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 1נתמ)6 הנמאס נכי ע) הקטרת "ת נכליניס
 כקופכית

 עסי
 מס היתם P~bn Pb מסנים) , וכו'

 נקרצת היתה וסחים הר6ס1ניס הנכי6יסשימוח
 "ח )וחן היה ועמה nip)ih ס"ס הטלן מןככוהם
 עסקיכן סני דכמקדס טס מסקיגן וכגמרך .כמהחס
 מצך tot~ht כימי ;ננו נכר כי קרון סס היהפ)6
 , קרון מקוס כמסנה ס;"מר )קרון כניע ומצייהויה
 hntb הכניס טוי כין המהתה 6ח נחן דקח;יוה6
 מ6ן h'(b , )מהרקוח נמוקו וטס . סכזיס סניכנין
 cno(o בסון דקדקו or וע) , )כב) גצה "רוןד6מל
 hih קיני )6 מסנפו וגו' הקרון מאיט)סנ,כרח
 ר' דחני6 , )ככ) נסס "רון וקמר כמקן חנן ,מסיט)
 . 1ג1' )גכ) נצה "רון "ומרלציעור

 ו5יג"
 זימר מ5ן

 י"ר פרק ODID7 תוספה6 הככימס ולס , ננו6ר1ן
 הו6 במקימו "רון מסונר מי דעת )סחים,נמליח הי" נס nhrn והיעת . ח"ן טרק עו,ס סדרגע)
 מן הגריס רפסי וירקו הכזים וי6ריגו מזכהיכ ,גננו
 עד טס ויהיו oiro ירקו 1)6 מזכיר טוי עןהקדט
 ~otiP זיר כורכת קרון טס1כר מי וזעת , ה,הפיוס
 ככהן מעטם 1'( פרק )סקרים זתני;ן כה6 , ;ג;,הו6
 מס1נס סהיחה הלנטה "ח ורקה מהעסק טהיס6מן

 )נמטר p'~QO 1)5 הכריו 5ח )הוזיע כ6 ,ממכרותיה
 הקרון טטס נימוך וידעו נטמהו סימה ען הזכר6ח

 סיס :טס , כמקוט "גג'ח קיוטיס פיוחי כזגמס סיוסס
 וכמ'ט.ווהס , שפורת מט) מדגרת 1ס:כי,ס מחימרמדגור
 הערות 6ח חקן 60רון 61) מבמערס סביון ע) סגירת6ח
 מגין 0נפורת מט) 5חן ודגלתי :ס )ן nluw1' שין 6חן5(ר
 D'O 1סגרוגיס הקרון מ,נ מקוס וט ומפת , סגר1גיס:מ
 361 6ח'ן מסרן 6) וגן שמי 1ע'ו קזוסס, קזש ניח;קד6
 ונגר . סגפורת פני 5) ושיוכח מגיח כקדט 5) טת גג)יג6
 ט;נ;ז , גר,גיס 1)6 ברון )oto 6 )6 (;י טגגיח גן נם;וזע
 וט ג) eDt , )ו ה11י15 פ' גי1מ6 וגד6יח6 'בטיסו ג'מיס5ר1ן
 , טס טומר ~plh טסים סמק1ס מן קדטים קיטי גיחסלו
 שני קזוסס 6,00 כמקוס וסיס , קי(יס קיטי )פ;י פר1גתוחקו
 5ש )גג) גבס הברון "ס ;חקקו גיומ5 והנר . ממסקיטים
 גמד וף, , ;;;ו :גמק1מו גמ'ו סגר ו0ימג'ס , גמק1מו;ג;ו

 טטפ קי(יס קדתי נגיח סיחם 6גן 0גמייס, גיחמסוגות
 1.?ע סג.ח "ח ממס :גוס fiD)1 , וגו' מ"מ 0י0ס5ר1ן
 גמעמומ1ת (ovn סביון גו )ננו, מקוס גו גרס )יתיגטופפו
 כ) DD וסיס . הננוו ט"ו נוס ,הוזם מקן 1י5טיסו ,עקומ1ח

 קשי גית 6100 גנית ~ון :גי גית 6;(י )הס החיוווה
 סגתורס סנט , יוסגלו טנ1דח טס עשה הגזו) והגרןקשים,
 6ת ישן גמ'ס , והגפויח סיפרון 6) ה61ת סטג1דס,חיח00
 ט)סקט1רח

~ho סגפורת 6ח לקעורת טון וגסס ס' )פ,י 
 . סגפויח פוי ט) ג5,גטו שוס ספל מיס 1)קמ 6,1מי ,וגו'

enDnI1;6 11)ת סמקי16ת פרוטי ט) )סמון %ין ר61יס 
 :0קג)ס

אק-
 והסיק נמורה, רטיה הוה סיוט עד טס ויכיו "מרו 5ין טהיי , ;נ;ו כמקומו הסוכר ר"יוח ען הקפו וסט .ננ;1
 קנסי" טס "ין מגבי 61ח נס 1"ף . גחיוכה6)ה

 הקומר כיסח )הקמין גו נגרס המכר מכרח הי1נח6 רק
 עם גי וכפרח, "רון סס היה כקיקו סס עכ1זהס 1UD מקוס טני כיח )גהי טיס גן ע) כי , ;נ;,כמקומו
 טס פחמון כוה ;מ61 וככר . כנניוחס היו וכקן ;מ1"1 כ6ן מקוס מב) הקרס 6ח כנבע נרקיס כקהיהיומס
 מגני OnD7 קלי כנ7יס ממוסר הנהן )היות ,  ההקטון  כפגירפ סני גית עגולת היהה )" כי  כישיר  זין)כע)
 הטעיריס טני ע) "הרן ונחן "1) מוח "מרי פ' הר"נ"ע טמר וכמו , כטורח וקין והומיס "וריס ססהיות
 , hnot וסחטן היסוד השיר 1)6 י)כפ קוס גז גח;ח כקמרו , (or רט1"ס  OD הקזיס o51h . וגו'נורווח
 וחומיס, "וריס כ)6 טטמסו סגי כיח "נטי )מדו הכח"כ ומוס , הקיט 5) ככויו קוקו ונטמע הנכיר ככרכי
 , ו)חומיס )"וריס ~nhr  יילירי הכחוכ חטט )6 מקטר כי ער"ה )פי וגונחו . ע"כ , טס היו  t'h'sנס

 ודבר חורם חנ6 מטיהם 6טר נכי"יס )הס היו כגר ההוך"ס nhr וכועדי הכרמי, חלי גס ט"י;ס כוההורס
 ירי  קנז נעו הירנן גהי1ח כי הסרול, ימ)6 שכרגו מס pb , מקומה ןכר )" ככפרת ויעגין . כירוס)יסס'
 רקס ו)מ . ענו כמקומו ה16מר זעת 6) כנסוח, מגר סי תעמו היה ו,ה , TnlDI מונם כמקומו כ"')1הו5
 ן ר.כדיס טני בכין  המהחס %פ  ווסל  יייי ס6מרו ממה וכן , "רון מקוס , )"רון הניע קמרו ממסר כינ"נ

 316 ר.ממחס כחתו הכהן יכוין ")יו גזיו, ופי הקרון מנןס בו )הכיר מה  ~יון סיפי  שייו  פפ  פפייירבוי
 ונס , סממתם %פ  ויפו ייי  פפליפ ההכרח הטחים "כן ווכח bg הגריס )טי הפח 1החכו;ה . ההוךר.מקוס
 , ר.6לץן ליוח וקולס הר"סו;יס ה;כי"'ס מימות ועומזח מונמח ~b'o הפכן  יפ היוח מפגי 05 . טניסמטני

 שרן מן בכוהה נקר"ח o'ncl הר5סוניס o'b9)o מימ"ח היחה "כן כקמרו ""נ זייממ ח1ספחחההורמה
 שסי ר' , ולטניס )פוי n~pp מקעיליס היו עריס הקרון מטניפ) נהון קרון עפיה היה למחמקה nip~ibט!ס
 וסף, חכוכם הלרון כמקים סהעמיזו המכר מטמר גוס יסדק )6 ושה . ע"כ וגו', e)lDO ;טחת משהשמר
 עס )ננץ הס  סגם הגדיס סני כנין והחס נרץ היה וככר , המהחת 6ח מחן היה עריס קמרו מטניונס

 פצח כשן ""כ . OSDDS סוכרנו הנמרק מרכלי סחכ6ל וגס ט"ג דיומ6 כחוססח6 מטורט טס51 :מוהקרון

 ר,ממחט סחה6 הקו דכליס טני e?pnt הילך כן  ט6ס ממסי ttnbo מקוס ע) מ1טמח sn(o היהה)"
 , הטחיה 6כן )מקוס מסקה ננס שרון כי סנוטי )ש למרחי כן ע) . שרון כדי טנ' וכין O')D;חמה
 יחקיימז הירך כן )" obn , פניו מו) 6) רפיהן יהטין )מען וגכו)יו מזריו (O"D עקמו הקרון כמקוסים היחס 5מח וחגו;ס , העלס דיל מ)סכח (ptbh' הקזטיס, קדט ככיח "מר כקינו )ננו כמקומו "מרוויהיה
 מש ע) כ6,כעו וה,ס הסר מדם ו)קמ ונו' העדות ע) "סר הכטרח "ח הקסלח ענן וככה 6)1גחוכיס
 5נן ע) הצח ההגורס כי )ומר )טסך 5ח יט oslbt 06 . ונו'  לפפיי  פיפ יזה הכטרח ונתזי קרמההכפרח
 ע) ומולס , ")יו סמוך "מר כ"')1 הכלזן כנוקוס ההנר מ"מל הרס 5חה ,ריך , ;"מרס עימסספחים

 היזחי ? ץ מ"ג[ הכוזרינספר
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 : ממנד תגרע ולא עליו תוסיף לא עם זה יתכז איך ~זזיי אמרמ
 ויתחכמו משכלם יחדשו שלא כדי , להטון אלא זה נאסר לא החבר אמרמא

 , הקראים שעושים כמו מהקשתם תורות לעצמם ויקבעומדעתם
 אשר הטקום מן )ג"6 והשופפים הכהנים וטן משה אחרי הנביאים מן לשמועומזהיר

 נחמדאוצר
 גופן ס6 . וא' עליו תוסף לא עם זח יחנן אז.מ

 ע) ממפ תגרע 1)6 ט"י חוסך )6 מ)6 מקרץ ו6'כ ,יחויס גגשג ")6 דגר )מ7ט סלמס חקטו 6,ןקבס,
 הגרו) דין מגיח מן איוו שמווי סקייז . להטתכ"א : 61מרמס
 יוסיש ס)6 הגח1נ muh וסיקר ,טגירוט)יס

 יפרם וירעו הנדו) מגיד סמק1ג) פיר1טיס וט) מסורסט)
 )C11tD1 , 6 גגח1ג סולמי ט) ~ah סיתר "6י)ו .סח1רס נגי16יי כהגמיס מקנוח יגרעו )6 וכן , 6הר גטניןמשחס
 )סקור יטחן ע) חט)ס וגי , ממגו חנרט )6 קומר ,פיךסיס
 ג)גד )6 . הנביאים מן לשמוע ומנהיר : סחורם מןדגר
 וביסס 15ח1 לקמוט ס)6 הוכית סיתות יגר ע) slhטלין
 הסירס ובתורס wth לקמוט מוס h d'~h(h תוסיף, )36ג))

יבהר
 יהורהקול

 35ן היחס כצ'לו ממנה, קרוכ כמיס מס נפוהיזהו
 נחונס OtSDt הולי) 73יו סני כין )חונההטחיה
 וע) , כ6מ1ר הכדים סגי בכין )היוה הר"ויסהממחה

 הלזהי הגה מ"ר סני כיח סטטי הכונה כ)) טניסכ)
 יכוץ וגס וסח!ו h(o'o נטחו)י כמדוכר )הססגיהן
 5ח הקו ולסניו , 1ני1ן חגווה ה6ר1ן כמקוס)העמיי
 כ6יפ הקזטיס, קים ונין הקדם 3ין המכד)חסטרגח
 נעדר היותו Ou כי , כעין עין נר6ס קרון טסהים

 מייק וטס ה' )טגי טס עופו מקוס מכ) העין)מרקיח
SIID3ו ))הונ בהינו כיח הו6 וכד6' , נניוהו כמקוס 
 קיס כימי ט)'מוח עכו7ח נו ו)עכ1ד (rbnככור
 וט', שידעו בעבור ט"תר ומה . קדמוניותוג"ניס

 , הפנס הלרון כמקוס קהעמייו OD t1Dh נקטרה61ע)
D)Dbnהכפחס )ומוס יוכלו וככן ניהור, )סס גגו, הלרון גי )עגויהס הנגנסיס הכטויס ייעו ,מען וה היה 
 גיבן onlbSn כוונו טגי כיח 5וט' כי ידעת וככר . כמכונר וההומה הקפרח עכודח כעת שיווכונחס
 ר,רמכ"ס כרכרי (Sbpr )בנין וגס , וגו' הסכי) טלי ס' מיד ככחכ הגן נקמר 16דוהי1 סע) סלמה, )כניןטסני
 הכמירה 3יה3ה)'

 pPDt טפס כסגין כנוסו bnrp כימי כמכוו טוי כיח ו6נס' YDp ,("11 עטין וסמ"ג ס""
 סלמס, ס) מכנינו ינחר מלחו סהנדי)ו רק , )'נגוה העתיד הנגין ע) סנחנכ6 3יהוק6, המפורסיםסדנריס
 . שירקס ססוכס ה' כיד הוורה )סי מע,מט סמדם1 ה61 מדע כקמור פיו הוטה עס השח ההכנס 6כן .וכ"כ

 העגודהש ידו ע) )הטיס קדט יכיה וחמורה1 ה61 והיה והמ1רהו, ה,'ט'ו הקרון, כמקוס גפרו טרנה81"טר
  ינפדרגס ~(olpn סס היוחה ע) ההסכימו ג)ומר , וכו' טהעתידו כקמרו המכר "היכיר ההעמדה הי" 111 ,תהנה
 נניס כי פחדפ רפיי וויל. סיסכ סיס ומרי ט' רקס לרלנ"נ פייסי ין לסרי  פכירסס. לכל כנגוזסכרין
 פל ליירוט  יויניס לויס סט וייס יסרסיט קרט טס סיס יפכר , י"פיסי גנזו ככר יי "רין טס סיס ליפגי

 5רק שין ע) ולהעיר , וכטורח  "רון סם  ט"ין Y'Dh סקדסיס קרס סין  געכירו "סר סלכרליס סלורוהפלי"וס
 6ת וה3י6 , )טרוכח מכיס והכיף סק7ס Sb להרן יג6 כצח וה 5מר 5מר העכ1דה nbr מעכגיסוכטורח
 . (otbtn כמה טס טסיו טני נגיח וה עטו 1),ס . וכטורח "רון סס סטין D~Pb ר") , )טרוכח תכיח 6ןדמו
 יל וספיר מסר  דס בסולח ססורס סקפירס ככר כי  סירוכיס, עס סני נגיה הגטורח נהיה 8הט1נוהנה
 טזכרפ ט"ו דטק)יס כההי6 , ה37ריס נטמרו נווהו כמקוס onilo טוי ע) גי )גמוע קר1כ , 1ג1'תחכינה הקרפ מקוס כהעמידו ס5ומר הפסם )טי  יקולס פכם.  סייורס,  ולפיי יכטירח פני פל כחסייייסכ"פ
 הי1ח1 עס כי ,)מענה

~sa מכח עי דטק)'ס מטנה טקיס, כמו גנם תקומו 6ר1ן( העסיס דיר olnh) , מ"פ 
 : הכרווייטוח ע5  לטס גיוי  סקרון כי 1DVtn כפייר  לסייס הטרוכח ח)ייח ~ויך הרנסס טפי והעתיק , כוס וט טןגחן
 פ pbt , חדילוח )מנוח מהיו דוריס וסדלp 1(D' המגריס טפה 6)י לותר onb ל6ס . וגי יתכן איךכמ

 : וט' חוסיף )6 6והרח קנח כוה הרסו )6 6"כ ישך , הגרם) גהר לפיסו כיכר מעההיקח
 גף מטן קטר 45 גפרך פסוח גר4'5 ה  סיין טנחו תפיס .  ופ'  לשמון אלא זה באמר לאמא

 otb)nn  פס יגמל לסר  מפקוס פן נקרן  פפסרמ נטופו  פליסס גופר יסגק- וכיל ן יללידירס

  קחמוס רננו פיסי טס גנורי מסי יייל"יס יעלוס יל ליייס יס' ירל1נ1 מסיי  פלס ונסי , D~S  סלןפוולרי
 טגחס , עקריה )העמיד רק )מדל )6 גחולס כח1כו0 כטחי לווח שיוו ויעמידו טי1סיטו 6ע"ט כי ,ונ6תנוח
 ערנס 5'ן ומ' חוסיף )6 161הר0 . מעתה( סכר !מדט ל 6ין סמ)1ח 6)ה ו"ן דלנו דרום )ומנס .טויס
 כהחטט כמחנך) ttD~O הננד לק ינוורו, 5טר ככ) לכס כיד וידם נמוי6וח ית' רוונו הממס'ג'ס 6)הנען

 6סר ו)6)ס , 3דויוח חורות )חיפ רומס ימלח היום כ) וחמיז , ממען otnrn נעורה הגלחי וככרךמהקמה
 כ) ע) יוסיפ bSn )סוסילס וריכונה . ופ' חוסינו )6 כקמלו הכחוץ לנה הלנה נבסס וכטק1ניהסיסמ16
 ODD19 ה' רום מפר , שריחו ר,משיקיס ייי ע) מן , פיפס ט) רכן מטה ידי ע) מן , האסיחהמ"כ
 מקרש )הס 5קיס פי6 כקמלו כסירוס ץ מנוה  עמפ כפפיר יס' סי5 טפרי  ססוסרפו, ההפיס סי ע)גס

eotob
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 99נדגצזר' שלישימאמרמפר

 בכהנים ואמר . וגו' כמוך אחיהם מקרב להם אקים נביא שאמר כמו , ה'(יבחר
 אנכי אשר הדבר על תוסיפו לא טאמרו והיה , נשסעים דבריהם שיהיוובשופטים

 ידי ועל סשה ידי על אתכם שצויתי סח על , וזיגגו( )כנ"ך "לעשות אתכםמצוה
 , הנבוא"( את הסקייטים );"6 בנבואה הנזכרים התנאים על מאחיך, מקרבךנביא
 נעזרים שהם ספני , ה' יבהר אשר המקום טן והשופמים הכהנים עליו שנקבצוומה

 , רובם בעבור התורה, על שחולק בדבר שיפכימו עליהם לעבור יתכן ולא ,בשכינה
 , קבלו כאשר , הקנויה והטבעית הירושה הרחנה לחכמתם הטעות עליהם תעבורילא

 יהודהקול
 מי) ט) כחן גדל כמס 1ר6ס 613 . ונף כמוך"היהס
 טמרי , וסרס עריהן הופע 6טר ממע) 6)1הגבורת

 עלון )5)היס 5קר5 בכין ר' 6מר 7גןריסגירוס)מי
 כיה :מ);1 6הד 1יוס c(,o טקס כה , ע"י גמר)6)
 , מו,רין 5ין )16 051 , המרין הכחו)יס )עכרודין
 )הרמיקס 5'ט1ח מס,ג1ח כ' סרק המניד וגהנ .ע"כ
 15מר היה 6ג'ן סרכי הו", הירוס)מי ,הגירור
 סקס  כח ססר' , סלנו ;ט' גסס o)1h ההורהימטטט'
 , הגיה סקדטה כנון 6'ט 6סח b'o 6ס "הד ו'01טניס
 )פ' והטעם , טור מגל וטעה , כשק ע"הה%

 , כהה כצחו 61'ן הפריס הכח1)'ס מכפןקפהומ
 7נר טהו6 נהוסס ה,רח ol~na 5טסר 51lh'o"כ
 כעכורי הגנה כהגכע'

 נ"ר טהס"' 6)6 , מוט ט,
 ההנר גנח ומנס . ע"כ , ע)' נומר )5) ופו ,נך

 מהנר 'רה'ק )6 151)0 . סלענו מס ODמכ51רח
 רכזן נחוו ןמגי)ה פ"ק הו") השיטו כנר 6סר5ח
 פילו )" (,Sbln ס:ח:נ5ו oth'1) PJa1 nthu1ע"מ
 , 6הה "ות Db" נהורס ס;ה1ג מה פן ה1ת'ר11)6
 5כ6 כר מ"6 6"ר , הרוס מ5י . מנילה b~pnD"ון
1Dh'מירוח מעכד1ח ומה ק"ו קרמה כן יס1סע ר( 

 טרק וטס . וכו' ;"ס )5 )סיס ממוח סירב15מרי0
 מגמד , סדכריס כב) 1ע)יסס ת"ד יומין 5"רסגי

 ס1סריס ודקדוקי תורס דקדוקי )מסם הלע"ההסרקה
 מקרץ ניסו ומא' )הדס, עחיד'ס ססופריסיתם
 )מסה נטו' פסע, ההכר יקמר ככה . ע"ג ,מגיס
 etbt))) oth)n והנה 1סרטוח תורחו, ורמומחג'
 גחנו כטס כ' , מטע) 6) סגם מן סיורסגה1)'6
 כ16ח'1ח דשן 15ח'1ת , מרצדס כו6 , 6מךמרעה

 נחמדאוצר
 אחיהם טקרנ להם אקים נביא ששטר נטו : אע)

 וסיס 111,5 "סר ;) 6ה 5)'סס ודבר גפיו דגרי ותחחיכמוך
 76רוכ 5:ע' נטמי ידגר 5סר דגרי 6) יטמע )5 6טרס"ס
 )5 ,6מר גגי ס)5 15ח1 וחמס ולין , י'מ( )דגדיסמסמו
 ט) )6 מסמון ס) רק עמר )6 טוס 1ט'כ , וגו'ח1סיפו
 רברירן שיהיו וכשופכים בכהנים ואמר :ס1גי6

 (:6מר :,ס גמ1 גי ר') .נשטע'ם
 'rh" (:6מר ודקי גני"

