
 46כניהרה שנימאמרקול
 סימיס )קרי6ח סם הו6 גס ואנס . ממקרהפ)

 36רסס הל"ל עם כוה תסכים מסוחפת 6התכחה)ס
 רוס 11 )החה)ה מנןס גקנישח כי 6טס ,הנוכר
 tfibn 6(1 כי , גוס כנחו וב)) . 6חו onloלמרח
elpnnהימיס קרי5ח לחמיך 6הר oninaJ עני 
 המעלכ Oip נכח הממה מרכו מ)61 )עתקדמות
 4 הו6 ריסון הוה ה:ערנ , )6" אסתם ט6 ט6ס6ו
 , המכנע מימי ויגס יגס ~כ) ניסב סיסיו הערגיס)כ)
 ותן , היגירה כעת oslP תשי הוה הסדר ו63נמסך

 . 6רן עני 6דס סיס מני כטס ונקרץ י,6ס6רדההי6
 הוכהרח נקרן תכויס ומ1עזי1 ה' טכחוח סיותכן
 , תמנה היחס קדט )מקרויי קרי6חס וסחה)חס51י)
 D'Dti יטהרו 6)יה כ) עיני ש עימס גפחמותש

 ה' טכחמן סס 6ח שרין מקשחי גסומסחכ)יס
olpn)6פנס !עכר היתם חו161היו וסיו הגכגד, ההו 
 הקריינה נדרי כ) סוף הו6 שטר המגרמי הקוהה61
 כי , סיגף כמו העיקר סהס טעות עמרה טמנה6הר
 )6"י בעמס ממכוין הימיס ההגה גקרי6ח ימסקוכן
 . היחכיר וכה! , ספין טהו6 מורהה )ההזח מכופועד
 סעוח עסרס )טמנם היוס קרישה נדרי מהגני)ומה
 היסוס מן סמו הלסף עת )6 נזו) היוס עוןוכן
 חה)ח )קר'6ח עי"ן נסקרו טעוח סם טהלי ,כקו

 5"כ 61'ך )6"' המורח Oip כין הםוכנ'ס 6נ)הסנה
 )קוה מהסה הקרקס נירי 'עכרון כ3 ססגכ1)

 טס ע) סהו6 י.מרמק כ) כ' ג,ה פעתו .המורה
 כ'ומיס הנמסך הה61 וסומן ו כנמנמו 'קר6ר.מורמ
 הנין )חח,ח הסתם ותטכbn)ttb ,b'm 6כיותם
 וכי6ח , כחה)תו יוס ס) קרי6חו פיקר הוס)סככר
 6רן עד ooo המקומות גיהר תכן )6מרס"מט
 כיקה הי6 טהרי גי16ח תכ) ob9 11 מאגסיטרק)
 oon הכו),יס כנמינח החן 1)6 מוסיף )6ריקמת
 סניור עם) רכעי )6רכעח nttnhlo ההקדוח%כעח
 . ושכחן חסוכינה הימיס קרי6וח ובערכם ע)יהס,5סל
 . סיום כקרי6ח עיקר מעוה עטרה הסתנה היווככן
 סעוח י"מ הטבח יוס כסמו יחמיד שמו הוה הזרךהנ)
 6רן סהו6 ההתמנה כתקוס קרי6חו סגפסקססמר
 כefst'n 3 הכגיסו מי )ך יהכ6ר וכתקותו .יטרף)
 כי , כמרוכל סכוי)יס בחינת עק ס"מ סעוחהכ"ד
 תקמל )'טע כ61תו  דעתי קפי עמסו וט כעטרשמנס

 גריך מקמר עס ו)ר,סכימו )סס)ימו מקוח קודםפקי
 המכמיש פס ימד וסגיסס , alno מן ויום)יגס

 סמג"ד 6מר סעוח )י"ס כי 6ומל גורו 5סלסקתמיס
 יתכפל הטמינית גהערה וכרז סירקה גתו הירחירקה
 הגמטך הותן ההנר דעת ע) והנה . כעמו יפכבב)

mDn%6הר 3וה %ן טוכוי 5נ) )ימים סס קרי6ח 
 טעוח מכ' הכו))יס 3הטק"ח היוהו OD שמורוט
 6רכעח ע) otnto החמדת גנו) ימס כעסאסר

 נסי תקום מכ) , הקרן נכדור העקריותסנקויות
 ימרקו כן כי סעוח, מיה הס הטרתיס כהסקטחס6מח
 61תס עח עד (tffb מס) זרך סכה כגיסתמעת

 המ94 ומכח . o~rn מגז יטר") rlh %6שנכניס

 הונכ) 6טר שנס יטש כע) גבין דיגו בוסהפפ)
 מ% הו6 , ומעקה כתו,כר כ7וק6 טעוה ))"ו הוההומן

 מחחים ע"ס יסוך כע) כי . הבחמקה נמק1סהחה)פס
 נעזל גמקיס )ו כקין סעוח סו ונמשו כמסממורץ
 )6רן מהמת 1כ6 ראמטך Dnb'plb ים הו6היסוכ
 וככן סקנס, וכמו כגין מקוס המורם לקטיהעז

 מן הו0כהיעור
~nro 

 ושסק מסחבק סכת טס נמש
 מ6ק המתהי) ההכר )יסח כמנס . מקד יוסכי כ)מפי
 mpn מ"ח חוס עד 6רן )סוכני וסוגך גססהבטגח
 קסם כ) סר (mhlnhl OSDD הגורה ידי וע) ,כקמול
 וככל . עסיס סיס ועמך קלפה , תעקם כ3והתיסר
 tblpDS חח)ס סחי נסוכיה מנמתו ס!ף כ'הו7עהיך
 ס' סכחוח חמ)ח כס )הכנס הסתים סער הי6קוס

 נס לטיוח העולס כגי % וט ק6 ומטו)הנסומועליו,
 נס ונוסף . מכ1גז ה' )קחט עע שכת O'b9tpהס
 הקרן שגגי ס) טניהס כ! שזפ מגח סס כיהו6

 תכ) 'וסכי כ) ע) נראה וכנודו ; יכרח סרסהקדודה
 ע3 )רקוק טיט ומה . )6ג)0 )הס הארן פכחוהיחס
bD70ע) סס למקור 6סר תקוס )ו סמני הצוח 
 דככ'ס ס) "רט,הס נ,15ר ע) עכר' "הר'6וווח'ס

 : ומר'ס מסז') ט7'בעורה
 הום סממם מיהרי 5,ר מקב) הירה )היות זולערוק

 הוrb 6 משהכיס ממס )הפתשיגיע
 כלעי גגו קער הסני והניו nSDD כל"י מניומגהיר
 הממס bS(' כמנכס 6רה )רון יפרך מטס .סמיסיס נרכסי 6דס מנוי הסתרחו סכח סי6 ווו ,%רן
 וכפי , מטניס מחרהק הו6 מעפ DDn1 מיימ)נד

 המוטע האור ומהנ)נ) הול ההדס מ1י עד ממגהרחוקו
 שכלפי גהקו )התפסע ומוסיף מענה תכנפי ונטחת ,3ו

 מלק גכ7י הו6 ויום יוס כב) הוה 1החוסטח ,השן
'6fDn סממה מן סמחרהק תה כ"י הירה ט3נוף 
 מעקת תה"פ ס"1 מלק oon מע)1ח י'כ ועם יוסגכ)
 דעס והסכימה . מורם קלס וען תערב טמאנהמרחק

 טהס ויוס )יגס ומן ט) הנס סגכו) טככזיהמוקרים
 ועד ההדש מרבע הלדפס שכנה )כסוי n1Daכ'?
 המיטם s((o סי דקוחס חכ)יח הו6 הרייסעח

 דרדס ס"ק b1'r ל' משר ונהו . עגיו (nib~oשמסר
 oiw יסוד כע) ספסלו , סחדס מן ויוס (Ost%יך
 ע) הקגוע כיוס ודאי יוןעיס הנסחי בג) )כנישהלס
 ortn~1 חטכוגס ע) סומכים וסיו כירוס)יס רסקיהסי
 י,ר6'ס פי ע) )סס )' יוס ל'ד סק7טו ינולו )כ)מ6ד
 המדטס הלכנה כי י5מיפ ו6ז ,  04 כזפ 4לים גסילס 3""י סיס סחד1פ פרגע ויפל5י סיתסכופד

 המזם 5ח כ"ז וקישו כב"י )'טן כ"ס יוס נסוףנרקיח
 bst נחעככ סמדוס מלנע ימ161 ו6ס , הרקהע"פ
 כדגו 'סחטקו "ו )יט, כזע 4) חמ)0 גיהר 6)6מ)
 המזוט רגע סיקדס גריך כי ונס . הקביעהוידמו
nDSotb~n (טתחה)ת סעוח כ"7 נכזי ייוע מקוס ככ 
 ה)גנס )ר6יח היכון ריגש) 1or1 . יומו סוף עדס)')ה
 ינדפו ס)טעמיס k"Dh הכלטיס רמסי כרובר.מדסס
 ישי ומנען מנה ליוטל ולמעמיס מנה )סהוחסר41חה
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 ך' ומטמר , טיס י ומטמר , ו' גל ג' תקמלע"ס
 לג' מקמר יהי המכר  )דעת כי תדע וייוע . מ'(ש'
h1'rהגמסכח להערה ט0כיר 636 )מזמר טוה סוכרפ . 
 יסוד גע) )כין כינו טס נכדי) %ל עמו ההגר)ועי
osln((6 קכיעוח ab ol~o 16 סוה מטטפו מחרהו 
 מב) סויס 6נotslP 4 כלחד טניהס כי 3וס יןכמו

 : נסתוך 1b)ntD וכמו ,נד
mpnדריה( מט"ק סמוקי דר' לכוה 5נ5 מלמר מ 

 סמן טנר"ה גידוע מנוח הדסמזד
 ט)6 הו6 כידוע מנוח O~1p נוקד )6 , הממה)טקיעח
 ברוג גטירוטה נחלקו . onno )טקיעח תמוךגרשה
 הס ה)6 . מ,ה מקנה 5מן וכרוב מ,ס תקנה6מ7
 כי . מלמעלה ((OtD שורטי ע"ס יסוד וכע)המנר
 דרך סנמ יום 0נ1ח קוזס הירח גלד ישרטהככר
 גיוס הת,ר0 )יוטכי סירקה כידוע גירוס)'טמס)
 ~וזס ר") , הממה )סקיעח סמוך כערב ט)הטטבח

 עת המזוס.ע) רגע קזיתח מפעס וגה , נסססקיעהה
 . הקורמת כהערה סוטרנו טענה כ"ז גכזי )סםסרקה
 זה מקוס ") ממרסה י63 כסרס הירמ טנר6סו)"'

 חהיס ס6"י היט1כ רגשית המורם ה61 )רפיההנגמר
 מן3רי עיניך קורו כפטר , המוגן ,מסכון צנו3ח
 fir P13pS מפגי רפוי , )מעלה המוגר המקור3ע)
 העולס 3ני )כ) מס) ירך הסגה ר5ט ההוך"יוס

 יסרק) 53רן ח0,ה הכוסו מדי תהיה ק3יעוהוזרמס'ח
 % ומן , כקמור סעוח י"מ הכלמה )'וסהתקומת
 כי וגס , זה 6מר גוה כמוס3וחס 16ר יהיהיסר") בני )כ) 6טל מקוס גב) הפך ס31כ סוננוה)6ה
 , )מסכה סמוך טכח י1ס מ,רמ )כל הירמ הרקוחנעת
 מסוו סע1ח )'"ה ר5ט1ן יוס כחוך 6"י יוט3י היוכגר
 זה נכדי 1הססקחו 'וס כ) כקרי6ח קדימחסמזין

 גוה 6ין olpn מג) , הטטיח נפערה כמזכרהטיע1ר
 הטרח טכיוס הכוזה עיקר רמוס גי , כ)) מימוסגיח
o1tsגרגורו ע"י ההוך המועד ק3יעוח יערכו הטכס 
 כקרי6ח ממס הק1דס וב, , מוט3והיהס ככ) יוסט)
 המועד קכיעח כקזימח ב"כ וגה היוס 15חו ט)טת1
 מני 6'ן המח )פי כי גס , מגו ההוך היוסגע,ס
 DDD טע1ח סם רק בסס קג'עתס געת החיט מן,"י

 היוס ח"ח קן7ס הומחנ1 )ט' טס קילע 8טרכמוקז
 ויסג עו)ס 'מון כע) וירך . סקנס כמו עגמוגהוק
 כי הנ,כר, משירום מן קסם כמפמוי הרחק תוגד)ו
 6מר ממעמו חרקה קנהו 6סר כרעתו 6ר5ה Sb"מר
 0'( ש' ד' )מקמר קוקו 6ת ו,ט6 . השרסיסגי16ר
 )5 וט' משח שוס פ)7 ") ר.ר,)גה זין ג'זימר
 כדעת )6 6טר , וכו' חטרי מדש ענגי 5)8שתר
 טוה InDD כי )מ7ט סוס כין ממקק ה3)ה'ההנר
 )מקמר שנס 'סוד גע) )דעה המונן 1מס13ן .גכ)ס
 )ת'סי ו'( גלז'

 הו6 ל,ל6'ה ומקוס , כקרן טשר ע)
Dinb~'"6 נכוי מערד ג)ש' הקרן מפגור הרחק 
 הרנ'עיח, כהערה ))ו טקזס כמו , מ!ק'ס וחר'"נשעט
 3כמ'וח והרשה Sb~at "רן ג03'נח 'היה טהמו)ר.)5

 יתשיר נליסי כפל מהורס וכמו מחבר,  להפחהמ,רמ

 ר.מופחקיס כדגרי בקפתפפל'
~SDD) טחי והן קרס מהררי יסודחו כידיו המסורהעלל סי לי 

 הקרס 5דתח h'a 6ק הקמח , ה6ר3ע מןהנקודות
 וכגנז . היסוכ ח0)ח hvn המורם קנס והא' 1וגו'
 מדרך גnSb Sb~nt 6' ככוד והנס b'3D ס6מרמס

 וסמקי שמור, נצטדו הקילס 1ה5רן ומ'הקריס
 )הרקת יתכן ט15 , סער כס)יט הטקיעה 6מרע"ס יסוי )כע) הו6 6כ6 גמ5מר הגילל הממה)סק'עת
 סירקה ס6פסר דקוהו כמכריח (o~b hlon )כניהירמ
 סקיעח קודס 16חו הסירס המכר כדעח )6 ,שיו
 6וזץ קכישח בענין המח)וקח י51 ג"כ ותגס .הממס
 6מר'1 הנמסך היוס 16 , המגל 4עת (tDSDסיום
 OtD ה  רנליסם לפיו ילפפפ ,  פולס יסור נפל)דעת
 6שי1tbp 4 4 נלי פר ינוכו יפסטר מלקיבלל
elbוכ)! . 6מד  קוטן פל יגיסמ "יל טחסגור "מס 
 5טר לזניו ע, ה51 מ,וסז ערס יסד כע) ס)גישרו
 6)4 סה1סרט מה ע) כן וכתי , סקנס 3מה )והמנעו
 לפטר מגה 3ט0וח ו)5 ומסה טעם כ"3 כליכי

 , ג6"י הרציה פת ע) חסרי ט) כ0ןוט רגעטיקדס
 מוס שיותר otpSn 5(1 הרמ"ח טעות י"ן ככדיוכי

 , מולדו רנע ע) חסרי ס) המרוט רנת טיקזסהשסר
 )"י מענינו המזום רנע 3ין 6))1 הה73) מ6ן ר3גי

 המהלך )שי וכ6 התסומר המולד )רנע ה5מח'המהלך
tD~nhoוס ע) )ו המיורד הגישור כסי ס1ה הנקרץ 
 6כ6 6מר כן SD . הסיסי מהמקמר הר5סוונשרק
ol)b'0שת קוים חסרי מולד מ) ט6ס סמוקי דר 
 מטגון נהיסד טעמיו ~pb ככור כמקוס )1,6) ג"פיוס

 עקרי י' SD המתוקן טסימנו כלתר , 16)1המולי
 יכירו rh , מפיוס טעם מ'"0 )פ10ח סם יהיההתנור
 לטוף המרסס ")נוה טהר6ה ה51 ששטר כיוידע,
 63מנע OD'pDO 6מר טעה כסריס עלמו הה61היוס
 , ט,כרוו כמו דעכו 5נ, )1הנ הרטיה דין טסט5"'
 פעמו והיה . ר"ה ג' יוס )קכוע וס תסוי ה51ור16י
 כהעלס כמככר 0)קיס חריג 6מח סעהככדי מערי עשי 11hO מפכול רסוק 46 6מ1ע כפוחכי

 מעות י"ס )ןדס המקד מו) סמעח נמס ,כר3'עיח
 טעם )טקס כ6 ההוא היוס סוף עד הקרןכפ13ר
 %ר , 0)קיס חרי"כ טעות ו' נמטרו הטקיעס6מר

 מ6פטלוש מ)קיס חלמתן סעוח הי"י OPכהגטרפס
 , כמיזכר מו)ןו רגע ע) הסרי ס) טדוסו רנעקן'תח
 חסלי )טוס( ט) כמדוס רנע ק7'תח 6טטרוחOSib סלנגי ומפנס טעות הנ"נ )חט)וס ויניעו'עטו
 טכנ )6 שות 6מר גנויך Db(o , כח"י השיה עחע)

 3%גס 6'ן גם , שי המשח מסנין ממרון)המזוח
 , יטרף) 6לן 63מ)ע כ"פ יוס כסוף )הרקוחסמיטס

 : יוס ל גן הה61 הלו) יהיהוככן
 ומפלש הגדי) עו)ס יסוי (SD כי צד דפואתה

 כמערס טוכרפ bitr ר' )מקמר 11 הלכסכין
 שמם ימד גס סניהם היות טעס כקמרו ,סקודמח

 עם הנרי) וירח סר' יכז4 כאח 6ך 705, ענר6)
 , הרפס מדוס גסקוס ממדמו )עח ימסה כשיסריגיה

ושער
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 ו*כךיהודה שםמאמרק%
 גיס 'וס )ע ס) טשי גאז מן (or ריתס"יק ןמשמר
 סע) סיעד )משן )ט סח 1)6 הימן, ,)מזםיומו
 וט/ מטת שדט נוקד ס) ה3רייח6 ו3ע) ן הקרןפטר
 כי , 5"י כלמנע חטרי ס) הירמ לקייה עתי-גבע
 כפי ירמ ס) מוטו כסימן רטיה 15הה )ימסל6ה
 16ח1 ידי סע) , סקרן כסכור )ימן נ"ע כיוסמעמנו
 מטח קורס נו)ד ט) הנס העיקר )ומז הו6.סימן
 גסעביל גן נס ר46 כיקורנו תשגח ו)הס)תמ .וכו'
 כי הוה כעמן מי'5 ר' כל 6נלהס ל' nDT טנפופ)
 , גי6ורס מ) ס6גמנו נדכריס ם)ימה ניגס 'nthhnממנו
 מסכון יוסד היטונ מ,רמ קנס סע) פכר הו6 כי ,,חס
 תערב, (hto~ SSP היום כסוף והקליה , הנכנהפוקד
 נמועד מ) %סר 5מר כקינו מנוה גץדס פקד.זפירוס
 רג3:ס חלקה 16 המ,למ ol~o Oips מנוחקבס
 % סיהיה 3ד , היוס כסוף המערב גבהההיסה
 ר,מוגד מעת :מטך ומסהו סע1ח מ"מ שן סיעור,ה

 היוס כסוף הר6יכ עת עד המורח )קנס היגסולמנוח
 16) הוה הועח סנדמס ריוח 1עס מערס.גקנ0
SD1ה61 ריק דכל !6 המגר כטרק עו,ס יסוד p'D) 
 וכמו סכלחגו סי ע) התכל ויו סככן מסהסגת
 יסו? גע) סגחכ מה )עומהמ נכיס ,ה 1עס .טי53
 וקמלו הורו החכמים הגה כי , פ"1 ט' ל מקמרש"ס
 ור"מ הקמחי הקכון רנת לקוס )טמוח סעוחוי"מ

 מקנס כטוס )ר6ה ו5יגו כר"מ הירמ מחכמהמקמריו
 ע"ס יסוד SD31 . וט' השל מזפ יקוח bD('נעורס
 סחוב) לתרו 6'ך ט)blon 6 ולתר זה ע)חמס
 תעה בכד טעות י"מ ,כרי (nlblo המדשהנכנה
 וידיי הקמתימקשן

 כ) נההמכר רק 6% ו0 כי ,
 והחמגרוח , הלבס עח ותמיטוח המקרכוחססגו)1ח
 מפככוח טמקנחן מטני ר"ח נסוס נמנע כ61 כקמחגנן
 כן גס וים , הטרק כטוחו מהודיע וכתו , 11 6מ,ו

nl)ueכדי עד הרייס עת ושמרוח מעככוח ברות 
 כמעמיס דעה הסכימם or נסכי) . ויותר סעף)'
 הנבק והנכו) הממוקע הומן כי ונומר )הזרוחכנס
 ריסי כרוכ המרסס ה)3)ס כלטייח עניו לסמוךסים

 גו )הרקוח ס6טקר פקוחה נתפייח כמהיגמיסיס
 . )מעכס ט,כרנh~'r 1 ר' וכמקמר ויום, nsts כדינ61
o)nbמוס מעפ )למוח סהר5ס וב עם כו6 6טסר 
 הסנו)וח החמכרוח כה,דמן המרסיס מןגמדם

 וגן . 1t)PO מעת הרקס עח nis~pnolיממסלוח
 . והמ5הרוח המעככוח הסגו)1ח החמכרוח כסתמןלסטך
 הכמריס המכמיס כי עולס 'כ1ד כע) ימסוג כןפ)

