
 הכדושהלדות

 הסופרים נפלגו , הכוזרים מקור רברעל
 מכתב דברי לפי אהמ ;בדקותיהם

 אבן חסדאי להנשיא , הכוזרים מלךיוסף
 . תוגרמה בגי לתולדות יתיחשו ,שפורט
 תוגרטה מבני יפת סבני אנחנו כי , "רע :וז'ל
 אבותינו של יחוסים בספר ומצאנו ,בנו
 , שמותם חשלה . בנים עשרה לההרסהשהיו

 , ביזל , אויגין , אויר , תירוש , אגיורהראשון
 . לכ"ל מאויר , בלדר , ונור , כזר ,הרנא
 היו האלילים עבורת עובדי מרכילה זהולפי

 בכיוצת רכולך יספר כאשר ,אבוהיהם
 . המפורמטים הסופרים מסביכים וכן .מכהבו
 יחוסי טספרי , הכופרים דעת נפרדה בזהאך

 יך יוצאי המה הקירותיהם שלפי ,הכוזרים
 : תסרטה מבני ולא המיננעןשבט

ב
 , המיננים עם מגזע נצר המה ,הכוזרים

 משפחה בקרבתומקורבים
 אשר ואחרי . והאונגרים אזורים ,להבולגרים
 הארץ בחבל התאחזו ההוגים ממלכתנגדעה
 ויכוננו , ואייראפא אזיא גבול ביןהמפריד
 רחוקה לא , וואלגא נהר פי עלכמלכתם

 ועל . הכספי ים על היושבתטאסטראכאן
 והערביים, הפרסיים בפי הזה הים נקראשטם
 הקאלמוקקים, שמה יושבים וכהיום . הכתרים
 נסב כן אחרי . הכוזרים ע"ש ,בארשאר הכספי ים חוף על ארץ נוף יקרא בפיהםוגם
 השחור הש עד מכלבתם גבולוהאר

 וטעבר , אקא להנדר קיוב דרךודוטהרע
 לארסיניא ויבאו , קו-קז הה-י את ירשוהשני
 בשנת עוד אשר , קרים האי בחציויאחזו
 , הזה מהאי הדרומי הסלק נקרא היןהמאה
 . כוריהבשם

 מקדם היתה טסלכתם עיר ן
 הנקראה העיר היא רבים ולפי ,באלאגאר

 בשם נקראו מושליהם , אסמראכא;כיום
 . חכם לשם קרוב ואולי , האקאן אוהאגאן
 היושבים להעמים אלהים להררתיהיו , שכניהם על ידם ותעז היטית ארכולא

 , גברו כאריות כושליהם כי .סביכותם
 , והגבורים הפראים צבאותיהם אההשליכו

 וההצלחה , היל אל טחיל , לחםאוהבי
 ש ישבו אש- הפרסים . לימינםעמדה
 טאד וייאו , הכוזרים גבורת את ראו ,גמלם
 גטך על וגבוהה בצורה חומה בנה ,כסרו הפרסי ורשלך . מסוים לעשת ידיסולבל
 וטההר הכוזרים פתר ספני , תושקו-קז הררי בין המעבר את חסמה אשר ,ארצו
 , ההיא ההומה חרבות והרואה . ועוזםגחנם
 כצעיר עומד , הזה היום עד נשארואשר

 ע5 וישתומם , וחזקן גדלן עלוטשתאה
 הררך לחסום כה עצר לא , הזההשערים שער- גם אבל 1 הזאת הנוראההמלאכה
 אשר אתרי כי ; הכנזרי עם הנבגריםטסני
 קשי* נם . רבות ארצות ויירשו ,קו-קז דו-רי על עלו , פלאים פרס מלוכתיררה
 יד תנופת מפני אחזתם רערהביזאנץ
 בטטפת פניהם ויכפרו לסו, ויתכחשו ,הכוזרים

 טטלכתם עיר לרשת יבואו לבל ,ומס
 על ישבו אשר , הקיובים גם .קושטינרא

 שנה סרי מנחה להם הביאו , רניעפערנהר
 . ארובת-עשן סכל שער ואדרת הרב ,בשנה

 למשמעת סרים היו אחרים ועמיםהבולגרים
 היו אשר הערביאים שבטי ועם ,ובוזרים

 ! תמפה טלהמת לחמו ,שכניהם

ג
 הזאת בעת היתה הכוזרים עםאמונת

 ככל )היידענטהום( האליליםעבורת
 אש . ויחבלו ההבל אחרי וילכו ,יריהם לטעעף- השתחוו אשר , הרביםשכניהם