 ;. כחורם כארס כוס ,5מר גן , 111,6 6סר ג) 5ח5)יסס ויני ;מ'ט , גהויה וגרס :,5 מס מ11ס טה1גי6 מוסט)
 יגיר. "כר סיגר סי ט) וטפף וגו' )משט דגר ממןיפה
 הירוט. 17ק6 נלמד )6 , ס' יגהי 5:ר סייוע סמשס מן)ן

ctJtla15(1 6!6 , 6)'סס :גמע סtQh (5 בסיקו כי1!1 מס ג( 
 5ט7 סח1רכ סי ט) 6מ'1 וגמ'ט , דגו נח1רס ממר:הר
 והיה : וגו' הסור )5 הטפס )ן 'במרו "(ר כמסיע וט)יורין

 חוסיתי )6 י61מו ,ס סוס גן 61מ,ס . תוסיפו לאמאסרו
 )מסד ס:6מייס סיגל,ס ט, ססמ1ן '1D'QI ס)5 פירושוגו'
 atuclrs-1 סגס:יס מקנון סי161 ומס ),גי6 ~(etlnh ט)16
 יזרע! 1)6 ס!יסס יוסיפו ()6 , ס' יגמר 6טר טמק1סמן

 על.ו 11aplt ומה : י1 16סרס גגך עומס סרס )6מנס,
 : וגו' ס;כ1יס מקנון ישו ס5)1 סדגריס נקמר .הכהנ.ם
 לעבור יתכן ולא : כקורט גרום . בשכינהנעזרים
 ר') . וגו' שיפכ,מועליהם

 ;1: קנון ס) (יטנוי 6'"
 סרגינ ט) ;י . רובם בעבור : סח1רס אוגד טין ט)סס;מס

6(111Ufi מ'מ סימן ר6סון גמ5מר גלגל גוג ס) ס;;מס : 
 ססע. 16חס )מט1ד 11;) )" . הטעות עליהם תעבורולא

 תגעש איו געג,ר . הכתנה לחכטחם : נהורסגסג:הס
 וסוגי6יס ס6ג1ה מן )מס מוריס סמ;מס . ה.רושה :נדו).ס
 סעגט . הפבעית : הח1רס ס,ח1ס מירס 11 נעומססומ61יס
 ס)מ1ד גהסחר)1ס סקס סהגמס . הקנויה : סיג) ,גיס16מס

וסתמדפס

 ככ!) )מעוה דבריו הוכלו מסר הגלון )יעח ההגר יסכים וככן . )י 6טר סדכם כיפרח סהע)יחי כמו ,דיין
 טנ" מ6' 1קטס עז כי 6פס . חמיד1ח )מנח וסר למרו Sih ~ט סי, ר6ג"עזכרי

 , מלה מט"ר מגנה מקרץ
 6קיס גכי6 כקמרו ה:כי6יס מן לדמוע כשסרחו כהוכ פ) קדטו בכר 6ח וכר כי . וא' בכהנים ואמר :ונ"ע
 טקסס מס 6ן ורמו . נסמעיס דגריהס טיהיו פתור הו6 סכר וגסוטעיס כגהניס גס כי כיקר blo'(וע',
 יסית 5טר הט1פכ ו6) הלויס הגהגיס 6) וג"ח ונו' ממך יטה כי ט1טעיט פ' הכחוג ממקמר )"ס סימןוכרו
 גה1ג . וגו' תוסיפו לא סאטרו והיה : וגו' המקוס מן )ך ינידו 6סר הדבר סי ע) ועקיח וגו' הססגימיס
 , טס,כיר הכחוח מט)טח )טמוע הססן היוכ ע) לוחו ומכלר ולחמק, ס' סו6הדר

~CD 
 וסגכי6יס , )ע1מ1 מהיווה

 העסיס יכיף 5)ס כ, 6ח גי , )עומס מהיקה עניו סיס;ימו כתה והסוסעיס והכביס , )עומס ממינהלמריו
 ההזנאים על 61תר : ו)עסוח ,טמור מטיהס hit'o הוכר ע) יגרפו ו," י1סיס1 ט)6 )סמון בסרתוכבמטע
 16ן סופסיס פ' גימרו )כווכחו, (Ottp הזכים נמינח קוטני ע) . בנבואהכבזכרים

 גג,"
otp5 מקרכ )הס 

 ייכוו 5סר כ' דכר1 )5 %ר הדכר 6" זיע ליפה כגננך enhn ועי , וא' כמוךלמוחס
 . ונו' ה' נסס ה:כ'"

 שנקבצו וכה : הק'רהו ע) )סחי)ג "הי מקוס וט ודין nhro הכמסה מטסטי ע) סמטרסיס ס6ריכווכנר
 מנס . וגו' הקנויה והמבעית : יעקכ קס)ח מורטה מטס מקכ)ח . הירושה : ע)יו חהסנקו רע .ועליו

ממס
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הכוזרי שלישימאמרמ2ר100
 הנבואת מהם נסתלקה שלא שבז כל , החכמות כל לדעת מצווים היו הסנהדויןבי
 בטה הקראים עם לחלוק שלש ואמור . זה וזולת קול סבת כמקומה שעונד מהשו

 השבת( ממהרת ועד )ג"6 השבת טמחרת סמלת המובן מן עלינו טועניםשהם
שהוא

 יהורהקול נחסראתר
 ממ"כ סרטי ע) )הההק1ח המגמה 3ךרכי כהרוהמה סס,סדר'ן :ס'1 מאר , 5)'ס ורכס נסגור למנמסואמיתס
 מכע::, :והמם . :מסו,::: פ4שננב: b~rt . מקורות סגי והדח הסג) כי , ההורהכמהה שו : ס'ר סימן ג' גמגומי כפכר plnsnc כ) )דטחשדוריס

 ק
 מקוב) ן ן ' ןןי

טכ,ס וגף השבת ממחרת טסלת המובן מן עלינוביענש כתר "1 מנויהימ pptrn ערוה ככמה ה61 "פרא,ןמ שהם במה הקראים עם לתיוק שיש ואטורמןה:
וש,,, סחסיטפ 3מה לנס מ"טן 15נ"טר

 סכר ע, הועקו )6 דיגים 1" ן olh סןטכ
 גריך nb(e כקמרו טס כיון ודה . כהן גורסה טסחורס כפיוח ר"! , המק1כ)יס נכניס )המהמט )ולקוי
 1ט'. ה36וח 6) ההו)זוח )הסיר המקון) ר,סדר ע) המהטת 1ההקטות והכחול המקזי) מן וכרטיסמתעיין
 3זרכיגז p(Ofit1 "וטן היה כי , קכ)ו כשל הקנויה הענעיח כגטן כקמרו נוגחו ע) העקה חורהוצח

 )6 מגתים טההירו מס כ) כי כקמרו , שכלחי תריו 16) טס וכר ככון זה וןונמה . כקמורהמקו3!יס
 הירוסס ההגמה )סרס עוד ו6טסר . וכו' ",,ס המקוכ)ח הירופה ההגמה כח1)דוח 6ך , 1ג1' )סכרחסהים
 הכיק כמכמה מועתס מוכישיס כין "סל ע) po(nt1 והת3עיח , מר13היהס )מוו 6סר העיוניה המכמהע)

 , ה5תחיח קכ)הס הסגמח עם טדס עו)1ח היו "!ו וסתים , )זה מסייע מכעס תהיה מה בש'השוגיח
 . קטו ג5"ר h~rt יפלפל,  יפסס עס ~מסמס טוה יטר 3ק1 כגנזו יורד היה הטכני המספוח מוסגי
 מוכרפ הו6 ממקומו כי , סלק כני קכ)ה h'o , התקוכ)ח הירוטה ההכתם מ"ט סי' נך 6חר קיוגיר מס%ן

 אז : ס"ז סימן וגטג' )"פ סימן ומעגה מגר כמו . וכו' מצווים היו הסנהדרין כי : המקומחשמרו
 הלגהץ העגין כרס וייכק )"ע סימן כקמרו זה 3י6ור קרס כגל . הו' קול כבת במקומה שעוטרטח
 טסיך הק~זט רוס מדרנח ") כיון , זה וזולזל 531מר1 וכו'.  בשורטס כין כקומן כין 3ג3ו6ס 3'ן סטקנקי

 משרטת )הקיימו טרקה הדיר ג) חוס 5הר . וכו' לחלוק שלא ואמור : קו) )3ח (nbu כין6מ)עיח
 )טמחנ מ11ויס וס"וחגו , ה"מחיח הקשה הגיגו )תטסטס וכ"מ1עותס מהם 6טר , המעליס ה"גטיסנדווח
DnD(מרקע הכי15ר סגמסך  וכתו ס)רפ, ו% סיסיף 14 מטיס ללל )מוס ולין , )עעה מעיהם היוזל וגב 
 סנט  המועדים נטיה  דברע  פסס קיר ל"ה  סיפן  ספלך  גפפך ולפריי ל'שן סיפן טהר יפו  יפלפןODnn וקרבי סלסינימ ני"יר על  3סברסם  ליספיט  3פל,סמ  פטליים  קר"ימ  סל 1)ס סר וככן , הגס ועד )"עסי'
 קמור ס' הכחוכ מן מכמינו דורי ט )סחור טהטנו תה כן נס זה וככ)) , סגרחס ההמכמ1ח סגגיסוכהס

 , ססמ סן רונסון עו3 'וט מממרת עגינו מהגיס וחורה מו") זעח סטטי , וגו' הם3ח ממהרת )כסוסטרחס
 lSJIPDO הקמחי הטיר1ס מן עליו עדיו ph טחו ,5 "סר הקטע ממר רוותיוהמס

 גו )הסנה מקוס מ1"1
 וכי , ר5ט1ן מיום נסטור ר"וי )ט)ס כי יקמרו וע"כ , 3ר5טיח סכת ע) משסועה טסור6הס סכ0 מקחמ1ד
 וכמו , ממהרתה נסטור ס'הע הר"ס1גה יישכח כמסטל תערס ס,6 עגיגו חהייגה, שתימוח ספחות סכעלנוו
 מלח נר3ריסס תונח שמוס ס6ף ל63ר 53 1"ח כל שסר )תפני. לקפ  המגהיסיס ntfb~t , ט,כרפ ;מוגכיד סכי Silpno הת'ר1ט 'סוד פ) ~11fiD כסמ'גח וג0עויר קמנו 5מגס 61וחגו . ממעמס הר35"ע סםטכ0כ
 ייקצר י"ל , סיס3לר כפו  סופמסמ פל לסטיב  wnb  סלטיי פי בגו, יגסצ ייבלי ל5  פריין , לטופי פלפ03
 לשלייסל5

 6ת )הפעות )ג6 עדים סגי ניחוסיס טמרו 5מח  יפמ  ס", ררשמ נסיססס6  יכרו וכיר יכו'.
 יתפייס . פ"י , וכו' פדיסו ישפר 6הר יל , nws לשמר b~h פלרס טססי  olsln  ביסוסיה  Pbn )סי0כתיס
 הגיחוסיכו משגי טס וטוחו , נדו, נעסק העומר 3קניו0 יעטון "סר המעסה 5ח סטרו ibpnnt ר' ט'פגמוח
 ריו יפל לפספיספיל כי סוס, פליקטיר  יפמ 4 יפ פיר יש. נפיל6י ספיסר  קלירס 6ין 6ומריססמיו
 סקר נטשתי מק )כ)י סערו on'b 5סר הקרקס הס  5ון Dlb(' רגפס יפל קנלסוי שפחס פל לפירופלש

 ו6ף כאר, "דר כעכור הרכגיס 706 הו)כיס היוחס מון מומס מקור 5ח ונלה , עהק sp O'p'1iושכרוח
 )4ע סי' )קר06ו י)6 סמרר הגה , ממס המכופר  וגף וטרי הופ ברלייס  פלייט  לסנטוס )נס obr obinנס

 . סהחכ"ר כמו נחס מסלמן גו סוט עמס ואס ח;מ'ע קג,ח נדו)ח כמרסת הע1כ יכרו ההלס4'יס
 מממרת השמר סטירת כינר גס Yrn מע) הקר"יס הנוגר )כנוח המקך מקמר קי1ס ען דגרו המטיךועתה
 על  סיספכי (OO רצוי נוה גס כי . וכו'ססכח

~w:D)e 

 כאמהי שרר לרר פשר  אעגין יפי  פפשס 6טר
 סרפד ימל  שן יגאל  פפפ6פר

~tOtps 
 כך *מר ט,,כיר ונמו יקהה, )הס נס הסטירה סססלש or יללי

 )6 כנותר וט'. )מקוק ט)6 ו6מ1ר דברו קמור ODD תה . וא' 3ו ונסטור וגו' ")ינו מונם הרתם ומה)כקמרו
 40 , ןכלו כקטל י,ר"טון מיוס עסו6 וט' העכח מממרח ממ"ח לשכן כצופת תוכך ניט) לעניך Pbיחי%

3הס
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 101 בא הבוששי שליש* מאמרספר

 המלכים או השופמים או הכהנים מן שאחד נאסר כן ואחר , ראשון מיוםשהוא
 הטספר מן הכונה כי ראה והחכטים(, ))"6 החכמים "וכל הסנהררין רעת עםהרצוים
 atwn קציר לבכורי( )ג"6 "1בכ41י שעורים קציר בכורי בין יום חטשים לשוםההוא

 יהורהקול
 . הענין כ6תתח הססו סוס 3וה 6ין כ' , כהנההס)סם
b"rtוהנביאים הכהנים טן שאחר נאמר ואח"כ 

 הסנהררין דעת עם השופטים אווהמלכים
 ו6ח .והחכמים

 הירס"
tpb~n 6'נכונה תעיני 1ה 

 ,מס טגי1ן נריה ה))1 המזרנ1ת ו3וכר1ן .ומסוירה
 סני כניח המ1הנ היה , 11") הר"כ"ל 3ק3)המזוכר
 מיה הורו7וס 3וי מענייהם 15 הטמ1נ"' מגנימהמקך
b'ilnobunnl כ) 5כ) , המקטה לכרי 1ככ) במנהמה 
 "תה  וכן , ייסגסורין גדיל כסן סי ועל יעפיםסי ווי הכיס b'P)O לי על  :otpn D'DbDtt תורסדברי
 נרכן מעטם סנהדרין כמסכתמונק

ti~tsDJ 
 יוטב טהיה

 כי ההכל סוגה . ע"כ הו', שיח 3הר מכה ג3יש
 הכהניס מן 5הד כי כ71ס תטונחס 61ח ה1ד5הגו6מר
 כונה מעיקר o')DO D'~)rlO מן קמנה ידע ,וגו'

 נכרי 3ין יום המסיס מספר )הטיס רק "'ננוסכהונ
 טבעה 1)טמ,ר הטיס קריר )ככורי טעוריסקניר

 י1ס (orth מסלטו כה והגה , קטר הקוהסנ1עוה
 ימינו הסחוג טמסס 5)6 , סמסטר ר""יח בוטיס)
 מכ) 11 החה)ה גה1זמן OUOI , הסג1ע יחיגתה)ה
 וט )מקיט 16חס העטם "מח מקסה כי , הימיםט6ר
 )החמי) סנחהיינ )6 יה61, סט סיחן מקס 5)),ס

 וסקנס . וסנה טכס 3כ) כר"טיח ס3ת יוסממחרת
 הר5כ"ע כרכרי סס יביטו עיניך ו6ס .סכ1"ר0

 "סרי כי , סמדר )מגח מחימסיס ה"הר1מסדיוריו תמנ"
 פסד "ס המ"תיניס, ר"י1תספרו

 הם)"
 רכיס כמקומות

nSDמ"ח מ71 1"ס , כר5טיח סנה 11)ח ע) טכה1ן 
 הכנשח סיעה ע) הגהנה מנע כי המורהחמימת
 )יכרי 5ך , הוה הדסון יקח 3הס "סרגימרו

 T1D1 , טוכרגו כמו 3"יר1סס )רמ1ק )ריךסמטמיטיס
 טבח מ"י,ה 'P?? ככר כמטמעה סכה היתהט6ס
 דוריו מחס הסה שנגריס 5מר . וגו' )סמרומ)

 ידע )3ו"ה גדרך כי )הטיכ המלחין ,יוכ) נסנקמרו
 'סיס ספנת סיס העומר תנוסח 3ו סיסיההיגס

 והזכיר , גטכח מסיס ר.)הס תערך וסער ,כקכיעות
 ט)מיס סקרינו 161 ר.ר5טוגס גטנס ימסכו 6יךסכהוכ
 כך ו"חר , שנחס המכרח כך 6הר הנוכרחוהפולה
 וקין ס3חו0, "מר 1)6 סגושח טבעה כטכועוחי;סומר

Otb1

ישטירת
 נחמראוצר

 סח , זפ גי15ל . וגו' הכהנים מן שאחר באמר כןצוהל
 י!תר סקנסס (טענ1ח גשמנו ג'ג גסימן יזהו h'iwהכורי
 )לקק סחמגס !הגל , wrw 6) מסיקות ויוסימגר,ט1ח
 וג)עיס סקג)ס 5) )סע:ח1 ~גו h~)O 06 6(ר פרממחגרו

 6(ו סו , סו05 ססולס ד:י' "תם '1! 06 6'( 'ליס)5
 6פ גפו מ;ימ )מ(ס סלבס יי ט)6 )'ע גסימן קומרסגים

 ויול; דור טגגל וססופעיס 0כסניס מן פוספס גס ,'מוהויס
 )ך, יגיזו 6(ר סיגר פי ס) )ו וסמך ס(ופע 6) 16 ;5מר;מז
 תוס'פ )6 נקמר מס ע) 6'ג )ט15) פקוס שוורי מ61וגגונן
 מסמון גופי יק ,6מר )6 ;וט ממגר סטיג וט וט) ,וגו'

 וס(ופע'ס הכהניס 6, קמום סקל6יס, גמז גדע0ססמחמנמיס
 וזגריסס שמס מתורס כדגרי וזגריסס )(מזע, סחפיםהייגס

גג~
 , ססקדמופ מהי 6)1 טסוימ וקמל . מגרע 1)6 חוטף )6
 ש', יגמי %י סמקוס (מן י1י (ג;) וה(וטעיססני,יס טזגלי וסג' , כקג)ס 5מר רק ספטע 6"ר ));ת hc'1ס6'
 תמו ססקדמ1ח 45 ס(4מ1 61מר , עלמו ממרס )קג)סזומיט
 ממל )1 גתן סויכוחיס וכגער , סקר6יס געי לסיין ססיו 5ין טטוד (5ה'1 בסימן סורס 1ה;11רי סקר5יס, טסיתשלתו
 גשמי, כו5מר ס(נח מממרא מסוין ימי ההקדמ1ח טחיגוש
דנציג

 הויי
 וס"ר0ס ;"מר 51ת'1 , סיח מממרת העמר "ה

 פד סמייך תמימות (גשת יני וא' שנח ממהרת)גס
 סי) שירש יום, otcnn היסרו ס:גיטיח ספתממשת
 עסו זס,יוו פסס () ר6(1ן יגס תממרח סייר ס(גחיממשו
 סומ(גיס וסקר6יס סניי0וסין מטעונת וודע וכגר ,גויתן
 וסנפת , גו6סי0 תגח סי,פ שגת זיפתית ~(olnhלמריוס
 שיגיע 6' יוס זסייוו , ס(ג0 06ר וק פינס W1iU1כעומר
 )מסור לנוס רמזיות סס וסרו , סרסן )רף גדומותוגוהר
 זעת גן גס טסי0ס !גמו , סקר6יס יגיי יר6ס סגחוגסיע 6תו וק לרד51 פווס לגגו 6טר גער ס6'ס וג1י6ידגייסס.
 שף גוגרין, OtOt )ו המגל, ,ו 5מר 1; וט) . גתהגסשוויי
 יגמר 6(י שמקוס מן 16 מסיני )מטס גס)גס קטירהקג)חו!
 ק,4 ו)5 . סמ"רר מוס )'ע סימן גרי( )ו גיר ועוטר ,ס'
 סגסמס מן ט05ז 61מר 6ס h 'gh(h מסז' )מפס ס);סדגל

 )(מול ols'tn 5,מ11 וט 05 נס , ססנסדרין ג1יריףוס(!פטיט
 ורקם (סס(ט ו5ף , מם( גח~יס גח~ג סו6 ג'יפו)ע(1ת
 וגסכם) גניוס )פר( יורע גסמ1ן מי , סקר6יס גזגרי)סמון
 )סס 6ין 6"ר וסמון 06 וטמע, !)מי , וססיסררין סמגמיסתמו
 , גסס לגר ס' לוס 6(ר וססוסייס )סמגפיס 16 גגיוסמקק
 וגוס . 5ו0ו! יוני 6סר מדגו 9'ס )ע(ות ,,עויפו (גןומנגד
 , (45תץ ;) גער גער! )גיזי ימד ס,ו;י01 ססקדמות (חיג))
 גג))וס סמגר גי פסקת גגם (5ת'1 גסי' גשמת סיסוכקיר
 טעש מס נעוין צ'ט נס'ס סוגר פס ;עז , סווגתם סקזמות,1 עתי הכפיק קומר סמ61 05 גרון יק קמרו )6 , וט'סגס,יס וע (5מר וקמר ;ן 51מר כמגי ס6מר 1ס וג6מ0 .ונו'

 ססו6 ממסיס גספיות סתורס מעווים סקנס . ההוא המספר מן הכוונה כי : וכו' גהנמתו ר6ס סגסניס מן קיוו .שגוונה כי ראה : מגיעת מדעת ונך , עצמו ממטס קג)ו יך יוזt '6(1Dh מסקר )וו 6ין עצמו טהרת גע1ין למוס . ושישש)מכ
 לעיס קביל גגייי טד , משמר ממפין (16 , שיגייס קניר ג'פרי (סו6 , טעוייס קציר מסתלקת ('סיס (יחין סומן היטורגדי
 סגעס 51מל ר5ס וגפ' . פינחס( )פ' גסגוטותיגס )ס' חימס מנהם גהקריגגס סגסריס וגיוס וגת'( סטג1טו0, מגס6ו

r1D11t6' גיוס קמור (ושיפד סו6מר ירכן 6ץ גן סוגר ו6ס (גוטוס, טגעס )משר 0ה) גקמס הימם מישי )ך חססר 
 hG'( לרגוע,פיתי

~'WDt 
 והש ט) סשייס בסתויי וקמי ור כיוס !ע) ופיס, טרי גמו סניגור () סטופר 6חר סו5

pdi10ב סקווש 16סו סרט 6סר משקי ספ6 סדם גגותי ,מן סומר ס6יוו מקיר מיומים ים ופס דוקק, יטג 
ושסעת