 , יגלו נ11מ5 דרך סה7סה הככזה תרסה טעותטכי"מ
 הית ט5י)וג4מר

~nbh 
 הככוח כ) ימדו טחחהכרנס

 ט6פסרוהו קמה הרוניה עח והמקרנותסתמהרוח
 מעול כגדי נלקיח הככזה היחס 16 , טלמור(נמנע
 )סניך הנבתי משו דכליס הרכס . הנימו 5טרכסמו
 תהם הרמק )ממניהס מחנן ההכר )ו סנפם הינהפס
 מן ההסך יייעח יתרון 6מנס כי , הטכס גגו)פד

 חרגיפ הני16ר 1כהמטך המסך, מן הלול כיהרוןשהסר

 ר.מחמשפ הלעות וכוץ הממסחי מ~!ס .גחוע)חס
 % bun טוס )יןיעסס 6ין כי , וכי מטהידם פ% ע) 9 ט' )ר,רת3"ס המצם קדו( מטרםסוכי

 : כי5ורס ע) סינמה ה37ריסהכנח
 עימך ום6 ה61ח הססק6 ר6ם פש עכס )ךועתה

 'הודם 1% כ) 6ח on~rnl וחימית :O)lDilימה

 רוקחיך nl~)flo גהערוח כי , הקמרון OtOעי
 חעטל וסתס חר6ס 5טר הקרן 6ח )הגממךשמנאך

 : וגמת כטוכס לדוריס טרפיע)
 נ3ו)וה'ס 5)'כ )נחה'ס bpD~n obeבהפרידי

 כר5ס'הס סיו הנס מן . קצם)מסטר
 מכסל וכחף ילך סוכ נהם כ) 6)'ה נחמיה 6qDbמר

~'DiD
 הימד . ורימונה נענס ontSb 'ומקף %ל

 סק'עפ 6מר מeSlr '"5 הימ'ס 60oSnn nDt)p'ן
 עסרס כממגה 'סר% 5רן טימר הס' . )סםהממס
 העובט מצקי 5נ) ה'וס קר'6ח עיקל ימטרמשח

 ע) or סיכרפ הג' . חבי עטרות )ר6סהעקריש
 ר"מ קכיעח טוי הו6 טעוח כ'"מ ה'וס קר'6חשקר
 הקפכ'ס טפח ע, . וגו' טעוח י"מ ע) נכנס הו65סר
 חמרו ען הטח הטסק5 דגר' כ) כ)כחס 'סכוהטס
 %b כ%ן ח4'ס ה' 1מועי' ס' טנחוח '?'עתוהשם
 ט) עיקרו גט) צנו 'ה'ס or כ' , y'p ס'נמ)מ
 )יכריס ttebit והיו הננו) ירד וה)6ה 11 ומן ,מטול
 סקר5חו תה עס כקמלו טס דבריו כה1ר5ח ,שסריס
 )ס קרה הו6 מקרה כי , וכו' לףסו ר.ל נקרצהמקטר
 והכוסס דברו מדי ומנס . השדם המסור 6)כערה
 כסקדימפ צמרו עד וכו' ההורס מקוס ססי6 %"יהי5
 הנתם )הסעיס ממתקים מט , היוס ע)הקיטס
 הי"ס סחסיינה וסריך לכרו מ16 51,)ך ותסס .סר6סון
 6דס יט5ר 1)5 דכרו גו5 עח עי וכו' עיקרטעום
 סס כקרי6ס מחמין 5כן טיח bino סיוססיקרון
 הנתמ P?(1 ע) מ,מ ,הקריב מהמןיס ג,1 ,6חר
 וחצרץ מ)מ )חח חג)יחו עי סדמר נסע מטס .הסגי
 )כ6ל ושעה ר6ם נחגס ועתה . הם)יטי הזחחע)

 כי רע . מסיני אם כי אינה : סדרן ע)הלרסיס
 כקמלו טמירחה מק הוקדח מיום היהה הסכתסמקה
 גנט) הנב% סס51 התשס Sh כערך 61"כ . וגו'פכח ושכיעי דוס וט' חעט7 יכיס פסח טיל הלע)
 הימים, קגיעוח )ההמי, ר6וי יען גכסימן יסרס)6רן
 ורקס . גקודתח הטורי כממח המ,רמ מחמ)ח)6

 מכריס הימיס nv~ho ~nntos המגמה כוונה 6יךתרפס
 15טן ע) הנס סטווי כהנהיגו ההוך כמקנס תןונעמיס
 עד ר.ר6טון מן סדר ע) הימיס ג) מסם יחמיקו160

 ניהרס שגח סריסי , הנריקה דוגמת כעיןושכיעי
 bn)p דכואי pD'(b ר' י' ו") ג5מרס (Shlntחורה
 יום 6ח וגור ר,כ6 כהיכ , )יטרק) מורה ניחנהשנת
 ושל העת 6) מלס ויקמר החס וכהיכ )קטוהטתה
 כש 6ף יוס ט) כעקומו )האן מה וגו' ה,ה היוס6ח

 החמיפ הממרח ניגס והכף ע"כ. 'וס, ס)נעלמו
 הר': מנח ססניעי ויוס וגף חעכו7 ימים ססחמסמירת

ופאלוש
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הבחרי שנימאמרםפר48
 כי על אלא נכנס( לא השבת זכי )ג"5 "נכש "רומבת "וכי תחלה בז זתמןשירד
 תחת אשר עד ואח"כ , המערב אחרית עד הדרנה על סיני אחר השמש עליושבא
 ארץ אחר לצין השבת ויקרא . הישוב מזרה הוא אשר הצין עד כך ואחר ,לארץ

ישראל
 נחלדאוצר

 שהר השמש עליו שבא סי על אלא נכש השנהצי
 ס(מט עליו (ג6 קמי וצן כסגת (יגרס סיחכן נימל .סיני

 ((ס סמי גמר סט1גויס )מננ ((קטם 6הי ר') , סבי6מי
 11 גמדרגות . הדרגה על : למגו( לוט מי) גדגייטכו6 גפי פ6 זען )(ון 51)6 , גסותן ר6(ו,ס שגס טס611
 יגס :'ph) Shlr' מערגייס יותר (ס(וג,יס טוו (ג) 6,11הר
 ז פקודת טס(וג;יס תצר ג6י)1 , מקומי 'וחל nS~Dהיסס
 סרטי גי' פומות '!סי DDtip וכוסת ספת )') מערד),ו

 ו'מ מג"ד 6מד מקק סוס ntpo 'סיס ו6ס , ב ז קנתומטור
 ג(ע0 משמו עמסם נג'ס ~PZ הו, ב ס6רט' מעגו)מק)
 סדויס (6)1 . המערב אחרנה עד : 1ס ט) וסק( ,6ממ

 עד מסורס סיגר) ט16 6'י )גזי מסרג סוף ססו5 הג,קוזח
 שגע טקסס ,כנס ושנה (עות טOc (610 )סח ממעתיגיע
h'taמהמ') (ה(3ח )ן' 011 , 5" )ת1:ג' :גת )') מ,' נגר 
 ג)) עדחו מסגת 'דעו h)c תקהי , ((' 'וט מ,' הוקוית )(וגני טדיע 161 צ ג;ק1דח נסס :וקע (הסת( נומן 6'י)ג;'
 כמנות ,ייג'ס גן , פ ),קודת ס(מ( גטמג'ע קסםוסיגה
 , פ הקורה )סס 6ף סטמט (ח(קע טד תמיד סימיססדר
 : (גח )י) חקי 6'י כטוגני דפיינו (גס )י) מחקההסס
 סוס פ ג,ק1יתסיייס 16חן סוס גי , הצן עי גסדרגס יגן גן . הצין ערואב"כ

 גומי
 י(ר6) 6רן )גני ;גרסת (גת 0)י)

 011 , גג1קר סור"תס חה)ח פ יוטג' )גני 16 צ גוקויתוס(מ(
 רייסס וגוס )6 ר6(ו;ס (מהטס גין טלי 'וס )ג1קרנחיג
 , %ת )1) (שסח )סם 161 ג ),ידח ס"מ( כגטה סישנת
hg~מרגע OnIDS 6רן לגוי ס(גח י1ס ור,הח Shl~' . 5ך 
 (ס 6ין סקרמו;יס 3ימיס יטחס ופי כי , וס חרפ )6ממגר
 תהלת מלות רגע וגר 6מ;ס . ו' גסקימס פוגר יסוגסוס
 וסוקס סגף) מן ז );קודת ס(מ( נסגסת טסו6 )1יןסרגת
 י1ס מ11ח 151 , סטה 111י 6הר שטווס ס"ס ס(מ(ע4סס
 סוקס ימוח ג) וסוסן מוגג ספין וגן , 'ihle, %ן )נויסמנת
 מקדימין 6'י (גוי גבס ס(גוע ימי וגסזר ס(גח י1סגמזו

מוין

 יהודהפול
 . תחלה בו הטן שירד לכן קודםוטאלו,ש
 )6 ו6ס מו") ךעח סי6 , כשום המן ירידתהממקח
 כתוב סמן ט' קוזס מסרי , גתירוס הכחוםהודיש
 sb יסרך) כני עדת ג) ויכש מאיריס ושעו)6תר
 קנלס דלך סכתוכ "מז , )6מר הסס כדכריסר,רמכ, כחכ וככר סיגי. וכין איריס נין 6סל סיןמדכר
 סוף מיס ויסעו סוף יס ע, מגו ot)tbn כגמעםכי
 מאיריס מגיע נדו) orn המרכל כי , סין נמןכרוימנו
 גמזכם סוף יס ע) חגו ot)thn גמעו וכאסר סיגיועי
 ולמפו  כפרבר כחקי 1DDn סיס מספת 1DDJIססו6
fi1DD~מפוכר סוף 5סר פיליפ ייסש וללוס רפקס 
 כמזכר ומוריס ונוסעים  נתגיס סייי  3ר5וסם כיחילוט ימן ר3ר ייס רסיסינו רפס SD1 .  3רפירימ ויפפסין

 ונס , ונתרעמו "מדו ממפ ינאו ntSbl 6(1כד"קס
DDP3ו5ס כיוס חלאס היהל )6 גי , גמזכד וי4ט  
 ליפר לי ולריכיס sflQD. 3פר3ר,  כהיתי רק ,פס
 פנ3ול י4ס  סגם דברי לס  לסקי% סחיר ספה טיעל
 , t'nnSb  יס יפר  סיף פיס 3יפרי )ללן כגפן5רן
 "מרו כוגח וסגם . י"ס כסימן מיני כסכם מעמוומיה
 כיוס 1היס שמל טס כי , וט' )כן קודםומטוס
 יסר פל יגס וכיס  יעילי  6סר 6ת והכינוהסטי
 יכניס ח,י"ו יפיס טטפ ויפר יום, ייסיעזיי
 קציפתן טיסיפ 5"כ ורשי , 13 יסר לי טיתתטריפי
OID1fiיצטרך 3כל טמר  Sh rinno 5יין  פנס ססי 
 פ"פ , ל3כורס לססיהפ 4 ר5וי וקע יודפספילוס סט3ס ייפלה סייח  יפמ כפר31ר. יפטםלעיפני
 ~eib סמכמס כפח היחס כוס נס והנההים. כסיני מסכת מנח עיקר כי , )סיני לכורחומחגם
 ר' ט' rb"( טהרי , סיגי 3סר תעלה ט) ha1מעין
b)'pDקיפחס וכי )ירד רשן התהי) שכח טכ6מד( 
 יחדיס  ההכס המכיס ילים . ספן )'רידס  סטיוגיוס

 עליו שבא מי על אלא נכנס השבת וכי : r"Dpn דף מסה היי המכונה כסטרו טי)וגימנקר"
 לטס )טוח המנוה והחית S'bto . "רססו כה סוס הגוסם טי ע) כצטוטו )שרו כ6ח 05 . וכו'השמש

 6סל טמרו עד כתמיס מחגוג) כ4 כטון רובלך .)ט צצכיינססוט' oat1 ב עצו טכ5מי

ן , צ . וכו' טעות עטרה כבמוגה יסלל)6ון  ' " בירק .1:,ב::יצי:גשצלן

 מ-

 hib ,גיןב::סגינם '3:'מסטת "י, %4ך1גךן ::ידינמוב: 4 מי,"7,ל:::צד: )"ע נע*ץ :: :::סי: ": ן ב:נ ל

 '1נ5ת 81'ן סרן 51'ן היכריס כוזת תכין rh כ' כמיקס וסכן 3דכר 3'ן , 1,הומ'ס י15ריס "ג'ך מ1)6) הנכחי 5סר הר5ט111ח סער1ת'וו וכממס סמ16ר כפ) 1)ד3לי ומע"ס mbtnno הסורס 6) קנך עיפךוסיו

 ייק2"::סיןתסב
  תן כי , ספק 3לי יללי  מסר3עיס 6מד )כ) רומכ היית OD , געדרס !6 מהנס 6הת סוס כרוחכ עללימצן יפ 1 נ ל ץ ך ל2 '
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 49 כההכךזרי שנימאמרספר

 בא וכששר , ליישוב באמצע ישראל שארץ ספני , שעות עשרה בשמונהישראל
 בוא הוא ישראל לארץ היום וחצי , לצין הלילה חצי הוא ישראל לארץהשמש
 , ששת עשרה שמונה על נבנה הוא אשר הקבוע סוד הוא וזה . לציןהשטש

קול
 הרכס מקומות היטול, נמנע עז מס) זרךשלן
nha5סר עדיין hS הי1ס קרי6ח ע)יהס הנה . 
 ענלס כ)1 העורס כ) סע) 5מרפ ישע )5יעכ"1
Inb~lpגי ו0 1סגח . הזם י1ס טס )הס וקירנן 
OIiD)טרוט כטמר 1הסקטה:ו , כטרטיס מר15ה עי:':ו 
 הנקו7וח 5ר3ע ומס 3)נ7, הגו)),ס הסריסע)

 שערס יכרונס הוטס 6סר גכרור סרסותוהר,ל5ם,וה
 המחיהס גהוק כי15רו הסקוס יג6 וענן .המיה
 p7p7 )6 . לישוב באמצע ישראלשארץ מפני : )1 הגה יהמהמה 6ט , ה)1קה:ו כפי)זה

 הרביעים שערס )זעה הר"ת כ3ר כי ,כפרוטרוט
 )היות , סיט1כ 3"1רך מ17ק7ק ה,ה הכמנהוהטען
  3כךי מערך 1!7 הקרן מט13ר רה1קס ה"הכקרן
 אשר הקבוע מור הוא וזה : רמה ט,גר:והמרסק
 תהה . יט' שעות עשרה שמונה על נבנההוא
 )הגין :הי3 יקיר 1הטמי:יח הס3יעיח שערהדהרי
 למרינו ה61 גס וטס . )קר5ה:1 ה:,3,ס המנרקמרי
 הכנר גי , הקפר כ)') ;מהו משה 51ו)ס .ה,וקה:ו גטי )וט המהיחס tPI~O גמ)ק גגונו "הירהיכ
 ההדש הלנוה רטייה הכטרוח ע, ההכמיס דהרו6סר
 גהערה כמוגר 51י)ך הקי13ן מעת טענת ,"מגג7י

 5י)ו דרך ע) , wl~nb גוזמך כדרך )5 ,הממינית
 הליס, עת הממיטה nlSI:Dn כ) )התמסר יכופתהיו
 כע) עריו יטיח שסר , ה:מנעוה מכת ההמגרס6טר
 (fiD1 סמקי מעה סע1ח י"מ ),ה ס,סתקוכפרטו )האני יתכן )" נס סמם. כמ513ר עורסיסון
 עג olnbn 5מהח רק . מס ס,גר:ו "נרהטסקר

 קנה )ס1כ:' ירוס)יס סוכני סגין טע1מ הי"חהקרמה
 )הסכיע ליקורו ס:רהי3 וכמו , הימים כמניןר.מ,רה
 מן ויום )יקה מריך b~'r ר' וממתר וט' הטחקורס נובי 5כ6 ולמר , הטח הטסה פי SDt . עריךכפוכ
 , ה6הרונוח ההערות לטחי o~)r קדם 5טררהיט
 6מד עיקר ע) מת:כ6יס Onk~l , :קמרו "מן71313
 5טר הנוכר 5גרהס בר' )" , תחמנך גסנ;וןגענמו
 טענה סי"פ הנה סי , מחה)ט1ה )כונה טעמם 5הטוה
 כשח כק"ן כי , נמי:הנו )טי הס 6ה7 מסטרוהב"ו
 וני"מ , סטרתי'ס ספן מנקי כ) ע) הס13כ'טכס
 5ר3ע טהס הכוייס ה)קיס כ) ע) הסג1נ יטפסטעה

 ה5מלו:1ח טע1ח וכסט , 1ho; 3ג17ר הר5סיוהה:ק1י1ה
 המנר כנכר , 'חנו י)tfQl~ 6 )5 כי השכון מןיפו
ItSDסטת סי"מ טחסייגה ונדיך , ,ה 5הר כקמרו 
 גררי סוף פיה הנין גהמ)ח כי 6מר1 עד 1ט'עיקר

 גסהו6 נקר6 סו6 להריו סיס טמס מסיהקרי6ס
n~fD'כסס נקמר 6טר והכקר הערר ומרלה . וכו 
 , 610 5מה , החוס מן ויגס גיוס טיהיה ,ריך ייר5ר'
 המו מקוס כקוהו כרסיס טח עד המולד פינתס'

~DQ]ד ט"ב[ הכוזרי 

כמו
יהורה
 ספין סחט 6ג6 מקמר כמנס ספח, כזו1ויכיס
 , ההון 5ח החכר כר15ח ויעי . ה11ת הדסג:1)7
 טירמו 5סר נ3ר כמרקס ):נדו עמד ישה , רינה3קס
 סקניעס ענין ען ההכמיס טה,כירו טט1ח הי"דט)
 וכשך שוכר, הייך 3"ר בגרפס ת"ר עטהכקטר
 המקתל )753 טטה1 ההכר נס הוגיך כה , )ירךסרנה
 , ההמת סחכתיס תסבירו משה סי'" יט6 פגססו6
 הנוומ6 הפ)נח דרך ע) דנריהס )סרם ר6ה )6כי

 כי . מגרפס ר, ט) )נהי:הו מבמוטח ככהיה'טמר סכח1חיי 6ח 5ך , ס,כר:ו ע"ס יסוד 3ע)כסכרה
 מ!1ס, קורס :1)ד מקמר )כ5ר )עגמו סגי, המררעסה
ohnדרך טנת יום מנוח קורס נ'ר1ס)יס המוס קרה 
 טחר5ס כידוע , ר"ה )קרעו רבי יגס וסוף ,מט)

 הממה )פקיעה סמוך היס31 כהסח רסוסההנגה
 הזכני עלמו זה ס3ח 'וס , כמעע סקיעהההדס
 הח"יס עיקר ככמ')ח טשח י"מ 1הט המי"שרן

 משת נ"ך 3כ7י 11 ר5יl 0(nbSn , כקמורגג))והס
 לס 5סר 5"י 3נהי:ח nh(o . ה"תח )טי המקד5הר

 הנונעהם סעיח הי"מ קדימה דין הימיס3קרי6ח
 סלה 3ג7י 11 השה , כמ17גר הערס שוחג5ר3ע
 הנכח גיוס כי 1)הי1ח . וכרת 5טר הוד תןסענה
 החמי) וככר ע)'blp)~ 1 כסמו עגמן עון:1כוס
 מקוס המ,רה קנה טהו5 הקרן כהמלח )הראוההירס
 כע) וכ37רי הסממית הערה סקוס כמ1 )ר5והמוכן

 סוס ר"מ )קכ1ע ר"1, כן ע) , הק7מ:1 5סרהמקור
 lrb1 Dh1(o, :גוס "סס 'סר") גפרן הקוהטרח
 6מר )מז הסו )6 הה61 המקוס מן הסכת נ5ח)עה
 )מצנו 11 סמ1עה ומפי . כנכד טע1ח סק רקהמקד
 נפ)6 גורש עימו )הביס השר )נב הניע 5סר6ח

 ימיו סעף טהי"מ הלמיס )מלכח הנניס )ולעטות
 סכתי, כעד מטוו;יס טיעם עד היגס נקרי5חעיקר
 כ5מ1ל, הטלפ דרך מטס Osbl הב)) דרך מפה5)ה
 3פ)ר 6כ6 )מטמר סה7ס מן גיוס )יקה סקריךוירט רכי מקמל 3ין )המכיס כרכוכו וסגה onlo מטחוכי
 sp וכרס טקדס ר.הגת'ס הסכמת עם מסתקוים

 . 3י5רפ 6סר הדלך ע) סעוח כי"ח הרפיה5פטר1ת
 גססך הנע) ממטעי וקח המקס נאקותי 5ס5ך

 דרגי ע"פ כי הטה37הי 5טר הכ11ן כריח "תגרגרך
 שקפחו 5טסר1ח ממך 'רמק כי , הוה עדר,מ1וכר

  ספיר סמנ3י)ים  ימס כהכתים דלח 5) מ3רס)
 ספוט, י"ה פל י"ס סק3ופ %ר כי גאפ%סרס"
  לשפיר, ספכיס פפנלטת מחס דפקי היי ל%כי
 ט:'פ כני16ר 7עחך )כסיס  לך ימס יטפס שוישף
 פל )כנן יייהו גרגריי נ% בו פל כי . לנך, apעל
 כיוס ר"ה )קבע "טמר סיס י%  ימנם כי , כפיהי"מ
 נ6 06 ג'ר1ס:י0, חוזהו קודם המוקד גוטקיס

בהק
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הכרזרי שנימאמרסקר50

 נחמדאוזר
 שאפרו כסו : (טוח עירס ג(מנס 4ן )ג;י ימיםממן
 סמ61) 6מר ט'י ד'ג דירס גגמר6 . 1;1' חצות קורםנולך
 (משי זר' לגוס 6ג6 )ים 6מל נכס )ג1)6 )חשמיגי)ו5
 לזם פקד סטגוי גסני יתנה מידחק ס6י מר ידע)(מו5)
 נסס (ס'ס נפייס" )6 )'ס 6מר מנות שהר ,1)י 16שוח
 , מנוח( )6הר );1)ד %ות קידם נקד גין תפק (י( טווירמו
1Dhמינהל 6י;5 מר ירט ל5 תדס6 )יס hnttllnh 6(ד 
 ויום )י"ס סיסי ,רין לסו ()ה ניר" ר' כפק גי מר,ידע
 6ת ו,מטגין hhtt' זר' 5ג1ס h)h (6מר 111 , סמי(וו

