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 רפס

 הרות ישמוח השמח

 תישארב
 .ןרהא תודלותו םירוטה לעכו ,י"שר 'יפו סולקנוא םוגרת םהילעו

 שדח רואבו
 םשכ

 לאירבג תרות
 םשב הברה תורעהו

aja WF 
 יתוא וימחרב יד ןנח ושא

 (.אלו רע דל) תוילגרמ באז לארבג
 .םלוע םשו בוזא תדגא רפס רבחמ

 תוילגרמ לז קחצי לאיחי 'ר ברה ר'ומאאלב

 .(תינופצח חקירמאב) הביבסהו ,.ססאמ ןאטסאב ריעב ללוכה בר תעכ

 .תבש לש תירחשו תיברע תולפתו .תורטפהו תולגמ שמח םג םהילע וולנו
 ,תוישרפ עבראל תורצויו

eT amt CE Wau 90) Aap HEH ------------- 

 םפדנ

 איבבות "₪ ||" קיהעפ

 ק"פל ר"ת תנש

 ויפתושו יוועל לודגה סופד



 תאזו מ ל

 יתוניגנו דוקנב .ארקמב קודקדה רבדב יכ| תעדל"
 שמוחה תינבתב הוה שמוחה םפדנ הפר\ שגרו 2

 .חיעקת תנש םייהלעדערב ספדנה הניבל -

 ,וייחב ,םייהנעדייה ליז וו'זר תאמ

 6 ה

/ | 

 רוסיא

 לכב םדא םושל הלילחו .עודי אתוכלמד אנידבו ק'הות ןידב לובג תנשה

 אלו ולכ אל- םיבג לחנהו  לאירבג תרותה תא  סיפרהל  םלועבש העדמ

 .מ'בעתו 'וג הלוע ושעי אל י'שו .יתושד ילב רוצק וא טוקילב .ותצקמ

 ,רבחמה

 : רבחמהל סערדא

Chief Rabbi WOLF MARGOLIS 
25 Cooper & 33 North margin Sts. 

BOSTON, MASS. 

U. S.A, 



 ו לילי

 הברכה
 דסי סמכס3 'ד :כ'קמכ סמכתכ סלועס 603 רעל רוכ7ד תכקשי) לויה לדגפי

 סמס ,ותכקפתו ותלוגס יכל ספי קלק 255 וקמכחמו (.כ ,ג  ,ילעמ) "וגו ןכפ
 .ויסודמ סכקע קכקמ .סלולכ היסט ,סקודקס "- וקלות תל ססכ ותתכ ,וטדק תדע יילכ
 ךוככ :סוי לככב סיכרבמו סידומ וכ ז"פו !תככ ייקכ ס3 סתוכזכ [סרות רתכ םורדכ ןייע]
 עט) סלוע ייתקו קמ5 תכותונכ ןפנו סיעותס ןמ וכלידכסו 'וכ וכיסכמ קוס
 ימיו וסת ויקעמ בוכ יכ ,סקמ דולי קדפי סמו סכזי יכ םוכק סמ סדעלכ יכ ,וללוקכ
 החי ססלבל ילכ ,ופירכ סע וכתנמ כ"ע רשת !סניקו ופולפי כככו סמס לכס וייק
 ,סשוליכ ,סגקמ תרוקב סג סטורי תכוק3 סג ק'סופ ת וכנבק רק ויריקב בקעיו
 ,קספס סל ןילמ סpוכיכ ,כקעי תלסקק סקכומ סקמ וכ ₪5 סכוק :כ"קמכ
 56 יקכופ סכנ יפפכ בוט תק וכ :כ'םתכ ,הנמכ ספי ןיעב וכל סנפיכ סגו
 סדק ד"וכ תדמ ,ד"וב תדמ ס"בקס תדמכ לק ספרו לכ  (.ס ,תוכרכ) "זכו .ובוזפק
 ,ןכ וגיל ס"כקס = ,קמש חקולו 35פ רכומ [ותרומת סימד נכקע י"פעל] וכיכסל ךפס רכומ
 ןתת סמ תקד5 ספ :כויפכ כ"םמכ סלכס סוס תרומת לכקמ וכי6 יכ :'יפ] Pas סלות ןתכ

 לכס ז"פ רמקו ,'וגו סכל יתתכ בוט חקל יכרמקנק המק קוס ז"כעו [.סקי ךדיפ סמ ופול
 בש סדמת ינכ סס) ןקינט סס> תעדונק -- המ3 -- ! סכיקי סבק (ג"פ ,תוכפ) 'קס
 ונתנה סב [ו"ע ס"כמרס ייפ et 'ונו סככ יפפנ בוט תקכ יכ :רמקנק סכועס קרכג
 םיסק סכות ספודג (.ו"פ ,תוכל) ג'זכקפ ומכ ,ק33ו סוב יכסחנגסו וגכקק לע סירפפתמ

 :ב"סועבו ז"סועב סיוע סייק סנקט י יה
 סידועי קרו ,ב'סועכק ינתוכס לכעס ק'סופכ רכז כ סמל סיכל וקקס הנהו

 ופוכי ונרוככ סגו ,ל"ז .סיפרפמסכ ,סימעט ספכ ו"ע ורמסנ :רבלו] ,טַכ סיכמסכ סיימסג

 תוכנמ תנסנסמ למגוד י"פע 3סי) יתכמקס סמ ס13 קיבסכ יתיקרו [ז"ע סימעט ספ ט"סיפ
 לק ,סיגופ סיפקו סיכדפל הוס קנת רול תיכ לכ pi רלוקס יתככ לערקד
 3pוי ןוטלכס 77 קת3כ :כעמכ ,ופכמקמ לע קיל קיל תיבס ידיקפ סיכקוי ססב
 יכולפמ עובקלו = םולדל סמכ ,תומקפפ ןפוכ קוסו EES תולכוסס תוכוכקת ךכוע
 רס6 ,קולטקס לע סנוממס כקוי יכסבו ,וכ תקל יכולפו יכולפל עינמ סמכו ,יכולפו
 כסוי ימילקו ,סנוערפ ןמו ומויכ סוי ידמ (ןטגסכעו) תוכטקס סוכס וקגוי ויל
 ,וכפסמכ = םישלו .pילמ תופמ ןפוגו תועמ 8 קוסק (.ריססלק) סיפסכס דיקפ
 דיקפס ,יקימקבו ,סככתמו סחקמ ןינעב +.ןטטעליכ) סלקממס יכמק דיקפ ,יפיברבו
 תוטורפו ףסכ תועבטמכ 30! ףילקמס ,יטסכו ,כסז םועכטמב סכידמס יכטס ףילסמס
 0 קוגפל ךינע תוקנו ףסככ בס ריד ףילתהל סלכק טס ,ןכ יכ סנס .תסוחנ לס
 וכפל ךכ ןימ 3013 תולטס ףילתסנ סכרת סה לכת--- יטס לתכ קוס סנוממס
 ןיטעניכ וכעק ונממ םקכפ סק ,קוסו ,יפימחס תב ר ד ב מ ס יכ ,ויכק

 : יעיככס תפס כל 0 סוקמ סלכמ ס
 ב כוק תקרקנה קיסוק סנס יכ .כ'גס סנקקסל 5% קנמ) וז אמנודבו

 תוכירלכ ןייע] ,סינפ ט'מ דע ,סיכוק סיכפמ סינפב וכינמ סלטלפקסק ירחק
 -- טוקפ ימשנ ios feos טספס לק סיגפכ] וכיכפכ סגלוס סנס [סרות רתכ טורדכ

 סרוק (סכרכ) כ"שמכ ,וקגרדמ יפכ ל"ופכ בקעי תדע לסק לכ וכיכיט ידכ ,סוטיטפס |
 ה



 המדקה

. - - . 

 סכופ סככד :כ'זכקק ומכו ,כקעי .קלסק--- ל כ 5---סשכומ---םיס---סשמ וכל סו
 :כותכס ןופל כ"ו ס"כמרס = 'יפמ ומכו ,עודיכ 'ם'דר'פ םי סוכ סג יכ ס5] .סדק ינכ ןוסלכ
 הגנתה רמ6ש ומכו ,סינוכיקס ל סינופיס סרותס תודוס לע וגו ףסכ תויכפ:כ כס! יתופת

 (.כנק ףד ךתונעסכ 'פ ק"קוז) סנעגה פרדמכ תיפדכו ,וכו סכ לוכד הכ ךפסו סכ ךפס : נכ נכ כ
 יפו /וכ יטוידסד ןילימו 5, מלעל ןירופס ספותסל םיתפ התיירול סד רמפד םכ רכ וססל יװ י"כסרפ

 מנע יפסל תתסנד ןויכ Ax סניגכ ןימייקו וסלכ ןימנע לרבו וסכ 5רכד התיירופכ ,ךכ יכפלמכ

 קתיירוקד רופיס יפה ד לעו | ,2כסמל מלט ליכי כ ,םמנע יסד 4 יײסכ תסכל מ וסל ייפ

 סעובלכ כב 3וקכס ככקס כ"עו [.סז ןינעכ ךנולמכ .סורתו .ם"ייע ,'וכ ,וסימ 5 תיירופד סוכל

 סנפנו ,סקע3 סכימקג יפנו 'ונו וכנק יתוקסכ סל : כ'קמכ ,ימשג לוס ,ןוליקס
 סלקס כ"עו | .םנועכ ןכו ,ךכ כטיי ןעמנו ךימי ןוכירתי ןעמכ ,'וגו סכוכי ןכקס
 למי ימpג םנועו רכס קר ,ןוליסס סטול 0% סקוכ וכיקע סכופב קרוקס טוקפס
 סג סנמק רשק  ,סיקרדמסו דומלתס ילעב סה ,סיפודקס ל"זכ יככדב sh ,סַב
 סיגוכק סמסו ,ספוימילפכ כפוי סיבולקו סיקד bh סט סכותס יובל כנכ3כ סמס
 ה'ערפ | יפמ לטלתסהו ,סיכקס יפמ יכיסב סער סולל ןקילפ ,םרדס קנח יננכ יטוסמ
 סכוק = : תלרקנס ,סרותס ןמ קנת הוס ,ןמקנכ ןמקנמ סלבקכ פ כ'מב תוכודס יכל
 ,מ"ספקמ סגו ,ב"סועס לכול כסוזמ תוכוק ילוליכ ס ילנקמו סיללוג רככ סככ ,פ"עכק
 Fs 3"סועס ןכ קוסקוכ קטכומ סוי לכ3 פוכלס סגוקס לכ : סרמכו
 יכסוי  סיקידל, : מכ ,סלעסס קיקכנמ = תוסוגכ יוסל כפוי דוע סיפיסומס
 - 95 .לוחמ תוקעל .ס"כקס דיקע, ".סגיכקס ויזמ סיגסנו ססיקקככ ססיתולטעו
 ינתולה .גונעקס ןיכטכ סילכדה רתוי דוע וכיתכס סלכקס ילעכו .סמודכו ',ג'תעג
 טסובג רפוי סתגעהו ,סלותס יכתסכ וכמ ססכ םי רשת דוסס ינעכו ,יסולסס ןדעו
 סילודג .סיכופ ולרי סעס ,'וכו ספירכס דוסו סכלרמס .ססעמכ סנ העד ןיכסל
 ,יניסמ :we סנותנס סכותכס הרותת ןושנכ וננכנ סנ לכ תמפכ ןכ6] ב"הוע תוכיקב
 כקתכבס סלוקכ קלופמ קלעי םנ עודמ לוקס [יייפעו | ,קרות רתכ םורדכ כור 3 ןייעו

 רלוקס תיככ ריקפס ריב יח עודמ [לידכס] לוקס ימכ סז יכס ,כ'סועס רכש דועי
 ,קנכ ספט וז = ןיפש ,ןטטעכיכו כסז סג ,תקוקנו ףסכ תועכטמ יפילס כע סנוממס

 .ל"דו ,ךככ סליחתמ סכמתכ ל יכ
 קלח יכ סנמכ וככל סעודקס ותכוק תל ופקכ סיכקס וגל ספע סכתי תו דועו

 זוע = וסקיכעיו ,ק'סוקכ ליכססלו ןיכסל סוכה ללרשימ סד לכל "' ותמכחמ
 .סיקומוסק יכככ יגומט יכופשמ פח ינכלו סיכילפ תולעסלו ,סיכידס סימכ כוכלכ סמלעו
 סדקמ םכמ יכ ",ךפכותכ קנה jתו, (.ה"פ ,תוכפו ,קמית ןכ ?דוסי 'כ תכפת קיסו
 לול לול ,ויטרודו כוד לוד ,לכת תוכפעמ סיקס רע ןוטסכס ויפכ ריליג ספה
 לטומ ר"סרלמ דע ,סדמ תולנות לפס סו :פ"ע (.כ תופ ,ד"כפ ר"כ) כ"ו סרמלמכ] ,וימכסו
 ,וירפוסו לולו רוד ,גימכסו רולו רוד ,וישרולו רודו רוד וכ סרה ,סנועס סוסו רמב ומ ונפל .סלוג

 קול וסע ,וכ ןמוזמס וקלסכ "וכ סכזיו מיק [.פ"ייע ,וכו ,וכו ,יניסנמו רולו רוד
 " תנמ תל טקכמו .עגיס לכ מי תעד סול ןכופס תכזעכו ,ותמקכ םרס י'פע ונכקכ
 סיכלכמ וככס כ"טו ,ןימספ יתקכמו .יתעני 6: ו סניגמכ) ע"זכתש ומכו ,ק"סותכ ,וקלח
 תויסכ :סשקכ סג סכ א סיפיסומו ,סלוק ילכדכ קוסעל : סכותס תכלכ סוי לכ
 לכמ ונכ רתכ רק : סילעה סכרבס סיכרבמ וגס כ'חלו ,ונילע סיברט סרותס .ירבד
 יכ וגמק לע סילרקכ סלוקס יככד םויסל : וכייס .ופכוק תק וכל ןפ גו סימעס
 סלכופס * כקכמ סייח סימ סילוד ויסתקע-יסככ יתתכ נוט תקל יכ, ,סס ונע

 | תונקנ



 המרקה

 ילגרכ נככ ינוע שו (.טכ סניכ) סנקמה ןידכ רמוכ .סנינמ ךרדכו] ,סכ לם ויסיס ספוק תונקל

 סכבלכ יכ דע ,רידקו ןימק ,קכד סרותכ soe יקכד סח ,ימנתב ךמ [.לנממס
 : וכוזטס 5 ת* *יתכופ --סלועל יכ מא סתלמנ

pay(.וע | ,סילסת) בופכס ןוקלכ סיב מ תל ךרכנו %%קלו = = תודוס) סוי ננס  
 ךדסת תדמב יכ -ילרוג ךימוק סת re ןיז תוכ] יסוכו יקלפ תנמ 'ס

 יכ ונפ) =- סיוע | תועולקמכ סילוש | סיסלק -- כילגת = תעד ןכול
 --ו"יט רק ,קיסוק קדס = ,רבד ךופמ לכד ןיכס) ךקלמחב | ינתיכזט--סימיטנב

 ז ךרכת--ןכבו (םיעל נו (on יל סיופכ - ילע סכפp [ספורי טפסמ תוכו] תלחג טס !- ביטר

 סויסכ = סג ,טרפלו רק3ל ,קתכו תל ,'קס וכפרופ תעדכ תולטומכ ינלפי רסס
 סליפס> | ,ק"סופכ יסודיתמ סופדב עוכקל ידי תל קזמיו יספנכ זופ ןתיו ינפעי
 לכוסמו .ססיניעכ ןת | ופלמי יככד כט ,סיבכ ססכ תוכול סכזק יכול ,ןוכקי ילסקכ
 יכ ,'גתי ודסמב | תופרל יתיכז רככ יכ ,סו יתוקפ) יל ןוכנ סיסכ יכ 'ד תרקק
 ססיפלוק תקמ ןולכ וקיפי יכ ,סוקת .ןככו ,יפמ ססיעמוס תקמ ןולכו ןת וקיפס ורבה

 : לפסס ךוקמ
 ןקוכתס>--רפס נע יככד ת6 יתילפס סלעב--יספ) כמעפ יתכשמ ₪ הנהו

 תוס יוקכ ספס ןמ לויס לכ לכ יכ ,יתניח3 רוכב סתול ףור5 ,דוע ססילע
 דחו הכי תויסל רכקמ לכ לע סלודג סכותו ,סופדכ קקחנ תויסלו רפסכ בקכסל
 : כמו ןגולתס ונקדל תיממ סו ,ד"וכ לכ לפ ססו - סדולמ תיסק סקיגסס ןמ
 גנפומה .רוכבס יחפ דוככ .ירכד ילע סיכרעו] ! סיכתכס סגעכ סמ ןנק ,'ונ ןיכי ימ תוקיגע
 ת5 רוקיכ יל 3תכס (.קרליוג = ןינקולככ תעכ ככויס) תוילגרמ ו"כ) בוד יבצ ס"ומ "יו ג"וס סלסו

 רסוונס ןמ דכ) יכ ,'וכו תמיחתמ ותמכה ,ותמכסל תמדוק ופטס תפרים לכ (.ג"פ ,תוכל) נתס ירכדכ
 וירכדכ דוע | לולכ ,ןושו  סרכעמ  סירעשנו סידרת תויסל ,וירכד ל: ןטוטפכ סזכ .וטדמלמס לוד
 תונוכת תונד) התכה סוסת ירקקכ סיכנסתמס ,סגיכ ינמל לולג רקיע ,ףסכ | תויכטמכ בס קופת
 3 ילכ5 .ד6מ דת סיסוקפ ססיניעו סב) תויסל ,סיכלמ לע סוסינ) ,סיסקרמ ןסמ הק קרל תונומע

 רקי לוט סרט3 ססיניע דננ ומוסנ סלסתמ סי ד ק חל סהילע הז רקיעו ,תועטו ספינסכ

 ןה ,סיפכ לעפב ןס ,תערגמו ₪2 : ותלרוק סנע אטה םרס יכ עודיכו ,ספוג סתכקס : ןויע
 ,סנכסתה ו 'וג הֹּנַטֲהֲא יכיל :ותכ ,סיניע ספר כ"סג סע וככתמו .י'5כ ,יכ סלסמ ,סכסת .ל n mis= ררתו Rd א =

 תונמופכ גו ותייפרכ 55 כסית לש : ונייסד ,ם"ייע ,טחי לו סכ רעכס |% ןכזכ | עלוק (.כ  ,סיטפוש)

 וגכי-- לכקה טפקמכ תוערגמ ןסט---סננטסו תועטסס 2c ומס ןיײע) סג לסוס סומו [.ודי

 לכ : פכתס ירכדב גונכה רקיס דומלס וסח .תוגגעס ולפ סתומטת לכל (:ול ,*מוי) ל"ז סרמפכו ."פטס , סב

 -- ותמכס - תויס) רפפפ סו ךרדכ קר--ותמכמנ | תמדוק---סלינטס ןמ ופרומ :כ"ר--ולטס תריס

 ילבע כ םיסכו ליפי לע -- תעיקתמ---רכד ךותמ רכד ותניכ "פע רזוג וה סמכסס טפפמ

 לוסס -- ולעס תפריל תמדוק---וכ)  יכקממ ממ וסע -ותמכתע לכ --לכ5 .כרופו .סריתס

 תפוס וז סדמ רסס | ,ויניטכ סלה סגפמו תועט תֿפרו ,ותניכ סכ לע ןעסכ

 3 ותל רקס וטפככ הוטו ,סלועס ימכה ירידלמ דחלכ ןיעכ ןיפ ויניעב לוקס

 -- יפדווכ ,סזכ ₪5  ,ל"קוז רגימ קכיקע כר םודקס סלוגס רולס רידפס ןולגהמ ותופירקכ לפוכ וכי

 --ןנוכתו : נ"ר טמשי סרטכ רכד .ביסמ :רמפי וילעו ,סנמלנה תרקכס רומל -- תמיקתמ ותמכה ןיס

 : [סכ סינקז סעטו כוט לכו ,ל"נס ו"רכ יחס | דוככ ירד ןכת כ"ע .סמילכו וכ יס תנו

 קלמכ רבכ תוסק םודח .רכד זיפ ןייטמס תלמי ס רק עידוסל יקכוק סו םגו
 רול יח תילטכ טטעתס) ות יפנוכ יכ ילדפתי כמ ,כפס סזיתב בותכ

 ספליטפ כח וליפס ססילמול סקב Be סיתוקנס סילכד יכקכסק תלמי ןייעמס וכ
 ל



 המדקה
 - ו" פומוקמ סמככו ,ודכקי לש | ססילע | יכנס סתו סכות יככד ילע סיכיכת רסקב ,ל"ז

 ירָכְרְּב יכ קנמי סמוקמכ ססילע ןייעמס יכ ףת סיכתה סשכ סירכד כיכזסל) יקסכקויו

 תולל תוסמל : פ"ע (ו"טפ םרקיו לוק יככד) עודי לס כ = ססל וקב קוסדח סינפ

 'יפק -,'וכ לקסמב כ סרוק סכיפ סיפיככס לפ סכוקק םדוקס חור 'יפמ +.קכ | ויל לקקמ
 סכלס ,דומלפ ,סנטמ ,לכקמ :ןס וכקו .סדימב 90 וכתכ כ סלעמלמ וכתכש בד
 ,ןלוכל סכוז םיו ,סדגסל םיו = ,דומנתנ םיו ,סנטמל יו ,טלקמל סכוז קי ,סדגסו
 יתסרק תלז לככו וקלי יכל יכ  סירכדס סילכיג | ןסכס = םודחס ךוקמו  .ם"ייעו

 : סימדוקס ססילעכ סע ססינע
 ,ןוטסרמ וכ סויכ] סנק פחתו סיקס ם"כקי סימכופס יס. דססכ יכ תוקלמ סויכ הנהו

 יתנמתס סקעמ סכקתמל כי זו סז יכובת רדסל יכל ככוטתס [,ע"סרת
 ימי 3ופככ יפיברס לכ רסס יכ יכ ,סברסמ טעמ ית סיכותככ קלמנסמ ןבקנו טקענ
 יפמלמ כפל תל קל ,יבנמ ותכקכ ססמ ס3כס סנס ,ת"יטס ילגתק סיפודימס לכ ידלח
 ויס .רטפמ סגו ,ילע סירפס יכוילגצ וק ,סזימרכ סנו  ,סכלקכ ןוככול סוקר יג
 לוקי המה סגס דע| ,סדגקכ ןסו ,סקלסכ ןס דחה רחפל יתטקכ סתוק ,ינולכזּכ דוע
 כו--סופדכ וככ יולכ תויסל י"תככ סקופ .רדסל יבכ יפמקו |ודג ךרכנ ת"יפהוע
 ןוככו b'י גלפומס ינכותס יריקי 6 יתתלט ,ידי5 ממד רדס לכמ סרטגוק
 3'כוק ק"קפ סלקוכי = יכטותמ י'כ גרטכדלסג | סיכוט לםיזוע 'כ ס"ומ ססרופמס

 יתעני ןכ] טדקס סוקמכ ספדנ קויס) שדק .רכדל יוקרכ ,ק'סע סלטוריכ סתו6 סיפ
 תורוטפסו ,תומש ,תיפפתכ סינוטסרס סיפעוק ינש נע ע"ענ רדסנ ת"יפסועב ידי ספנמס דע ףרס .

 ךטמכ נפ וטדסתנט תופסוסת סג כ"חל יתתנםו (ססמ סקתעס סוב ימלמל ריפבס ילכמ) רתספ תלגמו

 רקכומ תוס כקמ | ,יככלכ םיק סק למכ יכ סגסמו - [סמוקמ לע .סתומ דימעסל ,ןמזס
 סיכק ןויכ ןכ ס"ומ תי כ סיכר כ רעטכ עדוכו ססרופמס ג'סכס כ"ט ס"ס ,הונ
 לע רכה לכ רדסגו ,"תכס תל סיגסכ סזס תכוטה וילט לכק רשת ,י'כ גנינזיכ ביג
 = -סלדס ככ ףוסכ תוכועס .תוטרדס תל סיפדסנ סת תושרה ססכ יתנו --ונוכמ
 ססיפדסכ רפוי וכקכ סמסו - ססיכיעכ הללג סיסיק יפכ סיקמוקס ףוסכ ססיפדסל ול
 --פ"פכ ךללכ וק ,סיסמוקס נק סנ ףרטנסנ ולכויס ידלכ ,סיקוחה תינכתכ .סנדבנ

- 
-- 

 "ו
 פדק סופדס תיכמ ת'יססועכ סינוקקכס סיכרכס יט תקל יכחקו -- "ותכ ןוככ יפכ " = 4 ריר יי - - יו* ית
 טלפכו--תוקכ רפויס ןפוקכ סכדסכ סיגוכתלס סיקמותס תקנק רודיסב רכד לכלכל

, 

 תעכ יפספדס לק תל סג יכ -- לודג ןוכסהל ולעי דתיכ סלוכ תת סיפדס) יכ
 סידככנס .סיריכנס) תוכלכו תודופו= ט'כ תוקמ שמחו סיפלפ ינשמ .רתוי ךסכ סלעי
 ךרופ יל ףסכ תכועכ רועכ יכ ויסק ,ןכסל סלוע סקג סימוקכס סימסלופמסו

- - . 

 : תקזס סספדטט

 "זרד י"פע---ימס לע לאירבג תרות יע רופיכס סע תל יתארקו
 ףוסכפו ,ס'נקס לש ומקס לע תרקנ סליחתכ ככ רמו (.ש ,"ע)

 סמוי טנסי ופכוקכו --כיתקו-ולפמ 'ד תכותב סת יכ רמקנק ומס לע תחכקנ
 (ייפר .סלפ לכ לט טמטמר ותרותכו כיתכדכ ,הכ קרטס דימנת ותומ לס ,מש גע תלרקנ] םלינו

 סדמל ופנמוק ותלוק תויסל סכוש דע 'ד תכותכ סדחס תעיני ירחת יכ סעטס
 יטכמ כו ,ילכ הסב סגוק bוסp וכידס ןמוקכ ו'ס .לתייכוקד סיקודית קזי6 ה
 ןמוקד רכוס "וסט (.ד ק'ס ,ופ יס ,ת"וח) ת"סולקב בומס יולס ם"רסומ כרס תעדל
 לפ ומש וכקל קדסמס יקpכ ילדווד ,'ע ילככס ףוג תת ילכ תנקכ ,קנוק
 קמורפסכ = רכוסד ת'כולקס תעדל 'יפמ קנת ,'ונו סגסי ותלוקכו :כ'קמכ סכותס

 ןטדס



 המדקה
 סיקודיחס לע זיכע ,ילכס ףונכ תכו ,ילכס תכסכ 896 סנוק וכילד ט"ק 'יס ןטדס
 קמ ,ה'קס ת"פכ .כק יס: ,ז"ע5 ע"ושכ ןייע|| ויכע ומש לוכקכ לוכי יפדווכ סדס: םדחמש
 ןמופד | 5סטס סעטמ סכיתכס רקקכ טגה תֿפ נעכסל תינע תונקסל רפוסס ךירפ יפ סינופנס: ורקחט
 רקיע סנמפb ספ ת"פה קיסמ ןכו ,מ"ק5 (5"קס סשו) סע מ"סו5קס תעד יפלו ,ינכ סכקכ סנוק
 פוסט ןפופס 5חכמ סוס כיל טנס יכג 5כסד ,םסס סוס סוכ ןיפ ד"נעלד---ינממ סלעג סריקסס

 ךיפס כ"ו ,סמםנ כותכ וסע גווס לע ןיסורינ) קר יור וניו ,וכ םרגכ רסק יוס ) סד ,רפוסה

 ןוממ תעיכת סה יכ נעכס :לט רפוססנ וכ ןיֿפו ,םיל יזה נד ילמ טגס תכעכ הנקי רפוססד רמפנ

 סקכמ ס"ומ ם'כ סלשו "י כ"וקס ברכס ילכ יכקכס כסלו "קו (* לעופ לככ
 'סכ Bומה] כ תו סכוק ךכט רזעינק טוקני 'ס3 לכומס קרדמ "יפיט תוילגרפ
 ת"ס סקלו ל6ירכג דרי  ,וקופיס :סויכ סרות ירפס ה"ערמ כתכסכ : ל"ה 'ס תכרעמ תומדק רבדמ
 תנטכ ה! ת"סכ ןירוק :סורמכ רט% סיקידנהו | ,ס"ערמ לם ותלודג עידוסלו ססרפל עיקר) וכילוסו

 תוסנסס תקו=-ינלנסו--פ'סע יכוכיקל סכ סוס שסס יכ רממכ [כ"כע 'קו 'ככו ט"ו

 וכ. כרס כ'ומ יכ5 סו יפפ וכ פרל םיבג להנ סעכ יתלכק סעיריס ילוטכט
 :סכפסמ ,לחכ : תכת סנו--תוילגכב נימי ןב נקיככ] פ"לב כ'לז כימי ס"ומ
 כpמ ,כיז "יו סעוכלס ימ6 ספ זמכל ,סימ כוכו :תוכתס יקפ רפסמכ .םיפ

 : ס"3לנק "יו סכוסל סיכב כדגל סעגיו סכמע סכרס
 ת'עקכ ,וכודכ ססרופמס סכתס לודגס ןוקנס ככס ל'ומכ סדוק כיופמ יתויהבו

 3קעי 'כ-סק3 ססרופמ סיס רסק כלו טיר בקעי ר"רפומ
 סיככבתס סידימנפס יכרב ןיב לכקפסל וינפלמ יפיכז כpת=לכגיומ כעל ווק
 מ ,י"כסו סיכוט סעבכס דומילכ סוי ככ3 ידימק רועי ססיכפכ דיגס רעל
 שיח סוס סכדע 15 סכז כ יתלוזו ,סלתמו סילק כסיבכק ןבכ 16 יתייס ינקו=-,ל"ונו

 סידמו

- 

/ ww wis 

 וגייס = הכדרוסכ יתנוקס ןמז דע - סינמ קכס ךכע ךסמכו--,ומ 'יס מ"ומ ע"קוטכ
 סיס ככיווד ן"ומס "כז ןסכס ם"כ ס"ומ ןוקנה כרס סנו ,"ככ 'יסכ 1 סידמוע
 דומילכ כעיס ךכדס וידימלקכ סכוס יכ ,ומקכ סיעכ עומסכ ,טעמכ סוי ככב בקוי
 3וסק יתייס ינקו =רזסו קומכס לופלפס ךכדמ קתרפסנו=פמקס ךלד לע קל "פג
 תלקכ ונממ יכ ןתיגס סכימסס כתככ רוכמכ | ,ינממ תחכ לכק כסקמ ןככ וננק
 וקכיכו ותמכת רוק תל עמסו סקכ קנס ימו [ןיכגה ינופכ תקתעומ יס סנס\] "כרת

 סתיסו ,ס3תכס ותפד רעקכ לכוי כ ע'וקס 'ת 'דו סיס תועולקמ ככ3 סכסלס
 יתוככ ,סנדכוסב כ"לז "ומ תיֵבּב רבכ יפויסכ סג יכ דע ,ותקכ רוק3 סקוכד יספכ
 לככב רוקפנ יטפכ סתנכ סגו ספסכנ ,תועוכס סזיקכ ליז יתוכק כ קנניווכ סיקרפנ
 לע התנע כ ,ודומנקב םדקכ וככד רכיכמ יפויסכ הנהו ,ולס סכיעוס תק סוי
 'מ וגכ ליס ופריטפ כת יכ דע ,פופפפס ד"ע וינקוקכ תוכוקת ךולעי יכ יפעד
 לליחי 'כ ברכס מ'קקכ "כז ןופגס ויל לס וטדק די יכתכ טעמ כ"ז טיכקכ "פר
 ינודקכ סיס קסכומ דימנת יכ ןטי כדמכוסל סכככל תלו וחכקת :ול רמו ,ל"51 קמלי
 יקנייעו ,פולמ תעכ כול ופרי ויכיעב ןח סיככדס וקלמי ס תטכו ,כ"כז ןופגס מ"ק
 ףוס3 ספוק יתנלס רק ג'סע תמסכ ןיכעכ ססמ 'ו--סיסיכטנוק 'ג יפתכמו ססב
 ס"נכסיכל ךומס  סעדקס | סוקמס סתסענ תעכ ,תופוקמ ןינעכ '5  :סינט דוטו] ,תופלדס

 . . לודגס

 יכ ,ג"י ינומ ,5יס סקות יכ 6"טילב רכתמס ןופנה כ"ם תגסס ינפמ ל"נס םינוקגס לעכ ץילהל 6

 .ג"מכו .טנס לכ פ"כ .ונתנטמ רוי ןיעכו ,ככzכ ונממ סידמנתמס וידימלת ינפכ התל רפוססכ יל יוה כותכס טנה

 .גנילזיצ ל'אצב



 המדקה
 יכ קמע | יגגסו [,ם'ביפ סיספדנס סיקלקס רתיכ ופוכיו ,סיטדק 'סכ תונוס תוינוסכ ינפסו ,לודגס

 :סלוע ןוככז וכ סיקסכ סופדכ סידמפנס וירכד ת ?יבסל רטוכס תעס סתמ .יתסלמ
 כ"ע (גס תוכרכ) תש לש םינסכ6 דוכככ תוקפכ ןכק ךכד תדמ ל"וכ וגולוס הנהו

 סגוקסככ ,טדוקכ סק יפרש רק תומוקמס לכל סכרכו סדות סזכ תת) ננס
 == מ'לכת ומקס מ'כ דע ו"נכת זומק ק"כמ דקר: סכומסס סווסככוד ליעב
 יכחל ו רש ,סלתממו סנש ךכעסק יתייסו ,קקוולגיקקי ריעכ דובכ רתק .ינוחקל זו
 . םדוסל 'ח .סויכ] ס"שתמ לינז סוסכ 'כ לככמ ע"וסי קידכ ג"סופמס כרס תייומ תריטפ
 לוע תק בוזעל ,נ"כז ת"ומנ סס סיקסכ וככ רק ידי ד קר5פסל יתכפעכ [מ"רת ןוטסרמ
 דכלמו ,ל"ומ רופכ סילעש "כ ךכע םדקכ ספ יתקמסו ,סכדלמוסל קוכנו כ"נס
 סיכועיש סייע סככס יקדגס דוע ,תוינקמו ס"קתב dh לככ יתדגספ סילועיטס
 יקייס דוע קיסולכ סויסכ סילככ ססמ סזי6 רט6 סינלפומ סיכומכ ינפל ת"פנב
 - ,ינוטקכ רש תויסנכס יתנ ככ סידעומכו סינקס קוקבקב סא עוד
 הלתכ רפה דוככסו כומס לע קבל סלוכ תל רכוז יננסו ,סז לע רכש תלכק סוס
 . טרפכ ריכוסלמ ענמל ל ןכפ ,תוטרפכ סריכוסכ לכופ כ יכ סלו] מש יתויס ימי לכ ססמ

 ,סילכ 602 רטפנ רק ס"פהמ ל"ז רעגריכ כיל 'ירפ ס"ומ "ו גנפומה תונמס ידידי

 ותלומ ביטסל וייס ימי לכ עגיו למע רק סלודנס ותלועפ דכלמ סוס דככנה םיס סמ ול סיקסנ

 סכרס דועו ,ריעס .תנסנס יניגעכ ליס תופעל סכרס דוע ,סינפולס לככ הור יפכדנל ךומתלו = וחכ )ככ

 יכיטקמ סירכס תפסוסב סיליק ריכנהו נדפרוהכ ס"םמ לש ר"דסמסכס תֿפ לידנסל תפס רתוכ סינעפ

 סכפסמס תויסכ !'סכפ ךרותכ סכמסו [ל"5ז ג"סופמה"כרס "ומ לט ודלק ימיב דוע תקל

 דוקמ דע תכוכ תוכופספ ודל וגמע יכיעלמ סברה תונתקס יתוקמבו---כככ סעודיס
 וגמע כמ לט תיטרפו תיננכ הפקפסב ,"כפרפי יקקוהל יבנ, ירמפממ כ"חכ ם"סימ רפכמ רסלכ

 סע יתכר רכיעמ ינה תלקלפ תוכבכס 3תכ לבקליתכתעכ [ו"סרת תנש דע ג"סרת תנסמ
 יככסו---לפוכס 30 רותכ---תינופלס קיכעמקנמ ססקמ ןקטסקנ ריע קיס
 לכלו ,סיכיכסמסו | סיגלפומס סידבכנס סיכיכגס ו יכל תוכיקמ סכרכו סדוק ןפונ
 ודככי רסק ספל פוכומסס קוכיעכ רסקו ,ו"יס ןפטסלכ תדע יריקי ,סידנכנס כ"ענס
 סכַכַל לככ יכ סס3 ןומ6 ןתוכ יכנסו--סלס כוט לככ וכרכתיס ,ימש ת וריקויו
 תל פר סילותנס סיככדס לככ יככד לע רכזעכ יכ תויסל סילוכ ויס סספג ללכו
 ססמע יקפכוכ סילק שלש סו סויסכ ספ יקכp ירח ןכת--סיככפמו תודסיס תוסילס
 י'ע תוסכסנהו תוקקגס תק רוקטכ תקזכ סע יתככ ריעכ דוקמנ סעק יכ תעדל
 לתוימ רוכיחכ וכי ק"סיש נכס ש .ל"מכסו ,םוככ 'ד סרכ ילכסמ סיכטק סילעוק
 תוטרפכ ולקכקי וכ ,"ססדקס ןכק לע ,םדחס סלוע סק, סקכ בוקנס ג'ת לותכ ז"ע
 ,סיסרסמו ,סינוכ ,יקוכורסתו סיתונעמ ,תהזס ןרהב וכמפ ינכ למ גע יתופקקס
 ,ונקכי סימכס ,דוככ : כיסלמכ "וכ וו ,סלוע סע 196 ,סיכיכתמו ,סנקפל סילמעס
 בנמ תכטסל .סילוחנס סירכרס יטרפ לככ סתלופר .תולוכחהו --ןולק סילמ סיניסכ

 : ספ ונמע סויקו תודסיס
 ק וחקי לש סל לכ קכ ,סויסכ ירפס תספדסל ןעטנקרעפונרפ יקחקכ אלו

 ,ם'כיה כ'תק סיספדגס הב b'וקכ לש סמק תל סיפדח סויסמ ילונס
 :סקע יקספד רסס as גס לוס טעמ יכ גינת קרודסמכ וק

 'יקק לפסק גיט תכמ ת"ננמ סדוככסו סעוכלס תילככס יתקק סע רכזי כוט לעו
 ח"טכ ורודכ ססרופמס 'גכ כרכ לם ונכ )"ו 5ריפס ןכוקר 'ר ס"ומ ם"כ "יו גנסופס תכ]

 ,יפיכ תתנקסב ,יתרזע ליס rede הכומסס ןיקטלסלס ריעכ כר 'יספ נ"ע לופס 'ר ס"ומ

 לעו



 המדקה
 ד תלות ee יונפ תויסל ל לכולק ידכב ---עממ סקכ -- סמקמ סימופיס ידכי ינק לעו
 עו יכוטנמ יל 6( ע ,סינהת) קיסעמסד ירכדכ 'כתי ומסכ ספפפכ ירד םייסאו

 קז רע et ,ךממ םק3ק | כ"עו = ךיסוקנפנ דיגפ !סנס
 -- !ךקכוכג וצי כככ רוד | ךעולז דיגק דע כועס כ '5 סכיקו
 רש6 = ךומכ ימ ' קטדנ תיספ לק סוכמ דע ' .ךפקדנו
 -- וו ,יכלעס | כוטת ןכלס תומוסתמו ,יגייסת 3וקת תועכו פוככ תוכל יניקה

 ילס = ומס סד6 הכש bbe סנונס ק"ססכ לכוס סנהו] יגמסגפ כוסתו יתלודנ ברק |

 ותפס תופכ סייסמו ,ומסמ סנוקלרס תופכ ליתתמס קוספ ע"מט תנפת רחp ןולרל ויסי סדוק רמי
 ר | ספק ורונק סייה ב כ"ו 2 "ווקס גב ררס ידילי סוכ יל רמק תוס5 ךרדו .ומשמ

 -- נינפנמ .סונוגקת םקכמס וס ימ וריכוסל ותק ת5 ופוסכ סותסכ ךירלע ,ךלמס 55 סקקכ ךרועס ומכ
 ךדוק יג ס} [ק"י תנפת רק5 ומס תפ ומרכ סד5ס ךירכ ןכ

 ,לאכסי Cu רוכב

 'ד ידבעכ דכפ לרסי יפנק3 ריעלס ילכד סכ
 תוילגרמ באז לאירבג \ + ראש 5

 i pw it Via moss נוקמה ייו יפת = שי
 ליז תוילנרמ קחצי לאיחי ה ומ גי ב לבוקמ ותב גלפומה ב וו אל ןב

 [ליצז תורודה רד לעב ססרופמה ןואגהל דכנו ןינ]

 הביבסהו ססאמ ןאטסאב ריעב ללוכה בר תעכ

- 
 סגור

 הו

/ 

 ךל סרמזק ,'8 ךפמס לככ ילככ

 ל'צז םירב בקעי ר"רהומ  ,לודנה ןגאגה ר"וטמ ילש הבימסה בהכ

 bוס ,ליפי כ'ב י"ג 2 נתיכבג כ"כסומ ת"קכ ז"כומס כ"ות סיכפו קיליס ברה
 כשי יקנו ,ויכופנמ וכ | לופס סיס רק ולקכדמ תיב תמוכפ ילודינמ  לודנ

 ןלהו לדנו ,סיקסופסו דומנתס דומפכ | ילוק> סיכיקקמס סיכנתס יכל ןיכ כ"ק[
 ןמזכ לוס גכק ,סינע קמתכ סתנקמכ ספי שי סילוכס סידימלהס תלודג ךרדכ תק
 סיקסופו דומלפכ וסרכ תל יכ וסועיגס לכו ויכת וכו ויכיכת יכפכ רכע ריבכ כ
 3כ | ,ופנטממ קספ קנו ,כקמקו ימי סטנ שלו ס3 קיזמס רסק סיסמ3 סלע ןעי
 יכתק וםעי = סמו ,לוס סקעי סמ תעדכ ,קתכנסד בינל לתעמש יקוסמל יקנו
 ,סלקי סנוכתו ,סכופ תעד וס ,יתעדמ יקסדס רק קוס קדס סז סקכ כמי סתו
 שכי6 ככ ןיד ןונכ יקרמלו = ,סיטודנו סילפמ סיתקנמ וילכ תל תעכ יתטשמ רספכו
 ךונוס = יכנסו ,ןיפדו סכומ תויסנ ,סכק ימורמ bסכ לע תונעכ יוקר רק

 .סכרכל וקלכ סיכיד קוטכ סי סרלק סנפת לפפפמו ולב לט
 ,ט"כרפ ןויס ע"כ 'ג סויכ ח'סעקכס ד'"כ

 טירב ביל אדוהוויי רעו



 ! םירשי תכרב

 תאצוהל חיימגב ידיב וכמת רשא רבד לע הכרבה לע ודמעי הלא
 ו הכרבל םלועל ןוני םמש .םישמוחה תספדה

 םיילפ ןיוודלאבבש לארשי תיב ,לודגה תסנכה תיבמ טנעדיזערפ רעגריב באז 'רמ

 דרפס ישנא לודגה ד'מהבמ טנעריזערפ ןירעטס דוד ןמחנ
sammy --י mea 
 -  udי | | |

 +=  maי,.ייוור
- mi ו 

 םיחא תדוגא ד"מהבמ טנעדיזערפ ןהאזדיווייד דוד 'רמ

 תורשכה דעוומ ןאמרעשט ןייטשלעקניפ ןבואר 'רמ

 שטיוואבייל יכדרמ 'רמ

 רעקיימשטאוו קחצי 'רמ

 יסלעשטד ס"גכהבמ טנעדיזערפ ןאמדירפ ימהנ 'רמ

 בקעי תיב ר'דמהבמ טנעדיזערפ בראפדלאג םחנמ 'רמ

 יקסוואקטאר אדוהי 'רמ

 שעגייא רזעילא 'רמ
 לארשי תרדה ס"נכהיבמ טנעדיזערפ רעללעה ה קיזייא 'רמ

 ססאמ טראפרעב וינמ ז'בש יבכמ ןועמש רמו .יבכמ לאימחרי 'רמ םידבכנה םיחאה
 םיקלחב םהיתומש ואובי ןושארח שמוחח תא ולבקי רשא ןעטנארעמונארפה לכו

 .ש היא םיאבה
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 א תישארב א תישארב סולקנוא
 תא םיהלא ארב תיִשאָרָּר א NEN 5 אָרְּב ןיִמְרְקְּב א

 . 20 יאר , : : < 8 + רה פי השש" אָיְדְצ תַוְה אָעְרַאְו ב : ץראה תאו םמשה | 7 :אָעְרַא תו אמש

 ה ד עד נח ל : : : ףשחו ּוהבו והה הָתְיַה ץֶרָאָהְו ב פארע אָכשחַו אקי

 : בל דימת .ב* הגיגח .ץראהו :םי הל'גמ .הכ ק"ב .אב הליגמ ,בל ה"ר .טמ הכוס ,תישארב .ןרהא תודלות

 םירומה לעב "שר
 הנ סנס :ככ 'ינכ לכ תישארב | ךיב5 סיס כ קחלי יככ רמפ תישארב (א)

 ןוקילטונ = תישפרכ .סנועס
 .סלות ל6רפו ונכקיש סיס ספר סנובקככ | 75 bנ סכוקס ק6 ליקקסל

 דמלמ תמפ ת'ס סיסנפ ככ תיל | סמו נכסי ווטלנפ סגושפל סוכמ יסס סככ סוס
 26ר רמקנש ומכ תמקכ סלועס רכנב :

 : תמל ת"ס סיקוספ סכלס םי ןכו תמפ ךרכד תכ (פ"יק סינספ) סושמ תיפקכ33 ספפ סעט

 ספ סג תכתנ ססכ תפנ ומטכ דינס ויסעמ
 סיכמו סס סיוג סעכט תולכל סתפככס סת סיטסיל כלכסינ סכועס פומו וכמי
 סנתכ ונוכרכב ויכיע3ּ רפי רפלכ סכתנו 003 לוס יס ס"כקס נפ ןכפס לכ ססנ
 ₪56 כמו סוס לכקמס ןימ .ארב תישארב :וככ סנתנו ססמ סכטנ וכולככו ססג
 סיקידל ליכטכו וכרד תיפלכ (ת ילפמ) תפרקנע סרותס ליכסכ ג'וק ם'מכ יכוסרד
 תיפלרב וספלפ ךכ וטוספכ וסרפל ת3 סו ,סתקוכק תיפקכ (3 סימרי) ופכקנפ
 b3 סו .כוק יסי סיסנק רמיו ךפוקו וס3ו וסת סיס ןכתסו ןכלו סימס תקירכ
 בוקכל ול סיס ךכ תוכוסע 63 ספ ומדק ונפ למול ספיככס רדס תוכוסנ םרקמס
 ויכסתלש סביתל קוכד וכילp bכקמ3כ תיפסכ ךכ ןיפש 'וגו סימסס ת קר סנופסרכ
 רמו סת ןקכ ₪6 ךכגד תיפלכ .ופכנממ תיפר .סיקיוסי קכלממ סיפר ומכ
 'ס לכד תלתת ול סמודו ,6ורכ תיפלכב ומכ 'וגו סימסס תל סיסנק 503 פיפתרב
 תולוס) ת"ו ,'וגו עםוס 56 'ס כמקיו עפוס3 ס"כקס לש ולוכד תלספ רמולכ עפוסב
 סיללקמש תולכקמ ך5 םיו ומ 503 לכס תיפר3 ופוריפו וקרב סכמת ונלפ כ
 ומכו רגוסס ימ םריפ כו ינטכ יתלד רגס כ יכ ומכ תת סכית סיטעממו סנופנ
 ספ םריפ לכו סירקככ םורחי ס ומכו וכפשי ימ םריפ לכו קפמד ליפ ספ סי
 רנר תיפלכמ ריגמ טריפ לכו סירס תיפלרמ דיגמ ומכו סיכקככ סדק םולפי
 סיסל6 תוכו כיפכ יכסש ומדק סימס יכספ ךמלע לע סמפ ןכ 05 .רכר תירמק
 סופכ סיכפוקמסו סימרוקס רודיס3 bרקמס סניג 5 ןיידעו .סימס ינפ לע תפמלפמ
 סיממו םמ סימפסס דועו .ןכלע סימס ומדקפ תדמכ 60 סקיס יפמ סימס תייר
 .םיהלא ארב : סולכ סיכתוקמסו סימדקומס רדס3 כקמס דמיכ לכ ךסרכ לע וקרכנ
 סלועס ןיפp ספרו ןידס תדמכ ופולרככ סבקתמב סלע סנתפכפ 'ס קרכ רמ קנו
 'ס תופע סויכ ביפכד וניסו .ןידס תדמל ספתסו סימתר תדמ סידקסו סייקקמ
 לע סמוקפמו ססופ סדקע ןוממפו סמ 'כ .וסק .והבו והת (ב) : סימעו ןרפ סיסנק

 לאירבנ תרות
 ת"ופ 'ד ךיכפלמ ר"סי רמו ,וכרוג תל דומ = ןיסש כ" "קרע 'וגו 903 תישארב

 ל'זכ וכודמל--וגידי סקעמכ סכככ תלסתש כ רמוק סוס תכקמס
 תישסכ לכנס ,ןכס ךכד תרמו ןיד ,סוכ וטופכ וטרפל כ סלק 'וכו ילפלד
 סלפת3 ליתקי ותלועפו סד6ס סשעמ 3, ותככ וכ 'יס ךכ ,סיכככס רדס לע
 ותלועפו וקדוכע 'יסתפ ,ם"תי ותלמ סוכ .פ"לכו---ם"ייע 'וכו 503 סנוקסלכ
 ,הומל .ליפפס ,סp ל"זכ6 דועו] סתנגסכ ךלוסס ר"ת (ב'מ מ'ככ) ג'זמקמ י'פע

 רמוס . Re ו

 יתבר



 תרות

 --סוס יכככ סכרב תלוקס ךולכ רמוס
 קמותנקכ תיל ןכו .סדוס תכרכ ליס
 ,וליככ ונדמני b', רכב םיסלרב ל"סוב
 ךכ ,ךרככנ ךירל דליכ םדס םיב סגוכס
 ,וכייסספ ךככמ דת קיּכ סכובס ע"זכ ונס
 סדקספ ספכ 'וכ ,ולכויל כ"ג ספעיס ידכ
 'וכו וכככמ וס ךכ ,ס"נקסל ךרנמ
 ספ כיתכ סמ ומנוע ס"כקס %רכטכש
 קככקכ ןכו ,יעיכפס סוי ת '6 ךקכיו
 ,'ס ספוק ךרכיו תופועס תו תויתס תא
 סמש תפ רקיו סתופ ךרביו סדכ ןכו
 סדוקס 'פס יכס כ סמל ע'נ) סדק
 b"פמ ןכו ,יטפכ רמנס ' סול ךככיו
 כס 'וכו תויסס 5 6ככשכ סדוקמ
 םתנס ליכע3ב סכככ ל9כ3 ויס כ תויס
 ןכו (ספוק ךככיו ס"ד י"קככ כ"קמכ
 "ורה הנהו-|[פ'יע 'וכו סלל
 רמסכס ,ננפתמ ס"כקספ ןיגמ ('ז תוכרכב)
 05 סתנפת ,'וגו יתלפת תיבכ סיתתמסו
 ,כלפתמ ה"3קהp ןסכמ ,יקפפס 056 ,רמלנ
 "בוט ככ כטוז 3כ רמ6 ,יללמ יקמ
 תל ימחר ופככיס יגפלמ ר"סי ,ככ רמפ
 "וכו יסודמ לע יממכ | ולוגיו ,יסעכ
 ס"כקס רכש יכחמ תוכ יל --ם"ע
 bכוסס ומכו ,ןכיכמסו סככס קומלוע
 ןוסתי ,יכ ןייגס ןיד ,'ז 'יס 'ג 'פ ר"רעכ
 ,ומלעכ ס"כקס גסכ ,ס"ייע ,יכ ןייכס 9
 ךרד גסנמס תפ תוס ספירכסכ ,לוכיככ
 סלפסכ ,וססעמ תיקרכ תוקפנ--ןרק
 ,סלוס סיככס 'יספפ ,ם'קי  וקומלעמ

 לאירבנ תישארב א תישארב

 גוסנס תיקתכס ומכ--וינפלמ | סקללסכ
 'יפ וסװ < ,וססעמ תישחרכ | םיח לכל
 סלפסס ספוק סע -- סיפר -- ןופנס
 --,סטעמ לככ םישלרס ,סכרכס סתוקבו

 :ןרלס תו סימטס תק ' הרב
 לע יסוכיפ 0035 יפתיתפ3כ יײק םג

 סדוק ןפוכ יננס ,פ"יטסזעכ ק"סותס
 יכשוימ יקנק ספ רפ לע ,ת"יססכ סכרכו
 קעדו סגיכ ופמכתמ יל קכחו  ,ר"רמסכ
 קופרלו  ,ק"סופ קמועב כיכססנו  ןיכסל
 פ"ע ,סייח סימ 53 סינג ןיעממ סינינפ
 .סכלק ספפת ללפתמ יכנסו -- ל"זר יכרד
 רכדכ לסכל כס "וס 'ד ךיכפנמ ר"סי
 ת"פ סתמכ 3וכק יפוכיפ 'יספפו ,סכלס
 סילכקפמו סיככע יככד ויס ,סמשלו

 : ר"יכפ ,סס3 סיכייעמס ככ ןופרל
 סכומס ל"ורר י"פע סוכ פ'לי רוע

 ליכסכ | ,קיסלככ ."שככ |
 (ת ינסמ) וכרד תיפכ תלכקנפ סרוסס
 סיכקופס פעד לט כוקכס כp--ם'ע
 ןיגק יכ סיכמוקס ,סומוקס ימכסמ
 ןויפכ קמ יונק לוס סדקס לם תומינפס
 ססיוכקקמ לכ ומס | כ"עו ,3
 םיפוסוליפס ךכד3 תונכסומו תויגויעב
 רמכ ,וכי סער 55 סערמ ז"יעו--,רכלכ
 סמס ,ו"סועכש סיימקגס סירכדס לכ יכ
 ךי6 יכ ,ןויעסו רקתמס ג וכססנ רלכ
 רושק סיסי ס? ,ףוע סיכגיו סדלס ליכשי
 רסק ,סיימסגס סינינעס ידומס 56 כ"ג
 עכמי ,סכרס סו ,טעמ ספ ססכ קסעס

 ותו
 רוק ףלפס סתיס תורוד ו"כ 606 'ר ססכ ם'כפר ר ,דוי ייפ '5 'פ  ר'דעכו .םיבג לחנ

 ךמלוע תפרכ לו תויתופ לם ןוסר ינפ ע"סכר וינפל הרמ ,ה"כקס לט ופסכ ינפל רגת
 bרככ 69 וולמו סלועס ס"כקס הל רמל [תיפפרכ רכ סיסנל ,ףנכ תותפל וכ 'יספ 'יפ] ,יכ
 תוס יניו ,יגיסכ הרות ןחיל כ ייל רקמל וגו ,ןרפ דסי סמכהכ 'ד רמסנס ,סרותה תוכוכ 6
 2 רפסמס יכ ,תקונמתססו יוכירה לע הרוי תיכה יכ סנוכסו -- כ'ע ' 'ד יכנ0 רמסנש ךכ 536 סלסת
 סנסו ,תולחפס לע סרוי '6סו ,סייפ סיכר עועמ :ל"ורכ ליגרכ ,יוכר לש הגופסרה סגרדתס וה
 ,סיללפו סינקור סוקמ וס סימפה ,סומ הו סינופ סיפלר סיקנמ ינסכ ודרפנ ,ןרפסו סיפסס
 bיפו ,סכתס ןמ ןוח bיסס ומר תכר תיכהו תיפסרכ סרותה הומר ו"עו ,תימסנו תירמח ןרפסו
 סספ ,ןרפת תפו ,סימסס תֿפ ' 6רכ תימלר--יתש ,תישאר 'ב : bורקלו ,2 רפסמ רוחכ ספכ
 bרכפכ סנמ6 -- ,ש'תי ותודססל דגנתמס רכד וסס ,רנח ףלפס הפרק ז"עו ,סיכסת סיפר ינס
 הפענו סרותסכ ותומלתסס י"ע סימסגסו סינקורס ,תוונקס יתש ת6 רכחמה וספ סדפה תל כ"ח
 ,סד6ס תפירכ רחל כ'םמכו תוינמורכ סילעפ תוכרסל קוחתי סיימפגכ יטתתססכ יכ ,דח6 לכס ו"יע
 'כתי ויתורכל תנתתספ 'פס ססייפתנ סוכ כ'ע ,דומ כוע--התפ--סנסו הספ רח לכ ת6 '6 ריו
 ג ['וגו סנטק וג תוח6 'פ לע ם"סס לע 'יפכ כ"פמ ןייעו] ,דחֿפ לכס ו"יע סתע קטענס ףלכ התפ יגיסכ

 ו
| 



 תרות

 ,סלכססס יפמב לע סלעמ תוכענמ ופוס
 ךכד 86 ססטיפ י"פע ססכ וכחכ כ"ט
 קתרפסכ כפוי כועס וכמו  ,תוטירפס
 ,סורכדמכ | רדוכתסל ,סרל ינכמ ע"ק .

 כס ,רעלו ףוגיס ינימ .לכ3 ע"6 ףגסנו
 ,סיתסכ ועמו ,וכמיס ספוג ויכבס מול ןיל
 ,ססעמס ספ יכ ,רקיע 6 bכ יכ (פחס
 קכ יפונס תומי ל יונת 'יס:bוכ ס יכ
 וגיססכ וככוי 55 כ" ,ססילבד יפכ ןויעסב
 סנויעכ וגיפי רק ריע3 ספנפ ו סינק קר
 לכ וסעי סמו | ,תוקדולו תוקימק תועד
 סס> 'ד קלס 55 רפמ סד יגכ ןומס
 bo כ'מ ,ןויע3 קכתו סלכטסכ סלמנ
 ימכ סוו=-,סלרנס תיככפ כ סלוכ וקובי
 bכ רח ם'קיוכסכ ןכ ססיל כשחנ רז
 תמכה ןכל --,סד6 לכמ כוטס  ענמי
 ,לקיעס וס ססעמס לס ק"סופ וכדמנפ
 סתוק 'ספעי, רש תולמס סנה כ"קמכו
 ,סיוס נכס !"יפ סנס ,סס3 ימו סדס
 ז"יע תוכזכ ככוי וססעמ יפכ "ומ לכו
 וכל סוכ סכופ כ"ס ז"עו ,ימכנס כסוקכ
 -ספעמס קיס סדוסי תניפ םכ ,ססמ
 נכנ-3קעי תנסק ססכומ--ליס רק
 ספועט כ"ג רתסכ ניממו ,סנסקס יב
 ,סכופס ןמ וכל עדונפ יכת6 יכ ,(קיכסס
 סטעמ י"ע סד6ס סכזי כס 5 קכ יכ
 ,ב"סועכ סרי לע וכל וקכס וסז ,תוכמס
 --קלח ססל םי מרפי לכ כפס"פמכו
 רקיעספ יפל 'וכ כ"סוטל ,ודי לע 59
 'יפ יפכ) רפפתסנ ידי קסעמ--ך6 סוס
 סלותס סנס (סיקעל סניכסו ךיסנקס
 ,סמוסמ סוכ סז תוככוכ סגיק סנועסו
 b"pמכו ,עיכסמס סדלסכ וליעוי וידסיו
 ס6--,ןכ6 ךכד סע סכות 3וט נפס
 תוקנס ךכדב סלועס יגיכעכ םמפסי ךק
 ףידעי ילכמ ,ק"סופ יקוח י"פע ,רפומסו
 ל"זכ םכווכ וסזו] | ,יופכסמ רוי 'ילע
 ספע רפ לכ תל ' לריו 'פ לט ר"דמכ

 רפי סז=-כומ סכסו ["סועס יללע :וסז] <
 bיס ןכ] ר'סלי סז-דוקמ--נ3מ ;,כוט
 רס6 ך6 יכ ['ג'פ תלסק ר"דמ סרינס

 ב לאירבנ תישארב א תישארב

 'ידומסו ז"סועס סופת כ טוסכ וס
 'יפ  ז"דעו] [עכ=וסז ,יופלסמ רוי
 יככה וכפס3 ל"ז יכרד6 י"כסומ ןופנס
 דלי כוט ל 'כס ח"י שורד סולק
 ךלממ ,ט"ליס סו ל"זכדו ,סכסו ןכסמ
 bכ סכולכלש .כ"סכיס סו ,כיסכו ןקז
 סיככד יגטב 656 סומ סז בוט רמ6ל ךייש
 כ"סליס 536 ,דחמ גוס תחס סיסגכנס
 ער ופרק ס"בקס יכספ טנחס3 ער וס
 65 כס רמו סיס כ"ע (כ'ג סכוס)
 bוס קמ6ס רמולכ | ,דוע ,רסוסכ עדי
 ,3וכ גוס3 סנכג כ"ג וס ר"סניק
 כוט "סלי יכו ,סס ר"דמכ ל"וכלקמכו
 65 ר"סלי ילופסט כ !סמפפ ,דוקמ
 ךיכוס לכו ספ פכ לו תיכ סד סב
 כ"ג ר"סליסס ירס ,'וכו ןתכו םסכ כו ןכ
 וכממ כוט ם"כיספ רוג ז"כפ ל36  ,כוט
 דוע = .רסזסל עדי כ ר"סליס רססמ
 656 ,תוכתומסו תופדועסו תוידוטסמ
 כ'טו [פיַוע :'וכ קוהקותק יכת ףדולס
 b' וס ךורכ ,סוי נכ3 סיכמו נפ
 ,סיטופס ןמ וכלידכסו ,ודובככ וכהרבש
 ! סלוע ייפ סנו--,תמל תכופ וכל ןסנו
 ןופל תלילמכ ,"סופ כ"כ ,ונכוקכ עטכ
 --וכמיס סחוג תויככס תוכפ לכנס
 סוכ ןיפס לכו ,ונמיס סחונ סוקמס תוכ
 תוכ = ןיח --סג-- וכמיס | ספוג תוירכס
 סיפוסוליפס תטיפ יכ ,וכמיס סמוכ סוקמס
 ,סכמיס סמוכ סוקמס תור ןי6 סיכקוחסו
 --[פויככס תוכל סמוכ סכימפ כ"סכמ]
 סירכס ןמ קוס "עט יפמקס תפומסו
 ס"כקס ךיככ 'יס סמכ ןכ תנמנֿפ יכ ,סמלע
 סכותס סחקלנ עודמ סגו ,סלועס וכ
 סמ 550 ,סד יכ3כ סגנו סיכמכמסמ
 : ,יכסולס ןויעכ ןויעכ יונפ יכקטס רפופס
 ןפול3 סמייקכ סילוכי ןיס סמס לס
 "םכ סומ תקכ כ'עכו ,סלע) רפויס
 סדקס ס3 רקפסי רוי יכ> סכורב
 ןמ ,סרמ = קוסט  סמ3  סמויקכ
 ספגס וסרלעי | A ז"כעו _סמדקס
 וסכ6פתו ודוככ לדגי סזכו ,סלעמ תוכעל

 רתוי



 תרות

 תוכקכ נמכ יככד וסזו]--ש"סממ לפוי
 ,סדלס וג רוביס סרפי ךרד יס וזי6 כ"פ
 --'יסוע> ,סרפס יסע לכ ,םופע)
 רטתמ ,סדסס ןמ תכלפת דוע וכ עיניו

 : [ק"ודו ,סד5 וס
 יקס .(ס"ע 'כ ק"כ) ל"ומסמ פ"לי הזבו]

 סייקל דיסמ יוסימ) יעכד ןלמ
 ךיל5 ---סייקל = ןוטל רפ ,ןיקיזגד ילימ
 תוכרכ) ל"ורסט סכרכס 'יפ סנ ,רוסיכ
 ןסיג ימויכ קיפנד ןסמ יס ,(כ'ע ג'מ
 'וכו = ךולכ .רמו6 יבכככמד יכיל יזמו
 וכ כו ,סולכ = ומלועכ רסימ לע
 תוקנתסכ תוכוט תוגליסו תוכוט תוירב
 נפ ספעיס יפל יכ --סדפ כ ןסכ
 סיכמולס ,נ'נס סיניכסמס סיכקוחס
 סמס ויתוולתו ז"סועס | ינינפ לכ רעל
 סמס כ"ע ,ןויעסו סככשסס ל סילרול
 bכננס רכר ככ לע סער ןיעכ ומיכי
 רכד לעכ ,ססידומסו סדס יגָּכ ינוכעפל
 וכי רש6כו | ,סד6ס כס וכפל קיזמס
 סיככ ופ3כ רככש ירח ,ןסיג ימויכ ןומכ
 סנס ,כדל3 לכ ופטעי סיקמעו לס
 ,סכזוכס .ססעד יפכ סעוקו קפע ורכדי
 לעככ סגפו ןורסחל וכסמי סל לכ יכ
 קמכתסכנ סכנכ רמוק ""ורזגיו ,סיכנס
 סדעלכ יכ ,קיזמס רכד לכמ ומכ ,ססמ
 ---,סמודמס ססלכססל | רתוי רוט יס
 ןכ 65 יכ ,כמ65 ס'עסד ליכטס כ"ע
 ינכ ססמע ועעוכפי=-נ ,ככרס וס
 סכמ תונסכ [ססמ רונסכ ילכמ] סדס
 [סדמס לע ופיסוי לכס סיכסו) תויסנו]
 סדס ילככ לוסכמל 16 ויסי לס דכלמו
 סלעתי דוע סד6ס יכ--וליטי 6
 רמסג וסויסכ ,וזוע תריס ריסיו ,ססמ

 כ'עו ,יולרסו תונסיכ קל
 וגקפו סדספנהס סתעדמ fילוסכ כ"וכ ור
 קיפגר 4 יחס ולממו ,סכרכס סוג ז"ע
 רשמ| | יכלכלמה יגפי6 יזמו ןסיכ ימויכ
 ןיסד .ירימנו ohn סולת ירפ וילי
 ,סוקוכ ויגיעש סמכ כ טנוס כ'סלי
 [ססל סופתמ "יס 63 סתוקילמ נמנו

 ךרופס יפכ

 לאירבג תישארב א תישארב

 ומלוע3 כסית לס :'וכו ךוככ | ,רמסי
 קוק3 ןוכסת סז ןיא יכ 'יפ  .סולכ
 603 לודג ןוכתיכ ,סבכדלו ,סירבס
 סמסו ,סוכוט תוככימו תוכוכ תויככ סכ
 סד לכ ןסכ תוקנפסכ ןיטיסכפל ויסי
 יפכ ןסמ סגסי רש סלוטמס טיפס יכ
 לקשמכו סדמ3 תרככס3 | ופוגל תוקנס
 תנקפיו סקנתי סנס ,ק'סוק יקוח י"פע
 קא! וכ םויככ ותלעמ לדגו ,ז"יע
 ז"כעו--סד6 ילכמ קוס כס3 ,סכלפפנ
 =-ויסנמ 'ד וסוי5 רק לכמ ז"יע כס כ
 ןפמ יפס--נ"נס ק"ככ כ"זכ תלינמ יסוזו
 ויסל ךכטלי 53-- דיסת | יוסימל יעכד
 סדקכ ז"סועס יגוכעסמ | םורפו ריז
 סייקי נק ,סיתיחשמו ןיקיזכמ חרוכס
 תופגס יפכ קכ ססמ סנסיו ןיקיזנד ילימ
 וט605 תיסכנ סלעפיו סמורסי 16 קרו
 כ'ג סגוכס | יסוזו .["דיסת, ספ סרטע
 יפל תיט6ככ תנמב סלותס קלתתסכ
 56--0מ65--סכוסס לע וסס "זרד
 לכו | סלועס יכ ,סד6 ןכ ךספנכ סמדס
 ךכד לע ךל סמס ףנכ יככ6 וי
 ,סוס ךופסג יכ עד ככל ,סדוכעסו סכותס
 סיתולמ סויקו ,סכופס ליכטכ סכרד6 יכ
 :ןככו = ,ןכסס תו סימסס ת6',6 רכ
 ,ס"רכ) ל"ורד רופיכ סדקסכ פ"לי דוע

 ,ימכ = רוע56 'כ (כ"ע ז"י
 סלפפ סת יכ ביפכו ,רסמס 'ד ךלו כיתכ
 סנפת סת יכ סליחתכ ,וססעמכ סילנ
 ,רסתס 'ד ךלו ףוסכלו ,וססעמכ םיפנ
 יככדט ,סיטרפמס וקדקדו ,כ"ז י"סרע
 ןריפ רככו ,כוקכס רדסמ ךפיסכ סס ל"ול
 ,יפסמ רויב תפסופכ ,סיתעל סניכס תקז
 סויה סע רמוגס כ"עכסש גוסנסמ יכ
 דעכ ןילכ סוימ וכ תוכככ ןלכק ו6 ןמופ
 ומ תסל ע"6 כומסל ךיכ5  ,כ"וכ סוכס
 ימדמ סוחפכ סע לככ ףסכס | תסכמ
 סוכס ודיכ כהסכ תויסכ ירככ ,ותכועפ
 סכקנמס כמג רח וכ סלש5 ףסכ
 סרט תומילפכ וכ קנסי ספ יכ ,סומילסכ
 ו ,ןלכקס רומגישכ יול ,סלועפס רמנ

 ןמו6ס

 ו ב ו



 תרות

 555 ףנלכוק וכי - ,וסלועפ תל ,ןמופס
 יפי 4 bוככ לכוס ךיפ ,רמכ ,כ'עבס
 ותככ לפ סוכ6 'יסי ו ? תונקיר סידיב
 סוכס סזימ וכ ףיסוסלו ומפ דספפסכ
 'בסי וככל רכדס וס ןכ ,ר'סוסמ סיכפל |
 יכמידקס ימ פ"ע נ"ומקמ עודיפ ירח6 יכ |

 בסי ותלמ לומנקס לכקמ סדלספ ,סלפקו
 כ"ח סוקמ ןי6 כ" ,סוכמס ופוטע סרט |

 יכמפ 'כסי וכממ רכש עובקכ סירכ סופנ
 כ"עו ,וככש ת סלתסמ ל3ק- לכס
 דנמ 556 וכי ופוס3 סדלס לכקיט רכפס
 סת סלחפכס יפכ ל"וכ 'יפש וסוו ,רסקס
 ,וסטטמכ וכ פינמס לכ ₪6 םיפכ סלשמ
 656 וכימ ףוסכל וכ ןתוכ סקס סמ ןכל

 :ל'נסמ כ"ע ,רסחס דכמ
 י'פפ ןפומס ז"פ כ3כ יפרמ6 יבנאו

 ברכס סנליווד מ"מסמ כומס=- כפמ
 כוס וככל רממ 305 =-כ"לו 6דכ5 "יר
 סכסמסמ סיפד ינפ ךדומיל לע רווחו לכ
 « jph obi  ,רבטס ןמוכ פדמנפ
 ככ = דליסו ;ףד לכמ לקס עַּכר
 30 וססניו יב ורכ סשע ,ףסכס 0
 ףסכ לקש וכ ןפיו ,וס ןכ יכ ספריו
 ךל עי סיעכר ייפ וכ רמו ,סלש
 ןסוכ ינכס סירפלס סיעכר ינסו ויק
 ךסמ ו"ע רבע ןכו ,סנקמ3- ידסחמ ךכ
 גסנפמ ויכק יכ ןכס ריו ,סופוכפ סמכ
 יפ3ל נפ סוי למ ול תפל ודסחכ ומע
 לומטל יל סמ ובלכ רמתו ,סנסמכ לקש
 לומעל ילכמ ,ינפל יד 'יסי כס הופ
 לש לקט ילסס תכקמכ  קפפססלו ,דופ
 כמי ויק 56 וכיו .סוי לכ3 סכפמס
 לפיו ,5קטס יעבר ינפ תק יל סנס כ
 ,סויס תרוחס סמ יל כ דנס ויק ופול
 55 יכ ךתלמ דסכל 65 ןכס ול רמו
 טקכמ 5 ןיסו ,סויס ידומיכ לע יתרזמ
 ללוס קכ ,רכה סוס סז .רוכעככ ךפסמ
 ,סילקס יער | יכטס תל כ סכס ו
 .ככר כ לע ךרססב יל ןתוכ תייק
 יתפסוס סנמה ןס ,כמקל בס וסכפה
 קר 'יס ז"כ סנמ6 ,ירסתכ לקס יל פל

 1 לאירבנ תישארב א תישארב
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 קמ סדקס תוסע יכחלק ם'פיוכס ידססמ
 30h כרועי 'תי נטר
 סיפנק תוכככ ודסחכ וכ קינעסכ
 ידסח וקולרכ .לכססו

 ק"יוכס כס וילפ
=- 
 ולי"

 כוסתי וילע ס"יסס
 655 ,סולמב דופ | לומעל יל סמ ו3
 לו ,ודסס תלכק קר ינפ) הס
 קיפע רח קר וילע וי דסתס יכ  ןיכי
 3ותכס 'יפ וס ,סכדעסכ כו ,סולמס
 יפמילו ,רסמס 'ד ךכו ,כ"ז סכמקמ י"פע
 רמו ,וססעמכ שחל סלסמ ספק ןמוכ
 טיס סלעמ סת ס:קק3 סל ,הוענמ 'ר

=n 1 

 לב ,רסתס 'ד ךלו ףוסכלו 16 וסקעמכ
 ס לעב רקיעס רסתי סל

 ססמ  ךרעכ רועילק פוקנס לעבו . ) ₪
 ןפוק3 :כטיי5 בסכ '6 תוק ןרסקו

 תופעכ סדפסכ רספל יחס עודיכ ,רסס
 ו יפלּכ סוכמס 'םי :-טממ

 ןיפייסמ כסמל Bבס (.סכ ז"ע3) כ"זכפסמלו
 ולזוע ס"כקס ילמלסו (:ל ןיטודקכו) ופופ
 ול לכי וגיס
 .'ונו ודי וככזפי לכ 'ד 'וגו
 סתו לומנל סדקסנ
 ,ילפ רמוג כ
 כ"סו ,'ונו
 וכממ שכל
 וילע כמונסו כזופסו עייסמס

 כועו עויס

 - ידלל
|? iz 

 ררהי"רו
 .- שק 4

 עסכ ספול 5%
. 

A rh ,ןוילע מתל סר  

 1 נק
" , 

 ידעכ רומני xo :מכי
 ן>₪

 ,וסנוק ס ופסל סד605 ןי6
 'תי וס
 רפ3 ךס

 כ ןפי ,וסספמ רכש am יאו -- --

/ 
 כ'פ  ,סד6ס כל תיפפק סכוסמ סליפכס ., / 4 -
 וכטכ תופעל סרפס לס ותמיח3ּ דעכ
 כומ דע3 רכס ס"כקס וכ פכק ,ּכת - - 3 ו ה -- == ו .

-] 

- 

 השש 65 - PAR Fee --- כ"ס ו / רכיחכ

 2. wi? |, 12 PW ₪ ון[ = ov קכיחכ

 %4-=י mia "ודה סלע Als וססובק
 -\( iw wi) hw ik -- - ו ו₪

, , | 
aa - saaכה ספיסמ וכ ,סולמסו סכותס י"ע !=  | 



 תרות

 תיססכ 236 "ססדקמ 'ד ינ יכ, כ"ס6מכ
 ,וכ353 סמכסססו סכיקכס וכייסד רכדס
 לס -- וחובק ,וימעפ םדקס ךרדל סיפל
 עכקי וכמפ יכפמ ז"יעו ,קרקי רשי
 לריו סכרכ 'פ3 3וקכס 'יפ וסזו ,גנעפיו
 'יפ [ם'סערמ לע | ל"זכדו] וכ םיפלכ
 =-סלמפססו תיטקרס יכ ,ןכוכקסו סרק
 ,ןעי ,וסריחככ כימססל למומ ויפט--ול
 ןיידע =-,סכימכס יס סלפתססכ ! סט יכ
 םי כח קלחס 'יפ ,ןופס קקוסמ תקלח
 ןומטו ,ןופס ןיידע ,סופמסכ וגקקותמ 'דל
 יכ ,יקל(ס רופס סדקס יגיעמ סלענו
 סד6ס יכ ,ןפמי סד לט וכרד ס"כקס
 יסוזו =-.תיפפתס ותכיחככ ומכעמ ליקי
 לקיש רכטססליקק3 ,'מגס תנוכ
 - וסpעמכ וסז - ותכיפב סכתתס לע סדקס
 לכקמט רכסס 'יפ ,ףוסכ5 536 ,ןיד י"פע
 קר לוס ספעמס ףוס רוכע כ"תפ סדפס
 רופיכ 'סופכ ויככד ןכת סז ,דסחס דלמ
 ,חכ סלעמ ןיכס .לדכסס פ"כי סזכו,טעמ
 רסס רמלנ סס3 יכ תוכ6ס תנעמנ
 סכרד תיסלכ 'יפ ,וינפל יפוכמ וכנססס
 רזע ילכמ ,סמלעמ סכוט סרימנב 'יס
 536 .רוע 653 וככס כ"ח6 סגו ,סכעמלמ
 י"ע ויס ותכיחכו וככד סיקר סג חנ
 דעל כ"כ ,סנ ךלססס 'לס ק6 וסזו ,'םי
 ק6 כסנמס 30כ 'ס סע ךנסקס דענג
 יסי כוסכס כ"ג סכפתי סבו ,דפיס כ
 --.וכיתוכ6 סע 'יס רטלכ וכמע '6 'ד
 ןטססל ססל תומדפסל :כוכ 65 6

 ול תלטיט כ סמ נמלע תריחכ ל
 סייספ וסו--("ע סנ םדוקמ ותרוע
 קוטסלמ ,ונסטי כקו ונכזעי 26 = כ"ח
 --'ונו ויככד לככ תכככ ,וינל ו
 סמדקס כוקככ רכתמס ךלד יכ רשמו
 הזילל | לכל יולג עידוסנו ,וכפס ש6רכ
 סידקס ןכ ,וכוכת תילכת 'יסי סנעוק
 לכל עידוסנ ופכות תיפקרכ "יונס
 ליכשכ bוסס ,סלוע לס ופמירכ םילכס
 סרותס ליכשכ תיפלרכ ,ל"ורדש ומכ ,ופלופ
 סנמ6 .'וגו ' ככ | ,תיטסר תרקנפ

 לאירבנ תישארב א תישארב

 סויק סלעפ יכמפ ,קוסס דוע נסי ז"ע
 ופפמ עויסכ לכס וס כוכמס סקעמ
 56 סתייקי סלתתססו תיטכס קכ | ,'תי
 ? סוס ככדס וס יכדכ 60 סדקס
 רועליש דתמ ןטק דעכ  ליכסכ סקס
 לכ ס'נקס רי ,ס3וכ ךרדכ סדקס
 רמ6 סול ? ונכנס סיפלפנס סיקורבס
 סלע ךכ ,ןפתס לע סמפת כ ס"כקס
 תיטסרס ליכסכ 'יפ ,תיססרכ יגפל סכפתמכ
 ול יסדכ יס כ'נ וולס סנטקס סלחפססו
 יסוזו -- ,ןרס תלו סימסס תמ לורכל

 : "תישסכ3, םלמכ סיס סכווכ
 קוכ6ד ס"פ3. ל"זר6 יכ ,סוכ פ"לי דוע

 ,סלועס 6רכנ תורמסמ סרסעב
 ,סוסרבסל לוכי דחס רמסמב לסו ,כ"ת סמו
 רכש קפלו 'וכו סיטסרס ןמ ערפסנ ידכ 0
 ז"ע סיטכפמס ודמעו ,'וכ סיקידכנ כוט
 רוכע סיעסרסמ עכפיפ רמ65 ךייפ ךיפ
 וככל ותנוכיכ 'יספ ירח ,תוכמ6סמ סרסע
 ?ך"סדמ ספק> כ' ,דחל רמלמ3 הול
 סינפוס היקב םכפכ כ"ג יפרמ6 רבכו
 3ככ רכסס י'פע וככיגעכ פ"לנסו .סינופ
 דמו ,לפכסמ סויל ודימלתכל דמנמס
 bכע סנס ,ככס לט וקכיכ קמועו ותופיכח
 ,קכמגכ מויד כועיפ רומגכ ונממ רכבי
 ,סעס ילתכ 'ילטט סיטרפמס לכ 'יפ סע
 ליגלסל סוס בכס תנוכ תילכת רססכ סנמל
 כס ,ווכ סנרדמכ וכנוככו ,דימנתס 6
 "ע ,ומכעכ דומלכ כ"ח6 רימלתס עדי
 וטל ודימלק סע לסנתסל כרס לע
 55 וסנכס תכ יפל ,טטמ טעמ סגררסב
 סניכ די כערימלתס ןוכקי ז"יעו ,רימלתס
 לכויש דע ,וירוכ לע רכד ןיכסל תעדו
 ס ככ ,ומלעמ ןיכסלו דומלכ .כ"חס
 כ יפל רסמ .םיח .וקלורמכ ףומש לב
 עלוכי = דוע = סזכ הנס ,ככס לט ותננס
 לנרתי יכ ,רימלתס לש ותנכסו וקעדכ
 עדס = לוכלכ סימרוגס תועיסכו ןוזפתכ
 bוסס | ןימי לע רמלכ תוכודג קונגסו
 :ןכ ומכ ,ןימי 6וסס ל9מש לעו למס
 טוטפס וגולככ סלעפ קעכ 'ד ססעמ 'יס

 bורכנ
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 עיכעסלו ,סוס ס/יככס תל סורל
 סיגוכמכ סיכודסו ,hee סיקס כ

 ידס סיתולופפ לועפל "פבטס , סק3 3 -
 ךיר5 'יס ,סנמפמ | רפויס דיפ ספמנכ
 קססכו תוכמלמ סרכקע3 סתומ סורל
 דחמ סוי סיככ לכל רועיפ תפל ,סימי
 תוסס פכסל סל סיסיש ידכ3 ,סימפ
 כב ,ספכט ןוכמ לע רומפל םכ 5
 כ כ"ג סנפיכ סז ךרדכו .יוכיפו 3
 סזיק3 וכל רות3כ | ,סד6ס כ סריחכס
 יפופכ כוט רכפ יוקר פויסכ ,סלליפ ךרד
 ס6 3 נוב יככופל סגועו ,וגטר
 ותלכי תכ יפכ '6 רמסמב ססרכג ספיס
 ןויפרכ עטס םטילט ספיס 15 יכ כפי
 טכטס ירדסכ לוכנ3 "סו
 תעעפולפמו ספפולכ ספיס סדקס דיכ סכיסכס
 גופו לכ 2 שמ סוקמ "יס 55 ליממו
 לוכי "יס 6 רמלמב לכסו ל"ז סרמפ וסזו

 סנו

 ₪56 ,3כס לש וחוכ יפלתולרבסג
 כוט רכש תתלו "וכ סיפקכס ןמ ערפסנ
 סלרבנ סתיס ילמל6 רסק ,'וכ סיקידפ
 כודיס עכטסל ומ 'יס כ ' רמפמב
 ככל סוקמ 'יס כ ו"יפו סיקו ןוכג |

 קמ6כ סנס--ק"סותס תנוכ וסזו=םגועו
 עגרב 'יפ--תיק6ככ סכס-- ש"פי ומכ פל
 טופס וכולככ רמנכ 'יס רככ תיסקרס |
 לכ5 ןרפסו סימפס תירכ לכ ,'פי ודפמ |

 תיפלרב "ומ מ רמקמב ,'ימרפ
 קכ סושילמ כמ כ30 [קוס רמלמ ימכ |;

 וסת ספיס כעקמ ןרפס ניס לכקמס |
 סתוק דימעסכ סככ כ"תיפסו "וגו וס |
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 ולילמכ סיסוק ויסיפ ,ססכ ןקנ ןמזו
 ותקמ תלווכמ הכוכב תז 'יס--סתלועפ
 --סניקפפ תל ונקי תנE-ידלכ 'םי
 'תי וכוככ ₪6 סכסו ןמזס ותוקמ וסילויש

 : עכטס יקוח י'פע. ןוככ רדסב
 ,סימס ינפ לע תפחכמ םיהלא חורו

 ע ערפל ם ean =י] ו
 'יס ,'ס 'פ) ר"רמב כ"ורד סדקסכ הוב

(.'bכמ ,סימס ווקי '5 כמו 'פ לפ  
 סיפכפמס "יפ] סימס יכ ווקי ס"נקס
 יכסט ,סימס יל ופי רמולכ ,סוקת ןוסל
 ןסכקע לכ סימעפל 3ופכ ספולקל דיפ
 ךלמכ לטמ .סס3 תוקעכ דיקע vp סמ

 סככש



 תישארב א תישארב

 אְרִיַו ד :רואדיהיו רואיהָי םיָהלֶא
 לרב במדי ראָהְ"ת א םיִהלֲא
 ןשחה ןיִבּ רואה זב םיִהְלֶא
 סי לאל | םיהְלֶא אָרְקיו ה
 בָרֲעייֵהו .הָליְל ארק ּךשְחַלְ
 רַמאיו י פ :דָחֶא םי רבייה
 םיִמה ןותְּב עיקר יָה םיִהלֲא
 תפוס .הל אפוי .אריו .ןרהא תודלוח

 : גפ ןילוח .ז ריזג ,ב' הליגס .תפ םיחספ

 םירומה לעב
 ןיגמ סלועו סכותכ 'מיגכ .לוקס 96 (ד)
 .ral לכ .תיככ ת"ס .כוע יכ רופס תֿפ : ג"יכת
 :! 023  ןיפס ןאכמ .לדכיו כוט יכ כוס תפ סיס
 לדכיו ןינמכ . וכול ותוליפ דע לנס לפ ןיכרכמ

 : תותכפ י69ומכ סנפכ ןילודכמ

 סולקנוא
 הוהו | אָרוהגנ יה ַײ

 תי אתו ד :אָרֹה
 א ו ב ירא ארוהנ
 : אָבושח ןיִבּו אָרֹוהְג ןיִּב

 אָמַמְ אָרֹוהְנַל ארק | ה

 הו אלל ארק אָכשַתל
 : דָח אָמוי רפצ הְוהְו שמר

 איקה יִחָי רמו +
 שירפמ יהי אמ תּועיִצְמְּב

 A עי .1 תובוב ,בוע - :רוסא תשרפ רהוז .ב הל'גמ ,ב םיחספ .ארקיו :הנ ק"ב .בי

 : זמ הגינה .בכ הלינמ .עיקר יהי

 יישר
 כ"יטכוקק ןקס לע פפמרכמס סנויכ וכמקמכו ס"כקס

 ולא אריו (ד)

 יסרכ וגיפש וספר סדגל יככדכ ןיכיככ וכל סוכ ףל
 .ּבכ ריסע5 סיקידככ ולידכסו סיעפכ וב ספסל

 .לדביו בוט יכ רואה תא סיה

 עכקו םיכוככעכ ןיפמקפמ ויסיפ ךפחנו וכ סנ & בוט יכ יכ וסֿפכ וספרפ ךכ וטוספ יפנו
 וכ סיס סערפס 'ל רדס יפכ .דחא םוי (ה) : 3 ומוחק סזלו סויכ ומוחת 4
 יפכ ,רחמ בתכ סמל יפיככ יפינפ ינפ סימיס ep כוקכפ ומכ ןופלכ סוי כוקכל

a כקס סם" * bk 

 פ'עקפ עיקכס קומי . 5 יהי (ו)

 געב וטרסג

 לאירבג תרות

 : ל'כ3כ .םרופמ ךכ 'כ סוי רע סיכמלמס וסככג לס ומלועב דיסי
 ןיכ סיסכ ןײדע ןופקר סויכ סימפ וקרכנס

 סוי לכ ופ ופפוכי סימש ידומע ם'וו עיקר יסי וכמוק3 ס"כקס תרענמ
 ויפע סייסמס תרענמ דמועו ספוקסמפ סדסכ ופכעגמ וסמפי ינסכו ןופקר
 סינוילעס סימ ןיכ םכפס םיפ סימס עלמכ .םימה

 ךותב :

 סימ5 עיקכס ןיכ ומכ עיקככ ס

 ויסו ,סימנ סכופכ כיפוסו ןירטלפ סנכק
 סזימככ ךלמ לס ומולסכ ןילסוסו ןימיכשמ
 עכוכסו רדוסס פרססכ |,  ינוכמכו עכקכו
 ןיתקפ ויס וכי ךנמס 7 |ספל לעפ
 ןיכויד ךלמס סב 4 םוס ,bסמת ,כ"וכקע
 ןיל וכמ ,ןיטנפכ וקיזפסו ודמע ,ןיחקפ
 ךלמכ כמ ,קיס וככפ ,ךלמ לש וז ןיטנפ
 תניחסמ 7 .סתיספ תומכל ןיטלפס רוזחס
 לש וסנק סיס 65 סנופ לס וקיילכ
 קופוקמ ד"סס ,סימס ןמ 525 סכוע ס"כקס
 רידל סיכמוק ויס סמו ,'ונו סיככ סיפ
 למ ס סמ ה'נקס כמ ,ד סורמכ
pכוכר לכו סרימ6 כו ספ 65 ססנ ןיפ 
 סד רכ6שכ ,יפו6 ןיסנקמ ןס | ילסו

 רוד ,וכ דלמו לוכמס רוד דמע ,כ"וכסע
 ,וכ .דרמו סגלפס רור ,וכ דרמו םנק
 וסוכיו ודמעיו וכל | וכפי ס"כקס רמ6
 סענס יסיו ד"סס ,סדוקמ ןסכ וכפיס ןקופ
 תיפלכ 'יִפ כ"ז י"פכ סנסו .'וגו ןכלס לע
 סימשס 6 '6 תורכ סיפר ומכ ףרכ
 ,'ונו וסת ספיס ןכפס סנס ! ןרלס תו
 ,פפתכמ סתיס ,ודוככ לסכ וסז ' תולו
 לכקמ 'יס ססמפ ,םימס ינפ לע ,קר

 : לנס ר"דמב "זרד יפכ ,ם"פי וסונק
 גוט יכ רוס 6 םיהלא ארויו

 תפ 0632 ידכב 'ונו
 .רכר לכ תייפע רק .כסכנס 'יחרס ןינע
 ! וס כוט יכ ו"ע ותמכסס סניפנו ,טכפכ

 ןכו



 ה תישארב א תישארב

 : םימל .םימ"ןיפ "ליב א
 עיְִרָהְדִתֶא םיִהלֲא שעְמו
 תַחַּתִמ רֶׁשֲא םִיַמַה ןיִּב לּרְבִַ
 לעמ רֶׁשֲא םימה ןיִבּו עיקרל
 םיהלֶא אָרָקִיו = :ןֵכייֵהיו עיקרי
 רֶקְביוִהיובְרֲעוהְיופימְׁש עיקרל
 םיִהלֲא רֶמאַו מ פ ינש םוי

 "לֶא םיִמשה תַחָּתִמ םָיִמה וכ
 "יהיו הָׁשְביִה הָאְרִתְו דָחֶא םֹוָקָמ
 ןיִרֲא הָׁשְביל וםיִתְלֶא אָרָקִי :ןכ

 סולקנוא
 דַבַעְו י : איַמְל אימ ןיֵּב

 ןיִּב שיִרְפַאְו אָעיִקְרתָי

 אָעיקְרְל - ערְלמ = יד או
 אעיקרל עמ יד אממ ןיב
 ײ ארו ח :ןַכ הָוָהו

 שמר הָוָהו ָאָימְׁש אָעיִקְרל
 רמָאו ײ:ןְנְת םוי רפצ הָוֲהַו

 תֹוחְּתַמ איַמ ןׁשנְַתי 1

 יזחְתתְו דָח רַתֲאֿכ אמש
 יי אָרְּו י :ןכ הוה אָתְׁשִבי

 תיִבְלּו אַעְרַא | אָתְׁשַּבל

 יס אמ אנט

 יישר
 : ךנמ לט וכמלמכ סיופפ סספ תדמל לס ,ןרלס עק
 ותייסע fיסו ודמע לע וכקפ .עיקרה תא םיהלא שעיו (זו
 65 עיקכס לע .עיקרל לעמ : סינרפל ת סתסעו ומכ
 סויכ .כוט יכ רמקנ 65 סע ינפמו ריופכ ןייונת ןסש יפכ עיקככ לטמ נק רמסכ
 כס .רכדו יכפכ סב לימתס יכסו 'ג סוי דע סימס תכלנמ רמגכ סיס כמ יפל ינק
 הכלנמ רמגו לימקסו סימס תכלמ סרמגנס יסילפכו ובוטו ופולמב וכיק רמגנ
 : סויס תכלנמ רמגכ רמו ינסס תכפלמ רמגכ רס5 סימעפ 'כ כוט יכ וכ לפכ תרחל
 סpעו וכ סז ןככעפ סימו ם סימ סס סימ p .םימש עיקרל םיהלא ארקיו (ח)

 םירוטה לעב

 ךדילו כס 'סמכ 'כ .עיִקְכֹכ לעמ (ז)
 ומכ .נקותיל סכככמכ עיקכל לעמ לוק יסיו
 ךכ סיכרכ תיפתככ ססעמכ ןיסכוד ןי(ס

 : סנככמ סקעמכ ןיטרוד ןי6

 ,סננכב סקיככס ככ סרמגגס רח ןכו
 סנסו ססע רח לכ ת 'מ ריו, רמקנ
 bכ סנוקפרס ספקפסכ רק ,"דוקמ בוט |
 bוכי ימ יכ ,וס סמלו ,סמ לע ונעדי |

 ,וססע רככ רט תל מ"סממ יכפל רקככ
 דג סזיל סקועס ןמופס ומכ וסp פ"לי
 סכלנמס למג רככ יכ ף ,ב'סעכס רוע
 סכלכמס | םילוי סרט ז"כע ,'יטכפ 3
 תקיו רומי ,כ'סעבס ינפכ סיכסכ י"תפמ
 בטיס ספומרכו סילע ןכוכתסל ודיכ ספו
 תק ךיכלס לכד סזימ 03 םי לק

 ב)

 ןיחוטס .םימה ווקי <ש) : (סימו םמ "ד סימ סש סימפ ם'ס) סימפ ססמ
 : סימיס ככ3ק כודנס סיס לוס סוליקופ3 סווקסו רקס לכ ילפ

 לאירבנ תרות

 לע ויס
 bלסו .םימי ארק +י)

 ,הכ תלמי רסמ תערגמס תל ןקפי יוס
 56 סיבי סרטו ,י"תתמ סנקיכוי סלט
 וכיקע לבד י"חפמ יֿכוסכ יכבמ ,כ"סעכס
 סמככ,וקוכיפ היאר ןוסכ סנסו .ןקוקמ
 סתנקכסו לככדס תוככקסס "פומוקמ
 ספקפס ומ סעכס ןוסלו ,סיטכפ לכ3 טיס
 סלוכס ומכ) סענככ רבדס תיקכ לע סכוי
 כיכסס כ ס ף (קוסכמ לכדס תק
 סיעשי) כ"ס כ'עו ,סיתוטכפב קדקונ
 ,ןוענס תנפככ ,סלכו סימסמ כס (גס
 סיפרל 7 ןיכ סימקמ תכיתכ קיספסו

 תו



 תישארב א תישארב

 אְָרִיו םיִמָי ארק םימה הוקמלו
 םיהלַא רמו אי : בומ"יּ םיהלא
 עיִרומ בשע אשר יראה אשרת
 רֶׁשֲא ונימל יִרְפהשע ירפ ץע ערז
 :ןמדזוהוו ץֶרָאָהי-לע ב"ש
 עירומ בֵׂשֲע אָׁשַּרץֶרָאָה אצות בי
 רֶׁשֲא יִרְפ"הֶשַע ץעו והנימל ערו

 סולקנוא
 רַמֲאְו א :בָמ יֵרֲא יי אָזַחנ

 הָאְתיִּד אָעְרַא תיִאָדַת יי
 עֶרזִמ ּהַעְרז רב אָבְסִע
 הנ  ןירפ דבַע ןירפ ןלא
 אָעְרַא לע הב הַעְרַז רב יד
 אָעְרַא תקיפאו גי :ןֵכ הוה
 הָעְרז רַבָד אְָּסִע .הָאְתיִ
 יונ (אָעְרַא לע) עַרְּדזִמ
 העז רֵבְּד ןירֿפ דֵבָע לא

 :אי ה"ר .םש ןילוח .אצותו : ס ןילוח .וגימל : אי ה"ר ,רמאיו :גפ תואוקס ,בפ הרפ .םק תבש .םימה הוקמלו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 ןיפס למ ת"ל .וסנימל עכז עיכומ בי

 : סנעמל ומ ול ןיפכ כסע ןל

 י"שר

 סלועס גד סעע סמוד וכל 855 וס ' סי
 : ימפספ3 סיס ןמ סלועס גדכ וכע3 סיס ןמ

 5 6ל| כשע ןושכ לסר כ .בשע אשד ץראה אשדת (אי)
 ןיקלוחמ יספר יגימש ןקלה כיטעק רמוכ כקמס ןומכ סיס כו

 קסד ןוסנ
 ומכעכ דחק }

 ןרסס תפיכנ = ספר ןופכפ יגופפ סד רמו רכדמל ןופנ ו יגולפ סע 5
adןוסלכ סיכקע סוכל ססכקתו למפת .ץראה אשדת : סיפפדכ קללמקמ קיסקכ סי  

 י"זתכרס ה bלקנ "ענב
 :ירזמ

 ,ערז לע

 לכו םיבוכרעכ | ןלוכ
 כת :סוקמכ ולממ עורזל ערכו וכ לדגיס

 : בטפ כקנ ומלע) סר
 ןעס סעט סיס .ירפ ץע :

 ןעו לו יכפ סםוע ןעו 'וגו ןכפס hip 656 ןכ סתסע 65 יסו יכפס סעעכ
 רוהל רי =
-, = < 

 : (ק"ודו
 ס סג סדקפנ וגוע נע סד ננקסנפכ
 : וקו .סיעטונסכ ממ ןכיפס ןסמפ יכפ לכ יניערג ןס .וב וערז רשא

 וגי6 'ס .סלנקתני) סנוע לע ליס

 ווטלנס ועמש ןסײװילכ סילpרכ וסנימכ רמקכ כס פ'עק .'וגו ץראה אצותו (בי)
 לאירבג תרות

 ןופכ יכ- 08 וכיככד לע פו -
 ,טרפב רכרס תימכ לע סגוכס ,ק13 סיקכ
 -- ס6כגס רכרס כ ךומסכ סוס וכיקכ
 סימסמ (גג סיכסס) 'כס תנוכ וס ןכו
 לכ תמ סלכ ,ו"כע ,קומכמ -- 'ד טיס

 כַײ) כ'עו -- ססיפוטלפכ -- סנס יג
 ל וידי סטעמ תכפתו חכש תל כוקכס
 רמנגו סטעג וככד 95 עגרכ יכ ,ס"כקס
 --ופוסע) טופפס וגולככ סלעש רכר לכ
 רבטסכ כ nh‘ סו גככו--תומילקס תילכפכ
 תופעכ ס"כקס גיסתס סכעו ,סויס ותו
 תמ סלכו רות | ,וירתסש סשסעמס תק
 יש וכ םי ינוק סpעכי רככש ססעמס

 סל וילע ףיסוס 05 םוד "סו ןולסת

 ,לוכיככ י"תפמ וגילוי סרט ,יופיו ןוקית
 --כוט סגסו סל תכוקכס יכתק סג סגכו-
 תילכפכ סלקס רכר לע סרוי כוט ןוסנפ
 ,סתירכס ככ רמנסכ כ"תו--תומינפס
 שכדנ = ופופ ,סנכככ ספוק סלכו רומ
 ןוקיפ סויפ סיככס תוכנככ דוע ףיסוסנ
 --רוקמ כוט סנסו למל סוכ ,ספסוסו
 ,קומילטס  תיככתכ סכמנכ התוק לכמס

 :ספסוס סוסכ סכירכ סגניקו
 .'וגו ספד ןכפפ אשדת םיהא רמאיו

 ר"ג תוקעכ ירככ
 ס"ומ .לכוקמס י"ופכ גלפומס כרס ר"ומפנ
 ריגרג יכל ,נ*כז םוילגרמ קחי נימי
 ןע כ"ו ,ינמ וכסכמכ יכל כתכק סמ רח

 ירפ



 ְו תישארב א תישארב סולקנוא

 כ םיהְלֲא אָרִיו והניִמְל ובדועְרז |: כמ ירא את יקונול הב
 םוי רקכיהו בעיה יי ו ה

 ( / : שא %- + : : - או יי: ָתיִלִּת םוי

 ליִּדְבַהְל םיפָשה עיקרּב תראָמ ןיבו אָמָמְי ןיֵב אָשְרְּפאל
 תתאל ּויָהְו הֶליִלַה ןיבו םויה ןיִּב זנות ןיִתָאל ןוהיו אל
 ויַהְו יט : םינשו םימָילו םידעומלו שי יפי הב .ינססל

 AN ,ןפיהיפ Fe ו

 ריאל םוסשה עיקרב תרואמל יא קמע א
 שעה מ :ןק"יחה ץראָה "לע תי. דנע = :ןכ הוה
 םיִלדְגַה תְראָמַה יִנשדתֶא םיִהלֲא = תָי איבר אה ןיֵרְ
 ו ea םויה תְלַשָמִמְל לדנה ראמה" תא = ימי טל אבר אדה
 | 4 ןילוח - .ןרהא תודלות

 םירומה לעב יישר
 ו סדגל3 םרופמדכ ןמ5עכ ו"ק ופסנו ךכ כע תוכניקס
 rh יו ופרככ ןוט6ר סוימ .'וגו תראמ יהי (די) : ןינוק תטיססכ
 תודלות לכ ןכו עיקרכ פופפסל ססילע 06 יעיכרכו
 קח כופכס וס .וילע רזגנש סויכ ע3קכ דחקו דח6 לכו ןוססכ סויכ ופרככ ןרסו סימס
 כיתכ ו"יו רסק .תראמ יהי : סיקודנוק תוברכ ךכלס תו ססיפודלופ תוכככ סימסס
 נע סינעסמ ויס 'דכ וכילקס וס תוקוכיפכ סככסק לופיכ סכקמ סי קוספ לע
 ןופסכס רולס זכגכפמ .הלילה ןיבו םויה ןיב לידבהל : תוקוכיקכ לופס לש סרכסל
 : סי ןיכו .סויכ ןי די סיגופפלס ךפותסו כוס וקמט תיססרכ ימי סעכטכ למ
 ל סימסס תותוקמ רמקנפ סלועל פוס עכ ןמיס ןיקול תוכוסמססכ .תתאל ויהו
 : תוכעלופס ןמ גודל ןיכיככ ספל | ןיש ס"ב3קס ןוטכ סכתושעכ (י סימרי) וקספ
 דלומכ .סינמכ ססו סודעומס לע תווטכסכ לכפי סידיפעק דיתעס ם'ע .םידעומלו
 ,םינשו : סנp סוי יכס ויל סככלס םומפו סוי למ סממס םומק .םימילו : סלה
 לוסו סקופ סיתכפמס תוכומ 3"יכ ןכנהמ וכמגי (סוי עיכרו 5"ס) סימי ס'ספ ףוסנ
 נגנגכ 33סל סיגפ סעפ סיליתתמו סילזותו (סוי עיבכוסוי ס"סע וסו ק'ס) סנש
 תראמה 6ש) : סנועכ וכיקיפ ופמפי תפז רוע .תרואמל ויהו טט) : ןוקסכס ןכלסמכ
 סיכלמ ינסכ ' סרמלו סגרטקס לע סלבס סטעמסנו וקרבל סיוש .םילודגה

 לאירבנ תרות

 ויפועננמ תת חקיו ןשיו כ"תו ,סרפס קל ןרס כוסו ,סוש ויכפו וכע סטטש ,ילפ
 סקופ קר3 כ סמלו ,סומ תל ככ סתניפ ךי6 ספקו ,ירפ ססוע ןעו 'ונו
 וכמקכ רככ ו"ע יכ ספו] ? סינט סכיחסמ ,סרכיס3 סכ ןימ יכס 'כתי וכמקמ ןכקס
 ז"כע (ז) ןיכדסנס) סנפמ3 ס3רססימעמ  כp לע ףכיפ ת'יפס קול כנק כ סמנו
 קיטפ סמ ענס ןלופי םיטפכ סרוק יככר ס"כקס ככ סמל סג ,ורמסש סקקע

 וכו



 תישארב א תישארב
 תלָשמִמל ןטסה רואָמהדדתֶאְו

 םֶתַא ןָתיו י :םיִבָבֹוְּכַה תֶאְו הָליִלַה

 ריִאָהְ םימשה עיקר םיה לָא

 םויּכ לשמו הי : ץֶרָאָהִדלַע
 ןיבו רואה ןיֵּב ליִרְבַהְלּו הָליֵלַבּו

 : בודי םיהלֶא אריו ךשחה

 פ:יעיִבְרםְירק "יִהְיְובְרֲעייִהיומ

 ןירשם םימהוצרשי םיִהְלֶא רָמאו ב

 סולקנוא
 אקר יוהי כ * : אָיְבְבּוּכ | תֶיְ אכל
 :אעְרא לע אָרָהְנַאל אימְשד

 אליל אָמָמיִּב לשמו הי

 יב אָרוהְ ןיִּב אְׁשְרְפַאל
 : בט יֵרֲא ַײ אָזִחְו אָכֹושֲח
 םוי רַפַצ הוה שמר הָוֲהַו טי

 ןושתרי ַײ רמַא = :יִאֲעיבְ
 אָתיַח אָשְפַנ ׁשֵחְר אמ
 לַע אָעְרַא-לע חַרפָי אָפועְו

 : אָיְמְשִּב | אָצְיקר יִפַא ץֶראָהילע ףפועי ףועו הָיָה שפנ
 :ונ ןילוח .רמאיו :םש .ברע יהיו : בי הגינח .ןתיו .ןרהא תש

 י"שר
 סיפסל סיפככ תככס סנכלס תל טעימש י"ע .םיבכוכה תאו : רחל רכב וטמקסיש

 ןכפס ןמ סוכג וכיקק יח לכד לכ .ץרש :תוימ ה3 סי .היח שפנ (כ) :
 ןוגכ פוירככו סיעלופו סיקופימו סילמכ ןוגכ סילקסכ .סיכוכו ןונכ

 לאירכנ תרות

 סקעד
 ףועכ .ןרפ יורק

 כ 536 ופכטסמכ ךככפי וסעד יפל כמולכ סנס יכ פ"ננו -- [(.ד"ל ףר) ספ "ו
 ןפ קכ  םילוס כ ויפמ יכ וכמקמכ | ,תוערס נס לג ןוינט יפמ כס עודי
 כט קכ וכ ןיסס יכפ | ססוע סימיעכ סמו] כוט קר ו 6 ויפ רמלמ לכו
 ]לכ תופעל עדי ןעס ךס] ו"יע "פס ד'סעי כעכ ןופגס ירכד סול

 ,כוט וכוכס סרפכ קכ לכ ןכ ומכו
 כ"עו ,עכס יספ הפס תל מקנ ונממו
 יכמכ כו ,ונולרכ ינסעס הסקס ךרכח

 ,סייפס רכז ס"רכד תוגולכוכ ןטייפס ירכד
 ,סייחל ןסו תומכ ןס ,סיית סכ סמכ דע
 5ע רוזגי כ ס"כקס יכ | ,רוכזי יח ימ
 סמכ דע רוכוי קכ ,םוליפכ סתימ סדקס
 bלו -- סיימ סס
 סגו [ימ לכל סיית ךסומס ,ןופכ סנוכ
 ,ךמלע nh יטעמו יכל ל"סוכ רמס סלל
 יכ רשס) רמיש ד"וכ ךלמכ גוסנכ]
 תקז סג ..[וסרמפממ | ןירוטפ וגממ םורדי
 סיס ספקו ,כוטס bo םיקס יכ עודי
 ,כוט סימפ ,עכ ,ךסוס ,כוט ,סוי ,ערס
 כת ןככ ,ער חלי ,כוט שמש ,עכ ןרק
 ,כוט ולוכ יכפ ןע ןרפס כוס ת'יפס
 כ"ג 'יסי רש6 'יס ת"יסס גס ונולכ ספל
 קידל ןיכ לדכסו הכימכ 'יסיפ ידכ ,ער
 ,ורמקמ כו ,ונוככ ןרפס ספסע ,עסרו
 ,עכו כוע תעדס ןע רקנ כ"ע

 יסי כו כול יסי ת"ישס כמ ןכו ,ויפ
 סכמקמכ | כוכק סו] לדכיו קכ ,ךסוס
 ס"כקס ןיפפ ,סכיכ רק ךפומכו פ"ע נ"ז
 ,תרסמ כפכג ןכו ,[ערס לע ומס דחיימ
 סנממו ,םמפס קכ ככ כ יכ ,רסח
 כ": סכמ6מכו] סכוקמ סככלס לכקת
 656 (סלחפמ) רילסכ ופרכ; ל ר"רמכ
 ספלפ רמלמ 656 'וכ ,דכנכ סמח לגלג
 ,קוסל6 ןפופענ ז"מוכע סידיסעפ ס"כקס
 ןיטיחכמ סיגט ןס סמ סמ ס"כקס רמק
 סיס וכיל ,תוסנק ןפוק ןיפוע ז"מוכע ,ז"קז
 םרפנ יסעמס סוכו .ם"ע ,כ"וכסע רח
 --- לוס רפק -- ךורכ כ וגורמח תווכ
 --קר-דנעפו ןיכס--סליפקמ --סעד לודג

 ירו



 סולקנוא
 אָינִנִפ תי ַײ אָרְבּו אנ
 אָׁשְפַנ לָּכ תו איבר
 ושיחרא יִּד אָשִמְרּה אָתיַח
 אָפוע כ תו ןוהינול אמ
 יִרָא ַײ אָז יונ? ַרָפְד
 | ןוָתָי בו > יבמ

 תָי ּולמּו ּוגְחּו שופ רַמיִמִל

 יֵנְִי אָפֹועְו איממיְּב אימ
 הָוהו שַמָר הוו כ :אָעְרֲאְּב
 רַמֲאו יי : יִאְׁשיִמֲח םוי רפַצ
 אָתִַח אָשְפִנ אָעְרַא קפה יי
 תֶוחְו שָחְרּו ריעְּב הל
 : בג חוג ,פ וייט .איײיו .ןרהא תודלות

 יישר
 לכו סס3 | סלויכו טמותו רבכעו דכומ

 : ביסכ סגינתס .ססינפ3 סנועס סייקפי
 : קויח סכ סיס םפכ

 : םימשה עיקר ינפ"לע
 הא םיִלדְּגה םֶגיִנְתַהתַא םיהלֶא

 רשא תַשָמרַה היחה שפל

 לב תֶאְו םֶהְניִמ סימה וצרש

 "יִּכ םיהלַא ארי והָניִמל ףָנָּ ףוע
 םיִהלֲא םתא ּךְרָבְיַו כ :בֹומ
 םַּגַהזתֶא ּואְלִמ ובר ּורּפ רָמאָל

 ₪ כ ;ץֶרָאָּב בֶרִ ףועַה םימָיַּב
 פ :יׁשיִמֲח םוי רֶקְביייהו ברע
 ןיראה אצות םיהְלֶא רָמאיו לכ

 : סיגדס
 סוס סדג6 יככדכו סיכש סילודג סיגד .סנינתה (אכ)
 סכקנס ת גרסו סכקנו רכז סרק וגוז ןכו ןקיוכ
 bכ וככיו וכפי ספ 3כ  דיתעל סיקידלנ סחלמו

 .היח שפנ

 יפכ .םתוא ךרביו (בכ)

 | תישארב א תישארב

 אָרָב אכ

 םירוטה לעב
 ףועסו כלי .ףועסו 'סמכ 'ג ףופסו (בכ)
 .ףועסו סמסכס תלות תו סתו6 לכול
 ןיכוכמ תוכוסע תופועס וכמס סמל ומכ
 ןסס עוכיפ ככי = ףועסו וסז ןיקמטס לע
 סתופ 'ופ סתוה לכו5 ףועסו וסזיה ןיכורמ
 יכימ "וגו = תלות תלו ןכו ןיכוסט

 : סיכוסטכ

 ןילכוקו ססמ ןידלו ססוק סירססמס
 המ ךיתטש םתנה ינפמ 555 סכרכ5 וככלוס תויחס ףלו הכרבנ וכרלוס סתוק
 ס .וברו :תוכיפ וסע רמולכ ירפ ןוסכ .ורפ :כנכ3 וס סי ₪90 ןכככ 65 ךכנ
 : סככס דיכומ דס וברו 3ו .רפוי לכו דח דיכומ דת סיס ורפ 656 רמק ג
 : סתיכוסכ 556 וכרלוס נו ןוטסכ סוימ 603 לכסס יתסכיפס וס .ץראה אצות (דכ)

 לאירבנ תרות

 כוט--יכ סקר רסקמ ןכל-סמס ירסז
 סוטטל ילכמ--ומסכ דובכ ,כ"ג סיסיס = רפי
 קוכיכס ןפג ,סינס =סוכוקמ--כ'ע | ,ז"יע
 ,סננכב ןרסו סימסס ככ ןכו [ל"דו וזוע
 כקכנש סמו ,'וגו סתיס ןכלסו כ'ססו
 סיס קקז סימסו ןרפ 'ונו תוקע סויַֿ
 סימס 3וט סלוכס תוכיכמכו ,סקירכ
 הליככ סלכי תוכילפמו ,סנסס ולר
 וסזו ,[סיסע סרילימו סכיני ספירבמו]
 תופע סויכו ,ססככסכ ןכסס כ"תקו סימשס
 ןרפס סג סימשו ןכפ ליס סיסעכ וגיוס
 סוס פ"ע  ל"וכתשמכו] ,סימש> סווקס
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 תולוסל ןכסלו ספמ וס 'וגו ,ספמו ןרפפ
 סגיג) כ"זכד ונוי סזכו .[סיופ ססינס יכ
 סימפ .ירכס ,ם'3ל ,ס"כו יב. ינינפב .1-3*
 קפככ) ןכל יככס ס"כו ,סלסק ופרכנ
 ,ססקכ ופרככ .סזו סז "כמו 'וכ ,סלמפ
 ולרכנסכ ל ,ידרספ יפכק ופק מ"מ 'וכ
 סטנסכו ,ןכקס רב כ"חסו ,סימס רב
 סוסו ,סיפס .סעג כסלו ,זכפס סטנ
 ק"מכס סוכת 'ד .כ"דו ,ויכבדכ רפובמ
 ויסיו ,ג"לז. .ר"ומ60מ  כ"עםנכי

 :רכק3כ תוככוד ויסוספש
 ןוס> ,סימיכ סימס 56 ופנמו וברו ורפ

 סימה



 תישארב א תישארב

 ׁשֶמָרְו הָמָהְּב הָניִמְל הָיה שָפְ
 :ןכְחיחו העמל ץֶרָא-רתו
 ןֶרֲאָה תַיִחדתֶא םיִחלֶא שי הב
 תאו הָניִמְל הָמֵהְּבַה"תֶאְ הָנימְל
 אָרו והנימל הָמְדֲאָה שָמְרְלּב
 םיָהְלֲא רָמאַו וכ : בֹומייָּכ םיִהלָא

 נֵתּומְַּכ ּונַמְלֵצְּכ םֶרֶא הָשָעְנ
 : חל ןירדהנס .ם הל'גמ .םרא הטענ :םש הדנ .לכ תאו .ןרהא תודלות

 יישר

 ןכפס לע סיפמוכו סיכומ) סספ סילכס סס שמר : תוית ס3 םיפ .היח שפנ
 :םירכ"מנוק וככופלכ ןרפו םמר ןוםל לכ רכיכ ןכונס ןילפ סירכגכ וליפכ סילרנו
 ס"כקס לש ותונתונע .םדא השענ (וכ) : ןסמוקכו ןכוקסכ סגויכלכ סנקס .שעיו (הכ)
 ןסכ ךלמג = ךכיפל וכ ונקתיו סיכללמס תומדב סוס סדספ יפכ ןלכמ וכדמל
 סכימ וכ רמקפ 36003 וגילמ ןכפ ולס ילמפ3 .ךלמנ וס סיכלמס תק ןד קוספכו
 יכו ופסמשמו ולימימ וילע סידמוע סימסס 635 לכו ופסכ לע .כשוי 'ס תל יתיפכ
 תריזגכ ןכו סכופל סיליסמשמ ולו תוכל סיכימיימ ופ6 כ ויכפל כסמסו ןימי שי
 ססל כמ תוסכ לטכ | ולש ילמפכ ןפכ ף6 תלסמ ןיסידק רמקמכו למגפפ ןיריע
 קיס6רכ ספעמכ סקנק שי יכס  סינוססקכ יתומדכ ןי6 ס יתומדכ סינוילעכ םי
 טנמנ 65  סודרל סיסרוקיפל סוקמ םיו ותריליכ וסועייס כס פ'עק .םרא השענ

 לאירבג תרות
 סוקמכ כ וניל סינדס) ר"ופ תככבד יכ פ'לגו ,קדקודמ ויה סימיכ סימס
 סינכ ךותלכוקי ס 3 ,סימיב ןסיבכ ווקי רמומ | לז; כפס | ס"ישס סנס
 וקלמו וס ,סיככו סיכפ תויסל ולכוי 6ל = וכושי ל3ל ססכ | לוכג סס ,'וגו סימס

 סולקנוא

 :ןכ הוו נול אָעְרא
 אָעְרַא תַוח תי י דַבָעַו ה
 תו ּהָנזְל אָריִעְּב תֶיְו הנו
 יהונוֿכ אָערֲאד אֲָׁחְר ל
 רַמֲאַו י: :בֶט יֵרֲא ַײ אָז

 אָנָמְלְַּב אָׁשנֵא ריִבֲנ
 נב ןטלְשו אָנֲתּומְדְּכ

 אָיִמשד : אָפועְבּו אָמ
 לֶכְבּואָעְַאלָבְבּואְיְבְּ

 סיס | לוכגס לועישו רסס תל תוסכג
 כ"טמכו עורגנ ןי6 סנממס ,סכולק סדמכ
 כמו ,'וגו סימ ולפשכ דדמ ימ ('מ סיעסי)
 סיסו סיס ל סיכלוס סילסנס ככ דוע
 וקכרבכ ןכ סו b'( תלסק) "וגו למ וככיס
 סתעמ לס ,וככיו וכפיפ סיגוסנ 'פי
 לכוי כפל ,סימס פקס 6 סתומככ וכלי
 ןת) כ"ע | ,סיככ סימ ףטש תויסכ ז"יע
 יפכ קכ ,רתוי וכרי כס וכרככ לונג
 וא--רתוי קו ,סימיכ סימס רועיס תוקנמ
 קוספס לע (ו"ס ןילוס) כ'ורפד מ"יפל רמי
 סילחנכו סימיכ קודד 'וגו סילחנכו סימיכ
 65 סילככ 536 ,תסקסקו ריפנס ןניעכ
 ,ןקכ ןכ ומכ פ"לי סוג = .ם"ייע ,ןכיעכ

 ,סילככ כ ככל  ,סימיכ קוד סימס תק
 סגסו ,ופכידג סוקמכ ןככ כלי ףועסו
 :כתכי למוכסו ,כוקככ סיכוסיכ יגש ךל
 bתיק ,ופומדכ ונמככ םדא השענ

 )'ת 'יס 'ח 'פ) ר"רמכ
 סיסס סעשכ למל ןפנוי 'כ סשכ ג"כסר
 עיגספ ןויכ 'וכ סכותס ת כפוכ ס"ערמ
 סנועס ןוככ וינפל למל 'וכ סוס קוספנ
 ,קסמת ,סיגימל ספ ןוחתפ ןתוכ סת סמ
 'וכ סעטי ועטכ סלורסו ,כופכ וכ רמ6
 .'קי ופכוסת ןכומ וניל סרוסכנו .ם"ע
 כרס יפמ רמתג רכסס סוכ יקעמסו
 מ"מ | ל6רסי 'כ ססרופמס ןשרדס לודגס
 סילכקמס ןוימדכ וספ  ,כ"ל| קסגימב

 ססילע



 פולקנוא
 : אָעְרַא לַע ׁשֵחְרְד אָשָמְ
 הָמְַָּב ֶדֶא תי יי אְָבּו מ
 הת אָרְב לא לב
 :ןוהתָי אָרְּב אָבְקּוו רב
 רמו: ןח רבו =
 ולמּו ונסו ושופ ַײ ןוהל

 ּהלע ּופוקתו אָעְרא תי

 אָפֹועְבּו אָמָי יֵעֹנְּב ּומּולשו

 שרד אָ כב משר
 ַײ רַמֲאְו כ +אָעְרַא לע
 ל תי ןובל תיִבֲהי אָה

 עַרְזִמ הַעְרז רַב אָּבסע
 אָעְרַא לָב פַא לע יד
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 חי ןיבוריע .םיהלא םלצב : בל הדנ .של חל ןירדהנס .ח תובותב .םיהלא ארביו .ןרהא תודלוה
 : הל ןישוריק .רמ ןיפינ .הפ

 ה תישארב א תישארב

 םימשה ףועְבּ םיִה תַנָדְב הָרֵי

 --לֶכְב ץֶרֶאַהְלֶכְב הָמָהְּבַבּו

 אָרְבִו מנֶרָאָהילַעׂשמרַהׂשֶמְרֲה

 םלֵצְב ומלו צְּב םדֲאָה" תֶא |םיִהלֲא

 אר הָבקְנ רכז ותא אָרְּב םיהלֶא

 םיִהלֲא םתא דרבי חכ [;! : םֶתא

 ובר ורפ םיה ולא םהְל רמי

 דר הָשְבְכו ןיָרָאָהיתָא ואלִמּו

 ילָבְבּוסְיַמְשַה : הע ו םִיַה תֵנדְּב
 רמו טכ ;ץֶראָהְ לַע תֶׂשֲמְרָה היַח

 0 בלק יִתַתַנ הנה םיַהלֶא

 תומבי .איק תבש .םתוא ךרביו :

 .םיסשה ףועבו ;םנ ןירדהנס .תגרב ודרו : הל ןישוד'ק .הס תומבי .תא ואלמו
 : םש ןיררהנס .היח לכבו : םש ןיררהנס

 שרו

 סוגע תדמו ןר6 ךרד רמללמ כופכס
 סדק ססע . 3תכ סו ןטקס ןמ פופר לטוכו ךלמנ
 ומלפ סע כ וכיד קי3 סע רכדמ .סיסש וכדמל 5
 סלו סד6ס תפ לכ וד53 בסכ ופבוספו

 : וסרכיו :וכלס סופדב .ונמלצב
 3 .םיה תגדב ודריו : ליכשסלו

 דוכי סשעג סכז לכ סומסּכו
 ככל לכסס סופדב ול יוסעס :ומלצב

 תא םיהלא ארביו (to) :וכ ₪ יחסו ססינפל

 סירוטה לעב

 ןמ תככנע סמד5 תויתופ .סדקכ (זב)
 : סלמ סד רפ6 ןיקיכטט סדה .ספדס
 : סללקכ 'ינכ סניק סכככ 'מינפ רכז
 כס 'כוספכ 'כ .סיס תגלכ ולכו (הכ)
 ודכי סתיכו וה סיתקלפ תג ודרכו ךדיקו

 כמולכ תג ודרי וקל ס5] סיס תנדכ
 : סיתכלפל ו

 לודגס סי

 כקכ

 ילכעתפת ןיכסל | .ונתומדכ

 תויק3 סדוכ סכז סדיכי ןוסלו יודיכ ןופכ סוס ןופנכ
 םראה

 סידיכ לכבכ סוסו 3 תסתו למפכס

 כמוס לוס 2 ו"יגוק ןילוקט ספוכ י"ע  סיוטעס פכטמכ ספוסכ ספפנ סכפכ ילע
 םלצב : סקופ רמופכ ךפספפ
 רכז : לוס וכלוי ןקויד 5
 "תלו סג לר סירב סיפולכפ ינס ופככש סדנמ םרדמכ 'ונו
 רליכ ךל םריפ נו es ססינפ ופכככס ךעידוס ןפכ סרקמ
 ו"יו רסס .השבכו (חכ) : כחל סוקמכ

 םיהלא :ם

 ויקוטללמ תת תקיו כמו תוס ןלסלו .םתוא ארב הכקנו

 וכ ןסוקמס 5 וקוסש 4 סבכיפ .ותוא ארב

 לש וטוספו .סקלח כ
 ךל םריפו ןסיירכ

 bסת bנס .טכקג תל םכוכ רכוספ ךדמננ
 : ססלס ל וכ הויב לע | סוולמ םוכככ וככדפ שיחסס ךדמלכ דועו = תיכ6לי
 יח לכלו .הלכאל היהי םכל (טכ)

 ךרד סיכנוסס סימס תורוניל ןקל ססילע
 ,כיעכ תובוקככ תוכיפת סיכפומו ריעס

 וקזוי כס ידככו ,סכונס3 סיבכ ז"יפ

 ספרס לכו לכסמל תויתו תומס3 ססל סוסס .ץראה ת
 לאירבנ תרות

 סכיקמ סלפו ,סויכ ,םג ;סיבילמ סנס

 ט"פ וטנמי יכ סיכרל עידוסל ,סנילּב
 סיקp סכקמ סלקו ,ונמס קומוקמכ תכנמ

 דס



 תישארב א תישארב

 ינפילע רֶׁשֲא עַרֶז עֶרזו בֵׂשֲע
 -רֶׁשֲא ץעֶהלב-תֶאְו ץֶרֲאָהילְכ
 יְהִי םֶכָל ער עֶרֹז ץַעְיִרֶפ וּב
 -לֶכלץֶרֲאָה תיַחילְכע: הָלְאְל
 -לע שמור! לכל םימַשה ףוע
 -תֶא היה שפנ יּבירְׁשֲא ץֶראָה
 :ןְכַהו הָּכְבָאל בָשַע קרל
 רֶׁשֲאלַּכיהֶא םיִחלֲא אָרו אל
 בֶרעייִהְו דֶאִמ בֹומיהַּנרְו הֶׂשֲע

 1 ₪ הליגס .ס'הלַא אריו

 םולקנוא

 יִרָּפ ּהָב יִּד אָנָלא לָּכ תי

 ערּרזמ ּהָעְרז רב אָנְליִא
 לכל 5 :לֶביִמְל אה ןוכל
 אפו לָבלְּה אָעְרַא תֶוח

 לע שיִחְר לכלג .אימשד

 אָחְיח אָשָפַנ ּהָב יד אר
 לֶכָיִמְל אָּבְשִע קורי לָּכ תי
 תָי ַײ אָזִחַו א :ןַכ הוה

 ןיקת אָהְו דכע ר לָּכ

 הוהו שמר הְוהו אדחל

 : םש ןירדהנס .חיח + לו :שנ ןירדהנס .היהי פכלי .ןרהא תודלות םיבכוכ תדובע .תפ יבש .ברע יהיו
 :ה ףווב ףד

 םירוטה לעב

 יכפ ןפ ירפ וכ רסס 'טמכ 'כ ןפ ירפ (טכ)
 כ"ס וכממ לכ6ם ןני ד"מ) זמכ רדס ןע

 : סיס גולת

 לכ רמסנט רעכ ססכ ליפס

 יישר
 ךמ | רטכ | לוכ6לו סיכב םימסכ ותסלנו סדפנ
 דסי וככלי 3קע קרי ככ
 יתכתספ כשע קרכיכ "וגו ימת וס רז םמר

 חג יג3 וקכסכו סלכ

 לאירבג תרות

 סיכופתס ה 5 רכע דחפ
 קדטליו ,סילילפכ וילע ןסנו ,ו"יע קזוסו
 טפוסס נפ 4 טפוטס יגפל ןנכקס
 סומוקמ יכפכ ,ל"גס םיכויפס גילס יכ סידע
 כוכעמ סיככוטס תל  ריסוסל וסכפנמ
 היס כ עסונס םילס ך6 ,סנכס סוקמכ
 ,טפוסס ופול קידליו  .וסעיסנכ רסוכ
 סמס קועלע ךכ סמ :םיס 56 רמקיו
 ,ןקופמ לכס סיס | ודפמ נס ,ןככקס לע
 ןויפס תל  סופרלו טיכסל ךילכ תייסו
 התל רחל יכמו ,סנכסס ןמ קחלפסנו
 קמלעסו ,רסוכ תייס כ
 ,ךמלעכ כייחתמ | ךגס ,סומככ תילכ נו
 ,רכרס וס ןכ --סס סוס וילע ןיֿפו
 ולכויס תומוקמ סזיקכ מיס ₪6 סנס יכ
 רנכ לס ז'כע ,סינימכ פ'פ סמ תויסל
 ןתכופת סיגימס ורקפש סוקמ כככ ל"6
 ,סרמ ססענ ביתכ ןפככס ומכו 3
 bנס ,סועטל סוקמ ןתוגס סיככ ןושל
 סו ךומס כוקכס סמ ודלכ ותכושת

 ,ססמ ךיגיע

 ,ריפי ןופכ ,ומננכ סדפס ת ' כני
 סוגע סדמ ךדמלכ סד סטענ כותכק סמו
 וגממ ןטקכ ךלמכ כודגס סיסיס 'קי וכממ
 ןויפ = וסזו ,(כ"סס ר"דמכ ספ רפוכמכ)
 תוכוסל מס סעדכ סלרי ימכ  לודנ
 536 ,סוכ לטכסל ילכמ ,כפיס ךרד ותו
 קוסכל סלרי כו ךטקכ ךלוסס ליסכס
 ועל ,סליפ6כ בועכ טסמל קר ,סמס
 סוס קכ 'תי וילע תויכתפס ןי6 ,וכרדב
 ,ם'סערמל וכמוק וסו ,וספלכ כיימתמ
 קו6 פנלסכ ,ךכ רמוס ינגספ ומכ כוסכ
 003 ס3 וכלי סיקירל ויסכ סל ךומס
 ,תוטענ סכוכ סו---סגמ6---לוסכמ
 ,תוסר5 סלכי כו סגווככ ויגיע ריגסיש

 : ח"חפדו ,יכע ופויכחפ ןיסו !סעטי
 'פ) ר"דמכ סי ,דוקמ נוט הנהו

 רוקמ ,ט'לי סז | ,כוט סנסו ('ט
 וקנס יכ ,סנוכס פ"ליו .ט"ע

 סולמ ככ יכ סימעפ סמכ שוחכ סיפור
 סנכיח ט"ניס תנע י"פע קר סקעי רק

 סיוסע

 ,ל סגני ₪1 ר"הפי



 סולקנוא

 :יִאָתיִתְש  םוי  רַפְצ
 אָעְרַאְ איש ולָלְַּתְׁשֲאְו א
 : :ןוהיליח לב

 הָתְדְבַע .הָאְיִבְש .אָמֹויְּב

 הָטיִבְׁשאָמֹוָ נבע יד

 יו יִצש

 דו

 ט תישארב ב א תישארב

 בו א ב פ: יששהםןירקְב"יהַינ
 לכו ;םאְבְצ"לֶכְ ץֶראַהְוםִיַמְׁשִה
 ותְכאַלְמ יעיבשה םֶיּב םיִחְלֶא
 יעיבשה םִיַּכ תבשיוהשע רֶׁשֲא

 : ₪ הלינס ,םיהלא לכ'ו :ם ןילוח ,אי הנעה שאר ,םאבצ לכו : היק תבש .ולכיו .ןרהא תודלות

 יישר
 .יששה םוי (אל) : לכ ת סכנ יפתג ןופלכס סדפל
 כמול תישלככ ססעמ רמגכ יטשכ 'ס ףיסוס
 ספמח נכסי ססינע וכקיפ מ"פ ססמע סנפספ
 סידמועו סיופס סלכ יססס סוי "ד .סכופ יסמופ
 'ו סויכש 5"ס) ןויסכ יסס וס יפסס סוי דע
 תיפמרב תכילי לכ וקזסתכ סרוקס לפרסי וככקק ןויסכ
 יעעס סוי וסח סע סלועס רכנ ולילכ שחנו
 : סכוק ןסמ> | ןכומס (ןויסכ "ו סוי ותופס "סב
 רפ3 רמו ןועמפ 'כ .,יעיבשה םויב םיהלא לכו (ב)
 לוקמ ףיסוסכ ךיככ ויעגרו ויקפ עדוי ויס סדו
 סנכנ ויעגכו ויסע עדויפ ס'"כקס 3 םדוקס לע
 .סויכ וב סככ | ולסכ סב סכעקס עוסכ וב
 קכק ת3 סמוימ רסק סלועס סיס סמ ם"ד

 לאירבג תרות

 יכ :,רודיסכו תומינק3 סנוקיתכ סיוסע
 י'ע ,םכ םונתו ,סידי ספר וסנס "ליס
 וסטמפמכל סיכס סגיפ 0ס6 ףוגס יל
 'מגס ןוסכ קר וילפ רמכ ככוכ 85 כ"ע ,כ'כ
 ןכ 65 535 ,סלעב ער ונגיל כסקמ ,וט

 םירומה לעב
 ןכ סט תיכ .סימס ולכיו\ יטטססוי (אל)
 ותמסי ןכו כ"פמ וכ סתתש תויתוק 'ד

 תויתו5 'ד ןכ ספ ת"מ .ןכסס לגתו סימס
 nrnih: '7 כ ססכ סנופס סתתפ
 י"טכו ימ)וכי סוגות .סיסנ לכו (ב)
 ותת סימי תלמת וכמקס וסז דעתו
 'נ דננכ ותכקלמ פ"ג ולוכיו 'פכ .ת6רק
 .סיו ץכ6ו סימט סספ ססמ תכפס תוכקנמ
 סו לקוכ יסו ככע יסיו כיתכ ןיו
 : םלקס לפ לותמ ןופיסומפ וקל יפיכסס
 ןמס תוכפיו ךדיפו כס 'סמכ 'כ .תוניו
 'ס לכיד' רע וס ןמס 'פכ כיתכד ונויסו
 סס) רמפ וניפמ לו םדוק תככ ןותכפ
 יפי "וכ ומככ 806 סדוקכ סו סמ
 ,ןמס תוכטיו יעיכקס סויכ תונסיו תימפרכ
 תכסכ דרילמ קספ ןפספ דמלמ "ד
 וטרדמ ספל ומר "ד .ןיםודקכ תכומדכ

 '5 סוי כמטמ רמוס ככ רכב קייפ ,'ס סוי
 ,ססס סגומו
 "מו ,סלוע לס

r6 ס 
 ,וקסנכפ ידכ

 וסיכככ ס"מ יגנפימק יל
 סייסמו .'וכ ןופתכס סדסכ
 וכ סקופ סו סוי לכ
 bססו קמוי וסכ 'יפפ

 סיפענס למס bל5 תוכמס תייטע סיסי
 סיכזוע וכ ולסחי כל רש6מ ר"סליס י"ע
 לכ3 סיסעכ סמס סנס ,ותעמסמל סיכסס
 ,סמפכ סגוכס סס3 רסמיס קכ רודס יגימ
 ס3וסילוכס יגיעל ככיכ כיל סו
 כוע = קכ--סגסו, ס ,כ"ז סתכינמ רובי
 --6יס "לוס יפעמ יכ ןמיסל וסו ,3
 סימכל וסז ! דוקמ 3וט=-קוס סל סמל
 י"פע דוככו 'יכפ ססכ תיסעכ סכימסמ וכ

 : ל"קו ,ר"סליס תלע
 (: ט"ס הבטב) סקיס 'ונו יששה םוי

 רכדמכ ךנסמ סיס לנוס ל"ק
bnרמסמו סימי סע סכומ תכק יפמיק  

)2( 

 --bתנדבקו bפודקכ סיכ רככימ ילמב סמוי
 ,סטס סומו '6 סוי רמסמ ס"ד י"סרפו

 bמpד רמסמ וכי וכל 5 ספ סוי לכו
 למסמ תכסמס סוי כ3מ ,סכ0למ ססע
 ךכלוס סמלד יפקמ יתיפכ=-ם'יוע 'וכ
 bלו סכסלמ ססע למסד ,סז סעטל י"פכ
 ןכיפפיד כ"ס סז ר"מ לסד ,סוטיספכ 'יפ
 וכ תכקס תק למס לכ סדפו ,כ"סדלמ
 ,מ'קכנ יסערלו .סכתמס סוי דע סויב
 bנ5 סממ ר"סדפמ ףעימכ לכוכ 85 סוד
pספ סיס כ ןיידעד ,סויכ וכ ווק רמ 
 סנדע רמנכ לפ ירח ,סלועכ כס
 'יס ס6 ילדװכו | ,[כ6ו סימש תכסנמ

bגכר 



 תישארב ב תישארב

 הָרָבְיַויהָשָעְרָשַאוְתְכאַלְמ"לֶּכִמ
 | שקו ִיִבְׁשה םוידתֶא םיִהלֲא
 רב ֹוּתְכאַלמילַכמ תַבׁש וב יִּכ ותא
 ד יש פ: תשעל םיִהלֶא אַרָּבירְׁשֲא
 ץֶרֲאָהְו םימשה תורות הלא ד
 םיִהְלֲא הוה תושָע םֹויְּב םאְרבְב

 אריעז ה*

 סולקנוא

 דבע יד ּהתדבע לָּבִמ

 אמ תת מ ךיִרְכ
 יִרָא ּהָתָי שידקו הָאְעיִבְש

 הּתְרְבַע למ חַנ

 :דָּבְעַמ כ

 אָעְַאְו אָימש תַדְלּת ןילא 1

 יִּד אמו ּואיִרְּבִתֶא דָּב

 : בי הגיגא ,תושע םויב : פכ תוחנמ :דנ אמוי .תודלות הלא .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 .סיסל ךלכיו (ג) :ןמכ וטדקו ןמכ וכרכ
 תפ סיסנל ךרכיו ךדילו כס יכימסד 'נ

 :סכללמס סכמנגו סתלכ סתונמ תב
 יישר

 ךרביו (ג)

 כמוע .סס5 דרי עוכטס ימי לכס ןמכ וכרכ .שדקיו = סעפנ .קחני תפ םיסנ6 ךככיו .ךדיפו הנ
 ימיכו סלועסו תכסס | ךריכ סלועס כנב
 סלועס סיס סינוטרס לכ ודנלנש תג
 ת ךריכו תינט סעפ ךרכל ךרלוס םדוחמ
 יתייס סתע דע סכלמכ סיס ומכ ססרנק
 תוכלכס ךניפו ןפכמ יתוירכ ת8 ךככל קוקו
 .ססלכסכ (ד) | :ךליכ םילוסמ : סי
 ותככנ ססלכ6 תוכוכ ססרכ5כ תויתופ

 : ןרקו סימס

 הלפעו

 כמסגש ססרככ ₪2 סתככלכ

 95כ דרי לס ןמכ וטדקו .סכסמ ספל יפסכו קלוגלנל
 םיהלא ארב רשא : ךיקעס ם"ע ככ bכקמסו .קכסכ
 לפכ תנסכ תוסע) סיולכ ספיספ סכ6למס .תושעל

 ומכ יססכ
 סלעמל סיכומקס
 b"ד .ןופסר3 ופרככ סלכס ךרמל .'ה תושע םויב

 ללי ספס לש ופלס תויתול ככ סימלוע רול 'ס סיב

 יהלא (ד) : כ"ככ םרופמס
 םארבהב ץראהו םימשה תודלות :

 סתופפ 6"ססט ומכ מכ 6"ס) 6"סכ כג סוס סלועספ ןכ ךדמכו סימלוע יגס
 ותוסכס סיקירלס רמוכ ד"ויכ bרכנ 3"סועו סכוטסכ סיכפנ חותפ לועס ךכ סטמל
 סולככ סטמל סיעסכס ודכיפ מכ .(סויסוק3 סנטק יספ 'י ומכ :סיטעופ ןמז

 לאירבנ תרות
 וכינמ .ליתסמ 'יס ם'סּכ ם'עכ [רככ
 ךרדכ ךלסמס ןכ ומכו ,ומלע תכקמ
 ליתתמ ם'סכ ונויעכ לע וקמכפ סנעו
 טרפל י"סר חרכוס כ"ע ,דימ םכס תונמנ
 פילי "נס ₪ יככדכו .ל"נכ סעמס
 לכ ,סכש כיל תורימוכ סיכמוק ונס סמ
 כס רמוס לכ ,וכ יוסככ יעיכס שדקמ
 )וסל לפכ פוס סכולכנו] וכנתמ תרכ
 יתלב וס דו6מ ןופנ] דופמ סכרס ולכ
 bוס כ"6 ינוכנ [Fo ינעפ י"פע [ילּובנ
 לע שישו וסנתמ לע שי6 [ירדק6 ירפסכ
 ילוכיחכו .[סדוקס כ תוכייש וכ ןיפ] ופנד
 --סיגפו6 תמככ יפכלכ סלפסס רדס לע
 סוי תכשו רכדמכ ךלוסכ 'מנס ד"יפנו
 0ק6 'נפ סוי וכ לתכי יכ סל 'נסשס
 ,סויס םורקכ רכיס,וכ ססעיו ,סימי ספסס

 יעיכסס סוי םדקמ וס ס6 עדוי ימ ככ
 ,ולכסמ תדכ תכק רמוס וככיל ןכו יתימקס
 ולח ,ופסלכפ ידכ ו3 החוע קוס יכ
 יתימסס---יעוכש םדקמ ככ 536--וגירמ%
 קרכ תכס רמוש--6וס סנו ,וכ יולרכ
 וככש תויסל סכזי סז רוכע סנס--ולנחמ
 'יסיש ,קוסו ולעפ יפכמ כפוי דוסמ סכרס
 bוספכ ,b"דכ 556-- ,סיר5מ 653 סלחנ ול
 ,וקיככ ולנד לע .שילו וסכסמ לע םי6
 לע וניפ 06 ככל תכש לס סויס רכוזו
 6 ,ומוי תכטו רכדמכ "כ 'וכו וסכתמ
 ,סמלכ וכ יולרכ יעיכטס סדקל לוכי וכי
 רמוס םויסלמ רהזכ תויסל לוכי וכי6 סנו

 --.ופלתמ סדכ כס
 "וגו יפינטס סוי 6 םיהלא ךרביו

 לכ ןמכ וכרכ י"טרפו
 תומי



 סולקנוא

 אָעְרא םיִהלֲא יי דַבַע

 אלקה ינָליִא לכו ה: אימשו

 לבו אָעְרַאב ווה אל-דע

 אל דע אָלְקַחְד אָּבְסע
 אָרֲמַמ תיִחָא 'אל ירא חַמִ

 שנא אָעְרַאְ לע םיהְלֶא יי

 : אָתְַמְדַא תי חלפִמל "תיל

 ; תישארב ב תישארב

 הָרָשַה חישולָכְו ה :םימשו ץֶרָא
 הדשה בשער לְָוְרֶאְבה היהָיסרמ
 הי ריִממַה אל יִּכ חָמצְי רט
 ןיִא םֵדָאְו ץרָאההלע םיַחלֲא
 הֶלַעְי דאו י: הָמְדֲאָה"תֶא דְבֲעַל

 -ןמ קילס הָוָ אָננעו ו

 יֵּפַא כב" תי יקשאו אָעְרַא
 םיִהלֲא אָרָבּוו: אָתְמְַא

 אָתְמְדַא" "ומ אָרְפִע םָדֲא תי
 אָתַמְשנ יִהופְנּב חַפְ
 חול םֶדֶאְּב תוהו יחד
 .ןרהא דיה

 :הַמָרֲאָה

 .הלעידאו :וס ןילוח ,חיש 0
 : בכ תינעת .םראה יהיו : בכ הדנ ,זכ ןיל

 יישר
 סטמכ סתותפו סידדכ לכמ סמוקסש סו b"סכ תמס
 סרט ככ .ץראב היהי םרט (ה) : ספ ךכד תררכ
 וגיסו סדוק ןוסכ וכילו וס ₪5 דע ןופכ bכקמבס
 תיכומ סו סידקס רמי רט6כ סיכטס רמו כעפנ
 ףסו .ןופכית 52 ןיידע ןופכיפ סרט יכ רח דועו
 קסירכ סכמגנסכ ךר63 סיס לכ ןיידע םרפת הז
 3סע | לכו סדק קרבנס סדוק יפק3 | סלועס
 ןכפס bכותו כוסכש 'גכו סמל לכ ןיידע סדפס

 .'ה רצייו : ח תינעת .אי ה"ר ,אי הכוס

 ָנפילְב תא הקשה ץֶראַהְִמ

 םיהלֶא הָוהְי רַצייו ז

 חַּפי הַמָרֲאָה ןמ רַפֲע םרֶאָהתָא

 %ד ד ןד םדאה והיו םייח תֶמָֹׁנ יָא

 .מל ן'רדהנס .חי ןיבוריע ,אס תוברב

 םירוטה לעב
 ךדיתו כס יסמכ 'כ .סימפו ןכפ (ה)
 ןכמ לע ודוס סמל סימפו ךכ6 לע ולוס
 .לו (ו) : סימפו ןכח ססעפ ליככב סיפפו
 זמל יע959 ןוכנ דיפו ךדיקו כס 'וסמכ 'כ
 תויככספ דיל ומס 6רקנ סמ) "ורלס סמל
 :לטע ס"כקס ססל ןתיפ ידכ סכל סורכטמ
 'ט לכו רסת דחו למ דח 'כ .כלייו (ז)
 סיככי ינפ ול םיפ למ סדקס תפ סיס
 סמלפס ןמ םיסל6 'ס רכו כ"סכו ט"5י
 : דת רי Bb ססל ןופט לסת סדפס תוח לכ
 : סתות ת"ס .סיית תמסנ ויפלכ תפיו

 ריטמס 5 "מו ריטמס כ יכ סמלו 'ו סוידע ודמע עקרק םתפ לט כ ופני םכ
 סספ עדו סדק כקכו סימסג לס ןקוט ריכמ ןיסו סמדסס ת דוכעכ ןי6 סדלס יפל
 bוס 'ס .םיהלא יה : סיפסדסו | תוכליפס | וחמלו ודריו ססילע ענפה סלוטל ךרו

 לוס 'ס וטוספ יפל מ"כב סו 'יפ ןכו ספועס לכ לט טפוסו טיכפ וסס סיסל6 ומס
 סיסנק
 ססיעס תמ 5 כ"תלו סימ ןסוכפ הז ככגכ סדק רבנו רפעס

 תייתסכ סכיכיו סזס סלועל סכילי תוכילי יקש .רצייו ₪
 ן"ידוי .יכש סקביליב כפככ כ

 : רֿכיו כ"קתו
 ןידל סדמוע סנילש סמסככ 6

 וכפל סינכע סקססו סוסתס סלעס סד לס ותיירכ ןיגעל .הלעי דאו (ו) :
 סקססו ןפכ ו

 סיקעס
 .המדאה ןמ רפע :

 .סרובקכ ופטנוק - ספ תומיפ סוקמ לכ3ס תומוכ עככסמ סמדלס לכמ וכפע 5%
 כ 60 ילולס יל הסעת סמדל תכזמ וכ כרמלי סוקממ ורפע לטנ "ד

 ןמ ףוג סיוכעכ ןמו סינוקסתס
 ופרבכ
 יעיל

 ןמ ולסע .ויפאב הפו : דומעל לכויו סלפכ
 ןופר .סויכס יפכ .סינוילעס ןמ סמסנו סינוקספס
 .סיגותספכ סטכיס הכת ישילפכ .סינוילעכ עיקר

 לאירבג תרות

 יטסכו תעוגלגכ רמוע דכי עוכקס תומי
 קכסכ ללכ דרי נפ ןמכ וסדקו ,סנפמ.סחל

 סמדק

 ₪3 ינפ3 .ןכקו סימס
 .סינוינעכ תוכוקמ 3

 סוי--"ס5 ביסכדמ תלותוסרד ,ס"ע 'וכ
 כ"ס :כ'ע .יטיבס5 כפט fוספ- יעיבפס

 ןיכטלש



 תישארב ב תישארב

 םיהְלֲא הָוהְי עטיו ח :היח שָפָנל
 -תֶא םֶש םשיו םֶדִמ ןֵרעּב ןג
 הוה חֹמָציִו 6 :רצי רֶׁשֲא םָרָאָה
 דָמָחְנץֵע-לָּכ הָמְ ְךאָהְמ םיִהלֲא
 םייחה ץעו לֵכֲאמְל במו הָאְרמְ
 : ער בוט תַעָּבַה ץעו ןח ּךותְּ
 -תֶא תֹוכְׁשַהְלןָרעמ אצי רֶהָנְ
 הַָעָבְרַאְל הָיָהְו דֵרָפַי םָׁשִמּ ןגה
 אוה ןושיפ דַחֶאַה םש אי :םישאר
 ירׁשֶאהְלוִחהְןֶרָאלּב הַאבֿבּפה
 אוהה ץֶרָאָה במ י * בֵהֶזַה םש
 : םהְשה ןָבֶאְו חָלְדְּבַה םַש בוט

 .רג םיחספ .'ה עפיו ,ןרהא תודלות ;םל םיררנ

 םירוטה לעב

 ר לכ .תמסנ
 סו ,סד6 תעפנ

 ;פנ 5 50

 ויפסכ תפיו 'ד .תמסנ
 יט 5 .ס' יית תור תמסג

 : תילפנ לחנכ 'ס תזכנ ול
 . סלוע לש ותלת סיס5 ס)ת ת"כ .סיח
 Ak לדו רד כס 'וסמכ 'כ .דכפי (י)

 ש -9 .

