
 1%6 סבהכורי שנימאמרספר

 עובדים שחר ועם . הגלגל בצורות נתלות חיים בעלי וצורות וכוכבים וירחמשמש
 המנהג מן יוצא דבר בעולם נרשה ששין ססכיסים וכלם , חכמיהם אומלכיהם
 ראשונות בסבה והודו מהשבתם וזכה עיונם דק אשר הפילוסופים אשר עד ,והטבע

 יהודהקול
 כנגזם "גרהם 0) 1יג1הו וע) עני:ס ע) מ6דסנריך
 וירמ ממס ההכר וכר s~l(O . הנגונה ")לססיכס
 . וכוכבים : ttsl~JO המפרוח יני )מיוחסהסרס
 נתלות חיים בעלי וצורות : לכח סוככיetblp)o נעי מחיכי מלעה ההמסה הכבכיס סקרהס

 ח"1מיס סור טסה , מצוח י"3 הס . הגלגלבצורות
 ע) נעמס פייס כע"י נרוח ע1כזיס oa'1וכו',

 אריי ועם : ר1הני1חס כס כפס )הורידחמ!גהס
 ה,"ח הכח עסי . חכמיהם או מלכיהםעוברים
 , הכמיקס "1 ,מלכייס נכריה ענוזהס היהרהממטיח
 , עסיחינ' 61ני יקורי )י טרעה ע, ו") למרסכעין
 טמ)יפ וכמו , )ו !תסההויס כורעים מהיו המןוכענין
 ועם . )יה btDIS "מר וניהומין ומגהה סגיןוקיוי") b(Olb' ע) נט) נכוגזנ",ר Sn(h גטין )כץכדני")
 טעם ;חנו ככר , החט) ע) )עמכן "טמר ס"'היות

tntS)D), המקך עבדת כקכ)חס כי מופכיס טהיו 
 ההגס "והתולה

 הסו"
 נסח כוס עכו ככר עטיהם

 יכמ וגבן , ההוי לנענד בסספעחו סתסיכ  (srnרום
 פרונ יי!תו פל מעיו יעכיר פד טפסו לסרנותיגבר
 פסיס כל 5ס כי ילולי . עליו סיירר סססעסטלגח
 יפן  י5היגן ט' t1Dh  נפטיפ סביי  י5לסיסכיליסמ
 Dbti סירם ו5ת סמפט 5ח ומס ססמיפס עיייךפס5

 )הס והסחהויח ונדמת המביס 6% כ)השככים
 תסהימון טן כן נס טס צמר ונף, מ"ק נסרוע3דהס
On~nptכס( SDb 1 וגר חננית סם) כ) המונח" 
mp)ום' ר1מט ג) הנניח וגו' נהמה כ) חכניח . 
 החוטניט כתעש , סם) כ) חמום סברנו השטוכ"כ
 והיו , קומ1כה התהגה "ינו ים )טסן נמתט)כ)
 היגש טפטפו מה ע) )הרוח הפסד במו נורחשסיס

 שנדים וסיג . השוייר השסד )16חונוהחמ)ה
 פמץ%5  פודתו מה "עונה nfSD )המסיעהנורה

 עם .  וכו'  פסבימים ובצום פ"כ:  לציין,טפסנו
 1י"גטגייי ירשי יפ .4יי  סל5פוח

~nlDD 
 סרס סיד

 סוס ילייי סרוס  on~tnas להניק  סקרכםשביר
 מוטח ייי ע) ר,מ;הנ מן  יונ6 דבר ניעלס יר5ספל%

~sPD)
 כי , והטבע "מרו סמך כן וע) , הענע מן

 עסייח o)nh כי , ר.מנהג מן יתרו ממסיק הק%
 הי6 נס הטגע טן כמעפהסמוטחיס

 חקר"
 כחק מנהג

רוטור"
 "ין עד נט,"1ה מקר וקין גזו)1ח עוטה ית'
 הצמיגו ס)" ,הוזיע זכריו מירר כן ע)ממסר,
nhetsאשר עד : שפס טן וטבעו ממנהג ונר סוס 

Ote1DIStOnה"ומוה יד כי . וט' עיונם דק אשר 
 הקומה נמזרח קורס היעומ כסג1ס כך כןמקטה

 "סר סנטלוס1טיס המעליס ~t)eb עדכמו1קקח

אינה
 1oruאוצר

 בצורות נתלות חים בעל. וצורות : טרוח ומחסגוזוח
 נקש גהר סקדמו;'ס וספגנים ססמיויס ;ודע כנר .הגלגל
 גנם) "סר ססגוגג'ס וטו ~otnc 1ג6 מסוגות)הגיר
 מהיש מוטס )מס ".ן יקיימ,ס רוגנים ה;קי6יססמ,)1ת
 טגעס וכמוס , טרח ;'ד גג) סרן (כג,ג aeu1:nמלגד
 ונרי  טופר, שופות גסס פעו  ס1'ס.מננ'ל טוס לגתכזגגי
VlnP)פל onultn גנלג4ס ירופוס פ19פיס ליס  לריך ייס 
 בהן פ"י נוכגיס, סינטת 6ל1 סוופוס יצריו פליפס5טר
 e~t)h  ועוון  פסות נסוקס  ליס לפיוס כפילוס גלגללפס
 נרקיס )י'ג המכוח היקף ג)ג) הקו כגן , )גת גוגגימהזן
 DtS~D סט 1גר1מג הליש PiDh1 סה,1 הנגריס 161חןטיס
 טס נרקיס מיג מלק );) וקרצו , מן)1ח קר16 וסירוסשוון
 ;מטוך כ"ס מי גע) חוקי 6י,ס מיס טיחה1ס ידומם 6טרשי
 וסד , וגו' טור )וכ טקס "ס מלק, ג6יח1 )כזגג מג1גגקוים
 יגיררי סגויביס  ס6ר טרד מלקו וגן . סמט1יסמיס מקוסי'ג

 041  קין רוג 06 קולו %טופ, %'ו יזר כווי יגלגלספי)ופ
 , סרג% כותן סיס ווט . 5וס וכרועה תנין o~s1 נד1לדוכ

 וכרכוע . ו' מלכס ההורס יכודי מס' כם'נ סרמנ'סוכמם
 גומז 6סר כמי מייס כעלי 16חן לעכור 6דס כגי מסדמימים
 טל סמרו כמו סעל"יס 6ת עוכדיס סעס קכל1תס,)סי

 6סר הנורח מן לוס וכדומם ומוריס מונדים וכעס ,מלריס
 ירעש ט) הג') ט"מי1 ;מז . פלכיהם : סתו)1ח גג)ג);קר16
 וכ1כד;נר "011 ,מ61 וכן , ט"יחי;י וקני יערי )יסמר

 צדע ג' (Sht11 . חכמ.הם או : סיקים )רמו)יטחמו1ח
 1;יז*הק וממס תניד וזני") ";עופי ע) ,פ) ;גוגי,1רממג"
 )1כג"6מי

 11נר.ג1 6יע מה," מטר , גסוס ,ס סיתורם י6'6סמי;, גרס . והטבע המנהג מן יחיא דבר : ליה
 כל . 1כ1'  הייליסו*ים אשר עד : סיכל וסופר  פולססל
 ריוח פפפס  ייילוסוסיס %ר פר  גפירון סליוק'

  לפן ות4 ט9ר גי ופורו פיט  *יגייס שקפו טגלסויסיפס  פיווי
 רעיי יותר  פילם פן חלק  סיין קערו יטס ונכףלפסיפס
 וים סליסי  גפיוו פת'גבפן ספות* ~1hu קריסתו 8פר וכיר . וירק פסיייפ נורקהיייי

 סורי
 יו פ'ייי ~VSDt ל5 ייבר,

Ot)t)p~4  סל9יפ טלסי 5ל ושליס יס פסיו ט5ו1  יוי61ימ 
 1Dh)nI 8י ,  וףסריס  סיייס  סנפל6ימ טיל טו6מר 6. ,ופירנס 61יוי  וגרייט( לר'ל יווימ  ייון ~,efhih כל סיסיו 610116
  וופסריס. סוויס וט ופטר ויולי 14ופ ילסי יפ1י6וס  פוטיס
e)nhהיל סר6ייוי יסלוקס nthein~ u~h ,ניסר, 81י11 וגי 
 0לol~a 4 סיס וכל כתי  רועיך ס5יסוו פבו,ר הקרסו6
 וסויר שהויות ס;מ61יס סג) צמר %1 . ווג)'ס 1ס))ו,11,,ן
 סגל סגופיים דטח )גפ' הגרת גב' עמן הגס הדסנוגסס קיי טל6  יסנן % 1ר5י לפטר ססו5 פ6פו 6'י , גססומשסר

 סט1)ס ג6 1מ6'ן גוס, סמני18ח ג% שסדו וגגיקדמ1נ'ס(,
 , 6ותס מרט מ' ג)1חס 6"י e'hll "6;1 1סמ1'"1ת1מ)1"ו
 והאידיש ססו'ס ג) סמטמ'ד nlhiw ממו'כ ג6ן סיט1ט'כ
 %ר יאונס טכס ג6ן 'ט עג'ט 61'כ , 'תגרן סנורך1ס61
 ועמס  ("';ו יחגרו הג1ר6 ס!6 הסיגה 11"ת . העולס ק.1סגס

יטוס
 נרנרי סגיכריס  סרנרימ 5ל דיפס  ס5ינס ר6סוגה סכה הסנה רקיע טנ' ע) עוף הגביהו עירס וקלחוזיקות
  to'Sb, ספיהס יפפריס מלו סכס  סדגריט יל  ריפים  יליייס  ליס 1aDI קפ יטר יניכרוס כסיספהפס

פ-
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הנפזרי שנימאמרספר26[
 , בחלקיות שכן כל בעזלם טעשה לו שאין בהקשתם נמו הדברים, לשאר דומהאינה

 עד . חדוש בהם שיחדש וחוטר וקל טידיעתם אותו ומבדילים אותושמרוססים
 המופתים לה ולעשות האור עליה לחול ראויה שהיתה ההיא הקהלהשנזדככה
 ופסדר ושוטר מושל לעולם יש כי בעין עין ונראה , המנהנים להם ולשנותהנוראים
 סבח והיתה , הרע על ומעניש הטוב על וגומל שבו והגדול הקטון יודע ,ויוצר

להישרת
 נחמדאוצר

 S'hc~ , );גלמיו ימיוןגטם
 סו6 גימסס ימיון 5יוס סיס

 6)1 . בהקשתם נטו : )הנידו סכם ס6הד סיסיםומנפ
 ס;1(ריס (קמרו (תחת , (,י ),ד סכירה ס;ריט1ספ')וס1ייס
 ג) Gri(~hl מס קמרו )וט, ,ס דומ1ח o(nlhin סג)שר6(1,'ס

 )(,ות מגק( (ליוו עד סמ,י6וח וט מן ומוגז) מרומסגן
 (יתמי( 15 11117 מישתנה נמנע 1סו6 ספו)ס ממגע יניטוס
 m~na וגמ'( , עורס ט) ממשנו דגר 6':ס )טווח מפן)ו

 : (נטכס ג(רקיס . בחלקיות שכן כל : מהעגישיג
 (16מריס . 'עתם ם'ו אותו ומבדילים אותוושמרוממים
 גסימן וגו(גר הפרטים, גיזמת מעייר 6',1 רוממ1חוטגעגור

 שיתחדש והומר וקל : ספי)1ס1ף גרגרי 6' ממעמר6'
 ,ס 6,,ס שיחספס מ5מיויס "קוס huat . חרושוהם
 סקמידו גז ג) . שנזדככה עד : געגט ס6י,1 וגריימוי(
 (ס6מינ, 5מויהס סג15 ספי)01ו(יס ונס סכ1פריסדטוח
 וף)ח פ, ס' גגון (נרי עז , (1;ר,ו IU;'1h גדפתגגיו61
 היו סכ)ס ונסייוח גוג1ח ומס , 16סג1 לגריס ורעיעקג
ot~h1(גסס (ודבק 6הר ובס '- , סגורכן 16ר ע)'סס שמו 
 ולעשות : ו'רמ ;(מ( tDO(O ,ג) ((otl~h ס'ו סל)ס'שין
 ס,פ)5'ס הנג'ס . הנוראים המופת'ם : ס61ס )ר4:)ס .לח

oifsna
 מור"

 olh ג,, החמתו ו;6( ריוו ע1גר, ג)ג
 , מס') מ'ד1 51'ן ור1פ5 מומן גפרן Ottt1C 6)ס'ס ס'()סחתין
 ומטיפ סמפ1רסמ1ח סיגפת גג) סמנייס 5ח סמגסיסוך
 גודר ~v(u . סע1)ס ומוסג סטגע דלגי . הטנהגים :שמו
 סמנסנ , )דם מ,מיכס טסן 1ס' , 1נומ)יס שמיס מיססיסיו

 ששן ס)מ 61)סיס , יום גג) נוקל )(נ1ח נויח סס(מ("ומי
 ונראה : 1יימנסנ כטגפ טיוס סג) ס,סיס גג) וגן ,שוטן
 וגעיוי גוסס גפ',' ר15 גוס 6'( גי' נס e7h גר' בעין.עין

 סמטגיח . מושל : סוס ס(פ) . לעולם יש כיטג)ס:
 : ממנו 0וק מיי דג5 5ח )ס,') 5זס נ1' . ושוסר :נס,סגתו
 ס61 . ויוצר : ר,ו,ס ,גד גרפס ע) 6זס גנ' ס,סגח .ומסרר
 06 סטגפ ירים 1)6 רנפ 31ג) עת גג) hlun והו6ג'ו%
 גג) כמ )ו ס11חן ס' חסן מגנחי ספרטיס גג) רננו ו6ח*זו
 יודע : סוסנחן גג15ן חגוך OD ען )1 161מיטפס

 ירגי ג) פ) פק1מו( עיניו 5ן ממנו ופקס דגי 6ין .יהגרול הקשוי
 : ס,ס גקו)ס . שבו : קלס כיחס לפיטו )5דס ומגיי6י(

וגוטי
 על וטעניש : גמפפ)ו מסר )6'( נום) . ריגוב על

 שולח ירסיס . סבה והיתח : ~1PDC1 רע )י(ע יחן .זשדע
טסם

 יהודהקול
 יכר מניגוח ההם הקדמונים הנינו 1)6 ידפו "כי

 כמו,גר , מהמ1רגס עיווס עכר )5 כ' , מממרנכד)
 סעדו מה 1הו6 , מהטלילי מ"מ סרק כתרהגדכרי
Shהטי)וסופיס 5מחחו otsluno הקטחס ע"י )הכמין 
 וככן , וב) מב) מהמר נכוסח ר5טונס סנה טסטיט
 נטו nbr נס qh , הנמאיס יחר עט הכמוח )ה6ין

 "סר הוה והלווה הוטח הר"0ונר. מהסכהבהקשתם
 )ה0נימ , גג))1 נעולם מעשה לו איןהסינו
 שכן כל : סורס !מנוה סיוג) כספן ג))י1ע)

 מן ענינם )טות ממג גסרסיס )הטנימ .בחלקיות
 מטיפ רהוקס הערפיח ההטנהה כי הפככי,המגהנ
 כמקמר . וכו' אותו שמרוטטים : הכ1))ח מןייהר

 ירזה עריך, )510 וסוף )מ,מה יומרוך 5סרסמ"רר
 )עשר טמכק0יס כ"יכה ההוקיס 5ויכיך טהסעריך
 רונה יומר1ך , גה היסוד ען ערו ערו מסון הב)6ח
 וכסנמהך יזיעחך )סלק וירוממוך י5מירוך)ומר

 ומרטכח )מומה זה וב) , הקמרה ה' "ח מטוןמעולמך,
 nbt(o גמקך, רמה מעקה זה הינה מסכו 5סרטסו)
סו6

 3סו"
 נסו" "1הך ורוממו ח6ו ר"3 ,

 כי , וחט)
 o)nh גי , יהיה מק כסס וחמת מום ינ6 הפהחמת
 blo ו(ה ר1מ 1ספ) דכ6 51ח הסטן וקד1סמרוס
 ה6)היח סממונס כדי01 כחכח' וכגר . כ"חככווך
 , הטע) ס' "' כחסרון '1מר1ך מ,0 ג"ס כן ע)כ'

 מן וכן , כקמח 6וה1 מ5מיריס tb(o כוס כי)הורות
 6)ז כמסרגן נטוף מ,0 היחס עגמו הוההסעס
 כמו הנס )מטך סי6 הכסוטה ho("q כ' , Sp~n)מ"ר
n"Sh6(1 61הקהלה שנזדככה ער טמוע: 5ג 
 הככי"ח ע) )שיר "ור פיה יטר% )כר כי .וכו'
 הוטח אר"י 715 157 וכמורס נסנוריס ראפ6טר

atnnh~סגר"יס מהמרסיס ינחר טקס )עיזי גרש 
 , המנהגים להם ולשנות וקמרו : הטמס)רוקי
 "מנס כי , הנ1ר6יס המדחיס )ס לעסות 6מר1קמרי
 כשמר , נור6יס מוטחים מס גס הפגע מעטיכ)

hg'5bעמס נפקרות כקיקו % ירעם )',( )"י1נ 
 וגסס "רן ה1Db' 61 )ט)ג כי פע ע"ג17)וה

 החדפ מזומרו טוס ושד , 6ן )ספוח והתכונן ממוך 6י1כ ז"ח ס"וינס 1"מל1 , וגו' ענו מטרוח וגטםמפר
 וכסלוח כקמלו מיוהד )10ן גונחו סור5ח פ) סיעף כן פ! , וגו' דפים המיס מטן15ח עב משטיפן
 היודו כגמיזה . ושומר : פויס ס) מניסתו ע"ח היוהו גנמיגח מוט) 5מר וכו'. מוויל : המנהנים)הס
nSDכמוש )6 5ה )הניחו ט1ע)ח ע"ה טה61 לרמון ככונה )5 , המיד פקיו המוטע נסספ פקס ס) קיומו 
 המיד יוס כב) טוכו ממוט )סינט . ומסרר : הזיהו ע"ח צלח קיומו nSD )1 1יס ה61') , הכתןימסד
 סוורס מכוין 0המיד , יקר" ככס )כ"ס )ג"ס כמסטר המו1'6 כקמרו מטמרוהיהס, ע) סכוככיס)הצר
 נסחריס וכמוטחים כ15ה1ח כממוח טעחן ,ורך )"י מיטות י)ירוח טפ1טס . ויו2.ר : טיר,סו מס)הבקיה
 bSOI 716 כקמרו הססק6 כרש סהגימ מה כיקור פ" . וכף הלנבות להישרת סבה והיתה :יעות

הכנגזה
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 ששבו עד ; מיסודותיהם לצאת יוכל לא אחריהם שבא סי וכל , הלבבותלהישרת
 על ומופתם , העולם לבורא ובקדטות העולם בהדוש מודים העולם יושבי כלהיום

 : עליהם שננזר ומה להם שנעשה ומה ישראל בניזה
 לעשונן נאמר ובאסת , פלא שהוא אור בו ויש , גדול פאר זה הכוזרי אמר2ה

 : ולתפארת לשם לתהלה , הזה כהיום שם ]לך[ )לו( ותעש , עולם שםלו
 תראה הלא החבר אמר2ד

 איך,
 ספור כשהקדים התורה בשבח דוד הציע

 הכולל אורה חסי אל, כבוד טספרים השסים במזמורהשמש

 יהורהקול
 7' סטן טרנטון ה6ומ1ח סכמי כעפו כמו .ישראל בני 5ז על ומופתם : טג'6ר4 כמו וט,שוקטת
 כמחח ע) )מופח יסר") ט) עג')ס סמו "סרוס'

 י' סי' )ומר הכנרי שעורר סמה עד n~hoהטבח
 טעי מטני וכו' סיסוזיס slbnl 6;' סנריך ר61ס6ני

Ob11גסה : וט' דח נע) )כ) והרצה הסעה טקס 
 ניצרנו כ3ר . עליהם שנגזר ומה להםיטנעשה
 הג1ר6 תינחת כי )"3 סימן ונוס מ"ג סימן;כר6סון

 )הט64 עמק סנעטס מה מון הן נעמנו,;גהסרסמס
 מהעונט ע4ט טגנול מה תנד והן , עגיגיגו'גה))הת
nDr3נ"מ נסימן כוס מדעה הרנה . סק)ק)ה : 
 )כ)) הטורי נ6 הנס . וכף גדול פאר זהנוק

 )סיס 6סר סוס סנט) מהכנרה1ד6ס
Sh~ntyס16מוח )טעי שעוה סכיני ממטך )סיס 
 ורצי ית' mb~n tt~lDS נכי הו6 , )6ורהנד1)1ת
 יכסו יסר") ס) הניגס 6,ר גיג1)י כי ; 13)שככד
 מנסס כ, יקרירו, כממיס 6ור מצרי וב) ממלג)נ)
 דעתו מקטה ;מס כן ע3 , 0716 נ3ו3 ע) עכרו)נהס
 lofl . נ"6 לסימן העיר 5סר הסוף הסטק מן מנךס)

 כבחוג עולם. שם לו לעשות נאמה ובאסתקמרו
 ~'pp הס6רחו ,רוע מסם )ימין מפיך )סיג(ליטעיס
 ע) 6נ)ו lD , 1Dnnrl(O מס )nlnDS 1 מטניהס.מיס
 ODO ,ע,מו קנה כקטר וחפ"רח ט1כ טס )עלמוקמתו

~ro
 המקטרסמ1ח וה:ט)6וח nthlun '7י ע) הההל

 סמם, עון טנ"מל מס )ד1נמח ג6מ)עותס.ממר
 עמך נה3ח כן הנישו ה' רום חרך גנקעסכלהמס
 . הפררה oa )ך)עסות

 וקךו"
'SSh עו)ס 6מ7 טיכרון 

 מ"ח הכמ31 מן a(nD~a הפטר , 1)כ6ן )כ6ן5נ)ו
 נקמר וכקמח נס טכהוכ ;1טה6 מנקהי כך "הר!גף,
 : nlhpn סס )ך )עסות 1הר"1י , הטורח טס )ו)עס1ה
wynlהוה כהיום שם לך . 

