
 י13 מסהכוזרי שלישימאמרמפר
 , מפורסם דגרו , פרחיה בן יהושע אחריו . מותו יום עד מנעוריו עון לו ידעושלא

 . וחבריהם שטח בן ושמעון שבאי בן יהודה ואחריו . בדורו היה הארבליונתאי
 ינאי עם לחכמים שאירע סח בעבור הקראים(, )ג"6 "הקראות דעת התחילהובימיהם
 שאסר החכמים מן אחד אליו ורמז , חללה שהיא חשודה אמו והיתה כהן והיההמלך
 1 אהרן של לזרעו כהונה כתר והנח טלכות כתר ]לך[ )לכם( רב הסלך ינאי ,לו

 יהודהקול
 טפורסם דברו : כככה1נה הסין )היוש , עוןלו
 : טחה יעויין , הריעד כקג)ח חלו הו63 .וסף

 . 1ט' ינאי עם לחכמים שאירע מהבעבור
 מעטה הנב סעו.( )וף הבמר פרק קי1סיןנמסכת
 מסמ1נ6י( 3יח ט) הכהגית מן ה.ה )6"ר המזךנינתי
 סס 1כ3ט מסוה( מס )סירוס סנתינר ככוה)'חסה)ך
 ט"מ , גדוף נתמה סמם היה ולחלחו , כרכיתטניס
 lh(!ot היו 135הינ1 )הס 51מר יסר") הכתי ,כ)וקרץ

o~nlSn'טהיו נ,מן מקח( הקוטרית מוסנן ירקוה שי 
1'P?D"מן 05133 ענ,יס מהיו שי' המקדט כג'ין 
 )סי' )"13היו1 ,כר מעמיס"כ) 5נ1 5ף , הגוין( 3מ)5כח )ה5111 כריכית 1הי1סנפה

~rnc 
 )הו17ח ותעורר

 מרומית והעד . העטירהו1( "סר נרכש ע) יה'קטניו
 )ן 6מד 076 סס היה . וזכרו ,ה3 ס) ט,הגוהע)
 ")עור ויגמר , סמו טוטיר5 3ן 61)עוו' וכבע) רע)כ
 שי' כניך פר1טיס טן )03 הבך ,ינ"' סנסיר6גן

eth)tn16חך o)thl עטה ומה . 3ה))החך( סממית" 
 טלין 13ין )ך הק0 . ד3ר( ס) 5מחח1 )הכיר)סי'
 והיה כיה 7כחי3 מזמך ע) סף71ס )יו הן שי'עיניך
 עג71ה נטעת ט,6 הנהר כן וע) , המיל מ)ה1ע)

 , הרמזרן )סירוס יע1ה1 כדין ס," "ו , ר"ח)טירת
 וחסים 3ו pipnn ה' )כ13ד רנ)יה0 ע) יקומווה0
 כנין )הס הקים . "ודוחיך( ע) )גס "ח )לינקונרמץ
 סס היה , עיניסכין

'pr 
 סמו, נריד5 כן 1יהויס 5הז

 )ך רב המ)ך ינאי , )יאי גליד" 3ן יה71הואמר
 סהיו . להרן ס) !,רעו כהונה כהר הגם מנכוחכהר

 היו ההפרוסים מכי' כמודעים וככיח 6תושמריס
 otunl המ71עיח כהר געית שמו ע)י1"ומריס
nS,ebיטרק) שכמי  ויגעו נמש 1!6סיכר 1ינ1קס . ה))( ה51 1נמ,5 36י1 ווט5ה )כהונה ODf3 ',מכעס )ט 
 3ן לעור 1'6מר . המ)ך(ע)יהס

 המ)ך )ישי סוטיר"
 דינך be כך וכע מלך סו5 5הס הרפהל  טופיול4 רעיי )שי' דייו סיט ק'  טליסר5ל הרייס המקך'נ6י
 . הרנ0( )סי' ר1מסס )עשי שמע "הה 06 ."עסה ומה . מסט( הנקם ס)5 ר16י of ה05 גהמיהה)פי'
 הורס עחירס 3ה וס)5 )ל" ט!'ס הס5 מסויערס

 ירולס  כל ריס גירן ופייחם כרולס סרי .סתסחית(
 ספלים כל גי  וטסוכיס יועיל סי'  ויצפיד יב5ללפיד
 כן מרקס תיל צמק גר נחתן ר3  5תר שפכת(.%
 ' חורה חיומ יה)") סגע"ט( כהורה עפר )גי'מינח

ויעצוהו
 נחסדאוצר

 )ט'ו:( נתמ1רס . וגו' מנעוריו עון לו ירעו שלאמפגי
 ס6"ג1)וח, גטנו '1מ1ן גן וייכף 'ועור גן יוסף מנמה DnCהון
 סור פסריס(, וגפילוס וירחץ סורס )י.רט'י ג.  טייל6יט
 פסס פיפוס ליסר5ל :ספרו 5ייוליס גל ס51 גפסו.ס,פס
 1"י)ן מגא דופי olr גהן כיס )6  'וטור לן  יויי תמספר
 סיס ל5 חפ5 סל דופי ס.ר 59 מירטיי רוסי  olc )הססיס

 ויסו'% Q(GO פ9י' ופח .  לישראל(  פרנכיס יפפיוג,טיוליפ
 חסיד 161ה1 ס1ן )1 פ!15 ול5 וגריי וגו' 5תר יתס'ופפסי
 , קהוי כמיגע ") דאי 'qDI רג ומ"מ . יטור גן 'וכף"מר דוי1ח הרגם היו וסם hPlh' גר ר" 16 גנ6 גן רייכיס
 החחי), 61י)ו ומיוסף דגר גסוס כסס מהילקח סיס c(hר')

 סיחם סר6ס1נס טמה)1קח 1)סי , ~ס ט) וט )הלקההנמש
 נקע י'1( זף )"ג'נט גיו'ט ")מיס סומגין "0 סמי;סגדין
 גהג'גס גסטיגס ספיג נופ.ס יוסף וס5 סיין . לסימןסמיגה
 פגפסו.  ינספפמפ 6מל סו'י גס1ף סיס טוס ומחרן .טס
 רוסי  סוס גבס סיס )6  "מרס סיריי פפיר מפס סורקיולפי
 י)ענין ופיוטו נוה טמד1 ל5 נפס9י5 כי .נאפס  פון,רר'ל
 , גמ:מע הג) ז1סי דמטמכ1ה )ומר ים 161)י . קימיסמ,נס

 טימר מס ע) ויק , ממלוקח טון 6סי)1 טון :1ס גסס סיעט)"
 (ס ק) , "ט6 ס) י1ס' ס'י ק6 דוסי גסס ריס 61י)ןמ;6ן
 זן) , טון גן סיס ס)6 מ' נ'כ 6מ'כ מ161 :הר' גט'סהקטו
 זופ' (OO מf'hl 1"1 מכלן 1Dhr טוס גנמר6 ה'ד11וה
11'6hun ס5ר ופייס% לו פעי ל, פלל ימי, 1ס לסילו יופזרין 'ו9י ופר , גסס פי,. פפלו9י סל רוס' 5ך  גפור 
 מהפקח  ס) רויי  1,1 פיסי יום יר 4 נפ!15 ט51פווופ

)מ)"
  פללו  ס)5 ""ומר נמס ההגי ל:1ן ומ'מ . 'מיTD1 1 )ו
 יפיגליס כל ירי רז, אירי, דפקי , לי ניתץ ל5  פוןלי

 רפסספינ5 ולולא . זיפי גיס ופיק ל5 יצויר יוסי פיפפסי
 "טס'ס "נב טסהנר  עומרסייסי

 נהי
 גהמודס כו5תר v'u )ו

 גן ניסי מוחו יום טד טון )1 מלו ט)" "מד גחסיז"0
 דברו פרחיה בן יהושע : וט גע1ין גן נס סוגרינסור

 1היכ11 קיט דף היוהכין מיס 6) נתכוון 16)י .טפורסם
 שכמייי נימי סיס להר קמיו ולריס . י'מ ס'טקס
 ,יוק רקח וט 51ין , סקר5יס . הקראות יעת : 1ה))טמ6'
 .  גהן והיה : יו6, ג'ג 1ו;ך6 גרו) גסן יוסנן וסוף .המלך ינאי ap : גסמון ג,~גי נמוריס ;ופריס כיו ט1,6וגית1ס
 ידם בפיר  ייוויס 5!ל סוייט סיסי 1ס יורון יל טמפויופריס יס9 . חייה שהיא  חשורה : כרולס ייפוויפסספי
 נקנוס 1גפ)כ טמ6 ה))כ מסק ס1י סנפייפ ויפניתסעיפה.
 גסן סקס ו;טג6 , וווט olrn );ה11ס פסוען והיק)כוחי
יץ . אהר! של לזרעו : )גס1נס ה)) ו)ןס וסרי מ))ס סי66מ'1
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 189 ע הכוזרי שלישי מאמרמפר

 רק השרשים אל הפסד שיניע ואפשר , בתולדות מתחכמים בשרשיםטשתדלים
 ושמאי. הלל ומתלמידיהם , ואבטליון שמעיה היה ואחריו . מהם בכונה לאטסכלותם
 סאה והיה דוד, טזרע והוא , וענותנותו מחכמתו מפורכם שהוא מה הלל טעניןוהיה

 תלמידים שמונים אסרו מהם ובמובחרים , תלמידים אלפים כמה לו וחיו , שנהועשרים
 ראויים מהם ושלשים , עליהם שכינה שתשרה ראויים מהם שלשים , הזקן להללהיו
 רבן שכהם קטן , עוזיאל בן יונתן שכהם גדול , בינונים ועשרים , השניםלעבר

 יהודהקול
 "מד ג) 51מר , הרה דגר( ר, , "1הס הורגיההיו

 ט5עס הקג!ה ע! 1ה1!ק נהורה מפתין סה61)סיעהי
 התקונ)1ח המוח מן עומס )טע1ר 1וה ,למתיה
 כ)" "הר 1ההקו1חוהג,רוה

 הכח1כ ה:) )7הוח יכ)ו
 ומה . ע"כ , ו;1'והמקוג)

~ncc 
 עם ה3יתוסיט כ,ה

 5טר והן זר' מ135ח ס,כרנ1 )מה עמסך סו5 ,ס)7,ק,ס
 יר111 )רע הגבח כהי ס) רג)יהס כי 3פיר1טוכר

 הסודה ומכלן . ה:היס וההי,ח ה53 העלסנהכהסח
 נ' פרק גינה כלמרי יפו ע,ריה מוהר"ר קכחכ)מה
 ה,7וקיס ממסע ):בהט ה3יה1סיס :מס 71ק1ע)

 אך : התוה . 5הר ינתי!ה הוטס הכצרח3סכהטה
 כימן עז כ"ג ממימן ,ה והגולי כגר . 1ט'הקראים

 ' סימן גמ13"ר . וכו' הפסד שיגיע ואפשר :ג'

יוחנן
 נהמראוצר

 שד') וע' שגייס הייו 6) סימר נמה 5וט.נו1סמוגר,
 . בשדש.ם משתדלים : )נמיי הג6 ע"ס בנר כקןטמן

 1יס המיס מן הורה וס.ס ה:.קריס 5מ11ה )גירמה5מ,.ס
 כשתג ההויה 5) ר') . השרשים אל  CJtDI'  1eDn:סכר

 נהק7מח גימג'כ ג11;י . דוד מזרע והוא : מ'ע גי";יני
 מינן ~ההה') , הנג'5'ס כיר גה:ג1ן ג' סרק ורסיססדר
 נ:) הנפי ינ' כו6 11ה ה1:'5 'שוי ינ' ") גווגמ,'5)
 המא' 1ך1ו טגה:"'ס ה6הי1ן היה :ביר נמ)'6) 1רג'מקוס,
 משי היה דנ' ג' )כ'):( נגה1ג1מ 6מי1 וכגר . הקן)ה))
 יוהרן מנקה 7'ק רגם ונויקר5 , דוד גן SQ~)h גןשטיס
 . תלמירים אלפים כמה : נודוד הלנ כה וכחוג נירו:ליסמנ16
 : ת!מי7יו וה,מייי ה)מ,7י1 מס ה)) גיס סו:ר",סג)

 עט ההעריס 3מה הכמהו ע) הרה וטס . וכו' כה)) עונתן 075 יה5 )עלס ה"ר )':( )דף מד)יק,ן 3מהטרק
 הרתכ"ס ;חג כנר . דוד מזרע והוא : החסן מהוו 5) יוחס כט"ו ו3ה13)1ח , 3ה:5יס גההגייר ~t'hxהכ1היס
 ריי , הגטי6 ר"י ט) 3וו ר"ג , 17י מוןע היוחס וח53ר המטד ממכמי  5דט נססי סלעה גי ט"נ ורעים3הק7מה
מנסי"
 ההעמיס מן כח גכמגה סדיו הכא' ה)) ה61 . הגסיך ה)) כן ר"מ 3ן , כ,קן 3"ג ר"ל 3ן , ר"ג 3ן , ר"מ כן ,

c~lllnho(מאה והיה : 17י כן 35יט) כן טטטיה ממי והיה ה)) 3יח גקר5ה היהב 7עה1 וע Q'1tyl שנה . 
 סמהו מ5רכעס "הד זה , ט:ה ועטריס ohn כן ומטה סטרי כדף ו") קמרו וכן , 3ק3)תו הר5כ"7 העקהכך
 ולמדין טנס, מ' כמקריס היד מטס . pp,(h 1ר' ע"י, כן י1הנן 1ר3ן Iprn, 1ה)) , מסה . הס 51)1 ק"גכנ'
 5ח וסירוס , טוס מ' otnrn ולמס , סנה מ' גן מג3) ענה ה,קן ה)) . סוה מ' יסרך) "ת יטיר:ס , לוהמ'

 עסק h'r' 3ן יוהבן ר3ן . טוה מ'יסרק)
 גטרקמטי"

 מ' יטרק) "ח 1סירנס , טוה מ' הכמיס 1סמט , טנס מ'
 מס . טנה מ' יטרק) 5ח 1טירגס סנה, מ' הורה קמך חורה, ))מ1ד ההחי) סנה מ' גן עקי53 רני .סנה
 יומק רגן , מקן וה)) מסה , בסומה סמוק! , 1,ה1סע 'qD1 , 1עמרס )וי , וקהת רכקכ . ס1וח סס;1היהסאנוה
 למוס , סמענ1 )6 ה)מ'7'1 מסקי מסטר . תלכידים אלפים כמה לו והיו : ע"ג , b~tpP 1ר' ושיגן

 (S~rh ס)מיייס כסיס כ"ז )ו היו ה)מ'7'ו מח)מ'7' טה'ה עק'53 ר' סהר' , רכ מסטרם סה'ה ה'5סכרם
 6)ט כפריס בסי' טייסי הוו ר3 מיי רכון מסטרי הוו כי דייג' סגי פ' סס "תרו ועזן . 5ע"" ס'ככהותה
 5מ1ר"' כה)יסר כרס הוה ה1נ5 ר3 . רכון מ"ה המגי סייטי הוו ה1נ5 ר3 מכי . רגנן ומטחן 5)ט6)סער(
 1)ג5ן )כ5ן מק1מ1ח סכמה )הההסק )ריכיס היו כי , הח)מיייס ") 7כרי1 מטמיע'ס סתיו שטיס י"ג)סי'
 ג),מייהו ווט1י ה1נ6 377 ממה'כה5 רכנן קיימי הוו דכי , רכה הט)גס סט 11גר1 . ס1מעיס( ס) ר13י,סטטו'
 )יה קמו 3תערג5 ולמרי , ההמה( 6ת מלטי) העקה ho(p טהיה )סי' )י1מ6 )ים תסי "3קp'~o 5הוה

 ורכ ר3ה מ3י רגזן מפטרי סי סס קמרו ועוד . 6"י( ער אעגין ניכר מהיה )סי' ג3)5ה הוא ךרכממחיכה5
 ר3 מגי )ס וקמרי 35יי מכי רגון מסטרי הוו כי . יחמי 6:טטייה1 וקרו רשן מ5ה 5ר3ע טייטי ה11יוסף
 מסטל סה,ה וכ"מ . ע"כ , דיהמ' יהמי 5נטסייה1 וקרו רמן מקהן טייסי הוו 6טי רכ מני )ה ואמריסט5
 'ס פ' 3הר5 ו3מס' היטן "' כנגה נמסכה . וע' תלכידים וטמונים : יסטר )5 5סר היס כהו) ה!)3יח
 , רכינו כמסה OOtSJ סכינה טהסרה ר5וייס מהם ט!טיס 1Pfn )ה)) )ו 0יו ה)מיייס סמהיס ת"רנוח)ין
 המנר מ37רי מגרלה ו)פ' . וכו' גינ1נ"ס oon ועטרת , ;יקטע המה )הס מהעמוד ר15ייס מרסלטיס
 יטה כהס המניס מעפרי למוס כי , השנים לעבר ראויים לתמרו המה )הס טהעמ1ן מלתר 5)!1סוטות
 המס מועד יקחו וכי , מ"6 סימן טיגר:ו וגס , חטקידט 5ת יסוו ס!6 !הס יקוו ומן והק ה,מ:ים סדרע)

 1;6')ו :הנו כי7יהס 1)כגה המה והרי , ימס ע) הוק3עיס ISh 5!5 מבעריס ,הקג"ה !ו 61ין ימטירומיסריס
 גן גס יהיכ וס וכי מטויסס. כ,מךח המה 1ג"י!1 )3"ס, כ) טיהס וכרוה סהקיס 3מ5מרסיכרכו
t9Dhמדרנח )טנין )5 ככ!) סגיוה כרייה )עצן )כי דמיון , רגיו1 ;מכה ע)יהט סכ,וה מהסרה ר*יס 
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 חכמים מדות וכל והגדות והלכות ונמרא ומשנה מקרא הניח שלא , זכאי בןיוחנן
 שלא עליו ואסרו , לסדו שלא תורה, מדברי שהוא ודבר דבר וכל סופרים מדותוכל
 לא המדרש בבית ישן ולא , המדרש בבית אדם הניח ולא , מימיו חולין שיחתשה
 ולא , תפילין ובלא תורה בלא אמות ארבע הלך ולא , עראי ונינת ולא קבעשינת
 ולא , הוא אלא לתלמידיו אדם פתח ולא , ודורש יושב אלא ודומם יושב אדםמצאו
 היה וכן . הטדרש מבית לעמוד עת הניע אמר ולא , רבו מ2י שמע שלא דבראסר
 שנה ועשרים מאה היה זכאי בן יוחנן רכן וזה . אחיהו נוהג הלמידו אליעזררבי
 פרקי לו שיש הורקנוס בן אליעזר רבי ומתלמידיו . שני בית בחרבן והיה ,כרנו
 כחכמת מופלא דבר וכל והארץ הנלנלים וסדות בתכונה המפורסמים אליעזררכי

 של ישמעאל רבי והוא , גדול כהן אלישע בן ישמעאל רבי ומתלמידיו .הכוכבים
 למדרגה ראוי שהיה עד סודותיהם ירע כי , מרכבה וטעשה פנים והכרתהיכלות

 נתמדאוצר
 5מר כווגר הורקנוס נן ר'6 ס61 . תלמידו ר-א היהען
 . ונרייחות גמי1'וה סוגר מחס ר'5 1וס ס)ן1) ר'5 6101,ס
 כחס ")עודיצגי

"(( 
 ginc נן 1IU)h רני הו5 יו'7

 מאה חיה זכאי בן ר"י וזה : .נמהו ט) הנ6 ס'רט'י ;מ'"
 חיו "רק גסנסדרין ס61 וכן , ק'י( )ע,' . שנההשרים
 טרקי כפו ;)ומי . אליעזר יכי פיק, לו שיש :גווק,ן
 : ס,ס סנ17) )י'6 מיוחס ס61 "1!11 סמ:ויסס עיטורסגי

 . היכלות של ישמעאל ר' והוא : רינת ט) .ומתלט.ריו
 ל' דהר. גתנו יימטר) ר' 6מר ד'ס )ק'7( גיגמ1ח סח1ס'ס;:

 . 1גד1 1סינ' הר6ט1ן סיס ג'נ ר.' 011 , גוו 5)'סט נן'סמקי)
 הביס נן יסחט גר' מטפס ט6מר )ו'ה( מגיטין )ים י"ס1יכ
 ר' 1ה61 , סמ1רגן 5הר ס5גוריס מניה 5מן ק':1ק";וי

)hanstגן urt)h , ;'גן י'י וט 5ין וט Dtt)h גזו) גסן : 
 ס)סס גר' 1;67מו ס;;יס סו  :סעי  יוותר . פנ.ם,הברת

ט6ג)ו

קרובה
 יהורהקול

 )3י6 למרו ע"ד הו5 והנה , כמטה כהסדכק1הה
 גו סיון )5 מסק טגני וגו', גמרי מקמיךמקרנך
 ;ני6 קט ו)5 ומעיד ,11מ הכהול טמרי )ן מכ)הסווי
 הכר ס) הנמחו הערימה וע"כ , נמסה 3יסר5)עור

 טגמ3 מס )5 יגור . דנינו גיטה מפגריו)סטמיט
c")nloוו") 35וה )ממגה המ1קדמיס כטרקיו qlDJ 
 הכמיס ייע1 וכלסר הטביעי,הטרק

~up 
 סמי;יס מסג'

 6סר טס והמדוח הטג)י1ח ר") הטמיחיוח מןסדו
 מע)ח יהרון hg ונסס הנדס ונין 'ח' ס' כין'13י)ו

,othu)nממגמחמ סרקו נמס ק)חס ע) קמרו 
 כממס הכינס ע),הס ההטרם הס ר15יסומי1חיסס,

 5והס דמו סהס הזמיון ענין ממך יעכס ו)5 ,רכ.;1
 ot~nb ע, למרו וגן , מפיוס 5)י1 סיס11ס1 )36ו

 ג6 501 . ע"ג , וגתו 5סר הון ע) ;1ן 3ןכיס1סט
 מן קו) כה ע,'הס ונהנה הירימו נוריק 3יח3ע)ייח

 נגלו וכהס , י"ר ט' נחן דר' 53נוח כהוכיס )היוחס , הורס מזכרי טהו5 ורנר 737 וב) otnsn מדוחוג)
 נרמז סג) כי , וגו' ונימכר.5וה וחק1טומ טווח . וג,ר1ח והמ1רוח קקה וכ,ה , 13ה המהגריס הענינים יהרכ)

 : סמ1רס )טיר1ט 3כקדמהו הרמצן טגחכ כמו וכו' גפורה המסהנוח 15 גה)גהן הגה131ח 63וחיוהיהמחורה
 ק7מהו ט)6 הטמיס נס . )מס ייעחי 1)5 הסיר, טטינה 5)6 ס,סן, ס' סס וט'. שח שלא עליוואמרו
olbטמע סווכר 5סר סמורם נגיח . iSht חשי סס ס1סיף המורט מניה )עמ71 עח בניט 6מר 1)6 קמרו 
 היה וכן : יוס( מנטר ,5ג1) )ספריך הגסוריס יום וערני ייט;0 ט)6 ההינוק1ח )מטני טסמיס מערגיחון
 יו"ע נפ' נס , למעקה התוגר וסררי כקמו") . וט' היה זכאי בן יוחנן רכן וזה : סס ג נס . וט'ר"א
 טנס מ' , עמי טסה מ' , 3סלקמסי6 נהעסק טוס מ' , היו טנס ק"ג ריצו מן ט;1הי1 כ) b'~O סטגס ר5ספ)
 . יט' היכיות של ישמעאל רבי : נקג)חו ר6כ"7 ורהיטו , גריוגי ריס h7 b9p'o(h כעו673הני,קי, טרק נג'טין ט)ה53ר כס . שני בית בחרבן והיה : סנ,גרח גקג)ח1 סר5ג"ד כוגר' 1ס1וגר . ע"כ ,)ימד
 )מרוס כטע)יחי 'סמע5) ר' 5מר יסיר פגריו טטחמ , סיגריה סטר .(blp המסורסס סטרו טס ע) כן)קר5
nDO)הים) ה"ה פהנעחי ג'ון , מדר כהוך מדר ס,ג!וח כססה )ננס הייהי גמרגגס 3)טייהי tD']C 'עתזה 
 שנר ספי סס ע) ו הים ~oh , "נים הברת ;סס וגס מלין י7עה' )6 ולפגי . וכו' הקב"ה )"גינחוס

ממט
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 אכהריאל וראיתי קטורת להקטיר נכנסתי אחה פעם האומר והוא , מהנבואהק-ובה
 נטליאל רבן עם לו שאירעו יהושע רבי ומתלמידיו .. הענין ושאר צבאות ה'יה

 הדורות ובאלה . כלם את מכריע שניה בכף ערך בן אלעזר ורבי מאזנים בכףישראל חכמי כל יהיו אם עליו שאמרו ערך בן אלעזר ורבי יוסי ורבי , הידועיםהדברים
 תורתם שהיתה והלוים הכהנים וזולת החכמים המון וזולת הטפורסטיס אלוזועקי

 הממונת סטנים היו פיהם על , והבסתם סנהדרין השבעים פסקו לא ,אומנוהם
 שבעים טפי אני מקובל כך יוחאי בן~ שמעון א"ר שאמרו כסו , הטועכרוטעבירין
 היו שלא מאות השבעים אחר ונמשנים . בישיבה ר"א את שהושיבו ביוםוקנים
 טמאות אלא שבעים להוציא יתכן שלא אחר , אלפים המאות אחר ונמשכים ,כמותם
 אהר ובולם , וחבריהם ור"ט ר"ע אלה ואחרי . ההדרנה על וכן , טהם לסמהשהם

 בעולם משתמש שהיה עד מהנבואה קרוב נכול אל עקיבא רבי והניע .החורבן
 הציץ אחד , ומת הציץ אהד , לפרדם נכנסו ארבעה עליו אסרו כאשר ,הרוחניים
 . עקיבא ר' ומנו , בשלום ויצא בשלום בא אחד , בנטיעות וקצץ הציץ אהד ,ונפגע

 והיה . עזאי"מ)
 יהורהקול

 טעה ט' גכרכוח מעגינו לטמר מס עי 16שמגו,
 סם דנריס טיסה היסע כן .סמע5) ר' 6מר~כ4
 פעם האומר והוא : וכו' ספגיס טל סורים))י

 ,ט'אירעו : ו'.( )דף p"D' נרמה . וכו' נכנסתיאחת
 נכ' הסהר הלה טרק . וכו' גמליאל רבן עםלו

 ושמטנה , מות 6י רטיה ערכיה הטה 6ימה!וקה
 סטן )מעקה כמניר ההיט ע17ח ע) כ' טרקר"ה
 נכור ע) המ1קדט'ן פסקי כ) שלק וכככ1רוה .למ

 אם : כקכ)ה1 השכ"ד ,כר וס)סחן . ספחוסגטרמס
 . וחכמתם : פ"כ ~ות . וט' ישראל חכמי כלההיו
 ר' את שהושיבו ביום : רהט הכמה שסקססן6

 גמדית) רכן העכרה י1ס הו6 . בישיבהאלעזר
tnlb~aכסיס ג,ה וסורה , מטהר הטח ט' כמוכר 
 אחר ממשכים : סרה כנטר הסנהירין ע"שמנויו

 כס:סזרין טס1יוו )מה כיון . וט' סאותהשבעים
 וכו' ענקה גורן כהני היתה סוסזרין , מ1( )דףפ"ר
 אהד 6מד כ) !טקסס יקריס ח"כ ס! שרוהוסט
 מוסיניס היו מכמהם כמזל כי שי' מקומו 6המכיר

,(oabמן 6מד כלמח שי' !סמוך 1ריכי0 סיו 

 נחמדאוצר
 קומש )י כס ונוים כלטס 's:f~h גן קמפ5) 6'גסרגלו
 ורבד : 1;5י גן ר'י ט) . ומהלטיד'ו : וגו' סריססו
~oP. 51נ' נסרק וגווגר סוסן ריי ס rl)fil : פסש לא 

 : סנרה סג):;ת גדו)ס כנסדר, 1סכ . סנהדריןהשבע.ם
 סקו הכוהדרין ט'פ . ינו' הממונה ממנים היו פיהבעל
 בן I1VDW רכי אמר : תניח גזמן וג'ג ,:ימס מטויססין

 ,') 5ג) מקס, גסוס וט 1מ51 )5 גי סו5 ט'ס וכו'.'וח"י
 גמס1ס "6:( )יף גוגהיס סו5 וכן 1;1', ט51י נן כמענן5מר
 גיוס וקן וגיס :נטיס מס' 5ן' מק~נ) עמ' ין טמטון5מר

 :,,גהו סנ5ג)'ס ס,נהיס :ג) גיטיגה ר5ג'ע 5תסס1טיגו
 סגיך ומוס . 1סהט5ה ס;כמ מן הון 1;ו' גיבוס ):מןט)5
 ט'ג ט'; גי:יגס כריס גן י'6 :סו:יגי )וגי וגיסמנר
 ונמשכים : כניה :נצון כוהייין :גט.ס גמ;1ס l'OC,קוים
 . מנ'נ 5הת ס;) קט1ס הט1הדי' ~הס . מאות afYIPnאחר
 טל סי:יגס מסוף קטן סיס ג'ג ס) ג'ד :) rJ'c'o ר5:גי
 וט סיס גד1)ס יס,יוו' מן 5"1 וקמת . :גט'ס כ!ג'ד

 טגגוהורי ור5" 5הה מורגם ;~)י מגסס שקטןסגכ~;ס
 ע) 5גוח שוקי נפ,י סרמג'ס 1גמ'ט , גמק1תו ג5קטת
 ntha י') . ההדרגה על : וגו' )5ריוח ,ננ כצילמרס
 משתמש שהיה עד : :נקה) מ5!;יס נגררו קטנה סוקריט)

 וסק ינ!,ון גטו!ס דגו;ס סקס ,טמהן . הרוחנייםבעולם
ט1ט) כ6 מטניה מן 5מד , הל6טוגס מן סימגיססדייניס(

 1)6 , נט)'ס'ה 16הו ומ1ט'נ'1 הקה) מן 6מד עוד )הס 1כורר'ס , )סויה )ו כ6 הט)'ט'ח מן וקמן , )יקווה)ו
 סה!מ,דיס סקסן !סי הט!יטיח הטירם גכוף ר"ג , )1 סר16י גמק,ס י1טג 5)6 ר6טין ס! גמק1מי '~ס3סיס

 סנרן מן סיס נדו!טנטור1ה
 י5רי1ס ,וב הוי ט"ו ג5ג1ה ט6מר1 מס סרמנ"ס כיקר זס זפ! . פ"ר , טנקסי

 וזכרי . b"D ס) נדקה יסטה סוף ע"נ ס) 'טיבה ר5ס כמנ1הס כקרס מעסיס מהיו , )ס1ע)יס ל6ס ההי61)
 6חד וקן סימ~ח וכעת כנומה קיימנה מחטטט~ה סמכמ1ח הסיינס )6 06 וקנים הכמיס מכעיס חסידb?nt ילקי , 1ג1' מגמה מרס הער ס!6 וגו' מ1,1יס היו 1ססנהירין כ"ד סימן נטוי ,טמרו יסכים כגטןסמנר
 הנינה נמסכה . 1כ1' לפררם נכנסו ארבעה עליו אמרו כאשר : ע"כ וכו', כמוסו תמהיו 6"ריכחיד
 b1'pu ר' )הס "מר . עקיג5 ור' ולמר 11מ5 נן hrt' כן מן 5)ו , )פרדס וכוסו "רכעה חפר זורען 6,ןס'

 עיזי. )ונד יכון )" "קרים ד1כר זכהיכ o1Gn מיס מיס הקמרו ט!6 ה,הר1 מהור טיס לגוי %5)כפחסכם
 סכה1ש ועדיו , 1וטנע הדין ,ומ6 כן . )מסיזיו המדהה ה' כעיני יקר קומר המח"כ 1ע)'1 , וחח סדין ש6יכ

 מ51ת יכסשם.-
~lrb 

 וכשלוש . ע"ג , 3ס)1ס '51 עקיג5 ר' . נוסיע1ה קון 5הל . והק"ה1 הס3כוו טן דיך
 הט"מ ומהטניס ctnsn ע1סי0 טה'1 ,וטרחי 1סיכ)וח רכהי כהיכ)וה מטורט 1er הערוך כעג כחג 11גרייה6
 סיף. 5מר היכ) 1הי"ך גמעמדס מ,5:יס מטמר,ח הילך ולואיס כהיסות ונפיס ככהר 1מסההסיסנטסלה
 יפיליש , מיס מיס האמרו 5) טהורים טיט ub' 5,) מגיעיס (onhG עקי63 ר' נוס ~קלמר , תהיכ)שטניס
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הכוזרי שלישיכאסרמפר142
 נפגע והשני , הרכבתו שנתקה עד ההוא העולם ראיית סבל שלא מי המההיה

 הסעשיט הפסיד והשלישי , אדם בני בו הועילו ולא האלהי המירוף דעתוזנטרפה
מפני

 יהודהקול
 טס )1 נרקן תקוט )15הו נ1טייהו מניע טמ6מי
 6תר ו5ס ורפיה, כעולס דמות h~h תיס טס וטיןמיס
 וזן , 15מר hw סקר כי )סי :סזף מים ")והרי

 טהח סס1מרי מטני ה,ה, 3)ס1ן ר3הי כהיכסחמטורס
 נ4 רגמת ab' מנה כי טיס כתי נרצה טסיהיק)
 35:י ,יו 15יר 5)" 5הח טסה נטילו מס ו"'ןתיס
 זומה ס:יהס ,יו מהיה 3היג) )),),ת מהן טהורטיס
 1)5 צמרו עז . וכו' טיפ מה ה)1 מי 6מר ו6סומיס
 1נ1טיס ר51,ס )גס להורי ")5 כמרוס OtslPטהן

 ctDnlCI ot~nlhl 3ר1ר יגר :עיניו הר51ה גייס)ק.ום
 נתערכח לסירוס ההיים ומטך 51הריו . ע"כ , 1") ר"מ טילוט נהו , סנץיט גל1מ הסשה כעיןומד3ליס
 טהיו ען ה")הייס סוגרים 3מהט3חס מ1.יריס טסיו )ג3ס, מורמי ה61 סטרזס כי 53תרו ה' פרקה")ה1ח
 כמו ס,ויק,ס יזי ע) 1:1ר16ה 15מ1ח עוטה טהקכ"ה היו ot~nlh כי גו, מבמט con 5הד היה וו" יהזוכ"ס הריסונים 15) מק1כ) היה וט וגר ;י דע 3ה;1כס ;הכ נ16ן ה6י ורכינו . טה,כירו טס תכמ cfnnSננוו כי הטסט )סי טירטו רס"י 35) . ע"ג , כעין "1הס D'hl1 והיו )עי:יהס מהננס היו כניקו Oo')bSטחדמיס
 טה1" גדרך נול16ח מר"ח הקייקים 6ת ומרקה , הנ3י6יס ירי ע) nCIDטסו5

 כי , ה:3יהיס הת מרצה
 טלין 6!היס יויע כי עיקר, כ) המסד כהס וצין סקו 3דכריס )ע"ס יםחנף1ח

~')DIV 
 , וטיסה עמה 3ו

 3ו מ"מ,ויס וו1)הו, hQ11 כן הני:" )רכי מעסה ס:6מר מהוכ)
"(1 

 נ16ן טמ51) רב מר וכט"ממ . מכהיסיס
 ו)" , ):כי5יס b!h נרצות הן!ו המר15ה 5,ן ט"1מריס ה"ומוח דגרי גססרי )קרנה סהר13 כ1 וכי1)6ו")

  ישטן
 6ך , המה וה 5ין כי 51מרו !1ן'קים נס גי וכסה כי  שויתר רפטי 3כל  יתלהיפים , ליפי b~h ליסגפ

 6ומריס "!ה כ) נס כהן 1;י511 'טמע"! ר' ועץ המה כן יהו:י6 רני ותעטה גהיג!1ח ט1טה עק,כ6 ר'גמעטס
oltbמדברי "ך . ע"; , היכ)יו )חס ומרקה 1:ט!"1ה )!זיקים נס.ס עוסה סק3"ס כי כוגריס ויו . הפכה 
 המורה סגהנ 1כמ1 , מגד !ו ח)1תס והתו :י,ק ,ס סר' ממה'1ח1 )טויס )ר16ח וייורם ל"י, סריגריסין התורס  כרכר יעכרנהו כ) 15)1 יעמ1ז ננו) GTh ט) )סמו ;י . 1ג1' סבל שלא סי המת והיה :יכרע תכ)' הטס ההטון "סר ;) 1"ן הר1ה:ייס, נעלס הטהמסוה0 3"1טן גטה! ימהה ע) )עמוד :ו;) )"ההגר
 . למריה 6הרח הסנה 1'3קס ט'ט'ג טגטגע1 3מה טכס הזכק CD טקס 6דס ט;) 63מר1 ;"6 טרק3ר6ט1ן
 . ע"כ , עגר' עד עפך כס' 1טכוה' ס6מר כמו , 6)ה' עור Olst 1'(6 6ם 6,5 וסי 'מ1ה 6ו המנהוחטהכס
 , סמה כמכ51ר וכו' 6טר ה' כנון מדרנה ע) "ה:1 )וגר 33ו"1 ג' ס,תן גר3'ע' "ן'נו המגר דכר'נסנה
 , הרג3חו הגהק 5)'1 'הרוס ופס הכג'ל 'סיעה ס!6 )מזרנה ט'נ'ע עד מיק ,והר דק למריו ו'ס ו")5מר
 3ין :;5רה טהר מ1עטמ 153רה 5)5 ירפה )" הקטה טר"וה1 מ' ;' , הרפה שהוה c'bn 6נהנוג6טר

 , סטמם ירצה ה,קה סר5וה1 ומי , )) "ס כי ,ר"1 )" הרצוח מקטי הר1ס1ה טעיו'1 ומי , כמסגףהערגיס
 כן ט) הנהו הי5 111 . ע"נ ; ,העור ors ידחק 051 ")י1 )הניט עין הו;) )" וכוהה געה ססתס ע1ס6ג)
'hfP: והשני PJb1 סיטחיס כתי נט:כ נשתרו הנגרס נהטונתו סקי רצינו טירטו כך . וכו' רעתו  ונטרפה 
 יוטע  שנפיס טל סיר %י,יו  ד"תרינן לטנטית ,ס ודתי , לכנל:ן רתחי o)t)O טלי סת3סלוח ספר"וחפן

~nDS
 תכלס נ3 כל עיתד טהיה  הלגי% גן ייוטע 3ר' תתסס  רורטין( יין ס'  לסם טסגינו סיף ווי , ויו' פליון

 3י  וליין מיין ש"ל , ההייו עתר bSI יותש 3ן ירפס ספיחנסר
 להלת'ריו יהוסכ ר' ""ל o)arp  וסוף , עה,

 ת' טרק ה"ןסוח לתערכח בסירוסו יהייפ י)% וסל% . כ"כ , פרעת הכלל מיל, בלופר , תמהון יופ% 3ןגודיין
 לעלות יכולה וזליגה גפסקח סי" טס וכמתנכה תפ"ס תקוס פו ועילס  תהיססח סהתס3ס כי ולסירוהגססן
 מתים תפין וסתטל ,פור

 סין"
  תקוס עד  סתיס יפלו עיפיו יתמסכו ל3ל מטירה הההיו ncDn "ן סנגר פו

 תימד )תלן %יני ולכלות, לסחטסע  גתהט3ן יכולה טשין 3ד3ר להסות מהורס כל  לכך יותר, זל%ספקור
 להטינ יכולה ט5יגה גתה להידקה התהט3ה כטייר מר31 יו גוסו,  ג'ין ולסרופ מומו לגלגל ררכיס,תסגי
o)pnנפסו 

