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 כנדרופ נקראת השעורה אם לדעת ר"ל , נדולה חכמה , בטין מין יתערב ולאשליו
 ובידיעת , הכרוג סטין הכרבתור או , חפה סטין השיפון או , השעורה ממיןד"ם
 נשאית שאינו ומה אחרת לשנה שישאר וטה , בארץ הפשטם השיעור שרשיהםנחות

 יהודהקול
 יכו) 06 עמו והסלע גהר 1DDn הסרטים(טסכם
 טכ6 מע"ר מן )מינת יכו) 06 ר") , וכו' נעורנמיות
 נמקומו כנסוע הו6 הרי 6מר עמר תושח כ)6עמו

 כקימן סו6 הרי )6 ו6ס , הערס מן 11Dblגר5סון
 6ומל למו"נ רברס יה6 וכמס נסור טרח בוזנטהייר סערי 6יל מזן טס ועג והיינ. משיוכעוזה
 , תחומ ט) כמשהג'

'flg 
 כשע הסרט ערכי סיעור

 )הנטיעו מפרנוסו 6הר הנגד בו מוחסיםסכ15רניס
 . מסק כ)6 טכעי ענין oh כי וס ולין .ולהרנינו
 bw הזה כי דמיון )צניך הדהי )6 גג)5'60מנס
 סדינין כ6וכ)וסי מרוכה )הינחו געינו מקריךעגמו

 הצמה ובהברת : המכריס מחכיריו יזהרססכעייס
 עליו שנבראו מה על שישארו כדיופיניו
 טחיך רע . גדולה חכטה במין טין יתערבילא
onpnחימד קרו", . וכו' ומיניו צמה נפגרת מאה; 
 סכר וסעעס . n((oth כריסון 16?1הס ע)ידגור
 ט' ר,למכ, סגחכ מה מעין הו6 , וכו' ס'ט6רוגר'

 גע התיניס כר6 ה' כי ככ,6י0 וסטעס , וו")קדוסיכ

ידעת
 נחסדאוצר

 פץ יסעו ג6י9 יוק hSt ג6')ן 9,6 1)6 גיהק עקפג*'ן
 פע ו6י,ס יוק מע שוס )מג'ל P)nS סיו וגן . מסוג60'%
 טיול פסו. קידם ט'ג פינס מיגינין Ph סימקו ;6ותס6י)ן
 415 . ננדרוס נקראת : זג)6,ס( ו'6 (be ג6')ןידק
 : יסוים מין 0ס61 דג)6יס %h "וגרו Sutr "נונססי6

 , וגו' מסמס מיס מקוס ר.מין'ס 16 גריס 'וק מנוטעסיומיו כמגע . בארץ הפשפס ויסעור ורשיהם כחותוידיעת
 ענו)וח קמוח ע'1 מקיט מגע ע) 16 סט ט) נעועיססע

 6יוס . אחרת לשנה שישאר ומה : יעליס( ס'ס)מסוס
 (enth , 6:1ר טחינו ומס מפס ייחד גררן נט6רטורט
 ימחע סס1ריס ,ורעם 1;מ)ן העיט ורועם "רסן מיחס0ס;';ו
 ג' דמיינו סייוס)מי גסס סיקס וסייט , ויופן טיח)יט טד)ס
 משס"ס מחים גמהרי:ס 15מס וגססווגיס במס ג6ר1יפיס
fnhמכנס סם שד . מ'נ( דכ)5ים )ס'ג גרטיס 6יוס וסוג 
 ע) 1ג6 ורע יס6 )6 141 שנוס ולועס הדסו סיתם1'

 סין כי'0 וסירס ס"ס, )0)ט 5)6 סיקס מכיוןגגיסס,
 וקין "מס ג' גקוקע סעומזי0 )סס שע)ס ומרופסספ)טס

מח)יטין

 ש"ס 0) ככרי6חו 1trpl הו6 ויסטון היורך כ) כעויתו סקנסס הטניס ס)6 ימסונ כקינו , כרשיהגמעסה
 envo1 כ1ורחס גס כסכפס היסחנו מטני ולעיט (bS' 6ף nDh1 . וכי כריות גו)הוסיף

~otpll' 
 סוס זה

 משש )6 גי . מכר ט) לנעמו ר(התימסיס מדרכיו ל"ג . וא' מינין מסג' הורגכ ג6י4 ממנו גרעין ג)ויהיה
 )מנס ענין 5יפ 6מנס כי , הקמור ע) מוסף )טכמ 6מר סעס נסס היות עם ככלן דבריו כ))העהיק
 שמין משל דרך כנדרום הנקראת השעורה אם : כי6ורס הוכח ענינו הנס 6סר הדוריסגילור

 לעפן טעוריס מין וחסון מסת מין הכוסת'ן למרו גמנמוח שי' . המה מסין השיפון אוהשעורה
 ממססח כריסון ו6י4 , מלס ntDDO כרביעי (pm מנטרף w'b מינו כסטינו דמין , )הלה ה)סרטסגחי
 )ש הב) כעמנס להתריס חליך )הייי 1DW מסוט (of וט (otbS הוו )6 וטיטון יכוסמין טמרוכגיס
 וס (otbi 5נס וטתרוכלץר 00רוג פץ גרטיס נחסנת אשייר סהתנחור מ5 הכרבתור.  ספחו:צרך
  תריעת : ע"כ סנפר5ן יהוססו לע otpv טקלסיו תרנרי כחב bto סת3תור  סרתנ"0 טס וכסבכש,
 ס;תטמ0 בנרקיס קלוח ע) והשסוע וס כיקור ס) מו)16 דכ)6יס סני ל מקנה . וט' שרשיהםכחות
 פיל "פר, כ"י0 תר~' ת"ר qto כמיבש מרגלי סיול5 הכ)) lfiDOD שחר וצין , ו' ס' עד 1ה)5הממם
 ועטטז pb פיס Of יינקו esn כדי  למס מרייס ושמקס  Dil~nO  סני גין טיס טבורן לך 0הב5ר סרבריט4%

nthen)כלר וס ביר זס  ין למילו  לירסח0 ונססיה 5ין פיס זס מונרליס סירקו יביפן , סב"ירנ1 כפו ירין 
 סופך פל5 5לי !  צ'ליסט  סונני0 סילשוס  פייתי סרוב יוסבימ סם ירקי וסם פכי'ל. פתיןטנחביר
 : ויו'  ופרסיה כתום יידיפס כיק ייסר סתכפס פסטרה נו ייוס נלי פל מסין תרקיח  סגין לסיביריהדר
 נ'  פטגס 1((etb ט"ב 6) כי עמ' )ננד חמודה . וט' נשאר שאי% ומה אחרת לשנה 'שישארימה
 טתחליפ ער 15 יפסין יפוייס ,רפס תתל מייל יריעס טדסו סיחס נעפר סס כי , נוטו 41( יס5חון
 מכרספלס סרג ועי' . YD , ילע fnht השך h(b  קאיך Y'nht 5דפ יצפר לן )פתם ob . יויפ ו5ח'צייילך
 סקרקפ  ימלך ייוון- . יסר לריך ייילסס לסס 3קרקפ  יתיש  סלמס  pb1 גטהסס מיי וטיפורס טסחליפפר

 )6 )נסעה ובמסך ~OD1 יסהפיטיס ר"וניפיה בפטלי טס יעור . פ'צ סורפ, ילפת טל5 נטבילנפהריטס
 6)6 לסרס Ynbt קורע '6מר )6 )ורעה וותקך מסועה . (fnbt DDI הוסך 6)6 15סיך וסה"כ 5סעיקמר
 6)5 ע1טין טלק נכיהס ע) וכ6 כרע יה6 )6 4ף 16 קנגוס ורועה טדסו כיחס . וט' ,ורע fnh1מטרח
  וט'. גריס לייפכ וגתתי ח5%ס OD1~t טסיתס לנכעס יגפלך ה-ופי  מנוכר הרג נפירט . ע"כ , טניס)ת)ט
 יתלית"פ %1י% סייר סלי  נקרן  ספתיייפי0  לצי  נין פיכלס  ושריסס סח)עה "ין הקו סמי;יס )וף, 6וק;גוס

%"י
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 ולענין , הוה לענין החיים סיני ובהכרת , וכזמן בטקום למין טין בין יונה כטהלדער,
 דקת יותר היא אשר השרפות ובידיעת , ארם לו שאין ומה ארס לו שיש מהאחר,
 , המתה טאכילת להרחיק החיים, ממיתי מידיעת אריסטו אותו שזכר טהמכל

 ובידיעת , עליו תמהות שהדעות מה הזאת החכמה מן בידינו נשאר אשרובמעט
 נחסדאוצר

 : )מין מין PS (יוימו ,רין נמס ס6דמס )עונדי וסירותייי גידעו מעגין סיו וט ג) . 1;ו' יונח כסה לדעת :שליין
 O'hS)1 פ'ג 6' גמ(נס (קמרו סמרמק סטיי סו6 .במקום
 (יח)יפ ושן סעור סימחין סטיך . ובזפן : טפמ,ס נ'טסו
 סיד . החיים מיני ובהכרת : סוכרנו כמו ימים כרטסדמיינו
 'lph" מין קוס הניס סגט)י מיוי )סגיו,ויגיס

 עט להרגיע
 סטמ,1 וג6ו0ס , ג)6יס 0רגיט )8 גכמהן גמ'( , מיווטעינו
 ג)6יס )וט וט טיומין 8ע'ן מזנרי( )ממור ויעמדסממור
 ססרפ 6ח טעם טוי שוק (q~O 5ממ גוס וגיננו . טסוט

 : גוס וט ג)6'ס מרדי גכי' יצגו uh'1 וטסקנ' טווספיוגו)
 )ו 8'ן ו5'~ס זורם וסוף 8רס )ו '( מרס מין 8'וכסייפו גדי ש"ס סגסמ )סג'ר ,ריכיס סיו טור . אחר51ענין
 vt(oth גגדייס %י6 דייסה )1 ים טסההו) עמרו ג' ,5רס
 ידיסס )1 8ין ממח גזי) ססוt'uh 6 וסניף , (n1DIUוע'(
 מגמיס למרו ג)) . הטריפות וביריעת : משט שלו5)
 מן סו6ג)ים מייס געלי ט) מלגריס 5גר 6י~ס חסדט8ס

 ס,ס ססססד 8הל )ה,ימ יטפס ט6עס גלופן וסהיססנסמכ
 6)1 פרק גרי( ט6מי1 ונסו , עריפס ;רן6ה סי8 חודםי"ג

 היש אושר : עריפס מיס כמוס ם8ין ג) סכ3ל וספלישת
 מס מג) סעגע גמגמת פמוקס יוחי 11 יייטס . דקהידהר
 ממקריס . החיים טמיהי : מייס גע)י גשר 6ריסטושכר

 מאכילת : מהמטס למוס טסופס חוים גט)י גגוןספ)דיס
 אשר ונטעט : חים גמוכ "ין סעריפס שומר .המתה
 הפי ס0ס קומנו סוס לקומר . וגו' ניריגונשאר

 יודעים 8פ
 סג))'ס מן מסט יק 5ך , סטגע הגמם ע"פ סדגייסשרט
 נפרק סרמג'ס תוטס ערפיח מיי ג(גטיס פ? סמפפ~1
 פ)8 . עליו חמתות שומעות מה : טמיעס מלמטחפטייי
Sm6)1 סגטיס וק ס6ך מגמסס גשמק פסס עלס 6ין 
 ג) (,)18 פס , %)חס )6 גודלי מייס גגס)י o'ntfinשפייס
 ובידיעת : סיום פי רייסס לעמיד וסוו%יס ר.טגעמגמי

 טטנוס o~nine )פיע ועיון גוונם מגוס %ין .הסוטים
 סכסויס סופי פגיו )6 גשיס סוס פ)קרג. מוס גע)שרם
 י'ג וק tht(O ונף, חהס 15 פסם 16 פור ג)) גינןוק

 ,כלכיס
~nhr)t 

 גן,מ כלממס פוקס אלעיס סם )פרטם ג6

הסומים
 יהודהקול

 הנ1כיפ מהכר )דגרי נכון כעור ע"ס ובכן .ע"כ
 5ידימ וגו', יונח כמה לרעת ט"מר ומה .גפנינו
 הלמד , ענימס סני כךכריו טג"ו ע1מח כ) ,קהני
 סרסיסס כהוה וידיעהכקמרו

~lD'g1 
 , כקרן ספסטס

ו)עומחו
 מרוס"

 )מין מין כין יונה כמס )דעה קמרו
olpn). ומס 6מר0 )טכס טיט"ר ומה כקמרו ומסני 
 ט"מל כמס (bstt unb~p סו6 והוט , נט"רטווינו
 השע יחנדיס כו "סר סומן להמתין  ייערך כיוללעי
 והוליעט מקרקע והסיכה ההריטס קרס כקרןסש6
 . הזה לענין החיים מיני ובהכרת : מקוסשוהו
 1רק4 עס otbbn מצמיגי כממס bb' )עניןעיקרו
 והכלב סו6כ p"D טס כקמרו ענינו ע) ססוקדסמס
 טרקי ע) כעכרו ונרע נמשו 6יך יתיגו ורקה .וט'

רמסכם"
 בכאן אחר ולענין ן ג"ח סיר ע) כהר

 דהו)ין פ"נ ספנינו כ"והס . וכף ארם לושיש
 הק דרוסת כנסה 6רי 1דר1סמ 3ןקה הו6נדרוסת
 ותל וככר . וכו' הנס כעוף מנס ודרוסה סדקכשף
 כסכ06 כבהמה סיטי,ו מטורף ס6רס מטני or5טעם
 כ"101 טס כמוכר . וכו' המיפות ובידיעת :נ"רניס
 כ,ס כיון . וכו' רקה יותר היא אשר :הטרק
 טפן אתמרס ")ה'ס כמ)";' nn(twtp ש)סהוס
tDbnn0השו "סר הב)) עס מסכ'מ'ס "))נו הסרל'ו 
 מיס כמוס טסן ען הכן) ,ס )"מר פ"נ חוקןכממנח
ob~9, 'כדי כסס טסן ומנו טר"'01 כמס טהר 
 טסוכירד מס סיס )6 ונגה סהייס מטיחיר.מ,ייס עי דעת ויהוו 16מר יניעו הטנעייס והחכמים)ר,מ'ח,
 מכ) רקס יופר סי" "ומתגו נדובי ר,פישוהידיעה כי 11Dhs )קר6תס יו,blO 6 ס"ס כן ע)מכו").
 נכו05ן וכוט כי , טכט3עייס רצוי) 6ותו טזכרמס

 סכל טבע עבויו ' יוכ) ט)6 מס SD )עמודמסייע10
 נסק סרמכ"ס רכיה סם 6טר התורה וו06 . 6דסט)

 16 )מיס 16 )כהמס ט"'רע טכ) ,כ)) 6* טריסו0 ע) )הוסיף וקין התתרו י' פ'סמיפסמסת
~'ps 

 והסכימו סר6טוניס דולומ הכמי טמפ ממו מון
~OtSD 

 טריסס טסן ו6מר1 סמנו 6)1 וגן , )מיום סופה ספין סרסו6ס מדרך ))ו נודע 61טי)ו , otnoG %6ריטר6) דים ככתי
fDbטמנו מה 5," ,ך "ין , מהן ט0מיס ולפטר ממיחין 6יק סמק01ן סכיזיוו ר.רש6ס נדרכי טייטס 
 עס )מעלס ממוגר , המחס מ"כי)ח (ptnlo ט6מר ומס . y'p , יורוך %ר סחורם סי ען סנ"מרמכריס
 אשר ובמעט : וכרוו "טר הכ)) וכאור"ט , וס ממולי עומדים מס ובמיחס Stbw מסיס קרוייםנמייסס טיפי* וטוף היה כהמס מ6כי)0 )הרמיק וק "יגו ספרסע0 עיין כי 6מנס כי . וכו' הערטוח וידיעהקמרו
 , כסרס קמטה ה6רכוכס מן רנ)יס המחכו כרימה ע) "מרס כעין . ר,משרסס ר.סנעי ההיקס מןינ5יס דכריס כגמה מקן מכהי)יס סינרים כי . עליו תמהות שהדעות מה הזאה החכמה מן בירינונושאר

פן
~selbn' 

 חח0קי הבך ,המוס טלין , ד'( ט' מוכין המטויח וט' סג'דין טמ0 שש) וק , "טוכס ולמעלס
 סיחריס טהחיכח )פי מי0ר0, הי6 סנידין ממח סגו מפרק )ח0ך 061 סריטס b'ol סנידין%מה
 סימוק מס hlol . ממיחס h'(o 111 מסיחה ט,ו , מטנס( שחס ש סרמכ"ס )כשון סעו) מחיכתפינס
 וט' המומים ויריעת : ומרח: מסל ומותכם יוטס מכש ייהר.ס סימי )ע יועם י נפרשת שמריס5ין

ומומי
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 ראויית שאינן הבהמות ומומי מעבודה הכהנים מתעכבים בעבורם אשרהמומים
 ההכמות ובחלקי . הנדות הקפי וכמות , ולאשה לאיש הזיכות מיני והבדלת ,לקרבן
 הגלגלים ובחכמת אלהי, עזר מבלי סברתו בדרך עליו יכול ודם בשר שאין מהההם

 ומה , ידועה העבור תוכן מעלת ונדולת , תולדותיה קצת שהעבור טה ,והליכותם
 איננה והיא כן איננה ואיך הצורה. ההזקת ההומר הדלת זאת לאומהשנקבע

םורנשת
 יהודהקול

 שרקי כסם )ך נ5ו ;קננו . וכו' הבהפותוסומי
 וכו' הזיבות סיני והבדלת : וטכיעי נטיככ1ר1ת
 )כיקורם יוהזו ככר . 1ג1' הנרות הקפיוכמות
  כמטח ס;וכריס גזה )סתמי "ו , 7' מ' כטסכמכנ"ר מסיני )מסס הנכס );7ס )זה הכין י1ס %"5רם, סתות הקטי וכמוח וכקמרו .  )רם ומפכח וגיסמפכח
 oD3Dn טחות מלועס מקח "ין ג"מרו ס"3ערכין
 כלמכיס סקריך וככר , עמר קנעס ע) ינהר1)6

  יבול  ורם  בשר  שאין  ויה :  פפס יעוייןגטיל1ט1
 ל5 ס5לסיס י5ס נמ11ס ה כל לז  סי'  כ5פפ .ופ'
 6ת וסער הכסר גיכו)ח 61ין וכחהכמוחו  %סשסכל
 ו)" D~D1 ומנבגו סנרו ע),ס

 3ו ממכנס ייר6
 (hpDD הנוכר 3כ) 'קריך 3"6 סי' ונרכיעי .מכד)

 מנס: פר פרנריי  יכוליך ססרפיוס פטגיגי11
 שהעגור טה והליכוהם הגלגליםובחמסת
 נורך כנרצת כס)ימו למרי . וט' תולדותההקצת

 ההכמס נורך ע) סורס , סתורם כסעירהססנעיות
  ויפגם . חילריסיכ קלט  ססטכיר מס מנדסג)נ)'ת
  פייטך 1hun פ5 נסורס גמל פקדותטסטבור
 יכלל  יסלילוסס סג%לי0 בהכעס ט' וטישרס ,דגרי
 5) מ1סנ otnnStn נכווי , תו)ד1תיס קנח הכעכורמס

