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 בנפש הטדבר בנפש שיש מה הכנם הלשון מן המכוון כי החבר אמרעבנ
 מפנ* , פנים של פנים אלא תומה על תנפר לא הכונה וזאת ,השומע

 ובהתטדח , ההפסקה במקום בעמידה פה שבעל בדברים שנעזרים מפני ,ספרים ספי ולא מופרים מפי שאמרו וכמו , שבכתב הדברים על מעלה הנאמרים*שלדברים
 ושאלה מתמיהא ובקריצות וברמיזות . ורפיונו הדבור ובחוזק , הסמוךבמום

ffבש~ 
 יהדהקול

 OtO;i סמק pht , גפת ממסכון ימ)16 לק 6מדפסטל
 וכחכתי , ממרון כ3 ט tbSnt )6 כי מזר כוס3סס
 סיו ע"ס ויעמס דוד סנדורוח ob1)a משי orל

 וים מרוו, bS1 מסק) 63 נמ61 )6 כי כןעירי0ס
 0יוס, ס'611יס 6)1 ען יתרון 0הס ואיריס ססי%0מר
 כאיריס )0נימ יגוייס stol 1ר 7רגס סיס bSכי

 ע) כר1וגס נסס )חומו 'רוו 6חריענין
 , ט)ימ!רי

 תלעיס כטירי0ס שמס ע) קכ)ו 60)ו כדורות6ך
 עומס ע3 וקברו , ממס )0,0ר מן )ותוחס 0ןיכיס
 ו'כ'6ס , Shntl, 'מין )נסוח יוכנו bSn עד עזרךמ6ד
 . הכנחס 'רח'קו )סהוח 16 0עניניס 'טס'17 וטי) ועם גנ)יח, )עגמם ו)0ח'ר ובמסר וברנר (ptmזס

 כ) עם ontiP ססכמ0 60)ו )לכר'ס ויס .עיכ , כוטהס רהטך onla1 דלי סיר' 3כט7 כוהס6רגח'
~)tlDb" 11 גססק6במעלס ODI 0נמסכח נפסקנו ס'כ6 מס . 

 ומה ריק ע) ס,כרנו ססנ' )כקור 0ר6וח פגיאסנ)ו
 מניעים 0))ו סדכריס ש . וט' הטכוון כיעב : וכו' 0מסרון 'מכו רק טכחכממס

 מסק) גוו)ח סוסון סטיעוח כי דעתגכגג
 טגגטט מס )מכניס כתסק) כממוכר מן יוהרמועי)

והנדה .בפנים[
 נחסדאוצר

 : סיגור שע"ח שנזח . הלשק סן המטון כיעב
 סמזגר . ~גו' השדבר בנפש שיש טההכגט

 5ש : האמק )נ 6) וממזגותיו )גו גוו,ס )מכויספגלם
 סלפו נפגין whl טונס טחגמי 6'6 . תוטה עלהגט
 פנים אלא : גט)מ!ח גוג!רו הפן ס!6 ומס מגירוממרמת
 ג"גוחג מי6'ג , ~Oile סנש 6חר % גטמדגר . פניםאל

 : "ספסר ,ח ג)ט!ן טיכסוג מנס גס)מוח גן ג) יוגן )6ג!וותן
 טפי שאסיו וכהו : פס גק) . הנאמריםשלרירים
 0ס!סריפ מסי %מור סיס סוףמוויס גפי סיס מס) .סופרים
 ס6ע מפוי , ר.ס סגחגן מרייסס מפי 1)6 סהגמוס ס0סשמס
 : מפיו גסמיעס גס! סט)מוח ע)מוגן

 במקום כעסיו"
npDDnn. ומסך 11,6 ססדגור משם ,גין פס גע) מזנוי 

 גטסמזגל נר5ס חס , מפסק 6יש גו יט %6 ס6חריו מסש
 . הסמק ניקום ,בד(זטדה לרלרו  וזורז עיגולו קנתגומז

 דגוש ענין ממגר סמזגר ע:ימיס סמיג,ת ג!ו:חסגססיגריס
 ססי6 סספטו)ס שמורס , הדבור ונחוזק : קלתגמסירוח
 מולס טרש סדנור . ורפ.ונו : גמווק דגולו , גמווקסיחם
 גסינו רום, . ובקריצות וברמיזוה : ספעו)ס לפיוןפ)
 ס'1'1 גרמ'ו~ח סימן ים . ושאלה טתטיהא : נספחיוקוין
 1 ס6)ס סויוו "ו חמיג6 סט,',1 יני גסיזנרומפתע

והגדת

 )מהפ טר6וי ע' כסימן סמכרמ המעב btOt , כמכור רימכוק 0ע1מי ntSino 6100 0סומע גנט 6)סמדכר
 )0נימ olh כני יונ4יס כסס כי , יטק)ו סקו) והיחרות 0חטע,ח כמסני 6טר בייליס מערג!ח יותר36י0
 הדבל וט ס,6 . מוריך 6ת רו6וח עיניך !0יו טמרו דרך ע) . וכו' בפנים פנים שלדברים ספני : ע"מסימן עי ~0י06 11 ומן מסימן Of יסוף עיח63ר כמו , ומטמיע סומע כוגח טתטסיד ממס ו0 וווכח 0נמ ובניעמנע
 שטר הדכריס סני וסכוכי ג)נו)יס חהכו)1ח ר.רכס וו"1 ק0)ח )ניטר כ0קזמחו חטן 1' קמוץ) 0"ר נכר6טר
 )עסק שסר ט6י מס , ברט bst ישר ט)b"Dbt 6 טיחו כלטניס 0ח)תיזיס היכיס! גדי )עטותם המכסנתגמד
 כעיתו סיס רע כי 6)'1 סנ6מר ויבין , כך כטעטית עסית גס!כ )חנירו 6דס טי6מר כמו , כסטרגכחיכס

 6והל יכין 6ך , בתרו Sb'1 טכיון מס סטך 6100  0דטר כי מדבר ט) מנוטו יכינהו )6 וו0 , טעט0מס
 6מרנ 6ך תטוסו ען כט16מר1 ויומרו ט6דס מדרך וע) גנמת הןכר ינומר ט)6 כקומר , ק!)ו מחוכן"ו , כועס olb כפני יוריקו 16 לנץ טי6דמו 60ומל טדי ממרקס oh 6,'1, סילו וממקריס 0הו6 כדברפעטיגי
 סיכר היסמוך 16 , 6100 )דכר טיסמוך o~b מדכריס 16 , בעיניו רע 6100 ךכל ט16מר מיגחטגח
 נמנע וקנחם , כסטר )עטוהו מ6ד קס0 ו0 וכ) , מרכס 0דכר מכמי 0כח נהם מנו !ככר . 36י0סס0ו6
 כמשר , 0כתונ כרסון כעינש 0י6 0רמי,ס . וקריצות וברמיזות : ע"כ , וכף סקו) וחכונח 0טג'סכמר06
rb'Sbכמו ט0ו6 עיניך, ירומון !מס ס"0 )6יוכ Prn" וכטפחש, נעי1יס 0י6 ו0קרינס 16חי1ת. כמסוך 
 כמס י"6 שמל 00)01 כמסל קוו'ח')'6"ו כחט וככל . סקו( נסס טטח'ו קורן י( )מסז' כעיניו קורןג6מרו
 עס 0טנש וחק!ן ו0ק!)וח כלמינוח מעטם 60וחוח sb דכלי0ס נ!עס ג,רטס זחוח מדכלי ט) כמןלו)

 ע) אנוף היכרי כ)הנועוח
~lp'no כ3 0ר6וי( פרקי סי סמל פד , סנפו  ססמלף לפי יךלר רגל fb')tD 

 טס )סחיר 6מר יזמכן ר' . 6)תיס מס )מחיר 6מל ומד . "ניס ח6ר  )חרטיון פ5י  )סרליון 5פר מריספי5ל רג לסרויס יפלסו פ5י סלק ט' )6מו") עיניך ומעוט .  0מף מללס %ר.רפייס סוס pino קרי5ס ODIDסיסי
 טירטר ים ר.סנרס עי פירס לגיס חקר כי  t7~SDO חוקי כן סס טלל 5'ך יעמוס  לך  efnnt . ע"כ ,עקרות
 oth  ולגון פ"ר , למיס בפלוס  ירכריס  כפתא סוג ע3 מורס  הכמיס ויס , יריוי וקרי%ס רפיצסע"י

 ')דם )6 עקרם רר . ע"ד , מדעתו  ומדופס מכפן דירי ר.פל5ס פ! ירה תקרוס יגס , 5הוס לךנרפפסר
 נס% כי . מכויס lp('t"b ומרקקו המהכריס %) טגגר 0מ)'ן חנקי ממסת נ%) 6)1 וכמטס . רנספקחי

 סרס 11  ר44 מ"ב[ הכוזרי]ספר
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 ואפשר . הפשופה הטליצה בהם שמתקצרת , ותנועות , ותחנה והפחד ויחולשצדה
 והתחנה והרצון הכעס להבין ובידיו ראשו ובכל וגבותיו עיניו בתנועות המדברשיעזר
 הנוצרת מלשוננו נשארה אשר הזאת ובשארית . רוצה שהוא השיעור עלוהנאוה
 במקום ולהיותם הענינים להבין בה נפבעו , ועסוקים דקים ענינים יטצאוהברואה
 מציירין , המקרא בה יקרא אשר המעסים והם , בפנים פנים שהם ההםהמעשים

 נהמראוצר
 : גי;חיס וטלקס סימם גרי סמיכי ט) סיפר .פעיה
 יה)ה,י 5סר ט) )סגדך דגי וגר מ)(1ן , עוגם סקנס .ויחול
 שמתקצרת : סגוף שוטות ג% . ותנכיות : קנס()חס4ס
 וה"גריס סנוף filullfi ידי ע) . הפשומה המליצהנהם

 גונריס ג'ג להקייך ,יין u~hl ס,מ),י0 טיגריסמסקנסס
 נתגועות הסיבר שיעזר ואפשר : OIDntnO סיגינו)גדי
 , רסס hto 16 סמוקה טניס מסור (הו5 ס!ט1)ס עין6גרי1 1כ5י טיוח ח61ר טס )ה5ר יגו) טון , 1הכי)ס סממיס6)סמן סנ1דגי (יגו) fill'nlcl סקו,)1ה מ)ג7 . וגו' וגבותיועיניו
 ג5גריו מתקר ~olhl "ו הרנון 15 הגטם ט;ין מבסר ט05גמז

 וגן , וגנגוהיו גטי,יו גטכו געת תוטס )015 טיסיםגת51ר
olh))15 ג71) גגי . רוצה שהוא השעור על : חמוס 

 גסס 05 סגעס ד'מ , ט"ו )כנר Pen סס51סספפט)1ס
 וט . הזאת ובשארית : ה(ע1)ומ (1hr 1גן קטן 15גדר)
 . הברואה הנוצרת : הקודי מלכנן גידיוו סופרסמטפ
 סוהס1ו )(ווזת כ5ר עמו גססגמס סיס )5 סלטכן ;5חיקומי
wgסהס)נכ , (סוטנן סי5 5ג or~ הגורף olh) סר"ס1ן 
 . ההם הסעשים במקום : טמ1 זני וגס קותו גרוףשום
 ס,גהג סגתג סמן ' סנוף ח;וטוח ופר וסקיי,ס סימיוסמן

C'nDW~גפניו טומי ממנגר סיס ג6'4 סטין יננן 1ג,נ',1ת : 
 : סחיט נהגי גסס קורין ט6;1 .. הטקרא בה יקראאשר

וההתחלה

בחם
 יהורהקול

 th'ib'i)l)I1b(olih ,'ff סנקר6 )מס הונה מיסשים
 טסוכהחרה

~tnSb 
 כבמוחס סקר16 מס מקוס מ)6

 סקוריו מה גנדר עקר1ח Ob ושהרה ,5:ונ)י6,'15נ"'
 הסגים גס ההסקדו וכפה . 6'נויג1י"ונ"י16)0

 מטחיהם ע) כמוהם 5.; יס16 6סרהמהריס
 המטור הוקי סדור היינו , ומימורי""הדיסטוסי)י15:"י

 %))ים הצו ההעליס המסה )הינה כ' ,והזכרון
 Sb המהימסי0 וטס )פסה , ומעש דנהנמשנה
 , הג;,יס0 עזור , ה37ריס המפה , סה0שמסנה
 1)טני0 , עקרוה סס )ההיר כלמרו רמו ,וס,כר1ן
 שנור, סגד ")מיס סס 1tnoS נטמרו רם,5הרי0
 מ6ד מהיהס הוה והטירה . המעסה כנגן הסניהוהדר
 גהת כן כי , הלו המדרס עצו סוכנה ע,מ1 הכה631)

 כ) ומ,ה מוס סטהו OSP' SD הנה) ועג מ"ג()ימוקש
 כי . )הרוסה 1;נ)הו )מ"כ) טריו נהיה ונו' מ6כ)ען
 עג הו") מקרט ורך ע) פיו 1)מהיהס )י13רהצר וענקי מדכר. הכהון ")יה והמתיחס ההגמהע)
 הכמידי פן גבס ontc סלטינו יכו) bS וע)הו"מרו
 , דגר 'עף 6ח נעוה הזעת סהרנה מה )עהי7הגכ'6 טעי מה 6!1 )דירים וכר . הגמוד ,רישמכמיה

 רוס מהי וכו', מלגנו סוגרים )סממה רמ, עקרם רני כי וגו', ונהגי רנס ט,הי יגיס י6 עקרה רנ'63מוו
 דכריס סטר )ומר רפס . והגרה : 91Db , וכו' ריס:יס )הסכרם רמו וגהרי , וכו' ה7כרי0 )המנחרמו

 6)ס ,ולח סר.טע)יומ 'תר כ) כ,ה כ)) . והננועות : הוהבי מלטון . ויחול : o!hr ונע המיה" bsnכבססן
 , הנס עז סוכר וט וווכח ורסיונו סדכור 3ה1וק )עורת הנוחי ה" . הפשוטה הטליצה : נטרטסוכר
 מכס סרח r~nb נאזרח היוחס 31'ן מח יגור כסס המכוניה b'Ot כה31ס הינחה כין גוס הסרסזיין

 גמם יט~רה ולץ יועיל תסס קתש ברייס סי5 סנט  ot)r סקדס 1סקריל1ח  וסרמיווס וספתן המרקמסוקת
  היטפיס סיקור נסדרי  3סיוסס ט3כהי, סרסרה טקטי כפלילי רלס 16 . תמל לסטור סחי סר3ירפפדרך
 בתנועות המדבר שיעור  ואפגיר : כספיך סי53ר וכפו , נכניס Q'1D סרסור פקוס למל6וססרלש
 כנק הס רק , )מכלה סוכר o~nbno וקרי)1ח סעיג'ס רמיו1ח 6ינס סקו החנוע1ח . וכו' וגבותיועיבו
 קר,,וח 16 רמי,וח 3סס )הקרס ר"1ייס 6)ו ואן , והולך סמכ6ר כמו וכע61 ונ16ן ל6ה סעיניס ג3יגיגטי6וח
 וגרו5ס )1נרח הי6 רק , ה)ס1;1ח כסקר 5יס מכנ' מ1סכמח ט6ינס . הברואה הנוצרת : טוכרפג6ותס
 סי' כרביעי ומכופר . )מע"ה כמנגר הרונסון 07% ויקמר הקרס ונס הכינה nlbD't ל6ס %ל יה3'מלחו
 סמק מנקי סי6 , וכפגו )טווו ע) במס (olh ה6)היס )מ7ס 5טל יגרו"ס ה%היח וה14ן 63מרוגרס

 והקנס יגרה )73 )6 כי הודיעך )מען , הגר51ס הנוקרח )5מר צנרו 1(Sb . וט' הלטוגות מב)אטימה
abיקטם 61) . 7רכס כר6סיח המ61 ומקין ית' מקהו נרצה ג"כ הי6 "כ) , גנרל מכה עליה סהמכמה 
 )1ahn 6 , מ5ן קלה וט הס1נח כי , נר51ס סכיה l)1Dh עם ונו' טמוט הטיס ויקרץ הכחוג מקמרשיך
 ה)טק מים171ה שרו ס0 נס טמ1ה0 "סר הטמיס ,q'p 1") השה היה ") רק טמוח סקרי הכהוכיימר
 עם ונכרזנו היו ~C'tDD סנ0 )הנרוח )טוגו ע) מלחו . וט' בה נפבעו : כקמור עליון מטי 4 הוה)6טר
 הטעמיס כקינו , כה נטנעו "מר כן SDI , סוכרנו כמו "יס ס) 1כ)ככ1 )סוף ע) הוטמס 6טל ע1,וסה)טק
 כשליס 5מו") וככר . )סניהם ס1ה 6מ7 ומוס כקטון פכעייס co גונך סוכן ~Of הסטור onl~lb ע)6סר
 , כמקרץ ויכינו סג) וטוס מטורס ה6)היס הורח נסטר ויקריו דכהיכ מ6י רב "מל המ71ר כין 6יןט'

 סס1קי 5)ו כמקרץ וירינו , הטסוקיס 6)1 סב) וסות , פרנוס זה מטורס , מקרץ ,ס ה5)היס הורחנסטר
 ויועגל והקם; נפתמ6 ג)גכוק עמור קהים ענק מצי כממרו )"" סימן כמגיסי עלט ויחנ"ר . jea ,כעמים

שנטיה
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 וההתחלה.מן , התשובה מן השאלה טקום ומפריד , והסמוך ההפסק מכוםבהם
 שזו ומי . חבורים בהם שיחובר , הבקשה מן והצווי , המתון ro והחפזון ,ההנדה
 המסודר( )ס"6 "המחובר כי , המסודר( )ס"% "ההבור דוחה שהוא ספק מבליכוונתו
 במקים ועומד הנפרד במקום ברוב סומך והוא , אחת דרך על אלא לאמרו יתכןלא

