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 לד סמוך יהיה ולש משוך נם לו פמוך יהיה והקם"ץ . שחריה נח מבישהחולתה
 השנית התכונה דוחק בעבור יהיה דנש לו מטוך יבא ושם , הרששונה בתכונהינש

שן
 נחמדאהלר יהורהקול

 ממכש נוכס סתמפס ג' , סמטו0 נטור מט6'ג , 5מהס teb 016 כי הנוכר רימכס ויקמל . ד3ר OShoומכריס
 * fnfi היתגדר גטוין מנמות 6ס1" מ6וה'1ס 5מת תטייב כחגועח ע"ד ומרע 6ס ממתנועע הסו"6 יקריוסכרי6
 * גס נטז'6 כמנוקד ש0 לטויס מוסכת סקפנס כלטפס%1עו ממשז ט6מכיז הטו"6 ייהיאז , ירמישו יחז:הוףהיף"ה
 מנרכס י י יי ק י י"מ מ טכסת .לפק' 4'"םגסו טו"6 ושכעס 222"מוהע"ף נע,""ה.,4,ם ,ניו)

 )6 ג מן6 י מס6 2' 3 6'2הסס ottnthnnnb המתנועע הטו'א 6מר "ט פו"מ,עם
 ן

 ל11פ 015 גמגפ5 מוטן סקמ'ן טשוך. נחסהויפות. שנועיו וורה, ס , הנרנן 1נ(ע1ו טהס6ס1,"ע ,2 נ61

 לאמנהן2~צ וכמקח טול"ק, כדמות ר.ן)"ת סיקול '"ע(,)6יוכ
 פל יסים מנס וגסס. שש פ

 סזגטסווג כצי( )מטיי דקה ונמקת , כמיטרק סי6 כליצודו'
 י

pino , 015 6יו1 ממרון פ) סמורם וסף 
 סגם וסלוח ,ט)פ,יו הת7קזקיס מלך6 מגהנ וכן , קען גטח"ח הי6כ6')1

 סזנ"
nhW טיפלו ו0150 סמגט5 גמ1וק 

 גמ:'גס)5 ,קר5 ססקת'ן ומקהי . סזגוסס ספת 6)יסוטס 6כן . עכ") , וכו' וליו"ד הנרון כ6וחיוח 6מלכקטר
 משצנח דוחק בעבור זגוגם.: 15ח 6מייו טיפליתכן רימכר המכס כגח )גו רג'ד 3)י ע) 6ח1פספסו
nb'tp1פ6ם ש) מיוסז ס)"1ן גי סנגר ניטר גסמון סוס .השניח מירד 6מ7 להריו ידך כי נס כטר"מ הסוקר 
nitnibo0(גתות טיסים נין , כ37ליו המווכליט 6)ס וו"
 תקמלו, (osDn סמו,כר כמסרו מיונ יסורס לכי דברי ככן,וח יורו סכן , למרח כנקודם 3ין כקמ"ןגוץ7
 YPDI 5סמ',: טרנס 6ומיוח הממט מ36ס 6מ0 למריו סיס )6 05 רכים וכס גטס"מ קומו טיניעו טו"6ייט
D'aיי" ?נק" כמו , ס6וחי1ח מסקר סלוח" a'Peh1 כן טהרי ונס וכף דש,יס ,נ'?'ם ודילם ?קלם 
 ך3רי י1מ1ס )1 מניע ומס ככה ע) סר5כ"ע ר6ס מס ק obl . גטלח סתפעחו :??ש שטח O"D1גהכ
 כהכריס גהונ מנ5ח' וככר . ostr~ ))קודוח מחמ)קח הנקתי סוקרן נקודת ע) זגריו ו)סעמיז ההוןממכס
 קרי5ח , יקד תהיה 1)6 5המ"ע מ6וחיוח ימיו ס)6 ר") , ס15חיוח מטלל 6מח ר.ט,"6 5מר '63 06ג6)ס,
 כסער וכמכלו) . הליס טשך' קורין 6ע , הקיט קטרי ורוהט) , כנעי"6 קורין ס6פ כמו , )טר"מ נופםכטו"מ
 י63 3עח , וו") . ו' סיר טירח נטרק סמ7קדק מיס סר' כחכ וכן , שסריסי הולך 15) סויש כמחהטו"6
 )oh 6 , ממני הו5 עלוס הר6ג"ע ע) הוה וסססק . ע"ג , טונה קות הו6 נדו) n"eS תמיד 18יטט1ע
 קריסת סעס עו3 ע) 'דו )מחוט הלתו"ע מגתת סוף נסיות כ' נקמרנו , תכה DOS'1 היה כן זריתיכקפל
h"l~o(ממנהג הפטר המכס סור6ח פי ע h~pn קב) גג7סו יוכ) )6 כי ר5ה פגי , כקמור המזק7קיס( 
 16) רק הח"מ כהנ1עת h~no קורין )טיוח ובוסס ככלונס היהוייס וקג)ו קיימו )6 מלסר 3כ))וחס,זכריו
 6סר ו5ת , )ההקיים סוטה יסיס נו 6טר הלמנוס Vtb 6) דיריו וזד כן ע) , ס15הי1ה ניחר מקמ"ןגקו7ח
 כא י , 0נ5יו כ) עס הסו"nhttp 6 גי16ר ע) 0,151 . )טונו המח יכמידוו רק t'Sh יקריב )6 3ו יבהר)6
 יותיר 6סר כנעי"6 מטטפי !נס מס)נ. הטביעי סירו יכלי נכו סם כי המדקזק מיס )הר' טילם סרק6)

 נופס לסופה סי6 ס5מח סקרי5ס , מטו)טח הי6 סט1"5 קליקת כי טס סכי6ר כמה מה)כ 1ה1 כסמוךהנחכר
 הטו"ב כם'כ6 הג' . SD'S3 יך4י כמו , ממס הטר"מ כקליקה סיtSib 6 נעי"6 וכטיכ6 , הטרקה hb'1pSקנח
 , ממס סנר1ן 16ח גקרי6ח 3נירור קרי5הו הנעיצך OD1 , כגרון 6ות )קריצה טטס tnht~p 15 6המ"ע)סני
 היונך 5ס 5מנס . 51סרן תסה ~:ד כמו , ההירתק כקרי6ח כבירור קריסתו b"'PJO rh ועט , וייסףנירקב כמו , סמיר"ק 6) כקרי6חו קנח נוסב סוrb 6 הי1"7 )טשי סטו"6 גסיכ5 סג' . י"מ( )5יונ 5"1 ,דע'כמו
 כ) ע) סגריו ע"כ , 8סכ ,):?לטי כמו , הכטופס כקריסתו סס1"6 קיי05 חסיה ~bUttl עס rb נמיר"קגטדס
  othmJ;  כלס לשלי ריימס יססו"י לממרי ספנר ככרי נחכ5רו ושכן . סוכרנו הטו"6 כסער המכנו) סימ,נ6
 , חנועס גסס t)Sb 'קר6 הט1"5 גס . אחריה נח סביאה וזולתה תוספת בלי לבדה התנועהוהיא
ODכש וסחר 5ו נר5ס גם קומריהן )ה3י6 ונמרס כח נודחס סחנ1עוח )כ) כי מ6ך הקוטה מנועחו היות 

 כ' דע גחכ הס1"6 3טער סמכך) כי 6טס . ככס ע) חנ3ר גגם )6 כי )כיס סי5 1תט5ר , כסמוךסיחכ6ר
 גת לו סמוך יהיה והקמיץ : ע"כ , וכו' שכיס נ' ע) nlDllno ממרתח הי5 5ך הנ1עס 6יננססטו"5
 עפם כלסר or3 )סננו ומנס 6,1 , 5הדיס ויתריס 6מח )טעה 5נ)ו עו)יס נסחר וומ מסוך נס .פשוך
 ומטמור נטע)יס )וסטית סה0 כעכור המסך 6ו0יות נקר16 וקמה , 53מרו סגוכר כסטרו חיוג יסויםבר'

 יזהו טיו וע) . ע"כ , סרטי 51'ננו , )כדו )מטך נוסף טס51 וגבור שכור כ51"ו , כסס שהחמוס המטך3ע3ור
 . וכו' 5הו סה1)כח הום )מטך 5)6 טמנו 83מרו ע"3 סימן 3ר6טית סנוגריס סמפון דהרי יכ15 ט'1וע!
 ס'6 המסוך נמו , כממנך כקמרו ntc~eo הטוח 6) גס המטך סם סטי) כי נגוזו 6ח הרמיכ המכל6מנס
16q"Sb 4עת סו6יח כגו ' . יכף הראשונה בתכונה רגש לו סמוך יהיה ולא וכו': וקנס נר6 כמו 
 סיר ע13ית ועץ . סר5סונס והיק , 3ע1מן וכהיסח ה15חיוה הורח ע) . עומדה הקטון חכ1נ1ח טקט ע)ט

נ)ג1)
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 הנח אחר שיבא ויכול קקי:, *דא כסו , אל"ף או ח"א המשוך ונחו . השלישיתאו

 או וא"ו שלו והנח , טשוך נח אחריו יבא החולם . שאע וקאם כמו , נראה נחפשוך,
 אל"ףי

 נחסדאהלר
 ידוע וסוגר . סוגיות מדל ע) סג' , סנגור נ)ג1) יופיש סג' , טגפיסס נטי מריס סי' קריאת ת6ר פ) ס6'פשט,
 יג6 61 נדחס תלעס ט5חר t~nhr טוס מדקדוקגע61גת
 תגס גהות לעס ,גינת Vhr גרמן סו6 , ומ ט1'6 1)6ינ"

 יסים סט).טית סתג1וס סט) טומר וט וקטיכן . ומ ט1'4,6 ונט המריס ינ,Qug 6 וגינת גס גיס 6ג) , סגדו)סלמפקס
 גטגיר 11,6 ונס , גססתי מגומי מדגר גדו)ס תתפס 6מרדגט
 סתכו,ס מחמת גזומק טיגון מ'ס 5ן . סדין גן 6ג)זומק
 ומעורס סמקר6 כ) ע) מ(רמ גי , הקלטו גיצי 6ין ,מטויס
 5מת מן , ע,:ס עירת גנתי גטכ16ת קמ"ן 6מו זנט ע"ע%

uhitn'ג'ו( )':עיט טמיס ?נו , ('( )יעמיס מון מ , 
 , גקע'ן יסל,'ט סגימ') ט)פרסס 6ף זגוקיס וסע'ןטשי"ן
 מט'ף קמ"ן סם סקמו1יס ס6), כתג מ"ח דף ססמכ)י)6סס
 ס,6מר )6 מס . מחויו ססדנט שמר גדע קרן טפ6נפיה 5ין כי , הט!'6 ס"מיטו 6ההו לסדנם מקמר 6ן , מע'ףקם, גדין סקמ'ן :ם טוש טתג6 רצוי וכיס , נדו) קמ"ן61'נס
 גמעת מקמין 1)דסתו , גוס סמכנו) גדעת 6'ו,ס מהגיקרעת
 . פ'6 16)1 טען גטג!ר גרו) קמ'ז סו6 רנו ונמקתגף

 ים י,מרח ,?!' גמ)ת טסוי , ממגו גונח ~oftwחיגליס
 סקמ'ן ע,(, )ימוקד) "ל4 גיח )6 וגן ג'ו(,לכמוה
 ומטתם . דג1טס ססויי'ן n'sh טור %6ס l~wOסה"ת
 : ס)סוו )תן6רת סס סקמוניס "6)1 פנסלאל
 או ה.א : סקמ'ן 5מר סממך ס1ח . המשוךונחו
 סקמ'ן. 6מו ,סיט וס56ף ~h'to . ?1ה וצא נמושליף
 סיו'ר זי'י שיי גמר , סקמ'ן %ו יו'ד asnn מסכמנס
 , סקלתן נגח ג)) נקריח 6י1ס ירענן vnhg 5)1שגכמו
 וצמרו , רגיס בסון טס61 )סורות רק ג5ס רוסוסיו'י

 קייע, 1)6 גתג'ן גמח"ט ג6)1 ס'6 טס'1'זסמיקדקיס
 יו'ד דגתייין :חייי "hnS 6'ת6 '1'ד 16ת נמטלכתוגמסורת
 . שיבוא ויכול : ייו ע4 נמו סקמ'ן nnhc מיסש י!'י טסוסיף ק'י גפ) סיג גוס ותגס . ע'ג , 6fn~eפר
 : סגחיגס סקמ'ן מן סמטוגס ס15ת טשוך. חנח : סיגוףפטר
 נסוף )16 ג"1"6 רק גת1ועס מ11קדת גבהי 15ת . נראהנח

 סטיק , I(DD'1 שאון וקאם כסו : גמגט5 מורגעת 1סי6סמ)ס(
ס61

 ירודהקול

 , ההעמיס נעימות ועי . סינית h'ot , הןכורגמי
 "עם ולכו כ) ל כי6רחיו 6סר ו6ח . השיסיחוסים
 העי) כ)6 מטריח כטס D)nb כי , 6 שנס י66מה
 סיווג הקמ"ן טמעכע כיקר OnD1 . 16כ) )6לוחו
 הר6טונס חכונחו וסול )ו, סמוך וגס סוכ,נ)פ'

 יעתק הדבור נ)ג1) יוסי כחקן כי 6טס .סענמיח
 יקמר כן ען קר1כ, )עכס ורמוק סטכעימנקומו
 מנלי , ט,מחנ' מ; יקה ס'כסטר

 ודומיהם ?סח
 היותו החסון מסדר כתמסגה OSD סכךרניס,
 . ויחיו הגיגו) פזר ופוחרפוי

 עמס הטון וכעי
 מזל ,סכנ 6הנ כלטל הט)'סיח גתכוגס מעעמיס)ו

 כעעו: ימס הב) 6ח ססגיח כחטנס הדבורנחגו)
 טיחו ומען . וט' אל"ף או הקא הטשוךונחו
 4גכע מכל ט) )ככו DD ראפ )6 כי כקרכך6ותוחי
 ויכנס נכיס כמסטר )סוניה הר5טונש שמיסענין
 ג6 61 יקח, ו)6 וס סו6 כ' '1Db 6סר יריקכסס

 ל6סו;ס היוטכיס וכלס a~pn סלועיסכעקטח
 ה6נסי0 )נו יטוחו כפח נס כי , pllplnכמקפח
o~boשכמיס oo~lnbl 05 )מפוח מוכלים רעיסס 
 ידים רמכת טעמה הול6הס היחס כי ו,ה .דכריהס
 הללועס החעעוח סכע 6מר ס;מיס מסלעי ען)שינו
 03 טמן הנס כי סמנך, כיד )ס )חח מהן 6מח.)כ)
 לספר נס שוח סרסת )הריבע כמכבר 6וחוחסזכרי

 לעשים , תלעס כ3 ע) גע)ס ימני טה6?ףנהו"
 ימנך וסמ"ק , חארה ראשון ראש שיא חטאתבאש.ת
 יקרלה' שימה בי;ה בנה עקה opnn עסנעלס
l~hwtועם טור"ק עס גע)ס ימנך o"5m , עס והיו"ד 
 טכחכ מה 11 כוס ע) כיקרו וככל . ניר"י ועסמיל"ק
 הנכור , 63מלו 6הו"י "ותיוח ע) המוסדתכמדהו
 פ' מן פיח כע) טכתכ כמו וכו', טגעס כנ)נ)יס1מנ6
 קדמסו 6סר 5מד מסכי) מטעם tlnhlo מהסערט"ו

 זכריו פיו הניעו כקטר ורגו פ' ע) סמידסגר.נדח
 על סט)יס גו6 גס ר.מכ)1) כע) ורגם . יזככחיכח

 הו6 )קמ"ן ר,מעמד סנמ היות opn וכהורות ללגין ו;כגדיס רכים כריס ולהריו , 1fftb לפיוח נסעריחס
 גס סכחג וכמו , סיו"ך סו6 ו)מיר"ק )ניר"י ftbln1 , הו6"ו ה61 1)סור"ק )חומס וס:16ח , ~b"o 16ס6)שף
 וגס6)יס ס61,יס וה 6) ,ס elpn מב) , 6' דטר הר6סו;וח כ)ומוה המסורח מסורח כספר פיס הר'כן

 כמי , ס"6 16 יו"ד h 16('f מטך )1ט6 וה)ילש ,יןיי( ניצי כמו יו"ד )16 , קרה ברא כמו יע)מיס 5)"ה 16 ה"6 ינום גד1) הקמ"ן כמיק כי , ימד נסומחנז)ש
 ,שה o("b גס , מורע יהיה יי יא כי , q~Sb 16 ולו )ו ויקם ימסוך והח1)"ס , רישין הג' כמו , 6לף16 יופי ימסוך 6מייו והמיורק בכרס סמה 'וצאי יירא

 1 גרטה נם הרוכ ע) הו6 טס וקען ~stvJ הסח"מ 5מ;ס . ה61"ו )ו )קח והטורדן , ק"6( )תהסס טו6ת'סעיס
 , ווו)חס מתה אתה אעלה כס"6 מסק- נמ ih(o ,סכון )תעמיס 6ך "מתי. גפורי חרש קלש פשיגמו

 : טיכ6 כמס מנזכר כמו , מונ)עת  6וח פל  ררי  מלעי) המקה העמדת כי , וזותיהס ??י עליעמסך
 התסוכיס ההניס כמסטר גידך הכרמית n(opl, )חח חכוין 06 חנים DD~1 עם) 6תה כי ר6יח הנסומחס

 atlln~no סטרי מע) הפר )דרוס מיפך יעווכ ועליך נה1ניס הינחר תפס ספק גלי כי , הנססמוג6יס
 6מר נרפה נמ וכרון הניל"' 6נ) סססמיע טמטם ענין OD ע, כי 6פס . ערומנ )6ורך 11 3מ)6כסהיסס
 . וופקדו מכרו והיר"ק אוריק פלס קלו , המטוך הנח נעלי רעיו 6רנעח כ) גי , 6טס שי יפיק , מטךשם
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 *בא הציריי , שמאל שוי בסו , נראה נח אחריו שיבא ואפשר , לי לא כמו ,אל"ף
 3אח איננה הח"א אבל . ויוצאי עעא כמו , יו"ד או אל"ף ונחו , משוך נחאחריו
 "מתנועע השולק . השנית בתכונה באה אך , הראשונה והתכתה כמבע הציר"יאחרי
 , הנראה והנח הדנש, אחריו ויבא , המשוך אחריו יבא , תכונות השלש על נעזב())"6
 יל%י* לין לי כטו , השור"ק כטו החירקה ולקח. ללון ריו כסו , לבדו הוא"וונחו

