
הכרצי שנימאמרמשף24
 : ובארש עמו אצל מועיל אלהי אור ניצוץ הכבוד כן החבר אמרח
 : לקבלו קשה ובארצו מאמרך אבל לי, התבאר כבר עמו אצל מאמרך הכוזרי אמרמ
 רואה ואתה , הארצות מכל בדבר ארץ שתתיחד בעיניך -קשה אל ההבר אמרי

 שלמות תהיה המזנ ובמצוע , זולתם מבלעדי וסדות בצורות יושביו ומתיחדיםחיה, מבלעדי והיה מוצא, טבלעדי ומוצא צמח, טבלתי צמח בו שמצליחמקום
 : וחסרונההנפש

 : העולם אנשי שאר על יתרון בא"י חשוכנים עם שומע אינני הכוזרי אמרל4ש
 נחסראוצר

 610 י' גטו גי ט5מלת סוגו 6מח . כן החבר אמר-ח
 גיטן גן ספג גביר כפיט) סטמס ;',יןגרמ,ין

 . ובארצו עסו אצל מועיל : יקים גגטמיס רוע) Sh~'41ר
 סם וגבירול , יטרף) וכלין יסר% ),רע רק מ,ש) 6';1י')

 : ס6מרמ סוגרם יתגרו סחוסמ;5'ס
 סדנו . לקבלו קשה : 15מי טקסס מס . מאמרךב!

 סת0יס מ5ו1יס 61ון טוין מס מוגן6י,ו
 ממומר כינס ס)6 , 6ר11ה מ(5ר ס' שר )קג)ה קו~גסשפו

 : ססס )י מס סכ6 )י מס קולנו6הד
 ט5פ גימר מיופיה מע"ס )ס טתס6 . איץ שתתיתרי

 . וגו' טקום רואה ואהה : 5ל,וסמפלל
 0)6 , טויישס גג) nthh~ o'la ג) סיסי tlhlaשגמן

 1'מ טח6מר ימו רוקק, 51מ גחן מ,)ימ (ס ס1ממוסרקי
 (nthh יקימו )6 סמ,רת nlhh1 סמ,)יחיס ס,ממיסור

 סמתגומ . טמא טכלעדי ומתא : )ריסן וגן ,הלעיג
 טבלעך' וחיה : )0ס מ,ומווח (nlhh יקימו פיגוםו%ג;יס
 גחן ,מ,6 ס)" מס 6מת גטין קוס מיני ;מ%ו .שיח
 6רן ג) . ינו' ומרוה בצורות 'ושביו וטקטיים :למלח
 6ר1 גג) מטקס פויסס וסגים mnnh מדות ויכניסש

 לנתוח יסים סמונ (mpinh . וגף המוג יכטציע :61ר1

 וגר ושר חסו, מוג ע) 0ט)מס 0אט סמיומ h'h גי ,סו""
 סימ61 ימיק 6י,מ 61'ג . י'ג סימן ס' נמורמר סיגר (סש)
 . 5הלפ נערן טימ14 ממס סמפט המוס ייסר 6מתגערן
 מנס 611י היימס חט ע) לק תרוח )6 6)0י סספעומנמל

 : כלואיס סגר) גורסגוס
 זלן מסוגיי מקריס כמטתי )5 . הו' שומע אינניל14

 גארץ השוכנים עם : רמיקס ק111מונושי
 נסיות ,יט) לפ"ר טגן גירוין יסות )ו ין . וטףישראל
 , גוס דגרין סקס )6  עויין nh(e , 60לנית מן )6רןיסרין
 110ט סרי , 6" טסות 6)יו פונס גוונתן 5טר סמקוס 6)כ'

 , ננפט (D1DtSt ס)ו' טסמש ו5מלס סס1טח ס0נעסמימים
 מפקר תחר 'טמע 6ל1 גלנטי othhn 116 ט)ימופוטוס
 יטוש 6ון נס יסלון יספר מי מעמס מתעסי )6 גי ,4טח

 : סע%ס ונטי ס6רעי

אמר
 יוודה9ל

 נתרו )כ6ר כרעיוני כ6 ונס מרכל עתני .מכש

 מיו?:עושש:יי"נייי%"נ:ש
  סמוטרפיס  טוין  יללפ 06 כ' מנס עד סמקן,כר
l'Sb'ס' כנוד ית nDh)m '63 עת0 , וכר ס qtntoS 
 מטוגפ סילידס סיוע טעם ס' וירד שין ע"כלהטן
 ע) סנקר6 ני1111 )6ול tostt סגונס "ין יחכ'חיו
 ספק כ"י סוס וכו' ו3ער3 כבקל חול וכמט) ,פש

 : 3)3ד סעכרס דרך רק כן"ינו
 4 סוזס . וכף אלהי אור ניצוץ הכבר קה

 ענין כי סורס וימס זן 'Ob דבריו כגיסכי
 סו"סכ3וד

 סדק 3נטס ססוגט oShn; חינון 6ור
 כענין גיפור )הוסיף מהכל ורפס . טוכסו כמוסרוחי
 ממה"צ מנןס or'hl , י1)'מ עט or~b ע) fitfiר,ככוד
 עפ Sib מועי) טס61 61מר . ור6סונס 3ענמכמד
 סמ"ר כפתימת וכלנו וכצר . סנכחלפ כקרנוספוחו

 ס,6 ,0 % כ' ר.מ6נולוגסקימח
 נוס"

 ;פפו 6ח
 שש סשהס סוס סככוד ענין )כ"ל לגריומרשית
rbnככונו וסחמכרוח כ, סימן 3ר"קין יכלו w')b 
 6ול נידין סו" סככוד כי ט6מר ומס . ממס עייןוט'
 רנוף 6100 ג' סימן כרכיע' )קמרו סחר D)tbוט'
 ד' משן סדק ממרו ע) מס דברו סיס כי וגו',10ק

 : נורגע ע) דגרוכנן
 ס"מ סימן עז כ"מ תסטן ססגו)ס"חס גי )דעת טסר6'תי גסס . לי התבאר כגמיםן

 : סרטוןמן
 )מ6% נמם סקדיס . ומ' צמת סבלתי צמחי

 , )מדלנומיסס סירס וס וקין סדימסססו6

 י;. ע) ג1כ גסיוח! ופרסומו ,ס )סקךיס לנסכי
 י1'6ש כמס יודעים וסב) מעמיס )כ) נ4יססזס
 3סכד) ניכר רוסס בו עולס מקוס מכבידיכמגץס

 )ססחמ;- nDD~fim למיס % גס ,יז כגפן וסמכו0ס רשמון היומס כן טין מסשמו,א
 לק 13 גהר המקוס רוסס "olho Pb סגן וב) , יעל %י כיש

 שמס . וט' הטזג ובטצוע הג' בצהלות יושביו וטתיחדים : וממדוח ס6יטייח ס1ורומ מקוףיןי
 סתו" סטק כא'טידע;ו

 ; 6' סימן כר"סין סקדס כמו וגמדית לנורות 03 )שימד מסונ)יס מקומות טס
 6מתפ ע) עמ7;1 , י"ג סימן 3מתיסי סי63 וכמו ומ0רוגס סמפט ס)מימ תסיס ר.תוג 3מ11ע כי ג"כויזענו
 מזנם ntSnS נדון מ3ו6 )ס יט סיטיכ כלמנע )סיועה כי , יוסניס 16) יומי) 6טר ר.כ3וך לענין יטרף) "רןס)מופ
 י;ט"כעמלו

 : 3' כ)) 3' מקמר ס' "ור כסטר המדקי ן' הרכ דברי יקירו 11 כרס עכר 61) . כמסוגר שטס סומות
 כסיומש קרסו)יס מעדו כי תכיס ו)" סקוס )" (1 סגל6 ר") . וט' השוכנים עם ששע איננייקש

 נשני ;תנ"ח "יחס 7גלפ 6סל שפס פנמוק סמ: ט , סנט ע3 'ע'7 טסמופ זכר ע)גטע;ח
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 25ינהכוזרי שנימאמרספר

 נוסעים היו לא אילו הכרם בו שמצליח אומרים שאתם זה הרכם כן הבנר אטרל22
 ענבים. עושה היה לא להם הראויה העבודה ועובדים הגפניםבו

 לארץ ויש , זכרתי כאשר ולב סגולה שהוא לעם היא הראשונה המיוחדתוהמעלה
 יתכן לא אבל , לכרם כעבודה הם אשר בה התלויות והתורות המעשים עם, בזהעזר

 שיצליח יתמן לא כאשר הזה, המקום בבלעדי האלהי הענין אל להניע הזאתלסטלה
 : הזה ההר בבלעדיהכרם

 וימס וכלח כן )ומר רקס . וט' זה הרבם בןיב יהורהק%
 הוסיף )6 כהת )פס כי 5מת ן לכרחוכומוו

 סר6וייס מיוספים ונ)מודס טכוסי 3סיותס כמס0מ
 ottth~n עג1דות'ס מהכת כ) וגס , טכפ0 מס'05
 וגד גע כ' וגס , )ס יעחס )6 סמנך מכים )ס)00
 כומ)מס מסס0טמ נלס101 %ר יטרDD (6 גללןסיס
 ויספוס ס' יל6 מז , אורס 6ין נגויס וסריסשנכח
 0מייס כ6ר)1ת ס' )פר' )סווינג ו)כ6 )061 כנריון

 16 . )ס))ח0ס סרביות כערודות !)סברסגעכדס
 6סר סג6וחיס מבעסיס ידי ע) עמו Inmh*כ0ר
 ע) סעקיזס כע) סכחכ וכמי ; )כי0 גענולס )סמס
 סער סוף עקכ )מ' וגו' 0י6 מגרש כקרן )"קמרו
 . 16רס כקו סנים bSnnt והמיס וככסכמחס ,ג"כ(
 גמ)0ך 3ר.ר ו0סעמו tnbwn "מרו דרך ע) וסונ6
 כקרן )ידידי סיס כלס ג'( ויטעים מלמל וע"רוע',
 מגד) וידן סולק ויעעסו ייסק)סו ויפוקסו טמן3ן

 , וט' עגגיס בעטוט ויקו בו מ,נ יקב ונסבשט
 0סיפ ממנג'ס נטן פן )חס)'ס ש'ר01 גע'סוכדקלי
 נו'סחנרס

~DDfil 
 hSnnt טרט'ס ושכלט (Ot)P קוש

 גע) 3ס0ימסו0ס )מדת ודפח 0עס ושב . הו'%ן
 . נ'( בסי' יסעיס כנימת ורייי"fp , 6 מעלסעק'דס
 %ף כחוגות כמסום מכרס מט) ממככ ווו )6ומג")
 )ט;י בוריס גן מעול רכי דלט מךרט כלמרסמיס(
 כלס סלמכ"ס סס וכחב , וכף טיכוס לכרסמכמיס
 כיכגס oti)pon מסיו סמכמיס מן סקגון סססו6
 . ג"כ , )ס עט ממר כרס 1nhg כמין ומןכלוחו
 סעס )נ6ל כיון . וט' המיוהרת והמעלהשקמלו
 6ין , כקמור )סימות מוכן מקוס יטר6) %ןסיוט
 י.מע)ס רק , עס )כ) טוס ססי0ס כסכגחו)מטוט

fiTn1'DOסוכו6ס טסי6 סר6טוגס ,pul~t toShn 6( 
 עזר לארץ הש וט' סמלה שדכא לעם רקסיתם
 יסרס) nl'os כי סר6כ"ע כ30 וס ויונעם .נזה

שר
 נחפהאוצר

 שגס )סו ד1מס סוס סוגל ;ן ;),מר . הזה חרכם כןיב
 טס61 סידי מנמי גחות סמנטית לגסמידוע

 אילו : ד'מ טנטו)ס, אפויס מגמר סס גו ס,עוטיסהנפויס סני
 טסטר סיפח טס ר') . וגו' at1D~n בו נוסעים היולא
 ,עוטים ימיו )6 8י)ו , )גריס רטן olpnt :מן 3ן קרןסוכ
 )ע,ג Wt'DS הממת רטטת ;1ס גו 'ונר )6 כבטניסט

 ',)ית )6 לצרי 5י)11ח מיני ט6ר גו יוקעו 6י)ו ו5ף ,מטומס
 גשרן 6וחס ;1קעיס ס,1 מ"15)1 גותים יהל ניסיו ל,גו
 : ג)גן )נטיס יק גמ1 חת ישיף )OIO 5 סתר ;י ,אוהו

 סג"מס ועיעח וגר סוף )5 . וגו' הראויה העבודהועובדים
 גשו ;י , )סס ס,וי;ס גסעגווס קוי שגר שד 6ג1 ,שגז
 ג1)ס su יהרס סנ1זחס גן כען טוי ג) ט) ימוגןס)סס

 והמעלה : סגפנים מן סטנגיס יעדרו סעג1וסו3סטדי
 סעס ר') . סגולה שהוא לעם היא הראשונההטירטרת
 , שיווק מג) סוגכם רוטרי טנו סנטן גדמכן סס סנ1)סססו6
p)u)tוגו' ותטעם גויס מרס חריע ממוריס גסן ניחמר 
 ph וגג% ,שן ירגחי ציון גמר סו6 סוס מטס %)התושיקר
 6וממס ט5תם טמן גסר ,וטעים סיו 6י)! נן גי , יתרוןסוס ג6" ססו;,יס );ס (ohl "61 מס חימס 8ין ותעחס .י"ר6)
 גסס hs~' כגרוס 15חס טוגדיס מיי ט)6 16 עילותט6ר
 : i(tWA~: וק סאן ט)6 מבר ג'ג יחרון )סס יגיס ט)6גוי6'
 וטש5 . וכו' וההורות המעשים עם בזה עזר לארץויש
 6ון טסי6 ס61ח ג6ר,גס stn(~o ג'כ סיוט 6חס ס)6ח6מל
 6יפ סוס סגפו סג) סייג קוס . ~osnii 51% פיסיטרק)
 גזמן רק יסיס 1)6 , סטגויס ג,יר1ף רק ג)גו ג6רןהוי
 סמיומייח וגמ,01 ס' ~D(filt ס51ח סס,)מס )ע111יטקסי
 ג6רן, סח)1יוס מ"ח 1"6ר סקלג,1ח ;מו ס61ת,)6רן

 טג1דס גסטדל כמו ס51ח סס,)מס תערר סמ,1חוכמסדר
 . הצאת לסגולה 'תכן לא אבל : "ירוחי1 י,)יזצ ט)6סורס
 גבס טרשתו ס61 גטין ללויס טססלהרי "6מי0י וטגומי

 6) ותגיע יושו )6 טכ'1 לסנוף סס טיהרה) fuhססג1דו0
 ט)6 גמו סמ,01 ג) קיימו 8י)ו 8ף )סס )6 גהרו m)hטנין
 סטגוחח ;) גסס טוגזיס יסע 8מ' שמרת גשרן סנ"מסיתיש

 : כמקוס ג11)ח . חמשכם בבלעדי : )וסו16יוח
חרך

 nltDPn נ"כ גכ)4 סט5ס עס במרו ש , כבר% רוטטן יששה עריס גל6ס סמלית 6כן אלנס שלסעס
 ס' ו5ס יפר5ל פרוס 3סר קרסי 703 כי כ'( ופקין ימזרח) ירי על נקפח יקר סיס ס' וונר .סשריו0
 מס5ששמ לרטית ו5ס תרופוחנס 5ח 5רחפ יסה 5ר)ס טס 53רן כ4 יטרלל 3י0 כל יפ3וויי  סםמלסיס
 לו 5ןוטotb 3 לליון ס' גמר כי קל"ב( ל0סליס גיפוו. סיסס 3היל0 גר זפירוס ווייס . קועיכס3יל
 'pD~ 3י קלש( גססעמ'

 53רעי קדפי PPn"Pbt עליו ס0רגט יונ0ן לדפס , גירן לי ובפסיס 3'( לישעסנייך 5מל יסיגפן מש יפש 3סר סזס סכרס סללפפ ופל . לנחלש Sh~nf ים 4 3מר
 וייתוו . ;כעתי ניח

 סכש3 3י יקר ולק- יסר5ל 53רן b)b ג13יס Pbn לרפיו פקרקי פפס , 53פת כפגי y~pn rnhnנניף 5י שלפיס פ' סרמג"ן טל יפינו פחס יוק גס . סריסי מספ5פר ופי פ"1 לסיפן רש וברתיבאתור
 051 כל  53ספ  פניופייס ptna . ע"ג , עליכםיק רוסו ימן ול5  סעמיט כ) ע) מעכס ל גחן ס' כי משמז 0עס וכן , ריחש  סס,כית וכפו היון גי5פס5

 3פכלסי
יפרק p'p , ,Sblnt , 741 גקר15 ס5רבפס ניפרס
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abהכוזרי שניטלרספר
 , אחדה בארץ בחטה ועד הראשון מאדם נבאו וכבר , זה הוא שיך הבוזזי אמרע

 נתנכש הטס . בעבורה או בה אם כי נתנבא לא שנתנבא מי כל החבר אמרין8 : במצרים וירמיה 1 בבבל ודניאל יחזקאל כן ואחר , כשדים באוראברהם
אברהם

 יהירהקול
 ו0 וכרפ וככר , ומתורס , ממקדם וכיח ,יסרס)
sp, a )סרח( ")יו סמחימס עם רוס"רכטעימת b  , 

 סשה וער רואשון מארם נבאו וכבריג : מ'" ID'D כרבון וכרחיכבר
 6ץ עיני )~ר6ס . וט' אהדתבארא

 רק , סט6)ס ככ% לכילו תסס )4 נס סר6טון6דס
 סננשכיס וכן , 3כ)) 'TD !63 תסס עד מ6דססומטכי0
 ומנס . וכו' ימוקדו) כך 6חר סיתר כתו וזיקךממטס
 63ז0 ממט )4 מסלי יללי, )הסשס "ח'מקוס

 שע . סנמסכח 3טסק6 ממכר כלרר יסר") מקרן )פע)ס מדלנהו "סר מנ"ע כחו "מר כ)) גכו6ססל"סון
 06 וכן , וגי "חיך סב) וצי )ך חלס )תם אמר איו ס' לכר סיס 5טר מקין )טרד סלקו ר"סיח כי"מרחי
 6טל סחטוכס כפעם מביעו סיס !)6 נסרס 16דו0יו ע) לטוכס מימד ממכל סיס 1! כט6)ה נכ)) מטססיס
 וכמדון מולכ כרגל מטס נט06 ע) סטק וכ"י , טיש וכמ! כטירוט כס6)ס מווכר סכ)חי גמטטע כטלריוכיר

 גט06 טזכר מס גי , כיבד ע:יע ע) נמס גסתע כ"י , מכל ט) כחסוכחו דכריס וקין 16מר "יןו3מנריס
 כסענהך ט' ס' כרכל סס61 כמקוס יחד נס מוסמס (nbu ע) ob כי תוכנו 6ין , וגו' כסקרן ולסרןמטס
 מגס (nbD ע) נטבחו סחמיהס הפסיג % כי קמרתי כן ע3 . כמקומו טיתנ"ל וכמו 1נ1' ט)טמגמ%ו

 "מנס 6ף נו סחס)6 )6 כן ע) סנכ'6,ס 'תר עס גי כסוס יוכ% )6 נסיי נהסכ עגיו כ3 )סי1חכתנליס
 ולסל מסס )פני 6סל סנכי6יס nb1% כפלח סו6 6מנס ר,מ"מל or כטרקי כלכובס 16חו ס"1מ,- דכרג) כ' "ונוו מודיעך 61טר . וו") )"ד ט' כסני otino טכ0כ מס וטמע 5חס קרב . )כך סמוכן )מק01 מוןינכס
 וכמחס, 1)6 כגי16ל )6 6מח מקס 1Stbh ר.טרקיס כבו 3ס 5דכר )6 רכינו מטס נטפח olnh , למריויכסו
 b1S1(Dt כגט)6וחיו עוד 16)י סעודן וכן , נטרוק וו)וצ וע) מסס SD 16)י יקמר e)nb גכי6 סססוסו6
 כפיסו 6פר סכ)) סתם שרע לכרפס וזכר . על') , הנכי6י0 ס6ר (ntbSt מכח פינס 16שחע כיצ)ש
 מ% רמוק כפריס גפור ה'וח! כט'רוס ט סס1וכל מס מנד קונחתו ש) )י.ככ'ד מסס ועד מ"דס%3רו
 כ6מנז קין נטפת ע) כעעג0ו סנכ)) ריקותי מן 6 משע וימיט סקנסס Sh תמכר 'נןכ כן וע) . 'סר8)מקרן
 6טר efoo הקוסי6 חסור וככן עגמה 63" נט6שטסיחס

~bnb 
 )עעפ יותך ושכרהט . סכרת יני6 )סחע

 סבר ומס . עסיס )ש משמד ~DDn רפס )טיוחו גטרס וכרו ועגך . טיחכ6ר גש מרמוק יכי" נסר6מר
 לנס גי , ירמיס )מירוס כטחימחו סרד"ק סכחכ וכמו , כומן נימוקך) קולס סיותו עס ס")חו כסוףירסיס
 6נן מנכו) סהץ טג0 כטדיס נפול סכ61 כממוג 6כרר,0 )גכו"ח כגכ) ססיהס ובי") ימוקם) ננופח)סמוך
 פ) כ0ומ סקס נטירופ ץ כסקנס ונכור מספר מסיר ליון דעתי !)סי . גם פרסת סרמלץ כנכר חמטכטנער
 כי , כנמסגת סמכר כחסוכת סיכל כמו סולם סוכו6ס פיסן ע) "סר ססכוח )ס)סח סמחיחסי0גכי"יס
 ככג3 ודגיה ושוקי) , יטר6) )6לן מגיעיס כדכריס כסריס כקור (mbu טסיהם שנרסס מזיוו ממןה6הח
 סט)יפ'מ ועד , מכיח 1Dra כ6ק גמנ16 סיכר סנים סכם ג"כ כסס סייס סנוכריס מנכל יי , ישספונסתים
 ירסיסו ג"0)6