 , מממס )טקיטח סמוך (,ר6ס גידוע הסח קוזס נושישפדחו
 , מחמס )(קיטת סמון ורקס ()6 גידוט מ11ת שוס ;1)ד%
 . סנמי6 טג') , כסדי (trm)h 6(י 5'ר מיום ;פק6)מ6,
 ושה . ססכוופ נדרכי ילו מתיתרים י4-ס ירי 5ליובהיר
 )נוי ס61 געיגור,ס סונ"ר סס1ד ((ס וטחו טירפדשמו
 (ע'1 סר6יס ע'פ מ1טד,ס )קגוט )סם ס6'6 1)16חןגוס
 , נוסגין 6'ך הקגיעס מעוין הו') גיד גקג)ס מסול סודסיס

לשרץ .הי* והכתה , החמה לשקיעת סמוךשה
 יהיאקול

 SD וכנעותיהן גימ,ס טעות ה"מ קדימת )5ייהיחס
?iPהיכנס היחס )5 גלעוק ידי טע) טסי , המורס 
 תמכת הסרם 3ש" הטכח4( %ת קעת )רן"וחיטכס
 ההוך כמקוס הס61 כיס ר5ייחה נמנעס ו5ס ,היטוכ
 חמאס ג""י התועז בו י1קכע 5יך , )רפיהריפוי
 קנס ע) קוימס hS"' סיחה 5ס וכן , קרס)מקרצי
 )נו% נריכיס הייי )" , סעי מיץ כישרהמוץ
 )כרצוח לפטל הים 5ה"כ כנווד נס כי , מנוחקוזס
 נ5 והנה . )סס טבח י1ס כצוח O~D המורםכקנה
 , יוחל 1)5 סעוח פ"ו ככןי המ,רמ קוס ע3כ5ק הימים קרימת נניח . ימינן ידי ע, זה )ג5רהומתי
 ס3ת יום הנוח ק1דס 7S1DO ומיקרה הוה יתטןהנה
 סרס )הרקוח ס)כ;ס הוכ) ק)5 כירוס)יס מס)דרך

כ4ח
 יסים (ג6(ר וס61 העיגור, נסק 15) וקן מוקד סוקרך סיום סמפ1רסס סס;.ן ס61 וגו' מ11ח ק1דס ,1,ר עוין ט)ופסעו
 Sh1 ס61,) ומתגר , (להייו ),1ס 16ח1 דומין יק סיום גלוחו ס"ס י6( ק1געין 6ין 16י סיס ה11ח 6הר סרס ר6םמוקי
 הפויט וטלס . )(ס( י'ס גמש גע1מן  6)1 לפק"פ מפתיר  י"ל יייויריי,ר  ופופ , סעגש %מ, עם וע) ,ס ענין ט)טעמו
 מיגעם סג)ג)יס וסדר , סירם מגוג) )מב"ס סו6 ססמ( סגה) ,חג5ר נגר . א' הקרמה : ה"מ מטלין חכו;יוח יייעות"יגס
 %מעון: וסח )נו קמג ס,וחר הגיג) סו6 ס)ג;ס ונ"נ) )ג,ס, , גוכג , ווגס , ממס , מ5ד'ס , ,דק כגח,, , סס )גתיוגג'
 ומס)'פ סגיג גח;1טס ורן סגח1גו הג)ג)'ס ;ל ג;מ1 ממגג וסח מגוס סע)'1ו נהג) טה61 ה"מ, ג)ג) מנד מקרקסחוותה עוי פיס '( 6ן , ונמגג) 'רוע אמן סקרו גומר 6"ז ג) nllDS ממסרג סט,מי'ח נח,ועחס פועם סג)נ)יס ג) . ב'"קרמה
 . מהמס (זח סיקרן ונסו , 5מח טנס גחון טקס מש ot)rn סט,מייח גחנועחו סטם( lht(e . )טח מעת גחוך ")ססר4
 סי"פ . ג' הקרמה : )גה גוכגי ס6ר סקפ' מ,מן לסוגיי סמקוס טס ,ויו וחן , '1ס כ'1 גכז' סקס הש מנג'סוס'ימ
 גפיש , ~ph. 6) ויורדים ונגובס וקנס h(Oti~ltPD r נסס סס דון )עגור 'גוסס הנפטת 6ין מקז" טס61 ומקמר ,כוס רפוסי כגיוי ט) מגין (,'11,'1 ס"מ( מן סו6 5ך מגוסס 6'11 כפס 1ס16ר , טויס כ6,ה,ו סקרן גנון יגול מקאי גדורסו6

 ס"ס סטתם 6) ספו,ס סלד מבגד סיס גזום מסגיג מקיר סירמ גדפי ג) סחן מני 1ה,מ(ך . המר15ח גהגמח מעע)יודטיס

 , Sb פיחו ethll 6'ן ממץ )מימקס  60ון  י:יילי מס גווו גןג)
 סגי6ור 1)סרחכח . לגמרי סנססר עד מרוך ויותר קפן יימל3ר6ס

 . * גו כשרץ ירון רמסן סוויץ )י1ר נוטב סכוי סי')מסקןמוח
 יפר . ט 3גקלדס עליו וסלמס ססתס, נלגל שספ ענולסגה
 ק ג'קוזי (סומז קמי וכמכי) . הקרניי גוזר קר ע . סיום*)נ)

pt~hotפ ז ש )ו %ו , 
~hm יולך'ם ס(מט (,יוני Sh סירפ 

 נ נ ם ל קו' סס וכקילו , סמר16ת גהכמס כרוזט '(י'סנקו'ס
 מרקס % ו'ס'ס איימי, גירי ע) טירקו שרפ"י מס חגנ'חפסס
 לפטר 6, ק ,קודח מן סרו6ס ס5דס 161)0 . מחר ס'רמ מן כיש

 6) נך ג) קוטג ס'רמ %1 , ס"מ (מן נ ם הרק 11)ת':('ר06
 )פ' p~b מן ,ר5ס 6';1 ס'ית (מן סמ6,ר סמוק טוס עד'ס(מ(
 עולז סירמ 06 סגן 1ג) , ג% ;ר5ס קינו 16 , סיקרן מןתועמקו
 סמ"ר מנק מן ג% ורקס 6'11 (6, ה גוק1דח ממס ס(מ(קהת
 ט'ר15 'הגן ס)5 סי6(1מס גגנו וכגר . ע)'ס ו)דר'ס )6רןאגו
 "ג טג,ורס ה צ גמ1 ססו5 סמרמק קפח (טוי ט'ס6 סי ס'למל4

 מטפת "נ "ה61 5הד גיוס ס,רח מסגך יפטור קר1ג וס61 ,לשהות
 היא והכוונה : סדגר'ס סרר ע) )פרט 6קה') ומעחס .לפילוג

8 ע ו9

ע

ז*
/ו ""ל  lew ןן ,י,י 

11 י1 %.י ון
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 1פכןהכוזרי שרמשמךספר

 מ"6 "בליל עדן סנן שדם בו שהורד הטקום והחש התורה, טקום שהיש ישרשל*ק
 לקרות שדם והתחיל , ברששית ימי לששת סמוך המנין תחלת ומטנו שבת,בערב(

 עמדהקול
 , ר.ר6יס מקוס טסו6 ר.מורמ כחה)ת סמ6 סיסג6ש
 סמו)ד מעת טעות הח"ד תסחר עדיין טקס )6גי

 כ"6 צגיי (1 קיימם ננימ ושד , וילק רניגמ6מר
 הנוח 6מר ר,מו)ד כשיקרס כי מוס ימסך הגה ,שעות

 כחה)ח הרקוחו 6טסר עדיין , טעוח נ' ככדיגירוט)יס
 כן כי , )סם הטגח יום בסוף הרפיה מקוסימורמ
 שד וגומר , כמדוכר ה)ריכיס 0שח הכידימן16
 הכמינם )פי עיקר משח ה"מ חוטף היוהו3עעס
 מעקות כמס 3ר16חו כי , ויכש טקזס כמוגעו%ח
 )תקוםטוכו0

~Oip 

 Stbin היסוס נכוני יתל ע) המורם
 )הגמר התקומר כ) מגמר tffb ס) ,וגה כןינעטה
 מיומד מקוס 6"י כי , העכור סוד ענין טניהסע"י

 מט )מענה המווכר )רסיס המורם וקנס המוקד)מסכון

שם
שערפצו

 6, גני ים% סיום %ופ 19ססיום פעי סייס לע , 6טפ 9דס פקר טומרו (ס . ישרשל4פץ
 סושרד כיוס Dth )י

 0עש למערס *;וגר 6'י ט'ם נ"י סוקלן סיוי גמיגריסייף , שסרס נסוס טסם סמשס סי6 ט6ס 4ון . שמיש :סס
 וגרך מסי גיוס גי . שבה בליל : עזן מנן ווניהטמע6 5הי . עין טגן שרם בו שהורד המקום והוא :י'ד
 , מדפס טן מן )6גו) ש6 ודרוס סטיסיח וגרפס ,6זס

 , )ו ופחן וערד ~י'נ , ודון עירס וג6הח , 0רמונטט'ייח
 ג6ץ נחיטג סדן מנן וגטי61 , ד' סרק סובדיין ג6גדמגנוסר
 )6 יומר . בראשית ימי לשרית סטק- : י'ו גשמןגרגר
 %ס טג6 עז גפו)ס מזיין סימיס מיי מננס טסים מ'סיס

SWnDt6פיגש סטג0 ען מוץ ?6שת מס , טס ש שי 
טטקטס

 למסטר nbr מטכ התטור, 3ע)י SSb היו כ)6 סיו hS"' המולס קשה נין הנכעיס המקומות זג) ,ימדוגר
np)Sס יוגכ) סיס סוכ(המקותוח כסני הימים ענין 3ו ויוט o)bn (מב 

 סי ע) י' וירק וכס כס ויל . וכי
 . התורה מקום וההיא יוטרחל לארץ היא והכונה : ?tgyP וכ1נהו (tnShn וגטו )ו חוחן המירהסדר
 )1)ן קמרו כונת כינ"ר

?P לעכור כיתים סקרי6ה חה)ח פחס )ס כי , זכרנו כקטר %' ע) הי6 הנוח 
 רק היגיס קכיעו0 חמ)1 ס6ין וסו6 , מ,וקחוו ממקקי סר6טון המקק )נ6ר המק ונס , ההורס מקיסכיוהס
 כ' פינס הסכת סחמ)ח והא )מעלס ט6תר מה כלפי התורס מקוס טסיך ולמר . הממה סקיעח 6הרמל"י
obטחהיס ר16י החורה שצינח מוןס )ה,והו כי וכו/ מסיני oSnno 3י6רפ 6סר סדרך ע) , תמנו הקרי6ס . 
 מתימסיס והמועדיס הט3חוח טיהיו הורס-ראוי ט) טמירהס )עוקר מיוהד תקוס )היותו כי ומסווו עודאכ))
ttsb(והוא : יכ16 טיו וע) '161 סיו וע D1pDn כגר . ופ' שבת בליל ערן טגן ארם בו שהורד 
 סו6 סנ0 כדי) קמרו 6ך , )6"י עין תנן הלקטין olb הירל כי הגדו) שיעור רני מטעם ידד משן(כמו
 ערלו, מוקל ר6טונס כעס , היו" הוי n1Dr י3 , ממינוח דיני 5מד b)Dn '5 כר hnb רכי טימר"מס
 קר6 מטיס , רגביו sp עמד ממיטית , )טמע כו טלקס וכיעיח , איכריו נמחמו ט)יסיח , נוטס נעטספניה
 ק )6ס) ט)6 אסוה מסיעיה , 6רכעס ויליו טניס )מסס ע6 טמינימ מוץ, )ו ניוונה סכיעיח ,טמוח
 נ"עיפ יבין וא מינך %ס טנ6מל 4 וסבך ארד עטלס otw , גי17ן עטרם 6חח , סרם עטיליח ,סלען
 כע!נפ 6מד לנע nb(o כי , 30ת %י) TDD כעלג 6מל כ6י4 טבח 3)ע קמלו והנה . )')ה( )יגח יביןכ)
 )סוסתן ולץ. ולנעיו עחע עדע ס6ש ודם תטר ממעון רכי שמר ,fp . הגיבס וחה)ח היום 6חליחגו6
 וספר . ע"כ , כיוס נו כ"ס כקינו t(Ob1 הטעלס כמוס ט פנס ולגעיו עחיו טיודע הקיקה , הקלט ע)שחו)
 עק פנן 6דס כו טסולד סמקוס blot גומלו בטונו הריצח OD91 . טכח גערכ כהן טגחוכ נוסמ6ותשאחי
 ש 6,,ם נס ט) מבכן )הוניל 60מסוכ מס )פי הו6 כר"טיח, שי בססה סמוך המנין חמ)ח ותמי סכתגב')
 סמוןס מן רק ו6ח )6 ו6ח כ' סודיעפ כן ע) הימיס, מנין חמי היחס 6דס 0) יגירחו תקוס סמנ"עיושט
 כמכובר Fb והום סכח נלין שיוטריפת

~DSPD) 
 )פחמי, 6 6טטר סיס )6 0נת )י) חמ)ח עד כי חס

 קכיעוח וכחסרון , טסס )6 כי תפח 6% סי 1)6 ממקס )6 הנס עד ולמיס 16)ו 6ין מכי , ה,סתמגין
 ע"ע )הסמך ראי 6 ר6טיח וירט ס3ח כבי) טוקעח ממס כסלבס 6מנס . )המנומ סעס 'וכ) )6ססחמ)ס
 תמנח )1 הימה"1

 סמליי
 נס , 6דס כגסי פוחו )הסב ר6יחי 1)6 התכר. המקוס 6) יוטב ממת וקמרו . ממנו

6(Sb מן, sts יו המשך פנת(כי , לענין נודקיס סגיהם פיוח עם 6 o)nb מן הן ה)כ כורח עיקר 6מר 
 קרוניכ המס הדככיס וסיו . מזובחו 1)6 המנין חמ)ח ההוך ר.מקוס סמן )סוכימ ג61 3כ6ן וסעיפךגדנריס,

 6ךם אוחס ורקס ר.מערכ תסוף )ס3כ הכמט החליקה 6טר היוס ע) סזמיון ע) נקמרו Y'nb זכר 6סר%
 וכטעם , כמכונר (tffb י_ערך הנוע , טחיס החמ)וח )ימים כ6ן יט ח6מל וטמא . ע"כ , ג6"י 1מ6טורלנח
 מתימם וקיל טנח מיום 6יס ט) מניפ סיהיס ה61 ויטר נדיק כי כדבליו רמו כן ע) .  והמטיחסמפיטי0 וסמוי סר5יס שטר ליס רפס טסיה כמו כר6סיח ימי טטח כמנין איו טהוטקף tnStr מקוס (nrtbגערך
 טיסת ורקיע פכ) הככה כי , הפסק גפי )ו נסמוך P1% ימטך מיד כ)ותס ו"6מל otn~tpn הפיס%

 הטלין רנוולרנ ופסנו כלמרו איו טרמו ונהו . למרח כבמיסי ושכיעי 6מי מקוס ככמינת ימיססטטס
 היזירה, ימי )מגו כערכו 6סר ומ'4תד מונכ) 5חו מקס הנה כ' מה OSJI . בראשית ימי לששתוכטוך
 'TP3 ס5ה; סחה4ה, טסי וסלרין סג,-י) 6סר שלס  יסיר לכסל ל6 . ירון 6הריסם  כנתסכיס סשיסוגס

סג
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הכוזרי שנימאמרס2ר 5?
 היפיש סופרים היו אדם בני ורבו הארץ נושבה וכאשר( )ג"6 אשר "וכל לימים,שם

 תפעון ואל . השבוע ימי בשבעת אדם בני יחלקו לא כן ועל אדם, אותם יסדכאשר
 ישראל בארץ השמש בוא והוא במערב הישוב סוף יום מחצות שהתמילו באלועלי

ובו
 יהורהקול נמסדאוצר

 הארץ נוקבה וכאשר : (גח ג),) לממס ט4ופמפסס
 הפן מעכור וחרמש הלדן גכוס1ח שהוו . אדם בניורבו
 :ס שן סימיס (מות מטיסם סר )5 טג'ו 1)מירג)מורם
 ;' ט, 45 , היחסון 5וס עד )דוי מדור מ5ניסססמקונ)
 05 ומויוי מדיני ג) מוג יפי מלהניס סימ,סטכחמ)ח
 סורימס גכזר מ.ומד1מ גטטות רק וט 5'ן )מסיג, 15)מודמ

 סימיס גטיקי 5ד , יטע גשמן ז' גהקדמס וינוכרוה(קיעס
 גלמן טיהיס סמ0 טו6מר סי הטוכס גע) וסגן) י)ג1)לין
 ג' י01 6מר נמק1ס יס,ס גסגת ר1:5ן יו0 ד'מ סמקומ1חשן
 ממס 5'י לגוי מקריס כמיד סהטג1ן סיס 1ע;'ן , גסגח ד'16

htwתטעק ואל : כמעוג ג.ן למי-" גין מדימת גשו 
 גסיר1( ,דגר גסס טיס . 'ום מחצית שריתחילו באלועלי
 סיריו יפי ~ofnt (סממ)ח )וה וסקז,ס טס1ח י'מסוד

 otnto מוין ט)כהמ)ח %) 610 סמ1סגס גי , ס),)סשחו)ח
 ס)י)פ מח",,ח סוחחי) (,5מר 16 , וירוט מוגג) עתשים
 , ס1)ייס גריה גוי (לוחנו נמו הקיטה 6מל סונן סייסמסיס
 סההתמ)ס שוקמו 16 , סירס מתמירת סתח)ס כי סנ6פר16

 דסיח מהסגי1ח 6מת %1) . כפיוס ממסוס 16 , סיוםפמטח
 כין שטו" רנו יטוס . )דילם 11וך ~Ph מה סקדמו,יסשין

 כ,חהי) וקמיו גמת וט OD1 , סיום מה11ח מתהמי)ש15מוס
 16 ס1רע'גfil'1W (5 גמו סיווג גק,ס hl~C סטי יוםששח
 ויה , פורעיו"ע,י סוקר6יס סיס "יי סוס עם פרד"סשוד
 סגי,) גוסיון סני6ס ט)סיוח מטו' 1סי6 חס, פ;זגממששי
P~wזן )6 5ן הטוני )קועג תמיר טונס המ5גוטע ג6גו:,( 
 גע) (1ה לנעיה וקן כמורח נעיט מעע 6 'ס 6ןש11ם

 ג"יי טו1511 מלגד , דגי () עטפו פרט )6 ומדיץ ,שפרי,וח
 ,כן , סרטון 6) עמס ;1עס סמגוטט "טס סווסףס8גןי61ט"

 6ק ה)1( עטם חס . סימיס מוין )סחמ') רשי טפטסלשרו
 תסס )ס, . באי השמש בוא והש : סליו ימי %שטש18י
 מאי רמוק סו6 סיט1ג טקסס מ,טנ טסים ,ל6ס ממגליעח
 ,ס גקניר זוחן ומדע . מטו"מ 1' מס61 לארניי סכיויממפ

 גסי' וגווני סיטוג )סוף יוס מניח סו6 גשי מוקעשטס(מט
 סקי מו') גדגיי סר6ס מטוי וט )1 ומגיע . ז' גסקימס4ש
 1' לחוק גמ,יח סיסוג טס1ף גמו 61'כ , ס5לז געגועש61
 מוומ טהי0 נטי סטלג, מ"ר סיטוג סוף סו6 גן פקישטווס
 )דעס מרקיחי ונגל . פספוס קרפ סי6 טס,טוג לר6ש;יסקרס

גדומן

Sb,כנר ההוריית ההסכמם 5) כערך והמגיה כיקירה 
 63מוז עור ו%)) . התטיח כהערה Of ע)טהכיר1היך

 טנת ע) ממנו דעת נלוי 3ו5סיח ימי )מסתסמוך
 טהימיס גוה הכונה "ין כי , המגין יחחי) וממגו"מרו
 וקיקך רונסון מיום מהרי הסנה מן )המנוהיההי)1
 היחס המגין טחמ)ח כונתו הוכן רה . המיןיסודר
 הה1, המקוםמן

 כלינו , כל5סיח 'חי מטח סמוך
 מטח 6) כערך מתגו ,המגוה הטביעי טהההי)5מר
 לקרוא אדם תהווחיל : נמו הנכו ה)ט1 טפרהימים
 הנההפ כדק "ח למק ה "תר .  וט' ליטיםשם

 היתן 53"י מעותרטפ"דס
 לקרו"

 יפה סיתיס 3סס
 5סר כי . ר,פגין יחמן היות ספקות "ל  טופרךכ"כ
 על יוי יגוסף סיח סרעח ODn כיוס פוגהל33ו
 nbrS לנו סח סל" סו5 ""סר והיק , לני מיין דכי הלי מפנין גהחהלת יד הייסח לקרס טסיהםשפרפ
 )מנוח סהי6 כעת  יסר6) 3"רן סיופו עס כןו5ס
 ימיפ כהיו )הור1מ הכמה )ננ hDnl הונע כןימית
 המקוס Sb גערך;טיס

 .  טפה 5דס יסע 5טר ההו"
Sbלייוא ארם והתחיל 3"פרי 0ה3ר ירין וה 
Qwהרגריס לכל ספוח הקורל כי שן רפז . ליטים 
hSל"ע יסקריס סעחמ לדלחי סיפיס חק יגרע 