 התכונת תמשכס אבל , הראשונה בתכונה משוך נח אחריהם יבא לא והסנו"להפת"ח
 יהורהקיל

 : יודיעני מכמס כסהנמ ורך מורס מפא 5ת0פן
 ;רךס הנה . וט' משוך נח אחריו יבאהציר"י
 סמ1:מ סירו יעריג ג!! טס גי סמרר טסה טסונקנס
 מוטפס קמ"ן )מה!קיהס , יסגר סחיהס קטןחמוס,
 כיפור ארי כי . סגהיס מטך כי15ר כזקפו וכסגס יל סטך ועמס , וסיריי מ,ר"ק סגו") ט0"0טור"ק
 וקטן ר!ג כמפגה: ר5סו)ס היואש 1סהו)"םסקלן
 ומסם הס1ר"ק 5נ) )מקומו סב כן 51הרי , ה)יר"י5)3

~so
 )5מרוגס ומסגו") וסט0"מ , סמיר"ק 5) )ו סל
 Sh וס כן ייחס דרכו יהרג olb )ג ebl .'סעו

 מן ,מכס ינחר מס כי , רע וענין סכ) וס ,הכרדמן
 סס)ס סת:1עות 0מ)ס טסייך למרחי כן ע)רוכסי).
 סקרנן סיס ומן , (Ob1 1)מ מסוך :מ 5הריסןכמניצח
 נתט;ס סדנ"ט אריסן יג6 )6 5ך . וכויר"'וסהו)"ס
 רקסר5סו:ס

~lSD) 
 ס"1 כמו , הסניה נ0כוגס ךוהק

 יקה )ימיון , מנעי) סלהס כי 157 קיה ,נין
 הנס סה:5י כמנס כי , סקמ"ן 5ן) ההריס "השפה
 כסמ1כיס וכויר"י 3מ1)"ס גס מטטטו יוכן גקמ"ןסוכר
t'Sb. גד ,6 5הר ססהיס, ס1:0ע1ס הכיק כך ולהר( 
1blstכן גס ישן 6כ) , סוגרנו נמים סטני ומריסן 
 לוי כמו , סר5סו:ה כמכועס 5ף סדנם 5,)ס)ג6
 1כסנ% סט0"מ יסעו 51מר1נה מפרע סססולקח
 ~bs !55טר

~otinb 
 , הר5סו)ס נהכ1)ס מסוך :מ

 אך ועו' באה איננה ההיא אבל : כמזרוהב)
 , טראה מ)0 )[ס וסזמי1ן . השנית בתכונהבאה
 תקד נסמ;ח נקהי סר5ס1:ס כחכונס כסי1חס5סר
q"SbG3"סט:יח וכהכמס , כהיזוה ו)5 'סיטה , כסט 
 ;טס מהלך ע,;,ס %יטה עוכ , כאר"י שקדגכסמגס
 הפוענח : כסמוך מדבריו טיה53ר וכמו , 11)קהה

 השגית בתכונה תמשכם אבל 1ט'והמגועל
 סמ,ט0 3עט1ח ה51 ס,ה ססטע:1ח . עליהלהשען
oS")1ממ1ר, טור %1י-י' וס ודמיון . ע)יכס )כחמוק 
 nm(o 5כ) סר5טו:ס, כ0כו:ס מירע מסטפןפסיס
Sibוסיס המית נקנו) כשטי המעיינם סטרם ס0כו:ס 

השנית
 נחמדאוצר

 מ:1קדפ 6'יכ וס5)'4 ק,מס !ט1ן וקם , י?( מ' גפטעי"
 והמעד סריקת . ?מאל שיר : סקמ'1 6מר ;מינתרק

 גפבע : %'ר" 5חי )מם יס'י'י סס6)'4 , 1.וצא..וצא כנע : מטוך ומ מסמס וכ6)'4 סורו 6חר גמגע6מ~רגטוס
 : ומסאן ס:קויוס טגע )ט' סיע . הראשונהוהתנינה

 סמלץ 6מר ;חס ג6ס סס'5 . השנית בתכונה באהאך
 י2ת "זה ?ךה גתו . ס)טע )ים1י טסיך ספיתגהכ~:ס
nsg1 , 1ו1תיססDh) ססרע ?ךה נמו גניייי, גספיגוס 

 )גר5ם'פ ~י0 רעלה , מ'( )י0[ק6) מפיס קנה , ;'ג()גלקסית
 סרנה, נסס ותמס , ;'( )גמזתם גג1ל מ"ח עירע'(,
 : "י( )גו6ס'פ און פמזס קוה כפו , סת6ל טסימו טס1פ גבוהי (uP(~o ;מ,5 וגן . ),ירץ tJQb'(סי"0;0
 ס)ספ ע) . תכוטת השלש : סמ)6סו'ס ל? .השור"ק
 אחר? 1'בא : פורנסה 6',,ס 6%1'1 ירגי6ס גיחפיג'ו 5מוי מוסן . הטשוך אחרז 'בא : וסורן "מוש16ס:'ס
 . הנרתח ram : סוחט טס ס,מ טג6 , י'נ( );ועעיסמציד )תו , ק'ג( )ס0)יס גע% הומה וגן ' .מח גפו .הרגש
 6פר מכעס ססיו'ר , ולין לי מורנטס: ויון ס)ס:ו'ן
p'wo: 5פ:ס . סמיקה 6פר דגט וג6 רג1סס סג"מ . :לקי 

 hw זג" לתמריו מיר'ק טג1 61מי1 מ"1 מקמריוסמדקדקיס
 )קק%מ' וגש , יו'1 ג)5 מייק סיקרת וס61 , והגסס:ועס
tSDflסעור ט6ע %'ט גרו)ס סוופס סי'6 י'ט ' י'0 ושפיגר 
 עלו(, )נרפט": כמגוטי 05 נןקכימ' גמ1 לחליו,גהוגס
 . גגם סברס יפז סמוסג0 , סיג סקו'ך ט0התטסהיר'ק

 סו6 61'1 1ג)6 , גד~)ס 0טטס סו6 גולו סנ6 ;י ,גטוכ'ק ע וכמו , יו"ד מסר גמכורס גו גיהק וע) ע)'1 ;מסילגן
onufiגגמ ;ז% 061 וגג) ,ספסורם יי פ) 61, מסר ויטפפיס , להרי דגר 1יג6 קעוס 

~DIJP 
 ~pno מן גמ1 , גזו)ס

 השגו.ל הפת.ח : ג"כ )מקק ירי )6 וממגי . נ'()גר5טימ
 , קעפס סטפ0 וסם גקוי5סט ,הטפות סם (filPIJn 6)1 .וגו'
 % יכועוח סן 6ג) :סהר נם סוס 5מריסס מו"ג1סוליון
 ס) "6מר ספרקדקיס %6רו ניו) ;)) ולגן . ש6מרי1ס16ס
 מוסך סלקיו קע:ס ססח;וקס ג16סן , ;מ 0ו'6 16 זנםס"ק

 י6 גזאס (חווטם ולטי . נפ סטותן 16 סונט 5הגקרי05ו
 תטשטש : :h'ts1 0 ונט קמחו יג6 )6 , סמס~ךבמויו

 גפטיסס נקי5יס למטפיס וססנ1') ספם'ח . השגיחהחבינא
לסי
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 תקבל הראשונה והתשנה . הפרק הפסק למקום או למעם או , עליה להשעןהשנית
 הדברים נלנול תקנת על תרגיש ולא תיבה, ותיבה אות באות מעיין כשאתההנציה

 טלכים השבעה לך יכוננו ואז זה, וזולה וקטנה נדולה ומלה והפסק מחבורהמהוברים
 השנית והתכונה . געיא מבלי ערכה על והשב"א , חלוף מבלי הראשונה הכונתםעל

 לתקן הראשונה התכונה מן שישונה ואפשר , ונלנוליהם המלות חבור ביופימעיינת
הונית

 נחסראוצר
 להשען : סדגריס סיור י!פי ~h'o סס;'ח סהגווסי9
 : קסגו') לו ספה'ח ח,וטח ס) ;סטן כמגטך שסיס .עליה
 ?ךק , 8?ל גמגק) עמו , סמ)ס קר6ח )כרטיס . למעם4ו
 למקום או י שדי , והל , לחם , סמ'ט !ג6וחיוס '19ך
 טג6 , )'ג( )סס)יס ו:ף' 6מר סו6 גי גמו . הפרקהפסק
 1)6 . מרגיש ולא : סירק סטיק מטעםססג!')

 , שזב -ען כשורשם בה דש4ט12ךצי
 4;י סו וכן גסת'מ, סג'1 , פיער שקל מג)גסעי;ות
 קלש מן וגן , ל( )תלעיס ט81ף otth)n ופס , מ'(אכעיס ?דיי גר,עס , ס' מעט ?,ך' יפוי גטמ,גיח , מיק?כי
 שיש 4(ןחדש

 ש ' ?ך?ם ?וט שךש'?ם מ??ד נקמי
 מקוס 6י1 סו%מס גינונם 6ג) , ססניס סחט;ס מןסב)

 גמר סס;יס גסג~,0 גי . זקפנה גדדה סלה :)ס"ת,ות
 גמ)ס זנן . )610 מסף ath 'תהנו גחטס,ח 0מ,ססהרגס
 ?י-' טת- חטח;ס גמק'ף כסהג61 כל, , מת גמושים,
 ,גו,יס 'ס'ו . לך יכוננו : ~tahl(o מסתגו;ס קינו !סוג)
 ושדוח כבגט . מלטם השבעה : סר6ס!נס ממס פיש

 IUDS~פרקי
 על והשו-4 : (obn נלסון ממוסי 'סוד גר' )ססו41יס YDF סו קג61 6הח סג) . חלוף טבלי :

 וחספס הלפיס סמץיס 5) ;מסגת h'ot , סניוס ע1 .ערכה
 046 )ר' עעס עוג נחפי .  מסוס קו . נעיא מבלי :גמ0

גהרי
 ;י , גירס ט6 ועפות גפיך מהנ )י) שין ים גס,

 )ס!ן ew1 סמו6"ס עט סג6'ס 3מחגיס מיוחו טס ס261ש'6

4רי
 קו וסמו;חו , מרוך ש) קרין ,ס סימ61 משם וגג) ,
 :גיבס סו6י'ס %) יק ג6 1)6 , סמחג גחמות פסועמרוך
 ס6' . *מיס נ' מ) 16 סטותן Ph~ll , 0ס~'6 )ימין0מ)ס

 6סמ'ע 16ת גקרי6ה קריבתו 6סמ'ע מ6וחיוח 6מחיסרהבו
 81ם . יועי שסי נשד ג5')ו שיין ,דש טמ' גמו ,%שויו
 , !:ךש שיין מטעי גמו , ממס יי'ק 1Dhvw 'ו'1 5!;ייג6

 גרא% שיקחו *חיוט ס% גפני 'ג6 י6ס ' גרך שיי!%ן
 , שלקים ;נחג ג*)ו שמן מס ?ישם גמו ממס,פח'מ

 , לוב וירין 6מס4
 וגיורי

 שישונה ואפשר : חג') ג,ס,
 י4עעיס אג% נגל . השנית להקן הראשונה התכונהס!

ow~כועס מן 
~up, 

 וסופרר, מסמון ופק גדי (Dbt1 חפפם
כפו

 יהודהקול
 nlg*ol למעלס סם סכון'ס מכי' ישימממרו

 קמע )6 ושנס טוח גססחיס o))lpnה6הרונוח
 סגטס נ)כד הססעגות ולרך . נטכס ענומק)

 יחכ% וככן . ממס יוקד 6סר רסס )נמ )6הטפתו,
 , ע"ס )מסען סטגית כחכו;ס חמסכם "כ, זמרול
 ריעלת כמאגס ריגנו") 6! הביה"ח חמט!ך ס"חסר")

 הטסם )סי "ו . ספרך כא' סס'6 החמעס SD)כטען
 ענין *%Dnl וגו' ממניח סמטנס תמפכס bbהזומר
 קטלך oxnn הי6 גזינו , סחכו;ה 6)המפיכס
 0"למ מסיסת כן גס וחמל . )ס הר16יההטכ;וח
 . ו"1ף' 61 סוס נזמרו , הפרק ~potnלעס
 . סיכונן כמס עוד יסור וותור ' כ.ל5 כס ס' qhוימר

 36יסס ויל כלס *פ חקל%ס הו6 נסומסגו")
 ורסן תמנ כמו כי , ט?7?ה עמו וזוע , השתסה4ס
 bfbn כמסיכת זמור סמ)ס ננסת )סטיר )לוםעדיו
 (SD מרופס )כ) אטר ג)מ) 'וש כחקן עעסע"'
 6חס "סר ססו6 סמקוס מן Oh11 עיניך 601 .סוסון
 קמת אונס תחוקק, חנקת פס גי )ך( )ך %פס

 תסטר, עקמו מסגו") ככע)' נס ודומיסס , במהוקדמם
 6ג) טרו SD חתמם ו% . המט 'מסר 6)יאזר ??י גמטק) OtO כענין )כ6ר המגר 46נו יסוגוטוב

 SD דנריו סמכך טיוח op הסניה ג0טגסממסכם
 הפסק )משס 16 נכעס 16 כקמרו כן נססס)יסיה
 ;lnblo(o התפנס ע)י)ח ,sp ")ת סנט 6ין כי ,סולק
 סס,'טיח ניוח OD פנית חלס )ס קרי הידס )נכיוב)
 "מלס מדונממ , מס גני!א מלדחיס קין ,גג))
  מניס מסוס עני! סחייכ,ן ג) מסיכון סרק ממנחע)

 מסוס שנכי וכו' 3טכח מנוה ומפוט לטוחומסוס
o~lnaרג 6מל הכסר כ) גפ' !כן , )יה נקי רתוח 
 , מונס %רוניס מנוס ר6פו;יס מיס lbtnh כןינמק

 . רצח 6מ1עייס מוכס ו6מרוניס ר6סומס מיסמימיני
 % סרם, ואפסר . )'ס( קרי מוגס רסוח ונכימנוה

 , המסק )ת"ס 6ו )סעס 16 כאמרו סס,'ט'חסחכונס

 ע"ס יססען הסיח מהכונס התטכס S3b 6מרג6י4
 היחכיר רמוק וסינט . וכו' )פעם סס)יטיח סחט;ס*

 )ססכ טס שסיה עכס כעס )6יוס )כעס, 16שרו
 תקבל הראשונה ומשכונה : מס*ס ע) ~(otb עס 8?י מסח Sih טיכס )מס גוס ורמו , סיכרפר

 וגלונ , וכמילוח כמרקס סוסון חכונוח לטח 6ודוח ע) טקדס כמס כך דנרחי טס 6) טס . וכיתנאיה
 וכמס , תוגו ברור כי )ענתס מספיקים 1D5P ממגר וככרי , טעי) גלחי סכל Pnb יהד, bSיכריס
bstaדי המלקח ידו 6ח יפחם סחם TtDnn ך. ימסר 6סר( וככר 'mbt) סנעי"6 עס ססו"6 ענין 
 מק9: שסי כי , ומוכרח סמוך רע , pDDn1, מחכור טלר ומס . )סטיכ 6ין נכחנ 6סר וכחבויוחס,
 . וקמנה נדולה ומלה : (tff~ti סמן , מנקר ובסקס ה61ן יוצקיה , כמוכרח תנו") 610 , עכוזךסיו
 סאו , סקסגס סיח  פל  פיפוו נעטר מ,ע') , )י ואדי , סנדו)ס לסיס מיס נעכור תלרע 6לסש 99'י

 ססמח, )חטה מט6 יס ר.ממונליס )וכריס ססק"ס טוס כוי עומס 6מה גמל נס כי . זה חולת :ש%3
פ
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 שיכר שישונה ואפשר , המעמים מבעלי( )ג"6 נשבלי השלישית והתכונה .חשנית
 שלש רדיפת הראשונה בתכונה נכרי ואיננו חקורסות: התכתות  משתי דבר-()נש6

 תנועת אחר שבאי"ת בתנועה באה אבל , דנש ולא נח ביניהם יכנס שלאתנועות
 וכעת . השנית בתכונה נכרי זה אבל , בערבי זה יעבור כאשר , ויותר שלששבאי"ת
 בשיער השנית בתכתה טחם אחת תטשך הראשונה, בתכונה תנועות שלששיזדטנו

 ובכף, כמו , הכפל בפגישת אלא תנועות שלש רדיפת לה קשה העברית כי ,נח

 הההרהקל
 ג0כווס נכלי וס s3b כך 6מר מגפרו סיריוס%מז
 . המעמים מבלי השלישית והתכונה :סממת
 ,שמח )מנס גמתנס כי , סעס כנוחן סוס כטסם6ין

 מכ4 קמרו גמ)'ף Oh ימס תיקונו ויעכס ,ססופריס
 o(Pn דונמח hgt , ססעמיס מעט )קמרוסעעמי0
 כוס ועש0 , מנקוד מע)0 ג6מרו )מע"ססמובר
 וסטנם , ממעמיס חוע)ח נ") 6טטר "ו . מ6דקרוב

 ר,קלי6ס )יומי מן )קורס כחכ)ץ וחיטתסר.פסמי0
 מעמס כסטר ר.ר6כ"ע מכר , סעגיגיס )שע)חק
 ו% 4 עכס bS ר.מעמש דרך SD סטינו יירוםכ)

 פמפ, יותר כאירוע ילע ספטמי0 גער כי t'Sbתטמע
 6'ס כי ישנו כגר הק'. שישונה ואפשרעע:
 06 כסי מכירו מ06 יכש )6 מרימו 06מכס
 נס 'זס ע) סמ0יקל סוסון כ)) חוע)מ 6)פמסס
 6מר t~bno כן וע) קמרו 6)) ס%6ר וכמס .ימד
 0קח וט' )י ועמס)י