סחגמס
~sfn 
 ומע"ח . 6הד מקוס Sh סלך וסב) ,

 כעומס כ"ח סהכמס ככון סורח סי6 סנסורמוכן
 היוזע כ3 5ל') ועריס , )'71עיס ח"6רח 6b'oטר
 15מר סכחו3 עליו מחטכ 61ינו ומקוח הקדוח)מ"כ
 % 'ריו ופעטס יביסי י6 ס' SPlb אס  ס'(רסעיס
  גומרו סינר  שנפטך ספפלס ה פל גפף ,ר*
 סנ1כר יכנור סי  פעל ר") . וכו' בו שנקבעוטה

  לאובם? : כלורפ  יפיפדיכס סי ליטרילגקכעי
 ויומס טעם סורס . נו' התום- הרףהואץ

נטכוס

 נחמראוצר
 ט6ש ט6פוז 1כ16סס . סחיו  יריכין 5'ך סירס קובריסויר הגפם פיר 1ס nD'P עיצ h)c 1%ר6י , ספקדס ני5פפרף
 געל סו6 טגיוו סרח;ס מלגט  קטן 15 גרול elh)nIססויס
  כיללן פמוט ל6  ס6סס . הבהמותומוטי י פגטיש כרטיס סנריך )וט וגד1מס , טס סומג'ס וכוו ,מוס

 שרש רן גפך"
  (eht מ0)' 1' כפון  כרפי'ס oh1D , נפרפיס0 ממטיסומס

 טיש פס ניו )סגהל . הז'בחז מיני והכרלת :ממקר(
 תמס, !' 9ט6 טייס )ע1מ% י6טס ג' ט5פרו גטוין!יגס,
 וסלמס ג%גן מעמל סלט 11Dh עני . )קרנן mth1ג'

ollh). ג15נס מטמ6  6'ע ס6'( 5מר1 וכן ochot טעמתן 
 %פקשש נפתל ס1נ %  יורסין ררכיס כ1' פוי  פור ,ג16נס
 וכטחו : גפני 'nufat  וריו 1ס כלגל יפ9 וגלי . 1כ1'ונקפיכן
 31סירונין כרלונ וסחות וקביעות , יום )' גינתי וסתסימרו כשע וסת, )ס מריע גילי ס;יוס וסה1ח הנרות.הקפי
 6לוגיס: וסדגרוס %גייס, 1)קצ1ס ס(ג1ט מימיולמיס
 ! ס5)ו געמ;יס פרקים ג5י,ס ר') . הרם החבטותובחלקי
 יעש י'6 ט6מרו ירו 6וסס, )סןג יכול. ורם בשרשאין
 . הגלגלים ובחכמת : מסיני  לפפס ס)כס 3נדס גיסטכין
 עקש (ע1סין גזמן . כנציב קדוק מס)ג1ח גשת הימאסוי) סלאמס. וזמן סג)נ)'ס סזון סדר . והליכותם : קחג1;סמגמת
oth~('יסזגוספס נוחי משגי יי סר6יש פש נסורס  טמקד(ין )י)  כדוך מרכס גדקדזק מחמס עם  סיום  יו 

 . ירום ל6 6ס סירס oh~t 05 לידס גרי  פוליןסס16מ;ויוין
 קלינ, 6ש  ררייס יריו 61ל  1'ל יסב ר' פינס 5ל1 מיל'וגפה
 סדיג'ס "Og , ,(5 נומן כסס ,ייגיס קוי  חייו מפנייפיויו
 מוכפנה  לסל סייגי טוי 6%1 מן 1עמוקיס ר%זסורגיס
 1קפפ ג'ר  (6'ן סוס  יופן  פינון וט 5ג) , 1ג1;'ם)סמוג'ס %* 6וס יגן 16פ1 פוסרין  51ין wlh יורמיםס1וולי0
 גיח ט) מי;1ק1ת tSwh סיוט גו  פס(ייס סיוו  סרניםפ'פ
 טה פכ'ל:  שיש, ומריוס  נטלפס D'Q' טן מגיטיןרגן

 יסמועדיס  ססניס  יביפוס  מטבון .  הולרותיח קצחשהעבור
 ססימס ססכונס חכמת מידיעח הזלדס ק3ת ס81 מו(כיסט8נו
 סטיגווים סדור . העיבור תוכן ב יטר% תכסי כיןמקדם
 למנגס  מדע*  וסתדסיס מממס  סיוס סטמס מוניםסלנו

 גש עוטע ס6;ו ע3וריס ו' עני וס61 סימנס, טוס ע) סממס )ט;ופ 'מרון 6'ן קען מהוי טס51 כרס י'ע (גג),מכוומס
 6מי אמנע , יגע ימ'מ מאים וחהקnxo~ !'1 וחמס יוס סס'ס סמפט טות מוטגש יט6פ . 5רו'ע גו'מ טסםמחפר

 פט,
 ס)ג;ס סגת גטוהסוג וגן . סחיט קדט מסר גפ" גסרמכ'ס גושר , יותי סמיוקדק 6ד6 יג )דעת י61 סהסגון ו,ס ,נהוק
 טש סמה נט' כרמג'ם יסג ונגר . סמרור נסוף ג)) יחי1ן 'מ61 )6 ה)קיס  תנהיג סטים י'ג ימים ג'ט חירם נ) ה11טיג

 ה)וטיס נעגעס גנם כטס מס לטי י') . החומר הדלה זאת לאומה שנקבע ומה : מגזו) נגיח ס1מגיס סי1 8ד8 יגמטגן
 ייוואש ל6הו1  1פפטלס וס(קט ממוחס ,רין סתנונס ענים ע) סיעג )עמוד טדי ונ1ן6י , ומעו)ס)יס מיס גצים וחס עסמג)
 סן טפרי נפרס  שפיס פ:פ' יר% כפי  ethn 116 כתר ,  סורס  פיליפ סלים וליכין  o~p)no כל יל הפור"רן

 ס1ק-
 שש"ש הכפי  גין נדהם ויפיס גיס יפ  סספנון סרוגי 1'ל, ג' פטנט יפורט קדוט פכל' ~eh ירפג'ס וניס ,ימ16רוס
 לסט 1)1%1 רגריס  פין ויסלפו גין )טסג(ו )וולס מבמיס 51וטיס וי)יפירי6וס, סס9וט1ס סגנון סי סוקרוסזרפווימ
  1פויריספן סרי"ממ יקלייוי גנ4פמ יקהל  lD('D ג'ו 61'ך ויילוי, נבלוס גוו סכת פל לטמור סקלי תנוקרוסדיר סכולי פרס, יירו ויטלי יריריס פיס ילל 6ל6 י'רס רפוס יסטגון ס)כווי  כררך ס)פ ול6 סרת סרורק פי ויטלואיס,
 איגנח  וחי% : יקורו טסיי פשל ותוון סטופר פ,-לוס י61ס ~oDIh טין הפר  rht ילומר .  בן איננה ואיך :שכמיס קויי כל ליי  שיי. ט)6 מס י(י6) מגיטו טיכוס טנמעע טד וטיפס יטוף) גני סג)  סקנ'ס פון וס ))ר . תצורהשנוות

  סיינשת 10 י מ"ב[ רגוזרי]פקר
- - - - . .

--
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 התורה שארית אותה ומחברת , ונלותה ודלותה ממיעופה האומות ביןפורנשת
 טבית המקובל העיקר על העבור שבה המופלא ומן . אחד בו שהם חבורהאלהית

 על נשאר וזה , שנה מאה אחר ותוספת לתקון בהם והוצרך וזולתם סיוןהקובעים קבועי נשתנו וכבר , שנים ומאות אלפים מכמה נשתנה שלא לבנה מתקופתדוד
 נחטאאוצר

 6י,ס ומס סקרן קווי גג) מאוווה . האשש ביןסיגשת
Otst~ג'ד 1)6 מלן )6 לכס וקין ס6ומ4( גין רש )סייס 
 מוטים טקגטו מגיח נומן סיו כלסר o'1uln רססט,קגע
 וריס , מו"גו0ייס מעמוס ג) 6) ס),היס וידחיסנייוט)'ס
 שארית Qfilh ומחגרת : נוגס מוס ,ס גג1וחסרמוקיס
 U'Sti המסיו סטגור זוגי סו6 .התורח

~cw 
 גר )ג)

 יסרק) טגוי D~pn ג) קלסו סד 6ון ימ"ח , 8הד ג6'טיסוף)
 מר(טגהס ס,6 ונס , גממי ומזטיסס מוטזיסס מגו~מס ג,1סטס

 יזוז . דור מכית הטמבל העיקו על העבור :שלסיח
 , חס"ג י'נ ג'ע כנגוס מיס הסוג פ) מי~סויסיסמריס

 פסס 0'ר גיס( שיף גוייס גד6ק6 , יעי מגית משגףמס
 וגקסו )סויט גג" ס)גוס ונר5י0 געגיס ססמיס ומשדו6ה0
 %י מגיס 8וי פקוג) כך גמליך) לגן )מס 6מר כקיטוג'ז
 6הה ופס גסמה)ק סס וסח)קיס . נרקיס ופ'ג טעםייו0 וטחי וממקס 'וט מגיע פהוחס )נוס ס) הוטס טלין6ג6

 , ה,קיס חס'ך סטסס מלקי טחי מ1;8 ולחס , ח)ק,ם3ס0ר'ף
 הסרג י'נ ג'ע חרגון וסול , iCD'( שים ט'נ טויססשוסף
 סיס, דוו מגי גמ!י16 סרגן נודפ וכרר , סייס טז גושנסנו
 י'ג 8' ס) ים מטגון . נשחגה שלא : סס ,') גיוס"וגו

 וגסו , כיוס עד טווי שם גו 1רגס )6 נקנוס (1ifDסטלג
 וזולתם. סיון הקונעים קגועי נשחפ וכבר : ומלמתג%
 יום סס'ס aco מיעור ממנען מעיזו לג IDf 6גינ'ס0ייזס טסיו סוזי הגמי 1ת51, סקזמוויס גיסיי גזי גי קמיושש
 ו6גלג'ס . ג,מ1וס ירגיט fpn 6וסס %;6 6גלג'סיזם גן גס ססיפ סמגס ופי)ו'ס טוי, טטס רניע ' וינון יוסויגיס
 גידו סיס י)8 6)5 מלניע מסט פמ~מ הוסס מ61שהגס
 סג6 ונס)מיו'ס . מיעועו מטי ססו6 ספהח );מ;סיגורן
 ג16לך ומ81 8גלג'ס תגפ 6) מנטו חירף ס"ס ס' גגי'שינוו
 סוס מעורף מקג~ן ט,חסוס מס סגד! ס1ם תם ר.סו5סומן
 ויסים גיוס מ18ח מטים 6הי טסי סיס קימח ס)וג,ר

~lCO וסתגס . סותם '34 לנטים 1'ס טטו0 ס' 'יס טס'סירמצו 
 וגמו טטוח ל' 'וס ~O'D ססש ומן מ,6 להריו סג66ג0יר'
fbהת : 'סר% )גנ' 'יוס סס'ס מס מלתת גמם פס "מחימס וודע 611 כטוס גמיש סעמ'ס מגמ' וסג)ג11 גפם סר' . ירין 

נשאר

צומתתו
 יההיהקול

 חוע)ח העגור חוכן סועי)ס כגר הו)4(3חכ)יח
~ttSD סדר ען יטר6) שסי ימד 13,הח"מף ntwp 

 נורחס ממונק ונס , מטחנם כלחי קייט כיופןהמועויס
 ptbwn מס הנגוש מהיטרח 1קכ) הוכנו 603סר
 אחשה ומהברת : המרס הלסח ממרון)מ,"ות
 נורתה מוזק ע! מורה זג וכו'. התורהשארית
 )6 5ויכיה גירן כהיותה ו6ח גסס5ף

~Dhn 
 כתורת

 הים , כתעפ ט~ימ תמנה )ס )ם6ר 5סר כי ,ס'
 ~רייס כמבוריס הנס כיוס שהמיוחס נד,)ס עס)טס)ס
 נמן : (ntnSb קרוס 5ה7 וגוי מיתה כהס5טר

 המקובל העיקר על העבור שבההמופלא
 כטרנס הקריך העכור ניודה סרסת , הו' דורפצית
 7גר' סס (י.כי6 , י"7 ש' 7' סער שלס יסוי3ע)
 עמדו ע"ס התלך דוד ע"י . מכעס ספו מסקןרכי

 עק געיונס ונדקו כירוסן'ס יסרטן מהגמיסמעייניס
 עפו מעמד נכון ע) ויעמידו המהוקניס רפיוןכס

 5)1 מרמק'סס כסי הלכנס תו!דוה ועה'החקו"וח
 ר6ס' )קזוז 3'זס המסירים העטר 'ס,ד' ~ס5רמפו

 שומנם המועייס וק3יעוח הסריס ועכורהח7טיס
 יוגימ , 6מחייס ויסוזוח עקרם הס כ"ס , חורתכדין
 fir וע) . ה5מה' העיון ע)יהסוישז

 וכיול"
 כיס ט

 ננד כעדותיך ו5ד3רה וסומר ותטחנה 3ע1מומהקטר
 (bStn 5מרהך ע) 5:כי טס וקמר , 5כוט ו!5מלגיס
 . )נחי3הי tthe פרך לרגלי נר ' אומר 1 ר3ט))

otnbaוח!מידיס מכריס ועמהם סגהורין רססי 5יט 
 עומייס ההוט 1nfs 3'סר5) סין 1)רגטח)פסיס
 יוזעי יססכר יתשר סכח,כ כמו , העחיס )כויןנכונים
 מ6היס ר5טיהס יטרק! יפסס מס )דעת )עחיסכינס
 זס 63מח blh קמרו עז . ונף טיהס ע) cnfnbוב)

 6תר כקילו ,סר6) יעכס מס )זעח ר.כה~כט6מר
 610 סכ) המועדים וקגיעוה הטניס ועיכובסמיסיס ר5סי נקןיט טתגהנס ו)סר*4הס ,יטרק)ואודיע
 וע? סעס ירוח וטחי ומהנס יוס מכיס ממוח)כזה Kb ר"ג ט6מר תס הו6 ס)13ס מהקוטה דודמכיח

 הקובעים קבועי נשתנו וכבר רט"י: כפירוס הוסי5יס פססמח 6כי דוד כיח ע) והגונהה)קיס.
 6מרי כי , 3' ט' סריסי מקמר עולס יסוד (SD טכהכ ממס סד3ריס ויח!גע יחכררו . וכף חולתםסיון

 המנס ותן מדח ע) )עמוד כדי גט)מיי'ס מדוח פי ע) כחכונס חכם נ3ר 6כרכ"ס mtpn הסחד!וחהלקומו
 )ר.6ריך "ות מקוס וה טלין הסנס כנדר דעות סלט הנימו 61הרי , עליו כט!מיו"ס וחטיטתגמדוקדקח
 סס, ועיר סס יעיל מכע)מיו"ס ר,ןווהח הסנה במדח ססגיס רוג !סי סקורם הסחמ)"וח ע, סורס ,3ענינס
 ר(נ0 ומן סו6 עהס ופד הכלכיס טמימי הנס סר3 הומן מכל )ומן בנופן )סנה מסוס גי חר5ס ,וו")

 610 החקוקיי הסנס שמן oro החסרון ע) יהעד 1 לטוח סויס )6מר bSb ניכר 1)5 נרגם טסינו עדע"ד מ6י דם הו5 ק- כ) הנס קע טכמעע 6!6 , וכו' )טנס מסגם DD( מעפ כמדחו ונטמה 6 הוזךסחנךפיי
4.-. מ61 המכס וסימפט , עוד טעה יגיס וכנון יוס שרכהנ יוס מס"ה הנס ההקוטי' סטנם ומן מדח סיחהרב 3יי )35רכ"ס סמקודס ומסו כדקו טהס ו6ומליס גסטליר,ס סתטורט כמו olhn ה"מרוניס סמעידיספס
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 147 עדהכוזרי שםטאמרמפר

 יהודהשל
 nbotn, סוס 3)י יוס ורכיע יום טסיה כן צהלי15תו

Dfft~ninst bSn 6קו Otnb מס נביי ייס מרכים 
 ממס DtnD צוחו ומג כדק הכתייגי וסמכם .ט6מרנו
thinOבכיי כס)מיו"ס h"Dp מהחרז ומני מ)קיס 
 0מתימסש מדכיו כ16 עי . לפ' וה6מרו;יס ,גסעס

,bn)wl. ע) 1)6 ה,ס התקיסיי הסנה ומן סי ע)יי יודע הו' עחס , ונ"ל כחס נסמוך טס ועוד tnSlr מטלר 
 ממנור וקכעו לע קדמותי )פ יפרו טזכרגוסדשח
 מיסוים הס טימ63ר כמו סמליו טגס יקע 0)%כ;0
 ההזט'ס ר6סי 3ק3יעח וס)גוהיו מעכור הטכועחכ)
 מקדמו;י:ו כיזי;ו והתמורה והמדוייקת הנכונסההיל ההקוסיי ~o:D ומן מרח SDt הקזוטיס, ה' מועדינב)
s~rר3 3סס blb מיהס חוזייך ט3קרוג 6הכס כר 
 ועונין ומ0דריס וטווחיו עורס ימי ומונין הוסכין5גו
onaiט) מהצרים gfl, טוה י"פ 

~nlss: 
 bino כמו קי ותדע 6הר, כמקוס )ך יח63ל עודיי המועז'ס, ק3'עח

 נמו!דוח חווי כוס והמועזים סהדסיס ר6ט'קכיעח
 , ההמס 3חקוטה ג"כ חקוי 6חר מנד 610 כךימגנט
 ו)6 ו") כחכ הנול סמו;מ ע) הקטוהו וקמרי .ע"כ
פכ)

 ט;הע)ס וגימר ו") קימונינו גגך 3וה )עמוי
oonקוהו ידעו טהס ע)יסס )ומר 15 השח דרך 

 ו)הס מסכי) )כ ע) or יעכס "יך . וט' פוהחשנו
 סנטו תהנכי6יס 16הו וקכ)ו העכול מוז נמסלג6מח
 תמוול והגה כוריו. ע) ר.כ) וייעי הקושנרוה
 הטנס ומן מדת סי ע) ר.מיוסד oroלענגה

~lono כמנסיו נהמ)ף )6 6ד6 רג 3טס מריסיידית bsl 
Olfi~וס)כנס רועמה ובטיוח , הגה זען מגר5טיח 

 טיתכ6ר מס כסי סעכור הסכומת יסויי ע)ימחוק;יס
 ה6תהי סהפעס 6)6 וין  פל  מעידות הס)הכ6

 היום בעיקר אחד בחלק שנוי שוםנכנס
היה

 נתמדאוצר
 איקח ח6ו קו% טעמי שגוי פד . אטהת! עלנשאי
 סיגנן וטות . גהק t'DD 6מד וטרנט , רגע ימ'ממלניס חחק1" סטות ס' יוס סס'ס );ו כממס טוח "מזח ,נזו)
 נרקיס חט;'ג טטוס י'ג יוס ג'ז מודם ג) otr~n י'ג:הי5

 . מ)קיס תחע'ו טפס מ' ימים פלד טו4 , גטעסמחהו'1
 יוזר ס4נס טכס ע) onfio סכת טיסרס 16מר 5הסנמק
 גו% וגרפס . דג;ןס מ'מ מ)קיס קג'6 :עות ג'6יפיס
 . מלניס Ih'W טטס י'ו יוס ג'ו olnDD , Osw י'פ סוססיסרון
 טנטס שם האניס חטנ'ג טטס י'ג יוס ג'ע יעמיס מגעוכן

 ר, ג'ק עולם , כנס מ"ע ממרור נגל עוסיס ם6נועגורים
 מעגיי סיז ונס . מלניס ק;'6 "עם יסויוס