 4 טאר ההקדישומושליהם-החאקאנים-הערמנו
 העריצם כיאשר , אלהים כבוד להםונתנו

 הכהזן הוא הדאליא-לאמא אתהטיביטנים
 תהלות הטון הכוזרים פזרו כן ,תמותה בני סכל הוא נעלה כי , באמרם ,הראש

 דברם אחרי , לאלהים חתשבוםלמושליהם
 כאשד . חל6 לא שפתיהם ומוצא , שנולא
 בנפש הלך , לאיש מות משפט ההאקאןהפץ
 בדברים ההאקאן נפש יחולל לא אשרולכען * בכפו נפשו את וטרף ביתו אלרומיה
 ידו על לטשנה הקים , סרינייםוענינים
 ונקרא , במלוכה מקשו טפלא , לכלךמשנה
 הטוציא היה יהוא 1 פעה או מעג :בלשונם

והחביא

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



 הכוזריםתולדות
 פיו על המלוכה דברי וכל , העם אתהמביא
 הטשרה את החאקאן עזב לאט לאט .*חתכים
 : משנהו שכם על וישיטה , סידוהמדינית

 כאנשים חיו וטאכלם הייהם בררניהכוזרים
 אורז אך אכלו בי ,פראים

 באהלי והסתופפו ישבו לא בבחש ,ודגים
 על ארמון היה בלבד לההאקאן ואך .רועי
 והצליחו לו ע כאשר ויהי . וואלגא נהרחוף
 כאשר , בלבד ומקנה צאן רועי להיותחדלו
 להתעסק ויהלו , קדמתה סקרם אבותיהםהיו
 עמודי את ויכינו , הארמה בעבודתגם

 כביר גם . וטשפט חק יסור עלטלאכתם
 כוננה ארצם כי , וקנין בססנה ידםמצאה
 הערביאים אליה יפחרו , הים מבואותעל

 טרכולתם להחליף לארצם באו בי ,והיונים
 לטכביר היו אשר , יקחת שער אדרותעל

 , הואלה הסוחרים ידי על . הכוזריםבגבול
 הנוצרים אמתת את הכוזריםהכירו

 אי מחצי רבים יהודים גם ,והישמעאלים
D'~p, מחסה להם בקשו אשר יון ומארצות 

 . קרבם אל באו , רודפיהם מחמתוטסתור
 שמה והיו , הארץ יושבי בעיני חןוימצאו
 יועצים , 4דאלסעטשער( טליצימ ,לרופאים
 , המלכותבחיצי

/sy; 
 יש כי להם נודע יבם

 אמונת על האסרה , בארץ ישראליתאסונה
 : וארץ שסים בורא אחראל

ד
 רוח את העירה אשר הנכונההסבה

 גוו אחרי גלוליו להשלקי ,החאקאן
 נדע לא , השכינה כנפי צל תחתולחסות
 , ישערו הימים דברי מסופרי רבים . נכוןאל
 התבענו , הכחרים וחכמי החאקאניםכי
 אשר הנכרים האנשים ופעולות מעשיעל
 על ודרשו , טסהרם לרגל ארצם שעריבאו

 . ורעות באמונות מהשבותם ועלמצפוניהם
 ארץ וכנעני סוחרי עם , הזאתההתחבשת
 פעולה פעלה , שעות ודתות שתיםטעמים
 , ורעותיהם מרותירם הפכת על ונטרצהעזה
 ותפקחנה , הרעת עץ ספרי מעט טעמוכי

 . עוז יתר ולפרעם , שאת יתרלהגכרים כי והכירו , הם ערוס'ם כי לראותעיניהם
 אלה , עירם בשערי באו רבים יהודיםנם

 דור טשנא בה גרו אשר , קריםטארץ
 , רראשע מקדשת בית נחרב הפי אודי ,ח-ור
 נפשם אל נסו אשר , יון טארץאלה
 טצש האלה היהודים . ליאון המשלופני