 ספהז לקרוי (olh טס  סט פי כי . 3ססהקר"יט
 קרו" לסלחי 5)ס יטוס ופי , כלסלרנריס

 % פקר6
 ופור tphn. הסכל ייבל ל" זס מן 0פס. נסהיפיס
 יפולנז כל לססכפת יכין  פפס ייתן 11 סיחה spכי
 ג5 4ז 113לס 5סר סט3יע יפי ט3עח הריקחעל

 רמיקס גרקך 05 כי יסכפתס 5סטרוח סטכליסבול
 . יכת סיפן  גריטון סוך5חו לכלל הכוזרי הו53כיסר
 חף הארץ נושבה אש4- וכ5 גימרו כייןולוס
  פטבס "טל וב) 63מרו רנה . וכו' יחלקו לאוע"כ
 סייס פס ופתיי,  מולך העולס סריס פיר כל כיוכי'
 otn~o סטירת פסיס0 1זס לי לקפלה ר3ו 5רסטנגי
spופיפסי ישילטייל 610 והנס . רע-יון פקרס לפס מנהלו 5סר עררך tDttwn 31טלחיו 3פיניו ירן Sb 

 תועלתו יקרב מכן , כלס ספירים פן סכן וכל עס רג פ0פכפס nbo לטיוח סיף מרחוק , לית ס"ששרד
 ס3לסי 5ל מלז הפסכם יר3וי p'ut כאסר , פיט3והייס פקויוח נכל היפיס ספירה על  ספסמפיסממי לי 'p~D ל5 זס  דרך יפל . שרון לתר לנגיסס  ופסס למיס  יחפספ  פפי "סר "הד פי3 פקו3לשסיהצ
 SDD סרמיק ממערב מורם כרחוק . וכו' שרוזחילו באלו עלי תמעון 41ול : 3ס לפחהע 5"השימסיס
 פש יקלה פערך שטי . 5תר ופזם "חך חוס סקרן קנס וער הקרן (oipn עייו לנינס  ט%סר מסהמגר
 גס3עס "רס מי ששי ט% יכפר 5טר י3פוףס . הטייח 3פנרס פ" פילס מרת חיני הישרנתירת
  5יס פליו ספמלוקח חירר קנוחיו מסיי כי 013, הוי  )מפוך כפריר,  "רפ "וחס יעד כהר ססגלמחפי

 "חי ע) מהם וסל6טון . חסעון 41) "עמים טחי כאמרי elhn 6ח רימק כן ען . מאמור והנסחיםמקזס
5~DDגרומי סנים סי נ5 ימי 5)ס דכריו 3י15ר וע) . ט,הס ייס מה11ח )מזוח המחה,)יס היטוי כסוף 6טר 
  ופסכם חט1כחו והסה 11 ומן , הממס כך וקמר "מרו עד העענה )המסיך דגרי י161 "מד כירך כי ,5),ך
 ולטי , כמערכ סיסוכ  סוף יוס תחפה טיההילו שלו עלי חפשן 5ל , פשו כה o)ol . סכחכס הט3הופר

שירסס
 ו ההששת ספר יוס למונת קלגס  יוס הנוח נקזימה ש"י כר וקמר חמאה )הס גכ;ס הקבה נמנ"
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 %8כזהמוזרי שנימאמרספר

 יהודהקול
 6טר "דם ט) מנינו ההלח ע, הנרקיס ס"ק כ"יוהנס
 . קיט בהררייס1יה1

"(1 
 11 )סנר6 ;י; 6)6 ע1ן

 כי , כגגזס העומד דעחו1 וטכסו) nnttpS הרשהשני
  בקמלו  llVh~o יקור גריס הפכר3יס היי"י3נקירס לש"י ר.טמט נו" רגע סיט טלהס  יוס הגוקהנה
 המ"ורו0 כסנח)ו כרביעי הטסט כך וטהר "ור,יהי

 הורס כן כי עגמה, ההם הנקויה )עמה מרכ,ההועמז
 ט סה1רן המקנס הו" ט""י כסמוך 6מר1מטסט
 לטט0 מתוך  יפנין ההרה ומפיו  ט3ת נזי) מנ'ש076
 י"ילך תקרס  ספיין כי פקו  טיפופן , וכו' ארקטיתעד

 , יברייס o'nh1D סליי סקורם 5!בחיהס
 וקר"

 1ס
  הבר יה"כ .  טקרס לפו יהר  גס בהסכתה 1ס5!

 ס3תערג, לקיוי והכוית  ריסיהם תכתך הקויטתט

ובטלת"
 ייטור סיף  יוס תהיית סתההי!יס לרפת

 ורם ע,יהס ה' "ור גי , ירךישו 1זק ירק ,נתכרס
 )עת 11 ההלה המיכסים גיעח oSthכחמק.
 לש יל"טין יבר כטל3ר5 הל5 יטר"!, בירןכסקיכה
  הפן ספטךסיס

~DICno 
  3סס !יקר"  ר5וי !י  טקדס

 "פרו  קורס רבוייה יי1לר החיך גי , לידס "1פרט
 כיוי טייק ג' סיחן 3הפיטי פייגי יהב"ר 5ןיהי

 יכי' סלורסלנוערר
~tr1D) 

 הסולר  יהטך יפנס , סחה
 הכרב טברני יפקס הוסר לפס יו"כ , יקוריויה יהרי פיי*פ סיר !לה קרי  ולהסך 3"פרוטג'ח
 הו" "תה ג;הוכ הנקמרוהנקר

 , )""י כההיהס1ת
  נורך  יוהיה "סר יבר כריין  סם קוס )6והרי

tn?btinביהוב וערב )יקה הגקר"ח 5שיסהו ק,דס  
כהו"
 ייס  l'Sh נסר  ההיתיש נטול היף הו5 י5ן כר .
 1ס ררכלי סי כל היוסייה פשע כה ויזלגפהה

 יפיכן כירך בי לפמור  יכיליס  3ריגס ויריקיסהיפריס חטוגי טגכ!י  מקוס לי יסד וגוילך  מכיןכריסון.
 . חוכההו טללהטיב

  והו"
 אור שהיה ספני "מרו

 התענס כה תשיו דמה כ,ה "טר , וכו' לעתוובא
 )6 "מנס כי . כה המעורג השספח מ"יכמכרח
b%יתטך עד עקמה המערכיה גגרי7ה הר6ס1ן הקור 
 קריפס הסתן  מלס לי"י הערד !יהיהס יוכ! ס!5פ1ה
 5"י קייק טל "יד סיס ה' 3ר3ר רק , טפריוייינן כל  טיפש פסטר  לייחס יכל לי נכמת 5טלכשר
bstו* ""י סייף סיסים לעיקר לילם יסים סיר לעתו Dn'nolייפרנ ל"הריס ל5 ,  היפיס לפיין ה3כורס 
 . טס ירקדו ויגיס חותה !מס "1קייפם מי5סר
 פכח סו סייס פל ילילה (otipn יסרר סליוכיס
 יסכפת פיר מן , 3קר ייסי ער3 ושי ת"תתגילירס
  מכהכמ.  תט3הו פרב פר פפיב יזסירה  סכןסחורס
 (ottpno דטהס ועכל לי כי פפיקח  סקייס 3כ!בכן
 הוקי) oo)n  יוס ני4ס נכרך ס?*ר  לפרס*לד

"(1
 קודס הקול המנע מנד דעתנו (1loh יד );04גרס, 6טר מעיקרו הקיסר SD11 , ממט כמאחו גכר6

 נתמראוצר
 אשש 6ן , שתעמיס גג) וט טלין ס' כקימם 5ענטשן
 פנל 15 , מטפול 1' 1)מורמ 6'י מן מנוטע היסוג 'סיס6"

 6ט0 . ס5וק,יוו; ים מז ':וג מע"ח ו'ה יק 6י,וסמטרג
 מנוול סוס , גרקווק סיין מ1 מגדור הני )השג יג%6

 ין ס6וקייעס טפס ע) :הי6 הקן מן מ(ו0 ,ק1ו0טסהה)נ1
 הם נהטגון נב,; טנמורמ ס6וקייווס רומג ציןסמורם
 סיס יומג "'יגס כ6ף וט נגד מנס , סס),1ן כוססכדוי
 בעוול סני יסוג 6) נמזג ויטיס סוס סה)ק נהוןסמטרגי
 יוד(? מזיוי  :סי6 גווי)י6ס מזינת מטד וו6מר .סט)י1ן
 טסות וגלפם . ס6ר)יי פירור ס:)י יה, :יי5 סמריעולס
 רבוי f~Dt .  3פפס( ויכת מנ"לריק פעלים נ'יצרתן
 3,פלע 5'י  טיוי%ו 3פי טיכפוגי פס פל וסי יי 1'לתכפ')1
 סטש זן לפר  ייון , מסגר רגיי לגילור 51טוב .סיסוג
 לאי" רפס ונסוקס ייזוז, סוף יוס תפס פן התתיחס  פןע4

 סימיון טנסדר מקמר גי , 6, )ג,י סטקיטס otpnוס61 ספפרי סוף גו' יוס טופ ער וכרי  יסמפט יתגרלסגרם
 6ק )יוי ר5;1ן )יטה )0;1כ 'סכן 6ין שגריו ק1דססויטה
 פסהי4ש  פריין %.ף  מוטך ייס סרי ס(פ(, וגרף  :ל5 ט1דג)

 נסי יגרי5י גסתי4 ט4ו ויחפר  יישון 15ר ונס ,י3ר'5ס
 , ספפרכ סוף ייי סקופ יגר נכרן פתנר כרכרי  כן גפו פ'י5ור

'hvutוכפך ויוקל וורה וייס ישי  בפיוס  שפי :ייי 

 ט% פ"פר 6'י גכת'ו0 פרכ  יונן 51ך , יקר ויפי פרבויפי
 . הראשק האור נברא ובו : וכנובר וירי 5ור :וס פריןייס
 כמטוס סמי עדן מגן 6יס טהורך סה61 גמק,ס וגול')
 פפטס גסהלס בו5פר  יר6:ון, ס15ר נגרי  סס h'?סהו5

P'rh1)גר,106 0ה)0 סיט סוס 1ה16ר , רג'ע' 'וס טדוהמצוינה סעפי )ירי 51  :פריין 716 ייי ללעיס יי5פר 

 גנר6ס סמ15רו0 וגרע רג,ע' גרס . השמש ואח'כ :ג6"
 סן י') . לעתו ובא אור שהיה ספנ' : כ;ת1ג'סמשע
 סמטיג 410 ר6( קטומת גטנגר5ו הכמט כן הר6י1ןס16י
 ת'גף ג:,גי16 הלרן טג1ר וס61 מ"" מטרוח ,' גמרמקטס61
 טוקט, י') , וכ6 מצר, ר') , 16י ;סיס שמי הס .טקע1
 5הס, בפסס ופיר מיק( ר'ל לפתו, ,  סיפפ ג6 ג'מצון
 יסופר בפס מעסיס סוויפ ,061 כ"ל.  ופן 3לי גרועבלופר
 84 וטקס 6'י )גס ג)) 15ר ג6ן  Phc פ5תר  סרחוןפיז
 דוקר וימי ידב וייי יירוט 011 , סלילי פיס לידפ בר'מ'ר ויקי גפפרג יירק OIO הסקור סלפני ספיר:'ס קוסגיס סרפיז לפי רופי 5101 5יר. טוס  יר5טון 6יס ר5ס)6

 . :n'Ghll גפפתם מחלן קדם ופגת פקיר ירייפ 5ירוטוייס
 טל יוסי%  סן כלל )יע 51.)11 ט'1 גסי  טירפנ'ן י'וסוטס
 rh  051 O~UDI מסגר !רעת . פג'ל , קור יוס גר5:ית יפיס:0

 גג% עגטו ו;% סקס )מוס סיס געגע ;,וזע מלהר ,נ%
 ה1ס  6'1 פקיר קרן רגר ר'פ 5רס ירסס  ohc ,ני1רגטסו
 671י 6'; , יך1ע גט) חושו );) וגן , 16תו מושיטכיסות
 טד גרי06ס "מר מסר הסם; 16 ה16ר טקט טנך )ומרט'0;ן
 מדגיש וגמנ61י , ,מן גסס סר6:ון 6דס ח1; ר.רג':י)6

 סמטוכ מסוף )סנג שמס ס0מי)ס 6;ר 1') ט6מרגסמון
 (Oth1 ימי nccc 1ג1ז6י . ע'ג , טור%מ 6יס 6ו0סורלה
 יוטבי 6וס גג' בגפינס רק יחפר !5  פכויו );י סירסומיס
 יש סלי פ,הר גרופיס יפי  ~בס % יוסיפו  וקפי ,שרן
י,ג :4י גיופר . לישוב י'5ה והיה : לייניי שפטריביפיר

 השגס  כ6ן יפ 5בל י9ס,  יגש "עא- לי כי  5ין קמרי  בפיסבותמ. לכן  ק11ס שור סי tflb גכג גי ןסניכן
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החוירי שמשאמר מפר .64.
 וק בקר, ויהי ערב ויהי  שאמר כמו , תיום על הלילה להקדים הסדר והלך*שוב
 התוכנים באלה עלי תטעון ואל . שבתכם תשבתו ערב עד מערב התורהכזהירה

 נתמדאוצר
 יטרק) 5רןישג

 ממטטס סר6טון גיוס ס)')ס מדם ססמי)י
 1' דסייפ סיסוג 110 וגד עומר טסים סקר שקטגר6:'ח
 סקרן תחמס מגדור מזי יכ1גג סלך וסיס , מ6'ימט"ח
 );) )י"ס סיס מ6'י מסקוס ק'ס גתרמק הקרן המתוגטסגיע
 להקדים הסדר על זה"- : ");ו המיוצג כגרור חזיומסג'
 )יוטגיפ מסדר ע) נמס ס)י)ס סיס fnht עומס גזימ"ג) 6'י )נזי קורס מסמי) ר.ר11:5 ס,'!ס . היזם עלהלילה
 גסדרגס 1ג6 ממר סיס ס)י)ס סוהר ס.וס וגן )5'י,פפרגייס
 הג) JOPS~ לון טוגני )ג) ומטס )ס סמערגייס גיסיפ6"
 שאמר נמו : מ6" ההממרס סיס כמגזע ימי מגביןעד
 גמספל טווס ע) ה4)ס )סקד'ס כר6'ס וסע . וגו' ערגמהי
otn%: תשבחו ערב ער מערב רלערח הזהירה וכן  
 גס!ד עע מג" וי שש :ים רקס ומוס .שבתכם
 )מע"ס וגר hton שגח שמירח החורט נויל וגןעסיס
 3ר5טי' גמפסס סט1ין סיס כגן ס)י)ס מן :מירחו בבוהי)גו5:יס
 6) המביט.ם. ההוכנש גאלה עלי המעת ואל ס"ק:ג4

חקטס

המבימים
 יהודהקול

 סתר ומס . ספקותינו כ) ע) וכקרס ומשלסמושקף
~lDDoton טכחנ מס דרך 4) ה" טחו, ונ5 6יר 

 )דעתם הנס הקור כי המכרטיס קדח כססהרמזרן
 מיד והסקיעו כמערב כזיזו הקרקס ס) )ט;יוגכר6
 סעס ונס . יום כתדמ הקיר גן וקמרי )י)ס מוחכדי
 יוס כך וקהל )יקה הים סק1ךט נקר, ויפי ערבוימי

 or ע) כחכ י) 1ה61 . "16ל הוית קמריהנירכס
 יוס כר6סיח ימי תסח SD יוסיפו מן כ)) ;כוןו6ינמ
 ופסוק );עות הגס הספק )נ) ;ק) 151)0 עכ").קול,

 כהת הקר היה )6 כי שנקמר In1SDD כמהלמורגיה
 כממוחס הימים קרי5ח )טורך רק יוס )חיסטחהקודס
 16 הקול קדימת ע"י כי כקר, עד מערג קימוחעמ'
 מס ;פגך Shnn וכי כ5סיסחו. ערכ והקרץיאת
 סוחר or 1ה)6 מערל 5וסי מהרוקח ע) המכריקמר
 "ץ . הכנוע 'מי נו' 6דס גגי ימרקו ט)5 ס5מר)מה
 . n(mhl הי5 ומעומס החנוכה כקני קשמך דכה)ך

 היכיס בו יחמיצו 5סר עגמו Inf~s כוצי) , כמפר מצניו )63 ממלקח 'b~p )6 טוס )ך rnh הסיכג!
 קרי6ח 3קדיממ עדיף מיגמהו הי כי;יהס מהכרס ttflb 5(5 שכני קימים גו יהמי!ו 6סר סו6 מערכסוכ;'
 הגנחך כן ע) , מורס כסוכני ~bD ממס יותר מערר 3סוכוי ענינו מטפר ofO והיכר . וגס 'וטכ)

~sno הההמיר גלו עזי הטעון ו6) קמרו כאור ע) סט;יח דרכי )פגיך איסיר ועחס . טיכס כמו נמס כו)הפריך 
 tDi(D רק , כקודמת כענית החס1כס כסכמ ollonl ססע;ס כננוח מחמי) 6י;;ו ספח הורך ע"ס olcll .וט'
 צ סי6 סענס מס פי כתערכ היסוד סוף יוס ממניח טמתמי)יס גאו עצי המעון 5) , סו6 כן nbroהסכה פי ע) גססו ע) סער ולסר ן תרשיתו דגר למריח סוכ )עגמו יזרופ כי , עוב ככי וע6 כ1כ בכי נסיכנס
 )6 ג,ס מרעע ותמ)וקח כלכד ככהינה רק ניניר,ס ססטרפ 6ין fbl , כ"י ססמפ כו6 עת עצמו סו6,ה)6
 הו6 התערב )קנס היום ימנוט )מי הסמפ 3ו6 טהו5 הנסתחף הוה סהמקוס )הרוח כיכליו ונמלך ,ימטכ
 כו6"ר

 נכר"
 ולמרח , ל מנין 11 ט61) יס6) ו5ס , מ6ורומ ט) חנייתן כעת הלמט Y'nht הר5ס1ן ס16ר

 מיי% , כלרסס הקמור כסדר הויתו 5מל olbnb )טחע כ6 הר5סון סס6ור ימדו נדוץ 6תמ ה' ממפעיסיס קי , nbr הנמחנו עם ימדו )הס מהוצרו othm טקסס מפני סנודקח הסכרך עציו נפרס יד כחוק גישיו
 עק ולהמסך tm~hS הקור סוכ ו"%ע )')ס רירית  למטך סו5 סעורו 1~1  סלפך וקמליו סמרן ס4רטויח
 כמז הנורם העור ע) וכהו חסו עס ממכר 3'5ר1 ככר לני נעסוק יאזכר המסך נכי 'b~p יוס 3טס5סר

 וא' ער3 ויסי כקמרו כי הסכ) ויקרם יכתר ותר )עתו. ו% 6ור להיה מס' כקמרו כדן ו),ה .טוכרנ0
 כיון t(or )'טוכ. סמ'ומד שקוס 6) כערך מס' הו6 ממוריס olnlo sts )חמ)ח הרקבון סוס oStSnוהוך
 גס ollfi ע) הניכה )הקדיס הסדר סה)ך נוכרח תתנכה לי חמם ;טן וכ"כ . לישוב לילה והיה63מר1
 5הד וסיר סינירה Sb לערך 6מך מדל סיסים )6 )מע"ס, כמווכר )ימים טס ה6זס יקרי 6טר כןקמרי
 הכהול מקמר ofnn יהיו יהדו רק המסיח ההערס מן ומע"ס כמוזכר כן הסו3ריס כדעה ההסכתה 5)כערך
S1hוהלך כסמרו כיק ו4ה . וט' פרי עי מערכ חורמו כ5והרח יטר% קדט וקמרה וגו' ערג ויהי ללריסה 

 6)6 הר5ס1ן גדרך סנכרנו הת6ורוח סן ומן . שבתכם תשבתו למרו עד וגר הלילה להקריםהסדר
 כ"ריכוח הכסס וג)) . נק:רס כ5ן )גטקסטהונרכחי

~ro יל5סון סקור 3סניהנו יוסגו  סגיכריס ה1יניר1ח כ) כי 
 עד מערכ מקמרו היוס ע) היידה קדימת סהוכימ ומה כפרימר. לל"י פנוקו  דרך טיו" התערב 3ק)סנכרך
 גל" , היוס פגיונו "סוק ע3 כט"מ פ' כמוהו עסה גמהכונמו הריבע ה)6 סכחכס, חסגמוערכ

 ואל :
 . הו' ההוכבים באלה עליובמעון

~'DO 
 חורחו יגעי) נוקו )מען מטן 610 כי )לננו יקרקרו ססק ממורם

 מ3י6ת מחמי)יס ,ס)4 , חיי לחס ממורם מתהי)'ס 1SSo ן כ) )עין וענר נרקיס 1,6 ס! מה,יקהן טמריפערכ, מקנטי )וקם 6סר הקוים מן יוהר כמו קמין סוס ססספק קטי . ))נדו סעומדיס המטקות כנ ככיפו,ויצייר
 הנוח מהיה ממס )החקיים ססוטס המערכ סנטי מח)וקח כסה 1)5 . !הסכימם מג) r;,ht , נמער3ממס
 עעמס וכתמס כהס מוס )ריסי) )ו ר5טית ל5ס כן ע) . סקדס כמו )6"' ססמט גו6 עגמו ooSn 610יוס

 6)ש מגק S1b 6% סימן כר6סק פעטס וכדרך עגינו, הב) כי ע%4 מה),קהס כמ וכלהסיר ,ס מנדמהמעש
 6טחיסס: טערוס bS כ6ו מקרוכ נסנרוח שמה שי' )הדס סמכנ~יס ריי) . ההתוכנים ~bur .  טוח. )שסיממניס

t'~aDn
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 65 כתהכחרי שנימשמרמפר

 חכמות מצאו שבל לגנוב כונתם היתה ולא , החכמה נונבי שהם( )י6אמבימים
 נושנה אשר חבורים וחברו משכלם והתהכטו הנבואה שנפסקה מעתטסופקות
 "לימים תחלה הצין ששמו זה ומכלל ,סברתם