 מנ'~
 %) )ס'(

 ?I~b עמך 6ת ה1)6ת 6טר לנהינו ס' ועהה"מרו
Ot~1D7ולשם לתדירה ; וגו' )ך וחעס הנקה ני 

 עליון תחחך )"מר נחוג ל, כיני'ס .ולהפארת
 , וגו' ו)תט"רח לטס ,חלס עטך 6סר הגויס כ)ע)

וזכות
 נחמדאתר

 יישח סימיס טגחג . הלבבות להיסות : יטו% נדיס0ס
 : סס.מן גר5( סגר ס)גגוח 5ור סט ומס , טקס גר' ג))גיוס
 מ0ס' 6(ר 01יטמט5)יט 0טנרי0 . אחר.הם שבא מיוכל
 , סר5(1עה 160מוח כ) מן סנ)מתס 1נד)ס ומ)Oitu~ 151נחייג
 : )דחיסס ויצוות ומ1פה,ס nmlh י(י6) גני 15חוח )סססמו
 : מקוס () ריוו O'C1D טשו ג,מן . להם שנעשהומה
 ט1נסס (סיס ופוייטו סמס15 6חו . עליהם שנגזר01ה

 : סטגע גדרן ()6 ני)5סגסטנחס
 1)6 ס1זס . גדול פאר זהמן

 גו"
 , מכונתו חסין ט6ק1

 6(ר יטל) סכה1נ מטמר ננד D'9M דטחוגג)י
 שהוא : (למרח י,ס גדגי . אור בו ויש : ~1hwגן

W~D. 7160 ס"מ( מגסס סוס olen1 מממס וטסט ס)גנס 
 )ךספ )ג ס' 4 וחן עת0 . נאמר ובאמת : סוס 7150ננד
 . עולם שם לו לעשות : סימל וט ויסג (6מת)סגין
O'DC'1מפסיפס מיס נוקע ח;5ר"1 ורוס מטס )ימין מקין ס'ג 
 הנהוג גלוי )ו ,מחק מהגר פגיי וטיס . עו)ס (ס )1)הטוח
 סני סי,וייס מגהרטמ(ס

 ס"ס ית' ח"5רש ;ח(רסס 'ין סע,
 , )יגסס ים ותפן הסג" והמסוס 6יס עט מיגר ס0גור1576
 : יגרת )os~u 6 סס עגיו 1)מ(ס יהגרן )ו ,ע"סוג,ס

 ג) Su טמון וגתתן ג'ו תגריס . ולהפארת לשםלההלה
 'סט סיסיה) 1ר') , mhvnit ופסס מהסוס ק(0 5(יסנויס
 יחגוג 5)טת1 יהפרסס 'ריסס וע) לון נויי ג) ט)ע)יו,יס

 : יחגרו )(ס )חפירת (יעי,טד

 סג1,פ חגיי דגויו 0ס)'ס במגר 1ט',, תיאה הלאני
 . סטת( מן נדו) יותל 1ח1ע)הס וסח,ר0כ16מס

 סיס סתפ6רח (ט.קר יתמר 16)י , קו4 טס )1 )ע(1חוגו' הפזמי ורוע מ(0 יימין מו)יז ולוק סגו,רי ס0גי5ומאי
 סגד,4סע filDns~1 ,עטו 'דו SDt ,קלנועי מגמר פסיס )גרוגמס0
 וגם כתורס מן ,מסו ס"ס6רת (סיקל 5ו,ן )ו ףטיר)גו

 )סמפ וגו'. אל 3בל O'1DDQ הקמים : הי(ר5)'חכ6ומ]
 גלמיו ס,0 . הכום אורח וזכי , : 1נ1' גסס *ס)(ס

olnao~ר') , מספור ס"ס וט 6הר וגדר 6) כגון ממפריס 
 ו0ו6 , ס"ס גזי כ) גפי , כ6) ס)י6ומ ספוריר.חט1ררות
 ינ6 סקרן גג) 5ך (O~u )0ס יגריס 61'ן 15מר 6,ןקמיו
 מתלעת מתרוס (גסס ס0דג1י וגמז חו1עהס, יוסר ר') ;שט

 י% גל , מסט DVIJfin גגך וסנוף והמ,ס ואיידס0ממסג0
ODIJP~05(0,0 uhc עיי נסגור ג"מיס מוגיס'ס) סתווים 

0י6ת
 כך 6טל יסר") כקמלו יתכרך (Sh , והסתרח וכטס )חה)ס כ6מר1 סטורנו המכס טס טכי6ל כמווכיערו

 נהיר יסר6) ס16ר ' )הורות הכונה . וט' הציע איך תראה הלאנד
 הו"

 וכס? , מהטמס ינהל כלהקים
 ע"נ, סקול 717 הקע מקטל זה וכוכי" , יד 40טפל

'ff וי1י6 , ממני ינהל החורה ממט WS 
 1כסז , גסס מחשר יתמך כמו נקרץ טעמה עגומה onlo mlh )יה1דיס 6"כ , ההורה היחס )6יסרק)
 6ס' מטון 6100 כהס 6ס) טס )טמס כקמרו . הכולל אורה זוכר : ג' סימן סוף )מעהמהזוכר

6ור 6ר"
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 , נפש משיבת תטימה ה' תורת לזה וממך , מראיה ויופי דרכה ויושר עצמהוזכות
 ונלויה בהירה יותר התורה כי האלה הספורים מן תתטהו אל אמר כאילו בו,והתלוי

 היתת לא כי ועוד , התורה היתה לא ישראל בני ולולא ומעולה, ומועילהומפורמטת
ן

 מעלתם
 בחטראוצר

 ~P(tDI מס )נ6ר סעיף 61הר . מ)יסס מג! נקנססופח
 16כ) (ס )בם( וקמר , מונה מחן,5יס ע1)כ גו, ס;)ספח
 למיוחס סנ)נ!ים (מס ס(מיס וחגית (טפר נקומר ,גסס
 יקי) טופס המקיים המיס יגלגל העיקר (סו5 )(מגמדור
 : ג6רן סור6ס ה16ר ;) גו)) 161רס , );ח ;תני 16רוממנם
 יומס וגסיי זן ()ס סע,ס . דרכ.ה ויושר nDSVוזכות
 , ומהון גובח )"ט למסוגו ,הונ1ח גפ:יס מה1סח1 סיו,")ההן
 סממי ס"מ( גמס)ן )סמהג1נן נפ)5 ענין וס61 , ק,1תסי) והקוןת1 "מרו 1הי6 , גסקי;1 (ים גחווסס ס"מ( מסמןגן
 061 ס) וסגן וס1גג 1!דרומ1 סמ:1ס מגפון גוט'ס יהון)ו
 1ס(גהחו דחיס קמ'ס פ)."1ח ס! סטרם טה61 , תמיד ,ססחן
 h)ehr , ןג5ו

~DIJfiO 
 גגמ1 סקרן י(31 יאכן )5 הוטים נסת

סמו"
 5הד טנף! ע) תמיד ענג כ"מ( סיס thr(1 , ט;טי1

 סוס , ס(1ס וץ ט) תקמר (tS'h , ווסס וקילו )מדרגממורם
 יותר 16 מע"ח ()(,ס גר,מג שוס קו 6,) ס(1;,יססיו
 גר1מנ )ס(1;ניס ד'מ וגן , מחמיד ומוס קין פסס (עור,פיוס
 גהק1פח כטח (ב61 גמי חמיד ס"1'ר מוג יסים מטפחנ'ג
 גוס וגס ,ניסן

~ph 
 onhl~nti ס"ין טרי )ס11י6 סס61 גסס די

 6י)ו וגן . מ,ס רחוק גיוחר )דניס וישעך , נמו(כורטס
 16 ),פון מחקרג סט1ס סקו 11)ה טנ1) ע) סוגנ ס(מ(סיס
 . סמ,ס מרוג וסכוי סיר מרוג הרג ס6הד סמ"ק סיס ,גניוס
 ,פון גק,ס וס"מ( מע)1ח, ;'ג גרוהג )סטוכ,'ס י'מגמו
 51,חנו , מטפוח ()(יס שדי ממס ס(מ( ,עמק (16 מרעןגם,)

 )' מר1חג גפהות )סדרים ון(יט6 , מ1ן)ג הנס שמרני(יס
 סקרן חגו15ח י,)יח1 )6 1)נו!ס , נדו) מוס )ססטיסיה
 קור () ר,ק1ט)ח גוס סמט'ס ווו ובכססה;) . סחוסמרוב
 ספ)יג , לעיס ס(מ( הקייק )סי סומכן ומלרף קיןומוס
 , מחמה1 ,סחר 61'ן קמחם ס) וחק1;ח1 ג"מר1 גססטגמ
 מ)קנ) נסחר (יסיס סעורך מן הלק שין גלפן (כטוגוגימר
 : סייס )קבס סס;רמי סחוס הועקתפמוט

~ea1 
 תורת לזה

 וח1ט)ח )(מ( (יס סוס ספת ג) סוס ר') . הטיסהמ'
 נח1ע)חס אין שגד (ete~A רק 6י,1 ממטס סומכןסמופ)נ
 מי.גח (סי6 וחמימה אימה סי6 סירס 6ג) , סמויט)מ1ח
 גה1ס)ת ~cnc סלון ספין Phc גמ1 "ן . ס,פ( "1ר וסיףא(

 טהר גתורס פ('ס6 גו , גמ;מס )מעמיק רק מפיג(סנופיס
 סנפי8ור

 גמגמם זוגים ג, ג1ד6י ס6פ(ר ר.0מימ01 ,י ט)
 : גג41 קורס גטוזס לסגין סנפם 16חס חסג1) )5 6טוסמוקם
 סספוו וט 6ין גלומו . האלח הספורים מן התמהואל

 : ינחר כפון 5ור וכס ר.פ,רס געתן )שיומס נחגג ס'מפ)י6וס
 גן 6רן ק11י גג) גוי ס(מט (6ול גמו . ומפורסמהוגלויה
 : יוחי מטפס . ומעולה : )ג) נכוי גס כמחניון כתורס6,ר

 דגייו סריס יחס . החורה היהה לא ישיאל בנישולא
 גי , סח1רס נתוי )6 סס (66)6 ס6ומס );)) סחן"רח)ימס
 6ין וגס , )5ג1ח וחוס )6 כי 6הד )6י( סחירת וחינח יחנן)6

 ועור : יטרף) גוי ג) )זיוי יג נכמון ותיוחס מקד רקספרס,ס
כי

 יהודהקיל
 עד-,רה , י0) כי715

"(1 
 סיפר . קנח דעה )קי י"הי)

 . עצמה וזכות : 3;))1ח ה15ר מוו סטמס סכםכוה
 מן יהר המנוהגה הנור כענין ומיוהן טרפי ס3ההו5

 כקומר , ממ1טהbSt' 1 כהחן 1סו5 6מר וט וע) ,0ר5(1ן
 "ור מצרי יהר ע) נטה וכוח )1 יס סרטיוח1מנד
 : ומסוגה נ06 ה17ר מהוטח1 51ח1 כעם סנר יערןכהחן
 5רמ )רון כנכור ירט סמרו כות . דרכהויושר
 יחהל כי , ק,וחס ע) וחקופהו lhie הסמ,סמקנס

 6ו1ר כלמנע )ו קבוע ודרך (Sl)cn תמיל3מיסריס
 שן נגנו מגנה כי . שראיה ויופי : כוודעסמ,!1ח
 וכ6ולפ נ"נ סימן כלמרו , המרקס סנן)י כ,ר61ה
 נאמר זה וע) , הנן5'ס והמרצח 0ר"1ח ח0י0הכהיר
 1531ל1 הטמט )עיג' נסוי ריק) כי , מהמתז וסתרוטין
 סרור מנד . בהירה יורטי התורה כי : 715גר05
 : עומס וכוח כינר ומפורסמת. וגלויה :הכו))

 נועפ דרכי דלכיה כי , נרכס יוסר מגד .ומועילה
 (1lfb הטסט מהל סעעי) וגתו , סקס נחיכות'סוב)
 , nS,pD1 : לנ סימן כמכופר התחמךח 0הוי50)
 תו) Sh עינים )60יר 5ור חרס כי , מרפיך ישיכנגד

 הe'ptDD 16 וכטג' . ודעת כהכמס הטכניותסמר5וח
 נרמז יסריס ס' טקודי שימרו ש , "רכעתסנרמץ
 , הטב ארס נכת )כ תמהי ונקמרו , דרשיוסר
 וכות כנגד כרה 0' מנות . )כ יסתם עריס מ16רכי

 ט"ין 6,5 . מר5'0 יוסי )עומת עיויס מקירח .עגמה
 ולולא : מסמס ס3הי כ0נעח סנהחו b~P נערךהסיר
 ג3"ל ס5ו") מה חיקך 5) הטב . וכו' ישראלבני
 6)ז היה דורות כ"ג "ומר 5כיג6 3ר שיעוררכי
 טנ ר6טון "נ' )טני1 "מר הקוקס. )פוי הנרק1ר5
 השטס מקב"ה 5") , כי עגמך בר"ח ו)"15חיוח
 כשמס ה' כנטמר הה1ר0 כ,כ1ה ")6 וגרס )5ומטוטו
 טוחם וקיוי מסיני )'חג0 עחיך "גי )מהר 6רןיסך
b)bתהות כיון . ע"כ , שהיך ה' "וכי טנ"מר , כך( 

 ערס סה"ן"ף טיוח עס כי , 0מעט0 סוףמהסגה
 כשסע כמעסה נתקטר "עי"כ חמךכממטכס
 ע). הוטע'6 רכי כמולט סג;)) מס וה51 .כנסע)יס
plD~o'ohli 1(15 כי כראית קמרה החורה כי , "מון 
 סנ5מל ח1רס 6)6 ר5סיח וקין , "!סיס 3ר6ר5טיח
 סס קמרו כרכיה לכי וכסס . דרס להסיח קנניה'

 וכחיב כר5סית יוקמל , הע"ס ג3ר* מטסכ,י1ח
 האס יהירו תסה סיוף שגחו . ע"כ , !ו ר"טיחוירק
 )יחוח. סתורת סיחת לל ירו, על דת  לינתןוסר16י
 טמהסכחן ינמק ר3 כר סמ51) רכי כסס נקמרוטס

 ו6טטל . כ"1 סי' כששן ימ1,כר החורת "ת )ק3) ר6וי סגו)ס עם נקלק ו0 הו6 י' , )כ) קדמס יסר6,ס)
 )6173 מלחו ודיכה ל1מ גוסוע יהכ' כיעח1 סקוומח ממס3חס ע, ,רמו יטר") גג1לי כני נקמר כן ע)כי
 1)1)6 אמרו החנל ;יון t!hn(o 510 קרם כי !כי ") "נ' "מרחי o~bo סמדרסיס סי ען והנס . ~L.)ah"ח
 3ענורכנ שחס מטס מעט S~b מטה גע3ור מלנחס תיחס )" כי ועo~lno 71 היחס )Sblnt 6כמ

וט'
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 189 מההכוזרי שנימאמרספר

 פי היתה ש האהבת כי , בעבורם היתה משה מעלת אבל משה בעבורמעלתם
 , יו? על אלירם המוב להניע במשה ובחר , ויעקב יצחק אברהם זרע בהמוןאם

 _אלהג ועם אלה, ה' עם שאמר כסו , ה' עם עלא סשה עם נקראים אנו איןואנחנו
 האלהיים החוקים ראיות ואין .אברהם

 יהודהקול
 %ד סימן )"מרו 3כ"ן מיכליו שתירס אין .וכף
 העגין 3ה ,הזכק ההי6 הסנו)ס נעכור גסים0הכ)
 מן הסנורן סנ!)0 נעגול ההי6 והסנו)סהקנסי

 הקרן 3כ) הממוטטות ה' עיני ומס סכהסהמס!)0יס
 , '70יו %ש 6מ0 ה' מנשטי seh- 6ך . onaכמכ61ר
 נוכבס לק )הס סי0ס )6 כהגויה הסיךיהס מע"חכי
 ל') כנגרס , ויעקב יגהק 6כרסס D~r סמוןט)

 6) ה' ד3ל ויהי ימים עסר0 מקן !יהי3מכ,)0"
 "הרן 61) (oa1 6) ה' ויזנר "!מר עקיג6 ר' ,ירמיהו
 טכ) עמי מזנל ליה כוג!הס )הס !קמור י" ,גימר
 עם מדק סיס )" יטרף) ע) כעס סריס סוס)"0
 ניסי המבמס "וסי כ) סמו כקר וישי ט:5מר ,מטס
 כן ממעון ""ר , הדקור היס ")י , )"מר Sh' ה'זכר
tbrpעג כמוסיף 6)6 רכי יגרי ע) כמדיג פוי 
 !)" ,דבריו

 יסרי) ס) כ,כ!0ס )דבר 3)3ד מטס פס
"(6

OD 6 עמסם נדגר )6 הוגי6יס כ) ס6ר(" 
 ימיס טכע0 מקנה ויכי ט:"מר , יטר") ט,3וג!0ס
 ימיס עסר0 מקן ויסי וקומר , אמר 6)י ה' דכרויהי
 כן נכרוך מוש 06ה וכן , ירסיסו 6) ס' דגרויסי
 דכריס פ' רם" כor 30 1)כי"ור . ע"כ , וכו'גריס
 סיס 45 ונף 6)י ס' וייכר וגו' סמו כלפרויסי