 גטנכ"
 שגן ססו6 ר.מקוס סיס גו ט3'טי0, סכס כענת יספם רושיהם הכד כי כמפריס

 סכס )סור6ח מטבוח פקס מיוחס ינטרו ושרוחים מוקיס יטמרו , כעכור מקח . בעבורה * בהין4 : סדין כמטפי מסק) )רומ סמכר נחן וטס . וס 6הר טיחג6ר כמו כל"י)עאס
 ע) ר.תפרטיס כיפול סתמ)ף יש ג*מלו *מד ליטל 6)1 הולדות וסתי , ותכ3ישתטורקת

 י6כ) 1)6 רנסנס 6כ')ת h'on סעכתס ו6ח נעטר פירס סר6כ"ע כי , ממגריס (tebi )י ס' עטם וטכעטר קמלי
TDnh'on חח)ח 

~uno ממכיס ססוני6ע עד "וחוח )ע עמס ס' )נו מנוס , otDn1 6( ממגלים סוני6)ו 
 6חגס סופחי 6סל וכחיב , orn סכל ע) ס6)סיס 6ח חעכדון ממ,ליס סעס 6ח כסוני"ך ככחול )עכרורק
 סרמכ, המנס . ה4יחיח )סכס 11 מ)ס ס"ילס הר6כ'ש בסון כ6ן עד . )",סיס )כס (etfo מ1לי0מפן
 גענץ , סו06 ר.עטדס 6ח עוכד 6גי ממגריס פלחי 4 ס' סעסס וס כעטר גי נקמרו , ס1עןח )סכסהירסס
 געגורס, גנדרו מחכר גיל ס)6 ריחנות מיני ובסני . רמס פפר כ) )ס' ווים "ני כן ע) )מטס טסס6מר
 h$ntin סכס סי6 ונס , ר.3יח נסן כס סיותו כסקדס )ס מונס סנ3י6 );כו6ח שע)0 סכס סקרן מנסכי
 מרן סנכי6 נסיות 06 פנים, מנ' 6מד ע) טורס סוכו"ס וכגן . סקרן ערגי )חכ)יח הנכובס נסיותכיס
 מנ,ע,ס 3דנריס "1 , מניח נשן נס סיס טככר "1 , עומסשר6)

~tSb 
 כקפל פ , ע"ס חיק הטביעי גוערם למרח ~os סנט6ס כענין ראס' יך ו6וסיטס . וסול ממכבר נמופיפסס 15 מריס ססנ,ס ס,ורכט וקטטר ,

סמי

 נחסדאהדר
 ס)6 טרפות ,ס ג% יחנן 6ין גרומי . זה שא יאץ-יג

 . הראשון צוארם : כ6" יק 6)ס' מסע'ינק
 )6 ומס , שוס ע) ס' ו'11 ימקם קמו ס' טדגרט:64
 מסגרן יטרף) גפרן 6יע עדן גן מקוס גי 'סר5) גללןפיס

 : גגי וסי ט) גגג) ויפקע) גמ%יס יה1ג5 מטס וגן ,סגורי
 : פ"נ גיומיס גנ,גו , גסמפ:מס סח;ג6 . בטצויםוירמיה
 05 . בעבורה או : '"י6) 6ר1 גחון . בה אם כיקד

 וק סשג6 )6 סוס )5ון גמזן ססהיג5 מיומ51
 בר' אברהם נהנבא הגה : ומממ0כ יטרף) 6וןפסיגח

שיעבור
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 , שיעבוהבה כדיאברהם
 זיום*

 ראושון בבית נטצאים היו וכבר ספניה, זדמאל

 יהורהקול
 סל כ"ז נקלטי ממטרח סיטנה כין ממכלסכול
 הנכוצה וכין , ריסון ככיח היש לככר השינסגכמ

 , Sbx'n רגכיגס להסתרק נתחנקה "טלי~קגית
כעת 6)" לנקנית הסח הו3ו6ה (Ailp שין "ומלנמר

 מוס)"
 ומטס 6גלהס כמו , נדו) כמ ונעכור

 הס "טל )מס 1הדומיס ")יו מקוים ט"ומ;והטסים
 מדרגת ה;מ)6יס יקוו t(ebinn )סכיוה מעוןיענמס
 לוח סמם יסים 6טל ") כי )סניך הרי . ע"כ ,סיכולה
 )ר.מ1" רצוי ,)גתסננו6ה

 , )סכיגס מטן נדו) כמ טס
 סיב) כמקוס )עמוד 3הס כמ "סר הנדיקיס הןוהן

 , ית' סכינתו )מרככת כוננו "ן מקדטי )היוחספי
 כעומס tolhn הני11ן ,החטטטוה ה"מנעייסוהם

 ומס . הסיח כומן ס' )טוי עומן ע1יגו הקרון)דוגמת

 סיוחו DD(' "גטי טעמו , גכ"ן הבה הסכה וזרס)"
plDn

 )nhm 6 הסכה ומן הטהרת שרן כטכה' 31"
 . מזכרונו עכל המק כן ע) :OiD" T~ig' )ה יתן ו,"יוסיף
T1D1ועוד . ענינה ע) )העיר יצת "קר )מעז מ11ן 
 הנ,כרוח nuDn ע) ונצענת סמ1גס הי" ץ ס3הכי
 "יט ינכר ככס )" כעכורה "ו כה סיס hSס"ס
)הנכ"
 ל )ך טי"מר כמו . בה שיעבור כדי :
 "כלס תעכול ו"מל . "ל"ך "סר הפרן ") 1נ1'מזרזך
 "מל כקיקו . פפניה ודניאל ויחזקאל : וגו'שרן
 )חנג"1 )6ימחס יסר") סוSD 3 כי ו)חכ)יחס,3טכי)ה
 דגימג (nhD עג סדגריו סגול והטומע .טניהס
 וגס' דמג')ס טיק עטיו ה"ומריס רז") קרחסוחרים
 וס6נסיס המרקה "ח )כדי דני") 6ני ור"יחימתק
 גדודה Snb ov~n המרצה "ח ל"ו י" עמי היופטר

וראו
 נהטראוצר

 וסוס מגוסס Sh "סגיעס פ6(ווס סנגורך . בהשקשר
 פיענור גוי מיחס משיטן )ן )ן וסיף גאזים נ15יתידוו
ph),Sh~tt סיתם מסם וגן , 6ל6ך 6טר סזון 6) וגמלן 
 ~Sh eD7h מוריס מזרן י(ר6) גוי )סערת ;ג61ת1עיקר

 D(hb f נוס )160) '( וטד"ן . )6גותס 0' נטגע6טי
 יומש 6י,ו י"ג סגסימן סגן,יס טמטמת ס'דיס סגיםגם()
 (ess1 טסח,ג6ו [ס יי('ע;1 מס גמו') טסיו מקמר גי ,)!ס
 6)6 . גרגורו )6 סיוט גגלס זוקק וק '1)ימ )6 סגפןס)6

 גחמות גוס גימור טרד ממגל ס1ס'4 ס"ס סימן ג'טגמ6מר
 טכס 6רגסיס (;י גיח גבוסי סהמיוס שגובס , !')טס

 (סונורה ילבון, גנית ססיתס ס(ג'ום גנת ס;ט[ריסמסושיס
 6)6 )ס מקוים סין 1)6 סשכ"ס גססח)ק ,סאסקססנקניה
 ופשהי מסס 5כרסס כמו נדון, כת וכעכור h)neכעת
  יפספס  ים 8יר  O~st וסרופיס 51ליפו פסויססלנגי

  פכי.  סני81ס, פרר,וס  סופ51'מ יין ילפייס~געל  פתי
oh1)סיגינו סחימס מן  5ין 5לו נפו  נרוסס פנליייפ פךגריי 
 סמ1)ימ רשל גמז ט,מס ססס מקמו קהות גררן ,ג61תס6)

 ודניאל ויחזקשל : )(נ,וס מסון טסט סומר ונמו ,מגוס
 עג יסרק) ט1ג ע) כתיגנו וגטגי)ס פחמתם ר') .פתניה
 סמעמ6'ש סרטסיס סויעויות ע) Sh~mt יח,ג6 נס ,6ימתס
 טס גיח מוינן ע) ייס,גhu1 6( וגן , נ5(מותיסס הקרן05

 שוק ט) קמרו דמגי)ס סגפ'ק Dht'( . לטחיי גליותוקינון
 )6 עמ' סיג 5(ר וס6,טיס eh1DD 05 זוע) 6נ'וי5'ח'
 וכו' מיאס מדיפי קירסו ומלרג'( !גריס מג' )מס וע'ר6ו
 מטמע , נגיף )15 ישו נגייס פינסו מיויס עייריתיקיו

עדניי
 63 וס61 סרי'ס ט) הליפת )יטרף) (s(th שריחייו 6י;ס! . 1!') טס 1') רם" גיר סגר , )ג,6 סיס )6
 סיס נגש זניך) 6ף ttvs1 . עג') ונישח )(ס (Sh9rt,(ח)מ
 בבית נמשמש ה'1 וכבר ט"ו: וגירס שייתגלמיות
 מפד טסות גמ') ימ!ק6) פגומת סני  עעס טוד . ינו'ראשו!
 nbh )!ס זומם . )וגו6ס 6! וסוגנו גהי סניטת קילסטסיו
Ye6סוסתך סגיטס 6ין טס (מקטו ישקט) יים ני)שפ פג 

)hpt')(יגו סת'רו,יס מן ושחז . גגג)מיש ממשט סו6 טס 
 נטל ט) גסייס ג'ין מגסן גוע גן יחוקה 6) ס' דגרסיס
 : 0'ס ~uz סיס פ6י h~e om Ym Yvu הידס קי)וגע) פ'כ* גה'), עמו שיגי סיס ג6וו, עמו שיגר סיסתגר.

אגל

 היה )6 וה61 )עס ~otndנכי"יס
 ג3י"

 )כמן לכש עסיס כסקכן כירוט)יס נשו טהס )סי וט והיס , טרוח
 טמס עגה )Sbn1 6 "מנס , נגריות נטיס npnlo וע) המעסרוח וע) הכרן ע) 6ותס מוהיליס ושיומכיח
 טהופ ר,מי"וח סטגח כעלן ומשפכי ,כריס מהני ותטוכמ עדיף הו" הים nho(o , (OD ט)ומ מיה )"לק
 ר"וייס מסיו כס סיחה מגיח מרס ש . וט' נטצאים היו וכבר : נל'כ , וי1' ר6ו ס)" מס קלפותוכס

 ממכש שוסי סקור 1)'1ון וססכינס , הכיח כשן סס גמ1"1 ככר כי , שרן נמונה משה ע)יהס 3מו)פמפס
 סנפתם טיפוח  זקק זכך ר.מוכגיס שליעם עגה bo sb'( '"5( ש' ל מקמי י,עגך'ס כע3 משכר ס5רקש3

למיחס
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הכוזת שנימאמךמפר55
 אבל . מהמנולה לה המוכן כל לנבחרה מניע היה בהמצאה אשר השכינה בווראו
 וחוח אדם זונות ארבעה במערה כי קבלנו, כאשר מת ובה אדמתו היתה היאאדם

 עליה הנאמר ה' לפני הנקראת הארץ והיא , ולאה יעקב ורבקה יצחק ושרהאברהם
 בתהלה וקין הבל בין והחמדה הקנאה נפלה ועליה, בה, אפקיך ה' עיניתמיד
 הארץ את לנחול ולבו, וסגולתו אדם בטקום להיות הרצוי מהם איזה לרעתכשרצו
 "ונשאר הבל טהרינת שאירע מה ואירע , כקליפה זולתו ויהיה האלהי, בעניןולהדבק

קיז
 נהמראוצר

 ehnn טסי0ס 6ף סו6ן1ן 6וס טס0נג5 מס . אדםאבל
 5יס ;ולי טס . ארטתו היתה החד : '(ר6) 5ון גסני))6

 (ס ודרן סבר'ס סער גטי כי סין גגן !סקססקרון
 ססכר6 לסי נופן מרין ומטפס , סדן לגן שו)וטסגסמוח
 שיוע )ו וק , נובישיי

 משי
 קו) גט) ברג טסגי6 זר'6

 (גטי סומר )מס רקס סגין . טת ושם : ט4( ,וסורס
 6ט'פ ;1,ר 5רן ג015ס פס0מ6 מס ((ס שמקמר olh'"ט%
 06רת קרן טסיך ,ס עם מ51;1 )6 עדן מנן סקג'ססנפנו
 מדגיי . קבלנו כאשר : טדן 1נן D7~D 1'(גן טס (1Dhרק
 טימרו סספי,ס סרק ג0ר6 גגג5 סמגט)ס מסרם גט,ין0ו')
 סמגפ)ס מטרם ג' ,ודע ונגר , ים ק13ר סר5ס1ן סייססם
 1;5מר נלין, תסיס ונד ,ע 1נ1' ס6זמס מן onh קרורגקין ;6מי מנס . ה' לפני הנקראה : 6" טסה ג0גווןסו6
 5ס0ר ומפוין כ8דמס פני sun 6ו0י נר(0 מן קע!יקמר
 וגמ(מס1ת , יסיג;י 1hhn גו וסיס גלון וחי ,סוסייח'
 גר(0 סן 5מר Shlrt fDt מקרן קין גרשו ססקג'ססגח1נ
 0' ס(ג0 ,דיקם ((ס מיי ר') סלאמס סגי מע)6ו0י

 וגגי16ר . 8כ0ר ומפנין וסיירו שיבוס מג) גיוחרו;ג1061
 יסיע , ייי גירן ייינ ס' מלשי קין !511 6מ, ג310נוסר
 ו'קס געש וגן . ס' )טמ ס;קר6ע וס'6 '(י6) מלנןסקס
 4מ)ס )ו גמר קע סוס . בהחלה וקין הבל ביןוהחסיה הש" נפלה ועליה : ס' מבפני חר(י(ס )גרוםיש
 06 וסלמיק , 6דמס עונד סיס וקין ס;5פר נעמן סללו6ה
 איזה לרעת כשרצו : 51ן שטס )סיגת ממוס סג)6זדו
 'נסר ט %ר גיויסס סקד1( ס,6 פי . וט' הרצויסחם
 , ג"יסס לו פפ) יסים !05יו elh גמיס יגועם 4 )יק0ס'
 וכפו . ס' השי )סקל.ג סני6ו %ר גמו0תס ים וגמזןוגעו

 D('P ושימו וגו' ממ0ו0 )גס קח, טוו 051 ,למ מטסטיפי
mNP'סקדוט סו5 ס' 'גמר 8(ר קיט וסיס !,6מר . וגו : 
 . כקליפה זורחו ויהדת : וסנוטו ס6דס עיקר גימל .ולבו
 6י(ל (5י כמו ~Oits מן (כיסס גס סיסיו עטר 6י גילע
 וס0ומר סמ,י6וס עגע גווי סיס ונך , קנזסס נבו סטויא0ס5
 מן מעע סיו יטקג מז מ6דס , שיביס גין גס סם"גמגמם
 סוצמל סיגן סי כק)יפס )סס וט(% וירי ג)גס6ו('ס
 )שגפי מגוזר סו6 ימג ישי )וגגי16י וכילן PtD?(ונמרי

 ש ונעטי . דגל טדויגה שאזיע טה Y1% : שקג)ס(.
סוג

 יייהקיי
 עifftnb 3 וכדרך . otpn גב) נסס פיגה)סשס
 סוסן ro~ כן ימוקד) 6) ס' זכר כיס סיס ,י0,ק6)
 . סיס לככר כיס מ6י , ככר וסל ע) כסריס%3ן
 סכ03י נדכריס "ס כי וס %עס סו,רכ;ו )6וקוקס

O*D11D0ססיתס וכמו , וכסכי)ס סקרן עניי )0כ)י 
 סכים מן סככוי ,נסיע0 סר1מ,Shptn~ 0 ס) 11נכו6ס
 מירט יוסד 3ס כיוSDI 61 כננזס, רק כסכיה וסוקין , י סימן כרביעי טמאו "י ע) תמכר מכרוכש
 גדכריס 6כ) , טטחס )ט' סיס מככר סיסמו")

 ימוק% ט) מנכויותיו כמרכס ו)0כ)'0ס טיסכמג'עיס
 נסיות טמור סערו כסדיס נפל וגלססוכמנוית
 ווט . 63רן קדימ0ס 3)"  6ף גסס ר6ויססנ13"ס
 %ן "ל סונ כהרן לו טפל 5סל יעקנ  סלסעמו
 היסף סורן לתכליפ )פש% סימם כי , ע1'ונותן
 מסיס 3מרשכ גירן )3ו6ס לו קדתם סכנר 9גס
 וכנר . נגיס ר,טכעס ספה כפת זס סיס ל6ו5ס
 , pTns )3ויסי  פל סוס טיפס )כלל פסו OVDסט

~%%ן;מ,של~
 ~היי:

 O~o "מנס כי יודותיו, SD גט")0ו כמל כיון)6
 סעסס כמו n(mbl סלעיה 0סוכס חיו )ימיל6ו'
 : דגרה כנטל כפירוט Inihns מר~וכרשכווקף!
 הכרסס ע) חס1כס הקזימ1 קמרי . וכר ארםאבל
 ורקס , סמקך גס6)ח נטירה ס;,כריס ודגים)שוקל)
 סךומס OP כך "תר ),וונו בזי 'רמים ע) ענינו63מר
 t')DD לסלם פסס טג , טינ6 כתו מלריס 3נ613ח4

 %3ת וב% "סר יולד י5דס יר6סון קין סלנפרפו
o7bnטפרפ נו וימטונ , כמדובר פסס תר סר"שן  
ou(3יתן י3ל 51י י מרס לפס קליו ס' תפיח ס 
 ל0ס0% עו"ש 5ין ומנלי ישון, נפיס 4סיתם
 , סק( יס כברייס  OD onnb לזווגי קטם סיססורן
 שמו סיס 6סר ר"וקוס כי למוכית טגע טס כןע)
 טעיר פס חס סול. קוט "רתח סה1"ס נכתתליו

 ויסע olb יל6 סקוס, ות ויגרס נטרקיו סנתל שליעזר ר' כדשם , שניו סל e~h מיוחס מלר פליכסכל
 לעבוד סנפיר סתזיוי,  ולטיו לקחו פסס , ספוריס לסר ספק- עון גן שסערי ספורים נסר פע 4ז מון%
 כיסס קין סיירת לטפות וקרוב . סס קבור סיוחו מלר or יווה עוב . ת"כ מטס, לויס 6סר שלרפסש0

 סימס b'o 6רס 36ל %3ת Sih ~nDT  כפן וס לכל . יהרת קרן 5ל ברתוק יפתור לפס כי 36יו3פשס
 וי'. ה' לפני הנקראת : ומיל פגינו טפנ5ר כפו קין יורות פל ססדמס b'on וא', פס וגסשרפתו
 . בה אלהיך ה' עיני תסיר עלקה שנאמר מס מון 11 )קרי"ס סעס רסן ס', כלסגי קין יילישפרו
 קר3פסיר.ס ע"י לסרר כפנס sb  גנספס 06יו עס )ו לנשוה סקנ6ס מ% וט ע) סענט כמ 00וטסיף
 לנחול וט'  הרצוי  פהםאיזה

 את,
 , וט' הארץ

 טמאי
 , ססי6 סקרן מן קין שרט סי) ;סרג כך
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 9ש מןהכןזרי שנימאמרםפר

 כגתיש שיצא ה', טלפני קין ויצא ונאטר ערירית(, המלכות ינשארה מ"6 תערירישקיו
 לברחה יונה ויקם ניונה נסטר וכן . בארץ ונד נע והיה היו שבה הזאתמהארץ
 איתו והשיב הנבואה, טסקום אם כי ברח לא , חץ טלפני )נ"6 ה' טלפניכששישה
 שאמר כסו אדם כדמות שת נולד וכאשר . בה וננא הדגה ממעי אליההאלהים
 אחר זרע אלהים לי שת כי שאמר כמו , הבל במקום היה כצלמו בדמותוויולד
 מדרנה שהיא ההיא לארץ וזכה , כאדם אלהים בן שיקרא ראוי והיה הבל,תחת
 ומגולח( בלב העיקר יצחק והיה )נ"6 וישמעאל יצחק נתקנאו ועליה , עדן סנןלסמה

 ההורהקול
 כלמרו מדס כגנד מדה ognib מ) סקג06ס%)ס
 . וגו' קיןוי%

 וכסלם"
 , כל"י ייר0ס 0יה0 06

 וסממיס מטיס סכת31 מטי ethiltn סיכריס%'ס
 , קר3)ס מ"י ס6)סיס ") עסו ,ס !מס סעת0ג)חינח
 , ענש h'oo Sih סקרן מן קין גרעי I~SPאס
 )ו נמדד ))דק 0ן גי כלמרנו , מתוקן 0כ)וסיוט
 קערית htOO %0ן מן מנורה איריס )וקסייטה
OSb)oh)pn מנד onilo ה"רנוח )כ) נ3י הנן 6רן 
 6טר זכריה ע3ודמו מקף , 6)י0 נוסות 0עיגיססכ)
 והיה , עק)ק04 כ6רה01 )עננת 0016 )נהו) 03כקם
 הכע וגה ממקומו,  גוזד כ"יס 4 )6 בארץ ונדנע

 ים 06 "ך . )ד תכ) )עגמו פסכיס עד )היותוה6מ0
 , 'טרש נקרן דירח0 0יהס סן6 )שמע גאפ6ת
 מטס 11 1)6 . ס3כווו נס סכיוו יקו OIpbDO כ)ס)6
 3ל 3פסתריט ויה,קסו  013 "ומן טכיסיף עדסמרר
 5ש כי o)kn 3סגשושופ

 ס' לתגי nhlp)n ס1י
 5עירס דלכי לטי . ונו' יווס ייקט ניווט 1Dblnכט
 גירן סג3ו5ס טקדיפת מהלס ססגמו פפ עלספק
 , נכיס טורס סטכיגס סיוה בזמן btsn טס ספלך16

