
 66לגהכוזרי שנימאמרמפר

 התמיד השבת יום ששם והוא , החמה לשקיעת מטוך שבת ביום שנראהבידוע
 לעטת השמש ששגה עד ההתחלה מקום קריאת שנפסקה אחרי שעות עשרהשטנה
 )ג"6 "בתחלת שהוא למי הירח להראות והתחיל , ולילה יום אחר ישראל ארץראש

 שיהית שצריך רבותיט שאסרו מה עם והסכים , בערב בשבת ישראל ארץבמזרח(
 , ראשון יום והתחיל הישוב טן השבת ,2ם נסתלק זכבר , ההדש מן ויום*לח
 אמנם כי , ראשון יום בתקך ושבו השבת יום משם יצאו ישראל ארץ שיושביא.ג"פ

 יהודהקול
 ולפי . סקיעהה ק1ו0 ההמה )סקיעח סמוך )טסטנח
 והו6 כטס הזכנה חרקה ההורם לילן  יללימכיוס
 וכרו (SD(t כ"סר סה1רה סי ע) )גן , המי1מ7המקוס
 ניגס )קבוע f'bר6וי

 סה1"
 rbn מס) דרך רקס

 ע0 , )ס' טנח הקרן 1סכהס , כ6-י כניסחוסהמי)ה
 המולד מן עכרו )" )טס קרי"חו הטסק סכעתסעח
 סעד י"מ עד מס )סר"1ח הזג) ת6 סער ;ס 06כי

 7ג"ד , )זה ה:ריטת ויום )יקה )סס)'ס מכן)6הר
 מיסר" מיכסיסע'

. btrt נכו) 'רמיה כסמוך עגמו 
 המועד קכיע1ח 06 )הום 6'ן כיני16רו

 הסו"
% 

 נס סיטוכ מ)ק' )כ) טוס געשו 5ה7 גשןימיה
 יערכנו ססכח כיוס הפכח ev~n ):ו יספיק רק ,ימד
01pDקרו6 וסכה הדס , מגיע 71הו המקך דגר "סר 
 הקרס כ) , הוכר הסבר ע"פ זה 6מר כוהמקרץ
 שנפסקה אחרי : מסה)ק ר"סון ור6ס1ן ,(כוחקודה
 ,גמרי הסנה טי61ס ההתחלה. מקוםקריאת
 O~Sb סיומם הקריינה ספסקח ראסיה כי , 6"'מקנטי
 השמש ששבה ער : קרס ,מקרויי ממקס טסי6כמו

 6הר גי . ולילה יום אחר ישראל ארץלעפת
 6סר הטעם מסטר , )סם סקס סוכ היה סעףכ"ז
 הבכזה )מלכות )מאח 7ר"ס h"D וירק ר' זכרמיה
 . וי01 )')ס , סריסותה עת עד מסמס עם קכ11המעה
 , )יו0 )')ה מקריס וירט רכי ט) מקמרו היזחועם

 ידיו 6ת סג) מ"מ , ההלט מן ויום 3')ס גריך63מרו
 )6 כ' שהלוס וסיקס, יגס 6חר כקמרו מזרובחגוה
 טתסיס עד דוקק ויגס 3)')ס 616 המקמריחכחר
 כעניפ טמטכ גמ1 מגרמי ח"י )יו0 )י"ס קרימהכוס
 : הסכיעיח שערס מר6; סוגד שטר עו)0 'סודנע)

 בתחלת שהוא לטי הירח להראותודיעהיל
 סוס המסגה . וכף בערב בשבת ישראלארץ
 עור מטנה "ימו פרסומו )שוס נלעיס :ס)6טר
 יצין )6 מי (1 פניקס כי , 7עח מקמרי לנגוחנורך

 סיטוכ כחמ)מ )תקן ראי 6"י, גחה)מ קמרוטחנערח

הכונה
 נחמראריר

 סימום מיל לקרון סו6סון 5וס מהמי) כמפפ גטגורטגס
 הההחלה סקוס קריאת שנפסקה אחרי : כמסוסגווני
 גמשתן רקס תורקח וסטמס ג6'י סטגס י01 גבוה 5מרר')

 פד אדור רגיט ועוד 6'י סנטרך סהההון גזור מ1יי) שמט סיווג סו גטקס סטגח יוס מחמיד טדיין צגהגפו61י
 מגס פוקי ס)י)ס סהה)ס ססו6 6" גי' ר5ס )טומחממגיע
 טעא מ"ג ס;) גע וסוף , כטוח י"מ 1)י)ס י1ס ט) נ1כ5י') . ולילה %al אחר : ~fi1D י"מ ומיינו , ס1ע כחה"מ)י1:גי
 להראות והתחיל : גבין סופו עז טנופי טגח ססה)סמן

 למי :-' סמודט גחמ)ס ורקס לפיוח מתמי) סיס סירם .הירח
 סגיר%ופ, מן מנגון סו5 גן . נערג בשבת במזרחשהווו
 now טה ap והחכים : כפן סס61 סיס,נ גממ)ס!י')

 טן ויחס 4)ס סיסים זיין ס5מרו ;וט ו') . וג!'רבותים
 , מ11פ שד0 ,1)ד ס) כוס למזמי יחיקון ססגמס סו6סחטם
 סמיטפ כלגוס ט6'ן מקמי וי') , מג'יו 5ת מ"ר:1ס5הד
D'hllגפ 6'ן ח וק1ו0 סמואן 6מר כטוס י'ו סגור טד 
 7161 16 דקוחס מהמה )ד15חסנעין

 5)11 שרגחו )פ' ססמ"
 ג'תט)'פ סמוקי כסיס וגלן , ורקס oto~n 51'6 ט)'1חופף
 טפ דק סטרי טד ממוטס סימנס מן קוו !5'ן מבוסק1יס
Plu~,גמו61י 1ר6ס ססו6 סמורם גק1ס מ5,1י0 116 סק 
 מתמול גיר1ס1יס מנח( ססו6 מרגע גי , מסג1:ס )פיטגס
 ,י6פ סו6 וי!0 )')ס ולמל מו"מ גיס טגח )י) ס)סטרג
 נסתלק וכבר : סמןט מן ויום 4)ס ג5ן וין , מ(רמנקבס
 סטרן וטד גירו()יס ה11ה 5מו ,ולי 05 גזומן . השבתשם

 פס סט!פ י'מ וט ע) הוסיף ntuc 05 מפט ספותגירוס)'ס
 ph סייע 6'י סגם ממ511י מח6הר %'1 נגח מו51יס)')
 סגפ ~thitD 1ין גו' קהו טירן סירסר כניי טס~ח ג'רג6ן
 : נע )ג,' %ין יום מסחי) נגר ~Ou י'מ 6חר גי ,סיגף
D"VWיופ בחן ושבו השבת מיום יצאו א.י שיושבי 
 געת סטגס פן נין גני י,16 הכגר במסרי יומר .היאשון
 . מנוה שמר נקד 06 סמו)י גיוס ר'ס ק1געין 5יןסלעים
ehין סריס ר"ל טקונעין מ"ת קודם 1ו)ן בפיתו גן 
 פפ סמ,רמ קוס )ג,י גטרג סיים כירטס מס מממהגיוס
 סטכם תם י)6 כגל סמורם גני ס,ר6וס1 געפ סריגגן
 wun אמנם נ' : יטמון י1ס "גופ !ס61 יגרל) "רן)גוי

השם
 4מל מכונס . וכו' השבת שם נסתלק וכבר : סיסוכ תמזה bS"' וסי )מעקה כקמרו ע,מ1 כקון)6"י,
 כסכת פהרי , היסוג מן הסכת סס pSnDn מועטה סעי שךפש

 סמי
 נקנס )סר6וח טירח סממי) )ערג

 עם בתאי ושבו השבת יום QWD יצאו א"י שיושבי אע"פ : גמדוגר סהפסקס הנית סכוהמוורה
 ו)סש) עזיו )ססינ כוכו וסמך ו% ממסמס oh~n מסק )קר6מ יו61 סו6 מה . נו' אפגם כיראשון
 י.פכת יו0 מס0 6"י שסי כג"ח כי ורקיע נו;) סיככה כתננו 6הר 11וומ TnlD וט הנס כי . "חוררוכנו
 היסס טקסס סשה יוס סוף סמורם n'blo Oip1 חור כהגיע וכ6מנע'ח1 ר5טון 'וס כהוך ככר טסכ1עז

 ימנע נס ;)ס בו ס1כהיס כיתי הי1הס עס מס) דרך ריס ההות העם תטע ממסלתיו ניסר") שסויה71ה
 סהז, תסיר הנס סססק 1"מ קדמו דגר 5ה וכל ש"כ קדס. מקר6 ר6טון כיוס (OO טיהיה זה יתקה6ס
 כטמיכפ סמ1רס "1) סטנם "מנס כי . גק) %ת )ו ימ;כ )6 16תו והמקריכ ויסר עוכ סנה הזכר כי63מרו

 המנתוח 6 ןץ מ"ב[ הכוזרי]ספר
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הכוזרי שנימאמרכפר"8
 ולמי בצין שהיה למי שיאמר . הישוב בכל הפושם השביעי היום( )י6 "השםהכונה
 שאחר אע"פ , הדמיון על השבת יום ואמרו , ר"ה קבעתם יום באיזה במערבונהיה
 אבל , בא"י מקומותם כפי בסועד האהד כשיהיה מהמועד יוצא היה כברטהם

 ח' שבתות ידיעת והנה . בעצמו אחד ביום המועד להם היה השבוע ימיבקריאת

 נהמראוצר
 mns מן ט נ'611 16 נגשי יו0 טס י) . חשבץ'ישם
 (עריע גפי ג)ומר . הישוב בכל הפושט : ושגועימי
 שהיה לסי שיאמר : ספוג מקומוח גג) ע14 ,קר6טפו
 . וט' קכעחם יום באיזה במערב שהיה ולפינצין
 מגני 61הי 6מד )ג) ;(6) 1'מ ג6ס עסיס סנריךגשמי
 ost)~i יסים , ריס שעחס מחי מג,16 ופד (מס ממורםסע%ס
 סו6 וגן ריצו, סטגמ גיוס ימר סוס וחטופת 6מסשם
 PnhloI גרס גורס טירטרו )1ס וגזומם . P'oln על :יתנתח
 יוצא היה כבר מהם שאחר אע"פ : קגט;ו כסנופפיסי

 סימיס גהטגון ססחמ)ס ha ח1רס יין לע . וכו'סהטועד
 41'גן ,פ"י

~*pe 
 ס(גס טומר 6';1 61מד 6הד (ג)

1ulne~מקומו, מני )פ' טלכ וטד מפלג (ס61 טפוח גיד וק 

פג"
 סטגיחס גיוס גטגוע 6מר יום גרס קורין כעולס גוי ג)
 , סמקומוח )ג) פנס ממוס 06ר )6" נקי'6סס טויסזגוגך
 0עוח סט בגי' סכרמ,ק'ט ר'פ נחפר יחלי יחי,טיח יגס 8סר סטג"פס יוס 08ך גל  0ימשג ר.דויס גתותולון

 סטט. יוס ממקוח סטכח 'סמינולמערג
 ססי6 טגיגפ מקמי

 טסג) שמלס ססחורס גן ספ,? ט6'ן , ג6" טגח %שחה)ח
 : סשוג מקומות גג) קרחתו גפ' גפתנו 6מד 'וטמגסו
 11 גטמוטס לתגר דגל, )ג5ל מוש 6מר' סמפוט"1כ:ר

 גיוסן 6מס קוי'6 ע) כספיי ממו'ג nSD'י6'ס'
 'וט מקוח שים ג6" סמ1)ד טגנם טס;'מ מס וס61 ,ייגסו
 ;ר6ס שיח (געזנ חקם ג'וס גו ימס קוגשן .16שטנת
 06 סמוכי גרס ר'מ ס'ס'ס '1!'ר )h)o 6 . סמורהגחה!ח
 ג'ע ג.וס ט5ת;ס , ")טיס גסס טסך)6

 )מ1ד"
 6'ן מש"ס

 סטתן ו6ס , 'מ'0 מג'ע פרוח תדט טיס סכין י'מ9גע'1
 )') טסות לפרג ס(גח 'ים גס41 סירם )ר6"ת ),ו מס*ן

 'יס גסס "ים ט,ר6ס ס'Othl~ 6 זץ ס)6 וכהו,התטיס
 ותגסס מגוער פצן ו,ס , )ר"מ ~(otc 'וס ~ttDSl 161צ'ט
 יסוד מגע) היעריק יסוים ש) נע) נסרג וכליחי .פעוי
 ט) טס;(ס געס( גידי מטי סוס סרסר סובין )מס'קונס
 ו') 6101 וס גט;ין ג(יעחו מסול סמרור גע) וע)ממגו
 6ן SD Di~h גי %מר נמס ;(סגט ,') כ61 גס ימ16רומ) גי 11ע , 1') נסג פיח (ס ועוד פ" ז' גמישי פ)יססשטינ
 ספן 6% סמורם קוס פ) וכי סמויות ושנון מיוסדשו5
 4סד סופיך 051 מגרסו )סעת'1 וגז' , גמזו(ס סיקוסי6"ת
 ג'יוט)'ס 'וס גג) סהתס ס,רמ טפוח "מ גג) גי1)6מר
 גיוון סקר 011 מורח, גק,ס ~fiw נחס התורח תמסטויס

 ממיט רימונד רנפ מ) 06 כי ממר, 61ח סגרחו וסיישית קודם ,וקד ט) גר',ת6 והזר . D'C~ll סזר' 1,01'ימפ1יס0
 גירו")יס וקימן טגמ יוס ממיס סמוא 'סו) ו6ם . מורסגיס וס טגח יוס נסוף גן שיי גר5ייס ~hf 40 סהדטסכנג'ס כי ס61 גיחע , ג'מט)'ס מט) ט'ד לגס 'וס ח,וחק1דס
 ידופ סו156

 (6י
 גסוף (~Pthl יגורס ט"ו ot~nc סלמס

ומועדי
 יהורהקול

 ש Sib מונדל 6חד )ותן 5';נס וסתועדיססטגחוח
 מסו"מהש סעוח נ"ך תקמר (lS'h , 54מד כלוסעורן
 )התמק 5הח 6גוךס כלס 'עסו כסן 5טרגענמן
 כ' , 51'מור קד'תס טוס כלי ו)סט)'מס קדטמקר6'
 עס מעקרו נס) 1סו6 מרכסו מקס מטמת כןוס
 המיתוס טכחוחיסס סחס"נס כענינו ס6טטרוחכסו)
 מימיס ספח נהקה 5ח ולסמור , ערי טדמערב
 5מל כוס טמירחס )'tb1)'V '7 עג"ט נדיך'תימס
 היו% מ"6 דלתם הו5 בנדון ההורס כו;ח ונסיכך .וס

 wlen~השביעי
 וסתך מהנתנן . הישוב בכל

 וחרס נני5ול ויטוה ט' סר6נ"ע כחב 6סר סדרךע)
 סלמס )ו 1יורמ פעם מה יסויגו וסו6)יס . ו4%

hSntהעורס כב) ירמח 6הד כצנע , enShnt חסו , 
 וקץ 'רוט3'ס גין וננס , וטמנה מסמס ורום עתכי
 )ול6 וסמה הקילוס וס נס טמנרתי סמדי;סו6ח
 טור כדגר הס , מע"ח י"ג וכרש סער וסקסטעם
bs~ססכמ עס 06 )חמוס 5ין שח וע) . ע"ג , ספק 
 סוד עטיו נחפ סמ,רמ כקנס הירה בו נרפס6סר
 )סיוהומשטח

~rr) 
 הטבח וגוס , ריס כק17סח ונעטס

 דק בטי %ד כ) חב) 'וסגי כ3 יערכוהו הטבחכיוס
 ושוי גפן הסיס קמי היקמר עז , הטנח כהנשחקזיתחו
 קכעחס יוס נ6יוס סקנה sb כקנס מן כמערבטהיס
 3זח טיכוס )6 , סימיון ע) ססכח יוס ויקמרו ,ר"ה
 כבר טהם שאחר bffr1 'D"VNi . ימדו )סס קגוע6מד
 כפי במועד האחד כשיהיה מהמועד יוצאהיה

 המקותוח ומרמק ימס כפי ר") , פא"יסקומותם
 ממועז מפסק ממס ירמק ממנס רמוקס כפי כי ,מק"י
 ינד נקרי5ת כי נשמח כו;חס 5כ5 כיקרנו,כלסר
 יוס )5 (1DSD 5מד כיוס המועד )הס היהסטטע
 מדמען כפי ככ), טכח יוס רק 46 רמוימוגכ)
 ג)קלש rSn כווסל דבריו ומחס . טוינו )עמתר.מוטס
 mbo~ פרי כןמר6טיח

 סיוליס  'wp מק"י י.כ'5 5סל
 ול t1VID1 % שבתות יריעת והנה כקמרו,)סי,

 ס' המועדי ס' טכהות מ תע כשרו '"מ ס"קסח;ועע טפתי מס וסך , ה' טפלת שהיא בארץתלויה
 החטסעהפ ונעגין . ע"כ , ס' nSnu ח)ויס סס6ת;ס
 דגר ימהו "' סטורנו )מכס מ51חי היטוכ גב)ר,ימיס
 610 . מוטג1חייס ככ) )כ, סי6 טיח . וו") ,עזיו ט6נמי ס,ה הדרוס 6) מ6ל מהימס ומהקב)רשוי
 , תוטכוחיכס גכ) 5וחכ קוכע מוסה וטרש 6ורסיונר
)"Dbססחטפ גטי וס!י)ס כיוס חמ)ח טחסח;ס 

 חסים מ"מ , כסכרם תיוהד שרך ortb כטי מסוערת כר6סוגס כטבח on~o וס ODI תהח)טוח כג!')וחסקורך
 נמן והכני יכ6 פן 16הו שכי יר6 , חרוחס הספקות ט01 זהרי )נטוח ריב ע) )ענ!ת )כ מערג'0763 כי ויען . ער"ן , 0הSDI StsJ 51'(O סיום סחמ)ח כא' ,יוטניו מהגן'4ח 6מד ככ) ותוטס סטכחחה)ח
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 ז6 לזש נמטרשוצר שניכואמר יהודהקול
 סכת חמ)מ כי דגליך כ;י0 05 , ים)) ומנטרות18יר
 החמקת כתי lt~atS תהניי)וח "הד גב) יהיווש8%
 4וסכי0 ריככה 6"כ תהיה , הה61 גנ)', והקיזהכיוס
 חיטים יסוגו ע) העידו )6סר הכטוני הקעכמהת
 הוגי) , חמימס סוס כח כנו(מקלוב

~OSI 
 6ף עם

 רנוטי0, מדטיס ו' מסך פ60 מה0 6מד כ) )יזה)ר.ס
1Daהגלן ,ורה כסטר מ"" כ"ל לכריות הל' טכחכ 
 ההוך גמנןס כזה הסנה חה'ט כי ר6טון סערסוף
 06 ומנס . ע"כ , )יקה ומצ'ו 'וס הג'ו 6חדגיוס
 נמקוס 6)ה'ו 6ח יעכול מכה למונה ~Osl 6רןיסטן

כהו"
 מב) יסכות 6'ך כ' , ומועדיו סכהוחיו כסמ'לח

tnshSn(ככ Info הלרוך er~1 ערג על סמערנ 
 כב) )ס' הי6 ספח ולותר ,וומ והכחש החורה,במסלע

 הקעכ 6,) ה'וטכי0 ע) נס נטמע והקו) ,מוסכוהיכס
  והיטיס הדס עד וקינת ימים ק1ת )הס טי6רטסהו6
  רכרים בע) מי , l'Sb, קרכה0 משם וקטי רוב)סי
 למסיר ייי  "!כיס  יפיס xb 5( לי  לקפת לג"יי

סטי
 לטוני, על  מפגר יפלה  פפסוס לסי שפפרי  וי .
 מהיה מ,ר שיפי . ל"י סי' נר"סוו ררנו שייששפרו
 ptnP ',תר  דרך על כוץ יילולי  סוס הדרך ע)קשין

 )נסוס onpn והתקדהיו 6ה;הו כזהר 6מ גס .וכי
 קומר 6י;;י כי , וקטוע כגטה ונהרוס ו)ה6כין1);הון
 . סכל וקכ) דרוס מסות ומחן כטט6 רק דעהיקכ)ו
 טמחמ ונססי ידעתי )6וק

 גסנר"
 %י כי נוכרת

 סל פס  ספירסס עיקר 46ה ייומס 6סר החורבמקוס
otnttsn6ף  ob ה)ויוח "ינן 

~Db) 
 טהורנו וכמו ,

 6)יה0 שטר המקושח יתר כ) כס ערערו המיהיי6 , יחוכה כמקומות ההורר ע) כייקורו ילסרמכ"ן
 הקרן חרטה וג6טר עמפ; nhDni פמ ממפידם
 לפמיר  nk:m שיי פר פפרי  טגחוחי0 6תגהיץ
 ופייוסס י  יפש %ת ישיר %סר כתקיס נמל ג'קהעילו עייי or פסטר %ל , יוסר bSI יפיס לי משקכור
 olb לב יסדיין . יפניסי ל" ולילס 4ים זס פספרסל
 סובין לטבת ינפט ופר יטירי פטפי יטיב פייוקש
 4פפ חם  ס"ס , נגר פ!פלפ  סם ופולפל כיססיש
 WD~1 שט בפייסו יפפ לויי פכיוסי ויסנוטננלוסו
 מלוכה הורה ט) ימה ידים ורמכ נדו) הי0 11ה ,יסך וינרטהו  ר,מ)כיס  פלך  %בי  פלייי DID  יוצתוכי

r~bnויסוכ ינוס כי )ו תם , ים מני ורמכה מדם 
  יתרשל 1)כ;י pb 6טסי עד החטסע )3!חי)6נ%ר
 06 כמס , מוסרחת כב) 6ור וחורה טוה ;רכסיה
 העגריס יוכוון )6 כי חורה ט) סטנים תסוסכןגן

 ככ) % הי6 טבח הנקמר הפך וט6 , (pb~מצויות הגטי שוהיה 16רמוח )ספור )מזמותס)מטסהוהס
 ככס ע) מהסרג ידינו קצרה )6 הן .מוסטסיכ0