 ש סמקוג,
 o)~a משגיס זיו וגןמס,גי5'ס

 ופטמם עולס מימי נסתוו"
Dtt)tD1~, 6(טימר יעוין יסרק) מבמי רק מעולס ידפוס ו 
 ואילו : ס'ג ג' חמר סו)ס ג,כוד ועיין , )יטקג וגריומניד
 ג4מר . וגו' היום בעיקר שחר בחלק שנוי שוםנכנס
 ט) סייגון סוסס5פ'פ

 סיגנה מ% רק קינו תן"נ י'ג ;'י
 יפטמיס מוסיף פעמיס קמחי גמס)ן ולמרס PiDh'גשדט
 ג6רוגכ מסקן ספמיס גנמר5 קמרו וגן , גסיו,ס ג,ודטנוח
 גג) רק וט 6ין , הקריס מסלךפעמיס

 טרמו גב' anh מור"
 ph סרנם מטויס סריס הפיס גריון 6מגס , סגר!גשש
 ויכין ט'חלגס גענ'ן כסגד) ט'ג'ט טז גהטגון פקר"וס
 6י)ו מחתי'1 תסק ט6פ')1 ויתן סדין (1rh , 6חד יוסממי
 . פוט גג) פסניס 1,60 מאריס מח:1'נ "הנח 16 יחיסיס
 ג'0 טכס לנגוס טווס שטיס מ5ס 5)פיס גטי מחקנןסיס
 גגונו חמ61 סכן , טסם 6מי יוס ס)ג,ס מדצי חח;'ן6)ף
 )דוק ספוח מצקי ועסריס מקוח סלע 5יף וממטס עסריסטטס

 6מו סי6 טסי6יס ומצהר .ות:גמ(
 ר.מ~

 5מז עס גפה
 5פש 6תי ג'ום סבסד ניגס מש 4,61 , גחנווסגודע
 מהנתסס סר6יס e~hitn סיפו טנכ וקוק 6)סש (ויג'יפור
 יטש 6ס סתורי גיוס ;ר5ס סיס 5ו ספייר, 5מר ימיםג'

סוויפ
 ומעוט . eSbo כדכריס 6מר ססו6 כפרק )דכר יחס וטרנס . ע"כ , וט' טנ6מל ה61 הקופין nbrגחירון
 סימנס מרט זמן כמדח הן 0וה ההקוטיי 00נס ומן כמדח הן זה דגר )6מחח טהגיע מי נמק%

~pinhn b)bכוך נהנתה )נדם ס)הס , ו") קדמונינו of סנטן ס)כ;ס מהזור עציו ויסדו (י"ס ט o)a יוס שפיס ו' ומן כי והודיעו;ויעדו )י ומסרו D"Spn~ יוס rup, ט1ד התריס ותקל'ה פעות bto ((חמס טניס י"ס כו( 
 ימי )מפטר החכרן 5ס ינה , 6ותס ולטין )הט3 עהה טחוב)כמיוייקח ר.מיס )טי ))3נה מדפיס רקס כן כמו (ss-l והו6 , ומגרעת הבנסח טוס כצי סומרתו ר,מדוייקח מדחס)סי

~lrfnfi 
 ע) לוחו pSnnt הקמור הנס

 התקרץ טעות ס' יוס ס0"ה הו6 שכון ר.טגס ימי טמספר כייך ויעכס )ך י!6 פיה ירט טהם טנוחיומסטר
 )רמס מעלס )6 ס6ומומ וסכמי . 3קעס הצקים מחחר"ף n(otp וחטפך טעוה עטרם וטהיטי ימיס כ"סכ61 הלמנעי רו3;0 מורט ופן טמדח גידך ויערס כן כמו )ך 'כ6 , ט6מרנו כמו רקה oon הדסיו מסטרש) קוהו וחה)ק 1tpim, וטשהיו סמהוור ומן ימי מסמר כן כמו חקח ו6ס , כהסק מי"ג שד רנעיס וי"גמסריס
 זכריו V'JD טג6מל מה )קיים , 16הו טייש 00 הלמח ומכמי 'טר6) הכא' b)b תעורס ידעוהו ה6 ו00ת

)pD'S'ג) כן עטה )6 וגו( קמור י'  לסל וסר6כ"ע . ע"ג , ונק ומטפסים גוי nDup) ע"כ , משו סוכ 6הל ךכר )ע0וח ;ו;! 1)6 )כילים מטי )~כ);ו וגן , כגנוח הערור ע) טנסמוך ))1יעהיקו סח% הב)) המועדים . 
 המכל דגלי כונח נהננת ים) כי 6ור נלקה ננדט מגונה כי , ho(n הדכריס כ) עמך )הסיג הרניהי ה,ון%61י
 ההזפ הכהוג מן הו6 , בנבואה נתלה וכהוא ט5מר ומס . )קר5המשככיס

~fo 
 הרקס כי הו") 3ו טדרטו נכס

 ומס . הככול סוד עיקרי כ) )ו ;מסרו IP?~Q 3ן' 161 , וקדר ר6ה כוה )ו וקמל כמדוטה )כנס )מטהסקלנה
 נמ)י6ל צרכן ג' , הלגנה כחיט ,3פ)מיו"ס גת)י6) רכן טפין הלהד )ה)ק כיון 5ו)י , אחר בחלקט5תר
 וכמו , הצקים הט!'צ טפוח י"כ יוס ב"פ רק 6י:)ו ו)כס)מיוס , הצקים הקה"צ סשה י'צ עס כ"ססיעורו
1:raבעיקר ו63מרו . וכו' ,יהמה הירה מסיהקגן המחה)ה ה3כ6 ע) י ס' )הרמג"ס המדם קדום מטרם 

4 
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הכוזרי שםמאמרט2ר148
 סבלי וכן , והראיה הסולד בין שיטצא מה לרוחק מאד הגדול ההפסד נורםהיה
 , המוסיק"א הכמת אבל . מהכוכבים וזולתה ההמה תקופת ידיעת אצלם היתהספק
 בני והם , שבעם הגדולים על אותם ומעמדת הנגונים מחלקת שהיא באומהחשוב
 בצרכי להתעסק הוצרכו ולא , הנכבדים בעתים הנכבד בבית בנגונים מתעסקיםלוי

 . המוכיק"א זולתי עמק להם היה ולא טהטעשרות לוקחים שהיו במההפרנסה
 פחותה, ולא נרועה אינה בעצמה היא כאשר , אדם בני כל אצל נכבדתומשלאכה

 נחמדאהגר
 ממן מומן ",ף מ;116 ט)6 ,פממ , 6י גמא ספחשח
 lucn '6 נמו . החמה תקופת ידיעת : סים וטושרט
 )סס מק"ג! סיס גן קרס, מימי נסס מפג) סיס סט,'גיצג

 טפס . טהכוכבים 1111ח0 : טוגרפ 8ד8 רג סקנססכטגון
 גוגגי סמ1ג,"ס גטי ווקר6'ס , טגג וונג מסיס %קסגתי
 י') , מוויק'6 סנקי5מ סי6 . המוסיק"א חבטת :וגנגס
 גר6'1ס )סקריך ,ריך 5י,י ס'1 גפמר . חשוב : סוגנןמכמס
 ס6חס . הנגונים טחלקת שהיא באומה : גדסמן נחוג6ן
 נסורר ס,ג1ויס )סרר ועסיס )טיווח ס,ריגס 15מס סלח06
 סמומול טנין תסוי ,נין כ) סיס!דר טוייך נעושן לתסיסגנים
 06 פ:ג!ן סין eSt~ , 1גהגור גדנסק 11filoln ו0גו,0וגוו,0ו
 סגנון גר' נג'וס תסי וכן ס', )טגוי0 גיהט,ירות 16גספמם
Sha'h ט"ו( )גרס'6 טו6מר גטין , מוגמר ,טימאו קו) טלין 

 גג)י סמס1יריס ההיסס 5ח )ססמיד סריס נסרי ד!יויתמי
 , וכממס נקו) )סריס מסמיטיס 1מ;)ח'ס 1גפיוס 1ג)'סכ"י
 ווכריס הנטמיע ,מוסח גמ;)ח'ס 61סף סימן וסמט1רייסולנמר
 סימ'ויח ע) גגפיוח וגו' ומעמיסו ט)מ~ס ס) גע)'סוגו'
 ס,קר6'ס מדרנוח פיפ סיו ncl~(fit סט)מ1ת ספק 61'ן .)ו1ח
 : תימד טס )ו ג,)' גינון 1ג) , סמ11'ק'6 )גט)'ע6וטן

 מניסו גוד8' 5'ג , סטרוסס ~סגודת עסק מג) ספיוייססייס ססס סטם המגמי מסורס סיסס וס'6 11 )מכמס %'גסססיפ0 מקמי % en~h כנס . שבעם הגדולים על אדהםומעטרת
 והמלאכה l~rSt: סס טיס P)h סניטו סל6 פס066

 נס הרסוק מ!גק.ס סין טס)ויס גויי גימל . וט'נכברת
 סי6 8ג) )סס נגוז סחר סוס גס סטין שהו %ס,גס)
סיג %טי . גרועת איננה בעצמה היא כאשר : 5ג)ש"ש

והעם
 יהורהקול

 מדכא* )מעכס טכסני מס רוגמת מעין כי6סיחו,4ע
 מ6ד זק היוכו עס קט כמעט כי ע"ס יסודגע)
fnb1הרנתו ירגה הטניס לוג )י נתמצו;, גרגר , 
 ממסר כרונסון כטי)וסוף מסעם מכמס גב) יקרסוכן

 הול כהחה!והיס המ1עע ססעעוח , וסעו)סססמיס
 ההפסד גורם מס טוס היה : "יעול מיןומתלגס
 ממרךיס סיס ט63 ל") . וט' לרוחק מארהנהול
 סכ),יס ע"ס וסרקה המוטך כין pntlo סיעורכידיוו

 וממן 6"ר ועירס 6"ר מ"ק דר"ס כסעיף ,סמקוכ)יס
 חס סכן מקוס סיס 1)6 . וגו' סיהר6 מכסי סע'כ"ל

 כי etbn 61)מנו ג', כסימן orn bSl')t 13ססווכל
 וקין סלן 5ין סמויקין מן ו63 מטמר סוססמפטן
 סג" סמו , נימק כמ!61 אסירויוטח

 כע) דגר. 3כ))
 )3נס חקוסח בסון . )מעלס סמ1,כליס עו!סיסוד

 גג)ג)'הס, סטגס הסכמת ע)  עגיה הפסוממוטח
 , סרוס וחקוטח , סמטחס יחי tb'pn כי וימימאסון
 רכיס יגריס עזו גסס נ"ע סימן כרביעי טיג6וכמו
 חשוב המוסיק"א חככין אבל : שו ספןע)

 סלול )סלחינ נורך 5ין טטסן16מר . וכףבאומה
 )מסול רעיוק. טחט6 נוס )י די , המ1סיק"6מכמת כקומתי גמ,6ח סיתם מ6ד טעמה כמה סר6וחךנמען
 שמסייס סעוניס )חקק מימרח יומרח אומסכענין

 ר,מחמסקיס )וי כני ורוס סנדו)יס ע) onibולהעמיד
 ססכר6 כמ )6 ינד) 6)ס 3כן כי , וכו'כנינוניס

 ריס6 3חר למוס מ , )סס ו6ח סימם מנכס דוד סמ6ח ציוח עס ס)ויס ע) סוגוניס מקוק נעומסמת"ס
 ככני ר,מטורריס 6מיסס 06 (itnPo ס)ויס ,טלי ן~ד ויקמל ט"ו( גדס"6 סמ1וכל סיכל זה" . l'rb,ט%
  יכפטורריפ  מו'  'Sbl 3ן סימן 6ת הגויס ויעמידו , וסממה Stp3 והרוס מסמיעיס ומהריס וכפלות . גכ)יס9'ל
  ס)ויס  סר ובנדיט . )נ"מ ספפיייס סל נלליי0 תו' ופיסיי שי'  לסטפיפ ופיס  ליללסיט  וגייסן  5סףסער
 16 גסיו סנך3פת סקךגת עשת 6) ס1ן הנכברים, בעתים  יעופרו . הו6 מכין גי כמי6 יס%כגמט6
Ddoהוראס כהניי) %ק קמע, . וט' אדם בני כל אצל נכברת והמלאכה : חיוכן ע3 מסורליס 
 וכטרסות, ככורמי נסעה כסאי משכס כעגמה מיוחס מנד b'o~ , 06 כעת כטויס ס)ימס 'fp'QIDt סמני*)
 ו6ט כגמטכח, יוכיל 6סר 6זס תכני וסמג1עריס ססטמוח $o כסחעסק טהוהס כהי מ6ו סיוחס מנדאס

 5לס  9)ט nh ob(o גי , קוט עס ל5ט' ס)ויס ונס , פיר וסטוכ מטיס מש pevnDn 03  ססעססגי
bSוילעס שלעכס, 05 יפפס om  1)6 הוקף ככ) כס )סחעסק 6דס כתני כוסף 6ין ,otntSnt  למוס  

  טיפס* ר.פסולסי0 גיד לניפס מל 03 סי0ס רק ((alr גיד ההנסס לסעחס סוס  כיוס מקרס 5ז סרס1ל5 לכודי* פלפס פלד  לילסס bffpttnn כמשכח סס כtiSp) 15 סכ!ס כמו הייו החומס ס,סח ימינסה6סף
 1המ)6כס bffrt . סטק כני גה)מ1לה 'Ob סימן סירקו סיס וס וכיס , הוקף 3כ) )ס מהקוה  ר.יסיפסיט %ביי
 ככוסף כחכויה 3ס )ההעסק D'iDbnnl 6דס כני 15) ווגגדח מעתה הי6 המהגס ט6ו ר") . וכו'גככדח
 סגלושע מסמ)6ט0 כס וגיוס וככ1רסק, "שלסי כגרעון , נרועה אינה שפ3עס בעצמה היאבאשר
nttSDO06 ,ט3עס הסהוחיס 3יד נוטרח סי1הס מגך פחתנה, איננה ונס כעסיסן otpepnnn ,3ס 

 . כענינם מהעסק )3)הי סהסוניס 'מין %6ל )הסיב טיסטיק מס כסמיהוח מש )ס יקרס $orכ!
והטס
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 . ושמהשל דוד במלאכה ומראשיהם הם, באשר הטבע וזכות השרש מחשיבותכהעם
 כאשר , הנפשות טעוררת היתה ושמה ננמרה מפק בלי שטה הכוזרי אמרגמדץ : לא אם אופניה על אותה יודעים ההיו במוסיק"א תחשובומה

 יתכן ולא , הפכה אל טמדה הנפש את מעתקת שהיא עליהיאמר
 השפחות בה בהתעסקו פחותה ששבה מפני , שהיתה ממח בערך היוםשתהיה

 יהורהקול
 , שיו מנרו 5טל , הפבע ווכוח , ממס"יתו 6סר , השרש פחשיבורי 60 גס הממעסקוהעם
 המגריס )וי גזי ססס גמז )ומר רוסס , הםבאשר

סמהעכקיס
 כמוסיקאי

 ומראשיהם : ס:זכלה סמסו3ס
 יימס נס( כדסקה ככהוכ . ושמואל דורבטלאכה

 717'סד
~hlnPt 

Ohll~ ו0)ך מרס וטס , כ5מווחס 
 סמטורריס SD1 מרייס עג מלויס טעמינו 5סר6ח
 כשכוח ))1יס 5כ1ח ר6ס' כמסוררים 51)ס5מר

 ופירוט , וגו' כמן5כה ע)יהס 1)י)ס יומס כיטס1ריס
 61'ן וע1) מס מכג ונקייס סס1ריס ססי1טט1ריס
 )מעקה מהכר טומר מס 1וה, )סורר, רקמבפחס

 טס רכיו כן ו"ס סמוסיק"5, ,וקהי עסק )כס ליסו%
 וטה : ס:זכלו סה:5'ס כ! h~ptDlno גמן6גחנטמרים
 על אותה יורעים ההיו במוסיק"אתחשוב
 טקדס נמס קמרו כקטי וט "מר . לא אםאופניה

והמכוערים
 בהמראשר

 והעפ : וגייס 1מ)6גס תהני נורקי 6גמט ג6פסס"
 ג16מ0 חאג ט6מר גמע למעלס מוסג . השרשטחשיבות

 סגדו)יס 61ין פיס ,ריגיס סיו 6ין זעהן עונד D'~fitוגו'
 כעס וט וטע . גס ומ(0י)יס מע(יסס מ;) טווטג6ומס
oniP)מן ססנו)כ מן מ:וטיסס ציי o'ns וזכות : ווגי6יס 
 גליל . הם כאשר : מימם )ג) ומין זן טגטס .הטבע
 . וסראיץהם : )יפויס 6(ר וסענה ספג) מתיחטדע

O'~hlt16סס ,סדו %ר : 
 0016 טדטיס טסט סדק ג), . נגטרה ספק ב6מה

 את מעתקת : 11 גמגמה ס"פטרגחכ:יח
~D1fi 
. 

