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 והכתוב המקובל מן בשרשים שתעיין צריך אמנם . סברא אדם סבני אחדלכל
 אצל רחוק יהיה ואם , בו האמן אליו שיוציאך ומה , האבות אל התולדותלהשיב
 השכליות וההקשות הרקות, העדר והסברא המחשבה תרחיק כאשר ומחשבתך,סברתך
 וההקדש , תכלית לאין הנוף להתחלק שיכול המברא תרחיק ובאשר . זהטחייבות

השכלית
 יהורהקול

 עטת1נ1חיו יקיזו "7ס 1כ) ט11ח הזעוה כ) )"גי
 3מה נוט) 1;מ!"ח , הכירו ע0 03 יסרס )6ינר'ס
 pl~tc ר"י , עמ,.,ח 1ג1רמי0 כקמרי )מעקהטו:רהי
 אנמנם : וכו' ה15מה השוה סרס 610 5טרסיענה
 הנוהטת וההקשות וכר בשרשים שתעייןצייך
 ;!ר ונס , הקקה מגוע הסק7מס מנטר סיד .וט'

 מההורס המ17ה ס17ר זרך ע) ישה מטרמיוהחו)17ח
 יטיס סירס וע) , ע"נ סימן כמנוסר כעסנזריח
 מנהג י;הנ )ה , )שיך )נך 1הניון 71יוךמסלטך
 ע) היורד הע"ס מסמן רק , הסי)1ס1טיסהמדחיס

 הרמון כט) וי,) )קהך כמטר 'ערוף הי"ג המאחפי
 הכרכה. 5ה ה' גוה מס כי ניון הלרי ע)היורד
 1)" 53מרו מ' סימן )מעגה רמו 5)1וכסהיס

 העכור
 1הטגעית הירסה הרהטה )הכמהם הטעתעגיהם
 . כמס סערהוו כסי וכו' ק1,3 כקטרסקריה

 ;וקט כריו נטוע) עטה מסרט ה' ;71ע וה ע)")י וקור"
 ככרכי );ו ההות יהנרך ה6) כי . סגה הגטןלזע
 ;זרסח סה1רכ עהי1ת עטת "סל JU~O המזוחמסטטי
 ההגיון זריי "הרי חמיי ההלך הרסע "מוס .גה0
 הרי , כנכד טכ)יה ו0גר5 הקמה ע) המי1ס7הטגעי
הו"

 075 יזי מעסה כי , ועכז ;1קס כ"'1 כט1ע)
 אל התולדות להשיב : העה1עיס מעטההמה

 1S'S ססק7מ1ח מן סימטך המין זימה .האבות

 )הרגי) והנהירו , סמליי )5כ שמן 1ההקדמוה ,'1)י
 )ג )הסיג יזע )מען הנכריס ההקט1מ נקטניעגמו
 "יך rr5 רגעי , "ג1הט ע) טיס 1)כ נניס ע)"כוה
 הסקזמ1ח חרזנה היך הסקזמ1ח מן סהו)ווחימסכו
 קם "1חו , המק1ג)ה כ"ח ההקטם מגם "מתחם") )כך סיטה מס . 1ט' שיוציאך ומה : הון17חיהן6ח
 "!) ימת ט,ftb 5 ונגון 5מח )זעה בו והמוק)ך

 המחשבה תרחיק כאשר הט3עיח:סכרהך
 השכליות וההקשות הרקות העררוהמברא
 מסטר נרכיעי "ריססו כיקר כשר . ,הכחייבות
 מוטתיוח רכות גר",1ה , נמר ריקנה ט"יןהטמע
 וכו'. תרחיק וכאשר : וכרס סוג) הוה המקוסס"ין
 סחוף מה כ) ;י הטמע מס' כסטי הטי)1סוףני"ר
 )"'ן וכן "הריס )הכקיל הדקיו יחמ)קו עוייןמההזק
 מה מנד )ע"ס כי ,חכויה

 הקוקס 'סגו) נוף טהו"
 ונס )סניה "הד נוף יהה)ק ט6ט , וקן הכנה)6ין

 התוקהו תכריח עד )כ" "תטו ריק כויון"ומ,ס

 נחמדאוצר
 ,גול 610 ין נורש נת51ר ממגתו ;גז) 6וס סג)ימו

 ש ממטס טור( ~DTn . בשרשם שהעין : 1fiD11גסגרתו
 : מסיס )מפס גס)גס . המקובל מן : גס ;)ט1י;ו דגר6יו:

 נדיג. 8ות0 לסגין סגמ1ניס 6) סקג)ס חורף .והכתוב
 5ם . המקובל סדר על הנוהגות וההקשות :הקנא
 ססיקפ גמ:הג הקיט (;ל גסיקט דנו )ס1!י6 ;ן:ןחרס
 כומרו 6(ר 61מר . מיוה מיג ג6המ )דרו( הס')סקג)1
 סטכנ גסגרח )ס11י6 חון) מד1מ סי'ג ט'ן י:וד1מ 1')מנמיך
 אל התולדות להשיב : );1 סמתהן(ים סמכ1פק.סדי;יס

 )6גופ' טיס ססו)דוה טיסיו גוס המנין 6הה 5ף .האנות
 ג' , מו') 15חס קג)1 5"ר גפי ה5נ1ה 6ק כוקי.ס ימיו1)6
 אל'1 ש'וצ'אך ומה : )לניס דומה סמו)דכ ט"ס5גדין
 (wnh )ז קמ 16ח1 סוס סמר 5מר )ן 0'61 ומס .האמן
 כגרסך 15) ימרק כס61 6ע'פ . וא' רחוק יהיה ואם :קומן
 ההחשבה הרחיק כאשר : ח6מין צתו or נ) טסגיי67

 סקדמוניס ספי)01ופיס קמרו נגר . הרקות העדרוהסברא
 מ6רגסס מ)5 ס61 סיים ג)נ) עד סספ) סוס סט1)ס מ))טכ)

 ושויר וממיס, ספין יסייר וט, גג ט) ~ס גו 6יריעזות
 מתפר נרגיטי fW'1h וגר וגבל . סירם ג)ג) סי1מגיט סכויי יסוד וסונג מקיף 6ט ויסור , ,י מג) טויססס1גנ
 פסי מקוס OtJD 010 גסוס ט5'5 מ:ייהוה ר5י1חס(מט
 סג)נ)י0 וגן . ג1פיס ס6ר 16 יס1ד1ח מ5רגטה ימד מגזיוריק
 מלנכות גפ'ג סרמג'0 1כ'ג , פתי מקוס גיניסס טלין5מר1
 קורס מיטגהס גב , יבר גתי ריק כטקס ה)) כ) המיססקלן טמאתי משגיס 5דס גני סמון ומנס . ג' ס)גס סת1רסיכ1זי
 קי יזע )" גזז קיט , ,מנ5 מריקוח סיס )6 )מס)סגת
 ס61 5ג) ריק דגר 6י1ו גה1גel~cl 1 ס1)גיס ס115ס15יר
 he~ גמ1 גטמינ51

otr1J~ וסמיס. סקרן מן ינהר דק סו6 5ן 
et)tchl~t

~lh'a 
 ונטיס מקוקס טפ1פרס ;קמ ט6ס ממס וס

 כמיס 15י ל גפם ;מחן סטז' סקנס ומן גויס ס6מדק)ס1
O~)lu(6 טען , סוס or ט1,6 ט6מר מהמה רק et)hlc גפם 
 )מקאות סמים סיקרו )6,1 ו5'ג 16);1, ס:פ1פלה (נהוןסויר
 ט041 אגן , ס(פופרח גח)) ;מ51ח סרקוה מיחס כ16ירמכוון
כמיס

~iPD) 
 . ;מ61 גנחי טסלקוח מגויר 61'נ , עגעס ,גן

 עי1ניפ ~1stm וס6מרו;יס , סקרמ1;יס מיקות 6חהונס
 וכאושר : כקזמו"ס זרג' )ן' "סט מהנר דגר' )פל(יק גלפי )6 51ל , 5מריס גייכיס OtlllD) 1(5 המ151חומסמיקו
 ל . הכלית לאסן הגוף להתחלק שיכול הסבראתוח'ק
 !מ!קיפ וסמ,קיס , !מ!קיס ;מתק ושסיס גם גו יט נטמייגו
 Wt))D~ גשיעז

 ,טץ סקדמומס )עגטייס מוסגס וסו6
6ר,0עו

וכאשר
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 אחד חלק ושהיא ; כדורית שהארץ המחשבה תרחיק וכאשר . זה מחייבתהשכלית
 ממת התכונה כמופתי שיש מה וכל , השטש מעגול פעמים ושש וששיםסמאה

 שנראה במה ולא לכברתם היה לא חכמים שהתירו מה כל כי . הסחשבהשתרחיקהו
 ומי . כן שאסרו מה וכל , אצלם המקובלת הירושה החכמה בתולדות אך ,לדעתם
 נכרים יהיו , וסברתו כטעמו דבריהם ולקח חכמתם סהשינ( )נ"6 "לתשינוכנלאה
 כשמדקדקין והם . הארץ עמי בעיני נכרים והגלגלים הטבעים דברי הם כאשר ,בעיניו
 נאה שאינו מה לך מראים , הדין באמתת והאיסור ההיתר ויורו הדיניןבנבולי

 נחמדאוצר
 המחשבה תרחיק וכאשר : מטמע מכפו גט"י6ייסט1
 ימרק סתג1וס מגמם גמד ג6 ()6 מי . כדוריתשהארץ
 יי , ג6ויר חקי מקציי שור ;מ1 (סקרן טיןמסגביניו
 ulec1 h'X ט,1,ולמרקית

~nivr , יגיזו שטר מוס וגיבחי 
 סלך ס76ס מגני 6מד 1ג) סררן סגיג סריס גני ייסוג גי)1
 ימ)5 16 , מ0)ס גופי סרוס 1ר5:ו סקרן su ענקיו יטר11כ
 0!6 ,ס, 'חגן 6'ן , סרומ 6י" DJIGn 5. , וישר פיוסמוק
 גהוק סקרן 0) סיום ג)גס ונגיס6חס

~rc 
 )סי )ר') סע)י1ן

 יפת טנ,נד הקלן הפק ע) גי יספר כי סי5ומןדטסו(,
 1)6 )לטס 1ר6ס1 רנ)'וו ו1גמ רגעו 'סר ס6דס ו,כ טסיג)'0
 גי מטקס 'יטחי ס)6 1י6מל רעש 1ג6 . ממנו סוופ)ישו
 !יקמר . )ג ומסרי 16י),ס 6ן 5ינס גהקיר1מ סוכ,סיסכ)

 וספנך גו 1,יקכ 6פיק1רס1ח 5ן 5ו)ח וט 6'ן 6ג)ייחסי
 יטמרו רגלנו יטר ~elh 5ח 0טס ולרסיס , סיס ע)סק;רס

 )יקח רגיס הטנו:1מ נקט והוך )מטסם 1ר6סו כקרןגמיסוי
 וסס)ג מנסס ירד 6.ן 6פו5 6'ג סרגיטי 1Dh't . ספוןסוקס
onth)5רס נ"י h)o 6מגעו זנן )מ0)כ מלמטס עו)כ כו . 
 , וסטוץ מגסס יוז ג6טר htoi מ)6 מקרץ ס)6 מממיטיויטו
 ומגוג סנסס 60רן מן התמהלן גח,ק ס,ס סמסוגעולדעת
 1)6פולין

 יורדיי
 כסכוגס )ממחילים כנודע ספק 3)י נדורית סקרן זס כלופס ' וט מגמי(וח סמ1מ1ס טע,1מ גוס 1גי!,6 .

 0טו1ח.סס גורפת יילוו סע1עויס 61)1 , גרולותגאליות
 ושש.ם מסאה אחד חלק ושהיא : 6ו)תס ג"מ)מויסכנו
 יו06 סורס טפן ~D'Ph . השמש מעגול פעמיםושש
 , 6'ט גנ5 רק סטין )מרקיח o)'h לסטמו טרנס נדורךטס6רן
 רק גנ(מי1ח1 5י;1 סקרן יגדור גמופתיס נחגיר כגרופכח
 ס61 ט6ף שמט מכז1ר ר') סלמס מסגו) ttQpn 6הדפרק
 וריסס סור גיקימס סרמג'ס ג'י מוס וגר וכגר .כדורי
 קפי געיויו סרמוק מדגר )סג,יג ס6דס 'גס) ס)6שיין

 ים סוד . התכונה ממופתי שיש סח וכל :פחס3תו
 גע)מ,ו'ס גה;1נח טס61 כמו ממקן, טס(כ) מס סחג1נסגמיפח'
 סמ1יס וגרס , )וט 1גדומס ססק"ס וגג) סמרנו יו61נסג)
 ממכיס סג1כגיס סלון וט כ) וסם טוי, פמ6מל גידיפוק
 שהתירו טה כל כי : סקדמ1ויס( סומך בסי ססי6יסג1נפ
 טסט t'Pht , חגמיס גזגרי סטוין וגן ר', . וגו'חכמים
 6,)וו רק גע,מס, ~own טסג)וכ סג,חוו )פ'ימוק'ס

מהנבולים
 יהורהקול

 ככמ1כימ והמה , ממוטחים כ17ריוהה ההמ"רוגבר - כדורית שהארץ המחשבה תרחיקוכאשר
 וכסטר ס"7 "' מקמר !ט1)ומי""ו כ")מניסט"וכסטר
 : הר6ס1ן כסערו הי'6 3ר' הנרכס )ר' סקר;נורה

 פעמים וששים ממאה אהד חלקושהיא
 , גקירוג טעמים ק"ע כקרן מן גדו)ס סהטמט r"p"' ס' מקמר הוכר כסטרו ט1)ומי""ו כי"ר נגר .וכו'
 nb(e . נ"נ הורה יס1זי נה)כ1ה הרמ3"ס טת3וכן

 קס"ד ע) והעמידו הסיעור דקדק ורעים3הקךמח
 "3רהס ל יסכים חוס , פעם עיני וקיטסטעמים
 Dp~1 היותו גי"ר סטם סנ,כר ממסרו החטיפיכסער
 סוסון הים 0ע1ח הט:יס וזג, . פעס וט)יטסרס
 , o'1D מטי 63מד )הסו מיה ור16י , ק"מ סכהכההדר
 )כ טוס מכ)' , קס"ו טי6מר 15 קטע, טי6מר06
Sb1 כרביעישמ"כ משחי וכן . מנס טועיו )סרכזת ס)" הח!ק,סD'D 'טעמיס גקסש טס61 63מר1 ג . 
 יכייס יממטגיס יומת י0רפק0 כי DTnויריט

 Phi ס:ס"ו) גגון  כ6מר1 ן ייוירמ גיקרתסו0רמכ"מ
 מהכמס וריק געור וסוף וכו' כרסוקה הכמחמקוטי

 16מר "הה מס )ו 1:"מר , הכוג3יס והכמהסהסג1רח
 סי6 ג",!ו רסיס ט"נ1 סטמס סגוף טוען  טיול63'ס
 הכסל וגון) כ17ר נוף טה61 ויקמר 9p(oענ1)ס
 טעם טמייי ונ' פעס קהו הקרן נוף  כנוד)סס61
 עד , וכו' הרעיון זך 6100 סה"יס סטק "'ן ,וגו'
 , וכו' ס"מוגס ג"ח )קייט מקס נ:טט1 ימה )66מר1
 ,כר גו גיו61 וכו'. החכמה בהולדות אך :ע"כ

 מטעות ע)יהס חשור 1)6 כקמרו מ"" סימן)מעה
 שאמרו מה וכל  ירי'ו  ייריסס סרהבה)מכממס

 כשמרקרקיס והם : וכו' )סנרחס היה ט)6 ר") .כן
 "מההא נק71ת ע) בעמדם יי 0נר"0 )פי ה;1)ה .וא'
 כעגי:ס גבח ירקה , 3סס )ספייר סיעו מכליתכוון

כהקצת

 הירושה החכמה גת1לדות אך : צמגו גאז זטתס ס) !8 מס 5ף סהכמיס סססייו מס 1ג) , ס(גחוו )רו1ר ימוקוימס
 מרומנס  גדק17ק יו5  סיטרו מס ג) ורן גומי . שאסרו סה וגל : ומוס מזז ק11ג גגנו) ולניסור סחרחר  י1יפ ימספד  כסכמתי  רזרלי  וים  פיוט סירס לסי ממויכ כדגי וגן , סמקוג) אטיקט "1)ןס ס61 טוא,יו ססיחר . אילםחטקובלת
 5)1 ססר('ס 1ט'ן )חג)'הס מ11ס ג) טוט' ססג'1ו מס מו') הנמת ר') . הכסתם להשיג שנלאה וטי : סטטוסישפ
סו1'16

~'DID 
  יהיו : ירק כפכוי נטר( ט;)1 ויקנס סטגתו קער גזי ר') . וסברתו כפעמו דכר'הם ולקח : וח1)ד1ת

 )1.6 יגוף מקק נמו . הטבע.ים דברי : וריס זנריס סס  5רל נפירפ  ככפיכ  ;)S'm 6 דגרי יי 'רמס . בעיניו:כרים
 0חכ1וס גמ1סהי טים מס וכך . והגלגלים : מסגיג סכד1רי טטמס גב) ס1)כיס ס6דמס ימס וכ) גי1ריימ וסמלוןסגלית
מיייפ פתגמו טייל מי 5ו פרוס  ג:"דפ משט סיו51 16 פס מגט) ח1רס קג)ח פי ט)  )0ס  יסו" מס 0ן , מ,') זעת טיפיסזיויס גגותי 6מן מזק7קיס ~D'hl קומי יוטס . 1;1' הוין נאטתת וא' רווו הדינין בגבולי כשטדקדקין והם : למעלססוגר www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח
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 "בתמטלת סמון והוצאת , כזס כוס בשר אכילת מגנים הם כאשר , ההםטהנבולים
 , העירוב מן בתחבולות בשבת ההליכה והתרת , הדינים( בתחבולות )ג"6הדיינין
 והנדריפ השבועות והתרת , בהם מותרים שהנשואים בתחבולות הנשיםוהתרת

 יהורהקול
 DS'('e '067 0760 כ' , המטוהף הימת3הה)ח

 . מן5' יוהר הקם וסהרנה 'חסו )5כזרכ,הס
 עטיהם מ7וק7קיס נכו)יט nUnSI 3"מר1 )מעקה)ס1נ1 והן"

 1:1', פגנים הם כאשר 6מר1 ויוסג . 1ג1'3הכמה
הקר5יס

~t)JcO 
 11131 כי וכו' כוס גוס 3סר 5כי)ח

 . חק )כרי היסס סערו ועיכס Yrn ט) מ)יהס)סג)
 )וכז"ר הריינין בתחבולת ממון והוצאתוקמר

 ההקם מן 'o'bSt 7';יס הרנה ע) הדינים(בתחבולות
 , סמ7וקזק,ס ג13)יהס ע) 16חס כטיעמ,17הכיחוסי

 הינהם המחהכס ויר"ם , הסר 5ת הנין יק31ע"י
 6סר הנחגע ממון ויהור נהס וזיהית )"יםכ)ה'
 )1קה וממוסטמע"ר

"(3 
 גג)) וימס . כה31 משט

 נכי הכוחג טרק כגח1כוח טה,גירו צייני 5710יי
 , וגו' מוריס טרי 6חו וא' )ט31יה נכסי 57מרהה51
 פרק כקרוסין לדייני ט1י5 ;מ51 וכן . ע"כ ,דזייני "71" , ה"מ ";יהס קר31יס טלהס טויסטלהס
 . onSlr 1גמק1מ1ח , י1הסיןעסרס

 וה1"
 5כר ז3ר

 הה51 הך3ר 3ק,ה מט:יהס 5הן כן י,כה )6 )מסיקרה
 החוסטוח )סירוס 1:"ס , 3סטקהמוכן

 דס1ן"
 מנטן

,h~cliמכ1ה5 ט6מר1 כדרך מו3)עח, טהמי"ח 
ושי:!