 ותגסי
 הפמיר והשלישי ע"כ: יכו', הדרים %ל התך התוטל% ר"ל יתרו ולוס לסרטם, וחסום

 מעיקרים  תן "הד סהטהית הויי , ר.סררס חסל  נהתסך סס סת1כיר 3נכיפוס קין ינסו . יכי'ווומעשים
 כנעת "ל הטמיט גלי היתו והטנ הכמהי, הדעת לטי נעמו הו% גס  החפון מתעטה וסו%קנרוליס,
 CD~ הי" ה"זס הוסגה ומיסור והנ"ט הנוף הקון )"מר,גהס31הו ה6י רנינ1 ;הג or 1!'ר5ח טחה.  השסיטר ככל יי% ~OD %ל ותרעה לו יהתל !ר3ר ו13 ל3ד,ספוםכלוח

 ולסר ן ומהורס הת"ת לדרגי 'תסכם ;י הקרן, לעתי fPI't! ; טמוהו ולתכתי:( לעזתי  יועיל החורה)ת1ז ;י , )'סר5) ט1כ וקטר והנמרק המטוה

 נהמראוצר
  גן וצי" טתס ~ס . המח והיה :  יפגי וגר גר)יוופוט)
 סעורך ר') . ההוא העולם ראייה סבל שלא מי :פ61י
 1;ט,ין ממו, ותמחו ,טרזס . היכבהו שנתקה ער :סווחוי
 האלה'. הטירוף דעתו נטרפה : ג' ס" רביעי גמ6מרOlb טוי ס,גיר החני ומוח, ין 6)היט ru(1 ייני 61)טרקתי
 מנד ,ה !ו הניט 1!6 , שסי הסיי1ף יעחolcn) 1כלנמל
 גמ:1נטיס :יאין ;מn~cc 1 ניידי וסהימח סנףכמנסס
טסגיפ יני 3עייוף תס"'כ 3רוט"יס רסוקת יט  סלילו , סטנעלגדרן

  ל3י
 הפסיר  יהשלישי : יויס פיד סייס 1ית6

 פור  )איך טל" גהטגו סה)יס פפסי לכיירם )כיס .המעשים
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מחמימפר
 143 עבהכהרי שכיש%

 "ומשמשים כלים הם המעשים אלה אמר , השכלים על שהשקיףמפני
 עימו( )כג""

 מעשה על ארניש ולא אליה הנעתי ככר ואני , הרוחנית הזאת ההדרגה אלטניעים
 העולסות בשני משתמש היה עקיבא ורבי . והתעה ותעה , והפסיד ונפכד .התורה
 אלא כמשה שכינה עליו שתשרה הוא ראוי עליו נאמר וכבר , שהשיגו נזקמבלי
 התה שהרגוהו בשעה והוא , טלכות הרוני מעשרה זהוא . לכד ראויה השעהשאין
 רבינו תלמידיו לו אמרו , אותה לקרוא שמע קריאת עת הוא אם לונלמידיושואל
 את נומל אפילו נפשך בכל זה מקרא על מצטער הייתי ימי כל להם אמר , כאןער

 יהורהקול
 וכלגו "סר ההם 3זגלש ויהעסק מנה פויסיר
 כי , השיניס enibn ויטמן סמים ירקה מעויויסיר
p!Gtיקרע ההטסדה 1מ1"ח , )נמרי ד"ח כ) מענין 
':3(cih ט)" עז דעהט סיטתכט 

 )עוינה 'מסו
 )הורה שמט ימ:י"ו "סר "נ! , ה:1:1ה וע"רההטוה
 ההמון ט) י:סיג1 כי מ,ה )הס י1" טמיס1!יר5ה
 o31crn מהרי סמיס)ירקח

"(3 
 יסימו ,)6 , סקט~ק

טוס
~DD 

 Olb 3נ' ט"והס הרקס ו6ט . כהקלקה
 דרך הי" כי )ך יקמרו 37ריס כ"~הסהמהעסקים

 סייעת יטינו וחוהספה
 ו)6 הטמע )6 , המר"

o~hnייקח הס:" 1)" )ך, יכ,3ו כי שמה ודע , )הס 
 כ"1הס "ן" 1קיוכס ומהלס ועלוס וולי,1חהס6

 כמסנהסמחעסקיס
 וכגמל"
 בשני משתמש : ע"כ ,

 . וכמעטה 3עי1ן 1כההה1:יס נע)יתיס ,;1'.העולמות
 קררו כי )"3 ס' בר"טון המורס 37רי "מ ":יורקה
 כהס טהריך ההכר )רכרי 3ק,ה מככימיסוי"ה'1ן
 כהקסי. העיון מטסטי ") העמיס כהה )הטוהמנהגו
 מהגה or כמקמר המעיין "הה דע , מס כהכסכן
 ד3ר ההומר, נהקה מהן מבי הסכוייה כהטגנהיקרה
 , ההוסי1ה ,הטנ~ת סיקרה )תהירמס

 ואו"
 ט"הה

 , סחסינהו ר"והך טגכה מס הסיג כעסיךגסחעיין
 רוחק ע) )ע"ן והטרם 3עי1ן 1הס!ינ עציךוכמתגריה

 הסהכ3 16 , כרחקו לעיין סככהך ממח קריך יומרנדו)
  והכריח לסטיגו  נכהך  ס"ין דק תת,מ "1 זקסגגהי3ה
 ת1כ) )" "סר or ע3 רקוחך יה)ט ," , )5מהומקוהך
ItsPסהטינהו, ס3גהך מה ע) ג"כ יהסס 6כ) , )3ד 
 ק1דס )הסיגו יט) סהייח חס הרקס 1)6 ר"1הךויה)ט
 כהכמה מעיין כ) bSnt וכן . וההערהה ההמטסהפנה
 ירגה 06 כי , המהטכס כשין ענינו ההגמותמן

 י3ה) לעיוניו, כ) וטריהכמהסרה
 5לי4  15 'כין 1)"

 פס למסיג סטסרל ול5 עפרי טר , לסגינו טררכיפס
 הסכמות 5, מגעה כ3ר וט CD ו כסטינו מיטלטל5
 :כנס "טר ע"ה bi'pD רכי כתירגת 1ההיסס":1ט'
 ו'1"גטקס

 . ה")ההס הע:י:'ס 63)ו כע'1:ו כטרוט
 כשיטע D'Ln וגו' תהטנהך )מע"ה )הס'נ הטהד!ו6ס
 יוסר  הט1כ "3ן )3ד טקס המיס ס)" וקיוו ,5הר
 סדמיוייס  סגכורס rh ~י  וסהתרט פיר, מכל0סר
 לפיירס ויריח  יינונוס המדוס סהסרתיס 5הרפיוח
  סךפייי'ס פן כרייה סיתהרט כפו *מ, ו4:כגותר.סכל

 ,  גהוליס ירקות כת הגסס  כס רכים פעיםססכצש

כפשך
  נחמדאוצר

 . השבעים ע% שהשקיף מפני : ס0ורפ ולטיזר  ספ1ו0)קירס
 כפו , נסס ופסו  ו:ךג9ס ירוס:ייס לפרר1ס יגיר סיגי0ןכ
  אלח : י1%ו0  פן סיסי cull-. ספ0 יתר כיריךסיוף

 על ארג.ש ולא : ;ונס סתוים 1"וסי1ה מנוה .המעש.ם
 )6 1)ס'1 . ההורס מעת קיוט ט) 5ה1ט )6 . התורהטעשי
 6ע1 לגרו פסיך סטי ר9 , לצרי סתורי מגהיט "הרס.ס
 דורסין  5'ן בא' ט6פרו %פס לוס ר5יס יט וקולי . לסלריך
 מסר ר' וכיס גסגח ~DID ט) רוגג סיס גיהר מטטסה'ל
 מגס )המנס כמגיס ;יון , מפיו תניס ))מנד "הייומבן

 ג6ן טד סס~ס גסקגי טיטרסי סנגר גן הווי מקיר ,6מי
 מהן )מס )גמרי סה~רס ג;) גמר סיס ו6י)1 . סגהההנס
 גתורחו ס6מ'ן ס'"ן טרמו ור'מ , הורס ר'מ "ה ))מדוטהר
 ועל , סטר מררן )מטוסו ג,ג'ס )1 'פימ טגגונה מטס1)6
 )1)6 , סגס סחוס ;"ן עד גו "נור מבר "מר )ו "מר)מס
 5ל  ססגיפ גטגור , מוסקרח כהרס )גדי )ו ג' 6הרטסנר
 טטפתי וי6פ0 . ל1ול?1  ול5 רפס. לסי יריפויי0פררגס
 ו51 )פ0 5יר לר'ל 510 פ5' ם5פרו גפם יהדסדברי
 ט% 0'1 רלפ, 6פר , דיסינ פיררתן פ51 ,  רפי(4רגי0
 ath ל01 סיט סגר ו415 . יחגר לכיו1ס פולס 11.5 ,רניייוס
C11tDסטו% פ'0 לסגיו1  יסכן סל6 ורלי כי סור, פ'פ : 
 . הרוחנייח הזאת ההררגה אל Q'y')D ימשמשיםביים
'cDnסיגיפ כגלי סיס ר9 , ליס עריך יקרס 5ין יהויס  
 11 עורך ph לוס כגר סיניפ ופי , סרוס:יס מררנילירי
 hvn . והפמיר וגפסר : יסורסלשיי

~'vnol 
 : 06ה0 05

 לפרונ0 סגיפ סנגר 6י'פ . העי%טות בשיימשחמש
 יפפיס (rnncnt OS~P י' פ1ו0 פסל סר ל6ירו0:י0

 פ~
 גנוח )6 , ,וק סוס )1 מניט ל6 ונם , טונים o'cpn1סורי
 נאמרו וכבר : 11מ6  נגן סירס גפו  נסכלו 1)6 ט51., גןגמ1
 א . ודף כסשה שכינה עליו שתשרה הוא ראויעליו
 דסוסדדק גפ'ק ורק , טקיג6 ל' ט) מקוס גסס מ61קי)6

 סרך 161ל' . יקפו  הפולל וט) ס,קן ס)) ט) ,ס וקמר)י'"'(
 ocnS נכל? טל6 פפ יציגו 1ר' נ)1ס יפררט יופיי %יפל

 שואי היה :רגבו
 . שסע קריאת עת והא אם לתלמידיו

 'h1Vu לר' יססו1'15 ,  לפרו ג1י'ל ור9 , גופכן איר ל15פ

 ליל  פיכוין וסיע ולו'  סורקיו .עיי סיס ק'ט  %1וליריי
 עד רגינו מלפיריו לו לפרו , ג6יגס טפי0 פלגוס פולפליז
 )067 וכו' עליי לקבל פסיון וסיס  כקמי טגמס ו"ססר .;"ן
 ירט? פקין ס5ל'ג , 9'ט פס סי6 06 טולל ססיסלסגר
 פרם , באן ער סלפיריו סיפרו ופי . ליס  ספ0גויןסנפיריו
 בפסו טססלפיייס ורגל . כוייסך פוי% 5סי יין  פרייןרסק
 51יפו0 ספוח פר פליו יסר גיס גפס  ללוין לפכר5יך

 הכמער היידוי יאי  כי (oo יפיג ופק . פליו )סלופירעת

 קורם גטסי0 יפיו גל רגל 1כ1', נפשך בכל וה טקראעי
 . ..ן,ם .,,... . י,.,,,

 . וט שואך היה שהרגוהו בשעה והוא : כ ע' , וכו' סדקים לדכריס  16  כפסיריס  לרכריכו  בפלןיסלרווכיסר
נרכוס
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 נ נשמתו שיצתה עד באחד מאריך והיה , אקיימנו לא לידי שבא עכשיונפשך
 , הערבת המיהד וימות , הערבים החיים יהיה כזה( )ג") בזה הנוזרי אפרכו

 : מתמיר בתענונ התמידיים ההיים יהיה כןואחר
 שמעון סיבי יוסי ורכי יהודה ורבי מאיר רבי אחר בדור ואחריהם החבר אמרםז

 רבינו והוא , רבי אלה ואחרי . וחבריהם תרריון בן חנינא ורבי עזאיבן
 וזולהם קרחה בן יהושע ורבי נחן רבי ועמו , הנשיא יהודה רבי והוא ,הקדוש
 והם האמוראים אלא אחריהם ואין , תנאים הנקראים המשנה כעלי )ואחריהם(רבים
 "לשכגיוה תק"ל בשנת המשנה רבי וחבר . הנסראבעלי

 והוא , שטרות( למנין )ג""
 נתנלנל ן הנבואה להפסק שנה ושלשים מאות חמש אחר , שני בית לחורבן ק"ןשנת
 במשנה והשתדלו . וסטעשיהם מדבריהם מהרבה טעם אדה , שזכרנו סח כלבה

 נחמדאוכר
 מאר וסוך ס"ס קז1טח למען ;פעו 5ח ינוע)יס 6,1ייש מונמח מרס חיג גלילו ג)ג1 ,קיגע גזמ,ייי מחייי מסוגס
 קרשת גסת מלעטר סיס ימיו "ג) )ומר ורקס , טריואסו
 "סויג) 1nhm , מטס קיוט ע) wlh סויגין נג'זוטמט

 : !נוין י;1! טגסי1 5ף 11נכווס
 דגריו )חון ,ג,0 ככווי . הערבים החי.ם יחיה כזהסו

 נמו גס' טסיגק ו5מ? , סוס סיפתן סספוי)טגמ
 : )ג וגע1נ גטממס וימנת ג1סימיס טבחיו סיגתן ודקיוט

 וגמ'ט . התמידים החיים סג5 גטקס . יחיה כןחרחר
 גומד וטמהן סי51ס ר'ט ~דין ולנמרס קו) גח "י61סגגמל6
 כ6הד1ת טין סמ"יי)י0 5פ גי , סג5 ע"ס )מיי מומן~אס

 סטיון נ15ר הגק וסולמנו סוגנו נגר ג5סגס 5),1וועטליס
 : ס'גווקס

 גסדל דגריו סס)מת ע) מי . אחר בדור "הריהםמז
 גקיד1( סיס טוחקדט :5מר 61מר .סקנסס

 פזות ו1חה1קו סקג)ס נמורס , ג5מ1,ס 5חר טגרסזסספסר סמי סטרט ונפקר וגרו ו6נד מח 5מי וגס יבע, פנושי)5
 , קרחם גן DC1~t דרגי והן יני ועמו וקע ltDSD~ ע'יסרס
 פ'ו'( לוף וגג'מ , סגג)י גוסן פוי וסטותי גי ;סיחםליוח רני 5מר גחר6 גגג6 ;קמרו גמ1 מלגי יתר נקריס סיס4~1
 ג) 5מר1 קרמם גן יס1טט י' וגן , מגוס סוף ומן ור'עגי

 טמר (גיוס וודע ונגר , סק,ג6 ר' ס) גוו יס61סמפר(יס
 . ג1') , משנה בעל' רבים וזולתם : רני ,1)ד טק,ג5ר'

 סווגריס חו5יס ממס י; רגי טנימי 15תן וק , ח,6יס סיר)6 וגי 6מי גי , ע'ס ס61 מטיס געלי ootln~1 גספריסוצ'ט
 יטמין) וי' וקיטור גן וי'ט סמפון גי' ל'6 ומס ,גפט,ס
 ונכריס מס 6)ס זג) , שי גן 'ס1(פ יי' יורתו וי' יוסיגר'

 , 1גפ'ג גפ'ג סמס,'ות לפירוט סרמג'ס גסקדמת גופרגפשס
 סמט,'1ת ס'זי טרנ' ט6ס'פ ו'ת 1D'Q סיג כ))גר'ת1ח ונספי . ומרוכס גמי1ס תוקען גסי ,וגי )ו' גן 'צטטול'

כהשהדלותם
 יהורהקול

 , כאן עד למרס כענין . )ס"":( סרו5ס טרקכיסוח
 : כוכחך מגים מהם 6י עדיין )ומרסכווכה

 ש ר") . 1ג1' הערבים החיים יחיה כזהסו
 , סוכרת עקיכ6 ר' וסוך כוה חמיסנכר

 מן , נמרן כערכ1ה ויהיס וימוח יחיס כי טי6מרלקוי
 ן כע:סיו יטלל, ויטממ (1tnSb דבק יהיס הינע1זגו
 כ6סכס ס' )סי' עומד עודנו מגופו וטמה1 ספרדוכעת
 nipwo יטוס ט6ו מוחו קמרי כי 51ף , מכסוגר1כ
c"nolסירס סריס פ' מס פסטרו כמו . סו,הייס 
 גסמחך סינחס pD'(b רכי לסריך )ו o~nht קו)כח

 : הכ6 הטוכס )חיי מזומן וגתה63מך
 יעונין 1ט'. בשנת המשנה רבי וחברמז

 , ס'1ניס מסות )ריסיה סו6)לרוח
 הו") טסע)ו כמו , הסגי מכיח מרכן C~tp טוסט"מ
 ויכונן יגרס מטגון כוטו ועהס ע"נ. דמסכח""ק
 ח"כ פיו סני גיח עמייח ית' ס,6 , סיגר fiDTע)
 עמןו קמו הרכנו "הר ח"נ 1עס , ח,"1 )טיעחסנה
 סייח מגנין עגרו "סר טוס 6רכעיס הסר , טוסחק"ע
 כמנין )וקם ממנו "קר סיוניס מוכנה חה)חעד

 חק"ן ווט6ר טקדס, כמו מהרגן קוים ס"ט)טערוח
 עגמו ממכר מדברי יועח וכנר . ההכר גדכרסוס
 ,קלוט סומ) rb כי )דעח סר"יח וככר . טנס"רכעיס סני כיח 16טי עס החמידם סנכו6ס כי ס"ססימן
 חבור פסיס ג"כ דברו )יק וכגן , )טטרוחסמ;ין
 נתגלגל : סוכו6ס )סטסק מנס חק", 5מרממטוס
 ס)ס)פ וכרון נחנ)ג) כנוכרח גמטוס כי ר") .בה

סקכגס
 ססתס 6)6 , )גן קויס סיוסיורוח

 סרגתי
 גטקעס ממוווח דיוי סוסדרין גריס וג1,כר , דויי גוי כ) גססגמח סיס (!6 ונר גמסוס קנע 1)5 נמטוי1ח, סוער ע))"לוק פד יוסיפ י)6 סמט,1ת מחמו 1סס , סס)גוח מסמוס סויימו דורו גוי וג) וסוך

 . 1fiD1 וניע) רגי מחמס וכן ג:)כס ממווכח דיוי ס15מו דפס רק וגו )5 ס1סווין ריס גמסוס ופי" , גמתסס קומרתי
 6)גס1יר )מנגוח ;ו6 ס:טו1ת התגנן . לשטרות תק"ל : סנמר5 גהי וסס , רסס סמ"ג) גדלך ספוח ויפסוקoJ~we יגרי )פוס תנמהס 1ג) , 5מוי6י0 לק תובס גסס וקרץ, )6 )כן , עוד )מקק ריקין ;יו )6 ממטוס סתימת סלמיגפי
 'פוקרן

 oltP )ג?י5ח חמ'מ et~ih "):ח מטוח סהה)ה1 סנ115יס דרוג כמחט( קידום מסג' י'5 )גר' סרמג'ס לדגלי יסיק
 סממידס סנגי6ס גי . הנבואה להפסקת שנה תק"ל אחר : סמ1לגן קודס טויס ו;'פ , טפי גיח גנז 6מר סויט פ'טפ6
 כוגו5ס 5ותס ט'י ר') . שזכינו מה כל בה נתגלגל : סמ5מי מוס ס"ס גסימן גרגריו גחכי טוי גיח גוין 5מר טוספ'

