
 9נ ל ונכווי שלישי טאמרםפר

 שבקשנו המלך לו אמרו . אתכם המלוה הוא ומי להם אמר . אותך שילוה סי%
 והיית אתה ראינוך ולא , הזאת בעיר היותנו סיום ללוותנו סאתו ושאלנופסנו
 הלא הבפחה בעת אותו קורא שהוא ומי משונעים, להם אסר . מעולם זה עלשואל
 בעת שעונהו והוא , בזה פיו יפתח לא אם אפילו , המנור בעת שיקוהו שכןכל

 טשגיה שהוא מוענים אתם ואם , הצרה בעת יותר שיענהו לו ראוי הלאהשלוה
 אני, שקבלתי מה עליו שקבל סי בכם היש , אותו מרוממים שאנתם בעבורעליכם
 מה טצותיו שסור בעבור הצער מן וסבל( )ג"6 "במכל כמוני אותו שמרומםומי

 או , אני( )ג"6 שנזהרתי מה שסו זכרון בעת הטומאה מן ונזהר אני(, )ג"6שסבלתי
 בטצותו עשיתי אשר וכל אני(, )ג"6 שחלקתי טה ולתורתו לשמו כבוד שהלקמי

 יוהבני ואיך , שכרכם מאבד ואינז זסברא טהקשה אותו סרוסטים ואתם ,וכלשדו
 . בצדקו שבמחתי מפני אתם, עשיתם כאשר בפי הדבר הוצאתי שלא בעבורבהליכתי

 תפלותינו הנה , לא ואם . רבותינו דברי קבל ולא שהתעקש לסי הוא אמנם הדמיוןוזה
 גן מהגבלת מלאים מהנביאים שקבלו רבותינו ודברי , הבא העולם טזכר מלאותגלם

 יהודהקול
 מס כ) ר") . וכו' כמצותו עשיתי אשרוכל

 ועמס סמ0111 וניו) וסמ11ס o~lno כפי סיסכעמיחי
 יטט 6סר סדכרי0 ע"ס סימן גר6ס1ן טומר כמוכף,
 יוכל 1)6 076 כיגו)ח 6יו0 ס6)סייס סרטמי0)קכ)
 6) משרכים ספן פ"נ סימן יקמר וכן , וכו'מלער

 ואינו : וכו' ע)מ0 ס6)סי0 כמ11ח 06 כיס6)סש
 6ין f'p סי' כשטון שמרו . וכו' שכרבםמאבד
 Ortn סטווים מעטיו נמו) 6יס מאס t'SSlnלנמיו
 (ep תמורס סס1כס רסיס 6וה:1 6כ) , טיסיםהמס

 ס6)סיס S1b מעקמי עורכים ו6ט כמייכ0סנך1ניס
 6ס )ומר וסכוגס ע"כ. הס61, כסרך מותם"הרי
 sp סרסי פכרי ימנע ס)6 כ"ט שרכס מסדליוו

 מקין מפי tnbhn ט)6 סיום עס סג6מגח,עכודהי
 תיקו כמהוני רוכ סיס כוס פססכם , ככס ע)סקס
 061 ר") . וכו' לא ואם : מכעסיו סוכ 'מנע )%6ר
 : רכוח'7ו דברי )קכ) רופס סו6 6ך כוס סחעקס)6
 מלאים וגו' רבותינו ודברי וכף תפלותינוהנה

 כרטון סו6 כי16רו ומקוס . וט' עדן גןפהגבלת
 סמקך מקמר SD ממרמר )כי וקונס קטו.סימן

 , מסעוס"כ מ1עס וגרון נחפ)והי:ו ~Obt1 פסיסנקודמח
 מטות כ"ס טחפ)ותינו )6מר כפיו bSn מהכרורגל
 סכ)חי 16) רק וט 6ין ח6מל ו"ס ffoln(.פוכר

 6יך 1פ,7וח יספו )כדו )ו כי רכוחיט נקכ)פפסעתן
 כי , tnh~o(o מן קרס 11 , ממרווו חט)1חיגופ)16
 חפ,וחי7ו כין המע ר% טקכ)ח 1ר6י7ו סג)6יככס
 שין כקודמח עכר סמ)ך "ס סשס"כ מוכו קורסכ4

וט

עדז
 נחמדאוצר

 , נסוס'ג מקק (OO 51ין ט1)0 מסח "ימ1ה1 )ומר 6ihwפ
 שהוא ומי : סג5 עוקם ט) חפ)הס ר1נ טען מפויונס
 ט610 געת 16ת1 שו6 סלן . הנפחה געת שהושיא
 בעת ש'קוהו שכן כל : גהו 5) סיגף 1מגקט גט'רעדתן
 16ס1 יומני (סמל 5100 )5דס חק01 טמיס ג'ל .הסגור
 %י)1 . פיו יפתח לא אם אפילו : 1רס וגיוס סיגורכעת
066( Shn' וההר : 6וס1 סמי גט1מ1 סמלן 0מ)ן מן גבס 

 גסס גטוע1ס עליו מ(גימ גימר . השלוה בעתשעונהו
 וסגנם רטט גיוס ט)'1 סי(נימ ג'ט , ונר ימסר ")6סלתו
 היש : ססי6 סס"נמס משיי 6סס i(hnlD דגרי0 ספורוגג)) גגיו)סי ממפריס 5מס . אותו מיוממ.ם שאתם :רופט
 גטגור ע)יו ייסג'מ "טיטן ס)5 וגו'. עליו שיקבל סיגבם

 כמונ' אוהו שמרומים ומ' : תמיר סמקו ויגייס עליסר4)ה'
 חטו גג) עוסו המרומס מי ים ו6ס . הצער מןבםבל
 , ס5מס"פ 0ר1ממוח ע) ס6ומ וו0 וסר, טג1דמו גטגורכיסנו)
h)kמן ונזהר : סמלן סגודה ענוי 1טר סוג) סיס )5 וט 

 )סהפ)3 יסרך) vhl עסוי כי . שמו זכרו, בעתהפוסאה
 : ס' גנוי יוממוס גטנ1ר חטטיי ט1רמ ונס , ידים וטיפסגלי
 מןמיסודי יסנ1י גסס גי . ולתורתו לשמו ככור שחלק פ'או

 0מייו~
 אשר וכל : ס' נגוד גטג1ר י0נזוף

'h'tyטופ סיס סג) טעייתי מטסי ג) . וכלסורו כסצותו 
 5וי וגגן , ירגי גגי ורג4 ידי טיס )tVP))t 6 , סמלןועי
 . מרוטטים ואתם, : מכס יוסר מגדומו מרכסיודפ

 מן טווס קג)סס )6 כי . וסברא מהקשה :מ(גמיס
 טס מגלי ופיקוס "גחיה לגס גוייס 5תס וקושמיס,
 פפני : וסתכם גסי . שכרגם מאבד ואינו נטגתס

 סגר )י יסמור ג1יקו סמרן גי יזטסי . בצרקושבטחהי
 אפנם הרסיון תה : ממסוכן סוס כדרך עגי ויסגיחעכודמי
 יגס לפי טקס סו6 סוס סמק) ר') . שהתעקש למיהוא

 ~Dsi ,ללוו פטלם גטמ,0 נסמפט טמן 151מיסמ"טקס
 ואם : וגיס,ס סדן נן מטריזי מ,") דגר' וגר ס(0 קטיו סימן טד טריו סרג וסמנר , מיקודיגס "מניס ,ולנגס :יסודייו05 5וי גימרו YV סו' 6' גמ5מר סכוניי צטטן 1גמ1 סופם, סט6רס גס5מ:ח ט)מיס h(un (6ין 16הוו מוצד 1)גן .זגיסיס סו! גן מעוטי סריס סכוגירו ממס . רבותינו דברי קבל ולא : ערינו טע,ס מ,ס 6ין גזנליו יסים )ו ורפינו ,סנ6
 גחון ג6 סרגס גי יר5ס "0נ5 , וט ~sicn ס)5 1י5י , ג6מס טופס 5ג) מומיו 6מר לנקר מ"עקס ט6',ו מי ר') .לא

 יוטס מענין ,,יר פ6'מ 5ע'ס ג4מל . מהנניאימ שקפלו רבותינו ורכרי : יסויט( גאל לעיין כג5 פוקס מעויניפפפתיט
 ונדקו סוגי6,ס )1)6 גי , ס1גי5יס מן גייס קג)ס טסיס ודקי גוס 0רגס נספות רגוסיע סוס , 0,ר6יס גיגי' גגי6ורפנ6
 6ס ונשגל% מוסנן . )ו סמי1מד תיוו לממר . עדן גן מהגבלת : ,ס )סס מנין ורגוסיע וייי (מיס ע"ס פי גנגו%סזם

מסר
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הכוזרי שלישימאמרספר80
 זה, בזמננו החסיד שעושה מה לך ספרתי וכבר . לך בארתי כאשו ומהנםעין

 , ההם העם ובתוך , האלהי ובמקום , ההוא ההצלחה בזמן שהיה מבור אתהוהיאך
 , ונשים אנשים הצניעות על מוטבעים , מנולתם והם , ויעקב יצחק אברהםששרשם

אין
 חגורהקול

 מישע וקטי רו3 )סי bsOI , מועם כרכל 06 כיוט
 הנס כןכר תחן OD1 הוסיף ומה הוה 7ה1המ5י
 והמקך ההכר כי יטיגוני סעיסי 6כן . לתוהינוקכ)ח
 ר3הו פעמיס סע1ה"3 ,כרון כ5 כי י!דעיסטויהם

 )5מל כחוד כלנות סמקה כחמקת טהרי ,3תט)ותיט
 D7hn ד3רי0 6)1 שמר וטס . סעוס"כ קמיי עם)5ר
 וט/ )עוס"כ )ו קיימת וסקרן נעוי('ו פירוחיסן16כ)
 מ1כעמ 3ס וטוגה הככה הקומר כ, 5)'הו יכ'ח;6
 )כטמ סנר6נו 36הינו גרזך וט', סעוס"ג כ! פהוקט
 ונמיי סוכיס ו)מעט'ס תורס )קנמון ורכסוכו'

3eOID~, ו נריע 31ומירוח יוס ככ) הטמר קד1סה נפיל גכ), שמו חס( onb 6ה,ס כעומס הו onhl 610 
 וווזת , הנoStDn 6 )היי מזככו 11)חך וקין otO (lP(o שסינו ה' )ך ערוך 6ין מנח וכינר , הכ5)שנס
 ח6פ מטו ע1ני0 ימיס הס לק , הנסמות Dsl9 זה סיין )ומל יוכ) רכוהינו גקגיח המחעקט 16)0 .6)1

?t1PDכך 6הר 16 המסיה כימות כולס עת 6ח b~lpl התטיס ,") יכריר,ס טקג) מי 5ך . העוס"כ מס ,הס 
 הנמשח ש)0 ע3 גי !)שמין )נשח ט5 גק) , upp' עיתן גרמכן טנחג5ר גש , וניהרס עזן גןנהגג)ח
 ענינו 6ין (utplSDn הע1ה"כ ,כל מיעוע ע) המקך מלמר !הגה . העוה"כ כ,כר1ן (l)SD 5ח otbnuלגמנו
 nb sp(t D(O(tO נהגה ותכופ)1ח כלוכוח 3חפ,1חיגו מ1'15חן ידע ס)6 כי , תתר ה))1 המקח העכסע)
 6מר המקוות ioo(on ימי ע) עוה"כ כמרגו יתנקר ס6ס , זכרו סיס המגה 5הר 3;סמ1ח הע1ה"כוכרון
 tstP וכר 3חט)1הי;ו וין לעס מיי נעסקי ו6זמחנו גויחמ 05 כרחי )פנינו נטר )6 סרי , סמסימימוח

 עתיל ולחס גקרכי מטמרה ולחס 3י נצמח 5חס שמה קהי כגרכח תקמר כקינו , DDn 05 כיהנימוח
 . יימוח 5מר הנפט סס6רח ע) מורס כרכ1ח גי"מ ה;וגרח סתחיס חהיימ וכן , )כ6 )עחין כי)האירס
 כקמור. העוה"ד עגבן מוכר מ63ות תפ)!מיט כיות 'סופק )6 רגות'ט 7כר' המקת) S~bn )ו גפרוהמכר
 עו)0 חט1כס, מהוכוח ח' סרק ר%-מכ"ם )דעח טהרי , והר6כ"ד סרמכ"or) 0 נמוקו 5סר 5ת 'fiDTאחם

 טס גחכ וכגר . התהיה עלס h~pt סכ6 עורס f~btn ו)ועח , הh~p) Oslt 63 ממוח ס5מרהנטמוח
 מימרת יחיסכ .הילך סחמיס טמר עו)ס סירו דעוס"ג סר6כ"7 3זעח יסוכ )י וגריך , ,,sff ק6ר"1מרתיק
 הקריך ד' כ)) ג' מתמר ה' 716 כספל הס67י ן' ר,לנ oitb . ע"ג , וכו' לכיתה )6 גו 5ין השה"כזר3
 המעיינים שיו מז"), כדורי ע1ס"כ טס סחוף ע) העיל נס סר6ג"ן יעח ע) יסוכ והעקה הוהכורוס
 וט/ כמדיגתו סנטר ה51 המסיר נ' סי' כקמרו המסיד גסס )קלוף סומ) מ5ו . וכו' ספרתי וכבר :יירוטו
 בשן שהיה סבור אתה והיאך : סמעו)ה הנס הספור )מוחס סמהו 6טל or מק01 עד nb~ot הו5ותן

 מכיח טמן ט,6 המסיד מ;הנ ע) 1%1DD היות עם כי י"6 סימן העירותיך כגר . וט' ההואההצלחה
 ומס lelnf, כקרן הרג)הס TtfJ נהסס עמניס פרס' ככמה 16זוהיו SD זכל מקוס מכ) הת1נ)מ,וכמקומו
 עמפ כ) יזך ק bto, ויכעס ס5)הי והמקום הה41ה ,מן סנה סוגר ומס . עיני )מרקיח מעמומרקיחיך
 6ך נקמר וטס , וט' )נכוסס ריתוכן 3עס סקדוסס כקרן הטויסס hiw3 5נ) כגמרו 6' סימן ד1נמחוטכ6
 OD01 ה,ה ו3תקו0 הוהנומן

~ro 
 ורע לכוח ס) כמפחס יסרס) גני op הן כי -ffi(- . סגולתם והם : וכו'

 ה5ל0 )כ היו ופס מ"ב 1D'D כר6ס1ן עטיהם וכקמרו , oon נהנו 11 געס ~bie מקורס וסלע , מ1נח0קזז
 וככל . רכ 3קס, ס6,ס,ח וסוס הטסי )ענין ר5ויס ט' כק)יטוח 1bnol כנים היו מה0 5חד 1)כ)וסגופנו
 סס 6ך נגס כסימן נס . וכף הסנו)ס (oth~p שנמנו כעכור עינו ככווו והחהנרוח ק"ו סימן טססקדי0
 sv כממבעים : יחשרו כהס 5סר Sblnt ט) סמ)הס 6;טי מן הן כהבטח ירכה 5ו . וכו' סנ!)ס ספק3)י

 ס6מל עד , 3ס מסמס סנלעוח mDn , מ0ו))0 סרס 61) 6גיהס 6כרס0 6) יגיסו כי . וגו'הצניעות
 ו") 63ורס ונ6 , 6ח מרקס יסח "סס קי 'דעתי ג6 הנם מנרפס )כ6 הקליכ ג6סר 5סהו )סרס%רר.0
 D'b 6)'ו וצמרו הסוע)'ס 6ח מסוגר פ' bt'ins קמרו עוד . 1ג'עוח מרנ כס סכ'ר )6 פגשו סידפקיו
 כמקות )06 הכנסת כענין טקרהו מס למפח וניעקם . חתימס עולה סהיס כי1מק פתר )ריך 61יןג, סנעיף וחרף כרכקס ה61 מפורס וגה1כ . nfft , ה'הה i(ODt 6מע סטרם )הוטע כ"כ!, הנס 1Dh'l וגו'פרס

bslstt36 לכו ה%'עוח רו( onlo 11 ע) 6מ1") וכגר , כיסרך) כ61חDb 'ססיחס 16)י ור5סיח כמ 
יפש

~nfibl 
 ימשס כלכר , )כס6 מבכיס ו6ח שפ מבדיק יגרע )6 דכתיג מ6י בקעור 6"ר לתניהן וגפ"ק .

פהית0

 נחמדאוצר
 : קסיו 40 6' גמגומו . לך בארתי כאשר : וקשחיש
 מוס ס' גסי' . וגו' החסיר שעושה מה לך ספרתיוכבר
 מחסיד מטס מסערי סדגריס ,(")טעו ג5ן ופד ,סמומי
 יגו) 6חס מ,ס ג)1מר . 1ג1' סבור אתה והיאך :ג,מ;;ו
 ט) כיס סקס( טסג'ח סס,)הס נומן ממסיי תסלם)ד1ן
 ובתוך : סק1דס טיל (o'Scnt . אלהי ובמקום :מגווו
 על מוטבעים : מפנחס קודח 1רפ 5סר . ההםהעם

 סיוט (פס מו') גמ5מר . 1;!פיס ס,! גטגעס .הצניעות
 P~hG , שריוח מן גדורים פיו חג'! גמ1ר,ס מיגג)וח

סימם
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 וש לא הכיזרי שליפףמאמרספר

 הבבלה בדברי מתלכלכת נפשו ואין מזדכך ביניהם והחפיף , בלשוגותם עולהאין
 וטחים ושרצים ונדות זיבות סומאת וכבנדיו בנופו נתלית ואין , מהם אותםשישמש
 שוכן שהיה מי שכן וכל , ובהרה בקדושה דבקים שהיו בעבור , זה וזולתוצרעת
 ונזירים ולוים מכהנים , הקרושה סדרנות על כתות אם כי פוגע ואיננו השכינה,בעיר

 פעמים בשלש ותודה רנה בקול הוננ המון יראה או , ושוטרים ושופפיםוחכמים
 שכן וכל , ה' מלאכת אם כי רואה ולא , ה' שיר אם כי שומע ואיננו ,בשנה
 ואיננו , כשטואל מנעוריו ה' בבית ועומד ה' מלחם יחיה לוי או כהן יהיהאם
 במעשהו סבור אתה טה ; ימיו כל ה' בעבודת ומתעסק הטחיה לבקשתצריך

 : מעשיו ותקון נפשוובזכות
 , המלאכים מדרגת אם כי אחריה אין התכלית, מרתת זחת הכוזרי אמרכב

 . השכינה המצא עם שכן כל הזה, הקבול בכשת לנבואה מקויםובדין
 יהודהקול

 וכסרס . וכף שוי O)DD סיח וגרס 3רמ!פסיפס
 5סר onbt 6יס כס"מ סטינו י"6ס גסמס גמאפ'

 5מד כ"ד0 מעמס 0"ל , סם כלמרס וע O~D1סמ,יש
 6מר , מוחס י1ס עד 3ס קיר 1)6 נותח "מהסנף
 כס שיר ט)onb 11 6 ,כעס כמס ור6ס כ61רכי
 ננוע כמס 6)5 כוך ןרטס 11 מייל ר3י 6"! ,כעט
 סיס 11 מדה וע) . ע"כ , כאספו מכיר ס)6or 6'ס
 כי ממך ךורט ס' ומס 1ץ )מיכל 1)1וה עומדכנכים
 : טסיך עם )כח והנע מסד ובסכה מפפס עסות06
 יטרקס6רי0, נ'( ומטניס סנכי6 כמקמר . בלשונותם עולהאין