 לש אבל , התורה בהפך למזרח( )ג""
 שך , מהצין שהוא היום בהתחלת התורה אנשי עם מסכימים שהם מפני גמורבהפך

ן
 המחלוקת

 יהורהקול
 יטמור הטמימס כטויסס 6סל ר? .המביטים

 מנסנ Sb יטעו )" וכסי)יסס סכוככיס ממטעימוקות
 כז המו , כאס מקוכ)יס כדכריס כרפוי6כהיכס
 ולמרקס עכס ע) כסומכים נעייף ירקו יכיסוהמס

 כמו מכיסיס )טרם עוד 61"טר . יחפועועיניהס
 כר6סע "מרו כעין );1, מס 6ורגיס דוכיס כ'6ורכיס,
 . וכו' ס0ורו0 "נסי 06 מכעיסיס ומס ס"6משן
 )ו סמונינו ממס , ניון יוסר bg סר6סון סגי6ור%עם
 כמכטיס כקמרו כנע סימן כרביעי סאון ofסמום

 שוס מעניגו , wb)n ומגיע סם t1Dbslר,כרוריס,
 נגיפם %ס חימס 1)6 . החכמה גונבי :כטכסיס

 הסי6 המכמס דתי )עאס שיתסיס תיוחס מ%צ
 )מסוג מכיף י: סיס קנס כי הכטיס, 6ו0ס ישו%

 וכף סלקל מן sbs ו0)י)ס ע)יגו תמ)וקסס0כמה
 תקין סמכתם כי , מ"ע סיען כלשון ס0כרכדלר
 ,otp 0ותס %ס ע) גסיו0ס nnbo ע) 0ו,ק00מנ6
 טדיס סעחס משי כן נקרנו 6כ) . סטסעמק

 n~bo סמכתם כווי 6נסיס סס סמ61 סטר)"p'm גפי , 0%י0 מכמס סוד ע!יס וימנו מנגסתמס
 סדע0 6) ,ס )קרב רקס , כדוים כמכמסומסתד)יס
 כמכתות סי' סליקו , נגנות טקס onto 1)6שתרו
 מצש אבל : לקל כדגרי סהציס סיו )6 ספותע)

 מהכוס סומכתו וט ומ"ר . וכו' מסופקותחכמות
 : esn ep7n מס כלוטן 11 נניכס ונמנ06וט'.
 )0ק זנו 6ין כן ש וט'. הצין ששטו זהום%ל
SDסנמ0ס מיחס נמול כסטך )6 כי סכן וב) . עניגס 
 סיום כ0מ)0 ס0ולס לנעי עס מסכימים כסספלגי
 )כמ מממס וכי"ח ר6סי0 כי , וט' מסניןססו6
 מ6ו ס)6 כנמול מערץ t))tgs סקיע0ס 06לסיסוכ
 OD דרך ע) סיס t5Db וכח מלכוס מטרגיעסיחס
 ומטס , עולס יסוד גע) ODPD סטטים כמערססנכרנו
 וככן . סתם כמכו% י"ל") 6רן כקטי הרימסמבפנס
 י61 פסס מסק סלמון סיוס 0מ)0 סרק כסיסי0ס
 אך : זס6לן סמיוסכ pSno 6) סממס סקלמפונס

המחלוקת

 נחמדאוצר
 שם,184 ומגייו גע)מיו'ס נמו וס0וג,יס שיגויס ); עסי0קטס
 ש % ממגע מקף anh ג) וסיס ונפוקסס ר.ר4יסיססיסיר פמקיס טסיו מס ט'" סטמיס ,ג6 וכ) וסג"מ שמטפסקן
 זורק SD טעמיי עז ינ נומן ססוגניט מן טקדמוסו פימגעי
ש ס טש ק %" כשק דא , נ% % ס"תק  

 מפז גמו נששה עותה קרס 6) סממס שב חסמחוק
DD1)fi'Dאטי גאי סיס וש ,טסם טמ0 שגו עד ניס מר6" י"ס!h'im) מס כמגע Dnh כצע 61'; ט6!טי וסרגעיס סבתית כ) סע,'16 עדגיקייק ,ש % יצמעע חגן י6 מ 

 5פ טקרס וסמו ס0)קיס ;ט'קג4 סרגם סומן מחוסרג
 גיצים ססוג,יס ס00נמו );ן יום. "6 גמו 6ד6(יג 0קשפ )וסח ס6מ0י0 )ה;יפס גשווו ורימס סמוך)כנקוטת
 רג ומן ונויו טסים 6גל;'ס געגעי גע)מיוזס ;ר6ס גמויג, גרמו שנימס טסיו סקרמוניס מגע 6) מגעם ),ל4סקומ,ויס
 7161, גומע עמו י.סין9 ופוג , גמועת "nfiu ענג ספומ%
 צץ וו ויש מטפט מן ססנוגיס ט) טגי,יסס ברג סומן0)ק
 ואר סירם טמן סמס,ג'ס גג) טכס וגן , גיקיוקמטוס
 , 1'מש 00)ס %ע רסס קגטו ~alllns 6)1 וסלה .גוגגיס
 פ0י41ס נסיו נע גם רפטי וגר סלמס טעיית DA1nי1יפי
 הרשש וקרש 6)1 ס)6 סלמי וטן . סנ,)ס ומהרי סיס!0טוג
 וכסי)שפ 'otna ונגלי %דם 06 ס' גרוף תיוס טטגריגוממם
 ס,פניפ שסדר ,ס6מע נה(11 למי ו6'; נטויסס ויזועשגריס
 ס%,ש ס0גמס ס"ס נגר 6נ) , סגרוסיסס תשוקמגטיסס "י ס) והידס ~Dh ס0גווס ;) נסס עטם ס"ס וערסגרס שי גואי תופס 6) . השכטה נוגבי שהם : מסםיוסר
 מבס נ,מני ע'ס רשע תמ"ס onb~t וסוגי6,ס סמקןסלמס פיפי onmh ט) טי!'יס Dfit'~1 יטרק) תגפי גמגיוןעמווס
 ס6סטל4 גני ע"פ גוי עסיס עמזו וגנר , )'רח וסמויט)טמט
 n)fio~ ספרי גנל ט!ע פוקעולכייר פלש טניס w~e 51ן  וקורס והגיגם ג4 5ל  פגליטסולו4 עי גגו,ס סננו סספריס ו;נ עמס ס0עפס גס וגוסס1ג(1גנ1

 ופט% שריל נוי טל
 פ% קוסים גבס יקפיד . יסכיריו !ני,מיוש פתכפסיגיפו

.
 גשת? סירת סעף נייע טיגוני ז'מ מ61;ו עמר ,סמווייס 6י מגישם יהיו ספפרכייס  מלהוייך פ51)ו טסומ .45י
 משוס גטו0 גנג) מסיס 'י0י0 בש' לנע נקהו מש6מו
 סשס~ ססש סני ולשי , הטרי י'מ תם סו4 )וגוגד,,ויססריס
 סנשעמגטר זכיינו 6)1) )מיס גססם ,ס 6,,ל ;וספ016
 ולפיט ססס גני' )גג) תערגי0 גטים מנוס 06ר 06תסטם
 כפס ונען 6מל סס:4ה! מרסי ט) ;גיאייס חמןומש
 %פ ומקמר , סמורם מן (otf סקדמס נצע וחתוןסמגטיס
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הכווי שנימאמרמפר66
 עשרה השמונה שתהיינה וצריך . היום על הלילה בהקדימנו ובינם שבינינוהמחלוקת
 שהתש ישראל שארץ מפני , השבוע( ימי (b~s "השביעי "היום בקריאת עיקרשעות

 נהמראוצר
 )עת, ממסת הנגסן גההח)ת ישח ז' ג' יפ וגו'.צעד
 מי' מ6' שתסיס ,ויגס )1 :ההתקנס )ג) מוסגס ,כ סנככ'
 , ס)י)ס תמכת 1סס מורגט, ג:;1י מטחביו ס0ומויס מע')1מ,'
 :הקוו מו') וכמקמר . סיום והוות , )יחס מקוה , סירס.וחממן
 , 5טימם 1!יייס Qp~1 סרג גמ': , מבתריס גומויססתפ!וה
 15 סווזט כפ' וסוס . )ך )תדוח 5ק1ס )')ס השחוו5מר
 מלהחקת מנג'ס וה"ט)ח;"ס , נג)'וה טטוה ווקן"1ה ג'דיד 1ג1' טה'ס 6"ת סיס משההלת סיטרה מנג'ס סגג)'0סעס
 מהחס מ11'ס וסמ1ו'ס . ההורס וידיח מס') טיח ב"ר40)ס
 5הד מט.) ס'01 חלות וממנהו טדס'וס

 טסו"
 . טטס ג'ו

 מהקת מיי: I(h'i~th 11)ת hil1'h הלק ג) פר')ור.6'וופ'"ס
Ost)מ"11ת :מ1,.ס ג"1:ן יק , סטות ;'ו מנף) )י)ס )מות 
 הפיקס ה,. טן crrl :טוה י'ג ט"הריו היוכ היה עד)')0
 נך 151)י , כגג"ס דיה הי" :1:ר סמה)1קת 61ה 1ה,ס .י"ג
 גוס ההגי המנה יקר 1מעהה , ~c'?lnlp סה1ויס יסחסיס
 סקרו גטג1ר סיס הומן הההות סגר1ר ס5ממ יט0קומר

 גטין סי6 הקריס טס51 עד ג1קר fnht עיגוגהחי)ס
mmhnנהרג 5ס:ר 5י ולילן מטס 6מוס , )גד :ט1מ גי'מ: 
 י'פ הקין געגע סע1מר וט יפיס fhr סליתיגמטג1ן
 וכן , צנה ההיה )מורה מעע כ5!)ו ונס סגת מוציפורס
 יסים "'י לגוי הקדימם גדין סו: כיוגס טמוטגין נקמר06
 גמט') מהדק תיג )!ד טסו טס ,.ן גתמ.)ת תרומזו0
 טוד8י סטיג וטח . מהי :השההנה כגר סו'ח סרי וטוו ,טלס
 )0 מורהייס גוי המס "',, מטרכ גוי נטרן ה51 ס6מי,1ו0

מקום
 יהודהקול

 )יום )י)ס כמקדימיס "והוו כי וט'.המחלוקת
 TD~כפי

 % )כ וסיס )5 , כ5מ1ר והחורט הגריסה
כוריהם

 טס היש bSt הוקי) חמוס קנין ססיחס מסי"
 הורהט. פ' ע) מנקדש אמנו 6סר )י)סקדימת
 ס:סחש מהעלס מן הצו היכריס )הכנה מסוקןוסכ)
 )יה71י0 יעמוז והרס רוה כי ssnnl , הקדמנו5טר
 "nhD הן סמה)1קח D)DD מנך מן הצה סעענהמן

 השטונכן שתהיינה וצריך : סהו)קיסהקטה
 )כיקור "חי מקוס כגס . וכו' עיקר שעותעשרה
 ;מ0גז טס עי )מעקה וכרחי 5סר 5) וככסחסמך, מעה נור ע) ונונת ה;ו:לח מכמ)וקה סטניהצק
 ומי כ1;ת1 סער כרס )טחומ סמטהה1ח כ)ביזך
lcs)cn'עיקלו טעות ס"מ סיניה ת"ח הקורס כעונ 
 וקנס 5"י הקו המקומות לני )טוח כי כי"רוווטס

 n~rs סמק1ס רנה כי כמסיגות ר"סונה יוטכיסהמולם
"ופס

 כעגיי
 נכמרת כחה5 הרצוי מן היה העכור סוד

 הטגנו( כוה )"ס ועגן , ס'מ'0 כ) משכח 'ןסע)
 הנט קורס נוקד מקמר ט )סחגזל מקוס ט'וומכדי
 התמות עס , ההזם מן ויום )יגס גריך מקמרעם

 ef ע) דכרנ1 ולכי"ח . וכרגו 6טר סיכך ע)המלמיס
 כמקוס )ט;' פיס 5טר vDn טקזס, כמה ומטר)כסו)
 השביעי. היום בקריאת : סכי6ור ע) מוסיףסוס

ק

 ס5ף מוומ %ז מעגור ו') 'tlh1G 6ון סו )מ:ךמייס סתגרן מש כך , נקי ובה"ב טרכ סומן תגון ~Sfnnt צרןעגור
 )% רמיקס בעור כפי טות מי'ג יותר לכס סר1:6ן ס)י)0 סיס טוי )תיג צין . נקר 51י'כ מהם זוג 15 סיס16)0
 )גס גמ1 ג'ג ס)י)ס 6) ומעג סומן גס:חעס מוונג טוו ):" סחוסיה הגיע :)5 מטר הרס גי'ן מציד וט 6'ן ,פימ
 התפש פחמחיתס ~ph עגור וגני ס'וס מנוס 15 סריס סמטרג קנס )גזי מט"'ג . גער 1י0י סרג וימי גסס קורץ 6oDht'י
 לאוס ומט 6'י )גני ט1קסח וס,6 0טמט חוורת ההמ"ח מטת 16תו 1(slen סברג )מס )סקדיס ח"מר 06 1.1 )נוי וגן .ייוס
 סעגפ גדע ו5ף תורס גיל וט 61ין , מס') רגעי ממטס 1סס טפח מיג טהריו סרס וע0 סטות י'מ סר1:5ן סלילםמווט
 6ש ט) גס %)'ג , כדגי :גן וט'כ . סטות גי'מ מחזמר )0ס ונוקר שרג fut , סמע') ט) ומן טווי 1aa טקס יגע03וס'4
 מוגן יטע מס ס5ין ענוי וקודח )גמ שמס uptc ושימט רטוש סטקיסס "סחת,)ס טהר , ס61פ סקו:'6 חסו)שמס

 סקס ס)6 ס)')ס, מן והממס גאזי "ח!:ג'ן משיח %י )ס י,סמוגס וגג) עומס 5'י וג'ז מריה ),י "סס tDiUגיו:04
 ומוחיית, טגשפ גקגישפ גגך סשרס וקיקם 1)6 06 חוטטים 116 טין ושי , טעוח פרג ינתר גה;רמ )הס סיסירטון
 : nlDS למס ש"ס ט5';ו )מוימ מנסויו מס גג) ot~nlh 6צגך

 )וט קוזס סעור :,גרot~mh 5 5נו . היום על הלילהנהקדיטנו
 ק1ו0 כותל סיווג סוף וגד אגריפס גלח מ,נ1 וסיס ntDcגי'ג
 fuh . וגו' ע.קר שעות עשרה השמונה שתה.ינה וצריך :06
 סהחה)0 ומטוט ~YDD טין ר!11י "'י, מן סימיס סהה)ה סמוומטופי
 )!ע מג61 י" ג'ו DU , גטי סגריר נטת :סיתם גר' ס)י)סמן

 ס),)ס ממטח מוקמו טז ה':1ג סתח)ת :סו6 מקמר ס'מ'סנרגון
sa16פ ט) ה),)ס פקת סי נטי טה51 גטי יגח 5י פגת 6' י"ס 
 סטיטול וגוס :ע"ח, עריס :מוס :סו6 כקין גני מטגון גטי געלנוס'1ס
 מוס וקרך כיום שוד 16מריס 6,מ11 6", מגוי )ס0 סממןיחוסר
 גרגור טנורר ער סיווג, )ל6:יח תניס )6 טען'ץ מקמר חמו ע)'פ0
 ימיים 5מר סס וג ,קר5 ו'וס 'וס ג) n1DC ו:תיס ~etP11h סגגד'ש
 ווסף ועוד , 'ph) Shnt ט0ו6 מס גפי נעת ממעת טעותגני
 0תיא עי עדיע מטס סוס מלעס מס ספות תטוס טמורו וס11)

 , " ים עמן ומוס )נייר זור סוס מגוס י)ת1ססת . %ין טכו6י'טוג
 ~vwn ומגס סלון מן ח ג,שדח ס:ש,יס 6'י טוגני ר,6ס61פ0

שיגס

..
ען
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 57 בםהכנזרי שנימאמרמפר

 )ג64 "לקרוא "שהוחל בעת , השמש ובין בינה היסים שמות לקריאת התחלהמקום
 על הדטיון על השבת שם להתמיד זז ואיננו , שעות שש בשם הקריאה(תחלת
 והוא שוקעת אדם אותה וראה , המערב מסוף לסבב השמש התחילה אשרהיום
 שעות עשרה שמנה אחר ראשו עומת אל שהניעה עד , השבת תחלת וקראבא"י
 , הקריאה נדרי סוף והיה , השבת תהלת לשם ונקרא , הצין לתחלת ערבוהיתה,

 יהורהקול
 , כעקמו "מד מכעס הס גס e'hS1'o הימים שטחכן
 : מסמוך סיהכ"ר כמו :18ח ומי11 ע) סכה שכר"!5
 לשם לקרוא שהוחל בעת השמש וביןונינה
 מהוה) כעה ר") . שעותשש

 !קרו"
 הככח 'וט

 . המערכ כקת ההמה מקיעה עת והול 53יי)טס
 הו6 מעוה. מס התקע שמס וכין 5"י כין16

 כלההל )חי ""י סס מקוס הקרן טכ1ר מכיןשמרמק
 המחדלת כנ1רס הרדיה כ"סר , סמערכ קוהולין

 השבת שם להתמיר זז ואיננו ומ"ט :)מעקה
 עומת 5) סגניתה ען "מרו עס נקמר ה" .וכו'
 מטני בו )כ5ר מנוע כקו טכינחיס מה וכ) . וא'ר"מ
 , הימים מסקר יותר ססהיו ע) הסגם טס נס6שם
 ro~ כענין !כ"ס 6מד ומסקופסוסי)

 וכל כי וקמר .
 הי1ס ע) מט) דרך הדמיון )קוט הטבח יום6ח
hina330 הממט ההמיה כ1 5סר וכרו סק7ס( 
 . כקמור 1כ,' ט1קעה 5דם onth ורקה המערגכסוף
 וכו', לסבב השמש התחילה אשר ס5מרימה
 מסה כ, עכור עד סע1)חו ,המסיך )ו1ר סוסהחמי) ט)" ה15מריס עס 7כה1 סהסכיס העיון נהמנהיורה
 tn~hSn מב) טבת כו כי ככח1ג מסמר ויהיה ,הימים
 סלח, הדעה 5) טניס מנהיכ )עסות, ")היט כר55סר
lS'b)ככוח סכר6ם 5מר( S1Db)1 מי1ס "עו)חס 

 )ים" 5טסל והיה . 51י)ךהסכיהה
 ס) מסקו ,ה ע)

 טקק )הסיר סרקה גמי ויכסו ט' העקידםנע)
 עד עזיו מכס וסול מימיו טיק)הו כדי מהוםממעין
 הפקק הסיר הלחרוזה וכמכס הסיכה עס טכהערכ
 התמי) סנט נתכנסת ג"מח הנה כי etfn, מיסוינ16
 pb 5כ) וט'. ושסה הווכח סה'6 סמ)5כהעיקל
 )סרט הו6 קרוב כי ממכר, נרטון מוכלם זהפירוט
 הקודמים הימיס 6) כערך )6 סהוכיר 11לההמה
 כערך רק )סככ, החמידך בכן קוים 4rba 6(1מר
 )עם כ' גומר כעגמו הה61 כיוס 1alJD סהח)ת6)
TOi1 כסכ~סס סקרייס  המע"ס נדרי סוף ר")הקריאה. גדרי סוף והיה : הסכוכ ר5סיח מיומםערכ
 ~stbl כעקרך רפיסיי Ob'1po סק( 5פר ול5 ,
 ייפנ  %פיפ ילין נין  סקגוטיס ספקופוסוייפוי
P'wליכנם כנת סי5 ועסירס  ס4ןריט  סס  טסי גיוס 

,aotiP, ונדר ורלס . צהרייי גדרי  סוף יפר יס , 
 ליקורם o~lp)n מנכלל וסוך 11bo פכתר פופרגיפ
 כמו  רגיס O'pDtb פלל  פסס 5תר וכל לס0פוי0
 סמ6ור 3ע) מדכרי )מע)ס זכרנו הכר .סיג6ר
 טיייס ופקוגל פסוקו כי סה3ר, דטח עס (orכממכיס
 פכלס 3טל לס'והו סקרי5ס גדרי סוף ספזרמק01

 במנמר%וצר יספג
 סטה 16 ס15י גטסההי) וסחפ , ):מס י%"ס1ןס)')ס

 פ, %ל ופב , 6לב  ופסס , ל ,קרה 6) ז מוקידתגסה,1עט
 כסטרך פטסס לפור . o)tu 'סוס יל וט וגררך , 1 %לויוגר
 סס כלס פרי :פוס כ'ר נסק( ל"מ וסיר ע ודירס ר )ויאפי
 ;גר ,  ד'מ יגס סוcht 5 , לגפר' 5'י פשי ייון פיוסטל
 ססו6 סייס טור טוס גר' הימר מסוי 6(ס . גמא הו)י61
 נקרץ )6 טזיין ע ג,ק1דה ד'מ סדרים 16הן גי , 3טמ1נקוץ
 )ס0 וס61 , )6'י מסמס "קיטת גטה וס י1ט ססס)יסס
  סוס נסר% % יי , גרופיס גפפנה ייס  גהר סר5ט)גד
 5ל סטפן סיגיפ וסך , ילילס ססלס פרגפ רק  כיניןסספיל 4י סגל טוכסי לכל  וין , 6'י לגוי סלילי פספלס ר9עס

 5סר טטוס סט ויוד , ע לו9ירם ילילס יטפיל ל6 ינעורס
 סלפי וגססגיפ , 6'י לגני ילילסססלס

