%:%):2ס%

יי
-.  

-  
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 , קלקול במעשיו שאין שהאמין עד , המשתכל בנפש ממנה שנשתרש ומהחבריאה
 נפשו מכלות אל ייחסהו אבל , זה בעבור אמונתו תתקלקל לא במקצתם, יראתואם

 : הבנתוומעום
 סבות, הם אבל , פועלות אינם אך אמצעיות בסבות ההודאה , השמתדההקדמה

 והדם זרע השככת כי , הכלים דרך על או התוסר דרךעל
 ביניהם משמשים כלים והכחות והרוחות , מהברים ההזרעה ואברי לאדם,חומר
 שצריך יש הנוצר בדבר ואפילו , והזונו ונדולו וקוו צלטו נהם וינמר , האלהיםבחמץ

 נחמדאוצר
 במרמזם. 'יאה ואם : סופיי סרג חלים כיגע ו48%
 , ונ17) סלן כיח נוס ג,יק1 עוגן שייק לנווי ם%שישש

 : )וטוגדומם
 . אמצשות בסבות החייאה , השמתוההקרסה

 שעלות. אינב אך : !סי!;חג6ר
 . החומי דרך על : הסק,זס )כזוח גם גסס 6יןיקומר
 י') . והרם זיע השכבה כי : סמומי מגט מ"יל')

 51:4 , ::קנס כ: ,רט מגגת , והדס , סוגר ט) ופטשנגנח
 סוכמיו וגטין גדם,6ד1ס

 ננמר"
 ואברי : הרוד דם

 : !כ5:ס ס5,כ . זרע מחברם : וסקנס ס,גך ט) .זווריעה
 e~tJP ה) סגו( גהר 1ס5ר חיבי וומ . והכחותוהרוחות
 : e~no יקוו מוכסן , Inrtoh . וקוו צלמו : יחגרןנהסס
 ברבריאפללו

 הנח(-
 עי'ע ס;1)ז 1סגט.ה e7hor קומר .

סו6

אל
 ההורהקול

 ער הטשתכל בנפש ממנה שנשתרשו0ה
 וס וכר' . וט' קלקול במעשיו שאיןשהאמין
 סנהכרר סמי OD( כימן גס)יסי סימר )מסחמס
 )מס עביט קיננו , כוסח ושכמחו הכורע נזק6:)1
 זכרו כס וסד . וט' סטו) מן כטווס )ר6סטסו6
 : וגו'1יק1 )י טנחכלר מכס 6) הע1) 6ייהם 6יך י"6 סימןסט

 זנכן . וכו' אמצעיותי בסבות ההודאה השניתוההקדמה
ott~ptדגרו nSDDS וסכהירס ס"קסר מגע )סס6יר , 
 רהפיגס וכוום נריךה גנוירס ומסך סב) pbכי

~SDnD
 ג6מרו . וכו' פועלות אינם אך : סר6טו:ס

 ו)ירמ לממס )יס171ה ים 6ג) ע"1 סימןכרטון
 רק הנמס )סDnt~JD 0 מנקי כסס וסס!1'יס וסיגכם וססרפגס ומקירור סמימוס ע"ר טע(סו)טככיס
 ר6כ"ע כ"כ כן . וכו' זרע השכבת כי : ממס ססעירוסיך כמו , ,ס סוגר 11)חו וכמקומות , וט'ע3ודס
 יעם וע! , וגר ו')דס כן ע) , וכר יו)ומ חה)ס מורעם סס6סס קמרו רכים , 11") יגריעגסמ)ח
 כי ,יע לחן D'~lfi סירוס ומנס , ס6טס מ7ס סנן וב, , מקפיך ס,כר ונרע )6סס D~fOD יוןמבמי
 גס . ע"כ סקרן, כפוסי6

