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נ-  . 
י  שלש הנזכר'( החיצוג' הטפר חבורו.של זמו על שנאמרו השונות, הסברותמן

 ו(; פרם מלך אוכנס ארתחששתא בוטן הספור שנכתב האחת: להאסר. שראויותהן
 '(. בר-בובבא של מומני שהוא. והשלישית: - החשמנאש כוורות שנתחברהשנית:
 שייר של הנכנר מספיו לנגמא שונים. יטאבפיס נמנו טסינו על שנאמין הטאטויםי(

folg.167 111 .ע, etc. Yolkes, ,"4. desi לתיגומו ין1,4 של הקציה בהקימהו עור וע, ם, .ומי 
 וי.נס ,.,dee ,Apokrypben .ן, .ש .Kautz~ch von hg .1 לל19 .ע 148 נספרהאשננ,'

"."87 COI, 11יו Encyelop. .7)ז. 
 המטפי לפני הרגיעית המאח גאטצע סלך;(

 שנקיא נש'א טנאנו וג'מ') הנהוג.
 י.א, ספי גקדטוניות. DID1elll העיה( 170 צר שם שייר )י שבספרנו הבא בשרהוליפ'רניס

 יספי א'ד
 נגנם ""4ץ"ן7( אחרת נוסהא )לפי בע"ס 1DPl בא.י אונוס של נציגו _נ,

 הננסיה, אבי אבזיביוס, 171(. צר ה.י .Zeitschr. 7"4 מגר )ע,' ד' בי, י.1, קדטוניותיוסיפוס ע Bar~ag נקרא הוירוס סייס1.של גס כי להנעי ראוי ולהלן; י"א י.ב, )י בגסו"ושטו איי טוייל ידוגי גפינו גם והנה אתיון אח הטקדש בחלי הנשג שהיג אירלהיכל
 ארהיששחא ג' טע'ד'ם, 11( העיה 6 יר שק ש'יי )י אהי'ו יאחר'ס שלו חרויות.בקויא

 אהד'ס, הוקר'ם למדו זאת וטבל הבספ'. ה'ס ע', 'חוד'ס)'טעס של רב טיפי שכ'הנזכי,הול'ך
 מלימת טיאנו שלא ירא דעת. הנחת ol~u גזה אין אגל U-DID. גוון האלה לימאויעותנ'

 איץ כ' טוה ללטור א'ן גן'.אבז'ביוס, "r1D )אס הסלך; אוטס ובין ה'ה)דים ב'ןלאטתתה
 tennen ד'ס דוף על ,שבו אשי ה,הוד'ם שאול. אלא גמלנה, סריה בגלל )'יושליס'הודה
oyatt)ylln סרטו ה"ה גארץ, מלחמה ה"ה ואילו במיחם. להלחם הלך עת יגונם, ליעה 
 לשממה. וייושלימ. לחיבה ירושלים תהיה ?גאו ושר ,ד.הטלך תשיאם כי ונשנה נאמו )עזי, בוא הי. ב'. ד',. להגמא ונטפינו ואולם קרן; גל נער לשלם DOעליהם נחן לענשם וגרי רם, גש"יבת שנחטא משוס רק הטקדש לבית ננגס נפינו. בטויס בייודים אנו אדיבה ולהית; להמקיש סגנה היתה לא בנצחונו גס ג' ואת ועוד ,וג'ינס.. e(t~Y.לוה

 שם כ. לשי דיחקו(
~fYn 

 להלן( מזה ריי'  Beroloda סופרנו לכ' במצוי שהיתה
- ג'חר. על'רמו  העם טוה'ות פעט'ס נסה שנאמר מה ,ל טיאה 'ש שטתו את ליה~'ק גי. 