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



הכוזרי שרישימאמיספר102
 אג"ת "בתהלת דמיון לנו ונתן . תמיסות שכתות שבע שהם שבועות שפעהושסירת
 תגיעו ראשון מיום כקמה הרטש ההל יהיה אס לוטר , מהשבוע יוםבהההלה(
 עד נניע שני מיום ההתהלה תהיה שאס סטנו להקיש , הראשון יום עדבמכפר
 נתחיל , בו( )ג"6 ראוי שהוא שנראה עת ככל אלינו מונח הרמש וההל . שנייום

 נחסדאוצר
 כממר :וט 1:"מר (tDD :)5 נן' , nir~rn :נחוה:גע סמכתי :,סיס 5מל סנהונ . 1ג1' שבועות שבעהשטירת
 גיס ;,רה ויס.ס ספורה יוס מנן היית יום משי:חכ:זו
 : חסיי:ס המימות כגח1ח :גע 6מן ,: 1פ) ):;.ו:,1'"
 והפס , סס:.זס יתיון )11 פיי: סגח1ג . דמיון לנוונחן
 נ5הד גניכן ט'1 ה) כ5ס , הכגאפ ימי כ) Il:h:r י1:)מכ)
 פז המכפר יניפ נקמט, חוס: הה) ס?נע גווך :15נכגח
 היגס ג16ה1 קרג והעותר מהכניע 1גי1ס כו1:5ן,י1ס

 תן l'nTC 5;1 . מסגו להקיש : הכגשת חג ע"מהנגוע

 מונח חרמש וההל : ס:ג,פ1ח חג 1נ, נ' ניגס:מסי
 : סקס הקמח משוי המין 5הז ניגס :נוע 1:מ:1 .אל.נו
 חימי כמיס י1ס ג"י,ס . כו ראו' שהוא שנראה עתככל

ס:נ1ק

 יהודהקול
 ט13עיס ועמקה , רמון יוס הסג1ע ההזח כילניס
OS~ll, סהיס ה)הס מערך והעד ט5מר ומס . ע"ג 
 ערך ע)י1 1יער1ך ע) טק1יי ט' טגה3 )מה כיון ,3ס3ה
 הסגת 3י1ס "מר סהגהו3 ו3ע3ור , 1ל') , וגו'!הס
 ה!המ מטה ערך הטרה כינס גי נרזה , הכהןיערכוי
 3י1ס 15 המתן הוקט טס' כיוס וסנה הטויהן,ע)
 הסנה גיוס ס)חס ערך כי 3וה הורה . ע"כ ,ט3ח
 יוהן 5ו כי העניונה ההגמה סר5הה מה מנד )וקרה
 טפן b"Ph טס מהוסיף ")5 , ערכו )ערוך ה'כטס
 הסגת כיוס !ססיכ הטוען יוג) כי נמורה רטיהזה

 1 ה)הס מסט וערך המטגן סה1קס 5הר הגהןיערכו1
 . ייונמ6 )ימינן רק 3ג"ן עניו 5ין מ"מ .ע"כ

 הכגריס וכיוס היומס פ' הגהת ה61 ,3ט3וע1היכס ומ""
 ט3וגמת סכעה ר6ה ת' 3גה,כיס התה ה)6 ס13ע1ת וככעה , 1נו' כס3וע1תיכט )ה' היטה מתהכהקן,3;ס

 ויוהדו , ההכר דגרי זכריו 3כ!) כי ר51ה והוך . ט13עוה ס3עס )סטור הה) נקמה הומט מסח נךהסטך
 סני 5ה 3כמ כו!י סו5 המימוח, :כהוה ס3ע סהס סכיעוח טגעס וסתירה ההגר החימר "ו!, יקך,ב .מהמה
 ההמסיס יהיו or3 ibibn גי , המ'מ1ח ממקח 5הו, סס6הד , המגר סרה3"ע כדגרי התסירס1ק הן",1קמיני
 גמזת הור5הו כי 6:ס . הרחה כלסך )שוע ט3ח מנוי מנד or . 1nhol 113!ה ו)5 ג5ת1ר )קטר ק:יר כיןי1ס
 )קכ!הגו יסוגה דרך מ"ת , כלמור הר36"ע )הור5וח olc סי1חס עט , הקרקס גזור גטקעס :r~rכגר
 !"רן כג;יסהס הריסון העומר מוסת יוס היות ע) 16מר !נגור ר5ה !6 מהגר ה:ס :י , ",!ס מהקףהוה

 כיהוסע המ1,גר הטרה תהרה כי מס טטה3 מס טמרי , סנ,גר גתקומו הר35"ע כן3ר כך5ס'ח כגהממהרה
 c(o וניוחס מעותר 5ח הקייגו ס6ו 3ו ט"ו ע! 3י6ר1הו "סר ה,") זבח עט ממכיס 5'ג:ו כ;י:ן :"ו יוסהו"
 ה6ומריט הקר5יס ניכרי )5 וי"ל, י' ט' עולס כסדר ס;חוכ תתם )הס3 סמו:) סתו ה', כיוס הטסההרע
 הג3י5יס המיז ר6ו וגן , 11") , 1' ס' ומוסטין המייין 3ס)כ1ח סרמ3"ס ע)יהט טסעיד כמו , היה טכס יוסכי

 6ח תניטין מהיו וזור יור גגן1הסגסירין
~nlDO 

 1)הס כתורה נקמר וסרי , כסרח 3ין 3ה1) 3ין כגיסן כע"נ
 51"ח וקלוי, מוח nDbn ממהרת סקרן מעגור O:h't וממר הנס, סיום ערס t~rbn TD )" 1גרמ!וקקי
 העיקר סלינו 3ז3ר )הזם tn~'rD היחר הכתוו הלה סיטך , העטסיס טזמו כמו קירע נסכה הנכהט5והו
 המס סי6 הטסה טמהרח ברור היכר הטסם 3תהרח היגר סחטה תטהר 5,ת , יתקרה נקוה "ן6 השהונ6

 ר6כ"ע ההליס וו O'b1 גם c)nb . ע"ג , הס3וע מימי הו6 יוס ortb ען מסניהין 51,ן ההים 5חממהרה
 , ו)ןונת6 )זכיון ט3ת וגר טהכהו3 גדורו לתרת קדרך )1 סגה כן ע) , סתם יעויין ה' מועזי ע) 6מ1רפ'
 סרק כמנהוה הו"! מטי o'bil'o מהמה וכיוהר , כ"ס ה))1 סוגרים :olb כי נ" סמע 1"1)ס . סנ'"רווכמו
 תנין ס1פיס )הס 5מר ריכל )מן ופס) ט3ח 6מר עורה 15מר,ט 3יה1סיט והיו סט 5מר1 ככן יטתע")גגי
 היה יסרס) 3016 רכינו מסה 161מר גננדו מטסטע o'on 5הן מנקן הון דגר טההוירו 6יס הים )5 ,)כס
rrltl6הד י1ס סעורה TnD 6מר והיק:ו n~co 5הד הוה המקרל עליו קר6 . ימים סני מהעוגיס יסרק) סיהיו 

~CD
 3כר רכי 6") , סנה otDi~b כמזכר ליהרן )מה היה 'Selc 5והכ רכינו מסס ו6ס , 1נ1' מה1ר3 י1ס
 המטיס חסטל1 קומר 5הז גהוכ , טוכס כטילה גטימס סקו סלמה הורס הה6 )5 סופה 5") , פ1פר:י6הה
 כגימוע )היוה טה) כיו"ע כ6ן , כסרח )סייח טה) שו"ע כ5ן , גידד bO , טגה1ח ס3ע 15מר 6הד וגה31יוס
 )טס וסטרהס ה"ר לתרו עד . וגו'ט3ה

 סחם"
 15 , י1"ס ממהרה הטגח ממהרח , 51הד 5הן )ג) ספירט

 רכי . וגו' ל"ו ר"ה ניד ל'נ ל'כ נ"6 מוש ס6הה טעמים גר6:יח טבח ממהרח 51"ה ממכיס h~b יהיוי6 סוטר ט6הס סטירת כ) י1ס התטיס הסטרו 15מר הו6 הרי יהיה 3ר' יוסי ""ר , גריסיה ס3ח ממהרחיגו)
 טסה דגה ממהרח :"מר וגי 1כ1' "ומריוסי

 וה)"
 , טיהור ממס כזה המס וג) תכת תתפרח 6)6 שמר )6

 להרות ר5'1ח כטחי והמ,יק פירכנו כ)6 רנ6 טס מנ6 נ6 5!ה בג) 1ר5יס . 1ג,' סגה 53יוס 31י1קנ6
 רנ) )הנן מה כענרח, ה!הס וטחי 3טסמ עומר ה63 הורה למרס יטמעה), ר' 3טט מהן הלחה . כמהנוגר1
 , )מסה ס3ה 1נ5מר )מערס ס3ה נימר כהירגן כן יהודה ר' ככס והמגיה . רנ) וההגה רנ) ג5ן 6ף רנ)יהה!ה
 וגול אלינו ס"מ חרמים וההל : ע"ג , )ה סמוך רנו וההגה רנ) כהן 5ף יה סמוך רנ) וההסק רנ, נהגןמה
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 סתיהה בזה יהיה ולא , פסח של שני יום שיהיה אותו וקבעו . בו ונספורבו
 עם ה' יבחר אשר המקום מן שהוא ספני , לתורה לקבלו והתחייבנו ,לתורה
 נקיים ונהיה להיות, ויכול , הבורא סאת בנבואה זה היה ושמא . הנזכריםהתנאים

 : המבלבליםמכלכול
 )נ;"" "כי פסקת כבר הכוזרי אמרמנ

 לא אשר דאלה ככללוונ , ההבר "יגט(
אוכ

 יהודהקול
 6כיכ הומן eh )ר15מ דינו ,כיח מסור הוה הכגר:י

 , מסוס "ת )ע3ר רפוי "ס 15 , ניסן כ1 )קגועור15י
 רופס 51ני 53מרו )"מ סימן וט ע) סברסוכתו
enibot)slO וטו'  כאדל 775 כעגור הרכניס להרי . 
 ה5כ'כ ומן הגכ)ח איוו נמסר כקטר כי כוס )11ורמו
 (Dl)p ועטנו ססכח ממהלת הסטירה עניןכידינו מסוי סיהיה רזוי כן , כקמה הרמס המן הזויסכו
 י1ס קכיע1ח יהיה וככן . מידרגו כקטל ההה)הועה
 "נ3 מוסכם דבר הססילס )סתה)ח "סם ס)סני

 כי , עניון sen 11 כתירה מ:טפ )הס "סרחכמינו
 : כר5סיח נכח ע) הסף מממרת וגח63רת"י) , טסם ט) סני )י1ס ככחה וכרון 5ין 11 סטה )סילתנם
 . להיות ויכול : )"ס סי' . הנזכרים התנאיםעם
 ס' דכר מהיה הו" קר1כ כי "טטר1מו )קייט זה6מר
 !1ד5י, )וטה 15)1 ס"ק ,ה והרי וסרן, כהין6הס
kf1מענין כהס דגוק היה כי )"ט סימן כקמרו גן 

 וכו', והניעה (1mh כין גנכ51ה כין מסק כסיהמהי

 "טסרוח onp סערי , ה:כו"ה ענין )גמרי המטיפ)"
 : קו) כח 1גה1דעח הקורט גרוס נוגה ונסזה

 קכ"יס קו) סמעע ונכר . הקר"יס הס .המבלבלים
 כמו כי , מהנכס הכריס מ3ר ען כמ13ריהסמהמסיס
 גמז )טונס סגנו הקננה, תנגרי "וגס יקטמו הרסטחן
 עגט1כ ממח , קמור ס' ר"כ"ע טגחכ מס כן ע)נמס
 והכניס , מכר מעמי )יה1ח כהסוס סטהימוהמה
 רקיעו 1גכר , )"מר ויקמרו מעג) )יד רטחחרטן

 נחמראוצר
 אותו וקבעו : כטוס ומן );י ל15י י1ס 610 06 5ןס(ג1ע
 מחמ') מכס ס(ניס כ"ג . פסח של שני יוםשיהיה
 61מר (6פי)1 . לתורה סתירה בזה יהיה ולא :ההום(
 טס1סרין פס  לשרט  סברס מיה 6ין גמ:תש שנת(ממהרת
  פחויגיס 116  גן סיוף  וכיין פסת, סל פני  פיוסספיר
 : גסיר1( גה1לס גן גקוג סיס ג6'!1 גרמי . לתורה :לינלו
 וסכסויס קייס :תגיח נומן טסו6 . הנוכרים a~wannעם

 וגו'. בנבואה זה היה ושמא : גמ,3ס וססוהדריןגסג1דחס
 )גו6ס פ'פ יגיר  סמלה קמור גפ' סר6ג'ט (גתג )מסנחנחן

 גפי הזוזי וסיס נסגת נ6הד גניכן ט,1 יייס NICh1סג(וי
 טנעס ג(ג1ט1תיגס 61מר )ן1רוח טנ,ט1ו סי1הס וגו' , 15טה)

 3(גס,  ר6כון יום  פיליפ חה)ת כי רסיס 5ין 1נ,ס ,סגוט1ת
 כ16 151 '1ס, י'ר  מספר פל ביגיויכ , טרוכ"ס וןפ5סכפין
 ג"כ  כסיפן ג6פרו י;ר5'ס רפס יתר GJID ל33ו  כיסיטר יסורי נות(3ת לחור  י(.3 1ג,ס . '1ס צ'ט )סטרסגורנה
 יסורס, לפרי פיייוס ויוסר פיר'פו; יוסר CP1)DD (וחיוחיי
 . ס(גמ ממהרת ממ"ח )טע1חס  גן  1ן  וסיוין rtD פגלי6(ר
  כרגרייס פורס יגסס  פרן יסה thr'(1 )ו ספיגהמנר
 מביבול גליים  ונהיה : ופסס ופורי ררגוו ס' ווכספגת

 )מסג ג1ניס י"'1ת )טריו מטהס )11 ,רין  6'ן .המביברים
 6ופפ סורו 6(ר כן' t'CtD  ס15פי מלמר ,  ע)יעייווחייס nmnh 6ין קג);ו :גן מלהר ג' דטהנו, 5) ס;ס1קפ.ו1:
 יסור סוף יי6 פל6 ופורץ ס', ייפז 5יר ~Dlpnפן

 :פר3רייס
 כנר וכו'. האלה  בכיסוח החבר בי פמית בברבזנב

 כרוך כ(גפ (5ספ , ס5ל. גגלליס כפריוררם

 תי5מ % יריי  פויט פל סירס רפן  otlb)nl , 3רלטיס פגה טייק  ot~nlb  פיחס  ססס  ממרשת3ק"
 הסכת ממרח מן המגן מן עלנו "ומריס טהס נמס ~DD O'hlp )הלק ט,5 וקמור . )טונו ייס  ריסןסרטם
 6'ך ר,1נס ט' ע) ח)1' הו"  nDb ohl.  פל טג' '1ס טיהיה 15חו 1קגעו "מרו עד וכו' ר"טון '1ס מןסה51
 טטוס כטטטס נקנה ע) סורס "ה  ירטו לי  ליס %יר ן  כליפו פייפי יריס קריפ ולסי פ"ל. ,  3י3תים) ס)" הטכח מממרח "מר 75ר3ה 1הגחוכ , חורייה גמ,וה 1"יו1 הככח )ח)) כטגח עכווס טמחו, הקוןיחקר

 61'ך ,  יוגיהו CO')'D כפרכס 5פר %ס ילרסן לקרפ נקרן  פספרס  טס פי כי ,  o')k  o)~r פל סוספסני%יר
 עלט חקוי הו" ו5ס טומרו כמה ;מון כ1טריס מ)חטומ נס . ,גריה ד)חיס מומה )הטין f'bDt נכריסכיקדי
 סקיס, מה מכס זה נהטוכה ולדיק טרי "ך "7ס  ויקמר ייי',  גפ3ס ענודה סממו) חקנן יחקרו "יךר,וגס
 ענס כהו , כ1 ונמר 5טר גכ) עלנו נתר Sbot , מנטפיו וסג) דגריו )גן 1!נג1נינו הו6 )נו ה5כיכ עניןכי

otinoסומע צני הקר5יס ע) כקמרו המלך סי ע) ג"ג סימן כוו הוען וגרר . החט) על  לפיוך לטפר וליריה סיפו  יפסס רייס יי ,  יסי3יס מי ומו5נחס חבנה "ס גי הקרנים כיכרי 51ין , כקמור החורייח  
 ההכר טדכר )כגו 5ייהס נסים )5 ג"ח נס וקף . החורה גספט מטיק1ה 1י1הר מכריעות  יוהריפלוסס
 ההההגמ1ה גי ג"פ סימן orכחסוגח

 והסגר"
 "'):1 כהזרה

 מ3י"
Sb סיורם ,הכר )1 ודי , וכו' ההלהיט רקן 

 וקטרי , :ניר ס) 1טכר  יין פל פ"י  סיפן  ריצפתי  סי3ש וכמו כחירה, סוס נלי הקקה "! הכהוכ המבמחע)
rnh~cטכוס הקמה הוגן וכד גוה כי , הסלע 5) קר5יס כ) דכריהס ע!י!1ח ונטן , )עגמו הקג)ה דרך 
 : כ"ו)הו ככ,) הען ") ג"1()מכי נומי כהס כי511 ע) דעתי פסי . סוף )דגר צין גהרה ט)6 גהורה טויס ופרוה onDn טיר!(ים)מ7ט
 *39 )6 5מ'ן, מסטטס )כס "סר הווגריס :הגה הגב'? טעם עניפ וא'. ההבר בי פסקה כברמב

נהכהק
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 : בהם שאכעיסך סבור הייתי הקראים מטענות בלבי היו טחלקים , להכחישםאוכל
 בהם שיכנס הרבה כי , לחלקים לבך תתן אל הכללות כשיתבררו החבר אמרמג

 ימלטו ולא טסתגכים שהם מפני , תכלית להם שאין ועוד ,הטעות
 איננו , כוללת ושחכמתו הבורא, צדק אצלו שנתברר כסי וזה . מבלבולםהמדברים
 משפט ונזל רש עשק אם שאמר וכמו , העול מן בעולם נראה שהוא למהסבים
 עמידת במופת אצלו שנתברר וכסי . ההפץ על תתמה אל במדינה תראהוצדק
 1 כמלאכים מהנוף נפרד עצם אבל נשסית שאינה בעבור , הגוף כלות אחריעפש

 נחמדאהגר
Sbmnb1 הקר6'ס טי6מו, גמ1 סכח1ג פרט ימס 06 ~יקו 
 6:ר המקנס מן )11 :מסוו הפיחס )ס"מ,ן ממ1יג.ס6ומוו
 כ8'6 ומהו , טעו1ה.הס );) גולה חס1גס 511ה , ס'יגמר
 היו 5טר טטו.הי1 :תסקו 6מר )כן ממגר גלוח)המיט
 ומ"ת D(t(Ct "יגה מן ר') , ההקריס מן )הקמח ג)ג91מ11יס
 גרס ההנר 6ח טיגריס סגור וסים , הקי5יס סמוטומאך
 1ג,ס , ;;ה1ג פרט ") 'ותר קרור סקר6'ס טסן ג'שמרו
 ג"',ס "טעינו סקי"יס מה)11ת דטהו 1הה )6 טדיין גי 4ימו

 : כהורסטג'ניס
 מ1דס 6הה גי' כ41 סוף . 1;1' הכללות כלהתבררוטנ

 )ן 6י;;ה ומה והגררו,טס;)).ס
 1;) , מהן), ה); טסו5 הרע מן נודק יוחץ ס;% גימתרסיס,

 וחס , ט)'נc'u~ro 1 "הרכת 5'ן גמ1וח מגבר טכ))1יני
 , ;1)1 ה;)) ט) והנ"ר 1ה )וגר מכ;'מ'ס 6':ס סרט'סבוס
 כי : ;1)ו ס;)) כ) סמג61ר מן 5מ1ר ותג וט הג'))6

 , כ;רעיס מן )מד.ן 6ין ר') . הטעות בהם שיכנסהרבה
 טוויים )ו סי( הני מפרט ט) דגר טוס )יסד ,1כ) )6כי

 )ר,ג י') , כו סרנה מ11י וסעט1ה סרגם )גווויסוממספן
oot~)nלהם שאין ועוד : סטות מנאי גבס מקיף סועת 6ין 
 דגר ;) ;י , )מהרס חכ)יח 6,ן סה)קיס ד') .תכלית
 גופוי גטנ) 5ין גן 51ס , תליה גלתי טד גכמ )סתמ)קיוג)
 ו6ה('ס . טסתבכ'ם שהם ספני : הגירור ט) one)פכן
 )גי6סיח גקווי1 נסנן 61מ1 בטון 1ה61 , גטרגוכ כוסזס

 ימלטו ולא : י'( )י"ט.ס סיטי סמי ווקף וגן ,ג'ק(
 נקיף )6 חכ),ח )ו שין דנה סב) . מבלבולםוזטרברים

 מרסון ים ונס . ימד מק1רנניס סם גי , גוודט יייסהנו
 טד ;' ;מז , מכרוו.רט( )נ)'6 ערגוג ,טון טס51משגויס
 צדק אצלו שנתברר כמי : 6'( )ומס סג1ניסחימס
 טורמו ע! מסנים ט;קג'ה !1 ומהגור מי ;מ1 .תבורא
 ית' סוסגחו . כוללת ושחבטתו : וגי1טר ג,דק 16פ1ומוסיג
 וקי(1יי1 הטויס געית )קיים (ohh גחוכה סי6 סטורך05
 גקי1ם סיחכן תקיר סיתר ,ד ס) וגישר ג,רק טיסים ג,סוט
 ו;מ'ס , טורמו יקירי ;) גו)יח ע1גחו יס0ס6 , ססו)סכ))
 מן בעולם נראה שהוא לטה מטיפ איננו : );) ס'סוס
 ממס )1 יקטם % .העול

 ס1מ1"
 גני 6'ש גין ט1) 6.וה

ואיננו
 יהורהקול

rtn)o)ק,0 ממני וסדקת כי רסקה כנר , "מהחס 
 הקר5יס מפענוח שני היו 5סר והחרטיםמהה)קיס