 וייכר )6מר )6 כ6ן עד סמרנ)'ס מט)ומ "כ)סדכור
hShמסיו "גס מם סג) ))מיך ויטמר (יסרק o'klt) 
 טניס o'e (6 מ3ס כלטון הזכ!ר עמו ג0ייהד)6
 otbwn 6(6 ע) טולה סטגיגס טלין ))מדך ,ויטוכ
 ו% ?n?1 רני ט"מר מה "!)ס . ע"כ , 'טר6)לסכי)
 ע) ומעלס )הפימ מ6ד עגומת 3גכו6ס מזלגונוסיחה

 העינש נביני ונשיאות המלהגדקות
והעלם

 נחמדארצר
 פפ4 נאוה סו6מר . משה בעבור מעלתם חיתה לא3י
 היהב משה מעלת אבל : יטרק) עדח נקי) מהורסננוס

 : 11 )מדרגם מיס סגים ,6 סרגיס וגש ס6)1)6 ,נעבדים
 ל גוזמן s~us סנר ס6סגס אס , היתה לא האהבחגי

 גג ייס ט) לייסר %ס מגוי נגהר גורע 6)כי יגקוהסס61
 871 הסס טס קנון ט" . נהמון אם כי : גולו ס6דסמין
 טמ6 סגייל6) סמוגהל נחר 161 . נמשה ובחר :כגוס
 פלוש סי Ym יללו וגגה . סכון ססונ נכס )סג'פמטס
 ס%מל . טשא עם : נדודכן ,מסקס Shlrt 6ין "סש") גטג1 6)6 נזוקר )ן שהי גוס , סוק- ס:הח מ06רמגוו)חן יי ל סקג'ס )ו צמר , סענ) "גמטסס עמן, טה0 גי רי)ן

 שאגשר כסו : ",גו מס Shl~t וגו וגיגיתו מטס סיסטסעיקל
 טמיר ותגי , אברהם אלהי ועם : י,16 ומלרגו 5)ס ס'טס )סי %מני קרתי טס 05 וימצו )'ו גי0וק6) . אלח ה'עם
 התקיא ראיות ואין : מ'ק )תלעיס וכיסס פסי טס"מש
 שיריש לותו טקסס 1)6 אהגר זפ0 נסס )6 טד,ס טוו .וט'
 גסינש טג16מו0 שלואיס סנוורי ס) "!10 גושי מטוגתמ"י
 15יסם יטרק) מגיטי ")6 שמל Sh1P מסיגם )מרףפ'ס

 טי16% סט,י,יס טויסס נרקיס ר6יס סבן וקמר ,ישריסו0
 סי6 ג' ont~D1 ושמרכס במר שגשג oh~n ס16מוס,וטרוטי
 פוזץפ כ) 5ת יסמין %ר ססמיס )עיני וג,,0גסמגמ0גס
 יווקפשפ . הנס סנדו) סנני !וגון 0גס עס לק ולמרוס5)ס
 סוס ימהוגמיס et~w מקוס ע) ממטיי טרא%קרסט,ין
 יעגוז (xfi )6 . המלות דקות : וסטסיס סטמירססי6
 : סטטוס יזשס כמ)י,ו0 (ג' גהפ1ו0 כשסיס 06מגויס

 : פונס טשי פיניסס משיגיס . העינים כסיגיונשיאת
והעלם

 6פר 353ד מטס עס סן5 סטגס , וט' כלכד מסהעס

 פנ4 ס' מסייפו וסכ0וכ , תעקב יצחק אברהם זרע בהמון אם כי היתה לא האהבה כי ניכרו %קומגס
 כורעפ וינמר מוחס )5סכס ס' מסק 63כו0יך לק כס "סר וב) הכרן הטמיס וטמ' הטייס ")היך )ה'מן

 3פ* טג30פ כמו כיו ראוי ע) כיוחד ממקטם ית' In)oh כמגס כ' , הוה כיוס העמיס מכג ככס"הרירכם
 סוחפ מ% )מס ,ם סיס  כמדונה, הסנו)ס סנורך והם מסרג וגו lbxt' כמירי יוטפס ~pul ו6ס ,ג'
 גו 6סל יסרק) )3יפ סו3 לג ג630ל וכגן . 3ט)וח פריטו0ס ככ0')0 )6 מ6ד, מס!)) יסר6)ימזק

~hD' %6וגי , המנסיר גטמס מההפ6רו יזהרה wntso ש פו3 יס' אופפיו מקיז מבחיו ס!מרי הו6סכ סורס מן 
 ((eo תכיס סס וטס תגס, TD1 מיה מסימן הסטור נבגו) סיה סממנו הקךונ0% כ5!מו0 המ!לנ) כסריט!0מן

 סי Ob~t סכמי ושד . סי%30 כמ! וכו' המנוס דק!ח ה6)הייס ה0קיס ר6י!0 וקין l~nbs הגמסג'סדגליו,
 %ל קר% ס% ע) לפס כמ 00 גיןס'ף סי0ס ומ/ מסס נעכול מעומס היחס )" כי ועד 5מר!טה
 05פ!% 3ך 6סר יטרק) 63מלו 0פ"ל0 טס )ו ס' עטף וט וכעכור , הטסט מזלנ0 ע) הורס וסטרסגף

 סל סלל זכר' יועזו וככר , 'טר6) ט) מע)חס כעפר מטס מפח ה'י0 מ1ד זה וה!כ'מ , )מעלכמחכר
 ויטיס nnbs מ"6 ס" 3ר6סון nsno סכמו וכמו , טרו עור מקירון נככוד 0ר!ס קרגו כ' , ממס כחג'מטס
 h(nv השח סהמע)ס nbiw )כ% הכוור' "ח bun וטס , וגר בו S)nDnS יכונה העין טסן והר3סו,1

 כשפרס טוכס מטס ט) וכג'ו onno Sthw מדרנה P sp('DJI 'טר6) מדרת ג' "ט" 'ודע or31 ,מ)5כ'0
 החוקים ראיות ואין : )יפ0 ססר6'0 נמו מסמור ממסך ומפ )סוכ'מ מכקט'ס 6נממ ו6ו0ה , tsh~זומים
 ס)שפ ע) נ6מויס עדים הס וכרס olpn סיס הטרוטיס מדרכי ה0וסכיס מ)3 )610 כח כיוןוט'.

 nluP~ ח פו ט"ב[ הכויי]ספר
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 שאץ ובמאמרים ובתנועות ובתפלה בתחנה והרבות הנבות( )ג"6 שהבכות"עלם
 קשים שהם מטבעם מעשים ראייתם אשר הזכות המחשבות כי , מעשיםאחריהם
 מקום אל בהליכה , ואהבה התאוה בתכלית אותם עושה הוא אך האדם נפשעל

 עושדצ והוא , והטורח ההוצאות מן שדומה וטה בשנה, פעמים שלש לחונסהסקוסות
 ו והראיוו עני ומעשר שני ומעשר ראשון מעשר ובהוצאת , והנילה השמחהבתכלית
 , ושביתהם והמועדים השבתות והוצאות , ויובלים בשמיטות הארץ תבואותועזיבת
 מבלעדי , עריסות וראשית הנו וראשית כהונה וטחנות ובכורות בכוריםימתנות

 נחמראוצר
 מ'6יהעיפהבבות, סגמס מפויס הבכחו.'והעלם
 ,"א עני" ;י;1;י otsr1 19 יחס . ובתנועות :גה;)ח0
 "'""ן"ח,' ט) ויחסמו (61מר גטנין , תםגח;

 לטויסס . ובמאוסרה : יזם( 6' )מניס פיס %רסמוג)ח
 פריטוחס סיקל ו6ח . מעשים אחריהם שאין : ~גפו1סגומת

 י) לס, טגודס ווכח , מטוס מפקס (ום מג)טזייחסידוחס
 מס"ס ויסקס מ"יייי5

 ספתנו"
 כי : סמו גו ווט סוס

 ס' מין גס 6טר סגמ1וס ר,ענוזס י') . הזכותהמחשבות
 ראייתם אשר : וגס ,יוטס 1נמהסגס סקס נסג טסךסי6

 ע'י )6 % וגס ממטגס גסוס טסקגע 05קי * .הטעשים
 נרוים שוטח 5) סטר מסקס ט60ח ~ownפצ)1ס
 : נכסיו עם סקס טנגו פ) סר6יוס סם וכס , ס'מנדרס
 גין יגמן גסס . האדם נפש על קשום שהםשטבעם
 קטם כ6ד0 )ג יכר מסג טכסי מלהר גי , פגיו 6% ס'סוגי
 טעו גוגית סיגננת סס,פט )1)6 סגודס מעסם "ג)שלץ

 סי6 גי וטויסס וכמרפס ט6מי 111 , ס' מלאגס)כפוחס
 סיט סמ,הז גגון . האדם נפש על קשים : וגו'הכמאגס
 בתכלית : וסרנך טמג6ר וגסו גיס ומסחן סגוף 19ומגסס

 פסס ממטס fit1CU1 ט)'1 ס1)זח סו;ש גמז )6 .שהאוח
 יומס ~ק ע ומתי מח16ס לסירו 6)6 , 0760 י1ריעד
 ס6פ טסמייפ מגואת וגור% , סגורך מ1ק שיםזעיו
 מקום אל בהליכה : 6פן מ,מן טסם ממטס ק)שגלגיס
 ושמיס טסם ממקיט סי וקיסוס לטיס אי'ג,1 עט .זגו'
 טס ))גס )ו 6טר זג) ג'ק לפג מסטוים ס61 גסס ,נטוס
 טקס סרס16ח וגמם עמס ססגיע מש סרג שך יגעיו5

 ר6(1ן מטסי . וגו' ראשון מעשר ובהוצאת : נססשעמים
 ~nDVS , וינסר וחירט סחג161ח פן "וט גג) מטסטסוס

 : מדלגן לקטטר שנג'ס וחסי ח,רוט מהגד 6')ן מורהוי) )וש" רק , ס"ורס מן גמססי מתגיס 6')ן fil1'D גססרמג'ס
 מג) והמטיס ויג'ט'ה וסקס למפונס גסס . שנ'ז0עשר
 וגרטיס ~גט)'טיס , סני ומסטר רועפן מטלי פסויס סיושמיאס
 מטוי 6ו)י , חרומס הסג ")6 ומס . טיי ימפטל לעשןשפסם
 h(h . מילנע פגור 6הר ומקס גימנימ )מלסחממטיס 6חי רק כינס מדלגון 061י), נסורס שיפולס וחטוטט)6

 פרמט ס)טיס "' מטל לק ג'ל טס61 וימן ,6 סגוטמל6סיפ
 : מנו הלטיח גיש גדומה מטטיס 6הי גידי נמ' דצ"מ61ן

 וט ~גג% )ונ), גוייס טמסה"גוו ל6'ס טויסוהראיון.
 ג) . כשסיפות הארץ תבואות ועזובת : וסלאמססחנ.)ס
 לסור סליקן שירת וג) גטמשס מפ1מס סייס סטדס סהו1י6מס

 . ושביתהם : גמגך ושפמת , פוונ יטיס וקלטת מלמרימו . וגו' השבתות והוצאות : ollptin יכיר 6ג) )ג"(ו)6ספ1
 : וקדוחו 1ר'ך 9מ6ס וגגסמס ונ5דס )גסן פלורסיגיס 'ולד 6(ר רח0 מסר י) . ובכורתן : מ)5גכ פג)פנ1ח

 . והנדבות הנדרים מנלער' : סרס . ערשותוראשית
יגר שם 16 ריגן רוס ויג 16 ויו ס6ם , וסנדטס מומסמ!גד

הנדרים
 קתודהקול

 נגחי טכ)ייס מקיס 6)ו ט)הקיטס ששי לכרפס קולע מ% ומי יחכ', )טר6עכודחס
~"tSb 

 o7fn כמו
 כי , ors  מנסיון  ררך וטס , פשה  פיין סינרברכיי
o)nhמס פל  גרולס ר6יס ממס התעטיס תוכן 
 כי נסרס, עגיו סו"ע 6טר SDDD מטוססטופר
 סדרו ע) יטע ר.כ) 6ח כיער 6טר סו6 ,שסיסספסטי
 סנקוכיס הסרוסים מענין וס כט)י)ח Stnnot .וערגו
 3עדח מיוכו SD יורם כן ושמר , )מעלסכממוחס
 ר"ייחס 6טר ס,כוח המחטטת כי , ג6מרויסרק)
 נמקי עס6מץ )סת"שח ~ph %כ 6מר , וכיפעטיס
 זשח כסס ריוחנו מ71 מסייס onito סס0סטרוטיס
 מעמיס )ר.ל6וח חסיד טנסנו oDn וס וזנחסמ)1ח
 לפיוס כי , סי6 מריס סננת כי כונחס 'ופי6ח

 , סט)מיס סמעטיס 6) ממוכריס כלחי tssoסדכריס
 כסוכ וככן , סמעטס רוכ )שי סב) 6מג0 ,מיטמוח0 13פי %ף סב) כי ממכוון ס1ר6ת ע) רייס ממס6ין

 מרה גטמירת ההסיס עונד כין )ר,גמין נדקסש)ס
 רע . וכו' הזכות המהשבות כי : ענד, )6לעמל
 ר6יוח וכו' סעיגיס גיר ווסי6ות ריקוח דג4ח6ץ

 סיס מעסיס onttbl 6טר מכוח סמהסגוח06 י , ottnib כמקים otptrnn מיוחס ע))כעסיסך
 פופ0 כו5 עכ"ז  ס5דפ, יחס  פל מסנעסכסיס
 שכרס 5לי ר"ל , מכי'  יס5ינמ סס5יס להכלים5יסמ
 כמנוס וט כ) זכריו טמחס וכמו , וחורומיוotoShn חקי on~o ע)  רסס  OOD  טיפ כי פשי פליוססיטנ
 בתגלית אותם עושה הוא אך : וכי IofosbOמ6ח

 סכחוג כמקמר . 1טי בהליכה והאהבההתאוה
 6!סיכס ס' יגמר 6טר סמקוס 6) 06 כי ל6ספ'
 טמס, וכטח חדרטו )טכוו ס0 סמו )שם סכסיכ0מכי
 מקרן )ו טת)ט תדרסו ונכוו ועעס סרמכ, טסוכ"ג

 6) 6יט וחומרו ס' גיח  דרך פוי  וחסלומרמקיס
 , יפקכ שסי כיח fO (6 סר 6) וכעוס זכורפסו
 . ע"כ , ל( לרמים סניסס סוס דלך יסבו זיוןכקטון
 והוא : סינר כ5ן  טרייר ין5סנס מסייס  פויןוסו6

 יער  פס . והגילה השמחה בתכליתעושהו
 וסיס כקמרו עוד ו1כ") , וגו' וכהיגס 6חסירכס מטל" 3כל ויימסר 5לינמ ס' לייי  טסי5כלסמ
otpnnסיס טס טמו קטכן נו לפיכס ס' יכמר 6טר  
  יספתס0 ונו' 5סכס  פלוס פלכי יפר יל 5ססנינו
 WYD ובהשאת :  ונו' 31ליכמ onh 5לייכמ סילפף
הגררים מבלערי הו' ובכורות בכורים וסתתת .וט' www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח
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 שהש ומה והשלטים, ושנגה, זדון כל על בו חייב שהוש מה ומלבד והנדבות,הנדרים
חייב

 נחמדשיצר יהודהק%
 ,bst רענון, גרנ) גבס סניו וסוגר )סג,4 מ"ג מ4ס דגר טלי כנט6ס הייתי מסחב) . וט' פצרבותיצדרים

 טסכם ט) סג6 ושגגה. זרון כל על : ינכוס גטקס 60מל , ,ה מדל ע) ה)4 סר.%"ות כ) יקתני thp היכלמ%
 ש 6ו עישון ט) ג"ש בגט ו6ס , onh מניף גודון מרופם מ6ירס סקסם "ס0ק)רי6ה תחוך ר6יחי ר6סזסנס
b)m6ויורד, טקס קינו טג'6 גמרי -ידם "ן"יסטיי" ר,כחוכיס 6נ) וכל מ611 מן ל6ס 0' ק6י 6קל eht פני 
 ש: :צ %::,בתג% 5fiDVnhSD: '%:,'ס צךפ:שך:י:ע,יי) ::ן%צבנ
ימו' ' ויורקך וחיווסך דנקי נסערןםמעסר %כ% תו%נ6

 )פמ ו%)ת ונו' ולעך nbun כ) 6ח 0עסל מסר עקמו ההול נסור שנכחל מס פרוף OD , וגו' ידך411וומת
 מקנס ונו' ו61וך בקלך ונטלות ויהרך סירוסך רננך מעטר סס סמו )סכן יכחל 6פר נמקוס חסיךי'
 ומחן , וגו' י חעסס ססטח מג וגו' י חס"ר nwun ס3עס וגו' ה6כיכ מויל Db סמול ונו'וכ61ק. וכקלך יופז 6סר הככור כ) ונו' ממסה o~Dn טניס שכע IPD וע' הכוהך מעטר כ) "ח ה%י6 טמסש"פ

 ס0611 )סקדיס ,ו ריסים ל6ס כי ההר. וה ע, וכדרס דרס t')bS היסיר כנמך הככס סתוסכחו3יס
 פ6פ 3חח)0 טט1'1ו מה "1) ק1ח דעת נטי מנינה סכמי כן גס ויפלו) O'b1 עוב טהי6 והרפיוןימעסרות

 )סכים טמייכ מגינם וטרמי לקיה ש"ח ע) טירסוךן כי , והרביון והכטריס nbbo סעור )הס טלין יגריס5)1
 1)"גוכחיכ

 דרכו,ס) )סי orn וירה . ידו כמנגח 6יט ךכחי3 מד6ורייה6 סעור )ה סבן ~'op "גי ירקו
 חכי% ממס ס"מר מס וכן , וגו' מעסרוחיכס ו,כחיכס עו)ותיכס טמס ור,כ6חס הכהוכ מזוקר כי"כר
 .6סר ודריכם מנהר וכ3 ונדכותיכס ושריכס כלמרו ooo ככהוכיס )רם, ושכמיס השטוח סחר כי ,יפינה וטועי רייס שית 6) כעוס בו כיון , וגו' מעטרוחיכס ו6ח וונהיגס עו)וחיכס הכס מנוס לנכי "סר כ)05
 שד )צור ר6ס , סו' כמעמר כזכי onino מן )טניס סנ"כ) ע) כמעטרוחיכס מרמז פיוח OD1 . %בדרו
 הו5ו6 טויס סנט מקנס ונו' חעסר עטר כלמרו הרמו כ6 )כ)ס כי וכסרס , עני ומופטר ר"טון מעמרנס
 1WD? רט"י נטירוס כמכוה עני מעסר )ע) והיחוס והנר רבלון( תעמר )ע) הוי וכ6 חכו6חך מעסי כ)6ח
 המעיל )קפח )ו b(otn דרך כי עשו or כעכור S,h' הכחוב, כססך )רקון מעסרוח סהקדיס ומס .וזו")(
 ),רף ורקס . רבעון מן ~'op טויו ירקו י6 כו 6סר הצמר Sb olpno )ע4ח קומו מרס גידו סייומ5ו

 טוש ומקשם 1נ1' תעטר עסר קמר כטרטר טגוגר כדרך , ויוכעס המתוח סחן חט5וח שויכח שרק3ג6ן
 ור,מועדיס ססכחוח הוסות וכרון ונעול תינו "ח מין ומ61 ונו'. ממטס חעטס טיס טמע מקן וגו'שניס