~rb 
 מדקדוק ממיכות טמן

 ג:ם:ם:ימם
 גססם ובנס

o~nwססעמיס געגור ר") , סם)יסית )4רך סרלדמוח 
 קוט 6פס ממו נעלס לסת כמקומו0יססר,מוגחי0
 כסוף ייפגר )גו פרמו כתו , )ר6ס )6 וכלוורקס
 . וט' תמעות שלש רריפת ריאשתה.בתכונה נכרי ואיננו : סחם ontno op~o כלות ט)דכרע
 וסמ)6כס ע"מ כסימן )צניך י,רנ'0' זכריה.מרכס
 סכנה 6) )קרכם 3ט נם16 6סר )כ) וסוטר ד'ססי0ס
 . ססו6 סמשס מן מו61ס נטן %ר סקוכמכריס
 סכ)0י ר,ר6סווס ר(0טנס 6)) כ' )בדשהטרנס
 )6 , כצמור וט' סךגריס נ4ג מקנח ")פע"נ0
 ניגיסס יכסס םntDDfi 63 טקט רדימת ומגעתסיחת
 סטמס גמכוגס us56 וכרי וס כל פנל . ונר זל*4ת

 כ14* ספ4ח מנור גיוליספעיגס
 , osnns כמוכר

 סר5טנס כסיוגם nWDO סלם  סי~רפי כססולפ"רר
 לק 1כ1'. גם כמישר הלגיח נסיות פסן 5מסחפי-
06onto סרסר 6ק "ירי כמו , ר,כ") סניטה סם 
 גי , ohnot יגס עתי נחוי כמו , "סלפ 41חיו0"ל

 : OSPD3- כטווכר 0נוש0 הס"ס רדידם סו0רסג36ס
וכן

ש
 נחמראוצר

 חותכתה : ו6ק טמיס קנה גסמיגוס יצפר קינה מנזמו
 ר"ל סעעפיס ;י %ץ. הטעמת, תקלההשלישית
 וכפחן , סטויויס זיוום לרציי סס הודהה פיקרסעעוס
u')~aeגשר o')lhw 'חוע)ס ססו6 6מר ולגן , ק'י( )עי 
 סוגיא טפה ר') . 1ג1' שישונה ואפשר : ושגריסטנגנס
"cvhתכונות ססת' מדין דגר טיטונס m)tnhs : ואיננו 
 ~tnhle(o כחגונס מן יטווס גיד )ג6ר והורר . (ר 6י,1 .נכרי
 . הגועות שלש רדיפת : כשיטיח 6) ומסריסן סם,יס6)

 אל גת מיניהם יכנס שלא : ר1אום חווטזס סוסקרינם
 שענש גסווטוח סמ)ס גסהסרגס סמדקדקיס קמרו .דגש
 1151ל חייי מן כמו , unsn ;גיאגיוס , (h'tG מטן6וה
 יעושק לוונוס נקם nhD7 סקנס מסג' , ויילים %1?רילים
 % ומספח h'ot גגו'8 סג,מ') נקריס יגן , מעט מפמסג4
 ט15 , "הרווק גסוועס דסייוו מורס גססנגיוס ויורן .סי'
 סנגיא 06 וקולס . מנושם סחט (hV~D מטפס טוס6'ן

 "4 , גסנגינס פוומס יט ס6ו ס6הוו,ס ס)ימגס,~טס
~SD1 טיסגס mtn~h 6( סהטטס חסשס h's) , מלגן O)D1 גש 

 סגמנט 05 נמו , סונינס ופני סטם זסיינו 6n1Dtfiיגט
 wc(e פחן ומוין , גהי'ס סיע'וס , קי'ג( )חס)יס?9מף
 ונעיר 6ג) )ש'6, ?9מ מן טטfgo 6 טקושז סקפ,נלעיס
 גקמ, סן'ן נפ'ס, שסעינו מ'( לפסתי )?יקה נחססק
 , יגס ולהרוס ריסוס גסוועס מלשוס סלוח 06 וגן .כויפ
 ?ביר מןכמו

 61פי
 )6 161 , ?ולים יקי מן וגן ?בירים,

 גח)ס ותופס מסיס 06 וגן . )סו'6 סי6סווס סהטפםפירנס
 , זנם מקג) 6י11 למריו טס16ת גטגוי קעוס סוושסגמשם
 "גרגט ונס , )ש'6 סטי 6ין or3 גס , שךיאים לן?'םגמו
otonונחטפה גמסילוס מך05 טיעמו סריס סנועס % D11e 

 וק pw'ig, ממטוח פלט גקמ6ס עורם 6ין ולכןמלממס,
 פסך ומ לממס ים נזורן ספעס e)tGh1 סתוופס ססיס06

ח* *4.מו*ייי "ששג*מחר%י 9 א ס* י* י *ש ע"ש  ש  *א 
א י"א וכח ל66לס  %ששאח% סט1 ו? ש, 
 ג?ס0ח "א nw~h ששח עט ש* *סו .~fiww ואא" כי =ל : ס גח % ושא אץ ס* , תם*

~tano
optmn 44 קר6 וש , לפאס outn ש שפא, 

 שפא נ4 )סוס ספטטס hfo פסש'6 )פט)ס סגחגמס
 ש ש'8 עמל גי;חק פיח וין . 5מהס ומ מגיוסואגסס
 למרש ש4ן ג'ק סו6י'ס חומוס תסיס ומגסס , זנם יט6)6
 : ויותר רופס סלם יג151 נשונס ססכווס וין יפי 6סרדנם

 לשן מסקנ) עמן טפ6 גפו  בערבי. זח יעבורכאשר
 בשוגיו : סקך'6ם י"א חרקן ע) ג:וקמז . השנוו בתכונה ! ור יגר ס,6 . נכר. זה אבל : לוס יומטו )6 6מיס"מ
 כי : צפע ס%ס וסורס nNt)pe ג6הח סיריוס סג6 16 גדולך סוועם גממן נקרוס 6הס סוודר סססיס וץ .נח

 ספסל 6נן ?ייתך כסו : גמ)ס טווס nvnth טסי גסקדמע פוגי . הכפל בפגישת אלא : סשיס קטע .חעברית
 , ל14פ ספשפ טים ג* ומה . fp) )'מהן6) "?ך גלם ,6 ;פו ' מעץ קמ'ן סטתן והמס ומקין סרר, מקוס ל()טס'ק
r'naaססוושס %מס סס'מ גממנו נהר% י5סונס מסריקם וכם,'6 . כחיץ ממחת מפץ , ovDe1 1פ14פ וסג, , מטופ 
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 וכן . תמהר תרצה ואם תמשוך חרצה ואם ' נהלי קשוי כמו , אהח"ע אותיחזשו

 שני כשיעור נמשכות זאת אחר זאת תנועות שתי קבוץ הראשונה התכונההכשיר
 טשני אחר  והפילה , נאה יהיה לא כוה הדבור כי השנית תכונה וראתה ,נחים

 וחבריו ?ןל תראה הלא . לו הדומה וכל ושמתי שמתי כסו , השני והשאייונמשכים
--

 נחסדאוצר
 . אחח'ע אותיות או : 6מס גמל רטשם ואושחשנס
 פ6וסיוס ג6תס לגרו נע טו', יסית לostPinI  6~ סמיקרקיסלמרו
 ינו') h'nD יסייפו ,  6)1 סנועוס  חלס נג'וזן ל6 0606ה'ע
 סנרון, פן פ611ס 6ל1  ס6וסיוס מפני יוכעס מעש.קמ"ן
 לוחיות על ניגר 61ינ1 פ:יפי פפו)6  פגוע קול ג'גיי:ו'6
 : )שמגס 6)1 ח:,טיח מט): 6מה 6)יס נוסו  נגןיתרון
 ח:וס!0 טום סם סוס . ג'( )6'יג וממס וגט ומגינהוו
 שגיוס ונס , אאונס גחעסס ,מ וגוי דני ג4 וטשסקמרון
 ר') . תטהר תרצה ואם תטשך תרצה ואם : מקרע*מן
 סיס )6 יי 6סה'ט !ג6והיות גגסי)יס משיזו )8שוגן
 גמגע8 חמסך חרס 06 גי , גן נ) סמנס6 ע)וזיוום
 תכשיר וכן ושיי: חער1ר סוס oh1 וסמעפיס סש'56ח
 שתי קבוץ סר6סמס ססכו:ס ע'פ גו נס ימגן וגו .וגו'

 ע ממר 11 ר,וסות גיו,וס 0ו,פוס ס0' סינוף .תנועות
 ס:1;ט פן  גשו , וכתריס )הים סרי כסיכול גמגמהסקפטיות
 יסכןואחם

~h)G 
 החכוגה ורשתה ??יי: 15 שימתי

 , )6ס יסיג ל6 כיס  ויפיפי פסריור גסייך 5ך .זזשגרי
 וסס6וו סנרולוס פססווטות a)b סתוית =מ% שלשן

 הלא : RDt1';  סיבוך 1נ61, שכיי,  פןיוס ומפרסלמס,
 חגלה 6ז ~pp)a תתסוס פגם ידגר נסס . וט'יששה

הדבור
 יהודהקול

 שהר קבוץ הראשונה התכונה תכשירוכן
 וט'. השנית התכונה וראתה וכו'התנועות

 תורס sttsn 0פל0  ססעפדס )סר6ו0 ההרוחיככר
 סימר גירייו רכיל כי נפ %3"6 עטלפה קותעל

 גמ4ס והנס , )ר6ס גה 16 דגם ימ61 קסגסחעע0
 ין סרי פלעיל לסיומן כי לטס פספס, ימדטוס יסני'" סנימ"ל 6הר י%ל6 ולob~' 5 3י ~קות11-
 נפממניפס כיידטספיך ג':ת' 4?4י נכחנוכקין
tS'DSDפיוס Dl)tno סרח סל6 לע"ס ריסי יחן  
 . עע0  יפגול עד רגע כתעע טס גמכ6 כי ,3מנע6
 סילם מערקי גסני התדקדק otSb סר' גת3וככר
 , מכמירה( דגט ומריהן . וו") סקענוח סחנועוחע)
 , וכדוח 3טעס 06 6ך , מו)ידוה הן נס )סו166

  מס סרהיג עצו ו!א6 . ס-ג , ולנזות והריס!רפות
 החיספס 0הה  כיעס טכסיות 63פר1 דיריוכונס

 11ר !:ןח  מן! כפו 1 המריסן סרטי ינ6 15סקסגוח
 סרסי, ההריסק ינ6 מלטיל  סק ט !ז,מוקב'ת
 פמיר משי, ילוך לוד פל נסג ססרככס ופסטרפ"כ.
 ויגבס ' ין?ה וסרניי ממפל, לע"ר כשנפקוס= הייהר )ס0 וסרסו DSO~1 וגמי יז ט"6 פהסוילנזח

 עגמו הטסוק ע) סר6כ"ע סגת עימס סי6 111 . ע"כ , מלעי) כו6 כי תמורש סגם 6% לסוצט ריויסגחם
 כי וגרנוסו 6סר 6ת )כ ע) סומך צחרי תמכר ךכרי טנ0 כסכנה עתק- יקירו וככן . מנונך) סו6 )סונ1ו6ס

 ורש )סי יתנועע וכו סיגור ממקקי סו6 נס והטו"מ . סדרור מהתנועשם והדק מקק כ0b~pn 1((6 3נועס
WJptסמרר סוגר ובנס . טקרס גש DSD" סני 03 יקוג% פלעיל, נר.עמרס 0גלגס מטל ררך טליי ~tpSn ומיס, סגי כציפור המסגיר ה 6תר זספספפפיס יריי  d'b)t והכרע לחי כי ירעה לככר שקציי. ינומר 
 וקאם נפלס 0כהוb'o f')bo 03 גלם סקפ'ז סימר וי1מ , וכו'  סוכ olp כהס והסרח העיק מנמישם
1611, btnV יו"ר טעיגי0"ס סטעליס 6נל 0תכיול סכם וסכו . סמחהלש0 יסוט כפנרג יירעל עי, סמורם 
 טיולם ס)מ"ך %ין h")o כין קמ"ן טס  6'1 שליי שים מלמי .eeP לזמר נמי ג6סר וסח . נחס ו6ז16
 הנטימה ס6רכ0 מכם גי , מסרופ 06 ימל פקעיו ס5"6 סעמד0 מקוס סמכר עיעח , מנחס ftDeש
 ופט ותסרס גה0 61"1 ומס גנףס ם)י פיסול גי ש?, וס0 0פשס ייספי  רומסך ווט משרי, אוו גםיקלד
 גורס גר6וי סכל יטיער פלעיל רעולם מערס ידי על כי , כלפחו טוס גיורה לספלם סר4יס ירסיסגרס
 )ר6ס, וסימר פסיך טס6הד כט1 יהיס סטני  טמן פגמו ההגר מדגרי לדעס סר6יס וכנר . 6מד ושג6חת
 יום המפייגה  רסנים סמגוגס שמנס . סמלכיס סכעח sib לפעלס גמוזכר יכין שפאל . שי , שאון . מאםגפו
 גלגול יוסי פצר נלסון נפל ו05 ל6 כי , לעתיד JDID עגו טפל טסי ושיטי נפלס עמס. כקר גכ0יעל למסוי ילסון לכפל ימרון ים כי לוס, 0ליוך סנים כיסר ספסכיס פסס 1Db לסליל ריסס סדיר.ג14
 ח6ס יפלג טגסטפי4 ר'? , 9DO וסוייר ספסכיס מחי 6פד רחל רק , כנהסלס פלעל לר.עפידססנטר
 פפס סיח ופס . לגס סמק טחהס 0שי וגס6ר וספ"ס סטיז גין ימונלע fino פעס ועיפלפורע

 רט 0פג4ל הכעל לי ס%דומס , מכר סל לפפפו יסמלף סל ומפייס קפחי טפחי מפס גפלוספ%רקדקיס

 פגסגפ סיעס עי יעור 1"ל, כחג ~olpTpln לשר  ספיוסף ספעס ליס סקהסצ לירי כי , מהכר גמ%9שי
 ינסכ פס געש על ר6י0 פנקס ומגס .  סיסלס סרוח פל ניסענו פורס טגי6  ריופיסשדנריה סתר פלעיל 0סעפר0 יעם פסיי ז0 סיס העור קללי וייני . פש ל, וע abt , סיקוס ס16ס פלשהירס

,
 שאפסי

 ננץ , תקרע רומנס ותטוס סנמ וש) , V~fIDO ע) וייס  קחי "ים פל סמטד 61"1
 הה מהענין סע0 ועם זכרנו. 6סר סהכר דכת סן וק ע"כ. , ומ' ועלית משם0%ז,

 קלמר ועוד ומדה , וכמנונם o(Ob 6) יחי נ6ן כמינש ס*סס ל6 , ומשסיד מענר כק לר.כדיל נשבשועיי
% ש עש ששן קטרויבשיו ש 5ק  ש  פעל חהשה ושעו פפס:  סיסנ6ר כש ~DPD'1 ששגל שצג ק 
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 , קה"ץ והיא הפ"א ותנוח , פת"ח והיא העי"ן תטשך , הנקוד בהפך בוהרבור
 ועשת לי אסר השאירו כן ועל , רפה לנה לא להשען אם כי איננה העייןומשיכת

 פעל רואין אנו וכן . הקטנה הסלה על שנשענו מפני , הראשונה התכונה עללי
 ונאסר , פסוק בסוף או באתנח ונמצאהו זה עלת ונבקש . עבר פעל והוא קמצי"ןבשני

 יהורהקול
 העיין תמשך הנקור בהפר בו הרבורההבריז
 . וכו' קם"ץ וההש הפרא ותנוח פת"חוהיא
 וסב)) . )ו שנס 1)6 סקןס ons וס כיקור 'OSDכגר
 )סמ"ק. ר.ר6ח1גס סחכונס משט כסי ר16י סיסכי

 9%י' 9?י )ומר , סיע) b"D סחמח רגיעהסתנועס
 )דמיון , סימנך עם onin~o בע', קל'6ח1)מע1ף
 ampo גומרו , סקיס כלהומי ר.מכ)1) סכחכמס
 מ"ח שזלכם מהימס, ומחייו קמוגיס וסמקוסעיץ
 ומהעף טועי) ססמ)ס' )פי , חמ61 631 י?ק'%םככדה
 6כ) , לחומס f~np כן ע) סמ"ס עס סחינוקריזת
 סתעמוד נטי , קמונס סתי"ו O')DkO כנויי ט6רגע

Pb'~p631 סמ"ס עס התיש qDnn , סיס וכס . ע,ע 
 סתטנס )1)6 ההכר, ~OD )סי ישמי קלימס"ס
 סעי"ן מפיכח וסיתם , מזרע מעמס 6ה ססנחההמניח
 לטס הנם ),ורך )6 קסנס כחנ1עס גקודס מיוחסעס
 גם יזוח )6 לסרי , מס יוני6טר

 מטי
 פת"מ 6מר

 כשמריח סססעגוח %ורך זס סיס רק )מערס,כמוגדר
 כן כי , כ"מ1ר רג)ס נכף מו"מ חמש )מעןהמנה
 ש9ך הדגור, נקנו) יוסי )הקנן סלון מנךיסד

 'htp רקס 1נמ . crlnlvl שוהי טיט טלוקי,ף', טקזי
 דגריס זה 6מר המנת ועוז . נסחר 11RD 16 מנח1%6

 לטס ' מיקי )המה וכן קמרו 16) )עגינו1,מחיימסיס
 מ6ז מ1עי)יס המיקדק ציה והר' סמכנו) דגריעלו

 . ו;1' י' קללה יי' קקי השאירו כן ,sy :.)כווחט
 eb כי סיס bS הנס הססחנוח וב) hto'(הכנגס

שזח
 נחסראוצר

 מטל גסלט מסתגל וקמי , סר6ט1וס סהיונס וגד 0תגט6ש
 610 נו לדגור גי 1תמ61 , פט) מסק) ע) סנוויס ס6"ל,סזג)

 גמגמך ,מסגה ס;'5 ;תסיס ??י. גמחת ז'מ סר6ו'מן גי , ס1קוד סי ט) )סירס סר15י 5) מחוגר , הנקורנהפך
 גמגט6 מסית כטפן יהסיס ' סקמ'1 1סו6 ח'גטוקודחכ
 ותק l~tUQ תחח ;סוגיוס נספן ס61 וג5מח , טח'תטוקויחס
 הפ-ש והנוח : סח'מ ט,קודמס מגס ינחר ומפכחסעי'ן
 : ח"נ סוץ1יהס סגס נמ;ירוח סס'6 ומגטך . קט-ץוה.א