 טקסס )5 5טר cnipn )סקרו העדיין כקומר ,וכו'
 : ע!יהס מ!סקטקזעה'

 ,זון יוכ) מי כי . וכו' הכללות כשיוזבררוכמ3
 וכנטוח בוסיהן והעטי3ה)1טיהן

 , 3עניוס המעייגיס ימטרו כן גר1כס כי , יכיןמי
 טופי 3;) "מהחק י1טנ "טד כתרן ,דיק כ)) טוסוקין
 בהם שיכנם 53מר1 עין "1 . יהט5 ו)5מלקיו

 מפס "י,ה ימ51 עומס הנרקיס מן כי ,הטעות
 ה;))וה מן )מדים 5ין "מרס עעוין , הב)) מןי511
 שסריסי המורה 3י5ר מגר . הון כנס טנ"מר5ע"ט
 מהיהסיס סם ון3ריו , הקר 5) )סכיע ס5ין י"3טרק
 להם שאין ועור טס: עיין , המכל )נוגחמקד

 מקפה ידיעחיו ס"ין 5ט!טו"ן כהמר .תכלית
 שהם כופני : השה 5ין )מסטרס כי ,גריסים

 עט זה מחרכ3יס הטרסיס סענינ' ר"! .מסתבכים
 וכנצ : 5!1 עס 5)1 הרכגהס ,נוסני קוס 5יןוט

 זה ע) )המאין ים . וגו' רש Qh. pw1Vכמאמר
 lba~ כי דקרתסיסיה

 וגכ1סיס טומר נגוס מע)
 3טרם'ס הניט 1עמ) 15ן חר5ס 5ס ;)ומר ,ע!יהס
 , יגיש הגכ1היס הכטיס הנה כי , כרה ע)המסקסק יט" 1מז1ן מריכה חסי נSh 6 , !נגזך וממסוסוד

 הוכחנים הטרסיס ע) ,כ )טוס 5'ן ot)~)Oו;סיח3רר1
 שנתברר וכמי : הכ,) מן 'con 151 הקנח "סחמהס
 ע) הטי)1סוטיס מוטח 6! רם, . וכו' בסופתאצלו
 המרד ע) הר6יו0 ומן גומרו , י"ג סי' כממיסיוט

 ו;רמ ונגר . וכו' היו אריכה anlbnt מהנוףהוטס
 תטר הרומני כקמוט 1מ;1ין תמרו 6,ן ג' סימןמרגיעי
bSע1ס טכנטט כ5ן "מרו יננן )5 כי , וכו' יחנטס 

 דעה ע) סנחגוהו "סר ") כמהכיס מהנוףנטרד
המנר

 טופר ננוס מט) גטם גי זקו6 וסיעף ס'(, )קהה . החפץ ?ל התמה אל 1;1' שאסר וכסו : )קבס ק1חס076
 , )3וו יסנין כרס גלחי וט)י),היו וסרגו סטותךסיר 0,6 ידע )6 וצן , סס1)ס ג)) עוין )סמור גרטיס נסנריס וסורטיס ;% חרת ;% י( ;י )ומר יונס ס)יסס,ונגוסים

~ah 
 גרס r(h גטקס דנר וצן , ג,יק הג) )נה1נ ט)י)1ה והגזו )ו

 1~4 , ;מ15רע מן 1סמ16ירוה הקיומית הסגות נוע ט)6 הוי סו6 (sw געיויו1 ט1ר6ס ומס , ג1דק וס;) , יחגיךחגפחו
 סיב סוס הטבק מס) דרן (חימר ;מו , ג5הריה1 )היגו סו" the(' , )ו יקרס ע1ן מפוי יח' גדיוו סיס נך סרס וסעסק

 (געגור ער )1 י:)ס 1)6 חגרו ישוק 5מד :6יי סקג'ס )1 וזמן , יום י1ס (oo ,חגר פסיה קפות מטג1ד1ס גברפספרוס
 דיolh .5 5'ן ;)) וגדיך , )וס שרומס ,חיסר, DCn1 6הר )מסק פוס1ס

 מ"ח , גפיים הקג'ס כ) מכוהיו 6הר );רכי
 הגוף. כלות אחר הנפש עמידת : הפרטים )מקן ממו יגור ס)6 ודלי גגנו משט ט) סס1)ס שקן הקג'ס גי )1טיודט
 י כמזכל ;מו סנעמר מן ופרד קוס וסט ר1הויס סהו(מס בהגרר . גשמית שא.נה בעבור : ~DtD 6מי אחכיוס
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 106 ננהכוזרי שלישימאמרספר

 ועם , השינה בעת הנפש פעולות מהעדרהמחשבה שתקשחו מה אל מביםיאיננו
 מן זה וזולת , הנות טזנ אחר הולכת שהיא ומה, המהשבה מאבד שהואהחולי

 , החלקים על עמך מדבר שאשנע עד לי מספיק אין זה כל עם הכוזרי אמרמך : המבלבלותהמהשבות
 ב הביאתם אשר בכללים הודיתי אשר אחר בזה עלי לתפוש ישואם

 : שתרצה מה אמור החבר אמרמה
 , עין תחת עין שאמר בסה , בתורה מפורש הנזק עונש הלא הכוזרי אמרמן

 : בו ינתן כן באדם מום יתןוכאשר
 תחת נפש ישלמנה בהמה נפש ומנה כן אחר בו נאמר והלא החכר אמרמז

 יהורהקול
 טביט ואיננו : סמה עיין , נסמייס קסמ)6כיססמור
 6)ס ש כ' וכי. המהשבה שתקשהו מהאל
 , כגוף מטרכה התפס מתהיה )מ(וכ 6ךס )כיסו
 הולכת שהיא ונוה : כהטרדו הסהךה ימסךומנה
 5רס עגי י' סימן כהמימי כקמר. . הגוף מעאחר
 ויסה נוטים טכעיהס רוכס כי , מ,ה זה סוגיםג"כ
 מהרי היסכנה והטוח וכו' h'~o הטיה עםסכ)ס
 וכגר . '"נ ט' לסריסי המורה וט ונגר . רו'המוג
 nSIPb כי )6מר 1י5מרו הנמנות'ס, )5)1 הסוגהכממקו
 ה7מיוגיוה הפרוח כנוגח )סג) הס"ס )5ההסכנה

 כמו , המוסג)~ח יוזיל 1מהס )ע1מהו,כמה;ס16ח
 נהסס הסב) 6ין 6מנס , י"3 סימן כממיסיטיהכ6ר
 הכד) וכוס . הסג)הו )טעו)ח גזי הים ג"')ושמיון
 הסקס ההרנסה קטיעה כי , ההרנסס nSlvhn 11סעופה
 נס וי1סרך , וכו' וכעס כריח ההמרי המורגםמ"י
 כטטפת 5ך , המרנים ההום גו יסהנך 5פר הכגיכן

 6 6'נ;ו והדמיון , כני )סוס ),רך (ס 6יןהכפכפה
 המהנסלח ה1ורוח מכין גה הו5 5כ) עזיגמדרנח
 113)ת גע)מו ונמרח סב) ס) tnS,DD1 , הסב))עמת
 כי וט 5ין הימיונית )1ורוח והארגו . סקדס כמוגלי
 ממגו גהטר7ו 5ה , העגור ה,ה כממר כטכסו06
 hlo'( , סמק גב' כמסניו ויממה מ1סכ),ונסכי)
 כטעו)ח ככבי נט)מח כקהי הי" עגמה הססג)הופשלת
 קיננו המוג )טייח עס הסג) ;חיית )תנין וגן .כהרנין
 כוכו) מ"ר וט הים רק , לכלי )ריבה טעו)חו טיוחע)

 ימ1י6 וו" "הריהם 11סה כהמוג 3דכריסהדמיון
 כע"ח סוניג'ת פענוחו הסכ) 'סט) )5 וכין . '"גסי' כהמיטי טיגון כמו , )הסכלה מלנהוה ד5יו;'וח15רוח
 הראויה סהי1ה )ממרון ,כלי

 )המו"
 : סמה

 העמוד "יך 1ג1'. מפורש הנזק עונש וכלאמך
 חס!ומי וי.כ! עי% דמי כו !כ6רהקלגס

 הוגהח ע) הסיב ומה . ההוכ! ק' ו") כ"מרס ימסוו
e'hlp)כנסר ההן 6ח )סגר גדי גו ויהיה כוה 

 : מ"6 סטן הסגת ממרת פןעסית
 נפש ומכה כן אחר כו נאכר והלאמז

 כ,ה הרניה עיקר )npS 1 . יכו'בהמה
 6ח סימ6 יכו) h')o . החוג! ס' 1"ן לתרס דרךע3
גרנו

 ;סמ"
 סיכר , ידו Oh נקטע  ידו קיטע , עיט 6ח

נפש
 נחמדאהגר

 . המחשבת שתקשהו מה אל : מ1(( *ע . מבשואיננו
 הנפש פעולות מהערר : סטיון מ1ד )ו (;בס מסגזומם
 מ~ל גמ1 הי6 (הון( (;קמין 'תנן 5'ן . וגו' השינהבעת
 וגן , גבס י~דט 5ה1 61ין טמ1 נ) )נו ס(י,ס גסת )מס6'ג

 ריגני )טוס )ו קמה , גן טטמ1CD 1 )5 ,ה)( ה"נ)ג:'מ)ה
 הולכת שהיא ומה : הו,; 15 יין (כגוף ג(גי) גהו)5ג7
 כנ1:,.יס גגה1ת וכי ה(;) ג% גורן . הגוף מוגאחר
 שור דויק סt)tch1 61 , ה,:; (סגוף מס ") 1ה1בקושסף
 : י1ר1 יגג1: )8 05 הנזף טריזי ") וויזה 1wllhnטנא
 מ1ה הון ,טון . המבלבלות המחשבות מן זהוזולת
 הו1ה,יות עוין )הגין וגס )6 גי , גמה:גח1 מחנ)ג)ס"דס
 גמ1 קיימת 1ט1מוח מיהו 8הר ירדת והמהי תכיסוקין
 לק 6יוס שגחה 1ג) ננוף ק:1רס בהו;( קוד נ) נ' ,מטן

 (וס סוס: תשג נ)" ,והן כפן , הג'ו מהמת 5מיסי
 יסייג ממר 1הזמיין סה1(יס נמן הנוף גני ע" )6 06טין
 הערר גסנ'ט ה"ה 16 ':ן ;מהקוס ו)ס'נן , (1fclnגגי

 הקוום )סי1תס מ16מס וכסיג כוי( הו;) )6 יגופ,ייס)תו(יס
 . צמוק ;'ון ~וכ ' סנף מן )נמר' שיי גי טד טיייןגנ1ף
מה(גח1 "הי יהור )5 )1סס :5ר,ח :'( )"וס (נתגרר "היועכ'ן

 )טוי"
 ג' , ה6)ו הקוקיות מהמת ,ס ג"מווח )גגו

 : ר"ת יגין )6 (ג)ו רוה מקמר גי ג,דק'(קוט
 5וך :הימק ה"1 . וגו' לי מפפ,ק אין זה בל עםמך

l'hrק ונהיקתה ג)01 ס;))יס 3יר1ר 5הר 
 עד : הג)) )הרס )6 כגוס מקיע (ג), )שוד ,ריןהכלטיס
 6ף מ7גרין דרה, :קרה . וגו' עמך מדברשאשבע
 קר1גיס '1הי ה;ר5'ס (חין (נר6ס המקומוה וסס ,גמ)קיס

 ס6ע 6ט'י . עלי להפוס יש נאם : סכתוניס ם) ספ:ע5)
 גוי זה ג) טס , גג))יס ס1דיתי (יגר מקמר , )ס(יג טס)י

 : המ)קיס מן רמי ההדגר חסן 5וי דבהי)ספליט
 פס גאי ים 6תי . בחורה מפורש הנזק עונשמך

 לום , ע.ן חרג ס.ן מוקמי מה 1,) סגמ.1וסךי(ו
1Daוק, גן וגן , טין ימי, olh וסמ,יק ה11ק (מין ג6דס 
 ים. (שמטו טין חהח טין נהורס מטל( והרי , ס7מיס11תן

 : סקר"יס :16מר.0 נמו מם( סיגו יוקרו הגירו טיןססימ6
 . וגו' Q~H1 מום יתןוכאשר

 תהם תגר 7קו6 סיסי וסו"
 (יטש יתר מורס "מור, גסיסת סולמי עין חהח עין(גר

 : 5מר ס'ר1( 6) ר.כשגיס גונח אסגx~h יי 4 1גמדומה , גו יגחן גן שמר גפו ממ( מוסגסואגל
 . וגו' כחמה נפש ומכה אח-כ בו נאמר והלאפז

 כו נ%6ר וס!6 נסיות הריך כ, ים מטקטורקס
 61עי וט( תהה (cr י:)מ1ס גסמס ופס ומעם מ , גןל"מ
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רגנדזךי שלישימאמרכזורר נ~פ
 הכה סוכך שהכה מי אוסר היה לא והלא , הכופר שזה( קודם )ג"6 "זה הלא ,נפש
 שכרת סי וכן , סוסו בהכות תועלת לך אין כי מומו, קח אוסר אבלסוסו
 תועלות לך( אין כי ידו כופר קח )ג"6 בזה שאין , ירו קח לך אומרים "איןידך

 מפצע , השכל אותו שסותר טה האלה בדינין נכנס שהיה שכן כל . ידו אתבכרות
 נחמדאוצר

 , וגו' טין :גר הרח כגר :) הנחוג 1mh )פני 6מ1רם'
 , יקמח 6ןס ומקס י()מוס גסמס 1מ;ס ;6מר 6ה'ג161!0
 סירם גנר . הכופר זה הלא : וגו' גהמס וגס ומגס)6

 ס6מר וט וע'ג י:)מוס, גסמס נט( :מוס 1DIUכגת1ג
 ממון גופר פירו( , ,פ( ההח ,;םגגסתס

~c)O 
 גהמס :)

 וגו'. סוסך שהכה מי אומר היה לא והלא : בנהמםסמה
 הקמר :)6 1ד5' 6'; ':)מוס :6מר מלהר מהו' גג1טרדע,כ
 , ו:( מהם נ;( :סמר שגי) כוכו הפס גוכן טישמי
 חורקת מס הלק "ס "מוס , )המנה קוס יק המדומין וטזמן
 ככס נטרך (1ס סרס וגטה ומס , מגייד סוס גילוח )1ים
 ט) מטרסטט ,מקט 1)6 . י()מ1ס קומר וס:ה1ג , (ס1יק1סמי

 שכרת מי וכן : ממח שוס ט! טופ: דתי 1היי,1סגור
 הונק ט) סקן'יס :התורס ד51.ס (116 מקמר . וגו'ידך

 )6 )חס 'דו )ו טנרה1 מ' ה'ס גן "ס , ):)ס ח"גססמויק
 סכורת טיסנו) גטו( )1,1; גנט ומס , סו6 נס i'Detnיקג)
 ההח ;:ס );ר( שגו) :ט'; ;מ1 ומגחה . 'וו :יגיהומס
 טין ס) ;ן גס סגי15ר ממ11 'פהק )6 , ,;: דמי ססו6נפ:
 כן ג6דס מוס ימן (1Ch "מרו וגן , טין דמי :ר'! עיןההת
 כל : מ;מ,1 )תר וכינר , ממוס דמי י') וט :נס גווהן
 מן )6) מצ'נס , )(111 11ה 6' ממיקמר ;'ע שימן "ינו"ס סטיר מקרס טגגר 1גמס , מממו :ה:;) דין גפיה:ימך כיחכן . השכל אותו שסותר מה וגו' נכנפ שהיהשכן
 טפעע : ע'ג , סתו פ,-מיק טסט;) פס התורס 1:יג6סטרך

תחת
 יהורהשל

 גהמח ומגס 5לס מכס ח") , רננו 5ח סכו רעו5ח
 . )חט)ותין 6וס מכס qb )חט)ומין מסמס תכסמס
 )נכס כנסר תקהו )6 15תר hlo הרי ,ומל חסךו06
 )וקח 6חה 35) גופר )1קמ 5חס 5י רו!מ )ופט ,ר1נמ
 הרצה והנה . וכו' הכליס סמנן 6יכרי0 )ר6סיכמר
 ג)נ) נך ס5מר 5)5 , טוה !ר5ט ,ו on~oכ61ח
 ופס , סה1ג) ט' lh)en ר5י1ת ןמזותי כמסג7כריו
 עם )דעתו גי , bpGbn כסנף טגוכיר וכמוגדמו
 מב) ))ס סר 1)6 כרס גחכי, )5 טס (olnTהי1ח0

 (tbib טניס )סם ממכרח סט;)'ח סס3ר6 גי ,וכי
 5חי* כי , כמעות כדבריו כטילו ל6 מקוה ומכל ,מס

 6מר , כמנגוח ר5חונס סס היוסכח סרטיהסקד'מו
 וס' ד' טגנם סור טרק o~nb 'or וט"7 . וע'הטי) "והב מסוחר מס oShn 73יניס נכנס טהיה סכןכ)
 תטגמ קקי), וטרי מטכם דגיג אטווס ),ייזמט)
 כ"י ייעשו ר") . הכופר זה הלא : טק')רכרגי
 וקמרו י,כיר 5טר הטעה מן , גסה ע) סה1יהסטק
 , וא' אומר היהוהלא

 ו3נ""
 היה לא )6מר טה1ג

 לפי כ' , )הולמו 6ססר מסניהם 5ה7 ו;) . 1ג1'אומר
 מוס יחן כע"ר קמרו וין סיס 05 יקמר)ומהחנו
 ר1כורת יד הכרצח ס)גחוכ כמטוטו גו ';תן כןכ75ס

 טהמגס נ"ט המח נלט 33המס קמרו 7י1 היה כן ,ידךתהה
 , ג"כ הסכרך לטי רדוי וכן . יס)מנה נהמה ומכס כת6מר וט כהדוף סורס 35) , ס1ס1 5ח יכו סוסך5ח
 מחהרס 075 ט) 1D3D היות טעם 1 וכי1נ6 הכירו יד ככורת סיס 5"כ , סוכו )מגוה ה1ע!ח )ך היה )"כי

 הי6 גס המגיח והנוסמ6 . )וקו הסלמי 5)יו )ט)0 רק )יצרו רוס נסח געס1ח הכתוכ גונה 6ין , נקט)נקות
 כסוח וט קומר סכהוכ היה DID 6(1(I מגה ט) סיס1 טהכה הדין )סס1ק רה"י היה ס!" 'המר כי ,נכונס
 sp וכן . סוסך תהכ5ח ג'ק )הסגול כוכו 5ח קח סי6מר הו" נדק מטסט רק הוע)ח, 3גך 6'ן כי ,טניס
 : !סניהם סוס ככי15ר 6הי וזרך וכוס 3וה סוס הגתוכ )טון כי . וכו' 'דך סכרה כמי טית53ר רצוי ,הדרך
 ר5כ"ע טכמ3 מס עס ומסגימיס ס1יס ג!ס כסה הזגרי0 . וט' האלה בדינים נבגם שהיה שכןכל
 הדוריס כ1חכ ר,מהכר היוח טע0 )וו יהג6ר onnl~o מר1כ כי ען , עין תהה עין מסוק ע) הנ16ןגסס
 ונמק1מ1ת טס טהעירוחיך נמו מסלו, ווסט1ח ע1ן ים מקנס מב) 5', סימן 3ר5ס1ן סוגר כמו נסוכהמר
 5ס גי , כמטמעו הטסוק וט ,סרט גוב) )6 סעדיה רכ "ו1ר . וכ)ט1נ0 ככהD~Sb1 03 דכר )ך 1ה6 .ווכחו
 'הט'ך 15)' 1מנרעח, הוספת 3)י (nhr מכה ס'1כס 'חכן 5'ך , עיניו 716 ס)'ם'ה וככה הגירו עין הגה5וס
 מדעת ופין ישח 16)י מסאן (olpn היו 06 כי , וסמכורס והטבע הגוסס קסם 1י1הר ג1, עינו6ור

 יפ ,1 הטיט 1הג16ן . 3ו יגחן כן כליס מ01 יחן ג"טר 5מר כמקוס כחוג והא 11ט6 גן ,ו 5מר .סוג!ח
 הסיג והנגון )ו. יעטס כו עטם כקטר )ו הסיכ hDtt יגן , עונך עמי ינתן כן עעמו וסנה ע), ההת ני"ה)גו
 סם'כ נמוסס רק )6מרי0 ווחנ0 נט1חיס0 )קם )6 וסמס1ן , )הס עטיתי כן )י עסו ג"סר ממר ממסקהגס
 מס "קמ עין יעור עור 5ס הסיכ ol(1lb עוטו. יהיס מס עגי סמגס ימיה 05 הטיב ווט5 וגן)הס.
 מן מגה )ללט גוכ) )6 כי והב)) . )ע"ס )ם)0 יוכ) )6 האר רק ויטרק סיעסיר יתכן העני כ' , )ויעטה
 הורס קכ)נו בז ה5כ1ח מן ה,:1רה קגגנו גנוסר כי , lur מכמיש לכרי ע) )סת1ך )6 06 ט)0 לירוטמהורה
 יהן )5 "ס עינו חמח עיזו )היצח ר16י עין חמת עין טירוט יסים והום , 3יניסס הטרם 5ין טהפגע)
 והסגיר הרכס סרמכ"ן נס . ע"כ ,כסרו

~lh')s 
 רנוהינו כקרוח הידוע וו") . המכהיסי0 )נד הוה הכהוכ

 ;ונח כי 5גרהס ר' 61מר . וטט ההח נטס יס)מנס כהמס נסס ומגס גהט!ומי0 כוס ג,טון 1יגמ , ממוןטסו6
 הו6 6פר רונמ )נפע טפל נקה ס)" ענינו "סר וה;הונ , כפרו יתן )" 05 נבך התל טה51 נותלכנהוג
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 טפצע טהס אהד יסות שמא , זח לשער נוכל איך , חבורה תחת והבורה פצעתחת
ולא

 נחסראוצר יהירהקול
 5י,ו 1ד6י 1וס פגע, המה u'p ::6מר ממס . פעעתהת ):רות נטע סה61 כמי כוטר נקה 5נ) )מוחנטע
 ה13רס 16 פגע (nlru . זה לשער ייבל איד :;מגמש, יסקס 35) )עלס 15ח1 נכרות )6 לכן , מ5'3ריו735