 : ןגסמ ררפנ | תומס ןמ 'כ fw כס (בי) :
 ןיעכ וניו ךדיֿפו כס 'סמכ תלולכס

 סדקס תל "וגו תככיו למק:

 ןסמ תת וזו תפכדכ סלוססש תודמ כ"למ ילילנס
 ספס ללכ וסז סד6ס תמ "וגו bרכיו ןוטלכ לש

 3 ףֹק .הי .

 סולקנוא
 םיהלא יי ביִצָנּו ח :אָלְלַמַמ
 ןימרקלמ ןְרעֶב אָתְיִ
 יִּד םֶדֶא תי שת | יושאְ
 םיִהלֶא ַ חַמַצַאְו 5 : אָרְּ
 נָגְרַמִּד ןליא לָכ אָעְרַא ןמ
 ןליֶאְ לָכיִמל בט יזחמל

 ןליאו אָתְניִ תּועיִצְמְּב אייח
 ןיִּב ןִמיִּכֲח יהוריּפ לבא
 4/2 אָרָהִנְו י eas בט

 וה שירה ןמּתמּ אָ
 : ןיִרֲהנ ישיר הָעְבְרַאל
 אוה ןושיִּפ דָח םוש אי

 הליוְַּד ערא לָכ תי ףיקמ
 אָבֲהַדְו  :אָבַהּד ןָמַת יד
 מת .בט איִהַה אָעְרַאּה
 : אלרוב יִנבָאְו אָחְלדְּ

 : דס אמוי .ץראה בהוו : פצ ןירדהנס ,'י תינעת .דל הוברב .אצוי רהנו

 יישר

 קוסלככסל יטשכ קקזוס .סיכוסתפל סימס וככפי יטימחב
 ינופסקכו סינוילעכ וב
 :דח6 סוי סירכנ וכ6 לע סיבכ ונ ויסיפ 1 chרב

 לע ו! ך6 סימ שפג וקכקנ סימו ס
 ,םדקמ (ח) : כוכדו סעד וכ ןסוקנפ Ns סיס סרֿפ
 רככ יכס רמת סו|גס תק עטנ ןדע לש וחרזמכ

 יסוי 'כ כס וג לזפיל6 'כ לש םיירככ יפיסר "וגו
 וטרפ וס סםעמ וירח6כ5 ללכ
 כוח ויטעמ סקסו ןכיסמ וקפירכ

 סטעמכ סנק םי וקכ סו

 עמוסס סמדלפ וילע לפיו ע"גכ וסתיכיו ןדע ןג וכ סמלו 'וגו סיסל6 'ס רֿכיו םריפו
 כו ןוטר 55 וטרפ כל וגיסו כחל ספעמ וסע רוכס

 ספ פוכקכ סרה %6 ביו םרפנ
 ןיכעל .חמציו

 ןיכרכסמ וימימס ם'עו סיכלמ רסכ סוניג
 לרגמ וסס ןוסיפ "ד .וישכפ וספו ומכ

 ידכ ס 2 קית לכ סמד6ס ןמ
 (ט) : ןמ וקרכנס

 3 / קיפ (אי) : ןגס

 ןופיפ קרקנ

 לאירבג תרות
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 'ונו '5 55יו

 קופועס נע רמו
 עלמקכ .ןגה ךותב

 ןרפס ₪5 ןיקסמו ןילועו

 י תל סנ ומע ךרכ סכרככס ןינעלש
 ,םודיק ןיגעכ ככ .סנסמ סחל וכ דליק

 ,וקוח "קר, ,סרקיו

 כקכו לומ סמסכס ככ |

 : ככדמ נכוקכס ןגס

 תכס סוכ יכ סעטסו
 --.ק"ודו "וגו

 סם



 סולקנוא

 ןֹוחיִּג אָנְינִּת אְרָהְנ סּושו גי

 אָעְרַא לכ תִי ףיקמ אנה

 ארה -םּושו יי :שּוכד

 ךלהמ אוה תל ןיד הֶאתילת

 אַרַהְנְו רּוְתַאְד אָחְניִּמְל

 רָּבְַו ומ : תֶרְפ אוה הָאְעיִבְ

 הָרְׁשֲאְו םֶרָא תי םיִהלֶא ,
 הַחלפַמַל . ןְרער---אָתנִנְּב
 % .דיקפו ומ : ּהָרְטִמְלּ

 רֶמיְִל םֶדֶא לַע םיִהְלֶ
 לַביִמ אָתְניִג לא כמ
 ןיִלְבֲאְּד ןליִאַמּו זי : וכי
 בט ןיֵּב :ןיִמיִכת יהוריפה

 יִרֲא הנִמ לּוכיִת אַל שיבל
 תַמיִמ ּהָנְמ לּוכיִתְר אָמֹויְּב
 םיִהלֲא יי רמָאו הי : תּמּת

 םֶדַא "יוהמל ןיקתדדהאל |

 מ הל דיִּבְעֶא יִהֹוְדֹוחּלְּב

 :' תובותב .רהגה םשו .ןרהא תודלות

 : סיתספ ידכוע וק3ו = סירלמ 555 רמקנפ ןסספ
 ךלוסו קנכמש תגי יכו ומכ דקמ סכודג ותיימסו
 .ןיכרו ןיכפ וימימס .תרפ : ןילקו

 :אס תוברב .לקרח
 : גס אמ תומגי .ב וט אל :םש ןיודחנפ

 אי תישארב ב תישארב
 אוה ןֹוחיִג .ינשה רֶהָּנִה"סַשְו ג
 ! שוב ץֶרָאדִלָּכ תא בבופה
 לקרח שלשה רָהנת םֶׁשְוד

 רֶהָנְו רושא תמְדְק ךלהה אה
 הוהְי חקיו יט : תרפ אּוה יִעיִבְרַה
 "גב ּוהָחְני םֶדאַהְתֶא םיָהלֲא
 וציו מ :הָרְמְׁשְו הָרְבָעְל ןרע
 רמאל םֶדָאַהְ"לַע םיחלֶא הוה
 ןיעַמּו זי :לכאת לבא ןגהדץע כמ
 ונממ לכאת אֿלעֶרְו בומ תעּבה
 : תומָת תו ונָממ לכ יב כ
 בוט"אל םיִתלֲא הוה רָמאֹו =
 וע וליחְׂשֲעֲא ודל ֶרָאָה תי

 'םדאה לע :זנ !נ ןירדהנס .'ה וציו :הנ תורובב ,יע'ברה רהנהו

 יישר

 כמוסו ךלוה סיסp .ןוחיג םי)

 ןידס וימימp .לקדח (די) :סמוסו
 ויס 6 ןיידע .רושאו שוכ :סדפס 6 ןירבמו

 לע כוסתס .תרפ אוה :כוק לש סמכומכ .רושא תמדק :ךיתעס ם"ע לכקמס 3תכו
 אל (חי) : סנכיל וסתפו סיקכ סיככדכ וחקל .חקיו (וט) :י'ל ספ כע רכזגס סנגוכ

‘Ww 

 הו גז ול ןיסו סיכוילעּכ דימי ס"כקס ןס פויופכ יתפ וכמי כp .'וגו תויה בוט

 19% -םכל ,ודגגכ רוט ול השעא

 לאירבג תרות

 סטוסכ ל"כ6 ןכלו ,ץכסס ופיל סויק 'יסי
 62 ,וסכזוע סכז ('גס תומכי)

 ,ל"מ ,ופכזוע סש6 סמכ ,ספו ,ודגככ סכז
 ,ןסספ ,ססוכ ןיטימ ,ןיטימ טיכמ סל
 תל סריקמ הנמנ 05 ,סכו) ןסספ
 לכוס כ"ע ,וילגר כע ופדימעמו ,ויכיע
 כ"ג סכוטפו סכופס דומיכ תכומ סילעמ
 קתתסנ םילס לכויס ידככ ,ג"וסס ע"ממ
 ותכוע3 סיסס סקסו ,ס"יפס תדוכעכ
 ז"יעו וככל תקפסס | תככסכ קסעתסל

 הלוס ופת3ב ת רמלמס לכ (כ'ע ם'כ)
 סיסי ןכ כו =-פ"ייע תונפת סדמלמ וכלכ
 --סלעכל תומדקסכ סלכת סpלס 3
 ,סרופב כ"ג קסעתסל--ויסעמ יפכ ,סויסנו
 ז"יע .סכויתמ רפוי ג"זסס סקע תולמכו

 05 סח סו ,סלוע לע וכוסי לטכפי
 ס"עמסש ךיכקס | כ"עו] ,סדיכ ומייקפי
 ספוליכת י"ע רח כיס תק6 תכקב
 עדוכ תויסל סלעב תל סכות ,סיפכ למעו

 סירעקכ



 תישארב ב תישארב

 מ םיהל א הָוהְי רצו ט :ֹודְננַ
 לכ הֶאְ הָדָשַה | תחל הַמְרֲאָה
 םֶרָאָהדי-לא אָבִיו םימשה ףוע

 רֶׁשֲא לכו ולאָרְכהַמ תֹואְרְל

 אוה היַח שפנ פדא ולארי
 תומש | םֶדָאָה ארק שיש :ומש

 לכלּוסימשה : ףועלּו הָמֵהְּבַה"לְכִ
 וע אָצְמְאְל םֶדֶאְלּו הרשה תיח

 | םיִהלֲא היה לפיו אפ: נב

 : ₪ ןיייפ .'ה לפיו ,ןרהא תודלוה
 םירומה לעב

 1% .. 3 פס סעוהכי תוילגרפו תוכוט סינכקפ דמלמ

 2 \ 1 ,וקתקכ ךדי*ו כס 'ג .רופ מ כ סדלו (ב)

 סקנסכ ודגנכ סכו סדללו ךתc וקל תעפפ יכ כמה סללו

 סולקנוא
 םיִהלֵא יי אָרְבּו = :ּהָלְבְקל

 רָב תיח ב יאְָראְִמ
 ּהתִיִאְו אימשד אָפוע ָּכ תי
 ירְכִ"המ יחל סא
 הירק הזה יד לכו הל
 איה אָתְיַה אָשְפַנ םֶדֶא

 ןהְמָש םֶדֶא אָרְקּג : :ּהָמש
 אְימְׁשְד אַפועלואַרועְב-לכ5

 א םֶדָאְלּ אָרְּב תוח לכל
 :הכקל  ךַמָס חבש
 אָתְנַש םיִהְלֲא יי אָמְרּג אײ

 יישר

 85 רזע סכז .ודגנכ רוע : גוז
 יס .המדאה ןמ "וגו רציו (טי) :

oeתסיסה םעיו סלעמל סרומקס .סייפע יס םריכי = על ליל 0  
 ןמ ופרכנ סופועסש 'יפו 3 כ "וגו ןכפס קיח  תעפפ יכ כמ סללו וסזו סדי לע ?טתו
 וכ מע נ5 סדלו כ"ע רזפס י"ט תלטח
 : סתימ ֹוינפ ססנקנש וקלת  ונגתי
 ךליפו כס 'ג .סיסנ 'כ לפיו (אכ)
 סז וסנתמ כרקכ לפיו .תומיו וילפ פיו
 ס"כקספ דיומ '% גגוס גכספ דחכ ל"וכדפ

 ןסכו ולרכ) סימס ןמ סנעמכ רמפם יפכ קקרס
 תעסכס ןקכ ךדמכ רועו ופרכנ סמדקס ןמ רמק
 ססנ פוכקכ סדחס 56 ספיכס סויכ וכ דימ ןפכילי
 ומכ םוככו יודיכ ןוסכ וז סכילי סדנ6 ירכדכו .סק

 ,'וגו היח שפנ םדאה ול אוקי רשא לכו : סד לש ודי מפ ןסככפ ליע כ רולס יכ
 : סלופל ומס וס ספ סדקס וכ כקי רק סית ספג לכ וספרפו וססלס
 לכ .וינפל ןפיכמ | ןסיכסשכ .המדרת םיהלא 'ה לפיו (אכ) : רזע אצמ אל םראלו וכ)

 לאירבג תרות

 bוס ,"סש , סרפס וכ bכקי רש סיח טפכ לכ ינקז סע--סרות ילעס סמס--סילעפנ
 6 ונתנו -- ,כ'ע סלוענ ומס | (סש "שמכ) --סולש0י סינכ ,סנו=ןכפ
 --ולודיסו ועוספ יפל ת"יססועכ 'כס ןכטנו ןוסיילכ ןייכסמו ןייכרקמד 3
 תפל וס "סט, תנמ קללוס סנס יכ  [ם"ייע ,פשכדמ יכמ ופלד דע וסיירונל
 סגמ6 ןס=--'תי ורמוקכ סלופס 'גוכ וסזו
 ! סד6ס כ רזפ סקס תכיליכ סעעק
 קקוותשסכ כו ,ודננכ סיסתפ ןפו6כ ךל

 ,וינפ סיטעמכ
 קיח לכ סמדה ןמ םיהלא 'ד רציו

 ,ופ bרקי סמ קורל 'ונוסדשס
 וס סיח םפכ סד6ס וכ רקי ר66 לכו
 ,וסטרפו ,וססרס ,כתכש ל"( י"שלע ,ומש

 י"ע ,רכדו רכד לכ | ןיחכסל םרפסו רדג
 סהרנע סרט 6 ,ורכסמ --ומש קפירק
 ,קוסלכס םופכ וגממ רכודמס רכדס תק
 5 ,ככד לכל תומסס קחנס יקככ יכ
 ול סלע סויקמ קערל עמוססכ רשפ6 סיס
 ,קסכו סטמ ,סט תליכק ומכ רכורי ןימ
 קיכקכ ןכו ,זגרו ,סכוכמו ,ןסלופו
 סיקיקס ינוסמ שי לכ סידחוימ תומס

 וס



 סולקנוא
 אָלְמ ביִסנּו ְךָמֹהּו םֶדֶאלַע
 אָרָשְב | יִלָמּו  יִהועָלַעַמ

 םיִהְלֶא ַײ אָנְבּו בכ :ּהַתֹוחְּ
 סאן" אַעְלָעְ תי

 : םֶרָא"ת התאו אל
 ה
 יִרְׂשְּבִמ אְרָשְבּו יִמְרנִמ אָמְרַּב

 יֵרָא אא ירי אדל

 : תישארב ב תישארב

 חקיו ןשייו םֶדֲאָהיִלַע הָמָּרְרַת
 יתעֶלצמ תַחַא
 |םיָהְלֶא הָוהְי ב גי :הנֲתְחַ
 םֶדָאָהְִמ חככ"רֶׁשֲא עלצַה"תֶא
 רמא'גכ:םֶדאָהְַלֶאָקֶאְביִוהַשֶאל
 ימצעמ םָצע םעֿפה תאז אַ
 הֵׁשֲא אָרְקי תאול יֵרְׂשְּבִמ רָשבּו

 רש ב רג

-- 

 ,לא תאיביו : הס הדג .תי ןיבוריע ,תצ תבש .אס תוברב .'ה ןביו :המ הרנ = ןיבורוע ,אס תוברב .רשב + .ןרהא תודלות

 : גס תיסכי .םעפה תאז :ח ןיבו

 יישר
 ןח יפו גוז ן3 םי סנככ מ סכקנו רכז ןימו ןימ

 עו ומכ וירטסמ ,זיתועלצ
 : ותרככ סיפולרפ

 רסכס  תכיתת סלרי לש .תקי .ןשייו : ךקחס .סוקמ
 6 (בכ) י:

 בול; דנוס כ3קכ ס
 סלעמנמ כקו סקמלמ בסל Ass סיעת לש

 תא יוגו ןביו
 ווק םעיו

 רמלמ .סעפה תאז כ) :דופ6 תויסנ דופ6) ןועדג
 : סות לע לכפ רע ותעדר סככקתנ נו סימוסמס3 לכ לע סדק נפ

 : לפיו רימ גוז ןכ
 ב ונמלט וסז ןכסמס

 וילפ | סזכקפו תסככג | וגממש
 לטמלמ סכלקו סטמנמ כחל

 : ויתוכיק לע  ופסמ דנכי לס
 ומכ 6 תויסכ .השאל 'וגו עלצה

 םירוטה לעב
 'וכו סלוסכ | סלועו לתל קלנופכ ןנמומ
 ןגמזמ ס"כקסש וסנתמ ככקכ לפיו וסוו
 ךלילו כס סכסמכ 'כ .לונסיו : וסנתמכ
 ויסק רפכ תריגס) זמר ולפכ 'ס רוגסיו
 'כ בגספכ סכיתכ סעמס םימספכ סילוספ
 כיתכ .ספכיו (בב) : כפב רוגסיו ו ולעכ
 ןיטופיק ד"ככ סטפקפ ד"כ סלוע יסו לסת
 95 ס(יכיו סכספכ 'ד סיכיו .יכ סיכסו
 ביע 56 סתיכיו סנספס קתכי סיכיו סלקס
 סדוקו .סוכינ סעכס לע 'ס דוקעיו דוד
 קמגוד וס סינוילעכ לפמ ספרפ תכ ?םנע
 סות י"ע סלוינעס ןמ דכענב ר"סד[
 סוקמכ סתוס יס יכ ךפיסכ סיס קח5יכו
 סמכ 'כ תקו) (גכ) : םרדמכ 'יפ ןכ סלב

 .רוגסיו :

 ןיגככ

 ארקי תאזל

 לאירבג תרות

 י"פ .עמוסס ןיּכי סב ,סיפלככס רפימ וס
 קכופס תוסמ תל ,כבדס ספ תלכזס
 וכממס גוסס ומ ,רכהס לש רקותסו
 כפסמ סלומ ,כותכס 'כ וסח--לּכודי
 סיככוכל ןילמו :רפסמ סיס -- סיככוכנ
 3כוכ סוס וגממ | דקפנ לו 'תי ול
 סמסו .ודוכככ .ופרכנ סלוכו ,סלעכל
 סילעופס ססמ סכרס שי יכ ,ךסעדכ סלעי
 יתע ומכ | ,רקס רכד לפ ססיפולועפ
 bכ יכ ,כמפ ז"ע--סינוקס ומ סיליעס
 ,סכקי תומס סלוכ>--יכ ,לכרס לוס ןכ
 כקפ3--דפוימ סקס ססמ "וס כככ שי יכ
 ךרונכ ותנועפ3 וכיכממ כדבכ ק"וקכ
 סנוסמ "וכ לש ותיכנכתו ,סליככס
 ,ס5 ססמ "ומ ככנ םי כ'עו ,וכיכתמ

 יקתנמ סזכ בוכקו]=-ומלעכ דפוימ ,רדגו
 .[ס"ייע כ"ז b"כנס ססב סלפפ ןויע 'יסכ
 סער ק"ב 'סמ םפרכ כ"זכל סנסו
 קכפס םרפמו 'וכ רוכסו לופה ןיקיזכ תו
 סלוקכ וככווס סמל ,סלוקככ ספקי ל
 קיזמס יכ תוכוסל סו ,סעבכלס לכ
 ,ססמ דס" יד סיס סנסכ ךירל וריכסנ
 כועס יכס לנד סופמ סכוקתס סקכו
 ססמ f"וקכ ככ סיד 'וכו סעכמס יכסכ
 -- ולכתכ למכ וכיקע סמ ,רדג סול
 סקיוסכי סנס קי כולו ,קיוסל ותנוכ סז
 ךפיכ וככד סח קוככ ותיסע ניקס סזו
 ,ססמ 'ל ביקכ סוס ילו ,'וכו קיזסלו
 קוס וכע סוס רעוקס קלד לכוס יפייס
 סלוקס סכקכ כ"עו ,וקזלכ כייתל סכיסס



 תישארב ג ב תישארב

 ןבילַע דכ :תאזזהַחקל ׁשיִאַמ יּכ
 ומָאתֶאְ ויִבָאדתֶא שיא"בָוע
 :רַחֶא רשבל וה ותְשֶאְּב קברו
 םָרָאָ םיַמּורֲע םֶהיִנְש נהיו הב
 שָחְנהְוא ג:ּושַשּבְתִי אָלְו ותא

 סולקנוא

 לע דכ : אָד"אָביִסְנ אָלֲעַּבַמ

 יִבָּבְשִמ תיִּב רב "קושי ןּכ

 ּהָתְתַאב קַּבְדִיְוּ ה ּהַמֲאְו יִהּובֲא

 ווהו הכ : דָח אָרְׂשבַל ןוהיו
 םֶדֶא ןִאְליִטְרע ןוהיורת

 . ןיִמְּכְתַ אל ּהֵתְּתִאְו

 תוח לכמ םיִּכִח הוה אָ א

  eeחנ ונ ןיררתנס .רשבל ויהו : תנ ןירדהנס .ותשאב קברו : וג .ןיריהגפ ןב לע .ןרהא :

 יישר םירוטה לעב
 תכס  2 asןופכ לע פע וש .'ונו שיאמ השא - רמול יכל דרחי

 ןשנ  2 Bd:(כ"כ) רקס ןונכ סלועס ככיפ ןלכמ סמ
 ןכ קכמוס ק'סוכ .שיא בועי 2 לע (דכ) ןתיו יי סדנככ ליסו ודגככ וס ורמקפ

  2,דחא רשבל :תויכעס תל כ לכ לע .רוסל
 ויס נפ .וששבתי אלו (הכ) :רתל סכשכ ססעכ ספו ססינש י"ע רלוג דלוס
 קומש וכ תוכקכנ סעד וכ סנפנק פ"עלו 0 כוע ןיכ ןיחכסל תועילל ךכד סיעדוי
 ומ ןיכ סמ עריו ערס ללי וכ סנכנו ןעס ןמ ולכ6 רע ערס רלי וכ ןסכ כ
 סד6כ םעיו ךומסל וכ סיס ןסכל סו ןיגע סמ .םורע היה שחנה (א) :)כ" . ערכ

 לאירבנ תרות

 בוימס סלתס לס "כמכ, ,םוכ6 'דס לכ
 ןיפ תיכוי וככתד ,סוס רמוסס דלמ
 ונע כג סז ככ סעו ,סוס רמוחס וכ
 כ'עכ כ"ע ,וקו) ימולססכ בייס ךגס
 ,ססכפ סופס 192 רדנס לוקבכ ךיככ ספ
 ןככדב יפל ,ןקטכ ךפוק 3ייתמס לוסו
 רםקכ סגסו--'וכו ךילע ןסרימפו קיוסנ
 וקתיכקכ סדקס לש וקמכמ ק"יטס חרס
 לכ ןגוכתספ י"ע ,סיכוליס לכל ומס
 עדינו כיכסל סגימכס תילכפכ לכפ ילוי
 סלעגו ,לדככג לוסס סמכ "ול לכ תנוכפ
 נלמכ וסרכס יפל ספ וכ לורקנו ,ורכתמ
 ,וככתכ וכיפp סמ וכ קלמנס וגומו ועכט
 עוטגס סכוכנס תכ | לע ולנוכתסכ סנס
 מכ רוכעו 'סיכ, ספכ ופרק ,יכלסכ
 ופרק ,רמגסכ למגס סנוסמס תוועס
 bינס כ"תו ,סז ךכד לע סנוכ ןכו ,רמכ
 ססמ ןגוכתסל ,סדס 56 סנוכ תל ת"יסס
 ולרכסו וכדג תק וכמכו ,ומלע לע כ'חק
 וכ bכקיפ ספ סויק עדיו ןיכיע ידככ ססמ
 רפיסו--- וכ תדתוימס ותוכיל תניחכמומלע}

 ,סומס סמכ ומכעכ לכק סנס יכ כופכס
 =-לפמלו=,ססילע ספיגו וכוס כ"ח רק
 סללו תרוכגס תלעמ ,ומלעב כמ סנס
 ,קיסק, סלעפמס י"פע ומס פו:
 תיכו ירח קנס ,יכ ,סומ כ"ח טכסתסו
 קוגכל סלכו ,קיסס הלעתס bלמכ וכ סנס
 כמו ,תועיללס תלעמ י'פע ומס ת
 ולכונתככו=-- !קיכוק לותתס יכ=- ז"ע סריתס
 סללו ,סווילז תלעמ וכ לכמכ יכ כ"ח
 כוחו ,סלוס סלעמס י'פע ומשק דימעסל
 כ"ג סכ קיפ תיכוק סכמכ כס יכ ,ותעדמ
 וקליקתכ כ'ח6 עיגסש רע תוס סלעמס
 כדגס וספג םגוכתכ כמו ,ככרס תתמסנ
 ,סיפככנס רפי ןיככ וגיכש ןוכנס םרפססו
 --לכדמ יח ,קוס ותלעמו וכדנפ וכו
 ק'כ קכ סמס סיקוככס לכ יכ רסקמ
 סוכ לדנכו דכפכ סוסו , סירכרמ יתלכ
 כוקכס 'יפ םונקנוקס סנסו ,סנומסמו ססמ
 --ל5ממ םורל-- סיח קפכל--סדקס יסיו
 סמרסס ןמ '5 'ר ר5יו--כותכס 'יפ וסזו
 כו ,סימשס ףוע לכ תלו סדפס קיח לכ

nb 



 סולקנוא

 רַמָאַו םיהלא יי דבַעּר אָרָּ
 רַמֲא"יַרַא אָטָשּוקְּב אָתְּתֲאֿל

 ןליִא מ .ןולכיַת אל
 אָתָּתֶא תָרֵמֲא ב : אתני

 אתני יִריִּפִמ איוחל

 יד אנֹליֵא יֵריפמו : :5בונ
0-0 
 :םש ןיררהנפ .םיהלא רמא .ןרהא תודלות

 | 9 תישארב ג תישארב

 שא הדשה תיַח לכִמ םּורָע הָיָה
 א מאיו םיִהלֲא הוה הׂשֲע
 אל םיִהְלֶא מארק ז ףא הֵׁשֲאָה
 ה ץע כמ ּולָכאַת א

 ןגהץע ירפמ שַחְנַהלֶא הָשָאַה
 -ךותב רשא ץעַה יִרָפְמּוג :לכאנ

 רָמ יאתו ב |

 יישר

 סכס וזיסמ ךדמנכ 655 סעיבלו רוע תולתכ ופפקנו
 םורע :ססכ סופתנו .נכ ןיעל םימפת3 סיקוסעו סימוכע ספוק
 לכמ .רור6 לכמ סורע וקלפמ סתיס ותכודנו

 ככס תוכיפ ר06מ | סילכו6 ספוק סרק פ"ו 'ונו לכמ ולכסס כ סכ
 ןעס ופו63 רבדל

 לאירבנ תרות

 וכו וגכיספס ידכ סיר

 'יפ -- תומככ סד6ס 56--סלוכ תק
 וכדכסו וכדנ תכעמ ססמ "וקכ3 ןכוכסס
 סמסכ ספוגכלו ,וככתמ ועכט תנוכס
 תת כ"ח עדילו--ססמ "וסככ ופרס
 ה ומנענ=-ונ--םרקי=-רפל יתמקס סם
 כ'ט--,ססמ םכפומו לרכ; סמ3 רמו
 סמכ ומלפ לע רק סלחתמ יכ 'כס רפי
 םנמ רש63--ססמ ותפד סתכ לו ומ
 כוקכל סלתקמ 3סחפ תוכעמס יכ כ"ח
 ןסמגוד 855 ססילע סכומס ספ ומלע
 כ"חמ עיגסש דע ,וקלוז סיכת סיקולב
 = קמ יכ--ופילכפו וכדג תסימל ןיכס
 יתמסס ומס וס "רככדמ יס, 'יפ--סיח םפ
 =-סדמס וכ סקי רח לכו .וסזו-- ול %
 סדסס לכוי יכ :סס רק תומסס ככמ "
 --סרכס ידיכ כ"ס 63--ומ5ע5 וכ מק
 ,סימל5 סלכ ססש סלוכב סופס ךפס !
 --קכ יכ טילתס ו ,רכדמ ודבכ לוס קפ]

 קלגס ,ומפ וס-םצכממ וכו סיס 2 |
 :סוס כותכס3 דמחנ 'יפ וסז יכ ק"וד=ו
 לכמ ול לכת חל םיהלא רמא יכ =

 וקסדנ -- ,ןגס ןע
 סגיס רש6 ולכס סיככרס כםיל סיקל

 יכ ,םריפס ימ יפיפרו] ,סרוקככ סילפו
 )ר)

1 

 סכ ססילע םתנס ןפק
 ופמרע יפכ .לכמ

 רמס מס
 סילע ס

 יונס לע ספיסוס .וב ועגת אלו (ג) :

 רמא יכ ףא : (כ"כ)

 ,ןותומפ תומ תנ=-ו"ת סייסכ סיס וקנוכ
 סיככדכ ססנכנו וקקיספס סקס נפ
 3כס ח"ומ יפמ יפעמסו [ופכיממ 3
 ל"כסומ ססכופמס | קידלס ג"סוקמס
 ךכדכ םרפכנ ,כ"נו םכרסרוסד ס"פתמ סוחכ
 ילכ ויסשכ | ורודָּב גוסנס י"פע ,קוחל
 ,לודג סוכס סמ | ל3ק5 סיכילכ .ליעס
 יככ לכש ףסככ ?5ומ כוקמ ספעג 'יכ
 ימד ךסכ סקדלס תפוקכ ונתי ריעס
 סו ,וכנמ סלועס שדק תכסס תוקנוס
 ,הופרטו תולבנכ רוס לכתמס סיסי ו
 יפלרמ תלנוכ הפיס י"פע תו ספענו
 סכססכ תויסנכ יקבס ככמ ריעס יומו
 ,כיפבש סכופס ינודנו סילככס ףקופ
 רוסי ףקוק רוזגג תכ ססנ םי ר
 bכ 'וגו ךולוי רפ סכוקס י"פע כ"סמכ
 ,'וגו = ךל ודיגי רק רכרס ןמ רוספ
 סכססמ כי רכדס יכ עמוקס לכ כ"עו
 לע לוכעלמ רסזגו דלת סיס סיגככס
 .ט"וכ = רוסיפכ | לםככ פויסנו ,סתליזנ
 סע ןומסמ דס םיפ סלוכ 'יס ס מ
 ךירכ סיס כ ,ספיספס ילעכ תנקפ ספ לטבכ
 / jw סיככרס לע סרס ורכדב כמ ספב לעכל

 == וכ ,סינככ סניק
3 iz 

 ססילע
 טעוק



 תישארב ג תישארב

 ונָמִמ ולכאת אֶל םיִהלֶא רַמָא ןָּגה
 רמאיַו ד :ןותמת ןָּפ וָּב וענת אל
 תומדדאל הָשַאַהיַלֶא שַחָּנה
 םויָּב יֵב םיִהְלֲאַע עֶרייְּב ה: ןּותמת
 םֶכיֵניֲע פנו ּונָפִמ םֶכְלָבֲא
 :עֶרְו בוט יִעְר םיָהְלאב םַתיִיַהְ
 ץֶעֶ נוט ב השאה ארו ו
 םִיניִעְל אּוההְוַאַת כ לָכֲאמל
 התו ליִכָשַהְל ץַעָה דַמְחְְ

 הָשיִאְליִנ ןֶתַתַו לכאתו ןיִרפמ
 י"שר

 ףסות 25 רמלנפ וס ןוערג | ידיפ 063 ךכיפכ
 סעגנק דע ספתר .ןותמת תומ אל (ד) :וירכר לע
 ןח ךכ | סעינככ התימ ןילס ססכ סכ כמ וכ
 ת כוס ןמוס לכ .עדוי יכ (ה) :(כ"כ) סליכ6 ספימ
 :(כ"3) סלועס ת לכו ככ ןעס ןמ ותוכמופ לכ
 השאה ארתו +ו) : תומלוע יככוי .םיהלאכ םתייהו

 :סיסנקכ תויסכ .ץעה בוט יכ : (כ'כ) וקנימקסו

 סולקנוא
 ןוברקת אָלְו המ ןּלְכיַתאָל
 רַמֲא י :ןותומת אָמיד ּ
 תומ אל אָתּתָאְל אָיְוְח
 יי םדק יל ירא ה :ןותומת
 הנ יתד אָמְויְּב יֵרֲא

 ןוהתו = ןוכיִנִע | ןְֵתַפְת
 בטיב ןיִמיִּכַת ןיִבְרְבַרּכ
 ירא אָתתַא תֹזחו י :שיִבָ
 יראו לָביִמִל אָנליִא בט

 נגרמו ןיִנֲעפ איה פא
 ּהָב | אָלְּבַתְסֶאְל = אָנְלִא
 תְלְבַאו הכאמ תַביִסנּ

 המע הָלעבְל ףא תַבָהיִו

 םירוטה לעב
 יכ ךדיפו כס 'סמכ 'ד סיניע) (ו)

 כוטו רוס קותמו .סיניעל הכי סדֿפס
 סכי סדלס .סיניעל ןםעכו .סינועל
 כוטו קותמ ותוקכ יפל כ"ע סיניעל
 ומרגס סיניע) ןסעכ ותיכחפ לכ5 סיניענ

 : לכל סתימ

 הכל ונסו םתכ לס ויככד סתקכ .
 כמסp ומכ .םיניעל אוה הואת יכו

 ,השיאל םג ןתתו : עכו כוע יעדוי סל ם'מכ .ליכשהל ץיעה דמחנו :סכיניע וחקפנו ס
 לאירבג תרות

 .ןנס = יגיעכ סדוככ תל ררקי 06 ף יכ ,ססינע
 וע ,סנק ,ויכיע ספיכקכ סלכומ ₪6 םיכחיו ,ןומסס

 'תי וחכומ םיכלתסכ סזכ ול סיס ידו
 ןעס תופת סר ליטס יכ ד

 ,סקריוג ףקוק ""נטכפי bניממ ,סמודכו
 ,סע לסקכ ,זופ לוק ולוקכ ןפי קר סכ"עו
 תכס ינכסמ סיסי !כרס רמס of ףפ :רמסל
 למי קר ,רקוי רכרי לו ? ט"וגכ סכי 6
 קופרסל קיפסי הוכ סג ,תלכיו קוחש וי
 סיכופס | סכי6 סינככס יכ ,ןומסס ינפל
 ןכ--- ,לפומס לכד לע רוסי6 רוזגכ כ"כ
 יכת6 שס כ םתנס יככד סיס
 'תי ופכומ ותסקו סד6ס לע סיס ידונפ
 םתנס 3 כ"ע ,וככר ת סייקכו רומסל
 ! סיסנק רמ יכ ףפ ,רמלכ המרעכ סי
 ןע לכמ ונכקס כ סו ליכטכ סקס

 ועמסמס ןופנכ ול
 ,ומלע ןעס

 --: יתעמש כ"ע .סליסכסו ,3
 'כס קורקד פ'ל) ימצעל ינאשכו

 יככד רוק3 סמ ,ל"גס
 520מ5 ןעס כוט יכ קס6ס כתו ,כותכס
 סתר ןיפמ סרוקכנ ספקי רח ,'וגו
 וכ6כ כ"עו| ?ונממ סלכסש סדוק תו
 ,סיילכס סימכ לע סוכ סגוכסש סיפרפמס
 ,סעדו סמכת סככס סר יכלו כ"סמכו
 תונופנכ קרקרכ םי סנס יכ .|( תנסק)
 רמסכ סרפס 55 ת"יפס יוופכס ,סיכוקכס

 תכיכק סג רוסכ
 ככל ןגס ןע לכמ כ"סמכו

 לכת



 סולקנוא
 יניִע אָחְּתַפְתִאְו י * לֶבָאְ
 ירא ּועָדְו ןוהיורפ

 וטיטחו ןּוניא | ןיאְליִמְרִע
 ודבעו ןִנֲאָה יפרט ןוהל
 :ע ןיידתנס ,ם תזכרב .הלע ורפת'ו .ןרהא תודלות

 : קרסמ לשיו סוס סיתיו םיס תומס ל
 כוסכס רד סמכמס ןינעל

 סדיכ קק6 סולמ סס סיס

 לכסס 55 ר"וט עדס ןפמו ,לכ6פ
 רב וכ ומלע ןעס כפ3 קרו ,'וגו וכממ
 ,ירפס לע וס סכווכס ילדווכ ,6וס סלכימ
 סמע סנכנפ םסנס כס תומימכעס וסזו
 יכ 6 ,סנפp ןוסלכ רמלכ ,סירדב
 ולכסס 65 סיסכ5 רמ6 ,(מלד ןוסנב|
 ?ומלע ןעס ןמ סג ?"ןגס ןפ, 8
 קכ יכ סגווכס ויכפל סק6ס ססרפ סמ
 סרמוק וסזו = ןעס נו ,כסלכ יכפס
 - b ןעס ירפמו ,'וגו ןגס ןע ירפמ
 רספכ 55 ומלפ ןעס 236 ,'וגו ןגס ךופכ
 סתקנ ססעמכ סכנס וכ תומכסלו ,כ
 יכח כ"ס כ"עו ,סככלו ןעס ןמ וי
 ,'וגו לכסמל ןעס | כוט יכ סתפכ 0
 גוכתס רמפס וכע ןמר כל 'כ תערכו|
 ,'וגו ססקס כת קכק יתסמו ,סיס
 סת ןי6 ויכפכ ככלכ ןטסס ןפיפ 0
 תיפקרב טוקניכ סכוס .גוכתל 656 תכומ
 התקכ כ"ע ןויכפ כ"פכמ כ'מ |ם"יוע

 סג סנסכ .ןכו ,לכספו ויכפמ סג כ"
 ---כ"נ וירפמ כ"תלו ,סליססמ ןפס 9
 מס ,וילל ת"יסס לש וכמומ ₪
 ונממ ככל | יפל35 ךיפימ רסק ןעז

 רוסי הס לכ סיס ןעס סג יכ ,ל
 !ןעס ןמ ככקתו ,ויכ6 כ"ח6 רמה ןכו

 ,| וכממ לכ כ כמ65 ךיתיופ רז
 סנ כ'ת תלקכנ סוס תועטס "ו

 =: ילפס 3

+ 

? 
1 

 bb סל

 סימוריע יכ ועדיו סמ bנ  סוכע לוסקכ עדוי למוסס ף6 .םה םימוריע יכ ועדיו
 ולטכעפנו

 ססילע לוטיפמ סועלמ סילעס רקס ככ וכקפנ וכ ונקנקתנפ רכדכ וכממ וככקפ
 וכמו וסומילכי ללפ סיככ תוכוסכ ןפת ס"כקס ןילפ ןעס ססרפפנ 65 סמ יכפמו

 לאירבג תרות

 7" תישארב ג תישארב

 יניע הָנחקפתו י :לכאיו ּהָמַע
 םה םַּמְרׁע יִּכ ׁשֶדַו םֶתיִנְש
 םָהל ושעיו הָנֲאת הָלע ֹורפְהִי

 יישר

 : סימו סמס3 תוככע .םג
 סיקכ ןיכ

 .'וגו הנחקפתו )

 יכומ תרקמס ףוסו סממ

 ןפס קוס .הנאת הלע : (כ"3) סנמיס

 לע "םרכ סכומס ל"וכד פ"לי הזבו]
 סעע סיסיפ ,יכפ ןע קוספ

 ןכ סתפע כ יס ,יכפס סעטכ ןעס
 לו ,יכפ ססוע ךפ ןכקס לופו 6

 וגוע לע סדמ ללקפנסכ ךכיפכ ,
 רוסכלו .כ"ע סכלקפנו = סג ס

 עודמו הול סומ סיס קש ןכומ וכיס
 גירבד יפלו---ףכיפ כ לנקה

 רכיכ וכ סימעפכ
 ,סתייפט תעכ סריכעס סנפו
 הי יפס דוהפי סו ,ןמוס ךסמ

 ,ססייטע תע3 י"מוק הינע םנועס 4
 ,כמ65 ת"יוכס לע רנק 50קי טוחס ול
 'ד ךיכפי כ"פ !ספע סמ !תמוי סמל
 כזןיפכ כו סלגסי ידע ופ ספ
 תולמ לע וככעכ תיחסהו סגפפ סמ
 תדמ תל מומס 18 קידכיו=-פ"יפס
 קוס ןכ =-פמ ןיד תוס יכל ק"תי וליד
 ףכיפ סשנעכ ןכ ./ ססיס וכ ס5 ,סוב

 יהפ .ןפ

wrו  

 ןפ bיכוסכ 'תי ותוכמ סמייק נפ תעכ
 "6 כפס סעטכ ןעס וס סעמ סיסיק ירפ
 וטפפמ תדמ לע רגס סרוק סתיס
 ק"ב גודנ לכיס הקמת כ למל .קדלס
 ,סליככס ללכ3 לודג סנפ ז"יע סיסי לו
 סתליפס י"עש סמרג כסקכ סע 6
 ןע  םליכסכ לוסכמס לי ת"יסס יוטמ
 סעע םונכיקס לכ3 סיס וכ יכ---תפדס
 סטפככ זוע סכיסכס כ ,סוק וירפו ךעס

 ריתה)



 סולקנוא

 "תי ּועָמְׁשֹו ח :ןיִזְרז ןוהל
 םיִהלא ויד .אָרְמיִמ לק
 אמו נמל אָתְניגּב המ

 תישארב ג תישארב

 הָוהְי לוקזתַא ועָמָשיו ה : תֹרֹנֲח

 םויה תור נב ךלהתמ םיִהְלֶא
 ּהתתַאְו םָדָא רֵּמַטיִאְ יָנָפמ ותשאְו םֶדָאַה אָּבְחְִיו

 וגָּב םיִהלֶא יי םֶדְקְרִמ :
 ַײ אר = אתני לא :ןגה 2 ךותְּ םיִהְלֶא הוה
 הפ רמאו םֶדֶאל  םיִהְלֶא םָרָאָהי לַא םיִהְלֶא הֹוהְ אָרְקיו ט

 לק-תי רַמָאַ יהא ןַא = ו
 אָתְניִגב תיִעָמש ךֶרמימ תֶא ד באיו הכא ול רמו

 אגא יאלימרע-ירא ל םריע"יכ אָריִאו ]גב יִתְעַמָׁש כמ
 : חל ןיררהגס .'ה איפיו ,[רהא תודלות

 יישר
 סדג6 יטכדמ םי .ועמשו (ה) :מותנפ יכר םרדמ .ודי לע סלועס סקE וסז

 656 יתכ כ ינו סוטכדמ רפסכו ר"ככ סגוכמ לע וניפוככ סוכדס לנכו סינכ

 .ועמשיו :ויגפס לע רוכד | רכה bכקמס יככד תכפימס סדגקנו לכקמ נח וטופפל
 סלכ עמפספ תור וקול .םויה הורל :ןגכ ךנסתמ סיסס ס"כקס לוק סל ועמס ,ועמש סמ
 כרעמב סמס ככע תונפלס תיכרעמ יס וזו (כקיע ןכ יכ קודו סשל 6"ס) סשמ
 סיככדכ ומע סכככ 625 וס ןכיס סיס עדוי .הכיא (ט) : םיכיטעכ ותכס סמסו

 ךיחל 530 יל וכ כמ ןיק3 ןכו (כ"3) סוקתפ וסושיכעי סמ 3יססכ לסככ כי קל
 יתולעכ וסיקותכ ןכו סיככדכ ססמע סנכיל ךמע סנס סיפנקס ימ סעלככ ןכו

 לאירבג תרות

 רכרכ 'יפת כ"3 ס"יכ תעדלו ,ונממ סיס לו  ,ומלע ןעס .תליכ6 סע ריתסל

 כ"סלי תוכגל םתנס יעותעתכ תלסכנ

 סתע ןכמ ,יכפס סג לוכ6ל סספנכ
 ,ילפ סםוע ןע קר ןרפס סילוס רפכ

 גוכתפמ דככ| ,ויכפכ וכי ןטס סעעו
 סעדי כ יסו (ד5 סכוס ןייע) ןילפנפו

 ,ןעס סועטכ סמלעכ ניקס כ"ע ,[סזמ
 ספע סלנכו ס6כג כ"ע--ז"יע סלסכנו

 סיסנש סתתשססו לוקלקס לדונ לילעב
 סוקפכ כ'ע תי ותונמ סכנעפ י"ע

 'תי וכמוק וסוו ,ם6וס תעכ כ"ג ספל

 ,ךרוכעכ ב סכוכמ סרלס %

 רוע ףיסוסנ .[ק"ודו ךניכקכ 'יפ
 9 "מ גס סי ch עיורד י"פע ,סזכ ןיפכת

 ס לכד רוענ ןכ ןועמס 'כ קעדלס

 ne וגממ לכויסו = ,לוכ6) וכררס

 236 | ,ססינשכ רוס ססמ '6מ רדוגס

 וגממ לויס ךרדו כוכקכ וכרד ןיס 6

 bog 6 לו וגי6 וכ רדכ לול

 וכממ לויס קר | לוכ65 וכרד ןיקס
 -- ,ססיגטכ רוס כ"ג ונממ רדנו=
 סיס ,סילמ םמנס יככד תכמתס כ'ע
 םרפל סטו) סתעד ילולח ,סעס ךררכ
 5 'וגו תעדס ןעמו ,ם"קי וקכיזנמ סכווכס
 ,כ"3 סדוסי 'כ תרכס ןפוקכ --וגממ לכת
 ויל  סכישס יסו=- וכ סג רוס55--
 תככסכ] טסכפכ | כפוי סעוג ספעדנ
 וכי6 וכלל וכרד ןיסש לכד [ק'נסכ
 סערי 65 יסו ,ונממ קכויכ 050 רוסל
 ,ינפס סעטכ סוס גורקפס ןע סעטס
 ,סנכפו ןעסמ סלחקמ ז"יע סחקנ כ"ע
 סופת ןכ סג כ'ת סתוקתס ז"יעו
 ס ףפפ סוכ ל"ג כפוי סכמ6]--וירפל
 ןעס מכ ו"כע ,וירפ) סוק ןעס סעט
 רוס וגיסו ,יכקימ לוכ65 וכרד ןי6 ומלע
 |,ק"כפר תעדנ--ונממ לויס יכפס נק

 :!"כ3 ק"ודו [רפוי 6ככסס סעונ סולו
 דוע



 וט תישארב ג תישארב סולקנוא
 ד גה ימ רמאיו אי :אֵבֲחֲאַו יִכְנא ןמ רמַאו א : תיִרָמַמָאְ

 תא יא אָליִמְרֲע יִרָא ל יוח

 :אלק ןילח זה זי ,ןרהא תודלוה
 ישר

 ןיפמ .ךל דיגה ימ (אי : ןרפנכ ךדורמ
 ןמה :סוכע דמועכ שי תסכ סמ

 סמ (5 "נס סיקודקד 'גס פ"לי רוע
 לס ותומימכפ לדוג סיס

 ףס למס ויככד רוליכ (3 | ,קזכ םתנס
 סירכדכ ספיסוס סמל (ג ,'ונו '6 רמפ יכ
 2ככ יכ ל"כ כ"עו--סעיננס רו
 סיקמרס ךלדכ ,סמכי ירכר3כ סמט
 5 ו תתכ רבד) סילי קסמה סיעובלסו
 ,סוכ כטונכס כקפס םגרנ סיסי נפ יד
 סנס ones וירד obs סיס סו
 ןנס = ןיכ תכמכנ יכ סיכמו יפעמט
 וילכו6 לכו תיממ סר וכ טיס רמפ ןפ
 סיסנל סג יכ ,רמ65 יתעמס דועו ,ומססי
 ררג רודנכ ידככ כ"פ ,לוכסלמ ופופ רס6

esסיכלל סנכפ וכ םיפ כוסכמ , 
 לוכמכ ילכמ וכמלע לע .רימססל יופרס
 date ₪ רמ יכ ף6--וסזו- ,ןנס ןע +
 לוכסל ילכמ קיפסמ סיס ד3כ8 ונפעיריב
 סיסל6 סג כס ירח6 סע כ"סכמו ,ונממ
 --לכמ - ופכ6פ bנg יוסכסמ ופופ רספ
 ו לש תוכיפס לוכ65 סיסי ידוןגס ןע
 לכונ 65 = סטקס וכ סכיעס "עו 5
 כ"ע ,תסזכ סריתי סרמומ וגיל קל
 כדג סופכ ךס ,לכסכ לכ6 ןגס ןע ירפמ
 כמ6ל ופכסומ יככדּכ יד 'יסי גיסו
 סתימ רמסג "עו ,"וכממ - ולכסס כ,
 "וקומס --ןפ--וכועגס on כמ סגו ,סיסדו
 ופמלע סיס סו ,כדגל קיפסי דכלכ סו

 סוסמ ta סופלה וירכד3 ליכשס י
 דע ,סיככדכ 5בלכלו ,וילפ לע ססר%
 bכ רחל סירכר ףיס סוס ו"יפ סלסכנפ

 כוסי6 ומכ ,ם"יסס לש יװכס3 וככוו
 ,ויכפפ לעמ סוסמס ריסס ול ,ספיגא

 ץֵעָהְרִמה הָּתֶא םְריִע יִּכ ל

 םירוטה לעב

 עלסס ןמס ךדיפו לכס 'סמכ 'ג .ןפס (אי)  םעדל כ
 ןליפ ל"מכ כקיס ןמ ול ןכוגס ןמס סוס

 ןמס סח סיס סעת כ"סלק מממ כ6ם : סימב

 לאירבנ

 ןיסט ססכ רמלכ ,ו3 סענכלס דע ספחדו
 ,ספיכ6סכ .ספימ ןי6 ךכ סעינלב ספימ

 ןוככ .סזו
 לכמ ימפ35 ךיפיוכ רז ץעה ןמה

 סדסס רמסיו ,תלכס וכממ
 ןמ יכ סנסכ יס ידמע תתכ רש ספפס
 רמסס "עפ ורמק Bed ןעס
 דוע=-רוקיב ךירלו ,ם"ייפ לכולו יתנכפ
 יככה סכירפ 0 בותכס ןוסלכ קדקדל שי
 ? ךעס ןמ סלכ6 סס רופיקכ ל"כסו פ"יטס
 סדפ לס ותופס סנס יכ קדקדל סי דועו
 מוס יכ ,'קי ותל6של תנוכמ ססיס 5
 סתיס וקכוקתו ?ככ סל ותופס לס
 תממ סנס יכ ,סוכ יכל סלכנסו=לכנתמכ
 תתלמ סוכסש רטפ6 ,6טסי רש6 סדסס
 ופכסכ עדוי רס6 מוס םי ,פוכס יפשמ
 ,ספוע וס כפל רכדס וס גוט 05 יכ
 ,ויפע תרבוג סולתס יכ ססעי סמ ל
 ,ןפס וכלט סמ תוסעכ ללוס וככילותו
 סיכפסמכו ,3לכת וינע וספג וכרקכו
 ופכס ריכגסע לכוי ₪0 כח לע סכנ
 קויס> לכוי סוס תוועמסו ,ובל תוסס לע

 יר
. 

 קוסוכ וסנמי לשלכ *,ןמוס ךטמסכ ןקוקמ
 וס ,ויפוקנס וטעמתיו | ,וסכקז ימיל ףוגס
 סכשיס ךכד3 סתוטסלו וספכ כיססכ לכוי

 כס ,סומ לודג לטוס
 טפו דספכ ונכסו תולקלוקמ ויפועד
 תל סיעכסכ עסופ וס ,ובכ ןודזו וספכ
 יכ ,תונמסכ ככוי 55 סוס ןורסח סנס ורוב
 וקדר דעו ,סנממ רוסי כ ןיקזי יכ סג
 ונממ סוקת ןיסו ,רסומ ןיק3 תומי לפסל
 ףוסכ כותכסש סמ ןייעו] סכוט תיכחקכ

 רדסס

 ןכ6 ,סמוכנסו



 .סולקנוא תישארב ג תישארב

 פו 78 מב ּונַמַמילָבֲא יתְלבל ךיתיוצ רֶׁשֲא
ue BRE SPAראָד רמו = :תנכַא שאה םָרֲאָה רָמָאו כ : ָתָלָכֲא  

 איה יִמַע תב אָחְּתַא יִליהָנְְנ אוה יִדָמָע הָּתַתָנ רֶׁשֲא
 ת כא אָנָל אמי: תבחי הוה רמאוו ל ! לכאו ץַעָהְדְִמ

 אָתְּתַאַל םיִהלֲא ַײ רמַאַו :י
 :ה םיככוכ תדוכע .רשא תשאה ,ןרהא תודלות

 יישר םירומה לעב

 |קכוטכ כפכ ןפכ .ירמע התתנ רשא (בי) מס ליכטכ סתימ וילפ ססנקנט ומכו ןרונס

 Wij - שש ית שיי ta סכלסב ליככ ת"ס | ,לכ6 יתלכ) ךיתיוכ רפה - וסיקזח סכל סיסי ל ומכ ינעטס .ינאישה (גינ | רב ןמס ייפ סתימ ססנקג םתס סג ךפס
 סשס סדקס רמו (בי) :ליככ תכע
 תנט סcלכ סכוט יופכ סיסש ,סט(ס תיס "סער "םומת "5% "סכוט תחת סער כיכמ ס"כו .'ונו סתתנ רק

 :סיככלל יתעמכם דע ןפכ ינתיכסמ טספס יפל .לכוקו ןעטָה ןמ" יל סנתנ 5יס : רזע) 9

 לאירבג תרות

 ךכד | ימימס יכטפ כ'פמכו | ,סרשיסו | סלוע5 סד יתוכ ןודי כ פ"ע רדסס
 קרסיכש ומכו] ,'ד תרופ3 סיכנוסס (* יֵדֵלָבְלַאָה סקכ 'וגו

 וגו ןכל רדומיו דמע כוקכס 'כ 5"קמכ תם וכפת סיסכפמס יכ עדי הנהו
 גיפכסק ,וגפרופ ןפמ תעמ סמק רכודמס  לכססו כמוחס קוס ,םפנסו ףוגס

 קדוכעג סיגכומ תויסג ת"ישס וגו = ססינט וגוודוג רש ,סכקנו רכז ןוימדנ
 כ"ס ז"ע רפ תודחוימס תונעמס יתסכ סקול סזע רחל סכל תל  דוכעל

 לויס קויסל למונכ=-סת '5 יפכמס יל - ס ו"לז ודננתי לבל תוקנה ןוקיתבכ
 --סכלכ ןוינעילכ-סגו= סיקונקכסימיקו ןסכו גמ תויסע הכוס ת לכפס תקי
 "םמכו ,ןרפס ייוג כ לע סינוילע סויס> | סכוטס ךרדכ תכ) ,וכ רמוחס גסנ) ,ודיב
 ₪ ככ קי 08 1-4 ---
 תושקה 75מ ויס ס6  ,סיטרפמס וכ קלסנ ר"תד6 ל 5 טתכ | סנסו (*  םיבג לחנ

 וכומס סישנתס תקולתמכ תפו ןיוככ םי רט6 ,ולכש | דספס דנמ ול
 ןנמ סיקד רכופ ק"ירד ם"ע "וכו סיס סעת רכס ה"ירו "וכ היס ןפג רכס ת"רד ('מ תוכרככ)
 ווכרככ ל"ור6ש ומכו] קיס העת "םוו ,ותליכ6 ןיומ | י"ע וירוענמ סדלס םסנכ עכטומס סופת
 (רוכ תונמ לע רוכעל דספנס ולכס ד3מ היסד רכיס מ"ר לכ ,[ןכור תפטה תפל רמסנש +"ס
 'ורפס ומכ רכסנו וסתוס םי רז ןייס ןוימדכ לכסת לוקנק לע ומרל סיס ןפנ רמ6 כ"עו ,ןודוכ
 ווכו -- ,ענפנ תויסלו יד 36 סורהל ךוה ולכש רוכעי יכ ,דספנו וסתוס םיו ,ןיחקפ ינסירו רמס
 תה ,סימ סכל יונ תוה עלסס ןמה ,הרוסמכ 'ג יןֵמה ,תקת 'פ ט"סעככ ומה הרוסמה פיי

 לש עודיסמ ,סנוכסו-ס"ע כקיה ןמ 46 ןרוגה ןמה ,תלכ6 ונממ לכ יתלכל ךיתיוֿפ רפ6 ןעס
 לועס לכ 'יסו ,הננכפת ןוככעכ רמל תנלוקמ התדפה התיה 65 ,ופרוכ תונמ לע ר"סד6 רנע
 תלימ ילכו תופקסולג וכ bיפמהלו תיסיפ רכד לכמ יתסנרפ ול י)וסל םדפס )6 סידכעוסמ סולמו
 (תונותכ ףוס ןייע) 'וגו ןרפכ רכ תסיפ יי ,ידפ תוכנמכ סלועה ןקותיפכ ,דיתעה תע לע כ"סמכו
 6 (יפולק ףוס) ל'ורֿפפמכו ,עלסס ןמ 66 ןיסכ ויס סילזונו ,עכטס ןמ הלעמ) 16 היס לכהו
 bon ד5מ וס !כסו --יתסכרפ תל יתמפקו יסעמ תל יתוערס ל 'וכו ינונמ לעופ ךימימ תיֿפר
 וכ סוה עלסה ןמס ,רמ6) יינכל 'יה ם"הערמ תכיםת הנה ,הרוסתס ךסמה וקזו---ר"קד6 לס
 'ע --- .ל6רסי ליכסכ 06 6רכנ 65 סלועה לכ ה + כ עודמו ז"ע הסקי הרוסכנו ? סימ סכל
 ןסרוכ | םונמ לע תרכעו ת)כ6 ונממ לכ6 ית)כל ךיתיופ רב ןעה ןמס ,רמ0 ינסה כוחכס כ
 כ תעדל יננפסת 6מטו ,העיגיסו עכטס ןורמ י"פע לכס ךל עיגיפ ךילע תו סריונ סרונ) כ"ע
 ניסו קוכ ל"זר וננפנ רככ ,סוס ןינעה ד"ע יכ רמפל ישילסה 'כת כ ו"ע-- ועת תניס סיס ןפי
 פרכ bופו--כקיס ןמ ו---סיה סקעת רמוס קדוקי 'ר תעדכ---ןרונס ןמה ,ססיניכ עירכהל פדוי

 | : ל"נכו סיס ןפנס רכוספ רילמ 'ר
 ו



 מ תישארב ג תישארב סולקנוא
 תיִשע תאְזיהַמ הָשאְל םיִהְלא הנס הד אָז המ
 יִנָאישה שנה הָשָאָה רָמאתַו תללטא אבק אא
  5 8 iwםיהלֶא ההְי מאיו די : לבאָו | יי רמאו רי = תבא

 יישר
 ופסש ועל תיסמ נפ ותוכוכ סיכפסמ ןיפפ ןסכמ .תאז תישע יכ (די)
 :ןיעמופ ימ ירכד דימנפס יככדו כרס יככד ביפסכ וכ סיס .תקז | תישע סמל

 לאירבג תרות

 ותילכס תל ונממ וכ ןיקפס יוופס ספיכ | ,מ"סממ פורס כ"ורדו תומונס כע תוכח
 סתלבח ,ןכס 7" --סויכלמ דוכעסמ פורח
 ןכל 0 ,"ע) כגעס ססעמכ סכיסעמ
 ie רזגל--,וקומת | ןופסרס סדקכ=
 רש כנסכ לוס--סיכסס רפתכו--,ססימ
 --לכמ סידוכי פויסנ--וכופת=-סירלמ
 --'וגו סכפש סיסק תוכלממס ןמ כ"סמכ
 סירס פכוכ רקיע יכ ןעיו (חכ כקומי)
 ,"(ררס ומכו סכופס לינקכ סיס
 ,קיטסכ תלכקנפ סכותס ליכסכ ,סיפסרב
 קויס> וקמכת3 סדקס 95 ןיקתס כ"ע
 96 וכ תוקכס דתוימ סללו סופד ורמומל
 ,סיסנק | 0993 ליס כס וקמטנ גוויז
 וקייטכ 'יסי כ3כ ,סוכממ 5552 לכס וס
 רכסי "ועו ,סכיסי = סדמככ 9
 'כס תגוכ וסז--דע ימלועל ןקוקמ
 יכמוסס קלמ וס=-סדפס תפ ' לכו
 --ומ553--סמדחס ןמ רפע לוס רש
 5כ3 ללכוסמו ןקופמ = ול דסוימסס 3
 ,סיטפגס יגוויז כת מכס יפכ תומילפס
 h' קלתס וס '  ס253--(יס 0
 bרב סכקנו רכז--ופו6 רכ ןכ--לעממ
 תודות ססמ תויסכ --יוכיכ 6וס--סתוק
 לש סתודנוק סמס רסק ט"עמו סרו
 ידע .סייחלג סיימכ י"ע רפפסנ-=-סיקידל
 יכמול ויילס סכרכס 'יפ וסו][ דע
 --סד6ס תל כלי רסק =-סינקס 3
 סמדקס ןמ וספ ,כמומס קכמ הז

we: 3רעופמוסופדכ ןקופמ "וסט  
 קומד =- ס55 56--לקשמכו סדמ3 ךלעגו
 קיס רסס סדקבס סיחס םפכ יס ,ותיככמ
 ,ססילפ תופתתפס י"עו ,כטממ סונמ קלח

 רמ6 סול [כ"דו ,דע ידע ןיכ3 וכ סיסיס
 כמומס תק ןקתו דמטפ ,;כל דדומיו דמע
 קרכעושמו סרשי סדמכ סדקס כס ילרמס
 כפיו כסמ סוס כ3 'תי וקמכח יפכ
 סדלכ וס כוט כ יכ--ס6כ--רס0מו
 ןככ | ,סיכס6 לק דוכעש לוע וינע תויסכ
 סגו ונממ סלוע תל קכפפ--סיוג רקיו--
 לסכ סמדנפ ר"סלימ תוכימ ופול ססע
 'וג דע יככס וללופסיו :ם"ח (וכ סכוס)
 סדלס לס סלופ | תוכילס סיסיפ ידכב
 318 תדגל יכפס3 ןייעו] 'קי ונ--ןוכג=
 וכירכד פק ןיכתו ס"פס לס ינפס ןכדססכ
 תופרכ סח 56 'תי וכמומ וסזו [רפוי
 דלמ סיס וקסת סל וכ | וככישי סמ
 כ"סמכו ,ןעס ןמ לוכלל ותטטס סיסו ,סותס
 יכו ,ככסמ> ןעס בוט יכ ססס לתו
 וכל ןודז .ו6--'וגו סיכיע וס סוקפ
 מ רוכטלו וכ דוכמלו רופככ וליסס
 ? ןעס ןמס וכ גמ וסזו ! וסיפכסכ ,ויתולמ
 ןיגכ ! וכממ ככ יתל3נ ךיפיוכ רסס ןעי
 53 ו"מ=-סרקס רמו ? קלכ6 ךכ
 סיס !סשלקס ך !יתנוכת) ךסיעכסל
 ,וסזו ,יקכיֿכי סוימ יל תדמלס כס גוויזס
 קנוכס> זמכ ,ידמע תתכ כס ססלס
 ינכילוסו יפו6 סתעטס יס ספוגמס רמוחס
 ליסו ,.סרבעה תופת יג ק Aa ,ללוס
 ת כ 5 סגפנ
 עוכ לע | נפודו רילמ וכ ויככד סויס
 3 ו כוחס יכנ סמ יכ ,וסנוכס
 = לע רכנס רז סכוכלס סותס
 יככיתו ,סדג דומעכ ספקו סויל סוימ

 הוטכ

ir יפו --,לַכואו ןעס' ih 



 תישארב ג תישארב

 רּורֶא .תאז ָתיִשָע יִּכ שחָנַהדלֶא
 הִיִח לָכִמ הָמֵהְּבַה"לבִמ הָּתַא

 רַפָעְ ךלת
 | הָביִאְו ו

 ןיִבּו הָשֶאָה ןיִבּו ָנִּב ג תישא
 :ם הפיפ ,ת'שא הביאו :ת תוווכב ,ם הטיס .,התא רווא .ןרהא א

 ו .ןנחג-לע הָדָשַה
 ט : ךייח יִמילָּכ לכאת

 י"שר םירומה לעב
 כנקפכ כמסנמ סל .הדשה תיה ו לכמו | ו .כקע ילפ לידגס ךדיפו ןיד .ג .כקפ (וט)
 סז םררמ וגיפוככ ודימעס ןכס לכ 55 ס ספ םעטס ןפ דכקס לחכ מס לפ \ \ לכת םתנ לע ל"וכדכ וסו .כקע דוני -
 ע3פ םסכ 56 ורוכיע ימיש דמכל פורוככ Re כקפ ילפ לידגס 'וו ימונש ש6 סג
 קגווכסכ bb כס .תישא הביאו (וט) :ו5 לקכו ול ויס סילנכ .ךלת ךנוחג לע : סיגש

 סדל םומיס לת
 606 סלח

 לאירכנ תרות

 ומכ .ךסקכי .ךפושי :תיסק סכיקו

 רוכטלמ חכ כולעמ סל יקעדכ חוטב
 :ל"קו דוע ככול יכ תויס לכויו ,ו"ע דוע

 לע "וגו ספ6 רורכ6 תאז תישע יכ
 -='ונו ךלס ךוסנ

 תיפע ל, 'קי וכמו לע סעט תקל ידככ
 םגועס לע סעט תגיתכלכ וספ "תתז
 נעבל רכסס י"פע "לנוי 6 רמקנס
 ךת6 שיס תימסל ולכש עילוכעוועלס
 לע לכוגס סלעו ,הכולמס יכס ינודגמ
 כנדס ילוסל סעס תלדמ דסק על
 קומיזמ לעכ סוס יכ וכ ומ ןטי ,ולטפל
 ,וסע סמ ,טכס סממז קיפסכ וססעמ עלכל
 דרס ידגכ וסופיכלסו ,וילע ידנכ וסוטיפפס
 סכככמ לע עסנו ,ךלמס ירשמ רחכ
 יריקפכ סיסוכל סיט קיולכ סדקלמ
 עסנו ודיכ תוכייכ לש קיתו ,סימרפ דוס
 קלטסו סלודג ז הלסככו ,רשס ןומרפ 0
 6לו ,רסס ןומרמ 56 סנכנ | ,ס3ר סמל
 ,ורקתלו ותו כולסכ רסס ירמוט וזיעס
 וכל תממז 6 עלכו ,ויגפכ ולסכנ רפסמ
 כסיו סזפתכ ליו ,רסס תה תימסו ערס
 וכל נכע ל סי6 סוסו ,הכככמס לע
 סכו סכו ,ודוככ תמיל ינפמ ותו סופתל

 לו סוס ק6 קםתו סלמס לוס לכסיסכ
 קועדויו תותפתהל קולק ןקעד סיסנספ יפל

 סולקנוא

 תְדַבַע ירא אָיוחל םיִהלִא

 אָריִעְב לָבִמ תא טיל א

 ףִעִמ לע ארְּב תַוָח לבו

 -לָּכ לּוכיִת אָרְפַעְו ליִזיִּת

 ישא ובבדו = +ףייח ימי
 נב ןיִבּו אָתתַא ןיבו נב

 סוס כמ רברכ 3
 ךכיפנ ןסינעכ תל תותפל

 וקוס תוכלו ; סיקי תיפסו ומוגכתו

 תופעל לידגס יכ זלעו שש וירכת נפ
 , סיכיכחו  סייופכ | םויסכ סוס ינעסו
 ינעמ ספוק ריססל ס5ר כ ,דובכס ידנכ
 ue דע ,סימי סל סס3 ךלסו
 יכ--סלמ63 ,ספומ רכיססכ וסותיככס
 קנס יכ ,סכלכ רקי ידנכ 556 ךנ סמ
 ןטמ> קכ ךפול סונקכנס ןכ לע קר
 ,ךלרונל סלפנש סדוכעס תפ לעופל יו
 סנס ,ךסכ6למ םיפכ רח יכחה סתע ג
 קסמגה .ךומכ םיכ כ ונגה סידנכס
 םתנס וילפכ סֿלככ סיס רפ3 ת"יסס סנס
 קוסעל סמרעכ כוממו זיכז ופויסכ סוס
 דכ רוכמכ סדקס פל תיססל החינס
 םוככ ת"יפס ןסכ ןותולמ נע =

 כ סגו ,ספוקו סמוקכ | סכילס ,תולנח
 עמוש סוח סיס ה 5 סדעלכ יכ - רוכדס
 רו ,וממז קיפסל סינוק רסס סיסו וג
 6טחס סדוק סיס רקוק ותוקכ ותויסכ
 ע לכת (תכ ןיכדסנסכ) נ"וכלס ומכו
 p'ייפ 'וכו סלועס ןמ רכס לודג םמס
 ש00 ק5 תיססכ וכ סרמע ותמרע
 56 לכ ת ותוסע יכחקו=-'דכ לועמל
 ס נפ ל"גס םופלתמ ידגככ כ"ג  ךלס

 סייופר



 סולקנוא

 ריִכָר אָהְ איה ּהְָב יב
 ןיִמְדקְלִמ הָלָתְדַבעְּב הַמְדְל

 יישר
 ישו = וכקעכ וככשתו סמוק ךל סיסי לכ .בקע ונפושת התאו |
 טחכסשכ ססכ ףפכ ומכ וכפוטפ ןוסלו ולתימק ספמ קו |

 ןוסלסס יפלו סקיכש ןימכ ףסוכ לוס ךוסנכ 3.

 וכ כמ כ"פ--ופוסמ יפכ ויל סיוכ
 סנס ,תז תקיסע רככ יכ יכקק ,ס"יפס
 סמס ,ךכ סיקלמגס ונלס תונעמכ לכ
 ךגוסנ לע נס, סתעמו ,ךכ רפומל ךס
 .ןכסו ,ךיימ ימי ככ לכספ רפע סגו ! ךלס
 3קעי כנסמס כ'ג 'יפ סזכ ןפוק לעו]

 זי תישארב ג תישארב

 שאר הפּושי אוה העז ןיבּו הְְר
 םירוטה לעב

 פ'ע סיטכטס תכרכ יכג וורמס
 כוח סעל ילתפנו סילק סדוסי סעידפ
 םיס כיתכד תחל סככככ סלוכ סכרכו
 סויטסס למול סתול ךככ ותככככ ר
 דגי וס וס סלי תולקלו יכפ תרוכגל

 לאירבג תרות

 תיסמ ככ כ"ה ת"לו: דימעפס יככדו בלס
 bקודד ל"יו ,סנעט ספוסכ ומכע רוטפי
 טכפג נו ,תיססל לכס סומכנ נפ עפנ
 536 .ודי כפ הנקס סלבס יפכ ה
 תיסמסכ לכמ) תיססל לט סוטללפ תיסמ
 bכ יכ ס6 ,וילמ 'תי וכמו סו ,רכוע
 ךסנעל יל ןיסו ,תיסס) נפ יכממ תיוטכ
 תישע , יכ ירחס ז"כפ 536 ,סתססס רוכע
 רוכמ כ"ע | ,ךדי לע סלקפ סקכו "קו

 )*—.'ונו סת

 : [ם"ייע למל 3
 'ונו תז תיפע יכ ליפלד לכקכנ דוע

 יככד י'פפ פ'לי,ןוסנס רופי
 יככד ס"דכ (ק'ע טכ .ןירדסנס) 'סותס

56 

 סתכג תיסמס ןוע יכ ןםקמה עדי 5 יכו ,רופיכ ןיכיר) סתיפוקכ 'סותס ירכדו (* ,םיבג לחנ
 ,'ונו '5'ד לעמ ךחידסל םקכ יכ תמו סינכסכ ותלקסו ,סר 'פכ ם'תכו ,הערס ותכססמ רוכע

 העעמס טנועמ חלטמס רוטפל ,ויטטמ | וכתלד כיס כ וניפ ,דימלתק ירכדו כרס ירכד תנעטו
 (ממחרד תיסמ ינֿפפ 'וכ ל םיסמ ס"מ ,תיסמל ןינעוט ןי6ו סש 'מגס לע ק"כלי דועו --םילטס לס
 יכומדקס טסנמ תיסמ) ןינעוט ןיפס ןינת ג"ויר רמ6 נ"כסר6 ,וילע ססכת לו לומסת ל ר
 יסמ "וכ (63 'פ תרטפסכ כ"סמע) ,ןטע )ו ןועטל םקכל ול ויס תונעט סכרס יחלמס ר"6ד
 דוע יהל סה סיס סמ הcק סרופכלו ,כ"ע ןיעמוט כרס ירכד דימלת ירכדו כרס ירכד ל"לוכ
 ר5וכמכ וילע ססכת )ו לומקת כ היפונ תיסמס ןידכ הרותהכ םרופמ לוקס ירהפ .םסנסמ סיפר
 וגרס לד (כיע 'ה תוכמ) ל"ייק ןיממוז סידע ןיד יכג סנה יכ .סזכ יל ספרנסו.סדיקמ 'ענכ
 boו] .ספע רפפכ נו ,חוםעכ סמו רסלכ ול סתיטעו ביתכד ןיגרסנ ןכי6 ונרסכ לכ ,ןינרסנ
 לע סכייסל שיט 30 .(ם"ייע ותוק6) לו ויק6) (6"ע '5 ןירדסנסב) ז"ע ןניטרד ויס .ביתכד
 רמפל ד'העכ) סוקמ היס ןכ ופכ--- ם"ייע ןידס ןמ ןיסנופ ןיפ ספ ורמפ ,ו"ק ןידמ הספ רטסכ
 טקכ יכ 6קוד וסוס 'וגו ךסידהל םקכ יכ תמו סינכפכ ותלקסו ,כ"סופס ירח ,ימנ תיסמ יכנ
 ?ןיעמופ ימ ירכד דימלתה ירכדו כרס ירכד יכ סעעפו ,ויםעמ ונסו ךסידס ספ כ 536 ,ךסידסל
 סוכ תיסמל ןינעוט ןיפכ ןינמ 'תגכ ונפס כ"ע 1 סמכ סו סתספנ תסותה לס ומור יכ כ'עכו
 סיפר ויכס סזכ [ויטטמ ונס 6 ןיידע סתסד היפר ןי6 *רקד תיסממו] ויסעמ ונהסד כיס
 ,'מנסמ עמסמד ו'ע 'סותס וסקס כ"עו---,ורוכע 'ד ןעט 55 ז"כעו ,ויטעמ ינספ כ"נט ,םססנסמ
 ,ןכ ןועסי .ויסעמ ונספד תיסמ לכ כ" ,ומכע תֿפ רוטפל ליעומ סיס ,ומכעכ םסנס ןעט סוס 7
 סתכססמ רוכע ספנעל סרוה ססדספ וס םולמ סתסד ,ןיממוו סידע ןידמ] תיסמ ינסד וכרפ ז"ע
 כ"6 ,העעמל הפרפמ ס"כקס ןיס סער הכםחמד ל"ייק הרותכפ תוריכע לככד ,סמו רפ6כ ,סערה
 ז"ע 5טסכד לייק לת ו"על ותחסה תכססמכ ל36---ו"ק ןידמ ןיסנוע ןיסו .וםודיס 606 וכ ךל ןי6
 הרותס ססנעפ [סזכ םודס ןיפ כ'ע ,סכלכ !רסי ת ;םיפת ןטמל כ"סמכו ,ספעמל ףרלמ ה'כקס
 סמכ כ"ח רטפנ 55 ,וסידהל סקכש ותכסקמ לע דימ כייהתנס ןויכ 6ליממ ,ךקידהל םקכ יכ לע
 היס וניפ כ"ע ,ססעתס רוכע קר םנענו ,התססס לע סועננ ל: םחנכ יפו --כ"ג דכע תסומסס

+ wa ל"קו ורוכע ס'כקה ןעט 65 תיסמ) ןינעוט ןיפס ןויכ ך6 ,וכ ליעומ היס ּומכעכ ןעוט : 

 (ה)



 תישארב 1 תישארב

 -לֶא ₪ ס : בֶקָע ּונְפּושְת הָתַאְ
 הָבְרִא הָּנְרַה רַמֶא הָשאַה

 יִדְלְת בָצָעְּב ּךרה נבצע
 אּוה ךתקושת שאל םיִנָב
 רַמָא םדאלו ז ם בלש
 לבאתו תשא לוקל תְעַמָׁש יּכ
 אָל רמאל ְךיִתוַצ רשֲא ץעַהְ"ִמ
 הָמָרֲאָה הָרּורַא ממ לכאת
 לכ הגבת ןובַצעְּב ךובעב

 יִמְצִת רו וקו יי : יח ימי
 .ךשיא לאו : ח'ק םיזספ .כצעב : ק ןיבוריע .השאה לא ,ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 דג סג )כ םתנל ןד סמידפ פ'פ5 כקע
 'כ ,סנכ סכרס (זט) :סכככ סתופנ
 ךעלז תא ככל סככס ךליקו כס 'סמכ
 =ימל ומכ תולג סד וס ךנוכנע םוריפ
 :סיכוכמ סינכ סיכוכמ סימדפ סל לכ
 תמד6 לע .ךכ תימכת רדרדו ןוקו (חי)
 לדלדו ןוקכ ןספ ס"וכלכ רכדמ ?(רשי

 .ךתקושת : ךממ

 סיכוכפ סירכד
 סידפ תוללקמ

 סז .ךנובצע (זט)

 סקקוס וספנו ומכ ךסופפ
 פו סיכוכז ןוגכ
 קניפ

 לאירבג תרות
 "וגו סככק סככס כמפ השאה לא

 ת"יסס ריכוס כ סלל סנס
 םתנס לוק> תעמס יכ כ"פוסו ,רכד סוש
 nh ה'יטה לככ 05 עודמו ,'וגו לכ6סו
 ססככסו ,'וגו ילקיפס סג ,סתכוסת יככד
 ד"ככ סלותס תוירוסכ ל"ז סרמ6 י'פע יל
 ,סלפומ ןוגכ ,בייח ומלעכ .סלופסו רוטפ
 ף6 כ'עו ,ש"ע סלרוסנ יופרו דיחי ומ
 סכמוקכ 'תי ויכסכ סנלגסס סש(סש
 סזכ יכ סכשקו ,לכו6ו ינפיסס סנס
 600 לע סנסתו ,הינעמ סמש6ס קוכפס
 .סתוכלנתס תק ס' 4 לכק כ ו"כע ,םתנס
 יכ ,סיכוקכס ןוטפמ סיקוכ וכ6 סעטסו
 6רקו כיקכ ,סחנס " ויוקפ ירד רח[

 ורפסכ

 יס

 ןוסל 3תכ ןוסנס לע נפו
 רעל

 : סךילס כעל סז .םינב ידלת בצעב :רוכעס רעל
 למ ךל ןיפ כ"פעו שימשת) .ךתקושת ךשיא לאו
 לו וכממ לכס ךכ לוסמי לוס 556 ספכ ועכוסל

 ךל סלעק .ךרובעב המדאה הרורא (זי) :

 שמ סילמנו סיסועכ
 יכימ סנערוקסכ ןרס .ךל חימצת רדרדו ץוקו (הי) :ססמ

 כ"סמכו

 ,נכלתו וירפמ סחקל סמלע
 ,םתנכ ירכדכ סקעד
 סתסע סמלע

 סולקנוא

 :אָפוסַל הל ריִטְנ יהֶּת ּתַאְ

 הָאָגסַא רַמַא אָתַתֶאְל זט

 רַעַצִּב יודע יירֲעַצ יא

 אָהְּת ףֶלעַּב תולו ןינב דלת
 :ִָּ םֶלשי אּוהו ךיִּתְבּואְּ

 ָתְליִּבַק יֵרֲ רַמָא םֶדָאְלּ זי

 ןמ .תלכמו ְךֶהֶתַא רט
 רמימל תיק יד אנא
 אָטיִל הגמ לכיַת א
 לַמַעַּב ָךְלִדְּב אערא
 :ףויח יִמֹו לָּב ּהֵנִלְכיִת
 חַמְּצַת ןיִדְטַאְו  ןיִבּוכְו חי
 אָּבִע תָי לּוכיִתו ל

 : םש םיחספ ,ררררו ץוקו : תיק םיחcפ .ןוכצעב :בם ת.מבי

 יישר

 ספיסכ

 : סינכ לודיג
 ססיגסכ

 1 .ךנורהו

 קוירככסו סעכ תוכרתל תלול }

 סו "וגו לכ6מל ןעס כוט יכ סקס
 ירד

 'חכ ספייסו ,סינק םחנס יככד יכח ףכיפ
 ,עכו כוט יעדוי
 ןכ6 ,טחנס לס ויוספ ירכר לע סכמסס

 סכמס נ
 ,05 ומ לוכעכ סל ,סלכסו סתער סלפכ

 תכלכס י"פעו ,'ונו סש6ס לכפו

 סחקל .ופסש ,סתוללגתס

 כמוכ כנס סוכ סיס

 סנקפ קר ,וירכר לע

 סתנפ כ כ"6
 סעד י"פע ס6 יכ

 יס כ"ט ,סתסעס סמ
 : סכיוחמ

 ןמ לכלתו ךספל לוק תעמש יכ
 ךיתיוצ רשא ןעס לbמר |

2 



 סולקנוא
 ךָּפַאְד אָתַעְַּב = :אָלְקַחְ
 בּותיִתְּד דע אָמְחַ בית

 אָתְָרְּבִתַא ּהָנִמ ד אָעְרַאֿל

 אָרפַע = תא רפי
 םש םֵדָא אָרָכּו כ :בּותת

 איה יִרָא ה ּהָתְתַא
 יִנּ לד א מא תוָה

 םיִהְלֲא יי דֵבֲעַו אי :אָׁשְנֲא
 ישוב | .ּהָתְּתַא םֶדָאל

 ןוהירָשְּב ₪ -פַע רקיִד

 ַײ רַמֲאַו :: :ןינְׁשיִּבלַא
 הַָה םֶדֶא אָה יל
 ערימֿכ ָּנְמ אָמְלַעב יִדיִחְ
 אָמְליִ ןַעְכּו שיִבּו בט
 :ונ תוכיב .ךפא תעמ .ןרהא תודלוה

 יישר

 ןוק םימלס סיערז
 : ןוקס י'פ | ןילכ6כ

 : בנק תבש .רפע יב

 סדנוק כדרדו
 סמו .הדשה בשע תא תלכאו :

 סנס וכ כמכ הכרכ3 כסו וז יס פלק

 חי תישארב ג תישארב

 :הָרָשַה בשָעְדתֶפ ָתְלַבֲאְו רך

 דע םחל לכאת ךיִפַא תַעְזְּב ט
 הָנָממ הַמָדָאָה לא ךבוש

 רַפעְדלֶאְו הָתֲא רֶתְעייּכ חל
 םֶדֶאְה אָרָקִו : :בּושָּת
 הָתיְה אוה ִּב הנח וִתָשֶא
 הלא הוה שעיו אײ! : יחל

 רוע תו נְתָּכ ותָשֶאְלּ םֶדאל
 הָיהְיְומ איו בכ יעיבר פ:םֶׁשּבְלִי

 ּנמְמ דַהֲאַּב הָיַה םֶדָאַה ןַה םיִהְלֶא
 חַלְׁשְיְּפ ו הֶּתַעְו ערו ב בוט תַעַרְל

hn 

mons 

 םש

 כא

 :תהכ הדג רי הכו-
 .'ה שעיו . .

 םירומה * ער

 ס"וכפס ןס5 רדרדו ןוק ןפככ
 .סות ספ; ת5 כקו (כ)
 ספי ןיכק 'י ורמפכ סו

 .סטכליו (אכ) :

 : אס תובותכ ,אוה יב

 זומר להכפיל קויככעו
 :ך) תיפנת .ב : jE ןסו 22-

 סותמש םיפ
 + ו ככ 'סמכ 'כ יתתכ ט re סיסנ טטנ 'פ סלועל ודרי ,

 וכ ליטול ו דפ הגחכ רומל סמ כ 'וו מרו ערוו כסע- לכ 96 סכל
 ןידכופ ויס  ססכם כיככ תילו סנוסכ ןוכ5פ3 ךרוכעכ סמדפס סכוכ6 ןיכעס ₪903 ןפכ

 סכנ תוקכי ול תויגטכ סכערופסכ ךל תימק רדר ןוקו ןוכ5עס חלו סכלכ6פ
 .ךיפא ws (טי) : סלכהס ךחרכ לעו 4 יכשע ר6שו סיכדכדו ס ילוק ךל תימלפ ליס

 סככס וכ תיכטפפ רח
 655 קיספס לו תומפ סדקס
 רופ 65מ ₪5 סד6לו כוקכש
 םסגס תסרפ וכ ךמס סימורע
 קכסתמכ ססילע לכו סכ סוקפנ טתעפב סיקוסע
 סיתודלו תל סיסמק

 ךכ וספ תבנכפס רמ5 ןונכ
 סיגופמפ3 דימי תוס ילס
 מס33 ןכ ןיקפ סמ עכו
 :seg קוירכְס תועטסל 3וכק לוס

 וסל "וגו וכממ לכ6סס כ
 ₪ מ"יפע פ"ליו ,כפוימ

i=ארקיו )כ  

 במס =

 כופלכ סיקלפ סיכמופ סדנ6 ירכד
- 

 ו =

 -- . יוגה ומכ

.w1 ח גקס  

 הכס וגיכעל 3ותכס רות .סדאה
 ,i דוכ תומס תיככ ידי לעס ךרמגצ

--= x ya 

SPC עו ססיכש | ויסיו סמדכת לפיו ךכיפל ודגככ 
 סקופ סכו סימורפ ספופ ס6לש ךופמס ךעידוסל

 סיס ןופכ לע לפוכ .הוח : סמכמכו
 םי ..רוע תונתכ (אכ) : סיס ןופנכ סדלנ סוס סמ

 כועס ןמ לכס רכד "יו .ןרופ לע סיקכודפ ויס ןכ
 .ונממ דחאכ היה (בכ) : ונממ סוכסכ ססל סטעו סחו

main a= 

 3וט תעדנ ותדיסי סיס סמו סיוילעכ
1 , 

 כס סלועל סימיפמו .'וגו ודי חלשי ןפ התעו : סיחו
 ו , ו

iam mm Cos , כת סדנל ישרכדמ םיו .סול6 סוס ף6 רמונו 

 לאירבנ תרות
hunt . . "ּ הממ 'מנס ךירפו ,סנו6 זיס סיטסילס וס "לוק 

 ו .,

 --4--\ = - ל =

 שיססיגכ יכסמ\ ,תרכנ . דסל 6כ3נ יקול ): 5 מ 2

 ןיוומ



 תישארב ד ג תישארב

 לָכֶאְו םייחה ץעמ םג הקל 8
 הי והְחְלַשיו גב :םלעל

 תא "הבעל ןרעדיןנמ א

 :םשמ חל רֶׁשֲא הּמְרֲאָה
 םֶדִמ ןפשיום םֶדָאָה"תֶא שָרָגִיַו דב

 טהל תֶאְ םיִמְרְכַהתֶא רעל

 ""תֶא רמשל תַכֹפהְתְּמַה בֶרָחַה

 םֶדאהְ א ך סו : םייחה ןיע רה

 דלתו רהתו ותשא הָוְחְדתַא עדי
 "תא שיא יִתונק רמה יק"תא

 ויחֶאדתֶא תֶדְלַל קת כ ; הוה

 ןי יקוןאצ הָעְר לֶבָהוָה לֶבֲהיתֶא

 ןקמ .וקו } :הָמְרֲא דכע היה
 :בס תומבי ,תרלל ףטיתו :זס ןיואהנס ,טהל תאו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 נכ קוספס סוכ תיכית 'תו תורוככס
 ןיניל ןוקיכטו .כמש) (דכ) : סנוסכ ידנכ

 : ןיתוכ ןיק'זמ ןידב

, 
 לע ןיכשוימ ןכי6 תכ לג

 ורפי
 טסל כסלו .תכפהתמה ברחה

 סולקנוא
 ףא בפיו הָדָי ששי
 יחיו לּוכיו אייח ןליאמ

 . הָחְלשו גג : םָפָעְל
 ןָרעֶד אָתְניִּגִמ םיהלא
 יִרְּבִתאְּד אֵעְרֲאְב חלפמל
 םֶדָא תי ְךיִרָתְ די :ןַמַּתִמ
 אָתְנינל ןִמְדְקְלִמ יֵרְׁשֲאְו
 תו אְבּרְּכ תי ןרעֶד
 אָכּפַהְתַמְּד = אָּבְרַח ןֶׁש
 ןליא חרוא תי רַמימל

 -תִי עַדָי םֶדָאְו א :אַײח
 תֵאיִּרעֶו היִתְּתִא הֶוֲח
 תֶרָמַאְו ןוק-תו | תַדיליו
 :יי םדק (ןַמ אָרְבנ יתינק
 -תי דליִמל תַּפימֹואְו ב
 לָבֲה הוה לָבָה"תְי יהוחא
 חֹלָפ הָוַה קו אָנָע יֵעָר
 ףוסמ הָוהְו : :אָעְרַאְּב

 יישר

 ורע .ןדע ןגלםדקמ (דכ) : ומוספ
 : סלב 0 .סינורכה תא : : ןגנ

 דוע סנפילמ וינע סייסל
 סדנ6 םרדמו (ענכינק) ס"מ65 ז"עכ ןוסלכו סכנט ףלכס ומכ ןכש טסכ סוגכת ,ןנל
 וטוספל 656 כ יכיל ינסו שי
pןויכסס ןכו .ןדע ג דרטנו לטח 
 .'ה תא : יםינק ספ לע .ןיק : סיגכ וכ ויס דכטנפ

 סדוק סלעמ לש ןיגעס סדוק כבכ .עדי םדאהו (א) :
 רס65ש עמשכ סדק עדיו 3תכ סם סדילסו

 תו יכופ 6רכסכ 'ס סע ומכ

 סיס 'ג .לבה תא ויחא תא ןיק תא : ומע וכ סיפתוס סזכ 536 ונרכ ודבל ישי6
 ףסופו כמלכ ךכל סינפ ודלונ כנס סעו ןיק סע סדלוכ סמולקס רמלמ 8 סייוככ
 :(ריכ)
 עורגס ןמ

 לאירבג תרוח

 סתדוכעמ וכ םריפ סמדס קללקתנש יפכ .ןאצ הער וב
 מ ק"ד) סיס ןסספ ערז כמוס סדג6 קיו

 ,המדאה ירפמ וג :
 כוט 65 ודיל לכח סזיסמ יכפ

 סיס כו ,סכוקכ תכנימ סליתתס ל'זכלס = ,שנעכ ןכ לע יכ סוס רכדס וס ןכ--ןיוזמ
 ק"יפס וכ כישס ז"ע ,סדנכ דומעל לוכי דגנ  דומעל וע לככ רזלתסל ו) סיסס
 סמכ כ'ג ןיוזמ םייס סז תמועכ סנס יכ יכ  ףלו- ת"יפס יװכ ינפמ וקס6 תלע
 ,ימלעכ = יכממ 8 תל תעמסס וס + כ  ,סנו6 תכעע וכ סיס סלול
 שש ,סנוק ינפמ תלכי סמל כ"עו ומכ וילע הוק תגיתנכ סינע סגייז .ילכ

 bומפ



 סולקנוא
 אָבְאַמ ןיק יִתָיאְו ןימוי
 :ַי םָדָק אָתְבְרְקִת אַעְראְד
 אה ףַא יִתְיַא בה ר

 ןהְנמׁשִמּו ּהָנֲע יֵריְּכַּבמ
 יי סדק ןמ אָועְר תוהו
 קו ה : הָנָבְרּוקְלּ לבֲהְל
 אָוְעְר .תוה אֶל ירק

 וקל - רַמַאַ ה יהוא
 אָמְלּ iN ףיִקִּ אָמְל
 אָלָה ! : ףיִּפַא ׁשיִבְּכְתיִא
 קֵבְּתְׁשִ ּףדְבוע ביִטיֵּת םֶא
 ְךָדָבּוע בימת אל םָאְו ְךֶל

 רט תאַטַח אני םויל
 ךנמ אָעְרפְתֶאְל | ריִתעיְִו
 בּותָּת םָאְו בּותת אל םָא
 ןיק רמאו ה :ךָל קָבתשי
 הוהו יִהֹוְחַא לָבָהִל

 םקו 0 ןוהיוהִמּב
 :ּהלטקו יִהְוחַא לַבָהְּב ןיק
 לבה ןא ןשי + , רַמָאְ 5

 :ל הדנ ,אצ
 יישר

 .ןפי .עשיו (ד) :(רחכומ נו
 כו ןכו .סכפ כ .סעפ ג
 כויס) ןכו וכפי 55 ופוליפ
 66 | סדרי .עשיו :וילעמ סנפ
 .ביטית םא אלה (ז)

 : רומק

 ,וב לשמת התאו

 סגכסל .ךיחא לבה יא (ט)

 לוע תכיממ לע כוס כ לסומש

 ךיתיוכ רקס "וגו !ךסס

 : אס ןישוריק .בג אסוי .אפ תוברב .סא אלה :ושק םיחכו איכה לבהו .ןרהא תודלות

 ומוגרסכ

 : ךליסכסל סותמו קקופ דימס ערס 2 ה קלטת לש .ותקושת ךילאו :
 רככגספ סלכ 6

 + ₪ סדנ he 2 םיו .ונלסל וילע ללועססל סלמו כיר

 קעמ bכ סמנו סלוקכ עמסתו סעס
 כוקכ סעמש יכ וכמומ וסזו "וגו 'ד לוּ

 מי תישארב ד ירי

 הָמְדֲאָה יִרָּפַמ .ןיק אבו םיִמָ
 "םג איבה לבה ד :הוהיל הָחְנִמ
 ןהַבְלָחַמ ונאצ תוְרְּבַמ אוה
 ותָחְנַמדלֶאְו ל ָבָהדלֶא הוהי עשיו
 הַעָש אל ותחנמ יִלָאְ ןוקדלאו 1
 :ויִנָּפ לפיו דאָמ ןוקל רחינ
 הרה המ וכלא הוהְי רָמאיוי
 "םא אולה ז: הי תּל הָמָכְו ל
 ביִטיִת אל ם סא תֶאש ביטי !

 היל ץבר תאָמַח .חַתפל

 :ֹב"יחלְׁשִמּת .הָתַאְו ותָקּושְת

 יהו וָחֶא לכָה"ֶא ןוק רָמֲאו
 -לֶא ןיק םקינ הדשְּב םֶתויִהְּב

 רָמאיְו מ :והגרהיו ויִחֶא לָבָ

 הא לה יא ןוקדַא הק
 ןירדהגס .ל ןישוריק .ב אסו' .תאפת חתפ

 םירוטה לעב
 ל ךדיקו כס 'וסעכ 'כ .ותקושת ()  וקקכמ לו ןכו

CR Henle:ותקוסת ילעו ידודל  fot6 zל"ות : 
 סכיכעל סיעפכ ל5 ןתקופת ןס תוקפת לקס 7315 וע
 ס"כקס לע ותקופתו ותקועת ךיללו 'ל5 ןילעמ סעקס (די

 יג ידודו = ידודל יי רכפלנש כרכי לע : ופמכמ סלקל
wif . \. 

 ךקסעס ךרכק חתפכ .ץבור תאטח התפל :וקוריפ

 יכבדכ ומע | סנככ מאיו (ח) :
 : bכקמ כס וכושי

 ויקגלס יג6 רמו כיסי יכוק תסכג ילכדכ ומע

 לאירבג תרות

 : ק"ודו =- וטממ | לכס כ ,רמלכ יפמרי יכ
 יסו וקס לכס ל5 ןיק רמאיו

 קקספ "וגו סדק3 סתויסכ
 רמפס ל"ורסש סמכ זמר .קוספ עכמקכ | -- ימלעכ



 תישארב ד תישארב

 יחֶא רָמשַה יִתְעְרָי אל רמי
 לוק תשע הָמ רָמֲאיַו י : יִכְנָא
 "-ןַמ יא םיקעצ יא ימה
 התא ררָא הֶתַעְו אי :הָמָראָה
 ָהיִפיתָא הָתְצַפ רֶׁשֲא הָמְרֲאָהְוִמ
 : ול ןירדהנס .ימד לוק .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב

 סרוסמכ 'כ .סיקעוכ (י) : ותקוטת ילעו
 י"םרפו 'וגו סיקע5 סס ןכ לע ךדיקו כס
 תוקונית טתופ סיסו ערטננמ דמלמ סתס
 ךיחל ימד לוק סוו סמדכ ןתורו ל6כשי למ

 סיס לע ס3ככ סיעלפ
 : וטסכ ספי סוס וזכ סגו סנועכ רככ יס

 550 סל גק סל ףיסומ יכנסו .'וגו ךיחא דחק רוכד לכס 6"ס) סתכ תת ףיסוק 52 ך

 .יתעדי אל : ךל יתטחו
 ףטח3 סדוקנס 5"ס לכ ןכו פוס סמית ןוסכ ,יחא רמושה
 א ימד : תתפ

 : סקלוי ופפכ ןכיסמ עדוי

 םולקנוא

 אָנעדי אל רַמַאו ְךִּחָא

 רַמַאַו י :אָנֲא יִחֶא רמה

 ןיערז םּד לק אָתְדְבַע המ

 א ןמ קפִמל ןיִיְתַעְּ

 אָעְרַא ןמ יִמְדְה . ןיליבק
 ומ תא ₪% עבו =
 ּהָמּופ תִי תַחַתְפְּר אָעְרַא

 יישר
 : סנוילעס סעד כגוגכ ססעכ

 וכ ססעס "ד .ויתויערז סדו ומר .ךי
 סננקפנפ ססמ רתוי .המדאה ןמ

 ימד תא תחקל היפ תא התצפ רשא (אי)

 לאירבנ תרות

 ןייד ינו ןיד םיכ רמלס סככס סירכד
 סוגרפכו ימכפוכי סוגכתכ וס ןכו 'וכו
 ןוטסכ דנוכ לוסש יפנו ,ש"ע ע"כ ןסנוי
 סמ כסכנ כ ודוככ יכפמו .ויפכ רילי ןמ
 .ל"כע (פ"סע ך"פ) קנת וסוסיגסו ,רמסש

 :דמס) סעט ?וסו
 סנס סיככנדכ יכנא יחא רמושה

 סעכקמכ סמס
 -- זע ותו קס סמ לע ת"יסס לע
 סמ סע סוכ פ"ננסו -- ןכסי לו
 bס נע ססקספ דת סכחמ יסכלסנס
 ס3 ריכס (כ'ע וכ ק'נכ) סיד
[pוקיפב תחכומ ןכק] סלפנו דמעו סמכפו 
 ג"עמ י"pכפו] רוטפ סירכר 'ד ןינעל 'וכ
 [,סעיספ כו נגופ סתכס יוס ,ס3 ליכסד
 לכ ('ע דכ מ"כב) סיד סמ ש"מו
 וג יתכססו יס תועיטפ נעדי כ
 סתכפ ןגיכסמ מנעד סרנד ג'עקד
 ,סעיספל תו כםתכ רמוס יכגל סגנסכ
 לכו ,ןורקפס דנג ותסכש סכג י'עד
 bנפ ,ותמרג דלמ 555 וניל ןיכמופ יכויח
 ופתכפ דעכ ₪5 ןכפ ןויכו ,יוסרכ רמש
 רקוכי סוכו---כיית וס ופעידי ןולסתו
 'קי סקס ל5 ןיק כיקספ יכח יכ 'לס

 וג כסטתס נס ןיק םסת !יתערי כ
 ,וסכוסס ררכנ 3 כ"ע ,סעיספל תז
 יסלכק 65 כס ? יככ6 ימת רמופ סקס
 סנ6 ערילמ ישפת יכנסו ,וסרימס ילע

 :ג"קו וס
 ןמ 6 סיקעפ ךיחא ימד לוק

 כוכ6 ספעו ,סמדקס
 סיפ ק6 סתלפ כס סמדלס ןמ סתפ
 רוכעס יכ-- ךדימ ךיח6 ימד תל קחקל
 'וגו ךל סתכ פת ףסוק כ סמד6ס תק
 ,סמרפס סכייחפנ סמל סיםרפמס ופקסו
 .סליכבס עכטמ סל וס תלו יכ יחל
 כ מככסכ bוסש רכדו ,תלס תל עול
 יוכיש סג ,ז"ע סנוע סוק תקז רוכע עיני
 לימתס ,סת רוכ6 סתעו וכמוקכ ןוטלס
 סנוכס סו ,סמדקסכ סייסו--וכ כוקכס
 כוקכ תלו 620 ,סמדלס תננק3 םכמ
 ל"נסו .'ונו סמד6ס ת דוכעס יכ כ"ח
 ימד לוק 'כס ןופלכ "שטרפס סמ י'פע
 --"ע ךיחפ סד "לוס סיכר ןופכ ,ךיחל
 ףס יכ סוכ רוע 635 םי יער
 סמילכס תכ סדקכ ררועתי סימעפנס
 יכ ויס לכוי ו"כע ,ספכ וסעכ תוכסל
 וקעכ נע סתנסי ,סתמיזמס ותוסע יכחק

 רמ6)



 - תישארב ד תישארב סולקנוא
 : ךָדימ ָךיִחָא י רד תֶא תחק 2? ףּוחָאד ּהַמְּר תי תַליִּבַהְ

 חַלּפְת יִרֲא גי : ד מ
 = הודאה" ר יב :

 "אל המראה תֶא 3 עת . ןת ּתָמְל ףיסות אל אָעְרֶאְּב

 היהת ךנו ענ ךל ּהָחּכ"תֶת ףסת ו לפלפס ך? הלח
 4 mw ses ןיק רַמָאְו = :אָצַרַאְב יה
 ו הוה לא | | יק רמ באו ו . ץיִרֲאָב :ָּבְש ְשֲמלִמ יבוח יי 6 י םֶרָק

 השר ןה די: אושנמ י וע לודָג -אַמְוי יִתָ אתכירת אה די
 8 צ = "₪ ד

 הָמָרֲאָה נפ לעמ םויה יִתא וטו ירא יפא למ ןד
 hE טאל רֶׁשֵפֲא תיִלְּךָמָדָק
 ד עג יתייקְ | רַתְסִא id אָעְרֲאְּב לנו לַטֹלַטִמ יִהָאו

 : יִנְגְרהְי יאַצְמ "לכ הָיָהְו ץֶרָפְּב יעל ייבי לְכיֵהי
 כ |=+ העבשל | ןיק | ליטל רה בל היה 15 רמו ו בע הל רַמָאְו =
 ו הו הי םשיו םקייִתְעבְש ןיק ישו הגמ  ערפתי ןירְ

 : ָּנְחְּבש יד לָּכ ּהָתָ למק קמ ואְצִמ"לָב !תאדתוכהיִתְלְבְלתוא 2 יב אָהֶא ןיק

 בש הוה יש למ ןיק אציו זמ 4 םֶדָק ןמ ןיק לפת זמ

 :זל ןירדהנס .ץראב בשיו :אמ םירדנ .לכ היה! :זל ןירדהגפ .ענ 'תי'הו :וש ןיכרע .אק ןיררהנס .ינוע לורג .ןרהא 1 תודלות

 םירומה לעב יישר
 הכס סרסמכ 'כ .י:ופ (די) :סיקפל | תושכ ךל ןיפ .דנו ענ 2( :(ןסכ דפ סמדסס ןממ

 berks סח סיית כמ יתכומ יכ ךדיקו
 (cen יחד למס כ פי התה ס סימק3 .אושנמ ינוע לודג : רק סוקמכ כודל
 : נגרסי יפנומ לכ סיסו וסוו תופל ?פס=כ = : ןועטל רשפ6 יל יכועו  סיכופחפו סינוילע ןעוט
 ל כפ לו וזמכו ססיככד וכלקס קופרקמס ןמ דת סו .ןיק גרוה לכ ןכל ט)
 : וטגוע שכיפ כו וקכוע ךכו ךכ וכ ססעי סכ סרענ ןופכ ןיק גרוס לכ
 יתמקכ סקוכ יכל תוכוד סעכש ףוסכ ויפכע ןיקמ סקנסכ סלול יכי6 .םקוי םיתעבש
 bיסו סקוי סיתעכפ רמקפ לכקמס ףוסו וסנכסו ויככ ילכמ ךמכ דומעיס וכממ
 2 סירכ bop bop פיס כרפנ 2 הרקמ קלתקס וגדמל ןיקמ לכס סמקנ

Rx 

 סמ םכיפ לו (ס 3 כומפ) | וכ עגו יסוכי סכמ ככ דוד רמו וכ כויכו
 רעסס 56 3רקיו - עגיו יסוכי סכמ = !מככ כוסכס רכד כ3 וכ ססעי
 b3י כ תספסו כועס וכממ כפ לע סכי ספוק סג "וגו סיכועס ה וכקככיו
 סימיס ירכדכו ויככד רכק ןפכ רפו פר וכטעק יכ5 וכ ₪5 סכמס תיכס ךופ 0

 לכ "כ) וקלמכ ומשמ פופ וכ קקח .תוא ןיקל 'ה םשיו : רסלו פרל סוסי םריפ , 1
 ויכמ קכ ססמ תלייפ ויס bכ ןיידפ סר ינכ 236 תוימסו תומסכס ילנרסי יקכומ
 תויתס לכ לע יקדחפ סיס ויפכע דע 0מ6 656 וסוגכסיפ כי סיס bכ ססמו ומלו
 דימ .ינוגרסיו תוימס יכממ וכ" כ סז ןופ ליכסכ ויפכעו 'וגו סכ :ke ק'מכ
 קעד פגוגכ סעככסב כי .ןיק אציו (זט) :(לכס לע ופרומ ריזקס תו ןיקכ 'ס ספה

 לאירבנ תרות

 יפו ,ערס ספעכ רפ יכת6 16 תופעל ,יק) סד ךופסכ יקיקע תלו סמ
 ק6 סיטפושס כ'עו ,סכוקכ בוש לשפ6 | לכוי סמ סכמק ,דוקמכ ז"ע טרפו

 וכי



 סולקנוא תישארב ד תישארב
 לַמָלַטִמּו יֵלָּג אָעְרַאְּב ביִתיו עדיו זי : ןֶרֶע תמדְק דונ ראב

 יִהֹוֿכַע אָדיִבֲע הֶוָהּד
 :ןצה את ןמרקיס = תא דלתו רהתו ותְׁשֲאיזתֶא ןיס
 הָתְִא תי ןק עדו = םש אָרקיו ריע הָנְּב יהיו ףונח

 ea a ltd כו ה :ךנֲח נְּב םֵׁשְּכ ריִעָה ךוגְמ תי תילי תֵאיִרעְו |
 ּהָרְּכ םישכ אָּתרַקד אָמש "תֶא דלי דִריִעְ דִריָעְתַא ףונחל

 פל רולס י 'ףיס ==יתָא דלי לאימו לָאַוחמ
 ילוא דָריִעו רתע :תי

 Kiel המ תי תא דלי לֶאְשּותמּו לֶאָשּותַמ
 לֶאָשּותמ תי = דילוא יתש ךמל ולד "חק טי ישימח :דךמל

 :ךמל תי דילֹוא לֶאְשּותַמּ
 ןֵּתְרַּ ףמל ּהל ביס :ם םשו הרע תחאה םש םישנ

 יישר

 וכל סלג ספ .ןדע תמדק :ספ סיד) סילוגס לכפ ןרכק3 .דונ ץראב : סנוילעס
 ןגס פוכמ ךרד תרימס תל רומסכ ןדע ןנכ סדקמ ןכפיו כמקנפ ןדע ןגמ סרוגסכ
 סיפלוכס ת סוקמ לככ תטנוק תימכומ תוכפ וי למ ספ סדק סיספ דומנכ שיט
 ךלוסט סוקמ ככ דוכ ןכלכ כת רכר .םמס סמלומ 'וגו ססמ לידכי זמ רמקנק
 : ויתק ה גלסש וסז וילעמ וכוס סיכמו תויככסו ויתסת תעועדומ ןכפס ספיס
 סוקמ שי .דלי דריעו (חי) : ךוכמ וכ רכזל ריעס ספ רקיו ריע סנוכ ; ,יהיו (זי)
 תונופכ יפס תסמפמ סדילסס דפי כמוק 6וסש סוקמ םיו רילוס רכזכ רמוק וסק
 רמו6 וססכ ז"עלכ ר"פריזכיס A ודנו סעירזו ז"ענכ "כטפינ ססס תדי)
 וססכ תכ וק ןכ ותפס תל ריכוס יכונפ סקס םדילכ רכדמ ליעפס ןוקנכ דילוס
 ₪ .ךטל ול חקו (טי) 8 ז"עלכ  לוסו םיפס תעיכזכ רכרמ דלי רמוס
 רמקפ ופסטכס ס"כקס סייקפ ןיגעס ףוסמ | וכדמל> כ סז ככ שרפל וכ סיס
 וסז ןיק 56 גרסו יעיבק רוד מ סיככ דינוסp 0055 ךמל דמע ןיק סקוי סיפעכש
 - סת לוכמס רוד לש ןככד סיס ךכ .םישנ יתש : 'ונו יעפפל le םי6 יכ רמקק
 רקעפפ ידכ (וניפ פ"ס) 2 לס סוכ סקסמ םימסת) יכפ וז םימפתל פפו סיכרו
 בויל םריפש וסוו סנמללכ סככו ספוזג סתככתו סיגדעמ סיכמו סלככ תטפוקמו
 לש סיס סדע .קלס תדגלכ םרופמס ומכ | ביטיי כ סנמכקו דנת כ סרקע העור
 נפ סוגכפ סדע (ולכסממ 'ס) ונכלמ תכסומו וילע סנונמס ספ לעו סיככו סירפ
 תיפקרככ סס סדנ6 יככד וכלכ דימק קכסויט ספ לע םימסת לש יס 0% .סכוס

 לאירבג תרות
 סוס כ ודימ ןחס תלכו ,סותפ ותימסכ ,תלכס רכד לע טפסמל תוסכ ונס
 גקתכ סוכ סיסי ידו ,כ"חמ וכישסכ ודיכ = ךיפ סתיכרס ןפו% עדיל סדוקמ ולקחתי
 יכ רכרס עדוג סל ןכ6 ,טעמ וגוט סיכס כח סכיסס סתיס סמו =,תיפעכ

 טפלו ,תוכ רקכו םפכ טסכ וגכס מלוכה | וילע תכנס סלעס ילופו סול וחולי
 כיפסכ רוע = ודיכ 'יס כחל ןפוסכ ,ט6ל = ,רכד סזילמ ,רולמכ תלורס קמח סדוקמ
 וכל כ בישסלו | ,וילטמ ותוכ קמח קס כ תממ וינע סרכנקג ז"יע 6

 סמנתסל



 סולקנוא
 םושו הרע אֵדֲח םוש ןָיָשְנ
 תדילי ו ₪ : הל אָתָיְנִת
 הוה אה לבי תי הרע

 ןינּבשמ מ יֵבְתיִד"לֶבּ ןוהְּבַר
 םוׁשְו אנ : ריב יִרמּ
 הוה אָוה לבי יהְוחַא
 םופ לע ןגנִמְּד למת ןוהְּבַר
 אָרְוְנְּכ רַמְז יעְדְי אָלְבְנ
 איה"ףַא הֶלְצְ בכ : אָבּוּבַאְ

 ןוהְּבַר ןיק לבנת" תי תילי
 אָשַחְנ תַדיִביע יעד לכ
 ןיק "בות ּהֲתָחַאְו אָלְזרפְ
 ךָמַכ רמַאו גכ הָמַעְנ

 ןעמש הֶּשִצְו הָרָע יהושנל
 אַתיִצֶא ךסל ישנ ילק

 ןופפכס סיס פוס .הנקמו להא בשי יבא (כ) : סכר
 : יבסכ ןלכ םרחו ןפכ םדס סיכספ

 אכ תישארב ד תישארב

 :תֶא הרע דֶלֶּתַו כ :הֶלַצ תיִנשה
 לחא בש יבא היה אוה לבי
 אוה לבו ויִחַא םשו אכ :הָנְסִמּ

 , : בנועו רו שפתי לב יבָא היה

 לבּותזתֶא הרלי אוהדסג ה ;| בכ

 לרבו תֶשחנ שְרהלְּב של ןיק
 : המענ ןוק"-לבּות תוחֶפְ

 רצ הָרָע וישנל ךַמל ראי גב
 אה ל ישנ ילוק ןעמש
 עצפל יִּתְנרָה שיא יכ יתְרַמא

 .ןרהא תודלות

 י"שר

qn 
- 

- 

 הוא

 : תל ןיררהנפ .ךמל רפאיו

 תומס3 יעוכל

 כעכמס סלכשכו וקל סעלמ
 3pויו תוירכדמב
 ךלוס סו סוקתכ

 למס רמל פלד סמכ .סיככוכ תדוב 2 סית3 סכוכ "מו .כס6 סוקמכ ונסמ עקופו
 .ןיק לבות ונכ) : סיככוכ פדוכעל רמזכ 3גועו רוככ א ויתקו ןכוס קמה -
 ילכ תופעכ ויק ל5 ותכמו ןיקתסו לכיס ןיככת ןופכ לכוקו .ןיק לם ופכמוק לבו
 םוטלי ומכ כוככו תפתנ תונמופ דדתמ .לוחבו תשחנ שרח לכ שטל : : סיתלוכל ןייז
 לעופ 'כ נפ (ל"וגסכ) 5 לעופ ןופכ וכי שכוח (וט כויפ) יכ ויגיע
 ומעטו (י"ליכ אב ןטק ןמק רוקנ

 .המענ : לזככו קססג תוינמומ

 ןיק מ ספרו וכסומ ןיק

 כ"33 חג לש ופסל קיס
 ךמפ סיסע ןיק נכות תו ןיק תל גכסp יפכ םימקפמ ולממ פופרופ

 יכסק (י"כילכ)
 ינכ לכ תלתלמו דרסמ רמולכ

 we ויסק .ילוק ls (גכ) :

 לבוסו מוס

 לטל

 ןויכו וגכסו תפק3 ךופמכ | ויכ65 רמו סיחכ וכ סמדנו
 ויפכ ויכו וגרסו ds וככ תמ קפסו ש/ 55 כ סכס וגקז ןיק סוסש עריש
 יתגלס רזק rp לו קימפפל יכ עמשסל יכוק ןעמס מ לוסו וכממ פוסרופ
 רק רליו ימפ לע יוכק עכפס סיסיפ דיזמ ויפעכפ יכל יכו גרסכ וס יי
 יג6 גגוס םלסו סימפכ יפכוכת י"ע רמונכ גכסכ יפכובקל יקגרה

 וסז לו יעלפ וס[ : יקכוכק

ornתככ סוסעמ . 

 oe יפכ 7 סכרס סיעלפ ו

 יז  ,וגכס ז"כעו
 היס .ותסילכ יכ לכו וילע תוכז דומיל סופ תלוכס לע ןי
 סכסו ,וכפוס סדכ סק יכ ןועס 4
 - bra ךיח5 ימד לוק ןיקכ כ"קממ

 65 דיזמ (לו

 :("עלכ ס"כודקקמ ןס ו כרת תכמ .יעצפ

 לאירבג תרות

 סזמ סכלכו ,ם'ע סלוי קפגס ןכיסמ
 כעת יכתק ,רוסמ רו

 ,פתוק סיס ומדו .סככס סיעלפ וכ עלפ

 ,סנמתס תדמ. וכככ סככועתכ כ ךיסו
 סימכ ןכ6ל ךפסנ ויק סד ופול ירח עדוי ס
 ןיפת 0



 סולקנוא תישארב ד תישארב
 תיִלָמַק אָרְבנ אָל יֵרְמֲמְל םיִתָעְבש י3 ןדכ : יִתְרְּבַחְל רֶלו

 ףאו ןיבוח לִבָמאָנַא הליִדְבְּ 0

 הפיִדְבַר תילבת אָמיִלע אפ + עבו םיעבש מל |: םקי
 המלל אָלַה וקל ןיִלְתיִא ןירד ָּ ה ב אָעְבשְליִרָאְיי עז ינתש ֹותְׁשֲאהַא דוע םָרֶא עדו הנ
 עֶדיְוה : : אעבַשןיעְבש ּהָר תש ומשדתֶא אַרְקִתו ןֶב דָלִּתו
 תַדיִליו ּהָתִּתֶא תי דוע םֶדָא רחא ער םיִהְלֶא ילתש כ

 יִרַא תש ּהָמְש תי , תַרָקּו רַב תשלמו וכ ןיקוג וגרה יִכ לבה תחת

 א רב יי יל בהי רמַא

 : ןיק ּהלטקר לַבָה ףלח ומשדתא אר כי ןפזרלי אוהזסג
 "דיִליִתַא איה ףא תֵׁשֵלְ מ : בפ תוסבי ,תש יב .ןרהא תודלות

 יישר
 יתגרסש יג6 תוכוד סעכס דע וכ סכפכ דיזמ גכסק ןיק .ןיק סקי םיתעבש יכ (רכ)
 זמ תויעיכפ | יוככ ןופכ .העבשו םיעבש :סכרס תויעיכפ יל סכתיק כ'סכ 62 גנוק
 ולממ תופכופ | וישנו סונכ ךמל גכס bכ ר"3 םכדמו .bמותנת 'כ שרד ךכ ול
 קוכוד סעכפ כתקכ ןיק לש וערז פולכ> סכוג סרזגנס יפל סיכרו סיכפ ומייקסמ
 ןס> רמוק וסו לכס תק ףטוסו כ כוכמס כתמכ סלטכל תודנוי וג5 סמ ורמֿ
 bסיפ סינפ3 דכיו סמוקכ םיל סיסק לכס תל יקגרס ינ יכו יעלפל יתגרס שיק יכו
 bכ יסגלס נפ יל תוכול סעכס וכ סלנ גכסס ןיק סמו ןוע ותוקכ סלכ יערז
 תל סכוג ס"כקס ןיפ ןכ ס5 תוטפ לם ו'ק סזו סככס תויעיכק יל ונסיפ ןכפ לכ
 לכקו ןופקרס - 556 ךמכ וכ כ .'וגו םדא עריו (הכ) :וכּכד תל סייקמו וכוס
 bro סכפולמ ופע ספל סוקמ לש ופריזג לע קדקְדנ סכיפע יכו ססל רמק ויסכ לע
 סיפנפו הקמ סו ךתפלמ תpרפ סו הכתק ךמלע טוסק וכ ולמ6 ונס תפ ססעי
 סוק וכ ספסופכפ דומככ דוע וסמו 'וגו סד עדיו דימ ךרי 5ע סתימ ססכקנפמ סנס
 סיככעס תומס תלו סדקס תומס תפ לקכ ןיכוח ןוסכ .לחוה זא +וכ) : כ"נכ ופוקת לע

 לאירבג תרות

 סיקעמ ךיפפ ימד לוק כ"סםוו לוס דע וקמת סככב ל רועו ,קוגופס ןיפמ
 סיענפ י"ע ,טעמ 7* טעמ סיספ סמ ,ינפ סוכ הכיסס יכ רמ65 לכונו  ,תיתססל
 ךפ ןורחמ כושל ךדיכ פע סיסו ,קכרס לו ,לתחמ כיעכ ומד סיס ול יכ ,קוס
 --תופעמ סמתכ לו ,קעכס לע סתגסנו תולככ יכ תויס לכוי ,ןרלב טנג סיס
 ,ססמ לכוכק סתעו 'וגו ינק סיקעופ סמס ,וינע סתכסמו כמות סיס ויליעכ תו
 ךל סרג יפו ,ךסללק ךכ וכי ןיקמ 'יפ יטמד מק למק סמדלס יכ רסמ סנמל
 יכ רוכעכ !סמדקס יס נס !תו לכ | ופכ יכ ערוג כו ,ססו6 סענכ 9
 טל ךיח ימד ת תחקכ סיפ ת סקלפ ל ,סתופ סקסכ המדלס יכ סגככק 6
 סקנ סוקנכ 7" ךכטנפ יס סג כ"ע ,ע65 ,סלמחסו ,סימתרס תדמ וכ קרלו ל
 , סמדלס פל רוכעס יכ ,ךסקמ וי - כנס תפימ סתיס סעיכלפס תלכו
 תת .ןוט> טיקנ--ך) סתכ--סת--ףסוס תויכוכקס וי96 סולגנ סכיס סיס סמדקסו

 ות6רוסס



 במ תישארב ה ד תישאלב סולקנוא
 עב א כל לח וגה | זִא שונא | לוֶנָא ּהֵמְׁש תי אָרְקּו רב
 8 הז א = אשניאינב ולַחיַהְומויּב ןכּב
 םדא תלות < nx AD ere = יהוו בג

 ee urd א יהל x ב יִּ יא rd ih‘ ה
 tar ag םרָא ם / א אָרְּב םויָּב אַמויּב םֶדָא תַדלת רַפָס

 ָכָז כ :ותא הֶׂשֲע םיִהְלֶא תּומָדּב םֶרָא יי אר

 תא אָרָקִי םהא ךֵרָבו םֵאָרְכ רַכָּד = :ּהָתָי דַבָע םיִהְלֲא
 יח > :םאְבִה םִי הא סט ור ב חוו ג ! ףירבו נאַרְּב אבקות

 יו הנש יש יל יי

 ומְשת א ארכו ומלצ כ 5 ןִתְלִתּו הָאט םֶדָא אָּיַתַו :
 ירח א םדאדדומי ויהיו ד :תש יַמָרְּר הָתּומְַּ דלא ןִנְׁש
 5 תטודדז :תש ּהמש תי רקו הל
 תֶאִמ הנמש תש תֶא וךילוה ה
 ויה ה :תֹונְבּו ם דֶלויו הָנָש הֶאַמ יִנָמִת תש תָי דילואד | נבו םיִנָּב דלויו הנש 4

 עָשּת ישא םֶדֶא ימי : ןנְבּו ןֵנְכ דילואו ןינש
 ₪ (+ תמו הָנָׁש ם שלש הָנְׁ תואמ = אְיְּד םֶדֶא יַמֹי לָכ וו

AT ד 

 תַאְמּו םיִנָש שמָח תשיחְיַו וס! תלת האס עשו ל = ןינש ןיתלתו האמ עשת
 תש"יחיו ז:ׁשּנָאזתַא רכז הָנש paso ו - 5 - ְל 2 י הָאט תֶׁש אָיחַו ו : תיִמּ
 עבש שו אתא ודילוה ירח תי דיִלְוא רַתַּב תש איחו

 דל הנש תואִמ הנמשו ם םיִנש עָבְשו הֶאְמ יִנְמִת שונָא
 תש ימי "ככ יָה ח : תונבו םינּב ה eet (Are ks‘ ra ch ; : ןנבו ןיִנְּב דיִלֹואְו ןינש

 'י יז  עַשת תש ימי לָּכ ווהוה

- 

 : תי תובותב .אפ תוסבי .פ תליגמ .חי ןיבודיע .אפ תוברב .הבקנו רכז :"5 םיבכוב תדובע ,חל ןיררהנפ .רפפ הו .ןרהא תודלות

 : חי ןיבוריע .םרא יתיו

 יישר
 תודלות רפס הז (א) :תוסל6 ןפוכקלו סיליפ5 ןתוקפ> ס"כקס לק ומ
 םיב :סיככ | שי סדנמ  יעלדמו סלל | תודלופ | סכיפס קיס | וז .םדא)

 :סcס ןמ טכיפ כ"ע .הנש תאמו םישלש ) :ךילוס קרככש סויכק דינמ .רנו אוהב

 לאירבג תרות

 קקלוכת | ךפ עיני וקו -- ךכלכ סיספ סדלכ ס3ס סנסמ ךלדכ ופלרוספ
 . 4 7ו 4 ו .