 ממרס )וט ממכויס וגויס פלי ס6דס דסח מ"כסמ11יק'6
 סורישא 6) 1מע,)וח מטמרו( 6) מעוגנה גסו , ספגה6)

 יודעיה כים טיסת . נערך הים שתהיה : )וט1ג17מס
 . פחותה ששבה 1DQ' : 16 6וחס י1דעיס טסיו ;מז16חס
 בהתעסק : מקדט גמי סיוט גס מחטכתי0 סמגמיס גועי6ין

 ממטכותץי פקידו פס , פוגרתי מס גרן )מסוג ס3מי;ס סק)ימך למרי (1Dlh ונעמס , וכו' כ5ומסהסוכ
 מיחס כי ספק pb , וכו' לוחה י1דעיס סיו ס5ס , rhn כ5ומחמ )המע כן )סי o'lhln סמוסיק"6גס)'מ1ח
 , Olb גני 5)) סנגג7ח סמ)5כס טסי" PDD fnStr h"p'DtDO ))1יס סיס ט)6 "ים ע) וסייס , וכו'ק:ככ7ח סמ)6כי כחוג למרח bnnusl . ננמסכח סכורי )ו מהסיג וכתו סימוו, )מע)ס 6ין סלמות 5))0ס)מס
 , 6יס מכני 1סמטעליט ססטמ1ת nlpD1nOD פמוחס סיחס )6 נס עומס מקד נרעה )6 פירנס e'orכמו
 1כ11. ימוסיק"6 חמטונ מס כן ו5ס , טקדס כמו סיו הסיג1ח שסי כס מחעסקיס רפינו 5טר ~5QDכ)
 % fnbt , וכו' b~ptDIDO חכמת S3b 5מר חמוס כי , כמעכס וסייס 3חכמס טחת )5סר )כך.וטית
 ממכס ממדעי (pSn )כד )5 סמוסיק"6 טנמי כן )גלו) נוס טסיכן 6טטר . וגו'  יללרם וסמ)6כס )6מרזכרו
 סמ)6גוחא כמ"ק ג"כ 5נן , מ5ד מסו,) סופח סמכמס עיקר וכ51 גט;יס ערכי טג1)0 כיייעס ועמדקתלי

 מכמס כטס טעמיט כי , ומסיר סגנון מעטם ען דכריו סב) ;5מר 15 . סיר וגעי 3טס )טורח כוט,טהמסו
O'nUDtמכמס 1סי6 עיטה כ)' מיני ועונב כנר 3ר"טיח טרטמ סר5כ"ע כחב 1כ3ל . יקרך מעכס 3סס 
 , 3"ס סימן סוף גס)יטי וגרו עוד יכ6 ססס סר6ס,ס ידי ע) המט1רריס מסדר סוכר ומס . Y'D ,ננוסס
 mnnm קיימת ~nbr סמ)וס טיוח עס ח51יף כ) מסוס מימ1ס ניח כוס סיס )6 6יך יהכ6ל מ' סימןוסם
 ממל 5מ1)ס דרך כע) ךכרי ויסכימו מ76 יתימסו ה61ח כססק6 דברי ו)כ) . )כן סעס )ולך )סור5ח%
 כדכריריס וסמטום כסטחד~ח עס סו6 סהכמוח כ) וידעו )מיו רז") 6יך כי15ר 6מנס , גימרו ג' סערג'

cbנלוחך  כניון כתמוי  נרריסמ וגונו כנו . וט' הנפשות מעוררת היתה ושמה :סהכר נסכלי וכרו טקיס סנינד מכיח 6) רומו 040 . וכף ונשלמה נגמרה ספק מבלי שמהסה : טמס יעויין , וכף סייגון כמכמה 
 וכצל , סלמון כפי 16תס ויסמיר )הח)יסס טוסת )מזות מ'1מדיס ט1ניס מריס סמוסיק"6 נ:ינ1גי וים יסכי

 6ץ קמרו וככר , סר6וי OJfn יוסל 5) סנפם כטע)יוח כהטבח D"Sn כס )רט6וח סלופ6יס קדומיסולקו
 וסיס מען )י קמו Dn'Sh ומקמר סק( 6' )כסמוSlbn (6 )טדי 717 והון , סממם מתוך 6)6 טורססוט"ס
 טכ6ו)י נקמר דרכם וטפי . 6)ס כ) ע) %מויס עדים נ'( ג' )ומבכיס ס' יד עטיו וחסי רותעןנוגן
 (ss0 סנטמס תחטרר הסס סננוניס מכם כי )סורות , יס תה)) סלאמס י) דגרי1 וחכ)ימ , ומ' וכסריוג) סחוסו ספל נתקע סחוסו קלמרו , ההמוחין טסל )0ה,מח כקו "סר eut~nbo 717 כדברי 11 כונסגכ))ס
 טמנתם 1)6 נרוסס 6'נ;ס כשימת ממכר שמר כעד . וגו' פחותה ששבה ספני : 1bDnt1 !טחךיס

 כ! , וט' ממוחס טסכם מ"מ מ6ו טה'תס מס TP3 ס'וס ס'וחס 'מכן ט)6 עמו ונימוקו , טמסגמנו5ר
 פ6ספ כע'לסס ס'6 ;נצח ג' כשולס )כסחן) כס מעוע רכס 6ח )'5ס י.הסוכיס דעת ס'מ)'ס ממסוס

)'bw

---  ---- ---- 
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ההזרק שנימאטרספר160
 : חשיבותכם עם אתם יררתם כאשר תקיבותה עם ירדה אך , אדם טנמממטערים

 אלהי ככח החכמות כל על דבר וכבר , שלמה בחכמת תאמר ומה החבר אמרפו
 אל הכאתו להעתיק אליו באים העולם אנשי והיו , זפבעיושכלי

 תהלוו הכשדים אל פאתנו וכללם שרשיהן הועתקו החכמות וכל , מהודו עדהאומות
ואחר

 נחפראוצר
 שבני והמכוערים : אשמיח וטוש סי6 . השטחיתבה
 מן . חשיבותה עם : 6דס מגוי והסקס מדעת סמי .אדם

 סיויו נמו . אהה ירדתם כאשר : )ס טס,ססמשגוח
 , יספ)יס ,גויס :(OPI'O סקרן גייי )נ) י)יו,יס Dfit'Cfiיטרלל

 : 11 מכמס גס 6גזס 6תס ותיוחסוגעת
 ג)גד ט)6 ג6ו ס51') . שלטה בחבטת תאסר זמהגפן

 :6ר כ3 גם 6ף ירידהגו OD ירש ווחכתם
 מירמס ומקולס יטרק) נגיח )סם סיו שחם "משי0הגמוח
 סיס ס)6 מס ס6("ר מהגנחן סהגמית ג) מסריס %י0מ)ן
 בכח : גו גיו61 ט) )עמוד 1)6הריו וטויו מגס טוסצגת
 ט,י,יס גו ט11עוט1 מממח סיס 011 . ופבעי ושנליאלהי
 סגרו גם כמוגד וסוף , וואו מוקל גוס וכיסס מניט0)6
 פ1ו hiDt 611 ס6דס מג) מגס טויס גו טסים סטגעחגום
 עוז , )1 רומס סריס גטגע סטקטו גפי גטג)ו טייס%ס
 גדרן 16חו סמירה סקוזט וד1מ 16סי גמ גו סיס וט ע1יסף
 , סנדו)יס )הגמיס מגיע ג6טר , גהק,רת1 יטפס ט61פמיס
 מממח 1כ) מגפר ט"וע ינקי גטעוח זפ) מגס לסיסוגי1חי
 כנגס, טגס ט)פטמיס עי , סעי,ן מר"ג מסג) סיפ1ס )01קדס
 גדגר'ס סנ'1;ו יונ ס'1ס נחגתן וגפר מבליסטי ט,י6סימו

פסוט'ס
 וסו"

o0QIDn מסמחקל'ס ס6מיונ'ס ניוח גין ס'וס , 
fhcnו"'ר פקו שטף סק1זס תם סס'ס פ'ס ג")מס 
 )ו מעיי נג6ן . אליו בא.ם העולם אנשי והיו :)יגנו
 הזגריס למתות גסס 6טי ג15מות סנמ,"ות כמגמות סג)לוון
 )קהו ט)מס מהגמות מקורס 6ן מיחס מאס )6 , סור6סכסי
on~h: 6ת לקמוט סטמיס מב) ויגלו .גמ'ט . סוידו ער 
 וחרג ושמר , ס'( )מ'6 ס%ן מלגי ג) מ6ח סלמסמגמח
 , לטס( מלרוס מגמח 1מכ) קיט גוי ג) מהגמר ט)מסחכמח
 )ט1סל סקרן מסג' מג) ט)מס סמקך תנד) ;6תר ע' ג'1ג1,ס
 06 ולועט :)מס פזי 5ה תגקסיס סקרן מ)גי זג)ומגמם
 't~ho מ)ג' מג) טרמי ומקמר . גתו e'~)hoi ;חן 6סרתגמש
 מסורסמח סיוחר וסמדי1ס , שיי ג16 סקרן טמק1סנמטמט
 סמורהיח ג'ג סרן 6רן יקרץ טמס וע) סודו סי6 סמ,ימגק,ס
 . וכללס : יס,דוחיסס . שרשיהן : סובין גמסח ג,1דפ ,)מוזו
 . החלה הכשדים אל : מה)קות'סס לסי סמגמוחי3ל

כ) ;לקוי 161 נסוים מלך וג1גי,,ר ססהריג ר6ס1ן גיסמשרגן

 יהורהקול
 "פר סערך פסותי מסריס כ6ף וסב נוס ומיחססאע
 וכו/ חשיבותה עם ירדה אך : מכמה תמוחעמהם
 הכית כומן ס)סוס כחתו) "תכס 51ינוה נמר רימהכי

 : )מע"ה הסוכרהחכי
 הנית יען . וכף שלמה בחכמת תאסר ומהטו

 גיימחש תחססעות nlnono חהי1 סרןס"
 כ5ל צחה סעי) , כקנחן לק זה הזכיה ו)6כצומחנו

 טרסיהן הועתקו שנס מהגמותכי
~sstl 

 גי , מפחנו
 : כהכמס מהפ"ר ג) וכי ק" טרמה ומטוחן O~DO)נו

 ושכלי אלהי בכח ההכפות כל על רירוכבר
 עיט . וט' באים העולם אנשי והיווטבעי
 מכמס עסיס ויחן ה'( 5' )נמ)כיס נ6מגסהכהות
 ע) "סר כהו) )נ 1רמכ מקד הרכה ותכונה)ס)מס
 ה"דס מכ) וימכם וגו' onSn הכמח והרב היםספח
 וי53ו "מרו עד ונו' סכיכ הנוים כגן סמו ויהיונו'
 מ)גי כ) מ"ח עמה הכמם "ח )סמ1ע העמיסמב)
 וטכני בהי טמר ומה . מכמתו 5ח סלעו 6סלהסרן
 סהמ)6כיית ס6)היח המכמה 5) 13 סכינן 1DDbופגעי,
 ילתוז 1)ס)סחן , והסכעיח וסנפ)יימ עמסגכ))ח
 המ)6גייח עם ה6)היח 5) רמו מכמס 53מרו כיסגמנט,
 "0 היתה הי6 כי כמח מגמה 'קל6 מ"ת ,כתלוכר

 ע) nttSJSJo ע) , וח3ונס . מרייס וזה המיתחכ)
 . הטכעיה ע3 , )כ ורוהנ . (OJWO לעיס כונןזרך
 נג'וס ,  היס  טקס ע) 5טר גהו) )כ ורוהב ס"מלומה
'Sibו)סניכ כמדת )הקיף ווכחי הידיעה ענין סבן 

 , ~זיו מג) 16חו ניכיון הייוע סהו8 הדברג13)1ת
 מכנ כיס הננ)הו נעוין כהו) n)uo ענמס הי6ו,ו
 גכונ הו) מחי 5סר ה'( ארמיס שחוג כממר ,נד
 ט3 כמהו קמה ט) )גו היה כי ימר כ! ע) .)ים
oslbההכמות כ) ויונכ)ו ייקצו יואטו גו , מקד רמכ 

 ס' "ח דעה הקרן ומאה כקמרו כיס,המכוגוח
 כדמען ,הכמוה הגג)הו והיחס , מכסים )יסכמיס
 Sbn ומטר . ומנכיך מקיטו היס טפח ע) "טלההו)

 , )ט)מס נמורה הכמה היתה כך )יס גור תו) מה י"ס טרפה רכה למדרס גמרו )וי רכי כיון 3or'16רנו
 כה1 וו)הס 16) וגר ט)5 כן נס נקמל , הסגעיח המכמס כנגד הו6 )כ ורמכ טמרו ג"ח ספחנו ואי .ע"כ
 לנסכו 0י1רק עד סוכרנו הע)יו)וח ההכמ1ח בה' כלנמוח ממכחדו הקיף )5 כמנס כי , כיס טטח ע)%ר
 כקמרו הטכעיח 3מגמהו הכהוכ הקריך כן וע) . ובכמסו ")ינו הקרובה העכעימ 5נ) ינדק כקר גוסמאתר
 סלמס וע) העוף וע) ככהמס ע) וידגר יקיר יונק 5טר ה6ווכ ועד בכנון "טר הקרו מן סע1'ס SDוירכל
 )קההס האת ועכעי וטגני ")הי הנ,כר1ת המקח ס)סמ וטס . מבמס ,ס ג,ויח הוייע ו)" סוג'ס,ועף
 סטני הפירוט וכסי , הסגסדרין מגמח "נ) )מעלס סמו,גלוח וההסכמיות וסדמיוויוה ס5מהי1ח סמגמוחכנגד
 Shn(ott התעמיס )עומת המהגט15ח , הסמוומיוח והסכעיוח ה5)היוח כגנך מגו1מח )סיוטן טססוגרנו

 , ההסכתיוח כנגד הכעי יהיס , טמס כמ3ו6ר ו' מיתן וכסייסי מ"מ נסיתן המווכריס והתגהנייסוססג)ייס
 or )סרס 5"8 . מהורו עד : ויושרן סיעורן ע) ינוול "טר "וס ס) טגע כסי 1מס1זרוח מוגנטה הססכך
 סין 3ל"טון וכר מהרי , ס' כ' הימיט ונןכרי י/ sn) '5(ot כמסכר נה,דוק )וסוהו ג6ה "טר טכ" משכהע3
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 ורב הזמן ובשורך , רומי אל כך ואחר יון אל כך ושחר ומרי פרם אל כךואחר
המצועים  נחררתוצר יוצרהי

 שכס"ט . פרס של ושח"כ : הגסדיס !Sh סמכמוח %11bD טויו 1)6 התו טנ6 63 ו%כ , וטול והתו סכ6ק'
 וגווה ממדי זריו" מסט ottlc)e 5ח מחריגיוהמיייס הייך כ"כ 6גרהס ר' תנכרי ס0 גיירנו ונכר ,סכ6
 : וסטרסייס סמויים סמ"ג יון תקן מוקדן 6)גס,זר .יין ט6מל מסכתי כן ע) . כסריסי וק1חו נסני Oipנתזו ם ירט חמה ישייסייס ריר"טת כלקלס hm טr10D 63 כי סקרן )ורהכסטר
 וסגיעז היונס ממסת סמרורו סריתייס . יימ. של כישח תכ) יינסו ה" 6' )כמהכיס סיחות סוגל ממהו0

יי,יגמחו הסלן מזכי כ) מ6ח סכמה מלמח 6ח )טתועהעתים
 ומגס . וגו' מבתהו 6ת לרתוע ט)תס טמ 6ח משליס 11ho וב) י'( לנס נקמר וכן , חכתחו 6ח סמעו6סר
 כדכר1 מייל כ"ר 6כרהס רני הכחג חס חר6ס ה)6 , טגתער3 תלי מקד רמוק תורח גט"ח סירוהנה כי , סכno?n 6 מהזכירו יוהר לרוך מרמק ע)  מוזו 5רן גה,כירו כי חטב 6רן ממקרי גידו 5טרהמכר
 הטוסי הנקביס ע) ולמ"כ , וכו' והנינים הויו לרקוח רוג מ,רמ גט6ח סנה והמקביס , ול') הסנ' phn('oע)
 להעלס עובריי ירפס יכיר , יכי' סירי פטכפס יסיף  סליממ %ר1ה שם יארס בלעס  orn וכלליסכת3
 (nbk י%פ יש  גפ היוו  טירן ))ו כיסר %רהט ורלי , מורם )נו סיטוכ כ) סוף הא סמן כי כ'זיתן
OD7pפנקטימ השן וכ) )6תל הכחוג ע0 כמגל יבלי הסטתו וגגן , %מול  bb ש נסעירי , ינו' סלפה פגיgbb פקרן פקי  סרפקיס ירן Sbln~ שטיפ יטרלל  %רן פיסי ידפס %מס כי ,  סג6 מתאנח ייסר 
t')pb~רמזרן )ורם מסטר וכרננ 6טר סתקוס 6) עינ? ג6 1ט6 . מתרכ כל"י ונטוכס ספן )ס5ח מרכשי 

 ג) ע) וחטקוע חנומ דעתךכ'
~Sh 
 ס,נ  ספן  כר6ס,ן ענינו כיקרת כגר . וכו' החלה הנשרים אל :

 גסני המורה שכר ת6וחס 3פ כנעו D'bw כי . וכו' הזפן  ובאורך : סייוס באליס  סוס  הענין ((Sbטסט
 טרללו 5דס  גס טירתן ייריס ייס5יסי לי ייערכ %סר טליייס געיייי  סיייכ חי 076 מכני 'ט , 63מרו ת'ט'

  כסס יי5פרי  ןלסמ סטיר יסטירי  רגיס כסריס טפי ,  טלסיס  6,)1  שין ירע טייק hlon , b"Dhtססלפיס
  ח7סו דכר תחמס) pn(h 6יס )יד  יטו) רלוס מכייס יבפלקי ספרתס קוטי מבורי בקלס גרפס  וכן ןעס6והו
 6טל מרכס סמכתוח שרן חגות התורס וכר ע"6 "' נר5שן גס . ע"כ הו', מליהו טה,5 ויחף%שלחו
 מלמל למונה נרך (SD טכחכ מה חמוינס עיניך תטחנו החכתוח כ) סרסי העחקח דכר SDt . כ16ממנ1סיו
  עש ליחיכס גכגססי ימס  סעס , מנינו זס דגר  סייייס פטיליפיסי  תוטלי מכס  נסס פפסי ,  יז"ל מ כערכ'
 ה36הוח כיגתח נכנסנו וסהר הרכה, געיגי הים 1)6 המנע כמכמת )זגר והחמקנו יטר% ממכמימכס
 סכל יחן לקל פסחפללסי פד  וליביןי לסביר יכיל סייסי טל5 %י ב%לסוסווהעוני

*t)t)OS 
 רס"ר  ון' מ"כ.

 עכל , כיצרך) כמנבוח היו טהמכמות ההטה הסרח המיוסד סטרו כסוף  6תל  סשאיסיליס תגרילי סיס%ר
 סתו יוני o(o עטשו הנו1ריס כין 6מד סטר נמ61 וכנר , וו") ד3ר שי הוסיף נך ובהר . "תונה דרך3ע)

t~b'J'DIPbוהסהטנסשוס  כשקירס לר על יטרלל מכפי י0לרי  רגיס דכריס בו הכיק srl סתיפימ טפוס  
 וההחש)ספס הלתחיה עההעמה ע) כקו סטרו כנה blon היוני והמכס ,  טפ ניס ספן  הס יי% פי 5סרססט
 היונ6וס והחכמות a~po )טון כטכמ הקריך יוני היות, וע0 , היהוזי0 כין eh כי לעד 1)6 נתש 6עוכט)0
 גין המכתה סנמ61ח היוח eh גי )הורות נ6 דבריו שהוך , מ76 כרכס יטרק) מכתי הכמת ו3טכמממזו
 תקין הטי)וסיתי0 מושח )כס מסטל הייתי "ס )הצמידיו 5)ירקו"ט 6מל ,,su , מיטרק) גואה טהי5 , יוןמבמי
 . מטיו טתעיס "יך אינו גויה "יסח )כס 6סטר געיניכס ייטל  06 שטר כבגט פ5ריסייס  שלייימס ססיליסיטיפ פגפס רוב ליס 5פר , יפ על ייגיל  גספפ הידון הן 16חו ויעי . 3וה הסממו פאה ואיך63ה
 nD(D ק,)יס מבני ירושלמי יסר") ת,רע יהודי 6יט היס 510 , ושתר מחמי) ו"1 . שתור הבדון בי%רו
 טי)וסושש , לכיס ימים . עמוו ויטב אינו מההרים וירד h"'Qh3 %ר ייהוקיס מהקייט 6ותועחגו ג6 ,.הממין
 ככר , הקו למונה דרך כע) כתב כן ab . ע"כ , מטיו למדנו שינו ר.)ימ מ5ד סרכס רתר תצחנופוקקי
 ונעחנך הותנש )קורך ג6גדו כי מעטריו כ6ה סמכמוח %5 היזה פתנו קונ) 5סר ע"ס ט)מס מכמחפדעס
 בפכפס  טעפלו 076 'ט גי כ' קה)ח גססרו "רן 6חר מטטפו גס והנה . ע"כ , הירוח הקומות))סוגות
 טפעש פפיס על כסד סריה  גס . רכס ורפס טיל or גט הלקו יסגיו גו פעל סל5  יל%רמ  ובכטרוןוכרטס
 מכמסו יפעלס  תייספי וסססופס סיפיס יטליא פ1ס הצריל ס%לייס נסכפס הנרו יכ%סר , יינפיסכפכפס לרביי שהי  פפפון פס ירבד  פוירין %לכסיררום טל רלו a1D1)sDo ירימפי ימזב בנקרס (bSn לי%ריי
 . ת"כ יטפתיין סכייבני פסס or1 טופר  פיוסרימ  בפיירס כ5נרוחיו סכהכ 3דכריו 1נת61 ,%)היוח
 טסעיד תס כי eb . סינים מטיפוסיי h)blD מכס כטס תנוגס דרך כעך טובל מס עט ריוגיסוסדגריס
h~tS(6 הטפטוגי  וגר )הריססו כהוכ התג ע( 6 מטין יזענו , o)nb וחס . רסיס "יננה כסיחי )6 רטייה 
 כסטלג יוסישון ונגרו ט"ג מתנו גחטיעי הכגחו מטל ע) כחיכה הי6 ה)6 6יוסיכי6"1 מדגרי ד"6 נטןסגר
 סדשונג תסוקסי נו וטיו %ר ספעיוח מנצוחי הנס כמסור ותונס דרך )פון אסר ול16י . 6טי6ונ"י נגד0ר6טון
 %ש טיסן  פכרי  פיט  גנר  עי )הכרה 6רח כי tsnlbtlp )חנירו לפיספוס סטיטר דכלש יגח חע)השז