~)rlo 
 כמהכריס ר") . מחברים ההזרעה ואיברי : סרמכ"ן כסירוס סם ,ה

 ח1ס)ס ייס וע) סכ,רע וסכהוח סרוחות מס . וכו' והכהות והרוחות : היסס 7ס עט סחר ורפשככח
 ויגזור : י7ס ע) נגמר מזכר )סיוע והסוו יתכרך מגמעו כנגרס מס כסי ו)סעיס 16חס ttQOiססכוס
 ע) ינמר וגן , וחכותו קוו גמהונח )חרו סגסמי סקס ינמר סקו ספכיניס ידי חע) . הו' צלמונהם
 סגורכן מ6ח סכתו "מר ע)י1 ססוסעח סי6 סויפו סמס)מח ס11רס קכ)ח )גן) כורו עד וכיפ נדו%ייס
 מקמרת כטבע albo כינירח יס ס1חטיס וס)סס , סנמסגח כנסק7מס olb sbn מגק ים כ' ,יתכרך
 ם) מני6והו סמט)מח סמיומדח onlso ססמעח רק יחנרך 6)'1 חיוכי bSn ורקס ומחריו %.מסתיט
 )6 כ6ד0 ססע1)ות 6!ס )סיוח / כ6מנעיוח ססכוח Sb ס76ס כסוית וסגדו) l~ron טע) תמס ק ש ן737
 סיט ון' ו"כ1ככר המסיריוס ועת סוכירו קמרי כי , 6ט ערק ס' )מקמר מדממותיו נסטר ר,ר)ג"נ סוכריפ , ס"י)1סוטיס מוכרי רצד 6גן מסנין מס מעין וט וסרי . )ומה סיומו מנד 06 כי 016 ססו6 מספ%

1i)Ubt, טכוס otnthnD ( וס61 , טכס סו6 סס1יומ )46 סטוע) סיוח ע) ססכמחסDD' on~b 06 נעלמו 
 מס )סי ממס רס"ל 1' סגין וסנס , Yr כחכ , וגו' סמחסווס כהמר ממנו יסודרו כמוח ג6מנטחו6ס

1)biD~סיריכם 161!ס , ססויס גס1ף )מהסוס ס1ורס יחן הנכד) ספוע) טוס , דעוחיר(0 )כפ) טבען פסס 
 )המ כרפה וט רס"ר 1' כן ob 6% ירש ול6 . מערל ספסל זס ש 16)0  מיומסח tb(D סטלסנקנו)
 חלאס סטות ועיד ע"כ. פעי, ob כי 0פילוסוטי0 45 כרכרי 5ל1% 5י1 גי ירנריסס, 0ניפ %נני%ר
 נמסיתם 04 פסייהסי0חךיס

~DDn 
 ס6ר טי יסרון 4 טס 6טר , ר.פיייר גכמ ג5לייוס רפס וכנין ילל

 , הא5ץי0 בחפץ סיס ט5פר ופס . oDn סיסכ6ר גפו קלסי גמ 0ו5 5גל מג כממח ט5יופ גיידי,גיבוס
 4רס יגמ מרע יסככמ ו3ן תיפקי ס5לסי סגי ו0י0 . קלסי כפ 5100 ס0 לפרו יפויס  מפתסו6

 מזפ סכת סו6 פ!ולסו, פוסטעס on'bD יירט כל כמסטי 'חגרך סטווי nbD טשי ססוספעס0פוליר
  עפף . סנ0 פך 0רנרי0 כל לפור ~otn)b נמין ופספס רגום גתיח גקרכו סיכליל פר נכסיישורי
 מ6ח ספלר פל פירס פטספ גלסס0כגס

 :  ט1כרפ כפו התלעי נעלת סייוס גל ספטסיע יסנרך סכורי

884יגי
 כנפקי o~fio מל כיפלפיוס סספס סס כי סל5 ימה 3ר6סש יפי PnDD וכו'. הנתה- וטיבר

מסרי
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 שלא אפשר ואי , אדם חוטר היה( )ג"6 "הוא אשר כעפר , האמצעית כסבהאל
 : אמצעיות בסבותלהודות

 שאפשר שבצורות הטובה חומר לכל נותן יתברר הבורא כי , השלישיתוההקדמה
 לא , מטיב יתברך ושהוא , שבהם והמתוקנת , לקבללו

 הדמיון על וביתוש בפרעוש חכמתו וכי , מדבר והנהגתו וחכמתו הנינתו*מנע
 , חמריהם מחמת הדברים התחלפו אך , הגלנלים בסדור טחכמתו טקצרתאיננה
 : ארם בראני לא למה לאמר לתולעת אין כאשר טלאך, בראני לא למה לאמר לךנאין