 סרותיהם וע"י , המלך שערי אל גםנתיבות
 החאקאן בלב אהבה נטעו ,  והישרותהטובות
 ודת פשה להעדת , כולאן היה שסואשו-

 ואהרי ,ישראל

 אש-

 הזח החאקאן ראה
 על ובנויה רופפו דתו עמודי כי ,ויתבונן
 ויקבל , גם אחרי שקוציו את השליך ,הבל
 הוא ונכנס , היהודית הרתעליו

 וחל"
 רב

 מארם ז"5 סנגרי יצחק ר' ההכחדששעדלות 'די על , משה תורת ברית במסורתטעמו
 בדבר לעינים ועמו להמלך היה אשר ,גה-ים
 אולם . וחוקיה וששפטיה משה תורתלטורי
 את להעטיף , דרכה משוש זה אשרההגדה
 , רבות ומחלצות במעטפות האמתילידי

 תספר , שונים בצבעים לפנינוולהצעם
 נעלה מאד אחר אופן על הכוזריםהתיהרות
 המלך עם . בראשיתו( הספר בפנים)עיין
 המלוכה ורבי שרי גם התיהרוההסיר

 לאפ ולאט , בטספר אלפיםכארבעת
 פלבר , 'הודים היו הכוזרים טמלכתערי יושבי בל וכמעט , העם המון גםהתגיירו
 מטאמיני שנירים היו אשר ההילאנשי
 למשמעת הסרים המלכים מן גם מהסד.דת.

 מדינת מסלך סופר כאשר , התיהרהכוזרים
 רצף על אשר , תרקי חק-א והיום ,סטגדר

 : מערבה כספיים

ה
 רת הכתה לא עיד הראשוניםבימים

 בלבות עמוק שרשהיהודים
 לכן , תפפים היו רתם ועכורי ,הכערים
 ורוחם מרותיהם את לשנות מעט אךפעלה
 ברוחו חדש גוי יולד לא כי ;הקשה
 , היסים ברבות אולם . אחת בפעםוטעמו
 החסיד ירך יוצא עובדיה הטלך טמשלהתחת
 כפורחת ישראל דת עלתה ,בולאן
 וילך , באמת ה' לתורת לבו שם הואכי

 חכמים לתלמירי ויקרא , בחטיםבררכיו
 , בתורה להם ושם יר אשר , בבלמישיבת
 נתן הסיר ארוחת וארוחהם , לארצולבוא
 ובתי כנסעת בתי ויסר , המלך טביתלהם
 על ויצו . ארצו תחב במלואטדרש
 בארצות הביאם אשר והנבוניםהחכמים
 היקדש ספרי עטו לבני להרות ,בבל

 ובעצמו בכבודו הוא וגם , והתלטוד)תנ"ך(
 . רועלמוד ובספרי קודש בפתבי חוגהעמל
 טשנה סדרי ששה לו לבאר חכמיו עלויפקור
 את הקריות , ושריו גדולע אחוזת עםוהוא
 והכתת , טעלה מעלה ישראל דת קרןעלה בימי . ולהעורה לתורה עתותיהםטבחר
 הטיב הפראי העם נם כי , סתתתשרש
 ותורתע . ישרים בדרכי והלך טעשיואת
 והחת . השובבה רמום הטית אתהשביחה * שקם נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיהאשר
 ז4-4 סכרו האלילים שבדי אחיהםאשר
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 189ע הכוזריםתולמות

 ולא / ולשפחות לעברים ובנותיהםבניהם
 , לב ולטכש1ל לפקה הזה הרעה להםהיתה
 , הזה הנסבזה המעשה את היהודיםהעבו
 בצלם הנברא האדם את להוקירהנינו
 , עמיו אל עובדיה רשלך נאסף אחרי .אלהים
 כי , דור יוזר ריר יהורים חאקאניםמלכו
 , יעבור ולא בוזר ברתי לחוק הושם אזסני
 אם כי המלוכה כסא על ישב לאאשר

 : יהודיסלך
ן

 כנפיה סוטות פרשה ישראל-שאבעת
 ובכל , הכוזרים ארץ רוחב סלואעל
 בבריתם ומהזיקים טלכיה דברי אשרמקום
 נתנה בכ"ז , ושם יד לה הציבה ,מניעים
 , בגבולה להסתופף אחרות לרתות גםטקום
 כשסו אשר , עובדיה נם . דבר מכליםבאין
 , ובמטים באמת יה עובר היה כי , הואכן
 מאמיני את רדפו לא , אחרט הבאים בניונם
 זכיות ככל חוקט את גרעו ולא , אחרתדת