 1)6 כוכ ידברו ו," OSID יעסו )"
 מזדכך. ביניהם והחסיר : חלמיח )סנן כפיסםשנ6
 חמיז יתמכר רק , "זן "וע4 עס )מגלס י6רמ י6ט
 הרך ונס יסר, כ6רמ1מ הסו)כיס דלך חמימיעס
 וכל ס' סימן )מעלס כקמרו , זה בזבח סיקרסופס
 וקודרה סו)גח b~O מסנפם סחט)ס מס חרמק%ר
 tn~fnf 06 כ"ט , סע1)0 מעסקי 16מס ספנתנמס
 סיעכיר מה ויטמע ורעית ונסים געריס )מכרחסטרך
 סג"מ טחפס וכנוגים כשריס מך3ריס גססווכות
ootib6(1 (ע"כ , כס )מטו) יוכ . sbl (הו6 וט כ 

וכסו
 נחמראוצר

 טמוא מי . מזדכך ביניהם והחס.ר : סגחוג מיסמספשט
 , ahn נטש בגס ודקי כוס קיש מס גחוך סחסיזוחגפיפ
 סיס 6')1 , גר,ר1היו סיס תמים אדיק רסוק פ) טוסונעוין
 ירויחו . השכינה בעיר : אדיק סיס גסס 1דיקיסגיויוח
 אעומל 1ג1'. מכהנים הקרושה מדרגות על : סקציתציר
 קטן . הזגג רימון : )עגוזס ~גס 4י קרט הסס גתג)
 ה'. מלחם יחיה : כמנס ססמיס נטם )ירום)יס ~(ethמפס
 : שחו מעריר דגר 51'ן ימיו ג) ס' )עגוזח ";וי אריגןוס61

 8'( )ס'8 עולס סי סס ויסג נמאס כ1גי8 סמק) .כשמואל
 ובזבוח : מ1ט1ריסס ס' גג'ח ממגד)'ס נג'ס ס'1 גןוגוד8'

 : נססו ככירות .נפשו
 6ין גימר . אחריה א.ן התכלית מדרגת קעתכבנ

 מלגד ס6דס, גס)מ1ח סמדרגס מ51חלמעלס
 מי, ססהסיד געור סמירגס מ61ת ומטקס טס61סמלצן
 06 סג6וס ממיס וט 5'1 . הנבואה מקו.ם ובדין :סטרה ממלעגי ,דיקיס נדו)יס גי הנו') 5מי, סמ1ח 8מר6מ,ס
 עם שכן כל : טיח1ג16 ומקוים פנמס מגייס גבסלנג'ס
 וסט ,דיקיס סמ)גיס טסיו גזמן ד') . השכינההמצא
 סגדו), גג"; סוגן ס' ונגוז קרסינו ג"; טנוררפפליס
 פטם )סרח יצמוד סגס1יס יכסו 1)8 "'( )מ'8 מולמלגטכן
 כפקסס טמן 6פי)1 גי , ס' ניע 6ת ס' נגוז מ)6 גימעון

 פגושן וגסנו נסיג) נ)0 ססטמיד ומוטס 6מ5נ נמוסלטפיס
גיס . סטסקfitD 6 פד ככלן טצכר מה 3כ) נגסו 06פט6
 גושש 06 כי שגע וקיננו 6מר כך וטמר , וכו' כעס כעס וכשך ממח 6מר וט' גערי0 הכרת כעדיו
 סמט1רר כי"ר . וכו' רנה בקול חוגג הפון : וכו' הממיס )כקנחיריך וקינם 6מר pDP oi1PO' וכנגד , ס' סיר 06 כי טומע ובינגו 5מר ריסס ש"ט oDfin סננוניס וכנגד .וכו'

 פ~
 6!0 מ"3( הסריס רגנים עוני

o~)rbolbnhl שכן וכל : מוננ המון וחוים רגם נקו) שסיס 3יס עד 6דו0 כסך נעכור כי כסטי עזי 
 וזכורן :. מכירו )3ין סכינו 3מס חיו ממיהד . ב0עשהו : וגי bp נגוס ומטמן טמא ימיט ה' סיי~6 ע) כי . הו' המחיה לבקשת צריה ואיננו : t'nmh ע, טר,סטור סוס כמסיד ר") . וכו' יחיהאם

 העמן קכ)ח מע 6) רודמן כס כוס51טר) א הזה. הקבול בכסותכב
,'o~ho, המצא עם שכן כל : וכו' סקכ)ות 63יס חוי טסו6 ומס כ"ג סימן קמרו מטון 

 מס והוך , הסכינה העיר ohu)o DD מ1'15ח 6טטרוח ממנו סירים סוס שטון קולס "סיהשכינה.
 הסוקל טס עון כי יסי3וני DIDn' 6כן . Obiw 3עח הסול סמוכן נמ61 טגגר 16 )ס !מוגן הנג61הכסנעח חנקי כ61 מסכינה המ61 גי גל6סיהו '"ן סימן כסני ט6מר מס סומר וט וטס , ש"ט מכם עגיוטיורס
 וקמהימסיס (vh, סמניעיס כזכריך b'ot , סמ1וכרוח נמחיט 11)חי סגגו6ס סנעח עמס מחגן 6סרשיסית
 סס טגי6רגוהו וכמו ע)יו הסכינה נר 3ה!ו הכיח נומן פס היה ס)5 ג"כ ניוח ועם . )ס מוס פיוחו עסגה
 p~nDO קמרי טגס ס' סימן למרו ODDD גס לט%

~bl))o 
 יסמרר הקוס ים מסכינה גססה!ק שקרס

סנגור
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הכחרי שלישי מאבךמתך62
 עתה ממך טבקש ואני . ולהנזר לפרוש עטה צריך שאין העבודה תהיה זאתוכמג

 משתדלים אותם רואה אני כי , בקראים שאצלך בסה ביאור קצת לישתבאר
 ספיקות ויותר מכריעות יותר מענותם שוסע ואני , מהרבנים יותרבעבודה

 : התורהלפשם
 אינש בתורה והסברא ההתחכמות כי ברברי לך הקדמתי הלא החבר אמרבנ

 ובעל* הקדמות ואנשי המשנים , לא ואם האלהים. רצון אלמביא
 , האלהים אל להתקרב משתדלים , באש בניהם ושורפי בהרים והננזריםהרוחניות

 נהמראוצר
 לפרוש : גיטים) ;גריס סרגם סיו ח ג) פס , סנזעמפ

 : ס0ולס 1ו0ס ט)6 ממס וכוירוס לריטוט מקט .ושהנור
 , סקי6יס ע) כלסיג יוזע ט05ס מס . בקראים שאצלךסמה
 , סמקר6 פסע 6חר וס!)גין טגט'פ נתרס ספסריתזסס
 . הרבנים ס! יותר נעבודח טשתדלים : קי6יס מך6!עגך
 . מיטרק) יחר גס מדקדקין מלגס )מננס מ0ו'קין טסם מסש
 "גפ'פ( ג0ורס מ6מי;יס כינס מס )ונס גג!0יס ט5מרווגפו
 יו"ר גסס מזקדקין סיגם סגופים גסן t~'mx %וטכ)

 hnsn : סע . מנרשות י11 : ש)ת( ממישטוש
 ק'מ( i(o~kn 0סק 5) ומש מלע , גרטיס יופר .ספיקת

 : מו'ספ,סזעןגג'6
 ט'ע, סימן 6' גמ6מר . ינו' לך הקימתי הלאכב

 : מלע סימן וגטה 1'מ סימן )ו סודםוסגןורי
 רוון 5) מגך סחוטי סססחהכמ~0 60מר 6ס ר') . לאחש

 נס . וגו' הרוחג.ות ובעל' הקדטות אגש' :שלסיס
 קימ~ניס ומס ס5)סוס סס וסג~גג,ס טסג)נ) סמ6מ,ניסלגיס
 קפי filtm11 )סוריז וע)סמ"~0 1ורו0 ופוסס ;גריס63

 סיווג מן וכמתגיס ופיסים . בהרים והנגזרים :דפסם
 מ0מ!קיס סס . לרווקרב פשהדלים : (enh~t .באש בניר" ושולפים : פולס 5רן מקטון , גיעריסוי,טג'ס
 נדפיס טגוזס טפסו מ!טגיס ודלי ג' , כלפסיס 6))ס0שן
 , מ6ד מנוגס הין ט,ס מוסגם וגגי , )יג6תס גו'ססנטרוף
 הגס שמר )")סיסס הזי~ס ומן , וט ע) סגחוג 6מיותגר
 0טסס )5 6נ', גס גן 61פטס h(wg 06 ס6)ס סגו'ס'סגדו
 ג' )שהיסס ט"ו ט,6 6טי ס' 0וטנ0 ג, ג, 6)ס'ן מס'גן
 ג3 06 . )5)ס'סס ג5ט 'טיפ! נט0'סס ו05 ג;'סס 06גס
 שסף )6 בעטוט ח"מין 6ו0! 06כס מגוס %6' 6טלסיגר
 ס"יט ,רוס מן מגפר, ופ'יוס! . מם;! פרט 1)6פקו

 ויקמר מכג;סנ'ס וחסידות פמש0 6'!ס 11DSSפיטר6נ'
 ומזקרק'ס 6)ס מט"ד),ס גמם גומל וגו' 'פגזו6'גס

 ט'1 . סוס וסמסייו0 ר.סטהז),0 גמי 5עטס %' ו6ףגעפי0ס
 Dfi111D מורגי ח)מזו )5 , ",סיגם )ס' גן 0עטס )66מר
 , ~פייטי ;גיס עגודס טסי )גס נרכס טסי מסקפינו
 סביבו , טה0 )ג6ר יורדים גמסירוסס 5)ס כדיגתסמרי
 טוס חוטגיס נסס orn גזו) שן )ן ובון ג6ם יטוו!גויסס
 גי!61 ע) מוס ססיש 6'ג , )כיסים וס0רגג!0 גזוריפסיס
 ג) 06 . הורס מגבי קטומו ג,דס elhon אגודות מןכנס
 מ1ו0 יקם רס5' 6יע , וגו' 05גס מגוס %5י 6טרכדגר
 ממס יוחיחייזו0

 ט1וי0י
 , חנלט 1)6 טווי חוסיף )6 .

סי0ויפ0

וכבר
 יהודהקול

 מעץ ימיו עאס טרנס מ7קיס ג%6טחסימנס
 , סגכו6ס מדרנה סנמ61יס יקו וכר.מנ6ס ,)הכינס
 מדמם כטס וככן . ממכר ומרומו גסני 1כרגוכווככר
 לפרוש עפה יריך שאין : עוררפ 6טר)סמק
 דכר! ט"מ סכן , כרוטשן סךנריס טוף נען .ולהנזר
 6ינפ %)גו ריעוד מנ"נ כקמרו יקיר Otwסמ6מר
 מבקש ואני : וא' סעיס סועור

~oe 
 עתה

 ממקס וקני (9Db מסגי כסוף דירו כס ס)6 כי .וכף
 t)Sib מסיס כשגד ה6ר Sb עמי סחע0ק"ניך
Y'nbt36לב , הגן6יס ע3 עעגתכס ע3 קותך 6ט . 
 מגרור ע) משרו שרי כי סקטור, סעס סודע0יךוכנר
 סר6פת0 ססכס וסע בסנוט סנוב bmnממסיד

ין;שיפ(ס5,% גסס טסוכיר כמו כקוממנו ס6)סי סככון)ר,המנרות
 עס ממקמר כרקס מסדר הס0)ס)!ח סני6ר;ווכמו
 רואה אני כי : מספל כטחימח וט ע) טסוקדסמס

 מטס כ) כי . וט' בעבודה משתדליםאותם
 : מוו)0ס כס וסירים יוחל סס הקרטים כסססשיקו
 דורפ כ) רנון מסיעם סמן וכף. ספיקותויותר
 ערי. ט"מ OD פטטן מ) סדכליס )יטכ ס, מטלמע)
 ל' סימן כלקטון לרסונו זו מקס עוד והן .סיעם

 : )כונרו e)tb etptbn 6ך,כקמרו
 . וט' ההתחכמות כי לך הקרעתי יסלאבננ

 , מ"ע 40 שני נס 41מ מיק עניו 0670 )כסטס רג" וסכומיי ע"ע rttD כרושן הסיס
 1Db or ומנס . סר.מס כמקומוני טס ו0ג6רוטכ)
 טנש ומנ)יס מסיס יוזילו מנכס "סר סקר6יסע)

 סקר דברי מ"כ וסוגו סורו , כס)כס ט)6כטורס
 ענש , וס0מכמו0ס סכר0ס סי ע) ר.כחוכיסככיכר
 י.עו,רי לזכר סוס מקמר 60 . וט' לא ואם :סיכ!6
 olb נג' רוכ כן סיס )" ו6ס רם סימןכרקת

 דכאו olm1 וט'. ורברסס onno לטילומס0ד)יס
 מטהד)י0 6יס כני כ) וימיו ~מרו טיפ משןגטי'
 וא וינהמו סקסחס Sb'1 סמכי6ס OD3 סורס)קפע
 ואנוף : 1שמ ס" כרטון סינרנו וכמו 6)וסו0 כסגי י,מ6מ'גיס סס . המשנים : וס;סיון סמום מסעידפס כפ' כ061 1סיתס )6 כי יפעו וענין . ע"כ ,כפ)

 : ע"ס 1D'D כלטון ennth ע) דכלע . הרוחניות ובעלי : גיד סימן כמי עג'גס ימכ6ר .ווקדכצת
 )ש1ס ריצוי והים . וכו' להתקרב משתדלים : ספישל גממנה עמנס ),כר כנר . ברייםוהנגזרים
 )עס רק טי )כ3 כן עמס 63 כי ו0ט3 סו" וזפ , מקנסי סערן כמד ע)שס פיולי17 וס0הכמו0סספת067ס
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הנודי שלשיטאכךספר
 אשר הקבלות, באלה תלוי שהוא ומה וסקוסותם וזמנם ומשקלם שעורם יודעשהוא בעבהי , עצמם האלהים במצות אם כי האלהים אל טתקרבים שאץ אמרנווכבר

 ם *דשן, ףסגשן הגב' ש: גענ1מ התת11ב
 בדבר ואין , וטנרעת תוספת בלא לומר רוצה משה את ה' צוה כאשר סחםשחת

מהמלאמות-
 . ית' מקוחו %ו התבות סמקת טוי ים )1 כמרש י"ל

 דקדק גוס כיתף וע) . וכו' אמרנו וכבר ימרוהסו
 גפתי מונס תוקעה מקוס וגג) מנסכי מיתרהרי"6
 כי 6דס כיסרם) סכחוכ בסון פ 6מל )6 כ' ,וגו'
 סנעטס נין )הכדי) )קמי, רק )ס/ קרכן תגס~ריכ

 כמותם כלגד ס'וחס גריס . ומשקלם שעורם :זנם
onwt~סני . ע"פ סימן כריטון טוכם~ nhr 6טר 
 6סר המקדט 3'ח כמן )כפ) (ohu הכוחשיבלו
 כמימטר הננ'6 גן 'ס~סע לגי כית' סמקך עפוסריס

 טינף ככרו ה)) )כנחי כי , סיד "' לנהנכו6טיח
1'DD(1 מנוי חגתי ט )ספ') ישוסו סככתו עDI~D 
 כוס כי , 6מומ ממט ממוג יגרעו 16 עליו שלמיפו15

ימנש
, 

 ויהסיסס סמדו0 עלבי )סעור ספק מכני מגויגו

 נחמדאמר
 גסתן מג61ר . וגי' וטשקנט שעורם : 6' ממקמופ'פ 5פ" . אסרנו וכבר : 6מד וסג) וטרפון כמו ס"מששא
 כסו : וסח~יס ~DtiD גשור . הקבלות באלה :סמרר
 יפוש פוס ג) מ) ,וט (סקג'ס . חמשכן במעשהשהיה
 6סל יסגון תה(גוסיו טקס סיס סג) יגוניי וחקיםממצווחו
 ס' נגוד היתרס נגדי וסנט,ח סגלות מיי ייינן , מ6יפמש
 (סה,דגו 6ט'פ טסני . ומגיעת הוספת בלא :גמרתן
 מיחס וסמ)6גס תוטמר נמו , )מלטכס סנייך מן ייתרבגט
 סעס מיגים 6,1מר , וסופר תוחס )ס(~ח סמ)6גם )כ)דים
 מיש סר16י ומן , ס' ,וט 6(ר )מבגס סעגודס מדי)כגיל
 גפי(ר סמ,6גס )בדיר סנהסח ח"ח גס4 16 וסכ)פגז
 , )טגtVh 0(1 יגר לכוסיך גידם ירוח סיס )6 5ךייתר,
 6) ובס rh )6מר גמח,ס קו) ויטגירן ocn ויצווגמ'(
 : מסניך טפס ויגעת מקוד( להירמס מלעכס פוייטש

וודא
 .ממנו

 עמ' וסיו'
 6מד 6חד סוקרן סדיופ כ)י tOtDSID כיח כמי סדיופ ככ4 ס)6 נספרי מז") דכרי )3כך

 ומהר 6הד 6מד סוקרן ")6 כן צנן רשקדס ניח כ)י %) , ממעש אעמיס מלגה פממיס כלחך כמןעוקמן
 ס)6 , סכ)ש כסף ג) sib )ט6 ס' סמורות טכחכ כתו ופיטורו . 1UP , תעם bst ר3ס )6 ימד כ)ן וקמן,

 וכטהוור , כו סיס )6 ואעמיס ג5מ5וס נך כ) סטרוסרוס 3מטק) מןקדקיס ט6יוס ססוק)יס כולךסיס
 סמסק)'ס מכוונים כך כ) שיו 6)6 כן אינו כהת"ק כ)י מטקס 6כ) , ממעיע מעמיס מרכס etnpb יהדכ)ן )סקי

 ob כי ,ס וקין . ע"כ יהד, כ)ן 'ipnnSI sd' "לומלופ ס) סמטק)יס 3ין סטלפ סיס bSn עד פלופרופסג
 נע)מיס ופסיס עניגיס 6) לומויס )מיוחס , נמול נאנוס ג)'1 כ) ונטישר כטיעוריו מוגג) בסיסכיח

 סיס , ההסייס כענינים סמ1ות1ס סטיעור סגכ)ח ") מר.קינ olho יד ק~נר ע, ו)סורוח . )ט3חמנכיסיס
 קדפ )כס חבטו )6 כמחכו)חס וכקסרח , וגף סוmp 6 כמוסו מעסו )6 וכמחטנהו קדם מטהח נטמן ס'דגר
 , סוס הקט) ככמות נתמרו כקודמת סמל נו נטחמט 6טל סכרין סו6 . הקבלות באלה : 3ה' )ךחסית
 לסגל וסגניי רלר ט) וכומנתו S13po כמ סמירת!ענעס

  ספפפימ כל יפפרס ליקר sut . סילתי כפגי
 יחכור , Sbnnt, ימין 3הס שוחו מכ) סול )כנתי מטקסס ומצני ~Ds כידו 6טר ס6)סיס פי SDחתטמס
 ססולפ המכס כו טכי6ל מס כסי , סרעס )קני ועסיחס גידך טמתי 6סר סמוסחיס כ) ר6ס טמות ט'גכחוכ
 )עחוחס נידך מוטמיס rb טיסיו סמופחיס כ) פפס כב) עיין , כידך טמחי 6פל סמוטחיס כ) ר6ס ,65מר
 כסיחוף כ' . חסנם כט)6 פרעם נשני )עטהחס חנ)ימ 16 , סרעס )סגי ועטיחס . צוך 6טר ומסדר סינוטןע)