 ;חסים סנ' סחגונס ג;מ וט למוס . ו;1' העי"ןומש.כת
 , להשען רק י61ה וסמטיגס , כמגיוס נעבור ,מטבחסעפן
 9ן ט) )סר6וח )5 6ג) . רפה לנח לא : סמ)ס סגרם)סמן
 כן ועל : כחה"מ למרי ,קמר ,מ יג61 )6 גי , טיהסרנמהר

 סגרת )סמן רק ס;ת'מ ;סמ;;ח וט ע) וסר6יס .השאירו
 סת;1נם גני ספט)יס גמק1ס סזג1ר ג6 נקמח גי ,סמ)ס

 ט ??ה , ח'( )מ'ג תמים מיס ל: ."קי נמו ,סו6:ונס
 , חיג סוק1דמס גרשי ספ' סהמטן , מ'( פינחס סוס סמי)6מ

 הטלה על שנשענו ספגי מ)רע ס,גי,ס סטטידו ט)6וסעטס
 ט)5הריסם ס;ט1ס סת)ס 6) ר11סיס 60)ס טספט)יס ,הקטנה
 , והטס 5מר גמ)1ס כיגור יספק 1)6 , כטקריח גוגיוסססס
 וסמיי'ק כבח"ח ט) ר11;1ת וכיעס ג' ,נ51ו ט61ולמען
 )', טסכ גמ"ח וס)מ'ד ססי'ן המס 15 , )' 5מרגמלות
 רואים אנו וכן : גדיה סקפ'ן ונמרן מ,ט'1 סוגינסספגו
 והחש ג'5(, )ג.-%'ה ליד כ5;ר נמו a'sQP. בשניפעל
 מטפטס ט)ס' , הרענונה סה;11ס וגד וט ויס'ס , עכרפעל
 עלת ונבקש : ופק"מ קמ"ן וקיד שהר יחיד טגי פעוג)
 ;מז , D'CJ 15 ג5ה:מ (ohin ;טגכ ננקט 06 5ן .זח

גמכ11ו
 השנהו ע) מוסכו )6יהן הדגור יסוד ס1כ Oto סקולך וי1ט) ישי) כלסר סגה , כמ317ר שהפענוח)נ,רר

 3מיס1ר עתדה רנ)ס 6ו , )ג13)ה יטענו 6סר h1'Dt )מקס ודומיכם ועטה 6מר 3ססמך כן וע) ,סר6סונס.
 מעגין כי , ועירק )מפה ריסמכו מטני עכעו ע) ממסך מטע) פ"6 )קמ"ן ענין חזהו , נמסך הכפתיייטע) r'p סה"מ )ד1נמח ענין צינו 06 מ"ת , הוה הדגור כ) נוסד עסיס 6סר המ"מ והניה קמ"ן טמ)יהשסר מנת י1גמח ליננה ol~np, טכ1)ס י' 4?ה מפה הטח av1 יי, ??ה ל' צקי , מגעי) סר6ס1)ס מסכ1נחסע)
~rfi

 , 111)חס h1'Pr מקס עס ו17מיהס ועשה אטר קרי6ח מקוף המכסו) כחב וכצל . כסויהם סוה נד ה51
 כסמוך כטהנו6 . ה' ?קר ' וזקה יץ. מ' מ)רע, סמ)ס וקר'6ח , 11") ??י ,מסק) סר6טה סלכן 6נ)כקמלו
 1ג1ו בו נקוא ' לי ןעקי ' 4לת מכי -tntsb~ כמו , SfDSn ה'6 גס חהיס מ)ע') סהי6 )מלס b1'tr 16)מפס
 י"נ(1ייכס )מ"6 ילת' ;זף מי מ'( )יטעיס , מ)רע הדרך וט ע) ממס ג6ו וככר , וו") TID טס וכחב .ע"כ
 :ור מי מ"7( מטעים 1כ1, גרול איש ק:מ ה'( )מס , ועירם )מ)ס ויסמוך , וכו' ואס ק:מ )6 כיסנמ)
 טסיה מ)ס 16 ועירה מ)ה סמיכות שחי מזעי) כ6ו ונס . וכו' )דעחס עור :לף 1)6 מם( )כר6ס,ח .שי

 )פן,ך הלנה, 6)0  וך3ך,ן ע"כ  ש"י-האש, Slbn מ'צ( )כר6סיח עיעי' ?;י כנס ו" )מ"גשעי),
 ר.הכווס ע"ס יטונס וטעמים . ישי-הא'ש כמו , סר6טון מחכונחו עג הדבור יסקל ~otnp כ' )מוח)נעכור
 החכמות מטתי טיס1נה 6טסר ספסטית כחכוגס כי (OSDD מהכל יכר 6סר 6101 . אל מו מ' כמו ,סט)'קיח
 כחכ ין . וכו' זה ע5ע ונבקש עבר פעל והוא קמציץ בנטני פעל רואין אנו וכן :סללדמוח
 % "סוק 3ס1ף ו6ס , "ח"מ וחקיו קמ"ן מניו מעוכר סטע) 11"), סס)יסי ג16"ן סר6סס סלכן 6נ)קתכ)1)
 מנח סיס ולמר . ע"כ , כנס וכן ' :?ב )6 )ניס וכמוסג ' שלי כלסר טכס 6ח תקר כמו , קטון כקוג6חנח
 1כ) , כק- מדקדק ממכר סמן bSb , ר,מעמ'0 מכ)) הבה"מ )היות , הפ)יטיח התכווה 6) ודה סמ%ףשימס נ,כ עכל מבס . וסספסק סעתייס כטמר ומגיח מהכונס סי ט) 610 מסני הקמץ 6מר טס גחיסכ5סר
 )תקגפ סטניח ססטגס סורבת )צרך )"עמס יכילו סי,עעמיס ושור . דכרט כבסר 04 קני פס רמשןשנני

נ%ו3
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הכוער שנימאמרספר188
 הולך הוה הענין וטפצא . אההפסק העפידה בעבור השנית בתכונה נתיישב הנחשזה
 הפסק טקום ונטצאהו עלתו ונבקש , בזקף קמצים כשני פעל עוד שנמצא עדכן,

 שלא הצריכו אחרים דחקים לולא , פסוק סוף או אתנח שיהיה דיניו והיה ,בענין
 על פסוק ובסוף באתנח פתחים כן נם נמצא כאשר , פסוק בסוף ולא באתנחיפול
 מפס מאסר, עלת ונמצא וממוכרע:. ונקזתי, '1יאטר, נגלף כמו ההוא, ההלוהזולת

 שאחרה מה אל צרכו ספני , בו לעמוד ויאמר דין שאין מפני , הענין עלחהקפדה
 , שקדם מה על בהשבה שלם ענינו כי , טלר כאשר כסו המעפ, אלא , העניןבהשלמת

 נחמדאוצר
 שןמשנ הנח שזה !נאמר : סע'ס תחח %;ומכמטפו
 סמ"ס ג6ס טקס וסגין .וגו'

~DIJfil 
 וכמריס סמ1טכת גדוע

 וחסיכ סקרי6ס, 'וסי 0תג)'הס סט,יח והנוסס גטגור וסהר,זח
  הוה הענין ונטצא : מענין וסט0רה סעמזח לסימןסת'ג
  שיפכו פר סמדר על יסוירו י51ס שפינס וגכטר . כןחויך
 כ*סופ  כך יל שיסיק טייוו ,יוסף 16ל  )פ לפ'נסס'9
 טנ6 סלבס 1DItQ1 , י'ר( ליווייס לרץ לסורי כל גצו ,וס'פ
1'DPO9'1פססיקי0 יטמר 1מ 6מ כי ג91ף רון6 1ל16 . ג , 
 ינו" ורניפ ~4hneDפו

 יעין: כפו , 9פ'ן שפסס ביס
 )סמ :??ע 1ג15ני1 כפסתי,  40נו'ן  פ'(, לסם 6%וס%'
 עלתו ונבקש : סונן ורופ'סס גרל'4, טיפ'פו(,

  )סמן סס'ג סג,ס 03DO )מ61 16ס ונגל . וכו'שמראהו
 6תומ טיגון מזין מן וסיס . וכו' דיניו והיה : סטיןיפסק
 . אחרים דחקים לולא : ס!ס ססססק )סמן סטוק סוף16
 , הסיק וסול 6ח:מ סק גן ג) ס0סיק )טס.ק י% 50ק

 קטן מעסיק רק וסמו , כעין מיגן ס.סהח מיגרמז6גס
 61! , י;) מג) )פקס )6 6ג) , טוסיק חקק, )סססיקסערן
 להקיו א0ק1 נם 6ם סגכון כמכורו כולו ר%פסוק כליסמור
 פת'מ נמ65 !ס וסמך . נמצא גם כאשר : מועטתיסמסקס
 )מטסט מהענד . וגו' ההוא ההלוך זולת על :ג6ח:מ
otnDmג'ד( )גר"טיח פיך רגקס 6ת סטגד ויקה גמו , 
 סכ)ו'1 טת:הוס סו6וי ~מן גס'ס סכת-מטג6

~IDe) 
 וגן ,

 :6 כוס וכן ג6ת1מ, ס;ת'מ , "ד( ):ס ראקיויגיגסו
 )תסורס ט?וך;ה וגן , נ6ת1מ ס;ח'מ , ;'1( )טס!לקומי
 6חד ג, ס) סטטס ומגער , (סוק יכוף ג6תוה סס'מ ,),(
 ג6ה,מ ס(ח'מ טנ6 תטפס . ויאסר עלת ונמצא :61מד
 ושמטין 0יקטיז . הענין על ההפורה ספני וממר.:גמ)ס

 מקוי% חחמיז )מע! , 1ג1' צרכו טפני : !י6מןעמלת סיכוי מן ססססק 'סיס hk ממי . !גי' י'אמר די!ישאין ספני : נך גו גס נפסיק 1)6 , 0)6ההס כעו.ן 6)ש6מירס
 ס6מירס מ! ט)6הויס תם 6) ייתסס וחמוס Dh'l"ימרת
 ש ויתמי מקת )חני ס1ילך וגוס , ס16מר 6מר 6סרססי6
 יק 1);ו . הטעט אלא : סעוע מוגן )טועות ט)6חריסמס
 כי : י'ל0 )טמות טעי 5סר ג) ויטל גמו , ספס,קיסיק %5 , "וניט טפר ג06ר גמו , 6מל גמדת יפסיק כמטעש)

 מ)פ )מגר סמוך פן 6ין סיס נמט)יס גי . שלםענינו
 יג61 )8 ונס ייספי :שגק גוס ;י , "6מריס מס 6)%י
 סס גי . שקים מה א% בהשבה : %י"ס דנףמסמס

ומלגיס

והוא
 יהורהקול

 לן . כן הולך הזה הענין ~Yol" : סזטרננו)
 עוד NSDJff עד : סיכר סררך עג המיד 'סיסכן
 16) כמגנו) גכחוג בזקף. קמצים בשניפעל
 )מסק) סר6ססכקנן

dW 

, ("11 oa1 קשניס כנקף כ6ו 

 ::ג ושט מויעמ:ף '::גפ)קנ
 etpD ונטצאהו %תו ונבמש . וכוו וקח)6

 טס סיס סמ6מר מטמעות כפי מן) . בעניןהפסק
 ממטע (npr נס טיט סמכנו) כיעח , סדכולסטסק
 ס% או אתנח שירוה ריניו נהיה  bfftt .סספסק
 לולאפסוק

~tpm  
 שגף שלא הצריכו אוש-פם

 סיוש ממנע מס  סטגס . פסוק בסוף ולאבאתנח
 );עמים סיס המורחס, וקף ו% טס!ק ?,q 16כלתנה
 כדיריו מסמיר וכמו . ממפ עועס נע)סעלמויט
 פדית nbe סיקס סמכמס לממכר כממרוס6מרוויס
 כעמרו )ים (b'm ואסורס וכו', ממתנע,מיס
 ובסוף באתנח פתחים בן גם נטצאכאשר
 נססך ר") . וגו' ההוא ההלוך זולת עלפסוק
 , 6ס"ף כמקוס )קמ"ן סטת"מ ססחווח ע) למכרסב))
 כסת"מ רימס וקטל , וו") ל"ד כקנן כמכנו) סכתגוכמו

 )ס ים כ! כט)ס)ח, וכן , כקמ', , ספק6סנסססק
 ממס וב% מדמו, מטס ויקם יישנק סטסקמטסם

 כ6חגמסג"מ
 וסי

 , לסף בכר וכ) נקף וכ) , נסוק
 שבמיס וכטייסיו , 11") ושגית (r)b עוד וכתג .עוג

 וסעי, , וכץ)חס ט6"1 מקט), os~s ימיוכר.ססק
,o)lnp, גש , ט??ט מפו %) )גלחי bbn וט', )?4זי 
 . נ-קליי נ6 סוס , pnbns nffo~s תסס %ו!ככל
 ג5 סמסורמ סי מ) וכן t1Db עד , וגו' ו",?יו6נ'
 rnnb יסיימ' שקץ יו4:?' יוקלט יקובטי??ךט
nmbsופף 

~ptDD 
 סגזך6 סטני וכסול פ"ע. , וכף

 וכר.ססק נטת"מ ??קך?ה "רמח , ו") כחכ וטע)גטין
 סטסק כ)6 מער ומס , כסחתן כסטסק וכקו ,כקמ"ן
 מ?1ךוח וקפחוחס וגו', ??0ל,ת מרסיס ו6ומ ,כניל"י
 ונפצא : fp , וגו' ??ש-?ה רסמיס ורועומ כי ,ונף
 "ממופ fi3D כי סמכר ימסוכ . וכר ויאטרעלת
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 187 צרהכוזרי שממאמיספר-

 להעתיק שקשה מפני והשכרתן נשף אך . הפסק מקום שהוא מפני לקה"ץ ראויהיא
 פתיה. אל העתיקוהו אבל , נלטל מבלי נדולה קמצא( )ג"6 "פתהא אלהשבר

 יהורהשל
 מסיס )ט' , סוכרנו יקי כשר כמו , כקמ"ןהנקד
 עסכ )6 כי , טקדס OD ע) כססגס טקסעניש
 סיס כן וע) , מקו )הסלמת שהריו מס 6) כנ)ענינם
 . כמטפע נתור מפסק נמקוס כסיוטו )סקרתןרפוי
 6מל! עם נקמר , אמר כאשר כמו קמרווהגס

 ריי שאיןספגי
 אלא ט6תר ים . וכו' ויאסר

 ט)6 מלס 6יוס הב)) מן ,סוסיך גו כווןהמעם
 כמו סתונמ סדרך פ' ע) כי15רו c:~noS טכסויסיג

 לעמור ויאסר רין ומאין קמרו וכענין ,טופלנו
 נריכיס , 1ג1' שאחריו טה אלא צרכו מפניבו
 טס )סטסיק המון כע) ר6ס ו6ח נס ט6ף )שר6ט

 , 6מר כמ)0 סוכר וכמו , ידע;וט )6 ךהקיסכעכור
 6כן . וחסכה דוק )קר05נו ס1יכ ,ס )עמס וט 06כ'

D")hs1נמות כספר כחב סכן כוס, טעמו 6ח סנה 

8QW1
 נחמראוצר

 גלען סרס 6ת "קד וס' גמז , סק~דס סיטור 6)ומסרס
 ספע ונפסק נגר, ouh 5מ סגעימ (tch סנפור 'שקר
 וגן , 6מר 6(י D1'nho מן סיעוד 06ריו ר5 )6 גיגוס

DD~llואוי והוא : ש9י 6סר ג) וים( מואט )ש) מיס 
 פגני גקת'ן )סקי ימי ס5)ס גמס4ס !);ן . וגו'לקב"ן
 י'אשר ויגרגרו 6מנס , DO(It ט) גמזי ספסק מקוסססו6
 סג6 תשי , ויימר 16) סכפ0ק 6ין , ט)יון )5) %רםגווך
 פ:ה'פ ג6 גדין ונגן , וגרגרי ודק מנכי mwhלמריו
 ג06;מ ספח'מ גסס גס טג6 . ותשברנה 1.לך אך :נ05ומ
 קטן (גר סרנו . השבר להעתיק שקשה ספני :ו0'פ
 : סקסתן וסול נזוקף ,hnDe % לוחי )ט:ו0 קטה , %'ר'ימסוף
 גתתים (nuc כסגרם מן היכיס , tuinh מג4 . גלגולמבלי
 העתיקותו אבל : )קמ"ן ספס"מ 051 )פח'מ סליתי06
 : ספ0'מ 6) סיירו %ז גסי;וי הפין סרו ולגן . פת"חאל

ושפא

 חתמם 61) , מעמד טסו6 כעכור ונקמן , מרוו מני סו6 וכ6י,1 , )מס 6מז מסט כי כ6חנמ 16 נסוקנסוף
 6ה0 מדרגם עקה וסנה קען כ00"ח 0ח)ס סיס כי , טסוק כסוף גס כ06נhtal 0 טחומ טס61 רשי כ)ע)

ontwiסי) שיי :ן. כמו , מ)ע') ו0י6 006'ע מלוחיות 006 סקס טע'"ן מקס 4 וכן , ול') ס00"ממסטס' עי '6'ר דכריו ס0מ גמקוס מטניס כספכ סכהכ )ירכו סול כו6 ומס . ע"כ , )ו וע' גרו) כחת"מ 
 ססוS"un 6 טניסס סיו ותחמוס , גט0מ העיין ונעכור מלז מגק) ען 1?י היום כעכור , of עמס ,טחמי"ן
n~fibכ0כ סרס מיי טרש תאורס ע) וככיפולו ע"כ , תרד מפי וכן , קטן כש"מ כתמ)ס סיועו כעכורניו, כח"ח סו6 , ו6חנמ מסוק כסוף סה61 ראפר כ) מקרס וכן , )גדו) תקען טכ מגרון 016 וכעכור קען SD 
 קען כפתשמ o~O נתמרס כי , )קתן ו)ptDD 6, סוף סוobt 5 "0ממ ועך , Yrt ע1ך רנקס 6ח העכרויקם
  סתלרנס סדר נדין סו6 נס מודם ממכר סיום עס וסנה ע"כ , ~?'1OH כ, וכן , תדרגוח טסי nlIDS יוכ,1)6

 כי ססטוך, 61"1 כ)6 6נ)ו קמט אכהן כ, מאסי, גת)ת בו )ססחמס ר6ס )6 , כסמוך היזכיר וכמוכגקוזוה
rJD)נאשר חטי יאשי אסי '6תר , (מן סיס כן וע ttblo nt)DnoS sb 1 מדרנהUDP~, 11)6 סטטק כמקוס 
 וכנת סנוב נשדה שסק כ)6 גסיותס מלך כמ)0 כמיגעו סגי כסס כסמוך חמש וין . הזכריו סמווכרספעס
 מס )ו ור,ס"יק ר%?ר. כסנו") סמטטט0 ססשך 61, עס bten כמו osnn 'כהן o)lh t"~blb .טיכ6
 מבלי נרוית פההא אל השבר להעתיק שקשה טפני ותשברנה וילך  אך : מערמוושכרגו
 תכובש, וטנפו . ש( גדו)ס נף61 )0קן רצוי גדו)ס bnnb וכמקוס , כמפריס נט) טעעוח נרפס . וכו'נלטל
 %ירקע ססו6 מסכר כמדרגו0 )סע0יק קטם ססיס bD(' הו6 , ספסק olpns, יתשק'וה גננך סחטם סעסכ'
 ס"0"מ 6) ס1'ל4 מן )ע04 ס'1 מדלגו0 01ט0י ' n)?1ehel :ןד כמנוט סססק כווכח סיס 6טר סקדסגמו
 6ן ססת"0חק

-Iffnpt 
 למנפי משי כמדרנס ממנו רחוק ווטו 6) דאר )ר.עסיק ר") , גבנון מכסי ו!ס .

