
הכוזרי שלירוימאמרנ2ף78
 "בתחבולות הירח שני או , הירה חדשי או ; השמש חדשי רצה או , כשדיםכאור
 כאשר בתחבולות( השמש שני עם אותם שיסכים )ג"6 השמש שני עםיסכיטם
 , לו והדומה זה על פטפקת תשובה הקראים שישיכוני רוצה הייתי . העבורבחכמת
 מה על אשאלם, כאשר מספקת תשובה שישיבוני להשתדל רצוני כי , לדעתםואעצב

 כחסראוצר
 י? . השטס חרשי רצה א :אוי(

 ס,מ"
 אמס סרח

 או : 6חד מ11ס ,מן יפיס ממת הלק 1ג) סוים נרקיסופג
 גמד ססו6 סירם הפי עכר סיס חהיס סרס ד') .ה.רח שני או ו  ס(1'ג תשח י-ג יו0 ;'ט פוט סג) . הייםמדשי
otv'ובתחבולות : נרקיס חחפ'ו :עות ח aD'1D' עם 
 לנגוע טרו6יס . העבור בחבטת כאשר השמשימני

 , ס)ננס גוס טס כהמס ספח אטווח גדי טניס ג5י,סגגודיס
 רוצה הייתי : 0,ס ג,מן ג'ג ממפגין יטרק) ק0) ס1,6ונמו

 חטוגס :רוס :5מר מס גלפי . להשתדל רצוני כי :זסמס I'nhh 6,י נס גוס כי511 1פ) ,ס ט) נגוש חיוגוסקר5יס )י יסיגו 06 . לדעהם ואשוב וכו' הקלא.םשישיכוני
SDטה על : ס)י00 אפח רוד יט גי 5תר 06 וסוומס 

שיתיר

שיתיר
 יהורהקול

 ומניסס ~e'7DSD ויהיו הנכנס מיס ימי נטמורנוס
 מדק י"ג סנסט1ל לחולה הגיר )6 ומטה ,טתוריס

 )משל גה) גו 6כיכ טגמ61 3ה7ט 6מר רק ינ6ו
 16 מרט תי"כ סטגס סחהיה כין , ר5ס1ן יקרץוהוך
 יעיר ט)עו,ס גייס קשה והיהב לתרו עי וכו'מ"צ
 והנס קמרו עד וכף, סוס '"ע ככ) טניס ט3ע3"ד

 טיוח tirnno 3כ) יסוט סנוהי:ו כן) כי )ךהחכרר
 סהךריכנו ה' וכרוך . הזגגה הדסי חמיו ומדנינוההמה
 כפי מטם ט)קההי מוכרע ש"כ . וכר יסרהגדרך
 ויה71ס , ~(") כהל 3פ' כהב עוז סגי15ר. 5)גרג:ו
 , הטמא כמסנון תווין היו 'סר6) כי 6מרהטרמי
tStblמנס מהנך מטה טילם % כנה נכון וס היה 
 הסט סוס רביע ע) מאיריס הודו מגתי 3י ,)5ור

 טהריו והנ"יס , העכור ממהנך קרונ 1הו6 כיוס מ5ומ תט)ט pSn יהמר כי 6ומריס ומליריו וחטמי ,פעה
 oTI~ln המקוח )הט)מח טנהו טה61 חי יט כי , ק"ת גט ק") ottnbl , ק"י et~nbl , וסט ממקה מקק"מרו
 יכמיש הודם סירוס כי ועוד . !קג)ה נריגיס ולנמנו , וקטמם) )ימין הנפוי הנ):; מ:קודח וים ,)רצח
 הס הטוה הדפי (t~ph המודט ק'17פ הקטה 3ר5ט הוה העיקר סרמכ"ס 3י6ל וככר . ע"כ , וכו'.הסרסי
 הרקה הימים קמרו כך . מדטיס ר6ט ,גס OfO ההווט ונקמר , כהיסו מויח עוגה טנורר , ה)כגהחדס'
 סני הס מהטכיס ט1:5 והטניס . וקזט ר5ה כ,ה )1 ולמר )כנס דמ1ח ~((obt כמרקה )מטה הקב"ה)ו

 )שיכך , יום מי"א קרור הלגנה סנח SD הממה סנה יחרה וכמה , ה5כיג מיס 5ח טמור טנ6תרמממס
 אהה ועוסיס 5הד מדט מוסיטיס מעפ יוהר 15 מעע טה1ה 15 י1ס ט)פ,ס כמו nbro החוסטח תןכטיחקנן
 טניס DSC תהם טיהיו סנה י"פ כ, כהכ ף וכטרק . וכו' מעונרח סנה היקרצה והיק הוזם י"גמסגה

 סנים י"כ ימי יין חקכן ס5חס טימן , וס מנין sp סתיו וגתה . ממנור נקרץ "מוסוה ולוג"עוכרות
 , יוס מעות כ"ד י) , סעה מנקי ומתוניס 6נף כ) וחס)יס 1n'PSot וסע1מיהן מעגרוח ופכםטטוסוח
 1)6 , כטוה טע1ח וטט יוס סאה ממן פגה טכ) ההחס מטני סנה ז"פ הג) המ61 , הימיס )מניןוהוסיף
 כמהנור נת61 . 6הפ"ה )הס סימן , otp)n, והס"ה 6מת מטעה מון טוה ,gu בג, הממה יפי מתנין'ס6ר
 האריס היו הגרסה !סי וסגה . ע"כ וכו', החמה סני ושתניס אננס חדט' כסס הכרטיס כוהטהר

 ה,קיס )י"ג טנחס מקקו כי , גן גס מתה הדסי ומיסיהם , סטרסי כיהודה החתה )סנח תוניסוהגסדיס
 ומגסס תק1תוח כהרכה הר6כ"ע ט(גל מה גטי מ:הניהס 3לו3 ססכמהס מיזעיו כמו , וכרס Pt?.?גמתיס
 הסטרפ שמנס . וגו' Oto( נומי טרקו קמרו ע) הס6 וכא' וגו' תטכנחה 5סה 1ט5,ס קמרו 16) טמוח"'

 ח5מר כזיקו , וכרגו 5טל סיני כריר פ' הר6כ"ע סוכר הןעוח מקף כפי הטוה המסך גסיעור יהיס3יגיהס
 הומפ הוסיפה הכסזיס 1סגח , כמקמי מקוה מטופ מ"ק מסל ורגיע ימים תסרטה היתה המגריסטסנה
 הה1ךפ סיעור כן גם יהמ)ף 0,15 הסנה 3טיעור ר,ה)~ף וגפי , הוזו כמגמי ורגיש י1ס טס"ה SDשעה
 05 כן נס סטקו העיל , התה )מורס מתה מויס 3ין סלק העירו וקהלי . ממנה עטר פגים מ"קסהו6
 r(~c 'נ6 %ר וסקר6'ס כ'סמע6)'ס )3גה )חזט' ot 16(et~t, והכסך'ס כמגרש ייכמס )הזמי כוגהוהיחס
 כוס הכונה 6מנס גי , הקזתפהו מקטר 16רה היתה ; וכו' הירח רטני או ט"מר )מה גס . )"הסימן
 )סלוח י1ס תטחן ה)גנס טנוח כין העגולים ירי עי כחמכו)ות )הסכים 11,16 עלגו סס1ור המהנור6)

 הטתפ גגמיגח וה35י3 , הנכנס גנמינח המודט 3ו ,להנדר י"מ טמק1ס כ15פן , ורביע יום o~DnDסממה
 סגמנט s nenb(hnu טהח63ר מה וה51 , וכו' הסמם סני OD כחהכו)וח יסכימם 6סר כירה סנ'"ו ה61 כך הדכריס וסיעור . )קר5חך oth~tto דכליסס גנינ1ני ~(otstJ הת5ורוח סני עינינו הקירוכקמר
 היה הגה עז גי . וכו' לדעתם ואשוב : 3חמ3ופח הטמט סנ' עס 16חס טיסגיס הילמ סני 16גה
 היות עט הק,-6יס, כלעי פגיו 6ת הס3 ועתה וט', התרפה כקמרו , המסך כספי מטון כפרוה6ר
 . לאכול החי שיתיר טה על : ווכח )5 ר,קר6יס מתקשח )סכר מכוונות 1SSO סר6יות כ) הפתח)פי

ath)

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



 79 מ הכוזרי שלישי מאמרספר

 ן יזדמן  כאשר הרנ או נחירה היא ושמא , הזביחה ענין ומה , לאכול החיוהיתיר

 זה וזולת והקיבה, במעים המותר עם דבק והוא האסור, החלב ל* שיבארדוצה והייתי . מלאכתו ושאר והפשמו זבחו בין שיש הוא ומה , ארמיים זבחי נאסרוולמה
 עם בו אחלוק שלא כדי והאסור, המותר שבין הנדר אלי ושימסור , הבשרטנקור
 ואחר הזנב קצת יסיר האחר ושמא , נרר לה היש אצלם האסורה האליה ובן ,חברי

 יהודהקול
 )6כ%, ס3ע'מ מתרח ססהיעס תסיס 16פ631"ס
 ע טיודע עד עותדת הסור גהוקה 3מייס כסתםכי
 %" המטסנמס

 סכחו3 סרי חימר ו6ס . זמו)ין(
 הוכיהת ענין ומה )ו"6 , כ,3יהס טר.יחרומלתרנו
 , סו6 מס 'זענו )6 ונר ו,כמח סכחוכ מקמר ג'ומ',
 , ירסס , מהחס . חג6'ט המממס טכ'6רס סקנסס6)6
 דרסו וכצר . דמו)'ן( )טנק ועיקור , סגרמס ,מ)דס
 ODP01 , )3י)ס נכלי סחוטת סם כנפלס .ארמיים זבחי נאסרו וללה : וגו' מנמן 11'חיך כיסררל')
 שיש הוא וטה : סו6 כמיחס כמרה ד)"1ממס
 טמיסחו סמעסס . וא' זבחובין

~Db) 
 ומעמסו

 כטעמו וס;ר"ס . 6יסול כן 6ין 1כי511 ונח1מגסטסס
S'bW115(1 1)6 כנומן. ליס הום סו6 סמ'סס כח1רח 
 במעים הסותר עם דבק והוא : ווכחת ניסקליק

 י3ק וס% ;"6 . הבשר מנקור זה וזולתוהקיבה
 סי6 6מח וסכחס . וכו' וט וכעת וכקינםגמשם
 גילול סקר5יס תןוכקט

~tbw 

 כס% כין )הכחין
 ימו ד3ק,ס )מיוחס ממוחל, סכומן וניןסלסול
 5טל שטר ממקומ1ח ,ס וכ,ו)ס O)'p)tגמעיס
 מעיס וכל , מ"כ כ) מתוו )ומכיח זיקורו ע)הטוינו
 נצמחת מעיף ריש ר% שתרו )מס כרנת,וקיכה
 שלא כרי וכו' הנדר אלי ושימסור : נריר36עי

 כחב . וכו' האליה וכן חברי עם בואחלוק
 ח)נ סס וו"). סא)יס מפכו ע) ויקרץ ש'כלמקנן
 כשל ס3טל עט שינו ס;סרד סטומן הינדסדוסון
 ממנו נפרד שינו כככר סמחער3 מסומן כי ,5מד
b9ptקרוס ע)'ו 6טר הנפדי סו6 וסמאן , וכו' טומן 
 וסנה . וכו' otpn כפוט 3סס 0)טון יחער3 )6ונקטף
 , כ)) ח"כ 3")'ה5'ן

'bh 
 , נטרד טחנו סומן 3ס 'ט

1DYסרוט6'ס 'דעי וכן , וכחף ירך עוב נחם 3כ) סיט 
 מן ;טרד סטנו סטומן סכע כ' וקמרו וכו'נעכע'סס
 ו53)יס ותדחס כניצוחסטר

 סו"
 וסנטרו , %ה מס

 )ע3ס ונס וקח קר סכותת ע) 6טר כמו סנטרפן
onpt(סחכם( hnnPtDb) מס ו'1)'ד )כ)1ח ומתמר( 
 )6 דס %) מ"כ כ) ט5מר סיחור fb1 . ופוחס%;ס
 מ)3 6יפ כי , יכף ס6)יס נכי סע) סומן 5'ןח1%
 ס,ס וסכחוכ , וכף כעכעו 1)6שמו

~nba 
 מ)כו

 כטיס מ"מ תתנו מיקרים סיוים חתיתסכלכיס
 סע)ס עד חמאס י,5)'ס יסיר שטר כי ,המטס
 מסטיתי כנד כס מהנר סו5 5סר רב מ)3 עמסיוסר
 וסוללכחי 6מר ככס ע, יכריס סרכ1ח1 61הרי .זכו'

 כדגרי כי יתר, לדוקיס ט) "'סס )סחוס כ,הלהוריך
י")'ס דכר וע) ע"כ. וכף, כ15)ה1 כסי) ענס נקמרגורס

ימיר
 נחפראוצר

"~rvP'מפקוס פמך יימק גי לוותר ;ענין לאכול. הח 
 ! סי6 מפס וג5י!ס ס!גימס ו5ח סי6 פס , ,גי' מנקרןו,גמת
 ולמה : סקנ)ס )1)6 !ס )סס מנין , גוס מוריס סקל6ים561 ג%1י טמיעס סי6 טוו )11 צמי מי . נחירה היאושטא
 %1)פ )ך וקרל טנ5מר ;עוין . ארמיים זבחיבאסרו
 נץ פס , נכריס !גמי )6ג1) ט6ס,ר hsn מקוץ סרי ,תיגחו
 ממיש כצו נסורס ועפי )8 ס5 , סגיי הגמי יטרף)יגעי

 טיסושש יייפ יגיחס ט)סע סקר6יס ימר, ו5ס .ס(גיהס
 י6ס) )6 למס כן טומע סופיו 06 6'ג , ג1ו6ו גטוגסגין
 : וגם !גימם 51;, ט)6 פיומוס 16סרס מנ6פ )6 1)תססיטי5),
 . מלאבהו  ושאר והפשפו זבחו נין שיש הואומה
 )6 י,סמסו "1 סגסר מנכרי יפטיט 05 6'כ , 5~ג)מסיטו") גס!גפ ספרי יחטסק ")6 י51 סגתונ טגווס '6t1Dhסי)1
 ס61 מס . האסור החלג 4 שיבאר : נ'; סיגיך)י6ג)
 . מפותר סחפן סו6 ולוזם ג6;י)ס 6שר טיסי מ"גסנקו6
 וסיס , סירסור סו6 סקרנן מן מקריגין טסם ט6והו וזלימנס
1Dh~ממזו וסרייך eh %1 סיג % ספגנה ספיג % 
.)ho. 5טר (0קוג ע h~rt) )'קמיו ומו') . ג5גי)ס ממוסר 61'וסו , %;י"ס כלסורמעיים סגני סט) מזג "יט כוי , ג 
 111 5ס1ריס סגוטוח וגיס ססמסס סע) ח"ג 1'ג( תזףנמתין

 מקרוס המת י1ומ , ססריסס טהמת וסמ"ג . משג סט)מ"י
P~pa"נ 

 קלס (WD1 ג'ק , ט,מס גנים סזג1ק ;hmt ג)'6
 גם מנגד , סיד סימן יו'ז גט'ט וגרגר לסורספוסקיס
 וין . טס גסגכ'ס ג"'ט וגנוגר גמק,הו מיחל "מסגיןייינוס
 מן מ5ס מטמסמי4ן 6מס (Tth "סור ציידן סדקין סע)מ)ג

 . טס ונם'ע טס גפורן וסינגל bw שמן ולילן ומטססקילת
 , קטת( נמין טטויס )ויק.גס 5כ1ר סקנס "ע) סקיכס מ);וגן
 וגנתר6 ינ') (D'C וסוף )כ'ט, 6ס~ר )סגו) מהון סס~5ומס
 יקומר . חפירי עם בו p~nw שלא נד' : ו'( )דףמצע
 ס,מ)קו ת1,61 סגגמר6 סכתסעס

 )נגמרי
 סקיגס גמ)ג סי(

 וסמד~ס סגהיגיס ררסוס ע'" נפוקו סס סנס , ריקיןוגמ)נ
 l'hG סוס סקרוני 5גל , plvn1 ינוי לשרוט גסיוי )ססס,מסרו

 מגיעו ט) במשוק יכו) 6"ד גל , טימו כגחוג 5) גבהי ג)לו
 ג4 ,ס ),ז יתעקט 011 וט ),ד יחטקט !ס יסוד, טוסנ)'
 כגתוכ סנס . אצלם האסורה הצליה ובן : וסכוךפעם
 סט,ס וטפפ הפימס סריס מלגו סנגטיס גיייגסולפר
 , ג5גי)ס ויסורס ט,מס סבר'ס ~Ph קמרו חף) וסים .יס'רנס
 מלגריס מס' fe וסרמג'ס . קי'0 )וף נמתין טרטרוגמו

 סי) , גוס טבע טמ,יגיס מן הלגיס ט)טס . !') גחנ6ס1וות
 מ~חופ ס6)יס 5ג) . סגס)'ס וטע) , סנ)יוח וקע) ,סברג
 טמץ15 גמו , ג)גד קלגן )סגין 6)6 ח)ג נקוף )6 ,ג6גי)ס
 פ' וסרמג, . עמ') , קרנן )טפין כגגו ויוחרם ג)יוממפיס
 סנפלד סטומן סקויט גבשן מ)3 . !'ל ס45ס מ)גו ט)ויקוץ
 כמוס "יקריג סירוס תמימס סייס שגו טליי סיםוסגמוג פי tDS '1;1 גס 'ס 6ג) ג)) מ)נ (ot)h 6'ן וסנסוגי'
0.הן ג'ז (v'r וסנס טנ'). , לב מ)י onu '~סד לקמותי') ספנפ פד ממהות Ot~b ימי כ%ר גי חתיפס, נ6)שמ)גו
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 ושכרששי שלישי מאמרספר80
 ולת , הממט מן המהור העוף לי שיבאר רוצה והייתי . והוא כמו הכףזסיי

 והאות התרנגולת שאין אומר הוא ומאין , תור או יונה בן ליסר ריבונ* ,המפורמטים
 ממקומו איש יצא אל נבול לי שיתן רוצה והייתי . מהטמאים ואלכרכיאוהקורא
 או , רבים תצרים לו יהיו אם רשותו או חצרו או ביתו הוא אם , השבתביום
 זח סובלת מקום שתיבת אחר , עירו טגרש או , מדינתו או , שכונתו או ,טבואו
 הטונע הוא וטה , בשבת האסורה הסלאתה גדר לי שיראה רוצה והייתי . מזהויותר

 ושאר והשלחן הנדול המפר למלטל לו והתיר , התורה להניה והקסתמהקולטוס
המאכלים

 נהמראהלר
 oonn שעקל וננגד מ1הרח ס")'ס . ו') ;הג ס'0 סטןממן
 גור(ס מגיב מסר,' ג(0 סגיי ממ'( ומט"ו , פסס טעימס
 ו6מ , כסברס מן נמור מיג סוס וקמי וטס , סג1)סגג6ר
 (610 גג" ימ'ט . מיס ()1ד מפסק 06 מש0 יורט6יוי
 סרמג'ס 61זרגס , מנויחי ו)6 ה((ק' וסימג'ס סריסןסיגרי
 ;olnnc ס6)יס ח"ג ורר 1)6 ח1גיס מיס :)טס וק שכיוסגהג

 . )עויות ומהנור , 6)ו דגלים () מק1מס ;5ן וטין , פויס5י
 סרמג'ן גמ'ט ג6;י!ס לסורם סס6),ס 'קמרו סקר6יססוס

 6'ו0 פז ס46ס נדר '6מי1 ממגר 1Dh 1)1ס , סיגרגמקו0
 מס , הידפס ;ס,כ נקומח 5מר ושכדוג , oll~h ס'6פקתם
 סגו סע,ס . שהוא כמו הכף :0ירו(1

~u1ifi 
 זולה : ס6)יס

 , גקיגן מוכרים יומס 15 חור ;מ1 !טסוריס, .הספורסט.ם
 : סכור מסם פיוס מ(ויימיס הגבהי סע1פוח גין יגדי)וגמם
 ;צ'ט , עמול ע1ך מין ס61 . והקורא 1ג1' אומר הואוטאין
 שיתן : כחגר גזמן עכור עוף מ.ן (ס . ואלברכ..א :oa): גרמי סוג1,ס כנירכשת 1;'ס סין טפה (רק רי( גמסוסרמי
 ס;הוג (ירש מ(') סוס . ממקומו איש יצא אל גבוללי
 , סרג.ס )ר(ות סיהיד מרסה ס6,1ס ע) דפ.ר,גין גספ,קסתם
ombס;ת1) פשט "מר סר1ו(יס סקר6יס oith1 ויעיט' 
 רשותו או : ג"גה כ"י( י61 )6 גמם טד יקמרו ,מקולס
 י61 0)6 גיהת 6) סכמ~;.ס . רבים חציים לו יהיואם
 ס61 וסמג1י , ()1 סמג1י . סכואו או : וס)6ס סהניי0פן
 סרמ1נ . שכונתו או : ol~sn C'nlnD 11 (גי ספהוח)ג)
 נובס סי6 ו"ס , סקו מעיר ;ימר . מר.נתו או :סלו
 סגינ 6מס 6)1 סה61 . עירו מגרש או : מהיחסנרי6ס
 מטמעות ד,) . מזה hfi1'1 זה סובלת טקום שתיבה :סטיר