 מכהה"
 )עצה  ~D'l"T ניד סהרנה וטירתו ,

 3פ' ליל סהוכיר1 נכר 67)יס געלן כן וכמו .כרג,גס
 ט) "ומר s~r1 135ח' ס) 16מר וה נ3י cln)oמ,קה
 זה ו7,נמח נגר, %7,ס כ) נממן רב 6מר6ג1חי
 מי1קךקיס דינים והר03 , הבקין ט'נגיט'ן

 והתרת 61מר . כהס ק1הס 6יס ס) גיטוגהו כיו)"
 )כע,'הס ההרהט ע) . 1ג,' בתחבולותהנשים
 כמ513ר גהס ;קדח סה5סה זרכיס הסטנ7ק7וקי
 הכתומות 5ח לגו וההיר הכרכה גוסם ונורך ,3קדוטין

 nlplawn והתרת 31"מרו . וקד1סין הטה ין'ע)
 ג7רכיס ופההיס פחה "היהר ע"י לנחיהן טון ,וגו'
 וע"ד , ;וריס נמס' ע;י;ס סנתכ5ר מ17ק7קיסרכים
 מה ע) )הס 51,ן כ15יר טורהיס תריס היחר16")

 כי15ר 5) רנני 51סינה דרני המנחי 15)ס .טיסמ1גו
 יסמרו ג5סר S~rn כי וה51 , הרוססת מן יותרנגון

 ההיחר כהס ו)הור1ח כדקדוק )הגניוס דיניהםפטמרח
 מ)סר16ח נמאיס 6יוס , ol~nis הלין 53מתחוה5'ס1ל

במיני
 נחמדאוטר

 rw ג6מתח מוריס )7עחס וחס , הסייג געטייחמנמים
 ינהר, גטגויס מטתד)יט טהכ )ו וימס ומה גוני, סגה1גגטי
 גטגודס מ:תז)יס ס;ר6יס פ) גומרו כ'נ סימן המקןגוני
 on~h טרו06 ע)יהס 6מר )'1 גסימן וגן , הינניס מןיותר

 ט5י;ס גימר , ;חס גג)מבתדפיס
~thip 

 הח1רס מעוי
 מראים : יגריס נהרגה )סק) :י,15 הינג'ס מט6'נ ,)וטהר
 ופ1טסיס )שין מחמסדיס גימר . גאה שא.נו מהלך

 כוס בשר אכ.לת : תריס יוהר :מט:'הס )ומרע)פיסס
 6ס1רס 161)0 16)ו1 החיטה :מרחרח מכ1ג1ה נהמה .כוס
 ממון והוצאת : זה גסימן )מעקה 1;;ו;י מטריפםיותר

 );'" הר"ניןבתחבולת
 ים ר') . הר.נים( בתחבולות

 ממס ד15יייח6 ממס , )";)ס ;יקיט ט6י;ס ויגיססרגי
 סק,ין ע;י;י מס ד6ורייה6 0ס ו5:ר , )סייג טט:1דרגון
 , המקמר מנה נ'נ נס" המנר דגר' :הס ונמו שוירסק1;ין
 וגמ"יגס גהגגהס דחיס פיסי והדגה , גקרקע1ח הוקםודיני
 גזית מגיוס גג1ף ונס , o~)lp טיסיו גהס מגהיסיס6:ר

 ויקע , יזטחוו וגיס 7וג','ס סגין ח)1ס1 1גיין ,5כמגה5
 , מליגל 5,);1 5ף סוס 1.ס . ט)יו1 מ1)קיס סס , קרססיט
 61מרו 15ח1 סקרו וההגמיס קיוות מטוח ח1י0 דגרגסו

 ומחוייט ג;הוגיס מרט :;יג וגרי מלמרס וגן . קווהשיגה
 רוב )דעת 15חו "7;'ן דנרמ' 1ן'מ , יטהר הטרף ט)6גן'

 פמיפיס סס וט וגג) . גטו 1יג.ס , מדרגון ג'גה:וסק'ס
 והתרת : גיין :)5 ממון )ה1,י5 גטי;.11 ג'ק) ג5מרסתותזו

 מחורין ט5ו1 . העירוב מן בתהבולות בשבתההלינה
 ג"גי) וגי יקומרו , קינג פ'י ג:גת 5מס otPih 6רגעח)י)ן
 וימל ינ)יו ממנת יפיג )5 6)פיס 3ס1ף סמ1ומ )מססח
 )ךעחוו כלמיס , סמט1יפה OPU1 קוי ונס .15ה1

 )ונמו מ,01 )דגר 15 :),ורן 5מר1 וכס קמרו הס ,מדרג,ן חמומיי
 וסטיתם , מנחר מלה( )דגר 6)6 מהרנין 5ין 15)11"שיקר
hloגע! ה1ס151ח . הנשם והתרת : גפנן 1)כ'מן ):"נ( : 

 ימשו ג)ומר . בהם מותרים שהנשואיםבתחבולות
 מס ח1רס דגר יט ג~0 ונס . מגט) קד1ט' )ההרההג1)1ח
I'hrמשטיו סלן 5מ1 גער המקדט גמו , גו מוריס ה,י1קיס 

 סיעת סגיעין גזית נהיגה , וגר זוגי מצ'ט)קיזוטין
 ומגמיגיס ממס, )ידם ומוכר סנט גט,מ1 נוחג :הגע)ה,ד1ק'ס

 "סו6 סיט . מחימה גגהיגה )ספר 51מירס 0ס)יה1ת וע'כ)
 "דומת רשן 5יקעיוה1 טסיהם ט5מר1 15חס ;) גמומדלגון
 גת1גופ , ק'י. נ': כגמ"ח otnup טס גגמר6 ו;מנ"1 ,מיס
 השבועות והחרת : מ'מ:( ג'ג , פ'ג. חג' גיעין ,נ'.

והנדרים

 , כוס כוס מטר ההירך "סר 6ת מלס כעומס הס שסר , גו )ההנט הרס מהג3י)יס ;"ס ט5';ו מהנ"מ
 וכן , )מע)ה כמוכר מע"ס כוס כוס 3סר הכנהי ס)6 מסעורי נכסחי )" 1פרט0 1;כ)0 "מרו ע) תדרסווכמו

nb~lnsנריכ6 זהות "63 5הח )הו הוה יומנן דר' קריניה ס;הסההה נערס 7ט' כההי6 הזינין 3ההכו)וח ממון 
 )ר1ט5 מייי )ה קווו דפו )הו 5מר יומנן 7ר' ,קמיה "הו , י1מ6 כ))רפופה

 כהוי"
 . קונח )0 סיט רט51ס )ה

 )6 מנסרך סכר blptDn , ס3ר מ"י ו)גכ1ף סכר מ5י מעיקרון . הבייליס כעורכי עוטו t)'rD י1הנו6"ר
 rhn קמרו העירוכ מן נתה13)וח רסנת ההפינה כהחרת וכן . ע"כ ן ספני הסוכ 5דס סגר הנסוףההטס
 3התרס וכן . הרמות )זכר ערכו 6ס "ף 31YD הינהו פס , וכו' משה )ד3ר ")6 הה1מין עיר31ימערילן

 וכו' 6טס )ו )קדם טויה )עסות יגו! מהליס למרס ":גפן גהס מוחריס טה;ט51יסז;:.ס,כחהנ1)וח
 הההלת וכן . וכו' מכירה גן 5ס h~h ס)'מ ע"י )קטה )1 5ין 3ע1מ1 )קוטה ,1 5קסר ס6ס "מרושעיו"כ
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הכוזרי לרישימאמרמפר120
 . התוריה ההשתדלה מבלתי הדיני העיון אצל עוברים הם אשר , הערמותבמיני
 מינים כנבוליו יעברו , הדיני העיון תיחד אם כי אליהם. צריך העניניםושני

 התורה סייג חם אשר דינים של הנבולים תעזוב ואם , לספרם יתכן לאבהתחבולות
 : הכל ויאבד לכפרנות סבה יהיה , ההשתדלה עלותסמוך
 נידאוצר

 מגי) ט) עתק ,ונרו גוס גב . הערמות במיג.והנדרים
 1מגטנ ג::הי1 1:נכ גמ1 , יכרמוה גמיי "והן "מחיריטמס
 1;ן , :וין דוגו ;.1 :יה" )יין מ;1') קג)ה );י ;י ,ג)גו
 :) גהימו נומי יני) גרוס הייי כסמרו מס וגן ,ג,זליס
 ;ך ולמר כ)י1 )סכרי: "יכיג1ל ),י 1דומס וזרחי,'ס

 היך כקון 1גכס , ה"ה יו" 6כ ט)י1 51מןנחכ1ונקי
~lhr גומת שחן ונס . גווי'ס ך6כ קלה '1ס!נ ט)6 מטסיק: 

 מצי: כ.',1 מ;;' נסס מ,ד'כ "'וט סקר6'ס ומירסגסחמ
 ט) )מס 51'ן ג,1'י :.יה"כ ווי,ס שהר הן') 1;מ': ,גה1רס
 . הד.ני העיון אצל עובר.ם הם אשר : טיסמ1ג1מס

n'Phtוח;1הס וקנה: ה;1') וכי מון ו;והיכ גרס ססס 
 ממס )יק) נק,הס :.,16 לכ"י )תמס סיג );ט1ה חקוי6טר
 ,ר6ס . התיריה ההשתדלה מבלת, : ס;הוג'כ גפגטטיילם
 ישן) 5כ e~:h כהויה ונרי ומן:: סגה31 מן טרמ1ק)סם

 י);1 6: . הד.ני העיון תיחד אם כי : כמו גג)))מזם
 יכמכ1.!5 6(1 1 (cul נוגר כי:נ) מס )פי סז,ן עיון6מר
 ו "שחג מסה.רס הי5,1יס מות סי'נ וט) טגט"פ סתורםפ)

 );י 6הן נ) ;. . וגו' מהתחבולות ט,נ.ם בגבוליויעברו
 ו;) רגנת, והוריה 5חייס 1וי:יס חהגו)ות )ו יכיסטגנו
 . הגבוים תעונב ואם : 5יד גורן סח1רס יפרס06ד
 משרט :6י,ו מם; ינן להקן )סור1ח רטנת "6ין5,1מר
 מגרעון :מס סן'1'ס ;סו . התורה סיג הם אשר :נח1רס
 חקנן :ס.6 מס גר' הס"נ.ס וחקור סעג'וה מן)סרה'ק
 , טנ;"; והווי הגר ג'ו יסקר מקד ;ן ca סממ1ןגט;'ו'
 : סחורה )פ'י1ס 1ס;רהי'ס כי'נ ;מ1 ג'; eo מדוחיה"ג
 מגרסות סג)חי רגנה גמ"ח );;ור . לכפרנות סבהיהיה
 inrtn(mt ירין )6 , )מ.ווה ינר1ס . הכל ויאבד :גחורס
 ,ס וג;) . ,ס נכימן )מכר 1נ:ו;ר סחורם גג) ס,;ן,יטד
 טסקל6יס היעדים ט) הטו 6:ר 1מת:נה1 שוורי טוסר,פר

 : המקמי מנה )'1 גסי' דגריו וכוי ק"ג שי' יוחל,וטחד)יס
כיון

אסר
 יהורהק%

 )לוין כסמ"ג טח1כ , הערמות כמיני והגדריםסטמע1ח
 דוס, or3 ולין הטכועה ע) )הט6) ממוהר 6ע"טרם""
 "עב"ג , מי:וה טמן 5)" "יגו זה 3י3ל נוקטו ט)13ומי
 מט;י 6ן5 ,ההיר גוקק,ס וקין ,ס 73גר )ה,הרך15י
 כמסכה 1מ,'נו קמרו עד , וגו' ג17) ,ורך "1 מנוסד3ר

 אשר 5מר 5)ה כ) UD . SDI( , טנ,עת1 מעולסההיך ס)" ה' עדן 3נן )'כגס כך ע"' טפס 3ר'ג")כה31,ה
 ננסי דקיוק ה61 , הריני העיון : ,כו' עובריםהם

 על שריסס כהעונידס טעמים לנוענס סכרהדיגים
 מה 3הס וירטה נעניוס טי1קן מע"ס הליניה"מחח
 וההשתרלה . טקסס כמו עיויט ,מרקה ג"סט",נ1

 הי5 ,התוריה
 המזמר"

 , הסורה מן )ט:יס 3ס טיהמיר
 הקרקס ע) כקמרו ג"3 סי' המיך מקמר ק7סנעליס
 , מהרסיס יחר גע13וה מטחד)יס 16הס ר51ה5:י

 רולס ":י 36) 63מר1 )"ו סימן דהרו or ע)ונסוה
 כ' )מעיה וכרר וכנר . כחס 3כ) מסחן)יט15הס
 ממימי )מס סו" כי )763 סרב סג ,ס סני13הע)
 ס3ה הי5 וכי , שנד סה1ריס ההיק 3הסהז!הקוס

 עבודה סיוטם )עיט נרקיח הישה כס ההירס)הכף
 וכמו ניטוסה הו" הורהס, כקי1מס טעמיה יקמר וגעה . )קיימה גורמהרסיס

 כהעלז D)th . טי3"
 הכקהי 6מחהס 31נקווח דקדוקט הג"ח ע)הי.:יס
 הסקטחנו כין היזה כן נס ),ה ושההכר ,מהה)קח
 ע"ד המקומות )הממיר ההגריס ההסהז)ה ע)טקומס
 ממס ירסק וס,ריו )מעכס "מרו כעין , וההקזההסייג
 ונכס , :"" סי' היזכיר 1כמ1 וגו' 5והס טי5סורמ3)'
 קיום מטניהס טיענה 53!טן הקו הטניס ט:יגין

 כו3ריט הס 6סר 6מר גן ען . כקמח חוס ע,ההורס
 העיון 15) עו3ריס הס הנ,כריס ",ה טכ) ר") ,וגו'

 'ד פסח );ו סההיר כמה )ההמיר הח1ריס סססחד)ס מכ"י ט,כרוו נמו המ,1מ1מיס גהוקיו 73קד1קבזיזי
 מסו"המסטפ

 ,הד גס טניהס כי . וכו' אליהם צריך הענינים שני כי הו" כן הקמה o~lh . המןוק7ק
 סרי , ידך חנה המוריה הסטה7)ס ומן 3יהו7 ט )6טו הריני העיון וניחד "6ס , יתטרדו 1)6יח)כדו
 כעיזן הסקר ומגסנ ל6ט קטת ינהגו הר11עה טסוחרה ו3ר5וחס ככס המחטר1יס ירכז כי , יתגן )"וט

 3הט 5סר , ממסר 6ין ען מהתחבולות מינים המד1קדקיס בגבוליו ויעברו טוגרו1 המדוקדקסדיני
 העם ג) סוס כי , 'דם ע) המחמקת הרס ט) מע)13וס )הס קוי , )עומס היהר )ה1ר1ח 076 3נייה:כ)ו
 הר15י המסטט מן מרחוק ויעמרו ינ1ע1 5טר )מו כס) ןרגס ,ס גן3ריס יקץ "טר הקלוח 6חהרולס
 )יחי טניהס ע) יר5ח1 ההיה 1)3ע3ור bn(ofn ירקי ג6ו כן SD . יהרסון הסה,ח ושן , זין ט)3מחכוגתו
 , הערירה מן ה76ס )סרמיק והתקנה הסייג נ"ך ס3י3 5ט הומת וגנו הה1ריס ההסתד)ס 5) יכ סני ,יהפכו
 ע71, )ה יהיו )6 ומיס נורתה תפסי כ)ע7!סס כי , התורה סייג הם אשר ההם המדוקדקיםהדינים גבולי תעזוב אם כן וכמז . כן מירים וקין ס)כס כמקומות דגרם נכ)) יכבר . ל'6 סימן טיוכירוכמו

 , הקרקס כדרך 3ע3ורס )ססחד) נקני ההשתדלה על וכלסכוך דיניה(, עיקרי מן )ומן חורה גופ')היוחס
 וכקמלו , ההססך ") 7ורכח כהורס 1:מנ"ת , )מעקה ט,כר הדלוח חזוק והול , למינות סבה זה"היה
on$והסחב) . וכו' 6מח מחורה 1יני"הס התומס הטסך סרט הו6 5טר סדע1ה הפק ר") )מרוח וגורמים טקדס 
 ג"" סי'  ספוריס סרי:ק7)ה 51נג ההולס 0"ג ס7י;'ס נטה 5נ).המלו

  סוי:יס נמ4 5מט גי . ווולס סיינ
טופלים
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 1,1 מאהכווי שלישימאמרספר
 ביתרונו , הפנים שני אלה שמקבץ לרבני מודה אני כן שהדבר כיון הכחרי אמרב

 בעכור , בתורתו לב פוב זה עם ויהיה , ובנסתר בנראה הקראיםעל
 תגיע ואם הקראי כי , האלהים מאת שחכטתם הטאומתים מהחכמים מקובלתשהיא

 , והקשה סברא שהשתדלותו יודע שהוא ספני לבו, יימיכ לא שתניע מההשתדלותו
 כי וידע , הבורא אצל הנרצה הוא ההוא שהמעשה יבטח ולא לבו ייפיבזלא

 אותך לשאול לי נשאר אבל . מהשתדלוהו .ותר משתדלים אנשים הרבהבעטים
 ההיא בההכולה הבורא שאסרו מה יתיר איך , השבת בטצות קלות והואבעירוב

 אטר : והפחותההנקלה
 יהורהקול

 )טון 3הס י15ח ין SDI מ3סניס התורה ענסטמאים
 מ3ה1ן מטמרחס סומרה החוריה וסהטחי,ס ,לקטון
 כמס ורקס . וחטכם דוק , להלון )סק כס ילוח כןוע)

 פ' ובגיסי המרה סכחכ מה עם ")ה דבריויסכיתו
 ההורה nhr סמספטי ית' ס' יזע כלסל , ,,su .מ"6

 , וסהךוטיס המקותוח qSnno )סי ,מן 3כ)ילכלכו
 1)נר1ע ק1מס ע) )ס1סיף העניניס מן סנר6סוקפי

 )5 51מר המגרעה ומן ההספח מן סוהיר ,מק1הס
q'cln1כיה כי , ממז הגרע 1)6 ע)י or 5הטסן מ3י( 
 והנהר . ro מ6ח סריגה 3ה l'thoh סחורהסירי
 )עלס , הגז) 3"7 )ומר רטני 1 דור כ) )חכמיג"כ

 נעג'ניס ho~1 החורה מטסיי )קייט כריסייגיס
 קיימים ססס ססייגיס ויסבירו הח,רס )סמורטימדטוס
 ג"כ )מס סוחר וכן , )הורס סייג lrul כמ"פ ,)ו,מ
 ממנו הגוהר קנח ו)החיר מהורה מעסה קנח)כס)
 'עמידוכו )6 35) , 5מד מ15רע ,bS' 6מי ענין)פי

 3ס1ר6ת המטנה פירוט יסיר D1b'3r כמו)ךורוח
 1יחגהנ 5מח סברס חכמים הסגסנס וכשח ,לעס
 ומנס . ע"כ , וט' )ו הוריך כפ' D1lhD 1ככ) ומןכ)

 החורים וסהסחן)ס סריגי העיון קבין יוריו3כ))
 : המכרט,כר

 דללי . יכו' מורה אני כן שהדבר כיוןנ
 להודות נסכו 5ח סעו 3קנדמתמחכר

 מסהס70)1ח 1)"1 כ"ג סימן עניו מפקפק קהיםכמס
 ר51ס 5גי כי 63מרו מסר3ניס יותר כקל6יסהנרפה
 ענגו סמרוקדק סדיני העיון גין חקכן רא-גגיטס,יס

 נהמראוצר
 ט) ,:ען כזהי ינוי (עיקר ~hw . 3ן שהיכר כיוןנ

 : גה1רס י:הי,'הו ע: ;מכן סוס סע.קר 61הרסיגלה
 fu ,ן';.: ומ::ט'ב מקס )ו 6מר . לרגני מנדהאני
 הקראים על ביתרונו : 'הזו סן;';'ס (נ' ומעג; סן.ןטויח

 ט) 1'ר5ק1 , יין כ'( ג:ר5ס סמ,וכ גט:1ח . ובנסתרבנראה
 : מנ1:יכ גפני,.ס סוי;.ן חהנו)וח )1 '0יו כ)6 זוכחר(:'1
 גקויהו גבה סופן הרגי . כתורתו לב שוב זה עםויהיה
 במן ;י , דיש ")סיס ,נח גי ג('1וט , )ג 1ט1נ:מח
 מ:5'כ , גיו).סס יאנון ג! )(;,1 ומ1:ג!יט סד1ריססיי:יס
 גג,) כ,1.1 ט) ותמון 53פי)ה )מט( דרנו וט 6טרסקרני
 במה השתרזותו תגיע ואם : יג:) גבס יזט )6מדח

 סברא : 7ה1 ג;) InSP ט) מרקוק כה51 5ף .שתגיע
nm~m. כי וידע : מרמיתו וממתגיה סנריה cfr.ui .'וגו 

 , ע)י1 ומהמיי 1eip ט) מדקדק (סו5 גמס 1fiD1 חווה)6

 ?cnh:1 ממט ינהר מוקיקיס סס גס כ"ומ01 כי (יויטמקהי
 :כ) הורות ט'רוג' ר,) . בעירוב אותך לשאול :1סנ011ס

 סגהיס מן ג5הז "o'ntJrl 101 טת מעע (o1)fil מסגתיס08י
 : )ניס סה,ר ומן )הפר סגחיס מן )קרע) מ1הליסוגס
 מק,)יס 5ח: ג6,)1 ;ר15 . השבת נמצות קלותוהוא
 טקהג1)ח סיו6'ס ס"יכ גני המון וגז סחמ1ר סגת53יסול
 וסקה01ס כנקרס כתהג1)ס וגחי), , סט)עו) גסס מחייסעיל1ג
 סתויי כנר סיס 151)' . הגוץ 1Qhn מס מחיםססי5
 י,6 ד") סגק1ג וגטסט סוס סטקטו) וחסר חורם זיןטמני
 ס6הר סעייוג )ענין ג'ג ט:הגוין געיה, ויעגון . ממקומו6'ט

 : גטקס סס לפעום וגצו ו'ג גס,מוום
שית.ר

 מ"מ סני והם . ובנסתר בנראה הקראים על ביתרונו מודה הנני , טקדס כמו , הנורך כפיססיינ
 טהיס כתה וסכ' , מר.ר3גיס יוהר 3עגורס כסטחר)וחס 3נר6ס י6' כ"ג. סימן )הס טנחעוררספקטוק
 , )"1 כימן עד סטני כ) תטוכהו ממטיך וממכר . סחורם נפסע מפיקוח ויוחר מכריעות יוחר כענוחסטומע
 חקוכהו.ע1 היתה ohSnt 11 ומן , וכו' רופס 15י 5נ) 53מרו סר5טת t~bQ חסונת ע) התגך ,רווט15
 5נ)1 גחנלר כי , הספק1ח סגי ספק ע) כוייס )כ)) 531 מרגוע )נפטו מ)OnD1 6 , ימד נססניר.ס
 גס %) , נקמנה נקנוס )מ יום עי מרוחם 6מח חורה כי s~no)s גמד hlp~ bS' ען ר.רגגייהרון
 כקטר ע6 טהווכרו, הטייס מן סקר5י מן 'ותר השת )סי הו6 כעכ71ס ססחד)וחו כי , כנר6סוכן

 . ינו' זה עס ויהיה מסרכגי: יוחר 3עכויה הקרוי הסחז)וח Oh11 טהיס כחמוס )בו ע)ענתה
 הירחו ג6מהח דעהו סמיכ1ח מפני וגיוס נסממס י6!סיס טענ1דחו מ"י כן נס סרגני יסרון ט)מורס

 סימן טקזס כמו . וכו' הרבה בעמים כי וירע : כן י6 והקרצי , !כו' המ5ותתיס מהמכת'ססמש3)ח
 ע,מע ע) 6והו1 3ו גק) דגר כ) כי (t1Db מיס מימן מכר ט) כיכריו זכרו ומדתן סקי) וכו'.בעיוב אותך לשאול לי נשאר אבל : וכו' ס6)סיס 6ן )סהקרג מטחו)יס וכו' n~nvpo 61נסי שמלו.כ'צ