 : נדול בטורח אלא טזה להזהר יתכן ולא ,הסמוך
 יהורהקול

 5מר1 עד , וכו' הכהניס כ"כ 1ספעמיס 1הטג5ושפיס
 הסט )הכמוח "וחח והטעמים המכיס טבעוסמו
 . והדלנהלה : ע"כ , וט' תמפה גקכ)ה היגתינןס5טר
 חג' עודו סרס סכ)הי סונור זעתי )סי כורנה
 סנקר5 1ה51 , המו1הס 5) עדיין כ" ,5 כיוטמד
 סטור חכויה גו רנה . ההגרה מן : המקמר;601
 הוריך והול , הרון כמטופ הגוהו כ)) ינסוס גו5סר
 כ' י") . חבורים בהם שיחובר : המקמרגטם
 הכת1כ'ס דכר' כ'"1ר ע) קן "'ן הרכס סטריסעכ,ה
 מקנס זעת )מען האס והמ1טח'ס ninlho)כ)

 התסוגה מן הסריס Dlpn והטרדת הסמוךסהססק
 , )לנוזו וזה נ-יומו מותה זה המווכר'ט, otp~nnמהר
 1'נ'עה הרכס ))הג ההג1ר'ס רנו כמו רנו 5סרען
 5טל הפעת'ס 'דיעה העדר ע) כבהנו ו5ה 1כ) ,יסר

 )1)" כ' , מה ען 'וזע 5ת:ו ובןסכהנוס
 היו וט

 כאס P(o~tlt כ) מוס'עיס הנק1דוח עםסעעמ,ס
,snbההנר כרכר qto בממכר כקמרו פ' סימן 
 וטסטר מטו ;ע)ת'ס סוד1ח ה51ח היקםמהכמה
 הטיר1ס'ס ע) 1tDnS כהה וכיון קנהס ע)לעמדנו
  )הסעים העקידה כע) כקם מס ומתך 1* . ל"ע ,וט'
 )פ' וגו' מעמך oih Shln'1 ס' מה ע) "'יוטוט
 התעמיס כע) סהט)ינ מס מ1ד ג"כ( סער סוףעקג

 )"ות ,ך 1ה'ה ttsp עינך טיס , עניו)המקן
 ר") . כונתו שזה ומי : העו'נ'ס 'תר 5)וממס) )ד'גמ"

 סוגר כתו הטמע אטט המזכר כסס טיט מסהכנס
 המבגריס ההרופס ר") . המהכבר דוהה :נרחקה
 ס"ס כסימן o~s קורץ 5סר טתס ונס , ומטקסגפ)ס
 אלא לאמרו יתכן לא : הנכחכח כטסתן ונסהס
 יימטק) הוכן עליו יסיח כקטר . אחת דרךעל
 )ו נחן  דגרם כ) ו5ח )רטט עוף ע)'1ן טמפו5טר

 והוא : יסעו ט'ו ועץ 'מגו הט'ר ס' ע) ,)עכד'ס
qD7Dמ1)6 כער כי . וכו' הנפרד בפקום ברוב 
 הטיל מן5גח )רנ) )עעו סיחנה) יטמורשסחע
 נדר יטרון , וסמי ימין ממנו יסוהולכסחי

 משהו ה"זס ועם) , רגוב ע) 4 יקרה וגסוכנפרז, מסמי
 הסמוך יוסר )5רהוח סירו נהיגות )טוככגר)והו
 .)" כי ,והנטרד

 יהירם. כטלמון רק )הגהר 'וב)
וענין

 הסמי
 סמס1רריס סוהנ1 מס הו6 טהוכיר 1סנטרד

 כתהום סמוך כהסחמסס חמחס נעדיהס)הרחיכ

אמר
 נחמראוצר

 סימא! מלס גסיו 1') סרמג'ס ו') . ההגדה מןוההתחלה
 פסע )גע) סירג מיקזק יקיץ 5סר ססס , 6' פרקרי"

 )י'3 כווקל ססגי1ן גם) th~pt 5טר ס61 , החמוסמלגייס(
 מעלג מדקדק יקריסו 61טר , ק)י1( סמכ1פי מוין ווסל"610

 )ו'3 0וט61 סגינן גס) '~1ahl "סר סו6 , ר.0תמ)0מפוי
 אמל , צומד פלוגן למרוו ד'מ , וגו' ע)י1( סמסטרצוין
 ממגר ס5מר וו0 . קב') , ס,סו6 וטומר כ,1ס5 ס61ימוגן

 סיגר 11DD 1ג.ן ס,ו:6 כסס כההמ)ס גין מסריייס:כלגיבוח
 ש ;סמזגר . המתון מן והחפזון : ססנזס "סי5ממוג
 nhm שעומס סיתם ;ידי סוגיות טס יכייר פספוס5יוס
ItrenJ15 פס גס) ממדגר גית'ו1מ '11"ל ג5טר , גממ'ו1ח : 
 שמעת סמור גמי גמנע6 טויס הסס . הבקשה מןוהצוו'
 610 ה'( )מ'6 יני לסגוד טמור , ,ווי ס!6 י"ג(טיגריס
 )6 06 'וגז) 1)5 , סגקטס נמסק) ס,11' חמ'ד וכן ,נקנס

 . חבורים בהם שיחובר : גנגיוות 16 סמזגר למרמוגהו1טוק
 סימן גסמ1ך )מיס ד1מס , ג)יוווו סס;י;יס .הוגרוגעטמיס
 ושיגסו )חגרם מאס יסוף וגו' מפסיי'ס ס5ותוh)h 1ט'1

 זומם 061 סמע)0 ר') . החבור דוחה שהוא :)ממורקח
 על אלא : ופס ג)6 גג1ף סס0 גסיריס סמס1רר מגורמשח
 ותגן 6סי סגד) סוס ממוז P(S1 )6 5ג) , סטיר גע)טמג1'ן 6מי בטוין 6הת גוום ט) 6ס ג' יפיט )6 . אחתררך
 . הגארד במקום ברוב סומך והוא : סטעמיס מןסגנין
 סדיך קפינו מפסיו טסטר פור6,1

~fo 
1nhe , טמ6מר 

 חאג )t 6(1Ch י,העק1ת גין יחדותיו כרקוע פווסט)גגו
 זומק , וע טו'6 טג0 גו טס61 גטין תיגס )מ,51מ)',חו
 גמקוס סמיכוס סט1סס ג16סן , גדין י)6 וט סו'6 );ק1זעקמו
 פסוק ע) )י'ד( ונגריס ~U'1hl גמ'ס , וירד )טיוחסר15י
 9UD3 , וא') 1ג15ח, ס' יעין )סטחח1מ נטוס טוס מיי1ס)1
 ורקס כ)מ'1 נפחת 1)6 ' י)ת'ד חהח גטו'5 )מנן;6מל
 טיפוסו ויסיח )ר') ר.מסימ 6101 )ססס סמוך ס61;י

 למי
 ט)

 fnb יטיס גפרי :~hwc לגג מ)0 וגן . ינ') , 1ג16ת(ס'
 ג'מ(, היגריס ןוב ונסוג מממס אמו , גקמ'ן ,סגי'"גביריי
 סמסמ:פ וג'ק גגי'ת מזין וגן י'ד(, שמות פרפתיקב הכקן יפו , גפת'מ וכנית ht~s)I הו6 סמוןוגדמך

 מסיר גט) גן eht . )מיקדוךס כורע , סהיגס3ר%
 , Tg גמקוס סמון עו"ס , גסירו יחד גגקטו דוחקגסימ61
 ועוטר : ,ירח 16 פח'מ טסיות סר16י גמקוס גטו'5סווקד
 סליך, )סיס? סר16י גמו5ס וצוד פוסס . המסוךבמקום
 קוגע )יתד 1)6 )חווטם ט,יין גמ?ס גוס )ו ג:י1ימןודיילו
 גף. להזהר יהבן ולא : b'~w גמק1ס סניפיי 15כטו"מ

 : גד1)0 ערמך ע"י וק מ,ס סטיר גט) טיוסר5'6
באסת

 נטרדה כמקוס כאר"י סמג"ד הכטס )פ' העקודה , יקב ממח כוס ורהוט) . ה 1הטך ,מהרת
 וכחג'"

 גמקום
 SbunN מעסה וכמו , )ח;1עס "ו )יחד נרכס קפי ,ה הנוף ,ה כפסס ענמס ע) יקנו והתטרריססתיטח,
 4סן נלה, אמון סקופ ואל ואון 4,ן ?שם ?9י , וכנעה נגריס כממכרח כשמרו , עקמו vno מיס הע"וסר עש 4 מ)%ו ע1ן גמ)ח נס ומק"י. יוב ?י דופיי משק , !9יי ?י הלחזיית :ניהג ק'י ,' ג5מרוכמתקרח

;כמ4
---
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הכחרי שנימאמרספר184  החציף כי , ענינית מעלה בעבור שמעיתמעלה נדחתה באמת הטזרי אמרעג
 "החברי מעלת אל להניע( מ"6 "להביע פורחים שאתם היהודים קהל אתכםרואה אני אבל . הענינים כוללת הזאת והמסורת הנשמע, מהנה הסדור()ס"6

 אלא הזאת המעלה הנחתנו לנו די לא ,ומריינו םתעותפ וזה החבר אמרעך : במשקליהם הע5רית ותכניסו , מהאופות זולתכם ולהקות הסדור()ס"6
 : למחלוקת ונשיבהו לחברה מושם שהוא , לשוננו תוכן מפסידיםשאנחת

אמר
 נחסדאוצר

 סינר :6מח 1ז6' . שמעית מעלה נהצמ באכתע3
 סוס גטיויס גסמיעס מש מטס )זבחסיס

 . ענינית מעלה בעבור : ג)גו ס115ן שמינחשוגים
 . החבור כי : ר.עניניס וגונח טירח לגרר טס סעעמיספעפס
 סמסטרספיר

 גמם"
 גם ר') כמט . השמע שהנה :

 h'D לגן סכוווח מגבס . הענינים בוללת :וסנני,וח חטמיי ר') . הזאת ואסורת : ממו וסוסשמיאס
 סגד) יט טגן גדגרין ט6ס . ינו' רואה אני אבל :וגמיש
 למטיס 5חם מ11ע , 'otl~co מן קטינו )ווידו כליס %וןגנן

 , ~nwth יטו גלמי סקופ גרון ס(יריס געטייחש,מגס
 ממדמנתי קורנס מוריז.ס %סועמס

 ספו1תס משגס 6)
 גוליו טון מ51ח גי 6מס . ומריינו מתעותם ההעך :ממוס

 גין רוגז נגס otDln טוו נעגור )11 קוס%ר
 וחרופ סנויס טס )כקטרג ומטקסס נ)סוונו פייטולכמוס
 שודא : )ט1,,1 ויסוז סיקר . לש1גנ1 הוכן :שפפט'סס
 סמדגייס ג) )מגי מיוסד סק~דס שון . לחברהיושם
 סוסכן דקדוק חסדי ו,ס , כקמר גוסס 6הה גיס ודגישוגנו

 ססו6 מס גין נמונ6יסס, ntwlho ופוק ג16חיויוח,וטוחיו
 ס6וס'ומ :תקמר נמו , כגו טסו6 מס וגנו סמגע6 ט)ק)

 וגומ'1 , ס015יות מג) גגדיס סיחר כס כגוון טמן%ה'ע
 קט' גדולות הוכוח י( גוקוד1ה, וכן , קנים מיוסר סעפםאמן

 טופ 1,ס hvn, ק)' יורי רחרוח סיומות ויםסמנע6,
 ט, וסרוס , סמגט6 מו,ק ע) יגרס סיגי וגן , מגוססל
 ניסיו ס' גמטטס סקודס )און ,תיסד 1סנס . סמגע6ק)1ט
 נסוין , 1ulGn סג) ולפיוו1חיו וזגסוסיו ווק1י1חיו כינוסיוכ)
 ומב , גמגמך גגדוס th(o כסס גפי סכון מרח ג)שיסיג
 ז'מ, ס15חיו0 מ611 מ%שיגיד

 יו"
 ניגור דגם מקג)יס th(o 6סמ'ע כותיות מ"מ כ))יי טמטמי גמר , 6מר מ1ד

 D~SD וסוני,ס ס,ועוח טום גח גטס0יגס וגן , מוחסיהגו
 ירי סיס טנפני !דול מן גמו , )סור ננוסס רוססשאנס
 ,6מרודולם סוטנן ט) סינגר )!י 6ג) !יעילים,וכיוס
 מ6ד. יסיגס , פ.פר'ם ,6מי חפר מן וגוגטו'6,

 ומלהר .,מדקרקיס ננ1דט מ,סניוח
 וגין סמגט6 ומלס סוטימס קטי 5מר סיסים גע , גןשיפוין
 גמקר6 'טיס , סמגע6 והיק שתימס קרון כלהרשסוס
 סיועו עט זגוגו הגוין סוסימס קני ע) 'נגד )6 גי ,"סו
 t'(thv דג סמון )הגי יט) סוס סוטנן וגכן . פמפ11ק
 : מ,ו)ה1 רוחו קוטר מממס מסם 6מד יקרי 1)6 שהדיחס

 כ:קו)יס סירים טס הלעיגו נטר . למחלוקתחשיבות
 1',6 , גסתך וגן )קור סר16י גמק1ס ס6ריג1 ג' , סרטון1"לק
 : טס61 מס יפי 6דם ג) כסנט מוגן סיסים יוסד 6סרפפשרו

ואיך

 יהורהקול
 )יוקד סל6וי עון ס) f'D כי , מריות בומשו
 )חק1ע כסונף וקדו סו6 סוס מוכלת olpnnכקמ"ן
 עג עכר כ1יר"י )ינקד לרפוי אסון ו6)"ף ,יחד
 לכן נדר ופרן ענמס מכס )6הס סגת כהזקףניקוזו
 'שנס רק וכמוכרת נסמוך כניר"' )עורס טוססו6 פצי נמסק) התמוח כפער המכו) טכהכ מס)ט'

 מסק% סיס וכקינו , מטיסם( עז כמו , otsnoנקטן
 סמי 6מל סמי מגס וככן כ,( )מ0ן, מסךנאשון
 )6 כ' , נקמן גנחי גממוס 'סד ותקע 6מת3מ)ס
 לעס 06 נסוחו סמם ממונח פוי )טרחדית

 שיונס ע) סמסנס יד גס כי , כדת )6 %רסנק1דס
 ק))ן) זה והום המוגרה, נמקות נסמוך)הסתמם
 פ יוזכרו 6טר סק)ק1)יס בני מההקף כסיר6הר
 : סעגיניס כסכנת מכער שסד כו גיס , ע"מכסי'
 רן . וט' שמעית מעלה גרחתה באמתעג

 6))כס נרתיח וכנדק וכחמיםכקמה
 כמרס סנ6ס כהגרר הח)ויס סטמעיחסמע)ס

 כמרס מבס בגי סט1מעיס, rb(' ט יסע6טר וכמרקי
 מס )מכניס . הענינית המעלה וסי6 סימנס,מעלס
 נמסך הוע)ח 0סו6 משמע )נסס ממוכר כרטטטיט

 טיחכ% כנע , ממסק) 6) מטוענך סולחימסןכ1ר
 כי נקמרו כ'16רו סכיכ 0ט)ך מס וגס .כברמח
 כוללת החשן חהמסורת וכ6מר1 . וט'החבור
 0ככל וססעמיס סנק1דוח מסורח גו רכס ,הענינים
 UV'3 סי6 מסורת כי כקודמה מכר 0) ממעמו,כרפ
 מס סניו ע) ססמ . רואה אני אבל :מסיני

 , סמרוויס מטקסי טעכ1ד חמח לרוגנו )סכניססהורג)וו
 מסיר ככויי כססתמס DnDJ נס סג3ע פסחהכי

 ר1טגס מסבסד ט היות עס ג6ס כחכורספקו)
 עעופ כ' סט 1)6 הורס . וגו' מתעותנו ההעך : ט,כרפמס

 סנמחפ מנד )3ד )6 עמנו, )הטחסו6
  סיוספ פזר ג"כ 5גל נקורפס  סיכר סערניחהמעקה
 סינוור כרו ניס וספגס וכו'. לסוני סוכןפססידיס
 להקטע ונקוריח otnpD גכיליח לטוניי גס)נ כינטפך
 מן פלד יתר סקרי"ס סמלי נדקריקי יסרבלביי

 ס5ר מכל סכן גל נהטינוס ללטופו סקרוגססערגית
 פח"הליפ מציו סרגס לסיס לס יחין ,מלשית
 ימר, גס נס ולסהתיר ולמפסיק ולסחמילגקרייס

 יסר5ל תטכפי יסך  גסחפסף כינינו וממכרה סקכון יטלס ומוס  דלסלו,  פליו יוכל טל5פס
 לקרו"

 פכס
 5ער הול , ס' סי' סניטר טיטליס יפו , עלמי 5הך נספר נקרי"חס  ללהריס מייחס פר נרורס  כמפס5הד
 חיג כנס ע"ה, ס,ןן שסף קלקל פ יוזכר ופוך , ע"ג סיפן  סוף  טיכרי ססיר קלקול פש כי  יעןיגר
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 6*1 פגהכוזרי שממאסךספר

 נ זה הוא ואיך הכוזרי אמרעה
 , אחף איש הם כאילו במקרא קוראים אנשים מאה ראית הלא ההבר אמרען

 : כאהד קריאתם ומהברים אחת בעתפוסקים
 , בערב ולא באדום לא כטוהו ראיתי ולא בזה התבוננתי כבר הכוזרי אמרען

 היהל מאין הודיעני . השירים בקורא( )ג'6 "במקרא זה יתכןולא
 : המשקל אותו( תפסיד )ג"6 אותו "הפסיד ואיך , הזאת ללשון הזאתהמעלה
 תנועות שלש בין קבצנו ולא נהים שני ביז בה שקבצנו "ספני החבר אמרעה

 על אלא תטפומ( סלק כין גס יקכ15 1)6 גמיס סגי כס סיקכ15 מפגי)ג"6
 , הנח אל גוסס( סדכור ינ6 לסיכך כי , כס טכקמגו )ג"6 נומה הדבור "ובא , הדחקידי

 יהורהק%
 ר.קלי5ס דקדוק נטף גהריסת כי , וממלוקהימנלס
 סמתמדטמ ~nhr סמע3ס ~1Db סטיר,ממוקזי