 נמסי מנוט חס . גשום שש0
 שפחז קטי 0ו6יס וטת ש6')

 שנ גע) וסרג . עכ') , למומי ברגע קודמת 61O'ODת
 גהורות סדכויס נימיו ממגר נקפי ס5ס , ש ע) גתהיסוך

 גועש "ג6לפ מס )טי גי , קלמר מ6י ייעוץ )6מע1ד1מס
 )ס0 כנת יום ~mm גק,ס תר"0 סח7(ס ס)ג;0)מעלס
 ספקו פפת  :שת ילד )6חל ג6'י סר6(ון יום מטתססו6

גימ:ליס
 ופג"

o~on סלים ו5ו4 . פין ספולר 5פר ירסיס 
 רש :ו9בפ ,5ס ס1פס בלפי י נ"מ  פולס יסור גמלנסכוון
 ספורן, פל סר5יס בסריס 1יו פ'כ ספויד  גיוסיפגם
 )וזן  פוין 151 ,  יזין ססגס 4ל בסלמס ירסיס סיססוכלילו
 יפו61'  גדין סי,יס 5ם פט6,כ ,  סיגם גיוס  יקגיטסיססיס
 )קנוע וט יפיס;, מסהגס

~glna 
 ק% גס) וכינ . גטגת

 גיגני  סיטג י11סי כלבר 151י . וי יש לבו  :פ ,6יסויט
 פ)1 שמי :זה ק0גין , מפ64 יוחי וגי מ51תי סוססוג
 סמך דהיית , החמס לנקיעת סמון oh1)r מדוע מקוחקוזס
 %1ד 5פר %י4 כריס יפירו: וכפים , יתפס  סקיעחמלסני
 תמון  ):ס :יס  גיוס  יפוש ב19פ ילינס וטריפ יירופ1כ1'

 גד'כ נטמון פוג . ט'ג , :קיעהס זרם מממס)(קיטת
 יסתגל לירג  11DP נביס  :צוי 1') גן נס ;קג ,0ח)קפגר
 יסור יפל ונר ביסנ בכיריו  וכן .  פורפ  ג19ס לסרשוססירס
 . גנגס סיים ספורת י19ס :סרייפ כסי  בספוד ציירתיפולם
 סיקיפס 19רס נגבס ספר5יס סובב פית ו5ס זבניו :לסיויולי
 ריב  במגחין  לזינין סגס ליל ססלפ  סירפ והים כקילופרי
 פפפו!ם , יהר לו  סכן רגר ונס , ברקיי  יוס סמ51גנגס
 לדהר סור: נפסלס  סירפ ר,ייס 5יפרוס פיי5 :פינו%
 , סללן ס) וורמ ס"מ( V'1ua גטוד פפולר 5סר מפופכיר
 %וו גע,ד היגף ,ר6ס cnco %'5 סק'טת 6הו 1YDhכ'

 5הו. (עם ס),( בז' 6תר )6 06 ס15סק ט) מקמכמש
 , הוטים קדו: הס' ירי טרק  גס,1 סרפב'ס וגמ'( ,סק'טמס

 , ()סיס גב') ס.6 טויר6'ס ההוים קיו: מס4 פ'6 גר'(וג'י
 , 61חן י)שס גיוס יקח 16י "):י0 ג)')  ;ר6פ 6'ןט6ס
 ו6ף :מיס, זגג מ6ן סממס :קיעח )ס;י ס):יס יוסולסייח
 סותם ()6 גשר שנו( סקיעח 6הר טכסיס גייס יל0606
 דוגרו חורט דין )פ' יו0 טדיין (סו6 6חד נוכג רקען'ין
 ;ר6ס  06 כפו , פיובר ודפיי 51סר סלטים בליל וייפיטילו פי'1סוי 14ם, ג'  היפסוס, גין ג' , יוס 6מי ג,כגגגמר6
 י,כיליל י1י ל%  סיפ:_ובדיין :קיטת 6הו ג'ע 'יסגפוף
 נרטש כקילו דביי ר,י'ס פיל' בפ'ב  סרפג'י :מזבטליים
 סיום , סתפפ לפיפס ספוו תסגר ביפר יפס . וכי'ייליל ויל ניר ר5וסו דרש פ'ן C'~V  פפיוי ייי5  :לויסגליל
 סני  וישון פ%1סמס,ספוו

 ססמז  י'ע פצל ירברי נפ1,
 סמרור )ע) סקרון ממג ומי . כמהריס גץ n(ow גין)(גח

 ססקדמוח ג) וניו  6מר וי גק,ע טגתנ מטעות (ס )ו נלס,
 מם) )ן ,והן ינ' סוס סיין ל ובגרר , 11') )ו מריימס"

 סמובר סיה6 סד לוחו קוגסין 6נו  6ין ירכס מוסניסו  19בפיו  כשוי ריס גו קוגעין טשו סימ'ס מן ג6חדוימיון
 גיס סי6 סטי 161חס סבי יוס ח"ח שדםגיוו(4ס
 בטוי י,י ייניי :סל ונמר 1כ1',  סגת )י) חהלתסמורם

 כי כמרוס, )שיו כחוכה הי6 וכך דעי0  חמים %פ וידיפ גליי כי ho' מרוך  הזים. יטלסס גקפסויססוכפ
 6טר העמיס ככ) יתן הכחס רק , עולס ועד OnDD ודרך מסט טס 'הי0 )6 תנוס סומרי יטרף)לגני
 וככן , מכוכו ה' ו,קדוט עע )ככה )קרוץ  ים יתכן 6סר מקוס )הס כתומו ירסס ורסק , כמס ה'ינהנס
 . ימסק לי %ין ויריטס יעקב קילס פורכס בי5 כי ,  ולפריס !טמור מקוס נב) טתס העולס הי6 החורט61ח
 נמלם ה0וכ Sib 6!1 תפעי ס' סוף וע הומכ, מ  דרך קפי פל1 מ5 מה PDOO למסיר 5לך זוגררך
 , כסגד ההוט כדור ")6 נוהג יה6 ט)6 וה דכר כדרסו הו") דעת ען כי , מיה 6) ממעה Shlnt)גגי
 כוט ורנה , 1)טהד נפח ג,הי סהרה יורסוח מרן ככbtoo 6 הוגר ככ) היו ס% יהבן כי ו") סו6גחכ
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 יהודחקל שניויאמש נדמעשהנר88
 , סור% יתרטט סש?ר וס,6 דקוסס סולם סי6 סמולךשעזו
 'יס גדף ממצק ים )ישני גהד1טס ורקס ס)גוסנמשח
 סקודס )ו גמזומס , עג') מממס 6!ר הקיטת לטויטגס
 מ(ס )מטקס סם גחנ סוס גלבע ומיי , ק"מר מהמהסקיטח
 מעלות לי'ג סמרמק "יגיע סד סיים )ר*ח סולע העיןספין
 ס6,ר ננגן , :טום ג;'ד ההמס ע) סירס מסלן מרוןחס
 :קיפח קידם )ר15"1 טסיו סולע סיע טגמ עד פניה ס)פ!:ט
 קינות דג :סגת DDD Phn(' גוס וגוו,חו . עג') , מהמס6ור
 ססירמ מפס , סהמס נוף ס;יטס 6הר סנשזט גתה)ססירמ
 סיעור שבכיי מלגז מרברס mnh :וקע 6( )ו ק11גטסות
 שטס חומשי ז' קמו טס61 מטרוח גי'ג סיומי נסג)סנ1טח
 סממס 16ר טזיין סוס סעור נגחין , ס"מ: נ!4 :קיעח6מר
 :)טס מסקן סגכדי גנמב6 סמפורסס גטין , ס6ופק ע)נפר:
 מגק! ג' סלון ונגדי , מי)יקין( גמם )גס'פ יום טדייןורגיע
 ריפפת לגל וסר קמיי ס6יסק מן ס"מ: 6,ר מסף5ומ r,,p מילין ד' מס)ן סגדי עד הממטוח גין ס!6 וט "מרסי)
 ג'ג פורנס שיטור )ירח :יסים גריך ו)ס'ו , :עט !ה"מ:טטס
 , טייין ה,ג6ר סמתס 6וי )ו יפסיד ט)6 עד ר6ייחוגעת
 , כאבס סיס מלטיי fimDS וימס סירמ Olo נגר וט1)!)6
Dnhגתמ)ח: mifi~ סהתס 16י טסקע ערס סר6.ס געח 
 ו,ס , 16 ):מ: קרגח1 מהמח טרמו סירמ טקע כנרלגמרי
 דגרי )ייטג טגדי !"ומר כישלון לענין ח11ר וסנני .פגו6ר
 לסמוך !') תגפיגו קגלו סגך סו6הר ל6 06 )פ 6עכחגי
 : סיון וקרין , סמ!)ד גיוס )שוט גנו)ס גש ריסט)

 3ן סי , כוטו6וח "סיקו )מ)ס ערסה: ס0 סיוםל6
 er המכפיס יחערכו )ג) יח' כנוויו ט% חשןיעלה
 הקסידס חסיה rb כי , ההיק כעת כנמקה וטעס
 בעם 5הד תפיס 6סס כט) יקרס )6 6טר גד"סעמר
 ממס כחוך לטחו גמ)ח )ו )קמח )כI1bo 6שוק
 יקטייו 1!6 והגחן נ71עה ככר כן "מרי 6תנס כי ,6רי
 היחס ט)" היות עס כי ל') ה!6 וכחכ כך,כ)

  שפ  יורע ס)6 כעטר מ"מ ההקוק ),מן רקהקדידה
 יילרכמ יל5 פז'לן ריח פי  על הז!ר גכ)הנהיר
 לרפים ריס לירופ ייתן כי ללפמך בבלוס רקכשנסרי
 שיוכל ולסי (nl'Db  hS1 .nlhlc לhton 5 בדיראטלס
 הלשן )העלוה סוה קיננו Of טכ) לותר  4פנמ5רמ
 כנהרס הטכטיס יהערנו ט)6 עד המגוון 6ןפ))
 סהר בלל  1% היו ט)6 היוח עס כי , ההצק3עת
 סיס  מריין , 5לי 1ולהי יהלם יירסות לקרןשנכיס
 16 6ניה0 מיתח up'  י5ילך וי  פייס סהירטיסהשסר
 ממטס גה)חן הס1כ כרהגו וע) , נגיס כ)66היהס
 הזעי) )6 כי סותר טקד !ט!6 , ההלוק בעח מסה6)

 כיזז 6טר הסס כי כסמרו רמו ),ה , הסכה .כחקנחו
 כי !הכ!וה וקיקך, מפן )מוט )ו "ין הי כ)נ"ט
 ורכן , ההפק )6הר VP המוריס יתוח )י 6סר ה'ו11ע
 י,0 6סר 6ת ממג! יכלר ע6 ע4)וח גחכנו ית')ו

 עריס ערך , דבר hnru דרך כי , 6הכס שטחי הממיס רוהוח כ"רכע כי כ'( מכריה הכחוף כנוירחפקששך חס)יכני 61) . ממנו המכוון התשן פורך)עט!חתלמה
 נדמך יהיס ש"ס עויפ רק , % מכ) טוס ממגה טמרהקה ענ,)ס גחוך כנק!דס הנען'0 כחוך )היזחהסגרן הלגף ט6ר מב) י!חר הממיס קוה )סס ר6וייס 1,6 טלין , 17מיסס 16 הקסכיס קוה SD ענינו 6ין ,עז, הטסיי (Oip גדמך יהיה  6ס סכהיב תשפר  ובן .  וסט,ור ההשלה שלס ע, )הורות O)D~I , שממיס ונסורותנזדרח
 ונופם כנך ע) ויסייף ~היך ס' יקג1ך תט0 הטמיס, קוס הנקרץ התומ)פ הממס סהי6 6רן מסמיםמולקך
 מכירך יטוח 0ני0 כסכר !יק3,ך ורועותיו ע)יקמך

 עמיקת"
ht)'b) הסמק תן )הסחבק הכ' והדרך . רם 

 . מקרש גיטי סיומיח מרתחו יי ען הממס ע0 6מח ר4ק"ס ~D'pl טפש גו 6טר משן סו6 מ , י( ס'י' נתקמר עו)0 יסור 3ען %) וגררו גגsito 41 ככר בו ונטבחה עיבה ובהועד 63וח ה' עטה היוד וס מ60
 וכש , הסכיחס מן 'וסכיו נסערו אכר ה)4 ההנמס 3ו נסכמו olpn bSa כהמ," סנט מטפסו, כסו6ס

 . מנוח ט) )טמירחן הנוטף ממסרון 3וה וכי611 המעקה מן הכיה והערר המעטר מן יטמור ר.סדססהע7ר
 6טל כי ונדע נכי , רגשי ,gpp חמת סנמחפ )פי המיוטה הה14 י.תש0 המינח )ידי 63ח ebוכחס
 נהסקד כקמח  יו0  ליס ר4י כיפ נלוי יר5ס ובתורת ס' ביר  מפיפי,  יבע גן י!טכע %6 סיוםיחתר
 , היביס )התהזטוח OSD tSSb מערש כבטי נחנועתו היומי הנבג) pb כי ונס , סוכרנו נדרו חנקימענינו
 fb , לשון )ט"ח O(O'D1 המערכת סט כמופח השמט גסוטס כי , למורם תמערכ כנ)נלו הטסט חגועחרק
 לגלגל יין ימיי .  בפרישיימ ימסך  שור rb  דרום (nbb ר,יפרכח נסס gn1p וכקטר , קורס )הס ממפסיחה
 יק* כי שפור, 3נ4לס כמפס סיפם פ"י  טיסס נדרפ יו 5סי פסוק יבלילי  בי4 ילל  ריסם  יוםיומי
 לפילת פפפסי לס ויין , מפסיו כ4 שו כלנופק יל כ4 כישי סויכ סונב סייפים ספסבס סי פל  5ילמיחפי
 %6  'וגן י%ר , העיט יכת לר"מ bw סעופן יקיכ שושקמ htO י.מיטור ווץ סיריל bst oD'pn צ'יפסלש
  מגרר שי טל  ולילן  יפמ בריס %  05 ויכן . yht יפיס שלרכס סין מכדור בפליכת פפפ  קשיןש'

 מוין וכגר . tnalo לש יגס לטפירס סניי בקרן D'Dn הקות , זכרי %רישפסי
 נשסיקסי

 תתיחס
~or) 
, 

 fb מבו15 ירפ סמם  לקפדים ,ומשטס
 יורי

bS פירס פיירית ייי בלכד, מפס ג4ל 5ל5 לסטיר יברש 
 רכ0ר סילש רג  פיס.  ורססי מרסיס ריסי 3ס )יקים , עגה גכר6ח כמס כן 06 ,שתיכ

 ההמם n~pe , המה סקעה 6"כ 6)6 קרס( מקריי ה' במועדי חתן 6נ! O~D ע, חטר 3%נה שמןא 06 והנה . y'p , וט' ממה סקעה כן  eb י% ללבנט  פייין  סיין עכלן , מ3ו6ו ייפ  פפפ pwfbDb ר' בטס מפרסי
 כתפס ספ( 5ל סיפרת מס ייל  מפס. יהוגו )6 ה' מ!עדי נס , כתדו3ר ההוי סמקוס מן 3ע)השיובס
שם

~pD) 
i))so המון0  16) כי  לפסייפפ יולל btno opn משחו וכסר . הנוכרח גחעעחס )סויהס 6הח 

 סדרור nlDSi 6(1 016) כמו עיטיה rnb )י'(  vb( פ5פר סייף סיקים  על סהמ)ין עוף כסרט)הרה"ק
 ף הסמט 13 יורה )6 מקוס טסיך וגטן כמו מסך %ן lub דעת ע) שירוטו 6וט), כמווהוסע

 שא4 סטי"ל ~tolb  ההסך ר? , חיסל כפו יחושפ ,  וטככיס 'רם סדרי סס טפן נדרים 1)6 נימוחbsn  הדסיו*
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טאטאקל
 גן כס וס ובג)) . כקמיל 6רק' ומן יסיגנו bSמסמס
 , הכפוני הקטכ 5!) הסו:ניס )ענין מספקתשטוגה
 המרוכס D"D מסודרים סנותס קנמס היוהלעס
 נכו) עונריס )יגס )הס 6ף י1ס )הס מ"מי ,היומית

 יונכ) )6 6סר כקמור ומיפים מזם עי פעותהכ"י
 )מעמן כמגו"ר היותי הנ"נ) מרווח ע"פעניינם
 )ענין הימיף מכי"ח נחטרןה וגבן , הגזורגת!5;ה
 . 'סוערו ro ט3חוח oSsb; "סר וההדסים הט3ועוהשיקף
 סכה כטמירת טס יחמייכו "מנס 6ף כי הג'והדרך
 טעות געו ס) יום ככדי רק 11 מגיהה ע)'הס הטס)6
 nbrn המדה כבזי המה נס מטועריס ימיל ו')"מר
 המכהו ערב עד מערג גי 1וה , ודמי 6מד)כ)

 הוזענו טכנר , 6"' )טונז' 11)ה' נ"י1ר )"שכמכס
 ו6ס , המקומות 'תר כ) בה 'סוערו המוסשיוחס
 עד מערג ההיה )6 הנטולי הקסכ )סוכני ץפכיסס
 ההי" הקרן מן , ומן 1ככ) מקוס 3;! כימיםגב, 6מי ק"ג "מח מדה גי , alnfn כיח כוס 6יןערב

 'נ6
 עיקל וכה נהוו כה "סר המקוח טוח )ר6ם היההכי

 הטכק6 כ))' ע! יקורי יכרי חמו כקטר ויהי .טמירהן
nhrnרום מק1גר הנוחן '7 גונח :מסח ופןטיה 

 טפתי וקפייס ככדט בעכור וכיס , קצהימעכודס
 ורקת גפי "ח 6סיל עתה הן , עכלם ען ע),הסגסי
 ר' המכס דעה ע) ער1חס חנ"ה 5טר "מ1ריהסשח
 חפ"רחי חהיה )6 כי 6פס , O~lD יסוד כע)ינהק

כפחוס"
 ע) סטקחי "סר כ;) )' "1ן מ,"ה' )"מר

 סי1נעו דכרי1 סמ)ח טרסת קמרי וט ע) נעמוד ,תמכר
 ינהק ר' המכס סו bibh יוזע . ;סמנה 3רוריס)טג'ך
 כסטת מנ6 )קרקענו הימים קריקט כמזד ההורן"),ה
 וסת , טויס מסגסג וכר ערות מהטכחו )סיהמכר
 הסיס "ס ושתה . י"1 ט' הסני גמ"מרו ונר"סר
 וכע) המכר ר") , o!bn הלנסים )ד3ר' )3ך6ח

1lhnw, הענין כ,ה כהכוריהס טגה3ו , oh~n סיעהס 
 החה)ח :י6 הקרן מטבור 16 מירום)'ס כיהי6

 קרחתו סוף וגי כסמו הפטע מימי ויום יש %קריקט

הו"
 'וס הו" !סגרהס והמט) . מ,רמ 3ק!ה כ"ס

nJff, הלרז טבור )3ני 15 ירוס)'ס )כני כי יקמרו 
 מטן סעוח 1nhSI '1 , כר"סונה המכח יוס מיכנסהו6
 "מרות טעוח ו' %1מר , מע"כ קלה )גני שנס610
OfD61ט)יסיוח משח 1' ושהר , הים כפטר נכנס ה 
 מורם שקנס ר") ונסס , שרם קוה לגני גרוסהו6
 . ויחס olb כגי מס' ההוט סכת סם קרי6ח )ויכלה
 מסיס וגעקרח 3פ)ה וו סכרחס הי6 6יך ר6סיעחה
 נימס כי וגס , עיקר ו)OD~ 6 טוס )ר.ס וטיןקוטי)
 6וי הס ~ODI כעת הקרן נפכור טבח יוס מנוחרגע

O~iDW(מורם קנה 3נ' 11)חי כיהד היסוט 3מ כ 
 כגי ש) סכרחס )שי ט3ח )י) חמ)ח 16 )הסיהוא
 האמה )ט' הו6 מכן )דגריהס ר.מערכי היס1כמני
 היום מנוח וכקודם טפח יוס ס) שיומס סכרהש)פי
 יטוס )פ שיקהה המורה' ה'סוכ מנ' כנ' אוחסע) ל"י עתה )פ ויזוח כלס. 16 עומייס הסממנו
en~vהס rh כי1מ0 כי ויירו יסיט ואס . עומייס 
 , שפייס הס 11DD סיוט מ%( וניר סכת ייספ)

 69להיהיהסני

 כמס עניתם 6ח יגוייסו הנס , השמח )ט' הו6וכן
 הילם יחמינ n~CD nlDa כשמנס כי וקמרומיסדו
 סיףש נניס 3יר1ס)יס 16 הלרן כפכור כסמו)הקרץ
 סמפש ורמס סק,דס יוזו והם ה61י) , מורםכקנס
 מסורגם מורס Oip3 ויוס יוס ככ) וכן הוהכיוס
 80 ווטו . הו0 המורמ' היטוס מני כמקימוחהחמה

 מפטר 16 מירוט)יס כי כקמרו כמה עלסמכמיהים
 מ4 וכני הוקי) לסמו היוס קרי"ח החמלן הי"הקרן
 עומדים, הס היוס מ11ח 63מר tShn המורמיהיסג
 ימחץ ו5ס . מ,1ח1 כרגע C'~tlD ר.ס ר,סכורוגל
 % כ) 16 עומדיס סס רטוטי יוס ס) גי1מס כי%מל
 )םי )ומר )הס י16ח )ו;ך המורמי היטוש מ4גני

 )ס סחסקע עד )הס יכנס )6 ססגח וכיסכרחס(
 עימס ממיטו הנה . מהם ~olpn כמקוס וס יוסההמה
 קריקט )ו יכנס מורם כק!ה כי לנתרו 3מה כןכמו
 סי6מרו 16 , ויחס כשמו כשוע מימי ויוס יוסכ)