 : )גמיי ,ה טיסת 6;:ר 6פי)1 גי ים )-עי 6 ס6 ג1גיס)6 )מעץ ט5מר מה הדוריס )וכרי 1הר5יה . hJ;l~_טו עזי 1)6 . 1;1' 'מות שמא : הו6 )1 כעמס ;ט'עויגימרה מהסיג עד המ31 עניו יהיה )ו 6ין ו6ס , 7מי1כדי

 יכה 5כר נ5יס נעסה ch1 , ירפק 1רט5 יחן סגה1לק
 "ו,

 . ,"מל 3ט3עהו ונהח1ס . 1;1' ורטני טבת גריך הו" נס וה51 כן להרי )ו יטכס מה 13 עטה כקטר רעה61ה
 חי , 11", ה"6 טרק נ' מקק כמורה ט;ח3 )הרמכ"ס ר5יהי 5מ:0 . ע"כ , 5מת מקוס כ;, הקכ)ה כיוה;))
 , 3ממ1ן הגס עונסיס 3הי1הנ1 רעשניך חכרין 1)5 , 13 'נחן כן (e~h מוס יחן כלסר 5גר ימסר 735טהסר
 הגמר" דגרי סגה 1," הטס1קי0 ס3ח )הה הנס הכווהכי

 ט ט5מיו 3מה )' ים וה כ) 1עס ,
 הנמר"

 7עת
 ורט6 יחן ס3הו רק 3הס)ות'ס ייגס יסוה 3ס כיוס )עטות 6טטר 5י 5סר והמנוה , בטניס טפטיסמע

 )הסרו היהה הדין סורח ;י , וגרנו 5טר הרמוסן כרעה דעהו סמ5 )כי 5, 5גי למכהי 5כן . ע"כ ,ירט"
 5' רונה )וטס הה31) ט' כקמו") , ר"מ )צטט ז1)הי מ,ה נמנעה )5 כי , ע)'1 יוטח 5טר התטר )ו)7365
 כי , מכייעני עגמו המורה 1)ס1ן . התריס ס5ינס 6י3ריס )רפסי כופר )1קה "הה 5ג) כסר )וקם5הה
 וכו', כגופו :,pr כגוף הניק 05 נ,ס מעטה כמו גו מיעטה 3כ)) הוטל כ, C)lv כי הטרק כרפס למרולמרי
 כ)) )ו מקיווין 5ין הטויחו prini )3ן הה1רנ 5מנ0 . ו")5מר

 )זס 'כסר )6 וסרן כותר תמוז י)קמ ו)"
 מסוטחיס נוגריס טינף הכויסו תי מעמו 5זרוס 5ני 151)0 ע"כ. , ו;1' ט1סכ1 073 05 כ, 3ה ט1טך5טר
 1)" הטטוט הכה31 5)נוכיס

 )חקה מקוס מו5 הגרסני ההגס והנה . נמנוט 3)י כמק1ג) דינו גוירה הוניל
 שן 1)6 עין חתה שן ה") ממס עין h?h "'ע 16 עין החח עין ההת) ;4 ל') למרס )ג5ר הרכ סגיוןנו

 הלמד )פי לפטר 3)הי וה ו5ס , יהרנ1ה1 ס)6 בדרך העין )נקר סר15י )7עהו o)lcn כי , עין הההוולט
 ממ1ן.)עו)ס. )חייגו 6,)נ1 ה51 טסוע דין מהרי הימנו, נוהה הכמיס רוה 5'ן 5מנס ממון. ,היינ1הו16
 דעהי "ין , גטחימה1 המורה סוכר מהסהיר1ה הממיסים הסגה מנהג 5) ה,ה ה37ר הנג'ס טכמעה' מהנס

 כעמן הענין מהכוה הקנחו נורך 5טוo'b 5 כי , עיזי )מרחה orJ נס)תיס ההם החנ5'0 5'ן מסיס31)ה1
 גהוקי מטיו כי1נ5 כב) )כיקורו 3עגס ייהר 5טר סטות 3מק1ס זכרו 3ו5 עד , 63מהה1 דקיוק 1ג)ינם

 הריטון טיעקר )6 , הריסון מן ה"הר1ן הגס כ3י15ר כווי 'היה נדו) כי מ"י נ5 סמע ו"1)ס . ההעהסנה
 "חנו %גר נ1513 המורה מענקת מטסט יועח נכר . להריו ימסך טפ) וה61 עיקר or טיהיה b~hממקומו

 nlhtSn מתהיע)
~bo 

 ייס כן SDI , הקרפיה  פיפייי  לרכה גס )כקרס ולה כי גסס, היוחג וכקהי 51הךוהו
  %יך  "פנס  (oa בלה' ייייהו ויחריהי ס' פיי"וס תילהי כי  לך מהב"ר כבר . h"D !"11 טרק בריטוןדברו
 חמסני ולה , מהסס 16 קדמון סע1)ס 'היה הס"ס המוטח 3ין'נו 'ע"ה  151 , יקרפיס ייפס לטיסילסהי

~SID)
 סטני , ה' מניסח 3קיוס )737 51351 הדח יס171ח 1גר1ן )' כסי,ימן הנמרק גססרי סה3רהי1 כמס
 ית' מני5והו o~tpbn רונה 5גי 5מגס , כקדמות מקמין טיני וה 6'ן , nitipo )נד נ1טיס 3מ"מריס5קיימנה
 ההוט ebn" )7עהוו כי ort , 11)הו וגמקותוח הטו' כרטט ,ה נסנה 1כ3ר . ע"ג , 1ג1' יקעקענו 075כ) )יסוי וטען הערך נדו) סלמתי ~nDT וה נטיס ו)5 , טניס נטה 3ו מהלוקח טסן מוטת גירך53מ11הנו

hSp~lct (כן וע) ממיט, מנ'15ח ע ?P3 כי ,  ;ן  נט סקדפיפ ילפייי יסורי סי פל  וגר )קתס נ15ה זרך )ו 
 נפש חנפיך בטרק כך וצפר ,  ל"פ ס' בסיי  פסלפיס סיי' כי יסיר יפר יצטיית יהירם סלפוס בהייםכ., לסירים  בבוקי ביקרו rbn  מהפלך הלו ה"יס יעסה ככה . הטניס ג) ע) המרוקיסן וגהק קיומו ורכי thSntכן
 יטהר!" , לציר י  באייסקו

  ובסקץן  סנוטיימ  ספגעיט פסקון פקרס בפס  et)1lun ייהנוהיס סבל פרס
 ספה,  ססנימ פס בטי מפנס וסחפם סמול ייסרח יפדייס סתר בפועי סוקס יתרס יוסר סלרי !ב"רפ!% עי ריב טפר יה1יק  ofnl . ע"כ , nto~b סייט  וטיהורס ק' פין יייסגן סיס DTn וכו' נ'כסיפווס
 בעל יפריעס  וילעיס יטסירס יפי בקי יפליסי בהדק יפסס . p~pbnt פסרפר לכל וי בהייס  הסלטלפכו
 וי%  הירסוס, כ! לטין ס.רסנ. ירי יטספי יור"ס פ! פייספיב

  בהיי
 "סר  כין ממס  טין תטפי  סי%יט

 סכת )הת הנה הכנה כ' b"rl , כ)73  סס1ס1 כסי לפקרם  יסו"וס עיניהם ,5טר גס o7h )גן !-קחוסודיכ

 %: 6מג: ט5ני ה,דעחיר סכר 53מר! מ"5 טרק :ט דכךו ו:ט;? . ,ג:' הנמרח 37רי סגח 1ל6י"ס'ק'י
 דרך ע) בענינו סוכר %ר , מוסד יקרח טנח )היגהו ה' nib~Sn כעיקר "ולס . ע"כ , הבה"כ מן הגררהסט
orבסטרי  סינר גמה נס hln)o סדין לעי דברו  יפרך  סם "יר פין ההס כין  נפטמי  לן טפס ס!% פי  

 בישיר פ! %' ס' ופייס תיבל ביל'  סבסב בפס למלפי כך  1"ל יר3 יהלי .  טקדס כפי כין כיפר 3וויבצר
 מגס יהן טסטר גהורה טנ5מר ,ה , ה51 ממגן )טקס ההח טנ5מר טוה )מזו הטמועה מטי , עין המהעין

 :enh יל לפנול תו פכר  למסרי רשוי  טרי" "ל% , כהבירו  סרבי כמו גוה )ה3ו) 5ימ נו יני" קננגס
 15מר ה51 והרי , נוקו מס"ס ולטילךבסס

"(1 
 "ג) ;1טר גו טפן hD כלכד גרויה , רוגם )נסס כנטר הקהו

ההרו
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 אלא לו שאין פי עין נקח ואיך , כטחתו לשער נוכל ואיך , טכטותו האחר ימותולא
 , אחת בעין והשני סומא האחד וישאר עינים, שתי לו שיש מי עין כופר אחתעין

 אלה על עמך לדבר צרכי ומה . גו ינתן כן באדם טום יתן כאשר אמרהוהתויה
 המקובל אמונת( )ג"6 "אסתת עם הקבלה צורך לך הקדמתי אשר אחריהחלקים,

 אטר : והשתדלותם וחכמתם וגדולתםטחם
 נתמדאוצר

 וט מ"ט מת )6 הנקע וט . מכמותו האחר ים"%א
 51;י)ו וגו'. נקח ואיך : ימוט 011 , וגריך מנק יותר)סי1ח1
 ממס 6הו 'סיס 05 ;, , וט יחנן )6 משעל 6גי :ס61פעין
 pnh טין רק )מונס oh סוס , 6הח גטין המזגה 15סמגס
 הרי שמנס טין עוקר 051 , )גמרי QtD 11:"ר טיסו סימקונס
 5הח טין )מגס 06 וגן . hmp ונס , 5הה גטין טדייןסו6

D11Dit,המכס וזה , 5הח שין ,ט5ר סנ5ס 51מי טיוח סח 
 אמרה והתורה : )נמרי עור ו(5ר ס"הה טיש יעקר06

 העוין ונמ:מס1ח . בו יגחן כן באדם מום יתןכאשר
 ונגר . ג, סניהן )סהכו1ן גוה (olh (,הן סה;ו1ןפיס"
 וטס . ק'י( )ט,' ההזג) פ' גנמר6 סטב11ה 5)1 ג;מ1ו,גרו
 ()פטמים ,6מי ()5 סייו1 , כר5יוס 6)1 מהרו טננמר5סיום
 . גופר )1קהין "פשי ר)6 1סיכ6 מס( קין תהה עיןיזין
 , גקג)ס ג)) מקמינים i~hr הקד6.ס )דגיי החיות י0ועג'פ
 ד5מריון גוס OA , 5;:ר ד)5 גהיגr':p 5 )קג)ה ,ייןוסרי
 116 עין דמ"רר );גרס, ,ר,;יס 115 )ימוח מיית ו3,5יס

 הנהיג 1ה מ:;טחדטיס
"(1( 

 כערס סקג)ס והר' הקג"ב
 (טקסס סנח1ג מסע עטוס כין hD'C~1 . כופר תמיד)יקמ

 :סנ11רי
עם

 יהורהקול
 . ע"ע וגו', כופר גו יט )מכ)01 15 מכריס)חסרון
 הנהן מה כ;) יהרה ה,ס הסחנ1)1ח כנפי חמת151)י
 והסם 1וו)ה0 גקרכגוה ועכודוחיו המקיל )כב'מכס
 הסוד1ה מ0גכ כמנור הטוגן טעמם פ1כוהספי)
 )6 כי , ס,גרמ )סנה זה היה 5מגס כי ,ה5)היוה
 נימוס יוסר מטקטק כ) סני ע) )ס1כיה רק בוניון

 ננג'ס כמעמיס זה )עטות והוצן , ה5)היחהחולה
 טוכ טהור ס0יכ )6 ,5ת ונב) , מחעקס 010 ידהר)6

 מקומות וככמה . ק1ר6 ה' 5טר )סרייי0 הייגעפעמת
 6חס מה )גו כקנה ךהיח )")ו , הל') ימרחמנינו
 המפכן רמוי ען )כנו 5נרח )ו מ1י11 וגבר .קומר
 וכניו המטכן כי ה5) ירהמך 5גרה0 כני ןע .כקמרו
63Snno (1 כי זע . וגי וגכ7 נוף ע~lbo 6מפ) הו 
 )מריס מפחו כ0)והס ה5נרח מככן . וגו' הפגע)
 הנכי נקרן גופי טהרי Dn'Sb, )5מר הימן 5רןו)כ)
 61')1 , הקלה כורכי עיני טה5יר 6מ7 וקןמגתי
 630 תנהי רכים דורים עכס טסטגחי מה 16יזמתי

 מב הו6 כמותו. לשער נוכל ואיךכהגחיכי:
 5זס 5ס גי נקמרו הנ115 כסס לכ"ע מצנריפוכרנו

 )טעה נ!כ) 6יך קלמרו ptthn )טין h"bn ההפס ,כר !הנה . וא' עימו 5ור סריסית ונכה הכירו עיןנכה
er'פ' 1") הכיפו כצו כיום ךכריס כי הטסק6 כרפס העירוהיך וככר . סכמנה ע) דכר כך ולהר , וכו 

 , ממון עין חהח r1P קומר 'ה1זס כן thnD11 ר' דהגי6 הס n(oiS והים . 0מס ונדהו ומהן מס6 זרךסה"כ)
 המח עין כוס ק1ר5 5ני הילך קסנס וט ו0) נדו)ס זה ס) עינו 0היהה הרי למרח , ממ" עין 5)6 5ינ161
 סרוס מטסט )גס יסים ההד מטפט למרס והח1רס ממו61 מיויס SlpD ג1)5 ה5' כי ט) חימץ וכי ,עין

 הכי חימם )" 67י , מטיס )סקו) רהמנ5 "מר נס1ר6 מיניה סקי) וה1ר6 ד)מ6 קוסים מ"י קמלי .נג)כס
 b(b , )גס יהיס "הן מטפט קמרה והח1רס )'ס קט)יגן סיגי הקטן 5ח 0סרנ וג17) סגז1) 6ח תהרגקטן
 , ממפ עין hSb 5י1ו 5ו , ממון וגו' עין cntb רטכ"י חנים . וגו' מיניה 01קו) נטמה מיויכ S'pn)טמס
mnbטסים סרי 

 ס1מ"
 06ל מטסט תמרס וסה1רס עין חמה עין 3וס קורת 6ני היתך , וקיטע קעע , ו0ימ6

 0הרנ סרטם הכי חימץ )6 ד5י , 5ססר bS 6פ0ר ד)6 היכת 5ססר ד5"טר היכת ז)מ5 קוטי6 ומתי .וע'
 היכ" 5)6 )ים עכדינן מ6י ~6oSnח

 ו)6 עין חהח עין הנקיה דכי h)mn 6חי6 6מר 6כי' וכו'. 57טטר
 נסק )עינים )יס דעויר 7כסזי , עין תמת ונטפ עין דמפכמה ומגין ממס עין 0"ן ו6י , עין ההת ונפםעין

 ptlnb1 וכיון , עניינן )6 )6 ו6י )יס עכדינן מקב) ממ 06 ),ס למדינן מיעז ד)מb'vip 5 ומלי .נפמחיה
 וכגר . ע"ג , סס1ר 'דו חמח ומס tol~nh חנן )6 מי , )'מוח מפח 6י רומ'ס ונפק )'ס ועכן'נן מקכ)זמ)'
 עין )סע)יס "ין כי 5פס . נזהמו רצוח כדכר'1 ר,כ'6 705 ע) ההכר )החגנ)וח נגון טר6'ח'ו מסכחכח'
 שקר "מח עין 5)8 )ו פצן גמי לוחו וסה)יף והמירהו , וגו' טסימbnlo) 6 סנמר6 ממקמר נטםמקטר
 סע7יס רב הג15ן כזכרי גב)) )היותו )מסמך מס ע) כוס )ו סיס 5מו0 כי , הכירו ט) עימו מסחי6הח
 גס,מ6 כנמרץ נועמס סלמני יפיטו )6 כוה כ' ועוד וכו', מכירו ע'1 הכס 5זס 05 כי ג6מרוסונרר
 כקהת hnD3 דגר וכקן , הדין 6ח ט )עסות 61"6 עימו כפחי נמור כסומא הן3ריס נקמרו פס כי ,פסימ5
 אשר אחרי : גמק,ח רק מגירו 5ור ננס hS וט6 וכ) מג) סר5וח נעדר סיס עיט שכנקירתמעירו

 : ומ"פ )"ט סי' נחכ5ר וכו' המקנ) וכממח , 3"מ סימן עד )"5 מסימן נהג"ר סקכ)ה סרך . וט'הקדמתי
Qyהטקובל אסתת anD 'נשיק )6 ו6מחייס הס כרס הקכנה נעחקס מהם %ר האופיס כי ר") . וט 

 : 0קזס כמו הקוופ נלוט מורנה0 פנס ע3 נזו)ח0 ושפר . כשבמוחסכקל
עם
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 109 נה הכוזרי שלישי מאמר720

 השסירה השם צוה למה לדעת בעיני הוא טוב זה כל עם הכוזרי אמרמף;
 : הטומאותמן

 ~1122"ק'ז,:י4נ כ,ש";'ג,"נ' מניגימי"נידח. יטר~ם
 'הורהקול

 לטה לרעת בעיני הוא טוב זה כל עם113ת
 היסו עם ר") . 1ג1' השטירה ה'צוה

 ימס טוב מס ct~lco, גידיעה nD)O טהוומר16י
 !תה הט1מ6וה תו הסתירה ענין תפרט )י סהכ6לגעיס
 כי ירקה סחט1כה דגרי המסך ונפי . or מה וע)זה
 מחק7טיס הקרקס ססי1 )פי וה ע) פ")מי י1ה7הפרג

 תכ)) וט הר' "ננס. המהנח מטות6חסומשהריס
 כעכ71ס מהמהז)וחס וקו ג"כ סימן המנך סוכרמה
 תהרכניסיהר

 נהי"
 . סמם כסוגר ממת 7עח סדיקה

 : וכו'שעי) כנקהי מהחמכמוחס וט גי מכל ס) הסוכהווהיהה
 כענד המ)טלפיס, כתספט וה. כבנד זהמם

 נס o~lnol . ונכרתה ככמהה ,ג16וניו
bwסיוהו עס מ"1 פ' כסריסי )וט קרוכ ענין יורה 
 וטהרם טומניה ט) המנוה ו5ח , 11") , והרח זרךדורך
 ככן , נוו!חס )" וקרסיו שקדט לק נה)יח"ינה
 "ין )וו)הס 6כ) , bun )6 המקש 61) הנע )6קוס

tep,h~n0" יט6ר onu (הקין וי5כ) ירוה 6סר כ 
 ומהרס פ1מ"ה )נו 5ין un)bt . וכו' טירנה כמוסמ6יס
bShnipS סמ)ח ההכיור הגה "מרו עד , וכו' 1)מקיס 

 ע) ולמרח . ענינים ט)סס ע) כטהוף נ5מרחכ1מ6ה
 . זעת "ו ממעסה בו התגיה ע) ועכרו ה75סמזת
 וע) . כטוויל טומ6הה , ה)כ)וכיס וע) ה,'הותיסע)
 מס6 "ו ")1ני דיר מנע ר", ממדותיה הענינם1,6

שהוא
 נאמדאוצר

 l'he !160( su 6ט'ן . 1;1' בע.ני טוכ זה כל עםמת
 טסחורס :והנרי ומהר , יג))יס נדור 6הר(מיס

 (ססכ) סמ,1ח קנת טטמי ע) )160! )נו 5ין ימס ט)יוןמא'
 ג5ן נגוס 151)י . שוה גמד ינ61 תי גי , 15ה0מרמיק
 סויהנפ מט1מ6ס ומעהריס מהקן:י0 (סקי5,ס )(י 11גט5)ס
 )תם . וגו' השמירה השם צוה למה : הוה גצן16)0
 )ו(ט סגיניה ") 6מ1ר גמ.ם , הטומעה ט) סבכניםמנוסרו
 ;ג 1ג) ,ר1ט ;) המהנה מן 1י:)ה1 61מר ג)) גדין וגן .וכו'
 , ס'( )גתזגר מהורס 5ח lhnuf 1)6 וטמר , !,(ם טמ6וכ)
 ,דקו 06 )נחן (י1;! מזי סעומ15ת טכס סיעת רוכסוסיס

 : הנס נומן הטומניה שמיותהקנביס
 זה. כנגר וה ענינ.ם שני והקרושה הטומאהמפז

 )ה(מ1פ קסת זומה , ,ה הנן וט;)ומר
 61דון, סגד גמ1 , מ)ער(יס :מות הניון גע) 16)סוקר6יס

 ha~ "דון )1)5 טנא טס מנמת יחנן )6גי
 עגך טס61

 . 5ד1;ו 0ה61 טגד :O 0(h 5י1ן ס0 "ו'ר )6 וין ,כזיווו
 )6 וגן , הקרסה גמ,'5ס )6 05 ע1מ6ס טס '6מר )16;ן
 :ובמר גמם , העומ5ס 3המh)h: 51 קיוטם'11'ר

~hnivn 
 סו6

 ס6ע טדגר . טומאה אין קדושה שאין ובטקום :קז1;
 % ("מר ;מ1 , יט1מ6ס ג,ג'עח טמ6 'סיס )5 קזוססגו

 , ק1ת6ס (1ס ע)'1 5'ן מ1)'ן גרר "1 גיס סטומ5העמס
 דיקק רק ט1מ5ס 'olsn 51כר 1נ6 , )"ג)1 מוהר הגסן61(')1
 elb~in 5'ן 05 ומטחך . 161') גדמי( תיומה 15קו(

 , גריג,ו הנג'וס מעמן הסרנו 6:ר סוס נ,מן ;מ1)קדוטה
 ר'1 . וגו' איננו הטומאה ענין כי : )טומ5ס מ,'"ות6'ן

 onhl . נמכ , הסלטה 5)ו טכנגי עניניס ט)טה ע) 3טהוף שמרה הק7ו0ס וכן זכרו נ61 ען , וכו' טגונידגר
 סר5ס1! . ע,יס מסשה עלי 'נורו , ה1ם"ח הסומקה והוקי קמרו עד המגר כרכרי כי ורקס, )קר6הי O~lDר.מעיין
 נגיעת tD'h )ו ימנךכקין