 וס כ) וע) . oTnp ע) o~O כגכוניסמהמירטת
 : ה;מטכומ כססקומ סגי16ליעכיר

 הטימן ,ס 3י6ול סקזמסי . וכו' ראית הלאעד
 במקרא : ~ShDD כו6 ערב . בערב דלאען :ע"י

 הסירים: נקרי"ה 6מר כדיקוהשירים.
 כין וססכמס סמכלס כבמת י") . הזאתהמעלה

 : כ)ט1;נ1סקור6יס
 תנועות שלש בין קבצם ולאנהים שני בין בה שקבצת ספני החבר אמרעה
 . הנח אל נומה הדבור ובא הרתק ע"יאלא
 ר.ע!)ס 6ה טר.רעיס הס כהכר המקסטות מן 5היוס
 6הור ;טיב )6 ו6ת וכב) סו6, מס ידעו )6 כיג6
 י1מ t:'SD יערס 6טר 6ת ככיפורו . מס,כירימינפ
 . )סוננו ע) ומקהו גנו ייגר ועת רום ס' רוםמסריס
 סמ!לנ) כפי יסרי ר6סיס )טקסס , נמים סטניקכון
 נמיס טוי ימיו )מס כטהוכרו ס6' : סמדקדקיסנפטון
 סער נמהימת המכף, טכמכ מס דרך 1 ,גע)מיס
 ג6מרית נכהנ ;מיס כ' ;תמכרו כקמרו 6ו"י5ותיות
 6)6 סטנו )11רך ס)6 וס6מז ))ורך כלמד ,סמ)ס
 שב"א 6,1 , י( )'ס1טע 6מ1 ההלכוא , ס"מ)מסך
 כספר כהב והר6כ"ע . ע"כ , כ"מ( )יטפיס וג1'טמ1ע
 כתקר טס כי דע , נ'( )ילמיס ?"א ענק ע)נמות
 ופס , קיא מטק3 ע) , דשא סו6 וכל ימיי)טון
q"Sb~גס ס;קכס סימן )מוסיף ר)1 וכקטל , נע)ס נם 
 ק ע3 , ;ע)מיס נמיס סני סממגלו נעלס ;מסו6

מסלו

והועייה
 נתמדאוצר

 סוקסה פיתח אונס 'דפ )6 סס,מ זח. "וא י?נץי ,2מ
 שפמו ocn ממגרס פנין סגין 1)6 ,ומט)הס

 ?ש טימר נסימן כסמוך ער עדיין )ז סיום ל6 כי ,ממגר
 : ע"מוגסימן

 ו ילמד כסייס יטווס מיס . אהה בעת פוסקיםעו
 קרי% לפיכך . נאהד קריאתםומהברים
 : גלמי ממוגרתגסס

 סמיוס סוס % ;סבי יגר . בזה ההבוננה' כברש
 %פ1 גמז . נטוחו : קיוט ט))סוןוכסגו)ס

 ot~h) 1 ספ'ומסה לעייפן גלוון . באדום לא :סקיי"
 6'6 . זה 'תכן ולא : קיר )טון טס61 'סמט5) רסון .בערב
 "א,ך כפייס: גקו'6ס . השירים במקרא (ס:"'סיס
 שאפס יסיייס מסק) עק . גר') , המשקל אותוהפם'ו

 : ס61ססמט)ס
 מוש . נהים שני בין : ג)ס'ק . בה ומי שני?

 פט3פ גבס סג)ס,ק סגטע)'ס סמלות סג);ניט
 'מ'1 פגי ט) כטורס וכוירוס , טראנס ~t'hlpl , ג)גד16סיומ
 גמי , ,סתרוגר

 קם, ממו ומניקוד , ורומשן ?שר שקד
 גטגע 16 מקיט גדשן "טווסו טמקנ) י1ע) וג) . פת'מומקו
 ש וחפ'סן, %ץ ?יי 1ק1 ימו , מדץ %1ע קפ'ןמ,י1
 ahwnt . 'מוי וגר ;סרי ענר טסו6 סטורת ס'גס;'קוז

 וק מסינוס ו5ץס tnwpn I,mvutw ד'3 , ססנוטוסטגטיטיס
 שסק מיסוד וסיס , כרכים 16 גגקכס 16 כנכס 16נעמיד
 י1ויופ ס;1ט1ת סלט ;מ61 ט)5 טי , ס6פ"ר גר' גהנוטותחטט
 ט,'5 כמש סתטעס וגמשם זפק, ע" מלגז osnגט1ס
 מן גמו נמ, 16 ,ע ט1'6 מסיס יותר, כמנעך ע) ק)כטסיך
a?~

 לטווך סמיהן קמ'ן 1,"תנס ךק9'ם יגיס גיטין 61מי

 f~WfDp 4% ,ב יג:וקדי"2%ךשג
Olntlbוגן . נמ לווח ספח טחת סקמ'ן h~w) לוש 
 ש גפו ,  וס גש'6 קסמן 1ז16יס )להניס סמ)ס ע)תוכפת
 ומזיז 24ךף נייי גובת )5פי גויר )חסר פגר גלשןפקר

 שמקוך ;פ ג"ו'6 גם טין )סי , ;מ גט1'6 ג'ג ססיס סיידת וחס . דוגר ;כס סגר טסיך למך? גין )סגיי) מיי ;מ,יטופל
 ס,י0ס ימיו וגין , סוטנן ס) ויגשר רפפות ס,וטוס טקס יג161 "6'ג , h'trt 1ו)ה owiln גט6ר 16הס ;קיו 1)6 , ;מ 6וסגגמו
 סג. מפס 1!?ן וגן , יטסיס ,מיס ססו6י'ס ו"נ' , ע'( לטס )ימס ot~Sh איי וכן , ע'ן( )נר6טית ?1 :ע"מ גמ1 ,;מיס

 hwe סמדקישס %ת ;מיס סו6י'ס טמ גחו וססטס . ססיגס q1D3 נמיס o'thg טשי סיג161 כוס וסרגם , כ'6(;גמדגל
 הס . Ot~lp1DO נסס ים ס' גסי? יפי ממג)) וחג , %ס זגקס למטיס 6טל טסמ)ס ר') , להניס 5טר סמקם זכיין'ד'

 ירי על אלא : (OSD ל11סוס ה;ועוס טקט יג151 ס,6 וי') עוטות, סקס גין קג,ע ו)6 ;מיס ט;' גין גס טקנ,;ו ממגרטחי
prnn. שביי מן גפו דנט, ובאייס קטת גהמעס י6טונס 16ה תסיס ג6ס גמו n'taen יוקר י4 גמיאת וסגימ') נדגם 
 ושלל , לממס 6ופמס עיי יט ,גן שקיים ;5מד י?- פן וגן , S'nuo גהיר,זק ?סויים שגיס נלסון נקמר , ג'קטסיך

 * מש :Sh גסממגס 6מי וזן ע) ופסק ;מטן נ)ס'ק סופי יטיס סוס מסיי טמממס . נופח חיבי גא : פ' טיקיסשן
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יהובה שניטש(רק168%
 , וכף הנקנס בשן % בגרהם הסיק ,(IDp ה6'מסרו
fD. '6סל הו6 , ע"ס והלמד נימס כ0ס"הן הכ 
 גם 6מר סיג6 ויכו) )6תר 6' סימן עלמו ממכרדיר
 וקלסר בתלו עד וכו' ס16ן 'מאם כמו , גל6ס )ממטו
 כהגלות סנ' ?מאל. שיי כתו , )ר6ה גמ במריוסיכך
 'תן סר6נךע  ע4ו %פר  יסרן גס הכריס סגיג:4ת
 סמ)ס וכסוף , 'דגר וכס ,מוח סטר נהמות*מר
 היין תן מקף ctn)h, שי כתו ס51'"ן, טנ'יחה3רו
 נס . ופז ת"ח ע) יהר! כפרסה זכר! !שנס .ע!'

 טו' כ) סקור6יס ויה כהב ה0ו"6 שערסתכ)ו)
o~tblnכני 6)ה שסה . ע"כ , וא' ;הים המלס כסוף 
 ממוכס הכריס מכר כ"מ כמתח נשה nSbnl ,נם

 , )כו;מ:ו כ)) ענין קינו הר"טון כ' 6טס . 6)הכדבריו
 ס"מ , שנט" שגס CnD )מ סוס המש %יש
 הו6 מכיג, וקילון , )"מרונה סיהיה DD וכרון )וימיה
 ס5גמ:ו המקמר גכו;ח ועיקר )סר ויהי הסריסי.סר6ט
 ע) הרסוס כמסרו ה'ונ המכונה דוד כרכיירידה רכי ההכס דכרי גדקח1 ויגיזו יכסו , כי16רוע)

 בג) המךקדק'ס רקם הזה ההגס הו6 , ה;ומ6וה'וה
 )כ) קדשה דין )ו ה'ס כיהוד הר"ג"ע וכדכר'תקום
 )מון t)rbn נסטר כי הרקה סן6 , טכקדוטסזכר
 הנוכל סטרו ונרקם כרקחו תוגנה כמר נחןסקודה
 לוד גלנ; שודל ויל, 11%41 ששרט ש1ףי יויש?

 שנסון מרטי מכס היונ סנקר6 ס6ס תמדינתפעלני
 6רכעס סלידה וממטבחו , תמסכות מוסכי כ, ע)לג

 הנקוד tbDI סכט) וסטר הנום סטר ובס ,משריס
 כהס נחן 6רכעחס השה וסי,דיס , סלקמסומטל

 מיונו )יהויה הגס והסטר עב"). מכמס,ס6)סש
 הר6נ"ע 'נחגו עמו Sb , כרב כקטון )ו לכ ידר6טר

InJ~PDO6 הקים בקטון(הו6 וה DID)' נכה'כח עמדי 
 ח"נ 'הודה קו) וטתע קרכ ס' כרוך 6חס עתה .יד

Dn~nfiותסכים OD סנ'כ %ר הדקדוק כנכוני המכר 
 ויכר'ס 6מח סטה טטת'ו ע) טמוחס 6ח ונסס4

ot~nb, (61 ושח . 'היה )וכריו ועול נכ'6נו מעמו 
 )6 העגרייס כ' 16מר ועוד , וג)טונו כבחכו)ירסיס
 כמקוס ob כי (e~nSD ס6ינס )היס מגי 3יןימכלו

 עס טו"6 יתמכר obl , הדגוריס והט)מחסהססקה
 מ1ן מהנועע העגי 63מריחס, o)no 16 כשמנעש'6
 הדלך ע) 7כליהס כב) והגועתו , הפסקהפפריס
 %כרוו פר , ויו' גע  וסברס טוק הסיק כ' ,משקעו :??יי כמו , סמ)ס מהח"ח סהו6 כטו"מטהוגלחי

  ררכיס %ל -יעף יל  ייפפ%ל, מ?? ליי, במסריקף 5יסיס, :5י , דבליו פל fi?1m %ל , עליותיו ל4ג4פ
 כ"ס 6)ה 6)ס. ?ףף )" עד כן,  ו'י2ןי5נך,

 % :דגש ::י42ש ,יטל::ישיס . 6מריהס סיט OD ר.סמגס נעטר %הרפסמחסעעיס
n1%Ibיוחיוס ין %חסך פס  ט%ז כטס מהנ!עעוח 

5שענ:1עכ")-'
;n1trbl 

 סיק17ק נכוני צ ))סוננו
 המכל הן , ותסכימיס סוים כדכלים שהגוטסתינו
 ירמיכ טופ כנרות הו6 עתו , .ענפו וסהיונ4קר6

  %חס  פנשמ כי "מ)6ט, קטרו ע3שו
~nwtSo  

 טף6
 אחכר כונת עיקל היה  גרפס גסים  פגי קגוזע) כי )הורות כשגו ה)6 הסקסי סר"ס ועד . קמוקם

 שטיס והון  )מיס,  סגי כין כה סקננגו מטויכסתרו
 יייס or בי לטס לסטיי (unb  0%1 ג) .מכוקטפ
 , קרי6חס חוכן ע) טויס מיוחס כזחי bD קר1ככי פכפכי %1 . סרטון משפפוס קילס פוס רגפללמס
 טעסס f)hlo כדעת ממר הו6 כהבר כיוזוטי
 כתמ~.ח נקמרו היונ יהסה ינ' וסכרי משהגוה
 המדקדק יכויס ר' ויקמר . הפה כדנריס נהיתסטר
 מתנועע טי'6 סיין מ! נשף הי"ו )קר61 י16יכי
P??OD ימ  כילם  יפפס מה והש מן, מזח: 
  מחגולעיס f'tbtn, סני )מכר כוספן כמ 6ין כי ,6)0יס
 ג'קויפ

 וישיר וט'. קען טחה עס ס1"6 מלהים
 הס1"6 כתגיעח רק )6מר ככגעם וגמהוס .שף
 , וכף ")יו תטמע 1)6 )ו חסכה )" סו"" 6הר6100
 11  קלי6ס והין פקר  e,)rhn  1rh ככנר גס .ע"כ
 ר6יס טס והוסיף , הומיס ממטפי ע, unb )דכרככלו
 רסיס )6 6מח לכרס היה 6')1 , כגמרו ככס ע)טניח
SD$כתיש טסוק וכסוף נגחנה תנסיק הפעמים 
 btp עטו ויש , ה4ה קמיו גנימן 1btS' ע)ויטו)
 הסייט כסער כמכזו) ptrnn SP1 ולהריו . ע"כ ,כגג
 שוח השה "מש וכמניט ירמה 1,:11רם . עעס,ש"ז
 הפורק 55ה וטייר מיונ יהודר הפר כותם כוההמכר
I?p?טנף הנ)יעס כיח יה6 ס)6 גמיס סגי כין 

 ן וכמחס חיוביי PnSn כנריו תוני6 היה )6 ,)ככ)עחס

  טויל לסוגו הי0 ח;ועות הסקס קנון 16, הנהגי
eDln1גציש ל5  פרין  יפיס . לרפק סקי לפייר יו 
 פס or פל ספבר כיוס סכלים סל טמפ מרייסזפו

 ויב מכבר  JiP'b ליס  בן פל , ורקרוקיסידפיס
 כי  בי%ורס פל יפפס טס9 פד  פפדך פלייהילב
 דוך nob  )דעמ דרדסם גדעה OnD1 .  בהיחגהבפסס
  ס5פריניפ בדבריו סיב יסירס סר'  פל כנגהו 6וריסכון
 6וחיוס ט4  ימכרו ל%  ספבריימ כי בתפרוטזכריו

 ct~ma 6נמפ דכריס קע עדיין כ' , וט'מח;ועעוה
 )6 כי , קו) ווכחי e'hll דגמנו 6ין מוססוחמוגח
 כנטש שסר הוה כענין )"ור )סנינו מהסךהוטס

 יסודם ל' דכלי והגס . הנמים בוץון  לייטירמעקטיס
 גסן כיפר עתפ יי כי והים e'"DS )גו 'היומיוג
 עמפ ס' %פ'כ %ר הס61 הסע ומיס , שינסע)
 )עתחס, התח:ס6יס המכר )דברי וכסכנו מעמסכתוב
 ועמס ולכלן. לכפן פושן לפר גוגרון גחכתן יםפ)6

 יסורס ר' כברי ס5לרס פר לקר לי יירעב 4שיימס
 פול ושדקן יקע  יוסך י5פספ ואכלס  בפט סידרמב
 ש סעי חנמס. עכס sp ממבר רנריסכגס

~rb מנוכל כסכלו הסיע מיוג ייוחס רבי כי רפ .יפבס 
 סנמ הו6 תם )ר5טיחו סמוך ממנו הלקטוןכחזק
 בו קרס  טיכס% הו6 הגע ספוח ס 9bul ,והגע
 מלמם ייפר ,  פלכים  סנקי*ס ססיפוס מסבפבשבס
 יביץ bta bSn מפיכן ומנס ,  ביקורי  בטפפךסיד
 ספנריי% גי 5מר קי ימר . מקלס בקמח נוב%ט
bS4סהס יפ% ין5 יע על יפפדו ו5ש וט בסיכן יפ%  
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 187ננריהודה שגימאטרקול

 גע 6מר 06 כ' זה עor 0 גלנטית גמיש סגי 16גם
 כר6סית טו"6 )הנקיע ימנו ט)5 416 טנהו .גקדס
 כמתוך סט שכיקר וכמו , עכ"ל )הגיע נמיך כימפה
 הוStlb 6, 15 ס0 המקה נרפס טהור טו"6 כ)כי
 כסוף )ע פו"פ 'מ,6 ט)6 , נגע יעתןו )6 גס .גע

 טיס שיסמך סמוכה קמרת מ)ה טס כסטיןכתפה
b"gQוכמו , הקודמת ההיש כמפה 6סל סמוא 
 ואר . )מעכס )שניך fnainn דבריו מכ))סגתכ5ר

 6ו נם מוס העכריס נאון ימ61 )6 כ' ככסהס0
 6מל )ומר רונה , נקים נע 6הר 06 כי גשגט'סגמיס
 כי . וכרס טקד0 הח:וע1ח מטכע כשמת מו:עח6ות
 גמז התסק גמק,0 ייתמו מיסכנו o"thl~n טנ,כנס

 )ו)6 , !:?ה קפו 5ח עטו ויסק כמפח מפעמוסוכרנו
 )סוס היה )6 כנירתי המוגעה היו"ד 6וה )הספקדם
 רמכ מ)6 היה כן שמרי . והסקס סממה מהם6מך
 מה:ועע הסוקר קרי5ח תכונת ע) עתנומשמרו
 v~nh הלרות OID1)fi~l ה15חיוח סמיכותכהשקטת
 6) הגיעו עד , דברינו( כ;,) כיקורו סיתנ)נ)לכמו
 בו ליה 6טל )מערס )טונו העהקח יסדתי זהמקום
 5מר סוט כקרי6ח העכריס מטחבי עי כסרתזכרו
 , ווי)הו הפסק OD כבמריתה 15 המקה כשמנעשיא
 :שה קונו 5ח עטו ויסק , etn)b :??ע',1?מכמקח
tTpn. ה5מרוגיס כדכריו )אתו מוסה ר6ס דקר סוף 
 bwo הסטור חכ)יח הן בוסן כי6ור0 ע)ט5נמגו
 11 תן כי , וסנמ מגע עניני כישור ע: חגגוהמ'ומד
 )כרל , והמיך( הגס אותיות ע) )וכל כחמי)והטה
 פגי יונעו )6 תה מפגי פעמו כנתינת הוההעגין