 טכיח0 הוכח הכיחס ע) וגוס נ' סימן חימרו ימד כ))ס עסתו והוך . )ה' סגה ג6מר כ"ס ע) כי ,וטגההחס
 כפיפס סס כ' ג"כ ונוסף וט'. 3ר6סיח נמעטה ו,כרת מוריס 14'6ח וכר וסב) סקרן וטניממי%מעדיס
 ופתנכם : י חעטס ססוכוח מנ טכושח, מג ועט'ח טסה, ועס'ח ה"כ'ג הדר 6ח טמור כסמרו הרנ)'סכגרו

 )ינאי כי , ידכם ותרויח , ס,כר1ו והריויון סמעסרוח 16) הכחוכ מקמר כעד . וכו' ובכה-ותבמרים
Ye66 קמ כריס ט%מל ר.ככוריס(6ת רכיהן ו b)P~ פס גכתוגיס סתם כנס ר,ככורות עמו וצף . מייך 

 , )ךומס סןומס 6ח .)סמוך' ע"ס כדחיס ת"סיקיס וודטחיכס 1דריכס היוח לעס , ושגס נתרכס%טרוח
 כסונש משח כפ' כי סו6 גס ונוסף , ונו' יו"ד 6טר מנכור כ) תכר הימרס וכרון %6 כך "מר כיצטרס
 כטש finl(fi1 ולמר . ונץ כסר )כ)- רמס קער כ) מיק 61מריו (eilb 6טר כ) ככורי הכיר קלם ס',סוף
 כפרסם סמטולטיס והכטרוח ר.גטריס רק וחירום )וטל 6כה )6 כי , קמה המכרות המחמת יהר כו4%)
 ל6טי0 כפירוט טס וצלו ט)6 ונטי , כהוה מטווח הטון ימד כחס קרם ט' ר.מווגריס וההר . כסמולי,06
r)wורבנית טיח 3פ' מכל עליסוח לנטית והגס . נקלתן הותך מעליסות ולפעית r)fi '6ע0זכ פולריס 3ט 

 נוכרו )6 ו6ס , כהורס משח כטרה כו נרמזו 6טר הסדר סי ע) עריסות )ר6ט'ח הנו ר6ס'ח ההכלבאדיס
 הפס. 11 )ה' , וסקיכה ונרמיש הרוע י יחי 6טל , י1ו ר6טיח זו ר"ט'הס נסטר' %6 פכן כפירוס,שס
oid"tAnib) מסמס לי מב)) טכס סנר נע נס וסקינס וס)מייס הרוע מחוח ללס ,6 6"כ )מס דומים 
 ollnSol סורוע 11 יחם 6טר , סגר נו) וט )י יטיפו 6טר דרסו פכך כרמו סס 1כ,)יס היוחס עם כי ,ירטנה
ostpn, כקטר מפחיו ע) התוחס 6ת סיס6 רצי סיס כטירוט טס נוכלו )6 תקטר "עי"כ O~D גר"טש 
 ויפוק נדגר מה , נמהו מטני הנו) י.טמסח ע) יוטמ ככר ו6ס , כמייגר עגמו הוה ר.טעס מן וסעריסוחינו
  טוכרפ הכחוכים סי ע) rht'! נקם סרכים . והנדבות הגררים טבלעדי : ומקינה וה)מתס הלועגערן
 , )ה' חררו 6טר 1דריכס מכמר וג) ו1דכוהיכס יודרילט לשמר לחוי ירכס חח%ס שמח  סיחר ריספל'
 ה'40 סקרכן כקמרו , וכמיס כהקדמת י.רמ3"ס וכר "סר חוחיו )המסח מימיי קרנן עניני כ) דבריו.י%) וי ורקוח והכיסס וט'. בו חייב שהוא טה ומלבד 63מרו הקרנ1וח יחל וכרון Sh נפוח משםכזס %1* . נדכה 16 גור )1ךור )גו יזכע 6טר 6יט כ) ת"ח לק כר"סו1יס מוגה כריס ספין )סי , מכ)עדי61מר

.
- 

 נמסק '
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הכור שנימאמרספר*18
 שתהיה לידה כל על , הפומאות מן יפנעוהואשר המקרים על הקרבנות טן בוווים
 אשכל לא האלהים סאת במצוה זה כל .הרבה זה וזולת , צרעת וכל זיבה וכללו
 ולש וערכו וסנהנו סררו על זה את לשאת הבשר ביכולת ואין והתחכמותו, אדםרלי
 צמחית כנען ארץ תבואת ושיער ישראל שיער כאילו מכשול, בו להכנםיק.4נ

 במדבר וצוה . לוי שבט ושיער ,ונהמתה

 נהמראוצר
 : ניגס Dfi~: D1iV1 יופה לרגן . לידה כל על : שפיס3מ
 : ,יגס נקרנן מ"ג ימות (סי יו6ס 06 זג קרגן . זיבהנבל
 גסס סי( מ,~מ ההגי סרגם מיס מון . הרבה זההזלת
 1).הן )הההגד ט,1ג) . והתחכסותו : גיס והכריןשרם
 . סדרו על זה לשאת נשר ב.כולת ואין : ומקוחכעס
 )6 גי , טג)1 סי פ) י,ס זמ )ו (יסדר ה5ד0 גיגו)ה4ן
 יחיו(סו 1)6 וסקיהוח ~nlhih 5פ )סג,) י.ימ,1 יםירשי
 יפנ' 610 כוס . וגו' ישראל שיער כאילו : קג~,סויוססז
 וידית נקוי ריס 1)פ1יו , סדייוה ג) סוף סד ומגיס,ופס
 ג%מחס ג:גהס גיירך) '1,0 1ס(~ה גמם האס מהן3פטח
 גמדך )י0 יולד 6(ר גסממס 1גמ1ח לממס סקרן מוזילזגמס
 ס,רגיס 5)1 15פ1. ס) ממוס Shlrt יוקיעו וטקס , סז,ר1ח3)
 מממח 5ני1ן גה0 יסים 1)5 טטיריס 't~hb צויין סת1וחמן

 גי, סו6 , סיפר ג5')ו ולמרו . ייסמחוח
 1150ן 5ת )סגי

 ונהסס מלק )כ0 סיס ~hs . לוי שבט ושיער : 5וס גו'גפנן
 צמג) סמע(רוס )סם טיססיק מניט סיס הקנ'ס ,גלון

 . האלה בערבים במדבר וצוה : מתסולס דיססנפיס
 גן להוי סי1 גאו גונ1י.0 ט7יין סיס )6 סגמזגרט5ע'פ
 קון סונטה עגת , נסס מסחוס סונ~י סיס 711 וגג)63'י
 כסיגיי סירן טומר מש ,ק נגל נסס וק 6פו ס'אנגס

 כשיסתדר כי שידע ספני האלה,בעךכים
הערך

 יהורהקול
 מויכ הימיך סיסים סל6סון, ההזק . מקקים %גהוק
 הפים  06 פיכרן רנר 16 טעטה מעטם ע)קרנן
 כעכרו 16 טמע סוכר כרקוח מהנ"נ 6מד ע)געגעו
 טסמס ע) ככ6 כן נס נסיד 05 , כעוי סמעחע)

 no(p . והפקדון העדות סטעח ע) עוכר 16מרופס
 כנופו טיט סעניני0 פן סין ען קרכן טיתמייכסטני,
 15 ומגורעכוכ

 טנטמ"
 סיסיס כין מיר הו6 06 כמח

 סמ"ק . )דח הנכנס והנר ויסיח ונדם מ,יד ל%טוננ
 סיסיס מר.עגיניס פנין טוס ע) קרכן טיהמייכהבגיטי,
 O))th דהמה מעטר כי מסמס ומעטר כלכורמכסיו
 סיס 06 וסככול סני גמעסר 3ירוט)יס הנעמיסצוחו
 יגש ob וכן הלהניס שהו ו6וכי0 מקריכיסהמיס
e'1DS'כסניפ קרכן טיהמייכ הרביעי, ההזק . וכו 
 מ'סר6נ 6הד כ) fbn סרג)יס ותן והיך , ידועומן
 ס4ף וקרכן הגורס סכמי וקרבן רציה ש" קררןמייכ
 בנוכס. "ו ניר רנונן סיחמיינ סממיט', והמ"ק .סממה
 בו היינ טהו6 מס ומוגד כקמלו נרמז סר6סוןסמ"ק כי . כסדר "מד סגנון סומריס "יגס ו6סההכר כדברי )ך כ16 גקג1ו 6)ס כ) כי עיניך % ט6וסחה
 ס"מ* סקו הט)תיס ויהיו , והטימיס וסננה צון כ)ע)

 וחכנו ינו' הסדו מס' יודו )סודם הנריכיס %6 שתרו , olbo ע) הונה b'ol נס ע) )ה1ד6ס מונ6יססנ0 שי , מפס קרגמח 6) )הכרם המכר ר"ה ונדנה נדר כהזק סרמכ"ס יעח פ) נכמש מיוחס מפסכהדס
 יתנגשו 6טר ממקריס sp הקרכנוח מן כו מייד hwn ומס כצמרו מג61ר 610 סטנ' וסה)ק ונו'. הויםיתמי
 %מלו וכרופ ע"ס כנר הטרשי וההזק . וקו' נרעה וכ) ויכה וב) )ו סחהיה )ידה כ) ע) מעומקותק

 מוכס הגייס בממס וסלמי כצ'נס שמי ע) )מעה סוגר סס,מיס )ברט עיד קטטר . ושדכותמנדרש מכועסי כצמרו רטוט סו6 הממיט' וההסק . ומראיון כצמרו איו נרמז ר.לגשי וההסק . ככוריה גמריסופתפמ
 הו" לידה, גל ש שתר ומר. olpe.נמו סרי* גזמן ר.ממוייגיס הקרבנות וכרון )הסריס ר1ה כי , והריון כקמרו טוהרה סר"יה עו)ח מלכדלרנ)

 3ס)תף עת טי% גמז )י.3י6 3ע)ס סמיינ היורתח קרכן ע)'
 . וט' פכשול גו להכנס יירא ולא וט' ביכולת ואין : י"6סימן

'ffg 
 כאילו : מכסו) כו ממכנס ייר6ס)6 גלוש זס )כעל )%ס )1 ט6"6

-Ytw 

 13דק המוגג) סיס ומישר קרם ידע 41 . ל סימן וט SD דגרו קדט וכגר ומיל קמכ6ר כמו כטרפסב) טיחי כ6י)1 וצדק %חי מכער כוס סיס ית, סו6 כי ר") . וכו'
 סם כי , 6' מומהו חס)יס ומדרס vh נוסר כקטר וחורוהיו b(etn סקי ע) )נ4ט מט)ינ סיס )6וכיוצר
 גטטנחו היחס 6מח 6)ממס )סס קומר , )'נפח 4מר הממע , סעיס כ) 6ח קלמ עזיהם יקה)טימר סקס3 כ) כינס עסה מס , צהרן ופ) ObD פ) מחזונן טהיס קלם or קמרו יסג )6 )1י0 ו3מוסכ ספק%6
 , ימדו וכממור נטור חמרות )6 מסה )ס 1Db )הלוט כ"ח , 6מת סדה )ס on~ol ימומוח נערות טחיוסמה
 )עסקן 63ח , Ob~t טכמס )קע הזימי Sflb עריתס ו)עסוח )קווו כ6מ , כריס הורע )6 )ה 6מר )ורוע63ח
 מס , )ו ונחוס סדין 6ח ע"ס ה71יקה , סר ומעטר ריטון ומעטר מעטר והרומח הלומה חגי 6")דורן
 61"3 "הרן כ6 טי)ךו כיון , מטירותיהן ו)יהטח מניווהיסן ))גוס ככסוח טחי וכקהל כטה 5ח מכרספטחס
 סדו 6ח עסיס ~Wp'1i , הוכל וג61וך כבקרך יו)ד 6טר הכגר כן הקצנה יי 6מל סכך הכטרוח 6ח )יחם

 4, חתן %י גז וליק הקנ"ס )י 6מר סכן סנר ר6ט'ח )י הני 6") 16חן וגוס גי,ס ומן הניע , )1ונחנט
 סקווש )י חגי 6") לוחן ססמעס גית , ו"וכ)חן 16הן סומסח 6ני סלי הנס כקים )עמ~ן כמ )י "יןהמלס
 % כחוט טכך )י חנ0 6") , מרס ע)י מן רירי מיצו %)חי )6 לוחן סטממחי לע"ס )1 לתרס , והקינהוס)היי0
 bnru ש כהן %ז , שסיס וסתי סי6 טכס כממס 4 וכל (OSD , יכיס ל 3יסר6)8רס

 * ע4גר"
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 שבפו לדלות הענין יניע ולא דבר, ללוים יחסר ולא עשירים ישראל ישארו הזהנוערך
 מחלוק ראשונה בשנה היתה כאשר הכל לשוב היובל בשנת צוה כאשר , טשפחהאו

 שאינם יכיר בהם שהתבונן וסי . מהכילם הספרים יצרו ודקדוקים בחלוקים ,הארץ
 * ידעום כל ומשפשים נוי לכל כן עשה לא , חושבם ויתרומם ישתבח בשר,ממחשבת
 ההרך על העם הלכו ואילו , שנה ת"ק אלף כסו הכתים כשני הוה הסדרזנ.טאר

 : הארץ על השמים כימי מתמיד היההנכונה
 נדו במנוחה היום אתם הכוזרי אמרנז

 : הזה הסרר כל לשמורהוכל
 יהודהקול

 בחלוקים : ע"כ , כהקכ"ה וה1)'ס עוטים הסגיכ
 כרוגם כ' . סהכילמ הספרים יצרוודקדוקים

 , 0רטיהס כ; גססור )המהן) הסטריס מזע יק:ךכן
 וט' כמי הר 6,) סמיטס ענין מס כח"כ S",hנעין
 מסיני ו7ק17קיה שרטותיה כ))וחיס 11Dhj סמיעהמה
 D1bDt טס כחמרו מסמטה 16ן סיוג) וימסוך ,זט'
 ,ענין ולה ),ס ס1ה 5הן מסחט וגו' סכהוה מגע)ך

 הזה הברר ונשאר : 1יקי1קיהס פרכיהסמרכיה
 כינן )6 . שנה וח"ק אלף כמו הבהיםבשני

 )6 יהז טויסס מהרי 3היס, הס;' המסך ),מן3"
 סנה הסריס הוסטה OD 16 ;חי"ת הממסר רקעמדו
 5מ1ס , ט"ו סימן כר5ס1ן ס;תכ1ו ה7ע1ח סחיכסי

 )51חס סטאטי כהזט (,Shln הורה היהד rbnסטנה
 כי סנ,כר בסימן )זעת הרקח ככר כי ,ממכריס
 ,כהוס,לפ , סנה מהח"ק "rl~h טת הרנן עדפ16

 סני כיח ט) ות"כ ככ) נקה ט) סנה טגעיסע)יה0
 הירכים טנ' ט' ע3 כקר1כ מנס וח' )6)ףיניעו

 נווכמ15ח מ1סטח י 5וה כי זעתי bSI' .בסוכרנו
 וח' 6)ף כמו )יכחכ 6,0 ורצוי , הסוסריסקרסמה
 ר,הנל סרנה )ומר ךעהנו סחסכיס )6 05 ,אנס

 nbolnS מסט 1)6 וח"ק האף הטגון סטם!עטות
 )11 קרס הו6 מקרס 63 כי כוה ההנר והזרה .רומצה
 ומזה , ומהמיך צרוך ומן הטס ההקיםגטמירח
 )6 ושרותיו ה5)הי0 מק' enl'fi ט3 רן5יהשסמוק

 : וסהמכמו0ו 6דסמטכן

סי

אמר
 נחשדאוצר

 . עשורש ישראל ישארו : המין וטס יפר 0זר ע)מס
 מיסמך vnh ;) בי11רן מס ;ט1הגוון ;)6 ג6מח טהו6פס

 (0ש טיס מנט 6הה שגיהה 01 וג;)) , מהגיחו)0ו!י6
 pb מהג61חס 11הסר , סי1נ, :סיatrnnn 6 51"חסטמיסס,

 ססו6 ילבון ממר ומוג 61 , מהמיס וקמר 6cuscnהי
 6מו דפיינו ג:מיע0 פטמי מתי ט1' ומעשר מסברס6מד

 , מקריס ירחי יסקס 0תטגורח גה(גון סג) וג:1קגן ,פיצי
 לכליו טון גטג1ו מס11ז1 ופחת ;סיס ט,' מטעיפרגד

 )6;6 גסמס ומ"ר ג0וו0 מחוס ;"ז ומרגז ,גיוו:)יס
 !111 מג) סמקן ומעצר מוגם קרגנוח (5ר 161101חג'ר1ט)יס
 , פ)0"פ מא' גמד סרמג'ס ו;מ'כ , ונהמות וס5י)ווח60רן

 )י) 6(ר 0וע1ס מהני 1fiP יטפס ס:)'( ט) וט ;)וכשנוסיף
 פ)י!4פ ו0וtths) Ot~'CD , 6 וענב , נמנות ,ותן "ס,60הו

  משפועו. או .שבת לרלות הענין יגיע ולא : ית'סטגההו
 , טרלין ים גס' Ye סמרו גמז סונפי מן הנור) י51פיו ווי א )(גosut 9 וט הלק מקוד( גינה 161מר מויןסמן. מסיס בנוי) ג!ירו4 עקוד( גרום נהדקו ט5" נווט כגר0נ0
 יש גימלתן מ51ת' קוס גג1י) גימ0ס נמש המטפשהוכן
 6א ויניע 00'י גסטנמח י161 6)1 0ה)וק1ת וג) , ;וחס(פ'
 סתו)יוס );' היורות ;) סוף טד קרגו וי מסלמס ו);)טגט

 5ז מסתרס 16 יגע 6יו0 מלמונח ,תסי מש ואייו ,סיו1י6ו
 משוך וכרוס :)6 1ג5מת , OIO מעוך ,טסו סיס גגו6יס
 6יס יגו) 6(1 (eilnh 6,: ג) טגן סיוג) מנח ג' ,סוס
 ט0גיע 0מ)ק . ודקרוקים בחלוקים : מפיחוס להוותו)מ;1י
 ועגב כ610 ס(גע מוג )סי גיקיוק סיס מ0סגטיס 6מי)ג)
 מפ , פורומטי6 16הג יט , o~hsn )ג) ~olpl טעמיופמ0
 וגדומת שיות )נור ס15סג ניס , on7ho 6ת )עגניט16סג
 . מסוג) :סו5 מס ;פ' מס:גטיס 5חן );) 0ר4'0 1ס'גנ ,)וט

 61מר s~h ק6 וסוס 6100 1'( ליף גפסמ'ס אמרו )וטורומס

 סיס( טפת ט) סייס הגק סיס 0נטין )ו oh oto 15מר ססי0 מף (hnh)t ~שני 'מ6"כי9
 גדרי

 ו6סגהוסו
 יטצז . הספרים יצרו : גטגטו סמליות מן שמז ועיט טגע );) ס0י0 0יי , יינון ימים )ו4ף וגו)ון ס51מר 6תיק6 דמוגו*

 יחסוך סגורך . חושבם : מד0 מ)(1ן מ'( ('o'UG השון טהר געי" וג) מלטון . מהכילם : סמשס )י 1ל פזמון ,גרפיים
 פספעיפ )סס טיסיו וזו )6 ו)(ון 16מס טוס . גוי לכל כן עשה לא : סמ,וח דחי )0זר תעית לגבהי גהכמתופה:ג
 tDID 610 מטסט )0 "סיר 15פס ath 6פוס 06 . ייעום בל וסשפשים : 0ג6 וגעו)ס סוס גטקס (enSD~fiפי1היי0