 מ' 'יג, לחשטונ' ב' ואילם '"י. ח'. נע" ויה. עבייה חוגר שוס כנגהם י'ה לא וג'במצוות
 הוא יצינו קדם. בס,ס ההיא להחשעיה שא') נראה,הראה ה'שוג אחר מקנם סכל עגל, של קטתה דואיו על שנשא ט' ה'ה המבב, גס.במינה נ'.נאמי

~aa 
wfe ,ניאש וכה"ג מקיש 
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 חיות מרץצכ'105

 שיהוייח הינו - השניה השטה כ' החלטה, לידי באת' ומדויקת טחתה חקירהאחר
 את לתת הוא, הוה הקטן במאסרי ונונת' נאטן, 'סור לה 'ש - המכב' טש'הוא

 הזאת. ההשערה את לחהרק כוי בהן שיש החשובות,הראיות
 .שכתבו )דוס!(, פ'וט' פפור החג ספרנו כ' דביים, לרבוי צריך ~האין
 ב"ר אשר רבונם, נפלאות את לטו בהזכירו עסו בני לכות את לאמץ כד'מחברו
 בו נטצא אם בעינינו, 'פלא לא כן ואם לעולס: נאולח הביא חלשת-נחאשה

 .בשנת א' א' טתמיה: דבר נראה בתהלתו סיר - ההסטואית. להגזמתהתננר'ות
 שאינן מ' גם הנרולה'. הע"ר בנווה אשורי( על מלך אשר נכוכרנצר, לטלכותי.ב
 סלן נבוכדנצר כ' 'וע הלא הנוראים, בספרי שקרא אלא העתים בקורות כללבק'
 מיוחדת כונה היתה שלסופרנו ודאי, כ, ואס נינוח. היתה לא ושבירתו ככל,על

 קראו השמרונים לגם אשור קרא ולמלגזתו הנוכר השם את שכספורו להמלךבנתנו
 כלוטי אלטוצל סלךלנכוכדנצר

 לר'ר שטרזן ככרמ' ט'ה פ' 'הושע ס' ע' אשור,
 החשטנא'ם בזמן כ' ירענו ובאסת 'ריעהן(. חסרון משום בזה ואין 81(, צרקירנה"ם

 כטוחו כ' והכנת, הע"ר את החריב אשר הכבל', המלך בשם ס,ריא מושל אתכנו
 החוקרים כל כמעפ אשר רזיאל, בספר שנראה כמו ומקדשו; העם על שואההפיל

 עלת קבל אשר שבסמרותנו הראשונים לאחר הטככ' לררות ייחסוהושביטינו

 שסלך ואמצי ולהלן(. ק"ג צד צונץ הוצ' "א שער במונה'1 רנ.ק היה הואתהרעה
 לדוגמא ע' אחרים, כטפרים נם נמצא כאשר סוריא, הפנו שאשור מפני הוא אשור,על

 כא, להטסופר שהכונה aw9 בפירוטנו וע' עטהם נלוה אשור נם פ' פ'גתהלים

 עם שאנט.וטם בעת השכנים, העמים ננה 'הורה טמלהטת ולהלן ה'לחשסנאים
 חלש צבא רק ונשאר בפרם היה ה.לוטרזנת

 בא."
 י'א " לרוגטא תנ'נא כוכר'ה וכן

 ע'א('(. קי.ב צר שם בטונה-ו נם )ע' אשור. גאון.והורר

 קליפינס גי טשי 171( ?ד )שם ושייר ועדר(. % ט.1, סעו סו הי, ד' )י יזו על ורעיהעם
 את יוניי בבי כונבא. כי לפני שנה כאיגשס כלוטי הראשונה המאה בסוף שה' מ'יופמס.

 הסנטרה.יהורית
 ש איר אשיי טלך סוסן גאסת הספוד את לגאי שישה מי חהנסיס פן ,ש גגי1(
 אין אגל 525 צי ל.הודית בהקיסתי ,06%[00ש~Pol~glotte 8. ]% 7 111 1902לריגסא
 לתשובת. יאויםרגד'1

 ע"כ ט.ם רף בחולין וע" Tw~t(a הסלה את להעתיק אול' 'ש )גן סוג'ת ספד געל!(
 שלסנאסי ב' א' כהחן ח~נ'ר הסלנ'ס סדר את ולבלבל להפך טעם שום לו ה"ה שלא טניה(י'

 בצ'ק. הטסתי גפ' אסיחרן כ.א שם סנחי'ב ס.1 שם אשרדסלך
 ההשטונאוס שיונות על '.ג פ' ונרה בארו הקדסת'ם חנט'11 גס כ' אעיד אגג'(