 , הפסק טס 6'ן כי י"מ, סר6סון רק הכלגייסססו6י"ס
 6טטרוח יערי ומשסר , סניהם גס ינוחווכהפסק
tnb'1p16 , )מיס מניהם היהיו 05 ר5טיס, )לרכלה 
 15 , )מ והחג' נע הריסון טיהיס 16 , געיסטגיהס
 '~tntSE המקק (SQb ויכר גע, והסנ' :מסרטון
 נקדם, :ע 6מר 06 כי )ח ימ61 ט)5 שמרוכב))
 כמו המבכיס תסכעח כשמד המוגעת השוח ע,פטנהו
 h~tDn 6) )פעמש תתטספ נע )ספן היות עסס,כרנו,

 סם הטה כרץ פה61 טו6 כ) כי Qg אמרו ,נ"י
 הריטון והמקק , טקד0 כמו וכו' )ע 610 לוע)16
 elpn והול סמה ינוה 6טר olpn )ו מוססככר

 כן6 6ח1 מקוס הנה מרגיעי המקק נס ,סר.טסק
pnwמס מלגי יידיענו 1)) , מנס עילסייחיו עג דכר 1)6 נכדו נסקר הסני וסמ"ק , כתסכל hS יוכוון 
 נס הנמחט ט5ת עכ)ון כ"ל ס;'ס0 )הגטסעכר'ס
 ssnt וט ע"ח )1ד ומבין )קר6חוו י61 כן ע) .ימד

 טקט ימררו )6 העדריים כ' )7עח )ך וש63תרו,
 5וח'וח 16 שהמ"ע טס טען כת"ס מחטעשס15תיוח
 מהסכים )כי )ליחי כי )ך ןע (1Dth וגעסס .סכט)
 העכרי1blhn nht~p 0 )סי , סטו6י'ס טגי המעתע)

IJO)D),תחנועעוח 5והיומ סנט ימלרו )6 6טל נוסג 
 , כשוע) 1)6 כנח )6 נילהס נמ טוס הוקדפשי
 o~thlen סם כה כהניע (Dh ע"ס ' שי גמלהוכטס
 הר6טונס האוח כין ה"מ תוטכ ישקד גרנד)6

 כחו"ב היקוצה המניס וכין , המונעה )טניססטהומס

 , ספח נמוטות למס הס)'טיח נס 6כ) .)ט)'ם'ח
 חנועס )סיותו נסחר גם ימנם )n"ODO 6 6מר כיוגס

 הטיש )ההנועע ס0 ים" )6 גרפס גח גס ,קסגה
 ו6ס מ~זעח הסופק אמר , הנמחה כפי )והסמוך
 סיג ולב , מממחו גמ טוס סס ימל )6 )ע!)סכי
 06 רק . -??S2 ;סו ט5ח העכרייס 'וכקון )56סר סדותי bw , ור1ושוח סחוטת מה:ועעה( 16חיוחטקס
 a(b פיוח עס "nlDDlln "ותיזת טופ תנור הגמגעמן 6יי fbn נדיי ופני ככמ)מ 5הח"ע "זח טסיהיס
 טוס 6ין הלחומס סאן כי ו,ה , גיניהס נמיכנס
 קמרי )6 נס , יעוז כמקח ס,כרנו כמו המריהגח

 יסח 6זיס תלל  ולס"מ, לטו"% סיקודסר.הו'6
 הק) )מען כמוקה כ,ה הענין הותרגרונית

~btipo ככמהת , הכטוסה הדוח מט"ב כה והגס .מעלינו 
 שרייס ומן ftno תן הגהות כפו, יקרה ו05הריטונה, הכל"י להגיע bllpS ה1נמ מק01 כ' , הספר 6נן?ורך
 סוגד מכ"י מחמעע1ח 5והיוח טסט ממכריעוגת51גו
 . תגהנגו כחורת )6 6טר )סריסיה הטתי0 כיןנמ
b)hמ1ד זה טהיס Sb) קמרו וכילו , להקן בו )דוןהו6 נסי והופרך סגנטות הקומיות VS3Pn וחיות סקס" 

 ימנה . כ,ניה0 גה קוס כב'מחטעע,ת
~SD' 

 קנה
 כקמרו הליכנע הטינו מקטר מיונ יהורס )ר'הח%)וח
 קרי6ח תהנהתו פימסך כמו o~thln, כ' )הגיעפ6"6
 מיסים במריו טסלי מח:ועעח קריבה שי ט)חייו
 ומעניו , הסגו") עס טנ1פרף 5)6 טובית הי6טנס
 "4 ככמו כטו"ב ניון )טיוחו lfilT3DD מטסי ינ6)6
כהו

~fiD 
 'ממס מקמלו כנפי כנ) 'הנדס ר' הנס גי .

 סטורך 6מר גרונית 5וח חכ6 ט)6 גו 6omnטר
 ס)פ, יגיעו DS)S' העכרי0 מנהג עתזו SD יחי1כו6ז

 כמפרף מנקוד מלטים 6מף )סיוה 6ך , וכו'ה16היוח
S~l)Dכבהם סקודס הטו"6 יונע כי גס , גרונ'ח 15ח 
 , הנמסכת סמבה Sh ונסמכת הדכקה :?ל ט)חיש
)'btoהיכר עז כי 6יס הס6. 6פר שן)דעהו כוי 6ין , טקסס כמו גע ע) )עמוד קטטר ו6י oro 

 )מגיע ויסר נכון וס היה 06 יקמר כי ,)הרבש"ע
 )6 מדוע , נרומת 6וח ס0 הת61 ע) הקודתהסודק
 טיל 3מ)ח טהרי , )עורס המקה כבמנע (nbrהיחס
 תפעם והלז ה)ת"ך סנעח ענין כפ, גראס6)הי0
 ע). יגזור יסורס סרכי סו6 1למוק , הנרוניחה6ומ
 למרו הר6כ',: )הסגת גס . החל ,ה ע,קרי"תס
 snbi מפסיק הפעמים גע) היה ס,6 מ6וגי0כסתר
 כ! חטיסס, זו טפן )ותר גש) , )מעה כמוזכרוכו'

 פ! כלמרו 11, )מכס רט51ס סקדיס עקמו יהוזסרני
 פס התוגעח הטו6י"ח הלות )מכר ר6וי הפסקה3)6
OD,עמדס ע) תהי,כ הדסק טס כסיות 6ך ט5מריס 
 דכר )בכך עט יהיה ודן . יוזמו כקמן f'blnnומני

 6ה(יופ. ט)ט 'מכרו )6 טסעכרי0 המתה ען)נמגס
n1DDllfinכקמור וידחיס גמ טוס כגי , OnD כמטיפ 

 תחנועשפ 15היוח נ' טס טקכ1גו , וכיו61 עורמקח
 התופש חסוכחי "ח ג" קם , כינחיס נמ סוסכ)י
 גש ש61 הפחומה הדלח "מר סמק כ)י כי ,)ך
 )סורלפנ הדגת מדרך כי , ככי"ח 6סר סקנס ככמ;כ)ע
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יהודה שביבןאמרקולש18
 , גס (~bff כקורל 03 י3ס6 (Otb ידמח *"ע)
 ים% )6 קענס תכעס 6מר ה63 סיגם שגסוו

 טהיס כת! תכעס כסי )ה הרריי סורקה סג0ששש
 ך%י 3ת)ח כן ע) , ממס סיס 06 סוטה wtbש%
 סד)י"ס %ר נרסס ה"מ עדין יט6ר שטוחתעס

 , )שיפ כמולס ךןיי מקח היחם וכ6'6 ,סשי0ה
 , ספץ 6יה ע3 כמוה מסטל 3וס )נ! 'ס ימיוג'טשמס
ופס))ס

 פ"
 , געסיד !י0סרוסו סמ)ס טכר6ס הסרס

 ,  פדנט מ!כ)ע הו6 וכנה :8יי שויי נשתל ש) פןכ1
 ' :;8יי שושי גמכע6 י61 סמעגו הכרה תקו)וכשיו
 יסוכ ג"כ, סרם והם oSno גח!ך חוג% ימךוכן
 .חט)!מו ודוך , גי nD)b כי מנורת ס!6 כי ,שקף
 מנוסף סנוץ )סח3)ע כן וימו ' שגו ?וימו אייי 6יס וכן . ככס ע) מורס הת3ע6 וסכרתששף

~l)DS 9 כקינו גססך,הבראניDb ';,דרך וע) גטטך. תגין 
 תגהנ כי !ושריס, ס6ר3ע phn~ 6נ) כמכזו) סש3וס

Pnbכיגם סהכ)יע!ה עד , 63מרוגס גרץ )ה!סיף 
 , !'סוג טךשג, 6סר כמו , ככטסק כסיכון סכתי 4גכ

 ססחי0 3ין יסככ!ן Q(D1 ואודחס 6)ה 3כ) .ע"כ
 נס כי דעתי וקטי . כמןוכר מוכנע גם כטו"56,חעח
 הטטחיס 3ין )ר3!ן נרם נר0, חמור ,?שוי 3מ)חסיגם
 הדרך ע) ;ח כטויס תוכ)עח היtS'b1 6 גסה,ססיץ
 6מר כה!נס סגמס רצפכן היזח עס כישתור,
 יטעה טן )ס קרס הו6 תקרס כי השמגתי ,"דטסס
 כיון :??2י, ויקריח כה (~bw נע;יגססגץר6

 ייס?צר'ם 3מ)ח כוה וכ'611 . 6'מר!ה כן וע)זי!מיהס, ?9י שי' כמו הכחג מן הסייס גנךדח יסמיסוס)טעתי0
 קרס עגמו מה העע0 פן ין( )ירי'גו4ש%לריס
 י51 מגס , 3מ)ן5ר1ס 9ףיצךים טס ת5ש ו6מ ,מקרס
 ס3 ויגן ?הלצרים, שטסיו ,ריס כתהשכחידעסי
 גוגיסיס  טיפי הכרס קול ו06 . כחוג לקיטסרעפו
 להפ65 ר6ויס 6וח פל להורוס 3ה0 כמ 6סרס6)ס
 ליהר, ~nttpib עידו כי זולתס לכל גדין פסס ,טתס
 להצטרח 16 ,  ןר%י כ3י"ת 3מן להור06 ייו 06)610ף

 לריכיס גלחי היוחיו עס כי יהךש' כקי"ףסקרי6ס
 6טר הסנרה תיל הפלץ 6ין , החרת %וסנמש
 וכקין , OD~IpO בין העם 6ח גין D16Sסיסס
 קרי06 וכשן כלפור, 3שא ינלפח 6" טססיסס
 חספע כי לגטט b~lpn יופה הקלה ההנוטותספוח
  6ף :דוור. יוהךש 16 :יף%ר יההךש , יספחיס*ס6
 מס הו5רכפ סל6 ייסל

~tDlb) 
 . ההגס סמו3לעות

 סמדר כוס כיפר יל לוטוס נקל , יגיר סיביפנה לגי מעעס זים יל ob לוחי 6להי0  סודימישמרי
 סטטס כמו יסורהן ר' טל פסגתו btO רמיקס לי6מר
 הפ*0 תמר פיוטי nO"DD הכניח החכתספיארה י סיחו% וכמו י', ID'D סיזכיר  חספסיכסיף הסגיר יחכוגה סי על ט65ס גטן o)bo הודריםיי ל33ך פל וממח . הר6יסיך כקטר לה0 סיחה6מ0
 עד 6הריס לסרסר רטיה ל 6ין ומחה . ומ'ב*%ס
ha,עחס Pbn וטעחן, פקונע רק 3רכריס ל 
 סיגיך חס3 כי נס נהטכלחך יקרג ל6 ג'ק%*לט
 . סקלם סרנרי0 טלי על עיוק- פ31 סםטיר עדשכום

 סססיס %6 כי דכרע ליקרך חר6ס ק 06רי6מג0
 9 06 יגפר . וצרמי כנסר הד3לי0 מן כןססמח
 יפ06 מפר ישי על 033100  ססניח o)l)nsכי

ISU))1פיס סני כלמוני סיקגיו יטמר , משהי כפו , 
 וכיופן ב4ג פלח  נסוף סיפמו  o"tble הסגיכפן

 %1 ככה כתוכם ;מ עכר )6 6טר  מחפעשח6ו0יוח טלי נקוין סוס סיסמנית סר 6כן . OiPDSכפוזכר
 ס0  3הזדפן ר") , הךמק ע"י b(b , טקד0 כתונטע)
 הרקיחי,  כקטר הכסל כשיסח 16 6סחש5יחיוח
 בעה ס', סיפן כיפרו fir על שתירנו עלפיוההכר
 הרהר 1ג6 סיפר ופה וכו'. חגת1ח סלםטיזותפ
 יפ3רי0 יוכלו ל6 פיר כי 13 ר5ה , רגם 6לפעם
 מלסת  3ין טס פספ65 הפלפ 6ין כי , סגם Sbגופה העכרי הדיור 63 , כפשור  חיעוח טיס ?י%לקון

 יפ55 הפא וכין ה6לז גין כי ' ייךף פלח זהעל מסי וחסי . טזכרפ כפו גטכל 16 3כמ גתהמגועה
 הסיף ונין o~no 3ין נס ה6לז, וקמ"ן וסחרגח
 חהס פחגתע שלחי הסונן הון )רקה גהיפ55
 נרפס קול  כקילו הבי"ח. ירנט יסתחר ותסיט יגיש  ונין הדל"ס 3ין יסכון  וווי תפלס וכן .ר,רי"ט
 על דורגו תריס הוגד  כלסר ' :דעי 16  :נ?%ינטמע
 .קליך 6סו3 סוג ועתה היסג. יהודה רני דכרי3י6ור
 גו שכים 06 , והים  ימני p~p על תמי ל3%יע
 מסטייו ולכל ר3רע לכל ר,ג,כר יהודה רני פסהתפר
 עמו מסכפח ההכר ימס סירסטיס דרגו יהסס 6רס לoslbl 3 . יערתי כלסר לי06

 ההפסקם וס3פי0 למלחה סססקה פקוס גיןגהיס נסיי להרריי
 ניקר ל6 6יך ,  סוכרפ כמו ויפו% טגיהס יטכפגלגר
 כי , ורסוס ניכר טיזר ונזרח והיה הועיל 3זססניי
 ר, לועת ופסטסס הטסקה 3לי גפורו דויורו63
 יטוש צנוח והלק , פהיעע פהס סטיי להיותהורס
nwDDעל יתפר חלוי תהפ סיור על חג* 3שר 
P~TOקלוס 1יייה קיסם  יפול  והיך לתעלה כפיזכר . 
 63הרי0 שבי"ס הסגי על סה3ל nDV כי לפרתי כןעל

 , 1ה1ח כסטר הר5ג"ע יפח עס פסכפת הייספלם
 . ייחו 15 הפסק נפקוס פד פדי פגופחמ 051כי

'tD'S,טוכעס פוי ע) כי גהיס הסני על ני6ורגו כה 
 הפכלול פ6פר יסיח , כפריגר ספגם on~o%ויי0
 על נוסף קיופו, על דהיהר6 יע0 )וחן גר  OPDגוחן
 גי וגס . oTpn, 3מה וקייפגהו 6טרפהו סכהפה

 1סמצ גופרו מקךמ גטהימי כח3 הלז נלסוןרוגמם
 סחהמירי"ק

 הסוי
 כ3ר כי הכיייס, כס 3ההמנרה

 רירנים 3כיוי סיקר6י o'~bin סיס להרר סלסוןעל
  הייפ סו"6 חהח סירי"ק סתו לון6וקן5,ם,מןרתין, 36י לסחוהי כטחגיע כי גזה פיגש . עע ,והרגות
 מיקדי )6 כי , )זנר יכ!) .הטה Pbn מסש"ךל,,, שקךיף כלמרוו וה 6מר וה סו6י"ן טקט )חכר5ריכיס
 ימים o"tblti תסגי יותר ילה3ר לקלן  זססע3רי0
 גהיץ  סגי נין הקפן ענין כי מרע ויפפשמול.
 לעיקור כ6ן ממכרו nluun סלט 3ין  IWpוהדלהי
 %חס לכי המסקל קיהו הטמיר 61יך לטיגפפכל0
wn)hס, גמיש דהרו ת6ו גס גקודמת כת3ויר פגקסיס
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 הזכרון בעבורה והקל , הקריאה על והחריצות החברה ר"ל* המעלה זאתוהועילה
 נהים השני אלה ענין השיר במקצב שיפסיד מה ותחלת . בנחש העניניםוהכנם

b"D*יינוח . אל 
 יהודהקול

 כנכד עומס ע) ))מי )6 , וה)"ה( 11 ומן 1;מ3ש(
 ע) ))מד רק lrS(u, 7קיוק חנקי 'הר מב))*נ16
 nSuo, ע) )ןונמ6 1)ו,היתה וכירה . 'נ15 כיסכ))
 tDiP כעךוח , הערגי 5,) ע;';ס סנהמ)ף הןוט!
 רךיפח הר6סונה כחכונכ נכרי וזיזנו כקמרו ט'סומן
 נ6ה 5נ) דגם ,hS נח כיניהס יגס ס)olslln 5טקס

 שסר ויחר סקי n'~hla שועה 6מר ט51י"חשועה
 וכו' הספח גחגי;ה ;גר' זה 6נ) , 3עלג' זהיעכול

 הדכריס )כ) המוע)ח המעה 6מנס . טיחג5רגמי
 b'o nSDn וענו ע"כ כסימן ק,חס וכר וסקדסטיוכיר
 והון , הנעיו יתר כ) 33הינח נס ככבו הדקזוקחוגן
 ,ה וקמרי נקמרו ס' סימן דבריו מחוך פיהגררמה