 לפס  כן 5ט , 4לן תוטס לג513ח שטנם מגסמיחס
 סם יגיפסו טל5  מפך SD יעלס פלשי יונסנרם
 4 5פר רט"י סכ30 חס btot ן ים לסיגך מגססט הסוטי גפכילת5 סורו  סו תפלס . תוץ כרנריעאס
 ימרץ. לט4מ  נך כי1)5 סיתש לי יט חייךסק3,ס
 כימת סה3ר ומסך 51תריסמ , ופ' ממס1)סכייך
 הינה ממעי אלהב האלהש אוחו והשיבשן
 0יח0 ע3ל מ"ע ו0 מס וע) or )מס , בהונבא
 הטייטס. 3רהו ~ov 0קדוטס כקרן ס' ידערו
 כ0גיהפ כי . )ך וסויה1סי ינכו 0ט1כחי "גי16)0

ונדחה
 נהמראוצר

 כ,4מס )6 . ערירית הטרקות ינשארה : ~ph גריגנגדו ויטי כמנוגס לו 6ן ס6ו גמסגו קמיו סע 4 לן0ת
 ow)n ווט5רפ סקרן פן וירט ס61  פכ'1 גי , קיןמופגר
 גג)  ו') . בארץ ונר נע : ס0 עוולה פר פ1ר יורט  ביי5'י

 )סרט גדי ס' )פמ סהיגוח 6)1 ונגר מור תמגר );'8 .וגי' ברח לא ה' מלפני ,'6 : מטס נווט 8סו 6'י מנגדסס,)ס
 5י'1  טי0וג6 'תגן געי נגר טסים סמי מתגר עמרמס ציי ס)6 גוס )0ש1ה ניט . ס,ג61ס olpnn 6)6 גרתט)6
 לשן לתון טגרמ 3פס '1)י חסי ספ1טס פס 5'י יתייל5ף
 התוש 41% יטיב DV1~t וילול טמ,. יפוגל סל6גיי

 קירס. ליפי (tP)D פיפי סייפת ס51 יווס SGבנגו5סו
 יפוש טל5 יוי יסרבל פקרן יו)ס ג"פ סלים לופרו5טםר
  ס;ט6ס פ19ס ט6'י טפ6חר (tnhu (נוגס פס פלפיוס
 6רטח נטע סמניט ממס מכרס ייהר מגיס )עונריסספי(
 : סוס מגוי 06 ק6ס גער ונו' סלון 06גס הקיק 1)8גמ'ס
 %נ 0' ויזמי למי גי . אליה האלהים אוהווהשיב
 טיו6 פטם סיוד יפ ומ) 8)סיג קויי טכקיItcb 6 וגמ"מטוס , סיגטס 6) ימס 106יק6

~fh 

 ט),היס )' יט כגסן 6מל , סקגרו0 )גיח ממנו וגימ סגד4 שטי* לכסן י11ס פגין סס מסתבל יוגס ריס סילשטמסכיך גפכי)ת6 פטפפ וגן
 יט סר~וס 6מר כן מפס, ו)סג'6ן למרין )0)1מ גןגיו81
 יוופ 5ל ס' דגר וימי כפ'ט . גה ונבא : 1ג1'סלותיס
 גהר טס גיפר . ארם ברמות שח נולר  ובששי :פויס
 5רס גיבוס וסיס פרפם סקרוט סיס וסו, למנולתו ס'גו
 פסו6 כזלפו גרפו0ו ויולר 54פו זפ, , )טפתו ופירנסרגל
  ושן תוסרג מלהר יגל fean , 5וס נפקוס קייט 1יפסיס
  טיפת ע'ד 1מ8 . עק טגן למטה מדרגה : מתמ'1ה1)דמם
 , היפיס טפר 11י עליים גיס oh כ' יס 6'ן פסוע פלתעי
 וטייפ , טנופכן גיספ'ק כונר פכוון טלתיס יפקדססג,ז
 גחפ5 גלשן 510 לפוני פררנס ישפר ופפ פון.  יוןלימש סנספא פייוס פקוס פס וטייסת nlontnc יטרללט"רן

ונץ
 SID זס טשגע סו5 קטטר 5נל מכשפ מירס על  גזרפ לי 53רן, קויתתס פס לירן ת1לס סגפ5ס5טטרות
 ד3ל* )מ611 ממגר 3קט כור . וכרגו 6טר ר,0נוח 6מח ע"י )5ר1 הנס nhla1 5טטרו0 6! יי לנטש !גויי סיסש איך . 6הרח 6ות0 )עגיגי מגעח כיוחם מ6 יום ט) כוכו06ו ממוגע  וקעי , ית' להכפסו %סויג4י

apnottp)tt  ט2כיי:כ0ם:ווצק בבימ: 2:4%4ךג:ונ%4: :עוז
16 צג צנם )':ם השיי sb ::2נלי0ב:ן:ק '0:יופ :0פ3שכןייכי::נ:61 ריעב%7%: הכתיו)% תימיתי ייני יית פשי צ נח ממץ 1272: ג:ן2י2",%:%ו

 'ר-אן;;
nhrn 

 ס0'"
 סוכל ונס לתכלס 0,ז,י5'ס י1יוג h(nr~t י' דכר' ט'ור, וכמו , ממגו )מס0 מדרגת

 י כן נס !י יא ופה סי3מרס. סקרן הירח  ל,ס ו0 שיס סי1חס )כגין דפס לנכל ידן יי 14סוימת
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הכוזרי שנ*מאמרםפך80
 תר אותו והפריתי אותו ברכתי הנח- בו שנאמר אע"פ , כייפה ישטעאלתוחח
 השן כן אחר ביצחק( לתקמ 61ססר , 6יגפ )גי6 "ליצחק ונאסר , העולטיתבפובה
 ואץ , הבא בעולם והסובה האלהי בענין הדבקו לומר רוצה , יצחק את אקיםבריתי

 יעקב בין הקנאה נפלה הזאת הארץ ועל . הצליחו ואם לפרסי ולא בריתלישמעאל
 . הולשתו עם יעקב ספני חזקתו עם עשו שנדהה עד , ובברכה בבכורהועשו

 נחמראוזר
 סו06 כלמס גן יירט )6 גי ו%מ0 מ% %מס %ניט סו5פי ,ס . "שםעאל ונשחח : ערן )גן מיס טס סיוןוע')
 סקרן יתטת ר') סיתסס יקל וג) , ידוק טס גםפס

 ויגורס יסמק טרום טוסט0פיס
~unrt 
, Otiut ג) ס' 1וס 

 דפ, )ן ין6 גי1וק כי גש)ס טמפ טום %ן %מל5טו
 סיס )6 , טופ )ן יון5 גי1מק גי 6 ותיקמר )לגריסל, ),וו0 סם" ו,קק aht( סרס שמריס סו06 ממרוס ג)וגו61י
 w1)h במויו טסנימ שס'1 מעסין מרסיס משן קמאפדר
 מוושט יאק % )גין 0ק,ל )6 ס' יי מ %זו ינוקמחוט
 אע'פ : פקרן 'רוטת גיטי וימר וט י) 6ג) , 6מוירוטה
 ,ם)ס ס)6 יפיס סגיך . וגו' אותו ברכתי הנהשנאמר
 1)6 6גהס %ווו טטוג מפוט שגון גג)) גיניסססש6ס

 גרך6ת ס' שסרי %ח, ינוק שיוט 506גיסס ס' 11ספ"

'ספסלי
 : סוס סטו1ס גטוימ . העולמית בפובה : גפמון

 )גמ פיעם ולמר גנש , י1וק ג"גי) ג'נפר . ליצחקזנאטר
 , גטגי) )מ'ד נקוץ דוק fnbt , וגו' סם וגוגיסהורץ)
 ע) )לגריס נקמל וי') וירק(, )ט' סו6 6הי )י 1Dh'וגן
 : גיס ימן מס יוזע 6ימ ,ס )0ש טייס וסניף .יפשק
 . יצחק אח אקים ברטשי ואת כן אחרי ליצחקשאמר
 5הש גרגחי מנס טמאייך ו4טמט5) טנ5מר גמטמפ0נס

 פיס שטס נטוית 4 , 06 (1Dh פס סוס ט) יצוק 606שס גריסי ו6ח 6'י , מ% גפ5ז שסו .סרגיתי 6ושומפריחי
pbמ% גמוז גו טוסטר יטמס5) סנ0גוך ממס ומטקס , 
 ט6'פ שס'1 קמן fhnn למי סגד) מיתפסן) ילקתויי) וניס סג6 ש)ס עוגת טייפ סגנות ם*ו סוודר קריךומג
 מס מ1)יהיס טסם fuh . הליהו ואם : פקוי סכר)דק

 )קח mtlo' 06 טסו ט5מי . וכברנה בבכורה :סוש)6
 טשש כדי סגפרס 05 יעקנ סקוס "וט גרגחי, 05 )קמושוס
6phe מלגיס גנוי וסוג טססוין נמו , סרו ויימס .)ניו 

 סו6 גי )יסויס 01ן סממ)גס ו06 ג'6( )יס'ג סימרלולס
 וויפ לכנר ס)תס)ס מ)ג,0 0)מ יטרף) ~re וק .מנשר

 גסט5יח טחו סגפי וגלי . מ)ט0( גמוז ט6'י)פקג4ס
 6מר DtnDO) ג0נוי0 סטו גפר תון) ט5פרו למפניןסנפם
 ג) נסס נסגיר , גכורס 4 וט עמס )מוס סוכך עוגי סוס)יפקנ
 טייס 6מר וק tOWI געעס פ)'1 ייצוע סס61 סגמרס טפסש

 )תרגון 'וג) )6 טסוג 'מק )1 וקמר סגיגי0 'פר84קה)
 פונס ועוגה רקה סגטרפי מסחר ועמר )כשלטס סתמי)פ, , גרגרו )קח מס נסוקס מגס גיזרו נקח סיפקנפ4ד
 )עלס )ו גמר0ש

~fiD1 
 כעוקם מעוגח ונט גרכ0י 6ת )קה

 : וט % וט סו0ייס וגריס טיס טור5ס , 'יו סמם )6סיס
 יטף 05 קש ויקח גמ'ט , ס4ע מייוסת . עשו שנדחהעד
 מפס 5לן Sh ויתן וגו' דג רכוסס סיס ג' וגו' גניו61ם
 ורוע כיחס עיסו ודתי גי . וגו' חוקתו עם : קמיויפקג
 וסי יטקג 06 ירט גגונםפס

ויירק טסו ph מ16ת ותרגע )קר05ך סו)ך וגס שו % 4ץש ג5ע וגמלן , פעמו יוימ 6)

תבואת  יהרהיל
 כטח גחיו קין ט) מסכנו היםסס

~ba) 
, hlot 

 נחתיל (tolb להסיט כן סימר ומס . רשטנף0כ)י0
 יק 'סר6) 6רז סזמס ומס . י"ס סימן גר5סוןפגינו
 ר,כ0וכ דרך , ממנו ומטס מדרגה טסיך כקמרועין
 ויוי פ'יסך

 כנן' ימטרו כיגעני 6טר המקומומ 15)
 ממגו, כטנפו רחוק הכחי המקוס מגוי )סגףיוכ) )מען עדן תנן 6דס מורד btOO הקרן ס6))מסוכ שוי ג"כ זס מ1ד כי נחן ו)הורו0 , מגריס כקרןס'
 pbn ע) כי o's )הל5ומ עוד ויוסף . סוכלנווכמו
 דונמש סמ1י;ו ממס סג) OD "ין nb)p נטוססלח
 הנתטך גי , עסיס נ0קנ5ו 5טר וישטעאלביצחק
 ישמעאל נררוה טמרי ככס פ) מוכים עדכימרתך
 , ובברכה בבכורה  ועשי  יעקב  ביןולזנאה rtJP סיס וק  יר.  nmb 5) .)1 ופנס ינמקמפני
 ממח 5יז 5) וער 1wu קידחה מס ,ס ע)ועכימ
 5טל הקבס יענין טגינ'סס יהסומוח . קמיויעקב
 ס* מס כקוטן סדע0 סי6 ס,6 יטריק, למיסכין

03DOר.מסונ)0 ושרן ר,מגו)ס נמלח ע) טוס נכיס . 
 פשלם . נכונותו סי0ס ומס קדט nmh עוכר היסקין כי סנמגוהו 5טר 6ח )קיים ירוממנו טל ע) וטומס
 bS מדוע ו6ר6סנ6

~DS' 
 סנמ61 5ח המכר ריסקק

 התיגס, דכר פ) ס' יד עניו פיחס כי גנםכשט
 הקרן מעי רית'כס ותרס נטם, וימי ויגל,ויעם,
 ככשל ו") מדלטס )סי כל"י סיוהו יחק )6 ונס ,וט'
 "לע6 בטח 7)5 , ופס גיוס טטתס )6 )וי ר'כטס

 pbS מו"ס תומד סיס ו6ס , דתט)6 כתילדיסתן)
 כסטק כו ככס 15כ) 6ו)י . גה סכו"מו קד'מחוכ"י הלרן )נורך ס,6 ססו6 כמקוס נכובס )ו הימס6יך
 5טר 5ח עמך גסניני משיך 5גלטפ מעע ומעתסוס
 עסיס ילדו )6 6"י כי נפרקיו, רעדו) 1rD'Sb ר'דכלו
 הקרנס מן המיס טו0נבb 4(h ססמיס מן ר.מגו)מי

 וריס נסוק. tb'w (15 הר.למג'ץ , וכו' )הוכהונכנסו
 כ6ק נם סיס כי וט )0י ונקמר . כפיס ערף ד0עכס
 ס0 כי ננס משן כלשת קרס וככר . י6חס )הסכ, וס0 ר.3) מפנין ססוכמ9 וכמו , ור.סנו)ס ס)כ)טיוחו
 "סל אכויס ה5קישיס פרס 6100 מפני גמסנופן

onttinbוממדחס pb ע"כ , פנטקס 5דמ0 כגפן . 
 . סקרן תע) סחיכם למס סנכגסיס המס טמכחונקמר
 ש ))כס גדלן n(ohls )נמ טהיחה המכל יסכור15

 המסריס סקוסים )עיזי ההינם טס )בטוח 05מוס
 מן ונד נפ קין ט) ורש סמה ימיה %ל 6)כנ"סו0ס
 סויתומו מכדן טס ע) סנטרו מגרוע קין SbanxD~fn מורך ויטוש )כ יחנו )מען , כקמור הקזוססהבן

יסוקסו
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 1* מזהטלי שנימאמרספר

 עבדהש5
 כס מלב כי ר.מסלטש סומרו מה נס ,וטחש
 , הנדס כנוח 6ת , סמטוכ טת גגי הס ,ס6)היס
 טורס סיס קין זרע כי והב)) הגלוע. קיןפורע
 שמסות ר15יה וכחיכם התכו) n)DS ר6טפרס
 תעמדס כי מרקס מוגז שכל , יסוכו )מעןיממהס
 מכרח כי גימל 16 . וגל נע תנורח היה "רןמונס
 כיריי ר' )דעת כוס (t'Dbn כו נכרהשמכר

 (thu מטשס פ גימל * . טסה כמט% 4י ר'oa רימו"

 העומס קיום )הכרח מכחולה נכו6וח מגן נם ט)י
 . וט' ירטיה ונבואת : וגהו )תוהו מוזל כ4פהיה

 סוכג גג"ן זכויו הכנח ע3 לומי ע4גר.חעסה
 עס ירמיהו נכסח כ, לשח ~Plbp הלום לנך0וגכ
 6מר כמקוס היחס "תרס , מגריס גממתסיוחה
 )כנעני 6סרהמע

~gb' 
 מיה 6טל ממפנמס הו6 ,

 6) ה' רכל ויהי מ"י סימן שמרו ס' יד עטיו09
 הר"ת טדי רותי וימלט . וע' )5מר כחמטגמסירת'הו
 וטימור מן מ"ג( כיהוסע זונחתו פתבגו ממס6ה
 )כנעגי )פוגה עקלון נכון ועד מגריס טני SD"סר
 כנען 6רן כי ט"מ פ' הרמכק כחב וכגר .חמטכ
nD)Dלתריס פ' עוד  וכהכ . )מנריס קרוכ כתמומה 
 , מלריס פפסמו ייינן  פלרים 3ני  סיססליפרימ יי , ופ'  עיף עד  עמירים סיופגיס O'1tfil מסיק5ל1
oi9b6סי סי Shln' 16חה )כדו ססגפחוריס תטי 
 ו") למרס יסחר נקרכי רומי 6ף . YD , כנעןסכני

 nbro הקרן כ) 6ח יהוטע ויקח טס!ק ע)גמךרט
 י"6( וטס וגף הגטן 6ר1 כ) 61ח הננכ כ) ו6חסכר
 והי6 מלריס 0) נסן הי6 טוו היינק טסוהכ!16
 לניו )קר6מ ויע) שמר כמו יטרק) ערי כחוךגנ)עח
 )מ)ש סיניה נכה )סנע )הורות סכיו כט)'מותירוייה טפך וכנכוח 6ק כנטי כעסיס סהי6 מימדנסנט,
 מ)נnbo 6 ינפ)י שד ומנינו . עוכס h'on נסן5רן
 טני ק) דעח רום דגר סוף . מגריס גח) עדבמח
 b(wn תח)געיס ימס עי שמר קוקו וגסמעיאגוף
 )סמפ 40)ס זרך טהרי נורך, )6ין עקלתוןגדלך
 כלכיש עגמו המכל )מ הגין "סר נ"ך נזלךכילך
 ע) לכרי, מפרע )ע טין , לותימן

 כמחחי
 , ממע צחר

 כשר b'on גימרו הלכויה מקוס מס כייל הנהגי
 כו ויכנס ס)סחיס יס עד q'Q מיס גכו)ו "ממת
 ההו6 )תשם גי תנכוס גס ונשר ושרן סיגיפיכר
 . ע"כמע"ס,

'sb, 
 כ"ג, 0שן כקמרו יביע ו! מעזה

 מנריס )"רן טסווכגל
~SDn 

 . טמס טיתכ6ל כמו וכו'
 ר.0טח 0)0ח שירסיס ושמנרו החגר זנח )סיוסיס

 )3שש9 "בפשרן זמרים ושדון פגשהנבוסתן
6ינפ

 נחמדשוצר
hYtסף , יני, יעיל bS,k יעץ יא סקס ס, סמ6ח 
 סו6 6מק )גם 6ם ס)6 מפניו סטו סל פס =* פקישי
 ירטנה ונבואות : מהי! )סזזעח זלי סוס ושסחו מטסוישץ

 ילמיסו Sh ס' יגל וימי גמל סחטתם ס61 .בטצרים
 הא יי חרג . ובעבורה בה : מ'נ( ארמיסגשש,ח0

 ל סי' יגירו גמ6מר 3סזי6 טגתג !גתו , ימטג )6'ימעליס מ~
htonסוף מיס גגות 6ח טח גמל (ס61 , וה) 1ג61ס מקוס 
 מתמס גס ntuct שון זיוי תוגר נו ויגוע 4טתיס יסעו
 61ת )י,נ( ניס!סע וסוס . עג') , מלס סה,6 )מקוסמ

 גגה ועז מפייס פוי ע) %ר סטאטי מן וגו' סנט6רחס%ן
 ס,')ופ סו6 ס",":ר 1') ופייסי , חוטג )גו",י ,פונססקרנן
 חחוס ס61 ס,י)ו0 טדגין ממיני 616 , כזמש מנו ג) גחייך 'ש"ע יגס י)6כמזנו

~ru 
 מקיט סמוק ט, י' וג0ימן .

 סזיותי מנר ג) יש"ע לגט ט)6 ו') סירס" שס עדנלוט
 יאמית :eDini ,ודע וכגי , סים טד מט,ס ונשי מטף)1ד

 כדייגת יס ממכריס ")ק יי מסתם וככתר . )6'ימסרג'ח
 לרן כ) 6ת 'ס1טט ויקם שוק ט) גמדוק כוס ורומס)6'י
 , י'6( )יקטע סגנן 6רן ג) 61ח ס,גג ג) 61ח סוירס61ה
 כפו יהדס ט) גהוקו מוגנטת וסיף מקריס נוטן סי6"%

 6ן כפי גע),ס טסיD 6(1D גוטוס 6גיו )קיאת ~'SD"קמרו
וגובח

 טסי
 טש'ס וגס יפוי! )ס1י1ח 6ג,1 ג")'מ,ח 'סוזס

 )ר,)פס י6'6 1ז6' ג' . ע'ג טרנס, hton נין 6רן)מיקו
 טוך, 6'י גחון גוס מוריס ph טחה6 ממגר)ג11,ת

 %לו רגלי 61" מיוחס, ח01יף )6 טו"ממ גמו גמ,ו'ס)זול 06וי
 'נוטע גגס ט)6 גת.ס מתו' ופ)5'ס סל) רם" וגר'סיסים ו% . טוס'ג גו יסוף מ1גטח ג6" אמוח ז' ססו)ןג)
 משס ונטלל טוס תנים ה,6 ס,')01 סד לק ולות' מורגן
 ס,ר6ס מאגד סיס, מן מערג' "תר סו6 יו'4ס ס)6 , סיסטז
 טסם ח'( )זף גניטין פר,גס נמרן סו6 סאון גמפתגוצס
 סר ואסייע nh(p מעולי טס61 6'י ט) מטרגי גג!)חיל!
 סמ4ש דמיינו , מורק ומ) עד מטרגית ,סוויח "גמק,ועמסר(
 ככר תמל מהום מזע געינו רו6יס 16! מנדי) טניסומוסע
 ולתו מסעי גק' 6'י גגגו)ות חסוי ושן . ע,ייס עלפר
 nts~wn נטש! טס (') 1סירט'י , מגייס זח) DIhsln'1וסיס
 כגג" וטחי מטיג' נגז)פ6

 PWD ע) יעניו תמן סיגר eSlht . מעלג ),ד החתמיגת% שי ,"% מס סויות טד
 . ספסר סי 1תמדגר ם):מ,ס יס יפר 410 מיס נגול 6תוסתי
 קן 6) ג6)גטן סני 110 סיס ומץ סקרן גמסחוכוס

 ט1"'ס גמ! גי,הג ג1ס1ן "החה,חlelh) 1 זוומ'חמווח'ת
DtSDDמן מטרקו "ד גדמו קי דמם ;4' וסול פתסוס מן 
oltno. ~-plhll ג6וק'וו0 ונוס) מע"ח ס'ס טד מטקס ל מן 
 'ס סוקרת סגן1) סיס 161)ם 6י6ג'קוס, מ6ר' סוקרתגמק1ס
 סיס ומחג גגונו, וס61 6" ,גד 610 וקנסו רחגו ג)פ)יח'ס
 מפריס 6ין גחון ו,ג)טת מ6" 'ו,6ה ולפוסס , 6" קורןוגד

 רנעצ סנדו) וסיס , סדרומ' כנן,) יס גחה מטר"שגדרומ'ח
 טק,כו ג16סן , ו)מטרג )דמס מצפון ניזרי מטפעוקלסו

ייי,מ' תעין כוס מבס )1 סהוסמה כמקוס היה כי ,סמכרוח
 גבי) bs)n)t , השכינס טס כהמק מכיח כומן (fb היה כי , סוכלנו טניס הטי ע) כעכורה ונחגכ6 ,5"י
 ק נס 'OSP מגריס מעוין כ6ן חכר ומה . ונף מודעך העי כי 'pD( עכרי חירק 6, ולחס כקמרוסקרן
 )נכולכל סעס שכקט )נו טלין עד כנכ,5וח הטינוה1 עורס מסוי , שחי ע) רכינו מטה טס 5ח כ,ה 5ט6וב, . מהדס כלי 46הס )התכו )כ6ן ירמיהו וכרון קימל כן ע) כי ההיק ברן מז") )דעמ ומריס "הרן4כו5מ
 כקטר כהע)והך ם' n~ir)o ננ"חס הא . וט' ואהרן פשה נבואת וכן : הר"ח כנסר h'on מקוס,גכ!