 , :)ו מקוס ,קרhl~C 6 שעיר מנר( ע) גס בפרס יטממקומו
 גדר : סמזי:ס ג) ט) מספל מן '51 ט)6 י01ר, עור161)י

 1)6 מקלגס גו חמו )6 יקמר הנס . האסורההטלאכה
 מהקולמוס המונע הוא וטה : סמ)6גס סי6 מסנחפרט
 גנטים, ים עוימ מס גימר , סייו טג1 סגלי ססו6 .והקטח
 . 6ס,ר (סו6 נהורס 6מס 16ה 6(,פ כלגיס fiDp~1סלאמס
 : ג(גח לנהוג ס106ר מוריס (סקר6'0 מוג'מיסויגריו

ויפתר

 יתרהיל
~tibo

 פ פלסם הדס מלממס ערך סל6כ"ע נס
 טש גס tStbt . ע"ס , וכו' ההורס מן ml~bסייס 05 וסברני 6מן נזוקי 5)י 53 5מח פע0נימרו
 f.?D?? 1~ עביו מספיג כמו ממזו ומרע כרולסמנס
 1 ס5פ 5) הרמן מן גלח )אוק' פטוכחו בג)) כי011

 )כס כ6 מ)כ hpn סס")'ס 0b1W )כ)) 3מ5וכי
 ltbnot מהולס מן מווין כסר מ,3 )החילפעות
11gtbע) העיריחיך וכגר , ס1פריס מזגרי Of מעגם( 
 מעמדת ההכר דגרי ע) 715 גנם 5)ס ותג) . י"5סי'
 העוף לי שיבאר רוצה והייתי כי5ורס:ע)

 סימני סרפוח 5)1 פרק טטני:ו כמו . וכו'המהור
 )6 סעוף וסימני התורס מן נקמרו והיםנהמה
 י) , פמ6 סדורם עוף כ) הגמיא קמרו 5כ)נקמרו,

 )קרשן טסוכפרו מס מ1ד סו5 ,ססר0 מ,ו)ח60)ס
 כהורס כי וט/ אומר הוא ומאין : מפרטנכהוכ
 קמרו . והקורא : העס1ר וכין כפמ6 גין הכזי)ס)5

 ואלברכיא. : קעו "יריינ"י סנקר5 העוףסהו5
 וכנ"מ , הו5 מה יזעהי ו)6 , כערכי טהור עוףטס
 פ' )יה זדרטינן . איש יצא אל גבול : וכרווטמע
 סוף מסק והרדיף . 5מס ",פיס 6!1 סכוני5יסומי

 6מנס , ממרכנן "ן6 5יגו ס"ס דערוכין קמ5פרק5
 , )5מר ")ס גדוריו נמסך ;ן 51מרי , טססהכ'5 הירושלמי מ"מ ונס , מד15רייהblo 5 ומעכס מי)מי"ג
 , ד15רייה6 1תהן דרשנן תמן טבח ההומי עגטונמ51ו
D'DSbnעסיסן )וקם .מינין י"כ ער וכמטקס 5מס 
 דכתיכ , מד5ורייה5 עניכן )וקס עקינ5 ו,ר' ,מירגנן
 ?pn ומדוחס וכפיכ וגו' 5מס 5)ף והונס העירמקיר
 !אל 5סטר 5י , וגו' D'D~b קומם Sh nbeנעיר

 כוס ההכר דעת 161)0 . כמניד טס כמגורר וסרסכ"6 הכמח"ן הסכימו orSt , יינן נמרץ (OID מדרכנן")ntetb 6 6ין מי3 )י"כ מון ינפיקו סוכרים והתמיכי הר6"ט 5כ) . המניר סם טכהכ תם קפי סנ5וניסססכמח
 )סוכירו טעם סוגרנו נמס וים . )קנסה כנריכיס ההורס מטפסי ככן! סנינו מקטר ומכריו טריזכדעת
 PV . ניזון ויונהר : וכרכו 5טר ורכנן עקיג5 רכי )מחקוקת היו מגמה 6מגס כי , 5)ס כדוריומגרש
 W1'uto 6מת הסר 5רגעיס מהכוח לנוה המה הן . וכו' המלאכה גרר : וגדוף קטן זכו)) מיוהדמקוס
 הופ גחוכם "ותקה בה' הנהה וסט . וט' 6 והתיר וט' מהקולטות הטתע הוא ומה : נדו, כ))סרק
 מרוטך מטרחן 1כ1' והס)הן הגז!) הספר ~ס,עו) המ)5כ1ח, נ;)) ,ס .מזה ו"יך סורח ט ובן מנוס ט "'סוגר
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 81 מאהכוזרי שלישימאמרספר

 במנוחת והם , לאורחיו האדם שימרח מה בכל ולטרוח , האורחים וסעודתאמאבלים
 . כסוך ואמתך עבדך יפח לטען נאמר וכבר , ונשיו עבדיו מזה ויותר , ביגיעהמשא
 והפשופ , תצא וכי המשפפים ואלה טסדר דינין בעלי שני כל בין שידיןרוצה והייתי . הסחורה נאסרה זה ולמה , בשבת הנכרים בהסות רכיבת נאסרהולמה

 . פה שבעל התורה על אלא סוטכים היו לא כי , הסתום שבן כל סתום הואשבתויה
 איכות או , צלפחד גנות  מפרשת הירושות בכל ומשפפיו דיניו שאראה רוצהוהיהוי

 ק-מהתקול
 : כטפח ככתיכם ליסור :הנו ססקל6יסמהיהיר ודגלי . וט מס וע) וט )מס , ימהטכ מגמ)06ת
 נכריס נסמר "ין 1ס!6 . וע' רכיבת נאסרהולטה
 וכחך ומך onh משכס כ) חעסס )6 הסרת3כ))
 נאסרה זה ולמה וגו': וכממחך וקמחךע73ך

 סנר5ס וקמי כהורס, ממורט "יסורס ט"ין .הסחורה
 שירין רונה והייתי : סימנס :מרסיס סקר6יסגס
 %ס נ;) כיוכו'.

 מקר"
 . מרויות וכנכוח מ1עפ

 גיל1טמ סנ7,קיס עם ליעיו ס) מהחקתו ידעתוככל
 כמוסגת

~blS 
 3'ס ככ"ל חגים , נ1ה)ין ים טרק

 )מסטעוו, סכנו כטנח כע"ד טיר1ס , )יינהח3נ6
 , סנן 3ח עס סכת תירט ט)6 ס,י1קיס ,פטכוזו
 )ספ) , הגן גח עס כח הירס 5ומריס ה71וקיסטסיו
 סיס 1)6 , )כס וט מנין טועים )הס "מר רינ"1)כן
 תטעטס מסיס 5חן מנקן חון וכל טסמויר 076נרפס
 חירטנו כהו מכח ס3"ס כגו נח ומס 51מרכנגדו
 )ו סטיב ונכסוף . וכו' טפן כ) )6 מכהו הכטסנחו
 ס6מיס כחסהגתק1ס יטה טגן כוו )גח מסריכ"1
 5כיס0 6כי מפר כנכסי סירט1 קטמן כיחמנינו מהלי )טיר1ח otnh כמקוס כהה סה1רע כ3הח6מל
 נמרס nrtnh )ס0 החן נתון ס:5מר חטר גניעס
 כ) חטר 1כג1ח מסר כגי כקמו 1)5 "כיסס, "מילחוך
 , )כח ק1דמח סגן כח כן 06 ומנפת , מטרגכטי
 סי1ס וקותו . מטר( )הות טק7מו קטמי כנחזסייו1
 טכחכ )מס סניך סיס . ע'" , וכו' עוב יו0עט5והו
 מנס , )ו pb וגן . ול') ))לחד כעת כטרטחר"נ"ע
 . ObD 15 מ6כ , )"מ,1 . פכיו 6ח יירט סגן כי6וח
 , טוחה וילס . המסטכם מ;) , היו הקר1כלספרו
 וכלק )עס 3טסוק Y'e ררך טירטחי וככר .סנטוס
 , ה3ן 6ח ס5ס 15 ס6ג יירס ו6ס , הגה)וח1)דעח
 )קכ)ס, ~מפ גליכם 6טח1, טיירס( )נ") החירטומס
 )ס%י6 סכלחו גררך יקה היך כי ר51ס מך .ע"ע
 מוכן כפי ממנו )סוני6 ס6פחל מס. כ) סכחונמן

,fntSn, Ynhl (5 61חס . יט6 )קמו  קדמוגיפ קכ)ח 

המילה
 נהמראוצר

 פרור סרכם עזרמיס פסס . ונשיו עבדיו מזהויותר
 גמ1כ5 פגריו סי:וה1 1וס וסגמ1ג , ססט1דוח מקוויפט1)ש1ח
 . בשבת הנכרים בהמות רכיבת נאסרה ולמה :גסנת
 )מפו ט:5מר והניס מן ס6ו0 :,ע"ס גסמת1 סגיתמ פ)סוס
 ט1גר גטגח נסמתו 6הר וסמממר וגו', 1חמ1רן טורןיזוח
 פ) )יחגר ס1רוסס ולמוס . קנ'ו( )דף שגח תגרג)16
 1ס)6 , מ'תס ססדגר יג6מס . מגגה :גי' גסממיג'גח
 מדיתן, רק מרס וגל עסוי 5י,ו גסגח סגסמסתיגת
 סעטוז גגמר6 וקמרו , )'ו( )יף גגי,ס סי6 ס)מסומטוס
 ש כטעון ר5ס ומס , ומכיס יממון טמ6 מסות יגנןט5סרו
 גסמחו יכיגח ס5פ,6 עוד 1)6 . מדרגן טרטור ממססקר5יס
 )41 גסגת וגרגר טרמו 5ח ,ו"6 רסמי חויס דגר לסור6',1
 גגי6,1 מנקנס סיתם h)c יפי סקעס טס סתוס' ונהגו ,ניד(
 מחו.קיפ סקר5יס 61ו)י . סהייס מטייס סיו ט)6 גמסיןגוס
onth5ותס סמקסס 11') . 6ה'ו סונר גסמורס ;מ1 )5ס1ר 
 9)10) ומסירים גיגפ יסמ,רס ט6וסריס דפתסופי

 ר'ל . דינץ בעלי שני כל ג.ן שירין : גטנח טלפנתוטלר ספ)הו1י
 61)0 נסדר גח1רס ממגריס מסזי,יס טיוזמ:ו סמ"פעיסג)

 גגה1כ ס:וגייס מס מעטים גי , ת61 וג' ונסדרסמס!0יס
 : ומטויסס סודיסוח סמז1ח מן חו') סו,י6וס סז'ניסוריג

 דמגיגס גפ'ק . הסתום כ.ש חתום הוא שבתורהוהפשופ
 ט) לכם 51'ן ג15'ר פ1רהין :ירים ס'הר יקי גמס:ס "()י9
 גיררימ 00 סרי m),uwt הג'ג1ח טגח סיפוח , ~tfiet(1מס

 סריו.ן . מרוגוח המלגות מופע עקרך טסן הפרססת)ויס
 טייפגז פס פ) )ס0 יט ופריוס וספופ16ה והסתתוספגוד1ח

 כמטופ גסות סדיכן 1ס,ס . סמס:ס ט;') , חורם DIA' מןומן
 גי15ר ,וין שמסטגחורס

 :גס ס)גוח טסן מסחוס ג'ט ופתוי
 שבעל חתורת על אלא סומכים היו לא כי : וגו'והגיגית
 טפ.קר מגויר , גת1רס ספרטי0 ג) ,חג5ר1 י)6 מקמר .פה

 . דיניו שאראה : סגק'פ הרה סי6 סחויס טסמגסססמ'נס
 יסרב גוי 51) סולמי . צלמחד גנוח טפרשת : כקיוויס)
 קלעיפ סיגם ועירס . פ 6ין וגן ימות גי 6יטחיני

 גפ גמקוס וחוס יוריה "סגת ס,זוקיס "סטו ולגר ,מסוסקיס
 גבע תויר )ו חסידו פד וגעי גן ר'י פפסס 11תוגמסגן,
 טופ הגט) 061 כנן 5ח ס05 15 ס5ג יירט 061 . ,1ה)ע'ס

 , סמיקת זיוי . הטילה איכות יצ : נקנוס ,זין ,ס ג)6טח1
ו6ס

 נלי קכ")1 6ח סוחר סו" ebn, 15 מ"כ !"פיו סכחג מס כיידעת
~pbD 

 63חופ פסנמ סירוסם 5ת מסרי
 גומזיי )" ס6ס מן otnhn ג1מ)ין יט פ' כנחנן , ס5סמן

 סכהוכ 6ה גנחמ1 כן טגתכ ")6 , מגחילן 1)6
 , סמטסמס מ;) היו סקרוכ )שרו כגמרו נמסך ולס . מניע סמוטטפ הפגע יד סיכן עד )דעס)נהמע
 b9p ד6מל , )ן מנ6 ות:חי)ין וזהוין ס5כ מן וס6מיס נומ)ין יט טלק שמרו מה כנגד , כנמרס 15הסוייפ

 )מסטחוהס 7כחינ , מטסיה קרויה o)'b 06 ומשמח מקטהס קרוים "כ מטטחח onlh וירסממספחהו
 "סחו 11 ס6ר1 רכנן זמו , )ן מ:Sfnln 6 1)6 :ומ) 5חחו 6ת וסריס טס טימרו מס וכנני . 6כוהסנכית
 י1לסת tb(h'ol o "וחס '1רס סו" 16חס זירם ח") , חירפן h'o 6ף יכו) , פסחו 6ח יורפ טס6יטפעמי
 . 1") מבמיס מוכרי נועיס מריס טיס ע) י611 הגח)1מ דין סיס סכחוכ )מסטפ כי סר5ותו וקמרי .)~וצ
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 מאמיו הוא ומאין . לאל בתפלה חייב הוא טאין לי ויבאר . והמוכה והציציתהמילה
 הדוחות במצוה דנין הם ואיך . המיתה אחר ועונש תמול חי לכל סועד ביתשיש
 זה  וזולת , סי כפני נרחה מי , השבת עם  הפסח או  השבת עם כמילה , זו אחזו

 לקראים  חבור על  כתר מלך  השמעת . פרפיו שבן בל כלליו ספור  שיארךתסה
 4צ טטסורת , טחלוקת  ביביהם בו  שאין בקבלה או  בסמך  לך,  שזברחי סטהברבר

 : מדינין או והיחר מאיסור או מטעמים אומנקוד
אמר

 מהמדאוצר
eh1כפס . ותצטיית : יימ מם פכו) וטרי , ג)ו)ס מקק 
 מאין : ג,י,ית "מייגיס סגגדיס סם ,מס גסס 'סיסישעין
 טספק סרמג'ס ג(טת סנן ממגל . בתפלה חייבח%
 וכרקס . ק'י( )ע" 0ט)ס מס' גט'6 סה1יס מן עטסדחס)ס
 : תורס דגל טכ0ט)ס 6ומריס bO 6ף טסקר6'0 כמגופדגוי
 ס,פטוס )קג,ן ת',ה7 מקוס . חי לכל סועד ביתום'ש

1nlhaטקס . וגמול : סמנת אמר( 6יס( )tDA) ,גי יויו 
 טספנס h)~)ht  תכויל, ביו גיילס רס בפקרי וט ג%5

 נרוסס סנט סגהוג גייר )6 6יו סס כגעל ח1יס קלשהורס
 : יונס וסטוי מסורס לכל ופהוו יסוד טסיך יסורסכ51פ
 דוהם סמי)ס 06 גינת מ! ססמ'וי 06 . השבת עםבטילה
 Yont  :גת, דומם הססם 06 . רש0ח או ; 63 06סגת
 ט3ס דורס ומילט . דבריס 5ל1 גריס כוס גנוים וט)מדו
 ספור שיארך : גנגס תיילו גיוס סטפעי פגיוסלפדויו
 : יירייס ג'ט ל'ט דותם גי'-י סרחיוס 6לו סקלי .כלליו
 טקנ4 . גקבלה או :  יכס1ג ס סור5וסיסBDt 0~1 .בסמך
 יס5 טל5 פתלוקס  ג'נ'סס ~e'hli~ PO פן סלפניפס פנו)ן
 , נגס 16תר 011 גיס 16מל ,ס , oniu ונין גירס מקק)גס
 ק,חס ק) ק,חס ,מ)ק1 1ט)6 , סכיו DQ't'1 ר16י יסרפגני

 : ה(ס,קיס גסיווט 16 נרקיס 16גתס1רס
לא

 קגלתס, לזמתן יפיפ צחור מסיג ל"  את ככ3 כיסייע ימי"שי

 )ברדמם משי %ז י שבששננציח
 ',6 %ל , גכר' (OP נפתוק ירכך ש ע) ,מו"מ
 076 )סוס )מבלס )נדון לטוח טסן 6,)0כיקורו
 וכנגד . נהטנ !נכרי זה t')DS סו" טג0 (*61Shtnעי)ו
 bm וגו' גברי לעס ימלו כי סר5ג"מ טס כח3זס
 גן 1"ושוי שסוכי. פידי )כרי ייולי" נורך וקין ,כל) יגורי לפכרם יסטו! לי נתבילחס 3ס לענודצמיו כי ולפיס , לטפס בתו 5ח 5יט 'פכור לכיפיסג
 מטן וקפת 53תח זע מבמיס ~nfntb nSjp ירוי4י
 Sblntn , orl, !5'ס ליכרס לקרין רפת  5ין מסי5
 פ,כ. , ו!5ספכח5 )זיר זס וטפו מסקב!סירעגו
 051 ר,נה)1ח 1)רעת בנתרו וט ע) סורס ס)0ובפנתר
 ודגריס נתת טסה הי5 . ופ' ס5ס 15 ס5ביירט
 , חמיו הייי יהורס ריי בכין ס,כר פס עס5מהס
 לתרו כ! )!מהד בנוה כטרסת !פינס טס ס,כירישטר
 . לאל בתבלה חייב הוא יראין : מת גמס"וכי
 5!היכ0, ס' 6ת טגרתס פימת ח ממ15סר

 , לסטכם 31כל לכככס נכל ממכווומגערו
 סטר ע) כחנגה הי5 ס!6 . הליס זו שיפר הוי טכ!כ t~lftb O~t)D הטהל חטט ט' ריס וכירוטל?ינמסרי וסגי"

 מנטפות OSID מ5 . וט' מועד בית שיש מאמין הוא  וכראין : n~bp h"Q כסל' !סרמכ'ש הורספטם?
 , וכו' ו)רוהכ )קורך enth ומן17 ענינה )סטר מגמעו קסמו  6יך קפא  סיפן  3ויטון ס,כר יגייגס פרןמן
 וגס . ההכמיס כרכרי הרגם )וכר כשטר ככי"ול סרוס הנ5 סעופן ישלי סוני"'ס כדגרי  חכר )"1;י
 מדמיון ס"ס 5מר סע,רי'ג זכרון 3ר,ט)וח')ו סורג) סל5 פס טל hwn ממטל נטוש "הרי כ"6 סימן הוהסיתר
o;nh5לפי סו c~unoa 5!לעסוהס קטטר ס5י ג(מנס תילם , ססגח "ח דוחס "יגס ס3ה מערב לטטוהס ס6טטר מלקבס כל מקיבר6"ר כלי  %ו ולשל ר3י לרץ . השבה עם  בטילה וכו': ר3יהיג1 דגרי קג! ו 
 וכיוס טנ5תר סט3ח 5ה דיחס טמי!ס ימוין . h~'pD בר' היכה רג5 שתר . הסבה 5ה דוהס ס3חתערב
 ר3ריס 45 יגריס, 5לו טרק נססהיס 1% דעכי . השבת עם הטסת אי : בטרח שסילו מטתם ימוייבמיג'
 5מה טטכס , 3היר5 מצגי גכלהס זו סלבס ת"ר  יט0 . וכו' דפו יריקה טהיפהי , מטבח יה דוהיס3כןה
 טייס ים 5הד "דם !סס שמרו , ל5ו 05 סט3ח 5ה חהס סטת 05 ירטי 1!י וסכתי בטסה !טיוח י"רמ!