 אל המעלה זאת והועילה : וכו' הנקודמע)ח
 הנירס6 ו5ת . הקריאה על והחריצותההברה

 , טכיזי;ו כטסה5וח הכהוד מה גי , נכהה כעייהי6
 )ההקף כסטרית נ") הו5 מטנה , ההנבה )ומרר"ה
 )ככ כרי S~b מקן קרוע יה ו5ססר1ח , כר'"ס")"ף
 ה51ה המע)ה כי , הדכריס 1כי"1ר . הרעכן,כי

 הועיל גיוהר מדוקדק ph ע) הקריצה עניןמהנכוה
 ימדו )הס )המהנר רכים סי1כ)ו , וגו' ההכרה6)

 נחסראוצר
 )6הד,ש, 6סו שחס ס"ס 6) ישבס סמה סח"וע
 קנון מן . השעלה זהה הוועילה : סמג)1) גסס ססססגב')
 . הקריאה על ההחריצוה : )מס סר5וי גתקוס סמ)וחוימגרו ;6מי טיקר6ו סרגס סקור6יס )מגר . החגרה : ומיססני

 יי גבו , ומהון גריחס )טון וס61 . ר.ל5וי גמקוסס0פסק0
 ממבר סימר מס כמטס ה61 ונס . י'( (osnt ו;מי,סכטס
 6יט סס ג6')ו גמקי6 קור5'ס 8;טי0 מ06 ס5ס ט'וגסימן
 והע : ג6הד קרי5חס וממגריס 6מת געת O'~DID ,5מו

 1סססכק: ההגור מן ס51ח ~th'1p מוק גטגור .בעבורה
 גטטפ סמיקדקיס מהמח . בנפש הענינים והכנםהזכרון
Oh'1i~61גמשם 1,סססיק מממוגר מקוס ממגור גבין )קר 
 כדגר סיור )מגיר CD13 רוסס טורס ססטו)ס 51ח ,ססיסק
 י.פ'רוס )ט' סיגור וממס,ן ספירוס טמגין ומקמר ,גמקר6
 סמהסגס 6) סט1)0 'גורף 06 ג' , כ1גרון גדמיו1ומגסס
 1ג1'. שיפטיר מה והחלה : גיגט מורע גו סוגרון'התיק
 קוהו ושסיד וקין ט'1 גסי' 16חו ט(6) מס ט) )ו סטיגטהס
 מן ויק1ג גמי , סס'י'0 גמההג' . השיר במקצב :ס"ק)
 ג5טר סחיגס הגרוף . נחים השני אלו ענין : ו'()מ'ג
 מסוע יטטס ;ס h'1G מסיק יחד 5) ג,רגו מסיר 6וה1יגחן

 רסוע0 מסיס ס)6 16 גי הטחין, סירוס ויקלק) ;ט :h'trלמרוסס
 חטח;ס )ירע ר5טו;ס מס1'6 י"ס 05 וגן , ס5הויס)מקס

סקרי06
 גימרו , 5היי0 כדכריס כנס )קרול דרורהבססה
 גהעס nbr )5 וויכח . ע"כ , 6מי 5יט סס כקינו כמקרל קיר5יס 5:ס,ס מ5ה רציה ה)5 ע", סימן)מענה
 )נשפ וזה פורומו מ,חמ זה יהיה rbn כר16י גכו)ותיה מנכח כותי הנמה 6,ן טרוטה עיר הנסנןהכווה
 )טיוח , כמדוכר הקרי5ס לוטן מהגגות 11 מע"ס היעי) היריצה ") גס . כלהד סוה קרי5הס הה5,)5

 ע) filDDfi הפלט קכון וכקמי נהים הטוי כקגוז סהנההו ה1דעחיך ככר כ' , הקורץ כסי סג1ריסכדגריס
 , סיג" כמו הדבור ג)גו) סדור מחקגח היות טניס )ך טיה3"ר ההגנה וכיל , ;למרה הס;.ה ההכונהסי
 הדכול נ)נ1) סור מי1טי מועי)יס סהס ממת וה וווכח , )5מר ט' כימן דכרו יכ6 נהיס הטוי קכוןוע)

 קפן החי וע) ע"כ. , טענה מגוי קהוה גה טוין יהיו קרי5ס העכרי כיכור טה53 עד ;הים הטויגקנון
 גס . ע"כ , וכו' חנ1עוח ט)ס רהיטה הר5ט1;ה כהכפה ;גרי ui'ha המבסר "ומר יחן הווכוחהפחס

 כ'  חומר יונה . הזכרון gv בעבורה והקל : נס קורץ 1יר1ן החסון 'הרן )מען , ההועקה רכיהטעמים
 הדנר'ס 3ה'וח כי , כעגורה הזכרון ע) )הק) גן נס ה1ע', , כמז'נר הנסנן דקדוק מסטר הצחנמענה
o'~l)D'ט'ע)ס סטק 6'ן , כקמור ונגון '"ה נ)ג1) 'ד' ע) הנקרך גט orn ," והטעמ'ס , נמרן קלח הזכרון 
 כני 6ה וגמרה הג"ח הסירה 5ח )כס כחכו ועהה הכחוכ מקמל וה ע) ו:מ)'ן . מ5ד )וה 'ועצוכטרפ

~hlc'
 ה61ח הטירם וענהה 5מר כך ותמר , Sblp, 3כ;' )עד nhro הטירה )' ההיה קמען ככ'הס סימה

 כי דכהיכ מ"י 5מי ר' 5מר מערגין כיוד פוק עירוגין וגמסכח . ונ!' Sv~r מטי הככה )5 גי )עי)פיו
 רם, "1)י . ע"כ , סטהיך ט) יהיו טיגנונומן  גלפוךי  סספרמ fnn~bl ללין-ן  פסספרפ נפסס  ;ששמי קורה ונרי תימהי , כנטק' הכמרס גיגשם

~rg 
 ננעימס מתיו ה511חס Sb נס הןגריס נ)נ1) יוסי 5)

 טשר6 שטס הע;';'ס )הכניו השון דקדוק מע"ת גן גס והועי) . בנפש הענינים והכנם :וכטפס
 כסרטיוהס יוכנו היבור 151ש' , הענינים יוכד)1 )סמנו זקיוק כההומי הנגריס ההגזרים מהוך כי ,והגומע
 שיפסיר טה ותחלת : ע"ג מיתן )מע"ה ככחול כיניהס 'טריד הקריצה סקוסן , ו,1)הס 1עחיןמענר

 ertbJ ככחונ גממנכ 16 כמקטר )6 ה;1סמ5 עיקר הו5 כן . נחים השני אלה ענין השירבהקצב
 מתנגי )ומדים מלסר (Oh1 כלסר כלמרו גל" סימן כהמימי פעמים טהוכיר עלמו הרסון והול ,ט0ה15ה
 כי , ק1וגיח וח;ועוח גיחדוח מסק) געתי הטירי0 כגנח )סטר כוה 1כו;הו . וכו' כמכק)ס 1מיקדקיסססיר
 הקנכ כמיסור רצו )העמיך הסיר 5) רג)ס הדמן כי , הדסון גגו)1מ ויהרכו המס1רריסשמיהו
 הטא"ס תסק) ע) י,ט;' הדרך 15) נה1ח נסטר ע,ר6 גן 5כרהס ר' הרג פכתה תה דרך ע) .והמיה
 מרובע וים . כגמרו מכהו הסוף ועגינו עלט ייבל סס כי , ההרוויס 3ע)י דרך ע) טהי5וכגמ"ח

פסו
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הכוזרי שנימשמךספר0?1
-יניח

 נשפרי ןלמיו* , שוה אושה אזר וישוב , והמלרע המלעיל וישליך( )ג""
 כאוטר . ע3ל( מלעי) b~na עמיד מלרע t1Db1 bton*לס"6

 נחסדאוצר
obn~: וטפין . קמרים סגספריס ויבין נמו 1ס61 , וכמקרפומוטי, טישוג גר') . גנ') התמקצע, המלעיל יניח 
 מרוום מוטס נקוזם ככועס ג'ינס גססעינס כו6ומנעי)
 . ~(oh קמרונה גהווטס גססנגי,ס סו6 וממקרע ,סכם

 . שוה ואוגלה אוכיח וישוב : גסמון (or1 פורומתוג
 ישתין איר יגע) ט'ג סי' 410 מגר דגי "(ר סיגר610
 D))the חמר ג"טר וס61 , במון ו'סר'ד מפררסדני

 מגיי !איכלה )' מגיטם גמו , גסו'6 סג'4 יסיףגסמיטה
 , סק) מגנין גטדו מזגי )(ון hmt , ג'ו( ((wch1גני

~')het
 כרולס 61)'4 , 6;ק1ד נמו )עתיו געזו כמזגך כימן

 טסך וסוגתם , (tTU מזגי כ5מ4 גה,)'סוגועש
 גקמ'ן וסח מצוע, ס'ס'ס ס)טח'ד משע גן ג'מקרט, ספסטי

 שחוס גדנסק ממוס , גסמ'כות 1ס זג) . ס)מ'דסתמת
"tco; מוש'ס קלי ג'ילט) מלוון שי' וכתו , )"ל" ס;'4סתתת 

)'0, llrhl~ 1 ממס ומגניוס גט1'6 סד)א'Db מקוט וסיב , 
 ואס '6מי ונגן , מקטי) וס61 ההמס וסוג';ס ג,יל,יוס"מ
 גנ,י'י ס;'5 2'1( )גי6ם'ח :אועלה )י וסגיהן עטטמוס4

DDW~11'סוס . נג (נתקטרגו איר גט h'tcS יוקי ,ט olpn)גסכן וגן , מקרט )גו6 כגניוס (סי6 כטח ויטחנוסמון סופרי ויסוג , יתז )ו )מ611 גזי גסו'6 ג'ג סושרד , 

גינטי
 ס61 אטרת סנכ . גר') :אמית, !אמית : מסמיכותנמקוס איי ויטיס ניר" h'th1 מן יעטס סחוועס 6)

 הסיס ג:ו'6 1סו6'ו 61'1 טס וגריסים , )טריז יזואגר
 וגו' 146 יאה )בטס ולגידם ;מו , חגוי 61'1סופיו
 מטחיי מאון 61'1 וסו6'ו עני גרון וג(ס61 . מ'1(פסס
 וזנם גלחה )סגל מעתיד אסון י61'ו נודע וכגר ,כעגי
 מקג"ב טחן 6סהס'י מצותיות ר6יונס mh ו6ס ,שמריס
gA1, 1D~fil ג'מ( ת' )סי6 ביסס לקומרה גמ1 , )קת'ן . 
 נמקוס ט1'6 יוקוו וט (1'6 6) גס,קרגו נמיר גט,וכוס
 לטון סס61 גקמ'ן דיו וסוך טשו )(ון גמטמט ויסיסקמזן
 "1'6 שמוךס קמ'ן יוקוד )ח,וטס יוטען 06 לואן וגן ,שגר
 גו' מקלע טסו6 ושמלו h'pt ונף . עת,י גמ?ס ענרהסיס

סי6

 יהודהקול
 בשר מתז, חמעוח וסחי ויחד nlDun סחיפסו6

 9?9' ?19ך רייס ט?ן' :מיה י5מה
 חסמתי. :נזנים וכנף והסוף ךווים?,ש'
 כו6 הפיץ כי , חסכי כמצת כהונן עמס פ)6"ע"פ
 ו"ו)ס . עב") , סמטק) נעכור מניעו וכוץ )נר"שגם
 כמונן, ס)6 בו נעטה וה מה זכין 1)6 סמעחי6ני
 ולדש יחן מי , עינינו )מרקיח הוגע כמחסמופסלי
spכמסלע הרגיעו גס . ככס ע) )בו זום מיס מס 
 לק , ויתד OD1)nl ויתך חטעהם כפתי המחוקרהסיר
 וק , הנועה ה"חלון סיהז חמה יפיס המרו[לסוף
 כש , הכמריס 3מרו[יס כן )6 הרונסון סמרו,3ממ

 יב1 ,לי לטת :חיק נח שקינ9ר
 חרבו שלוף עת בור גג- ביעתיהשמח
 אל :עיה ליו צפנ- סוד ףודלחקור

 . באשנ13 ??ל ??י[ 9n'Ryilךע מעי
 כעכול סקויפ נלסון כנד המפק) ,ס היזחוכעכור
nl~nso, תנטל 3מ)ח )סססיק סמלו[יס 3ע) סוכלך 
 עבי). הו6, 6הד גיללו[ יזיק, )6 כי משהע,וכן

 סו"" כי רו6וחועיניך
'sh' 

 סיוש OD גח הו6 מעון
 כסיר מעמיס כמס הובס) 1)דינמחו , עיכס3ר6ס
 ס5פ0 ר' המכס הכרו 6סר , מענם )כי טמורהמתחי)

 אפיל געלי סני עע) ?rn קנוח והל , גנירו)3ן
 גפ0 סו6 גס וכר6כ"ע . תסק) מס6 מע)יר,ס)הק)
 משמל "ודומיו ע) ד3ר 1)6 ההוט הנהות )סכו)לכמו
 , 1tD)D1 ומקח כגפר מקת הטסק SD רכלו k~tOשסל
 סמסורליס יקוקוו D'1b )סג' כי דכליו 3כ))והלי
 המנעל 6נ) 1הטני . והנע הנם Sib הר6טון .סטיר

 כיש ממכר נוכרי יוזכרו הק)קו)יס וסני .ור.מ)רע
bsfn. סיקרס הסייטי הקוקו) הר6כ"ע וכר )6 6ך 

 סחשפ . ה מקוני 12 א ט )6 15)י כי,

5
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~UQL 
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 אבל , בה כשנשטרם לשון טפסיד איננו אשר הפיוט בדרכי רוחב לנו היהוכבר
 ויתערבו עליהם שנאמר במה , אבותינו את שהשיג מה המחובר באמירתהשיננו

 : מעשיהם וילטדובנוים
 : העברית בקריאת היהודים מתטעעים למה התדע אותך אשאל הכוזרי אמרעם
 אלא שהוא סבור ואינני , הטבעי החום העיר בעבור כי אמרו החבר אמרם

 כאהד )בזה( מהם רבים לקרוא שישלים מפמ כי , בו שאנחנו העניןטצד
 מפרינו היו זה ובעבור , אחד ספר על יוהר או מהם עשרה שיתקבצו אפשרהיה

נדולים
 נתמדאוצר

 גקטח מפזי סג1;ס גוףהקפל
 סמיי
 לנו היה וכבר :

 ו'וש' ומגות מ)'11ח )יסוו'ס '( . הפ'ום בדרכ'רוחב
PIWסם גר15 6(ר סבר'ס מ0ק)' גוו)ח( etmnho : 
 : ימג גילור כגוסס ומגלית מותו ס)(ון מגוונת ס'on~fi6 גס,סמוי גס'1ט 0)11 סמ),,ס . הלשון טפם'ד איננואשר
 גחוט)0 ססס"ר ),1 סג'ע . הטחובר גאמ'רה השיגנואבל
 גשמן וגמ'ט , סגווס 1)ס6יר סרנר'ס )הגר סממנה3טומ1

 ווי'גסו )מגרס מ01ס (ס61 )11110 תוגן utllocn 60נמנוטעי
 גמ'ס , מוח נטקי' . אבותינו את שהשיג טה :וממלוקח
e~timמו1 גנו'ס 1'תטרגו('06 ו'טגיו מטקסס ו O~t))u 
 : "ים 1)ססף ):ובו סירת ):הת כטרג"סמן סטיי דרג' )מדב 5;מ,ו גן , ק'1( )חס).ס )מ1ק0 )ססיסח
 מטרח יקר סגו!יי כהמוט . ,נו' התרע אוהך אשאלעםז

 וספסקס ~onhtl גירור 6ין סק1ד()ס1ן
 גסס 6(ר כס,וטס ם15)י מטנ , סט1י1יס גיח הוגן ט)מוייס
 טלו ,גוס ט'ג , ס)(ון גסנו גיס )ס מאס סקרי6סג(טח
 hrt( , 10מו טד סילון מ(נמ )וגר גסס טים 11נ(6)ס
 גורס גג) סיסודיס (מת11עטיס P(QfiD1 ),רף סתרע6וה1

 : וגרת כפר סקוטשש 6) סיריוס געה 1)5ה1ר)פיס
 העיר בעבור כי : )וט טעם 6מר1 סר5ס1ויס . אמרונ2

 "'ס"ס והמוטס לטס גדי :610 . המבעיהחום
 כמט1רר ר(ן11טכ כענט , 0ג5וס כסנט המימות יתאררסגוף
 ר.ליי6ס הרק יתמ,ק סרס וג(יתטורר , נעגעי1ה ג1וזסטפס
 מוג tpp1) ';'6 6;' . שהוא סכור וא'ננ' : סרטוןמוזגן
 . בו שאטזנו הענין מצר אלא : 6תר מקד ),ס מגספס
 : סק1ז0 ו)10ן סקר'6ס מסנו)ח סד3רת' סדנר'ס מ1דוק

 כקמר . באחד )בזה( מהם רבים לקרוא שיכוליםטפנ'
 מומסת ממוגלת ,גטקעס גדויס ג:;ס גלמו בוריססגו)ס 6הי ג5'0 יגיס 10קי6 מוג) עז מהגר ססו6 (סוסוןמס'
 1ג1' מהם עשרה ש.תקבצו אפשר היה : 6מה 6)6מה
 )ספר 6הד ג) יוערך )5 ס4: סט;ע מפוי גי . אחר ספרעל
 , סקרי5ס ומן ג) נסיר )ר15ה ,ריך 6'11 ג' , טרמוגשי
 יגיע 6מי י) , רגע 1ג1טימס גונזן ;מפה 0סקי'6סמ6חר
 ימיו סטינו דייך 6י,1 ס16 סטה ממין יחגירו ג0טסנספר

וגם

 יהורהק%
 ונקמל , ר5טק )ענין וכהו"ל . fp , ודותיהסופיח
 ג"כ "ומר נמנח המסוררים שננוח )דכר סיס יכו)כי
1SD(ור.מ)רע סמ)עי) ע) מוסף כס הממורס הקוקו 
 מ)ע') יי?י הזה כי , הדאר נ)נ1) יוסי 3ו יטסד705
 ורסס , כינורו Pb( הP1)D 51 :איתך זנן ססה61