 ממהדס 11דע וסיס , מקינוח גס' גטם הבתרם. בשני : יסדוס מס ט) 'גיס 1)6 ירטו ל6 ו0ס מלגס גודיס 6(רגסי
 נשף מתטיד היה : ס' פומלה טוממס מיי . הנכונה דרך על Qyn הלכו וא.לו : ג6דממס מגחם )יסרן) :סיסגמו()ג
 גמספפ )0ס טס.וו ספדו )(י גן ויתקסמו וערן 0סמ'ס נגר'105 יסנין 0ג1י6 11"ר סמטג גפו . הארץ עללנשמים

 : נ5ו01 )פניו נעמיס יטרק) 0יו גן ,גרופית

 שלן סש61 י61 רמ1ק ר') . הסדר כל לשמור הוכל עדה ואיוו : ס6)0 0דגריפ ג) ):מור מ5דייס יי , סנ~פ וק חקוס )נס 6'ן ר') , 5ון סה~יות 60)ו סרג1ס ימרות . החובות מאלה : osl)u . היש אעםיז
 פפ פפפן !ים 'ס ג'וקר , טעיתי oe מסרי שמו וסטירה סימון גרוגרות )יגס יגע ט)6 ש,שס טוס שסק ר4וספון

 : גוס נטמון גזר גיטרת %עעומר
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לבוזרי שםשמרס8ר*18
 השכינחג ר"ל , בתוכה לעתה ונומלח שעונשה ויצופה העדה החבר אטרנה
 אלהים כי ה' את לעבוד תוכלו לא יהושע שאמר מהתראחחלא-

 שלא כענין , והזהירות החסידות מן עדתו בו שהיתה מה עם וזה , הואקדושים
 מעניש והיה , איש אלף מאות משש לבדו עכן זולת יריחובחרם עובר בהםנמצא
 ועונש ואביהוא נדב ועונש בצרעת פרים מעונש שהיה ומה , שהיה מה לעתוהכל
 המעם שיראה השכינה מסופתי שהיה ומה , ה' בארון ראו כי שמש בית ועונשעוזא

 נחסדאוצר
 לנמור, חוג) טדס 6י5 טימרת מס . שטפה הערהנח

 אופיס "(ד סג1)ס טהר וישי סוס , )6ונמס
 ע) )סוןז גקיגס מרוסקן ים. וחגון יין פחנ,ס מס מיאפני
 : ס' שנוטס וסריס קיוסיס ;ואס סיסיו 'ממיג ,פנס

 : )אייחס פוג וגוש )מוס6'ס סטוים . וגומלהשעונשה
 . השכינה ר-ל : וסעופי סנגר %רט ימים סקו .לעתה
 ש יטפיס q)fn סיו (ס וגירגור גקרגס, הרססיסס

OC'nNID: הדס יטרק) "0 גססוכימ . יהושע שאמר מה 
 16 קמורי חסי גוהרים ס6ם 6ותס וטDP~ (6 % ונססמותו
 06 מט,ונ )11 מאיקס גובס קומי ויעיו ס' 06 לנגודתוניס
 שג4 )6 יסולע ספיג ג'ו , וגו' וכמריס לתסיס )סגודס'

 י"6 )" 610 ק,61 6) סי6 קוי:יס לרסיס גי 1נ1'לעגון
 גיווניו מק61 טסות מי 1ך6) מנס גי , ג'ד( )יסי(ענפורכס
 יגו) ט6י1ו פרד ג) )מט6 חיו יטיס גסס אסוקס1מי0ק
 מחמר 60'11 ודלי יגובר )ו (fil h~ntr'(q , נקמתו)סס)יס
 שו6 ס% שסיס הנין )הדס סם סימיון וט וט) ,נתקמטו
hw, ס(ט,סס יג6 ט)6 ויחי יגיח ג) ממנו ינקר י)6 ומלהר( 
 מן עדהו בו שה.תה טה עם חח : תגף רטוני )ססמניט

 סס'P'Sh 1 .מהסירות
 גומי

Dnto, ost) ot1'Dn 1';ט 
 : ס' געגודח לנוסר ,רין מ6ד טמ6ד )סס 61מי :onthסוסה
 bbn מס מקידו0ס ט) וי.י6'ס . וגו' נמצא שלאבענין
 )ניו מגן וק ירימו מס% )יקם י)6 מהרס ע) שגר מינמש
 ,ס כ1 וטס . לעתו הכל מעניש Pn1? : כוס רגפסמון
 מה : העף ;עציו סמדס ע) כחגי מטגן ימיזי hunגמגור
 מעונש hlrt(': כן סו,( סטי גמ)ממ0 טס גמגומי .היהיה
 סטון )ס והקוס ,דקחס ג) )ס ממו )6 6'ך . בצרעתמרים
 גסנויס חגגה גטין גוס (כחס סיום טס , גמ(ס סדגרסגוס
 יותר filltDnl ונצמג מליהו סחיטות 6) נסכ מדפתוכפסס
 סוחפו ,רם 6ט ע) . ואכ'הוא נדב ועשש : סטורןפן
 גלחן )6פ1 יזו ט)מ גי געגוו 6סי . עחא ,עינש :סג4

 ט)6 ",מנוין טייח טס , ו'( )ט'ג סגקי ממטו כינחותו
 ועונש :  אמוגג קריג פן ~ס וגט נגף, מה ט;'1 , סקרוןי%)
 שסו סרוויוי ס'  ל%ון (ר5ו  סרס  גיס 6,ט' . שסשבית

 )רלע0 'גואו 1)6 (חמי מס ע) ועגרו , ו'( (h'c%ס0,ס
 פ) ואפיקו , כלמרין 6)1 פ' מו') ;מבמל , סקווש 06גג)ע
 ג'0 מעלס לסיס ו6ע'פ . תגן נ6 רבעונו סיס גע)מ6קלוס
 ס)6 סטון קפוח מפנ' 6מ'1 סנפו טוי" למסקס קויםטמע
 ממופתי שהיה ומה : מיד ,טוש ונג'ס Ph1 יקסיס

 טס"ג',ס מונסק וסימן מיש גירן סוד וכיס ומס .חשכינה
 %'פ . העונוה סן המעש שיראה : שר6) גקונכיוס

 יועיה9ל
 לעתה סומלה שעונשה שדפה העדהבה

 ערס tr~b 0")ח "סר ע) ר") .וכף
 כ) )סמורחוב)

~1DO 
 סעדם כ' המל פסיגך , ס,ס

 "On~ah מרעיות כעין עין הנוטס הי6 וס ע) תוכ)"סר
 , לנע כמו 5חד )עתה חיך ו)נננופ תמו) תטוכסס")
 רם עימן 3ר"סון ר14מ0 מע"ת גוה סוכלנווגתו
 עם 3כ) כקומר , סקס )עת ירפס 16 . )"3 סי'וכסי
 מה תראה הלא : wS(n 16 )סכר ד"וי דברעטו0ס
 ה6מרוניס יהוסע דגרי הס . וכו' יהושעשאמר
 6ת )דעח )נסיחס יסל"ג כגי 5) 63 חטר כ'1סימן
 חפיסת וטס )6 06 ית' מדומיו סיטמרו כטכס6סר
 ונס , b(toto כלכודת יחמנו )מען והמורותקפוח
 )עטר תוכנו )6 , ס"ס ג) ") יסולע מ!) 706סד3ל
 ימbt~p blo 6( 6 6) סו6 קךוסיס %הים כי ה'5ת

 b(o' ועכ7תס ס' 6ח DrDn גי ottehDnh)מתעכס
 סיכי3 6סר קמרי 06כס וכנס )כס וסלע וט3נכר
 ליכוד ס' "ח כי )6 יכותת 6) סעס ויתמר ,)כס
 סטנט וט'. 1mv בו ותהיתה מה עם וזה :ונף

 מן )נדו היו61 עכן עיין עלו oth~n , געדס"1 מגמש סחסיחת oilP עם כן סיס למסוטר הנססנהון
Sbn3יסוסע סססור כמרסוס 

 )ו"
 טסוכירוסו וכמו

 ופחני נך ולגי ר6ו3ן )כני עמו (o'hfn ועירסטנהס
 מע) ולח כן עגן הן5 )6מר כ". וסימן מוססטכס
 כ) וע) כמרסמע)

 ען"
 RV5 הכל pD(tt והיה : כעונו נוע י5"הן 5יפ והול קוף סיס 'טר")

 סימידי שיט מטן טסיס סמס י") . שהיהפה
 כחרס טס כמכופר חיך )כ"ס la)D מחפסע היסההול
 שהיה ומה : העי כמ)חמח 3ע3ורו מ1"0ס6סר

 )פקר )פתפ כתפוס כי . בצרעת מריםפעהש
 מפס Sb התבוס ס' 1Db'l גבהותן ט' שמרוטגס
 מין ופרס , וגו' ט,0חכס lbs מריס ו5ן לסרן51)
 ע"ש סכotiDn 6 כעונך )סט)יג 3,רע0 סריסענ0ס
 3רןות , קרוע שרן 3כ) כמוכו רפינו )5פתאום
 מוגגו יעיה כמהנס מהון כי וקטף פיון כדי)נעריו
 , ישבוכ17

 וסו"
 . w~p .ועונש : ממוט ומר רע

 יזו "ח ספח קטר ע) וימות טפס גהי סוכה"סר
 כמסולל סקר טמפו כי 3ר16חו ס' שרון)כמוו
 : וכו' שפש בית אנשי ועונש : מץ 3'וסמוא)

 167 כי שמרו ע"ס ס3ח הכר וממס , ו'( )ס"6 מפורס סמו")נסגר
. 

 מכוסס שמר כמלן דעתו גרס ס' כלרון
 . הכהוכ מקמר ע) גוס ועגרו טרחתו מס לרקוח ro "רון ") סרסו כי מפלס טסיס נ6מריח "!1ס'

6(1 

 , סקרי ע"נ מדלו ס% )6 כי ornn ולחס . סזכרפ כמו opvpnw כססנמס מס)0% ונס tOSP )סרס"ף 3עמפ נס% ספח"ומי סעופי כי קמר וכיון , כחור סי פגועו 63מח וסוף ומחו, 0קיס 6ח ככה )רקוח'נ*
מ
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 על בנופים יראה הענין ירבה וכששר , וכבנדים בקירות לעתם העונותק
 להכיר , הדקה הושת לחכמה מועטדים והכהנים , והחולשה* החוזק מןטררנות
 טעי מטנו ומה , במרים צפו כאשר שבועים בו ומצפים שלהי ממנהמה

 והדלות*ל6
 יהורהקול

 )נדכ למט גיח bt(g עח6 )סמוך ab)n ביתי
btnwhוכלון הקריס כן ע) , נקים כ"ס מט6 )היגה 
 נזכ וכלון סדר כך וקמר , מט"מ מכ"ג nhilgמריס

bgtshל3י ו)דעח , ,רם "ס ס' טחני סקריכו "סר 
 כ' , סכר נסך מסך גקדט מע06 סיס ככלממעון
 )מיחחס סמוך סהוסיר ממס )תקוט :כנסו ייןאחויי
 ידו ט)מ "טל brw ענין ולמריו , תסח 6) וסכריין

 טמס נים "נטי טיוח ועם (bsl .Op ס'3"ר1ן
 ממכר כרכרי נח6חרו , וכותנס ככחכס t'Sbץן7מיס
 כיח קנסי ועוגט b~rt , הנר"ס )סי מס06)קלח
 ט)" D"Pb כקומר , ה' כקרנן ר"ו כיממס

 כרומס
 מנעריו . וכו' הענין ירבה וכאשר וט'השכינה ס10פתי שהיה ומה : כע)מ6 )ר6יס לקמט"חס
 (SD 6ין לוה כמורט ,sfl מכמתו '1טר 1Dh' ע)שננו

 )מד 6חס ממי , חמקה הגסט1ת מן P9lbסרממיס
 כיש וצני גנניו כך קמר כממוגו חמקה )קם ,מ"יוכ
 ויך כממונס חמקה , נמ1רי0 וכן . כנוסו כךולהר
 כ) חך כך ואמל כעילם )כרז 1יסנר וה")ח0גסוס
 כיחו ע) כקין חמאס , כן כננע,ס ואף . כמוריסככור
 6ת ;SSn טנ"מר הלגס טעוגי0 הן הרי בוחור

 טנ6מר גח'נס פעומן eh1 thS סננע נסן 6סרס6כניס
 גטין נך וקמר , עגיו ו6ח "גג'ו 6ח סכיה Phונהן
 1PD OD'1p('l )16 061 משב פ מצ גפיוש

 סריסם פעולן )"1 ו6ס סגגד, מן מהתו וקרעטנ6מר
 מול גונו ע) ג"ין כך ולמל הפגי, 6ח וטרףטג"מר
 , מוטלו ,כמנס ממון יסכ נזך )"1 ו"ס תוטכגו

מתישב
 נחסדאוצר

 : קשר גר' חנף . לעתם : ור6כ שום סיס קפן פון%
 עע נרמס סיס ונגנדי0 סגחיס גגיח)י . וכבגריםגקירהת
 מן פויט שהמיס גט) 6ין רות גמדי( רו') ולתרו ,סנרטח
 גן נננטיס ו6ף , וגו' מסיג )מז 6תס ממי , חמ)ס0וסטוח
 כנקמר מצ'נס עט1,יס סרי גו מ,י , גיחו ס) נ6י0סמ)ס
 ותיפז טעונים )6ו ו"ס , ס:גע גסן 6טר ס6גניס 6ת,מלט
 % מור , גנניו ק) ג'ין ו6מ'נ , וגו' מגיס 6ח בחןטועמי
 , סגגד מן 16ח1 וקרט סלאמי קריעס עטו;ין )16 061מ1טנ
oh116( ג6ע ו6מ'ג , סגנד 6ת וסרך ס,6מר טריסס פטו,ין 
 . ט'ג , )ממנם חון יסג גזי )16 061 מיטג גו שר גשוש

 טנין . הענין ירבה : 1sno דגרי :מטגי סטנ,;ים 6פ61מר
 וגן , סי') גמור( גרגר . והחולשה החיזק 0ן :סהע6
 וש טגוט קוד טנסגר ויט גטגיעי שטסי 'ס סג41ג1רטס
 מוומ,יס סגסויס . 0ועטר,ם והכהנים : מופלט מצורעטס61
 סמנה טה להכיר : 1ס;פ)6ס סזקס סהגתס 61ח)סגין
 סגפי:  ~D'h 6)הי שנט ,ל סג6 מנגע סו6 מסאלה'.
 סנופ ~פמיר פגתן נו פ1יפ שבועים. נוומצרים
 גפיטורד 18 גפריתו יוופ )הפר י0 3יגיפי ו50617חר
 1%1 יפיס, סלפפ פור עוסו פסניר יפיויו פפד 061פיארו
oh5% 0ססס 051 , סכמן ויסוו גפור סכי ולי 0ננפ  כסס 
 פרווע 0ו6 0ר~ון גסגופ פטסoh 0 ו0ן , פוהל9פיורפ
 פוסגר קינו קל י61 06 יח%,  פרך ליי ו0 וגל .פוהל9
 nw)fi, סני מוסגר נרול יותר  שפון 61ם 5הר  טגופון

 וליס סגיך . במרים צפו כאשר : פוליפ גרולספ6ו3יופר
 נמו , גחטוגס טיט~ג ער )ו וממחץ סעוו( מגל) סכפגר960

uhsnnח6ס4 שמר יביס טגעח תסגל סעי ס6מר גמריס , 
 na~o וטה : גמיים גמי שסי עז;( מסניטת ר6שונס
 wb ס6ר כמו olho מ,נ מווט סנרים פושטים יט .טעי

4120  חמוגחו טומר כמחי סכהוכ סיר סיוח ע0 ומנס .ע"ג
 מ6,וכ. כפ)י)י0 גחן 6סר מזרו ע) עמדנו ככר , המדרס (SD עמיו יסיח כמטר DSS נגע וכין )זין ן'ן3ין

 כסב" , נמכר מסיס רע )עבד דומם סיכל )מס מם) כמדרס טן יוכרו וופלוממקריס.
 סיס )קפחו רכו

D11%61וככנו. כמניס לוחן הניל ססרמ כיון , כסן לוחו רודה י% סלם ס6ס כסיס עמו )קם רע עכי טס 
 . כסן "ותו לוזם יה6 ימפה ט06 ספו יסורין והחקין bnml עתיד סה076 קטניו וידוע נפי oio הקג"הכך
 עמס , 6מווחכס 6רן 33יח נרפח עע ונהתי סכחו3 נהו ממקס )וקיל היו ס"נניס , (otb, ס;געיס היושך

 מסקסו )16 ו06 מועד כו מול , 1רעח עע בו יסים כ' וסכנו טנ6מר וכנדיו לפקסו )16 ו6ס מוטבתפונס
 ללסו נמריסח ים ועדיין , רעו ימרט כי וקיט טנ6מל סל6ט תמליפח מחמי) מעס DDD רגומו וגיס ,גגונו
שסק

 )סם"
 ט מור , ממין כעורו 13 יסיס כי olb טג6מר כסחין מ)קסו )"obt 1 מ1סכ כו מור , )פהר סטק

 נקמלו רנה ומס המלר כונת נחכ"רס וככן . עשי , עהרח ספחת ט6ת נכייס כנגעים שקקו )16 ו6סמופג
 מן מדרגות על סגופיםיראה

 התו"
 pfnn מושנו המדרס כע) דברו )%ר מכוון מענש , והרלות

 6ק ינכס 16 דרך ע) , השדם ר.מוסר 16) עניפ סכ6 שומח כ) "דם ט) גוש ע) othw סיסוריןומנסח
 כלל וגבר . מקון יסוכון כי ויקמר )מוסר o~b ויג) ",( סם קמלו ,f'p , )"נ( )"יוכ ימחוס ומתוסרט6נסיס
 לסרוסו ג"כ ו") ורווחינו ענינם כיקריו ככר נרתח סימ"מ 6כ) , וו") rffn ס' גט)'סי )וט מכוונים ממורסזכרי
 ומעיקר , לוחויסתיעו

~)Dlnfi 
 עטם וטס , 3כח),ס יחפי) הסול וטסטנוי מרע )טון ע) עולט טסו6 ע)יו

 יחטטפ כמריו עמד ואס , כיחו וכ"י מטלחיו )כ"י ססו6 סחפי יחטטס כמריו עמד ו6ס , ממגוון סו"הטוכס
 שבועים בו וסעפים אלהי ממנה טה : ע"כ , וכי (oDlb מוטח ו,סו , בנוטו ק- וקמר כנטיו*)

 נ)ת' השחס ס1רעת מסטטי יורו סמס סמדר כרכרי מכוחן עיני מרקס )ל . וט' גשרים צפונאשר
 כו O'DID1 ")הי ממנס מס ו!סכיר ולא , מריס ט) שרעתה עת )חוכמת 6)סימ 3סיותס רק מומאספסכח
 סטסנ "ס ס1רעה 6יכהת כ"י סר6ויס הטפעיס פ פשח רדוי יסיס 6)סי גסיהתו ט"ו )ותר ר11ס ,פנ,עיס
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 שאטר בסה יתברך הבורש עליה הזהיר מופלאה חכמה ודוש , מתישב זבלתיטתישב
 : הלוים הכהנים אתכם יורו ששר ככל ולעשות טאד לשטור הצרעת כשעהשסר