 נקיוס טס וכן , תרישס גתי מענין מסיס כמו ח~מ, % וסי6 מכונס יקלק) וניחר כמסר כוריו ומנוחס6דט
 סמטמס טמן כמחכונ0 תטטוח סתורם מנשח וס ע) וכרי וכנר fD. , חנרעו ת6 מוסינו )6סמפט
 סקרון עסייח טסקדיס מס . יכף ה' צוה כאשר וכו' העש טמנו מלאכה בכל אמר אשר :יסעורה
 וקמר יריעומ ויעט 6מר חה)ס כ, , שם נססך ויקמל % וכינס סטור סעמ oP , סיריעית לעסקתיר,כטור0

 סתקויטיס סכ)יס כר,קדימו tQD(1 ס' )קרוס קר6 , וכף כפרח ושט , סקרון 6ה ננה) ויעפ המרגך
 )כ3D1D (6(1 קיננו יריעות ויעפ "כ) . ע"כ , סקדס כ)' כ) עטס סו6 נססקרון בכי נעמל (Sbii ויעט טס סכטכ סר6כ"ע כדלח סוכר ססו6 מדעתו ירפס כי , (ibSi יוי ע)סספסש

'pg 
 YD , )כ מכס )כ)

 כס גג טעטס 3נן6) 6) ירמיז ל"6 וע"ד , סמנולס 6ח ויעפ סטיהן 6ה ויעט סהם ויתר ומור , טסיתנ סכן , סר6כ"ע %עת נמסך עינגו סקודה כ)י כ) נעגין 6ך )כ. מכס כ) מעטו ממלו 6,) רתמתןניקור
 1 כחסכן 6מר כקטל )נ מכס כ) 6) מלתוו מוזר סו6 6כ) , כן 1Db סמלכן כממר סנס דעתי כו וקין ,סנץדפ
 63רה ותכיר )6מר יכלו טס טסקדיס וכמו , סקרון לק )כדו (i(Sb עמס ס)6 ר.רתכק דעת ומנס .ע"כ
 6מח וכע) גימרו חעעס 61) . ע"כ , סקרון )כדו טעטס סה1 טגסס סגדו) סיומן כי )כניד , נ5)6)1"צט
 טכחכ מס. כטי עניינו 36) . קרי וי) ,. מסס 6הד כמום וס מוזכר )6 טמרי מפס, ob ס' נוס שטרווולס
 כרומנס כגנדי סקויי כ6)ס 6כ) , מסס 6ח סי 1וס כקטר כריו 1כ) ימסכן משיר )6 וסוס , S~ri ר,רמגקשס

י,כיר-
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ושכניזרי שלישימאמרממר.6
 משה וירא באמרו בה וחתם , ולסברתנו לדעתנו מסכים שהוא מה ההםסחטלאכות

 והית משה, אותם ויכרך עשו כן ה' צוה כאשר אותה עשו והנח המלאכה כלאת
 התורה, עמודי הם אשר הענינים בשני שנשלמו ספני , השכינה הול להשלמתופטוך
 . מהקהל נאמן בלב מקובלת שתהיה והשני , האלהים מאת התורה שתהיההאחד
 איש כל סאת שנאמר כמו , הקהל מכל סעשהו והיה האלהים ממצות היהחומשכן
 השכינה, שהיא התולדה השלמת והתחייב , והרצון החפץ בהבלית , לבו ידבנואשר
 כי ואמרתי , והחיים הצטח ביצירת לך דמיתי וכבר . בתוכם ושכנתי אטרכאשר
 הטכעים מן איננה , הי מבלחי וחי צמה טבלתי צמח עצם יהיה בה אשרהצורה

 נחמדאוצר
 מתורס )6 06 גגסוג, מיהי ;ר6( (,0 . מו' טסהחרא
 ס' fp 710 סג) (וערס מבס טר"מ סוס ס;()6 סעפןע)

 גמ'ט . השכינה חול להשלסהו סטרך והיה :גדקי1ק
 מועז, 6ר.) מסגן 6ח תקנס )הית גלמי וגו' ס' !יזגי"הוי!
 6ס מ)6 ס' 1כנ1ד מוער 6ס) 6ה סטון ויגס 61מר )1וסמון
 נאמן בלב : ססס סמט(י0 . שנשלמו מפנ' :ארגן
 טס 61מן ינגגס כגיס ~h(ett קג1ן hiyc ג)ומר .סהקהל

 : טיסת חורייס מטיס ג6מ,ע1ח ג6רן ס(גי1ס חה1) 16ס'
 כשיד טס(ס 1hun (ס61 . לבו ירכנו אשר אישטבל
 : )יחנדר )6 , סוג 1ר1!ן מהפן גחק)'ת ס;דגסטתס6

 מן (ס;זג1ת מיהי ר') התידה. השלמתוהתחייב
 כח1)רס טחס6 מחמייג , סוחט רופיות וגננית י,6!ס)ג
 וגבר : ע)'סס סטג';ס 17הרוח אוח 1ס," , גסןני611
 וטס ט'ע ס" סי סיע מסיפן 6' גמ6מר . 1יו' יךרטיתי
 גטקעס עגע (1ס ג6ן 6,ן . הפבע,ים טן איננה :פירסם

אךן
 יהודהקול

 משכס כ)) כי ומסמס . ודכר דכר נכ) כןיגיר
 הול כן קורי כן וכנע) כסוף שמר גטסוקממסגן
ocpוס סיס "1)י , ממס 6ת ס' 011 6סר כ) 6ת 
 וס61 . ע"כ , רכותיפ ססוכירו כמו תסדר ס;וימטני
 כן 1גנ)6) ר,") מסעם "קפי ש' רס"י טסוכירמס
 %ר כb)b 3 כ6ן כחיג 6ין נוה 6טר , וגו' עסהארי
 רכו )ו 6מר טן6 דנריס בסיקו , משט 8ח ס'טס

 ממס כי , כססי )ממס ט;6מר )מס רעמוכסכימס
 "מל מטגן כך קמר ג)'ס ממקס )עטות )גג)")טס
 מטיס ממ"כ כיח oSnn )עס1ח סש)ס תנסנ כ))6))ו

 מסס SUb . סקנסס מטי כמעמי כך Y'b , כחוכוכגיס
 ע"ס וכך הקג"ב, )י 1וס כך כ!ד6י כי סייח 6)ננ)

 טס וכתי . ע"כ , ליס עטס כך וקמר חמוססמככן
 כי סב), )עטס ניו ע) כי מענין וגו' וכנע)סרמג"ן
 כ"ס עסיס סי' קטניו ר.מגתיס )כ) סמורתסו6

b'h1D1ttbb 3מלכהת כ , 
 כמ'"

 מכס כ) ויעסו כמ"ג כמן"כס עסו )ג מכסי כ) גס 6כ3 . נ)פ )הן וגהורות
 רב! )ו 6מר ק)6 וגריס ט6טי)ו וקומר קוהו )טכמ וט יטיס רכ1חי;ו וע"ד . סמטכן 5ח סמ,"כס כעוטי)כ

 sp סנעטס כב) טקייס ")6 סג) עטס טס61 )ומר סכחוכ נbSt 6 . כסיני )מטס בנקמל )מס זעתוססכימס
 כנטמע סיס כי מטס 6) ס' יכר כאסר ידו ע) גענה 6טר ככ) 6מר )6 131כך , עמס 36 ס' גוס 6טר כ3ידו

 ספסר לישר  נכין ז0 כלל  יליירך ן יס0 4 יתפר שיי  3י0 שסרר טוס יעיי ס',  ייבר מסס )1 6מר%סר
  ססקויס גפס יסט3יס לתיוג ס41י סוננ נקרני רוחי %ף פ"כ. למעלי, פכס3סי כפי ס' יפר שיפריכל
 ~PDT ריסו  יורחק פל  פיסל  ו6מ סיקס )" ;י , יריעות )ויעט גסורח ויעט סמלון 6מ גנ)6) ויעץתמכר
 כממ"פ בכך מס ס) דוריס מס מסרי , גחמ)ס רומי סע)ס כמטר כנ)") tffu  סק1דס לדללי  פורפוירלי'ש
 כנ)36 עסס 6טר ססדר מהמי טוכסו )מס דעתו 6נ) כוון 6כ) , סכפכיס 6ת ע"ע )שות כדקי וט וקין ,סוס
 6פ נ))6ל ויעם חמלם כמב טימור  זס מפ;, סיס ורצוי , גמטגן כך צמר נכסס סנ,!י מטס סהקדיסממס
 סתלס וטפס בסיגי לפסס הגיפר לפס רעוש מסכימי oab יריפוהן ויפס  נך וקמר וכו' כפורח ושטסלמן
 6מס ונכל קמרו ענין ונסו . olpa, כמו מסס 05 ס' יום 5סר ככל %3מרו סכס31 וכרמן , כ)י0 כך יקמרפסכן
 כשמרו . השכינה הול להשלמהו  סמוך חטיה ופנרמס: תוס0ס נלי ר? , פסס 05 ס' %ס כיסריס0
 DID~ שסי יפ  ספין ויכס ממפכן סקנס 5מרטס

 והשני יו' שההיה האחר  שפטכן: 05 פל% ס' וכרוד
 OD'V1 %ל נוס לריך לסltnrot 0 ופ3ורס סוירת %ך (t1Dh ע"פ  סימן  כריטון סוכר סוגריס סן סו .הר'

 סךנר ססגיש ופי , ס5יסיebn 0 סגי%יר חכ)יס פשרתהשלימו
~ro 

ot~p1 טיפ 3לנ ישניו נגוליו עי רוסו 
 התכלית שתר ומס . ot~pn 6טר סע;י;יס סני בו נסכמו  6יך 3י5ר . ופ' הוה יהמשכן : ע"כ , סמ5פיןסו5

 : מקזה )י 1עס! צמרו צהרי . בתוכם ושכנתי אמר כאשיי : סקס) מג) קמרו עט גקסר ס" ,החפץ
 סכי"ור, סרמכגו ומס , ע"ס סימן עד מ"ע מסימן כר"ס1ן וס ע) יקר דברו ניס וגו'. לך דסיתיוכבר
 סימן סמר כפס טוכם 5ל5 , גסירופ סלמפ סס  !כר )6 כי 6טס . ot~vn ס,ס כמקוס דכרי ימיו כןע)
 וכו', פפיזר יכול למכם 0% כי יירמס ל5 למיס הכפס נו יט %סר וכל ו0מרעס ר,סיעיר סייר bbע"!
 יפססו. וסול ט510 פס וסיס מדגר ;סע05 י 5פר מעוין יפ6 סממיס סירס 0י6 . וכו' כמלורה כי :ע"כ
 ר.עיפש סז5ס סלורס סגין יתנקר ומוך , נ' %' כפולת כמיזכר "5ר ספתם סוקריה וסיע , לפסיססשט0 סנרייי סל1רס לנין ניגר לסנריל ו0 ויפר . מריטון נפרקו מפורס פכס3 כהו , מסוי 0גמל6 סו5פסטל
 יססש טמסחמזנוסס ntD'bo שי סיסורוס %רגעם %)4 כן נקרחו . הפסעים  סן איננה : ד' poשמימי
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 86 לנרבהרי שלישימאמרספר

 הפבעים בי הוא ואמת , טבע החכמים אותו קוראים , יתברך האלהים סאתאך
 זה ויהיה , והיובש והלחות והקור מהחום ערכם כפי ההוא המעשה לקבולטודמנים
 , אותם לשער יכולים אנו אין ההם והערכים . ארי וזה סוס וזה נפן חחתמר
 ושכבת , משל דרך וחלב דם לעשות יכולים הייפ אותם לשער יכולים היינוחצילו
 שנוכל או , בהם הרוח שיחול היים לברוא שנוכל עד , מזניהם שנשער מלהיותזרע

 והלחות החום בשערנו , המזונות מן שאינם מדברים הלחם במקום שיעמוד מהלעשות
 החוזים דעת על העוזרים ומעשיהם הנלנליים הערכים נדע אם שכן כל , והיובשוהקור
 בדבר שהשתדל מי כל חרפת ראינו וכבר , הזה בעולם להראותו שרוצים טהבכל

 , הבקר טבשר הדבורים בעשות , הרוחניות ובעלי הכמי"א טבעלי האלהמהדברים
והיתושין

 נחמדאוצר יהורהקול
א88 6ד , וזוע מרע ג) ט) ימגרו סטגהסו נזיוק נוטס סג) וק ors !)מע"ס יחי סימן נטני סכי6רתי וכת! ,סמורככ  סוס היו סיס 6101 מקינוח )חגה ימג' 1)1 מגסס,%יגיות נתיק) כמנין סוס מוג ע) )ערגס usib"סמר
 וזח תטר זה ויהיה : ו,ממ ,מם !)ג) זמין מין )נ)ס,יין מכו) סנ16חיס כערכים טווי סם btinnSlוכמרולס
 סטי ס% , "6י 'סייימ מבגטם סגיהן כ'ןס טס י, .%ו היים לברוא שנוכל סטק גצי נתטך סיס ,טלס
 . 6די ונס סוס ונס גטן ונס חמי וט טיסים מגיף סיססעוו , כלוח נס 6'ן ית' ססטעח! גדיגח 6מ;ס גי ,וט'

 , גסס )ח)יס סטר) טגס1)ס טסעוינ,ס סנ)נ)יס .העיכים על העוזרים : סנ,נ)ייס כסס מסערכיס 6מדמב) %"ן(1י.'-.'21יך[41~%2
 שעת על העוורים וטעשיהם : 6' מקמר l"'es '6 מוגי מן ס)מטכיס סמעסיס כי ר") . וגי החוזיםדעת

 וגפ סטמיס ג,ג6 סגפטס "ים מ6מי;יס ממוריס גי . הח!זים ~olrln דעת )סי ע!וליס סס סנ)נ)ייס גסססערגיס
 יכיס היסס וע) , חג) גקיג מוג)יס )סיום נכס ;הןונגורס געו)ס )סר16ת נודחס 6! המריס טלו)'ס מסככ)
offiסוליס מכןכליס othilv גי19 גג,ז 'כנס וגי 5'ס יפטיר וכי , עט וג) ייגג) ממוסנו כגרפס ,פי ehn 
 )1 יגר סגוגג מנגדע וירד 6יט ימון וגי %1, סיחםi~DO "סר מסדכריס !כיונק nlbDDSDO כענין עורס,סג

מש81ש %11 ,בנג'ס ג6',1 . להרא!ה! שרוצים מה ככל :ייס סרומויוח וכשי ס6)קימי6"ס SPS' כשכינסמחד)!
 וסדומי פורכסJDr געלי  מטס כנס ס ומיומש, טו6  מלקוחמוו

  טסוטגיפ הרגעיות. וכעלי לוס:
n"betp)boסגיויס,  סריריט  פן  ר3ר לגר61  סכויניס תסניופלשריד נעלס ס6ט מוס סטערס  לעס טססלס 

 ט% ג' הכטסם ;חנא ס,מן וגתנ ימיסס גחכו 6גח 6)1וג) , מיג! (uthn ממטח מין רסס יספך TD מטטסומשני
 פגשר הרבוריפ nt~pa פייניססו יכל פפט  5rhtי4  ספגפי ממוס טי!כ) כמ! וסב יכילו ממטחוהמח
Wan סיס שחס טיבועה אס . וקנטר  לדם יפגןלסלך
 5צסופ 4סמ לנס  ונס6 , מסיין וס'מוטין , סגנך מגטה סדכוריס כעט1ח , "מר ממין מין סחס!1חר"והס
 . bin(on "פסל!ח ע)  סרו ימס ll'nvo וע"י ן  ספלייס  טפי OSIPb  נו  טחס)ס כ16טן ושערסו ססד'וס מן"ס נגש 116 נס , DSD' מסוער מוס p'p כעוס עכס סטחנ!ח U'b1 געינ'פ bSO קמרו כי , כן כ)פ'סס 00נס

 סזכרפ כפו ן יחיש יגוני לפר  כללט ירת~ניס לייררס גפרריס ספו*ח לספר  יהטיו כס 6ף4סר!מ)ים
Igbn%שכוס נרקיס  פסיש מס משחס סכה !מנס . ת"ס סימן ot.~)b ולרגו 5טר סקריייס ירי סל 

 e7bD 6 ךן ט"ב[ הכואוינספר
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הבוששי שלישימאמרספר66
 כאשר , שמצאום מנסיונות הוא אבל וחכטתם, משעורם איננו זה כי , מייןמיתושין
 שהיא באדמה הזרע טהנחה יותר בה לאדם ואין , הולד ממנו יהיה המשגלטצאו
 איננו האנושית הצורה להם שראויה הערכים ושעור , בה ולהצלחתו לקבולוטזומנת
 )ג"6 "בינה האלהי הענין להול הראויה החיה האומה וכן . יתברך ליוצרה אםכי

 , מטנו והערך השעור אותו לשמוע וצריך ן לבדו לאלהים אם כי איננו ,בתוכה(
 עצה ואין תבונה ואין חכמה אין שאמר כמו , דברו על( )ג"6 "עם אדם יתחכםואל
 נתחכם ולא אחריהם ללכת לאבותיה שנתדמה התחבולה רואה אתה ואיך . ה'לננד

 אמר נ בתורהאנתנו
 נחמדאהד

 סדנוויש )עסומ ססח6מ,ו גרומי . טהתן היחושיןחבקי
 ממס יגזר 1)8 י1ג)1 ג) גי ומסגו , מסיק ויהוסין סגקרמגטי
 סקדמ1,יס ימינן )סי )1(ס )ססוח חמו 6"ר מב)מ16מכ

 נחג6ל ונכי , מיץ מן וסיהו"ים , סגסר מן וגו16טסיגויוס
 איננו זה כי : מקומו( ג6ן וקין , שמינו וסקר גיו6ססיגו

 גהגמס נסס ג8 )6 ויה1יין סיגוריס גרילה ר') .טשעורם
 . הראויה גאךטה הזרע מהגהת כנסיון: כמקרסלק

 6סר ורע גל 6) ס6דמס גסו סוכר 6רע מסיק כנקנסכגומל
 גומר . בו והצלחתו ~A,tp טזוננת שהיא : גסיורט

 יניימ 18 ס(רט ,,מיחה גע,ס סגם 6י,ס סי6 46ס6דמס
 סייע יטיח :סם otJnlfn מק1מ1ת רק 61'וס , ג6טסס1,ד
 אם כי איננו : יסרן) י') . החיה האוטה וכן :וסומי

 מנגוס סלמס ג)) 1סו6 סדומי שסיס 6הר . לבדולאלהים
 הייגס סס,סנס 6וחס ולועס , ס' ינה גסס טימר)גס,סגחס
 מהורס 1סי8 , לוס סו16י 1טרך גטט1יסססיס

~s1nso 
 מן

 ואל : מק1מס ייט וכ61 ררגכ סגף )גד1 61)סיס ,ססמיס
Qa~"מדם )ו )גךוה רשי ס6זס 6ע . דברו על אדם 
 : ממסוטר סטרן מפסיד גי , "טיכ )6 6סר והורסמסירוס
 . וגו' לאבותינו שנחרטה ההחבולה רואה אתהואיך
 סי6 סדרך קיוו , נכונס )ט,ס סונר 6הס מס דחו סו6)ישמר
 טקג)ו ,6גוחי,1 ד1מ,ס שטכסיס 16ה,1 ט1גהר סיקססדיך
 : ומרסיס כלויס גסיי1סי )גווטי'י1ח להרי ))גה 6וה11 1המגס 1)8 , סיער דרגים ויישסס1רס