 תישארב ה תישארב

 תואָמ עשתו הָנָש הרל ְשֲע םיִּתְׁש

 שונא יחיו ט כ ; תמיו הנש

 : ןניקדתא רָלְו הנש םיִעשִת

 דדתֶא ודילו ה יִרֲחַא שונא יחיו י

 הנמשו הָנֶש הרשע שמח ןניק

 : : תֹונָבּו םיִנָּב דו ָהָנָׁש תואָמ

 שמח שונא ימידילָּב ויהיו אי

 : : תמו הנש תואָמ עשתו םינש

 הָנש םיִעְבש ןגיק הו ביפ

 כ :%אְלְלַהמִתֶא דֶלְויו

 לֵאָלַלָהמת תא ודילוה יִרחא ןניק

 הנש תואָמ הָנמְשּ הנש םיִעָּבְרַ

 ל ויהיו די : תונבו םינב דל

 תואמ עשתו םינש רשע ןנקי ימי

 לֵאָללַהַמ יחיו וט פ :ת מיו הנש

 דלי הנש םיִששו םינש שמח

 ֵרֲחַא לֵאָלַלָהַמ יחיו זט :דֶריזתֶא

 הָנְש םישלש דָרְידתֶא ודילוה

 םיִנְ דלי הנש תואְמ הנמשו

 לָאְלל המ ימיזלב יָה: תו ב

 הָנֹמְׁש הָנְׁש םיִעְׁשְת שמח

 ריחו חי; תמי הנש תואָמ

 הָנש תאמו הנש םיששו וםיתש

 דָרְייחְיַ טי :ךנֲחדתֶא דלי

 . םירוטה לעב

 [ס זקי5 ןורצעימ 'ינכ י"דספו ךטת 'פינכ .יילע סומסכ כנס (חי)

 םתנפו ךונת | וגייסד לכעס רול תה לכ

 סולקנוא

 ןש יִרָשע אָּתָרַתְו הָאְמ
 ןיִעְׁשִּת שונא איִחְו < :תיִמּ

 .RP‘ תי דילואו יש

 דיִלֹואְּד רֵתָּב שונא אְיַחַו י

 ׁשֵמֲחַו הֶאָמ יִנְמַת ןניק-תי

 ןִנְּב .דילואָו ןֶנׁש ירשע
 שונָא יִמְויר לב הו אי :ןנבּו

 :תיִמּו ןָיְנש שֵמֲחוהֲאַמ עַשת

 ןנֶש ןיעְבְׁש ןָנִק איתו =

 יָת י:לַאללהמ"תי דילוא
 תי דילואָב רֵתְּב ןנק
 ןיעְּבְרַאְוהָאְמיִנְמַּת לָאָללַהמ

 : ןְנְּ נב דילואו ןינְׁש

 עשִּת ןְניִק ימי לָּב וו ד

 : תיִמּו ןִנְׁש רֵׂשֲעַו הֶאְמ

 ןיִתש | לֶאְלְלְהִמ | אָיִתַו ש

 :דָריי תי .דילואו ןינש ׁשַמֲחַו

 ותָּב | לָאְלַלַהִמ אְּיַחַו מ

 רָאָמ ןנֶמַת רֶרָי תָי רילוא

 גב .דילואָו ןינש ןיִתָלַת

 ַאללֲהמ ימיו נב
 ?מחו ןיעָשתְו הֶאְמ לסת כ

 אמ דָריאָחוי:תיִמ יש
 וילואו ןיִנְׁש ןיתְרִתו ןיִּתׁשְ

 תב רָב אי— = :וָח תי
 מ ונס ונח תי רילואר

 % לכעס לול סלוק :ם ןתיfפ זז
|: 

 'כקספ יעיכפ לול סיספ ךונתכ :זכו וליעיש סיתש) סגעסו
 ןפמ



 סולקנוא
 :ןנבּו .ןיִנָב | דיִלואָו ןשי
 עֵׁשִּת דָרָי ימוידלכ ווהו כ

 ןינש ןימרתו ןיּתְׁשְו הָאמ |
 ךונח אָיַחְו אכ : תיִמּ

 דיִלֹואְו ןינש שָמחו ןיתש

 ףילהְו ני  :חַלָשּותְמ תי

 רהב ד קלרה
 תלת חַלָשּותְמ תי דיִלְואְּ

ae aו  
 יִמּויד-לָּב הוהְו כ :ןֶנְבּו

 משו האמ תלת ְךנ
 וה יהוה + וש שק
 ירא יתרת
 אָיַחְו הכ :יי ּהָתִי תיַמֲא (אָל

 עֶבְׁו ןֶנָמְתּו הָאְמ חַלָשּותְמ
 א טיְמל "תיראו ןנש
 -תִי דיֵלֹואְּד רַתָּב חלָשּותמ

 ןְנְמְחּו המ עבש א
 ןִנְּב דילואו ןֶנׁש ןיִתְרת
 ימי הו  :ןָנְבּ

 ןיִּתְשְו הֶאְמ עשּת חלָשּותְמ
 אי ₪ : תי ןנׁש עת
 ןיּתְרְַו ןְנָמְתּו הָאְמ מ

 הָאָמ

 יישר

 Saleh בוסל וקעד
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 ב Ro רו הנש הִאִמ

 שו םיתש ךָרידיִמְדלָּ יהיו 5

 תמי הש תואָמ עשתו הש

 נָׁש םיששו שמח ךונחיז יחיו אכ

 ךקַהְהיַו בכ :הַפְׁשּותַמ תֶא הכי

 ודי ליה ירחא םיְִלֲאָה"תֶא ךונח

 הנש תואמ שלש חלשותמ"תא

 מיל יהיו גכ :תֹונָבּ םיִנָּב דלויו

 לו הנ םיששו שמח ךונח

 ח דלחתיו לב :הָנָׁש תֹואמ

 ותא ]א חס בב ניאו םיִהלֲאָהתֶא

 הלשותמ יחיו הב יעיבש ם ! םיהלֶא

 הנש תאמו הָנש םיִנמשו עבש

 הלשותמ יָהְיו וכ :ךֶמְלתֶא רכוו

 םיתש המלא וךילוה ירחא

 ָנָׁש תֹוָאַמ יעבְׁשּ הש םינומשי

 - ויה Rp : תֹונבּו םיִנָב דלי

 הנש םיששו עָשַת חלֶשּותְמ ימי
 : :תֶמ ₪ הנש תואמ עשו

 ןש םינמשּו םיתש מלוח חכ

 םירומה לעב

 תוכקנ יעיכט סיספ ספמ ןכו תויעיכסכ ךפת (לכקו b"ס) ;קו סיס קידל .ךונה ךלהתיו (בכ

 רסימ | ךכיפל
 ותקימכ בוקכס סניטס וסזו וכמז סדוק ותימסו וקליפ
 .ןב דלויו (חכ) : ךכיע דמחמ תל ךממ קול יכנס ומכ וכמז יכפכ .ותוא חקל יכ (דכ) : ויפו

 :סיסלקס ל5 סלע סשמו סיכ כיתכ ס"כקס

 תוקנמכ סלועכ וגכיסו 3ותכל

 ונממס



 - תישארב ו ה תישארב

 ארקיו טכ :ןָּב דלויו הָנָש תֶאְמּו

 ונמחני הז רמאָל ַחִנ ומש"תֶא

 *"ןמ ונידי ןובְצְעמ כו ונשעממ

 -יחיול: הָוהְי הררא רֶׁשֲא הַמָרֲאָה

 שמח הנ תֶא ודילוה יִרְחֶא מל

 הנש תאַמ שמחו הנ םיִעְׁשִתְו

 דיִמיזלכ להו: תו םיִנָּכ דלי

 עבשו הָנָש םיִעָבָׁשְו עבש ךמל
 רַב הנדיקיונלס:תמיו הָנְׁשתֹואַמ

 "תֶא חנ דל הנש תֹואָמ שמח

 - יהיו או: תַפידתֶאּוטָח"תֶא םש

 הָמְדאה ינפילע ברל םדָאה לחה

 = ואריו כ , : םֶהָל ודלי תֹונָבּו

 תב יִכ ְכםֶרָאָה תֹנְבתַא םיִלָאָה

 רֶׁשֲא לָכמ םישנ םהל וחקיו הנה

 יהיו :תמ ןיווהנפ .חנ יהיו : ג'ק ןיייהנס .ונסחני הז .ןרהא תודלות

 ישר:

 .םולקנוא
 אָרְקּו טי :רָּב דילואו ןינש

 ןיד = רמימל חנ ּהַמַׁש"תי

 ie - ער ומ אָ

 יי
no 

 :ןָנְבּו ןיִנְּב דיִלֹואְו ןִנְׁשׂשַמֲחְ

 עב ְָמָליִמוילְּכווֲהו <
 ןינָש עַבְׁשּו ןעֶבְׁשְ

 ׁשֵמֲח רָּכַחֹנ הָוָהְו כל : תיִמ

 םָׁש"תְי חנ דיִלֹואְו ןינש הֶאמ

 ל ששי
 ו וייל
 שי צי ב
 יי יו
 וי ננה
 במ ןִׁשְנ ןוהל ּוביִסְנּו נא

 הֶאְמ

 ! זש ארתב .י הל'גמ ,יכ

 סיס לכ חג 63 6לס דע וכידי ןובלע ת וכממ חיכי .ונמחני הז (טכ) : סלועס סכככ וכממס
 סיטמ סיעלוופכ סיכדרדו סילוק ספילומ ןכ6ס ספיסו ססכ ןיכס הוטו ססיל כ ססל
 סעט ןימ ךכ וסטרפס כ סו ונמסני וס .סחכ כ ימיו ןוטסכס סד6 כס וקללקמ
 סמ ןדוי כ"ק ,הנש תואמ שמח ןב (בל) :סחנמ ומס תוכקכ ךירל התו ססס לע לפוכ ןופנה
 ודכ6י סס סיעשכ סמ ס'כקס רמל ק"תכ סו סנט 'קכ ודיכוס תוכודס לכ סעט
 קוסעכ וילע םירט6 סס סיקידכ ספו סו קידלכ (ס1 קידֿכ כס עכו 'ס) ערו סימכ
 ויככמ לודגס פי סי כס ידכ סנש ק"ת דע דילוס bb וניעמ ק6 טככ סכרס תוכיפ
 ןכו דיפעכ םנופכ יור םומי סנש ohn ןכ רענס יכ כיפכר לוכמס ינפל ןיטנועל יוקר
 סת הנתתכ 696 סוס לודגס תפי נסו .תפי תאו םח תא םש תא :סכוק ןתמ ינפנ
 ,םיהלאה ינב (ב) כ"נכ 'וכ ונממ לכי ססככ6סו לוסמ וספכ דלוגו קידכ 6וסס 96 טרוד
 )₪ וקוחיפטכ סיכלוסס סירפס סס סיסנקה .יככ רחל רנד .סיטפופסו םירפס לכ
 פל תיכוי סו תוכמ ןוסכ bכקמכס סיסנק לכ .ססכ ןיכרעקמ ויס סס ף סוקמ
 ןיססכ כיפכ םכט ןדוי "6 .הגה תבט יכ : סיסנק ךינ סלכ .סיסנפנ : סיס
 ורחב רשא לכמ : סלק סלעוכו סנכנ לודג סיס ספוח) סנכיל תטסוקמ סתו6 ןיכיטמ

qb 



 סולקנוא
 אל ַירמַאַו ג :ּואיֲעְרְתא יד
 ןידה אָשיִב ארד םיקתִ
 אד ליד םלֲעל ימדק

aeק ןירדהנס ,'ה רמאיו .ןרהא !. 

 דכ תישארב ו תישארב

 יחּור ןודייאְל הָוהְי רָמֲאיו ג ּורַחְּ
 רָשָב אּוְה םגׁשְּב םֶלַעְל םֶדֶאב
 :םלק ןילוח ,אוה םגשב

 יישר
 יתוכ בילו סערי כ .םדאב יחור ןודי אל ) : סמסבסו רכוס ףל לעכ תכועכ ףק
 65 סחר סלו תימסס) ספ יברקכ ןודיכ יפוכ סנס סימי ךרוקע .םלע על : סדלס ליכסכ ילע
 ל"וגס3 סגק3 ומכ .רשב אוה םגשב : סימי ךכופכ רמולכ סלועפ יחורכ סז ןודמ סיסי

 6 סיסיס סמו יכפל עכככ וכי6 ןכ יפ לע ףלו רס3 פוסט וכ תלו סגס ליכסב רמולכ
 יתמקס דע וכ קכויכ .סשק רכה ופ

 סגס3 סלוע) סד?3 יחור ןודי אל
 סיפיפגס 'וגו רם לוס

 יכלב 0500 סיכותכס 'וגו ןכל3 ויס
 3וקכ יתיקכפ מ"יפע | פ"לכו | ,סיככומ
 רבסהכו רוקיכ 'סופכ ךק | ו ססכ
 קוכלמכש סיכמסכס תיכנסנסיכ .כטיס
 ססב 'bס תוגכפמ יסס ולכמכ דכפלגנע
 סילודגס סיכפסו ,סיכפ סקכ 'כסו ,סירי6
 סמ סז סמס סידכפנ סגכפמ לכס
 ,סגכפמס לט ןופלגס יופפ כ"עו ,ססיתועידָּב
 ןסכ קיזמסכ לרוגס וילע לופיס ימכ
 ומ ,סיכיקס ןמ וס 06 ,ודיכ סנסממס
 סדקס םפכ סלטממ וס ןכ ,סילפס ןמ
 כיפ (3כ סיכדנ) ל"וכלס ומכו ומנע
 ולס טעמ סכ סיסנקו ףוגס סו סנטק
 קוקוכ ילס יכ =-ס"ייפ 'וכ סירס
 סיעוכטו | סיעוטנו סוכ סז סידננסמ
 ןסכ .זוחסכ סלוכ ססמ "וכו וכרקכ
 ,סק סח לפוג סז ,סדפס לע סנסממס
 ט"כי סיקידכ (: לס תוככבכ) ל"זר6 ז"עו
 ר"סלי סיעסרסו ,[וכס יפוכס bוס] ןטפוש
 יככמ לכו 'וכ [יכמסס1ורס3 קוס] ןטפוש
 סיסי רעל טפוסס תלע "פע וגסנפי ףוגס
 יתכסכ רבכ סכסו .יסס עב 16 ססילע
 'ונו ךיקימ כס ןעס ןמס 'פ3 סלעמל
 סוקתס תוככגפס ר5מ סדלס לטפי סק יכ
 ותנקז תפל יכ סוקפ שי ,וילע תיכמומס
 סיפומכו סולתס יםומ 1556 וסכתי כסכ
 6 ,וכש ילכסס וכ וילט רכנסי 8
 כוטס וכלי תגסנס י"פע סיכפימכ ךנסתו
 סכמ | ,ול56 טפופסו ןיידס 16 סיסי 0

 כו יתמקס ומכ סרובר
 לאירבנ תרות

 ומכ ימע רכדמ ספקס ן

 סיעכסל וכל ןודזכ לטחפיו סדספכ ותוכ ספ
 יכ ,ופעדו וככש תתמסס דלמ ולרוכ ספ
 קוכס סגו ,סתומ רמומכ ךפסתי 5
 וכממ סוקת ןיפ יול ,וכסככ תויסכ ךפספי
 סינש ס6 ob ,ופנקז ימיכ וניפל דוע
 סמכו ,ערס וכרדמ ושי כ סיסי תובר
 ,סכוסמכ פ"ג "סעופ, סיפכפמס ורסיכס
 סעופ וכומס סנסו ,סדשכ סעוק סנסו
 ו"ק ס יכ 'וגו לכשס ךרדמ סעופ סדק
 כוקתפ יס ,סדסב סעוס ,םימ כמי
 --ס5 ספוסמו ככדס תכיס תעדל
 --סופפמס וכעומ דלמ לוסס ,סעות וכוממ
 וככיטס 350 דוע יכ הוק דוע שי ױק
 סעוק סד ו'ת ס6 536 --וילַעַבַכ--וכ

 נסקב יז
 --'ד מפיו כ"ספזו=-תכככ תוכי סיפר
 סזכ סכמסכ עוכפ לודב יכ = ספור יכנס
 קורס 'יפ = סנוענ סד03 יסוכ ןודי 55--
 ןיידו = טפוטכ וככל סיסי כ ילכפס
 יכ רסלמ ,רש3 לוס סנט3---סלועג--
 --לסככ תויסל פו ,ולכסו ופול סג ךפסל
 =-סנפ סיכפעו סמ וימי ויסי וכ 'יפקו
 כושי 5 65 סכיטו סנקז דע וכיפלס רמופכ
 "מופכ נגכמ = סכסו--,ותעשרמ | דוע
 ,וכפממ רריס 3"סעכ לע מ65 יסניקד
 ,(ז"טלכ  ,רעלפללפפעגס) לפוכ שיח קוסס
 ,סוטט יס סמסכו וכ5ממ רריס רובע
 וקנוכתו ולכש 35ממ דרי כ ךל ספ
 "כע | ,וסוכרו קוס וכממ 736 05 ףק
 סופ3 ךלוסו וילט סנוכ) ותעדס "כ
 ע"זרפכו סיליפנס ןמ וגיל ןיידע ,33לרפויו

 סירלגכ



 תישארב ו תישארב
 : הָנַש םיִרְשָעְו האמ ויַמָי יָה

 טה ימי
 נב ואבי

 ודְליַו םֶדֲאָה תוְנְּבְ"לֶא םיִהְלֶאַה

 ץֶרֶפַב ו ויה םילפנה -

 רֶׁשֲא ןֵכיייִרהָא םנו

 יםירומה לעב

 סולסח סינפו למ '5 'סמכ 'ג .סילפנס (ד)
 סיליפנס ת6 וכיכ סכו לסח ןכפכ ויס סילפנס
 גועו ןותיס וסזו לסת סילפנס ןמ קנע ינכ למ
 לופו יפזתמט יככ גועוןותיס סדנכ 'ילדכ 'וכ

 כיתכ ןכל לוכמס רוד ימיכ סימפס ןמ ולפנו
 : לסת ןכ6כ ויס סילפנס ןפכ

 פולקנוא
 אֵׁשיִּב ןֹוהיִדְבֹועְו אָרָשְּב |

 הֶאְמ ןֹוהְל תַביִהְי אָרְרא
 :ןּובותידמא ןיִנָש ןירׂשעֶ
 אָימֹויּב אערַאב ווה איר

 ןילע יד ןָרֵתָּ"ְףְַו נאה
 יישר

 סנפ ך"ק דע .'וגו וימי ויהו :סגסכ ומכ סגסכ ף סת
 יפפ  ססנ ךירפק*
 סמ 696 וכימ לוכמס דע תפי דכונסמ ס"קו .נוכמ
 ןיפ סגפ
 סנש  סילפע סלווג סרזגס

 סיככ סדגפ יסרדמ םיו .סלוע רדסכ וכילמ ןכו תודלופ

 ססילע סיכ6 וכוסי 65 סו"

 ספיס לבכ סכוק3 רסוקמו
 כ דילוספ סדוק

 תוכתכ תוס סז 236 ןודי 3

 סדקומ

 : bוס סיקנע ןופל ירכע ןוטלכו סלועס ת וליפסו ולפכש ם"ע .םילפנה (ד) : וטוספ
 : מ ילכו םוכח רוד ימיב .םהה םימיב
 : ססמ ומכל לוכמס רוד טנככ 85 סלופס םילפ ףיגסו סוגייקוק סלעפ
 : סוקמכ דוכמכ .םירבגה :ספומכ סיקכע תודנוי ויס

 םוכק רוד נפ ןדכ63 ופרס פ"ע6 .ןכ ירחא םגו
 .ואבי רשא

 קומסכ וכקנס ןפוק .םשה ישנא
 קל וממפp ןוממס יטכ6 "ד .וסתוסו וסומנפ ןד35 ס"ע וכקנש hein‘ לסיוחמ דריע

 לאירבג תרות

 656 יע ןיפ  ןכיטקנ (.bמ סירדנכ)
 bכ ד ,רסמ סמ ינק ד 'וכ סעידב
 ספ סמינ ךייטימ לעו-- ש"ע ינק סמ ינק
 ופכטו = וסעד דכקp ימ לע ,יתמפס לפוכ
 סיעכסכ ערס 135 תוכיכפ יכח6 ךנוסו
 סוס סוו=יתמלס כפונס וסז וקרוכ תק
 ןיס-- סיקמס -- סיליפנס -- כס םנוכ
 כוקכס לליכו ,סהס סימיכ--קק- ן3
 יכ--16 ויסס רודס יגכ תעסר לדוג תל
 רס6מ ,סטכת סילנמ סיעסכ ל"וכפ הנס
 סגל רכקפי 032 תמיזמ תועע יכמק יכ
 ותתטתמ | ומלעכ םייכסיו ,סוקתס סוס
 לכ (:כי תוכרכ) "וכו טס רפק
 וכ ןילתומ ס3כ םייכתמו סככע ספועס
 קולגלמ ומלעכ רכזכ סיסי כ"ע ,ס"ייע
 יוס; יכפק רמסג וילעו סמסרפלמו וקטמ
 ססרופמ וגיסס 6טחכ סקטמ יוסכ עספ
 םכתסנ רק עסרס ככל (ו"פ מוי)
 סנס ,סתמסנס ותוכו וקעד י'פע ויחטחכ
 וככ ןיח bטחס תוסע רח וניפק ,קוס
 לכ ינקמ 3 םייכתי כו ,ולע סוד

 כלפתסל סנוז חלמו סינפ זיעי סכרדקו
 ריככ יכ ,ופרוכגו ופקפ סטטמכ ,ככ ילפב
 =-וסומכ ןיסמ וס כיכפמ רוכגו ,ודי סלמ
 bכ תועמ וסזיל (ט סגיגתכ) ע"כ סנסו
 רילוסו יסוכעס לע 30 סז ,ןוקקכ לכוי
 סזכ טתכ יפדווכו .ם"ייע רזממ סנממ
 ינפכ תוס סנכנס ססועס סכ כלפתי 0
 לוגמ עטר ךכ ןיל סכ םייכתי bנו לכ
 וקזו ,קכקי ממ מטו ,ונממ רסוי
 ,ןכסכ ויס סימס סיניפנס--'כס ןוכגס
 לדוג תל 'כס רקיכו=-,סכס סימיכ קר
 נפ ,קעגמ ספיס ןכיס רע ססנפ סעפרס
 05 עכס תל  סתוקע סדוקפ היעכמ
 bנ  ,כוע כוסכס סוס סכלכ ספלע
 סתוסע יכחפ רמולכ ,ןכ יח סגו=-וכיפל
 ןימ רפ תולודגס סוכעותסמ-- ערס ת
 'הס יככ וקוכי רש6--5וסו ,ססמ סלעמל
 bנס וסE--ססנ ודעיו סדקס תוככ ל
 ו"כע--רזממ סכממ דיכוסו שי6 תש לע
 םייכתסלו ,סכנכ סוס ןולקס וכיתסס כ
 ,לכ יניענ סכ ורלפתס ₪5 656 --סומ

 רפס)

== ow mc amma. 



 הכ תישארב ו תישארב סולקנוא
 מ רשא : םירּכנה המ ה םהל א תַנָּב תל אָיַבְרְבַ יֵנְּב

 יפה ו ימפמ תי חשפה וטויא 4 1 : hs ה 4 הז אירב ןונא ןוהל ןדיליו
 1% ה יאָר מרו בשה שא : אָמְׁשִד ןיִשְנָא | אָמְלְעַמְּ
 רֶצי-לְבְ ץֶר אב םֶרָפַה תעֶר | הָּבַר תֵׁשיִּב תַאיִנְס יֵרֲא יי אָז ה
 +4תי"פפ rom | ובל - יי SS 4 אָרְצִי לָכְ אעְרַאּב אָשְנָא

 wl Ld‘ ער .ale - 3 הָבָׁשֲחַמ שי דוחל ּהָּבְל תבשחמ

 יב ֹוהְי םֶחני ו ּהָרָמיִמְּב יי בָתְו י: אָמֹוי"לַּב
 - . א ?ר ב ר ף

 רמאיו 1 ובל אב צעת יו ץֶרָאְב ..- אָשֶנָא תידַבֲע ר
 ee fb רַבְּתמל ּהָרָמיַמְּב ה רַמָאַ
 -רֶׁשֲא ם ָךֵאָה תא הָחְמא הוהי יי . רַמָאְו :הת היער ןוהּפְקִּת

 ןו 7 -

 םֶרֶאִמ ו המ ְךאָה נפ לעמ יִתאָרָּ יִתאָרְב" יד אָׁשְנַא תָי יֵחֲמָא
 "דע אָׁשְנאַמ אָעְרֲאי ּפאלעַמ

 ₪ 9 8 ₪ ₪ שש ada שמ ee היה

 ֲע "רע , 2 רע המ ָבירַע "רעו אָׁשֲחיְר רע אָריִעְּב

 :םֶהיִׂשֲע י 5 יִתְמֲחנ ו םימשה תיִבָתְיִרַא אָיִמְשד אָפּוע
 | ןו תָדַבַע ייֵרֲא ירמימב

 ר קר : יק תק ןירדהנס ,י הלינמ .'ה א .ןרהא תודלות
 : חק ןירדהנס .יתמחנ

= 

 יכ :חק ןיררהנס ./ה םחגיו : זמ ארתב .ל ןישודיק .בנ הפיס 1

 מחכ .השע יכ 'ה םהניו (ו) : ספועס
 רכ'33 .ןדיכממ סיס סיגויכעס
 5 סוגרפ וסז ובלפסכ סוקמ
 ( ןידס as סימס
 נעו .סחנתיו סד ןכו תוספכ סמ ךלמכ ןופכ שכקמכש :סותיג ןופל
 בצעתו : סס קכת6 הכשקמ ןופכ סלוכ .יסכלמס יכ יקמסכ .סערס לע 2 סקניו
 קכופסל יתכקכ ווו וככ לע ךלמס בכעכ ומכ וידי כפעמ ןד36 נפ לכלסכ .ובל לא
 ס"3קספ סידומ .סת ה ןיפ וכ כמ6 סתרק ן3 עסוסי יככ תפ לפטש דח6 סורוקיפמ
 ךכ דנוכ וכ רמ6 וככ כמ כעסו ביקכ סו וכ רק ןס וכ כמ דלוגס 6 סקוכ
 .לכס ת5 יתחמיפו יפקמס וכ כמ6 םיפע סמו וכ כמ ןס וכ רמ ras רכז כ
 bנ3ל תעס3 לתודח קודח תעסכ ול רמ תומכ ופ פוסס עדוי פייס לו וכ ר

1 

\ 
/; 

 קדממ סוקמ 4 וקכשתמ

-- 
>) 

 טכמכ 05 ןדפנו fron ןפוסס ויכפל יולגס פ"עפ ס"3קס ססעמ ךכ וכ ממס .8
 ההמא 'ה רמאיו :(ז): ססמ דומעכ סידיתעס סיקידלכ ליכקב (ס"5רכ ןייפו) ;פרכנמ

\ 

 : יוסמ ןוסכ  כמ6כ ךככ וכול סחמקו סימ וילפ יכלו | רפע לוס .םראה תא
 תוסס ןויכו סדפס גיכפכ 60 לכס "ד .סככד ותיחסס סס ף6 .המהב דע םדאמ

 לאירבנ תרות

 סלוע יכוכגכ סלופ ספל סס סייומכו ,סלועמ רק
 ליבה ומכנ כ"ע םונודנ " םומחל -
 ו! 2 ZW /0ו;וו תו מכ]

 סילוּכנס סמס יכ ,רמסל
 יתלוג רפ  תועוכלס3 וכלפפספ ! ססס יש
 עמ סתיחססלו ,ססילע לוכמס ימ 96 ופמטו וסכסו ,סקמרפכ ומרו ₪8
 :כ'תתס סיכותכס3 רלוכמכ סמדלס | ,סילודג סירלכמ ופככ לכ .סס 3

 קנו )1(



 סולקנוא תישארב ו תישארב

 : : : . : 017 2 <> א \ ו Lh A :וי םֶדְקְןיִמִחְר חֵּׁשַא חו = פפפ :! הֶוהי יִניָעְּב ןח אצמ הנוח

 : כ'מ ןמיפ סיעפיכ רמא הכ ןיריטפמו .ןמס וסיקוסי .ס"ינמ ,ו"מק
 :תק ןירדהנס .אצמ תנו .ןרהא תודלות

 יישר
 : סיקישע לסל לע תופעל סמ יתכשסת .םתישע יכ יתמחנ יכ : 163 ךכו סמ סנכ

 תישארב תשרפ תלסח

 לאירבנ תרות

 סיס סכוקככ .'ד יכיעב ןמ למ חנו
 יכתמ תכ רדסב תו 3תכסכ ךירל

 'וגו ססתסכ סגסו ץרסס תק ' חמיו 'כס
 לכ ןק חנכ '6 רמו 'וגו ןח כמ חכו
 סירפסכ ומס מ"יפע פ'לגו = 'וגו רעב
 קוכרכ3 ל"זכר שרפל סיימת פרופס ס3כ
 כינס ליכסכ ןוזיכ?[וכוכ סכועס לכ ו"
 ם"עמ ןיכורס 3ק3 וכ יד יכּכ Rנינחו לכ
 ,ר"סרמכו ד"סדמב 6רככ סלועס יכ ,ט"טל
 --סועכ סדפס לכ לע תויסכ ךיר5 סיסו
 ,'כסי וגסכמ ,ד'סמ תורכגתס תעכ ז"כע
 ידככ ,וילע ןידס לכ סת קידלס לוכסיש
 וכנוסי כ"עו ,סכועס לע וימחכ תדמ רפשיס
 ף6] סלועס ככ : וסזו--סיעטרס ל
 ליכטכ--וימפכ תדמ3=-ןוזי) [סיעסרס
 תל נוכסנ ע"ע נכקמ וסט ןעי .יככ [כיגת
 ןיכוכס 3ק3 קכ ןוזיג תויסנ ,,וליד תדמ
 וסופ .סז3 יסכמקו-ס'ייע ס'על ס"עמ
 קידכ םימ זס וסס רודכ םי ס קל
 קסודכ תוימכ סלכתי רש6 ,סוד ןכ ח"רכ
 רוכע וימתכ סרמ רסיס ידככ ,לודנ
 קידנס סלרי נפ 53 ל36 ,סיעסרס
 ,פכו6 קידנ--כ'סקמכ קרו נונסנ
 --םרכסכ יזפ ,ס6ממ סלככ--וספנ עכושל
 קדמ ססילע ומי יכ ,רסחס סיעסר ןטכ
 יככד י"פע יוסכסמ +"יפל סגסְו---'תי וליד
 כ"ג וס תכמ) סיסש יכתמ כ'גס ת"ופס
 לע סקכ5 ת"יסס ךירכ 'יס ,כודכ קירל
 סיס ופיכו מכ כעו ,כ'סרמכ רשכ לכ
 ןכ 'סמכו ,וניד ףטש תל רוזגל ךילל
 ,רמכ 'פ ר"רמכ כוס) תמקכ ורוד לכ
 לע 656 יתמ כ םכובמ יחל ימ ('ז 'יס
 רפקמ סגמ6--.ם"ע 6רכג 6וססד קסינ

 ןח כמ חכו כ"םמכו ,ו56 ףיקת חנ סיס
 ופוק כיכסכ לגלגס ךפסכ כ"ע ,'ד יניעב
 וכמו6 וסזו ,ד"סמכ ספוס טופפנו ר"סדמכ
 'וגו יתפרכ רש5 סדלס ת סחמפ 'פי
 יכיפכ ןח כמ תכ ,רסלמ סיס סו לכו
 תטיסש ,כפוי דוע סו3 כלכל שיו --'ד
 ןמז ככ קכ וס 'תי ופנסנסצ ת"תס
 בוע לכד כס תיתונתכ סול סלמנש
 טפפסל רמי סיסנככ ולס רודס יעסרכ
 סיקידנס לע סג יכ רטפמו ,סיקידנס סע
 ספעי רשת ןר63 קידכ ןיפ סדק יכ רמפנ
 טפסמס פוללככ כ"ט מטחי כו בוט
 ס3 ןכ כ ככ =-כ'נכ ת"יסס גסנסי
 bנפ ספודג סדמכ סיעטרס תפס קלמתנפ
 סיגודיכ 16 סנס ,כוט רכד סופ ססכ 6למכ
 ףוכימ סופ 53 ססכ יורה יפכנ סדכל
 סשיכי סכרע כ"זרפ כ"עו] ,סיקידלס סע
 b"םמכו ,(כ"דו ,סיכימ 'רס תדונ3 סלוספ
 עכ כג רפני (ז סיכלסקכ) ס"עמסד
 כ"וכד פ"ני סזכו --קיד5 ןגוכתו ,סיעפר
 'פכ ןנסנ כומס) '6 'ק ט'תוס םכדמכ
 םיפס ילפק לש סקרפס לכ וטררס (חכ
 ןכ כ  ,ויככו םכ לע 'וגו ךנס 65 ר
 רֹחככ ופכס ,כוכמס כוד לע 'ונו סיעסרס
 לוכמס ימ ףטסו--ת) תכלס סעט ,סוכ
 לפקמ וסוט--ןוכפ ןוילכל ,כודס לע רזגס
 ס- יכ--כוט לכה סוש סהכ סיס ל
 סוט ככ --חוכ ונפדת רסמ ןומכ
 ,טפסמכ סיעסר ומוקי כ כ"ע--סוכת
 תדעכ טפססל ודחלתי כ סנקכ--סיקטחו
 ךיר--וק--'ר עדוי יכ רסקת=-,סיקירל
 ,סנרככ רכ6פ סיעסר ךררו ,דכע סיקידנ

 :ם"ייע ספלפס ףוס דע ל"זרדש ומכ
 רירמכ



 סולקנוא
 רַב ַחֹנ חֹנ תלות ןיִלֶא ט

 הָוֲה םיִלׁש יא

 וכ חנ ו תישארב
 צ שיא חנ ַחנ תֶדְל ִת הֶלֶא ט

 תא ות יָם
 :וטק םיחבו .אנ .ו סיבכוכ תרובע .םכ ןירדהנס .חי ןיבוריע .תיה סיפח :ויק םיחבז .אנ םיבכוב תרובע .קירצ שיא ,ןרהא תודלות

 יישר

 שיא הנ הנ תדלות הלא (ט)

 ךדמלנ "ד .סכרבנ

 ולסס ןכפ לכ חכסל ופול

 .קידצ
 קידכ רכז 'קנס ותכסכ כפס וכיכוסו

 נע ססיפודנוק רקיטפ
 סיפלוד וכיפוככמ םי .ויתרדב : סיכוט סיפעמ סיקידל

 קידנ סיס סיקידכ רודכ סיס
 לע ורודכ סיס וכמו קידכ סיס ורוד יפל יפכנל ופוס סיטרודש סיו .רסוי

 םירוטה לעב
 סל יכימסד 'ד .תנ תודלות הלא (ט

 חכ תודלות 05 סיפסס תנדלות
 ןלוככ .כקעי תודלות ₪5 סמ תודלות נפ
 סת ית לספ סימסס תוללות 95 וינפלט לספ
 פלש תוכוד לספ תג תודלות כ .יסנו
 .תפי ינכו סמ ינכ ספ סט תודות %
 תכ :ויפונתו ושפ לספ כקעי תודנות סלק

 ל ססרבל

 לילוס

 לאירבנ תרות

 bכמ תוסילמ 'נ ןומיס ל" "בו
 כיתכד ,ססרכת | :ס"כקס

 .('ט סימסכ) ךינפל ןמסנ וככל תל תhכמו
 סילסס) ידכע דוד יתכמ כיסכד ,רוד
 רכדמ3 סיכנפכ ביתכד לרסי .(חפ
 קיירכס ןוכיפוק ('מ עפוס) כרס יתסלמ
 רמק ןח כמ = קנו 3יתכ סו ס"רל
 .ס"יע 'וכ 65מ ₪5 ס"כקס 65מ לוס ןוסל
 ra רפק ספילמ ןינע יכ ,סו3 סכוכס
 5כנס תינכתס תל 5 ם"ע ,'קי וכ
 תי תיסלרכ כ"סמכ ומלופ סירב סמ ויכפכ
 5סרשי ליכסכו סכותס ליכקכ ל"זכדו "וגו
 יכררכ כלל סגיכ סיפופ ודמליש--'וכו
 ,סומילסכ םילכסס גישס כ ןמז לכו ,'ד
 ןוימדכ וכ ירס ,וסנמ קלס ףפ ול
 סלכש פילכסס וגממ דבלנע ,סליבק
 דוסיס סיס ש"הע "6 רסכו ,נוכיבכ
 ותוקינמ תנומס ססרפכ כימתסס יפסלס
 לוכיככ ול56 סוס יכס ,סלועב 'פי ופודלו
 גיס כ"חלו ,וסקוכממ קכמ כמ וכילכ
 קרתכנס סמופס יס ל60שי ת5 כמו
 סיכנמב ןוטתלס ס"עמסד ת כ"חסו ,סזל
 תל סיקסכ סמלעו םכ סיסי י"פ רק
 טכני 'כס יל ודעלכו ,סרוסס ירכד
 וכוויכ סל לכו ,סכופ ןיפ סיונכ סירסו
 וקוסילמ nt כילסכ 'תי ופכטמ 6
 תוכמכ לכוכ כ תכ תל לכלכל 'סי
 'קי = ותוסילמ תֶרקי תנפ ןכ6  דוסיל
 ,ויגפל קידל ,קכ ,וס רק0מ--סלועּב

 כ"ספ כ"ע ,סמוקמ ורוד
 ומלעב וס ןס כמ חכו
 05מ 65 ס"כקס 536 ,'ד יניפכ ןס למ
 סלרנס תילכפס וגייק--וסוכ פלוק תק וכ

 : [ק"ודו סקירבהמ וילפל
 יקקנ רטסכ "ונו חנ תודלות הלא

 רוקסל יבכ 6
 סדוק ולוד לכ ס כנס ןפול
 סל ,ססמע סתיפס ךי6 ,לוכמס ימ ףטס

 יכבל ליעוס לכו
 הד: םיהת

 ,סעסכ ןוע לע סחכופב ,סכז8 רסומל סלג
 סכותס יםרפמכ יתיסכ | סנס 1 ומ
 סלע לע נ"זכלפמכ וכ תוגוס סועי ד
 םי ,"ויפוכודכ, ןוסכ לע ,סכ לס ופוקדל
 וקוק סיפרודפ םיו ,תבסכ ופול סיסרודס
 קיכומ סיס כס סיכמופ סי ןכיקנננ
 ,סיעכס ססיסעמ ילולפס לפ ורוד לכל
 ליעוס 65 ךפ ,סיכוט כ רש6 ססיכרדו
 וכ:6 5 רש63  סמופמ

 קוחיכס קילכתב ססמ קסכפספ סיכמוק
 ומלט תל ענמש דע ,סמולע תודדוכפסכו

 -יו טומס
j= i. - 

 ססמ קעדל סלכ תלו יי סכלמ
, 

 יככדמ תסז לכ רסכנ nH גומסמו

 סוכג כ"ססו ,סזכ סמס סנ bop ל ל"זכ
A 5%רוקיכ י"ע תועדס יפש ןיכ  

 לכוס וכל לשנה "ולר יסינס רמסמ
 ז"יע כפל ,ופתכוק ירכדכ סיסט ןולסקלו

 סכקכנו סבל ג וכסומ ירדו לוס סל
 ירה ,רמסנ סלחק ןוססכו .סתלל תת
 ירסל "ד (5 סיככק) ט'חוש שרדמה

 םיסס



 חנ ו תישארב

 וי :חניְלהְהה םיִחלאְ
 םירוטה לעב

 'ג סלכס קוספכ תג כיהכ פ"נ .'ונו חנ
 עינס דח8 לכס סםלכמ סיסס "ד תומלוע
 סתו סכ ססכ וינכ יג ליס תג ותוכוכ 'נ
 סיכועו לםימ סיננמ לנס לינד תפיו
 ינמיתס ופיל ויעכ סםלפ ליכס כויל סולתכ
 תג "7 .יתמטנס רפולו יתיטס דדלכו
 סינותתתל תג סינוילעל תג תויככל חג סימל

 גף

 סולקנוא
 ְךיֵלַה ַײד אָּתְלַחַדְּב יִהֹורָדְּב

 אָתְלִּת חֹנ דיִלֹואְו י :ַהנ '
 יישר

 ,הנ ךלהתה םיהלאה תא |: סולכ) כשקנ סיס
 סיס תכ .ויכפל יקכנסתס רח רמו לוס ססרכלכו
 ךלסמו קותסמ סיס ססכב 536 וכמופל דעס ךירל
 לש וטומש וס רכע ןוסל .ךלהתה : ןי9סמ וקדלכ
 סוק רח ןופלכ רכטסלו 6305 תסמםמ דככ 'לכ .ןוסל

 תיכס 56 כנפפסו כו .6305 ךידנע רעב .ללפסס .רבעפכ םנ ךנספס .פכסכ ךנסתס
 לאירבנ תרות

 ךלס נפ ,קידכ םימ חנכ רכרמ ,םיפס
 ךרדכו ,םולס רוד סז ,סיעקר תלעכ
 סז .סילל כפומבו ,לוכמס רוד סו סילטמ
 ס6 יכ ,סיגליל סלוכ ויספ סגלפס רוד
 וומכלp תולמ * 'ז וכ ,וכפת 'ר תכופכ
 סגספ סעילו סמוי סנסי ופכופכו ,םכ יככ
 לופס ןעכ סיסו ,'וכו ככד ךוסמ רכר
 סניפסכ 'וכ סכיפכ ולסטס סימ יגנפ לע
 ןפי ויכפ כפ 'וכו סימס ינפ לע ספלס
 ,סס הז לוכי 65 וסכעו ,סש סז ,ותעכ
 ןכ לכ ,ספי סו תינכי הסעי רכס לכו
 65 כ"ע 'וכ לוכמס כוד סז 'וגו סיעסכס
 לוס ןכ] כוכמס רוד סז סיעסר ומוקי
 סיקידכ ךרד 'ד עדוי יכ |ספ טוקניכ 'ינס
 רוד סז דכלק סיעסכ ךרדו ,וילכו חג סז
 ל"ב וסב יכ ,הוכ פ"לנסו--.כ"ע .לוכמס
 ספקי רפל תל ןרפנ ,סנמס ססירכדנ
 קכ תל ליפסל ת"יסס סכר ספ ,סרופכנ
 bכמ רפכ ,לוכמס ימ ףטסמ ופיכ ילכו
 קיעלמ6כ ופילס עוחמ כ" | ,ויכיעכ ןח
 כעפ סזמ וכ סיס כפל | ,סכיתס תייפע
 ס3 לוגס ותויסכ ןסו ,סתיטעכ ןס ,כודנ
 לופט חרוט כטומ סיס וילעו ,מ"כיס לכ
 65 סמל ? וק6 רכס סימסו סמסכס
 וסיכגס3  ,סלעכו ,ט"ויספע ס"כקס וכילס
 ןפוסכ וכיקססנ ול ,ףוט ףועי רסנכ
 ק611ןכתל ופכ כ"ע -- וכ תופנ) רפויס
 לע תו וקרדש ל"נס סינספ יקוספכ
 bלמנ סיס רש63 ,ססע בוט נס ,סנ
 ,סיטסכ ויס רש6 ,ג"נס תוכוד 'גס ןמוכ
 ע"מ נרקנ יוקכסמ סיסו ,סיכנו ,סיטמו

 סוסו -- ,ססיטקפ לע סס> חיכוסלו ,ססל
 ססמ ע'  קחיכ יכ ,ססע ןכ כ
 יכ קידלכ סיסי כוט יכ סקו -- סנומסמו
 ,סקכיקנכ | ךלי ו ,סתכוכתמ קחרפי
 תוקפנ רמוס ,ער ופגש 'ד יכסוס כ"םמכו
 (ו5 סילספ) סלילי סיעסכ דיע ,וידיסת
 ₪6 ולנש 'ך יכסוס יכ -- רמס) -
 ססנ פז סיסיו ,ססמ וקסריו ערס יפוע
 3כקפי ס יכ ( .סידדכ ירלמ סכוטל
 ,סירכרכ ויל ןכישמסל סכינפ רבתי
 ספוק ןקפכ ככ ליעוי ספ עדוי ימ
 יכ גירל םי כס ? סככר כיטיסנו
 סמ סמס ופיטפי יכ רפוי כוכק סכרדק
 רפלכ ,ססיכומכמב וסוניפיו קידס םפנ
 סלולס יכ סימעפ סמכ ןויסנס סרס
 עכוטס ךופמי = ,כסנכ עכוטס 6 נילסנ
 ךכד ןכ סנס ,כיכמס ףוג ת סג ומע
 סיקידלס תפ ספסרכ ךופמנ ןוקס ילעופ
 ('ד ,ילפמ) כיסכדכ ססיכתמ "* תוטל
 ןייע] .וכיסכי 65 ס ספנפ סלזגנו
 סיסי 06 יס (2---[סיכג לחככ יי
 םוטכ סיסיו ,קסוחנכו כזכככ ספק תיכומס
 ,סכעסס טומכ וככדמ וקו6 וויי כ יכ
 ,םפנ תנכסמ וס חוטכר יסכ 15 גס
 ודמעי יכ ,ףוגס תנכס וס ןכוסמ סנס
 ספול כ"םמכו | וקימסלו ותיחשס) וילע
 רמי כ'ע -- ותימס םקכמו קיר95 עסר
 וקנפ -- "ד ינסו, :סיקידכע כוקכס
 -- ספונכסמו ססמ ותככתו -- ! עכ
 --פונכסס יפסמ סג סיתוטכ ויסי ז"יעו
 --וידיסח תוקפכל -- 'ר רמוס ו"יע יכ \ח

 תוספנ



| 

 זכ חנו תישארב סולקנוא
 םחדתא םשדתַא םיִנָב השלש :תַפיתִיְו םַח"תְי םש- תי ןינב

 roe As ב-46 םדק אערַא תלּבחתא) אי
 ינפל ץֶרָאָה תִתָשתו אי :תפיזתַאָו הי ה ה

AST Fa ₪ Fix -:שש  SF. 

 : חכ הרומת .וג תורוכב .וכ ןילוח .גג םיבכוכ תרוכע .חק .א' .זנ ןירדהנס ,תיחשת כ : זנ ןיורהנפ ,תחשתו .ןרהא תודלות

 םירומה לעב יישר
 .סיס סיעת :כ"סועכ תנ "סשכ ₪ :קבסל וכפוס וש6ר3ש ו"יוסשס 06 רבע ןופכ סזס

 סימת סיסש למול 'כ | ןינמל סלוע ס"יס
 לכ6 ססככ5 דע סדלמ: תוכוד 'כ ללככ תיססס יכ סוכע "ס) פ"עו סורע ןוסל .תהשתו (אי)

 תל :סיפת כםתנ %) ססרכ5 לנס  אלמתו :ןותיססס ןפ ומכ (6"עו .וככד ₪6 רסכ לכ
 הרוס תו (אי) : סת תוטפנ תקוע = :(סס'פכ3 רע סמחס ןמוכמקנp "ס) לזג .סמח ץראה כמלנק סח סנת ת"ס :תכ ךלסתס סיס)(ס

 לאירבנ תרות

 ערסל סדי למס נפ ,סנילי סיעסכ נפ כועכ ססכ סיסי יכ קייד תוספ
 (* :ףוגס קער ססנ דימ ז"יע יכ (3 ,ספוקפנכ ,ולקלקפי

hsסמק =  
 ספכ ד"פ תוֿפ ת'ת ךרע רועינפ וקני 'סכ כומס] זיע סלנ לסמ יכסלמ ענמפ לו (* .םיבג לחנ

 ,ןופ תוכgחמ יכפוחו ,לעילכ יפנ6 ויס סיפנ רח ריעכ רד סיספ דס ריפעל [6ככודד מ"פס
 ,ותכ סע ופיפהל סירוסככפ רתכועסכ רחכו ,סנודג .סכיפיל עסנ ,םיסנ סיפסכ ותכ רות עינסכו
 , סירקי סירפס מ דתוימ רדח סג ,רפ לככ סירפופמו סיסורמ תוינעו תיכ וכ ןתנ ןיפוענס רחפו
 דתפ סג כוע הפופ ןיפ גס ולוכ ,ןופ ילעופ תירק תוס '+ריעס וכ עדת bס וריקי ינכ ול רמו
 סיפנ סע ו"ח לפכת ןפ ,סימיל ריעכ ךנס ןיידע סת יכ ,ססל עדוותת לו ,סתכיתנמ ךלגר ענמ כ'ע
 סע סייס ספרו ךלספכ כפת יכ ךל כוס כ'ע ,ססומכ עפרכ תולינע לנועתסל ,סתופפנכ סיקעסס
 קוה5ל יסיו ,ילע ךרופתמ לכו ,דימת סנפת סתנסקכו ,קיסות יס ,ךירועכ תפל ,תכספ רפ 6
 ! רקיס ינתוק : ריו ןעיו ,סד6 ינכמ רזוכמו קסורמ דדכ כפיכ ,סנפכ סירכד עומסל ונתס יניעכ
 סנ ,יככנכ סינופ5 רסומו סמכתו הרות ירפס ןומס ,סיכר וכלי סרולכו ,סרותה רו יתיפר סנה
 לע רכדלו ,ססיל5 כרקתס) רתוי כוט יכ ! יתומו ,יכרקכ סירומפו סיכורע סיפוסונפס ילודג ירפס
 יפנכ תסת ספינכ6ו ,יתרוה רדת 96 הכספת תותוכעכ סכפמ ,סתונקנקע סיטמס סנ 161 ,סכל
 תויסל .סכזסו ,דוככ לו יתכפת תמ* יכ ,סכ לעכ6 ןפ ריפ 55 'דכ חועכ יכל ןוכנו ,סניכפס
 ,סוי סוי וגתסל ןתוסס ןיכ ךשתנ סיס סוס תוכיוסו ,סדי לע כ סח ןיפ רפפ סיכרס יקילכממ
 ותופ 5מו  ,וכתס לדסכ ןתותס כ ,סירסל תע3 תת סעפס דע-- ,סככ רמופ סוו ,הככ רמופ הז
 ספ עד6 = 6 ,סויס ונתיככ סתיסכ סלודג םנס סנס !ינכ וכ רמו ,ד"רוי ע"פ סדיקפכ דמונ
 ,נפרפי תכ סגילס תתרפמה סנס ול רמו + תפוז סמ וכתת ול כו ,סירס5כ לוכפנ סמ ונכ סיסי
 ,ריוס לש סכיתס סיס סדיכו ,ונלפ סלודגס סרידקסל הכומס סיריכס לע רופיפ 5 סתרילק סלסכ
 ויכיעס סמ 6 ןידל ןיפ ,רמפיו ונתת וכ כיפיו ,ונלפ רפכ ל סרידקס ךות סגנסכ סכילססו
 כ"ע ,רוסיפס לקכ) סיפס רועיס סכ שי יכ כמו רעיפו דדמו ,סרידקס וכ יכסל וכו ,תופור
 תרידקכ סיס 69 וכי ןילס סיס סמו ,ןתוסס ותו לפיו ,לישכתה תפ ריפכסנו ,רוסיפס ךילפסל סרוס
 ,סרידקכ לפונס רוסיקס 'יס יפלוכ 16 יכ וגתס וסנעיו ל רופיסס לגנכ ם"נ 16 ע"ג קר רתיסס
 כ"ג ופ רפפ .סדי6 סוי סיס סימי סויפ ךטעכו --רוס6 לכס סוסו וסומכ סרידקכ 5מנס לכ ספוע

 לש תורילק סילטכמס סימותקנ סמכ סידמוע קופת עכמכו ,סכרס סימרופו סירסוסמ קופס סוי .
 וכ רמו ,ונתת רלק 56 קקתשכ כרע תוכפל ןתוקס וכיו ,רססמ תופעל סמפ סיפכס ליכסכ לכקמ

 ספג קוסכ ירכעכ סנס ! יתירוס כוע ס6 עדיל ידככ ךדומלמ ךתופ לעכל חרכומ יכנס סויס סנ -
 סגגסכ סתוק ךילפס ורכע ילו ,סרפכ רעכ תכיתמ ודיכ סיס רפפ דח5 ידוסי) תחפ סנש יכממ
 לכוי וכ וכל יתרמו ,תעכ לוכסכ סמ וכ ןיפפ רמ לוקכ קעניו ,ריומ רפכ סמפ לפכתנפ דס דודכ
 ,לכס יתרםכהו  ,רטכס דגנ ס"; ךרעכ קר 'ס וכ סיס לו דודק יתדדמו ,ךיכפל סוקת לוע תויסכ
 סויס סג ןכ ,נפונס רכד ומכ ספירע לכס ריוסס דגנ סיפg ןיֿפ ס5 יכ ,ינפ תרמ6 רפ6 ךירכד י"פע
 ! ס"ע יוס ,ולוקכ וילע ןתנ ,ונתס תו עומסכו---פפוטס רפככ לכס ספעכ ,רסכס דגנ סיפפ ןיפט
 ךפיסל 690 ! ריזת תוכיתת ס"נ ריטכסל סתככ "יקי רפכ לש ' סכיתספ ,סלועמ תפוכ עמסנס
 תככ ןיפ לכפ ,תורפכ תוכיתס ע"ג דע ףירטסל ססככ םי ריוס לם ' סכיתתט לומת6 ךל יתרמפ:
 ןעיו ,סיכר ימתסל ,ועע תלכסס 1 סירת סירכד ל תוכיתס ם"נ ריסכסל רקכ '6 סכיתס לש
 ! סיקוכנו סיכופ ךירכד יכ ספר ,סנוכת לכ םי6פ יתופ כוקסל ךסורכ לוסכ יסת כ ,וילפ ןתותס



 סולקנוא חנ ו תישארב

 :ןופוטמ אערא תעלת :םָמֲח ץֶרָאָה אָלְמּתַו םיִהלֶאָה
 םירוטה לעב

 םרככ ספס סדשכ תודל" ויסמ ססמ סמ סתיס סמנע ןכלספ סתופ ןכתס 5למתו ךדיקו fכס יכימסד 'כ
 דיקפמ סיסע ספת סתלמ סתיס סמ!ע ןכפס "סו סילועו סיכנכמ כ"תו עקלקס תתת סיעלככנ ויסו דתֿפ
 כ ליקפמסו ויתוכנול סע עקלקס תחת ןומסלפ6ס סע םיכס תינמ דקפנס סיסו ומע ןומסרפלו וככת 556 וסיכ
 'מינכ סמח .סדמכ סדמ ססל ערפס דמלמ תג ימ "יגכ .סמת : לכס תקול ןומסלפקס תירפו סלנג

 : וגולג ןיתתוככק דפלמ סנסיג

 לאירבג תרות

 ינפ5 ומ .רפוי יכ 6 "כע םנמא
 תמוק3 קוסתסנ ומלע | קידלס

 ןיפ "כעפ ,ססמ ע' רירפי סב "וקל
 לכוי רפ תע3 יכ ,תוננכסמ ןידימכ
 לכ תפתפסכ ספגמו לוקלק ו'מ תויסל
 וספג ₪6 ךינססנ קידכס ביופמ יזמ ,רודס
 ככר תוסככ ויגקמ רוכנכ רוזפלו דגנמ
 ביסל קלפי ודיכ 'ד ןפת ילו ,ססילמ
 סככס ליעוי כ סו ,ךכד כ סיעופ
 מכ לש 6טפ סיס סו ,טעמ ליעוי פ"סכל
 ע"מ עכומ סיסש ל"זכ וינע ולכמ רפל
 קמס וקלרימ ,סוס ערה רודס תרכסמ
 סנמו ,6וס סג לקלקפיו ספpרב וסוכשמי
 רפסנ ז"יע יכ סעופסכ תז ספיס ומכעכ
 ס3כס סלכוק דמלו ,וקקדלו ופמופ3 סייק
 סג ,וכיככד יפכ 'כס 'יפ וסזו ,סלילו סוי
 לככ 'יפ ,ויקוכודכ סיס סימס קידכ םי6
 עגפנ כ סנס וילע וככעע תורוד 'גס
 ,סימס קידכ רסנו ,סמולמ נקנקפנ נו
 סיסנקס ת יכ ןעי | ,6וס סזכ סכיססו
 ,'רב קוכר ופס6כ רדוכתס יכ ,חכ ךנספס
 יכ ₪6 כ"ע ,וכוד ינכ סע נדפס נו
 ,לוכמס ימ ףטס םכופמ הז כוכע כ
 םיגטס) ע"פ ריקפס כ רפ ןעי ו"כע
 יסנק כיטיסל רכד תוסנלו ,וכוד יג3 לע
 רזנכ יכ ,וספפס ןפולכ סגעג ןכל ,כודס
 ספלס סגיפסכ טושלו סכיקכ רגססכ וילע
 רמסיו ,כותכס 'יפ וסוו=-סימס ינפ לע
 ,סכיתס 26 ךסיכ לכו סק6 3 חכ 56 'ר
 קכ 6005 ךמלע תל קכ תרמס ןעי

 ךסופ יכ רוסו =יגפכ | קידפ ,רדגב
 לככ כו !ינפכ  קידכ ,ךס ,יפיסר
 קויסל 3יוממ תייספ !סוס רודכ=-רודס
 ,יתויככ ₪6 קידלסכנ ,ססיגפנ סג קידל
 קנווכ כ"ג וסוו=-,יכתפ ס33כ ךיסמסנו
 סז ,םיקס יכפ ,ט'סופ םכדמכ כ"וכ
 תוס וקגסנס סתיס ומלע יכפכ יכ !םג
 וקקר53 ז"יפ רפסכס ,וכ ירפקו ,סכוטל
 09 כס ןעי וס סזכ ס3יססו=-וקמוקו
 ךלרּכו ,םוכ רוד וסז ,סיעפכ תלעב ךלס
 כ"עו .'וכו לוכמס רוד וסז ,רמע 65 סילטת
 'ד סכוק3כ סמ יכ ,סנומסמו ססמ לליכ
 לכמ עדי כו סמופ םכ דמכס 'וגו וכפס
 כיפסל ןמקפס לנ:כסלמ ןכ6 ,ספעכ רז
 ,ססיפוכעוקו ספוכוסממ וכוד יגכ תל
 ,פסנו סכוסכ סיס 65 ותנֿככ סג ןכל
 : רמולכ ,סימ יגלפ לע לוקס ןעכ סיס יכ
 סכיפסכ רוגסו לוקס תויסכ וילע רזנכ יכ
 סז ופעכ ןפי וירפ יכ ף6 ,סימס ינפ לע
 סז לכ 526 --ומע ולולל סלכס 'וגו סס
 וכח סיספ סכיפס תיעכמק י"ט קכ סיס

 .סילוס6ס תיככ סופתס ומכ סכוקכ
 סכר ל"וכפ (:מק ןיכדסנסנ) םנמא

 זוכ דיפכ | ביסכר ילמ ככ
 (כי כוי) כגכ ידפומל ןוכנ ןכסש תוקפענ
 רמו ספוק םיכומ .קידלס תכ סיסס דמנמ
 ןיזכמ ויסו סידיפלכ סיפק סירנר ססל
 סוס רמפמסמ סכנכ ם"ייע 'וכו ווק
 וגיככדמ ךפיסס---ל'וכ יכמפמ דועו
 תיכומ סיסש חכסל ופול וסרדפ ,ע"גס

 סחוס

 | ךפית) לכ6 סיכר כיטיק)ו רישכס) '5 קיל תככ ןימ יכ סתכ סו | תלוכ ך) יתרמ6 יכנפ סנ סו
 טי ריוס רסכ נס '6 הכיתסס ועכ ,סיכר תיספי 706 טוס
 ךטפפמ יכ י)וקכ עפפ סויסמ כ'פ ,סריפכסל ךקככ ןיס נכס ,ךסממלו ך)יפכס) וכוי ןרֿפ

 ! תנרמ סת

 יעפר סיכר ןכ ומכו ,סרידקס לכ



 65 ז"כעו ,סיריפנכ סיפק סיככדכ ספופ
 סיזכמ דוע ויסו ,סככד כימיסל ליעוס
 ג"זכד יפל סוס קוספס לכ פ"לכו--ותוק
 כפוס כפכס יככד סדקסכ ,תכ3 רכדמש
 סד םיכומ ,'תכס םרפנ כתכש סירכד '3
 (סכ יכפמ) ןופכ קילסממ כמי ןס ירח
 bכ יכ (ז"ע ר"דמכ ספ ל"זרדש סמ ןייעו)
 רמוע וס תע3 לטוס 05 תיכוסכ בוט
 וכסעכ סלגסמ וסו ,ותתנלס יתעכ לע
 וסנכי 65 ו ותוקג >דוגכ יכ  ,ופרוכנכו
 לוס קידלו סכפ יכ ,ויכז83 םיכומס יד
 bכמי כתויו ,תיכומס פֿ סוכי דועו ,ויכיעב
 ויײק .ככדמס ףכוח םיפ = ויכיעב ןח 6
 סכמו קידכ וסנס יכ ,תוקלקלת ןופנ
 רסייפי כס יכתפ כ3מ -- וסומכ ןיקמ
 קויכעכ ול ,ןיכוסיב ם"פי ותלמ ועספ לע
 ות ס5 יכ ,ונכמ כרס ךפסתי ומ ,ל"כ
 bנס ויכרד לע | ותיכוס> תיכומס וכי
 תופי סינפ רכס3 וסלכקי ,סקעס סיכוט
 ומנע לע קידלסנ ויוק3 וירכד וסנכיו
 יכ 'ד וס קידכ רמקגו ,וכיד תדמ ₪
 רכרמו ףכומ םילכ וכו ,וסיפ יפירמ
 תיכומס רסמי כ יכ כ"ס וסזו ,קוקלקלמ
 יככ6 יתופינס סרט ,ומומ סדלכ תיכוסל
 כע וירד ויסי יכ יכסומ טכש תל וילע
 כבל ,ל"ככ ותו סוכו תעמוס לכ ןו
 קודקד יפנ| יכתת=-סדנ תיכומ סיסי 0
 ,ירסומ תלינממ בקי ירח 'יפ [ל"זרד
 ןופכ קילתממ=-רפוי ונכפ=-bכמי ןח=-יו
 =-ןוכפיס ס"מ סוס ,קילקממ לש "ס"מסו
 וכיפכ ונקכמ ןכו--כ"1 וירכד .ןכות כ"ע
 סתנוכיכ 'יסו ,רתויכ סכיפע סתיסק ימטגכ
 ו"כעו ,סילפ רטעכ סיילעס ת סכרפנ
 ,יחספ ןיככסמ ל6רסי לכ ויסכע סרמפ
 ותרכו ודמעו  ,וספוקכ סזו ,וקפיפלכ סז

 חכ חנ ו תישארב סולקנוא

 הּנִהְו ֵרָאָהיתָא םיִהְלֲא אָרְו בי אה שאה, < אמו +
 יישר

 : ןכימ | ןכיסש> | ןיקקוכ ףועו | סיס סמס3 וניפמ .רשב לכ תיחשה יכ (בי)
 לאירבנ תרות

 יחדווכו ,לסרשי כס 035 וכיפסו ,ססיגפמ
 ועמפו ,ספו6 סיתיכומס כוקכ ועמפ 2
 --[וס = יכ =- ,פוקנקנק יככו) רויב
 ,סימיע) סיפעמו=-ימענ ותס6ו--ךלמילל
 ןפפ ןופכ ם"פי ויפממ יככד תת סחכקו
 יכתפ 536--'וגו תתפת תוקפ "וגו ו
 סקקלו -- 30ומ ידקכ 'ד רסומ .סלכקש
 יכשו סלעכ תתימ לס ןיכוסיב סינפלב
 --סופעס סקוכל ןוסמ סקיכ סרפpגו ,סילכ
 ירשמ | כושל כ"ס סכ ספיס סמוקת יל
 ידסכ [!6 סגיכס 'יפ| סעמס יכ ,בומ
 ,סדמכ סדמ סילע ס3 סו לכ יכ ,בומ
 וסזו--סקדלס תולמ 3ויס ת 16 סרכזכ
 תתל ססילע סולו ,ומע תל 'ר דקפ יכ
 ₪5 כ"עו-- ספל [ססומכ סייכענ 'יפ | ססנ
 ספל תיב סנקוכ תעכ 15 לוכסכ סנכי
 ספוק סכק3 ריעס יפנל תימס לוק תפ
 ,ל"ורדכ ? ימעכ סp3 תוקכקלחו ףכח ןוסנב
 יכחמ ! סימיעכו סילכ סיסעמס קיס וז
 נע יכ 1 קרפכ כp ,יתכנס ספלמ ינתס
 סו !יפדמכ יכ דודמכ 'ד ינכיפס סקיכ ןכ
 --.ל"דו וגו ימעכ יכ סנתכקת סמכ ןכ
 סיסק ןמז לכ יכ 3וקכס םרכפתי ספעמו
 נע סיטקוסו סולסכ סיכפוי לוכמס רוד
 מכ לש וקסכות ירכד וסנכנ כ ססירמק
 סיככד ססל רממ ס וניפמ ,ססיגוכ
 ומכות ירכד ! דיפל וסזו--סידיפלכ סיפק
 "יס ! סידיפלכ סיפק סיכבד ויספ חג גס
 קעב ,ןכסס פופסעל סיסק ןמז לכ--1ו3--
 קפכס סופ יכ3--סנוכמ לע סיננקפ ויסש
 ונס .סירכדס ויס יתמיח לכל =- תלעופ
 =-נגכ ידעומל -- סלכקלו עומפכ ! ןוככ
 ןכפס נע לרכיל לוכמס ליקתספ ירח(
 --ססילגר ד ומ תכולימפסו ,ססילוסלק וטמו

 (* :היוד) הלל ליפנ הרות
 לועו

 ריע רקכ5 ךלמס וכי תעכש גוסנסמ יכ ,רסס ןפופכ 'כה פ"לי עפפס ד"עו (* םיבג לחנ
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 ָּב ליִּבַת"יִרֲא תלָבמִתִא רָׂשֵּבילַּכ תיִחשהדדיִּכ התחשְנ

 ?אירבנ תרות

 כ'ומב) כ"זכמ סגסד סיפינפ סכ רועו
 לכ ןק חנכ 'ד רמסיו פ"ע (כ 'פ

 וקל 3וקכס "שז 'וגו ינפפל 03 רקכ
 סומע) וכעפי סימס רֿבודו םיכומ רעב
 סמ ךיס סיקיכ ןוסל כמ6 יוסד (ס
 סיוחקסמו ,סיזכ5 רוק וגוקפ ימ סיסיכמ
 וקומיכ כג3 סיפוטס ויס יפלו ,םכי ןעל
 ינפנ 3 רס3 ככ ןק רמנס סנועס ןמ
 ,ם"ייפ ססינפמ סמ ןרפס סנמ יכ
 ןיכדסנס3כ כ"זכד סע סיכסמ וספ כקרנכ
 --ולוד ילכ ת םיכומ תכ סיסש ל"ג
 ,וכסומ יכככ סיס דחק ןוכססס 8
 bכ יכ ,סמוקמ ססכ גיעוס כ כ"ע
 ועידוסו ,ססיעמופ ינוק3 ויככד וסנכנ

 רעשכ ולנפ בוקכס תל "עמ ופיכסס
 ל'ז סיפכפמס ודמע סנסו='וגו תיכומ
 סכיפסכ סמס וילכד ףוסס ר"דמס ירכר לע
 ,"פ bטמ3 תתפפ ,ססיככד תיססרנ
 ןיסס לע סקופ תיכומ סיסש סכמוקכ
 ,ורמפפ ססיככד ףוסו ,םכי ןעכ סיומפסמ
 סלועס ןמ ותומיכ ל1נ3 סיפוטס ויספ יפנו
 לזנ ןופ 'יס סנופ רקיע יכ רוכמ ,'וכ
 כרס סזכ כקיכ רקס 3עיסו--,סמחו
 ל"ומו מ"מס כ"נז ףעספי כקעי 'ר 'מ ןופגס
 םורד 3קעי  תיכ5 ורפסכ ניו ק"קכ
 כס לכ כ"ע ,סביס וכ םי רכד לכס ג"
 סדוקמ טיכסכ וילע ,רכרס סלע פ5 ןודנ
 ידככ ,רברס תכיס לע תוחוקפ סיגיעכ

 ןקסל ךיס טפסמכ וססעמ לכלכ5 עדיפ סמ3 סתנוכ קמוע תפ ל"וכ תק
nb Rr 

 תויסל ןכתי ןכו ,סדונכ יפל  ,סיקלוד תורופמכו ןיסנפכ סליל תכפת ססינפל ריפה סירופכ סתופ
 וכונק תפ ססרפל הנה ,סריוג ןרפ 96 ועקפ רוכע דרומו ספור טוס םי6 תלוסיפ תעכ "ךפיסכ
 לע תדחוימס סוכנ סלגע לע ותו ופינוי סויכ יול ,דוע ןודיזי נו ופריו ועמשי ןעמ) סיכרכ
 לוקכ ותווכל סיקלול סירופכ ותפרקל ריעס ירייד לכ ופי = סליפכו  [ןטנפוו"דנ6פ] תפרקנס סו
 ןכססו טקס סלקרמ סככרעכ כפוי וס הנס ריעל ו6וככ כרס ול ךלמס יכ ססיניכ ללכססו ,ןוספ
 וינגרכ ךלוס וס סו ,וגויערכ לכנוכמ וסנס ,ועפפ לע םנפנס לכ -- ,סמפו ולע וכלו ,ונויערכ
 זוכס תופרמ ויגיע סנכgתתו ,סיקיוכ רוס כ5 ישנ6 תיונכ ותכלכ לופל וילגר ודעמי דוע ה
 רוככל סענס ת יכ ,סמ:ע תורולמס ספעמ רדסכ ססיניכ לדכה םי דועו--ו) כפענפ ןולקסו
 ידככ סירויפו רפפ ינימ לככ רדוספו ,ןוכ> רעפמכ תורופמה ינפופ ססעי סנס כרס ו ךלמה
 קר ,ויע רפפמו רדס סוס ןיפ ,ותווככ עםופסו שופס ינפל ספענס לכ6* ,סתר6פתו סדוככ לידנסל
 ויכ סומ ול סיסיפ ידככ ןסע סלעמ דוס ופ ןע גישיפס סמ לכ ותיכ קתפל ןוסמ קונלי "ופכ
 ינפלו ,כר ול ךלמ יגפל ,ןולקו זוכ לש תורופמ תופעל וגײס ,רדסס ךפהי 5 סנמו=-רתוו
 יפכ המס סעורפ יסס ריעס סיסת 16 לה -- ,סנוכנו סרודס ןט:ניפוניל "ספעי  עפופו וס
 הינע סיפייקו סייס ונגה רפ5 ו"סועס הנה יכ לםמנס וס ןכ--סכרקכ סירדס לו תומ יכ לכ
 שי יכ-סינפופ יתפכ סדלת ימי לכ םינע ןורכעי רח סיסנפס ינפל סיתורוקמ תלת ,סויסכ
 סולט ייפכ ,ססייס ימי לכ ססל כופל ויסועה תכםמ סל ריפתו דוכככ סחו6 לכקת רחל סינק
 יככוכ ססל וכפתי רש6 סמכ םי !כ6 ,ןוכ) רדסכ ונפי רש6 לככ ססכ רילת סתס)כס רוסו ,סימיענ
 מל סרמו6כ דימת תומ) סיכסמו ,סרפע 56 סכוס דע ןונקו זוכ ינימ ככ סהכ ריפתו ,ספסנ
 סזוכי סופו עפרו ,ןוכנו לכוכמ רופכ סנממ דככתי קידנספ יופרסמו---םפנ ירמ) סיימ ןתי
 ,סתנפסכ ו"פ רופכלו ,סנועכ ו"ק סירדס ןיֿפ יכ ,םי6 כל לע תולע ו"ח לכוי ו"יפעו ,ןו'קו זוכ דיפלכ
 וקו  .ויתוכסתמ ותכנו ם'תי וניד תדמ סרוג ןכ תמפכ לכ5 ,ו) כוטו עפרו ,וע ערו קיד ותופרכ
 סנשמכ רפוכמכ קוסרמ רישס) | תישענס תקלול סרוגמ וס ידיסל, תלמש עודיכ] כותכס תפילמ
 ינפנ-- ןויוכ לס ן6יטנימולי6 רמולכ---ווכ ,ריס)---תיסענ סתיס וכ סקס ומכ ('ס 'מ כ"פ סילכ)
 תלמו] יפויו ר65 ינימ לככ רדוסמ ,ןוכנ ליפלו---רמ6י .ול6כ---ןוכנ---כר 16 ךלמכ---ןג6ט תותסע
 עור סומ רכינ סיס ,סנידמכ ררומו עםיפס ינסל ,לגר ידעומ ינפ) [ןוכנ תלפ) סג תכסמנ דיפס
 תוקוטכו = ,סידלופ) סינהופ וי)םי רח ,'תי תנסנסכ רדסה עור סרתי הככ-,סגסנססו רדסל
 ,ש'תי ויד תלמ:כרי ךכ יכ'* ,רפ65 ,וריכ סונפ סיכה רפכ קר וסז יכ עדת פודי ,36 יוינרמ)

 :ל'קו ,סעע סופ כ



 סולקנוא
 לע ּהָחְרָאדתַי ׁשנָא אָרְסְּב
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 רַמאי ני

 תק ןירוהנס .םיהלא רפאיו ,ןרהא תודלות

 י"'שר
 :י) = קדוכעו תונו קכומ סק6ש סוקמ לכ .רשב לכ ץק (גי)
 סיכוט תנכוסו סלועל סק3 'יסומלכדג6 סיככוכ

 םירוטה לעב

 ול ומר ככ לכ ןק תנכ סיכנק רע[ יו (
iכטמ לס סוי ס"מ ןק ןינמכ סספ לוכמס  

 ספת רקס ס?נמ יכ : תרוכנת נפ ן"קו
 לאירבנ תרות

 סנה ףונס יכוקכס ומכו-רכדס ת
 ךרטלי ,הכחמס תל תולפרכ כס הפורס
 ןיפמ סנתמס כיס יכח סדוקמ רוקסכ
 רש קיקסכס סכיסס וסמו ,ס6לומ-

 ןיפ6 עדוכסכו ,סלסמס תל סככיס
 56 ה וכ סיסי לכ סנס ,סתו
 קסופכ 6י5מס5  ליכשי סל יכ  ,ככוסמס
 כוקעלו  ,סיפסכס סכיסס סלעל סלעפ
 סכיסס רוסכ כיממו ,ססכסמ ספוק
 יפותכ סוס ןכ ומכו ,33וסמכ סג לוסי
 תוקפרככ וכי כס תיכומס סנס ,םפגס
 םפנס יכוקכ סיכופס ק6 וכסומ תחכוקב

/ . 

 ס33יס כשל סכיסס תק סדוקמ רוקסנ ויכע
 יככ תוכרסלו ,סנס3 סוטסל קטוסס 0
 תי<מכס סכיסס לע וכסומ תלופל
 רוסי לניממ כ"ח וו ,ססרפמ סכקענו
 ףוחיכס טס רפ3 כ"עו ,סכממ ככוסמס
 סטוסס שפג תומס דלמ 63 וס לזגסו
 סר6 ל₪ וספג פוירעו לזג כ"ז סרכמוסכ
 וכ דומטי ךקו-(.ופ כ'3) ןסדמסמ
 תוקינמ תכומל ,וכרד לע ןטסלו ,ורננל
 עכ35 וסכסי לכו ,ז"ע ופרסוקו ם"פיוכס
 הוקס תכיס כ'ע ,ערס ובכל תמיומ 6
 ,לככ רופכלו ,ז"ע3 סדומ תויסל ,וסמילכפ
 וידיל םפוס תל ידככ ,ינלוכ ימ 9
 סל ,ןפת וכנפ סמ לכ תופעל וילגרו
 .ן3 סיטפוס '5 סיס טרוי וס 05
 ןיס יכ ככל דיגסל תככומ לוס סמ
 לע תופסכ ידכ ,ויתומיזמ לכ סיקנמ
 ,סיפוסוליפו| רקתמ סוסמ3 ויקוכעוס)
 סכיפכס ו3לכ ו"יע םרקשת סימעפנו)

 רקופל תמקב ותויס דע טמכ טפכ קוס[
 תיפסרס סביסס דכמ וכ 3 ז"כ ןכ6 .רומנ}
 ןיכדסנסב) ל" סכממכו ,סומפס םיסמ)

 ees ₪96 ז"ע נרקי ודבע (.גס

 % ה

 ל"גס וכיככדכ סוסו ,6יססרפכ תויכע ססל
 ילוחכ תיכקיעס סכיסס סיס קוירפסס
 ז"ע ודכע סקול וכיחבק ob ססלש פנס
 ,עכס ס3ל תומיזמ ₪6 עכככ ולכויס ידכב
 וליעוי כ 16 סנסו ,ויכעס תות קוס
 לע וכסומ יקיז סכויפ תיכומס כס ויל
 bוסp סיעדוי סמלע3 יכ ןעי  ,ז"ע וש
 סכיסס ןמ לכס ככוסמכ נק וכיחו ,לכס
 ע סגול כסומכ תוננכ סיכמי סל סגמה
 נכס סכרכרמ סכיססלו ,כזנו תויכע מפ
 לו סכעמס 0 עלקי ו  ,סולוכתקכ
 לכס רוה לס קמח סיס ןכו ימי
 לזגסו סמחס תות 'יס תיכקיעס סיס
 ססל ופיכמס סקולת ₪ ע53ל ידכבו
 סמסכ ופכגססו ,סיכינק3 סילכס סנומ6
 ססידי ויסי נפ ככ ובשוק הוק
 תקפו כ"קמכו] ,סמק לכ תופעמ תורוסק
 קריפככ- -סיקלסס ינפל--סנ ספמ--ןכפס
 כ"תו-ו"ע3 .סדומ תויסלו ,'תי ופוקכֿ

E w+צי  

00 

 כפל ק6 תיק6כס סקנוכ תובpסמ סלגפכ
 סכילגכ ,סמח ןרלס ס55מ תויסל וכופסי
 כל קורקפסו ףוקילו סתיכרו = סליזגו
 עינסל ולכי כ 2% כסו תוכימס ידעלב
 ןויסגס וכל סכוס רפקכ=סתכטמ %
 2% טפחפנפ יל 4 תי וימי

 כ"ק
 ,סקנוכ תכטמ כס 65 סימס ותויסכ נו
 ,קיכקיעס סכיסס לע רוקתכ ס3כרס נו
 ססיכומ ס 5 סידכוע ספוק וקו6ככו
 סת AF !סיקיכ--ססל רמ65--ז"פןופ לע
 ץעל סיוסקשמו סיורלרכו םונוקפ ימ סיסינמ
 יככד ירקעכ לודג תועט סעט סזכו ,ם3י

 סמסק ועדי סמס סניכ ה
 ז"יע ולכויפ ידככ ספיס סקנוכ ך6 - לכס
 ופומיג סז רוכעו מ Se תויסל

 ןמ
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 א: הש אכל ַאָּב רֶׁׂשָב"ַלכ .vp חנל םיִהלֶא

 םירוטה:לעב

 'ג יננסו : תויכע יולג 'יגכ .ססינפמ
 תולככ כמו ינכלסו סתיתשמ יננסו 'וסעכ
 .סינע סינפ תפעוקמ יננסו | ,סליסכ תיכ

 יישר
 656 סגיד,כזג סתחכ כ .סמח ץראה האלמ יכ : סיערו
 פֿ יללכ ול סמודו ןכס ןמ ומכ .ץראה תא : כזגס לע

 :לאירבג תרות

 ,ינפנ 63 רפכ לכ ןק רמלנפ ,סלועס ןמ
 ,ססינפמ ! סמח כס ספלמ יכ--רטסמ
 כעסכ וסכפו ,ססלכ חג יכבד וכיפוס לכ כ"עו
 :ם"ייפ ל"גס ג"סכס יככד ןכופ סז=-םיכומ
 וכיכב י"פע כ"וכ יכבד סימעסל ידכב]

 רעס3 ופגש כופכס ןוסכ3 ל"גס
 דוע סידקכ ,ובעתי = סימס רכודו ,סיכומ
 וקז סק3 סיכמוק יתעמשסס רח רכד
 קודלופ וכפס3 יכ ס6] כ"ז י"כס ןכמ לס
 כוקכס קודקד ןרסל [תפז כמכ כ קחי
 תנ לש  ותכס סלקסכ רמ6נש סמ
 בוקכס ריכוס 55 כ"חקו ,"סימס ,קידכ,
 רודכ ינפנ קידכ יתימכ ךפו יכ, קר
 >"זו| סימס תנעמ ריכוס כו "סוס
 ויכפכש יפכ תו 'ית כ"ע "י ;יבוכיעב
 לס וכוכו ,וסכש תנקמ קכ סיכמול
 ,קודקד רוע סדקסכ כםייכ רמו [וינפכ
 כמוס כ"תלו ,ויפוכולכ ,כמוק סלתתבק סמ
 נעמ ןיכ לדכסס יכ וסו=-סוס רודכ קר
 סגוכי קידכ רוס יכ ,סימפ תנעמנ ,קירכ
 רקותו ,וכיכתנ סד ןיכ קדכ הסועס לע
 כ"טמכו ,ק"יפס סע וכל תומימפ לוס סימס
 (זי תיפקרכ3) סימס סיסו ינפל ךפסקס
 סיסקו (תי סירכד) '6 'ד סע סיסס סימס
 ימיכ תכ סנסו (תי סילסס) ומע סימס
 כוכמס רוד (6 ,פורוד יכנס וילע ורכט ודלס
 ןיכ עגופס סממ לזגו סמתכ ולטסס
 ודכמש סגנפסס רוד (כ ,וכיכסל סדק
 סוקמכ סד ןיכ עוספל וכרסו 'קי וכ
 לופכמ לכ סנפ סיס וסו ל"וככ רפוכמכ
 כוקכס כקכ כ"ע ,סנקס סילמחס יגשמ
 רכגנ לו תוכויסלכ ודמעכ ,וחכש רפסל
 bכוי סנס = וימיכס סינוס סיעסכ ירח
 ,סימפ ,קיר5 ,ונפס תומקס ינסכ רתכומ
 סימפו ,לוכמס רוד יטכ6 דגכ קידכ וגייס

 קירכ כ"ס 15 ,סגכפסס רוד יסנק דננ
 כ3 ,תוכורס וגשכ ,ויתוכודכ סיס ,סימק
 ,פוכמס לוד ימיכ וי56 'ד רכד סיסס תעכ
 לש וקומימס ,רורכ לע עדוג כ סנדע
 ,סגלפסס רוד ימיכ ףוס3 סיסיפ ךיפ כ
 כ"ע--ןימסי כ ויפודקכ ף% ס"כקס ןסו
 --תעכ יפיסל ךפו6 יכ--16 ת"יפס וכ רמק
 ויסש--סוס .כוד3--יגפכ קירכ .רדגכ קר
 --.כ"ע ,וקר53 דמע וסו ,לזגכ סיפוטס
 "וכד י"פע כופכס ךסמס רקוכי סקעמו
 לע ורוד יל3כ תג לש וכסומ תתכוקפ
 ויסיו ,עכס סכרד תֿפ ובועיס ,ו"'פ קטח
 תנעופ ככ סיס ת"יפס תל תועד ימימס
 קנעמ לע סתיכוסל וכ סיס רוי יכ
 ,קיכומ רעסכ ופגש כ"ס כ"ע-- קדלס--
 לכוד סיס יכ ןעי ? ופופ וקנפ סמ רוכעו
 יכח6-- וכעפי סימפ רכוד סמסו ! סימס
 גכס וס ססלס "עס וערי סמס סנט
 קיכקעס סתנוכ ך5 ,סיעותעס סשעמ

 : ק"ודו ,כוגו סמח לע וס
 ליכמ ינסו 'וגו יפ 55 רשב לכ ץק

 י"םרפו ,'וגו לוכמס 6
 כיכתלמס סע | סיכססל ןכומ | ,יככס ינו
 פרנס ,ש"ייע ,וגרכזפ יכ םוכק סמ ורמסס
 יככס ,יכסו ,ןוסנס כפכ כשייל ספר יכ
 נמס ק5 סיכמ = יכנסו ,כמוכ יד  סיסש
 וכ ןק ןוסכ םרפל ךיר5 דוע  --'וגו
 וכל ןק סטע6 ל"לוסו ,יגפכ 03 רסכ
 וכ ןק 'יפס ק"סווס 'ר י"פע פ"לכו ,רסכ
 ומו ,תומס ךסלמ וס ,ןטטס וס ,רסכ
 )שס רקנק ומכ וס ,סז ספכ רקנס
 לשכ--סילטס םכ לוס רפ קרפמסיכ
 נוכלמס ירכר לכס יפנ |5"לכ  רעלנכ6ק |
 סו ,טכסכ ןס ויפ לע ןיכסתכ סגידמסו
 ו ךקס (ד כ'כ) כ"וכפ ןכו | ,רספל

| 



 5 חנ ו תישארב סולקנוא
 סַמַח ץֶרָאַה .הֶאְלַמְדּ נפל אָעְרַא . תַאיִלְמַתֶאה יִרַא

as. " -תֶא םֶתיִחשִמ יִנְנְ םֶהיִנָפִמ יל -- 

 רצ תה ל הש ה :ץכאה דע רגע ד ו
 הָבָּתהיִתֶא השעת םיִנְמ רֶפג הּרְדְקְּד ןיִעֶאָד | אָתֹובָת

 ירֶפְּכַּב ג ץוחמו תב התא תְרפָכְו כת דיפ רוד
 שלש התא השעת רַשֶא הֶזְו ופ "לו וכ הס, יפה ארבמו ונמ התי יפחתו
 . רְַּעַתְד ןיִדָו < +אָרְפְבּב
 םיִשָמָח ה הבתה ךרא המַא תואמ אכרא ןיִמַא האמ תלת הַת

 הָמֲא םישלֶשּו  הָבְחְר המ הפ ןִמא ןׁשֶמַאָֹובתְּ
ES 

. 

 הבָתִכ השעת|רה רצ זמ | ּהתַמוק רֹוהנ : ּהַמּוד ןיִמַא ןיִתָלְה
 אָתְמַאֹ אָתֹובֲתַל ריִבָעָק
 פוהלעמל פי הַמַא- לָאְו 5 6% .
 חַתַּפ אה עמל מ הנ כת ו אָעְרַתְו אָלָעְלִמ הָנללָבשַ

 םָיתְחִת םיֵׂשְת הָהְצְּב ָבַתַה שת  ּהָרְטְְּב | אָתֹובֲה
 :בע םש .השעת 2 5% ןיררהגס Sey .ןרהא תודלו

 םירוטה לעב 4
 סיסיש תסכל יתכפק רג5 ס"כקס כפל קם ל"ד .וילנכ ןמ וילנר תפ סלק כיעס ןמ ריעז

 ce נסו = וומכ סםיכחמס 5 ט"ג ףלט ןרתס סע ןכפ
 .סתיתסמ :ופנתנ סלוכ ג דמש jh םל5סו קויכ סככס .תבת ךל השע (די) : וטטסמנ

 ב ו רה ללי = ישכח וסופריע ידכ סז ןיכככ וסיכטס סמלו וינפ
 2:8 on (iw) : on למ ססטג סתוסמ סמ ופול ןיללוטו סנש כ"ק ס3 קסופ לוכמס רו

 תש וכ ראפ האמ ₪ השק 0 יבסל .ס"כקס/דוקמ:י סל 900000
 רפכנ תכופ תטכל ךיר5 סתפ ךכ רפכפ ומס א .רפנ יצע :וכושי ילו סלועל לוּכ

 2 מ פג ל שש .ט  תומסל ססילע רזננש תירפנ ש"ע סז ןיממ 4
 ועסנ | סל ד"מ) מכ שפי סיפמ : םימו סמסכ לכל סיכודמ סיכודמ .םינק :
 סינגל תטמ יד תפנממ יח? = ביקב .םרפוכ bרמנב וכילמו .ימרס ןופלב פפו 4
 hc ידכ דופו ןוחכמ פפו סינפכמ רמוקב סיד סיס סימס ויסש י"ע ספמ ל
 : ןותמו תיכמ סתפז סימס קזומ ינפמ ;סכ ל36 תפו לש ער םיכ קידכ וול םו
 .הלעמלמ הנלכה המא לאו : (כ"ב ) סס5 סריפמס סכוט ן30 "יו נס" "י .רהצ (זט

 סימס | וכוזיש ידכ סמל לע דמועו סלפמלמ ר5ק סוסש דע סלועו עפוסמ סיי
 םינש םיתהת : סב סימסגס ולפי לש .םישת הדצב :(וכי6 6"ס) ןסכמו ןסכמ סטפ

 לאירבנ תרות
 לכס יפכ 0 ומס bכקכ סמלו כו
 קפמ  רסמנס רכד לכ יכ פודי סנס סג לפוכ סככ ,ויפ לע ןיכססכ תוכנמס 8
 יה .תיחסמו תיל י"ע תוקעסכ ם'קי = ינס יפל רפ3 לכ ןק ,סס מ'סמס לע

/ , 

 --ֶ ו nen פרורי

 . www קוק כ'ע , 73 לכל ןקו

 סמכ ככ ,עחרכ קידפ ןיכ "7 ןיפבמ = יזע וסכילי תנימקכ סדלב 7 שי סיפ

 גיכהנ סכסכס סכ שי ומלע י"ט סטענש = דוריפ ספוט וסו ,סודוסיס ענר פנכ
nb 



 סולקנוא חנו תישארב
 ןיִנָיְנַּת ןעֶרַא | ןרודְמ יִנָאו " :ָהשעת םישלְשו םיִנְׁש
 oe als ילע םימ לוּבמַהזתֶא איִבַמיִנְנִה

 ושתי יֵתיֵמ אנא Fr יו .< %
 לָּב אָלְּבִחְל אָעְרַאלַע אמ רש א רֶׁשָב 5 תַחְׁשְל ץֶרָאָה

 יחד אָחּור ּהָב"יִד אָרְסְּ לכ םימשה תַחַתִמ םייח חור וב
 אָעְרַאְבִיִּד לכ אָיִמְש תוחְּתִמ יתמקהו הי : עוני ץיִרֲאְביירׁשַא
 nil 6 הָבְתַהְדְלֶא תאָבּו ךתא יִתיִרְּבדתֶא
 נכי ףתתאו נב א התשא נבו הָּתַא

 -לָכָמ יתר לָכְמּ = מע רשְב לָּבַמ הָהלָבַמו טי : ךתא

 לעת אָלּכְמ ןירת אָרְִּב הָבָתַהְ"לֶא איִבָּת לָּכְמ םִיְנָש
 אָּפֹועַמ כ :ןוהי אָּכְקָנ 2 .alah אָמָיְקְל אָתובֲת ויה הבָקְנו רכז תא תֹוחַהְל
 ּהָנזל אָריֵעְּב ךןָמּו הונו הַמהְּבַה ןמו והנימל ףועָהמ 5

 תרובע .ךתא תויחהל :ויק םיחבז .אנ ,ה םיבבוכ תרובע .יחה לכמו : בע םש .לא תאבו :אע םש .יננה ינאו .ןרהא תודלות
 ג ןיריהנפ .ףועהמ : זיק םיחבז .אנ ,! םיבכוכ

 י"שר םירוטה לעב
 סיע5מ6 סדל סיגוילע וז כג לע וז תוילע 'ג ,םישלשו רול סעתל ינו ךמס ינו סבעת .,ופוכ
 סיס כ ןכ ,cn סתייספכ ךעייסק נפ
 יכנס .איבמ יננה ינאו (זי) :(כ"ב) כבזכ סייתסק לודמל = רכז ךה תויתסל (טי) : סתו תובע לכי
 cb סערכפולפקולמסויגוזרז ספוק סע סי כססלןכומ ףיפס- ו) ומכ וסנימ) ףשסמ סנקנו
 סולקכוס ןושל וסזו ךופכ סובנס ןמ לכס תל ליכוסס לכס תל לכפכט .לובמ :ורכופ יכ
 רענפ תכקכנ ךככ סקומע יס ככ3כ סיכסו לכס תל ףילספ קנפוט סגלפש
 :(קכפ 'סמכ ם'קכ ל"טר סינס ןכו לוכמ ימימ 6"ס) כוכמ יתמ לכ ספ ורענגפ
 bלסו וטפעיו וכקכי לכס תוכיפס לע ךיכל סיס תירכ (כ"3) .יתירב תא יתמקהו (חי)
 ורס6כש ןפכמ 135 סיפנסו 735 סיסנלס .ךתשאו ךינבו התא : רודכש סיעסכ וסוגלסי
 ססכש ומפה ןמ .לכמ םינש : סיד 'יפ6 .יחה לכמו (טי) :(סש) סטמס םימס
 ססיגימכ וקכדש ןתוק (כ"כ) .והנימל ףועהמ (כו :סכקכ דחו רכז דח6 סיכסמ וקחפ כ

 לאירבג תרות
 ,מ"סמס וס .רשכ לככ ןק ססועסס ,ערס יפופע קמ תימססכו ,קידלס תל
 קמ ותועטס ירח6 יכ ,ינפל 3 ,כככ סוס סנינכ מ'כ יסרכעו מ"כיכ כ"שמכ
 סלוע וס ,סרפיס ךכדמ ותוטסל סדלס | ךללמ י"ע 55 ,סדגס לעכס רמו ,ונו
 ףיגס רככו ,סורמכ יגפל גכטקמו ומלעכו ודוכככ ה"כקס נה ,תילש ול
 ןכסס סללמ יכ ,ססילע ולס יכוגיטקס = --'וגו ססירוכככ סירלמ סכמל כ"סמכו |
 גוטיל סויסכ 3 סגסו ,ססינפמ סמח  ונייס --לסרסי לוו ז"יעו ,ומלע י"ע 'יפ
 ככמל ןמוומו ןכומ סיסי זו ,יכממ תוסכ = ,סריזגס ךוקמ | ,סכותמ פרשי ירוכב
 .ססיססמ יכנסו, :ילמל וכמוק3 ,םיחססלו | --סרומג סנתנס סיס כ"עו [וקלג נפ
 צו b Aaכ תל: סכמ6--"ןר6ס ת6 |! ערס סנס ,סנכ ם'תי וכמו וסוו

 ע



 אל הנ זו תישארב סולקנוא

 והנימל המדאת שמר לָּכִמ הָניִמְל יהל אעראְד אשחר לש
 : תֹויֲחַהְל ךילא ואבי לבַמ םינש קל ןשי א ןי

Meלבטל ףלחק התאו אכ 720 =  
 : שונכתו לָבָאְתַמד כי: ָבְמ
 הָיִהְ הלא תפסָאְו לַכָאי רֶׁשֲא dl ב % תר

 הנ שעי ל כאל םהלו ה הל רימפ = וא זיו = 4 = 22 a ג
 כ ם םיֶהְלֶא ותא הוצ ר רשו . א לכ | :

 יו רמאו * :דבע ןְּכי הַתָי

 ַהֹנְל הו והי ראו א ז ינש ; : הֶׂשָע שנא לכו תא ליע תל

 הָבתַהלֶא ָךָתיֵבילְכְו הָּתַאאְּב תא אבל ה
 ורב יִנֲפְל קיר id Eis רָב יט יאכז ית
 הָרּוהְמַה הַמ ְּבַה ולב כ : הזה איכר אָרעְב לכמ =:ןַרָ
 שיא הָעָבש הָעְבש = רַכְד אָעְבְש אָעְבַש ל ב
 אל רשא הָמֵהְּבַהַמּו ותְׁשֲאְו ל דב מו יט
 :ותְׁשֲאְו שיא םינש א ה המ ןיֵרְּת = איַה אָיכד ֹאָהָחיִא
 העְבש הַעְבְׁש םימשה ז עמם bare ףֵא ג : אָּבַקְנְו רב

 :תק ןיררהנס .המהבה לכס :חי ןיבוייק .דתוא יכ .ןרהא תורל

 םירוטה :לעב יישר

 ותו מ סנס תה תנקיו סיכה יג = = סכיתסש לכו לכ ססינקמו סכרד ופיססס 8
 ססלו (אכ) : לכ רסוחמ לו ספירט 8 יינכ = : 03'ס ןוכ3 סז .חנ שעיו (בכ) : 03 סינכס ותטנוק
 סדכל ססלו ףסוי יכנו הככ 'סמכ 'נ סיכמוקס ןקכמ .סימ קק יד5 כ ומ ו .קידצ יתיאר (א

 סכוסט תויסכ סדיתעס .הרוהטה בי (כ"3) ויכפכ bp ולוכו ויכפכ .סדמ לס וכ פג
 : וכלב ןככק ססמ כיכקיס ידכ סכקנו רכז .העבש העבש :: הרוק חכ רמלס ונדמכ ללרש
 :םרופמס ןמ סוס דמלו לכדמ 3בוקכס סיכוסמ3 .'וגו םימשה ףועמ םג (1

 לאירבג תרות
 ןופ לכתי סנס (ז) ט"חוש שרדמב ול יכ ,ק6וס תופילפסס ק6 ודי 2

 ה
 ו

 דלו מע סרסו עלוכי ןפו ,עפככ קידפ ןיב סנמכס |
 תנכ ס"כקס רמפס סעפכ וכ כ'6 ,כקפ 'וגו תכיפ ךכ הסע. כ'ע-כ'נ 8

 ,'וכו סיס ןימו ןיפ לכמ סילק םילכיפ = יכ6 .רמולכ וגו < "יבמ ננס
 יפכ רקס ית ,ומע ונוזו "כ וסכככ = ,ןכסס לע סימ לוכמס 5 יכמ ימ

 b bיכי ת תיכ םכ ל"6 ,לעימל | סכחכסכ סיסי ,ידי לפ סיסי סה קכסנ כ"ה
 עגפ ,גוז ת3 עכק רקם 516 ,גוז ק3 ךל תוכ וכ רסק רש3 לכ סחקכ וטייס 0
 כ וסת תל יעכ יל כ"ו "וכו 6תחפכ | --ךס6 יקירכ תל  יפומיקסו 'ונו סא

 כמ .יכ כיסי ת סמו 'יכ סכמ ,נוז קב ,קוס ןוכנו
 הנ



 סולקנוא חנ ז תישארב
 .יפפלע אקר אס יס ינפילע ער תויחל הָבְקְנּו רָב
 | ןיִמוי מזל יִרֲא ד: אָעְרַאלָכ הו םימָיל יב 7 :ץֶרָאָהיִלְ

 המ אא ׁשכש דש ןיראה"לַע ריִממַמ יִבֹנָא הָעְבְׁש
 :Bo er רש םוקיה"ילָּבְ"דתֶא | יִתיִחְמ יֵחְמֲאְו ןוליל ןיִעְבְראָו ןיִמָמ שנא אראל אוג? הפיל  םיִעָבְרֲאְו ם" םיעְּרַא
 דַבַעו ה: אָעְַא ִפָא עמ שי שעװ ה: הָמָרֲאָה ינָּפ לעמ יִתיֵשֲע

 jn יה כ חנו ו: הוה ּוהָנצְזרַשא לְכָּכ
 אְנָפוטְו ןינש הֶאְמ ּתְׁשרַּב הֶיָר לבמה הנש תואמ ששדוב
 לאעו ז: אָעְרַא לע אימ הוה ינו חנ אבו :ץֶרָאָהילֲ םימ

 רשת הת נט ₪ הָבַהילֶאוא ונבנו תשא
 + טמ ןירדהנס .ןכ חנו :איק םיחבז .אנ .ה םיככוכ תדובע .ערז תויחל .ןרהא תודלוח

 יישר םירומה לעב
 לש ולכל ימי" ולפ .העבש דוע םימיל יכ (דך)  סוי יכג ומכ .רפסמ ןיפ ססינמנלו ססלו
 = ייתל סנס ר"ת תנסכ סילכ ססס כמו תכסוקמ = ןימ לכל ןכו סילמנ) לכמו סיליפ) תוכופו 4 ל תנערופס קת בכעו סינכסש ססילמגלו ססלו וס סו ונכפמ '6 5 : - 4 לכל ולכל '6 )כ תומסכסו תויתסו | ווככו ודוככ לע וס ךוככ שודקס סקס קידכה תלםוקמ ₪ ךכ סדכל סוככמסו ודכ) פוס לכש
 ו ןמז לתל ןמז דוע וסמ .דוע םימיל יכ :מכ נג 'פינכ .יתיסע ר סוקיס (ד) : ןימו
 סמילי ךננכ .םוי םיעברא : סנס כ"ק לע ףסוכ 'סמנ 'נ .סוקיס :סיתמס תותתל סיית

 וקסיכ = סו .חנ שעיו (ה) :סיכזממ | פרופ רול סכלויל תיכטסכ ולקלקס דכוס
 .סטמס שימשתכ וכסקנp יפל 735 סיסכסו כל סיסנלס .וינבו חנ ₪ | ; סכיתל

 לאירבג תרות
 סיס 65 יכ סרכ ז"כע ,סיכקס למ = לגסמ נקד סמ נכד ךמע ןקתמ נמ סג
 | סנכ יכ ,ככו לכמ וכטכל 'תי וכטרכ = ,תוכיקל ןוסיוכת ןילייע ,'וכ ,קכסנ תל
 ומויקנ ץכ63 סיכלס וכ תפל כ"ג יופכסמ תמפו םיככמ כקס יוס ןיקפגד ןויכ
 (: סס תומכי) ל"וכ 6"טמכו | ,סלוע לש לכ | ןוכי6 ןסמ ןס רקס ל"א ,סנסנ
 סולפס לודגו ,סונפס ינפמ פונסל רפומ ימע הנקס | ןירכ כ A סמ ,תילגסד
 | ילימ כפכו ,וכ סגיפ ס"כקס וליפסס ,'וכו 6לקש fof ינכמ .תלר ילמ לכד
 (:גכ מ'כ) וסיילימכ ינשמר ןגככ ודיכע רקס רקס דל למע סכס רמנ ךכנ
 (.ד סוכרכ) עדוי יגיש רמכ ךנוסל דמלו םנווכ ןכוקו ,ם"ייפ ,כ'ע רקיס דינומ
 תג לוכיככ יכ ל"ז סתלינמ "עפ כו ףטפ תכנס סנה יכ ,ל"ז סנפמ חלילמ

ֶ 
| 

 [ וסופ ,תיכפס וכ תויסכ ,סכיתל וסינכס | קודמס לכ רעכלו תופכל סיס לוכמס ימ
 סייקסג סדי לע רש6מ ,סכיפס תלילמ. לכככ סכוקנו ,סלועסמ תוסתסנסו תוערס
 סול וינע סיסיש יקנפכ ו קדמ סגלטקש ומכו ,רקשס תדמ "סנ
 ןיכ | לידכסלו ,לכ ילפכ וכיכס) | ולוכש סד60 תיככ לע םרמ קמ6ס

 רקס

, 
 ו
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 סולקנוא
 -ןַמ אָתובְתְל מע יִהֹונְב
 מ ה + אָנַפּוט יִמ םֶדָק
 יִּד אָרְֲעְּבְמּו אָיְִּד אָריִעְּב
 לכו אָפועְךןִמּו א איב אָהָתיל

 ןירת < : אֵעְרַא"לעׁשַחָר יד
 אָתֹובֲתַל חנ תו ולע ןיִרּת

 ריקפ יָדאָמּ אָּבְקְת רַכְּד
 ןמְול .הָוהו : : ת"ת .
 וה אָנָפַוט יִמ יו ןימויה תעבש
 "תַש תַנְׁשִּב אי יאָעְרַא לע
 אָחְרְּב חנ ַײחל ןיִנָש הֶאְמ

 אַמְו אָרָשַעְ תַעְבְשְּב אָנינִּת

 עא ןֵדָ אָמֹוְּב אָחְר
 בו אָּבַר אָמֹוהְת יעּוַּמ"לָ
 הָוַהְו > + תְּתַפִתֶא אָיִמש
 אָעְרַא לע תֶתְנ אָרְטָמ

 ןיִעְְרַאָו | ןִמָמַי צב
 ןיֵדָה אָמֹי ןְֵבְּב =:
 נב תַפְיְו םָחְו שו חנ לאַע

 בל חנ ז תישארכ

 הָמֵהְּבַה"ְִמ ח : לוּבַמַה ימ ינפמ
 רֶׁשֲא המה" הרוהטה
 -רָשֶא לֶכְוףועהְִמּו הָרהְמ הְָניִא
 סינש םינש :המראה"לע שמר
 רכסנר רֶכְזהָבִּתַהיִלֲאַחנלָא ואב
 :ניתֶא םיִהְלֲא הָוצ רֶׁשֲאַּ
 ּובַמַה יִמּו םיִמיַה תעְבְׁשל יֵה י
 -שש הָנָשב א :ץֶרָאָהלַע יָה
 שְַּב חֹניחַיַחְל הָנָש תֹוַאַמ
 שחל םֶי רֶשֲע"הֲעְבׁשְב ינׁשַה
 תֹוניעמהלְכ | ֹועְקְבִנ הוה ב
 םימשה תְּברֲאו הָּבִר םִהְת
 ןיֵרֲאַהדלע םשגה יהיו ב :ּוחָּתפִ
 : הול םיִָּבְרְִ םוי םיִעָבְר
 -םשו חֹנ אָּב הזה םִיַה םעֲעְּב ג

 כשל יהיו :גגק ארתב .ג םיחספ .המהבה ןס . .ןרהא תחל
 :וע אמוי ,תובראו : תק ן'ררתנפ

 יישר
 כ = .לובמה ימ ינפמ : רעל יורק סכוטספ יכפמ
 לכו לוכמס ביפ ןימקמ וכיסו ןימלמ סיס סכמק ינטקמ
 .חנ לא ואב (ט) : סימס וסוקחדע רע סכיפל סנכנ
 ןמ סו ןיקמכ ווק סנכ .םינש םינש : ןסינפמ
 רזעיל6 יבכ .ינשה שדוחב (אי) : סינק ויס סומפס

 סוס סויכ 3יתכ יכספ ומע וליל

 גי) : וינסכמ "כו
 לאירבג תרות

 ,לטכו סלוגמס לקס ןיכו ,סייקקמס לקש
 לכ5 עידוהע ,לסחפ סיס ,וגוז 3 וכ ןפימ

 :אי ה"ר ,שש תנשב : חק ןיררהנס .תע

 ,הבר םוהת : ןסינימ יכוסכ .ועקכנ : רייפ סז רמוס עפוסי 'כ ןוטסלמ סו רמופ
 בי) : סככ סוספ3 וקנו סדקס תעכ 0303 ופטת סס סדמ רגנכ
 ספ .סימסרכ ןדיכוס ןדיכוסקכ 656 לוכמס יסיו רמו וס ןלסנו
 ןיסס יפכ ןיגמס ןמ ןופקכ סוי ןיפ .'וגו 6 םיעברא : לוכמל ויס וכוס לכפכו 3

 ח"כ סוי סיעככ6 וקכמכ תוניעמ לכ ועקכנ
 3"י יכס רסח דחו כמ דת ןרדסכ ןיכמג סיסדחסק רזעילק 'רל ויס

 .וע אפוי .לכ ועקבג

 םירוטה לעב
 סוקיס לכ ת* חמיו סוקיס לכ ת יתיתמו
 ספכ כפול ססילגככ כע סוקיס לכ תו
 רםועו סכוט כול ינפמ לוכמס כול ולטתב
 ול סיספ כפוע כוכמ תלק ךכ ססל סוספ
 'מיגכ .סימיס תעכקכ (י) : תטתו ררתטנ
 לפע סעכפכ (אי) : תלסותמ לכ ימי
 ןונפכ ססימי כוטכ ולכי זו .םדחל סוי

 סדמ

 .ץראה לע םשגה יה יו (

 ימשג ויסי ולזה

 ןופסרמ
 ו6 nb סיכמו וכוד | יג ויסס 4 ךדמל .הזה םויה םצעב

 לכו ,סילגר ול ןיפו ,יפק ₪5 רקס יכ
 כ'סקמכ ,3יסנ bתתפ >גסמ לרקע יקמ

 סקוע



 חנ ז תישארב

 חֹנ תֶשֶאְו ָניִנְב תפיְו םֶח
 "דלא םתֶא נבי תֶׁשְלׁשו
 הָניִמכ היַחַה- לכ המה יי :הָבָּתַה
 ׂשֶמְרָהילְב הָניִמל הָמֵהְּבַהַלכְ

 יזלְָו יהגימל ץֶרָאָה-לע שמרה
 :ףנָבילְּב רֹופַצ לכ ּוהָניִמַלףועה
 םינש הָבֵּתַהילֲא חנילָא ואָבָיַו וט
 ַּור ְבירְׁשֲא רָב ַךֲהילְ מ םינש
 הבס רָכְז םיִאָּבַהו זמ : םייח
 ותא הָּוצ רֶׁשֲאַּכ ואָּב רָשָּב למ
 :ורעּב הזה רגְסַיו םיהלֶא
 ילַע םָ םיִעָּבְר לבמה יָהיַו זי

 יתֶא .ואשיו םיִמה ברי ץֶרָאָ
 : ץֶרֶאְה לַעְמ םֶרֶּפַו הָבּתִה
 -לַע ךאמ ּוְּבְרִי םימה וְרְּבְגְיַו חי

 :םפהיִנְפיַלַעהְבַתַהְְלתְְרָה
 :זסק םיחבז .רכו סיאבהו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 .סימסס תוככלו .גוכמס דרי םדות) נוט
 סיפכסו (זט) : סמיכמ סיכככ ינפ תקלס 'יגכ
 סע 'וגו סילנסו ךדיקו כס 'וספכ 'כ
 ךכ ססינקמ ופכ ןקככ ומכ רפו) .לככורו

 ישילש

 יכ6 ס"כקס רמק

 סולקנוא

 רֵׁשְנ אָתָלִתּו חנ תַּתֶאְו ַחַנ

 אָתֹובַתַל ןוהמע | יִהֹונְב

 לכו הנו אָתְיִח לָכְו ןונא ר
 אשחר .ָכְו הנו אָרעְב
 הול אָעְרַא ל שחר

 וּפצ ל יִהֹונְזַל אָפוע לָכְ

 ונ סע ּולַעְו = :תֶרֶפְד לכ

 ו ופה
 ַיֵתְד אָחּור ּהָביִּד אָרְשַּב ו

 לָכִמ אָּבָקנו כ אָיַלָעְו =
 ויקפ-יד אָמְּב ּולַע ארשּב

 ב
 ינפוט הֶוהו  :יִהֹולֲע

 יִעְרַא לע .ןיִמֹי ןִעָּבְרַא
 תובת תָיּולֵמְנּואְיַמ ואינו

 אָעְרַא לַעָמ | תַמְרִּפִאְו
 (ךֶחְל ּואיִגְמּו אָיִמ ּופיקתו חי

 יי לע

 יישר

 קוק ןיגכוסו ספוק ןיככוש וגס סכיפ> סכככ ופופ סיפור
 סוקי ימ ככר סג סגכיניענ וסיככמ

 מ לכ לס רופכ וס קוכד .ףנכ לכ רופצ (די)
 כ ף סלוע סתלוג 'יפקס ויפנככ ותו עסpו ומכ סכוכ ןופכ סז ףככ) סיכגת 1305 ףככ
 יוד סכיקס ףיקס סורכש לס וילע ןיגס .ודעב 'ה רגסיו (זט) : (סלוכ תיחרמ ןימ לכ רופנ
 וכקמכס ךעכ לכ ןכו סימס ןמ ודגגכ רגס 6כ0קמ לש וטופפו ססכ סיגכוס ויסו וילו
 עכ נלפפס .ירעכ ןגמ ..רוע דעכ רוע .ךיככ רעכו ךרעכ .סמכ לכ רעכ .לוס רגנכ ןוסל
 : ךידכע .רננכ רילפ
 וגיגפלש תוקרקמו סימכ סקלקמ תעקוקמס סנועט

 לאירבנ תרות

 וימי יכתכ עפפמכ כו רסוע ססוע
 וס תינכקכ לכס רקס לכס ,'וגו ,וכָכועי

 כיפסכ סמ ק"י סימכ סתיס קעקושז ,ץראה לעמ םרתו (זי)
 ןסילקמ .ורבגיו (חי) : ותיכוי

 ימעפנ וס וחג , להחפ 532 סייקתז
 ,ל"רו ,סלועס סולפ סויקק
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 סולקנוא
 אימו >5 אמ מא" ל

 "לע אָרֲחַל  אָדַחְל ופי
 אירו לָּכּואיִפַחְתַאְו אָעְר

 : אָיִמש-לָּכ תוחת יִּד אָיַמ

 אלע ןיִמַא יִרָשַע שמח :

 ואיֵפֲחְתֲאְו אימ ופי

 אָרׂשְּבּכב תמו אײ: אור
 אָפועְּב אָעְרא-ֹלַע ׁשֵחָר
 לָכְבּו אָחְיַחְבּו .אָריעְבְב
 אְעְרא לע שַחְְר אָעַ
 יִפ לכ גי : אָשָנַא לכו

 ןיָיִמְּה אחר -"אְתִמש
 אשבי יב לכמ יהו

 אמייל תי אַחַמְו כ :ותיז
 שא אָעְרַא יפא לע י
 "רעו אָׁשֲחְר"רַע אָריִעְּב"דנ

 .גיק תבש ,אס תוכרב .תא חיו : זס

 כ ספוסש סכית לכ 12212: תכונמ לו
 ד"ויס תתת קריחכ דוקנ סרב ד"

 ויפסכ סימ תוכ תמשנ רשא ל:
 "כיסד ד"עי .'וגו

 סמל סכסי לנםילו ?"יק לכ, :סרלקו
 סיכמוס וגסש סמ הזכ םרפל יתרמסו ל י
 סמסנ רק לכ רמלו ם"סכ תלפת
 סדסס תכילי יכג סנס יכ וגו 0
 סדקס ת? 'וגו כלייו כיפכ (םיקסרב '3
 סייס תמסכ ויפתכ תפיו ,סמדקס ןמ רפ
 קוס סמpנס ןכקמ תמלכד יקרמפו ,

| | )₪( 

Re. 