 נחרדאוצר
 מס') גמגמה , )ג,'ס ריו סמטמ6יס טנעיס מם פי ,שגוף
 ס;'ס )גן עתי ם6ת , מסי;) גח'ז )ס רמס גט)נ ע"סנסוח
 פכ)יס מסם ים למסיס עמס עוז ים שמוס . גסס ;קרוס)ס
 ovhn , ינילנו מפס , o~snlv1 וסנק5רגופ סעיפן נמוסנוף
 הג') שמרו ט:ג'כס o('S מו16ח מ5לגע ohntt עטימ;))
 )גפ'ק ;סרס מ,נמ o)~h 5(5 סטו מרמח משרגע גו סים,א

 שגויס 51יוס סיטים מקריס מדוי מ;)) מס 5ג) ,יגיגוח(
 ,כטח טכס 'ס . מתישב : ושדוס ,1עיס 15 ט10ריסוק
 מוחמר כמס , סיגף 1hnDD יק ;)) מסגרו 5י1ו 151,ום,ת
 וממלו סי6 נוטח DU1i 1ג1' גיוס תסיס ;י ,ירחוגע
 ,וסות "6י1ס מס . מתישב ובלתי :מכסן

~11UDI מסגי : 
 וק ס6יע וט מגסן גסגוח 5)הי עוין . טשלאהחכמה
 : ת;ונהס טז )נ51 ה(ס סיוט טד סוס)5ס מסיס מכמתשממח
 פן יימוקם מפג, געיויך קלס חס6 ם)5 . וכו' בנגעונשטר

izoגסטגמי גס גזו) מעוין : 
תישי

אמר
 ירלרהקול

 כ6ממ כוה הדמיון ורגי6 . הכחוג מוות יגו%
"ab)1 הסגר המטר ט"" 6מד מטע כמריס גש 
 ח"סף צהר )מהנס ממוןימיט

~aonl 
 : וני' מריס

 ס3 מוט )ס3ע נמסך ר") . וט' מזגי רטנהז0ה
 יוסט מתישב ובלתי התישב ס6מר OD1 .6דס
 , מיד י1ה)ט 1קכוע מחיסנ כהיזחו כי ~toib המקק6)
 הכהן וטמ16 כסרו כענר הי6 נ1סוח נרעח 5מר1כעין
 המזורע ח1רח ההיה ו5ח והנה וט'. יסגירגו)6

 וו34 הר1ס6'0 6כ'ר סט1רנ1 ההדס סכחכ תה)רגמה
 'ה'ס וזה כסרו, כ'נ1ר 'ס'ה כ' 6דס . D1~fiכפרחח
 לצ 60ח . הנ17ח מךס הורע ימסר )oh 6כרוץ
 ;ש )כן ומרפיהן נרעה מיני כ)0 , כהרה 16ססהה
 הרו0"יס כסטרו ה1רעח ממיני כהס ופין . כקנסהסכ6
 ס% 6מנס , והוחק וה5)כ6ר"0 המורטי5"הדלחי
 הגוף )ג) סרטן טהס טסטרו המוקיד ה)רעחמיג'

 1"ל כסלפו במזגה המראוה 6רכעח %ה ס , כ)) החיה obnw )6 והטהרות ollbn 6) גועים והםכב))
 מלרגע 5ה7 גו סיט כ) פ"ק( )גרכ1ח כ6מל') פון ע) נחוכהוח 163ת וחו)והה והרח והוקדחה ebnשהן

Dlb9D6יגס הקו hSb גד ע) כ)3 נעמס יהיו )6 הרו%יס כמפרו ה1רעס מיגי ס6ר 6כ) , כסרה מוש 
 כהוהגח מט6 תזז 15 , הרשם משר מדוי כטלר מ"1 הק"ש) במכריח עמפ יהיה )6 6ס כטרהפוכמ
S~bno6 , חוספס והמטתה(חהיס 1 oo) הגרעת סוג 5)הי סממנה מה יהיה וכק . ע'ע כ)3, עומלה 
 ס1ו1ת וזחיהס ,ס כרלי or ריי )6 כי , סלוש6יס 6,) המוזכר הלרעת סוג מוני OD1 o)DDa , ככחוכסמווכר
  "1ט1 מל כטיסים יייסיס 'SDD טיבט  הררך 530 ספצ גש or ולשי , ttsh סקרונ JrDfi' 5ל יסש3וכלני פסיסי "פרו 3סיכ3 יפרס  ררך SD  פרברים )כ6ר קנו הוגה מקוס ולוקס . יגרנו כקטר )טמ6 16)סהר

  הדגל סייס טעם , יל"ס  ופמפ  ונעיט פנסכם Pnbla כיוזכר להתגיר 06 לימליפ  05 לטייר  05 פפלסל ריי כל יכיס  ליכמ  טל 6טר יכיוי"  ופסיי 6ע  ומסר olnD ייי ע) וקטע מהיטכ היותו מעניפיחטרסס
 ה6דס SD המטחם) t'nbh עע ob כי ש pb , המוג מנו טכעיח מר,חמ)ס 631 ממסמס מרנינךלכ'

 יהיס ItDO ומה .  שנס וננגסיס לחס חנפ  glpbl  ישפיי ראפ, ששי  פסרסי ר.סנע מלכישמנשח
 יהיס הנדה מן נסמר להכסחי )1DSS וט היה כי , יו)ומ )טרסת ילעיס סרסח  nD'DD פל בפתי  S~rbnפה
 )סם מסמס הו6 ו06 פנים, )עמר מנגרע סו)ד יהיה );דחה רונסון כיוס עמה סיטמט מי וב) מגולע,סוגד
 מ11רע יייי לידסי יי3יטי  כיוס יסמם ס6ס ימיס סכעה עד וגן , סנה )עסריס מגורע יסש DDnS'ימיס

 . הוע)כ הכירו גרנון נואמי וכטרה נחפ )6 )מכירו "ך0 טנין דגלים כי , )ס 6ין חע)ה רש46ם ע)כווךטוה, Onh  6ין  ס"מ , 16ןוחיך ע) %ערעס 6טל סרת המגורעה תורח nbrt alon , ע1)מ'ח pn(pbn 4 oמסרו הני ש"כ) כמי ה61 הרי 6מו oonn מארע ג61ח1 %ר כמח ההטס כמצרע ו6ח להוחם תהי )6 6)י? יסרו, ה4 1'6כל oo~n 16 נחסו %ר גפת סיגי 61 6ל סטשנ מחר 1bmt  ספ14 , סהרה r'h 4"סו  ממעי  מיורפ  כיח  קין  ס"פרי מה כן נס o'r1 המין ornl . כחשומ6 מסרט טכ6 וכמו , סגהואכעיס
 הו6 6ט געגיוו )הכהין ריו )נ )טוס 6ין טה36הי רק ר.טומ6ס, כענין ר,מוג' מן הקנסי יונד) )6 זהוקטי

 ספע. גרשי טד 6תד !מגוט פיר ססהלסס פריס  סל גשעחה , %)6ח h'ot ו6ח סיחה ס' מ6ח כיקכהן )נטתי קלוע כין יכנך )6 מיוחו עד ר,ל6ויס הטנושס ע"ע 4שח רשי טניס כ) ע) גי , )16 06טחיטכ
  יפיסרטימ. סללליb~D 0 פסיטנ לכוסי פסיסן בז בו לבקר המי p9P3 סשל5 לר  וסלרסט ט!6 רועציומ
onmpbn גססתי י"ר ט' ימירס כסכ ;ן ועל ספית, בסקנס גש5 דבר גיס פריס יל סלרעסס גו משק 
 נם ס' 5ף ימר  כישלי

 ויי
 ,tgp נסליכסו יפכולס תנפנפי ר.ססלס סין יתו,  פיייס  סני ט ק

 ע"כ . כסר מטלעח סנה or51 46ה0 ינמטך סל 6סל 6ף המרון ג4מר , tbsl~- ורגשתו סוכרשהמטס
 המנמס ומעיר שניס ממסחר )6 סעונס נד ע) מהס"מ ממונח מריס נרעח הטס Tb נהס טכיתשדבריו
 מסנירס מי גהט)ה רוסקה V'b 06 , כתת חהי 61 6) כסטרי מנינו מאסר נוהת (olon Pb 61) .גרנד
 , וט' כעו)ס 6ין 6מר וכהן סעעיס 6ח רואה נךוג Pht קרות ס6ני )ר6ו0ה %פר 6י 6מ , מערילם מיש1

 פוביפ סגן , פסיפס לדלהי פסיפס בין לססנקר ניספ בפלש סמשרספי0  סיולל5יס  סגגפימ  ט"מ פהסבךשס
 ,  למסיע עב) )6 ועמר כמח סס, % 6) . וט'  שאוחס חסר שי לס פיקרס פי % פמנירס פיחוי
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 : לשכל אותם 'ומקרבים מספיקים דברים כזה אצלך היש הכיירי אמרנפ
 וראוי , האלהי הענין ובין שכלנו בין ערך שאין לך אסרתי כבר החבר אמרגם

 אחר אומר אני אבל . לזה והדומה הגדולות אלה עלת לבקש נטרחשלא
 תלוי והזיבות הצרעת שתהיה שאפשר , כן שהוא שאגזור סבלתי המחילהבקשת

 דומה );"6 כטת "הוא הטצורע והאבר , הנדול ההפסד הוא הסות כי , הטתבפוסאת
 )נ"6 טפה להיות "טוכן טבעי רוה בעל שהיה מפני כן, הנפסד והזרע , המת(לבשר
 והרוח החיות כח כנגד "והפסדו , אנוש ממנה שיהיה טבעי( חיים רוח לקבלסוכן
 בעלי אלא דקותו לרב הזה בהפסד טשינ ואיננו , לטת( דומה נפסד וכאשר)נ"6

הרוחות
 ייצדהקול

 וקומר, )הסיב 1כ)3נך כפיך מ"7 היכר דיך קרובט
 )ולך )ס1כימ כדי גו "ין גסן ס) ר6יי0ו עניןכי

 or "ין כי , מ0יסנ )גטי מ0יס3 3י1 )ס3י')30יקור
 In~OD1 ה:געיס ט1מ06 טין הכהוכ גורת מטנילק

 גמסכ0 חינו :(e:cnl ontS , כסן סי ע) 6)6סמרה
 6 6ומריס , הכהן כידי דויה וסט0רהטהסומ6ס D'DJ:O "(6 5ת )ר"ו0 כברין כגן ג' טרקיכעיס
 101" טס"5מ1ר

 "ומר וס61 טהר קור , טמ" "ומר
 "ס ערו גה:יס ו3ה,י0 . ג"כ ,סקול

~)OIQ 
 ולטת

 , הכלניס מכהו "הד ") "1 ה") מס יטר") כ)6ת
b%כסן מטי ")5 ומסרה ט1מ5ה טלין ))מד , bo 
 עטר קמור , טמ" טמר b,ol סמ6 קמור סטה"טיס )כהן 51ומר 0נגע,ס "ח ר61ס סניטר") ornכילד
 )כסן 0יו )ריגיס ג6ן 5ף . ע"כ , סה1ר "ומרוס61
 ספק כ)" סם obnlDo הי01 עט 1טסור טמ5סי5מר
 . ומשרסס נקי ט)6 ע"י כס ננעת ntSh וייסטי)
 כמסגה למרס כעין מבגירה מי )ס1ן51'ן

 ומגיים ספג.
 הריעה b(b מנהרס )מזורע מוסגר מצורע גין6'ן

 כרסון , מוהרכם עומקה ע) ענבו רק , 1ג1'וסרימס
 וצהר )מטס ממון ימים טועת חסנר. טסהג10כ
 "ומר 6מ ועיד . וגו' )ממט מהון תלים והסנר0"סף
 ~וט דרך הו5 מסטרי וכרח 6סר סמ7רס עניןגי

 , oninh נרה ע) כ00ה:;ו נסרן ט) דגריו)סמ)ין
 טס היה 1)6 ה51י) מריס נוגרס 6יך כן )6ט6ס
 0ננ כמטטעי הכחוג כגזירם 'bnD h~p כמ6 5סרגסן

 וקין , יסעו "יו וע) בו ימו ה'פי

 נחמדאשר
 : התטיס גק,יוי ירט 05ס ס5ס . בזה אצלך יתשנמ

 סחן 05 לסגן טטמיס פיוס . שמפיקיםדברים
 חסן סיפי מתחי , סטג) 5) סוגרים 1016 )קרגסמקטיקיס

 : )קנל1 מרמיק מסגל סדכריסטל
 עטיתו )סגין ס1,5סי )סג) מגא 5ין ;יSh~' יני גט;)ט )כסייד 5ין . ,גי' שכלנו בין עיד שאיןם
 סיפוח DnCO גהת י"מ ינגס ט)6 ונמו , אכו6פס

 , שסייס סוי;יס גסגו0 מקוס סוס גס;):1 6'ן ;ן ,וסג1ו;יס
 'טפוע ס)6 גמ1 רמ1קו 5ו סטג) 5) קיר1ג גס )דון );ו61ין
 טעם . הגדולות אלה עלת : ס,גשס עמא סומקסמ)ז
 מבלתי : מסט'י . המחילה נקשת : נoth)n 1(5יגריס
 עומ6ס . והזיבות : גודלי סיגי :גן נוזר 6י;י .שאגזור
 גסטס enhntD עטם . הטה בטומאת תלו' : וס~גסס,ג

 כטה. הוא המצורע והאבר : סג41 מג) )נמי'סמי1ס מטסיי . הגדול ההפסד הוא הטות בי : כמחט1"0
 . hnv ס61 1);ן מס ג5')1 ס61 שגע סגו סמ,1רע טמןסה)ק
 מול 5ממ סטורו :גהי ממס גבר 6'ג )' קבס ממפיסשמי
 יספם נ6י,מ) מרגיס סגתי fino גטי 5ין ט'נ י"ג דףבסגת
 והזרע 11'ע(: :מטוו, )" 011 סונטים, מגץ וט6ף

 ,ור0 מ)ק3) טופסו גטגור נ'כ מטמן ס~נ ורט .הנפסד
 סבא ,ור0 )קג) כפש גו סיס . טנעי רוח בעל :5?ס
 גט . והרוח החיזה כח ננגר והפסדו : 5זס ממסלסיעת
 6ד0 0711 )קג) ראוי סס.ס נדו) סין סטטס נ051סכים

 : 01WD )1 בסיס סמט1ס גערן גו ססהיח1ה יסיםונסובסד
  וסויטפ וסילעת סטומ6,ת עניה . הוה בהפסד טשיגהניגבו

שוס

 מטוכיס 6רגעס רכס וכגמךכר , 3כיbnpn 05 מלרע גן  6ף 63סל מסמן סמ0 מס כמח 1op )6 ילנמסרי
 , 1מוורע , עני ,כמח

 וסומ"
 כן הנפסד והזרע : וכו' כמס ההי נ" Sb יכ0יכ מצרע , כמס )ו טלין וחי ,

 , כורע כן , כק סימן כמנוזר חיו הטסט ו0רומ סמיו0 כה תעדר מזד יהמה )עומלה הככוח רמס .וכו'
 סייס רוס 3ע) 6;1ט ממנם )המהדס ר6ויס מטס להיות מסכעו 3ו סכוכן סכעי ר1מ גע) כתמ"ס סיסכי

 צ)פ w)'b רימוס נדר ו6ס . שמור 6 ססט6 וסרוס ההיות כמ ממס נעיר הסול ה,רע ונסרסר ,גלשו
1Qbaן ההיות O)o מ16 סדרר 6)ש ונךוכ . ר%)6ו0 )מוח 6 ים ממפ, מיום כמ ;עדר 5סר מורע נס 
 ע3 תקרע כער"ה הרתכץ נהגקטר

~hntp  
 געגע bwv לע"פ זרע סגכח סומ06 וממס ח"י, רוע סככם

 וט? עול 1)ר ממנו יפיס 15 ורעו יטהח 06 ידע )6 וסטוגכ מסמס סמק1ר גי , סמה כומ05  כלכםיפלרי
 ססהזן 5מה0 ע) סמקוס ממך ירחק עי וכו'. אלא דקותו לרב הוה בהפסר טשיג ואינטע"כ:

כ
~QIQ: 
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 האמתות בחלומות או באלהות להדבק המשתדלות ההשובות, והנפשות הדקותחווחות
 , מקריים רחצו שלא בעוד בעצמם כובד שימצאו טעם* יש ועוד . הברורותחטראות
 משתנה ורובנו , והיינות כפנינים , הדקים הדברים במנעם שמפסידים נוטהוכבר

 מי , בשכליות זה דמיון רואים אנחנו כאשר , לזה טשתנה אינו הטבע עבשהוא ומי , מת בו חיה אשר בבית מה זטן נפשנו וטתבלבלת , והקברות המתיםמקרבת
 לתחנה 'נפשו זכות או , הסופתיות בחכמות וטחשבתו נפשו לזכות מבקששהוא

 ימצצ וכן , היזק והטשתה המאכל ובתוספת העבים במזונות לנפשו מוצאלתפלה,
 : והשחוק האהבה בשירי והתעמק הליצנים בחברת הנשים, מישיבתהיזק
 מטמצ הוא למה הנפש שתסתפק מה בהתרת לי מספיק זה הנחרי אמרסא

 זה , עםאא
 יהה-הקול נחמראוצר

 ומסיגות מטס ~יח טסם יטרף) גמומם יק (6otleינמ
 ע"מ% מ4)'ס סטגו'ס וין , סכפסד מיס מחפפ)יסמרמסס
ognג(יגס מטמ6יס ימל% גני יזע נערק קמרו וג, . יגד 
 G(1Dh גע,ין סנגו5ס ע)'סס ;מטיס מונ,'0 יטיף) טוחי) באלהות. 4הרבק הטשתדלות : גנגס מטמ6יס סטנו'טוקין
 שיטיאו אעם יש ועור : וגי6'ס ס' טס ג) וסיס יחןפי

 ג'ז סעעס סו6 סדקו0 יוהוח גסך "ס0 "וט גלומי .כובר
 , מקריים סגלו ט)6 גמז (ODIA נוגד מרגיסיס טססמס
 שמפסידים : סוסיו סורס וגגי . נוסה וכבר : מנוגסגולמי
 . הדקים הדברים : גמגעס משיזיב וס,דס סוג .בטגעם
 ג)וגן סטי סיורנס סמרג)יומ . למפנינים : סנחוגיסטיגריס
onth1Dגמגטס מחמן סיין . והיינות : וסוג ס1דס נמנע : 
 : גגאס סטווי מרגיסיס יטרף) נוי ר"ג . משתנהורובנו
 16 מח נפט 6) יחקוגו 06 . והקגרות המתיםטקרבת
 6זס יגש 06 . טת בו היה אשר בניה : סר~יי30"(

 גזגריס . בשכליות : אן שוס מחג)ג)ח זטתו פסספיטרל)
 סטי)וסופי6 מגמא . המופתיות גחכטות :פיסג)יס
 )סחפ)) ופסו נוגן סרוקם מי . נפשו זכות או :שרתחן

 : שבגגוווח
  שהסהפק מח : גי"וג . בהתרת 4י מספיק "מא

 : סרג) 6) )קרגו סלט ע) סקטס מס .הנפש

 6מנמ כי ג6ל hto'( )מוח, סלמס צורע3ר.0סד
 סרומומ 3ע)י 16) רק סספסד יולנס bS דולחו)לב

 כמנס כי , מו3) כו6 ,קרס גפר כי וכף,המקוח
 סמחימסי0 כדנריססהסו3יס רוסס עוטם סדקנסבסד
 1"ג סימן כריטון טגתכנו מס )דוגמת . גדק~ח0שיו
 '(Pb מוח וכוצי כקמרו סכחוכ טכיון מס גלוףעם
 מטניס O~g' . bSot Sann כמכובר וגו' לוקח טמןיזיע
 מס מפס ססכס 6) סב יסב) , סיכת כמו כוססו6