 מח וכל , ותחתונות עליונות מדרטת לטציאות כי ההודאה , הרביעיתוההקדמה
 מעולח , וחוש והרגש( השנה )ג"6 והשנה "הרגש לושיש

 השכל הוא אשר , הראשונה הסבה טטדרגת קורבתו בעבור , זה לו איןתאשר
בעצמו

 יהודהקול
 מא . אדם המר הוא אשר כעפר : קלמרי
 יניר blO רק .פ 6ין ohl "נ "סר סר6סון*דם

 : סקכ"ס ::כסיר
 יתברך הבורא כי השלישיתרההקדמה

 כי6 11 כקדמה .וכו'
 פיז תסורס הזנייס סהכנח )הדוח הק1זמחגס)מח
 ,1רהס כמטעה מסהר cSth , הימ,עיוהססכוס
 כ,"מ 3סקומס כוי 1יס . ס)ימ 3י7 נמסר )"כערפיח
 )סוד'ענו , הר"סו;ס כהקומכ ס1ר6הו דוגמהמעין
 oh1 , סבר1"יס גג) סוימה וס:סגהו יה3רך מבמחוכי
 רוע ע) ס6דס 6ה סיענים )נ ע; nl;DOi נוב) )6גן

 הכמתו וכי : t'SD כמירי' כנהי סיוהו CDמעמסו
 כימן כר6כון וט ע) דכר1 קוס גבר . וכו'בפרעוש

 הדברים התחלפו אך : י"ס סימן וכסמכיס"מ
 "מד כב) הי" 6הה כהכמר כ' ג"כ סכ11ן "מסרוכו'.
 מאס )ק,חס )ייחם  הזגריס סמה)ט1ח כמנט ,ממס
 למרו וכטין . המריכם עצי מנד ק,חס ע)יסירה
 11 וסונוח מההוספה הכמננוח ס6ס כ1ס סימןוכלניעי
 מממח הב) קמרו עד וכו', מהמריכם סהה!טומסמוו,
 "הס סטו)ס הקקי כס)סס סההגמס בו גי1)6"ס

 נחמדאוצר

 6יס מומר . וגו' כעפר : )ו "ממון מגוס Sh נויןס"
 oat סע,מוח ר') , יכויס גטפר 6(ר ד'( )6י1נ ט;"מרנמו
 % 6) ,ריו o7hDC וןסיט6 . מטפר סם עסויו סקסגרן

 : סטה הומיו סיקר וסגת )ג) ג,ר6ס ומיס161יר
 ר') וגו'. חוטר לכל נותן וט' השלישיתוההקרמה

 מסטי כ) גסהוו יחבק-)סניו
 קסמו ;ק) גן גי , מגרי6ס גראס ט)'1 ינגד 1)6 ,סגרי6ס
 וסב) , 1סיה1( כסרס1ט גראס סרק) גמ1 כנ)נ)יסנרי"ח
 ייסף )6 סקרן ק,ומ ג1ר6 ס' ע"ס עסי גמא , גדגר1;סיס
 , כמסמל מקר ג6 צננר6יס ססנ7) 6ן , מ'( ),::ים ירט1)6

 : ט)י1 סס61 ממס יוהב )קב) רעי כהומיסאן
 . מדרגות למצ.אות ההוראה הרביעיתוההקדמה

 11  כפררגיפ סם ס;כר6יסכ)
 כהסיגוס 1ג1'. ה-וש הרגש לו שיש מה וכל : מ11לרייס
 ססר.רגס מס וב) סרותי, ממטיפי סעיף hl~sסירס מני 6ג) , וגמיהו נתו )סי סמומי מקד ג6 11.6כגסס
 , ימגין סגורן ר') . השכל הוא אשר : ;מוסו סיגם), Phc בהמהיר ממס מטווס יסר , יותר כטעמי )מוטוכס(נס