--
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 , והרומים היונים מן אך העברים מן הועתקו שהם בחכמות מכר לא"םזשם

 : מהענינים בה שנכלל ומה הלשון בעצם לעבריתוהמעלה
 ורחבת שלמה יותר הי% , הערב לשון על מעלה לעברית היש הכוזרי אמרסז

 : בעינינו שץ את רואים ואנחפממנה
 נחסדאהגר

~enw
 ומעשש ססעחש" יו3 . המצועים ורב : טויסס

 מן pnVtn: שהם בחבטות נזכר לא : )רמסמרופס
 , רג ממ(1 ), וסיס סיני לניסע, טמר כ6(ר גי .העברים

 קו סקרן ג;) סמו ו"מ , מוקיון 6);ס,7ר sc יג, סיסג'
 דגר'ס גסס וכוסס זטהו )ן' סח;מוח ערנכ סו6 ,סייט
 6ומס ('ייס ולמר 6מי'ס, גגר'ס 15חס 1ס)ג,(סרגם

 טרנס סו ס6רן גג) 1,ח;1ר1 ס(ט)וח לחכמתסיסר5)'ח
 סמגמ1ת מן תרס ס(ג'זו , ~nle1h 3ס'1' לעסגה(ג'ס
 זהטעלה : :~O"Dll 6) סגיעס סיולס סמן ע"ס )גנייגמווטס
 ט6ר 6) כקוד( מליון ר.סטמקס טוי "גס ו') .לעברית
 מעון סולקו גי 6ף , גיגוחס וסג,גו) סס"סד קרס!שתש
 מזז . הלשו, בעצם : נס עטמס טמי )6 ט'י קטע6)

:tDiDגליון סמג61ר,ס סט,יניס . וג,' בה שנכלל ומה 
 גשר ס,כחגיס סעויויס מן לסגין נכוהיס יותר aoמשים

 : עור ט,נו6 וגפו , וודתהושטועת
 פס גיסי . הערב לשון על מעלה לעברית קששבוז

 ומדגמי עוינן יקוד( )ג1ןשחן
 , ס)(ו,,ח %)

 sannco גס 6(ר ערג מ)(ון מ,גהיח (חס6 צוחנן )61פר
 יותר היא : כגודפ ההכמס מסרי כמעתקת סרגסכקדמאים
 סקולך ;ג) ומקח יטט)יס ג(מ,ח ")מס מסרג )(ון .שלמה
 סו6מר רק );ו l'hc סק1דט )(1ן מג6'ג , גסותן o'hlnnמ

 116 6ין טוכס היי fm1 ס1,ר;ו י)6 ס(מ1ח 61י"סכחנפך
ow~רהנמ : ,פקות טעו)וח מלגס מסלים 1;1 , תוחס! 
 6מד עוין )כמקין )ריטיס ,פט1)וח גס,,סמ1ח יטממצה.
 , רוס גיס מיס, טס( , 6,),ו טסט נמו שוח,3מ),ת
 נ16ח טסות מס , מקוד( ג)(1ן ססו6 מעם ישושרכס

 : פת4,ס)סרמגח
גימא

שמר
 יוצרהקול

 מצמי. 1נמ,6 )צמוד נor 6 ורדי , רסיס יביסמס
 , וו") גסחימחו השודי סכחנ מה חרץ חסותשד
 השליוח החכמך OSb3 משמת 6,)ס סגמנט מסכ)

 טגחונ וכמו , הנצוח גום, יסרק) מבגי כ6)קמ1הו
 ההשל כמסר כי יסתע6) )מכתי מייס סכע)יג5גרח
 טראומות שימס היתר hten1 כ16מחו היעיהמכס
 )סגניתו ההפגעה גע) הסינו , ההפתוח3ט)ימ1ת
 סכהש ייontSJ , 5 כופן יסרבל פסי "וחסטיקים , כגניגס שלס טכמכפיח לגי  פוס )התט5ל ),טפין
 המלריס יטר5י נשח כי טימר 5גל מיתי ממכסזס
 DO'1 רס"ר 3ן סמכס וגס , פסס נ"י סס 5והסלקמו
 ספיומוס ספכפוה פ!ייוח על סספלס ססס"רכספרו
 Dty1  לעברית  והמעלה תקיט: יטרלל33יי
 מן מעסקה סתכמח פיוח סעס סכוגס . 17'הלשין
 5ל פכחי 3סריקס סלי , סלסוגוח יחר %לספנריס
 כו ספן טה הב) זיתם "יגו כי , OnDD גפגסכלי
 מפ% כו חיט טס  )יגל הפטון ט)ת1ח ת;6י כב,מט6

 , לעדרית וממעלס חפרו יתקטר %ו . תג6יי3מסרון
 שרחכס מ5ס 5)י סע  סיפן ר,כי,רי ט5פר פספט
 , ג~ילסס כן טלין פס פר1כפוה ופתוק דק כל גסנכלל
 סהשטיוט סורקת ע) מגס ער ר.סטיר כל גמטך  תמנוכי
 כי דכריו פל למוסיף ג5 וכחס , ת5יפתג1 סמכפיחכל
 וכו' מהמכפוס יכתיק דק כל נהורהיו וגלל לנרל5
 מפלס 6נל , טקדסלפו

 הלטי
 ייחס. לפנריח ג"כ

 פקד טלתס ייחס תנד מן לסיגנו הפ3 על מרסומגס

 ליולוס מ"ר יכיוס יתש מנס טסיי ר? פסעגיגיס נס טנכל! פס מלר הן . סלמון גכלס לכנריתוממפלס ס* %3פמ l'Sh טרח, פס ופ5 וכי', ומוס  Olh פס יסע 3ס ד3ל 5סר ס!שן מסין סמי נסיתןכקפת
 סוף כי15רו חיוס)ס וכמו , הנורך כעת ו)"ור1ח )הכין nD(O יכמר )6 זכר  י) כי , פחמלטיס עגיגיס על3ס
 . טךג סימן o~Jr סיכי6 וכר העגיניס ,תכין בס )סכע1 והעמוקים הדקיס )ענינים עוד וירמה . סשמסימן
  סטפוחפ מס מהם , ק1חס SD יתרון )ק,חס יט והמכהכיס הנסוגונו 6ך , וו") כפן סי' כרגיעי ט6מר אמסנס

 D1b5 ס6יסיס לפרס 5טר סנמ5ס ס5לסק הקון , למס מסיפוח o'pln1 ופסס , 3קרו4יס סרגס"מיס
 יגל טימר כט , תכלס יוחל (O'btlp ושייוחס ס!טוגוח פכל פיליפס pbD פתלי סי5 וכלזפ לטויו  פלותפס
 הסחי? . כנטו מ! מלחד לו וג15ס ססו5 לטס רבוי ewn ר"ל , ספו פ6 תיס גסס סקוס ש '5hpסר
 יחפוז וט ופל , פסלטוגיח פיולחס ופרגיטיס לס מיטסיס יתר וסספל%כיס סנךרט  ללטון ויתרון "O)D לטוס%"

 ותסכים . ע"כ , 51ות 5וס פכל ספכוון OD )5וס לכגין 3%ל ושקרס כויס  כל5 5יגמ 5וחיוחיס יורוס כיהפכחי
or)3לר15ס  סר6טון 5רס %י  וסעוף סנספוח סגיי מס' פ51יו הגס , 11"! נתרס מטס סטר ירתיח הפו"פ כח 
 סגקרי ססס ולטיוח ומין פין  כל חולדת לדעת !כ מכס טיוחו  ולולי , לו 'b~p%ס

 ל% ( חו!רחו על לביס
 וסת לצפרו סיהריס גדוריו סמדר מכיון ספסר זס זלג! . ע"כ כסיל, יותן יסירו יהגר ססססיס

 : כפוו3ר מהענינים, בהשנכלל
 )ר.ת'מם )0 כי , הימנה ס)מס יוחל סערכ )מץ 1ס)6 ר") . סמנה  יחכה שעסה י"ר היאסו

 טסם nisSt )הנין נטפת רכות מזוח סטחוחיה כנכיעח ומעסה ונסנה ורמנה והסודה"ט6רח
 53מרו כמגר טזכל סטגיייס מיי רגנך סחריס ולגס . מקורט לגון פליו טיב! פפס ייהר  ססופע Shיסתיע
 ע) יטוס וסרר סוך כרטון ענס כגנר כי ן מסשיגיס כס טגכ)) ומס סוסון 3ענט )עריק ור.רג)סכקויתח
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 163 עזהכוזרי שנימאמרמפר

 . בטיעוטם וצרה כדלותם נתדלדלה נושאיה, שמצא מה אותה מצא החבר אמרסח
 שהיא הקבלה . וסברא מקבלה שבלשינות ההשובה בעצמהוהיא

 זה על יורה כאענ- שניה:, דברו ובה , והוה אדם עם ית' ה' בה דבר אשרהלשון

 יהודהקול
 הענינית ומנד , המה יזהר הי6 כקמרו ערב)כון

OID>9IDOהנה , היגור )מעסה ממסכה )גרף גה 
 : מתנה שהכה המרו 6חוטס10

 במיעוטם וצרה בדליכם נתרלדלהמח
 דברי lb~a עותה % .וכו'

 )טון )סני הנעירה ערכ )סון )תה כקו7מ0הזוורי
 והן הבסון כעוס הן מגכירס ויסירה , הככילההק71ט
 ")ס 37ריו י)כ1 כן , סכי"רפ כמו נגחהנהרמ3ח
 )סוננו כההנ!י1ח רגזיו ועמזו . ה1גחה1 ע) )1)הסיט
 עם הגהה ועם , מהור )6 כי )ה קרה הו"ממקרס
 ;יןיעוח עמה כגי גרכח הי6 הן6 קדר :lobj'קידוחיה
 הודה כי מעקיה עריה י1ריז )" הוה והתקרה ,ט)מה
 עחייים טהס כסן D1tD' )נוסקיה 0ת"ר0עערת הי" והרי , ע"ס P3'b )מסהיח נקייה רהטך)6

 כגנך , כן)והס נהך)ן)ה "מר נהנה . כמותה)ההמזט
 , סוגות מענות ;::ה "הורגית סכה "סרט)ימו0ה
1Dbtכמקוס משוה ,מ1וק נר כגגך , כמיע1טס ונרה 
 והמכיס . הההיה מונק )6 מקן רהגה תדפיסהיותה
 ע"כ. מ1עפ, יכר hSb ממנם ה'וס "מגו  6'ן5יר יתנון כב' ייירס ויספר יסכ', סכירת Sbייייפך פיט פל  ביירו ס"5 ס' לרפיון יפירס  רירלוס
 והסרת , הסכ'ע' כיוס ו'נמ ע) כחג ס"ס "' סטגס
 הנט"ן ממוס כירכ' sslnt )6 כפסעה הענין והכמו
 , 1;ר )סונפ 'ודע'ס כ)ח' ol~o ס"נהנו fiDT(1עט
 ג) Yneo הענ'נ'ס סנ' nh1D ע) r)ol .ג"כ

הטסק"
nbr~ ,וקח ה)סון חט"רח 'קר 6ה כהרקח 

 והע "מרו ו,ה1 . פט"'ס  הנגחת לפה  פטרהככ1ד
 מקכ)ה טכ)ט1ג1ח ההטוגהנענתה

 וסכר"
 מקכ)ה ,

 סוף עד 1ג1' הסכרך תדרך  ותע)חה  t1Db  טד ,וגו'
כ)

 הבג"
. e)tbl ה"ס1ךי דכר "טר "ה ג6 סמע 

 נמכראוצר
 שמצא מה : ה,01 הקנז: ))ט!: מניט . אותה פלאמח

 ג'ל תוסס,  לו,ן"יס טסגיע מסנושאיה.
 , דווח )דקי כניטי . נתדלרלה : גה סמזנריס)טגריס
 גולח . בדלותם : ,שרק גמ1 , הילה כנין )ה11קוה;:)
 נתמעט ;' ה):.ן מבכמוה :יען תה ;)פ. שיג וזה .סעגייס
 153 6:ר והיין :1:.יס גחון )דגר סס1!רג1 , נגפתס):1ן
 גרנד האג :ה . במיעוכם וצדה :  להינף ס:גמ1 טןטמע

 , גס היזנייס רטט גמטוט 1יס הי5 סטתה המליטהסרהגח
 ;)ומר . יחביך ה' בה דבר אשר : ושגהה ועונה ;ןומשי
 גחחוך הים ה"1'ר ג6מ1ט1ה ה' גססן ומה )6דס טס;'טסקו)
 : הלפאר גגי :)מס :הה5 ,ו0ן והזין , סקודכ 1):1ן15היוח
 סנגור גנה ה"יס "ח י"ר 5:ר ה:'י . שמהם דביוובה
 הרנ')1ת ומן ס:כר1ח מן :)מדו גר' סקרי: נלון מטרמודגר
  וג5ססו ג! דנר ס' י1ה רק  5ן , פ5יס מופג טסי  טפות;מ!
 לטס (?1b וטוי :,יס נסחט;:  6'ן 1ך5' ג' . סקור:כלמון
 לס יי סקור:  :כין ;6')1 ורלה ומטהס . כ1)ןס גיס)(1ן
 הגזר ו וט סו רסיס זה. ער  יורש t~ho: גטןפפפ
 11') . וגו' מה, הום וגן , לדמה ממס ,נוו  5וס בס .ארפ

Dtlhl~)6י1ן גי מההורס )יכת נ1;1 , גרורס :סח ספי גר( 
 :;קר6 הפירו:( )י') ס:עס מסמוסי , הן1:5נם ס'6כשד:
 וגורס , נקדן ;:ז.ט ג):1ן גן 1:, לדמה מנורת סו66זט
 ג)(1ן 6ומס מס גגי 6מר oss 076 נו 11:ן5 6מר ):זןכיה 15)י וקמר :)6 ג6)י:ג ה1ס . ט;') , :סו היה 6ד0 ;'יריו
 תרס  סם וטחק הקזוס ):זן 6) מהורס ,עתקם ונפירהסם
 :יד נפסקו וכן ,  ין,ר:  גלשון סו5 כקבר לדפס ccנ:'

ninso. ל6 ייוס י,ופוס בגל ר51ימ לנפיו :סרי , יינו פוס 
 ):1,1ת )סס ס:ט 55 נחווה נקרץ :ה51 כב'  6רי :פ:11

 5מל :0 היה ו6')ו , ההורס גסעחקח 16)0 הו" וין ,06וות
 יפיר מ'( 5מ,ס . גסטהקס מטמנה ה'ס )6 )6דסמק1ד0
 הקדט ג):1ן חוי ס' טיס פר6ג'י :גפג DJO , פפ'פוט
 קדר ,ילס ל:וווס :יר וגד רייס פוי  יי סע;'פ ,סר5'וח 50י )1'י51 מוס )הגק מנע )6 ט;'1 , וקדר גסז'סופיון
h(~ot המקוס "ן יזו כהגיף השון דקדוק ע) סטרוגמקדמ0 )י :ח כי  :ס :מו 06 והקיץ ;מ'( . משת ושת :וכטדי

 כעטיה ך)וה ותעוסה שוהה סכה )הן , 11") ,הוה
~DIDtt1 
 כין וקנה "גה ונשנו otn;h טגנו "מר כי ו,ס ,

 , וגו' גנוים ויהערכו ס"תר וכתו , ויסכהוהו הנכמר )טונס והגימו תגויס כ,סומח ~lptnc הערלהגויי
 מזכר מני וכגיהס גהמיה כסוף וגמ"ח , )ס1נס CDO )מני קר31  יכפי ככל נלוט  סל סנה גסכעיסוהנה

 וכגסון et~nah מוגר כניהם ומגי הכחוכ סיעור . ועט עס וכרסון יהידיח )זכר תגיריס atb1"סדוליח
 הכרוך כנסת עהה נס מה , וה )הס קרה הקור ההוך סמן ו6ס . יסוייט )יכר מכירים וקינם ועסעס
 לקיור פכי וה כל יטיס 53ופסוו, ריי יסר סרגות ספכיוס  יתגרו וכי'  יפכירייו  ססריפ  תגדי  6סרהוה
 תסמור "והו כסי ")היס טס "סר 6ח כי ריקם דגרי יסוג )" וקת ונכ) פכ"ל. יפפיפס, ספבריסכלסין
 6סר התוךה נגהי:ה )6 . וכו' בעצמה והיא : היגריס הן הן הנ,כרוה המקוקוה טחי כוזת "הר כי)ז3ר,
 המגר )ג העת עס . וגו' פאיש ואשה פארסה ארם הנזר וה על. יורה כאשר : ס,כר כמותעה
 "יכס ספי הסוס כמסטנו )ריק סעו)הפ ההיה )" ת"ת 3סתוך, דבריו סיורו כמו קג)הו ע) כוהסמוך
 נכר" כך הקרס כמסון תורה מנהנה כטס יפתרו מיתון ר3' כססה)קיס ורכי מנמס ר3' . סקוזט  כלרון ספורט  רומנס תכ"ן ז"ח )וקהה תפס כ' , יצה ס' גשר ו") כ"תלסיטל") הרי 6) סניך סיס ועחס . )"וננו קזימ0 מעלה ע) ותוהמיה נרורס רמיה כמהריס הרכין 6יכהתרעה

tstv~ פיפיך ספפס , הקזט כזקון  
,ופר
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שלדה עמי13אמךקול154

 הגמון SD עטk~ro 4 טהגסון נמס , ויסה 6'ס,6% , נכלח6 גכל6 , 6נחלוטי6 לשלוטי , ניגיי6 נתי*מר
~rp
 יטקטק )כותי osb יטוס מי כתנה 6ך . ע"כ ,
 הנוס) Slbt כ' עטפו nbr מה שמלו or ע)6יס
1)DDונסה 6יס בנסון tDDV)t מיה nl)nSo המכרות 
 )ס טה%לכנו הרייס %6 % סייס פגין  ומס ,ונוגרס
 'דו, ע) דח )החן ~or טלפון ינה) יסרק טיפלתוכית
 6טסל bS~t , 6רן ע"י 6דס טיס מני )גו הו6לחסון
bWוד3ליס "הרח סטה הקרן כ) מסיס )טמוע וקרוב 

 עטוח מיום כקרן חסנך ו)סונס )סוגו ווכח6מריס
 נעתקו וממוס חורה )תגס וכה 1סתיס 6רן6)היס
 המזרוח והמקת , היוס ט3ידי;ו זה ))סו;ווהדנריס
 ההו" נלסוןסם