 גל ז תישארב

 לע דֶאְמ - ורָבְג םִימַהְו ש
 םיִהְבְגַה םיִרָהַה"לֶבּופְכָו ץֶרָאָה
 שמח כ :םיָמְׁשַה"ִלְ תַחָּתירְׁשַא
 הֵרְׂשֲע
 -לָּכ עו אי: םיִרָהֲה וסבו םִיַמַה
 ףעְּב ץֶראָהלַע שמרה | רָשָּב
 ץִרְׁשַהיִלְכְבּו הָיחבּו ּהָמֵהְּבבו
 :םֶרָאָה לֵב ןיֵרֲאָהלע ץֶרׁשֲה
 םייַח הור"תמשנ רֵׁשֲא 95 ככ
 :ּותָמ הָבְרָחְּב רֶׁשֲא לָכִמ ויִפאּב
 |רשָאוםוקיה"לָכדתֶא חמיו גב
 הָמֵהְב"דֲעדֲאַמהָמָרֲאָה ינָפ"לֲע
 וחָמִו םימָשַה ףוע"דעו שמרחרע

 תורוכב .גיק םיחכז ,חק ןיררהנס .גי ןישודיק ,רשא לכמ : המ תטופ .הפ אמוי ,רשא לכ :אכ אמוי ,הרשע שמח .ןרהא תודלו

 :חק ןיווהנס ,חי ןיבוויע

 ורב הָלְעַמְלְמ הָמַא

 םירוטה לעב יישר
 ולע ל"מכ וסו ססימ ונע יפי סתס 'ש  סלעמל .הלעמלמ המא הרשע שמח (

 :סנעס כועס ד'מכ לדו סיסנפמ
 רח עועימ ןי .תנ ךפ ראשו (גכ) יE0ככ סימס | ווקוסש כתכ סיכסס לכ סבו
 : רפפנ גוע ףפש כמו תוככנ 55 עשיפ  תוכ | לש סמקכ .םייח חור תמשנ (בכ) : סיכסו

 לעמו ןוסכ וכיסו קוס לעפיַ ןוסל .המיו גכ) : סיכק סיגד לו .הברחב רשא :סוו
 סתמ סב ןוגל ס"ס
 iss וכו כ צב פאה

 רמסג וילעו ופיכסו יר65 תוכוזמ רחילס "יו .תויתסו תומסכס חרוט סד ססוכו סנו

 לאירבג תרות

 ו"קו ןקוכ תוספכ סגק
 סדגס שרכדמו

 ,ויפס ךכד ספוק חפנ ס"כקס קכ ,3
 יתילכו .3כס כמ ססנכנ לס ךכדו
 סמשנס סדקס לם וקניפ תעpק סירפסכ
 וס סכיסו | ,ןוסכמ ויפמ לע תפסרמ
 וכ6 כ"עו ,כלס וכייסד יתימקס סמוקמכ
 תומס ריוסמס :וגתמכסס3 סיכרכמ
 ר"רמכ .ל"זרד פ"ני .סזכו .סיתמ סיכגפנ
 סעקכ קעיפוק יככ כמ (ת"פ תיפhר)
 ם'סמ וכ ופט כ"סד5 תפ ס"כקס קרכק

 וסקכו



 חנ ח ז תישארב

 רָשָאְו חנא רָאָׁשו ץֶרֶאָקְִמ
 -לַע םִיָמַה ּורְּבְנִיַו ד: הָבָּתַּב ותא
 :ם תֶאְמּו םישמח  ץֶראָה
 תאו חניתָא םיהלֶא רו א ה
 רֶׁשֲא הָמֲהְבַהילְכיתָאְ היה"
 ור .םיקלַא רבעי הבת ותא
 ורכס =:םִיָמֵהּוכְׁשוֶרָאָהלע
 םִמָׁשַה תֶּבְרֶאְו םוהָת תנע
 ובָשיַו ::םיִמֶשהןמ םֵׁשגַהאַלְּב
 בושו ְךולָה ץֶרָאָה לעמ םופה
 :יק םיחבז .חק ןיודהנס ,גי ה"'ר .םימה וכשיו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב

 סולקנוא

 ַרְב רַאָּפְשִאְו אָעְרַאְרִמ
 אָתובֲתְּב ּהַמְע ידו חנ
 עֶרֲא-לַע אמ ופיקַתו ר

 יכדּו =: ןיִמיןֵׁשְמַחו האמ
 ו אָתַתְּכ הו חנית
 תובת ּהמְעִד אָריִעּב לכ
 עֶרַא-לַע אָחּור יי רֵּכעַאְ

 כְְסִמ = :אָמ חת
 מש יּוכְו אָמֹוהְה יֵּובמ

 ֵעְרַא לעַמ אָיִמ ּובְתְו :

 יישר
 'סמכ 'כ .לכו (ב) :גוע 'יגכ ,תכ ךל
 ךל רמונ 6יכסמ סעס נכױ ךדיקו fכס
 'ג .כופו (ג) : סקגס סֹנכ נכסי תוכוכס
 תסוכי דע כוכו לי bכױװ ךדילו כס
 וכמ6₪ וס סז .כוסו לוככ תויתסו סימס
 כוסו ומכ רוניל כסכ וי תויחס תעיזמש
 :ימ) סתס 66 רסנכ יכיל כסד

 ודמ ססס סו ,םיהלא רכזיו (א) : סלושי ןר6כ קידל ןס
 גפפס ירי לע סימקכ | קדמל סכפסנו וס ןידס
 גדמ | קכפוס סיעסכ לכם ןפעפכו סיקידנס
 נער סככ יכ 'ס לריו רמכק ןידס :תדמל סימחר
 וסימסכס תדמ סש וסו סממפ 'ס רמקיו 'ונו סדקס

 2: סדוק סככד וסיספס לע תוכו תומסכל ססל רכז סמ .'ונו חנ תא םיהלא רכזי
 ץראה לע : וינפל סרכע ספנסו ןימוקנפ תוכ .חור םיהלא רבעיו : סכיקכ וסמפ נפו
 ,תניעמורכסיו (ב) : סממ תחנס ןופל סככפ ךלמס תמח ומכ .וכשיו :ןכפס יקסע לע
 ססכ שיט ןתוק ססמ וכייקפכק יפל לכ כיפכ ןי6 ןקכו תוכיעמ ככ ביתכ וחתפנסכ
 65 ךיממכ ללכת כ ומכ עכמיו .אלכיו : ןסכ [לויכו יככמ יפת ןוגכ סגוענ ךרול
 ככ דליכ ןויסכ דחק וסו כוסתכ ולימתס .םוי תאמו םישמח הצקמ (ג) : ךממ סנכי

 ?אירבג תרות
 ס"כקס סשע סמ ,םודק ויגפכ רמוכ וסקכו
 ,סדל וסש לכס ועדיו סכיפ וילע ליפס
 סמשג רק סד6ס ןמ סככ וכדס, ר"סס
 סוסו ,ל"כע ",bוס כםחכ סמכ יכ ופקכ
 סמשנס סגיפס תעסכפ וגירכרל ןווכמ
 ןכ ומכו ,ופוגל ךוח סכעמלמ ופקכ קוס
 כורל סלוכי סמסנס ןי6 ,עפר סדקכ וס
 .סלעמלמ וינע תפחרמ יס קר ,וכרקכ
 ויסש לוכמס רוד יסנק לע כ"ססוו

 סיס תקתוכ קמשג רסס ככ סיעסכ
 סימיכ ולתלפס סלעת | כ"עו--ויפ כ

 וכ ספועס לכ לע ךופמ | סיסודקס
 ף5ר6 לכס יכסוי ככ לע 'וכו ךרוכככ
 =-'וכ כולי לכ ןיכיו--'וכו לועפ לכ עדיו
 --סמשג רסס לכ=-וניפמ--זק--רמקיו
 תי ומשל סר וס סג | ,ופ03--קר
 וככ וסוכלמו ,ךלמ כפכפי '6 'ד רמקיו

 --.ל"קו סלסמ
 סימסס ןמ סשנפ אלכיו הרוסמ

 bינסמ סעס אלכיו
 .תע ,תומביכ) ל"זרמלמ י"פע סכוכס פ"ל'
 ₪ מס דוד ססל למל תיקינק סנס

 סככ 1



 דפ הנ ח תישארב פולקנוא

 תֶאְמּו םישָמַח זהֵצָקַמםִימַהּוְרְסְחִו אמ סת כו וי

isשת הָבָתַה חַנָתַו + :םז = יה  
 אָחְריִּב אָתובָּת תַחָנ
 ךחלםוירז שעד הָעְבְשְּב יעיבז שה רשע "תב הָאֲיִבֲט

 ויה סימה ה :טְרְרַא ירה לע :ודרק ירוט לע אָהְרִיל אָמֹו

 יִריִשֲעָה ש ךחה דע רוסָחְ ולה רע ןיִרכח ןיִלְזא וה אימו

 ּואְרָנ נ רחל .דָחֶאְב ריש הָאָריִׁשַעַב הָאְריִשַע אָחָר

 הֵבתַה | וחיה א הנ הפ םיי תּוָכ תי חנ חַתַפּ ןימו

 ברעה"תא חפשי ו ז :הֵׂשֲע רשפא חַנָשְו י:דָבַע יד אָתוב
 : תק ןיררהגס .ברועה תא תלשיו .ןרהא תודל

 םירוטה לעב יישר
 תנתו .סכיתס תנתו סכוסמכ 'כ .תנתו (ד) תבטמ ט"כ וילסכמ 'ג יכס 0 וקספ וילסכ

1 - - - - - - - .1 

 fw * 2 - ו 2 ָס ססי;פ . "

 ו :pa הנס 99 כ יכס ת"ק ריו ןסיכו רדקו טכשו כיל יו
 תנתו תוס סו סכיתכ וכלעכ כח סת

 כס סכוספכ 'ג .טרכ :תורפ ססינפ = (קספ 130 ויכסככ יעיכס 2 ןויס .יעיבשה שדהב (ד
 ךוכסנ תיכ 'וװ יסװ ככתנס יכג סמשו = סתיסס דמכ סת ןסכמ .םוי רשע העבשב : סימס
 טרכ ןכ5 ושנפנ ספסו רג ספ  יריפעכ ביפכ יכסש .סמ6 "י סימכ םעקושמ סביפ:
 ו רמה סכיתס ןפ רח כס הק ליחו  ירישפ קוסט 3 סו סירסס יטכ וקר םדומל רו

 hg 9 6 יב Hie 5 ו | סילסס לע סיסוכנ ויס ססו סימשנ פדיריל ןועקלמ
 , i 50 <" דע ןײסכ דת סוימ רסתו סמ סרפע קמ
 קכ ןויפכ ו"יכס לכמנ סימי 'דל סמל יכס סוי סיטסל סמ סרסע סמק 363 דס
 b"י קעקוטמ סתיסס תדמל תכתמס סויע סכיקס סקנו תוממ 'ד נפ סימס ולפ
 לוסק 25 ס .םירהה ישאר וארנ 'וגו ירישעב (ה) :סירסס :Es לעש סימכ סמל
 ססכ ספנס 0 וינסכנ יכיטעו לול be "ו ספגס כיספספ ןוטסלמל יריטע
 ןחככ לע ןכ רמוכ רספ יֿפ סקספסנ יעיכס וסו יפיק טא כמו6 סתלש
 סמו סימשג תדיכי לס סיעככק וכ 34 "רסס סקספסל 856 סנומ ספ יל יעיכפ
 כ! ןיפ סדיכיכ יעיכפ רמופ ספ ספו ןויסכ דחל דע סימס פרוכנס לט סישממו
 לול6 וסו סקספסל רמו ספל ספ סדיריע 56 תונמל כספק יפ יריסעסו ןויפ
 סוי סיעככמ ןקמ יכספ ןכפס לעמ סימס וככפ םדומל דת ןוס6ר3 ל5ומ 006 6
 סיספ יכס סנויס 0 תוחינ כ נימוס סוי: "כו 3כועס פק תכנס סיכסס יפקר .ופרכשמ
 וכרת כמכ וסככ כונפ3 "סו סמדלס יגפ וככתפ דע סיכסס יפלכ ולככקמ סוו
 סנופ תפיכככ  ןוטסר תוסס יכסת 825 סז ןיסו ןוס6< וקול רוק לוסו ןופתרמ
 הבתה ןולה תא : סיכסס ישר ולרנסמ .םוי םיעברא ץקמ (ו) :ןסיכ וס :עפוסי 'רלו

 ףיקמו ךכוס .בושו אצי (ז) : סלילי ו ספיכל יופעס ס3תס קקפ קז כו רסככ .השע רשא
 לאירבג תרות

 ןוטל סנס יכ ,ש"ע ,רקש תתמ3 ללסתמ | ,סיכפוכ סכיסו סיכככ סקדכ יקסופ 8
 סמ יכ ,סכוסכל סככס ול ןיפ רקפ תתמ | שיש ןיא ספגו תוכו סיפיסנ: 8

bo 

a. 0 

ar A= 3 דת ג 



 פולקנוא הנ ח תישארב
 ותו קפמ קג רע"  םימה תַׁשְבי"רע בוש אֹוצָי אצינ
 ג הגוחיתַא חפשי ח :ץֶרָאָה לע
 op ה יוחיטל לעמ םיפה ולקה ;ווארל ותאמ
 תַחַכְשַאְראַלו < :אערא יִפַא הָנויההֶאְצמְ"אלו ט;המדאה נפ
 הלר תמי המ הי .וילֶא בֵׁשּתַו הלנרזףכל חֹוָֹמ
 הכה לכ ינְפיִלֲע םִמי הבֲתַהילֶא
 רנה הדי שוה כמ הק די חלשיו ץֶראָה
 רואי :אָתוכָתל התו ה לו :הָבַּתַהילֲא ולא הָתֹא
 ןגְרְחֶא ןימוי אָעְבש דע םָסיֹו םיִרֲחַא םיִמי העְבש דוע

 קי רי :הבתַה"דִמ הָנויַהְדתא חלש
 2 ייד: - =- 7 .. ₪ ף = ו אי הנוי ּהתְול תתֶאו אי : אתוכת

 הורע הל ברע תעל הניה ירא אבה
 :םש ןיררהנס .הנויה תא חלשיו .ןרהא תודלות

 יישר םירוטה לעב

 קכ לע ודפוק סיספ ופופיכפ3 ךנס לכו סביתס תוביככ תלת תוחינענ סתה ןמוומ ס"נקס ל"
a Bax cd 6 6ןטוספ .םימה תשבי דע : קנת תדנהב וגיכסס ומכו וגוז  

 1 2: ס יכ ךדו(ו ככ 'כמכ 'כ ,ףרט (אי)
 קומיכפכ ככועס סיס ןכומ סדג6 םרדמ כב ועמסמכ

 | כטכו סח וג סיסיכמ סיבכועסו כמסנש וסינל ימיכ סימסנ תכילעכ תרחפ
 גלכמ סיכת סימי 'ז דוע לתיו כיפכ יכסש ירסש סימי 'ז ףוסכ :הנויה תא הלשיו (ה)
 ,תולפ ןוטל ל תומילס ןופכ סו ןי .חלשיו : סימי 'ז ליתוס סנופתככ ףלס דמל סת סו
 ,לחיו (י) :ויג וסת כ קוכמ נמס ספ סימס ונקס הרי וזכו ככרדג תכלל סחנפ
 רכוס יכ6 רמו .היפב ףרט (אי) : תכקמכ םי סכרס סו וכסיו ועמס יל (טכ בויק) ןכו סכתמס 'ל
 ומכ סכקנ ןוט; סרקמכס סנוי לכפ יפ יפל סכקנ 'כ סימעפו רכז 'ל סימעפ ולכק ןכנ סיס
 סגויכ (ז עסוס) תומוס סלוכ תוילגס יכויכ (ז טסזחי) .תוֿכתוכ סימ יקיפק לע סיכויכ (ס ם"ספ)

 לאירבנ תרות
 --? סגיפנכ סיסיט--סיכרכ הקדכ קסופס סגיקנ סו ,סגיתכ וכית רקס לס
 סנס סופ סנממ עיגס כס יכתמ | ל"וכ וקדקד כ"ע ,כקס תוסס רמי ךיפס
 !פנפ ,"כקט ספמ, סכקג וסזו-- | ינעסל | סכוט סכשתמ ל"ז סרמק י"פע * םרפכ
 סויקכ ך6--סקמ--6יס ,סכוטס וקכשתמ (.מ | ,ץשודק) סטעמל ספכלמ ס"נכקס
 קוגופפכ סקרי ךכ--רקש--(וס רכדס | סולמ תוסעל סרק שת דוע ורמלו
 קפל ק"יסס ' הרי ;A סכp ,ס'יסכ ססע וכקכ כ'סעמ סשע לנו סגנו
 קונעהכ תיכטי סמל ?ןרתס לע סימקנ תיסע תעיימ ס וכע (.ו ,תוכרכ)
 יכח6 ?סכטככ ןרפס ןמ תורו סיליסג סכסתמס ידווכ ,סנוס לכ ספיס סוכמס
 ןיכרר לכ יכ רטסמ ןכמ !ןימ ססגס רמפל לכוכ ךי6 יכ ,סונכ .סככי6 סדכג
 סדמ סד6ס תונועפכ ג טפשמ ליפ ול ,סהדכ תושע) 2שתמס לע

 | סדפכ



 סולקנוא
 עַדיִו ּהמּופְּב תיִחָנ ריִב
 ֲעַמ אמ .ואילק יֵרֲא חנ
 אָעְבְש דוע ְיִרֹואְו י:אָעְרַ
 הני שו ןח ומ
 ּהֵהְוֿל""בּתְמל תַפיִסואדאל
 הָאְמְתְשִּב הֶוהְו =:דוע
 רַחְּב הָאָמְרקְּב ןיִנָש דַח
 אָעְרַא עמ אמ ּובּוגְנאָחְר
 הָאפֹוח דתי ַהֹנ | יִדַעַא
 ובּגְנ אֵהְו אָזַחַו אָתֹובֲת
 אְְָבּו ײ :אָעְרַא יּפ
 אַמוי אָעְבְשו ןיִרְׂשֲעְּב אָנִיְנְ
 : אָעְרַא = תַשיִּבִי = אחר

 רַמיִמְ חנדסע יי ליִלַמּו ו

 א = אָתּובָּתְְַמ קופ
 נב ישגו כו מא

 יישר

 : ןסיכ וס עפוסי 'רכו יכסת סוס 0"
 : סלע
 סריפ
 :סתכלסכ דירג

 סיקסופ סעסס סרי רקקכ כ'ע ,סדמ:
 ,ססיתוכדנכ סיכלפקמו סיכרכ סקו
 ,ןימייקמ סגילו דבכב רוכדו סכססמ:
 ,ןכ ומכ ססמע גסנקמ וס סג ספמוע
 ןכסס ס:קמ תומוכו סיקיכ סלעי
 קלכ | ,סכוטס ותכשתמ ססכ תוקלס
 ג"זכד וסזו ,סתדמכ סימסג כס סו

fnסיכרכ קד: יקסופ סכ3 שי ! 
 !תוכו ! סיפישכ 'כפ סיתוג סניק כ

 רמסמ 0 סיפ3 ופרדו ןוזמ ןוטכ "מו ףטפ-.ףרט :סתו
 "כקס לס ודיכ תיזכ סיכורמ יפוכוזמ ויסי סמ
 ןועל וס .לחיו (בי) :סדו רפ3 ידיכ ם3דכ סיקותז
 : ןקמסיו לחייו ןיקמיו כתיו כעפתיו ןופל סו לעפיו 'כ סוס 556 לחי

 .וברה

 b"י ונפ ו"יכ יכסס םרמ3 ןפדיכיו .םירשעו העבשב (די)
 :סיה סמימס סכפ לוכמס רוד טפקמפ סנבלס לע

 רכיקס ןלכ ותסו | שי .'וגו ךתשאו התא (זט)

 לאירבג תרות

 הל הנ ה תישארב

 עדו ָהיִפַּב ףֶרֶט תֶיזזהלע הנה
 :ץֶרָאָה לעמ םימה ּולְקיִּכ חנ
 םירחא םיִמָיתעְבְׁש רוע לחייו :
 יבושהָפָסי"אלוהְנּיַהתֶא השי
 -ׁשׁשְו תַהֲאְּב ימיו > :דועוילא
 ׁשֶדֹחַלְדָחֲאְב ןֹוׁשאָרְּבהַנׁש תואמ
 חנ רסיו ןיִרֲאָה לעמ םִימַה וברח
 בָרָחהנִהְואָרוהַבּתַההַסְבִמתֶא
 ֵנְׁשַה .שדתבו יי :הַמְדֲאָה ינּפ
 הׁשְבישדוחלםיםיִרְשֲעוהעְבְׁש
 םיִהלֲא רָּכַריו מ עיני ם :ץֶרָאָה |

 הָבַּתַהְדִמ אצ יט :רמאל ַחְנלֶא
 הינְבישְנ ךיִנְּו ָךְתְׁשִאְו הָתַא

 : חק ןיודהנפ .ןמ אצ :י ה"י .תחאב יהיו :חי ןיכוריע .הלע הנהו .ןרהא תודלו

 םירוטה לעב

 ג'ס ףל סריכם 'ל סתס סמ ונפלו ףלע
 ותת סמ נו ןליפס ןמ ותכנפ יספ bh כ

 :סימס ונק יכ כיכס סוכו סימס לע ל

 .ןושארב (גי)

 נס סינפ ומרקס
 המתסס סימי
 הסעל .השבי

 : מיכפפ .יסהל

 טיט ןימכ ססענ

 שיק סג ,יכיספטסו ?ןיק סטנו: ז"כעו
 סקגס נכיו וסוו=--כ לקפ--ספמכ לנספמ
 bנכיו רסלמ ,סדמ3 סדמ !סימסס ןמ
 --.ל'קו ,"ססיתוכד) ס, ליבסמ סעס
 ביסכד יִפִמ סנסכ בכ רמ5 ,ב"נק תבש

 סוס ,סש וז ,יסו כמ וס יכ
 יפכ .סנסו .כ"ע ,סיככס ול ,דומעיו סו
 קוספס ךסמס 0535 ךיככ כ'ז ספסרד
 ,ןרפס לכ 'דמ ופריי, וכמוסכ סדוקס לק

 וגממ



 חנ ח תישארב

 ףתֶאְדרָשֶא הָיַתַהיִלָּכ ז :ָךּתֶא
 = ילָבְבּו המָחְּבַבּו ףועָּב רָשְּבלָּבַמ

 'פא = אערא -לע שחרדש אצוה ץיִרֲאָה- לע שמרה שמרה

 פיו אָעְרַאְּב ןודליתוו ךמע בר ּורָפּו ץֶרֶאְב וצרשו ְךַתַא

 ינו חנזאציו חי :ץֶרָאָה"לֲע

 -לָּכ ש :ֹותֲא וינְבייֵׁשנו ֹותְׁשֲאְ
 לכ ףועָהילֶכְו שֶמְרֲה7לְּכ היַחַה
 םֵהיֵתְהְפְׁשִמֿל ץֶרֲאָהלַע שמור
 הכזמ חנ ןָביוכ :הָבֲּתַהְדִמ ואָצ
 הרהמַההֶמַהְּבַהולְכמחַוהוהיל

 תלע לעיו רוהטה ףועה לכִמּו
 הירדדתא | הוי חוו אנ :חָבְזִמ
 אל ובלא הָוהְי רָמאיַו חחינה

 סולקנוא
 עד .אָתוַלכ י =
 וע ב .אָרְׂשִּב למ
 חרבו ארי

 פו הי :אעֶרַא"לַע סי
 שנו ּהָתְּתָאְו יִהונְבּו חנ
 יח לָּכ < :ּהָמָע | יהונב

 אָפְוע-לְבו אָׁשֲהְר" לב

 דַתְיעְרְַלאָעְרַא לע שחה
 בו כ :אָתובְּתְרִמ ּוקְפנ
 יס יי םֶדָה אָהָּבְרִמ חנ
 למ איבד אָריִעְבי למ

 }ע  קיפאְו יֵכָד אָּפֹע
 ליבק = :אְָבְדְמּב
 גָאו הָנָכְוק"תָי אנע

 םיחבז .הפ ןיבוויע .'ה חריו .וטק םיחבז .לכמ תקיו : חק םיחבז .הנ ןביו : םש ןירדהנס ,ואצ' םהיתחפשמל .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 תריו ךדילו כס 'סמכ 'כ | .תריו (אכ)

 'יפ6 "וכ וככדש סוו "דגכ תיכ תפ

 וס סו תיכ ונתיט ןידיתפ לfרפי יעסופ
 605 ולגכ תיל וידנכ תיכ תה תכיו

 ןידיתעפ תיתינס תיכ ת5 יס חליו וילגוכ

 ומע סנכנש ומר "ד  ,תותינ תיכ ןתול

 :יס תכיו 15 וידנכ תיכ תירססכ ע"ג תיכ

 סמתלמ םי6 ךדי=ו כס 'סמכ 'ג ,וילענמ
 וירוטנמס .ויכוטנמ כקומ ןכ6ש ויכופנמ

 וה (זי)

 : טימססכ ולסקנ

 ס"כקס יל סו5 כ
 : ססמ ןכרק

 לאירבג תרות
 ! סעטסו ,"ככס יכסוי לכ וכוגי וכממ
 א bנס 'וגו סש6 וז  ,יסיו רמפ וס יכ
 ספ bכסו ? רוגמסו הריס וכי ןיפמ
 יניקסכ וילו 'ונוסיכופ ןפגכ ספססס יס
 ןכ יכ סנס ,כוסכס רמי ז"ע ,'ונו סיתו
 -- (כק סינסס) 'ד רי רכג ךרוכי
 םררמכ כ"ז  ססירככד סדקסכ פ"לנסו
 סככ יכ 'ד ריו "'פ לע םיססרכ םדנק
 סיעסרספ יפכ 'וגו ץכ65 סדקה פער

 עפוסי)

 : ןגימכ קבדיכ מ"ע
 רקסכ ידכ 550 'ז 'ז וכפמ סינכס)

 .וירענמ (אכ)
nessסא אלו ףסא אל : יערס לכי וכ ןקיכ ומ יעממ  

 יישר

 הכ רומל ליס יכק לכיס כיקכ כוס .אצו
 התל סםילוס nhs סילוכ סגי6 ספ לוס וקליפ
 עסו סמסכס ףפס דינמ סכיסכ לכו .ץראב וצרשו

 הילע ולכק .םהיתחפשמל (טי)
 036 .הרוהטה המהבה לכמ כ)

 ככגסמ .ביסכ ןילעגמ

 (3p סירמוקו ,ס"כקס תק ןיסיכמ
bbc oוע וכ6 ,סלוטל לוכמ סיבי ; 

 'כקס ססל רמק 'וכ ןיטקכמ וגסש סמ ל
 ייטפס סיללכ ונוככ סכייח 'וכ סיפטר)
 קומוכסמו
 כמ ינק ,סימ כס לוכמ 7 ףיכמ יניסש
 לכקו ,(סודסכ| תיכפגו ₪5 לס לוכמ

 ףסו ,'וכו ,(דוי

 לטס ןיעמ ווק ןידי טמי סר6 ספ

 יעכש> סל ,סיליסכ וגל

 כורח כב
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 םולקנוא

 טלימל ףסוא אל ּהָדְמיַמְּב

 יב -ליִדְּב אָעְרַא תָ דו
 אָּבְ אָרְצִ יִרָא אש
 -אָלְו ּהָריִעְזמ שיב אָשְנָא

 ₪ תִי יִתְמַמִל דוע סו

 רוע :ג : תיִדְבֲעְד אָמְּכ יַח
 אָעֹורְז אעְרא ומיד ל

 ל ןישודיק .זט הגיגח .בנ הכוס .רצי יב lk תודלו

 יישר |

 רוכע

 סיקע סס

 :(3 ;Gu דוע ומכ דימ

 ןמ. ומ ,גגס ןמ לפוכ סלוקס וליד ס
 ופ ,סמסבס ןמ ול ,ןכיסס ומ ו ,סמוחז
 הפירק3 וכיד 0 .סלופמ וילע תלפו
 .ןיספור סימ וינע ןילפוכ ול ,063 פו
 ימ ס"כקס וכ סידקי סגיכס3 וגיד 6
 ,ףייס ול ןיכס וילע ₪ וק ,ופופ גולסי
 גופי קכחכ וכיד סו ,וילע קוס לופי וז
 -- .ם"ויע 'וכו רוככ וס רסלכ וק סי
 סיככדס לכש סומת לוס סנושלכ ספק
 סיקוספסכ םרדכ תויסכ ןיכירכ ויס ג"
 סמ סזכ סידקנ ןכ6- לוכמס רח ל
 וכפס3 ל"ז ורק "כ ןוקגס | 3פכ
 ימי לכ | רוע 'כס םוכיפב ,קסלי תודלו
 ,ףלוסו ןיקי ,סומו לוק ,כילקו עלז ץראו
 ספ ןיֿק הכולכלו ו ,ופובקי 1 סלילו סו
 סויס לתל כפכנ תויסכ ךירכ סיסו ,ומוק
 סעכק3 ילפס .סדוחכו ,סיטילסס ססרפז
 רזתו--ןכ6ס סקכי דקל סוי סיכפע
 קויס> סנופ6כס ופגוכסמ לע עכטס רדח
 רמסו ,'וגו רילקו ערז ץכ6ס ימי לכ דא
 יכ--יכעמ ככסס תפסופב--נ'לס ןומנז
 ינפס ררנסכנ דיסתס רסיקס קולע פע:
 ינוע תל כמ3 ותוכנמ .סכ לע ופופ

 יסעכפכ) רפ 3וקכק וס סעוכסכ רכדס נפ
 וז כ סעוכס ס3ב וכילמ כו םכ ימ

 'סמכ סימכמ וסרד ןכו .סעוכם לוסו וירד לפכ
 .ותבשי אל 'וגו ץראה ימי לכ דע (בכ) ל ףד) תועוכ

 יכתו ןופתכמו יכסת ילת וכיגסש ומכ דחו דל ככל סיסדס יגש ונס
 רמולכ ימי ככ דוע ם"ס) (: וק ףד) מ'ככ 'וכו כוק טכס ילחו תבעו ו וילסכ יל עלז וילס

 ילועפ עלו פע ףכוק .ףרוסמ ספק .רקו

 לאירבנ תרות

 וכייסו ,סיסטוקס תמ  סוגעל "

 ול חנ ח תישארב

 הָמָדֲאָהזתָא = דע לּלַקְל ףסא 5
 םֶדָאַהבְל רצ יִּכ םֶדֶאַת רובע
 תוכל דֹוע ףסאדאלו וירָעָנִמ ער
 יִתיִשע רֶׁשֲאְכ יח לָכְדְתֶא
 דקו ריצקו ער ץֶרָאָה מורל

 רע בכ |

 םירוטה לעב

 ככגי סו כ"ס!" סע סתלס) סל ךיר
 וס טקועו ויכוענפ כלומ ןנ5 ותכנו וינע

 ןויע 'סמכ 'כ .רימקו (בכ) :וילמפ לע

 : םגיו 'פכ

 קויגטקו

 סיסס--תומ םנועו ,קוקנמ יכוסי ,ףוגס
 סעפר יפועו סיקמומס ויסו--סדקמ גוסל
 כ סיסי סתע יכ סכטוקכ ,סזמ סיסמס
 מ ככ תוסעכ ססיכפל יפפס סנועס
 ,עדמ ינוכנמ דת סְסכ כמליו !וכריס
 מיני כסיקס יכ ,סכיפוקפלכ ומרס ל
 סמ "ומכ סpעיפ .רכקפס סכידמס תפ
 סקכי לכ סקכ יפדוכ ,"ח ! ןפח ובנק
 טנקי דגוכו מות לכו ,סעgכ יסוע
 תל למ רספמ ךל ,ותעסכ יפל וסנוע
 לו דולמ רומק רכדל ףוגס ינוע
 םי יקדוכ סנממ ,םפז כט3 כ"ע קדנב
 יסוע ססכ רסיכ ,סבכס סיסנוע יכימ ול
 ,סיוגעכ סגו ,קסוסס תיככ סכסנ ,סעפל
 ןכ--סמודכו ךכפ  תדוכעל סחלשל וק
 עכסנ רחכ יכ כוססל 3קומס לכוי
 bנס ,סלועל לוכמ דוע ליבי חלש ת"יפס
 יכתק ,סמסו סעקכ יפוע ו3רפי ססעמ
 ,לוכמס ימ םנועמ סימוטכ סנס יכ
 ףק יכ ,3ותכס רמי כ"ע--,סעוכסכו
 סיככד סכרס וקכמכ דופ סעוכטס ירח

 וכ תעב
 רטמל
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 יכל ןכמסו סעילס :ןמז



 חנ ח תישארב

 אֶל הכילו םיו ףרהָ מם
 : חצ ןיויהנס .חלילו םויזא .ןרהא תודלות

 סולקנוא
 ּטיִקְו אָמֹוחְו אָרֹוקְו אָדֵצֲחְו

 א9 אילו םֶמיַו אָוְתְִ
 י"שר

 כת .רילק | .(ל"טכסמ) ןסינ ילתו רדו עכפ ילח לוס רוק .כסמ 5שכתס5 ןיפיכתס
 משו סודטכ ןפוק סיסכימס ןמזו סינק תטיקכ ןמז לוס ןיק .ןויס ילתו רַײלו ןסיכ
 וכמו כ ילח סממס תומי ףוס לוס .םחו : סיכעכס לוכ55 ןיקסו סחלס (זטק לפומס) ומכ ןיק
 פק טיקד יסלש מוי תכסמ3 וגיגספ ומכ .רפויכ סת סלועספ יכספ ילמו
 נפו תולומס וסמט לכס לוכמס תומי לכ וקכסס לככמ .ותבשי אל הלילו םויו : טייקמ
 ןכרסכ גסנפסלמ הנ לכ וקספי 6 .ותבשי אל :(ד"כ 'פו ס"כפ ר"3)סניל ןיכו סוי ןיכ רכיכ

 לאירבג תרות

 סיסי כו סימסס ק5 רוכעי 16 ,סימפס
 סימשגס סנס ,רילקס תעכ ךפיסנ 16 ,רטמ
 ,ןכ6ס יסנ ןוע י"עו ,סלועכ סננק סמס
 ומכו ,ןכלס יגפ נע סיככ סימסג ויסי 0
 סיטת .רילק נס ,סעס 56 נומס רמקס
 ,כטמו פולוק ןסיו 'ד 56 כק סויס
 נלומפ) "וגו סככ סכקעכ יכ וכו ועדו
 ןיקו  ,סוססו לוקס קע | ןכו :(כי 5
 סוקר .סכיפש תעכ וקּוכי ספ ,ףרוחו
 י ןכו ,סכועכ סללק סמס יז6 ,סויסל
 סיפיקסמ ידודג סככס ומלועכ ס"כקסל
 ,סעוו ,סרכע | ,ופ6 ןוכס סמסו ,ל3נ
 ןיקיזמס סמס ,סיער יכלנמ תחכפמ ,סרלו
 סנס ,סלילכו סויכ ,התיכפ ססל ןי6 רפ
 ת םוכלטכ יד סס3 םי דוע סנס ללב
 ת 'ד חכו ,בוקכס 'כ וסזו--לכת יכשוי
 ףיסו ₪5 וכל כ 'ד רמפיו ,תוסיכס חיל
 ףיסוק כו 'וגו סמדלס ₪5 כנקכ רוע
 רומס םנוע3 ,ימ ככ ת תוכסכ דוע
 סנמה --סויס ,יתיסע רסכ ! יפדמ כפוי
 ,ןכסס ןמ ינפ ריתס יכ וכוסתמ 3
 סוסטל כס לכל רקפס ספוק תוסעכ
 יסוע תפ םוכעכ ידיכ םי דוע יכ ,וכולרכ
 יכ ,ןרלס תרימע ,ימי = לכ--סיד עטר
 ,סופו ,כוקו | ,רילקו ,עכוכ המס * ידי
 רש6 סיתיחסמס סקופ סנו ,ףרותו ,ןיקו
 ל"גס ןוקנסמ כ"ע--ותוכשי 65 סללו סוי
 ל"זכר ורקוכי סוכו .יפשמ .כוסיכ 'סותכ
 סככ יכ 'ד ריו פ"ע תיססרכ תדגסכ
 הזמ סרג יכ ,'וגו ץכסכ סלפס קעכ

 "כקס יכס 55 לוכמס ימ ףטס סכועס
 סיעכספ ירח6 ס6 יכ ,גיד לכ ססילע
 יפס ומכו] ססיסעמכ כרס "פי ותו
 וכ ןודי כ 'פ לע תמדוקס 3
 כרס תעכ סתיסו ,[ם"ייע 'וגו סדקב
 תעוכס לע סומ ספקי כ"ו ,ןכקכ סככ
 סלועכ לוכמ דופ יכסנ ינכמ כ"ח 'בפי
 לילוכי ספעמ יכ סיפסרס וכמי לס
 כככנ ןפתב סללנס סמ ככ סוסעל מ
 ככ ,כ"סחש סמ ופיכס ז"ע ,ערס
 סיליסכ וגכ תומונסמו סיטפפ סינג
 bיכמ וכיל סימ כ לוכמ יכ (עי ילסמ)
 ניככ6 ול ,סיכפגו ם כח לכוכמ לכס
 כ כעו רמו6 וס 5"קמכו] ,יכמ וס
 ית סנידמ לע כב ,יכמ וכי סנועס
 גס 236 ,סיכמ וגי6 ססילעו ,6יכמ וס
 2 תורודס לככו [וכוהכ ןילפוכו סיב
 bb ןועכ ופול ןידי 6טתי סדק
 יל ,וקימ 'ר ולטכס י"פע6 כ"זכסכו]
 -[ (:כ תוכוקכ) ,ונטכ כ תותימ עכלק
 ינסתכפ) סיכוקכס רופיכ 56 וככ סתעו
 מלו (:נס תומביכ) כ"זכד סדקסכ (גנ
 ליכגס סויכ סער הפ הספק כר
 יפו ,ריכגס סויכ ררוט ףכד רמלנפ
 "וכ יכ (זכ ,ילשמ) סופסכ סיכדמ
 "כו ת"ויכר bתגונפכ (גיק 77 סיחכז)
 סויכ, סמשוג כו ,י"סכ לוכמס דרי יל
 ספ לוכמס דרי נס י"ל לע ילקפ סעו
 ם'ייע 'וכ bכק סמקמ ק סומת ול
 סינרמ תפס ת ס"טמסE ליקמסש וסוו

6 



rn ₪ 

 סולקנוא
 תנ תי  ףירְבּו * ףןּלְטְּ
 שופ ןוהל רמָאו יִהֹונְּב"תַי

 : אָעְרַאְ תו גמ ו
 הת ןֹובְתַמיְִ ןובתלחדו :
 "פב לע אערא תַוחלָּכ ל
 : נק תג ג ןיוותפ איוו .ןדהא תורלות

 ול חנ מ תישארב

 "תֶא םיהלָא רבו א מ :ּותָבְשי
 ורֶפ םֶהָל .רֶמאיַו .ְנְּב"תֶאְו חג
 םֶכְארמּוכ:ןֶרָאָהְתֶאואְלמובְר
 ןיִרָאָה תחל לע הָיהְי םֶבְתַחְו

 יישר

 תככולו סלעב לע סקעומ סיפפ לס
 קווקססל ופכוי כפל ,סוגופ תולל3 וקו
 --סדקס ל6 וכמו וסזו .לוכמס ימ 5
 כק6 םג ימימ !רוכוק כוכז סעכ סג
 כ"ע--! ריכגס סויכ דרוט ףכד-,ו סי
 סוקקכ סילדמ פח יכ ךכ דיגסכ ינג
 רוע סנסו =-וז ןכ סזכ ,לומג יוויקכ ו
 ספק (ז תוכר3) וכמס כ"זככ כ
 כפוי סד לש ופיכ ךוק3 סעכ תוכל
 כמסנס סממ פז ףיליו גוגמו גוג תמספ
 ךפיב ךוקמ סער ךילע סיקמ ינגס דוד
 יכ ספרנכ ,ס"ייע ירכ וככ סמ 'ד כמ
 תוכלמ תוככ סדקס ינפכ ןכוס דו

 (םנק תק ,תכ ןיכרסנס) תוימ ןוקכ סדגלו (ו כויס) .תפמ ופכת ומכסכפמיֿפו .סכתחו (ב
 ךילל תמ ןסכס ךלמ גוע סיכככעס ןמ וכמוקכ ךירכ סת יל יח ומוי ןכ קוכיתס ןמז לכ
 ןמז לכ פויתס גע סכלכומ סיסי יתמיק סיסי סכתפו סככומו 'גpסילככעס ןמ ולמוק

 לאירבנ תרות
 רככ לוכמס ימ ףטש לע סל ף6-- ,תוגוש
 םנעסל לכוי דוע--,סתכי לו 'ד ענס
 לקס סלכ | םגוע וק=סילרמ 3
 כוקכס פ"כי ז"יפעו ותעככ ויכע ודמעי
 ,סופמ פעל ךילס ריסס ככ ככפתי תמו לע
 וכ ןמרזיש ,סp וז (ת תוכככב) ל"וכדו
 הז למ סילע רכמלנק סגוגס סת
 סדסכ גדי סז תמועכ ל36 ,כוט למ
 לקככ סיסי 33 תוקפס לכלק :ובכ דחפו
 ,לוכמס ימ ףטסכ תלpמנס סער ססקב
 ויפ6 [פ"סכל] סיככ סימ ףטסל קכ ,וסזו
 רוע 'כו'ק ג"תכב ןייע] | ,ל'דו וטיגי כ
 ,רילגס סויכ דרו ףכד פ"ע סיכוי

 'וגו
 תומ) 'נ5 סתימ סו כמ תעל סרפמס 'מגכ ד"מס תעד יתסריפ סוס ןפולכו (א .םיבג ל

 ןפוככט ספק סלועכ ופרכ) סתימ ינימ ג"קתת יכס ימכ fינת (תס סינהת) תופפות
 גסנמס יכתס עילפ 'יס ע'דוי ע"ופכ רכתמס סנסו -- ם'ע 'וכ סקיסנ .ןלוככט חי ,סרכפ
 ינפל ,הפכ .סכוד fיכומ סיסי 592 ידככ (6 ,סימעט ינ5 ו"ע םיו ,תמס תנוכסכש סימס לכ ךופפ

 ע'קס ך"סכ | ם'ע ,סימכ וניכס ףספפמ ת"סעפ ינפמ (3 = ליסכ וס סכד יכומו ,סיעמו
 ףספסמ וניסס ויתוכרמ לכקס 'וכ תכסכ ןיכפופ ןיפפ גהנמסל סקל5 םמפ סעכ ד"קס ת"פכ כו
 .כ'ע ,ך':ס כתכפ ןו:פרה סעעמ ךוספכ םי ק"פ יא)ומכד ספרנו, כתכס ם"ייע תכמכ ונוכ
 וכ םיפ נלפרוסמ ל"ז כיל 'ור6 לוסי 'כ "ומס ןולגס כרס יפמ יתעמ

 ליעת סוסעט יפל יכ] -- 6מנעכ רכיהל סיקוכקכ ספנסכ קר ךופסנ ךיר וניפ זייפלפ ,סימדוק4
 קקישכ תתימ תמש ימכ ו"ופכ | סנסו וכ יתרמו ,סימס לכ ךופפל ךירכ 'כס סעעל ך6 ,ךככ וי

 ומרסמ ספקי סרופכנד ף5] -- סיקוכקכ זפנקכ ויד כ'ג ,'fס סעעמ קר 'נה סעע) ךופפנ

 s"ומסמ סלנק

 סקישככ יס סגל ף6 ,סלע) סימ סיס ו 'וגו סירמ חס תמתו ןמ ג"סלככ כוה "דרה כ(

 ָהיִנָכֹוצ דוע כ"ס (
 ,וילע וכל תעלה =

 ךינפ דיסס לכ ללפתי תו לע "נה יפת סוכ רֿפוכי כ" [6מלעכ ומר 606 וכיפ סו סכמ6 ,סת
 ךופפנ -- סיכר סימ qףטפכ קר יכ סומ סיוכיו =- סקיסנ תתימ -- סתימ וו -- ומ תע
 וסו ,ל"דו -- סקוט י"ע ₪6 יכ -- מ"סמ י'ע תמ 53 יכ = ועיגו 6) וי96 =- ותתימ רח

 -- :תוסנךרד .
 וס רוק ,פרקי וימי ןמסו 'יפע י"פרע אָרְקְי וניִמָי ןמשו תור ןפצ

 9" וירכלו -- תינעיס ולי ןסוככ ןמפכ רסעעס + סנסרגיט דע



 הנ טתישארב

 רֶׁשֲא לַכְּב םָמָּׁשַה ףֹוֵעלְּכ לע
 םִיה יִנְרילְכְבּו הָמ ראה שָמְרת
 בל יח אוהד אשַחְר לכ : רֶׁשֲא שמר : :ּונְתְ : םֶכְריְּב
 בשע קּוריִּכ מ יֵהְ קר הָלְבָאִל הָיָה םכל יהזאוה

 תודלוה

 סולקנוא
 | לכְּב אְימָשְד אָפּוע
 ּנלָבְבּו אָעְרַא שיחרת

 ןריִסַמ :ןוהָי ןֹוְרְּב אמ

 .סק .תנ ,זנ .וֵנ ןירדהנס .בשע קריב .ןרהא

 יישר

 22 ןופסכס סד65 יתיפרס נפ (טק ןיכדסנס) .הלכאל היהי םכל ) :סייק סקס
 כ תל סככ יפפכ ןופלכס סדק5 יפרקפספ כקע קריכ סככ בקע קרי ג

 לאירבג תרות

 ילע לוכמס ימ ףטש תל ופיכסכ וסקכ רמפ רח סיכוקכס ךפמס וה ו--['וגו
 2 ןיק יכ.ךטידוסכ לנס ז"ע--סקקסוסו "לק לע, 'וגו לוכככ 'דכ ודוס סדוקמ

 'ד רכדב ו"יעו ,ןכפס סלמ 'ד דסק 4
 ףיסוס--ס635 לכ ויפ תולבו ופענ סימס
 ןכפס תליככ יכ רממס תמפו--רמנ
 ייהכ רככו :AE 5 סיולק יס סנס

 שנ לככ נס יכ ,סומ רוע רוחפל
 נוכ רככו ,סלועכ לוכמ דוע יכי לש
 35 ,קומוסק תורכוק3 ןפוג ,סיס ימ דנכ
 עעו--ןכ(ס ת תוסככ רוע ןוכוסי
 וע יב 05 יכ עכקנק יל יכ רמת

 גוכמ =
 יתנקת *(מ = ,ק)עב) תער5 סער ס: 6ריס ןכ 'סכ כותכ ס | תועביכ) ל"ורד י"פע סיככוס
 ור (כ סגיגת) ל"ורֿפפ ומכ ,ל"גה סיכותכס פ")י דוע --  ,ם"ייע ותטרכמ +פרתיו סנסרגי
 מפ הר סדפס9 סרקי 65 ןכ ומכ -- ם"ויע (כרקעו fרוכיז ןינכ ,ווכ וז תור ,תוערו תוכר
 לעי ₪6 ,ךפיסלו = ,ותיככ וכ ותנזכ 15 גנעתמ סנוס ,ס5ס תכלמ וכרכעי ר:6 דרוט ףלדמ
 יסדרפו תונגכ לייטל or 5 ס ,ןוקכ יקנו ךז ריופס ספ יוֿפ סמינפ תיככ ספכקו ןקק6 תמה ןילע
 ירגס סויכ דרוט ףלד היקיפכ | נייס ,חק6 תעכ )0 יזפ ו we ס סנמפ ,סעז רוכטי דע
 b,כ ער סופ לכסו ,רזשםסל סוקמ 0 ןיפכ ,סלופכ .קר5 יס ,סתינפ תיככ סינדמ תו ,ןוקכ
 , 6רטימכ פרטית רתכד קיו (ג תינעת) )"זרד י"פע גו ס 6 רמפו -- ןוקכ 16 תינכ
 לכתס דע ןיתממו (" ספינה יכ ורכד וסזו ,ם"ייע קכ6 סועמש  ,קזיחכ 'יפ ,סיור 5יז67 ה
 יסי סכוע) כ ר: קוה תור וכי כ"תפו ,דריט ףנדס קופפי רפ6 דע סכסמה ןינע :כ וכ ,סמעו
 וע -- ,רתוי דוע סחור תעסנ דוע רעוכת יכ ,תויס לוי ,סמעו תעקסס לע סכקיש םילס ןכ ,יל
 6 ,דרוט ףילסס ומכט ,ריר:ס סויכ לרוע ודל סינדמ תס6ס תל וגיפמסכ ,ל"נה סיכיתכה פי
 ער כ"ג ול סורגת דוע ,ז5וס תוכומרכ הכל סענס וסר5עיכ סמ וס וכ עיגיפ סערה סלע יכ
 )2 הערה ס!ע דכלמ סינדמ תפלס סלטמנ ןכ ,הסנרפ ןורפתו תור תעינממ סמינפ תינכ סכר
 וכר תוער ול סורגת דוע ,סגיכל וכיכש תוכירמו תועעקמ סמינפ * תיככ סמע | ןיכש) | לכוי
 וכוכו ונממ ויער תוקסרתסמ וס תופרסל לכוי 69ו  ,ותירכ ילעכו ויכסו6 לכ סע טעיקתתס ,סנוה
 'םמכו ,ןורמ יו . םרנ 'נש ,קטרג) 7 " סונמ סער זפ (ספ תומכיכ) ל"ורפ סנסו ,ססינפמ
 ר יכ עדי .ספרג) סלרי ו ותיככ 1355 סנפלי קר .ןכ סע 63 66 סנמפו -- ,תיכמ סנו
 סרגל סוחי רע שי6קס סימעפל הרקי סכהיכ ,ודיכ ךינויפ ולמטכ סי כ המוסמו ,ןופני קורו לכה
 עו סנממ 6ו5מל ספניו ,מ"ומכ התורה ול £ינתו תינקסע יה יכ ר:קמ 6וכ ,ס!כוס) וינע לכקיו
 6ור וכיֿפ ות: רכסל ספנמה 0 סיחספ) .סרמולכו ,וס ןכ 0) וכ ר6 כ"ע ,סורו רכס סלי
 יקסע רפפמס סומ ס6רנכ ,טעומ רכםספ +תלו;תמכ י(מכ ספ ורמס י"פע6] (obs * * סכרכ "יס
 6 לכ סע עטוזתת רפ0מ [סינדמ תל bf ,סכוט טפ0כ ק קר וסו סנס ,הכרכ 'יס 6ומ) לנוי
 6 ,סולש ךלוכג ס:ס קרו ?סתע ת"ומ תופעל דרי ימ יכ ,קסע סוסמ קור ול יכל לכוה 4
 יע כוטס ול ,6קוככ .60לכ עוכפל ,ו) סיסי כוע רתויו te כ מ"כ ןייע] < ךעיכפי סיעס כנק
 שעמ רכסל סיני סיפ5מה ! סיגפופ ,ורעוק וקוו --סילע ךוזס) 6 -- וידי לעופכ קזקתסלו

 סקיסלו סקתתשוס לככו ופסכ ענכ יכ

 ph ילקמ) סתיעפנ) ונפל )תי י סי)סת) iw (i ef Dbומכ סל םלפ) ףרכג ןז) ערע וש כמ ₪ (*

| 



 סולקנוא
 "םרּבד :אלּכ תי ןוכל תיִבֲהְי

 אל ּהָמְּד הֵׁשְפַנְּב אש

 :שצ ןיודהנפ .ושנ דא ,ןרהא תודלוה

 ,כקפס סנועס סתעמ כ" ,סלועל לוב
 bלכ ,ןפת סדמס כלש סמ לכ קוקע
 יכ ,כמסכ ףיסוס כ"ע ,רוגמו סרי סו
 ,ןרלס ככ 'דמ וריי !סנדע סג "כ
 דו טי יכ ןעי !ל3ק יכשוי לכ ורוגי וכממ
 ,סטוחס תל ומב פודרכ ןישנוע יכימ ויכפנ

 --רממ וס סנס יכ--ועקפ לע ורסי
 =-סדסנ יסו יו סנממסיסנ ,יסיו ספ ו
 סלק וכ6---סומ * לוס דוע
 כפכ סנודגו סככ סרכ סדקס נע ,דומעי

 -- .ל'קו ומכע3 ס"עמסדנ סו סרק
 קעדל סינופכס ךטמס פ'לי דוע

 יכ ,כסמ ןפופכ כ"כ
 'ד ססעי כס סילנפס סקעמש ₪6 סג
 סרקס 5 רמ55 ,ומקכ דוככ וכפי ןכפ
 ,רחפב ורבעלו וומ סכיל תטדו סגי
 טכטס דודק י"פע סימוכעס ויפופלפג
 סכ ומכו ,סיכלמכ וכיכוכקכנ סה
 ןוזגכי סימע ועמפ כפל ,ףוס סי פקיכ
 תומרסל 'ד יגיט3 רסכוס םכ ז"כע ,'וג
 ז"יע יכ ןעי ,דימפ  ויפולרוג זווע וג
 ךכע ןטקפו ,ויטעמב סככומ סדקס סיס
 ינפל 3pויס רימלתכ סזכ ןוימדסו .ופדוב

 ל

 כוע = רתוי ,סורו לכסו סנקל ןופני וכ סול

 חל הנט תישארב

 זְרַא ד :לב"תֶא םֶכָל יִּתתְנ בָשע
 :ולכאת אל ֹומָד וׁשְפְּב רש

 י"שר
 : רטכס ולכספ כ וכ וטפנפ ןמז לכ רמולכ יתס ןמ כ30 ססל רסק .ושפנב רשב (ד)
 ומד וטפככ ףלו יחס ןמ ככל יכס .ולכאה אל ושפנב רשב :וכ .וטפכ דועכ .ומד ושפנב

 לאירבנ תרות

 ,ויכפפ ודיּכ סעולכס קיזתי 3רסו ,וככ
 עומק וכ6מ ת סעיפ ונע סייקנ
 ךימנתס תבושי 05 15 סנס ,סידומנב
 תמיפ רפס3 ,ברס יפמ תקנ וכיטקסּכ
 דמוכ וס סגסו ,לימס וסקעכק וכ
 קוכיתס יסי 5 ךלו--וכוטכמ נפ ,סרכסב
 סעוכרכ וינע סיימכ קיפסי 6 ,תבוקמ
 יככדל וס עמוקו ,סוקוסכ סיפעל קכ
 קולית יכ תו סח ,3וטס וגטכמ בלס
 'ד סמבה . .לס0 .סיסנה כ. תק. גו
 לכ סיככממ וכגתמכ סעכ וגיוס
 וקיפסי סגס ,ככדמכ ומע ונפכנ ימי
 דימס וכילע ולכומ תויסל סיד וגל
 תקכ ולכפקס תעב ספוק וגיקכ 7" רק3]
 ,[ם"ספרמ י"ע יניס כס רמעמב 'ד יפמ
 56 וככ3כ תוטסכ וככ יומכ סקנסו זםמו
 תויסכ ףק סיתולמ סויקו סכוקס ידומיל
 כפמ ועכט וקח י"פע גסנקמ סכועס
 וידי סטעמ סיסנ זו ,ס"כקס וכ קקס
 רפפסס ךכ רפמ רסי כ"טמכו ,כ6פפסל
 יככד ףוס לכל םי הוכו (טמ סיעסי)
 תוכוקס ככ סנס יכ=-סתיפלכ סרותס
 ןכל3 תוקעכ 'ד וסלט רק סיקפועסו

 סירנמ

 ,וידו סקעמ תוהכו תולועפב לֿכעתי לם ויגפל
 -- ,ן) כוט סיסי 151 ! 6רקי וגימי ןמפו וכח ,רקי ססינו

 ומכש רמי כ'ע ,ודגנכ סכו 6 | ,ותרזוע הכו (ספ תומכיכ) 5תישד י6מ י"פע פ'ני ךןע
 סרוגס וה רינגסת סוי יכ ,סזל תמרוגה סכיס םי כ'עכ רירנס cויכ דרוע ףלדסס

 עור סינדמה תc6 ןכ ,וסויכי סתסו ,ןרפסמ סינועה סיק)ה סידס י"ע ווכהיכ תיסורו סיננע
 סונור ןימעקל = ספרי רב6 | םיפס 'יפ ,הור ןפכ הינפוכ ,תמע | סינדמס וכ ומרגי ותנוכתו ויסע
 ומכו ,ןוהכ סתונמ ול 6ו5מל סור ןפי סיס £1 ספ ,ו) היה כוט רתוי ,והיככ טקפו סהונמ וכפל
 bכ ןכ (ט .תלקק) תורכ תפ ונככ תורכ טינ5 סד ןיה יכ כ"סמכ ,סורה תפ ונכנ ליכי ךנק
 סתונפנו סתמק ךככל קוס ךקכ סיסי וכ ספכ דוע ללוכו ,תסכמס] ערס הענט תֿפ הוכפל לכו
 ףיג סטק חור (.י כ"כ) ל"ז סרמפמכו| ,סורס ןופ5ל ךקככ םיס * ן6כ רפפתככ ככית סנה ,כוט

 וימי ןמסו רמי כ"עו [תורה ת לנוסה קוס qףוגכ ,ועכט קזוק לע רוי סלגוסה "וו =-ולכ
 -- .ל'דו והרועכ וגימיכ ול הדמעס יס סרוהעה וסורו ,ועכע קזוק יכ תורוסכ ,רקי



 חנ ט תישארב

 םֶכיֵתְשְפל םכְמִדִדדתֶא או ה
 נְׁשְרְדֲא הָיַחילָּב ךִיִמ שרדָא
 : זנ ןירדהנס .אצ אסק אבב ,תא - .ןרהא תודלוח

 םירוטה לעב
 ךפו ךדיק| כס 'סמכ 'ג .ךו (ת)

 תא ךלו | .סכתתת6 ץכ6 סלמט ס0

 ךכ ומכע גוכסל כוסס ומכ לפול ,רכדס
 סכמד תפס ךש fוסו ומנע לק רה
 כוכדס וליפסכ רכדס תל ךפו  סכיתוכפנ)
 סית לכמש למול ספמט ס ך(ו .םוכלפ

 םולקנוא
 כֲמְּד-תי םֶרָבּו ה :ןּלְכַת
 כ רִיִמ עַּבְתֶא ןֹוכיִתְׁשְפנַל
 שנא רימּוָהניעְְהָא אָ

 יישר
 'ע .םכמד תא ךאו (ה) : יס ןמסד ירס ולכת כ
 ןלדפ סכמד ת סמסכ3 סמקכ תכיטכ סככ יפכפסש
 ךפוטסמ
 סלס פ'עמ ומלע
 ויס ככפמכ וכקפוסו לוכמס רוד וקטתס יפכ .היח

 ף .םכיתושפנל :ומלע סד
 :סד וגממ לי

 גוסס

 כ

 סוסל ךרלוס ךכיפכ ומדג תומסככ לטמכ (טמ סינספ) רמנס ןסכ טוכפכ תועכ

 לאירבנ תרות
 bכומס ככלו סקותס דיס ככנו 'וגו סירפמ
 יגיע>--קל--סשמ ספע רס6 וסז-- לודגס
 ספמ סיסש קעכ קכ ונייס--20רשי לכ
 סקנסו זמ לכ6 !כרפי לכ סע דסי
 סלופס 6 סייקנט רתוי ויגפל יולכ סנס
 ,רטסכ עכטס י"פע סלועס גסנפסכ סג

 -- .ק"ודו 'וגו '6 603 תיסקרכ
 סיסנס וגקקמ וקספפ 65 ז'כעו

 ,ס"יטס ונכג ריפpס ,סימדוקס
 י"פעסס ,סירחוימ סיכיכעב ויתוקכפנכ רכז
 סס סג יכ ונכ סרנ תיתטקס ספקפסנס
 סלממ ,עכטס יכקמ | י"פע ולסנסי
 תוקלפ סס3 סככ ,סקומע תוננוכססכ
 ומכ וכולל | וגל תויסכ וקיפסיט דע
 ,סיסספ) ג"וכפק ומכ--סימדוקס סיסגס
 תעיכקכ סד6 כס ויפונוומ ןיפק (,סיק
 לס ,סיכונכ ס"י כונג ,כמ6כש ס"י
 ,רלמ קר ,עכטס י"פע ספיס כ יכ סעדי
 ןסונפ סמ יכ עדס ןכ--ודסח סלועכ יכ
 סלוטנ יכ רפקמ ך6 וס ,רסכ לכל סחל
 וטוטפ קמוע קכ יס וז ספסרדו ,ודסח
 יכופס> סדסו) וז ססרפ יכ ,שרקמ נט
 יטועל 03 סידקסש ומכ ,'כתי .ןיתופלפכ
 סטעמ ריכומו ,ודככ תוכודג תולנפנ
 ,ס"י תעירקו ,סירלמ יקפומ ,סיסלרכ
 ,סתל ןסונכ כ"ת סוסו ,רכדמ ינפו
 056 ,עכטס תוכינסכ גסנתמ ןינע 6וסש
 ,סיתכ סה תוכפכ תוכוומ סגס וכדמננ
 ,עכטס יעוננכ  סיטכולמו סיכפסנ קכ

 י קעילקכ ןגווזג ספק כ"וכפ ןכו
 וכוזמ ,כ"נס סינינעס ינפס3 לפת--ףוס
 תכי יתימ6 לכשו סעד וכ שיש ימ ןיגווזו
 לעמק רשסכ ,סיככ סיפלפ ססכ סרו
 וסי קידכ ג"סוקמס כרס ת"ומ סע
 לז נדפרוסמ סוחג 'כ ס"ומ סלוע
 יס סימעפ סמכ יכ תוקכ ךרדכ רמלש
 כס תיכטסו ,ונמ סיכיכעכ קדוכו ןתו
 ימה כ30 ,ודככ עכטכ 03 ךרד קולמכ
 ילעכ ךכ ככ תטלוכו סיולג 'ס די מ
 וכמ סוק ססכ ןיק יכ דע ,ססכרפו גוויז
 ודוי ומככ לע סעד ןכ לכו ,עכטס יכרדכ
 שפס b‘ כ'ע pbr bio! 'סמ יכ
 -.ןס ת"פדו .ןפול סוק3 ססיסכסנ
 כלסp ,כיו 'פ לכ"דמכ תיל סנסו
 קפנח ן3 יסוי 'כ תפ תת קתינוכטמ
 מנוט 06  ס"כקס 5 סימי סמכנ
 שש יכ 3יקכדכ סימי תססכ סל רמק
 םוע וסמ סיכ סכמ 'וגו 'ד סשע סימי
 כ למ ,וסכע | דעו סעס סתוקמ
 p וקכ ,סיגוויז = גווומו כפוי ס"כקס
 ות ף ,'וכ וכ סרמ6 ,'וכו יכולפל ינולפ
 פט ססשט סמ ,'וכ ןכ .תושעל סלוכי
 כו סגויזו "וכ סוחפס ףנו סידכע ףנל
 תומ ןיד ,סכנל ןוקמ כחמכ סת כעינב
 לגכ ןיד ,קטימס נגיע ןיר ,עילפ
 ממ ד ,ןוככ סמ ןוסל סרמ6 ,סריכת
 ג תיכ רמק ןירו ,ןידכ יעכ נפ תיל
 /כיכ ת סיכסו סתנפ ,דכ יעכ

 קרפ(



 טל הנ ט תישארב םולקנוא

 שרֶדֶא ויחָא שיא דימ םֶדָאַה ךימו אָמּד תֶי דושיד רבג די

 אָׁשְפנ-תִ ַבִתֶא יִהְוחַא
 םב ךפש ו :םֶרֶאָה שפניזת תא = אמ ה י :אָשנָא
 וכ כ ךפשי ומ םֶרֲאָב םִרָאָה רַמיִמלַע ןידהסּב אָשְנָאְ
 w Reg . 35 יִרָא שתי ּהָמּד איני

 םֶדאַה תֶא הש שע ם הלא םֶלְָ :אָׁשְנָא "תי דב יד אָמְלַ

 רָב וצרש וברור םֶתאְ ו ודא וושט חש
 ,גכ תומבי .ורפ סתאו : ת תובא .נפ תוסכ' .אס תוכיב .םלצב יכ :בע .זנ .ונ ןירדהנפ .נס תומב' ,םד ךפוש ,ןרהא תודלו

 :זכ ןיודהנס ,ץראב וצרש :ה םיבכוכ תדובע ,פנ ןיודהנס ,הס

 יישר
 שיא דימ : pוכד יג סידע ןיפו דיזמכ גכוסס דימ .םדאה דימו : םויסס 6 ןסיפ
 לע םקכיו סלגי כ 6 ודל ייפ גנוק וגרסו כ וכ בסוס לוסס דימ .ויחצ

 ס"כקס ענכנ וגיל וסו תולג וכייתל סידע ו סו סרפכ ךילכ גנופס ףלש לחמיל וגו
 ןכמזמ ס"כקס תוכמ 'סמכ ודיל סל סיסללסו וכ יקוכל וטררס ומכ .וכממ סרו
 יכ סמל :a וסותימס .סידע שי סמ .ךפשי ומד םדאב ו :'וכו דסק קדגופ
 סדלס תל סקועס סעע תויסל ךיכלו רסס כקמסז .םדאה תא השע : וג סעל
 סככ35 סנוטלרס ומוקפ יפכ (ס תוכוקכ) .וברו ורפ םתאו ₪) : תכקמכ סכרס ןכ
 תומכי) סימד ךפושל סיככו סיכפ3 קסוע ו fc ימ םיקסכ ופכדמ יפלו יול כ

 לאירבנ תרות

 ופי תז לכ3ו סכוכ ופול סיקוכ ס"3קס 'וכ ןוכסל6כ 6096 פי5 וכ סלמ
 ס לפס סקו--תולועפל ןיקועכס | ,סתכוטכ כס ןגווומ ססכ ספוע ס
 סומ סז דכפסל וככיו ,וטטוקסי = םיפומ סתיכ סידיתי 3כיסומ ' ד"
 סי יכ ,קונופ תוכוכתת ז"פ ם"3קי וכ ,יכ3 ,סוכפוככ וסמ ,פוכקולכ סיליפ
 p דע ,וכעפתו סולט וטעיש לכדס ןלמו ,סכיפ רמו יעכד ןפמ ,סולופ
 דימעי רק ןכ ססכ דלוי כ"וכ סרוקכנו - 7 'וכ יכב .יפכ כ
 קיפסי כ דתמ דלי סקו ססיגיכ | סונפס = וכ5מ ס"כקס לס סיגוויזסכ סג לכס ספק
 ס כנסי ססיליכ סולעס דימעסל סוי לש ופכסמכ יכ סימעפ סמכ טל
 יו 3 סילכ ססע סיסיק מכ כ"עכו ,ופכגפיו וטטוקפי ןילוסגא

 וכ וס .תככס3 תופעל 'תי וגטככ סליססמ סיס תו ו
 "גו 'ד לכד לפי יכ ,לע "וגו כוכב כ"מו -- .סול וק סע הם 0

 ו
: 

  <j 2ו שנ  5 ek Aקיי \ 1

 לככב יכ לעו 'וגו טפסמו סקדכ 3סוקו | ומייקת) כ רע6 תתינוכטמס לע ס
 ,סס3כ לכ ויפ םולכו ושעכ סימש 'ד פ"סככ יכ כ"ג רמהנ ,סנפ סיגווא
 תל םרתמסו לרוכס וסע "ע תפומסו = דת סויכ קכ סיגווז ₪55 ספפ
 ספעס סילכפס וריגיו ודיפי כס !לכס ,כפס וס ןמוס ךפמ ןמ נפ ")כ כ"ע
 כפל ,ס"י תפיכק םג תעכ עכטס דודיקכ סימעפ סמכ סילוכ וככסש סממ סמו
 כ"םמכ ,סיס ימ רנכ סנכ = 5 יס נפ ןיהפ תע3 ףקפ ,סיגוויזס יליכע
 תוכלוק3 ןפו) -- סילזוכ דכ ומכ וכ job סופ3 ,סז 00 סז סילוכ סידדלל
 .סי, 3 תומוסק וקפק כ"סמכ תומוסק ותריזג סנס | ,רכדס כי 'דמ ספ ו"כע
 לכ סויסכ וספק יכ יכת6 ,וכמסק 6משו ןוסנכ ,סגלרּב סלט 6 גוודוסכ סקמירכ
 וכל דיעי ימ כ' ,סגילו וכלס סיסנס כס ןפומ גווזמ ה"בקס ככ םרדז
 'תי ותלמ סקענק ספירס לע סויסכ וכגסו יככ יע3 כד ןסמו ,'וכו ןפכומ

 bרינע

2 

| 



 חנט תישארב

 םיִהלֶא רָמאיו ח שטחס :הָבובְרו
 :רמאל ותא | וינְבילָאְו חנדלֶא

 יִתיִרְּבהָא םיקמ יִנְנַה יֹנֲאו
 :םֶכירֲהַא םכערזזזתַאְ םֶכתִא
 רשא הָיִחַה ׁשֵפעלְּכ תֶאְו
 תִיַחלֶכְבּו הָמְְּבַּב ףועּב םָבְתִא
 הָבּתַה יִאְצי לכמ םֶכְתַאְןִרֲאָה
 יתמקהו א 1ץראה תיַה לכל
 תֶרָכ-זאְלְו םֶכְּתִא יִתיִרְּבְ"תֶא
 -אלו ובמה יִממ דוע רֶׁשָּב ב
 :ץֶראָה תַחַׁשְל לּוְבַכ רוע היה
 י-תוא תאז םיהלָא רמאָיַו ב
 םכינִבּויִניִּבןניִנַארְׁשֲאתיִרְּבַה
 םכתֶא רֶׁשֲא היַה ׁשֵפנלּכ ןיִבּ
 יִתְַניִתְשקְ"תֶא גי :םלוע תרדל

 בש ,תוכי אלו ,ןרהא תודלות : סש תועוכש ,היהי אלו ;ול תועו

 םירוטה לעב
 סיקמ (ט) : סלוסע ןיכ ספט ןיכ וגברה

 תויתת) ומר סיתמ ת"כ .סכתhיתיככ תֿ

 : סתויתסל ותולכ סלל סיקמ ספסש סיתמס

 יכסמ .יננה ינאו (ט) ; :(סס

 כחשל לט ס"כקס ומיטכספ דע סיכרו סירפכ קוסע)
 כיכסמ ינגסוכ למל סנוכתקכו ססע ןכו דוע סלועס

 םולקנוא

 וַמֲאְו ה :ּהַבנְסּו אָעְרַאב

 ממלכי
 :תְי םיִקָמ אָנָאאָה אָנִאְו <

 וכיִנָּב םֵעְו ןוְכְמַע .יִמָיק

 פנל םַעְו + ןוכיִרְּ
 יִפֹועְּב ןוכָמַעְד אָתְיח

 ֵעְרַא תִיִח לְבבּו אְריֲעְבַּב

 תובת יקפנ לּכְמ ןובַמָעְד

 קָאְו אי + אָעְרַא תֶָיַה 7

 תשאלו ןוכמע ימי תי
 ונפוט יִממ דוע אָרשְב לכ

 ִלָּבִהְל אָנַפֹוט דוע יִהְיאַלְ

 תֶא אָּד יי רַמַאְו = : אָעְרִ
 רמיִמ -ןיב בָהָי אָנֲאיִּד םיק

 ָשַפַנ לָּכ ןיִבּו  ןוכיִניבּ

 אמל יל וב יד א
 גנב תיִבָמְי יתְשק תו >

 י"שר
 סוד תנ סיסק ךמע יכק

 כיכגהקמס סס .סכתא ץראה תיח (י) : ומ ךל ןפתו יתחטכסל תילכ קוזימו סויק תוסעל
 ,הביתה יאצי לכמ : : סויכככ סע

 יחס 5223 ןגיע
 : ךלוסו סייסמפ ומכ סקקס ת ומויק וסמו

 לאירבנ תרוח

 לכ 'דמ ולכיי למה ז"ע ,וינפלמ 6כיגס
 יכ ! לכס יכטוי לכ ורוגי וכממו !ןללס

 יי םיכסל .ץראה תיח : סיטמכו סילכס יכסל
 תירבל ל יתמקהו (אי) : תויככס סע ןכוניס ןיחש .םכתא רט רשא כ

 :יט לסת כסכנ + ל וע תרדל (בי)

 ! דומעיו "סיגכ, ססל תפל סו5 וס סנס
 כג רסק ,לודג נפ סולו ,ררפססנמ

 תלדוס סמככ לע סעיכס תינולטמס ,סוקכ ססמ דירט ,סויסכ וכל רילפס דוע
 יוגכ יכל ,סר ek סדיעסו ,סו נע סרומג יכ !ולכק ככ יכ ,סיגויוס ןיכע קוו
 --.ק"וו--ו ה לפכ סעס 'ה 'דכח | ₪6 ,סככסכ ,יסיו !ספק וז למ וס סק
 למלנ ות וילכ % תי ל6 'ל רמאיו דומעע ופרי כ סו ,ססילק ןולכ דנג
 יתיככ תה סיקמ ינגס ינו ,רכפססלו םלגפסל ולריו ,סז סע סז וידסי

 סכתה



 מ הנ ט תישארב - םולקנוא
 יניב תיִרּב תואל הָתָיָהְו ןנֲעְּב = ירטיטריב :םִָ תֶאְל יָת

ATF 
 / ' ע יננעְּב היָהְו די :ץֶרֶאַה ןיבו יתּונָנַעַּב יִהיָו די : אָעְרַא יב .

 נע יד 1יזחתתו ראלע אָנְ 3

 :ןְנעְב תֵׁשְקַה הָתֲאְרננֶראָה’לע = אינו < :אנעב אש
 יניב רֶׁשֲא יתיִרְּב "תא יתר ןוט יָרְמיֵמ בהרי | ימי ת

 "לב הי ְׂשֵפָנ פב יב םַכיִניִבּ אָשֹפַנ לָּכ ןיֵבּו  ןוכיניב

 ּּבַמלםיַמַה דוע היְייאל רַשָּב יל לב "ג אש
 מול אימ דע יה

 תׁשְקַההָהְיְהְומרֶׂש ש בלב תחש יַהְהּו = :אָרְׂשּב-לְכ אלבה
 םִלֹוע תיִרַּב כ ל ָהיִתיִאְ ןנעּב הנוֲחֲאְו אנ אָתש

 הָיַח שפלב ןיִב םיהלא ןיִּכ וב סלע םִיק רד
 :ץֶרָאָההלע ע רֶׁשֲא רביב .אָשָפִנ לָּכ ןיבּו יד אָרְמְ
 ₪ : " : ל בק ד ;: דיפ ל 9 -לע יד ארךשּב לַכַּב אתי

 תוא תאז ַחְנילָאםיִהלָא רבא" ₪ וי ראו = + א
 יישר

 סדוסי ךלמ וסיקזח לש וכוד ומכ ויס סיכומנ סיקידנ יפל תוכ וכלפוס 550 ולו
 יכפל סכפתמכ סלעתסכ .ןנע יגנעב הי ; (כ"3) יקחו ןכ ןועמפ יככ לש ולוח
 למ ןידס תדמ 2 .היח שפנ לב ןיבו םיהלא ןיב 6ט) :סלועכ  ןודכ6ו ךסס יס

 םרהחר ןחר t bob כי תו la וי כן ליב k= וכ ביה יניכ| בל
 תכתקל ושרדמ וס כק .סיק שפג לכ |= ליכ כוקכ2 נג ₪ p סכיג טנע

 תוא תאז 6י) : רכוכו תופס תמ סוכ ינמ (סכת6 כייקל) סכינע גרטקל ןירס תר כ
 לאירבג תרות

 וכ למקד וכו סכר למ ,'ונו יתעכקכ תpרפ רוקיכ כ סוכל ירככ ,'וגו סכפ
 לכ םרכי עו ביקכה 'וכ ילמיז ירס ול = קיש סיקודקר סכככ כםיילו ,ספקס קיר
 דוט סיסי bכו ,פוכמס ימימ דופ כח3 סב א p סמ רפויכו ,ןופנס ל נפכמ ס
 .ס"ייע 'וכ רע3 ככ תמפכ כוכמ סימס סזיל קספכ יקלכ 'וגו ה .רמ6י 8%
 רוע סיסי כו ביקכד ,קוס ף"יכס קסכיגו סומ סיפ ןוסל יונעכ קר  ,סיתניכ 3
 סימס דוע סיסי כו ,ןכלס תתסנ 0 כ 'פ3 'יפס כ"ו י"קר יככה רפויכו ₪
 ק'הכס פסכינו לכ לכ תתסנ לובמכ רמו תפקס ב קילכס פופ תו ז"
 רוע ףיִסומ 2 ,ל"סזכ וס ף"יכסכ טריפ 5 סמל יקכמסש תוקס יס ו
 סימס דוע סיסי כו ,ימ ככ ת תוכסנ ר תיככס תו תלו כ"י קוספ לע םמ
 סגו ,ס"קס תסריג ספד ם"לרסו=-לוכמ 5 רעל סיקודקד סזי6 דועו 'וגו ןקוכ יג
 וקעדלו = ,ופסליג יפלק ף"יכס יככד | ךלד 035 סידקכ ,וכילכד פסו
 ו ינס םולגפ שיש לקוי ספג : כמ (.ול תועוכש) 'מגס ירכד 3
 )ככ יררס> יכימסד מנק3כ סעוכס ןס ,סעוכק וקכ לועג
 ריפ ןכו] סיפכיכ סימס דוע סיסי פלו כיתכד סעוכק מ
 לוכעכ סמדלס דוע נקנ ףיסומ ₪5 [B'כ = לק6 יכ תקז תכ ימ יכ ביתכו 8

 סלה

 א"י



 הנ ט תישארב

 ןיבו יניב יתמקה רשא תיִרְּבַה
 שש פ :ןיִראָהלערשַארָשְּבילָ
 הבתה"מ םיִאָציַ ה נב ויה חי
 יבא אּוה םֶחְו תפי סח םש
 תֹניִנְּב הָלֲא השלש מ טי :ןַעְנְ
 לח = : ץיֶרֲאָה לכ הָצפְנ הָּלֵאַמּו

 :םֶרָכ עשיו הָמָרֲאָה שיא הנ
 לְתַו רָבְשיו ןייה"ןמ תש א
 יבא םָח ארו ככ : הָלָהֲא ָךותְּב
 -יִנשל דווי תור תא : ןעַגְב
 -תֶא פר םש הק גכ ןח ויחא
 םֶהינש םכש" לַע ומישיו הָכַמְשַה
 תורָע תא ופכו תיֵּנרְהֶא וכו

pesע ןיויהנפ ,ם תוביב .ןמ תשיו :ע ןיויהנס ,הנ לחיו .ןרהא  

 םירוטה לעב
 'ס עטיו .סלכ עעיו 'סמכ 'ג ,עעיו (כ)

 יִהּובֲא םֶח אֶזִתו :כ-

 סולקנוא
 ןיִּב תימקא יד םָיִק-תֶא אָּד

 ד אָקֶשְּבָכ בו ירמימ
 :נחינב ווהו זי : אָעְרַא לע
 בש אָתוכָתְִמ קני
 ָהּובֲא אוה םֶחְ תפיו םָחְו

Lkגְּ א אָהפִת טי  

 ב ַחנ = : ₪
 :אַמְרַּכ ביִצְנּו אָעְרַאְב חַלַפ
 וו אָכְמַח מ :יִתְשּו =
 :הָנָבשמ | וגב יִלָגתאְ
 ענכד ָח אָ =
 וחו | יִהּובֲאד אָתְיְרְע תי
  אקושב יהְוחַא.- ןירתל

 אָתּוסְכ תי תו םש ביס =

 ןוהיִורת ףַתְּב לַע וישו

 .םש ןיורהנס .םש תקיו ,םש ןיודהנס םח ארי! :

 ו... !ר

 וניתוכל וטכד .ל: עטיו .ןדעכ ןג סיסנה

 ססככ6 ן:ו ע"גמ סעיטנס תקל ןכיסמ
 יס 'יגכ .ןייס (אכ) : פ"גמ ל260 תקל
 סילוג םככ ולגש תוילג תטתוק לנתו

 : ןויס ייפ

 :יסכמלק שופס יכס וכ רמו תקקס וסקכס .תירבה
 של ןסכ למול ךרלוס סמל .ןענכ יבא אוה םחו (הי)
 ;קלקט תנ לט ופורכסכ סנו סקוסע סטרפסע
 כתכ כ ןיידעו ןעככ | ללקפנ ודי לעו סק סכ
 ךרלוס ךכיפנ לכ ןענכפ | ונעדי לנו סת תודלוק

 סנמפ קוסעל ול סיסע ןילוח ומנע סשע (כ"כ) .לחיו (כ) :ןטנכ יכ6 סחו ןפכ רמול
 ,םרכ עטו : ימעכ םיפ 6 קוכ) ומכ סמדלס ינודל .המדאה שיא : קרח סעיטנכ
 יקכ סלה .הלהא (אכ) : (כ"כ) סינק ירוסיו תוכומז ומע סילכס סביל סנכנסכ
 קמקנע ןייס יקסע לע ולגס סלה תר ןקנע ורמוט סט לע ולכקנפ סיטכס "5 זמר
 קי (כ"כ) .ןענכ יבא םח אריו 2(: לעפפיו ןוקכ .לגתיו :ןיי יקכזמכ סיפוטס (ו סומע)
 תא = אריו :כנקתגו רכדס לע לכזוס ךככ ויכקכ דינסו סב ןטככ סיכמו וכיקוכלמ
 ,תפיו םש חקיו (גכ) : (כ'כ) ועכר 5 (מ ןיכרסנס) .וסכס סיכמופ םי .ויבא תורע
 6 לתוי סולמכ ןמלתנp סק לע רמיל (9 ןיכדסנס) תקיו 526 ופקיו ביתכ ןיס

 יס לכ סוכס> דוע ףיסופ כו 'וגו סרה
 'ג ךנסו 'וגו תיככ תסרפכ גיקכד יול

 לאירבג תרות

 סירכד רופיסל
 לע סריפס קיס

 הכלמ סנסו .ק"ייע 'וכ
 'םרפ לעו] ם'רס 'יפ

 ינסק רוענמ 'כ יככנרמ | [סרופכס | 26 רמקנ סעוכש סקכ) כג קקקס
 ותי6ר



 סולקנוא
 -תֶי .ּואיִפַחו ןירָזַחְמ לא
 ןוהיִּפַאְו ןוהּובֲאַד  אָתיִר
 ןוהבָאד | אָתרֲעְו ןירֶז
 חנ רעְּתֶאְו כ  :וזָח"א
 דכעיִד תי עֶריו הרמז
 רַמָאְו הי :אָריִעְז ּהָרְּב הי
 ןידְבע חל דָבָע ןענּכ טי
 ךיִרְּב רמָאְו ט : יִהֹוחַאַל יה
 ןענְכ .יַהיִו םֵׁשְּד ּהֵהְלֲא י
 תֶפְָלַי יֵּתְפי : ןוהל אָּדְ
 הָנְְׁשַמְב ּהֵּתְנִבְׁש יֵרׁשי
 :ןוהְלאָדְבע ןענכ יהיו םש

 אמ חנ ט תישארב

 תורְעְו תינַרְחָא םֶהיִנָּפּו םֶהיֵבֲא
 וניימ חֶי ץקייודכ :ּואָראָלםֶהיִבֲא
 :ןמפהונּבולהַשַעזרשאתאעדוו

 םיִדָבַע דָבֲעְןעֶנְכ רוָרָא רמי ה
 הֶיהְי ךוְרְּב רָמאֹו  :ויחָאְלהָיִהְ
 :ֹומל רֶבַע ןענכ יהיו םש יִהְלֲא

 ְבְׁשִִו תָפְל םִהְלֶא ָתפַי כ
 :ומָל דָבָע ןעֶנָכ יהיו םשדילהָפְּב
 שלש לובמה רחא ֶניַחְיו חכ

 :אצ ןיורהנס | ,רויא רמאיו :גי ןיודהנפ .חג ץקייו :כק תבש

 אָנְפוט רַב חנ אי
 ,הב תוברב -- .ןרהא תודלו

 יישר
 סכז תפיו י95 כ5 תינטכ ולב וכז ךכ
 סוקמ גוגל ןת (טכ כקותי) 'גפ ויכבכ סרוכק
 רוז ךלמ גסגי ןכ (כ סיעשי) ועכוכ רמסנ ויכמ תל סוכש סתו .ככק ס
 םהינפו :"וגו תש יפוסתו ףפיו סוכע סילק סיכעכ וכ קולג תלו סיככמ יכס ת
 וקוסכל סמ5ע ךופסכ וכללוסו וככה וככקפכפ דמלמ סינס סעפ כמלכ סמנ .תינרוח
 ןטק סנס (עמ סימרי) ומכ יוזכסו כוספס .ןטקה וגב (דכ) : תינרוקמ ססינפ וכפ
 כחל יעיבכ ןכ ריכומ כת יכ תמרג סת .ןענכ רורא (הב) : יוזכ סיוגכ ךיקפ
 ססילע לטוסש סילודגס ומ כס סערז תל םמסמ תויסכ יעיכר ךכ3 כוכק ילקמפ
 סיגכ ינפ ןופלכס סד6 וימלכ ססכ כמ וסכספ סת סכ סמו .ספעמ יתדוכט תכו
 pקכמ וגדועו סילכ 'ג וכ םי ןכי3לו סלועס טורי כיבקכ סז ת סז גרסו וכ וי
 קל סס) תפל ועכול ופסטכס רומסל דיקעפ .םש יהלא 'ה ךורב (וכ) : יעיבכ |
 : בימכי תפי סגכוקמ .תפיל םיהלא תפי (זכ) : ךכוע סמל ןטגכ ססל .יהיו :ןענכ ןל
 סגכס תפי) סיס תפיט פ"עפ סימכת שרדמו .לקכפיכ ופכיכק סרטי .םש ילהאב ןכש
 ןופלכ םרקמב סתכפ ןכיסו סגיכס וכ ספרס כ יכק תיב תפי ינכמ סיסס שרו
 סידכע סס) ולכמי ספ יגכ ולגיסמ ף .דבע ןענכ יהיו : סמ יככמ סיסק סמנפ סג
 לאירבנ תרות שי

 'יפ ,ץכסס ת סתיתסמ יכנסו כ"טמכ דועסיסי לוד Bכק ךסמ סעוכסכ ופימ
 ם"ייע) ומומי) סםיכקמ לש סיתפט 'ג כע סומתכ קי דוע=-נוכמכ סימ
 5 כלי יכ ןעי "עפ סעע | ןפנו (כ'דמב סנס יכ | [כ"גס י"פכ 'יפ כעו] וקסכו
 ןכבמ 655 רעננשמ ויכועכמ עכ סדלס תל 'ד חריו קוספכ עיפ תועוכפס ית
 תפ תוכסכ דוע ףיסומ כו ('כסו ומס = סילילע יל סמס 'וגו תוסינס תי

 אפוי ,םיחלא תפי

 םירוטה לעב
 /)  סלוע סיסי .סיסי סילכע לכע (הכ)

 : דכע לס סילק5 ימדכ ומל

 עי

 סמדלס | דוע ככקי :כס 5 | ,סידכ
 ןע לעת3 ססעס'ומכ .,סדס רובע
 ,פוכמס רוד לט טחכ סקע ןכו ,פעד

 (אי)

 יגפ לעש לק3. לכ תמסלמ וקו ,ית לכ
 כיס ססמ רכד לכ לעס 05מכ ,סמדקס
 לכו; 55 סעעס .סומו] תמק סעוכק קל

 סייקל



 חנ י ט תישארב

 יָהיְוטכ טכ : הנש ישמחו הָנָש תואמ

 הנ תואמ עַשְּת חְנימְודלָּ
 האו אי פ:תמיו הָנָׁש םישָמחו

 תַפיו םח םש חייב תדלות
 :לּובַמַה רחא םיִנָּב םָהָל ודו

 ווי ידמּו גונמו רַמנ תי נב ה

 רַמּג נב : :סָריִתְ רשמו לבתו
 נב ר : המרגתו תפירו ןנבְׁשֲא

 םיִתב שישרתו הָשילֶא ןי

 ווא ּודְרַפָ הֶלֶאִמ ד : םיִנְדְד
 נשלל שיא םתצְרֶאְּב םיוגה

 םח יִנָבּ ו : םֶֶינְ םֶתחְּפְשִמְל

 נב ז :ןַענְכּו ט טופי םרָצִמּ שוכ

 המערו התְבַסוהְליִח אָבְס שוכ

 :ןרְו אָבְש הָמְעְריִגְבּו אְְָבְ
 לָחַה אּוְה רֶרָמָנְ"תֶא ךלי שּוכו ח

 הָיָה מ :ץֶרֲאְּברּבנ תויהל

 רַמָאְיַ בילע הָוהי יִנָפְל ריצ-רבנ

 אוי חיי יג ,ןרהא תורלות
 םירוטה לעב

 :ועכלכ ינכמ לפי ןכ לע ,סרוסמכ 'ג .רמ(י (ט)
 ו .'ס תומתלמ יסכ רמי ןכ )עפ ,דודמנכ
 דמלמ .הכ לכו םי6₪) םי6 כמי ןומ)ו
 סיכע לכולו סמתלמ םי6 לוכמ) סיסכ
 סו לככ ותכלממ הישר יסתו כיתכרכ
 ןוינו  תומתלמ 'סכ רמי ןכ לע וס
 סכנו לוכג סכ דוניכ לכ תסיפ רמי

 .ביק תוביתב .םת 'נבו ;'

 ,רובג תויהל (ח)

 יפכ תוילכ לש

 לאירבג תרות

 יכס ךגסד טוקליס קסריג כ"
 יתומקסו כקכ כיתכד ילממ וס וו

 רוע רסכ לכ תלכי נו סכק6 יתילכ תל

 סייקל

 .דוומג :רל זטוס

 וז .סריתו (ב)

 : ויכפ לע וטינקסכ ןיוכסמ

 סולקנוא

 : ןיִנָש ןישְמחְו הֶאְמ תלת
 עשת חנ .יִמוידלָּ וה טנ

 : תיִמּ ןינש ןיֵׁשְמַחְ הֶאְמ
 Be ינב תרה ו י א

 נב : :אָנָֹומ רב ןינ
 ו יִדָמּו גונָמּו רָמוג תַפ
 כו  :סֶריִתְו ךשָמּו לבת
 פרו ּונְּכְׁשַא = רֶמג
 ₪ בו י :הָמְרנות
 יִּתְּכ | שיִשְרַתְו הָשיִלֶא
 )2 ןיִלאַמ ה: םיִנָרְדְו

 ב ןוהַעְרַאְב אָימַמַע תגנ
 והיו הנשי
 וכ םַח ינו י ןוהיִמְמעְּ
 גבו  :ןַעְנְבּו טופו םיִרָצמ
 וּתְבַמְו הָליְוֲחַו אָבְס שּוכ

 מע יִנְּו אָכתְבסו הָמַערְ
 יילוא ׁשּוכְו ח : ןָרְּו בש
 הְמל יֵרָׁש איה דֶרָמְנ תי
 ןוה < :אָעְרַאְּב ףיִקַּת רַב
 יי םָדַק ףיקמ רֵּבְג הוה

 :גצ ןיבוויע

 יישר

 (כככ םי שהלכ) סרפ
 וככ ורקס לע סלטה לכ רירמסנ

 : סנלפס רוד תלעכ קוס
 :סוקמכ דוכמל ןטטמו

 לעד דל .דיצ רובג (ט)

 ה ינפל

 2 לע ,רמאי ןכ לע

 כ קפג תפתפס לע וסזש) --לוכמס ימימ
 לס תמסכ לוכמ דוע סיסי לו (רסכ
 ש כ"ג סמסו (ןכלס תתתפס לע וסו)

 סיגיינע



 במ חנ י תישארב סולקנוא
 : הוה ינָפַל דיצ רוּבַּג רֶרֶמְנָכ רג רְמנב רפא ןכ ג
 לבב ותכלממ תישאר יִהָתַו י הנ יי טרק הספ

 .Af דּכַאְו ְךְרֲאְו לֵבַּב ּהָתּובְל
"akaרַעְנש ץֶרֶאְּב הֵנָלַכְו דּכַאוְַּרַא : כה : 

 רֵׁשֲא אי אוהה ץֶראָה וכ אי | יה הָיִע אפ)אָערַא ןכ
 ריִע בחרת הֹוניִניתֶא ןְביַו תי נבו הָאְבּוְא קפ
 הני ג ןיב ןְכְריתֲאְו כי :חַלָּב"תֶאְ א ,us ר

Ber iהָלרְגַה ריִעָה אווה לכ ןיבו - - : 
 -תֶאְ םיִרּול תא דלי םיִרְצִמּ גי יִאְרְצְמו ג :אְתְבִר אָּתרַ
 :םיִחתְפנ תֶאְוסיִבַהְלתֶאְו םיִמָנֲע "תי רילוא (םירָצִמּו סה לכ

 םיִחְלְסַכתַאְ םיִמְרְתַּפי-תֶאְ די = יאכל; תניא תיא
 / שמ התֶיְו רי = + יִאָתְּותַפַנ תי
 :תֶאְו םיִתְשלְ םשָמ וא רֶשֶא יד יִאְחְֹּסַּ--תִ יֵאָחּורְת
 "תא דל ןַענְב טם : םיִרתפַּ -תיו יִאְתְׁשלפ ןְמתִמ ּוקפ
 -תֶאְו מ :תַחזתֶאְו ורְּב ןרוצ | רילוא ןענכו < :יאקטיפ
 :ישגְרָגַה תאו ייֹמַאָהזתֶאְ יִחּוביַה : תחת ּהָרְכַּב וו
 יומא תו יָת
 :י אפוי .הישאו יהתו ,ןרהא תודלונ

 םירוטה לעב יישר
 סו לכס וכמפוו ככיכ סיו דולמככ סמוק ןיוכסמו ווככ עדו  סיכפ .פוזועכ עישרמ סל

 Pw : (כ"כ) דיפ רוכג דוכמלכ סו רמי וכ  דולמ
 לדגונס תוכל סוקמכ ןידכומו דוכמכל ןיעמוס וילכ תל רופ6 סלכפ ןויכ .ץראה ןמ או

 ריע סתיס סוכיכו (ג סכוי) כמכפ סוכיכ יס .הלודגה ריעה (בי) :(כ" 3) סכוסמ
 רשא םיחולסכ תאו םיסורתפ (די) : 2092 סימוד ססינפש .םיבהל גי) : סיסלקכ סלו
 ססיסוענ ככסמ ןיפינתמ סיפולסכו סיסולפפ ויספ וכי ססילפמ ,םיתשלפ םשמ 4

 לאירבנ תרות

 ככ ,םוכיפכ ויפמ תו ת"יטס לילוסע קי  ס"טר כ"עכו | ,סידרפכ סינג
 עמ 'ד רמו כ"טמכו רב סבסתת | סיסי שלו ס"ס קסרינכ כ"כו ,טוקניס
 טקכ וי = יכ מ ל"ורדט ומכו) וככ = ילפ6 ,רסכ לכ תספכ לוכמ5 סימס דו
 וכממ ל"זלו (.מ5 ןיכרסנס, ןייפ יב 2 'כ יככד סדוקמ םיכס לוס סג
 ךיככ וכלב רמג (כ"פ ו'כ תועוכע) י כו הקמ סעוכש לע סיקכ ליכט
 ,סיקפסכ a רמסנס ויתפסכ סילויס כ ,רס3 לכ סחשל לוכמל סימס דו
 b bom] fכירל ןסכמ דומלכ ככוכג ךילסו ג'נה י"םליפו ם'ככ 'יפ לע ק'סלי דו
 bיכסק ף"ירס קסכיג כ"ג תופבכל םי רמקכ כג ,ם'מכה לינסק בוקכס 8

 ע"ר



 סולקנוא חנ י תישארב
 אחת = > יִאְָנְּגתַו ""תֶאְו יקרעַהְדתֶאְו יוחהזתאְו זי
 שטות -תֶו יאסר תו -תֶאְו יֵרְוְרַאָההָאְו חי ?יִניִפַה

 ה-"רַתְבּו יִאְתָמִח--"תְיְו \" וצפנ רחאו יִתְמְחה"תַאְו יֵרָמצַה יָרָמִצ תי יִאָדְוְרַא תֶיְו חי
 ֵאְנענְּכ תיעְרז רָב לוב יהוו טי :יִנַעְנְּבַה תוחָּפְשִמ
 היִצמיִאְנענכ ּוחְּת הוה "רע הָרָרְג הָבֲאְב ןדיִצְמ נענה

 ֲמְדֲאְו  הָרומַעְ םורסל . : . כ הןעירע רני המְדַאְוהְרמעו הָמְדְס הָבַאְּ הע
 לא כ עשל רע סיב : םֶח יִנְ הלא :עשל דע םיבְצ
 הָנָשילןוהתיערזל םֶחיִנְּב *םָתֹצרֲאב םתנשלל םתחְפְשִמְל

 ןֹוהיִמְמעְב = ןֹוהְתְעראְּב אוה"םג ר םשלו אכ ם:םֶהיונְּב
 יא א שת :ֹורְנַה תַפייִחַארֶבֲעינְבילְביִבַא

 ּוחֲא רבע" ִנּ לב ןןוהּובַא ,
 ש נב  :אָכַר תפר רש קפראו רוש עשני

eos 

 ילוא חלו חלש" תי דילוא
rn heםס ןיוותנס ולוי םשלו  : 

 יישר

 סככס קוקפשמ ולופכ סלקמ .וצפנ רחאו (הי) : סיקסלפ ססמ וקכו וכ5כ נפ
 מוס סדקכ כ"לו .רכד סש .הכאב :סלקו ףוס ןוסל לוכנ לכ .ופ6 ףוס .לובג (שי
 "ע6 .םתוצראב םתונושלל (כ) :ינולפ לוכגע 630 רח דע עיגמ סז לוכג וריכסל
 ספ סיס רכנס .רבע ינב לכ יבא (אכ) : סס סח לכ סלכ תולרבכ תונופנכ וקכחנפ
 גש סקמ ןכ / כמו6 6וסשכ ספ ס לודגס תפי סל עדוי יגיש .לודגה תפי יחא
 יתססקכ חג סיס סג ק'פ ןכ יכספ לודגס פי רמו יוס לוכמס כפל סיקנק 'וגו
 גט סמ ןכ סיס וילככ לודגסש ככ סנס תומ םפ תכשכ סיס לוכמסו דיכוסכ
 סיגש ולס סת יס כו .תפי יחא :לוכמס רחל סיתכש דע סמכ עיגס כ סו

 לאירבג תרות

 וע תפתססמ כי סיס יכ ןעי ר"ופכ סייקכ רתוי סרג כ'ע |ומשכ ם'תרס
 ימסת וכ רתוסק רחלכ ₪6 כ'עו ,סינס 4 יכס ךנסד ,קוסס ומכ ס"שס תסכינ
 כיתס ןמ כ ןול לע | ל"וכדש ומכ ימימ דוע רסכ לכ תרכי נו | ,6וס
 'כע ,ךסמ ךילכ ישנו ךיגכו ךססלו סתמ = לוכמל סימכ דוע סיסי קנו )201 לוכמס
 גש ,וילע לכק |65 כיתמ סיסט יפכ | ןינע לע ורמסנ ססינפפ ,לטכ לכ תמפנ
 ככ | יסגו וקשסו | ,ויככו תכ ליו כיתכ סשרפס יככד רדסו ,רחל ןמוכו ,דח6
 נרק כיכקכו ,'ד פל תכומ סכבו ,וס6 קוסעכ גול סיס חג סנס יכ ,קוס ךכ

 תירל



 סולקנוא
 ּודיִלְיְתֶא רָבַעְלּוכ :רָבע"ת
 יִרָא גָלָּפ דַח םוש ןנְב ןיִ
 אָעְרא תַנִלַּפִא .יהומוי
 טק יי מי יֵהֹוחֲא םוש
 ףלש-תיו דָדומְלַא תי דיו
 :חַרְיה תו = תֶומָרְצְחְתָ
 לֶזּוא-תִיְו םֶרֹודֲה "תו +

 לבֹוע תו חכ :הָפק יָד תי

 : אָבְׁש"תָיְו אמי תי

 "תי הפח" תָיְורַפֹוא"תָ מ

 : מי נב ןיאה לכ בבו

 אָשַמִמ ןוהְנָבְתומ הוה

 : אָחְניִרָמ רּומ רפְסְל יט

 ןֹוהְתערו םֵׁשְיִנְּב ךילא א

 ןוהְתַעְרַאְל ןוהינשיל
 תיערז ןיִלֶא גל : ןוהיממע

 ןֹוהְתָרֿפּותְל חנה

 וגדמל .סלועס לכ
 פסנ = ףוסכע סנו

 לכ םפג תוכסכ תלו סדרה

 סל לכוס 62 "יע רש6 קי

 ׁשָרְפַּתא ןיִלֲאַמנ ןוהיממע

 ויכפלמ ןופר סכעו ,'ד ינפכ תומיכ חיל
 רוכעכ סמדסס ככקכ סוסי כ יכ ם"

 ומכ יח
 יגב תלו חג תל 'ד ךר3 כ'עו ,סקע
 ו כ ,'וגו וכרו וכפ סתו וכמלמכ סייסו "ו
 ןפ ס333 לונמו דספ סיס ןיידעפ 7
 כ"ע ו"ס תונקפסכ לכויו לעתס סורא
 ףקוקו סויק ת"יפס ספעיס סגה

 גמ חנ י תישארב

 םִָנָב ינש ךֿלי רֶבעּו ה :רַבֲע
 הָנְפָנ וימי יִּכ גֿפ דָהֶאָה םש

 טוט יא םשו ץֶרָאָ
 יתֶאְוהקׁשהתֶאְו ךָדֹומְלַאזתֶארַלָ
 תמו וה הרתאו תהנה
 :הָלָקְדיתָאְו | לואדתֶאָו םֶרודֲ

 :תֶאְו לֵאָמיִרַא-תָאְו לָבֹוע-תֶאו
 הָליִוחְדתֶאְו רפוא"תֶאְו טכ :אבש
 : ןמקי יִנָּב הָלַאלַּכ בבויזתָאו
 הכאב אָׁשַמִמ םבשומ יהיו ל
 .םשיינב הלאא*:םֶדסַה רה הָרָפס
 םֶתְֹרַאְּב םֶתְנָשְלְל םתחַפְשִמִל
 יִנְּב תֶחְּפִׁשִמ הַא כי : םָהימְ
 הַאמּו םינְּב םָתֹדלֹוהְל ַחָ

 יישר
 וגלפתנו סעקכס ןמ וכופכו פוכוסלס ולכלכסכ .הגלפנ (הכ) : וס
 ךיסעס ם"ע וככ ספ לק היכל רבע סיס

 דילוסו וכממ ריעל ית ןטקי יכס וימי תנתתכ ת"ס וג
pע:מקכ ת"ו 'וגו ךכלס לכ יסיו כ"חו 'ונו דלי ןטקיו ₪ ןכ> סדוק תומפ 

 .ןטקי = :וגלפסכ גלפ ומ תנסכס תרמכ לס םכפ5 656 סופסל כוקכס 3 כ וי
 ק"ע : ופלס תוחפקמס לכ רימעסל סכז ךכל ומלע ןיטקמו ויכע סיס

AAררסכ -  

 4 מ כ

 .תומרצה (וכ)

 לאירבנ תרות
 פ'ע כו 'פ3 סוכ 'יפפ סמ ןײעו]
 ספ 'וגו יתקמכ מכ כמתכ סכפ םסכפו
 יונג ךסעסו ס"מ ,ךכ 'פבו כ"ז ן"כמרכ
 55 ת"יזס כמ כ"ע as 'וגו כודנ

 וגו סיקמ יכנס ינקו וי
 תוסע> 'וכ ךמע ינק סיכסמ י"טכפו
 ךי ןפפו יתתעכסל תיככ קזוקו סויק

 יג סכסתמכ סיסpק סמ לכ לעסוק תו ה

 סכתה יתיככ ת יתומקסו "עח ,סלתפ | ו"ת תוכקק
 ר0



 חנ אי י תישארב

 ם:לְּמַהרַתַאץֶרָאְבסיונהּודְרפנ
 הָפְׂש ץֶרָאָהלְכ יקי א או יעבש
 יהיו ב : םיִדָהַא םיִרְבְדּו תַחֶא

 העקב ואמו םֶדּפַמ םַעְסְנּב
 ורמאיוג :םש ובשיו רענש ץֶרֲאְב
 םיִנבל הנבנה בה והָעְרְדלֶא שיא

 םֶהְל ית הפרשל הָפְרְשִנ

 םהְל הָיָה רמחהו ןבָאְל הנבל
 -הָנְבנ ןהָבָה ורמאיו ד : רָמחל

 םימשב ושארו נמו ריע וגל

 ילַע ץּופנְֶפ םש לתשע
 הָהָי רָרַו ה :ץֶבָאָהִלְב נפ
 תליגמ ,הנבנ תכה :יתליגמ ,םעפנב יתיו .ןרהא תודלות

 ס .'ה דויו : טק

 :גיק תנש ,רענש

 םירוטה לעב

 סינכסו ךליו כס 'כ .סיכנדו (א)
 : סככס סילכס לכד) וככסש סככס סילכדו
 .סעסנכ (ב),: פליקס ןופל 'יגכ .תחפ ספ
 ןמ סעכנכ ךדיהו כס 'סמכ יג
 סויס ותימ ל"וכ ושרדפ וס סז סנתמס
 ןמ תכוכש קוניתל לשמ יס יכתמ ולס
 ונומדקמ וטסנט סדקמ סעסנכ 'יפ לפסס
 ת"ס .סכס וסעכ 35 םיֿפ (ג) : ס)ופ לב
 :וקטת סס) סיסכ סכיתי ספ ינפמ סולט
 וכ; סמיו ךדיפו ככ 'סמכ 'כ .ןֿ)
 ןנספ סמ לכנ כג ןכ69 סיס וסו וככקכ

 םידחא םירבדו

 לו סלכ תל קיזססכ סוקמ ססכ לוקכ ססמ ועסנו סדקס רס
 ימוס .הבה : ןטנככ Re טופל םוכו םוכל סירלמ סמוסל סמו .והער

 bod ו6 לכלל סיככסקמו ןמלע סיכיכמש סוס סנמזס ןופל
 טנ ןיקק .םינבל : : (ןטטזירונ ןטטיירעכ) זעלכ ר"יילקכפ וכימזס

 כגיכ) שילוט סיכוקס סינכלס ןישוע ךכ .הפרשל הפרשנו

 לא שי )ג(

 סנס לכ .סכמלע
 סבס .5שמל ול
 :סעקכ יספ 3
 : כיקס מוטל .רמחל :ןטככ3 סתול סיפרופ (ענייטסכ(ד

 סולקנוא
 :נפוט רַתְּבאַעְרַאְב אָי מסע

 ִה ןשי אָעְַא "לב הוהו א

 הממ הוו >:דח ממי

 ְתעקב חָכְשִאו אָתיִמַדְּ

 מת וביתיו בבד אָעְרַאְּב

 :ָה ּהָרָבֲחַל רַב ְורָמ ַאו ג

 נפרש ןי בל יִמרנ

 והו (אְּרנְּב יײנ) אתדקוי

 מיִתְו אָנְכאְל אָתְְְלוהְל ם
 מאו י יעיל ןוהל הוה
 תק אָפ יֵָמִנ ּובָה
 זע יִמָמ ּהָשיִרְו אלנו
 וש אָנֿל דיּבַעַנְ אמש" :תיצ

 לב יפא"לַע רּדַבַתְ אָמְליִּ

 יִלְגתֶאו ה : אָעְרֲא

 רהנס .ונל תשענו : סע ןי:וח .םי םיכבוב תרוכע .י

 יישר

 ;דוקס 'כ .תחא הפש .(א) : (כ"כ) סדג6 ירכד ומוקמ
 מיס לכ כ וכמו '6 סלעב 2

 וע ססענו עיקרכ סלעכ סינוינעס פ6 וכ רוכי
 ודיתי לע ל"ד ל
 )05 קק6 וכמ6 (סידת סיככר "ס) סידחפ
 כ סטעש ספכ טטומקמ עיקכס סינק ו"גכתו
 הקמ םעסנב (ב) : כ"כ.סוכומס ול סטעכו וקוכ לוכמס
 נו סכשומ יסיו סלעמל הקמ סט סיכפוי ויסק

 יככדו ל"ד .סלוע לש

 לענס ₪96 ומ

 וכי כס .ץופנ ןפ )0
 ככ 63 כמ ךכל ךכלוס 69 .תוארל 'ה דריו (ה) :ןסכמ ונכיפסל סכמ סוס ונילע

 לאירבג תרות
=\ 

.“ 

 טיסי

 רוע

-pתת 

 רסכ

 לוכמ רוע
 ס | ימימ קככי כ 0

 קי ולעקפי ,סרח ינכ ינש רטכ ,סר bכו ,לוכמס
 | 2 ןוטנכ סרוק סלכד סגה

 רוקסמכ



 סולקנוא
 אָּתְרְק ידְבועד לע אָעְרְּפִתַא

 : : אַׁשְנֲא ִנְּב ןנב יד אל

 דַח אָמַע = אָה ַײ רַמָאַו
 ןידו ןוהלבל - ןשיל
 "אל ןַעְכּו ְךָּבעַמל ּוירש
 וביִשָחְּר לכ ןוהנמ ענַמְ

 לגתִנ ּובָה ז  :דָּבָעַמ
 אל ןוִהנְׁשיִל ןַמִּת לָּבְלַ

 ןשיל שַנָא (רַבּכ עמ
 ןוהַתי ײ רבו ח :ּהָרְב

 אָעְרֲאלְב יּפַאלע מת
 עֶנמְתֲאְו .י"ג .יִנבָמְל וע
 ןכ"לע = + אָתְרְ יבמ

 ד ְַתירֲא לבב המ א

 יישר

 2 ימ יג3 00 .םדאהי

 קק ספכש ןופפלס סדק יג

 לזו קי

 ןילפ דמכ .םציפה םשמו (

 רקסמ שרריו  ,הוחכמ

 אערא לכ  ןשיל יי לבל
 פק וק םש ,סציפה םשמו :טק םש .ללב םש יכ .רפ םש .לבב :זק םש ,'ה ץפיו :חל ןירדהנפ ,5 הליגמ ,הררנ הבה .ןרהא תורל

 "דמכ .וכיכיו וסכיש דע ןודיכס ועיקלי לס סיני
 asf סילמגו סיכוממ לַכ
 כג ולפמ סעס ןפיו .סיכפ ןר5 לל> כ ססס רמו סבו

 סעיפפסp ימ3ב דוכמל סכומ כב ופכ ונק ף ידמע ספ
 שו וז סכוע ככ .דחא םע ןה (ו) : לוכמס ןמ סטנמו סבו

 סז רכדו ןכוכל תת ספסו סס דקל סעפ ןספפ
 מ סס ליקקסל סתוסע סכמ ומכ .םלחה : תוקעל ולס
 i ed סידינג תוכ לכוכבי וכ סמודו ומוגכסכ סעיכמ 'כ רלכי .סימק3כ .תושע
 סדמ רג : סכיקי וקוכתונעמ ךלמכ וכיד תיבכ .הדרנ הבה (
 סדכג סכס רמו דדמ סדנלכ וסו סנכ; 3
 b"סכ סריפי .סנוכת "סו סי

 ותומ ת עלופו וילע דמוע +
 : וכוכת ליס עפכ תכוגמ (י ילטמ) סמלס רמה תוס ססילע סייקתנ ןופ) ]

 קנת ססל
 רקיפכ די וטספ bכ ונמל סנלפס רוד כ

 לוכמס רודפ כמ סלוטס ןמ ודכקכ כ וכו ופט

 ססמ
 דמעמס ופוקכ סנס כמ ןולכ עכק תותוט3 סײק ומלעכ ןייעי סנס ,פופוט

 דפ הנ אי:תישארב

 לָּבְנֶמַהְדתֶאְו ריִעָהְדדתֶא תארל

 רֶמ נאו ו :םָרֲאָה י נב ּונַּב רֶׁשֲא
 תה הַא הָפְׂשְ דָהֶא םע ןה היה
 כ תוז שעל םֶלִחה הזו םָלְכַ
 מי רשָא לּב םהמ רָצְּבייאל
 = הָרְרַנ הָבָה ז :תושעל
 ועמשי אל רֶׁשֲא םֶתַפְש םש
 הָוהְי ץיפיו ח :והער תפש שיא
 ץֶראָהְה לָכ יִנְפילע םשמ םָתֹא
 ןָּכ לע ;ריִעָה תֹנָבְ ולרי
 לב םַשדיִּ לבב ּהָמְׁש ארס
 םֵׁשֲמּו יִרָָהייִכ | תפש הוה

 םירוטה א

 ;דגמכ ומ סנ גבל סלפנבכ תומס ןמ סס 1
 סעס ןפיו ךדיקו ככ 'וסמכ 'ג .ךפוו (ח)

 ישנו לדנמ 8 ןייוֿפכ ל"ומ ם"זו לופס
 לדנמס ןמ וופנ 18 '5 תונעכופל סיכנמ

 : ןילפמ ספס ןפיו וסזו סורלממ
 תולוקס ולדתיו ךדיפו כס 'סמכ 'כ ,וללתיו

 'וגו םהמ רצבי אל : תוקע) ס

 סדמ רגלכ סדמ .הגה

 וסל מס ן"וג 23כ3כו .הלבנו :
 bיכמ סו סכיבל ללוס סז .ועמשי אל .סדלנ ל
 וכמסש סמ ז"סוע3כ .םשמ םתוא יה ל (חה) :

 כו .3"סועל
 וקו

 ומ לוכמס לוד לש סקק וז יק י
 וו וכ ספנסכ רקיעכ די וטספ

 סכילמ סקיסו סיננזנ ויס

 לאירבג תרות

 יכסס רכס סיסיש וכ ןכומסמ כוכבי = םילשסל

6 



 חנ אי תישארב

 פ:ץֶרָאָה"לָּב ינפילע הוהְיםִציִפָה
 תאמר סש םש תדכות הֶלֶא י
 םִיַתְנֶש רֵׁשְבַּפְרַא-תֶא רֶכֹ הָנש
 יִרָחַא םֶשדיַחְַו א לבמה רַחַא
 תואָמ שמח רֶׁשְבַפְרַאדתֶא וךילוה
 :D תֹונָבּו םינָּב דל הָנָׁש

4 
 רָשְכַפְרַא יחיו 2; ;חלש"תֶא כ
 * שש הַּפׁשיתֶא וילה ֵרֲחַ
 רֶלו הנש תֹוִאַמ עבר םיִנָש
 םישלש יח חלָׁשְו רי ס:תֹונָבּוםינְּב
 חׂשיוִהי ומ :רָבעדתֶא לזו תנש
 שלש רָבָעְתֶא ורילוה יִרֲחַא
 ר הָנָׁש תואִמ עַּבְרַאְ םיִנש
 .פס ןירדהנכ ,םש תורלות הלא .ןרהא ג

 םירוטה לעב

 ססיניב :לככו תולוקכ ונודכ 55 ףפ5 דמלמ דרכסו
 ךדיפו כס יכימסד 'כ .כת סיתנכ (י)
 סיס לוכמכ סגס םעכס ינפל סיתנק

 : לודג םעכ

 50 ךכל

 לאירבנ תרוה
 וגיכ קכ ,ולכו חנ 56 65--'ר רמל
 סטעמכ ויסק תוכימקס לכ ומכ--ומלעל
 תלז !oנס ת"יסס למל כ"ע--תיפרכ

 סולקנוא
 פַא-לע ַײ ןונרדכ ןֵמתַמ
 ודלות ןיֿכָא י : אָעְרַאלָכ
 יש = האמ רַּב םֵׁש סָש
 יתרת רֶׁשֵכּפרַא-תָ דיִלֹואְו

 איחו אי : אנֲפֹוט רָּבְיִנְׁש
 תי | דיִלְואְּב רַתָּב םש

 ןָש הֶאַמ שָמָח רשכפרא
 כו ןֶנְב דיִלואְו
 תלת אח רֵׁשְכַפרַאְו =

 הל תי דילואו יֵשׁ שמ שמ

 תָּב דֵשְבַּפְרַא איתו גי

 ברא חַלָשהתי דיל

 ילואו ןינש תת הֶאְמ
 יח חלָשְו יי +ןֶנְבּו יב
 תי .דילואו ןנׁש ץֶתְלִּת
 תב לשיאו = רבע
 ְַּרַא רֶבַע תָי רילֹואְד
 יל ןֶנָׁש תָלהּו הָאְ

 יישר
 ועיכו סככ6 סיגסוכ ויס ול6ו וד

 סגשש תדמל .סידח סירכדו סח ספס 'קנפ ססיגיכ
 ילוסpכ .הנש תאמ ןב םש (י) + סולפס לודגו תקוכתמס

 עכ סיסי רק פקס סכמכ ,ביכס סג
 וס כינס סגונס סקרמ ןכ ססגכ סויכ
 6 יכ ס6ו--'וגו 'ד דוככ סומד כמ

 ,ןקס ומכ ןתוכ ,ינ6 רח תיכנכ תו
 ,סירכ תומכ ק61 יל רפוכ ינגסש רמולכ
 bוסו ,סלוע תוכודכ סתועכ סכוכע םויסל
 נפקותיד סככרמכ סיכוקכס יכנד י"פע
 סכעס תוכ סגסו כו (ד 'פ 'ה 'ק)
 קסקכסמ pb = לודג ןנע ,ןופלס ןמ ב
 נמקתס ןיעכ סכוקמו כינס וכ סגנו
 דוע רמ6 (,תכ ,וכ 'פכו) ,םס ךוקמ
 סנונו ₪6 סדמכ 'וגו ?תשח ןיעכ קרו

 רסווסע סמ יפכ ,םוכפסנכ קסע וכל
 ליס ןכ 'סכ כוקכ (גי סגינמ) כ"זכמ
 ממ ססוכמכו םוכרק כל ךממ קנפומכ
 ) ןיפ ןגוכסס תיפכוסס סמכ רוקתת ל
 ימכ נס ו"כע ,כ'ע תוכתסנכ קסע
 ימד סי שי יכ נוקכס תויחטס יפל
 שקס תוסתיתסכ סלעמל לכשומ רולו
 קז תקל יכ כוט ס"יסס רמ6 כ"ע ,ןכעכ
 ןיס> ןכפס ןיכו יליכ תיככ תו תוקעל

 סויק



 סולקנוא

 רכעדאיִתַו = :ןָנְבּו מ
 רילואו ןָנׁש עַּבְראְו ןיִתל
 רַתָּב רבע"אָיַחְו + ג:פד

 הָאְמ עֵּבְרַא גפ"תו דיל

 ןיִנְּב ריִלֹואְו ןינש ןיִתְל

 ןיִתְלת גְכְפאָיֲהַו = :ןג
 : ער תי דיו ןינ

 דיִלֹואְּד רֵתָּ גפ"איתו

 גש עשו ןְאָמ שד
 אָיַחו כ + ןְֶבּו ןינּב דיל

 ןינש ןיֵּתְרַהו תת :

 -אְיֲחַו אפ : גורשדתי י היל

 גורש תי הילוד רתַּב ו

 רילואו נע עבו ןֶמ
 גורש | אָיַחְו בכ :ןנבו י

 -תָי דילואו ןינש תי

 רֵתְּב גורש אָיַחְו יי :רו

 ןְתאָמ רוחנ--תי דיל

 :ןְנְבּו ןִנְּב רילֹואו ןג

 עשתג ןירשע רוח אָיֲחַו

 :תַרָה"תָי  דילואו | ן
 ריִלואְּב רֵתָּב רֹוחָנ אָיְחְו

 רׂשֲע עֵׁשְתּו הָאְמ תַרּת

 :ןנְבּו ןיִנְב דילואו מ

 פי וכמוס וסזו ,סלוע תוכודל ילג סו
 סלכמ וס ,ןכעכ יתפנ ר3כ יתפק

 יגיב תיככ תומכ קז סתיסו ,ידוככ תו
 רמגנכ: רכר לכ יל רמו ,ןרֿפס }

 המ :תנ אי תישארב

 רבֲעייִחו ₪ ס :תֹנָבּו םיִנְּב
 -תֶא דל הנש םישלשו עּברַא
 ורילוה ירח רֵבעיִהו זי :גָכּפ
 עפר הנ ןש םישלש גלֿפזתָא
 : תונו םיִנָב רו הנש תֹואַמ
 רכיַ הנש םישלש לפיו חי
 ירחא גלָפדדיַהְ טי ועד תא
 "םינש עשת ועְרדזתא ודילו ה
 ש תֹונְבו םיִנָּב הכו הָנָׁש םיִתאמּו
 םישלשו םיתש וע יו כ ם
 יחיו אכ : גּוְרָש"תֶא ד רכז הנש
 גורשדדתא וילה ירחא וער

 דלי הנ םִיִתאָמּו םיִנש עַבָׁש
 גורש יהו בכ ם :תֹנָבּו םִנָּ
 :רוחְגהתֶא דלי הנש םישלש
 -תֶא וךילוה יִרֲחַא גורש יחיו גב
 םיִנָּב דל הנש םיִתאַמ רֹוחנ
 עשת רוחְנ יחיו דנ ם : תֹונְב
 : ; חַרָת"תַא רק הנש םיִרֹ שַע
 "תֶא וילה יֵרֲחַא רֹוחנ יחיו הכ
 תאמו הנש הרשע עׁשת חרַת
 כ :תֹנְבו םִנְּב .דֶלַּנ הנ
 לאירבג תרות

 לכ סיררנה ינטמ תוכקקתס 3
 ססמ 'מ י"ת סנומ בתכס סיסיק וקפתסי
 תכמיפ סיכש סקתעס סומ ספעי סק יכ
 כ'ס כ"ע סורל ינטס לס "7 דיכ כ"ג

 תלו (בי)



 הנ אי תישארב
 דֶלּויו הָנָש םיִעְבַש חַרָתְיִחַָ ונ
 :ןְרָה"תֶאְ רֹוחְנתֶא םֶרְכַאזת תֶא
 דילוה הַרָתהַרְּתִתְדְלות הָלֶאְו וכ
 ןר ָהיזתֶאְ רֹוחְנ"תֶא םרְבֲאזתֶא
 תַמיַו חכ : מול" תֶא דילוה ןר ה
 ץֶרָאּב ויִבָא חרת ינפ-לע ןרה
 רמפמ ;םיִּרְׂשַב רוָאּב וקרל
 םיִשנ םָהֿכ רוחְנְו םָרְבֲא הקו מכ
 "תְׁשֲא םשו ירש םֶרְבֲאזתָׁשֲא םש
 הָבלֹמייִבַא ןְרָהתַּ הָבְלִמ רֹוחנ
 הרכע ירש יֵהָּתַו :  הָּכְסִ בא

 יתֶא הר יחל אל :ד הל ןי

Aןַּב ןֶרָהְ"ְוַּב טוָלזתָאו ב " 
 םֶרְבִא תשא ותָלַּב ירש תֶאְ נב
 םיִרָשב רואָמ םַתֶא איו נב
 רש יהתו : רי תליגס ,הבלם 'בא : ₪8 ן'ודהנס ,תורלות הלאו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 'יגכ fוסכ .ן"נכ םיכ ת"קכ .סלפ (טכ)

 וז סכסי ל"ותסש סמל ומכ ליס וז סכסי

 : טל
 ,ויגא

 5 וגכ סרכ6 לע חרס

 סולקנוא
 ונש ןיַעְבש רָת"אְיְתַ יי
 ֹוחְנ-תִי םֶרָבָאדתָי דילואו ,

 הדלת ןיִלאְו מ : רה
 רְבַא-תֶי דילוא חַרָּת חרת
 ההו ןח תי רוחני
 יִמְּו מ :מול-תָי דילוא
 ְהּונֲא חַרֶּת יַּפַאלַע ןרֶה
 אָרּואְּב הָתּודְלִיִד אָעְַאְּב
 רְבַא ביס = יִאְדְסַכְ
 -תֶתַא םוש ןיׁשְנ ןוהל רֹוחנו
 תֶּתֶא | םּושְ יִרָש .םֶרָבָא
 ןרה -תָּב הָכְלָמ רֹוחְג

 אָהּיבֲאַו הָּכְלֲמְד אָהּובֲא

 ררקע ירש תות ל :הָבְסיִ
 הֵרָּת רַבְדּו אל : לו הפ תיל
 ול" תֶיְו ּהֵרְּב םֶרְבַא"תִ

 רשת הכיר ןְֶ"ר
 ְֵרְּב םָרְבֲא תַּתֲא ָּתְלִּ
 אְריאָמ  ןֹוהמְע ו

 יישר

 חרת ינפ לע (חכ) : לוכמס רכתל סיקכס דסכפרק תל
 0 קמ וי - b"י "מו 4 2) ויכק יח

 מנכ תל תתכפ לע דוכמכ יגפ
 וז סו וכפמ יכל תלונ סרב סb וכלכ רמוו כשוי ןכסו םס ןפכככ סכינפסו
 שמ ןכס ססל כמ סת ימ לפמ ןכסל וכ ורמל סרג ככינםכו ולסמ יל תכוג
 סעקכ לול םריפ סחנמו .סידקכ רול וסוו ףכסנו פס ןסכככ וסוכילפס ינ0 2

 סילוק (דכ
 .הכסי (טכ)

 סיעס 7
in A : 

 קומע עקכו רוס לכ ינועפל תכוקמ (6י ספ) ןכו 'ס ודככ ס
 סיפיכ ןיכוס לכסטו םדוקס תורכ סכוסס ספ לע סרק וז

 קוס ןכו) תוכיסכ ןוסל כ סכסי דועו .(סעכפ ירש סול ופכיו רמקנפ ומכ יס)
 :סללק ןוסנ סרס ומכ (ירסכ ע"כ ןיכדסנסכ

 לאירבג תרות

 תיכנס לכיס
 נע 'תעכ,
 ןכעכ תפקס

 כ"ג סיסיפ סכל סשע תז
 ןכע | יננפב כ"ע | ,סכינפל

 וה כ"ג סלי

 סרכלו תכת ליו .םתא ואציו (אל)

 --יייכ ,סוס קוקס תויסכו --סכיגפל
 ו "וגו יתיככ תל רוכוק 16--סכיניכו
 לעכ לכ תמסל לוכמל סימס דוע סיסי

 ספרנכו



 ומ חנ בי אי תישארב סולקנוא
 "רע ואביו ןענְּ הצרא תָבָלָל אָעְרַאְל לזיִמְל יִאְּדְסַבְד

 הנש 5 Le 1.0 "ימי חו = :םש וב א ה יי יה יי

 \פ 5 פ :ןרחפ - תמו :ןְרָחְּב חרת
 : ד"נ ןמיס סיעפיכ הרקע ינר ןיריטפמו :ןמיס ע"ונ ס"כסי "כ .ןמיס כ"ננכ .ננק

 ךל ךל רדס

 ֶרֶל םרב אלא היה רמאיו א בי עא םֶראַל  רמַאו*

 התרלופמו הפראמהל רפה
 : ופ ה"ר .'ה רפאיו ,ןרהא תורלות

 םירומה לעב יישר
 נגע לכ | סלימפכ תתפ .ףל ףל (א) סב קיש כחל .ןרחב חרת תמיו (בל) : יכפו טול סע

 תוכמתמ | 'יכם סלשס וכ
 תוכוכ 5 רכנ ₪5 ולוכו סלופס ככ; | כסם כשם סיפקמ לקוי סק סיטו ןענכ ןרסל קבו ןרחמ

 לי ךי = וילע כיתכ .ךכל ססרנ ןכקמ ו93 סנש 'עו סינס םממ ןכ סכבקו כיכ
 5 ל ךל ןינמכ ₪ ןכ סוסתעכ ול מכ

 ומכ 7"5 .קתלו ול לננ לודג וגל ךסעפו ס'מק יכס 0036 דלוגקכ סיס ספ סיעכק ןכ תרפו
 ee nt ל?  סכרס ויתוכפמ ,Rie יידע ןרחמ סרב כי : קרפל
 סינכס סג כ 0 של יד ב עק .וותונכ 5 5₪ וקסיליל לש ותתימ כופכס סידקט סמלו

 מ ופכ "ד .סײונכ רי וכני פיכט  םויכ כ 2 8 ססרופמ רכדס סי נפ
A Aan. 6 Be nlyימוכ תולגכ וכלי ך ןיגמכ תורוד כ כתס  

 ה'פ ןכ ךמע יתככדכ ךתוכזכו וסיקד5 ורק ןכ פל ול ךלסו ןקז ופיככק ויכת דוככ קס סרב

 סולתכס כ תירנכ סנש ('ע 5) 5 = סיוכק כי ₪6 סיעפרספ (דועו "ס) .סמ 'כס

 : ית םיק ןכ ,עדיוסי ןכ | וסיככו רמלנפ סיימ סיולק ל מ3 ףמ סיקידלסו סיקמ
 הנ תשרפ תלסה : סוקמ לק ף6 ןוכת סככ6 דע ךל למול סכופס ן"וגס .ןרחב

 סיגכ5 סכוז סת יל ןסכו לודג וגל ךסע6 סעו ךפכוטלו ךפלנסכ .ךל ךל (א)
 לאירבנ תרות

 --נפ"דו דתי ורמֿפַכ לכסס ל"ז ס"פס 'יגכ סיכוי ת"יפס ירכד יכ רלמ ספרנו
 ךיכ6 קיכמו ךסדפומפו ךלרסמ ךל ךל וילם ומכו ,ותרימקכ | לעופל דימפ
 ופס לע וכיעס סיפרפמס .'וגו ףכיפ כ"ע ,סpועו רמו ךורכ ,סירמול
 כת תל כזוע סדלסקכ סד כדסס תסקס ומ סלרנו ,ןכע סיסנ 93
 סלסתמ ,סרק סנידמל ךלוסו 03 לדנע כ ,כמו כוסכס כוס כ"עו = = ןגענ
 כיעמ כ'תו ויכוס תיכמ ררפכ וס !סויסכ סניפכל קכ תו יקיקע יכ ומדפ
 3 סכידמסו ןכפס ןמ כ'תו וקדלומ ןכ | רמולכ 'וגו ןכעכ תסקס סיסס ך6
 ,ךסרכוממו יל קיכמ ךכ ךכ כ'לוסו תירכ רוכול סיכמו ,סכועכ דימפ סופו
 םרפנ לכס .'וגו ךכסס 5 ךלכלמו תו ומ ייפ סרס רפכו .['וגו סנוע
 ויסוכלמ סדפס םכונעכ סנסד תו תו תו תנכ ת"יסס ול רמ6 כ"ע ,סנל
 סילוסכס סינוקתקס סידנכס שכול סלסתמ רפ3 לכ ןיכו יגיכ יתומקס רפה ! סירס
 דגכס | כ"חתו | ,ופוג תכימסכ רתויכ וכ תת תעב סשענ לכסו ,ץרסס לע ר
 תרימס | דכלמ כ"ג וכ ןומנס ,יע5מ6ס | "וכד ונווכי סתעמו .דח6 = ער
 דגַכְס Ai ,קרקפקלו רוככל ,ופוג סעוכסס ל ןולנס ינסכ ו'כ תועוקכ

 ןוילעס

 ד
& 
 רו .



 סולקנוא ך5 ךל בי תישארב
 | אְׁעְראל ךונא תיא רשא ץִרָאַהלֶא ךיבא תיָּבמּוי

 | םירוטה לעב
 כ 'כמכ 'כ .,ך6כ56 כ : ולג ס"ועכ ס"כקט ל= ופ ןוכתככ יפ) ךל ךל) ןכתכ ךצס ךכלו .'פ כתf) ונוי
 לנוס סוננעס זיסכ דמלמ סיננעכ 'ינכ ,ך%-6 : תוילגס ססככקל ס"כקס סכס= דמלמ תוילג יכג סילכוכ ךדו

 ,ךרדס ול סיפרמו ויגפל
wed 

 ,סינוינעס סנתתמ טסופ טסופסכו ,ןוינעכ
 סכמתב וס ןכ ,סינותתתכ סידנ3 כ"חֿפו
 עככפ ןככ דוע ופויסכ סדמס לש ועודיג
 ,ויכפ תיכ תכסה וכככ תפרסנ ,םמח וס
 ,ריכמ לליל ןיידפ .וריפ :כ ם יכ
 יפי סע עדוקסכ ליסתמ לדגו ךלוסשכו
 כיפכ | ופכס5 | כ"ג 1353 סונכי ,ריעס
 סיטכ6 ןיּכ םימכ .ופויסכ כ"תלו ,ופדלומ
 נע כ"ג ופכסמ טספקפ ,ןכ63 רפסיו
 סדוקמ וכלב שרשנט סמ ככנו ,ופר6 לכ
 ןוכנ .וקויסכ ןככו ,כפויב וקכסק סעדג
 ו ,סכמ ןכלב רונפ ,ןכלס ת כוזעל
 לתויב וכ לקנ ,ס3כ וככל ןיסס לכמ

 תכסל כ"עו ,ססמ וסעד חיססלו דכפס

 סה כ'תלו ,וככמ ₪655 סדקק ןרכ:
 וינה תי ת3כה סג כ"חו .,ותדעומ ריע
 ,ךל .ךג ,כרסכ כ'סה | כ"עו ,ככקקפ

 : ל"דו ךיכק תיכמו ,ךסרלוממו ,ךכרקמ
 ספקספ י"פכע ,ךסכ6 כט ץראה לא

 ידכ רימ וכ סליג 05 סמנו
 ילּכדמ ל"כפ סעיספ לכ לע רכס וכ ספ!
 סעט וכמכ וגל סשכוס ק"סותכו .ל"זר
 סדקסכ 013 כ"נסו .כ'ז סכירכדמ ןוח סג
 ר"כסרכ סpעמ (ר5 תוכלכ) 'מגס ירבר
 ולכ סלחו ,ז"כיר 596 סרופ דומנכ ךלסש
 וינע סקכ ינכ סנינמ :כ"מ ,ו"כיכ לס
 פקכו ויכרכ ןיכ וםסכ םינכ ,סיחיו סימחכ
 יתכז ןכ "כ למל ,סיתו סימסכ וינע
 ןיכ ושחר 6 ילכז ןכ תיטס ימ6
 .ויפע ןימינכמ ויס כ סויס ככ ויכרכ
 ? ךממ לודג קגינמ יכו : וס וכ סרמל

 ינפכ רכטכ סמוד פוס 656 וסל סל רמה '
 ל"כע ךנמה ינפנ .רסכ סמוד ינקו ךלמס
 תונטרופמס ליםוהה דככמ סנהו-.לרמנכ

 וקקסט והקמכ "כיל תנוספ לע .סיככ

 לאירבג תרות

 םנסו ,לכקתמ | וניסט רכר וסס
 ךגו רכס יככד יקדװכ יכ ,ונסיסכי
 גע יככדמ סככס רפוי ךלמכ סיעמסנ
 2יכ יככדכ סלודג סנס לוקפכ סי דוע
 נע םק3 לכ נילס | ,ר"כסרל רמלס
 )דוו ןופכ וספ ,"חו סימתכ
 ןי ןילמו ,קפס סוש ילכמ ,טכחומ
 קט ,סיקידכ ךרד ןכ כ רחל ? םפוכ
 קסו ,ןידס סמילמ דימת סידכתו סיגסוד
 דנ וכל ימו ,סומיק וילט כונ) רככ ו"ח
 מכ תונפת ו"טקת כנפתספ ם'סערממ
 עו .סככס סמודכו ! סכעכ כו ,ןגסתקו
 ;תככ כ"ח -ןכמ6 לע רתויכ ססק
 לכ ןיכ וסב תל "3 תיטס יכמנק
 - וילע ןימיגסמ ויס כ ולכ סויכ לכ
 3כ0 םיכתמ וס סללכ סירכדכ נס
 ה כס רוריככ רמלכ ,סלפקס חכ תל
 סירתכ6 ינעכ סמ ןנלו ! וינע ןיחיגטמ
 b chי3סכנ סידקנ ,ןוכספ כמ ןעמלו
 יכסש (' 'םוכד) סלמכ סרסע 'סכ
 'ע ,סיכקעס 'סכ 1356 י"רס תכיקח
 6 וכו ,סיכר סכ וכוכנט סכפתכ ןינע
 וג סוזי ם'קי וקתמ סר6ס לע רזנ
 ופלמ ןילכ יונ5 ספפסס י"ע סיסי ךי
 "קי = וקתמ סריזג סלי כ סו ,סי
 ) סלילח יכ ,רסומכ ךס סלפקס נה
 ;עסו ,ו"ת ןופכ יונס 'כקי וינה סחי]
 ק ססוע סגנית סנפסכ יכ לכד רספ
 קלועפ לכו .'כתי וככל ןופכ יוגש סוס
 יס וכפסכ יכ ,כנפתמה לע 696 סניֿ
 ₪ תוכיקמ 'כהי וינפכ והככ סעב
 ןקכסכו ,סכוסת יפגכ וככקכ וככועפי
 ₪) קיר9> עסרמ עגרכ ךפסג הכוס
 ;נקכס ו"יע: bעיממו (:טמ ןיסודיק
 תיפ רונכ עסרס .ןכומל לָע יכ ,סכיזגס

 תומיו



 תרות .

 .ם'יע ,קידלס .ןכוסכ לע כו ומיו
 ליעופ ךיס כ" ,ז'ע < העקס כ"נס רבתמסו
 ר כא ,סיכס6 לע סיקידלכ קלפפ
 דמוע ןיידעו סנתסנ כ ומכפב bטותס
 נעמ3 םתפ סרפי ךרד וכמלו ? ועפרב
 יפכ סיככד | ויפע יתפסוס סנמ] ויפ
 דס6 כש6  לודג ךכמכ [וכגיכעל םולדס
 ותוק כסחיו ,דסמ ויגיעכ ןח כמ וירכעמ
 bוסס םיקס תדוכע כפל ןטו ,וטפנכ
 bכמ כ ,סמתלמכס יס ןיכ ססיס ל
 ,וסוכלמכ ומ לדגפו וממוכל ךכד ךלמס
 כיע לע סנסו סויס יסיו (וכ33 ןפמכ
 סדוקפ הכי סלפסו סינע .תתל רעלמ
 תוכננ ,ספלססמ תדו ךלמס יכפכמ סוע
 ס3כס. ךס fיסס ריעס יכסוו תפמ
 סכוקמ סיכסנו ,ךלמס סמל ט"כ סיפנמ
 .סמחלמס ניחנ םימ סיתפמ תופפנ מורס
 1% לכ סשעכ תוס סעומטס לוקל
 ךכמס םילוי סכיל וממותסס לכסו ,וסלקממ
 כ תוֿליכ מ3 ומויק ןיפס רכד ויפמ
 סככקמ וכפ3 סקפנ רמ3 ריעס יס
 ספ כותל סכולמס ריפ כ םכנכ סי
 תונחכ ,ןכמ יניכממ 35 ימכסו ליס 8
 סישנ6 סמס וכמו ,סדעב ךלמס ינפ
 וככסתיו ויכפ ווכיז ,סינפס רש יעדויממ

 ךלמס כמ 5וכל ,סיללמולס.דעכ ויגפ
 bכ רסס 530 ,ססינפע סימתכ םקכנ
 לכ וכיעוס כו ,ןפו6 סוק3 סככ רפעל
 סגע סלכונס ספכוכמ ךופכו ,ססיקוכלפס
 נע ךכמס םפנ דמממ וסס דכעס .ןולכז
 יכפ5 וכ סתנמת3 . וינמ וקוכו 5
 עוכ תמ ריכעסכ וימסכ לרכועל ךלמס
 ,דימ סככ רקענ לוסו ססיכעמ סכוגס
 תופעל ךלמס on Ab‘ ו ,ךלמכ 56 וכי
 סללמו6ס כיעסו 7 ,הלט3 סכזנתו ,8
 יג6 וכככ תקז ס על ! ססמסו 5
 יכיטב ורקיו דכעס כ סלנגו 7 ,טמוס 5
 ₪5 ךלמס " =: ir ר3ד3 .יכ ,ךלמס
 ,ךלמס תמ םקככנ וספנכ חט ביסרס

 ! עגככ ,ולפמ it תופעל ך למס רס
 דתי סכולמס יכפ 353 סןיס ילו

 ,3 סימל A סלעומ דו

 ןמ לאירבג ךל ךל בי תישארב

 w / *; ככר סתתיש סלנלנפס סכוטכו סרוגס

, 

  6סילפס רכס יגפל ספלינפ תל ועיכס
 וכגוד6 6  סיעדוי | וגלכ סנכ : רמפל . . . .

 3הוקו דקמ לוס ןוככו סכס יכ -,ךלמס
 לוג סו ,סיכעימו טפסמו קרל
 סנפ3 לקס יסדווכ ,רעלמס כיע לע תלוכ
 סככיסו ,קוס קרל טפסמ יכ םכמ ותמכפ
 כוסלס םיסס י"ע ותטד תונפל רסמ ספי
 יקס סרזגק ליכקכ סו ,ול
 ס0כ כ סכימ .סנט3 יס סייקפסנ
 למ סלודג סננס סליו תקזכ כמ
 כמסיו ? ופוכלמ לככ קוככ5 ןוסמתל
 סככ רככ6 ינה ,סינפס רש

 סכזנ \

 ומעט
ii w 

 יקומכו ימעט סכל רכסי כנו .רכו
 יוס סיסקכמס ינפ ת סקיל .יכיססכ
 יכ  יתעדי כס ,ךלמס ינפ ₪6 תולחל
 פנ תו סתיס

, 

 ללכ סייקפסכ לוכי ולילס רכד וס
 ליכש3 כה סיס כ ,ןינטס יט ומנע לכו
 ,וכיע דמסמ ודע סס ₪6 קנכו סמורל
 ,כזנש סמ רז ןכל | ותלסממ ןכמ לכב
 םקבכ וכי וס י כ םקרמ ןיס .וקמכקכו
 תופעל םית. כסמי ךלמסו ,וינפלת סימתר
 וכוסק ולכע מש סיסי :Fn ,ותסקב
 רקי וסומכ ןיח |" יכ ,פוכידמס לכ ךלוס
 וספכ ת3סמ יכו ,ךלמס יגיעכ בולו
fיתכתרס ר[ לםמס יככד כ'ע !ונס 

 סוס ןכ [וכגיכפ5 םוכדכ יפכ סירבדכ "
 סיטקכמס סיקיד5ס תכפפ ןיכעכ רכדס
 ויגפלמ סימתכ

ieגידד  
 סימכסו ,וילסמ םומי na לע כוזגכ
 ,סיקידלכ וידבע ה 56 'ד טמס יכ
 ןיעל וסקד93 קידלב טל ןעמל ךסו
 סיקיד5 לש סכוכנו סמכ לכס :ורו ,לכ
 ססש דע ,'3תי וינפפל סס סילודג סמכ

 - ו = "

 2קט . ] סרמסמכ

 תדע
 ק ו

 ויתוכזנ סילטכמ
 ,סלטכמו 3. קידגנ סריג לזוג

 >":רהפ סמ.יפל ךכ תנפונ :טפשמסו ןידס . ak יו -- -
 ויורתה * \ לקסכ .םיפ ללתמה לכ - "

ALA | - wf 

 יולנכ



 תרות .