 דס'"ע ס ,ק1יח  6)
 סגקו וסרוח ,'ן גב' י6ס וגד 16 וס61 6מ'1 טט1ת"נ
 סטיון טוס סג'ט )6 וטד"ן , י )'וחג' ס4)ס וההות 6")גי'
 נגס %141 ז )קורס %ל  cnao סגטס מז 1'ן (t)rvס'מ'ס
 DSDnD 5פר פפ4ז י'ס 5101 , לין לנוי ילילי סיף?יים "ז 5'י ליוי 6'  יופ פלוס טיפ וגייר ,  לין לגני(D'Ch1 יפפסי פלוטון ס14ס the S'nw( ופי , 5'י גניר6פ
 ככעור וס סל נוסף ועוד מלם כקף סגלגל סכ3כ עד נו1מגגי רעיי יום סל !פפ יפסס )יסלל סו, ופסיי . לחי %'ליל
 טל6 מיי , ג"מספופ סטמט מסקן גדי 6101 , ז נ לקטה

נססי
oc הלן יני רלוני יפ~רפ, כוי פסס ר5פ1ן  יוס 

 וגו . סטמט 16 שור חוועת סתה)ח מטת ntuc מ"ג טד!ין
 מבג עיי סימיס סוטרים 1,51 , תמיד סירס טן מחגוג)סקול
 פן בגמרי סיום סס גהת וין )המגי מחכ1וניס וגס ,6'י

e)tu~, סר יטפו סיוס קלוסו סטגלס זון ט) קריע וקנו 
 השבת שם ~lfonn זז ואיגגו : ,ין מ3,, סמוסיסחקע
 ממגש מן וסהמ') , סטנין סנ,ס )סרמיג מחחי) ט31 .וגו'
 6מר כרוטבן 5גיוו 16חו מנס 5טר סר6יון סיוס סיסססו6
 ש לוופל פטונן סיס וכך , סיע פפלן גרגפ 'פ פגאגורס
 מדגמון כסי בלופר . היום על הדמיון על : עולסיפי
 סיס גן , 5'י "הר ,,ן )גמ מ) ס61 6ין סיוס גנינוסלמס
  יגליע olh גו  טשט  שריטון סייס טסות  ריטונם פססשגה
 04 סימיס מס3ו,וח ה)'ס ימיו טגן נותן וסגין , סיגהטסו6
 . ראשו hD1y אל. שהגיעה ער : עו)ס יפי ;) וס6מל
 יפ י4%ז ופףפ מטס, נגר 6י לכוי יספג  שיישסי

 סעפ %וסו פד  חמן. להחח%ת ערב והיהת :ספגם

פחי
 הקריאת. גדה סוף )חתיה : OO'iD החגוג)מימים סרי סממי)ו 61י)ן 11 ושרגע , ),ין טלג  שס כיסס !%
 הגש 6' גיוס 6'י גס ר6ט סני מטפס טסגיט מיגענקומר
 , מא מו61י 1 סיס פסס ונטי , נין מגני ססגח '1661

 , ספ,רהו סיטונ קוס ~oe !ין מגני סטגס סססק מלמרופטחס
 סוף וגן , סטותן נוי מכ) ססגס טס סדק ס6( 6ומייס116
 ווקף עזיע ג6ק ו6ע 6מר טפוס י'מ סעו , .ויום 'וסגג)

ע"פ

ומלס
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ר3וזרי שנימאשףספר68
 סתתי*ם שממנו למקום מזרח כשהוא נקיא ]הוא[ )אטנם( אחריו שיש שמהמפני
 לא"י והוא מערבו, אחרית מזרחו תחלת תהיה משתתף ססקום להמלם ואין ,הימים

תחלת
 נחסדאוצר

u'bבעשי : פקין( טיסת)ק עי כקין גג) סיס סייס ייונת 
 סוף סו6 סכרין טומר מס גלפי . וגו' אחיין שיששטה
 וסיף גווך ו!")ת ג!ס טסקוט'6 !יום 'וט )ג) הקרי6סגזר
 י'6 טססהמ)ס מלחי ה)6 ),ין, סקרי6ס ;וף ;תהלמס
 סשיס ט) ייהוד 1נ!!ריס מסרב ),ן פסיס "11 ומכסממי
 סרי וקיל מרין גס 5'כ , 1ין לגוי nlDC )י"ח :מגיעפז

 וס!6 פ נוקודת סדרים קוהן גי מקמר ען , alfoיח6הר
 מפקך ('שר (ס61 ד'מ מע%ח )' גסו 6" ג)פ' מלןיהוק
 סגת () סטרג !סם סטות, :הי דפיינו , נ'ג מטרוח גר'שמס
 וגן . 6'י 6מר (ס!ח נתריס וריי,! מ16הר יחר גט!תטחי
 כ"ג סגד) סלי 6'י גרפי הלן מן וחוק מעקת ע:ויססיויס
 וגדי . סקרי5ס גדיי סוף שין )טוס !ס 1"י 111 ומקין ,טעום
 גרפי !5,)ן שין סמן וקמר גול מדרגו ס!6ח סקוטי6)ן,וח
 סמררך כ) 5ג) ,ין, "עד סיס גיזר ה1)ג,ן 1:5 5ין6'י
 , המיס סחמ)ח (משו 6'י נפויח שתו וות;ין 16!ס"ס
 ספונן מסקן גזי טיס טקס יוגע ה!ס המרסק טעןמשי
 סימיס חיגנן נסס 1;ות1ין עסו מו((יס 115 6ין טעותגטט
 סק'טח גינע ז'מ ט61מי גנון , neuln ונקר'מס ס8"ימו
 )גס סטמט טקעס סנגר סונפ סו6 ג6" טגח גטינמסמס
 וולטר , שדם (טוח 1ס' ד' 16 ג' 16 ג' גגו' כמרוק15הו
 נסס :קעס גנל ח,וח 6מר ג' 15 6' טטס גטנת ו'ש'וס
 ההיה משילטף ססקום להמלט ואט : ;;ת ),)ס"מ;
 סדנריס 'סיו ננ6 וכדי . מערבו אחרית מזרחותהלת
 ומטס מפרג כגרפס ה!6 ,ין סעד ";5מר געיויורחוקים
 מרחק תסס 6" ;)פי מעט ממס ימ!ק 51"י ,יןנקנס 6מי יהד הטוג;יס 15ט,ס סני ויכיר מורת גגמ,ות נמתגוקימן
 טגק,ס )!ס ;י , ממסרג מ!ימ גרה1ק סקציס מטגוןגגמיוח
 זץ:ניס 6'י !גסתני , "עות י'מ מ6'י מלמהר ההכנוןסגין
 . ג(גת סטי יוס ).) )מנות מי"ג נין סגק,ס ,ס :גח תיגסמ)ח
o)dnממזו נמוק %,)ו !כ vun 6ט 6'י %מ מקדים הו" 
 מקוס )סס סו6 סגת גפרג סטמט טקיעח גרנט דסיי,וטטות
 Dn1W ט;) מס סחורם גין סיגף 'ת;ן סין . טפתיי)
 גזין 6מר עמן נטוס )סייח 61'6 טע'ג 6מר ע'! . )ו*חק
m~ne6מד מקוס ס,קגט )6% סימיס כמות קרי5ח נהטגין 
 61י1ך ומחס סמפרג כמסיח ג5ן ספד עפיו טוסטרמיומד
 מהכרן מכמר ג' , מ5י קרוגיס טסם 6ט'ן , סמ,יממתמי)
 6ם סניור, סגיג ככרן סומי קפי מסח;יס וסימיסגדורייח
 כמנחוס וגח:מוס סימיס גמדת ומשע מק כטוסורקס

 . ow גדרך )6 06 פויס גרוס r'g כתקן 1טי 6יומופז!ת
 olthn o~pn לק פ6" סימיס מנגין וחמי) )6 "ס 6ףגי

 eh סימיס נממן ורשוע עימ )6% )6 וט ג) עם5מר,
 וכתרית יסים טטס סקרן ממשמות מקוס גוס ע) ונגיס)6

 סג) וקמו 5,ש1 ~ס וכסי , mino חו"ח 61י)ן ומטססמפרנ
 סחמ4 פד מסי וכן 6, עד ס,ע כמהחשת סוסשהגט
 סוס סמ:והף ספקום סו6 גג)), עד 1)6 ססויויס וגיזי%ט
 טג6!חו ,וטיס מקיץ :יתיג נמיר מ!רח גגמי,ת )6שקינו
 )5, קוזס סס סימיס סתח)ח ימיו ס6'ג )ימיט אחה"סייוגע

 יוהדהקול
 שהי כטד והנה הנכיס ממקמל צ מעלה ע)וסורס
 היגל ויפס סוכ 61"כ , ונף הקזיס מדרך נ6יסרך)
 למקום מזרח כשהוא נקרא : 6)'החמיה סמי כמו הקריונה נדרי סוף המורח o~p סיהיסהוה

 והחה)ס הימיס הממנח . לימים מתהיליםשמטת
 ה61 הימיס התהות כי , כמסמש0ס נמ)קיסמתיס
 לגסי עס מסממיס חהס מסני )מע"ס %מיהנין

 )שים והתמנה . מהנין סהו6 היוס כהחה)חההורס
 ומכ)) טקדס, כמה קמלו כהורקת הקריינה olpnהו6
 כי OI mbun(l(O . )'מיס חמ)ה הנין טעמוזה

 כנהיות הימיס קריקט נדרי יתמו המורםכקנס
 ומיתרון , הקרן סככד!ר הכו))יס 6otpionרכעח
 "מריו סיט מה כי . ט,גר;ו כמו , ההוך הקנסמעט

 המורם )קנה טרו 6"י )3ין גי;ו היתפייסמהמקומות
 ממי) ממנה 6סר )6"י נערך יקר" סמו וע)'מסכ

 נגמעה יחוו !)4 יוסיש )4 ור1סרטיס , למיסר.קלי4ס
 מ . וכו' משתתף טמקום להסלח ואין :הכווכח
 1ה)6ס ממת הימיס יעכרון כ) סמורם קא ססנט)
 )רסיס רנה , כמזוכר סקלי6ר, נילי כ) qtDi הו6מסל

 מדל יחן וכקכישחו , כקו )יטול ידוע ססקריינת
 6ך ~t1Db ק- ו"חר . כסמוך טיחכ6ר כמו קוהנ016
 % )כ4 גפניו דרך יפנה , וא' לומג רמס)קרי"ה
 כמ"ק יוטל "סל המרט מן ויום )יקה גליךנקור
 יקמרו כן להרי ונס הג,כרמ. מהמנוקההטקטי
 5טר 6ח יכין וכו', הקערים בו ;מ)קיס 5טרוסרומכ
 כח"ק הו6 נס הנב)) ח"ח קודם ע"ד )סורךיכל
 רומי ע) העודה )פי ומס . הדוו מההדוקההט)יסי
 סמ)י6 כין טקס )הע') הן )כולך יכריו כ) סקדסכמו
 סמ6מריס טוי נין הסכמה )הע)וח ר") , מעכסמן
 כשוכר טעות י" ע) שכנס הקבוע i:)DSההם

ק )אכריח כי)מע)ה,  עז ססרמ סרמ!ס כמה סין 
 הקימו ועד עטורו עד יחיר6 ערח6 עוד q'DI'tהנה

 D~'O היות ע) ההור5ס )הטניס 6ך . )כןמנימוח
'"bD6טר om קויט )מקרויי חמ)ה סיומה ימסך , 
 )6 כי , כקרי5ס עיקר טשח הי"מ )הניה הודרכנו)6

 יפפר )מען )וה עמו )סיכ;יס מססקח סרסל6י0י
 fbn סכת טס יפסק פרס טשת ף ככדי כיכקווינו
 סיס ס6ס , חב) כני כ) ימדו onv טוכחיס היוככר
 כפיס כהכנת עגמו טססרימ (bsn מנמהו סוףוס
 ינדף )6 ועכ"פ הורי) 4מך, כר,) ממע )כסוחרכים
 15 סשה טס )היוחס כ1ע ומס , כמזוכר שרסיסזה

ישו
 סיר נכס טימטג נמוי מערג גגהיא 6יע וגס . ~esw ג) ע) ממוין מחמי) ומטס סמ!רמ קוס ס6" ()וו סמורתיסותר
 סמערגי ס"ק פ) )טס טמקדיס סטמס צימח גלשות מ!רמ קנס טריו '6מר סמק !ס קנוח וגט,י . סלן מן מבוחרששים
6. oat 6!גגמי,ס מסיג פניו י6מר ס!ס סקס ל') , גע,מו ס 

~nfilo 
 pbSn סד . נסס סמ!רה' סמק מן נסס "מח6הרס

 %ץ וחג)יחס 6" פו olnlo סחה)מ blrnJS העורס מא' ט6ר ותיקון ורעת פנוי ספשס ,ס וטמפ ג% מונד) סיר 6ןשוס
סש6
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 69 להכורי שניטאמרספר

 שיחל יתכן לש כי , כן נם הפבע בדין שבל לבד התורה בדין זה ואין . הישובש"א
 יהודהקול

 עוינו סהט3ח (or )מ די והב , מכן טמוח 16י5ר
 ט) סניהס3ק

 כ) ומן רכזי יכנס קרס "רמח חוכני,
 טניחהס ותס6 סיסוכ מן וטרח כרת כ) ע)טסו6
 כ) 6תנס כי . המנען כהול הותן ככןי עמהסוה
 הממעיע ולמד החרכה "הד יקרץ ומן כטס ומןמ"ק

 נל6ס כעין עין כי וענן . תהינק נוף כ)כמצטט
 6חר כי מגיע'ס, הדנריס )הין סטורו המטך)סי
 הן מן מה)וקח1 הגי תחח )הכעיס ההכרתכוגח

 דילו מר6ט נטטו 6ח נוי הrr 61 ו") ,סדכריס
 . )תוטיס כטקס ;o~elbt כ,ס ):1 קותו שכו ,6מח
 ממקום D)noS וקין כקמרו יכריו מטמעותונענין
 ")י ?1r1 וקת ידעתי 1כו"ך ,"הך סן , וכו'מטחחף

מען::יין:ש(ענפ
 מס הו6 63טל )קוקו סמעח כי . וטמע T)rhהע

 mnb סיט סמה מטנ' סקרי"ס נדרי סוף הניןגתה)ח
 6) סקרי6ס חול כהניע כי סקוס כמה "1)11מיו"ר וע"פ , כפתור וכו' תורם כסהוbtp; 6 הו66תנס
 הח1רס ע"פ מוסך יקלח טנת )הינחו המורסמקוס
 סקרי"ס מ61ס ככר העגור כסוד וויעח יהילהנחינס
 המקוס טס ע, frb עד וסופה 11 ומן , רגנה וכףתווה
 )1 י61 וככן . כנה)חן המק1מוה יקרעו ""י עדססו6
 הליוח )כננו יעסה וצן . כקע 6על טעות סי"ממעמר
 5טר %) וכגולה מזרת )תסוס 3גהיגחו סורר "יםכל
 טפס ))ו )נייר גסלוך קרס וין , הרות סתתשיט
 הג6 וי) , נהעהיו לטי המנה השרה Sibסקרייך גדרי  סוף ופיס יין התנת קזוס מ1רהסקדתס
 וסלי , יקרי הפי החזרת טס כל ת"י כד%תריו
 כלי מכן יותר %ו טלס % דחיס טשח אי"היתסהן
 )קלפת ממכל י)6 כן ע) , הנין מחה)ה המורםקריחת
 "ח נסוח )כעכול ע)י1 וקם , )ו 6רכ 5סר ה,הססטק
 וה1יכ , טג')ו ע) הורקחו o~on ונעגול הניה6סר
 חט)ס )כעכור כי כלתרו ,olnto, 6) )הוליכנוסדרכן
Pb'npוחורותיו מקיז ויסמלו הית'ס 6) ידוע טס 
 סטק 3)י 6ע נריכיס וס 6הר (fir כונו )יט1ניסנורו
 16 "רי"חס )החה"מ ידוע olpn חמקה )גוטנק3ע
 מתגו )טיוח 1D3DD לקי מי1הן מקוס טסטיהיס
 רק 11 קריצה ר06ית חהיס )6 ויען . לקריסהלמסית
 מהנוח מסקיעתס "1 ההמס מ,ריהח היית מצו69חד
 , סהמיטיח נהערחוו טקדס כמו (Ost מה11ח 16!!ס
 "סל סמקוס Sb כעלך מורח )נו טנקכע כן obלקוי
 % Dtb('o מז' "חד כ) ע) הקריצה ה611וחממם

 יכהן שיו ו13לוף כ"ס ע) תסס ntrD~aסגצריס,
 יסיח הקו והמורה , or ווכח )6 מהם 6מד כ)ענין
 נמוג; S~PD )ו נסמוך חיו סקדס ומה , גמורמולם
 הקלי6ס otpn "הר הנמסכים כתק1מוח כן טליןמס
 מהם "מד כ) כי , סוס י.מירמ עד סכזור ושיטח%

מורם

הימים
 נחמדאוצר

סס"
 % . לבד ההורה ברע זה ושן : מצוהל טסיה "מ

 מנס ו5ח סגול su ספית ט'נ סחוו0 טנדין נגנז)6
 , 6מי ג,וטtc 6(ot סני גמ"ייג ריטון מ"כ) וסיט,ל5יח
 ט' מקוח ס0)תנס )6 וט 1)1)6 וט ס). דובק לסטיוןמעמר

 נגויס, וטו1ג 51,כ אנס מסמק1מ1ח חי 5) ומגוסנמ,טדיס
 סחו;ויים גוס ותרטטו שני מפ),6 ענין ססו6וג6מח

 !)6 למד )5 :גצו סומק לני ומהגר , וס5מרוניססר5סו,יס
 וסו6 , חומו )ש סט)י5ס שחס זים 6ן געגודס עיועדוש
 גמנש וחגוג), מסמגמיס רגיס סרס כי . אומר מסהפי

 )ם! סוייחס תגמור 61ין גסס ,זון 5ין סימיססחוטת
 phe ;ווו ד ג ב ש '~phl נדרס "סו6 וגבו , סקרןמשרייס

 יש ויטיס ס,ו1ס ס6ק ממימות ג6מח 5מת נקווץונרפוס
 טעם ו"י1ו יום ג'ינס טס סי1סגיס ס) ונסקו) , א)קשח
 "גת יוס ז'מ חענס ולחס , עומזיססס

 . סייס גח11ת קוד"
 טס!6 טריו נקמרים א ,יזח טגוי סוס כנרגע ,ס15)ט1ג
 6100 ב נקדח חיסגי עציו יעפ מס ק,דט סגת יוסמצוח
 לגש 16 ט)ס0 ח6מר . מזלג )1ר oon מטפוח 1'נתיחק
 סוגפ ו% ש11 ומס "מי סוג . ג'וקר גטגח סטמסאשמת
 סם מ% 40)0 מקוח פסס שמר . ר ושים חוגגיסוט
 4ל חמקים ח6מר . מש ~DAg ע) מסלמס פס ג וקופחויוטגי
 מ"ש לוגע סג) פ6חר , ומוגרה משיכ ע'ג !4: .מגח
 מגפ סב) סדין סתו 6מר , וו5מר נעוור סוג . "טוחגנט

 fiwo סוגי 06 6'ג )סס, סמפט גויימס שוח גססמתלמו
 סושקפ א ושיח שם , ג ,שדת לחוגגי טגפ )י)סה)ס
 ש, שוס אטטני שגח סטי יוס ח,וח ינט 0ו6 ג1קוזח מתופסי כטגח חמ)ח D))G "ומייג גסגימ , ש גניוסטייפ שיש סעדת סט ג ג,שדס סיס וסטמס פע4ס 1' גמנקוזח
 )סי"פ טנ יגע וגמעע ספגת יוס מטח סושוסנ גגיוטוי
 י, )ולז גי 15 ומסו). טהיק !1ס שגח, טסי י!ס%ות
 6"ש וקמי פפקר, גסגת ישון יוס ג ,שיח ותוסגינוים
 ב ,ידח ו)שטגי . גגקר נמנח 6' יוס )0ס משח סט6מי %פי aet , א )עוסגי גטגת 6' יוס נוקו 'סיסומפ'
 )שטמ ג0גח נ' יוס )י) חמ)ח יסייע , fi1DD י'נ 5מו .פח'
 זסשפ , טשק י'מ 6מר פרמי , PD~ ר ורקוח ולגוי . גושוס

מטח

*

ש ג ו
 ס1

- 
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הפזרי שנימאמרספר50
 מקום נקבע אם אלא כלו לישוב בעצמו אחד בשם נקראים השבועייםהימים
 אבל לקצתו, מזרח קצתו יהיה שלא "מתקרב לקריאה ומקום לקריאה, תחלהשיחיד

 קצהו פסערב()נן6
 נהמראוצר

 מתי, (1Mlp 1)גמ . וקודחג )גני ג(גח ג' י1ס )י)מ11ח
 וגז גרקיט ס"מ( מספן (טור וטו (טות י'מ 6הרח6מר
 5מו ,נזו ס"מ( ומסקן "חח מטקס (הו5 תלם , ז רשח
 גדי נ' )') הנוח 5הר ג ,קויה )הו(גי s~tslt1 16 שטסמעץ
 טימ1קס ' עד )פ ומה )ה מז וגן , ג:עס מעויו 5הימקק
 כומן 1"טג1ן , מט"ח פ'ט ד ומ,ק1דח ג מוק~זח 5ההמטקס
 מעיו 5הד מקק mnD (טוח (( גגי' ד מוק1זח מגמר)(ס
 ג(גת רקבון 'ו0 נקר סנמו1 פגר ר (גוקיךח )ט' ,שטה
 יח5"ר י ,קודח )ננ' הנס , טט1ח גתה ג נקודח מגו'מ15הר
 ()י1(גי 'חנן 51יך , מבטס 5' ש)ק פמ~ח (טוח ;'דשדי
 שדי )ממחין ט,רי;ין מפוי ס(גח יום נקר 'סיס ינקדח
 (5יוס ג וקודח ולגני , ג(גח 6' י1ס נקר טד (טוחליד

 , )גקר1 גונח 5' 'וט מגיע ;גר "חח מע"ס רק מס0למוקיס
 גמ:חס גגניד סגס')'ס יקלו סוס וסיום , ירותו) ימקונס