צנרה
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חםשזרף שנימאמרספר88
 כפו , סוף ים בין( )ג"6 "מן שהם ספני כנען ארץ מנשל ופארן סיס כי ,*גפ(
 ומדבר הנהר, עד ומסדכר פלשתים ים ועד סוף מים נבולך את ושתי יתברךשאמר
 נבולת הוא כי , ההוא והנורא הנדול המדבר בו הנאמר והוא , פארן מדברדש4

 נחמדנוצר
*Dae

~tha 
 מי"ס 60וון )מסוג תפגימו ס , ממשג

 0די,מי וגגו) מפעות לי t)wio וסקוס מילוח רנפלוג
 גט) יפיס ומפחס .. מעלוס )'6 גרוהג כו6 סנרו) סיסט)
 בגדו) 'ס קרן עז סמפרגי סוף ים מקוס סמערגי 6Shxtק
 ר1ועס ,גדע ו0 ונתוך 0ו'), גנמר6 סוכרו בסר סר וטספנפון
 6" מן וסיף מפריס סם ע) 0ורג6 סנזו) ים מריוסנדפיס
 גטם גרגר וסוף 'ShX 6רן nDnS ג,רטס 'טויס )מפקמהן

 סו4 מיס גגונך  5ת וגהי שעמר ו0 ומעתם . 0נ')המדרם
 סיס יומג כ) ר') גג% סעד הגיוס ענג , ~(o'Dr יספד

 סייס סורומי יס טטנוס סיוון, גק,ס מגגו) ופיוסינדו)
 וכן , מערגי גגו) וי0 410 יס )סיום מ6ד ק"ג סו6לדחיס
 סיס ~)פי . וממסרג מירוס 0גגי1יס טוי 1;))1 פ)טתיסיס קי סוף מיס ט5מר וגוס מדיום, 6'י גגו) qw סיסיסית
 4א5ס דלימיח מ~רהית כקון סוגת )0)06 מתקטע110
 ומן גג)) ו0מרכר סמדנר שרותי גנו) סגהוג 0נימפ6"
 סוף סיס 6,) 0ו6 0מרגר וסות . 6'י סו6 פנה עדממוגר
 ג) 'טר6) גני 1aD ונס ערג מדירה גחון 6'י גריוסמדפונו
 כ61 מש וסמינר י-סררן, ומדגי ס.וי סר וטססתסעות
 סמדגר וג) דטנטי'עי ערג' סוקרך ממדגר" סרג ה)קבסון
 )6'י מורת מדפון ס,6 ט"ר5ע 0וקל5 ופיח , )6'יורומי
abl,6מ 

 המגיע מז דרוס ),ד חורז 6רמיני6'ס, %6 ויויי
 ומצפע , )6'י מורהי ,פנוי גגו) יסייר , 0נ!ומ 6'ינגש)

 סניפם פיס' גיס 111פ) ייוס מעיה קק 6) ייגס 0)05הולי
 ש "16) סמינר 610 סילומי גגו) ומטחם . פ5דויקיוסטיפס
 ומעתס . ;נ') 10פו,י St)A טס61 מפלת ער גב% ו0תזגרגיף

 11)16 שירוטים פסיפס סרגו מס סגמוג דגריאורורו
 דגרי 0ן ו0ן . 60ון גגגוי,ח מווי 10ר06 נפינססגימס
 ויטש גסע)הן גפ' 61מר סוס . פארן טרבר הוא :טמני
 וקמר ומטחס . "5ין גמויי וימפ סי,' מתיגר '"ר5)גס
 ו0 סמוגיס סט פצרן ומוגר סיס מיגו סמזגו~ת טמגי
 ג) עטו וטס סוס סמינר ג) טס 0ו6 קון ומוגרלוס

 המיגר ג) טס 6ג) ממסע משם טס Dth פעלן גמיגרממפ %מי ומס נמדגר. טס)גו טויס שמנס סגס)טיסשפיעות
 0ו6 גק טהרי , סיקוס ריחרוח 514 שתיוצר סמו %) ,גג))
 , %ון גמזגר וינאו סי,' ממוגו י"י5) גני ויסשהותל
 נקגרות ויהוו סיוי מסו ויסעו מסז'( )גס' 16מר ש0%6ס
 גר' . וושורא הגיון הסינר בו הנאמר וחחי :01500
 וסגו% תניו) המדגר % % ושן תהורג DD11 נקמריגייס
 פ)6 5מר גמשם כמשוט מן יטוס ויצמד , ר6יתס 6טרשם
 צגי מיגר טס519ש

 וק מטויס גג) ממיס כ'וו' טום ג),

 סו6 1'ן מיגר וק טש )6 מסז' ג6)ס גס %ין.מדגי
 הזד 1hsnW סוגו16ת ג) ס'1 , סוס נמוגר ר') וטס, ,קים

 ס' וירד גת'ס גנניות ומריס וטרו 0ה6וס גקגרותוגמדי
זעמני

הדרומי  עשרהקול
 מזפ % Dbnb גי ויגמל גססה ולהרן מר'טיגרס
Sbtלסרן Sh ג וכן וקמר . וגו' ס)טתכס נ"1 מריס 
 (mup 11 ננו06 ססיחס )" שרן )כו"חס)ענין
 נכחות כמסורס כמסה דכרס ע) וו)ת' סיחה )"סתרי

- ohl))nl
 ההי"

onto כן קורס כ' סלק כ"י כתרן( 
 כמדבל העק ויסכון סיני מתיכר יסר") נוי ויסעו6תר
 ODO נסעו 51חר 0טרט0 כסוף הכחוג ומה ,פקרן

 סכי6ל כמו )ומר עגמו , שרן כת7כר ויחנומהנרוח
 מתדהר (IDD )6 תה)רוח נסעו שסר כי רחמתןסם
 ממדגל סגסעו 0ר"סון כמסע כקטר "הר מרכל sbוה
 "חר ממ)לוח נסעו Sjb , טמן במדגר ויהעסיגי
 6100 המדבר מן 5הר כמקוס והם שרן כמדכלהו"
 (onbu עעס ר") . וכו' ופארן סיני כי : וכו'עגמו
 שהם ספני : כזען "רן מנגו) היותו מטניכחטרן
 . וכו' סוף יםפן

 סנוסה6וח וסתי . סוף ים בין ל'"
 נ6 וגול כ,ס מהכר כווגח דעת רתען . כענין:טפח
 מיס נכורך "ת plDt 1eal ע) otfilbno כיקרומה
 ויחשך Sib טרעס ") נ" פ' כחג לט"י כי , וגו'סוף
 . מעלכ' לומ , יס לום , ונו' מ6ו הזק יס רוםה'
 כמערכ מקנחו 0יה q'Q טיס 6ני "ומר , סוףימס
 רוה )סיגך 6"י ט) כמורהה וגס ורומית רוה כ)כנגד
 )ענין מ"פ וכן , נ17 סוף ניס )%כה תקעויס

 מהו"חהומין
O)lb וקד סוף מיס טנ"מר מ,רח %ד 

 S~b . עב") , כלחים טי הים מכ) יוטגי פ,סתיסיס
 סוף יס ")טחים יס ועד סוף מיס טירט כחיירבינו
 ומתימר וא', גיערה ט" ט)סחיס יס דרוס, )1ד610
 . ע"כ , טרח הו6 מגהר וטד , מולם%ד

'o)lh' 
DP7 

 יסרס הי6 כי )ו )קח צוחה רט"' (onP) OP7ההגל
 ס5רנ ע) לקיטו נכט)ס וכה , כחוב ט) )יסוכוכעיזיו
 מהרי , כנען 6רן מנכו)טהו6

~lbb 
DD כקל סיני( 

 מתולפ פ)עתיס יס ועד סוף תיס כותרוממקה
 כיותם נב)% סניהס %נס כי רט"; כךכרי)מערב
 ומתךכל כקמרו טגיח טעם נומו כימוד )%רן ,ר1ועס
 ג ההכר כרכר סקרן מזכר הו" מדבר כי הנהר,עד
 בו , טתיס פקרן וע) 5הח O'h1 סיגי ע) כידוונמש
 מ"ר הן סיני עמו ונחניק) סליו עיקר סיס %רןע)

 יטר% כגי ו'סעו ר.;וכר המעסם נןזס %מורסמיטחס
 phb, כמדגר סעק ויטכון סיני ממובל)מסעירים

_ 
 כסיס יסר") ס) )כדו"חן לעס נדכליו )כקו) כדיוהן
 גר6טת טקדס כמו החורה כמחן o'Sh כיס עפו6טל
 עורס. טורן ע) ריצחו טוכרון כ"כ וקוטר . סקסימן

 5י ןי(י:קן וילודי2,י.(:נ
trnl~liDI :5. ג ג ,:שחב": מ ג ןD1Dphbt 

א .צ %מך 0מונמיס מנס0נדנוטקרפ"' צגיצ%ם%:4ם 0%VD1qtש  

ע;
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 88יןהידזרי שנימאמרכפר

 הדבר ונתגלה , המוריה הר הוא ישובבו

 יהורהקול
על

~bb 
 , הנהר עד הותדכר הכחוג מסוף כטיבט

 מס מטני ההתה Sbl , ט5רן מדגר ה61 תדכרכי
 המדבר כמעריס מודע ה61 כי סהס מצנרקראו
הנו-ו)

 1הנ1ר"
blon דקריו וי6מ;ו . לירוטו מהמו 

 5מנס כי , והמרק הג17)  המצנר hlo ט5רןכמפכר
 כ) 06 ובך ממורכ ונסע )"מר כהונ וגריסגב'

 ונכף וגף ~ontb "סר ההוט והגורל הגדא0מךנר
 ;טוחה והקמרו כנכס ")' והקרכ,ן וגו' גרוע  ירשעד

 כרגע וקדט , 1נ1' הקרן 5ח !נו וימטרו )טני;ולפסיס
 , כהע)וחך ס' סוף סרמכ, כרכל ט"רן כתדכרהו6
 )מסעיהס Sb~nt כני ויסעו נקמר נהע)1מך ט'וטס

 כ) וסרי ט6רן, כמדגר מעון 1יסכ1ן סי'ממדגר
 blot ט"רן גמזגר היו מהורכ )מעם מדיממעיהם
 תחורב DD11 ג6מרו ונורצן נדו) עפיו טסו מנקרץעגמו
 גדפת 'O~D )6 ופרען %ו'. סגדו! ?מדגר כ! 6חואך
 מ,רמ ))ד ה61 )גגו) המוסס oro הלמיכר)הט,כ
 שככון כדרך הבו מה1מ'ס )הס הקוכעיסכזעת
 גכו)ס 610 כי 6מר , זכרת כקטר מכייסוהכהי'
 !רמח ה1טו;' גכ1)ס טרח ;הר ה61 ומסר ,הדרומ'
 oipn תן מכריח נכו) ע) ככה1כ מורה הפטוןטיח

 '016 כן כי , )7ר1ס ומפטון )מערב ממ,רמ הקנה5י
 ליס סניו ממו) וט !עמת k~r כמריס CI'D)היה
 וממדכם סגמערכ, ")טהיס ים עד טגמ,רמכוף

 נניח רטיה onSnlo וככן . 0כנטון שהר כיטכיר1ס
 eStht כנען. 6רן מנגו) 0הi?bb 61 ע)כטירוט
 הכתי ידי כננו 5סר OSIDO )יגר כ"מ נמוחנתנווה

 ה61 סוף טיס , )גגו)1חיה 6רן מהקרי גירס 5טר)כ
 , rlh מטרגי ,טוני ט!טחיס וים מורהי דרומי!6"י

 בענו ששר לסבות שהיו המזבחות ובה ,*
 היה שלא בהר אבינו יצחק עקדתהיתה
 המקום הוש כי מיושב בשהיה דודבימי

המיותר
 נדשדאוצר

 הש וכה ומגיס: קרורן ויקוש רסס) נהה פנןנעמוו
 לגרס 5ל ס' ו"ר6 גגפוג ממשוש ונפו גוצ'י, רקגייוחס מקוס גס1ט גוו )h~ 6(m סג11 סמוגח01 ס;) וש ,ומקים מ"י 5'י קדו0ח ע) רסיס סגיך . לאבות שהיוהמזבחות
 וישק , )ס' מוגה טס ויגן סו% סקרן 06 "חן )(רסןויקמר
 נענו ששר : 6) וגג"( גסגס ויעקנ D)C נג"ר מוגםגוס
 ויקה שמי גטקידס וסרי וט למז מקין ממני :;טקס"(ס . ספיגמ,0 פ) מטפש פן % 1סס טייי . העלענה באשבהם
 טטנוס פטר ש עסיס ;"מר ו5ס סמ5ג)ת, וקח ה5ס06

h's)סנ6מי ממס 1( פ,י6 4161 .יאפיס פן 5ט נסס ז'יד עגתן טמעוו )6 טדיין כסייוע מן ooa)h) מונת טס ויגן 
 פש ג) )עע' טס'ס סים טג,0 טל') , ס' גסס 1'קר6)ס'

)h1Wועוול סיס המ(גהוח וגויה סקיגו01 :עיני סונו"סיום האלהי. והאור : סטכי;ס גג,סי 1)הסוח הכמגיי 16חס 
 סגפם גוס )י גוס (5מר גטקעס סמ1151 סמו , ס' רוחס)יסס
 בושו אבים יצחק mpv ה.חה וכבר : וגו'מ(גה1ח
 1( ,6 .הסוריה

~leDn 
 טד שהוטס סקרן מ,נ0

 י'6 ג0ימן וקים שפרס ממס )גמיי מוגו )ס11י6סדגייס סגורי
 מ"5ר גאי )סטוכמס יתרון שומע ט"יוו ג6מר1 ממקמרמוס
 טופ תחן שו 6'ן h)o גן כמו יקמר ו"ו4 . סעורןקוטי
 מפ"ם סוס ורניט )6 וקין ג)), ס,ס גזמן nhlo )6רןיהרון
 ספקויט מקס יסים 51'ך , milh ;"י ט) קנ" יכווןואינס
 אגדים )6 ג'ק 4ס קוים hht 5מר וט סני . הויםמטע
 ידפ %רסס ורק טממס מדגל וסיס ממוריס סר גגוןקיטים יוש טפ6 ספשס פו נקיקו ייסו 1)6 סמן נקר001ג%
 הדבר וטזגלה : טגנתי ססנו)ס וטסט ס,ס סמקוס וור6מס
 גס סס יוטגיס טסש %יh 4(h שיט וט גמקוס שגוס)6 %גי % וי סממי שד 1)6 . מיושב כשה.ה דודבימי
 וסיס גו Dfi~1P1 שהדס 6דס נזי ,רכי כ) גו 6OICID1דס
 : ;זפ"ע כמסרס גולל גגות !קרוסתס תמויל עורקיים ה)14 וריס 4גדוו טכטfPh 0 גן נמו , )טנינס מטון6ח'1

כסו וזהר דרומיח מערכית ,קרן הנרכס העמיסומןכר
 סקלן נגסוס י% ונו' סוף מיס נמוקך "ח וסחי כקמרו 0הכח1ג !ומר ;יעלך , ,נומת מ,להיח )קרןטרח
 יס ועד סוף מיס 3כ%ס וי.61 מערכיה )ט1)יוו קרן fi~min (6 רר"(יה מקרן ס6הר , 6.גסמשנטנ'

 וש061 , הנסר ועד  מסיגר הננו) וה61 מורמיח נמניח קרן Sh מערכית יר1מ'ת מקרן והטוי ,פרטגס
 סגל רנ)יפ 3מרמכ העמיד וכפחי יזעו wn~lDn סעח עם , גרע 6טר 6)כסון נגוני גפת גכן)ח6"י

 נישר "ס ומטך מהכר גס ץ טסט וקמר . כקרן וסרינו קנו ס' ירמינ כי עקץ הוכעה;ו 6טר ר,עיכהיפול
 וסוט . מורמים וטונית קרן ע) הנטוני וגכו)ה מערגי0 דר1תיח קרן ע) הדרותי נכונה הו56מר1

~)vo 
 6פר

o~olnגר6טימ ט' כסמרו רן5ג"ע מ06 ע)יו sp מט06 נ6 הו6 070 )הר כי עלן גן ;הרוח DtnltD 
 עורס ט)דרההיח

 קומר סכונה , מורם משח הקרן נכו) שמרי וסו"
 טהו"

 מורמש קרן כני ומתשע שכר
 שלא נחדלי : יגריו כהמסך מהמקריס ביס מכמס btno הקוט המקוס 5ח המכר נו) , ונג)וחגסתרו0 סמיי )60)01 ממסקת מטוכס הכ1))יס oSbO הזכליס 5מר . הו' הטזברית ובה : כמדולר "" ס)%וניח
 כשק יש) הי . שמקלסו 6)היס ממד ההר ס"ק כ"י וט הו5 כי )בנו כ5ריכוח ותרה , וכו' ישוב בוהיה
 ה61 העקי7ס olpn כן 1"ס ימוג 13 היה % העקיןה ומקוס היה מי1טכ )לכיסה התי1הל ראוקוס כי זהע)
 טסים ,15ת שחי 6יט כ' כקמרו יזו סומך סו6 הזה כי ,ה, כסני) דכרו יזע) )6 , המקרט ניח תקום1;ח
 , הש"ס כ) דרך hw י כי , דוד בימי בהגלותו ;0יטנ כך ולמר יטוכ כפי העקייס כעת ההולסהר
 סר.ייס 6מד 6) כלתרו :ttSb רמו !לכייס, מוכן משמד כמקוס מעקידה עוין סיס כי ט;מעוכ ה61 ויסרוקייק
 דשא כי נקמרו הרנה כיון ולוס . ע)יו 0כי;0י (nisw וסמוכן 0כהס המיומד 6) כקמר , 6)יך לומר6;(ר

 המשם 8 נ מ"ב[ הבוזרי]מפר
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הכוזרי שנימאמרספר84
 שם אברהם ויקרא כש"ש , בו וחורש עובד היבוסי וארונה , לשכינה המוכןהמיוחד
 , הסוריה בהר בנוי המקדש בית כי הימים בדברי וביאר . יראה ה' ההואהמקום
 אביפ יעקב תראה הלא . השמים שערי להקרא שראויים המקומות מפק מבלילשם
 תלה אבל , לבבו ובר באמונתו ולא נפשו בזכות לא ראה אשר המראות תלהשלא
 קודם אמר ועליו ,. הזה המקום נורא מה ויאמר ויירא שאמר כמו בטקום,אותם
 מארצו אברהם הועתק כי תראה והלא . המיוחד המקום ר"ל , במקום ויפגעלזה

 הסנולח לב והיה האלהי, בענין להדבק ראוי לימו( )כגיא "אז והיה הצליחכאשר
 כאשר , השלמתו תנמר בו אשר המקום אל ננ"6( )"עם "היה "וההעתק ,ההיא
 מטבעה , נעבדת ארסה אל ומעתיקו במדבר מוב שפריו אילן האדמה עובדימצא
 טדברי, שהיה אחר פרדסי וישוב שם, ומנדלו ההוא השרש( )ג"6 "בשרש בהשיצליח
 וכן . שיזדמן ובמקום שיזדמן בעת אלא נמצא היה שלא , מעט שהיה אחרוירבה
 הענינים עם כנען, בארץ עטרם יטי כל אנשיה רבו , כנען בארץ כזרעו הנבואהשבה