 סכולמ ס3וט סדמו ,(ד"פ .תוכ6) יולגב
 ,ויככדב = עופפס לכ כ'מ ,סי 6
 ןפס פ"יטס ,6וס ומס יכסותו 'ד יכסוקמו
 וס כ"ע ,נכ ינפכ ולפננו ודככל ,ורקיב
 סמסו ,וקמכק סכזגס ימ לע סריזג לזוג
 ,סכוכע סימתכ קבל קידלס כ ופוכי
 סתעופ עמקי ירי ופה סשעי ת"יפסו
 יגיע3ּ קירלס סלעתיו ססכפקיו ,סעיפויו
 ותעד לע סתלע כ סלועמ ל36 ,פוירכס
 יוכיפ3ּ ך6) = ל"כע ,ל"גס סריזגס סייקנ
 סו .(וככיגע> שורדס יפכ טעמ ול
 --,ךל סקיו רמו רוגתו ,כ"סממ פ"כי
 קידלסס לפה ךי6 ךיליעכ ססקי פו
 יכ ,כיטמכ 3 ו'ע ,ם'תי וכוככ סכשי
 סייקקסל סכזנג כ סלסתמ | סרזגס
 קרשיו ךככד לע רילסנ קר נעופב
 לעו--קכ יכ=וסװ = ,סיכוטס | ךיפעמ
 כ"ג רובי סזכו--.ןכסו ,כופ סגג ךיכרד
 ספעמו (.כ תוכוקכ) ל"זכ ירכד ןוככ נה
 ססעמ רמלק יכס ,עיקרס רינמ וידי
 יסמו .עיקרס דיגמ ימ ,סיקידכ לש ססידי
 .רטמ לע ןיללפתמס ."םרע ,כממ . וסיכ
 רובי ל"נס וגיככדפו ,ןכומ וכי סכוכנו
 סעעמש סדוקמ וכמו יכס ,ןוככ ג
 סעטסו] וידי ססעמ סיפכקנ סמלע סיקידל
 ךיכ ם"וקכ ומרכנ ןרקו סימס ספעמ יכ
 ןכס קכ ,ןולכו סכיחכ סופ כ3 ,סת
 כ'סמכ ןימיכ סימססו ,לסמסכ םלרכנ
 ,סימש סחפט ינימיו - סדסי ידי 6
 ססל ןילמ תת דכ 36 סיטו) סל וכו
 סוס 2 ,ןולכו סריקנכ תירדנ סיטנ
 ןכפסו סיילתוכ סנכ סימפס סזמ סנעמנ
 יכסכ סבג סדלסס כל ,סיימסג סנוכ
 ספגמ ספות רמוחכ ךפסססל לכויט וירי
 ז"יע סלעתי כ'ע ,סטגל תורמו סוכל
 וידי יתסכ רננ רפקכ ותקדלכ קידלס
 ומורו ,סמדפס ןמ ופוג ,תוחכס יתשכ 'יפ
 סטעמ רקנ קוס כ"עו ,לעמ סימסס ןמ
 ימ [סכוכתכ תלו יתכפכ ' ל"קמכו ,וידי
 'ר כס ,וידי יפעמ סמספ ססינע דיגמ
 יכ ,לטמ וסי) יוקמו ,טיקרס --- 'םי
 סרפפי 16 סגלכ תת ת"יפס תוסעכ

 לאירבג ךל ךל בי תישארב

 ;דקממ סמסו ,ולכקי וידיססעמ יכ לכל
 3ו -- .ןכסו ךידי סתופ ונגוכ רפק 'ד
 גפ סינסת3) 'כס | כ"ג םרכפתי ןפוקס
 נקב ךקנומפ ₪6 /ד ךסלפ סימס ודויו
 קודע ודיגי סימסס סנס יכ ,סיפווק
 יכפסמ סימסס ,ס"שמכ ,סירכד ינפ לע
 יקידלס לע יכ דועו ,(' יכס ,נ6 דוככ
 - עיקרס כ"ג דוג ,וידי ססעמ סמסש
 פסל וקרככ יכ ,'מ ,ןסכ בותכס רמי ןכ
 ללפ סימס ודויו -- וסו ,ךלנפ דוככ
 9 ודיני קוד | ודיעי רמולכ ,ף ,'ד
 יקכ ססילעט סיקידפס ססס ךיטודק
 ככ סמ | .ל'ככו ,ךידי וכוכ 'ד םדקמ
 ו ,ךיײמ 35 כרק3 ךסנומ6 סעדו
 -סיפודק לסק3 ךסנומפ ןפוק וריגי ףס
 וגס | יככד רכופיכ כ וב) ססעמו
 | וככ רפספ 'מגס סנס ,כ"נס תוכרכד
 גת ו"ביכ 556 סכופ דמוכ ר'כסכ תויסב
 ייק ז"כיככ דיסמ ילדוכו ,ז"כיכ לש ב
 רוסיפ סד סוכ ס ,כ"זמקמכ ומלעכ
 לטפ 536 ,ויסעמכ ספספי וינע סיב
 ס לכ סרוק | לוטיככו למ לו
 קרסו סלכוק ןיככס יכ תולתכ | לוכי
 כיס ולגוכתסכו -- 19 ויס סידימלס
 ןסש ןיכסו םיגכס ,ככדס תכיס רחל
 ןכט כי כ ןיירע רח ר"3תכ ליכסכ
 )רגלו ומסכפל סֿלוכ ס"כקסו ,סלועכ
 3 סנתיק 'כתי ומ סרזגס הני כ'ע
 ןיזחסל לכוי 65 סד6 סופו ,ו"כיכ לס
 | bגנמ 'כ ס6 יכ ,ותנפקכ ותוקירבל
 ווירככס יפכ ומס ססרפתי סבו ,קסוד
 )ית -- טלתסכ תו וכ כמ כ"ע

 | יכ -- סימו סימפכ וינע םקכ יל
 - לכ סיתי ךסלפס י"עס יננק רורכ
 Po ו"כיכ כמ ,סימו וילע לנפתססכו
 ןלפפסס 65 רח ? םלכמ יתקרכ כ
 | ,ר'כתכ י"פ סה יכ | ,ימלפב וילע
 ; תיטס יפמל6 יכ סדוקמ תו יעדי
 יס לכ וליפס ויכרכ ןיכ וכ קס יסכו
 | סכמ6 ו"ע וילט ןיחינשמ ויס כ
 5 רמ6 ! ךממ לודנ גינת יכו ותק
 יעכ שופ קמור וכ 696 -- וסל
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 תרות

 ,טוקפ םיסכ ,ךלמס יכפל רכעכ סלועס
 ,לכנ ומסרפלו וכמפנ ספעמ ןפח ס"כק:

 ,סלועס ככל עודיו ססרופמ רככ יכנס לב
 ,ךלמס יכפל רש ומכ ססיגיעכ יג6 סמו
 ,'3תי ויגפכ סכקקמ3 סלע ךכ סלח
 סת יכ ינכ5 סלפס סוס ליעוק [
 ל"גכ | ,רסכסנש ומכו ,ד"כתכ לפ וקנפ

 'תי וכמממ וסזו (* ל"גס 'מגס 'ד שולי
 ךמפע לטלטו 5 'וגו ךל ךל ,סרכמ
 ,סנועכ לדגסמ ךמסו סוקמכ סוק
 כקמ רדסס קסרפ3 ר"רמב "ורק ו
 סתיכ סיִס כו ןומסכיפופל לש פיס
 כש6 -- ןרפס 55 - ש'ע §
 סמ ךפוק 0006 רפמ 'יפ -- ךפ
 ךל תויסלו ** לדגססל סכופ יקב כ

 'וגו כודנ יוגכ ךסעפו כ"ססמכ
 --: "קו 'וגו ךמס סכדגקו
 (םריו 'פ רכ"דמ3) כ"וכד רקכפי הו

 ,ססרכמ תל ססנ 'סו פ"ע
 יגפמ ססונתסל סג ךילכיכ ספני כי
 ןילודיגו ,ןויס) רח ןויסנ .סנס טפ
 ,סלוע3 ןסוסככ כיֿבק3 ,ןילולינ 4
 ,סכיפס לפ סגכ ,סלועכ סלדנ) 3
 טסקתתס ליכס3 ,טסוק ינפמ סמכ ךכל
 סדמ ךל רמי למס | ,סלועכ ד"ה

 ימל  ,ריטעמ .ריטעסל סלוכ וסק
 וס סלוכ bוספ ימכו ,יכעמ סלול וס

- 

 וכיטס> תל כוכי  ,ריסע וקסע סלל
 סקעס ומכ  תוסעל תל לוכי ,וכ רמ
 תו ,ססע סמ רמוק סוסו ,ם'סע ם
 'וגו סלק תמ ןכ ססלבקו ,ו> רמ
 6 תק וכ רמקנ סוס לענס לכ רק

 ךימכיכ ספג יוס ,'וגו ךדיסי תק ךככ
 סו3 וק3 יכ סנוכסו .ל"כע ססוכפסנ
 'סו ןופכ (6 : תולודג ויפוק 'ג ןכ
 556 רמוכ ךייס ךיל ,ססרכת תק כ
 קומולעס עדוי כס יכח ,ןויסכ ןופכ '

 ךל ךל בי תישארב

 = ,ךלמ וסע סלכשכ ססר36 ,ךלמ סע

 חמ לאירבג

 קיקסכמ דיגמו ,ית ככ יכפסו ככ
 תקע יכ 'כס ןופכ (3 .'וגו תיכמק
 סדוק יכס ,'וגו סתפ ' כי יכ יקעדי
 ת ןכתל וק3 (ג ? תתז עדי כ ןככ
 ןוטכ יוטטכ | סנוטסלס ספקססכ סקרנס
 קרמ6ס לומפ6 ל"ומסמ ןוטלכ '3תי 6
 כמומ סק6 ויקכעו ,סלועל סש וסלעסו
 -- ם"ייע  לעכס ל ךדי קלסת כ
 6 סליחפמ סג יכ ,לכס ןרופי ונירכדלו
 ,יסדווכ קחלי מ טותפיק 'כפי וכולכ סיס
 קודכ ססככל סיסיע ידכ תקז סעע קכ
 וס לידס וכ ככ יפכ ומ
 ע"6 .רוסמל וס ןכומו ,'3תי וכ ותכומקב
 ןכ סו ת"יפס תולמ סייקכ ודיחי וככ ספג
 ,סיטוקס סכס סגו ,ו"חןולל יולפסופ וכ ןיק
 ! ןויסכ יקלכ לכס עדו ס"כקס גס
 יכ ,םרפל סיגסק3 "כס יוקיבס = ן"עו
 יכ ,ת6ו סטפ ומפע תעירי רוכע כ
 סלועכ ןידס תדמ טקקפתפ ליכסכ ספ
 ססככ6 סטעש ומכ תופעל מ לוכי ,'וכו
 ! סג ךיסרימ תסנ כ"ס כ"עו ,'וכ ליבק
 רכבפימ ליכס3 תו תישע לכ :כמונכ
 ליבמכ = ;ססונססל =: קל -וק ךפפנ
 יכפמ ,סייפס לק סנכ .סלועכ ןנד
 יכ 'כתי וכמו וס וכו סנס .טקוק
 סיסי לקס ןילככ ותכוסו ,יתעדי ספע
 ומכ ,לעפ וק ,ליעפסכ ומכ ,לוי לעפ
 יתעדיי ומכ וקל ,סיכתפכ  יתעדוס

 יה סו סינמה
 קלי יב הגו ךלכפפ ךנ כ רירסבו

 קמ ,'וגו יפרו ת3 יעמק תתפ
 סרו ,סוקמכ סוקממ רבוע סיסש דחֿפנ
 סריכסש רמת ,רמ6 ,תקלוד תת סרי
 .סכיכס לע וילע ןילס ,גיסכמ ילכ תפוס
 סיסק יפל ךכ ,סריכס כע3 וס ינ6 כ"ק
 םככ סוס סלועסס רמלפ ,רמוק ק"ק
 יכ6 רמו | ,ס"כקס | ןיפע ןיכס ,גיסנמ
 סיסק סקכנו .ס'ע ,'וכ סלועס לעכ קוס

 ספק
 עפסעס יקוסכ סדוקמ ןייעמ וס ,ךלמס תפמ קבל כס רפס סנס יכ ,קוכ "יו .םיבג ל

 יכל ררועי זכו ,ולעכ ןינסל תוכו הויל םי ס ,סנידתס יסומנ י"פע
 ,סקיר ותפקכ ירכד כוסו סיתעפ הכרה כ'ע ,קוהה תתימל ונממ סלעגו ,סגוס וכ  ילולו ,ותש
 ותטקככ סימסר ררועי כ"ע ,הלמפו סינונתתכ קר וירכד רכדי וסו ,רכד סוקמ עדוי וכי לכעס ל



 סולקנוא ךל ךל בי תישארב

 על ךהנלה = דומא לוד וגל ףשַעָאְו כ :ָךֶאְרַא
 םירומה לעב

 'ז ןפכ וכרכ .'וגו לודג יוגל ך-פקו (ב)
 ..ו סו לודג יונג ךכעו .ט5 סכו תוכרכ
 22 fr obs גל וספעיכ סלוכככ סלודנס
 תויסכס הינכסו .לוכתפסו דוכעיפס ללככ
 תכרכ וסכרכי תילככ וסינכס סלט סכנה
 יםינעסו .דפמ דככ סדכו ם"מכ ןוממס
 יפיכרסו .ססככל סרכ6מ ומס לדניס
 ךרכיב יפיצתסו .סכרכ ופלעכ +ןס סוסיפ
 יכקכמ לכ כולי יפס! .ויככוכמ ספס
 תותפסמ לכ וכ וכככתיפ יעונפסו .יתעכ
 / סלדגלו ךכרכ6ו לודג וגל ך-ע?ו ; סמדפס
 קמר  סינסכ תיכככ 'ג דנגכ תוכככ 'ג .ךמפ

 ב" לר

 לודג יוגל ךשעאו (ב) : סלועכ ךעכט עידוסש דועו
 גירפ תטעממ סירכר ססנפכ תמרוג ךרדסס

 ןכל ספס קמ תטעממו ןוממס תת תטעעמו סיכרו
 ליגכס לע ותיטכסס וננס = תוכככ סשלש> קקזוס
 ןמס סגדגלו וסח 6"ס) ספס לעו ןוממס לעו
 ןפס ויסכע דעס ךמס נע סו ףיסֹומ יכיכס
 ןפכמ סרכל

 נפ וירכמ רננכ
 ולוע ססרכקו

 ! (ןטי :י'רב
 ססרכמ | ךליפו

 .סרס

 לאירבג תרות

 ,וטוספ יפנפ  ,כוסכס ןופכ ססל ספק
 ,סעימקס סדוק סיפכס תככס סידקסל ל"וס
 ויחס תפ ףסוי םריו ףסוי יכג כ"שמכו
 וכיפסקכ כ"קפו ,סילכס י"פע | ,סכיכיו
 ףסוי רכיו | ,לכופ .רוכסל ןטככ ןרפמ ,ול
 ,סרוּכד לוק סעימס י"פע תיגש וימ תֿ
 יעסו יעמפו תכ יחר : 3וסככ וכ סיס ךכו
 ססרכ לע סנוככ כ"וכד כ"ע 'וגו ךגול
 קרכסכ פ"יוכס תל "6 ריכס סלתפמס
 ןופכ .כפוי 3םיתי "עס | ,ולכס .פכיקס
 סלרפנק סיקכס תככסכ כ'תקו ,סעימס
 : --כ"זו--וגו ךכ ךל וכ רמיו ,וי56 ת"ישס
 סימעפ יפס יוכ 'כ רפ6 םש

 סיעדוי וכ ןימו ,ךכ ךל
 יתממ ,סגושסרס ומ ,סיגפס 06 סכיבמ
 .סיכומס ןכל כמ כיתכר
 רכופיכ ,כ"ע סנוסקכס ןמ רלתוי סביכמ
 ס סנס סרנס יפכ יכ ף' ,סיככדס
 לכמ לודג סדיקעס לש ןוכתס ןויסכ
 סקע יכ 'ד ךקנמ ריעספ ומכו סוויס
 עככס םי "כע ,'וגו ספ "כי יכ יתעדי
 ,ךל ךל לש ןויסנס יכ רמלו רכוב
 bכ רcסכ ,דוקמכ סלענ וס ,ןוטלס
 ומכ ךכ לכ סיסנכ דמולמ ןיידע 16 סיס
 לע וגוחטככ קומ סיס ז"כעו ,ןכ ירח
 לע סז ןויס סיס סלועמ סזכו ,ס"יפס
 סיסג הלכ רככ וק רפ6 ,סדוכעס ןויסנ
 ונקנמ ז"כע ככ ,ומע 'ד סקעש סכרס
 לוס וכ לק ,דת ןיגע סדקעס ןויסננ

 סמ יכ =- סימדוקס נע סככס סנעג
 ליכעסכ .סדקס לע ךלמס רוזניט עלי
 סוקמ ופוק3 י"מות ,סנכס סוקמכ וכ
 קכסמכ וספג דרס ןיפ 15 ,סעפ ספוקבו
 קמ ,וככוג ערי רסמו ,סנק סעפכ קר
 וע ויגפל סקוקכ ךײד תויס3 ןכ ןיפס
 ותפס ןמז ךסמ | סנס ,סנכסס סוקמ
 ככרס ןכ !pכ סלעמל וגויסנ לדגי
 ךלכ ₪6 סלעס '3תי וכ כמו סיס ולי6
 "05 ול סיס * כ ירס ,ןסכ סלועל קחלי
 קיס כו ,וקכ ו ןס ,קעט לש דקפ קר
 הממ כ30 ,ככ ןמז וכלי סע סמחלמ ול
 ןסיכומס ןכפ 56 ךל ךכ ,ו5 רמנס
 סEלס ךסמ סנס ,סלועכ !סש וסלעסו
 וסוו ,כ"סלי סע סככ סמחלמ וכ סיס סימי
 ; ק"ודו ! רלמ קומו ריד לודג ןויסג ילדו
 סיחספכ) 'וגו לודג יוגל ךשעאו

 ךסעפו ,ל"ור6 (: זיק
 ןססככל יסל6 סירמוסש וסז | ,לודג יונל
 סלדגסו ,קתכי יס םיכמוקס וסז ,ךכרכלו
 ןסי כוכי ,כקעי יס>6 סיכמופפ וסז ,ךמס
 ןסי ךכ ,סכלכ סיסו כ"ק ,סלוככ סימפות
 פוס רמקמסו .כ'ע ססכ כו = ןימקות
 5 סיככרס | 906 | וסתייקי ךי6 סומק
 י"םככ כוסס 'ס עוכיפס סנסו ,כוקכס
 ןסינככ ,לודג יוגל ךסעלו ,ע'וכ סכ
 ןסעכ ךמס סלדנלו ,ןוממכ ,ךכרכפו
 ככל ,כוקכסכט ןוקלס תלכוסל כורק וס
 ויס דועו ,ןיכסכ ספק סיקספכ ג"ורד

 וירכד



 סולקנוא
 ְךֶנְכְרְבַאְו יג

 ָךֵרָבֲאָו : יְּךֵרָבֶמ יֵהְת

 טּוליִא ףטטלמו ְּךְכְרְּב

 תרז 33 ליְִּב ןוכְרבְ
 ג :הָכר

 ךל ךל בי תישארב
 יהו ְךָמָׁש הָלּדגאְו ךֶכְרבֲא מש יֵּברֲא

 טמ

 היַכְרְָמ .הָכרְבֲאו
 לכ ב .ָבְרְִנְו רֵאָא ְךְללקְמ

 :תמ ןילות ,וס תומב' ,ךב וכרבנו : תל תטיס ,הנ תוכיב ,הכרבאו .ז'ק םיחספ ,ךכרבאו .ןרהא תודלו

 יישר

 קולותכ פוכרכס .הכרב היהו : (כ"3) .ןוממכ .ךכרב
 ויפכעמו תלו סרג יקכרב ידיכ ויס ויפכע דע ךר
 יוג> ךפעו פ"ד .(כ"3) .ןפתת כפ ל ךככק ס
 סז .ךכככלו .ססרכמ יסנמ סיכמוקס סו לו
 יס סיכמוקפ סז ךונס סכדגמו .קחלי יסנפ סיר
 ךכ סכרכ סיסו ל"ק ןיולכ | ןימסוס ויסי לוכי .כ
 סע סשמ כי רככ נסו . .ךצראמ : ססכ קנו .
 דוע קסרכתס וכ כמ ךכ 556 ןכתל דע בוי
 סלנג כ .ךארא רשא :ךיכ6  תיכמ 91 ס
 ככש וכ תלו ויכיעכ 3305 ידכ דימ ןכקס

 םירוטה לעב

 פ"ג יכ ךל למוט 'כ לע ןיגת 'ג ךרכמ ןכו

 תכרככש תויתוס 'ס דלגנכ יס סס 'כ

 .ךלככקו ,םי כלי ךכככי ססו סינסכ

 םיכו .'סמכ יו .סיסו :ססלכ8 'יגכ

 ,לקוכל *ןוכנ סוסו .סימת סוסו .סכרכ
 .כלע יל סוסו .סע סוסו סכסס יל םנע

 15 ןוכנ| סיעת סיסת סל .כל כל סיסו
 יל סוסו סכסס יל סלעו סכלכ סיסת

 סינסכ 'מינכ ,ךוכרכמ סכככו (ג) :כ

 סיככ ') ןיכככמ ןכ לע .ךולכ סוככנמס
 יוגכ = .לו85 ךללקמו :דיתי ןוםל ךללקמו

 :לוכדו כוכדי ה

 bוס ססכ לכו | ןימתוס ויסי ךכ ויל
 סb "סל סל תפכיקי סיס סמו ,סו
 bנקתמ סדמ נכב נסו ,סנוכ3 ןימפומ ו
 ןפוקכ פ"נ) כ"ע ?ורימנפו וגכמ ן
 26 תחל תוככומ 'יסי תוערדס ית
 סמ נע סעמס 635 'כ ן"כמרסד ,פ
 תמ ת"יפס תיטכסש סיככס תסטכס
 קחעכס לעו ,'וגו 'ר3 ןימלסו כוקכ 5
 סמכ ,כמכ ,סומ כס ןכ/ס תשו
 סמ י"פע 0935 'כו ?סנסרי6 יכ ע
 נע תול וסקכש סיפיככס כ למ
 וקעיפ ת"יסס סוכ סימטפלו ,ספקו
 יכ ןעי  ,סס6וכ) תרוס לע ספעמ סז
 תונתפסכ לכוי ,'תי ויפמ כי רח רכד
 ,סילכקמס יונס דכמ ,נטבקסלו 3
 כ"זכפpמכו ,סזע סיכקכומו סילכו פל

 כיקכו 'וגו ךמע יככס סנסו סתטכס
 סוכגי למס "וגו דולמ כקעי כ

 ק"יטס סקעיסכ 0 (.ד תוכלכ) 0
a 

 וכ כויכ קתלי תמ תכסל כפל ךריתי תל ךי3 תל וכ קנויכ
 סיפע כקו וכ כויכ .ךיכ6 רמו כפמ סיכסס דח >

 bסק וככל רמוק סדל ועוספ וסח תוככ תודגס קי .ךב וכרכנו גג :ךינפ כ
 סיספ6 ךמיפי כמלכ עפכפי ךרכי ךכ תיכומ סזו כקמכפ ךכ וכלכנו ככ ןכו ססרב

 לאירבנ תרות

 יכנס רש6 סקיכקס תפ

 נע תימפג | סלועפ סזיק3 םתומ סזי6
 רוע סיסי כ ומ סנס ופובכ ירכד
 סזיק כמוגס ומכ סז יכסו] סזכ יוגש
 סיגופסכס סיככדס יול ,מ"ומ ול ןינק
 כיינ לע ומסכגו | ססיכיּכ וגתוס רש[
 יכתמ ככ ,ןיירע .םוכסשסל ולכוי ,טופפ
 כיי) לע טיס ר3 סיכקככ | ויסיס
 סויכפטסכס תורע3 ומייקתיו ,ליפמעטס
 סויק ססכ יסי 15 .ס"כיקס קוחכ ןמפופו
 ,סמופמ .ףיסוסל ו .עורנ) ילכִמ ,ףקותו
 תותטבסס לכ יכ ,'פי לוכיככ וכל וס ןכ
 ןיידע ססעכ כו כוכדכ קר סמס ןיידעק
 תומיוקמ ןיידע ןכיח ,ספעמ oe ז"ע
 536  ,סוכסשסל דוע ןסל כספו יכמגל
 לוס יז ,ז"ע םתומ לבר סזי6 סpקעגסכ
 :puns רוע לכוי כו סייקסנ וטפכ
 וכ סתכס לק6כ סינכס תתטכסכ כ"עו
 ומ בוכסכ ,ז"ע תיפתומ סלועפ ק"יפס
 כ"ע ,ם'סעפ ינוע ,ככעמכ תכוממ קרל

 ןימפה



 ך5 ךל בי תישארב | תרות
 ךוע רפפל יח
 קסוכי תתעכ3

 ןיידע ,רוכיד קכ סכדע סתיס נק
 המב לס ןככ ,קטתס סורגי ןפ ןימקס כ

 סיסי כפ תוטכ יכ6 סמ
 תקדנ סנס ס"יפס וכ As סזכ ;סוב יונק

 סלועפ סזיל תופעכ ןוחנ
 סתק כ"ע | ,וקזפלו רבדס סייקל תיפממ
 ןטע | לוגס .סנסו 'וגו תפכוסמ סלנע יל
 ,סוגככקס סז ,ןסע רוכק] 'וגו ₪5 דיפנו
 סגסיגו פולג דנג ,סכותס סז ,ם ריפלו
 קפיככ ומכ סיס סזו .[ל"דו (ר"דמכ ןייע)
 055 סיככדס סויק> םתומ לעופ3 תירב
 קככ וסס סויב כ"ח "שזו ,ו"ח וכקםי
 וס ז"כ - .'וגו םירכ 0036 תל "ד
 רויבס תנתכסכ כ"ז ן"כמרס ירכד ןכוה
 ת"יפס יכ ,רקיעס ו ןכ סגסו .ס"ייע
 יוגל סיסי יכ ,קותמבס 'ג סזכ וכ תיטבס
 ,ןוממכ כ"ג ךרכפיו | ,סיככס וכלב לודג
 b3וספ 'קס 'יפס יפכ ,בוט סשכ לדנתיו
 לותסס 85 ם'סעק סג ,ל"ז "קרב
 נע ס יכ וקתטנס סויק לע ויכפלמ
 ףקופ ככ3 סייקתתפ סיככס תפטכס סויה
 הוה הירק סממ יונפ סוס סיסי 6
 פיכמ ספעמל וסלעסו וליכוספ דע וי
 0 ,ו"'ע תיפתומ סלועפ ספעו ,טיקרס
 יסיפ דוככסו ,ןוממכ כפועס קחטבס ד"
 ₪ bכ ,ןרקכ סנסתלו ספכ וערז
 bכממ ע"ז הנהו .סמייקכ זוע ככ3 ז"ע
 כ'ע (5% ק') 'יכפכ תתוביטו סמל
 ,6"6 י'ע וגל ןתיגפ תוכרכס ככ יכ ף%
 ,ם"3תי ופקמ 6 קוגוקנס קוכפמ מכ
 'קי ומקל סדוס ריכוסל וכנקכ ז"כע
 ןכ6כ = לודג יוגכ וגו ססע רח לע
 סתרכלל סג סוכ סכוט כיכסכ סיכירל וכגס
 גל עינכ וקופדתסס "ע רח ,ס"עמ
 וגל ךסע6ו לפ סקטכהס ד"ע כ"ע ,תֿו
 ,סירמו וג ,סילכס יוככ לע וסס לודנ
 ינפל בוטל כ"ג ופופ כיכסכ ,ססרכ 'ם
 ה יגשס סכככס ד"ע 526 ,ז"ע סיסנקס
 ;דקסס ס"עק ל כה מכ ,ךללכ
 ןוממס תכרכל זועו ףקוק תתנ כ

 לאירבג

 יגס תוכרכס י"פ ם'סעקק ךרכסנס
 יו ,סימעטמס ויל6 ויס ירתה 3קעינ
 | | ךרקס ינמקמו 'וגו 'תס ך

 ולפכ ףקו 'וגו = ךיח65 ריכג סו
 כסס "לע ,סו3 סמכמ סיס יכ ו
 לסכ כ"ע ,"יסי ךוכ3כ סנ, :רמלו
 מוס לע סוקמ לט ופכוט ריכסנ סיקכ
 3כו רפוע סג סיסיפ ,ןוממכ ךכרכקו
 ג ריכוסל ןיכיר5 וכ ,ז"סועכ ל6רסי יגבל
 כמוס וכו ,וגיכס קסלי ףותפכ 'תי ומס
 יש ספסו דוככס ך"ע 536 ,קחלי 'ל
 פס bכ ,5רשי סמ יכ כקעי תרקי
 3רכ םעומ סיס כו סוכ וכי קתכי
 עי ומס לכק יכס ופפ למקם זוכס
 כ וק3קתסכ ומנע 3קעי ס יכ ,'וגו
 ןדיכ וקפ. כס ורע 'יס כפל ,ךלנמס
 קודוסל ךרלוסק דע ותו תיכנס כ
 מומש תל תוכקכו ,קוכרכס לע
 ככ ,סמרמו כקע ןס bוספ כקעי
 ספ. פילק יכ: ,במסכ ,"> פרי
 : ופכומ .ריכסל סיב ונףסכ כ'ע ,'וגו
 ל ,ךמס סכדגקו תחטכס ר"ע סוקנ
 כוטל כקעי פת סג ריכוסכ סיכירל
 כרכ 'נס כמ סגסו ."כקעי '5, : רמ6לו
 םודקסי וכיתוכ6 י"ע וככ ועיגסס סנס
 Pספ ,ססמ סילק לע כ"זכמ סנס ,ע"נ
 קכס> ןמוס עיגי תע3-רמפס פולענ
 כיננ סמודס וכגס קכסתמ כפי רול
 גפתו סלכת תולגכ תמיתת) ךומס יוס
 גספ ,ןוממכ ךכרכ6ו תכר3 טעמכ
 יכמ קתלי לש ופולדתסס "ע וכל
 לקס דע 3 דור ןכ ןי6 ,ג"וככ

 ע- 3!

 ה (.5 ןיכדסלס) ,סיכס ןמ סטורפ
 | ,דועו ,יזוזכד יזוזכו וכ יתד

 }כ ויסיפ וגיל כקעי תונדתסס סנ
 ) ל"זר6 690 יכ .ןרסכ סלסתלו

 ןס תוכלמ סלכקש רע כ ד'כ
 וטפוש ולכיש דעו (.ת5 סש) ,ללכסימ
 גימקכ סלמקכ ויסיו ,ל6כסימ סיכטוסו
 כס סנס סו קמועל לכ .(סp) ,ו"ס
pג יוג קקעכסכ ם"סעק6 כדפסס 
 וגל ופיסוס רוע | ,סיככס יױכרכ

 רמפ)



 סולקנוא
 אָמְּכ םֶרְבַא או ד :אָעְרַא
 הָמַע לזאו יי ּהָמָע לילמ

 שמו יעברו
 רב: ןְרֶַמ הפכי
 -תֶיְ ּהָחְּתא יֵרָׂש"תְי םֶרְ
 -לָּכ תו יִהּוחַאד רַּב טו

 אָתָשַפְנתִיַו ונק % ןוהנָי

 ב קרול ויבש
 נכד אָעְראְל למל וקפנ
 גכד עַל וא
 : ם םיככיכ תרובע .םצ ןירדהנס .שפנה זאו .ןרהא תודלוז

 יישר

 כמ לש וטוספו (ופע רש

 ןיפ כ"ורפכ וע כ 3 סייקקפ יכ כמ
 ,ףוגכס תומקנה ככ ונכיס דע 03 ד"
 ,'יפי) 'וגו ףכתכ סיסי ןטקס : כ"ס מכ
 עפוס) סיס לוחכ "נב לפסמ סיסו (
 ןימתות וסי כוכי ,כ"זכ  תפילמ יסוו=.|
 וג לכ ומייקסיו ופיגיפ רמולכ ? סלוכ
 תמיפמכ ךומס 3רע תפעל דע תוכל
 ויסי ךכ ,סכרכ סיסו כ"ק -- תולגס ן|
 דע סייקתפ ךקכרכפ ומרק -- סימפו
 קוכככס יכ ,סס3 לו ,םול in ו

 םעל סנס וב סייקססל סמס ולדפסס
 דע ,ולכיו וטעמסי סמיתתכ ךומס ככ
 דוע לקכו ומע תק 'ד סמכי רק

 -- :ןמ6 3"3 ,סנפוכיכ
 ד 56 רכו רספכ םרבא ךלו

 3סוקס :כוכי סא מ
 סתיס וקכינספ
 לודג יוגג ךסעקו וכ "קמכ
 ןכ לכ יכ 3וקכס וגל פסי

 תתת ןסיככסש .ןרחב ושע רשא (ה) : ססכמכו סירפק
 תרייגמ יכפו סיפכקס ת רייגמ ססר3 סכיכפס יפנ
 3יקכ ךכנ) סופפע וכיקכ כוקכס ססילע סלעמו סיפא

 ו:קס פוחפסו סידכע רק

 לאירבג תרות

 ירופי ::"רוכסכ

Le ךל-ךל בי תישארב 

 םֶרְבַא ליו ד : הָמָדֲאָה תָחְּפְׁשִמ
 ויִלֶא רב רֶׁשֲאָ
 םיִנש שמָחְְְּב םרְבֲאְו טול ותא
 : ןֶרָחְמ ותאַצְּב הָנָׁ םיִעְבְשו
 ותשא יִבָשְתַא םֶרְבַא חס ה
 דיִלָּבְ"תֶאְו ויַחָאְְֶּ טולזתָאו
 שָפָּנהתַאְו ושכר רשא םָׁשּוכְר

 לי ו הוהי
 עי*-

 ביי

 תֶכְלְל ּואציו ןֶרָחְב ׁׂשֲערְׁשַא
 ד

 :ןעֶנּכ הָצְרא ואב ןענְכ הָצְרא
 םירוטה לעב

 :ךינכ לנקנ כס סעלכ סו
 סכלכפו ךדיפו לכס 'סעכ

 לכו וסזו קספס סל ןי[כ סכלכ וכלנפ

 דוככס לכ תל סשע ומכ ססל

 bנס 'ד תוכמ סייקכ סלכ יכ רבס סיס
 עמססכ ףכיס כ'עו ,סכפ ל3ק) מ"פ
 פיקתס יונו ךלכקמ ךל ךל ד סמ
 ףמ ,סכינסס תכועפנ ע'מ ןיכסל ףכיק
 ידופימ ת"יסס יככד ףוס ועמפ סרט

 : 'וגו ךסעסו קוכרכס
 וכו = ,ןטככ סנלככ תבלל ואציו

 יכ 'יפ ,ןענכ כ
 סי סייקל וסעד סדלס סיכסי 6
 ןמ עויס וכ סיסי יזפ ,סלפמ םפככ סולמ
 רסטכנ כס "pמכו  ,רומגל סימפס
 ה'קמ3 יפכקיבC ומכו ,ופוס ןיפייסמ
 ויס לככ ,ורכר לחי כ בוקכס תנווכ
 קיס סכלס וטוספ יפלפ ,ססעי ויפמ
 ה'קמכק ףת ,כמלכ סרלסל סענס
 סיסי לכ רורככ כדחס יכו ,ךל יפרמק
 סז יכ ,ךג רמוק יכנס ו"כע ,קטפ ךּ
 רודל) לפומט--'ד סול כת רכדס

 ומ=-'דכ .רדנ רוריל ססיקוכד) תנוכ ס
 עכנס

i 
4 



 ךל ךל בי תישארב
 םוקמ דע ץֶרֲאָּב םֶרְבַא רבעיו +
 זא ונענה הרומ ןולָא דע סכש
 םרְבַאלָא הָוהי ארי : ץֶרָאְּ
 ץֶרָאָהתֶא ןתֶא ףערול רמאיו
 הוהיל ַחַּבומ םֶש ןֵבו תאזה
 םֵׁשִמ קמע ח :ילַא הָאְרּנַה
 הּלָהָא טו לאתיבל םֶדָקִמ הָרָהָה
 --ןָבו םֶדּמִמ יִעָהְ םִיִמ לאי
 םשב ארקיו הוה םַבִמ םש
 עוו ְךוְלָה םרבֲא עו ט :הָוהְ
 ץכַאְּכ בער הכ יה הפנה
 :ס ק"ב .בער יהיו .בל הטיס .רובעיו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 כס 'סמכ 'כ .סלכנס (ז) : סליע) ךמפ

 ססלכ6) ספכנש ספכ רמו) כקעיכ ךדיו

 : סכוקל
 כג לס וסלכס סכס יס
 .ץראב זא

 סוס
 סנוק

 ןוסל
 : סגוכו

 נק

 פולקנוא

 ע אָעְרַאְּב םֶרְבַא רכֲעַוו
 רומ רשימ דע םֶבָׁש רַתַ

 ערב ןֵבְּ הָאָנענבּ

 או סבא יו לנְתַאְ

 ְךַה אָעְרַא תי ןתֶא נבל

 םדק אָחְּבְדִמ מ אָנְּ

 ?תסֶאְו ה :ּהָל יִלגְתֶאְ

 ריִבָל חַנְרַמִמ אָרּוטְל ןמּתְמ

 "תי הנְְּשַמ םַרְפּו לא

 תְניִדָמִמ יִעְו אָברֲעַמִ
 'מָר.אָחָּבְרמ ןַמַת"אָנְב
 כנו 5 יוד אָמְשְּב יִלצְ

 אָמּורְדל לנו לזא םֶרבַא

 נו ערב אנפכ הו
 יישר
 5( לק סקוע | ל0לסיו

 וכ; .ץראב םרבא רבע

 וומ ןולא : סכטכ סתנסל וקכיזכ 3קעי ילכ לע לכפקסנ .םכש םוקמ דע
 :סלוקס תעוכפ נקרפי ולנק סקס לכיע רסו סיזי

 פ) סט לס וקכתכפ סט כס וערומ רפי ץכ6 ת קכוכו ךנוס סיס
 !נכהו

 לכת כמ כמיו ךכיפל סלט ךנמ קדכ יכלמו רמלנס ויככ5 ץכסס ת חג קנחסכ
 < לש ועכומ ססש ךילככ סרי וקסל יכ6 דיסע סוס רויס קא ןתb טרול
 לכס .םשמ קתעו (ח) :י"6 תכוסכ נעו עכוס תכוק3 לע .חבזמ םש ןבױ (ז)
 | םיכ מנ bוכ וככעמכ 56 תיב תכמנ 6 תיכ לש סמכומכ .לא תיבל םדקמ
 (כ"3) .ולפ 06 כ"ו וקח לכ ק6 עטכ סלתתכ כיתכ 0506 .הלהא :סימ
 נסינע סס ללפפסו ןכע ןוע לע ספ לטכסל וילכ ןידיקטס לכנתנ .חבזמ םש ןביו
 קמכ ולס סעוכו סשמ עסונו רוי ופ םדח ןלכ כטוי סיקרפ9 .עוסנו ךולה (ט)
 )) סילטוכי רלכ bיסו ל6כשי ץכ6 לש סמורדל תכככ סכגנס ויעסמ לכו רחל
 ןוסי לש וקלחכ bיסק (סיפסיכ פ"כ .י"6 ףוסו סלועס עלמקכ סיס סנטור
 ראב בער (י) : (כ"כ) ותלתנ יסס סירומס כס נכסי ןכ6 לש סמולרכ וכטלס

 | לאירבג תרוח
 !סכ וכ כ'ע | ,ןטככ 096 תכנכל ,וטפנ לע רסיל רוס .סעוכט עכסס
 ₪ ככ ,ןטנכ ס5ר6--ם"ישס לס רכגתמס ורלי דחפמ וספנכ רדנ תוסענ
 :כלככ כוכע 65 יכ תוטכ סיסי םיפס סז סנס--וילע
 פומ ןו5 דע םכש םוקמ דע כוס לככס וכועכ סיסקו=-וככר לפי
 A היפ תכננ--וקליו ,כ'סמ כ'ע ,סקעי ויפמ

 ושינכ סיכ ד סכט סוקמ דע ,ךכ ך> ע"ע ופכק סיני תעכש ןעגכ
 'וכ



 סולקנוא
 אָבְתותֶאְל םִיַרְצַמֿכ םֶרְבֲא
 נפּכ ףיִקת ירא | ןח
 ביִרְק דּכ הָוהְו אי: אָעְרַאְּב

 ירש רמַאַו םיָרְצְמל לעמל

 ירא תיִעדָי ןֵעְכ אָה התא

 : תֶא ּזָח"תַריִּפש אָקתֶא
 ןח :יִרָא יג דָּכ יֵהיְּ
 .זי ארתב אנ הנה .ןרהא תודלוה

 יישר

 ןיכ סיקכ וכ6 ויסכעו

 תוקכרמ יקב לד ,סרומ ןוכפ דע ,'וכ
 סייסש סח ,ס"ע סיככב סכוס ןפכולד
 י"פעסס תוכוסכ ,ןכקב זה יכעככסו ,'כס
 עכק ז"כע ,ןרק3 ןיידפ 3סייסנ לש

 :"כו סכוקלו סלפסכ ,וכנס תומוקמ
 סhכמ תפי ספק יכ יתעדי אנ הנו

 כופיכו .י"םכע ,תק
 סנטק ריע3 כרס ריפע סנס יכ ,רכוס
 רוופמ ורטע יכ רספמ ,וכקעב םיגכי ₪
 ,סוסלד 593 ופיכ תוכולסו ,וכילס פ"
 יקל .יכ ,סיככג דחפ ובל לע סלעי כ
 יכ ןעיו ,סיכרכ3 ומכ כ"כ סמס סינג
 ריסע> עכסס יכ וס תוריסעל ןמי
 ,סמוכמב ןשי סיס bוסו ,ןוסיכ וכ םיכמ וככי
 רט6כו ,סגלד סוס 693 וכ סככע וקנס
 ועידוסו ,ךככל וכוגמ סוקמ ףילתס כ"ח
 תוכגסמ סקע ,סייופמ סיכנג סמק יכ ו

 סדדג ונעו ,וריפסו ותי3 יתלדכ לר

 ,טיגרמ יכנס סע יכ רמ6 כ"ע ₪
 גודל יתלתתכ כססמ | ,רישע ננס !
 קסכומ 'יס קוה סנלדסו ,ליל ידדופ דפ

 לש ויככד כת רסכסי ס ופוסככ סדכל ןכקס סתוקב
 ופיסמ ויסכעו ןטנכ ךר6 55 תכככ וכ כמפס ס"כקס
 ויעכע דע סדגס םרדמ .יתעדי אנ הנה (אי) :סנממ 5
 ליכס ויטכעו ססילק3ק תועילכ ךופמ ₪3 כיכס 5
 סדמע תזװ סזככמ סד6 ךרדס תכוט י"עש סלועס
 הז יקעדי ךיפי לע גולד> סיס סעסס עיגס ג

 סירוס | סיקנפ

 לאירבנ תרות

 אנ ךל ךל בי תישארב

 בש רוגל הָמְירְצְמ םֶרְבַא דָרַ
 יהיו א :ץֶרָאָּב בֵעָרָה דָבָכדיִּ
 הָמיִרְצְמ אֹובל ביִרְקַ רֶׁשֲאַ
 אנ" הנה תשא ירש" לָא רמאיו

 : : תא הָאְרמ"תַפ הֵׁשֲא 5 יִּתְעַד
 םיִרָצ עמה ךתא וארד הָיָהְו בי

 םירוטה לעב
 .וימי (בי) : סלגפכ כקעיל ספלנ ךכ סנגסכ
 ותכפיו ןנל ויתי ךליקו כס 'סמכ 'כ

 תונתמ ךל טתי ךתיפ ויתיפ ןויכט ןפנכ

 גסגמ "ד .ססעמ ידי לעכב
 סנס לכקמ לם וטוספו סיפויכ

 תל i קפי יכ .סיככ סימי

 לו סיקוכ לש ססיס סירעוכמו

 ןענכ ןכל3 ופויסכ ם'"סעקס ןכ .ז"ע
 קל כ"כ סמו3 סיפוטק ויס 6 רז
 גודל סכש כק סיפי ובכ נע סלע
 רפלכ ןכ6 ,ונממ סתומ וכזגי ןפ סליכסכ
 יפוטס סקופ סרו ,סמירכמ 2 3יכקס
 רממ ,סכפ קגלדו דחפ וכלב סלע י סמו
 יקנתתס סקע 'יפ ,יתעדי לכ סנכ סילק
 ספ יכ [יכלכע רמפס כוכ דכמ] םיגרסנ
 גלדכ יה ךירלו ,ת6 סכמ תפי

 : ג"כו ,ךרוכע
 .'וגו סילפפס ךפופ וארי יכ היהו

 לכ 00 ,ססק סרכולכנו
 ע"ייכו ד י"פע סיס "ה לס ותכינס
 2 ,סיקוזיכ סגימ סולמ יחולש
 'ן"3מכס | סעדלו] ,סומ תיל
 סיכלמל וקכילסכ bעחס סירמופש

 קתיקנב םנעג ק'עו ,כערס ינפ
 cst בסכס מ"יפע פ"ננו .| bסיכ
 (ת"י ק'ס "חכ 27% ג"נה 'יס חספ
 ריקכ ילע 33 טא וש ם"עכ רמסמ קכ וז
 וסע סדחס ןמ >3 ,סמודכו 3רקע ומכ

 לעכ
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 ךל ךל בי תישארב

 יתא :ּונְָקְו תאז תשא ּורְמְאְ
 ִתְחֲא ּאָנייֵרְמֲא > :ּוחי תא

 םירוטה לעב

 'כ | .תס יתותפ (גי) : סימרכו תולע

 יתוחמ סעכתל רועה ךדילו לכס .'סעכ

 סולקנוא

 הָתַתֶא ןורמייו יִאָרְצִמ ְךיִתָי
 ןיִתַו יֵתָי ןולטקיו אד
 תָחַא ןעֶכ יֵרָמֲא =: :ןומיקי

 יישר
 לוס יגד6 לכ סנס וכ סמודו ספי 3 ה

 ,קולסמ יל | וכפי .ךרובעב יל בטי ןעמל (גי)

 לאירבג תרות

 סדקס | לכוי = וגולככ יספחו סכיקכ געכ
 ,סולמ רבדל ךלוסס י"פע6 קוזיכ תויסנ
 ברקע תככס סוסמ 'מנס כ לע ןכנו
 ינטש קוס תיכסד כיס 'מגס ינסמ
 ילגרסו )ולס עמסו ךכ6 ךי6 כיפכד
 סיכלמכש 'קמ3 .יפרסכ יכ ספו] ס"יע
 כ"קמכו ,'ד ריב רוסמ סכ5 רק סילפו
 ןופמי כמ לכל 'ד דיב סירשו סיכלמ בל
 רככ יכ ןעי ז"כע ,סז | ךייס 55 ,וגטי
 ומ וכ "םמכו ,סוכנמס ונממ לטיכ
 סויס ,ךילעמ כhכפי תוכלממ ת 'ד ערק
 יגכ רלסכ סתעמ 3כססכ וס כ"ע ,'וגו
 סכוסמ | סכיקכס רפל ,סיטופפס סדק
 bיננס לומש קדקד ןכנו ,סדיכ תיספח
 ,לופפ עמשו = ךפ6 ךיס | רמפל = ונוסלב
 רוסי סתע יכ ,לוסס ךנמס ,כמ5 קנו
 כ"6ו = ,יטרפ םילכ רככ לופס סשכ קר
 ןומסמ "מ לש וקדחפ סיס ז"עו [ילגרסו
 וכמוסכ ,סריחכ ילעב סמספ .סירלמס סע
 וגרסו ,'וגו סיככמס ,ךסוח וחרי יכ .סיסו
 םוסל יכ 'כס רפיס כ"ח6 סנמ6 ,יתוק
 סתול וסכ כ"ח יכ ,6"6 לש וסדחפ סיס

 ,הערפ םיכ סקס 2 'וגו סערפ יל
 דיכ סקו6 רוסמכ תפז סתיס 'ד דימ יכ
 :סלועכ וקלוכי ו"יע ססרפל ,סיכפו סיכלמ
 ףוסp סיטרפמס וסקס ,ןיחי ךהואו

 ימכ  ס6כג סיס וירכד
 סרמ6 י'פע פ"לנו ? סימיימ לע גודס
 ,סכל וימס כ"סמ לע (ט'כ תומכי) ל"
 ןוטלמ תז וקילוספ ,סוספסנו סירכענ
 ונתת םויחס 07 יכ ותועמסמס "םויח,
 ,סל למ6 ןכ | ,סתונמס כ ככ ,ססל
 0 סיסקו ,ויחי -- קכ =- ךסוו

 פכ 'כס ןופכ פ'כי כ"ויכו] ,ל"קו סתפסנ
 : [ןויקק כס לכו ,קומס

 ;רפכ ,0h 'ונו 55 יפופ= אנ ירמא
 וה הפ רמסנס לג ןופכ

 וע 050 יכ דוקמ + סקי נס ,קפקכ ןופנ
 סכ סגו ,ול םפכ תוקפנ 5 עגוכ וס רכד
 סינועסק ןוטלכ תו םקכ> ךייש ןיפ
 וקגכ סק3 דמסנ ככר סוכ יתעמסו
 כ"כז ןיזפנקוומ קחלי 'כ ס"ומ ססרופמס
 ,יכרכקספ עודיס י'פע תז ריכסספ
 ספודקס | ןיז56וו = קכישיכ סימונס
 ןעוכש סרפ ולכקי סלודג ריעמ סיקכס
 כ רסקכ ,סנמק ריעמ סילכסמ רוי
 עמ סכישיס | תפוק) 030 ססנכסס
 עמ 030 ססלכססמ רפוי יס סלודג
 כרכת ינש ונמדוו סויס יסיו ,סנטק
 ות קדנופב קסרמ ריע ומכ סנטק ריעמ
 סי עוסנכ 'סנגט ססל ורכסיו סל ווב
 ילטסל = ססיניכ = ומיכססו יזע
 פכ רמו ,סכשומ סוקמ ןיולסווכ
 ןקחכו ,םכל"וו כיעמ סמס יכ מ"רס
 כרסכ ספעיסג ךכדכ שפכסל ותרכוס
 bh ססמ ' סנס ,סיכפככס תוכתס
 רט ריעמ לוס יכ וקעיסכ תוגחת לככ
 ' כמ ןיז6ל5ווכ כרס יכפכ וקוככ ךק
 של ליקתס יגשסו = ,סכליוו שיש וס
 כ | רמלפו ,סכליוומ וקעיסכ תלחקסמ
 | של כרס כטקיו ,רטכליוו וס יכ רפכ
 וככיוו ריע ינכ> תסכ יוסרכ לודג סרפ
 וקו ,ככס םיככ ססינפ וכשי) סויס יסיו
 כס כ"ג ופוכיו ,קופס סוי סיס סויס
 וסככו ,ככס תיּכ 56 סירפכסמ סיפק
 כ ,סונע ססל וגת) סיכרנקס תל



 סולקנוא
 ְךְליִדְּב ל כטויד ליֵדְּב תא

 הָתְיְחִ | יש BR יִביִמְנְתַפְּב יִשַפַ םָיקְתִת
 2:5  םֶרָבַא לערּכ הָוהְו

 תי יֵאָרְצִמ ֹוזַחַו םִירצַמ
 אַריִּפשיִרַא אֵת

 תָי וזחו ומ :

 תא
: AT 

 רליק 55 עודמו ,ךכננכו ,ךרוכעכ ,ןוט
 ,יספכ סקיחו ,יכ טיי ןפמל רמ65 וכוס
 03 פ'כגסו .ךללנכ ,וק ,ךלוכפ
 ,כננֿכ ןוסל ןיכו ,כוכפכ ןופכ ןיכ לדכסס

 : 2 a אֹובָכ

 | הָׁשֲאָהזתֶא ם םיִרָצמַה
 התא ּואְרִיַו ו :דאָמ יכל ה

 בנ ל בי תישארב -ל ךל בי

 ךרובעב .יליידבטוו ןעמל
 יָה די יש :דָָלְגְּביִשָפַנ

 וארו הָמְיָרצַמ םֶרָבִא
 או ה ו הפייב .
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 יישר

 סקו6 ןימטסש דמכ 856 סמירלמ ספוככ רמוכ וכ סיס .המירצמ םרכא אבכ יהיו ד
 קוללס .הערפ לא התא וללהיו (וט) :ספול וקכו וקתפ סכמס ת ועכתק י"פו סכיפ

 ?אירבנ תרות
 סכורק סיס לע כמי רוכפכ -תלמ יכ '3סנו ,רפקסרט ,סככ .סופש ורמ
 הויל דעכ דגכ ול 77 סתכ סנוקס ומכ ז"יפ ספפכו ,כפככיװ סכל סולס ולמ
 ;9 סיס וס כפ ט"כס סנס ,ט"כ ספפכ כ ינפס ךפ ,ופוכהקכ ןופב
 כוכב יכ כמי = ,דנכס 56 ול סמנס | ותויס דועכ לקשל ע'מ לינכס יכ }
 לכת ,סז 7""ופכומפ ניפס ט"כס וכפ תכימ סתיס ןכ .ןיזקנפוומ סוקמ קופיל
 רעל .סקוחכ סיס לע רמי ללנכ למ רכדת רפקכ סנס ,ותשפ סרחנ "ו
 עידוסו ,ןודס3 ענפס ימ ומכ ,סזמ לנפנפי ,יפסק ךנס יכ וניפונמ סוקמ לכ3 ספ
 ,כוכמל ספוכס כ"וכ ךס וכ שי יכ וכ יכסכ כמפס ו: כוכנס לפ ךקטכ ק
 וכ קוכדס רפוס סע סלפס כ'תו ןפ fריפמ יכנס ,יתות6 ךכס יכ 1
 דע ,ססיגיכ רוסכס סיסו ,סוכק תוגקכ סיכומסס סירפכס ישכ6 כ"ג זק טמה
 סוכס תוכסו ,ססיניכ רתסמס כמננפ = ספתכ סיספו ph‘ ךיס יכ סיעדוי
 ומ ,סתנס תל כ"ח סנק סזמו ,תועמ רפכ ספעמ יכ יפלפ כ'ע ,ךסורקש
 סע וקעינפ סנס ,וכ םוכוס דנכס | ליקקת ,ספירלמ וככ סיכוכק וכ
 ,וקופיסו ופרט תגפסנ סכיס ספיס ןוד6ס סיס !ת יתותל כמלכו פ"ק . כינרפ
 ,ככוסמס ןמ סקותכ סכיס | יס סלמה ימ סיסי כ ז"יפו- ספפ- ופכ ,םכ ₪

 ךיללפ סמ ניפס יכ ,סומ לגלנקנס דפ -- "תפדו--ךפו6 םימכיק
 יכ קלגכ ןוטכ "עפ רמי כ"עו ,ופ | וכפי י"פרפו] ךרוכעכ 5 בטי ןעמ

 ,סוס 33וסמס תוס סכיסס י"ע לגלנק) יספכ ספיחו [ונפמ יל
 תוקנכ עק ת יכ 3וקככ כמי כ"עו רמכ סוכ םיפ יפוקס דכלמ סכסו ,
 ,'ונו סדעכ יכ סיסק לוכע3 ידימ תקפ  תוכמס תוקפל fיסס תפכספיס " תנווכ
 תוס ךקחיקלכ יכ רמקנ=-כורק פוס יכ סמ נע רתויכ תלפי דוע ,סרעכ לכקי
 ןכו ,סלוס 0630 יקכפת יכ עדת ,תעכ | ,ופפכ תוימ כ םונסמס תכוט סידקה
 סוס ,'ונו יל 'ד ססע סז רוכעכ כרמלי רפוי וילע כיכק סיס וכוממ ו"ק יכ רמה
 'וכו תספס 16 יסלכקו יתיטעש לוכעכ וליל תונתמס סיליפומ 'יס סמו ,ופומ
 לוכעב ןכו ,סירלממ סו תוכוכ 16 יפקכי לפכ פו -- ר"ע i ,וקוק סינרוס וי

 תניתלכ סנמת= (םורלופ) ךספכ ילכלב
 רכדס ללנ3 יכ 'כס כמי ,ינפסל סקדלס
 סכככס וכ כ יכ | ,'ונו כרכי סוס
 ז"יע כנכגקי יכ קר ,ףכיק ופכיתכל ךומס

 ל



 ךל ךל בי תישארב

 חֶקְתו הָעְרַפלֶא התא לָהּ
 םֶרְבַאְלּו ט :העְרַפ תיֵב הָשאַה

 זןאצ ו ליה הָרּובעב בימיה
 תחפשו םיִרָבַעְו םילמֲחו קב
 |הָוהְי עגנו va : םילמג תנתאו

 תֶאְו םיָלדְנ םיִעְנְ הָעְרַפיתָא

 ;םֶרָבָא תֶׁשֲא יִרָש יל לַע ותיב

 רָמאֹיו םרְבֲאְ הערפ אָרָכִיַו ח
 : ו ן"כרע 'ה עגני! : שנ אעיצמ םרבאלו .ןרהא תורלות

 סולקנוא
 עְרַּפְל ּהֵתָי וחְּבשו העְרַ
 דעֶרפ תיל אָחתֲאתַרַָאְו
 ןליִרְּב ביִטֹוא םֶרְבֲאַלּו ט

 יִרָמַחְו ןיִרֹותְו ןאַע ּהיֶלווהו

old 
 ְׁשָתְבַמ העְרּפ לַע יי תיא
 ןתיִּב ׁשנֲא לע ןיִבְרְבַ
 םֶרָבַא תַּתִא יִרָש קַסיִעלַע

 ר אקי

 ישר

 .ביטיה םרבאלו (זט) : ךלמל וז סנונס רמול ססיגי
 :(כ"3) וכ ססק םימקקספ סקל ןפכ תכמב .'וגו

 ה עגנו (זי)

 pכיל לעו
 :סרוכעכ סעלפ
 ומוגכקכ .ותיב תאו

 לאירבנ תרות

 סוכיסמ תוכיס י"ע ת"יפס ךכ ילמי יכ
 וקכרכ ךינק ובת יכ רזוחס כגכנכ ,קוכוס
 ימ (.ז"טק ב'3) ג"ורפ סנסו .ז"יע 'תי
 ימו ססימ וכ סכמנ סינכ 523 מס
 יכ  ,סכיכס וכ סכמלכ ותומכ ןכ תינסק
 ריחסס רפתמ ,לכקכ וקפנכ עוגרמ םי
 םפנסכ םי כ"ע ,ועוג ןל3 רוק וירח
 ,הכיכס וכ סכמקכ כ'ע רכקב ויק "יע
 רלימ סיס רפמ ם"סע "6 סגסו-- ש"ייע
 ,סמכ כטחנו ,סילב וכ ןי6 יכ לע ג(ודו
 וילע ופפנ ז"כע | ,סייחכ וגדוע יכ ל
 --סינכ לכ ירירע | ךלי רפקמ כנס
 סיתק יכ ,ם00מ ערי יכג סיס לס0מו
 ,ל'ז וכמ6 סכפ תחיקלכ ויקולרוק סגייסס
 .ךלמיכס כמ ,'כסו ,סערפ כל ,'(ס
 כמ סריסז תויסל םלרמ סינע ספ כ"ע
 כ'םמכו וקוכיפ סוקמ כככ יס יתותק
 h' יתוק ועתס רפקכ יסיו לכו 'פכ
 כש6 ךרסס סז סכ רמו יכל תינמ
 וכ; כפל סוקמס ככ 56 ידמע ישע
 סעפמ סנסו ,קוס ית יכ יכמל סמס
 ססרכקכ עיגס כ סערפ תחיקנמ 'ס

 התמיקנכ ככ ,רכנכ תונתמס תכוט קר
 הכוכ הזמ וכ סקכי ךלמיכ6 0 היפה
 ןסנש סוכסמס דכנמ יכ ,ולמ דע סנודג
 וקס6 סכפ סנו רוע ,ךלמיבק וכ
 ר טנע 6 ,6מיק לש ערוב דקפסנ
 ("יעו A סדילס תוכלעכ | ךלמיכ6 ₪6
 לכו ,ודליו "וגו 'bס 36 ססרכ6 ככפתס
 ןסנח b iוס וכיכת לט כנפתמס
 ,וגו רמה רטסכ סרש ת דקפ 'רו ו"יע
 ,תס יתוסמ לכ יכמ סינק ורמופ וכזו
 סכוט ןיידט וככ עיגי לכ תזה סעפכו
 ,ךכוכעכ יל בטי ןעמכ ,קכ ,סנורג
 סנס סעכ ךפפיקכנ תכיס רוכעכ רמולכ
 ,רכלכ תונקמ ףכיפ יל ןסני ינק ךפריוחכ
 סנמ6 ,סרוכעכ ביטיס סרכבקנו כ"סמכו
 תונתמס רכלמ יול !תינח תסוכ סלקיסכ
 ,יטפכ סיחס יכ ,כודג תלעופ וככ סיסי דוע
 קנופ קוכיסמ תוכיס יע | ,ךללנכ
 ילפ 'סכ) קכוסע סמ ןכוי .סזכו--.ק"ודו
 י) כטיי ןעמל רסווס ספכ (תומס 'פכ ןעס
 כ"סוטכ ךכלנכ יפפנסתייחו ו ו"סועכ ,ךכוכעכ
 :ו"ע 'יפ רוע ,ויעסמל ךליו 'פכ ןמקנ ןייעו

 ו קמ)



 םולקנוא
 "אל אָמָל יל ְתְדבֲע אָר"הֲמ
 :איה ְךֶתְּתַא יֵרֲא יל אָ
 איה che ה
 ןעְבּו ותל יל ּהָחָ תיִרבְ

 : לֶיִאְו רַבְּד ָּךָתְּתַא אָה
 הֹעֶרַפ  יהולע ריקו ג

 -תָיְו ּהֵחְי ּואיוְלַאְו ןירב

 י תיִשָע תאזזהמ
 אוה תשא יִּביִל תרה
 התא חו אוה יִתְחַא ָתְרַמֲא
 ךּתשֶא הנה הָתַעְו הָׁשֲאל יל
 :ךְלו חק
 תשא תֶאְו ותא חש םישנַא

 גנ  ךלךלנובי תישארב

 ""אָל הַמָל

 המָל ש :

 הערפ יָלֲע וציו 5

לײרְׁשֲאלְביתָא : ּהָליְּד לכ תי ּהָתָּתַא
 לעיו א ע ן

 i= ותשאְואוה םִיִרְצַמִמ םֶרְבַא אוה םיִרְצמְמ םֶרְבַא קילו

 :הָּבְגַה .ומע טול לירׁשֲא הע טולְוּהָליִד לָכְו הָתְתִא
 : ומ הפופ ,וילע וציו :ןרהא תודל

 יישר
 וילכו וילומע וילפוכ ובכל וקכדו) סיפי
 קכמוס סכוכד יפ לע ירש רבד לע .(ן
 ךלמיכ6כ כו .ךלו חק (טי) : סכמ וסו ךז
 כו ךכ וכ רממ כמ ךיכפל 506 סנס

 םירוטה לעב
 סולודג ויס סרש סנו ססככfע רמי תל "קב
 ךדישו תככ יסמכ 'ס ,ךלו (טי) : סמכתכ רסלמל
 גכיכקכ ךלו :סכ ,ךלו תק ךינפל <קככ סנס רה , / ןס:כ
 ,תוסמRס ומכ תקד5 סתיסכ דמלמ ,תימגוכס מק
 תהכק רפ סלגמס ,ךלו ךדיכ יתנעפמ תקו דומעס

 וי פ":ש דמלמ ךלו ךדיכ סנתק סכ | :סתמרז סיסוס תמכו 'קנק סס סמז >> סיכפמס
 :וכמסלו וחלשל  ויתודוס לע .וילע וציו ס
 וגו םרבא לעיו (א) : וסיולחו ומוגרפ

 .וחלשיו
 הככ ,הבגנה

 ו ךולס < העמל רמספ ומכ כפי ןרפ לט סמורד
 מ רפנ סיכממ ך כוס לוספכ סוקמ ככמו סיכומס רסכ סגה
 : ןרפס ילוכנכו תופסמכ היכ ומס ומכ Shop ןכ6 לע סמורדכ סיללמ רח

 ומכ = תונתמ
 סנתק וסח 9 ןתנ

 : דיפ דימ ןתונס לכד ול ןתנכ ךלו ךדיכ

 וכ ןתנכ ןלככ םרפמ

 יקדו | ךימוכ[כ

 עוס

 bוס ןופככ סוכדמ ןעככ ך

 לאירבנ תרות
 ,סיס ךפסל יכ י> תדגה אל המ

 סיס יתוחפ קרמל סמל
 - רוסי י"פע פ"לי ,ןופכס לפכ ,'ונ
 סכימ6 יכ ,קדגס ןופככ סרימל ןופנ ןיכ
 סדגסו ,סיככדס תוננככ ןילימ רוכיקב הא
 גלהנ סיתוטכפ3 לוכדס פכמרסכ א
 סיס ונקכ ,ככדס לופיס עמוקס ינפ
 סדגס ןוסכס ,ויכיע דנגל רבודמס ןינעז
 --כוסכס "פמכו ,דנכ ןוסנמ ,רונכ א

 ,כקעי תיככ ,ןילימ רלוק3 ,רמפת ז
 תבקרס בקע וכו bכ יכ ,סיסנס ל

 bh — כבל דגתו -- סנמל--סירכ
 כתיב סיככרס כימלפ ססכ--סיסנמ

 ,כוקכס רמי ןכו ,קומע לפויו לו
 (די)

 bיסס קעכ סכיליכו 'ד ןיכ דמוע יקנה
 לתיב :'ד רכד סמ סכנ ;"דיגסכ:
 ססכ רפקכ ומ .- ו 2
 יתוחק תרימל3 סמנע לי505 לכוס 65 יכ
 וכ סעידוס כ"ע ee יס סבוכקו
 כססכו ,סרנק תpפ יס יכ תממס כ"ח
 וקוחמ יכ רקס תלכד ךיח כ"ק סנס
 ,ךלמיב65 ססרבל "מכ וכ סכיקס ,6
 הנק לססכו ,bיס יפות סכמ6 סנו

 ו'פ ?וכ סגסל ךל רתוס ךיקס כ"
 bכ ך5 ,קוס יכק ןכ יכ ןעי ול סרק
 ,סס ג וכ תויסכ יכל רתומ כ"ע ,ימ6 כ
 ותוקנו ,ס תככוק וכ ןיפ ג'נכ יכ
 סערפ כל סיככד לקבל סב מכס ןופנס

 תענ



 ךל ךל גי תישארב
 הָנְקִמַּב רֶאְמ דָבָּכ

 ויעָפַמְל .ךליו ג :בֶהֶזּו סבב
 םוקמה"דע לאתר בָגָנמ
 הָלַחַתַּב הלָהא םֶש הֶיָהירְׁשַא
 םוקמ"לָא ד :יִעָהְזיִבּולַאָתיִּב ןי
 הָנְׂשאְרְּב םָׁש השעזרָשֶא הפומה
 שיש :הוהיםֵׁשְב םֵרְבֲאםָׁש ארו
 םֶרָבַא"תֶא ךלהה טּוללדםְו ה

 םֶרְבִאְו ב

 :םיִלָקִאְו רֶקָבּוְא הָיָה
 וי תבשל ץֶראַה םֶתא אשנ

 םולקנוא
 קת םָרבֲַאְו : :אָמּורְְל

 'ִּפְסַכְּב אָריעְבְּב אדל

 ולמלא : : אָבַהְדְִ
 דע לאה תיִּב דַעְו אָמֹורְּבִמ
 שמ ןֵמַת סרפ יד אָרְתא
 ִּו לַא-תיּב ןיִּב אָתיִמְְְּ
 יד אָחְּבְדַמ רַתַאַל ד :יִע

 צְו אָתיִמְדקְב ןָמַת דע
 יד אָמְשְּב םֶרְבַא ןֶמַת
 סע לר מול? ףְו ה
 ירותו ןאָע הָוָה םֶרָבַא
 ורבוס אָלְו י : ןיִנְבְׁשמּ
 ָדֲחַּ בֶהיִמְ אָעְרֲא ןֹוהְתָ

 זאל ו

 :גצ ק"ב .שולל םגו : םש ןיכרע .םוקמה רע :וי ןיברע ,ךל'ו .ןרהא תודלוח

 םירוטה לעב

 ךדיאו לכס סלסמכ 'כ .(ם ו (ו)
 םוככ ססל סיספ סדפסמ דול ?כנ ו

 ןכפ תוינסכ
 .ופש םיכסכסמ
 : ןטככ

 :'ס סעכ ויקכע ספ לכקיו רמו פי סגו

 ןועט .דאמ דבכ (ב)

 | ךלוס סיס ןענכ ןרמכ סיכלממ רוססכ
 ךדמל סירלמכ וקכילסכ ססכ
 ןכ6 לש סמורדכ  סירלמ ןכ6 .בגנמ :ויקופקס עכפ ותרוסכ ל"ד

 '5 ססכ סכ38 ספ רק רסקו .םש ארקיו הנושארב םש השע רשא (ר)

 יישר
 ויעסמל ךליו (ג) :תוססמ

 ה סנסי נפ ןכ6 ךרד

 ל סיספ סרג ימ .םרבא תא ךלהה (ה
 ססיכקמל סערמ קיפססל סלוכי סתיס כ .סתוא אשנ אלו () :סככל סע ופכינס תו
 נקכ ךכיפל ץכסס סעכמ סקופ כ כו ומכ וילע ףיסוסכ ךיככו וס לק ןוסלו

 לאירבג תרות

 עומשל סערפ ס5ר 55 רפכו ,יסס תענ
 סעכפ עגנתכ כ"ע fיסס תעכ סירכר 0
 סעטס כותכס םכיפו ,סילולג סיעגגכ
 סלעי <סרפר יכטנמ "נפ ג
 -- סרנל סf--pיכ יכ כ"ח וכ סעידוסו
 bכ סמל ,ול רמליו ססרכלנ כ"ח רק הו
 ! םיס ךסש6 יכ רוקיכ רתיכ יל תלגס
 תק6ו ,bיס יפוח6 רוכיקכ תרמפ סמנו

/ 

 יכ קעכ יל עדטס סמ יפכ ככל "וגו
 :ל"קו ,ךיי סתופ תק כ'ע=-ליס ךסcפ
 כוקסכ 'כש י"סכע ויעסטל ךליו

 ךלוס סיס סירלממ
 סיכלמל וקכינסכ ססכ ןנפ תוינסכקכ ןפו

 םיגסכסמ סדק סנסי לנס ןרל ךכד ךדמל
 ערפ ופריזחכ (.ק"מפ ר"נ) 6"ר--ולס
 סטכ דמחנ לכד סוכ = יתעמסו .ויתופקס
 "לז ןיזחל6וומ קלי 'כ ס"ומ ל
 סירכ גמ ופעיס) ךלדכש ןכפי ךי6 ספקס
 ססכ סיס כז שי נסו ! תופקס ול ונסי
 למפו ל ספ ספ ךרד רכע כ רח
 סכת םיפ כמי סימעפל יכ ,נ"נס ןולנס
 סויהכ וכ רסתי ככ ,סמכת רכד סויל
 ןולנו קקמ6 לע תותיכומ תויקכ סויל
 שס רמי כ'ע ! רכד ויל6וש) כיקסל
 פת) סיכיוקמ סכנס סויסכ סנס ,ל"סוכ
 ) סקקי כפל רכר לעו ,ירכרכ ןומל

 סויסכ



 סולקנוא |
 אָלְו יג ןוהְנינק הוה יִר
 תֶוָהַו ::אָרַחַּכ בַתיִמְל ולי

 -הָרְֲּב ִעָר ב .אָהּצ
 הָריִעְּב יֵעְר ץבּו םֶרָבָא
 ןכְבהָאְוְרְּּו הָאְנענְּו טל

 יישר
 .ביר יהיו (1) :רכז ןופככ קס כ

 ועו סככ סלפקפ תעס | לוכס דוע
 b"מ סנס ןכ-סכסנלט יככר .כע ;ןוכ
 יכפל ססרפמו םכוד סיס ולוכ סוקמ לכ
 bרכ רק סימקכ סיס קי יכ ,ויעמו
 תוטרכפ3 ספוכפ ופקנפסו ,ססולמו סלוענ
 ,קתתמ ןר63 כמכ) רסס לכ לע ס
 יגכקמ | ויקוירכ כככ סככפמו ןז לוס
 ודוכעפ ותוקו ,סיככ יליכ דפ סיממ
 ,סלסס סיככדס פת ודיגס יכמו ,'וכ
 סרטמ לע ,וככד יפמוקמ לשמש
 ,עסוכ וס ! ןיסכו ,ןיקמ תעכ ופעיס
 סקע יכ ןעי וקעיסכ .פכיס ססל רפו
 עסוכ ינגס כ"ע ,ןפככ ןרק3ב 3פרס 3
 יכ ,וילפ וסמת ןכ ועמס סמס ,סיללמ
 יכ ירח ,ךיככד פת סיכפוס ךיסע
 ןפונס סימסס 'ת 5 ןמופ תנומקב דובע
 לכ3 3טרמ ךעלי ממכ  ,רס3 לכל ןח
 ומכו] סמירלמ דדוכ סויסכ ךכ סמו ,סוק
 הקיס [כ"לסותכ סוכ רופיס כוס
 ,ילדכ וכ קמ6ס יכ ,ססיל6 ופופ
 סכל יפוקס לע ןוכיפ סכל בייס יכנס
 סתקנג רפכ כ"תמ סככ סנקמ ס"ועכ
 ,סכ וכ ססענו ,סירלמכ סערפכ סכ

 קלכקו ,סילודג סיענכ3 ספרפ תעינכ
 סנס ,ספמ | דוככ3 ותלסו ,סונפ
 תולייסכפס ותו ךרד ךנס וקריוח
 לפיסו ,סירלמכ ותכינס3כ 0250 ןסכלז
 הרקע עכוקמס יטרפ ככ טרפכ סה

 ל5 ויפור ויסס יפל
 יעוכו סיכת תודקכ סקמסכ סיעכמו סיעקכ עו
 ןכסס סנפכ סיכמו ססו לזגס לעספופ סיתיכומ סלב

 דנ ךל ךל גי תישארב
 וְלְכי אלו בר םשּוכְר הָיָהיהיָּב

 יער ןיִּב בירייה ז :ֹדֲחַי תָבשל
 ""הָנְקִמ יער יב .םרָכֲא"הגקְמ

 בשי זַא רפה יִנֲעַנָבַהְ טול

 םירוטה לעב
 'סמכ 'כ .יפוכ (ז) : לפסמ ןיה סככס

 .ימ65: תא יפוכ וסכד לו ךדיקו כס
 ןפס סיעוכ ויס לע ל5 סתיכוספ לעלע

 ומ יזכפסו ינעככסו רמופ 3 ופכסו לזג סז ןיקו ופרוי טופו םכוי ןי6 ולו 0
 לאירבג תרות :

 סוכו ,ססלפפס לככש ,ס"יסס י"פע וקוא | ,ןוכיק סל כייס יכנס ,ירככד לע סויס
 ססל ספיע יכ  ,ויתופקס תל ססל ערפ
 ,ססנ ביית רקשנ סיס רשת ןוכיקס ת
 ססכפכ תו סתיס ד 2-2 יכ | ,רמסל

 : ת"תפדו ויי לע וקסנשס
 וקריזחכ יכסס רמקמס 6 הוב פ"לנהו

 יכפכ ןיכע וס ,ויסופקס ערפ
 5% סוס 3) כ"ו סרמ5 י"פע | ,ומלע
 כיכס | סנוממ סיקירכנס (.65  ןילוסכו
 דוע קפל קיו .ט"ע ,ספונמ רסוי ססילע
 קכוכ 'כ סיעדויט ףקס ,הוכ סעמ
 סמס ז"סועכע כס!ס0ו ףסכס תעפpס
 סגוממ ססילע יבמ ז"כע ,דסי סג לכסמ
 יפכמה סמס יכ bers רסקמ ויסועכ
 ססכ וס םוכדו  ,סומילטס יכיגק5 לודנ

nicsספעו ,3"סועס יגינקל ליק ומכ  
 ףוטל רפנכ סיפנכ סס3 סס) ופעי
 קוספנ קויססל סקרלל וכופי כ"עו ,סימסס
 סכוס ידמוכ ססכ וקיזתיו ,ךלמס זכנומכ
 ומכו ,סמודכו ס"מנו  ,סוכיסיכו סיכדכ
 סוקמל תוקפכ תקוכל סיסס "כ סטעס
 יפנכ תספ ססינכסלו סכייגל ,וכומתב
 bריו 'פ ר"דמב כוסש ומכו ,סניכסס
 רסתכ כ"ע ,'וגו ויקפדי יכ קוספ .לע
 ,רממ וקדכומ ןכפמ ופעיסנ 3ותכס רפיס
 ןכ טוכ קחו וקל יכק 5 סרב תקיו

sbתלו ,וסככ כט6 סעוככ לכ תו  
 םוכרס סיוקס ,ןלתכ וסע רכס ספגה
 םוכרס .ותקכ ןכ כע יכ כממכ ,םפנסל

 ססמע



 ךל ךל גי תישארב
 טול"לֶא םֶרָבֲא מאיו ח :ץֶרָאְּב
 ךניִבו יניב הָביִרִמ וקת אֵניַלַא
 םיִשנָאְדיּכ ףיער ןיבו יער ןיבו
 ץֶרֲאָהיִלְב אָלָה ט :ּונָחְנַא םיחא
 "מא יִלָעַמ אָנ דרפה יל

 ןימיהידסְ
 -תֶא טולזאשיו +

 הָנִמיִאְו לאמשה
 : ָליאְמְשְִ

 סולקנוא

 ָךְבַא רמָאְוח :אָעְרַאְּב ביִתָ
 ָתּוצַמ יהּת ןעבהאל טולְל

 ןבו יתוער ןיבו עו איב
 ןִחַא ןיִרְבּוג יִרֲא ךתוער
 .אעְרא לכ אָלַה מ : אָנְחְנֲא

 יו ןַעָּב שרָפתֶא מרק

 אָָאְו אנו תא םֶא
 אָמורְְל תא" סאו אָמֹורְדל
 טול" הקזו :אָנּופצל אָנָאְו

 :י תוירוה .נכ ר'זנ ,םול אשיו :וי תומב' ,םישנא יב .ןרהא תודלות

 ישר

 ןימוד סדג םרדמו .סיכוכק .םיחא םישנא (ח) :ןיידט סרכ6 סב סכז כו ןרפכ עו
 ךממ קסכס5 כ (כש6) כס רחל }כב .הנמיאו לאמשה םא 9 :סינפ רפסנקכ
 ןיפס .סכשנ יכ סככל עמפיו כמסנש וכ ךכלוס רכד ףוסו רזעלו ןנמכ ךכ דומעסו
 ₪; סיס "קו .ימלע ק6 נילמסמ סנילמסו ומכ ימלפ תל ןימימ .הנמיאו : 'וגו
  ןימייס) דוקנ ןיֿו ןימיס> םי ספ כת  סוקמכ וכילמ ךכ .סנימיילו = דקכיכ

 לאירבג תרות

 וטעו וככנ סוס םוכרסכ יכ ןעי ,ססמע
 כ"ה כ"ע ,'ר5 תוספנ תיכקכ סכרס ליח
 וטע ז"יע ןעי ,םוככס ססמע ומקנ יכ
 עכוקכ ךכדמ סגסו ,ןכחכ כרס תוספנ
 סולמ סויקכ קסעתיס ול ,סכוקל סיסע
 לטכיט סכיס סזימ ו סכקי ס ,סידימת
 נטכתיק ול ,ודומלמ ןירועיס סכרס ז"יע
 כמקיו גנדי יזמה ,סולמס יסעממ סכרס
 לש ןיפד ךכו ךככ :לודג ם"עכ יכנס יכ
 סוסתכלפכ כ"עו ,סולמס קסעכ וק ,תרמגס
 ס ,ופוככמ כדנדסנו ,ןעככ ןכקכ כערס
 ק"עכ ספע וסנס יכ גודו רלימ קיפ
 ,סכייגלו תוספנ סמיקנ קסע תולמכ לודג
 עיגסל םוכדס יעלמקס וכ רסמי יכ ןעי
 ,סרסכ רמה כ"ע ,סקכ ופכטמ תינכס 6
 י) כטיי ןעמכ !ת יפות כ ירמפ
 ו"יעו ,סוכסמ יכל וכפי י"םכפו ,ךרוכעכ
 96 כוסלו קסעתכל ועו תכ יכ סיסי
 תלז יכ ,ז"יע יספכנ ססימו ,סינס יתדוכע
 ססרפפ סמכ וספכ תוימְסכ ול סהיס
 יכ כוקכס רמי כ"עו-'תי ופנו
 רככ סיסו ,סיללממ סככמ סלע רש0כ

 ,ויעסמל ךס ,כסוכו ףסככ סנקמכ דולמ
 סלתקככ תינפ ותדוכע  דוכטל .ליתתס
 כ"ז סרמ תכילמ וס ,'ד ספכ ורקע
 סיסס סמ ,ויפופקס תל ערפ ותריותב
 : וס ןוככו פי ומסל וסדוכעב ביית רלסכ
 יכ ךיינו ינינ הבירמ יהת אנ לא

 סיחק סיסנק
 לע ,םודקס ךיסנפ מ"כ קדקד ,ונמנ
 "וו יעוכ ןיכ "כיכ, יסיו ,סנתקכ ורמוס
 סכיכמ כמ כ"תו ,ככז ןוסל תוסס
 2יכ יכתקפ ןכפיו ,ש"ע סכק) ןוסנ
 ססככ לס סיפנס כ'נ וברעפס .סיעורס
 סיענס לש כיכו ,סקיניכ טטוקפסנ טונו
 ןפככ6 טקכ כ"ע ,טיקססנ כפוי ספק
 יפכמ ךתלמ ,טקכמ יננס ,רמ65 טולמ
 כ ,סוס כיככ כלעססל | סישנכ תינסנ
 ןסופס קמעל וכו ,ולתנק סיח סי
 סיסי , סוכ סיסנכ כ"ג וכרעסי סכ לכ(

 | :סונפס ךכד ולמנו רטפתסל הק
 רפלסנסי'ונו ויניע תא טול אשיו

 םיו ןופל
 םדמ יכ רב כ"י ,סיקירלס ככ כותכס

 סגילס



 סולקנוא

 -לָּכ"-תִי + אזתַו יהוניִעהת

 תיָּב הב יִרא אָ רש

 יש תּולּבַח םדק איל

 "אתני הָרֹמֲע"תָיְו סוד
 יֵמְמ | םיֵרְצַמְדי אָעְרְַּב יי
 -תִי טול הל"רַחְבו אי :רַעצ

 רַבְג ּׂשְרְפַּתֲאְו ןיִמְדקל
 : םש A תא : גכ ר'זנ .אריו .ןרהא תודל

 ומה לעב
 כ (י( וטרד 2 וס כילס סיס ו"עו וכ
 לעמ שיש ודכפו (אי) :יײ5 ת6 יפו
 תוכעל ילכ כמול סולק ת"ס .,סלכ6 ויח
 סופט סיסיכ ול ומכ סגו ולכפתנ סול

 תומה עכרסמ ןות סינכתסמ סגל
 ותלכוסעכ כ"ע ,בכ לש וגסנמכ ,ססל
 ססרכ5 קיו ןוסל כמקכ קוסכמ טיכס
 טופ יכג כ30 ,סמודכו וג ויגיע ם
 שי סנס יכ ,סומכל  ךכד3 פינו .ספ
 לכ וטעי ךספמכו ס3כק3 לפל סיסג
 ז"כעו | קרל  ףסככ | ורכמיו ,סכעו
 ססיקעמ ** ת תוכנכ וסוכי יכמופ
 סיסיכומשכ וכפס סיסנלס סנס ,סיעלז
 ודיכוי יז ,טכס סככד סכוטמ לע סו
 ,עכס סספנ תנוכס3כ ,סטמל ססיני
 יכנסו ,ס5כפש סמ לכ רכדפ סת ,רמק
 רומגיסכ כ"ססו 05050 סמ לכ סשעו
 וקסכ | סירי מ | ,ןיככד 6 תיכו
 סגי6 | סירכדס לכ יכ תוכוסכ | ,פווע
 3וכמ וכ סיכייט סכיפו = ,וינוח3 סיסנכ
 סיס ןכ ,וכוחכ ןיממטס | קופילקו תו
 טופ תמ "6 תיכוס כסכ ספ ןינעז
 קוטטקו תוכיכמ תופעל ויעוכ גסנס
 סכיכמ סיסס כ כ וכ רמו ההיפ
 ,טקרקל ום5כ ₪6 טול ףפכ יו ,/
 רפנט דע ןיסמסו ,ונס סיככדס עמ

 .'ת ןגכ :םש .הלכ יב

 פל :סימ יכמנ ץכ6 .הקשמ הלכ יכ
 : כופימ ווק סיס .הרומע תאו םודס

 שא "מו כעופ דע ,רעצ הכאב : סיערזכ .םירצמ ץראכ
 קויכוס הכסמכ .סקנוכשכ עול וכ כתב סמו יפוטק ויסס לע יקנג
 ןנסו (סתכזממ) סרכ6 ככמ עסנ .םדקמ :ומוגכפ
 יספ6 יל רממ סנו לס וומרקמ ומנע עיסס סדג6  םרדמו 3כעמל םרוממ עסו

 לאירבנ תרות

 הנ ךלךלנגי תישארב
 ןרריה רֵּכְּכלָּביזתָא ארו ויָניֲע

pss:תחש | ינ נפל הָקָׁש שמ לכ  

 ךןנּ הרמע"תַאְו םרָסי תֶא הוה
 ץֶרָאַּכ הו
 ולדרַחְבִיַו א

 טול עֶס ןרריה מול לטו אָנְְּי רָשיִמ

 : : רעצ הָכֵאְּב םירצמ

 רֶכָּכלְּכ תֶא טול
 רו םֶרָקִ

 :רל תפוס ,א'ק תובותכ

 יישר

 תא 'ה תחש ינ

 22 ליסל . 'ה ןגכ

 לופימ .רככ (אי) :
 05מג סככמ לס וכרעמל וג ך

 סיכגס "תלו ,ןירכד פת סרק
 pb טול סו כ"םמכ | ,וקתכ תל

 : "קו ,ויכיע
 קל 'ד פקש ינפ) הקשמ הלב יכ

 ,כעול סכתכ'וגו סודס
 יכ ,רתומל וס 'וגו 'ד פקס יכפכ ןוסל
 סודס ת 'ד = תחש ינפל סיס סוק עודי
 יט כ"זכמ יכ סוּב ל"גסו=-סכומע תו
 סכוכ כיכקכ כל וקנס כ סודס
 'פ .טוקפיכ ןייע) 'וכ ס"3קס סעיפפסס
 סיסיפ ידכ3 ,ןוקג רכש ינפכ 3יפכו (ךכ
 לוכמכ סיס ןכו ,כתויכ לודג לבסס רעל
 סימיס קעכשל סיסיו פ"ע כ"זכרס ומכ
 כ"ע ,ם'ע 3"סועס ןיעמ ס"כקס ןמיעטספ
 יכ ןעי ,הקסמ סלוכ סיס יכ | כ"ס
 תלו סודס תל 'ד תחש יכפכ סו סתיס
 | ןגכ סוס רככס לכ סיס כ"ע ,סכומע
 סג תולכנ סלכפ סו  ,סיללמ ןרקכ
 סנס ,סוס רככס לש סכוט ןיעמ סויסכ
 סכוע> סכפסמסמ תרgנס 0עו5 3
 לכ תכומ סיסש ךי6 תעדל ןיכת סומ

 :כ"קו ,רככס

- 

 סרנל



 ךל ךל גי תישארב
 בשי םֶרָבִא כי :ויִחֶפ לעמ שיא
 יִרַעְּב בשי  טזלו ןענּכץֶרָאְב
 יׁשְנַאו :םְרְסירע לַהָאו רֶבְּבַה
 : :דֶאַמ החיל םיִאָטַחו םיעָר םדֶס
 ירח םָרְבֲאזלִא רַמא הוה די
 היניע אָניאָׂש וּמעַמ טוליפ
 םש הָּתַאירְׁשַא םוקמַהְמ הֶארּו
 וכ וט { ;הָמָ ו הָמְדְקְו הָּבְגְְו הֶנַפִצ
 הֶאר הָתַארׁשַא ֶראָהלָביתא
 : םלשידע העל הָגנְתִא ל

 סולקנוא
 ָהָי םֶרְבַא = :יִהּוחֲא תֶוְלִמ
 תי ולו ןענְכְאֶעֶראְּ
 דע .סרפו אְרְׁשִמ יִוְריִקְּ
 ודסד יׁשְנֲאְו :  םֹודָמ
 יִיחו  ןוהְנומְמְּב | ןִׁשיִּב
 תק יי רק ןהתְנִ
 ָתָּב םֶרָבָאָל רַמֲא יו
 ןוקז ּהמְעַמ טול-ׁשֶרפתֶאְּ

Rl ₪; 
 ָמֹורָדְל אָנּופְצְל מ תֵאְּ
 רא וט :אָבְרַעַמְּ אָחְניִדֲמל

 יח תאי אָעְרא לָכתִ
 םֶלַע"דַע ְךיִנְלְו .ּהָננִתִא

 ;תל אמוי ,ימא 'תו : ₪' םיבכיכ תרוכע .טק ,וק ןיודהנס ,םש אמו' ,םורס ישנאו: תל אמוי ,דע לזאיו .ןרהא תודלוה

 םירוטה לעב
 : כןמ ת5 רפת ל 'Fנש וס וינכנ

 סלכ6 ןדיפו כס פ"כ יכ .סככ5 (בי)

 וכ 'גט מ"כ ל"וכ ומרדמ וסוו .ססככ וס
 וסת ףוס דעו סלתתמ וקד5כ וס וס

 דעו ס)תתמ וקל5כ ססככ5 וס סכנ וס
 :עסכס עופמ דכפיל כשי סלכ5 כ"עו ףוכ
 :ןכ לכס קוספ ישנו (גי)

 ינו ךליקו יל ןייסת דק יכנקו ךדיקו

 יםנקו 'יפ .ןככ סיככיע ונידני דימת
 יתכ ןמ ככל סו ספילט סלפכ לפכו םדק

 םיכ 'ג סודס

 ס לכו כיקכו

 :ויסנק3 לו 3 2
 )2(: סודס דע וסנקמלו ויעורל
 רמכ וגיסוכרו ססמע ןוכסלמ טול טכמכ סל ל
 3קכי | סיטשכ סע ןסכמ
 ןוכמל סינווכקמו סגוככ סיעדוי .דאמ 'הל :סנוממכ

 מע עטרסט ןמו לכ .טול דרפה ירחא (די)
 556 טוכ סיספ ליעלו) וגממ פרופ לוכדס סיס

 גיס לכ סעפ ספוק סרכ6 6

 כ

 ילסמ עטכ .להאיו (בי)

 םיער םודס ישנאו

 סיאטחו :ספונּכ .םיער :

 גו = .סינוכסס יל ועקיל סיככיקס סגו fמטסל 5 סיםולק תויסל סיכיסומ וסש ולידכי דימת יפנו וסז
 סמ סיfטתו סיעכ סודס

 : ןככ סילכוטס ןיככעמסו ןילידכמס סימודסס סס ןרפכ סירכוע

 יכוועו ולתי סיעתו

 ס לכ לכי ודתי

 לידכי דימת יס: וס סיתכול ססל וסנכי 5 ןככ סיככועס סיככעמ םתעכ סתיס
 .סיקטחו

 עקטתו סיעzופ כ"ע סיקטתו סיעכ 'יפ ,סיקילכ תדעכ םיקטתו וכוקי ךיל סיעתו לכי יס
 ;סיקילכ תדעכ סיfטתו כיתכדכ סיקיד5 תדעכ ויסי וכושי ךינפ סיטתו כיתכדכ סכוקת ו:עי

 גיעשופ לכו ךדיקו לכס 'סמכ 'ד

 תונכרקס תוכו תורסל ליתתס ססככקכ סכגנו סגיפלו סמדקו סמי למ כקעילו .סמיו סמדקו סכגנו סניפ5 (די)

le תרות 

 3שי טולו ןענכ
 סגסו ,'וגו כככס ילעכ

 וס רככס ירעכ נסי טונו ןופכ סרכוקכנ
 וכ כתכיו כ"כ .רככ יכ יכס ,רפומל
 כי ילדוכ 'וגו ןרכיס רככ לכ 96 טול
 ןיכט לדכסס כותכס לפיס יכ פ"ניו ?סק
 יכ עדי 036 סנס יכ ,טונו סרב
 תויסכ כ וגיל ץכ6 ילע סדקס סרועפ

 ןרפנ בשי םרבא

 ןענכ
 ,סתוה םכוד

 לכל ,סלוע דע וירח(
 כככ תל וקוסככ ינומס םיק
 קתילמס כע לפכ ,כוטו ןמש סוקמ וס

 גג ס"'עמסד רמקמכו ,סיכככ ןכקכ כ
 קוכישת ןסנ 55 כ"ע ,'וג ןרקכ -
 [26 קוכיטתל קכ ,דחוימס וכשומ סוקמל

 ה רספ ןרלס יס רטחכ ,סללככ
 ןיככל סלמננ כחכ הסולו

 ופויסכ טול ןכ כ
 יכ ןרריס

 } תויס'



 ו

 לאמר
 -תֶי יִנָמַמְל רבנְל רֶׁשפֲא
 אַ ף אא א
 אָעְרַאְּב ְךיִלָד םּוק יי :ןּונְמְתי
 ל יֵרֲא היפו הראל
 םֶרָבַא םַרָפּו ה + נא
 אָרְמִמ יֵרְשיִמְּב בתיו אָתָא
 פאב ורב יד

 יישר

 ךיתותנמ לכ .רוכוי כיתכד טייסו סעתלמל

 וסזו .סיפי סכועכ וכ6כ תכומ ס3 תויסל
 ןפככ ןכל3 קכ כשי סרק ,וכמומ
 בסי טול כב ל תופכ סיס לז ,ללככ
 bוס סזכ ןמיססו ,טכפ3 רככס 8
 לע קיס 05 קול סנס יכ סייסמ
 ,סודס דפ כסליו ,סיעכס ןיככס סכוכק
 סככ6 לכ6 'ונו סיעכ סולס יסנקו
 לתו סיעכ סיעכ תלכתמ קפל
 ,סיכוע ' סיעכ  קורכתפס דיפס
 יכו503 כשיו כו סכ36 כסקיו כ"ססמ
 וכ ןס) רק וס ,ןוככתכ רש מ

 :סלימס לפ סלע
 רפע פס תוגמכ שיא לכוי םא רש

 ךערז סג ןר(ס
 ךיר סיס ןושס טפסמ יפכ = סנמי

 רפע תונמכ םימ לכוי כ רפסכ ר
 סלנסו ,סכמי כ ךעכו סג ןכ ןל

 קיקי סמ ןרפס רפע סנס יכ
 ,כפסמ ססל כמי סיקד סירגרג) רופפי

 ס! וקכדקי סימב סיקלתונמ ססקל ל
 סול וכפמכ ןכ ,רפסמ ססל יו

 ָהָעְרזתֶא יִתְמשְו זט
 תא תונמל שוא לכוי"םַאורשא

 ןיֵרָאָה רפע
 הראל ראב ךלהתה םוקי
 הָנְנתֶא לי בְחְרְּ
 ינלאב בשיו אָ םֶרְב
 ןרְבְְּב רשא

 יסש ספכ .שיא לכוי םא רשא 0₪) :(9"

 :סד6 ספ .ארממ (חי) :סכמי כ ךטרז ךכ סוכמכ רפעל

 ועפ 'וגו רענפ ךלמ לפרמ5 ימיכ יסיו סיל ךיפסו  .תכזמ סט
 סנדי ךתנועו

 : לוגלכ ויסנפ ססכו

 לאירבנ תרות

 ונ ל ךל גי תישארב
 ץֶרֲאָה ו רפעכ

 : הָנָמִי ערד

 להָאיו חי ;

 אָרְמַמ
 הכומ

== 
 סב

 םירוטה לעב

 ותוכוכס ספרס כקפילו ןופלכ
 תֿפ ל5רשי ריו כיתכד וגיסו סיס ורכפי

 סיעתכ> | 4ךשפ
iWw 

 ןכיו (חי) : כס כפכפי 'ונו סלודגס לי
 וקני

 ךתעופיכ סנגל
 סלוק ןככק יכסל ןיכור:כ זמר סעתלמ

 לפי ךתלפ לכו ךככלכ ךל ןתי סנס

 se 'ד קכופכ וקכדפי רסקכ יכ י"ל
 ,רוסמל - ספוכיקכ וככסי יוס a מכ

Fieוג רפסמל 3קסי ססמ  esוס  
 ןיס יכ סקוס ole 6 לכוי סל

JW 

 'קי וקכוקמ וקתרתיפכ ל36 ,כפסמ ססל
 זמ תימולקל סופ 3 סיסכי ןיסיו
 'מגס תכוכ כ"ג וסז] ,רפסמ ססל סיסי
 סיסו 3יקכ ימכ ןפנוי 1 כ"כ סמויכ
 bלו דמי כ רע כיתכו ,י"כ3 רפסמ
 ןיטוע רפי 4 ו ק"ג ,רפסי
 ןיטוע ןיפס | ןמזכ ןחכ ,סוקמ לש וכולל
 ןיפוע ןי6 ספ יכ סכוכסו ,סוקמ 0 וגולכ
 קוסכי י"ע סידלפנ ויסיו ee לש וגוככ
 לכת -- י'נכ רפסמ ,זפ ,ססלק
 'ד תכוק3 קכדסל =: - ןיסי סק
 דורמ ,רפסי כו דמי 55 רסס יו ,כ"נכ
 ךטכז סיסו כ"ס -- [כ'קו ,ספוכיק
 ככל ,רפסמ ססל ןימ רק ןר6ס רפעכ
 שופ לכי ר תל ןפוק3 סיסיקכ
 bל3 כי טייס ,ןכקס רפע תל תוכמל
 נע יול =- סלוקס סז -- סיפ | קיל

 ןפוקס



 סולקנוא ךל ךל די תישארב
 הו = :ימָדְק אָחְכְדִמ יִמוּב יהיו א ךי יעבר פ :הָוחיל

 ons i למ וירא רַעָנשְרְלִמ לֵפרְמַא בב כלמ לַפְרַמִא י ו
 ְליִעְד אָּבַלַמ רַמעֶלְרְדִ םֶליִע ָךַלִמ רַמַעְלְרְדַּ רַסְלֶא

 נצ הָמָָלְמּוְשֲע :םיוג ךלִמ לָעְרִתְ יִממַעְ אָבְלַמ לַעְרַתְ
 םַעְו םָֹחָד אְָּלַמ עַרָּבםִע עׁשְרְבתֶאְ םדָס ךלמ ערביזתָא
 ָאְנְׁש הרמעד .אָבְלַמ עשר הָמְרַא למ | בֲאָנְׁש הָרֹמֲע למ

 ובְאמשו  הַמְדַאְר אָּבל
 לבד אָבְלָמּוסיובצד אב למ עַל ךלמ םייבצ ךְלִמ רָבָאמְשו

 כ . ירא אה "לא ורבח הֶלָאלָּכ ג :רַעציאיה
 וגה אילק קח רָשיִמל וׁשנְּכִתָא

 תר :אָחְלִמְד אמי רַתֶא :חַלָּמַה םי אּוה םיִּדְׁשַה קָמֲע
 תִי ּתלִּפ ןינש רֶׂשֲ -תֶא ודע הנש הר שע םיֵּתַׁש ד

Resהנָש הרשע שלש רֶמעלְרַדְּכ ְׁשֶע---תֶכְתְ רֶמְעלְרְדְכ  Ren iw 

 מעלרדכ אתא ןינש ישע אב הנש הרשע ע ָּבְרַאְבְוהנ ודרמ
 הפ ןילוח .רסעלררכ תא :אי תבש ,הרשע ם'תש ; םש הלינס ,הסחלמ ושע ;* הלינמ ,גב ןיבוריע ,יסיב יהיו ,ןרהא ל

 םירוטה לעב

 כס .יכימסד 'ס .ימיכ יס (א)

 יסיו סיעפופס עופכ ימיכ יסיו ךזדיקו

 םרדמכ תיפדכ = 'וכ םוכוםת ימיכ
 עכרקכו (ה) : יו\ ססימיכ סתיס  סגוכב
 (ת"י כ"פ) ךדיקו ככ פ"כ 'כ .סלפע

 כמול כלתנס סלע וסיקות ךלמ) ד"יכו
 ולפכו וסיקות לע תומוקס וכ ססכ ךל

 ס"נקס3 דוכמכו ןופקלו ףועכ
 םררמו .סבכס תודס וכ תש

 יישר
 וסככ6ל כמ6ש | דולמכ וס | .לפרמא (א)
 | סוקמ | .םיוג ךלמ :ש00  ןסככ ךוקל לו
 כמ סמק ופכקפגנט סס לע .סיוג ומסש
 כ"כ .כעדפ ומפו ססילע שיש וכיכמסו תומוקמו סיונ
 5עפנש .עשרב : קויככ) עכו סימסכ ער .ערב כ
 וכ6 סט ,רבאמש :סימסכק ויכ6 לכוס .באנש :ועפרכ

 וט לע ומס ךכ .םידשה קמע (ג) :ריעס סע :
 טמכ ןמז כתסכ .חלמח םי אוה :סכרס שי סר

 עמנו ויתוכיכס סיכולכ ועקכתנק רמוק 0 טכדמו סנמס סי סקענו וכופנ ס
ctlומועלכדכ ק6 וללס סיכלמ ססמת .ודבע הנש ה ישע םיתש (ד) | :וכוקל  

 לג סקעמס לעכ סיס וסס יפכ .רמועלרדכ אב :ןדכמל סנס סרסע עכרקכו
 לאירבג תרות

 קכ תופכ וכילו ,כ"ס6 .כפסיט סכקמס : ג'קו | ,5 סנמי ךערו סג סוס ןפוקס
 ןכלמס וטעש ססעמ רפסמס יכת 'וגו רכענ< ךלמ לפרמֿפ ימיב יהיו

 ןככ ק6 סמתלמ וסעק ,סמלעכ ססס כנס 'וגו nye וטע
 ןיטרפמס כול ונקp סוכו] 'וגוסודס ךלמ | וככת 55 לכ "וגו רכ6משו סמד6 ךנמ
 ,וככ = 60 A קיפ סיקודקרס | ,'וגו
 ,ימיכ יסיו ןופכ יכ (6 ,סתלק טורפקו
 סלק וכס ןמוס ןיילג כ וסס ,וטמפמ

 6 כטיל ותכטו רתס תנגמ םילכ סג
 ומ ספקי (כ ,[עוריכ וכרד יפכ עי
 וקנס ןופכ3 כוקכ סרומעו סודס ךלמכ

 < | המ



 סולקנוא
 -תָי ןחָמּו ּהַמעְּד אָיְבְלַמּ

 : םיתירק הָושְבִּד יֵנֲתְמיֵא
 ןוהְרּוטְב"יִּד יִאָרֹוחתָוְו ו

 ןְראפ | רשימ רע ריעָשְּד

 :אָרְּבְדִמ לע מס
 איִה אָניִד גולפ רֶׁשיֵמְל ותַאְו

 ובתו ז

 ונמ .'וגו םיכלמהו (ה) :סכוקס = יִבּוּב
 ליא :ססלפ כס3 .םררהב ו

 פו ומס כיל ןרפפ bc רוסימ 6
 ומס 6
 ככדמס ככ .רבדמה לע : וילע
 ןכסקו סשמ ןידיקעפ דיקטס

 ךכמ עסרכ ,פלו ,סודס ךלמ ערכ ₪
 3תכ כ סיכתמס ספנס3כ כ"ו ,סכומע
 3קנpבו ,ד3נ3 ו"לוכ קכ ,"תקו, ןופ3
 כסכ כו ,ו'לוס כ"ג רסס סמד6 ךנמ
 וכמוס (ג ,'וגו סמדס ךמ Bs קל
 וכ | וטוכיפס ,וככת | 55 ככ ףכיק
 קיספס כ"חו המחלמל וככסקכ = רמו
 וכופיסכ סזכ סימדוקס סיככדכ ןילעס
 כפסי סמל (ד ,'וגו סנפ סרפע סיפפ יכ
 ₪0 וכייס סימעס רפי לע ספממלמ
 3 ןיקע 'ונו סיזזכ תהו 'וגו סיפרה
 התחת תוסס | ,ןינעס רקיע 96 ךלט
 ק'סוק ךכד רו ,סיכנמס ספ 8
 2 סיכמקנס סילידס יכקע ד3נמ יכ
 ופככ ככםס רסומו ורמ ידומכ יומו
 3 ליכסמס | ןייעמס 3 כמי דוע 3
 bקיטינופס תותכל סגו ' ,סלופ תוכילה
 ילטכמב ןייטמס כמי לכס ,סיכנמס ןיכ
 ג ןכ תה 5"סמכ ,סיללפנה ק"סוהס
 .'וכו ס3 סנוכד ס3 ךפסו 03 ךפס 3
 רחל כיטס ,סיכברס רוקיככ סוחק רפקו
 קכקנמ רפס רכתמה לעכ וכ םכפ

 (ומ)

 םיִכְלְמַהְו רְמעֶלְרְכ

anna w הז :סיכנמ סנס 

 ומס ב כו רפימ | גכותמ ןכוכו ומס
 | טסשמ יע 0: סכמ סממ וי לעו ומכ
 ןועס ותו6 יקסע לע ספק טפססל

 לאירבנ תרות

 ךל ךל די תישארב

 ש א רשא
 םינְרְק 5 תרּתְׁשעְּב ב יִאְּפְרְדתֶא וכי םינרק תורְתְט שעבד יִּד אְיַרּבג

 םיִמיִאָה תאו םֶהְּב םיז וזה ךדתֶאְו -תֶי אמהּ אָיּפיִקִת- תָיו

 ירֹחַהדתֶאְ :םיתירק הָוָשְּב

 ןראפ לא דַע ריעָש םֶררַהְּ

 :רָבְדְמהְילַע רׁשֲא

 וכי שרק אוה טּפַשִמ עלא
 ואביו ובשיו ו

 רוסימ ןופל כיל A ייפ כמוקו רשימ ומוגרפכ i ראפ
 יונ סרממ 5

 לב דג 53 ןכו סיטטסס 8

 ךכי 6 ומס

2 2 

22 

  % rTרנו

 4 ןפת סשמ 'כ ןופגס ת"סע קכסחמ
 : סוסו ,טעמ ינפמ | ךפוכ תפסוסכ
 קויסכ יכ ,נלפסו סער וכנדמנפ קיו
 יננלפ | סיכסוי סיכנמ נסו 3 סילס
 ,ססמ 6"וסכל דחפו רונמ | ןח 0 ,סכוכמכ

 עדוי יכ ,ולכתכ תוכנססכ פרי ם"וקכ יכ
 וקיומי רכס סירזוע bכמי ולב יכ
 כשסכ ןכ6 ,וכ ערסכ וכתי לנו ודי

/ 

 ,ססיכיכ הממ ופעיו ססמ סי מתוק
 ,דננמ סידמופ = סירקוס סיכנמס יזפ
 תולככו = ,ככד ףוס לע סיטיכמו .סיפולו
 ןוקתל סינפורס סמס וקוכי 15 סמחלמס
 ילודג תפיסה ,ןנעכפנהק תופעכ ,סכועס
 ופוסו ,ןרלכ סיכרפ ד וימעסנ ,סלוע ילסומ
 כ סימחלכס יכ ,סי מטפל סיסי לכד לס
 סיכווקמסו  ,סלמעל רכשו ירפ לכ ופי
 וטכפי יכ ,בכ כנס ולמי סמס סיכקסמסו
 וגל וכוס רפקכ ,סימפלגס לע תטלס
 קפרל תמסנממ וככ עדוכ ןכו ,סימיס ירבד
 רסיקכ לכי כס6כ יכ ,סיכיסכו זנכס6 סע
 תיפהרכ וליס סע יםינסס ןסענלפלנ
 ליע ךרד] סמלע זככסל ןרמ לע וקפתנמ

 ןעקורכרפפ



 ךל ךל די תישארב

 "תֶא םגו יקלמעה הָרְׁשילָּביתָא
 :רַמָּת ןצצחְּב בשיה ירמָאָה

 אציו | ה הרמע ל ספל

 ולקנוא
 לקח" לָּכ תי ֹוחָמּו םקר

 ורומא" תי ףַאְו הקלע
 קפנו ה :יִדְגְוֵעְּב ביתי
 אכלו - םודסד | אָבְלַמ

 הָמָדַאד אָבְלַמּ הָרמֲעַד ג .ךלמו םייבצ ָךְלִמּ הַמְדִא ךְלִמּו

 י"שר
 נפשמ לכ> ספ סילכקתמ סגידמס ינכ ויק סוקמ וטוטפכ = ומנרק ה: וו

 .יקלמעה דיתעס סם לע רקנו קפמע דנוכ כ ןיידע

 הרש

 ידג ןיע וס .רמת ןצצהב :

 לאירבנ תרות

 וקלסממ ךופסכ ליכפס נו [ןעקולכרפס
 סיכייקס זנכפ6 יכיסכ ₪906 לע סלחת
 סיס רח עקטנקמ רסס ומ רמ6 ,ס}
 ןקטנפפלנ יטתס יכ כנס ירש םכ
 - וכי יכ ,ופרוכנ סזכ סתפנו סרטמס
 כס יכיסנ לע שפרמ ויפוקככ סיכלמ
 ןיסו ,סיכגנת ףוסקכ ףכית ספסול סיס
 לו ,וכי כ ססיקו635ו ויתתק .סלכ
 - תל תלנמ סיסו ,סיזנלכפקסכ רזע
 גע סיכוקכס ופלפפי הוכו .קפס 3
 לפרמ6 ימיכ יסיו : סכועיט סו ,סגוכמ
 וכ ימיכ וגייס ,'וגו ךוירלו כעגפ ךלמ
 סרק ,ןמוס ןמיס ס35וגימט סיכלמ סעברלס
 סיכלמס יכנס 95 סמחלמ וסע יכ ,סרקמ
 ךלמ כ36נמ סיכנמס ססלס ,עסרכו ערב
 יס ענב ךיתו סי וכ5 ךלמ רכלמסו סמר
 סינפס נע סמתלמס ישוע ססס ,לעול
 ,סכומע ךלמו סודס ךנמ סמסו ,סימדוקס
 יכ ,רכרס פופלוס כ'תל בוקכס רפיסו

 לכ רמולכ ,סנ לכ ,המחלמס יכחפ סנס
 סתיספ סטמחס ןפופ ןיכ ,סנעמ) סירכונס
 סילכזגס סעכר6ס ןיכו ,ססיניב סממעמס
 כמונכ ,וככת ,רגנמ ורמע כח סלעמל
 כיכה טיקפסכ סלעומ דוס למי ,ורכתקנ
 סיקנתכ וכוכמ לע סונסס | דימעסלו
 דעווס סוקמו ,סלועס ןוקפ סיעודי
 סי וס סידפס קמע תל וכתב סו

 רמי סנס ? ססיגיכ רמנ) סמו-- ,חלמס

 תת סכוכ וסנכי יכ כמננ יכ ,בוקכס
 רשת ,ורכעתסי וינקו רמועלכדכ תוסמ

 ,רמס וסזו ,קלוקסמס ףכ ת רומסי וק

 סיפס יכ ? ככר תיכתק .סיס סמו רמופכ
 ודכעקקסו רמועלרדכ ת ודכע סנש סרפע
 ודכמ כ"חו ,ונוכמ כע סוכסס דמעו ול
 סכזע ערכו ,סנע סרק סנש "וכ
 ,ות רק סיכלמסו רעוענכדכ 53 סנס
 ןמקתו סוכפס דעווכ דפי ומע סלוכ סיס רע
 לפנתסכ סח ולי תפסו | טסטקסרטס לע
 ןוסיפ כטפסש סיכנמ סקמחס נכס לע
 526 ילוכנכ סיֿבילגס וגייס] ,ססל רזעל
 קוכולכס יכעכ סימוחקס לע ודימעסק
 קכפנמ לעכס ןופכ כ"ע ,סוגכתס יככדכ
 ולפי סודס יכלמ ססמחסו ,[תכפסמ
 ,ססל רוזעל זוע ורזלתס לו ספוללעכ
 לפסי ,ספול וסל; רככ רשסלכ ו'תל סנס
 ככ סקנשמ ו וככועפס יכ בוקכס
 ךומס ופכ רק יכתפ סממנמכ סדננכ
 ןסנרקכ סממלמ כרס ז"יע וליבסו ססל
 סתכ רסו סשמתס תלכוכג סקש) כ"ע

 :סעככלס יגפל ופנו
 Ww סלומע ךפמו םורס ךלמ אציו

 סוס כוקכסכ סנס
 וס ךיפס סיככלמס תומס | ריכוס כ
 יכוסנ ךכופ ןי6 יכ רמוכ םיו ,סיפרקכ
 ,סדוקמ סריכוסס ירח ,קינפ סתומס קמ
 bon סעכרקסכ עודמ ספקיכ" סכמ6
 ,תינט ספומש תל סג ריכוס ססירחקק
 -- 'ונו סליע ךלמ רמועלרדכ קת ,וכמוקנ
 ּי לס סוקמ לככ יכ ,סוכ םרפנכ ל'גסו
 ביכח ךלמס סש סגו ,סלירמכ קודח[
 ע  סמסלמ ססכ תויסכ 16 ,ססילע
 ופסל רחל שיסכ סלוכ ודגקתי ססילנוק

 ווע



 : סולקנוא
 אָּכְלַמּו  םיובְצְד אכל
 ּורְּדַסְו רַעֹוצ איה עבד

 רַשיִמְּב | אָבָרְק ו
 רמעֶלְרְרְכ סֶע < יאק
 אבל לַעְרִתו םֶליִעְד אל

 אָּכלַמ פפר או ןיממע

 יכדכ מ סרק
 ךטידוסנ סיטעומס

 סגר דובכ כילס ןפמל כימ פועלו זו
 קלתיו ודכפתי ס5 ןכ כו ,סכלמ דובכ
 סע סימלק סגיל3 כ"פכמו ,סזמ סז 3
 ולפי יז ,Bodo 3יכת ומס ןיסו ,סכג
 ומססי סקע ס3כ קלח ל"פמכו ,סילפונ
 קמחנמכ קקו וכיככ רפלכו (י עפוס
 ישיכ גה ןספלספסכ ימיכ תפלנו ליסור
 כמסל כותכס וכל זמכ "עו ,סזכ סמודכ
 תל סיכלמ סעכרפס וחלכס סמ סכיס:
 תל וביפתס 65 ספממס יכ ןעי ,ססממ:
 סעככקס ק6 סוחלל וככסו ,סכלמ ס
 סזו ,סקומשל ספומוקמכ סיבופחס סיכפ
 ךלמ ! כמועלרדכ תל ,וכמו

 : 'וגו סי ךלמ ! כעדפו
 סדק יכדס3 ךליק סויכ תֹובָרַנ + ףמ

 לו
 ,סכיפ

 לע ךי רח סחרמ
 כ'זכ ספרדי 'יפכ (יק סל .ק) ,ךסודל
 וכיכ6 ססרבf לע רכדמ 6 עי: פסקס
 פ"לי | ,סיכלמ סעברלס --
 'פ סּבכ סיפלרככ 8% סוס '
 ככרמ | ,ךפיפ | סויכ תוכדג ךמע ₪
 ןסוס לכ | יקסנכס רעפ3 ססרבמ
 כמ6 סנס יכ ,ם"ייע ןיסככוקסו סולו

 ןמשו ןימס | (ר"כ חנ) קכיכס '
 ימיכ יכל ודמע ןס יתודליכ ימ6 ינפכש
 לודגכ וודי ₪ לדגפנס כל יכ ,יפונק
 כוע 3למ3 ויתוקכ וקוסקנ כ'ע גו
 קודמס לודגכ כ"ס ןכ ומכו 8
 4 סג ,וככד י"פפ רענכ ךונס ₪
 עמו (בכ ילפמ) סכממ רוסי 65 ןוש

 כומ

 וָכְרִעיו רַעַצדדאוְה עלּב

 תֶא ט :םיִּדשַה קמַעְּב הָמְחלִמ

 לַעְרְתְו םליע ךָלֵמ רֶמעְלְררְכ

 רעְנׁש ךלמ לָפְרַמַאְ םיוג ךלִמ :

 הנ

 םּתֲא

 ךל ךל די תישארב

 יישר
 ) : טפסוסיכ (גכ 'כ) סימיס

 bכ כ"פעו ויס סירוכנס

 לאירבג תרות

 וחלג כ"פעסו .'וגו

 :ססילתל
, 

 סררכת ענ

 םיכלמ .העברא (ט)

 מכ
 ףודרלמ הודרל

 רסמס סמ לע ם'סעקפ נע לפססל ןיֿפ
 ת"יפ וי ויכילמ קפגו. וקפכ
 תפודק לע סיכלמס סע סקנסכנ רפסמכ

 ידיי
. 

 גימקס סילק 'ג ןכש יכסמ ,'תי ומס
 3קע כמקנפ וכוכ תל כיכככ סל

 בקע ןיכמכ ילוקכ ססר3מ עמפ רק
 ותודלי ימימ ךנתסכ סנס (ד"ס 'פ ר"3)
 ע"מ ריקפסכ סכוסעס 1 וכ םרפנו
 (:סכ סליכ) כ"וכפ סכסו ,'תי ודוככל
 סנוכד ,טכססמ 55 ןיכיססמ יתד ןסמ
 עודו .ם"ייפ סס סכססו סליפכ ןוס
 5 לפכ םויסכ ךיכל סיס ס"עמסדד
 nb ,קופס 'ג קכ וי תו וליל
 6 וכקמ סיכפ 'ע וכ ןקנ ר'סדֿפ
 -- כפס סו פ"ע תםיפקכ3 טוקכי)

 סמr0 ספכפסק ילו (ם"ייע סד
 רוד כמול סגס 'ונו רומזמ דודל תלתתמ
 ! יכקז יכ6 5כ עמש סנס ס"עמל תו

 תממלמ לס לודג ןויסככ תדמע
 'דכ תוכדכ ךמע ךמַ

 ל 06 . .

 תכדס3 ,ךל רמי סנס !ןויסלכ דומעל
 ,ןטקס רול ךוככ . יפנרכו ,םוק

 'יפ .כתפמ סחלמ | ;
 כ נמו סתכמ לפוכ
 ך> רסמ  ךינעפמכ סקס יכ ,סו לע
 תודליס יכ ,ךפוללי כמ סיס
 ךמלע תה תכנס

 יקלוכי

 ימימ דוע

 סו .ןוכנו כוט 3
Ton. 

 *" סמ ןיעו| ,כותכס3 | ןוככ רוליכ
 לע ןררסכ / תדגל ירפסכ יתכתכס

 תויל



 ךל ךל די תישארב
 הֵעֵּבְרַא ךֶסְלֶא למ | ךויראו
 קמעו 4 :הָׁשְמֲחַהיתֶא םיִכְלִמ
 וסניו רָמַח ראב תרָאָב םירשה

..... 

 הָמׁשיײולְפוו הָרמעְו םדָכידָלְמ
 הכו | אי ו הרה .םרָאְׁשנ ַהְו
 תאו הֶרכֲעְו םדָכ שָכד ביתא
 ""תֶא וחקיו כי :וכליו םלְכֲאזלב
 םֶרְבַא יֵחֲאְּ ׁשְבְריהָאְו טול
 אבו גי : םרמָּב בשי אוָהְו ובל
 איה יִרְבָעַ םֶרְבאל דו טילפה

 יִחַא מאה אָרְמִמ ינ לאב ןבש
 :אכ הדנ .םילפה אני! .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב

 : ודיכ ופפנו ססלכ לע וכ ךכ ודיג
 ליפסם סעשסכ 'דלפכ ,טולפס כו (גי)

 'תכימ תופנככ ות ומיקממ ל5מסל ס"כקס
 ןכו .ודימ ס"כקס | ועלפו ועע וליפסל
 כרמל סילכוכימ טילפס יל6 כ ל(;ותיכ

 טיטל סמדס ססמ

 סולקנוא

 סְלֶאָד אָּכְלַמ ְךֹויְרַאְו לָבְבִד
 יבקל ,ןיִבְלמ הָעְבְרא
 = רַשימּו י אָשָמַח
 ארָמיֵח ןקסִמ ריב ןיריּב

 ודָסְר- אָכְלַמ 1-5
 מתות הָרֹומ
 .וקרע אָרּוטל ה
 נודסד אָניִנק"לָּבתַי ובשּו אי
 ןוהְלְכיִמ לָּכ -תֶיְו הרוטעו
 ןל-התו ובָשּ בי :ּולְזא
 הּחַא- "רב הגינה תי
 כָתי אוהְו לז או םֶרבאד
 אבְזישמ אָתַאו :י :םֹודָסְּב
 אה הָאָרְבְ םֶרכַאְל יוחְ
 ואְרומְא אממ ירָשיִמ ְּב ירש

 התאו לכְׁשֲאָ יִהְּוחַא

 יישר
 לילטוגט ספ ויס סככס תוכקכ .רמח תוראב תוראב (י)

 סיסס "מו ןילכ לם
 פל ססמ ליפ סודרס ךלמל סג הסענו ססכ
 ןקלקמ תומוקכ ויסס

 ;כגומ טיטס

 ;5ינ6 סילימקמ ויס ל
 הז לכיס ןויכו םלס ןסככמ סידקכ רוקמ סרק

 טכפמל ססרכלכ וגימסס למחס ןמ
 .הפוסכ ק'ס ספ כיטס סתנתסכ ד"מל סכירלס
 סpלרנפ ד"מכ סוקמכ תדמוע סכיפס ףוסנס
 סכס יכסו סיתתפ קתפ 0 ווקנ> 5"ס) סדוקנו ד"מל
 ob כס למ רשסכ סכ '6 לכס 096 רס סוינ םרפמ

 לכ וקו66 עמסמו כססע ומכ ו6 רסס 56 ומכ
 וקכישי תז וכ סרג ימ

 פססג גוע קכ יכ כוקכפ לוסו סמחלמס ןמ טכפ5 גוע סז וטוספ יפכ
 וכספכ ויכיכתו לפכמל וסונכס קנס

 וגוכספ סלכדמס ות סכסס כוקכל

 .םורסב בשוי אוהו (בי) :רשרפכ םרופמו עודיס

 .טילפה אביו (גי)

 <6סג וסזו סיפפכס לפימ

 קכיק ככ .כסל ומכ סכס .וסכ רסכ .וסנ הרה :
 ק'ספ סלססכ סלס ש קולי סיו
 6 (וז 6"ס) לכס

 וגיסו ככ 20 ומכ ומ רסל ומכ
 סוקמכ תדמוע סני

 קטסככ ם"ֶס ןפונ bוספכו

 ; סורסכ

 וכתסעכ סיקפרס

 פמסנט סיקפרס לימ וסוו לוכמס רודמ לפס גוע סז כ"כ םרדמו .6מוחנפ .סיג 0
 ככל גרסיש | ןוכקמו "וגו ןכקכ ויס סיליפ

 לאירבנ תרות

 ססני כנו 'ד עכסנ 'כס רוקינכ םויגשמ
 כש6 ןוילע 56 ךוככו כוקכס רוקיכו .'ונו

 :| "וגו ךילל ןגמ

 .ירכעה : סרש ק6 פיו

 טלוקעו

 רנעמ קנס

 למת תוכל פוכסכ םידשה קמעו
 ונס ךנמ וסניו

 br לפיס "גו מש ולפיו

 כוקכת

1 



 סולקנוא
 ּהמָיק שנא ןּונָאְו רעד
 םֶרְכֲא עַמׁשּו יי : םֶרָבְַ
 זירו יִהְוחַא .יִבּתְשֶא יֵרֲ

 הָחיִב = ידיי יומלי
 ל רַפֲע יֵנְמַתְוהָאְמ" תַלִּת

 ְפִתָאְו ks דַע
 ןנוחמו יהְודְבַעו אוה אָיְליִל
 ה דע פדר

 -בַתַאָו יש :קָשָמַדְל אָנּופְצִמ
 מולדת ףַאְו נקב תי
 ףאְו ביתא הָניְנקְויהּוחַא ב
 קו יי :אָמַעְתַו ישנתי
 ּהָתּומְִֹּל  םודסד ראָּכְלַ
 -תֶי .יִתְמַמַלַמ בָתְד רַתַּ

 יד איַבְלַמה תֶיְו רמו

 אווה אָנְפַמ רשימל המע

 : בל יונ .זא קיי ,ןרהא תודלות
 יישר

 :(כ"3) .כסגה

 ייפוקיכסו ןכו

 .ויכינח : כוגסו סיכת קרסו

 תכונח רעכל = ןכו .סכ דומטכ דיסע לוסס תוכמוקנ כ ופ סדלס תסילכ תנתפס
 .ל"יכייפכיס וכ ןיכוק ז"עלכו םיכס תכונת
 .ןד דע : ומש לש םיכטמיג ןיכמ סוסו סיס 9

 :וצ ןירדהנם .דע ףודריו

 ,םרבא תירב ילעב
 ומכ סעימס לע סלע וכ וקיפספ ל"ד :'ס) יב
 ו (די) :(כח5 סוקמ3 םכופמס

 ככ סכיכתל
 ןופכ סוסו ונמל וכ נחש רוטינ סו (יכק 8"ס) ביפכ וכיכ

 טנ ךל ךל די תישארב

 ילעב כה רַנָע יִחַאו לכשֶא
 םרְכַא עמשיו יי :םֶרְבָאדתיִרב
 ויכינ חדתֶא קר ויחא הָבְׁשִנ יִּ
 שלש רשע הנמש ווב יִדיִל
 קֶלָחיו וש :ןידע ףרְרו תואמ ו

 םכְו ויִדָכַעְו אּוה היל וםָהיֵלֲע
 לאָמשמ רֶׁשֲא הֹבוח"דֲע םֵפְְּרו
 ׁשֶבְרָה"לְכ תא בָׁשֹומ : קְׂשמרל
 בישָה ושכר ּויֵחֲא טולזתָא םג
 אציו זי :םַעֲה"תֶאְוםיִׁשנהדתֶאםגו
 ובוש יֵרֲחַא תאר רסק

 דתֶאְו רמעלרדכ""תא תוכה
 קַמַעְדלא ותא רֶׁשֲא אה

 :םש .קלהיו

 םירוטה לעב
 'סמכ סינש .קפמדל (וט) : כיעכ סתכוס
 .קשמרל סFנסמ סכת[מ .יתילגסו ךדיפו כס

 סכות סח ולג קקמלכ וכטמ "טח לוככ

 ומע וקרנפ

 זיכח ומוגכתכ .קרי
 ןכו | יככמ קיכל ןכו סכינפ | כרת ןײדוק <

 תכזמס
 רופיפ6 וכמ וכיסובכ .'וגו רשע
 לכ ןידיקפס ספרס וחכ pp ספ

 הנמש

 וידכעו וס קנתיו כ :קמס .סרס וטופפ - .םהילע קלחיו (וט) : לגפ ספ רימעסמ
 סיפרוכס ךרדכ סלי ססינע

 דו סכוס ומסס סוקמ ןיפ

 כ-3 ,בוסכס רממ

cמDפ 
 הכפתפ כמ רמולכ .הליל : ןפככ
 ינפס ויֿכתו םכ וכ ספעכ ןופסרס

 כוס לוק ן
 -% ומוגלסכ ומ ךכ .הוש קמע +זי)

 סדוק
 סגסו .חלמס סי וס סידקס קמע
 רמק ימיר 3כ תת יכ (:מ"ק סכט3)

 סו ןסכל סז סיסכוכפכ
 תולתכו סעילס

 -«י~

 יפררנס רחל סינג:
 קלמנפ "מו .ספרכלמ עכמכ 05 ס

 ,הביח דע :סיכלמ כס סליל תולמכ וכ 5
 : ספ תויסנ סדיתעס סיככוכ סדוכע פ"ע
 מ ככמו תוכניממ יונפ סכפ

 לאירבנ תרות
 ,סודסר תמיב םרכג טבמ כג סכוטמ יכ ₪

 קתילמ תכו סיתולמ סימסק יגפמ י"שרפו תיל

 מ ססקי כ"ו ,ס"ייפ עוכטלמ וככטמ
As 

 למ םג
 מ םכ



 ךל ךל די תישארב

 "יִּבְלמּו ה : ְךְלָמַה קֶמַע אוה הש
 ןייו םחָל איצוה םֶלש ךלמ קרב

 והכרביו טי ; לע לאל ןהכ אּוהְו

 לע לֵאל םֶרָבֲא ור רמאיו
 לא רָב כ ץֵרָאְו םימש הנק
 ןָתָי וְרְריִּב ךירצ ןנְמירְׁשַא ןוילע

 רמתו אכ ישימח במ רשעמ ול

 שפנה יִלְרוּת םֶרָבֲאזלֶא םֹדְסיֵדלמ

 םֶרְבא רמי בכ : ךלְ"חק שכרה

 דלא יהו יתמְרַה םֶדָס ךֶלֶמיילֲא

 :ץֶראָו םימש ש הנק לע לֶא הוה
 ךוובו :ב' תוכא ,םש ם'רדנ .והברביו .בל םירדנ .ןהב אוהו .ןרהא תודלות

 : זפ םיחכפ .םימש הנוק : ד

 םירוטה לעב
 .סל5 ךלמ (חי) : קסמד) נמ:מ רש

 :תנ ןכ סכ סוכ ך) למומ ספ ת"כ

 סיקוספ ': .ןוילע לכ סככ6 ךולכ (טי)

 .סכלמר bסיכ סיב

 פולקנוא

 : אָּכְלַמְד אָסיִר תיִּב רַתַא

 אָכְלַמ קר =ריִּבְלמּ הי
 רָמֲחַו םֵחָל קיפַא םֶלָשּוריִד

 לא =-םֶרָק ׁשַמׁשִמ אּוהְ
 רַמָאְו ָּבְרְבּו ש + הָאְלִע

 הֶאְלִ לאל םֶרְבֲא יב

 : אָעְרַאְו אָימְש הָנינקד

 רסמד הָאְלְע לא ךיְִּו כ

 -דח הל" בהיו ָךְדיִּב ְךיִאָנָס

 מאו אנ : אָלַּכַמ אָרְסַעְןִמ
 זכה םֶרְבֲאָל .םֹורָחְד" אּכלַמ

 'פה לכב) אָננ נק אָתָשְפ ל

 רַמָאְו ככ לירה (בפ

 םֹוָדר אלל םִרבֲא

 הנכד האל לֶא סדק
 תטיס ,'תומיה : םש ם'רדנ ,יל ןת : םש ם'ודנ %

 יישר

 סינק סיסנס bוספ '6 סיכ תי
 לכ סט וופוספ קמע "מו .ספ קחלל ךלמכ דחוימ סיסש

 ךולכ ס"כקסל סכככ ססכ כותכפ סלותכ
 ךוככ למפיו .ןוילע 96 ךוככו .ס5 יס 'ס
 סותת55ו דוקו  ,ססלכ5 ינדה יסנפ 'ס

 תלכו .'ס ךולכ וכתי כמליו .ךככקו סל
 ,ךולכ למ דגלו .'ס ת תכככו תענו

 נכנע תוכככ 'ק דלגנכ תוכנית 'ק ססנו
 תכסכב תוכככ 'ו דגנכ סיקוספ 'וו סוי

 דגנכ ךוככ 5 סכס ססמ סכמתכו .ט"ויו

 ךלכל

 ןוילע 6 ךוככו ססמע ףכנה סו סנתת
 .יתמיכס [בכ] : סילדפ ססס דגנכ ספ ווסו

 ילוכ יתמכס יכ

 ססילפ ךיללס סלות יפמומ 'כ

 ןדי[ו כס סלוסמכ 'כ

 תc5 ג"ו וניפכת וכצקכ וסח כקו

 סדשס ףסכ יפסנ ןכו ינק עכפכ

 ךלמ סט ונפנ

 יסס קעכ יכ כ"כ כ"ע

 ךלמ עכטגו סכומעו סודס
 דכ ליג סורוס ךנמ קר סרומע

 \ סיס

 סיסל6 יפנכ ססילע סכ3מ תל וכיכנמסו תומוקס
 :תנ ןכ ספ "מ | .קרצ יכלמו (חי) | :ןילקלו

 וג סלכסו סמחלמ יעיניכ סיטוע ךכ |. ןייו םח
 ומכ "מו | ויככ ת  גרסש לע וילע וכל ןי(ש
 ! ויככ ספ  וכירקיש סיכסנס לעו תומנמס לע ל
 ידי"פע ןכפו סימק ספוע ומכ .ץראו םימש הנק (שי)
 כ: .ןגמ רשא (כ) :ולש | קויסל ןקנק  ותייסע
 :סרכ .ולןתו :6כשי = ךכגמ6 2 לינסס
 0 ןת (אכ) :ןסכ סיסק יִפל ול כז .ל , ושעמ

 % רותס םנלספ ילס יכשס ןמ סיפוגס .שפנה

 קעוכס ןופכ .ידי יתמרה (בכ) :סדנל סיפונס
 ןפעכשנ יכ ןכו ןוילע ככ ידי ת ינפ סירמ
 ; ינממ וסקקו סדסס ףסכ ךכ יג6 ןקוג ינממ חק

 לאירבנ
 ולפנ כ"ע ,רמח תוכל קר סירטס קמע

 ןסלמס סי לוס ,סדוקמ כ"ס סמו מש | ,סכ ךר
 ןפעכ כ'תל ססענס סמ ריקעס לע וס | ןיידע

 תכיפס

 תרות



 ךל ךל וטרי תישארב םולקנוא
 דורש 5% טוחמ""םַא וכ -םִא גב : אָעְרַאְו אָימש

 אלו ְךלירְׁשֲאלְבִמ חקֲאידבַאְו 995 הקרע דעו אפחפ : -== = == אנפסמ תקרע דעו אטוח
 | , אלו ליר לָּבִמ בָפָא םָאְ
 ;םֶרָבַאדתֶא יתְרשָעָה ינא רמאת -תִי .תיִרְתַעַא אָנֲא רַמיֵת

 םיי ענה ולכארשא קרידָעְלְּב דכ ה לנב) דוחלרנ : םֶרְבַא

 יִתֶא ּוכָלָה רֶׁשֲא םישנאה קָלַחְו הל אפ אמ ה
 ids 4 ןולבקי נא אָרְמַּ לּכְשֲא והכי םה ארממו שא רָנע רק יה ולא 7 א

 םיִרָבְּרַה | רחא א ומ םקָלֲח הסל רסן
 םֶרְבְאלֶא הָוהי"רבד ה וה - -םע ייד אָמְּגְהַפ הֶוה יא
 םֶרְבא ארי" לא רמ אל הוחמב -אָל רָמיֵמָל הָאּובָנְּב םֶרָבַא

 . דאמ 5 רה ףרכש דל ןגמ כנא ףוק 2ת ירָמימ םֶרְבַא חָרָה

 = :אָרְחַל נס ךֶרנַא כ
 -הַמ הי נא םֶרְבַא הָמאו> זק = טנא 0
 : םפ ןץלוח .קר ידעלב : םפ ןילוח .וי הטיס םוחס םא .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב יישר
 וכתנש ומכ סכוטל סנמכמ פלפופפ | ימלע) ככעם .לענ ךורש דעו טוחמ םא םכ)

ananas .- . ,ושא ==% = .+ - *).- -! 