 שנצחו בשעה אלא ע.ב(, י.ג דף תדריג וואושא )הוצ' רינתה פיסקא דגתו פסיקתאע'
 יש" וש וע' ?יון גניך ושיית' שכאסי נסו יון לפלטת הגרול הנהן חשפונאי שלגניו

 בעתון קירס ע המכבי יהיה של פייתו על " '.ב ונחה שמשיש ט' טהס 'ש וכןבפרושו
fo'g.81 1 .ע Bibelkunde fiir .Yierteljahrscbrih -  גונייה "נאסר כ' לצ"ו עיי יאר 
 אשי ההשסמאיס ואשתי דודות על להחבאי יזול שיריח" שיאלף שתהייוה פלשת סקיי דט'
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107 יהודיתספר

 האבות, את בוכרה כ'1 ח' העיר וקנ' עם בשיהחה יהודית כי עורחחכונן
 ליעקב אירע ואשר יצחק את נסה וכטה לאברהם עשה אשר את .וכרותאסר:
 את יוקא הוכירה טעם טאיוה 11(. hleaonoTa~iv :ין )1,21"2 ארםבפרן
 שנעשו הנסים כי באצבע, להורות בר' וראי יעקג? של הפגווןטקומוי
 גתכנם קרובים כ' )נער לבניו הפעם נס להעשות 'וכלו סבא, לישראלבסור'א
 ולהלן נ.ב כ' לחשטנאים בא' טותו לפנ' לבניו מתתיה דבר' הטה 'גוייתלרברי
 י,ט ט.ר, בסנרו מירא בן של לוה במקצת עוסה וסגנונו אבות בשבה מדגר שםונס

.ולהלן(.
 היא מחברנו כונת הספר: וומן ענין על דעתי את בלל ררך אציעומעתה

 טחורים, גיר טטאים טעטיס, ביד רבים חלשים, ביד גבורים .יטמור ה' בילאטר,
 בידה אשי טעמת-נח, אשה על יספר בהיר'פ כצגעים הוה הרעען את לתארוכד'
 ההנדה ב.שראל נתפשטה שנבר מפנ' כן נם 11 בצורה אולי ובחר החללים; אבירנפל
 כן גס ונוכר )אסתי; שנה בעת עטה את הצ'לה אחר באמן אשר אחרת אשהעל

 ו' ט', יהור'ח בחפלת ע. ולחלח. ג'ר ה' ולהלן "ח רי בשופטים 'עלממעשה
 . . רנל"ם כןרןע . . ורכב D1D1 ו'חהללו גנבורתם הם רביפ האשוריים הנה .כיולהלן
 אדני טלחטות, משבית ארוני הוא אתה כ' ידעו~לא

~QW 

 יר' כידי, כח ותן . .
 בני צבאות לאחוריהם נרתעו פעטים כמה כ' באצת 'רענו החשטנאיפ מלחמותומש. דל'ם'. מושיע הענוים אל הוא אתה כ' . . אשה ביד גאונם שבר . .האלטנה
 שהוכרנו, לאלה דוטוח גמלות וכמעט עצום, כטספר האובים בראותם.אתטתתיה,
 )נמלחמת ולהלן "ו נ, לחשטנ' א' לדוגמא ע' לגם. על ישראל נכורי --דבוו
 אנחנו נוכל ואיך : יהווה אל ויאסרו לקראתם הכא הצגא את ראו ,וכאשר חורזן(בית
 ביד רבים ינתנו ג' אפשר הלא יהווה: ויען הוה? הרב בההמון להלחם הטספרמעטי
 בנה כיוצא וע' השמים., טאל אם כי ההיל, מגבורת חבוא לא התשועה ני . .מעטים
 נצלו כאשר וכרו . . . . הרב טההמון תיראו .אל אנשיו אל 'הורה דבר' ח' ד'שס

 'הודיתי( השם את ספורו לנכוית משוררנו נתן הנראה כפ' ." . . מקז ביםאבותינו
- האטת' הנפר שפ את להוכ'רנהי  צבאותיו עם הוא, אשר הככבי, 'חורה 

 בפפר רמו לנו 'ש ועור - הסוריפ. חילות את שתנם ולא אחת לא הכההמעפים,
 )ספני טפניו טאד .וייראו אוטר ב' ד' כי ,הלא המסוים, הכתבו זמן עליהודית

 ., הנלזת טן שבו כביר לא זה כ' )נ.( .. ה' והיכל 'רושלים דבר עלהולופיר)ים(..