 תומוו ג5פר (oo 5תר וט5לוסו, גינילו  טלהו  ו35יליין, סממיס הדור ידילי סי' טסיפס ס% ימל!פ33!
nD~Sסג5פר ס3ה רוהט גהפיר סימור סוטרו פס נחתיר פגרו וגפר nSID  מועדו  6ף גסכהו, טגח 
 לך שזכרתי סמה ברבר לקראים חבור על כוזר סלך השמעת : וכו' סגה דוהס כטסחס6מ1ר
 סכחיגי0 3טטפי רברס סיס bl~Dt מסהתכמות לי כי ולופר סקרייס  3טר )סטין "סטר היה טעדיין )סי .וט'
 סלד ס5טסר תן זס יין כי !ו לנהר יגס , פק3לתוו יותר )"יגח יל!0 הכיס קגלי פור רק , ,סונוויה
 לס0 קרס ותזם גסההכפוהס, סותכיס  סיותס פי פורס זס כי  וטרפ, סרפ גב!  !יס פגמיי יתהליקהיו3

 טיסיס טפכ טמטם "ס תחגו סקל ויגס . ליה סיפן טי53 ולמז כהדוק פן  ינילן זס ט! ירכיהסטהיה
 ש תכס דעת ע! טיסממ בסמך וכו' מניקור או ממסורת למעלס ט,כר מפי כיכר הבור הקר5יס5לל

 למוסת זס וירי , מהלוקס יאין  הידס מחקיים ססי5 סרסר ויסו פסיגי פטה!סיה קרדמיה יאכלס 5ומכפו,

 סקר6יס טעמת טירקו פס כי ולסירוס , כ"כ סי' סוף ספל- ס5!ס טל  ליריד י'צ עסיין סמהג!)ליסדבריי
 On~JDI מההמכמוחס 1הו6 סו"י) , 5י,1 )ג )סוס  6,ן  )טכס, ומטיק1ה מכריעותעהר

"(1 
 מהטת)ס)וס

 לא : עזיה יסמכו )"מגחקאה
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 83 מב הכוזרי שלישי מאמרספר

 : כחם בכל טשתדלים אותם רואה אני אבל , שמעתי ולא ראיתי לא הכוזרי אמר5
 בעבודת והמתחכמים , והסברא מההתחכמות לך שאמרתי סמה זה החבר אמרלז

 המצווים ה' מלאכת טעושי משתדלים יותר שהם יראה השמים"(למלאכת

 ירידהקול
 וע)ס , סקר6'ס 16מריס גן כי )"לסימן י סיכרתי מס כי . שסעתי ולא ראיתי לאלר

 כררך דברי כס סי6 , ומהטגס  מ15תד העניפםג."ול קכ)ח וכין קרי6ס "ותן קג)4 כין טי3זי)ו3דעחי
 נסקדתחו ר5נ"פ מעיר יבכר כיתור. ופחןמט6
 ספסרת פפייני 5ף יפררימ מיוחס מ) מתורסלפירוט
 סטח)חוייס ס)דוקים כי סם כיפת וססכתיס,וסנקירוח

 ,  ונרקיס נס)" גס , ספסיקיס יטרם כרסני 6יסכל
 יהש כן פ) , רקיס סקודט לטון סה5וח מרפהומס
 זג) , דפחס מל נפקס יסמכי  ו6יך , נרקתקיסגס
 hSn נפנור , ממטנחט כפי )ד 5ל פלד יסבכורנפ
 , וכו' מכי5רס )רסיס נכל 5מס תמס נהירססמא
 )מעכס טמענו 11 טחים . וכו' רואה אני אבלפ"ע:
 סילמת . סמקך טגח נידה ע)יסס 6טר כ"גסימן

 ינחר עטלמס גכטחד)וח דכקיס סקר6יס3ר16תו
 )י טחכ6ר עחס ממך תכקס 61ני סס ול'6 ,מ(ו)הס
 ontb לקה 6ני כי גקר6יס ט16)ך גתה כי16רקנח

 כי כרוקחו והמניח . מסרכניס יוהד כעכודהמטח7)יס
 'toltDb, "סר ככ) )קר"יס מסייע כהוכ ")טסע1
 . סמטוחף סיעת DS' נ7קחס ע) מורה הילינה

 , ריטון קמרון ע) ,סטינו כ"ג סימן הה)וממכר
 )מ)ך הרמיו כי 1עחה . ע)י1 הסוכה1 סוס עדונמסגס
 6מל כקינו , llnblo, ע) )טקפק טכ , הלחרוןמסטקו
 הסספ רודפי כננוח טפחחח מה עטיו )סמוך הו6ביי

 כלמוק וקכ)ס , 1סנרחסמסתמגמוחס
~1DDfi 
 6כ) .

 תוסט וליחן ועומד מונח כמקותו הריסון ספק'עטיין
 משתדלים אותם רואה אני כי נהמ)ס,ג"טר
 יכר ופ6 , מסרכניס 'ותר Sbn נעט7ח בהםבכל

 : or חס וע) ,ס למס )דעת הנססמח)יס

 : ובצורה קדומה בעיר ערשותם על.ם
 אמר 1טן

 נחסדיעצר

 : ו0 גג) דוכס טופ ינ' . שטעת' ולא לאית' 4*
 )נקט גמם יג) מח6מ1יס . כחם בכלמשתילים

 , )סס סמסוטקיס דגריס )נ6ר ומוטחס מט,מס וקטמיםמגלוח
 : לפסיס קרגח בקט טורמים גי חפ6רחס סוס נסגור,
 ר6'ופע ממגר טין גגו . לך שאסרתי טסה זהלז

 : וסמ1וח מסורס געניני סהחמכמות גגווח ג'גגס"
 שהם נראה השמים למלאכת בעבורהה(מתחכמש

 טגודס דרגי )חרס סממ"גמיס 16חס י') . טשתדליםיוהר
 ו6ע 4ע, וכחקרג1ח )סס "גח טס61 נובס טמיסגמ)6גת
 י7יטח0 מסררן )שמס נכדי ועורון, גרשן יק גןסדנר
 הטשוים יי מלאנה מעושי : דג וטורם סטחז)1ח,ויגיס
 שניג'ס כס גירד סמ,1ח מזר ~OtD1lt מן 'וסר .עליה
  שאלה מפני : סג1י6 מן מ111יס טסם ממס 6וחס)ע"1ח

 צין נקג)מס מוח מ151 סקג)ס "מי ססו)גיס ו') .בטנוחה
 נהולך : 1פיר!ס,סס סגחוגיס מטמק1ח 6מר )גור,ריגיס
 .וט% ס)סעיס מן יי6 וקינו נעיר סס1)ן מי גמי .בעיר
 הזדטנו ולא : ק"ג גר' )מנור )ג ;ומן 6י;ו ולכךסגפים

 ומטוגופ פטנוס )גקט )ג ;ותניס ol~h . חולקלמירוקה
 פגם סקג)ס סקור מקמר סהו)קיס, ננד סכח1גיסגפירוסי
 סקר6יס . במרב כהולך ואלה : רסס טיוח וס6מח)סס
 onu , 00 ג) וסקג)ס הכהוכיס ג.6ור .ונפיס "6עסמבי
 , 'וט יקד מס '1דט כיינו נמן)ר הסופן גמ1 גענ'ניסס;ג!ג.ס
 ט'כ , )מ.וה מ5ג) יטיס "! ס)סטיס מן ,פנס 'סיס61,)'
 . )מלממס ירי ומלמז מלחמס וגטי גחרגות טרמומויין

 סס ירגם 'ויעים שין מצחר סקר"'ס סס וטוגזמי1ן
 מר3 ס61 1ט)ח . סרכגיס נגד ו)טפון )סחוכח סמידמוומגיס
 'טיפ 6) . ישיאך ואל : )'נ( )דס'ג ומגויס דרוג ס"מגמד
 מט1ג1חיסס 1טריג1ח טט;והיהכ סרג1ח . טהשתילותם :לוחן
 )ג נ1ה;יס הוגנים טין י') . המקבלים טרפיון :גמקו6
gm)גמו סגתוגיס פכט גיבר ט) לדקיק סמקר16ח 5מר 
 מבצרים בקשו : סכמוגיס טנ )החור )מודו סג)0קר6'

יהבצר
 ' זהלז

 טעוררח הזכרים )סני ס3ס היה 3שי "מד יגר . ופ' סההתחכטות לך שאמרתי מטה
 1הניהס הכטת )רזטס מכס ,הס היס מנגס כדו 5סר והסכרין סהסחהכמוח ימו כי , OOtsPמסקך

 הסומך כי " מגו"רח הזכריס וכונת . סמים כמשכח ועלוס לב הטחד)וחס ג"כ ה:וחנח הי8 , ריח כקרןסקכ)ה
 'מ1" קכ)ה1ע)

  מעקיו יריש  יללסי יפנכ  פנלר כי  פליו, סתו סכיכ "סר OD מרככ1ח יירט )6 , מרנ1ע )י"טו
 כ(דמן )" 1ג"')1 , קטע לכני )ו 1)קס.נה"כו , 1ס3ר6 3סחהכמ!ח סמולים יורו 6טר כ)יסטר6וח לכניכ)

 )ו )וממיס רכיס 16יכיס )מקוס כהונך ה,6 כי , יקב) )6 וקכ)ה כינחו וע הסומך (ס והסך . הדק)מהרוקח
 אלה כי : ע"נ( )וס"מ כי17 ט)הו athe מגטון 1הו6 , וכו' וכמלווח כט)מיס )סו7יין ה61 גריך כן נעןסכיכ.
 כגריס 6) ר1ממ1ח מטגכוהס ע) ירגנו כככוב מסידים 'עצו הכחור תטמר דרך ע, . וכו' שבצריםבקשו
 פ6 . ובצורה קרוכה בעיר : ימריסון והם )הס ירמס ס' ככור, מגומתס olon גי , וגו' הידס a'b'bזוע-ג

 יקח, 1' )יימיס כמקוד גטכ1דהס י:הד)1 סמם טנס , ס1ג5'ס גח ט) השם'ם למלאכת בעכורה גוונה! )יעח'"(
 6מר הרגויס וט) , סקר5יס "ס רמס וכסס , סטעיס )מצנח גטגוזס , 6מי ג5)ס גי , ג)טומ וקיק וממגר . ירט( י'1שקד
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 אחת תורה על הזהירה התורה כי , הוא בדין  שאמרת טה כל הכוזרי אמרלוש

 אחד כל סברת כמ4 התורות ירבו סברתם כפי והקראים , אחדופשפט
 דעת לו תתחדש יום בכל כי , אחת תורה על יעמוד לא האחד כי ועוד ,מהם

 ואס . דעתו בהעתקת שיעתק וצריך בטענה שישינהז מי זיפנע , דעתוותוסיף
 שנכפור הדין ומן , שקרסום מרבים או מאחד טקובלים הם כי נדע מסכיטיםבמצאם
 והדעת פלונית במצוה הסכמתם איך להם ונאסר , ההסכמה ענין( )ג"5עליהם
 בנימין או ענן( )ג"6 "עכן דעת היתה כן אמרו ואם , רבים פנים אל בהמכרעת

 ויותר קדמון יותר שהוא ממי הקבלה טענת עצמם חייבו , זולתם או שאולאו
 סטוכה החכמים ודעת , יחידים ואלה רכים הם כי , רבותינו ר"ל , להאטיןראוי
 . חולקים ואלה מסכימים וההכסים , בלכד נרידא סברא ואלה , טהנביאים הקבלהעל

והחכמים
 נחמדאוצר

 געמ,וח סו,יס ימיסס ג) גריניס ידיטהס מקצי . בהםלהטי
 ; מבטופס ע) גגגוי ימהו . עדשוהם על : יגהוג,סשטיי

 מטס פד מדוי דור h(utm קג)ס טסיך . קמוטהגעי
 : נוכם) )טוס לתות נריכי0 ס6יגס ,ן
 מת"ג תורס סדין גן . הוא נדין שאמרת טה %לדן

 'סיס אחד ומשפט אחת הייה : ימם וקמיןט)6
 יחוגגו יכף) כזה סג) סגהוג גמגמט1ח . ט'ו( )גמדךלגס
 גסירום . אחר כל סברת כפי : 6מד (vh גורסכטיס
sla: אחת תורה על .עמוד לא האחר כי ועור . 
 6הרח, חוים )1 טהס6 יחנן סקו6,ס מן 6חז טנ) ג)גן )6ר')
 גי , סומן טס ירגם )ה1ר1מ י(ה,ס שהד קוהו טנ60)6
 : 6מר גרוין )1 ו'י6ס יסקו יתפף לממר גן % (ohtסיום
 דון ג)ג1 "'קנס קיטר ר') . בטענה שישיבהו ט'ויפגע
 וימס"שקט

 : סנרה )יהוח חיו סמסיגיס יגו לסמוי עמס
 מוס רעה1 יסה,ס ג6נר . רעתו בהעתקת שיעתקחצייך
 כריגי כ6מוגהו 6הך )6ים ויסים נתורם סממו יטסנספמר
 מאחד מקובלים שהם נרע מסכימים נמצאם ואם :צפורי
 ל') . שקדמום מרביםאו

 ממטס קג)ס )טס יין סמקתי
 יקל6י0 מן מלמד קג)ו (ס גו מסגימיס טג1)ס וטסוס

 שנכפור הדין וטן : ט)פ,יסס רגש מקר6יס 16טקדמוס
 "ו6מ? ונחן מזין טירת , ")סס . noton עניןעפיהם

טגנתי
tnwen קג)סס ושקי גן nuuln : 'הסכטתם אק 

 קפוט 'פ ~sx טמ1ד מטהר 11 ססימס )ג0 מוין ג)ומ? .וגו'
 . הקבלה פענח עצבם חיינו : יייס 6ופמס suסכסוג
 סשימיס מן מהורס עבוטי )קג) טסוין מוז'ס סס 0ד'י')
 ר"ל : (tho'1 ד16י וייסר קדמון יומר טס61 וממי ,קוו

 קופון "סו6 מס. )קג) טר16י גטיויו סס מנס .רכותינו
 )יגיי )ס5מין סיט י1ד1 סרי , )הפעין יפוי עסי טסךומי

 , וכלמין ר16י טי1הי ותמי קדומם ינהר משפס "ס0דג1סימ
 סס רנוהי1ו . רבים הם כי : סוגי"יס מן סי6טקג,סס
 . מסכימים והחכמש : 1ט16) עק פסס נדו %ר לגדסגיך . גרידא סברא : יגורים סס 16:1) ס1ן . ואלה :רגים
 ססתויס מדוה וניהג , 6מה נקג)ס מסגימיס ממגמש5

 סיע, גס5,1ח מ,') גוערי משנקח ומש 06 ו6ף גסס,גרסא

 יהירהקיל
 סכניניס מנסג כי קיומם 1Dhl . מסיגי מטסקג)ח

 :DPD גוה )ן ו5וסיפס . מ5י הוקיס ואיוחסר.קזותיס

 כמגסס כנמרו , מכיסן נעמיס קדם ט) דכריס כילני
 6מת כי 1סכ)) , )1ט6יו 5ת )1ט5 וקלון , חיעססמקלס

 : גזנו מס"ט ג) ו)עו)ט , %ע)סס'
 מנמל . וט' הוא בדין שאמרת טה כללוף

 ס6)ס כשרמח ממכר  דכר' קייםהמקך
 : וגו' יטגע מס יויע קיננו גמדכר גסיךסקל5יס
 15 קומר רונה . דעתו !תוסיף דעת לותתחדש
 ע) דכי r'b~ טיוסיף 6ו , 1כ) מב) nDT )וסחחמיט
Invsבטעכה שישיבהו מי ויפגע : הקושת . 
 : וכו' יפנע מס יוימ קיניו כקודמת ממגרכמקמר
  וקיטו מעגט געחק כקינו . וט' pnp'pוצריך
 ומ ושיר .  סריסיי רפסו  ליפסיפ 6מר מיסונרוכך
 6מד כ) n~SD כפ' סחורות ירכי יי  סיר מיכליי
 נמצרים ואם : וט' 'עמ71 )5 שהד כי 1כו7 ,ממס

 ונפיפ 1קר1כ קטה וסיועו . וט' נדעהמכימים
 וסכרתם מסהמכמוהס חורם גלכר מסכימיםמיוחס
 הדין ומן  ופי . סקזס מי קמח ע) טסמגו)ו)6

 סלפת  ססכפס  זו 6'1 ספח 3)י כי , וט'שנכפור
fbn6( יוס )עחקיס סיו רק מיס מתקימים סיו 
 onllr קכ)ח sp סרגו ודקי 6)6 , סוכרנו וגסועם
 וגגך , לנ1יי0 רכים 16 5נ)0 רזוי מיהין טסמעונמס
 וגמו , קכ)חנו מטמעת Sb )סור פ)מ0 ממייכי0ס0

 הנגדול סיין ומן צמרו נפרט 16 . נסמוךטקכ1ל
 סנר6ס ולכון  רפוי כי ן ולו' ימטליי  רויופ)יסס
 סיהס ר.ככמה0 טטכה ילעיס 6גו 5ין כקינושמנו
 (D?1 ססגימו 5יך חט6)0 , סץ)ח מן קכ)ח0מפני
 1שא1ל וענן י)כדו. גס 6טר כחטוכמ0'כטוו

 רג כימי רסס מעם גן 6סר ס0 ייגליוממכריס
 כלמרד סקכ)ס כמסר סר6כ"ד כןגר , ,,sff נלוןיסודותי

 סיס ,זל מכיח וס ועזן ננו, וטלו) ענן סיסכ,מ11גגו
 ר5ע )טיוח סטמיס מן סיימוסו )6 וגס )נלון )סמך )6 כן מפני טסו) סמן בו ומגירו גחמות, סיסוש"מ
 , סנכי5יס מפי סמכתיס )ן)ח מען יטרק) 5ת )מסיח ועמד טרפון הע)הס נוכו סס,חס סכיג6 ,מפני .נקח
 טמוע )כגחי דין כיח פי ע) ממרס וקן ונכסס , וס כסטר טסדרנו כמו , כטריפ O'"D מסי כסריסעריס
 ממיגים )תדנדנו המרצן 5מל כי , עומס )6 הוקיס מנכו וכך6 ת)מ'ד'ס ומעמיד ספלים והכר , הסופעי50)
 ולפר נפקפק עמך 6יס )כ יפ) 5) . חולקים ואלה מסכימים והחכמים : לע , ומ,קס ענן טעמדעד

ס)5
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 85 מג הכוזרי שלישי מאמךספר

 מסברתם דנים היו אם השפילו % יבחר אשר המקום מן דבריהםוהחסמים
 תשוגתם שישסיעוני יתן ומי . כן אינם ואלה , לקבלם היה הדין מןגרידא
 , כאדר אדר בעכור הרבנים אחרי הולכים אותם רואה ואני , הזה ההדשבשאלת

 'תדחקל
 יתרץ ומס % מכתינו כין נ"י מזויה המה!וקתס)6
 נהקדמח סרמנ,ס הנה כי , 11)חס ע) כוס)הס
 63 כי , ל יסך וכקמרתו יקוט מסם ירידךזרעים
 מפי המהכריס ג"ירוסיס סל0 גסוס ממסוקסגפ)ס
 לומן מלרוקח מ61פ )6 עמה ועד מ15 מהרי ,מט6
 , ההכמיס כין 6סי רכ ועד מסה מימות חמניתמן
 עיפ 6ת יוני5ו מכירו עין המו1י5 6ה7 סי6מרכדי

 ט5תר כמה on(npl כן גס מ61:ו 1)6 . !ההטמייכ כשי כומר 6)6 יינו סטנ' 1י6מר , כעין עיןט:ממר
 atlnb סהו6 5מ7 ס,5מר גזי , הזר עז טויהכ"כ
 , וכו' tnSlr 16 רמ1וי0 5ו הנ1סיc~a 0 5הרויחר
 וע)יסס , מסה מפ' otsJtpn חירוסיס סכנן קמרועד
 1טרעוחיס כסוחיה קמרו סחורה כ) קמרו וויילסוע)

 61'ן מק1ג,'ס ס"ס b~Db 5ג) , מס'נ'ויקד1ק'ה
 )הונע עב) , ))1 הנחנה ההורה מהכמת גסןמהרוקח
 והאסמכתות הסגרוה מ7רכ' כנרך ctnl~tbn 5)ופתנה

 16חס וכטהריה . כמקרך המ,1ת0 וסרמו'סוהרקוח
 סערן כמערכת וט ע) זה והו!ק'0 מע"נ'ס3נמר6
 , )הן 1ה17מס ס"'רוט'ס מ5)1 5הז ע) nvb1ומכ'6,ס
 לתוניס 'היו 5ו)' היר ען טר' הכחוב סימר מהכנון
 bS olb,)o סריות 5!1 וגו', enSlr 16 הכוסס15

והם
 נתטראוצר

 וגלגלי , לשיות גי% סדיוי0 גפסק' יד1פיס ג))'ס )פ יטגגי
 סדגליס גטיקרי וגן גפרורי, ס)גס וקיווי פלל קלמרו כמומי,
 אזר גסקרמסו סרמנ'ס גוס (יריך וגש מלאקת,6ין