 !8 ה%6 התורמי היטע מני )כני יגרס )6שהסרה
 )פפש ש ,עוד . גזו) והתו) סקל 011 , מכרן)5מר %* ירוס)'ס ורכני הקרן פכור )כני סינוסק1יס
 3מנןס הטוכן %י מיהיר יפן 6יך קומר 3וסע!יסס
 פ ויגמול , סכח יוס כמנוח עתה עגמי תשןסכול
 ו'%י מוימ מני קפ מעפ ממגו הרמוק סכנויהודה
 g'O , עובדים צחה Slnnb 116 ס) ג'ונ'ס 6!6 כ')"

 כ)ס o~b O'TtIDO )כא' יכו) ו)6 טויס כסוס5פפר 6יי כי כ)) ירך ע) ונקמל . זה כמו התו!3ע1)ס
 t'hllp טיסיו כקמי, הממה "ח ורוסס 6מדכיומם
 onspn ויהיו הסכוע מימי טווני יוס כטסמקנחם
 הסגמתפ % bs ממרחו, ש לחמו) יוס 3ססקור6יס
 Danb . כקר עד מסקר היוס המוגש הסכמת )ס'1)5
 ויהץ פ3ח 3)י) עותזיס מורה גנ' סיהיו הו"שסר
 עייק, סרסי טס ט) היומס שמריס מערכ 3נ'6ו

 oP 3טס קור6יס וטו %5 טיליו כן כמו פ6וקטאר
 יפ !ריר3ס . ט% S'SS 51)1 סקו היומס 6)1 ניסיוט3ח
ntDD)(סדר )חח הטחינו 6'ך ס0,6 הלגריס סני ע 
 יפי (Db'9p סגדו) היס שדני סכרחס )סינטן

 כך כ) )הס ונ)16 ,הסכופ
~D1ipt 

 0%ו שחח ידס
 והכ)גע שטכוס 1כ) . כ)ס המגלמי היסיכ חגי)בני
 כנ קרי"ח החמ)ח גי מסכרו נפי (DO קלעהוה
 6מר otpnn מחמי) הו6 הרצוע D'D'יוס

'tnStr 
ospn 

 כמקוס וחס כרה הו1nbtlp 6 נ3ו) 1ססוףמורם
 הסומפ ג) וסי: . S~rQD , מערכ נקנה ווכחי"מר
 נזנריוינמק

'oib" 
 ע5 )ו עמס נמוק כי  וידע שיר

 , 'קם המו"נ יעיה 6טר וב) , ס3רהו קדקי ע)13 ורככי לידו הטניס טקט Jsrnot , מרעשי nrtnblהמכר
 כקריעתן חכ)ס המורס קנקנה מכר ס) נמלחו מנד6ס
 וים% כפו) עיי ההכרם ועהו )טי י3י"הו גן )ט'כי
 , והד!סו6

 3סכמפפ )וכמוריו ימרר 15 , סכה ממכניסי)עורס ימי )6 המורטי היטע מג' טכני והן"
 י.קל'6ס ~au %ז cbt הנטרח, מהנמחועגמו
 יכמישו גי מורם מנד 6)יו הקרוב עם ר.פטר)ט1:מ
 מ% ונס יוס, ס) כעצמו 6חר 'וס 3ריי6ה וה 5חוה

D~Dשדה ימיס ע) 6טר כססחדע0 ר.סערחו PW3 
גשת
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יהודה שניטאמרזל 7"

 6ת*כבס 6טל הדנם 6ת וזבל 0הומ 6מ מ)מוק
 סיח כרני 6דס עטם ו)6 , מנס היתיס קרי06מק
 6תנס "ך . ויטכהט המורהי ליסונ גגי וכר )6כי
 יניע 6ח כי , הנתרוח הסהיס מן ס)מהוהוריקם פתי כי סטיית מחסיסחו )י סיס ינהק כמד*)ם
 ו)6 (ODSP ט63 ו)הורוח בהכין לטינו מכר ס3כפיו
 ות0ג%)ח מחטטפח היום קלי6ח כי מעיניו הי6גפ)5ח
 )6 גתי , טרדיו )כמיש שנו %סר כי היטשככ)
 גפסו 1ש6 ש6 63 כ' ס"ק וקין . 6)ס ככ3ייע

 פ. טפתו % קמטו כמקוס וכקותו ה' כהרנעמתו
 מגס כי , הכייסנמינח

~bD 
 06 )מסטר סיטוכ

  "תהיישס ושין 7כלו מ6, נס 6מ" וי,כמ העזורדנכע
  וים ג5ממ  ופ', כייס נקרייס gp'p לפוםנאום
 וגס , t'SD דקדוקפ טהיס תה )פי כקליטת, נדליפף
 רומכ הטס )קרי6ח 6ך רכלו כו6 ע0 כןקמרי
 וגור6ו0 . כתקומוהס גי16לוו סענה יבמו , וכרסכ"פ
 )ט סח 1nDT 6(1 טוה 6נה הו,כל המכס ע)גססתי
 6טר hlo נס הט)יס' הני כי nbtlo ו6וכ' . )ו6חנס
SD)טהדו ,t)'SD , 2? הנה הרקוח סני )ו ליוח עםPn 6) חכיפ )6 ההורה כי כ6תרגו גננן, )התריספחנו 
 עד כך כ) ומ!רניס ו)סתוכיס , תורס )ו ט"יןסור
 וסויגו , מ"סיגן )" היתיס נקרי6ת הגהטה )ידיטינפו
OtsbnS" "(ד 

 ו)מענס , רכק כה נורו י)6 טכימ6
bSהשב Pb "(ו pnD' ממקויו סיכר !'זל . o)nb 
 כ' , סו6 ההכר, בדעה עלו ונמזרח ontp טנפניפה

 ~nhtip 5"' )קי'מח המ'ומסוח טעות ס"ממסטר
 נתזם 6"' השה %,ל כפ) מונם ע) 'סורחו ,סימיס
 ההערה תן כהורתו 63 "סר עגמו הקרןסכור

 )תרמק מוסס טס כי , הקדמנו 6טרסרכ'ע'ח
 6!) ולטוס ניכר סיעור ככדי ומספפ מקטכיג'הס
 היסוכ כשמזע סלי סלמי) ותה . טעות ה"ממסטר
 1ד ע) )6 )דרוס תסטון הרומכ % ע) ס'ונןלוי
 כתוב הנמ61 6ח ל ושגידה . )מערג ממורםסטורך
 גג)'1)1 רטומס מנסס עס ג' פ' הקפוד הסכ סטרפ)
 מס 6) מ6ך מחימס'ס וט )עותם זה כ' , מטףכטס

 . %תל 4ש ע) ה6טוד הטב ס) ומגחו ע)'ו.שלגמנו
 הקלן מן המיוטכסיעור

~?lb) 

 מקו המגי סהו6
 הגוייס of כטישר ונכ))ו סעוח י"ג מיעיל הו6סטווי
 הו6 וט וע) , הקורך PIDh3 or סיf"bn 6 ע)יפר6) מכמי והסכימו , 6וקיי6נוס ניס המעלס נקה%ר
 קנח ראפ )סי העבור כסוד ס6מלו OD כ3יסוד
 )ץ ה" התכונה מסתי 6ל ר,6רן מן תשה כ3סיעור
 מי) ג) . ת') טקסי וסני מין( וססס טסים )נ")מע
 יסרך) מכמי Sib "סר המי) כטף והוך neb, שטיסי'
 למוקה 6"י מעלכ כקנה הי6 "סר ימוסמס .%
 DO('In וס וע) , והני סעוח ו' היטוכ מורחיקנס
 . ה,ק,וה תומני וס )הס והתכ6ר ריח-1rt(O מכמי2)

 הי6 י'נ ההעמיס טכחכו תה כט' ככה ""י כ)יט'עור
 כ) "סר סרסה מקוה D31b ע! לרסס תטוח5רכע
 , 6מה מסיס סני מיי וב) תידין ד' o)ibפלסה
 )פ"1 ':יע )6 המעדה טיעור ע) סטיעור זס1כטיה!ק
 וט )סי וימיה . 5מח סעס סיעתו מ6 %רגע*ח

 מטש יומל ה'סוכ מולם תקנה לחוק 6"י מולםקלס
 יוני %, יטרף) )מכמי Of ויקפה ומץ,טעום
 הי6 ג6')ו מלטה סעוח שכע 'ג'ע )4 יכעטר
 כטנגס . מ"ף 6תל כנקיון וכהגהס . עכ") ,נתמנע
 המקוט נוס המגס זה הסנים hS הס)'פ מקניט'ונ6
 דורת תרניו יסיננס "סר הסוה מקו 6"י מרמכ36

 כי סוכר וחס . כקרן ollb עלס ימין 6טרהעגולה
 רק יח6ת0 )6 , וכף  סקרן  פו  פפלי כ)טיעור
 ענקת כמו שרז מרב, ע3 השכרות ה71ו3ותכעמקם
הש

~lCO 
 כסיעור ו") bteo סכחכ וכתו , היום וחדי

 ע) הת'וטכ קמח 6רך גי טס סוכר עד סמפון מןפ'
 לכפיס עמרת סהו6 הסוככ הקו גשי הו6 מטוסהגן
 סו6 התיוסכ הרוחת כסוף לדרכה , מי) ומ6חיסמי)
 וסמונים לסיס "רנעח bwn הסעד הקו מתמיתכש
 , למכין דכו לע ShP )מכמי יקלס )6 ומעתה .מי)
 )ה1נ'" כי 5סס .ע%

 כסופו סטוץ מיד! המכר 6ח
 גריך , טעום י"מ סנוב המ,רמ Oip עדמילוט)יס
 הטכ ס3 דרכו ומס3זהוה

~bbo כי (ד ע! ?t1Po סכהכ תה עמך נ" ו"1'נס . הדנריסנקמרו SD) 
 ל' מ"תר )נו )כקר כ6 כקטר עפ"י הקו 1lbhoחסכ
 סיהל6 מיכסי טעי ו6רכע עטריס דר"ס פ"קויר6
 היום כי טקןס כתה המנ"ר טככן וט כיקור .וו")

 Phn וקטי , היותי הנ,נ) חנועח טיעור הו6והדידה
 כחנועס ההוזנה כטח)קמ לדוים יזהר נקודהכג)ג)
 קולך תהקף תעבוט כס"ס מקוס 6ין כי ,תוו)הה
 הימים )קרי6ח ההמקה פי)קמ שוי 'והרהקרן
 נכט0 16 הת,רמ כקנס )ערוב ממסכסרהבי, ה"ננ י1ס נקרי6ח טנההי3 )11 כי המרמזונחו.
 נ6וס והיוחר הקרן, כפכור 16 המערב נקנה 16הקרן
Sibהחח)ח טחהיס ספכע Oh'1p סמורם כקנס 
 ההולס לנהנה 3פי 6מגס . סקוכ "חמקס"ס

n~e)hoטחהיס ר"וי הנס , כל"י ופס יטר", )כני 
 יום החמי) וטס , הטכהנ )ימי nbt~pn ההמקחסם

 מנוף ,ה תחמ)ף הכנהי סיני כהר 16 ר"סונס,ססכ0
 המערכ סוף עד הקלי6ס חמלך וכן , כקרךמומט
 המולם ותקנס )6רן תהמת המורה קוה עדומטס
 bton )ס' וחג)יחה הקר'6ס החמ)ח וטס , 5"יען
 טההש 5פי הכרז )מערכ ור6ט'ח סקרן )ת,רמסוף

 otO 6(1 המקמל כע) DS' ג6ורך המיו"ככלמנע
 6ש חנכו) לע וקלסר . תס"מח ת6ד תהם'רסק
 סנלס סחה'ס גל"ס וכן , ההוך המקוס עדמגיע
 ור% השפ כ6מ% 6"י כי '"מלו DD'9 ט ,רגמל6
 ה'וס סהחמגח ס'וח ועם . תתוה התורמי סק"כוס
 יטר6)יס טני "מות 6רנע  תוך סקרן  לנשחיש"ו כן )6 ס"ס התורח גק,ה הו6 ההורה מסספ'כפי
 ע"ס עמס יהיה והלמד הפכח ניגס מבזכהעילס
O)'pDנדו) מסק וס ויסית . כסיחר יעכס והקהל 
 ה"מהי0 הקלסה הכמגח fir כ3 עס הנס ,ג10רה
 "מל וכן . החורה מקוס ססו6 6"' הו6 החורי')יוס
o)noכסוור הקוי יהודה רכי . OD1 מס 'וכן וה 
 )!ץ הפנה Isnb hlp't ומס , נ,ן כסכה 13מהעתיק
 הימים סהחמגה כן נס ולתר , מעות כי"ח 6"י"מר

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



 נשלר'שית שכ'משטר9ל
 tffb מההיה ירנס )6 טכ" ל6ס o)nb . מהניןש4

 6מל הו6 ג' , הקרי6ס סוף )6 )קרי6ס החמקהרק
 כדהר כי ממנו b)Dht . הקריצה גזר סוף הו6סדין
 כע"ס סי6 התחמס ת)קמ 6סר הנקוזה ,מעגו)
 ר,ת,רמ Oip גץ 6סר ר.תרמק בכין !6 כי ,חכ)ית
 !ין 6מל הקרי6ס כו חמסך )6 )מס הברןשפח
 ס6"י המכיס הו6 הנס סיסים חיך . ממו יהיהשם
 btO הברן כפח ה61 ממגה המורמי הקדה6סר

 כסטרו הצוי ר,ל" נמסך ובמליו סקרי6ס,החה)ח
 ע) 161)0 . ע"כ , הסח ססמועה פפירוסכמבור
 כע) כיקמרו

~rl)o 
 ר,חמ)ס רק 6"י טחהיס ירדה )6

 טהוסיף מס והוך וכו' הקליקה סוף )6)קרי6ס
 מ1!6 מיה כלגבחי מרס 4 , סקו %רק ע)'1)פסק
 עוגס יסוו מכענ כהעגמה מתפ סלעגמח המכרמנח
 הסכ'ס הגוזל גג) ג' סגחג מה גס . ין6ש'ךס~ו
 ס'6 סבלן כפת הו6 ממנה המורמי הקדה 6טרס6"

 מקמל זה שב% 6'ך 'דעח' )6 , הקרקסהחח)ח
 ע,ממכר

 ט% 6מר כ6'4 טענינו ח!וח קוזס נקי
 כע) מדברי טסר' , כירוסג'ס סכת עם מטחקרס
 ירוס)יס סנה ומעכס ר,מו,גליס עקמו ה6ט1דמסכ
 היטוכ מורם מקנס רמוקה יהיס tffb מעלב כקנס6סר
 ככחמ)ס עגמנו )זמוק )נו ט1כ והל , ומדי טעותו'

 מטכ והנה . למרו הדנליס הקירוץ !ד ע) כילמר
 )תה תקון)הע)וח

~DDn 
 כללו עולס יסוד כע) יגדו

 עומד הלן פכור כמקוס הסוכן )וי טיסיה יתכן6יך
OfiDהרמצך סגנו יהווה כו ויכטור טבת יום כהדוח 
 . ,מעקה כתווגר וע' המורח מנד קפ מעעממנו
 ע) טגי6ר נמה זה )ע1מח החנטת הלפזז מסגו3ע)
11Dh'כחמתן התורה קנסי עס מ0גימיס סהס מפנ 
 כ"י סיום טסחמ)ח ולר וא', הנין טסותהיום
 הההסח זה ועם , סמ,רמ כקנס הי6 החולהמטלפי
 תקום סהו6 6"י b'o החוריי )יוס לממיתסקרי6ה
 כהתמדת O'~fi nSDn ~'6 וט )סי והנהמתורס.
 , ה6תח 3פי )6 )כד והרעיון הממטכס )פיסקרי6ס
 המכר כדברי טחרון )Pbn 1 יעוף גמ)וס זהיסרי
 ,p'p גר1כ המסוס וכ6 , !ך כטוס טוחו סוכ)יססכרתי
 כיקורם )יעה ר,ר6יח פכר . לחו )פי כפיסודירים
 6נסי עס מסכימים טהס bD(' %מרו דכרי1ע)

 המעיינים t'Sb , וא' מהנין טהוol~o 6 כחמ)חסמורה
 "fiD ע) שנס יסוד כע) הכי6 6מז ננס עוד .יזרוסו
 פ' הרכיעי גמ6מר כי , וכו' מנוח קודם כמנדסמכר
 כקרן ככור מקוס טען טכהו כפי )ג6ר כ6 כיסרו'
 והריקוח ה)כגה מו!זוח הקון מטכונוח מיוסדיםר.ס

 כע) וגן סגור סטר וכע) ו") גחכ . כעיכורתהמה
 מפעם כי יכמרו סה1דעחיך כמו % המ16רספר

 סע) הס יגמזו לוח קוזס נתז ט) הקתההסגה
Dirbהו6 הקננה ר6ייח דין ;והנ הו6 ס"ס 6"י 
 מדרך העco 1 גס ו6)ה . המ1)ך1ח חסכוןמיסד
 שור 1cDCn ה1:י16 ו!" , ה,ס סענה גכי6ורסרג)
 כע! כי ודע ו"), גחכ מצוו ""מ וכסוף . עג") ,שי'
 וא' נטתכם טימר 3מה ו") הו6 גס הה16רסער
 , סמ1)זוה הטנ1ן מטסד סו6 6"י sp k':Db כיולמר

 , גמזופס ס)גש לרתח מתך mm~ 610 קנס ע)צגי
 ככ3 כי וקמר 4סד הולך 61ח סכרם! )העמידוגדי
 ליס כירוס)יס יוס כג) ר,ממס חורם סערתישם
 נדו) סקל ונס , מולם כקרס הה61 כיוס טח,רמפמס

 ט) הכרייקך ומדל . כר6סיח סדרי וסטיומטולסס
 מ3 06 כי '6מר ספוחו )סי וט' מצות ק1ןסנוקד
 fD SnD מכח יוס מצוח נןדס המרט תוצדרגע

 הי6 ס)1 סמזטס ס)כנס כי הו6 כידוע ,כירוט)'ס
 16 כירוט)יס וקיצך טכס יוס ממצות המוקדימו, ob1 . מורם כנסס וס סכח יוס כסוף כן )פיכר6ייח
 )הרקום 'פקס ס4 המדסס ה)כגה סכין ינועסו6
 סו6י3 נמור טפס חס . מורם נקנס וס יגסכסוף
 ירגע קודמת תהית nbr הנעתו !פי הליהשח
 ה!עחו טיפי גישרו ולויס . עג") סקר, וגס ,סמו)ד
nbrהמוצד נרגע גןזמח הרופס עת תהיס , cb גרפי 
 הכרייתך ע) סוס הפירט כי )הרות דברע!מו

 ישד גע) %6 יוסד סגור כמס יגס יעכס )6הנוכרח
 מן עצמועורס

~'DtDO 
 , סמריס ,ס לווכח סוכר

 6ך . ר,מכר כנ,ק סוס ~*or סססק !ד 6ין כיר.מרטחי
 sno~ כעסי06

 סטמיוחס, כהורקה סדכריס למרו
 פוש סכי4פ מס קפי כי , 1nbp מ6י יע;6)6

 מגט יו0  הםירמ כקנס Ob1P המזיה ס)כנס)מעכס
 תפס nwo ב"ר שמר bs"' 5' ים מ0% סתוםלס0
 6מר סר6יה תהיה ועכ"פ כיר1ס)יס המונן רגעמ%

 סן הלמפעי, הקכון רנע מוקי 3סס סיוכן מן ,המוקד
 6וווחס ע) דגר 6טר הקמחי הקכון רנע ממיטיוכן
 כהערם הגד)ס ע) העירונו וככר הה61.כפרק

 משח י"ס נגזי גי תטעמו סם גה1זיענוהשתינית
 סיקדס שטר הו6 מוס גיוחר ון6 ה)קיסחרת"מ
PJQט) מהדוס ola ע5 שמחי הקכון וה61 חטרי 
 חר6ס . תטוכ שן הלמנעי. הקג1ן טהור )ם)יורנע
 קמלי גי , פ"1 פ' שפון מסכ כע) וה ע) סכחכמה

 פי ע) מ4ח נףיס פטר מ) ש טמועס גילורהנמרו
 שחר SPID )ר.ח)6 סיס גחכ , ס"ס חתה 6סרזרא
 מט5 זרך ע) ככפם הטוס ממוגד גהיוח גיס6מל
 )ןזס המורם נקנס הו6 הנה , סכח יוס מנוחקבס
 וטל כעלכ סכח יוס 6טסלית לסייחה סכן טכת)ע

 כאץ הקמחי ומוקד הסנים )6 6יך כשרו כ1ונמטרה
 ממפ , נרקיס ויסוד עיקל הו6 הקמח זרך ע)כי

 6פסריס, ר,ל6'ה olon כלתוהו 6טר הומןיוננ3
 רוסי 6נ) מנוח קודם נוקד גיפור וקמנה .ע"כ

  הדלנה טנל6ס וכמו , הסוס ר,מ1)ד ע) ש5סמטרטיס
 סל6כ"טנ ומוכלי ו' פ' המרס קזוס כהיטוחהרמנ"ס
 כטנ מלכרי נס הקזוז )מט3 סנוגר כסרקהמווגרים

 651 ה'6 נטיח )6 6כן . )מעכס סוגרנו עלסיכוד
 !ג4 יעקמו טכי) המכל עטם גוס OJCרמוקה
 הקמחי למוקד ע) מקוח קוןסנונד

~lDfil האכעיס כהערס )דעת הלקיח וככל . 11חנונה מעקי 
 המשזל כיגור כדלכי מ6ל רמקו כמהוהסתיעת
 )ממש כפחי 061 , והמיל עוב 'סוד כע)הנוגר
 0יסמ , ורריהם  1ולתמ?יקיר0 סרסי  ועל טרטיהסע)
 עיקך 4רר !פי הטכמ ע) יחרש דנויס  nbiwמפ
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הכררי שנימאמרמפר72
 קדשו הר נקראת לאשר שקראתו, מה עם ה', נחלת שהיא בארץ תלויה ה'וסועדי
 לדור לאבות מזריזות שהיה ומה , תורה תצא מציון וכי השמים ושער רנליווהדום
 ותחנת , ויוסף כיעקב אליה עצמותם והעלותם לה והכספם הכנענים, בידי והיאבה
 ומה , חסר והיה הפסנה מראש לו והראתה , קצף והיה ממנו ונמנעה לראותה,כחשה
 בבית בעדם ולהתפלל עליהם להקריב וזולתם ויון והודו פרם האומות טבקשתשחיה