 הטת"
 מנינו )" מנמס לכסג'ס וסר' , וכו' 3כסניס

~lorb ופט 6ס כי( "( 
 יסמק

 סווהרו ו)" הס" וסרן וכזה כוגיעח סטין , bnD וה61 מתנו ונעכס ע) ויקרץ ס' הרתיקן כהכ וכסירוס ,שפמיו
 י,סכ'וס במעמן הט1מ*ח ענין סיה)ס 1יה' 6מר וט מס הסת' . כעגמו "טוס והוט , הכהניס l)tPhפמנה

 כני פ' הו") טהרי , )1ס )6 וה' , )ע1מחה התחוסינה הקדתה כסור המומקה ויכת סרה וכגן , ontbוכמסלנו
~'DO

 wtbn כין הרב כין "מרו וכתנהומ6 , טמ?יס כק7וטחן טוממיס טהס k~Db מקדסיגס 5ה והסמ1חי לתרו
 . סטה ק7ס1 תהר ויעוגי "קר6 ה' 5) קקי וצמר , היתיס ג) טס לכי עיני וסיו סנ5מר , מס מכיוסמרר
 הס קזזו נהיכ) וה' ושתר , כחגוו 5מר עומי Of הנס סנ5מר תערכי מכות, orr סטינה 6ין )עורס bnhמ"ר
 יטמן, )" ))פט "והרח כו הטל )6 הוה כ,מן ההכהן ימכך תדכריו כי , ט)'טיה כס ועוד . סקרן כ)מסניו
 )ייק "י כפלחיו וס יכתף 51יך , הצמ"ה 5) מקוס יסקר )6 דרגו )פי כהעדרה 5טר erl7p פגענהכיון
 הרר( היוח OD , ותן וככ) מקוס כב) ככהן חח סומ"ח דין טיוהוג כיסרך, רוומח הפכה והרי , מכמהיחג
orsעסין מח סומ6ח גה)' יעקד רכינו כטס סמ"ג הכחג תה גפ' כימונו קוהו סופג ספינו המפקוח )ענין 
 olcn פנס , וכו' הנוה טכיכח מ"ים1ל סוס ט16)נו ומס מקמרו ob~t כי , 'טיטני תי לרגעה וע) .ר)"5
 אומלח 1"טייו טחהיס ע1מ"ס מ"י,ו Sbln'"i "ןס תניעת "פnthe 61 . סטכינס כמעמד וט כליסור כעזסומ6ס
 1nDD 6ת סנט , ססכיוס כססח)ק סיוט ohnlPn כטון כעס חזהו למרי כי הו6 גס וו01ף . ההמורהמת

 המרן מן להע!והם כס 1Sh Dnbl ססקוח מיהל עי )1 גהמכמס הכס . עוד 6 היי )6 הריטון העעסופני )ג* כ"nicTn 1 לניס הנרסס )סי כי , וגו' )5רן מהננס טוו מפני מתנו נעו tbnwo הוגות 6גן63מר1
 : דרגנונפי

-D"W 

 תתס סומעח ו6י,ו רופה עין וכו'. הקדושה פרברי בדבר לנגוע בעליו על
טגהגנו

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



דגנוזרי שלישימאמרס2ר110
 ובית והקרבנות והתרומות ומלבושם ומאכלם הכהנים כמו , לאלהים מקודששהוא
 בדברים לננוע בעליו על שאסר דבר הקדושה עניז וכן . הרבה זה וזולתהמקדש

 נחסדאוצר
 לו , גטנו ט) "לסור ליסור טנין ט) וק ס"מ )5 ,כסט
 גע) טסו6מי

~hnwr 
 ;ניסחו שיטח ומטי , גקדו(ס (יגע ,

 שהוא בסה : סקד1סכ כסן גס61 סס )1 סיחגקד1(ס
 ~e'Dh , שסיס )פני )סקריג יקמר . לאלה.םהנקודש
 ~egtV גיסם ולמדח '(ו6) גוי 6) דגו וקמי י(ר6)טנג%
 וקרוחי 1nhu , )6)סיסס יהיו קר1(.סגסם כגמי ככה;,ס רק סס1מ6ס ט) ofnin 5ינס עג'1 ,חסיו

 לפסיך )מם "ח ג.
 : סט1מ6ס ע) מווסריס ניגד סס ותן , )ן יסיכ קי( מקריגס61
 סג) . וג,' ~התדוט1ת וסיבישם ומאבלם הנהניםעמו
 ג' , ע1מ6ס (Oo )סג3 6ס1ר וכן , 5)ה'ס קד(' נקר515)1
 סרמג'ס גמ'( ט1מ5ה (Oo )מגג 16 סקי('ס 6ח )פמ6עסוי
 , "ד דף דמג~ח מנמרץ 1ה51 , המ1קן('ן ססו)' מס' "מגפ'

 0קק וכן , סחר1מה 6ח (hnv ז5ס1ר גן נס גנמר5ימ:מע
 'rr7ptno פרופ' מס' fg וגפ' , חר1מ1ת מסג' גס"כסימג'ס
 סרמ3'ס פסק 6ג) מהעגות ו3ן'נ , קדט'ס )סמ6 ד"ס1רפסק

 : מ,יד hnvn~l (1נג סגסן סיס 05 )1קס מגסן 6חשבמעמק
 (לסור הכרח גלי רסי,;1 סקרי( גלי טהס . הרבה זהזוולת
hnu)וג,ג)חט סס~ק ע) הח1רס נחירו( סרמנ'ן כמ'ט 16חס 
 מקוד( ;(cc המגסס ט,ס י') . הקדושה עננן וכן : חנע1)6

 : מגיח ג,מן מכסן כמו גט~מ6ס )נגוט )1 6ס1ר%)סיס
בדברים

רבים
 תהודהקול

 הפומלה כע"י ע) נוס! שחי הוה הניסור כיטכחכנו
 , וכמ)גוסיהס o~bns גכסניס יגעו יוכנו )3,עומס
 טקסינו תסורס ככחוד סג! o1c1 כיסרך) היכהמהרי
 כטומנה רק ~bnw )כלחי תונהר "יננו ע1מ1הכהן
 יונהרו ט)6 וכ"ט , געמיו יפמ6 )6 )נטט מקמרו ,המח

ot~nb(יחס נוי) "יככב ועש . ככה ע( 
~lQ'b 

 )כ)
 כ) "ין וסרי , קדט ט) 3דגריס יגע )3ן טומאהכע)
 6)יו )התימס טיפח מיגר מי 6דס עושהגע)
 , בו !פרט למרחי כן ע, . נמק1דסיס הוגיעהמניעת
 שחי כחכ1:ס כעטיו מעתיז ונר הו6 הטימאהסבין
 וג'יפ ענינו כסי הג) , קי1טס 3ע:י;' !יגער16יה
 הכ! זה וכנדר . כהב מס"ס ננס )עטה ~orכייסור
 חיים. רומ כ1 ט"ין 3ין מ,יס רום נו טים 3יןגב!),
 נגהן י6ג) "סר מ6כ) ג) ") כיון , מאכלםונקמרו
 עדיין נהי ס)6 ההרומות וכר גן 61הר' .כטהרה
 גנזן . וטלבושם : מקס מב) )פמ"ס ו6ס1ר!גהן
~TJS:סקודס גכ)י הרבה. זה וזולת כהתה 
 : נדו) ככהן מח פ1מ6ח ע, מוהר הו" טנס ,והנזיר
 כי , הטות6ס עוין נגדר המו,גר דרגו פי ע)ימרס הו" נס וכו'. שאסר דבר הקדושה עניןוכן

 מבנגוע טמ6 6דס מרע יגר הobnlD~ 61 ענין כי 3וס כוסו מסיחה ו06טל . )טויהם מה? 6מדשטטס
 ה61 הרי מוע!ח ע)יהס הקוים עג1וח )היות כי , וכו' ומנכסס הכה:יס ו3כ))ס , 1ג1' הקדוטס מדגרי)ד3ר
 טמיי3 ל') "מרו ו6ס . עגו7הס גכעו) יסר") גני מקזסי סמיו onib מגיליה nbntp )הס נקרוס נ"1חגלתי
 רקר6 כ"סתכח6 סוטרים תרכרי תנוה והר , מקדט כמו תגעו ל" ו3י3לחס תקמרו כרגל עלתו )טינר olbנ)
 הקדטים מן !"גו) מהמגיס 3רג) יהיו )מען or היה 13 טר"יחי הפעם ולטי , סמינ' טרטח הרמג"ן טכסטיתו
  3נריסס יהיו עם גבל כי חפיר, לגינש ספמס וס6 הדין ססו5 אדיס , 3ירוטליס לה' טלתיס ייגחו"סר
 טמיני ס' פכה3 סרתג"ן ינרי לוה טניס ,יסגירו . פה גכל להם סר6וייס קדסיהס 6ח י"כ)ו !תעןלמניס
 סרוסו יופר  סהיפ" 3)חפ הנותר יקרו פפ6 וסתו פל ז"ל "פרו , וכ0נ . פ"ע , 3קרטיס  וליכולגמקדס לגי סילירכו 3ע3יר  הסות"ס מנגיפם חפיר לסטחפי לריכיס  טהססניס וגו' "סרן ו5ל ננסס 6ל ה' וירירעל
 סת6 סת6 ח") הפפ"יס, סקר לרפה ~r'mוכו',

 "ס "ר3ה ול6 ההתורים פת6יס "ח קרנס וכו', יקר"
 e'D1lbo וקדטים מהרוה מטוס !סרטו "סטר היזחו DD1 ע"כ. , יקרך פמ6 יפ5 חיל יר',  סקייסיתריס
 ענין יהיה  יה גדרך כן וכמו , )קדומה המי1מזיס עיעה SD ג"כ )ג6רו ירסק 1)6 ככ))1ח נ6תר מ"מ ,3ר.ס

 מס ירי סי, השי סטירוט 6תחס זפ! .  היפוייס 3רנריס לננופ ספקיוס הקרס Ob "וסר ויר.סקרוסס
 טיללנו תה  וכן וכי'  הסומקה מפני "ייו וסיולדח הנדס סכינה פויסול היום ט6ללפ ימס נ5תלו fnhסיזכיר
 סיותו עס מת" נדגר קרוס "רם ההגלל לגלחי ס"ין י11 ים רייס ורידופי . בתפלה ס"מ SD עלסכיסר %י פפס תגיפס יין גפיפיס למפיס השכי סהתיסור פוכיהין טהר3ריס וכו', OnD ה"כילס-פירמקס

  "!יך קרל ה"ופריס , וקדופ  ליסר פסו הפשיק 3טס לס"ה( יספיד פ"מר מש , הפרס פן תוזמר דלהינוה
 3קדוטחם נטתריס מהיו 3וס הורה , מינך ר3ינ6 "רי כי תקרב )6 יונתן וחרנס , קדסחיך כי 3י הנט6)
 co3 !" עם" ;נשח סוג)יס היו טן" סגן וכ) , ממירגהס )מסה קד1טס כתדרנח מהיה מי ")'הס קרוג)ג)
6(1tlt)DS ע) הנ,גר 3ת6מרס מהורו סכן וכן , ומלגוסס ת6כ)ס וט וגסן , חטמיטן pleb הגטו )6 ו3נ3!חט 

 פחסטפ מה סרסופ וקין ; מדלה לתפפו וללס הרשה על למרוח  :thnDn ולקלה היסרבל לופי הכ0ונסה1לרך
 תורה גירגור טפיןלכסוים

~OOt)P 
 עז מניה ט)6 היות עס , 313)ה  "ף סיתרה בייסור )סירו כן ופס

 ") ההסך מן כוה הלך )כו כי הר6ג"ע ע) נט!6חי נור6וח 161!ס . 3מה ווכחי מטורטח ",הרהסות6חס
 מקריס על תרו 3חהלה פלחו סריס up(. , תעסה לי על פ3ר יו5 כי תלקוח לו יס מזדון הנונפוסגה , וי ידענו  קולס תדכרי רק הערר פד bnD'D הנונע הומר )6 והכת1נ , חגעו )6 וכנג!חס . t1Dbההלך
 גבהי רק , רמציו דיקור פל סינהנו ~;Oh 3ה3ר כוה 0נס o~nhc הלילה ומלילה . וע5 גס ~DDווה'ל

 eb הנעו לן טגנ3לה( לכס סיס רשי "1% הכ10ג יחכ6ר וכקילו דגר לטל ירע סלו סחכם כי,להסכילך
אוי...
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 111נוהכוזרי שלישימאמרספר

 "מה ורב , ומפורמטים ידועיםרנים
 וכבר , השכינה במעמד תלויים שהם מהם( )ג""

 המומאה מפני אינו והיולדת הנדה שכיבת מאיסור היום שאצלנו ומה , אותהחסרנו
 ולהשטר עסה האכילה מהרחקת שאצלת טה וכן , הבורא מאת גרידא מצוה היאאבל

 יתנלגל שלא וסייגות מניעות אם כי זה אין ,מקורבתה
 )ג""

 , עמה לשכב הענין(
אנת

 ,הודהקו4
 מ,ומניס 13 סחהיו 13מן 11)חי עזיכם זה "וסלהמיוני

 )הנהר )טס רבי ~rh כרנ) קדסי0 )5כ1)'3יר1ט)יס
 עמו חמין וכהניס תהיה החורה D , nhrl(Ot כ)ע)

 תלויים שהם טהם( )ג"5 מה ורב :טו:ר:1
 שעג הכנרים לוכ כי סייעת . השכינהבכ;מר
 כמעמר ;ottlSn סם הר' מנג'עה0 )הנהר ר15'גקי1סה
 סס כי Sh~nt, ק17ט גרן ה' עיר 1ה'5 ,הסכיוה
 )נד) יכווין היו )" or מטני 5סר , וקמטיו ה'מקדט

 דרכם )היות , הקודם עיר 3ירוס)יס כל)ותרננו)י0
1p:S53סטה1ח h'!ltSI טרניס מטס cnSul מן 

 סתוינו וכמו ,סמעמ5י0
"333 

 "ין מר31ה טרק קמ5
 זה ובג . הקויט מסני 3יר1ס)יס חרננו)'סמגדלים
 טכמ1הו , )רו3 מס מ1וי1ח 1הקדוט,ח העהרות)היות
6(onto) חר1מ1ח טס המנא עם המקומוה 3ס5ר 

 מקס 3כ) ו1הנח מם מט1מ6ה כהן 16סרח וכן .01)1ת
 16 . וגו' סהס מה ור3 כקמרו כינן ו),ה , ומן31כ)
 , ניטרק) סורה הסכינה הגח 13מן הסייגה כמעמסירנה
rh~ט1מ"ח ס15הרה היזח עס , הט1מ15ת עיקר היה 
 שאצלנו וטה : כקמול ומן בג) ניהנה כמהשהן
 3קרגגו ה:כיגה 3המ,5 ס"1 )ר5ה מ37ריו . 1ט'היום
 סיהכ"ר ר15י ו5ס , הצמ"ה מטני גס ,ה 1:5רביה
 3דכריס ,וגוע ",סורו הקדים 5סר ככהן המקוסע)

 וקטטר כקמור. נניעחס כ"01רת קדוסהו %די:סמ5יס
 סכומן ממו )דקדק , היום shn((l מה שמרו כיוןס)5

 נעטה PQ , פוסס מס01 ודה שיסוי היהכס;יוה
 ונרצין ניסרים t,Sih נסקרו "סר הדוריסינמר
 מהרחקת : וגו' nhnlp מטס O)t)D 5ין טומרםכעין

 י5ג) )5 יסח ס"ק טטנינו כמו . עטההאכילה
 טוס מפסטר ICDI , עכירה הרי) מטני ~oar עסה,כ
 On'SD סנ06ר זה 5ח זה ממכירים 075 כגי)ט;י
 05 3)הי נכינה ו,ה נטר זה "הד ההן ע) יחו)";1)
1cr~737 ולהשמר : כע"מ" )היכה דיניהם מסיק 

 קם" טרק" "יה" דהכי .סקורבתה
 שסה שכח
טמע

 נחסדאוצר
 nthntut מיני נסס . וטפורפמ.ם יטעים רביםברברים
 מו1סר ס;הן ס6ין י17ט :וגר היות ועם . גגת1גהונגרית

 טומ"ס מהא' פט'1 גרמג'ס ותוגר ג)גד מת עומ"ח ט)רק
 6סוי ",ה6 )קצן וגס מלקנח תייג ,~hot )עוין הייוו ,"וזלין
 ט) )ו;ה הגין טאלין "ע"פ הגית נומן מט"'ג , סנה גרמן56
 )טגודס מוגן יהב מפו' h)'h 5יכור6 עג'ן עומלות;"ר
 אמרו יין )סח1ח אפיקו והרי , תדיר קדשים 1)6ג1)חמים

 6ג) גלילות יין )טהרת מוהרין מסמר 6,:' "ו( )ן5גתטנית
 , )הס וסייעו 6ג גיח אנסי ע) העג1יס תנגד טמ6 גימיס)6

1ן:יט"
 ~הימג'כ , סג'ח גזמן טרמו "ת סגכן :יטמן :106ר

 ,יגס )"דם מוחי . 11') גהנ 6ו;)ין טומ6ח מהא' ט'31פ'
 תויר 61ח להרן גוי "ת הגה1ג ס1ס,ר :כרי , הטומ"1חגב)

 ובירים גסוי0 6:1ף מ1הרין ~OD :כ) מב)) גמחמהשטמך
 מסם" הון D~hn1D גט6ר )סתעמ6מתריס

 מווסרין והג) . מת
 ~(h(St גמקיט )'כנס נכ1ניס טהס פפני גרג) סהוריס)היות
 )1ה61 גרג) הנעו )6 וגוג)חס הכת1כ ס"מר ו1ה ,קיטס
 . עמ') , )1קס hnu) 1;'6 051 ט'1( יף סחוס דרדסמנמרץ

 גסמעמ6 ליטרא) 6ף ד"1רייה6 5'כ1ר (.( )שםונמטמק1ח
 ס)6 וסחימס , סחוס ימות גג) גגהויס הנין סגךמגהר 1סדגי . )מוך ממס כע) וגמ': , )011 ""ינו רק גרנ)עצמו
 )חוו גמ:מטות ואורגה , נגהויס 1ה דין הרמג'ססחיר
 מכהוין גהויסכ6ף

 )ההעם"
1hc) טומ16ת גס6ר הטוה ימוח 

 ממגר ):1ן נמ"מטות טס61 וכמו . ;ן הדגר 51ין , ממתהון
 ג) 7הי'11 , רגיס גיגריס )ונוע גט)י1 ע) ט"ס1רגלמיו

 ומקרץ ,סט1מ16ה
 מ)"

 ס' גיח )!וימה הגה1יס ~thof משייטו
 ג"פ )מ1ר ס' גהי;) מ161 6:ר הטומאה ג) 6ה 1,1,.16)טהי
 ה)1י0 וי;נ)1ה'

 )הווי"
 , ג'ט( ג' )ן'ה oSln קדודן );ת)

 נגמר"1טירט'י
 ")יטיס מנוית :ס11י"1 ק'ה( )דף דעיר1נין

 מטס )סוגל הטויס 1יקג11 , גאה) מסמוכין ספןוהקי1גותיס
 טסת t'Ph מיסמ6ין )6 וכמריס גהוי0 6ג) , קירון)נם)
 ור טסן ))פי סייג) מן מ1,'6ץ 6)1 , הרגה )16:'ס,ר'ן.ן
 1)6 7מיטמ6,ן ה,6 )וים , וצמכן מסם 61')1 , )סיג)(נגס
 חרס :סמר גוזם hnvn ט'6 וסוס . ו') י(" עג')גסויס
 יוגרס hnw וי,תקר1גוח , סקיג5 ר' פ' גריס והיי 17הנמו
 היינו ג"ש) (מטמ"ין ר(.י ומיס . י'נ( )דך גהוקןכורכר
nvtr)סס גמ1)ין גתיר6 גן ר'י 

"(1 
 וג'פ , י1והיה קיי')

 גנזם מטמר יעין GhnlVO נגוח מלנגוח ו' גפ'הרמיקס

 רק );הן לסודות 5.ון הלמרוה רוב עומר . השכינה במעמר תלויות שהם מה ורוב : מח ס) l)'hr טומ16תג:6ן
 גסוס מ)ינט י.גהויט ואכרו )" ס1ה גרמן ~o5h , קיים סמקי: גיח טסים , ס:גיוס גמטמי ::'וגרמן

~hnw 
 וממ"ת מאגד

 מהויקיס D11D 5טר הקריס יוט1י מבמי וגערו , האדחיס סני th'('G ו6ן . וט ג) גט1,1חי11 משרוו :נגר מ""ר ,כמח
 גגסמוח 6מדס וסת1רס , כקג"ב מ"מיניס ס"'1ס OnD1 צפי רצוי סין וג"מח , ט1מ"ס גסס מ)ינט 111הריסגטומ16ה0
 )טהר 6דס מ"ג :"מרו "י( דף )גר'ה גרנ) ט1מ6ס ט) 1ה כליו מ1') 6ג) , הנק )6 וגוניתם ח"כ)1 )" מגורסטמ"1ק
 )ע"ס ע1מ"ס o1CJ יגעו c(h משהריס יטר") טן) יימרו גע'; ה)5 , הסס ס15מ))יDO 0("O יע11 ומה . גרג) ט,מו5ה
 קפי , מלשת( ח.יג גוייס טהטנע כטמר כתג טעה ח)מיד 16)י 16 , המפ1ר0מיס סה1רס ממירז' rnh גוה נגשי)וגגי
 . גרידא מצוה היא אבל : כמיוגר הגיח נומן רק מה ע1מ6ת 11)ה טומ"ס גסס :יני "סור 6.:1 הגין 5;י)1סלמת
 האניץ, מהרחקת : הטעם סיקר )6 מו:6) :ם ר; "יזה גוה והטותכם , ג)גז מלה רק קטומך: ג::כ המי 6ינ1שומר
 כשי" קטתי ),ד מיה יגר ):עיט ו6ן')1 , ג? )'נע . מקורבתה ולהשמר : 6הה גקטיי סיס טס .עטה