 יהודהק%

~Vbn
 ע"נ סי' וס כ) ע) סיורם וכמו יסרק) גגי עד

 1)6 ממוענהויהס דומו סייגיה 1pb והנס , היסג%3
 והי6 כמס )ריק ככ)והס גג)מו ונס כוסו כי קוסיכ6
 הדכוריס החהווח ע) דעהס ססמכס ומס . חמה)6

o'~lnlolסערו )6 טהרי וס סו6 רשע יסך , כטמור 
 ו6ס , )היחס סכת הו6 6סר ססכעי כקוסערך
 כשמק סכחס סטינו )6 כנסיון כזרך מני6וחסידעו
 . הזוסס )זוגמת מעתה דכר )הרס )מס יתכןעד
 וס' אבל וחכפתם סושיעורם איננו וה כי1,"6

 גסמט 6טר הקנס מטענה נס . וכו' הערכיםושיעור
 ortbI טהר1גיס )הסיס ה)6 עי , הרוז בגף גוכחפים הסנו)ס. 6כטי כקרבגוה ר6ו מקמל עגיוהרוהגייס

 מקום or'ht פ י3נ! ט)מוה טעו)וח ומהכות קנו)גיס
 האומה וכן b~r1 . כ3!ד )מנוהתו נקוה ויערךמכוער
 וט' ברגובה ר"להי הענין להול הראויהרמזיה
 פטור  ג וב) . 1ט' דברו על ארם יהחכםואל
 טש ה וכפו , נכרו %3 פס י~ סי'  3ד3רייבלס
 סרס  ס0 כי ן  סס  עיין 1ג1' והרוהו"ס הכמ'"6ועי'
 מסמס  וסטהיס פפמ מגלים 5הריס ור3רימ5הס
 סרכוריס פענוח למר ומס . ס6)ס הדוריסטנח
 ע) זה וגרון 63 נכר , מסיין והיהוטיס הפקרמפטר
 ספ3ע ס5סר 3תס רמ"ד ו' גוערי שמסטיותפס

1DhDסטלה כי טס וכסם י"ס,  סיפן י"כ  on'to פלפ olne  ויכוככי0, סגפם פ5ס יפרך מטומר ססושט 
 סעע  גריסין מפייטר י1ס מפיס פל דירגו ענר  ופיגר. סיוטוהיי0  יספלף כסי וסיטיר  נטרך  פרצוףוס51
 . ס5יסיפי5"ס תעלי  סל  פגטולס פקוס 3י5ור כו5 וכו' סד3וריס 3פשס סיפח  לך ססס"ר וצרפו  ופסתטך ,5'
 גן טמל15 5ל5  סספרטס, 53יסן וסהכפס ססישר פסטדר ים  ציי  o)nb כי סליו, סססילוס0 מסיסיגפם עלסי וטלקס ל% 5סר פפרפסס סוכר לפס ס3ס גח?ס סו% .  יפכפסס  פפיטור0 ידוי 1ס כי סיפרומס
 3)קהס כי גוס וכ)) כשפ"ר. ככלל ob כי יךטי ל5 יסרוס0 ספ3פי  מסוס  סיפוו מטפט ו6ס ינסיוןסררך
 הירע כהנחת יותר בו לארפ  ואין : סיטור 3ו ירטי  סל5 מס ערער  'וכף 751 ן "כפסס הסיטרהשיניו וייסוסומ  סר3וריס פסספרסוס סריו זי יי לרייס, רופס כגרין pb גפרוגר,  *טסים סיין OSD1שיפריס סכקר 3טר  OiD סססיס  טסיי פיס ,  ר.פסוטר ריסוס d'p %ס OSD Sb )טנ1ח bSn(on 6ססר1מ ע)יחס

 שרט כהזחח עוץ סריס ממס ינחר כוס עלס "יננו כי ר") . וכו'בארבה
~wb) 

  )טורועיס סמוכת
 1ס רפן ~וככר יס3'. לייירס  ob גי u)th י5פסיס סירס  ליס סריות  ססרכיס סיטור יפים כיסלפיפ,
 סעניס 5יסה' טיקר כי ,  ילליפ ל5 כיפו סרס %3יסו רס  סלליי 5פר נסרס יי1רסס nbun o~co כייישר נטנס הכר יל%  5בי, %פוח יסיף Sblnt, 3ן ליי 3ס י1"ל. ספוט ט' גיירו נפרס obun  ל1ריטחסר35,כ
 סוס, עד בכר גמאו כיון 6סר ממסן p'u הו6 . וכו' האומה וכן פ"כ: קרוסים, יסר5ל ליייססיס
 פרגריו סיפגיר וכפו וכרי  יסרס הרוהמ1ח ענין Slp3 3וונב))

 סיפי
 נכרן דבריי  ושיי קווד 5פגס כי , ו'צ

 הש כ16מה השסי הענין הו) כי )ך טכי6רהי עכלו ר") . וט' רואה אתה ואיך : ג3ולס %ס ירהיטוטס
 מ6ח מלויס מטועריס תעמיסג6מנעוה

~tO:bO 
 ע) שמד ועגפ ס' ככור נרשה נעין שן כי , וט ווכח )6

 החמכמוח 3)י otpnn סמירה ע"י )בסיו קרים פוי היהס מקו 611מס
 וסגר"
 3עץ )טבוע הזיוי נ6 נ6 ,
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 י6 לדהכרודי שלישימאמרמפר
 אם , מעשיהם וסמך דבריהם בהעתקת אלא לזה אפשר אי הכוזרי אמרכד

 ההסכפוע כמותם על יעבור שלא רבים, אחרי סרבים בזה שיאמין מיימצא
 : בכפרים או בלבבות ברורה , ממשה ופירושיה ותולדותיה התורהמקבלת
 : ושלשח בשנים או אחד בספר חלוף ימצא אם תאסר וסח החכר אמרכנדק
 'וילוו , חכזב עליהם יעבור לא הרבים כי , הספרים ברוב יעיינו הכוזרי סיבוךגנך

 : הרוב לרעת ישובו המיעום כשיחלקו במעתיקים כן ,היחידים

 יהורהיל
סלך

~r'b 
 מממאס tphst קומחנו 5ור 'סכון דרך

 6פר סר5טוניס ntnub "מר )כמטך סססח7)וחימכן
 )החמכם ננטרך 1)6 יוסר 53רמות לדשעקכותיהס
 פי ע) ס6)סיס מנוח יודע פחנו 8ין כי ונס ,כהורס
 , נכי6יס ט) רגן מטי מקרס 6גוחיוו טידכו כמונכיף
 תחוס ומה , כהורס )סחבכם נליכי0 פיו )6 כן ע)כי

 עד המראגו כוס )משוח סהוכ) 11 חחט)סנהס)מס
 . כמוסס כמוזו 3תולס )סחמגס 116 גס פעלה")6
 סק4)ס נורך )הכלימ פגיו DDJD סו6מ כסמהוסגה
 כסרו חסכע גקכ,ס 6יס פי מטלי גי , V'b מטי6יס

 סקל6יס יונעו ט)6 מס , כסננן סמקיסהכמירח
 : שיחשר כמועמסו

 סעחקח ח0פיק )" כי . מעשיהם ומפךובד
 סמך )4: ימוכל )6 06דכריה0

 ע"ד , חלש כ) על ר,מווח עסייח סקוסןמעטיסס
 קרכנוס )סקרים ממיס סיוט סייוו 06 לו סי'"מרו
ק כ) . בזהשיאיין מי ימצא אם וכר: תוחעס 6יך יו7עי0הליינו  , וסמח6הר evipo גין ממונע 
 ומנך דכריי.ס כסעחקח , ס,6 ק- סוסון כ)וטישר
DOtnD"מי 'מ61 06 וכו' רסיס 6הרי מלכיס 
 o)nb כי , 3דכליו ס,ס הסנ5' ור,גניס . Of3טי5מין
 1Dh1(W כן נטטו יסרס 5טר שמן פטור ,כ )וטליך
 וכדלך , )ו Sns "סל סקג)ס דעת כסחיטה*מיס
 כלקטוןלמלו

~ID'D 
 סלם ר(פריח "ריססו מ ס"ס

 ח'6מין ממי ר4)ס כידו מיחס hSn נעכור,ומחסכתו

 נחשראפצר
 6פפד 15 . רבויהם נהעתקת אלא לזה ששר איכד

 לק 8גושפ קגפסו 5"י גטי סחורם זרנילטמור
 . טעשיחם וסטך : 0יענ ג6ל 0ר5(יניס דגריסנמחיק
 אחרי סיבים בזה שיאמין מי 'מצא אם : Otu מטסס) זורו- עז 6יט מפי Ph ותוססן ממנוח ס) סמפ(יסוסמ,גיח
 מרגיס סמ1וח מפסס קג,ח ולסקס י51 ,מ,6 06 .רבים
 מהמגש נפי גדגייס ממגר 6מ מגס כגוזרי וסוס . יגיסקמרי
 110י6 ג5טל , טוי גגימ פכו) מן סתוים נטגמס טגגרטהטג
 בגס מנוס ט%')ו ג16מת סמ6מי מ,ס ויד גס'מן יומוג)
 06 רסק ג)(ון כ* 6מר ושן , 'טו6) נקי) 'ודפים ג'ו)5

 טס ט6ם י') . ההסכטה כטותם על יעבור שלא :'מ61
 'פגול )6 סיג'ס ג' , ססג'מו גן ס5ו)' )מ(וג זוג) )6יגיס
 טקכלת : מ'מ סימן 6' גמ115 גלגל סססגמס גמותסט)

 סו)4שש זג) וסירוסים סברס קג)ס !h~g י') וא'.ההורה
 15 ג)גגותיסס טמור ממטר גרטיס קג)ס רגיס מטירגש

 :כעריס
 OD גלפי בספר. חלוף ימצא אם תאסר וטהצוק

 מנס , סספויס ע) לסמון טר16י ממגיט5מר
 : נפנס וקוס , סספריס גסטחקת מוולס יסיגו סומןגרוג
 )מצים מטג,מיס 115 5ין . האפיים ברוב יעייךכו

 : סספריס מלוג סחמף גסס סנמ,6סמויסיס
 יסכוו1י (יגיס קלס . הכזב עליהם יענורלא

 6חרויזעו 6מי יגל 6)
 סקרי
 פוש טסדין נמו ר') . בטעתיקים כן :

 5ס ססשהס גמפסיקי ייין כן , גזטיס למגיס 8מרפטום
 : כלוג )וטס קונו למשקנקש

 : ססקט זפי סורחן. גבש ר') ההקשה. בחלוףכז
אפ

 : )ס' )נטוח עתמסוס

 סי)נץס רמיקס כסטרי ו") סגיחס כ"י ריטוניו, כמיס עטו כקטר וכו'. הספרים ברוב יעיינוני
 . מופרש 3מס' טרשות ע) כחומס הי6 וסנס , קוס שהי משיגס pton ע) הכרכס 611תטרטח

 כחור משו 63חד . סי6 סטל , שסופי bD( , מעונם סטר , גע,רס נמ161 סטליo~Sn 0 )קיט גן סמומןע"ר
 6ח ויס)מ כחוב מנקו 63מד . 6מד וכסמו טניס וקישו , קדס t~Sb מעמס כתוב ונחמס קדם מסימעון
 עפל טגיס כחוכ 63מד . 5מ7 וכט"ו טניס וקיימו , יסר") כני ;עלי 6ה ויק)מ מנקו וכסריס 'פר") גזיזאטוטי
 : )רועהת רכים אמרן כחולם גרו) וכ)) . ע"כ , 5מד וכמגו טגי0 ופרמי b'o עטל 6"7 כהוכ מ151 ונסרסיי6

 הס , ו,") כריקם 6וח ע) הקמרו גססך נשח לסטר יט3יש סר"ל,נ ינו' . ופס צעדינו צרו נטו,כז
41מריס
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לכוזרי שלישימאמרמפר85
 )ג"5 זה וזולת , נפשו ישיבוהו נפשי לשוא נשא לא וששר , צרו שחושתתראה

 : לספרם טבל שלאהרבה(
אמר

 יהורהקול
 , כמכתכ  e'mll ור.ל'"0 סד)י"ח היות כעטר כי,ומריס

 טהס דעהי ונסי . רע61) דעוך) ר1זגיס דודנים כןפ)
 ~1Dtb עעה כן ע) , כמסלק 6ה7 )6דס שמוחט%
 , כרהוכוחיוו ור6ייחו , שדינו נרו היה נעדיר )17כי

 הגOh11 6 עיניו טקמ והל , נעדך יגר )6וכתיב
 והנס כטהיחוחס, ננגד רודשי;ו, היו ק,י0 ,כמריו
 ל": המהני), הוה )דגר גורך מין ומשמעו,3דו

 ה6תמ )סי . וכו' נפשי לשוא נשא לאמשר
 nbr tnSbn והנס . 0יחכ6ר כמו ;מס, וקרי כחיבנסכו
ob~U'G' גי , מנהנה כטנ1' י.גח~ג גגי קרי6חו 
 כ3 היוח עם הקרי ע3 )סמוך נדקו מפשט ג3)ט)ס
 ס3 )בו כי ~וה , עניתו כסי )עגמו ג7ר0 תסס5מ7
 כ' , (tgb 6ת נוסס הו6 61"1 עס קר"חו 6)%ס
 ותסיס , המ,מור סגנון )טי מ0מע1חו ע"ס הו6חר1כ
 וט דבר 06 ונקקהו ט6)חו6"כ

~1Db 
 076 ס) ))כ1

Obtו6תס . %ו יקכיג הקפחו כעי ט יגהר 6פר  
 מחט;ח ע) סוגת ההכתים דעות כ) )6 כי לךופ
 ו6מ . נמוקו מהרקוח )0)ט כי , הקא נפטומקח
 סנח"סס וגת, , לפק' וי,קר' גפסו ר.גתיג גיתומלח
 מס ולטה עיתך נ6 60 . המפסוח nibtpnnככ)
 נססו , נלו )610 נס6 )6 06ל , וירק גווהרט6מר
 סתר6 דוד יחק ז6 נשס' 5וקמוס וה6 , קב' נשטיכמיג

bnwntnwיכר בגין , ממס נט דכל גטט ד5 )טסו ן 
 ע) דכ0רין 3עוכד'ן 'סחבק ונטפיס bon bn)p~יס1ק
 )פנ' 6חהל כדש , טמן ככ) )תהך גהו י'חק"סמס
 יט6 גטט' )סו6 נ60 ד)6 וכגין ן המייש nlilbaס'

 נשסו ס'ח,ריע שתר ומס . ע"ע וגף, ס' מ6חשוכה
 גך"6 , תנה מד כן6 6)6 , ונשטו ,טשי מסו ,כחיב
 נט"6 יעטה ונגפני כזגגי כלמל , כגפתו ס'גסגע
 )כ כססה lfnbnb תיכף ודוד ,3'(

 , כטס ומההוי
 וסק נסה ופס . fD נ11% )0ו6 נס6 )6 ד4.6צ)

 וכלפעי שטמי ;שכע גס , Vb1' )טו6 גט6 י4נגהנו
"4, wtim נסכע טנ6תר , נטט ע) נח) פטעס רסון 
 ר.ת,מור כשירוט )ר,ל7"ק fp . nbrt' , כשטו נשוחס'
 , ה6) פ6מל 1ג61 , ח"ד ;פ0' גסוס נט6 )5*טל
 הו6 ונסחו , )טו6 שהיך ה' טס 6מ חט6 )6כמו
 . ע"כ וכף, )610 י60 )6 הנטבע ט) נטסו 5שגוי"3 , מ6ש ומטו וכחיכ כנשטו, ס' )ט3ע 6מר וכן ,שמו
 Ob~יר' הנהום עס כך 6מר שכנדרס b(b , וכחיריקשת"ד וסטי סח6ר or ע) העטו חט שרט כמכלו,3ס

 , וכמוטס כ61"1 נשטו רטוט ;מנ6 המדקדק
 טיג6. וכתו שסתו )טי סרסו הוה סתוקדק גןכי

 . זכרנו 6חל הרועים כעקטח נתטכו לכיסשטרסימ
 , חטו והקרי נטתי הנהיג רק גי )6 6ותרחו%ח

 oiu ונסתו וט טסוק SD טגמכ Dtr)bno דעה4סהי
 הסריס סיס וכני 4ני וסייחי ע"ד , ס' כלודשפטר כפי ררך צטטי וכהיכ , כמסטו ס' )סכע כתו ה'כפד

 דעת וסג ט)'טיס כה נעיו . ע"כ , טיר0ח'1כגר
 והכחיכס , וכחיג קרי כ6ן Pbn המרקיק OtSbסר'

 כחג סכן , וכהו)"ס כויצ"ו 11 כמצה הס טויןוהקרי6ה
 )סו6 נ60 )6 706 ע' תכתר המסיח מסורח3ס'
 המפרטים כ) sp 6:י וחתסחי , bt'vp~ 61"1 ,גט0ו
 וקרי נפטו כתיג הו6 כ)0 שירום טסי ר6יחי6סר
 מעטל לסטו הדס וכין וט כין סוסריס תעות סו6יי סט9 ושן , התמורח לסה6יה גרוף ר6יחי  וכן ,גסתי
 עס גמגה ה61 וכן , גססי קרי 0הו6 )"נ( )6'1ככסמת
 )4 נפ10 1)טו6 , יו"ד וקריין 61"1 זכחיגק מקיןמ"6
 . ע"כ , קמיעך 61"1 5)6 ט6י;ה סרי , עתסןומגה
 עד נפ0 סרס סרטים גסנהח נתזך nhrומתחו
 3פימפ %תו הר7"ק טטנע מתתגע ההוך גזלוססטנה
 0כחכ ומה . כקמור הלח oSnn מחג1נח ע)להטיס

~'bg
hlnS יורו, וקריין 61"1 הכחילן ע0 ;מנה נססו 

 יסריק כנקיון י.מניס עציו שממס תה ענמוהו6
 כמסורס נעה ד)6 וחימס . ו,") ה),ו נשי ע)הנדקה
 6)יס הר' זעת גס הר5כ"ע סזעח ונרץ .חיג , יו"ן וקריין חיכוה6 נסוף 61"1 7כהיכין משגוןגדפה

0?P1DO15(טחרגס ההרנוס תן )טניהס סוס עור ית 
 )מי,כ6 טקר6 ע) 16מי ל6 שטו binS נ60 )66טר
 היפקוס נוסהח סי ע) חס)יס תמזרס גס .נטליה
 נס6 6,0 מסה זה נטטו )טו6 )ט6 )6 6טל63תלו
 6ין כי וירש וכה כה ויטן 6)6 תפלי טן נטש)טו6
 , וכף כדין והרגו כהן ונמל המלכיס 6ח oh~n ,6יט
 ,ס גפסו ,0וbm 6 63 6טר וט' (onb תיכל7"6
 6טל וכו' גיעקכ מדבל ד"6 , וכו' נמרוד ס)גפתו
 ומס . y'p , וכו' ,3ן ס) ;שסו כטסו )טו6 נק6)6

 ר.ליגמ sb שכיון נלקה נמרוז ט) גפט1 וטממל
 סו3 )6כלהס ט6מר סמו כהול6ח  נמרוד טה661תר")
 טכיון נרשה )כן נשט זה t1thu . ה06 ככסן)מוך
shגי 5טס וגף. )כן )נ 5ק ~יגמכ V~TD3 חר.)יט 