 : וכו' ג6ס טפנו דבר Ob91 ו6ס עירוב ע"י )למוח מרחוה 3סנחותמססחמט
שיידיר

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



--  

הכוזרי שליצרמאמרספר129
 קשר שיתיר טה על וחכמים חסידים המון שיסכימו ושלום חם החבר אמרנא

 הסייגות וטן . לתורה סייג עשו ואומרים מזרזים הם אך , התורהמקשרי
 שלש מם , ובהפך הרבים לרשות היסיד מרשות וההכנסה ההוצאה שאסרושמיינו
 תחשב שלא כדי , להרוחה גלגול ההיא כסייג גלגלו כן ואחר , התורה זהאסרה
 , בהשתמשם אדם לבני ריוח ושיהיה , בתורה השתדלותם( )ג"5 "השתדלםלעפל

ולא
 יהודהקול נחסדאוצר

 סריס טקסרס מס . התורה מקשר. קשר שיתירנא
 הקרל )עתומ המס'ן'ס גטן 'גולו),:ור

 חמוריים הס 51דרגה . מורז,ם הם אך . בההג1)1;סה61
 ומן ; )הקנ )6 הויה כ, ט) ):המיר :יינ !:טח15ה:1

 : וגטן !גהה מהקר )ט,טנ :5כר1 ה61 . שסייגוהם"גוח
 תורס ונר רוס . וכהפך הרבים לרשות היהיר0רשוה
 פרון )מקוס גמה',וה נור ממק01 ו):מ'ס )י1,'6"מור
 ימת כ61 5';ס :גת גייס :,מי1 1;מ: n!icr,נ)'

 , גמורם רם" ה'6 י1 ליגעה anTI עדן: טמ1; הן'ןסיהיז
 )רה"ר כמ;1):'ן 1מג161ת נול: 1;,;'5 כוטים רמן :'6וטוס

%h'? גרה גמו'ד מ"ג'ן 6)1 ק) שוה . נמי: ו:'ר 
clf:Q1, יסיט 5ס גין המן 5ע 1161ט cl~no 61:המוקף ס 
 יהיס l)~ch ה1ס הןה'ר וגן רנת, כ; הו יהיו ::מה',1ה
 מה.,1ח מלך :מקו: , הצנרה ורן ע, ו; 1ן:'ר רה'י;קרש )" ומס . ט)י1 והיינין רס'י :51 :ר, 5הן מיס :ןנקו
 ellhl . )וג.ס מ,1הס ;רון 1מ;1: , גו ):;1ן ויהיומצה:
 :);,י ההקר 5101 , המה ,ן ט) :הג': 1רג1ה יה" טוי':

a~r:)c"ו:: 
 והוה . היה'ד רכנת נקרץ מ:נה'0 "הי 1כ: נהר ה);ט )",י ה;ק1ה.0 ת:גקי0 "הו :);) יני: שוק

 )גה'ס מלהקר הן מורס מן r~rln ה;1 1ה:::כהסה5,1י
 גמה',1ח מ1ק;'ן הס גס כיהוייה מקהן , !הול מכגה'סימן

 5מד סס0 מס' 5ן . הורס וין גטן נמור :ן"ונקי5'ס

 מגמור )רס"ר מיס" )טיט) טמיר כומנן ':ג:1גססן
 l'D'V~ 11Dh מקוס סג:) 51מר1 מ"ג ט:1 ,;ן ,וגסכן
 ססמין 'סעו ס)5 גז' יגש :) ::61 )מוח 5הן :,פזכ1מ
 טרגים מהירח גר' ;ח1מ )מקנס מהיווה מנקך ממקרסוטוסו
 נסייג גלגלו ואח"כ : ס1רכ דגר רה"ר י:61 גוג1קטין
  גיוסן  חייי יסייג  יסכיי תיו . להרוחה גלגולההוא
 גתו )גו שממח כעווג גרס 'י6 ג)5 , גבווה: ס5דסט'ה6
1'Qh15 )מ"ר מגיתו מ16מס )הניט 'גו) 1)6 כנ'ה1 סחר 
 השחרלוהמ לעמל תהשנ שלא כדי : )גיתופה,ר

 1היהן)וחס מהויה נסייני מימים זקד1ק יסיס :)" .בתורה
 לארם י.וח וש.ה.ה : כגררת געית ובו) וים!גס

 סמורם: ממוגות מוכה ר") 1ט'. קשר שישירנא
 מניע . וכו' וסייגו הסייגותושן

 ס) ונעסיח 'מיד ט) עיר מעכרין כיפי פ'3עירו3'ן
 'מיד ס) ונעסיה רכים וס) , כלה 5ה מערכ'סרכת
 מעיקר הרמ3"ס ופירט . וכו' כפה 5ח מערכם"'ן
 'ג:כו לריס טוי )ה גריס רסיס סי עיר כ'5,!נו
 )ט)ס עוטין טסן הטנית ע) וינץ, ה6מח ע) 5יסכגי

 זע)מ6 3רלר 'D~b בגי יסתמקו b5r בז' 6הךטרוכ
 הלמיס )הס מגהיר הוblQ'D~ 5 כי יודעים ליום1ה0

 עיר1כ נ!6 סיור ממנם !ה:ימ הוסה ונפייך ,נק1כה
 )הודיע , המדיה ע0 הטייר 15הו ימסמס ט)5כדי
 וס1דיעוו , נחגה ההטמיע )גו מנהיר bto הע,ר31כי
 כמו סנט כ) SD )סיור כריכה סעי" 'היד ט)הגס הי" קפינו רייס ס) )גן מק1יס סע,ר גסההיסכי

 סהיס מקנזס יהין ס) ~'OP 5ס 5ג) , תקולסכהיה
 ההירס כמו חט6ר 3כ)ה 5מי עיר1כ )עסת5תסר
 6הד תהה )ה ים 061 , רגיס ס) עכס הי6מפיגו
 , וט' סיור )ריכס פינס רגיש ט) סיחה lS'bhג)כד
 רסיס ס) עיר , טס הי6 גרייחnbr 6 שנסע"ר.
 מערכים 6חד פחם 5)6 )ס וקין רני0 ס) הי5וסרי

 6ינס o~b )סגי מפוענח OPbg סמסטרלהכונה,
 מוסיף עירו3ק וסלוח וסה"נ . מדגר )ינקיחתה
 ימס סג שר אירוס , ו,? האכרח סמאנה ע)3י6ור
 016 3מ סג רפolna 6 תמיד נס כסיס היוט)6
o)tb1פדנר, לרגע ריפט ס5יגס מפגי רה"ל מסוכה 
 גס ופגעו 15  רייריס גס פוסוססו ,  רגיש טלגטטיס
 טנחמעסו מע"פ ס0 כח3 ועוד . עע") 'מיד ס)כמנר היי סררני סיור פוס 3)6 כוסס 6ת תער3'ס ,פוקיס

 כולס 6ח מער3ין 5ין ימיר ס! הי6 והרי6וכ!וסיס
S'hloיערס ס6ס ועוד , רסיס ס, סירס 1מחח)ה 
 הסור רכיס ט) הי6 יהרי רכים ט) )ער3 יכ616ח

 לה"ר תורח הסחגמ ס)6 סיור bb רכיס ט! עירלערגבהשתמשם
 סמקוט מהרי , 3ס ג1קעי0 סרנים 11 ממזינה )ט!ט) )מס התיר טהעיר1נ סידע1 כדי היגר 610 הרי טינרהשחו -

 פס פתחה )הוכיח הסמ"ג ונחסך . QUD )עגמן, ולו )עגמן 5)1 5!6 נו מט!ט)'0 5ין עמסם :סהמף ו)5הנטר
 רגיש ס) מעיר ממוריס הז3ריס לין וג") כתג b~(Y פיור, )ה מנעי) רכיס ס) הו6 וכרי רגיס ס) טעירפ5מר
 הי"חורי

 ככרמ!יה כן ע"י מתורס מן ונהסכח 3)')ה וע1)וח סד)הוחיה יר1מ)יס כנון 6)6 5והס טמערכין רכיס ס)
 הסרקות נקי ונסו , המגר ונרי "מרו כ,ס רה"ר סע) תעתה קמור . ע"כ , המכה כהה!ח פירסה'כקטר
 ט)6 מס , התולה מן קבר כעתיר ילקה זה קמרי הגגות מן יותר גו r(oh1 הע.ר1כ ע) ,ה 6מר והגה .מפגין
OtOוע) , )מנוי 15 )הנר מר"ה כלטו) כן נרפס or העירוב יהיר 6יך נק1דמח כססך) מפך ס) )כ1 זוה היה 
 וט 6ין כי הריעו והנה . סעיר ת6ז0 מ6ז רמ1ק )רס"ר מרס"י כ"ס טוטו! 5מ:0 כי , הגורל טפסרופס
 , פתיו 1הס 5מר1 מס זרן ע) . 1ט' גלגלו כן ואחר : וכו' מזגך,הס הו6 רק סכקנ;ו וכמו ההורה מןרה"ר
 גסס ועיקר כ)) ההורס 3נכ1)' וגטו )6כי

 סו6סר הטוטו) ידו ע) )התיר והות , להרוחה סעיר1נ גרגור סנ!גי
 השתדלותם 51מר . גר. )עמוז יטב נטר רונ ייהיה מי6 הסח1)וה0 הה6 ס)" דיי ICD ווכ , חקוה0פחמת
 לג והיתה . וט' ריוח בו ושיהיה : טפה כמנוקר מ"מ סימן סוף ט,כר סתריה סהסחד)ה ע) ,בוצרה

סטקסח0
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 128 מב הכוזרי שיישימאמרספר

 שתהיה כדי , העירוב עשות הוא והרשות , ברשות אלא ההוא הריוח אל יגיעוולא
 : הטיינ ובין האסור ובין לנמיי הסותר ביןהכרה

 עד העירוב מלאכת אצלי חזקה לא אבל : טה לי הספיק כבר הכוזרי אמרבנ1
 : רשויות שתי בין מחברתשתהיה

אמר
 יהורהקול

 )יכו7יס Snl TInDt(o רינה )מען !ט31ההכקטחס
 . נרכס כדי )ניח מכיח גהסממס ע"נ )ס3ה)קרב
 סכן , o~ile D~v3 )קהיר הרמכ"ס ;לעס ;עמווהים
 סה1נ6ס סכ) b~Dh 5' סרה ירט הניתח כה)'כ"כ
 נ5 קמה '1"ס מערג )עטפה שפטר מעכססי6

 ג) 1י3י6 וימיך יו"פ 3סממח )הרכוח כדי ,לסרוס
 , 5סור1ח סיריו כמי יהיה 1)5 משיו 1ים)יס סירנהמה
 טcnhn 61 6ס . וע' הכרה שתהיה כרי :ע";
 ro~ כסייס הכיסעכס

 nbll,~o )"סור כייר 5סר
 13 סה)י1 ;יון מטמרהו טמרו כי 3נע ומהה:,:רה
 ש" כן צהרי ההירו "סרו "סר 6ח כי ,5ה1רניח
 טהךנה )ך דע . ונזנו כקן סייגם והרי ,סעירוכ
 המותר בין מריי) היכר גה 6סר 3הק:חסהנעינו
 5סר  סענ')'ט סי' נין הסולט וגץ . וט'לגפרי
 סדיני כעיון הלחי , מ"פ סימן מגף )רגססרבה

 ההוריה ההטחד)ה והסגי , 3נמ)1ס גנו)יו ע)המדוקדק
 6יס 'נ6 ,3) , המנות 3ע:יני סר15י הסייג ע))העיר
tnwenימנ6 6סר הה3ו)וחיו למיני הגנו)יס )עלול 
 סני נורך טס סחג5ר ג3ל ;י , ר5ט קרוח 3סס)נסוג

D'h)wהח1רס דברי "ח )כקיט nhro (חמ1ע )כ 
 . וחמסך הכת) ממס סלמי 3סע7ר כי , ועדעוץ
 נמה מוריס הססתי)ס ע) הורו ו") הכמינווכנס
 61מרי . הסייג ובין 1("5 . ס3ח )יניקות סייגסעס1
 ממ1יי3 סו6 סנט המ17ק7ק מייני העיון ע) גזרוכן

 ובין יו"ט , והתירו סמורו כמס כמדוגל, ההורס)קיום
 העירות f'D וס )העסות נ11 5מנס . לגמריהמותר
 סיטרי לוי היה ט)6 )העיר , רסוסם עיהמרה
 . האסור ובין OTi , h"rt טסת 3עמנ1 ססהיר1)1)6
 3ק17טח )ולו) יכוbsb 15 יסרק) )כגי וכרון PPnoושה
 היות )מען וסנה . מכוכך ס' )קוים יקרצו רקסגת

 ' )נוגס קטם ססכיס )היוחס 6סר סחוריםוסהסחז)ס

 נחמדאוצר
 ולא : גטגח גטימוטו הפן' סחוס טיסה .בהשתמשם

 . ברשות אלא : וט )החיי יהגן )6 . ההוא הריח אליג.עו
 גון וומ)16 הגהת מן נ6הן רייס סמה גוי ג) :יהיוג)ומר
 נטף גמת . העירוב עשות הוא והרשות : 5ההרבות
 רשי וגמא . סטירוג געטוה , 5מן גניה ;וגןדיוח
 וייגחו ייטהו מסוס ד;'ר1ג וטרמך , 11') מטרנין ג;!גר'(
 מרוו ;די ההנר גני ג) :והוו 1;י1ן , הו5 מו1וות,וגמק1ס
 גהקו דדים ;1)ס ;6')1 נשו "מזגנית

 וומ)"
 פסוח ;1)ן

 מקמר תקמר טמ6 . וגו' הכרה שתהיה ביי : הג') ,5הה
 געירוג מ"רטהוגר

 גכ"ג סוע')1 מה הר' גסו חג' 1)"
 הסוחר ב.ן הסגד) 6יס )גר' )סון'ט :סוCJlcn~l 6 .ס,ס

 נגיח דר 6מד 6'ס ויק גהור 7יוייס ;:6ין 1ה61לגטרי,
 ~ohll 7סייוו , )גמרי ס1:5ר הו6 . האסור ובין : )וספהוה

 הו" . הסרג ובין : גמור )רס'ר גמורמרס"
 טסרגס הקר

 מ:"'; געייוג סוהר הק.יג ,ס טס,ס )ת1נD'nlnD ,1גתם
 גי הג) יוטו ו57י וגוס , סיתר סוס )ו :6ין )גמייס6ס1ר
 hr(n בפחס גמ1 גההג1)ות הנורך 6.קור )סחיר ג16)6

 גס51 הר') 1גמ5מר , ההירס מס)סס ססתיר1 מס רק ,הגויי
 : )ן נהוו מכן סה;מיס )ן סוהוו מס ג)טיר1נין

 חמס )5 גט,וי בורקס קטי . וגו' זה לי הספ.ק כברנב
 מסהר , מויזה דירוגי ט) טויה ס61הסטלה

 6,ן כהניס ומן גע)מ6 )היגר רק וט סטן )ו מסיגסנגר
 ס"ח'1 גסימן )o 1('h רסיס מס ס6'ג ועש , )סיווגני,ג'ן
 גויית עיט o*~c המזותמג))

 הטו"
 "6ין תריס ס) ו7גזיס

 ע'ג . מ~') (הקע pn(o )סטן , סמ,1ח טטמ' י1ןטיסשמוו
 יגר "רמיו hlot , טס גז הכוזרי יגיי ט(יע1ר )ינל5ס
 6מ 6ף ירטתי נגר ה~1ת עירוג גטנין ר') , ,ס )'מספיק
 מהקר )טקס) י)6 6מוו הסס מלהר , ממזו )חפ1ססיין
 אצלי חזקה לא קמיו 5ג! , גטייוג )החיי 6מי1 רסס)גחים
גמור רססי עירוג וסול , 6מר טוין 6) נתגוין , העירובטלאכת

 ע) הורו 5'ס1רס מ)7 קנס כי , רס1הס ע) המורה סעירו3 ע"י 3סו1"ה oelnth כססהירו tSnb' ע"')מכרס
 מיחס החורה טע"י וקפי , סייני מעיון פיך ע) הורו היחרם ומוז , מ"ג מסוס התוריה סהסחן)ססרך
 bS וכלינו כ3ר"טוגה הסונטה הליהר ומורם הוגי) להסמך מס ע) )ס סדת כלי ע) מהכסוח הס"נגויהח
 blon נוגר סר5וי Sb 1ID'bn גהשרר 'דו טע) העירוכ רטוח (or הטריפ כ! ע) , מע"ס סיינ טס היהג6
hS,iגרטוח כי נקמל 16 . הנחמס הרסת otO סיחרו ע! )סניהו ר6ו ט)6 3מס ססיינ ולץ , עגמו מנד ספסורו ס5ס1ר ולין , ו)סהיר ,מנור 3ו הודרכוי5 וככן , כ)) )"סרו ר5ו ס)6 )נמרי המוהר 3ין מכרס תהיה 
 מחוליה ההסחפה b'on סייג בו )עטות רפי היותו רגמתם לפחס כי , סיינ' גכ1)ו Dbnn כהקחקמרי
 )סמירת הערס וט ו3כ) , רס1חס כווכח זה 'היה )6 כמדוגר סנס )קיוו )סחיר fthl l~fnlr , וכרססק7ס
 ע"י הרסנה הת5מווח ע) המורס סעירוכ סיס כי יקמר 16 . מסייג ,ורך ע) ~ohtt נו 1ו;))ס Sthlnפכה

 סעירונ נעטס )17נמהו 5סר עגמו רה"י ססו6 )נמרי המותר כין כ,ה הגרס תהיה )מען , כמנק מ"קטהוטס

סרו"
 , ערכנוהו "סר הוה כמשם העיר31 וחקן דמיווו )סרהקח 5סר סמ1ח)פ כרס"ר הלסור ווין , כקמור

 הינהי חמ1רח 5מר כרסות פיר"ס עד "1ח1 סמפהף העירוב סנדל תקח ע) 6סר 1D5D כמליס ר.ס"נ,טן
 : דגרנו כבמר וט גדרך מדמיון )כ!ק טורך כן וע) , המנהרס )רה"ר דעה כחמקהן
וג6י,ס * הרסהית מגור 15) סעילו3 מפיכח ענין מס י7עחי )6 ר") וכו'. העירוב פלאכת אצלי חזקה לאנב
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 הנומת )ג"6 כלה "המצוה אצלך חזקו( )ג"6 "חוקה לא כן אם החבר אמרנב

 הקנין בלקיחת והעבדים והסמון הנכסים התרת בעיניך ההזק .כלם(
 , מקודשת לי תהא כאמרו סותרת שהיתה אחר ואיסורה האשה והתרת ,והצואו;
 בתורת שיש טה וכל . גט ותנו והתמו כתבו באמרו אסורה שהיתה אחרוהתרתה
 מן בדבר או הטעשים מן במעשה תלוי שהשלמתו( )ג"6 "שהשלמתם סמהכהנים
 המשכגח וכ4 , מהור אז טטא הכהן בטאסר התלויה והבית הבנד וצרעת ,הדברים

לא
 נחמראוצר

 ט0,'וו ;"1הס , סט,רוג מ,";ח סתוויי 16ה1 כקרץ ונס ,נמש
 טיס , רס'י דרן מערגין ;יקד ה'ר ו'( )ז4 טיווגיןגריס
 י01ס "ומריס 1נ"ס 1;1' מ;6ן קורס 16 מהי מ:5ן סטהה,ורה
 קלס כגמ)";ס מגהר כון . :ח"ן קורס "1 מהי מ;"ןזלה

"100
 ע) 1:1ה) מנוה) מהוה ד; הוט רק :"'11 כן;ה )1רח

 טיהרו נמר רס"ר מח'ר'ן קורה מ:י1 11ה. סיס ק:.:סרי
סגור"

 , יחן מה1נריכ וימיי י:'ר ;"'נו "1ה1 1מטרג'ן
 ;r(nlhl מה1ק0 ס;ה1ה );) :"מי1 סו: רס'ר דרןכסס

 :"מרו 1נמ1 )רס'יהפת1"1ה
 ננמר"

 )ן.1( כגח ונייח , :ס
 :הינגין )ענק גמר )יס'י )יס'י המ;1):וה מגסותהגגו
 . תרה f;O:?ק).1

 ;;1 ק)ס מ)5;י 1ה:"
 nnco )1וח כהי"

 רג ;סק )ונך Th:c קהימח"ן
 גנמן"

 גבוהי: יקה, 1;יי')
 . ;גון5 כ"א יגר ומחיה ר:ו,וה :הי משגוהג5יכ1יי(
 )"מרו 1' גכ': גט'רונ טט1ה1 גי":'ה ה:ק'5 ינג'ס ס"הית'

 :Ir~h מס 'ה'ר"'ן
 כגבר"

 ק)כ גחהגו)ס
~ntrc1 
: 

 נכס 06 . כולה המצבה אצלך חזקה לא כן אםננ
 טקטקו גמת הרס :) רייס "הר )יון כרס";:

 Sh~n 5ס cnht יתן, ומי יטן וע' מ"ג: )" מ:.:יהס')
 ה1ג) כן , רס'י רסיסי מן 'טיס )הי 5ו תהה :!1והכ.ח:ן
 רגכסים התרת כעיניך החוק 1 ;1)ס כמשת ;)) ט)ל:16)
 ועגדיס וממון (ctir );היר נטיהן הסק )מס 1' ו6 ;,ן .1;!'