 . עעמס ע) 1))טוג סח1גוייס )סיף ידם מ61ס ;'נגינחס
 סקרן מקף גג) ירים 1מ51יס 5דס גוי סיו 5י)ווג5מח
 גחני ס61 6(ר טסמורמ מלהר , ט),וו מטחג( סטויןסיס בגי 5הי גסיי גרשת מטפס גה(גון סימיס מכניסוגסס
 ס61 מערגו ;)פי מפס הקן וס"מ( סקרן (מן סטיוןגזור
 aot , כדמיון( קפי יר') ההמחון שרול מ"י )חגגימסיג
 , ב גוקודת וסמטרג ג גוקויח סמויה א ג,קודח)(נכניס
 ו)פ'1 , ג נ,קוךח וסמטרנ ב גוקורח המורה ד ,קויהו)יו(גי
 DtJtcn 'מ"ע )5 סימיס מפנון נחה') (ורקס וקורס מ5'1ו05
 , )נקי ר5(1ן יוס ד'מ מוס (הלמד מסקלן 5הד מקוס5)

 יוס 5,)11 וסע , מ~קךס (ע~ח גשר תונס )ן הסמוךוכנוו
 ;י , סוס )כזר מונים טופס גוי ג) ph וקוטי . )גקרטגח
 וגס . 5' גמימה ;,וגר גטגח ד' מיום ר"טון י1ס (מ~נ,סי(
 ממנם פנוי הרק '( 5ן מיו(גח Dn(st שרן נ) 5,ן6ומ
 עלס .סוד גט) ח"ג ;גי ו;6(ר , olh גני חיג (סספין
 ;וקו כחמחון סידור מפי (ג) 15 וטחו )!י 11 מק1(י6)סמפט
 יצוג (ס (5'ן מלמר טחו, סיס דגי 6מריוח hc'1 ג5מרוים
 טפין מ1ד ;' , וט )ג) ,ורך וקין . סוס סמני ג;) 6דסגני

 (סו6 כמו גצו( סמנו5ר ניגר (nmh קוקית (01 5יןססגע
 סחמהון סמוק גס ;' נסיות 6מ,ס 151 , סחין גדוייוחעו.ן
 וט סמ~;יס רגיס 6,י0 ומ161 גיס וגס יסוג תיגס גואט
 בסייס (גמי מנגר מעסג סקרן סק( ;) (;מטע טדקוס

 , ושש גטעס cncc מסקך (טיי גרי יסוף פ,1.ותמטפוח
 סקוס יסים גר%יח ימי נסדר מווים ";~)ס נקמר 05ופלופ

 גבתו ס(,' סקנס מן משו מקהו 15 מקדש סיווג מן"חי
 ג'ויסס סמרמק ~oto)~ , n'uh Ph ג' (טוח ודחיססבר'ס
 סוס )ספק מגט )6 טסמהגר ,ר6ס 1גגר , והצ'ט סעיוק

 סטטים 6) יספון סדי 061 , (6פ(ל ספני,יס גב)נייימ שים ~'ן י( ~fD , סחורם דע מנד רק וסמו( ססגעפני

 יהודהגאל
 וכסס , המהקהל 61) הקוש 6) כעלך ומערלמולה
 כעדי והנה . ,קנהס מורה טקנחס כמרנו יתק)כרס
 סימיס )קרי6ח מקוס קכיעוח י17מה )" קבועמורם
 16 ס,רימס מ1ד 6ט כי 6,גגס קרי6חס תהזה6טר

 ה61 מהו 6הן כ) ע) 1סמ1רס , כמדוגל וכו'סטקיעה
 6טר ההורה זין 15) והנה  ליטלן. כמווכרהמולח
 ,כערב הקריצה )החה)ח נטוח תקנס 6"י ,סקכעס
 )הכנס חט) זרך הטכח יחמי) ההב הקרן Shיוס
 מקוס כקכיעוה רק וה יחין )6 )ע1)ס , ר5ט1נהטס

 fitlD כ) )""' יונקה קורה סמסס הנין 1הו6 ,המורם
 . ענמס ההיק )5רן טקיעהס מקוס טעי סו) ")טכ6
 סוד נעוין ביה )נוונו הונהר המקוס הו6והש
 סכימת בג) ""י טיהר מה וכ) , למיוערמעכור
 נערכם מערג brol רדוי כונו הנין מהו, עימכדור
 המולמ' ה,ס המקוס 6ך , ממנו )תח"הרומו"מ
 כ)) מערל טס עריו 'p7S )6 6"י עי ~הבסוממס
 6)יו וכס,טרף וכערכו מהמנע "טל מקוס)היותו
 סטני העכר ומקוס הקלאס, )הההגה המקוסהוקבע
 עניו יקמל )6 כי . נתור מעלכ הי6 )1 כסמוךממגו
 סמורת קכיעוח כטוח ;גר ~fh , )מורח מ,רמהיותו
 6סר המקוס כב, וה ע) והקט : כקטנוהו 5טרגחול
 כי , היפיס )קרי6ח orn הקכיעוח טס 6ח )ויוכירו
 ;' כיוריו ובהר . )כ"ס טוס "הד ומשט 6התחורה
 שתי )וקונס בו כיון )5 1;ר מטהמף מקוסג6מר1
 כמספע יהד גס ו)מערכ ,מורח טחסחחףמחה)קח

 , )קוזס 61מריח )מהקמר ר6טימ טסיך וקויםכ)
 הכלחי המורם קוס וקוית כנוון 11 גק71ה טהה6ען

 מיוקדקה הצונן וט ען גהיוהו תיחס ט5ס ,מחה)קח
 "ך . מערב  ו"מריח מזרה החכה יהיס לזמר )והים

 )הורות מערכו כהריח מורהו חה)ח חהיסכקמלו
 )יחס ר16י רוהב כע) תקום ע) היתה כהינחו כינחן
 גע) מטחחף מקוס כגה,גת וכנס . ומערב מורס13

 ntDinbo מנקודה הסיס , המ,רח )קנה סכינו מהרומכ
 וחחלית , תורם )נך תמנו הנמסך סה)ק חמ)חמתגו
 כ! הו6 נס 1(qDI , מעלכ )נד ממנו הנמטךהמצק
 ומקום כסמוך )קמרו וטוס מחי"ס oroהמקמל
 מזרח tnsp, יהיה שלא שתקרבלקריאה
 ננכס מעוצר סוס הדסון ומכם , הו' אבללקצתו

ט6ין
 , סמוע "חמ)" תקום ומ6יוס סימיס כמטגון ירע 6נס , וגמוטייס גטגמוח ס' מטמלח (ומליס ;1)ס מסגיג ~ph וג) גרורספס
 , ממעלג סיף טס קג1ט ומקוס סמורך ח"ח 5101 , מחמ')'ס מס0 קגוט ומקוס גא ותנפט מק סתויס קוו וסוס ל (וקמיע"ג
 ירס' קפי ש6 דגר ;) חירם (גדין גימר . בן גם p~mn ברין אבל לבר ההורה ברין וה יאין : "ין ח"ח פד מ"יסיירו
 זוקף וססיוס , 6'י מן דיקק וכמיס סקג'עוח henc ח1רס () גפומרוכ יט ידוע סוד וגוזמי , סמקו מ115 %ר וממ(גוסיו'
 טתנ11 תקוס ומגהר גפר ס(;) )מיינם ממדיום סימיס רתוח גחישן סומוסי גמור ר') , סעגט גדע קפינו 6)6 .גנין

 6הד מענר מ"מ (ס ו,ימ וגס1טרפו ונטינו ט5),ו גדי סמקומוח (,' גין מימק 6יוס ויסים , מס"מיס סטם ופקוספחוו)'ס
 : 6)ץ משיגייס ימיו סטותן משמות וכ) סמורם מקז 5'י יגון . לקריאה החלה שיהיה מקום : סלי גטגי מפרייהס

~lpff,
 15ש קוס דאס 16 6ר1 רוגע נגדי מ6" רמון (הו6 מסרג קוהנו :טמנו סטין גבו וכול , ;,') . טמערב לקריאה

 , סמפוט ס,1 ~גין mtno ר6(יח גע (יתט קריך וגגו) מרוק 6יה ע'; . לנךחו מזרח קצתו יהיה שלא : מויגםויחק
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 61 לאהכוצי שנימאמרספר

 מפני , ידוע שם קריאת ליטים תשלם לא לאו ואם . גמור טערב וקצתו גמור פזרםקצתו
 וטערב לא"י מזרת הצין ותהיה , יחד ומערב מזרה לארץ אמצע מסנוב טקוםשכל

 לתחתית מזרח נוהמערב , למערב ומערב לצין טורח הארץ ותחתית , הארץלתחתית
 , לימים ידועים שמות ולא טוף ולא תחלה מערב ואין מזרח ואין . לא"י ומערבהארץ[
 , עכ"פ רוחב השם לקריאת אך , מא"י והתחיל לימים ידועים שמות נתן הנזכרוהמדר
 מזרחים עצמה בירושלים כי , מהארץ ונקודה נקודה כל מקומות לזכור יתכן שלאמפני

 ע"ד משונים אופקיהם ועגולי ביהמ"ק מזרח איננו ר"מ ציון ושטורח , רביםוטערבים

 יהודהקול
l'baו טען ממה)ק כקהי ,מקוס נמית )ו( nsp . 
 סמטתחף ססמק1ס ר") , היטוכ חמקה )5"יוה61
 קריזת )כבהזח מקוה 3ו )קכ1ע סגרהי1הוסוכרנו
 )6"י גערך המרה כקוס היסוט ההזה ה61 ,סימ'ס
 והרי , (1 קרקס )התחקת קכעגוס מהורס עיט5סר
 leih היטע ההכה היתה כחסר כ' כ)טו:ו כרמוסו6
 )סממ)ח )קמעה 6טר הלרן 6) גערך גמורמ,רמ

 כב) חמין יהיה כן , ח1רסגו הסכמת 5,;הקריאן
 סימנך סככמי לסיוט י)המ %6 זכך טי1קכעמקוס
 למקור ומנטרף מתקרג מקוס גת1ר )מורמטס

 )6"י היסוס טמחה)ת הסול המרחק בכייסקכיעוח
 ואין : סגמט;יס כיוריו כי15רו ירהיב טס61כמו

 תהזה 5מר סקי. ולא תחלה טערב ואיןטורח
 ידועים שפות ולא : מעלכ כונן וסוף , מורםכמנד
 המקומ1ח קכיעמ עוין כ) כ' (כלנו נסכגר .לימים
nS~noSמטקה 531 ומטך הימיט קיי5ח onTp 
 הזריחה תהות סממו1 הה61 הקוה קביעה ע"ימורהה
%elpno ס"5וח ס,טרטוה ומש )ק,-י5ה סקכ1ע 

 גס )ורימס Dl)p מקוס ג15 "ין ט5ס . דכרמכקטר
 'ו0 כה)1מ החן וכן . )ע1מחו 'כוט) הטקיעהקכיעוח

 סו6 והרי סמורת 5) ה)טרט1ת )כנס כי )יגס16
 ט'SDI 1 י51ו טיו ען ממנו חו,15תס גי ;)ס 6חממיס
 נתן הנזכר והמרר b~rt . הומויס סדרי כ)י153

 השם לקריאת אך . ט' לימים יטעיםשמות
 חמות ;י )מעלס ס5מר1 כער . ,כו' עכ"פרוחב
 5מנס להריו סיס ומה הקרינה, גורי סוף סו6סטין
 5טר הכיור רבעי מד' ונדר נדר כ;) סט0כקריחת סרוחי (st)v ט כיון ,6 וגו', מו"מ כטס61 וקרלאי6

האמת
 נחמדאוצר

 פ1נ" כמעוג סי4 מקק סו,ס5מג
 1)6 סמורם, גר6טימ

 011 . סמורם ר"(יח ;,פי מויהי סו5 סמערג סלףטוו

 . יחד ומערב מזרח : )ק,ח1 מורם ק1ת1 יסה ט)6סומי
 )% ס5מג'ס סבסדה נעין מ1רה'ת ה'5 ווקו7ה מטיס;)

 מערג ה51 "ה;) ~hh" ססקף ;) טיס ),רף ווו;)מסיג
 הסמוגס מוק1דס התה.) ו05 טיס ססקף סוג עוגטרגס
 הצין ותהיה : מסרג גער;ס סוק71ס (6ת סרי מ"מ ),ד)ס
 טערב וא.ן טורח ואין : מסמון גיור מוגן סג) .וגו'

 מטרג 1)6 מוימ )6 ),,יר 5;טר 6, ר,) . סוף ולאתחלה
 עכ'פ. רוחב השמ לקריאת אך : סוף 1)6 תמ"ס1)6

 קע wun סג;) יהמייג 11ho ;רורי1ה ט)1'ור 5ט'ס;)ומר
 , otnic הההסח 16), יתהוה ;16), )מקוס מטרניסהמק1ס
 )ס ים 6'י ס)6 הימים )קריעה סהי)ס "6'י ,5מר 5ין61'ג
 )מויח"ס מועמס מ"תיס ע,עס וג11PD)i , "5 מעויהעוין

 )דקיק h'h )החמוס DC )קר61 שד' השג ע'( .1)מכרג"ס
 45 ר') . ו;1' מורחים עצמה בירושלים כ' :)התמ"ס 6" ;) סוה;1ס טד סרס ה1רמג והן הנטרת ;הוטטד
 דקיקת וסיף סטו)ס נקמוט סהר יר1ס)'ס מנים סיס05
 ',5 )6 עיין איריס סתירת "מילו")'0 וקמר ייקרןטנור
 מס קורן )ה וט ט,מס יווי)יס גי , סוס דקדוק היגחידי
 סוקרך ,יון הר סו6 . ציון ושמורח : ומערג מ1רמ גס1יט
 הקו"יס קדדי נגיח וסח , טס סיס סמ);יס ומוסג דודטים

 סגור "הו6 הר') 5מר1 טט).1 טחים 6גן טסו5 ס5ר1ןגמקוס
 ),'1ן נס טק;'( h)h , גלמת המשהיית ס1ק,דס hmtסקרן
 כמורם 5י11 ,יון טמ(רמ סך ינחר )מ(רמ מס 15רן יטט1מכ
 . טש1נים אופקיהם 1עג1לי : סתיס גינן "סו6 כמקדטטגג,ח
 ;51מר וט למקמר מ16,1ח "1ס 6ין טין c(rhln ס5ףר')

 קרוב יסמק1ס מקמי ממקד" )גש קורס גלון זורמתטססמט
6'61

 )מעקה כןגריו וסיר מסיס כמו כעיקר ככמיגח כ)) ע"ז לק סקרי5ס נכרי סוף מנין כהחקה כי ט(כרמס
l~nhsמקומות לזכור יתכן שלא מפני : כמעלס (ס סכה קרמה 1גגר וכו' עיקר טעות ה,"ח טחהיינה תריך 
 רט כמו רכו ;י ש"ס, רוחב הטס )קליקת 6'ך חה(ס "הה ,ומר מטוה . וכו' מהארץ תקורה נקורהכל
 ט5"6 ישן, )5 כקמלו היון . )וכרס יתכן ט% עד מסקרן הגק1ןוח כ) )מסטר המחה)טי0 סמקומוחמסוקי
 bst יהבן ," ה5טסרוח עביו יס;יס 06 ס6ף כבטווו עור ו;), . מרונ יסטרו )6 כי 15תס )ונור "ניסכטוס
 , סטכ) 6,) המטניס הכ1))יס sh )העקיף רק היסס סוומ ,כטחי המבמיס מדרך כי הטרטיס כ) ,(גורי16ת

 הכנור מן הר' הנקוזה סהי6 סנין רוח 6ח (rtDQD סע,ח )י"מ הימיס הנכי) 5טר 5ת ק"ס orוקלמרו
 הקץ חמ)ח גין הקג1עי0 המקומ1ח 6) מנימוס נדגריס מטף ח6 . תף עביטה בירושלים כי :גמדוכל
 וס"ס . כנח)תס 'lh~p המ(רמ מס סע) ע)יהס ר,מ"מר ההליס סגכר טיוח עט ר1מכ )הס כ' להורותשלי
 ומזרמי וגו' מורהיס עומס כיריט)יס כ' 5מר כן ע) , )סס 5מת חקם כי הכדור רבעי בג) סקרי6ה)רומכ
 אינש רפט ציון שמזרח י("5 : הממט כוריממ "ורם )ה היתם טמהס r)o(tt1 מהמקומות הסירוט)'ס

ט"יח
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הכוזרי שנימאמךספר62
 ששבת נאמר שלא וא"א , מירושלים דמשק כ"ש החושים, ישינום לא אשר"האמת
 . ברוחב מדה ועכ"פ , מצרים שבת קודם ירושלים ושבת ירושלים שבת קודםדמשק
 יהרוחב האמור()לא

 כחטראוצר .,.,,ן . ..
h'htקיסמייך 1ד5י סגי5ומערי6 עיון מנד טנק , ה )סיגה 
 קוים וניצת סטמס סקרן מן ווק1זס וקודה כ) סט)שג'יפ
 )ג) ממפריס אפן טהו6 ס6ופקי טג1) גי , (להניס)וק1דס
 (חמת הא' וגין הרן טס) סג)ג) הר' גין מננו )פ'6יס
 קו גי כ16!ק ייחוס וקט מפע נמרמק d'eh 61'ג ,סאן
 . האטור ע"ד : סריס גזמכן שערה גמוע סו6ס16!ק
 מגיור סמ1חן ססג1) סיטחנס סגי1ר ומדין כי1רייתתסקרן
 ס15סק סגו) ס61 סגן מדמין (5וו וכמו , מרגנו ט)וסוגר
 'שיגום לא אשר : מגדור ג'כ המחן )ו הסמון הענו)מן

החוש.~
 ורימס וקימח טוס מוגיט,ס 1,6 טלין "5ע'! ר') .
 . גוס o~iu שטן מרגיט סנוט טלין fJcn וה ודוגגמזחק
 ממורמי גפרן )מטיג' ה16סק הייחוס )גר' יי ,ודט ניוג'
 )טס61 מע"ח ע'1 גיויסס סמימק סיביה ,דין טעם גטעוי)ו
 מן PD(t כ) וצפור , כנ)ג)( מפוח ס'ס מן מג'ו 5'ילק
 6)ף י'ג גטס1ר hQID וג) , nttnXh סרסן סטרה ממטסקרן
 , לעין יורגז )6 קרוי נתרחק 51'כ , 6מס ועצרים תשחט)ס
 גטטס מתמר'ף 6' הלק ס,רימס אקרוס בגי' תמלט6חס
 רסשק שכן כל וח(נמ(: )י1ק 6מס ק'פ מלמקליך

 ס,רימס גקדמ1ח )עין סיני פיוס יט 1ד6י ס"ס .טירושלים
 )גיס מאוס כלט נגדי )ירוס)יס מורמייח תימחקסמטג1ס

 o~lpn 6טר טטס ממישח גדי יהו6 , סיקס(גג6וגיפי6'ס
 קודם ירושלים ושבה : )ירו()יס טעס ג"1מטמודחס
 נויה ועכ"פ : נוודע 6'י גמערג סמ,ריס . מצריםלשבת
 , סמטגון החה)ח מ"י גי 5ומריס ט6נ1 (וט י') .ברוחב
 6" ג) )ג)1) סג11נס 6'ן , 5'י ג)) ונ'ט 'רוט)יס )6סלמס פ'י סמ(נון ת"ח ה61 טתיס ph גמקוס "רק נתועלונגר

 טג6'י מקמר )מורם ממסרג אמס )6'י טיט ס15ין33הינח
 סיוהג גגמי,ח 6ך , גיר1()'ס ונקיקו סוס סטווי יקיםבנמו
 סמטחויס מנגז ג15רן מטחווס סג)חי מ"י סמקומוחסג)

 1ד6י סם סדן מן מפ)וח נ' סוס 61לכס המסוס מןגרמגס
 סוס סורימס סמשמוח 16הן )ג) גי , )'מיס o~hס"ח)ס
 טססהמ)0 )ומר יתבן וליגן , סקלן טנור )נקולחפמט

מילוט)'ס

 'יעדיןקול
 אשר ער"ה השונים אופקיהם ועגולי ב"הבזרח
 טעות עם) הו5 הנומק כי . החושים ישינוםלא

 מרכו ע) עוכר 5הד כמקוס )טוכעס כערךמוומה
 )טוכמט נרפה מפיו מ4'ס, )כ' העורס והוזקסע1)ס
DIpn)61ע) הממס וכשת מסט נסחר ומפיו הה 
 הונך ~or (pblh והגה . ע)יהס ננה הי1ס 16לה15טק
 המחג)נ)'ס המקומות הקף כפי Spnot הנכסומטהוה

 'רוס)'ס אופקי והגה . הקרן כ17ר כסכיכוח זה 6מלוה
otp)n)כ)0 וענ1)יהס , מהכרו 6מד כ) וממתגיס 
 : זולגו כמסר )5יי המן סכין המקומות ע)טכסיס
 הוכרמפ 5ס ר") . וט' מירושלים דמשקכ"ש
 מוסני0 הכקהי התקומות הכד) מוז כר1הכ)הוזות
 מנד בו )הוןות ההכרם טיכי6)ו כ"ט דברנו, כקטר)מוט
 וקריאת מגה זה רהוקיס כמקומות המורגטההכד)
 ן הב) 16, כמקופה הי6 מטורסמת נסס הימיםטס
 וא' מירוס)יס )זמטק הסכה כקזימח יהר1ן 'טכי