 חט1כה כוה nnSD והנס . המה נס הכשיניסנתמחו
 ושיך כקמרו הק1ותח כסוף המקך )ס"התסטקת
 tossn (DI'D דרכי כי כ5ר החי) . וכו'הפיוט בדרכי רוחב לס היה וכבר : המסק) 15הוח"סין
 כק1כ ר.מהוגר הסקו) הסיר כגחי מסק) )רום;וחן
 השטון יפסיד )" הסיוע כי , תהמם ס1כיס ,וכמיס
 כי כוה והורה , כר15י ומטטפיו דרכיו כסשהסמר
 ססייפנ.ס יעמיו כסח כלסנן הטסד יקרס ג"ככמיופ
 הידועיס ltrbo('o סס ttDVDOt . מ0מרהסע)

 ו6יגס ו)רג)יס, )מועייס ההסח גכיח )למרסטה1רג)ו
 ס)" וים , והח;ועוה היהדות שמסק)מסועכדיס

 יסץ
 סוריהס כסוף יחו סגחס רק , יסרס רנ)רנ)יהס
 סים סרוהכ  וזסו , כ"הייהס יכוגז 'מזו מגוונות1נת13ת
 סס3וס סספקרי ל" יעלן . יתדר כרכר 3דרכייסלגי

 מהם );ע1ח הו" )קל כי , סלמון ומטסיךיסספפרידיס
 סטיר כעלי פ) מדד  סיקטס מה מועמת,כטמירה
 תתלכד ימרס )6 סכהס סס31 כי , כמק"גהמחוכר
 סימנך  פס ומסכימיס מתיהסימ סרגרימ ימיי .כס

  הטחובה  באסירת השיגנו אגל : פ' סי'למעלס
 סמפקנמ סטיריים ייפירס סי% סיפרר "מירס .וא'
 ויחירוס nlDllfi פשר 3מסלר וירחש לפרכסגזרם
 ס;ע0ס ס6מירה וסיט כ"מיר. שמד וקיג %הס%רם
 5והס ומס , ס;ס ועד ע' מסימן ע"ס קסיג1למהכר
 מהכרח כגו דנקו 5סר מהומים הכלתי המעסיסמכלל

nmth~. oilhl מעיד סה;החוס היסס עסוקה 
~'SD h'onOD~ , סוס כי Of 'המסל ממכר סכוי יהויס סר 

 : כטהיהח;ו כמוכר המעמיס המ0ורליס ר5םהו6
 לספור כרי ל% 1ס  סייס ומסטר סודך וורדו דעת ע) . הטבעי החום העיר בעבור כי אמרופ

 כי כלפרוס, פלפיסי כל מ"ר , ומכמוס ממסיס יספיררי נס יסר  סתפפס פ"י ייכטיסמים
  ואימי : כרבוי 3מרייית סקריכם n)tPb "ל %ללס ועררו וטיסי, יה 07bo כסייס פלייס סלולסרה?ס
  )סוגן דקדוק תע)ח כי הטח . וכו' יכולים שהיו מפני בו שאנחנו הענין מצר אלא  שהואנובה-
 כפייכר סמ3רס %ל מיטיל יגבן  ילסיפס פכל רהיט  סו"יס סי טליייגגלס

~OSPD) 
  כנהיו וכפני  "מרו ויסו

 היה 1ו"6 . 6מך סטר ע, רכיה מהס )סהקכן טי1כ)ו ;מכס היחס הש , כאחד רבים לקרואיכולים
 סססריס )עסוה  סרדינינו ע1ה היתה , כ5מ1ר "מך סטר ע) )החקכן רכים יכף 1מ5סר . 1:1' שיהקבץיכול
 ווזת , 16,נו סה1רה כמסרי גדו)יס גק)טיס )כחוס e~ib סמ;סנ סיס והכחוכיס הנכי5יס גס כ' ,בדוריס
 לכיס מהס תה"סטיס סטו סטי . וט' היו זהובעבור

 סו למרותק גססל  פסהכליס והיו כנס יחי ))וו"
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 נופה והוא , וישוב , התיבה לעיין עת בכל שיפה מצפרך מהעשרה אחד וכלנדולים,
 הסבת זה והיה הספר(, מן רחוק שגיא מפני )ג"6 , בארץ שהספר "ספני תמידושב

 "ולהדמות , תדיר בדורם* והראיה ההסתכלות מפני מנהנ שב כן ואחר ,הראשונה
 אמנם . אדם בני בטבעי הם אשר( , והחיקוי )ג"6 כאשר , אותם שרואיןלמי
 , רצונו כפי אליו הוא יקרב או עיניו אל ומקרבו בספרו אהד כל קוראויתט
 הנוער מעלת זה ושחרי : וישוב שיטה צריך ואיננו , תבירו )בו( עליו שיצרמבלי

 וססורת . בגרורה"ג"6
 יהודהקול

dss~ע) עומס והסוכה רהקס מרוכ וט 6ת וס 
 )טרקיס עגמו )רוווח גריך ממס 6מד כ) סיס ,פרו
 כדי , מונם יימסר כו סיס 5טר תמוך סמקוס%

 ע) טכ וסיס , וס6ו0'1ח סת'כוח ע) סיעכ)דרעק
 . חמיי 'עטו וככס , )מכיריו etp1 )מת מידעמיו
 ר6סונס 0כס וט וסיס . וט' אחר כל ונצטרךח"6
 owtb ע) 6סר סעכריח נקרי6חס יסרך) כגילמסעי
 חקרי 6) , )טנ6יר.ס מסעיסס nwllp) . o5b1גם%

oothitni6(6 שב כן ואחר : כסס )מו1י6יהס 
 תמיד בנרורם ורופאיה ההסתבלות ספנימנהג
 , ניוד לרקיק מקטון , חמיי כ;דודס חקורופענוח למרחי , עמיד כדירס סרטון סמ0מ פיוח עט .וט'

 ומכונס , חמיי כגעעעס )ומר ורונס , מוריסטגע0י
 רא,כל מדוי ועט סס0ר כחוך סהסחכ,וח מרוככי

 , מחטין כ)6 6ף ווקרי6ס כעט )סחטעע פאססרנינו
 עגמו כסני כמטל vnb כ) 16 טס ע) כקרי6סוגס
 . )כ)ס ממוסף כסטר סססחכ04 מן סנעמע סכתנמול
 כמ כמגעי 610 כמסר , )ץ)חס (olmn גדיועוד
 new~ot. מסתרות ילעיסו 6טל *ת 3משת6יס
 סנטמעס וכמו , וכ, מכ) יחירס ודירס טמ)חוקפל
 'OSD 16 . ממקי שווכוח יר כחיץ נוסח6וחמכמס
 , מכ61רח וסטנם כתירס חמורה כסברס )ומר0יגףגו
 סר6טונ'ס דורות ע) ס6' , עעמיס )סג' סיכרדיר נחמוק כ' וט וכפור , כדורס יג'רס6 חוגן טיסים16

 לסיס גזברו , הניו)יס ono כסקרים0סורנ)ו
~DD מסגי , 6מד כטלר ססחתטס סכח כסור נסנעמעס (כסס ססכ0ר.רג DSD) prn , b~rt סססהכ)וח מטני 

 נחמראחר
 )מנגז משם )חס )קמור וט יפש רגע וגפעס , ספקונגמ

 0סדל ומס , ה)י)0 ופור , ג'נפר יגיע %1הו הפינסוימשך
 סיסס גמעע תפיקו גקרי6ס יסגו 1)6 ג6מד שריסטקס
 ל001 מגראס סשל6יס מפי mhivo ססנגינו0 מפוי ,נסיי
 רתוק וסיס . בארץ שהספר מפני : טפ0ש גמקוס)ס0מ')
 סי! ט)6 ססס גלפות סיס כר גי , ס6ק ט) סט1מדיספן
 )שגיפ 6ג) , 46 ג5י1וח )11 טיס נמו גגוסיס ס)מ,וחרסס
 , wh"~ ילק גג) טדיין טסות וגסו )6רן ו0מוגיססיגם
 סע ורקן , ג;וזפ גטמיוס )ומדיס סיו סר~וויס טווחוגס

 זח והחת : גזו)1ח ג5ו0יוח גחוגיס גדו),ס )ושריס;,קקיס
 )סס;וטפ סיסוזים 6מ סרגי)ס סלח ססגכ . ראשונהסבה
 נך טסולנ4 מלמר . מנהג ושב ואח"כ : סקרי6סגטקס
 ,ג, טיט qh סירס טד o~ir מסרגי)וח 111 !6עיתן

 פ0ומס איסטניס ט6ע'פ י') . וגו' תריר בנרורםוהראיה ההסתכלתי ספני : סט!מו ע! !פריו וסול מיוהדספר 6מי
 הגדין גזי ומיקוחיו גרמיו01יו ונספקקס סקריהןגסחמ)ח גמ;ומוסי נחגרו ומלס מסחב) 8מי ג) סוס 6מי טמן%
 ושוס גססה רולס טס גג) סוס , סמגט6 גנח Shסמו

 י? . אותם שרואין למי ולהרמות : גמגירו)שחג)
 סג) . אדם בנ' בפבע הם כאשר : עמו גקרי5חס)מגיויו

 "~Qa : וחעעוחיו גמותיו "גייד 06 )הק0 נגרף6מי
 גלמי ס) גשורו עוין )1 ס6ין למיס שחס גני סם .זולתנו
 ויגו) גססרו פגרו קורך vnh ;) ורגו , למקיר נגוףסגותי
 ופן , )5מ1י ימס וס61 י61 טיגיע )הג.יו מקוס )0ח,יין 6ין . חבירו עליו שיצר טבלי : רמויו גפי עיניו 6)מקרגו
o)~hוט'. מעלת ואחת : סיסודיס ,וקח נקרי6קס מח;1טסיס 
 עור , סקרי6ס נעת ממ;וטטיס ט"סודיס מס ט) נסריג6הי

 משע . הנקוד מעלת : סולדך )שן גמעכן וגריו)סט)יס
ס,קיי,ח

 ע) וסכ' וגרס, טקדס וסלמס כססחג)ומ חד'ל'ס ג17רס rb היוחס מט;' ל") ממ"ד, נפולסור,ל6'ס
 ר6ו חטר (onub )סדמ1ח ;עמעס סעס ויחס , גר5טו;'ס גדו!יס כסטריס סורגנו )6 6טר סכ6יסדורות
 לכיס טסיו מטני גד1)יס ססטריס סיו כי , מעקירי כדרך וט ע) כהב vtDbn1 . יעקכ קס)ח מורססבטניס 6כמח מבמ"ח ותחנ)נ) סובך תעוין סיס וין , טקרס כמו )עכע כס ר,מוטכ סרנים מכם , עת כב!0נועחס

 no(ODh טכע)י עד ו)רכבוח )יתפיס נחורת סעוסקיס סטיו ססס כומגיס למחי וט ומסיס , 6מד סטרעג
 נעמוס המשכות וכע"י ססוסריס ע) ר.סטריס טרכו עחס 5כ) , כוו)מס .P~D-P )ר,ס סיס )6 סטנליכעשה
 ר"ל 5ב) 11 מכס כעוס , )סס והדומם 1סגרדסי"ר כקוכי6 (pmn ויכססו הסב) טהרי ינכו 1סכס)ניססכנני
 סגכ)0 מע)ח וסע . מעיקרם fir סכח 6,)ס גטקס גי . וכו' וזולותנו : ע"כ , סקוומיס ומנסנ )סרג)0מסגכ
 דכר 6טר )יכרו ויטוס ילך . וכו' הנקור מעלת זה ואחרי : כ5מ1ר מענין כן המטך נחנק) סממנהוקטון
 וסטלג )מיס סטיי שין ווקלי טס סוגיר )6 כי , וכו' המגרס 6) כמערס ו6ח ~Ostt כקמרו ע"מעימן

כדקדוק פרש' כיתר כס ח!ויס 11 תעלה מיתה nb(o כי , ססוקדמו )סכ1ח עניו (p'DbO טס והוסרך ,0טעוח
~tstino 

 טנוכר0 סע;ייניה התעלס 5) מיעי) היותו ע) מוסף DO(~t כוס hsn )ו טגס , מנקוד )מעיח !ג !סוכיט , חמעוח וסטלה נמ'ס מסטנ' טסוקדס וט Dnb כי 6מר כן ע) , טקדס כמו )טוגנו נגו)וח
 הכונוס ס"ס ע! כי וע . הכס! י6 חרון ו6ס , דרגו )סגיך 5יטיר ההגר כורח ממרי ויסנין . יצמג ע"כשמן
 היחי הר"טוול החלונה ההר" מהו! סססיר כמוח ויזועו 'הני טיסו ע) 6טר ועומד, חיגת מעכריסןג1ר
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הנפזרי שנימאמרמפר 41ז
m1a1היוצשות והתועלות ומהדקדוק מהדיוק לנו שיש ומה , מלכים השבעה 
 בענינים והועלותם , והסנו"ל הציר"י ובין והפת"ח הקם"ץ בין אשרשההפרש
 ואברכרש ואברכהו( וכמו , ושטתי שמתי כסו , בהם והעתיד העובר ביןלהבדיל

 זד שבריל -ין
 נהמךאהגר

 ס,?ייפ . מלכים השבעה ומסורת : "ג)ש;עשאופח
ntgt~iaגעסויח );ו ים 'DD סקזמומס טמיס ג' , סקג)ס 

 o(filltp י1ךפיס ופיו ס),1 ספ'ח נמו מנוקדים ממפויס פיו)6
 ותכעס . נ' ממקמי )'6 סימן סגר גדנרי וג,וגי ,יקג)ס
 ש' , גרו) פס'מ ססו6 4 , גזו) קמ'ן טס61 שא מסשגיס
 או , stuP וטמר י , 1,ר" וסמו ?' , ניו) הס"קיטפו
 ורע . מ)6!1'ס( )14161 ס1ר'ק וטפו או , מואס1טמ1

 ופור . קטן פהק 1)סג1') קטן קת'ן %'י'י קילוטסר6טו;יס
 וסט קדוח בנטוחיס

- 

 יוכיח 1ס61 '1'ד ג)6 מריק וסיף
 למרו קוד . סגי לוחו קווין וססוודיסמירקניו),
 וססנו') , נזו) סקע'1 תוחח סספת'מ "מרקססעזייק,ס
 חו)דח סר1'ק( קורים ס6:מ:ו )מס וכלגון , ספיחי"1)דח
 W(D1 מעם קת'ן טס61 וא מ)6פ1'ס(, )16)עספוילר
 סט) מתגיס סי') סר6סוח סח,1ט1ח ו;קר6יס .התובס
 וט, o~te 1611 ט) , ;פקדך מקליפס לסיסידיסס

 , וסעטמיס מנקודות תועות . בענינים ותועלותיו :'(the פייסי
 שכתי כ10 : וסעגר מפחיז גין תגריס פירותוסגדי)

 וסגן גמו , מקטי) וס61 סגר )ס1ן עסתי:ש?ייי(.ס:ס
 גדקיוק ;ודע וכגר שגס. שמפי 5סרגעת

 )עיין שעין גנ' חקר מ)טי) וכטסמ)ס שיגס גס91פקופס הספסטי
 סמוקרקיס t~the . 1'( סימן ממריק 1ue ייקור יסדכספל
 סריס גפיו ומוגי );וגת )עהיד מעגל סמס"גח 61'1גסחג:ס
 מדוע ומן . ט'1( )גיאית ויסד )שית' וכמו , מקיטסת)ס
 פסיס fiJtfi1 )1 ן11" רגמו , h'to סו6'1 1גסניסס ,)טריז מסגי סמססגח 61'1 וגין מחגוי 61'1 ג.ן סגד) "6'ןמוו

 וגן כמגור, 61'1 1ס61'ו לגר )זון ססו6 )'1(,שאסיח
 וס61'ו סגר 11DS מדגר גין סגד) 61ין , ג,ס hitwתגס
 דק , סוסון 61'1 וס61'ו )עתיד גתו מדגר סמגור,וגז,61'1

 1סגי6 . מקרט סוסון וגStDSD 1'61 שמוס ממגורסג61'ו
 )ס"עיע גדי , סופיך 61'1 טפין )סמל,) ומתי שתימקוח
 וכמו : וט ט6חר ויגריסו גמ"ח וססח'מ סקמ'ן.מעב

 עעחיד סמספקח 61'1 ג'ג יס כי וט . :מ4ר?הישורוהי
)ענר

 קקודהסוד
Sibמנקוד מן )הן סי16ח מס כסי וסחיטת ס6והיוח 

 נגנון מזר 5) )כ טוס מב), , סכרן )סי1רש:1עס
 D1'SP'  יסולכס ייל כסויי  יכייר. כ)) ויחיוסדכ1ר
 נדו)ס ומלס וכמוכרת בסמוך ומטרן המלוסהכור
 ((t'DID )ס )פקו משש והק)יסיח . וט 111)ח ,וקפגה
 הר6סוגס . סיר ת,מור גגניג1ת );נם הקרי5ס)הסעים
 כסוף טיחכ6ר כמו הסירוסים ע, יעירווהס)'סיח
 סטרם והיופי סיפגו) סדר )ה)ת סס;יח 6ך ,הססק6
 , 5וחומ ootnib כמתי ה6)ס סחגונוח ואבטח .ע4ס
 nnbo טס 6סר , העכרעח סמעדוח מגס מןכי

~PtD הצותיות גגךד פ3ע כפי ורונה ומדכרחסשעס 
 6טר הוט 6ח סמטסרח טורס תמניח ומס ,וכחיכוח
 עי געשי סס)יסיח וטס , ה7נור נבגו) כסורחוליו
 6דס כן ועתה . ודעת טעם 3ט31 :,ה כימי:סגעימ1ת
 . 6ופגיו ע) דהר וכר המגר מטי 1סמעח נחח'ךנסס
 סי6 סעופך עז וט' הנקור מעקת תצמרו כי ,ו,ה

 עד ומטס . lnblo(o ההכונס ע) דכרו סיס ,)תעלה
 וסס ססגיח. החט:ס ע) ךכר , טעוה מכ)'צמרו
 63מר1 , סט)יסיח סהכ1נס ע) עמנו ידברכסמוך
 53מרו והרס 11 מן n o~nb . o)nh(otbו)פעמיס

 בג)) מהגיה מס כטרם )כ5ר סב וגו' הןטר )77'כי
 : ככ))ן a(~nivl כ) . הנקור PSVD : יכר מו61מן

 המקונוס סכע נפרס וכר . מלכים השבעהוכמורת
 )היוחס מסורח ולתר . כסמוך הגיוס טיהג6רהר5ם'1ח
 ליחכת הזרך ע) 6יט מסי 5'ט בקכוס כי7נ1גמסריס
 סימן )מעכס n>rlno הנטגן והוך , )"5 סימןכסטטי
 . והדקדוק סהריוק : וכו' nbrni וי.מס1רח כקמרוע"ג
 )6 6סר הרקס תן דקה סקכ)ס ע) ,הורותהבט)
 והפת"ח הקה"ץ בין : ה)ס1;וח כיהרגסיחס

 קת, עם וסגו") ניר"י גוחן . והמגרלהציוי"י ובי
 ה)יר"י )סיוח , 3גמ)הס ~thlp כמס ע) כי ,אל"מ

 עח"ח והסגו") קטןגך"ן
'DP 
 'גי ן סם4סיס  בסייס ר.תסורת מסולת גסטל plp1D,1 046 %ר כחג וככל .