 ישבו השונות הרתות בעלי וכל ,הסדינה
 פתגם זה כי . אלוה בשלום אחיו יד עלאיש

 בשם ואנחנו אלהיו בשם איש ילך :טוסרה
 וטשפט חוק דבר על גם . גרגול ישראלאלהי
 . דעתי קבלו : אוסר היהודית הרת גזרהלא
 היה ריינים שבעה של בית-דין-גר%אלם
 דיינים שני . ראשים לארבעה ויפרר ,שם
 היהודים בין לשפוט , יהורים היוסטנו
 ניפרש ושני , למושלמנש טושלמניםשני

 בעד , אלילים עובד אחד הזיין עלנוצרים
 צל תחת הסתופפו אשר נכר אלהיעובדי
 איש איש שפטו האלה הריינש .הכוזרים

 הפרטיים משפטיהם לפי , רמו בניאת
 )מאלעראנץ( ,המבלמת , השונתוחקותיהם
 ראויה אשר , הזאת בהמטלכה ראשחביטה
 ז עדי-נצח ולתהלה לטופת להיותהיא

ז
 אז ישבי ץשרמשהודים

 , זרראפא בטבח-
 אחיהם טשלום טאוטה ידעולא

 ויועם , והכספי השחור ים חופי עלהיוש-ים
 והגדולה היקר טן דבה הינפץ את לקחהלא

 רוזיהרות ע. , הישראלית לדת נעשהאור
 הע לא עוד ההם ביסים כי .הכוזרים
 ארחות .עוברי ; הסלך וררך , במזהותנתיבות
 . סי פעמים ונוסעים , נפרצו לאיסים
 ותקצר , אדוני-הארץ מידי צואריהםש טוריפטם היו כי , בטובה ראו לא אלהומלבר
 אשר ער ( פלאים ירד ורוחם בעטלםנפשם
 אחיהם שלום אחרי ולדרוש לתור כה עצרולא

 ש טאוטה ידאנ לא , סנגר תלושוחייו נפשי אשר הא"ש כי , הרחשותבארצות
 כה . רעהו ומצב מעטף , שלוםארות
 התבונפ לא כי ער , טרה נפשםהיתה
 העבדם אשר , ברורה הבלחי להשטועהגם

 נקא יש כי , העברים בטחנה אזאחדים
 : השבטש עשרת ירך יוצאי לישראלופטשלה

!ץ

 ירועהם ע"י אשר , בספרד המודשאולם
 אשר להשתועה ק-שבת יחזן לתת החלור5ה
 שבפ סר לא עוד כי : הפרנחך סאבתישסעו
mln'oהמיוחם האמך . רגליו סבין וטחקק 
עשע"ש5 סטשלח יש אשר מקום אחרו ולדרושלחקור חיי לטטרת לו שם אשר ספרר גלותבין

 איה לדעת ,ומשדו
~lpo 

 סלונה כבחי
 והטבש הטוציא להיותו , שכמו עלהסלך ארתי גתן אשר הגבוהה המשרה .לאחיו
 הבאים הארצות 'ופלאכי צהרי אתלפניו
 לחקור מ-ו' מאל עיץ כי לישועהלו

 יש אם , עמו בני אחיו על תסידולררוש
 התסע דברי גם . בארץ טסשלה נירלהם
 העברים, במהנה ק% העביר אשר הדניאלדד
 , השבטש עשרת לפעמת שארית יש עורכי

 לנצר תמיר היתה ושטועתו , הנשיאבאפי תקהי רוה הפיהו , מיוחדת ממלכהולהם
 , כנורו מגל לבו שטח מאד ומה .עיניו

 כסכי, לים טזרחית סרסן, מלאכי ספיבשסעו
 בארץ רב טמשל טושל יהודי מלךכי

 כרבתה שמע , טן קמרי מצירי וגם ,הסוורים
 שם כי , לו לרגיר ובסיפו שד והם ;האלה
 הסה והעם , אסף וצא , אתה הטילךדגולך
 ררצקה וטמלכתו , מלחסה סיטרינבורים