 טית) תטה ,ס )6תר כחט כטוס %6גו ממ%61מ
 16תל ולמ"כ , )עי) הכחוב גג) וט' מנרי ס)נסרו
 5ן4 לפר %  %ר יגי' יפ9ב יס 1"י ילי'.יפריך 9ל כשניי נשפי )טו6 נטbS 4 5טר וכו'  לכרפסזס
 9י ויפר , סכסי3 כשי  מפלס גייר שמלס כילשרפ ישפי יזיס bo9Sn לסי יייס י"ל. , יכו' לליןנספי
 ש4 לס לי 1bst יב%לרר,מ . יקרי לשי לירסססב
 פ%6 לי  ספי9יפס  n)PSDO לממס פל יטבילפום
 פוס* יסכימו ,  כן שהירס י9ירפ רמו לי יס:יירקו
 6כס 1)6 יפריד  בלס כפסיס סופם  פלל פלירטי
 )410 ;סp?, 6( 6( וכן , טסנו כעכ1דח )ז)1סתוע
 כש) )0ופ or )טי ויהיס . ))כן גשמי כסנסכעח0'
 נר6ס ומ"ת . )תרתם נטמע ון6 שח"כ שתרועס

 הנס סמךרט קם וחכן . העיקר הי6 סי)נךפ0מסמח
 ישן ספרקרק לליס פר' ונס ,  פ1ר4 )6כן )1עורחס
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 89 לה הכוזף שלישי מאמרספר

 אומ

 ציה""
 "יזע ים,"," """שי"ךמ

 האדם יכיל פסיקים וכמה , הענינים וישתנו , במעמים ם ואחר , בנקוד מנאחר

 יהורהקול
 , ומסענו מסען מהם )הסיר ~bw e)b יום 6ק .ט

 נקרי 15 ככ0יכ )דלוס וט הענריס מיליי כי)6מו
 תעמיס , 6סמכ60 כורך )מורס ך6יכO 6~(bג)

 , )קכ)ס מוכן היוסר פהס ס6מד ע) המזלטיסיסמט
 והמהרגס , 16)0 הטנ' ס)י)0 ע) מוס ר6יס טוסוקין
 דבריו יכ)כ) 5וס 610 6סר וגולע נמו נקרץככר

 ייהד יהש  פייייי וקרבה כהוכ, ט) מטמע101למפסע
 סמסלס 5ד:' ען סמ'וסז0 הלטס קודות ועץ .פ)סווו
 7כהינין ס0קוז'ס ע) 11 מ)0 עגרס )6 מטר ,טכסנו
 כיס סר' מתעם ט"גרוו כמו 'ו"יו וקרין61"1

 )סמוך ככבס המסרה b'o כזד כי ספק 6'ןתוכר,
 ג6סל כהסן סהורע גמקוס 6עסס מס 6ג) .טיס
 ונכנדיס רכיט 3ס טהמויקו ~nhr כפיכססו6

 הגס כי סלק 6'ן , 1ffbu וכ0ינתס כייללגקרי6תס
 סי מו% כ) ע) ימדו עכרו נועז ס))1כמליס
 י,6 ם)6 והוקא , היסה הלק )מס וגררוממסולת
 כי וטמר 5)'ס ו)הר' . מחוקן ט6יגו דבר 'דםמתמת
o~onמכ)) 11 סנה נקמטה טנודמנ0 סי6 מלכסחך 

 הסוקס גס ס5ירעו כמו , כיו"ד ונףיין טלור,כחוטס

%
 טומראוצר

 פחית % פשי מש . ~ט' ההקשה תשלש אםכצ[
 סי4שפס )סם ס1י3ו ספ0נר5 להסוג ינומליחס

 te~o סשרס טהט0,ס ח'ו fhn ומישם, 5מיוחמ)ו0
 : לואיס )ו יסוף 5מן וג) ממטמ(יס סג) יז ס0ס65הר

 בך הרהר : גסיכן 16 הסי גמק~ס מ)6 );הונ .באותיות
 : סמוקו מנוי . בחבורים ואח'כ : כמקות ישי .בטלות
 ,טבלה אחד בהעתקת : 5הל !ט,ין וייי5~ססכחוגיס פעוי . הכנינים וישתנו : געית . נפעטיםוכח"כ

 גטטש גסגפ , ססוגס ישוט גני15ל סנהדרין גייסטימרו גפי , יסמסר סמם גנן מ%5 6מד גרפי י') .המסורות
 h(b 6051 ח)ח6 )ן פס לנופץ, מז6 ד', סריגסנוח
 6פי4 ום)יטיפ גס)י0ן סהיס כרי , 5טומ )ט)'"י0ונרטט
nDP. כייס. שבן כל : ג015יוח חלוין כמנוס טד'וי סלי 

 : והטטנוס והמגון'ס סיפוח (סיר')
 בם של תויהו ספר טשה שהניח ההשוב ואיךנ1ב1

 86 )גקוג מטס ;שוס וימי גמ'ס ..שיאל
 ס)הס 06 תסס ויה onfi עד ספר ט) ס51ת סברסישי
 וספוח סוס תפויס ספר 06 )קום )5מר ס' גרים קרוןונטפי
 סחוסך סירס 6יך . )טד גן סס וסיס ס' גלית קרון מזר5ו0ו
 : טמדפ שלס ספי גפו DW גסוגס סי0ס 16 ,סיע סוופטש גתו ועטמיס ג,קויוס מניקיי סירס 6ם ,ס,%

שאי ונסוח קטה ומענ~זס נישנו רום מקוגל6מריס  ש3 ממד גסעי)1 סמסור0 מסורס קסטל המרווים כהקרמתו שמו ")יס סר' 7כל ננו נס 6%1 .וסקסו,
ntbnDt)גנפפ וסיס ולכעס 6כ,ס סטר )קר6ח 6מח גמסרס רק רומ נמת מ61 )6 כי טס וכ0כ , ממסרס 
 1עאס נשרפי on~o %ח שלם שמנס כי , Sbnn טהו6 ימין ע) יארו 6שי% המכינן bp דלכנן6סימו,0ייהו גי ע) . ינףסו )6 הו6 נס ס6מריס וגמקרס סיג מכ! מפקס 6100 סססר ob )ר6ו0 יגיענו ומי ,הסער
 %מו8 ידו כי קרי, ונפסי כפיזי כנססו ollnp ונססו רקחה סמנר טן 058 % ו6ח . נטשתוחיסס גמ61)6

 : ,כרפ 6סל סנ6מניס ר,לועיסגעקט0
 סי וטה, 5עוכ 6 יקם 6ופ )עימס ס6דס יר6ס 6טר )6 כי סטגס וס'. ההקשה תשלום אםנקד[

 874 שנ6 6סר הזלגם , % טמ O)Dt1 רימ%יס ספעוח סס וסירסו כרילף0ו יסרך זכ6רמ
 אושו עד וקמים יקע כראפ )טעחס ע%ו יעכס סמום) רומ ו6ס , מהקטחו למוגףס וליס דנריסגססריס

 חל8 , סמשס מן סממוגליס סט)מ'ס י.ת6מל'ס D~D , בחבורים סומר ומס . וענף טרם )סט יען3)6
 גפר xen כמו , כוס רוסס וכמעמיס )נשדות נס . הענינים 1anwt1 : 6מת תכונס , בספוריםכצוג
 נחמוס נמסר ויקראו מ"י לב 6מל רשוךל 3ע 6ין ס' שכיס % קמרו וכגר טית63ר. סדרך ע)גקכ)ס ושצי כ"ס כי ההסורות. : הף ומע"ס סי6 כסעופן WIDb 4סר סטירוטיס ע) )סעיד כסס וכיון ט'סימן

 ססנ וסוס , תרנוס וט משרפ , מקרץ or ס6)סש גהורת כספר . 3מקר6 מכיי סב) וסוס מכ,רטה6)סיס
 לש . גמסלש מנפסל OD %' ר,מסורות %6 )ס ואמרי , מעמיס טיסוק b~ns %6 ויכיפ , סטסוקיס%6
pnh6תיטפ סופרים שי' טשליס ועמול סוטריס( טנקל15 ר.ר6טנניס )י המסלו סקרי6ס )ר") סוטרים מנך 
 וסדוד"ם . ע"כ , מסיגי ומטס ס)כס קליין ע6 וכתכין (psn 1)6 ילעיז ובטוח )יטוח סנכחפי0ירו0
 801 , למקוש מניפ מכ) וטוס משרט ס6)סיס ג0ור0 כסטר ויקר16 כת'נ ptm , הנמרו ו'קס) כוויית"סירו
 : ט)'טי0 נהק7מס המדקדק סיס )סר' 0מ0ורח מסורת נסער ועיין .ע"כ * 8ף פסיס ושפס אתמסר כ)6 עסין חמין דעקג'ן אפן וב) ומפרח, עעמי מסוקי 67ינון רו6ללקמוס
 סשיס גי המל 6י נריכיס סעכ"ט פחס )כ% סמנך פג" ספח עיניו . וכו' תחשוב ואיךנקט

 כקכ)פמ (DWD סהסלמ יכ'4 ש , וסטעניס  גגל1חק וס ע) יחס יתמאס . סקר6יס דעת משך סקג)סהמתח גו* דו , ג)כפ0 טמוליס סס ע) דכריס סס מהיות סמ)ע ושן , )נ7ס הסטיק )6הכחוגה
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הכרזרי שלישימאמרספר0ז
 אנהצ כאשר , ומעמים מעד מאין פשומ ספר שהיה ספק מנלי הטדי אמרל

 עליהם שיסכימו אפשר שאי , היום התורה( מפרי )ג"6 תורה "ספררואים
 ליציאת זכר שהם תורותיו ושאר בפסח המצה על שיסכיסו אפשר שאי כמו ,בהמון
 , המתמידים ההם במעשים מצרים יציאת אמתת ישראל בנפשות שמתישבת ,מצרים
 : מוחה עליהם יהיה שלא מבלתי מהשנים בשנה עליהם להסכים אפשרשאי

 והנסית והשבר והקה"ץ בפתחא בלבבות שטור שהיה ספק מכלי החבר אמר"
והשו"א

 כחמראתר
 טליתו ו') . בהמון עליהם שיסכיסו אפשר עשיל

 פת016 כוס סמוי סגיט מקין מ,וקדח סחורםסיס
 טגן קומר טמן , )גציי נשי מגלי סאו שיום ספיישסיג
 סיד1ע דגי )שות 5פסר 60י , מכדויומ דול גסוסססגימ
 גמ)5גת ידו ס"מ מי , גרמו י"ס וגו )ס0 ומויג) eDלסמון
 שיסכיטו אפשר שאי כמו : יסשפסו 1)6 סקל) ג) )עירס'
 0)6 )ססג,ס נ15 5י)ו . תורותיו ושאר בפסח המצהעל
 סחורם מן מפורסת מסוס קיוו וט ווזת 6ו גפסמ מ11חילכדו
 ו6ס מקריס, )י1י6ח וגר גסס טנס מדי טווסן ספג)טס

 : )וט ס'6מיוו סיהנן מהורס מן ~ס ס6ין )ססיעפרו
 . מצריט יציאת אמתח ישראל בנפשותשמהישבח

 מוס גדמיו,ס וטחקט ונגר ס"ת סמ11ס euw יודעיםטט)ס
 ")6 15ווח0 ((SD השנים. מן בשנה : מס טוס ע)צ
 מס סלד ו)טוונ סויכ סטר )כמוג ג'ס , מומס וט ט)שיי

 : o)1U מימוס גו מורג!ין סג!שגי
 : ג"חח . בפה"א : יסורס( קו) )ע"סקרי6ס ירכי סוגיים גבס פסיו . בלבנות שטר שהיהלא

 , ססגו') hg ספה'מ גגן) c~e1 . סטיותי סו6 .והשבר
 , ומריי חיידק סטגר וככ)) וטוסיק, מוטם Dr'1וג;נ)
 ט5ל ל') . וחנפיה : ג' מקמר ס' גסימן ""מרוגבס

 טמ'מ נב)) טססנו') טח5מר נמו , )6)1 סווטיססנקוזות
 מוטס וגו . )טח'ח נוטס טקרי6הו ופי קטן טח'חונקרץ
 סהיו4ק "סן6 סטגר 1;ן לקמין, נקרו6סם נ~עיסוטריק

גכ!)ו

 יהודהקול
 gDI וכסירוסים כעניניי וט ימסיך כך אמי . טסע!

 ע) מקירם כלכריו מהנדס . וזיקךמס
 , מסיני ק3)ס מצרח כי1תס הקיים טכ3רוהטעת,ס סגינץי

 החס DSib כח~כיס סס "טל כ1ניונן גכר"ו מ6ו06
 כרכזות ערוכה הנרחם קו) הכונת היהס 6ס15

  סנקויות כרכמי צוחוח 6והוחס סתו ולמ"גוטמורה
 , niiipno: סגרחס ע) )סורות :otbSnn wnbוספעמיס

 : טיג6 כמו ויום) סוס ססטק יסו) )"6 וכסי',
 . נקור פאין פשוט ספר שהיה ספק מבליל

 מסורס כמטל סמיקדק 6)'ס הל'כחל
 סיס 6יך יט6)1 רסיס , הס)'סיח כסקדמחוסתסורח
 ob'1po )געל ))מד סוקוךוח סגמ1"1 ק1י0קטטר
 ;יתש )6 6מנס )כ' נקוד טמנו סטר מחוךסנכוגס
 וע . כך( "הר טיחכ6ל וכמן מסיגי כנורחסכנשדות
 , כ"ס כו טדכרו סוטנן סיס סקודס )טון כי ~oSh"יגס
 למרט )טון )סס סיס )6 כי , וגטים טף וזקןנער
 מסוק מספר מחוך עמו קורץ רכו סיס סלחיותלהכיר עי !תר "מד נער וכקטר , onmh מע) סגךעד
 , כטיו סנור מסיס עד פעמים ס"ס "ו סתיס6מד
 מכור )ו נק) btOO oto כבסון בקי סיס טסנערוקטי

 מסנט כבי קרקס ohinn מקוס וככ) טקל6סמ)וח
 פ) דמיון וסכינן .וכו'

tOf אפשר שאי : סתם עיין 
spטסים סחר מקרס סיעו onib) גידיפ סנמ61יס 

 סיס וכו' טס1ע סטר טהיס טמרו גס , )6ות גנחי קחורו סיס כי , וססעמיס היקוד 6) מוסכ ,גרביון
 : טיש כמו עציו סמוך וכטעמים תיקות ר,קכ)ס רציית הוקף סכ) העיקר הוbntP , 6כ)6 כסלחי

 כזפ סי' דכרו כnDD 6 "!יו טכוון מס רכי טנס כ6ן . וגו' בלבבות שמור וצהיה ספק כנבלי4ך4פ
 כחץ דעתו קריצה טעח סגיעס כן וכמו , וסנלףדוה ר,עעמיס מני סקכ)ס למתח!סוכימ

 , ג)כז הכרחם ק) רק טרחם גיח;ס מסיני )" כי לותר נור וס וע) , והעעמשוכמשי
"%61 

 5חיס קחו
 6ח כע"ס )56טר

~mnD הטעת ;יגר רוטט יסים !מען ומטעמים תיקוי חמופח מדמו וכס , סבותיי סי( 
 מסורם כסטר כי , ההכר כדעת ידו סמדקס 6סר 6סכמ, ")ים 6ח נכס סו)מ לנכי וסנס . יועמסכעפעחקוח
 ע3 טורס מס המכסו) משינוח סכריה וחמוס , סוס סזרוס ע) מערגה עטס ט~סיח כהקזמסשיעורס
 סקוטש ממט לק סוישד נורח )אר ענינו ס6ין סוכימ דגר וסוף מסיע, תיחגו ססננףדוח סגלסלחו

 )ערקי ינ6 כן לחלי . וכו' ?~PID1)fi 6( _T1 וכרון DtDSS ייכף סו זס וסוסם ייייסן הופרכמעמס
 פnDb 6 6ר ל) וכחל בלנך,  עורל  ריי פר ושכחוסו ש6 מסיני ויחו ססמקוד ס*מריס עזשנכפש
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 ובלב , ישראל בני שת ולהורות לעבודה צרכם שפני הכהנים בלב והפעמים,ההשמ"א
 טפני השופטים ובלב , חייו ימי כל בו וקרא עמו והיתה שנצטוו מפניהמלכים
 ושמרתם שכתוב במה שליחם צרכם מפני חמנהדרין ובלב , בדינים אליהםצרכם

ועשיתם
 גח0ראוצר

 צרבפ פפנ' : סמיר"ק 5) עעס ג;ו"הו %'ו,מליו
 סקרגפס סיר ולסגין גחורס לעיין ,ויגין סיו .לעבורה
 סיסס וט) וגמ'ט . 'שראל כנ' את ולהויות : וקיג'סוכמז
 סמנך גי . חייו ימי כל בו וקרא : ,נע וג) דיג ג)יכיס
 : תמיד 6ותס 1)וגור ר,ת1יס )סגין ,רין סיס וחג , מדחטופר
 : תמו,וח דיני סזניס :)טס ס) יטיס גחי . השופטיםובלב
 תשח, זים סזמס ג'ג ס) סנסזדין הס . הסנהדריןוגלב
 טס )סוטינ מי,גיס '1תי "ו efn)h ק'כ גס סי( עיר1ג)

 בטה אליתם צרבם טפני : כ'ג טסיך קטוםכנסדרי
 סיו סכוי6ס עניני גג) נהורס סמסוטק דגר ;) .שכחוב
 ס11רג1 )פיה( גסוכרי'ן :ט,',ו ג6ותס , מס0 )ט15)1ל'גיס
 1% 061 נסן קמרו הפעו % טגעיוס מג'ו ס61)יס)ט6ונ

oth)
 נריכיס סחיטה, עס onib ססס %מר ו05 , 11 3ל5יס )יסרך) (OO היהה חוע)ח מה כן 05 , החיגנהעס
 עמהם בו b~pt והסעמש סנק1יות ע0 טנגו המומטים כעין החורה מטל 11)ח סטר )הס טגחכ )ומר5נמגו
 )6 05 , טכמס 3סן סייך 6'ך 61"כ , כתוהו 5מל "CDI % העהיק טלקס תי כ) onlh fnhl סייעוע,-

 tb1p'1 פסוק ע) טדרסו הכתית מדלט )טי teht(t . )הקמין  רמוק  י1ס , גוס הסס הסטרית ס5כדונקמר
 מטלטיס ים וו") , ,חוח (1bQ ר35'ש דעה וכן . כ,) הניקוז 3ו וגרו )6 )עי) כמקט 6!הי0 כחורהכסתר
 נדו) חתסון מנה לתמה 61ני עד , וכו' סגהן מפס ר' ותהה , נגונה זכרו ו)5 , המטסיק 6ח מלעיסרגיס
 מנס גי , גמוהו מכס למריו היה )6 המטסיק כי וסב)) . הסוטר עורק ה51 06 גי e,ht המטסיק טעה5יך
 וחתם . הטעמים כטסקח טס0 מי סמטסיק 1פי' . עג") , הר15י כמקוח 5!5 הטסיק )6 התקרץ 3ג)ר5י:1
 16ח0 כנס וגן , כך 5הר ט15גיה כתו רסיס שסיס סיו כי מסק ו5י, ימיר נ)סון כ5ן כ:ה1 5יך עליו5:י

 ebin וכן . תסיגי גיחו1 טהעעמיס 1nDT סיין מזמריו מוך ג5ן ושה . רניס שטון ot;rhn נסטר3ע1מו
 שסל 6ן , שנהוה טעמו ו% , כסיג' נסק הלשי ג' )7עח )מ עיט , וינ טפחים גה ר.נקר6 6הרכספר
 3מו61 הדכי נגון כקטר 1הנדו)וח הקסנוח וסקו)ומ סהווטמ כ) הטומעי0 כרינו סקוזס )0ון  הקוקהובר
 tY'up ץ 31ין ניר"י ט'  ונין לס"ס, לL':DPr~ 4 ל נין יקורויט יני למכיר יט כך ירסס, יין  ספקמס,
 3ע) המכס כחב ונס . עכ"ז , יו"ד (bS )ץ ניז'ר טי וכין , 61"1 כ)6 3ף 513"1 או וכין , ק"מ )מ מונס איוכין
 והטלר I?P~1 נטתה5 כוגטח סמור סהיס ספק 3)י החכר 5מל 11"), מספרו ג' 3מ6מר הטורסטר
 ממטס 3קכ)ה העחיקוס 5טר onfi )הכרוח nah והטעמים מזכיי הטכעס 1טמו עי וכף וסטעמי0והסוך
 , כייקור ו6ה"; , חמנה (o'plob המגך6 חקנו 6על ע) המטוב ומה ,כע"ה