העוורים
 נחמדאוצר

 . יראה ה' ההוא המקום שם אברהם ויקרא שאמרגפ
 , גיסמ'ק מקוס 610 0טקדס טמקוס סגס~ג מן ינג'ססניף
 ס' גסי סיום עטיו יקמר 6טר יר06 ס' קוקו 6גיססטכוס
 ,ר6ס טס' מקוס סו6 סיר טוס )דולח טי6מרו ור') ,'ר6ס
 טסמקדס ג' סימן גדס'נ וגער , נעמס( רי'י C1'DC)וכמו
 ס' סופות טיס su 610 מ1רי0 1)ס1ן , כמוריס גמלגפי
 . השטים שער להגן-א שראויים : )טגי:0 מוגןימשס
 סמסטר סמשס ס"ס לעומק וסגין פיוס o~nccט6ס'ס
 גזתן שיו 61מר 6:ר סוגהר המקוס וט 610 5והסושממגר
 נח)1ס . ר"ח אשר המראות : סכמים סער טס61סעכרס
 ס' וסגס וגו' קרנס מוגג סולם ומגס וימאס גמ'ססננו6יי
 1ר16יס ונסירים ולס גפמתו ססיתס . נפשו בוכוח ב סליוגנך
 : לגג וגר גריס וקי מקטון . לבבו ובר : ס,גו6ס)קג)
 ~(eb ט0ש מ0מר5ס הסגין נפ' וסירו . בטקום אותםיתלה
 ס1יזס מקס 06 גי ו0 טלין כממיס מניט ורטטו %6ספו%
 . בטולם o~nae : pAD'1 מן ס' מן סר1הויות ~ייידססטטע
 יה'מ ט , ולמיוהד סין1ט מקוס ט) פורס גטת'תו0גי'מ
eftaeמויל su גי'מ ונקרנה )מדקדקיס כוודט ס,דשס 
~unto

 הכנהק בי תראה והלא : טס סר6ג'ט טגחג וכמו
 0רכ0 ג6מר1 "ג טגס" וגריו ר% 5) מור . וגו'אברהם
 גו (OtDD1 0יו )tSth 6 ידרס גו סמל,מ היכייס "6תס,ם

 , טוגיס טט0 סיס !6 )מס סר16י0 כענ,זס ועוגזיססגשויס
 0מ") סטטוס ג6" ס6גוס גנגו6ה ג6ן סוכר 1מ6מר .י'כ
 נסגוד מסקו חקן )6 ועדין . ,0 )0ר סר6ו'ס סגסנ'סלטי

 כק"ש fuh גמ!וס 11ט11 )6 סוטנות ג' נסס שר6ו'ססענור0
O~fi1 ה,ר ט'1 , 1קרג,וח סמקדט ניס )סס סיס )6 וגסDht' 

O~11iff6מסוט סיס גו 
 פרפרי

 )כ) וסחמ)0 יטרף) ג) וזג
 ג1571 6ח ויגיר 0פ'ח ג6טר ה)15ג1ס מקון ס' )קםלוחו
 בו אשר הטקום אל : סקיוט0 ג6רז מלוס גררךז"פ
 ססנו)ס גם ג) י"ו וט טמ"לע ר') . השלמתוחגמור
 0ה1יס 1יקגפ גוום פין קיוט קנוי וימיו ויפרוויגו

 גחוך 0סכיו0 חטגון 161 , סקרן )קדוטס )סס סר15יסיסעגודס
e)wשרגש ממסוהיו טוגס יחו!יחו גימר . שוב שפריו אילן : סמיד hiv) ט)6 מס ,סגזס ג6דמס יגיס 6יפ גו 
 6י9 לגד) ר16יס סגלני ו6ה omh1 ו61ר 6יפ גןימרס
 סרדס סרי כטעם יסים סריו כטעם . פרדסי וישוב :גתזתו

 יהודהקול
 ימס מסג טעס 0ו6 כי . 1ט' המיוחדהמקום
 וט', 3סר 35יגו פהק עקידה הי00 וככרט6מר
bSb0גמגוס 6) תנגס נדנריו )כזו) 3יוהיס טספסיק 

 ירט פגיו 3וה נס . וכו' היבוסי וארונה :טואלט
 סקוס 0י1ח עג וכרו סקנס olanJo)לסיר

~1'pDO 0סיס 0נ)01ו 3עח כמקזה ומקס יטול נ)36סעח 
 3ק1ס מיוטל סיפוחו געת היופו סעס וקמר ,מיוטנ
It~?Dכלונס 3ו ומורס ע31ן 0,ס 'QIJ'P , 5וס וגס( 
 ט) )עקיזתו יגפר יפר  ספייר  יכיפי 0יוהוע)
 מסים h~h )נמרי מי1טנ עויין סיס )6 כי ,יסמק
 ככס : סיטונ :עזר מ6ו 0יו0ו כמקוס ומהיטלהווך

 sp יל06 0' כקמרו סכורת . 1כ1' ויקראשאמר
 כ! . 1ט' הימים בדברי וביאר : תועגלהסגרות

 ע) , 0' 3ית ר.ל 610 תמולית סהר נמקומו טורס)6
 עג סיורה מס ל סימן 3' סינוס תדללי )ו )קמכן
 . וגו' אברהם הועתק כי תראה הלא :ככס
 סשז וגרו טקדס 0מט) )עין כמהימס דיריומחס
 ססעו3ד ר") . ההוא בשורש בה שיצליח :י"כ
 סעהיקו 6סר bton OD7h3 3טרטינ)ימ

~'Sb 
 וירבה :

 "כרסס ית' עד כ' יגוף . 1ט' מעג שהיהאחר
 6כ) , ונמן מקוס סנכ)ח 3)י מלעסיס עריס כספיו

 עד כורעו )סהרנ1ח ססנ1)ות 00מי) וקיקךמ5כרר.ם
 . מ,( סי' כר6טון טהר לכמו רג 3קה) ס6)ה1חטטכס
 elnD 3ע0 0:גהרח 60לן מקוס 3סג3)0 וטזג)
 כ"מ1עוהס 6טר וכו', מעווריי סע:יגיס עטטס
 שמיו כון 6)ה ו)ט)לח . ע)'סס טורס טכיג00יתס
 כנען בארץ בזרעו הנבואה שבה וכןגסמ1ך
 סק סקלן ths~1 כיון )ס)סחן גס . וט' אנשיהרבו
 געהיס וגו' המיוהדה כקרן וגו' כהמון שמרומס

 : י"6 סימן גרכיעי כמגו"ר מהס 0יו לכיס:נימס כי , סגכו6ס b(c' ר") . אנשיה רבו : וכו'קכועיס
 הכיס 3ינמ ר") . וט' כנען בארץ עמדם ימיכל

טנטון
 בעת אלא נמצא היה שלא : )1 גיומס )ס1).ו גמ גו סיס ט)6 . מעם שהיה אחר וירבה : מדגרי 6'ח ככעסז)6

 הנכואח naat וכן : ס"1 גי' וג1וכר מוגן וגמקוס מוגרס געה.ס לק 1מ11י מהלגם סיס ט)6 י'1 . שתרמן ובטקוםשיזדמן
 ה.גניניפ עם : י'6 סימן גרג'עי תיזר ס:גו6ס 16ט. . אנשיה רבו : 6גרסס סל גורע, )יסרגוס סוג061 ה:יכ .גזרטו
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 % יתהכוזת שרמאמרספר

 האלה* והענין השכינה בהמצא שכן כל , וההיבנות והעבררת מהטהרותחעחרים
 כ%,וםר והחסידים, הנביאים כמו לאלהים לו שיהיה בו להדבק שראוי למי צופהנסו

 השלמות על בו שיחול ומדותיו נפשו ונשתוה טבעיו שנשלמו למי צופההשכל
 מזומרה השלמה הטבעיים כחותיו שנשלמו לטי צופה שהנפש וכמו ,ובפילוסופים
 שיהיה באיכיותיו השוה לשנ צופה שהטבע וכמו , בחיים בו ותחול יתירהלמעלה

 : צמח ויהיהבו
 ושחר , מקומו עתה זה ואין לפרום שצריכים החכמה כללי אלה הכוזרי אמרפר

 בספור דבריך עתה והשלם . החכמה במקום עליהם אותך אשאלזה
 : ישראל ארץמעלות

 ישושל בני לשבפי מוכנת העולם כל להישיר מועמדת היתה החכר שמרנמז
 בהפרידו )גש6 נוים עליון בהנחל שנאמר כמו , הלשונות הפרדמעת

 יהורהקול
 tnStf ניטרל) סנ613ס סהמידס )6 כסני כי ,שאקסון

 . שהמהרות : ח"כ( כסף כסיסי ט,כר וכמו מנסמ'
 כ)) כ6ן . והעבודות : סט1מ016 מן on5Pגטמירח

 ט"ו וכסימן . וגמעטס כזכור כמהטכס ס' מטסג)
 )סעחס כסרט וגיס . והקרבית : )"00 6ה0יטרטס
 גסס ((ttss היוחס עם , טכענוזוה מרסוסנהוק
 שכן כל ה'! ועגודח- ס' מ)6י0 וקרקסג6מר1 ע" סי' עגמו סו6 טיולם וכמן , וכרו טקזסעכ1ז1ח
 צופה כמו האלהי והענין השכינהבהמצא

 כממיטי סמה כיסר נכר16 כנכיוק 5)ו דכריס .זכו'
 ר6ויס סי1 דק עמר מוג )מעו וכלסר כקמרו י',6י'

 וגריו 01הס , מסימן סוף עד וכו' 1כנד0 י01ר%ורם
 מס יכר ,s's )ו0ן 610 "כ) ית' )טויו כיקה 6יןסי

 וכו'. ,ו"רפי
~Sht 

 טגכע)י מדרנוח 5רכע ריס
 5טר , ונכיון ומדבר, ומי, , סכע( שנקרץ נמם ,סקס
O~)fכרונסון tDtOt) 6הס0כ) ה"נ(. סימן עד )ן 
 '1Dh יכעדס , ס36הי והעין הסכינה כסמה 6מרגי

 ovtont שהיטק גונז ,כיסס , והחסידיםוהנביאים
 מקף כ"י כרוס הט"פ מלוף כי , השכי מעניןג:גז

 ו5יכיו0יסס סיסודומ 6רנעה ר") וטבעיו, .מןרנהס
 טוכרט ף סימן כהמיטי סכי6ר כמו כהרככ0וסנ0מוגו
 : חומס עד כק"ן ממגריס הזכרים יסר כי15רפס
 וט/ לפרום ובצריכים החכמה כללי אלהסו

 סכהו6 טספמיד סטנם . וכף טועמדת היתהמז : " סי' כממיסי מקומם ע3 הוריהיךככר
 כעודף וסכינו סוס כמקוס 5חשכ'

 )6 , ש' o~lfi 6%  מג'ון גי  ר.עו)ס ג) ט)ר.יטיל
 סוכנת היא רק : )ס כזה בעולס כנ' כ)טיסיו

 יקררו ס' גסני %ל . ~גו' ישראל בנילשבטי
 סימן כיפל וכפטל . מלי ייטבי )כ) ו)כ1ריח)ככיל
 ממטיך , כ"כ סימן )מט) נס6 5סר הכרס עניןי"ס
 13 נסוע הסוך מהכרס הסר טנין לכפר ככפןיכרו
 6פס . טמס DSp)n רברס גהן עירמה עכוזוהיוומיס

מי
 נחמדאוצר

 סגסמס . סרג:הרות : סעווריס שרימס ט'י .העוזרים
 סמקכם 6) טמ6 1ג) , ורסיס ידים וקידוח , גס~מ6ס ינסו)6
 שט כל : גג)) כמט(יו0 סמ1ו0 . והעבורות : יג5)6

 ס:גו5ס )מנגוס סטור רמס גלומי . השכינחבהמצא
 "יסרגו סחי טייס וג'ל וסקרג1ו0, ססג~זמ( סיוגילית)
 טוגן וס' ספקי( גגה סורס סטגיוס ססי0ס פחמוסנגי6יס
 ט6דס נמו וגו'. צופו? גטו אלהי Shlt' : P)Vm גויגנון
 : סוס סויגר סלוע גו סידגק ומוגן טריי' גמי)סדגק פ6י מוסק סחוסי סטין גן , סמוגיס פן מקין סמפ,ו0מן מסני" ג%0ו 6מי פומד 1ם סוס (וקמר גרוע , )יו,'ג6 מסי המיד וטסם פגים ווטו וגג) 5נו גדור מ6דסמ"ק

 לם* צ81ח תשכל כאיכר : סקוס רוח נט4 .והחסידים
 טוש 6' גדומן ססי)וסןן 5מי 52טר . פנקץושנשלטו
 "15 וגפופים וגמיוס ס,דיקיס גידעי וידגק מיסיו'ט)יס
w$וט/ שפה שהנפש וכמו : ספוט) טכ) גו 'וגק וטוו 
 15 )קג)ו pwn 6ש 1% גגטן גשור ")ס סקסבמס
 : סרס ש ט) ט)'1 וטס ג6ס וסב אוסם לעצו DfiG~3פסטר

 פזר חסרון (6ין גלומי . 'תורח למעלה טזומנחהשלמה
 פיד יכיס פאס )קג) פוג) 0ו6יו גג) נטיס 6ןסמקג)
 וחח"ד : יגף (sDn פ0עגג0 4%א oo'6 )פע)ס איוג6ס
 שהטבע וכמו : וס0טטס סמוא והע קבס . בחייםבו

 השוח : סריס טים )י) ס' מן סטטטע %ומם ים .יופה
 )4פפ סד15' ספוג ט) ועג( ו)פ0 וטס נשד .באיכיות'1

 מטא"ס גטמנ' סיס וגן . hne סכ0 ט שגק מיי .סש6
 טסיפפ מלס ט) ר;111 וט~סיס 6ופסס 6) שיין 'טי%גססני

 : מק גe~th 4 קלססוג61ס
 נחג) 11Ufi nw7e סוגר ~ס . noarn כללי nSsבן

 סרגם ט%'ס דגריס מס %ש0 וגסואם
 ט0ס וט 51ין , גפרטוon~h 0 )צם וזרן סטגטפמגמס
 ס גפרתי ס61 איע'. אשאל זה ושקר DMGG':פתוין

 : ותג י'6סימן
 הששת : שר6) 6ק טגמ החסור ופי . דשזבר אמרבעז

"i~wu. 16י) קטר פיפא סיסס מקים מ 
 %יזו גי טנ5טכ גטוע , סטי)ס )% סויטת 0!6 סמסססט)ס
 . ישראל בני לשבטי מוכנת : ~otkn ס' וזמו טורס0;6
 זוק6 יטיל) נר )טגע' )(ג0 פנון וסניוס הקיט י6סמ6ו
 . חלשוטת הפרר npo : ס051 ג%ץ מלק onu ),ריסוזין
 וסלון , )0 יר15י נפיס 6ו0ס ג) טיגנת פפעסמזוי

 סיפריד אפס גזור וגויס סירן 06 ס' סוהי) ג5(ר . גחם עליון בהנחל : יטומן ולגטי וס~מזollnc 0 סקוססו06
 מ4?פ 6) ויוזו יטרף) גס גמס!ר רסון נגייס ייסע סעעיס גג,)ו0 סנינ 15 כגוים שורו ומלפס ימ'ם olh,ומי

פנן
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הכגזרי שנימאמרספרא
 אחר אלא הברית עמו ושיכרות האלהי בענין שידבק לאברהם נתכן ולא , ונו'( אדםנני

 להקרא ראויים היו סגולה בהמון תאמר ומה . הבושיים בין בטעמד הזאת בארץשהיה
 עליהם טהסכמה לא ית', טמנו קבועים ובעתים ה', נחלת נקראת מיוחדת בארץ ה'עם
 ודברים ועבודות בטהרות ה' מועדי נקראו , מזולתה ולא הכוכבים מחכמת נלקחיםולש

 יחמראוצר
 מס , וט' סמו ס' 0)ק ג' , נמדרם( סו6 14 אטמבפיס
 6טל ס5ומופ )ג)) )ג ובמו 6זס מגני ססגוני וטישמא
 )6'י ג0ה)ס י!רדיס סגרג,0 וצפע , סג1יס ג) ייוגסס
 נחנן ולא : מ1') ט5ממ נמו סס!)ס גס )ג) ישוווחשס
 וס,6 , סקוסי מסיט גו טידגק 11 במרס סגת % .אשיש
 !)!)6 , סקדו(ס גברן ס' גנן טסו) ונגמום ס15מספוערן)

 ושיכרות : סוס וסגד1)ס ושגוי )ג) מגיפ סיס 81וט
 enit~h ס' מלק בהריו וורטו ס!6 ורסיס . הכרטןעט!

owvb(6מר ממס , סי06 ס1% וסחופו ס!ל*0 גוא )ג 

"ndw4 'וסיעו מ6ו שגס טגון )ך מנן שגי ס m~hn 
 וסוג , ס6)סיח גטג!זחס עריס וידינו ס!05 ספן 06פירטו לתרי ירט )' טפין 5הר סמדרגס !06 )' ימגן ו6ץי') , ערירי סופן 51;גי )י 00ן מס סריג וט'! , )סנופנו'גחי
 וסליל ססמימס ;6 מגט ג6מרו 6מ0 !רע ט) י0ג'סגופנו
 ישג 6י, הס() , פ% pb 6פ * נשפ נפושש% ~rnhh 6ני 6!ס,ן ס' 6מ )! ובמר ופל ,ט',ספגנים
emoט", גמשו (!גר סוגם רימס 6) תפתיים פינו 
 , ס:06 ס;ס)5ס סגסהס פ) 6מ0 016 ט5)0 סלחו ,שמניס סני !ס וגמסמטוה 6יו(,ס גי 5דע גסס 6גלשסחישמל
 ;(ימיו 6)סי נגוד ס' גיס ידגק מסמטסיס צנין גניוסועשי
 , ססו6 סנורן )משס סו5ויס סעגויס סי6 ופס , סקיוססיחלן
 !') יט,יעפש

 סרס )ו 6מר htD(Dt 6)1 טסי וט) . גועלי
 סנהח גוועי זנך סס61 ונמו , וע' מטונפי 'biW~ 4 9,םיש'
 יניס %ורעו )ו גי ס5ו0 וגס , ג0ייס גין ויסטר נטפס%4ק
 וימי סגריה ממו ;ו0 וגע,מו גגגויו oce 4צ %יןעונם
1wmסקס גמימת 4 ,וט וסם" 6ש גנשס ים 4 גרעפסי! סיס וכמוס . פשו יוזר יסך )פיס שנס ש מנגו 
 , סקרגמ0 גוננה דסיי,ו , סכרן 06 חרטו פמירר ימפיכויס ספיח סי6)ס 0טוג0 טמן )ו לרמן דיי וגוי הצר 151)אפ

fmוטח : גסויות פס סים! נטווס גורמט י) וסע 
 חומל . ה' עם לחקק ראויים היו סגולם בהמקאאסר
% ע %% ש  % גיח 4 %  ש   שש 

ma, * גש מ Pe Ostt % ג%% טשס י ש 
 !שויה ט% מין % צטט 1מגפהס ועשים 3סר סעחר 3מפמד סע מכנר ס' טס כסשע ליסיטש

 יפק ש%%ש::נישני4ני.6,ק0%
1eBeלעש משש מששם ס"ס חדממשי=% 
 nhl~1DI פסס מ מגיו ים מאלכן, *רם*%ש

 ;"onh :4' 4יי 6חר גאי ט%ש חסרפקי

~twya  שדה ייל
 , fb )ממרח כהיהסו0ס כסי כין קכיר enipכי
 כהיטיל וסרה 11 ומן , כרה סי' יוס)ס כרו מענין6ך
 6) סוס 3י6ור יעלה וככן , סקרכנו0 ענין SDהמלך
 לאבררעש נתכן ולא טרסיו: 1כ, 0סו6 סמם)שין
 6טל , )מס, המטס גרס ס) כיסויו נמר וסו .וט'
 סנטינו ~עהס , י"ך משן 6כרהס כשיני 3י6ורוסם)

 לאברהם נווכן לא כי 63מרו עג3יס5סכ)01יו
 הזאת בארץ שהיה אחר אלא ועץשידבק

~DPD1
 סיוטן ;הכן )6 כי ו") , הבתרים בץ

 3ץ כרית עמו סיגרו0 עד כסלוח סקוסי סעניןגו
 תאסר ומה nbro: קרן מכיס 6מר 0b)bכחריס
 וה כעין הס!ינ . !כו' מגלהבהמון

 0מע טים!"
 גחו עםורגוי

~sls 
 ס'. עם )סקר5 ר5!ייס ססי1

~ebt
 0?טק )6כר0ס שכן ס)6 "מרו כלסי )סרטו

 עס גסמון כ"ס כי , 63רז מעש 4ן "%סס)ס
 . סנכהרמ h'no 63רן וו)ה' הדבוק )הס יהבן ס)6ר3

,h~rtר6וייי הי! "מגס כי סגולה, בהמון וכאכר ומה 
לסקר"

 קנ )0 הוזה )" וכו' מי1הד0 63רן ס' עס
 )מע"ס קמרו כנני סג1)ס סמון וקמר . מ"כלר,סוחומר
 באריך וקמר . 9DD סהיס "הר וירים י"רסימן

 )מע"ס "מרו כעד , ה' נחלת נקראתפיוחרת
 ככד וגי, קבועים ובעתים 1Dht . טי,דמןוכמקוס
 )סטמיש כניע משיר fiD כי , טיודמן כעס סס"מרו
 סיס 3הס 6סר ר.מייס 83ר%ת ס' שערי תורםגץ)
 לא 6)0ש: עס 11 )תומס הדחק ס)ימוחנמר

 ולא : מעומס ע04ס טיסכימו . עליהםפהסכמה
 טכנ כנני ססטג0 טיס כשח . וט'נלקחים
 סע )"מרו טסי . וט' במהרות : וכיו61הככ"י
 שלן )ק. כעניש סיו כי , וט, 0' עס )ר.קר6ר6וחס
 כעד 1(ס . וט' הטרור"( י0' משו סקטעיסו3ע0יס
 . וכף מספסרו0 סשוריס סעני;יס עס י"י סי'למרו
 : ססומ6ה( מן ע1מס 06 היסמרו nlsDJוסכות

 . חיברים : רסיס נטנס ס3)ג עטד0 ץ .ועבורות
 נ סנ6מריס מסדגרש וכיונך כסנים פרכססמן

ומעשים
ovw~*גר ס' מועיי סס . יתברך טסט קכועום!) 