 עשר המשה טהלךטקאנסטאנטינאפאל
 נפשן ותכל . הקיסר ברית בעלי והסה ,סם
 חשם עסו ולכרות , הסלך לפס בטכתבלבוא
 זבוח שהקלבוש נשך יע?שיפיח

 * הכורשלרוץ
ט

 5שו י הקרה , האלה אתבהםאוצי

מ ש
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חלדות14
 רב, כסף תשיא * יתן . השתהמשכנה

 יון טויהן לחצר וםכתבש , הדרך רוצצתוי
 עבר-אלו מלאכי עם וישלחהו , בירונתן
 קיסר קבל שטה . קונסטימפאלה יחדיווזרק
 פנים בסבר הנשיא-ר"ח מלאך אוזויונים
 להפריע טחשבות awn בלבו אך .ימת
 לכרות אמר אשר . , ר"ח הנשש עצתאת
 פן ירא בי , וספרר מזר טלכי ביןברית
 בהיבר ושצור , בערמה העש , לויבולע
 בן ר"י המשולח את , השנה מחציתמלכותו
 אל ויכהו3 , ספררה השי13 ואהה ,ותן
 השלית יד לאל אין כי , בערסה חסדאיר'

 כבר וכי , היה הזמרא המסוכן הררךלעשות
 העסיס יגורו אשר , העצוטותדיטלהסהע מפני לנסוע אין ביבשה : פסנו הואמדבר

 , באחיו איש השחור ים חוף עלהיושבש
 הטרחפת הסכנה ספני לעבתה אין דיםובדרך
 נתן בן ר"י בא כאשר תהי . נוסעי-ים?ל

 , היונים קיסר שלה אשר האנרת עםלהגשש
 הצליח לא אשר על , לבו אל טארויתעצב

 אדח ומצב ולוט את לדעת בידו הפצוזד
 , ביים טליה ושבט , בירכתי-יםהישבש
 התעוררה לולא , לתקותו נואש אמריכפעט
 : יאמרו . לפניו נסיו אשר האנששען

 ישלחוה וטשם , ירושליפה אגרתולהוחיל
 ארסינקה-א ובררעה-טערב נציביןהרך
 חפץ כאשר ויהי . הכווך ארץ חפצוכקזוז
 סרהבו עתותי למסור , שפירט אבןהנשיא
 לקרדובא גאה אז , האלה האנשיםביד

 ואתה , ומנא , המלאווים טטלךמלכהת
 ויספרו , יוסף וסר שאול מר : יהודיםשני
 יהודי איש ובי , מרגחרים ירעו אשרשית
 , ודעת חכמה רוח פלא איש , שטו עטרם2י

 נכבד כי יתפאר , הסלקיהם בארץנקיה

הכושים
 קי141 דכא לפעטים ום , המלך נתיניתא
 חיים רוה הפיחו האלה הדברש . שולחםאל

 לשלוח ויטהר , ר"ה הנשיא 3אףוהקוה
 ארץ ולהביאו , עטרם מר את לבקשצירים
 לא ועקבותיו , עוד שצאות לא אך ,ספרד
 פנה אנה נורע ולא עבר הסק כי ,נוסעו
 gv יתן כי , אסח הסלאמים הירודיםאולם
 טיהורים אל ישלחוה והמה , אגרתו אתידם

 וטשם , )אתגארן( הגר בארץהיושבים
 ער , רוסיא , בולגריה דרך הלאהישלחוה
 הנשיא עין אשר הארץ אל תבואאשר

 : הכוזרים ארץ , שמהולבו
מ

 בשפו לכתות ויצו , לרבריהם נעתרהנשיא
 מעוטר , דברו פתח . עבריתפכתב

 כלו המכתב וכל , תעשה צחהבטליצה
 לדעת הראה בו כי , לכגתבו כבודאומר
 . חקר אין עד זרתו לעסו העצוטהאהבתו
 עקלקלות בארחות הגיעה הזאתלתגית
 אשכם מארץ אלעזר בן יעקב רבן ידעל