 מאשדוד פ.ג י' שס פאשקלון ס.א, י"א לחשמנ' א' פעיה י הים יבל טד'נות עלנלהסו
 י, מ"ב, ה'שס

 "~ריעו אשד האליל תעו דוי י.1 הא, ונויה שאטי הא ני מעיי יש ובן פדר.-
 ע. יגילי~יס נמחלת נלקה אשי הרשע אלקיס~ס אל הנוון תנהה" נהה .מ.נו ועין היבשיגש
 : נ.ה. פ' לחשמ~נ.א'

 עשו.'גחלמור אשת של שמה ל.ר כ'1 גדאשית אית, פעפ רק במקיא נסבא יהובותו(
 שנאיו ;.מי ;י ל,1 סיאח 1,ה ע.ב. ס.ה רף יבמות לדוגמא חייא ר. אשת יהודיתמגאנו

 . , ' , - - יהיית, ;י~י:גגןות ב"ס תדע ;נרהאהרוויס
- 
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 חיות פר'ןצב'108

 על שטוסב ברור החטאם.. אחר והכית והמוכח הכלים הפעם עודונמהרו
 את ,ויטהרו מ"ג שם ע' ולהלן; ל'1 ד', לחשטנ' בא' הבית טחנוכתהטסופר
 כן אם וכינו . . חרשים' כלים רעשו )מ-ט( . . חדש טובח ויבנו )מ.ו( . .ההיכל
 - יוןדה של היאשונים נצהונות'ו אחר הכית, הטהר אחר ספורט נכתב כ'לדין
 ואמוץ גדול שר.צבא הרינת על בספרו e-D' האורע אל שיכון לודא' קרוסואולם

 נטעט ואחיין.ון א'(; "ד, )'הודית העיר חומת על ונתלה ראשושנכרת
 יהווה ידי על ג'קנור הריגת היינו החשטנא'ס; בספר' הנרטו המקרה אח נםנטצא
-וגבורת  צבאותיו משר' אחד הוא ניקנור את המלך .וישלח כ'ו, ו', לחשטנ' א' 
 ש5 את אשור מלך .עקרא ד' ב', 'הידית טפר יאמר ]מהולופירג'ס נככד'טי(היותר
 את להכריח ויצוחו לישראל 1ח1'ב שונא והוא משנהו.ן שהיה .הולופירניסצבאו
 . . ולבזה[ לטות תנפ להם, תשא אל 'שטעו לא ואשר פ"א שם 'הודית ]ע'העם
 אשרוף ואנשת, 'הודה ט'ר הר' 'נתנו לא אם גחטתו: )ניקנור( וישבע)ל"ד(
 כי נאטר כ"א ח' כ,, ד' לרונמא ביהודית כי הוכרנו ]כבר הוה'( הבית את . .כשוב'
 ויחנה טירושלים ניקנור ויצא )לס( והמקדש[ העיר על מרחפת היתה גדולהסכנה
 כדי חורון לבית גם טלאכיו את הכה'נ שלח כ' 'ש ד' ר, מהורית חורון ביתאצל

 ויתפלל חדשה"(. 'ד על איש אלפים שלשת Dy הנה ויהודה הצר[ נגרשיתקוטטו
 שנ' וילהטו )ט'נ( . . . . מתפלתה[ ולהלן כ' פ' ביהורית ]ע' . . . . יאמריהורה

 כלם ושלו )מ'ו( . . תברחו וי'נ'הפ את תשליכו הוא נפל כ' ניקנור אנש'ראו וכאשי )ט,ד( בטלחטה נפל והוא מקנור חיל ויוגה אדר. לחדש '.ג כיוםהצבאות
 ואת הכוה את 'הורה( )אנש' לקחו ואח'כ )מ'ו( . . אחד אף נשאר ולאכחרב

- - -
 7uafdrarov xal abTi : עליו אוטר ד. י. ייב, קימונ,ות ,וסירוסי(

~6vodalarov 
74" 