 זג) גיעוסיסס אוזו 6)1 . חולקים ואלה : ע'(ינוס,
 המקום טן : גגסוגיס מגרסו גפי )סור1מ רתוח )ו ים6מז
 )מ(ספ וגי ממן יסה כי גחויס נקמר מנס ה'. יבחראשר
 5אי סמקוס Sh וע)יח וקמח וגו' )דין וין וגין )זס יסגין
 5סי סמפט 61) ס)ויס סגסמ0 6) וג"ח גו, תרסין ס'יגעל
ato1וטיפש סמ"פק זגג 6ח )ן וסגיוו ודרטח הסס ג'מ'ס 
 ס' 'גמר 6(ר ססו6 סמק1ס מן )ן 'ג'זו 5(ר סוגל ט'ע)
 סלף מ,') קג)ח ()()ח שנס . וגו' סרגי מן חסור )6וגו'
 נסיו ()6 5ומ,1 ותה1'ג'ס ג'רו(מס סגדו) גג,ר (קג)ונמס
 כטויס ט'" סחורם עושן סקר6'ס . כן אינם ואלה :ממוס
 : סקי6יס . שישמיעונ' : מגג) וח"ו) סנן onthסכורו

 חג,'ל ע) מלעיגים כקר6יס הנס . הזח החודשבשאלת
 ,f~g ניס , גי,יוו OnD סורג סטגור סור ממגון (קגטוגמז
 סמדט כ6) טומר משר ג6ומרס , סו6יס ע'ן מדחסק1גטין
 וגב) ומן 3כ) דוקו סר6יס ע'פ )קד( ס1ו1י סיס לגססנה
 ס)ינפ סחהדיוח מפוי 5)6 חוד( נקרץ י)6 ג5מרס ,מקוס

 , כ6 גפ' ס6גרג,6) ג'כ ,ס וגי ונגר , נמיד1טסוגר5'יסס
 נענין ודג)יסס 'ריסס מ161 )6 מס ס)5 ה;~,רי 6מי יסוגופי
 בעבור הרבבים אחר הולכים אותם רואה ואני :וט
 שם מעניין (6ין סרג,יס עם "ניס סס סוס . בארראדר

מני( מהל5'1ח )הס סגו7ע ען העש ע)יהס .סגסחבטמשי
Osb), (5 ר6יוו 5כ(עתה ועז מיסוטע סטק ג mnbon היו etnpl) ממסוקס 13 וקין סנה ככ) ה)ו)כ עס . 
S)bהקרגו (הרם, ע hin)o סי5 וכן , סמקו3) הטיר1( )וה ככחוכ onttbl (ויכריס דיני ע) ור5ייחס , מסיס ע 

a1D1המטה סדיוין ס0 חקק וגגר . קרי וי) וכו', ממון( otp)n , מקוכ)יס טירוס,ס סר5טת המקק כי וניתר 
 כך 1nbo כסותר "נ, , ממתוקת בו ph ו,ס , סכרת 73רך (eht~ln ותסטר ככחוכ רמו )סס ויס מטהמטי

'pl)pט,כרנו  כתו  פלייה ר5יוה וקין מסיני )מטה ס)כס נהם סנ6מר סדינים הס מסני סמוק . עלו )ונר 6ין , 
 סוכרנו, כמו מה)וקח נס ונסנו סס3ר6 מורך ססוני5ו הצינית tnt~co סמ)ק עטיו. מיק 5'ן כן כתו11ה

 יפ )דין ו6ס )קב) הסס 06 16מריס כך o1Dnl העיון, כטיסח:ס יקרס ו,ס , סרוב סי ע) כסס הדיןונטסק
 bb רכותינו דברי כ) כי טכחכ , למרחו 6מחח וסומרם נגס קכ)חו כר5ט הקוי הר6כ"ז גס . ע"כ , וכו'חסוכה
 ר6ס מס' וסיעתו יסינס ר6ט , ונזיק נדו) מכס מפי וסדיק נדו) מגס otS)lpn כלס והגתר6 המסנהמבמי
 מכם* סכן וב) יימרק מכתי 1)עו)ס , )כרכה כלס וכר מסגכי6יס טקכ)ו סנדקה כנסח שנסי , וסיעתופסיפס
 ו6ס . oltnS' מ"ג )עס1ח כ7' כ)ס ני.סגמח טחקנו המקנוח מן מון , מלכס לתרו ,IDp 6 דכר לטילורוכסנה
 הקהס 5חה 6ף , כ7גריהס pbten 5נ' )נך מלנמוח ככמה טנמ)קו מס' )הנר ת'נוח ר"מ כו סיס 6דס)"טך
 שנץס אטמע, גתו)7ושה, 6)6 מ11ס בעיקר )עו,ס רי) נחקקו וטס לץ, פי ע) תתרה סהו6 והודיעסו סיגיו6ח

 ולע nsa 06 נר מי)יקין %כ גמנקו )6 כו כי611 . )רכן כ, ממטו bsj מטני s(ofnl1 ע) ט6)וס 1)6מרטחיסס
 ועג , )" וסהריח.16 ערכית קנס )קרול חוכה 05 נמוקו 1)5 ; מד)יקין 6ין וכמה מד)יקין כמה נחקקו מסוע)
 6ו)ס . ל'כ , דכריסס )כ) וכן . גטמריח טמע 6ח קורין ומקימחי , כעריית טמע Ob קורין מקימחי גמ)קופס

 מוס רכים כמקומות דשחס מלוק ע) ממכר טיורס מה וכפי  הדינים כעיקרי qb קנס 6ין )ממ)וקחססקר6יס
 ,המקמר

 וע'"
 הטלכם טן דבריהם : ויחע1דדו יקומו כססכממס ומכמינו , t(tSb כממ)1קחס יגטיו ממס

 : )"ס סי' טיכ6ר וכמו ונו' ר.מקוס 6) וע"ח וגו' )מטסט 'דכר ממך 'blD כי נקמר טיליו . ה' יבחראשר
 מיחס ן מונס כי . ה,' דנים היו אםואפילו

 תופ"
 סמטטפ וע! יורוך 6טר התורס סי ע) קמרו מ1ד עקש

 )6 תעסה )ך יקמרו6סר
~1Dfi 

 )ך 15תריס t:'kh זה ע) כיקרו וככר , Sbnnl ימין ,ך ינידו 6טר הדיר מן
 הייתי נחמל וטס , )"ה סימן טטוכלה . הזה המדש בגואלת : 'מין שהShne 61 וע) טח5) ט"61 'מיןפ)
 הנס . הרבנים אחרי הולכים אותם רואה ואני : ,ס ע) npeDD חסוכה סקר"יס מיסירנירום

 ספספ )עסות כ5גיכ מ7ס "ח 'טמרו , Drfi בקכוס עססע ו6ת 'חסלן כחוב ט) חטועו קרכח 5סרסקר5יס
כמועדו
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 יידחקיל שכישימאמר נחמד%וצר88
 חק6 %מס ג' שפע פטר %יגס שיטיס %י, קא
 פפנרין ט5ט מוייס סם וין גסוס_, 6מר מום טו0 וו)תו6%
 גס,סייין וגפ'ט , מעגרע 6ט טוג נשן וכססנימ ג6יל!ק
 6י,ו וס ויגר . נ%ר י') 6דר 5)6 מטגרין ~Ph "ג(ניף

 , 11') ג6 פ' נפני)ת6 סוג6 וס ויסו מו') ווק נתורספשרס
 60גינ מודט 6ת טמור 6ומר טנחן ר' וגו' )גס סו6ל6ס1ן
 וסיעג'ס . 6יי שזס ו0 פעני 6מס )%יג ססמוןשצזס
 5יר 6)6 )עו)ס מוסיפין ו6ין , וו') גחג ק'ס תס)'גפ'ד
 1WPtW מס ומפ,י , סני ו6יר V~h1 6רל 6ורים ג'יש(ין
 ופן ג6ופו ספ0ת סיהיס גי' י6גיג שן משי וסנעדט
 ס%יג גומן וס שדט טיס6 , 60גיג שדט 6ת טמ1רמ;6מר
 )6 %) ט6מי סוס טסשדט 6ופרים ססס מ5מר וסוס .ש')
 שר6) קג)ו 1)6 גמיווטס ס)גנס ר6יית פ) ווק6 רק4מר
 וצום ט) וס ס,6 וס יחגן 61'ך , טיקר ג) סעיגוריסמסג1ן
 6וחו טומריס ניסן (מודם מוריס ט,מס וסס , נ5מרמסן
 "וט)פס סומן י') , ס6גיג שי" וסו6 סחמס )חז(י)קגעו
 סעות ג'6 יוס י'6 ה)גוס חד"י י'ג ע) סיחיס סממסטנת
 גפ' סר5ג'ט 1ג'ג . ס)נ,ס מו)ן מ(גון )פי מ)קיס ר'דועוד
 )ססתג) גידס קג)ס סיס 15מייס סקו6יס י') ססמו)קיס%

 מודט ג' וס 6ח וס מימיס'ס סגחוג.ס 61'ג . ס6ג'גגזגי
 )' טטססהתס

~DD1 
 שדט סיגוע 6סטר ו6י , ג,1דע )'6

 1ליך טג6מת י5מיו 051 . פויס גס1ס היימ )ר5ייחסממס
 מסן י'מ ס'סיס עד ",ם ה,זט סעג1ר יסיס 6ג) ססוס)עגר
 סמי1ג )יפחס ס)6 וס יחכן 61,ן . סמריס ס)גנס סור6סכעת
 )סגר רטות 51'ן , דוק5 סירח D"h1 טם ,יסן ר'ח)עסות
 גיוס t)whn 06 'זוע וסנס . ס6גיג שטן 06 זוק6 וקשס
 יודעיס' 5ין סקר6יס וסוס )עגר, 1רין ס5גינ ומסן6מד
 סחר6ס 6סטר וכ;ס , סמדטס ס%וס חי6ס מחי 6דרגסוף
 גחויס ססמ 'היס )6 61'ג 6ור ס) )' גיוס סמרטסס)ג,ס
 'וס טי חר"ס ט61 61פטר , ,סתטגי ס(וס ,ייגס 161ס6גיג
 גי , סיוס )טגר יוזעיס 6יך 61'כ . טגור ,ליך 6ין 161)'6
 מעגרין "6י1 , )ענר רטוח 6ע סוג סמידט ור6ס "ינר6מר
 סס סם"ס ס) סעיגוריס 1יוס , "סן ס61 גגר 011 6יי6)י

 געת פטגיין twa * גהן ט)6 סמעגיין 16 %6ס,פשל,יס
 גשן 5פי)ו נ;ון טסג) ור5י ייפשו (o)1ht  DP1 .סנוין
 6,)ס סיס סטנור ט"ודס )סי , סר6'ס ס' ע) Pa~mטסיו
 לסן ו'מ יסיס )eh 6 1צטסין סיו 1)6 יוס פ)טים 116ציט
 )' 6רר ויסיס %ר ח,דט יתפגו 06 וכסר6ו , סר6יסגסת
 פטגר,ן סיו )6 , סהשפס( )ו') ס6ניג גותן ספסמ יסיסיוס
Olc~חס"ו 1)6 , 6חז יוס ניסן ר'ס ויומין 6יר מטגרין יק 
 גס,סדרין )וגמ'ס 6יר ס) )' גיוס יסיס 6ם סיימ ר5ייחט)
 ~oht ק'ס מס)' גפ'י סרמג'ס וג'ג , )6דר( 1)סגריס "גזף

 סי,רי6'ס ונ6מח . גגמר6 וג6מוי 6זר מטגי,ן וז6ייע, סי6 י6ס , מפגיט 6ח'1 5צ גויסן גט'1 ניסן חשסתסיתס
 )ס0 חססו יט;יס ם) גפיגורי0 מגוגתס ססרני(81פני
 ס,יס גי'פ ופוסין , טנס פגוי גשד סיוס ,וסנין 1160פ;סג,1

 עיגוריס1
~OD 

 %והפ גמו , י'ע י'1 וזד י'6 ח' ו' ל
 "ס1ס ו6ומר נד'ס ג6 גפ' ס6גלג,5) נ'ג וגמ'סשסיס,
 סמיגוריס ושטין סלג;ים 6הל ג1ס וגלייס טסקר5יסונו'
 ע'פ סהדשס טקוגפים )סס ניי)ס היפס ו,ס , הווגי)סזר
 : סיוס פסגר,ן w)hn סמטגון גפי 5ותס וקוגטיןכימס גקי 6חרינו ערריס וגטיגוריס , סגיח גומ טוסגו גמ1?ר5יה

צם

 ס6טש מודס 6ת סנמל ר6ה פ' כחוכ כמססעכנןעדו
 ש ס%י6ך ס6ננ כמהפ ש 6)היך )ס' "סמועטית
 כשפ הפגיס 6ח ה0 נס יעגרו כן ע) , ומ'36היך
 ספשס , כ6כיכ פסמ , גומנס המועייס יכו315מען
 ומועייס מדסיס ימסבו וככן . כ5סיף וסוכומ ,כק)יר
 שש סעכור וע"י , היסר ס0ל ע) ככחוכ ס)כ;ס)ימוח
 טנמו ntbisn מתנל כי , סהמה סטח עס ה)גגהספח

 , ככמוכ סמווכריס ו6סיף קניר 6כיג i)Dfיממדטו
 טש )6 6מש . )36היס חט)ה נחפ )6 ו6חוככ)
 "מריס דכריס סס סיפ )ה5מין ע)יו הקכ)ה עד'6יס
 כ)0 , סטניס 6ח )עכר ר*י טכטכי)ן ה6כיכי)תי
 פ"ל )ר,רמנ"ס המורט קעוס נה)טח י כ6ונקגניס
 . והנתל6 י.מסנס מתקומומ 6חן )6מך סס )וקסו6סר
 כוס סקר6יס מסטע' 'ורו ל6ס פ' ריר6כ"עודכלי
 געגור כן נקר6 , ה6כיכ מויפ 6ח . כ5מרו)שקכ
 כי 5מרו והמכה'טיס , ממ)רי0 כ61הס 6כיכ גוסהיה
 הכ)יסס, ע) הח'טה' וכנר , 6כי3 כן6 "סמ נעסה)6
 על , וט' 63ג'כ מסתכ) הי0  ג"ן כי טיס "שנוגס

 מ11פ הע ה6כיכ שנ6 כ6סר ר6טת ועעס6מרו
 היחס 06 המיטיס, )סשר ימ) תטס כיהר6טון,
 ח0 , וס ע) גמופ )6 י"נ 16 מווס י"נ סעכרסטסס
ODDה6כיכ עס העחיש ,") קדמוגינו רק , ר6סון 
 הדכל וסו6 . ע"כ , 6תח דכריה0 וכי "מריסזכריס
 ל 6חן עחס 63מר. סרעס 6) נ6 ס' זנר%ר
 6) מסחכ)יס סיו המקדס כגיח פיטרb~th (6 ,כ))

 )גית 6ם כי )סס תסור הטנה עכור היה )6ה6כיג,
 ככחוכ מה6כיכ re 6מריס )זגריס מתתכ3 סהיסזין

 סץ ר"יס )ך 6חן הגה )6תר וסס ע"כ. ,גמסגה
 המ)ך ויוען דכחיכ נג"ל תייס טהתועדיסר,מקר6
 קכ)ס היחס ו6ס , ר,טני כמוזט טסמ )עטוחמוקיסו
 % המושס DD~1 כ6סר ר,6כיכ  )יגר )ר.סתכ)טזס

 6יךנ )דעח1 )6 ג%שס .עע
 עיני0 סהרי , 6)יסס )יכס ומס ר(רכניס 6מליר(קר6'0
 6נכי 51י0 הגיע. ה5נינ עח 05 יר16 ה)6)הס

 נליכיס ע)מו ה5גיכ כענין כ' הדעח גחמ)חסרו6ס
 גהטקשח ח)וי מסטסו טהרי , הלגניס ע3 )סמוךהס
 , המס נס ימיו ועגיהס , ו") תמכמינו מסוךרומסועח
 61ין , "aT1 כה סתוסי0ק h'o מעוכרח טנה .ו% פ"י השזט קיזו( נה)טח הרמגלס מיי הי611וככ3

 טמ טנס 6וחס ועוטי0 , 6דר 5)6 )ש)סמוסישין
 מוסיסיס מס ומפני טני. ו6דר ר6סק "דר6דריס
 כ6וש הססמ סיהיה כדי , ה6כיכ ומן מטמ , שמודט
 וס מודס סיהיה ה6כיכ חויס 6ח סמור טנ6מלותן,
 כ6 סטסמ ה,ה המודס הוס"ת 1)1)6 , ה6כיכגומן
 עג . הגסמיס 3'מות וסעמיס הממס כימיחסעמיס
 פ3 החקושחו ע) ססגה, 6ח מעכריס סימויספ)טס
 ויוזעץ ממטכי0 נ"ך כינן , ה6')ן טירוח ועןה6ניכ
 Of ומן 6מר 15 נניסן נפ, לסן חקוסח חהיס .06

 ומעכוץ סומכין וס סימן וע) , ה5ניכ נ,נה ה"0מ טיהיה כדי טמ 6דל ניסן 6וחו ויעטו הטנה 15חהתעכרין
 פירו0 )ממו ,bS ה61 6ס) עדיק bsb ה36'כ רג'ע )6 טעדיין כ"ד ר5ו 06 וכו . 6מר )סימן הוטסין:5ין
 ~ea טההשמס 61ע',פ , הטנה ob ותענל,ס Dtp 66('O פני ע3 סותשס הפסמ, כומן ))מומ סזרכןסהי)ן
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הלא
 נתמראוצר

 ט! מקפ'ס סך6יס . הירח בראיית להם מקשיםוהם
 סמו)יוה, ,fp ל"מ  יהמיווופוייו י'ש עגביו טק1גשססוגגיס
 געפ כרטס )'וט ק1דס ס61 גמ(גוו מק1געין (כ 'וםוסוס
 שין טמן , וע') קלס מא' סקס יים שמגיס וגמ'( .6מד
 סיום גו תהפגיס סאו ,ס סהטנ~ן fu שנעיט ומהדייןטס
 3ו סשגפין י"ס כסיס פעמים O'h1S , 6!6 ;יוקשואין

 וא , 6מר,1 16 גילם )1 קודם 16 הרסיס יום סו6 ,סגמסגון
Potnכמעוג סריס ונ6י;וח פ)6 ס61 גיוס סר6יס )5מי , 
 6'פ ")% טהקגישה מס פיפסס טשס ב61 ת6ח .עגי)
 סורקם )6 וסוס . )סטמיס 1hh 'וס גני' הרפס )יוםמגוון
 סל. מקמר , בר6'ס 6מר הקגיעה יסים 6ס הקרימם מן)סס
 יזו ע) )6 6ס הריה י"ס 6מר החרגון י1ס סיסים6פ(ר
 עוטים שנו כמוקרם מן הסו 6ת,ס . סרמג'ס וגמ'ט")6
 6מ1 גיוס מ16מרח טהריה וקפיר סח:גון טיפ חסריל"מ
O)G: יפי סייסיו* . בתשרי בתשעה צפור צום צמתם איך

1DbD'גייס יעטו )6 06 )הס ממ61 מקין כ6גינ יסמין עסיסך 5פר התקשות ידיעת נס , וו)תס וכמקווקוה וו' פ"1 ד 
  גפו5וע סעיגיהס פתתס )פ' הרכג'ס"ף להרי זה נעטר ס'3ט )הס היה רדוי ק על המסק, תן והסתדק רגג'ס 16לב

t יטיס ייגס . נלנרל~י3 1 D b ;  ,vsbnn ו)כ) נגריו )כ) הלניב ))ורך ~o)c עכור כענין  1Db גלילי י5הר "דר נעמר 
 , )עכר קריך 05 גויע יהיה וכו , )5גינ מתוך היותו תפנ' 6דר כמדט )עס1חו טהורג)נו מה והול . )מע"הסוכרנו
 י6 ניסן ומסנכוס , לכן קוזס עגינו נודע היה ט)6 מה , כלמור הייכן טירות זממו 1)6 ה"כיכ הניע )6 טעיייןטמתח
 וס כ) )כ)) וככר . נסכיעי חטר' 'כ6 ט)5 גמ61 6הר ניסן הוסטנו ו06 הסגה, )הןסי אקסון סו5 כי )עכר נכוןהיה
 תפג' נמ' 5י קמרו עד , וכו' 6דר מ7ס הו6 עמר טלס )מיס ט;6תר תבוס תעכרין 6ין ג"כ וטגס , מכח מדטהו6 סעסירי כמיס לנגמר עשרי סיה6 קריך ג"כ ועבה . )מדט כלמך הסכיעי כמוס טנ5מר ככיעי חסרי botnסנריך מפני וי") , ההזסיס תסבר יוהר 6זר aTn מעכריס למה וב"ח 11") השרים חט)וח נסדר ה6כודרה"ס סגחכ3מס
 גס מוכרמוח ריקוח הגס והן . ומי , )6 06 ס6גיג מטני )ענר קריך 06 טדע יסיס וט )36יכ סמוך הו6 776סמדס
 )מחייו חדס מה מהעכרת וס"ס מחענר ומיס Stbtn טומר ינמק ר' , גמכי)ח6 ל') סה~רונו מה מגגי , הקר6י160)
 'obDtn 6ין סנה 5ף כסוף 6)6 עכורו חוס"ח 5ין מיס מה , כטנס( ס)ס והזם גמזם ס)0 יוס %") שנוייה מנס6ף