 "סור ,וס
 צגן . עסה לשכב : :ניגס ע"נ cirn רק ג1ניטתה י:מ :)" מסוי )6 , גס יגע :מ" מ"כ קרס כ.' יקד ג:'ע;;1;י
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הכוזרי שלישימאמרספר112
 וכל . טמא( אויר )ג"6 לארץ בחוצה שאנו מפני טמנו בטלו הטומאה חוכותאבל
 וחיבים והמצורעים והשרצים( )ג"6 "והשקצים טהקברות בו משתמשין שאנו מהשכן

 נרירא מצוה אבל טומאתה מפני ולא הנבלה עלינו אמורה וכן . זה וזולתוהסתים

 נחמראוצר
 , ליס דגר והוטבע מוהר )ים הי6 "סעו 6:מו ג'נה06

 סי' העור "גן גמעגנחן
 שאנו מפני : גסנס'ס ס'ס ;'"

 ההורס מן (Arl חרומנה יין ימן 11דע מני . לארץבחוצה
 סרמג'ס (r'D הניח כפוי hlr גין הניח ג;ו' נין נ""יק
 גה') תר1מס 6;י)ת hr'1 1מ5מר . היומנה הזיוהגרי:
 olsn )הס ,ריין ט7"ן גסי ורק , )גמיי טומ"ס דיגיגטנו
njwhיהר' , יטוח הו6 , טטא או.ר ג;'5 ות': . היומס 
 שאנו מה : מטמן )6רן הונה :קיר מה דרל1ן דין וקוט

 גט'; גה1') ",ה:1 ר.) . 1;1' מהקברות בוסשתמש'ן
D'DJI)מהם ומתיטת"יס וגיגיות גמהיש , h'h1 הזהי( h)r 
 6מד ,גע ": ודן , ב"ס) טמ6.ס וכב) גג'ת להוו 6הרימות
 )" :1ג המח (rh( שוס "1 צנר "1 גמתמקהוה

 )'טהר י1;)
 הנרקיס מ,גיעח )הוכר 6'6 וכן , nhvn "פר )11 :"'ןמפני

 cfc וגילמת . onlh מאיריס Im)fi :6'ן , והגיס1סמ11רטיס
 הלגס י'6 גפ' הרמג,ס פכ; גגי15ר :היי , עיון מקוסגוס
 נפוי ,1סגח ומיס ו":11ס 1קנ!הה ג,וויס המעיט טעירחו'

 יגו) :קינו P'Dh , )"וו וגהרן ג"ון הגיח גפם 1:)6הגיח
 סמ,1רע עסרח גי , המקדט ניח :ינוה ען קרג,ותיו)סקריך
 061 , עקמה שוי מ11ה קרגו1היו 1?ג5ח nsu~ גשימטס
 הרברס וצג , U'D גט) ~ה הי' ער"ה 1)6 הקייה ע)עוגר
 ~tPn hs(o ~ס :מעט )6 161חוו , קט.ג מלוס ההיווןגב'
 וטירחו מקרע :) זה דין :יוסרג הגור נסס :;חג מיר"יוו
 hc'1 מיהר )הקשת 6ין זה וקובי . נהו.) 61(י)1 ציהגומל
 , נח') :)1 ועהרה נטומ"ה :"ן מיה מה ט1מ"ס 7.ויגומו11
 ~ין "יוo 1(h , )הסס הון "והר ומבנהין )טון )ומיזבן
 גמ:,ס ;,וגר ג)גד hlr" מזמה המוקפות מט,יר1ח רק:)1ה
 61'כ ו', הלנה ,וטח מיל' פ" סרמנ'ס וג'ק דוריספ'ק

 יפוייס :ריי קשין 5ינ. דון .  יטירהו  הוטלת מסגמו')
  UIDI~ ותרימי ליריטססייג

 :פס פל
 וסו"

  ממטס גססתי: לסיר  וגן , ו' סליי לרסס מיל' פ'יירמג'ס גמ'י , טסי פלוס
P')Dסו1;ר1ח מ;);1ת פ,,6 גומג'ס ;;1;ו ספת גיצי , 
 מדגרי נ'כ 1ג,י"ס , כוס נומן סמ,וס 61ח טוגו )מס61'כ
 גוס )יסג )י והון"ס . גיוי,1 מכרטיס טהיח :"'ןמהכר

 רק );הסס מ1הוקיס סוס גזמן הכטויס :".ן משיכסו"
 גסן ro~ גזמן וקץ , דיגכן הרומס !6גו) כנון , דרגוןגמי)י
 מהא' נ' גפ' הרמנ.ס 1;מ,: , 7"1רייח6 הרומס )טו.ןמרה;
 וה1" "כ1ר1חגיבח

 :6ין ומקהי , ס'ט( )דף דקיד1סין מגמרא
 פ'נ גמ:וס גווגר ד1ק6 נכהן רק הנג'ס היסרססס1מ6ס
 סוס שמן וא'; , טמ" 15 קהיר :יקמר !ר,ן (הגסןדונטיס
 רמ'מ )הדיג ואן . המטיס :ירסס "'5 71"י ;הן ).1טען
 , !הממיי ;הוה גהוקח סוס גזמן );הנ.ס מהויק.ן :6ו1מיהר
 O~DJ)O יין6';

 1,ס"
 דוס . כמעב גת:מים 11Qh סמ,1יע

 , וקנו ר1:6 פקח :ערו ;ל טינ)ח ,רין כנין :הרי יחנן)6
fJenקג)חח י) :גע:ס U1llD 5 דוחס( cc~n גוית גווני 
 :טרו" טהי סנים 61: ,יגעות

 סימג'0 וגמ'ט גיוס, טיס !6
h'Pגומרו 671י גהן :".ן 1;,1ן , 1רעח מהאג"ח נ' האגה 
 ו,קנו יסטו פ5ת ושרווח לעוין ,יינזר 5וה1 יגאהח"ן
 ניצג מפרע עדין סרמג'ס :"מר סנה ון6י ומטקה .מספק

גפרן

באיסור
 יועדהקול

 נקי שה 5ת ס5) 61)יהו , ימיו נהגי כעקהסחה
 3"!כע bb'(t וסקוס מס וססיכחו , 6!)ך מהונחהיך
 רעהו "סח דרשינן טס ע1ן . וכו' 3י נגע )6קטנה
 רעהז 5סת מה , קלג )" נדה 6טה 51) טמ5)5

 "סורס נוה "מה 6ף 11Dh חגגנה 1הי5 33נזוהו"
 והינן גגנךו הו" tDb(l "חח קמטה כע"ס עם)'טן
 סטומ6ס מ,ה !הנין 5ין . וכי' לארץ בהוצה :ננניס
 1DSD הו5 מסרי , היום 'Shln כקרן נוהגתוטהרה
 1כ3ר !מעלס נקמרו הסכינה גהעדר ,ה הסרנןהלה
 כ"ומח נס !המנוח יוכ) י6 ,ה 1מסר1ן , "1הההסרס
 טמ16 3נמ,חך גויס כקו עצו Sih' עניוו רק ,הקורט
 הקדוסוז מדרגות נטלו 5מנס כי , 1ג1' קנסך היכן"ח

 6סר מעמיס כקרן ,ס סחיה קטטר . עמנו,הטפח
 ה"מד , הטומ"1ח תיני שני טס 1ימ,"ו ג)והג1 רו3טס
 כמזוור וגו' סקגרוח מהסחמס1ח מקרי ושמןעגמי
 הת!" )" 3""י "מגס ,כינריו

 "ין מ"מ המקרי רק
 ממעש הסומ5ס הוגם 33טו) 3יניהס הסרס"ין

 נס ט6ף כקר"יס כגגך זה ס6מר עוד ו"טסר .הו,כר
 מן )ההקדט היו נוהגים העמיס ג"רן כהיוח0ר"ה

 סמ!כד )הורות רנה 15 . כךח !5 "סרהטומאה
 obntDo הנגוח )3ע1) 6מר טע0 !נו ים הוכרלעס
 ואיך DtnDn 53רן 116 וטניס שרי , היוםממנו
 ולקש כגהר נכסס כ' 6ף גומלתנו 7ופ' תידיננ6
 הפונסוח הס1מ6וח תיני 3ר1כ לכן 1כ, , 13רית)נו

 העמיס כדרן היינו )" ו6ח גס סיף המיד15הנו
היה

 מ3י"
 רו3 )סי י1ס יגס עמנו )החכי) ההכרם

 ה!!החפ 3עת כן 1)6 , לנע כב) המ(ימנ1ההמומקות
 מע"פ ממס , ס"לז "ח )לסל טקיזיס סם היוכי

 רנ)ס חנוף )כ) הקויה טירח ע, )מקנסלנגוח
 3ילוח)'ס חרונ1)יס מגד)יס 5ין כמוסרח ,גט1מ16ח
 , סעהרוח מא' כחיי כסנים 1)6 , סקדסיסתכני
 עג קטן דמ1עד hnp טרקך המוזכר הקגר1חוגנינו
"מרו

 % 151מרח )ו קוראה טומאה b~pt סם" 1סמ"
 טית ממן כי תדגריו )הין 51ין . o)h ושח ,לרוס
 ן )וסג סומקה ןין הים )" סכינה סס היחס ס)6סני

 כי סלק  וקין  יקרליס, יסתרס ביה טס ייססירי
 כ* )ומר ,וו סים h)h , סמה נוסכים ועתהטועה
 סס היו ככר os~n )עדרת סנג)יח שכינה היגחעס

 הי0 ההקרון )"ס סי' במרזו כשר כ' , ממגםני)ו)וח
 , סמה כמנוקר וגו' תטנה tDO'11 וכמנץמו פסטוו
 מחח)טות 33הינוח כי 63וטן , הכינס דמיומי סס היוכן

 היס וסע וסכינה "רון סס להיה !ומר ":1יכוייס
 6ף ob 3וה נסורס )6 ודיך . מהט 5הד טוססס
 הנמהרת הסכינה "1יניה0 שרן שיוחס ג"חגס

 wrn כמו 1ט' מורהי ישלל) כ) עס הי6כר1חניח
 "ו . כהמול של טת  )שכ';ת לשעון 3'ת סכינת 3,ן )ה)ק "נו )ויכ,0 1ז5' ")" , ל(ג סימן הכטלההתיפח
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 לבעלי טבילה תקן עזרא שאפרו ולולא , תוספת המומאה ותנאי , הנבלהבאיסור
 מקבלים הם ואם . ונקיות מהרה חיוב אך התורה חובת כה חייכין היינו לא ,קריין
 כבר לא ואם , לתורה שיקבלוה מבלתי בזה גנאי אין הנקיות לענין עצמם עלאוהה
 חלוק לוסר רוצה , לטינות וטרסים התורה ומשנים מהם מסכלות מתחכמיםהם

 יהודהקול
 הגנה "'ן כי ר"ט1)ה המנכר גיפורנו )סי"מר
 גמעתר "מר רק , הסכינה 3המ,5 הכיס הי1ק0!ומר

הככינה
 כהו"

 ומה . הסני הכיח גס 13 1)כ;! ירוסניס
 עוד נ1כ) ס)5 )ומך ר"ה "והה הסרר ,גבךממר
 וצמ"ה הגיח 1הר3 הוקיר הטכי:ה תעמר!קרוהו
 סנם";1 הגי"וריס מן "הד ט, ע! הג1הי0 713הזרן
 סהס מה ור3 53מרו כ' הע'ר1ה'ך וגן . דכך'1ע;

 , 1;1' ה:כי;ה לעמדח:1ייס
 הס'"

 הסד מיי עמו

 3ט) ככר 3:ח כהן ט1מ5ה סין מ37רי1 ;גיןס:"
 מקס גכ) ק"ת 7ינ1 להרי )1 הקיזה , הסכינהכהעכר
 כה3 "סר הממקוח DSi('1 רק תסק 13 צין , ומןוב;!

 רכים 3סס ר?" עסין מת טומאה גה)ג1ההכמ"ג
 הכהן זה ג,מווו כייעקר

 המטס"
 "יגו הקגר1ח נגיח

!וקה
 נהגי"

 גזמן קי טעמו וטיקר , )רגריו רציה
 P'h הטבח סמי כיון טומאה איו מרנה צינוהוה

 3כ) מהגח נכה:יס מת rhnl1 היש ODI .נ1הג1ח
 "וכרה אמ"ה "'וזה 5ך , ):חמקה 11 גט1מ"השמס )סם" יו;!1 ס)" נרי57 ממסה רק זה "ין כקמורומן

 ";הוו "1הה כי , ק71ס ס, ככנרים );נועלעגיה
 :ינד ס3"ס פפס יל פנררי ססרמ or  יפימגקסיס
 . תוספת הטומאה ותנאי : ג"מוך מרירונמ,י"ח ח;"' מהם ההד פכ)  המ)טרטיס יפפפןי;רובי

 ולולא : )מ1י נגוה 1ט1מ5ח )הוד עקה "יטרכי
 מ"ג(. )דף מריגה סרק ט,ר5 מהקן הקוות מנסרהי6 ס!" . קריין לבעלי פבילה הקן עזראשאכרו
 ננמר"והקקי

  t'nllorh מכם SD'(l הי" הורה הוכח הקנחו 5מר"נ) וגו'. alalln היינו לא ח"ה:  יל(לו  פיןיו% יפי  1ק7סיס )הרומה '~hnttllh 1ה'ר)1 וגו',  ס"1ממר ה)" כי ריס 7כחיכ הו" 7"ורייח5
  ופוב  רייירוי יויפר  ליייפו  ירין בסב  לפלפ .יפ"כ ל"ש  סיפן  ס;ת3"ר וכמו 1ג1' הסרט  ") )גמועיהכ'

 פן3ליס סורי רברי  דיין בסירי  3ן ייירי ' פרעפי
 חקות ס"טס ס)5 ומסוס ,טמ"ה

~trp 
 יטר") 3ר1ג

 . ע"כ , מעמירן "ין טרק כסמן ג7"מריגןנה3ט)ה
 )הרוגל חורה שנס סטר ע, גהרה הי"והש
 ותפרי ספי יריים  ילכופכסוף

 החורה, ה31ת  3ה הייגין היינו )" כקמרו רקס"1 פפלפ.  פיללוס י'
 הוכה טו0 ההורה מקד היהה )6 עורק חקוח ),)5גי

הדעות
 נחמדאוצר

 מורח ס'ש וס61 , מגיח גסנ' 1ס!5 כגיח גבוי וגחו')גלון
 , (ph, גמרן משרט טטיסר רר'ע גמעתם פ,ורע ס'גסוס

1נהוכפח"
 ס:מס, טויס ספיי פייפייס ייניות  פריין בייו  גיסןגין,, יייי ליו'ל,  ליפפו 16 !טכס 5מר1 ו,געיס

 ייתך  פסעי , PIJIPJ1 פ'ג גדף ;:וגר המונה5ג1תידע'ג
.~roסו51'ן  יתפר ריריו  :טפס 1') הר6'ס מן  הזהימה  

CIDJJO(;גברן כנהג הרמג'ס מלכון ):1נ1 וסנה , ;מן נ 
 671י הוה רגומן ומן ג;) 5מר 5,1 , וגו' הגית נווי1גוע')
1'haד51ין 6ין )מה גמ,1רטה "'; !ומר 61ין . גתד1גר ר51ין 

 ימס . 7ה;:ה נ15 יהיה ג6ן הין ס"מ , הנס גתןה,נעיכ
 מוס סוכ ')ויד 5,1 ה"ה הטהרם :"גוה 61'ן 5מו11נגר
 , כטורס ט1מ5ה ד'ו' ג5ן Vhi :'ס6.טמ5 )טו'ן הנס גסןגס
 51כור כ:כ ט) 1ט1טס ופורם פורט כיסך )טין )56ס

G'nrfi)1;1רמת ;ווכח סוס ססמ~רעה נוקט 1גגר , המטס 
 1/ הדי 5)1 מסג' ס'י ,רמג'ס ינגר כסס ע) טועהוקיום
 oc 1הומג'ס ה'( )יף ;נריה1ה , ממטס גח:מיי מוקרתוגן
 תוגן  5וי 1טויין . גו מהעו,ן,ס5והוו ידנו וגגו . "'הנגס
 06 מטמן 11ק5 ססגסן 5)),1 הסיקר סהו' , ההגרגדגו,
 בנומן 1מ6הר 1'(, )יף 1נת,ק דונגים גפ'ג גו1נרסמפוט
 מיגף 51ן . ג)) טומ6כ כקן  6'ן  לעמקו זוקק גהן 5יןג,0
 פל  ייכליפך ס'רס.'

~'QP  

 ,ל-

  ס5ף פפפפ (PD) פזי ון
 טויו, הלס סטומ5ה עגב המשרע "ה מטמ5 גהן 6'ן06

וסו"
 גמ,ק סיורר וגד

 גנמן"
 שתק נגהן 57ס מג61ר רכס

e'uh5טומ"ס, ל6ן 5יי וזלי טס" ססו .Dffil 16 דין; 
 . 1ג1' תקן עזרא שאמרו 1ל1לא : 5)1 וגייס ס)מעמס
 גזגיז 5כ1ר קרי גע) כ'י6 ,הקן :טון5 17115 :מהו מ.גי'
 1ס1היסס 15, מפוייס הנג'ס ה,מ,י' יהיו :)6' גזי ,הורה

 גסו הטמ"יס  גל ע) טגי)ס ה.1נ כיו ",)1 וסת .נחווגו)יס
 גע) ;) כון5י , )תקוץ טורף ,רין הים )" הקו5יסס"1מייס
 ה,6 ג' 61'ט גמ'ס , נר'ד6 (1PhnlD סיטנו) ,יין היהקי'
 ר.טינ טד ופמ6 גשרו כל 6ת גת'ס ורמן ופט מגגהממזו
 עג')ס ,רין טמ5 :;) ס51מר . התורה חובה : ט'1()ו';ר6
 rh . מהרה ח.וב אך : 1;7:יס הרומה 5וג) 6'611פ',1
  גפיפרי יירי  ה1ירפ רקג5ן

hniu1  גמ6מר .  ון9יות ו  
 : וכף יר6ס )ידי מגדה סשה טייס, )'וי oht)n נקיותה,'!
 גהוקו ר') . שיקבלוה סבלתי : סקי5יס ר'ג . Qfiואם
 מקג"ס סס 5ס 5גל ר') . לא ואם : )הניס יקג)1הס)6
  טמ6 ג) סיס6 ה1ר0 דגר המעה :גן 151מריס )הורסוט

  ייןר ,  קיס'ס 161;) )מקוס 1;:ס 5,,1 5ן.)1 )ע1מ6קוטוג)
 כסג וט . מסכלות מתחכמים הם כבר : ג6מח  הגויסיי
 ס1:'ס . התורח ומשנ.ם : וט ט) יסכימו גבח ו)6לפו

 גוס למינוח. וג011'0 נהורס: 1hl)to ערסו1ייס
הכס געסיח הקיהו סומר כ,ה גוזן )6 "ף 11. 3ט3י)הטוינו
 )ז יל  וי  )טגנה ר15ויס טהי,נ1 . ונקיות טהרה חיוב אד : ricfi לי 1%פרפ פספ פירס  ספל 11מגוה
 כי כ"ג.( )דף סמה1 מי טרק ו") קמרו וכרר . מט1מ5ס הההק7ס )ן ע) )" , מ);)וך וטהרה1 הגיףנקי1ח
 , גתר;ג1)יס נ:ותיהס ")) מנוים הכמס ה)מ'7י יהיו ס)" כדי 11 הקזהסעס

 זהו"
 חקיות טהרה היוכ ערמו

  עג מט1מ"הס הטני)ה מקג)יס הקר"יס ס"ס )ומר הקורס . 1;ו' אותה כקבלים הם ואם : 3כ"ןסוכר
 !מסע רק הנקיוה גן טל  לללפ  יפ "ין  ס"ס ר") וכו'. לא ואם 1כ1': גוה גג", elc )הס 5,ן ה;ק'1הנד

ו-י-
 ההורס 9 ף, -.r.rr י_,,-,

---- - -  - -  --
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 לל כי אחד, ומשפם אחת סתורה ויציאתה האומה הפסדת שרש הוא אשר ,הדעות
 דבר נראה כעירוב,ואם בבתינו בשבתות מהשתמש עצמנו על אנחנו בו נקלאשר
 בבית שיהיה עד והכפרנות מהמחלוקת דעתם שונסבב סח אצל יקל , נאהשאינו
 בנבולים קשורות אצלנו המצות יהיו לא ואם . דעות בעשר אנשים עשרהאהד
 טה קצת ממנה ויוצא , ממנה שאין סה בה טהכנס מובטח היה לא , יעברוםשלא
 ע"א הנאת הקראים בעיני ויקל . וטעמו בהקשז לוקה שהוא כעבור , בהשיש
 שיהנה בעיניו ויקשה , טוב זה מבלעדי המות האמת ועל , ויין וקטורת וזהבמכסף
 . מלקות בהם חייב , הקלות מהעבירות הוא האמת ועל , ברפואה אפילומהחזיר
 שכר או הדבש משכר מהשכרות יותר והענבים הצמוקים אכילת הנזיר על יקלוכן

 נהמראוצר
 (ר61ס שמקמר מ,ס כ'ג כ.מן ג5מרו סג1,וי (וי 06סך4ס

 יוחג טמממ,ריס סי') , מהרגויס משתוניס יותר"סקר6י0
 : )מימת גיס 6ג) ה:תן)ות וט l'hc , ענימס"יום.
 )ו 1נ1וס )גו פרירות "הן פונס 6הד (;! . הדעותחלוק
 שוו 6)יס 6(ר ;נוטס קג)ס )מס (5ין מתחר , 6מרמרסס

 : נעמיס מג) ס' גהר גס 6(ר . האומה הפסדת :נ5מו1סס
 וטה פ) (ע"ס כמו )6 . וכו' אנחנו בו נקל אשר בל3י

 ג(מ1( גמ1 , סח1רס דגרי ונר סמקי)'ס (5,ה1ויגוורי
 )ט,מס ד1י('ס 1fnw , t'hli~f גר(וח )גיח מג,חמשגחות

 ממקומו ),6ת heI' ס5דס ו(6'ן 1wlrel ממקימי 6'( ',56)
 61,חפ , )ניס מג"ח יגר )טקט) hV'ttt , ג(גת מגיחול')

 ס611ס ע) רק קמור ס,י סכתוג (6'ן רן)תמ p'pחוגייס
 5'ס1ר (1ס 5ין )רס'י מרס.י 6ג) סרגיס )ר(1ת סימיזפר(01
 גנהיס הטיר1ג o(fin ט,.ן 15)11 כ~6 מדרגכן ורק ,חורם