 מרמק טהרי , הקרן פכור )גי ממערב תרהקסכיחר1ן
 נ"מ תע)וח סגד מגריס ומרחק , רגעיס )' מע)וחס, יר1ס)'ס ומרמק רגעיס, ו' תע)וח סיע ממערכומסק
 6ק 61'ע . כ"כ )ומ עורס יסוד כס' כמכ61ררגעיס
 ירופ)י0 וטכח ירוט)יס טבח  D~lp 7מטק טטכתסטק
?P  כקדימה )6 )עין ניכרת 11 וקיימה . מסייס טכח
 הקדיעס ושלסוס המושם, יסינוה )6 4על )נ,המניון
 , הקלי6ס כלומנ גמולה הו67ה )ידי המכילהכ~ו
 יפיס "ג . ברוהב נודה ועכ"פ )6מר דורוכס)
 כקמלו 6"י תכ)) ןמטק הגימ 6סל ע) מקטךסגך
 6יי מב)) היחס 11ן6 ילוט)יס טכח קורס דתסקסטכח
bSהסרטם כסהר חלס כס )הכנס לגח יכף מיס 
 )שעיס קומר הגמוכ והלי , מ6"י הקליפס oSnnכי
 btO גס ימסק כי ל יע . ימסק 6לס ר6ט כיוץ

 וכ) וו"), סמדט קואופ מהמטח ה' פ' סוף הרמיקס דברי הס וכך . סורי6 מכ)) ימיר מככוט חחטכ)6שי
 06 רו6יס 1%6 מנ"צ,ס ס)1ה'ס פיסיו "6טסר פסוח 16 כמוה 'מיס 4 תהדך 'מסמס )כין סכינושקוס
 וע3ליס ונוב ויכנס וקד וטפרעס 6וס6 כגון סג' נכ13ט הרפיה גטעח יטל6) 3ה טהיו phn המקוס5וחו
bit'uכבנד 6מד י1ס עוסיס נרן , obl אוחו otpno 

 מח") 16 כהן וכיוriPnbt 61 וזמסק נור כנון מסולידי
 , דתטק טמכן)ס ימיר מככוט )ה נמסכים ומקומות נמורה, tffbn מקומות )פניך נחן ר6ס . עב") 'מיס, טוייתיס סי 061 6מד יוס 6חז יום 06 ט3ידיהס ootnuh כמנהג ועסיס נסן וכיונך ומב"כ ועמון מפריסרצון

 תדוקדקי0 שיעמיס דבריו ונתן חכן כורת 5טר קרוס קמרי יכמנו nbrst . תגריס טמכ))ס יח") טהסימגלמוח
 מ% והמני , נמורס ת6" מהס האמד טהוכיר, nlnlfino ט)סח %6 כ' וכמטורס כמסק) כמרס!מנומנמים
 נס כ"כ סימן ט'63 וכמו י"ר סימן טקדס כמו 6"י מעין מעלה למגריס טטמו hSh , מה") והטהיטי ,(וריק
 ככסס היתם 1)6 הוקי) , וס )ענין מא"י זמטק גמטונ פעם תם מטפו) סור )תען 161)0 . מ סףכמניעי
 SnDי6ז

 )קר"
 סקוימיס מדבריו ההכר כוונת פניו ע) כהעכיר )מטכי) )מעלה מיטריס 6רמ , הימיס כסס

 הגקודוח 6ר3עח 6מר הומסכיס otp)n ר1כע למסטר הארן כדור גחינת פני 1 הסקסת הי6 ,1סת50מריט
 )ממלת ערב והיה כסמרו )תעלה זכריו כהור6ח , שסיחו גולדת 6מר נתטך מהס הלק כ) , שכרגושר6סיוח
 וכו', מורם כססתן נקרס 610 טמאיו טיס סמה ממני הקרי6ס נדרי סוף והיה הטבת חמלת טס b)pMפין
 fbn יסחי* סייפים וס 3הננע כן ע) . וט' הקוטרים כו (JtpSn 6טר הר1מכ sib כסמוך ענד מערסוכנע

 מרכש לזל וטבילה b(ot למכיר סגיכרס ר.כמיגס לפי ה51 חסל לחק ר.5רן, עכור )ידם  לרכיפייפויה
 מטופס 1ס בכלל סי5 בב, ככל כי נרע דרכנו ולסי . חרסית כתפר  נגלו רתטע וסרי , וייל סירן ייזרהסמל
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 8ש לבהטורי שנימאמרמ2ר

 י"א הוא בעצמו ]א'[ יום בקריאת הנבולים( )ג"6 "הקמרים בו נחלקים אשרוהרוחב
 "קופר אנשי יצאו וכבר , שבת הזה הקוטר אנשי קוראים יותר, ולא פחות לאושעות
 שתשלמנה עד נבול( )ג"6 "קוטר אחר נבול( )נ"6 "קוטר השבת מן אחד גבול()ג"6
 לעמת השטש שתהיה עד השכת, קריאת בו שהתחילה העת מן שעות עשרהשמנה
 היום שיקרא אדם ישאר זלא ההוא טהיום הקריאה ותסתלק , ישראל ארץראש

 יהורהקול
o)aaכמג61ר מערב )!ד הלרן מסכור מע,וח עמר 
 fb מע)ח )יכ) היות עי נוסף , הזוכר כ,ומטס
 3ככ) היר כנ קיש( %ף ככהוכוח יהורס רבגרגר
 הויך )5 גנן )קטינן 36יי מס וקמר כ5"' דרכקינו
 ס6טוד מסד כע) 0ר5ה 0ט1ג ועז . מטיתחגני
 מקוס עד מגיע 6"י Iuan כן נס 5טסר גי0כ0כ
 ההכר דעת ען זה טלין 6)6 , טינף וגהותסכור
 וכעת נ' סימן מרגיעי כטמרו זה מג,) כנ)ססו,י5
 (osl 1טמרס ~Shprn ר"ה 5טר סמרגכה0נסיעס
 6ח טח כקטל hlot הננהה )מקוס הוןגמהטכ0ו
 Ibprntt 6מל י"ד סימן כוה גס . וגו' סוף מיסנכויו
 ה בו נחלקים אשר והרוהב : 1ט' bD('oווניל)

ההוא
 נחפראוצר

 אס יום בקרינתן גו' והרוחב : 6הי וסג) מ6'י 6מיחס)'ס
SQ1p1. ('מ0חי)ח 0יסיס סחורם גדין כמיוחד ממעמק ר 
 : סקי'6ס סוף טה61 סטין וטד 6'י מן טס61 סימיסקי'"0
 , ס6רן גיור 6!ג0ו:י ל'! . הקטרים בו נחלקיםאשר
 ג6ש סקרן מרגו דרן ססיש מן סט1גר קו שקר0ג6טר
 סאון מרב, דרך יולד 1ק1 , סקרן טג1ר טסיך :ntuinhג,ק1דס
 ר,ט סמטרכ דרך סקויס ר06י pmn יכיס , סיןהאטיח
 יחו: 1)6 טהוח )6 גדקרוק טט1מ י'מ מרמק דסייוו ,מטכוס
 רוס י1ס :) קיי6ח !טוין ח1רס גדין ,ח00 ג1!1 סמרמקונס
 מסחבק כמו 160 סחת י'מ 6הר סד טויו וקיל טסוטיסיס
 סע,)ס גג) )ו לסמנו 'וט כמריו ומסמי) סטטוס מןונמלי

גוו

 osP ונדעחוו 1 וגכו)'ס נכו) וכבפחס , ומקומוח מקוס 1קטריס, קמל (otpn כ0וכ גוסמ5וח טכק)ח היותועס
 1)6 , סנוור רכעי ע) סס ני6רנוהו 6סר )מעבה סוכר הקרינת נדרי מעגין וגדריס, )גדר הבטון בסנוטג"כ
 )הוקף נים") ~bSID 6וחיוח דמיון מגד נסס מגויס וסכע1ח of ע) זה פט)'ס ,סונ01 )היוחס רחוק ,המיה
 סם הורקח עיהר כי , הידור לניע ע3 קומר ו)טרס נרסה:ו )העמיד טיס .הר51ה ענגי מ"מ . )דלחז0י"0
7Pk~51עש לרבעיו יהון סלרור 3ייו0 ויין , פרכ,ס על עוצר וסוף  הקטין קב'  יטנויז  פולן ימל קו ע3 ה 
  פכה יספר  יירימ,יר

  יפטי
 התטר אנשי קוראים : כממישו "ניו הקוס כ) עם קער גטם מסם "הד כ) )הקרץ גן Ob  י,זקר"טימ שיי ויידופ ירלפ  ירמ פל  ויפידפ  לירון  פרתם  וספיי לפטרלן  פפופ

 קרי6חס החח)ח  6!)1 פיער ילפ nht~p יי  טסרמ  3פפ המכר הרקנו הן . וכו' יצאו וכבר שבתהזה
 וסיס ססנס ספלם  פס n(blp,  פלין סתלס פל למפרו  ef ע) הור06ו והיתה , טמס י,גיר1 6טר סמקוסגב)

 קרפ ו6ח , or ,ואת !5 סיונה סיחה סה61 כמקוס סקרי6ה ר"טית SD כי ס5ק  וקין ,  פסרי%י  גרריסי
 וט/ 0החח)ס מקוס קליקת טגט0קס כחלי טעות י"מ החמיד הטרח יוס טטס קמרו מחתך כן קמריימעע
 סאטן )ומח 6י . טמס טיח63ר כמו , וב, מב) טמס וה00)ק קרי06ס הכטיח tSSh מוכוס סטכם קרי6חגי
 דרכים 3' פי ע) נ63רהו כן ע) . מרמסס ו,ס מבמערס מוחס זה , נם) ממר ;עטה כינ0יס השמד0וה
 )ומל כותו הר5ט!ן הדרך סי ע) . )ך קם 1015 וחקרכ הגהר 5טר ו5ח , וסלע 005 קרכ , ק"ן )כ6ןשמס

o'hltpnקטר 16סי ומס , טנ0 הנס סק01ל שסי Oip פסלם פ1%  פיס  גפליר פפי  לפס  כפפפ0פ המערג 
 כ6ו0ס 1)16 ככר 6"י נץער ט5חי ל") וכו', השבת טן אחר קטר אנשי יצאו  וכבר  oSihייופס

 ולוסס סלי פי איוש  מסופר  כ6נס' סכין רק זלל פיל  פייפס סנט  סם  PDb)n לי ,  יפלפ פסרייפספי
 השבת קריאת בו שהתחילה העת מן n~vw י"ח ושתשלמנה אר n~co הייחס  פפפילס ילקזס תוי  כטה , קוטר אחר הו,ך:קוטר ס1ככ ס1ככ וכן . )ו הסמוך סק1סר לשלטי ליכ)ס כטיספילס  %לצוסיס
 , ר.מ,רמ קנה קומר )5ח' ר((כ0 שיסח עת 0הו5 , א"י ראש לעסה השמש שתהיה ,ר ,ג6"

 יינשסכ סלפ ירייפ  סספלס ר, , ההוא מהיום הקריאהותסתלק
  ספסלי

 )כלס כי ,  סק5ריס פכל
 טיט , אחר שם בקריאת פתהיל אבל שבת ההוא היום שיקרא ארם ישאר ולא h~tri .נכנסה
 כנגרע רי1סריס לנטי ע) עויה כי הודע0יך ככר , 5דס יפר ו)5 וכקמרו . היגס כניסח האחוחע3

 החוח וכן . המ,רמ הכקוס הקוטר 6)טי מנח הכניסו כגר 6"י ר6ט )עמה הרמס כהניע כי , ג))ו0סגכמינח
 סכם הקסליסלשי

~p'p  לפפלי. לפיוטר  נקריתי  SD)l מרע  הן ,  טירק  כפי מכר פירו  פס לכתן ים( 
 דודי נ5 )כה . ה1ריחיך כשר מגון )עיקר )1 המ"כ הטיסי ההלק 6ן.  סרלרימ לפלר  ופן  וכלפופשענין
 , מש  סטטי %לפי פלס  לטם  פריין  סיוררים , יין  לך  פפטפי 161רמ ( יפרסי 5סר f)en  לדרך  5ל6%
bw~שט s~Dn קוטר 5;טי 1!16 כככר כעת משיהם סבם  טס  נסקע )5 0עי"ן frb גי , כנריי סטכח מן 
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הכוזרי שניכאטרמפר64
 בידוע מצות קודם נזלד אטרז וע"כ . אחר שם בקריאת מתחיל אבל , שבתההוא
 בירושלי42 שבת יום חצות קודם תלד אמר כאילו , החמה לשקיעת סמוךשנראה

בידוע
 נחמראוצר

 )פרט :ג עמה . וגו' חצות קודם 13לד אמרו ת"כ :מקו
 "הים :מhwl 1nhr  (51 )מעקה כו;ית' זן'ה הגמילזגן'
 6דמחן ט) י:ר5) :גהי1ח ידע בנגר , ינקה )ג) )הקןיגו)
 גר6"מ ת)1' היו הכ) המשדוח 1)קג,ע ofc~n )הי: תורהיין
 י01 הים ה'רמ ;ר5ה הזה גטיג )הים ג'ט '01 05 ,סייח
 היו 1ר5ס ס"ה )5 51ס , מנות מ1,'ן והיו ר"מ ם5מריול

 טהור ד1ק5 גאי ח)1יס מיתה הרסיס 5ן . סה1דסמטגי'1
oynטהרו הרמוקוח 5ר)1ח 5:1ר כגסס 51מנ0 , הראיה 
 י)6 גמקו0 )צגך , מנא גוס )ראיה 5ין 1ט0 גחןיתגיס
 גקניט1ח 5הר סיר )הס היה מ5'י ה:)ו"יס )הניט יגו)יהסיו

 והל , ט'ה רג'.1 מלס sen ג'דס המקוג) גר'סמועיות
 D'U מ;ו(י0 :היו גזמן 1הוס . גנמר6 סוכי הטיג1רס1ז

 :Oth1 ג6ן :5'ן נזמן 5ן , המוקי )רגע ecln'1 היו )6סלקיה

 . גקגיעוהי:ו C'JID 115 61הרי1 סמג"ד רגע )הסגקרין
 סיס הדיין המקן t~hh פונים (היו :6ע'ם המגר דטת,מנס

 ינה ),1 יספיק :)5 המה ר6( בקליטת מק1נ) סוד4גוחי,ו
 גיוס 0ירמ ר5ייח "ן:ר1ח היה סעג'פ )6 06 , ג)גדסמו)ד
 סי5יס טכסיס יחג 1)5 6פ(ר 6י טוס פי ט) 15 ,סמולו

 טסר5'ס מקהי , סמאי חוגכן וחיסד סעדיהגירוס)י0
 6פ(ר טדיין 06 עג,1 , מטקט גידי במולד 5חרשתתמרח
 ומ(0 ירו:),0 טמן היפוג ממק1מ1ח ג5מז טייח 5חסייעו
 (115 ההוא הי01 טס )הס ט1קר6 נעוז המטרנ קקהוטד

 ;ר5ס ;6י)ו הרי הין ועי האזן תהחיח ועד י"ס גוק1געין
 , המוקז גתם ~OJs ר"ט אותו ק1געין 1151 ימוקד 5הרסירם
 מפיצוח nnhs טפו ;;ר5 הוה סיס טס טסריין מקמיוה61
 )הו ")מ 1יר5 י' סלק נ' כגמרא טועמיו מס cr1 .סע1)ס
 קוגטיס 5וו טלין בר') , המד( מן 1)')ה 'וט (;ה'סקרין

 טרח )1 '( טןי,ן הרס טבחו )lDD oh 6(1 גי01יקי
 (עות ;'7 (ה51 וי01 מקילה פחזת )6 סט1)ס ממ)ק'ג6מז
 מה גפי סמג"ד יגס S~D1 ה,רמ 1י6ס :יס,ה 6פ:ר1%
 המוקד מרגע טפח י'מ כחזן 1סו5 , המקוס 16ח1 )ג,יטסו6
 מן :עות ג'ד 6מי סד סרביה l'hc מחי , גירו()'0סם)
 ומ51 עדיין טג'1 , נילו:)י0 ימנני י01 סוס וכגר ,סמו)ד
 Da1 ג'י )הס קי51 המור יו0 ו:0 סקרן ממק1מוח6תז
 קוגעין 6)ס ג) וגס'וח , גטיג המוקז 'ים נסוק 0ילמר,6'ן
 יהגן )6 ס'ס1ג מ)ק' יננ) )6 06 , סמו)ד ג'ושל'0

 ממטך '1נ1ו 1עפ'1 . טהריו )יוס סקגיעס דומין 115ד15חו

 יהורהקול
 רשומם. ט00 כמו )סשטרפ ל6טוגי0 הס 5"'5נס'

 פגת קם  כהקסקח ומחנ)נ) הפך הסדר וכן ,)הכנסה
 מן טעות '"מ סהס)מנה עד קומר 5מר קוער)גמרי
 עת טהו6 הטבח קריצה הטסקח בו סההמי)ההעת
הטכק

~nbtip 
 , הטסקס מקת המסל זה עסי . מאי

 ס) טעמו וכר כי 1נ5מל , ינריו מכמ טמנכן רדוי16
 כנפותו סכ)) כוס רנוני , כעגמו התכר כמקוחזלל
 5) כעלך "זהה כהכמין ראי האח סהטסקהכי

 החמקת טהיחה כמו כי , הקלי5ס התמסהמקוס
 המקוכן מן החיה ~OpDbO החמ)ח כן מטסהקריצה

ההו"
 th'1po 1, נכרי סוף הגין חמקה יהיה וככן . עגמו

 קריצת והיק mnh כקריסה 'תמיטו וסיעך מטסכי
 חמקת והי" , הממה )ה כסחטקע )""' רונסוןיו0

 כי הסתפקה גררי סוף ע"כ ו,סיה . כמדוגלההאסקס
 ההפסקם כ' והורך פמכ6ר מה והוד , 6מ7 ענין") עומס 1הכ) , הכוסח התיגה )"י כקו 0יו0 יעהס0
 ר5פ )עמת הסף מתהיה עד ונמסכת הפכחהפח
 הקרי6ס ומסתדק )6"י ר5ס1ן יוס מפח הו" ס5ו5"י
 ו)" )נמרי סטנהמי01

 הכומיס מכקעריe~h 0 יטבך
hlp'nהירס bloo ססו6 התורם קוה גס כי , סכת 
 כקריצת מתמי) , 1כ) מב) סטכת מן י)"חכ)יתס

 עם תחקסר יפה זה ועי . ר"סון יו0 וה51 "מרסם
 נהטסקת תדוי טענינו הטקטי מהמדק 5)'1הנפטך
nht~pתמוינה עיניך כלסר כהכ;סהה )5 הטכס . 
 )ך ויקס קומר ומגור , דרכיה טחי )סניך גחהיר5ה
tr'bוע"כ : ה5י0 )ו סיגור יסרה דרך הי5 מהן 

 ה)6 סט)'ט' עד . וכו' מצות קודם גולדאמרו
 וממס . סניו מז) Sh המ1ננח המקקה מ"ינריכ5

 מידי ינ";1 ככל רגוח "עמים היגור זה ע)טמנה
 מעטים 37לי;ו ימיו כן ע) , כענינו ה"ליכוממוכת
 כיקור . 1טו' ניד אמר כאילו : נ)כד טרעיוע)

 פגת יוס מטת יד0 המוי כסקרה 5))1 הוהר,ץ"מל
 כיופ המורח כקנה ס)כגס סחר5ס גיןועכיר1ס)'ס

מכח
 סמיך שנראה בידוע מצות קודם גולד : סחנרדברי

 וסוס , גמערג סמוקי מינע ~fi1D :נט 5הי גירו")'0 טוקטת וסטם( סט1)0( גג) (1'0 וסקיצה היות ריס גזמן )גיטעוח סגי ג6" סטרכ טד סיור מן ;ס6ר מויין והיי מצוח ק1דס 5מח טעה ד'מ ג'רו:)יס המוי סיה "ס גי . החמהלשוקעת
 ס(מט מעקת ט'ו שטור המערגייס (תקמר גמי , הה61 סמרהק גפי מ15מל גזמן nuplt הפמט )6'י סמערפיסממרימות
 "1 :הו6 מטרוח י"ס כוי טהרהוקי0 סד טע0 6מר טסה יוחל )רמושס וגן , המוקד מרגע טטפת טמונס 5מר )הסטווהח
 נסס :חר5ס 6פ(ר גטרג "ס וק1ד0 , ג'ד טו)0 ונגע י'1 סכן המוקד מן טפוח ג'ד ענוי 5מר )ס0 טוקע הסם( , ע'1פעם
 . מערג ))ד :61'י מע)וח ר,מ )רמ1קי0 ,ר5ס יהירם גיווס)י0 סט1ח ג' מ11ח קוס המ41 06 1כ'ס , זן 150יי 06סירמ
 נוס חשון 06 טעוח ס' ג"" שקיטה וקו ייו0 מן טגיעיח סעס ח5מר (1Yh , ממח "מר ג5" ר'0 מוצד סיס 05!16)0

~mno
 שזיין טטוח ;'ג ,הר ),ין סה61 היש סוף וסרי , משח י'מ מח6מרח )י0 הנקיעה 6(ר שין 6101 סעפני סיוחר

 1ר6ס 6י,1 :זג ס"מ: :קיטת 5הר טעה נגיי חינף )הס וימס סייח ס5ין וממ"ר , n1Dr ג'ז הו5 (ינגר) חיי" )רקות6'6
Ost))61גטמס מט"ח ט'ו כ,5 הקמיח 1ח11עס מעקת י'ג נגזי רק ה"מ: מן רחוק 5'11 סירמ הרסיס "לטח מקמר , הס 
 : טטס מכיי גסמוח לעריו טוקע היי" כי , 5הח :טה היומית n(cel מ71 יירח )טק,עת ה"מ( :קירח גין "'ן 51'ג ,%ח
 יוס מ,1ח קודת ,1)ד 5מר ג5י)1 1סר' )י1ן נקוצר :ס51 תו') מלמר מפר( . שבת יום הצות קידם נולד אמרכאילו
 יום ותפס , ספ1רח מלס  וליס סילם יסים טרמו סיוה סג15ת1 גידוט 16 ססג1ט משי 5מר י01 ג6.,ס 16 נירומ"ססטנה
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