 (מיגרו כמש: וין ססניע עי , )חגמי0 מסור ז1י 5הר ר1ר ס:ג.5י0 מן ס1ו)וח סר4)ס 1הנ)נ)ס ופסקם ערס פרייןטטמ(ס
 ומפייס כחוניך חיו טכמי1י1ה מ5הי , 5.ס מפי 6יט )קג)ס טור ס1,לגו hSI מכגודס כקיר גועו סטתם "16 דינו וגיחיגי
......... מהעמסם מעט :51 גמטויוח ס,1גו.י סטו.1יס 5)ס ר') . ומטעש'הם מרבריהם מהרבה vQ~ אלה : Shlt'n 5יט ג)6)
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 זפרקימ סדריה ומסמל וסדורה אותה טחבום( )ג") טחברים , בתורהשהשתדלותם
 , עליו מומכם דבר שיהיה מהדעת רחוק שהוא טה , בשסועות והזהרם ,צהלכותיה

 קצור אבל , הרבה המקרא מלשון ננזר שאינפ מה העברית הלשון סצהות בהובתנלנל

 'הורהקול
 הכ3 . וכף אותה מהברם וכרה: טקזסכקורס
 הכוה , וכו' רה1ק טהו5 מה חה"מ "מרו עסגקסר
 כ3 בו)) יטה מכור המסנה Ob הכרס מעגין כי4מר
 טוס כערך וסדורה  פלייפויי,  רביר  ברברסויניס
 וכנוגס , )זנר זנר ממיטה טעם עס ה)קיס3ין

 ההגעו 5טר כטה עשייה תהה כי , מרריהכנספר
 מוסן עחין למוגת והיה מג( )יטעיה הכה1כ 75גיע)

 כתי , 15)ר1 הי5 ס' 'ר5ח 1דעח השח.טעה
 "ו נ  וכויות  פרליקין. 3פן י' יני עקל ".לפררסס
 )הק) הזגקיס כין רקק )סוס , והלכותיהפרקיה

 כסס זכר ,ומר , בשמתות והזהרם ,ההה13נ;1ה
  פגי 1)5 רגיס מטי קוהה 1קג)ס בשמועה מסי16מר1
c'Ttn~מכ) יענה 5מה הן ,  כך %פר  פיסביר ייו 

 ועור דגר היות "מהת ע) טה51 מה מ1כ'ה עז,י
 . %וריהיו טל סבי%וי טור טירמיב כפו , כקלסיכעיין

 גהקזמת TO"("O זה ע) טגה3 מה ירפסוילי
  המסוה 3סדר' ההוקהו המסיכו "הרי כי ,ורעים

 nhr פל  יפיר  וי לצבר יייבר  פכב כיפר ,גיפרי

 ווהן וכו', ה)קיס )טטה 15חו )הנק ר"הספכילי
 5)1 ג) 1גס5סף , 1") "מר , )ו גטם לזוורםטעס
 53 סמ1וח, הגוייס מיויסהטסה

'pSni 
 גלי מין ג!

 b~pl ,  ר"1' פיון פי בלי פרכייפ  היייי %לפכן
 המקמר ה)ק נך 5מר , hnian מהחרסים מין כ)סם
 !:רק'ס סרטי מי, ג:)סיט

 !קר"
 , טרק 5הי כ)  מס

 גג1היס קטגיס !נרקיס טרק ג, מחמר הלק גך6הר
 כל  פס וקרץ , 1)ה1ר1הס טה ע; )זעהס 1ק;יט)ה3,ן
 כ) )סז1ר סעס 1ט1כ פכל  בביס )הליךהרמיקס 'נ" גן ויוהרי עגה. הקטרם  יורייך פילושפר

 51הר1נה מלק,  3ג, C~bDCI 1הסרקיססמ:כהוח
 המסנה מתהוה ג) מסל היה , 5)ה יגהיץיסעו
h"oהסכמה עליו. סוסכם  טיל: הקג"נ, וסרקיס 

 nt~YD בה ונהגלגל דלייו 'rrL בלייוופיי
 כהקזמה כרמכ"ס נחג נגר . וכו' העבריתהלשון
 יפ ייי שוסי פפבר  ייריי רייוי ל'  יפפנןסירוס
 ססהגמיס עד , סקדס  בלפון  olbo פיל  יפיילנליין
  nabn  יליימ  פופפבפ מה טירוס יפייס היוע"ה

  בנפרש, משרסס  ונס , וממרחיו עכזיו מ37ריסמקר6
 המטנה )טון  היות  יפפ יפצר  כוום  o:"hפכ"ל.
 ככר כ5מ1ר, !הנח ,דגר וממסרת )'וריהט3רה
 גמו , המקרה מוסנן :ג,ר ס5'ג1 מה ין  יופגלללנכנס
 b~pno מלטון סו," )1 סטין מס 5ו , 1גיו,5חורמין

דנריה
 נחסראוצר

 סמךסימ תתבהם רן  יפפופ ג6ו ,6 גי , סע1גיסומפעליכם
  חגמחס ס5ו  vho  elnh-פ, (ce ליל  o'lao  יפוילןיופ
 : מגנוט 15רן עס ממט ונגדו מגמ"ח וגשר כחרסגמדות

 טיש נקומר . בתורה כהשתילותם במשנהוהשתולו
 תוסס 'טקס tch סייג ג6ר סחורם דיני )ג6ר כיסג1ו1חס
 גפר: מנדרס )מס יגרמי סיס ונס , גסס ומיהדס

 גוייס סונגר ג) מהגריס ר') . ופירורה התורהמחברים
 וצגם )6דס 5טר ממקות טכסנו מחזמר גמ1 , וגוןגשר
 גסדט שיטחו וסדר וסגרגוח סקפפח גמו , )גוווס61

 פוס וט"ו , סדין ג,ריעת סתווי סגר וג) ופעליותומרמות
 סמטת ג) ג))ו 1ט1ג . ~רעים סדר 15חו קר15 5חיסדר

  גום  טיס מיי וגן . מפז סדר 16ח1 1קר16 ג,מןכה)וי1ח
 . )הגירו 6דס (גין ממ111ח מ7',' 11'קין וכדי . 6'(1חמייוי
 ס1מ6ס מדים ע0ר1ת סדר  וגן .  לרבניי פריני  קן(יסוסרר
 )מ,61 סג6'ס סד1ר1ח ט) )סק) ס;ס סדר ומיס .יסרס
 ווט , סי15' גמקוס "הריס )הנס (יוג) כמ"ח גדי;.מן,ס
 גחגמיס גח סיס 1!6 רני גימ' :1חמעט1 ס!כנ1ח מירט);י
 ופרקיה סדר.ה וטספר : גוייס u? סריס ג)),וט

  פפירר 1סס)ג1ח 1י;יקיס וכדרים מססר י,) .והלכותיה
 0גו))'ס סזן'ס )טפס הצק גחה!ס ג' , הדוגם  גהגמסיכל
 ה,ק סוג , )מסגחוח סיר ג, ה)ק fnhl , שחוום ית'ג)
 ג) תינקט דוה )מ1!5' ויון כזרן 011 . )פוק'ס מכגחג)
 1מ:ס 6100, כסדר 5) המס יפוי גי , )ו ומנגן נמקתזנר
 סקט,וה, כסגות 5) 1מ:ס , סורקים 5) ומטס , סמסגת66)
 . בשם1עות והזהרם : ODIp נפוי 6הח ג) 0מ:;'1ח1סס
 )שגמים (פיו סבמ1ט1ת ג) 6כף סממניו" גןהגר רגיגי

 סימג'ס גחג ויגר , כקג)כ שתהות מטח c'uxגתויס
 גי סם ס1וכריס ;רקיע מילד (h'c ויעים סדרג0קזמח
~ecn

 מס נ:מ1חס  סס)כ1ח  ייזרי.  יפיוי סווגריס הלגמים

~'DCfi
 ס,ד'ק ממעון וגריכם ,רגי כניט 5כר וסב , פיז

 סריס מקש גיגי! גמס;0 כהגריס סה61.ס מלגד , ומקעז
 סמקוג)1ח שמועות 1ג) . 1ינעכ :סיס )וט cntvit מסר16
 סי רחוק שהוא טה : 0מ:;ס 1)כה1ס הגס );נון ונגןגון

  ססמגו  ס;6מו ר'. . עליו טוסכם דנר ש.ה.ההזעה
 %  רייפ יי  פפניויפ, 6)1 ע) ה:ג'מ1 רנ. נוזרגמ:נ.1ה
 ונתגלגל : מקומ1ח גסרנכ  סנגר רעב ירכיי שליחסיפייר
 טלשק נגזר שאיננו מה העבר.ת הלשון מצחותבה

 כסיס גגי סרטון !"1ח )(מור ::וי י', . הרבההמקרא
 וקטון וחטרנו , olh )ג) 1קו6יס  סי0י1 נגדי ג17ר1)סם
 elth ר') סחיט, מטון נווריס thn(e מ)ומ סרנןסמ"וס
 רסק וגמ'ס , 0ק1רם )(1ן ג('רח );י סדקזוק ירגיסומרים
 ח1ס' )עי' )חוד חגמיס ונסנן )הוד נגייס 1)(1ן ,מוןח1ר0
 דבריה קיצור אבל : ממהית( י'ה ע'ג )'י י4קיד1סין
 גכ'1 גו' 0טגרית מוסנו מחח סרגת  פויויו n'Phc י') .וגו'

ח1גר1

 מהנהמם ' עם יגלו1)5
 וליכסן

  ולסת )הוך ?קר" גטון וכע") , הכרמיותה)ר.כגחהר.ענין 'מהודסוח 'מ,.,ח
 כהנס . מחיהייס מוח ע, 1nch )מנוח כטיר1סו חורמין מקח )חסוכת הר"ג"ע כגי"ו "סר , )הוומצה
nlsD)n0ס)תעת יהר ") )ג )סוס )גו 'ט 36! , ככרכה מה טהיהיה ורקס היה המק.-5 אסון כמעט )סחה 
 . 3ה מ17גרגגגז1ה

 מ1מ1ה 10 י ם"נ[ הכוזרי כפר, מיאס 3דס,יק סוכר מס כנגד דנריס קנ1ר אמר יכ1'. דבריה קצור אבל 11""
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 הכוזרי שלישימאמרספר146
 נענין ספק בלי , הפסק עם הענינים אופני וכלול ערכה ונוי חכורה ויופידבריה
 אלהי. בעזר אלא כמותה מחבר יקצר ודם בשר כי האמת בעין המעייןשיראה
 וישמע , וקריאתה בלמודה מתעסק ולא מבינה שאינו מי אלא אותה שונאואין

 כאשר ובחסרון, טריה בדרך עליהם וינזור , והדרשות השיחות החכטיםמדבה
 סיאשח רבי מפי אני מקובל הלבלר נחום אסר שאסרו טה , הנבואה עלממיכתם ומדמיובי . חברה ואורך מבחן סבלי שיפנענו מי בחסרון האדם על ינזור( )ג"6"נוזר
 ומהזהרם . מסיני לטשה הלכה מהנביאים שקבלו מהזונות שקבל מאבאשקבל

 נחסדאוצר
 יכלם : לסגיו !יפויס (%(ר סקי11ר גסכיח ספויניס*גח
 ט,יניס סרגם (ג)) ס5ע'פ ו') . ר"סק עם ענינשאומני
 סס,גס דין כפסק וט ג) ומס ,ר6סוייס טסיו סדטוחהלוקי
 יגיס, נ)(~ן )כקנס כמוסגס דגי גססחס סת(,ס, מןשרט
 ינסס (ewn  ויק , גסה)ע הלנגס ;ן ממס סרס כ)וגן
 פג'( גרגיס ס)גס גוס ""ף fuh סימיז טס מנרקיסיגיס
 ס"הר11'ס (גיור1ס ג"ד יג6 (6ס נגדי , סימיד דגריסמא
 מ(6'ג , גטדי1ה( )נמכר גידם סרכוז סיהיד דגיימרקו
 סס ספק גר' ר') . 1ג1' בענין ספק בלי : נמורגסתם
 ג' nnhe גטין כמעיין מי סירוס טד ,ט)6 גטכןשרומנס
hS,)ואין : גוס 1פ)6 מגור מבהגר "דם גה יקרר 6)ס' ע,ר 
 . וגו' בלמודה מתעסק ולא : סמכ1ס ר') . אותהומונא
 : גדיניס סמ(וס דיגי pn1D )סגין טרמו מערים 6יטי')

 (קיוו וט . והדרשות השיחות החכמים מדבריוישסע
 מנקם 61י11 סס)גס מותק גסן )ג1DiU 61 )סטיי"יונס

 ק) ססו6 מס וסדריה אינדס תוגרי יתסט'1ח רקפיגריסס
 נטמר . מקרה בדרך עליהם ויגזור : ג116יו )סכמסספקיו
 שגריס ת"ו וממי ס,ס סמ6מר גע) סו6 מ' יסי1,ן)6
 גמגמם )11 פפ,רסס 6יט מן יגר וטמע כעטר טענתנו ,סטו

 סדנריס ")1 כהנד רומס ו)סגכי) 6וחס )סחור ,מרור)"
 ס)6 וחמר סנפנו 1(פ1ע גי , טנפו )(י וייס הסס6ע'ס
 )קצר גי 6(מיס "נהוו 6ג) , כיכריס י161 וממנו לפרומגס
 סזנייס גסג1ה (,טחי) ווהן וסדין , דגריו ונין )6טג)11

e'hitgמגין טפנו וט וסוס . )ג מכסי מפי nSPn ('1)5 חו 
 טויסס נו,ר סו6 , סיו(1ח ס:1מפ פרגד פ)פ)יסס פוסקלמז
 מקרס ודוך גמגמס 15)1 מ1מ,ק n'hr "י( ע) נוצר סו6לסר
 . ובחסרון : וסנוש מ(ג)1 יה,קיס גוסס מסרס 6וסויומס
 נקוש כמסבון חומס 1"'ט סמ"רר גנטי סו6 טלמסיון"ומר
 . שיפגענ! ט' בחסרון האדם על גזור כאשר :דעהו
 גע 16חו סונט ס!6 6סי 6דס ono ט) ניצר ג"(רג),מר
 מגלי גלמי . הכרה ואורך טבחן סבל' : ~ouסמ~וי
 סטיכהם ומרטיוני : ), סניטר מדגר לסגיי י'6י'זטינהין
 ממגו ס') %ר (מ51ט פסזמ'ו,1ת "הד ר') . הנבואתעל

זגר'סס

כקבלת
 יהורהקול

 "סר עגמו הרסון ננדכר מטוןמ1הוח
 נחנ)ני

 ופ
 ממעמס הר"טונוה ע) מ,ר כן קמרי . סדכריסקגור מני נתקן בו , כיתור תקרס )מון ס"יוו כמהנחקוק)
 כעד , חבורה ויופי וקמר , סגמיס כמשר)מעה
 כעך ערכה, ונוי דוחס. מהגרס )הע"סטמרו
 כונך , הפסק עם הענינים אופני וכלול .סחרה
 ספק בלי : והמטחים t'plbl סזריס ממסרכוונם
 סמק גלי סס סוגרנו סחו"יס 6)ה כ) ר") .וכו'

 האטת בעין l"vDn שיראה בעניןמח1ק:יס
 )סחור ויה וכו'. יקצר ורם בשר כי , נ"עוכסב)
 המקר"מן ננהי סלינו גרס גס סמטנס )ס1ן )מגח דכריו כ)עוד

 , דגר כלסגן מנהות כוה ונרע "'ן כי ,
 גמסוח מרמסס כדגר' , ס,ו)יס קדט כנו הו6רק

 חרס המסגה כב) "תרס , וו") ס' ט' ריסמרומות
 וס ע) מקטים ס"מרו1יס o(Dn 3ע)י ויהרוס,וחורט

 כינס 111 ויריס, ומריס סריה הסרט כי161מריס
 חוול הו6 ה,סונוח מן )סון כ) סע')ךר , "מתיחקוסי6
 , כתקותן סי1 עכרייס PDO (bS המסת tSht'SD3 * מהם טגסתע ומס סוסון לוחו נעני גו סמדכריס)מס
 , ומחמסו וגו חרס )טון ממס ונדמע , מנכי "רןר")
 )סון סמ)ס וטוו כרסון מקוג) טהו6 רצה 11הנס

 )כ) הסוכהך חסיה השך וט וע) . העגרייסמ)ס1ו1ח
 העיקל 011 . ג)טון כרדוי ט6ינס כמקוח נטחמסוטסט * , נמס כינס סממנה ט)טת ס6מרוויס מן טי6מרמי

 ע) סמיכריס סט)מש ההכמיס 6נ) קמחי יבכרחי
 קמלו ויסים . ע"כ , כ"ס ה)סוווח כ) otssl)iהיכריס
 )6מחת , 6נמוו לסמים 6ג) מרסון , יכריס קטור6כ)
 טמרו ויחוסך , י74 סין לריטון ר,ר6יח כיסר ,ענין
 o)Db כ' , סרטון פנהוח קמרו (nDtD לגריהקטור
 ויחר . שהוחס נדו) מקרוע 610 קנרס כקטוןהנתור
 סדרך ע) b(~oo המחימם )ע1תח יחנט6וסי3ריס

 גן נס מניע מכע גנחי הישו סעס ר") . וט' לבינה שאית מי אלא : סר"סון ככינור טוכלמהנמו
 מדברי קמע )5 וס OP1 . מוכנת נזחי קרי5ס כקרי6הס 61"י)ו כ)) נ)מ1דס מהעסק )גותימהחרס),חו

 חוכן סכין ו)8 ידע )bta 6 , הסכני ההקם מן הרהוקוח והדרשות , )יחוד סנריגוח השיחות רקסו")
 66 דכריס )ומר , וחסרון טקרה בררך עליהם יגזור וככן , וזיקך ס"מ מסימן טיחכ6ר כמועמנס
 מטע וכ"מ סחוס מחת) "נ), מדע )DJb'D 076 6 מי יפטר כקטל , מכמה 5מר נמסכו Insrol 6(1פרגי
 והום , bto סג) )כ, ועמר blon ס"ט כמפרון וינמר יטסוע עירו )תרסס , הכרחו גדורך הופגעוגע:יפ
 ומדבישי : וכ) מב) תכנותיו למצק ענינם )סיוה , סמטנס nf(h רכיו 610 )1 6)ס 6טר וקיט . o~ht יזע)6

 הכ)יוז סגי תסג הו6 ונס , כממשוח מסור,רס ,מעקה סה1ומ )מס מוסג וה . וט' הנבואה עלסמיכתם
--.. מיש סם ט7הו 6ח צלע 6נ) נ' ס' ס"ה כמרנה ס)3)ר )נסוס oro bw 1המ6מר . וכו' סממידה כגטקס-ו! כקתלי , "מתהם ע) סמורה הקנזס פכות SD ))מד דגרו מe~o 611 סטם O~D סימן ר6סיהו מו) Sbספרו
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 י 47 ער הכוזרי שלישי טאטרספר
 כגרף בעת שצוחו לבנו פחם אחד שאמר מה , היחידים מקבלת( )ג"6*בקבלת
 למה ואתה לו אמר , לך אומר שהייתי דברים בארבעה בך( ))"6 "לך חזורבני'
 , רבים פפי שמעו והם רבים מפי שמעתי אני לו אמר , בך( )ג"6 "לך חזרתלא

 שתניח טופב יחיד* ספי שטעת אתה , בשמועתם עמדו וחם בשסועתי עמדתיאני
 על הראיות מן הים מן כמפה מהרבה טעפ אלה . רבים דברי ולאחוז יחידדברי
 בהם הדברים יארכו אותו, והמקבלים וסטרא שסיעות אבל . המשנה שסועותיועלת

 הית כבר , משובה היום שאיש טה בהם יש ואם , יבם"'ליחם ובדבריהכיבדרכיהם
 : ומשובח נהוג ההםבדורהת

 מה )נ"6 "המסופר שסותר מה דבריהם בחלקי רואה אני כן הכוזרי אמרגמדז
 שטרחקת פנים אל "תורה פסוקי מהוצאתם , טכללותיהם מספר(שאתה

 פעם , שזכרו מה ההוא בפסוק הכונה היתה לא כי הנפש ותעיד , ההקשהאותם
 שמרחיק טסה רבים ומעשים מהנדות להם שיש מה וכן , בדרשות פעםבדינין