 הפנס 5ח מעברין סטין מקמן למועדה ה51ח ~opn 6ח וטכרחס דרסו ועוד . ע"כ 6דר, הדס והו6 , כסוף 6ן6עגורה
bshויהורס טמרו טמרי כי כהר ט' )סר5כ"ע כחוב נת51 משר )וקטו 6דס )כ ועדיין . ע"כ , )מועך תסמוך כטרק 

 . דכר הסס 1כדכריס ה,דוקיס כטפי טויו 6ת הסב , דכריו והגמיס הטמט כמטגון מוניס היו יטרף) כי 6מרהפרסי
 נסוקס הזסיס ממסר המהסריס כקמו ?P , כ)) סגה ))נוה 6ין כי דע , הכנגה מנח ע3 טהזח המהריסוסנ7וקיס
 שטס 3"ך היה 'OStDS כי 'Yrn העתיקו כן ע) . הממה יסנוה q.oy יסופו :utnunt %ננה הס מדטינו ק % ,שכה מרטי מימ"ח )מיס קרוכ נמלק סיהיה )ממס מסטר כקמו והמהטגיס חדט )התה 5ין כלסר , י"כ ומקוס הממה)סגת
 ייוע הממנור ומון , ס)כנס ר5ייח ע"פ מוט גכ) שלעיס טהיו לע"פ מסיני, )תפה הנכס תמוור ככנ עכוריסו'

 orn מקנס והקר6יס , סממה )סגת כוסותו מגה מקנס ה61 הפרסי מיהודה מג51ר נר6ס . fp , ר~מו)1חממכתח
 ע) סס דכרו ונהו . ה5!ס ההפכית סגי גין המקקן מעכור סוד ע) כהחרכנו נתוך אגמנו , ס)כנס )סגתהנתדחס
 הסוס סוג  מכסס כ' , היו שסר ומועף וקין ומוס מקור הימים פוג VD סנה , יפיס . ו% (tP)1b חהיסימית

 סר טס טס . ע"כ , תטונרח ו6ס ),כנה oh )ממס 06 חמימה סנה SD )קכ)ה נריכיס 6נהנו והנה .למגויס
 בהסגת סרכניס 6הר נתטכיס ה1דוקיס Phn וה תכ) וסחכ5ר . כינחיס שמכריע וס )שמח זה 6חסקנווח
 טכה3 הר5נ'ענ דגרי כ"כ יורו וכגס . הגה עד וכרגו 5טר מב) חמש )5 הנסס ו3ס , onno ,ספח הלצגהטנ4(
 דרך הי6 , ה)כגה הדסי חמיך ומדטיוו סממם מנוח המהנור גכ) מנוחינו כ)) סוכ כי טרעהbs (5 ) )ט'63ורך
 ולמנגס (olntb מגוכחמ סכ6 והנה . כה מקק )קר"יס 51ין כקכ,חו הב"י גס הדריכנו 6טר ,;ו, מיומיתאמרה
 כרכסה( מגר ס) מפעמו זה ען )הסיג נחהכמה הכה . הקז נעכור ר.רכגיס קמרי )כח0 'יטגו )6 כ' ,סר6סון
hpN11 כמוח כחוח הס ורגם , וכו' מהם "מד כ) סגרת כסי סחורות ירכו סכרהס כתי כקר6יס כי , )6מר 
 סמרר דגרי 5)5 )גו pb וקנו . הרום סתם ימיה 5סר 6) ככס קומר ואס ככה תותר וס מכלה n(wbס)

 לפי המנס כי , סקדס כמו הרכניס דרך דהרי העגור כחנלן ההו)כיס סקר6יס ננד מגממתו ערךמשרך
 : וגו' ה6גיכ מדפ 5ח סמור ג6מרו 5וחס הטמן הגחול טסט )מן מנד עגינה or ה))1 הכהיה רובהורקה
 )וזנסס טכיון יהיה היה הזעת כר6סיח ר1מ' ע) סערה . וט' והשרי ירח בראיית להם נוקשיםודעם

שירע

 יהורהקול
fnhגס"1 החטטה עמר ממטגיריים מטי ה6כינ סיהיס כוי תענרין ק סלי ממסן rotJ~ סיסיו וגדי 

 5רטת ס)ס וע) . ה5כיכ ומן כ) כזרך טממ,סמפילות
 מילדן עכר וע) יחוזה 6לן ע) , כ6נינ סומ:יססיו
 מ6פ 6רנוח כסחי ה6כ'3 הניע ו6ס , ר.ג)')לע)

 6ין בציפ !6 ת6פהלמח
 מעכליי
 Dnb1 הניע ו6ס ,

 נמחו )6 עדיין 06 , מעכרין געלית רגיע bs1מהן
 עתעכרי0 העיקל להן ה7גליס הו ו5)ו . הפיקפילוח
 דקריך טס גיס . המתה פגי הסיס טיסיו כדיכסכיך
 51)1 הנולך מפנ' 3ס3י)ן מעכרין כ"ך מסיושמריס
 )י7יעח תחימסיס 6)ס ט) )היום וסנה . Y'D , וט'מן
 ומכסס , ויסעו ימנו הקר5י0 נס פיו סע) ה5כיגמדט
 חקוי btot המסטן, עק ההקילוח ענין blD הנרפהרפי

 ו") קימוצינו עם נדירי וקר6והו סריס מסרוסו33י6ור
 ostP יסוך כעט כחג כטניהס bSn 0כמ0 מקנח5סל
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 יהיתקול שלישימשמר נחמדשתו88
 קסם סוקסת ם)5 ומס . סר6יס )סי חטיעי סו6 מטיווחקפי
 )פי , חמן ;0מ ט) ג:ג'עי o1))th 1,6 5'ך מועייסישעי
 ~Prlu ונמו , lw(ot ימים נ' גט;יית )חקן %:ר סחיןסוס
 !5!01 , ימים :מזה וס"מ עוגיה ימים טסי יסרק, גרוג*6מח
 סר6ס!ניס !נחגו , 6"1 י!ס וק %5,ו עוסית סדיןגיוסג'ט
 hDtctt יום תגער PDD1fI ,רין טיוסג'פ מטני :ה61סטעס

~ltlaa
 ,ויגיס u~e גן 061 , האגויס )וסח ג6גי)ס 6סוז
 וסוגר )קג,ס, !מט"ו , ר,ופיס ויפוח וסם ימיס :מיסחט,וח
 , נמטרג6 רג6 '!מ6 למחר מה 6מר גגר6 ס5' 6ח'%!יח5 דגפ!רי ~hm כו)6 גחענ,ח6 יחיג ,ממן רג ג'6( )יףגריס
 ושי ימיס "וי והתעלות סח,קיק,י ידן 6) מס סל','ו') פ'רמ" למריחו, חס6 ד0 )'0 5מר וגו' 5ח מהכן )'ס6פר
 גיגיתם יסור ;הקירס מוייס ;5י,ס טסקר6יס וגמ"ח .)חוח
 , 5מ!ר ם' הי5ג'ע מוגרי גור06 יוהג'פ ימים םמטכסיס
 רק מחטניס סיין ho(1 "גומניס הקראקס ע) ט5!מריס1"ף
 סרג גן גס וגמ'ס , ח!רתס ם,:חוה מדגר קרוג , 5חדשם

 יופלג a'ntD ט5,מ,ו ע"מ 16מריס מס 1);ן , יסוז0 קו)*עי
גטקעס

 S~b )1 כ6 . 6)1 6)6 תמותח )י 6'ן ימנן ס)36ק

D~bnר3ן( Sb'Sn) ימל% מניותי ירשיע ימי 
 ע)יסס ססוסר OD כסי , העכור כחוכןהמסורסמיס

 ר6ינוסו ef)n t1Db1 כ6ו כקטל , א"כ לקהכמסגת
 סר6ו0ו לר") , ל"ג וקכ)ן נראה )6 עגולו  %)')13פי1
 )6 (sbtin ורכן ר6, )י) ר6והו 6% טכסיס)י)

 ל )י) נלאה סהירמ 1nvo pnbD מטניה6תעס
 3)י) ונסחר sn~o 6) וטכ קמול ;רתע ק.ואחל
 כעת כשטייחו טר,עיזו נעדה הקלגס S)rb ,מ6

 ח)סס טת6 הטרי גוייס ר6והו ס)6 ותההר5'ס
 דוסון ר' 6מר . הרגיט0 1)6 ערס) כמהו 16ר6ותס
 הלטס ע) תעיויס היאך סס סקר 1vp השכינסכן

 רישש  יהיסע ר' SUb . טניה 3ין כריסה  וכממרסילרס
 ~VSP גוזרני (SbtSn ר3ן 4 פלח  דוריך. %ס5ני

 )העת טפל 3יוסכ"ש  יבפפיהיך בפיל שלליספבוי

 5לפ  ס;6מרצןט1נשגךג%עסוי,
 יומק כין , 6חס חקרנו "סר ידפ ~thlp ס'פיפוי
 6מר )דון 6;1 כניס 06 6") ר,לכי;ס, כן bD11רכי
 ויעל טומר , עכסיו ועד מסה מימות מעתד וגדדד

 sp 6מר כידינו IPtnno העכור plnD זעח0 קטי היונף ר.תחמיד הקוקו) תנד ע)י;ו כהקסוחס סקרקסחס
  ט%ל סמרור פמס13ן עיריי טהוסרס נמס עינית נחי כי tnenh כן ע) . 11t~DID כקכיעוח ונכוץ ;61סיו
 )הס נודע 06 , )1,6) סיסיו נ'ו0 תדין ס'טט כד' ת"נ המיס קיזום כה,' הרמכ"ס כחב וSDI 0 .י"א מ"מ b(St ע) וכו' 'ונ5'0 ט)והיס הע מד0'0 מסה ע) דרה p~D טטנ'גו וגמו bUi: טוס ספגהי6ט  כקטע ירייה קטי י4ס ולפיק- , ק- 5מר חהיס סירה nttbx רפה טעמים יקרה יהגה , לששמסר
 קרע )"6 רוס קים )' 'ו0 פהניס )הס פרע )6 061 , כהי קנט כעס לוחו מהניס )' יוס 3"ןשקזזו
 סכחכ וכמו , כי) הרפה sb מנוה תאן ס)סיס כיוס ממתרוח 3p? המטפן ס' ע) והמנו . ע"כ ,1ט'

  פתפ3ימ פקיו וי  פפפ3ין .פ  ע קוכע'ס סנהדרין ס0  60'ן  וכופן 11"ל, ס' פ' ר5פ יפרפ ק'יוס כב'הרתכ"ס
 אין פיוס.ט

~'ppr) 
 4 ק!יס 16 הראיה יוס bto וה ממלכון בו סקוגעיס יוס מסיה לעמים 6)6 , )ראיה

 . ע"כ , יטר6) 6רן )מערב טפן וכברקוח , הוbS~ 6 , כיוס הרסיס )6מר סיסיה orl , כיס קמליו 6וגיוס
 ומנס , )הר15ח הירמ כהשמר 6מד יוס סקכיעוח מהקדמת עטינו )הקמוח מק!ס הקר5י0 ית161 כןוע)
 דין נמסר )ס0 6סר ג6ש סתוכיס ס0 כהיו ר,ר6'ה עןי ע"ס סקוכעיס 00 3"ד h(h ק!כעה ר,ר6יססיין הגיפ 1)6 יזש 6,1 . עגילי גתקוס חטיעי יהיה כי S1QD1 מוקדם 16,נו הגבור ם,וס ~DnD )"יימפך
 הונך הו6 הנפוח '0 כי כבמרוסס טעמזו prol('o המכמ'ס ורפו , הסת'כה טכסיס עד גנךע"מ רסוסת כומן הניס ועכור ור.תועדיס החךסיס רפסי DIJp דין ריס סנררנו זה וכפי , 11") ט"ו  ס0פכתב סךק- פי פל פרם  ופיך פספיכפ ויפיל יקמר , ט'וז 1' פ5פר  פולם 'VID יפל סיכר לפו , יפסייי ל3ל1ס

~DIDI 
 ופק

 ע) כ)0 )הסייס כן )סי היה bS1 , קדמה 3קנו' ומהסורים ון)'0 סו)כ'0 ויסרק) וכו' מחד,ד)חזהמכמה
 %ס על כלת  פליסמ ויסכיפו יכו' ילס שריל מבפי rb  ליס 11DD וכו',  53רן  סמיך 3י'ר יפער  יל%סרביה
 והמועדיס מוסים רפטי וכקכיעח המניס )עדור והתקיפ );ו ויסדו , i'su, גסחייעו הממיס מן , ונטמר)טוה
 יפסופ קולס כיסס סק- וא'. ירש פפס  וירין  כפסיד  1plfin~l היכין  יתבכין Dap  ילמ  יסרבלפענוח
 )10ונ . תסיק ריר6יס פי ע) סקכוע tPV ויכס) סמיך כעד 1bP ס,6 העוטת כסינרמו גי מ0נכי6יסהירס
 מכריחת המגוייס י"ס ט) ר.מהו!ר!ח כב) הטניס עכור )נהוג ג)ומר , tnbo שחוקן ההסכון עיט.ו)עסוח
 הטסם b , 6(1('f ציתי יוי.כ"ם ו)6 , 6דק נימי ר"מ )קיוע ום)6 , )ע"ס 6דו"פ נו"מ מזל ע) ;והנהעורס
 , )דק מורס D'(b עד nDD )סור 61'ן , ס'נ' תער כצ'לו אוחו וקכ)ו יסרה בג) זה ונחפסס . ת"וגימ'

 פפו ,מן וככל פנקס בכל טלטלם פיוסכ"י לוון ינמומ, סכי etb  שפיס היי לזן קורס  ילפולמ מר"ממין נהורס, ככחוג כמכד snb יוס והסכות וענרח סטטמ מועד )עלוס entnuh כמנ"נ י: עט 6ק 3ניוהמרש
 וז"ל. ס' פרדי פל יפזר ס' סרי3"ע  פכחה כמה ש גב)) 5חריס יכזנויכ ע:. %3רו %מי  יפ44ש
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 89 מה לנכדיי שלישי מאמרספר

 שם או כשיעברו תשרי או א~ל החוש החדש אם יודעים אינם והם , יבושוחלא
הוא

 נחמדאוצר יהודהקול
 "מסם ג)מס חגטס ס)6 . יבושו הלא : )שחיי גטקעס , כנסוח העכור ע) סנסתוך )נו העתיקו סמ,"3הכ33
 אם יולע'ם אינם וחם : 6מי גיוס ס)יפ מזקיקים נסס 6מל דגר לנטוח זוג) bst נכייס kD' קכ)עזבן
 ססו~יס ד') . כשיעברו השיי או אלול ההואהחוש המגוך ספר נע3 כתב 6סר nbr1 . ומב , ממי1'ל
 מזן סכור סחוס ,ריגס מחי יעח מס' Ot11~D גסיימנג'ס ו6ס וו"), המזפ קי7וס מנוח ע) "רעה Sb כ"1ל

Sbnnob ו ט6'ן פיוס עוטים 6;1 היפך כן(( own סט פזז 6)1) מפט גטיגיפ סס,ס סיגיו 06 סוס 1סין( 
 6סספק -י- -,; ין , -.1 --: יג8יוי,ח

 גזי
 ,ס וסרי ס)0ס סעגיר סיס

 סמן"
 פקודם" מס ונמ61 , חטד' סו6 יכנר וזיוו גי'ן ט)6טמ6 רכ' סי כנו י , ה סר נוכסו סכן וב ,טמוכיס לו 6)1),

ג.'ס חיטיס קירס הל6 העכור, מטגון )נו כתקןהמכס
 סיג t(,D'S זו קוסים 61ח . ע"כ , רסוס סומכיס 6נו וט וע) , דיהו b5'D ער )כ6 העחיייס טניסועכר

 מסל מסכיננו )ט' )ניסן הסמוך 776 כ) טהרי , יכרח ה61 טנס , כטסת ממן )ענין כ"כ )עסותההקר6יס
 פ3 כטכיעי הממן עין כי , מוסנוח0 ככ) יטרף) 3כ) nSScr' הטיסתם סוכר )ומר ים , ר,ר6וי ע) "מדיום השעי קדימה מנד פסם ט) כטכיעי ממן otb,h ונמ)6פ )החיסמה יכונה הרטיה היהל סס 1נ0 ,3ע,3ס
 )טמונס יגס )טכעה מקק נחוו בו 6סל נקות ט) סני פוץ כיוס המ1לנ)יס מירוי)יס הרמוקיס יכף) )6טסם
 6ין כענינו גב)) יפרץ) כ) הרי כסכן 6מד יוס המקומ1ח ככ) )היותו כבר ,וט 6ך , כריתחן מידיונפתרו
 מונס רק המה יטר6) נקרן )6 6וזותס SD מהספור ~eo סהקר6,ס וגרס , סימטוכו מה וסי מתפיסהסנקי
 סני היו"ר מפגי כססם ממן ע) תמס נךכריהס סיס )6 וכמקס , 6נ)ס המונים OD היחל יחפיסהס ,03

 ע) סיוס פוך קוגעיס והנס , התועדיס גקניפוח הקר6'ס מגחיכות סחן 15ני )קמט ונכר . כמטטפססגסוג
 טכוונס )הימין ים יטרו. ,ס דגר תגדו)יהס 5מך סטר ע) כח,כ ונמד מקומו. ע) 6'ק 5,ס הרייס.פי

 המרמכ כפי המרקס קטת ס;סחנה הירמ ר6ייח כענין סמטכטיס מס 151)ס , הרפיה סי ע) סמ7ס )ק7סהחורה
 "מנס . הלנר יהיה 6יה עכיס 'קרו 06 גס , 'ר6ס )6 6חר וגתקוס 6מ7 כמקוס ויר"ם הטוה מקו)1ד
 ע3 תקךסי0 היו וכמריס )מקומות ממקומם וננו גכי6יס )הס טהיו כומן יטלל) כי כיגע n~po טנוימפגי
 כי , )ממר ותסס , הטס מקזטיס יהיו טמהס )הופ ולין , הקטת )טרי מסטו ו)6 סמקוס גסי סרניהחי
 משח וס"ט טעות וסחי טעה הנטיה מרמכ כפי )מקוס מקוס כין יט , כרח מיינו טהממ)) טבח מנותהגה

 כופן סיס כך כותנני טה61 כ"' , הענים מניעת מפני ו6ו)0 . נירת הזין הוolpno , 6 כ"י חקיהוהמנוה
 כרכל כס )החנסנ ממורס סכפירס מדפה ז6ח כי , ססקרככ סי ע) עוטיס היו טניס כ, וע) ,המקטה
 , מנוח כמסר לכיירנו כמוסמסוטק

 טכחכ קמור ט' )הר6כ"ע ומ61חי . ע"כ , כידינו fn(b מה ע) היין סו"
 סיס התקד ע) 06 נער"1 כסב כי , מדמיות נעכור יועי)ס OD יגיס סני יוהכ"פ והמתעגם ה' מועזיע3
 )ר.ס יקרה וכן , למרח סנה כעכול טנחע מסכון לנמנו נע1וח )מה וכי )קכיעות;ו, נטמרה טיחעפרצי
 pbQn )ג6מ ימיס טני )ההענוה נוהניס וסיס נקמרו היכריס הקו הקראט סע) ונרצה . ע"כ , הר6יסעס

 קוטייתס ותהיה , נערץ 3מ7ס כהסעה נפס1תיכס 6ת OP'1DI הכה1כ שמר כתה נחנן 161)י , )עטיריחטיעי
 , המועדות מפני הסרי וע) כררם כקטר ר'ו: מטני כethilt (1(6 סהס)ומיס 7ר"ה p"e הסויגו חס מ,7צינו
 )רגיע סיע1)יס מקוס עז והו)גיס התמרח קוס olb1P הט)1מיס )הסרי כאן סק7סוהו )6מר כי רס"'ופי'
 יסים והים , ומכוח כיוהכ"פ ג1ק"ס )כס 'hSn ho כדי )16 ו6ס )6)31 כיד עכרו ob ומ1דיעיס החגעד

 י1ולצ surn O'DDb הקוני )פי כי , יוסג'ש ק,דס b(ont )הניע הט)והי0 יוכנו ס)6 הרמ1קיס ע)נמנומם
 כי ין כחינח הרקע טכוסי מטס "ומריס וטמעתי . ייפו )6 וסם המויט 6ח גצי מעכרו כסגודמןנחטיעי
 ה6וכ3 כ) מז") למרו זה וסע) , וגרתי 6טר כחוב ט) פשכו מכס )כד כחטיעי )התענות הקר6יסמגריו
 מהעסיס שינס היגס ממס o(D'bin ע) )י הוגד כמונד סיב ועט , ועמירי ליעי tS'b) o)pnr1בנטיעי
 החורות ירכ, סכרתם כפי כי , OfiD ועד מ16 חורחס טנטחנית הו6 קרוב 5פסר ה)6 , )כד 6מי יוסשלחי
 כר! כי , הכטח הכלמס נפקס )נשף )הס ורפוי , מכמינו )טעמי הכינו רטת הקר6יס והנה . טקססכמו