 גממי
 גססנו הנ ירגטס !יס( גילגסס טועמי וגטין , o1%lln ממניס וקג!ן טממס טס ספגקט'ס מסמון יפ0 )סרםושח נטלי (יטרו מהגיס גמו 5'1ס ינסס סמוסדיס . מהסכמה לא : ס' 1whe פ;י 6פ )ר6ו0 יטיף) ג3 טס גג"ויתפיס משוט גמר ס,גמר משט 6) גישר ;%6 יפכ' גנויו ם" ,

 י'נ(: 6' )מלגיס יטיל) לגוי חג ויטר מלגו גן6 6(ר גמד( תטמיני ~cvn ונו' ממוגה ט) !יט) ונקמר ונו',שטפים
 מימים יום ס) ;נ!ר otnuo מן גסס ',דמן 6סי ס(מיס ,ג6 מוג מטרגי ע'פ )!מר . הכוכבים מחכטת נלקהתם41א
 . מזולתח ולא : סמו נגזי מסורסס 6הז מגס סדט0 אס סי ססטק'1 וגמו סגוגגיס, סטפט0 )מסק גדי וטניסתמופי
 טל סכוי גיוס סקס) מ11ה גנון . ודברים : סיד!טיס סמקן( טנגי0 . ועבורות : גיג) עקמו )עמר elh "יינ ש')פישרו גטוין . בטהרות ! הג' הכמצו יפי ס' טקגטס טחים תתומר . ה' מועדי נקראו : הנמס 6יוס סגונגיס מנמר%9)0
"ומר 10י ס' גרס htoc כנרוח ot~h י'6( )גערגין ולמרו , פסיו ס' גרס !(ר0 כפים , טכס מ,ו0 טסו6 סמקזם גגי0 היפויסינג'ס טסט סטיר !גמו , י(ר16 גר' 6ה הערגו כס (עמר גס:יס גרגר וגנון , 163;יסס הורס ממנגס filta1D קנה 1)קר961סח www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 זי תצהכוזרי שםמאמרספר
 , הארץ שבת וכאטר כסו שכתות, הארץ קבלה איך תראה הלא ההבר אמריוק ן ור עם הנקראת לאוטה ה' כבוד שיראה ראוי הזה נסדר הטפי אטרין : ה' ועבודת ה' טלאכת נקראים , יתברך מאצלו טשועריםומעשים

 שאמר כמו , לצמיתות לסוכרה רשות נתן ולא , לה' שבת הארץושבתה
 חם אמנם ה' וסוערי ה' שבתות כי ודע . הארץ לי כי לצמיחות תמכר לאוהארץ

 ב ליישזוב השזרח תחלת שהוא מפני הצין מן הימים קביעות תחלת הלא הנוזרי אט*יבם : ה' בנחלתתלויים
 יהודהקול

 מעעס פת , יתבקר מאצלו טשועריםומעשים
 כממסכם ט;ה)ס מס נזנריו כ)) 31כן .סקר113ת
 : obne מג) רשף מסרח עם , וגמענהוכדהר
 וט 3סס כי . ה' ועבורת ה' מלאכתנקראים

 כי ס"1 סימן טקזס )מה . וט' תראה וללאיוק : י"י סימן טקדס גט גוסיוגפו
 מי1מוח גורן ס' עס יסקלו וכוייססיו

 סורס ona , וכו' קכועיס ctnD~l ס' נמנחשל"ת
 , סקי1ס הס61 המקוס CD סקכ1עיס העהיסימס
 מן , טניס מסגי סי: ומקטר היחס ענין נ%סופי)
 e1PIJn )ענינים ס' סכה1ח קג)ס עגמה סס"רןמנד
OtShס נוטות סעיניט כ) )סי1ח- ומן , ממס'(" 
 וכערך ממוס כי . ומניס ולפיס ו)מועייס)16חות
Otsb(כ wabiln b"P 1סקיעהס מסמס ורימת 

נמקוס
 הסו"
 : כ' סימן וסוסך סמרר כמו ,

 הימים קלישה תח~ע הלא הכזורי אביריבפ
 5סר סין פדגר זס 5ין . הו' הציןטן

 נין מיגר % נס , סוף מיס ג;סעס יסרם) כנימנו
  כנזכר נגר מעניון גנסעס טס מנו "סר קוטסי"
 מס %! סמומה, המ"ח ")ו  5'ן כי פספי,ש'

 ושמר, : הברן )"פגע הממוכס )""י סמוכיםמקשח
 עביו מוכים וסמו גס,וח קדימס יין % פיטיפ כ' סער . ליישוב הסורח תהלת וההואשפני

קזמס

שר
 נחסדאוצר

 וסורו סקריפס טיטולי . טשוערש וטעשים : סילם 1611מו
 י61 אלם סוע ;) . יתברך טאצלו : ימיו געיסטגורומ
 גטין . ח' ועבודה ח' מלאכה נקראים : ית' עליוןמטי

 פל6ופ ולגל פר וגו' dtht 05 גוו לטקסס דור ויתןטו6מר
 כמוקדש גיפ הל ס6ולס טתגוש ג'מ(, )רס'6 ס' fi'Sפנודס
 ססנש* יעז יגו) 1)6 . וגו' הוה בסרר הכוזי' אמריז : רמס( שני) ט,י ס' מיי גגך סג) סם ו;מ'ט ,ג;))

 סנ5מייס ממגר יגל' ע) חוזם מקנחן)סס5פק
 יש מג'וש שרימוס ממסגום'ו שמם ג' , ונזקג5מח
 גן הצפר . דגליו ג) ממגל ג)ס סרס דגי'ו )מ)"1הלהריו
 4ה י6ד נ4ע ס' גג1ז 'ל6ס ")5 ומסיג י15' וגרסו6
 פגוש טע,ס 016 ים 16)י . לטס לעסיס )ו )קמ 5סר5מי
 )6ון יט סהיהסוח פס דגרנך תוקף מג) סמעוו )6כטן'ין
 אוים פ' לניר ייי ייחוס  פלנד וספעסיס סטגורותגט,יוי
 גודשש 'ופר )ר5מ ווט . טיפוס פפי פפפפ י11 , ליסויפרס

 נקמר 6ג) , גטגיטיס wns1 מ)ק11ר ;טמור t:n)hcטסינו %ווי מש 6,1 , סקרן כגס סיפר גזרן י,גמח, מציגוטויו מ1ו1יס ntrh1) 11% זנת "פיס שוי ,מסורס ילקי פס לשוו יפ פסיממופ סרכם . יו' הדהה פילאיז : fnhcיפיפי
 חומר , ס61ס ספק1דס ג5ס סלון טגג)) )ס1ר1ה סקרןטגס
 גוס יס' ממטנותיו סמקו פס סרי ,ס', סגת סטיןוטג0ס
 )מודוס וסוס ,ינן ו)פיגן_)6 גקרגס ,קר5 סניו)וסמר ספיי טניס ימ' סנר,י1 קומר , סלון "גיחת איו ייהר גיעד

 כנטן יוקץ סייגו שממס סם)1יס וסמוטריס סטגחוס ;);י סרי ים ופוגר רגל . 1%' ה' שבפצח ב. ורע :)ה94ין
 סיג51ר: וכמו גליטח)

'444 'ישית
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 mwק% שנימ%מר נחמד%וצר54

 2נ pSn צ צ 2נ י"3";י"4יסש מתעעע tDW1 אידה:בל:ס2בני2י:ם צ::"221 ש ט :נ,22 :6%שג 2ן: 2202;ם

 D~tD 4%" ,ין ".'יי,,'1),יי:
1OCSID)nll 

ק  " , ק  
 oafb 6ת ע(ס ס61 ג)ימס ט) 6ון כחו)ס 61)0י0 , ג6ויל 0)וי0 סי6 מס טל גג)) ס4ק ס, נ'; י:5) :5'ג ו"חס'6
 ו(וקסת ח ג,קויח טל,ו [ורהת ס(מס , ם ג:מיס ל6סו ו,גמ נ ג;קודח סטומד :וס מעחס "מור . ד' הקרסה : ט)'ס ;1גי:ר

 6וס 1כ) , סט1)ס גכל סוס וגמ:) , ס ג,קודח וכור4~ח ז ג,קוימ )1 וורמת סימ( , כ ג;קודת י6:ו עגר xh1 . מכנשזס
 שפ% %ק סגינ סמז1מס 1כעגו) , ממע מגוסס )5ק (תהח 0(מ ו0ועי , מסגיג ס5רן סט) סגזור ה,י וו5ס מ,גו)פי
 פנמס סרגע סי6 ד ג;קורח ל(וגן ס(מ( :ה1רמ (גומן סח5מר עד , )מטרגייס ומ6הי 0מורח )יו:גי מקד,ס 6ג) , 6זןטוגני 4י ג(1ס מ:מס וס)י)ס 0,וס 1'hG (PU1 סי6יח כן omht . 5ופק 16 סמסייס 16פן ,קר6 סמכוסס למ)ק ס;ו8ס הלקגין
 לשגנ וססקיעס , כ גנקוות )(וגן ס[ייתכ תסיס , ד גנשזת ):וג! סיוס תטת טסי6 ר.וגע וכן , ק געץית )שגן 0סודעסומן

 )סמ ס6רן ג) 05 ססוגג כ15ק'5;וס מכיס נה)ק כ5ר)יי סגדוי . ה' הקדטה : ק ג;ק1דת )י1גן 0)ילן ומ1י , גנ;ק1דת
 6פריק'% h"Ph 16תס טקורין ~'blb ה)ק' ט)(ת וגו , גו (5,מ;1 סדמיון( )גדלן 0ע),1ן ס1ס סהצג כ!6 ס6' ס"לק ,האיס

"~wh. ק1רין (6ע מס כ61 סג' וכולק e)tu וסה)ק . 6מעליק'6 "1 סהזס oro פורע'ג% ממזינח מחהי) ס61 סטלי1ן 
 : 0'נ6 16 0יו6 ס;קר6 גמ[ר0 כ"וקי6,וס יס (פת ט) h'w ס1ינ,ס 5ון סד , מסוג גק,ס ס16קי6,וס יס טפת ע)%ו

 מ%1 0טסי )6)4 ר;'ג ג(;ח 5ן , כקדמו;ים גימיס ממ;ו ,ודע )6 ססמון גפי כמ1רג, גפי ס(ס הזס ססו)ם . ו'חקדמה
 ט,5מר סוס )1מר יד נח,ו כהוקריס מן יגיס 6מ,ס . סעס עד :מו ע) ס[6ת 50רן נוי6ת 6:ר 6מריקי סמו 4דהכס

 :)גדור )יי . ו' הקרטה : 15ה0 ומ161 ס5הלו;יס :ג16 סז [גרס ס;סיה 5)8 פיר'1 ג) גוי ו,קר6ח ס[סנ מס 8(רסיס סמשרסמפ 6מטריק6 :גה)ק פיר'ו מד,;ת סי6 סו5ח יניס, cS(n ונ15 16י,וס 5,'1מ :)ה ט'ס סמ)ן :)מכ כי וי' ע' 6'גמ)גיס
 )1מר ע4ו ;סגיס ס6רן מן מק1ס 5יוס כלומר , מ[רת ג:ס )קרו6 מתמי)יס מ5ין סנץקריס ;הג)גלו ס;ס סתה)ס מקוס6'ן

 יתה') סמ(ס נ6מן גמק1ס קגוע גיהד );1 סיסיס גדי , ספריס וג(5ר ק1דט גספרי ~(ethin כימיס ה:ג1ן תה)ה:מ%ן
 16יך נ5י[ס סעו)ס מדי,ות )סמן :;!ג) גיי וס1ד . ג' גכקדמס ג;1גר סטו)ס )ג) ג(וס וס)י)ס היוס hr'1 מ6הר ,סה:ג1ן
 )כ)"ס מס)ות עסר ממטרג ס"1רך )התהי) גי5נרפי6'ס הכמי 15) כוסגס (גסיוס טן , מדי;1ת ("ל 6) גטרן גש)סכי8

 מק!ם גגל 6מלו סס 6גל דעחס, גן )6 [') :הגמינו :חדט ור5ו' . ג)גד סס;מס רק וס ג) 6ך , מקרכ %ד פורעיג8)מתזי,ת
 וקס . סע1לס %מ1ע וכסו5 ס5רן עגור נקר6 (ירו:)יס וו)הס מקומ1ח וג:"ר קי1:יס ס' וגה,ה1ממ לו theit פ'גי1מ6
 סקרמונ,ס )מ(נון 1סו5 ידוע כמסוס מן 'ר1ס)'ם ר!הג 1כ;ס . סה1ס ח1ק4 מממח '(וג סוס סקימ1;יס ג'מ'ס ה(גו )6פוחמ, מנו ונס , סיי ח1ש מהמת 0נ1ן שוג 6ין ו8יל :מ:ס 1פ1ן ),ז מע)וח ס'ו טד סב1ס מקו ;ה:ג גרוהג סי(וג ג):סי' י מג51ר 0ס,ין גגר סי(ונ רומג מ,ד ופנס . סי:!כ 5מ1ע 6) י,מ5מר :י1גן ס'ג , Dinht וסוף הה)ס 6ין :)גי1רס,1ת
 מ)ו ורק )סהמ)ס גר1ר מק,ס ג5ן (6ין מ6הר סי:וג 15וך 161)0 . סר1הג 5מנע כ81 כי' מע)וח )'נ גמ1 ע[ר6 ג5גןכ;וגר

 ני(ם [ס 1)יי , מטלוח יו'ד פורע,נ6) ממיינח (ehh מכו6 ס18מוח הגמי %) סמוסכס ס15וך teir כי1ת עס ס,סססגמכ,
 י5ורך קס'ה נס)כ1ח [') הימג'ם טכחג מס ו6ו)ס . DD(P1 ;'ס גמ1 סמעיג מן קר6ל 8רן p~h )6,דק5רע( )0נקו6גמפוח
 .. גוונ1 ה:גון )5,וס י1דע 5י;י , עמ;ו מג,' 6(ר סהגו;ס מכמי גל 5מריו ונמ:כו מטלוח, fp יו6 סמטרג מן י(ר8)ל4ק
 מן ס,הס1ג מגרסה וכזעת , סמ[רור סיס :פח 15) סכי6 מפף,0 ספשם מיס ס15ון חשגו מו') 5ג) טמדי גן )646נכי
 כימ , Dn'Pith1 סמורהי סיס ס5,) הינ8 :סי6 ס,י,יס ph גי ;ר5ס 61;ה;ו . 'יר6) ג6ק 6'י נגד ניומכ ססי6סמוינס
 מ1:גוחיסס משעות )ש S'rn )יעת 0מ[לח ק,ס עך6 "["ת סר6וי מן ו,לכ ,  ספסוס  פן  O'~G nbsDניומג

 "ין :סו"
 16 כ[ס גרוהג :חסיס סמורהי סיס ע) יו:גח 5הרח מדיש 11)חס ו5ין המ(וס מן סש )ר,הכ גקרוג סס 8טר וגג)יסר8)
 t'mnho מפ'י וג16יך מטיס מ0 גווהג ג'ג ססו6 )ס ססמ!ן וס"י וו;8 6ורן תמ,6 גמפס וגיוק נמ 1מעחס . )וקרונ

 ו6רגעיס מ6סוה:גו;ס(
~am1 

 סכ61 מע)1ה ת(ס'ס סמורה' ייוג מק,ס ot)r~lt 0ר' גמפס, ;י:ס כסו6 וגמס גקיתג,
 6מרס ע) רגות';ו עז סמחמגמיס ג) ו'גוסו ' ס5רן גפג1ר (h'D ט)יס :;6מר )ייוס)יס נ5ס טס ו0ה , כ6רן גזוררוגע

 1ר'ל , ס5ין עגור על 'ו(ג' וק;ע מק;ס ונו' :% )י),ל )'ת ג'ה[ק6) וס81 )וס מס"ט מל8 ומקר6 , ס6רו געגורס'רו:)יס
 : י) וייי'ק נס" סגחגו גמס '(ר6)6ין

 ו6תוד גגרוגי6 כטונץ ו50הרו,יס מכקדמוניס סמו ורגיס ומ' 1' פ' ס' מ6מר עו)ס יסוד מגע) ר,מגר היפת ג4ת'1נ:זה
 6הר ג) גוסגועחשס 8)1 עני,יס ט)יסס ;חגלג)ו וגוס , מ[רת %י מט)ות ג'ד מ6" ס)6ס וק ס8רן עכור 6'יסמע

 גהטגון גי,סכמחס 0טמיס הגמי גדגוי נח)ו רק , מרג1תי;ו 1)6 סגה1ג מן )6 1עיקר קגלס (וס ג[ס ל;1 8ין כל8 ,סמדי;1ת 8רגי ה(גון י81 מי ומגטן מ6ין , הי:1ג ססהלת )יס סגיד ופי ש גג) נמענו מס ע) יוס;1 1)6 . סימיס גה:גו1 )יועופש
 , [6'1 וסוחריס ע)יסס מ(הג(יס ססמיס מכמי וסרי 1גמכר, וגרוהנ ג16רן סיסוג 6מנט ו'ר,:)'ס ס5רן גטגור yw"hc ומדגרי כגח1ג מן מג51ר ו5ירגס , ס' גח!רח סהלויס (P(O~lS 1מ)ו5ס 6ון )סרטי( כד5'ח ס6ומות חימ' סכגמת וג' ,סמוון
 גע) (סטחיק ס8שז ה:ג גס) זגרי :נס וג6מת . ,'ס וק וגהדטי0 , מטל1ת 0'ו ירוס)'ס נר(ס סי::יס 5'י :) גמפוחכ'
 סנסוג ססמיס תגמי סכגמח וו)ס י:1ג :) כ8ווך גח(נ1ן 8הר ירן )כס hgt Ymt , 6)1 לדגר.:1 כן נס נוייס 'כ!יסק,)
 כף Ym יגרי )סטמיד וגק: , וש' fi1C ף כ51 כמ[רהי 0ישג מיס e'ient :16רן כ)קוה ט'פ שווע סכחג שס .;שש
 *a9m~ 4 מן 6'י נגqw (1 פז 6'י מעיג גקנס טסי6 שחס)יס 6', 1וין נמשנ 06 ס6רן  גטגוי סו" סמ[יש 6"קום

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



 89כוקכוזרי שנימאמרמפר

 השבת התחלת והלא הבנר אמרכ

 יוצדה4
 )סי)יק . וט' התחלת הץיא ההבר אמרכ

 הגנה מו) sb טחך הכנח מעגתנר
 % )ן והב! הסי% , המו הפסקה כךכלי ההכלטיח
 כעג הגוי ולמיס רכינו ר.עהורס המניה טוימו)

1lbDO(רנו יקלקלו נדק תמ,רמ העיל 5טל הנזו( 
 והקיר סמיו כרקש )ממורוה וסיו , דר"ה~ס"ק
 ntbo כין ו)הגי') וכקיטה כיוס )מטו,סקלן

 ויעי עלכ וימי הימים קריתן היחס "יך המסךוכין
 סם הו6 וורמ נרו 715 נס . היסוט מסקי כב)כקר
 . משח י"מ SD הנכנה מעכול סול )נזיקיןיפס
 היך ממלות טלו Db 5ט6 כלכס כיוס עניךו)תה

כר,עחקח

 לבן קודם 1טאל1ש ממיני אם טשנה
שירד

 נתמראוצר
 למחוור 6מס וכפיס ג' מ') זג) פי) י' פרדס ו% שכסשית
 געלן מטקס סג) סלון 4לח (SD דעס עקם טוו ומיג ,ש')
 ופס )יטש )%') פי) ששי ושי מי) ותסס המריססי6

 זן מי) וג) DtDP) סו6 ג'ו גמקוס סקו 'סוזס גש)ססג'ס

eti)hמיס ישק '(ר6) 6לן סמורת קוס 1)ס'1 , קמוח 
 פ') סם) מוש חוטת ל') , ~fi1D מקט 'וחי סיסוגמורת
 יסאש ומ4 טפס ט%ס מ') ז' ושיבס 6מס %סיסג'
 מעלוס ג'ו סמפט סועה טעם )(ג) 1מ1' .מעכסג'ג

~(DSU) עם סומקות פילגסף)( ,'וה1 o)mc)1 מ15ח י' שם 
 , טיס ממ4 יוש fh hwt נט% '(%) ph קווךסרסם
 ג6י* מטגונה (עוח )טגע 'ניע ס)6 נעגול "6ו)י61מר
 )מש מקט 160י מסג טגנ)יוו סגס'ס ונע) . ג6מ,ע610
 110ש %ן )4 'סו% ph נטיית פ% הסס סכי61ת

plh~4ויעיס גדקרוק טל6 ס61 וט ג) ועם , מתקורה 
 , %ק נעפר עומס ייוט)יס טשטג ומגר ,(שס יסורסקו)

 ויו6 , מעמס ס(עיס לק ימ()'ס טד 6',1 גרומגיסר")
 : ג,מ1וס טעום ט(.