 אסר : השכל אותם המרובים[*]וטפי
 "רהיל

 נרתח טסי 6מח ט6ס יחן 6מח *2ן עטרן 6ס"סין
 סו6 הוכלר , סרמכ"ס טס ופירס . ט016 סחיפחן

 וטמרי ק)) גגון , המקג)יס לני הס 1ווגוה .ספסל
 סכרי כן מיס1יס המקכ)'ס ו6כע)'ון מטמעתסקנ)ו
llpnwע"כ ; 5נ1ת כמס' ססחכ6ר כמו סכם כן : 

 מרכים רק יקב)! 0)6 . היחידים טקבלתוטהזהרם
 )6 סרניס כי , ה61מנס סקכ)ס דרך 5ת)טמור
 ע"ד סימן סכהכ6ר כמו סססכמס כמוחס ע)יעטל

 פ' עדיות כמסנה מע,')ו גמסוטר , מס,)6ן כןעקכי6 ס" . פהם אחר שאסר פה : וקחווגמקומוח
 ע) שרין . וט' רגמרי5 שמועות אבל :כ'

 דרכי . ובדרכיהם : קג)חו נספר סר6ג"7והדוחס
 . ובדבריהם : נסס ההורצו ס)כס ט) ומחןפ60
 ממס,יס כי . ובטשליהם : מ16רעוהיססתידוח
 כמו , מזעי) )מוד ע) )רמוז נ7רט01יסן ר.םמלליס
 בהם יש ואם : 0יט6 כמס or ע) הכיקורסימניך
 , טכני הקט נכו) כ) סעוכרוח הדרטוס כן מן .וט'

 דרסוח סיוהן סוכר בו נפסו יסרס 63 6סרונטומע
 , כקמור וממרון מקרס כדרך עקירה !ינ,ור דופי30

 ברורות עמס היה כבר כי מהכר 6מרוע3יסס
 סי ע) גיא קרי "ניע ומשובה נהוגההם
 רו1ה6 ותמיש . וכיום 5סמכח6 כדרך , ססססדרכיס
bntnantpD~S סמ61 כסרפ ע"נ ונסימן . סנמסטח 

 ג,מ, ססו6סדרך

 נחמדאהגר
 טקבלח וסה1הרם : קג)חס סרח ומפס ס:גו6ס 6)דגויסס
 דשה 6) קנזסס )סמון 0)6 10וסרו מס ט) יפיס .היחירים
 0ר~4 . הגמרא שטועות : מגיס מפי דוקך רקסירו

 פפפניופ ושייון גיי)רש יוג'סס סיס 61'ן וג'4 ,ס6מוי6'ס
 מגויס 6טר סרס סוגתם ייני . ובדרכיהם :ון);1,,סם
 פנסנ קפי . משובח שאינו מה : צפרו 06רמ:מט0'ו0 ספניי פרגי סם . ובמשליהם ססוגיס: געליגססי
 מס זפ) זורם מוסג unhn שעדר כממח 50ו)י ,רורנו
 %61 , גופנס סו6 ג06ר סוור רסקן סוגמ1חיסס 'מעיממגו
 pinet יטיס 1פטמיס ונקמו , די,טיסס פר' מנמת0מ!
 4פ וסמקר6 , ,סמון סוגיים )סמה.ק גי' ornoln)סס
 . 4מיייס ייועיס וססויס סניויס ף)0 , גרנד 6סמג60נרמוס
 ר!6ס: שאי 6מס ומ'. רואה אני כןכלוז

 טכללותיהפ* המסופר סותר שהחש טהדבריהם גולפי
 מג)),תיסס 0ספרח מס סחי 0גדגריסס סמ)קיסג)ומר
 ניו דקדוק ומדקדקים וג'ו0ד כלמס גווים דכייסס ג)61'ן
 נמ61 גן 1)6 ס,כין, סלמס 6) )נוין מפיסם סיוטגג)

 סס . וגו' פנים אל התורח פסוקי טהוצאחם ,)פפמיס
 כפידבק סוג) סגס!ג 0ט9 60'1 מס ס"ס!קיס )פסמיסמפריס
 שממ"ג מס )פי ספ0ע מן רסוק ספירת ו0 גסיהסס61
 בדרכיהן* פעם : סגהוגיס סזגלוס גסגנס ס0ג)'ססיק0

 : ויומיסם מקוי 6) גמ1 , ססניופ עציר 0ססגם!
הראית

 כ* , כ6ממ סו6 כן מ0וכמ סיום ט6'וו מס סו") נזכרי סיס )6מר ככרס כ06ר . וכו' שאה אני כןסח
 נמסך מ6ד משנס blb גקו7מח מכ3)ומיסס 1bton מס כי . ר,כ% 6) סוחר D~Dn רוכס6מ

 אוהה שמרחקוז וריף פנים אל התה-ה פסקי היצאתם מסנין יכליסס מ)ק' כמנס , סמכמס5מל
tra ר,פפק מטונף טינית מס 1obn . ממני נס)16 ממס ופסס . וסווגי סנופן מס6 מ)1 'וכ4 )6 ופיוהעקשה

 גף 1'% תפק 16) ע"ג סימן למ"ג טיוכ,ר eD כדמיון , שנסס פכ3 כפי וסכסוכ יפחס % המינים
 ע)36סיס

~vbo 
 ט6"6 דני 4מי בהנדות OD utSbon מסוי . נמ נם מ4ג טמע )ענין נשרט טסו6 )5מר

 סט)מיס רגז כטירד שמלס )דממן מק 3ו טס טס כי ע"נ סימן (DDnO טסוש וסול , ולוש תשנס)טמ,ע
 snb מעסיסם etbSm כי , סוכ)חן סדע0 וזין קרו 6סר כץזטעשים מסטרו OD סו6 וסט)יסי . הו'ומקריס
 ממרקד משריס ומריס גימר ש"נ סימן  דגלתו יטיס 6)ס וע) , %מוע יטש טס6וון ממס יותליטפלו
 45ש ססגדו0 כסוג )כ)) סו6 נס סוס סטרתי pSnot . וכר סמפיזיס sp פ64ס ו6ס ושין ר16סדונחהס

מטהר
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 המשנח בפירוש והדקדוק מהדייקות להם שיש מה הראית החבר אמרםם

 יתור סבלי והבירור המחקר מן בו( מ"6 "בה שמניעים ומה ,והברייתא
 : בענין שכן כל בסלהוהסור

 המופת הוא אבל , הנצחון חכמת מכל למעלה שהוא מה ראיתי הכזורי אמרנן
 : עליו להשיב איןאשר

 םהפסזק יודע שאינו ההוא הדקדוק שידקדק מי על הנחשוב החבר אמרע4י
 : שנדעהומה

 אנחנו שנהיה , פנים משני אחד על הדבר אך , אפשר אי זה הכזזיי אמרענ2
 אינם ההלכה שמפרשי או , לתורה פירושם דרכי( )נ"6 "דברי נדע לאי

 נשדאחור
 6ז . המשנה בפירוש וגו' להם שיש מה הראיתסמ

 מתוניס גטסס תטע הגוין מזקדק.ןטס
 6,ן . המתקר מן כה שמגיעים ומה : וסגרייתותסמטניות
 6הת גמא ו6פי)1 , סהר גמ5מר 1מ)ס מקס ג) ט)הנקריס
 נס,:יר'ן קוס יוגמל . ,גון ע) פ'ר1:ו )סו,'5 גסמיקיקין
 חייג קיוו וכו' וערס :תי6 טד מייג קיוו ס6' ס'ס()דף
 שכן בל : סרנה )וט וד1מס , )'ס מיגעיך 1טרס ט)6)6
 סוירו: :י61 גדי 1סמ5והר סק1יט מן מדקוקיס .בענין
 cnfgJ' ימעי16 1)6 סטטוס 5) קי)טיס , ומלגןמגורר

 : 1סגרייחותסמטויות
 תיגחי נירג' סתגווותי 1ג1'. שהוא טה ראיתיע

 לטעלה שהוא סה : סרס ופרו)סחורמ,ס
 6101 ס,,ה1ן הגמה מג) ומעמס ס,ס סן)פ1) עומק .וגו'
 כקדמותיו 6:ר וס61 נ,ומ, ס1קר6 ססג'11 ממלקי6מד

 !גור וטיוויס סנריה גריס ס1,5 ססקדמות וס, ,פ;ורסמוח
 וקוקס . ס1טמ' מג'קט ,קר6 1(ס , מסטנינ'ס טוןגר6'1ת
 דגר גניו1ר י;י)1ס1;.ס 1ינ1הי ירג' ט) ו,1מ וקרץ כ),גדוך
 גטויוו סמוק ינחר סתגרני סן);1) זה וסוס . סונויסמן
 אין אשר המופת הוא אבל : סן')וסון,ס ויכ1מימג)

 ענו שוווה )הגמת שחו מרמס טעי 1: ר') . Sv'1להשיב
 5מתיוח החרמנך גט)י סקדמ1ה שין ט51מר סקדמ1תיוגגת,ות

 מחמת 5מת,ות מן התקמלי געלי הקימות ט6ן כן הוגו",ן מסת, וקע 5מת,וה :יקדמ1תץ מס ט6מוס , תפ1רכמוחדק
 הטייס טויסס מסי ויק , גגירורס !סרק ~Vh מסשקנזס

 : ס1,הון )הנמהדמיהיו
 נן כ) )שוק ידועים :הס מ"י . ומ' השתשובע14

 כקמת ורן 6! 1מג111יס וגלייח1הגמ:וי1ה
 v(h :!6 מס כגה1נ פתע )כוין ממס סיפקת , סג1;סח11

 : DI'Cממנו
apגהגמיס מכרזן )הקת )11 הקילס . אפשר אי תה 

cth)iln1ג1'. נדע לא אנחנו שנה.ה : גמוהס 
 :;'רט1 5!1 . התורה תפרשי אינם ההלכהוהמפרש. או : )הורס פ'י1:'כס יגר' מסנין קור ו:נ)ו1 סערן ג,1ל')

 61פ , כקמת 5) )גרן 1ט'11 רג דקדוק )סס ס'ססכלכם
:;'רעו

מפרשי
 יהודהקול

 הלק ט' ו!הרמנ"ס . 1סטוריס מעסיס סס )וסיומד
 הר5סונה הכת בגווה כפסטר )7ctJ1~p 1(5גריס
 סוגרים , וי") , 6דס 3נ' נמלקו טקסס גה1חמהטפט
 והמהוקנ'ס היסריס שריסס 3כ) וין סהכמיס כ1111ס)5
 , מנוסס ע) 1סהס , מהם 7עהס )פ' סה3'ט מה5)6
 סן3ס מן 3כס 'ט י3ר'הס מקזת סהנר5סו"ע"ט
 )עמי טסועו ען סוטר ס"י,1 ער הכב) מןוסריה1ק
 ליס,  גהחטנגוהס המהים היו )הכתים כ""סקרן
 סיהסו3 075 3ע1)ס טיסים יהבן הידך 15מריסוהס
 טייטנ ומומר ק) נונס o)tnh ססי6 סי5מין 5וכ,ס

 : ע"כ , וא'3ע'נ'1
 וגו/ טהדייקות להם שיש מה הראיתמם

 הקו תכריס מ;1וויס כמהי5ה
 המ31"ת הרקה הוגן ע) ע"נ סימן עיהנמסכים
 הרמ3"ס טכח3 מה עם , ה,") "מרי ס)מוח ע))ה1ר1ח
 הסריסי הית 15) טס כי , גק71מח !ו וגרנו ,הכמקוס
 ג7ו)ח h(oi טנהכרר 5וס כני cntb ו"),5מר

 י3ריהס 3;ל סגמגODD 5 סכ)כ ועוג ו")ההעמיס
 מעטים טהס ולעיט , )מ5ן 5מהייס עניויס ע!מולים

 ס!מוהס, ע) מטיס הס מהגוריהס, גמקומ1הומ;ו,ריס
 מגישת o~)h ען  נס  וטוסירר ממת הטיבו הסוכי

 O"D הס גי '7ע1 , )המ61 המהוי,כ ומ1י15ההגמוע
 שמגיעים ומה : ע"כ , וכו' סה1)יס מי3ריס6י:ס
 והכרייה6 המטנה ס3ט,רוט ר") . 1ט' בו( ול5בה

 וגו', המהקר מן ע!י1:ה !מזרנה הס"ס לנטימגיעיי
w~a,הענין )הננה גנט 5)5 סקוס המקחמ, יוחל נוהכט) נו גהסמר יאי הו5 כי , בעני hs~ הים 
 ,טעמים וס י5וח כי ,רוח נך כ) המקת3ה:ט)
 והרו Pbr נס ו5ף , ססומע כ)כ ט)ימה כינס)הכניס

 :מה:ט,הן
 הו,ק )ומר ס;1גס וגו'. הסופת הוא אבלע

 o3:c ומחן המטף )כמך טע!יסססר5יוה
 סר"וח נטוי 5ס ;י ט'סמ1;, מס ען ,סס טפין ,בז מסטיק1ה גר6י1ח הו,חון6יגו1

 וסגר"
 הראיות (prin 1גההס נכחכ "סר 1כה3 , ע)'1 !ה1י1ה 1מכריהו מכס ומטוח !1קה מונק כריי ה,קמוטת הי" "ג) , נוכרה

 הן,!ס , 11") יהרו סרסה הר35"ע מ"ט ע"ד 011 . לתורה פירושם דרכי נדע 4א א3הנו שנהיהעב : ר5ס )הריס ומגה עליו !הטיכ סה "יןההן
 ט15מרמ!'!ס

 סטטוס פירוט טה61 הגמרך כ' ר5ט1ן, סער מורט 'אוי 3:כו עון ו:ה3 . ע"כ , כן ו"ינוו  יריפלןהרריים כי יהפכו דורנו לנסי רק , OnD1 כונד וקנה דעהוו גי , שונס זורו ט)"

 ג' , וכונה זרך ע) וכלס רג'ס ורג'ס SDהו"
 משנמר"

  3סס, 1הי הקוס 15הט יעסה "סר המ"ח כן נוע
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 פסוק להם שנראה הוא וטעט , אפשר אי השניים הפנים ואלה . התווהמפרשי
 ההלכת פירוש כלל להם רואים אנחנו אין כאשר 1 מהטלות ולנראה להקשהשטסכים

 נעלטוון סודות להם שהיה יכול . דברים משני אחד נאמר אבל החבר אמרעב : להקשה ההסכטה בתכליתאלא
 , מדות עשרה שלש בהנהנת בקפלה אצלם דאו התורה, פירוש בדרךםסנו

 , לקבלתם כסיטן אותה שמים שהם אסמכתא, ררך על לפסוקים הבאתם שיהיהאו
כאשר

 יהודהקול
 ממכמת ריק )היחו )מסכי) יכון 5יןרק

 המקר"
 כי ,

 סטר כקינה יזע )6 טו6מר כחוג 3נמר6 ,מנ5כנסר
 כ' , PVD 16 bn)nob hnSna ל"ד הוcbl 6 ,הו6
 והס זכר, מחוך יכר יו1יDS,bSbl 16 מכמחסגרינ
 : ע"כ , 5מל'הס הגרס הדולות מכ) 'ומר ססטט'וש
 הזכליס הן טסן . אפשר אי השניינן הפניםואלה

 SD 6יט מומס סחטי תטחמיס וכ,ה גוההכמריס
 הוא וטעם : מסמ)טיס )מטיס )יתסס ו6"6כמו
 כקנס מן 3הס החקג)ו הטכיס גטג' יחסיך קוב .וכו'

 ההנגס המקרסי ייתר הוגרמנו מלסר גי ,נהק1ס
 עכז ), (otptt ביירוט מעעיהס )כ) סוגסב) כי t)bn(o ופא ר,פ)6 , סחורס מקרסיעומס

 : יצריהם 3רוכ כמר וריחםמעמס
 נור6וח 5חס הן כלומר . וט' נאסר אבל~3

 כ,ס ס61מר רצוי כי )ך דע 6גן ,גטי5ח
 גגון זרך Olo ס153)י ס6הד דכריס. מסג'5מ7

 מנהיניס והיו , ר,כתוכיס כיקיר קוטן ט )המסיך)ט:יהס
 ג7רכיס כהן גדלסח טסחילס מדוח הי"ג תוהנ13ה

 )עניויס סעפו ושגי . ממפ ווע,מי0 0,15מקוג)יס
 )ך הסיכי ט"ו , ונסיתן )5סמכחlCD 6(nlסמקו3)יס
 6ח רו6וח עיניך והיו . כי5ורס Sh מיגוונו )5 ,ניוויס
 ע) דבריו ספו 'כסס ת"נ "רק הטפיסי נהוקמורך

 דרכיהם מסגין )חי ידוע סךרגס כקמרוכדרסוח
 ההא שזכר )5 הסיר מפיכח כדמות %5ס סרסוגה
 plobn עיןהו5

 כדרסוח 5זס כני וימסקו . ההו"
 % ע) "מרוס טה0 ידמה הצמד המפק . ה)קיס)סגי
 מגוס הו5 הטי p)nol . ססוptob~ 5 עניןנתור
enlh5חר ,סמוק ויהטגס hlon שין )נ)ס מגוהר 
 )5מח המנכר 1)הס הרצון p)not . הפסוק עויןזה

 העסיק ענין טהס ויהסוכ ויסתרס מהטגחו ,סידרסוח
 1)6 . המקוכ)יס סדינים כמטסט הזרטוחוטמטמה
 הסיר מנייח נ7 עג טכס הכחוח תלתי "חחככתה
 וסחטרסס , טגן (SD כ) ע) עניוס יסולק )56טר

 נחמדאוצר
 זל, )קממייסו מש )6 למניס "מיס סי' סתרהטפ,ר:1
 ומ6 . השניש רטנים ואלה : שמח יגון דרן 6יוסירטו

 . אפשר אי : כמקול פורט )6 כקלגס הפירס מיסולמי
 סטיון נחכ4ס כמפנס דגרי מפלט D'hn hltthI וכמווטסוי

 מפסאז' סטוק עמו מוטך דגריו )גלל עגמו וכול ,וסדקרוק
 %)1 סדגריס פי וש , כפקע מן ונצק גדרך ומפרסוסשרס
 ס5מח מזרך פעם עינו גזו) גדקדוק כמסיס פירן 6)חור
 שפסכים p1De להם שנראה הוא ומעם : וימקגמש
 יוכ ;גמעע מס יו5 גי~חר סמפ)י6 סרגי סוס ר') .וגו'

1Dhn1 גדלן 6ינס ספס~קיס גן,רי( כססVICD יסגיס) 
 לסור% גגחוג ס51מייס סדגריס עם )סלמו (bcסירתו
 פירוש כלל לרש רואים אנחנו אין כאשר :ממקוחיו
 (יסo~h 6 פירוט טוס ר61יס 15חנו (5ין גסו . וגי'הלכה
 דגייסם וגין )מס 6'ג , ג,) דגריסס אוח מגייס תוהוווקין מופחי יחגס onuln אמד וקילו , וטגני ססיש מןיונף

 : כס1גסגפירו;י
 י'נ . רגרים פשני אחד נאסר אבל החבר אטרענ

 לחפ שהית 'כול : (וגלת סר5(ון סטןמתנד
 מסיס 6פ(ר . רמזורה פירוש בררך מטנו געלטותסורות
 5ש קהו מס 6ן D'D11t 16מוו (5'ן מס 1ט)מיח סידות)כס
 6חפ )ים וסיס כתורס, דגיי );י; וריו גיד 6יסמפי
 סיין ונס , לוחו מפרסים ידו (ט) סגחוג ג1סע וסיגרסימן
 סט;פיסט גמז . ג1'3 סדות, י,ג כחנהנת : ממס1ע)ס
 גוייס גסו , גסן ודרנה (כתויס מזוח י'נ גיר( דרגיססתוו
 ס(וו6ופ טראגי) מסגים סיג) ט6ץ , )ס . ימסמסטוס