 סן 5ן')ו במטוה שגייס ומט)ט),ן 1;ס.ס 3וס )1ומיס ממגייו סר1טס ס"ס גר' "',ס מקג, :"הן קבין,ג)קיהח
 מקרץ 1;51 , נוס גמט:ס ,פרזג'ס

 11"ן 1ט)ו 6'0 :י מ)"
 מבהו )ס1' מקס מרט סכ:;'ג . והצואה : ז'( )רוה)רטש
 גס'11ס 15 , דמ' 1מ;1רין ;נה1ג'ן י'מ דדגי' קרןכ5'1
 בנדו 1ח) שרן גיסן 1ק1' הבק )ן )1 1'5מר הג'יפ "ה0"ד0
 ;קנס יגכד 1;ן , קוס סגט!יס גפני כ)" 6טי)1 :610כ)

 tS'the הסק )ן ט"ממ 6מר סס61 ג) גו ::חם: :"סגהוקה

 והתרח : מ'ג( דף כגחיי הסקה )פ' ס3ט)יס גחיכ)"
 , מקודם טויו "סרס :היהב מ; 6:ס )ט,מ1 וסה.ר .האשה
 5:ס סנוט) סג) ד' סגי 5':וה מס' גן'5 כרמנ'סעמ':
 ;11ח):כ

 0;0זי1ט ;תג מלניס מס' סגיך )1קס, קיצויין ג)"

 "1 11 גגי6ה . מקודשת ל' חהא באמרו : ג;)נ:6;וי
 , ,~oi1P );) . סוהרת שהיתה אחר 1א'סורה : ושטיגככף
 ".ן 5הר קוטע 06 ו5;י)ו , שטווס ;) ע) ולכרס ,ס1נינור
I'slvf~מל ;טויס );) . והתרתה : עוז גה תו;ס'ן" 
 ;1הג'ן 5)1 הר' לאשת'. גט ותנו וחתמו נתכו :ס,ה;ו:ס
 : tmh )150) סוד י1רין'ן ג)' (Inrh גע 111הו'ןומ1המ'ן
 : 5מ'1 ט;ורט סטו'1'ס . 1;ו' כהגבבם בתורת שיש טהוכל

 ,יע0 1:י 1)5 6)1 סטר מס . 1;1' והבית הבגרוגרעת
 סגים נפט נהורס :"מרס הוו: דגר otcn "1,י ,ס"דס

 יהורהקול
of'h)1עם כי , ה61ח סחהנו)ס 6,י1 היות 16מן 
 רט01 הו6 כ"י)1 רס1ח סחוף ע) מורס מעטהסיוה
 w)tb ה כל "כל": י כה4 מלק ספמהפס ט"י"הה

 : טלו  לכיוך  רשיי פצן 3פכלגו לשקטן
 כלה הכצוה אצלך הזקה לא  ט  אםבב

מב;""
nlyDn )העמיז כינו "ס . כלם( 

  :Ifen  וסטיין ן ספיה לכל כ%1 פ11ס  סט יהיהנרסחג1
 חקי '"וה1 8יך ענין 3נקסח רעיוננו )מטריז)נו

 פקר  יקרי ככיס דגריס סטיר ולס , סמיהמסרטי
 חייפי י%פיי . יעריר ייכפמ כנינם %?הה טללטור
 ר%כ"פ שכסג פס ונ"ך ל33ן ג'נפר  3הס סה1)כ'סזרך
 פל לפקיר יכל3יס  להם %וכלי גנה פיהרי למספ.% ,מוס כי . ת"כ י%י4?, לנס הישל פ!" ה?ימ יסיםכ!
היריר

 פזי
  ";ן וייטבי, רי; 3רי ייגעי כי יטפיסו

 )6 המקמין ;י , "ה'מנוחייה1 כממט סיגה )יזיזויחן
 כי ל3ו %! יפיג nbrl ו  :rPr? יסגימו )" "סימוס
 כתפ יגיח לי ?oi~n לפריס פפפייס ינטורהבי

 וסג)פ גטמיס ס"!סי,ס  ספויייס .!ייי0 ןליסגסס
 ועט . מעטים 3ס דכרינו ימיו כן ע) "רססמתהל
 כקרכנוה מקת )כמה htino DDD עמו מהחכרחיות
ooslr1, ככר Si)no ומיזגי שמרו כ"1 ס" כסגי סם 
 סיס הסדר הי" nbrD מהעננים אכונס מ)')סנור
 אי , 1ט' וסע יהר טס61 מה 6כ) וכרחיץ6סר

 מעולס ה61 גט;)ו כה סיחהגס מעי טקס ק13)טקנ)ס
 3גמינחך המק ה6ם . וגו' בעיניך החזק :וכו'
 סק:ות הסקס סודר קוין ע"י "יך נפן טעסגירור
 . וכמון : סקרקעוח והם "הייומ )הס סיסתסיס
 ופסירס נכסיכי %פריס 3ררכימ רס מרר בייןיקים מטן  גוסס סיין  כפרוה וכר ו)" , וכו' המט)ט)יסומס

 מקנין עם ייון לי . דהצואה : כמקופוהייכמגויר
 ככסיכיס  סדכריו מרט 3טכיכ ט:סמס לטי , סודי3לכיו

 ואיחויה :  לייפ%כ . האשה  והתרת : רפייכ%סיש
 והתרתה ע!מ6: ):1)י . מותרת שהיתהאחר
 חס% ט6ו כריהוה 3נמ פנטלס !הטסי  613חס .וט'

 יכקן גפימר ר"ל . יי'  ברבר  או לכל:פיסרפ
 nnbs , טרט1 ,כל סיסמוך וג'וו6 טס1ר "1טמ6

 נרקק רק ה6זס גרעת ולר 1)6 . וכו' הביתוצרעת
 . יט' המשכנה וכל : ורוחס eiwi וכניחסכנו

 נטרך הגיה 5הדגח,ג'וס1ו
;) פסיס :6ע'פ וגו', כתן 'ג"

 סג"? מן סגגד 6ח טמ;וין סגנך ג,רסח משהמל וכן , פמ6 פיג'פ %יפר  l~:oc פד מפ%  :גייה מס "ין ;גר ס,גטגו
 :סו" סרסן יימרגטרס

hnu , ,1;כיוס משנטיס כגר גסס 6ע'ש שגיה שננד יי:ס . ויגיס סירת ט'פ י'ו שלכסלטס פסלכוי יסי'ו  סרפי,ס וגמ'ט , ;מס ונין 6רס גין טגגיס מס ;) מטמן מסונט סגנר מ ctnnDn כן יתכן שיכמר טד: 
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 25ג סבהכוותי שבישימאסףספר

 , הטשחה בשמן והמשיחה המשכן את משה בהקטת אלא עליה הקדושה הלהלא
 גג") והלוים,"והטהרה , ובחפופה במלואים אלא עליהם הקדושה חלה לא הכהניםוכן

 תולעת ושני ואזוב הפרה אפר שבו נדה במי הטמאים וטהר . והתנופהבטהרה[
 ביום העונות וכפור . ההיא והמלאכה היות צפרים בשתי הבית וחטוי , ארזועץ

 התלוים המעשים עם עזאזל ושעיר( )ג"5 , בשעיר טהמוטאות פקדש זטהרתהכפזרים
 כל עם חל והיה . ה' יברכך וכאמור ידיו את אהרן כנשוא ישראל בני וברכת ,בו

 כלם הטבעיות כהויות התורח מעשי( )ג"" כי , האלהי הענין האלה מהמעשיםמעשה

 ירויהק%
 גבח טנרך5 כחך , משיגס קר5 ככח סמוכןק)
 רתק יקרנו 6טר כמו וב כי , גב)), ממקיט כ)ננין
 נכ;י;ס ממכיס ונספר נקמרו )ירסיס הרוסוסוף

 ר6י0י ~or כיום כי עפי );נד וכמונס . WO'01ירט;1
 י7ע0י )6 כי מללסו ngb ו)5 6עמו7 "ך ,)סר5ג"ע
 , הנקבס כס"6 מעלוס מננו or דרך וע) . 5יומשמו
 מיס(, )יסעיס וממערכם נמס ממ,רח ידעו)מען

 קמרו עד וכו' סמסכן כמעלס סהיס כמו כקמרונ"נ ס" וט ענין קרס וככר . )"ג( )דה"ב )גימוןמערכם
 אלא : וט' הטכינס bt~r סתומה סט)מת~סתהייכ
 , נו פ' ככהוכיס תמס ס)6 . ובתנופהבמלואים
1bsttלסרן גסי ע) סכ) 5ח ויחן "מלו sp, כפי 
 כמו , וכניו לסרן ע) , ס' )סני תוטס on~b ויזףכניו
 לסרן הניף , 6והס וינף כקמרו f')bln מסשניקר
 והטהרה והלתם : ס)ויס 5ח לסרן יניף כקטרוגניו

 כמסרס ttisOI )חקנו רשוי מדלחי .והתאפה
 6)ס trrt ע)יסס סקדוטס מקס כי וסכו:ס .וס0;ופס
 פסס תעטה וגס כאלוחך י ענ,נס ונחכ5ר .הסחים
 05 שרירן וליף וא' מס06 מי ע)יסס סוס)סכלם
 . וט' הבית שפוי : וגו' ס' )סני תופסכלויס
 נפריס 0ח' מכיח 6ח )חס6 ו)קמ מפרע ס'כשמרו
 )ספקנה וט ודגל . וגו' lrht( ט)עח וסי 6לווען

 וכלת כלמיס סכול onst . נערינו סנל6ססולוח
 נפליס ס0י )מטמר ופקח טכ0וכ ממס מסלחוענין nfiD~ גס ר.0מיט (tDh(t ולתו )זמשס ס6זסלעס
 וט סיס . פהפומאות טקריט ומרית : וגו'מיוח
 ע) שסריס טסיו יוספג ט) נסעיר סר ע"ינטפס
 קוס תמסך )הקן ר15י כן ע) , וקדb7pn 1'0פומ6ח
 התורה מעשי כי וכו': עול) תעירס'5מר
 לב מיק %ערס א מט וט'. המבעיותכהרות

oa1

משוערות
 נחמראוצר

Obסו6 ססמ:גן )"י 61,)י . גמטנן שכנס כ6) יטי "גינפ 
 מן סמקג)ח ס;קגס נדון 6)סיי0 ונפט ס5) נגוזמקג)
 נסוד סו6 וגן . ,קנס גבון מסמס כן 1פ' נקיץ ,סוגר

 אלא : גרפיט ;וקג5 ר') מנגוח גגמ';0 סמקיטסמק1ג)'ס
 גמוד וט וגס ונו'. כמסגן 06 מ"כ פקס גמ'60מר, עצי )6 )מקימו ,ריך סיס טרמו מפס . 1ג1' סשהבהקטת
 גגמי;פ ויסור , ח'0 נסוד מטס גי , י"ס tD(Dסמקוג)יס
 % מטס ויקס , 1') ע'נ( רתח )דף פקוד' וגנוסר .דוגליו
 , 1)%0 מר61 ישתקף 1)6 ז)ע')5 מר61 )5ה0קפ6 ,סמאן
 w'h 6',עריך דנמרק 5ספק,ר'6 זנו מיש דסו' ממס ד6וע)

 טעון תיסרק ז6 וט) . מ6הר6 1)6 ממס לנסרקמט;;6
 סמס ג' ;1דט וגד . טנ') , מ6מר6 1)6 סמס6 מן)6,סר6
 : מלגוס גגמ';0 וסברס , יוגרל גגמ';0 '0וי 16 0'0גטו
 מע"פ גמי . נרה גטי : מס מטומ"0 . הטסא'םופהר
 ועץ תולעת ושני ואזוב : גשי מעדסיס of~n מיסססס
 לדפס סמ")יגיס שיניס שמס hbn זני גסס 'ס .ארז
 1,יפפ גמטיט וגן . סעמ6 ע) מוין וכ16וג מפרס, סריפח6)
 צפרום בשתי : ;נס גו 6;ר הבית. וחסוי : o~nui מויןכניס
 %רס טסית וגר ")6 מס ולמרס . מורט גס' ככהוג .חיזה

סמ11רע
 טסו"

 מחס 15)י . נפרנס וסתי וגף נ16וג גן נס
 גמ,מם, רטש סגיניו גמדלס ;דרם יפס D1tiD %סטמטסס
hwt% טסעעיס o'h) (6יז טן וגן , סמ"ססטע וסריס )ססרהן סו,קק ופיכן?גייס פטסוסי מעלס טס61 סוט )לון ע 
 טרמו סגגיס ס5ס וס61 , וט נסמן גירסו 1161ג 0ו)ס0וטנ'
 46 טין טיוח וטס . וג0ו)טס ג6(וג טרמו יספי)ג1%

 ומקוס סימ61ו ימגן גגי , גמט0ץ ס' כסוי עיקמיססססמיס
 גמ,ויע ;ודט ועננת , ונדק ג6מ0 וגבס D'fiD9 סיגם6מ0
 געפו פ') . ימזו ס)6 מגיס גמטוי מסגסג , סטם ath%ס
 סת'טפ ל') . ההיא וחטלאכה : סרט )סון ס) טפטסגים
 rapn וכפור , ווים מיס ס) הו0 גני 6) ס5מפמשי
 מטפיס, 'וט סוס ~וקחו 1)6 טו;01 גפור 'וט חסרי)מיס טט'יי טיסת ,ס ?נר לטל י1דט גמכס מי . הכפוריםביום

 eotnhw, פ;) עמו (DP( גמא 5מי 'וט יקעוטסקג'ס
 ש05יגס מי) 05גס )מסר ערגם 'גיר סוס געס ג'גמ'ט

 , ~DSPGD, מעיר טמגיוו גפמס כמע"ס גסטיי מגסן סמנני יקמר . בשעיר מהפומאות מקדש וטהרת : תעסו, ס'4ימ
 ס) חק יגושם ריס וגמסנס יסר%, גס מעומקי סקודה ע) וכפר וגו' סמט06 טעי 06 תמס גמ'ס וקים'ו, מקוס DhnWע)
 גמט;ס גטגר גג10דס טמרו0 ג) ט, מגפר . עזאזל ושעיר : מכפר ויוסכמו גס;יס ס;ססס סטיי וקדשיו מקדם Dthn~Dיון

 בני וברכת : גורס 6רן 6) וטיוחו סועים ר6" ט) ג'ג ט) סויזוי hwt גטפיר . בו התלוש המעש.ם עם :ט1גו0י
 ידיספ פנגיסין טסגס;יס , ~otf גסגגס0 לפיוס %עם סגיגס טריו. את אהרן בנשוא סגראיס: גיגפ מ!י0 .ישראל
 . ;לממן 5)1 גפ' גמגי פין מן )מטקס ידיו מנגיס סלינו מג'ג חון , מר6סיסס (tSDD יגמקיט , נגגו)ין ג0ס1מיססעד
 ! סגפנים )ג)) 1WS1 "ממנו יזיר P~h 06 גנם61 סיגר וגל 1)גן , ויגרגס כעס 6) ידיו 05 סרן ויסף ט;5מר ממסופ6

 : וגו' ס' יגרגך סי6) גני 06 הגותו גס וגטקס וגו' גימגן לק 6הר ג;וסמ לגוך רט6' סגכן 6ין . יבריךובאמור
 שאו סמעסיס גסת )6 % עמייך סיס ישגיח 5ין . האלה' הענין האלה טהסיגש'ס  מעשה גל עפ זלנהיה

 : קלסיים סמכמס גסו? סס 6ג) דוקך סמססיס 6)1 פ'י ס0פפ מניט 61,ן גיטי קטעי olho גיד גח 1,60 סיום סססנוכויס,
 משהלראש בלם : נגויס I(D~U' ססס )טטס שמיס . הפנעטת כהמות : %ס גני ארוח ,יעיי טפט . אהורה שעשיפי

מאת
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הבוור' שלישעמאמרסמר126
 ההזיות תראה כאשר , ודם בשר ביכולת שיעורם ואין , הבורא מאתמשוערות
 דבר ובסעמ , הארבעה המבעים מן בהמזנם ונערכות וטתאזנות משתערותהמבעיות
 לכל ויהיה וצמחים מחיים להם ראויה היא אשר הצורה בהם ותחול ויתכנוישלטו
 שיפסידה הביצה תראה הלא . יפסד דבר ובסעמ , לו ראויה שהיא הצורהטזנ

 וישלימנה , האפרוח צורת תקבל ולא , תנועה או קור או גדול מחום טעםטקרה
 אשר זה ומי . השלמות על הצורה בו ותחול שבועות שלשה אותה התרננולתחמום
 זה וכמו . לבדו האלהים אם כי האלהי הענין בהם שיחול עד המעשים לשעריוכל
 שישערו חשבו הכמיים( )ג"6 "הכמיא . והרוחניים הכסיים( )ג"6 הכמי"א "בעליסעו
 ותהפך , שירצו מה' להם 6ינמ( )כג"6 "הענין שיהווה עד במשקליהם הטבעיתהאש
 ובשר לדם המזון יהפך אשר בחיים הטבעי החום אש תעשה כאשר , העצמיםלהם
 שמצאו נסיונות אותם והתעו , הזאת כאש לטצוא 1םורחים , האיברים ושארועצם

 נהטדאהגר
 6מד כ) שסיס סו סטטוס גמש מ,ומ,0 ג0'טור הבורא.טפה
 גסימן 1ג11גר , ha סטוין נטי סרוס שיה 6דמסמזממי
 ההויות הראה כאשר : ג16ון מג61ל וטס וט ממקמרג'ג
 וטתאזנות. משתערות : סענט גס1י1ס ר,6ס חמס נמווגו'.
 גבו , מרס מגטין . ויתבנו : ימרק ו6יו1 י'ג( )קס)ספוטון

 וגמעם חמר 011 . יטיס 6חי חגן וסגם ס6יפס מיס()'חק6)
  כפיס טיול פו"מ  0נסירל ר,ל , ויו' ויפכוו ילעזודגר
  מעמן  נסס יינזל פר לס0 יקריכם סירס otirnיימרס
 גגטמ סמייס ווומ ג,ממיס nmio גם 0סומ , 6100סגיו)
 סמעס . לו ראויה שהיא הצורה פוג לכל ויהיה :וייס
 ס' נמרס מחמס Sh 8הס ו6ף , )ס סר16יס סורס מטניסשוס
 סיס "כפ"ר :סומר טי , ופמיס  קטן  גפפ0ס סליותפסן
 גסכן 6ו )לס'י ממזו h'itw סיס ,יייו מחי מטורטשמנוי
 גרפיט פעיו פספו וגשר , ונ0סר*ס נפויך 1ס  פ00 11.6וסק)
 רסס OrD11  יינין נהפך )ק1י ימס סרס תרגל  סלופס

  כן וכפו . יפטר רבר OpQ11 : וסלל 1רס'ר פפוויספו)'5
1Dnoולסייס געוי,יס ו0 היקרס וג'ק , מוטט גינו מניט 
 16 סיגם חסממס eh . 1ג1' שיפסייה הביצה :וגמגומיו
 . הנועה או : כקרוח ממוס )0יהסוס ס"מ )6 סוגשתריר
 . התרנגולת חמום וישלימנה : ח0גל מיד גס מפעסו~ס
 גפפוס  0ססמפס )1)6 6טי1מ ממוס ויתסוס6'8

 o'ih  סניפ 1*1 , 0גוטזס ט01ס  ונזפן וס, זולם זל6דוק, ססתגולי
 n(rat %וומ )ס11י6 ססו6 סתמימ1ס אסר ויגינ"גס פי .  לשער יוכל אשר זה ומי : 5רומ וסריס פייסיות

D)t~1W. טגומוט ממס וס ננד )סטינ 6ין ממפרט חמר 
 ספות ירי sp גיייס  פן 6פרוסיס לסוסיי ם5פסר onDthזס

 %רוסים  גדין  יוסיון סוים יגר ירי , ו1דפ יטיפורשפור

 סרגגת טססרייו . בטשקליהם : גנופיס טכי6 ס6טי')
 סופר וגמש למיס כחס חיו , 06 ט'י גמ)6גססנפיס
 אהה שיסתוה ער :  6י יסוד גפשס )דוחס ססו6.מוגג גבי סנמ61יס סטמוים מן פקסו "n-elD 1 מ)ק'זכפ~ס
 תעשה כאשר : 06 פ"י היסט 1סיכינ יוגלו  כןשפויכגיס מלקי למדויר  (ייוליס יפו גי סטנו  מס . שירטן.סח
 סקיפו)י0 60"רמ . חיים  בגע4 הפבעי החוםאש

 טסיו 06ר סמאן פרצפך 610 גינפ גגפ'מ 06רשיממיפוס
 בחופיו ג) 'aA1 גטך עלו ונשסף סמי ינו) ותפם סגע'מ"מיס

an~w
 עמדהקול

 . ומתאזנות משתערות : נרט כ) סהנ6רחס
 סוס פיעור 1PlgD עניש כי , ו6יו1ן פיטרמקוון
 המבעים מן : ס' כין מסספ ומצניגרס

 DlilD'n שרנטת סיומם מעמיס וכרנו ככר .הארבעה
 מ"מ ערכם סומות %וס כי . יפסד דברובטעט וכי ישלמו דבר ובמעם : 6יכיהיסס 6רנעסעם

  )סייסס טוס ונד , ממסיר וסממעיס מעדיףממרכס
 , %נ)OlilD~  1 יפסס י' סי' נתפיסי כי ,  ספ~5יטיד bSt . ושסחים כשייהם : סליסס סירס Smגפגיפס
 זה ומי : וכו' 6)סיומ  ויה 5ל 5ריכיס 5ינ%0ד פעיי* יפנפיס0 טכמוסס e'btetitbo קוס דפסלפיוח
 נוגריס ענ'פ ככס ס6ס . וט' לשער יוכלאשר

 0% יוכ) "ottnibn bS וס טיקרס כ"סהפגעייס
  וס דונמס קרס וכגר . וכו' סנ16חיס סמעטיס)פער
 וולסס וגפקוטס טיפ פ"1 סימן נרענן נס כ'נס"
 1י'ע הכסייא בעלי פעו זה ובכו : סנרוטככר

  ישט %ר ס5לקיפי5"ס פרכס כמלי ס0 .הכסייט
 סחכ6ר ס,ס מענין וב) . וסב סנמסח ממס1%ש
 כ37ר סססחד) מי כ) מרמח ר6ש וכנר %מרו ע"נסי'