ההוא
 מח עם : ;,ונר 5"י מוג קפי ,הטניס סג)יפיז1ח חמי כימים מזי מן סח:טמת ג) גלומו . 0צץתלהה נהיאוצר

w w. עם לשרוף nhlr,~ ספרים 5:1ר סק1ד: גטסרי 
 ספלך לפר ולסר ,  וו') 6' ע"מ! סוף וט ומלמדוצמגו
 וסיס לי לרב '~hW יתיר  ייל 1קס סויי5יס ייירישגורס
 יחכפיט טיסיי 5פר פוס וליחלם , פ3ריוס ט45פ כיסוט51ל

 לגיוסן גיופר וגי'. ביראת יאשר : ס5ויוס פגליסספריס
 . רגליו והדום :  "ט( לפפליס סרטו וסר וסבססוו ללי"שש' רופפי שוייר יפס ,  ירטו הר )סר"פ 5'י 6ירסכס,ייס
 מדום וגי 1)6 ס61מר כמכ , רגליו  מדוס וקרש ממקרס?כיח
 ט5מר גמ1 . השמים ושער : ג'( )ליס 6סו גרוסינ)יו
 סר ירו,  פבייפ, :ער נוה לסיס כיח "ם ג' וט "'ןיעקג

 ס51 סכ1ק . תורה תצא מציון וכ' : תמקד( מקוסממוריס
 לאבות מזריזות שה.ה וסה : ד'( ומיגנט , ג')ג'דעית
 , ג"" סידורו סיגפת "ה מוח סיס סקג'ס . בהלרור
 גערן מהסרן ושמי וגו', מקרנך )ך )ך ג6גרססגמש
 1;ן ונו', סלה כקרן נור וגי,מק וגו', ולהגם)6רגס
 : רמך D'the י)מ11דהך 6גוח.ך 5רן 6) ט1ג לאיעטש
 נ,;,,ס גידי 6; :כיחס "ט'; . הכנענים נידייהש
 ;ק1נ1ת גסתני מס') עמ'; , גס )דור 11011 טג'1 ש,עוגי'
 גהו') ידור 61! עכו'ס :רוגכ גריו געי 6וס ייור)ס1)ס
1hh1תיו ה,רי;יס . לה והכספם : 'סר6) טרוגס גע'י 
 : 6כין 3ית 6) וגססת ,יסף מקטון , ליחס et)tlhtושטק'ס

 יעקכ גזמי . 1.וסף כיעקב אליה עצטותםוהעלותם
 היגף :ס שטיחו 011 )קגרו 63'י יוסף טיט)סו גידוטסיפק
 מתהוה );) וט ע) ),1ות נידו סירק ")5 ויוסף , מוחו6חו
 משה ותחנה ו ל".י פ1ייסיי  יפלו סקטורי  סגידתנקט

 צרן 6ח 61ר6ס ,6 5טגרס ;מ'ט והפן וט ועי ,י"6ח צרן )ר15ה רק סיס הסו ג) ט'ס לגירו מלס .לראותה
 16 ימיו סי5ייכ1 )6 , 3קטה1 עיקר סיהס 0611 ,שטוגה
  מוס יייפר , לצ4 יהיה מנעו  ינמנצה : מפיסטי~)
 SD מ"כ ,הרטה ,כ כמהמח מה ווורה גוו) ענק טוסמגוהר
Sh1t1גי ס' ויהעגר ג6מרי e)iPD) , יגיע יפנ1רס  5:י 
 מראש לו  יהראהה : לר*סס וגי % 5כר סמלץ  שמן)ו

 רטט osP  כפ" )ו טסטיג מממס ר') . חסר והיההפסגה
 )ו ממס 6ן מתוו ונתכעס מס( טמס ס'ג6  געתןי"וספ סייי פיס ריינו פכי מטס אנצי' פ%13 וגו'סןמפ

 : נדו) דגי ס61 כמס סדי , רנסנס מי% )ו6ותסהסי

 יהורהקול

 ידי  טניס  ספמסס דבר חס ע4י.  ט"נהפהמט"
 יטכרון Diib' )ך :עמס יכר , כעינומהפריך
 הו;) ממג "סל המקוס ", )הכירך דרךמורס
 : נססך 16ת כב) nhra המקילה גסתי ע))רכוב
Qpמון יקלקלו טן מ)טון . 1ט' שקראתו מה" , 
 יו5 יקרך פס3פי כלי פר  סוכר מה כי כוהוהויה
 וכליף  יילי, פפו יוי  וליצי  פ:"ן וכימטך ,סיקר
  טהן יפ3פ פפניני רוסו  פי:בי מה )זה  ילירף%פר
 טע) )מעבהי הענמייס הוכריט 6) כערך כמקרה)ה

 וכנוו . הכנענים בירי והיא : הקזימ1ההטיכוהס
 . חסר והיה , קצף והיה : עויין ורה )6 עויהס'
 ומה : הכוכה 1ע11ס עניה נ71, ע) מורה זהכ'

 סבל שלא מפני וט/ האומות מבקשתשההה
 המקוס כקטה כ' ר") . האמהי הנימוסאותם
 %יר  ct~nb  כדוקט  פפדקימ מיהי פפ שלזפיוס
 1") גוה)הס ו)הסהסק )הסחטם  ליי סיד כן.לפי
11bonbro (ה)" , יךר1טו כ 

 כי 1"; היהה מ"הס
 . הנעדרה הס!'מוח כקטה 6) סכריהס nnboמגע
 ל%פרצ  סוי הו6 , וכף קב) ט,6 מסני ט"ממומס
 "ל4  לסייהמ  ייון סירי טרפ ורר . קיליתי ל%סיס
  כ6הך  3לימ  כסי3ימ וכמס  פסירספימ, יייסרגוי

 גורס טרי המתיקר הכיה ככד היה נ17) כי)הורה
 כירוט!יס כיה )1 )כרה ro טקן ויזוחו , פרסמזך
 מי עמס ידגר וטס . ע,ר6 וההסה מטרםככהת
 "סר )יר1ס)יס זיע) כמ, 5!הי1 יני עמו מב)ככס

 סמקומוה מכ) הופקר 1:) 1נ1' ס' ניח 6ה ויגןכיה1ךה
 1גוהנ ככסף מקומו tD)b י:ם"והו מס גר ה561סר

 "סר  ס"לסימ לכיס ייריי  סם י33ייכוכרפט
 כמלך גדף "סר ה,ה הכיח נדווה וטרסת .כיר1ט)יס
 פל כפוגן יי" יני  פיקתן ")כס;7רוס ג'וןהבנסון
 מפורס יקר לת יסרווסו  (ilbte~t כיפים רכריסטר
 !ש י1ס חיל נסיו יסר ילרין טמסון ילירויהו
 וכמו , מההממו n~ss )סגיו מננמ דיוקנו ןמוהמהיה
  פלך וסימי 4. כש סרס hnP כמסכה  ז"לטוכס
 blon סכג,ך כ) 6ח הט"רהנו )כיח פפי  סוך  נסיון

 דרס דרת כקר הירי 6ריססי6"ה לכורסמט1טר
מלעור

 ומס גמ': , סמקרס גנית קרג:וח )סקריג ).חן 1וס 51ין . כגיח גפן ע) מד' מל דר'1ט פקד 6'ך וייי י' סימו "טט1ד
 whl ופללין  בפין )5)ס נהוהין מסקרגין )סנון די וגו' סמיך )6)ס לעלון ולמלין 1דגרין ח1רע וגני ,ייגין( ומס )ל')מטבע
h)Snנמו . ויון : ונגוסי pmw)h ק 51יך סנדו) כגסן )ה,ויכ יעמס סגדו) מסיג1ד 6' ספר גיוסיסון גווגר מוקרון, 
 1סגיו)ס מכגג1ו יון מל מרמי  ייוביפון 1יר י'1 י'  ט).(י  גמ5מר  ופן .  יירון4ט רדו( מגית ריק so1 סרגםלו

 וסמ,הם סקיגן מן ממסי ז' מלמר גיח ונסרק . (ctlt(ct סגדו) סימן ") מוחות וי)מ י:ו6) המגמיטסטס
n)saען נס גיוסיסון גנויי סמקי" גיח 6ת גגד1 רופי קטיי ימו . וזולתם : ססוג1ס נהג 4ז,יק,וס סי5(1ן 6וטיוגיס : 

ש
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 18לןרג41%י שנימאמרספר

 ברקים מחזיקים היו ואם הד"א המקום על ממונם שהוציאו ומה , הנכבדחהוא
 העדר עם אותו מרוממים שהם ומה , האמתי הנטוס אותם קבל שלא מפני ,אחרים
 נלותנו מפני זולתנו לו, ומתאוים אליו חוננים האומות ושכל עליו השבינההראות

 : מפורו יארך , ממעלתה רבותינו שזכרו וממח ,ולהצנו
 4 מדבריהם לך שיזדמן מה קצת השמיעני הכוזרי אמרכ2*יפ
 הכל ואיו ישראל לארץ מעלין הכל זה בענין שאמרו טסה ההבר אמרבב

 ישראל לארץ בעלה עם לעלות רוצה שאינה האשה ודנומוציאין,
 בארץ אשתו עם לעלות רוצה אינו האיש כאשר והפכו , בכתובה שלאשתצא
 שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ אדם ידור לעולם ואמרו , כתובה ויתןשיוציא
 בארץ הדר שכל ישראל, שרובה בעיר אפילו לארץ בחוצה ידור ואלכותים
 שאין למי דומה לארץ בחוצה הדר וכל , אלוה לו שיש למי דומהישראל

 יהורהקול
1tPib~1סה1רס מכהיקי וביס ססכעיס )ו )ס!1מ סכה 
5101D~lhn ולטס )" ;י 5טס מ5י. מהרסס 
 מעטם ע, היגהו נקג) )6 5ס הודו שין טרסוס"!)נו

 ר15י מה 1יהי . כוס ועד מהודו המקך5הט1ר1ס
 ויון כפרס "נסס נ"רסומ1 ינד) ס," גם גישהע"כ
 כמסון 'הד ג"1 כ1 ע) גי , "הד כקוה עמוכעסיס
 נניע זה דכאו ימי )5 ו"! . )מעט גמווגרההכר
 הן סטק כ"י גי , הר"סון ככיח עגינו טן')ההטוי
 המס סממך ןכר )מטוח כיסר5ן (nbr טסהימס
 סו5 יסרק) מעמך )5 5סר סכרי 5) וגסכהט)ה1
 סמך "ח 'סמע1ן כי קמך )מען רסוקה ממרןונ5
 ועטית טכחך מכון הסמים הטמע "הה ה4: הכיח") וההקש וכ5 המטויה ו,רועך הה,קה ידך וקחסגדו)
 עמי גן ידט1ן קמען הכרי 6!'ך יקרץ 5טרבג)
 כי ו)דעח יטר") כעמך 15הך )יר6ס טחך 6חסקרן
 ,קר"טמך

 שהם ולוו; : שיתי 5טר ס,ה הכיח ע)
 )5הר נס ידרמו גויס ")יו כי . וכו' אותומרוממים
 )מזח 11)ח:1 מזה )הסג 5ססר . ולהצנוגלותנו מפני זולוזנו : הקרן כ;) (5מ מודעהמורכה
 6'ן וכמקוו ג!והוו ממטוי !ומר והכנס , )כוסהונניס
 , כנהירס כנית ו)הטחהווח ו)יר15ח )ע"ח יי1)יס5נו
 16 . מ,ו)ח:ו ינהר ")יו ctibnn סטק כב' היוחגועם
 ויהיס , הקונס מלמרו );) soln הנס הנסנן כישמר
 וניכרו . מת5ויס כנגד ו)ה,:ו , ה1נניס רגןנתהנו
 "חוו ירע 1)הנ:ו , היו )מוג ':ימנו )6 הג"חג'

 מטס Sb סממו 1)5 5מר1 דרך ע) , היומהה5ו1ח
 הכל ואין ישראל לארץ סעלין הכלכניב : קטה ומעכ1דס ר1מ,מקטר

 כגחוכוח טוויה סי5 נך . וגו'מוציאין
 , ניסוח מהנגוח י"ג טרק הרמכ"ס 1הכי"ס כהר6ש'

 נחסדאוצר
 טסמ!ג'ס ט' ס) 6ף . אהר.ם בחוקים מחדקים העוש

 , 6חריס מ1קיס )הס סיס 6ג) סה,רס 6ה (מרי )6ס,וגריס
 מ,ס!יס 0י1 ט;,1 , שמיס ג6)0י מ6מ';,ס (0,ומלגד

 הגם1ס אוחם קבל שלא ספני : סמקתי nys 6הומו(6יס
 סה1יס והום )6 , 16חס קג)ס )6 סק1רס לנומי .האסתי
 הראות העדר עם : ג)גד יטיף) )ניע ורק)6ג1חי0ס
 ערק טהס וסדרת (ס(גיוכ 6ף גימר . עליוהשכינה
 מהווטעיס . אליו חוגגים האומות ושכל : 16חומיוממים
 mn~ho ג) גי , ;(כור וי11ט1 ויהונו מ)(1ן , )ו 1מת16יסאיו

o~lhnnהמיד 1מ1(ניס גנור)ס 6'י (העלס Vh גוגטס( : 
 סנ)וח הוגד .י,ה11 מאג, . ולחצנו גלוחנו מפניזולתנו
 6מר ג'ג סגו") ני6" מגפי מס ואדור )טפח 16ח,וימרס

 : 6מן 6מן , Dn~h יומי!1ס 6101 רגע ימית מסחיוגרוס
 וק 'Shli 6רן מט"ח מספור מו') יגרי ג))1 לסוטיי ירטכן ()6 ר') . מעבריהם לך שיזרמו כוהו42נ

 : 6,)ו (קו) והר וג טנ(יו וגוי ט0ו6מס
 (fitsin ג10ף אופיס מ"מ . וגו' לא" מעלין ה%כ:!2

 גם ;) 6ה , מטמע סג) 1') ,ט'יט'י ק"()יף
 bns יסייגו , גירו()'ס סמו 1)'יג )ע)1ת (OD1 5רסגיתו

 )'יו:!,ס ועפת תופין וגShtt': , "6, )5רן יע1ח ;וקןסקילת
 כיוח (טס גנמר5 טס . האשה ודנו : גמ(:0 סםוגווכם
 6ניסג עס ימני )דוד (סח.רו גירוסין קרין גמם ינ')("מרו
 "ט ויקח ,(,1 מ"ח 6מת )גר( )ו מתירו 1)6סדומית
,zt)h(0פסיו1ס 6)5 עוד 1)6 )גר( סתיר1 ,ס ושגון 
 רופס ס6(ס 06 (6פיפ סוס סדק T'o . והפכו :גחוגהס
 : כהוגסס 1!'הן )נימס 16הו ס;1;ין רקס "',1 והיי()טוח
 וגג6 , וגו' גר') וסדר 066 )1 (י( גמי יומס גטיסור גמגומי כלינן (,כפ) ומס . (ס גגהוגיח סג) בסימן510 עי 1ג1' אלתה לו שיש לט' דומה בא-י הדרשכ9

 ג) טס גנמי6 (במרו 1;מ1 , סג6 ,קבס ניו)ססגטה0 ג!גי o)1I)o 1mS mlla "6 מיוהיס, ני06ר6ם1וס
 : סגostu 6 גן (סו6 )ו מוגטמ גמי ntDh 6יגטסס1)ן

ך 6דס כיחו גנ' כ) 6ח , מעבין ה;) ו") רס"'זטירס
 ביול )ע)וח כעט 6ח כופם הבטה 6ף , הסיס ובמי ס5:סיס 6מר , כירוט)יס עמו 1!ימכ )סיחמטס
 . וגו' האשה ורנו : עיט ,שם

 כרייה"
 לעולם ואסרו : הנ") נמקומ1 והרמיקס זכה1כ1ת כהרץ ס' סס

 . וא' ידור.אל
 כרייה"

oc ניסוי יריר סקור 5י" . ומלהמוח מלכיס  מסתווה ס' פ' הרמיקס 1הכי"ה 
  ננדח הדן ;) ,ך )ומר 5)" ")1ה )1 "ין כקרן דר סבינו כ) וכי , )5!היס )כס לזיוה כנטע 6רן"ח )כס לתה טנדרר "ליס, לי סטין למי רימס  לירן גהירת סדר יכ! מהיגס. נפקוס כמינם סי5סק-

נקרן
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הכךקשי שנימאמרספר74
 לך לאמר % בנחלת טהסתפח היום גרשוני כי אזסו הוא בדזד וכן , חלוה6

 . אחרים אלהים עובד כאילו לארץ בדוצה הדר שכל לך לומר , אחרים אלהיםעבוד
 מקל זולתה על ושפטו , האחרות הארצות שאר על מעלה מצרים לארץ שמווכבר
 , שכן כל לא ארצות שאר , אסור ברית עליה שנכרתה מצרים ומה ואמרווחומר

 נהמראוצר

 ש )גוומ ,וין דוד שנס פי . אחרש אלהים עבוד*
 טצרים לארץ שסו וככר : 'hlr( )5רן מון nthh%ר
 שנכרתה מצרש ומה מק"ו זולתה על ושפטו וכו'טעלה
 גט) 6הז כוס (";יקו מוין , 11') ofunts פ' סי)קועיסגילו סחררי 6) פויו טס (ההגי ,רקס טוה . וגו' בריתעליה
 היגריס 1ה)8 , רק ת') , )מ,ר'ס מטס 6ה :'מסר hmגד6'
 ס5ר ליס מהוירחן טג'רס גרוהס טסגרית מוריס ומסק'1
 טיסת ולפי . סכ') , ט"נ'ו וניסן ;רוחה סגריה :5יןנרקיח
 61יע סלמו גפרי טוין ק'1 סזגריס וס)6 למרס יהיהסנגר
 סעס "ת :ימ1יי סו" גדלי גע) 6מר DiC 6(י)ו ס)פוסנ
 )6 )גס 8מר וס' 1Dhn סמקתן ג41 ט) מ1סנ 6נ) ,למגייס
 )י1ר wl~lh (WD :מגלן , טור כוס נדרו )ס1גשסיסת
 ס)6 קמלו 1ט'1 . מקריס מס' ס'ס גסימג'ס וגו:גליפוייס
 סגו,ס דרכו 1)סי , גרוקס :מגייס מגייס 0111 ק"ומדגמם
 פרת ההול גיוס (6מר גערן גרית ע"ס אית :כקג'ס3וס
 גג)) ג'ז מסיס ויטיס , טית ;סר סנדו) שסר טדפעוים מסי ס51ת סקרן מת והחי )(רטן )6מי גריח 5גים 06ס'
 ג8(ר סס61 . 11') ג' סימן י' גמ6מר מפוי( ס16מרהש
 קיוי מוגר גו 1.יוס ס):חיס 'ס סי כו4 מיס גנתו 06טס

 . טכ') , מטקס ססו8 )מקוס גי מפריס נס וסטיראלרן
 יסמר ומעתם . סמסטר מוס י'ו נכימן גוס ס5רגה'וגנר
 טג'יס ': ר') , מחוירתן הגירס ;רוסס :הגרית מפריסופס
vtw)טייס ע)'סס ;רותס הצויח סטין "מוס :6ר , לטס 
 )ה:'נ 81'ן . (ס וקיוי והנוי (לסול ס6;'ו גמוי'ן )5ר1ו4ן
 'Sh~t מנך 6ותס ישי( 6ס ד1י6י ג)), h'iW וט ס6ין ,פס )דוי שסוי מקמר 8'י נגופי נתון מפריס יטיס טוןג'מוס
 סרמג'ס וגמ': , טס )דור כיסוי סוס סין ווכי גידפופ
 5'י יין 16 )ו יטיס ההגר 1)רטת , Sn(ot מס' גפ'ס)סזי6
 פירוט 11)ח 5מר פירו( סוג) סוס :סכפי' וגמ"ח .פמ:
 קמלו ט) מוסג ק'1 סדגריס 1ר.)8 ;5מר טוס ו,ר8ס .פרזני
 . משליס סרס 6ח "ירויי סו5 גילי גט) 8הז סוס6פי)1
 C(oh1 45 05ד סוס )ו סיגוח ס) וו סטגירס הל')וסיירו
 סיגוף סגדו) OIO סטווט )י:ו8, ומתן טג'1 קטנם)ענילס
 י') טיס, גר,הס טסגרי0 מקלוס ומס 8מי וטת .)מלריס
 תוסיפו )6 סיום מלריס 8ת ר"'תס 6סר תסס שמרשגר
 הגירס , )מ,ר'ס ):וג 16סרס 1ס :6ף טורס סד טורלר5והס
 ונוקע הפרין יסר סוס הרגנה :) עגייס שגי) ,פמ1'רהן
eflini, 6ר: n~hh ט6;'ו טונים גר,תס סגריח טלין 
 וחץ :ג;:.;ה5 וג5מח . טגירס נ"ט) ):ס נפיספוסדו
 תוסיפון )6 סקג'ס :5מי מקריס ומס , 11') סוס גרויןגוירו(
 ס' וסייגך ט:8מר סורס b13'rc הרי טוו סוס נדרן):וג
 סרסן כר1הס סגרת hC'1 6ר11ת (5ר , !נו' ג5ניוהפטרים
 : תימוד ,ריין גוס ממגר 1דגר' , גושי דיגו ו:יי:1)('סיטר סטון יקם הו') מה;סר' החגר מגער ,י6ה ט;'1 ,פ6;'ו

ואמרו

ואסרו
 עקדהקול

 כי 1Dlb ט6 גדוד וכן טיס, עונד כ6י)1)*ן
 עגול ל )דוי נו 6מל מי וכי וגף היוםנרסוגי
 שרן כמון הדר כ3 ל זומר h)b . 6מריס~הים
 היפוס החמיץ כי יעחי וזפי . ע"כ , כונס טכןכזיפו
 נומס כי , 16מר הו6 3ךוד וכן "מרו קורס וכו'מוח
 סה3דל )היום , וכן מ)ח טס טהוכפ)ס גהוקו )מניה6

fnS)כהודפן , וכן )מ)0 וט' מ)ח כין ;ך כ) ניכר 
 למכר הספיק , מ0יקנח  גלמי ;תירה מפגיו5ומ
 עטם וכן , המסקה עיקר )היותו מקמר ס) סוסוצרון