 גסוני6ס 'טסו )6 ה6ס ר"3 . וכו' ,Q'v~l אינם והם יבושו הלא 11Db וטו . גה1כה גטנו תימה)"גיהס
 מכמיפ היסרח )1)6 ג6מח חסרי מוט הnr'h 61 יורעיס אינס עומס הקרקס והש הגסינו ע) ,1זנה
 גטיעכרו והנה . קיר געיריס ינטטו הס רק nhr )דעת תעומס המכלה )הס 6ין כי , )ען)יס )הס היהה6טר
 !דש ODIt ממכממ )6 , עקכוחיהס 6מר כוה )ממטך כמוהגס הגמידו, יורוס 5טר החורה סי ע, ~6o)rח
 6)ע מדם הו6 ה6ס ר1כניס נגז ת)ונחס היהה וסעפו ממנו כעסיר' הנוס כו סיקרה ההום ההדסויכינו
 הו6 הרי , עכרה כטפר )התעכר רשיה h'no הסנה ~'Ofi וכהביס שמה ט6ס כוה והגנה , 1ג1' הסרי16

 היחס )oht 6 . גהטרי כחטעס כסור 1וס נמחט 6יך כשמרו כ7כריהס שיו כוונו ויסה , כקמחהסרי
 ממפ בעטיי 4) כשר 011 טרnloo '16 1ה61 , עסו תרעומהס טורקה הה61 המוס ;מנ6 )התעכרלטיה
 טס כמחס 6יך "מרס מע) נסקר ודכר0 , המעוכרת ההיק הסנה ו,טכון )סי ")1) רק הטו' בננוג6מור,

ישר
--- - . - - - - - --
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 הכודי שליתר מאמרמפרפ9
 ומה המובעים אנחט אוסרים היו והלא מעברין, כשאינן טרחשון או תשריהוא

 או בתעץעי בשביעי( )ל" התצומו , מהם ונלמוד בעקבותיהם הולכים שאנולמי
 אמר : לחדשבעשור

 נחמראוצר
 או תשלי הש אם או : סמועד'0 וגג) סכ"!ר%ס

 (מ5 שוס מעברין ג(5.ן וגן . מטגריס (p'hr~ .נורחשוון
 כ!6 :מ6 )דסתס משטוון :ה61 ותם , סגור ני.נססי6
 מסוס ר6( גו ויקגפו גמרמ(1ון געירה :י11מ1 1גיין ,9(י'
 משנקריס מס ד~ק6 סר"יס פ'פ (מקי(יס (מקמר ,ולכוח
 סירם :ירפוס גמ(גס גדין ס)6 (יעגרו 15 , כאסגרגור
 עגול ושיגס יו0 מסירך וסתק1פס ילון 5דר () )'גיוס
 שיגם סם,ס סיסס 1)6 )'6 יום טן סייח ר15 )6 וטוסהר
 וגמגם 6' גיוס לנגוס 1571 יסגרו )6 5ס )כיסן וגן ,שגוי
 פסס מקין , נידם ;גון סעג1ריס (סדר יימען ו6ס .כמטקס
 (;זח 'מזו 5(ר סר3ויס מן שסוד 1ס )קש ס)6 , 1ססיני

 סמ(נון סוד ע'פ סיגוריס סנטם (,י0 י'ע נממזרסעגוייס
 וכא'( , ריס טלין ג,מן (CnD (גן מסיי גידינוסמקתן)
Phn1(5ל חוק) ר3יוי etllh1 , מסז' גפ'ס סרמג'ס יגן 
 סעטריס מדוי נסס מנין גקג)ס מלהימס 'o)thn ופצ"ר ,קרס
 גסיג1ר )הס סיס 6חר זין סר6'ס גנתן ס)6 וט, דוךפ)

 גוזלי 5מ'1 15 גניסן געת ניסו תקופח סיחם וגשר ,ס(ניס
 יסחוספח , ומני מפס ח1כפח (י( במהודר מן (,יםסט,ס (מיי , גן 5י;1 סיוע ממפגין (6;1 החוננן צפי , מעגריןסט
 ושרשף , ננ') מאריס ר'ד :עות ג'" י1ס י' סו6 6החפסוס
 5ין ועדיין , טס מטע יוחץ סלי שניה ס:וה מני nDDtnשי
 1tmno, (גי גשר וקן סטיכית סקס פד עגור פוייסיעלגו
 והלא : גנ,גל ר.עיגוריס גיזר "בליע גע'ג וגרטיסוסט
 אנחנו : )שמס סם 1Dhtg, י5וי ג)ומר . וגו' אומריםדהו

 סע1גפ )6דס מ() hw . טהגלילא נפחד 01חחפונעים

 יהודהקול
 "מי, )6)1) 6)6 צנו כי , כחסרי oPcn3טשו
 )היש ווסתי )ש"ס ח"וח bS תחרי קרי"ח כיוא

 )6 06 והגס . 3ח1גו )היגח כטור )ו0 טמ)סט3יעי
 )התעכר רצויה btOO הפ)ס קטס

 נם)"
 הסכיני כהדס

 קרי6ס ר16יה היתה ואיו "חך הדק 3גךימוקדם
 מסכון )פי SOh היותו ע) 5סכימי0 ס0 וכגר ,חסרי
 )עטך וכן . 'תכן )6 הקף וה , המעוגלת ר.סי6הסגה
 הגר* מכתינו, כמרקת לל נהמפכס D'~)PDכשייגס
 הקר6יס כוונו י"ס , כה1ר"הס מסוסה הסגה06

 כמסו )סחעגר רפויה סיחה ו6ס , הטרי מזםנ,כרון
 ?1b1 כי , הו6 )6 ויקמרו btooכקדח

 מןפ מקר"
 כמנס היחה tStb 6מנ0 כי מרחטון, )הזםחסרי
 מיוחל הסייעי ההיה נמנם , )התעכר ר6ויסההיק
 למדוקר, חטרי  ירילס פתה וקטיו "הד הוטדגיי
 סקנס הסנון כסי מרחסון היוחו ע) מסכימים הסוהע

 יהבן. )6 מקוף וט נס , o55b 16 הקגועסהסט1עה
 נמסכים כעורים הס רק olb כב) הכין יךש )6והמה
 עוד 1ebl סיין. הס ה)6 מז") מפי כי טקמ"מל
 מוסב טיסים מעגריס p'b~ll כסיעגרו טמרו)טרפ

O'b1pb6מל נכח )כ"ש אמס מ7עח )עסות נכיס 
 ~ין IDe )עכר כפיס היו obn נכה והפנה ,הרסיס
 3מעטיספ onpv )ממרון rb הוה , פלנריתהרכגיס
 6סר ")ין הלמוג ההוט ההיס 3יזיעח ננוכיסחיו

 הקר6יס חפיסת תטו) ועגיו )חסרי הר3ניס,מויק1סוגמט)ס
 סקר6יפ דרך כטי Oh( ה61 06 16 , ההיל הסגה מעכרים הלחי ot)s~n מסח כסי תטל' הוobn 6 ,כקמור
 היוחס כמקוס טסועס סססנה )נכר כ5ו 06 וכן . גהסכ) 1)6 כדעת )6 מסכרחס ססנס 6ח מע3רי0חסיו

 עמו עופימ הס "סל ")יו הרמוז המיס גידיעח יסחככו כי Sffln סע1חס סו6 נהט1ך , הרכניSih 0פשגרח
 והרקוקות מטך קר"יס ט) 7רכס כטי מרהסון הוob 6 "1 , הרכניס סמסכ1הו כמו הסרי הו6 ה06 ,מ03מה
 כ6הח כעגור, 3הק1ן הירך )נמ1הס )טניהס ההלך הר3ניס שן עמוד ימים ט6ס , יכפו כמה ייעו )66טר
 "יגנס שוכו לניוח ר,כ",ר נוס סח) עגמו ההזם יזיעח 06 והנה . מקרט קר6 וסכה הזס ויכסףיכערו
 היו והלא "מר כן ע) . ~ו0 יגמרוהו יום "'ץ: ע) )הסינס )גס יתפס "יך , מכמינו מהור"ח רק6מס

 כמוס) מוס ונכ)מיס 13סיס היו 6י)ו רקן . וכו' מהבלילה נפתר ופה המובעים אנחתועמרים
 ומג'נט יסo~tsP 6 מט) זה והנס כגס. )ומר )הס פיס סר16י ענינו "1 וגו'. ollmb היו מכס,וביסס
 סיכ3יד )ו !67נ הע3יעה 737 "ח מיטוס עד 16)ח )מדרנח טהגיע לנהר הפוכע מן מסקו ,קוה , )ומידות
 המרש , וט ה61 פקס (OD ר6ס . ינ6) מ)גוטיו וכ) ענמו "ה י3)1) לגוס תי0 כמומר טס כי , עיפ עבעליו
 מעכסת ר,כ)י)ה "ין )כ)י)ה רצי היזהו OD כ' , פנה )6 העינך 61) כפס) )3ו סח 6טר עג )ו )6אגס
 ההחוק ויונמה . ו)כ)וכס הגגךי0 עגוף 6) )6 רע, מיף )הניקה )מוס רצוי ועריס מו3) ה61 )סם כי3ו,
 "סתם ע) כמט)יגיס כי 1 כמרכל )מ!ח )קההגו 3מנריס קכריס 6'ן המכי' מסוק SD העקדה כע) וכרסוס
 יקכרוס ק"')ו מוחס "מרי הקכורה מ"ימח המלן'ס הטה"יס מן הסכתנו טמ6 , 6") עגיו וכמה)ונ,י0מסה
 אהל קומנו יקגרו D("e כי , כמליס כגי סס נהיה )6 ומקריס נהרג 16 נמוח ט6ס סיזעח לסי ,גמייס
 נ6ס מדיגה b'Ol . ע"כ וט', קודר וקין מתיל בנלים ס0 כזפ טנגו) גדי כמ37ר )מוח )קמחנו )זה ,סקרן
 המפג ת"ל ה)עח 61מרי . כטדע ההיוד כה טכהס , "ין המלגי , טו))וח מ"ח הטחי גה )הקןומשדה
 הגט וקמר עומס ע) ההו6 המס) )יט6 )הס היה כ' וזה . וכו' גרע לא אנחנו כשרו הנמס) תנץר.רמינ
 , בעקבותיהם הולכים שאנו למי (nhrp )נפינה נמוס ופיך , וכ" הסרי המוט 06 ניע פ)6 ג9!נעיספגמנו

וס0
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 81 מןהבנזרי שלישיטאמךמפר

 יבחר אשר המקום מן או מסיני למשה בהלכה קשורה תורתנו החבר אמרלכש
 ושוטרים שופפים כמעמד מירושלים, ה' ודבר תורה תצא מציון כי ,ה'

 כמו , ודור דור בבל המטונה מהשופם שנשמע טצווים ואנחנו , ומנהדריםוכהנים
 אשר התורה פי על ועשית אסרו לו וסמך , וגו' יהיה אשר השופט אל אושאטר
 יעשה אשר והאיש , הדבר טן רמזרו לא ,יורוך

 ומת הכהן אל שמוע לכלתי בודוי
 הרע ובערת באמרו , שבעבירות לגדולה והשופט הכהן המרות השוה , ההואהאיש
 והסנהדרין מהעבודה נשאר שהסדר בעור , וייראו ישמעו העם וכל לו וסמךמקרבך
 בין , ספק בלי האלהי הענין בהם וידבק הסדר ישלם בהם אשר הכתותושאר

בנבואה
 'הודהקול

 , )נוס רבי הדס orth מרס סג)מ1ד הרכסיהוכס
1Dbi1ontih וכו' )ה' רנון ויגס ,1ס הקרנו כפס . 
 הרגנים עקב כמס י,פונו יגורו 5סר הקר5יסננגן
 ויסותו הצח כהטיסה מן )מו טמע 5ון ע) ,יחמורו
 עינגת ר6הס כילך )מכמינו ס15מריס כטהס עקכע)
 יקמל 1:עח . סקוס נמו כחטרי כא' כטור )וס3טס
 )כחנייל )טויו סכ6 )וגרי ס)) סימר מס גוסככיונ5
 היסס סגם"" נסרס )ס5מ,1 'הגייס ס)6 חליע)
 גתה ל עגינו תסופר עמו נ"ר: וס3) , סנגורהמפי

 עמס כי מבתהו ע) סומך )הי1חor 1 1עטס ,תך)יקין
 . הנריח מסורח 5) )סני15 בהמס גההנ1)והיעטהיו
 חיך לממר , ד' נ' ג' 6' 6"ן hrp י1מ6 , טסוספר
 6") , )מפרע( ק' ר' ט' ח' כדרך )ו ס5מר )מ"3'ס
 ימו) למוחני סרי )סייט , סכי )י )מזה ימו)וס6

 כ5ח ועכסיו סטמ5) 6, כימין מן סקרי6ס)ממטיך
 כזלך מימין sb סטמ6) מן טיס ע) סקרי5ס)מטוך
 זמ"פ סמכת ק5 דירי עני )15 י) , יוח wb'קלי5ח
 חמסה ססקרי6ס יורע 5חס מגין )ט" ע)י סמוךגמי
 דנם , ע)י וסמכם ס,מיתיך 5)5 סטמ6) 5) סימיןתן
 or ע) 6ני וקורץ . ע"כ , דגרי( ע) תסמוך גמיטה
 וחסים , וסמק) ימין )ך ינידו 5טר סדכר מן חסור63

 , ימין זרך ז' נ' כ' 6' קר,5ח ע) כימיןסמ)'נס
 ottotbn ססיט1ך סכי5ר ו") רס"' טעח ממנינעומס )" "ך . שת5) זרך קרי6הס ספנך טמ136מ)'נח
iDiD, 15 , הטר"ק כגון )ים 6טיך טס, כחג סכן( tSD 

 5)5 כי"ח ונס 5)"ף סוס יודע 5חס מנין סמכחק6
 : יגמר וסכוהר , וכו'ט)מזחיך

 )מגך מספטו ובו/ בהלכה קשורה תורהטלס
 מגינתו רום ג' מ)ך, )נין ותקחויתן

 טנמקוס 6)5 ; נס ויסת) כק1דמח )קל5'0יענהו
 , מו") )חוח ,טבח qtDtn DDD , כקיטס on~bמחקו
 ר"מ כמפנת יסוסע )רגי ז1ס5 רני ססוסיף מסמעין

 מן או : וכי קס1רס חורחוו 1ו"6 . )מעלססמווגרח

 נחמראוצר
 טגגייו מס פ) 1זו5נ כטג'טס פמו ופוג סיון וגעיסגמ,1)ס
 )6 ויתיטיס נסרס סדיי סקי5יס נך , ורטט גטיט,נ)),ס
 ט5ט ס)י,etahn 1 ומס , 1מיס1דס מעיקרם געיניס0נכו
 רסנם ר6ט גס 'וכגאפ גס 6,)ס 1ס)6 , גחוניי גח:עס,מיס

 : משנקריס סרוג ע)1סגוח
 ל, גס" טססיג גמם סמסטר )סט),0סיגר יי פסס . מפיני למשה בהלכה קשורה תורתנולבן
 שסיס מתו גי רג )11 יס גי , )ס:חד)ומ נריגים 5יןס5נהנו
 פס ט) נ6ר 610) ועחס . פס מגע) גחורס מקוחיפ1דעו1
 פסיל )מטס גס)גס קשלס טחוית,1 61מי , רן)ח,ונסמגס

O)tSN)tג'ז'ט %י ומסורס , כפסק גר' )דור מדוי סקג)ס 
 משגוס גפ' וס0 , נקמן נפקת מוקות גט)ס)15ח,קטרם
 . ה' יבחר אשר המקום טן או : סנכחכ סחורםנסירוט
 06 6וח11 ,וס גפ,מוסקג'ס

 יו~
 h)et1 גחויס ספק 6י1ס

 סגייוס)'ט ססופעיס 15סט יורו 5(ר גפי (נעטס כמטסט,וגר
 ססויס פי ט) ופטים מי1מדח מ,ו0 1ס ע) וגסס , סקנדלסיר
 : )ן יגירו 6(י מדגר מן חסור )6 ססי6 151סרס יורון,%ר

 באמת שבעבירות לגדולה והשופפ הכהן המרותהשוה
 ארס פגויס גשגד טו6מר סגפו . שקרבך הרעונערת
 , סגפגירוס סניורה ססי6 י'1( )דגייס מקרכן צרעונטרח
 וסטך : ושופט סגתן טיורס מס ע) טימרס גמי שמרגך
 סוס סרפ טסרכר יס ומורס . וייראו ישמעו העם וכללו

 שהסדר נעור סוש1ס סרם וסוקר ס6ומס נו) "חמטגט
 טסדר גרמן ע)'1ו *otvi סמ,וס 61ת ר') . מהעבורהנשאר
 סדר ט) וגרטיס געויס יוסגיס וסס,סדרין ג'ר1:)יססעג1וס
 פל , ותקנותיסס סוי5וחיסס 6) לגמוע מ"1ייגיס 0יי,1ס,ס
 התגס נור מגרס SD וטוו גמ,וחיו קז(ו1 שר גהי מגרגיןס6מ
 גרמן 1סק,1 6ך תשוח פסס "פופ , יחוס ונעירתועירוג
 מן 6וסמ יורו 6טו גג) )ט(וח *סע ~ס סטיי 1סר'תגית
 סגסויס ר') . הסדר 'שלם בהם אשר : קו) וגח סקויסיום vst(' נגי6יס סם . הכהות וישאר : ס' יגמר 5סרסמק01

  וסטקעיפ ,  יסטירוסט פעסס tr:ht , גס'זס וממיסגסגוזחס,
 כ3 גסיוח 4 האלהי הענין בהם זירבק : מפפסיססאינדקס
 גתפ 16 גוגו6ס o~tbn 05 ו1ימ ס' גג1ד טגוט ע)ה

משיט
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הכוזרי שיישימאמרמפרפ9
 כסותם על לעבור יתכן ולא , שני בבית היה כאשר , והודעה באומץ ביןבנבואה
 לומה ויכולנו , חנוכה ומצות ופורים מנלה במצות נתחייבנו ובזה . מדעתםההסכמה

 ולקרוא, ההלל את ולנמור , חנוכה של נר ולהדליק , מנלה טקרא על וצונו כטצותיוא"ק
 הנלות אחר יוצאים חקינו היו ואזלו . זה וזולת , עירוב מצות ועל , ידים נטילתועל
 שהם בהם אומרים היו אך , עליהם לברך חייבים היינו ולא מצות, נקראים היולא

 נחמדאוצר
 )הס "יגיע ר') . והורעה נאמץ נפן : ש) גגם 18סשיס

m)nhnoולא : ק"( )עי' קו) גגה 16 כקודר גרו" ס' מגם 
 ינו' כ;) ";כר 5' י') . הפכסח כסותם על לעבוריתכן
 '(מטו )6 גי , גרנד מדטחס דגר 8י1ס ט) יסגימוגולו

 הרגם lhinf גן )5 ו6ס , שהי ט,י גו סיס )%' יקססמ1ן
 ויכולנו : )'ג גסימן ההגר שתר 1גמ1 , ג,גדסעוט,יס

 גנמ' כקרו )ג'נ( גסנת . ט' במצותתי קרשנו אשרלוטי
 , 11111 גמ1והי1 קדשו 5טר 16מר,ס (1:6 שוגר ש תיגת%
 "6) 6מר ומפיס רג הכור, מ)6 6תר 5116 יג )1נו,סיגן
Jtshכ1,5 מסמך הסיקר ס;1סקיס מג) 1,ר6ס . וגו' ויגין 

 זגרגות מנמרך (Oh1 1נן , ה10ר מ)6 ס61 61,111ומריס
 קפי , 5כמ;יוסו שור ד)6 6)15 דרגכן מייי ג) "ט:()י9
 כי הניקח, מהר no(oln כחקיי מס ט) סנגיו יחנן )6וו
 6;ר סמקוס מן היונן סרגו ט) דק נלמד )6 הסקן ך)6)16
 סמלן (יו6 ו0(1פע Of~)l גס,יס טס סי( נפשן ה'ינחר

 !6 וינדן לגין דס6) קל8 דמסחמ6 ,5מר וגן .וססוסדרק
 ; תסי )6 נס, המוגבר ס3מקוס הסנהדרין ע) רקשמל

 6קג'ו o~lnlh הה)) 6ח (גונחן ג,מן . ההלל אחלשטור

 כחג גן , )קר51 מנרגין ג1מרין שין ונומן , מס% 6חלגמני
 טננ' מלגד , סס(רד'ס מ,הנ וגן תרמ'ד סימן כ5'מס"ט
 מקוו" ממ"י )גרן ;וסנ'ס%ג11