 ו6ח'"
 גתסורח %51ע כטכסיס,

 טפהר טהיס רק , גחכם טמחה דעתו Phn הרי . עב") , 5והיוחיס מגו 6סר עי והחסר המח סמירהע0
 וגו'. סמור טהיס סדק מנקי 53מרו וסוס . מסעפו ז3ריס 3וה עוד נוסיף וכסמוך , העכר המזקדקשיה סר' מיכרי ע"ג . ודומיסן )סט") ניר"י וכין )טו"מ DP"1 3ין הסרס קר6 5יך ר") , מקס קר5 6יך3)כ3ות
 ט1תס מחוקנח 3נירס6 רג) , ט' גסחמ5 כבטח סתור הים נקטמת סוכר סטט1ע blon טהסטר )ומרגינן

e~'csממגיס כהניע היו נריכי0 מסיו הכחוב מטמעות מוגן היה )6 כנחס כי , %31כס b'WD*1 וץ)חפ 
 טעיקלס , הר6סונס סמ)וקס וניכרי ט)טח סס והסר ומקמ"ן הסתמל כי . ס' סיחן נסי סוכלהטעמים הניטי עגיגי כ) כ% . והטעמים alwn1 והנטיה והשבר eDPn1 בפתהא וכקמרו . גהוקךסמוגיר
 . כקורך 5,!נו טס כמגודר , ת"ו %מן המטיס הכלכיס ט5ר (bD(t וע)יהס וההיר"ק והה1)"סהטח"מ
 הסועף וסוכיר . מטפיחן עומד ה5מחיח שריקחו מטס מעכיר מססגעס 6הד כ) כי , וסוטיס 53מרו כיון%,ס
 גוש הנוכל שיה הר' ידע וקו . onc כמכופר )הס מטל: )היוהו יעתון ,6 ממכיס גמקו0 גי , עגתוכתגי
 מטוש . וגו' הכהנים בלב : )תעטה סתו,כר )סתו כהעהיקו וגלוגס מסתיט היס )5 הזיח גנסיהסמרר
 ס15מס כחות )כ) 5מג0 כי . טהנימ כתו 3)כ13ח והמעמיס הנקויוח ענין כמירח הוברגה מס מסגיוהונך

 ור.סעתיס הנקודות ענין %)6 הגהוכי0 ;עמי הגין ידעו )6 רועיס והמס , הוע)הס יחסטפ)תדלג1חיהס
 )פרנס המיר )ה1פרכ0 , 3יד0 תחקיימח 11 קכ)ה טחהיס נמרס היתה ושה . תסחי קשה )הס נמכרממר
 מספך נפערגס )סחיינ ס"לסיס כוי נגיל  סוס ס;עס מן כי 51חק1כ . עוקיס ono 5סר ממ!5כהו 5יטפיט
 )סחגדל ספנף eb' וכח tnnhs נסומר  יטין וכר  נס יל ,  וה3ריסמ  שט;ימ מלריס כסייס כנכרו60
 tD5D )סרנם פיה הוקלט חונף לנטי ריפוין סלטינו עד , )ג) מס1הף הסיק הקלס סורך כי )מודיע ,כסס

 יהורהקול
 בל לגוי תפס  טפ 5יר ססירס  סיקס סטק טסטין

  וכלי  e'"DD ונלי גיוךך 43 לפיי מלר ישקרחי
 יללי ,  ollr  רו5יט un~h כחטר  לתיקית טוייסימני
 ייט , קיד גטסוק יי% הסירס לל יקנלס SDS'רעת

 . פ"פ  יסורי nl1'bS היתיחסו ז"ל ירי3"ןסלסנ כמי יקב"ס סל  סתות מלן 1יו61ין  5מט,%יירי0סילס
 ימוע )5 מסיני ניחן מהניקוד ה61 5מח  06 %יפרו5יי

 רכינו לפסס ירסס  פיקלל נקמר 06 ,מההרקה
 ר5ס כוה שמר 5ט ט) והטעמם הנק1דוח נורחע"ס
 וי,ס )יר"', הו5 וכוס , "ה"מ הor~l 51 , קמ"ןהו5
 וגן , ט,ר blo 1ג,ס , ורקק הו5 סוס , סג!")ס,5
  5והס  סס Shlt') 6(1 המוזחת הרקה ומרע"ה ,כטס
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 אנשי ובלב , שכר לקבל כדי החסידים ונלב , ובינתכם הכמתכם היא כיועשיתם
 אשר ההם לתכונות אותות והטעטים המלכים שבעת ושטו . בהם להתגדרהחונף

 , תחלה בפסוקים המקרא תקנו אשר על תחשוב ומה . ממשה בקבלההעתיקום
 עד והחסר, המלא שמירת על במסורת כן ואחר , בטעמים כן ואחר , בנקור כןואחר
 נכרי כל ושסירת , התורה הצי דנחון ול"ו כי ובררו אותיותיה מנואשר

ופת"ח מקם'"  נחמראוצר
o*w06 (כד' החסידים ונלב : וגו' סג'ח סר סהמ סט 
 !מוקיקיס גוס מהורס ג) )ומזים סיו סהס'דיס . שכרלקבל
 ע) טהר סיקולו גדי )סור6ס 1רי;יס סיו ס)n'Ph 6גסג,תס
 ימורס ר.פוסק ג) ונ!' )עלס סה!רס ו5ח מ'י פק'"סיט 5מי עלי סר' פיק גמוהוס כלמרו וגסו , 1CD ג5')וס)מוד
 . בהם להתגדר החונף אנש' ובלב : 1;1' סקר'גג5')1
 לגס הס'ד'ס 3קס) ס,1טויס כה411 5וס' 6ס')ו )ומריוטס
 ט!6 וסדר )5 מסי ט5מד גססן מסם, סירי)י4) מסמון גב' )מסגור ;ז' מהורס )1מייס ס'1 טמסג)
 סי' ;"נ . המלכים ~nVb ושפו : כהורס 'ויפסיס
 י,חו~טוח גי ירוט , 1') גפת טפס סוג גיפר סמדקיקשים
 ט) מוסיפו סוקדויס וסוס , קענה והמט גדועה ממס0ן

 ש16 וססגו') 0טה'מ ומס קעו!ס סווו?ס ג' סודשדוווח
 הטלף וסקמ'ן ס(לו'ק ננ))יס וגסס מעיקר ס"ס מלגיסית' 1;י וסהגז . ט;') , נגהו מאקר וסיימן n(ou 1')ט)ן

 טס,קוזוס ר') . ההם ~htutn אותות : '1'ר גלןיסמלי'ק
 , OD גע) '~דחס סיו סקיי5ס ממטך דק מסיי :הפ)6

 גקפון סריי6ס סמרך )ס1ויע ו1יוניס 5וס!ח יינווס6הרוויס
 : ממסם סקביאס קנחו 6(ר גפי )וט וגדומם וסהיהסופס
 נו6 ;)ומי . וכו' ההקרא תקנו אשר על תחשוביפה
 בפסוקים : וי גסיכן ססמוקס וסיו!,ס ~h)a ממסדרורקס
 סוסוקיס סוף ס) מקומן hN'h )סגין סג! סמו ההחס .החלה
 סיה~נ nlDnCn קפי סי0יס סר5וי גרו) מיוסר סספסקטסם

 ח וק1דוה בה' סוימו וטס , ע'ס רגיוו ממטה )ססספקות)
 ג5חס וסוג גדי), סיוחר ססססק !1ס : ~or מוו)מעלס
 וטייפ , 60הוה וסמו סססוק מסמסוס הני נסריח ר5וימלס

 1,) , יאסר משה 6) ?' יידעי גסו , וכעסק )חג'געי% ~V'W מ6ד קרר גסס!ק !למוס , ג'ג קול סיס )6גסיסס1ק
 , יען גהפסק טען גמו , סכססק נסג,) מטפספסויקוד )פי , ותיקוי ק,זט לחקן חייך סיס ו(ס , ספסוק'ס ג;%ז0

 סספסשפ 5מי . ננקוד הבע"נ : ו7ומ,סן , שקיי??יי

 ההורהקול
 1!6 סקכ)ה מטמרת סמרו וכגן , שירפס 6גטיס)%ת
 כקמו") וט'. האסירים ובלב : לתוכה ורעכר
 ו6ס מ"ר )קיט ריט 5מל עמלון ע4 ר.ל' פ'מנהות
 (d'b כהורה העוסק כ) ומ' ו)מנהה )עמססמולה
 1,צמ : י"6 סי' טקדס כמו וט' ומנחה OitDהקריג
 ע3 כפילוסו טסהמו ג") וגו'. המלכיםושבעת
g)bהקריס ינזק ההוך כומן ע) כי , הנדושה ג:סמ 

 טוסטים מבגיס כריס חה)ס וגר סבה יי ,וסמח5הר
 תח'פוב ומה )5מר דהרו 'מטיך כן 61הרי .וכו'
 ואחר תחלה בפסוקים הטקרא תקנו אשרעל
 במשרת ואח"כ במעסים כן ואחר בניקורכן
 סמואם כין 6ין פ' נדרים )מלמרס כוס וכען ,וגו'

 , נססונךס סמקר6 הקנו 19Db כי , ל"מ ID'Dסוכרנוסו
 טזכר ומס הטסוקיס, 5)ו טכ) וסוס יתפרסטוה

 ומה .מעמיס טסוקי hl~D) 1(6 וינחו טס ט,שו פס ה61גטעמיס
 טסוסי

 טס דכרס הו6 ה)6 ממסורות
 מס ומשר סלך ממגר וסוס , המסורות 5)ו )סולמרי
 שמירת על ולע , יסדוס 6טר המסרח 6)הכמה
 כ3 סמ'רח כוה כ)) שנסוף וכו'. והחסרהמלא
 מע אשר ער ס5מר אה . וט' !פצ"מ מקמ"ןנגל'

 )פ'קי ןקדוס'ן ס"ק 6'ח6 הכ' וכו',שתיותיה
 15היוח כ) סוטר'ס טסיו סוסר'ס ר6טו:יסגקר5ו
 5וח'וח ט) הח"ן נהון ט) ו6ש *מריס סכיו ,טכחורה

 ט) ושתנע , מ'טח ס) מנ"ן דרס ירוט , ס"סט)
 מו7 יכרספנס .פסוקים

~D'D 
 טל שיין ןשר עי,

 דפסוקש, הביין עון ינטר רמוס וסול , mfnesכסריס
 נרץ' דגמון 51"1 למרו לש סופרים גמסכס נס .פ"א

)היות

 יוסוו סשג0 מחס enhi קספס, ו0ושסיס תחסד פ) dhw מגסס 0:ניווס סס . ol~ywa וסה"כ ! סנשדוחפקפ
 אהנח, סלאמס, סיפן . !מסרסים מחגים וסס סספפיס, פן ,וזפ וש , בטויס סמוגb'W 0 ממספמויס

 זר*
 ,ש( ,

 גץ יק ש )0ו6 פימיסן פשיטא, רבי;,1תיב, פפךא, ת?יר' גח)ס, זולישא גרשיים, ניש' נ4יל' א5*,
 , פולו , דשא קדמא, , כמטרסיס סימן . פ,ר , מקומו( ג6ן ט6ע מס גיוי0ס מנרקיס 5טס ים 6ך סטיק גמו או6 ,0מ4ה
 וסע שף )פס לסיגל 6ן , ממט מו"מ )610 מנרגל , גפי)ס מדכא , ס(ועס מרכא , תליש*יהוווס , מרפך עפ, גןירח
 ננו* ממש ססו6 חסי טיבה וקוף ,וקnmho 16 6 !סמ גמע 5ן , מפט מ"מ י6 )גס rr~- , פגלגס )י י רשעששם
 סנוף פס n:nfie 41 פס וק ימה" נחיגס נ6 61עו bnw גמו מפ6 שאיצא ,%טגמ(

-(ew 
 ס4 סמוקים וסיס

 יס 5ך Pano, ממגייס ו0משקיספוג4ןס
~th)p 

 6א נחגור וק סופד, 15 610 ספוק ממפסק גייר )יס וגיס ופפפמס
 )כגהנ סדרגס מ)ס ג) במסיר סריו fbht . במסורת Yan : משמס ג6ן 6ין ייוטיס ייבם וסמטיחיס במסמס פן185

 מ3, שאג גמקל6 סעמיס גמע חנו מסת גסס גיו61 פ) סוס ויופיכן. 'פ),1, יפל , 16פ0 5הס גמו גבור, ונפםפמפמת
 גמש טוי ממס 5הי ")ג) )סי!ס , ע"ס רגיפ מפסי )מ סומכיו ממס סהויס נספרי יפ!).סטופ ט)6 גדי , מסר שחהסוסמם
 8נ,פ 6!ס פיוס fDt~) !6 ס% סוגם זקיין גן . אותיותחש טנו אשר עד : מסמס סעס מקביס שט 43 פס שא5

vnwסענזס מומס סס ופת.ח. טקם'ץ נכרי כל ושסירת : *עטץ )6 נסס חגו)'ס לטויס וסמו טגחורס ס6והיוח טמנו פד 
 ? ליוון גוז '6ס ק, et~Ju :ג'6'ס גשש ק נפ61 פטמ'ס וגמל , (ליס טסם גמסויס נמסר "16 גדין ג)6 ותשד 10ווקששמי
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 8זלזיהוח שלישימאמר51
 7רט ןרוס , הורה ט) 6וחיוח מ5! טהו6 צןף4טתמ
 דרס טסי כסוף דרס , חורה ט) ביטחמס

 :וגל כנחי הניקוד הי!ה ע0 וקוקס . :מכ ,שמה 673"
 )הפרייו ר6ה bS אעפ"י , :ירים כמקמרמשקד
 וימיו 6מד מרועה )יהנו כ)0 )זעתו כי ,פמכריו
 טס ס:ג)) 16 . :ימ6 נמלוך )וה Of כין ולין ,פסזו
 , מקרל וה t'~)ho כחורם גס;ר כ6מר0 הניקודענין
 63 כועסיו כי , הניקוד עט סקרי קוטן עניתדהיס
 מס תר5יגה ועציך . הקריינה ט) לסוגו "ח "יטיריס
 סמוך המכר כסמר, המיקדק ~Ots הר' וה ע)טכהכ
 )מ סטירה יתן מי , ול') )מעלה סמועהקיס)מגריו
 כסח פסי ע) 06 , תמו ט) הגנוי 30 מי ע)סמכת
 30 טהר דלי וע) . המכורח 3ע)י ע) 16הגדפה
 מהמרך  )דעת הרניה 1גכר . ע"כ , המסורח כעני6)
 , הגרי יו;נ כנדקה פסה 0:6י 6) כי ההכרזכרי
 המכר 1)7עח . צינחת מנויח מדבריו ססע)הה תהנסי
 הם)0 , כדקדוק ממטרו ו' פ' כקמרו הקזוזיגסה
 כ) cal משיו סרם הסוטר הבהן bYD הכוטרי0ר6ט
tSnbnהסופריה כ) עט! וגן , המע"ח )הקן כמו 
cth5oס6קסר, מה כחג),ח הם"רי0 והסו למריו 
 הטרסיות נמהה טרמיט )הס5ןס סכה זה שהיהעז

D'plcbOtוה5וחיוח וסתיכוח b)not הנר וההתר! 
 , ם!פריס :קלפו Otst , וה וווכח סוסון JO)Dוס;והנ
 נס . ע"כ , הממרש מסלי והם מכ!רי0 נוהועפו

 o,)cnl המנמס עסי ורוב ירמיה כהקדמתסרי"
 סם גחם הזוכר 5)יה הר' כי 6טס הדעה.),ה

 נה!רח כסלל ויקרינו קמרו ע) הם)י0יהנהקומה
 6ין מקרץ 0) מסיטו )סי כי , 1נ1' מטורטה6)סיס
 פנתע3ה המקנ-6 עג טכ ה61 רק כע,ר6 מדברהטסוק
 6ת מכינש להגליש עד ונוי 01רכיה וכני ויסועהימה
 3חורח גסטר ויקר16 16תר כו6 וע3יהס , )קורסהעם

 3יפכ ל6 כן קמרי . עזל6 ע) וג5 , וגו'.כ6)היס
 ,ה ע3 כמוג ט3 לטופו זרך ע) סזכרגו כדריהמדרס
 רץ 1 מקרץ זה 6)היס כחורת כסטר ויקר16 ,החקר
 , עפרי גופו; כר5טוכה מפסוק קכ6נ הלכפיספקה
 מתרנמיס מהיו טירות נ הרגום זה מטורס כךוממר
 מכיליה היו )מון 50וחו )סי קרמי כבטנן הטרוק)הס
 מטסיקיס כהיו ר") , הססוקיס 6)ו סג) !סוס ,שג)
 ממרע"כ, 3יןש קכ5ה טהיהה כמו )פסוק סרק3ין
 מסם טבקיה ד!5 ססוק6 כ) מניאה גמס' ס6מל')כס!
 , כעמים מסוק וה נמקיך ויכ':1 , )'ש טסקיון)5
 הפסוק כממטע הססקוח עסו )הס קורמים כמהיור")
 , ot)prS מרע"ה קורץ טהיס כמו העגין כווהקפי

 התה ה)6 יהס קורץ כמהיה:רומם)
~SP3 

 הירין
 6מל וכה"ג אסלי כמקח מעט מטסיק היה ,לחרי
 ים קריו ור,") , רט"י סירים ע"ד , הלמס hunזלך
Ptg_?~nDD 

 ויעפ לעס סוג :וחן סההטסק קפי
 3ידיפ 6טל סטעמיס )הס טהיו )6 , הטסוק)ר.מח
 f'nSt 66 . דעתו )טי :עסו )6 עדיין כי ,וכיוס

 סמו המאוח כ, )הס קור6יס טהיו סירופר.מסולוח
 )6 וכהכין, קריין כנון , ממרע"ה גידם nnlDDשסיפה
 כתגו טהס 16 טה ע, המסורח )ס0 שרסיסושסי!