 לושרץ שסו וכבר : ib-unl סמווכר כמקומור.רמנ"ס
 . האריות הארצות שאר על טעלהטצרים
 כססטנס )פי' יסר") 6רן ס) 3כרכותיס . טסכסייחך
 כיסיכ0ס . ו בו, רכס ה' עסה oho גיחמגירכם(

 תשל ר' 6707 טרק ל עתה ס"ה גיס טעןט3
1Dlh'עוטם ס6ה גיח ט6ן 3יח כגקעח ר6י0י "נ 
 מקרן יותר ה6ר)ו0 ככ) nii-PD )ך וקין . מריןע'

 מעלוס )ך וקין , מוריס כקרן ס' כגן טג"מרמקריס
 מנכו כס מרני והוו מפען יוחר מוריס "רןככ)

 f'b 3כ) מרסיס )ך וקין , סריו כנוען היו כידכחיכ
 מכרון 051',: , סככי 3ה קררי דהוו מהגרוןיוחר
 הגיס טגע ו0ככון ז;0יכ , כפען מו' 005 ע)מטנה
 נכוסס )ימ6 6י לכנרה מ6י , מ)ריס נוען קשינננ0ה
 טיגגס )4דס קמן )גנו גיס כונס "דם "וסרממט
 , וכנען Dlb ומגריס כוט מס וכני סנ"מר , נדו))כנו
b)hע3 טמכוגה vnh 'מון מנוגס )פיי 13וען מו( 
 גדכחינ פרי )סון 16 , פ1כ גב) כנוים סהי0סכגין
 bSn 6כ) ושרסיס ה"מ , ממנה( שכי נסטכוס
 36) 3נלטתיה esn וס"מ , obn ממטכסרטים
 . ע"כ , וגו' ההים שרן ינמק ויורע כ0יכנגרכו0יס
 ס3 סככרטחיה גלחנה הממו 6טר 05 כוסוכיקרו
Pbע) הכרון כ. . כורין רט6 המט עוטם ס6ה ניח 
 כורין, ע' שמס ס6ס כיח וג11ען , כזוען מו'6מד
 בהוסף מח טרין 0"נ עוטה כהגרזן ס6ה ניס6"כ
 obn כ0ינ וג3רכוהיה , נרסין ס"')ו כמקוס ס"קעד

 )מ6ס נהכרך טניס ט3ס5ר 6מח ע) סר")טעריס
 'ורם ועוד . ע"כ , רכה* המט י.ר' fo פעמיםומגה
 enlh הנק ל סימן שמרו מקריס 6רן טויע)
 על 1tDW1 : סמה ס'חג6ר כמו סכמק1מ1חנעוג
 שנכרתה טצרים ומה ואמרו מק"וזולתה
 . כ"ש לא ארצות שאר אסור בריתעליה
 1"3 מלמרס רקיע פני ע) מרהטה כוגחו טרוםנרסס

 הו" כדלי כס) Tnh סוס ס"טי)ו מנין . סוטטיס פ' הינקוט והפיקוגססרי
 ת") )מ)ריס המס 6ח טימויר

 הכרית ט"ין "רגום סקר )סם מח,ירחן OQ'3D ע"ס כרועה טהכריה מ)ריס ותה ק"ו דכר,ס וסי6 ,רק
 ונייגע נרפיפ הס נלעיס ;' זנריו "fiht. ':5 0 ר6,11 המקוס מן tb:ls נכון 6מת ו"ס . ע";', עטיהןכרוחה
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 75 לך[יהורה שנימאם8קול

 4מל ענינו המכר יעת ע) הנריה מן כי , כיקורוע)
 ע3 ה5ר1,ת ס5ר ע) מע"ה תגריס )שן סמוס:כר
 יותר ה5רנוח ככ) מעונה )ך ס6ין ככחוכוח למרססי

r~hnכמו וגו' תגריס ג6רן ה' כגן טנ5מר תקרש 
 ממנם )היותה עקה סגכרחה הכריה הי5 111 ,סקדס
 , כמזוכר מק"י הון ה5ר1!ח ס5ר מב) יוחר ע1כככ)

 יחר % שיט )הטחקע עם ))כח 5שרו6עט"כ
 סנכרחס )ומל כוח! חה,ה 5ו . )5רן ס3הו1הכמקימוח
 מהיחס ההכר 1יהם1כ , הגהריס כין סכנ,ילח סנהה' עי 'טר6) ט) נר1המ עיקר טחה )היות גריתעטיה
 המעולס onito מטני הנוחס ההיק הקרןכהירח
 רהט כלונו כי , כקמול ה5ר!!חסככ)

~lcft 
 יממן ,

 הנכהרח עגמה הקרן ס5ס הק"ו וכמ , הרטינהמדיו
 )35רהס הנרוחה הכריח סי ע) נר!הגו)'טינת
 )סוכ הוסיטון )" . מקר5וח נסבסד חדירתההורהרנו
 tD'Dln )" , )ר5.הס ע1ן qtDln )5 , עוד היהכדרך
 מס' ה' ט' )הרמיקס ככהוכ , עורס עד עוד)ר"והס
Ot)SDנכמר 16 . סכן :) י6 ירווה ס5ר , ומ)ממוחיהן 
 morb הי6 )מוריס ה:רוהה סהגריח כוסו)טחרון
bSעוד ולשטר . כקרגו הייה נר כי מנרי החעכ 

 עריס המס יהיו ההול כיוס )י"א( יסעיה )מקמרמרמו
 נכ"וח )ה' וגטכעוח מען סטה מ"כ;-וה מסריסגורן
 ntbS והיהה )ה' נגלה 5,) ומנכה מ!ריס 6רןכחת. )ה' מוכם יהיה ההול גיוס )5מח, ימר הסרסעיר
 סוף TD וגו' וה1')ס ורג תוסיע )הס וימנה%הניס מטני ה' 6) יועקו כי מוריס כקרן נג5וח tosונען
 והי" ,הסימן

 הו6 1קרוכ , )תגריס טרוחה סקוס כריה
 ועת ע, יהיס ענין וגכן . "),ה ההכר טרם,ח"ד
 5מר י5')ו , )מס מהור'.,ן עכירה סטרי מקמרהמכל

 )ממטע 05 והנה . כידט הי6 עכירה )סטסמ,רהם
 DD(' ה61 מגריס 5יס1ל CDD כי , ליונו קמיןמק"ו

 טנ5מל ה6רנוח ט5ר מכן יוהר ctlpi;pnטמעסיהס
 נסרקו הרמכ"ס סכח3 וכמו , מגריס 6יןכמעטם
 )plDD 6 ע) סושעיס פ' כה3 הרמכ"ן נסהג").
 6טר כי רכוחימ יעח ע) , וו") ונו' סוסים )וילכה
entb1עוד, )ר6והס חוסינו )6 פיוס מ,ליס "ח 
 )סוכ ח1סיטון )6 )כס "מר וה' הזכיר ומטס ,מנוה
 ro~גדרך

 הסח olino ופעם . טירטחיו וככר , ע1ן
 מ5ד )ה' והתגיס רעים והכנענים המ,רייס טחיותסגי
 העטו )6 כה יטכחס 5טל מגריס 6רן כמעטהכמקט

 ')מזו bSD ס' לנה והנס , וגו' כנען 6רןוכמעטה
 יסגו )5 וקמר גטמה כי ככ;ע;יס והכריחממעסיהם
 , נתכנס b(un נטנ ס)6 בפריטו  וכווזיר ,נקרתך
 כמו )5רן מונה גיטרת "'סור טמ:'גו ומהע"כ.
 ~OCD מכה רק n~bo המהרוח מכה עינגו ,סקדס
 שרן 5ח והורטהס , וו") מסעי ט' הרמכ"ןסכחכ
 ע) . קהה )רפת הררן 6מ )הח' ):ט כי כסמטכתס
 כבה"ח ~lohn 1)6 )הס ניהנה הי5 כי 16ההיירטו (r~b מיסכו נחס ינוס , הי6 עסה  מסה וירמחי
 סער 5ר1 1,כנ1ס );גח דעחס ע) 'עזה ו"')ו ,ס'
 מנוח ע) יעכרו סס ו)החיסנ וודה; שסור עלן16
 כ"י היפיגה נמ!וה רנ1הי:ו טהם)יגו ומהש'.

 נטוית נכש , שים וכן ש"י גענה עספענוח ל%* טטינה הקטה כמולדת 1ידומ ממנס )נ6תוסשה
 וימיר , עסה משח טoto 6 סכחונ ט , מץכמנוה
 ג) "סעב").

 ימוור5ו
 יטסוע עיניו

bnbtalt ש 
 יסבוך הוolo 6 כי ההנר, ע) 'וב) 1)6  הנוכרר.סטק
 6טר ר1צתיס פעם על סוס סרסר יחוס כסלןירו
 ועינם קלס bon ט4, ויספע ירכית תוו גדילה ,פריו
 פופ ס6לילו פגין . סס5ר ,ס SD סלק 3לייחנ%ר משרי פ5פר כי ירכס  כפין פין כי orl ,ליילי5י
  לפלריס  ODO %ס לסת,יר hw כרסי 3יל5פר

"Dh על 3ס3רו קלפ פירס גירוסתר%ס nlorb סחירס 
 ttDID לי ירכס ל6 ס"ל נתמיתי, כפל קפגפעפ
 סיבריס  תירים יגס ק"י רירית יסל6 , יסיגזל%

 יוסייו לי %סר  פיכריי יפקריוס  ין עלייכריהם
 הה61 כדרך )ט1כ יומיט1 וט)6 עו)ס עד שן4'15הס
 %  15ירס ע) המקך טיעכור עכירה ו5עט"ג ,עוד
 ספרית יגבן . לטס לסה,ירס b'o כרתי כוסים לוירכס

 bto1 , ריקש היירת ספן מובס כלסי פלסכרוחי
 5י ירבס לי רק ייפח סכה1ב לשן  סס סלפיפס

O'Q1D%סוט סדרות לתפן תלריפס  סעי %ס טיב יל 
 , פיר ~or  ידרך לטיב  תיסייין לי ens %פריס'
 צדקך לסוב יוסיפו טל5 כריסם יריח סייס  ספולותר
bwnטלר , פפזירסן מום סרבוח פבירס פ"ר לפילם 
 יכתו כפס ירח על פלסן הריסס ונריח ~rb%ריוח
o~aלסט  סליכסן נירום יי ob  6המל ימפ 
  מסוכלו מס כי . ההנה nlilbD מן ס!סיס)הוכוח
 שי SD סל %1' פלריפס  ~OD "ס יסים וליר,כהון
 מ%% עוקר  פסס כי  ביייס לרירדרכו

~C'DSO  יו% 5פימ , יר' פפלרימ פרכנס יתלשכשפתו 
 פענח וסיס , יתרוח פשרנות %שילו סיס לסר3וססטין סרי

 גן  גש יסיבסס כי לקרן שלס ליהיס3 %סו %14פן
 נבע  זרך סרפג"ן מסב ויכר טיכרגו. כפויסורס
IDI%~(גטום סוסיס 6 ירנס )6 רק )טרד כשב ס 
 תפת hSn כדי למרוח מ5ל1וח 1)6 מ5ר1ו )6טוסן

 ר.עס 5ה יסיכ טן5 הנהיר כך ולמר , רב כי רככועי
 מלגס סרי ופפפו מעצריי סס לו  טיסיומקרימה
 סנשתר כפפן סיס סרטה (1PD ירכב בעליייפוים
 פל לשגייו יפר  ררך פ6 ה . סתם יפגין  יפ'כאלפס
  פשר 1ין דייו יטיס רפק %סר משרי משתרנישור
 ס6הריט הסדיו  ו5ס . נפרס 6מס קלשי כפססה3ר

 כקנס רכרינו  פס למעליסם דבריו שכסמר שלוסלטיי
 פ.ייס טיכרהי מלריס ופס פירי ירסיס ו!ן5 ,6מר
 בריס בליס מכרתם 5פר (btb , ופ'  יפלכריח
 סוס לסריות %סיר IJsrn , )"eDht, כפי  פטישן%
 כשם %ס יסיר קן סדיר פד3%ס I~bo h'ooתן
 יג)מי כליחס כויסס יכריס Vbn 6ר1יס ס6ר ,לליס
 מן סוס )הרנות סטן ע5כ"ו טמע )):חימכ5י

 ה11ס n)GS סעס ה4כת יגרוס טן ההסהמקומוה
.IQb)Olo 6 כי השל והרסיס "ון( l))DIO Dtb 
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הכרזרי שנימאמרסמר5ז
 כח שמת מי ומשכהים , המזבח תחת קבור כאילו ישראל בארץ הקבור כלואסרו
 לקולטתו מהיים קולטתו דומה אינו שאמרו ממח , מת אליה שנשוא טסייוהד
 אותו לשאת שאסור בה דר ולא בה לדור יכול שהיה במי אסרו אבל . מיתחאת*

 ותבאו ובמיתתכם , לתועבה שמתם ונחלתי בהייכם , שאמרו , מותו לאחראלי-
 שילך מותר אם אותו שאלו כאשר חנינא רבי מהקפדת והיה . ארצי אתותט:אן
 המקום ברוך ומת כותית נשא אתיז שאטר , אחיו אשת שייבם לארץ לחוצהפלוני

 נחפדאוצר
 . המזבח תחת קבור באילו בא"י הקבור כלממרו
 SPi מינן גאו ט)'1 מגרה גס קג1ר :יו5 הקימהגומי
 יתד") ג'ין סקנ1י ג) טון רג 6מר גנמר6 :ס 1ה,6 .שמוגה
 )י המה קומה מזנה הג6 גהיג , גמוגמ ההה קג1רג6')ו
 שמת מי וסשבה'ם : fp , עמו "ומחו 1ג;י החסוגת.נ
 אליה. שנשוא מס' : 5'י :מת מי י1הי :גהו ה1') .בה
 1ה1 ו:16 רק 61ן )דור ,1 ";:ר סיט :,6סי

 נ:ס1"
 מת

 ג'טקג :מ1:51 גמו נדו) טו.ן 1ס :6ף ;"ט'פ , כ""וקגרוס1
 ג) קנויה ממזו :,מזע 1'1סף גבי );1גר1 געיסורגה
 מי עגת , )6'י ט,מ1הי1 )הטלת ,1ס הזהרת );) :סנ1י1
 גערן המיד סה1פr:li~o 5 ה15יר 16הו 1ק)ט ג""(מח
 ד1מס 5י11 :ס נגמ' . שאמרו מסה : משנה ייהר ,ס61מ
 געע:סוגו'

 יעז)"
 ?גי, הוה

 ;;:ים נח )"" כלק דמוי
 נבון ט)י1 קי6 . תמוה טמ5ס יזמה ט) ט1!6 5,ה6מר גה'י :מת ג"'י :טיס שיטור )ר' כסרו 1;":ר , )5רןיהורס

ממקר"
 :"מר גרוין גו :וחקייכ גלומי , 1'( )נ:מוכ ה51מן

 , המוח טמ"ה on~h ק) 61תכ 5! ניח גסן 6מ,י: 5)שמוכ
 ק1)עה1 יומס 6'11 6מי , ג"ן )קגרו ג5 :"ר1;1 ומלוחורו
 אבל : טמ6ס נעומס מת וטג'פ , מיחס "הר )קי~הומהיי:
 ג6'י זר וליוו מי :עג'פ ההאג 6) ג"מר . 1ג1'אמרו
 מגפים וס6ימס גז1)ס תפונס בו" גמי וקג? מנהומהי
 th~o נדו) דגר ט;'1 ממ"מ );1)טה1 רומה פ6'ו1 6ע'פט),1
 גמי 6ג) ממ"ס, נה1גס )זור )ו h'a גמי רק 61מר יםט1.6
 פיס גקג1רחו hG'1 נונד )5 ור 1)5 נהרכן )זורט5ן:ר
 מסירוס)מי וט 1DS1 . )(ס wlh ):"ה מור הפיקו 6נ)חישן
 ורן גאיםסוף

 כוו מטור גר' קיריין גר רני סו1:"
 ג6ין חסן "רתות ר16 , סטיר( )גרהוג1ה ג6'סטריןמטיי)ין
 6ני 5)1 ה1טי)1 מה 6)עוי שי' קייק גר רגי 6מר ,עמ')
 וחטמך! והגו16 , גמייגס )ח1טגס (מהם ווח)הי וכיססק1ר6
 6מי , גמיחחגס 5ר,י6ח

 ופולין סיו )6רן סמניטין גרן ),
 . ט'ג , 1WD 6דמהו וגפר דגס.ג לרווו ע) ומניהיס 1DDגוס
 סרוג1רס (6עפ'ג (Oh1 לקטור ר' סמה(וגת סייח עםיום

 6)ע1ר י' גח:1גת (נובס ויה' די( מסמדר( וג,ר6ס ,מנסרח
 (ס61 גינן ש 6מי , 11') סוגר כטפין שמר פרגיסס:יג

 . ט'ג טמ1, 5דמחו וגפר דגחיג , ש מגמר ס;ג'ס גהינשי
o)a1 1וו6ס , לושן דגרי חוס ס:גמ )הפסיג גדי המנר( 
 כאשר רש.נא רב. מהקפדת והיה : ל'6 תסוגת קג)פ)6

שהרגו
 יהודהקול

 טהכרימ מנ"ר נקוי )ידי גונחו הכ'5 , 1טיאמרו
 סטת )סי כן הדכר 61ין , )מגריס הי" מענההכר1הה
 גרסתי כקמרו זה עג 37ריו סורו ועוז .ג'5ור:ו
 מיס הנכו) מה כלסר סו6 הונ61ה סמק1ס מסימן
 ומעיר וסקרן סרי מ37ר כ1 ינגס ס)סהיס יס עדסוף
 גן "הרי . ע"כ , מעקה ההם כמקוס כ' , כלריסגס

 ניקור ע) ר3ר;1 כו סיהקייס מה כטסיקח6משהי
 "הד l),ehn ומנין , ח"ןהסטרי

"101 
 הו6 כזלי כט)

 1!" ירגה )" ה") , מגרימם העם "הטיסיכ
 ; יסיכ

 )6 הקג"ס ס"מר מוריס 06 ומה והומר ק!והא
 טנס ע"י הפינס הרי עוז הנס כזרך )ס1כחוסיט1ן
 6מרח' "סר נזרך כטיוח נו,ריס ה' והסיכךסנ5מר

 הנריח סטין 5ר,1ח סקר , גר15חה ע1ד הנסיף)"
 פרטתי הסייס רותה כ6ר3ע כי קומר , רוהis?- 3מ,רה 151רס 15מר הו" וכן , ע"כ"ו עסיסן כרוהה)ך

o)nh, ג) . ע"כ nhr ש ע) שטנו עיויגו )מרקס 
 , 7גרט כלסר סתו הסררי sb סח סכמכרהנההנו
 המנק oh ימנה6ך

 ובג יגסס גרפי כ' 'נקג' מי,סהרות , הכקוהיוהיו סממי ,קהו מקמר כידו 'מ,"
 זה נס . הו' בא"י הקבור כל ואסרו : מסי7עס

 כ6י6 כעי הקג1ר כ) ענן f'b כהר6 שנכה1טח
 העמס 76מה מוכח הב" כתב , המונח חמתקטר
 הרס 1כ3ר . f'p , עמו tnmb וגפר ההס וכחיב)י

 המחיס )קכ1רח nbrn הלרן מטיכוח ע)הר"כ"ע
 )הודיע הסרטה ג"ח חוגרה סרס, היי פ'כקמרו
 . ע"כ , והמתה סמייס 6ן הקרננה כ) ען 6"י6ע,ת
 )דכריו סעס יזע bS כי הרעוצן סם טכחכ כיוחעס
 כף ומשבחים : nbra הרטיה מכה זה יוכן5יך

 גס . וכו' אליה שנשוא סמי התר בהשטת
 גפסיס נם )6"י סליק דסוה רני) הוה bslD טסוט

 6נס 5מר , לקעור )רכי )יס 11Db 6חו )6רןגהות
 , כ6 6רוט 6 למרו , המיה ~ohn 76מס ע)עו63
 : מיהס )"הר מהייסעק1!טחו קו)סהו נומס "יט6")
פ,וגו' ר% גירוס)מי . 1ט' יכל שהיה בכי אסרואבל

 מטייבן מוו בעור ורכי קליק 3ר רגי הטס"
 קולף 6ני 6ף רבעים מס שעור קרני קרים גר רגי 6מר . )5רן מהוגה G'b3 מהו 6רונוח ר6וג"'כסרין
 ארן סממשס כיון )ו 5מר , כמיההכס "רני "ח והעממו והגאו , גמייקון )הועבה המחס מה,ת'ע)'סס
 פנרצנ למה סעס ממט or וע) . ע"כ , עמו 6דמחו וכפר יגחיכ ירוט ען 1מניחיס עפר au טט)יןכיו

 טהקפדזן והדץ : אכיס מה)טמ ה' טרק מיימוניח נרצהח כגהוכ סמהיס ע! יכרך! מקרן עמר)הגיח
 הנינק דרכי )קמיס 6ה" ohrn כי יכמה )יס דנס)ה גכר6 סס61 דכהוג1ח כתר6 טרק . וכו' חנינארבי
 : t'sh , fp ירי 1ס.6 טהרנו ognn 3רק- ומה טה'ה וס6 להיו )ו 6מר ויגמר ):,הה מסו )ו%ר
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 7 י לםהכוזרי שניטאמרמפר
 קויות . ככירת ושאסרו , לכוהי קרקע סכירת ושאסרו . אחריו ירד והואטהרנו
 יצא ושלא ישראל בארין אלא קנסות דיני דנין אין ושאמרו , חרב והניחוהבית
 1. טהכים ישראל רארץ אוירא אסרו ועוד . הרבה זה וזולת לארץ, לחוצההעבד

 העולם בן שהוא לו מובטח בא"י אמות ארבע המהלך כל אסרו אותהוכאהבתם
 מהאותו , מעבר מקום בלי כנהר עמו לעבור כשרצה לכותי זירא רבי ואמר .הבא