 כ ירמ (ב) : סימכ 05 ססרלו תפל ק"סו .ךל ישא לכמ הקא םאו : יכפס ןמ
= nna, = awe 

jinn ;* = 

 ,'זגו רמאת אלו : : קק6 fb ךיזג םיכמ רכס ל
 ,םירענה (דכ) :'וגו ו ךכרכקו כמלנפ יגכשעל | יכסיטכס | ס"כקסש
 וידכעו וס רמלנפ סמחלמל וסכככ ידרכפש כ'פעק .'וגו bכממו לוכפל רגע דועו יפלוכנס
 דוד דמל וכממו סקלת וקקי סס .ס"פ5 רומל סילכס לע וכטי ויכיכתו רכעו .סכיו
 ספ רמכ ךכנו וקוכתי ַײדמי סילכס לע 3קויס הלתכו סמחלמל ררויס קנסכ רש
 ןסיג רככש יפכ סמנסו רממכ כ .טפשמו קוסכ סמיפו סלעמו וסס סויסמ 8
 גלפומ יכת .ךומס רחל RF מ"כ ,הלאה םידברה רחא א :ססרכל ימיכ קופס
 גֿפוד סיסו סיכלמס ת . כ! סכ וכ ספענפ רחל סנס סיככרס כח .(ר"4)
 :סרכמ כיס סוקמס וכ כמ ךכל יתוקדכ לכ לע רכס יפלבק מפ רמו
 גד סלע סמו תנכספ תוספנ = לכ לט םנטת 35 טגועס ןמ .ךל ןגמ .
 שרוי ןופכ ופריפ קורס ןכ ספכמ .ירידע ך ןלוה (ב) :דסמ סככס ךככש ךרכפ לוק ג
 כקעפ םרפפ יפוכק לככו רמלפ 6% םרוי 853 יכיכע .סנועו רע ול רכס
 תרזנמ סכועו רע סרכ ילו .ן"וטנופשיד ז"עלכו סיככ לסת יריכע ןופל ךכ סי
 ןכו .קלפתפ רערע ןכו דוסי פורפ ןכו .וכע ורע ןכו ןכרוק ןופל יכיכעו רע יל
 קפי ךיפ לעו ומכ ויפ'לע ןוזיג יפיכ לכס ומוגכקכ .יתיב קשמ ןבו :סרע סולמ ה

 לאירבנ תרות
 / 2 7 קיח הפ קמומנתכ כ"קמכו סודס כו
 י ספעגו וכותכ סיס ךטמנ סיפונמ סימ קמעס ותו סשענ סנופ
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 ךל ךל ומ תישארב

 "בי וריי ךלוה יכנאו | יִלְָּתִת

 ;רֶזעיִלאְ כשמה אוה יתיב קשמ

 הֶּתַתנ אל יל ןה םֶרְבִא רמאיו :

 :יתא שרוי יִתָּבדְִב הָגִהְו עְרז

 מאל ולא הְוהְי"רַבְד הָּנִה ד

 אבי רֶׁשֲא םאדיכ הו ָךְׁשָרי אפ

 אצויו ה :ףָשְרי אוה היָעַמְמ

 אנטבה רָמאיִ הָצּוחַה ותא

 מא םיִבָכיִּכַה רפְסּ הָמיִמָשַה

 הָּכ ול רָמאיו םתא רַפָסל לכּות

 הָהיּב ןיִמֲאָהְו י :העֶד הי
 רמ איו ז יש ;הכדצ ול ָהָבְׁשְחיו

 היתאַצוה רשא הוה ִנֵא וילֶא

 ןיִראָהדתֶא ל תֶתָל יש רואַמ

 :ונק תבש .ןב הנתו :חכ אסו' ,קשמר אוה .ןרהא תודלוח

 :ול תבש

 םירוטה לעב

 ןיכיוסי תולג וסתכסס ,ןיכיוסיכ | ירירע
 ולג ססו סילככ לולמ ני סכרק

 ותופ וו (ה) :לככ וסב סילבכל

 :םש תבש ,םא 'נ

 ילו ילש ספורטופס
 םכרמ יפפו סיס קפמדמ סוגכפס ₪ .קשמר : ילש

 סולקנוא

 אב לזָא אנאל ןֶתִתַהַמ
 ידה אָסַנְרפ ד רבו דָלְו

 וָאקְׂשַמַּ אוה | יִתיִבְבּד

 ָהםֶרְבַא רַמָאַו ג: : זעל

 רב אָהְו לוי תה אל יל

 יָהְו ר : ית תירְי יִתיִּב
 = ּהָמַע ַײד""אָמגִתַפ

 הנ "איה ריֶלותְד

 ומָאו אָרָבָל ּהָתָי קיִּפַאְו ה

 גמ אומשל ןעֶכ דיִבְּתְסַא

 ִנָמָמְל לֹובּתהסָא אָיְבְבוּ
 ןהי ןיְֵּכ הל רַמָשּו ןוָהְת

 ְָמְּב ןיסיהו + =
 וכל ּהָל ּהָבָשִחְו ,ַײד
 ךתקפאר ַײאָנֲא הל רַמִאְו +

 ןל ןתמְל יֵאְָשִבְד אָראַמ
 .ּהַהְריֵמָל אָרְה אָעְרַא-הי

/ 

 'הב ןיסאהו :ול םיררנ ,םש תבש ,ותוא אצויו

 יישר
 גע סנוממ י 3 סיס ןכ יל סיס םי

 ןךעלו סיסי סכ | ,ותוניגגעניא 'יגכ ,ס9ןתס

 ס"כ ןינמכ סינפ ס"כ דוע וג סוסיככ ייפ

 סיכתנס ןיכ תיכככ יכספ עכו וכ סיסי

 'יגכ .סיסי : סנש ס"פ ןכ ססלכ5 סיס

 '3 וכ ןיאש לול ןיקפ ךכ | רמו) סיס

 סיקיד5 ויכי סיסי ןינמכ למ ןכו סיקילכ

 : ךעלז סיסי סכ ו) רמו 'נש ךעכונ
 סגבהיו ךדיקו כס .'סמכ'נ .סכפתיו (ו)

 יכג סכוכפל ילפ סכפתיו .כמת יכנ סול
 ימ סע יקנת סי י"כקד ניס .סנח

 (ג) : סטמל סלעמלמ
 : עד סמכ וכ כמסו תו6 ול

 .'הב ןמאהו
 הבשחיו

 סוילכ יכעידוס ויכפל כמ כ סוס וכ bhp כ ערס סמכ "ד .וכ ןימ6סש סגומקס לע

 ןטכד וג>ט bכמגכו קסמד דע סיכנמס ףדרפ הדגל
 ןה (ג) :סיכתנ וככ תרוקמ סקסמו ז סעוד | ןוקיכטונ
 אצויו (ה) : יל ןתת כח לככ קלעופ סמו .ערז התתנ אל יל
 פוסל סלומכ ופס6מ וילו וטופפ יפכ .הצוחה ותוא
 ףנש תוניגגטכקמ כ וכ כמ וסררמ ככ סיבכוכס
 4 יפ סרכפ .ןכ רימעסל ריקע ךכיסס תולומכ תירס
 דפ סרט 536 רכס כ יכפ ןכו ןכופ שי ססרכל לכ6 ןכ
 .ןפלחמ וסיכוס "ד לזמס לנפש ורחל סט סכ לוק יכ6
 פטכס ןופכ וסוו סיככוכסןמז לעמל וס כנסו סלוע לש

ihc 00ל: ןכסס ספורי לע לכ6 ק6ז לע סוס ול  
 רלכו קוכזל סככקל סכשטת ס"כקס .הקרצ ול

 8 תוכו



 םולקנוא
 עָּבָא הָמָּב םיִהלֲא יי רמא]

 פת ןילנע יָד, ב
 תלת ןַרְבַרְו אָתְלְת זו
 -בֵרְקָו י:אנוירבו אָניִנפְׁשְו

 גילפו ןילא-לּכ תי יהומדמ
 אָיִנְלַּפ  בַהיְו הושב ןוהַתי

 -תָיְו ּהָרְבַח לבל גלפ
 תַחְנּו א: גיִלַפ אָל אפוע
 חַרֶפַאְו אילְנַפ לע /אָפוע
 = : םֶרְבַא ןוהַתָ
 תֶלָפנ אָתְנׁשו לעמל אָשַמָש

 הָיָה

 כ"סוי רפ סירפ|

 קכוכ סיסס יפ)
 ויכ3ל םיכוס
 סכ3כמ תל 'ס תככ ופה

| 

 : םש ,תלגע וכ תחק :כל םירדנ ,אל הלוגס .זכ תינעת .ז תוכרב .יגדא למא .ןדהא תודלוה

 ססלסל זמר סילגע ססלפ (כ'3) .תשלשמ הלגע (ט)
 סכגעו כובל כפ רכה סלעס רפו

 יגפכ ססטנס ריעפ) זמר .תשלשמ זעו : ספורע|
 ליאו: ריפי תסטס ריעסו סידעומ לט ןיפסומ יריעפו
 : דיחי תלטס לס ססככו יונת ספפו ילדו ספ .שלושמ
 לכ קלת .םתא רתביו (י) :סכוי = ןכו רוק .לזוגו רותו

 וטוספ ידימ = שלוי bרקמכ  ןיפו סיקנת ינפכ דחמ
 ומפ סירב
 ןכקס תל

 אס ךל ךל וט תישארב
 ינדַא רמאיו ח :הָּתְׁשְרְל תאזה

 :הָנְׁשְריִא יִּכ עדא הָמַּב הוה
 הָלְנְע יל הָחָק ויָלֵא מאיו ט
 ליאְו תָׁשָכְׁשִמ זעְו תַׁשלׁשְמ
 לחה י : לגו רֶתָו שָּשְמ
 ךוְתַּב םֶתֹא רֵּתַב הָּלֵא"לְּביתֶא
 והעְר תאַרְקל ֹרְהָּישיִא תי
 רָרַָו א :רתְב אל רֵפְצַהיתֶאְו
 םָהא בשיו םיִרנְפַהיִלַע טָיָעַה
 אֹובל שָמָשַה יהיו > :םֶרָבֲא
 הָגִהְו םֶרָבַאזלע הָלָפִנ הָמַּרְרַתו

 םירומה לעב יישר |
 גט: מת המ הו ותו סידבותב : תוכככקס סוכו3 ס"בקס ול במק סכ ומייקסי קוכז|

 ןכפ סנצמ ליו דתכז 77 סת

 סנה .,סיקיכנו סיכנמ | ססמ ופניפ תכוו

 :תומש סכממ 5 סתכ| ינפ .סדבתב !וכלכ

 ןקנ :05חפ:: הרוכל נ שול וללא וכלכ
 .פלת. םפכ (ה) :.(ביהיה .םיס) ..סקלל

 יה :ןוכקתל- לוטו ך"וכ :ס"פ ות" :סמפ
 סמכ ,ןיבבת .'ח .תרוג בב 00 הו בבל
 וס לכס קג סב :כ/נ סת 0

 יסיו (בי) :תילגכ ויס סיטנ-ו סלוסיכ
 תשס יס ךדיו כס .'וסמכ יכ .זמנס תתטכס | רומשל

 סויכ כיתכרכ

 סמסכ קנחכ תירכ יתרוכ ךרדו "וגו = 0מ6ל תילכ
 כונס ןקכ ף5 לגעס ירקכ ןיכ סירכועס (ר5 סימכי) רמקנס סמכ סירפכ ןיכ רוכענו
 .-תב אל רפצה' תאו : ₪6 תוסס סכיכפ לש ותוכפ וס סירזגס ןיכ רכט רסס ם ריפלו ןטע
 סירפ | ינוככס רמפנס סיריעסו סיעילו סיכפכ ונפמכ סיככוכ ידכוע תומולסס יפנה
 ךלמ ריעססו ריפכס .כמולו סרפ ךלמ סיכרקס לעכ פיס כח ליפס רעופו 'וגו סי

 זמר תומסנס רפכ ךכיפל עלסס יונחכ יתנוי רמלכס סכוי יכבכ ופסמכ ל0רסיו .ןו
 ןימייק גרפי ויסיפ זמר רפת לכ רופ5ס תו סיכלוסו סילכ ויסיש סיככוכ ידכוע 0
 ומכ כוס ינע םומכ תונכנס 55 ףסוסו טע וסע ספ לע ףוע וס .טיעה (אי) : סלועפ
 ךיסמ 956 םילנפ ןכימגכתמ סיכגפס "ס) סירקבס לע .םירגפה לע : ללקס 30 טעפוא
 סירגפס ומגרתו םיגכפנ קינגפ קכיפ ססל ףכחתכ bיגנפ כסיו וכ םימ סגכתכ ולגרוספ

 היגנפ ומוגכס סיכתכפ סיכגפכ סירקכ םיקכל ןילפ יפל סעוע ןכ סגרתמס לכו 8

 סכישנ ןופכ .בשיו : (רגפ ןוסל לוס | לוגפ ומכ לוגפ ןוס5 ילגפ ומוגרת סילגפו
ie) |סקרפסו  



 . סולקנוא ךל ךל וט תישארב

 לבק היא אָ רכש :;ויִלָע ת9פנ הֶלדְנ הָכָׁשֲח הָמיִא
 רמ גאו גו : יהְולַע תַלָבִ יגס -יכ עדה עדי רבא ראו ; 0

a2779 ץ ו י) ר רֶרֲא עֵת עַּדמ  - : 

 ןֹוהּב ןּותלפיו ןוהליּב אל א עברא םתא ונעו םודבעו
 : 0% rere 2 RN 1 CF יוז

 הָאְמ עבר קת ולו רֶׁשֲא יוגהְדתֶא םגו די :הנש
PW ama ‘me >ה" 8 ןאצי ןכזורחאו יִכָנָא ןֶר וחבעי וו וו די  = 

Rls NOT = are lr aE: rat lm Ca 
lakו . 1 . ה  . hateהזחל ₪ : ו  

 :ינפ אננקב ןוקפי ןירתְבּו את התאו מ :לֹודָנ ׁשֶבְרּב
 תהא תל לשיִת תו ךכקת םלָשְּב | ךיָתבֲאלָא
 :אְָמּוביִכ רבקְתִּשִּכ יִעיִבְר רודו יט :הָבֹוט הָביִׂשְּב ; נביל ר חפש ד | . א

eR:ורב רג "מ" הע םלשאל יִּכ הנה ּובושי ןגביתי הָאָעיִבִר ארְדְו ט | 4 ₪  
 אבוח םילש אל ירא אכה ג" עי" דץ ו ג" ד יי נ ד

 ,דפ תוכרכ ,אוכת התאו : ג תוידע .טצ ןיודהנס ,ומ השוס .₪ תוברב .םודבעו : או זשוס .ספ תבש ,עדת עורו .ןרהא תודלית

 :ג תוירע .'עיבר רודו : שב ןטק רום

 י"שר םירוטה לעב
 ישי ן3 רוד לכיש מכ ותוכ בסי ומכ סמכפסו | יש ,wn סבדקמ נב דגכ סלכ

 .ךלמ וכיפ רע סימפס ןמ ותו סיחינמ ןילו סקולכפ = ר תה הש
 קורלל זמר .'וגו הלודג הכשח המיא הנהו (בי) : תיפמס ךדיפו כס 'סמכ 'כ .רודו (זט) : ו"דד ןינמל
 רלוכשמ .ךערז היהי רג יכ (גי) : תוילג ל ךסקו ןמוכ ךנוס לוד 'יפ .כ כולו ךלוכ ריד

 .דליכ סנש תולמ 'ד סירלממ כלרפי וקליפ דע קהלי
 .תמוסיסנפ ירונמ ינס ימי מס סירכמכ דריפכ כקעיו קטי דנג סיטש ןכ קחלי
 | סיכלמכ ת"קו .סנפ 'ת יכס ו"דר ןיגמכ רפעו סיפכמ ויס סיככמכו ן'ק יכס סנס
 ,סכמע לפו תסק לם ויפוכט 3ופתו לכ סיס סיכלמ ידרוימ הנק ילס ומ 1 ויס
 תוקמ םכס 056 קכומ ספל ןי6 סירלממ | ל6רשי ופ9ישכ סיספ ססמ לם סמו
 יתסו סכמע תריכ כחל פסק יתפ סינפכ לכ ססמ יכוסכ ךירל סתו סיסמחו
 ,ססכ כ כמ סירלמ ןכפכ רמ6כ bכו .םהל אל ץיראב : ססמ תדיכ כח סרמע
 ןכסכ רוגל .סס ןכפכ כג כקעיו .ררגכ קתלי רגיו .'וגו סככ6 רגיו קחלי דנונסמ
 סל ודכעסש לע סינכ סכ ףפס תוינג עברה קוככפ סגו .יוגה תא םגו (די) :ולכ
 ; סירלמ ת וללכיו 'קכפ ומכ לודנ ןוממכ - ,לודג שוכרב : תיכמ רפעב .יכגא ןד ; נכסי
 וכסכמ סוסו סיככוכ דכוע ויכל .ךיתובא א לא | : סלק לכ סכס לו .אבת התאו (וט)
 געמפי ססעיפ וכ נס .הבוט הבישב רבקת : סכוטק סרק סטעס ךרמלכ וינה כיס
 וכו ולמז סדוק סינפ 'ס קמ ךכיפלו וימיכ סעכ תוכרקל וסע תלי 2 וימיכ סכוסק
 קוכוד 'ג ספ ויי סירלמל ולגיס רתע: .הגה ובושי יעיבר רודו (זט) : ופע דכמ סויכ
 גיסכדכ וז תיככ תלכו ומע ככדמ סיס ןעככ ןר6כס יפכ תוס ןרלכ וכושי יעיכרסו
 ןיקורוד כופתו כ סירלמל נקעי רכי ןכו סתסרכ תוס ןכפס קא ך) םת)
 :ויסל .ירומאה ןוע םלש אל יכ :סיס ןכלס ילכמ ןורלח ןכ כלכו ןורלתו ןכפ סדוסי
 מכס סקס Rלפקתפ רע סמולמ ערפנ ק"כקס ןיהע ןמו וקוק דע וככקמ חלספמ

 "עסו



 סולקנוא
 הָוְַו יי *ןָעָּב דע הָאָרֹומֲאָד

 הוה .אָלְבְקְו תלַע אָשָמש
 רּועָבּו ןנְתַּד | רונה אָהְ

 יב אָדֲע יד .אָתְשָא
 אָמֹוְּב הי + ןילֵאָה אינלּפ
 םִיִק םָרְבַאדע יי רַזג אוהה

 -תֶי תיִבָהי ְךָנָנַל ךֶמיִמְל
 אָרְהַנ ןָמ אָדָה אָעְרַא
 אָּבִר אָרַהַע דַעְו .סיְרְצְמִד
 יִאָמְלַשתָי < : תֶרפ אָרַהַ

 יִאְנומְדְקְתֶ יָת
 "תיירי"
 -תֶיְויִאְרומָא-תֶיוא :יִאְָנ
 התו יֵאַׁשָנצתו יֵאָנענּכ
 םֶרְבַא תַּתִא יִרָשְו א : יֵאָחּובְ

 אָתַמ א ּהָלְ הל תַדיִלְ אל

 יישר

 ססתסב (וכ 'יעסו)

 בס | ך?ךלזטוט תישארב
 שמש ה יֵהְו װ :הָּנַה"רֲע יִרמָאָה
 רונְת הגה היה הַמָלַעו האב

 ןיִּב רַבֲע רֶׁשֲא שא יפו ןשַע

 אוהה םויּב הי ;הל אה םירזגה

 תירָב םָרָבֲאדתֶא הוהי תרְּכ

 ןִראָקְדתֶא יִּתֹתִנ ףעְרזל רמאל
 רהָנַהי רע םיִרְצִמ רהְנִמ תאזה

 יניַהְדתַא טי; : תרפ"ה לדּגַה

 -תֶאְו  :ינמרקה תאו יזנַפַהְתַאְ
 :םיִאֿפְרה תֶאְו יז רפה תֶאְו יקחה

 ינענבהזתָאו יִרֹמֲאָהזתָאְ 2

 ם :יִסּובְיַהדתֶאו יׁשנְרנַיזהָא

 אל םֶרְבַא תֶׁשֲא ירשו א זמ
 םירומה לעב

 תבר) כ כת רודו ןכאסמ ךינכ וי5 | שמשה יהיו (זי)
 = ₪ = טככילת סתלכ

 ma mn יכ לק כ"וד ץ=+כ

 וי א שי יצר ללה דל Da Droog יס GN rs ) ומכ .האב
RES. 0 4 5-ןיִסיו % ו  CSסנכ וכוכי 5 ו  : 

 0 רכה יסיו רמוגכ םיל סירכוק סס יסיו (ני 3"מ)
 ךפיסכ ת"כ .לונת סנסו סיס סענעו (זי) 2 . .

  2 vfוכית ב ויק ךסה :% | | הש ?עו : רעקס .האב שטשיה  spnןכותל ןימולב תוילנ - ול :

 ולפיש ול זמכ ות ןשע רונת הנה : esיככו סככמ תת ירכו 'סמכ 'כ .יכקו (א)

 סיס ספו לככ סקכפ רקוכמ לוס ךככ סלטמל ומעט .האב : סנסינב סיככוכ ידנופ
 3יתכ רככ יכסס ןכ רמוכ ל"ו תעקוס יססכ רוכמ | סיס ףינתכ סטמל ומעט

 פב : ssסו .סעקש רככס למכנ סתיס ןסכמ רחל ןסע כונס תככעסו

 סנעמכ סטטססכ כס סק 3 ומכ תויתומ יקש סדוסיס סכקכ ןופל סכית לככ קולימ
  3סעטסשכו (ת תוכ) ךסמכי סכש סנס .יתמו56 סמק . לכ לחרו ג "₪ לכפ

 היס 3רע3 .ןספכ סע ס3 ומכ ךלוסו ויפכע % רכד סווס ןופל וס סממל
  3היס ונהכ ס"כקס לס ופכימש .יתתנ ךערזל (חי) : (3 כתס) סכש יס 4 33ו

 פ"עמ לוד וכ 'פרוק י"ל קוכד סוכמ יפכ .תרפ - לודגה רהנה רע (ר"כ) סיוסע

 גםמ .תרפ פוס יעיככס רסנסו 'פכש ןדעמ סישלויס תורס ב כתוקמ וסע
 קכדס .ךלמ ךלמ דכע טוידס

 קויסל סידיקע יכומדקו
 םיאפרה תאו (כ) : ססעמפמ

 רצמ החפש (א)

 ) .יניקה תא (טי) : ך5 וותספיו לווסס) קכר

 ןומעו 3ומו סוד6 ספנססו סיוג סעכפ 096 סכל ןסג לו ןסכ שי

 ספורי
 גוע ןרכל .

 קיס  סעכפ כ .תי

 תומוק כסע (ר"כ
 יזינק יגיק סכ

 ינו סרי תולסמ | סומו סור6 רמסכש דיתעל

 : סיחפכ ןרל 5 כקי וסס 03 רמלנפ

 קסקכ 3טומ רמ5 סכסל וסעלפ סיסג סקכשכ ס
 יתכ

Alle 
| = 
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 לעת ּהמְשּו אָתֵרְצִמ תיִרָצְמ הָהפַׁש הלו ול הדל

 ילֶא ירש רָמאת ב: :רֶגָה הָמׁש
 -אָה םֶרָבַאל יִרָש תַרַמֲאו

 לוע דַליִמְלִמ יי יִנַעְנִמ ןעֶכ
 םא המ יתמַאזהוֿפ ןעֶּכ הוה יֵנֵרַצַע אנ "יזהה םּרבֲא
 םֶרְבַא ליִּבקו ּהנַמ ינְבִתִא ולא יִתְחַפְשלֶא אנזאב תָדָּלִמ
 :גנ כ"ב ,' ה'ר .ירש רפאתו .ןרהא תודלוה

 יישר םירוטה לעב
 ילוא (ב) :רת6 תיב3 סריכנ ללוסז תיככ סתפםיסב | סנומה סתוסכ דמנמ סרוכד ספ רכמביכ
 יונכ .וכיסט סינכ וכ ןיפס ימ כע דמיפ .הנממ הבא | ד ד א 4 יש 4 .תיכיפ סתפכ סלו ,'סמכ 'ד סלו : תוסמסכ
 סנו .כי % רצה סו .תיכ" ינכ סלו

 ספ סל סכותכ תויפ יתש לו ונויזו סיכק ילולגל סכותכ עתתו ךנתו וכרדכ סח .נינד ס5כפ סותכ עכבת ןיפנ
 לש סע וס סת גס וז סכוטק ולמ?כ ועכ סתקלו רות סכוקת סתמעמ ןיכו יzל תולוסל לת

 לאירבנ תרות

 pתפס רגס סמ כ ךילס כ'ת ,סרתכ סככ6 ינוק יתחפש לא אנ אב
 bלפ דע ת'סכ "6 סייק יכ סגסמו ,סכס 'ונו סנממ

 ךיכתספ פ"ייע סדוקמסכרחסד 'יתו,סנתיג יככדנהסקס (:ק תומכי) פ"תכ "םרסעס
 ,סככסיפ ךיח דוע ק'כני סנמקו-סוכ כיפכד cod יבג סספמ כ ,סס 'מנס
 םיו ,ספעכ רכוע ודכע לרקשמס סו ילמ ספס ,ךיכחל ךערזנו '65 ךכ םויסנ
 סולמד ,ג"י כ"ככ 'סופס וכתכס ומכ ןכתל כ סיכ ק"ס ינסמו ,קנמסכ סיכ רסזמק
 (* :ם"ייע יכסש ךעכז לזיכ כד סתפסו תיתוכ כסנק

 רמתו

 "ל ןיטיננל תויגיסס יוגיס ל"ע ,סישרפמה ישקסש סמ לע ספ ריעסל יננס כג6ו ,םיבג לחנ
 ולכע ררסיסס "רד המ סטעכ רכוע ודכעררהבמה רמ6ד ללומב) ךירפד ככ 'מנה ינסמ

 ךירפ ,כ"ע ו"מ תוכרככו =- ידימ ךירפ 69 ותו - ינפס ומ יגשמו ,סלפתל סרסעל ומילכהו
 תפנה סוכמ ות ךירפו ,ינ8ס סונפ רכה ינטמו ,ססעכ רכיע ודכע ררחסמהד סמ "ר !
 פ"ר סכוסכ 'םותה 'כש ת"יפכ סוכ ןרת) יל ס6רנסו ,כ"ע ,ינפפ סיכרד םיֿפמ ינשמו יס סריכטכ
 סמ ירפסכו .ם"פ ,ןגכרד סונמכ ,הריכעכ כה םימל שיק 69 !ימםד (6"ע 'כ) ליוגה כלול
 ,הרינעכ סכה סימל ,'ט ףד סכיסכ 'סותס ונריתס ת"יפל קר יולח סוד יתכתכ נ"מ ףד סיוע
 כ"עו ,ס"ייע ע"כהלמל םייח ל ןככרד סוכמכ כ'עו ,ןכ רוכסי כ'נ סומו ,ןנכרדמ רוסי קר יו
 לנל -- ילימ ךרפמל כיל ות -- ינפס  סו!מ יגסמו ,5"רמ ,ללומש מ "נר ךירפד ןיטינכ
 ₪ (,ט סכוסכ) 'סיתה סנד ,תיירופד ע'נס:מד ס":ה מתל רוכסי "רו 5, "ר) וכקה תוכרנכ
 וה לנו ,ךיײט5 לוFפלד מ"קל ה"לכ לופס הכיס לסופד 5"רל לכ ןנכרד 6כי55 קר וכחכ
 -- ןוקית היורו ןיעכ ןגכר ןוקיתד לכד סול ןניסייה ןגכרד היכגכ סנ כ"עו כ"ה5ת סופמ
 ןיטינכס ,ןיפנה יוגטכ קדקדנכ רחל הזב ל"י דוע .ק"ודו "וכו ית כ"הכמ ז"ט לוט ךירס כ"ע

 ,סישוריפ ינס סוכ פ"לי הנס יכ -- יס סיפמ רנדל ל"'קוכ ורמ6 תוכרננו -- ינסס סו)מ 'ית
 תנתמ ססל ןתת ל ,:נתת  סוסמ וה ססעה רוסי סעט "ו ספכ ["רת ירנל י"פע ('6
 ןיפד .יג*ש תופמ 'מגה = ןוסל וסזו ,רוסימ םיכ תיל ררחשמל הפנה תכוע כי6ד כיס לכו ,סנה
 ,;ריכע ןוכ ןי6ד | ,6יס כ"ק)נמ ו"ע ךרפמ) 6כי) ות כ"6ו ,ודיגעפ סהכ סליענד הכעה סעט ו"ע
 ןקזו ,רוסישקל | סקול סומכד קרו [,ץרקכ 7)6] הע תרחפ  סנווכ תוכרכד 'מנה תינוכ 6
 ,ותרכוקו] .סתופ החול קונמק < רוסימ וכ םי סוד לתינכ ,י:ת5 .סוטמ רכד) ,סנוכלכ וקדקדס
 [ררחשכ יר ךירכ היה סמנו ,ןיפיט:מ דלנעו סעםת רמ6ד ל"כיר לע 'תנה ךירפ סדוקמד סול
 וכ תיל סוכמכד ן"רק סעעכ רמ6נ סו ,דחכ קיפנו דה ררקמ ,סיל וכירט! יית ינפמו ?ודכע
 םיפפסד קרו ,רוסיל וכ םי םי5מ) .ף6ד רמפנ סלכ סנמ ,וכייורת .ררחכ 5 ית ,לנכ רוסימ
 'תנה ךירפ כ'עו |דחפ קר .ררחס) )וכי םיס ל ןכל ,ףרטלמ דכע דה יכ רס8מ כ'ע ,התול סחוד



 סולקנוא
 יִרָש תַרָבְדּו : : יִרָש רמיַמָל
 רנָה תי םֶרָבַא | תת
 רשע ףוסמ ּהָתַמַא אָתיִרֵַמ
 אָעְרַאָּב םֶרָבָא בּתְמל ןינש
 םֶרְבָאְל ּהַתִי תבהיִו ןעְנבְ
 לע ר :ּתְֲָ - הע

 ירא תזִחו תאי רנה תו

 הָתְָבְר תמו | תַאיִע
 ירש תרמַאו :ּהֵהניעְּב
 אָנֲא ךלע יל ןיּד םֶרְבָאל
 יִרָא תזחו ףל יִתְמַא תיִבְה

 יישר

 הנבא :סוכס 0
 : יה

 לו סיגט 'י סקסשמ
 .'וגו םרבא תבשל : כחל

 ינו וכנס סילפס

 ךינפ 8
 יגויזכ עמוש סתלק יגממ סמוס

 55 הרש רמאת

 ךולעס ססכ כ"מ
 'וכ וינפ סטטיפ

 "יס סעטד כ"ג 'כפ סנינס ל

 ךוקל יפר5 סינכלס תוכוצ .הנט
 (ג) : סע םדוקס תוכל .ירש לוקל

 ףוג3 ק3דיכ תיכוס ךירש סירבלכ סתחקל .ירש
 דעומ .םינש רשע ץקמ :סוכ םודק

 סלע35 סדלי

 וג ךסעֿו 9 רמסכ סלט יפכ ןיכמס ןמ סלוע ןרסנ
 דגה לא אביו (ד) : רפי ןכסל 630 דע לודג
 יב התרבג לכת : סגופסכ סקיבמ
 5 סכיסו תקדכ יס ועילכ סמלע סלכמ סיולנכ סרפס ןיפ

 ! יסמה ופ0כ סי 3מ יתככעסנ
 ס"כקסל תלכפתספכ םגועס כיטמ י

 לע ל5פסס5 ךג סיסו
 קתופו

 סיכ יכק כמ סח רסס קב

 "ות יסמת סרבה
 וגו = ךילע

 ןייעו ,ויכפפכ ססמיתש (ס"מ 'פ "3
 יטטכסמ ספיסק

 סמ ספ גיכמ סגכ .ס"ע
 (.תנ 3'3) ל"וכ רמקמ םרפכ יפרממ

 ,יכסט סינרד .סופמ ינכמו ,יס סריכעכ הפכה סוכמ 1"
 מנה ןוסל יפל 6 6 ןיפינ ל'ורד יפל 896 וניפ ן"רסככ

 : [סלעמ) כ"שטממ ריעס 6 סנמ6 ,תוכרכד

 גס 5 ךל וט תישארב
 לוקל םֶרָבַא עמשוו הֵּנַמִמ הָנְבִא
 בבא תָׁשֲאויֵָׂ חת : :ירָש
 ממ הָתָחַפְׁש תירצמה ךְגַהתַא
 ץראב םֶרְבַא תָבָשל םיִנש רשע
 השיא םֶרָבאל התא תת ןעגּב
 רֵהת לא אביו ה :הָשאְל ל
 הת es כת הָחָכַה ִּ ארה ב
 הֶרְבֲאלָא ירש רַמאתו הי :ָהיִניעְּב
 יִתְחפש יתתנ יבא ְךיֶלֲע ימה

 םירוטה לעב
 ,כונבכ ילפ
 -3=|, : :פמzי תוכ)מכ

 כ'ג וליל ןיפנ סו
 'םמכ יכ :תכש '(ב) :

 שגב יפ לע תכפל סטנ רבה ךדיקו הכס

 מיכל סללי לו סינכ 'י סמע ססשו סב
 4 תכישי ןיקו תכתק כי רע | תכמל סטסל עוכקס

 רלכ סרכ5 תכםכ כיתכד ןינמס ןמ סלע | םשיל ביית

 ענר

 חקתו

  RNןפנכ ןלתכ רפ ככ יככ 'יפ .ןפנכ . . ןי 8

 טוס תכי 5 לס ך גמ  swופ>מ '-פב : rp=כינכסע י*-ֶריִד
 וס - כ 4% *

 : סככעתנו סלזתו סליפסו עכס ןיע סכ
 יכמת .ךילפ יסמת יסעכ 'כ .יכמה (ה) .רהתו

 וז סכ רט סכמ6 .היניעב

 ככ ןויכסנ סתכז לח פקר
 ךילע יל יוסעס סמ 5%
 תנכפתס 55 יריכע ךלוס י

 סמ ךירכר דוט

 יסמה )ה( : סנו
 25ו יכ. ןתת סמ

 ךמע הדק פכ יכל .יתייסו וכינ
 . ךגוב 'וגו יתחפש יתתנ יכנא
 ןיע ססינכסס (ס3קנכ | םכוכ נ'כ) ךיניכו

 = פולי שי

 לאירבנ תרות

 bתכעמ ןייכמ פק סוס סנ3 יכל
 סיתכס6 ,ססרכלד תרעמל 6טמ יכ
 ,סבכ ימק יפקר ססרבל דכע רזי ל

bhמ hיכסג כ"ה  ,ססר36 ריב טק י 
 ,סיפירכ סיכ סנייעמ קו סכסד פנלב
 ,ככת יתק סקנכ סיכ Fמימ כז ל"6

"5 

 ייע

 ₪" שמ א" -

₪ 

 ןכק ירוע 'סכ יתכמ ז"ק6] --  .ק"ודו



 סולקנוא ךל ךל זט תישארב
 די הנע תלו תייצ לקָאו התְרַה יִּכ אָרְתַו ףקיחב

 יישר םירוטה לעב
 ₪ וטו פסו כנס: ל5 הכוכיעכ , ערס. םקמ .ץיל תנסי רעה לכ 38 יהב
 סלקע ,סרש וכ סרנכ ר ןוינל סרפ
 ככה לככ לכסו סכס ךנס רגסכ רמו ךסלמסש 6 סר ססינקס סלב סמו | סרקע ןו

 לאירבנ תרות

 !מכמ סעמ 'וכו סיקנתסו | סיסיכנסו מלע יפסכ רליד עירי עדימ כוטיכ כ"ק
 ןנכו תנילמ סלעמ סול ססמ b"וקככ = יפדווכו .כ'ע ,קפנו ןיט | לייט כי
 ומ תופעל = סילוכי | ןגייס דולמכ דע ךרד לע ₪56 וטוקפכ וכיפ סוס רמקמכ .

 וחכוסמ לפנ רסומ רפסו לודג ןכוק ,תומוקמ סמכ3 ספורימו כ"ו תוכינמ
 דמ ומכ ,סיקנפנס ססיפעמו סיקידלס = ירכד יפ כע:סוכ יל סר רחל תו
 ₪ ןייפלו ,ט'סע "ל תל גיפסל ר ס חס (כיינעמ) 'כס םרפל רמוס סמ כ"כז ת"רגס
 יכררב ורוד יטכ65 וידסת ג גסנסס = ,יפשמ ככסס ספסות3 "וגו קירכ ןסעלמ רפי
 מס תדמ3 ןכ ומכו !דמ סיכגטכ סז סיכומסס סיגולסס עבט סנס יכ 7"
 כ ךק ןיילנו  ,ס'ספ = 3קעיל יכיממ רתסמ סיםועו ,ססיפויונקכ סו
 גט ןפ לוס וז סדמכ = גסנפסל סרה ססלפ תויוגקכ למ יכ ף6 ,תסמ סרומס
 וס סכ וע סונעס תדמכ קי bלפו רפוסו יד 6"ופכל סינוס סינימ סכרס
 כ סונעס תדמ יטרפ לכ ןיילנו 5 ץקסכ נפ תע3 "כע ,סרתסמל
 טיפ3 סנסו=-סכרס ססומכו--סיק וודקד יד5 לע לויט. יגונסס ךלי וקוכחכ סכוק :

 אק סשעו סקנכ 'כ ס3 ו pro‘ ילו ,וכיכת כס ופוכפכ טיכסלו ,3וסלס
 כפל סימדוקס תוכוד תוכעמ | ןייפ5 ספרס סכומס ןימ סי וריכמ 250 ספרי
 ק3 קידל לככ סימ םפנכ ןויכ סוטעלו סרו ,וככמ סנדע  ףלמכ כג ר
 קימ תלפ רפיכ ןיממ ותו למש ל ,קידלס תדמ וס ןכ .כ'ג סגיפסנ
 לעמנ סכש םעכ יכ ,רמי כ"עו ,וירכת סכר ס תולעכ סומעו לודג קידכ וס יכ
 / ןייפלו ,וײמ ימי תוכוק כוקכל ,6"6 ,רח קירכ 26 ךלילמ ע'פ נמי 53 ו"כע
 לכ דמע סלס ,וכ 5מש תוכוט תודמס ,סכוט סגסנס ומ סדמ סזיל ונממ רופלו
 הע רכד סזיל ולכש  ינויעככ סופת | ע"6 כיגרסנו ,קידפס וכיכתכ תכמכ ר
 ; ורוככ יפכ ןוגס סיס כ 2 ,ודגגל וכותיו ,ומכ ,כסי תלמ "יפו ,סוכ סנ
 קכופמו לודג סד6כ ככדס ריבסכו "מ וכרדי קידלס 7" יכ ,ןענכ ןרמ קח
 לכ תמסרופמו סרוככ סח ולו "ס)וטכ סמכ קפתסי לו ,וסעכמ | רפי = תויסל
 ןפס קיככ רמוע סיס ספיככו ,קופעמס | רכדס וס ןכ סנס --ם"ייע "וכ פיט
 כמ תקפס רמוס פוסל ססלפ תכשמס וסעכל םיק סוס סיקידלס תונעמ ןי6 יכ
 הפס תופכ לכ םככיפ ,קכס לכ5 תתכ הכעמ סויקכ ורכתמ ןיולמ כמי "וכו
 ופ0ו ןוד6ס וטטוקתכפ סכק תת סעפ תו ןיו ,הכוכמ סדמכ ול "7 םירסק
 פד וה סניסכת המידקסס סתתפס רוכע | ומכו .סטעומ סרמכ סק יכ ,וליכפל
 ופפטס פל םרגנ סכיבנה סתכרו ,כתמ תנימ 605 26 (הק ןינוסכ) ל"זרלש
 נו ו"פ סיכסכ 65 ןודלתו ,סיכסמ .ס'מ 'וכ כ יכגל רמס רכ נח
 ₪8 סחפטש רע ,ססיניכ סכולג סטטק גיפט ריס! ימכ ךוכ5 (תיק) תכסנו
 כ סג כוכי כ רססכו | ,וינפ לע | ,סיחרומ6 יכמקמ.סמכ ס"ייע 'וכ ילילכ
 ןכ כ"ע סוכ סגוגמ סרקמ פוחר) ריסו היסס יקמכ ומלעכ "כ רחפססש
 ןפממ רח כנסו ,ןוחכ דמעו םיכסמ = לכ .ןיילג סלככ סה כ'ע כפו=-רתויכ
 ןוע רכעס תל ספר רפסכו ,קכ ןודלס  סיפודקס וכיתוכו כ"קד6מ וכחמוק ילודנ

 ןיקכ

 יו.



 דס ךלךלוט תישארב : .םולקנוא
 : ףיניבו יניב הוהי ט הפ שי הנ עב םֶרְבִא רַמַאַו י:ְדְניִבּ ניֵּב \

 . הנה ירש" לא םֶרב א רמו ו רש
 בוטה הליישע ריב ךתְמְפש | לג ןקי ₪ ריב

CNחרבתו ירש הנעת ךיְניִעְּב תקנו  

 דוי דוקנ ףיניבו יישר

 .הרש הנעתו ₪ : ןופלכס | ןויכס סעיפסp דמלמ 655 .רסתפ סל רסכמ לא
 לאירבג תרות

 ןיגעסכ plan יכ ,רמ לועיכ וכ רמפכנ ךכ סמ ותופ נו ,סמותסמ .רמע ,ןומ
 ,וסגוכס לע ובל כודסלו ,כטיס סוס ךמוקמ לע כו ,ןוק3 סויס דומעפ ו
 סזכ ל ig טופסל הלר ס לכ סלק ןכו 0 5% רכעס וסנעיו ? תי
 ונל כ"ע3 ןוילע תלפומ סקס סיסתש תולככ יפלוכי כו ,סריכגהו ריכגס ןו
 bוסp ול הל 2 יתסמ 'ה רמוכ ןיכיככ  תכילמ os ןכ .סוכ סנוגמ ככד ינוע
 קעד וגדמלפ ופסק רכס כ"כ סטוק סלכ 'כ 3 רחכ וכ ל"( ססירב
 כש6 סולת לעב קוס ומ ,לכססו ןויעס כל תלכו ,ססככ0ד תתלעמ ןיל
 ! סיתסק עגכנו ףופכ | סויסל תיקכק <. לש סתלכ כפל כנסו סכס סקעמ
 כוססל ןכתי כ וכיכ6 ססרת לע סגסו ונסק תדמב "מ ,ןכומכו ,קיכסמ ספכ
 סעטס לע סנס יכ ,סללכ תוכסתמ ו'ת סטעק סקעגו זע סיכסס כ וכו
 ןיכגטלס סיס "ל יכ עורי נס ןוקסרס רע [כ"נכ| וילפכ ופסמסט דע ,ססיני
 וכ 3כעמו תכומ יכלמ לכו לודנ סב 'כ לש לכס ןיעכ תו סקרנ סו
 ppתסו ,(:זמ 3"3) ותתפכ ןימיכסמ סיסמ ססכבק דכע רועלס סג 8
 br יכ עורי רחלמ לעכ כ'ג ינשס תו תומככ לוכי סיס םכ ,ןענכ * מ
 כ"סלי סס3 סטלק 65 רכס ססלפסמ ופכמקמ דמעמ סוקממ סרכס רע ויגיע
 לכו יכ ל"ז סתלכילמ וס (ז ספ) | תעכ יכ וגויפרב 'ימכפק ,וסזו ,ןוסכ 9
 עדימ יכ ,סוכ כבד כקס קימעסלו ןייעכ | דכע .רזעיל6 סג סיס תיסס סטע)
 סד3 'יפ ,המנע ילס3 ר"סליד נככ עירי יממ כ"ו ,ןומכמ 7338 יתק סכר
 יכ נ"ז וכ הל ,סידטתמל ,סכיל ,סוכ רע ,קתעפ ימס3 סכרכק דיכע ה
 כוס םילכסכ קימעסו סנ3 'כ לוי = ינסג bp כ"ס .,תיבסמ תלכו תתרכ
 כברכ תמקכ יכ ,ונכp ןיעכ למס דע :,סיסיכב סיכ סכייעמ קו סכפד 2
 רע ,וגממ רתוי ונממ סלט ds סוס רמוס ומכ וס יש סג סלילמ יז
 יגכמ 'כס סעפכ ו'ע ס"כקס סיכססש | ונפל ףופכו .נכל וס סהרכק כ,
 ,סריבנה ןכ לע טולעיש סמקס ןכ5 תתכ | ןסומ תדמלמו /- קלעומ יסו סכ
 לעו ,רעכס לע ךיליטכ עכי ל כמו = גסנסס> ךיל ולכס םלכסס וכה
 עמק סכח ךילק רעה רק קל ,ךסמס = יפק סכ3 סיכ תמימ כז כ"ו ,ויתודמ
 5 ססכ3ק סיס ₪3 יכ ,'וגו סלוקכ כופל ך 5 וכ .רמופכ | קפילמ יסו 3
 ז"ע סלילמס וכמ6 כ"עו ,קוליכנכ טל 3 ah 05 יכיל סג יכ סב
 קלכשסּכ כטיס ןייעו ,ןיכעס תומיכפכ ,לייע ,ותכוכת דע | וכל ,סוס לכדס יא
 יככנ = פ"לנכ | ,קפכו -- ,ןיילו ולכס מו ןכ ןיידע (וט סגיגק3) .סרמומ

 ס 'ד יקיגש סו ,סקוליקוסימכת | כישמכ ספככ 'כ סיסו :p"ייע ןוח
 : ירעכ וגימכ ,סוס סקעמס ד"ע סכוקק ול

mmm mila 
 ,ש כוס

 ולי



 סולקנוא ךל ךל ומ תישארב

 חְָשַאְו י יהָהְטַדְקִפ  הָוהי ךאְלַמ הָאָצְמִיַו ז :ָהיִנָפִמ
 אמר אפ ד אכל ןועָהילע רָבְמַּב םִיַמַה ןיע"לע
 מא רנֶהרמַאוה :אְרנְד | תש רנה מאיו ח :רוש ָךֶרָדְּב ְִראְּב אנ ב אָרְּבְַמְּ פש : ש =
 ַאלּו אְוְתֶא ּתַא"ְנמ ירָשד ככ הָנָא תאָב הומו ירש

 דק, ןמ תרמַאו אלא א יכנא יִּתְרְג ירש ינפמ רַמאתו
 "ר אמ ב7 יש הוה ךהלמ הל רֶמֲאיִו מ : תחרב
 הל רַמָאְו מ : (תקרע ייג) 4 ,
 ו ו וכול תחת ִגָעְתַהְ ךּתְרְבְגְ"לֶא יבוש
 תוחת ידנעהשאו בר הוהְי ךאְלַמ הל רֶמֲא'ַוי :ָהיֶדָי
 אָכֲאְנַמ הפ רַמֲאַו  אָהְי אלו ךעְרודתֶא הָּבְרִ הָּכְרה

 יכינּכ תי ינפא האגסא יי

 ֶכיִנב תי יֵּגסַא הָאנַסַא ַײד ךאלמ הל רז באיו אי; :ברמ רפי

 רַמַא ה אי :ינפמ ןּונמתי אָלְ
 תראה - אכאלמ הל תרה תָדלו הָרֵה דה הוה
 ןירקתו רב ןִדָלָתְו אדעמ הוה עֶמׁשי לאעמׁשי ומש
 ליִּבקְיִרַא לאָעְמְשְו .ּהָמְש אָרפ הָיָה אֹוָהְו כי :ְךְנֲעלֶא
 קי ו: -5ע וב לכ דיו לבב וָדָי םֶדֶא

 אהידדאיה אָשְנאּב רורמ
 ג . : כצ ק'ג .רגה רפאיו ,ןרהא תודלוה

 יישר םירוטה לעב
 ןכיסמ .תאב הזמ יא (ח ) :יםוקכ סכ תדכעשמ סתיס | ויל לע (ז) :ןסיככ ןס ס"וכעס לכו

 קטי סנכיל תספ סל ןסיל תל סיס עדוי .תב = יה סמ היו ןיז .יספכ 'כ .סיפס
 - . קש טוסט סיל הוק יו השלו gta לע לנפתסל וס כוטכ .סימס ןיע לע

 סומ וינע רמ Re 9 2 2 סיכ5םמ ןיכ סינתמ לוקמ כיתכדכ .סימס

 לכ לע .'וגו יה ךאלמ הל רמאיו ₪ 9 יכ  תכzמנ .ס)פתס ןכו 'ס תיק מתי סב
 ךסלמ רמנ ךכנ 2 ךסלמ סג חולש ס לר .תחרכ (ח) : ךכל סימכ יכפס כיתכד סימל
 יככפ יכוטקשכ .הרה ךגה (אי) : סכימקו ס pk ימומו םרפ לוקמ ךדיקו כס 'סמכ 'כ

 קרנו וכ ב תרלי :תונמ קלר סרה ךכס ןמכ = ליס ליפס ליל לפס ל חכו תק
 | 4 4 / ְ 2 2 וינפמ לכי ותככ ךכיפל לעמשי תל
 : סױױכקכ  תנגוקמ | ןוככככ תכס 2 סמודו ככ לאטמבו לס תק סנס כ

 pתלקו ר ככול רמוקס ומכ לוס יװכ .ומש תארקו | 'כמכ 'ד .תכקו (אי) :תzק סכוכ סיכ

 קולככדמ | כסות .םדא ארפ (בי) : : סמל ומס קח
 :סיטסל = ,לכב ודי : תפק סכור יסיו ןרספ  רכדמכ כםיו כוקכש ומכ תויח דול

 לאירבג תרות

 ?פעמםילו 'וגו ךיגפכ סימי ל6עמשי ךכדכ פ"ני וב לכ דיו לבב ורי
 ויקסגו 'וגו ופופ יקכככ סנס ו רקיע יכ ומר

 עכו י"ע סיסת וקלפמ ככ  ,לודג יוגל ןכ וס רפקמ וס לעמסי לש וקסללס
 א ם"קעמ | ססככל סגסו ,כקעי וכ כ"שמכו וילט סימסכ טקכס 0

 ככ

| 



 םולקנוא

 יֵגְבַד אָדיו אל ְיִרְצ
 -לַעְ הפ ןיִיִרְצְוהְ אָשֶנא

 : יִרָשי יהְוחַאְה "לב יא
 ייד אָמָשְּב תֶאיִלַצְ גי

 -ּתַא תַרַמֲא ּהמע לֿפמְתַמְּ

 יִרֲא אלכ יזחד אָהְלֶא אוה

 ףֵאַה י "ג) אָכֲה םֶרְבַה תַרַמָא

 רַתַּב אח יִתְרש (אָנֲא

 אָרְק כז לע רי + יל יִלָגְתֶאְ
 האמ אָרָאְּ אָרֲאְבַ

 (איִה/אָה ּהלע יִזִחְּתִא אמיק

 : אָרְנִח ןיבו םֶקְר" -ןיַּב

 רָב םֶרְבָאל רנה תה ומ

 הרב -םוש םֶרְבַא אָרְק

 4 רֶגֶה תדיליד

 | ןְנֶמְת" רב םֶרְבַאְ

 "תי רֶנַה -תַדיִלי דָכ ןינט
 הָוהְו א : םֶרָבָאְל לאעמש

 עָשתּ ןיעָשַּתִ-רב םֶרְבְ

 יישר
 וכ ןירגסמו ותו ןישנוס לכס .וב לכ די
 דוקכ .יאר לא התא ג ו: יי סיסיק .ןוכשי ויחא ל

 סלוכש סיקכס סונפ רכד ספ וספק למ ן"מק ףטז]

 הס ךל ךל זי זמ תישארב

 אָרְקִתַו ג קש ויחָאזלַכ נפ
 לא התא ָהיֶלֵא רַבּדַה הוהייםׁש
 יתיִאר םֶלָה םֶגַה הרְמא ִּכ יאר
 רָאְבַל אָרְק ביל ד :יִאר יִרְחא
 ןיבוש רכיב הנה יאר יחל רֵאָב
 ןב םֶרְבַאְל רַגַה דלק ו וט רָב
 הָדְלײרְׁשַא ו ב"ש םֶרְבא ארקיו
 דב םּרְבֲאְ ומ :לאעַמְׁש רה
 :תָדָלְּב םנ ש ששו הנש םינמש
 :D םֶרְבֲאָל לאָעָמשי"תא רַָה
 הנש םיִעָשַתְְּב םֶרָבִא יָה א ןי
 הדל הוהי ארי םינש עשתו
 ירש לאי א ולא רָמאיו םֶרְבַא

 : בי הגיגח ,לא ינא :1' הליגס .ןב םרבאו .ןרהא תודה

 םירוטה לעב
 תל תלכקו סעכס כת תלכקו ךדילו .?>?5  ינפ לעו :

 י"פפ ךיתומות סעובי תפרקו : ונמע ומש
 תפורק ו"פ לכ6 ספרס תפרק נקעמבי תלירק

 סקול לבד סוס ןיסו לכס סקוכ bop טמשמ ילר 55 סת b"ד 5"ס) ןיבולע %0ןוכלפצ |
 ם יקילכ פולכדמכ סופס ףקס יתייס סכוכס יכו סמיפ % שה םגה : (וקו
 .סיכסלמ תוכ) סליגר rs ספק ססככ6 לס ופיככ ספוק ילוכ ירח

 סוקמ ל₪ ויסולש

 ספיספ עדת
 סע ב וזו תומכ תומ לתו תת סעפ ךפנמס תפ ס5כ תוגמ יכספ תוקרכ סניגה

 גו םינ

 ודי כ"העוו=-נכ--תכלככ  כקעיו--
 =-:"רו=-ונ=-נכ--תכרנכ ךרכפנפבקעי = ,ךככסכש סס36 קוכומ לדגי וקוכ=

 יזתתפ מיק ךסלמד 5063 ומוגכפכ .יאר יחל ראב (די) :סדכמ כו סו רסק ₪
 ךקנמס יככד 036 עמ ₪ פ"מ .'וגו םש םרבא ארקיו (וט) :.1

 וילע םדוקס תוכ סתכס 5סעמשי ומס
 : ככע כו כומכקכ סנש ג"י ןכ סיסק ךעידוסל בתככ ל6עמשי לש ותכקל :

 סיסלו יגפל ךנסתס ךכיפלו סירב לכל יתוסנק3 יד שיש וס יג6 .ידש לא ינא 0
 : ןיכטס יפכ לכסו ולש יד ךכ ופוכיפ רקמכ ?וסס סוקמ לכ ןכו .ןולטפלו סולני

 למקס
 ןב .םרבאו (זט) : ללעמשי ולכקו

 לאירבג תרות
 עכזמ--לכ--רי סיסי ותיכתק3 סנגמ0 ,לככ

 )זי( התו



 ךל ךל ו תישארב
 :םיִמת \ הָיִהְו ינָפְל ךלָהְתה
 הָּבְרַאְ ניב יִתיִרְב הָנְתֲאְו
 םרבא ?פיוג :דאַמ דאמַּב ָךְתוא
 םיִהלֲא ותא :רָבַדִַ וינפדלע
 ךַּתַא יִתיֵרְב הגה נא ד :רמאל
 "אלו ה :םיוג ןימָה בָא ָתייָהְ
 היו רָב הְמְש"תֶא דש אַ
 םיוג ןֹומֲהיבֲא יִּ םֵּתְרְבַא ךמש
 רֶאְמִּב ףְתא יִתַרַפָהְו ו :ְךיּתַתנ
 ממ םיִכְלִמּו םיוגל ךיֶתַהְנו דאָמ
 יִתיִרָבְדתֶא יתמְקָתוז יעינש : ואי
 ירח .ךערז .ןיבו ךנִבּ יניב
 ל תַזִהְל םלוע תיִרְבָל םתררל
 יגור רולו םיהלאל
 תייהז : בל םירדנ .תנתאו : דב תוכמ .בל אל םירדנ ,ךלהתה .ןרהא תודלוח

 .ךל תויהל : הק תבש .בא 'כ :םש ם'ודנ ,םש ת!ברב .ךמש היהו

 םירוטה לעב

 סימעפ ינש (ר) :סעושי תכק 36 ונמע

 קת:י ןוכמתכ סלוע 5ןסו ספכפכ ןומס ל

 : קתכי ילטמיגכ סככל ןכו

 סכלעסק ןמז 2 סימס סיספ
 יגיע 'כ .סירכיה 'ס לסת | ספק
 : ךיככ6 .ןינמכ מ"מכ ךיק 2 ןלמ ויסו
 :וז סוֿלמ י"ע בג ספיכוסל ןרקס

 םולקנוא
 מאו םֶרָבֲאְל ַיילנִתַאְו ןִנְׁש

 רק חל ירש "לאה אנא הל

 ביק ןַּתָאו ג :םיִלָׁש הו

 היי יִגְסַאְו ְךְנְב יִרָמיִמ יב
 רבא לפג: אָדֲחַל אָדֲחַל
 | המע ליפמו יהו "לע
 זנ אָה אָנָא ד :רֶמיֵמל
 התו בע ימיק (ונניא י'נב

 אֶל ה : ןִמְמַע י גס באל
 ְרְֲא ְךָמַׁש"תִי דוע יִרְקַת
 בַא יִרֲא םֶהָרְבֲא ְךָמַׁש יַהיְו
 ץיִּפאְו ו : : ּתְבהיןימִמע יִנַס
 ןנְנתֶאו אָדַחַל אָדֲחַל ְךְתָי
 ךןימילש ןיבְלַמּ ןישְנֶבְל
 :ןוקפי = ףָנמ | אָיְמְמַעְב
 רמיִמ- ןיִּב יִמָיְק תי םיִקָאְו ז

 ןרתּכ נב יב ְךֶניֵבּו
 ךליוהמל סלע םָיְקְל ןוהירדל

 תא רינה
 וש ם'ודנ .גי תוכרב ,ארקי אלו :םש םירדנ .ב

 :ק .ופ ,במ תומבי

 יישר

 ;יסדוכטכ קכרס .ימדק תלפ ומוגלפכ .ינפל ךלהתה
 רח יוול סז ףס .םימת היהו
 סוס רכדכו סלימ תוכמכ ינפל ךנסתק וסרדמ יפלו
 .יכפל סומ לעכ סת ךכ
 ךמס לע תו ךכ ףיסוק .סיוגס ם6רו סינוק 'כ ס

 פירכו סכסל לש תיככ .יתירב הנתאו (ב)
 3c דעפ = סניכפס לרוממ .וינפ לע םרבא לפיו 0) :

 יקונויסג לככ סלק סיס יול

 ויטכע סימס סיסו ל"ד

 סיליע יוכגו לפוג סעכככ רמפנש סוו וילע תככ) ק"סורו דומע) כ וכ סיס , כמ
 יכ (ה) :(ןכ יתסכמ "כר תיירב)

vo be dele וכ ססיקק 

 '5 ,םיוג ןומה בא

 ,סנועס לכ; בל ויסכעו ומוקמ bוכפ 2065 נק כל ס
 ירו ומס נפ ןוקירטוג

 2פ סמערתנ יכס לש ר"וי ףלט סמוקממ סוז ל ס הלתתמ וכ סיספ םייכ ויפו
 תתנו (ו) : עטוסי ןוכ ןכ עפוסנ סשמ רקיו רמקנס עפוסיל ספיסוספ דע סגיכפס
 .םיוגל
 סו .יתירב תא

 'תומקהו (ז) : ויכע וכפכמ סיס כו ול סיס רככ לעמסי יכספ סורקו ללסי
 טס כ יס סpו .םלוע תזוחאל (ח) :סיסנ ךכ תויסל תיכנס ליס

 סיס
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 סולקנוא
 הָי ךֶלְסַּכ נבו ל
 לָבִתַי ףתובתות אָעְרַא
 סלע תנְסַחַאל ןענְכְד אָעְרַ
 רַמָשְוי :אָהְלאָל ןוה ל ינָהָאְו

 יִמָיְתַי ַאְו םֶהָרבֲאַל
 ףרתב ינו א ךַטֲ
 יד .יִמָיק אָּב י : ןֹוהיֵרְדַל

 ןוכיִניְבו יִרָמיִמְיִּב ןורטת

 וס ךל ךל וי תישארב

 ץרא | תא .ףירחא עֶר דל
 תֹוחֲאַל ןעֶנָּכ ץֶרָאלָּכ תא ךיִרגִמ
 יִתָיָהְו םָלּוע
 םֶהֵרְבַאדיילָא םיִהְלֶא רָמֲאיַו ט
 רמשת יִתיִרְּביתַא הֶּתַאְ
 תאְז + :םֶתְֹדָל ְךיֶרֲחַא הער

 : םיהלאל םֶהל

 התא

 םכיִניבו ניֵבּורְמׁשתרַׁשֲאיִתיִרְּב
 : במ תוחנס .וכ וב םיבכוכ תרובע .טנ ןירדהנס ,תא התאו ,ןרהא תודלות

 יישר
 : סופ6 וכ ןיפש ימכ ל'תב רדס לכשי ןכ | 536 סיס

 ייפ ןופקר ןינע לע : וקכימע יס סמו וכמסכ ריס[ סיס ספו ךסל יפיככ סג:
 ףיסומ וז ןו"יו .התאו (ט

 לאירבג תרות

 ,סתפ ,רכוטפפ יתירב תא התאו
 ךירחפ ךעכוו |

 יכ "סת, ,סימפפ ילט רמ6 ,ספוכודל
 סתמסב תוכלס סכ וקיזתסק הופמ לכ
 סכילתמ ססילככנ | קוזיס לוס סלפ בנו
 קכוסמכ סב ולגלוס ןכ יכ רפקב ,סמייקפ
 ססיקוכסמ דופ סכנכ סעוטנס הוב
 סככ) סיסו ןסי ימ ןנתתקו 'פ3 כ"קעכו
 טיי ןטמכ 'וגװ יתופ סליל סל הז
 כ'ע--גקננ סמייקכ סכועכ ססילכנו ססנ
 לככ רומסת יתיככ תת !סתו כ"ס
 ךעכוו סת יכ סזכ סכזס כ"ע ,סימרפ
 דעו סקעמ סמייקל ספו6 וכמקפ ךירחל

 :וס  ןוכנו ,סלוע
 'כ3 יסכרלסס ת'יפע סוב פ'לי דוע

 וכתשי .סיככס סמ יכ לק
 ,ססיתוכ6 תfוכ י"פע 'ד תוכמ סייקפ
 סינכס ומייקיט תוכמס לכ יול ,סקכרדסו
 ף ססיתוכתכ סקדנ כי ,ורודל
 ומייק וכילכ סקי תובל 77 תומ רח
 סלימ תוכמ לוס ןכו ,סמלעכ תוכקס
 סתו6 סייקש וניכמ ססרכקמ ונכ סרוסמס
 ס"עקכ תוכוכ וס בסמת "כ
 ,ויכס6 וילב סpעמ סע סמייקמ לוס כ
 ,ספולוד> ךילק6 ךערחװ ספ ,סחװ

 "וכד פילי .הזבו דמי ססמע סייקפ
 se )'ז "יס ט"מ 'פ) כ"דמב סבוסש
 ינע לכד כח 6 ססככ לע 'ד םיכס
 8 ןכ וכ סיס ימ לכ רמוס י"בסכ ינפ
 לי כ ןטמל רמפכס ,סמ ₪5 ופ6כ סרותב
 וכמ לכד כת ת 036" לע "ד
 bוסו -- ם'ע ,וילע 'וכ 056 ,כמסכ ל
 תוכמ ושעי סינכס ס יכ ,וכיכברכ ןווכמ
 3pתכ יו ,סוכלס תווכ דכמ ותרופו 'ד
 bוסו ית 2 סוסו ,3תס תמ כ וכקכ
 תוכזכ וכ  כטחנו ,דחי סילכס סע סייקפ
 לע 'ד 5% ןטמל כ"ס כ"עו  ,הקדללו
 --ק"ודו-=וילע ,ככד כחל תל ססרבק
 סיקמס 6 ינפ תבעו ,בוסכס סגווכ וסזו
 סמס רפ סימס ןמ קמ רכט
 סע לדגי סייסס ןמ יכ | ,סנדע סייק

 7 =-:ק"ודו=וקמ לככט סיפמס
 יייכ ולמסס רשת יתירב תאז

 קופל סיסו "וגו סכיליבו
 רחכנמ ענמפ כ .סכיגיבו | יגיכ תירב
 "מרס ןיכ םיס תתגולפס ספ
 ק"מכס סנסד=-ג'סכ 'יס ע"דוי ע"ופב
pס"וכע לומ5 רוסו ,3תכ 'כ ףיעס ס 

 סעכ י"כ] כומכ 'יפמ תוכיג סשל עק
 סט ך"פס סגמק .[ו"סכ ס"ס ספוכי וליככ

 ק'סכ

-/ ww a 
| Cv) 



 ך5 ךל וי תישארב
 םכְל לוטה ּךיָרָהא הערז ןיבו
 רָשָּב תֶא םֶּתְלַמְ א :רֶכְזלּכ
 יניב תיִרְּב תֹואל היַהְו םכתלרע
 םיִמָי תַנמָשְרְבּו גי :םֶכיִניִב
 דיליםֶכיִתְרדל רָכְוָּכ כָל למ
 רַפָנְַּב לָּכַמ ףֶסָכ"תנקמו תיָב

neםש תבש .תנמש ןבו :םכ ןישודיק .ולק תבש .םָכל לוסה . .ןרהא : 

 פולקנוא
 כל תכני
 -תִי ןּורזנתו אי : אָרּוכְּרלָּ

 ימ) יֵהת ןוכְתלרעְ אָרְטּ
 יִרָמיִמ ןיִּב םְִק תֶאֿכ (אַהְתּ
 אנַמִּת--רַבּו = :ןוכינכּ
 ןוכל (רזני יג רני ןימוי
 יי ןכיִתְרְדל אָרּוכְ כ
 לכ אָפְסַכ עְב אֵת

 יישר
 :ויסכע לש ספוק .'וגו םכיניבו יניב .'וגו םכל לומה 'וגו ורמשת רשא יתירב תאז (י)

 קוסט כמוס סקס ומכ לומס) ומכ .לומה : ךירת6 .דלוסל ןידיתעס .ךירחא ךערז ןיבו
 ומכ סיקרפל וב כפוגס דוסי> סריפי וב ן"וכסו סתלמו ומכ .סתלמנו (אי) : 6% ומכ
 .לכסי סעעי ומכ לעפי ןוטכ לומי 5535 סקלסנו ומכ ספלמכו) .6שוג לט 'כו ךטוכ לש כ
 : דלונשמ וקכקע .ףסכ תנקמו : םיככ סקפסס וקדליס .תיב דילי בי : (וכי ןשי י"קרּכ

 לאירבג תרות

 סנסו ,ם"ייע ריפמו וילע גיטס 'ת ק"סכ
 קדלס ,ע"וטסו רוטס קטיסב סכנס יפל
 (:'וכ ז"ע) bרמגס ל"זו ,6"מכס סע וס
 כג סוסכ ס"ועס תק למ נכסי
 |6פוכלמד כיד י"פע רפומש תומוקמכ |
 י"םכעו | ,כ"ע ,סלר סכרומ סוסכ יקופסל
 ד"וי = ע"וטו רוטכ כוסו .[סעטס סט
 כ"ז ס'כמרס ירכד .('ת ףיעס מ"סכ 'יס)
 ינפמ ולרע ךופמל סכט ס"וכע : ל"סוכ
 56רסיל רוס6 ס3 וכ דלוכט ןיתש ול סכמ
 סוכמכ ס"וכעס ןווכסנ לכס יכפמ ,סכפתל
 ס6 ככל ,ל"וו ,ט"י ק"ס סס ך"טכ ןייע)
 ולומל רתומ 'יפ ,יכט ,רכד3 סופכ ןיס
 ותטיס יפל וסזו ,סוכיג ססל כס וכיפל
 תועמסמכ סו ןיק ככק] ,ג'סכ 'יס ףוסכ
 סוקמכ ןכו .[ןמקכ כוכיס ומכ ,ע"ופס
 הכיל סופמ ןונכ ןסוקפככ רפומש
 ךכיפל .(ך'סס ל"כע ,יכט רכעכ
 Shoes סוכמ סכימכ ס"וכעס ןווכפנ
 סיסש : תפוס קתסונס י"פעו .ג"כע ,ותוק
 כשיכ הוצמ ל"ז ס'נמכס ןושנכ ססנ
 תגווכ מ"כסו י"כסו מ"כס וסריפ ,ותו6 לומל
 סמ ךכיפל, סָכָס סמָכ נ"ז ס"כמלס

 קלימל ןווכסנט "סלימ5 ס"וכעס ןווכפנ
 ,וקוס לומכ ל60שיל סו 5 מ כ"ע תוכיג
 וכייסו] "כג = סושל, :מגד גסינכו
 תוכמ סופכ כ ככל ,לקוד תוכיג סוסנ
 'bםונ) ססכ סקק סיסו ,[ךכ5כ סנימ
 יפמ כ'מ ,ל"נס ,ע'ז ס"במכס לש וילכ
 קופמ ילדו נסד סוב 'מגס ל"מק
 לפומד סוקמכ] סיכנס 5 כומכ מכפיל
 : ןיכרכמ וגס ומכו [תוככמד כיד י"פע
 ע"וסכו : "לק סכש) סיכנס ת לומל וכולו
 קתוכרסר וטכיפ כ"ע ,('ס ףיעס ם"סר "ס
 ס וכיפל ומ ,תוכינכ ותנווכ כקד 6

 "כ6ש סמו ,רפומ כ"ג קנכומ סב וכ ם
 ןיפפ סנווכס ,6לד 6כרומ סוסנ 6%
 בכ סנרומ סוסכ 696 ס"וכעס תנווכ
 4 ז"יפלו--כוס6 16 ספופרל קכ וסוד
 "| ס"כמכס ערכו ל"וכדכ .סיסלומ ונס
 ןופפלד ( ,סיכפול ינפ לם סיגידס קכ
 כמ כויו] ,כוס6 כרומ סופל וקלכע
 סופמ םתימכ כילד כיס רתיסכ הז
 ןיוכסמר לכיכו .(3 | .[רכסכ וק סכיפ
 ל םיכ = וליפ6 כתומ ולד ,תוכיג סוס
 יםיגטס ןפוקס ןיד .סנמ6--6נכומ סכ

 כיס



 סולקנוא
 : אּוה ףָנְּבִמ אָלּד ןיִמְמַע רב
 רֶזְנַמ ייפ ןּורזְּהָי אְרְזנְתֶא ג

 פת ןיִבְּו ףיִּב דיִלָי (רזנ
 םיקל ןֹוכיִרְׂשְבְּב יִמָיִק יֵהֲתּ
 יִד אָרּוכְד רעו : םלע
 ּהָתְלְרִע רׂשְב"תָי רזי אל
 איִהַה | אָׁשְנֲא ית
 :יִנָשַא יִמיִ"-ת המ

fwירש םֶהָרְבֲאָל יי רמַאַו  

 ּהַמְׁש"תָ ירא ְךְחְּתֶא
 :ּהַמְׁש = הָרָש = יִרָא רש

 רַפָ

 יישר

 ןיכ רכיכ 6וסע סוקמ ותו

 תוכמ ססכ קכ ס"וכעס ןווכסמד כז
 רכזכ ₪5 ,תוכיג סוסכ כו ,דב3כ3 סלי
 סיקסופס ירכדכ כו רמנכ כ כג
 ס"סכ י"כס סו ןיד וליכס ןכנ א
 ו"יכס ספ3 ג'סכ ס"סכ 6"מרסו ,ו"ס
 סעטסו .bכוסיקכ סינולגס סק3 2
 לוטיכ סוסמד ,ז"מעסו מס וכסכ 1"
 ןכומו|-- .ם"ייע ,ס3 וענ) תירכ וז

 ופיפס ריפסנ ןי6 סוס סעטס יפלד
 לכיס קודד ,סכיק טסח סושמ ו ,רכשנ
 ומכ 5מלפכ רפ3 פכיסתל קכ ןווקסמ
 כס סמעט ךייפ כ סזכד סגכומ סופר
 ,רככסכ ריתסכ שי ו "טעהו "א

 ספ "מרס כ'פמכ | ,0כיס סוסמ
A DNS 

 b"מכס לע וקגססכ ך'שס ירכד כי

 תל רמס נו ויכע לפכ ןסכ .ךתיב דילי לומי לומה (גו)
 ומכ סימי סנמס כתכ לומכ תיב רילי פיפ ךדמכל סימ
 סלימסש דמל ןסכ רכז לרעו (רי) :תבס פכסמב טרופמ

 ןישגופ ככל עיגישמ .לומי אל רשא :סכקנ5 לכו
 ךלוס .שפנה התרכנו : ססעב לכו לכ תרכ וילע  םונע ןיפ .ויכ6 35 סתרכג
 .סיכמקכ כו יל ירש עמpמד יירש המש תא ארקת אל (וט) :וכמז סדוק תמו יכיל

 לאירבג תרות

 ד סז ןינענ |

 זס ךל ךל זי תישארב

 ןלוָמה > :אוה ךעְרזמ אְל רֶׁשֲא
 ךֶפְסַּכ תנְקִמּו ָּךְתיֵּב דיי לו
 תיָרְבל םֶכְרָשְבַּב יִתיִרְב הָתְיהְו
 -אל רשא רכזולרֲעו די :םלע
 הָתַרְכִנ ותלרַע רׂשְּביתֶא למי
 יִתיִרְּב"תָא היזגעמ אֹוָהַה שָפַּגַה

 "לא םיִתלֲא רמאיו וט פ :

 ארקת"אל ְתְׁשֲא יֵרָׂש םָהְרְבַא
 :המש הָרְש יִּכ ירש ּהָמש"תֶא

 תומבי .יתיוב תא : סכ ןישוריק ,חכ תבש ,וכז לועו :בס תוהנמ .וג םיבכוב תרובע .בע תומבי .לזמ' לומה .ןרהא תודלות

 :םש תוברב .הרש :1' ת"ר ,נ' תומרב .'וש : ₪ רע אל ןירדהנס ,בע

 םירוטה לעב
 תו ךליקו כס 'סמכ סינש ,כפס (די)
 ךסומס לע םרדמכ ותוק םכודפ לפס ותו5מ
 ab סלימ תילככ כס7ל לפס ומכ ותלרע

 : סלימ תוכככ לפס ותשע

 ס"3מרסו 'מגס יככדמ תיכוסכנ סלכק
 :כ"ח 3קכ0ס סמד ;סימככומ סניֿפ
 ,סתופכ סוסמ 556 כוס לד ירס
 ,סלימ סוטמ רוסי כיל יכס וסל שס
 םי ז"פ . וכ פוריג סוסל לכס וכיפק ילפו
 קיידל םי תסד ?ס ל"כמר לופסל
 ,פומל יכס תוכיג סוסכ 6קורד ,ךפיסל
 bככומ יל םי ס וליפס זלד לוס לתוכרסו
 כ'י מנע סלימ סוס) כ30 ,יכע כ"ג
 ועגג תירכ פופ | לוטיכ סעקמו רוסד
 וגיכרכ עמסמ ןכד כ"שמו --ל"נכ 93
 ילקד סתכוס וז ןיס ,'וכ "סו סקוכי
 סיכייס סי סיגיד סכרס דוע ספ כופכ

 ומ וכל 65ויס] .ם"ייפ ,סופ
 דנלכ סלימ וכמ ספכ קר לומל 63 סקד
 וה = רכס 'יפל] ,כוסמ "מכס תעדע

 סוקמ



 ךל ךל זי תישארב . 2

 הָעָמִמ יִּתַתְנםנוּהִתא יִּתָכָרָבּו מ
 ןימילשר ןכלמ ןֶׁשכְכ יי הנח הדק )= הת הע = + | םיוגל הָתְיַהְו ָהיִּתְכרבּו ןב הל
 ןוהי המ אמְמַעב המ אממעג 021" * יהי הנ םימע יכל
 ָּופֲאלַע םֶהָרֶכא לַפּ = רמאיו קחציו וינפילע םָהְרְבִא
 : פס ןיודהנס .לופיו : פש ה"ר .היתניבו .ןרהא תודלוח

 יישר

 קכוקש סכלכס יס סמו .התא יתכרבו +זט) :לכ לע סכפ ספק סמט ספס סרפ:יכ
 סויכ .ךלל סכרללקכ סירק תקנככ'.היתכרבו :סנדע יכ סיס רפנע סיפולעכל
 קוס וללכ סיכמוקו קופס ןמ יפוס6 ופיכסש ססילע סיננכמ ויספ קסלי לע סקעמ
 למפגש וס .סלוכ סמ סקינס יסו ספיכס כ סתקינמו סמע סככ סמ ככ סיכסו
 6" סז .קחציו וינפ לע םהרבא לפיו (זי) :(תלקמכ סזמכ רכ"3) ספ סיככ סקיגס
 סנימקס 65 סכפו .תמשו ןימסס ססככ6ט תדמל .ךופמ ןופכ סכפ כקו ידסו המס ןופכ
 קוסימס שי .ןבלה :ססככק לע ריפקס 6לו סלט לע ס"כקס דיפקסס וסזו סגלננו
 וּככ רמל ךכו קמייק יס וז ₪6 .סקפ סוכס .יתיכגכ סלננס ומכ תומייק ןסש

 לאירבנ תרות 2

 סולקנוא

 מ

 'יפס] ,כתומ ך"שס תענו .[סכיל סוסמ
 | (* :[סכיפ קכילו סגקכ

 יפל לוס סוכ וטנפכס סמ לכ הנהו
 יכסח וכפמכס ל"וכו ע"וסס תעד

 הוצמ ,ס"נמרס ןוטלכ רוטס לש ופסריג
 ועמסמ הוצמ ןוספד- ,ותוק כומכ ל6רםיל
 ס"וכעס ןווכסמד כיס קוספ  טוריפכ
 536 ,סלפמל כ"טמכו ,תוכיג ססכ לומל
 'ס ףוס ס"כמרסכ ונינפלש סריגה יפל
 לומל כפיל רתומ. : ל"סז3 יסש סעימ
 סוס כ'פמכ סכקוכמ ותנווכ סנס ,"וסוס
 גיפפייל סופד) ס"כמכס ס"וקכ ומכעכ ל"

 ע"6 רייגכ סכלכ 65 וליפסד .(ת"ס "יס
 רכלכ סנימ תולמ סשל קר רומג רגל
 סולמ סטעש ס"וכער ופול לומל רפומ
 ולכש ןיפ| ךפ ,סמ רכש וכ ןינפוג
 לכפ סימ לס ,סוולמ לוסס ימ רכסכ
 "פכ כ'קמכו) 'וכ וליב םי סולמ
 ל"ז וס כקיכו .(ם"ייע ,סיכלמ 'סמ
 "גס "עכ 'מגס תנווכד ומלעב
 ,סכימ יטועמכ וקכ ,"כג סוסכ, ל"זרלעמב
 קכיפתכ ןיסס ,'וכ לנכומ יטועמכ נפ
 תרפיכ ןיפ ד ,כנכ סולמ סוס וקלכע
 ,כג סופכ b"pמ3 סגווכס ןימ ככ ,ופומל

SF Vn Bdיקופסל  
 יכס ופלכ לכ6 ,"כפופר סושמ 636 רוס5 6)ד ירה, כ"םמכ קדקולמ וכי ך"טס ןוסנו .םיבג לחנ

 [וסו .'וכ ,ג'סכו רכפכ ןונכ תורינססל כס וליפ5 ירשו ,סלומ סוטמ רוסיפ כיל
 ן'פס ריתמ סופר סוסמ כילד כיסו ,סופרל וליפה ירפ [סכי6 סוסמ| ג'סכו רכסכ הד הומה
 bכינד כיס 'יפ] ,סיפל 60 :ל"כוכ כותכ סיה ולילכ סנוכס פ"לכ סנמ6---,ל"ככו סנחכ ו)יפס
 ימנ ירש כ' [תירכ תופ לוטיכ cו:מ] םלימ סוסמ רוסיפ כיל ג"סכו רכסכ ןונכ [ס6ופר רוסי6
 bרומ סיפל ,ידדס) וסל ימדתד ותטיש) ך':סו ,6מלעכ סלימל קר ,תוריג סוסכ כס וליפ6 לומל
 ןפ 6'מרה תעדלד יתכאכ רככ 335] .סגסכ וליפ5 5מלעב סלימ סםכ קר ותנווכד כיל ,רכסב
 סופר ןיוכמ ס6 סנווכס---ירכ רכסכד ך'סס סזכ כ"cמ ג"י ק"ס סס ת"פכ ןייעו=- [ססיניכ תוותפה
 ןוטנו] סכיפ כיל סנתכ 'יפפ ך"סה ריתמ הלימ תונמ סעל קר ותנווכ 05 לכל ,רכפכ ירפ ו6
 םכופתה ףיסכ כ'מ לוע סמרתו ,ם"ייע |וסעתה סקד5 ליעמ ת"וס לעכ ןוסל סנו ,וסעעה ך"פה
 --הכימ כילד לכ ,רכסכ 'יפ דכלכ סלימ ת'נמ ספל לומל רוסס) b"מרהכ קוספל ותעד תערכס
 bכיכ קר .ו:נמ 6 סכי6 רתיסד תו וכ ןיסמ יתעדי לו ,ירש הכי 6כי6 סד סומ עמסתו

 ערנ סכי6 סוטמ | וליפ6 ריתסנ ןימ תירכ תול לומיכ רוסיסכ לנס  ,ס6ופר סושמ וס רוסילהד
 oles ra .... !ק'ודו ,ע'ו "מרס



 םולקנוא
 רַבְלַה ּהֵּבלְּפ רַמֲאַו יד

 -םָאו דלו יהי ןיִנשהַאמ

 יש ןשי תַבָח הָרָש
 םֶהָרְבַא רמַאו חי : דיל
 םִיקתי לאַעַמְׁשִי יל ייטס
 אָטְעּקְּביירמָאְ יס
 רב ל דיִלּת ךְתֶתַא הרש

 ם יקאוק חצי הַמְׁש" תי י ירקתְו

 םלַע םיק ל ּהַמְע ימָיק תי

 : זמ אניצפ .הוש פאו ,ןרהא תו

 ןֶבְלַה ובְלְּ
 הָנָש םיִעָשְתְתַבָה הָרָׁשייסִא
 םֶהָרְבַא רַמֲאיַנ חי :דָלָּת
 :ךיִנְפְל הי לאעֶמְׁש ולםיהל אה
 הרש לבא םיהלֶא רַמאִיו טו
 "תֶא תאַרְְו ָּ ל תָדי בּתׁשֲא
 יתיִרְביזתַא יתמקהו קחצי ומש

 הס ךל ךל זי תישארב

 דל .הָנָׁשזהָאמ

 -"לֶא

 יישר

 כתיס .הנש םיעשת תבה הרש םאו : יל סשוע ס"נקספ סמ כת65 סז דסת סטענס

 ססרכ6 ימיכ סכש ק"פ ינכ סידיכומ ויס סל ועתרס. תוכורפ יפ נע ףו .דכיכ יפדכ
 ועל קכ תופת סכו רככ סיגסס וטעמתג

 סזכ רכש ןפמ ל3ק5 יסדכ ינימ
 . ימדק :

 סלוטק :ילַּכו לפטמשי

 דמלו כו .
 היחי לאעמשי ול (הי) : 'ע ילכו 'ס יכּכ ססיקודלופ וכסמפ ססרל

 .יגפל ךנספפ ךפסליּכ סיי .ךינפל היחי

 ןכו סיככד הממ ןופפ .לבא (טי) :
 נp | לש סנק 'כי תוכויסכ סלע טק לע "יו .קוסלס ספ גע .קהצי ומש תא תארקו
 רככ יכס .רמסכ סמכ יתירב תלו b"ס) ססכבמ לט סנס 'קו לומינפ סימי תו
 וגו יתומיקסו רמוקפ יפכ נק 'וגו ךעכזו סת רומקת יתילכ קמ סתו

 רמת סע קנו 6 יתיכב תת יפומיקסו כ"ק סוי קה כב
 רמה פ"ד .ןטכמ םודק סיסק רמל af רמלכ סמל .קחכי תק וקל יתירכ קחו
 כיקכ סמס ןכמ סריכנס ןכ ו"ק דמכ ןסכמ בק
 : קחלי תל סי ק יפיככ תו ו"קו ל5עמסי סז ופוק יתיכפסו

 דעו תגמש תוכוד סכסעמ
 לסעמשי סיתיק יוס .

 תלנפ

 : סל ןיפ = ןכ ככל ונסנק סימז 3

0 

 שט

 כיקכ
 ינכ לוכי '

 .(סי

 יככ

 וקו6 יתיככסו וקו6 יתכרב כנס

 )4 ילימס תירכ ,יתירב תא

 לאירבנ תרות

 ,ם'ייפ ,'וכ = ,סלימ קונמ ספכ יקופסל
 טרפסלו למל תכס לכד סכנסנ קיסמד
 סינוכי 56עמשי ןיכ ס"וכע ןיכ סולמ סופנ
 כ"פו .כ"פ es סמ תדכ וכומכ וס
 ןוס> קל למול וגוסלכ קדקד ריפש
 ס ו5 מ ןופכ סזכ ךייפ לעד סוקמ רתומ
 סגפ יכתק fe למל כbרפיג
 קוס ןכ .ז"ע סוולמ וכיֿפ ומכעכ ס"וכעס
 לוס קכותו ,סזכ תמל3 ס"כמכס פטיש
 ppp ךס סיכ ילד ,סוכ "מכס 9
 ',עוק תיככ לק תופס סוב ?עכמ]

 מ"כסו

 ליפעד

 ה ןיכעכ יתככפס סבוק
 כ"ז ס"3מלס המ . לסל Ac ור

 קפקססל pי סלימ תומ ספל ופומל
 013 רכפומ סק ככומ כ"ג ול םיד כיס
 ,ל"גס ס"כמלס ק"וק3 סיגמס כ"שמ יפלד
 יש 'יפמ סוכ ריקסל מ"כס סשכ קיבס
 סמ יפל סכמק ,כ"ג תנרומ סיכ תיק
 כ"ז ססיכבד לויב וכבקכק
 ססילככד וכממ 65 ת"בסו י'בסו
 כומג השי ס סיסי ד תוקינ סושל וקוס
 תלמ סופכ קכ ופופ כמב 535 ,ז"תס
 רכרס מ"מו .,רוססר רמופ סי ,רבנב 'סלימ

 :[טל ןיידע סוס
 ,ל"גס סיקסופס לש ןספנוטפ ס5ע הנהו

 ססכ ס"וכפ םלימכ שוחכ סי יל
 סוֿפמ

 מ"כסד

 3 קר



 5 ךל זי תישארב
 :וירחא וערזל םלוע תיִרְבל ותא
 והנה ףיתעמש לאָעמְשיִלו כ
 יִתיּבְרהוּותאיִתיִרפַהוותאיִתְכרַּ

 רֶׂשֲע-םיִנְש רֵאָמ
 : :והְג יגל ויִתַתַנ דילוי םאישנ

 קָחְציתֶא םיִקא יִתיִרְּב"תֶאָו אכ

 ראָמְּב ותא

 םירוטה לעב

 סיק5 .קתכי תֿפ סיק6 יתירכ תלו (אכ)
 : ןטכמ דידי םדיק כחל ןוקילעונ

 קתכלי כ5פ ועכוכ סכוסמ ספ
 ולכי | סינגעכ .םיאישנ

 םולקנוא
 = כ: יִֹרְתב יהונבֿ
 אָה ול תילבק לאַעָמְׁש
 הָתָי ׁשֵּפַאְו ּהֵתָי תיִבֵרָּ
 אדל אָדְתְל ּהַהְי יֵנכַאו
 דיי אבְרְבַר רֵׂשֲע"ןיִרְ
 -תֶיְו אכ + יִנָס םַעָל גאו

 יד קְחְַפִע םיִקָא יט
 יישר

 רשע םינש (כ) :

 : תוכו סיקיסכ | ופכ

 לאירבג תרות

 ,לסרסיל וגיכש תוס לוטיכ ששתל ,סולמ
 ,םיקכ ילו ןכמוי 'כד 5סגולפכ סיכתד כ"י
 ס"וכע ל"כ6 (: תג ןיכרסלס) 'מגכ סגסד
 סכיכו סוי :רמלנפ סתימ | ביית תכסק
 ינס3 וכיפמ כיככ | רמ6 ,ותוכסי כ
 סירכד) ר"דמכ סנמ .ם"ויע 'וכ ככ
 כ"ב יסוי 'כ רמ6 םתיפ [קכ פופ ק"פ
 655 דע תכפס תל רמפק ס"וכע כינס
 נפ ,סמכ  ,מ"ס סכימס 5 ויכע לכק
 כ'מ 'וכ רמוכ םיסר סמו ,סינע סוטלכ
 סנועכק גסולכ ת"ויכ רמ6 636 רכ םייח
 סז סע סו ןיפיסמו ןיכפוי סנוכטמו ךלמ
 כייח וגיס ססיגיכ ומלע סינכמו כס ימ
 ןיכו ל6כשי ןיכ סוס תכקס ךכ ? סתימ
 לסרשי ילכ ןיכו יניכ : רמפכס ס"כקס
 ומלע סילכמו סכש ס"וכע לכ ךקי פל ,'וגו
 ומעט יפלד עמשמו .ם"ייע ,'וכ ססיניכ
 ס ₪96 כיימ וגי6 ר"דמכ ם'ויכ לש
 רפסמ רתֹכ 65 ככ ,וממע תכקכ תכס
 קיפמר כ"כ לע ס3 גינפו ,כומס תומי
 ,וסוכשי כ סעילו סוד bרהמ סיל
 ,לותס קומי ר6שמ רחקכ 'יפמ רוס
 סימעטכ ןלתוי 'כד סוכ דוע 0635 קיו
 וסמש; לכד (ג"נו ,ס"כפ) ר"נכ רמקד
 ,פוכמס לש םדוק כ"י ןתול 5 קולומס
 ימי לכבר | ,וטוספכ רקס םרפי כ'ע
 סוי וכטכ 16 ,תולומס וטמס לד לוכמס

 ,ותוכשי כ סלילו סוי סתעמ 536 ,סלילו
 ןילדסנסכ רמוקו םרפמ ותמיקכ כ"ע\]
 למל סכיקכ סתעס רסלד כק (: תק)
 סכ עכק :תנכ ס"כקס ול כמ ת"ויל
 ויסיס = ידכ תוילגלמ קוכוט סלל
 כסלד שרפמ וגיסו ,סיכסלכ סכ) תוכילמ
 ופמס כד לכסד ןויכד ,ןולמ וס
 .ןכומכ ,ןולסכ תכעות סופ ןימ תוכזמס
 ,ק'כ ,פ'פ סיחספ ימלטוכיכ לתילדכו
 ותכט 65 ר"מכ רוכסי נ"כ 6 .[ם"ייפ
 pרפמ כ"6 ,כוכמס ימיכ ₪5 תונזמס
 רוסילכ ותוכקי כ סנינו סויד קל
 תומי רפסמ דמלב 'יפ6 ס"וכע> ספיכק
 ל"ס 65 ל"כד סומ תכומ רועו ,לוסס
 קכק תסיכק | כוס65 ת"ויכד כנס ךס
 ןיככ וכיכב תוס לטכמר סעטמ ס"וכעל
 סולמ תופעל סלוכס ןויכד רכוסו ,?6לשי
 ,ודיכ סולמ רכש ז"כע סווכמ ויס 5
 סעטמ וס וולש כוסילסד רמס כ"ע
 ,וסוכשי לכ סעילו סויד וקכ סלול
 סככ ת'ויכ סנמ6 .תכשכ יגשכ 'יפקו
 תוקס לוטיכ סעטמ קוס כויתסד רכוסר
 כ"י סתעמו -- .ל6רסי ןיככ וגיכס םירכ
 סלימ תיככ תוכמכק יכס | וכניכעל כ"ג
 לע  יקיככ תלז :ם"סע66) רמסנ
 יפו ,הגו סכיגיכו יגיכ ולומשק

 "מרסר ל"י סנס ,סכיניכו יגיב םירכ וסל
 ותעיסו



 סולקנוא
 ןיֵדָה אָנַמְוַל הָרֵׂש ךל דיִלְת
 ִּצַשְו 3כ :אָּתְנַרִחַא אָּתַׁשְּב

 כא יהוולַעמ יד

 לאעָמָשיתו םֶהָרְבֲאֹרַבָדּו כ

 התיב יריב תי הָרְּ

 -לָּכ הפסב בזל תו

 םֶהָרבַא תב ישָנַאּב ארּוכְד

 ןוהְתְרעְד אָרׂשְב-תִי רז

 יִד אָמְּכ ןיֵדָה אמ רב

 םהָרְבַאְו כ :ַײ המע ליִלַמ
 -דכ ןינש עשתו ןעשְּתרַּ
 :ּהָתלְרעֶד | אָרָשְּב ד
 תלת רב הָרּב לאֲעֶמְׁשי הכ

 סיקנ ןופל .םהרבא לעמ (בכ)

 וכ .םויה םצעב (גכ) : סוקמ לש

 טס ךל ךל זי תישארב
 הזה דעומל הרש הל דִלָּת רֵׁשֲא
 רְּבדל לכו ב , . תֶרָהַאַה הָנָשַּב

 , :םַהְרְבִא ₪ םיִהְלֲא לעיו ותא
 נב לאָעְמְשידתֶא םֶהָרְבַא חמו כ
 ככ תֶאְ ותיִב ידי תֶאְ
 תיּב יֵׁשְנֲאְב רָבְזלָּכ ופְסַּכ תנָכַמ
 םתְלרע רָשָּבתֶא למ םֶהְרְבא

 רבָד רׁשֲא הוה םויה םֵצֲעַּב

 םּהְרְבַאְ דכ ריטפמ :םיִהְלֶא ותא

 ולב הָנָש עשקו םיִעְׁשְתְב
 נב לאָעְמְשְיְו כ : תְלְרָע רש

 יישר
 וקכככמ סיקירפסש = וכדמלו .סכיכס יפככ קוס

 ןמ = 65 קרייג כ סליככ כו סויכ סוטלנט סויכ
 וסוכסכס 65 וסוכיסכ ועיק סיכמו ורוד יככו ויכול ויסי כקו סיכליכס ןמ כו סיוגס
 .ולמהב (הכ) : לעפיו ןופכ .למיו : סוקמ לש .ופולמ סייקלו 9

 יפס ביפכ ימכ סנימכד = ,כסלשי מו
 ס"נמכס 936 | ,תכס יכג ומכ לגסיל
 ג'ככ קספד (סיכלמ 'סמ .י"פכ) וסטיספ |

 ינש3 וליפס קכסש יוג | רוס6כ קגיבלו
 : רמקלק סוסמ ומעמד סכומו ,סכקכה

 לוטיכ ספטמ רמקד תם"ויכד מעטכ
 בוסל ל"ס 65 כ'ע | ,קכש לכס תוס
 קכ סמייקכ סלולס ס"וכעכ סלימ ל"ג

 (הי)

 ל"ס לו .ם'מכו ,ותוכקי כ סכילו סויה

 ומכ :וכעפסכ

 לאירבג תרות

 וגכתכס ומכ ד3כ סכימ תולמ דכמ | םררמכ ת"ויכ תמיקכ יפיק וקעיסו
 : ק"ודו ,סלעמל יכג : ןכיזתד ןויכו = : ר"דמכ רמ6ר נ"נס
 ןקטסק3כ ספ phe‘ | .סתסכפד אמןיש וז סולמ נמתכ לספר ,סכע פרימש
 ,סלימ תירב םגיגס 3 יככ תומ לוס פכפסק סופמ ,ס"וכעל
 תסנכס תעכ סיכמוק וקם סמ לע רוס וכ> םי = ,כסרשי ןיכו 'כתי וכ
 ךולב : לוק תמרסכ ,וכומכ = קוכיפס = ,ריינסמ וכיקס ס'וכעל סלימ תונמ כ"ג
 סזס לודגס דוככל סכוז קוס סמכ "!3ס = 'כפי וכיכ םדק תיל תו לוטיכ סוקמ

 ? לכע וכדועו ,לומיכ כ ןיידעס סע:
 ןימכסמ תוס יקוקסד ,ססכ יפרמו
 יכפ ,סילמולו סיפיסומק סמ3 סיפסקנס
 כוטמ סעכפכ ,ךירלס ןוכסי 3רקפו רכס

 ,סז לע רוקיכסו .ךלכיס שודק ,ךיכ
 תויסל רסכנס ,טוקפ םיפ ןוימדכ קוסס
 כ'תb1 ,ןקט יס יטיסכ (ןbמרעדנפ)

A(ןפמספלננפק) תויסנ רחככ  
 קיל ,טקנטס} ק"קסו ,ןסטנכיםקווכ

 ךוסכ



 ךל ךל וי תישארב

 ולמהְב הָנָש הָרָשע ׁשְלְׁשְְּב
 םיה סָצָעְב ײֹותָלְרע רׂשְּב תא
 נב לאָעַמְׁשְוםֶהְרְבַא לונה

 ו

 תֶיָב .ריִלָי ותיִב יׁשְנַאלָכְו מ
 ולטג ךֶכנְָּב תֶאמ ףָבָּכיתנְקִמ

 פ פ פ :ותא

 םולקנוא
 תֶי רנגחדַּכ ןֶנׁש ירָׂשֲע
 ל לכ
 (רזג ייג) רֵזְּגִתֶא ןיִדָה אָמוי

 א
 ידי ּהָתיִב יׁשְנֲא-לָכְ

 -רַּב ןמ אָפְסַביִניִבְּו אָתיֵב
 :ּהָמַע ורזגייג) ורזגתא ןיממע

 : 'פ ןמיס סיעפיכ בקעי רמאת המל ןיריטפמו .,ןימס כ"ידנכמ ןמיס וילמנ .ויכק

 יישר

 ךותמל סלכו ותלכעכ תלו ןיכס ססככ לטנ) .ותלרע רשב תא ולמהב : סרנסב
 קירכס ומע פורכו 'לנפ ומע ותו ודי תכפ ס"כקס ספע סמ ןקז סיסס bכיקמ סיסו
 כסמ סיס לכס יפכ סמ רמקכ לכ ססרכק3 (ןפי י"םכ .ר"כ ומע 056 רמסכ 05 ול
 ךותתכ קקזוס דלי סיספ ללעמסי ככל םימפת ירי לע ךטמפנ רבכפ רק3כ ךותס 6
 ססככ6ל | ופ9מש .םויה םצעב םכ) : (ר"כ) .ת וכ רמקנ ךככ סלימס עורפ)ו סלע
 ךל ךל תשרפ תלסח : כ לbעמפיו ססרכ לומג סינק ג'י לסעמםילו סנס ט"5

 לאירבג תרות

 לוס ןכ -- .יטנס לכיסכ סלעומס .דוסב
 ,וככע לרקנפ עיקרב סנסד ,סוכ לפמנס
 'סוק ןייעו) [ףוג ומסע רלוק] סק עי
 תומקלו תותוכ ןיחכנג וכש (.ס "ע

 ( : די סניגס ןײע) תופככסכ ןידיפעט
 ינס סומסנו ףוטעי ינפלמ סור יכ רמסכט
 קיקתכמ סמק סירו56 סמסו ,יקישע
 סמכ לרוגס סלעי ס'סכ לככו ,סלילכס
 ריופל תתככ ,ססכס סנפכ תוקככסכ וי
 ככוחיש ימכ יס | סלודג | סיכזו ,סלועס
 ,וזמ .סכפיו סלודג סיכז 236 ,סייחס 0
 ,ללרסי ערומ ףוגכ ןסנסל ,וניד ליז ימ)
 '0 'ד רחכ ךכ כ"טמכו ,תכתכנס סמול
 נפרםי דכי מכ | .(ןכתססו פ"ס) "וגו
 יס :תולעמ יקס סלע רנכ ודלסכ
 כ'תלו ,נלרפיכ ספ תיכקו ,רכדמ
 ,םודק רפת דוע וכ ףסוכ ,לומיג סיסיסכ
 תוק3כ סתק ויכלו :וגתכככ תסוכ
 ,םודק סעכ לכת סטעג יכו ,טדוק תירכ
 'ד ינה שודק יכ ויסס סיפורק כ"סמכו
 ו"פועס יכ עודיו -- (סיפודק 'פ םיכ) '6
 סילוסס כ"קמכ ,'ד כלת סקנ סנוכי

 ' קורלקכ ,ןוינעס סכועכ ,'ד תיבב
 : 'יפט ומכו (כ9 סינסס) ,ומיכפי ז"סועב
 סמ (דפ סינספכ) | כופכס סיסכפמס
 | ןקסמ וסע -- 5 'ד ךיפונכסמ תורירי
 סתויסכ ןוילעס סנוע3 יססכ סמסנס
 סקלכ סגו ספסכג ז"כעו --סמס סרב)
 | -- ףוגס קטוכלפכ סטמכ תדרנ = יפפנ
 סלעקק סוכש סוקמ--'ד תיֿכ םורלחל
 -- קפגס וז יכל -- 6 יכ ,כתוי סכרס
 - דפי ססיגש ,ףוגס ₪ --ילסכ סגו
 קסוגס תנווכ יסוזו -- ! ית כ 56 וננכי
 | ססיכקס תעכ ורמקיס * 7 ןקוקמס
 | סנמ6 סירמוסכ -- "! כס ךורכ, ,לוקכ
 וכ ילס6 יכ ,6כ0 וס רפומו ךולכ

PA end 

 | ככקפו ם'כפי ונפכוכ סת רתנסס ימכ
 רק ןעמ> |ל"נכ] ךיכלמ ןוכקכ ,ותופ
 | סז--,ךתיכ כוטמ -- עוכקכ כ"ח לכונ
 =-י'נכ ךופכ רלוכ תויסנ -- גרפי תיב
 : סגוכמ תויסל סכוי ולומסכ ספעו
 לודיס לע יכוקיככו) -- ךלכיס םודק
 סיכקוכמ סלימס רתע סכרככ לפקס

 : (כוסיכ לתויכ סנס סילכרס
 ריו

Pr 

{ 



 ע אריו חי תישארב סולקנוא
 אָרֲממ ינלֲאְּב הֹוהְיֹויָלַא אָרוא הי יב הל יִלְְתֶאְי
 :ופ אעיצמ .רי תפוס .וילא אייו ,ןרהא תודלוה

 יישר
 'כב ממ יכל כמ סלוסס ת לקכל .וילא אריו (א)

 ס"כקס לכו סיס וקלימל יפינס סוי קכיכס
 סלימס לע סלע ול ןקכס וס .ארממ ינולאב :ומולקב לו
 לכס יממ ןות ספ סנכיל לומינט ימל תינמ וניו סנסיג תתפ לע

 ןוכשל סוקס דמלמ סול ת"ס .'ס 195 ל .וילפ כו :ססלכ8 ל2 ולסקכ

 םירוטה לעב
 ריו 356 וטמכ ךיפס .וי%5 אריו (א)
 ופומג "ד סליפס ליכפכ ו) סכנע דמלמ

 סוס תתפ כפוי וסו סי) ךימסו ות6
 כעוי ססרכקע "ותק וסז .סויס סותכ

 :וכיכמ ונילו ותלכע סכקמנש תיתוכס לע

 סו "יגכ תוכיתס סע

 לאירבג תרות

 ,(תמ 'פ) סככ קרדמב ,'וג 'ד ולפ אריו
 וכמקו רמתנפ ,ססל36 סז תוקדל ךלוס

 ומכו] עפסמו סקדכ תוקעכ 'ס ךרד
 קדכ סכיסתמ (טמ 'פ ספ) וסרדס
 סיתופו סיככול ויסטמ 'וכ טפסמ ףוסכלו
 סלוע כמ ךוכב וכמפ ססכ רמל | ,!וכ
 ,סירטימ רכוד ,[ק"ייע ונסמ ונלכקס
 ססכפמו עידומ סיסס] ,ךוכס6 סיכפימ
 סיכסיס סיסעמסו ,'כתי ודוככ תל לכל
 עטיו ם"ומכ ,'3תי = ויכפל סייולרסו
 ,סליכס = ,לוס ןיקירטו) 'וג יל'ש'א
 סייסמ "עו (.י סטוס י"קכ .סיול ,סיתש
 ,סכנוע /6 ,ס סעכ ספ רק
 כקיע ,(6 :סיכקיפ ספנפ עידוסס
 ,ס"3 'יוס ספ תללוס ווק ,'3קי ופומיכמ
 ,סלוכיסו תותכס ככ רוקמ קוספ ,(3
 bוספו ,(ג ."כק, סקס פלוס יסווק
 ,סלועס לכ לע פוטרפכ תיגסמו גיסנמ
 ,(סיכקימ לכוד סיס תוקדכס י"עפ למכ
 טוסמ סמ רמלנס ,תוקסעמ עכ33 סקומ
 ךומפמ | ויפכ רעו; ,כעג ךולפ דעו
 ,ןוילפ 56 'ס 55 ידי יפומיכס דחו
 ותוס סלעס ,'וכ ןוכשי סימוכמ קוס
 ל" סוסד וס ,עיקכס תפכמ סנעמל
 טכס רמוג ךייק וכי ,סמימשס כ טס
 (:כ סימספ) כ"זרדכו| סטמל סלטמלמ 86
 כודג יכ :רמקכ ססילפ סמסנ ןיקסועסד

 ןסכ וממל (*,הוככ יככפ וכ | ,וכגסמ
 ךלמ ,סימ טפמ לכ חםקי ,סינמקכ וימימ
 'ס וכפ לו : ךיכיע * סניזחס ויפיכ

 : םררמב ,ל"ורד כ"ע .קרממ יכול
 ספסרדכ סעמ בוט וכמכ ןנוכסס> שי

 קופלקמס סחיכ טרפו ,כ'נכ ,ל"ז
 תונולכס תונעמס יקפ3 וכימססס
 ,פוקסעמ עלכב סקומ : סכמפ3 יפסיכש
 רעוכ ,נעכ ךוכס דעו טוממ ס5 רמקנס
 .'וג ידי יתומיכס ,רמע3 ךומקמ ויפכ
 וגיכיע תוקפכ ל"ת ול3ק ,סזּכ הארנהו
 ייפ תוכינס 56 סימפ ךרדכ ליכשסל
 רוס, תכוק ונממ דומלכ ןטמל ,'ס םודק
 וגיע תויסנ סדס ךיככ סמכ דע 'ערמ
 לע ,וככתנ סד ןיב יגינעכ סתוקפ
 כ"ק6 ז"יע ובו ,סיקד סיכיגעב לסכי
 רומג כזגכ עקפסיפ דע ,ססמ סיסגל
 וכ רסומכ ומלפ סדקל ךיכל ןכ לעו ,ו"ק
 תיכ ומ סעט ןמש סול סוכ שס
 סילוכ וכל סזו ,סיכת ןוממ לם סויקו
 וליפס עונכ כס רסוג סיסק סממ
 רעל ,סודס ךלמ לט וטוכר3 סנטק 3
 סיכנמספ ,םממ ולס סיס ןידס י"פע 3
 סמפלמ שוככ3 סודס םוככ ת ולנק
 ינעכ ותקלס תוספנס וכיפלו ,כומג ןיכק
 ןככמ> ,ףוגס ןינק ןסכ ססל שי סמחלמב
 'סמ ט"פ ס"3מר) | ,סוחפסלו סידבע)
 תת סככס וגיכ6 ססרכ6ו ,(ד"ס ,סידבע

 סיכלמה

 ךכיפוס ימ : ל"ורדו ,ךכפומ ןתימ 'וג יניקס תפ ריו ,קנכ 'פכ כותכס םרפ) שי ו"יפע ,םיבג לחנ
 ןכו ,סירגל סלסת סיספ (: וע כיכ) יתרולה ןתיפ רקנפ ססרכ5 סו סלוע ינתיפ 6

 ת5 וטלק 55 דוככס יננע יכ ,ךנק עלסכ סיפו ,ףוס סי תעירק ירהפ ופכפ סירגל הנה סיס ורפי
 ומרג .סזו ,דוככס יננע ךותכ *'י'נכ סע תויסל וכזהסמ ןתוה יניק ינכו ,ל"ורכ רפוכמכ כר כרעס
 :51 סיעורס למ לעכ ןוגהל כקעי ת'הק 'סכ רפוכמפ ומכ ,ול רתס סיכע : ת'ר ,עלס תל

 סיעלס תודלמ ;ךדסמ סימס לעמ



 תרות

 קקלש יכטסו לפס לכ ,סמסלמב סיכנמס
 ,סמסלמ טוככ ןידכ רומג ןינק סנק ,ססמ
 כוטס סגונככ תומוקס סנס ערכו
 :רדמב סיסדכ ,ססילע ךלמכ 16 וסוככק
 סופ קמע כ :כ"װ (ג'מפ ר'כ) סש
 ג"3קכ סס3 גינת 'כו 'יכככ 'כ ,'ונ
 וֿככו סלועס תומוק ככ וופוס ספס
 וכול וכיסוסו ,סלודנ סמיכ ושעו סיורפ
 'וכ ויגפל ןיסלקמ ויסו ,סנעמכ סכותב
 ק6 םישכ !iכיכע ת5 ךכמ :וכ ורמפ
 וליפמ סז יפ לטו .ליכפ | ,'וכ !וכילע
 ,וז סמחלמכ וחק) נק ססיקנ3ק ספוכל
 ססמ לוטיל תופכ וגיכ6 ססרכלנ סוס
 וכיפמ תז ככבו : ךלמ פרוג ןידכ ,ונוכרכ
 ךלמ וכ רמ6 ר ,דוסיכ סודס ןומממ
 כעג 'ךל חק םוכרסו, :עורפ3 סורס
 -* םונסילמ ויפכ מ 'ד סודק ק'"ק
 סטע סמ יגפמו ,דח6 טוס וכיפל ונממ
 סודס שוכר כור יכ עריש ינפמ (5 .ןכ
 ל'זכדכ רפוסמכ סדיכ 3 סמחו לזנכ
 קוכסיל סלכ לו ,סומוקמ סרב
 וכמ6 ז"ע רח סיללוג כס סנומממ
 כוכנ בלג רכת3, (:ס ,םוכככ) ל"זס
 טוככ ןינק לפרתיסמ סג (3 ."סיעט קמעטו
 קכוסכש י"פע6 ,ודי ק6 ךסמ סמסנמ
 ןויכ סוקמ לכמ ,bוכ .רועג ןיכק ןידס
 קוכיפעכו די קזוקכ תקננפ ןוממ לוסס
 קולג ןיע סלכמכ סמוד וס יכס סימד
 חרב ןיגלזגסו ןילתככס ןיפסוקס סיסמחו
 סיסו ומכעכ ןימ6ס כו ,עסכ עורו
 רפע רפעתמ ופויסכ מפ = * לרכיסמ
 ךכסימל ית סמניד ,סוכ ןפולכ ,סוכ לודג
 סיסי רכ'סליסע ,סומסלנמכ תולגפסנ
 יעטימכ יפו ,ןסכ רפיס ידדכ וכ סלרמ
 ,סולוגו סימד תוכיפעכ ו"ח כםכנ תויסנ

 סתלו :ורתי 'פכ סג םרפ) שי ןכו .יבבג להנ
 תת יcנפ - ריס טיכככ סתרוכג היתתפ ,'ה יפרי--קר סריכגו עורו יכעכ ויסיפ

 ורפפס תל ו6נםישם--ע 2 כ יקנו --ויסי וייפעו םממ 1 ת מ 6 תמה קודקדכ סינסנתמ ויסיט
 טוח) סמוד | ק)יחתמ ר'קני 6,כ) ,סכוס) ל'ורפפ סעטמ וקו ,ירוסיפד י)ימכ ל'גכ סירחיססו
 06 ילגר 6  רסיקו רסו< וסע : סתנווכו .ם"ייע ,הנעת | תותונעכ סמוד ףוסכלו ,יכוכ
 ור6מ סריפש הרות ימחל רפסכ יתיפר סנסו ,םדק יררסכ :לעמ סלעמ תולע)מ ועירפמו ודימעמו
 06 bc וגוממ סו רוע! ר"6 ו .י ,סירכד) ססילגרכ רם סוקיה לכ תלו (:יק ,ןירדקנס)
 יפולע סימיכ יספ סד סימעפ סמכ סילור וננפ סכהד :סנ הלינמ ךרדכ ,וילגר לע ודימעפס

 לאירבנ אריו הי תישארב

 ? כטשי ימ :ויקולוכספו כ"סכיס מרע יכ
 קורטפ ילמסכ וס סכוממו לודג זירז
 ,סירומג סיכוסימכ וניפפ ,רתיס יכרדו
 לע וט6כ לע ,סלע סוס לודגס לרומס
 לכס עכשנו ןפקו ,סידיסתס םכ וכיכ6
 י"פע6 ,סז ןומממ סעוקמ ודי קכדי
 5 תויסל ,כומנ רפיס3 וכ רפומ לוסס
 ןמו לוג םיכמ קפכפסל ,סלוע לוכגו רדנל
 סיסי לט תוטכ כיסי סזכו ,וכ סמודס
 ידיכ = ופיכס> סיקמ סוס ר'סכיס) וכ
 וכיפס ןומממ תוגסיל כפיס ירדכו קוכספ

iN lwa 4 Ce +לוגכ ו"ת ז"יפ לטכנ תויס) רספקס .ולס 1 "  
 : סימד | תוכיפשו רומג

 ןוטלכ סכוכמ וס ןידכ כספס הנהו
 (\ ,ןיכדסנס) ,עוציב :כ"ות

 ניל ו"פ ןגיסכרד 'ב רומעכ  ס"ייעו
 (.י ,סינסת) 'ד ךפג ךככ עלובו : רקד
 סיפודקס כ"ו גס ססיקותפס ןח וסזו
 ,טוקסעמ על סקומ :סרכמכ ,סתגווכו
 עכו ,פעג ךוכס דעו טוחמ 06 רמקנס
 ם וטופפ קמועכ ל" ספמכת סקרו
 למ םכפכ גוסנס יפכ הד ,קרקמ
 ופכ ןוסכ ,רושו סממ תכוסנ עצב
 ,סוקסעמ וגייס עלכ וייסד ,קוס רתוימו
 סיגיכ שיט סס סיפדכ) תומש סו
 וכ סיס ,ססיקוקכוסכ קולית ספ
 ,\"םוכ תוקפעמו עככ3 סקומ : כותכל

 ןיסוכ ונפ כוכתס ו'לו | ילכ וקוככ
 52 :ונכומק ,קוכימסס ךכדכ 62 קוסס
 ל"וק וכוכוסו ? וסנווכ וסמו ,סוקסעמ כ ם
 םסד ,סוס כוקכס ןופלכ ןופלס כוטס
 .'קרספו עוכיכ, ותקכוס ןסככס עב
 ותיכס סילכלקכ קתכפמ וסס וייס
 * סורפפו סיקוכימ ינפופכ ע"ק סינכסנמ
 <b וג'מש ומכ רסיס יררל למל

 ססרנקכ

 גווכס ןיפו,כית י ₪ 5 ,סעס לכמ סוסת



 תרות

 ססומ :ס"ח ,כ"נכ ,כיכמ 3
 רמקנפ ,ססרכק סז תוקסטמ 3
 סזכ וכוװיכס .לעג ךולס דעו טוקמ 0
 סרפפו עוכיכ פסרוסמ "עכ33, ןופכ םרפנ
 ססילכדכ כסוימ םתכומ בנו ."נכ
 טקכימל סיכ סוסד ,רקכ ןפכ שיש קודקד
 רנד דפ ןטק רכד ןמ סגרדס ךרדנ
 סוכל דעו | טוחמ, :ומכ ,לפויכ לודנ
 ילק סיככר טקנד וסמו .כ"ויכו "סוכל
 סז סיליכקמס סיכמקמס ילפ3 ךרעס
 ג": ססיככד יפכ 530 ? סו קל
 הגכדסס ס3-סזכ סונכקכפ יפכ

 םיכ6 ספ : וכייסו ,תכמ סנווככ סו
 ,ןוממכ ימכעכ כפיס סרומ תויסכ יככ ₪0

 כפיס סכמ6 ןידס וק י"פע וספק רכְד
 רק | ,תודיסס תדמ | וכיסס 656 ,רומ
 ןוממ תדמחב סרי ייורגיסד 5שטח ןינע
 כס ,סלתו קד טוסכ 626 בשקכ וכי
 סיסמ כ"תת ןפ יפלכי .קפני סלסמ
 כ"ו ,סומ = לומס רכוב ר
 סויסס ר"סליס לס וככרכ ,כומק רוי
 : וכ כמו .רסמכו ,ךכ ססע :וכ רמו
 ,קט) ךולטכ ךכססלש דע ,ךכ סע
 קוכולסו תוכוסק ילגכ סנייסקפ : למול
 תל ס3 ןיככוספ ,סקוס סעולרכ וכ ו
 ןכ ,קוופכ קדוסמ סיסיפ ,כגרס לע כעגז
 יכ טונסכ רֿכיס דיכ שוכתו םוככ סיס
 יפכ רעו) דוע ףיסוסו = .ו"מ ולטר
 .'וג ידי יפומיכס : רמקנפ דתוקכ ךומ

 יסכנסו רפועס סמ יכ ,סכנסו סנומנ תווכמ

 רפסמ כותכהד ,הסמ ןוכנ לנה ופנו 6

 אריו חי תישארב

 .ומיקמכ דמיעל וסוטטיו ותנורמ ופיכפכ סוכו .סוכמל ןר תויכ
 ,טלקכ וכרדכ סנס ןורל ותו6 םינמ ונופש :רמולכ ,וילנר לע ו דימ ע מש סדפ לש ונומ
 סרכלו ,ךל 'פכ ליעל סינותכס םרפל סעני ל"ו וירכד י"פעו .לז סדות יממל לעכ ירכד ןכות כ"
 ,סנופרכ ס5 הע ר: קכומס סוקמ 56 'וכ ויעסמל ךליו ,כקזכו ףסככ סנקמכ ד6מ לכ
 לודג שוכר היס סתרנפלי, : עליכו פיה הנופמ "דככ, ןופנס הרופכלד ,'ד ספכ ₪36 ספ רק

 וניכ6 סהרכ0 לט ותרוכג
 ונניפפ סדפה לע רככ םמכ רסיעסס סליעכס גסונכב ,ר6מ לפנו לודג רשוע רפעתנס י"פע
 ויסככ תנהדכ סינפ5 סיניגעכ עקתפטה) וליפסמו ,סדקכ תונעמס סורכ תולעל והופ הינ

 סרכלו, רמפס וסזו .ללכ  וספכ תרוכנכ עונפל סיסכנהו רסועס וטנפ ל שולקס וניכ6 לע ₪
 ויעסמל ךניו-תפו לככו ,כסוכו ףסככ | ,סנקמכ---סדככי סלדנ ססמעמ וינע סיס --דפמ רב

 ס:כ סרכ6 ספ fרקיו ,סנובפרכ סט הכע רע הכומכ סוקמ 56 ,'וכ 'וכ
 bירקסנ .ככסלו עוסנל ןמוק ףיסומ סיס קר ,םדקס תדוכעמ ותופר) ורסע וכ ק

Reת5ס רתיכ 'כתי ! 

 אע  לארבנ

 תועמטמ יפכ ק"סופסס י'פעל : רמולכ
 סכיסוס 65 .(תי זי ,ת ,סיככד) סנופכ
 לכטס כ פת ססיכ כס נ וכול
 וכוקמ ככססש יפכ  ,ונמלעכ סֿלעסו
 וקו ,כעממ 'כתי וקכת יספ ונתמסנמ
 :ופוכיפ) יחכ ך33ל3 תכמלו : סק רמס
 עיני) ידי ספוע סנו (יפגיכו ילכש כ
 תל יכ וטע דמי ססיגפ (ידי סטעמו יפכ
 תל כוכוס לוכו ספ יכ סוס ליחס
 ,ספעו לכש] כ ךל ןסוגס כ פיי
 .[ם'ייפ .ק5ע ךכ כסי וס : ומוגכפכו
 ל": ססיככדכו ,ךיפכ עיניב ליס פוסעל
 סיסי לוכי 'וגו ךכרכי ןטמכ פ'ע יכפסכ
 לפ ךדי תכסמ לככ ל"ק לטבו בוי
 כספפסל סדקס סנשי סתעמו --- סקעפ
 ויכחע3 ויס סמס יכ ,ודי סקעמכ
 bנו] ךיפכ עיגי 'כס רמ6מכו ,ליח תופעל
 כועו = ךילס6 16 ,נכלת יכ [ךנכפ עיני
 סד לס וידי פלועפ סג סמל לכל .ךכ
 לעופ תויסנ ךיכלפ סמו ,םיס ס"כקסמ
 וילע סרזעפ סרזג 026 סז ןי6 .ספועו
 ךפס תעוכ :תעדס ןע [טמ סנועל

 סוס

0 

 כסוי תויסכ יאסר וילו ,סתל לכס
 ודי סנ "6 םידקסע וסח | ,?טכו
 : מכ .ידי יתומיכס : כמו = ,וסיסומל
 כ"ג וסז ,סמתלמכ ידי ומכו וכ3נק סמ
 סגוק ןוילע '6 וס ,כפ3 ,'רל ךייס
 סי וילי סpעמכ תפלמ רסוג יכ ,ס"ומש
 73 סוכ סנופסו ,ןכ וכי יכ ,ומכעכ ספי

 כ"חמ

 ותווירוו ויתוסגר וררקתס ,סיכורמ ויסכנו רסעתהו תילפהסכ כ"קסו תוקד5 יקסעכו תויכמכ ור

 סיתפותנכ ומכ וילגר ורס6ו וירבלו וסר לע ודיבכס

 הז : סרמפכ ל"זר וומרס ווו

 '7 יכרלכ וכל סכונו
, 

 ,וינינקו

 bנ5 רמופ ,'ד
 ומס ססרפו

= 7 



 אריו חי תישארב

 :םּיְכלֶהֶאְהיחַּפ בש אה
 :זכ תוכרכ .םוית סוחכ .ןרהא תודלוה

 םירוטה לעב
 'כ ויל ריו : ןיכ6 סלנג סליפ דוכככ

 תתפ כבוי :סלותס רקכל 'יגכ = ,ינולפכ
 .סתכ : סיתכוקס תל םינכסל 'יגכ .לסס

 סתכ .םמקס סתכ .סויס סתכ רקמכ 'ל

 תיכ ל סויס סתכ ופכיו .רוק ילפ 5

 )060 תתפ ככוי ססככקס .תפכ םיק
 סויכ סתכ סנכיל לומינכ ימל תינמ וניסו

 כיתכדכ ע"נכ ונייסד כול ילע ת5 סתכ 6
 תפוכ םיפ לכ סלוע לול 'ס ךל סיסו

 ןיכסוי

 םולקנוא
 ֵבְתְּב בֵתָי אהָו אְרְממ

 יישר
 וקכ ביקכ קי .בשי : וקלסכ וינפ סכננ ךכיפל
 מיס סתלו דומע6 ינסו 3p ס"כקס ל"ה דומעל
 קו ןיגידס קדעכ 3כיתסכ יי דיקעפ ךלבכ

 :96 תדעכ בל סיסנמ 'קנס
 ס6 תופכנ
 ל סקיקככנמ סמס ס"כקס כוס .םו'ה םחכ
 יס נפ כעטלמ וסוקכפ יפלו סיחרוסכ ותירטסנ

 להאה התפ
 וקיככ ססינכו כשסו לכוע קי

 כ סוי סנס כיתכד סנסיגל םנכו םמקס סתכ תיתוכס לע לכס יממ לודג תשוכ ךל ןיש תיתוכס לע כס 'יפ
 : סלימ סד יינכו סנסיגכ וסז 'ינכ סויס סתכ .לולתכ רעוכ

 לאירבנ תרות

 סג יכ ,כממע סיגיע תוימס ידיכ כ"ח
 ימוכ ןופכ רלכתנק ומכו ,סוס ולס ולכס
 b"pמכו ,סוס ליפס ל יכ ופע ידי סלועו
 ןפ = ,רוגמ כיול סעכ כוכ ,וכיזקס '3
 6לו ! סמכ וכדי וכמי ןפ ,ומיככ ורכני
 ססקכד ספי סמו = תז לכ לעפ 'ד
 -- ויפכ רעוכ ,ססככ6 נע תו כ"ז
 סמ סנש ,ןמיסנ ויפכ רעכ : רמולכ
 ויי  קמסכ  ,ויפככ עניפ ןיטכ סfרנק
 ךומפמ -- וס 'דמ ככסו ,סזמ תוקנוסמ
 סיסו ומכעכ ןימסס 65 יכ -- רוב
 56 סמלעו וע ןסי סוכ ןפ ופפנכ כי
 יכ : רמלנפ ומכו ,סיכיע ןוכועו דסופס
 לקס ןמ וככ ,סימכמ יגיע רועי דמוסס
 ותניכו ותמכת סג סתיכ רומסס 0
 לוק -- ,כוקכס תכוכ וסזו .כ'נכ ,ומלעכ

 --קל יכ-- ,סיקירֿכ ינספ3 סעופיו סכ
 'ד ןימי יכ ף6ו -- כיס ספוע 'ד ןימי
 bוסp ,תותסמס 6 סרס ןושנמ) סממול
 קיסרמל סמדכו ,(סכססו  קוליס . ןופכ
 : וכמ6י ז"כע סוס סד6 ידי לעופ יכ ןיע
 לימכ ןיחו !כימ סקוט 'ד ןימי קכ יכ
 ,סר6 ידי תכ לש תוכוכעס | ופיפ6 סז
 'סכ םכיפ סז ךרדכו) ,רפנסנס ומכו
 (.חכ--סכ ,6ל) בויס יככד תכק רמוק לוק
 :ילימ בר יכ תמשח סמ ,רכמקס סמכ

 ומכ ידי קססו ?ירי סנמ רינכ יכ

 רי 6 קסנכ יכ וכ יכ | ,רמ6ל !יפ
 / ןוע וסז 7 * סג כ'ג ירזופכ ויסס לע
 -- פפממ ככ יסשמכ יכ (יפ56) יפילפ
 ₪ קכ םיפמ יפייס רקיס סוכ יכ רמולכ
 ע"ע סרסס תרזעל ךירכ bוספ רמ6ל ,סלעמ
 ויס סוקכ לסוס חקפ בשוי אוהו

 מ (ופ מ"3) סרמגכו
 ו6 סגינמ כ"3 מח ר" ,סויס סוחכ
 וס 'וכו סיס סלימל 'נ סו סויס
 רטי נע ידכ ,סקיקכנמ סממ ס"נקס
 'שכיפכו ,ם"ייע 'וכ סיחכוסכ קידכ ותו
 ס 650 רעמלמ וססכס יפנו ,ק"סע
 ₪ סיכלנמס ינס סיקכ סיתרול
 טלג עודמ יס5סשנו .סיסנק תועדב
 כיל תוס סוכמס נס "פע ם"סע6
 וכמדוגטכ סל יכ ,סד6ס לע סכומ
 6 יכפקו ,ססיככס> סולמ 16ד ,סיתרופ
 ,סוכלמ סיתכול 16 ענמ ת"יפס
 פו יקפת סיס נס סויס קומימח
 מכ ירכר י"פע כםייכ יתרמו .סולמסמ
 "ו ,סומש 'סכ ופחיקפכ ל"לז סגכורר
 תי ססיעכ סע סימסכ ילעופ סנס
 ישעמ ופעי יכ וגיס ,סיגוס יגשל
 הג יכ סחרמ םי ,סינפ ינשמ רחל
 ןפתו ,וסלוז סע כיטיסכ ופופ וחול
 קי יכ םיו ,וכיכק תנוטכ דוקפכ וס
 רג לכוי כ יכ ועכט תוככ דלמ ךס

 רענכ



 סולקנוא
 ףקזו =:אָמֹוי םֶחיִמְּכ אָנְבְש
 אָתְלִּת אָהְו אְוֲחו יקונ
 יקל ימי רני
 :םש אעיצפ .ויניע איו .ןרהא תודלי

 בע ארו חי תישארב

 השלש הִָהְו אָ וָניֵע אש כ
 ץֶרַו אָ וע םיֶבָצְנ םישָנִ

 יישר ן םירוטה לעב

 תומדכ = וילע סיכללמ יבס סימב סיתכומ ייפ ו ימיגכ .ססנפ סנו (
 כשכל דקש .םישנא השלש הנהו (ב) : סיס : לפרו לירכג

 ךסלמ ןיתס ססכ3מ תל תופפכ> דתו סודס תל ךופס> דחקו סלס חת
 ופכסיו סיככ ןופלכ ןיכיכומ וס ססרפס לכ ןכק ך> עדת תותילק ית סקוע דק
 יכ רמוק סוס סודס תכיפסכו ךיל6 בו כוש רמקיו רמלכ סכוקבכו .וילק ורמק
 תל עיכסע ספמ ךלס ססרכמ ת פכק כקפכו .יכפס יקכבכ רכב תוקעכ ככוק [
 רתלסp תדמל ךספכ לע טלמס כמו סכומס ספו6 סיכולכ יסיו כמקכק וס ט
 יפנכ לוס סיקכ ןופכ כ3 (ססנמ סטמ וילעו ומכ) ויכפכ .וילע םיבצנ" : עיֿכמ' ₪
 סלכס ןוקל ילפסו ועמסמכ | ןוקסרס סימעפ ינס ריו ליו וסמ יאריו : סיכלנמ
 סיעדויק יפ לע ףקו ותיכמסכ .סילוכ ויס כg ןיכסו דס סוקמכ סיבלג ויסק לכת
 bוס סדקו ותירטסכ וככ לכפ ותוכסכ ודוככ> סמוקמכ ודמע ספלכקכ ליפ ו
 רכ סתרקנ ןריו כיפכו ויכע סיכלכ כיפכ (ןפי י"קכב סכיגס ךכ) .סתסכקכ ]
 לאירבג תרות 5
 'ס3 ריסתס ב3סכק ומכו ,וריכמ רע
 ('גס כעס תמדקס3) תוככנס תכ
 ס3 ןווכמ וסק ינעס לע :תותס תנוו
 סמגעמ וססכמ רסל וינעמ רעלס סוס
 bפרמס ומכ וסק ,וילע למס ימכ וס
 יגוס יכס סגסו | .ם"ייע .וסקכמק 3
 י"פע ספתימסכ וגסכי וכ6ס סימסכ
 סזילל סוכיכי ססכש = ,סקלועפ יג

 לע למוקס סנס יכ ,סיכייק סמס
 3hכי וינע וכל רשפמ קכ סכודמס כ

 וילפל םכס יכעס תורלכ תוקככ לכוי
 קוסדג סוס סלוכו ,לכ רסופו סולי

 לכוי ך6 ס5 לנס | ,ויכיע דננמ ל
 ,סטעומ סכדכ3 ויגפ כעמ ופופ קל

 רטפנ יכ חמקיו ,סוכ ע'"ק קפפסי
 וכנ כמ סיסי לכו ,סמוס הכנס תוק

 236 ,ינעסכ סלוקנס סלזעס ןוכספ
 קפפסי כ ,ינעס תכוט יסכודמ לוס

 וילפ כעמ | וקוקדל | לכויפ סע
 לככב לדקשי סמ יכ ,סטעומ סלי
 ו> קיפססנו  .ולוכע גוקדכ וסוכ ג
 רקקכ רקפסר ילמ לכ3 וגוכספ

 תוכמ3 סלכ | 'פכו ק'סק3 | וגכסזוס
 ,'וגו ןויכק ך3 סיסי יכ : סקדלס תניתכ
 : כמופכ--ו ל ךרי ת תתפת תוקפ יכ
 נפכ3= וכטיכטפ טבעסו=-ןוילס תוטל
 --סכולמ תפסופ3 רכדס קותכ ןופנס
 גיפמ ,ו> רסמי רק ורוסתמ יד--סנ
 ויפפל ןוככ דכעו וילפע 3וכככ/ סוס
 סכיקככ וכתבי דועו (:וס תובותכ)
 סיינעס ית ' ףודכל כדפי ס : וזלס
 תעכ ןיתמיס ול ,סגיפסלו סיקכודמס
 סמע סpוע לוס לד ,וילפכ וקוכי רק
 קוחרל ןפמל קכ כד לע כמוס יכ רסת
 םפסל ףודרי כ וס ,ומכע כעמ רעלס
 יכ ,סס ופיל סידוכמס סיינעס פק
 ויו ופסמ קותכ רעכס תויסכ תמסי
 קכו ,יכעס תכוט םכורס ככל .וסוכ
 ןיקדסכו ןיכוק3 ספי קנס ,ומלע תכוט
 וגממ סיקותכס .סיפמלסו סיכעכס תק
 --סתיכל ףמט יכסכו ,ומס> ססכ סורפל
 (.ז .ת> 'יעקיכ) כופכס | םוכיפ וסזו
 ,ךמסל (* כער5  קותכמ !סוכפ נס
 --ססל סכועס תמ ,סיכת סידולמ

 תיככ

 .כ"ויכ סכלס 5כקפכ | םיו ,םיינעלו + כותכ סיס וליקכו ,ומפ כת ךסומ יכעלל, תכתכ ל"פ) תופ (*



 פולקנוא אריו חי תישארב

 יה, יח חח לאה חתפכ סא
 ןעֶּבסֲא יי ל ו : אָנְ"םַא נא רמאיו ג :הָבְרִא
 י"נ) מד ןימתר תיִחָכׁשַא . ירבַעת אָנילַא יע ןח יתאצמ

 לַעָמ רַּבעֶּת ןַעְאָל יְךיִנֵעְּב =
 -ריִעָז ןַעָּכ ןובָּסִי ד ls טע מ א חק 4 י ךֶרֶבַע לעֶמ
 כיל וחְסַאְו אמ תַחַּת וגעשהוםכילגר וצחרְו םימ
 : םש אעיצמ ,אנ חק' : הל תועובש .ופ אעיצמ .זכק תבש ,ינדא רמאיו לתא תודלות

 י"שר םירוטה לעב

 5 דימ וגמיס ושליפ רסקו יכש סוסד וסויזק - ךדילו כס 'סמכ 'ג .תקוי (ד)

 ססכק לודנל .'וגו אנ םא ינדא רמאיו (ג) : סרק ג rd ka - - al ב:

es .- $8 - -6 למ לודגלו סיגורפ | סלוכ סלכקו רתפ 2  bo. 