 ססו6 כמו המקרפ כ) ע) וכזפ החורם SDהמסורח
 כתולפ רק ד3ר כחג )6 עור6 )דעהו כי , היוסהידינו
 , והכחיכ הקרי ע, דכריס סרכם Y'nbl . אגדמסה
 3הקדמלש הרידף ו6) ו)6טודי, )רד"ק והסיגרדף
 )רטן bS~ דקריו רוב כי כשתרו ידו סאה ירחיהכספר
 כישר 1)6 ומלופ)יןנמגין

~rtbn 
ODD , ואינסוף 

 6 )קם ההוט, נאזון תושכחו ככון עוטר 5חנר,ר6וחו
 )עסות כר6 6סר משכחו )תיק!ן ערמו הריגשמכינה
 pttnS כמכושר ט חקוי טהכ) העיקר היהותמנו

 'נ6 כן סחרי . כו:חפ מזורך זה 6ין ו6ו)0 .3דכריה0
 % נחהדמו ט)6 והסעתיס גנק1דוח ועתו)הוכימ
 . ענש (or והרוכס הנמרץ, מחשה 6מר עדסכרחו
 )6 כי מהםהקמך

 )מנ"
 ננמל6 הו") דגרי 3כ)

 סעס 16 מ:נץ7ס ורם, וכר סוס ו3מדרסוחומהגנוח
Ifftp  תכיל ירגן טסתה )יריי 16 מנו") טר"מ 16

 6)6 ק. חקרי 6) )טעמים 60תרו מה גי ,ודומיהן
 מס וכן , דרך וס0 6)6 ורך ו0ס חקרי 6) כמוכך

 נלעס ממס , )תסורס 06 וים )מקרש 06 יםט6תרו
 כשי כך )קרוש רני)י0 היו רק 6נ)ס ה:יק!ד כיהט)6
 הש )6 כך 3ת6ר. :קודה המזה היתה 060 ןניקוד
 מכר ט) נדקי קרוב 6!)0 . ק- תקרי 6)"ותריס
 סומרי הפתח חכמי "נ) ס:ק!דוה וכוון מניותעטר
 כמיחס וגימרו , ברמויהס סב) )טוס הקויםמסמרת
 )ה6י )ש) רפו 6ח1ון )כ) )ים הסריס סירואריר
b:to'bo~t 6סנופן כזהו ~ווו . מקדי כר ססר 
 bDt) ottpnb ה6 נקיי לאחיין כך , :פ60כג6

 , )5מר כתוב התיקונים סטר וגהקזמח .כקיומיה
 , )טפין ולחוון , רוחין וכמדין , :במהין טמןופעמי
 , גלדי כתר מתגרנו, P~nb , לידין גתת מנהמן"ידין
 . ע"כ , סותר נכוה מע) נכוה כי , שעתי כהרונקוזי
 כמסגת ינה ,Plnh1 , כטמרו הנקתה סמה נמקיווכסתוח
 !כו'. יטה כמסכון ומרק 6מ,ש דליהו )במ"ק(מ)0

 הסעת'ס וכר :גס, ווכחו וכמקומות כריסיהוכנוהר
 להכין 6'ן כך 6)6 נך חקר' 6) טימרו ומה . כןנס
 3כירור 'ןעו 6מ:0 6ף כ' , 6))0 ס:קודוח מעדרממנו
 רוו יוקדח המלה היתה6יך

 )סמי
 ע) דריסתם

 דרך הכ) הפס ג6!היוח 6פטריח קמרתקריינה
bP)tDbלתרס וכן , ע"נ סימן טיכס וגפו גמנהנס 

 . יחכ6ר וה דרך ע) ,מס!רח 6ס ויפ )מקר6 06יס
 כחרק S~rthn 6חרח רפיה עוד ?גוזר פיה הר'וי3י6
 פסש יטר פל רגו %ס ירו י5נ פ ימטול )6פ'

 עפלי 41י 5ס חפפם * b~pot רפיםפל%כפו
 ופלס ,

 )קודוס כסט %י וקון וס"ה עקדות )הס היה06
Tbהים b~tp וגה . קמנ'ס כב' וכל w)tb י סוס( , 
 טרימ)מד והל'סכ"6 סר"ן הלטר"ש סירסו ככרכ'
 V~SnD ע) הסג"מ ס)6 6)6 שקרישתו פסע)6

 nsS ק גס מ,ו' זה ושר , כעשת קרי6חוכהמליטו
 כ"ס , 6ועחיה וטו ככונן ממקד קטניו הספרפט6
 bk ושך . לספוט 16 פסמ6 פכוס טס olo*ס
 השמר ע) oh כ' מסממה עורכה 11 רשהסיחה

 המכר כו;ח ע) )5 , ממיל נטרתן לשו0הנק71וח
 סל ככימ הניואנס מסת כשנעי נורתן מזוםסיימם
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הכוזרי שלישימאמרספר74
 ולבם5ה, לריק בזה שמעשיהם הרשאה , ההקשה מן יוצא וסא"ל וציורייופת"ח

 אמר : חובה בדברי השתדלותאו
 יהורהקול נחמראוצר

 יבנ ע) לצייתו כמ י1הט כן גס וט ובקמו .כתזוכל : סטיון וקייק נולגי סוסוג מסיקם מן . ההקשה טןחיא
 1'31ת1 עילת ייעלו דמגיגס p"w מיכסיךסיעת'ס סכל רולס 6תס  וכי . ויו' יריק בזה שמעשיהםויורשה
 יכו'.  פעפיס (ptD'b יפר ייפרך פר וגי',ז3יימ  'סיסלגפלס)מי'ק'י(: ס~ססייפסורסיסס)מסיויומשרש

 הנק1דוס טמוח המ61 מקד  תנור סביה פס רירסוףשבי
 חמר דרנ5 דנם otbh)n ptbD הולס 1סנו"ל יירש r~D ספין ניקון ו!6 4331 טיפי  (PnSוהמעמיס
 שיפי מיי ויכר יהההזל?ין גנלי  ילסון מפר% יכסחו יסויט  פט%פי  גס כי פקר( רפיע  בנין or יריודופיין,
 כנךפייהו קטמו סרוסך ידרוך ושיך , פבנל  5סמ עלו יהדסיס טפות יגס  סטדימ rtbn פדבריס סני3ית

 11DD 3סם לח שין 5טר o)bn  סר3רימ ויתר . לכוס יי% קסיס סם  טריין וכין בסריייו ימעל  ושיךסל1י
 הכפי D'S' נברש יל5 סיס ל% יגיק1ר יי לי טברור נשפרו לשור פגפו %ליס סר'  סגלי% כפרוקם סתורכפר
 ניקור 3לי לקרוי 3קי5יס לסיוסס 4וס יריכיס סיו לי כי סגו41ז, nDD שנטי ויפי וכיססנכרן

~e'DDDI %פתי וקנך טפש כשסר ירפר גסחפיח סעגין ופיכח ויפקס גיטסקס מעגין סעפרח 3פקומורק 
 !קרול ידעו ההלג) טמכמ עד זור, 6הל דור  הן סגדילס, כנסס לינסי פסרוס  oth")l ו:15"לסגני5ים,

 הנמרט התשח 6מל עד זה וכמטך , הסקודוח טנוסיו קורס (tSID העגין היה וכן . וכו' ופעמים ניקוי3)י
 הקורט  לסין סיס יסלשס ומקז , טני כיח הלכן 6הר fSn טנח טהי6 )')ירה חחקט"ס שטיס ג' טנחטהור
 נמקרo'b'p~t 6 נזו)יס מכת'ס והיו , מעו"ף ה'6 טגריס b(G' והם , סתסורח כע)' ,מן עד והסורס4ך
 )הנח נס' כהב ר6ב"ע ושן . וכו' סתדקדק יונה רכי ע)יהס העיר כקטל וכו' היהודים ט5ר תכ) )מוןסמי
 oinot . %ע , מניקוד כ) קכ%ו ומהט התמורה eh' היו תהם כי העיקר והס סכריני הכתי מנהג כן ,ו%

 ;העיל רק כצוחי )6 6ני כי , מעמר DSnt קורר כסו ויתש תקומו 6ן )ו ירך דגריס ם, פרטן ע))עמיל
 פס ססי5 3פקיס פדכריו  פפך מש ta'ib  כן נס יל~ס . הישירו על  hD(w הסטר גכ,נת המועי) ע3כב))

 ספ5ק שכרון ליי טס bs1  לבדם הספ"ל וסלפי מרס"פ סקפ"ן סייר טפר  (OD  גתן DDD  פפי לטיס%3ר
 ספסירס בעלי כי פלוסי ל3ר וי שף . לשפר כתיב  סתכרים ונרי יהר יסיר . פפיו סו% ריס דבר ל5כי
 ,שגי"ל קין,  כן גס לניר"י טסר15  דסייי יססנו"לן מליריי  ובבללם ולשמ"פ לסין רק לליוחס סריס יר%15
 ליי1רס יקר% דכייוו יסרס( לסרייס ביגיימ פפי סכרלו  סר5טייימ ספדסדקימ וכסביו שס"ס, יןנס
 נ1לרו ל5 כגיתם ס5ר S~b  סין, יס"פ ולזים גחלן מס"ה pp nbrS1', קפ"ן וליס גריל, יפ"ןס,שס
 l'eDn ו)נ' ו)טו"6 ף ו!קנון אי ו)טורק אי 1)חו)ס מי )מיוצק קרצו רק , וקענה גדומה התמרה 3כליטמע
tb3?ומל אי הד תיקי כ"6 במסורת 63תרס והמט) . ג' נתקמר קניוה כ)והוח יחקיר כקמר , מהריס ממות 
 כ"ז וכן . סולק וחד מו"ס הד 6מרו bst , יעקג כיח היתור והד )יח , 6ני Dtn)b חיתר היתור כמו%י
 והמסה6וח . היריק דכהיכין לתרו 1)6 , )'ה שיי )יח ייי, כגון דכותיס )יה מד וג) י' דכחיביןתעין
 כדי כן טכחכ ססוטל סתמכמוח לק המסורת כערי מרסין w'h סורקן 16 היריק 16 הוכנס גהססגמ61
 . ו,%ח"מ IHDPS טקר6ו כתו טמוח )הן קר6ו )6 )מה כסעס 6ודיעך ועחס . המסורח הכין ססו6)סר6וח
 גטמות והסמיקו , שי א' אי והיו"ד הויו ר") , התסך 16חיוח סימן ,הן  יפ ה6מר1ח טההנועוח ,סיתה
 טפוח )הן )1ך61 היסרכו המטך 16ח )הן טלין וססח"ה ר,קמ"ן "כ) 6הריס, סתות )הן tb~p 1)6ואלו

 , טירם כסרק טכי6רחי כמו , ר.רוכ ען עמסך 6וחי~ח )מן ט6ין קען ופת"מ קפן הקמ"ן וכן ,תיומויס
 עמותן 6ת יטט מהריס otplpln ג14 ולח"כ , קמן ועח"ה קען קמ"ן טהן תיוהויס סתות )הן הרפולפיכך
 סיר  סל עשת 6נ) , גט,ה %ס דעת הסכים 6)ה ונקעת , סם") קען n~nDSt , )?"י iDP )קת"ןונך16
  וגן  t~thSn, לו טיירה 1יכ , פילבל שי לנקווה סקורי ים יטיס,  כלס דעס פליתן מסייס ל%מאיריס
 ו)O~tDbiD , 6, אי )נקודח oth~lp ה6טכמיס ושהנו . עיט )נלון וטוענו יכסיותו, כתלה כמו רם"', !וקר6
 ו5גחגו טור"ק, )ו קוקו 6ך , כ! )ו טקטקו ,הנקדנים המדקזשט סטרי ככ) 5ין כי , הונ6ווהו משןייעמי
  oan, קכ,ן )ו tblpn והעיקל , קכון 16 נקודוה טקט )ו קורין והמדקדק'ס מ' ))קודח טוקטקלוריג
 גירגס רשב"פ 4 סל5 וכן סגר, לי  טוירייס ייט הירח, לי סריי מי ייידוס  פופ. סבין  לו טקגויסוש

 עם ססי5 ישיחו  סגל, לו טקסיו  טיש יי"ר בלש יייש ויל קימו  ?oDur  פל יפיר'ס כייי וכרוי  iiep ט3ר ולכיריי גר1ל סבר להיר"ק קר5 מכוזרי 1סהכס . פר3  כלסין  כן נקרש טסו5 וכהבסקומוח
iiep' 

 קרצו
 כתו . וט' לריק בנה ושמעשיהם  דעזראה ט': סיפן נטיי יי פל וירי סדת ג3ר פ'צ. ,  enoסירק
 ופינעיס פשחקיס ובפפסי  יר5יסי מהכמש רו3 , וו", גהקזמהו ס6סויי כדרר עניגס חננים רסיסטסיו
 כי סרטי%ס למשרי יכריין  ספלין ספגס לפי  יפיילמ ויר5ג"פ ן  לסיסריס ר,פעיסס ימס מהסיסוי.ניס
 מבמיס חמרו סיכה , 6תר , הסה המהכי!יס הקטים וכנכס , 11 וכנגה הטקיף 1!6 , תנור ח תכ)  פסס)6

 : %"כ ; סוסריס סקר DD עטם )סקר הנה 6כן 6הפ ס' אגורס6נהפ
אבל
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 75 לח הכוזרי שלישימאטרמפר

 אבל הכפיי אמרלב
 )ג""

 שלא התורה שמירת עם חובה, בדבר השתדלות הוא(
 הנקלד מקביעות נראה כי , המופלאה החכמה עם , לשנותה דרךיהיה

 , פנים בשום חבטתנו סערך איננה נעזרת, מחכמה אלא יהיה שלא סדרוהפעמים
 יתכן ולא , רצוי מיחיד או רצוים מרבים אלא ההמון אצל מקובל שיהיה יתכןולא

 שאיננו החכם כי , האלהי בענין נעזר או נביא יהיה אם אלא טיתיד ההמוןשיקבל
נעזר

 יהודהקל
 עם הוגה ברבר השתדלות אבללננ

 otStn Sb ר") התורה.שסירת
 , מהורס סמורה עג'ן 5)'ו ונמסך htnoסכטחד)ות
S",th1דרך יהיה שלא וף6 . )הרס מ"ג מסורת 

 מורק יסוד סטר כחה)ה ר"ב"ע כחב וכן .לשנותה
 , תמסורות כעגי )טעומה סיר ים גי שמח .11")
 הורח עמת כעצורת כי העיר, תמוה כסמריסיס
 , ומגרעה חוסטח 3)י מתכונתה ע) הקודם וסטריס'
 סקדס ממזקיק o')h סר' וכרי 3וס ויידקו .ע"כ
 6סר סמס1רה כע)' )1)6 כי 63מרו , 3קויתהוכרו

 היררס יאה כ3ל עמךס, ע) ולמקרץ סה1רסהעמידו
 , תרוח כסחי החורהוגעלית

"(1 
 שריס סי' ג'ו

 קרס כלסר , ירי מסגימיס ססי1 המקרץ כלייגב)
 שיים :תה התה ה)" . כמהכריס סטרי)ס6ר

 תכמס 1:ט!,ג , 1;1' 6ונק)1ס גהרגוס נמשווהי)וטיס
TDסר התעלס סהר קמרו" lrL' 6י שסורח 3ע)י 

 נב) נד כטוס לנוי 16 הקוף טיט1) 6ו סנט)קטטר
'1bD6ח1רס סייג מסורח 15") )מנס 1)6 , סמקר( , 
 ג)')ות מטהר ילכו ען מלכו 6יט טסוק ע) פרטווכן
 , 3ג)1ת פורס פסחכם ס)6 וכממניס המסורח6!ו

 נהמראוצר
 ממו"נ )י ה)')ס . חובה ברבד השתרלות "ש אבללב

 יהורס 1;) , וסגרם ה1ג ,ס סג) 'דשי ג'כוס,
 דרך יהיה שלא : וסע;מיס וסועד סמ;1רח עיי,תמרח

 זיך טיס נמו , 016 גטם סטרי גס שתו) 6'6 .לשנוהה
 יתמגרו )שמקס מסטהקס יוגו גער סמן גנר1גסכסריס
 גג כי , אפסד מן :ומרת כנוסורס 161)ס , רכוסכגוססות
osn15 גמם גמסורס טיס ומסו ס;)) מן :יו,06 ,קנוס 
 ג,יווף . הנפלאה ההכמה עם : גן גח1גס סי6שמיס
 סייע ממוות ס) וט ומיון 61ין , גוס ט.: סו~6סממגמת
 : ג)) ),ס ט1)י סמסגימס גיס נקודם שימן גק'יהמוגף
 ר61יס "6וו סמדר . נעזרת טחכסה אלא 'היה שלאספר

 , כקוזט רוה טור )ו)5 1,6"'מ משמס 6';1 וגטעמיסגוקוי
1rh)tאצל מקותל שיהיה יהכן ולא : גוס טיטוי.מגמס וסוקרי סעסמ'ס מן)'6ו0 ;' גסימן ממגר סריך t]Dfin . 
 סקודה, י"מ מפויח רק 6',1 וט ג, טורס מס ומלגזר')
 טסיו 16 סדני מוגם היגריס 1hic ט)1)6 , כן ווהןסיין

 ג' , וט )קג) שמפיס סמון סע )6 מכי' יג'ס 5!)מק,ג)'ס
 . רצוים טרפים אלא : ע)'סס מדה וגר תקגיס לנססכמכן
 טלומ וב) מכס, ווהס שריוח "רום ט)ן,יסט הרגיםמן

 מרגיס גן נס קאו טרגים 161חן , 1ג1' סימוו ,ומססגרי1ח
מז

~'DID 
 כי : סקוז( גרום . האלהי בענין נעזר או :

 )6 ג)גז מכס סיחור m~h ימס ט6ס . נעזר שאיננוהחכם
 יחנן. סין סמסורח טבעני טגחכ חס )סמוע 1קר1כ .ע"כ

 מלכון !מנול וכקיט סימנית ו!עט1ח Sb olhlno )קלכ rlb",n מי סיור ועוד , דור 5מר דור 1)")טי0)מ16ת
 כנסח קנסי ע)ץ:ס סססכיתו מס ע) יגרע ו!6 'וסיף ס)" כחנקי 5ך , נידו סרסוח מממורח עגיניס 15ממקוה
 63 גס , י6)ס וכזומר כמורס nlnlfiD1 טחומוח וקעמח גדו!וח וכ16חיוח וככחיכ וכקר' והסרט 3מ,6'סיגי1,:
 וסוף . וכו' סימניס נסס ונטנו הס סמוו כמקוח וסגותי וססעמיס סגק1דוח כענין סמסורח נעטי זכרייכמיס
 קרב כסרט כרז"ק סוכירו , ו5כ)ס b((o סמכ1נס סססר ל6ט ע) ממסורס כענין אכוה כהר נחןדבר

~Vp1 סחורם כ) כי 5מת ס) קכ)ס כידינו יס , ממורס מירוט כסק7מת קחכ וסרמכ"ן . ע"מ סימן כסני 6)ימוכרו 
 כר6טיח סטסוק כי מט) דרך תהט1כ כצ'לו , 6מר כענין )סתות מסמ!קוח קסחיכוח , Otr)po מן כמומיוכלס
 . ממוח ס) ונימטריוחיסן נרוסיסן מלכד כן סהורס וכ) , וכיומם טיח 673 כגון , "מרוח )הידוחיחמוק
 ג"ירוסיו רה"י כהכוככר