 : ליה דזכינא יימר מי ליה זכו לא ואהרן דמשה דוכתא , בא"ילעכור
 יהודהקול

 דמם' קמ6 סרק מטה . הו' קרקע מכירתושאסרו
 והניחו הביה קורות סכירת ושאסורו :,6)י)יס
 דנין אין ושאמרו : מו!16 מקוס 'יפח' )6 .ריב
 כנס7רין וכהל , ההוכ) וכד' , דס;סזרין ס"ק .וגו'

 cn(o וכו'. העבר יצא ושלא : brtn)סרמכ"ס
 )הוגה "ו )שהי ענדו המוכר 7' ל דופין סגיטסכימה
 י6 , גססרי טניס הי5 1:ך , הורין כן י!6)6רן
 עכרו מחוכר קמרו מכפן "רוניו Sb עכזמבניר
 כהב זה פסוק וע) . ,מירוח י!6 )6רן )מוזה 16)כוחי
 יסר") ם, גנע:' כענד t)'bh "מרו ררותינו ,הרמג"ן
 י1טכי !סני יעמון זה טנס , )6רן )"רן מהנססכרה
 סמקה יזמה ע) היוסכ'ס מעגור ויגף) יף5רז
 אמרו ועוף : ע"כ טס, (nuot המנות כ)1ט6'ן
 h~'r דר' מימרא . מחכים ישראל דארץאירא
 הטהלך כל אטרו אותה ופאהבתם : טמח מיס'
 פ' י1הנן ""ר b)b כר ירמיס דרכי מימיך .וגו'
 והר6נ'ש . כס )הו)כיס ורוה סכת1כ מן דכהוג1מכהרץ
 ממקח . וו") המיה הנקח 6ת ויקן ע) וים)מ פ'כחב
 כי )הודיע הכהוכ זה והטיל , כסדה מ"ק ,סס7ה
 מטוב מ)ק גה )ו טיט ומי )6"י יט נדונהמעקה
 וכו'. זירא רבי ואמר : ע"כ , סכ6 ע"מ כמזקסו6

 לככתוטח
 )6 )6"' סטיק ה1ס כי וירק רכי 3חר"

 הכלכרס )סי' כמלרון נקם ומענר, מכר66"גמ
 הוהר רומכ ע) ען וחט)יכיט נשר ט6ק תקוטים

 כידו זוחו 06 כי עזיו )יזך רהכ וזיזו )שפסמשטס
 כסו' t'Ch1 סני קטיר הימנו ומעזה התחיחכמב)
 הנהר( עכרי כסגי מק"ן ,6הך מכלן "מדיהדות
 עם )פbt'tb 4 עם" טעי ההול )ו "מר .ונשגר
 טהקדמחט )סי' )"ודנייכו שמייכו דקדמ,הונהו)(
 ע71כס )ס4 קיימיה1 כסמווהייכו לכתי )נטמע(נעטס

 עהו(, (?h זכר )עטוה )מהר כגהמנהככה)הכס
 יימר מ' h(h !יס נכו )6 וטהרן דממה דוכה6 ,ו6מר

דגיג"
 ר") , עמו לעבתי ny~w ט6מר ומה . 4ה

 ריוח עס , כוהי קוהו עס )עכור רנה ויר6טרגי
esaופהק נו )עכור נתוח מקוס וילק ,רכי. )ו סיס 

 : )סחמסמה לנס )6 כיעגמו
בית

אמר
 נחמראוצר

 מאס . 1ג1' קיקע מכירת ושאסרו : גנמו6 כס .1כ1'
 ן )קרקס גמה1גר )0ס מגזין מין "ט:( עיף דטג1'סג'ק

 מיס )טס ההן )6 , ההנס )5 דגה,ג מסוס גנמר616מר1
 1מ61 )6 ו0 . הבית קורות מכ'ית ושאסרו :ליקט
 מ1גיין 61ין ,,) 151ני O'D ג6ן :יס ספק וגטי , מקוסגסס
 , :ס )דור גיח )סס מבנירין :5ין כהימר , סגיה יירוח)סס
 :"מר יעי ר' )זעת ג,5( )דף דט'6 כפיק :6מר1וכמס
 זיי0 )ניח )5 ט"מר1 גמ;1ס 46 ג5" גהת )0סמ:גייין
 1כמ'פ , גלי דו;" ונס , ט'6 )הות :מגויס מתי5מי1
 והגיהה : סיר!:!מי גסס נמק01 55 גדל :סכה1ס'
 :יחריג ג6'י מין לשיה :7106 נקמר , כב') .לחרוב
 דק0 גסמס מנן4ן 6'ן מראה גס51 ::11 ו;16הס ,15;0
 כ)" כטעם ומים" ,ג5.'

 אין ושאמרו : כ;ךות 'היינו
 ר:6' ג'ד :וט 5'ן ג)ומר . בא" אלא קנסות רינ'דנין
 סמיכם 6ין וגגג) , גצי ,סמא )6 06 ק,כ1ה ויני)ד1ן

גן6,ה"
 ונרמג'נו פ'ד( )דף 1גסה1ג! "ד( )ד5 דכוסירין גפ'ק

 "ג) ;1כ1ה גימ' רק וט טען 1ג5מח . ט1כדרין מסג'ס'ד
 1ס)151ת ס1ד15ה מתנד וכממין :!יין גמקוס סד'ויסגכ)
 קוהנו ס:גיהיס :ניגרים "טכ . מומהין ד6'1 )'ס יצה)ח"ן

 מ:5'ג , :0 גסה,ג) t(1Dh1 , עגזי דקמ6.ס)יה1ה,יסו
 , :)ימוה"הו עג,-יון )6 ג'0 רונסון  גיס  וליס ט:ימ ז)6גמיזי
 סיקר מון ו; )5'י טלי 6ין ק101ה ד.ני דנין :",ן מקז61'ג
 : גן;דוק :)" קנת מהנר ודגרי , ג6" רק סמ.גס ס".ןכן.ן

 6,)11 סטיר ג1ט,י סגר "פיו . לח-ל העבד יצאושלא
 קיקיון רנו כמנרו מיד )הייה י6,1 )ה') רגו תגרוט06
 )ג1הייס כגדר סונגר :( מ'נ )דך דג'טין גמ:נס טנו וכן ,)'ס
(ilh)_ )הולס ו'0 ט'ג מ'ד ד5 גהוכ' )עטיין )היינה י,6 )ה,)16

 , (OSD וע1גר קי') טגן :סמ:הרר ס6ט'פ סי' ,
 גטגד סיין וכן , כלס ";טס כקרן קסטת מהמהסגת
 : מ-ס( ד' ):ס גלייה6 1כי5 , )הרות כ.611 )"" מה'):גרס
 גדיניס נה,מון לג.ס טויויס מגרו טו7 . הרבה זהוזולה
 ס'י( )דך גיגמ1ה elnh !1ס דומם , :הון גקיו:הכתפיס
 ס;1:"נדין

 כיהן י1,י6 י)ד0 1)6 מיס טפר טמס 1:כ0 0:5
 עבר מקן וירי )דגר וכר )דגר ל5'כ בצן t'Phגהוגחס
 מך ע1)ס מ') יטיגח טען ))מזן , גבון 5נרס ):גחכוים
 גן,מס וגו כ5ן עז . וגו' אמרו ועור : ט'כ ,ממנין

 : בגי מעפתיה גלויי קיפל וטוי , 'טל6) שרןסמהויגיס
 כאח אמות ארבע המהלך בל אמרו ינתהומאהבתם

 הו') :מפסגת כעמר . הכא עולם בן שהא לומובטח
 גצי ד'6 טנסי)וך ס,ס וגל דגר כדגר ספ)יגו ספרן6ח
 יתמחק( סכק6 מוס "הרי ס' וגרוסי . סג6 טקס סי' )וקוס

ס  )פ זוגי מ6ן דג) קדיש, ג6יט6 מיוי6 (t~rh גמ'1' ית' מ6ן ה,)ק6 וגיס 'כ1ד0 י ציי ו?. מלס 8קא
 מע)" )6;גד6וגי

 וכי 6י 6)6 ט1ד 1)6 , בס סיין המין( טס סמו:פס 0קז0:1 שפע )ר') hv~h ע) י1היח נטי), דומים
 טויו טמטן מהמה וגו' מוגטת נלי קמוח ז' :סטותן t1Dh טע'1 151)י , הדיי קדיש ר1מ ט)י0 ל"ש::" ונסכהייני
 ן כמו 16 ככיס סוט ):1הי סמון ג1כי )טנור רופס וירץ ר' בסיס שומי . בנהר עמו למבקר כשרצה : קולסכום

 : )'ניס כמון נמו , י'ט( ):1פטי0 'נוס טס ססוכן
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הכוזרי שנימאמימ2ר 57
 הטקום משים אתה שאין , תרתך בחבת מקצר אתה כן אם הנולי אמרננ

 בית היא כי ציון על רחם אוטר ואתה , וטהרך חייך ובית ם3מתךהזה
 התמדת אלא טעלה לה היה לא ואילו , אלע שבה השכינה כי ותאמין ,חיינו

 ותזכנה לה היקרות הנפ'סות שתכספנה הדין מן היה שנה תת"ק באורך בההשכינה
 שער שהיא היא שכן כל , והחסידים הנביאים במקוטות אותנו יקרה כאשר ,.בה

 זממנה אליה נקבצות שהנפשות אומרים טחם , זה על האומות נל הכבימו וכברהשטים,
 אל הנביאים עליית מקום היא כי אוסרים והישמעאלים , השטים אל אותןסעלין
 רואה אני . והנ כונה מקוס לכל והוא , הדין יום מעטו' מקום ושהיא ,"שטים

 אכיהיכם היו וכבר , כונה מבלתי מנהג או , חונף ננדה וכריעתךשהשתהייתך
 יותר בה הבדות ובוחרים , מולדתם טקוטית סכל יותר כה לדור בוחריםהראשונים

 יהורהקול
 אתה קרת: נ1ר6ג,מי 0,; בסייס גז 6ס ק. אסכנ

 הזגג 5חכ סלן ;מוזמם . תורהך בחבתמקצר
 שאין : וגרה ג6:י עסיס 5הס 5ין ו)מ0 , גילויכח1יס
 . ומותך חיז ובית טנמתך הזה המקום משיםאתה
 0כ) 1י0יו וג'ווהן ה(,ך סגלית סמק1ס orunr ר15יסיס
 ואהה : מיי! )ק"ס סרן כמי , ג6וס רוה עוד ג) מיסמיס
 בין עוד 1)6 . חיינו בית ה.א כי ציון על רהםאומר
 ,6 הגד ניגור 6101 , סמיו כן עומר גפיגס ס1מ0סי"

 הגת )5'י D~)tUt מ:יסיריס ;י05 מ5ז מעע ג' ,גדועי?
oc: חהו1ר ס(גיו0 . אליו שבה השכ.נה כי ותאטין 
 גיס שמריס וט,1 , ו0 גג)) 01,ג051 סג61) גגי6ח.),יון
 שמר 1;1 , גלמת הנס ס;קן5 סקדוס 0טפע 5100.ש"מ
 6) ס600מ,1ס י5'0 ' ,1י11 טגיוה1 סמהויר ג6'י י"מ.גגרגה
 )5 יפיקו . וגו' מעלה לה היה לא ואילו : 0,0כמקוס
 מס מלגו ):ס יר )ח 0:גי:0 סעחיד0 11 מעלס )6",סיס
 געו טס61 תגית חורגן טן ממסגן סוקס מירס געגרטסים
 : ס.1 סימן 6' גמומי ,0 הוגכן 1נרת' נכנר , :ו0.הה'ק

 סיס 6,6 ג)ומר . היקרות הנפשות : הימסקו .שהכספנה
 קזוסס גורמת גלמת 'Sh~t ממקיר ננוגס ט;ן"ו מי-גגם
 מ1וג;ח סח0'0 . בה ותוכנה : רסס )טוח מסק כיסנגר

 סקיו( ~ucc גי ~c-nsll ושוע 5'י () נ5ויר0זמט1יוה
 אותנו יקרה כאשר : 6)י0 גס,דמן )ס ?~thl';דגק

 גט'0י0 ס"ס ק"ן ג6:? גומר . וגו' הנביאיםבמקומו"
 געתן , ס;ג'6 מסוע קנס גו 'זנק othe)1t גמקיסס"דס
 סחעo~hw) 6 חע עע :ינ- "( י הסע גכ,1)סותר
 : גוגי"'ס טOA~ (15 וקמרו מטס סמון ט"ו שתפשו עןטמ0ס
 ;)ומי . וחג כונה ~aw לכלוהוא

 מחגוו,יס ס5ימות כ)
 (מהחס זג) , נו 50מטית ססלהס ג) ותפלס כוס סעקיס5)
 . נגדה וכריעתך שהשהחויוך רואה אני : atbn גצו6,'1.

 פ' מ,') (5מיו גטכן 6'י ;נד וככרטיס מלתסיס טענומס
 (,6מר , 6'י גרנד ינות )6ר; מון חמד סיס מטמר.קסדה

 לועסו 0ת,;ף ג6י: נכתר . חונף : 6ר,ס זרך לין'וסה(!)1
 ממסווה 6ר,גס ט,נחס 'onh גן , סמו ג) לגו נגוד )1ומי06
 (6ין מס הונדס ג0:קחייס 6והס מוכעס 61הס )דירס46ס
 או - מוס 'סייס o)unt קי1( "פע טס ,ס ע)י;סמספן
 אבותיכם היו וכבר : ODD גגי מנסג . כונה טפלתיטנהג

 זיוסס סיקר סיס 1יעקג יגהק יגריס . 1;1'.הראשונים
 ::5מר 1ס , טח0ס מטיו וכגשנ , גס אור וגיהליסנ"י

כשהיו
 ושימח "(;ר ת: כגד . יכותר "ייד מתכנ גהריאוצר

 !קלטתו תהדס ק1!פה' 17ת60')1
--kk כי . אליו שבה השכינה כי ותאכ'ן :מיתה 

 נרקיח :גר י;י';1 3.ה 0י5 גי ניון ע) רמסכנחרך
 ")י1 )סוכ (עהין: ר", , שיו טגן סהטכינ50י!1נהך
 עסרס הטמא rPia )ך נחן 5טר ")היך ה'כנרכס
 בסי' oxr עי" ))יון tr:~)fi נרהמיו ר.מהוירכמעוה
 )ה,) הוחנקו מנך עפיו D17p? עויין כן the .גין
1'SDפעלה לה היה לא ואילו : כמ15 הסגינה 
 ODDO מ0טקפח עינינו סנסD"D~ 3 רע . וכו'אלא
 הלרן קדוס0 מקק ה1טקף 5הר ממקרס עור ,המגר
 . סנ0 תה"ק כפורך 0טכי:0 כס ס0המידס מסמוך
 פ"Iri~o 1 נר"קון ו0 מנין 5מהח ע) שרכנווכנר
 יעויין , כ;0 מרה כהסע הנכויס ימ' כ) קמרו5נ)
 סטת התסות טהקניה ו") . בה ותזכנה :סמ0
 63ר11ת 0' )ט;י מס 03ת')03 6"י סי ו3טכי)030
 כמוזכר ימתכימ ת"י סל  ילוירס  ספוגכן? "ו , סההי

 ושביאים בסימות איתנו יקרה כאשר :ג!ךרפס
 יהקותיס  ק%  כלן )פי סס סנת1"ו מס מ% כי .וכו'
  וההיא : ייפויי? פליתם יקריטס יסירי פטל?סכם
 וממיס ג'ו ס' נרניעי חמרו מעין . השמיםשער
 ר") . וחג כונה מקום לכל והוא : )וטעוורים
 כרלר , סמן יינקש 6ל  וולגגימ מכיוניסטכ:ל
 ?ידו סרפ כ5יייס יגסוס  מסיס מי , י' סי'בפגר
 וסכ) ייהרו עד וכו' ע)יהס )כקרית on~trlויין

 שהשאהחויהך רואה אני : וט' 145 ה1נניסה5:מוח
 הס" פ' כ"ז") .וט'

 )5ר1 הום עומד הי0 הממר
 tS~h דרך Sb'1 1סהפ))ו סנ5מר 6"י הנד טרויכוין
 ובוחרים : ה"ן.ה מלמטח כ"כ וכ0רמג"סוגר,
 לו  פלך יטר ל35רימ רמו . וכו' יותר בההגגות
 ינצל ו5ח SDt . שען  6רן 5ל י%%ילדסי5%רל1
 "מר גי , 5כיו מנזרי כצרן יעקכ 1יסכ0רתכ,
 50רן כלופר ,  :cnrtnh גירן יסכו פסו  ס5ליסי)מע)0
1WSDש"ס, )"ה:ות  ל0ס bb, כקרן  כסכיו נר יעקל  

)ס
 6ין 5ת גוען פרן 6ח )0ס זחת %ס גריסי 6ח מקמותי,וגס

 סגתו כצר :0נח1ג ניב סני , מגחין "ון 6ת ולוטן )ן 1)סס'  גיכי;ס )ומר  וכן  י5ר5(, לגסרר גס נרי  5טר,מגורי0ס
 5גו;יסס 1,נ'ס תגייס י:ב1 סס "גי ס:סי גטגי n!(tPT ג5ין  סוטנים מאוה: )0ס )6 גבן גריס )ניוחס (גמם גמ0,

מטונס
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 9ימהכורי שנימאמרמפר
1~aoבה השכינה נראית ההיא בעת היתה שלא עם זה כל , במקומותם אזרחים , 
 , בה לעמוד אלא תאוה להם היתה לא זה כל ועם , וע"ז זמה טלאה היתהאבל
 לנשוא מבקשים והיו , האלהים במצות אלא הרעב בעתות מסנה לצאתכשלא

 פה מהשלמת מנענו אשר הוא הוה והעון ל כוזר סלך הוב,פתני החבר אמרג2ד8 : אליהעצמותם
 לשוב כלם מסכימים היו אילו בתחלה כאשר לחול סזוסן האלהי מענין היהכבר כי , ציון בת ושמחי רני שאמר כמה , שני בבית האלהים בושיערנו

 בענודה בגלות רוצים בבבל וגדוליהם רובם ונשארו טקצתם שכו אבל חפצה,בנפש
 , ער ולבי ישנה אני שלטה אמר זה על ושמא . ועניניהם ממשכנותיהם יפרדונפלא

שיל  
 מסנה לצאת ושלא : וכו' )כיען 6)6 )מס61

 )מדים "נו מדגריו . וכף אלא הרעבבעתות
 )נור מ)רימס לכרס וירד כקרן רעי גויתיסדעהו
  סיגור סי ע) וט טסים , כקרן סרעכ כ3ד כישם
 סוכר כמס )ו סמך "1)י כי , גכשנ גבר )%6ס
 )רדו"חך

 י"יניכקי
 ויידע 6כיך)יגה 6)ה,ימ3ית

 כחחי otpn~" bh~O מן עאו מסיע סיס )"ילקט
 מסר כ3ל סמו ק17טת ע) 5סר עורס ס) מ"טלסיון
 3"רס טס)ך סכהוכ פירס וכיעקב . )מיחסובמו
 6)סיס 1Dh't יומק 36יו )שסי o~nsr ויוכמ"כע

 מ1רימס מרוס והר6 ") 1נ!' ס)י)ס כמרקוח)'סר6)
 1"ח )3)חי 11סו "סר ס' סי "ח מרס )6 1י1מק ,וגו'
 )סיועו כי , וגו' סו"0 שרן טר כקמרו , I~bo,מן

 ה11ס 6ין כי , כע61 יטס) )כ) ,ו מסט חמשםקוקס
11bSעצמותם לנשוא מבקשים והיו : )1 כדקי 
 . וכיוסף כיעקכ סיחות מן "0 פדעח .אליה

 משריס tmbet קרוס 6מר כחרק ס',וכ:סוכו0
 יעקב סיס יונע 3גו, דכריס גקכורססיקכרתגי
 )מס סייס סכמות מסיס ו6ם סיס נמור ט1דיק"ענו
 נדיר כי611 ., )תמי)וח יחס )6 טס" , כניו "ח.מסריח
 %ר , ונו' יסר6) כני 6ח יועף ויסכם 16מלפסס

וגי:"
 ס1דיק גע1מו יוסף סיס יזיע כגו, דכריס

 ונס . )מהיטוח ינכס )6 סמ6 , טרסט מ"!0 ד'"מין 06 ססרימ )מס חיים טרחו") מחים ו6ס סיסנמור
 מס ר!3ונס

 טע~
 כחוג סם" nD1lpo כלסקל

 מעה בזע וגדוליהם. גובם ששאריכד : ס' פ' )סרמכ"ס מלכיסכסן'
 כ' סימן (b~rp סכחוכ מןסש)יס

 . מטיס מ"ח טסט 6)ט'ס רגון 6רכע כקמן opn(ל
 עטרם ס' ")ע,ר 6"ר כגד, טנט%ו נדו)יססוע)
 , )קים כסורח מעסיס עד מנכן hlrD ע"ס )6יומסין
 , וכו' מגג) עזו "Pon עטרס קרפ ס)ימסומסנט
 עור" סססריסוסכווס

 ככנ, סטיו סססו)יס גן

~tstOlt 
 טלין מלמל סמיוהסיס עם יתערגו ס)6 כייפתו

טס

כנה
 נחמדאוצר

 ס' 6תר גס כעס ג) unlo, (5 ויטמר ס;6מר ימס ,חומס
 פרסם 6ג' היה מטקס 5נו0ייס יטש שסר גטםונר
 ר? . השכינה היהה ש4א עם זה כל : וא' ;פיוחג'
 , ססכיוס גס 1ר5י0 ססי5 גפ0 סיס ט)n'Dh 6 סיס וטכ)

 סוגיה טרתס )6 סייין ס5גוה סם סדרו מסח ג015סכקופל
 סטמוס מס0מז0 סמט)ס )ס טיס פחס טסיך זמו eilunסם
 לעטור אלא האוה להם היתה לא : גומר כנס ס0'קטס
 ג'ג מס יגהרו )6 למס ס,סודיס ט) טטוס ים ומסמס .בה
 1'0נ)ו י15% ג6:ר ג6" )נור "ית ומו!דחס 6י1ס)סווג
 ממנה לצאת ושלא : ס5גו0 סגל ג6סר סנלהוט1)