 ומע ויכיכק ודמעי לוס רוכעי ₪ ןויכו 7וכעת )מש 35רסימ תקוי תוינערופ לם כרת

 "כקסל למוח סיסו סרק b"ד .כות וס סז ןופבו לפע יכנלו רמ%ם ססכנק תוכוכ רפעל

 יתכוסס ק6 | סינכיו ןוליפ דע ול ןיתמסל ןפכמ 'טמינכ .סימ טעמ כ תקוי .רפפו

 דוק < סכימקס סתלרקנ ןליו לתל כוקכש פ"עקו car 'כ Redes at : כלכל וכו

 טריפס ומכ ןכ ns סולכקמס דעה פס טכני יס היוו הפס קו
 כ

 ס5יתכל .סניל סידקס טוללמ "ע) ם:תס
 ויו כת6 כתכנש סד3 יחול ןודי כ 250 סב דממ סג סניחכ סילקס ססרכו

 סנש ך"ק תכוג סדוק כ"ק ןכ כמוכ "ו תכ "פע וסינלװ סס סיננע מש םשח
 לש ידי לע .אנ חקי (ד) : כ"כ תוגוסלס יפו : ותיכ ךוקל

 סו למלנפ תילש י"ע ולככ סנפ ס"כקסו
 יותתעמס סייככע ססק לוכסכ .םכילגר וצחרו : עלסס ת ךיו ודי ת ססמ
 פקס לע טופ ככל ותיככ סיככוכ תדוכע סינכסנ הכח דיפקסו ססילגכ קפל

 לאירבנ תרות

 פסלו סכעכ סתיס סרוסטס וקפכ יכ מעיד ןוסככ ןסכ סמקמ יכ -- תי
 כו ,רסמו סקדכ ספעמל סוקמ ולמ> =-רפ דע סכחפ יכ רמת ןפ :וגייס
 "266ו ,כולקכ לעוכ סיסש סויס ופוקכ =-וו ךיגיע דננכ- סוכע יש סקרת
 למ 65 ,כוט ככ ת:מס ולסל3 שי כיד לנככ ךכי6 סז ןפוקכ ,ותיסכו
 רמ65 כעטלמו גקוד סיסו ,תונמ וספ; !סלעפס כ ך רש כ מר "כ ,רסמ כסוקו
 כו ,יפרוק 553 ןכסש כשוי יכיל סנס ,סוכ ךספנ ת ןגומכ קכ ךסנווכ ןיס יכ
 3 ךלד ירכוע קעכ סהפ סיככ סדק רח ספנסו סמכס סדמס יסוזו .ל"ככו
 כ ,סמסס כסלמ רוקסמו ססקמ | ,וגיכ6 ססרכ6מ 'קס וגפלות וכל רפסת
 וקלכו !ססס סיללמוסס סס סיכועמ ויס סקדלו דסת תנסו תונמסרכס ל
 ,תלוק רכוע סוס סרכ כ יכ ןוחכ תוכירכ ןיסס ,םממ תויעכט סונוכסכ וכ
 ךווכ : ולמקכ ,וכעכ | סכרפנו ףסוג ךיככ סולכו ,ןותס ןמ תוככועמ פוכסל
 יקנו  סיסתפכ | סיככועס ופכתפס | ררועקי ז"יעס ,ויניעל סתכ תומככ סדס
 סיככוש ססו ,סויס סוקמ סיע?ס ררועפי ןוכעלס לעלמ לס כ!
 b סלכ יכ ,סיקמכ סג סיכפכ ךירל סיס כ ןכ ,סתל םקככ ומנעמ
 יקככ סלועכש סד לכ לכ סויסש סיקכר) ויניעל | ושרתיפ ס'עק
 :רקמ רעטלס ז"עו ? ךרדכ כ ןילו ,סוכידנו דסמכ לכועפיק ירכ ,סילמוקו

 ןתי



 גע ארו הי תישארב סולקנוא
 ודעפו םֶחְלדתּפ הָחְָאְו ה :ץֵעָה :אנלא תחת ּובימְתְא
 ּודיִעָחּו אָמְחַלְר-אָתָפ בָּפָאְוה
 ןְגילעיִכ ּורכעת רֵחַא םֶכָּבְל ּורָּבַעּת [ בב
 :זל םיודנ .ווובעת רזא :ופ אע'צש .תפ החקאו .ןרהא תודלות

 יישר
 :סכיכגכ וכתרו וכינו רמקכפ סכימככ סניכ סידקס
 סכוק3 .םכבל ורעסו (ה) :ןעיפס תמת .ץעה תחת
 .לכנד לתדעס תפד וכילמ סיבותככו סייגכ
 .סתכ תפ ךכל רעס סיפיכנכ סכבל ודעסו סרופ3כ

 םירוטה לעב

 סתל תפ ותק לנס ,סת) תפ סתקו (ה)
 'ג 'םלכ) :עהכ כ'סענק מכ למ
 סניתכ ' .תפכלי ותיכ" ךזיה תכס 'םמכ
 בעעכמ סיסע ולמפכ וסזו סככ) פפו סתיקכו
 סככל ותיפ וס סימלופ ול וכ נב לע

 סככבל מת כ" .רעסי םוג6 339 סחלו סיבוב
 כ"ק6 .ורובעת רחא : סיכקעמב טנופ .כ"סלי ןימס ריגמ .סככג 956 ןקכ כיפכ ןי
 ינע סתככעפ כתלמ סכמ םקכמ יגל סוס רכדס יכ .םתרבע ןכ לע יכ :וכנק
 בכ ןכו רסס לע ומכ .ןכ לע יכ : ידובכל
 ןכ לע יכ (קכ סp) ךיגפ יתיקכ ןכ כע יכ (נכ סש) .יפכוק 3 ה

 5ע יכ (מי ןמקל) .6רקמכם ןכ ל
 סיתסכ כ

 לאירבנ תרות

 ! וספכ ביססכ כלמומ סל יל ןסי
 50-:יכ . עוני: לקס רמוס. ה

 דוע סימכוק תסלכס תולמ סיס
 כקוי סככס .סלודג תילכפל סיגש סכווכנ
 : םיסו .סנע) שפג עיבשסל סולמס סלעמ
 ,ודותיו = ,ותופיפמ תכוממ ז"יפ ססרפנ
 ,כ"סס "עפ ,ר"רמכ .רסוכמכו ,וקסגקסו
 לט | ןוקיכטונו ,טכס ר933 כח עטיו
 ספ bכקיו = ,סיול ,סיתש ,סליכ 'ל'פ'מ
 ססלפו תיכקספ =- 71 ויה
 םוסש ,סלוע כמ ,ם'קי ודומיו ותוילמ
 רעטנס כ"עו -- ספועכ תיגסמו ןודח
 ססרפל לכוי 65 כח סוי רוכעיס סכרס
 ל"וכדש סמ וקו ,סלועכ ם"תיוכס תרכס
 תתפ להאה חתפ בוסכס ןופל לע ר"דמכ
 כוט תתפ ,סיכשו סיככועכ תפפפ וע
 י"ע יכ סוכ וכוכו .'וכו ,סיכגל סקתפ
 סנס ,סיכסו סירכועל סקקפש תספס
 ריהסכ ,סירגל בומ תתפ כ"ג תמתפ ו"יע

 :סינפקמ ןכמ ז"יע
 ןכ לע יכ ,וככעפ רח סככנ דעם

 סז3 וקדקד ,סכדכע כע ספרבע
 סומיגס ןמ סז ןילפ (פ ,סיפלפמס
 סימרומ תיבס כעכ ןימומסכ ,רוככ יסנפנ
 כס יכ סה רמכ סידקיס סדועסג
 ססל סקרמ סזכד ,ות6מ | וכלי סדועסס

 (םי)

 סקנסל רסממו ,וינע סס ססמעמל יכ
 ,'וג סתרבע ןכ לע יכ : ןוסל (כ .ויכפנמ
 סדועסס תנוובכ קר יכ ססכ רמוקכ התרכ
 קעד ייקנ ךכד כ סז סגו ,ויל6 וכ
 וגערי רפלמ ₪13 רמוכ רפפלו ?וס
 ססיקולופס סיכיפומס סילמוסס ינסנממ
 050 תלסמ תויס סכמכ -- תולגעכ
 ינפל םופכ דומעכ סיכירכ ויסו - ן3
 ךכ ול ,ס3כ  דועספו ןולמסו ןוזמס ית
 סוגכלכ תוספ ססל סיס סת :סגסנמ 'יס
 סיסנככ סס ויס ,עככ תדועס וכפל
 ויס סיתכקמסו תולנעס ילעכו | תיל
 ,סוכוססס תל רומשל | ןוקכ סירקסנ
 ודרכי 55/16 סכרכדל סיופקנ ויס סמ 0
 ,סמוקמ לע סס | וכסיו תולגעס ןמ
 ןולמס תיכ 56 סיסנככ ויס .סיקכטעסו
 ולכלי ססינק יכוסכו ןוזמ ססל תוכקל
 סרפכ ס"עק סנסו .דומע יתלכל ךררכ
 סיכסוסכ וכ ומדנפ סיקנ6ס ספנפ תל
 כוכק דע ךכדס ןמ וטכש ,סײבכע
 ספמ קסרמ סזיל3 יכ רובס סיס ותיבכ
 ,סינועט ססילוממו ססינמג סידמוע יקדווכ
 סמפ רכלסנ ססידכעמ רוי ומ דחפו
 ןמיס סו ,ספוככו ספמסכ ת  רומשל
 קיכס 2 םסונככ תוסק יד סס) קיס
 קר וק3 וכי יכ ,עכק תדועס לול

 סעפנ



 אריו חי תישארב |

 ןַכ ורמאיו םכדבעזלע םֶתְרַבַע
 רָהְמיו יּתְרַּבַר רשָאּב הֶׂשֲעַּ
 רָמאֹו הרָש"לָא הָלָהֶאה םֶהָרְבֲא
 תֶלפ חמק םיִאָס שלש ילהִמ

 סולקנוא

 לע .ןותרבע = ןָּבְלַעדיִֶא
 יֵּבעַּת ןֶּכ ירָמַאַו ןוברְבע
 חואו ו : : אָּתְלְלַמ יִד אָמְּ

 ורשדתול אָנבָשַמְל םֶהָרבֲא
 יאס תלת אָחֹוא רַמָאו

  icaאעיצמ .השקת ןכ .ןרהא 5 :

 םירוטה לעב
 3ךדמכ , םעו וע הרע ןויכ וכנכ לעטלמ סיס

 Ces : סככל

 :זפ אעיצמ ,תלס חסק :

 ןכ כעיכ כ
 .קוגועל פלס

 י"שר
 ומק ו ::ונסוכס סעדי
 כיסכט כס ןנימע) סמק

 לאירבג תרות
 ךפיסכ רבדס סיס ,ןוזמ תולקכ סלק סעסנ
 דכעסו ,בככמס לע סיכקקכ ויס ססש
 : ססל כמ ז"יפעו .כ"ככ | ,ויפ6 3 סיס
 -- סקככע ןכ לע יכ ,ױלכלכ | ודעסו
 ןוסכ ספ רמועס -- סכדכע לע -- ספק
 וס ןכ יכ וכיפס ססו ,סכפוככ רומסכ
 ןוככ 55 וכי סז ןפוקכו .פרכר רסקכ

 :וכוכעק רחל :ןוסכ סג
 סוימ ססכל רמקס פפ ר'דמבו

 סלועס 5 ס"כקס לרכס
 הרגו .ם"ע יכל 5וכ5 סינמוזמ ספייס
 ,סירבוסס תטיפ3 ילק סוס רמפמס לעכר
 סטיטלו ,סיכ6סלמ סספ ססכ ריכס "6 יכ
 סיכסלמש עריש ןויכ :ססק סרוקכנ וז
 ססילע תיכטסכ וככ תל 3רע ךיק ,סס
 יככסד למול וכ6 סיכירלו ?וגוככ תוסענ
 ,ס"סממ כפוי ספלעמכ סילודג סיקירלסד
 וקככנ סמסש סתקירכ ןמז סזכ "פרו
 לכ תסנולפכ) ישימתכ וס געב
 סד6ס 6מלע יוכלו ,(סככ תיפרכב
 bככננס ססמ סליכככ רמוסמ לוס
 וכ סוס ןמיס סיכככ רחוקמס לכו ,יפקכ
 קרשל וגכוס וכ סימדוקס לכו ,כקיעס וספ
 ,ןיפושיכר לנוכיסכ סלועכ | גסוככו ,ותופ
 סקשמס ןיכסל 5135 ןימידקמ סיטמטמסש
 וסוכיס ,ס)כסו ןססס דוככל ךרלנס לכו
 ןוסלכ ועמסמ רבוע ןופכ סנסו .סגמוכ
 לכוע : סנוסככ כיגככ "סמירק, : סימכת
 ודקלד כפיל רכועד ולמ6 ןכו ,ןסישעל
 : כוקכס רקוכי סוכו (ז סיתספ) וס

 גסנק לודגס דוככס יכחפ ס"עפקד : קוסו
 : כלת ססכ ןפנו כלכל סומתפספ ,ססב
 ןופל אנ :תלמ םלישו .סגקו .םינודא
 למיעכב = טילכס = וירכה ףוסכ ,ספקכ
 ןוגשו דס זמכ סככ סמכתו תעד תויקנב
 וכלוג ךככ יכ ,וכולכ תופעכ ספכומ יכ
 ,סיקידלפ> תכפס יכלנמ תויסכ ורבנו
 כתלירב יכל ,סלילּכס לדס סליכוסו
 .רל3תנפ ומכו ,סרֿפס תלירכנ .סמדק
 - וכוכעפ רחל ,סככל ודעסו ,וכמוק וסזו
 סתר ןכ נפ יכ = יל תופעל סכינעו
 נע -- [סתכלוג סימדקומ :םוריפ
 סכמ וסו=-סכדכענ סדוק=-סלדנע
 ,סנוטס ₪6 ס"ס ארבש סוימ :כ"ז
 55 תובל סינמוומ סתייס יכ ,סלרג

 :ינלכ תוקענו
 יכ פ'לי | ,םרכד קפל השעת ןכ

 : ססינק 7 וגושל סנס

 םולי לכ וסע סכוי ,סתכ תפ סתקו
 ססיל ןיסש ,6ער6 לכ חכוקכ ,ספקיו
 קוכוקכ) סיסכ לט 0 ,סיטנה קוכ למ

 קפ תקי וס יכ רמ6 סמ (: ע"כ
 ועדיפ סיכ65מס לכ ,ססל יכיו סיופס
 bכו ,סויס .סדג ססכיפ ונמק סרט יכ
 : סוימלכ ול וכמפ ,סיופ תפ ןיכסל לכוק
 תרכד רס62--ךמלטכ--סת6-- סקעת ןכ
 סמ רמולכ ,קונוע יקעו יסוכ : ךססקנ

 :סק6 ססע ,סתוק תיולס
 קי6 ,ונו תנוכס קמק םיאס שלש

 (ו"מ ,ח"פ סמיפ) 'סמכ
 ןיֿפ



 תרות

 סוקמל סוקממ כועס ילעכ ןיפחופ ןי
 ןייעו ,טנס3 ןיסס עכרסמ ןוידנופכ רככ!
 ויק ןוידכופב רכמכס רככס יכ כ"ערס
 ,גולמ רפויכ סלונ
 כ'ע=-,סתייכוקב יוימכ כד ידימ כיל
 ונקסכפ | יככדמ ונסנסמ | רוקמ יכ ל"
 'כ (3'ע 'ע) תוסנמכב תיהד מ"יפו
 'גמ תכקכ 3 רמועס רמוק לסעמש
 ספ ןגיטרפמו ,'וכו ,םמסמ כוסו ןיה
 ,רסכומ פכוס ןוכפע רכסקר י"כד 'ימעו
 ,טמסמ ית [וכסמיסכ] תסריט 5
 ,ספשמ יתמ [רפוי ולמעישכ] תריטנ
 תיליטע וסס רמועס יכ עורו .ש"
 ,סלמב תבייחע ססיע רועיס וס ,ספיפ
 bתכיט | 853 רח ,ןיגול 8 סול

 גול ,סיסס םמס ןמ oer 6 יס ,לופי
 סכ רפ3 ם"סע 5" סנסו- .סס לכ
 ,סוקמל סוקממ סירכוע סיחכופ סיפק
 יפבמ] !יכסמ הפסל סרש 06 ל
 סימס < לש [סככס לופימ כס ₪
 'יפכ) סלוסס ססמ תררוכ ייסקו ,ם
 ,סוגוע סתופ יפעו ,ססמ לויס (ן"כמ
 ןוכשס יפצ| ןיגוכ 'ג ססמ וקליפ 5
 סלוע 'יסיו ,[סיסס שמס ןמ ןיגופ
 סוסו ,גולמ רככ ,ל"גס 'גסמ ,תרומ כ

 : ק"ודו | ,נפנפמ ןוכפסכ ;ווכמ
 כיפכ 'מגכס לסוס יפ תלוט ח

 'וכ נוס 3יתכו סמק
 bיסו תמק כרמל וסקס עמסמ (ופ מ"
 כ"6 סיפרפמס ופקס כ"ע ,פנוס סל
 סייע סככ ספססס ןקכמ תכומ ךיָ]
 ,פ"זרפ סקק סיס יכ סלנסו .סיכוא
 כלס יכידכ לכל 60 םיספ סה
 ? תלוס לו סמק כמק עודמ ,ספו

 סייע סככ סש6 יכ .סיפכס סזמו ,םלו
 רמסס פ"כי כ"זוכד כולו "7
 ,(ן'3מרס 'יפפ ומכ) כוס תק סס}

 ויפמ יכוסס ןויכמו = (לק ןפוקבו
bgסתיספ וגמ6 סכפכ יכ ,ךרולל  

 וכמ3 סג ,סלעכ תגוכת ק5 טיס םל

 אריו חי תישארב

 es וגטדי כלבו

 דע לאירבג

 קפקססל סכ ןיקו ,סכ יד סיס סקס תמק
 ככע יכסו .תלוסל ותכווכ יקדוו יכ ,ללכ
 סע סתיפ סככת כ ,כ"וכ תכסומ לע
 סכיתכ 'יפס לוסק )bפ קו3כ6) סקס
 ןיכוליעכ) a ומכו ,סיפש וק ,סחק
 סתניכג bיככח ןכ י"רכ ססלס סכמקפ (:גכ
 סככת ל ens וכמ6 ךכ כ ,סטוש
 ךרד סוילב סכ רמס ספלס סע סיס
 דופ5 סזיל3 רמוכ ךכ סיסו ,דונכ ךלכ
 כ"ג סכקכ כמכ תרכוסס ןויכו ,ס"ייע
 תכומ ,םכופמ וקכוכ 3  ,סלוס תכי
 85 ,סימרוק3 סיניע 05 הפלה ןסכמ
 סיס כ סמ תכוס סס3 קנתונ ספיס
 סמ ןיעו] כ"קו | םוריפכ סל רמוק
 רטסמ פ"ע יחיו 'פכ סזמ דוע בותכלס
 .[םוכלד סנסמס רוקיכ3 'ונו ומח> סכמס
 תוכימס י"פע ,דודימ ךרדכ דוע פ"לפאו

 ספ סרמגכ ויכתסלס רמסמס
 ביק ,קוגע יסעו יקוכ בכיפכ :ל"זו
 וכו ,לקכס | ןכו | ,350| קמח תקיו
 ads כמ6 ,וסיימקכ יתימ כ סקל
 'כ סופמ ריקמ 'כ לש ודימלס סלפקמ
 ,סיס סרסמּב : ןילומ ככומ ם" ריקמ
 סד) ססכיפ סויה וסומ ונמל סלכעפו
 סזימ סז רמקמל סיפ עמסמר ,ס"ייע
 סcסp ,ו> סדוקס רמלמס כ רופיק
 הז כמסמ י"ע יכ ,סיסכוק3 סיניע 5
 רביתמ 'כ סק3 מסג ופויסכ טרפכו
 ! קלוס סכמ6 םיסש סעד ,סחכוס סיסק
 ,סיקכוסכ סככ סיכיע סקד סעטמ סיס
 כתוי סעמ ולמכ סי סכוקככ סנסד
 ,ססינפע ססכ םיכס 65 כס לע טוספ
 bסד ,סיס פ"כע סויס וקוקד סוסמ
 נה סיכסנמ- וק3כש תוסס סויס רעב
 סיס תספ לס ןופסכ כיל ,סמורס טול
 ןויכו = ,ולכסיו ססכ ספק םולמ : כיפכד
 עמpמ ,סויס סוקכ :3יקכו פ"רעב סיספ

 סת םמסס ור ,תועס 'ד ףוסכ סיס
 סכולכלד סמו] =. ) זכ םוכר3) 'תגכ 'יקדכ
 קכמגס דגנכ 0370 סס סע וגיככד
 סותכ : ןוסכד ,ספס תיל עוריפכר ,ססר
 ש"ייע | ,תועס pp ףוס3 וטמשמ סויס

 י"קרכו



 תישארב תרות

 יכיכס 3'ש יכל כסכ סו לע .י"קלו
 ו'ככ 3יכ | סיל6 = ןוי5 ןכ ס"ומ ג'סכס
 סזמ ןימ : כ"ו ,גכיכויכ כ"ז ףסוי ר"כסכ
 5"! ססו ,ו"ככג כמ ירכדל סכיקס סוס
 כמ רמסד יפמ סגו המה ססירכרו 0
 םחב | ןוטל | סכו6כ5 .סכסד ,ןוככו לי
 - סיס לתויו ,קדקודמ וכי6 ןוימדס ף"ככ
 קעכ ועמטמס ,ס"יככ ,סוחב : כמוכ ןוכנ
 = סטודקס וככוק כ3 ,סויכ סוס
 יל קמפכס סוקמ סומ סכסוכ |.

 ,ןכ רעו םככס םיו ,סש ףוסכ לכו ,סי
 (:3י סיחספו .י סכש) 'מגכ ןנירמס ל
 יכסו ,סד6 ככ לכקמ קיעיבר סעטד
 ףסו ,(וטק 'יס ת"ופ) | ע"וסכ  ןכיקספ
 העט עיגיטכ, :כפכ כ"ז רכממס ןרמד
 'ד סעס תכנמת3 ועמסמד 'תיעיכר
 וככקכ רככ ,ספ גז "מס סליפדכו
 ,(ג"ס 'ס "יס מ"ומ3) כ"ז ך"ססו ע"מסס
 ,סיליד = יכג כ"ז ס"כמרסכ קוספל
 דע לו ,סיטש סעס ףוס דע ןיכסויד
 סדועסכ 5יחקסל ןילוכי ויסיפ וכייסד ,לפככ
 05  כוסד סיעיכש סעש עיגסע סדוק
 סעטד ןויכ  ,תמסל ןכ6 קכווכ סיסי
 סעקכ סיסק סדועסס לקיעו = ,ידימ
 ילודגמ דוע ומיכסס ןכו ,סיעיכסס
 סעסד סוריפד ןויכו .כ"ז סינוכתפס
 ,סש ףוסל כוכק וס ,ס"ה ככלמ תיסס
 תיילבכ סימדוקס תועס ךגס לכד ילדוו
 סעפכ כ כיממו ,סדיד לימוד ןייווס ,ספ
 כ"ג םורכיפ סר לכ ככפמ | םיעיכר
 ןמז כיתקמ תיעיככ סעפ ףוסל כוכקד
 "יפעו .תיםימתכ ךסמכו סד6 ככ נכקמ
 םוליפ קוכרכר bכמג יפכ סנס
 וגל סטקת תועס םע3כ וס סויס סוחכ
 שי ס6 קודכל ת655 ס"עקמ לחיל סמל
 ידקככ וכ סיסו ,שש ףוס דע סיתכול
 וחד ,'ד סעפכ תככ רפויו תועפ יתס
 ,ןוחכ סיתכו6 שי bמסו ,סד ככ לכפמ
 קועש יקש סמינסל ןיפו ,ןוזמכ סיכירפס

 ? ןוכטר יוניעב
 'רכ 6"סר סטעמ תמקנר ספרג כיעו

 סוחכ |: כיתכד סו ,סיס תועש

ss 
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 לאירבנ אריו הי

 לוס סוד תוכלבכ ז"ע ג כמסד ,סויס
 תוס ססטמר לכמימל ול ,תוטס םסכ
 לקיכת6 תעימ 656 ,סועס סט ןמוּב
 "ורמסד סב ןיכסל םיד : וסו ,כ"מק
 "בכה לוס סויס וקוקד (: ופ מ"כ)
 ? bo ןנבככ וסנ כמ ,סקיתכנמ סמח
 : סז3 סלכנסו ,סרקכ תז םזימכ קכיסו
 גיפרדד ילמ יפ> דוע ןגוכסכל םי סגסד
 גיקכ שי ה ןוכפעו (מ"כ 'פ ר"כ)
 ey וסופעס סויס ותוקד ,(כסח)
 כיכע "יפלו .(תככר ס"ד : ג סימספ 'סוק
 - : ןקכ 3יתכד 6סכ סעט ?ולמל
 עמסמד סתסמ ןגיעדיד ,כסס '
 פיג ילמד ,ןככ סדוקמ לו שי ויטכע
 מכ סוכד יכמק ביס "עו ? ןסכ סומ
 הדג סות סיס סויס ותוקד לק ןל
 : וכו ,סקיתרנמ סמס ס"כקס ילוספ
 pיו כי ס"עקק תמסכר וגרמסשס ומכ
 מז תכחתס 'ד קליתתכ לסקס תתפ
 קוסט דוע ול תויסכ ,סדפ לכ לכקמ

 ווכסל | וליסתיו סדועס ןיכסלו ו
 גפסמ | כוקכסו ,'ד סעפ רוכעת סרמכ
 נסיס סלודג סמכ סויס וקו לם וקודיק
 וכססכ כשי וסו : רמו ,סומימחס וכ
 3סיס סעכ י"מוק סיס סקעמסד ו"קו
 כ ,'ד סעס תעיתסכ סו סיס ילדווד
 222 ומכ 18 סיס תומימתסו ,רלכתגס
 "עו ,סת סיס לכס וליפסד ,סימי רב
 קעממו ,סויס םֹחְּכ ןוימוס ף'כ סרוי
 שמסמ "סוס סוס, ןוספר ,ןניעמס
 הכפל לו ,תוכככד 'מגכ ,סועש 0

 לע ,סוס טסכ סטעמ ותו ,ללכ 'מ
 ןויכ כ"6--.[סיל יטמנ ןויכפו ,ל"גס ג'ק
 םפוי לו עכרס לכ ןילכוסד י"ככ ע"ייקד
 [מח סמל ססל 3 ילמ סוס כ כ'6
 וס פ"עכ סלמ סגו ,ןמח לוסי סוסמ
 ככ וקכסוכמ לע ככ סוסד סוסמ
 ₪ סמל יכל וכ סיס סנמלו - ,וימח
 3 סנמ ,טכדו ןמסכ ספונינפ סריסע
 יקרכ ,סקוקל יס תלוסו ,קלוס טרמפ
 ס כ כ"ע ,ןמת ולו (.מ) סיתספנ
 ₪ bio סז לכו -- ססינפ) ספל

 ספיסוס



 סולקנוא
 יִדיִבָעְו ישּול אָּתְלסִד אָחְמְק
 טהר ירותחתולג 4 :ןָציִרִנ

 הע אריו חי תישארב

 רָקְּבַהילָאְ ז : תוגָע יֵׂשֲעְו יׁשּול

 ףר רק הקו ם םֶהְרבֲא .ץ2 רות-רב רַבְדּו םֶהָרְבַא
 רַהַמיו רעגהידילא ןתיו בוטו אָמגעל בַהיֵו בו ְךיּבַר
 יב Ax ביִסנ ח :ּהָתִי רְֲֵּמְלייֵחֹואו
 בֶלְחְוהֲאַמ המ כיוח :ותא תושעל יד רותדרבו בלו מש

 ןַתיו השע רשַא רכְּבַהידובו -אּוהְו ןֹוָהיַמָרָק ביו דבע
 :ופ ופ סע ,האסח תכיו :ופ אעיצס .לא ןתיו ,ןרהא תודלות

 םירוטה לעב יישר

 ל :ע ןונת 'ג = .רקכס 0 20 : למסווס תמ כופסלו סכדקס קוסכל
 5 ןתינ סט! תוכוכו ויס תועסכ קנס גמול קונוס , וליכפס 5 ידכ ויכ סי כפ . .בומו דר רכב

 א ןלפ .ןכ לקכס 581 : סנם ףימל ןכ ו רע ל 1 1 ו
 : סעמל ןכ רו los קעש < סז .רענה לא :(ופ מ"3) גרר

 "מל ומר ויל :pare לא .ונכלוו (ח) ליס bכ סתכו .'וגו האמה הקיו (ח) : (כ"כ) תוֿכמַכ

 סיסגכ תכומ סל רק 0 סכפ ססכיפק יפל
 : וינפ למ ןיטלוקס 3לחה ןמוש .האמח :(סע מ'כ) ססיעס תלמטנו סויס ותו
 .ולכאיו : ןסיימק יקיילו ppb‘ ןקיתש סמק מק .ןקת רק .השע רשא רקבה ןבו

 לאירבנ תרות
 סויס סותכפ וכמסט (סמ 'פ) ר"דמכ | רוסיפ ןמז עיגסו "פלוס, כמלכ ספיסוס
 תככומ כ"ג סיס ,תועפ קקכ וס | סיניע 005 ספד סומ תכומ כ"ע ,ןממ
 ,סדוסי 'כ תעדל קר וססז לכו = .
 ,סממ לכ ןילכוס ל"סד מ"כ יככדכ 3
 כ"פ ,ןמס | לוכ65 ןיפסכ ןיידע ויס .
 ,כס6 סעט רמכ תככוס ותטישל מ"ר
 ס"עקקו ,סויס ותוק3 סדכ ססריפד סוסמ
 קוכיפ ימכ סנו ,סלסעכ ןילומ לכופ סיס
 ,םוגג סלוכי ספיס כ ,ןיכיסכמ ןנילס
 ,סתיקלכ רכסכוסו לוס סכמ6ד סוסמ
 ספד סזמ תכומו ,ססכ (יכס ל כ"ע

 : סימכוק3 סיניע 5
 סכמק דס ,ר"דמכו ,סונע יפעו שול

 וטרדס ססרכו ,סוס תספס סולפ
 יסדווכס ,סרפוימ יספ יפוכ תכיתמ ךכ
 ר"רמס יככד יפלו ,סשיל י"ט סגועס םיטעכ
 יפלו ,סיס תספס סוכפ3 וכמלפ ל"כס
 דס (י ,ס"כ) 'סוקכ קתילד סכינס
 סופמ כ'ע3 כ" סיס תספק יסרמק
 "יפלו ,תלמ תונוע סיס ,ןמס רוסי
 פ"כע3 סיסס הלפמל כ"סמכ רמ6סכ סל
 'מגס תעדכ יכס (ספ פ"פיכ | ןייפו)
 5סעמשי 'כ תמדלו ,ל"נס ו"כ תוכרכד

 כ"םמכ רמסג ס וליפסו]--סלמ תופעסנ
 ,תוטס 'ד כת סיספ סלעמל "7*
 ,ןמס תליכמכ ו כוס כ"ג סדוסי ככ
 סזכ ךוע פ"כיו .סלמ סיפלנ ; סתיס כ"עכו
 ב fb יכל סגד הלעמל eae Bs ד)

(onoיכס "כד ןכככ סקס - י"כלד  
 כ"דמ3 תיק ומכו ,ססיגפל ספל כ"ג

 ורר
AN 
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 סופמ ספשקמ סיכפל יככד ירח ל"ז
 םיכס תפ of יכמק ןכככו 'וכ מ"כ
 סיכס רמ6 תלפ סיככד ס סמ ,ססילפל

asכ'וכעפ ססל רכמפ סיככד , 
 ,סתפס י"ע כו "ךמלעב, ופול במל כ
 י"ט סלפסכ> ,ןומיסמ 'סכמוסכ סל =
 כפוי תספ3 ןיפכ ןיפ יכ סו לכס
 ,ןומתמ רומסנ "לס סופמ סנח רועיפמ
 ןינופ סקנפס קרפ ן'כמרפ כ'סמכ כ"י

 .ה! לכ ק"ודו , ספל תל וס

 טס קס ,'וװ ססלנפ ןכ רקבה לאו
 3D ws קפכ עודמ רפוס

 ססככק רסמיו כיקכ

 וטוספ יפלו .ש"ע ןכ

 ,'ונו ,
Leyרהרכ = .  

4 -h "ש 

 ויס



ll llsאריו הי  

 שמש = תחת םָהיֵלע דמע אּוהְו םֶהיִנְפל
 סולקנוא

 רֹוחְּת  ןהיִולע

 דל ּורָמָאו ט :ּולָכָאְו אנא 2 היא ולא ורמי < לכו ץיֵעָה

 ,ורמאוו : ופ אעיצמ .בל 2 .ומיג איהי .[רהא תודלות
 םירוטה לעב

 וסרג : טםיל סנק סידקי מש סדועסכ ןיתישמ ןיֿפ
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 גסמס י" - : ןיש סמ: % רמ6 'יגכ .וילת ולמסיו (ט
 | ןסכמ ונכסס ומ
 .וילא ורמאיו (ט) :(כ"כ .ספ ת"כ)

 וע תוסבי ל

 : יישר

 מ סד6 סנס
 ווקנ

 ככ 3קכסק 7 לכ רמוק רזעלס כ ןועמס 'ר bינתו .וילסכש ו"י6 לע
 ןקכו ' וכו בקכס סכוד סת סדוקנס לע
 סכלכ סד נסיס וכדמל .ססר וימ ונפפ סר cbc סדוקנס

 ;כור סתלו כתכס לע סכר סדוקנס
 יט םיקכ ונס קיג

 לאירבג תרות
 כוכק יפלכ סוקמלו ,סדשכ וס תפר3 ויס
 סכפ לסל כילסמ ,סליל ןופכ .ךייס

Seשיש ךרדכ ססכ3ל רדסנ ןעסכ  
 הנס תתפכ עומסכ סלכיש דע ,ופסקו
 ןיפ | ,ססר305 סיכקלנמס ורכדט סמ
 סדמל רוסמ יכ טרפו ,ללכ ןוככ סוקמ
 ₪5 ןככ ,וסיבכ ועיפפ סולפפ סונכנ
 קר ועמסעב 0 ,רסמיו :5נ ביפכ
 ףכיס נ0 = ,סיתניכ כככ סספ נח
 סקעק ןכ :ס 2 תמכסכ עמססכ

 סדועסס תגכסל סזרזל ,סכש כס כל סנפ
 ה תפרדל 2 למ: זמר שי דועו

 וכממ תרב | רקכס ןכ יכ טוקליכ כוס
 ססרכק  ןכו ןסנפכמק םרעמ ךופ נק

 :ם'ייט ,וירחפ
 ,ולכסיו ןעה סח ססינע דמוע אוהו

 כדס ךיכל סיס סרופכנו
 ןקיו יה ,ךפיסב תויסכ רופיסס
 קתת ס: 3 דמוע סוסו ,ולכיו ססיגפנ
 bכומס ןידס י"פע רמוכ רפפקו ,ןעס
 סולעסנ ו ,(חפ 'יס .ע"דוי ע"וסכ)
 לכוס ןמכלוסס לע סניכגו רפכ
 סלעי משו ,דסי = סלכו65 וכי קמס
 סכיזג לסכ ןכיכונו ,חתוכ ספנקכ סתופ
 רסכ סז לוכמל סינפל רוסו ,סריוגנ
 סכיקפכ 656 רח6 ןחלוש לע סגיכג סוו
 ,ססיליכ לכיס ופעס 4 ,"ז ןיכיכמ
 כמוס ודימעס סמ ס"סד ג"נו .ם"ייע
 לוכ65 ססל רסומ כ"ג pew סיגטסל
 תסגסכ כוסס  ג'עקו רח ןחלש לע
 ל פלד ךלמס ןג 'ס ססכ ,נ"ו "על

 וינע

 ככ וסוד כ"ג ,כלמ 4 כמוש סדמעס
 סוסמ וסד סלמסכל הקנעס ןינעל
 ככינש תפוכ ספלקב סלעי מס ככיונ
 מנע ינפכ "כ סנעסק 2 כ 526 ,דחי
 סקפיכ6 סריג סוסמ קכ רוס וניסו
 fכיכס ומכ רמוס ינסמ יסדווכ ,דסי
 לכס רומכ סיכקכ רמוס ינסמד ומכו
 ---כלתו סלמס תקיו כ"ס סזכ 3
 ססינפכ ןפיו סע 2 רקכס ןכו
 רחל ןסלס לע לתו כק3 סיספ סוסמו
 רמוע וסס ופרס דע | לוכסלמ | ועכמכ
 ,ססילע תינסמו ,ןעס תסת | ססילע

 : ולכסיו 6
 כמ6יו ךספ6 הכס סיפ וי6 ורמאיו

 וגסכופ סקיספס .נסק3 סנס
 סליכקס רמנ ןיכ סוס כוקכסכ 'קס
 סזכ וגל וכוסל ,סכוטכס יככד תנסתסנ
 יס סלודג סיתכוק תסככס תוכמ תוכוס
 רקפסל סיפנככ סכרכ יכפ יכ רע ,רופמל
 וכרד יכ ונעדי רפ3 :לוסו ,סילככ ז"יע
 ,סדמכ סרמ רימק סרלסנ דוומכ 'כסי
 לוס סוכפ ,סופפג סיתמ תוסס כידגס ןככ
 יגכ5 גורו ,סלועס 3ושי סייקמו קיזסמ
 ס"כקס וסנמגי ,כטרכ ותומי נח סדק
 וכ סוסל ותיכ תופככנ תוככסל ופדמכ
 תולודכ bמיקו יח ערוכ ,ןכ63 תירס
 רופסכ ונתסרפ תכטפס 03 ןכנו ,סנוע
 סימכוק תסלכס תולמ םוכז יכ ,סימנופס
 סדמע יכנס עפינ קידכ ופופכ סמייקס
 ןכו ,ככז ןכ סריקפכ י"מוק רשכתסל סל
 סכפ סלקכפנפ סרעש בוקכס ןחכ רפיס

 ונמל



 וע אריו חי תישארב סולקנוא

 :לֶהֶאְב הָּנַה רמי התׁשֲא הרש . .יִה רעו דהא תה
 תָעָּכ ךילא בּוׁשֲא בוש רַמאֹו ₪ טא בוש ו כמ רטָאו < :אְָָשַמ
 הרָשוִתשֶא הרע ןב"הנה] היה התא הישל מ אהו שח
 :ויָרֲחַא אוהו להאה חַתַּפ תעמׂש אָנְּכְשַמ עַרְתְּב תעָמש הרשו
 םיִאְּב םינְָ הֶרָשְו םֶהָרְבַאְו אי = טטכּכאְ  :יקורוחש אה
 חרא הרשל תיל לדח םימיב PTs ביס הָרָׂשְו
 הברק הָרָש קחְצְתו - ?םיִשָנּ הָהָעְמְּב הָרׂש תַכיְו : :אָישְנכ חרא הרשל ִנהמלמ
 4 "התה יתלב ירחא רמאל -תַוָה תיִביִּ רַתַּב רַמיִמ
 : םש אעיצמ ,גפ אמוי ,ירחא :זפ אע'צמ .ט הל'נמ .קחצתו . .ןרהא תודלו

 םירוטה לעב י"שר
 :סדנ 'וגכ ת"פו תיכ .סיטנכ תכת (א) | קיח "פד מ"3כ] .םיתס כע סשמלו ספק
 :םפ Ph ןתע מכ .ןק יח :0) :כיכ מממ סכE - לסט 90080 ו

 3 יסוי יככ כרמל סלע לע 3305 ידכ סתיס סעוגלפ עידוסכ 055 ספא
 קעכ .היח תעכ (י) : יס סעוככ .להאב הנה : [סכככ לק סוכ סל רגשל ידכ קניג
 :'תַעָּב הנק תֵעָּכ ןגיכק כדמ קחלי דנו לכס תספלו סיס תספו לכס סכפל תל
 כ .בושא בוש : סימי קו סימלש סכלכ ויסקק סכל סימ םספפ תוס עכ .היח תע
 'ס ךסכמ סכ רמו ומכ כ" סוקמ לש ופותילסכ 56 וינה בושיפ ךקכמס ולש
 לש ותוחילסכ ןלכ ף6 סוקמ לם וקוסי?קכ 655 תוכרסל ודיכ ןיפ םוסו סבכק כל
 ןכ .תקכומ תל סיס תעכ סוס דעומ) תימנופל רמ6 עפינ) .(כ'כ) ןכ ע"מ סוק
 סרק תל ורק - מס ןפוק .ךתספשכ כזכפ 55 סיסנמס עי י גול 0 רמסז
 ורמ6 סנועג א סיס ססp סיכמנמס ןפומ עפינק סכ רממ כושל כוש ולמ
 : ('וגו סזס דעומל קמ ןיו יח ןיב סמ רתמו ית סויסס סדו רסכ יכק 530 כוס |
 .םישנכ חרא : סנממ קספ ,תויהל לדח (אי) : ךסכמס רחל סיס תתפס .וירחא אוו
 דנו .ןיכועט וגכס סיכרקס רקפ6 סכמלו סיעמ3 תככקסמ .הברקב (בי) : תודנ ספ[

 לאירבג תרות

 ויס לכויו ,סיופת סימכול 'ג סנופ סיכקנמס יי ,קתלי תדיכ תכוק33 ונמ|
 bpמ סתיגסו ,תיכסמ סקרכ ס! ליכשכ יכ יכ ןפי ? ךתפמ סכפ סימל 8
 סל  סולגל 200 סו ,וילע לתכימס תל סקכס ךפמ לכ ומכ 65 סיכמנמ
 סימ ותוק וכלp ןכל ,עכו תכוק3 רספס תקסעתמ ססרכק תיככ ומס סל

 פי 6% וכ סס | כיקסו ,ךתש6 סכט | דועו ,סומייס ךכדכ ןסלפס כיב
 iP | ינע תומועכת סוק סכ ןילו ,לסוקכ רמקס סמ תועוטפל כי bכ:יכ ושיא
 'וגו ךיפ pos כוס "תל ףכיס וכ ולסיכ תיכס כס סת תפ סחקמו :ם

 to) ע"כ) 'מגכ .נסק3 סנס רמאיו 'ימכ ןייעו] סומ וטפש .לכלכ ספ
 ידכ קגינת - 'סוי 'כ רמק ['וכ ויס סיעדוי ס"ד "קככק תה

 'סכ סקקסו ,סכלכ לש סוכ סל רגקל סלל סיניפ ספק רק6מ תויפס
 וילו ,כיעכ 'מנב וכמ6 60 סדוס ימפל לק סוסמ וילע ססעכפ רפפ ,סימרוק

 קל סיסו 1 וסיימק ותיפ קכ סתכ | לע ןימוסנ ונוכל ,סדוקמ סכך
 סע



 אריו חי תישארב

 הָוהְי רֶמֲאיַו ג י ?ןקז ינדאו הָנְרֲע
 הֶרָש הכחצ הֶז הָמכ םֶהְרְבֲאלֶא
 ינַאו רלא םָנָמֲא ףאה רמאל
 רֶבַּר הָוהימ אָכַפיַה ד :יִּתְנקז
 היח תַעָּכ ךיִלַא ביִׁשֲא רעומל
 ןהָרְׂש שַמַכְתַו וט יש :ןב הרשל
 הָאָרייִּכ יִּתְקַהְצ אל מאל

 סולקנוא
 ביס יִנֹוּברְו  ומילוע יל

 ָמְל ֶהְרְבַאְל ַײ רמֲאו
 מיִמְל הָרָש תת ןה
 נָא דיִלֹוא אַמׁשּוקְּ"םַרְבַה

 םֶרקִמיַּכֲתיִה יי: תיִביִ
 הל בותא ןמול אמנה
 ְרֶׂשְלּו ןימָיקְןוַאד ןדעְּכ
 מי הָרָׂ ַביִַכְויי :רָ
 מאו תלחד יִרָא תיִביח אָ

 :א"י ה"ר דעומל : םש תומבי .יתנקו ינא! : םש אע'צמ .'ה רמא'ז :ופ אעיצס ,תס תוסכ' .ןקז 'גודאו .ןרהא תורלוה

 יישר
 8 ריטמ סנטמ ןוקכ .רקכ תוכתכ .הנדע : (6מוחכת) .3נח ןיכשומ וקמכפ ונגה סידפס
 קורכ תסו ןמז ןדיפ ןופנ 2 .רטכס תל ןרעמו רעסס

 יכסש סוכפס
 וסטנמ ינממ ססוכמו דרפומ bנפומ רכד סוק י

 עומס ךל יפעכקפ דעוימס דעומ וסופ9 .דעומל : ינופרכ

 יגפמ כופכס סניק .יתנקז ינאו : ל
 כו יטכתיס ומוגרפכ ..אלפיה (די)

 ומס סגכ .םנמא ףאה (גי) :
 ו יודו = סלמ6 יס

 :קרת6ס סגשכ סוס דעומל
 ;קכקו לכל סעט ןסוכט לוס סד ןופכ םמסמ ןוססרס .תקחצ יכ 'וגו הארי יכ (וט)

 לאירבג תרות
 ויס סמל כ" ,כקכ ןכו ,בכתו ,סלמח
 ןינמזמ ןיק 60 ,סכרכ לס סוכ סיכירל
 יסוי = 'כד "יד ל"כו = .ג"עלו תוכיפס לע
 ר"רמכס | ןכככ תעדכ רכס קגיגמ כ
 .ססיגפל יכנס תפ סגד ליעל יפלנסס
 וליפסד (דמ פוכרככ) ע"רכ ל"סר ל"י דועו
 'ג ויכתמ ךרכמ וכוזמ סוסו קלש כ
 סוככ ז"ע ןילמומ כ"ג ופטיסכו ,סוכרכ

 סכרכ לק
 יכ ,תכ רמקיו ,ספכי יכ יתקחצ אל

 יכ 'יפפ י"סכע .תקחל
 ןוקלכ יס יכ תו ,סד ןופלכ ןופסרס
 יכ תנמ דת 'פכ םרפנ ססקו ,8
 גיתנ לע ספקי דועו  ,סינפו6 ילפכ
 ,ססכי כסלמ ספתכ ןכ נעו -- סעט
 '""ינסמ סמ תומולעפ עדויס יגפכ כס
 נזכ רכומ כיל סכ םי רתויכו ? ססתכס
 סגסד ,סוכ פ"לגסו -- .6עח ףיסוסכ כ"נ
 סוסו, לע דחס עוכיפ ר"דמכ לחיפ
 רמוע סיספ כקעמפי לע יפקד "ירח
 תונקככ ןייעו) דופיס יכפמ ,סלדס רח

 טופפכו (ז"ע תותכ ךכדכ 'יפש סמ רוס
 ויס ינפמ סרס ₪5 רמוס סיסס כ"י
 3 רק נפ ,סיסנ סע רמיתת נפ
 ?ירסו ,ופלוי תויסכ ססככ6 ספ לע ,ססמ
 קחנמ :hעמפי סיס ,קחלי דלונס רחל
 הפלדכ ,סימד תוכיפס 555 קחלמ ןיפו
 קפוכיס יכפמ קחלי 06 גורסג לגרש!" וכ
 ה לע תוכםתמ כסות סיסס כ"סכמו
 !עמשי עדוי סיס וליסו ,דכוגש סדוק דוע
 לפכ ךפ ,סגכוכ סיס ןכ רנת סרסס
 פינק[ סכינפ ויס רפ3 סומ ליפס
 ןקו סיספ ססלנק טרפכו ,סימיכ סיקכ
 ןקימה תכוכ סעמססכ כ"ט -- ,גפפומ

shטיפ קעכ ךיל6 כושל כוס סרב  
 עמוס סכסו ,ךקש6 סרפל ןכ סנסו
 כ קוקכ תעוגת תוסעכ סמכ הפס ,תלז
 וסוסרסל נעמסי תל תועטס)
 סרמקו ,סינזק3 כככ ןיסנכ) סירכרס
 יכ ,סז תויסכ 25h 2 היס ירלמ
 36 ! סויסכ סנדע יל סתיס יתולכ
 קפכתו וסו ,רפפק יל ודלמו ןקז

 רמפל



 וע אריו חי תישארב סולקנוא
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 / יו = :ןוהיאוולאל ןוהמע

 נא הפכמה רמָא הוו יי ::
 ,jp ps peat 0 . / םהרבאמ אנא יפכמה רמא

naeאש  tna a rireיוא .  noone . 
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 :םש אמו' .ויה םהרכאו : חל אסוי ,רמא 'הו : ופ אע'צמ ,םמע ךלוה .ןרהא תודלות

 םירומה לעב יישר
 כועיקכ ליפ ת"ס .סודס יג

 מ סיט בשיטה ספ סספפ כ ?5 וכ ונימבכ ולמסש קקכקל "לס וכ מו : לימ סיט כופיכד סתנל סספפ ךי 4
 פ'כ 'כ .ססלכלו (חו) : סיקידל סויע קכד isl קמכיד קה קונוכקכ> 3 3 סמסמ

iw , 45 L . 2י-  . - 

 סיסי ויס ססככו סילק סלשו םסרכקו ןוח סער קכקמכס ספקסס ככ .ופקשיו (זט)

 סכככלו סנש ט*5 ןכ ססככֿלו ןקו סכככלו קכ לודנס (וכ סירכד ךסדק ןועפמ ספיקססמ
mam, ררופה- Wyk - -=\= . - 2 - - יפ .סנפ תפמ ןכ .םו .לשל : סימחרל :נוככ סדמ ןפוספ סייגע קוגסמ' psסרשו ססרכתכ  

₪ .\. 
ef >ינא הסכמה חי) : סס סיפכוק לכוכסכ סול סיכו ויכ .לודג יו ססלנ יכי ויס ססככ*ו סינקז . 

 יכ ספי כ סודס3 .השוע ינא רשא : סיממ
 תל וכ יתסכ ית ותעדמ לפ סו רכד פושע
 סמודס סכוכ ןודכמ יכעככס לוכג 'קכפ ןס ולס וככס ןיכככ ספממו פוס ןרמ
 365 עידול לנו סיככס תל דימpו סיוג ןומס 30 ססרכ6 ותופ יפסכק .'ונו סרומפ
 .וכככ וכיכוסו כיוס סכככל קידכ רכז "מ .היהי ויה םהרבאו (חי) :-יכסוק מ
 לכ וכ ךרכתסלו לודג יונכ תויסל ינפל 3יבמ וס יכסו סילעמ יכל וכממ יכו וטוטפ

 לאירבנ תרות
 וגו 'דכ ןימלסו קוספ3 כקכש ן'כמכס י3ל3 קפס סיס כ ו'ת ,יפקסכ כ 8
 לע 'בקי ופתעכסל ןיפססש סמ לע סעמ רכחלמ קר --'ד סח ךסנמס ילכה }
 5 ןכס תפוכי תתמכס }עו ,סינכס סנמ ,קז סתספ ל6עמשי יגפמ 8
 56 'כסי וקתעכס יכ וסס "עדה סמ3, רמו  ,,כקי וקכוסק סיס ופה
 סוימ תמרג ינפמ תונתפסכ לכוק קידכלס ,ו"פ סילרסו ! תקתכ--סנמפ ,/
 סתטכסס תעס3 ספעכ כס ז"כ ,קסס רכתס יככד תוכנכ ךפומ תיככס ימה
 ,וססטכס לכד לע תיקתומ סלועפ סזיל יכמל יכ ועידוסכ ,ללפמסי יכפכ 8
 קפל ונפpט סיקיככּכ פ"כ וכילמ כ"עו יכ סרכ כ"פ ,סכרפ ךל ספיס ךסא

 סולל ו ,ותסככס לע פול סו :סכופבכס יככד לע תקמנ=קנ
 ירככ ,סלועפ סויל תופעל ומ5ע3 יכנס 'פ) ר"כ3 "וכל סנסד סו5כ פילו

 כססכ ןכנו ,ופסטכס יככד סנתסס נפ  דוקמ 3קעי לכייו פ"פ (ו'פ
 למ ₪5 16 'b ינפכ פ"יפס ףילסס  סיקידכנ

 ,ככעמכ וכיותסו תכומ3 יקק סוסד קדכ מפ (ד תוכל33) כ"וכלפ ומכו זיס
 רכרכ '3תי וקלמ סלועפ סתיס וז סנס ילכד ךל 'פכ יפקכס רככו ,טטסס סוג

 והתקכס )2(

: . : 
 וגל סיסי 15 יק ןכ סיסיקכ 'יפ כ 'ינכ וגל

= 

. 

1 
 ילכ '[כש סח לולג :ככג ךלטי ן . - "
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 אריו חי תישארב
q : +3:  [ 

 הצי רֶׁשֲא ןַעַמְל וירי יִּכ ₪
 ו . a . .* ו +. . 4

 ורמשו ויָרֲחַא ּותיִּבדתֶאְוויִנְּבתֶא
a 7 .ג  : : 

 קרא ןורטו יִהורְּב הב שמו הקרב תושעלהוהְי ךְרה
 : 4 | :דכ תובמ ,זג וג ן'ודהנס ,ת תובותכ .שע תומבי ,תל אמוי .ויתערי 'ב .ןרהא תורלות

 יישר םירוטה לעב
 סוכ) ומכ סבת ןוטל ,ויתעדי יכ (טי) : ןײפס יונ סולו רמת סכות ת"ס ,וינכ תל סולי כ (טי)

 תומס) .וגסעדומ זעוכ (ג ספ) .סשיסל עדומ (3 +
 קל כנתמסק סעירי ןוסל כ וגל סלוכ ןופכ כקיע סכמלו .ספ3 ךטדקו (ג
 ק6 סוכמ וספ יפכ סולי רק ןעמל ויפעדי סמלו .וכיכמו ועדויו וככק וככקמ סדקס
 ןי6 "וגו ויכ תל סוכיפ וכ יכ6 עדוי ומוגכסכ וססרפפ סו .יככד רומקכ יכע ויל
 : וכמי 'ס פ"ע .כוימ סשעי סככ ( כוי) ומכ סווס ןוסכ .הוצי : ןופנס לע לפוכ ןעמל
 לע 'ונו ססרכ לע 'ס ייפ ידכ 'ס ךרד וכמפ וילככ סופמ וס ךכ יאיבה ןעמל
 : סמ וגיל ולפכ קידכ ןכ רימפמס ככ וכדמכ ססרבק נע 055 רמסכ תכ ססרכ6 תיב

 לאירבג תרוה

 לכו סקככ ליס תל (ירוזטנמ יכ ססככ6 ות ןימה כ'ע | ,וקחטכס

 סולקנוא
 יִמְרְקְֶג יִרֶא ₪ :אָעְרַא
 יד ליִדּב ןּהָנְתעְַי יג "ג

 בתו -שנָא-תֶיְו יָהונְ"תִי
 ו.

 קולדס

 ש"ייע) 'וכ יפדווכ תמיוקמ סיס ותתטכס
 לורג יוגל ךסעקו פ"ע יקנפכק סמ
 :ןקכ 3וקכס פכווכ כ'ג וסו-,('וגו
 סתטכססמ יתקחכ כ רמכ סכש םחכפו
 bכ ןפ סלרי ,ס יכיל תטכוסק
 ,סדלמ bטתס 77" סוכני מפ סייקקת
 סמ יכ ,קוס ןכ כ יכ ת"יפס סל 3יפסו
 קתימקכ תקפוסמ תייסס תקסכ 3
 05 fטתס תמרג רפמ יכ'' "7" ,יפסטכס
 ךמלעכ | ָּתַא יכ | ירח ,קרנךנ סיס
 ל"וכסמכ ,סגרע ךנ סתיספ תרמפ
 ועטפפנו כסכס ןדעפכו סדג ססרפס * "
 סטענ רככ יכס סמוקמל יפויס רמו ןיטמקס
 ןמ6כ פוס bיסp סו ןיכעכ םוחכ סלודג סלועפ
 סתכוס יסוזו ,יקדוו סייקתת ססטכסס יכ
 :יתסטכס תתימקכ ךככנכ קפס סיס יכ
 וכמפו 'וגו סולי רפ ןעמכ ויתערי יכ

 טפשמו סקדכ תופעל 'ד ךרד
 רק תל  ססרכ5 לע 'ר קינס ןעמנ
 קמסלמכ סנס יכ סנוכס --וילע רנר
 bיסוכ לש ספקות לכ סיס ,ןפפקיו קיסור
 ,קיוקכ סל סיסק סתפס סניסמס לע סיולק
 ךכד נע קכ יכ  ,ריכיס תנסמ וס
 0 יכסכ סלוכי סתיס תוס סלסמס

 סתוק כעו ,ןספסי סע סקמחכמכ ןוסגו
 סיעוכפס פת סלות3 סינס ךרדס
 ק6 סתפכימ כ"עו ,סמודכו סיוכקסו
 סליסמס תל ונקנקי ןפ לכיס תו ןספי
 6 רומשל סיכמוס (יסוכ) סרימעס
 : וס ?שמגסו .לקלקפפ נפ סליסמס ךרד
 ךלמל לסמ | כקע 'פכ ל"ור6 סנס יכ
 גם וכ ססיככסו תינוכטמ סנס
 ןדגגכ 05 ףקז ךלמס ףךפ = ןיסיר/
 וכ וקיכס י"גכ ךכו ,'וכ ןיסירפ יגס
 ס"כקסו ,טפpמו ,קדכ ,ןיסיכ6 יכט ס"כקסנ
 סימסכו רסת סדננכ ןיסיכפ ינפ ססל ףקז
 ןלעי עפסמסו קדנס רמולכ ,ש'ייע 'וכ
 סמל ,לפמ סימסמודירויו ,סנעמל סטמלמ
 ("ע = * "םויסל ךיללו ,סימסרו דסח ,ןכפנ
 /ר ךכד לע | חינסס> סלועמ סרימס
 סליסמס יס קכ יכ ,ק"סופס ךרד יסו
 יכלפמ כ'סמכו ,נ תיכ תכנוסס תמס
 --'ד תלו סיכנוסס =קל-ךלר ימימפ
 ןעמל = כ"סלש וסזו=-סלונססו סמימפס
 קד ךכר וכמסו "וגו וילכ ת סוני רפל
 ע 'ר bיכס ןעמנו טפpמו סקדכ תופעג
 סק ךכרס סתוקכ ,סכותכ כ"תפ ססרנפ

 ;סיממלו רסס :ססו ,וילע לכד רסק
 לוט



 סולקנוא
 דֵּנעֶמְל = ַי--סָדְק-=הןנקַתְּ
 יִתיְיַא ליִדְּב אָניִדְו אָּתַקַדִ
 לֹלַמְּד תי םֵהְרְבַא--לַע יו
 תָלָבְק יי רַמֲאְו ל יִהולֲע
 תַאיִנְס ירֲא הָרֹומֲעַו םודסּד

 יישר
 bp רמ6 כפלכ סpעס ססרכק 56 .'ה רמאיו (כ)

 הע אריו הי תישארב

 תא םֶהָרְַאלע היה איֵבָה ןעמל
 הָוהְי רָמִאיַו כ :ויָלָע רָבַּרירׁשֲא
 הָּבְרייִּכ .הָרמַעְו םֶדְס תקעז
 : פק ןיררהגפ .תל אפוי .'ג יפאיו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 :סכיכ עתכ 'יגכ סכר יכ (ב)

 לאירבנ תרות
 ךוכיס תע3] תו םרפכ יתכמפ רוע

 סמס 'ד ךרד יכ [ס"גכסכ סויס
 ןמזכ רק סוטכדמס יתבו תויסנכס יב
 ,ק"מסכס סוקמכ וכל סמס ,ל"סועכ סוס
 יכלו 'פ לע (טכ סליגמכ) כ"זכפס ומכ
 כ'מ .(םי ,נפקומי) טעמ םדקמל ססנ
 קוטרדמ יק3ו תויסנכ .יכ וכל קלי
 סקת ןועמ 'ד ר"מ ככ םכד .'וכ 30
 קוסרדמ יפכו תויסנכ יקכ ו 'ונו תייס
 סלעי סס3 לש5 תוכוכילס סמס יכ ,ם"ע
 סטמלכמ סדוכעסו סכוקס כול ?וױ
 כ"ח סמנלסס תעפק וקיכי ססו ,סלעמל
 ןווכמס תילכלקס כ'עו ,סטמכ סלעמנמ
 עיפססלו ,טפקמו < סקול :Eo "נס כמ
 כ" "יע
 סקועס לודג "כ =: .(עמ סכוסכ)
 השע  :רמנק פוכככקס כמ רפוי לק

 ,ילטמ) תומ'דל רתככ סקדלו טפס
 bוס תוגככקס םיללס יכ : רמולכ ל
 סס סז ןוימדכו ,טפסמו סקד> תופעל
 ,סוסכדמ | יתכו ס"נככס ה סויס
 טפסמו סקדכ טעועס לכ :ספ ג"ורו
 3סוק רמbנ רסס סלועס לכ כמ וכקכ
 .ם"ייע ךכ6ס ספנמ 'ד רסמ טפסמו סקדל
 סקדכ ועעו עפפמ וכמפ כ"סקמ וסזו
 יקעוסי סכולק סיס ,טפסמס י'ע יכ
 [סדפס טפסמכ ןויל כ"סקס ומכ] .וכנ
 קוכגסל יתקד5 ס3וכק סיסת סקדלס י"עו
 :[סקדכ3 סיכשו : כופכס סייסמp ומכ]
 נע ,ם"סרפ ופסכ ו"מ סויכ שוררבו

 תרכת לס סולמ סדועס ןסנפ
 זמוכ 'ד ףרד : כלת יכ יתכממ ,ק"סמג
 bכקכנ ךוגס יכ ,6"םתג ק"תס תדובעג
 '3תי וקנס יס סמסנס יכ ןעי ,'ד ךרד

 רומסכ יתכמל 'ד יקלח כ"טמכו לעממ
 סרממ 'ד יקלת .(טיק סינספ) ךירכד
 ףוגסו .(ג סכי) וכ כימופ כ"ע יפפנ
 nas ו ,סלוכע ןכסמו רודמ וס
 ו"כע 5 יכסכ סדרפסנו ,וממ דרפסס
 מכ .סיתקכס תעב וינק כוזסכ סדיקט
 ךכד וס יכ --'ד | ךכד וס ףוגס יל
 'ד קנמ יס דס סמסנסכ רכעמו
 סוכ סלובעסו קסעס כ"עו --לעממ
 וכסופי סכוכקסו סכסטסו דוככס פי =

 9053 סגו סקדכ 0093 : סירת ינפ
 סס קמפ דסחו סקדכ יכ ,טפטמ
 סמכ | כויתו טפסמו ,ככעס ןמז דלמ
 pפנס | ויכ6 כוסס כוס יכ ,ךיסעס רלמ
 יכ כ"ס6 כ'ע | ,םינט וכ סנכסמ סופכ
 ךרד תל וכמסי יכ ? סולי סמו 'ונו סולי
 "כלו .טפסמו ,סקדכ ,ומע תוקע! 'ד
 פ"פ ('מ 'יס ם"נפ) סרק ייפ 'פכ ר"דמכ
 ותפס סכפ תל ססר36 רכק ןכ ירחקו
 כ"ס: 'וגו סימיכ 03 ןקז ססכבקו ,'וגו
 סמ ,'וגו סיס למי דסמו סקדכ ףדוכ
 ס"כקס כ" ,'וכו סיתמ רבוק ס"כקכ
 םוכלו 3 = ,יתוכמוס תספק ססרמכ
 כוימ גלתכ סיפוכל כ'סלס ומכו ,יסוכל
 ןיּכ פירככ וכ תטכוס רו .פ"ייע ,!וכ
 3 ה! ,סכוט סביפ3 ככקפ סירס
 סו ,סכש סע ססעמ דסתס תוכוכ
 ip 'ה ךרד םוכוכ ,'ד יס ןעמל
 סב םכ סכוק ,ויפע ככר כפל תל ססרבל
 סויסכ יתכככ ת ןסוכ יננס ןכו ,סכוט
 קכוס סולמכ סיקסועס סיככתס לכל

 : עפשמסו סקדלס תוכו3 ,סבוט סכיסל
 סקלעסוסככ יכ הרומעו םודס תקעז

 ,דוקמ .סדככ יכ
6 



 סולקנוא ארו חי תישארב
 'תַפיִקִת ירא ןהְתכחח ; דאמ הדבכ יכ םתאטהו
 6 וא יִבֲ :we ּהָתְקַעַצְּכַה הָאְרָאְו אֵּניהַדַרֲא אכ ילו "אכ = : א (ד : jr ע* + ד יב
 -ןוהמערַּבעֶא ּודָבַע ימָדְקְל אלזסאו הּלָכוְשְע יא הָאְּבַה

 | םיִׁשְנֲאַה םשמ ּונּפּו ככ : הָעָדֲא -סַאְו בית אל-טָא) אריג
 אירכג ןמִּתמ יאיִנָפְתִאְוּכ דמע ונדוע םָהְרְבִאְ הָמְדָס וכל
 -דע םֶהְרְבֲאְו םֹודְמל ּלְזַאו םהרבא שניו גכ ! : הוהי ינפל

 : . םדק ןלָצְב-שמְׁשמ מ ןעב 4 דל ןצ יב =

 רַמַאו םֶהְרְבַא כקו ה ""םַע קיֶהּצ הָּפְסִת ףָאַה רמאיו
 םע הא יצשפ ונס םקידצטישמח שי ילוא דכ :עשר

 ןישָמח תיִא םיִאָמ דכ : אביה
 זנרבה אָּתְרַב ּוְּב ןיִאָכז "אל הָפְסִת ףאַה ריִעָה ךותְּ
 אָרְתַאְל קוּבָשְת דאָלְ יִציִשּת םישמָח ןעמל םוקמל אשת

 יישר םירומה לעב
 סטמל סעטס לכקמכפ סכר לכ .הבר יכ : וכממ ססכי סייד 'ד דגכ 'ד .סקידלס .סקוד5 (רב)
 926 .סכלוסו סלדג ו סלודג ןינמגכוסמ ןסס יפל ת"יבב => לחלל יכסד סיכסח סלוכו סולסכ וסט
 סנס .קסכ טמשס יסיו יתטריפס ומכ רככ סלדג סגרופמש יפכ ם"יככ סלעמל ומעט סו
 ר: 096 תוספכ יליד וקספי לש סיכיידכל דמכ .אנ הדרא (אכ) :ךתמכי סכש
 למ .התקעצכה :ססיפעמ ףוסכ ל; סדכ6 "ד .סגנפס תסרפכ יקערפp ומכ לכס
 ודמעי 85 סו ססב ססוע יכל סלכ סדרמכ סידמופ ןכו .ושע ילא האנה :סנידמ
 וגלמ וכ ללויכו .ןסוק סלכ6 כו ןיכוסיכ ןסמ ערפסל ספעל סמ סעד סדרמכ
 .סרוקנ קספס םי ךכיפלו .ךל סטע6 סמ סעדו ךילעמ ךידע דכוס סתעו כח סוקמכ
 קקעל סקקעלכס ופכד וגיפוככו .סקככסמ סכיפ דיכפסכ ידכ סלכ5 וטע ןיכ קיספ
 : (טק ףד) קל מכ סרופמכ יגעל ןוזמ סנפכש לע סנושמ סתימכ סוגכסס תת סכיכ
 7 .'ה ינפל דמוע ונדוע םהרכאו : ספ סוול ססככ6ש סוקממ .םשמ ונפיו (בכ)
 [קככ יכ סכומעו סודס תקעז וכ רמו ול56 63 ס"כקס ל : ויכפל דומעכ ךנס
 :סז וס סיכפוס ןוקיס כל ססככ6 לע דמוע וכדופ 'סו | כוסכל וכ סיסו
 ןיפ6 םגיו סויפכ ססגס .'וגו 3וי םגיו סמחלמל ססגס וגילמ .םהרבא שגיו (נכ)
 ,קופק ככרכ ססכנל  םכככ סכמ לכנו .יכנס וסיל6 םגיו סלפתכ ספגסו .סדוסי
 גול ed ומוגרקפ סולקנו6 לש סוגרתנו .ספסק סנס .הפסת ףאה :סנפתכו סויפנו
 - 4 on ve ילוא (דכ) : עפר סע קידל ספסתש ךפשי ףלס וטוכיפ ךכ

 | לאירבג תרות
 ,סכרעכ קנטק םישרג יס 650 רקכ יכיע> | ,סער6 כ סו "וגו סרו כ סדר
 ככוי סמ תנתכפ תימסגס ןיעס ןי6 יכ | סודס תקעו ומנע וכמו6 יכח6 יכ ססקו
 סיכככ ללכ ת סור ומ לקלקל סוס 2" ,רוסמ סדככ סק6טתו ,קככ סלומעו
 גוג וניסס רכדכ רקס ויפמ לינוס סמ | ,סוכ פ"נגו .רתומנ ךס יס תוסרל סדיכיס
 סנטק סירב הלמכ כ סקופ ,סדפ סוסכ סנס ,ו"סועכ קטתיפ סד6ס תלטמ לכ יכ

 ןלו



 טע אריו הי תישארב סולקנוא

 הָּלֵלֲח הכ :ּהָּבְרְקְברֶׁשֲא םֶקיִּבִצַה ד וא סמ לד
 -ןונא אַמְשּוק המ : הנ

 אפ | בעל ני
 "בע .הָאְכְז אָט יד
 אב הָאְז והיו אב
 .Re .ןרהא תודלוז

 תיִמָהְל הזה רָבְּדּכ תשע ל
 קיר הָיִהְו עׁשְרידסְע קיד
 ילָּכ טפשָה ךְל הָלָלֶח עשר

 יישר
 ס יכ ךרכו ךרכ לכ סיקידו
 : סיקידלה | ימת סמ סיעקרס ₪

 סיקידלס | ולילי ₪ "ו .ךל הלילח (הכ):םי תומוקמ '
 ליס 7 וכמסי ךל סוס ןיכוח . ךל הלילה

 כ .הוה רבדכ: Ne רודנו ומס כודל תיפע ךכ סיעפרו סיקידכס לכס ףטופ ופנמוק
 b"ס תתפ ףטסכ דוקכ .ץראה לכ טפושה :bכס סלול .ךל הלי לח : וכ כ 8 5

 לאירבג תרות

 p"קכ סולמ סויק לטיכ ספ ,ךפסכ ןכ
 ה'פ3 לכסס 30 ,סמודכו ןיליפפ ו
 סכועס 5 ןירכסמס םכופמ רמו תוכלי

 ,רמסכ "מב .תולתהמ
 סמ לכ 536 ,סטמל רכיס ןי6ס י"פע["

 6-םי ,סנעמ סלעמל ממס סלעי
 15 סוכגיס ,ומגפו וסת לודנ סמ
 רכנש סיככס ככככ סתתקסו דובו
 מכס )יכל טחו ,תוכמקמ סרסע
 לש ומדכ סבכעסנפ מט ןרפ יס
 תרפוקמס םפנס סוס סדסו ,יכלכפיס שיק
 המומס ןותכס סנפנו ,סדיחיו גה סמפנ
 םרס3 סיסדקס פדק3 סיכפנו יגפל סמסוזמ
 קופל לכויס ימ מ ,םודק וג נכסי מש
 תמסכ יסכק3 | סינוילעס תוכוקכ 0
 סלקלקש סרולכ הילרב סרי 0
 ₪ ,תומוכעו תולודג תומלוע סמס ססלא
 גוקנתס ךכע לפסל לוכי ספס ןמ
 סלעיס לכ ,סטסו מח לכ ןכו .הסילה
 .ולוקל קו ומנפ רפויכ סרי ,רתויכ נו
 סנפמ לט "יפס סמ תודופ ךיסלסכ ןייע
 bוסס ,'וכו תומכ סידופיס רמוק סיס הו

 "שזו .]oתוי וכילכד ןיכתו ,'וכו ד"
 '< סיכסכ יתמככנו יפקוכ רפוסס כז

 וככ | יתוגוע יכ=סעמכו=ךילמ ה
 * סלדג וכפמסו ,600 סלעמל סה
 סופלנ | סס ספו ,סימשל דע =-עינה
 סנס ודסת 3 "כמו ס3לס סיפו

 סרסעב לרכס
. 

1 

 1 בא

 קולדג ךכע יפכ מומס ת5 ןידי ל
 ולפכ סמכנס יפכ קר ,סלעמל סגפס
 לכס יכ וכ ללכ . סכ יי סטמל

 ס us 00 המופ
 :יסתו ל ירו יס
 סימפ3כ ינסל סכנפ ומכ---סרומעו
 סהכטמו ןסבכ יס סנס---לעממ
 סרו ! לכ סדר ו"כע לב ,רסמ סדבכ
 הקנס סתקענכלס 6 ,סטמל bיס ךי
 ,ועפ---יכ6 ה30 סקעלס ןוימדכ 0
 יקעדרכ טכתוס rb סעמל תירגו

 ו"

 וייס B5! סו ,סלכ ,ססמ תופעל
 ,סעד ומ ,סטמכ סככס סככע3 סופט

 כעס | ןטמל ןידפ  ןיפמפ
 : םגועס ךלע

 לוכידכ
 וע =;

 ,טפסמ ססע bכ ןרֿפס לכ טפשה
 ימע קלחסבכ יכ = עודיסמ

 ופכ ופכו ,סודחוימ תוכלממל סוכידמו
 ע סוקכ סומיגסו טפשמס בלמ ביטסל
 956 כמי רש8  תוכוט תולעמס לכ
 יכפמ | םייכסי כש03 | ,סוכתק תוכלממ
 :(ז"פ סיחספ3) ל"זכ6 ב"ויכו] | יגשס
 סנמ .[ם"ייע bתעיטק תוכעמ וכל יכק
 ככ תוסס תחת ןר6ס לכ סקיס וליל
 סיס סמ וליפל יכ תויס לוכי ,דק6 לסומ

 סמ ול רמליפ ימ סיס ל ,טפסמ פועמ

 "עוותופככ וס לכס יכ ,סקעפ
 כיסה



 אריו חי תישארב

 רַמאיַויכ  טפשמ השעי אל ןירָאָה
 םישמח םֶדְכְב אָצְמֶאיכִא הוה
 ב5 יתאָשְנְו ריִעָה ךותַּב םקיצ
 םהְרְבִא ןעו זמ : םרּובעּב םוקָמה
 רּברל יִתְלַאּוה אנ הנה רמאיו
 :רפֲאְו רַפֲע יֵבֹנֲאְ ינדָאְ"לֶא
 םקירצה םישמח ןּודְסָהי ילוא הנ
 "תֶא השמחב תָחְׁשַתַה השמח
 דם תיִחְׁשַא אפ רמאיו ריִעָהלָּ
 :הָשְמִחו םיִעָבְרַא םש אֵצַמָא
 רמו וילא רָּבְדְל דוע ףָסַו טנ
 רמאיו םיִעָבְרא םש ןואצמי ילוא
 :םיִעָּבְראַ רּובֲעַב הֶׂשֲעֲא אֶל
 נדאל רחי אָנְֶלַא רָמאי ל
 םישלש םש ןואצ אָצְמִי לא הָרַּבֲַאְ
 אַצְמְאדְא הֵׂשֲעֲא אל רמאיו
 אָניהנה רַמאיו אל :םישלש םש

 ילוא י ןדאדלא רָּבְרְל יתלַאוה
 זאשנו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 ךדיֿפו כס 'סמכ 'כ .רפ(1 רפע יכנו (זכ)
 לולנ ס"םוו פו רפע לע! יתמתנו כויפכ

 : ססלכ6כ רמפנב סממ כוילכ רמ6נמ סמ

 : זי הפיס ,רפע 'כנאו : שנ ןיררהנס

 מק ןופנ וכפושס לס

 לאוה (זכ) : כוסכס סכ סלפ סלוכמ

 מס ידי לע רפע תויסע יוסכ
 | - >> לכ5 'ט וס יכסו .השמחב תיחשתה (חכ)

 .סיכלכס 'ד וטלמיו .םיעברא םש ןואצמי ילוא (טכ)
 לאירבג תרות

 םרפמו ןגיסרדו ,טורוטס bh ימיכ | יסיו כ"
 ודַבַל וסס סוסמ כיסמו ? ךלמס ,שוכושקתס ךלמק יו רתס  ערדמכ

 סולקנוא
 ה דא | אָט
 י) אל אָעְרַאדלָּכ (ןידה ייפ

 ומָאו וכ : אניה רבעי (םרב

 ִׁשְמַ םֹודָחְ הַבְׁשַא-םָא ג
 נבָשָאְו אָּתְרַק ו אז
 ןוהלדְ אָרְתַא--זלֶבְל

 אָה רֶמֲאּו םָרָרבֲא בָא
 בר אָלְלמְל יִתיֵרׁש ןעֶב |

 מ זי :םֶטקְו רָע אנא
 אשמח ןיִאָּבז ןישמח ןּורְסַחִ
 לכ-תָי אָשְמחְב ּבְַתַה
 םָא לָּבַחֶא אָל רמֲאְו אָּתרַ
 אָשִמַחְו ןיעְבְרא ןְמַתחבְׁשַא
 ₪%מ9 רוע ףַסואְו =:
 יאט רמַאו יִקמָדִכ ר

 מא ןיעבְרא ןמַ ןשי
 רב אָרַמְגדַּבעֶא אֶל
 כאפ רַמֲאו ל : ןִעְּבְרא
 / ו י"נ)"םדק דיק

Bars - = bs 
 מת חַּכְׁשַא--הסָא | ארַמג
 שכְאָה רַמָאַו < : ןיִתְלִ

 יישר

 לסעי כ פוס קוכס ימ יכ ס
 .םוקמה לכל 'וגו םודסב אצמא םא +וכ) : סמק טפסמ

 סודסט יפכ .סיכככס לכל
 וס רככו .רפאו רפע יכנאו : סשמ ויו ומכ יתיככ .ית

 : ל ודמע רז ךימחכ יכוכ דוכמכ ידי לע רפו סיכל
 מע ףרטנק סנוע 4 וקידכ סו ךרכ

 סיקלט ןכו

 סוסו ןיכופכטמ סיס

 ₪ ססמ 'ג ולילי

 לוק וסמ כותכס <נ

 ךנומס



 םולקנוא

 ייסד אלמל יה
 ןיִרְשֲע ןמַּת ןּוחכַתשי םיִא
 :ןירְֲׂע יב לבַחַא אַלרמַא
 םֶרְק ףקְְי ןעֶכדאָל רמֲא =
 אָרְה-אָנמְזםַרְּב מאו
 אָרְשע ןמַּת ןּוחְבתְׁשִי םיִא
 פיֶדְּב לָּבַחֶא אכ רַמָ
 -אָרָקי קלַתְסַאְו > : אָרָׂ

 -םע אלל יש דּכ
 בת = םֶתרְכאְו = םֶהָָב
 ןיֵרְת ולעו * :היֵרְתַא
 אָשְמַרְב םודסל בָא
 נ)==-אַעְרַתְּב בתי טו
 טול אָזֲחַו םודסְד (עַרְת

 -לַע דינו ןוהְתּומְּקְל ם
 : אָעְרַאדלַע יהופ

 ד

 : ןייד

 : וכ קנפסכ ופוסיכ

 סיסיה סל

 רעשב בשי טו

 ססרכק תיַב

 .םודס

 .ל"דו ספיככ סילסומ
 ,רחה יריסי ןד לוס
 ,וט = ןיסו טפפמ וילל

 לככ

 : ססמ קח ופילי סלשע וש ססמ '3 ולילי סילק
 ילו תכ 'ת ויס לוכמס רוד רמ6 pקיכ כ תפוח
 כת לו שק רנכ וכי י"פ1

 סיכלמס ןמ 'וגו וכ דעו ודוסמ ךכו
 סנוקו

 וטו

 5 אריו חי תישארב

 אל רמאיו םיִרְׂשֲע םַש ןּואצמי
 : םיִרָשָעַה = רובעּב  תיַחְשא
 נדאל רַחָי אנלַא רָמאֹו בי
 ןואצמי ילוא םעּפַהיַרַא הָרְּבַרָא
 היחׁשַא אָל רָמאיַו הרשע םש
 הוה ךליו ג : הָרָשַעָה רובע
 םֶהְרְבַאדַלֶא רּבַדְל הל רֶׁשֲאַ
 שיש ; : ממ בש םֵהָרְבא
 המס םיִבָאָלמַה ינָשּואבּו א טי
 םְדָסרעׁשְב בשי טולו בָרָעְּב
 וחתשיו םְהאָרָקל םקיוטול"דארינ
 הָנַהְרָמאיַו כ : הצ ְרָא םִיפַא

- 

Meםֶכְְבַע תיָּבדלֶאאְנ ורוס ינדַא"אנ  
 :ופ .אעיצמ ,ינש ואביו .ןרהא 5 ןֵעָב ּורוז ינובר ןעבדוע

; urns 

 לע .הרשע םש ןואצמי ילוא (בל)
 עו .ןכוד כפ ןליפס קלו ססיקנו

 ט ךנס רונגסס קפתפנפ ןויכ ,'וגו 'ה | למ +
 ךכיפנו גכטקמ רוגיטקסו רוגינסס קנקסל ןיידס קנפסכ .ומוק למל בש םהרבאו

 דת .תיקססל Sr סיכקנמס יכק וקוכ
 סשעס ןויכ סכפ פת רסכ) 03ש יפילטסו .ססרכמ תק תולפרכ 62 וקוס קו

 .םיכאלמה (א)

 8 ןירידק סיכללמס ויסו לודג וסכש ססכב כ ל"ד .(כ"ג) סיסנק ספ
 סיכקנמ סמכק טופ ו

 כוי מס A ויס סימקכ יכסלמ 096 סוד
 יקכ בקי

 סיתרולס לע רומכ דמנ
 נע 35 תפל סת סיכיככ לכ סנס "ד .ילע ספרכעפ רח
 ךכדס תל ומקע .אנ ורוס : (כ"3) סגוככ סלע סיס ווו סככ ולי

 טופ תל כיכסכ דתו סולס ק6 תיסססל

 ססמע סלילפ סתיסכ בג סרק ןנסנו
 סיפנהכ

 ןולכסמ ס יכקכמס ספ קי לכ יכו.ברעב :
 : תירוגנס ססינע דומככ ,סכרכמ ל

 .'וגו טול אריו : (כ'נ ססילע טפופ וסוכימ סויס
 יכ סיגוד6 ספ כ סנס .ינדא אנ הנה (ב) :

 כ ונס סיעפרה
 ןופנקע ךרד ייכנ

 ס ותוק כ

 אג לאירבנ תרות
 |ססקם | 2303 יכו

 סייגו ? טפסמ סו כיבק3ב ספעי כ .ס"כקס
 :דוככס ינפמ רפסנ ןו3 לכ תקז

 : וכמוק
 ןירקתו



 אריו טי תישארב

 םּתְמַכְׁשַהְו םָכיֵלְגר ּוצֲחַרְו וניל
 כ אל ּורמאיו םבְּכְרל םַתְכַלַה
 דַאָמ םָּבירַצפַו ג :ןיִלָ בֹחְרְב
 שעיו ְיֵּבילֲא ואבו ויָלֵא ורסיו
 ;ּולָכאיו הָפָא תוצמו הָּתְׁשִמ הל

 ישנא ריֵעָהיִׁשְנֲאּובְָׁשי םֶרֿמ
 -דַעְו רע תִיַּבַה-לע ּוּבַפְנ םֹרָס
 ארכו ה :הָצָהִמ םַעָהילָּכְוהז
 םישָנַאה היא ול ורמאיַומול"לֶא
 םַאיִצוה הֶליִלַה ךילא ּואבירְשא
 םֶהְלַא אציו :םתא הָעְדנְ ּניֵלֲא
 :וירחא רֶגֶס תכַָהְוהָחתַּה טול
 :ּועְרָת יֵחַא אָניילַא רמאיו ו

 סולקנוא

 תָסַאְו ּותיִבּו ןֹוכְָבַע תיִבָ
 ּכָהְתּו ןומְְּקְתּו ןוכילגה .
 הלא אל וראו ןוכֲחְרָאֿל 2

 ףקתַאו 4 : תיִבָנ אָבֹוחְרְּ
 לעו ּהָת5ַַ ורזו אָדֲחַל ןוהְּ

 טמשמ .ןוהל דכעו היל
 ולָכאְו ןוהל-אָפַא ריִטַפ
 שנא ּוביִבְׁש אל--דע ד

 פיִקַא םודס יֵׁשנֲא אָּתְרַ
 דַעְו אָמיֹעַמ אָתיב-לע
 הָפֹופִמ | אָמַעלְכ אב
 א הל ּורֲמֲאַו טֹולְל ורקו ה

 87 תל ותֶא יד ורב
 ןֹוהְתָי עַּדנְו אָנָתְול ןנְקָּפַא
 ועְרַתְל ט טול ןוה תל קפְנּו ו

 מיי יִּוְַּב ַחֲא אָׁשָר
 רֶׁשֲא תונב יִתש יל אנ"הנה ח ןׁשיִאְבַתאָיֵחַא ןעֶכועֶבְ
 יד ןנּב ןיתרת יל ןעְבדאַה ה

 יישר םירוטה לעב

 קוס רמנ ךכ> ספ סיסנככ סתc וכיכי לכס = 5 ךדיו ןיד 'ספכ 'כ .תונמו (ג)
 ת%מ ןגיפניל סוכ תספכ דמלמ תומו
 'ג .וככםי (ד) :סתסד תטממ תכסל

 לע דתי ,וככפי סילרפ .וככפי סרט 'סמכ
 ס"וכעס וככםי סיללע 'יפ .וככפו רפפ

 כר ילכ לס ןכרד יכו .םכילגר וצחרו ונילו :(ר"כ
 כסככק יכסש דועו .ןומככ כ'תקו סליקת ןולל
 כו; כרמל ךכ 0 סכילגב וכתכ סנימת ססל רמל
 כסילגכ ולתכ רככס וכי סורס יקנמ ופוכיסכ ספ

 קתעדוס נו ךפיכנ וקכס ססלנפ ול סימי ינס ורכע רככ וכמו ילע ולילעי
 ןכיפל ויסכע וכט ומכ ןיפככ ויסיפ ססינגכ קכ3 ןפכ וככעפיפ כטומ רמh ךכיפל
 ןקכמ .סשעת ןכ וכמק ססרכנו .אל ורמאיו :ופסר ךכ רתו סעיסת וכי) רמל
 896 ןוטלכ םמסמ יכ יכס .ןילנ בוחרב יכ : (כ"כ) לודגפ ןיכרסמ ןילו ןטקל ןיכרסמש
 קל ומקע .וילא ורסיו (ג) :ןיפכ כיע לש סכותרכ כל ךסיכ כ רוסג כ ורמ(ש
 ןכ .םורס ישנא ריעה an ובכשי םיט :היסתספ .הפא תוצמו :ותיכ דלל ךרדס
 סמ טולכ סילוק ויסס סיכסלמ לש ססיפכ ויס ליעס יפלו ונכפי סרט .ר"33 םרדכ
 פורס ישנו ססכ סיככדמ סדוע | .סיעשכ סכוכ ססכ כמ וסו ססיפעמו סכיט
 סיעשכ ויסש לעו תיכס לע וכסג עשר ישנ6 ריעס יטכסו bכקמ לק וטוספו 'וגו
 גלקמ .הצקמ םעה לכ : סילטתו סיעכ סודס ישנו כותכס "מכ סודס יסנל סיפרקנ
 וא העד (ה) :ססכ ןיפ רח קירכ "פלש סריכ סחומ דח6 ןיפש לקס דע ריעס
 ואב ןכ לע יכ : סנס ומכ .לאה (ח) : (כ"כ) םי6 וערי 65 רס6 ומכ רכז ככסמכ

 יכ



 סולקנוא

 ןעְּכ קַּפַא רַבָג ןנעֶדְי אָל
 ןהל ודיביע ןוכתול ה
 רוחל ןּכינעְּכ | קת
 ןודְּבְעַ אֶל ןילאה אירבנל

 ולע ןכ-לעדהירַא םעֶּדַמ

 ּורָמֲאַו : ו : יתּורש ללמַּב

 "אָתַא דח ּורָמַאְו אָלַהְל ברק

 אני ןָדאָהְו אָבְמּוהַאל
 ןוהְלידַמ  ך? ׁשֵאְבנ

 אָדֲחל טולב אָרְבנְב ופיקתו

 : אָשָּב רַבּתִמַל ּוביִרְק
 ןוהידיהתי אָיִרְבְנ ומיִשואָו

 ןוהַתול טולתָי ואיתי
 :ּודָחֶא אָשְתַ אָתיבֿ
 עֶרתָביִ :אָירְּנ תו ₪
 אָיִריִרְבַּב וחמ אָתיִב

 | אל אָברדַע אָריִעְּז

 :אָעְרַה אָחְּבָָאְ
 למ רוע טולל אָּיַרְבִ

 ישר

 ורָמָאְו בי
 ₪ רש

 3לק וכ סמודו ך
 למ ספל .ךל

 פה סליקתס ךכיפא

 ךסנמ ךיֿפ סיחכופס לע
 קס לע ןילמ סיספ לעו .קקכ ןופכ סלה 1
 : רוגל תק וכיכיּכ סת6 ידימי ילכ
 חתפ (אי) : תוקפכו לועכל פופ

 סינטקס (כ"ב) .לודג דעו

 : תיככס ךיפוככו ךספקמ ןוק קוס ריעכ ד
 ןיפועק רחקמ דוע התו .קוקוטכס ךיפולכ יככ .ךינבו: סוקמס ןמ לוס תלכו סלב

. 

 אפ ארו טי תישארב
 ןְהְָתַא אָניהָאיִצוא שיא ּועֶדיאַל
 םֶבִניִעְב בּטכוהְ ושע ו םֶכיִלֶא

 ושעת""לא לֵאָה םיִׁשְנֲאַל ק
 :יתבק לֵצַּב ואָּב ןְבילעיַּכ רבד

 ורמאיו האל שגרמו ט

 טופש טפשיו .רוגלז אב דַחֶאַה

 שיאְב ּורָצְפִו םֶהַמ ךָלעֶרְנ הע
 : תָלְּרַה רָּבְשל ושי אמ טוב

 איב םדי"תֶא םישָנַאַהּוחְלָיַו
 -תֶאְו הָהָיַּבַה םֶהיֵלֲא טול" תֶא

 םיִׁשְנֲאָהתֶאְ אי :ןְר רגב תְָּרַה

 םירוגסב ופה תיבה התפר

 הינבו rs הפ ד
 הא | 7s ג 3

 f:ויכו סימודס לפ יכ סודס ישפכ ססכ ב3 וש3 כפל לע ידוככל ושעפ תוס סכומכ 5 , - 4 =
 Pays ao כמ : כומפ ות - במס 53

 2 כ מ א שאו לוק ל5 סוגרת .יתורפ 22ם3 סוגכק .יקכוק
 6 יקחו לשר . 2.2 0 אג ל - -מולכ בחוכ) 3רק האכה שנ ורמאיו (ס) : תסוכ

 ו:תכ תלגופמ>) וגה ותכ> ךג לפול כג =

 סכיע סנ סדכלכ ןזיכמ ופסנפכ כ לופו קרקמכס בלנס לכ ןכו וגממ קסרקתו } יררפל כרת

 !פכ ופי = יינכ ספ ך) ימ (בי) +סיקפ = .ססו ךממ סילתס סנס .ססלס סרז ומכ קוחר ןוש
chingןיפפומ וכל ןיל כמול וס ספיוכ לכדו שץ" - י"סיכט ו"על ןושלכ ן יל ךסמס  

 סג ןכו .יכ עג 0 ל

 חל
 3pו יכוכעכ דד ךסמס .סבpו יל
 וכמק ונס נע ססל רמקפ לפ .ךכל

 סדק .כונכ 3 0: כמ סיסכו

 תל .תלדה : וכו יכומ סיממנֲ :טמש טופשיו
 תכמ .םירונסב :: ןיפלויו ןיסנכנ וכש 2 ס וס

 4 רעו רעלמ רמפכש סלתת סריכעכ וכיסתס
 ל שי ימ | טרק לע וטוקפ .הפ ךל. ימ דע (בי) : ססמ תוכעכו

 .ךיתוגבו ךינב ןתח 1 ןסת ךי קי 6

 אכ) סלכג



 אריו טי תישארב

 אצה ריִעָּב ָךְלדרָשַאלֶכְו ְךיֶתֹנְבּו
 ּנְחנא םיִתְחָׁשַמריְּכ ג :םוק ָמַהְ"ְוִמ
 םֶתְקַעַצ הלייב הזה ומהי תֶא
 הֹוהְי  ונחלשיו | הֹוהְי ינְּפיזתַא
 רָב טול איו ד : התַחְש"
 רַמאיַו ויָתֹנְב יֵָקְווינְהַח"לֶא
 "יִּכ הזה םֹוִקַמַהְומ ּואצ ּומוק
 יהיו ריִעְהדתא הֹוהְי תיִחשמ
 ומבו מ :ויִנְתֲח יניעְּ קַחַצַמְ
 םיִכָאְלמַה וצי הֶלְע רתשה
 ףתשַאדתא חק םוק רמאל טוב
 "ןַפ תאַצָמגַה ָךיִתְנְב יִתְשתאו
 |ּהָמְהַמִִיַו זמ ;ריִעָה ןועב הָפָסִת
 ותשא"דיִבּוודָיב םיִשְנָאַהְ קיו
 הוה תַלָמָחְ ויִתְנְב יתש ריב
 :ריעל ץוז ומ והָחְניַו ּוהָאָצו וילַע
 הצוחה םמא םֶאיִצוהְכ והָי זי
 -לֶא הׁשפנילע טלמְה רַמאיו

 ילָכב רָמַעְְְַו ךיֶרחֲא טיב
 : דצ םיחספ .וציאיו .ןרהא תורפוח

 םירוטה לעב
 ןמ וק9 ומוק (רי) : טממ ניב ועוכל

 :וע תוסבי ,ץאצמנת

 סולקנוא
 לכו ןְּדְתנבּו ָךְנְב אנתַח אפה

 -ןמ קיפא אָתְרְקְּב ל יד

 קלעי :אָרְחא
 ירא ןיִדָה אָרְתַא-תָי אָנְִ
 יי םֶדְק ןֹוהְּתְלִכְק תַאיִנְ
 :הָתּולְּבַחְל יי = אָנְמְלְָ
 -םַע לילו טול קנו יי
 רַמֲאְו הָתָנְב .יִבְסָנ יִהוְתַ
 ןיִדֶה .אָרְתַאְִמ וקופ ומוק
 אתרקהתי ַײ לָבַחמיִרַא
 יונת יִנֵעְּב ךיָחְַב הֶָ
 הוה אָרְפצ קמ =
 ולב = אָיְבָאְלַמ = וקיִחְדּ
 ןְֶּתֶאתְי רַבְד םיק מיל
 כא נב יתרת
 יאמר ףֶמַע = אְָיְִּ
 | אָּתְרַק = יִבְוְּב | יִקְלִת
 אָיִרְְנ ופיק תַאְו בבַעְתַאְו זמ

 דיו ּהָתְתִא אָריִבּו הָדיִּב
 כ י') םֶחְָּב ּהָתָנְּב ןיִתרַ
 ייקְפַאו יִהוְלַע ַײ (סֶח
 : אָּתְרקל אָרְב יהּרְׁשְַו
 והְתְי קיִפַא-דכ הי
 ֶשֶנ"לַע סוח רמָאו אָ

 י"שר

 ססילע יכונגס דמנכ ספ ןוחתפ ךל ימ תלוכ סלכ
 ;ספ ךכ ימ סיכ ירק .סוכוט ססינע ןילמ סיס

 ןויתנב יחקל :כיעכ ול ויס תוקופכ תוכב ית .ויגתח (די)
 פוכמוזמס .תאצמנה : וסוכסמ .וקיחדו ומוגכקכ .וציאיו (וט) : ססנ וסורֿ תיככש ןסוקפ
 וס לכ סוק דע .סלכ סיסק .הפסת : כקמ לש וכוסי סזו שי "מו .סנילסכ תינכ ךכ
 ססמ רח (כ"כ) .וקיזחיו : וגוממ ת כיכסכ ידכ .המהמתיו (זט) : כד לכ ףסד דע סגכוקמ
 !וכמ6יו רמלג 6לו ,טלמס כמקי רמ6כ ךכל סודס ת ךופסל ורכחו וכי סע םינפ סיס
 הת .ךירחא טיבת לא :ןוממס לע סופת 36 תופפכ כילסל ךייד .ךשפנ לע שלטה (זי)

 תעסרה

 סלילכ ל ah ₪65 ומוק ךליקו fכס 'סמכ 'כ .סיקמפ

 תותכל לכפי וקלתתנש דמלמ ימע ךותמ



 בפ אריו טי תישארב סולקנוא
 : הָפָּפִתפ טֶלָּמִה הָרָהָה רָבַּכַה = 7 ותא יכְתְסִתיא
 אָרט ארשי ָמלֶבְּב םּוקָ

 אָנ-"לַא םָהלֲא טל רָמאיִ חי : יקל אמל בָזתְשֶא

 רבע אָּצַמ אנ "הנה טי : יֶנְֶא ועבב .ןוהל טול רַמָאְו =
 ₪ אָה ש + \ַײ ) ינֹוּבר ןעב
 רֶשֲא סח לָדְנַתַ לני ןח ןיִמֲחַר ךֶּרבַע חַּכְׁשַא ןעֶב

 ישפנ "תֶא תויַחַהְל יִדָמָע הישע ְךֶתּוביִמ  אָתיִגְסַאְו מד
 הָרהַה טלמַהְל לכוא אַל יבא -תֶי אָמִיִהְל יִמָע תדבע יד
 יב אנא"תיל אָנַאַ יש
 -הנהכ; ;יִקַמְ הָעְרַה יִנקּבְרַתְַ 2 אמל אָרּוטל אָבְזַתְׁשִא
 המש םּונָל }הברק תאזַה ריִעָה אנ :תּומיִאו אָּתׁשב יֵננעֶרְעֶ
 + אָדָה אָּתְרִק ןַעֶבהאָה :

ls -הָמְש א הָסָלמא רעב אוָהְ איה מפל  
 - ,oo ה 2 ענר יׁשְפַניִחְתו אֹוָה רֶעצְמ אלה מת ןעְּכ בִוּתְׁשַא אָריֵ
 :םש .אנ הפלפא :* תבל ,ר'עה אנ הנה : םש ,אצמ אנ הגה ; הל תועובש ,פול רמאיו .ןרהא תודלו

 יישר

 סתו סקונערופכ תומככ יפדכ ךניש כוכיג סת ססרבק תוכזכ| ססמע תעפלז
 רסכ 3םוי וס תככ ססככל 356 .טלמה הרהה :ןדכיס רככ .רככה לכב :לי
 ספ סיס רפ סוקמס כמ רמקנפ ספ 3pוי סיס ויפכע ףפו .סלסס ספמ קפעיו 'קג
 .ןוככס דע וכשמכו וכ ויס סבכס סיכס 'וגו 0036 כסליו כופכס פ"עו הלתתב סכס
 טמסנס רכז סטולמסו ןכו ז"על3 ר"יפומס6 6רקמכס סטכמ לכ ןכו סטמסס;ןופכ טלמ
 : ססיכקנכס יערה מ טימפסכ .חסמ טגמ ונכוי כו .סטכמכ רופלכ .סחרס ןמ רבוע
 קמ תויחסכ וכ רמלנפ םדק סו סספ ורמ וניקוככ (סכ תועוכפ) .ינדא אנ לא (חי
 - וכמת 56 .אנ לא : 'ס ןעכ וע33 ומוגכפו .תויפסלו תימסכ ודיכ םיס ימ יספ
 ס סודס יסנ 296 יקייסשכ .הערה ינקבדת ןפ (טי) :סpק3 ןופכ .אנ :סכסס טכמס
 is 5 לכלסכו .ללנהכ ילדכו קירכ סרג יקייסו ריעס יככ סשעמו ישעמ סול ס"כק
 רע ינופ 6 ריכוסכ יל6 תב יכ (ז"י b"מ) וסינקכ תיפרכס סרמק ןכו .טסרכ ינק קי
 יפ56 תפכפמו ססיניכ תקדכ ינקו ימט יסעמו יטעמ סלוכ ס"כקס סיס יככפ תב 9
 3וכקמ סנסייסנ .ספכישי סבוכק .הברק תאוה ריעה (כ) : סעשר ינה ךיסעמ יפ
 סיסנסס וננפתנש סגנפס .כודמ סתכיכק יס סמו ןיידע הסקס סכמפנ כ ךכיפ
 סנס כ"ג ןפכ דע ספמו גלפ תומ תכפ3 ססיס bיסו ומוקמכ פי שי 2שייתסל וכיספז
 ססמ 5 סנט ט"ר ועכ 6 ודיכוכ יכתמ יח גנפ רליכ ססרכל ח"מ תנקב תמ גנפ
 כ תכס דלוגט דע רוחנמו כ"ס יכס 'כ כוחנ דכונש דע גוכשמו גולש רכונסכ 3
 סנש סתוקו ע"כ יכס מ"מ ססל ןס 5"סק יכס 'ע ססלכ6 דנונס דע ספמו כ יל
 כ"ג כ"ט סגלפס רודמ יכס סכס ע'כ ןכ 00036 סיס סודס סברחנםכו סנכפס םנפ סו
 .הג סמל כמהנפ לוס תת סנפ סיפולכתו סודס .יכתק ספכישי סריה רעילו ה
fישפנ יחתו : קסיגסל סת לוכיו ןיטעומ סיתוכוע לס .אוה רעצמ אלה : ק"ג קיכטמיגכ. 
 סח דיפקכנ ךנ ית טעמ סכ סי = bיס סנטק ריע נס םרקמ לש וטופפו .וקכדמ וסוס

 סגסינת

 ינדא

2 



 סולקנוא אריו טי תישארב
 םיִקְתַתְו איה אָריִעְז אָלַ ךיִנּפ יִתאָשְנ לה ויָלֲא רַמאָיְואכ

 אה ה9 רַמָאְו אנ שנ . ִכְפַה יִתְלַבְ רב כ

 -תָ לפרמלו אד יָד ןידה רהמ בכ :תָרַבִּר רֶׁשֲא ריִעָה

 ירָא ןָמָּת בזתַשֶאל יחוא בכ :הָלָע אָיעְב אָ תושעל לכוא אלי הָמְׁש טלמה
 אַמְנְהְפ דָּבַעַמל לוכא אל מרע ה המש ךַאב"רע רָב
 ארק ןכ-לע בת ףֶהיִמ"רַע אי שמש . : רעוצ ריעָהְ"םש

kh;אָּתרקְר"--האָמׁש  ie 
 אֲעְרַא-לע קפָנ אָשִמְש ג ; הָרָע < ולו ץֶרָאְ לע

 וין דכ ak לַע םולו -לעו םרסילע ריטמ יה הָוהְיו דכ
 הפרמיה 5 הו תא שא) תירפנ הרמע הרומעהלע -ל

 ₪ ףפמ מ :אששמ -תֶא ךפהיו ה :םִיָמְׁשַהימ
 יורק יָת תו ארשימ | | | לג תת לאה חק תֶאְו רֶבָּבַהִלְכ תאו לֶאָה םיִרָעַה
 ,אָעְראְל = אסָפַצְנ :הָמָרֲאה חמו םיִרָעָ בשל
 :ופ מ"ב ,תא ךפה'ו : רק ,תל ןיררהנס .לע ריטטה ''דו .ןרהא תודלות

 יישר םירוטה לעב
 ךייד כ .הזה רבדל םג (אכ) : סכ יטפכ יתתוסכתילקה 'נכ ותמו תל סונוכ וס 5 ססמו
 ,יכפה : ךללגכ 555 כיעס לכ 6 056 לוליג התשש  קוספס 'וגו 59 מפס (גכ) : סנפ יפי

on roוכ יככר ידמ .יפוכ ירח . יפוכ דע ומכ כ : 
 ונחכ6 = סיתיחטמ יכ וכמקס לע = סיכללמ לס ןסנוע ז .תושעל לכוא אל יכ (בכ)
 כ לכרס ןילע רמוכ וקקזוסס דע ספמ וז כ ךכיפנ ןמנעכ כרס ולו
 כמלמ 'כ ןיפע לילמ דחפסו ךפוס דחקסק דמל סת ןסכמ ךיחי ןוסל .לכוא אל יכ
 תיטמה 'הו (דכ) :כעלמ יסו סט לע .רעוצ ריעה םש ארק ןכ לע : דחפ כד סי סכסנ
 ןמכו ם'מכ רחשס תולעכ .סורס לע ריטמה :וכיד תיכו וס 'סו 6 סוק לכ
 קמתל ןידכוע ססמ ויסש יפל סמתס סע עיקרכ תדמוע סנכנסס סעש . ספ כ
 פיס וכיק סיכמו סגכ35 ירכוע ויסי סויכ ססמ ערפל ספ ס" קס מ סכככנ ןסמו
 פמחס ירכוע ויסי סליככ ססמ ער 6 סו .ןיככמ וכייס 55 תגפומ סככלסש סגינכ
 סלע לס ומכו 3יתכ ךלל סיכרת וכייס כ קלטומ סמחסשכ סויכ סיס ולי סירמופ
 םטמ סלמקכ .שאו תירפג 'וגו ריטמה | : סילשומ סככלסו סמתסש סעשכ ססמ ערפנו
 קמ 6לו ךמכ יסכ ומכ ןכ רכדפ תולכקמס ךכד .ה תאמ :ם0ו תירפנ סקעגו
 םורופתפ למק ןכו .ידכעמ רמס הכו סכי גורל ידכעמ סכמע ותק דוד רממ ןכו .יפכ
 9 .םימשה ןמ :יק6מ כמ לנו 'ד תפמ כמ ןסכ ף5 .ימסכ רמ קנו ךלמס ספ
pיונס ןמ ₪56 ססילע יכמ תוירכס רסיל קכסכ .'וגו ס ימע ןירי סכ יכ וקנס רמה 
 סימס ןמ סח) סככ ריטממ יכגס סימשס ןמ ןמס דיכוסכ כpכו סודסל סטעש ומכ
 ג סטמל סנעמנמ ןכפסו רחל עס קוכסוי סחעכר .םירעה תא ךופהיו (הכ)

 חלק



 נפ אריו טי תישארב סולקנוא
 יִהְּתנ וירחאְמ ֹוּתְׁשֲא טָּבַהַו וכ הָתְמִא תַאיִכְמְסַאְ

 םֶהְרְבַא םכש זכ :חלָ ביִבָ אסא | תמו יהוה
ea0 ב הי  

 -לע הש חכ : הוה נָפיתֶא בש :יי- םֶדָה .ולַצְּב ןמ
 נפל לַעְ הֶרמעו דס ינפ םֹודָס ֵּפַא-לַע ִכּתְמֲאו

 לע הנה ארו רכה 5 אָעְַא יִפָאדלָּבלַעְ הֶרֹומָ

 . קיל אָהו אזו רשי

 רָע" םיהלא תחשב יהיו טכ | תֹוָּכחְּב הָוהַו טי :אָנּתַא

 םֶהְרְבֲאתֶא םיהְלֲא כו רֶכְּבַה הק; : "כמ דפ *
 הָכָפֶהַה ָךֹותִמ טולזתָא חלש = אתי רק אש
 אָּתְכּפה וגמ טול-תי חלש
 בשיר םיִרעֲההתֶא ךֹפֲהב 12 = הוהייד אוהדת ךפהד

 רעוצמ טול לע ל :טול ןהְּ טול קָלסּו *: טול ןְָּב בז

 יִּכ מע ויִתנב יקשו רהב בעיה = היס ד 8
 : דנ תוכוב ,תתשכ יהיו :ופ תוחנס .רופיק הלע : חכ אמוי ,וב .ו תובוב ,םהיבא םכשיו : דנ תוכרב ,ותשא םבתו .ןרהא תודל

 םירוטה לעב יישר

 עכתו (וכ) : םמפס ליש סדוק ןילימ '5 ןיכקקp .וירחאמ ותשא טכתו (וכ) : 'ונו ודי ק

 : תיכיע קיס יגכ .ותפל סלטס תלמכ (כ"3) .חלמ ביצנ יהתו; : טול

 עכס גסנמס 5 וכ סכמ6 וכנס סיסרוקכ תלמ טעמ יגת סכ כמ ספק5 למ
 "קרופ ןסע לש | רומיפ .רוטיק (הכ) :סוס סוקמב גיסנסכ 3 ספה סם
 : סכוקכס ןשככ לכ ןכו סיככסס תל ס3 ןיפכופסס סריפמ :ןשבפ ז"ע

 ככזכ טול לע ססכ 0 וכריכז וסמ (כ"3) .םהרבא תא םיהלא רכװ ₪

 סלק לע סירלמב סס ל כמ6ש עמשו ססל36 כח ופט6 סכקק עדוי םוכ סי
 ארי יכ (ל) :וילע ס"כקס סת ךכיפל וילע סת סיסט רכדס סלג ו יס יתו

 לאירבנ תרות

 3 םיש ימ לכ סוקמס כ רקוככ ססלבק םבש
 לס וידימנקמ סזמ ,'ד ינפ מ ספ דמע ר

 ז"יפעו ."נכ כ"ג סכוכסו ,'וכ ם'מ לש סוקמ עכוקס לכ (:ו תוכככ) 4
 ט"פ ימנפוריכ ןכרק יכיפס יכּכד ןיסומס סיכמו קמסכו ,ורזעכ ססרכק ' ופלפ
 וסנכנע ספעמ ךס לע ,ג"י 'ס סטוסמ " לש וידימלקמ דיסק יס וילע יס וו

 ק"כ סתני ,וסיליכ יג תיככ סלקז וסp סגוכס ןילס ןכומכו .םייע
 יוקכפ b' סד | סכיכיכ שי ןס) סכמלו טעמכ ול סמוד סוסס 656 ,םממ דומא

 ,'וכ ןקוס כנ03 ססיגיע וכפל 'וכ ק'סוככ ,ס"פ תוכל "שמכו ,ויוגסכסו ויפוה
 יה

 \נ

 'וכו וללס סירכד סל
 וידימלפ ןיּכ סמ: ,'וכ

 ו
 ו ס"ס

 ו

/ 



 אריו טי תישארב

 | .הָרָעְמַּב בָׁשֵורעֹוצְּב תָבָׁשָל אר
 רָמאָתַו  :ויִתְנְב יִתְשּו אה
 ןקז ּוניִבא הָריעצַהְ לא הָריִבְּבַה
 וניִלָע אובל ץֶרֲאְּב ןיא שיאו
 הקשנ הבל כ* :ץֶרָאַהילָּכ ר
 מע הָבְכְשְִו יי ּוניָבָאזתֶא
 :ערז ּוניִבָאְמ היַחנּ
 אָבְתַו אּוה הלב ןיי ןָהיִכֲאזתֶא
 -אלו היבָאזתַא בֵּכְׁשתַו הָריִבְּבַה

 םירוטה לעב
 רדכ ןר6ס לכ ךרדכ 'סמכ 'כ .ךלדכ (אל)
 ף5 סטמס םימסת ןפכ סמ וילכ יכג סכ סוי
 ת)פסכ תויכעל וותתנם ליוכתפ סמ וכזו ןלסל
 ךדיו ןכ 'כ 'סמכ 'ג .סיתנו (בל) : וילפס
 דמלמ סעהנכמ תיככנ לו דרפו סוכ סיחנו

 .סמוקכו (גל) :סמסכ סטעמ טול תונכ וכעפ
 '| סדוק ומפ סנס רעול ו"וס לע דוקנ

 כ"עו קות ותנכם דיעכ תות סלוקו תועס

 סע סככב כ תוכ לכל סמוקכ עדי ל

 כיתכד ונס תוע5ס ': כחל 606 ועוכ
 55כ ו"יוכ וסעכ תה םיה כיכי סכטכ סקתו
 : סמוקכ עדיכ"ע תועפ יו כחל לע סמק

 5 bוספ ימ ככ יוכ ר"פ)

 .ןיִקשתו >

 לס סומלונ כת טוס

 סולקנוא
 וא | ּהָמָע ּהֵתָנְּב ןיתְרת
 תי רַעֹוצְּב בתל לח
 תְרַתְו אה אָּתְרעַמְּב

 תּבַר תֶרָמֲאַו אל : הָתָנּב

 כ ביס אָנּובָא אּתְרעזל
 לע לעימל אָעְַאּ "תיל
 תיא בל: אעֶרַאלְ חַרואּכ
 מח אָנּוכָא-תַי יקשנ
 ןּובָאמ םָיקְנ המ בּוכָשְנ
 2 הָאיִקְשִאְו גל : ןיִנְּב
 וה אילילב ארמח ןָהּובֲא
 ע אָביִבׁשו אָתְּבַר תל
 בכְׁשִמְּב עדיאל אָהּובֲא

 יישר
 קז וניבא (אל) :סודסל סכורק סתיספ יפל .רעוצב תבשל
 דילוסלמ קוספי ול תומי למס יתמיה ויפכע כ סו
 גכ ככמנ סלועס לכס ויס תוכובס .ץראב ןיא שיאו
 סל ןמרזכ ןיי .'וגו ןיקשתו גל) : (כ"3) .לוכמס רוב
 ויבא תא בכשתו : תומוק ייפ ןסמ סינוס; סכעמב

Aקתפ נפ יפכ סריע) ומע בכסתו ביתכ  
 כו 3וכס .סילע ךסיח סדמיכ סתותמ 056 תונו

 ןסלפ קוגזכ סתתפק סכיככ כ30 .ססונג
 ו לע דוקנ סריככ לש סמוקכו .םרופמכ 3כוקכס
 נול )סמי קכו 3תככ ונילכ ירס) סמוקכו לש
 פוקסלמ ינפ ליכ רמסכ 05 כ"פעמו עדי סמוקכס

 ;וכשכמ וקול ןיכיכקמ ףוסכ תוירע

 לאירבנ תרות

 'ג ןטקס כקומס לע ספ וכמו סככיכ | ס"ע ,6רוע / ורימכ 2 ויגע יס דיסת יס
 ןכהו ,ןקוס ככה לט ודימלס סיסס ודיפססכ = וכיכת כנס סז ןיסד ל"כס ןוקגס כפכש
 קכת ,טיפנס כנס סככס קותכ סככי ןמז | סכרס ןמז סיס ,ףרזע יכספ ,יקמס לס
 ווסש ק"יפס ירכרל ,כ"סכמו קס לס ג להו bיסכ סיסס ילככס לס ס סרוק
 'כעו ,פלוע לש ודי מכס סיסש ןקוס ננס ודימנת וינע רמי ךי6ו ,םכוע 26 סר
 סעודנ סיגg וזו ,ס"ייע רוע לש

 הרהנפ כובע ):

 ננס סשב ילמס
 לע פוכילמ סיגפ 'סכ יפילכו .ס"ייע קס

 ך"כ6 סיספ
 ,ל"גס ע"נס לע כ"ג כיססק ,כ"ז קוופניד
 ויסט סינקוסמ ספד סינסס קדכועס סעטמ

 ט סירדגכו .כ סֹליִככ) ןכ
 לש ורכת bיסנס כנס

rteימלסורי י"מר  

ran לס ורימלס וסס וילע וכממ | ,ל"נכ boס"מ  
 ןוס ימנפוריכ ןייע ,(6 ,סיתסכ סעטו

 טקס ל6ומסט סתכוס ססמ םיס 0
 רקנס] ,םישנס כנס כס וימי ףוסכ ס
 ;יסס רע סימי ךיכ(סו קיס לנס %
 .-ם"ייע סונקרוס ןכ "כ לש ורודכ
 ן'סכ) . סלכיל ןירדסנס ולגפ סממ (כ

b 



 סולקנוא
 אָמֹויְּב הֶוְדְו * :ּהַמיֵמ
 אָתְּבִר תֶרָמָאו יִהֹורְתַב
 תיִביַבׁש----אַה אָּתְרַעז
 ּהָנקשנ אבאחהס ַע אָשִמ
 ילועו אל ףא ארמ
 אָנּובֲאַמ ינו מע יב בי

 אריו כ טי תישארב

 יהיו דל :הָמֹקְבּו הָבְכָשְּב עד
 לא הָריִכָּבַה רַמאָּתַ תֶרָחָמִמ
 יִּתְבַכְׁש ִה הָּריִעְצַה

 ענ יִבָא

 דפ

 "תא שמא

 גזי וגל יִאבּו הלילה
 :ערז ּוניבָאמ הָיהְנ מֶע יבכש תא הָאיִֶשַאְו ה : ןינ

 -תֶא אּוהַה הָליִלַב םג ,ןיסשתו הל ןַהּובַאדתַי אּוהַה איל
 בֵּכְׁשִת והָריֲעַצ דס םכת ל ןַהיִבַא א 4-2 אָרְ

 :ּהָמקְבּו ה ּהָבָכְׁשְּב עדיאל מע :ּהַמ יקבי ּהַבְּכְׁשִמ
 טול-תַנּב | ןיִּתְרַּת ןיִרעֶו

 אָתְּבַר als ל : ןָהּובַא
 אוה בָאֹומ ּהָמש תַרקּו ר
 אָמֹוי-דע אָבֲאֹומְּב"ןוה ווב
 איה הףא אָּתְרַעַזּו חל :ןי
 רַב ּהָמש תק רַב תַבי
 ןומע יִנְבּ ןוה ּובֲא אוה יִמ
 ןמתמ לטו א: ןיד אָמֹוי-ַד
 אָמֹורְד אָעְרַאְל םֶהָרְ
 אָרְנַח ןיֵבּו םֶקְר"ויִ ביִת

 יישר

 ספו סיכככס וככתש סקכקכ .םה

 690 רמול םרכס ןי6 ,ג'כקר ימיב (₪8
 דוע סנכיכ ףסתסנ סיפקכ סינקוסו
 :ילמס לש וככת יסכנס כנס יי[

 --ןסיכסמ טוכ כ יפס ]ירה
 ימ ככ ,"ע | ר"דמכ "זכו

 ףוס תויכע לש סומלוכ רסק טוסל ו
 >"זרד ,כ"ע ,'וכ .ורסכמ ותו ןיכיכמ

 סקיכמ תככעפמ ספקס ןיקפ פ"עק .'וגו ןירהתו 0
 )קו דע "ס) ןפוכע ופילוסו ןממעכ וטלט וכל סנופ
 ס כp וז .באומ םל) :סגוקכ סקיכמ וככעפנו ןו
 רגקת 96 (3 סיכבד) ןומע י )33 רמקנפ סקמ ימיכ רכש סלכקו סיקכ ןוסנ3 וקפרק סרי

 ס3 ומסכי 2 bנ ריסוס כ 3ומכו לככ
 ק'ד .(כ'3) ספמ וכ עסנ סיכקסו סירכועס וק

 לאירבנ תרות

 :ןְהיִבֲאַמ טול" תֹונְב יתש :ןירהתו ול
 הָריִכְּבַה דלתו ול

 , :םיַה רע בַאֹומובַא אָוה בַאומ

 ןכ הָדְל אוה"םג הָריִעַצַהְו חל
 יבא אּוה מע ימש אָרְקְּת

lcdםויה"דע ן  

 שיו כגנה - גרא םְָרבֲ םשמ

 ומש אָרְּתַ ןּ

NF 
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 : א' תוירוה .סש ק"ב ,יסע ןב : םש תו'רוה ,חל ק"ב ,באוס : י תוירוה ,נכ ריזנ .המוקבו ,ןרהא תורל

 םירוטה לעב
 טרפמל ת"ס .םמ5 יתככב ןססכיעככ (דל)
 :סכ םינכס נו סיס ןפיפ ךל רמו) סגיפ

= | 
 235 תוס סיכסמס סמסרכיפ סעוכל ספ

 םשמ עסיו (א) : ןל כיקס ןכעלל 55 0

 ,לתוימ תוסס ןסיכקמ תכיתמ תו
 רחב וס3 כ"ע ,ורבטסנ ןסיכסמ יקדוכד
 רשטתמ תלו  סס5 סמכגפ רכדס תביס

 יסכ6 כ טול לט ופכוקפ
 יכ לכ
 סכילס

 יככד וגיקכ

 סנס קיכס לע וכסג כפל סודס
 ןסס5 כ סיכול 'ונו תב -

 3קסק 2 כזומ רכד קוס רקק ,
 ריקפי



 אריו כ תישארב

 ;רֶרְְּב רֶגו רוש ןיבו שדקזיב
 ותשא הרש" לא םֶהָרְבַא רָמאיו ב
 ךלמ ךלֶמיִבַא חלשיואוה יתחא
 אבו ג :הָרָשְדתֶא חק רַרְ
 לח ךלמיבאדדלֶא םיָהְלא
 ילע תַמ ָךּגַה ול רַמאָיַו הלילה
 תלָעָּב אוָהְו ָתְחְקְל רֶׁשֲא השאה
 היִלֶא ברק אל ףָיִבֲא ד ;לעֶב
 ג קיציס יוגה ינֹרַא רמאיו
 יִל"דרַמָא אוה אלה ה !גרהת
 הָרְמֲא אוהדסנ"איהו אוה יִתֲחַא
 יפי קנְבּוי ִבָבְלדְּ אוה יחא
 וירא רמאיו ו : תאז יתישע
 יִתְעְדְי יֵכנֲא םג םלחב םיהלֶאה
 תאז תיִׂשָע ָךְבֶבלהזמָתְב כ
 , .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 גלסת סל 'יפ .גכסת קילכ סג יוגס (ר)

 וס יכ גכסת קילככ ססרכ6 סג יתופ

 כס 'סמכ 'ג ללפתיו : ת61 יל סכגו עסכ

 ודעכ לנפתיו לנפתיו ותתפיו ול דוגסיו ךדילו

 םקכ) ךיכפ ךנמיכת סיסש דמ!מ דימת
 ותתפיוול דוגסיו וסזו ולעכ ))פתיש ססרכ()

 סיס דימת 806 דכ) סע סתוקכ לו לנפתיו

 :סייל עונכל ית זמ לפתיו כיתכדכ ותלפת) ךירפ

 ךכ למס וגגרסת קידל

 .תלעב איתו : ם תוכמ .לע תמ ךנת : ארקיו 'פו םישורק 'ם רתוזה רפס ,ם'הלא אביו
 : םש תובמ .םש ק"ב .אוה יתחא יל רסא אות אלה : ט תונמ ,בצ ק"ב ,םג יוגה יני

 םולקנוא

 מאו : :רֵרְנַּב כַתוּתֶאְו

 ַתֶתֶא הָרְׂש-לֲע םֶהָרְבַא

 לָמיִבַא שו איה תְחֶ

 ורשדתי רב רגר אב

 םֶדָקְהְוִמ רמימ אָתֲאַו :

 מְלֲחְּב ךמ :מיִכַא---תול

 ַא"אָה ּהל רַמָאַו .אילילד

 ַּתַא קסיע---לע תימ

 רב תַּתִא איָהְו אָּתְרַבדְד

 תל כרק אל למי ד

 :כודףא םעַה ַ רַמַאו

 ומָא אּוה אָלַ ה : לוטק

Cיה-ףַאאיִהְו איה יִתָחֲא  

 וטישקב אּוה יִחָא תַרָמַא

 וְד תיִדְבַע יִדָי תּואָּבזְבּויְּבַל

 זק ןֵמ רַמיִמ ה רמַאו י
 ג ימרקקףא ְּמתְב יג

 ךֶכָע ְךְּבל"תּוטיִׁשקְב יִרֲא

 תי אנא" תיִעָנִמ ו אד
 ’peop 40” חובות

 יישר

 ןקולכ לע סכס ער ספ וילע ליס טונמ קתרפסל
 ורכ לע כמ פופר לטכ 62 ןכ .םהרבא למאי (ב)
 כ י"ט סערפ תיכנ סחקול רנכס 6 סתכוטכ נפ
 ! וכ (ד 5"ש) לויכו ופסק סרק לע .ותשא הרש לא
 ) (ד : לע ןופלכ ססיגס סימס םומ לו 'וגו ןוכ חקלס
 קתכ כ רמנס ומכ ופכמ ךסלמס .הילא ביק

 ₪ סל ף .גורהת קידצ םג יוגה
 2מכ רוד תיסע ךכ סגת תומוקס רכל ךכרד

 | (ה) :יכגרסכ רמוס ספ6ש סשכ רכד bכ לע סתגכסp רמוק ייל ף סגלפס רודלו
 , (סלש סיכומת יעוכו סילמג יכמופ םוכיפ) סילומחו סילמגו סי ונ סונככ .אוה
 ,יפכ ןיקנבו : תוטחל יתימד לש ,יבבל םתב : לוס סית6 יל וכמו יתנפ סלוכ

 / תימד נפ קמפ .'וגו ךבבל םתב יכ יתעדי (ו) :סכ יתענ) לס תטחס ןמ ינ
 לאירבנ תרות

 יכ דמ6ג סו ,תוגו5 ויסוגכ תל ריקפי

 וכל סח סיקלולס נע וסלמס נול
 ככ וכ סיס ,ןפוק לככ סעילסע וכלקכ
 )| ,וייח תל ריקפס) סגכסכ ומכע וס

 ליקפסל

t | 



 סולקנוא
 -אָל ןב-לע  ימדק יֵטֲחָמלִמ

 : ּהַתָנְל בֶרקמְל תק
 אָרְבנהתַּתֶא ביתא עכו

 ךלֲע ילַציו איה אב יִר

 עָּב ביִתַמ ךֶתילסַאְו יחַתי

 -לָכְו ּתַא תּומּת תַמיִמיִר
 ךלמיִבַ םיִּבְקַאְ ה : ךלי

 יהודבע לָכְל אָרְקּו אָרפַצ
 ןילֶאָה אָיִמְגְתַפְלָּבתִי ליֿפַמ
 איָרבּוג ּויִחְדּו  ןוהימדק

 ףלמיִכֲא ארו = + אדל
 -הָמ ה רמו םֶהָרבֲאי
 יג תיִבָח הָמּו אָנָל ָתְדבַע
 יִלָע אָתיתֲא"ירֲא ל תי
 אָּבַר אָבֹוח יִתּוכלמלע

 ןירשכ | אל יִּד ןיֵדְבו
 :יַמַע ּתְדַבַט .אָרָבֲעְתֲא

 הראל ךלַמיִבְ א רַטַאַו

 ד 5 תת ה

 ןויהכ 526  ףוטח
 קלש סיס ךסמ 6

 תש

 ללפסיו ךכיפל 03 תעג

 תמ  שיגרס כ יכ דפ

 (בכ)

 .בשה התעו :םמ תיכס ,יל ופחמ .ןרהא תודלו

 (ז) :וככ סיכמ סכתכ כו (וט סיטפוש) ןכו  .סיסל6 וכפכ 6לו (65 ןמקפ
 גלפסי כו ךכםי ומ סככבקי כו ויכיע3 סכגתת מפ רוכס סת כמו .שיאה

 שלש ומסרפמ ימו ךלמיכ6 כ") .ךמ
 (35 ק"3) ךדעכ

 סיגטק we טרז לש סיכקנ לכ פריפע ךרי לע וגל 003 סיככ לע 035 סלגרוס 9

 רעוכמ רכה פוסט = ויפוככ רוקפסל
 סרכ סזמו .סלועל ויפולוד קפכפו סכוגמו
 56 סומלוכ לתל טוסל סיס כ

 לדוג

 הפ אריו כ תישארב

 ילוטחמ ךְתוא יכנא"סנ ּךָשחֶאו
 :היִלַא ּעּ גל ְךיִּתַתְניאְל ןָבְ"לַע

 יב שיאָהְדיתֶשַא בשַה הָּתַעְו
 הָיח ךרעב לפה אוה איב
 ומהי ער בישָמ ניאו
 : קירש הָתַא תות
 אָרְקִיַו רֶכֹּבַּב ָלְמיִבֲא םָּבְׁשִיו ח
 ילָכדתֶא רּבַדו ויְדְבעדיחלְבל
 וארייו םֶהינְוֲאְב הָלאָה םיִרְבְּרַה
 ךְלֶמיִבֲ אקו מ; :דאִמ םיִׁשְנאָ
 נק תיִׂשֲעד המ ול רָמאיוְרְבַאְל
 יל ַע ָתאָבַהְדדיִּכ ְךָל יִתאָמָחְדדהַמּ
 הָלדְג האטה יִתְַלְמַמדילע
 ָהיִׂשֲע שעזאל רֶׁשֲא םישעמ