SD כנטותו מקוס מנקו וקטה 6יס 
 htO ומדום , טתס המכוון עוי;ס כסי כו)ההגדר
 , ההנס התנוח כונת ע) )הולוח )סוווג חורתטה7סס
 ימי מ"ת )מ7ט התעחיקיס 6,) מולג, סהו6כמו
 מטן ן' טמו6) היל וס 6מחח טהוכימ וכמו ,הנורך
 המולה, )תקמל הקריס "סר ורוח המ"חכסירוס
 מנס ומו1תיס כ' דכריס ס' הר"ל"ע טכח3 מסוע"ד

 , ה6מפדרט:יס כמו הק1דס )טון ממסע ע,מהוק:ח
 הר6יס כס )הטניס חוב) "יך :8 טמע o)tbl .א"כ
 כ) דעת )הטיס נכסס ההרכות )סו::1 קן'מחע)

 ה61 כו חקוי סהר) מעיקר 6ת:ס כ' , עקהמסקטק
 מעם )טגוח הקומוגעח סטרי משיקי דרךס"ין
 טומרים 00 רק , כסטוריהס הגקוכיס ot~niroהטמוה
 )6 "ןמוח iSDt 3טתוחס זיקרנו כהעחקמסחתו:חס
 יודש )מען , ועיקר כ)) יוחס ימירו ,hSיה)יטוס
 טמוחיהס גענס ot~DIDnfi הסס המ6ורפוח3ע)י

 ע) '1PD ם' טכחכ הרמתך דירי '167 )" וקטני .ממי
 הסח המקס סימת "מטרוח כמרקוחו סע:חנטגח

 ר.ש6כ"ע, 7עח הלך יוסף, סס  'דעת ,or וטעם,מחורנמח
 סתטעגמ ט"מלו הר6ס1ניס דעת וע) . דבריו הס61)ה

 ט6) כי קרנו כחסון :ככד סס )ו טקר6 יהבןגע)מיס
 6)יו, סקרוכס כזען טפח יורע המזך טסיה 15 ,4

 רכינו מט" סס קר6ה כחו וכן , מגסס נטתהועניינו
 נעכור חטמומס Sbl ן מטימיסו התיס מן עמוכקטון

,toth~pa'טון הטתוק יטנו כי מ1גיוס המברייס סוטר(( 
 ~onip החלגוס יפטר כקטר , )הס מורג) "1מוכן
 וכן , מנלה ונין רקס 3ין , כרר ונין קלס 3יןכנון

 OnD כלטל דבר יטה ,6 וכקנחם , הטמ1ח מןכהרכה
 , שכה ו,ו)חס הבטן מסך ונעוג הסכון מסךכסימון
 וכן כדווו nwth.1 נרטון גקל6'0 "היו תה )שחס
 מודה "גי 6ין וחרס . עכ") , המעהיקיס שהריסעסו
 מונן ))טון הקמוח יטנו הס1טריס כי ס6תל כמס4
 "עגתיס ,סמ1ח נס הסחו החסלט מוז )הס מורג)16
 כי , כסכול סנוכריס המ16רעוח כע"י 6דס כגיס)
 וכמו , o~tlim נסטרי )מטס הוכר מריוס טסהנה

")raמטה סמו 1תקר8 ע) "רקח,סמוח הר6כ"ע נס 
 סס ס" וק %ון טווי גו 6ין , מסית'הו otno מןכי

 מוגיוס סמו נקרץ "טר כי , מוער נמדף ענרמטה
 כלוחו מיס טל") , מויינה ממ"ח צנור מגריסמטון
 וימס ;יכה, מתוף סוס כ)6 כבטוננו מב טמו ס" ,4ת

 כ6"4 , מטימיסו ר,מ'ס מן כי 3)טוג% גס איו)ום)
 NDDO כדרום סכח3חי וכמו המיס, מן הוסתיולמרס
 ספ"ש לעס יטוס )6 והחרטם , ככפל סניון15)י
 י63ר רק סמסוטרוח, המ16רפוח כע"י 6דס 3ניעסי
 ויזכרס סימיס 3רו3 הוהדרו "סל סמקות1חטמות
 . 6)יס סי.עתיק הבטין כעבי %) מותגו הנודעכפס
 , pnm מ)כ6 עונ הכסן מל עוג סחרנס חר"סה)6
 3סך ogt עונ ט) עגמו סס מקומו ע) הטהרהגה
 %) Db(t , דולו )כני ono po31no )דיוחובמחצן
 סו מחס כלמד )סוגו 6ת ס;ס )6 חטנון מנךטימ1ן
 ר6ס? )שין ונחוור . כמה כסמו )ודע 6חו מקוסהנה

 , ככס ע) נטען סופיה qpin מעסם כ) סגה כיונקמר,
 כטוכס ,ר יעכור )6 6סר העסיס אוח כרקוחתכי

 קמת הכחכי סרס והגס , כהעתקה גורתם)העכיר
 3)סת נורחס סטיר עם ותכו1ניס מחיהסיסהקורס
 כטורס toSh "ות 6ס כי ים "'1 1 )קון SD;וט)

OD~'p13גי וחן 3יפ Sblnt הי6 6וח o)w) 061 כי 
 מי כ) 06 סיחה וסי" ;'תצה עכריוח (nlStpהחורה
 הענמיס גטמוח or ;גלוח n1SJoh . ה3רי6סמרקס
 ההע מטטטו כן , on)trt מאיתי וקין ombnכ"דס
 יכנס שיט. (onb ענמייס הכזחי נטמ1ח נסמרזנו
 SP )6 כי , רכס מכר6טיח סוכרנו 3מ6מר ומךסר6ס
 3)טו:ס קצרו רק הכגנה onlo )גזה ההילהמקס
 מוכת פציו מצה 6סר המכין פ) וסמכו המידכמנכנס
 שנחס כנימי קו) )הטתש ר6ייחס חט)וסכיקור
 אכריס t(o'b . חוכתס ידי סרכים 6ח)סגניך

~so מטי כן נסהיונ6'ס U"1bl~ 3רורס, טפס כסטר 
 -ftwS כ! מסחורה )דפת )וב) , )ר"טיחו מתוך63מרו
 "דם סנקר6 ססעס וממוסד , סריסותה סי6סקדפ
 וכסס , וקזר כטדיס כקטון כן OD76 6(1 מנזחחהו"
 ))סופ עיניך avit . ע"כ סמי, סיס 076 כייויו
 כ) כו כ)) 6יך ומתוקן קולוה

"Pe 
 ט,כרטן סר6יס

 )6 5סר %מוש טס 6דס כי כ"ס תדלחמכעס
 לאליס טס ~qtD1 ועוד . כמדואר כסעחקסיטתנס
 ס0 והגס )טרוח, 3ס)ט כס יטחוו חוה רקלקמרו
 נם , כממגו fi~rJn גם "'ך השען שעון "ס .יוכ'מ
 י)דחי מנורת יערן נס , קלוחיו מה' כ! תגורחסמו")
 יט, , ד'( )07"6כעונכ

 מנוחם הי6 סגממס כי )הטיל
 ופר nSne , הסעמי0 לק ה6וחיוח סמרו ו)6 ,)גפפ
 ספמו מעמו לק t~Sbn מנורת סתו") וקין ,וטת1ר
 wb חר6ס ה)6 , יחמגש וסטור"ק ההומס כי ,6)
 יעלן )ריוח יהכן נס , גק גן יהוידע , ל( (DV כנונון
 גת ע) ט"מר ומס . ע"כ , כטכ כמו כ3ס סו6כ"סל
 וש , ו% ;מ ג3י"ור כן נס כחכ דיגמחו ,תינחמו
 , ידיי iDD(11 ונגומ ינהלו וט וספעס , כעדכוןהסך
 קומלו העכריס ל , ה)3 משכת מנומה נהמהנס

 . ע"כ , וירכע) ירכסח וסעו , המצוח 1)6הפעמיס
 ישיקו , נרסוס טס ע) יחלו לרטח כה3 כוהוכיונק
 תסכיפ "ינו , הום פס ע) טכחג כתה "ונס .טס
 ממש o(onip כרטיס מוס ע) ה1ר0 כי , המנרעס
 ן וקיל כסדים עכר )טוגות כטקט טוס היזהומנד
 כך וע) , כסמוך ממכר פתל nutnSn ס)פ הןוהן
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 היתת ושהיא , אדם עד נח עד עבר עד דור אחר דור וקבלת התורה עדותעם
 , הלשונות ובלבול הפלנה עת עליה שנשאר מפני , עברית נקראת ובעבורו עברלשון
 והיתה כשדים, לשת היא שהארסית כשדים באור בארמית מדבר אברהם היהוכבר

 יהודהק%
 וממנו , )מס טוס הכלתי מת כטס סר6כ"עהמזיק
 )יצרי כיכר עזה 6)ה ומס) . tSSh, סרטיההוטפסה
 מעמו סיהיה tru 6י;נ' 6ך . (l)nblp הנכיסשכר
 כי , מיגהמ;ו ;ח ההגור הרבש"ע )ט) סוס מכרט)

 ככדורו המככר הרז"ק כטעם InDD )פיות הו"תפטר
1bD)ט!ן דרך , וו"ן נ)01י מסח ע) ה' סימן יסוטע( 
 16ח כו )הסיף הטע, נון האופיס כסמוחהונדס

 כי מן סמו") , ';ממנו מן ;מ כמו , ממנו )גרוע6!
 מן יעכן כמו ה16חי!ח סרר )הפך ונס , ט6נהיומס'
 ,ע"נ

~up 
. oa'Sbl 6; ע) ה"פוזי טכחנ מס עמך 

orהחורם ,מטרמי רקיעי הגה ג' פרק כקמרו הזרוט 
 עציו ~.ojcin הזכרו סוסכן כי ע) סססכ'מוכ"ס

 כטסכן הנקרץ סעכרית הטון הי" יתכרךמהכוה
 , וע' יהודית עתו חיכך ") 6מר , יהודיםהנגי"יס
 )ס1ן קר5!הו 1מל') ; וגף יה71יח )זכר מכיריםוניגס
 והמת וה. סכת ע) הדבור ויכף ,הקרס

 , 6הח )מון 6מח פסה !טע0 , ו") הר"כ"ע כ0כnbrn הסכר"
 !סרג וקין והוה o7b ופס , סקוזט רסון סהי5וסקרונ
 כ"ס ה6)ה הסמה כי ירץ . ע"כ , )עריס עתגס

b'tr1)כמו הקודם כלסנן מ1;מי0 סע)יס 6ו מטמוח 
 nhe היעח וע) . ממס 6הז כ) ע) הכתבהעיד
 סהו6 לקטון כי תט5 כי כפרסת כתג ל'3המגין
 כלס "סר 1כ3 וקרן ממיס ממוח וקרץ עגומו ס'גר6

twb)a(ונכרים) מיכן) יקרץ כטס )כ)ס גכ6ע וב , 
 )גסון סלע) כי ע) כן נס כוה הורס ככרע"כ.
 ורסיי . הרוזט )סון פיס וכי יחכרך ה' הו6הרונסון
 . הק!דח )ס1ן "מח טסה החורה כשרוטי מכ כחג%

 nnva )פי 6מח טפס סנןדט )טון הכתוב קר6ו6תגס

 נחמדאוצר
 יפויס ג~מר . התורה ערות עם : וע' 5הר ~רעכרסיס
 עד דור 5הר זור ווטתקס סק!ד: )ט!ן טסיך גיזרוממסורס
 מן מדגור )ו D'JO 5(ר ג)(1ן (גחגס ע'ס רגישמחס
 מן ;טמע 6טר ג)ס!ן :;נחגו !ד6י סזגרוח וגן ,סטמיס
 : 6)היס ih1(U ה)1ה1ח ק, גחוגיס סיו ה1ס וג):1ןס:מיס
 עיר מן יטרף) )גני מייחס סיתם ס"ס וה)",ן . עביעד
 מפני ענר: (ט גרגור . ובעבורו : 6דס ען ,מפז

 סקודה )(1ן ט) ;(5ר סגר . הפלגה עת עליהשנשאר
 ט;פ)גו וגעס , !5דס מ"מ ספ)גס טרם ג) גפי ;שנס(היחס
 ע3 נסקר וענר )סו,1 5מר 5י( סוכו העמיס ג)ס)י1,וח
 ():ע עמרו )'סג ג6 . וגו' אברהם היה ובבר :)(1;1
 ס14 ממר וימך סגר, טד דור 5הר ז1ו גקג)ס סיחהסעו(
 סקווש )ט1ן )(וגו מיחס :)5 ומי )5ג1ת ר1:5ן8נרה0
 עמו נעגון מזגי סיס 1ט'ג o'1cs ג"יר 1;חגד) :;1)זמהי
 )וט . ו,י5) גרפי ימג61ר n~mh וסיבו גרטיס ):ון:סי5
 6ג3 סוסיו D1'D גטזיס )ט!ן )ו סיס טנגנסס 5מתסס'ג
 )קדו(ס, גס 1ססהמט 8גי1 5גי מענר שווט )שן)מז

 גדקד1ק הבמור סס):ון ודקי גי ה!), ,יון 15)1 ס,חסוס5רמיח
 יסכן )8 פטו)ומיס ס)יג!ח קפי וג;קוד1תיו וגמ"חגחינות
 שיעסו 5ים נדגר מ!) בדגיי יעומל ינויחו גסשאחמם
 5ימיפ )(ון )דעתו 161)י , )כ) 1מנ!6ר ק) )(זןסחופסיס
 ושמנט Sm גאטון גו סטמוס יוג ()פי סקודט מקיזןח1)זס
 מעפ סוס ספג!( ;!)ד !16)' , וערג קדר )(ון וגןסיגם,
 )(ון מספל, גחה)ח גר!רם טפס נספר נחג 1סר5ג'ע .סספ)גס
 וגיירת 1כ1' ס'חס 5הח סרס קרר וביון 5ימיח ובסוןסקודס
 סקדוס )11 ג' 5מי 1סג16ן , 1') כחג וערמון פו )מ ט)1'נ6
 ממ(פמס וס6רמית ס)(ו;וח ס(ח' כ' 'סמס5) ג)(ון (,קר5גטגור
ךסיי;ו * קיר ונטרן 6רמיח ס)(ון מיגייו מטמע . y'D , סיו6מת

 , כקנחן קוהן והורכנו הוסלמת 1סחמונו , סהורג)ו מס)סומח ופע)יס סמוח גקג0 הסחמטו ההם nDlnSOע)
 ;עדרת. פרוסה כהן 6מתו63

 6מת טסה טיקר6 רפוי 6ין וס ויפי טמעת, 6סר רסוס ט;ר6ס כמו ההלככס
 כן טמרי וקובי , הה61 כומן "ו הית ו6הדותס ההיל הדסון טסיעו0 כ' 6מסוכ 6מנס , ההי" היסנן 06גי

 וס6פ"חיה, ע) סחכמי0 קמרו כניסר , ס6מריס ס)טומח מן ופע)יס ספוח קנח מה כמקומות ג"כ ";טיס)נ~ו
 מרעהו ותימס , יהכךוע)

'~nSlrt . וקובי orn ממם כקנח מזרוח נמסך . nbr)t 16 הקיט בסון נקרץ הסגה 
 יוחל )6 , דיין כהוט3;6 זדיו הוסכתן 6מח וטפס mtpo )סון כי ~מליס סנימערי6 וכעבי 6חתנספס
 יוחל )1גימיהס החסונות ט6ר כ' , יתכ' מנימו למדות ע3 )הורות , נתמד eh כי 6הח סטה ע) הקוזט)טון
 )ו מעיז . וכו' דור nSap1 התורה עדות עם : f'p , וכו' וס)מוחו היטבן SD wnb הורה !נס ,מקמן
 36 פנס 631 , וכו' דול 6מל דול !קג,ח ;6מ;ה ס' תורת eol ויו' מקימה 6זס הגול ע) נ6מניסעזיס
 יי , סוכלנו כמו מעלעל כ) פי בסגור כורח מוקם ר6יס חנ6 טמהס סולח הבמוח חורתנו מעתיקילהכיס
o)nbוהכועס סהקכ)ס ס, סימן כל"סון שמר סמה , פוכו כמבג ור6טו;ס כענס גקכ)חו כע"מ )בו תמוך 
 . עבר לשון היתה ושהיא : ההקמה מן נ6מנס י,חר ספקמען

"fDln 
 )ס!נ* קרימת ע) ר6'י0ו כס סח

 . עברית נקראת ובעבורו : במנה יותר היor 6 ע) מסו ס;מסכח סקכ)ס כן ע) כי , עכר )טון היותםמוז
b'oעכלי, גקר6 ולצמידו עכל שנונח "כרסת היות ע) כי כקמרו נאה סימן כלבנסון )ו טעמזס ענתה הסכה 
 המכל כי!ן , ערב )טון כמכהי הכוולי סה")יג )פי . וכר אברהם היה וכבר : הסורך כפי סס כתתווסכל
 ))ס1ן ממו הנס כפעם מן כן נס טקלס כמו , כקתס )4ון .התדמוחס מנד 3ס נךס הו6 טמקרה3כיייש

 6רמיח---
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 ישמעשל אותה נשא וכן , אול לשון והארסית הקדש לשון מיוחדת לשון העבריהלו
 והעברית, והערבית הארמית מתרמות, משותפות לשונות שלש אלו והיו הערב,אל

 . שבהם המעולה לבדה העברית לשון והיתה , ובשמושיהם ובהליכותיהםבשמותיהם
ומעלתה

  יסורהקול נתמראוצר
 טהויך  כפי , )יטויגי הסטה כסרים לטון טהיןשלפיס אוחה גש% וכן :  מקורט לפון סו)וום ס0 פרייתופיעו

 ט3קריט0 ר3ר לכל והתי3הרח 6))י יהטוגס י"ל . לשונוח שלש %לו "יו : טיב פין 6) סיספין -הקרש. לשין בדויזרין *ון ך1יוט5-מטך-11fPii וטחה קרר ססו6 שפלנל 15ל ר"ל . העיב אליימעאל
 לרהוס 3פיסרי0  חחהלך  כיגיך ההגר גרגרי החןq~na 061 ליס יט .  סשוחטוח : fi'~1DI וירסיס ספורטלטון

 :והאום"ב:::שם
 וט'ץ

 וו"
 )שן

  סייס
 ספרנל סי בג 6יי וירט פרטה  3%"ן:ן%3: : וגו' ס6רפ'ס
 יי6_רס%0 ן פ. ל כרטיט

 51:1 36ל לנרו 6הד לליס למון וליגעו , עד יגס והגל , סי5 לרסיס כי תרן טירן כסריס פקור עוגוס3י6
 3ק)ח היות פס יה'וטרית 3גוסה5וח פכ'ע ,  וכו' סי5 קריה כי טוחו יירמי0 גת)רי0 ור3'0  ייפןסטה
 הו6  כן כדיריו הייה פס ורדיה . כלסין קטר הרטוטסחרי

 סלטי
  st~nf ל6 , להור הקידט  ולטון להוד 6רפיח

ornטס ייוס סתעח )6פר 06 רק , כיפן  טטח היזהה on~b נקרן חללך לטויו h'oo 6יי00 התרני כפיי 
Pa))הג3י6 ס6תר פה יחג5ר זה ררך וכל , סקויס -CfatDnf) מגריס נטרן ערש המם  יהיו 3יימ-5מן 
 הכגפמס כי גלתיר  מזה כקמרו t"Jbeo דגר עליו היה "סר , וגו' ,נקח )ה' י1סכעוח כנען טטחמיגרנת
 אלו והיו : )הס 51ת היתה מ36רה0 כי ד3ל )קייק מתגו טסתנו והגה . מ"ע פך3רי10 סיו הכקדטקנמון
 P? ילטון ירתיח  ולטין הקורס)טע גר6סיהי  ס0 פיד וכחוג , דרורה טיס 3ססר סר5נ"ע תדגרי זס רינתה זכרנו כ3ר . יכו' לשונתהשלש