 רק )נקויתי ממוח 'קרצו )5  ייסורםיפלי
~unpS 

n'bDSt , הנירתי וככעס ,SuDnt קמ"ן, ג"כ ))יי"' והיינו 
 )נקולס סקר6ו דהיינו , הטמוח nbDp1 כ'ג'ר,ס מעע סכד')ו הר6סו:'ס סמ7ק7ק'ס וכסרקו , n"Pb ג"כ.הסגו")
 onns שכרו )6 סנקויוח ט6ר P , (36?1 טח"ח nhr)t נדון טח"מ nbr)l קטן קמ"ן t(nbr נדו) קמ"ןהאח
 בהם והעתיר העובר בין להבדיל בענינים ותועלותם : IUtP וגו', רק וקטנה נדו)ס ממסורס3כ)
 בהם וכן , כמזוכר 6הליכס כנגררו S",1Dt ))יר"י )5 , ההסס בגר וחה"מ כקמ"ן מוסג וטע)חס טוי .'וכו'
 כסנייך חוטלס סוס טייס 1ל5 . 51נרכס1  כמלס סיהכ6ר וכמו , והטר"מ הרף"ן ר") , 6)1 ט) ג5מ,ע,הסענינו
  ססס,  יבין סכייויי  סטייל  גין ליבריל !hto  סיפלהס פכלל  וקילס . כתריכר גרר% 5)ג 1כירחס סירס כי.וסליר*
 ונריכיס )הח"מ"( הקת"ן  נין לסלרס  פעין 5עו , ושמתי נימחי  כסו סיפר ופס  י1ולהס.  יעוור ?יקיכפו
 פיסי  עוין לת"כ סיגם סול סירי , סיויס מעיקר  5'ימ  וים גטלןי  לרייוי  וספחי ממחי כ6ן טענים 4מר6)1

 סהר6יח כמו הרטונה 16) רק ככסן ה7נריס pb1 . המגיח )הקן oit~hln סחג1נס  מן ס%טחיס  כלללונמסי
 . ואברכהו ואברכהו וכן : מטמן ס6מח סני המ)סי)יס הנמסכים סדכריס ומסכרה , ה)וקהגו מהכרס)דעח
or"נין ליבריל 3פייגיס  סהופלחס והסח"מ הקמ"ן ע) קמרו )כ"1ר ק  

~)lDO 
 פס פל  לניך יסים . יספהיר

 ולח"ח )פ כסייף סתדגר סימן קוס סיס  ו5ס י"ל. סעחיר כמלה יי5"1 5וס פל לייט בספר ר5י"פטכסי
 נקפ"ן קפון  סיביו יפיס  ס5ל"ף פס רק לתרו פר , וכו' גריל כלסיח יהיה ניל"י יטיס נזרקי יפו ו:גריל
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 5ז פההכוזרי שנימאמרמפר

 יהודהקול
 ש,??ח , עץ( )יהדקו) עד: שיו , כסס "ד?ד'נדע
 עז , וכו' עטרו 5ח ולזיין וכן , כ'( גסס טמ'קמען
 ר.מן3ל מיתן סהו5 ה6מף עם הינוס נכמן וכןיקמרו

 נם ס6מריו סירקה וכע"פ הטעט )ינק 61"1י1סיש
 הO~tD) 51 ג'(, (Shprn1 15הך שרוי כמו . ,גע)ס
 Sb שדוי ונין hDn V'nD וינו )הטריט ,גפה"מ
 . ע?כ , ב"ו( )הליס ומסילה , פ"י( )ירמיהנמשיל,? הטוי ob תטסט וכן . נקמן כן ע) ענר סיעף ,.העם

 הע1נריס ע) כזכרו ot;rhn כסטר גס כתכ וה,וזונ)1ה
 tbSID )כון והכ) .כ-'ס

~DDfi 
 )ר' סקול הוות 15חיוח

 יפיס ו5ס , גערו , tvh~n ע, כלגר היויהוה
 , fiDa'7 כענין טה1מ יהיה המיכר )עין 5לף5מרי1
 וקמין , 16חך וקיוי רננך ע) עמוד 5יט כ1גמ1
 תן מון , ככקר הסס 6) :"יני כמו , טעכר)עין

 וכן 53מרו ההכר יגרי ונהנ6ר1 . עכ") ,61מוחהע
 , עתיד הו5 כטח"מ ;קרה הוזקו כטיוח כ' ,ו5גרכהו
 פעל בין ויבדיל : ענר הו5 גקמ"ן ;ק1דסוכמהיך
 כסטר הרבש"ע דכר הים . וחכם הבם כמולתאר
 טס ונין ענר טע) כ) כין סטריסו הענריט ,נמנח
 סהכ"ף , ש"נ( )מסלי )כך ?;ם 5ס גזי כמו ,ח5ר
 ;ח זמריו טיס כעגור , כמטמע ניו) כטחהפהק
 כמו , 3סמ1ח עסו כן נס כחב, ונסמוך . טיב ,גרזה
 יהיס כקטר וכין צינו )הטריט , קמכן סהסי"ןןשו
 זש1 סיני ורנר עכר, סע) המו טחנה סיס ו5ט ,סמוך
 וט/ היייעה וח"א השאלה ה"מ ובין : ע"כ ,גזו

 חקי ע) )יעקב זכרע מג'ז גהות נסטרקר6ג"ע
 לוח פיס obn ומכסס . והיעח הסשה ה"5מלטי
 גס , הגרון מ15חיוח 5מח היציעה ס"5 קמריהנ6
 כתו , נדו) כקמ"ן קתון h"on יסים , עמהסככי"ט
 ה6דיריס לנדהים , נ'( )קה)ח )תעלס ה,6 העויה.ק"5
 , הרב ו,ס , וכו' 1העווג כך הלך ?מיש , ד'()ס"6
 (hinp כסקרם מי כמו , קטן שסג"מ )הזהווהמעט
 clwtn SP31 ניט . וכו' 5'( )'ו5) כסביי 6כ) ,ח'(

 לעבד כמו , נוו) גסה"מ סגן האירסכמסורח
 היס ט5ס רהטך, סוכר סהיתס 3ה"6 5תנסהע3ריין
 bnon ימיה הנרנן ת15חיוח 5מח למריו הכ5כלוח
 נס 3טע,יס הרכ וסוף , גדף כטה"ה סת1מלעומס
 , 5כ,ר'ס 3סר ?אוכל , ר.ר'ח' סמ:כ' ן '"ג( 3,ממוט) קמיך סש?'נ1ן כמו , קמן 3טח"מ יסיס נס ,יטמוח
 חס הר35"ע דגיו מ11 ע"כ ןיוו )ה3ה כ)ספיתם

 העולת כמו הידיעה, וח"א השאלה הקאין
 'היא

 גהסדאוצר
 * ןבו !,י וימם משת אאכל ימו גפת'ח, וסיף)עגר
 ג0חטמ" מלגי , כמיוגר (h'g סממגרס 61'1611!0

fht 

 :ן גס סממגרח 1,51 ס16 סנגר גגנין גערו גמונרסחג1י
 '1 מ, 161 , )'ג( )טמ1ח )"??ם גסס 5טי וימר גמ1 ,גסח'מ

 - ינ יג6 )פגר מעתיר סיפון 61'1 6הר גי ' גקמ'1סיפון
 1מ5מר , ט'ו( סימן סדגט טסי ס;יקוד יסוד עטייןחמיו

 , וגט מקג)ת 6י,ס (1wu נעיו מזגי שימן טסיךט60)'1
 . ג'ג( )סיג 'oinnht ומקלם סמו , )קמ'ן ס51'ו טת'מית0פן
 fht ב51'ו הביס גקמ'ן וגסי0יס , ההגור 51'1וסו5'ו עשי לצון גמכמע יסיס גפת'ח ס61'ו ותגריסו ;סיסיהוסיס

 )גישוש יסיס גרון גס :משוהו גמו , )פגר מסתיובמשגת
 -כ'0

 שפל סיומו גינדר קמין ו6גיגסו 51'1 הר5ג'ן ונהג
 ויברש : טג') , :'ד ) סיס גדד) נגה'מ סיס 61'!1 ,פגי
בין

~pe' 
 יטייח פ) ניגר גטס;1וס ס61 סט) . לתאר

 ההן, (oir יחולי 5:י מריס cc סו6 ויהיר ,הפעלה
 הכם כמו : הרס וקרל ג5דס כהגמם מקיז י"1) ג6סרגי

 סמגמס פטדות טבע) בקדם ע) )דגר ככ:ר,ה סוס .וחכם
 חהת גפה'מ ?קם 510 ביה ס"ט) טס הגס , 16ח0למד
 פסק) ע1 ו6,0 , )מס),,ג'ג( )גך קלם 6ס גזי גש 'סג'4
 אמס )6דס מגמם גסס וסה51ר , סטרי 6101 . קבלפקר
 ססג'ף וק גי:יסס סגד) 51,ן , גמד nvnlh סג' גשוג'ג
 סרט סטר"יס גרפי סרד'ק ג'ל ' לקם 1;קר5 , קמ1!סג'כ
 וסויות למן גרייט סנוספח ס'6 . השאלה ה"מ :מכם
 ס6)ס )טון יסוף י"ג( )גמדגר bo ספוגה גמו , ב6)סשון
 . 15נ' 5ח, ךשטר גמו , התימס ;h'o וגגמ0 . 0י6 ט1נ060
 . טס'מ גמטף ו0ס'6 , נויקוד )סם 6מ1 זין ה0י'ן 5)ושוי
 , הכדולים המאורות, , ס?9:ם גמו , סידיטס ס'6 עוזוים

 ס.6 וטמע . וידועים הנרקיס 5)1 והמקורות יעמיסי')
 סדור ע'1(, כשמיגר );ס 6הח מקס ?"זל ;מזסקרי6ס,
ehדין הס נס יסי'ן 61!1 . ג'( )ירמיס ר5ו wh ובס נסס 
 סחי!,ס h'o 6מר יג6 ג6סר 5ן . דנם 61היי0ןגפח'מ
o)hcotנר1:ימ 15ח ('5הח פל mtp~hn )גס חקים , 06ה'ס 
 ללויס ס0'6 ט5תר יטללת  וין , ג)גז n'pu סס'6גסס

 טוכעס בר' סיגפו 'חגן ס)6 , )גן 5ת נבדקים .מגלון 5יי יי5 סייל'י  ח'( )5יוכ Ppsn יפופ ?יל יפו ,לטוי
 וכטורס h~o מן h'1e וטמעס כין 61'1 ונוסים:סיס
 ס'ד,טס ס'6 "5מר )ר,מדקוק'ס מו"מ נ% עוד . )גדססה'ה
 ו:ס ונם, 'גו6 )6 01ט5)ס סח'מס ס'6 61הר דגט,וסקר'6ס
 . ובת'מס סט6)ס וגין ובקי'6ס סיד'סס 0'6 סנ'ןסקוס
 , 0ידש0 ס'6 6מי נאווית 16ח חהיס סגלתי מוסוס,מסן
 ו6'6)סגדי)ס גמדוגר ג)גי גפת'מ כחימס ס'5 גס "15מו"ר
 כסגן) יסים 16 , דגם מקג"ב ט6מריכ ס15ח טסן )סיגדגט
 16ג' גמו 0זנט, )חט)וס גקמ,ן סידיעס 0'6 טחסי0גמב
 פ'ן4 וטס ומן 6סר לץ'ש , מ'1( )גי6טית 6נז 6)0'לשי
"עילה ט) טרען דק17ק ע, )עמון וסרוסה , )כומהנו"'p'bD כסי : ע'( אחה"ס חמו ואניב גמו , סקו'6ס (h'o סייןוכן

 כקטר , )ו ;פמנס זו כלטח נוט) סיס )6 העקידה 3ע) המכס (nbr )כ1 טה וזו . חכו 1הוח P'3P Oisזכרים
 כוכחן. !סי ha(o )ט11 וסור6חן , קתו!וח סכן )פע)ס, הי6 ??ולה , קטר נ5 ואמד , hpnt 5מןהאיש כס"6 ?אים ה"5 ותכיס סוסטיס ט' טס כקמרו , קמון סהו5 כ'( )דכריס הסרס ען ומדם 3pc)3 o)baי5ר
 כה3 ;וה וקרוג , ס5)ס )סם , כמטר מסניך )נ5 כסדה ען ה5דס כי ,כ ע) מסך לגי )כך!הכשה
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 נהיכן השני בקבוץ הדבור נופל סדר מיופי מועילים שהם ממח זה ופלת למעלה,פא

עד
 יהודהקול

 6!צ לע וי,ר6כ"ע . ס6זס טמc~bo 6 כי63מר1
 10111 , סטדס ען ס6דס כי , ח6כ) ממפ כיטסישלו

 ת "י %י יס 26 ""ם ם 'שי סו6 כחכתי ונסר , כמנור מפגיך )כ6 , תכלות63

 ממכל נמות נמסר משרט טכתוכ 3מס )סכקטכ)
 נ( )קה)ח )מע)ס סי6 סט:ח טרוק ע) נס .)מע)ס
 )עו)8 ר.0'מס וע) ן 3רוכ קמון hto מ6סמע"ר6מח קמרי כ6 06 סידיעס ס"6 כי ~DIV , סר6כ"עכחט

 אצך . ט-ג , קמ"ן גמע)ס btw סש)ס e~wt ,גפת"מ
 06 גך6 6סר שמו כפסוק נס טיס ע) קעלתוan'o גט* וסוס ו") רם" ט3  מדרסו 3יח 6) כעולסגס

 %':20 12,נן : t)1olptbl, 2בם : צ ::71 ספס :%שז,2לששלע
 ):ןי.,,"ו'"יי' %ן'ש"ג:ןנו:שועגען'לן"'לי,; :עיו'ן:;ג
 ":"ןל

 '" "" ן:ל11';'ג!' 4ןי" וגי ןצ:,';',ינ':'
 יעסה ככס יודעם. ס"6 מכם רק וט וקין רסיס, )ען סקוס )מקיט סכתו3 63 )דעחס כי 1hunוסוכר

 pnb רזוןור גם 1 )י(נ'מ ')בו b(P כ' מכובר והזכר . טיב , נקצוף ייעזס כ) ע) ,6הה החוסך 6hwמי

 פלל. , 45:פ פובית וימטיס לגור טב5ס גינינו 5חס ימירי גסיי 075 וירי( לפרטת וגו' לנור 53 ר.5חדפל

 ר.י5 ר,3ספס ורוס , ציין ופוידת לתכלס משלס סיOlb 5 מי טרום % ונוחן פעין קטר blo מ,  י(,ה5ל

 כי ופל 4"ו י5 ' ' ס נלירוט ssn ט3רור וכתו , 40 בפעית כמי %חלס מלק לו ש כי , צש"
 % "" 4%1'י ",נ ז -)יגן'"יונ1":נ.א!, " %'"?%"יר' י-Ptv~1. 15פ,1:י"ו:י:"יב'(ה

 מס ודבריו . ע"כ , תבוסס 6ה וטר6וי3)ר.רמיק ן היורח מיטה3התס 6ת כן כמו ו)יג'ו ,8ק

 ,יפן ',ק ה ,ץ' 'ק" " .1,, ,ך11',וי,:, ,'ו ,םח4:י
 ומש , גימרו  ססגית המכונס כגנך הקו טסדכריס )דעה מרקיח כנר . וכו' נחים השני בקבוץהדבור ,ש-

 פגו) % )תקן סמקנסוף
 ולק רסס ההעין Sb מעיינת ט הללהוגה ר.הכוגס 2 סיוע עם : סק

 נחמדאוגר
 ס5 לעילה Olh 3גי תם יווע מי . לשעלה היאאע51ח

~bnb
 , ומטקס "טורס ויגסס 6דס 3ני ר"מ ור') , ג'( )ר.%ת

 פופ גז סיט פס ייס סופל5  מסוין להין לג וווסן  טדטמי

 ויכל וחטגון  דין  לימן פסידס ז5ק' למפלס ספוגן 5דסגי
 ותיגן , )מטס ~fi1Qtt סיוועס סגסמס רוח  ,גין פפסיו,5ד
h'oגו') דנט פקי) בינו סיעתן נסי , קמ'ן כקורס ססו)ס , 
 . כמדוגי פת'מ נקודם סייס סס6)ם ס'6 סס'6 סיתם%1)1
 , סיויטס ס'6 ג'ג סי6 וגו' סיידת סגסמס יום ס) h'oוגן

 ס'6 6מר תניד טיג61 סיורית סגיו'ר סורס וט ט)ומולס
 . זה וזולת : כמדוגר סם6)ס ס'6 6מר מט6'ג ,טיייעם
 סדיר היבור. גלגול סדר 0יופ' : מדקדוק מן ג))יס611ר
 הג' כיוסיו . נחים השנ' בקנוץ : וטס גסיי ומתגכן)גטך
 גף , ב?" מאי גפו , שים טקסס סת'גס גמש615"0