 , וע' מרומניות וכעסי סכמיי6 מכעכי ס6)סמבמכריס
 סכח3פ OD ר6ס ועתם , )חומסת %רר )פ טיןחמעס
 כ! , ס)% סזגריס מגיח סרך 6) גמורך wbntסס

 . וט' חשבו רסמיים : )סניר,מ פולס 6מדוכרון
 ומס  ר5סגס, מגיר %י ס6)שמי6"ס כעכיסס

 פה  להם קהווה סכיי ספ0ופר olno טפןמום3ימ
 סנטוס ענס )סס חסנך סמט1פרח ססי6 יט%טשירצדו
 ויפיס . טירם מס רטט (OO ייבוס s~ro , 16)פנס
 . רפאת כאש למצוא ומורחים : ונקכס וכר%

  סייחך נסערו יוכלו )6 )עי)ס כי , לריקוטט)תס
 שמשבש נסינים  אותם וריקעו ן לכונסםבמסיק

וט'

ההרוחניים

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



 197 מר הכוזרי שלישיטאמרמפר

 . ברחם זרע השכבת מהנחת נהיה האדם נמצא כאשר , משעורם לא במקרהאווחם
 )ג"6 סהקרננות "להם שהיה טה ישראל בני עד מאדם שסעו כאשריהרוהני)ם
 הוא אמנם ההתחלה כי חשבו , האלהיות האותות מהראות בקרבנות( להםנעשה

 ומהייכיס( )ג"5 "ומחשבים מחוכמים חכמים היו אמנם ושהנביאים , והחפושסהמהקר
 ומבטי ידועים בעתים קרבנות כן גם הם שישערו וקוו , בהקשתם ההםהפלאות
 ספרים שעושין עד , וקטורת טעשים עם סברתם אליו שהביאה מה כפיכוכבים
 כאשר השמות נעלי ואלה . אסור שזכרו( )ג"6 "שמפורו ממח זה וזולתלכוכבים
 הדבור כי חשבו , שנעשה הפלא לו ונעשה וכה בכה שדבר ונביא נביא עלנטמעו
 שהם התוריים המעשים כי , כמומבע הנעשה ואין . ההוא בפלא סבה הואההוא

 יהודהקול
 סדכוריס מהניח כ"ג סימן סס המווכריס מס .וט'
 טלין , העסוט מן מסמהס1יס וו1)הו , סגקרמכמר
 , ההיל גסויס ס1ע) מסוער ה1ס מגז רק כיעני;ס
 יכינו 1)6 . המה נס )עסה %16 )כס (brוכמוס
 סי6 6'ך סככו יזעו )6 מני5והו טישו מס.כי

 6"כ ו5יך , clllnr bl~O ממנו 'גיס ג5וטןמסוערה
 וו"6 . 'כיסס כמעטי דונמהו )סונים ממו רציהיקהו

 or כי , משעורם לא במקרה אותםשמצאו
b~p'הההדטו וליפן סיעורו יזע כטצ6 כמקרס ;סיון 

 סה1סגמדרגח
 מסו"

 יומס וט ס5ין וקמר , המט1ער
 הסככה הנהה ע"י ס76ס מרויח טמ!5נ1הו )מסרק
 נוגהי כ)) קערה סוס כוס )6זס טסן , גרהםזרע

 יהסס סיעור 5כ) , המהסע) 6,) הט1ע)הקרינו
 , סמוכן מהמר ע) סגד ,1רח )הו) י16ה ג15סן,ערכם
bSn61ה c:r; ת1ד 6דס י1ג) 1)6 , מי כ) מעיני(( 
 . עכס 6) ענס )הסך ת,5כהו )ענין מיומהממנו
h)otערכם מחכ1נח ע) סעו ססעוריס טוני )עסיס , 
 היהיה טה : ס;וכרמ כטסק6 גיפורו סה1ס)סוכמו
 טכינס מיחס יגס טע) . וכו' בקרבנות להםנעשה
 הפלאות ומחשבים : ג"ו סי' כסי כמואר ;סורס
 ענין )סכרים סהגמס כזרך . בהקשתםההם
e'h!tnc'crJo (טהיו 11 טסח6 )פ, סכלה . י7ס ע 
 הטבות מכהם )הוקיד 3הקטהס ממטג1חמהמכיס
 סמי SD 16מר )גוור יהדף פני ע) רוה cSlbl .הסנה
 וההיס וכו', ctbStn 1מהייכיס ייטמר , ה;וסממסכע
 ע1טיס סכרחס )סי טסיו , ומכ51רח טט1טססכמה
 סנעס'ס הטפיס ענין )סגרים ההכמס כירךהחכו,וח

 י") . לכוכבים ספרים שעוורים עד : יגס,נ)
 )ממכת סהקטרס ע;';י ע, הרכס כפריסעסת
 טנס רז) . וכו' השמות בעלי ואלה :הטמיס
 טיר6ס מה וקטי . הנוכרים כמו ס)י)יס סקו סגו'")ה
 ויטס1ט )עסיס יר6ס ה6דס מן 3כ6ן מתריוכננ)ס
 סטמות 3ע;ינ' ,הלמין (OD1 סמרר nDT סטיןמטוס

דוסים
 נהטדאוצר

 להפ שהיה סח : סר1הוי1ה גט)י תעו ק .והיוחג"ם
 כסה,ג.1 הקרג,1ה מן );ס ססג'ט סט)מוח מס .מהקרבנות

 חשבו : cu(n~h ;כיס )סס ו:טטס סדי ממוס )סס1;ר"ס
 );נ,6 'חרון 5ין . מהטחקר הוא אמנם ההתחלהכי

 )הסד סההי) טה;ג.5 גסס רק "דם מא' 11)הו ט)גט)ימ1הו
 1,1דטיס סג1גגיס הקן וסדר ס5,טג:י,1ה ט'ס ורייס1)הט(
 ונעת '7וט תיגן עג1דהו וסדר מ,, 1;) ג1גג ג)גה

 : טסיכן ים 5)י1 'ניט כן 'תסס 1ג5טי , יד1ט 1גמטססירוסס
 גרגמתס חו"גיס סי' . בהקשתם ההם הפלאותומחשבים
 סירב מס 5) ס)5 גווך סטגט יסה,ס 1'מ ונך גןטגטט1ה
 5) )סגיט ומטניס . בקרבנוה ג"כ הם שישערו וקוו :סס
 נרקיע סס 5,ן )כח ;וגגי ידל . כוכג'ם ומבפי :וט

 עי ססי6: גטם וריה1קס מוס וט סקירוג גמדישמיס
שעושיי

 : וגונג ג1גג ג) )עג1ד גיס . לכוכבים טפרים
 . אסור שזכרו : 1מ1)1ה ג1כגיס טג1דה מעויפי . זהוזולת
 )סקטכ; 11Qht נמורס ט'1 ססי6 , ,בגירו לפיסוס5ק1ר
 ;.' גלח סמכה מוין גשר סרמנ'ס שחג תמס ,גסי1ריס

 וגו' גסס1ריס ומשהעסק ט'6 5מר מ1ט1ה טס1סיי1ו 1ן')י'

 גן ה5י ט) הרד סכני סנ1גגנקמי
~CDP1 

 ומס 1ג1' גן
 , וטנודחס 15תס שקט olht סיטורם מס סו6 ס)סו,וס ג5)1, וסטיון סיגרים ג"כ סממ(גס גי , 1גOf~ '1 זרך ס)"יפן

 , ~h(t(et 6) סיר 6) למלו ס61 מוס סבכינו 5(רוסכה1ג
 טפך "מר טרה י( ט1ד ר') . השמות נעלי ואלה :טג')
 )דעת גרין עי6 ג) ג' 5ער סעו רוחניות סגע)י געו ג' ,וב

 טט1 גן , רגיס סג)יס וטלר סחג1וס ודרג' ומטטרססנ1;גיס
 ננוס סוגית גמס(ס "5ין ו5ומייס )רפפן ממות סגט)י5)1
 סמיי כטלר5101

 יורע טסים ג)גד גדג,ר ורק , ס5,סיס
 וסמ)5גיס , סרוס מס טוטם סיס 11 ויסוגרס טמנת)שגיר
 )ס"גיע טיויע 5חר רכס טסו5 מס )ו ומגידים שיומהניס

 . גר') , פבע כסו המעשה ואין : גטנו ומשן משןכ)
 6) סק1רייס )מטפס P'w שם טען מיוגין סרס%1)
 , מ,1מ,מיס נסיסוריס וסג,ס וכטטיס taDn ס,ריכססטגט
 פ1ס)יפ סימנס 5'ן גי פוייס ס;1 גרו5ס סגו 6)סטגס

 )סס וקודם סמגתג ג!ירוף סוגר מדלן 5ך , ננגדגדג1י
סג,6ר גסי , )מלנג'ס סדומס הנסורס סמפט ממנגס וס61סקטור

 עם 6מנס וסרג; 0"6 ט' 3ר6טון כמולס סכה3 )מס 3וס ממכיס 'ה,ס לק , 1גהיגחס מלמירמס רוטשמיעטו
 מרוך ,סס וסדומי הטמוח רוטס ~of כעיון רחוק יחי Sb1 ג5מר1 כפה סי' כרגיעי נ7כריו הסחג1נ;וחכוכ

 ע;';ס כממחת )הקמין דעהו קר1נס כ, דייך 'הקיים , וסגהגסדרור
~bO 

 לסגי 6ין וקורט . המורה לעת
 ססישר )סס וק1ןס טס %ל כן על כי , כג16תה לטנה fb)n ונוספת עס נס הקמין טס יי , מהילהחמתתות

 טירוף שהי ש"ס שמריס סס כעטר עו,נס שמיק וגלן , וגו' (hSn(tt ה17מה הטכ1לס השט מהסכתל")
 : ליהו טס כי סדרוט ע) כיעול t)D~lO 1סס . וגה עכורסופהס3ס

 ואיי
nwvDn סי6 ז . כמוטבע 

נתינת

------
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הכויי תלישימאטימפר128
 ותרומם התולדות שתראה עד תהו, ותחשבם תנועותם יודע אינך למבעייםדוסים
 ולא סשנל מעולם שומע היית לא אם כאשר . היכולת לו ותיחד ומניעםמנהיגם
 , האשה שבאיברי הכעור אל נזקק עצטך ותראה , ממנו התולדה ידעת ולאידעתו
 , מהגריעות האשה אל בכניעות שיש ומה מהפחיתות, בקרבתה שיש מה יודעואתה
 נולד דמיונך שתראה עד , ושנעון תהו אלא האלה התנועות אין ואומר נפלאהיית
 כיזן זשהיוצר , ההיא( )ר6 היצירה עזרת אתה בי ותחשוב הדבר יראך , האשהמן
 תשחמ . האלהים מאת המשוערים התוריים המעשים הם וכן . העולם ישובבך

 וזריקת ונתוחו והדחתו מעיו וברחיצת והפשטתו בדמו ותתלכלך , הדמיון עלהכבש
 למעשים לועג היית אלהים במצות היה לא ואילו , אשו והקרת עציו ועריכתדמו
 'מקורבים לא האלהים מן טרהיקים( );"6 "מהיהקים הם כי חושב והיית ,האלה
 רוח בעצמך תמצא או , האש ותראה כראוי ישלם שכאשר עד , מקרבים()ג"6

 כהמדאוצר
1h'xיטו) סריס ;) 1)6 , ;'ס ס" וגיטי גמגומו סקר( 
 רומ.ם שהם התוריים המעש.ם כי : 1יט1) יג6 פסס06

 3מס סר1הניו0 נעלי ננד )יגר הנר סוס . וע'לטבעיים
 מדגר hr'1 , נסגרהס ר.ה1יייס o~nDIO )ס(יג השכיסטכי1
 סרכם סה1רס מן )מעם ;סם כטגטייס סוגרים לסירו (סריגן
 ו6ררנס , ס:;ל גררך 1הנוטהם מע(יסס לירפ  וויל )6מ6ד
 h)l'O~ ייללי י0ילרס פרהיק  ורפיוןסטכל

tfcDnn 
 . מנהיגם וחרימם  ההולרוח שתראה ער : לניוי:פטגיס
 ויפטולוס יסולרוס oh~nr סר  רפוין n~ht)e יורפיינך
  ות.חד : יכל ופסרר למ:ייג יסודים סג" התן 161סיי!6.ת

 מכ ;"ן :יט הזפ 16 . ה.כולתלו
~iUD) 

 לנרו לו  5טי ממן
 געלי e~itlh 51ן , ק1ס1 מהנגין 5דס  ;) )נטר ,ייעולה
 סגיגליסס וחסיו פפפ:ייס סולרי טוס ר5ו  טל5סר1מויוח
 וקיט מלטון , 6טס משגי . משגל : וסלnn)tPSh 016יטינ!
 ספטכג 50וס נך סס5 !6 . ירעחו ו4א : יסג)וס5סר
 לחגר וקוק  גפופך רפיי 6ל1 . נזקק  עימך ותראה :פוענט
 ופפנר ין1ופס פסוס . ארוה שגאיברי הכעור א4 :פרפך
 שיש מה יורע ואתה : ס5סס ססי5 ס5י:יס tr)c(מטסן

 סמיהו0 מס נ'י יורט 6הס 61,)1 . מהמחיתותבקרבתה
 ומה : פדוסיסס ופטרון  דסיסיסם לתול:פ ס5:י גסגורסים

 מן מ61 נייעוה ;מס . מהגריעות האשה אל בכניעותשיש
 וטמטמי , ס"ס 6)סככ1טס

 5;הו )ע,ח סטומט ;) ה;(')
  דמיונך.  ספס1ל: ט) . האלו התנועות א.ן : גג'ס,ס11;)
 ס061 ס0ולרס .  הרגי יר-ך : פריס  פן וולר סירסנלס
 : וקולס  לזנפון טסטגס 1lho סתיויוס סוגלת לךפרקם

 סיסס  טפירך טססטוב . הייירה עזרת שאתהוהחשוב
 : ס6רס דסיוו סגרי,וס פגסר טסיך סוי"סהיקירי

 ססוופס 061 . העוקם ישוב בך  כיוןושהיוצר
~UIDJt  המעשים יחס: סטולס יגס גראס גחגפס 6גלס' נרצי לסמו ל5 כוס,  פיטי 1'ט(ס ס6דס גס טיהטק63וס 

  סקוג,וה פניוי וכר . הכבש תשחט : ספ%ס פוייי .החוריימ
 פיוס וסיין לאטלס י)ולר nlf)nm גפ4  נ;(4 "גססוסי
 : ס' ונסור פ16וטי טבל פן !פפ!ס טיס יגס  ענין%5
 : ססרגנוס פעי  פן 11411 5י גג( יסים ר') . הרמיוןעל

 פפוכס ים וסיס , פרפי נפוי פלוי טסיסס . עציוועריכת

 טויס מעריס 61הריס , ננקר נגרר טניס פסדר ייכוןודולי
 : ))'נ'( גי1מ6 ;,וגר , טניס גורי סני סדור 61מריס , קטיםט)

 , הכגס ל5 ספ1יפ פל סולר ספיר  5ן מגטון . אשווהקדת
 : ייריו9 פן h')tS פעוי פלפפלן יירי י5ט fDhYm,ולפרו
 סגוד גי . כראו' ישלם : )סם )עג סייר 6)1, מטטיססמ6ס

אחרת
 יהודהקול

 )פ שין )6מר הור6הו כמסיך )6טר כעסנהיגת
 לסקסהג11 ססורייס  ספפסיס פעמי ערך "ה)מעריך
 סנכרן וכ"ט פפסינו, מדרכי מסנט דרכי דגיוכי

 סי יומר גור וכסס . פפהטגיחעו  יהכרךפתטגוהיו
OSID)סוננ 5סר  לפיט3ט דופס נסל5כס כמטס יין 
 סמטהר!יט כפטסיסס עליה ל% כן יסטל , סנטפל

 ספטסיס tSb3 מוכ3ט סוכר ולטי וכרס.טקרס
 ידפו "פנס כי סורס ,  לפנס ייוחסוסחורייס

 הלסיר DPD' 51!ו 45 גי , ססגטייס ירגייסה1ק דמיי
 b)bnt פסגיסס 5הי 31כל , גיחנו 5הד ופרופספייס
 נגהיפמ פענלוחמ ופסטסי חגועוהס יידר סכלהיסירס
 ר"ל , התולרת סירוס סו לחסו וימסגסיוסר

 ירמס rbt סיע) ") ג)"הס מעסיס הכמוכחסה1)דס
 גחכתי לנרו 4 כי , סיכולח לו ייהד גו'פיסעס
 פט4 וגטי . סבל מפס כי 5רס !פתטכס ל5 ,מלילוס
 פטסס הסנט lt1DD~ זספל

 סמטגי
 ושמר , וססולרס

 המגס , יחיייס ספטטיס פגין לטופן יתגט5כך
 המס bino~, ט' 1"ל כלפרס . צרע  ואהה :יפורח

 ער %פריס: רלין וסכל דם bSn וטיס %וטפלי
 :  כרפותך גללפך יסעיר ר"ל . וכו'  רמיונךומחראה
 ע) וט יזרה "ו ר") . !כו' ותחשוב הדברה-אך
  נפכו6ר לה תקמיח מנס  לסיומך , ההיאהיציה עורת אתה כי ג5מגס הופ , ט פיקפק  מסייהמס

 הם כי גויס: 5ל1 ויפפור %ס מי "טס,י מסי "מר מ6 כי רכחיג מ"י כסגת 5"ר , משיל"' % יפרס בכין , העולם ישוב בך  נווןושהיוצר 1 סססר לחסיפס  מפוך סטגיה ניקופםנחפיסי
 לו3ג'ש . מקורבים לא  האלהים  מןמרוחקים
 )כונוס ;חינן סיור  תם .  ומקרבים(ירהיקים

 סיורר . האש ותראה : יהר יפה מטייספ"ר
  בע3-סך תמצא או : בריון יקרנן לקבלמלפטלם
 , סקרכן מחוע)ות "הד וס כי . וגו' אחרתרוה

 . העחיווס 3יייכח ממרוס רום סמקריכ ע))סערות
וספק

ויח
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 שלישימאמרמפר
 סף תילדות הם כי תדע , גדולות או אמתיות חלומות או , בה רגיל היית לאאחרת

 תמות אם בעיניך יקשה ואל . הגעת אליו דבקת בו אשר הגדול והדבר ,שהקדמת
 שהניעה הנפש אבל , בלבד הנוף כלות אם כי טותך אין כי , בו דבקת אשראהרי
 מזה ונתבאר . ההיא הסדרנה מן רוחק ולא סמנה ירידה לה אין ההיא המעלהאל

 אלא אלהים מצות לדעת אפשר ואי , האלהים במצות אלא האלהים אל קורבה איןכי
 אלא חורבה ההם הדברים ובין בינינו ואין , בסברא ולא בהקשה לא נבואהסדרך
 רבים היו אבל יחידים היו לא ההם המצות לנו טמרו ואשר . הנאמנהבקבלה
 והלוים הכהנים אם כי היו לא ואפילו , הנביאים שהגיעו גדוליםוחכמים

 יהחיהקול
 נס , ויקרנן כר%יח כנמרו סר"כ"ונ כיון )וסחמ6
 הם כי תרע : ע"כ , )עמידת סרוח 3ע!)ותים

 סס0 סמעטיס טרי כ) וס blo כי י") . 1ט'תגליות
 סרומ ע) DO!(O כי זעת )כ)) וחנף , סקדמח6סר

 , תסיס )6 סיו3חה)ס
 !ו""

 דבקת בו אשר והדבר
 הנעתו סכ1וגח כמס מהסכתך טנעסיח , הגעתאג'יו
 מסמרם :סמור כי 3,ע מס ס6ומר הלענן 3גוירח)5
 ") נסניעך 161 . כס עעי) )6 ומקן יסטן )7376

 סקדס סתורייס סמעטיס ע"י הע)יוכס הסיקסמורנה
 לה אין : וכי המוח 06 כעציך יקסם )6 ,גיס
 קטטר . וכו' מטנהירידה

~lwc 
 סמוה, )6מר בו

 יעורס 3ס סו)פ ססעךר 6ין )עד קיימת :טסוס5,
 כמייס ע1י )מלסו כ6מ !06 . סכ)ס נגוף סס)עכמו
 יורים אינס ססי6 כמזרנה עמו ערס אטטומייק
 'וסי )ר' ממכיס סיחו סזעח כחמץ 'ר5ס ,)עלס
 כ' ע) כסטרי ס:ה)קו כמס b)tpv לכי מזעתתוטס
 קומר יוסי סרגי , וא' מולס 16 גכי6 מקינן'שם
 )סם סגתן עכ1"ס עוגלי סוף מניע סיכן עדר6ס

 ומ,)וח שככיס הכגס ממס  מפשירים l)'bbממטס
 טגטס ממס כי מנסס, כי מס, ,כן,מפגי תטמע5)
 6מח )3י6 ע) הפי נמורס כחוג ס) טכסו יוסירכי

 קסם כי '~ob , )ווי טוס כ)6 נניף טס ע)י1שי!מ)ע
 וצדעיו . סמ1סנח elntSnn 6מת נגיל ט) "רידףעליו
 הכסיימו סר6כ"ע גס ל"ד ס' כלקיטי סברסגטם
 ס' דבר כי )6מר כסקר מחט6ר נכיף ע) זה)כ5ר
 סקנסס ממעמיד מ"1 טס "ומר עקיכ6 ר' 5מנ0 .6תו
 מזכר 6י:ו ס" , )עכו"ם ומ,)וה כבניס וקנסממס
 :כיקי ,סיע ומור מחרס 6מח :כיקי טסי! כמי6)5
 נסטר סעדיין 5,6 . ע"כ , וכי עור כן כמניססקר
 h3'pD, רכי טנס , החי"ל כינר)ומר

 51ת ע,תס )6
 ס5) מ"ת כמדרש "OSD )מי ירידת סחה6 ,בוע)