 ~&T.,שגץ
 כקיש תחתיו ויבנה יחצנו ני לאטי ההיכל אל ימינו נסה בי ל"ג י.י לישמך ב, י!(
 ובניס לנשים נך בל דאגו לא "כי בסננה היו והמקרש העיד בו י.ה יי,, מ"1, שם וע.לבגגוסן

 גהירות אמנם ע ע.ב מ,ו דף עדובין בתלמוד גם נזבחה ביהודה ה ש ד ח עירו,(
 dee ,,Geogr. ~BUhl ""%11 ".ו""ן%ע .ע 172 גם וי קנת( צד לנץ )יוצ' שוואיץ לי'יהארץ
 או Btruioua )אל סקוסה וגם העיר שס את סוסונו שנה מה מפני לביי ביויא.ן

Bethulia,מנס ע' והעדות, 201 צד הנוני ג,הל י לשבס ריוק לא ומקומה ביוביה" 
 ,Madaba Yon bfoBaik geogt. das Jicoby וע' Pallistina BaedekerJ .ע 228 ~האדות
 אהיים הנסים כרעת כתוליה געביית נכתב היה השם אם אהה. השעיה אמנם ואוניי .ק(60
 ונמו חדשה, a~nS רמו גוה שיש ה.וה יוכל ד'( י.כ ביהושע בחול מקוס שם)ע'

 שלא כלומר בתולה טשי: יאמי במקיא גס גי ידענו ובגד לבועלה; חדשה שהיאבתולה
 קיקע גם גחולה נקיא ובתלטווית ונומה, צ,ון בת בתולת אויב, משוס עודנלכדה

 בתולת אומה, נהולת. אזם, ,בתולת הן: נהולות שלש ח' ג, בתובפחא גשניעית ע' נעגוהשלא
 ואפשר שסזון גהרי יהודה את לבקש הלך ניקנור כי נאמי א' כ,ו להשמונא,ס ג'אילן....
- שמרומת בעי משניינו גס בחי זהשמסעם - לברדה. ואין מיוירת כונה לי היתה ואולי   
 להגדי,, ואין אלוה בזת : היה העיי שם כ, הכתב פשט )שם( .Enc. Jevrלהתאסף
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 ~10. והודלוטפי

 )ט'ח( כירושלים ויתלום- הימנ'תי( ירו ואת ניקנור ראש את ויכרתוהשלל
 )נ'( ושנה שנה ככל אדר י.ג יום 'וחג כ' עליהם ויקייטו )סט( . . מאד העםוישמח
 א' ט,ו ביהודית הספופר וה לכל השוה טחו(. זטן שקטה יהודהוארץ
 והקר הבקעה דרך ויכרחו אדונפ נהינ כ' הולופירניס אנשי ראו כאשר .ולהלן:
 לרדוף יגאו כ' ישראל ערי לכל מלאכים שלח ועויה אהריהס, רדפו 'שראלואנש'
 .( . 'הורה כפרי מגל ויבאו . . פסיו שם לחשטנ' א' ע' גוה )ניצא האויבאת

 תפארת : ליהודית תאמרו העם ווער הגדול הכהן ויבאו האשורים, טחנה אתוישללו
 המכני על שנאמר מה )ע' . . בישראל עשית גדלות . . ישראל והדר הנךלנושלים

 'שראל את סחייר אין יהודפו ובימ' ג'ו: %'ו, יהורית . . גי-ם( גי לחשמנ.באי
 במספר העברים מאת קובל יהודית נצחון ,ויום ל.א: ט'ו, טוכיפה הרוסיתוהההעתקה

 הוה.'(.. ה'וס ער ההוא טהרת היהוויפ מאת ויוחג חניהס.
 באותו כ' ידענו 'הודית מספר - אחדים. פרמים על כקרת עין. עורנשיפ

 ; אסורים דברים טאכילת טאד ועורו החנים זאת השבת את גדולה כזהירות שסרוומן
 ערב מלבר השבוע ימי כל תענית  עשתה אלמנותה כימי כי יהוריח על יאמר 1'ח'