 , חן'מ ס" 6'ח נט"ע וגמ"ח
 סמccn 6 מ"מ וס61 , מדועוגויג סר'מ ס1ר5ח ע"פוס61
 סו8 סיגר ומלמר , )גט)ס גנגס ומגרג'ן 8הת 15חידפנו
 מדגו' . עירוב טצות : סספרד'ס משג 6100 מנסנופופ

 כשגו פחומ'ס (D'fi (סיגם גח% )עלט) עסויהפויס
 טנויו %'ס, מגית )ע"ע) 7106 וכן , olh~ ננ' כרנס ם)ומס
 8ס')ו 6מר )רוה 6מד מרסות 16 רג'ם ") גיבוחשעו)
 )ט)ט) 15 )רס'ר מרסק )ס1,י6 'גועו ס)6 גדי רסקי1)ס
 טת טגוגין זכיינו , עירוב )~ס וסק11 , גרסתן 8מוה6רגט
 הקרות סרנם ג5ס וגן , סגחיס מן ג8מר ופוחן גיחמג)

 סחררנה, מן גימד נוחן ח"ד מג) סח גוגין 6מד למנפיסהומוס
 ס61 וט וגג% . סירוג מקח ט) מגוך עוסו סמקגןוגסטס
 יוצאים חקינו חיו ואילו : יו'ט טיהר שיגה חגסי)טעירוג
 רגל 5יו: )11 הקנו 1nhr 1(6 ססמכמיס ג'ל . הגבוהאחר
 , )קיימט ממוייגיס 116 6ין גח1רס טפין פיוס ),ו סירסו6ו
 ethl~o גלפי (ס וקמר . הקוס 18 מופג קיזס דק ג(ס61'ן

 : סח1רגן 6מי לג ומן טסיו iftwt טון ע, ,(פותטס1רסס
ורוב

תקנה
 יהודהקול

 כמווכס ג"כ וגריהם ט) 1נמ)1ח , קג)ו ט)6 כמהנס
 . פליין לדפס  רטסגי ס0סכימה )הקמין !נו יטומנלה
  פטסריט יפי"ב  כפין חי"ר  ירים פיספס סיייווסלי
 יספר  ,!טור ר' ככס עד שי' גפגיכית פזיפטטר
 פחייו "ל  לאס י"פיר ל"  יגו'ן l'h1'S י'סיר

 otnS והמה 1ט'רטו . כו' 5ג' מקונן נךלמנ'נכס
 50ס'% הרי . ק51 3ע!מ5 ומפרגנן יוק" )15מסתי
 עור )עור'ס 'היי pnJ(ot מהק:' המכמ'ס )דעה)כו'ן
 טמ'ט גרס ,ה היה סהר' ההרכן, "הר 51ס')וע)'1ן,

 עזריה 3ןר""
 )נס'"
 1ג3 , כ'1ס גו ההם מזקהמ ,

 הסרח כנטרק )5מר היום וט ע, 3'1ס בו ד5סכמןהיכף
 מוכר דידיס 7' טרק סט הוכירו וכטירוט ,הסהר
 המנוח וע) . כ'טי3ה ע,ריה 3ן "!ע,ר ר' סהוסיגויום

 סלמס מחקן ככעס "מרו סוסר,ס מוכרימעיקרן
 מס )מערס קיימו לסמר וכמנקה . כו' 1:ט"'עירו3ין
 ככיס היה כקטר בנבואה. בין !מטה:טקג)ו
 כמו טוה )"רכעיס קר1נ ען סני גיח ומההוהר05ון
 )5'פ הגוס ה")0י הע,ר 510 באומץ. בין :טיג5
 נעול 15 גכי6 היה "ס 5)" נקמרו )"ג סימןטהר
 העילס , הקוס רוה מזרגג והיל , ועו' הלנהיכענין
 16 סכי6רנו. כמו הסגי מ0מ!ק מיס טרקהמורה
  פויטת וכיקר מ"" סימן טי,כיר קו, כח up'הויעס
 דסנסזלק פ"ק 5ו") גנכן . ש"נ ס' סוף כטמאמורה
 )ני"יס מבמחו ת"ר דס1טה וג"הר1ן יי1מ"וס"ק

 , קו) גבח מסהמסין היו 51עס"כ Shl~tn )כ051()ר", הקודם ר1מ גסח)קה , ומדכי וגריה הניה5מר1גיס
ODbג.רימו גוריון גיח כע!ייה מ310ין כיו 5הה 
 סרסי 5יס כקן ים הבמיס מן קו) 3ח ע)י0סונהרס
 1Qlv טען ")5 ר3יו1 גמטה סגינה עסוטהורה
th)rובו/ ה,קן כה)! עי:יהס 5ה הכמיס גחנו , )כך 
 מעסיס י"ג סרק 7ס1פה גהוכסה6 0ס הכ'15ועוד
 : הסים געת כיגיהס המנויה קון הגח "מחח ע)רסיס
 כ"ד סימן ס,כר כמו וטו'. לעבור יתכןולא

 וגו'. נתחייבנו ובזה : למס גמכ1"ר ,וקהווכמק1מ1ה
 וסירוסו ההורה מן סעיקר1 מה ע! סגה עד ז3ר1היה

 טקרא על אקב"ו לוגור ויכולנו : 10טריס מדגרי טעיקל1 מה ען )יכר ב5 ועחס , סוטריםמדגרי
 5כקך ס", 5מר יסמק גר נהמן רכ , הסור מ)5 5מר 15י" רכ , %וו היכן מדייקץ גמה סרק . וט'תגלה
VA'1ההלס סס מפו, ,5 גי . וט' פצות נקראום היו לא וכו' חקינו היו ואילו : ל ויקמרו  וקניך 

 הענץ )) כר מסרי , עסיס )כרך ר5ויס מטה, 003 הקוהו )הקרץ 5יט ינגר גכחס 5סר סנוגריססכהו3יס
 יתעכס )עגיז 5)5 הדגרש ג5מרו )" זה קפי . ר"טג1 עלי גרו גהקו כמץ unb ה' "ור וקין מעקינוס")הי
 טן wb ה"ג'ס מקוס תג! 5גן , וזוגו כמנוחיו קדסי1 706 הכיסס )כרך 5ין ונסיכך , onto nbr ס'nbD כי מכרים מנכיה unh 5ין , קו! כח ו)5 נקומט רום ו!5 נגיף "חגו עוז 5ין נקי ע) כי. , תקנוקיהסע)

 גן נס שסר 15 ויגנה. 5וע4 מהקנות כיגוע , ר.כית 4מר פסבדו הסנהדרין למקוות כן נס לגמועסתורה
סג6מר
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 08 מזהכו.רי שלישימאמךספר

 , גדירה ולא בלבוש ולא שנה ארבעים במזונות לטרוח הוצרכו שלא עם כי ,"'יהיה ראוי וכן . מסיני לסשה הלכה משה אל סמוכות מצותית ורוב . םנהנ אותקנה
 צוה כבר והוא מהם, זזה איננה והשכינה עמם נמצא ומשה הרוב מן היו כאשרוהם
 השעות עם ומחלקותם פרטיהם על ישאלו שלא בדעת היעלה , המצות בכלליאותם
 ואת האלהים חקי את והודעתי רואים אנו וכבר , ומהלקותם פירושיהםויעתיקו
 שרוצה ומי , ובינתכם חכמתכם היא כי באחרונה להם אסר כבר והוא ,תורותיו

 יהורהקול
 סחורם מן מייכיס 5גו 5ין מכר ט) )דעתו כיסנ6מר
 וקמח סגה1כ אסון , הכיח כ,מן bSb 5!יהס)סמ1ע
 )קכ) עלינו מ31ה סולח וכומן , וגו' olpno "!ועליה

 הטג1היו כח"ח )הרמכ"ן המככר העעס מןחקנוחיסס
 סכה3 מה 1ר6ה כנתי עוד . המס יעויין סמ1וחומגין

 סגדו) דין כיח . 11") ממרים הנכוח כממקתסרמכ"ס
 הכהימס ent!Dl הכע"ג חורה עיקר מסטגיר1ט)'ס

 סטינו מי כ) כי כו', המרה סי ע) טג6מר ,חורה
 חסור )5 כנטמר , העכס 3)5 עדר כהוריהןעוסה
 ח1רס 1הס הטבעה מסי סומרו ךנריס 5הד ,כו'

 מן כ5הח 7עחס מא' המדוס יכריס 51הן ,סגע"ק
C111tfiמיכר 3עיויהס 1:ר6ה 3הן נירפה מההורה 
 קטי )הורה סייג סעס5וס דכר,ס ו"הז , ה61 כךזה
 וסמנהנוה והמקנח המרוח והן , !ריכס סהטעהמס
 )טמ1ע עטה מנות לריס הססה משו "חד כ) .כו'
OO)'כהקימחו כן גס יחכ 5)1 73נריס וכיונק . יו 
 הטוח שהיו ע) טס נס5 ט)6 וקע"ת . ח1רס)מטס
 גח)'ח ,)6 )ח1רס סייג e)'bl כוטריס מדברימעיקרן

 "nDSO י"5 נסרק העזה כנר , ומנזה מנוכה גגון3ה
 כנסכחכוח

~O'lD 
 5סר הגחול מן 6קג"ו מגרכיס

 נעכרס האס סדכריס סי ען ועתה . חעטס )ךיקמרו
 )דגרי מטווניס כססק6 מרקס מחכר דכר' ונל6ס%

 סמ11ח סנים חמקה כי סניו, )עומת סמ3 5טרסלמ3"ס
 )מטס היגה b , ob('D כגי ע) 5,)נCO 1סחורה
 5טר המקוס מן 15 , הטמועס מסי )נו סהו:ח)1מסיני
 קכ)ו 061 מסעי קנזו )5 5טר ומס , גו' ה'יטמר
 ע) היורך טפס מסקו)ח ידי ע! ויסד,ט ומורוסכח1ס

להכזיב
 נחמדאוצר

 (6מל0 מנם ר') . וגו' סשה אל סמ1כ1ת מצותינויום
 סנף) סג'ר 5) ;(מע t:rhn י:)5 "(ר דגר ג;)ר.חורס

 סמכות ר"ג גי סרגס )1ס ,רייס היי11 )5 חג': ,(גיר1י)'ס
 ראף וכן : טרמו ממכס ס;) ניד מק1ג)יס סי1 ;גווסוי,יס
 סין גגם הי מכס (גמוד מכרעה סדטח (;ן וג1ד6י .שיה.ה
 וגל , כ'טג ג6ר 1ס,1,1ח סת1רס ס'י1ג' י) מטםט1מט'ס
 גס (נסתפקו 'גמר )5 ע)'סס "ים )נ (יטו) (5ט(רסמיקות
 מפס גיד סיס :)6 ומס , ccn מני 5וה: ocn 1DtCI ()זולו
 רע . וגו' הוצרכו שלא עם כ. : סנג1רס מדי (51)סיס
 מססק' סכק גסוס ךטחס )טרד ,ר,;,ס ס,1 (51 סמרנותו
 שיחס סמיהן t(hvl' , )ו וסיקס 1(היס מלכיוס סוסטקס

 1גלגוי 5)ף, מלות ס: הרוב. מן היו כאשר והם :16מוהס
 סין וסג) )מ1זס מהנן י11"יס סטיק1ח (היגס 1ד5י ;וטטווס
 : ודימין הקקי ומחלקותם. : כנגורך ן, ט) ממכס(ומטין
aynlYmn . ,'וכבר : גיוס )מס ה!11יות ס(ע1ח קם י 
 . תויותיו ואת האלהים הקי את להם והודעתיאמר
 וגסו , סיס ח1רס מהן "מר (,חרו סוס סגהונ גמ(מ,וחסרס

 כברדס מס e~h1;o )סגרי 51')1 , סי"נ'ע נ.ג מגהכסוסית
 מדג וטד מגיר מלס ע) )טמ1ד הטס טסו,רנ1 החתסגד1)ס
 , פית כקרן ומורמת כרפס 1כ.6 1ה1,ס סח1יס סיהס לגרוס)6
  וחורותיו לרסיס חקי n)hrs מ(ס 6ת )הטליך ני,גיס ס'וופס
 )ג 4:ס סיס )6 ס6ס , כהורס סכתוג 1'ר6ו )סס היניסס)6
 0חורס מן ליס וידוע גלי סג) "יר ס5)0 סקר5'ס גמזזיעת
 )ח1י0 וגלי נוף גמ1 סי6 6(ר טגט'פ סברס )1)5 ."גכתג
 סחויס גג) רגל 61ח ידו 5ח 5יט ירים )6 וגוערה ,(גגחג
 titeh ר') . וגו' באחרונה להם אמר כבי והוא :כולס
יחי, וגמ'ד , (1Dh (גכחג חורם ע) וט דגר גי )ומר יחטק(51ס

 גטצא ומשה : והעיק ההורס מוחטי מטקד מכטר ייטרון ירכה כן וכרוכס . וכו' היו כאשרוהם
DDY'הס טהמ וככר . וגו' אותם צוה כבר והוא : העלון כמנוע מן מחכרכיס הורחו ומימי . ונו! 
 "ין . 1ג1' בדעת היעלה : ומח1מיס O'tlrD ק1ריס גריס ,ט:יסס טסיה כתה ולמקור )דרוסטחם
 ~co הכנג'ס סרטי ע) )ס6ו) יהע1ררו )" טוגרגו הכמינות ג) טס טכהיוח סו3)מסדעח

~otp)nl 
 רואים אנו וכבר : כראוי דק17קיהס ע) העניניס טירוטי ממנו 1יעחיקו רגע וגכ! oDn וכב) עת3כ)

 היא כי : ידיעה הקרט )or 6 וקח כי , כטרם 1סח1רוח סהקיס 3י16ר עי וט מיה . וכו'והודעתי
 המש תצן 11 מנמס , 1ממ,קוהס הדכריס גטרעי מטיו קנט 6סר הנמורס היריעה bsll1 .מכמתכם

 לרלבזיב שרוצה ומי קמרו ויה . ככחו ומיעופ טה כע) רו3 1ד6י 6)6 , הטטוט סכתם פן04
ptDDn
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שכגזרי שלישימאמרמפר*9
 חכטת יראה בו להאמין רוצה שהוא ומי , הקראים ענין ייאה הזה הפסוקלהכזיב
 והמוסריות והאלהיות הטבעיות טהחבמות מהרבה מעם והם , והנמראהמשנה

 מצותינו וקצת . בחכמתם העמים כל על להתפאר להם ראוי שבאמת ויראה ,והנלנליות
 שני בבית הנבואה התמידה וכנר . הנזכרים התנאים עם ה' יבחר אשר המקוםטן

 וחסידותם שני בית אנשי בנבואתו מאד עד ירמיהו שבה וכבר , שנה לארבעיםקרוב
וחכמתם

 נחמדאוצר
 "ורט גמט,ס ג6ממ,ס ,6מר ס)" , ג6 ח1יס מ0ן קויםשיו
 יק ג6ן סיס )t)the 6 , וגו' חגמחג0 סי6 כי דגרםשזר
 וו)0 סים" )ס 51ין )גיס סגכמג ס"תהתורס

~llfDi 
 סקר5יס,

 גיוס מקוס athl , טגורס O'nDO ט,תמס1 ר.מגמס סי5פס
 )1)6 , סוס סנדו) סנו' 1וג1ן הכס DD יק '"מרוטגטג')ס
 ,דר"ח "סתורן סמד1ח מן ס;רט'ס וה11"1ח טג;'ןסה1רה
 ש"י 1קטכ סינ'ון מנסח ג) ס) טפס ס6מח ט) ט'ו,וועומק סט." ט;);1) מנג'ס הקומות חכמ' ג) ה'וס עור 6;ר ,כחס

 וג);,ה מן סהגמוח (נ) מגגן , וסעגעיוח פ)ט1רי1חמההכמח
 שרוצה ומי : 1hsn~c וגמז ס0)מור ונרי קמח1טמ111ת
 1(י"מר 1ג1'. הזה המסוקלהכזיב

~'hr 
 הכמס מ'1 גת1יח:ו

 סיין מקמר , סירס גסג:חס סקר5יס ע,.;י )1 י"101 ,וגיוס
 ומי : טיס גהויס חמ61 מקין ההגמה שמס רק6חס

 1ג1'. מהחכמות מהרבה SVD והם : סממה הכמחטיר6ס )" 06 ה;;1ק זה י15מן )" גלומי . 1;1' להאמיןשרוצה
 מן סיגם ק,ריס נמ"מריס ימניע בנמרק ינר'גימל
 גיח מ,15 סעגע,nirJnc "1 גס גי , וכו' ~nllu)uסמכמ01
 נס . ס0)מוד גאוות )בן קן וי5)הי1ח ס;ד1(ס,גשרהו1
 : מדרט:1 גיח כות)' 6,) 5;י1מיהן סתו 1סג)נ)יוחסתוסרי01
 . והגלגליות והט1סריות והאלה.ות הפבעיותגוההכמות

 . ק'י( )סי' סק7מ1ויס ניגרי סרגי)ות nC("Dt מ)ק' טמנתסן
 סינים וקגי;01 1מ1)דוח מקו;01 מי"1נ 6101 , גחורסממוס סיוגי הטיס כקוע)ח ט) )ס1י1ח , גרנד סג)נ)יו0 וגרוכמגר
 הט)י15 6"ר מ~') "גמת ופס oo)c , ס' מוסדיגתיקון
 סי' ;מגר מדנדי מוס וגרגר ס5ומ01., פכ) 'וסי גסחוטים
 o(olnn סי6 גי )ומי היחגן 1ד6י 61'כ , הגיעי משמריסע

וגו'

 יהורהקול
 )שיח )תמיטו ט6"6 כמו כגומל . וכו' הזההפסוק
 עין ויקכ) טיר5ס ךעח )3ן b"b כן ,טרס1מו
 והם : הקג)ה כמחח המרמיקיסהקראים

~yD וס מפקס . וכף הפבעיות טהחכמותסרובה 
 הסככות ה31ח כע) טכח3 מה 5) 3הטקיטך )ךחהנרר
 )ס)טס מחמ)קח ההכמס . וו") הק7מה1כר5טיח
 )ס tf~lpn הינירוח מגמת הריקון המקק .מ)קיס
 D3P' מכמה וכה , 8)ט3ע"י 6)ע)"ס ערגכ)ט1ן
 הממוס הכתת 510 הטי וסין)ק . ומקריהןהנ1ס1ח
 טקל6ס מי ויט רייקי, t"lD!h ערכי נלסון )הטק,רין
 והגמת והסיעוריס סטין מכמה והיק , המוסרהנתח

 וההזק . מ1סיק"6 הנקריח ס:ג1ן והכמהסכ3:1יס
 1הי6 , 5)ק" 5)ע)"ס ערני 3)ס1ן )ה קוריןהס)יטי
 וטלל תורחו, ויעה ית' ס5) יעה והיל ס5)ה1ה,תמה

 ע"כ. , הר1מ:ייס ו63יטיס וגץ) טפטהמוסכמות
 סו6 ,כ' , נטע 1נ)נ,י1ה ככ)) מוסריות הגירוסתר
 מוסריות ,(lblp . המוכך ט3מכמח המעקההמ)ק
 )סרנינו 5דס ט) ,סכנו סטכ) כמוסר הגתן טסכ)

 סהסנות sr ו)החע)וח מהמר מן סע:י:יס3סטסטח
 הטלקס כחדוד הנ"ט הרגי)ס SD 16 ס6)סי1ח,הע,יו:1ח
 ס' פ' 136ח כהקדמת סרמ3"ס סגה3 גמ1מ1טהיח,
 קמלו עד וכו' המכמות מן ט')מדהו מה כ) וכןנקמרו
 הכש ונס,-גי) סטכ) )מדי הטף יהיה כ6)1כיום
 סהיקט ידיעת  )5דס טיניע ען , המוסה כמרכיסטכ),
 5מח0 )'7יעח 3ס מיגיע דרך ,ס ויהיה ,המוטחי

 כ,כר1ן המט1)סח ihprnl מרקס ס' טרק 3ס)'ט' המולס ('eh 5)ה ס)טח וע) . ע"כ , וכו' ס'מני6ו0
 הרח עס ס"ן סימן 3ס:י ur! ר13ה':ו מכמת ע) המגל מעיר ולגר . טמס גמג61ר טעמים סנט 51ר6מקח
 U'~tYD וקצת : נגס ע) )מריך יד, טיח 'וסיף וקינך ג"פ מסימן ו3רכיעי . קמרה 33מ')ס מ)1קי1מס