 , עשרה האחד יוסף המלך ידי אל ,)נימץ(
 שבר היה הוא גם אשר , עובדיהאחרי
 נפשו ובכל , כאבותיו ובתמים באמתאלהים
 היאורית דת זרע לגמוע השתדלומאורו
 מרנה הזה המכתב . ארצו רוחבבמלוא
 וישיר , לר,פליא עד הכלך לב אתשטח
 להנשות , יקרה תשובה להשיב רוחואת
 , עברית בשפת כן גם , ספרד בארץר"ה
 , ליקרתם ערוך אין האלה-אשרהטכת3ים שני . ההיא בארץ טושלת לשון היתהאשר
 1 בקרבם האצורים הנכבדיםהרברים ע יתענג והקרא . הזאת בההוצאהנדפסו

ש
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 המו"לאמר

 חדשת בהוצאה להו"ל - ערך רב טפעל - טפעלי את ובצעקך דרכי על ה' הופיעכאשר
 מוצא הנני , הנה עד נדפס כאשר , טבאויו כל עם דץכךזרי ספר ומשוכללת-אתמתקנת
 ! הספר עם- , עטנו קהל אל אחדים בדברים נם לבוא הראויה השעה אתצגתה

 , תלו על עומד בווילנא יסדתי אשר הספרים - מסחר - בית אשר שנה שלשיםבמרוץ

 אוצר-מלל ,לבית היה מסחרי ובית לה, וחוצה בארצנו ופרץ טסחרי התפתח , לאלוזודה
 הבאים כן בכלל, וכהקהל , שם נסעים הם אשר המקומות בכל עמנו לקהל רוחני'וסזון
 ד*-באופנים c~ee1 טשאלותם כל את זה, בביתאוצר תסיד מצאו בברית-המסהרעסי
 ומגח עמל מכל עצמי חשכתי לא בית-טסחרי יסדתי מאז כי , הראויות ובהנחות'רצוים

 ספרות טקצועות בכל הערך, יקרי ספרים טיני כל אוהו במלאי , ולהאדירו להגדילו להרחיבו'
 בהדרם הרשות-כלולים בהוצאות לאור להוציא רנות הוצאות נם עלי והעמסתי ,ישראל

 . והתאפס הלך הלכה כבר שמציאותם .טונות במקצועות , הערך רבי ספריםומהקנים-כטה

 - ידועים כי טאז, ירי על יצאו אשר . הוצאותי כל את כרוכלא ואיזול אחשוב לאוהנה
 בזמן לאור שהוצאתי מטה מהרבה טעט פה אחשוב אבל ; הספרים בשוק לסדיהם

 המרות מפך ד:כןבמ*ט, , ז"ל( החריזי )לר"י תהכמךני ,  העקרים ומוכים(,נעלים הייתי 'כפיישים הלבבות חובת , הכוזרי , הנבוכים כמורה ספר ה"ה:האהרון
 , ז.ל( לריב.ל )שניהם בישראל לרעודה )ב"ח( יהירה בליין , ז"ל( מסטגובלו'יה~י

 יעקב עין 120(, פורסם די )מעריל, .אחרדנים כ:רןדב:ים , ז"ל( צווייפעל ~י"אמניגור
 חדשות(,סם*שרע פנים יכלו ביהודה נודע שו"ת ד"ח(, מספיק פירוש עם "16ופורמם
 הש" הבריר: כזעך לסלך(, משנה בעל נלהנאוןררכים

 , חכמה ראשית ,
 נאמנה" "כמידם המציאות יקר יספר יצחק, קהלת , רננים כנף , המופרקמת
 נכל . המציאות ויקרי ערך ובי ספרים עוד כלו-וכהגה הדשות פין(-פנים)לרש"י

 נטויה-ברצות ידי ועור , האהרון בזמן ירי על ומהודרים-יצאו מתוקנים ,המקצועות
 יפיקו אשר ספרים עוד , והיופי ההידור , השכלול תנאי בכל וכהנה כהנהה'-להו"ל

 הזטן. יווה אשר כפי הגל הקהל, רצוןאת
 בעתיד פעלי על ה' יופיע כן , כה עד דרכי את ח' רצה כאשר כי מקוהוהנני
 אותז הטסחר-בכל בברית עמי והנאים בכלל, העברי הקהל משאלות כל אתלמלאות
 הוא מפרותו את המוקיר והעם , הנה-בפרט עד לבינם ניני היה אשר הטוב,מללס
 - לה. מהלכים ונותנים המרהיבים אלה ידי את להוגךר גם'ידע

 בווילנא פונק ישולק כבודברנשי

.ין
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