 והטועד'ם השבתות בער לה היתה כ' כ' י' . . החג וימ' ור.ח ריח ערב ושגת,שבת
 הראשוניפ, החשמנאים ב'מ' שבת קדושת היתה גרולה ג' 'רענו ובאמת טטחדת;רירה
 )אי חובה במלחמת אפילו להללה שלא כא' עליה נפשם את מסרג בתחלהשהר'

 האשה כ' הי יי 'הודית בספר נאמר אסורות מאכלות וכרכר ולהלן( ל.ד כ'לחשטנ,
 כלומר , ישזרע ),ו"1"1" טהור ולהם ושטן יין אתה לקחה האויב לטחנהבלכתה
 לא אשר החשטנאים(: בזמן )הרנו ח' א' כדניאל נם נאסר ובאסת ט'שראל(אפו'
 אכל הטנב' יהורה כ' כ'ו ה', לחשמנ' כ' וע' טשתיו ובצן המלך כפתננ'תנהל
 כ' ס.ב אי לחשטנ' אי וע' עמו מבנ' נאחר'ם יתגאל שלא כד' 'רקות רקגמרבר
 ',ח 1. לתשם)' כ' נם ~ע' טמאים דברים לאכל שלא נפשם לטמור אוטר נמרורגים
 -ע"ב ל.ה, דף ע,ו הטשנה וגם "'לריס( משבעת ולהלן א' 1. ושפ אלעזר הזקןמעשה
 הללו, הדורות טאחד שתהיה אפשר ושטן פת טאסורהמדברת

 ז' י"ב, יהורית -

 את לטהר כר' הנוים לטחנה מדוץ הלכה בלילו ליל סד' יאשה כ' יסופהולהלן
- במנםבשרה - מטמא העמים שמגע מפג. והינו   ע.א ט.ו, רף בסגת כי לעתן וראוי 
 העמים. ארץ על טומאה גזר טתתיה( בני של דורם קבן יועזר בן לסי כינראה

-ג

 ותלאוהו ויגליו ידיו בהונות תקיצו יק טופי ע.ב 'יח ד4 תענית בגלית בגמועו(
 העניות ב,1,שלסי להדיא 1כ1 יאשו גס שגדתו גוזי שם הסווי המשך אגל ייושליס"בקערי
 גי ל' נ' להשסנ' י וי ידושליס" סגו . . ותעויין . דאי. את והתך ירו את "קמע הי.בפ.ב

 איושים. ויגיאום yl~rn עם וידו נ,קנוי יאש שינטלו ?1 נתןיהודה
 חסיד נשארה יען ניקנוין )טנן,לת ההיא ~nyci "ויען ל., סעו לחשס4 ג' יי(

 ' ההיא "מעת בפופ. ה', י' ידב קדסיניות ביוסיפום גם ועי, לספורי" בזה קץ אשים העברים,ביד

 : טמלחסות". תיהורים עם נח מועטלזמן
- 

 ' שם. תענית ובגטרא גיקנר" יום ביה "בהליטו תענית, בטעית סניקננו ע*(
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 ח'!ת סין?בי110

 קורות את בדיוק נודע מאתנו אין כי יתבררו, לא רבים פרטים כ' מעצמומוגן
 לא כן ועל פיופי בבגר המאורעות את הלנכש שהמחגר זאת ועור האלה,הטים
 ככלנבין

~lpD 
 את נארו ח~.ל נם כי להזכיר 'ש אסמכתא מעין רמיוותיוי(. את

 כנר npen נשים ע"א, כ.ג. דף בשכת נתכוונו ולוה הנאמי מומן 'הודיתמעשה
 לריף נס'ס בר' וע' בטקוטו ברש,' קבלה דברי ע' נס באותו היו הן שאףחנוכה
 וברחו ראשו את וחתכה . . גבינה!( האויבים לראש האכילה 'וחנן של רבתושם,
 ,Gottesdienstl. Zunz וע' בחנוכה גבינה תבשיל לאכול נהנו ולזהכלפ
1.124 Aufl. 1. Vortriige האיטלק'1ת..0ןן"18101קש) באגרותיו שריל וגם 

 .".מ).ונ. .xxx .ע 37 .6 בעתון ושר :0א 254 .ע 429.ש89

 טנלתנו נכחבה שבה השפה, אדות ארדים דברים עור לומרהרשוני
-  המפרשים הראו וככר מעברית. העתקה הוא t1'InSw הינ' הספר כי ההבטים רגמודים 