 (fiD מריימס ייי ט)5 ייטרף מוינו סגן . הרעבבעתות

 סיס וט ג) וטס , יוסף גנו נטיו סטם פרס טס )ג1רסרטי
 מריס h9'D 6) )ו וקמר סבר'ס שמעימו עז טס גרזיר6

 "גרס וירד גרן לסג וימי ג5גלסס ט,5תר t'rh1 .מ1רימס
OD'1iD1 סרי , מס )נורfi~lcn ון, סיסכ גגי גי גשו% 
 )16ז )ש"ס tbD יו14ן 6,ן  ח'י סספי;ס גב' מו')קמיו וגגי , מבהימס יורד סיס )6 ע),1 כנד סרעג טייס1)1)6
hihסיו 6'כ Dwhp 4קמ טמ,ויין המן 6ג) )יקם מזויין טיןגוכן 6ימ0י גפירוט ממטחי לעם 6מר , גסם tfph~ גס)ע ס"ס 
 טייס גטוין נגז סרענ מסיס סגקוג גיר ולס , יו461ן

 מבקשש והיו : רקס יךגרי Pt? 16 כדגרי 05 טי61מוגות
 : הידיק ויוסף ghinr גמו . אליה עצמוחםלנשוא
 פי גום 6,1 סודם סמאל . כוזר סלד הובשתםכד

 גיורך פיסם ג) 06 ייימתפ טס6;ממ
 w(ph um )סווג רו1יס תוהוו 6ץ וטג'1 ומטכסיס6ן
 )סגת קי6) שון 4ור 41)ן מיגעו 6טי סיקוס DDגמוא
 סוס טורס ה" )דמוע סיס מסריס סי01 טס , 1זוחקעתי
 ב! שיעדנו טה : סיש,ס tu(O היי מפנ' וסנג1ססטפ)

 יי ציץ בה ושטח' רני : יוסרגו ססגפימוו מס .האלהים
 ססיתס סרי , נ'( )וגרש ס' 051 נחותן וסג,ח' ג6סבי

 גגיפ "מי0ס כחוש "גי גנח סטגינכ טחסיסר.ר.געהס
 חוי) טפי שחס 1hct ס;גו6ס גע)ס גי גן סיס 1)6 ,רגון

גיומ"
 גי . וגדוליהם רובם ונשארו : :;י נגיח עמסיו

 סקסל ג) ו'( );הריס סו5מר כמס , סס)ו ססס ממטופ1ר6ס
 ס)וש כסס יגסס וסנדו)יס , ונו' ולפיס רגול 5רגטשמד
 6ס,Sh 6 סג5 מוסל % ו6קג,ס טו5מר , ג)) לטווה ן11)6
 קמיו וט ומסני , מ'( (hllD טס מעתי י5 קוי ומא'וגו'

 רשע תטור ממס ונט) ללויס ק,ס0 סטורת ג'ו( )דףגיגמ01
 טסו 6פעו . וגו' ובעגורה הבלוה ~atsn : !בסריסווהן
 : ססיר,ס נחיר פסוק . שקטה אמר : גגן !סם טכיס:קיסר ג1ה?ע היו )6 טג'1 סמוי;01 ומצגי וק1גדיס גנוחגגו)
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הכוזרי שנימאמרספר80
 קרירתן , דופק דודי קול . ביניהם הנטגנה התמדת הער והלב בשינה הנלזתננה

 שאמר וטה , המקדש מצללי שיצאה השכינה על פל, נמלא שראשי . לשובהאלהים
 שהית עזרא על ן החור מן ידו שלח דודי . לשוב עצלותם על , כתנתי אתפשטתי
 ואהדו נמורה בלתי הודאה לשוב קצתם שהודו עד , והנביאים ונחמיה בהםפוצר
 כי , קצורם ספני מקוצרים הענינים ובאו , לכם כמצפון להם ונתן4 , הסכל כהכשל
 הרבת ואם טעם טעפ אם לו הזדמנותו כפי אלא האיש על הל איננו האלהיהענין
 היינו חפצה ובנפש שלם בלבב אבותינו אלהי לקראת סזדסנים היינו ואילו ,דובה
 קדושו להר השתחוו דבורנו ואין במצרים. אבותינו שפגעו מה סטנופונעים

 "מזזיו התן )5דס סנ)1ח רימס . בש.נה הגלותכנה
 י(ר5) סי1 כן , מרניט 51ין מגין 5ין , וגט)יס :היםוגה1חיו
 וסמ,1ח מהורס (הס 1סר:(1חס היזהם עיקר (:)גנוח
 1ג) יצן ג:ס51 סס5וס (;מ1 . ער והלב : פססנ?סק,ס
 5',1 1הו8 ))ג ה1וטכ י( אדיין טג'1 נס)יס 5גוי1סו1ט1ס
 הכגיוס כיחס כן , טקס :;ח יצן סיס ,ס ג)1)5 , ):1)ס'מן
 מרה?"פריין

 וגריס הגי 15 :ה'1 גמז געי ס1גי5יס סי' ט)
 : ;נלוח (י1ת מהגך 6והס )סטיו ,ודה הככיוס cn'cl ,ומתגי
 (ס6וסג גמ1 . לש21 אלה.ם קריאת רופק דוד.קול
 ,4ס )ו )ומר ג:והו ממעמיק 16ינ1 פחה, ע) ימקסולמן
 טל נמלא ומראשי : רודים וגרוס )כס הבככ מתי טדדורי
 ס6דס גמט) . myon מצללי שיצאה השכינהעל

 1Dlhr , )ו Inn~fc קד מגרון ושמר גגוקר ג5:מורהסזוס;
 מן ,המש (ר5(י סי י:מ.ס 15יר ממת נ,ג 5;ג' תם.פד
 מון גטמיס ליס מרס ס(גי,ס סיהס גן , גרמי סיוירסט)
 5ח שגר גדי וסג) . ה1מרג המקי( גיח :ה61 ק1רתסמ%
 נמו . לשוב עצלוהם על : 5דס גני דגור ממם)סלון
 סעו)ס גקוגח מרג'; 6'ט IPttJfi ותשק געטתו סותמןסעד)
 ולהקן נזפו )קיום קמידמ1 ,ורך מסי 51י11 מסניםולידו
 מן ידו שלח רור' : ,טוגתו 16הו כקורל וגמיג16סנ1 מגיי 5י;ו סו6 5ף 15חו קורץ כ,?י1 13015 ו5ס ,טוי,יו
 מור דרך 5)יו יחו מגמם ט5וסג1 גמ1 . עזרא עלהחור
 עוין סיס נך , ,פכו )טורה ומחה.) קנח גו (מאר טזמגית
 טיגון וגו )nh 6(e , )6" )(וג סנ1)ס 5) גטדס (ס)מטורק
 קמיו וגגי , מטס יעטה נמו 1גמ1וה.ס ג15הוח ,גי65)יסס
 כנימי ר5(ו;ס כגייס :מיס (;ים גי5ס ס'חס י6,'סתר)
 : גסס מסקי . ברום פוצר : סחטך מגרס h)hמטס

 וגייס ;גיס מני וסחורי עמ'; , יגריס מג, .והנביאים
 6יס כטוס וגימט)ס ייסוד וי יכ1די8 ט) 1גי5י6 טד51גר

 גל וירט ס8)תי6) גר מוגג) קמו גלעין . ט,.הוןיסיך)
 : ס'( (hltP גירותי די 6)50 גיח )מג61 שריויצוק
 סיס ט)6 )נגס גמ,?,וי והרה סמטת . לבם במצפוןונתן
 ציטט . מקוצרים המגינים ובאו : ס6) )טגודח ()ס)גס
 . הזדמנותו נפי : ר6ט1ן גנית (סיס ממס ופהיה1חגיור רק סריי גפי !טס utJO )6 טויסס )הו! מומן טסים6)ס'
 לקרוח סגנן סג"1נ וגמ'( , 5!.1 מגו.ן :ס75ס ססג;סכוי
 מס1סיס וי') . ג,') , אבותינו שפגעו מה :שסין

 להר השתחוו דבורנו ואין : גמ,ריס :,ס:1וס;;)5ות
 ר.?ס1קיס 5)1 חדיר מוגיריס סעו מס ר') . ינו'קןשו
 קיטס סי5 51ין סק17(ס 5ין הגיג ט) מניס 1סדנ1יגחס)ס

גמ,פ1;,1

 הנבואת mbnn הער ההלב : דין ניחסס
 כי רעמך ו6ח ר3ה' כמכה ו") כנמרס .ביניהם

 סיכן היים ""ר , סקנסס וט , )כך עד עע כימר
 ס"ק~יי

ל ) ע ק
 "פף מלמר וסול י', סימן כמהמיס ככה1כ .הסבל
 Rb'1 , הכית גנין )3ס) oD'lbn קמרו כקטר'סודה
 טק3 עbt 6("D הרנס ומעטר ססכ) כמ כס)יסודם
 גכספ onino )3;ין וסע)יט ה5כניל O'S3D0O'DnlDI ר,סכ)* כח כס) יהודם. 6;ס' ומח16;;יסכהגריס סי כך , .,הודה ויקמר רט'ע ושרט . גמומה~מת
 והעפר . o'J'lbo מטני )כנוח כמ גסס טליןככהני
 כנמן זיתן מרכה ומוסל סיס יט ועדיין ,כרכס
oninoכסח, ע)';ו נדונה המשכה סעזיין יומר( 
 , השיגיס סחך bD(' , כחומס )כנוח ;וג) )6ו6נה;1
 כמ כס) שמרס ס;כ))ה ידמה המכר כי 5טס .עכ")
 סדכל מיה (tSth מנפנס מסרנן ע) כורטסהסכ)
 מולס ר,כח1כ )ס1ן וקץ . ו)תט6 )מעמס ע)יהסההוט
 מסט 6סר השיכיס דעת סטרו f'nbt , וגו'ססנ, כמ כט) המנסי מקמר קמלו חמנה טהרי ,רה"י כפירחי ס6ויגיס כמך מטני כמס כטגון טהיהכטטוטו
 ממפ מסג' כמס כטחן סיה obln , tStbl )הס)עסות
p'inoהסכך גם כט) וקמר כוה וס )ח)וח ,1 סיס 
 לטש טפילם מס קפי סכן וב) . )ריגו קמרו כיונ!'
 1)6 נהוגך מספר נמשם סיס ככן ~יט ויקמרוע)

 להנף ונוזן 6מר כן ע) ) ono יהודה שטימזכרי
 גמעטיר,ס טנחס הכסר )פי כי . וט' לבםכמצפון
 קטרגן ונטי , הטכס כידס (nfSin ע)'הס ה' ;1עסהיה
 . והתך סמ"רר כמו מק1נריס ההם הע;י;יסהיו

 4 סכ) נמנח ת)ט1;ס ממרון ע) טמורו כן גסוכלסר

 השמר נמן נמנעת גמנ1 כס) )ומר )הם סיסכי
bS1כי , מס6 צטטני עומס 6ח ירקו o)nb .כדן 

 יס עטרתו כ"ס 1W'D מסטר ממתימה עצמוהמנר
 ע3 קרה פ' כחג וסרמכ, . וט' ס6מח' סודרותהו6
 )כס טפסנה , כהו;הכס 6ח 6חן משה עכ1ןהלמרו
 עטזפ 6ג) הממכיס ענדי כעכודח מעגוןעכודח
 וט', 1)חט6רח )כנוד נס )כס מתי גדולמחנה
 סיקס ע) המרס סכ) ח6ר )עמס ימסו נסס .ע"כ

 י.מל ט6מר מה כנח . וכו' קרשו להר 1,שתח11 : כמקס הכרון זה וכרי , טע3,ד געכודחעמוס,ס
נשדתם
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 81 מאהכוזרי שניקמרספר

 וחרוסת הזרזיר כצפצוף אלא , זה וזולת לציון שכינתו והטחזיר רגליו להדוםוהשתחוו
 2 כוזר מלך אמרת כאשר , וזולתו בזה שנאצו מה על חושבים אנחנו שאין ,לו

 שקראתיו מה לי שתקרב עתה וארצה , הזה בענין לי יספיק "יודי אמרכה
ן

 להם* קרבני את שאמר ממה לקבלו, השכל על שיקשה סמה בקרבנוה
 : וריחו ולחטו ח' תיבן הם בי הקרבנות על ואטר , ניחוחי ריחלאשי

 אומר הוא , ה ש ק ל כ ר ש י ם י ש א ל שאמר מה החבר אמרכד

 יהורהקול
 והטחזיר : וט' סהסהח1יחך ר61ס 5גיכ-דמח
 16מל onbt מס קמרו כנגד . וכו' לציוןשכינתו

 : וכו' ניון ע)רכס
 (teth טכני קיר1כ ר") . הו' לי שתקרבכה

 נקלכפח ש61 מקטל מפרירייסורו
 הקדבמת על ואמר : oSt)n גטמ1ח SD מוליםהכליס
 , ריסון ט) נתרו bloi רק עגמו נסני דגר זה "ין .וט'
 סוס כענין יקג!1 נטכן ע! סיאנס ממס כי)כ6ר

סו"
 קרכן הס כי )ננוה כוה1גיס כקרכנוח סי"מר מה

 )פ' Y'nb בו סיחכ"ר ממס )כוניך וריש, וכממוס'
 ט ממס )ס' )" ור,כיח onSnt הקרכן כיסלמת
 ע) יקמר )סיע כחוו הים כך ופעו , )"פיו06

 ~onnal הרכס כי הוי"ו ע) תחמס 1") . וכו'ר.קרכטח
 וכגר , "ר6ך כקטר הנמסכת כססק6 )הכרמנינו
 . סכו1וס ונחכררס וכו' יטמר 05 סכח1כ מסמ6מטחי
 סגה תיסר כי 3וגר,ס, וג6 טמור הטוה ר,סדרוהגה
1DtD0עגודס עם הכרס גו טי))0 סרגל מט) י"ר 

 סר"ס1גס סמיומזח ממעכס כי טס מתרסר6ויס,
 עס "ס עור מרן וטיט ו)כ סנו)ס טסות )ע0סי"

o'nwoolnipol לכרס כענודס ססס גס הח)וי1ח . 
 , וס"ס מ"ג סימן כר"טון הסנו)ס ערן ט6רוכנר
 רכים וכדכריס סנמ06 כשין הצלן P)PDאמצר

 כסכימות )כקר כ6 עחס , הגס הצד י"ג מסי'מחיחסיס
 הממתיחס וסתורות המעסיס ענין וס61 הנטלם,סמ"ק
 , 3ר.ס נדו) מקצוע סהנךכנו0 סקדוט0 כקרןתדפוק
 , ס)11 הטנס ") מחימסיס דכריס ימסוך61"ריהס

 : דגרתי כסדר המלתר מוטכשר
 כל מישר לאשי שאמר טה החבר אמרכו

 נהפדאוגר
 סל )חוס )6 גח1ג) גס'ס וגטם , סויג מין סו6ויתיר הזרזירי כצפצוף אלא : תמיד 6),ס מח16יס פוחנוגמ,שמו
 טיפ מדפ ובגר . מצו "סו6 מס' 6)6 ספיג %6סדרניי
 ויגריס מקח פיוס )גט6 שמדו סוס עויג )מין5פ:ריוח
 מגש ממנשף מס ג)) מגין טחינו סייח טס 6וס גנית):1ן
 מזגריס 04וי גטקס כן , סין 5'1ס במזגי ,שמט,ר6ס
1(6Otpgw גפ 41ן 6גוסיט שמזוע סיג) מהמח( 

 : גוסעמנו
 יהקוג רופס 6מ . וגף לי שתקיב עתה וארצהכה

 )גנט ג6 )6 . סריגותי פין כסג) 6))י
 ו)מOOh 611 גמדג6 פי גי , גג)) סמקת שפמי )גקט טלין גמי יריגווחסטם

 Yw 61מרו , ויגס וסגין מיי מרי
 כוךגנופ קין ירוג ט) מ4 6ן . סמ1וח עימי נהגנוט)6
 : ספג) ;גד פ:1טיסס פ) סירוס גסי ~ao מאי סטכ)6)

 ס,סגכ טי6) ספגן . וגף לחמי קרבפי את שאמרממה
 טיס יימ 5ו לגיוס גו יחו6ר ומדוחיו 1,6" ורג'מג)

 הקיבגות על ואפר : יהדס גשר 5סר חייט גטימ5,יפ1ח
 סיט כרגיס סו6 6ף . וריחו ולחטו ה' ליבן הםכי

~ao) 6וךגן סכ61 הר') , )6טי פ) דק6, )ממי לרכני ר4פסתקר 
 סקרים )6 ס' קרנן גי ט,6מל גמ1 ס' ריגן סוקרך גמסשד טסני מ,ק גגן , 060, גכימן ג6מח "ספיג גמם 6"1בהט

 מרךיג סו6 הנסין ,מס 6ת גי וטמר , ס'( )גמזגרגמועז1
 : 6ט מקת ונגר )6טיס , 0'( )גר6סיפ סימוא יימ 6ס ס' וירמ ונקמר , ג'6(הויקרא

 מם . קשה כל מישר ttaS שאמר טוהכני
 נכיס סוס 1סגו,ס , )6ט' )ממי ר4שמ ולמרסגחוג טני~

 מן ינוד 6סר סם'י ס) ס5ט )הם רק ם' )מס 3קרגן%ע
 %טיפ ושסיר( ג) מחר וגס , סוךגווח 6ת )5יו)סכמים
 גס וסגופי , סק,ור סגד ס,6 ס' למס ס' קרגן תעמיסס;6מר
 חח5 : סמשוס מן מסוס ויגמוד ס' 6ט ולחס רוגן ~haגום

שמר
 )ממו קרנת "ח המכל הקריכ ,קשה

 t'1Db1 המויים מטיס חישן עק , סנךנמח כעמן דבר qDt "ת לשח )יעח והסכרך כלמחקרשטי
 נהסכמס, % הססלרחוף

 ו"סכל0 כסימני ימרס , וגו' מגס קה"ת אסים ויוחל דכחי3 מ"י דלכ" כססי"
 ימכם 036 גב) ה6)סי0 סכונה נפ)"חס כי מסימן וט נסוף w'Sh מדכר מש) 6ח הטמע ליס.גשומי
 , קיקי ס0מכמוח מכ"י טקס קט) ר.0ורס )מקכ) l'SDP b'o(D וסתילגס יא 0פ)6 )מע)ס ומע"סהעכס
 מזעת ~nvw ים )שקש המלמס, יבשי  יסתרס  4לי לסוייי ילהו ~b'o  כפהרגפ מן )רסס כי6"0
 רק הנךכנוח ענין ע) מעמרו טפין 6)'נו מושכר פיו כי רוועח עיגמו הנס . כמ יגיעי כמעט יממווס0
 מימן כרטון )דעת הר6ימ. וככר . bpob3 nmtpn מי ט) כקסתו ו0י6 סטכ!, 6) ולקרכם הפן "חשנר
 דבר ונמעע , 0עכעיס מ6רכעה כממונס ונערכות nwrhnnt 0מטחערוח ר.עכעיוח )סויות גמטפסירס עגיי כי , פתם ככיפרנו )ך כ5ו נקכנו 5טר שיחס נמקהתהח עותו תמגר סגרי ODDD ת'" ,fpע"ז
 ר"ויס סהי6 הנורה מוג )כ) וחהיס , ונתחים מסייס )0ם רסיס סי6 6טר 110רס נסס וחמו) וימכנוקטומו
 פפטיס מער ודם כרר כיכולת 751 'ח' סטר6 מ05 כשעריס כ"ס החולס תעטי הן ייסד, דגל 3מעעי
 וסנך3עפ ימגגו וכלוי ע)ה טסס , ומג פ"נ סי' כטיסי ס' עיד כג0נ רג) , המסי סענץ גסס קיש)עד

נסוע 6 ן מ"ב[ הכוזרי]ספר
--- 
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מאמרי825
 ועחס . ר,רשס גמוןמ~ח והכס דרכיו ר6ס .נסרס
 עם ור,מסכ! הנך3פח מדול )המסי) )שניו ס4חרט
 השסי העגין ח) היה ימס ע) 6טר מסמרתוסומרי
OD1h, olbi כי , המוג ימסר 6) הינירס טקס 
nvo)הכא' ר,עו)ס ד~נתח חגיו הקוה עס המטכן 
 כימם וי6היון קרבו , כמוהו קפן ש"ס הים %דסמק
 61)0 . ימי נס )העטי)ס ליווייס  תיוחס עיג6%
 מחכר ס' ע) 1ptk 6סר עכודחו )גן המסכן"שדי
 )ו גר6 טון )כ . מבמעוה עגיו "וט כמלקת)דמהש
 ומנס החורה והב טס "סל הטון והע ,6)היס
 כתו ומטקס התורה מכמה מכסח סחימ61נה
 הס כטיס גורסי והכרוכים כ"מ. תיתןטיחכ6ר
 . ערומחיס נסחי ס)נ ע) ר.מרמסח סריקהכמדרגת
 )קרכפח ונגוח נדשת המחח)טיס ס')'ס %ס%

 טג6יס הכנעי המס ר.רומ כנני , ולמפלהולניעורת
 עקם שגה הו6 וגס הגטה, ט שמכר ידו ע%3ר

 כבכד חמוס יתהוה 8טר דס ס! tnwb כסיסדרגוה
 ~(SOi סג% fnh כ"כ תתפ הנצו! 'שקן61ח"כ
 , סכו והדק המעורס מההסק ה%" סדם מןיחשה ר.ענעי רימס ר,רומ כי ידענו וככי . כמוםשוקן
 )רומ וסיס ממר העורס ה6ד "yT הדס וכוחוכא'
 וכמוח גש6שנעי