~uptn1  נחסדאהגר
 . כח רכל היית לא : עסות וומ ;)'ן ~מס . אחיתרוח
 מז גן סיס י)" מס ס' ,ן גר6 סמו רוס גי גע,מןמרני(
 תולדות הם כי : ,גובס 15 מקוי( לוח . גרולות או :גס
 )ס(פעת מגס טס גי , (סקרגח 0קרגווח ל') . שהקרמתמה
 העתו 5(ר כדגר וט וכמ'( , ס' גג1ד 1)סר5וס טויכןר1מ
 ג) גטיוי שגוס סמ"ג) (;וין וכמו . ס' כגרד אינס1יי5

 p)u כן , סגופ!ה 1גרי5ת יסוקס יזוג כגויל גו והןוס:מ6ס
 ונס , סד )עקמי ס,((!ח תקון כג1ר6 גסס נתן0קרג,!ח
 בו אשר הגדול והרבר : שחרון ופגימותו ~elhתיקון
 יגסס "(ר כנדו) ישר ת(;') 16 ר') . הגעת ואליודבקת
 ונרפט o'tno כעור ,(מתן קיסר (ס51 , שיו וסגעחגו

 כ5'6 51תס . תמות אם בעיניך יקשה ואל :לשייח
 סטג;יס )מיחס תהו( )6 , ועד עולס ימים )שרן וווזתסיום
 : ר,ע)י1ן ג15ר ק(ודכ ;נר :ן(ו 6ג) , גמד סגוף נתתסייף
 כמו , ירידס טוס 11 )מעלס 5ין כלימו . ממנה ירידהאין
 טווחיו )מס' ומניט ;1)ס "ס"זס (5הר , ס1,5(יי0 פייסטסם
 6ין סוס )טין 35) , ,פ(1 51ת טד היקלס ימי סט יזירסוג
 מן ריחק ולא : עו)מ.ס )יתמי 5מן גבין סו5 6ג)יר'דס

 מ()יעוש '(ו7 )" הגי" גי . ההיאהמדוגה
"(1 

 יימק
 דרגו 1י(מ1ר י5ה1 (נקיקנו ט!ד ג) שפן גרוסממיוגה1
 לא : 5)סיית ~DDC מזרגת 5) סמגיט ג) וכן ,ממע51
 5דרג" כי . ומבראבהקשה

 כי , ססגר5 מן רמ,קיס סס
 מפכיי כ6')ו סנופגיי טכ) כן )וט וט ספעייס וסגפם מסגוףנמו
 : זרגס סגין מפסיס 1"1 , סרס( גס1ד (סס סמקה)סגין
 ססדכר ומקמר . קורבה ההם הרבדים ובין גינינוואין
 מקוחיו ולסגין טפילן וטת מדע מומר גהי ס1ג:י 111 מקיןגן
 נ5(ר סמדרנס גצן) ו,גיט גסיותנו גי 5ך , ,חיט גסכ5(ר
 )1)6 , דרך ומירה וגע )11 (5'ן נגויס ollc מפווריסקוהו!
 : ,הית גסס "(ר ס'ס וממרס ס1גי5'0 מן ס:5מנססקג)ס
 טויסס ט.טג1ר 'חנן 1)6 . רב.ם היו אכל יחידים היולא

 6יס מפי 5י( (נידית סקג)ס . הנביאים שהג.עו :ססנמס
 והלזיפ הכהנים אם כי היו לא ואפילו : סוגי6'סטד

וגו'

 דוריו 6ח ויסמע ס' כסוד עמו 6טר סס5'ט ט:5מין ):ו מקיטס כי , כמסוטו חיוכן ר16י 6ין , הגומרר,מ5מר
 סקר סס,כי6 1)6 , )עכ1"ס ):כ6 יסוכ , !ס' )נגילונהפכה

~CD' 
 סיס 6נ) . ושרן גטמיס o'nDID1 16הוח

 5!הוח היעכס 5דס ירקו 6ס 5ף כי , )טיוח ס6"6 3מס qb ;מסויג כוס זכר טמרע"ס האס סח;מיסזעת
 סמוטחיס כי , כמו"ס )עדוד פויס גסוס ",יו יטמעו )6 סס"' b's thf))Di יסיכ כי ו6ף !כקרן 3סמיסומוטהיס
 סער ר6ס פ' סעקיזס כע, סכהכ מס דלך ע) 15 . ע"כ , וכו' כע1מ1 סלמתי סדכר ע) 'o~plln סיסיו lbQ'5ין
 מן ):קג1י1 מקבו . וכו' מזה וגו?באר : סוס גדכר )סגי ,דיק ופיחי סר5ס1ן הכי15ר tStb . סס עיין1"ג

מוג"
 "ק ;י . וכו' בינינו ואין : עתם ועד rbn כסחו קמלה טרי ;) וט ;י , וסקנס 11 ומן כ"ג סימן יכר
 ע)יו הרמו ססההי) מס והוד , מסלונו "ח המה o;r~ln סקכ)ס כן וע) , ודור דור כב) מס"ססו3'6יס
 . הנביאים שהגיעו : סמה ;מכופר , 1;ו' ,"ג1הי:ו סנחדמס סחיגו)ה רעה 6חס ופיך כ"ג ס"ס%3רו

'ffg 
-lDD]טסיו '! מ? מ"ג[ הכוזרי 
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הכוזרי שלישימאמימפר180
 כ ממשה פסקו ולא , התורת נושאים היו אשרוהזקנים

 ידעו ולא התורה שכחו שכבר אלא שני בית אנשי ראיתי לא הכוזרי אמרנד
 עברני יבא לא מצות וכן , בתורה כתובה שמצאוה עד הסוכהמצות
 : התורה אבדן על ראיה וזה , בתורה כתוב וימצאו בהם ונאסרומואבי,

 -דעים שאנחנו , סחם יותר ויודעים חכמים היום אנחנו בז אם החבר אמרנה
 : טחשנתנו כפי כלההתורה

 : אוסר אני כן הכוזרי אמרנו
 נשחפם, איך יודעים ההיינו קרונות להקריב מצווים היום היינו אם החבר אמרנז

 נקריב ואיך , ינתח נתחים ולכסה , ונתוחו והפשמו דמו וקבול צד,ולאיזה
 בו חייבים שהכהנים ומה , עליו לומר הראוי והשיר , ונסכו ומנחתו הדם נזרוקואיך

 חמניהם הקדשים, הכהנים אוכלין ואיך , ותכונות ובנדים ומשיחה ומהרהמקדושה
 : ספורו שיארך ממח זה וזולת ,ומקומותם

 נחמדאוצר
 קנזסס ס) )סמון והסידוחס רנוי0 מוז מס מ6י .מס'
 סקג)ס גט)ט)ס 6'( אג' rnD "'5 ועד ממיס מקסט)6

 : ע'ס רגישממכס
 (6מר מס ג)פ' . ויו' שני בית אנש. ראית. לאנד

 סחרו , מסם עז eflh מכסוים סקג)ס ;סקס610
 טסיהם 0:י גיס h(tr לפירו ר5ס ()5 ג6מר1 זכריו סיפ)

 מהמד"סקג)ס
 ולא : גרס cllno ;נמו טגנו 5ן5 16)0

 טיטש גח1רס י( 06 יזט1 1)6 (גהו . הסובה טצותידעו
 סכסניס סלי . בתורה כתוב ויסצאו בהם ונאסר :סוכם
 61ין , גפירוט גקורס סג10ג וגר 6;י)1 יוטו )6וס)ו.ס

 : נהורס מט1ר;י0 סג)חי גס1יויס קג1ח0 ע)חסמכן
 )מ . וגו' ויודעים חכמים ה.ום אנחנו כן אםנה

 יתסיס טזיין סג1וח קורן טס סיום ":מ11דנרין
 גסס מסח;קיס uh ~ין , מ1(גי0 160ה11 מס )סימסורס
 : גבס הנמו גנן 10י ניח 61,(י , גן'ר1ס נס כגת1ניגר
 סגות סגי 1גג'פ הוירוס גס סגח1ג מסרופדות קוי יודעים 6ה0 (סיום "ומי ",' כן . אומי אני כןנד

 : )נמריסברס
 )דגרין ר') . סי להקריב טצוו'ם היום היים אם3ז

 מגיע קילו , נעלמך מגט , סגי נכית מתורסמסכמו
 טגכתג תכויס רק 6תו1 61ין קרנוומ )סקריג מס' כלוי)נו

 כ6ם , מ6ג1הי,ו קג)ס elc 11)הס 6,1 גיוינו ססי6 גטיג61ת
 (למוס , ס10רס מן טג1זכ מסטי יויטה h'S,t)I ינוסססי'11
 6,ט כקג)ס )הס הג'ט הו,) גרגרי ס,וגייס עגודס סורג)
 , רוו מוין 5;1 גרוס ידעו 61 טוי גיס אטי ו06 , "י(מסי

 0)6 מ6"ר גס'1'ן 1ג1 )6 חו') יגר' כ) ס)יגייןיגון6י
 6חו1 6'ן 6'י , ttsu קג)ת0 טסמגו וקמן olpn )סםסרח
 . נשחטם איך יודעים החסנו : משמס 'וזטיס סקנססמזד

 061 , ילין נמו נוגס 16 גמ1ריס סימויס "וי 05כוץג:1ת,
 מקוס ננ) 06 . צר ולאיזה : טרה גזי ;יס6 קריןהסנין
 1ינ)יס ידים קדו( . וטהרה מהרושה : גנונן 15גט1יס
h)st6טמ5 יס )'hr %גסן . וכגר.ם ומשיחה : עגויה1 ה 
 רו,ס . ותכונות : ממקד( גלי מס)ג1מ 5' טרקגרמג'ס ;11גי גגזי0 גסמ,ס 15 סמטהס טמן ;) גמ"ימס מהנגסנזו)

)ומר

אמי  קרורהקול
 נ"ט טיג6 וכמו , מסינוס "סר כמעמיס )מסוסודו י tD'D 3רכיעי ס"מר וכמו , עמסם 6מד 3ומ,סטיו
1?'Dהגדו)ס מסח 16קי ע) כטמרו ס"ס DnOa 

 : וכף מסרוס ו:גי5י0 "מרו כשר סו3י"י0 6,קכ)ח0
 עג )סמוך 6)1 סס כשי ר") . וכו' היו לאואפילו
 רק , מכרתי nhro כמדרגה סיו )" 5טי)1קנ)תס
 מסי ממורס "ח o'b~u 1וקגיס )וים גס:יסטהיו

 sp , סקכ!ס ט)ט)ח דרך ע"ס עד מס מוססטמועס
 וט' )יסוטע ומסרס מסיגי הורה קב) מסס "מרוזרך
 כי , סנדקה שסח ":סי נסס ס:' 3'ח ":סיעד

nprnטסך מגמ'ניס ס'ו )6 גבס כסריס ":טיס 
 , ההורס נוס"'ס שמרו 'רסס ont~nb . 15)63'ס
 )ס'1חס החרס מטפסי )נס ע) o'htl1 ס'1ס"ס
 סמכמס ס11ט6' ע"ג ס" קמרו כטון , קוס עםלטי
 )מעך מוסב . במשה פסקו ולא : וכו' ס1ן'ק'ס00
 )6 סג,גרוח !מדרנ1היסס סמן סמ1וח מסלו 5סרכי

 : וסירי ממטס קכ!חס ס)ט)חגפסקס
 כניס 6ס 'וזע 5י:י 6") . וכף יאיתי לאנד

 מכס 6סר טו' 3'ח teb גסכה'דיריך
 וט )כד טקדט, כמו מטס ען נקכ)ס חורההנ6
 ידעו ולא התורה שכהו שכבר מע:')ס'יעס'
 , מ15 ופסקת סקכ)ס סי1ח ע) רמס עת ומס .וט'
 . כהמ1רו0 יעטו מס סקנה הפח סמנ,ס ידה )6טקס
 1"ספ הס:' וכיוס )מ'( והמיס כשר כחוכ וטורכל
 כורת ") וכטיס סגס:יס מעט )ט) nisbnרשי
 נהולם כחוכ 11מ151 המורס זכרי % ו)העכיגהסוער
 3ס1כופ יטר") כ:' ילכו "סר מטס כיי ס' נוס"טל

 המר ocl . וגו' ישיש 51סר שניעי נמשכהי
 ו1מOD*~ 61 כ16:י מטס כסטר וקת ססו6 כיוס)י"נ(
 ~b(O'o גקס) ומהכי עמסי ינו" )" 5טר 3וכחוג
 . בתורה כתוב וימצאו בהם ונאסר : וגר Osltעז
 ומהכי עמוני "1) כי , כסגיכם ס,ס סאון גימר)6

 : ס1כס כמנוח תמ"ס שוכר כח1רס כחוכ וימ)16 הטון ימד ע:י:ס כ)) 6כ) , וגו' גו כמ"כ ו:מ)6)6תר
 ילך bS('(t )סיטר וכ"1סקי0 כנמרך ס:כ0כ מס ):ו 'p'DQ )6 כסיין . וכו' מצווים היום היינו אםנז

 nuat. : למוד עעסס ונדוף )מוז סממ(נס כי . מעט'סס וקוטג' ה),קיס0 )רוכ , גס1גןעסייח0
 איך : ")ו ווכח עי':'ס תושר4)
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 3! ! מןוככוזרי שלישימאמרפפר

 : נביא או שכהן אלא זה נדע לא הטורי אטרנדק
 האלהים שעזרם עד המזבח בנו איך שני בית אנשי ראית הלא החבר אמרנם[

 מבלי מקריבים שהיו התחשוב , החומה בנין כן. ואחר , הבית בניןעל
 : שיזדמן כפיסדר

 שכלית, שאינה מצוה והיא ניחוח ריח אשה עולה שתהיה יתכן לא הכוזרי אכרם
 מצות ידעו שכבר כ"ש , ובמצותו הבורא ברשות חלקיה כל שישלמועד

 : מזומן ומלמד מופלאה לחכמה צריכות וכלם מהסוכה, נדול שהוא ומה הכפוריםיום

 יהודהקול
 ע)1חס 3ר6סיח . וכו' המזבח בם איךנם

 ההסט ניגע נ'( )ע,ר6 הסית סיכנוקרס
 6ח וינה וגו' ו5מי1 יוריק בן יט1ע ויקס וגו'הטביעי
 הסכיעי )ה7ט "הד מיום וגו' יטר") o)b'מ"מ
 ממ"כ . יוסד )6 ה' 1סיכ) )ה' ע1)וח )הע"חההם
 מהיו שיו 'DIC ויעמת ינו' הספח 31טנה סםשמר
 1מ' ihn(ot כניה המעכס onlv ע) )נ"מוגו'
 הסכינה סהר . וגו' ה' היך) 6ח ה13ויסויסדו
 וטשי ו'( )סס כ5מ1ר השיה, הוין הסינו )הסטהיהה
 גל זוכריה )כיקה הגי 3ג3ו6ת  ומלימין שגיןיהו7י6

עדו"
 1טי1י6 ונו' יטרק) ")ס OPD מן 1ככ)י)1 31נו

 כמגהר ההומס כנין הטינו ויה"כ . ונו' ךנסגיהס
 : )כ'( המיסכסטר

 הטכ) טפין רע . שכלית שאינה מצוה יהיאכם
 נטילו 076 י1ג) ""ט ופיך ע"המורה

 ,)ך 11 כדרך יורנו מורס ג,ו)ח O':tlD )סדרוהקסהו
 )ה"נ "גי סיסי . וכו' כ"ש : 3ט)מוחגעטייהה
 הס הטסק6 סוף עי ה6)ה היגריס כ) כימהטגוח
 ")) ההנר 5מר כהקמר כטרח וכי , ה3ר ס)זנרי1
 ה,ה והמגבס נח5מר ו3טעוה , וגו' ט'1דע ומ'6מר1
 )פי להרי , המקך זה טי"מר ODD מה כי , ,ור16י
 )6מר 73עת1 ממ,,ק עו7וו ה37ריס המטךסדר
 הסטה זין t)'bh1 ההזרה 5ח סכמו טיי 3יתט"יטי

 מפיק 7נר יסמע כערס )פהע טח"יס 51יך , 'IDTו"
 מלח '1DV ט;גר ויקמר )ד 5) מ1ד יהק-)ס")הו
 טהו" ומההטי

 טקטה גהה ככל "ס ועזי . וא' נזוג
 ,ה1)151 מגיח המגר SD 'וסיף ;י 3)ע מה 3;ך7עהו
 גהורה הדק7וקיס ")ה מיודע ומי 3"מר1 7טי1מדי

 SD גורתי כן ע) . ו;1' המוכס עטות שמווהיעכס
 מעכ מעגי המ)ך )כ "ה המוטכיס כמרר לנריאיוחס
 יקטה כי הטמעני )5 6חה 05 5ך . כמטסט ;ונהו6)

 )טנ1תכעיניך
 הנירט"
 המ)ך כטמוע כי '5מר כעת ,

אמר
 גחטראוצר

 : )וט וכדחס חרה וא' מגנזים סטנ,,,ס מחח*פר
 : ממניד "1 , מוגם גגי ע) נגר גשמו המט . מכהןנח
 . המגבח בנו איר שני בית אנשי יאית הלאנמ

 61מיו 'קוק גן 'רוע מיקס ,"מר נ'געיר6
 חה)ק כיס 1וס . יעי") 6)הי מוגם 5ה 1יגו1 ונו'סכסויס
DO'~Dnס' ט1)1ח טסיו 1יט)1 ונקמר סנפה מן גכט)1 תיכף( 
 ס:ג,וף )פיט 6מד מירס ונקמר . וגו' לערג )נקרטעות
 בסיו גמקר5 מזה הנטמר . ):ס( )ה' ע1)1ח )סטרתסחו

 , גה1רס גח1ג ממוז דגר ו:מ,5ו הכגודרה גסירימסוסקיס
 מדל וגע מוס )סס בהניד "1 כמנה, גמבות 5ח'ו פ51מרגמז

 הקרגמת מגוה . האלהים שעזרם ער : 'ICD ;יוןסעג71ה
 1מ1)הין גדין 'ס1די6 וסגי ו'( )בס כמ': , נוע הגית)נ11ה
 טטס מן 1ס;)י)1 1ג11 טדי" גר נוחייה ,גיבה הניגנג51ק
 וגו' יטרק)5)ה

 וניני"
 ההומס )נוין 1;1 ו5מ"; ונו', דוה ניתר

 ;% נהר )5 1גטג1ותס ג:,,גה סוס . ג' ,ממיה גס';מג51ר
 שהיו התחשוב : סניף גגון :ומנר ;מו ((e~hf ט'פ"היה

 סיס עגווחס מטסה :;) חמט1כ כ5ס . סדר מבלימקריבים
 ססגזן השג ס"הס ;מו , נ)וכ ,וטו 1)6 )הס סמד1מס;קי

 : ט;, גג.חהחרס
 6'6 ניחוח ריח אשה עולה שתהיה .תכן לאס

 )6 והם )ס' טווח :חקייני הנהוג ע)יהסט,ט.ז
 שכלית שאינה סצוה והיא ידיטהס: סטדר מפוי גס1נןנקינו
 f~hC תוקמו מתיג טסט;) מחה הענ1זס מטת 5ין .וכו'
 סטם) מזד 5),ס כגיטו כהמרה מזן ייטוסס)6

 ושכגר"
: 

 מסו" . הכפורים יום מצות ידעושכבר
 סס1;1ח מג ק1דס

 יט יוהג'0 1גסדר , ג.1מ1 יום דנר סקיגנו" סקרינווהס
 , טפן נטוס 15הו מסיג סם;) :"'1 וט)יניס רנותטגודוה
 : סמטה)מ סטיר ט1ימ כמו , ס:;) מן ירכה רהוקיס%1רגס
 גקג)ס סידטוס 16 וג1ד5' . הסמכה מן גדול שהואוטה
 וט כ) ידט1 051 , הננ,5.ס מפי15

 טיפ)"
 מונס מעה ממס

 'והע"פ ענוות ") סנ.עו ih~o ינהיג ספי )5 וקן ,סק)ס
 1ג.5ה סרס מרוח )הס 1נ)ס 5ין ונר , 15חס ייטעומקין
 : ה' סוד ניי,טח . נפלאה לטכסה : ס' גקס) ~f)filnטמרי
 : יוס;.פ טנ1יח שיר סגיו) o(P )סרגי) . טזומןומלסד

 סכן גן ג"מרו געוינס עור הס)ינ כן וע) , 16)ס ססו;ה העמס ענין היה מכמס מהעדר )" כי )הטוב )גגו"ה הכין , טוי 3יח e)h~ מחמה מהכר ה1ייעו "סר6ח
 דוריס כידיעה cSc )גס והיה ה61י) , גס1כה יטינהס מקוח מהס נעומס 6'ך ונטלל ור דגר orסריה
 ")6 , מהס נעקמה 11 טמווה 3כ3רהו מהוריק היה עניין 5ו)ס . 11 ממנוה יוהר מ1ט)5ה )מכמהנריכיס
כהיה

 מהט)"
 1;) מב) מזעהו זה )הרהיק מ3ר ט) יגרו 513 עת עד bib1 הטח נו

 נפסק"
 ומן הנמסכה

 כמו העקמו עוין 3;ה:3 מגיזו ט)6 מטו' הו" , הכפורים יום מצות ירעו ושכבר ט6מר ומה . וסחה11
 ""; yhl , 1נ1' ;כהול הסגה הג "ה ויעסו נ'( (h:rp טנפך ממה )חע1ה חין . הסוכה נמקה זהטמנ1נ1
 מטקטק הדס )ג היה עויין 5מנס כי . מניס 3קר3 כן להרי מהס נעומס כי ס'6מר )מטקטק מקרסיונם
 הג 5ט :icrt טס 5מוו עוין ה," 1ט,ה , ההנ )ך3ן סיס ע)והס והמנה עטו "טל ה:וג1ח מנ כ'שפר
 הם,כותי
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הכוזרי שלישימאמרפפר152
 הסוכת עשות 0ממ היעלם כתורה הדקדוקיםאלה שיודע ומי החבר אמרסא

 : ומואבי עמוני יבא לאומצות
 : בתורה כתוב בוימצאו בהם( )ג"6נאמר מה כן אם הכוזרי אמרמב
 כתב אכל לנסתרות הרגיש לא המקרא שכותב הוא הברור הטעם החבר אכףמב