 להוסיף אג' ורואה - הקרש. ללשון שנעת'קם ע" ה'טכ הזלבנ) אחדים פסוקיםכי
 aav8ci~lov Tb (יז5ץ .1("ין9ף נאסר י' ט'ו, 'הורית של בהלולה אחדות.ראיות
 את שגי הוליך .וים'ה והמשכו: עיניו. את לקח .מנעלה כלומר: ;",,"5?05.4ז5ב
 את 'ניח לבית שנכנס מי הקדם בארצות הלא לכאןז סנדל r'v טה -נפשו.
 שבוש. שהוא ודאי סנדל אבל החרשתה .רגלה. אוטר היה ולו הדלת לפנ'טנעליו
 ~Qw טפנ' . . בנעלים פעמיך 'פו טה : כי וי בשה"ש שנאסר טסה תשועניואל

 נעטה מעקרא: נאטר ואפשר ברחובות. בהלכה או כמחלות ביצאה להנערההטכוון
 שהעתיק נעלה מטעה: מעתיק ע.' נשתבש ומנה 'פ'ה, אל ה'טכ מקביל שהואטה

 כשה.ש בלה כיוצא טצאנו הלא האשה, טשי נועם כטקרא מצאנו לא ואםהיוג'.
 .כיון בערכה השלם ערוך )ע' בעו ויאסר פ' רות כמדרש ובתלטוד'ת ו' 1', פ.1,א'

 . . נעשה' אוחהשראה

 צוריי נגד במליאותיו יהודה גגורית את להוניד גוי יויעאל כצפק בחי אישי1(
 להם )חן האויב גי נ,ז ן ספינו בעל גאטוי ולהלן. י.ו ה' להשסנאים א' י ,הווה בציוןערנו
 ב, הפסופר להפאודע רטן אפשר כידה השר את למיסגיו בו, יפים, ת ש ס הוכן

 לישמי
 י,

 הייליפ על פאנווו at~fy התנפלו תחמישי alft1 הא~יביס את במיון הגיא יהווה גיל.ה
 סאת ניזקה ורשו בחוליה העזי בני נ, ולהלן כיד 1' נסויו העייה. ויריצו ההומה עלאשי

 יל לרפוו ידח אפשי וגירסא. ביעי ימותו שלא כדי הול61ייניס ביר השי חנחן כיטנהיגיהפ
 א' ע ובייר בבית יהורה ננשל עת לאנטיוכוס מרינתם את סריו אשר ?וי, גזת בניטעשת
 איפבסר ח4ב1 נגר אשרי מלך פסלהמת ולהלן ה' א' סירו בהחלת שהזכיי מה מ,ט. ילהשטם
 ייא '.א, שיאל גס יובר מזה אשי מציים סל ש הגדול אנטיוגוס של לניחנות,1 שימןאישי
 יבאסיו הפיסים ננד הישע אנטעניס של ססלחמות,1 יזנב אולי טדי בטלך ונבייו -ולהלן.
  אש "aOr~ 4 ט פי לחשפי ומ ולהלן א' ו' לחשפנ' א' י "יא"קז~' ער גא גי)פ,.ר(

 וגבינה. ילחם ושמן נין אתה תגיאח בי נאסר ה' י, הריסיה בהה?תיה באסתי(
caaeum).)11 
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111 יתרעו1

 נערות לכני פ"רשם
 רקרום-

 כלומר xatexkr~aav xoeaa(wv ulol (06ז"ן
 קנערות( ילר']ם 14: הנערות בניקם בעברית נאסר לרעת' וירקרום; האסמם אתרדפו
 גווטא דרך )ע' הצר על התנפלו הרכים הילרים גם אס כ' הגבהים לבד שלאכלומר
 לנסח שיש בפירושי ע' . . עז. יסרת ענקים עלליס .מפ' (מן מאותו גי חיכתהלים
 הבחורים כ' "ו ט'ו, לחשטנ' ג' וע' נערות כנ' ונתב: היונ' ומעה .( . כס'אולי:
 למלחטה. ניקנור על וילכו נכורה, רוחנטלאו
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