 *מחס %ט קמו גוס, וט ט) סימור 5ת וחןסתימח
 קימט למס ')'4 , נגסף( מסקסת טס"(ס )ר') מלןנכסף
 מחס מס ממ1', קם ס(דס כסף 61מר נסס 5(ס, 6'('קת כי גוףד,ט'ן קיחס תיגח ט51עי מחמת וסול ' ק"ר,1מסרס
 1511 ח (קחו ),)6 וסוס : ק'די(ע( )יי( כסף ג6ן 6ףגסף

 וגן , ספוח טווי ע) גיח נרוכס פוס )יסד רמוקטסוגו
 )סס otO ;ל4)י )ומר );ו י( וכסיגך . טקג)ע המדוח503ר
 שטיפ שהם : מ6הע ס,ט)ס סחורם גפירו( קג)ות כיוסעוז

 סחו וממגין גש)ס )סס סכיי סדי,יס ר') . כם'טןאותם
 חמיי. "גרון )סס טיסיו גי' התוים מפסוקי פסוק athע)
 דגריפ )נתיג סיחר (נם געגוד (or סיס (9טעס מוסג51;י

סגע'פ כמו הג) שחס עוסיס והיו הסוף 3,תן ההו"טורך
1nutDגר חג' 5מן") . סטיר מ,מרי המטורריס 

 קטר"
 , 16נ'ך 5)6 16וך חקרSb 6 , אנך ע) )ך תהיה ויהד

 ימסוכ כן DO(('D ")ו 6,) החש וה cb כמה 51)' . 1,5ו גחוך 315ע1 יחן תנווה י3ר DnC' 075 טקסמזמז
 ס"הד חוטר קיני te')lbo הס וצוך ה15כע ה61 וסהיחז , סנטוס ,5ח כונת היnhrcl 6 הטסוק ,השירוט
 חיסור כמו כי hlbl , סרה מדה ע) גס קהיר מ5ד נ5ס סיר מפיקח הי6 5ג) , וה יהסיכ טקס םטכ)וממי
 )כ) בו ~DO('C מורל יסוו נסטר הר"ג"ע )טון גקידמח וכרה' וסגר . ע"ג , עניוו ,הו ;ך 5)5 כךחקרי "י 3מדרטוק טי6מר מה כ) וגן הסירי, המס) 1ר ען )טסוק ,ה וסמך )סמה, לכיר גן מגויס ונר)ימר

 גס . הטההדגריס
 סרסג""

 DD1 ג7רסות רן") סכווח , סרו"ס וסרק עומדין "ין ט' ההנדוה גבירול קחכ
 כ)) כמחט טהיהס )6 , וכרס יסכה )" 3)סונוח כססוקיס 5))כסמיכם

 lnbO~ )סר"
 מס ועחן . ע"ג , גן

סכחנ
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הכוזרית שלישי מאמיספד150
 שנצמוו מצות לשבע סימן , לאטר האדם על אלהים % ויצו פסוק שמוכאשר
 זו האדם על , זרה עבודה זו אלהים , השם ברכת ה' , הדינין אלו ויצו . נחבני

 אבר זה תאכל אכל , גזל זה הנן עץ מכל , עריות נלוי זו לאטר דטיםשפיכות
 קבלת העם אצל אך הזה, הפסוק ובין הענינים אלו בין רחוק כמח . החימן

 עליהם שסיקל בסימן הזה בפסוק אותה סומכין האלה, המצות בשבע( )ג")שששבע
 אחרים פנים שם שיש או , הפסוקים בפירוש להם יש יהדו הפנים שני ושטא .זכרם
 והשתדלותם וחסידותם "כסתם שנתבררת טאחר עליהם, שנסמוך הדין ומן סטנו,נעלסו
 דבריהם( )נ"6 "לדבריהם לחשוד ואין , הסכטח שום בו יתכן לא אשר הנדולדהטונם
 יתישב שלא סמה בה שנכלל ומה בתורה נעשה כאשר הכנתש, נחשודאבל

 ההנדות, אך . בכפשנו הקצור נתלה אבל סספ נדבר אצלנו חשד ואין ,בנפשותינו
 , ולאטצו לגחכו שרוצים לענין והקדמה הצעה דרך לעגו( )כג"ח "מהם שנוהגיםטהם
 היתה מצרים שיציאת האסונה לנתץ , למצרים העולטים רבון כשירד שאסרובסו

 נחסראוצר

 חס" ,שגע"
 , )הסגן וט6' 6סס 6י סגע'ס דגריס פ')

 1)6 פס גע) סג) לגוי סדומיים סמון ס) גגי מש61'י
 ספסוקיס פ) 15חס ממט וכקן סגמס, DPh גסןסירופ

 סכסוכים ומוריס סיו סנכחכ נרוכס סונים וכמסיו ,סגפמס
 סעס 1וס . גחהוס סוימס ניקש ,ממיל , HW'מרומס
 פ) סככו )מס מסיס סר4)ס . ופח בפסוק 0וטכק :וטן
 מטס ים ר') . וגו' יחדיו הפנים שני ושפא : יפשקוט

 שיש או : )6סמגח6 (61מרו פסס ויט משנג'סשיתסיס
 יודטיס 15הנו 6ין ר') . מטנו געיטו אדיים פניםושם
 שרון ath ט11 ים 16)י ג)1פל , ססס ונפיס ftwwאדון
 נזי פג" . עליהם שנמסוך חרין ותן : פופופס

 שסמוך

 : כעורם סירוסיסס דרכי )חרן ניריגו *ין גטה דנריסספי
 מנמס מסרו 61ין . וחסידזהס חבסחם ושגהבררחטאששר
 . וחשתדלוחם : והגריו ניגס טמ,6פ נמו , bce 9י"ש

 שימס ימגן % , ס%פ ש וספוניו סרס גנרטורסרמתס
 ירשו )6 סוסיות נסוי ס6פפ, מן ow1 שי% ש0)סס
 מור % סעפן, רסיון מנד 16 סגנו, מיטוס פש .6%
 פגי) גיעוחיו 6חהו סג*ש (VDnW i'rao משמלהטיפס
a'leמטחו)יס, ;1)ט ., הסידים ;וטס , שמיס טקס וסר , מס 

61י
 1)6 . חגרול וחסונם : 6הויס0 )סרסר פ,מפ ופיל

 וש% פדפמ סגדוי וגר גיס) לרגון מוסגס טיסים h'hnשוד
 : יסק)וסו 1)6 סעס )טיו' סדת קרסי יפשר סו , גקג)ם5ופ
 מוק סקוסי דיי גס ופ61 גלפו . בתורה נעשהכאשר
 חשר ואין : סמ1וס מן . גח  שנכלל ומח : ססן)יגסיהן
 ס:י*יס כבגיוס זוע . ההגדות יק- : ג*פה0סיפוסק ומי טגגתג טווים ייו ט)מ מי מ . סטנו ביבראצלפ
 נ% תמסקו צמוק( 6טס )חשפ מפיס סו 06 .ולאמצו לנרשי שרוצש לענין והקרסח nwsn ירךייוס:
 עד גהס )ס' תגס )סירג לפדוח גווי' שעמוסימס  מוףישס מי  (רלמ, 4ו% 4י %מס רהון פסס מסשעם
 יין ויגר )סס סתירת 161 , ג6ו:'סס סטוימסשנויו
 רבו, שירד שאטרו כמו : w(Pt סשע)ס מוגרוס())ס

 גמרות ~nDh )מס שטון 4%1 . נם) וגו',העולטים
 א( סגפים גסס סוהר יפקנ מי מוין ש e$~1 ס'כגס
 ממוין תסס סבר'ס ססקנ'ס ר'6 פון גרס מוו( שמוכטייפ סוד ו8מר1 . סממן סוויפ ססל4'ם tP~o וק 6עסיגשרסן

 181ג' ס:6מר סמסס, %1דף וסקג'ס ס'פ מסיופג:יסחן,

ככונה
 זמרהקול

 )6 עגמו עד ש' fiP11~ נ6 כסוס 0,"3 מדרסע) י ל ס' וסרמכ"ן . ס' tD'D גחסוגוחע וה ע)טכחכ
 ו") כחג וכו', סכסניר.ס כניפוח מחוך נססרר

 6'ן 6כ) )מקרץ וסמך כנרפס OUP3 קכ)סוממדרס
 פסוק ע) מטרע וגו' . וכף האס סדכריס )כ)%רך
 עonDn 3 סיסונ 06רי ן נכית ארם רעע 'טונו%

 ככחוניס עוות טוס ג4 המקוכ)יט סדיגיססשרח
 ומס ו") כהב , דעתו גסי רפ"י שחס שטרמסמס
 סמך וכו' מדכי הכחוכ ons כטיס נחורםס"מרו

 )סס ר.מנץכ3 מענין ככחוכ גסוכיר סירתומדכריסס
 סהוזר "ח הטח סוספ 06 סס ס6מרו מס וכן ,גנ"ס
 הנס ורקס יוגין ז% ח") עט הסס פינולע"ס
 כמהמשחו ר,כחוג ס:נימ 4מר 6, סנמסרס

 דמ"ק ס"ק 6ו") וככיתור ע'כ. וט', ממדרס706 וגי
 . וט' b~b ומהמכס ימתקו) ו6ח6 )ס נמירינמלק
 ג)ומגס

~sb 6מח גהסגמס מנרו OP דקרך ממכר 
 וגכו3 ניל )טוס ממינה מסוס ו)6 סיכרומסוס
 נהוג: ט))כיצורו

~Whi1 
 עו'. ויצו טסוק שטו

 קבלח העם אצל אך : מיחוח ד' סרקגס:הזרין
 : מט6רח וסגותי . וט' האלה בשבש מ")ששבע
 ע) יחנ6רו ק"מ גי וט'. פנים השניושטא
 עס הח1רס כטירות )הס סהיס ס:ע)ס סירךפ'

 ה6סמגת6 כירך וק)חס , ג6מור מדוח סיעסנרגח
 . וגו' אחרים פנים שם שיש או :שיוכר
 טנהיס כטמרו כשדמת סטטי דגרי גב))ונחק"מו
 נעשה כיצ"ר : )חומס הירוסס דרכי גדע )6עמנו

 מן . בה שנכלל וטה : מטכסיס נתיקר .בתורה
 ישג סוכ . וט' הרדודות אך : וט וווכחסססוריס
 חס ע, ס"מ סי' סהפ)ינ )המיסה 6מרי1 גססכחאיו
 )וכג"6 טהם שמהגים מהם : ממזוה )ססטים
 %יך )ווסמחוו טוגס )גגך אס . שנוהגים(מהם
onb6נ)ס כקמר ומ6הס מהס סנוסניס )כ6ר : 

 סומן כריסון נמן )ס1ן bip סכל . ולאטצולנופצו

 וכחס . עמס נס 8פ)ך  61:כי באמר , רג61 טטיס )מגין טמס נכנס וסקנ'כ 6חד מסר otrc 8137 סיו כספקו וכן . פסך*יד
 : ;נויו ה"מ ;) מ)6 וכא , ג.ה1ד גמ,ריס OOnv נמרס וסאות )מכייס ירד סעו)מיס ;) מרנון סיפת מן סוס סדנירחוק

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



 13 ! עוהכוזרי שלישימאמיספר

 וכרוחניות אדם בפי סתחכולות במצועים ולא במקרים לא יתנרך, האלהים סאתשכונה
 , לבדו האלהים בדבר אבל , טהשב בלב יעבור אשר וכל ושדים ומלאכיםכוכבים
 . וכך כך היה כך לחיות יכול היה אם ר"ל , כביכול אומרים שהם מה ע"דואמרו
 שתמצא בעת אך , הסדורים בקצת אם כי ימצא ולא בגמרא נמצא זה שאיןואע"פ
 יושב ה' את ראיתי לאחאב מיכיהו שאמר כסו , נופה הוא הזה הענין אלכמוהו
 ושאר , הרוח ויצא , ויעל אחאב את יפתה סי ויאמר וגו' השמים צבא וכל כסאועל

 , אלה נביאיך כל בפי שקר רוח ה' נתן הנה מאמרו יותר העיקר היה ולא ,הענין
 ספורים ומהם . אמת הוא כי הזה הדבר מנחצת הלציית והצעה הקדמה זהוזולת

 מהם , צורות שיראו ההם החסידים על פליאה זאת ואין , ראום רוחניותטמראות
 אמתי מטש להם שיש צורות ומהם , רעותם וזכות מהשבותם נודל בעבורדמיוניות
 והיא , שני בבית סהס פסקה שלא קול בת וכן , הנביאים אותם ראו כאשרטחוץ

 יהורהקול
fbוכוס ID'D 'ff, 0ו,ק מגזמו )פי וענינו , ועם 

l:rnlhtבמק-ים לא יתברך האלהים סאת בכונה 
 גרס סמעסיס מלקח חמש כ' סאן )ממיסי .וכו'

 וס:ס . מנמרייס "ו מקריים P 16(Ot~D 5ו)בסייס
 מהסנה עכ"פ סיו,6יס הבסייס מכח מגריס ינ'6מטס

 יחגרך ~o'nih רגון וקח סכה )מס 6ין ,ר.ר6סונה
 : ע"ע סי' l~nhu' וכרווהו הרוהויו0 1ע:,ן סס.כמכ61ר
 ההגדות 6,ה ככמ1 אמרו מס אמרו sug וכף/ואמרו
 ג1וריס דגריס Pbt קימר מ5'ן וגו' גכיכו) 6מו")ע"ר
 . וט' בגטרא נמצא זה שאין ואע"פ : ככהעג
 נקא רק , )מגריס הש)מיס רכון כלירד מקמרר")

 : וט וורה רפס 3כר6טי0 נענדים סדרו 6טרהטיגריס
 היה ולא : )כ"ג( 6' כממכיס . וכו' מיכיהוכמ"ש
 , הטנס למתח )כדו והו6 וכו'. מאסת יזהרהעיקר
 6מח גי שכר קומן )מוסיף הקימט רק קיננווהסקר
 סוס מענין וכן . )עסוקו D'olhn וממסר 610נכון

 עגינו עיקר , שכליס העו)מיס רטן כטירדשמרו
 )6 וכלכודו גענמו ממנליס 'Sh1D 6ח )ס1)י6גטכיון
~ffnהענין 6מח0 ע) הול6חו 03וק הו6 והשר , ס)ימ 

 PSDO; ר.ר6ט סו6 . וכו' ספורים 01הם :שמור
 שמרו ס"מ סימן המל כעיזי נפלו 6טר הקנסהמן

 כ6ו יעחס , סטכ) 6ו0ס ממרחיק ממס רגיסומעליס

סדרנה
 נחמדאוצר

 ח)ויס יקריס סג) סנד1!ס ס6מ11ס )פ1 . האמונהלנתץ
 )ו 6טר )גוו ס' מ05 נג11ס סיס וט "ג) וסע ,גס

 ולא : מרס ופייסן )פדים יריוהן )כ3ג ט)י11קוסגור
 ולא : גמקרס סוס סדנו ט,ט0)() טועמו .במקרים
 ט:יויס 6.,ס "גי' 1)6 . ארם כני סתחכולותבסצועיס
o~sSlnnבלב יעבור ארור : 6רס גזי מתמגו)וח (מניעו 
 נמצא וה ש"ע שע"פ : )ת(1נ סוג טנגו) מפס .מחשר
 ~hYp אך : פוגר הט.)מיס יגון :'רד סדרם וט .בגמרא
 וינט פ' רגב גגר6(י0 פסס 0נ1ריס נקח י') .הסדורים
 ח' נתן הנה מאמרו יותר העיקר היה )לא : ר'6ובירקי
 6ה6ג, !ס ,ייך :סיס ס,גו"ס ע.קר סרס 61" . שכ'רוח
 ט) 'וסג ס' 6ס ר6ס 6ין סמע(ס 1י1ר )1 ספר מס6מ1ס

~ho7
 סרגל )חוק 11 ,וג61" והצעה הקדמה רק 6יע
 . הזה הדבר טגחצת הלציית : 6ה6נ ג)גוהגריסו
 : 6מת טיול סרדין סוס שגר פמוקפ ספ)י,פמתיקוס
 מסורס ססנ17ה סחרי ומ151 עור . וגו' סמוריםוטהמ
mh~סה1מ1ד נט,' . ההם החס'רים על : "ר6ו רו10'1ח : 
 לום )סר16ה ומינוס ט, ס' רוח שתה . דמיוניותמהם
 ק"ורס יקרס . מחשבתם גויל בענור : ר1הנ"ססרנים
 דע,חיסס טסיו . ייותם וזכות : סט)י1ן סטו)ס גססןטמיר
nl'UDr~o" וד"ר . וגו' ממש להם שיש : סוס קלס 
 1.ג5 ד' סימן ג' נמנומי טייר וגטין , ממס געיניסס6~תס
 . של בת וב, : ג6ויג1ת נ' סימן וגיטי שמר 19יפוס

"גי
 מחכ6רש הסט סההויס תסס , מטרש סע0ס ע) יורם וקנזס , ונגרר מסע קנחם 6טסרו0 )קרב 6)סתגרע
 )0קמיס סקרו ממעטים סט1ר'ס ים סגוכלו0 ההג"ח מן ר") , סט1ליס oonl וס"ט . טיש וגתו עיוןכמעם
 וכו'. רמיעיות מהם : כסמוך סמירת גתו ומבטייח טכ)י0 רמס ג" פ% . ראום : וכו' לומניו0ממרנ"ט
 טסס 1)6 שמרו , כטררם סוטסו י.6רגעס פי ר"מ גסס ייסמך כפ) מוטטן ס"ס ספן סוכרנו מסלעין
 כס,מ ס' הגיוני סוכר )מס וקי1כ . וכו' כעיניו סרו6ס כ76ס ונ1טיס לו6יס )נס כהדרי 6)6 )מרוסעולס
 וס")יפ היכריח נספרי סטרו מנטר ו0כריר.ס עקי63 ורכי ניטע כן 'טמענו) ר' גסנד0 חעעס Sbג6מרו
 מרב כי , "fiD )מ6%' ויסריס כמגין וג,מש וגוס גו, וויר6יס מוטן6יס וגד3רש וגגס6 סק1מסגטיפר
 סגורי טס גכחר מסחמטיס טהיו וגינחס0כמחס

 כשן סנכי6יס טרקו מס מעין נטמתט 3ר6יימ )רקח וגו
 ורות סטגונס כטד ה)כ וננינח (cotnmn כר6'י0 רו6יס כיו סהנגי6יס 6)6 , כ!) עין נר6ייח )6 כ0)1ס0,ון
 וע) s'p כנה 6)6 מסחמטים ס'1 !6 !מרדם מגוסו 6)1 כנון טוי טג3יח סמנמיס 6ג! , עמס מיגרסרידס
 הדק הגטט נק המ)סיירוח סנורוח סן יט'. ממש להם שיש צורות ומהם ע"כ: וגו', המשךס'

 ,יענ1ר מעמד גי כחב כ"6 "' גר6ם1ן o~lno גס . ג' סיטן כרכיעי גטנינו וטרק- ד' סימן בטני סוכרהר1הנ'
 קול בת וכן : ע"ג , וגו' ססכ,יס סססנס ס)מוה ע"ע גר5ייהו ו3ר6 ידגר רקוח הום הסגת 13 טסיה5פר
 כלסר ומודעה כלומן כלמרו )"ט סימן 1715היו ע! וינרוו , מ"6 סימן וט ,כרון קדם . וגף npaDשלא

סיס

--- --- - -  ------- 
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הכוזרי שלישימאמרספר168
 ישמעאל* ר' שאמר מה אצלך רחוק יהיה ואל . והדבור החזון טמדרנת למפחמדרנה
 שישים מה ואליהו משה במעטד נתבאר שכבר , זה וזולת כיונה שסנהסת ב"קהמעתי