 ס' ומוסיי ס' nlP)c ג' ים ()סי' גסימו תמגר ט6פו מסגל!'
 סר וידי ;6מר Otsut , פולס נגרי% סימיס מין סתמנויטרק)

 מ%* ג4דס מט) זרן , 'טר6) ג%ק )שגמ סתמם סקעס14(י
 6ע )בז' שקעת וכסמם ד, ג;ריזס י.מורמ יק01 ב משוס68"
 טטקע טז יצגה )י) סההי) ססי5 ופיגט , צ כקנזסקר16
 טגינע (6ף , גסגס 6' יום חח% %י צ גושיש טמ0שטמם
 1מ4 ה גוקוזס 4מס יוס מ4 אק 0י0 צ וכשזפ יושטמשטס
 O'nto והיפן סיגת עיקר ,ס כ3 עס ד, ג;קודח 3סדריס%3ם
 פק עע hb עוורי חן ש % ש6). שאשיעים
 ס(פט ססס קמי , סמ,למ קוס טס'6 ד מלטויס 0סתה)ססם:יס
 וגן , ב נרלזח סוג,' ע) טייטס קודם סנלנ) רגיפ גרדישלס
 6נו ססו6 ב נקוות ):וכו' טטוקע שדם ר נשזס לסוגדיבוקע
 Olp גמוומ גו6שפ גמטסס קיפו סשה סטיו ולהר ,י:ר5)

 oa סם מנע פדינח סו6 נמדמ הישג סקנס ומפהממערגחס
 : סיתיס סמקתסס

 )6 ר') . מסיני אם כ. אינה השבת התחקת י4אכ
 ספורם גק,ס ארמת (כ"מ( גסס פידי )ןנ!ק6

 6ך , 'סלpb (6 זסייפ 50רן געגור )'ו(ג.ס (ח,ומקים

י/
/ע
גן מקר-

ז1 *איםון
1ןן 4444%י

 .ן יו
)ע ער  

 ססגס טמינת ס) שנסוו פ6י 110' מעמס 6הו 0ו)ןסוקר
 ט140 פקס ונשוו ספוןס כפי וסיידו 0ר6טו;ס שגח ((מי! ססי6 נטת סריסן ומשלג) סול ס(תט סיס מ%כ41!ס
 :. )0ס יטש ויימת )שין 6הי מקוס ע) ,הטניס במסעות כ) גי 6פט, וכן יכרך) %ן גג,) גחוך ס;ג;ס סי,'סר

 גש פד0 ג) וילונו סין מזגה 6) י(ר6) גזי סדת ג) ויגלו מפיקס וימסו גמקר6 נקמר סיס . 4כן קורםושאלוש
 %ש)ס . גיפידיס ויצו וגו' סע ממדגר Shl~t גר' טדס ג) ויסטו ;6מר סמן סרטם eltD 6הר וסוג וגו'.י:י5)
 גוה . גיפידיס ויחף משפט ויספו (t1Sh ויואו מדפי: ויעסו נדסר1: ויתנו סין ממזגי ויסעו צמי תסעי 6)0גסיסת
 פonwni , 3 טסניעו ערס )יס ספו יוד D('O גג סטי וכיון , סין מזגר נתוך ;ג)), 61)וט ימס הממעוה 6)1סמי
 הש . הסיעפו סעדו , יt 6(1 44(ttSh גזפקס גתדגר ואופיס ;וסעיס :סיו נר16ה( גי , נ16י( )סס .ין טרמןי1 להכפיש גרס נהג 1') וסרמג'ן . סין גמדגר 16 נד"קס )!ס שזס )0ס טירד לסטר 6)6 , מ45ט יזהר ;תטהר )6ק

 : ע'ג , נמזגי 61ירן מ"פ ס) 'טו5) גני עיט ג) ויכונו"ירום
ש*
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יהודה שנימאמרק%ש4
 סזנבש רוכש טימנת )ך ויטכ תסס נטעוגסעתקת
 : לכרע וימרו סיפו סהר , ממם עדהפו

 ככ) כקמח רומנס סוים וסדיקה היום 6ין כי )ךוקע
 כ) מ , כוכה סקרן נכ3 1)6 , היטונמקומות

 b'o ממן טעם כ) הקיטס ותן olso מן פעותגיד
 6יך "ני ען 6מר כתקוס וכקר 6מן כמקוסערכ
 מתורם ר,מקיף ע)יה רגש) כהקסם והול , כויססקרן

 הקמול כקר ויהי ערכ טיסי סתילוס וגסוכמערץ.
 סני ע) הקרן יורך 6ח סמקיף והש . n'aelsיימי
 ניטוכ ס%6ש והום המוכש מסכעח סרכיעיסקל
 תמנת טיכס היוס, רגעי ז' כעד עךוח ז' עש

 6)ס ונס . ה)')ס וע' ס'וס ומני ס)י)ס וחמקילעס
 סקור ומן וה'וכס ה)מ מן נמוב הס סיוס רכע'י'

 ננץ 5טר גקויוח ון' . הסגה לקוטות ד' כנגדוההום
 המולם קנה א ר,ר6טוגה , הקרן קורך 6חהסוככ
 . כמ,רמ p,h"(Dl ים מסח ע) o'svo הס1'וסכיס
 , המערג קנה והיל סכנגדס b'o ב סוגיתוסגרץדה
 . גמערנ 16קיינוס יס טרח ע) טוכניס הס גסזיכוכיה
 ה:קוד1ח מהי כין 6ת,עי0 הי6 ג סט)'טי0והושדס
 סוקר6ח btOI , הלרן כ, סני ע) ~Olbסר6סוווח
9טר

~r*o 
 . 6ק זג) ילום)'ס יופני רוס ויוטפס ,
 סי6 וגס , שרן מחמת סכעדס ר ר,רכיעיחוססשדס
 נקר6ח b'ot הר6סונוח הגק~דוח סחי כין6מ3עש
 נשוח 16 הים, )ג tOtO 16פגשר

~lono 
 כ) נין ויט .

 סכעדס לנקודה עד 46 ננופח מ6רנע ווקודהג9דס
 רגע) הקטת כסי ג15רך סעוח י"כ מהלמרסק
 סם מסקך )ס ססמוגה ונקתס )קודם ש% ,שיש
 והמטיב . ע3יסס הנ"נ) מסקתת הין כקולךששת
spor יהיס )6 א מורם )סוכגי גנך כטיהיס כי 

 וע) . מכסן )6מר טעות מס ען ג ירוט)יסבסוכני כלי
 מב) סמר0ק וטעם טעה גכ3 ממסב 6חה סוסמדלך
 וזמו . )ס הסמוכה הגיבוס 6) שקודות מן'גשדס
 גנובות ז' ע) טעה כת"ד הנ"נ) נהקטח סמתסמרעל
 סטכוע משי סנמגיס הימים 0ט13ן כי הע .5)ס

 והיק הקרן סבל hlon ג סס)יטיח הננץדה מןח0)נצ
 הסכוע מקפי 6' עם גסמחמי) כי וט ע3 וממס) ,6ק

 קלס "וגם יתמין )Shst 6 %1ן ירום)'ס)טוכמ
 היס וככדר , מכלן )6מר משח סם עד בסמערנ

 יחמי) )6 התהוס נקודח וסול הקרן מן ס)מססד
 )6 א ר.תורמ 'Oip ובסוכני , מכלן )6מר סעוח י"לעד

 ויום יום ככ) וק , מכסן 063ר סשח י"מ עדיתמי)
 הקדמת יס גי מוס י וגחגלר . )עולס סדרןשו6 ק- סועה ומן היוס מן טעס נכ) וכן ר.מטעמימי
 ירוט)יס ססוכמ , א n~fm קהה בקשני ג*יוטפס סוכני כין ootnwa ר"כוע ימי כמגק טש0י"מ

 המרמק אין n~tDO b"Pb קנס טוכס ע3יקדימיס
 כסלחה טשס 1, 6א הגח) רינינ) מסל כפיגיניסס

 סטטע ימי כמרן Ssb , סמזרמ פקס במפת מ0חע,
 השדר ר.סיר תהו . )סס הסדר ת6 ק.למשתיסס

 כפהל ניניהם סתרמק וזהו , ישסתם ימי ש'בסן
 . מדמ"ע כ* עד , מ6ק )מפת מתמי) כס6תסואבדו)

 ס%ודוח ג'ול OD בעגיך 5סל כסג'ור ודרסשכיעס
P'1nbt, כגק) והכין . 

/י
',ג

יחייך,..ן
 , ן ןי / ן ין ,/ , יי-1
 ן,י ( -ויל-(ט %ע1

.ד
ח שכו יחיי ,קי שאם wwא א  שקשח. ש ם" ש 
 . הקילס ים פרס ס) נ'נ גוגויס נערמה הפעמי ,קי: קיי'ה עקייסב
 . הפטם( 4פ.טפמס ששי שטן סואא ועשס , (ph' פנוי , ,"'י הליבית סיקוזהב

קדסקא ח ש  כהה שץ $tbgmm~t 1s * ,1"א' 
9 ספח Qfi אק  שא מי קג ק שפא, ו * שר ג 

 =דאילסם חיג קיב,א ע=גאשש,שבקא
 שאקגטץ קקדעילספאיהשחחחק.שח,
 י ~W)G 'ש געת וטס יא הקטם ק משש "ה א סוס6ק
 יק פש9, יע סמ"ג קא א"" ב עו ישי" קש ~mW שק
 (שחי יג D'O ,עש קתל ך פד )"ק יני קלס9ב

 % פר6ש טסט ממדח גספע שי מקש ממני
 מש הילת כקש במו פסך , כמחכר התקור3ע)

 גרי קטת ופתםסקפע
 עד ט דע ,הסתבר. ע3

 סמי והם , קוס גהררי יסוךהו וידנו המסורמעטר
 6"י, h'o הקמח . הו,כרוח ה6רכע מןסגקודוח
b'otהמנץס וה61 סקיס עיר כס 6סר קדט 6דמס 
 )סכפ ע4ו טנ6מר טס טמו 6ח )טוס ס' כסל6טל
 ממקת סהו6 סמורם Oip והטניח . טמס Ob31פילסו
 יסלק) gib כפד והנה bD~n ס6מר מה וכגגןסיטוכ
 ורמזרן רכש סש כקו) וקוצו הקייט מדרךכ6

 יתמודד מסכון כי כוס העגין וסירוס , מבטיוסקירה
 מן סעד מך גגך טטג' נחס סהר שמריסט6ט
 כעד הו6 הג'נה מן 16סיוס

~otsilnt . ס6פ ומס 
 פס כסי רימונד מסטן מהוך הקנוס ר6'י0 ע)מין
 גימע ל פסיף ומי רדידן. יילי מלנגסר4ייפ פי bc פמויל, רבינו גפיי  טיליי רר' מכוהחמר
or)כח 716 6ין כי ודע . הסתועס גחוך נמקומו% 

 י4ה' 4רס על  Hh)o %ר 06 כימפעה
~DnO 
. 

 ישד 5פד pSn3  מלניס דבוק bw יללנתייולד
 ז גסרדש 1)6)תר פז כרפוף יו% לסרכוזגלנלין.

 מזרם )ם6ח סמתס מן ומהרמקח הילכת והזכנהפץ

 עפר ייס sp פלבול פ!  וסוסן היי ס0מסו6י
rnboספ,  יתיר סם זעיר לץ קו לץ נץ שפרפך ספי 
 כתואין

 ספי
 פספס לי"ג סעיפ עד פלי סול

 ורץ כ4, נרייע פפ4ס פזם  טים יר9יפמווע4ס
 סטאר יין . ספוט נכיר fiDno על ילדיי יכליסוף

שהגע
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 41כאיהודת שנימאמרקול

Dmb3ע O"b רקוח, עטיו סו)פ העין טכמ עז, 
 כה17סה הנכוה רקוח המקה וגהו , הממה טקיעתקוים
 היטנס o)isn וה וכנגד . מערר nhb3 הנרווהוהוט

 , המתה הק עס דק1חה נהכ)יח מורס כ"סהגרטיס
 מע"ח, י"כ טהו6 הנוכר סמרמק כשישרוסו6

 ומסהחרח הממה 6) ומחקרגח הווכח הי6ו)6)חר
 , כלחמקה כה )הךכק מזורח סהי6 עד "יס0חח
 הקומרם טסקומנו וקמר . מג'נה מוורה הוה הסדרוע)
 ככלן הר)וסוח טתועוח נ' (antp שסוךוח מהןקשו
 נעורס הר"טוגה הטמיעה כפירוט נחמ') , 11 6מרש

 נסיך 6מר ויר6 ר3י סליק כי . ועת )6יסשמנמד
 lp(O~t 8)1 "ין כקומר , המדם מן ויוס )ינהטיסיה
 תחה)ח המולך גו היה 6"ג 5)6 מרט ר6סכיוס
 סמן D"Dht , היט1כ anipnn 6מד נמוססספיקה
 המזפ מן );ו nlDa r'bl י"מ עז 6," גהקןגמוע
b)b6נ1 טעות, סט oth~n יקה כ1 סיט 6מר מקוס( 
 מט) )ך )וחן 6;י הוה הענין ומכנר . המדפ מן1יוס
 ר"ט כהס t'D)lp סקו הימים מן גימדודמיון
 טוחו O'D)lp כס6נ1 , הסרי מזם ר6ט טהו6סטנה
 המוקד סיה8 עז לוחו קוכעיס 6;1 6'ן ט3חפיוס

 להיה לעה onth1 , מניח ק1דס ס3ח יוס3'לוס)יס

 ט3י6רנו כמו טכח )י) חמ)ח רימורמ לקנה הי6גשורי
 הטטע ימי מנין בסדר מקדימים 6"י ט~כני ש ו4

 ו"חר , טשח י"מ ר.מורמ קרה סוכני )כניוטעוהיהס
 המו)ד 6מר טבוח כ"ן הסמים כרקיע סוכנםפחסך
b'oהנרסס המ17ס טיע1ר וה61 דקורה, חמ)ח , 

 n~mo קנה )יוסכי כמרוסה נרקיח ס)כגהגמנ6ח
 סיס והשיגך . הממה "ור סילעה )שגי סגת "סגפוף
 מקוס בג) הטוה ר6ס )ק3ש לקוי יוס שנחיוס
 סמ,רמ גק,ס מערג טסת כיוס טנר6יח המנהמשנ'
 משטייח סיום )מ)פ 1)6 ההמה 716 טקיעחקרס
 .)הס היה וסם r~bo כמשמוח 6מד נמשםשמס
 טוכסי ו6ע"ס . המו)ד "מר גנו המרט מן והיוםהקילס
fb6( טעח טהיהס מטני ט3ח כיוס הנכנה נרקחה 

 כמני הנרווה )מדוס טשר והו6 , הנכוה דקות0ח)ת
 עניה qp~no הממה וקור , הטשע מימי )הס 6'טס

 טהו6 יוערץ עד מהר6וחו ומונעו קורה 6תשכהה
 טיהיס נריך פירוט נהו . נ' יוס וחמ)ח 6' יוססוף
 סכרייח6 "ירום הו6 ונס ממיס, מן מוס)י)6

 טז3רי נסי הסמועה )וו ר,סמוכה העגור נסודשנויה
 טמ)6' דרי ~וה טימר וט 6מר )כן סיין.טחיהן
 קורס פקד הוכיחו Ph ממטגין nllpo רבינו)פנ'
 קודס סיח כיוס כירוס)'ס )ונך oh כ)ומר ,מנוס
 סכח כיוס סממה )סקיעח סמוך טנר6ה כיצוע ,מנוח
 מר6ייח ההוט היום גמוע 1)6 המורח קנסושוכני
 מזפ ר6ס )ק3ש ההול היוס נרשה ושיכך ,סככנה
 מטח 6מר יגן . הימש )ט6ל הדין והול , מקוסגב)
 )ר6ה ט)6גידוע

 סמי
 טבח כיוס ההמה ופקיעה

 המ,רמ oip )סוכני כם;ר6ה כ' , געו)ס מקנסנטוס
 נזמה לפיכך טגח 716 ויש onno 6ור ג3 סקענגר
DP~b)on תכלס גב) מןפ ר6ס מ)קנש Yet וכיפך 

מס
 לסמי

 מסעם
 ר6שסנ( מקלוח גס ג' הנמכני

 כמטרק חוע)ח היה הרפיה סי ע! מקזסיסטהיו
 ממוגד ממסכון כי , העד'ס 6ח )הכמיס הפכנהאוגדנה
 כלפז מכן )6מר b'on הרופיה טעה )זעם o~sl)tהיו
 המיס 5ת פרקו העד'ס IT'pO ו6ס , כקשרמשח
 פוך והוסיף מוכמסיס. הס היי הוה הימן?דם
 ('DS טיה6 ,דיך ט5מלו מס כי הסרק תסוף סס)כ6ר
 יומק )ר' נטק6 , המדס מןויוס

 7קיימ"
 כ1חיס )ן

 סהסכיחה דכטס , ערג עד מערכ הכהות סומרמחה
 )יגס חמ)ח עד )י3ס מחמסה ;מניח פוייס ימים3ג)
 סהמועךיס המךס ימי כך , הס3חוח טביחהכדרך
 גליך )סיגך , הוה הולך ע, נתדין כגס כהסח,וייס
 מדברי כ6ן TD . סחדפ מן היוס עס הגילה כ)סיה6
 המכר כוכה סגי )הגהיק קורס יה5 חסר התחור3ע)
 ילט מדרו לכי עכל Sb 6יע טיכס כי  6)ז,גדישיו

 הדבר ממך כ3ך )6 כי המזה ו"תה . ג5כ0ס ימנו5"
 דבר )מרס )י היה )6 31כן . )73ך עסוהווחוג)
 6ף יוס )ך דכהינ מקרך, וה ע) )המנין ווכחימעהה
 ג) הנכה "הה ולמס, מ16ר הכאוח 6תה )י)הל

 וקע"ת כקמר גמה כונתו )ך וכלמ"מ , 6רן133)1ח
r'h~מן );ו עין סעוח י"מ עז 6)6 נהקן המנקז 
 פ סיס "מד מקוס מונ6יס 6נו סעוח פס b)bהמדט
 היוס ,ה גי )ומר טהכונה . y'p , הה7פ מן ויוס)י)ה
 )6 , יכרח פרס כ"מ סכח יוס כקרי6הו עוסו6טר
 היסוכ ממקושת 6מי כתקוס הנגנה מרקייתימנע
 כמרוטה הקננה חרקה 3ו "סר המ,רמ קוהוה61
 סמו)ד כן קרה 6סר היוס nb~lp טחפסקקודס

 ל"מ לרגעו ")ין והרייס  הקזוס הו6 וכגי .גירוס)יס
 קותו גסס טס )קרוץ הום) מ16 )מפרענירוט)'ס
 :"ח )מוט סס קויתח ,ה 'וס כניסח היזח OPהיוס,
 )מטח סמוך עד המניד טס היה )6 מהרי ,טע1ח
 )6 ההוך כמקנם היוס סוף ועד , טהונמ גסוהיוס
 טס rh obn כי , טפוח סט ווסתי המדס מןנסקר
nbt~pלשמוח גט"ר תמסכח הוקרח היותה עס היוס 
 )הועיל הט1קחי מעונס וקורס . סקךס גמוהיסוכ
 מן כנד 076 סוס 3יד קוהה וו הנכס חה6 )6)מען

 , מנעת 6מחחה 'ד רכיכן עז חכמק וקמעןהנךדיס
 והערהם הקדמוני ידי ע) ל מוחה תחי פוטונמרחי
 וןnnbo 6 טערח 6) )קלע קסת יהודם גני))מד
 b(? ימנו יטר סטר ע, כחוגה ה" ס)6 ,ימסירו
 bwnn כוייס, ושיניס ע) )העירך כצרחי6טיס ושי )קושחך ינ"חי כן ע) . ח3וגחך כהקין)הסכיע
 כוריים ע, הד3י'ס הפח רקיע "ל ע))עותחס
  מחש פל סלמס ליעמיד 5ותוחיך רנרי כסוחט'ס

 מלטש מןטיס גי יוצע היזחי ועם . ר31ס )מיתיינמק
 )פ כמקנחס, לקנוח 16 )הוסיף 6חס למרח חחהיתה
 פצ ה)6 ע"ע ס6נמט מה )הכנח כי , ע)יהס6מ!ט
 : מטמ6)ס 6ו D11D'D כהס לפפת UDD ש6ריק

mpn
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יהודת שנימאמךקולש4
 מגבס סPbin . '6 הני גמל הון כדי אהערה

 והכ' , 6לן nblplo סיכטס והע)6ויר
 pptnn כחסום 3סס פשע סגדו) סיס נמימכוסס

 סגיכ סכיכ ס'כסה ($,Dt)b'pi bto s סנקרOtO6 יגדוי היס סטסח הרי . יפויס כחוך 6ת1עיחועי
 גמדכם גמךלס הו6 וכך . ג'( ;מ כ' מנתר ~osjניגעי
 , הנ)מ'ס ט' r"p דמסכ0 וכ'רוס)מ' , '"ג ס'רכס
 המרק ככעור עסו' סש6 ראמ)ס כנגד כסף 6ח7פורק
 יכדור ויעורס כקערם עסו' סריס מנין , )'דמיד

h'o~6וט' קערם 16 כדור כידו סיט כ) דחנ'נ , 
 העידו רזיייה ס' וע) , ים כ"כ 6;'ס דרך )מוש"ס הקיטס 6סר כזו מקרוכ 6נסש קחו Dllblע"כ.
 יכסס )6לן מח0ח 6טר הסני מעכל מנד גסכי

 : יזרו יחכלך'ייו
 ועשר hit'o נדת כמע מע עני מני בזןערדז

 מורם לוס 6ת1ע תנקתח ס'גטהע"נ
 , הורך קו הנקרא הו6 , מעלכ רום Dinb יקודחעד

 כמו מדחו SD ומורס היסוף 16לך ע) מטךגה'וחו
bstn. כי הסוס הקו ונקלל 'nit)DD סקנועיס סמקומוח 
 מימות ויום 'וט כ) )נדם ס)הס , היסוט כקולךשיו
 . מריס vnb )כ) טווח סעוח י"ס הורס כמטכסכסגה
 6מ1ע מנשדת היכסס ע"נ ועוכל היו61 סני עגו)ו10'
 ש הנקרך bto ,מון רומ Dinb נקודח עד דרוסרומ

 . סי" כמו סיטור לומכ מדח ח)קמ ממזו כיסרומכ,
 חנך6 הלו nl)taDo ח"י ג' עריס ס;החכווסנקתס
 וסיט ברן מח0ח טכגנדה וה;קודס . הלרןסנור

OPUpoש ג"מגע a)btpib מש ספר חנך6 הסיר 
 : נץ י'שם

 היסס 0כ) נקנס 6סר יתכמש מג גהקשה
 יימר: "6 ך':עוו"6יזמ 6יס כג' ירכי% מכה 'רש פכה)מולות

 סנדו) סיס סמסטח מע)וח רב"ט כ) ומס מעלכ,ק1ה ועי מורם סמקנה כמרמק 3כ) 63ורך מחססעהיטוכ
 סו6 גרההכ כמגס . ר,מערגיח מסחו ועדר.מורהיח
 (nwp כדכד מע04 מש נכדי וטון 3ט6חפחפטס
 . 1שן 13ד ob)nl הסוה מקו והופכים הרומנמש
 החטעש )חט)וט ,"זן נמק1יע הגט%וח משיחורמ"ד
 סמן קמרו הרומכ טכקו הק"ת ממריח סרטמע!וח
 וכן , יסוכגבס