)סל
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 עור ולמעמים . פעות מבלי קהלה בה שוין יהיו קריאה העברי בדבור שתבעעד
 ושברן ופתיחה קמוץ משינים החלוקה בדרך בעברית הדבור צדדי כי שחרים,רמאים
 , שור"ק והוא וקמן חול"ם; והוא בינוני וק16ץ , קמ"ץ והוא נדול קמוץ אחרתובחלוקה

 יהודהקול
 ומחיכות ODlln~1 (6 nt'~lbo סנק1ד מן nlefn מס6)
 3סגעהן היחס )6 , ט3י6רנו כמו 3)3ד סלע!מני
 יסד כן כ' יזעפ 6תגס , 16נס 6ין כי הזח מןינ'6ס
 מזל כיופי המעיינת הטגיח התכונה סי ע) הקטוןתסך
 )החמכל tSutn כיס 6יס כרנון )עסות הדרורגלנו)
 כקן ווט . ע"מ סימן )מעכס שמור הקרי6ס  Shימד
 שוין קהיו קריאה העברי ברבור ששבאער
 תנאים עוד ולפעמים : טעות מבלי קהלהבה

 הט)יטיה no(l(o )עין מניעים ס))1 סז3ריס .אחרים
 הדבור צדדי כי סקדס: כמה 3ה דוש6סר

 ופתיחה קבוץ משיגים החקקה בדרךבעברית
 ר5ס1ן )דור נ" Shn . וגו' אחרת ובחלוקהושבר
 הט)מיס הנכורים המס המיקדקיס 35,ח )מקרוכונן

 ר6ו המה , הסס 6)חי תערס 6טר 3nbrnמ)5כס

ופתיחה
 נחמראוצר

 . קתלח בה שוי! : גחנוטיח )סרגוס ט)6 סמגט6 ט)וסק)
 סקיי6פ 6מד טיכס מגטי . פעות טכל' : סרנם מלטיסקג1ן
 עור ולטעמים : עמו סשר6יס מן מווכחו רומו ק11למממס
 )י.פ ים niwl~o סע) וסנגי,וח סנק1זומ . אחריםתנאים
 הרבוא צידי כי : בסמון סווכויס 6פו'ס חנ6'סמוז

 בדוןי : ג!ה'ק סיגור ,תסוס מרס 6סר ה!ודיס .בעברית
 סגרפ ממקור )קומיס )יסוז1ת 16הס כסנדק .החלוקה
 . ושבר ופתיהח קמוץ : 6ותס מסיג . משיגים :חוס
 רוס חיגטסגע)

 )סוני
 והש סיו % טיקמון 16 מגרס, קו)

 סיו 6ס "יפהק 15 . גד1) קמין וס61 , טסהיו דוךמגיהו
hiD1תריס 16 . גדי) ות'מ )טרח וזומם , מגרעו מגרס" 

 ftw ונסמם , ושחימס הקמרן מן מסוייט מ1רכגחהמגרס

 סיסןדופ 6)1 כפנדק . אחרת ובחלוקה : מ'ר'ק יכוץסכי
 )מ!קיפ עזן נמסמס ג)!'ס סס)סס mnh~ , 1(6גמפקס
 קם": גסס ק1ייס שיו סו6 קמ.ץ. והוא גדול קמוץ6הייס:

411 )ק1יו0 ע) )וו עטו וס3 והולי הדקדוק,מעלס

 טגעס )מסיר ימדו עכרו פערו , מטס סנק1דוח 3כ) ת)כוחס 6טר המבכיס מנס כי , )5תר 141מרור,כסף,
 ,למז ש , נזו) קמ"ן ולתו ש 1 גרו) פת"ח וסמו " ומס , לועיס שעה עזיו ,~yp  וסימניך , נערמעילי
Sfltao  ימו ש' o~Sm: וסמו "י מיר"ק, וסמו י' DP', קמ"ן ,יקרץ נייקי ימו ש' קמן, הח"מ ויקרץ
 6מל כי סנדלר, כסטרו מכהן מונה ה,ס מ,1נ  יייהויה o)nol אלחו, ראיי ניונס כנה וככר .סור"ק
 3ו D7b יכט6 ס)6 סו" הטוכן ורו"ח , 6!ה חנועוח תטכע כ6הח 3ו 6רס טיכסה ר.61 מגע טס6והגודיעו
כקמח

~Sbn 
 ההנושם 6)ה מכח תנקר הייהי המסר מהסן הים וסם לכייס 317 ס5טנ6 1)1)6 , ו") 6מר ,

 6והופ וידו וכמזע כמכתה קמיו הר5כ"ע 'נ6 כן 61מרי . ע"כ , וט' היתכ כ6ר הקוזזו )s(pb כ))סהס
 מקפת הוד כחתו כר5סיחו  הגיד סמ):גה יכר ו6ח נהות  כפלד סלרי 5ח ויתם ההוט, הסטר תריסיו3עקכ
 ע) )קמ והוסיף , 53והוה טמ1 ע) "יט מוחס לתומי cnlh פחם מלט ומעסה , הנוכריה החנועוה ס3עע)

 ו' החנוע1ח דברי מפטח' וכבסר כקמרו , ו)16 תתקע מבכיס ומבכי שבכיס פוחס מפקס ויח ניחסלעס
 ממס מורככיס סנט5ריס וס5רגעס , נדון ושמ"מ ומירפק d')m , מטס מס הסס סמסדיס תנצחיתנכש
 )מ)06 ג6ן גיחי )5 כי , כמס מזנרי1 הס)מ1ח ע) הרככחס סוטן מייעח ייו 6ח ימי וסממן , ע"כוט',
 גדויס חנוע1ח )ממט ת)כיס ק1ריס טיס 6גי נס ידעתי וסימנס . כוגחוו ),ורך סיעני ככדי רק מססכרסי
 סמוסמת כמינתו כסי תסס 6מר כ! , תירמס וסטו", סהנוע,ח עטר חכן מרכות הוד נוחניס ויה ,שכד
 דקזוקמ 16) 6הס כ' , וכרנו 5סר הזקווק 1כ15ח סרי צחרי מ,וניס געגוע צנחנו 15)0 . פגיונרותח
 חקוקת ירכי המה מה נק) )וכון זעת ועתה . מוכ6יס 5נמנו כי16רס ע) 6סר ההכר כזכרי נה)חנו6מ11ח
 ושיימס PnP ושיניס סמ)וקס גירך סיכול גדרי גי כיתרו כי , ממכר יכר 5סר ומסוע !סוססנק,דוח
 טהקמון כסמוך כצמרו 1,15 ככי5ורו המקס עיקרו הקמ"ן 5מנס כי כ6מ1ר, תסס מורככיסססוט6ריס 4 נדו) ופת"ח ומיר"ק מודפס והם , הרושע שכר הפוסס הלסייס ע) מרוקחי מ31ח )ו 1ו31 )קמ ,ושר
 י,חו!ג1 )מקריס ה61 וכרצי ותותדח, מתהת הלעיס הקצוות 3ין 63מ!עיוח כי ידטוו וכגר . hw oltnoהגינוני
 נדו) סכר כסמוך כצמרו סח'ר"ק עיקרו וסוכר . הר5כ"ע תטעם כסמוך ס'ח53ר כמו , חנועחו)ס)'מ1ח
o~tSa' תנועתו היות כעכור וחתים, טקס תירטו סהו)ס כי 3וס כוגחו . המוטס המך ט3ר המיר"ק יקרצו ער3וטון מיקיקי כי , המט"ק 15! לתוניס נסטר סר5כ"ע דברו %ר מדגר וסול , בר6טיסו המכר גססרו הי1ניסודה רני יקרקרו 6טר טסו יוס מהס, גנדור סמטינוח חקה סקיו.ח גין לתנעי טס 6ע מניי כי , מ'ר"קוסוף

 ככח1פ , מפיס עחיס רז") וכנכרי , )"מ( )יסעיה והחסימני תגולח והוך סגדו, מסריכן sni(ot 1כ)
 גכהיס פר3 !מון plpln' סיקר5יסו המופח מי דברו היס 5טר ת6זניס נסטר וכס . נהוה מסרכחה!ח
 הלט הוp~1ton 6 כן , כצמרו וה ע! הכיצור הטקס ותעיה, הו6 כן וע, כיסדן הנרנס הו6 וכן ,ורומתיח
 סג כזורי היה ומ,ה . ע"ג )מעיה, סס61 המו"ס התך )מלס ס1סס וחייכך הטניס, תן ויונך חכרלפיוחו
ממפיח 12 יב מ"ב[ הכוזרי,פר מס1ר0 גססר סכהג המזקדק מיה הר' דכרי ע) ונ")5חי . הסס ההמכיס כין neinb הזלתה3היו0 גחוך. .סטהה6 , סרגי ססו5 כמיר"ק יסר 51מרונס , כפור נספעחו olno ההו!"ס קה!ס גסותו "ותמכר
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והוא

 ציר"יי
 תו בלי לבדה התנועה 'והיא , בתנאים םונעת'ם והשו"א

 ! ק
 נחמרתער

 סמיקרק 046 סו' וע') . מ') , שייש והש קמןושבר
 קרמו י' וועדת . ~nfcf)r 3סקומס סמסירס מסורתנספר
 גסינ0 סר6ג'ט 4 קו6 וגן , טנף )ו טילין וים , "ור'ק)ס

 קר6 סגורי יסמנס . טרגי גיטין גו ;קי6 ט0ו6 ,מקומוח
 סמיר'ק גי )י וגרור . קען סנר 11,יר" גזו) סגר"ז'ר'ק
 , מגר )ו סקר16 סו6 , 'ו'ד גב' ססו6 ר') וקוס חוועסט)

 והשורש : סג') , סתס מיפרק ריקי יקז טס %hוקוהו
 טגתפטות סריס סי6 ססו'6 . בתנאים בולם באלהטונעת
 ;קר8ח וסט , ,גמי' נחס "עמים , סמגט6 ,ס""יוסיה
 פסגתה ' 4?ךמם גמ1 , ס)שויס )16ח 5סר ס,קודסגח,ועח
 נע, h's ויט , otih ומדגרך ס5)'ף סתמת ס:ת'מ עטגעגעת
 וגן , (Os~t ,טס סו6 סמ)ס מגיסט טה(ו'6 , ??~ ?סע)מן
 (1'6 גין נעכיר סימן וי( . ג'ג סמ)ס (Dinh ,ע סו'6ים
 סים טוש סג) וסוף , כמ)כ ג5מ1ע גסה'6 נח (ו'6 וגיןנע
 )5יגס ילוט)יס ,ק:ה גמ1 , וע טוש 'bm ט)ט,'ו נה,וטסמחג
 ish , וט טוש ס61 . מחג טמ0 הח"ן (תמת טסקמ'ן ,6'(
 סוייט תהה מחג ~Ph ס'( )וחמים לנוגס g)h ן,לכזה
 . י'6( סימן ר~ן,יטוח סטר הריקון יסוו )ע%ן ;מ ש'6סי8
 ס)הם ע) 0(1'6 קריקט . טייס נסרק מדקדק 6)יס הר'וף)

 לקריעת קות ,וטס פ(וטס סי8 ס6מח 0קרי06וכמגיס,
 גמ1 , ממס ספה'ח גקרי6ח hto 16)1 נעייך וגסיג6 ,ו:;ה'מ
 P'noh 16 קרחיות קפוי 0טו'6 גט.ג5 סג' . גנט).ך4ר
tnhtA~לקריזת וכטס mh %6 רע, ימו , ממט סגרתן s~th) 
 גקרי5תו ק1ח ,וע0 סוף 16 סיו'ד לפני (ו'6 ג(יג6 סג' .י'ע(
 קרי6חו 16 0נטי'6 וטס ו'יפף, נעקב נמו המיר'ק,5)

 oh 6מ,ס . ולסין מטס ?:ר גמו , סמיר'ק כקר'6חנגרור

 ססו'6 קר'6ח חס'ס סגע"6 עס 16 3ח'ר'ק וקבסי'1'י
 ח,6יס יט יסוד . סי') 8הג ג:??של גמו , owl~crוגקרי5ה1
 ר') . והיא : 63ריגוח סדקיוק גססרי נ,כריס ~h'lrירכס
h'tca: וט גקרי6הס מושגח 6'1ס . הוספת בלי לבדה) 

18ת

וזולתת
 עערהקול

 )ך16 יי ונקודח . ו,") הסייטית כהקזמסר"0ורח
 )ו מקורין וים , מירפק)ס

~SD 
 רש"ע )ו נך6 וכן ,

 וממכס , ערכי כלטון כן נקרם סהו5 , מקומותנמלכה
 , קמן טגר ו)1יר"י ב17) סכר )מיר"ק b~pהכוורי
 blnV ר"ל , קעגס סיעם טל המירוק כי )יוגרור
 סיוגן עס טסwht 51 , ט3ר לו פקריו bg , יו"ר3לי
 יהודה רכי המכס o)ol פכ"ל. מחס,  הירנןקריו
 כ*תיוס 5פס ט5תרי סטיי  nbt~p פטטפי פליספ ~נר כפש מנוטר  גסשרו ג' , גוה חלק )5מי"ג
 , כן הליש  oa עיעו , ספיר"ק טפן 3ט3רבימ"ש
 . 3טבר ייי5 יהי"פ 3עלור 3ס3ר סי-ף . החיכפו
 זיעפו יו"ק  עס 3פיר"ק נקורי קהי טל פיטוומנס
 . יפלפי מברי  עס וסרי3"פ ן לסכר 5ליכ סר'טל
  סלפמלס OD  עס וכי' סוגיר לררי כי שפרוויטור
 מס D9DS ג5ר הוקי) ועהה . וכו' וסדקיוקpl~lon )י טיט מס  ר5טונס טסולפ פי ללשי סי5 ,מיפני
 כי 6מל סחכרח )הנהחOD9 1 וכוותן ככ,),טהונח
o)nbאהדת ובחלוקה וכקמרו . וכו' הדבור נדדי 
f10pסכעת הסק גהן וגו'. קם"ץ והוא גרול( 
 ol~D1n הטיוטה מן הסהעשס ולושן הנוכריםהמלכיס
 )מניס, והטחימה )ס)טס ;הלק הקמון כי . )ו הניב6סר
 . ר3ריו פתוך יפת53ר  כסרפן ,  לטייס סו5 נסיספר
 כלסר , 3קרי5הו גקמז ספח לסייח כן גקר5וסקרון
 (1%b , גדול 0קפ"ן ט,י להוה כסטר סר35'שכת3
 רן , מפיס 5)הגו כשסר  כיהימס שיתו לקריןטלין
 כקרול יודעים  ולשריקה מלריס מכפי  נם תבריךשיטי
 )ס3מ טנרי6 סוסי וגרון עקה וככר . נדו)הקנין
1bQ3כסקדמס המדקדק שיה )הר' המסורח מסורח 

 טהיס וה"ה הנמרק מחימת סמומן כקמרו ,הס)יסימ
 5מר ח"ו מנח סהי6 )',ירה w"bpnn 6,שיס נ'סיח

 וסיו , מעויינה הי6 סברי6 הסי והם , המסורח גערי ומן עד והסור הקוך הקורט )מון היה סנ' גיחומיכן
 קיץ )6 ו5מריהס ההס 3ךורוח היו 5טר היהוךיס ט6ל מכ) )פון וגהי 3מקר5 וכק'5'ס נדו)יס"כמיס
 ור,לטוש הדגוטה סריסן וו") , כט"0 גנ"ו 153היות נזכרו ר,מדקדק יונה רכי ע)יהס 11DO שסל ,גמוהס
 גן 11") , ומוח כסטר כתב ר5ג"ע וכן . סיהודיס מכ) סוסון ומי הס כי לנמנו 1)6 סברי6 פנטי כהגקי6יס
  שוסף יהרון כי  סם וכהר י  אליסף קפין  סהילס ולקורס קר5 5ל'oo)n  4 פרטיי  יפפליס בטפר פיינייירא טוי כי ורפ פיל. ינקוד, כל ק3לוו  ופסס  כפסורס  פנסי היו מהם כי , העיקר והס סכריני הכמי"נהג
 טהור קפן nnpo  יכין י פפט יימין מהיי גריל שהפין  3ין פפילע  יהולם יסים לר3ריי פיס , טסתיסקפן

 עוד . ההכר כדעת כצוגי  קמון גפם יהולם לקרישת גלם וריחי כפורהח 1nDSO סיתם וגקן .יפור"ק
 lep כטס וקרקס 5))1 הסור"ק ט;קודח , המכר מיונ יפדה )הר' סנומ לוחיות סטר כחמ,ח הרקס7;סוכ

  בלם באלה סיעת  והשיא : פיל יוקצן, r1DP פז"ף הן" וכן 53פרו,  1ס ע3 מסף וגסך .שיגף כלי , ט5הריו 5הה"ע )חנועח נועה הטוש חגועח מספם ע) טס וכלו היס היו כי וגה . הכר ס)גקר'6הו
 קרי6ח מטרוטי ע) המ)ומ1מח הור6חס מורסס כרק )ס היום )מען  הפרסרסיס ישובי בי דפ .בתבשים
 כסיר הריג"ע ד3ר טfinD 53 כל , כיורפ  ליייס 5ת לטרם  ספלכיס ל5היו יפיס  עלריס פ13 חסיקסו"5

 מחנתם, ש"5 הנ1 ו להריו החישה ו5ט , לשיו 15 למריו  ספטס 3ע3ור רק 3ע1פו גקר5 5ינוו טהס1"5 צחיח,
 הסו"6 ח;ועח Dlb(' ע) הנהגו ידו טס  ונס יכי'. 3פ3פ5  וריי וסין ים סו,1 ינו t')DS,  יהפפסו5ס

 כחב , וגריו 6טר קזז כלמזח e",hln הסגי הכור ע) דברו מיה כקטר כי , למריו הכ5 הלוח fi(nDl)דונמח
crs'3כ)) ייוהו ירוח 6ה יהפ),הו 'ייי "חיה הנוח 5ומייח מסטר )הום מי1נ יסודה סר Sh (שניו מו 
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