 ).1 עי ויין גלרטח  ונס . ע"כ , וכו' 6תרי0 ור3רי0 היחה 6מה טלה
 וה5רתיח הלסיגיה טחי כי יסתפ5ל  נלסין כן טיקר6 3ע3ור אקדים )וו כי 5פר  והנלון , ז"ל כתגוערפין
 ג6י0 גלכסית גס 3טתיח סרוג כי 0ר35"פ טס טכת3 כפו . בשמותיהם : פ"כ , יי 5ה"ממטיחה

 מגזרת  הי , פלכי , 5רתיה למלך הכטדי0 ירירו הרקס 0ל5 , קרו3י0 הס 16 גשחיות שה הלשווהטקט
 ערדלי, יגזרת לענדך , הי0 פגית מלתא קפולי פג,רח יתר הייס, פגזרח היי , מפולת לע)תיןצול,
 סמכמ- גפקומו כריר-הר36"כ %שסושמהם.  ובהלינותיהם מ"כ: , וכו' דגר יסר יירכ מי כפווסטריס
 סד%ריש ש 0פר3רי0 הע סד3ריס וסיפגי , tatob ס0 סג" Dvnlbt , ירהיפ ירחנו הגרון  15חיוחכי

 פסרת כי ופור וז"ל, לומה עוד  יסוסיף מ"כ. וסחשעל, ויסכל והכנרית הק)  גפכפ6 הס שים.והגובה
 סלסתוח 3ט!ט 6)ס אמרו פר , וכו' וייהגו 6יי הס DbO('t וכל הסתיכיnmno 0 כ) פוסיח 000הכגוית
 ולע 1נ1' פגריו 6ח ויעדר ה' וגר 5ל לפ מס לי ויסר על 5%1 ט' סכחנ מס רתייג0 יתכ)) פ"נ.טויס,
 פנריח לטון כי סמק "ין וע'. לברה  העברית לשון והיתה פ'ע: , ככה ורסיס מיניו 5ח5ברס0 מטי הטליסי 3'ו0 יככב , ימרח כלטון הרהר לחננם 3גו יגולח 5ין רק , ויפזינ לוי"ו פמ0 קדר 3!סוןיט
 ופ', חרנט סכתני וכנרית ע3ריח  טכחגו ou~n 3סר6 פ' דירים מסגה גמלון וכן , הקורט לשןס'6
 פס ה51 . ע'ל , סירים 6ת פעת5ין 6ין מרנות טכחגן סקודט 3ל110 סג6מרי0 יג13"ה לגלי יכן ,ספורט בלסי כחני 06 ס3ירתי0 להום  הקמרון כרוה יכגון bltD1 טרדייך) סלפם  פלי פירס  פ3ריגורהט0ל3
p')aטנ1 סוס סכח3 6'גפ רז"ל )דפח ראישנ=יע3רי- יפגם ספורי. סרטון ע3ריס 53מלו סית3"0 אייי 
 נאיר 631 , היוי0 5ח פסתך אייו כנלי וכחץ ג6פרס כציכר בפסגס טס מהורי כמי , סירס כחנייכחנ1

o"sntt5לסתירש הגקר6י0 ספ0 מהורס גו כוח3י0 5טר כחג "ו6 ענר כח3 פדיי יכחד , יזי'ל פליז 
)ג""

 0חורס ית' כחג 6סי וסיסי , איירי יחי 0י6 כחומס te)b נו יכחונ 5טל 0זס והנחג ,  5יספ'כ"ה(
 סנכסכ, מקוטר hlon קטורי olnb והוי מה, כנחגי כי 53טרי כ% , יהחלירס סגדולס פן אשליקר6
  שסח 63וח "יח גד3ק wthC ולטי תחדמוח דלהי ט6והייחיו )סי ועיכס, דתיון גו יש) ו)5 תטחגס ט6יגו)"י

  טי6 הכחג עכרי כחג כלפרו הדכריס הרמיכ מגרעגורה והרם . ע"כ , השביטח כט"ר כוס טיןכחיכחו
 התקוטר טסו6 לטילי תקרי nmtb טסים סכתכ ימ6 גקר6, סו6 קטורי לס3 כעס  סירים סין%ס3י0 טרי יכחל  5גל , כחנ נשחו ופשחמוח יטרלל פ)מ טפן טסי סיים  גידים יפשה  כסף טליפיגטס חי), 3ר3רי כס3 ניצוחו יטחפטי0 כיו יסר6ל , סיום סר י  כוס3י0 סספתמ0 ססס וסכוחייס סגסר.יפכר

 1פולy'p 6' , ניס  יטרום כי כשרי לסון ,קגכחי13ס
 סר3וימ-,%סמןץופי

 b1D1t פר 5פר sl~a*  כסן ס'
 ט,ר5 גריי לסם וייסגר מזרם סקודה  ילבין פכרי נכחי (Sblnt תורס )ס"ס 3חת6? שקש פר סיפקי6י

 פגריה כחנ  להריויוה וסיימצ סקודס ולטון nanb כסג יטרלל לין גיררו ן ערפי ילסון 6טוריסגגה3
 )הס גהק- טחס6ו כיון , )יטר6) תורס מהגה 6סירימ( )ר") וט ככחה סתר ייי מחס יהגי6 60סיכודי0 וק3* קייפו 6פגס . ופיזוח( עקפים"  סכוח3ין %חן כסין גתלוס %טיוח ליווייס , כגיר פגר 3וי סלעכרי יחי שירסק הח' לימו"ס כסנ h7Dn 5"ר פנרי כסב פ5י , כוסיי מסדי רי 5פר סדיוייס ת6ן ,5רפיס ולטי
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 טהמליצה אליו צריך שהיה ומה בה המשתמשים העם לפי הסברא מדרךומעלתה
 והזסירות הננונים ואל האזהרה אל והצורך , ביניהם הפושמת הנבואה עםכ"ש

ומלכיהם
 יהודהקול

 כיון , ססכמוסו( ור") , 5ויכ תרען מפיון )ש')רוען
 לסירי )גזרון רוכו סנ6תר )הן סהוירו גסןטמורו
 היום נס כי מנ"ר עיל )ירוס)יס סוכו 1Dlb ינ'ניח )לנטי שי' )ך 6סיכ מסגם מגיי היום נססחקוס
 , טכמח( 6טר nbrn סחורם מטכס מניי )ך6סיכ
 ממשן ר' . כגחת טמ6וטרח 6סוריח סמה ננך5)תה
 גטקס )6 וט כהי המזעי 1tP'ib רכי מסוס16מר
 )טחנו י5 העמודיס מס העמודים ווי ט61מר עיקרכ)
qbט4 גסתנו )6 ווים( (סב ntip)lhn נו,," t'D1? ש,יסbnib כווין  סיג מפס גיצי D"lnD  כעין )ס"מ  , 

 )6 )אנס תם , וכ)סונס כמהכס היפוייס ו5)שומר
 ועדיין גכהכס הקודט כקטון הכ) סנדלרי )פי'נמחש
 "תגס . ע"כ , נטתנס )6 כחכם 6ף הקיט( כבסוןסי5
 ונטנס ס16חיוח סער נמוח כסקל כל5ג"ע טיהכמס

 ומיס ומבת כימרו , )טון הטהנוח עם ממוח פ'סדכר

 נחמדאהדר
 : גס סמדנויס סוס 0טיגימ יפי . בה הטשתמש.ם העםלכ'
 סוסות )סטס ,ורן מפי . מהסקיצה אליו צריך שהיהוטח

 : סטומטי0 ג% היגריס למכויס גיור גסרמגת ,16ח)מטיווח
 ג% מוגרס ומקיטס ויתיר מסר גלי ,מ גלוון לניוחסרו,לגס ודקי 5)'סס ססגיעס סונ51ס יניי . וגו' הנבואהעם

 : 6)סיס יהרי גסג,ח עשת יש) ")6 גזי , כלפצי גטיסיעי
 , ס' כרכר ~DU 6ח ),נות סו,רגו . האזהרה אלוהצורך
 ג)ג סיפק יגרס ט)5 גדי מ3ו5ר קטון "יוסרגו 1ד6י61'ג

 נגר . והגמירות הנגונים אל : ס6) ניס מססמווסריס
 טמןרגוחנודע

~iJIAS 
 )כסמיפ ~olh חיגו) ממס סרגם

 ספח ענין קעי עיגיסס גסיוי סעו"ס עעסו,ס ומוס ,גקו)ו
 פ 4סז ,רין 'רוע, גונזן 15חו )פרר )טון גבוס ,מליוסי ;6עי וסוס . גמוויק'6 מעע )'וזטיס גו~יע , )ומרטמון
 ;ן' ויפסק גמג~ר וגוע ג,מ ~גוקידוחיו ג5וח'ות'וסומר
נתופר גפי טיס סוס סקרון סיסים טרלין ~tha 61'ג , ס,גוןפנו

 כמסמעות ווכחי 3יג'סס סספרט 5ין והנס . nbrn 3טסק6 עטיו וסעירוחיך , עגרי ע3ד הקנס כי ע,מסטטים
 סוכ היותר נד ע) כי , המכר כינת קמרי )סכין גכ6ן הכרמי 6ינמ ו6ס עמך הננהי ו6ח כ) .סמ)וח
 ע) וכהיגרס היהורס 4ן כי7יעח המכס וקמען והנסין ר,כמנ 3ין נכי) ר"כר נ3הינח )הועילךגחכונתי
 )סגן מע,ח 3י5ור מממחם ערס 5סר הטס סדכריס 6מר . ופ' המברא ררך על nmyD1 :הקמח
 סנחחו הנכו) טס 5סל טיסו תתמי )פתול bls~e, מזרך מע)חס גילור מוכת עניו מנס , הקכ)ה מנדהקודט
 לטכס כי סוסון כטד עופל סול6ח יסקס וככן . וסגריו מקכ,ס סכ)טוגות המטוכס כעגמה טסיך)5מל
 5וח0 וספוט )נפם מנדט )כב מטכיוח ולמעכיר )ר.עחיק סנריכוח המקוח כ) טטת'ס ותבענה יס מניסי6

 היו שיומס רבוי עם ט) מטיכוס כגי כי . בה המשתמשים העם כפי : כה מדהר כנכבדותממעות
 דגרו otofn ונלכד 0סוכ )עס "ות ק כי . טהטליצה אליו צריך שהיה וטה : סמילגס כסדרסטון
 , 075 ט) סנו)תו סו6 מלכור פתוס כ' נסוח. )דגל תמרצת כטון למהודרים מן תסודר תפיו י561סר

 ייכטר כיתרון מורגחס עסוי ע) יורו טגס0וסתעו)יס
 ר.0"

 כ3 ע) ס76ס יחלון בו סיס 5סל סוס סמיומד
 )גב" ס . וכף הנבואה עם כ"ש : מיסנפט

 , נסס, ו)סוהיל0 תפקי רכריו )רגיד ofnSbo מ6ת ט)ומ
 Sb~nft )קלכו, 15 )לחקו יכוין 6טר 5ח ו)נךכ )למק טקס oib טפחיס ניב כורך היותו סלק כפייפוח
 ער3 5ג' מן )6מל כסכימות מסרב )כי5יס ט) רנן מטס הים סוס התנקי העדר וע) . ויירקויסמעו
 . )ירכיו ס' סוד נגוז פפס )6ור קהול הערן כו מנכמר היות עס , לנכי )סון וכיד סח ככד כי ,טסחיס
 ענמל מס )יכל יכו) הטס 6'ן יטרף) כגי )פגי מטה טס 6סל ומרוחיו 6)סיס סקי כי )סורות וט סיסו16)י

 )כס6 חוכ) )6 כי שרן חשך סודוחיהס וענמומ מהחס מ1ד 03 4כר 5חס חשם מון וכ)ר5סיכס
OD((ומר וכמרמר , שתמוח נק 3סס טנכ" dth b)'w תרתי חכענ6 נסיני 'DtD 6ומ61 7ע)ת6 )תיגי הד 
 קינך 6חס 06 )ו 6מל מנכי, דנליס 6יס )6 ממלו ע3 רכס סמום כאס ו") קמרו וכפל , ד5ורייח6)תי)'
 וטקס ועול ומרס מחטאי מי 5)0 עעיחי ופגי n(eStP טיוח כ) כרקחי כנכי ס)6 חמוס 6) נכריס6יט
 יריו סחדכר עעח מטן 6ני כך )עסומ 5)6 סייח דנליס 6יט טחהיס חט,חי obt , )סייעת וסקס)ר6יכ
 הווכח נוס ממגר ור6יח . fp , סיך עס פסיס ושכי )ך tfiDI לס"ד , דיך עס טיס שני נכוניםלכריך
 מנד וכנ' , טוטו וכאוד שריח ט) )טון 6 ר5ויס ס' ס)ימ נכיף )טיוחו כי המט)מ מנך ה6' . טהי0ע)
 )תען דכל יעף 6ת )שח )יעח )מוריס וטון )1 (or PO מטני רפוי הו6 כוס גי , היו ס)ומ ססוכי5מי
 הנגונים ואל האזהרה אל והצורך b~rt . ירקיע )מטע 6חו הקוס )סון וכ) סיחיו כמן המכווןיסיג

 ע4 נכי 1ע)' עטור ע"י פית ים)) ימת nbVt' ~הינו חה4ח והניע מ6? %'כי, י")'נה כי ,והזהירות
 : סונים מפמס כטויס ותסכ0וח נסירות יס )ס)) נימו ע) )סוטת והומירוש נונוגיס מקמרו וכס) : ככנורסגיון
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 צריכיפ שהיו כעת מליצה להם שיחסר היתכן ושלמה ודור ויהושע משהומלכיהם
 התוהת ספור הראית . פפמ ילשון שאבד בעבור היום לנו תחסר כאשר לדבראליה
 ער אותם מצאו היאך נכריות שמות אל כשהוצרכו וזולתם והחשן והאפודהמשכן
 , והאבנים העופות ומיני העמים שסות וכן , ההוא הספור סדר נאה ובמה ,תומם
 : וזולתם , ונחמותיו ישעיה ותוכחות רעיו, עם ורועכחו איוב והתרעם דוד,ממירות

 נחמראוצר
 טשח ומלכיהם : גסס סנגוויס )קנו) וגון טיסן ייישאתר
 מפן סכמתן ומגמם מרט סג) יזוע כדגר . וגו'שועשע
 ווט6יס גסס סעס מגמי (ג) טויסס, מנין גסטפו וס61ויקרס

~cP
 רמושס מלריח ונס , יגורס גכ) גס otSwrm 6)יס
 . מליצה להם שיחסר היתכן : )ג מגמי כ) שיושספו
 גן מטיקרס טס)(ון .,5מי כ5ס , ()מס גרסי )סיוהסח, גס" סקור( )(זן מעומס סגותיי (מרף מס נגד )ו ססינשמס
 סגדו! מגוי ווגון מנס סם ט,(תמ(ו %(י 61'ן מסרס,גגר6ת
 גמדנו תצר ג)(ון טמסס סקוס סנ~)ס גר5(יסס ומ)ג'ססומס
 )סי כסס הירדמן מס ג) גס )דגר יגו)יס סי1 ט)6 פי ,ייגס
 טיודמן כסי עגיגיס ספיר לסדר סקסי סיום ססו6 עמו ,סטג7
 בעבור : )(ו1וח ממר מקס 6י(ס פלוג מגצי סקודה3)(ע
 : גנ)1חמ סובין ט6גד מקד וק !ס טען . הלשקשאבד
 !הן גסס 6'ן (גחויס סמעשוח סשי' ג! . אתניהשפור
 נ6ממ טס . והחשן והאפור המשכן : גסעוויססולותק
 גע מווג)יס שגיסי ופוייס מ)6ג1סייס הפויס 0רגסשלס
 עד אותם מצאו היאך : סזטמ קנביס וטפס 6וס3ני

 סיו )6 6,), וג1ד6י , ג)ס'ק ג(מ1תס ניי6ו גורס .ועוטם
 נמו מטס 6מד (ס (ים יויטיס 0ייוו )6 גתור0 )ססהעגין
 וסג)'ס והנמהים ~eD)h מיעי ג5ר נמות יוזפיס 116ש6ע
 61י%ר גקידוס . ההוא הספור סדר נאה וכסה :3)ס'ק
 "ומכל כמגס טסטר ייסף מפסס גסישר נמו , ססו6שמפחס
os1 ססענינים ומשי , המסיס סיס וקין יוסףDtJC~ וסף'( 
 , (ניס ג' נטרן גטן 6הר רק סיג )" וגיוסנו (1D)CDD,שפון
 וירכו תמל ופנין יסודם מעטם וספר 6100 3מעטסשפסיק
 יוסף שיגר ה,ר מפסק 1;(,תן , וגו' ס1פ גח וחמתושמיס
 ססמסנץ מוגד , ומשגס ס1)ימ וקין גהי)יסי סיסיפס
 6"ץ (סורידוסו יוכף ומטכס סמן 6י,ס )ו יט יסידסיפזז

 סדומית, ג) . העטים שטות וכן : ו') ל(" וגמ'ט י.מגדולנו
 : ~DWth טמימ תסיקי משציון ,מסר ט)6 סרי , גטםנקר16
 ס(מוס 5)1 וג) , סעמ"יnw1D 0 ג) סס . העופותומיני
iroh: פנין ג) )סי דוד ט6מר סומייוה . דוד וומירות 
 )1 כמקורט מעין וסג) , לחומס o)v) 16 16 !(גמ %ופאן
 איון סדר ס1מריס סיו )6 סמ6ורמוה מקח ייצגי סנטוא,
 )6 סקס ס)(ון סיס )5 ו5ס , ממוס יוזפ דוד טסתוששד(
 איוב והתרעם : )ו ססניע טוין )ג) ממזו )סמ!ין יגו)שיס

וכו'

אסר
 יהורהקול

 נרורס טכס י6הס תסס . וט' סשהוסלכיהם
Stl~1Sוכהקדיר nbllD (קו) ככה קון מנכוה ט 
 היתכן : יההו מורקו מטני 6רויס טויל קויכהיר

 ה)1 הןכור סני )ססכ "סטר . וט' להםשתהמר
 הגהות )ג) 16 , מינייהו דס)יק )כיס סמ)כיס6!