 כ6 עהה וגו', מסיי )ממס סככה מטס 5: סמוכוה מ,וחיו1 טרוכ )מע"ה וגר 'ען וכו'. האקוםטן
 נקמלו , ומעקה סוגר הח:5יס כ) עס יכמר 5סר המקוס מן הס מו1תי:ו קנה רק כי )5מר יגריו)הטקס
 הרסי סע:ין דגשה no con(oth כג)) 530 וכי . וגו' וסס:ס7רין מהע713ה :ט6ר סהס7רכעוד
 ככיח כן נט 35) הר5ס1ן סגים ימי גן 3י:יסם מווים ה:כו5ס היתם ,כך ,6 כי sthl~ 753 ,כ:כו6ס
 !סר5כ"ד הקשה מסר ע) (oaln הי6 והא , ס"ס סימן ע71 טיוגיר וגפו , טסה )5רגעיס קר1כ TDעטני
 שבח וכבר : תיטרק) :3ו6ה ו:סח)קה וממכי וככיס ומני הסולר ע,ר5 קלטר D'P~9h כטוח כ'סנ1,

 1סקימוחי 8חגס בנקוי טוס ,ס3עיס )3ג) nlbSn )סי גי כ"ס( )ילמיס )קמרו כיון 5תי . וכו'ירמיהו
 1סמעתי 5)י 1ההט))הם וכ)גהס olh' 1קר5הס , וגו' ה,ס המקוס 6) מהכס )הטיס סע31 דללי 6תלפיכס
 מ6( )סט קמרו יורה מגמחס ע) nh(c . מסי17חס ע, מורס ,ה כ) , וגו' 1מנ5מס 5ו0י ונקטחסשיגס
 SD1 כקרנס הורה' 5ח :ההי ס' נ5ם ההם הימים להרי יסרק) 3ימ 6ח 6כר1ה 6טר סגריה 51חגי

 t'Ob "ח 51יס רעה 5ח 5יט ע71 יקמרו ו)5 )עס )י יסיף תמס )5!היס )מס טייחי 5כ0נ:ה%ס
 'ר5חט ע) מטורס 1מקר5 . ונו' ה' :5ס נ17)ס ועז )מקבס 16הי ידעו כמס כי ה' 6ת דעו)5מר
t~nhsמל 3יד נהוה 5ותר,ס 5הס 6טר השה העיר 5, יטרף, שהי ה' 5מר גה ,כן 1עחה )"3( )טס 
 )הס להיה ולני )עס )י 1הי1 )יטמ וה1סגהיט הנס התקום 6) 1סטיכוהיס וגו' מקנוס הכי ונ1,גג)

 : ונו' 3נ33ס וחג'  'ר6הי ו"ח ונו' הימים גנ לוחי )ירויה 5הז ולרך 5הד )כ )הס ו:החי)6)היס
יכבר
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 מת רואים אם וכבר . נסמוך סי על אלה על נסמוך לא ואם , ויראתםזחבמתם
 והעלח החצר תוך את שקדש שלמה שעשה כמו , טצוה והיתה משה אחרישנקבע
 דוד שכתב ומה , ימים ושבעת יסים שבעת החג ועשות , המזבח בזולתעולות
 , שבנה במה שלמה שעשה ומה , תמידות למצות והיו בבית, המשוררים מסדרושמואל

 יהודהקול
 or 6מר וכו'. שנקבע מה רואים אנווכבר
 מן מ)1חינnsp1 1 כ5מר1 מהניח מה 6מחח ע))הורות
 כיון , מצוה והיתה ונגמרו . ינמר 6סרסמקו0
 כמה 6מר1 כעין , מגהנ 15 הקוה מיתה (bSלותר
 סיו )6 הנקח "הר יתגיס D~pin היו 51י)וטקזס
 "ו חקוה טפס כהס 6ומריס היו 5ך וכו'גקר6יס
 53מח מפה היו י,גיר 5סר 5)1 כי "מר כן ע) .מגהנ
 שקרש שלמה שעשה כמו : מהניס 6ו תקנותל6
 הה1" כיוס ו'( ויה"כ , ה' )מ"5 כטמרו .וט'

 קוט
 טס עסה כי ה' 3יה )טוי "סו ההזר הוך "ההמקך
 מ"מ סי הממיס הגי וקח המהה ו5ה העקה6ת

 וקח העוסה 5ח מהגי) קטן ה' )סני "סרסנמטח
 הקדשיה, קטי ט, "c~nsr הי5 וממרוקח . וגו'כמנמה
 "קוס כלהכן זזכליס יהווה ר' זעה ), גהרוהמגר
 הרסס ע, )הקטיר מסה גק17טה הע,רס רצח5ח
 מהו העמר יוסי כרני 7)" , טהכי15 הקרכ;וממר"ג
 אכויס ") מסה כ1 סקכע ההור הוך 5ח המקךקידח
 ימים שבעת החג ועשוים : וכו' כרופהפח1כל
 חמר 1;5')1 מקור הו5 עסה . 1;1' יסיםושבעת
 הנ,כליס כמק1מוח טס טגה1כ מה 1הו5 , סעפהימס
 קה) עמו יפן") וכ3 ההב "ת ההי" כעת סטהויעם
 1נ1,נזו)

')bS 'ה l;'o~h יכיס 1טנעח ימיש טגעח 
 ג"מר1 כ,"1ר הוסיף 1גן"ה , וגו' יום עטרלרגעה
 טעה עטו סמוק מנשה כי ע)רח הסמיי eP3ויעסו
 )ה7ט ואסה עפרים וכיוס יכיס סלח המגיכיס

 !נ ושגי כמטיס )5ה!יהס כעס 5ה ס)מהסכיע'
 ומבגיס סמ1גיס היו סמ31ה ממכה ימי 1סכעמ .ונו'
 1)דעח . י1ס עטר ברגעה מ5מר1 , הסרח חג)ימי
 )6 טוה 16הה יומנן ""ר טר:ך ""ר דמ"ק ד"קר,")
 קו, 3ח ישה , כיה יסר") ט) טוו6יהסגחהייגו סם" ושמריס זו5ניס והיו , הכפ,ריס 'וט יטרף)עטו
 , דרוס מ5י . העוה"ד )היי מהמניס מכס ,ס0זימרה

ומה
 נחמדאוצר

 ש ר') . אלו על נסמוך לא ואם : אמ,ס )עיו'וע'
 . נסמת' מי על : והח1רס סמ,1ח גני6ויי סני גיחבטי
 ונעונג , טעון ט15) סקר6יס מייהי ט) ס;;מ1ן ר16י יומרס6ס
 ~ihlct הם;',ס הכח גזמן סו' גג'ח טסיו הנן1) ג'ויגר'
 שנקבע מה רואים אנו ונבר : ג'ר1")יס סענווסוסדר
 גיד :ההש ר51יס 5וו כפה . מצה והיתה משהאחר
 06 ננחת המכרטיס דנרי0 ,גז 5פי)1 )שוח הנט)סג'ד
 ופלטח שעשה כסו : המחס ,ורך טנך 1'ר"1 נגס,סממו
 ר' מהלקח h'1tC מה ק" )ש' . החצר הוך אחשקדש
 גב' )ספון מנסחו סע';ר )פ' המנר . גוה( 'וס' 1ר''סודם
o'h17o'סנ)ה eD'DhD פס ס;ס , הנח1נ.ס גפ:ט' רק' 
 ט'ס '111 "ע'כ , הגחת פיט )פ' "מס 'הדס ר' דגר'הפס
 : סגהוג דגר' וגד טהו6 15 טון )קגוע הנדו) ג'ו ג'דיסרח
 גימרו . המשוררים מסדר ושמואל דור שכתבומה
 1סס ג5מ1וחס ;ר51ס 1ימ61) דויד יסד סמל ק'( 5')ן'ס
 מרק דוד סוס . ונו' סמטורייס ובס וגו' הטעריס ט)וגויסס
 מ"ו,ר1ה ג'ז ע) הקוים5ח

 עמ'"
 גטי מא' 3פ"ג הרמג'ס

ממקד"
 טמ51) . 11')

~hw 
 )ג'ז הפיס 5ת ה)ק1 ודן

 מהדק ממטמר קויי 1ג) , מגח גב) מסמר וטוגן ,מסמרות
 עוגלים ס:גח מימי יו0 1ג) , 5ג1ח ,גהי המטמר ר5ט16הס
 גיס סעוגויס 5)1 ממקקים ס5נ1ת rh:l~ , יד1ט,ס 5ו:.סגו

 טס)1י0 סם טוי להג . 1נ1' טעותו פ) 5': 5'ט")הס
 למסולל יסייע :)5 , מגירו תסבכת 5הן יענה ט)5מ1והייס
 . 1n~ISD פ) 5יט 5יט ט61מר , )מחרי התער 1)5)סטר
D"D15גה )ו, כין ט6ס טס(דוס גמ: leh)n מיחס מייג 
 תניס זין כוה הרי . ט'ג , 'מ1ח1 1)5 ::5מר , סמ'סג'ד'

 יוד טנ6 פד מטס סגדי)ס 1)6 גטג1דהס הליסכי1נן)1
 . משיר ורה ;1טר וט , גתמי17ח ק31ייס סיו 1גך ,והגוסס
 ג)) וגי )5 נהורה הוה . תמ.דות למצות והיו :5מרווי

 סיו )5 ס:1ער,ס 1נן , CC'1 מ"ח חיקן יוד 6ן , הסירמשין
 )ט1טריס. סו,רג1 שריס :היו סמקדט אגיח 5ך :נמדנרנמשן
 ט) גוס סומגיס 1151 , סומן ורן )יי סמטה טחקוןסרי
 ת"ס )ועיין ס' גהר 5"ר סמק1ס מן )נו 'ג.ז1 6:רהוגר

D')hl~!שלסח שעשה ומה : וגו'( סוס סהדט סרסת פ 
 6מר 1hmt 5הוח גמה המקרט ג,ה גדין . שבנהבסה

'upממס ימיי 1קר3ן ע"ס קלוטת ק17טה1 סטין מסגן ומס
ולנח

~lDth1 
*~stpQ ג)6 סממה "ין , )יטח1 1!5 !יכף )" מיכ) )'ע3ד1 מיעכד נמי החס , הדי1כ זורך הב" נכוה )ורך החסזו"ניס, 5מי 5)5 . כ"ט ,6 גלח ד6יס1ר 1י1ס"ג נגור וקררן עורס קסטה טק7וטהו מקדט , דמה 

 Shln~l ד1יז יסד החס ט'( )7ה"5 נ5מר1 . וכו' ושטואל דוד שכהב ומה : ע"כ , וכו' וסחיהלכירה
 וככר , ונו' .)ויס "3רח ריסי המט1ררים ומה 63מר1 , המס1רריס סך1ר עוין סטר ומס . ונו' כ"מ1)הסהר61ה
 "סר המקוס מן 1;1' וכהניס ((o~ht טן גרן גזל וע;"1 . תמירות למצוה והיו : ס"ן סי' כטו' מנהוכרגו
 הו"  הדר כח31 מטמע מ)1היהס !היה , ה'יכמר

 הנרע 1)6 עניו הסיף )" מכס כ"ס לין מסייי1 )גן
 חמ)ח הנכיר עתה 1נ1' ויטמר , 11") ההוט סרוח ע) כ"כ הר"כ"ע "מוס . מ"5 :,מן טיכ"ר הדרך SDממר
 05 רק מנוס וחהזטה )5 "הרימס ;' ההורה וגיטי סי1 )גוס הס גי , י"הרן מטה ידי ע) טריולמקוח
 כמו כי , דון ע"י ה' ככיח טעיה הטיר ו3ר !נך ען ,עכס ו5ן . 51)יה1 גדעון כינר טעה ),ורךהיחס
 17ן טיבי ומוסר היההקון

~hlnrl 
 כייס onlo קג)ה כי 5מר 1הנ15ן . ג:3ו"הס cn)tnbl 5!1 כוצכ וכה ,

 ע'ל. ספ3ס,  3יימ  פ3היימ  מס6 חוו'"1 )5 י"ו( )ירמיה וכמוהו , ם,ר כוי ויהזט יקום  מוך יי  מסהפסי
 ריס מג"ריס . וגו' שבנה בסה שלטה שעשה וטה טי%3: יפו כהתר  יעכיר ילי  יזייןילרכרי
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 קהלו על שני בבית עזרא שהעמיד ומה , כמדבר  משה שעשה מטה שהניחומת
 , הפרוכת לפניה שתלו תכונה הארון במקום שהעמידו ומה , השקל שלישיתלתת

 : לשם גנוז הארון כי שידעובעבור
 נחמראוצר

 , מקורט רוח ט'" ריס סגל 1(ס , גנוי סמטין טסיםפפס
 סהג,ית מ)5ג1ח ג) סטגיג ע"י ס' מיד גגתג סג)גמ'ט
 006 התיגח נטמן )'נ( ז4 )וגחים "מרו וגן . ג'ה()וס'6
 חיפף וגס חוים דגר גו סססמ.גס הנקמר ט5ס'פפטרט
 כטמיקס מיחס )6 גמנייע קעו , חויס וגי optnn)סמיגס
 גמק,ט )עורס כדיין )יגרס י"ו' סיס ")5 )פי , )סמיכספיגף
 , ו%ש mhpn מרס עלט סכרין עד קרטיס קרעיטהיעת
 מג'ג תחר הקרנן מו)יגין סיו ו5מ'1 נטור גיער 10מךוסיס
 ומרוטי . )סמיגס חג1פס סיחס 1)5 0היטחו מקוס מזקמות
 ntrDS ימת נסס ס.ס hSt וגו' גגחג ס;) ומקרן ,קוטיס קדטי שמטין 000 כופנני גגות) קעו "תם י') , פטפטוליטגי
 )סמיעס דתיגף מוס ונגריס , otsP נטוו ;)6 גמקוספחם
 סק1דט נרוח (OO ה61מר ט) טסמכו סרי . נמטרטטמיטס
 שעשה הכליב מן שהניח וסה : חוום זגגי וגו%')ו
 6ת ס' גיס 5(ר ס;)יס ג) "ח ט)מס ויסק גמש .סשה
 ו5ת ~ר.ג ספנים )חס עטו 5סל סממן ו5ה ס,סגמנגח

 5מר 0)הן "טסם כרי . מלמח) וממט מימין ממטסמוורוח
 f~ht . מטס טט"ס וסמוורס ס0)הן וס"מ 6מר1חומתרוח
 )מס מסןרין סי' ~hs ס)מס סחי פ' גמ,הוח יט מו',טגדגרי
 )ו הפס ממגר סוס , מטס 0ט0ס גג)יס רק מד)יקין סיו!ל6
 )מס מסזרין סיו w(o טע) ~DID~ 1Dh גן לפעוי ר'דגל'
o~noומס . ס;חונ פלט מויס סגן )סי , מד)יקין סיו וגג)ס 
 גפגי)ת6 50פיו פס ש והגוין 0סהגר יהדס תו) גס)הנסג
 סיס קטן וגי וע' מסגי) קטן סוה0ח תיגח גי קמרו ט) ,11')
 מירס מנמד , קטן ח') מס וגו' טפוח 6)ף נקמר גגה01)5
 6י11 כריס ,ס נ' )גו 5) יח 1)6 . עג') , ,ס ,גו( (ססוג,ס
 קד0 )5 ו)יעח1 , )ו'ע:( otn)Is גמ5מרס , יוסי לדגיגק

 , וגוץ ,משח 0! (ס ופס) 5גנ,ס מוגם גנם רק סר,פסשפס
hh1סנס . )עלס )טס)ו 0י1ס עפני 6)6 ק0ן פסיס פפסי 

 ו(ט)מס גגתגן דגריס 60מי יס1דס י' ינרי שם סטיסמני
 "מ,גח כגחוג פירוט 'הדס ")ר' טס וקמרו , סי,פסקרט
 )6 עדיין 6'ג , קטן סיס סומ0ח מ,גמ גמקוס 0ע0ס%וים
 וילי יס1דס )ו' י55 סי') h(h . מטס ") וט טפס)לשטיו
 !מסרגח גפר4מ1 תגויס מ,גמ לע"ס מלמל סנמטח משםטמא

 שתלו תנונה ארון במקום שהעמידו ומה :סר4'גו1פ
 וסגפורח וסגר1גיס 0ס6רון ורע גגו סנט . הפרוכהלפניה

שמר
 יהודהקול

 שנת שמס מד0 "סר שניס מליס סיסהכשכיס
 שמו") )מס הוגר טכו1ן הו6 וקרוכ . מטה ס)כניו

 ר6ס1ן ניח מ0;0וה , י"ג 0' ריס יסקסכחו0טח6
 כסמן 6)6 משהתסיס היו )PPbl 6"( , וסדניוועמודיו וכריחני קרסיו 1tD~p עמו ועגנו מוען 6ס)גננו

 וחת . ע"כ וא', ממס 0ע0ס ומפרס מ0ס0ע0ה
 0"ר , )"ס'( )יף ס)חס סחי טרק כמגחות 7כר61טר
 ע) bih מסטרים היו 1)6 חמה עכס 0)מווחעררה
 ר,סניס )מס עניו "טל סט)מן 61ת טו5מר , מסהט)
 6)6 מד)יקין היו 1)6 חמה עמס מניוח עטר .והכ
 כערג )כער ונרוחים ה(סכ ותסרח הנקמר , מ0סכס)
 תסררים סיו כלס ע) 5ה,ר טמופ גן 6)ע,ר ר' ,3ערכ
 ו6ח 0נ6מל , מז)יקין סיו וככנס וגו' o'1DO)חס

 וככ מדגיל )לגי כמטקט )כערס ונלוחיהסהמגילוח
 תסזליס היו )6 6הןר יהדס גרכי יוסי רכי .סגהו
 הט)מגוס ו6ח מקייט 6ני מה ")6 , מטה 0) ע)6)5

 , כמקדם מסיו אסה שמוות 6)1 , הטניס )חסוע)יסס
 כסף ט) 5חד הכיח מהם מכסניט ~oilb טהיומניס
 ככגשכש הפנים )מס נותן כסף ") ע) , וסג ט)ואמד
 , pltltD 1)6 כקדם o:SJna כינ,6ת1 והכ ט)וע)
 נס . ט"ב , ההפיד )מס t'SDn מלניס נהג 0)6מד

 )% ס)חנהש עסרס למס טענה ולע"י 6מרונמורס
 תטי מטס ט) ע) hSh )חמ)ס( הטניס )מס משרהיה
 מגעור מש )6 מפרוח עמר לתה סעטס61ע"ט
 :(bffn טכחוג ומס . ע"כ הו', מטס טן ע) 6!6והמטל
 כ"י ג) 61ח מועד S~b וקח ה' 6ר1ן 6ח ויעץמ(

 כגר , nl(oft הכמניס enib ויעץ כ6ס) 5סרהקדם
 גמכי)ח6 נס . המסיס דית כ5ו,רומ מועד Snbגוו 1D1?? מזיון הע!ותס ס"תרי ורך"ק רטב ססכי1%
 מסכי) קסן ה' )פני 6טר שהסת מ,נמ כי "מרוע)
 עו)ומ 6!ף נאמר ככר o1(b היס קען וכ')טס(
 er שכנס טמיוס מ)מ7 , קטן הע מה ט)מסיע)ס
 sp  לפיירים סילע  סרבריס ופיו . ע"כ , ,ססננו
1lbWשפרי OD) רסס ספץ פסס הסגיר  ופס סבך 
 הסקל ט)יסיח עלגו כחח מטח ע"ע והעמד;וי'(

 ללוקש מסקל פהליס על  ויסף 1ס כי ירשכ"ע  סם ויסד ינו'. nl~DnO  ללחם שהיייי ניס  לפבורסכסנה
 נכל יטליל פל חיוב יון  יפיריט  כסף כי שפר  פסנ%ין  חט6 ט' טגחג )תה כוה נתמך . ממכריסר,עגיניס
owו  מללם  טי0פרם  נין% bS %יפלו כי ושמרי , כ"ך( לרס"ב בתרבר פסן פט%ס ורסיסו ,  מסירם יפ 
 סרפנ'D1Db  1 נפדבר. מטס  מ60ח ע) עטף 6100 סטק) כס)י0יח כקר וכאן , וכו' הזכור קרכמחיגחיכו
 על ID'Dlon שלי סיס  מפס כסל מפיל מהיים כי בפרבר, מפס פסיס כייוי היקל סליטיס כי  0סכסי

 , הרמזרן כזעה המכר דעת ההיה )6 כי 6טס . נרם עטר כומנו rb היה הסק) 1ס)יטיח ע,ר6 נימיכסקנס
 שוס שיחה הסק) בממניח oan ינו טה חורה כי , לעורף )שתימס כטויס 11 מטה היתה )6 כןט6ס
 המעמיד blo עורק כי החגר מכרח כנכורה כמ q'oln , מנוח ע)ימ והעמדנו ואון . 0הנחנו מס כסי)זורוח
בתבעה הארת מקום ונא וכו' תכונה הארון במקום ווהעפירו  ומה :  סרס ולנכוס ההורה דגרי 6תזר,מקיס

 וט"
  הקטורם ענורס  בסטיר  ככף %ס לו  סייי%ו פרס  ביופי  מסלילי מס עי ידבר כי שמנתי .
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