 ספ0ק כווט מנס כססימס כי כוס )נו ורמו . סקרנן 6) 6,1 סט0"מ 6) סעחיקוגו ונסיכך , ttSbינוססו
ר6ויס

 גי גדן)ס, ט0מ6 טרלין סס קד6 ק ש מ ו4= סדמק, ידי ס) כמגרס סגייס6 )שתיו יגונים סייפו וכברי(
 סריס 6) סקוס מן מפייס סס ואנגר סקמון ג' סקוזמס ממקוקוו )ן (thsn גגי כי , גסגיס ,פ0מ ס!6 גס כן6 סרגישקך

hnna0ספ0'פ 4ין גסס כסגדי) גז41 וקמר . מגרתו 0,ר 5סל ס,יל" געלך וקמ"ן גדולך פ0מ6 טס יקוו וכפוגך , ני,ו;י 
 מקפץ יביס הסס כי למרת %ים רולס 6;י וסוד . ניוחס 16 קבס 0נופס יצנין יק כפ0מ,0 )טמן )6 , 16)1 קס,ס4?י6
 ס*0יא ג(% )גע6 ;1ג) ט)6 מקד 6ס1" 6ו0י~0 מעלס גופרו ג' סימן גוגיטי סדיי , סט600 גהוק יוטס 1tnpoגתא
 6מת סס (hino )66ס

~Shn 
 ס!0מ6 , 11') 5מר ,

~3hS 
 6)ע ססיס ו6ס . ט'ג , )יו'ד ומסגר , ),6'1 וכקמת , וסב

 סיס גמגומו סקמ'ן 6) מיוהזיס מטוגיס :מיס סס וסס'5 ס6)'ף 6מ;ס גי , ג,ג סקולן ע) טס נ6פר0 טסס0מ6 "ר5סלגן
 ג0ג~נס מסוך ;מ 6מריסס יג6 נ6 וס0נו') ספ0'מ נך 6חר גלמנו ~סקסן סגדו) ספ0'ח 5) יומקו וגזלות ,נטמון

~Khw (5) טס יימד 6מר סלמון גי 0ר6ס הסוג ושד . סי0ג6ל גמו סטנים ג0גו,ס כמאגס6ב t'hm 6( 016' טיפ eiD) ש 
 גפנכן )סר%'פ סמלינו פמס 11 טנס ו0ססייע . כפתמ6 יק גרףו1 סס גג)) 53 מנס גי )6ה זה , טבע געוס:ף'ן
 ומנס . פ'כ , ואסוו פ) סמ'ס,)ט% ;דנם 1)6 ס,עיר, סדפ0 ס'6 ע) פסולות )מק )מ'ד ;!המס סגהג )מ0, טיש פ)בגס
 ס! סזפפ. h'o ג)6 גפשטס ס%"ס סי~תכ גר' פ) וכומס "קרקס 6)6 סספייס, גגי קמו1ס סיDDS 6 )מ'י יי ח6ספין
 : )קפ,ו0 פתיופ גע פגי)0 מדוקדקה )ג0ינם תיגס ססעס 16phנם

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



ךגנדזרי שםמאמרספך188
 פתח. אל געסידה הציר"י והעתיקו נקו ששרשו בעבור , הזה טהדרך לעוסישמא
 נתמהוכן

~v.p? 
 עד , בסנו"ל והוא הפ"א משוך , מלעיל משקלו על בא אשר וכל

 וישוב העי"ן למשוך העברי הדבור צורך טביא היה הפ"א משכו לא שאםשנחשוב
 תיטה ואין . תירה דבר וזה , סנו"ל אחר רפה נח והלס"ד העי"ן בין ויהיה ,טלרע

בע"א
 נחמראוצר

 גסו , גס'פ פחח גו נט סג5 . הזה טהדרך זקתיושטא
 סוידתי ס:טח,ס , י'מ( )גינטית l?i~? 61וי 5)ד 5מ,סס6ף

 סייר'י סטמיקו 1)גן , ג,יי'י סש,ף וקן גטרס גי!וח'מ,
 : סס0'מ 6! פסוק וסוף ג5ס,מ סספסק גמקוס ,ומעמירה

 מהגיוס גטמוח לחמוס י" וט וגמז . וגו' מפעל נתמהוכן
 משקלו על : ?ק, מקן גמו ,ק1ד1ח, נטם ' ?ץי מסק)ע)

 : ;D(tp( וכנגיש שיי מסק) ק) טכס )מס ההמיס זג) .מלעיל
 ל'fig,)n 6 ומפגת ג;01 . בסגו"ל והוא הפ-אטשוך
 : ת"ק ;) כזרן קורס )סירת ורעי גסנו') טסך סוס ,סט;)
 שוין ומע ניגר סטיון קמרי 6מ,ס . 1ג1' שנחשובעד

 ס05 . הפ"א משבו לא שאם : ג,גי;ס ספ;) פ'5סעטימו
 )סיד . העי"ן למשוך : טנופי )ט1ן מורכי ימניים .העברי הרבני צורך מביא היה 16י . נג'וס גר' ספת) ק'6סיחם
 : סוגיות ע"י  געגט5 נמררת וסך ספע) געת מניעשתיגס
 61, . סגו"ל אחר רפה נח והלמ.ר העטן ביןויהיה
 תימה, דבר וט ויסים . כמריס וסחר ;מ מו"כק גלילוס;גי,ס ט'י גמנע5 ;מנגח סריס ססנ1') טסיך ירע) טפןח:1טמ
 ואין : ,'ו כמריס מוזנח 6',ס טסח'ק , כישון ;דוןט)6

 , ייפח ים 6ע , גפס'פ ס,נ';ס גסוטמ'ר 5ג) . בפ-את'טה
 06 ג' , כמריס ,סחר ומ ספע) פ'6 0טעס סממן )6 16נ'

 מנס כ' , מדרנוח טחי מ1עהק סכר 'ט ג'מהנר

 יהורהקול
 נפחנה ק?קןל" וכלווה , וו") נטע) כגין הפקרוהסני סי סמכך) סכחג מס 1הו5 , 6מח מדרנס רקע"ס סיחס ,6 כי גקמ,0, שחס כהטסק 16 , )ססחמהפויס

pDD))1כ)6 תקטר 1הס כפתים כהפסק וכפו . כקמ"ן 
 NDW1 המנר טומר ומס . ע"כ , וכו' כאר"יסטסק
 והעתיקו זקן ששרשו בעבור הזה מהדרךזקנתי
 טכהנ מס חגמה ס" , פת"ח אל בעמירההציריי
SIS1nn(הריסה סלכן 5נ plh3 גמקוס כטה"מ הג5 , )"נ( )יסעיס 4סי )גרןממפיר כי , ממנם הכניסי 
 הס!ס 3ססר סעור גן יעקב ר' )דעת Of הים6חנמ
 כתו , כ1'ר"' 4יי סיס סטסק כ,6 סיס טייחו)סי

~gp
qtDI סס 94יי( (DUt , מטני )טר"מ והוסג 
 כ5תנמ היה לפת"מ ??י מנ,רמ סיס 06 5כ3 ,סהססק
 זה כי וכחב , יונס ר' כ"כ וכן .קמ"ן

~DDO 
 גכ3

 כטפות פסוק qlD1 כ6הנמ פת"מ bineמקומות
 הס 5סר וכ) , כ1יר"י היחנם כצי טסיוו3טע)יס
 , פסוק וסוף כ6תנמ פת"מ יט1כ 13יר"י קוימנורת
 וס יימס יונס רני חotpTpsnn . (3 רוב דעחוכן

 olh קזמהו bSl מדפסו הו6 כי Qnbl 6)יוסעעס
 ר6ס י6 6יך כ!כנך חימר וכי . מ37ריו ע"כ ,בו

 כסט") מניר"י ססעהקס תטעח נעסיה היךגמ)ח
 כן וע) , )מנו") סוירתי יט31 סס0ק טגמקוס )עו)ס כסח מ61יי )6 כי )דבר חט1כס . )סה"מ,ממנו")
 כי מ1ק 6) סטר )מעקה rlo(~ot מגריו יען . וכו' מפעל נתמה וכן : יחהסג )5 סמורנ1ח3העחק
 ג6ר ~S'ht כטרח, רק הר5טונס כחכו;ס מסך נם 6מריסס י63 )6 והסגו")הפת"מ

~t)po 

oro ככ3 כלרע 
 טגחמס , נומרו הסנפך מן ר6סיחו ותהי . הנוכרים כיכריו כיקורו ק1ח otipon חס ע) מסף 6oonהז

 מטך נוט6 ממסוך ס"ס כסגו") סנס כי , סקדס כמו מטוך גס למריו יכ6 ט)OD~Dn 6 5טרר.ר5ס1;ס החכורי מן עניו גטהגס ככס ומיזע , כסנו") StpSn bwl הל"ל נמסך מס מטנ' ' ?וי כבד קויממסק)
 מטפסו הטח"מ ען טס דגרו היזח עם לכי ומכריו ?4נן' גכנ1י טקז כפחומי סמכך) סכחכ ונמו ,ה"מ
 כמטמע b'(D וס , פחומה והב"י קמנה העי"ן ?.t?JP , 1ל') )סגיה0( 5תז דין כי כן גס )סגותטוה

 ?t'??t' י??ימ,י ?4י?' טח"ח מבנוהו 5כ) tI"Dp מסיעו וסיס נסתר נם ס)מ"ד 6מר כ'ס,ק71ס,
 קי )הור1ח סהטסק ויקח כקמ"ן וגלו . ויף קמ1נ'ס כס peD~31 , וכו' הפסז' 4?1' כמו , וכו'יס??1טו'

 הנם מטני המטסטכן
~fiD)O 

 סיפי 6ע"" 6)'ס 5תר . המדקוק שיה )סר' כסגס"ס טס וכחוג . ע"כ , הו'
 "~DDUn תחח כטסטעס מקוס מב) , (Ob1 ;מ קטום חנועס וקמר , נדורש חגועס 6מל )סהר נםכזקדוק
 סחמיסס מסקים ה61 כנס וכו'. שנחשוב ער ע"כ: ;סחר, גמ יחנן שסימה כו סמ5ריכיסקסגס
 מניס היה הל"ל מסט )6 ס6ס ,ה, כו6 כ' קמר 6סר וקטעת )סנס ,ה הים כ, uunn 'זי ע3סנ,כרח
 וקין , מורידין 16 ש7ט PSDn b~pn סמ)וקס מהכרמ כי , מזרע ויס1כ סע'"ן כמטוך העכרי הדגולנורך
 , סנסימס ס6רכח ידי ע) SD~O ע'"ן רי?ט כמטיכח לפס ;מ יוקד לגן כלמרזו כי , סגו") 6מר רטטנח וסלמתי סעיף כין יסים מ)רע סעי"ן כמחכנו וטס ובס. (or נכסס כמוס )פורע המזעי) כיןלמנעי
 , טמס סו~כט מטר גוס )מטענות נורך )ט 6ין כי חימס דגר 1וס אטר, גמ)ח )מעכס 16מר נורכקטר
 מן 1)6 , ומכריו ייי כמקח סהטענוח מנכח ויסג )ו )קח הלון גע) ויתרון , רבע) כרירי מטס סרי )6כ'

 מס נסס גן obt , מסענחס ע3 ??ך צדך במון )החסל ר.מווקקח גמינחו עיני )מר6'ח זה הו6כטס
 ריחכונס %6 ססנו"3 6מר '6ות )6 המסוך מוח כ' תקרע, התגס )י.מם'ך כסן כח 6סר העלתטחי

 מספיק עמס 6נ)of 1 סיס כן ע) . כקמור ססנית סתט;ס 6נ) 6)ס כרמו סססענות )6 נס .סר6טו;ס
 בפ"א תימה ואין צמרו ונס . כמסן סנמ יאת פס גי , מנעי) כעעס ספ"6 6נosno 3 צמורגבסים
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 , מלעיל שהוא ההוא והמשך , ריק הנח ומקום , "נח* "בלי "זה אפשר אי כיבפ"א
 אמנם הל' 8א כננד לא t(iPv 4חb~D) 1 4י '9ן כנגד , נראה נח במקום הואאמנם
 צורך וראינו על; 9א כננד 1י( 9אן )ס"6 יץ. שב פסוק בסוף או באתנח יבאכאשר
 המשך על וחבריהם וגעי משמי נתמה וכן . ושטתי בשמתי אסרנו כאשרהמשך
 נפחתו יאמנם %.?ל' בטקום שהוא ונראה ונחשוב , פת"ח והיא שלהם הפעלהפ"א

1
בעבהי הנח( להבלש 6יה

 ההורהקול
 ריק הנח ומקום הנח להבליע אפשר איבי
 לסטר 6' כי גס"Pht ontfi 6 6הר גוסה עטי .יט'
 !סי כימתו וגי16ר . וכו' ריק הוה ומקות ומ כני)ה
 71ומיה0 ,?י 7:ן מזח כהעמי7גו כי , טה"כחימה

)'DSDהי6 נס הינחה עם הגה , הסעף ס"6 כמחיכת 
  מטוך ים שמריו לסתילג פררכי  שין גסנו")גלודה
 תטוכס למררכם יפ4 סתם סמלעע ונמתך ,יתמגר
 כי , Ttno פל ההפס 6ל , כהורהו ל6 5טרסנמ

 סט"5 לסגקר מסוטו סוס סתסקל הכליס Sbנסטקיטי
;ffl.O~ו)קמ)ומ , ככס  ורוכס , "זד  נלו ססשק  כתקוס 
b"Dnנשיות מחס גס פכח , סגה טס לסמיך רשוי 
 סגה פקוס ים" , ספתיס נע נעת סט לציותסר5ף סמי סגם ולמסתיר לסנליע h"b ססשק כליספלי
 כבלע מקוון לסכליע ויסים , נסוס רוכס  סיס גליריק
 כלי כגיירה סכוגס סטיי סגוסמ ילדי . מקרס6ה
Olg.סר6סון סגוסמ ע"פ לסרט פכל ושוד דופק 

 רומס טוס גלי ריק סגה מקוס סיס 6ס המסקנתקוה סרי ההם גת להגליע יפטר סיס ל% כיהיקמר
 ההוא והכניעי : 6מה לכונס עולס וסכל סטסק,גל6

 נראה נח  בטקום הוא אמנם מלעילשהוא
 לא : טפס מטמור ס"מ רוטס וזהו . על פןבנגר
 סנו"ל 6מר נסחר )מ יבוס ל6 כי על. פאבנגר
 ג6תגת סיס הכקטר מלגי כן לטיוח רבוי ו,ס .כלפור

 נחמראוצר
 וי9.  הנח  ומקום : תוק ד)ט 15 )ריס )פ 16 לתריית'ע 9* זחביינץ. אששה ביאי יעצו: כפס )ולי)ח
 פש לססלימס יר6וי ויירט )ר6י סיח שסר 1?י יפסקל4'

 rp ;ל המגעל ממסך . וט' ההוא המשך וכוס .ס)גינס
 על. שן בנגר )רקס: )ת והבלוס יו6 כפטל יטעסנ)י)ס
 )כהי גלילו תלעיל ~OJIA1 ע"י סקרי6ס מלל גבסכפו

 ' יי-?ל

 )קווץ  ולכן .  ?~?It ומגע6ס סומיריס מהון סחין  מגעלגי
 ס"ס, גפטסל טטפות טלר  וכן %עי-?ל' ספי)ס פ"י9?ל
 )ר6מ )ח גלילו פעיל ס)גי)ס פ"י גלם )קריו גון 5רןיפו

  לד-ךר:לאכנגרפאע%, !ם-9, כיוצר-?ץ5תויסס,
 י4ל גטם יהסיס , גסס 5מריס יסטר )ת  6פטוך סס)גי)סל6

 כאשר QSQN : סוטנן מיון וט 6'ן גי ?י, 9אסקי'6ס
 : )ח,ג סה'ק ההבטן 16 . טסוק בסוף או באמנתיבוא
 )ס סת'נ  ותפסיל 91: יןץ כמו . פאעל כנגד פעלושב
 וגרנו וכיר . וכו' צורך  וראינו :  כפטפפס לפריי)מסר
  (IDD ספגע5 לסקל )רלי סרת 15 )סתר סרח סמסכספרוון
 ום ;י , יסגרס עוין סקי) גטיוי %יסית תפוענח יקר16)6
 גטמימ יגן . וגער משער נהסה וכן : ,טסתי "מחיגם", )פט)ס גוררו ג5"ר , כזהיר ע'י ג,ס וסק) , סמגע6 ס!יקטם
~)hoספק' על לתפוס  יס פחחים גטי h'P 'ug 