 מאלהים שקבל מחכמתו מיהושע העתיק ולא , הנלויותהמפורסמות
 בעבור הטילה ויום ה'פמש עמידת ויום הירדן עמידת יום זכר אבל , דברוממשה
 לא ושלמה ודוד ושמואל וגדעון ודבורה שמשון מספורי וכן , ההמץ אצלפרסומם
 שלמה מדברי זכר אבל , דבר בתורה טהמעשים להם שהיה סמה ולא מחכמתםוכר

 מאז חוץ הנפלאות חכמותיו סכל זכר ולא , הנדול ועשרו הגדולותסעודותיו
 עם חכמתו אבל , ההמון כמעמד הדבר שהיה בעבור , זונות נשים שתיםתבואנה
 המפורסם הדבר אם כי לזכור הכותב כונת היתה לא כי , זכר לא וזולתם שבאטלכת
 טנשאים היו( )ג"6 אשר המיוהדים הדברים אך , העם כל נשאוהו אשרבהמון

 נחסראהגר
 סקרג,ו0 ממאס י') . הדקרוקים אלה שיות יפסא

 : ירטום סכינים טעכ'פ מכפורים יוםועכידס
 61ס10 סטוי 1ג'1ס ט51מר . הסוכה עשות סמנותיעלם

 ונו' גה1ג 1,מ151 וגו' ,סריס וכגסוס כעס )ג) ס6ג1קלחטי
 1%ס הכטויס ידט1 )6 וגי , גקגוה יטלל) גוי י0ג51טר

 : גסירוט לתורססכתוכס
 כתוב וימיאו : גגה"ס . בהם נאמר סה כן אםכפבנ

 0016 ידט1 )6 1)מכ , סוגף מ11ח 15) .בתורה
 :הכסייס

 ססו6 יגדיר )סר.דיס סיד1ט מס ס1כחר.סטכסיס מיהו* דטהו ;הן )6 סמר . לנסתרות הרגיש לא30
 סמון, %) . הגלויות המטורסטות כתב אגל :1)חגמיס
 5:1יו ס1כהר01 6מ,ס , ר6.ס ,רייין 6י1ן nlwl~noaפטמי
 מחכמתו מיהושע העתיק ולא : סיור מכפי sib*קג4
 חימס גדנרי סטמיק גרמית סוס ht1)rS כ0ק גפי ט .ירו'

 . הירדן עמ.דת : רגו וממיס מעסיס ט;ג, סורס*תוות
 גיכו:ע וכפגר , 6מד 1ד מהמטוס ס,1רד.ס מירדן מ,פעמיו
 עמד וכירח פטמם וירוס כמעט . השמש עמירת ויום :ד'
 . ס'( )טס 3;)נ) ינוטע 0015 :מ, . הטילה טום : 1'(הס
n.Phtטמיי0 נס פירף סטמט טמירה שדס סיס סמיקה יענין 
 גס . טמנו קורס סיס 1ס נ'ג טייס מירון פידח 6)סטמט
 : סמייך מן וסמון 'וסד מקורסמים סי1 שסיס עניוייפוי
 p(o~t ס' גנ1ד tSh טכ) מלמר . וגו' שמשון מספוריוגן
 1הית,ג , בחכמה גמודי I(othSn דגריס היו י)6 יתכן )",ומ
 ממה ולא : כו4 מסמון 16) ט,הסרסמו מעטיתם יק וגר%

 מסיס 16ט' סי1 ג1ן5' גי . בתורה מהמעשיב להםושהיה
 הסיווהס מרח 11כר1 )6 וקין , ווולס מ;) ייהר סחורי*מנת

 טומ61 רגמו , סרני מדקוקין היו מזוח וגסוסוע1וה1וחס
 תמו , סחכידיס סם'ס ה;מ. מחס.ד1ח מלסריס*ה)!ו1ד
 וכו'. תבאנה מאז חוץ : וכנריי ד.כ6 גן מוט יג.פט:'

אותם
 יהורהקול

 עו)ח כן וקמרי ונו' כיס יוס וטוח כגחולהמוכוח
 "טל 11 דכה כי וגו', ס' מועני 1)כ) 1)הדטיס0מי7
 מיורט וכמו , 3ס1י1מ יטיגמס ע, סיהס מסלנעקמה
 גסכוח Sb~nt כני יסגו 6טר ונו' כה1כ וימנ16קמרו

 : ונו'למג
 כדעתן אח oipn "'ך ר") וט'. שצדע ימימא

 טנהו, %3) יכיס וט 6) וט'. הברר דפעמסנ
 כי )תגיר )13 טח )" ממקרךטכוחכ

 e"lh1 כעיניהם וחיו )סמון רא1סורסמיס היכריס05
 כמנמוח ענינ' סכה1ג מסחיר ~or סטעס ומן ,)החנס6
 טכס סיחם ושה , ככמון "othn )6 6טרומטוווח
om)h)וגו' כהא וימ161 "מרו רמו וט 61) . ממנו 
 6טר , ו"ן8 נטרסוס bDO )ד3ר מר7חס ען)הורוח
 ע) סיורה )6 , המס1טריס כב)) דרוגו כor 5מסני
 העתיק ולא : הסס וגערך ;כסה הכגר ןכרמ8,1ה

 מעניני העהיק )6 המקריז טטת3 ר") . וט'מיהושע
 הירדן עמידת : ססהיקס כגגך והביע כסההכ, רק , וממטס מעסיס טקכ) ממכמתו דכריקטע
 שמשון : ינחר מ1פפ ככרסומו מס )פקדיםריס גי , כמעטה קודמה הינחה עם רמיקס צמר .וט'

 . עזיהם המפינונו טמאן הקריס . וגדשןשבורה
 מנשאים דלו אשר המיותרים הדבריםאך
 ההגמות געויני סמ'1הדיס טסדגריס )סר סקס .וכ4
 כו0כ רקס )6 סנוט ימידי "וחס o'hsn סיו"סר

 %11 , )סמק מ0ורסמיס ופוסס ג4 ע3 מכרסר.מנך6
סיף

 )טס( וגמ'ט , )ג) מ10רסס טיס )0י מגי לגן . ההמון בהעמד הדבר שהיה : :)מכ הגמה טין נ' 6' גרטיסיוסגר
 ומלגת ט'( )טס ט,5מר . שגא מלכת עם הכמחו אבל : סמנן טוי 1"ר15 סמנן טפט 6:ר ממרפט 5ת יטר% ג)יטמרו
 גס סיט 1)6 ונו' שמס ח:מה ;) "ת טנ5 מנק ותרך 11"מר , גה.דוה )1כ1ח1 1הג, כ' )יפ !)מה ירט 5ה !1תטח6%
 , ס'( )טס מקריס 1מהגמח קדם גג. ג) מהרמת במס צמח נהרג "ומר ס;ה1נ :סרי , מגמ1ה.1 ס6י . וזולתם : רוחפוי
 גיפת :1" ,ודע וגגך . סעס ג;'ו' )תנד, וט בגרגור . העם בל נשא1הו אשר : מהגמ1ח,1 דגר סוס גנק1נ ויגר6%

 51)1 . מס ellee טוי 1סהגמיס סיי'1יס 1פכקי נה.ס געל גפכק. ססמ'ט גט) 5מר ויגר , ציידים סהימ.ס רכהמסמון
 )ג)01 והפג במס סיס 1)6 :;)ס )קמר נסס מינ.1.ס טסיו ספק Vh )סמון ,41 5,)1 ס.ה'ד.ס גונדרם :1:"1:יסהג!,'ח
 ס,נ71י0 היו 5:ר צנימם סג) )גCD9IC" 1 ט'ג5 ג;הונ תגד )5 )גן , )הגסס מיוהד ידן המדות גוויתי וכן .*עיניהם

מנרקיס
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 8פ1 םן דתכדזףי שלישי מאמרמפר
 טהנטאת הצחות והמליצות , מהם המעם אלא , ממנו אבדו כלם היחידיםאותם
 בסת , מפורסם יום הסוכה עשות יום והיה . בהמון המפורסם אלא ונחמיהעזרא טדברי כתב לא וכן , דבריהם וצחות עניניהם ליקרת ללמדם אדם לבנישערכו
 . עבות עץ ועלי תטרים ועלי הדם ועלי זית עלי נעבור דקרים ועלו העםשחרדו
 , הכובות לעשות וחרדו והחסון הארץ עם ששסעו ר"ל , כתוב וימצאו שאמרומה
 ענין להנדיל הכותב וכיון , גדולה שכן כל קלה מצוה מהם אבדה לא היחידיםאבל
 מעשת יום שהיה מפני והמואביות העמוניות שנרשו כיום כיון כאשר , ההואהיום
 שאוסת סבור ואיננו , טאד עד קשה דבר והוא בניהם אמות את העם לגרשנדול
 פרסום ועל , הזאת הסגולה זולתי לאלהיה, הזאת כעבודה תקבל עכו"ם האומותמן

 לא אל הארץ עם אל הקורא הגיע כאשר כי ר"ל , כתוב וימצאו אטר הזההמעמד
 : ההוא ביום נדולה חרדה והיתה העם חרדו ומואבי עמונייבא

 יהחיהקול
 וס ומעין . וכף ממנו אבדו שכלם )0נססי0ס
 "יך המזך )טבח כי , )"5 סימן כרכיפי דברוכיה
 טהססריס ממי )ו הסיג , וכו' המכמה סכרי6כו1
 עד וכו' 5דס תמי היהי7יס 5והס י1יעיס היוכה0
 05 גי נשר 1)6 הכמחס הגדו ה'הידיס 51גדוקמרו
 1יודמיס 6!יה0 )ריכיס הסמון 5טר סתיר1חכפרי
 כהס 1מחעסקיס "ותס וכ1חגיס הע0 רוכ"וחס
 ;המיס כסטר ככ10כ . וגו' להרים 1SP1 : וכו'כרנה
 נסס ע"מרו . וא' העמוניות שגרשו ביום :נ0'(
 : מיטרה S1D כן ויבזיקו סח1רס 05 כטמטם ניסינ"נ(
 )5מל ככ0וכ 6)'1 השוהד הקטון or3 )ה,כירהסס )" כי נ"ר סימן כחכתי כנר . כתוב וימצאואמר
bSn)tגס ההעמיס ל"ר מקרס גי )5מר 15 . סוכה")) טס המי(כר סוטנן יו טהף רק , ונו' 13 גהונ 
 7עהס סתיגח ר1כ מיד "ים כנמו )טטוח יקרסוסו5
 יטעם 5טר זה ס)5 . כביהד הסנור ר,כ0וג )טוןע)

 הסומל מ)5 כקמרו י"פ פ' 3ר5ט1ן המורה בוגכי1ח
 וכר)כ"ג , ססוקיס סגי טס )ו ;הערכו כי ,)"הד
 ה' פרק 1ס1ף כ' פרק סוף מ)ממ1היו מסטרגרכיפי
 כי1)5 הר"יחיך וכנר , וחנממני 5טך יסוג כי"נטת כי 0' "71ך יסעיה1 שמר )זוד כיחסו סעמי0נכס)

 : טקדOD) 0כו
שיחביא

אמר
 בהמדאוצר

 גיייפ 61,ן ממנו ;סגדו לגן , גטנורס "101מט5'0
 : גקה)0 ט;5מר המטע וט . מהם המעם אלא :ממ;ו,1היו
 וכן . וגו' אדם לנני שערבו מהנשאה הצחותוהמל.צות
 ,חות מזילות נו סיט הקריס נרוה ט,5מר מסז' סטרסטתיק1
 ססיריס סיר 6ס יסרק) ממי ;ה)ק1 מין.ס 1גקפ'ג .מ;ג51ס
 סמטון י' גסס נת1ס:ח8 וקמרו . סיייס 5ת מטמ6יןוקמה
 5)" :5י:1 מטי סייס 6ח מטמן 5י,1קי)ftVw~ 0 גו1מ כשמר מ"מ סיייס 05 מטמן הטיייססטיר

 טל מהגמהו
 ג0כ סעומ5ס 6נ1ת מסז' ו' סרגה גט'ט tlol('e .")מס
 6ג1 , הגמת דגיי 5)6 5י;ן ";ימס קסטת ונס ססיריסטטיר
 ומטמפ . דידינו דמסוס כת'ק וסיירו סידים, 06 דמטמ6יןטסק
 וכדגה . סק1זט גר1מ 6י;ס סיד'ס 6ת סמעמ6.ן י"ע'פדס')
 הגחות . העם שחדדו בטה : ;"מי n~lro גרזה מכניככ)
 פ,ופ ק'1ס ט) והררי ס' גמ"ח ,ינקו געו 11too 1,5מספר
 הארץ ,QV ששמעו ר"ל כחוב וימצאו שאטר ומה :ס1גס
 וט סיס )6 ")מס , 1ספ'ס הגה;'ס ג);' זה ;6מר )6 .1ג1'
 )6 ס"ס מהורס דגרי סטומט.ס סמן ועמי רק 6ן ,מ,'6ס
 הכותב וכיון : 5ויג'סס גערן טגדיס גס'1הס מוס'דט1

 )כסל ;הגוין ;המיס 1DQ כגותג . ההוא ה.ום עניןלהגדש
 לגרש : 1)1)ג נוגס גמחת )סחטכק גוץ מסמוןמססת7)וס

apnגסו 6יך כטס מוזקף סטר . בנ'הס אטוה אח; 
 , 15הן גיתו וטג'1 )פיכס 6מסו0 כסיג ;"יסס ע)יחמ'סס
 1ס11)ד ;סיס ג) )ס11י6 )6)הי,1 גזית ;;דח וסחט1גמ4ס
 גינרך גן 1'5מר1 נדו) קו) ס"ה) י) ויטפ וממל ,בסס
 . וע' מאר עד nep דבר והוא : י'( )ט,ר5 )עסתשעו
 ניירט שין חוס "'ן מהגר ס) מ6ז 5,' חמס ממסרס6מר

 קמ1ו'ת 1)6 טמורי גיטרה) ר11הת סקנס hht , ס' גקס) ומעגי טמני יג6 )5 גחורס נהוג שמץ נמס כוגריוחיטיס
 ;למס גן יגס ורמגטס , פיס סמקן דור נגד 1מ1רטס סמו6גיס רות ו"5 נוט, וסרי , הטל) נס' וגוויל מפגית 1)5מועגי

 . ג'רו:),ס מתגיס ו,רט1 סו" נסיהסטמ1נ'ת
 וכ)"

 גה1ג ו,מ,5 ס"ס ג15;י מטס גמר ;קי5 כס61 גיוס 6מר ג;"מיס הנהוג
 , מיסרך) סרג ג) ויגדירו סת1רס 6ת גטתטס חסי ונו' ג)מס טר6) גוי 6ה קיפו )5 גי וגו' ומעגי טמ1מ יג61 )6 6סרגו

 4 טסית סטמlwn .;1(ot וספן למכפר 1גמ1 , )סס גקסי יג15 ט)5 ימ61נ Vnun טסיו ih1$')t כגריס ופייסדסייו1
 ינפ 0),) טוין מסטר ,ס תמר , 61ת ט) מוס )י וגרס כממיס 6מר וט,1 , )חון נעיו ;) 5ת סס:)יגו e't)h גגי0וטגס
 5סרודי1ת )טיס ס,סודיס סוס.גו 1נ1' הסס גימ.ס גס (1Dh 1טוג , ונו' מסי )י וגרס ג'ל 61ומר ים 0קן שין גיטין)טרש
 051 )גנ,סס גו01יגס 0ה:ו 5ם (h(rh, ott('eP 51מרטס 6ו:,ס aon ו6גכ ו6ק))ס onp 61י'ג ושמר , מו6ג,ו0טמ1וי1ח
 וסוס . סווריות היטיס ~thfvn 1015 נס יר 1נ1' 'סר5) מגן onsn מע6 6)ס ט) כ)61 יגס )גויגס מג,ותיססש(15

 ".פ ממש ס,1)ד וגוו גמום נגריס ד1)ד דקיי') ;תגיירו ס)6 שריוח נטיס סוטתו מטוי 510 גסס סיס וכטל סמף גימס מג1~
 זג! , וגו' גון 06 ימיי גי 5ומ01 גסגט גסס תחמון )6 מזגתיג ויגיף . ס'מ 1גוףדוסע , ג'ג גיגמ1ח וכויר דגר )טוסגוו
 ימת קרען תסיס ג' רקבון סיגף 4 ויקוו ונו' )6ש 0ס")ם גי פרגפיג יורם ו)רנע , טלטלן גר' *מוח ס6י חיגותיקיז
סמר,!ס מעסי וס4יס Shltt oll~iol כטס ;גז4 ,6 )6מי מסייס 5)י עטו 6)ס וגג)1ת )ט'( געורת אמר וגן . סס יין וע'*
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הברזרי שלישימאמרמתר134
 : אטתתה על המורה הקנלה טאיכות טעם" לי שתביא אני ווצה המזרי אמרמד
 מהזקנים שנה, ארבעים שני בית אנשי עם התמידה הנבואה כי ההבר אטדמה

 נסתלקה הנקנית שהנבואה , ראשון בבית שהיתה השכינה בכההנעזרים
 כמו , גדול כח ובעבור מופלא בעת אלא לה מקוים היו ולא , השבינהבהסתלק
 מעון בעצמם הם אשר , להם והדוסים ואליהו מקוים שאנחנו והמשיה ומשהאברהם
 "לעם ונשאר . הנבואה מדרגת הנמצאים יקנו זבהטצאם ,לשכינה

 בשובם להם( )ג""
 אל מעט()"ג")

 נהמראוצר
 למוני כיגעי קרוי 1nro תומי נה1כנוה,?:ס5ו,וה
 1,גויסס, )הס מנווהייס 15:1 גי וכקמורי המכי3מו"גי
 )110'6 מס' גרית 1;רת1 ;ונס וגש תיגס הייו ו:וע)

 , )הס ?וקד נויה: סטסבר'ס
 1ה1"

 גכ1ף סנגר ע,מ1 הטין
 ס"ת מהודה :ת): להגי ר"ל 1מ? .נממ,ס

 נמקר"
6( 

'ג"
 ס;11רי קו:ייח )'סג י: fe~hc סיות וטס 1מ1"גי. טמ1;.
 טמוני יג" )" ;הונ 1ומ61 כן"מר נמס ו: :שויגס'מן
 מוס ייטו :)5 ס"ין כמי נוני יק :"מר )" :וט וגו'ומסג'
 1)"עז)ין

 קס)ס מקיג 1המו"גיס סטמ1ויס הנוים :נוינו
 )ו ג;מדס 1וס , כ' נהקי מקוס :עי,ווי )עוג.: ::ה:1טן

 מקה) ע1גיס 6ת )?גוי) עמו סבן עמ' ;) :::;ימו);הדי:
 :)6 ס0 ממגר זניי ע:'1 "ג) , ס;1ז: ממ"י ו)??)י:1ס'

~lrpr)
 : 11'ע,( ,

 )י ישרט . הקבלה מאיכות מעם לי שיצביאובד
 , )ס:ת)ט) התהי)ס עת מ"י,ס ס;נ!:ט1.ן

 טחהיס )ס סיהמ)ס סיהס 1מ5ין , :וי מגיה "1 ר"ט1ן מניח05
 הטורה : סדורות 10ף טד ")'גס הגיטי ,גירד , ,5מןגמק1ס
 : octn וטד מההקהל )מן; מ;01 'כ5 :)5 . אמחחהעל
 כקג"ב כסתחנה סגה טס וגו'. התמ.דה הנבואה כי3(ה

 מלס גי חוע "ג) , סו, מגית יק ".1ס:",)11
 מחמות o((O~l  יייי  :לדיין שוי , נזיה ,ויו 5ין1)מע,ס
 : 3מ5מי מוס ),ט גסימן מ,גי . שנה ארבעים :גסס

 רונסון גגי ,ג61הט כגר קוו טווך( ):סו" 1מ)5גיוגריס מגי טסם סהוקניס י') . השכינה בכח הנעור.םטהזקנ.ם
 הרגם "סי1 מ1151 ג6סר , נ)1הס עם מכס 1קה)קס )5וטדי.ן
 ניג'ס גמ'ס , סרקתן כג'ה :יקו מ6והס שני מגיתגחה)ה

 מגיח "ח ר"1 5"ר ס1קויס כלגוה ורקעי וס)ויסמהכ?ו'ס
 . נ'( )טורק נוו) גק1) ג1ג'ס גט':'סס כג'ה זה גיסיוסר":1ן
 טניס "רנעיס סו כגונחם ,מרן ,ג'ונ'ס ס:)בס :5)1וישן
 שסר 5רגקיס נט;ת גי סר5ג'1 קג)ה גשר וגמש , :וילג'ת
hY9טמ)"גי ס:1גריס ג"יטח )ו1ה 1מ)"גי וגריס והני הסור 
 סטכן סייסי ס:טע ס.6 . הנקנ.ת שהנבואה : hYU)6יו1
 , סג1וחן גידר ':ר5) ג) 1נקג1ן :מנגהי נמק1ס סקיי:נג'ת
 הוגו5ס :hon יהין )6 כי , ננ1"הכ ה:גי6.ס כ) ק:וסמ:ס
 ס)6 סר5ס1ן מנית וגזמן , י:ר5) ג"ין )" 5ס ),ני5מנטת
 שגיוס נסיהן קיימים 1יגר1גיס ס5ר1ן סיס גסס )סםהכי

 בהסתלק : "ן כימן ג' גמ"מר 1: נוגר ונגר ,ג':י5)
 טוי נגיה הים )6 וסוג גי1רגו1 ר":1ן גנית .השכינה
ctonsנותסס טס ט,ס5רו ס:רידיס מלגד ;1)1 הב)) ט) פיוח, 
 1סי6 . מופלא כעת אלא לה מקויפ ה.ו ולא : :tlrh1פ3.ה
 מטיחוגני5ח

 טחו"
 . גדול כח ובעכור : :)ימס נסן:

 יהודהקול
 6יטח וכו'. מאיכות מעט לי שהביאסד

 כמו , הסת)ט)ס סופן הו6הקכ)ה
 : הומשח נהט1כססיחג6ר

 החכ6ל ככר וכו'. התמידה הנבואה כיכמה
 הנגורס 5סר זה הו6 המנוקט המין 6מר געינו ,6"ר כמסוו מכמס וט 1כ' . )"ט סימן )מעה,ה

 )מס OPD ג;וחן hlot , דם" נוסנן 'ממס 16 .וגו'
 )מפעימו 63 1עהה , סקכ)ה 6מחמ ,מע)הסהונמ
 בכת הנעזרים מהזקנים : י,גיר 5סר 5)1כדגרי1

 סני הס . 1כ1' הנקנית שהנבואה וכו'השכינה
 נכוייס ה6הך , '"ן ס" כסי ,כרחי 6סר ה;כ51סמיו'

 הומשח הטגינס גכמ הע1,ריס סני כיה 3,ק:,נמסכה
rhnוגיס מהיו נקוית וכסס יסרני , ר5ט1ן כגיח, 
 מסק גר' והיק , כי;יהס הסגיגס h~no געתמיס
ol~Tnמהנקנים 1מ"ס . סר5סונה מן ינהר מעלס 
 גי סיעורו 1יסיס . הוג51ה גי למרו עס נקטר ,וכו'

 ככיח טהיהס הטכ,נה גכמ הנעורים מכוק;יססנג51ה
 ועורל וכריס הני הס וס,קויס , 1ג1' סממייהרונסון
Josir~

~'1rte 
 הורס . מוקרא בעת אלא : נסמוך

 מס וסול , סוג1"ס הנעה 5! מ513 )ומן ים כיכ,ס
 וכונס על מ' סרק ר6ס גט)יסי o~lno איומרמו
Shprnt1 )מקור טוריך מס מכן) , וו"! כמרכוס'SD 
 כמקום וקסרס וכיוס וכהדס כטסה המרככה הטנחקמרו
 6ץ ך3ר טהור יהסכ ון6 עדין )1 )כקט סנריך מסט,ה
 ,דיקיס קי . וט' גדול בה ובעבור : ע"כ , )1טנין

 ,רוגמם , ית' ,טגינחו כמרככה הן סן כטהגמ1ריט
 ס"ס טמן ע)יו הוסף סטכיגה ככוך סהיס סקויטקרון
 כע) מדכרי ידעה וכמר , י"ר סי' כסני סגתכנוסמו

 וס,1מוס ה5ר1ן מגד כי נ"6( ט' נ' למנמרסעקריס
 ס5)סי סרנה מחהסך היס ע)יו סורס מגיוסססיחס
 סגכו6ץ מרוה סורס וסיס המחה"ך ססמט ניווןכדמות
 , סג6רין מס כימינן מס מכנס כו סהמו6 ס6יסען
 כ)ומיס סגה1גיס סחורם דעות גו טימ151 הקיטוסוף
 מסייס קוהו 6טס כי , סמס יעויין 1ט' nrhJהכריה
 למלו והנה . ג' סי' כרכיעי ,כרו 1ינ6 )נ1נהנומ6ז
 מעין הו6 , לשחינה טעון געצמם הםאשר

למרו
 טכ1דס סור )11 וקין גאות ט6,חנו סוס גזמן onlp "Ph מנד ע)יסס סרס יכג.וס :ח:6 גו"יס :י?.1 מ1;)".ס ,דיקיסיטמיו
 הנמצאים יקנו ובהמצאם : סגית גזמן נאי סס 1(tS'h יטרף) ג)) כזנן 1::ו)יס , מרגנה . לשכ.נה מעון : כוגהריגיה

 מן מקוו )1ג1"ק0 טגייוס)יס ס,גי5יס ג) וגו ס"1 גיו1:)'ס ס;ו1ס גג.ת ס:ג',ס סיח: ::5:ר נמו י') . הנבואהטדרגת
 . וכו' לעם ונשאר : טסיו מטוגן סטסע מן וג61חס כמאח ממדרגת (oun :סס וגי6יס :5י ,ק11 :ן , יגיח ס"1;ןסססט

6מנס

tfaגיס ;,יעי נ.ד? :ו, נ: מגש o~cn יי" ," ניסיי t)wg 
 "ש ישי יי ;עיי כניתקי ייי! יייי;' "ה; שיי יי "מ '
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 186 סחהטדי שלישימאטרמפר

 החכמים המון היה שנה הארבעים ואחר . וזולתם ועזרא וזכריה חני הביתאל
 סמכו זרובבל עם שעלו והם , סרוב יספרו ולא , הגדולה כנפת אנשיאנקראים
 ואחריהם . הנדולה כנסת לאנשי ממרוה ונביאים אמרו כאשר , הנביאים אלקבלתם
 אנטיננוס ואחריו . וחברים מתלמידים בסייעתו שהיו ומי נדול כהן הצדיק שמעוןדור

 ההורהקול
 וגיגיהס ס!דיקיס הס ההכתה סג1ט5' ע"נ סימןקמלו
 הכחס כ)) ~or המקוס מן ה1ג5 ותהה . הכנדכס5
 , 3יפר5) הסכי:ס b5no נומן נכיף סט פיהיה 'סג'
 ג5הך יחכ1 ו,ה , מהט העררה 3,מן נ"נ גכי5מפ
 הנתנפח הטכסה מכח וע,ר כהיתו שחי . ";יסמס'
 י,ס;י , כהוה גמ51ח טחי היחו עם מ15ניביו
גהמנ"

 'Ob לכמו )5)ה'ו סו" קיט חמ'ס נסק 5'ס
 והתימרותו יגבהו מטרת ר.מזג 'מסר 5! ר3סהסטינה
 דהר יטו) )5 , הטע) )ימות ומבהיו סכי3הוו5ח
 טרק וט SD סמורה ך3ר 5טר הפ31 הך3ר מ;)5מן
 התפייס כ5)היס היטו עד תהמה סוחר , תהמ;')ש

 עקה 5טר ומסה כ135ת גסס והה5מדוהסגהטגחס
 התתכון7 ה:הגח נטרק SSb ollnoוכרס

 הו"
 טרק

 העם )פגי (DD1 ה' כ5ר1ן ויהיה ,סכינה משןהיוחו עי IDSD3 כוס 5י" יתענה 15 כי , מהס)יט'נ""
 להם ונשאר : הג3ו5ה מ7רגח הומ,"יס יצוומכחו
 סג,כליס היתגיס 5!ה המס חי 3"ר .וכו'

~SDD) obli)onנ' )3ית סנה לרכשם עד כרס התהדס" . 
 3וה )נו )ה1ר1ח , מבכי וכלון )הממיטו סב)וטוס
 לכן , b~ru הו6 מעכי ה15תר כרעת ס31רהיוחו
 למנינה p"bקמרו

 "ומר קרמה גן סמלון ל3' תני"
 5"ל . סמו DbSn 5ומריס ומבמיס , ע,ר5 ,המבכי
 , עורף וט תככי ד5מר כמקן מסחגר6 ינמק גרגממן
 , or h~rD מיטרק) ;כרצח :טיס מסך'ס ומקן ,תיסר") ;עסתם 1ח1ע3ה 'הסה 3ג7ה זמ)5כ' כ:513ח'הדכח'כ
 גס' פעליי  לפירן 1'"מר 'מ'") כן סכג'ס י,עןדכח'כ
 ס)5 )ומר עוד קטטר . ע"כ , נכריה  נטיסוגיטך
 והניח התמ)ק,ח כסלע עקמו הכזים )צחי )ה,כירורקס
 וסכן , ווכחו "1 ע,ר5 מ)"כ' יהיר , נכוריו ע)סד3ו'
 שנה הארבעים ואחר : מיסורו יטה סתיקחוהיהה

W'R
 נהמךאהגר

 ~(ohu (נס )5 גוס גמזו ),ויק 1;1 :)6 סני גמתלמוס
 : %llC: מנית t((ohl נגל (קג)ו 6פ מזגו קו6) %)6)

 יודק גן יט1פ גרסן מרדני 1ור1גג) והמיס נמו .וזולתם
 . שנח ארבעים ואחר : גע,ס רמס גגו' מכפר רע)'סטייס
 , מיקר") )נמרי הונדס ו1סח)קס ה"מי1ויס הוגי6יטטמא
 החכמים המון היה : 7ס)הררין גפ,ק תו') גן גסוגמדן
 קבלתם מסכו : הוו;ריס מהנגי6'ס ההורה ס;ג,1 וסם .וכו'
 מה"גמיס גן גט (קנך סיורר pl~c עס . הנביאיםאל

 מ,') הרינו )5 ע;'1 , מפס עד הקנזס 1ו(ת):)סט,:ו,הס
 טד המקלאס "והן )וגור סקג)ס קדר גמ(ג1ן "ג,מגירקי
 : הקג,ס )סס ימסו ג'מוס וגירס טהר מהר ,תלה

 סגיכם גוסה מסיירי פסיס . הלריק שמעון רותואחריהם
 גזמן המפרכס טנמ!ק1 ורע ""וימס. הגס ימיםוס"יין
 י1מכין ספר ונע) קג!הו גהר סר"נ'ד סנה . ס71יק(מטן
 סמטון תטוח נר"( 6ג,ה פוק' ג"'י1( וה"ניג,6, , ס'סזף

 ש סתיו וט PIC'l , )ג'( פ,ר6 גס' הוגר גי'! גפן'סו,יק גנ 'נוע גן עו61 ה51 סןז'ק :טמפון כלגריס גורסס)ריק
 , 6מי ניול גו)ס הג7ו)ס ;,;ת 6ו(י סי1 וט וא' .ט1ר6
 גנממיס סערי , טת'וי דור 6ג) )י(1ע טוי זור סיס )5ס,זיק 11vncc קמיו "הריס 6נ) . מכסס ימיס ס"י,ן סדיק1סמטון
 6)י(יג, 6ח הויי ויויקים י1יקיס 6ח הקין ויחוט (1Dh)י'ג(
 ומויו , הון "ת סויד (ידוע )סס ומקוג) . ס'ג , 'יוע"ח סומי 11,1הן יצחן 6ח הלין ויוידע יוידפ 6ח סיידו6)יסי3
 טרמו יתקין ספר (גע! וממח . ס,י'ק (מ111 "תסעיד
 הדיק, טמפון () "ג'ו ה,ס יד1פ גן (מפו ק') גוףכתג
 סיו יס1(.ן סתת 6מי , וי,) במג ס' וגדף . ק)'מ נדףוכ'ג
 למתמן סכהיגס טסגיפס ער נרוליס כמגיס מע עגיגני
 1גד1ר ג,מן סנדו)ס לסח 16(י היו )" 1)פ'1 . ע'ג ,הדיק

 מטס )6 מהמגר ו16)' . יריות (מוס כמו ,ממו וק6הי
 ג,ה "'ן ;' וט)ג6ר

 סטייק סמפון רק וגר 1)6 , ,פקת"
 : oitvae קומת )"נ(י ו6מוונס ממטוס )מכמ' ר"ס1נסקג)ס

יוסף

 תורס, מטס סנר ו3הקדמח ד' טרק ורעים ו3הקדמח המסנט 3טירוס "וןוהיו ע) דגר והרת3"ס ."כוח כמטות ערכם "ח ערך 5סר ומס ק3)ח:ו, כהמסך יונ5ס ניופה ט)ט!ח ר5ס . ומ' החכמים המוןהיה
 ט הניס 5סר דרכו טי ען. סקכ!ה  סדר המטיך הריש נס , קנוחו כמסר סדרו סי עי וכרס הקויוסר6כ"ר
 דת* ואחריהם : ה1ע!ח כ,כירהס ר5יחי )5 מה גרכריס מתמ!פיס העחס ועט , ~ות )פירוסנר.קרמחו
  מוש ופך  פספלתו פיי לליס תיו 4טר ילפימ  טל כחות גטכע הקכ)ק מסך ונ1ט5 סכך . וכו' הצדיקשמעון
 , ה)) עי ה71יק מטמשן 17ר1ה טגעה העזה מסם , טפן Oit~r הקדמת סוף , הכמס"ס כמ"ט , נמרסנו 1157)6
 הטי13חס טפס ע) 15 כ,תיהס ס5ירעו ת15)'עוח ע! תפורסמש היותר זו)הי ההם הדורות מב! כ5ן סכר1)6
 6טל המט1רסמיס המכעיס ,כר כן קמרי . t(nlhbo, )ככד 5' טרק 5ג1ח כמטנח המ1,גר,ס והם )וכנני
 הר5ס1וס סמ13רה ומן . הכורות ג5רגע מדרס 1הרמ3"ס , הקוום רבינו ער למריו 5ו הניח כמרכןסיו
 יום! ור' גת)י5) ורסן 'הוטע ור' גךו) כהן 6!יטע כן  יסמפט) ורן יליפור ורלי  ולטי כן תמגן רכן מנסזכר
 . עקיג5 1ר' סרטון ר3י וכר הסמה ומן . הרמכ"ס נ7נרי ה11כר1 )5 5)ה טמק)ה 5!5 , ערך 3ן שעורור'
 3ן הזינך ר' וכר 5!ו 1עס ן  עצי גן סמע1ן ור' 'וסי ור' 'הפס 1ר' מצר רג' ס"1 כימן וכר הס)יטיתומן

 ורש גחן רני 51ה1 שקלוט W'jg זער הרכיעיה ומן . הרמג"ס 5)) ר5פונס 3מ3ורה )וגר הייה' פספרדתן
ינוטע
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והכוזרי שלישימאמרםפר138
 נקראו ובהם , לכופרים שורש שהיו וביתום צדוק ומתלמידיו , מפורסם סוכואיש

 , וחבריהם יוחנן בן ויוסף שבכהונה חסיד יועזר בן יוסף ואחריו . והביתוסיםהצדוקים
 מפני , לאכול אשכול אין שנאסר האשכולות בטלו יועזר בן יוסף משמת אמרוובו

שלא
 יהודהקול נחמדאוצר

 3מטרס )הרמלס נכריס היוחם עט , קרמם 3ןיסוטע )יקע( דמגיגס גמסוס . שבבהונה חפיר יועזר בןיוסף
 olnrnn המון מיה מנס ס"ר3עיס וקמר63תרו סשפ יוהון כן יוסי OD סגות גריס הו,כד וטור נןייגס. אח כ) כי 'נעם )גרסך ודעת . וסריסיתכניח ,קוים מררם מטטמחcnlo1; 1 היה סנכסו,ס מפיז 'ושור גןיוסף

 סתעק יזר ו5מריהס וכו' הניולה כגסת 6נפ,הנקכ",ס : 5מי( 1כג) , יומון גן והסף 'וטוי ק הסף טס ,פ5וט,ג,1ס
 הים סנה ס6רכעיס ט6מר כו ;זון )6 , 1כ1' 7,0,קטפני

 ה5רגעיס מסוף מ5ד הכמק הקייק טמע1ן 6ור ורם 6)ו ט) סק'עחס 1ס5חר סגדו)ה כנסח "גטי~ט'מ
 בלהקת 3כ) תעולי סיה הגדולה גגסח "נסי עיקר כי מי כ) מעיני )עלתה )6 מהרי , הכיח )כניןסנה
 )הרמ3"ס המכרות ההקומומ גסתי )ת31 וכרונס ועלס מט1רפ 3גהוכ כממוח נקג1 5סר והם , סגי3יח

 חט!וס ען המה Sblat כנ' רפטי "הריס מבמיס )הס סגהחכלו ופתר וטס , )הריחף 35וח נה)ח!3הקימח
 ממעת החק כמפתר o~sc הקמרון היזמו עז 6מריסס 'מיס הפריך 5סר השיק סממן 1מכ))ס 6יטא"כ
 מלמרס ~pno(o י1כ) )5 גס . הגנונה כנסת מסירי היהסנךיק

'ff, 
 מזקית 5!גסניר1ס כיתי כי )ו נ6 טרק

 )פני מוזה זה ס) י'1קנו 7ת1ח נ"תרו י1 )הטהה11ח ממרככתו התלך ירו נו כצנעו 5סר or שיקפרס
 ונס" , מ)המהילכיח

 כמו , הכיח )דנין סגה )"רכעיס סביב ,ה והיה , oSh'(t גיח "ח הסגו )כזחי טפו
 ס5הר וגו' ההגמיס המון היה סנה ה5רכעיס וצהר קמלו כונת ויקי 5)5 . קג,חו כסטר הר5כ"דסוגר

 51הריהס "מרו כוגח וכן , כטמור ,כן קולס ההנה טככר הגיצה גסה h(r~ נמסנו עטיין הנכי6יסהסח)קוה
 המכורם 6) כהחכרו כעת )ימים נעיר )היותו 15 ימיו )צורך 5מריהס טגם5ר , וטף השיק ממעוןדור

 הנוכרים גדכריו המגר כי כינה מצמרי )"ו נס' טכחכ ע,ריה תוהר"ר מרע1מח כתנה וככן . הו,כרחהק17סה
 "הרי המצו הנדו)ס ננסח "נסי כי שמרו הכיח, )חה)ה טוה ה5רגעיס מסוף הנייק פמע1ן ת6ןסרמיק

 עג כה"ק 013 המזר נתסס טס 7עחו )סי וכו', ההיק הכנסיה צהרי היה השיק סמעון ולי טוהס6רכע'ס
 . הנשרת כשנחו "מ1ניס טמרו )ג)ח' חנון ן' 3תעהיק ההסד מוס הטי) "וח1 הוי) קמען . ח,",קג)מ
 כמנוכס היום oph נ"1 סימן נטני 53מרו גמההרח מ161 מלסר o(r המהחיק כנני ה"ה הממז 6)וג5

 היגס 6חס )6תר 37ל "סר "הפת קרדום) ,' )ו)6 נ0~)מו מ75 קטה היה הרשן סיה 6סר , 1ג1'73ו)ס
 ה7נריס )נו הסגיר ס)6 כהעחקחו ינגר 3טטתיו כי שמרו הח)~נה*ע)יו ~הפוג , וכו' ימרגועגהסקס
 )קנ8 ו3ל זך כי גוע המהכר הטי יה1יה ר' ס) היטר ו)סגעו )כריס Q11D'OS כקטר )הטמע טיוכ)63וטן
 סמהיס הנגריס הר5יחיך סנגר מס תרכז כי , הנסר )מעתיק oih 6( tnhSn מ;) הסיסת וקוקס .וט'

 ר.מקותות מן זה 5ין ה)6 כשרגו, 6סר הדרך ע) כטיוחיו החגר מטobr "( 6 3ג) כ' )טוינו3נהיוחן
 מסגנח ווכחי 5חי ציננו  המסד נו גח)ס 6טר הה51 והמקוט )תעהיק'ס, מסגם כהס יקרה "סרסקסים
 המועתק טגע סייג כי הע5 5טר עון )ו "ין הנגריס עומק וע) . מו1מה כמקוס תהוגה כחגו 5טרסס1טריס
 , המועתק מסנגון סור )כצחי גהעמקהו רום נקמן סמעחיק 1היוח מ5י SD קצר ג)טון הענינים כו כ5ו6סר
 כ' כן נכ עקה טפס 3טחימהני סוגרנו וגתו כ' 5י31 ככירוט הר5כ"ע ככנר 0העהקה מנע ה61 נסופסף
 oto הסכר ptnDt חגון ו' 'הווהא"ר

"10 
 ה)כנ1ח הוגה גע) פהעחיק השכן המעחיק

 זהו"
 המ1ע7יס 1המוסיסיס הסוטרים טש1הו מה עין !ו )הטונ וקין , ימטי" 1!6 המ1עחק כוח ") מקצעמצד ג!סוי גה

spipi(ח)מיייו עם מהיה מעטה ע) . מפורסם סוכו איש אנטיגנוס : כקדסיס וטנס מוס ונהגי 
 ויהי וגו' גע3ייס ההיו 5! 16תר היה ה61 גחן דרכי ג35וח . וגו' וגיוזום צדוק וסוזלמיריו :פיוכיר
bllDח!מ,דיס טוניס היו ג7נריוטויס מהי ח!מיייס סני )י כי1 סוכו 5יט 6נטינגוס . ,כ6 !עתיד כט1) סגר:ס סיהיה כדי עריכי סמים( וח,תי7יס to~lein) , 6 סי1ס ;, ת)5;ה טען טיעמת 6טסר , כך~מר לכוהיי ר5ו מה ולתרו "הריהס וזקדקו עמדו(ערגיח שרו 'עוף 1 , h)h טיס 5נוהיוו י1דעיט היו 6י!ו 
 נ17קיס , סר)וח סחי Don ונטרנו החורה מן ופירטו עמדו , כך 5ותריס היו )6 המהים וחהייח ה63עורס

 כערך ערכו 5ח העריך מערוך וכעג . ע"ג , ייחוס סוס ע) 1כיחוסיס ,רוק טוס ען פיקיס ,%יחוסיס
 טלק סועה כמסגת . ,ט' יוסי משמת אמה ובו : סגוכרח כקכ)תו הרפטך וכרו וסעפה ,התרסין
 , ה5ס;ו;1ח כעצו 'ריט)יס 5.ט ירויה 3ן ויוסי גריו6 6יס 'ועזר כן 'וס' תקתח חגן מ"1-( )דף3"ר6
 התיוס Dn(S 6דס ע) גווי 5סגו)וח 0רמג"ס טס וכחל . לטי nab כגורס )6ט) פגי 6יןפנ6מר
 blnD פרס S3h fsn1 . ע"כ , ט טהכ) 6יט nh(P~l ט6תרו מה והול , מיגיהס )פי והמכמומסמש)וח
 , מכיני )תסס כגהינחן 37ריס "ומריס היו כנס 'סר") 3מכמי תח)וקח היה )6 ימיהם עד , 3ר.ספהכ)
 טפש ריטון מהפקח היה וה61 , 3מניגה כד6מרינן פ% כיוס סקרגנוח גסמיכח מגמלקו הר"טוניסוהט

 . לי , חים ניגריתיפרט
~1Db 

 ירש של.א uDn 63מרו (qgg, gDD הרמיקס פפירוס נפם המט
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