 .סע0ן ר.מוחרומ סיחר יקרס ט)6 מס מעמ6סוי3וח
 עקירת( רכי ס' שכח ו") ססוכירו מס זכריו3ג,) וים . ס"6 לסימן ך3ר ס) סיומו סי63 וכמווכנוסס
 וקין כ,יכס מסמ6ין יטרק) כני , יטרק) כני 6)דברו
 )גotJr~ 5 טיסו OOtst נ,רו 6כ) ג'ינס מסמ6י0כוחייס
 סעדם . באלהות להדבק המשתרלות :ד3ריס0
 בהלומות או : עטיין חסידי סנעוחיסס 16 קנביסכלס

 6ת יריס כלסר כי , יסנכו6ס mpo רום כעטי .וגי
 סספסד 3סרנסת יסרם) ונכר סהטיכוח 3מןרנחיח
 ואיחז עומס מפד סנמחו 6מחח )קב) טר16י מסמעד כי ר") . וט' פעם יש ועור : ומעותו דקוחופס

 חטי3וח מדרנח כפי 3סטסד ססרגט מונקמדרנחזח
 טקדמ ,כס ופט געלי סהסו3יס ס6וסיס כי 1%6 סנחכרל מס מ)ד (or לסיס סלמות )ו ש עוד , גוסמחפע)
ow1616מל נס גע1מס ט3ד ימ pnb~ וטת מנן 06 כי וט וקין , מקרייס ירחנו 0)6 3שד מריס סויטת 
 המקח . 3מ'ס בסרס 3רה'נח רסו6חס Wb'iw 6טר כחורט ממספס' יסיירו ס)6 שד כ) )וט רימחסע)חגפטס

 מ3ו6ל0 סכוונס סטני סנוסמ וקפי . סוטך סוככ סמיכה( ע) סססור עיקר טסלי , כ"כ סוי3וח טבתפקרחס
b'ihb)g ע) 'דשו ortb 763 סקי) וכו'. ניסה וכבר : סז3ריס המרו עס tfft (ממסנט טסגימ מס מס 
  סדכליגו כמנעם I~'DD1a סויגוח כע)י ע) ס1סיון עמי טככל וקמר , סדקוח סרומוח )כמטי שרעמפסד
a'~vo6 ומויכוח ומנדוח . 0ט6 ע! פ' ר6ט ספי)וסוף כסס סרנכם סוכל וכמו ,יומס גיס נימי ס6טס סכעת מ"י וכוכיח 3מר6ס סנרטס מיחס ע) סופר וט ודונמח . וסיינוח כשיניס(קריגי0 מס ס onD'b) : 
 מספסר )ר.רגיפ מ6י D'$t~1 סמטיגוח סנפסוס נטיי כי סוכר מס ע) ר6יס מוסיף וט'. משתגהלרובנו
 יותר נסס מט6כ גדמיון זנריו מת0 . נט' בשכליות זח רמיק רואים אנחתו כאשר : וממקפכית

 רכסכם סיום עס , טט)וחיס מט"מ ימינם למור )סטיי ח11ד יקרס )פפ מ6ד קלס מכס כי וזס ,יסר6סורס
 אד ט66ר ומס . סוכיר 6סר ושממס סעכיס סמוונוח וכדמיון וכס סנ)ש סנספ )סעריד מססקח כלחיססי6
 כ6'כוח0 סע3יס למינוח סידק מ6% טס61 מכמס . וט' מהגא : וט' נבטו מכוח 16 י) , נפשוכות

 סמרניכז סזכריס ויחר כלמיס )יסי3ח וכן , סנזכר0 )מסו וכוח )ענין כבמוחס וסמסחס ר.מ6כ)למפסח
 נקמרו סוכר סעעמיס סני עק s~o וכין מקדח כין )מנדי) קם %ר סחורם ו6ח כי 6)י חי 161)0סב).

4ס~
 6מנמ , )סיחי )6 כי עסקיי ע) )חכררחי )6 , וט' מסחנס ורוכס , ומ' (ODID שנד טש1% סעס יפ

 : סדמק כטעם qb עלו )סמוך om ימרמר כע) סו6כדקי
 נ וסי מססיקיס יכריס ניס סימן מאחך ירטתי כקטר מססקח סמם )י נוחן וט ר") . לי סספיק זיץכם4פ

 הסוחר וס מעמ6 וט )סס ט מתמקח ריסק סס'תס עמס י? . וט' הנפש שתסתפקטה
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 והצזאת שהשתן טה , רוח כלו היותז עם , תזרע לזמר רוצה , העצמי המזהרזח
 צרעת ספק עלי נשאר אך . רובו ועם ומראהו ריחו כיעור עם מפמאיםאינם

 : והבנדהבית
 בנוף הרוח בסדרנת בישראל היתה השכינה כי לך אמרתי כנר החנר אמרסב

 בנופותם והדר ויו להם ונותנת האלהית החיות אותם טועילה ,האדם
 נופיהם ויתבערו עצתם מסתכלת מהם שמתרחקת ובעת , ובטשכניהםובתכונותם
 התרחק סימן ההוא האיש אדמת על נראת מיחידים מתרחקת וכשהיא , יפיםוישתנה

 יהורהק%
tDipe

 מסו"
 סמקן מיש ממוסר סמהס1ס תרע

 לסיס ס' סי' כטמרו , רום וכלו סני,ון ננוףסמחענס
 לנוס ממנה טיסים עלס וציוח מוכן הכעי רומ3ע)
 מעם" טליתו מס ,וא'

 וכ1ו6ה כטחן מגרוע סמוחר
 ש"ס כעיניו מנכוס )עיזים יר"ם ושוסוט',
 סולע סיוט ע) כ' ססורי0גי bSb , העומ"ס)ענין
 )שסדו גמלך , כצמור סכעי רומ 3פ) עגמימופר
 מס , פומ"הו סי0ס טסר0ו )פי כי , ההומאסשין
bS~מענין הנרגע כמוהר כן סיס ot~no 3ט) וממוח 
 . והבגר הבית צרעת ספק עלי נשאר :מעגינו
 וכרחי 6טר סגרוע המוסר כמןרנח היוחסטגר"ס
 , כמוסו וסמייס המות נעדרי מס נס סיוטם)ענין
 ענינה )צוח רסס טוס ס' סימן העכר ססעס61ין

ohntD)המח : 
 כחות סרירצק חץ כי לך אמרתי כברגמב

 וט ע) צמור 6ת )יחן . וכו'השכינה
 מן סמעס סירתם ושכינס ממופרי טסיס נ"ממסימן
 עם , וט' וככנךיס ס03יס כקירויך )ע0סכעו;וח
 כץ onib) ID'Dn האלהי מסמיה( סוכר מסצוף
 מרימוק וט כי 63מרו ורם . ל"ד סימן עדו"י!ך
 והכיח סכנד !רע0 שין o~pn , וכו' ושכינסכמוח
 nDb3 טומאנו ססופעוח כמכיוס כחוה רימוקמשח
 ט %ע0 )נע ס;' ODD נוס כן גס ונכ!) .ככופר
 לש סימן )פ רןגד מר6ט ס)6 כי ווט . (o7bחסים
 ס6זס כנוף סרומ כמע"ח "n)tso Sbln סי0ס76

 מל פני %ור גי , ס6)היח המיט "וחסמגעיל
 כסך סדר כי , on1DuJ וכדר דו )רפס ממחמייס
 כ) בניאס ע! סט סו6 וורמ א"ע ממשמו י0ג'שזו

אור
 נחסדאוצר

 oiPnnn סמוון ממנחר מהסוס ס,וע . העצמי המותרזח
 גו 6ע . רוח כולו היותו Qy : )ירט ונספן ס6דסגגון
 !1רפ )קג) מוגן 1כו6 סנגרן סעד )מ',ס ,ו"6 ט6';ווגל
 סדין ~ס)6 . מפטמם אינם nwlsnl שהשתן מה :%דם
 סגמn)lpta~ (;6 מגדוע ~eo ישי ot~npn 1% שסיגטחן
 סס,נס מרקי ג) ,גררו ג' יני )ט1ס ט,ד ")'מו 1)6ס16ס
 . רובו ,Qp : 11"ס ט) ססלהון ג,ידוף . ריחו כיעור :ממס
t'Dh6קמן גסיטור מטמע יס,רט מס מטמע קוו סינט טסו 
 טס,גיר ונמס . סגיך( )ר') כלמס פי מחימת זמוטס61
 הבית צרעת ספק : סג'ו'סס מסגד) )סנ'ן יח מסטיקסנגר
 רעע עוין מס ומיחס מ'ו0 גסס ,ט,ר ט)6 שמר .והבגר

 : ט0טמ6ספח
 . נגוף הרוח במדרגת בישראל היתה השכתהסב

 סמיו0 ג) 6ימחס su יטיף) טסינומן
 ממס מ" סיסס וסיף כי,'סס, סס;',ס מטוייח 0)1י סיסס)סס
 סמחיפ גמייג0 סיו 6ד , 6דס גוי מג) גרעפס סעוג)סדס
 ספרפהפ ססגמסו . האלהית החיות : לסם רוח 6יןכ6יל1
 זיו : 5וס גג) %ר סעכפיית ס,פט )6 תמיד 6וחסממיס
 , ,רח טקסס ס' גנוי גי גסס ענתס פמכס הגית .והדר
 : ממן ויל16 טין נקרן ס' טס ג' סקרן טפי ג) ור16וגמ'ט

 מנץ)יס גוטיעיס גויוו גמ'ס , גו"יוח גמדומ .ובהכונותם
 גחלי ט) נוסק סיס ס' גנוי . ובטשכניהם :ג,עור,סס
 טס מירקת ו,ס , 6ר,ן 6ת 6יט יגמוד 1)6 ;מ'ט ,גחיסס
 : משסי סמיוח . מהם שטתרחק ובעת : ג,ח)חס )'נטסקרן

 גמ'פ , ס6ומ~ח מג) סמומים סס 15 . עצתםטסתכלת
 מקש! ססתכלת , מעמיס גג) ו)סני,ס (Scn )טמסוסייח
 גפו לגרוס )ס,ן וט גס . גופיהם ויתנערו : ט"וססג)ח
 נסקך נוס סוד . יפים וישתנה : ירט( )יטיס ,גסוספרס

 טיחת-fitn~a npmnQ .af" : %רם מסמוי ומטך)פסם"(
 רכש גן י"י6) מג) כטניס וריפק ;1) נדון טפסגט

מפוין
 מעמי ומין מין כ5 3ין הרכס סיכר יכירוסר61יסס
 סססנרי מורגם 6!) נאטום נערך 6'ט 6ים ספנים נקירון רעינו דמטס סוטרים מעין וסו0רייסו ,סקרן

 )6 טמואך f'p , )כוטו וסדר הון כי , המבכום מ0טנ0 0" . ובתכונתם : סמו חשר fiD)" olbא(יגקוח
 %5 ל, סימן גי6סון טוכרט המוטס עיי % ניון 16 . 6ותס ~מנהנין ספין כבוז ענני "סיו , מעויךשחס
 טסיס מוטס ככת כ) ע) גי . ובמשכניהם : וכו' וכנדיסס אדיס %0ס מנו )" ענ')ס 4 ומסלמרו
 עם מוס כסוד 'טר6) ומסכ:וח יעקב ob(' סיבו ומס , o'hlpn, וע) פון סר מכון כ) ע) סיוס כ)מוסף
 סדרם כ) !יון כס מו ש"ת חן כי bn(nto סמיומ מהם שמתרחקת בעת כי 6פס . נלו 3ס)ו6ס)ס
 ויתבערו חחעטף כהס נ0:ס כי . עצתם ססתכלת : סמ"1טריס מגמיוו מירס b"D הטכי;ססהי6

 מ0מ0 כן סטגיס ק)סחר וכטרי וכטרם סורס ככסוח מטמיע נהלך סורס כי , etet השתנהגופיהם
 . 6דס מכני 01"רס מר6יססממיס

~ebl 
 נס ונסרס ערס גי , המ)כוטיס )כס0נו0 יפיס כססחגו0 טכ,ון

 ההוא סי0'1' האיש אדמת על נראה : ס16מס מן . Dtltn'D מתרחקת וכשהיא : enb 6'ןסס
'tbnoימידיס סכה,ס נגעי כענין "מר . סמנו השכינה אור התרחק סיטן : כוו מזוקדקה )סטנמס , 
 וכותס סחניע OtpDID עם ע"ס כני o)nbכי

~ltOS 
 % סגע)ש 6ון )מעיר אכעיס )וקם ע)"חס

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



הכורי שנימאמךספר40י
 משנה דשנה או פחד בעבור פתאום הרוח התרחק נראה כאשר , ממנו השכינהאור
 שחורים מקומות בנוולותם שיעשו רוחם חלישות בעבור ובנערים בנשים ונראההנוף,
 וטראית מזה שיקרה ואפשר , השדים אל זה מיחדים והם בלילה, מהיציאהוירוקים

 : ובנפש בנוף קשים חליים והחרוניםהפתים

 נחמדאצר
l~)ueהרוח ההרחק נראה כאשר : 'מין )ג) חרעוח 
 )6 סגט' טפין (ג) 1nlroo סטגט"ס, סוס . 1ג1'שתאום
 גו "1'ר )5 ו1הו' עצן 5מ,ס ; מעט מטע גסזרגס רק'יתרס
 (וכר 1גטו'ן , סח15ס ומהימק olhnP מ) סו6 6ךסורגם

 פח6ומש . ראגה או פאר : 6' מקמי ס'6 גסימןממגי
 . הגוף משנה : פחוס מחוס 1סג1ף טופ( מחוטי16

 לגן , DnD1 מיטוט . רחם חלישוה : סנוף מסוסספמז
 לוג rp . בלילה טהיציאה : מסרס היסס מחקג)ספמד
 ונוחס מונס מח(מייס 16 )שן גפיכם ג(י611יס וט פססירים

 . SA11 יז סיפח גפי וסק ו5כ) נחס מני וכפטמיםמלהנס,
 גפי . השדים אל זה מחיים והם : )16"ק( ג,'6וקרץ

 , ס% ימו מסוו )ק"ו (ס(זיס 5ומריס סלמון גפיסמולג)
 (1ס )1ס 6'ן סלמון 1)זטח מבגענ"חפן, ג)(וווו נקוץוגן
 6פ(ר ספ,1ס סמר מחתת (גס וגלמת , גרגר ססו'ס רקסגם
 הליס המח.ס ומרפס ספמי מן . מנה שיקרה : גןאיריס
 סי6,1 לרגעי נוום סעפן פוס נמו וסוס . ונחס נגוףלעיס
elhnnפיז 6מד מטס פח15ס ממסיו טסי נענין ס61 גן 
 רפי נופו ע) 16 גנזיו ט) 15 גיסו גוחני ע) 15 וולס,קרס
 : וסגגד מגיח ,דלח טניה סם 61)ס , כסה hVW ntheטז)

נכלל

אמר
 יהודהקל

 תיויפ פ' סוף ספ1רפ ההכס כה3 זה וע) ,מחסוכה
 6ין 11 )ממקס הר5ויס )מזרנה היורות ענו )6וכמר
 ט6מרו עד כחיט נגעי (lD(O סנמנ"1 )ר6סוניס,כרון
 nfo עס ו15)ס . ע"כ , )עורס היו bSn ו")קגחס
 )מני הניעה )6 , נסג3ס פ)"ה otla)n מנעינס

 זתמ מל 5ני מוט הוה כי , סכחיס ~nbtSמרגיח
otDJ)nהנחים כי , הנמנעת סוני 3"רנעח סיקרס 

 כ"ס סר 15 "סחים 15 אר, ורענזיס , הדומסמן
 מס כ) והגה . המןנר הו6 והינדס , והמי כנומםמן

 ינחר המייס מיסועח רחוקסהו6
 נט)"

 P1D בו הו6
 61'ן . כלכד המייס ככעכי תכעס )סי הסורמחסנרעח
 , )נמרי המייס כסעור יסגו כס") ס3חיס כימסק
 כלסר געניוס געסו o~h!e פ)6י מסטר ממו גןונסי

 otia)lon כמה רטנו וככן . נס (OPJ ראגע'י
 דחיס כנ7יס "7ס כנגעי חרס ס) סכיניהוהסודרים

 מנסו )כדו ומס כ6מ1ר. הנמושח מדראס כ%טפס
 וכת , כ,1ממ גג)) ה17מס כמ בו כי , "דסט)

"DIiO 

חכדיס
 3מי

 נמל כנדי נתהוו מהם 5סר וזמי 3נ,ממ נב)) ר.מדגל 16 כי , ט מטמנה תסדר טיוח עס הכיח
 כרומס נכלנו tSbt , עור 16 טסחיס16

 מהו"
 יוכלל )6 כי 6נטיס 6ון העיר החורה ומנס . ג6מור גכיח

 , מזכר הי )1ממ כונו טהס One1 רום )פט 3מדרנח )סס כסי1תו כ)ס ob הממיס יהכ' כלחו)כהקייס
 יתכ' הו" ונס , סס כמ3ו5ר נס)סחן מחוקר גם סגי6 תנ6נ1סו סדי כי orS המיומך נדר1ט לנפיוגמכ51ר
 %רש eb וסנס (tnSb 'מזו סר סכי יכסוף שיו ווטמחו ורומו )3ו שיו יטיס ו6ס כ)ס, )נמנ6וח ס6מחיכ"כ
 הנפט נעדרי הנחיס היות ועס יסוגון. עטרם 61) יגועון רומס Soln 'כהלון טויה חסחיר t9Db ע"ד ,מחים
 )כער והיתה וטכס נטמחס הנס שרן 6ח ה' עו3 ו5ס , הנפט גמדרנח )סס כי1מס ,ורם הן , מכעסמנד
 , סומ"חה ע) מספיק לעס ב"כ הח63ר וממנו , כמקשיה הנרעח מו) נופן כפגריו ונב)) . יסימון  יני)לפגו
 )מעלס טזגר הדרך ע) וה,'טת הנדס כנרעח המח גפומ6ח ח,ו'ס ג,ח' וייבגד סיח נרתח היוח עסכו
 ת"מ הי" O'tb1 , ס'משן

 )סנמ~
 ורקס וסרחי . וקלף כזון וכדי ממנו הסכינם 6ור )החרמק סימן כהי1חס

 ס)6 חימר סמ6 , )'מידיס כן גס יקרס סוס "DO('l , וכו' מימי7יס מחרמקח וכססי6 קמרו )63רסנוט)
 כמוהו מופת .חמדם )6 כי כרכיס ת)1י הו6ד3ר