 לי אוי שאמר במה ונאמר . לקבלו מהרין הנאטנה בקבלה יבא וכאשר , באפשרזה
 שהם מה ומהם . לבו אל ויתעצב ה', בוינחם נאסר כאשר , ביתי אתשהחרבתי
 להמון שאין ספני , נלותם נמנע ההכסה( )גא "החכטות סודות על מובאיםבחולים
 רגע* שהוא סי אליהם כשיניע ליהידי1, ולחפש לחקור מונחים והם , מהםתועלת

 נחמדאוצר
 קול ית שסעתי : ספקני מ,ס פ'6 גיפן פשושד

 סשה בסעטד נושאר שכבר : נוטח גויס ,שטנוששת
 1' גפרתי שד וינק 0, סימן 6' גמ"מר סגו .שיוע
 טפ6 ימר . או' ואמנח בקבלת יגא וכאשר : ג'פיסן
 : מלמוד )ימי גן שש 9)ס שי פחן מדע ,%סר
 קטון געינץ יקטם 1)6 . ופ' לי אוי וכאמר בטחבאמר
 : סדגויס פ)י,ח רק ,ס hG'1 'טמפרה ישי ססמפ )י6וי

 נקמל וגן . ס16ס % מטס גי ה' בוינחם נאמרכאשר

"%aipN1 יפסוק ,ס שגץ %ין טסתני , לבו אל hb 
 . ומהם : יל11ן 6ם לסגר ומט) ופיון גרון דק61מר
 , וסוווחיס חגפס סוים otID1n . משלים שהם :6גחפ
 מסמון גסני )ג)ו0 י%!)6

~hD 
 וזנן , 0015 מגינים ס"י,ס

!,6

להםיוסי.
 ירידהקול

 רימסוטר ש) סכת ענין ען 1fil~lpo ופס טס, נכיתסיס
 יטל בו רכס . והדבור : י"ג "' ~3ODIDמוספח6

 וכו' קול בת שמעתי רעי שאסר כא( : נט"סט)
 Yfn עג טפסרו י.מ%)6ש מסןכריס . זהחולת
 נתבאר שכבר : סטמש ונן)וח סו."1ממר6ו0
 גי נ' ס'מן גרסע' דבל חסר ט6 . וט'ממעטר
 (eWD ")יסו ומעמד , ויקלק סניו ען ס' ויערורמעתד
 שרך יומנו )6 עונש 3סס וג'ו% , ועקמוססו6
twqnוקיימו וט' יון מלוכיסי 3י4ס enib סנ3י6יס 
 ס:ני"יס יון מי)וסוסי O'bt1 סיו d'ht פתרו עד ,וט'
 כי 3יגריו וסירס ע"כ. , וט' 3הס אדיס סיגוט'
 ע) 3ו )סמוך )ס ים וט 6טסרוח "%נו נחכררמקטר

 סימן שסטין סימר וכמו , )ס6ת'פ מייניס היינו )6 סמוקך רימופס  מדרך נמש סיס 6ט 6ך , הנצטנחקג)110
$Do)fln ("( הקכ)ס טחכריע עד סווח ג"כ הסעויח מתי ור6יוח עמוש0 והקימוח סחדוס וס6)ח וכף 
 פסן 6מס מנוס סחהיס ח)י)ס מפס יחרו, ס' ר6כ"ע סכחנ תה פי SD כוס )"נינו ס4)ס וילך . ע"כ ,וט'

 ו6ס , נניס ט)6 כין הסוד )פ סע)ס 3ין ס' טפ 6סר כ) כטפר מי31יס *מפ רק , סדעח טש)מבמטח
 מס נפקס תו") פסטרי רק , גמטמש סו6 כי 3ו Db?D'1 גטן "יננו סדעס מש) מכמסה מהן 6מחמשע
 מהגג. וטג0 כניכר. ר" ט) מקמלו סוף סו6 וכו'. לי אוי שאמר בטה תאמר ע"כ: וט',עעמס
 )חקגס )ע ש וט' )י *י "ס רגפמעיס הנגריס 6ך , 4סרו0ו עט סיש3) לשי המסופר סהו6טסעגי!
 יפ רי ויי'.  בגומלים גרונם בניו ונטוש( וו: פלס  פייו  (or~b 16 , 6רס 3גי כרסון חורט שלסעזך
 כסרימח כרמיקס כ0כ נים וכטד . וט' וחומס רק כססוסס %יגס מס  ר.מסופריס  פ0פמסימסירוס
 סגמ)6 וסהורפ , וט' טרק כ) ענין קפי ל6ועח זרסוח )ס)י3 מיחס כנמרק ממגר מטונת 6מח כיולעיס
 חידוש SSD סהץ6 מסני , נדונה מכונס גו 'ט 36) חסרה וחוע)חו משמס ממעיט )מסוג ר6וי 6ין3נמר6
 מס לצמחי מסס~3 כהס יוכן סכך הסחכ)וה 3ו כסיסחכ4 סירס הדרסות כי נס)6וח, וממודותשקיפח
 PD(otn1 ר.מכתס 6חי טסיו מס הךכריס "תט0 הבסייס העניגיס מן DOD וינכס , ממי )מעכס%ין
 ענינים ט ob~n פסוסו ע) צוחו חכיע oh1 , דולוחיסס הסי,וסוסיס כו פכ* מס וב) נצחו ר% ו%דחו

 'וחל )מענ'חו הקריך כ' ע"מ , וט' (b(otb )ענינ'ס וט יגר ועטו . פסס )מע)0 ספין bnG תןרמוקיס
 נו-.כ, רברב סנמנעיס סוכריס מן כשמריס פס גכ) 00 וכי , ונסחר עלס לסט ופ  פרלריסמ )רוסגה6מח כי כחג P~DI סיח סימן וכרס שריס הט4סי0 ר.ןp~b)l pSn (16 0 . סוס 3סוןס העחקחו ששלמכוי
 SP שעיט לסטר עליפ יוטס יקו t1Dh עד  כנח*מ,  מהכייס דוך וס סוף גי  ופטל, מירינרכך

 כענמס וסס tD7p כחצי היוחס ODI ספח עס ויסכיס )סכ) טי6ו0 כדי מלרסס  ולכולי5טרנרוט
 ו6ס 19Dh עד , וט' הצמח והנס , מס) onib ומטימיס מפסועם ene ומוני6יט סמקר6 כמסוקיאתריס
 מז0 טהו6 ודע , ט ואחבק חעמוך "ותו מרמיק ססיעח מדכריהס דגר . כטחר6ס סט)יסיח ינכח מן6חס
 סוסך כדוינ יס על ספירה יפייס רוג ונס ע"כ. "מס, דגרי יוטל וכסוכ חפן דגרי )מ)61שנימר כמו היוסר, ולמונח הטב) זונח )ת6% ה(מסוכ וכמכרחו כהטרו הרעמן וערוד ספג עסוק וחטכםומס)
 3רו3! סרן6 כסטר נמסך הנס סירס וצמר  כנס, סווכפק(  5יל ורע-גנו התם) נורך ע) )שרוסכול,
 "מח "נקי , ולק "יקם )תנצח כלחלחו ר,מדרטיס עג'ני ען ר,ל6כ"ע טכ0כ חס ורקס עיניך ו60 .תורחו
 וככסף כ,סכ זכריהס וכ) , י)וקיס מדע וגיניקח קמע ע) (t'VDI תסס , ס1דיקש קדתונינו מדרסייכיפ

 , otpnn עד נכוהש ומטניס וטוווח מידות מריס , נמ)קיס רכים דרכש ע) תדרטיסס 6כן ,מווקקיס
 )בופ0 ידחו כן ען . הריקש nibiDll וכסריס )"תן ותהס ,  עמוקים כפרקש ))6יח )טח )מרויהותהס
 ודרך כסקיסו ענים ותסס דקים כמסי מהס דכקיס, נגוף גמ)טטיס וסנוררסיס הססוקיס,מעמי
 : fp , עתיקים ושיכריס כטטוסו טסמקר6 "תרו וכן , וגהוקים נכהריס כדנריס הנוף הו6סססס

ומהם
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 ענינם ויתבאר כשקר( )ג"! יבשקר שנראים ומהם,מה . בדורות או בדור אהדלהם
 ותורה עדן גן , העולם קודם נבראו דברים שבעה שאסרו כמו , עיון מעטעם

 החכטים שאמרו לטה דוטה , דוד בן וטשיח וירושלים הכבוד ובכא וישראלוצדיקים
 התורה העולם בבריאת החכטה כונת היתה וכאשר , המעשה סוף המחשבהתחלת
 באמת והצדיקים , הכבוד כסא וביניהם , הצדיקים הם ונושאיה ההכסה נוףשהיא
 הסמלה אם כי להם ראוי ואין , האמתית דת בעלי והם טהסנולה אם כי יהיולא

 , המשיח והוא שבברואים החשוב אם כי יחברם ולא , ירושלים והיאטהמקומות
 קורם בכח ברואים אלה שיושמו בדין היה , עדן גן אל ואחריתם( )נ"ל"ואחריהם
 פי השמשות בין נבראו דברים עשרה שאמרו מה שקר עוד ומהנראים .העולם

הארץ
 תהודהקול

 וגו'. ענינם ויתבאר כשקר שנראים מהומהם
 ציוו יק) וט כי , סקודס מן סוס סטין י3י)מס
 )יהידיס ,טון טוב ה61 פיו OTlpnl , עיוןכמעט

 . וכו' דברים שבעה שאמרו כמו :והסג1)ומ
 ג"רגעס סיס סת"מר ותנאן י3תירט1ת נשתוההרטנו
 כי , ה3ר ט) )זכריו סיס;'ס כסס 5הן hStמקימות
 המ71ר גין "ין ט' וכגירים ט:סג1 מקנס ט'כמרהיט
 וגן והטופס l~ttro o~le ג' ט' "ן'טור ר'תטרק,
 , מטיה ס) 1טמ1 סמקת וריח הככhD:t 71 וגיהגסעדן
 331"ר . 3יני,הו "י;6 ו"'ה1ר 3ק7ימס סס7ר הקוףרק

 חמס הנכיר ר6ט1נספרכס
 1;ס"

 nl)hol סככ1ן
Shln'tגל "סגם 1ר' . מסים ס) וממו המקרס וריח 

וער"
 גד1) כי ,טוי והקו! . סהט31ה "ף טס הסיף

 , סר"סון מן שהרון הנס סמ7רס ככוך ",)והיה
bSbגן הכניס הננוגס כסוגי" נמס ג13!יו ססה)יף 

טדי
 טס מ1ס3ות ממקרס וכיה nub ומאה , המהיו
 אגיס וסהח כי "1)י סורקה ומ,ס . ויי1"),ס)71יקיט
 כן "יוו1 1"ס , "הו סיחהלמרק

~lrlh' 
 ,3ר16ת1 כי "ומר

 , 3יוהו Sh הקר1כ סטכן ,ו )קם גממ)וקחסד3ריס

נהו"
 , ה,7יקיס סן מן והטוח , 3"ר מקמל

 וקר"
 )ו

 3ס יט כזה ירוט)י0 כי , 'סר") קרוס זיון ס'עיר
 מן כטניס ורוניה )סיוהס סתקדס 3ית קדושהמטין

;?'piPn, קזסיס מהיאה ירוט,יס מומת ,") 1;"מרס( . 
 "טל hltDr 3ר "ס3ה ר3י ס) לכרע רקס ,"6מנס
 ס'6 סחטו3ס )רעת כי , הכיעי !טרוד מהטוכסה1י3
 . עדן גן 3עמ1ד ענינו הביס כן ע) , o~lnoגב))
 וג6מרס , שניוח רק כע"ס "י1נ1 כי ניסנס ,כרו%
 גיסגס י1כ!! ר11)ו !עטי סכי !חס,וס טסו6 טדןנן

 סטני כמדרס דים היחס סמ)";ס וגק , הממרים)ע1נס
 רומה : ממנו ויותר סר"ט1ן עויני כ) 3ו ,כ)1)הוטהר
 חטט סח:)יה קזימח (, 1קדימס וכו'. שאמרולמה
 שמרו 1:1/ החכמה כונה היתה וכאשר :שוע!

 גהמדאוצר
 סטמויט . בדורות או בדור אחד : גס מוטטה )סם*ן
 גג) 5מד רק יג.11ס כ!" כ";:ר ;ד גן ;) ;מ1קיסססס
 (ס ומי , 5והס "יגין יזומן י1רוח  גהונס  6הד  ויולירור,
 5;"ו גי ס6נד1ה ;) מגייס 5נה.1 5ין 5ס הים: )511.ן

סס1"
 סוס . כשקר שגדא,ם טה cnc1 : :;)וו )קער

 גהירת ט:ר5יס יינונה י: :סרי ה;מהס ע1י:י ר51יס5וה11
 : בקונס ;מ11ס שמס מ,5;1 ;יון 1גמטע ):קרססנטס
 נגר . וגו' דבריםשבעה

 :ריס גטויויס ס(ס סמזיכ )מ,"
 סמיקה ):מ1ר גזג וקוק )6 טסהגי וגלמה . ק'י()פי'
 1ניס:ס ס,זי;יס, הן כן ס5ג1ה ;י , 5הד :בטויןמלהר
 וגיח כפיס, ג;)) יי5 ותיגס עדן, גגן1ג))

 שאמרו ימה יומה : 6חה 3היוס טל פויסוירובליס כמקז"
 סעופן ~י, וגיור . המעשה סוף המחיבה החלתההבסים
 ירפ  ייללו עיר )6 6ס  :ייינן h'h  )יון גיי לשריירו!פ
 רשי וגילך סטפי:ו,  פנין ופס י1ס, מגית תכליתנוותו
 טיסיס, *::י טקיופ1 פור יל ייסר גו ישל יל, ס3ויןסיקון
  שגן :סו6 לפי פויוו ושלית ס~פ סגיפ מפטם כק:וסרי
 וסרי , ל13יסו טיתהיל פרס יני גיווני גפהכ3י סיס ויכל

 :יומס סמה:3ס פרפת פניפ , יויו טיול ספכסססגלים
 or וגשי . יתג)ית וי גפגור לגורסו הסגו 6:ר סגניןלכלל
 , ונרי5הו ס;1)ס 1CDn הגלית ריריס טיפ: 6לו :לוידס*פרו
 :מהמת וך') , ס"'י 15) גמה:גס ק1ימיס סס ג".)ונר"ס
 . ההכמה כונת : ס;1)ס וגיל דגייס ס:געס 4)1הנקח
 ח:,יס פייס , ספ1)ס (ן )נו51 ס:" שמה ט;1ונסג~מר
 ;ומז ס;1): יגריס סקסה ע! )1ית," סקויס סגרי5ס(5ת
 והצדיקים : החויר נ1ם6י . ונושאיה : 1:1'( ההירסט)

 . .רושלים והיא : )ח1רס מ,;ימיס יעי") );ן . וגו'כאמת
 כ) חטי וטוה )הנר 5'5 . 'חברם ולא : כ1ג51ימקוס
 ס!דיקיס מירוד לסגר נס , 6הד  סיס ס' 5ת )טגוןסע1)ס
 גירנו 'רגר ס' רות 6:ר . שבברוא.ם ההשום  רק :ושליולי
 : דור גן פסיה ויין , י1:5טי  טגמין למגהר ר( כיגיפ6', 11י , רגליו פיר ילחכו פול: 3וי וגל  רפי יייז י'יוגרות

 סיס ;גו ;,ומר . בכח ברואים : ;1נ :יוזו יטולא:יו, פרן סדן י.5 י!די;יס  פוין וחגליס . ערן גן אלואחריתם

 כ5יו"ל . החכמה גוף ניהיא : וכו' 53ין פ!כוח. לסר5וח תהיו הלן סהה!ס משנלו  ססהורס '"( סי')מעלה
 "ו יהיו ממס יוך 1כ"טר י"( סי' טימרו . ו:צריקים הם  ונוניאי~( : סורס  אטלס ט) מכמס מקחיצ"ר
 סקסי הצר עניו ימו)קה)

 מעון נעומס סט 5"ל ס"ס סי' o~rnl ;"מלו . הכבוד כסא וביניהם : ויו,
 !ונרו מבטיה מק3) הקהי מעוין מ:6 1)5 '"( כימן יקמרו 1:1'. יהיו לא באמת והצדיקים :)טריות
 סהר 'עקג 1ען מ"זס 'ה'ן'ס ס'1 , "דם גנ' tifan ")" , 1סנפ!,ם סמ"ורוק "הר' , 13 011 "מר לסדרז3ק
 ס': סרק ירח יפ'. נבראו רברים  עשרה שאמרו כזית וכי': סרסי  מענין טליכס וה) קמל  ט3וקן

להפיק
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 אומר המבע כי 1 והמבע ההצרה בין להפיק , וכו' האתק ושי הבאר ופיהארץ

בסנהנ
 יהורהקול נחפראוצר

 מסר פקר דרך כקמר . וכו' התורה ביןלהפיק גץ להפיק : ר,פו)ס טיגון קודם יחגור סגיו6 3חגמס,ס
 כ! , וכו' )הסיק ה61 ענינו לתחח כמגס כ' ,תתנו מקשן , סטגע פס סת~רס מסריס י') . והטבעהתורה
 ענין והמסיך ה3רי6ס גמר 6מר הנמסך 1nfo.,ן1)6 , ממחנהו עמרה ~rhn הו3ר6 ססנע ע) ר,תור'ס3ל6ט,ח 6מ1 נפוין חסיד aolnn מפגע . במנהג אוטר חפבע3י יחי סטת כין 6מ1עי וננו) עת סו6 השתטוח מניןכמו : מג.יו 6ח Qnlo 6מד 'ho ס)6 , ק"מ( מהליס הפק 6)שמו

 lho~ כעניני שכן כקינו oto העמן כן , )עסות 6)היס כל6 6סרהכלביס
e'nDtnOI הפכע מנהג כין 

 or כ, סהכי6 וכמו , וט' כר6טיח מעטה עם O"~po התנה הא' תקותוח ככתם olnb ענין ונהו .וסגויו
 מטכש זכר יסחנס ט)6 6תרחי 6תנס . S~rt ממפ רחוקה b'on דעהו ה1ר6ח עס כ"ס סרק גסניסמורה
 הפהורס וסיד )וס סתיס ונסטט )נמס המעם מנססך fsb כי , הנט)6וח מן )סטתר 6100 ססגוי ע)וימסך

 , 6מר סכע סגו 1)6 ימטרו )6 )רקס והעמיס הסס השיניס 6והס מהייכם סלעית ס3ס מלנחי פננהסנכגדח
 כנס)6וח למרו כנר ו") טההכתיס לע"פ , סיימן טוריך והוט דעתי ,סו . )ורע גמנהנו עורס S~rbn כמו6כ)
 ממס מס  סליל4ס "oth1 סרס הו6 הש6 והענין , קס)ח וגמ7לט גבר כהוכיס כמננס , מ76 וריסזגליס
 כהכעיס סם ההכעיס 6)ה ע) וממכיש המגיבח וה ש"י כסכרך כי המרו סרס or1 , 6חד גי ע) נ"יהכפגע
 יקמל 6טר כעת הסס סהודיעהו הג3י6 161ח1 מיוסס, געה מהו")18ח טיחמדס תה כ) 3הס סיחהדטס"ס
 מרס ה61 טחר6הו כמו btO ו6ס ו,ה , טהוסכע מה ככרס D3(W גסס כתו סדכר ויסע) מיקמר מסש
 סהונמו 6הר רנון יחמזט 16 כר6טיח תעטה 706 עכע ס'סהגה מ6ז השגיו קפה והיוח הקומר מע)חע)
 3עח רק , חמיו )מעה ממענה ויגרו טייכקו המיס 3סכע טס סהו6 המס) ע"ן ירקה הו6 וכקינו ,כן