 כגמרני
 , 1יס ויכל ויסע o'pleb כנ, סו5 ענין (or~b ע"3 ס) סנדו) כטס ענין

 1)6 מאס b~Db D'hn למרו פד וכו', טסו) נמסר 16 כמא 6מה 53וח 3ו הטעה הורס ספל והומסני
 וסמקר6 סחורס כב) הסר וכי מ)6 כן )מנוח סמקר6 גדופי פסניt')DO 6 ו,ס , כמהסכם העורס כב'נפריד
 כחורם 3ססל lh~p'l מפסוק בקמרו כמו , כוס טססהד) סנכי6 סטופר עורק עד כמסורח סטריתולמגל
 6כ) קמרו עם OIDD נקמר . הטופלאה החכמה Dy : ע"כ , 3מקר6 ויכי;ו סג) וטות מטוכסס5)סיס
 נראה כי קמלו וסו . 3ס מסמס ה' כרוה 6טל סמוט,6ס הגסס ע0 סטחד)וחס וט טסית 1סכווססטהז!וח,
 הקו7פ רומ )מלרנת נוס כיון . נעזרת סחכמה אלא יהיה NSW סדר והטעמים הנקורפקביעות

 ויורווח טיניעסו אסי עור )6'ס סיקס כקמרו מ"ת ט' כסני במורס כאון , ~(obu ממושגח !מטסאיה
 15 נ3י6 יהיה eb 6)" נקמרו כסמוך )טונו יונס וכן .וכו'

~rp) 
 ספח האייס כמ ופנס . וכו' הסכי כענין

 פסח כססי גמ!6ח מסיחת כמו נע,רח הכמס כ)ח' סי1ה1 פטר 6י כי , מסדר פ1כ ע) ועכזטווה
 הויקוד ענין כל16חגו כי ונס , טחים ע, הו)גח רסיס עוז פסיף יתכן'וגו'. ולא : ;5מ1לסג17)ה
 טמרנו ונגר , רצוים טרשים 11 קכ)ס פיחס 06 ימס )6 אומס, מקוג) 1filtr עולס ע0ושתעמיס
 כי י!ו"ר )6 ונס , רצוי מיחיד טסיהם 16 . כלסכמה כמוחס ע) יעטר ג6 כי 11)ה1 ונמק!מוח נ"לפימן
 שאיננו החכם כי : מקט עורו )ו יס)מ 6טר עגיו רומו 6ח ס' יחן כי , נעזר או נביא כסיועו04
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הכוזרי שלישימאמרמפר8ז
 : כטעשהו שיעשה בחכמתו לו קרוב שהוא מי פועןנעזר

 כי שיהרה סי וכל , בה חייבין והקראים אנחנו הקבלה כן אם החבר אמרלג
 : משה תורת נקראת היא תזאת התכונה על הנמצאת הזאתהתורה

 אינם שליטה התורה שמצאו אחר אבל , הקראים אומרים כן הנזורי אמרלד
 : הקבלה אלצריכים

 כטה אל בו ובדבור במלותיו הצרכנו הפשומ משה ספר זה והנה החבר אמר4
 , וממסורת , ומפסוק , וטמעם , טנקוד( )נ") הנקוף "מן , הקבלה טןכתות

על
 נהמראוצר

 : גמכמס מופלג טיסים 6ף מוט ענין ממל סימון שקיתויפגן
Ivtmנמעשהו שיעשה בחכמתו לו קרוב שהוא סי . 
 מגז) ~Vfi מקמר (ס גמ1 מגס ט5';1 6ע'ן ס6מרסמגס
 p'p' סטני סוס ההגס , ונמעט 3רנ יקגי,יסס

 )ו ס6ף עפיו
 : סחורת גדין' ), )מוט "'ט דגרוגמס1ר1ח גנקוי מהלוקח otr טחן י51יס שנהוו . ג(ס fn(of7יימתק 'מלע 1)6 5חר, טפין 5) מדגר אסג ד11ס וס61 גמ1סו)גג

 מכס 6ןי (ממו יחגר מפיק סתס. . הקבלה כן אם*
 סקג)ס 1)br(b סקג)כ מגלעדי ט6'6 סמררי6ת

 lp)o(~ כחררי מן ג1ר,ס ט) מפס פוס י1דעיס 6116י1
 גלי

 ע5 : גקג!ס סידו ט'ג מס גס 1סקר5יס , וטטמיס)קוד
 מטס )נו מסרס סכן ועעמיפ נצווות נקי . הואתהתכונה

 : עאסרכינו
 ההורח שמצאו אחר : וסעסמיס ס,קוי קג)ת6, ,ייגס "סח1יס מרייס סס 15 . הקראים אומר.ם כןלד

 גנקויופ גייס טעימה געת סתורן יעחס טלפי 8מר .שליסה
 )כ)1ס ט1ד 1ריגיס סיין 15מריס , )סס סמק1ג) גפיוטסמיס

 : יירש) חנמ' ניד "סר גסס ודרסה "סחורת ממדות,
 מס גב' . 1;ו' הוצרכנו סשה תורת סטר זה והנהלוק

 ollno לסרי טי5מרו סקר6יס גער סגוריכסטן
 סקג)ו )קנסם עוד נין וקין נוית נקרן מוכהת )פוססטממס
 ר61יס 6;1 ונ;ק1דוחיו סמכות גקרי5ה ספטוע סיטר מן ,מו')
 : )קג!ס ,ריגין 6,ו וסטני וטטמיס ,קוד גי' פס1עס ;הדסטגן

 כדי . בו וברבור : נקר6וח 13 סמ)וס 'ימיו 6יך .במלותיו
 . מקבלה כתות naa אל : וסיפק כהגוי סזגוריס)קרוץ
 סוייד: יטיס גינד הנקוד. טן : מקג)ס רגוח מדרנוח 6!נקומר
 6יך ומפסוק. : ס,ג';ס ט" נעטס מדגור 'סיס ג'ני .וממעם

)יפסיק

 יהורהק%
 , רכ טקס) tDI'r מולח תגס וגק . וט' מועןנעזר
 טהחכו)וס 63מל1 מ"ט סימן כרנגון ממכרכרכר

nlnsne5( סוכל כמו חמס מטני כממקר יעמדו 
 . ומוסיף הולך PP~rnn כוהה ס6)הי והסגין ,המעייף
 ירמיס מקמר כ"6 סימן המטל כהחיתה ט3י6רוכמו
 ל") , 11SD'l טקו7תס כעת חעחועיס מעטה כמסה3)

 : השוייף גזנר יהד ע)'הס וחהטכ חפק7ס,ט6ס
 טסוקךפ תכריס מכם . וט' הקבלה כן אםק"ג

 יפקע l~tsp )קע , סוס חד כ"עמסימן
 וסברס הצי) , כקמה )פדות סקר5יס שיגיסטעג"פ
 (Stp כחי nbro סתטנס ע) %6)1 סנמ)5תס61ת

a'nDDI6סח6ל וט ע) כן כי , מטס ח1רח נקררה סי 
 ספעמיס הגנת כי )האוח מוגרהיס כוסטיפס מי כ) עם גסס , יטרף) )כגי הורהו 5טר עטההגיס

 מס ככ) מסינ' Osip כ,ג3וה היו כמנרוחוסנקוי1ה
 : מנס עד סססור זס עלמנמסך

 ר"3 . וכו' אחר אבל הקראים שמרים כןלד
 קנסו 6פס 7כרח 6"ר ס61ח סקכ)סענין

the'סהיס כמס סוס כי ירקו, )6 וגלו סקר6יס 
 )6 סכ)עדיסס וסטעמיס הניקוז כענין 16יוהנורך
 עכור , מוסח נימה קרעה )קרוץ )טחי 6ח 6יטירים
 ההורס 1ססר l'hlo כקכ)ה )ס171ח ססכרמיכייס
 גמדוגר. oto טטוע יטרף, 3ני )סני מפס טס6טר
ostbועעמ'ס כנקויוחיס סלמס סח1רס סמ161 6מר 
 )סס 5ין , טוטרגו סירך ע) סעניניס יטרמו כסס6טר

 ושמחס 1כיוגס ע) והי6 , מסיי הורס מטס קכ) מעם עט1הו כגר 6טר 6ח התלך סחרי bJfn הידס ODגי
 )עטהפ ידך )5) כסיות טוב hb עניגיס הרכות יגעת וככל , סקכ!ס י3ר כס )סגנים ')מלנו סכרם טס וקיןגכר5ח
 כקותל מ,הס sp הקרקס מיפת "רמס כקטל המקך )י;6' פנטיר6 3ן עטור )מקמר רומס זה וסרי . תססכמעם
 מסמס כרוכה הרי סטיכו עריס חה6 מס ח1רס סמלך יו6' גטס6!סו , ס"ס סי' פגרנו ונכור הקומר( פ')קרוסין
 סיהיו מוה)סת כג,ירס התל ,ה 5מר )6 סן5ס % 161)0 . ע"כ ,' ויצמוד יג6 לשד הרופה כ3 גויתכקרן

 י3סי' , ליס סי' סיף 1ס נידור על D,kbrt סמדר טסרי , המסורת  וססעהיס  הנקודות r,,jp ע) D')tlDהקר6יס
  ורקרוקו, מהטופ מסלתות ob יי זס  סיין  למרסי ffn( פסיפס. 5תו ידע ל5 כי 3ססו3ש ספל יוררלז

 טי5מיפ סטור פל ימויינו )% סרי , סקרי5ס ענין קנלח עי יע)הך גפקנח סקר6יס סיודי יו)מ כקותל1)עסס
 : למור יכריס ט) מטמטוחן וענין  נהור י.ר.,רי5ס סגין כי , דכריס טל 3י5ירס ע)כקכ)ס

 א סיסים %ס . נרסחי ייפמיר bb~1 תגיס  כסני כמד . וכו' ]סר הנס וט . נו' ספר וה  פצהלה
 1)6 ומגילם  סמ1כיס טס )ר,כתג ר6ויס וסיו , )"נ סימן סקיומיס דגריס עס משרסחמדח

 . סספיריס גסחטך טרנס המיק  כ,ו נוסרח סו6"1 16 , ו' סימן 3ר5סון 3י6רנו 6כר הזרך ע) המרך,הלסיקו
 יימס זס  סיסיס ג"ס , כ6מ1ר דין כע) מסועה וכמעמיס כ;קודוח מכופר סק3)ס  ,ורך פקס נוגחול

 כ"ח סיפן )מטלס מהת . בו וברבו במלותיו : יס מיי ורמוס פרס פקרן ירוכס כי , ופירוסיסר,סוןס
 וטססורת. ומפסוק וטמעם טנקור הקבלה סו כתות כטה אל : כהגיריס כן ויתל גפיים גן%פר

קרל
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 77 לם הפזרי שלישי מאמרמפר

 . המלות מן רחב הענין כי , ופירושיו בעניניו צריכים אנו וכמה כמה אחתעל
 העם נסתפק לא הדמיון, על חדשים רשש לכם הזה החדש להם אמר כששרהתראה
 שברחם עם שתיו הכשדים חדשי שו , ביניהם שהיו המצרים חדשי לומר רצהאם

 יהודהקול
 ועימס מיגים ר") , הקננה כחות 6)1 6רנעחקי6
 ה6רגעס והם , )מעקה כמוזכר )קכ)ה נרימס ,טונים
 הקפ %ר ע) ההטוב ומס כקמרו ל'" סימןטופר
 3פעמיס ובח"כ כנקוד ושמ"ג ההר נפסוקיסספקכם
fnhכי . המלות מן רהב הענין כי : כמפרוח 
 3ע)' ומטטט'ס 3מק'ס 'ונכלו יג!וח הריקח*שני

~1DOD
 , הקר 6'ן ומחטפיה החורה ערגי )רמ3 6כן

 הרבש"ע Don(,h וכמו . סקכ)ס )1)6 ההורהמ"ח כפירוטי רכל יעף 5ת )עוח 73עח בגו ער3 וסומי
 , כסני שלך סחורה )סירוס גהק7מהו ו0 ע)הנטיס
 נכשו וסר "ח)ה~) וט (OP )0' מהמה למס סםכי
 וכמו . כמטטע ה' מועזי )טמירה המזם מזוטענין
ocunטגיהס )הקהות )ו ר6טיח ר6ה גי ככרן מחכר 
 החרש להם כאשראמר 11"6התראה . ;orכענין
 )הס 6תל טכ%ר חהס31 ס6ס רע . וגו' לכםהזה
 כס היתק וסחחותס ר,סחותס 0מוט)6ח הצחסמבה
 )כקם עניוס ע) נסה"קו hS , 3י16ל ס,ריכותמלמנוה
 6'ן , ויקזוקיה סלעיה סירוס' עי וח3ונס זעהמטיו
 נוחס )כס נט" 6'ך כן ו!ו)6 , ו6ח )זעח טכקסוספק

 נפיי, למסי 1tb)D ריי  השסי טהסכששמכמה
 "ירס ,6 תטה סנה , טרע0 5ל נ5 פ' סר5כ"פכדגר
 )6 ו6ס , וסמדסיס מטניס נקבע 6יך כהורס)11
 גרטיס חמס מוס פחת": 11 )עפ0. מס %יכגמ61
 6מד כ76ס bwn המפורע נגעי כ) ייני שירט5יך

 יסרק) סכן י.תועד'ס רנר והגינו , ומן 3ג) יפמודו!"
 ממן 6כי!מ ע! כרח יט , שן 3כי !טמרתהיביס
 ע) סמך "ס שנס . סכטוריס יום וכי"ח וע)לפסה
 ה6מ1עי המהלך כפי סו6 06 )פרט )ו סיסהמולך

בשור
 נחמדאוצר

 ר') . המלות מן רחב העגין כי : סגח~גיסגורני וסטרי סטוע לסרט . ובפיררשיו בעניניו : כפפןוששיק
 גתי סנ0 וזפ . סת)ס תסטי 6רוג0 יותר 0י6טגתשמ מגווי

 נקרי% )קג)ס פ,יכפ סנר , 5מו גמלי ניי מגס) )6גסוו0
 4ףסץ ס6פ ו;'ם , 6מו להיי 6,1 6מ1 ~הלב ססי6סמ)ס
 גש 16 %סר )גו1 6% 06 סוס, סנטו) y,D פסלינקך
 נטר זג) )6 15 יוקל נדי 15 6ש מ"ג ו6ס , 6שו0ס%י)ס
 אעשר כששר התראת : Yw )מזר( 5ך נכמס מיס"% )כי64 63 )6 ניי ט6מל וסגסוג , ")ג גג) )ג")לסור
 יריש פ1161 6ז ור06 נ61 ר') . 1ג1' הוה "רלרשלהם
 , סמוטייס קגיטוח 5100 גוס וווין מו"נ, נסנין סקנסס.גר'
 גיס סריס יו0'; וגפרם ממן 11D'ht גמורם ניוחס סנטססס
 ש סחורם סתגס !5 ועילו , ג'יפ ס%~לוח סמ)6גוחמקנז
 6ע וג.,ד סוס סנעדט ס61 מס )11 גי5יס )6 6יןסקג)ס
 סזטופ "רגו פ6"י , ot)w1 ממדמים וק~געיסמסגין

 ר"ל . הימיון על : פגועו טד טפט פמויח גיסו0מויגיס
 : נחמס גסירו0 נחנקי ט)6 ממס קוס יסזומס וט דוךט)
 גכו,,ריס כקר5,6!5גי6 מגמת גינוי ווזע נגר .הטצרים חדשי : כפס וסמוק ט)6 מה,-6ס ר') . העם נסתפקלא
 חיט ג) גטנס הוחס י"ג ~טוטין י"ס טס'ס ס(ו0 מפיסזיו

 ההוזם גסס 6חי מוסיפים ס,ו ימים וחע(ס , יום:)סיס
 ו0חח)פ , טרמם נפו' 6)1 ,מיס ממטס ימוניס מכסססיב
 : טבע( )ר') ~tlhuu )מדם ושריס ג((0 רסס סיס0שס
 )ר') 60(ירי גתו משגיס ט0ין נרכס . הכשדים חדשיאו

 רופס ויון ויגיפ, יוס טס'0 למליי טטנח לפרו גי%6ר(,
 וסגרט;י'ן סי,סי'ן נו מווין סיום )נטוו יו)י116'ס )ננסממט

 וגן , יוס ג'ט סריס ד' וגג) יגס ג'מ סו6 סטגר5וימוזם מלני , מ)'6 וח"ד סי' 6מי , מיטיס )יצג וסמוק ,וסיויס(
 co(~ טמחמי)יו מלגז %טיי',מו(גין

 )ר? 11hD7h נחווט
חגרי

 והד ריר גכ) 3"ד קרינות פ) סמך גי )6וח ו,0 "מרו עד , 1כ1' התלוח כנגד טסו6 ר.6מח מולד גטי16
 טרפיסס ע) ~D lSbnt(b ניעת היעלה gffs מיתן tlnhS דומה ככלן דגרו וסנס . ע"כ , וכו' כידם קכ)סומיתה

 סכיסס . יכו' הכשדים חרשי או עיניהם ויהיו המצרים חדשי טימר מס וע) . וגו'ומה)קוחס
 החמכרוחס כי וכיקר . גקירוכ יוס ~ס!יסיח יוס ועטריס טוכעס סס , כעגתה הגקודס 6) סוסה עדסמויות Sb1 כנגד סידוע0 נגקודס כגפנך סימנס מהיך כי סס ~D'iO 0נוכלח, כטרסה הר36"ע טגמכ מס)רקוח
 יוס מרייפיח יקרוג יתרס ונטפיס , סהקוסוח ברגע ותני י.תו!'ד 510 כי , )כוו )ממט היnnbs 6ססנס כי גיאל ועוד . יטל5ן מח!ק' n(otp וע"נ טעם ידוח וטחי ומגי יוס כזפ סוף עד יסים )6 הלמטעס
 וסטין , 0נס נקלט or וטכעכול , כחה)ס 6ס)ס טס מיס 6טר המקוס 6) טרח פעם סוגו עד ג,ג)ויסוכ
 וע) , ס)גנ0 !6ור btO מהדוס דגר רק , כ!) כו יחהדט )6 כי , ג)) מזם )סמם "ין כקטר ג)) טגס))3גה
 "למיס טיס ורפו סמתס טוח sb קרוגס העמיס סטנה גענול כי סס וסוייט וא'. ירח גס הדח נקרםכן

 הדס מימות קרוג טהו6 מעכול הדח מקק !ג) וקראו י'כ ע) הסנה יחי הסקו , סממם 3טנח הנכנסחתמדח
 מועד יטתנס סנה וכי סיפנה טנוח טנוחיסס כן טחו כן su , יוס י"6 רק התסטריס סנ' 3ין 6'ן כי ,"or קרוב יומר מרכון מ161 )6 , סממה 3טנח ים מרט '"כ כי ור16 , ס)כנס רקוח תפי) סמדט וחמ)חשכגס חוטי כימי ח)ויס סמועזיסס כעכור היטמע6)יס גס . סח~)דוח כדרך פינס מ0ס הסכתה ואח ,הבכנה
 . lnn(f'p ov פייס 5)0 כי , לנכנס טנוח )"י הס המס טחת )"נ טיהע עד , יו0 י"6 6מורגיחפסחם
 eb bS וסנס , ,ס' טסם ועחיח ה"כיכ חוט 6ח סמור "תר ק' , כמ~עדס רועדיו )סתור כהורתו ,וסוהסס
 ס6סיף הנ ומכוח הק!יר מג הסנועוח הנ קר6 וככס שיו, מסמוך גמדט פסה נעסה ההזם להגי 6כי3ימ61
 והנס . סכות וככס הנכנס vTn כמני רק nDD נעסה ס)" ס6מר ור"יגו , כ6כיכ חקוים ושנסיף סקנירמ
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