"DJO 
, Db כבסט )ס6ח ככדד 

 כ"מ ו6ס , סמיומח 6ח )ט6ח כ,כ ו6ס ,ססגעיח
 6יסוקר6עי חכתח תסקור ,ס וב) . המסולח 6חלטאת
 . PVD מניר ושאדיס רסיס תעעס הרוטליםלניר
 i(i??1 )6 , סיחכ6ר כתו מיקס והמגר שנהוככמוה )חוניי ר6סהמ ה,3 סתו 6סר ההכתים )דעתעס
 )ב ס) סכמו ע) המסרה טחביה וגיד , הסדר)ס"מ
 מס סיו והמתגיס n~1Dpol הקרכווח . יסקו "יוזע) מסלמי יוגו טג)ס ה6נריס )יחר והודו מכובדו)מקק
 סקדס כמו מיגים %' הנוכרח nho כהס)סת)וח
 הדס נמיפכ הגחלה מיניו !נ' המגעי ממוסלדוגתה
 המסחה טמן סס olfi ועוד . ס,גרנו כמו בו)החקיים
 סמן כי ג6דס הנכ61ס מסע ע!~ מורס ק,-סיסקוט
 מיתרון ע)יו סיורו nhlo מק"ן ימסר כ) ר6טוע)
 ונס 6דס, ס) עגעו מ1ד )olb 6', רוון טבעמטע
  וסרעס המכתה 6ור ע) המורה הפורה מתןלעומת
 סקרון מן :Qtbitw המכתם מינ' טג' וכס סקדסןיפי
 הנכויס טמע ע3 המורה ר,מטהה ולטמן . ךגרפג6"ר
 , o7bn ננוף נטמי מדק %ש %ז 4 נהימס)6
 תץ מנדר יו61 שסי וענגו הלואיס קדט טריו ט)גי

 הו1לכו והנה . ומ"כ ת"6 סי' כרונסון כמכלר"6דס
 גזגקת היהה סיקים הבגריס ט)טח כנגד כ4סשצמה
 והמפרס הקפורת ותונמ העורס nJrD והם ,גהס
 הככד כונו , 3הס 'סרחו 6טר הקדט כצי 'תרונס
 עטזחס, %) "והס המסלהיס עס והתוםזה)נ
 . וכלי 6טר תדרטח'1 )ט)טה היס 'חוקן 3הס"סר
 מס )ט' כ' )ד3ר, 1)כ כ)כ 6'ך כע'ג'ך 'קמה61)

 כ' )ך דע olpn. נמו ס)כ ה61 ה6ר,ןשהונח
 )הסייס (ab כהי מסיה ממת שוס הגיטוההכרה
 hSnn גלי ידי SD הוסכמה כן וען , כקרון 11מעויה
 יה"ר חדפה 1"1 הטיפי השבח ומה בנהמיחו

mwשני
 eann מותל גי ג46 נזממיס תם מיום4ש%
5co'הט הקת הסלמן . וגהנה כהנס כס להכשר 
 )מכעס )6כו) ערוך )טיחן 6דס ס) גרכו )דונמחסס

 מכמהו מועד ו6ה) המסק  יריעות . מני1016)קיום
 ר,משנייס הלכיס שכריס כנגד , ומסך מחמסותנסה
 הס גס נסתור הקסים ה6כליס כגנז , ו"זגיועתודיו תרימי קרסיו קרסיו הטוימייס. מפמלהסומרי
 פסקי והמיקש הכהניס . ה"וימיס ה6כליסמסמרם
 המוטס הקרון מן היו61וח והוגפה החורהמכתח

 ר.ולל4ס ההוסס גגגז הס , מקעור ה)כגמזרנח
 , כמלוכר ה)כ n~ffis הרש טממניהסוהנסתריס

 מס ע) ומוהיריס תכיריס 'ועריס 6)1 )עומת 6)1כי
'lhlaוכפ כיור סס היו . ממנו )ה,הר 16 )שוהו 

 וסירות ומנקרח וכשח וקערות ותמחותות)קחיס
 61ף גרון ה6זס כנוף טשו עתח כ) , מעתםושיטת
 ולס5יוח לחקן ינסיפס  געכווח טוגיס מגססוכליס
 th'i'o גלי יפוצה צוחרי רומוס ויפיח כלב,פצ

 פיקים ליעחק  קרס סל לרה מסיס וכפיונסחן.
  סס סי1  ין מפייס, פן ולכויפ יפופע לנקפלכיוס
 סנכנר כלעיר יי כליי, גל פס  המסכן 6חגוט6יס
e~o41פ:פס יסתים וקורס יפספס ספן יפ1פ1 נ1ט 

 יסרקיס סיכיס סרברימ ינגר ספ5ור  לטפןמספיר
 בס . רופניוחפ לע11ס  נפקסס פורח ו5יוסבירה
 וכלמנסים ור.פירס הסלמן סקרון יים6יס סעקבס
 כפו שיו(  ונכתף  3סס יטרחי 5סר ריסוסוכלי

 עס וריוחוח , עאוח )הס  6ין  ספייפיימסנפירים
 פס6יס היו גרסון וכת . olhnt כהס סדכקיסהכמוס
 החמס nl(OD מגסהו מועד ו6ה) המטכןיריעות
 והיו . החינונייס ר.רכיס ot1)bn כעד טסםוממסך
 51רמו ופפוריי מרימיי  קרסיי קלסיו נוס6יס מרריגם
 סל4 כגסוס לפסי  כלפיס,  סיטרית כגנרהסס
  6ו,ס .  וסרנליס סירים יפררגח  וכס לפנליםישרו
 ונכמ . רשווכרש 46 )נורך כ)ס ריס ההרסיסיחר
 סכ)4ח גטיחכררו פינ סימן כטוהרי קמרו יהיהטויך
 האס הדכריס סיחת וקמען . )ח)קיס )כך החן6)

 : )סגיך התחי וט )עמת ש 6ח רככך ע)כ)ס

 : משמס ח1611ת פפמפ%ג

 פא ט) סירהבתסה4
 : ערוגושסגאי

 מעיטי ס"סמת"
 בלנ כיגד פירנוס4)ט "מחח"

 :וכפופ

  שךס tn~ve יונסי4"ז
 b~be סמסונג גמ)ק,כוו

 : גו)סחקייס

 טס וסמום ויסגסכנך
 התיחס )ג) omhסמסרחיס
 '4סט סיס 'חי?,%נגסס

 . ההפחח ששםמארון
 . כנפים פורש*כרונים

 לקובנית האלהיתהאש
 : ולמנורהולקטורת

 והקפרתהקרננוה
 בהם לרעלותוהשמג,ם
 . טינקז לג' הנוברתהאש
 שהוצרכו כליםשלשה
 ומזבח העולה טובחלכך,

 כל' עם והמנורההקפרת

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



 83במםיצרה שםמאמיי

 מקס מס% וכלי ה%רכפ 11 "שלס61:ט)מח
~bo hDa%ה6מח' ה onltol 1 ט )כסריס 6מסרי0 שתי 

 : )מעגסו (1 "ש)ס פע) 6פר סכלי הקערת מצםוסיס

 ט)ס )6יס מסימנסעוג
nttab* pk 4צע ערע 
 יטכס ולמטן , ולרגוזלפוטר
 : קזנ מיוסר 11 ע)מניסחו

 : פצטואס סוגיםס%ייס

 : סלוטו"8 סק:יסס5גציס

 סור6יס סלאמס סגוסולם
 וסיוט"ס סמג'ר,סוסוסהריס
 סיכוי מס ט)וסמוסיייס
 : ממט ו)ס(סר)עשת
 גסיו גיס סוגו6סבטפוס
 hieI': וסול רדו ט4 י0'נרו

 ססימס וגלי וס56סגנון
 וסכומך שג מ(נ)סקוס
 וגfiUIIDD 4 מוחל'סיומוס

 : וכמבןסיי6ס
 Pb שוס וכבגריססיייס
 )פשס ממיסמעהייס
 5ש ו)גתמ סיועי)רוקם

 :משיק

 וסוקלן ס י 1ג סכדגלים
 dkno סורס pht ,סג4ס

 : ולשיופם)ש,ס

 ש15 סרס ולרצחסתותם
 גסס ס6ע סצימיסממגויס

 :"שם
 wle שעמס פס04שש

 :פיטמים
o'bפוייס, ס"גחס טכסיס 
 : וסרג4ססייס גפחגפ סם סן,ו סג0וסוספי

 ימם) יתמכר טכיתושבלל
~rfi 

 פכ) 6יך )סורות
 נטן סוס כמוג עזהצ )סס)י0 הכמחו מנמתטס כ"'* nto)b מכמס וחכונח כסדר 'Obנעקם

 Hvt'n כורך ס6)סי מענין קכ)ח מו) 6)השמן
 סיס 6יך לקוקס . ססכ) קכ)0 ים) 6) 6דס ס)פצו

 סהודמפם עק למומס הלסי הענין סיוף) וסגממך
 כי , הדוהיו ע) )מקור המגל 6" *4 )6 ,סר61
 כוס כאשצ obn יזמו , ו6ק יואשי שכסיסס)6

 ומכונס , olpn, נמס סלל4חיך 6סל רגיסנפשמות
 wtb~n כערכיפ ופיעור כקמרו, כ"ג סימן למקמר
 גינס ה46א העמן *צ) :o*tr סמיך ס6ומסוכן * והגרך לוצצה 06 ט 5ינמ כששוח הטלם3י.ס
w)b06 כי oe)b) הפישל *סו יפשע פכיך )כח 
 1nba כמו דכלו פי 6דס יתמכס 61) , ממטוהענן
 . p(sff ס', )פל OiP 61'ן חכוים 41ן מכמס6ין
 06 גי otnibn % משריסס pbn ושמליית רנסנס ע) מ)). נלור ההיש ר.פסק6 מל6סי0נס

 , וט' טע1ר0 יודע סה61 גענור עצמן etn~boכמטס
 מבטכס נב) 6מר 06ל Pnno כמעטם הסיס .כמו
 רי3 מטס, 06 ה' נוס כקטל וגו' (SbSS ויעפממש
 הסס מהמ)6גוח נדבר וקין , ומנרעח שספחכ)6
 %מרו נס והחס ו)סנר0נו, )דעתנו מסכים ססו6מס
 כצפר 6ותס טשו ורפה המבנכס כ) 06 מסהויר6
 )סט)מ0ו סמוך וסיס , מ0ס 'onth ויכרך עסו כן ס'*ס
 המס 6טר העניויס כשני סתומו מפגי , כשכינססו)

,VIDDה6' , סשרס OD מ6ח סחורה שעסיס D'Osbo~ , 
 סיס וממסכן . מסקכ) טמן כ)כ מקונדס ט0היהוסכ'
 סנ6מר כמו סקס) מכ) מעמסו וסיס הלסיס,ממטח
 , וכרווק סמנן ג0כ)י0 , )בו ידלוו 6טר 6יט כ)מ6ה

 ענר לסר , הבכיסם פהי6 סחו)07 כשנתחור.0והיכ
 סנמפ כינירס ל tntDT וככל , כ0וכ0וסכנתי
 aDDD עיקר סממיד ומנס . fD וסף,ור.מ"ס
 )קכ,ר1גצנס

 יסרסו, )6 דכריס כסני ס6)הי הערן
 , %אס toSh~1 ר.פנין ידס ע) ימוך )מעןנמפסי0 סל15י והערך שמיעול יוננ) יתגרך mhnaס6מד
 סעניניפ )הטקס ונכון נקמן Snpo )כ סיסיםוספני

 עניפ כי% לככר ס6מונס סלט פוגר כפססמ)קיס ומסי . בגג ונעוג נסממה יתנסך מ06וסמטויס
 6ך ס6)הייס ייסמיס ע) %מרו ע"ס 1D'Dר6פ
 ידיעת % 0ס פרן )ר,ם השון ומטלססויתס
 ופי , ס6)הי0 מ6ח הכיקור אכריח תשלפחפ4מס
 והגרף נמקיו ע3 .6ותו וקיש סוס סדכלפסניש
 יכמל קמר 0%61 . ע"כ , וט' המקמין הוoSn 6כ)נ
 )הניס הו6 , (1 גפסק6 סטכ) 6) )הקריג החגרט

 הערכים tDtb דמיון ע"ד דנט6ס שנובסמרמוק
 רציק געלן יתנמך מפתו enrbnttסמפ0עלש
 סר,תונהם 0שר )יוגמא רצךננוח עם 6)'וובלוה
 ה1ולס קכ)ס 6ן הכנחס יעוין 6דס סינטש

 sson , כמדיר 6)הי0 ושי: סב)"( )צ ,סע)יונס
 נדוית מוי רשיך סנסנח ע)יסס )מ% כשויסתשסוס
 n~ibo, ר.6ם bni(S וחגו 6סר הקרכמ0יעגין מעש סיס דכר'1 וככ)) . סיכ6 כמו D1pD מי)6

 כשר טכ6דס לטגעי סורס 16) הטמן )טיכלעס
 סכר 0) כווהו ו)כרר ))כן 7)0י1 )כנון"חח כי ועכס . הכרסיס גכי16ר הט)ומו שז וינקדכרמ

 עס ערגיס הכנה Sb טוב כבי הכוס ן ככ)04צ כטסק"

~'pllp1

 . יכליוחשלתן

 מוצד אהל הטשכןיריעות
 התחש וטכסהטכסהו
 את לשמור וכיוצאומטסך

 . הנ,כיימהכלים
1'VVברייתו קרשיו 
 וכיחש חוסניועטיו
 הכלש הם QAלשטור

 .הנזכרים

 נושא* והגבישיםיצטתנים
 והנבואה התורהחכמה

 * הארון מןהישאות

 על הטשק המשחהשטן
 .ההשש

 וסליקים 1 נ כ 1אביי
 וכפות וקערותשמחטט
 וטולטה שירותאצקיות

 .וזולתם

 . וכלע המשכןנהרסי

 שטן בעצמו נושאשלעזר
 חטטים mep1חמשחח
 ושמן חתטידצנצחת

 .השי
 כלי נושאים קהתבני

 ובכולן הפנימ.םהקרש
ישאו
- 

 בעגלתו טשאים משןפי
 . כאמי ודומעםצרועות
 נושאים סיריובג'

 ושטיש קרששבעגלות
 .כמדובר
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הכוזרי שממאמרספר84
 י"ל , לאשי הם אפנם , אלי מיוחסים חם אשר הניחוח וריח והלחם ההוא השיבןכי
 , חלקה שאר הכהנים יאכלו כן ואחר , הקרבלוה מאכלה אשר ית' לדברו הנפעלת"אש
 דמיון ושום . מקום חול לא נדולה חול המלך בו שיחול כדי הסדר תקון בזהוהכונה
 ונסדרו מבעיו נשתוו כאשר , בהמי מבעי בנוף ההלה המדברת הנפש האלהיהענין
 רשו* והיה , הבהמות מענין נעלה יותר לענין נכון סדור והתחתונים העליוניםכחותיו

 נחמדאוזר
 ג) וקומר . אלי מ'וחט'ם הם אשר 1ג1' הקרבן כיששי

 00 כליצו מי1חסיס סם 61),1 ס' גמ"ח ס,קרגיססקרגוו0
 )מס סס ט"ממ גפי למוס , סגם דמיון גסי ס' )מססס
 . יתב' לרברו הנפעלה : ס(מיס מן סיגיי 6ט ר') ,6(י
 מקני סוסמש

 ושנלו ואח'כ : רנ111 סטו('ס טדסו ט) וגס(נהח1 'ס'גר,ווו 11%' , ס' נדגר כקרנונה 6יי)0 פטורך
 שוס יחג' מגמתו "נ!ר0 גפו כוס . חלקה שארהבהנש

 ~DIDGh (D~PD סגסלס Ihh'r נוו גן ס% עכירת9)
 גרטיס נתגירה ~Ph וכמו , ס6ט 6נ,)ח מן סוטרוסנרו
 ס' )הס ג6ן "'ן ס16ג)ח נ"ט ;ן ס16ג)יס, ממס גי ס')חס
 גט0 טמיני נסרר ס61 מ)6 ומקרץ , ס' נגוד כקיסםטירף נגזי ס' נסס סמדרנוח תקון . הסדר Ppn : ס"( )מסוק

 ולוס Shlct ולקוי לגמו )יכין מטס קר6 המתגן(סוקס
ona&כרי : סקרג,1ח ג% ע) זוין 116 ומ,ס , ס' הנוד הניגסוירץ תעסי 6(ר מלכר וט ממס ויקמר וגימר , סקרבגות פל 
 מן '1511ח ססרנכות "ג) ;1דט גגו . המלך בושיחול
 מקומו טג6דס סטג1 1סו6 (סוכמם סקדמו,יס 61מר1 ,סמום
 נסס וקרצו ח)קיס )ד' ר,מומ חיי תחק ורגם 1)פי ,גמות
 סס 6טר סכגו)ס סמואה 6מגס . ומשניי ווכתגימדפס
 , D~1C "קר6וס1 ס61 ג6מס טג)ו וסיקר ~olh נטמאפסימים
hwtס6מח נין וכסס גגי) ס"י0 גהות ג) ס) סמו() מכח 
 ג) סוטנת ידו וט) , וסמנו:ס וסוקסושטקר

 מנוי
 הכטוחיו וג) ,

 כמגהק צימרת פניו מנמס מממגר טטח וציי . מ"שוי) 1מ)גו0ו סקרן ג) האוטע מצן נמו , ממס ומהגיסופעורו

 גימוד סנ~1חו געס ודגשחו גס(גמה1 ג6רן ומטעלוסם"
 וגמ6מר , שהו nDDIC1 סיס נ41 "ח סמ,סגח 0% והמח5ל
ygסממן מן דמיונו :(6 כן וע) , (ופסו עוג ',י קייק 
nhbפדי מסיי תקון ססג,ס Swf~ יגו6 וגמז , סמרן גו) 
 גרוי מגויס ס6וו מקוס גג) גי ד') . וגו' גדולה חול :שד
 )6 שמיס תמי ס(מיס כי ,ויפ שגי גררן ס'גנוי

 גרודו ג)וי מגויס וכ(6ו1 , ממזו ,חי) מקוס 6יןיג)גלוכו
 וכגינת 3פוט'ות ססנחסו 013 סכזנס שקר נקרןהדיוש
 ור.מקרס סעגע ומרדד ס;סגחס XtD1 נוגס ומחקןס%ס
 המ16ין סממן גהו , )רפס o~s )נגוט דרים %סג6יס
 סיוחר ,ד SD )ס:סיגס ימונו קם) ע) וסמ(גימוספקטיג
 כגער פמו גינטי (פסוס !טופס שביסס טס ונכמסשג
 טסקג'ס , מקוס מו) )6 נזו)ס 1Dhn (11 ונס . פלוגוש"פ
o)$nמדפיס 6ע סרי , ירכיו ומי) גערן וטופע נדומע 
 פמפ סנסנה,ו )קג) (ומפ מממס לנגוחו כגור ע4טפנמג)ס
 רס'11 ושום : מקרס גדון 15 ענפ גדרן )* גינטי,ש'

 eD סגות געי:ין עלס 06 גלומי . וגף השלהיהענק
 גחך ית' נגודו (ניוח סזגק סקוגחס ע" 61'ןסוגעח
 וסב , המדגרת הנפש )רמוון צפוין 0(יס ש0 , פרשקס)
 נטממ פלגד כי . בהמי פביגי בגוף החלה , ס6דספפפפ

שיחול
 יהורהקול

 . וסף הקרבן כי אוסר הוא : ופרעיסדקיוקיה
 ע) )הנרוה ה61 יהכ' ")יו החיהסס כי גססךיכ"ר
 הנפעלת האש ר"ל : וכו' ",)ס וה61 מהחסקכ1)ו
 )%י, כזמרו שכ' איו סתיהסס סעס ונס .ומ'
 6מר כקמרו , יח' )רנתו הנפערה סיסוויח ה6סוסיף
 כמטן ה6ס %OSDכך

~tolbo 
 ontot כ16מה כרקוחו

 סדק bw ס6ט כי 1חסורהס, מנהחס קכו,16ח
 ע"כ. , מסגרות הירמ ג)נ) תחח "סר מב)והנעם
 סה16יר כקמרו ך' 1D'D )ו מניי זה כרסוןוכי1)6
 כקטל ניכורו t'1"DiDt לרטנו נטע)יס מטפיסה)

 נ ע"כ וגו', ומיכל כוהכ ונקרס , וקרן טמיסהנפיירו
 והכותו : )כהניס מק ob כי המכרת כ6טהזק ט6ינ* הקרנן מן ס;ט6ר מה ר") . הלקהשאר
 סקרכ;וס עט ה6ט כי . וא' הסרר תקוןבזה

 המכש המוס )דונמח סי6 )מלכיס )ססמחוקגיס

 6י!1 והגיס חמסכן ה)ק' כ) 'הס וט "הר ס',כ'לכמו
 ו)כ) 7נריו )ג) כימרס הטוס ס6דס מוקיעס

t'PbGDימטח וכוס , 3וס ססו6 המוג מהקון 6טר 
 נסמות סחימס כצתי השסית 16 סטכ)ית סקורהמן)
 : סכו))0 סקדמחי 6טר הדרך "י ע) , מהנס 6מחפסוס
 כס ערוג טס טלין . מקום חול לא גדלההול
 חסים סוס ר") . וט' דמיון ושום : נטמי3עס6
 והו6 . וכו' המדכרח הגסס 6ח הסקסי הענין)דמען
tttDVרוכו)) כספור סנעחי כשר סימנס לסי ישח : 
 והול . ו6יכיו0יכס סיסוחח ד' . פבעיונשתוו
 השטחש ורוצחנו אמרו י' סימן כממיטי וט 3י6רעגמו
 : fp , שבלעה ר.פכעיס סחגגר כפי נדו)מיי

 כמות הס . ורלעהתונים העליונים כתותיוונסדרו
 לתוהם ע) דכלפ 6טר וסמיומח ה,1מהחרטט
 וסתמחוניס סע)יוניס %=ו . 1)"ג )א ס"כ%שן
 סרור : סמה סוכלנו ור.מטרח1ח nitnblo סגמ1חסס
 כ6ממ . הבהסות מענין נעלה יותר לעניןנכון

 סמי מן גמ6ומס סענעיס נטחוו 1)6 י' סיחןנממיסי
 ס;פפ ע) 'תירס טלס לקט) נכסף !6';עהכהמ'
 pb1 יעורס מורס ונכסיו כ16ס שתוו 6כ) ,המיו;יח
 יתירס נורת tnibe , (161 1tSD הענין 16)כיסוח
 רשף והיה : וט' מנטע) ססיו)6מ ססכ)ננך6ח
עוועיו נפח* %סר למעלס לפרו עס נוסר . חט'שיחול
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