סוקרך

 : ממרו וטח כפיוס!מותו
 ר.סטח מ)'"וח ע) סורס סס;יח וכסקדמס , וסרור כמכמס ס6) מעס' כ)ן כי סר"סונס כסקדמס סוכר )מס וכו'. סררטת למציאות כי ההוראה הרביעיתוההקדשה

otttinhnכ) יתנרך נמונחו ע) הורס גם)'סימ נס , סדר ע, ככ1נג1מ( ממר O)tDO 1 ס5ססר סכנורוח 
 )6 וכגן . "רמותיו נדק נכפין orn סנפג6 ססךול ומן , )מדרנוחיסס כנמשות סדור ענין המסיך ,)קכ)
 סשה ע) עונם יקכ) 61ח נס 61ף נמעסיו כחירי' החי o~bnt )ומר StnSnbt עקם לנר )ו;"מס
 סיס bS סכמירס )ו ;ומניס סיו ob 6כ; המר סכמירס ענין ע) כן נס ידבר 11 סקךמס וכסוףסרת.
 וכמנס. סרנם קנח פממ סיס י' סי' פיכר (OD סכע"מ עם סנממ כ)) . והוה והשגה הרגש : וט'טבל
o)nbסמססס עכס ססו6 נ' סירק גסס ;"מרו . בענש השכל וזא : )כע"ה כי~מז כו6 סה1ם : 

שקנה

-- -  
ש 4 4 א א - -
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הכוזרי חמישימאמרםפר106
 והפחות , שכמוצאים הטעולה מן בסדרנה טעולה יותר שבצמח הפחות וכי ,בעצמו

 מעולת יותר שבאדם והפחות , שבצמח הטעולה מן במדרגה מעולה יותרשבבהמה
 מעולת יותר האלהים תורת שבבני הפחות וכן שבבהמה. המעולה מןבמדרגה
 כי , האלהים תורת להם( )ג"6 "בהם שאין עכו"ם שבאומות המעולה roבטדרנה
 מר וזה , ותכונתם המלאכים מנהג הנפשות מקנה האלהים מאת שהיאחתרה
 ההיא התורה מעשה על ההתטדה כי זה על והראיה . בלמוד אותו משיגיםשאין
 , האלהים אל האנושיות שבמדרגות הקרובה היא אשר הנבואה מדרגות אלסביאה
 תורת הקנתהו כבר הוא כי , תורה לו אין מאשר טוב הממרה התורה בעל בזאם

 בלבל שמריו פי על אף , המלאכים מדרגת על בו השקיף טלאכותי מנהגהאלהים
 היו אם אבל , אליו הכוכף באש ונשאר רשמים טמנו לו נשאר והפסידו, עליואותו
 האדם כאשר , תורה לו שאין מי בטדרגת שיהיה בוחר היה לא הבהירה לונותנין
 שיהיה הבהירה לו נותנין היו אילו במכאוביו, ויעונה כשיהלה( )ג"6 "יחלהכאשר
 אל יקרכהו אשר השכל ובין בינו ויובדל , מכאוב בלי סתעננ עוף או דג אוסוס

 : בו בוחר היה לא , האלהותסדרנת
וההקדמה

 נחמדאוצר
 שאין מה : ומשג) ומככ,) כגג סמהקךיס גרסו;מקלף
 : סח1רס 1ו)ת סה:מ1מ נקמור י') . בלפור אשוטשיגים

 מנהג : Ot)~)D :15מוה . תורה לו אין מאשרטוב
 קדה גגן . וגו' בו השקיף : סמ)6ג,ס שין .חמלאבותי

 )מהסרג 'ן1ג טין ונמעט המחן ממזגגה ר1ה:י ;יווןג)ג1
 . והפסידו : הט15 . שמריו "D~y : סמאן מדרגת6)

 filniu שפסו ;דקק . רשמים : ממט סו,)5ן גמררנתשגיס
 הקמר 1כמ6 . אל.ו הכוסף באשר ונשאי :סיוה;.וח
 6ן כח1רכ ,ק"מ הזן טס61 גטג1ר כטג'ן 5מר 1),ס .כ), הניס )ו i'hc מי ע) )1 יהיה מכ מהורס 5ת כממרסט"מר
 : )נפח מנעי) סס61 נגהיק יקרו ;גן )כמון יגו,6י,ו
 גה,רס )1 ;וסיס סי1 כלינו . וגו' נוהנ.ם היו אםאבל
 , סה1יס קג)ו ס)6 ס16מוה גין ;1)ן לסיס גמר הפי41)1