 כפ וס"ה , המקמר ,ה 1p'D ע) העירותיך וגפר . סימוק הס )3ד ססס והמיס המגריס ש ספרתוההי6
 , יטרק) )סני נקרע טיהo~o 6 עס O")po החנף חגב יוגחן 6"ל אמל וטס , דבר תה0הוסותבריחה
 כ) עס 6)6 הקכ"ה החוס נסגד הים עס )6 אעור 3ן ילמיס 6"ר (tmth כקר מקנוח ה,ס ויסכ0ה"1
 06 , סיקרע היס 8ח נויהי , שיחי 1כ6ס וכ) טמיס גפו ידי 6ני סה"כ , כר6סיח יתי כסטת סנכרנןחס
 וה61 , ימס 5ה סיקס הינ ו6ח , )וניל) יזיקו ט)6 ה6ריו0 ו6ח , O'tlD1 מיסך) )מגניה ptrn ט)6הקור
 הקורס סיטחו 3הקדמח הר6ג"ע המ,יק ולהריו , סמדרטיס 6) נמסך המגל והגה . ע"כ , וגו' כטלרההקם
 המכריס 6)ה )פיוח וגור , כר6טיח מעסה עס השה כקילו והעעס ,וו")

~UDS 
 , הממט חמת הוט כ) סאן

 )היות נול סכיעי ותמנח הטס' שף bmn כסוף גי נתרו , ר.מעטיס כ) נקה טסי י"ס פגסוף סכחכונעטור
 יגסס עגומך הני 16 היוטב כונר הלרן מסה כנגד הטמס ענו)ח נש07 היגח רגע הטמטוה 3ין וסעס ,ככה
 וכרנו ככר , הרתכ"ס כחם עסיס ט6)מע 11 לגס 1גשיר,ט ע"כ. , olho גמז )מטס קמר ושמא'שמענה
 3הס onD'C כסר סס הזכרים ענין גחמ)ח Snh , עח 3כ) ריענון כמדוס 'למינו ,6 טהס הטמינ' כס')ה
 והול o'pln1 )עהיס מדוס יהיה 16 , הסכעי הדיר bwl מ16יי סיעטס הדבר יהיס מן , סיאנס מסכ)

 , Dtno סיו,,6 ולכיר , ועיתו קרם טהטקע סקרן 3מכע טס הטסי סירוס למרו כן ע) , כסוס רוח) ,המשח
 ההס הזגריס גס3ע הוטמו כלס הוח)6וח טכ) להרי חימר 8י)ו למרו עד וט' השר וכן , טחדכרושחון
 כזכרים נפכע טהוסס מוטח טס טלין )ומר יימרס )6 יי ופ , העסרס 6)ה יימז )מה יר6סיח ימימבטח
 כככע נעטו 6סר הזגריס (DJP והמוסחים ס%,16ח וטלל , לגד הטמסוח 3ין נעטו טשו 6מר 6כ) , 6)1רק

 שהוטע וס'רזן )מטה סוף 'ס ס'ח)ק גפגעס הוטס סמ'ס 3י,מ)ק סם טיוס מט) ל"ד וטמרו . תמסהסעסוחס
 , 6)יו יהוטע כדכר טסני 3,תן ~'VIDD כתלש מוסס י.סתס כטננר6 ר3יע' ו'וס , (b('DV וכן )6)'מוכן
 )טס עותר שיפ כממתש, הטמסוח 3ין ג'16רו מסח )ט' וסחיר טקסר ס"ה והמסק . ח' פ' 6גוח3הקדתח זכרי ומטו)ס'ס ע"כ. משמטוח, כין סהס הדגריס גסנעי טהוטמו העסרס 6)ו מוגד סנט)*ח, ס%וכן

 (SD טכהנ הזרך "' ע) עצו ole והדר שו כי eb . סוכרפ כמו מט) דרך ענינו 3'6ר 6טרסמדר
OV'pD~nDD 6"3כ)) הקזיתה 061 סעס ו") ר.רמ3"0 פ'רפ ככר . וו") , הסתטוח כין סנכרונו הזכר'ס ע) כ 
 . כן למרי מדע )ו גחמדט "bS קומר rwt טיקרע סיס ע) כשטלה תעטה עס ר.ר4"ס החנס חגבי6מלס
o:nh6( 3ר6טיח תעלס תכ) העסרס 1,6 נסתוו מה )י פירט nltos 3ץ מגח כערן חרס לצ 3רי06ס 

 (~Ob ימ,רי ק'  61מל  למפחם  e~s  פיפפסי  ברינתם DnD3 סו5י e~t)P פשפל  פצבעייס  סרבריפנילל tatb  ססס יריי פ51 תתפרס פ45 פירצף פס וסיס . משק גלי לג ttSh לשות ימייינ יכר טש6 ,כטמטוח
 ומסו )3זו סקנסס גרפו )ענש תעתד ש% ש6 הסס 6הד כ) S1b ,סר6טון

~DWD 
 כקיש , פרט געת וג6

 משחס ע) סיורו 3מס ה6ךס כרוקח 6מר ט:כר16 4מר ס6מד . 'שמניס ענ'נ'ס סני ה61 סטמטומ כ'1יעיט טפריה 63מרס משומש מה nb(o . כעריס מ"6 פעל נמן סיכ6 כתו , ענקו כשי מץ סו6 תסס 6מדכ)
 סשנ4 משניס שלגיס גב)) (etb והגס , ~olb )ךדס טנכל6ו ר.ס3עיס הדכרש SS)n יונ6'סוהעחס
 ע4 6פל )קזוטיס O'b)bk בגעש (b nDSVn(b סיו )6 גי , הטיפוח מהל עמו ורג)כיס פ"צעשנצל

3עשרס
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 היו שלא ואפשר , בעצטם בטלותםאותם
 בסאטר לרבותיהם שהיה ואפשר ,וקבלנו

 כק והו6 הע"פ קמרית Sh )'מסס וסטני .נעכולס יאיר"של
 הסעה  )יומק ננמרח כ)ח' משכס ככומר ,ססמטוח
 "מר עד יוחס לנמור מסח 61'מ מטוניקססטכח
 , נליס ו6מחח ענינם ע) מורה (bsb שין 1הו6 .סטכח
 חקויה סט)מחו ונט6רס מקרס ננר16 6)1 סכןתה

 ה"ססל, קנוח מטני 6הSutb~ 7 6, נקח עדועומדת
 הן כטכי)ו (1CD 6טר "וחס מט, 5'ס "יטהכמירח
nuriיג", )6 3סס צמרו )6 ספינו , )מוכה מן . 
 כךכריס התנקי הסרח סתהיס ר"וי DS~ or' )ומרוקין

 ro1 )6 סמג6י מהרי , סטמט1ח כין כע"ססעכעייס
 . הזע) t'SDt עגמו הדכר מעסה כסעח 6)6והפיקו
o)th1פריס )0)ק )6 מתמסה כן טגכר5ו "מרו  DVnn 
 ומן ") נחיהן סנה מקין יט מדוס )ס"ק 06 כי)3ד

 נר" וקינך מטס 36) , )כדח3רי6ה
oto~b עט1ח( , 

 הו"גי
 , ך' סער מגחננו כמו InDD1 סטכח עיקר

 ,ע,)מיס הים טככר הו6 וכל 6סר הקזמון ולמטן .ע"כ
 הדוריס )הוט כוון ט 6סר כקדירתו לעתון ית'לפגו
 גולם 6סר ~1Dtb וע) גו וכהר ר6הו 6טל)עת

 סי' כרסיסי כמו,גר והתמדסוח טפי גנתי rbnמכסחו
 הנמג1ס מן oro הדעה טיטינ מס 6ך . י' פ'י"מ
 ולא : כ' פרק כ' מקמר סעקריס כע1 וכרוככל

 נריח כתמורה ר") . וגו' ענין בקשרלהביאם
 ר") . מהשתדלם : הטב) ") קרוכ מחיטככיקור
 אצלם שהיה ספני : והטחז)והס ורי,וחסמרוב
 פסיה OD שוכר הטתד)וחס nSD שיחס הכתה .הג'
"ננס

~Tps! 
 כמו , )'מוד וריכס המבמיס טטימח קחס

 היו מקטר כן וגס , יכו) )6 וע)הו טס1ק ע)טדרטו
o1wn3)גוחס, סמול )היותו מרכותיהם סטמעו כמס 
 מס כ, ספר ע! )מכר מטחד)יס כיוחם )זהומגולף
 אותם שיאמרו נזהרים היו וככן , eonטטמעו

 ה)) פ"ק 3ען'וח סטניוו כמו , בעצטםבסלתם
 6)6 , המקוס o'SDID ס6וכיס ' מיס "'ן מ)6"ומר
olb~שלא ואפוטר : ע"כ , רכו ג)סון טמר מייכ 
 : ר.מ)הן )קוור , טסמש מה . ענים מביניםהיו

 סח1מיס ועירו . וקבלנו שמענו צך כךויאמרו
 הח)מידיס ישו )5 כי , כמס שסר סוכרםומשמיס
 ו6ס , כקמור "סטהד)ס oh , מסגיחס נקכ')סרמיכ
 המכונן הו6 מה ידפו )6 שמס מס כי , סכגחספקיר
 סיג "סר המהוכ)יס שכריס DO,, ועכסופסס,

 אפשר אגס כי , יכרח )" ע"ס nibS )טסישתנס
שהיה

 שסענו וכך כך ויאסרו , ענינוסבינים
 והניע , מהתלמידים נעלמו עניניםההוא

הדבר
 כהמדאוצר

 בשפ' אטרת והתווה : שנס מימש ס(ח;וח ט ימםה6
 וענזחס גמם , מסג (וט כ5ן 5'ן מתורס גמד .המנהג

 ממם וססיר1חי מימין 61ח )ממן 6ח וגרן 6)היגס ס'06
 משו 6ת גירכן 1טקרס מלגוס תה,ס )6 ונימי ,מלרגן
 , רע וגר .דע )6 מפס (ומר וקמר גוס 1ג'ו,6 , 5מ)6ימין
 , גו (וקט סקגט 6ין סתווס מסומר נמור טס,דיק נוכרוגגה

1ז1מי
 hto ויזקיק )"מן 1nhe מי לחרמת גגמר6 קמרו ),ס
 06 ותמס , סמומן (הדקיק סיס וגן , ויתיק ,חומןיקמר
 ח6מל ()6 , גימסס סה()מה . ביניהם npenm :סרגך
 ססגע , מי1מזיס ג,מ,יס nctc(1 )טגטיס שוח (נתןמצהר
 טל6 גו 6חד עוין נחחז( ס";וי גטה וק חמיו גוונסג
 סג) 6"ר 'חגרן )פיו יריעה מדו( ג6ן י" 1ג6י)ו ,געגסו
'1DSמחמאס )כס מוסס סקגעיס גר6 וגזיר , מנל"(יח )!ניו 
 עמו טסם, טוין ע) מנס נעת (יסיג נינטר ס,כ גסזרסענע

 טיגיע (O'D fiD 6ח טח!תמ סיין געגט נהוססטה6מי
 ימס, ולכן . תסיס גג) וגן , מימיו טיחן ולסקס , קרםג)יטמ
 מסגי גין ממעט יסק גימר ס(מ(1ח גין (fu גרילה)וט

 סע1)0 גי , קיימים o~un ntrhu טט)יס התורס וניןגר6טיח
 פסיס (6ר גג) נס מזגריו כנלקה ויפי . סתוים ע)עומ?
 קליעתו, ע) סוח,ס סוף אם גגרי6ח ז'מ ייס,סמ;כג
 כרמג'ם 1ג,,גר 1יי1(ע ס(מט טמיוח ס) הנוגפיםוננרי6ח
 ננד )סטיג סריס 6גרג;6) מסרק פנס . סנ') סמ(;סגפ,רוט
 , יילמג'ס )דעח ססג.ס גג'י וסיס'ח , גוס סרמג'סדעת
 : שמון גט',' פ)'15"ס נוד) מהמח סק(יס 6)1 וגרו151)'
 מעקמי ית' יפויו ,פוי הנס המפן "סיס ר') . קדמוןבחפץ
 . דברים שכגטרא : הכן 1(," Olc (C1fiI1 ו)5טו)מיס
 )ן פחס )סטט,ס נגמי 6,ן . 1ג1' יכול שאיננ' :ס6גדייט

 להביאם ילא ' ;ג11 מזי ט) onth יפר( מטס (גצי קורגי

 )"ים 15חס )ק:ר י1דט שיני מסס יט ומור . עניןבקשי
 מפוייס רק ס5י;ס וגמזומס , סוד 15 מוסר 16 הגמתענין

 התלמיר'ם אותם שהכניסו והם : ג)גד רקוםומס"'1ת
 , נמ1דיכס הטתוקיח נוד) גסנ1ר ר') . מהשתרצםבגטרא
 שיו וסמסידיס סקדוטיס מט"ח נ1ז, מגירים טסיוומממח
 וגי,סס 1ן) מייסס י,6 )6 גט) סדג1ר והמגייגומ'סס
 ה'מ (סימת מו') גב'( , 1)הוגיוס גסס )סחג1;ןני,ג.ס
 מנמים מדגרי יניע ט)6 ינץ ט)5 וג6מח , )מוז,ויגס
 6הר 6ין נדין 16 נמסר ח1ט)ח טוס ג5)סקד1טיס

 ולמון קרונה סג) גנמר6 סמטטיוח קגעו ולנן ,ססמג1;;וח
 ו') . נוחדים שהיו ומה : מיגריהס מס דגר ללמודיכו)
 ואפשר : 5מח מקס הסרנן כ"י שמפו מס ג)ג(מועחס טימנתי סי1 . וגו' שיחברו : )הס 6(ר ס1ה.ר1חגהרן
 )6 גי ידקו קג'1 , סח)מיזיס גט . ענינו מבינים ה.ושלא
 ר,1 6,1 . התלמיר'ם טן נעלסו ענינים : סו5 רקדגר
 וגסו , מדט0ו יגין ול16י הים טיסים ומי )סס מוחן)נטוח

(קמרי
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 הכוזרי שלישי.מאטרס2ר156
 ובאסור, בסותר וכאינו במה ?ק כל אה, ... ענינו ידענו שלא מפני בו והקלנו אלינוהדבר
 : וכרתים אשר הפנים עם החבור יפחיתן )ג"6 "יערות ולא אליו נרניש לא כןעל
 האלהים בשמות ביאור לי שתוסיף אחר , סחכמותם מעט( )ג")"פעם לי שהראה עתה ורצוני . כקבלה אמונתי וחזקת לבי הטיבות כבר הכוזרי אמרעןש

 : אלהים בעזרת מעם בענין לי ותרחיב ,יתברך
 ה' בעזרת השלישי המאמרנשלם

 נהמראכלר
 מיס סיס ו5ם נרקיס ר6ט' ), מסכרין מרגגס נמטטס"5מוו
פגיי

 r'uhs י') . בו והלנו אלינו הדבר והגיע : מדעתו
 ג1רייס ק) סני,1ס )5 ססס גימ,ס י,1 6סר סח)מיד,סהנס
 נס ~tmlh , דגריסס נק,ג עמון נדו) 5ור ג' סרניםעכרו
 1,5 "דם גג,י כר5ט1ניס 05 1גמ'( ;רני(, !6 וט6ת

 והג)נ!1 וסדגריס ט,י,1 יופ11 ,5 י5;ה:ו 1!פ, ,כמתפיס
 סרגם טגי15מ (1פ)ו )סיע טיכ1) 1י5י , רג מומן5)י,ו

 ג,1דט , סה)מוד פזיזי גט5י ):1 הניט גמר סדגריסגסעסיו
 ס;1הג וטטס סג"1,יכ חוספח ססו5 מה גנמר1,6D'hiln 6 והרגי , סג16ן'ס מ,מן (D'r 6,)11 5:ר סרנדתפס1וסה5וח

 )סג6.ס 1ק) מ1ג,יס דגייס טיס סס)כוה ורק גנמר5,וכחגם
 במה זה כל אך : ס6גדס גע,י:י מט6'ג והניס ס('ס6מר
 ר5נ,1 )5 פ'ג n~uho פזיזי ר') . ובאסור במותרשאינו
 : 15חס מגייס 16ה,ו (6,ן גבס שסי :רגיט 1)6ע)'סס
 מג) זה גטגור סס'ס מגזר ר') . החבור יפחותולא

 מסיק "ס51 גקגוי ממס, וגרחיס 6(ר ט1ג1חסמפ)וח
 : גן ט) מיוסד יתיקרו וסיחי ג5'ס1ר ו)סורתו1)קג)ת11
 ר.מגו5ר סנדו!ס מכף, ממגמת . טחכטותם שעטעך

n'as: בשמות ביאור ל' שתוס.ף אחר 
 כצחנה פחס רקס ג' גמ5מר ממס ססו;.ר (5;'פ .חאלחיס

 : "1') הגמת גהור fnhtסגי"1ר

 יהורהקול
 , וע' ענינים ההוא במאמר לרבותיהםויהיה
 61ין , כמעמיס סקס היה המות קור הישו עםכי

 המצר כפורת .גח31 כ16 כיוד וע) . געוימ)הק)
 כמגלח ו"ן גלון סריר6 רב גהכ וו"),כהקדמהו
 מפסוקי דפקי מ')י הני , nnaho ע:ין' ע)ספריו
 כי פקיו ולמר . :יגסו h):mb וזגוג מדרםומקרו
 כגון ה6הרו:יס המרו מהמירטוח ק1ח ע, והדכר
 הירק"' כר"ם ט6מר1 מס 'כנון , ג16מד כהוניס סגנמר6"גדה מדגרי o'Dfin דכריס ע) 15 "1טעי6 ור' ח:ה1מ6ר'

 גמסג"
 וכו' נוסחך ,ה מק1סס ת"ר מגח

 פ)יונות והטרח ס71וח הס רוכס 6כ) , ),הוהי1מיס
 ישף ותיקון ovb כמ והנהגות ל1כ1ח ומדוהומוסייס
 כנכי) הר1נ )הדח ר"ו' 61'ן ,והטס

 : פ4כ , המעוי
 . זכרתים אשר הפנים עם החבור יפחותולא
 olpn וסמפטיס 1הסנזומ ס7רט1ח גהרה blh('הס
 מסריס כפסיס חופ)חס וגמה גב ילין נדק כי ,הגרס
 631סיר ממוהר כי ר6טוגס n~loc מה וכנפי .טוגיס
 , הדרטוח )עניני נרניס )6 כן וע) י1ג6ח וקין סרן6ין
 נומס "ין ענמס, הזרסוח מנר גס כי )נ"רטכ

 )ס'1חס , bn(ont סמרר nSDt )סמהכרמ1גוחינ1
 : סוכרו מסנים עט היטר "דגי ע, מיוסדים הסגס

 b'o עהידה , ,עומהו נוגה 11 כמס היות עס . סחכמותם העט לי שהראה עתה ררצ.דני.עך
 כ4מ סימן כלכיעי 1סנס הסוי, כסוף הויעחיך "סר הכריס ג)נ1, ע"יכמעקר-ממקומה

 )1 הכגפר 6מרי וכי, הכמיס ממשוה DDt טהר")י ר11)י המר מידו nhr גנט מס גי nibo ,ornיטיס
 אחר "מרו lh(o . כקמור נגנו) ידי SD הר"סו:1ה ההכמוה מן כי7יי1 טנט"ר מה pbt- כ"ז מסימןטס

 כחח"ד כ' סימן גפי עוינם )הר"ח. המקה 6הה ע)'נ1 , וכו' האלהים בשטות ביאור לישתוסיף
 Sb המיומסוח ור,מדוח הסלוח ען 6' סימן טס היה 'ספיתי רכלי 1ר"טית , הסכינכ כנח. חהח )כסוחטפי
 כעימ מן מלח ונס 3סס יךעחיך למרח onbl , כו יכO'ptli 161 יס' הער זה "מנס כי , וכו' ית'סנוריו
 כקוויים כמוחיו גיךיעמ )ההיל )טסי obni סעייין ")6 , ע:י:ס כיקור ע) והוסרח חוסים סהגד)חלמה
 l~DPt , OnD1 onp, משמן נורך 1טי גיננו טהההדטו הססוריס מנ)נו)י המגומה ") עחס עד גפוו)6

 ' : הכרכס ")ינ6

 . : ואמן אסן לעולם ה' ברוך . שלישי מאסרנשלם
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