~Plipn) 
 כ) כי והב)) . כ4 דלוס

 h'o סוכרפ et)tbin מיקוח מהם"ו הוןמיכטה
n1%3TDההקש . 6וקי6גוס יס וודוי וימים ומממון 
 נתמכות קנרו0 בושה גי' )כרכה nlalo trsoר1ועח
oipnוקררו מפרג ק1ה ועד מ"מ onib 

~otntspb 
 ן

 כרס ot)pbn tut~no סיה6עד
 גסי

 גס6ח היטוכ
 כחג )הי6 כר' oo~b הר' 6תנס . ג'( ט' )מס5שן
 מע04 טע" ו' טחם 6' טעל הקרן נירהגנוסר
 וטס דרוס, (nbp הסוס הקו מן tato(מ0רהכ
 טמס. יעויין סוזכריס ס6ק)'מיס ע) המקמרסרמיג
 )קווך הגנו)'ס י.רמ'ט מקרוב הלסיס כן שונזם

 ; דרכנו % גמ)ועיסס עסק )פ ורן ,%וימכ

 פשט ומלמקס 6יע למנע סי6 ואסחיט דהערה
 , oinm תעלת ס, מורם כקטיר,מערכ

 מדע, . מע"ח מכ ספון %ד רימוס מהקו מטוכסוסיף
OSPD~הו6. , )מורם ממערב התימס גמרמק מע)וחס, מסנר וכ) מי), ס)שי וסני מילין ס, הקמח 
 ירוסני;ן גי הרי .  הטווח מר(גשח 6מ0 אטעהש"ס
 מ% פפיה (arr פפלל כלסי סקלן פרפררהוקס
 פתתרקש מלקיט חריג 6מח סכם נכדי שor 5ופלתק
 פפ? pSn ישר ומי יהל מפס תקפל ייי4לטפס,
 הסטר  וגפף ה', ט' ד' 1Dbnt נ', ס' יחסדפס

 : כ"ט4ה
 המכל ש3ס ישד ePDD SP3 סנזע "ו' הדשדושי

 הכ, רגעים ט6רכעס י'( ס' כ'המלמר
 טכ) סיומים גמסי3ה ריממס עם השגנחמשעטף
 .. רגעיו מטלר יותר היום ר6טיח גשמו "וי ממס6מד
 התערר" ס6וטק כש מממס סקיעח לנע מהםס6מד
 6מר סמך סיוס וס )"י ויסים . תקוםכמקוס

~stiO- * 6עלב עד מפרר ס6מרה כמס חורחגו ייסכתחוסי 
 מכלר ע) המוקריס קות הסכתת b'ot . מקוסכתקוס )י)י 0110 רגע ה61 כסני . כקר עד מערבוכניו nob טוחו יעלוך המערכה וכנרוח , טכחכסכשכחו
 '1;4 ס) ל6סיחו בסומו )טניסס נכון ופעמס ,סכוככיס
 כדי ג)ג)ס ע) וגעיות )סטonno 3 פחמי) rhnקטי
 )עש זומם ~or טסלגע עד הסוף ר"מקוס )6נט')ורום

סרגליי
 מממש ורימת רגע סו6 מסויטי . ollo עסי 16)
otpnsס6ומוונ מעם חמל )סטימו י,סכ'ש , מקוס 
 יחמ') סט בסי , )ממסרימונים

~bo 
 ע3 )ההעד

 הסכפס וקש סיזס, )ע0 געניפ דומה ססו6 עז"לן
 כיוסו נ0סכ וס דלך וע) . סיוס 6מר הול ס4)סז

 וכטל כדכחיכ , חודס סומי כסל וכיסח לכיכחולם
 . תקוס כמשס סיוס מ1י רגע סו6 מרגיעי . כקרפר ממי חוחירו )6 י6כ) נךגפ גיוס טעמיו תודתוגס
 , ספכניס )מסל סממטניס 317 ססכיש הוע)

 מסטלו סממטסו רק גדכרע סס מכר )6שעמס
 S1nnoi 3ל% גו , סל)כ"נ כלגרי tnDbintר,0וקליס
 כ)כ4 הימים יסחף כן כי , סהו6 מלנע מןסימיס

 pbn כוה וט יהיס 1)ש,ס )מטח, מהטת3ר.מווחס
 קטון מ61וו 6כן )י"ס. )מנוח )י"ס כממנוחסניטה
D")h1D0יו גיוס יס . שרו וס דהר תגח כ6נד 
 . ושש , ס)עס וחמוס , ומש , כיוס חמץ ,נטווס
 1PD רק וחיי קור סג) 16 כי , )מפס 6'ן סיוסממני

 מני רגע )ועת כלידס ישא 6ין וכמטח ככוי גססו) ככהי גס , or )יעח ההדס עק תה) )6וטעתיס
iOttOsp למנמס חטא כי 4פר ר,") הושט כן 
 חר"פ 16 כי סעס מני 6מר ח"יס כשריסטהי6
 ריאיון ו6ח וכרויהם . מערכ %ד הס"ס שחס כיהשן
 סיס , הניגס מ1י כי 6ף nnbo מן לחוקםהיוס

 מוט כי ונעכור ר.כקר, %1 כע"נ ר6טי0בסייע הנכי
 6ש כי ירכס )6 המחהדט וקורס ))כנס ה61החורה
 והדפ . ערס עד מערג סיוס ר6סיח כן ע)גערכ
 S'nDb ,161 פ כי ר,מועדיס )חגץן רונסוןניסן
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 / 43גנביהיה שנימאמרשי
 מרמסס 63מח הטנס ריסיה לק ,ממגריס

 הערל יהגה . חח)ס כסדיס כרסון טטירוסו ,ממסרי וזיוני
 )ו מדומה ר") . ע"כ כחטרי, ההרף התקומחדומה
 ~Dlp )יקה והנוח , וגהריס , וכקל , עלכ . ר.סיתיס רטטי b"(Ot כי )שיך סרי . ויכט קל 6100כמונו
 העקידה טכע) כמו , )סניו להתט)) י0' )"))הודות
 וו"), רם בפר סל5 כי % )קמ יוסיף "סחיוע)
 ע) יורו המוכ"ית ר"טיח מנמה יכ) ה3טריסהג"ח
 חירום דנן כר"סיח 3הר ויה , וכו' ")הות סילזנות
 נבהר, רימון arn כ' 6:י יומר lanh, ען וכו'וינהר
 כ"ס כי )חם)ס המ'ומדוח הסעות י0' )":יו)החט))
 והערנית , סיומם ר6סית המהר. חס)ח . ר6טיחמזמת
 מיד ומגה הגד,)ה אנהה תטף וגס , 0י)האסיה
 היוט תהווח ,מינין היום ר"טיח טמא הניח"מר
 מנוח ס6מר מס ונס , הכוככייס ה)ומוח מכסיכמו
O~tsי"ס מהנוה מונים טיס )ט' )ך )הודות לקוס( 
 וכו', ימיהם מסטר האמות כמומס כמו )י"ס)מנוח
 וגס מ)ותיהס כסי ה))ו "רן רגעי ע) והזה .ע"כ
 העיקריות ה:קוווח 6רכעח 6) ערכם מקוףלטי
 רומ 1"מ)ע מ,רמ רום "מזע ממס 0)6 הקרןהכדיר
 כיאנרס סוכרנו כמו , הים ופכור הקרן וטרורמערב
 כקל מונקי 6סר ההכמ'ס דע,ח תחה)ס:ההסלח,
 'מוו )((Ostsl Ost קמר 'טעו )'וס 'וס , 'רנתווערב
 תהם קובע 'ם . ע:'גס )חמ)ח מקס 3קכ,עוחדעה
 סש)ס )מנין נט 6נ)1 טוס וט6 )ר6ט'חסמקוס
 מר6ט'ת סעעס )מ:'ן עשו מנך קטע ממסהימד , טניס מקומות ),ה 'כקע 6טר ו'ט . הכרףמ'יס
 סיחכ6ל וכתו וכף, )סקיעס ומי ),לימםתמהמי) מי ומריס עטו. DtOn(D מה )סי שטני .שנירה

3סתוך

 קלי.-,,/,.

יי,. ,ן  ןח $ן-ן
 1ן

ש גיורו, ;אא  שלא "שסש,ישג יאובן, ששלפח 

 תטי יימר ,"ת 61;ן -שטעון, שעז הס י."ינ וויב
 ;זיז ';ס , גניו סי':ט

-  . ח,;יין טש ייגעי 1 שח יימ :5;י , 15י 
 ;ש "ייס

 י שפ נהוה ';יני ם ;"

 'סוד כסקל שימי חס )י טמע 6שר והערה
 משמלו "סר י, נ6 שסטרה הינכרש"ס

 טיו וגרוס הטמקיס הוכן ע) 0טחיס גיכ כר6הסני
 "טל 11"ח . 6דמוח ע"י טמוהס כקרינית הטקיוס"ח 'סגו ס)6 )הס נחן יומן מק הסכוע ימי סדרע, 6תפ )ךכר גגנו DD(1 הקמרון ob~i . '"31 כ)סיר
 כי 0ר"ה )6 כקו 1)0ומ הרקה טנפו )"טסיגל
 הטור ע) פיק. וטיס , שקרור "3הר הקורץ ע))סק)
 ה :נןדה סניכ הטוס הקו ענו)ח "עכיר , )סגיך("סר
hlaהקו ש6 ב ט א  מתנת וההני הע"ס מרכו 
 on~fll מקנה הינסי ג3 6פיע פל מהקוק פ%5סטות
 , הם)ית( נשרה זכרנוהו לוכחי פערנה קנהופר

h'ilhtם3קמ א מגקידח  סנתוזך ב ה א 5)כסון גה. 
 ~QISh'1 5%י6 ועור , תערג  סוקלה ב גקורח שרפדה
 טניל סהי6 % פגקיות  וגפסך פליז הגיג ם הבו

 "יקי":וס ים כ"מ,ע הקלעה ס נקוות ועדסקרן
 ")כסיניס כ' כיתיין וקמטיך , היס עכור זה )טיונקרץ
 הפיגול תגלגל 1ח ר 1 ג לגקורפ עד  ייגרסען

 ג יירה ססהיס פר , הרקש געקפימיתההקוק
  (otpn הסיכן רקוען ל6ט יכפ גשרם הי5פפג1
 btO פפג1 ר סגקודת כפו היטוס, פדח ס3ק5הא
 הי6 ג טיקוית כתי ייערך נקיה  הטוכן  מתמוןריס גכמ היי ר גקירח לותר לבס פיפס והין רגליו,נכח
 גכמ סי6 פהרקיע ו פךרת תתש  וכן . רגלינכפ
 וחהיס , רירן  פתר  סין ט נפקוס נשכן 4יר6ס
'psהלאן כי ההשגן תליו. ימ סי5 ח )9רח ה  

 מ0יהף היוס מני קוטן הו" ור ג נקודח ע)העוגר
 מורה גבון ע) הקכושס המקומית ,)כ) ppnm)ריכוכן
 הס זח ו תיחח סולע היס  ולסלול הקרןליגור פסוחף pDlb כן גס והא , פערני גגו) וע)סיסות
  :קוות על העיכר ג"כ הסגי סלונן וימיה .קסמיו
 ונעלול הקרן )עכור מסוחף היוס הני "וטן 0ו6 וחז

O~o(והוך , היסוכ 6ת1מ ע) הק3ועיס ר.מק,מוח ו)כ 
 ג ונקויוח הוקי) וממעון )ר"וכן מסוחף 6וטקג"כ
 עומדים ומתעין טר"ו3ן ו0 )סי נמנם . קפכיו הסור
 ערריו  מסג' עניו ננכיס המסוחף הגס ה"וטק 0עמע)

Obt~11ה לו תפפל וט טפתיו על יוךטה SDnn 4 
 כשת  טפח כי לופר סיכל פר , סופיון פתטיתלסי
  ,טסם פק3יל סוף 3פק1תו עופר כטהור ר315ןיצלי
 כטהו" lwnr ראיכשח

 קמלו עד וא' כמקותו שמד
 nDptn הי6 "ו ),ה ויום יום גב) מחמסוכ0תולמ
orl, היוס מזוח ורגע or5 604 )י)ה מנהו רגע הו 

 של מחח14 עולס פיפי ויופי יופי כל  יופן ,ס6מר
 מויו ופך פההלתו הלעה  ופן נפטו הו6 04חוש
 הו6 עזתו or וכענין . יערב טצרןה ר.פנץפותי5ל תורח ט3ס5ה הפילשה דין ה61 קי וכו'. 1nhoלוס
 טס טלין b)b , היס עכול עם הקרן עכור מקוסדין
 גכ) החמס ,ריהח עח כי llufin ,0 ומב) .'טוב
 הי,ס חטת עת גמגמי ס" סיס לתמנע ויוםיום
 ;oip הקיזה מנוח עח עלמו והוך , המערבפקנה
 וכפי I~ho. 3ס3יר  טקיעהה עח סו" 60ו כמומורם

המסמס
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%ן יודה שנימאמךיל 
 'וס מב) וכקיטס היגס עפי מחנ)ג)יס סגהספסרת
 . ראווה הקו מעגומן ה")ס המנןמוח ג6רכעתויום
 מכ) הממה מלכ, מעמד רגע כי ה,ס המגסודעת
 מדרך )היזחו ר"וי הו6 סיס 6מ1ע )כמ ויוסיוס
 ס6ו )סי ורשיתו היום, תמך הפרע קחיסימה
 והוריה הרקיע כס pinp~a מה )תכריח הממהסניעס
 גדי היותיה המסגה ש עnmbn 3 תמת מכהמפה

 ),רום נזנקה ע) כעקורה ,החיץ "ורה הם)והסה י ומן . כלמד היסוג טעי מכ) "1 "ירה)המהיר
 הי6 זרמה , מורם כקש ה"ךמה "גי ע)ומהרקוח

 לריסון rh העומ7יס היס1כ 3ני כ) )60ר המקססם
osts, 6נענינו דומה גיוס י1ס תג) הנס הרגע הו 
 היסוג )מקומות כהחימסו "סו ממעי הוקד ,"ח)עת
 פכור נכמ כי יקמר (or הפעם ותן . הגרימהכענין
 הקירס 3חמיח והזעמן הממה מרגו הוקכעקוס

 לינירס ד' )י) כהמוח וגס , 716 יהי 5)היסכס6מר
 , הקרן ע) )הקיר סג"מר מה o~tpS המקרותגסגח)ו
 טהי6 הקרן ע) ומחסספ הולך הקור וקינךטמע
 הממס מעמן היה נ"ב וסם . 6רן סקריההיכסה
 וימי כימרו כר"סיח ,מי מהסח ויום יוס כ)נסק(
 וכקמרו מוס, 1ק7ס וקרן טמיס משכתכסננמרס י יו0 כסוף הים ע) חמ:ה );כהו כקר ויהיערג
 הטכח )י) חמ)ח rh והיה , וגו' לשרן הממיסויכוה
 )נמרי 1' יוס טס )ו גסח)ק וככר . מערב נקנהההו6
 הססי יוס כקר ויהי ער3 ויכי וכקמרו , ה"ךמהמכ)
 הקשח סס סרק,ע "1 הסקס וכנר . היויעסנה"6
 פיס סכור ככח )העמידה הממה ושוירסלמנה
 ה,ה )רנע יקרזלו 6סר סתו ו,ה . סי,ירסככחמ)ח
 יתמו וגו היקי) , הע"ס מוט רנע , 01,1 טסמכ)
 ג"כ וט , ויוס נוס בג) )ע"ס מלמיס ימיםריעשו
 רצוי כי וקמר . המניסח 6) ה6סיסס מן הע"סי%
hxtהע"ס מוגד בו )היות Sthm ט) דיוקנה ודמות 

 rbn PnDnD )סי . כו מקוקס מקן oitpnנלי6ח
 וגטחע ויוס יוס כב) כלה onlho טוי ע)המסך
elhn~(סוכרם כמו 1)ורומ )החידד השר יתרי . 
 ה"ה (Oh1 כרגע כי , !שר ירי צמרו עם זהומהימס

 מן St~O 6) כנצחו הב) וזכרת המסוכה ס6רןפ)
OD'Db~nDSnlt~ . מדרך השח סדעח סי ע) והנה 
 מ6ו פיוס חח!ח סחהיס רשי היה הסכע DSI'סלה
 היום כן )טי ויפיס . כצמור נתורם )החי)7 הצור'ה)
 ר.רנע היוח נעכור 6מנס . "מריו ומטך וסלילהנףדס
 חמל רנע tDSD הו6 )ור"מ שור יחמי) סגוס,ה
 מרסס יחסנו יסר% %ן טטוכגי DD~( גלנההליטה
 שמור סמה עד נ3,)ס )רוהטיך Shn הכסימפ כןגי
 סמירת עינך נסס . נכורטס יפיה הצהרון היסעד

 )מוחי ר6ה ככחם , כה הלזיוה שוח וכמסהשרה
o)nbה' נוני כ6סר הוסטסיס מקים 'oib כן )עסות 
 חה)ח לטוס והסכיתה ההורס ר"הה , וגו' סקרןכקרב
 הממס סקיעח מעת והמועדים הסכחוח כסמירסעילס
 . מכערנ היוס קדוסח סחהמי) כלומר , 6מר מרגע%1
 יוס כ) ס) הריסון טהער3 כפיוח 1 סיכמהושף

 נכפ כן 06 יסים , ר"טוגה מולם כיה מ) כו6וע0
Dinhסיום כסיסמי) החמס מרגו מעמד הו" היסו 
 זה 61'ן . ר6סונס נטמו)הקרל

~filD 
 מס 1מכפ)

 גb'nth 61(Dt ש שנע נ,כמ כ' )מעהסגחכרר
 כי , wn(a )מנין ויוס יוס כ) חח)ח נרגעמעמיו
 מס גי . 61תחייס נכוגיס כסמך העקריס 6)1סני

 שנמו מנך 6תחי הו6 הרי ר,ע1)ס ת31ן מעגיןטנתגרר
 מר,חמלח ט6מרפ ותה , נינ'רה הפסי rbnn היססכך

 "% ההמגמה )סי פרק ה61 ערב ען מערכהקריינה
 ע) הוגטהנו 6סל כקרן תקוי מעיקרן המנוחטמירת
 סוקסת המתה וטס , המערב )קגה געהי7החטסעה
 ס) ר6סיהו היגירה תעל סה61 העורס תוכךנרגע
 הסכמת )טי המטע ימי קרצת ע) דעתו וכ)) .יוס

 ר,חמ)ח חפיה מזובחו 1)6 המנ"מ מקנה כי ,ח1רחפ
 במנע נכח הממה מרכו להניע ויוס יוס כ)קרי6ח
 הממס חחמ,) 1יוס י1ס גב) הוה ההרגע ,הצרן
 הוOtO 6 וסערכ , מורם (Oip היסוג כמקומות)סק1ע
 מיתי וכס יוס )ג) 3יסונ היהיה ערכ )כ)הר"ס1ן
 הימיט נג'וס סנטרה מספפ )ו כן ע) ,הסכוע
 סמורם סכק,ה וכתו . כטס ונקר6יס סע ע)נוכרים
 היוסמהמי)

 )הקר"
 כקנס כן , היסוג כמקומוח כסמו

)~Dfinיסח)ק ca לש )"מר 1וה , כקמרונה היום 
 );ל הקנוכ הסעור הו6 , הנמסך מהומן טעכרוטשח
 הסכוע 1D1D וי1סיוס

 )סקר"
 יופני סי 6טר כסמו

 חסנש סעוח )"ו עד כי fir 6מר כ,ה יקבנוחב)
 המניס זהו . שמור ויוס יוס כ) ס) שרהשחה
 כחול , הטמע ימי נקרי6ח עורס 'ס1ן כע) ט)כורחו
 6מ 6,) כמו63יס ומנוי , הסנ' מהמצמר 6חרו1כטרק
 הממיס סער המגונה תסקרו גכחוג'ס ומסוקס ,כ"כ

 : י"3 )מון כ"כסער
 שכד ז )6 כ' , מי'6 3"ר 6כרהס הל"ר שחאכצם

 כקרי6ח )ו ר6טיח )רצוח תמטכ מורםבכני
O'D9npS 61,טס "% , הצרן 6ת1ע גכמ ההמס מ 
 ottsb הטימר הי,ירס נתמך ועש )ס' נ"רהעמדה
 כעת הקב"ה נחנט סהמ6ורוח )טי :SDPP והיה ,הנוכל w~e" גע) עסה שסר ההסכמה ת% הרשמתהכמקוס מחח* הצמח מדרך התהגה olpn יגימ 1)6 , 6וריהי

 הצרן ע) טוסת המתה 6ור טיהה: כעניןכרי6ח0
~OS) 
, 

 סוס הערן וצין tnbo ת) )הצירטנ"מר
 נמו"

 געס 6)ן
 הסוו טע) הטמיס מני קטת כ6תנשח הממה מרכוהיוח
 תעפס סהי6 וכעת הצרן ne~b ספגם ~?(Pוהום
 רה%'ס מורם שכגי כ' . יתגיס ג) ע) כסלבס6ור
 כססי6 6וחס רו6יס מערכ ששני פוקעת ס(הי6צוחה
 Wb'3 ומסחג)'ס נטיס ר(מר~מוח פ% וב) ,הרמח
 י"הץ ר.ס נס וימין ולטון ומכלן מכסן השטיןמסני
 מבמטע והרה ר,ויסור נ%) לתמנע וציוחה כי ,)*רס
 ע)'ר,ס זיוה השה לכוד מסד 'וסכי )כ) וסנהסרס
 יסוד SD1 כגאז מן מ61ס )6 הו% והדעת .יורם
ostnנסטרו ככשכ Sb זה מנץס TD~ ו( SD המשכת 

 : זמרי 6סר הסני מקמרו גרוףהשח
 ששש 6נמפ %ר המנר דעת הי6 סריס": כסועךך
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