 יסיך
 , ספירט י'י להרים )חסר )ת כקילו D1(hv ו)מטלסנססים
 : 6מר,ס ,סחר נח  קט,ס ס)ופס ההמסוך סטיון פררכי ,סוקין

 ססטק יוהרה 6ג) . פעל במקום שהוא ונראהונחשוב
oroק?7 מסק) ס) סס סחמיס גר' כטמנה נס ג' קמר 6ט : 

יאטנם דכרגו 6טר ,ה61 , ?ל 9אן כננד יקי סכ סטיקוכסוף
 , גסהר ומ ימסוך כקמ"ן היותו תנן כ' , זי 9א, ססיעירו 8?י מלעי) כק"ן )סחקייס tblD טניס רמסכי
 סכל )מ ע! ריטימו !היס סטסק כ11)ה גהיוהי טגס הג16ח מן הים . נרסס )מ טס ימס מסכי) סייחומגד
 כמגס כ' יי' 9" שגד %י סכ הקומר (nDu רוה קירח 6ג' ומוש . טקיס כמו ממנו ריק יהיס ו)6סס
 ' ?י ין יפר 4וי  סג ה16מר כפסם )העמיד כ"כ כ6ח ו6ס . ככ6ן ענין הנרצה )נם 6'ן הסטור מסך)ט'
 6תסיריך

~bb גמקוס גי כי , סססק גתקוט  סל6 הקמור ?י 19 כהנד (?י סג טסוק ונסוף ג5היס יי 
  צורך וראינו נטת וכריו ומסט . עלסם )פל6 טייס סגר6ס סתירת נסתר ימסטסק

~wDn  
 באשד

 wno פפיכח פגין סס סחכ6ר 6טר לפמלס ט,כר וטפתי ספחי  כפפס 1DPD וסיס  לירקיס, סטלספנן סריי סגמ לפקח וחמאס 14י  קלט  שפטך !יך מוס נידיגי עלס כנר רי , ושטתי בשמחיאמרנו
 גסחסטפ עממי יהבפל סטגית סתכוגס סי סעי , מיעל עי"ן (olpn טס לטיהם סר5ף סים לסוללה סממןכוהי
 61י .לעתיד

 ~?p  119 כתו 8(ל תסק! פל גייס סתות כתם hina(1 תתם שמנר על פקסס נמקי חנם)

 כמטל ר6כ"ע זה ע) כחג וכן . רונו טי ע) )דין טסכ!, ,כרגו ככר כי , י?ןק  ניו לופר נסטסק יטסיסלי
 מ)וטס כמטמע מוזה הו6 הכדלוח וסדר , )סס קן 6ין סטמוח סמטק) )כ6ל כ6 כקטר הטמוח סערנהות

O)ttDJ16 כקמ"ן מסע) ס"6 )היות ר,6מד , ירכים טוי ע) יקץ תסק) ו"! כחכ . גסטסק ,'pp , 99י כמו ' 
 ' ז7ק ק גס , תוכלח (otpn נדו) נקצין קתון 'סיט )6 99י וסיס ' ינקד ?דק כתו , )קודות כסקסהחגי
 ססתהש 5לל סוס  ספיין  סמייך . וט' ונער משש- nena וכן : ע'" מסקלו, עי ססס ,סרוכ ס9דויסוג
 ומיחס . מטוך גמ טהריו ינ6 !6 כי יתעלס דירוגיו על  וכר מיסר התמיהה טס יעטר ע4ו גסכי

 נפ יעליס פלפל נסעמירס נרסוק קפד לחס כי 5?י' גפסקל מפיסתו רעפת  פעין יון גתסקלמפיסתו
 פעל נמקתם שהוא ונראה נחשוב כי לזם וססינ . כקמול לקי ייכן סכלסי טרח btotנסמטגהו
 eb ח?, 3' הלק סטפות סכר לתות נם' סר5נ,צ פ4ר פלפו "ו6 אהח"ע, בעבור בפיזחוכשסבם

שים
לי*י--

=rc:r==40 4 4
ן -

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



הכךזך' שנימאמרספר190
 , נפמוך עךג ייחסי ק0ר ישתנה כאשר בסמוך נשתנ," לא כן ועל , אהח"עבעבור
 וכן . תקר משקל על הואכי

 חזי
h?t.'_ ונחשיב , רפה נח עם בסנו"ל ?הלה ישה 

 על אבל משך על נבנה לא הפעל שעי"ן ונראה :4על' מזעי שהוא הראשוןבדמיון
 והיו גדול בפה"ח נוקד שלא על אמתלא לנו ויש , לעולם פת"ח עם נראהנח

 , משוך והקם"ץ , בקם"ץ אלא נחה ח"א על פתחא תפול שלא בעבור , "4שהאוטרים
 אש"ף על תפול או תנועה אליו תעתק אם אלא עיקר כל משוך איננו הפעלועי"ן

 נחסדאתר
 סנט) ס'6 1ג6 . וגו' אהח'ע בעבור אהדושמגם

 גן וע) , ספע) ע"ן ט610 סנרון 6וה )סרהגת ססנו')ממח גססי"
 יסב "סל ;סי יסדו ג5טר גסמיגוס '(the 6ם וטחנו)6

 ט) ס"ס ממוח נ' , ן0נ הסי וסי גסמיג1מועמר

 גג) . וא' אכנה יעשה אעשה וכן : זקר וגסמ'גותנקר מס"
 ס'ס: טס'6  מסגו,) 6הל' נסחי ס"מ ט) נעמוס ים0%

 : o)~ahlo גססקפפ %ו וירמס . הראשון  גרמייןונחשיב
 מסם o~ht נ6פסס נסתר סוד סג6 . יפיל  אפעלשהוא
 5ומ;1 ג' , גן 11,6 ג6מח 6ג1 ' :?קד במלקי נרקיסיוד
 גהגו;ת טלין , משך על נבנה לא הפעל שעייןנראה
 5תר ,י5ס נם 06 גי , 6מריס וסהר ;מ ס,גDW 61(טיגן

 מ,1קדיס סיסת ס"ס גסרסיס גס סרקי מן וסיס ,ספה'מ
 . וגו' אמהלא לנו ויש : "?;ה אשה 1Dhltגסה'מ
e)nhשלא  בעבור גפח'מ ו6ג;ס 6עסס ;קדו ט)6 ססגס 
 מ ט) חוום )5 טסס'6 לסי , נחה ה"א על פתחאהפול
 סקמ'ן 6מר' ורק . בקם"ץ אלא : סת'מ קמרי ס)"1ןמפסע
 הפעל ועי"ן : ;;'ס למריו מתן סקמ'ן גי , סס'6סנומ
 מ(?ה ,וקת )6 מיוט הסלקו 051 . עיקר כל יישוךאינו
 ;מ כמריס קמטון טסט) טין מחגו,מ טלין סססס '??;ה
 נס סגה oh . הנועה אליו תעתק אם אלא :,סחר
 6מף כמריס סנ6 16 . אלף על הפול או :סעיוס

נמו

כמו
 יהודהקול

 8ץ טזץ Sp~n ע) ססו6 סט 3כ) מטע) עיץסוס

 נס הטע6 יפחם מהמ"ע6מח
 סע'"

 , נדו) גפתה
 ע"ג: גטי, 6'ט סתור סס קן נס ש(י' ;?יכמו

t1Dbmמסל ען 1(י כקמרו היקה כ16ח סס קיים 
 נשתנה לא כן ועל : סיג , והרחיב נרהב רקסך"

 . וכו' וזהב וקהל נרו ישתנה כאשרבמשך
 ומ"ק) סער נער מסק) )ע)וח כמ6,ני0 כי )פרופכ6
 נער סער מסק) רק , ימד 'ט6ו bS ממס וקט)נסר

 6סר סססחגוח מ1ן וט וסוכימ , כקמור 6רן3מטק)
 סטמ1ח כסער כר6כ"ע כזכר ' ;סי כסמיכותיקרס
 קמומן, סג'סס !פב ??ן מטק3 ע3 סס 'טנקמרו
 bsl . ע"י , וט' I~ho bton '(ןב מעיר זש,וכסמוך
 וכדרך , עירו שמי כ6' )כ) ' שטי כסמ'כוח יקרסכן

 טס טכח3 גמו , כסמ'כוח מסהנס סכ)ת' "ןימסק)
 ע) blon מס וב) ילךק 99י כ' ודע , sfirר6כ"ע

 מקוח טמ)6;ו D"Db . יסמך שטר 'סחנס )6מטקסס.
 סעס וזכרון , )כס 6מח מקס וכמסק) ,!י סוס?"ל כי 3וס ממכר כוגח וכת . f'D , מטסיס o~sורוח
 וכן : ופגלן )כ6ן עולס מנעי) כט"6 )דריטח6מן

 נח עם בסגו"ל אקנה אבנה יעשהאעורה
 מבמט ע% ;ntloenb נו זי';ךמע:,נג%מ ינילימיס :גנוך:ב:ן'ס:6 16)י c~nlon ממס )חמוס 'ט וכן ר"ל . וגירפה

 "ןמ,ךי;%,ן'י'

 '1"ן-
ץ "' י:עי:ן:ך al~tvw 5ye גש  שינ"ז נ4: 

SD(שלא נמה ה'א על פהחא תפול שלא נעבור וסחלימ 6מת)6 גוס קנו סיס זע , מיצי מסק 
 עr"np 6 )6 11 מנס_ גניקוד olpn מנקו )6 מ6סר כי סטנם כ% . וכו'( בקפיץ אלא מ"6 וכו'בקה"ץ
)מעכס

 ורק". טח"מ 2 ע)ס'סדורן סיס ויסטר, ' י , ד [
~hbt 

 מר4ט מנ6 )6 סטע"מ

w3Dnסס6 נכבט,6 סמ)'ס %י יטמור גיטו 6מ 6ך . ט,כרנו גמו עיקר כג מסיך 5ינט ריטט) ועיזן 

 כסו אל"ף על תפול או תנועה%ו
 ך

tbmn ן ר.61 ר.ל6טון:

 נהגם. הימר נט,גסכר,סן רועדן נוס הה . צט ג) ;חשל נ% וכס , וכ,' רסס )נם 1)6 )רגוען05

 6,) סטע) כט"ח )ריווח י.ר6ויס סך סחנו יקי כמקח , 6)'וססי61:ננע:פק
 כי,קמז ט6ו ~pto וסוף 6תנמ (otpn ולקט למס ממופל סר,סענוח ),ורך ריסניח כמכונס ראיין 6)געחקס

יפ
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 ישוב , שבתנועות הטעם שהוא מפני מנו"ל אל אעשה להעתיק דרדרי אצא.בסו
 תמורתו להשיב( )ג"6 "לישבו השנית .בתכונה כשיצפרך הציריי עםוישתתף
 ל4, ויבא ולגא בה"א כן שאין מה תראה, שלא עד לי, אבע; לה אעשה עמה,דינש PL , בטעם או בהפסק אלא מקום באעשה לה"א יראה שלא וכמעט ,בעמידה*

ולא
 : 196 ש סמומי נשף ספו? השח ע"י , בהפסק ג' וגעמוז , בעמירה4(

 נחסדאוצר יהורהקול
6(1Dn)h 6 !)גן . סגול אל אעשה להעתיק ראוי : 616 נמו ))טוגנו 6מרפ 6סר , מלעיחס נ6ן פס( 
 גפ "6ין קרמו סנו') ווכח למרס ns(ow1 וכגסס ש"ס נקיי עד י!דע 6חפ ולין רוינו )Dtntnib 6 ו6סי)1גנכיר
 ה0עפ ססגו'1 כי . ,סחי ~נם פוייס )ס'!ח מסשנימס , )3 ע) ס0 6יס וקין מנעת סקי!טס )סוננו ידכיכן

 : גמגט6 נמטגס )סיום עיקר ג) גגחס ,6'! 'שבהנועית וקידח ימסוך sb 3נרון יקרץ יסר6) 3מ נטחנו מיכ'
 ,ס14פ (עושה 1,מ,;ושה, י:יי'(גרבסון,,'שרב עיניך וכ"כ . )מען סמווכרים מטטפיו )כ)סטורך

בנ5%ביע~יי
 ח"'ש22 ;ו:'י'נ"'1:':ל'

 ס)6 מס , דנם להימס ם'נו6 'מכן !)גן . עמה תרגש"קל , קמליו סיט סנמ ע) )סורות כס6רכס רגדו)ומסחעעומ
 , "נ( )סמנת )ן 6עסס גמו כסהר, נם סיסס 06,מכן יסוים כני ),מל פינינו גפקמו )6 6)ס ע)%'ך

 שלא ער : דניס ס)מ'ד ג(;יסס , כ"ג( )'ימיט )'6גט מקדום סד3ול ט)מוח ע) כנשריסס מנון)'ס)מיחס
 משא"כ : כ% נגחגס )6 ג6')ו סוס נקפן ותסיס .חרבה רח' קומר נ,ר כלסר סכסי)יס, ככ)) יסו 1)6גהס
באש עי שמרו , וכרנו 6סר סנומ wntb כסטר מיוניסויכ
 ספמ ע) )סורוח 3ס6רכס מעמדים טכוס , ודומיסס 3מ מקד 1?י?יה , :איל. לצלי האליי :אליימקח
 h'b מסמכע6 סיטו) לעכור , 6ליטח סעמיח כ)6 מטס 6מד סשר6 כסי) סו6 כן SD וט SD וכ0כ ,בצמור
 יעלי נסכנת )פניפ כ6ן משמד כס!) סר,מעיק ריו6ס אנכי . לכ , ס%יכוח סעתדמ עליו סייסספע)
 מש כמליס כעינינו וגסי , סעכריח קרי6ס חוכן בנמוח מססחטמ סיום נורסנ! כי סו6 נקנס ע)ר.מ3ר
S)lbחתעכ enb) ומר )ענינם ונטוכ . )מל ושמוק ששהוק מר ויסימו( , כי tb)no סנזכל כסיור טנכ)) סטני 

 , 6)"ף ע) חטו) מטע) 3עי"ן סכי6 ס1יר"י כי שן", כמו , 6)"ף ע) חטו) ספע) כסעוף hto, מכר ס)ג37ריו
 )סניך טס,עהי ושי . כמטפת מסוכם נ7!)ס חטעס ססי6 13ירק גק,ןס סעדן סיחס כן ע) , י61 סרסוג'
 )כ6ר כטנ0כיס ר.ר6טון nDDO מי יעמוד 16 כ' סג63ר רבוי כקמץ, ו6)6 כקמץ ס)6 ר,פסמ6!ח"חי

 סיחטטע וסול , גדוגס טחמ6 6, סנגר )סעחיק סקטס מסר סמרו 16) )מע"ס סרמזע סמסמעוח כסיס"חח6
 ע5 טתה6 חפ!) ס)6 כעטר כן ob ויקמר 3כ)), מקמ"ן י וככמינס , ט3ר מב)) סיו61 )כ) ספחמ6י)%מ
 % כפסועו פחמי מסמעוח ויסים , סטני סמטמ פי ע) 3קמ'ז bih קמרון )טון חטט סוס כמומקמפח obt *3 . שקמין ווסתי זס כענין גסס)ס סחמ6 סב) כקמר , בקמ"ן ססיbnnbo 6 חסים ס)6 נמסס"6

 להעתיק וראף : )כוו גקמ"ן וט יסים 6)6 גמם ~bff עג נדו) מח"ח יש) ס)1Db'l 6 . צדוספת'מ
 ננקי )6 מס מסם )מערס סוכר ס6מת)6 סעס DtSVn מא .וט'

 61יך אפדי גמ)ס נדו) נטח"מ אשה
 טס SSn וט נס שבתנועות. wVDn ותצא הפני w~bw: נכסו כסט") )מנקז סדכרגסנ%)
 בעמירה תמורתו להשיב השנית בתכונה כשיצפרך הציעני עם וישתתף ישוב :נכי6ורפ
 )"עמש כי סתרונו, וט . בטעם או בהפפק אל4 בקום באעשה לריקא יראה שלאוכסעד
 6חס כקר כי סוס סרסר 6ח תשה sb כ"ס, נכר6טימ רפס עמפ תע?" 06 כמו (ffg'i' מסגו")יחסיך
 סו6 מקרס סמנר ו)7עח . נמס ס"6 ט)מדיס"ס ססע)יס sib 3מכ4) ינוכרו ווו)סס , מ( )ירמיסזורר
 5ש סטסק חסכי) ורומסך, 3עמייס לאר"י hwn ריחנו") ממורת )ססיכ ותניח סחכוגס סי ע) )ססקרס
 ק ע5 ן (s"ls וס בסר סיס hs1 סמ)ס )ופעיך סוחט נעטלס 6סל סס פסיס מפסיק כנתי"עם

 כעמידס, תמולחו )יסט כס טכחוכ סנירס6 ו)סעמיד ספמ. מטך יט6 הניל"י 6!ש ור.מילוכמדיחוסו
 כ! וקמר . וכלגו 6טל תילעס מן ר.סנו"5 תמולח %יר"י snf5 רגניח O)DD3 סגולך (bwn סכונםחסיס
 סטע5 כבת"ד כס )603 נוכ) )6 כי , משס באץ?" )ס"6 יר6ס )6 כלעס מנוכל ססעס 16 ססססקכוונת
 P(tot טחורס ניוחס 3מגועס סמע) ע'"ן כנקוי ענינם גתמוק )6 בס כקמור, מסייס גסכ)עחסמונפח
 גיוו ר.ספיק , גריי0ן מחמ)ח גניר"י סקו סמ%מ כממט ODD~ 076 % וקמען . וסכלן מכלן קלמסיגמ61ס
 ככיריי. יטוכס y'p )מטוכ pb , מ6ד מנט סס! כמנוח abtin b~oO )ס,ות כי 3סר6וחו ים שוטוכס
 Osib מדגם )מכל סבון 3ע) כשר טנק) ר") . וכו' עמה הדנש ויקל כשלו מגי6וחס )ע)סח spוסורס
 , וי אבנה נך "עקהיתמר

 ענש רומנס סזנס מסיסה מכם b~o חוס hSn עז שנוסס הנוטס טס)וךי
 ויבא והבא באצא כן ואין טה )ספסזס: ימת סנ6 עז elb סשטתס ומשע 06 ש ש מקצפקן