 ימי )ו t)'ch . נאה שאינו דבר נראה ואס :זנמ613יח
 : סמ(תד1ים 1הס ג,ס סמקי)יס סס (16ה11 (תהרגגדגרין
 (ה וגו נקומו . 1;1' שתסבב מה אצליל

 ו"
 עז ת6ז

 הפיר גיער ,נפיס (סס גמם מודחס כ'611 סוטסיני
 ()c~jtoln 6 סטוי ומקד , ונפריס "הן מקד ,ומפוקסס
 )מממיר סן להק) מן . יעברום שלא כשולים :כתולם
 . ממנה שאין מה גה מהכנס : גקג)ס ידוע נג1) מקוס)ג)

 . nSoQ 1.וצא : ג)) )ס (ייונת טען מס נמלות)סגו.ס
 שהוא נעבור : וגדי1ס גס (י( מס המ11ס מןו)ספסיז
 ס1ר6ס דרך )פזמו קקה (סו5 מלהר . וטעמו בהקשולוקח
 הלסאים כע.ני ויקל : יגין מי ושנילוס ופיתו גסגרה1)ו

 וסירים סס סרי . סטחד)וחס ורקס נו4 . ע"אהנאת
 , וקטרהס ס5).)יס מססי)י סג6 ונסג גגסף)ס(המ(
 . פוב זה טנלערי המות האמת ועל : ,סינט 'יןז(ותיס
 ימס מ(6י)ו מוג מ6)י),ס ימס 1)6 ימוט 06 6פי)1?')
 מסז' הין מחרן6.ן גי) חג,') 1גמ'( , נפיו ויקייטפסס
 . ברפואה אפילו פהחזיר ש.הנה בעיניו ויקשה :5(רס
 היפיס ס51ת ג(יחירו , )גנ נחמסון נ(נפון יה1סג גמסזסר'
 וסחיו , גרפ51ס sh(t סמ,יר סלח וייוסרו , )הי6ג1ןטוילו
 ~מעקות )"ו63יסור

 וט'"
 , נ'ד :נמיהות גהמ1רס נסק,)ס

nhfi.6הנייר על 'קל וכן : נדק ימוטט ס(חד)~0 0קר 
 ספדי ש5ג) יקישו וגן . בז' והענבים הצט1קיםאכילת

התפוחים
 יהויהקול

 גרש נסו כ3ר , מהרס תמ"ס 5רה1ח יכ'טוההורס
 נקל אשר כל כ' : וגו' טגהס מספוחההההכמוח

 כס תכל'ס (לנהגו הטומאה )עם, זה וגר . וכו'בו
 3ע:'נס מהמ'ר'ס סקר"'ס ג'ו הגרפס 1!ט' ,כומננו
 מהורה כמזות מסחן)'ס ע1מס 'ר"ו ו3כ; , טוכרגוכמו
 מס )סס יסים )ר11ן )5 כי "מר גן ע! , מחטינהר

 , ו,סכמ )תעלס )הס ייוהס ו!6 1כגי611 3כךסיהמירו
 הקג)ס מן )5 וסכלתם הקטהס מררך ,ה להיותכי

 מז סימן סקדס כפו )מהלוקח הודשו ורכןהנ"מנס,
 כהרווח ה"מווס נצוני כ) הרסיס הס הרי ,ד"ה

 פטגינס יקרס וגס  וק1ף.  גויון וכדימה)קוהס
 ומלקלקוס  מסך ררכם כי יללי, ובטס  סטרטיהמירו
 יכנן . יכט)ו כמה ידעו )6 1)כ"ן )כ"1 ניה'סיהס
 )הס מיחס המנך o'on גמס מע)יהס ננסיסור

 )דמיון )ו קקה מהרגנים. ינחר געג71הססהד)1ה
 , סרטוי1ח כו מעריס מינהגו סעירו3עין

~'blpnt הר3 ההכס סוכר וכתו , עירא 3ח1רח סייסאינס 
 והרי , ג' כמסנט הדר פ' עירוגין 3טיר1ס3רסנ1רס

 "ו 3ה1ר הנכרי עם סדר סס (סופו מס 3כן)הס
 סיופה oDn אמר . גו' געירות מ1דס שייו מיעם
 'היד" קו)")ר"יח

 )היזהו המזוח גטכו7ח 1ההרם)וח
 וכנחי מקד נק) סו6 וט הגס , 1מח1קן י6ה מחידגר
 סמה)וקת 6) כערך ה")היס nTIJDn )ההרט)והוהסג

 חקל6 ההיק כי , כמנוח מההמכמוהס המסוגכוהמיגוה
 הנק 5מנס גי 3ס, מוס כהס מטהחס רכס"ממס
 סרטוס בחלון  הט4 ן  כרולס כי  ייטעו עמס)גס
 לחורת כגחי מו7ע5 ומשן . )"מ סימן סקיסוימו

 ס1נ כי ורקס )6 וכעוס . כעכ1יס סנרךהטהד)1הס
DDD1המערס ס)מ סע.רו3 פ! ועמד סמונה מ!י,ה 
 סמ"ריד ט)הס ההההגמוה וע) , ט1נוח רס1יוהומ7גק
 . יעברום שלא בגבוליט קשורות : הוגקיסנין
 כקבס ע"ס 1") קדמוו'נו tppn "סר נדק מסטטיהס
 המנוח נ13!ונו ס1יכו 31כן , כינו מעיקר 1)הומר6(lp(11%1h'ס הלצי מקותו ע) "י( ח:6'סס בג) המ11ח הנגוחע)

 )פ "סר יחר1ח הומרוה גחורס משוס מוכטח הדגר סיס )6 ))ו טסיו הס 11)6 , סהו1ס מנדרס 'נ16ל3י
 מוס זיקרה )ההמיר, רפוי 3ו סהיס olpnJ ק1)6 ונמשח מסמוגוח טיס מה ק1ח ממס ע61 וסיס , 6וסרומיסמכ))
 הטנקי סוף ען וגריו להטטך פור סיה63ר 1גמו המונחה, סומרה מהי 3סיוהס ,ורהטגטסר

 מהרט6ין 3כ) )"ו") טיען 15 . כמוהו הרס והיה מהרס מן הידו 'דגק כ' , סוס) ממנו ט1כ 1ץ )קס)ח ע"ד . טובזה כבלעדי המות :
זפ, הנזיר על יקל וכן : כרטו"ס ס;"הו ע) )6 "כי)הו ע) וט "מר . וכו' הקלות טעבירות הוא ן "טרם העניחון
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 ואין , בלבד מחנפן שיצא במה אלא אינו האיסור כי , זה הפך והאטת ,התמוהים
 . ובחוריו ונביאיו יודע האלהים אבל , במחשבה יעלה כאשר השכרות איסורהכונה
 , בזה הסברא( אנשי ))"6 "הסוברים אז הקבלה אנשי בסכלים להחזיק יתכןולא
 איננו בנזיר האסור ושכר שיין ויקבלו , וידועה נלוית הסברא לאנשי שבר מלתבי
 יראו לא ואם , בחכמה עליהם מדוקדקים נבולים ולמצות . היין מעסיס אסכי

 יהודהקול
 , וכו' מ3,מוקין ככר 5))0 המר סהר גר5ס .חו'

 1ס6ר , הסכר1ח ענין הו6 המנ.עה טעיקרבהטוס
 תיין ה;ה31 ההא') כן ע) כי , היו נטעושגריס
 . 1כ1' ונביאיו יודע האלהים אבל : י,ירוסכר
 יועת' )5 וקניי הוה נמקוס מהי טעס ים 5;ןר")
 במה אלא אינו האיסור כי : )יר5י1 כ' סודרק

 פ' )ריס גיר 3תסכח סטניוו כמו . וכו' מהגפןשיצא
 1ההג!מח העומ"ס ,סיר, 5סורין מינין סקסו'(

מהיון"
 פ5 ה)" , ה;) 5:) מוככם ,ס ודין . הגטן מן

 . ר"ג עטין הממ"ג b"e נוירוח כב' ,סרמנ"טגח1כ
t1Dbעור ורכי יהיה לני נבקו וכסן נסכר(" 
 'סשה ר' צמר מס כ' , )1 טמרו 1גפ' יהרסגהורת
 כ) !רנות מגין יין bibt !י 6י1 הסח 5! יין16מר

ct~iarn, ("ך )ומר , יין 61מר )מס 6"כ , 1ס:ר ה( 
 רני , כבהרס התסכריס פ5ר וע) המיחה הייןע)

1tD!bכדרך חספסי 6ן שטח 6) וסכר יין 16מר 
 טהור ג) מיס )ח1ג1 נפן 15 בו הפסיק 6ס ה5ט;רוח1
 1(rlrJ די1מ6 כחרק וכט' ס' )"וין סמ"ג וכת ,סטור
 וטסה קעי)יח דכאה srb 15מר מקומוני וגומה""ק
 יטווס גך' ומעמידה , מייכ )מקזה כונוס 1ה)כדגם
 1ןם"י . ע"ג , 6,ע,ר כר' ,ו קמרו מטרק רכזט1סק
 5)ע,ר כר' , ככרסו דרך יין וסכר יין כהר סמ.:יט'

 הרג דעה ג' הרמכ"ן טס 1:הכ ;1ה'ה. ר3תסק
 35) . 7עה1 )פי ה37ר ותן ה;,,ר ין סגר))מוז

 סטר טע) 'הדה ;ר, פ"6 סי גב' פסקהרמיקס
 ססוגי1ח ט! ס1מ;ח ט7עה1 נר5ס כצהרה,ימסכריס
 . רכ ס) )טסק1 )13 טח 1)6 5)'3יה 57ה5ןינוכר1ה
oSlhוס6 ס' ס;הכ נמס המטטהיס נין רוכז הרלכ"ע 
 , מסתיר,ס נדו! טסטר סתפחיקיס דטח ט! ,וו")

 c~hn סיטחכר ןכל כ) ממט סכר קמרוו5מריס
 ספק נקי ;י וכו'. להחזיק יתכן ולא ע"כ:ממנו,
 ;ודה טסת, סמטורסמח סגר מזח מרקח הץיודעים

כמעשים
 נחמדאתר

 )זרוט מדלחת 1מהח;מיס , 'ין 6'11 6פ')1 סמ:גר מטקסג;) 5:וי סייר כי 5,מרי0 :סקי6יס גטג1ר גי , ובנג'סשקים
DDDהוזיר לתגי ס)6 מטוס טיס 1:;ר גיין שויר עסוי 

 ו5ח 061 . )יין סין on~cne המטקיס ;) גן 061 ,גסה1חו
 יגסיס עוגיס e~c ה1מ1קיn~t)ha 0 1ד6י ס;1ו1סהיסס
 1סס , דוגלות דירן ג6ן טען , )11,י מ1תריס )חי0וע,גיס
 Otcstt )מיס 1עוני0 מ)6 מקרץ ר16 ו)6 גסו1ריס ה1;1ג"י)1
 גרגר וננה גדת "!6 השגר דגר גג) מסמירו סרי י6ג),)5

 סרו)ס למי . במחשבה יעלה כאשר : חזרי גדיןה1:6י
 ;יימס וזלי , יעי חמסני 5טר גפי סחות עויני):ו1ע
 וס'ס יסגר, "ן )ו~י סהייס לסיס :כרוס ou~n כי)ומי
 ונביאיו יודע האלהים אבל : otnl~p 6ו דגת:;ר

 גנוים סמ1וח עעמי 6ין ו') . ה16מכ מ1גמוי ו', .ובחוויו
 ה6זס נ"מ :6ע h(o'o מסוד כס 5ג) , 6דס נם סגרתע!

 יתכן ולא : ,ני6 עיי 15 הסי מטמע )6 6ס ")יכ0)מניע
 )פרס יונעו ן)6 "וקמר . הקבלה אנשי בסכל.םלהחזיק
 ע' ג,ס סמפדסיס ;ימר . בנה הסוברים או : :;רמקת
 פירו: ידעו )6 גלינו , יין ו1ק6 רק 5י,1 גויר השמר:גר
 שכר מלת כי : סמלני דגר גג ט1 שמר :;ר :;סהמנס
 '1דפ h15D נט) סג) פ,הר נהגיהם, :סטו סינוס)6ו:. איה: יחנן )6 גימר . וידועה גלו.ה הסבראלאנשי
 ר; קמר ט)" ודלי גופר ר; );), נ)~' סנר סייד: יו6::ך
 )ריס פ1גיס מתורס לסרס )מס גן הטנ.ן היה :"י)1 , סייןט)

 סנן שיון סת~רס, 5;רס :כרות cDtn 161 ~ע';וינ:יס,
 ויקבלו : גוייר סימור :גר גן'וו: )קנה 1י';'ן :1116ד6י
 rcn 5) שנר גיין 5ס1ס . וגו' בנזיר האמור ושכרש..ן
 6מר1 פ' ננמיך סגר ג) פ) ג'ג יירטת ;נר גגהנ.סקו"מר

 ::תם ססכהן ממקרם גילת מה)' גפ'6 סרמג.ס פסק 1נן ,)1
 כימר סטגד ורק , פקס ענ1דס וענד המתריס מ:ק.סמנ"ר
 , היין חטרוג1ת מן הי5,1 רק וט l~fic קג)1גויר

 גכול'ם ולמצות : 6' כיס פירות מצגיה גיססרמג'ס וגמ'"
 יפנו? 1)6 מק מיוקרק גגו! )ס יס פיס ג) .טרוקרקים

 1)6 ס6)סיח סמגמס ג,יכ 6"ר יפי , )ההמיר גין )סק)גין
 6:'פ . נאים במעשים יראו לא ah1 : "וו:יוהסירות

טנפי
 ה61 )וכן ר.סכל6 שנטי הקר6יס sffg , הסוברים כסריס )המ,יק !וו 5ין ;ן ממו . 1ההט1היס ה7כט טכרג"כ

bnoDs)ע) כטרע ענינו כניר הנימר וט סכר כי קכ)חס ען יסתכו הקכ!ה ס5נסי 6!5 , וירועה גשריהמסברא לאנשי שכר מלת כי 11"6 . כזכריהם מסכר ד3ר ג) גולה המלה הורקח למוס כי , קמרה 
 מלח כי כלפרו הסכרין "וסי ההונ)וח ותר והנה . הגפן מן '511 היותו ע) הושטח ג"כ Sih h'o המטהגוונת ה," 3)כ7 11 ט)6 )נשרו ר16י , הטכרומ "יסור סכ11גה סטין )מעלס טימר ומה . ט,גר:ו כמו )טכר הו16יהיין
 וגום טר5וי ענתס הסכרת תוס' הקרקס 5) וכו' ויקכ)1 5מר1 ,הסג ג"; ולפטר . טיסמ1כו מה ע) )הסיט הקנוס גע,' Dtn1D הס 53מ1נס ג' )כודיע נווהו 1:)) . וכו' 1יקנ!1 ג5מר1 הקג!ה לנטי וההג)יוה . ו;1'טכר
 31סרט, ככ)) נחמרות מקח הרכס כי , הכחור 5) סחירה ט1ט מיס 5ין טהרי , המעחיקיס מן ו5ח )קג))הס
 חמס דומה ,ס והרי . מ"ו פ' גר"ס1ן כמורה )הרמנ"ס מעים וכמחה , כר5טיח פ' הרמנ"ן פפירוס 6רןכמח
 הככמת )קר3 מנמת כ) כי , וכו' הקר5יס עם )מקוק bSn קמור :8מר1 הטכס ממרח ע, מ"6 סימןש,כו
"יני, י סייע . וכו' פרוקרקים גבוליס ולמצות : כמהעתע הקר"יח בעיני הה'ה ס)5 הכחוס CDיקנוס
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 ו כוס כוס )בני( בשר כמו , אותם שיאסור טבלי מהם  ירחק  והזריז , נאיםבמעשים
 הרפא כי שיאמר ולאומר , ההיא הבהמה במות בטוח שאינו בעבור מותר הואאשר

 ספק מכלי ממית הולי לה שיש מפני , אסורה בריאה שנראית והטרפה ,והותרה
 ישובי וההתחכמות הכברא ועם , ונאסרה , שתרפא ולא ממנו שתהיה יהבןולא

 פן , המצוה בתולדות והקשתך סברתך אחר תהלך לא כן על . בהפך האלוהדינין
 כי , מהם בדבר הבריך עם דעתך תסכים ולא , למינות יביאוך כספקותתפול

לכל
 נחסדאוצר

 מתקמר כמו , הסס ינגו)'0 61יס תוניס 5י,ס ימאיסלפי

 מחש)) 5101 דגי פגר גוו ~olV ג) יטת0 5ססמיי
 פסס וגיס מרייס י"ג) 1"ס , מוס מייל "ינווסכרנה!
 חית 0ט1כיםפסולך

"10 
 6יס י:" 5ס וגן . מלקוח מייג

 , גסס תיג קינו גול 0י1ס נ) סלת גיס גגיה1מס6
 גרון מקוס ר') טרגים )רצח מגימ1 5חת נרונרחוגטיו,י6
 ירחק והוריו : )וי וגיומס סקילה, מייג גו שגייסורגיס
Qno. ('1 ט) מסמיר וריו סס61 מי רtSD 1("שניס ג : 
 מהמיר רק הג) ט) 15הס 16סר 11,6 . אותם שיאסוריובלי
 בשר כמו : מפרגון 1)5 חוום גן'ן ס6,יס קפי , שמיש
 וממדיין מלי ממסת fi))1Dt ,גסמס גגמר6 קר15 . כוםכום

 ס'6 סיין סמ,ז ו המיט( ):זן ס61 )וגם תמוה כרסלרומנס
 טסו,עס טייטס מטת היגסס k-Dncc' 06 5הר נקמיםשדחיס
 וטמנו 'גבס 0יתס ט)6 טז "1)ס ס0ית0 6ף רנ) 16וי
 6:י)ח גמניטה 61ין . סמיעס שוס חויטס טוס גס ר6וע6
 ט) )'1:( והוצן מו') טיוח ימו , מסידומ הדס רק ,סשטר
 hilntc( ד'( )יפוקק) מוסדרי לגבהי )6 ועריס ונגפןפסוק
 :סיi'Ph 6 גוס גוס גנב ti'eh טסיי המו 6חטגמ

 סערפס סיס , קומר )ריש )מין o~pn גוס ים וסוס .מוחרת
 o'un גנוי "ו ג"יגריס סבסד "י"ס )ם "חרט גסמסוסיף

 טפר "1יס מיס גמת סלן מס ממט גמ)6 נקגספנימייס
 שדיין סי5 וסרי , פ)י0 !)וקין תורס דגר לסברס סי6חרס
 )"1ן :תמות מ;ו' 16תס ot~nth 6הס 1ה1ק0, 16)סגרי6ס
 סמ1ח קנס 0מט1ג1ח 611ח , ,טמקס )6 6')1 מרט סטרחמם
 : גכרס "ה מתיייס 51הס )טטהס מסh'ot: 0 גופם מ)ק' ג)פ)

 סמסוג,ת שהר יטטס . הבהמה במות במוח שאינובעבור
 )ג1הטס וממסר סנסמס תמוח פן יר6 טס!6 (6ט'פ מטניסו6
 נדפס מוקי :כ) מנחר , גוילי טחמות m(nm 5ייס5ג)
 סו5 גדין )גן . שתרפא שיאמר ולאומר : מחוסייסגיתי
 :וט גה :"ין סיממה יק לכרס )6 סח1רס גי עתיתטתכ6
 "ט'פ 0טייפס גסו , )עורס תהוסס ו)6 טור "המיסמשסרוח

 יהורהקול
 רמוק"יינו

 וקין , ח1רחגו תיני קוקוה עניני המג"
b)tSיוחל ד3ריס נגסה הכרטיס יחמירו מיסר 
 סימן )מעקה כינ,ור )מסך נסנה מיחס 11"ה ,ממר
 מהרכ:'ס יוהר 3עכו7ה מסהז)יס סהס וק"וכ"3

 .כמזוכר
""11 

 "סר מזוק7קיס נגייס )מ"ח טיט
 המין relci ע)1 ונבן , הבערה הוט ע)הממיסוס
h~tp)הסס הגכ1)יס היוה עם 71עה, גהגמס 

 :o~b גרטיס נ:ה' ב)מ)1ס המ11ה ע)המו1קדק,ס
 1הגD'CID . 0 סהקר"יס כמו "יסורס ע) "ומרינ,1ר ט)" !כמנד )ר1ונ1 יחמיר סה,היל hih , מעטה)ענין
 ענים )טמור "נו נליגיס טעכ"ט )סוכ'ה פניומנמת
 )נדור וט CD וטרשי , המד1ק7קיס סייגיההמורה
 כלעול DJDb כי , A)v or ג" הסייג כררך גדרים03

 סוף h1'a וגסו , ההורס ,וכת חמסך מ")0ס6מד

0טסק"
 הע;'ניס ורני כטמרו סמיהה מעין ההימה

 כוס בשר כמו : ,הגהר וטס , וגו' ")יהס,ריך
 כוס גום כסר "גבהי ט)7 6'( (Shprnt' מנעורי"גנחי )" 1סרפה ו:3)ה הטוסט טרק ד"מרינן . וט'כום
 מטי המוח ט)" טה1ס סמום כ!ס גוס פף ,מע"ס
 בכות בטוח שאינו בעבור : מסוכנהמהי"

 ,רטבה חט31 ג"כ bncl המנח " Slh' גי .הבהפה
 וט'. המברא ועם : hh,. ,גלחי 3גך ודי ,נמורס
 ר"1,ה טהמם1כנת t~ho יסט1ט עיניו )מרקסכי

 )ההירס: רצוי ומ,קה כריקה וסנר"'ת)י"סר,
 ממעי 1מטסטיס זעים )הליז . המצותבתולדות
 ר") . וכו' דעתך תסכים ולא : יטרדוסורחך
 1 1כ1' מכריך עם דעהך חסכיס ט)" מנה ,ךטיקר0

 ,לכרס ט)6 סקג)ס 16ח11 )מדס וגן , 6ס1רס סטרפס )גן . ונאסרה : כס; גר' )מ1ח טופס '1מ1קס גרי6ס נר6סחטגטיו
 . בהיפך האלו הדינין 'שובו והחהכמות הסברא ועם : גרי"ס סי6 :ככ:.ו "ס'פ )מינח סופס טלין מפס רקסערפס
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