 : גכ)!ס טגהס טוה ,ד המג'נה נורך )היות וכרססקוס
 העגיל . וט' דישנ! התורה ספורהראית
 fbn )סננו onto מהכס סרס כי )מודיעהמטוס
 . שגה המדגר ר1מ סס היה 5סר ") ot~nh)הכיע
 הטיכוהס מהוך והחסן היסוך OD המטכןוהקריס
 נכריות שמות אל כשהוצרכו : 5נ)וומכיגוהס

 הווגרו ומטונות סונוח מקוח כמס עדעין הב) .וגי
n)hlnsלהודיע , נרכן קפי והיאמן ושצוד האטגן 
 נהקטו מהן וכרסוס , סהו5 והגורל סגדו) ה'מעסה

 ומטוקדיס ומנקיות וקמוח וכטוח ככקערוח ,סמטרטיס
 סדר נאה וכסה : רסיס ו,ו)הס , ריכרדוכנדי

 (fi1)D גמ"ח הסקיו סלמנה מלכד כי . ההואהספור
 געיס "ף יטס סם כי , הכו), מכמוהו ה61 נסגופף
 ג1))ה נורה כי כממטע , השוה ומקטרו סדרומגד

 מסייח הסלמה מן מקטת הי" טהרי מה)קיסכמורככ
 העופות ומיני העמים שסות וכן : ה)קיו טוווחע)

 מדבל , מונס הו" מורנוחיהס סדר בטי .והאבנים
 ק 'וע) נוה bun סנוממ )יגרון שין ,-ני ודומםמי

 1דעחו , נח פ' qtD התגריס הס והעמיס .נטמע
 טהדטס הו" הדוס כי 6)ה מדבריו טיוכן מה )סי,י)

 הסכמם גטי ההם העמיס 6) 63רן טמ1ח יס1סמורה
 , טכ!סוננו הסמא סיחר ומלהניסם טכעיהסוער"ח
 סאונות מג) הצמה סי6 כי שרביעי ט"מרוכמו

 סחי וממדרנח . ע"כ , מכרס יותר )קר61יהוהשוהה
 מהם הנ,כר הרדוי מגד מן , העוטוה רק הנכיר)6
 ווו!הס ככסתוח מספר ע) )מעץ hto הע"ס צמיגיס'

 , נמתוננר.במצת הנס," סור1ח 1SD ומן , ספץממכריס
 חר6ס,ס)6

 מבהמהר )ערוך D"bh~n -סהו1רך מס
 ס"'ננס יהד דגרי טיס b"Dh כצמרו העוויהבסירוס

 5נ) וכן ש". סיס, ט)6 הדכר הטס ט'6ס1ר יתכן )6 5"כ , )טווס הכמי ערו וכן )מטי, 6)6 נכר6י% סיס 1)6 כעלס נמש ס)6 ד3ר ע) יסמע6ן כמסון הטס וט כ' , 6)ענק"o~b 6 טראנס סילון פעם;קוב,
 המיגים ונרים . %ע , )הס הגיד מי כי עורס סטטי וחס ההרנגו)ח טהי6 ה1ייקיס קמלו כהבכדוכיפת
 33ילול זרך )נו וקין נקמרו הנוה ט' דכי ידעת המ)61יס "כני וע) . מסופק )טון o~b9 נדרך כוכיךכסס
 סממת ודנריו . ע"כ , וכו' עקה סיסמוך קכ)ה )ו "'ן כי כר1וגו הרנתם סנ6ון כי , המ!ו"יס 36ני)דתם
 גמטסהוח עטס וכן , קשה )ו "ין כי נרפו כטי ההוילה טחרנס רק סיטור ססו6 ריטון ע) ר5יס"ין , כראסיה כס' דכריו 61!ה , ו3כהיגחס 'טמע") כ)סון ההורה "ח חרגם "סר itbJo ע, חיכההו "סיתוך

 )6 כן 05 כמקומו, %רט גשר כמק1חס מעה וככר , ר6ס כחמוס "1)י , וכ6כנ'ס וכעוטות וכהיותיכמדיפח
 הלמיס ע) סס "'הה-גהירתו " והאש האשד )מפה פכר הידח ועם . ע"ג , וט' קדמותיו ע)מפען

 מרימים הטריהס )היוה כטדט ס,סהס ")ס הומר . וט' רוד וומירות : ומהסן 1tbo ע1ס ע) רקאסקטעוה
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 59נ פהשדי שםפלדס2ר

 5הלשוטת יויתה עץ נןת" וכתשיה :יהלגביייתי תכייתר הוסרי אמיסם

 אינם הנגונים כי לי התבאר כבר החכר אמרע
( 

 אל ים
) 

 כי לה' כהודו בנועם( )ג"6 לננן יכולים והמלא ושכריק( )ג"6 "ושבריקן , בדבור קל
 שים9ל

 )כמס פחמ)קש ומכלירה !סט)י6 פד שטוועי
 שוף מחח)פיס משל 1blbt' סונים פס6יסמפתח

 : מ6דרב
 כלס סכוגס . וכו' ובמלתו בזה י(3:לעזךוממן

 ממכל טסמך רשכר6 דלךע)
 ייילמ רSD -0 לי  זררלן  פירס atnDpn מןוגריס
 ונד כמהפקחו עסת )ט ער3 מי כ' חמוס,שכל

 )דין ו6ס גקכ) קכ)ה 06 כ16מר נעסה רק ,ז:תקוכ)
 סט)ס סחכל מלמר סקנס (OD כי ונס . חס1כסים

 והערפיח, והעכליח מחדמאל:6למיח nenwnIכרסומם
 למסרסו 6)6 , וכסמוסיהס וכחס)וכוחיהסיסמוחיהס

 והג'ל . טכהס ר.מעו)ס אדה סעכריח סיוח ע)מלן
 הכוזרי מנ6 1)6 , רסיס מעמיס 0סכר6 מדרך orע3
 SD מעכריה משח יחלון ע) )כזרוח כלנדו עורגה0

 וכסמ1היהס הוקי) אכר, המחדמוח התסוחשחכפאס
 . י161 6מך בדרך ח)טתס וגטמ1חיהס31חה)וכוק':ס

 ע) ר,עכליח הקטון ~ע) יחרק מס 6מל כןונ)
 טחוסיף וכוותקו ס6מרח 3ש חכ)יחך ס)6 ,מכרוחיס

 עם 16מס טחטוס רק )ך סוס טיגנו וכריגה מסנט)י
 7גרח "סר כס ה,חירס ahnn גיס , וע'ופחס
 : oo~n המעורס. )כדם העכריח קטון והיתהאמר
 הטהובר". בשירים עליה לזולתה יחתן ישאבל
 )הס 6טל המסק) כע)' ר.ס המהוכריסכאיריס
 ע) החכים כהימס 06 , ו6ה שכור מחרללעיס
 15 ימו, 3)כחס רכעיהס 6רכעח וע) מושח6ר3ע
 טס יהיה 6טר ע) שמן (olpn יחדוח 16 יתדשיהקעו
 כנכסס (o~ntP יוט16 רסיס ו6ו0ניס , תגחסרה

שוב
 כחמראוצר

 חסל )6 ומפוקס , כגיבוס סוגנצס וגן , ג)ס'ק , )וטסוימן כפ" סיס סב) רפי פס 4 ססש וסויגו" 5י3 סוש%וס8ף'.
 : סכון גטח מקיטס 1)6 סם )6)ר.ס

 יק קינם ססג6ס סיריוס נ) סכ),ס . בזה תכליתךמם
 )ם וי' , ט)מס סי6 סכום טנטוןממז

 טתטפ !6 וטזיין , טטנוס גורס מגס ס)טו,1ח )ג) סוסססי6
 אכל ; fp משו עוף מהגר וכחס ססגח יתירס תפקס)ס
 : סזדט מקטע וסונור )ט6ר יחתן ש . לוולהה וחווןיש

 חפשת חווו ולגל מסויייס הו1,יס סס . המוצבריםבשירים
 ויה , סמ"ק) הרווי וכרסיס סחווטוס )נ) "וס 6הוגמסטר
 גג) ",1פ1ס נ' 16 ג' 16 וח,1עס יסו סדה נגססמרווים
 ש6 ס61 ויחו . סטי( )סו6 נסוגי וגן סר6ס1ן( )וסףדלח
 גטין . הננונים על הנכניס : שייו חווסס 6יוס פס,פ

 הכלגוס טווח סגווח טגסס מקהו , גסס 6מי נ15התנוס
 זג) . סוגוייס סיור ע) ל') . הלחשים על ו'6 :סעו,יס
 e'hiln 0016 0אפ ט6'כ , ג)ס'ק מ1161 )4 סמע)וח6)ם

 : סקורם מנספרי nm)wtכומיוופ
 סיגור מט6'ג , ספר מט) )סזל6 רק ,6ס6יפ סמטש פנק ר4) . בכבור הששקל צל צריכים אינםע
 יכוליפ ויסולא ושבריק : למסק) ניו 6ע סמומעיסוגי
 מנס לע . טוב כי לה' בהודולננן

~tnrno 
 מס' טנראיו

 )ס' 1710 סח6מר גמז , ונסוגר גללת קוקו סתסוזר פוגגי
 )6דומ סודו וכן , סינגר הסדו )סו)ס גי , סדא סו6, ט1גכי

 גסינו hin(w1 סמובר 1(ס . ססונל ג)'מ , סד)חס6ווויס
 גו 6'ן ונס ,ריס סיריי גהרת ס6'ע מפגי , קטופות טגם6ל תגויסכרעיון

 מסי
 , סחמשס סו' סמווו'ס ג) ס'ס'1

 טפין וגין כחטפ,ח מ)6 שהוון נין פס סט) מגרגורמקמר
 גהתז : פ עפן יכעיס מקהליו ffts מישובותריק

*דצת
 ע"מ משן סוף "מרו סיולס וכמו , wSib, כ6 מרסוק מקרוב והגט גגליס Dhn נר הו6 6מגס כי ,הטוגנו 3י)ש המש) מסיר טעימות חוס והנס )3ע)יה0. _ גידוע וכמטורס' כמסק) כמנס יעמ71ו וכעמילירט
bbמעסייס ויהדו מפויס וייערכן עקרית מנקמר כמס ככוהים 6ח סנטיה מס ר,ממו3ר כלתירס הסינה : 

 נ~) )סועים ר"! , סוגוניס sb מ6ד מכח סו6 ר.מעסדיס מקיטס ע"ה כמגס כי . הנגונים עלוכנבנים
 מ)*ש גסם 5סר ס!טייח ניחל וס יטוס יזהר ורירי , ושמירוח סעוויס 36 כס טהנורך כקודמת*עול כגמלך אסונך 11 גיוסה תסיח 6"כ ו6ן , הממוגרים הסס הטיריס Sh , יננן גנניגוחיו מ6ד Dn'finשטועל

 )6 3ו6ת כן וע) הומ'רוח 3ננווי סכרמ"ט כ)ה' היוחס מנד הלחד , lpno(,t סיר'הסמני- ה)סופס ט6ר יחלון טשכיח רמזורי מיד כשול )ייפגע ,qnip כטתיס . וט' צריכים אינם דנגונים,3 : מ6ד טן'מסהסיריס
 O~(ot מן )טוופ גמחגונח וסססד מק ):רוס טגעיס ס) ט'ר הו6 כוס ט'ר ג' ג"כ חגיו ע) תוכיח ,ייע כשיש נקוייו כ' 3עשה'פ )גנם 1רץ' 3!ח' הטע' מקltoa 31~ מס מונד כ' והסגי , שטון סטן'תוהיגחן
 מן סיס כ6')ו הגנוגיס ע) הנגויס המה1כר'ס כט'ר'ס ס"מר גמה ר.כוול' דכל' )דחות החגו ונס .ו'וכ'ר
 הזכרים )המטיך רגם כנעימה ק"ו "ח 6'ס ירים לשייו כ' , 3ןטר רימסק) 6) נריפס tb(eבמנומס כי 5פר ואס . טרו משור נגניגיח )גנה כיסס יתכן כתפן , כמטפח 3,דקס ונמש ממוכל'ס העה0סלגרמ
 .ושכריק מ"6 והסלא שבריק b?rt . יסגו euu)nn 'מטון 6סר 61, סמטק! געדר' ה'1הס עסגבונן
 כעס טיסים סכ? נומס )פי ותגש , וכיןושבלא

 ככרי
 סנדו4ס עס המהמס , סימנס bine סדעח כריק

כקם
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הכגזרי שנימאטרמכר180
 שש הסרו(. לעולם כי )נ"6 *גדולות "נפלאות "לעושה בנועם( נג"6 יבננוןפוב

 האמורים, ההרוזים והם אנשארי"א הנקראים בשירים אבל , המעשים בעליבנגונים
 מועילפ שהיא המעלה בעבור , עליהם הרגישו לא , החטר נאה הוא בהםאשר

ומעולה  : הוא ומה הכוזרי אמרעא

 נחסראוצר
 . ינדי נרולות גמיאות יע.שה בנגון %ב כ'יישח
 וג)סו(ס הטטוח (גט יק 6'11 ט!ג ג' )ס' (נסוייטקטקן
nth)w'סתגט6 מ" עג'1 , חו~ט1ס תסע ~גו (וסקו h)~m 
 : טווח הת,וט1ס טלין t'Dh ""ד געתן סונפן )סמ(יןיכו)
 עיי גססעון ,16ח וט ר') . המעשים בעלי בעוניםיה
 גמשת וני,תמדס סספסק גמקוס כטמיוס ג,גון ומיגרמסטי
 : פ"י  יסיפן פער סטיר ייפ  ורפייוי  וגקיילתסלמון

 גאה : גגתג התמוגליס סמווויס וים .  וא'  בשיריישבי
 מסטו )6 . עליהם הרגישו לא : סקלי6ס נ6ס .החבור
 הטעלה בעבור : טגתגו נומיר~חיסס hlrt( חגמיכסס
 ידחו מ~סי)יס ענינים ,הס סיו מס . יותר מועילהשהיא
 , ק!דט גחג' סע) וסנני,וח סטטמיס ססס טיגריסגגחינח
 סומק )בגוית וגרגריו גשמו ויעובשו גח11שחי1,תיגו מי טומר למדגל ג6')ו )ס(מיע אה"ס גהגמס כוססמיסדו
 וגמז , סטטמיס סין ס,ס וגדין !גן , ססומע ג)גסדגדיס

 : ע'ג גסימן גדגרי1טינה

 :יוי
אמר

 יהחיהקול
 (7ao .הסחד)וח 1רכ עת) כ)6 הס ot)wכלס
 כן ממענו כלסר , גסוס הבו "*Qt~lw כסניהוגון
 הומירוס יערכו כקטר הטכח כיום r:)ct כיוסר"יוו
 1ל)פ )ר.סתיע bw סס ונדו) קען הכנסחככיח

 כזחי ה))1 כלטניס הסני היות עס , עוןכנעימות
 ססמ ח:ושמ כי המסק), כע) הסיר מקנכ ע,נגנים
 כיד ו6ח גס ו6ף , הר6טון שדטופ-עלחנ1ע1חמהכד
 מטף וקין הר"טון :נון כנעימה מסני )הנזיע olbכ)

 ר,כח1כיס טעי והזכיר . כונון הטסן גורםהפעוחיס0
 טהרית ולמרו טבח כב) טהורנ)מ קמו ממומרהלו
 )6יוף והודו ה6)היס )6!ה' הוןו והם כסוכיסטג' כינייתי טיטסיקו היוה ועס , גנון ((ODt ההסחככיס

 4 )נOtSWJ 17 (OtblD לעיטה ,ערק )ו נהר ,ה"17ג'0

 הורקחו prnn חגוע1ח כ6וכ)וס' מרוכס ,היותוכ'
 . טוס 6מד גינון כנעימת רכ1ח ח:ועוח סנ!עחע)
 ע5 והירקח , וכף ):נן 'כולס וסמא כריק 6מרוהנס

 מכוץ יודעיס 6דס הככ"י הריקנים מסינו מהלי כדגור, התסקו 6) נלימס אינס סעתיס כי חגר חסיתחח
 ע) סחיעוח bSnnD'יכריס

~PD 
 ;Db כמן !סגמח הממוכר הט'ר דרכת 'חס כי גא ומס , 6מו עון

 ottb , מריק יהיה הקמר העסמ וסעי . כהוג! ;נעוחע כ3 3;ק "דם כ3 ע) 'ק3 בעדיו 06 סע1;יס 36וגטן
 נשפת nlbiDo )שטס כפו , ילופ ספשס גדל יום וסכיי יולי כי עמ' סוס לפו סיפיסיו  ייפפיוונור
 סוג כי )ה' כהודו כלתלו )וס 1t'mo וסמך . 6מד לוטן SD ))נן יטמין כתא כין נריק סכין והכונה ,)כדו
 מהווך )כדו נדו!וח נספות )עוסה כשון , nlDuno ריק תקמר טה61 עוכ כי )ה' כהויו )נגן יכווין כיוכו',
 גבי ע) , ממכירו ימר טניס נסגל ,ה נוסח וזקנך , ר~נק ננ,עס )ס;'ה0 6מח חורה החטשה מ)6פרימר
 גדפיך וט Sb ,ס יקאו כטיק הטוי סס גו ככהן, כעס כמוהו 6ין כי , והתץ כריק )ומר נלסון תנהגסעח
 והסוך , ונף )עוטה כנגון ונף גהודו )גנן יכווין מ)6 וכגנון ריק כננ,ן כי יהכ"ר "1 . טגיהס כיןפחה)ך
 בנטני זה המוסיקת: 1k_3P 'VbGD סנעטס.בת)"גה bID Sno; hto(~t כ,1)ח סנעטס סגנון הו6מריק
 מממסכות כי גש מיתן "1דוהס ע) 6מל 6סר Sb~nt כגי התעמיס, נעטי נקרסו וכו'. המעשיםבעלי
 tO"D גסי' מכוירי לל  הכר סשכדי0 ס"י1טי0 וכין כינס )הכדי) , וכו' מעסיס ר6ייחס 6טרסופח

 והלירה.
  נכרך  וגעתו . טפס כינ51ר פאפיט  5מריסמ ס5ין ולמ5פריס  ובפפשפ נקפת רעיר לי גסיפן סמנרכיון
 שרר ,זה מסמך ונהו וכף. המקח דקות ה6)הייס סמקיס nPb1 וקין נקמרו ניו משן להפלסיפי1כר  יילסמר  ירחיקו כשר נלפל1ס יעהימ פל יגווע נפקח ירקרקו 1ל5  מנכון ספפסס פגפסס  יפיפייפר יטר5נ לגי ool סמעסימ נעלי נהוגי פסנ ר:רגו ופ', סתפקל 5ל נרגימ o)thn פסגגויס טייר פסכי
 וייסווס4 סהויעוס נללמ  פיסולים סללי  יפיריס המס יטרק) תכני )6 כי גחן )סורות , וט' בשיריםאבל
 חשן סהו6 מחס ינחר ותעורס מועידה )מעקה )כ כטומר יננורו וכריחה  למרחם פפרו לי ,  oo'ib פיוולי
 כקנו 061 . וכו' ר.תהוגריס %'פ-ג6סה"נסיריס סימן הכוזרי גןגרי גתע)ה הטכריס ר") . וט'האמורים ההרחיבי שמר ותס . וע"נ ע"כ סימן כמתוך חחג6ר nhe והתעלס . וכתטק, כהדס הוטה והכורוסטיר
 סותר* o~on המכריס !ננ1גיס , סכווס חהיס המעסיס, כע)' כוגוגיס  כו  סיסנ ~nOD "י עצ הדכליס)כ6ל
 ניגלים ההולקה הוקף תעסה רק תנמחה 6ין 6תנס כי , גנמטכח bs~n כמו הטמעיח 6% העמניחסמע)ס
 וכתם . "11י0 )ססתט1ח ovb כני !חענוג1ח ob גי טונס השחי הסיריי התק1כ 6י Ol)b משיןסו6מריס
 חייגו הסיר  )ת)6כח ויט , 11"! קה"ת )0סר כיקורו פרקטית תגון ן' סתוי ראי תסי oth1),o הדכריס%ים
 הקומות קנח כי סותר וכן , )כר קרי6הט כומן סווח סיסיו "ך ס6הרוית  ~nvnib  הלסיס  גסיריהסמטונים סי )6 ה"ומוח טקנח וכר וכן , נסיר גס"רו וכריסטוס יכרם , 6ותס )קותה ותיומדיס )כ) כוייסשמריס
  פררך 5פר  יופסק) ot~g שריכס b)DD' סיו65

~v)O 
 %5ר דוך פל טיסה tdtwt&  ספל:יס כחפר ן

ופססר
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