כי
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 קלותם תראה והלא . האל-ף הראות בעבור ציר"י לפניו ויבא דנש אחריו יבא%א
 אבל בציר"י, רעעישב ואיך , ויעש ויקן בויבן והלשון הכתב טן שהפילוה עדבח"ג
 שתעתיקנת עד הראשונה בתכונה זה , הסנופך והיא שבתנועות המעטה נותנתחיא

 , וחבריהם יסרנה וסטעשה מסרטה נתמה ובן . בהפסק הציר"י אל השניתהתכונה
 שהאמת סבורים ונהיה , בסנו"ל מטוך ובלתי , בציר"י בסמוך אותם שנראהפפני
 , כאין נחשבה חיא כי , ההיא והיא הנחה הפעל לע"ד על נחשוב וכאשר . זהבהפך

וכאילו
 נהססשצר

 אחריו יבא ולא נמיר (QnQ ים ט60)'4 . והבאבאצל
 נמו , דגי סיח ס5,'1 ורזוי 0יג51 יעגן )6 וזנן .דגש
 )נפסיח . לי ויבא : רסיס ס0גי'ח , ס'( )חס).ס גיחן5ג6
 : סמ"ף )פזי חיו" ג6 1)גן . ודריי לפניו ויבא :ג'ו(

 )0עס :יסנט ס5מף ג' )0ר5,ח . האל'ף הראותבעבור
 כלס וככר . בה"א קלוחם חבאה והלא : גמור גשרש
 סיקוס otnair טד גן גו ג0'5 יגיהו 0)6 0ו6יס "ש

 : ויע00 , וימס , ויגש סחת , וים , ויקן , ויגן גמו ,לנמרי
 6גנ0 טימרו כר16י מן 6ין פגן . בציתי חהישבואיך
 כקדוש 5ג) , גס'5 סקלו כי , טס'פ המח ג1'ר'יו6עס0
 טכי6 קרסון משט )טי וו0 . 0סגו') וסם טגח;וטוחגמעע
 : )1יר'י 0סנו') ה0ח01 ספיה גסגו1ס 6ג) 0י5טו,ס,ססגווס
 נגסלר סגקווקס ום'. ומפעשה ממראה נתמהשן

 )ילעיס יצוע סיגיו למרקה כמו , כסיריי ונלסון ,צגו?
 )גלקסית לכרס מקנה , כ'1( )ממוס הסב מעשה ,*ן6(
 חכ61 ב6ס סורר כי , וט סין שרווי קכוריס וגסיםי'ג(,
 נחשוב וכאשר : ודותיסס 4ךקת ?דמה ומן ך9יד9ר מן כמו , כמטיכוס קעגס )חגועס חססג0 כחרד גדולםפנונם
 למשר ט510 פלי  טספירונו (ae נטפכ) כיסי אנס .אפ'

סשצל

.י"  סממך תם וסוף . מודגסח 6'גנס hton פירפר .לי
 והלא וט' רגש אחריו יבא %א )קמרוביקורו
 ע3 )סורות נפויס ידו עוד . וט' קלותםתראה
 סול6ש )נורך ,ס וב) , כ6עסס bttOO מ1י6וחמו)סח
 סניפך ו)6 כס וכיול ססי6 גמל D~D'סריסנו?
 טמחפ מס ו,סו . olpn כש , עתו לע טגתג6ולע"פ
 בתבנת זה וט' בציר"י תתישב ואיך63מלו

 )%ת סוס וסו6 , וכו' שתעתיקנה ערריאשונה
o)tnSט)6 וכמזפ bb1' 66)6 מקים באפקה יל 
 כפעם, 16 כ6ן hSb Dtnnon כסעס, 16כסטסק
 טמראה נווטה וכן : טמס rlno(SD n ננמך)סלחו

 516 ת6ד משרסס סו6 סוס סכ)) וט'.וממעשה
 1פפ כאסר סל6כ"ע דבר עזיו וסיסר.מיק7קיס

 bffn סמים סוף סיס ו6ס ה") , קמן ~Iupp, 3י6ול16)
 bm 6ס , עתיר 16 עכר 6יגפ חס, ורימוס נערסח

 'מקנה , קמן כקמ"ן סי מעמן, כתי ספעסמפוך
 כש , קען כחת"מ ר,פ ומכרח 610 ו6ס ,סכר.מס
 סל ט אנכס) הכששח א vne וא . וכף ר3,סקנה
 ע) מקן 3טרטח טכחכ זו) סרמלץ גיסר6)ונדו)

 סירפד! מלדכי כי , כ"ל( )ט"6 ומלגס ל O'Db 61)כי כמו , ח6ל מסגם כ' וסכון , וו") סמס:ספרכגח
 כזפ osb כטיוח לריס ר,מדקדקש רבידו וככר . פגי כסף כמו , ח6ר מלגס כסף וכן , 6חטורוט )מוךשגס
 3נוירפ ידו גדמם ומגס . ע"כ , %)ים ו6חרי1 , )מכנסו יוועס ו6הרח , סמנך SD'1 רכב 6סר ומוםטג6מל כגי , )1 ירועס מרככת )מזך ים כי ומעגין , ססתיכוח כמטופ כזירתי ססמוח ונ) סחורה ומלגס ,כסנו")
o'b9טרש"! , ככסס סגמ61 מסגו") ת1ד ח6ל מיוחס 6,ס כ) ע) מלליס 6ין 6מגס כי , כדנריו סמוכ6ח 
 טכחכ וכמו , )כדו כסף מטס ע) סי6 כרטיס S~b טוכרפ. כמו , סמיכות 3,ו)ח מטקסס וט מס נסר.טמוח
 וסר6יס , משוה וכסף כמו , ח6ר טסו6 וכנכון , כסף '9??ה וסרס , וו") סוס פרס סטרטיס כע)ע4ו
 9 ו6ס סמוך זיגגו סגו") ססו6 )סי Snb , ניר"י נשד וסיס סמוך עגינו סיס טס סיס ואיזו , גסנו"ןטסו6
bwרפ"י סכחכ תס יפ)6 3עיגי גס . ע"כ , וכו' מטס וכסף כמו , ת6ל (כי ע on)bo פ כטמחח מענם( 
 6ני )כך קפן כפחעמ כחוב .מעגם , וו") סס כח3 סע"ן כסגו") פסטרו כמוכס מטס )סיוח כי , ס'("ספח
 6 יוסיף מס 16 4 יחן מס כי . ע"כ , )"ס שיג ס6גטיס שמח כסי מטס pb כי כמו רכל טסמפלטו
 וטי6'ש מטס וט, כמלק) wbSn כבעלס גס חסרי , 6ע) 16 מ6ר 16 דכר ט6 כיוחו )ענין כסנו") מעגסוטון
bSt')tר,סמוך כסי כנירת 16 כסנו") ינקד דכר טס כי ר,דע1ו ככר וכממוח , סר6ג"ע טס סכחג וכמו כו 

 4!ס דכר, טס וסגירות . ע"( ומסקי נעה מעוה ומס' , YD(n מנקו )6 6ער מנהגו %מה 11 וגמשן ,וסתוכלת
 לדכל )היכיס מ'מ' מנק) ע) טע) 16 , מכנס יסף תסק) ע) ח6ר טס מעזה ס6)סיס סיוח ימעדזס

 , זה בהפך שהאמת סבורים rPnll וט' נתטה וכן ממכר שמר ומס 761ע. יחן חי ,רבש"ע
 , ר,ל6סוגס סתטגס תטמע סיס וכס ריתוך מליס app51 ממוכרת תקום יטוח הנדורך אתכעס גישתמירה עירי

 ומקנה טעשה בטראה ססעס נחמציועחס
 וטץ נחשב וכאשר : כסגו") סמוך וכאחי כ,יר"י גממי

 ססמיכוש כמקוט 'hSn נקוי )ידי (ob'ito רצע) )מ"ר (b"o )נו סח )6 סוסון מנע) )טי וט סיס כיבנוגס
 16 סיחת % ולפיכך , וכ) מכ) סול6חס )כע) נעורס nrnib ידו סח% יעכיר ולגריס 37ל 6ין רקגו

 "S"Uh~ 4יח ר6ויס on~o )6 כן ועי , )מעכס טגחכ6ל וכמו ombni סס"6גמסגח
 סכחגושע סתעעס

 חכנ נח~חס )כס) רשימון יכ6 6ן , רסס כגס סרף6 כסרוח סטתך סט6 ססת'טח גתשס 6מ:ס .כפשר
(1
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 וא' . ומעשם במראם הקה"ץ( )ג"6מהפת"ח
 , בדבור אלא בנקוד השנית התכונהאותה
 יאיר *1 כסו , הטעם שיסשכהומשפשר

 חידהוקל
 מס ע) ימוט ovb ס) מכש ינווהו דני הל ,ח)

 מ"6 שיביא עד 6פר or ופ) . פרתוטחנד)
 בסראם רפה בנח להראחעה צחיךשיבא(
 וטראהו ה"6 ומעשיהן ומראיהןום;שם
 בעת לעבור ציריי הסא"ל הושבומעשבו(
 בסראם הקט"ץ( )ל4 הפת"ח במשםהמטוך
 הרוקח נורך tmrn ע) תכו6רח וכגוס .ומעשם
 %ר סעעס תן סמיכות כמקוס רכה כנםסה"ת
 ים"?ם ברישם סינוייס 6) כמסמכה טה61 כמוצרוו,
 היוחס סעס , מסרונס 6ח hSnt הקמ"ן תקותכי

 )כסתמם רמח נמס כגר ככ"כ ~othiקהי
 61ו)י וו"), משלה גמסקן ריככנו! כינרככמוהס
 מנס גי , :מנthe 6( 6 9??" 9ךש" ק"ש גן)6מר
 Sb מ" (S~D ומנקנו הטע,, ומ"ר ק נס b"onשרה
 ו6ף . ע"כ , גה"6 וט כתיק) הן . ?דח ו6)כיחס
 6)סיס ;סם 1)6 טמ161ו כמו , ק??ם קרמם קמר6נ1
 . חע) הה טס טוס 6ע"ט , b"no מכערי הו6כנם
 סוקר גסחוהי סכי:ונייס נכרו" ~StS)n כחגהכר
 גסט") 9,ק7?ם 16 , הזק "הנט נמו "וקדט נקמרכי
 מחס כמו "ישם 'IDDn מ61:ו הנס מנס,כה"ק סיחיי עט כן נמש )ebt 6 נטח"ה, 16 מטע)פיק

 כמגוייס נהסס הרמח כי )טויס וסרי ע"כ. ,וכי
 הזדמן קישה' ,6, כיטה' 6) גססמכס וכו .. o)b~גתו
 ס1'ר"ה יקודח ע"י סיע! )מ"ר ס"6 סר6וה נורךג"כ
 סקנה מעשה מראה )כ) ג"כ יעטה ככסצנה

 . ב0גו"ל ומטוך בציר"י נפרד כשהוא ,בן
 הראשונת תכונתו על תצא , שבעיבן

במטיל

אוצרנחכ2-  הניטהר וכאי, : 64ן ומגגה הגמעם סו גו ג) לסשס)
 תכסס, מחס, t)he ג'מוס וס0'6 וגו'. אינסהאלה

 6) 2י 22ס2 :22 2,ב2ג'1:%גב2
st~)so~c 6צתך שיבוא עד : סגספפוס ממיס סי 

 onot . ג1') , וסעשןצ במראהו רפה בנחלהראותה
 שירש ש ספורן ג6 סגנר קטי , גזיי" גספיטמסמ,וקדיס
 גגחג ומורגסס ורוסס טסכ'6 , ותעכסו מלטגמרות
 הסמוך בעת לעמור גמי-י הסגו-ל חושב :וגמגט6
 מסחוס יגן . ג1'! , וגמעשה במראה קשן השת-חבמקום
 ועמך גס גס ג' , מגווי גת )ספיגוס וגס , פפסיס0פי6יס0 פוססי מרצו 611מר , סג,ויס עס ומערס גמרךג,יר,י מנשי ג6 טכגל , גסמיכוס )מר'י זן פס'מ פכיךססנו')
 ש מסוין סמיומ0 נכווי כפי , ס)6חרע פס 6) כמיוחסססס
 , ווטים Shl סמר5ס מיומם , מגסן פריס ולפר 06 גי ,סנוב
 נוכש 16 כן גס תיומם , תריסו 61מר 061 , סגסן %סאפ
 . הראשונה ייצוגה על בא ואשר : וק') , סו~רס 16ממגי
 גהגונש חטסוס h~o 6(1 טכס הסק) ט)מ'1 פיס שיהם

 אלא : סר":~:ס סהכווס פ) טומרת 06 כי , נוקידר.כ:.ה
 קפי כ!5חריס גמ!ס 1דגקת 06 מיתוס ודק . ;,'! ,בדבוק
 נפרד כשהוא : ננס שרסס גן מקס סי6 . בן :מפוין
 , 1% ויימס גפמן מופסקת oh . בסגו-ל וסמוךבציר-י
 לזד )פסמיס Qvtn' . oh1 שימשכהו ואפשר : ק,וג0טיג~מ
 : r(1wh 3י)ס ממדגש פסים טפס שמר שם%פר * ג'( )6סהד י6'י 1% גמד , גמ9 דנוק בונו נס 06ינו')

ושפשר

 )סוכ ססתוגיס,ומכריהם
 כהס.

 (nmb ומעטם eb1Ds סרףק כמקוס ר.0תוך כעת )עמוד כדי ניר"י מסגו")
 יואכל מספ )6 ג' 6טסרוחו ע) סספש וט סע'רוח'ך 6סר 6מ )קב) שטך 6ה ים ohl . נכת נמעטוהב)
 חמס 16 , ממס )קת, פח"מ כין )רדידי) הסטור עיקר מס מיה כסב סח"מ גליון סקת"ן גס)כקו)
o)lr~(6 ותהה , נכת ornn . ומעלס הקפיד כ 1)6 כסמיפח ההז6 סור6ח מכס) ס)6 גגכן טסקטיד ותה 
 1nbb . ינךדתח ס16ת נמומ סולקה ו)נפ) )מfi~nnD (3 כ"י ה61 סנט כדנם ר,כ6'ס יי אדוה לךבאצה
 )מתוך ושיכיס wbn גמו ספכיק bp ו6היממהיס , כ"פ)יס 1)6 כטמוח 11 הברדס נורך אקסון גפ)סר6ס
 נפרר כוצרוא בן וא' היאייוגה שעכובה על בא ואוצר : סקדס כמו 6)1 ווזה כדגרים כמיזמוע!

 כסמוך והסטתן גתוכרח תמרק נ"ר כטסים יסים 6סר פיס כוס סטנה יכוו. במגו"ל וממוךבציר"י
 פ6ץ יוסף טורח ?1. ע) וקדמי סרתכ[ ?כל של סמנ ק ע) , בן תקח יס ודמיון , )מעכס ר,כה~ככמטטכו
 ק סו6 פייסף 1"6תר , כמטתש כן ששווטו רק , לפח פ6רוס ס) גמע 6תר כזיפו )שרת סמוך כן)סרס
hlonמור כמו הו6 6ג) , שרח 6) 3ן ננמך 1)6 קמרו עד , וט' ממעין ע) טחו) 6י!ן טורח כתו 
 ס%וס )ו טהר נסע טירוטו סיס tS'b כי , מניל"י וקת ונריקי , ו6כ נמתין , ס%מס o)th נטחני , כמכוון6רו

 מ , נתנע גו סהק)ל כדבר וסנה . ע"כ , וט' ע)יח גגי מפרף כתו , מכונ ורך כן וקמר . כסנו")מכססו
 נ*תס העימס תיעש תקנת והים . המטנה כמרככת )מ,נ)ס קטרגנו סיה ותוכרת סמון 6נ) מט")גניר"י
 כוס מתב6ריס tsso וסדכרי0 . דברנו לסר שרת ככן וכתוכרח כמתוך כילק ט) עזתו טרק וכ16מוג?דס
 ~hw: vtnfn וסוס נקודוה גם)ס ה61 סמוך יפסול ובן , ~ו"3 פ2  ספפופ יפר  אתוס גסעל לב"ע קגתכעתה
יפ%?