og,גו מטן סיס )5 וט ג : 
וההקדמה

 יהודהקול
 מכ)פ כי . וכו' המלאכים מנהג הנפשותסקנה
 אותו משיבים שאין : הרס מעם ט)מגמה
 וכו'. זה על והראיה : טכעימ נהקכם .בלמוד
 מההורס זכריו ימהה ע) ממסר hD TD סנגורהענין
 : 1ה1)ך סמ3"ר כמו המשכיס מנסנ ס;ססוחמקנס
 כזנל . וכי שבכדרגות הקרובה היאאשר
 6)סיפ סבת המעכס 5כ) מ"3 סימן גר5טוןהכתרי
 וכו/ הממרה התורה בעל כן אם : 1כ1'מבכייה
 יסר6) מס6 הזין( ;נמי ט'  )ס;הזרין S"r למרסכפין
 'טרש סהט6 "ס"ט רג6 "מר ,גז" 3ר 35" ר'6מר
 גני bch 'bp "פסי ך5מרי כיינו טפ6 רב "מר ,ט6
 6ס" ק1ניס( מיני )פי'מיסטי

 , )ים קרו ו"ס" טמיס
)rrD. 1 סימן כרגיעי סוגר מט גס1הר וט יר6סfft 

 יאכלס סריס וכ ו3כ)) טס כנבר ה;") כהגרייםכ'
 הקנס )1 "'ן טסוג סמנה מהר מממרס יכהן סם כי , % סחירס ככיט1) )רקוח ס"מגחי )1)6 .וסיכתו
  %פ עזיין כי חייחו כמיס 1D? יכהן וכקן , סמה כמ1,כר גריהוקו מ1סיסס קרכהו סימה ,גפרךבקמיה,
 ילסילך . ימןטכס (bpeb סיגי כפי , יכי'  ססט,3פ מן הזק סהי6 המפכיי המגסג ") 13 הוקזסטסף
 סמ)5ג1היי סס61 סמנהנ מגם כי . וכו' בו השקיף : כקמור סכסנרייס סמעו)ס מן גמזרגה יוהרסו6
 "זחו עגיו 3!כ) ממריו י%ט"פ  סמל%כימ, כסירוס  לכסקיף מגוי  תירי ע)קס סהורס, נ"מ!ט1ה )וסקרי
 הבהירה לו נותנים היו אם אבל : וכו' רסמיס מתו )ו (1hc מ"מ , 1ספסיזו ~tnuhinכמנבג
 סי1כיר  טוף %ו דג  לכיוח c~hn כ3הירס גופות נהירס ימי% , יעורס  יסר  גין נקז סיופו כיגהר .וכו'

 מגד וט' דג או סוס  שיהיה יקרס גיהר ייי סלי %3ירי סיטי, ילדו הטפ "רי  מכיפי  ":ןגספוך.
 שפס מקס מסרי כלה  טבעתי גרס עבהי טה סכ'עס  סכין וגרעה , וט' השכל ובין בינו שיוברלמה

e7h)רע פייס %פילי %יסי %ו פיזי סטווי סטן  יייסו לעלסי יסיליכיסימ פייכיהו פס כסי יולדו, ילכל 
 משך 3היוה1 ככרי ממר, יומר יקר )עס1ח ימען קמי , 3סטסזו 737 י3הי ואיך ע,מ1 גהטסז"ס כי סוס אפייי לסטטים ימסר סקי לטי 3~ס יספכם  סיל%ך.  לטלמ הימי סיססגס ס%פר ילידי ן יסחלווט
 ~oiP כי , 5הר עכס ה51 רק ט)ס1ס כחש) 5הו 5');1 כי , ס,רט יפיס )ו )מ , )ס3מ סרי היוה1עד

 ולך , )נהה סנהר(ר"סון
~lSDt 

 ס)ו)6 ~ומר 3יגריו סיגר כון ט)6 "מרחי כן  טי . ? חס1קס הטנכ

 גפות סיס סהר  ספן 13יו; סנמ כנופר יחסי יפי, וייטוה רק פיו1 פורר לליס סירס גיפר סיססטתי
 יל  יכרך כפפרס  ילרפיון וכו', ספכל  וגיל כיוו ייבר! כלי לדי וכו', דג %ו סים יייסו פ3פירסשערס

 : 3קורפס or  פכין ~כרוו יכיר ,  :ירוסס טל  יכל. וע% %כרס%יפיס
וההקדמה
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