 כסכיי
 היוחס עת סב)) מן )הולים סכ6 נקמר 16 . הימיך

 ,כי )נך גכחיס זה וקין , מיחידים 6מר כן ע) , סקרן בג) גרעת OtD חקרה )6 כי כלו הנוי מןמחרמקת
 טוס כטעס דחס 6הח כי , וכו' bwo הקיט nmb ע) 53מרו הגחים וכרון )ו מהסטיק 6)5 נכנדיסגס

eot)n). יטיס ויטחנס לתרו ימיה זה ולסי SD ח6ר זיו הסחפת t')bo ס6מר ומס . כחמוס כקרט כ"סל 
 מלה טס הנכיר )6 כן ע) , כפרס סן SSSS מן %ק כ4 , יטייס ויסחגה גופיהס ויתכערו עגחסמסחכ)ח
 פתאום הרות רישרחק נראה כאשר : olpn כמו ר.וצדיס ענין טנכ))ן הכתים נעגם עטה כשרימיד'ס
 , סקסי סהיוח ר1מ oon )כחרמק סימן ההם נמקומומ הנל6ס הנפחסת היה "יך )גרר %ס מט) .וט'
 שר61 סססחטח "סר מטף סטי תממת ד6נס 16 ממד כעכול %olb הרום סחרמק ר6יט כן טמעטפשר
 'D~p כי ולמר , ממיס נטייח OD3 )כטח טפרנ6 מס כיס 3סטתנהח ורק . ככס SD יעמיינו מובהקסימן
 ומש רומס, ויהמדד )נס יפנ סגה כמעם כי , מנרגם סנוהנ ומי המערש כסיס , מ)קהח טממס נמישם
ow1כפרפ , :ירוקיס ממוריס ויס131 3מר6יהס שחט וסדקנה הפמי כסעח "ח"וס מסס הרומ סנחרמק 
 )פ! סדים ירי6וס ע)יהס מגהי)וס מרקוח פמד יפ) כי , בלילה n~tslno 1,'6 , כגיבוח מנהי orירךס
 נסס יקרש וססרוניס המחים מרקיח וכן ג)')ה טמהי61ס ר", . וכו' פזה שיקרה השפשר :דמי1)ס
 מרפרף 6דס סרינח נעת )פעמים סנןס כמו , נגחם סן כנוף סן חס , מ46 וג%מס ורעים קסיסבליש

זעם
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 [14 עאהכורי שנימאמרמפר

 ששן מה , מהחכמות ועמיק 'דק כל בה נכלל תורתכם רואה אני הכוזרי אמרמ3
 האמתיות מהחכמות חכמה מהם תעלם שלא מצווים היו והסנהררים החבר אמרנ80 : בזולתהכן

 ואיך . יודעים היו והלשונות שהכשפים עד , וההסכמיותוהדמיוניות"
 ימצאו . והמהרסות4נ""

 יהורהקול
 וישרו , עועים ר~מ כס תכנס הרעות הנטיסזרח
 3ס דבר 1רוהו 3קרגן ההרוג רוה )כקה כיעליהן
 ה3ר ס) דבריו מטן )מן וומ)"ה . )טווס ע)ומקהו

גטסק"
 )ך טפין 11

 )הס)"
 וכר היהויי הרפה כ"סר

 , טט)והן rD3 "דט מכו' ~הקרו מ"יס מטחהכמרקתו
 ,ך ~זה , טויו )עןמח יה' ")היו יסים טניס סהרכ'

 ענין ע)הפוח
~nlho 

nho "ו טהו(; dsD' עלס , 
 , )קר"הו הנב ההרך ויגחן יוכר הלהד ההסך"%ן

 סני גבר רק הינהה עמידה "'ן כי י)הוזע)היזיע
 חפיר אורו כה המיוהדה וכהטנהה1 ההייםמנך
nolr)מר5יהה יכהה ממנה כויס ו;מסהיר , הרקיע 
 עדננו "'ן כי נוי, )כ) כן (OCD )" סיעור,)"ין
 . סדי כ)) עיינן להטן רק המגעי המנהג עןפהנ
 ט,כרפ מיויס )טוסה ה,לעח דונמח מעין זהוהים

 : י()מעה
 "מהית 53מרו וע'. האמתיות מהחכסויעכצד

 איה טיס" "מהיה הכמס כ)כ))
 עג'ני הס ודמי1;יוה . סיהיה "1טן or~h ע)מוסה
 הר)כ"נ סכהכ וכש הכמיון חנ3ורח 3ר,ס סנריךהקסם
 כו נכבו גס . ו' טרק 3' מקמר מ)המ~מיוגססר
 )דעת הגור)1ח והטחמטוח הר1הני1ה והורדההגסטיס
 זהו" ,כעהיזוה

 והמגר ן יפגר הכמח סיקל"ו מר.
 טכהכ מה כסי o)b ג3 כ' , ע' סימן כלניעייוכירגה
 ור.כסזיס המבטניס טירת ע) זניח 3"יר~סהרה"ג
 5גל נפסיח יפכפס  יסיירו טעו)והיהס החה)ה"'ן
  כס  וההסבטיות.  נרייי0:  הייים רזיייתשם

המנחוס

 נחפראוצר
 ע,,ןס וגס הירס גביני . ועמוק דק כל בת נכללסג

 גסס . בזולתה : סנהה;מוח ויק'ססמוקם
 : )סטווים סני~י1תהורות

 הומר י5הס ;מן )Qtl1S~ '1;1 . 5 היו מסנהררשסד
 ערול% יגל שכפס, פניוי גסייסניטוכללו

 גפני גפורי, פוסלוי0 וינוויס מגפיי 6):י0 5ל6יויוי יי ג)רולכ  גין  ג:):ררין  פפפירין  5ין 1'ל  ס)סרריןפילייס בפלג ירפג'0 וגפיי , פיס לירפ  פיוייב.0 יולםפ0ויררין סי גי , U1fi1 %כפת מוס יסרבל פקס) נעלפס Bk יםפ11
 ויקוספי% ינ1פינניס וררכי ו6!פונייוס ופוליי  וסיוסוסומפגין  וי61וי  כזון , יפגפוס יבקר קרפ יורפיס , מריגסדפס

  ליון יורפי0 :ידיו גרי , ביס וייוי, h'u ותיליוסוויב:יפ
 0יו 6)טי0 ק'כ בס טייס ספיר  נירפ וגבר . פי'ל ,0016

 ,ומגיס גוס סי, 5'ג , קבוס כוסדרי גס למוזחמה,ייגיס
 : נסוידרין )מווים סוויץ )טח מוומויס סימו ;וישמוד

 1תק1;1ח ~ההנגון סר;161ה גגון . האמתיותטההכמות
 OtDIWI 0פפי0  בתרני כ",מנויו~ה גנזן . והדמיוניות :ומליה
 ברמו 11:'ו)ו0 יפייני0 פל פיו0רי0  ריריים וכל ,03~יו)0

 גוס סי: מפוי )ידע ,רייס ססוסדרין 0יי 011יורפווי0,
 גם(! ;)ודי גסטס טימר טחוני ג~;ג 15מייס טלין , ט'5עניני
 וכך פס (wlh י!גפ י14,1 פגוט ,ראין מוס מוסלקווי
 יכ61 יכוגב פוגרים  כך O'D11t  06 מיי והייו , לדבריריו
 %יכיס סיו שרפויות וכן . ירפיוניות גכ1ל וט טג0וסמעווני0,  יפכטסיי שכפס (uvf  !יינין חיו וי ופשית . פיסי%ייב
 סוס ~oh DD , ימת סב 5חס )מגייו וגן oh ~כן ,)סמיה גרי 11 נסס סיס 06 ופס %בירו 06 יפסס ספרלירפ
 15 המסורן )%;י) כנרן ג"ח וט ומנגד , מיחס וחייגממיח
 , ג,ידט ,דם לזיוי תיגס ,פין וגס , סג10ריס גיוסנהוסס
 ירפקו נב0  בין:ס ס,סדזין מס' נעלג מס;'מ)התימס
 )6 סג"מ  51ף סרסי16פ ייפח לירפ  לסיידרין סיעדלפת

 מוידוי ,ף ים גי טורי גד~לס סוגדיי דסייפ גץ.ס סיפים %פר מהבר  פן  ושיימס . תריך( גריך ומה , כונזו מענרש61
Olw1 . סי') גרמג-ס וגמנ51ר ונטוח דיני דנו כס ט45 , )דטח משיגיס סיו~the 6נץ(ע מויוי סם , והרמ'ינות )טיס 
 הכשף וגק ג)15 וק ט5'11 ,ס 3ין )סגדי) )'דע  )ריכין  0פניררין סיו חי . גפ!י6ו"  בהיייו סין 5י(ס (elh ממזמיםהיניס

טסו"
 ו') הנמינו וכטקט , ה):1ן ססגמח מ1ד רק טוינו ווקרוקיסס שטוווח 'זיטח טסו5 ורקס . וההסכמיות : מיחס חייג
 )מיה יני hy~u ר' )ו טעמי סורק,וס גן לניטור גי' מיחוח ד' ;' גמף . וגו' שהכשפים עד : מון גטגטיס )ירטס,ייכין
 טפי, לוסלפר ופטרי תי'3, פפ:ס  כעיסת וכהון ומקטם . וגו' וקולע ססדס נ) ו,חע)5 לעור זני 5מר קס61ין,גועיסח
ג-בימ"ס ליוי 1ריכיס סיו  יבנסורין  רסוסררין ג0ט'ג . וה5שיגהה : ויתפס  שבין לפר oeb 6בי ליחוס סלמי ל6 פרח11ר

 בבסנ לחי 6ן פש 410 דפין, רגרי גל יעל*(
 סופגי
 1,'ל, !רפס יופ גו יסח יי  וינגר לפרו 6יל ס~רופ י'

 ספיר פלייר ס' %11 יסיר )ל' ט1תי0 יבלבל nif~s 6גל ייסיר, ייי' 1כ1  נטול%, סווג זל, כלל ייגפ 6י)פ  מפניןום
1tDdפיט ג06ר יעוז ויקטר שוב, גפרתי וגייסם דיפם וגו גועם hDn כיפור י0סוב  ופון n~ss יבם.. 15 הבגריו יו  
n~hle5רן כייס !רפס וגי פפסי יכסוג 6פר ותך , פפליו סר 0' יי o)nimh , מיסו פנוי מריר  61ין , 0%ו~0 לכס  )ו0ן 6)י 6טר  לופן 6רן 6ל  1630 כי ט6פר לפו , ס' נ%)ס בסיך יקרן %6יסג תיני ויוי . יסית גנים ס' פכם סי6 כי 
 מביש ~ph פוי דרב1 ובסיב , נסיכי :וגן ייבגר ס' 5בר יונ0ר0 גשרן 6)6 ססו6  ספנין ינ6 סל6 פיוי 6נל ריקוןשוים
 והפק הגי: 5מר 5)85טמ5

 וסיס"
 וסרס ס' 5ת פיעה הריכס דטחס (oJctn 5( ;י וכסס , טלו "ח שיי ו"הז 5הי ;)

  לפויי, טס otD1ht ל6 יי לקרו 0ו!י  פין  לפפן יקרך 1ל6 כירך, 616 יובן טל, ייגרי0 י)נפי  0וינ 5ני וגן . גתו;סשגיס
 611 גיגית ססו6 גפיי hwn סיעור 5,1% ריגע 416 ;י , נניוטיס 51 לגויס גננדיס 5ל5  פייס פיוס T~p וסופנוי

  כפפי בגי גרירי פןפ5יס  טפין גידי etpDiO  ולייכו , סי6 ללייטעגי
 טבע. ג,היג'פ לרירי בקרויים דבריי כ* פר .
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הכוזרי שנימאמרמפר148
 קישית טתפשפות החכטות תהיינה לא אם הכסים זקנים שבעים תדירימצאו
 וכלם זה יהיה לא ואיך . כטוהו תחתיו אחר יעמוד אחד זקן שיסות ובעתבאופה,
 הכלאים לדעת , הארץ בעבודת אליהם צריכים ]מהם[ הטבעיות בתורה, אליהםצריכים
 שנבר14 מה על שישארו כדי , וטיניו הצמח ובהכרת , והערלה מהשביעיתולהזהר

 נחמדאוזר
 : מסמון גמג ירוטים ל') . טהפשפות : 1%ןשתמס
 גסת 5ומוח מטלי ))מור 1ריגיס o)the . באומהקישות
 . נעזר זקן : סי(ל6)יח גלומת מו61 )סמגמוח סיס 6ןכווון
 י(ר6) מבמי (ימיו ר') . זה יהיה לא ואיך : ר.קוסדריןפן

 סחנמוח 6ין ., בתורה אליהם צריכים : במגמותתזעים
 טססיגס ")ק גריט' ט6מרו מי1ו,יס כפריס דמוי גג))6)1

 גסחורס מקמר , סג6 )עלס מקק )ו 6ין מכומסגסעריס
 טויה מהנת . יישגע מבמח שכעירת. : וכיסס%יגס
 1ג) 6דמס ו,ממ וסמורגג'ס %ושט סיסמית מןפוגרת
 סחירס . הכלאש לדעת : (oou~n וכרטיס ס(דסטית
 )ע 11Dh וגן , מ','ס (ו' דוחנו ג)5'ס הורע )6 (זןלמיס
 a~ht וט מין מרס מוס ,יע ומ15ן , 5');1ח מינ' טו')סוג'נ
 ש סמגס ססה~יס )6 6ם , 'מי גוייטס 5מר ושסיס וטפין

 ניס שיניס טוי י( גי כרטיס, עגעי ס'ודטיסממעמיס
 , טס ,ס יטיס o)~h (וט) ונגולח ס(ט1וי0 גוייספקח יריי טימורו ולתו  ויליפו, 6הד, ;מין ורסיס )וט ,סוהמיס
 . טהשב,עית ולהזהר : גשו גגי1נ5 זנן גסמון, (,גיויטעין
 ס6ס )גיס ניו)יס 6י)ו1ת ()סם גס (ים ((דם קמרויגס
 6' סרק )(גיעיח סגיע,ח סרג גטג')ס ס6ס גיח ג)וחיטין
 5י)ו סג) ס6י)ו1ח עגעי קמח ט'פ גידעו ונס , ג'(לגס
 י' t1Dh קטנות ונוסיטוח . 6מס ט) 6מס החורג ),,יושו%ין

n1DWס6ס )גי0 סמפ1ולוח 
 מורטיי

 6מס י'ן דסייוו ג(ג.)ס
 . והעולה : ;'1( ליף גתים גגג6 שמגל , 8מי );) 6מסזג

 );,ין (קמרו וגסוס , 6י)ן מין נקרץ 6.וס )דטח סיוהמגין
 מין סו6 מ'( )ניגוח )מוש דחיס )פידי וטיפח סיגףנוגס
 משלן ימי ג) מחקייס ספן עייין ספלי (ot~ptlr י') ,5')ן
 מ(רם'ו ושים וג(הוור , 5לן מין סו6 מסט עלס מו,י6וסוג
 ריוו גן שמו , ס6דמס פרי גורף ומגרן 6')ן מין וקרץ41ט
 וש 6י)ן למרו וגן . טורס דין גו ,וסג the(t טר)סלפרן
 o*A1th (1 גממט 6דמס מטס גמרנו ונגחייר ממקומוטנטקר
 a)cnI י(גיטיח )פ'6 סטרה מן סטוי 6הר גמקוס נססויסוג
 וריוח יגו) סייטן סטגע מרמח ט'ס קערו טגן וס"ו1 ,י'(

 הצמח ובהכרת : נסרקו ~mhn ס61מ omhe"פעם
 .ומיניו

 כריכיי
 6ע ((מס ג16הם , ס,מהיס מיי נסגיר סיו

מגיטין

שיו  עירהיל
 ויס ס6;טיס, נק יוסכמו 6סר וסחורותר.מורגיס
 כללסת כמכו6ר המוסכמות סמחה)ט1ח ס)סונוחככסס
 וססכמיוס ודמיוניוח שמפיוח ירנס 16 . ננדסימן
 6)היה( , הפי)וסו0יס "נ) המכריס סמכמס סוניט)טס
 ר,מעסיס )שמחס התנטלו 8טר , fil'fil~DIסכעיוח
 סף )מעכס המחכריס ור.מלר1יי0 ור.טכ)ייסס6)הייס
 ר.סכעיות )הכמוח נך6 וס ונסי . ו' סי' וכטרשימ"מ

 וכמסמך . אקסיות ימסס מללנת כפי ,דמ'וגיות
 סעכעיוח המכמות כן כי , filnlfiDel כחוכ6מלת
 זקנים שבעים סוגר: )קמחיות מתדמוחודומיתן
 גדו)ס ססנסדרי כהכמיס הס)כס פסק ישו .וט'
 טכעיס שמל יהורס בר' )6 , ונמד סכעש ט)סיחה

 )ומל )ט ר6מ כן ע) "'. פרק סגסלריןכנמסנח
 המפור0מיס סכשס ס) הסכון מכוס המכרטנשס
 , יסלק) מוקני 6יט מכעיס )י t1Db) oeDbככחות
 טטכ מטס הים eh הממרוקח )ערן ענפו תכניס1)6

 כמעמס סח,מיייס 1הכ))יס . )oh 16 כדיןעמהם
 טחסייגס . באומה קיימות מתפשטות :יונחו
 )מט6 ימכן )מען מה0 כרטיס מתפטסוח)עלס
 )הט)מח חמחיו P? )טיוח מנעדר שע 6)חליפין
 ממכש )קומ , וסול טמבל כמו , ר~0נר.ילקמנין

 : ס"ס סימן כס)יטי "וכתו ונכור ז' סרקסגסדרין
 המכמוח סחשטסוח נורך ר") . זה יהיה לאואיך
 כי . בתורה אליהם צריכים וכלם : הקומחגג)
 מנוח 6ח נסמור ידו 06 6יט יכיס )6 המכמוחשעדי
 סקדס סמכמוח 6) סכ היסס וקמרו . כס)כחןס'

 ע) ההשט סעניר . וא' תהם הטבעיות :וכרס
 מט1רסס הפורס כסמירת )הס טסונרך מהכמסמיני
 6טר שכמוח ss)n פסס ר.עכעיוח כי 61מר ,מ6ד
 לרעת : יוגמר 6סר הדכריס )כ) 6)יסס נרכסוכר

 סדר . והערלה מהשביעית ולהזררהכלאים
 ועריס כשש 6מר טכיעיח כי , ושע נקםהמסכחוח

oit)nh. ר,עכעייס. כענינים גדו)ס )חכמם הנריכיס סדיגיס פלסי )מוטנ1חס גמשמ,תס נחכ6רו וככל 
 פמ,0 טכיעיח ערכ מלכיכין וקין מכליכין וקין עפעין 6ין כ' פ' טס דחק מס" כטגיעיח דמיון )ךופכינו
 ול' יוסי רכי קו)סח אינס טוב 'מיס % קופ"ח ט"ינס סרככס כ) 16מר יסודם ר' , וכר ר"מ )ט;' טספל

 עכעייס דכליס ט) ומחן מט6 וט וסלי , דרדס פ"ק 11 מטנס )חכירת וככר . טכ0ומ קטתי et1Nhממשן
 העמל %") עמו ורבוע טנעקל 6י)ן 6' ס' ער)ס כמהכח סטנינו OD כעלוס ודמיוק. . רנכע )מכמתנריכש

טסטים
 ממקדש כ' חרז מפות נוי) יפנוי )3יס 63לז ,וסג וס גי כופן 6ון 6) סג16 כי Owt כניה ניסח )נ% טה) , מ1ולפגב'
 סיר גפירוט (גתג מס 'מץ6 ן' סמגס )מז סוס סמקוס ומן . ס'ג ס', ג,ח';ח חג' סדיר 11חח', . גמקדט וסגג,דגחותי
 %ולס, מגוי ג16מכ נגוייס ס'ו ונוטם %1וטיסס ונחיסס גכ))ו ממין ג) ט) ה) סיס ho(tt ס15ר ג' כטיוח . וו')סטירים
 מופג נהרגת (כ oh1 , וגו' מגיח ורש מיחס 0511 ס46' יקור מגיהו נפדל סיס ולהטו , מט16 גהמ)ת כגיטן ג"סיסלק
 סקור נטרל סיס )eh1 16 מוסג גח(וגס (נ ו6ס , סגגד ,רעת סיחס %11 ממ)גוטיו, סקוסי ס16ר ועזר סיס %151ש
 : ע'ג , ס6)סי ג15ר סגק' וגו' מגסן פס %י פש4 סתפ6 סיסין , וגו' 6ה פו טסיחו גיוס 1)קה ס' 6) יסוג %ר סו , hnD ,h~pt וטמן סמועוח מג) ומ(1)ה מסויט ומש , tbt1Dנלעסי
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