 נ~
 ראי . ע"כ , נףן נקמ"ן 60 , שש' ח ות,? כלו גמנף סיס obt נסעם וי.מוגלח , נמרף

~eo]
 gb 18 לנ בזב[ הסיורה
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ירוי שנימאמיספר*19
 חאשן הדקת החכמח ולמחבר . בציריי שחוא מלרע הפעם שיחפזנו ואאשר . סנו"לר

 , הפרושים על להעיר בהם וכוון . קצתם על שעמדנו ואפשר , ממנו נעלמים:ודות
 הנפעל ובין והעתיר העובר בין שמבדיל ובמה , למעלה היא בהעולה אמרנובאשר
 וינקת , בפת"ח נאסף וכאשר , כקמ"ץ עטי אל אשף זינקדו העובר, י והנפעלכעומד
 בטקום היה זה , דבור הפסק במקום אינם ואם בקם"ץ וישחמם( )ס"6יישחט
 פסוק והסוף האתנה טנהנ הורקא אחר הבא הסנו"ל שטנהינים והרבה , עניןתפסק'

 והזקףן
 נחמךאתר

 ot~igil . נצירה שהוא טלרע הטעם שיחפזנושפשר
 , ס)5הריו רומנס 6) רעוע ט610 וממקף 0טעס 15ה1:'3ס,)ו
 , )'( ;גל6(יח וסטלג גן-שני גמז . נייקי נפי ~rhנב)
 החבטה ולטחבר : סג)) ת! !ס גג) יוגף גן פרן)גן

 , סרדין רומסן פרט לסי 6"י מדקדוק מזיר 5,1.0וסמק1תוה ימנ6י 5ס )תמוט 6ין י') . נעלסים סורות הזאת"רקה
 01עטמיס ממוקפדות סוס סממני נהגו1ן ר.מקלDCS 6 מפגי'

 ג!רות סמרומו'ס וטרמיט )ק1ד,ח סגד1)0( תסח h(fcר')
 קפח ס0ג111 לפסי . קצתם ע4 שעטרנו ואפשר :::;1דות
 סומק ק) )נ לש . הפיוזיפש על להעיר וכוון :1הס

 נלמ! , גקמ'ן וק1יס לעייה טס'6 !ס גסימן )מטקס.הנ1ו כגי . למעלה היא בהעולה אמרנו כאשר:פ'יו::
 ס'6 ו)8 סידיעס 0'6 ו0י5 , וס11ט וסכר ס1פ( סם6רח9)

 ים . והעתיר הענר בין שמבריל ובמה : ט'ס ,9ס5)ס
 גין )כגוי) 1יע ג' וסעהיר סעגר ג,ד'טמ )פ.ד1טיססוסיה
 )מטקס גרגר , לספיד מסגר סמספכת 61'1 וגין ממגור61'1
 לגל . העיבר והנפעל העומד הנפעל יבין : !סגסימן
 ו0וSPr) , 8 נקרץ סחי 01כנין ג1י1,ם סגע0 'ם ג'וניע
 , onh 6ת "וי יקונן ד'מ תקמו ג6ו)! , ספס1)0:ת"ג)
 9?י' סוקרך סק) כזין ItChl~ 5101 מגאן יקי מקתח0,0
 מופע) ס6' . ופס) מס' :ו' ctc קמרו ונגר . ננפט)יס)הס
 ג!מן עחס "'דוס י,סחמ, ונהה מס) זיך סה5מר גס,משמד
 01ו8 . ממוס ספ1חמ יד י וסחבקי )6 וטד'ין ופחהשגוו
 סיות עם מענר נימן נפתח סיס כגר פירום מפחח, נפחהד'מ תקמי ג6טל htD1 . סעגר סנוט) וחג' . נ"ע) ג.טנישנקלל
 סס3דל וסנט . ספנר נפעל וגס מגיר סי6 סדרור טתס-נומןכי
 טיל סירטן, י:) מעימי, סיג") גושי, סו6 ג'ינס.חלס
 זינקדו : פח'מ סי6 סגר נפט) יכ:0ומ ן נקמש וקורסיסע)
 סר') , צ'ט( )גר6סית גיסקג ~שלמור . עטי אלנאסף
 h'ot כסמררן אפיין עומד וסט) וסוך מתגנס, 5ויכעגניו
 ?תקף וכאשר : !תקף קמין יק1דס 6ס4 מסרס מסט)גיתן
 גנוסר עתין 6) !ו5ססח )מנס 6מי סם(" ג"( )כמדגי~רן
 רשמתך פגן 61סף סנגר 1SD נסס) ססו6 להיך, לסרןו6ס9

 מחס ,יזף לטקסט ויוי . ;1') , וישחט וינקדו :גוצ'י
 מטי,  !י!וק לאסף וכ! . יגיע נשי ויסחט סתות סוס5ת

  mrnt'1  נסוין קת'ן ג' וע וכמסורס . מיס ייימכשרפ
 : ע'ג , ס):)ח סליתך 5ת,הח6, תוין יגיס, קדמ5ס ,יטטמ6
 גמק1ס e)thn 6ע'ן . דגור הפסק כמקום אינםואם
 ;מ1 . גית'ה סו8 שפסק n)tob וגזע 1;% , סוגהשפסק
 010 סקסית סוקוד סטרילי וגן , רגיע ס,שד ~ishlויטתט
 , טגמטסיקיס ספו1ח 1סו6 וס'פ nmh דין )1 6יןיסתלח

זגת'"
 במקום ה.ה זה : ד' פרק OUD סוג נספר סגח1ר

 ס) ממתסס מפסק ןמור0 מן,י קמון 610 טג'! . עניןאפסק
 6ח1מ טטס נחק )6 מד1ט 6'ג ~Sthr סי: וגלמת .טמשס

 יתדהיל
 מוכלת סיוחו עת כ) כי נקמרו הפניו 6) שנחו6סף
 )ט!)ס ממקף tfft סמוך סנל6ס לע"פ ר.מסמעוה)סי
 קען. כפהקי 610 וט ונוולה קמן, לקמ"ן510

 3ן 0סעס פימפכר" ט6פסר מכר ס) מקמרווגהנ5ר
 . כסנו") רן5פוגס חטנס ע) וט6 ממעי 3ןיקיר
 טס טפן 6ע"" ענין סמיכות סס fir nttoSומגח
 3וס 610 פוס 0ר5כ"ע כדגר סקרי , מקףממיטת
 הפעם שיחפזנו ואפשר : גמקף 16 כתקריך0ייהו
 מוכרח )הינהי ו0 וסרח . בציריי שהואמלרע
 גי , ימאנו מקף "ס טי0יס b"tb סמטמעוח)פי
 תקף סס סיט לע"פ כסעס המוכרח D")htnכשר
 ר6טווס o)Dn וקרך . ג6מ1ר iDP כקמ"ן נק1דחויכיס
 1(blna 3)'ר"י )פרד כסהnbt~p 11 51 ממטס3כ6ן
 המתריך סעס טרח הכונה וקר6 טסנו").פמ1ך
 רקבון לנכי זב) וכרה' 6סר סילך ת) 1וס ,והמקף
 )pnD 6~ 16 יהיס ומרד גן כי וקמר )י0. קריסני

 ר") , גרגור hlh מנקוז סטניח סהג1וס 6וה1מנחה
 כמז נהסוה 16 מ15הרח 3קרימס 0טעסכננינח.
 0ו6 ,0 1131)ח כניל"י 610 )עורס 3עעסמוכרח נהיותי כי , נקודו מקי נטמרו )עלס 5ך ,טוכרגו
 :כסנו")

-we~t 

 מוזק עס . קצהם על שעמדנו
 : רקוחנו )הלטח ור06 )6 כוס 5טס , ממנוהעומס
 ס)סיוחס . למעלה היא בהעילה אמרנוכאשר
 נקבס כ) יסס'יתם , סידיעh'o bt(o 0 נקם,נקודח
 , ממס טוחכ6ר וגסו , )ס6)ס סי6 פהומס)ניוחה
 כמים והעתיר. העובר בין שמברילובפה

 "מומס 0ו5"ו נעחיד כ' )מע)6 סגרואברבהי
 . וכו' העומד הנפעל ובין : קמות סי6וכע1גר
 : 3קמ, הו6 מעומד וסכימה , גפה"מ סטכרכי

 כ5ו 5טר ויסרס ל וריס . וט' ויושחטוינקדו
 ן כיד ג36ן 0מכג1) ווכרס ה" ((hlpttכקמ"ן

 י'שלפ
 ויקמ יישום , מסה חורק י'ש% , הזם 6ח מס0ויקם
 נס כי המסוג טס טכתכ היה DV1 . מדמומסה

 כמוס סוכר ממכר 5ין , כנסק מטסט )ה ים0ט)ס!ח
 ע) גמלו סס כי , שין ,ספסק )ועהו וט 0י0רק
 עס מלמקף ענין והונך מספר וקינך ומטס 6הדונר
 8יגוס 6))1 סט)ס)ת כי , הוגר ספסל סס סבןסיגה

 רא וכו'. המגויל שמנהיגים וריבהמטסקח:
 מרמסס )ג6 ההפסק. מד"ס (1Sb הנהיגו סרוגסע)
 ונקודש מ:שדס עוינם קטנות ר.ר6טוו0 סחכתסכמרר

כמו
 ו,,, גסעיסי יי מסעם _כוי מי: י , '*סני ,איי כמו cncll Itah1D ;;ל,יק(י,,

 ניעך ק; שו טי,י ,יי , כן גש g'3QD "ו קר"יגוי

 ! :ד-די גיס .וס גכימן במטים :;תגס' וגתו , סיקול מסע משת וט)מיס סודות סוקס סמכמס )תהדר סים ,וגר
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 195 צחהכוזרי שניטאמרמפר

 טאריד הייתי הזה בשער טרחיב הייתי ואילד הראשונה התבזנה בזולתאוקף
 אבל טופקרת ושאינה הרקה הזאת מהחכמה טעט אם כי לך הראיתי ולא .ראפר

 : ובמסורות בעלותהיא
 עמי שתעתק פניך סחלח ואני . אצלי הלשון לחבוב בזה לי די הכוזרי אמרפא

 טענתכם על אותך אשאל כן ואחר , אצלכם אלהים העוכר תואראל
 ואחר , שרשים ובאסונות( )ג"6 "ובאסונה בדעות ממך אבקש ואח"כ ן הקראים%

 : הראשונות החכטות טן בידכם שנשאר מה על אשאלךכן
 יהורהקול

 דראשץטה. התכונה בזולת arn . h~rtעמו
 עמפ וכר קרס וככר מכ51ל OtO ה37ר הוקף,נמין
 6מל הכ6 הסג,") נסוין "מוס .ומעגה

 סורקי
, 

 סר6סס סטכן 15) כמכף) כסמר משהי וטהכד
 סט)יטי המק) המפריס 1כט)טה , וו") ?וי)מ0ק)
hp~l6100 1 'ט המסריס 7603 סגלה נמשם( 
 ושאיננה : ע"כ , וכו' פסוק וסוס 05;0מטסט

 כ3י וכה)כ50 0כ)' ומדול גנו) מ5)' ר") .מופקרת
 : )כזנוח וכסג1ח יטרים 3טעמיס . בעלות :סעמ5

 ומן כ"ש  סיפו ג")'טי  קיחנ5ר כמו .ובטמירות
 טגס ה' נרוך "הה עח0 . מרי ימן עד oh?nlוו

 כילול ע) הוה ער טכ)' יד מ)"0 5טר וקתסמעס
 : )קם ויוסיף הכס יקמט , ה,1הוקי1ק

 וט' העונד תאר אל עמי שתעתקפא
 זו טכס . 1ג1' אשאלאח"כ

 אבקש ואח"כ : (or חומסך סס)יסי כפשליתעוו
 יו ופס וט . שרשים ובאמונה בדעותסמך
 עליך )ה0רימ ט3" בעטר 6' נ"מל1 הממיסייתקמר

 ה6ת1ו1ה נקרסי ומכ1"ריס קרוגיס דכליסטחסמיעגי
 כירכם שנשאר טה על אשאלך ואח"כ :וכו'
 כבמרו כרקיעי א הי0 . הראשונות החכמותטן
ID~Oמגיורי מעת )י סהר6ה עחס רווה 5ני , כזד 

 ו"1 , 16);ס מהיו נמרח 6טר ססגעיו0.סמלות
 נבתרו כקטתו היהה זה  ובהר . יגורס גספר %פהפ
 המליף מה מטני (oen ויה . !מכעיסהג15היס המכמירי ממימנה מעט 0חר6;י ר,ווי ;"מ סימן0ס

 "סר כקטפו סדר ע) גט6,מו סירו נמסך 1)6חטיפה
 סיוה כעס )גי 6) 05יכ אח 15)ס . כאן )ו%ינ
 ישורון  33רוך  ריסס לסיוטי ספכפוס פן כיריוופגט%ר מי טלור כרכי להריי ליפ%יר %ללי  סיכיוןמסדר
 גלגל סיפרר פקרסי 9רס  פקוס פכל , הכיגלפרון
  כבמרו ספפ, פנוי  סקרפיגיס  פלפס יכרגרגריו
 (neDln ה016 )מס מיחס 36) ;"ג סימןכרכיעי
 סיו 6שר ססס כגמ01 ממון וכרכה מלהון0וע)0

~S!b
 והקדיט ח0,6 החלוה המקך rh , וגו' מעסיס

 בטהיטי כסוף וגרו 6כן . )500שק יכון י5 כיר.מ6ומר
 ממוסיף 5מר מהכמהס מעפ )י סחר6ה רנווינקמרו

 6טר מכריו מכמות ע) עותו , וגו' כטרח נינקר,4

 נחמראוצר
 מנהג הורקא שוו הבא הסגיל שטנהשםפיא
 סמטויס טסטטמיס %0'פ קומר וו,ס . פסוק וסוףמאהנח
 ום ג) טס , רסוק סו4 6סומ י') ן 05'1 יק e,thסנקודוס
 ישא % יי וסו19 פוי14 8פר סבי פסוו'ל  פוס1מ,6
nmheqtot גס15 סיר14 ספפ סוס דפ . סויר למנום סטוק 
 ייקר htx. כסנו'לם6פריו פייוו  פפיסיייי,ספלכימ
,pfwno%ל ,hp9 05 פרעה יילד כפו evn , ממסיק )ורקק קו15 );ן קהויו מנו) גלי יק5 '% )6טיפ% ש 
 6מו 1)גן , ד' פוק טסם ט1נ גיפר וב"כ , סטגרסגדלך

 סרגם, יט רוש el1h1 . , סורקן 6הר סג6 סטנו")כחגי
 :?1?  ול8 )'ג(, הנגויס נו?למ נמו , סרכוזי סמ0וסגמקי5
 סי6  ריפיסן ,סרגם , 1'( לנחתיי ואח כמיוי ,  ג'(לסג1.9
 פרפר יסגיל  8פוס איפל.  דפיין ספפ-פ גפ19ספזפ'ן
  מטדי חסדים )טסס סספריס גט)טמ רק ומ61 )6סווק6
 מקל גמטק) סר5טס ג5גן גמ;)1! סרד'ק וגת'ס ,6.וג(
('11, nr)e)t סססריס (סטרילי סמק hr~) 60סו t~pns 

 גמו , ססוק וסוף 5חנמ מספע )ו 'ס סספריס גערסנ1)0

 6טגגס קהדו גבוס ו'(, )חמס ש' 5מ)) כי ה'מ"י
 יסוקס ג4 סג ס61 סמוקך מיהו ל4) . טל') .וא'א,
 מסנף) מקוס סו6 ס,רק6 פן D('Wt ט0י6 י? ססי5סס)יטי0

 מטסיק טפשי) גת11מ1 ססוק ר.ס41 ג5ן יג6 , מסריסג50י
 שוי 476 נקוז ,)ין , פרק מסוף;מ1

 מ4"
 מפסק וכע

 , ססגו') נמשם סו6 ויישן סימנס סטעס וגן . גפח'ממזי
 (ae טה . מאש גמשם ו5יסן טיגן סמם קמ'ן ג5וקין
 nWD יטמ וט זג) . סלוק וסוף nadk מנרוח (Yt,oטגס

 ואאיץ : ממפ נלעיס ולידיה ט1ומו0 כ11,ח ט.פסטסמיס
 44411 סרקדוק גסויוי י') . הזה נשער מרח.בהייתי
 מ15ין סיס ר') . הספור מאריך : יפעמיס גהוהח;11וות
 גהופס 6ינס . %') , מופקרת ושאינה : 0דגויסגספ1ר
 ההש אבל : מקורס למון סל רניס מהסכו כמו ,סר51ס
 % . ובמסורוה : ויד1טים ניוויס גטסמיס ו') .כעלות
 :  ופויסת עע1ה מ;) לנחוי סטומי1ס מסורות )11י; יי , ס,מן p~h סממה ג,סון וסגמס גלנו, 6יוס טג6חמטוג
 פ% ס' סוגד ו') . אצלכם אלהים עיבר  תואר,2א

 בדעות : לגד כסכל פיר ל4  וי8פוופ,מזח
 ! סימוקם נטרט' )מס כמהגרס '"ו5) גר' מימד .ובאמונות

 סחגמיס גם6ר גס ספק גר' גי . הואשונות החכמותמן
 טז ;מ' ן נטן ע) גמגמם מקוהות '7'עו0 'טר6) )גס'ט

 , ע)'סס וכמוו מטפיס חגפ' סו)16 )וט ומומסמעגול

 : ח' בשם השני המאטרנשלם
"4"ן4י,ל"--
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אנ

הערה

 3פ4ש וסלמס סמץד y)DB טממנר ס יגר %ו י, פק השניבמאמר
 סמדקד:זפ למרחי 3וס מכרסו וכסרס סמדקדקיס וקדמני המסורס 3ע)י דעה כסי ,סקנס
 משכד , וסה"נ מקילם 1 3מדכ יזיעמס רומג כעס טניסס נס סמנ6ריס נשו , פסו)(זכרי
- ו") לממכר יכרי וסל )מ611 גח)מוי( (oabtpלו3  בדוך גש 3א ומשמוח וגמת 

 לסלן כשרפסי ש"כ סמא.  olpns ס1סגר דהרי כועס חכ)יח עד כ6ו )6 כי ,ס6מח
 . ~ibntp תוצלי  כף ל3י יקלקל , סירסר נכלושריסס

 לחף ססס גלו  ר.מפלסיס דגרי סנממי 6סר , מס )ספר ר6יחי 6מד פשס ע)אך
 כשקוטרך הציר"י עם וישתהף ישוב , שבתמעות המעט ועעאסנגל אי אעושה להעתיק היאו : מממגר וו'ע , וע"כ ע"6 5י 13ף חס , 6מח( 5% ססיי

 שלא וכמעט , % בעמסיה תמהיתו להשיב( )ו"6 לישבו השניתבתכונה
 ופ'. עטה הרגש ויקל בטעם, או בהפסק אלא פקום באעשה לקאהיאה
 , ויעש ויקן גויבן והלשון הכתב מן שהמילוה ער בה"א קלותם תראהוהלא
 המגודל* וווא שבתנועות, הטעה הנותנת היא אבל , בציריי העזישבואיך
 . מ( בהפסק הצירשי אל השנית התבעה שתעתיקנה ער הראשונה בתכתהזה
 בסכוך אותם שמיאה ס"מ , וחבריהם וסקנה ומעשה ממראה נחפהוכן

- וס' זה בהיפך ומהאמת סבורים ונהיה ן בסטרן סמוך וכלתיבציריי  סמשרס יורי ע) סממגר כווגח כי יסעיר אג' ע"ג . כ"ס , דרך מני גוס כסוסמכ6ריס 
 0ס1ך טס "חמ!נסס , bnnebo, ע5 !כמסוס , ניר"י מחאי ג) , סנוף )6 , י"מ(מיון6
 מ1ה פ:שי5 כמטס סמר* יכ6 סססק ס3מנץס עיט, מש מנח (bD, סמ!טילרסון
 . תו ע5 סממנה דקרי יf'~Dt !63 . פיע)( גסן )"ס ע"י שעסיס כער ארה"קיגש
 ובנשזף בצירה שבסנפך etna~, שהוא וטף  וסעופה שסמאה טמחמיסהס

 . סטנת גפוכ סד3רש ופרפר ,2נ1ו"ל
 )יאמר %ימי 04ס!

 נאלדמ4שיצחק

 *1411שקש44א,44_..יייי12
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