 לֶא ְךֶלָמיִבֲא רַמאוו י :יִדָמַע ל = ok יה
 : םש ק"ב ,אוה איבנ יב : םש תוכמ ,כצ ק"ב

 יישר

 .ךיתתנ אל : (ןפכ םי סירי םומסמ | רמ6 דס) ; ןפכ ןיק סיפכ

 ןכו .סכ ךכ יפסכ לנו וטסמ ךפוק יקכםת ינמ 625 03 תעגג
 בשה

 לש עדויו ,אוה איכג יכ :(כ" .סכ יתעגכ
 רקס סכמ .ושעי אל רשא םישעמ (ט) :

 לאירבג תרות

 ,סללכ | תולכככ סיעוקסס ךרדכ ,סומ
 : עו ,ומע ויפוככ וכוס ותדמכ קכעג כ"עו
 סיס וס יכ 'ןסיבקמ, 3ותכס זמל

 :סוכ סלוגס
 סוילע

 לועיכס

 תלו



 סולקנוא אריו כ תישארב

 + ..! רה אָחְנהַכ -תֶא ָתיִשָע יּכ ַתיִאְר המ םהרבַא

 ו וירש יש םֶתְרְכא ומ םֶהָרְב א מא :הזַה רברה
 ותָאָּב ַײד אָתְלַחַּב תיל ודדווא בר 6-5

 ׁשיקְּב םֶרְבּו = : יִתְּתִא רבְרלַע י נגה הזה כ
 :םַרָּב איה ְַא"תַב יִתָחַא -תב יִתחַא הע כא"םגו ב בי :יִּתָׁש

 -%- ו
 גאליה | ימאהב -ַהתַו מאהב אל ךא אוה -
 ממע ּועָמ דָּב .הֶוהְו > שא יהיו ג שאל ב

 ירק יִתָי ּהָדָי יִדָבוע רַתָּ ועתה רש ה ג הש
 ןא תיִּבמ ָּתְלַחְַל 2 הל רַמאו יב יב א יבמ םיִהְלא יתא

 ) ןיִד ּהָק ג היִרָמַאַו = לא יִדְמִ ישעה רֶׁשֲא ךרסמ ה הז

 רע 7 a הָּבָׁש אובנ רֶׁשֲא םֹוקְמַהילכ
 ַתָל ְךַהְנ יד אָרְתַאדלָבִל nig ה ר יחֲא יכיירמ

 ןדודי אּוהיִחֶא לע יִרָמֲא חק או א
 ןְבעֶו ןיִרֹותָו ןאע מב םידבַעו se לבו ןאצ ךְָמיִבֲא
 תאו םָהְרְבֲאָל כהִיְו ןְהְמַאְ ול בשיו םהרבאל ןתיו תהָפְׁשּו
 : חנ ןיווהנס .הנפא םגו ,ןרהא תודלות

 י"שר םירומה לעב
 יהלא תארי קא קר (אי) :ספופו סינזלו יעָרְו לכד לע ינונלסו ל 'כ isk גס 4

 . רו כ ס ירתה (kn בס ת-

nosליעל כס יפנסכמ | לי קיי =  opו ווטש  
 וסימו "ועל סימיס ןתוקנם רבי סובהב

 וק ןילוס וקס6 יקסע לע ול ופול ןיל6וס סיעבר סניק רסת סתכו 5למ כיתכ כס
 חא (בי) :יס ךסותמ ומ יס ךקסק

 2065 ירכו סיככוכ קדוכע ידכוטל תוכל ןיסש תכןככ תדתומ כ תַכו.איה יבא הב
 לככ ןכ יכס סיככ ככ .סתיס וי הנ bלסו כרמל סו .ןכ וכיפס וילד
 | אל ךא :ונחנל - סיסנ6 יכ טולכ .למו6 סוס ןכו .תכת לש ותכ ליס ירסו
 כ סגכפ סולקכות .'וגו יתוא ועתה רשאכ יהיו (גי) : סיס קכחפ סמ ןרס | .ימא
 ןסכ יכ6 םיכמ ס"כקס ינפיניססכ  .ויכפוס לע רוכד רכד דוע כפיל שיו .סגכתפ
 / סז סכ רמוקו סיעסר סוקמכ רוכעלפ יקעריו סוקמל סוקממ דנו טטוסמ
 כו תוסכ ןופכ תומוקמ סכרסכ יכ סמק נו סיככ וסל .עתה רשאכ : 'ונו
 קכ לכו .סיפודק סיס .סייס סיס .סיספ6 וכנס רחל .סיככ 'כ יורק תולמ
 קמ ויכעכ ןכו .ןכפס יוד .סיכוד6ס יכור6 .ףסוי יכר6 קיו ןכו סיכל ןופל סיסנל
 gוק יוכק כסוימ וכיקו ומוקממ סכוגס ככ ועתס 0 וסמ ת"ו .וינעככ דעוסו
 ןכי (תכ כוי6) .דכוק ספכ יתיעס (טיק סינספ) . 8 ךפקו (כ ןמק)) ומכ
 לhpיו (וכ ןמקל) ןכו .יפפ ל ירמא :6 3 ועתיו וכי לכול יפכל
 כט ומכ נכסי יגכ5 סערפ רמו (רי תומש) ןכו .ותס6 לע וקח סוקמס
 ופתיפ ידכ .םהדבאל ןו ןתיו (די) :וסתגלס סל 9 ורמי ןפ (ט סיטפופ) .ל9רשי

 גלפתיו



 ופ אריו כ תישארב םולקנוא

 רָמאָיַו ט : ּוָׁשֲא הָרָׂש תא רמי המלא הרשת
 בוב ְךינפְל יצרא הנה ָךְלמיבַא א רו ה +.  ףמדק יערא אה למי
 רמָא הָרָׁשְלּ זמ :בש ךיָנ'ֵעְּב תיִבָהְי אָה רמַא הָרָשְלּ

 הגה היחְאל ףָסָּב ףָלִא יִתְמָנ הגה base 5 לס יחַאל ףסכּדר יעל
 רֶׁשֲא לכל םיניֵע תוסּכ ךלזאוה תיִתְלשְּר ףלח |(

 6 -הָמַלכְההלַעְו מערה לפה זי :תַחָבֹנְו לָּכתֶאְו ְךתֶא ית ית תיו) ףיתְ
 אפרו םיִהלאה לא םֶהְרְבִא ילְָו ײ : תַחָבּוּתִא תַרָמ
 ותשא"תאְו ךלַמיְבַאתִא םיִחְלֶא תי יי יִסַאְ ,ידסדק םֶהָר
 5 4 ּהָת תֶאְתְי ו ףלמי
 רַצַע רַבֲע יב חי ;ודליו ויתהמאְ ירא 4 תורת התה

 ךלמי בא תובל םחרדל ִכ דַעּב הוה חתפ לב יפאּב ג . דחא דח
 0/0 ו למיִבֲא .תיִבל א
 ס :םֶקְרְבִא תשא הָרָׂש רכה לע םנ תא הרש קס

 :םש .םחר לכ רעב : בצ ק"ב .ח תינעת ,רעע רצע יכ : בצ ק"כ .ללפת'ו : גצ ק"כ ,חכ .וט Bok .ךל אוה הנה ןרה א תוד

 :םירומה לעב יישר
 כ .סלפנו (זמ) :"וש מכ ךכ ל | "₪ םערפ ל36 . ,ךינ נפל יצרא הנה (וט) : :וילע ללפ

 ן6כ כותכפ ןכ הלפלוכפפ סלל 'סמנ
 .סיייע תוסכ ךל וס סנס סכ: ינג | 'פועש סיללמסש כינס יפכ .ךלו סק 1 ְ
 תוסכ ול סיסיכ סדם) ןכ סיסיק ומר ססייפל ידכ סדוככל ךנמי 35 .רמא הרשלו (זט) :

 ןוממס סנס וס ית וינע תכמלס ךיתלכ ןוממ יתסכ סז דוככ ךכ יתיסע ז
 ו ךועקי לק ססיכיפ וסכי  .ךתא רשא לכל :סיניע תוסכ ךל סוס דוב
 13132 יקכרלוספ ויפכע סכיזתס סכ ככעפנפ כתלכ רמוכ ססכ םי תינהיכ ךיפובי
 ילכ לכ סעו .לכ תאו : סג י"עו ךיתוביס ימככ לעפ סיעדוי ויסי ךסייפל ןו
 ןופכו וננס סיכככ סיככד תוקכסנו תכותסל ספ ןותתפ ךל סי .תסכנו סנו
 "כ "כ = ןלסל ריכוכפמ וס) .כ"יפכופפמ "ועלו סיככד רוכב מ" 8₪
 ךכ םרקמס ןוסנו סיכת סינפ3 סגכת סונקנוקו (ןטמיטפטכ .ןרייפעב  .ןרטטייפ

 ךכ .וטלטס יכנס סיניעס לע דוככ לש תוסכ ךכ וס סנס סוגכפס לע לפונ
 כמ סדגל םכדמ שיו .ךמעד לכ פיו ךיפי תיזמו ומוגכק ןכ לעו ךפ6 ר כ
 ומינוהו ססיכקכ ומתפכ .ומורתו ומוגכתכ .ודליו (זי) : יתסכיפ רקמס ןופכ 3
 סרוכד פ'ע .הרש רבד לע : קתפ לכ דגלכ יםחר לכ דעב (חי) : סלט סדיל 6

 לאירבג תרות
 כוקכס "שוו--ףכיפ לעופכ ויפ רמקמ לכ ךלמס ךכד .תהכונו לכ ת

 כומלס--לכ תו "וגו ףסכ .ף26 יתפכ סנס = ,ויפמ כי ר
 -- וגו | לקכסו | ןפלס | וכייס | סלעמל | רככ ונקכ וסו ,ףכית רכדכ סיק
 וגלוסו ןמוזמכ ףכיפ ומלפשכ כככ=-תתכונו = ,ודיכ וס רסס רכרכ טרפכו ,סק
 .סילכקמס יכיט תכונל סייקיו ,ויסילעמ רח ויכסקמ דוס

 רמתו



 סולקניא אריו אכ תישארב
 רצ הְרש"תְי ריכד 3 * הָרָשדדתֶא דקָּפ הֹהֹו א אכ

 2 ו הרשל הָוהְי שו מא רשאּכ
 הלו תאדע +: | הרש דלתו רה כ :רָבִּר רשָאב

 זותְביִסְל רַּב סבא הרש .
 7 רֶשַא דַעומל ינוב םֶהָרבֲאְל

 קה ה 7 ו
 נוש-תו םֶהרכַא ארי ארקיו ג :םיִהלֲא ותא רָב

 הָדיֵליִּד הלילית ּהֵרְּב ול"דל וגה וכ . ביםָׁש"תֶא םֶחְרְבַא

 ו י :קָתֶ הָרש הל : קחצי הרש ו%-דהַרְלירֶשא
 וכ הָרְּב קְחְצײתַי םֶהָרְבַא נב קַחְצְיתֶא םַהְרְבא למי 6

 יקפ יִּדיאָמּכ ןמוי אָנמְּת ותא הָוַצ רֶשֲאַב םיִמָ השב

 כ רב ֶהָרְבַאְו ה + ה וב ם םהְרְבַאְ ה ישמח ; םיִהלֲא

 | הל רלתארנ 1 קחְצי תא ול דָלּוהְּב נט תֶאְמ
 4 תֶרָמַאו :i הרב קְחָּצָי / הָשַע קחצ הרש ה רמאתו ו + :ֹונָּב

 ( Ath :יל קחבי עמשה ל םיִהְלֲא יל םְׁשֶּר"לָּכ יי יל דבע אורח 1. =
arrםש ,ה!צ רשאכ : פכ ןישורק ,םהרבא ליו :כצ ק"ב .אל הלנס .ח תינקת ,בל .אי הנשה שאר .זא דקפ 'וו .ןרהא ; 

 : זי הליגס .ןב םתרבאו

 יישר םירוטה לעב
 5 ק"כ) .'וגו הרש תא דקפ 'הו (א) :סרמ לש  ןיסלתו קתכי ןקז יכ יסװ כיתכל סיניע

 ) סיממכ םקכמס לכס רדמל וז ססרפ לפנe יג .דקפ סו )( + תוקכמ- ומ
 ; 1% רתFn כ"5 ןכ סתע סל ןתת ל ס וכמו לתת סנעג וס לכד ותוקל ךירל לוסו וכיכת 8 רי יש: אש לא
 ק רקפ 'סו סיכ ךימסו 1% ללפסיו כמלכס = סוסיכמ סנש 'ת סתוק ונעו תרזגכ ןקס תפ
 ןנמיבל ק6 פירס סדוק רככ סוקפפ סרק א ךיכ5| סתע סמ ןכ וסו פרז ל
 ו .סדיל3 ,רבד רשאכ :ןויכסכ .רמארשאכ | ולכעתנ עו תטכ ולזקס "ד .סתעמ

bartonו סרימ רוכד קיס ןכיסו סרי יס  
rasככד סיס רוכר .'ונו ךפמפת סרכס ג סיסנק ל 5 4 סלוסע  | 

 | כפלנ סו סירפכס ןיכ תיכככ סרכל 5 וכ סענפ תריס כז סדקפנ )5 סמו
 ושל 'ה טיעיו : סכסע םכויס סיכסו .'ונו סז ךסכיי יכ רסת סיס נו סידי םימסמ סיס |(כפ

 מ רמוס ל ככ מח יכלו ןדוי יככ .ותא רבד רשא דעומל) (ב) :ססרכנ .רבד רשאכ
 ןפיעדח 'ול רמו מת יככו וס ךלמיכ6 לש ותינמ וכמי חלש סיסדח 'טכ רלונס
 כ וכ רמפסכ עכקו רכר רק דעומס ת היתי כילמד .ותא רבד רשא דעומל

achחס סנסכ וז קטי רש קמח עיגתסכ 15 רמו לפוככ סטירש וכ טרש ךינק  
 לכ b"מו .ינע חמסי .יל קחצי (ו) : (וכ סמוד ולס ןיגוקיח ויז סיסש .וינקזל) : דל

 ל| קמע ולעכ תוכפת סכרס סויכ 8 וספרתג סינומ סכרס סמע ודקפנ תוכקע
. 
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 סולקנוא

 ז ]אָמ תֶרָמֲאַו ז > יִלְדיִדָח

 סי םֶהָרְבַאָל רמָאַד ןְמיַהְמ
 7יֵרֲא הרש ןיִנְּבקיִנותְד
 .זס מ"ב .ימ רמאתו , רהא תודלות

 יישר ו

 : סקועו תיטכמ ס"כקס

 סינכ סקיגיס ססרבקנ כנמ ימ רמאתו
 סנס =-,וינוקזכ ןכ יפדלי יכ סרש

 ססכ363 סpענס לפס קר ססמפ וגמ6 סלש
 סמלע לע סקלפסס כ עודמו ,ןקז סיסש
 כ"פמ סדקסכ פ"ננו ? סנקז כ"ג ספיס רפ
 ססרכ6 רבע רזפיל6 ירבד לע סיסרפמס
 דלקו רמp ,ןכלו נוקב תיככ ותויסב
 ,'וגו ,ססנקז ירח ןכ יכודסל יגודס תפל
 סמו ,סנס לתומל "סקנקז יח, : תוכסס
 סו = ? ןיכודיסס ןינעכ ןפי סמו ףיסוי
 רפסס סמל ךרולכ כס סירכד ילוס
 סכר יכ ולכיתו ? תלוכ 'קס סרופס וכל
 ופילוסס סיתפפס תווכ תל ריססכ סו
 ךכמיכסמש רמנ קחלי לע סכד ימילומ
 וודמ יכ ססכ וכפסכו ,סלס סרכעתנ
 pקכנ קיסרי ז"כטו | ,לודג ריסע קוס
 סידי ןסי סו כס ,קומכמ וככל גוויז
 ,ססיפוקפק תוזלכ רודכק סינלינכ תוסיכומ
 ןסתתסכ סילפת ויס לכס 05 :3
 כ"פ ,סממ ועכסס לכס ,ומוקמכ ומע
 bוס 1עלסש ז"ע סכוככ סמכוס ססכ ןסנ
 תת וס (:רכ ז"ע3) וליל סנסד ,רקש
 סמכ ז"עב וכולכ ןימ 6 ימוככ סינקוס
 ןיסס רברכ וכימ ןסכ ורמק ,סכטכמ וכיח
 ,ולפכמ סיס ןידכוע ויס וכ סנועכ ךלמ
 ס"וכנו סנבלגו סממכ סידכוע ןס יס
 ל"כע ,'וכו ל סיטוסס יכפמ ומכוט רכסי
 : סייסמ ספ רמגכק קתיירככו .סנסמס
 ולקלקש סיטוסו ,גכוכ ונסנמכ סלוע 0
 b3ס יכס "ד ,'וכ ןירס תל ןתיל ןידיקפ
 כ רבעתת סלט וס ןיד וריכת תק לע

 תכp ןופכ .סהרבאל ללמ ימ (ז) : סלעב סיס קופע
 (מ סיעסי) ססעו כעפ ימ (6מ סיעשי) ומכ תוביפמו
 ותתטכס רמוק וס ימו וס סמ וסכ .סנ רב ימ

 ףוסכ רמונכ 'ק ולס 'מיג רבד רמ6 כו בותכס סכיפ .ללט
 קולפס וליכס סקעמס סויכ סיככ ןופל סיככ וסמו .הרש םינב הקיניה : ססככמל סמ

 לאירבג תרות

 ופ אריו אכ תישארב

 םֶהְרְבַאְל למ ימ רָמאּת
 ןב יִּתְדַלייְּכ הָרָׂש םיִנָּב הָקיִניִה

 םירוטה לעב
 לכ ף6 'יגכ .סכס ת לקפ : סיכ סה

 נטיל וכתכ 'כ | .ללמ (ז) : דקפ תוכקעס
 תלפמכ .רכרמ לולמ סמ למיש ךדיקו כס

 ופקלקש סיטופו ךלוסו גסוכ ונסכמכ סלוע
 יפכ סז ככו .ם"ייע ,ןידס ת6 ןפיכ ןידיפע
 עכט תל 50 25 ןפס ס"כקס ןיפ
 כמ ,ונלכ לע ןירבועס יגפמ סירבס
 רוכעכ סקילכס עכט תפס ס כ ש י ס"3קסש
 ! םכקשל סג ספעיו וכלכ לע ןילבועס
 סמ יכסכ ידכ ןככ ,ןכסי 05 ילדו הז
 ווק סדלי יכ .ריכזס ,זעכס לומיבכ סיפר
 ,ס) ךררכ עכטס דגכ ספנקז יכתמ סרק
 .ל"כע ,ינודלנ סקיס סתדיל ךמרכ לעו
 קיתעסכ תקפסמ דוע וז סתכוס ןימ יתטדלו
 ססכוס סזמ סיס יתמיקד ,סכד ימיכומ תויפ
 קלוסככ סדוק ךלמיכ6 סשעמ סתיס ועל
 יכ עכמס יוגיסמ חכומ סיס זתד ךסלמס
 רבכפ ךפיסכ סויסכ כ"פמ ,סידז רקס ולפט
 ססריפו ,ךנמינק ססעמ סדוק סרב
 יכמק .::כ"פמכ: = (סויס ::וקוק3 - סדכ 6
 (.זפ מ"33) .ל"זכסו ,סכדט יל סתיס יפולכ
 רוסו .ןיטמקס וטספפנו רטכס ןדעקנ יכ
 ₪ סתוכעננ סכומ ירס ,ומוקמכ יפויס
 סיקידכ ירכד ףנסכ סידגוב וכמקתי "יע
 ספוכעגכ סרוס 77  לככס ןויכ :רמסל
 סכ עכקנ סנס סטדת סיככנ ססיסו
 ךכיפנו ,ןסוכעלכ סיפנס עמ וסכעמ
 ,סנוע 5 וגסנמכ סרכטסנ ךלמיכסמ סג
 יגפמ עכטס תוקומ כט3מ ס"כקס ןיפ
 ,סיעוטס תעדמ זעגס bיכוס) כ"ע .סיטושס
 קלי תפ כמגה סויכ ס"נקס כס
 ספ לכל עכטה ךררכש ףקס ,ינפ סג
 ,סנכ 5 קינסנ סירדכ 3לת יד שי תדנוי
 ,דחל דול ךכולס יפכ קכ סכ ןיח סנס
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 אריו אכ תישארב

 למ רה לבו ה :ונקל
 םיְב לדג הָתְשִמ םֶהָרְבַא שעיו

 : ספ ןיורהנס .םיק םיתספ .רליה לדגיו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב

 יגכ תלזמ סוסי ססלכ5 תוכוכק למול סרה

 סולקנוא
 : יִהֹותְביִסְל וש" תיל

 ליִסְחַתַאְו אְיְבַר אָבְרּו
 אָּבַר אָיִתְשִמ םַהָרְבַא דע

 יישר

 סכפ סדפי 65 וכמו ויספ סקול סקיגיסו ןסמע ןס
 וכ ףוסל .למגיו (ח) :קוקס ןמ סליכס יפוס6 תל  ססרכ5 סיסנכ רמי) 'ק 'ינכ .'נמ : 6

 לאירבנ תרות

 קעפפ סורממ קרוס וכמ6 סרפכ ל
 פ"ע "וכרט ומכ יד ילכ דע נח
 יכס ,כיעס ידני לכ סקיניספ סרפ סי
 ססרכנ דוס as סלולכ סתכוס וז
 ספקכ יכ ף וגמ6 סרפ סנסו--,סלעכ
 bוסו ,קלעכ ססרכל יניע3 סדטתנ 5 יכ
 ,סינ 3רק 55 ךלמיב6 יכ סירכדל ןימסמ
 ו"ס מפ סגויערב :ae סלע ו"כע
 סלעב סכככמ 353 קפס סוי6 לופי
 סופורטופ6 ןיס כס יכ ! עדוי ימ :כוסחל
 ,ךכמיכסמ ו'ת תמטכ משו | ,סוירעל
 סדוקמ ספוכעגג סרזח רככ ₪03 קרו
 ,סדליו סככעפכו עכטס פוקחל סרזח ,ןכל
 סויסכ סתולרכ כ'ע ,רפכקכש ומכו
 קעפסמ סלנג סג ,סישנס 9003 סתויסכ
 סילעמ עכו דסת לכ וכס סוכו ,3נתס
 סיס תת סנס ,תמולע ססמפ כמפמו
 ןכיס הלעכ ססככ6 יגיע יכ 05 ל
 bכ יכ ,סוס םנפנס תפימס םוככ תולוכי
 ימ ,טנככ סכמ6 ז"עו ,סיסנס ןיכ סוככי
 סלכי ןכמ ימ רמולכ  ,ססרכ65 ללמ
 ססרכלע *' כמ6לו ,סוכ .סולמכ -

 ורסכל ,סיסנסס לס5כ הע וסס יל
 'כסי סיעד סימס תולנפמ ול א
 ,סוכ וככ תמסיו--סלפ סינג סקיניס
 ,קפס רוסכס לכמ וסעד תוכנת סוכ
 ןיידע וכלכ סוקמ סיס תמקכ נס
 --ןכ יתדלי ₪50 יכ סעטסמ ,קפפסכנ
 כבל ,סנקזס רונעמכ סיס תוסס ויגוקז5--קכ
 ,ל"גכ ,סדוקמ יתורעכ) יתכומ רככ יכנל
 ןסיכיעכ תוקוכס יפמ תלזכ ורסכקסכו

 קפס לכמ ופעד חתונת .וסכע
 ו"כנ ביל 'יכפ :ןוילנכ 'כ ג'סכס בישו

=~ 
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- 
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 סלפוכי ק"סיעכ תעכ | כשויס ,ננינול
 :כ"װ סוס כוקכס רוליככ כתכ ,כ"וכה
 סכוז סד6 ןיסד כ"ומ יפמ וכדמכ סנס
 ₪56  ,ירככ ס"נקסמ .סלודג סיכו | וזיסכ
 סורג דכוע סזימ סשעו סדק כ"ק
 ו ,לינכס ךכדמ לוי ,'3תי ותדוכעכ
 (.מ קוכרכ) ןסכzדכ ,לודג ןויסלכ דמע
 !וכ סמפ 2233 יכס תכיל י'רכ ניר
 ,סקסינכ יל יכטתמו ימרקמ כ"ד ןויכ
 (: ונק) 303 ןכו .וסכ ינסד ונייס : רמ
 ךררכ םתנה ןמ | לוטיכס 6ככג תוסכ
 : רמולכ) תדבע ילמ :bומס "6 ,םנפ
 .(סנכ ךכ ליכטכ תיכוס ,קכט bדכוע סזיל
 קליגמכו .(ם'יע) ספ ע"רד תר ןכו
 סימי תככפס סמכ ק"כירכ ונסד (.חכ)
 קדכוע סזיקכ כ"ג וז 0566 תנווכד ,'וכ
 ךרדמ רפוי סימי םוכיב65 םיכז תגייולמ
 פ"כ bגינמ 'רכ (.מ) ןיסודיקכ ןכו .נינרס
 קמס ןגככ סיכ וכמלד ,ס) וכ ססעגס
 ,וכמיס תנללו ךדיל כ סולע ככר
 ויגו וריכ סוכע רכר כס לכ גיגפד
 יקכוד סמככ דועו ,סג ול ןיסופ וכמיס
 פנס יכ סתכי ןייעמסו ,סיסכדמו 'מנכ
 ןיעמ רימפ וס ,סרכוער כמ סכווס
 ,וכ דמעט ןויסנכ וס ססעס סשעמס ותו

 (: כ) םינעס 'מנכ תיל ןכו
 [קקילרו .כוסב | סה bתככד יכנ
 ןמכו ,ספ י"פלכ ןכ םרופמו ,םרקוררכ
 סנ) סל פלרפכ סז וגילמ םרכופמ
 וי6) 'וג סללו ינמידקס ימ : ל"וו (די
 ןיקפ ימ כ ר'כ סוסנס ר"ל (6מ
 ןיפפ ימ ,ס'מגו סקדכ ססועו סיסכנ
 : = סירפוס רכס ןפוגו סל
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 הפ אריו אכ תישארב סולקנוא
 הָרָש ארו ה ייתָא למנה : קָחְצְ-תְי 4% אָמויב

 הרכאל...תרילא מ

 wa : החצב םהרבאל םהרְבָאְ - | : יח

 "תֶאְותְאְּזַה הָמָאָהׁ שֵרְג םהְרְבָאְל הרְּב"תיִו אָדָה אָתְמַא ָךֵר

 תאוה הַמֲאָהְ"ן בשרי אל יב הָנְּב אָתְמַרַּפ תרָיאָל יָא
 רֶבָּרַה ערי אי : קֲחְצַײסע נבע של : קָתְצִידַע ירְּב"בַע אָדָ
 א אָדַחְל אָמָנִתַפ שיָאְבו א

 םירוטה לעב שב
 .קתנמ = (ם) : סלט סג סקייס 'ק כ סם רודס ילודג סט ויספ .לודג התשמ :(סע ןיטנ) םדמ

 = 5ן| בוב- = וררו וגב

 ןח ₪ סלק סיס "ותק ָסַו גרסג סיככוכ תדוכע ןוסל = (ט) :(כ"3) - 5מיכסו רכע'

 ת סכג 'ספכ 'ג .םכב (י) :טכ0ל ידכ |
 סמ6ס פרג .םרגי םכג סלכ .ןל םכנ .סמפ 0 a יוליג ןושל ה"ד ו .קחלכ ומוקיו )35 קומס) רמסגס ומכ

 ered ןלס םרגת 15 סנכ תותכ | לכ ןופכ ל"ד | .יכ קח5> 5מיפד סמכ פויר
 נכ וחכעתשנו ספנפנ סת'כמ .ךגס) סכב וקתסיו סירעגכ bכ ומוקי )33 קמיסד סמ

 יסש דמכ סת ינ3 סע תוס סמ6ס ןכ םריי 65 יכ סרפ תופפמו .'ונו וכינפ
 טוגו סרס3 סיקכוו סינק יפ כמונו רוכ3" יגל מולו סשוכיס לע קלי סע כי
 6 מ כס כמו 'וגו סיקז םכויס סלסלתמכ (וכ ילסמ) ל'דכ סילק וכ סרויו ופש
 קתליכ ןוגס | וכי6 ס וליפ6 יכ3 לוסק ןויכמ (כ"3) .קחצי םע ינב םע ():נ
 :וכ ןסיקסש קחלי סע ינכ סע ו"ק ומע םריכ יפדכ ןיפ ילכ .וכיפ וכיפמ קפפיכ ןונ

 לאירבג תרות

 סו קפסד ,עופפ ךררכ סוכ ד'עלנהו תינמ וכ ןיקp | ,סזוומ ספועו םיכ ו
 כ"דמס ירכדמ טופפ) כ ככוג ספוע ,כסומו סיככ וכ ןיפש ,סיֿכל סו
 (.טכ 'פ ,ר"ב) ע"זחפד וכילמ סכסר ,ל";ס | ס"כקס רמ ,סיכתפכ ןניקסמו סירפ
 ןוסל "וסע כשל םפנס תה קוספ לע | יתפנ נפ דע יתוופמ סייקו סידקס ז
 לנוס "6 .(פמסמכ שי סכפ סגד) סיככ ול ןסיכ ספסל ינפ ךיכל ,ןמייק> סב 1
 סכפו ,סיטכסס ת רייגמ סיס ססרכ:6 | כ"מ ,נלכ3 לכסו סלמשו קיכ) ןומ
 ליס סגד וכ> יכס ,סיפגס ת סכינמ | ,'וכ ,סירפסכ ןיסרוק ויסיפ סיכ3ו 8

 סילודגו סיוט .סישעמכ סקוסע סקיס :םרדמס | ל"כע
 סככמ ספיס ליס סג יפדווכו ,סיסכס סע ספעגפ ןופקככ סנס ונמל סכפ הנו

 Ae ,ססככ6 ומכ ת'מגו תוקדכ3 ספיסו ,סנקזו סכקע סתיסש ,סכ
 יס ,ןמלע יכפ3 תוילמ ןסש דכלמ וכל  קשכ ךיככ ןיד תיכ ,סדלו סלדע |
 יפנכ תמת תוספנ סינכס) סיענמפכ ססל עודיד ,ךככ סקכו סמכ לוקשלו כוק
 ססמ ולכקש סדק לכד 4 ,סגיכסס | ספוליכו ךלמיכ63 סוכע רכד סדיפ 3
 יסו סכסכ ססינק וכסמכ תולודג פוכוע סכ סEפענפ סוס ינפס סנס 936 ,טמו

 דחייט קפס ןיזו ,ססל סיעמסכ ססירכה | עכוג ןיעמכ סקעכ סלש בלמס 700
 ויסיש סידחוי מ סיסכג ז"ע סכפכ ססר3מ ,ו'תלו ןיפולכ רלמ סיר סלב סקינו
 תוקדכ תופעכ סדיכ קפיס סיסיו סתופר3 לכ סשיגרס 65 יהו קספ כ כמ
 ןכומו ,סלעכמ םופכ תכיטנ ילכ ת"מגו !דלמ ףלפנ םכ וספ ,סומ סקלומו ל
 תוקדל יכיכפ ככ3 | ספועָבְס גסונכ יל : ךכ> סתכו סמכ ןייעל וכל םי קנס:

 סייוקרס
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 אריו אכ תישארב

 תֶוא לע םֶהָרְבִא יגיִעְּב דֶאְמ
 םהְרְבאזלֶא םיִהְלֲא רָמאֹו כ:
 -לַעְו רַעַגַה"לַע ה עֶריײלַא

 ךיָלֵא רמאת רֶׁשֲא ל
 קָחְיִב יִּכ ּהָלְקְּב עמש הָרָׂש
 5 ָךְתַמִא

 סולקנוא
 :יעלע  םֶהָרְבַא יֵגֵעְּ
 ָרְבַאְל יי רַמַאו = :הרְּ
 ע  ְךֶנֵׁעְּב אביאל
 93 ףֶתְמַאדלַעְו אָמילּוע
 מ לַּככ הָרָש ךל רַמיִת

 נְּב ךל ןורקי קְסָציְב ירא
  rodשנ ;יורהנפ ,אל םירדנ .קחציכ יב : טס ן'ודהנפ ,ר' הליגמ .רשא לכ .ןרהא :

 יישר

 תרמוסס לע וטופפו סער תוכרפכ ליש עמסס לע (כ"ב) .ונב תדוא לע אנ
 )על לפט  ססלכ6 סיספ וכדמכ (סכס ק'סוכ לוקכ) .הלקב עמש ובי : ומכקכ

 לאירבנ תרות

 סייוכק ןוידפ ןונכ תופטכ םיפל סייופרס
 סעקכ ,כ"ויכו סירכו | סילוח רוקו
 סיוקכס | סיגיגעכו ,ס"ע ם'ק קסעפס
 קיפססלו תויככומ סיפכ רוקב ןוגכ ספסכ
 רכש סנסלו ,ןסיכככ ככ .תוינע תודנוינ
 סס3 | ,כ"ויכו סימופי סיקכוי) תקנימ
 סזכ סpוע סתיסו ,וכמח סכפ סקסעתס
 סכלפתס כ תוס תינקדככו ,םונודג
 סרפיס לכ סלעכ ססרכקנ סגו סיטעמכ
 ק3 סתויס דע תוככס סינפס ךסמכו
 סקיפסס סי פג קוקוכיקנ יסדווכ ,סיעסת
 סכל סתכו סז ליכשכ ןככ ,סוקיכימ סלט
 כלת קיפססל לכופס סדמכ סדמ סו גפנ
 עכטס ךרדכ כפ סיככ סיקנויכ סידדמ
 דע סנס : סעפ סקוקכ סרפ סרמקפ וסזו
 סינרס .סינכס לכמ ילפכ עדי 65 וסכע
 סז סנ "ע וסכע ככ ,ימיכ יתקכיסש
 יכ עד וכ סלגתי ,ססרנפנ עדויקכ
 6משו ,סקילי תקפסמ יתייס סיכר סיככל
 סיספ סדינס סלעמ נס ,רמוקס רמי
 סילכ לדגמ יפייסס ןיכס רככ ,סל ךרדכ
 ספיסוס ןכע ,ע'גס ל"דמכו ,סירח6 לש
 סיקכ ןימ סדינס ןמ יכ סרמקו
 סלי סרינס סג יכ רספל יכ ,ילעכג
 ,יתעכנו סוכע רכד ידיכ כס גיקכ
 bוס לודג סכמ יכ ,סיכתק סימעטכ ו
 .וקנסלסו ס"כקס לש ויכלדכ . יקנו
 סקנסס-כפ סוס סנס ןמ וקכע לק

 נמכקכ דוע ספיסוסו ,סז וכ ררכסי
 וקמ יכ ,'בסי ויתוקלפנ כע ןכוכססל
 | ופסקנס סיסנס | לכס ןכומ ססעמ
 וש ליכשכ ,וז סלעב סדוקמ רחי ודעותס
 וש תל םופפ ןטמל ,סדילס סככ וכימ(ס
 יקכוי ןס6 ותקלו ,קינרקס ספופעגו
 פס הוכו .ןסיקבכ וכיפטס תוקיגימסו
 "7 opp סנטקבק יכ  ,ןסיכיעל סרט
  ודסוג קוגזוכ "עו | ,ןסידכי קינסנ
 ומסכ כpוי לכ ,רוס ומיכעס סרס לעו
 וש דע ,ןסיכיעל כודג כפ םעיו ,קחשי
 ןוגו ,קולוק ילוקכ ומסרפו וכפיס ןמלטכ
 ןכ יכו ,קתלי וס יפוסס כ יכ לכל
 ₪ וקפתסס כ ז"יעו סוס סכטכ ירפו
 ויניעכ ו6כש לתל ססרכ6 יּכנג סג
 סככקכ המוד וכפ דניס יגפ רפסנק
 | יכמופכ 6! ררכתסו ,ומללו ותומדב
 פסו ,קתלי ת ודיכוס סכפו ססרכל
 0ו 'כתי ויתוכשתמ וקמע סמ סקרו
 !ער יכסלמ תתמלסמ יכ ,ויסעמ ולדנ
 %וסו ודיעסו ונע כ'ע3 םיתכסכ וקנק
 ם כס וסזו ,וגיתוכפ תקדכ סלוע רול
 !- ומממופססו וטיכס : סמכתכ סתתפ
 bh לעכל סלג ימ--ססרכ6ג ללמ
 וי ימיכ תוקע) יתלדגסש סינוטס
 | --סכש סינכ סקיניס-- יכ ,סידפ
 סנס ןמ נטיס וכ ררכתי וקכעק
 ולפמש סל6 סמס ימ : רמולכ

 תו



 טפ אריו אכ תישארב סולקתא | =
 -דןֶּבדדִתֶא םנו + :ערֶז ָךָל ארק סעל אָתְמַאדרבתֶי ףַאְו <
 ךערז .יּכ ּנַמיִׂשֲא יגל הַמָאָה יה רה ה
 רכב | םֶהַרבַא בשוד :אוה 0 AL אָ םֶהְָכַא יַד
 -לֶא ןתיו םימ תַמָחְ םֶחָלדחקַ הפתיע יש רֶנָהל בה
 רָכיַהיתֶאְו ּהַמְכְׁשלע םָׂש רֶנָה הלאו החלש) אבד

 רְרמב עהתו ךלתו התל מי גרמה
 "מ םיִמה לכ יי :עבש רֵאְכ אובדת תמת טס
 תחת דָליַהדתֶא ךְלשַתו תמחה :אינליא-המ דַח תוח
 בֶׁשֵתַו ךלתו זמ ; םחישה דחא לֵבָּקִמ הל תביִתיִו תַלְזַאְו

 תשק וחטְמָּכ שחרה ךננמ הָכ ייל קרא יי הקימה
 יֹזחָאדאֿל תרָמא יִרָא אָּתַׁש

ape.דליה תֹומְּב הָאְרָאלַא הָרַמֲא יִּכ היה  
 הָלקידתֶא אשתו גמ בשקו הק תכמא לגז
 לֹוק"תֶא םיהלָא עמשיו י : ָךְבתַו | חיי: נשמתי ול

 םירוטה לעב יישר
 .'סמכ 'ג ולכיו (וט) : ססמ םרנתס) וכרלוסו יכל בסזו ףסכ לו .םימ תמחו םחל תג סוקי

 תפוככ ולכיו .סוקת ספלכ ולכיו ךדיו כס (כ"ב) ,דליה תאו :סעכ תובכפ) קליפ לע וקנוק סיס
 סעוככ ולכיו ולכ ימי סימס ולככ ןויכ .ימי 1 :
 סעכ ןיע סכפ וכ ססיככסק סמכפ לע ספ דניס
 : )לכ סיכת תיכ | ילולגל סרכזת .עתתו ךלתו :וילגרב ךכיכ לוכי כו סמק ופופ
 : (כ"כ) קומכמ .דגנמ (וט) : סכרס תוקקכ סילוס | ךכדש יפכ .םימה ולכיו (
 טכוספ ספ וקסלכ חיטסק כט ןופכ ךס תיירי 'כ bוסו תופיע יפסכ .תשק יוחט
 יוגב ('3 ם"סp) ומכ ןסכל סנכיכ ו יל טפשמ תפק יחטמכ כופככ וכ סיס ת"קו .ןסכ ס
 (זוק סילספ) תכזגמו גמל סיכלמל סדוסי תמד סתיסו (טי סיעפי) תרזגמ על
 כרקט ןויכ .דגנמ בשתו : סלק תרוגמ כמ יוכק (סס ספ) ןכו רוכסכ ועוכיו וגו
 סיכת לפתמ סלותס קלפס ספיק ןסכמ .רענה לוק תא י) : קמרקסל ספיסוס תו

 לאירבג תרות

 סידזסתס סומ תיכוסע יפעּכ> קיפסמ תלעבסג מפו סיפנס ןסוק גס ?ת
 רוסמ סוס ככדס ,סידס יקנויל יסיכרסק לכו !קפנכ ויכול .סלכ ססק ןסג
 סיככר סככסק רלמ סכתכס וקמכתכ סמכתס יקופכ סיככרכ רפוי סכיל
 ,ויגוקזל : פ"ו ,סדיפס תוכז וכ תולפל ויכפ> סו ,סיטעומ סיככדכ סככס סייפק
 ןגימגכפדכו ,סבכ סמכת ןוקל וקוריפק סיינט קוכויגס סיתוסמפכ סרמ6 מת
 לס ןופל וסװ = ,סיכמ רכ "סינוקז ן3, ןכ ירתלו ,'3תי = ויתופלפככ | ןליכש

 רוככ תרדס ינפמ תוממוכה יו דוככ  ןוסלכ םמשמ .יכ--ןכ יתדלי יכ :ספי
 : לכס י"ג ביק "לע. לע וכי ,סנכ ןכ יפדליט סמ :כ"כו "ר

 ריו (גכ)



 אריו אכ תישארב

 "לֶאויִהְלֶא ךאְלמ אָרְקי רעה
 המ ּהָל רַמאיַו םימשהדןמ רה

 עמשדייוכ יִאָריתידלא ךֶָה ל
 אוה רֶׁשֲאַּב רענהלוקלָאםיִהלָא
 רענהדזתֶא יִאָש .ימוק = :םש
 שי מלו יב ךֵריזתַא יקיוחה

 תא םיִהְלֲא חָכָפו ש :ֹונָמיִׂשֲא

 ךלַתו םִיָמ רַאְּב ּאָרַתַ הינע
 קשתו םימ תֶמְחַהְ"תַא אַלַמַתו

 כולקנוא
 כַאלמ אָרְקּו אָיְבַרּד הלק

ceאו אמש ןמ רָנָהְל  

 דאָ ְךיזהָמ הל
 זק תו יסד עיִמְש ירא
 ןמתדאּוה ראב אָיְבַר
 בבתי: ילומ | ימּוק חי

 ראה דתי יפיקתאו
 אלנו שי: ּהָגושַא ינַס םַעְל
 מ אָריּב תזֲַו הַהְניֵע-ת
 מ אְּבְַר"תֶי תמו תל
 ה איבדתי תאיקְשְו כ

 בַרְר הֵדעַפְּב ירד אָרְמיִמ
 ןהו אָרְּבְדַמְּב בַתיַו אברי
 תו => :אָתָשק יֵבָר

 א םיִהלֶא יהו כ :רַענַהזתא
 יִהיורָּבְדמַּב בש לריו רענַה
 ב 6 רָּבְדְמְּב בָׁשַו א: :תשק הבר
 ץֶרָאמ הָׁשֲא ֹוֵמֲא וליחקתו ןְראָּפ
 ןנעְּכ הוה = :םָרְצַמְר אוהה הָעְּב יהיו ככ יש פ םֶיָרְצִמ
 ואָבַצִ"רַש לביפו ָךֶלְמיִבַא רָמא

 יפו ְךֶלָמיִבֲא רמו איָהַה
 ָטיִמְל םֶהָרְבַאְל ּהָליִח-בִר

RRוס הנשה שאר ,עמש יב .ןרהא  : 

 ישר

 וסס סיסעמ יפכ (וע ס"כ) .םש אוה רשאב : (כ'כ) ג3קתסכ תמדוק יסו וילע
 פס יכקלמ ויסש יפכ תוטעל דיסע לוס המ יכל ו ןוד) וס ויסכע סקוט
 ק3 וכ סלעמ ספ מל3 ךינכ תימסכ וערז דיקעק ימ ע'פככ סיכמוקו סיגכטקמ
 כ וליקפ סו ןינעכ ל"ר) | חג ול וכמ6 עפר ו קידכ וס סמ ויסכע סכישמ וסו
 וס כטקכ וסו וגד ייפ ויטכע כס ויסעמ יפכ ססכ רמ (ק"ודו 8553 סתימ סנועל
 <ch (b סיעפי) רמקנפ ללכרכובנ סנגססכ מלכ נרפי תל תימס ןכיסו .סע
 קלפי ויס סייככע 556 סתופ ןיכילומ ויסקכ 'וגו סימ ויסס מכ תכקכ 'וגו כרעב
 מסנט וכילע ומסריו לסעמשי טול ינכ 56 ונוכיפוס סכמ ססקככ סי oc סירמופ
 ספ ןיפיכמו סתפרקנ ןיכוי ונו סידוד 656 סיגדוד ת"ל סינדוד תוחרו6 (6כ סס)
 9 ךוקכ וסינכמשכו סימ סילנמס נכסי סיכונסכ סיסופכ תודוכו תולמ גרו לקכ
 ₪ גע תפק .קסקכ סילמ סלוי .תשק הבר (כ) : תמו ופונכ סנככ תורס וקתופו
 6 סטסלמו רכדמכ כסוי סיס .תסגדומ ן"יטס ךכיפל 5 למג רמס ומכ תוכמוקס
 פס סלו 'קנס סילודג סוקממ .םירצמ ץיראמ (אכ) : 'ונו לככ ודי 'נפ וס סילכועס
 ₪ע םיהלא (בכ) : יק סירקיע6 ריוקכ רמות קול יז יסכיק יכמקר וכייס .'ונו תירלמ

 פק = OR ודיכ ונפנו סתלכ סיכלמס סעו סולפכ סודס תנוכgמ ליפ ופרש יפל
 וינוקו



 סולקנוא
 לֹכְּב ְךֶדַעַסְּב ידיאָרְמ
 םיק ןעֶבּו > :דָבַע ּתֶא "

 -רַבְבּו יֵרְבָבּו יִּב רקש
 תיִדְבַע יד אָתֹוביִטַּב יב

 ערי רבה
 רמָאו דכ :הב אָּתְבַתוּתֲא

 הוא הכ:םיק כא אנא םה רב

 -?ע .ָמיִבא--תָי םֶָרּ
 סינא יד איד אָריִּב קסי
 רַמָאו = ָלְמיִכֲא יַד
 ןאס תי אה
 -ףאְ רה אָמְָּפ"הְי דב

 אָנֶא ףַאְו יל תיּוחְדאָל
 :ןיִדאאַמוי ןיָהְלֶאתיִעָמְש
 ותו ןאָע םֶהָרְבַא רד
 רה  ְךֶלָמיִבָאְל בח
 םיקַאְו הכ :םִיַק ןֹוהיִי

 ןפְרוח  עַבָשדתָי הר
 רמָאו = ןהיִּוחְלּב ןאָג
 ןּונָא המ םֶהְרבֲאל ךלטי
 אָתְמְקַאִּ ןילא ןַפְרּוה ע

 יישר

 רשא רסהכ : [

 יתנב יתעמש

 ןוכנסו ,רפוימ 8

 -אָלְר אָבַה ַידאָרְמיִמְב י

 לע 260 ימסכ ןסכ דע .ידכנלו ינינלו (גכ) : ונע
 ,ידמע השעת ךמע יתישע

 (הכ) :(ר"3) ךינפפ ילכפ סנס

 סגו 'וגו יקערי לכ ךלמיכ6 רמ
 לע יכיל סגו ,יל תדגס כ ספה

 ךלמיכ6 יככד ףוס .סויס
 יתעמק 1 יככ6 סגו רמסש

 ס3כ כ'קמ 3

 5 אריו אכ תישארב

 מע םיִהלֲא רֶמאַל םֶהָרְבאְ"לֶא
 הָּתַעְו כ :הש הָתארְׁשַא לכָּ
 "םא הנה םיִולאָב i הָעְבְׁשִה
 דָסֶחּב יכל ינ נג יל רכש
 יִדָמַע ה שעת ךמע יתישעז רֶׁשֲא
 :הָּב הָתְרנירַׁשֲא ןִרֶאָהְ"יסִעְו
 :ַעְבָשָאיִכנָאםֶהְרְבַ רַמאיַו דכ
 ךְפְמיִבֲא"תֶא םַהָרְבַא ַחָבֹוהְו הכ
 ולְזִג רֶׁשֲא םימה רַאָּב תודאזלע
 ךָלַמיִבֲארַמאינו ךָלמיִבֲאיִדְב
 רֵבָּרַהזתַא הָׂשֲע יִמ יִּתָעַדְי אל
 םגו יִל הְדְגתְאל הָתַא-סנגו הזה

 :םייה תל יתָעַמֶש אל יכנא
 תי רבו יב םהְרְבא הקו וכ
 : תיִרָּב םָהינ וש ותרכיו ְךָלָמיִבַהל
 תשְבּכ עָבְש"תַא םָהְרְבַא בצו חכ
 ךלְמיִבֲא רָמאיוטכ :ןֶהְרבְל ןאצה
 תשבכעבש הנה המ םֵהְרְבֲאזלָא

 : סם ןילוח .י הטוס ,יל רקשת םא .ןרהא תוד

 םירומה לעב
 .ילכגג (גכ) :דוקמ סנוגמ 555 תתיפס

mye .) | - 
 Ww ww .תכל ִס (טכ) נכ ןכ סי ;טמיגכ יתרמסס

 תוליכג לכ תכנס סת .סנדכל תכנס .'ספכ  מכוקכ .הכוהו

 לאירבנ תרות

 ק"סע וכקק י'כ ןוקגסל קחלי תודנופ
 י; סעכסס ספעו קוספ

 ךלמי 3חg (ומוקמ יעדי 65) םרדמ3 ,סנס
 סכככלכנ רמו ודנככ סככ וכ סיס
 ילוסו] ודגכ3 סיסס ולס סוכפכ עכשיש

 ךכ

mink 
Ww 4: 3 

/ 

1 
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 וגו



 סולקנוא אריו אכ תישארב

 תיא רמאול חיל :הָנִַבְל ָתְבַצה רֶׁשֲא הָלאָה
 ול ה פח עב תשָבְכ עַבְש"תֶא ִּ רמו ל

 ירא ּודֲהְל יֵליֵהְתד ליד
 ") ןידה אָריּב-תְ תיִרָפֲח הרעל ak הָיָה רּובעַּביִדיִמ המת

 אָרְק ןִּכ לע ל :(אָרָה :תאוַה ראְּבַה תֶא יִּתְרֹפֲח יִּכ

 ו כ אהה לתל אוהה םוקמל ארק ןָביזלַע אל
 : ןוהיורת ומ:ק ןֶפִת ירא :םֶהיֵנְׁש ּועָּבְשִנ ַש יִכעבשרַאְּב

 עְכָש רַאְבְּב םיק ּורָזִ ל
 "בר לכיפּו ָּךֶלֶמיִבֲא סו SS עֶבְׁש רֵאְבְּ תירב ותרְכיו בל
 :יאָתָשָלַּפ עֶרַאֿל ּובָתְו הכי אביר לכיפו ָךְלַמיִבַא םקיו
 ואני יײנ) אב ביִצנ גל עטו ל:םיִתְׁשַלְפ ץֶרָאזלָא ובשיו

 אמ ל כש ראג םשדארקיו עבש רֵאָבְּב לֶשֶא
 : אָמְלַעְד אָהְלַא ייד אָמְשְּב

 ר י =
 ערב םֶהָרְֲא בֵתֹוָאְו דל רו ל :םָלֹוע לא החי םש =

 :ןאמ ןפו ישע םיִמָי םיִתְשלָּפ ץֶרָאְב םֶהְרְבַא
 :םש ,םש ארקיו : * הפו .לשא עפיו .[רהא תורלוח

 יישר
 :סנלמס סדעו ומכ סכקנ 'כ תודע .הדעל : תז .יל היהת רובעב (ל) :ךכ לע ומע
 ססיגיכ וכמק סטפק וטתנק סיכמופו ךלמיכ6 יעוכ סינע ויס סיכיכמ ,ראבה תא יתרפה יכ
 ?ססככ6 תכקכ ולעו וס ולס ותלכקכ סימס ונעו רסכס לע סכתיס ימ לכ
 דפו .סדועסכ סיחרכולכ תוכיפ וכממ כס: סדכפ כמ דח לקומסו ככ :לשא (גל)
 רפקנפ סינסק3 סעיטכ ןושכ וכילמו .תוכיפ יכימ ככ וכו ינסכלל קדגופ רמ
 ₪ ומס כקכנ לסל וקוס ידי לע .'וגו םש ארקיו : וכדפס ינסמ עטו (י גתיכד)
 .ספלכלס ימ) וככ3 ססל כמ סיופו סילכולט כח65 סנועכ לכל סונ ה"כקס
 ;(י סמוס) ספלכ6 סלועס סיסו כמלק ימ לקמ סקלכ6 ילסמש ספ סיכונס ולקמ
 ]כ יכסק ו"כ ןפכו סנש ס"כ ססע ןוככתכ ןוככת לש לע סיכורמ .םיבר םיטי 3

 סדוק וכילמ 625 לכממ ינוב כטיו כו סנש ספוק .ןכחמ ותלכ3 סיס סנש ס
 לוכפיו 'חכש ךלוסו עסוכו סכומ תכוקכ סיס ויתומוקמ לכבש ספ כל כסייתנס 4
 טשנט נק סשע 65 סיכמו .סמיר5מ סרכ6 דריו 3עכ יסיו .ספמ קעי .סלכ
 366 רממ | יגוללכ כשיו קכיו דע ויעסמל ךליו דימ סעכפ ותלש יכסק סיסדמ

 לאירבנ תרות

 קדגס כ סל סגו ,סוס כפרס ק6 ['סנס, סענס ספ כקנ סיס ךכ
 ,סויס יתלכ יתעמס כ יכנ סנו "7 עכקס יככנ ססלנק בישו
 3 וסקכקס כפ] ךנס סונפס סו 'ד יכנקכ |כתוימ יכנק תכית סרולכנס]
 5 סויס יקככ יקעמס כ ["יככ6, יכח] ךלמיכ6 רמקס וסח ,עכש6 '6
 :טעמ רוקיכ 'סוכ סע ימ יתעדי כ וקתכוק לע וניפס

 סיסנפסו



 אצ אריו בכ תישארב סולקנוא

 רחא יֵהיַו א בכ יעיכש פ :םיָּבַר פס אמנה רתָּכ ה *
MRE ₪ < a‘ Vaan 

 הֶּפִנ םיִהְלֲאָהְו הלֵאָה םיִרָבְבַה |: רידג ג מ
 םֶהְרבֲויָלֲא רָמִאיו םֶהְרְבַאדתַא היה רט נא

 :תֶא אנ הק רמאונ : נגה רָמֲאו רז ה: כו
 אראל = לאו קָע בהאא הְריִחָיתַא נב | x : -תֶי ָתְמַחָרהיִר דיי
 ץרָא"לָא - ףל""הלו קצת ה סדק הפ אל
 : ל רעש הר'קע .ךנב תא אנ הק :ארקכ'ו '5 רתוזה רפס ,אל הליגמ .הפנ ם'הלאהו : טפ ןירדהנס .רתא יהיו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב יישר
 תולוכנ לכ ופרכנ סםסלנפ תטוכ 55 | סטמ עסיו דימ סודס סכפסנט לע עי ספ ןורבקכ
 : סילטוכיכ 'ינכ ,סילמס ןכפ 6 (ב):ך55 טיé ןכו סי תסלפ ןרסל הב טול לש סpו3 ילפמ כ

 bנמס 256 וכ וסלימל יפינפ3 יכספ סיס סנש
 סוקסל כופכס 3 נו סינוט6לס לע סיכוכמ סיככ סימי ביפכ ןסכו סנש ס"כ ילס
 ךמככ | לעו ססכפמ סיס רפוי ו6 | סיגש יתפ ססילע סיבוכמ ויס סו םרפכ 0
 סנס .ספולו | ןוככסל רומו ססמ כי דימ סכש ו'כ יכס סלקמ כפוי סיכפי סג
 :ס'3) סלוע לדס3 סיוע ךכ .סייפ 3"י קמלי לש וקדיקע יכפכל סמדק
 ןטס לש ויככד כת (טפ ןיכדסנס) סיכמו וכיפוככמ םי .הלאה םירבדה רחא (א)
 ומ דת רפ ךינפל כ 3יכקס כ סל סטעס סדועס ככמ רמוקו גכטקמ .סיסש
 יכפל וקול סכז וכ רמוס יקייס ולי ככ ל יכסכ ₪56 ספע סולכ וכ רמ6 דחק ני
 ןכ למס קחלי לע רפפסמ סיסש ל6עמשי לם ויככד רחל "יו .ככעמ סיס כ
 ס"כקס יכ רמל 4d יײלרימ ספ6 רחל כ33 קהלי וכ כממ ספימ לכו סנש נ"י
 סוכע |ופכ סיריסמ לק ספייכע ליס ךכ ננה : בכעמ יפייס כ ילפכ ךמלפ חז
 דומע ךממ ספק33 וכ במ ספקכ ןוש ff סכ ןימ .אנ חק כ : ןומיז ןוסלו וס
 :(טפ ןיכדסיס) םממ ןסּכ "ס כ תוכועסכס וכממי לק ,ןויפנס .סזכ יפ
 סו ול ךיתי סז וכ כמ ךדיסי סמ וכ על 9 קי "סילכ לש ול כמ .ךנב תא
 סמלו .קסלי ת וכ קל כו יכ6- ססינש ל"6 תכסמ כפל וכ  רמ6 ומ65 דימי
 5505 ידכו ףכפתו ויפע ותעד ווו סולתפ וכככעל 5לש סלסקמ וכ סליג ג
 ןכו סנקוכי .הירמה ץרא :רוכדו כובל לכ לע לכס וכ ןסילו סוכמס פל עפ

 לאירבג תרות
 ם'סכ 'ס3 נקפס תילקמכ 'יעו) ?ססכ36 .'וג ססככ6 פת סס) םיהלאהו

A 

w ; 

 ב

- 

- 

 :(סזכ ק"מ לע | וטקס | סיטרפמס
 טכיפפ סמ י'פפ ס3 ד'נעלנהו תדקעו, תונוככו סכרב תמיקסכ ונסמפוג
 נוװככ םודקס ס"לסס סמל ,"כוכות סימחככ סויס וערוכ קני
 ףקו 3קעי יתיככ 6 יתככו :כוקכס סכככ לס וכויסכ כלכ ןיכיכזמ וכ ןיפ

 ססמ כועס ןר6סו ,'וג קתכי יתיכב תת = ודיסי :וככ טומסכ וכויסכ ירפש ,ס"ע
 תכיכז כיכעכ יכו סקק סכולכלד ,'וג טרפו ,הלמ דלמ לודג ווקס תירס
 רכקיכו ל ססמ כועת ןכפס ,תוכק תוכז תת ססג 'קסו :3וקכ 'קס ונסכוקכ כ



 אריו בכ תישארב

 לע הלעל םש ּוהלעַהְו הירטה
 יל רמא רֶׁשֲא םיִרָהָה רֵהַא

Eׁשבֲהו רבב םֶהְרְבֲא םֵכְׁשיו  
 וירענ ינשדתא חיו ורמחדתא
 יצע עבו ֹונְּב קחצי תֶאְו ותא
 :רֵׁשֲא םוקמַה"לא ךלי\םקיוהלע
 ישיִלשה םִייָּבד :םיִהלֲאָה ולְרַמִא

 -תֶאאָרו ויגיע תֶא םהרְבַא אשיו
 םָהָרְבַא רמו :קחרמ םוקמה
 -םע הפ סכלדובש ּויִרָעְנלֶא
 .הכ ןירדהנס .ד םיחספ .םהרנא  םבטיו .ןרהא תודלות

 .וי הדנ : טס ק"ב

 םירוטה לעב
 3 ס"רכ) ,קתכמ : סילםוכי סו "ינכ .סוקמס תה (ד)

 סיס ןטכסכ קותכמ סיכ יככ כיתכ רסת
 'ו סכוטנו (ה) : ססונפ)מ סוקמס קיתכמ

 סכוכנו םתכ ס:תנ סכוכנו סוחתסנו סכסעכ

 סכוכנו סכוקתנו וניככל סטפתנ סכוסנו וכל
 96 סכופנו וכל .סכינו ךיצת יס ומגיכס
 סכוכנ| סותתכ) למקס 0026 תוכוכ 'ס

 וכל גייסו סכובת . תוטל לכפי וכו
 'ל ונכיבכ סכוטנו וניככד סכפתנ סכוסנו
 תטכקתמ תולגכ סתוכוכו סנושנו ךיל6

 קדוכע

 : אצ ןילוח

 קונככ (נ
 כ"ז וגיתוככו .

 סס לע ומגכת סולקנוסו boc הוי הרוס
 :סימסכ כקו דרג רומ וכ שיש םכטקס

 יס 96 יפל וסטסס וכ כמ6 כ .והלעהו
 וסנעכפמו הלוע ותופעכ רסל וסלעסל כ וטחסל
 3קס .םירהה דחא : וסדיכוס וכ רמל
 סיקידל> םססמ ?"ס)

 סולקנוא
 יד אירּומ ןמ דח-לע אָתְלַעְ

 םיִדְקְו = יל ר
 -תָי רו אָרְפַצְּב םֶהָרבֲא
 ַתהתֶי = רבְרּו הר
 קְתֹצִי-תִיַו ּהָמַע יִהֹומיַלּע

 כָל יעלו הר
 :יי הל רמַא יִּד אָרְתַאְל לזו
 ףקװ .הָאָתִלת אָמוְב י
 -תֶי אָזִחְו יהוניעחתֶי םֶהָרְבַא
 רַמָאַו = :קיִחָרַמ אָרְתַא
 וכיִרוא יהומיִלועל םֶהָרְבֲ
 אָנָאְו אָרְמְחֶע אָבָה ןוכל

 ,איק תובותב .בס תומבי .וירענ לא םהוכא רסא'ו

 יישר

 כסכ סלפוכיכ 'כ תיכ קמ

 ססמש ספ לע ופכיפ

 ס"כקס ןפס ס

 .סיקידלס סספמ ס"
 כז לכו ססל סלגמ כ"חסו

 רcל ןרס 6 (כי ניטנ) ןכו ןרכE תוככסכ ידכ כמ וכו 8% סו'ס ריפ )6 סכושנו וכל
 סינע רקו (3 סנוי) סכויכ ןכו ךלר

 :(ד סיסספ) סולמל זכדזכ .םכשו (ג) וידכעמ דססל סוכל כו ומלעכ וכ .שבחוו
 י (כ'כ) .וירענ ינש תא :סכופס תלקנקמ סנסספ
 .ךררל 055 יפסר
 שו (מי .כ"מס) ומכ סללו ומונרס .עקביו
 .ישילשה םויב (ד) : (ןטט)6פס)
 סיס ויפו וסעד ףרטו סוקתפ וככרעו
 Ura םוקמה תא אריו

 לאירבנ תרות

 ,וכל | קוכ6ס ישעמ תכיכז יכ ,'קס ס"נסס
 5ל₪ סוסמ סיגכס לע גוכטק ו"ח רלועמ
 כקכ ןכו ,ס"ייע ,ססיתוכ6 יסעממ ודמל
 סקקס ו"יפכ סנסו .סש כקעי גס 'סכ

 ןניגיסנ תמ6כ סמל כ"
 וליתוכפ תוכז
 לגנכ ןועטל סיממכס תדמכ קיס סוסמ
 bכ קוכססד ,כ"נס גוכטקס

 :סקיכקס 6

 כוס סו ןיפפ רזטיכו נקעמס
 :ומע ינסס סיסי קחרפיו ויכקכל רחל ךרטלי ספס סיפנק 'כ 3

 !טלכ "כדניפ עוקיכ ןופל ןדכיס
 וממס וכמי כס ירכ רימ ותופכסנמ חיש סמנ

 :סpופ סיס כ וככ ל ךלמסל קוסס וג
 סוקמכ טעומ ךכד רמולכ .הכ רע (ה) : כסס לע רושק ןנע

 ו יכוסל

 למול | םיו ? וגיתולפתכ

 ע ןיוולמ ויס

 ק"סותס



 סולקנוא
 אָּכידע יִמָמְתַנ אָמיִלּועְ
 : ןוכתול בות = רּוגסנו
 יֵעֲא-תָי םֶהָרְבַא ביסנו ו

 הָרְּב קֶתָצי-לע יּושְו אָתְלַעַד
 -תֶיְו אָתְׁשֲא-תַי הָדִיִּב בימנו

 אָרְּתַּ ןוהינְרַה ולזַאו אני
 קָחְצַי רמאו י:(אָדְחַּכ יי
 אְּבַא רמו ִהובֲא םֶהָרבֲאָ
 רַמָאּו יֵרְב .אָנָאאָה רַמאְ
 ָאְו אָעָאְו אָתְשָא אָה
 ראו ח :אָתּלעֿל | אָרְמִא
 הלל ו = םֶדָמ םֶהָרְבַא
 ולאו יָרְב אָתְלַעְל אָרְמיִא
 ותאְו = :אָדֲחַּכ ןוהיורת
 יי הלא יד גאל
 -תֶי םֶָרְכַא ןֶמַת אָנָבּו
 אָיעָאתָי  רּדסְו אָחְּבְדַמ
 ישו ּהָרְּב קָחְציתִי דקעו

 ןמ ליע אֵחּבְדמ-לע ּהָתָ

 .וגיגפל רסק

 סיס כ וס יכ ,קסלי פ

 םיהלא : שפ ןיידהנס ,הלועל השה : חי ןשק דעומ .הוחתשנו .ןרהא תודלות

 כיס סקר סדגפ םכדמו
 :ססיגע וכוסיס תכנתכ

 לכספ יבכמו (35 סירכד) מיתד סמכ
 .ודהי םהינש ונליו : סככש ןסמ סילכו6 נתכפיפ ספ לע תככממ תסרקנ
 גש קחליכ סקמפו ןופככ ךלוס סיס וככ תל טופס ךלוסס עדוי סיסק
 .יככ סעל סט ןיפ סו ספס וכ כתכיו ססכי רמונכ .השה ול הארי (ח) כ
 כ3 ורפי ססיגק וכלו עסשסל ךלוס וסק קחי ןיכסש פ"ע[ו
 דקע יס דמיב סיכגרכו סידיס ויכוסקמ ילגכו וידי (דג תכפ)

 ךכ ככ סרגסמ פיס ןיסו ,ק"סופס
 ז"ע 'סופ "ע) סמ וניסה

 קכרככש סמ ריפס יקל סוכו .,(סה
 קר ןיריכזמ וכל ןיפ סתמיתסכ תונולכו

 סוולמ

 בצ אריו בכ תישארב

 cu דע הָבְלַג רַענהְו ינאו רומחה
 תק : םֶכיל א הָבּוׁשנו הוחְתְשְג
 םשיו הע ה יצעדדתַא םֵהְרְבֲא
 תא ורְיְּב חס ונְּב ק חציל
 םֶהיִנְׁשּוְבְל תלבאמה" תא שאה
 םֶהְרְבַאלֶא קֶתָצ רמו ז: חי
 יְִב ננה רֶמֲאי יִבָא רמו וָבִ
 הָיִאְו םיצ הו שָאָה הָנִה רַמאיו
 םֶהְרְבַא רָמאֹו ה :הלעְלהַשַה
 ינב הלעל הֵׂשֲהּול"הֲאְרי םיהְלֲא
 -לֶא ואביו מ : וחי םֶהיִנש וכלי
 םיִחלֲאָה ול רמָא רֶׁשֲא טוקמה
 חָבְמהְ"תֶא םַהְרְבִא םַש בי
 "תֶא ךקעו םיִצַעָהיזתֶא דרעיו
 ּבְּמַהִלַע תאם ונָּב קַח

 : בס תוררב הארי

 יישר
 :ךערז סיסי 0 סוקמס יל כמה סמ וס }
 רקס ת תלכולפ ספ לע ןיכס .תלכאמה 0

 תלו רק לכה .סכיכ65 רשכ תרכפכמפו רעב
 סל

 pינכמ סיס

 .דקעיו (ט) :סופ 3

 סידוקע ןוסכ לוסו ס

 לאירבנ תרות

 ינפמ ןיפריסמ וג ןיו וז סממ לע | ימכ
 וכ6 ססרכ6 תל ריכזסנ ssf ,גוכטקס ס"ד ,ג

 ס"כקס יפמ סוולמ סיס is ןיטנמכ
 ומפ סמל ל"סליסו וז סופמ לע ,ומכעב
 דמע ו"כבו ,סוסרדמכ ססיסדכ זוע לכ

 ןויסנכ

i= 
AA 



 אריו בכ תישארב

 םֶהָרְבַא חלשיו י :םיצעְל לַעַמִמ
 הלְכאְמהְהַתֶא ח חשו ודָידתַא
 ויָלֲא אָרְכִו א: ;ֹונְכיִתָא טתשל
 רַמאיִו םימשה"ןמ הוהי ךאלמ
 :יננַה רַמאו םֶהְרְבִא|םֶהְרְבַא
 -זלָא די חַכְשִתיִלַא רָמא כי
 יִּכ הָמּואְמ ול שעְת"לַאְו רעגה
 הָּתַא םיִהְלֲא אָרְיִיִכיִתְעַדָי הָתַע

 סולקנוא
 םֶהָרְבֲא טישואו י :אָיעָא
 אָנִי : בינו  הָדְית
 אָרְקּו יי יהָרְּב תי סימל
 אָיְמְשְמ ַײד אָבָאָלִמ הל
 רפא םֶהָרְבַא םֶהָרְכַא רפא
 -אָל רַמָאְו => :אָנֲא אָה

 אָלְו אָמיִלּועְל ְּךָי טישות

 ןעכ ירא ףַעְִמ הל רָבְעַ
 יִרָא (תיִעְדְי ײ) | אָנְעְדָ

Alםיהלא אר" יכ : ם'רבד 'פו אשנ ר"רא רהווה רפס .םהרבא רמאיו : ופ ןילוח .בפ תוחנמ ,ול םיחכז .םהובא חלקיו .ןרהא . 

 : גמ םירקע .בי רעשו ,במ רעש הריקע .ופ ארתב ,אל הפופ

 י"שר םירוטה לעב

 ןתוק ןידקועפ סוקמ סילבכ ססילוסרק ויסע :ססככ תוכוכ לכס סכושנ| כ סנתנ
 וס סכק ןופנ .םהרבא םהרבא (אי) : רכיג סיס ןכ טכ תת עותכ) סרסמכ 'כ  .עוחש) (י)

 ול כמ .טותקל .הלשת לא (בי) :ומש ₪6 לפוכס ins; : - Es ky וא 2

As 52 lee: 6יכוקו לכח וכ סעל ןפכל יתל3 סגסנ כ"ק ל b 
 סמוקמ וכ םעק כ כ"5 סד טעמ ונממ קיו (אי) : ססרכ ןכ קתל תדיקעכ לגכו
 ל" ₪36 ר" .יתעדי התע יכ : סומ וכ שעק 36 'יגכ ת'ס .סימסס ןמ 'ס ךפנמ ו

 : סיס לכימ

 כנתה כ ס"כקס וכ רמ5 .רענס כ ךדי

 ביסל סמ יל םי סתעמ .יתעדי התע יכ
 ספ ןומקפ יכ םי ךננ ינמ

 לאירבנ תרות

 ,גלטקמס יפ3 ו"ס ןמוק ןפי סו ,ןויסככ
 ס ימ 33 סימסוס וכ6 ךכלד ףיסוסל םיו
 סדקעס סטטמ תריכוכ מ"מד סופמ ,רוכופ
 'b לט ור סלע ו"'ח מס סללכב
 סיללתתמ oh ךכיפל ,נ"נכ ו"מ .סכוחל
 סריכוסו ,כוח 15 סוט ו"יע ו'ת רכזי שלט

 :סימחרכ קכ סיס "
 יתעדוס ,ר"דמכ 'וגו יתעדי התע יב

 ינכסוק ספ לכל
 יכ וסמ ססל ססק סיס יכ 'יפ ,'וכו
 סעידיס 15 סטדחפכ הקעק עמשמד ,סתע

 יכ י5 קרמ6 כומתל יקתיס ת ךינפל קרפ ססרכ6
 ךככ תק i ₪ קרמלו םכומו ערז ךפ כקי קחי

 יסרמססכ סנס כ יתפס | (לומו יפירכ כ
 : סיקס5 סיפקסל וסלעס 656 וסטתפ ךכ יתכמ כ סנפ כ יתפפ לומ תק ךל

oe 
 ויפכע

 םלסס כ יל רמו סת ויסכע

 סיס סמ סיסמפס סילולג ידכועלו
 :סק6 סיסל6 כי יכ סילורס

 ללסו ,סז סדוק ספוק עדי לכפ תוס
 יפ כ"ע ,טסרמ וילפל עודו יופ5 לכס
 ליעפסכ ,יתעדוס סתע ומכ וסס
 רכר כולו ,סיכתכ יתעדוספ וקלכוסס
 גפוכס סד ומכ וספ ,פ"לי ,כ"ז ספדק
 36 ןיכסכ ליכסי ס6 וריכת תל קוסנל
 ומלקכ כתכש סוקמכ 'pרסמס תנווכ
 ויפמ כ"ח ועמפכו ,וכיכסנ ספקו
 וכד ףסוס 56 וכ כמ ,וכופיכ תנמפס
 )ככ ןיכמ ינכס ךרכד כמ יכ ,דוע ינ
 נמס יל ידו  ,כטיס ותו עדוי ךנס יכ

 סיקעמה

3 



 םולקנוא

 תענמ או תא ַײד אּלתַד
 מ = ֶיְִִי רָב

 יהְוניִעְתָי םֵהָרְבַא ףקזו
 אָרְכד-אָהְו אזו יל רְַּ
 יִהֹונְרקְּב אָנְליִאְּב דיִחֶא רַתַּב
 -תִי ביִפָנּו םֶהָרְבִא לא
 ףלח אָתְלַעל הקסאו אָרְְ
 םֶהָרְבַא צו חל יי :ּהָרב
 רַמָאְו אּוהַה אָרְתַאְּב ַּמַת

 גצ אריו בכ תישארב

 ֶריִחְתֶא ָךֶנּבתֶא ּתְכָשֶח אַל
 ויניִעְדתַא םֶהְרְבַא אשיו גי :יִנָמַ

 ָךבָּפּב זחֶאְנ .רחַא ליא"הנהְ אְר
 זתֶא הקו םֵהָרְבֲא ךליו וינְרקְּב
 :ונְּב תחת הלעל והְלַעַיו ליִאַה

 םוקְמַהיבש םֵהְרָבֲא ארו די
 רָמאְי רֶׁשֲא הארו הוה אּוהָה

 : תפ םיתספ ,רפאי רשא : ןל 'פ גמז .חכ '₪ בס םירקע ,תארי 'ד אוהה : בפ תוחנס .ול םיחבו ,הלעל והליו ,ןרהא תודלות

 יישר

 .ןיפ6 רת3 יסוגיפ

 סיסש | .וינרקב ; A ןכיס .ךבס

 ככ ו

 כירקסכו וקניכ

 סנס סירכרכ ,ךיפמ יתעמסס סיטעמ
 קויסכ וכיבמ ססרכקנ ס"כקס רממ שמ
 ,ונכ כח וכול ךוסתנ ודיכ ןמוזמ ןיכס
 יסדווכ יכ ערי ,תוכככ ןסוכס 'כפי ו
 לע סנעססו ,סוקכסו ,סעיתסס רומה
 נו וקיספס !סלפ ככ3 לכס ,הקומה
 "וגו תכפת כמ :וכ כמקו רומגכ ומלא

 רככ סנס דע יכפל תיסעס סמ ללבו
 ךתלכי לע תפומכל תויסכ רפוסו
 --סתע יכ :רמלק וקו כ ךפכס
 דמוע ןיידע רכרסס ומכ 'יפת-=- ופול
 ינגס רככ ,םממ סטיתס רמג ילכ ספ

 : יכממ ךריסי תק
 (רכ)

 : סיטסרכ ימי סטסמ ךכל סיס ןכומ .ליא .הנהו ג)
 ךדי קלשסס כ ךסנמס וכ רמקס ירתמ .רח
 סרק ףקזו ןכימגכפמש וסו זמקכ לוסקכ וס

 ) ככ רח י סדנקס יפלו: -ק"ס)
 . : (ססרכ ל לש ויפוכעט רתלו סכיכפסו ךסלמס יב

 ןמפסו ססרבל 6 ספ
 סמו סונכ לכקמס לסת כ סלועל וכלעיו כותכמ רסקמ .ונב תח
 כ וז לסקס כ"סי רמוקו ככפתמ סיס וכממ ססעק סדוכע כ

 יככ וגתכ קורז ומד ול6כ טומס י
 וכ קורפסכ סוס סוקמס 0 וכ סכו כתבי 'ס ומוגכפכ וטוספ .הארי 'ה (די

 ימיל וכמליק .םויה רמאי רשא :תונכרק ןקכ 3

 ךג3 תל תכפח לנו ספק 'ק סרי יכ |

 םירוטה לעב

 ספ hכק5 ךל למול קיספכ .סקרי 'ס (די)

 לת סמ 'יפמ ל"ותכ סח 'ס סיקפס
 וסת .עלי םיפוכי) םדחל ס"כקס דיתעפ
 לכ :סמ5 /ס סוומ לועס סטו לץקנמ

 יש בקכ סר ףינתכ ,סמכיב זי

 : תוכלילכ וככרעמו
 נע וכ קס

 ילכ3 סיופע יס
 :ןסד sd רטקכ תוס

 וככוס

 ונפכ טקפומ

 כסכ וינע תוכודס

 לאירבג תרוה

 5 - כתכ | וגו דהא ליא הנהו
 כוס .כ"ז כ"ו

 כמp סיסרפמ יתעמפ : ל"זו ,בתכמ סזיל
 b"כי יכ יתעדי סתע יכ ססרכלנ ךסעמס
 ךדימי ת ךכ3כ תל תכפת נו סתל
 סלמסמ רכנס ךסלמס סוסק "ינממ,
 תיסעכ סוכמסק | עדק ,ינממו ,תלוס
 קרפנ יפעדבו = סנק יגכסש ומכ ,סומילשכ
 --כתb--כימ סגסו 'פס תל סג תקוכ
 כ"כ3 סp] כת וסמ--ז"ע כ"וכ ודמטס
 כח ,מ'ס ןטסס וס יתעדלו [ו"ג ק"פ
 סייקנמ ופיססל ק'סע "6 סע ומסנס
 דכנגו ,ס'עקמ | וילע .רכגססו ,'ד תולמ
 וקרקכ 3ורס י"פעו]--ויכרקכ ךכסכ נפ

 ק"סכ



 אריו בכ תישארב

 אָרְקִיַו יט : הארי הָוהְי רהב םויה

 תיִנְׁש םֶהְרְבֲאלֶא הֹוהְו דךאלמ

 יתְעַבְשנ :Re רָמאיו זמ :םיִמַשה ןמ

 הי ַשַע רֶׁשֲא עי יּכ היה הא:

 "תֶא ּתַכְׁשֲח אל הוה רַבָּרה" תא

 ָרָבייִּ זי :ךָריְיזתֶא הנ

 הערז "תֶא הָּבְרַא הָּבְרַהְו ָךְכָרְבֲא

 רֶשֲא לּוהַכְ םִיַמְׁשַה יֵבְכֹובָּכ

 תא ףערז שרִיו םיה הפשדלנ ע

 ךערזב וכְרְּבִתַהְ הי :ויביא רעש

 ָהָעַמְש רֶׁשֲא :בכע ץֶרֲאָה י יונ לב

 "לא םהְרְבַא בשיו ט :יִלְְּ

 רָאְּבְדלא וָּדְהְי וכליו ומקיו ויִרָעְנ

 יי: =: \(ד ד - = re ראבב םהרבא בשיו עבש

 :1 ארתכ .תפש לע רשא לוחכו: בכ תוכיב .הארי 'ו תב ,ןרהא תורלוה

 םירוטה לעב

 'בקס כמכי הז סלע ימ סיכותככ 'כ רסכ כ) סיפוכנכ

 ויה דע ומכ >  ן'לוטב סילגר )2 דגנכ 'ס רסנ
 6 ן* = 7=*  וFלקנב פלו פ"ג דננכ סו 'פכ ךפרו כית סיסכוקכ סיקבס פיג .ךטלו תת סככ סכלסו (זי) +
 2ע ט!ס סול | םכרכ5 פא ינכ '0 ךנכ עדו 8

 גם ככ3 | ל5רםיל תולסל סדיקע קשרי עלו .לככ ססרכ5 ת ךככ 'סו ניתנו

 וס סויס למליפ ידכ תונערופס ןמ סלילסכו = ומ= םדקכ קחי דגנכ סתכומ םוק
 ורפס סלי 'כ כסכ סיקכנס ורודה כככ יא קיי הנק הפ 2 4 וסב כקעי דגנכ תמל עכו ס)כ .סינרכ
 תמפ ןתת כיתכד םייכו סמי)כ ותטמ

 ךדיפו ןיד סלוכמכ 'כ .לותכו : :קפי)

 'מיכ יכ 'Fנכ וסװ סימי סכ-5 לותנו
 תוכיכלכ כ"ג ותיטכככ ימפ ימי ןעס

 .ינוקכ תעפס כב כקפ (חי) :סיפי

 :תילכ ת"כ

 : ןכל תחֿו 30(

 סיס ןורכחכ

 סיככ סימי סיתטלפ ןרכ

 לאירבנ תרות
 ו טול מה רמגגש ןיכ קלו

 5 קכ ןמ תכוטמס תוסס "ןיגרקב, ךכ

 סכלכק כגיו 'תנס

, 

 וןכורס לכש רקמס לככש ס
 קרקמס תו
 .וכ סידמועפ סוי

 סכפככ דמועו רובל קחלי
 כל קחו 565 קת .הברא הברהו

 וסס םממ סכיסי לכ ,עבש ראבב םהרבא בשיו (טי)

 כסוי
 ענס רקכמ לכי קחלי

 פו סינופקכס ןורכת נסמ סיכורמ

 נסי כ'ע
 תולעסל ,ליל

 עשמ ךפסג 4 ל קוס סג סג

 סולקנוא
 ןֵתְלַפ ןוהי אָכְה יי םֶדָק
 אָמויְּב רַמָאְתי נב ארד
 םֶהְרְבַא ןיִדָה אָרּוטְּב ןידה

 ארק 0 ככ יוטה
 םֶהָרְבַאְל ַײד | אָכָאְלַמ

 רַמָאְו = : אימש ןמ תּונינּ
 ירא יי , רָמָא תיִמָיק יִרָמיִמְּ
 אָמִָ פ"ת אָּתְדַבע יד ףלח

 בתי אָעַנְכ או דק
 אָכְרְבהיִרֶא י :  ֶדיִתְיתי
 דתי יִנָסַא הָאְנְסַאְ ָךֵּנְכְרָבַא
 אָלָחְּו אָימש יֵבְבֹוכְּכ נב
 ךיִנּב ןות ו אמי ףיִּכ לע יד

 ןוהיִאְנס תק תי
 לכ ְךיִנְ-ליִדְּב ןוכְרָּבְַיְו ה
 יד ףלח אָעְרַאְד אימִמִע
 תו ₪ : יִרָמיִמִל אָתְלַב
 שקו יהומילגע תל םֶהְרְבַא

 יבש ראב אָדֲחַ ולא
 עַבְש רֵאָבְּב םֶהָרְבַא ביתי

 יישר
 ידיקעס סימיס .םויה : ומעל

 2 סיכמו6 סוס
 ( 6"מו

 תק .ךכרבו ךרב (ז) :

 2 וקדיקע ינפל סינש כ"
 וכ  ןוככת> וכנ ךלסו

= 
 0 כקנו ,ס" -

 ומכ



 ולקנוא
 זאפ אָיִמְּנתְפ רַתָּב הָוָהַו ג
 מימל םֶהָרְבֲאל .אוחתַאְ

 09 הָבְלַמ תיל אָה
 "תי אנ :ָךוחַא רוחנל ןיִנב

 יִהּוחֲא זּוּבדתַיְו ּהָרְבּוּב ץּוע

 : םִרֵאַד יִהּובֲא לא וטקדתָו

 "תו ֹזח"תָו שבת
 -תָיְו  ףלדי--תי של

 דילוא לֶאּותְבּו : מ : לָאְותַּ

 ןיִלֶא אימת הקבר
 יִהּוחֲא רוחנְל הָּכִלִמ תַדילי
 ּהָמְשּ התחל דכ :םֶהָרבַא

 hk ו אהא .תדיליו הָמּוא

 תוגכמ סל he יל סי

 ו

 , וגו

 יִנָּכ 055 קוספ לע שנ"ו

 סלעמל וגסריפס ומכ סנס ו"
 יה רמ וטו לסרסמ ססככק סיס סיכומז

 תכ סקככ סדעוגפ ס"כקס וכפ3 %רממו לוכס6 | רכע
 : סדקע י"ע ויס סיר כ ב

 ינ3 'ח וכ 0 קוחפס י
 65 וננס ןיסופיס

 סדי לע ססיכ ךלמסש סגס כסמ ₪
 קוכעפס סגיפספ ,ק"סוזכ תומס וכ

 וג עדוגו 2

 שס םרכיפס
 י"פע סכוכס סגמ6 .bיס סג סרלי סמוקכ | רש6 הל יג

 דצ אריו בכ תישארב

 יֵרֲחַא יהיו כ ריטפמ פ : עבש

 םֶהְרְבַאל דנו הָּלֵאָה םיִרָבְּרַה

 אוה םג הָּבְלִמ הָדְל הגה רמאל

 ןיועד תֶא אי :ךיז הא רוחנל םיִנָּב

 לאומק זתֶאו ויחא וּבָא ֹורכְּב
 -תֶאְו רָשְּבְ"תֶאְ ככ !םֶרא יבא

 תֶאְו ז ףלדי"תאו ׁשְֶלְפ"ת א וזה

 תא הכא לֶאּותְבּו גב :לֶאּותְּב

 הָּכלִמ הָדָלי הַא הנמ נש ₪ הקבר

 וש נלי דכ :םֶהָרְבַא יחַא רוהָנְל

 -תֶא אוה- םג רּלָתְו המואר המשו

 י"שר
 כסמ | וכוכ .'וגו דגיו הלאה םירבדה ירחא (כ)
 סילּכ 053 - ךלוס סיס כככ טומפ יגכ סיס וג

 a סקוושס ו יס ,ףס .אוה םנ

 נב 'ס 3קעימ ולי סיט 3 ססלכת קמ בי
 2 לאותבו (גכ) : 0 כב "דת םולירג

 ארו תשרפ תלסח : קז קוספ ליכסכ | 556 וכתכנ

 לאירבנ תרוה

 "זו ,'וגו וקכ סכיד תו ,'וגו 3קעיכ סדלי

 סכקנסו ,0553 סכק סירכוס 0 "מכ
 קלסס תערומ ספל ךדמנג ,3קעיכ סנת

 קדלוי סלתת עירומ םימ ,ככז תדכוי סו וסח ,וככ סכקי תלעמ סרי,
 רוחג ינכ3 בופכס רמי ןכ ,כ'ע סכקכ ריעפס סגסו ,םכו | ,ויכיע ק ססא
 סילכ 'וגו סכלמ סדלי סגס=-סיככוס --?תלו סקפכ יקמיקו קית א
 לוסכל סכלמ סדלי 096 סלומק רומלל ךּב 2 ,ססרכלמ =-וחמכ) לסל רק
 ללוקככ סלה סק3כ תריכ ל36--'ונו תובכוד ויתוקפס ויסיו ,ל"כע "וגו ויככק

 ןכו ,סקככ ת6 דלי כלופכו : כמו : קודו ,קכ
 סג רנקו : כ"ס6- סיככוס סמולכ .יכככ | סילכ יס סג הכלמ הדלי הנו

 : ל"נכ לכס 'וגו סחג תו תכמ ת יס = ,'וגו ךית .בוחככ
 עודמ קדקדפ סי .סמוקכ סמו ושגלפ] יס סג רלתו ,'וגו סקככ תק דכי כלוק

 וטנלפו : כוליקכ | כמ 1 ומכ סוכ פ"כי .'וגו כט ת |

 סמ



 אריו בכ תישארב

 שחת"תֶאְוסַחְ"תֶאְו חט
 :הָכָעִ 5 פ פ

 ןיריטפמו :ןמיס ן"ונמ6 ו"מק

 יי
 סולקנוא

 ׁשֵַּת"תָיְו  םתנ-תיו חַבֶמ

 :הָכַעַמתִיְ
 :ד ןמיס כ סיכלמכ תהא השאו

 לאירבנ תרות
 ,!עוכ ומפו. קוספ .לע ל"זכסש סט
 ,!עוכ ומסו ,ללל סדוק סמש סיקידלס
 כ'סמכ ,סמש> סדוק סס סיעסכס 0
 -=-בוקכס 8% זמכס וסזו ,ם"ייע ומפ 2
 הז זמכ לכו --תקיר5 כ'ג ספיס וסגלפו
 ! וטגלפו וכמול3 סכ סמס סידקסכ
 כ'סמכ 05 סדוק סמס ! סמו6כ סמו

 :סיקידלס 6
 .הרעה

 סרו ר'ע ףרכ ליעל
 : תובתס יכחל יכ : לוסו: סטמסקו

 טל כ ys "קועט 'ד ףוסב,
 ס"ומכ ,םוי ספכ רקנ ומנעכ םמססכ
 דועו ,דסמ דכ סויסו (.bי ,טי סיטפופ)

 שי ור"
Re סועט 

 הרש ייח תשרפל אתחיתפ
 ,הלפכמה תרעמ תיינק ןינע רואיב םידקהל יתיאר

 וראבתיו ,ןורפעו תח ינב םע הוב ה 'עאאל
 פה רדס לע ה"זעב כ'חא אובאש המ

 הזו | ,וב

 ידוד ,סיקס 'טרפד ףסומ ל; םויפב
 לקס רס6 ,ןורפע ה יכ רוכז

 יתיכסמ יסוכי ילקס ר קח ,ןורבח נפכמכ 35
 ןימ סעט ,ןורחס כוהל ע יכ סרכז ,ןוכח
 יכוס ,!6 ינמ סעש ,ןוכגכ רק רסק
 ידכו ,רופיכ 900 סיככדסו .ןוללכנ
 ,ויפודיפו הוה ןומדקס סכחס ירכר ןיכסנ
 קסרפכ רקמכ סגיכ ניכפסנ ונילפ
 sk ,סלפכמס תכעמ םינק ןיגעכ
 ,סנפ תוכקמכ סנסיפ סיכלס סיקודקדס
 ידקסס ,ש"סע65 כס ורכד םסכ (
 עמסמר "סכמע יכגמ כטופו רג, :רמנ
 קס ןילעכ לודנ לקיע סיס סוד
 .[י"םכע ,עודי ל"זרדו] .טשפס ךררכ וכיכסל
 ותקפו ,ססרכ5 סקיו (ז קוספ) וכמו (3

 ןיכילל ס

 וגילע ,טי

 רבלמ .הז ןינעבש םיקוספה לכ עמל הוב ו

 שדחתנש רבד וב ./ הנשנו רמאנש לכו ,םיקוס
 : הנושאר אצי

 (:מ סיכדנ) כ"ומ .ןוסכ3 ןכו .כ"ויכ
 "ימקוס (.ס ןיכומ) ,יסמ מויד גלח
 סיסס "יפלו .ס3כס כ"ויכו ,קמוי ירסל
 סוקכ :3יקכ וליפכ סויס סותכ תהכוס
 סק םסמפספ תועס 'רכ תוסס ,סמפס
 ,"פמסס סחו, bכק נע 'מגס יככדכו ,'וכו
 קרפ סג פוטר ,וג5 שי (.זכ תוכרכ)
 550| סת םמפספ סעסכ "סויס סותכ,
 ידימ כוי םכקמ ןיפp כנכס "פע ,ןגול
 יפכת ינשכ ףקומס וכי סז כסלו .וטוספ
 סמו :ךכ כ"כ כקו נמו .עכוכמס
 bao דע סס ס עי לכד סרוקכלד
 סג ןייעל ,ןסכ ןייפמס כיטייו .'וכו ,ססד

 (ר"היבל איבמה) .סק

 ןתמו אשמה ול היהש יטרפו

 נמס סס ץכסס סע ס ,סח יכל ןכסס סעל
 נוספו 'ג קוספכ ןכ רמפנ 65 עודמ 0 יב

 וומ וז תודכפ) תוקכ יקפ סמס סו?
 ומס ססו ויככרכ סח ינכ 55 סנפ לה
 וכ ןכסס סעו ,לודג דוכככ וכ וכיטסס
 !סכנ סנ סוקפסס עודמ ,רכר ורכד
 ופויו ,וקסכוס יס סמ *כמ ףסכ3, ןופל 0

 וכוסס (ד .סלמ ריחמכ : במול יוסכ ס
a03 לככ ,תת לכ ינוק3כ רמסס  

 )כ ןימכ םרח יונכ סוד ,רמפכ וריע רעס
 קרוס תועמפמו ,סדוקמ וככזכ פלס סד
 וס ךרול סמו ,קככ לכ ,ןומסו ףוספספנ
 י קוספ) ילכו ףוס ןכו ? ססכ ןורפעל
 יס סמ "ךל סיתהנ ימע לכ יניעל,
 וסש וז כפי תפשכ ןורפע לש וקגווכ

 ססועס



 תרות

 וסקסיו (ס ,ומע יל3 יכיעל תז ססועפ
 ,(3י קוספ) ןכלס סע ינפל ססרבק
 סע קכ תת יל ןפכ וככונ כ עודז
 סיס ויככד תיק6כ נסו ? דבכ כ
 רדיו :a רסוכמכ פס יב

 קוספ) 'וגו ץכלס סע יג183 ןוכפע
 ועמפיס סיס ופנווכ רקיעק ספרנש ,(ג
 קלססמ וסכע סנתסנ סמ ,ןכלס סע
 ? קס יב ורכס ספד ,ןסמו סמל
 להו ,ככע ןופכ ,'וגו סרפס ףסכ יפתכ (ו
 ןייעו] סגיקנס סדוק ןיידע סיס סו כ

 קת ןוכפעכנ ססרב לוקפיו (ת .[י"ש
 לכס ,'וגו תת ינב יכומ3 ככד רק ףסכז
 סע יגותכ סיס ומוכסו ףסכס 3
 יײול3 : רמו בוקכס סכיפ עודמו ,%
 סינקקס וכ ןפנ ָעודמ (מ ? פק יג
 (> םורוכב3) י"פכ ירבר יפכק ,ןירטנו
 סילקש סימעפ סלמ לקש ככ סמז

 כיכזס כ ןוכפע כנס  ,סימוק
 : ןוסלס טס (י .סקס סלקפ ק
 רוכקמ = ,יכפנמ | יפמ ,כמוק סימעפכ
 ,יוככס "פ%, 623 ,ךסמ רוכק ,ךפ
 רוכקנ, ,"ךסמ תת, כוכק ,רמומ סימע
 ךפמ תהו, ,'יפמ 6 סרכקלו, ,"יקמ פ
 נע סלומה "תל, םלמ תפסופב ,"רוב|
 תווח , ןופכ תמכוס ןכ .טודיכ כפמו וב
 רח סככס סיקודקד דועו .םיס סמ "כ
 ןוספ רו .ס"זעב וכרוקיכ "פע וכשיי
 3pותו כג, : רמסמס 0035 וככ סלמ
 סומיגס סנס יכ ,(פ קודקד) ,"סכמע יכנ

 םימ טפסמ ,תוגידמס לככ סויסכ גוסנ
 וכסומ עוכקנ לכס תרסמ סנידממ

 קויכזמ תוכסיכ לוכי וכי ןח סנידמ
 וגיפס דע ,ןכמס םרוקכו 3שוקכ סכידמ
 ,[פ"ככ ,טכעכ רעגריכ] ,סכומ םו
 סג .סימלועל סיס רככ סוס גסנעז
 b"םכו וס םדח נו ,סוילומדק סינפ
 רסלס ,(כיו 'פכ) טו 55 סודס יפנ

 לוכי תכו תוכזו ,טופס טופפיו רוגנ
 סינפומ סpנפמ דק63 וכ תונקכ סד

 ותכס ימי וכ וסכמיסכ : וכייס ,ןמוכ .(א
 יפל עורי סיכגט רפסמל ססדסס +ןל

 הצ לאירבג הרש ייח 'פל אתחיתפ

 קוכזס וג םנקיפ ול (3 .סלידמס קוק
 שיק קוספ וק (ג .סש גוסנס יפכ ףס3
 סכת :ומכ ,תוכיוכמ תונעמ3 רככנו סר
 דוככ סיסי כס ,תוכדמ סי5ממ ,בל
 קוכול סכזי סע3 ,סלידמס תרכקפפו
 תוכבכו ,סנתכ תוזותמ תוכככ ילסרו תרופ
 דיקכ תלעמל תוכעכ סג ,תסוכס יב
 סלכגס סנממ = ,סלידמכ | דיגנו
 ,סיימ סיסנפנ 056 סניק תרז רג :ןיּ
 ןרס3 ,רג תומי סמ יכ ,סיתמכ ₪ 6
 קמפ סוקמכ סס רככהל וטפסמ ,וכ כ
 כג סדקס ףוס ןיכעכ יכ ,יופיד ל לכ ילבמ
 תחל יס ערש יכידכ ןכו ,ןיווט בסופו
 סולמ תמו, ,עפוסי ןקיפס תונקת רפעמ
 25 וקמדקס סתיס וזו | ,"ומוקמ סנק
 קמ ינכ ג וירכו תיססכב ס"עפ
 --"נפופו רג, יטפטמכ תוכטט סנה:רמקל
 856 ססכ סוקמ ןי6 ,ניניב תויסכ רפפלפ
 ,סכעע יכנ סידדלס יגס ה
 Lips bab ob 5 וכיכיב רמולכ
 סיקסכ ו | ,סלחכ ספ  ןינק) תופכ
 יככד) סוקמ סיס 18 ,ב"ויכו ,תסורח יתכ
 530 ,3םוקו רג יטפשמ ןיגעכ סיתוכיו
 ןיפ = ,וטכפ סכינפ 3 ינתפ סז ןילעכ
 ,רג תונפסו תמוה ןורסי רכוכ כנכ סוקמ
 יי יככיס ,יפת3 סיס יככככ כ יכ
 רבקו הנק תזות יכ ונתספ קכ סכמ
 sod 0 2 ,"יכפלמ , 6
 סמ 6 ככ טרפו | ללכ לכ
 ספ רומקס רכק be ןוטלו) פרפכש
 קמכ ססנ ס) כ ,רככ תסופפ ומכ וס
 ,סרסס פ'ע יוכג וככק | סיסיס דבוכמ
 סדק תטפ ,ורכק סוקמכ סיסיפ ס יכ
 כדג ףיקסגו פוכלי6 וכ עוטגכ | ,ביבס
 סזכ רמ6 לכ כ"עו ,ול ביכס סי 6

 לטומס תמה ותומ לע קכ ,יכ ,"ת, ןוסל

 וקתכימ ,ופסק3 סתיס סויסכ | וינפל
 ומכו] כישי ןפ ופסק3 | לידגסל
 סכוי "תק, תכיפ תפסוסו ,ןפסל לףוכיש
 ,[חפפשמ וזיפכ םורכק סוקמ :וכייס ,יוכרל
 תוכזכ ךכוכ ןימ דחפ קמל רכק סוקמלו
 206% ,פס ילכ ז"ע וכעיו---כסופו תרופ

 וגעתס

 ,\יכפ ו



 תרות

 וכל תמדקס סגמנ סנס ,ינודק וכעמש
 ה תל בוסתו דכככ לס יכ ,ךפמרקס
 ךגומכ סמ סג כ'עו ,'0 סיסכל =
 ךמנע תכוטכ רכד .סויס ונלכ63 פוטעל
 וסו--ןכקס תרכוקכ וג וסת ךנס
 -- וככוקּכ---'תְמ--התא סג 8 קיפ
 וז ךססקכ ןלעכ כ "קכמו ,סויסכ סייסס

 a רסכמב | ,סלוכק סוקמ ג
 סיככ | ןוסל -- "תק, .=-סג---רוכק
 ר"עו -- ססתפסמ רק ועיפמ :רמונכ
 קפס סופ ןי=-סויס ךילע לטומס תמס
 ק6--'יִפס ונממ םימ לכ יכ וכלל
 ךממ סלכי ל ומכעכ וכ דחוימס=-ולכק
 bנ ויס מכ 026 סירכרו - ךסמ רוכקמ
 ישכ6 ךרדכ ,ססרבלל ספונס  ירּבד
 סמ דובכ יקטכמ | קלחל ,קיטינתפה
 יכ ,סוב וסל תפכיל סמו ,ס3נ3 ןיסס
 כיתה ססרק לש מולר ןיסס ועדי

6 
 לכ כבל סוכג ל"נס סיככרס ירחאו

 סע ס"ע65 קסע לם וז
 קגסנקמס סגידמ לכ ס

 ומכ ,(קינכופעכ) סעס תנסממ י"פע
 יגװכו סיכש תכסל ןכוכל ,תעכ תפרל
 יטפשמ תרוק תלת ססמו ,(טכעמקנרפ)
 : לוס ךכ טנמלרפס דוסי סטעמ ,סכידמס

 כפל ,סירחכ; סכרקמ ורחכי סעס יג
 סקער תוות> סעס יסד ויסי סמס
 סמס כ"נת סיכחבנסו ,סכידמס גט
 ,פ 6 גי ס ס דעוו> סיסנה סכוקמ ולי

 לכ ,סויכעטסילימס יכפ | דוסל סיפכפו
 קיִככ יתבָשְּב סוכשוי סלכ סילמכנס
 ירחכנ A מ סנפכ ,סינמלנה
 ,סרככ ss ינקו ,סדככ סעס
 6₪0רכו ,סדככ סויכעטסילימכ יכש דוסו
 ךת6 כםי סגלפמ לכ
 ררועתסכו | ,טגטריזערפ
 קכידמס יקוחמ קוח יוכיפ
 סגי6 ,סוילעטסיגימס סג ,טחנעס סג
 סיכחכנס תמכסס ילכמ רכר םרחכ סילוכי
 bיס סקוחר כ ז"יפעו ,סעס | ישפר סקש
 bוכ ,ןסכ כוקכס "ןרלס סע,"יכ : מ

 : סכוקכ םיסנ

 התשס סנירמכ
 סנס ,סיעוכקס

 לאירבג הרש ייח 'פל אתחיתפ

 3,ו ,ל"לכ סעס ירחככל רמת
 osc ה ינקזכ וכחכנק ססילע סיסוכנס
 י"פעו סלסממס יכפ דוסל ול

i |ל  ejש של  

 ₪ . ,טסרפס רוסיכ ל וככ תתוס

 קפל קר ,סלימתמ וקנקסכ | קזוקס וכ ת
 עוגכל ס5כ לכו ,סדככ סכפ תרכוכקנ רכק
 קוכפל ךירל סיס ₪5 ,קרזס תוכז קלססכ

AAסיכחכנס סמס כל סע ל -= 
 כ רכדיו ;כ"םמכו "קס ינכ , 56 ס"כ
 !תכדסכ וכ וכיפס ססו .'וגו רמקכ קח לב
 וכו וכ שי ומלפכ קוס סג יכ | ,דוככ
 קלטממ סכתי דוע וקלעמו ,סכות3 תרז
 '5פ bיסכ יכ ,וככע תוממוכ ינכמ חרק
 סע יגכו nn כסוכמכו ,ססכ וס
 ןטיכמס סנס תק יגכ יככד ועמסש ןרפס
 יוטכ ךס ורמ6 יכ ,סולכ ז"ע וכטט נו
 לתל ,ןיקימילופ סוכריפו סמס דוככ
 וקמ קב לקוי םקכמ וכיס ומלע3 תוסס
 ₪ סולו ,ויגפל לטומכ ותמכ רסס רכה
 יס יכה וז סתקיקפו ,סדק לכ תוכז
 "פע סקמ סוש סדלמ ןיקפ סקדוס ןמיס
 דוכס ספ ם'ספ ₪"6 3יסס ל"עו
 ₪ ,קח ינככ : קוקיכס יקסכ סיומתפסכ
 סת לע ,ןכסס סעלו ,סתכממ סעוג
 רמקכ 'כס ךיכל סיס oon ,ספקיפס
 : ריכוסל סידקס לכס ,ןרקה סענ ,קח ילבנ
 םכקל ירכ ,קס ינכנ כ"חפו כפה סעל
 פכריו-- ויכתסש | כוקכס רופיכ קוכוסלו
 יפסד תת ינכ לע יסקר--רע65 סת
 b ,וז וקכופת סיס ססינק יכ ,ןוסנמ
 יככרס סק--רמונכ-סכספ) תפ שי
 רוכק וכירכק רחכמכ--סכקמ יקעמפס
 סיככ סיקמ לע סלויפ --ךיתמ--6
 סכנסס=-,ס23ו ה סס סיחלוי
 יקמ=-תפ -- רוכקנ =-תמל3 סילרקמ
 גפת יכ סקקסמ Rn גגה=-ינפנמ
 כ רעכ יל .סקכ ,רחל ןכ ןורפעכ יל
 ל ר | סלפכמס תרעמ 0 למ
 סנס = ,סיכותכס ךוקמ סכנת | יפכו
 ל?קסס חח fיכסנ ותיכנ ת"ק / ךנס
 ו :כ'ח ג'ליה כ"6 יכ ,סריכמס ימד
 = עוקשיו ףסכ לקש סופמ 0

4 



 'פל אתחיתפ תרות

 ךילוס ותיכמ וק53 יכ סומ ןכומ ,'וג
 תוקמ ע3כפ כמ קס וידכמ י"ע ומע
 ספכמל ספ | ותיכסו ,ןיכטכק ףסכ ילקפ
 ףוליחכ סנס ,ססכ רמו ,סח לכ יניפ
 תת יכ ןקי קלמ ףסככ וספ סז קש
 תזוחפל סככותב ול רק סלפכמס תרעמ
 ומכ "תת, א יבמ ,ספס ,רכק
 כפסמכ ףמתסמ ועמסמש ,סז סדוק

 6 sg סירכק
 ,קס יככ ךוק3 וי ןורפעו
 בסויה סיס וס יכ תומוסל

 סיס תוסס ו6] ,ע"נכ ,סס יכככ 53
 ךוקכ 15 סיס וכיפי קרו סלוכל קרס
 עלו ,ןוסנ כסככ סיס יכ כפקמו [םח לכ
 וכיסס סמכע תלובתת וכ קיכמס ,ןיפ
 תל סמ יכ ,סדכ5 סכעמס רוכמל 5
 יכ b( ,סימעט ינסמ ,סלוכ סדסס 9
 סוקמ ןיפ ,סדככ סכעמס לש ןטק רכב
 קריכמכ כ"קסמ ,כיסמכ תוכרסנו יפ בימה סל

 כ'האו

 יכ (3 ,וכוטככ ככ ךס םוכרכ לכוי סדטס כ
 ,ססכ3מל סדסס לכ רוכמל ורמ63 יכ עדו
 ריפמ הוס יכ ןועטל ךכסס סע ודנכ ודמעי

 טפסמ סהר ןפ יכ ,ןכ6ס קו
 רטסכו ,סכות3 סכמכ תונקכ 02003 תרז
 ייל לודג ךוסכסו םעכ סומ סוספ
 רעסכ םעכו סלומס סיס ז"יעו ,סיפניב

 ,סכ3 סזו = כמומ סז ,גוסנכ ס
 תל רומג> תוכוכתקו תוסס למי וס
 סיכס ןכלו ,וכוכככ "עפה ספ רג
 :כמליו .וכיע כעס יק3 לכ וטמסיפ וכ
 ל קר תונקנ תכמלפ ומכ יכודפ ₪
 עמס תכיכמ יכח6 יכ סז5 זמכו ,סדב
 סיככ יכ ,סוסמ) סדסס וכ סושי ₪
 ,נלפתסכ תקידלס ככק ת רקככ וג
 כ"עו ,סילגכס סרדמכ הדפס לכ ₪
 ימע יג יניטנו ,סדסס ככ סגקיפ 6

 הרש ייח

 593 סרסכל ןוס) 5וסד ,6למ ףסככ רמ5 ןכלד סזכ פ"ליו .םיבג לח
 'יס) מ"וק ע"וקכ "מרס תעדכו ,6נלפמ רתויכ ספניֿפ תכעט וילע ןוטטל |
 וינע ול ןיפו ,סנק ונפכ יל רוכמ רמסד וס כר רמ5 626 יכרכ סכלס מפ סיל קפסמד ם"ר
 ,רמפק 0 כ יל רוכמד סוסמ ,ספכו5 וילע ול םיד נוה ר"6 סנרכ קספד כ"וטס תעדל וכיפפו הגו
 ,הופ תכעע לקכל סנתמ ןופנ וס5 יל הגנתי למ ףסככ ססיל רמפנ סקרכ5 ליכפס הז

 וצ לאירבנ

bbcכ"ח רערפל ולכוי  
 ככיד כז לכו ,סומיגסו קוקס דנג סיסש

 כ"עו ,ע'גס .סימפטטס ינפ ילפמ סנוו
 סדקס לכו יכ ךהמ תא רובק

\ iam ןיִכ סמוסמ תופעל קיפסמ 
J 2 . 

 ו. - בו  Li x Ll 4\;ה הע כא!

 : רקס סע

 יככרמ ק": םרופמ
 וס סיסכלפ סמוסמס

 הע טosn6bafes וכ
 כוקככ תתז זמרכ קר ,ולכס

 65 הנהו 3
in, a,כ --  

 כוסכסס

- aan 
Wiis: 

 ןורפע אש 9 ּך

 וודרו

 -=% | =? ,ומרב

 זוע לכ ודנגסכ א ספ תמי
 יפתכמ תלו סקרו ,סנככ3 סדסס תריכמנ
 ,ססרכל ןר רקס לסו : כ"ח ריו 5%

 ee .תרעמל = סנכנו וגפנמ תר
 רועו סד6 ספ סרו ,ספ ויכתק סנככ
 ססילע סיקלוד פולנו סיגפו סיככוס
 | !סיג תיככ ססילע כופ קיכו

 סוכי = יגל כעל ,סלפכמס תכעמ דמח
 כיעפס ספ גע Fob ,ויס סיתיח קנסו]
 רכממב ססמ תונקכ |סיסוכי ופכקנ סוכי
 ולכק לו רכק תווחלכ סלוע בכ3ו כז
 ,ססל סוקקקמו עלכוכ כיקתס ,ססילע

 / ע ינפכ ססכ36 וחתשיו : רמקנ
 ו | שידו

1 0 . 
 רמ6 [כמגס רח סז סיס וכירכדלו]
 ךטרו ןילס סעוכקו תירכ ונמע פורכ
 ,ךל ןיככומ וגלו יסוכי ריפ תפ שרוי
 וסע סמ ,סעוכפו תיככ ססמע תככ
 ודימפסו תסוקנ ימ55 ססכ וסע סוכי יל
 תיככ ססילע וכפכו ,ריעס 3וקרב ןפו6
 ןכס5 כלכפי ופכסכו ,ססרכל פעוכש
 .'ונו סלפוכי כפוי יסוכיס פפו = : 3יקכ
 וסותיכס לו סלכסל סלכ ךלמס דודו
 יסכ6 וכמו (ס ,3 כומס) למק
 ןפכ סיס סמ יכו ,סנס וכס כ סוכי
 סוכת 65 דודל למול סוכי .ישכ5 לס
 ,סטוכסס חכמ תל ,סיס לוסכ ל5רשי ויסו

 דע

 ןורפט לכוי לש מ

 ססכ (ע"יפ ו"כר

 ,ןיכמ



 תרות

 56 | ,סיתספסו סיכועס ךכיסס דע
 ססילגלו .,ופכי ₪51 ססל סיכיעס ,סימנכס
 סתלע יכ סרג סזמו---ל"כע ,ןוכלסי קנו
 יקכס | ,סימדכ סכעמס כס סינקס וכ
 קיכּכְס תל 005 סתתק יכחלו ,עמסמ
 ,"ע ןויפרו סמכסס וכ ונפלו ,סעוכפסו
 3יקכ כ"עו ,ססלנק ססנ סומקפס ול
 ,"ןכ6ס סע, ינפל ססרכ6 ומתפיו ,ןקכ
 - ינבכ כו סס3 יולפ סיס סז לכד יכ
 יככד לע סדוקמ סקקיתסד סוכ וליגו
 סומיג קכ סיס סוס וכ סח כ
 ססר3ל ליתפס ןכ יכחלו -- -- דוככו
 --ןרפס סע ינוק3 = ןוכפע כמ רכרכ
 ןיכס יכ ,[ססמ סריפמ וניל ספע יכ]
 תוככסכ ידכ3 סו3 ספעפ ןוכפע פמרע
 ,יכפמס וכ סת ס5---ו> רמו ,סימדב
 יפכמ רוי ךס ינממ םוכדכ ךכטלפ גל
 יכ ,סת ילֿכ יגפל סנופככ יתרכדק
 --ףסכ נמ קסס ת ,ךכ תסכ ינוככ
 ריחמ יד 65מ; רככ וכ יכ-סכסכק
 ,סדטס ףסכ יפתנ :וסזו-,ולכ סרפס לכ
 ,{לכ3 ןכומס קשס ךותכ יכ עד : רמולכ
 כ'ע !לתוסו יד סדסס לכ ריחמ לכמכ
 יכממ ופופ חק ,ימע סירבדכ דוע סכרת 3
 ןורפע סנמו ,סמס יתמ תל סרכקמו
 נכקנ ריפמ סיס סיעכ וילכש ייכס
 וכטותכ ,יכטקד תייתכ סרסכק ףסכ
 ימ יכ ,סמש כמנס סוכסס עדוי ימ יכ
 3 קס 6 ירש סמככ עדוי
 ריכזו רס דע וספכל חונמ כמ נו
 ה עככק וס יכ  ,טרופמ סוכסס
 ויככד תת סקיע ספוכס ינפמו ,ףסכ לקס
 ןכ6 :רמנ סיכת סינפ סל ןנו
 bתנימ-,ףסכ לקס תוֿפמ 'ד "יווטש
 קיס סמ | ךניכו | יניכ---וזכ לתלטוז
 ,סימד ןק ,דוע ימע רכרק סמל ופנווכו
 לוכי סיס ז"יפע .סגסו---,כוכק ךפמ פפו
 סוכסס 6 קל קפס ךוקמ Rיכוסל ס'ע
 ,וממעל רלסנס תל תחמקנו ןורפע למקס
 קמ6 רכודו ,סייק> סכר רסקמ סנמ
 סדוקו (.תפ כ'כ) לפס נכככ 3
 ויפמ קלי ןכו ,וסערכ עלסוס כס ןככ

 לאירבג הרש ייח 'פל אתחיתפ

PAינכ ייתל  
 ומכ ףסכס לכ וכ קפל קח י ;ש7 ₪

 סכססו ויפפפ כומ רמס ₪ ,לוסס
 ססרנל לוקסיו : 3ותכס רפיסס וסזו ,וכ
 כככ רכר רפת ףסכס לכ תק ןורפעל
 סרפסמ סלוע סיסו- קח יככ יג
 רוע סמס רפ ףסכ לקס תוקמ ערק
 ידככ יפרמס כ ןילמנק הוסו--לחוסל
 וגיככדכ ןייפו) קידכ לש ומקמ ררבג

 :(סוכ דוע םרפ סמ ןפסל
 כ"קיקס כיפסק וכילמ קרו 'פכ הנה

 סמכ  ,רכדל ופוקקס לע ס ט"פרמ)
 לכת ס" 3קס וכ .ביטסו ,סוס סעל תוערס
 סנו ,'וכו ןיתכססמ כו ןידבקד לע
 ססרכמ םקכסכו ,'וגו יתירכ תל יפומקס
 "סנקפ דע עקרק כמ כ סכפ תה רוכקל
 (כ"ור ספכ ספ י'פכ) סיכוכמ סימדכ
 סמל תכמל סתו ,יתודמ כח רסרס נו
 ףכלמ ססרכל לפ וקכש סנכו ,תועכס
 ,סיכוכמ סימד סליפפ סרוק3 םרופמס
 םכוקכ זמורמ כמכ ,רקס קימעסכ סנס
 הע ס3רס ןוככעו כעל דוע וג סיס
 יפכמ יסוכיס סע תירכ תוכככ סרכוספ
 קז סעטמפ דע ,ספוותקמ ספופ םילוסנ
 p'סעסד תככומ כיס כ"עש רמול שי
 סיפפ ונכוג דעכ יסוכיס סנורפנ סל
 םיכססלו ,קכומס ספ גילס ןעמ> סילקס
 וגיכה ספעממו ,נלכפימ 'ד ף ןוכס סו
 פוכז ומי סג וככ וככתכ ,לוסס שודקס
 קז ןוכתפ רוד סג ןידע סילכול סלט
 םסרכ6 תוכקעכ סיכלוס ונככ ןיידע יכ
 ינכמ ,'כתי וכ ןמוק םכומ6 ןימסכ וכי
 טתטבוספ ףקE | ,ויפודמ יכח .רסרס)
 hhינכ י"עו ,ק'סוקנ סימעפ סכרס
 ןןכסס סלקמ ולתוכפ תפ ןכקל סיפודקס
 ןוט וככע רככו ,ונסמר6 96 וככיטסלו
 ןוטעשונ 65 דוע ונמנקו סכרס סיגדעו
 יפלמ וככסו  ,וכסוקתמ טפו bכ ו"כע
 ₪ כפל כועס וככדל ןימל כלכ סילסימו
 הפ ככ ,וקכמ6 סייקו ,סקיכ כושי
 ולוקס 5 סילכקמ ונגסו ,ונתפס
 ינת ידע ,סכספכ סיקעס !ככ ונתו6
 ס תק קוחרל ילכמ ,וילפכ סיולכס קעס

 תופענ\

he 



 זצ הרש ייח גכ תישארב סולקנוא

 } האמ הרש 5 ויהיו א 0 הֶאַמ הרש ַײה ווהו א

 וינש עַבְשּו ןיִרָשַעו

 יישר

 הרש יח (א) עבשו הנש םירשעו הנש האמ הרש ייח ויהיו (א)

 סנס 3תככ ךככ יםינש
 bטחל 'כ בכ 'ק תב ומפעל םרדכ '6 לכס ךל למול
 ף .ןיטנוע כ סכיל יכסקס סקמח כ 'כ תכ סמ

 סיס ויסיו ןינמ "ד ,ינש מפ ךכיפל תוכענה ימי סנממ וקספ לש

 ₪ הנָש םיִרֶז שַעו

 םירומה לעב

 i) A+ %6ותכו סינימ ליפג כיתכ

 fb5 דפ סקכר ת6 דני כו ללכ 3
AA 

 לכ סמ סתכז סכפ )ב ססמפ ספקפ
 תכוו םמס ת"כ .סנש סמ סלב : סקכל

 כ .סכפ ײת ינכ : םמשס כו םמסס
 סגוקוסקכו תורכעכ ימיל סלותק יפ) ימי רע(

 סתיס '5 תכד קתל* דלונטמ סיתונכ לקיפ

 לאירבג תרות

 תת קרו ,ונעיכסס רססכ סמוחכ פולעפו
 ויכפלמ םקכנו = ןכסקסל טל ססכוס

 ,וגככפ 56 וגכיטסלו וגמחרל .סינוכקפ
 יפקש יכ רוכז ! ידוד :טויפס פכווכ וסז
 סנו ,ןורכס לפכמ3 36 לקס רס6 ,ןורפ
 ןסכס | ,ןורס יתיכסמ יסוכי ילקס רקח
 סיס לס6 ,יסוכיס סנוכפכנ ם"סעמש
 לש סעוכססו תיככס דנמ "ע תלכו
 ,סימדכ ופייגק 15 וכ סתנעפ ,ס"על
 סככז ,ךיכח רסרס נו ,עמקמ יפכ
 ךלוס לוס סנש ,ןוכת6 כודכ דע תו י
 יכסמ רסרסמ וכיקו ,ויתוכ6 תונקע
 ,ןוכנכ תכקפ רשפ ןיח סעמ קר ,ךיפוד
 ךס6מ ופקכי רפמ 26  ינמ ספ
 יכיס6 ןול53ל כישס יכ "סיוט

 "53 סוקתס
 ןככר דוכע ר"דפבו 'ונו סלק ייק ויהי

 (זכ) סינסתד לכקמ סוכ תתתיפ
 , סת סלועכ סתלסנו סימימפ ימי 'ד עד
 סימימפ ססיפוגפ ךכ סימימפ סספ סק
 סלק וז סימימס ימי 'ד עדוי "ד ו
 סתלתנו 'וכו ,סיסעמכ סמימק סתיס

 סמ ,סכס יימ ויסיו רמקכפ סיספ סנו
 רמוכ ,סנורתמ3 סרק ייס ייפ למול ךרא
 סוקמס יגפ> סיקידכ נע ססיימ כיכסש ך]

 ופכש סכנסו .ם"ייע ,כ'סוטלו "סו
 סז bרקמ3כ סכופככ הפקד סמ סוכ בקו

 סיכקעו סקמ סכפ ײמ ויסיו :ולמ

 סוס סוכסס קרפ סמ עמקמד ,3

 (הכ)

 תל רפוס וסו ,כתוי כו סכפ סיס
 ופכקג סתפימב סיקידכ וכמלס כ"ורד
 "כ ,סלדע כ"ג סיס יס כ" ,סיק
 ז"סועס ייח ןיכ לודג כדבס םי יכ וכפי
 סמס כ"עו | ,סייכמז סיימ קכ | סמסש
 םיו ,סיגסו סימי רפסמ תסת סיסנכג
 סיקידלספ סייתס כ"סמ | ,סכלק ססל
 סייס סמס ,כ"סועכ סתומ רתכ סייפ
 ,ןמזס ןמ סלעמכ סמסו ,סימלועל סיחלכ
 ,כפסמו ןיכמ גוס3 סיסנככ סגל סס
 : כמ וסזו--ףוסו 33ק ססכ ןימ יכ
 רמסכס סייפכ :כמולכ ,סכק יײמ ינש
 סייקס קכ סמס ,ןסכ סדמו רועיפ ססנ
 -- סילק כפסמכ סידדמנע סײכמוה
 ףוגס ַײס וכשתכ סמ:רמקס מקו
 וכיפס וע ,סניכמ תוגמכ רק לפכילד
 ס'3קסכ כיכתס 'פ ,'ד עדוי :ל"ומ
 ,[סביח טוה bוסס ויסערי יכ ומכ]
 סימימפס. לש | סיימסגס | סייתס סג
 ,סיכסו סימיל כפסמס | גוס3 סיסנכנס
 ססק ,כ"סועס יית סמספ סתלחנו :6
 סלועכ תוס סלחנס ,"סלחכ, סp3 סינוכמ
 כ"ו ,קספס | סל ןיפ סקוכי יכ ,סיסק
 ססק ןויכ ימנע רנד גס3 סגל
 קוכיס ול 0 ןמזס יכ ,ןמוס ןמ ספעמל
 יכ עדכ ז"יפעו ,םמשס תסס 656 ללכ
 סייס ןפופכ קכ | ןפכ סיכומ6 סילבדס
 ססע ,סלפ ײס ינש למול 03 ךייספ
 pמקמ | ,ססלסנוכס ו'קו] = ,ןמוס | ייק

 סוקמכ



 הרש ייה גכ תישארב

 הָמָּתַו ב :הרש ַײח יִנָש םיִנָש
 ןורָבַח אוה עֶכְרַא תירקב הרש
 פסל םהְרְבַ אביו ןָעְנַּכ ץֶראּב
 םַהָרְבַא םכיו ג :התנבְל הָרָשל
 ; תַחייִנְּביִלֲא רדיו ותמ ינפ עמ
 םַכְמִע יִכנא בשותו"רג ד :רמאל
 הָרְּבְקָאְוםַכְמע רֶבק"תוְַאיִלּונת
 תָחינְב ונעו ה :ינפִמ יָת
 ןּונֲעָמְׁש ו: ול רְמאַל םָהָרְבַאזתָא

 'פ ףרמ םירקע ,הרש ייח ינש .ןרהא תודלות .עברא תירקב : אב

 : תי תוכרב ,םהרובא םקיז

 : גכ ןיבוריע

 םולקנוא

 ותיִמּו | : הָרָש יח גְש
 איה עָבְרַא תִיְרְקַּב הרש
 אָתַאַו ו ןענכד אָעְרַאְּב ןֹורְבָח

 רש הָדפְחַמַל םֶהָרְבַא

 ְהָרְבַא סה : הבמה 5

 םע מו ּהָתיִמ יפא לַעָמ 5

 הר :רָמימְ הָאתְחיִנָּ
 ל ּובָה ןוכמע אָנֲא בַתותְו

 וכָמַע אָרּובק"תנְסַחא

 יִמְדַקְִמ יִתיִמ | רֵּבָקאו
 תי הָאָתְח"ַנְב ּוביִתֲאַו ה

 לק ו :הל רֶמיֵמְל םֶהָרבַא
 ! מ ןירדהנס ,גצ ק"ב .זפ ה"ר .םהוכא אביו

 יישר םירוטה לעב

 ופויכ 'ז ככ 'כ כו .למת כ3 'ק ת3 .סתכנ (ב) : זיכק סימו לכו דלנככ
 }ברא תירקב (ב) : סכוטל ןי וס ןלכ .הרש ייה ינש  יפכ עעמ 755 סככ נפ סנעק ףיכ

 גלתו יספ .ןמיחפ ספ ויספ 2% טרה יפיק והלה לכ ול ה רפי לש
 לקו טיח סp ורכקכפ תוגוז 'ד ש"ע ל"ד .ססיכק\ 4 העד ופופ דכפמהו סות יס א סכנע) ןכ לצו ןוד סכסמס סתתימ
 קקככו קתלי .סכעו ססרכק .סומו סדק (2"0) ססננפ סקי (ג) :ותופ  ןידיפסמ
 עכס o03מ .םהרבא אבו :סקלו כקעי תחת כ כ רכדו ותמ ינפ לעמ
 סל פ"י:תמס ונפל לפסל לוכקס דמלמ ,במ)
 ת"ת לש ותקמ כרנמס- יפל 'פכ תחת ינכ

 פ"י ססכ םיכ תולכדכ תכפע סיויק וגהכ

 'ג fכס סלסמכ 'ד .ךתמ (ו) 5 ת"ת תו

 דתכד סיכסת fכסל 'נו ךיתמ ויתי דחו

 נס טעמכו

 .סכמע
 ס"כקס כ"ס ןירס ןמ סנלטלו כסוק

 לאירבנ תרות

 קירל ככ!

 תתק וזש

 :ומכ "ככ, תנמ סוקמכ
 ,נקכי סיעסכ סשו | ,סכרכנ

 : [ו"פוס תופכוסמ
 סיופ ןלוכ "פרפ .הרש ייח ינש

 ףקעל סכפ תתימ סכמסגו ,התכבלו הרשל ד
 טיחשל סנכ ןמדזכס סרקעס תכופ3ב י"עפ יפל קחלי

 סקמו סכממ סקמש) סחרפ טחסנ
 וכסיסגו תכסק ןכסמ רג .םכמע יכנא בשותו רג (ד)

 יס וכ סו כג יכיכס ולכת ס "מו
 : תוס ןכלס פל ןתפ ךערוכ ס

 ןימפכ לכת 55 (מ סי לסק) ומכ עכמי 85 .הלכי אל () : קורכקס תיל עקרק

 'כד כינמ נמל ךימי רפסמ תל
 'כו ,וכ ןימילסמ סכז
 ,וכ ופיסוס
 ןןיפד ,ט"כל 'יפ6 סיל ןיפיסומ סילימכ

 tinh .רבק תזחא

 מ ס"דכ 'סוקס
 יטעמר | ןככררמ לכרוגד

 סכוקככל | ,סכוטל
 כיקכד סמ תז ןכיפני רככ 00 ספקי
 "םכ "יע ,ללכו ללכ לככ סנס סנס
 ,'וכ כ: 'כ תככ 'ק תכ תולוסל
 פ"ע (.כ) תומכיכ | ל"ורסס מ"יפע פ'ליו

 [ייע  ,סד6 סושל ורזגכס ןויכ קפסופ
 2 לוס כוקכס 'יפד 6גימ6 סוס כ"ו
 3 כלפ יימכ סכלקס סיס סליקתנק
 % ופיסוסו סתכז | כ"ו ,סינש סמ
 0" דוע סתכז כ"קסו ,סיכקע דוע

 | לק



 סולקנוא
 מד, בר אובר אָ
 אָנְרבַק רְַּׁשְּב אָנְָּב ִת
 אָנְנִמ שָּנֶא תמי רב
 ָךֶּנַמ ענמַײאָל ּהָרְבַקדִת
 סקְו י יףֶתיִמ רֵּבְקַמלע
 -אַָמַעְל  דיִנָסּו = םֶהָרְבְו
 : הָאּתְחדנ בל אָעְרַא

 -םָא ְךָמיִמָל ןוהָמְע לילו

 יישר

 .םכשפנ (ח) : סקגס לכו (מ ליעל) ומכ

 (.6י סעיגמ) סז ןיטכו ,סיכט עכס רוע :
 כוקכס ףיסוס סול ,'וכ 'ז לע ךלמ סלמ
 יכפ ויס סז לכ 856 ,וס ןכ 5 ר
 סכיתסמ < הנע סל תוכוכקס ,סלק *
 רח ie זמככ סנס פ"ג כה בקכד
 ןופ ןקכפ 'וקו כ כ סא

 : ק"ודו ,סבומל
 כ"ככו ,'וגו ,וככופכ ספס םיחלא אי

 יכבמ . תיפיפי ,[טכ 'פ]
 סל606 ןס רמפגס סינוילעכ םיפיסכ ₪
 ,רמסנס Le = תיפיקכ | ,סלוס וק
 ןייעו) ,ס'ייפ ,וככוקב .סקק Ah‘ חי
 ל"זכ וקכק - ,(סזכ כ"שמ י"סו
 הרכז סמל סרופככ ס סקקד סמ ןכ
 יפנס ,סנ) תמ ינכ לם ססירכד ק"סו
 ריכסנו ,ןגוסכ 65ש סיככד סס סעפ

 3כ סיס וכוד3 לודג דחק ןופנ :
 סככ ותכקז תעלו ,לולנ ךרכ3 8
 ,סנודנס ריפס םכוע סמ וינעמ קמ
 כסיס סגטק כיעכ דוככ ןוכסכ וכ 8
 ףילחסו ,וסיסמ יד קופיס3 סמו
 ,סוולעוד תוכברב 6ק6רקד תונבכ : לס
 יסכלו סוקמ היל ךרד לוכעי סמ סא

 65 סקו תומס ןמ כיל סלקס לכ ךיד>יכ ךתמ

 me oo הרש ייח גכ תישארב

 ווב

 נָכּותְּב הֶתַא םיִהְלֶא איש יִנדַא
 ךֶתַמ"תַא רבק ירק רַחְבְמְּב

 "תא זנָממ שיא

 םֶהְרְבַא םקיוו: ףתמ רַבָקִמ ךממ

 : תַחְ"יִנָב ץֶרָאָהיםעל ּוחתשיו

 שי" רמאל םֶתֶא רָב ח

 הָלָביזאְל וְרָבָק

 םירוטה לעב

 למ סתסד יס
 וכמ55 סט סמל !מכ

 סיכרכ וליד | סו ימיו תמ
 סיית ויק יתמכ ןסכ םיו
 ויתי כיתכ סתסו ךחמ כיתכ הכסל סלתת

 רוכקמ ךממ סלכי 55 ןכ לע סנכי ותכנפ טכפכ ךדיFו fכס 'כ .סנכי 59 :סתסל ךיתמ ויתי כסל ךתפ ייפ ךי
 : סלוכק סוקמ סיסי 8 ו) ₪5 סכונק סוקמ ול ןתי

 לאירבג תרות

 :רמסל
 סיסת קנס
 ,וכוסג דוס

 וכוכככו וילפ ומרקי סוקמס

 ,"סוולעוד ככס כמל למל,

 1 דוככ3כ סלודנ סעינפל תקז

 ,וכיכס 3 ןכומכ ןכ יכ סא
 30, :ר65 | רז5כ | ס"3קס וריפכסק
 סגו ,ולכ סכועס לככש | ,"סיונ ןומס
 דמי  סלכ וושוס סטמלמ ןכ6 יכנמ
 ,סיפפ = וסוכישוסו | סמיכ וכ | וסעו
 ךלמ ויכפפ5 | ךלמ | סעורס ועירס
 ךל רדסכ ליעל תבומכ "וכו !וכילפ תל

Bc 0ןמדוה3 ,וסומכ ומנועב ₪  
 עכו תמ ינכ וסודככי 2 6135 וכ
 עמסמד ,ונכותב סתה ' 0 4 reek סח

 לודג יכג ןיפ 690 >> לוס -
 וכמה ספוספט 3וכמ קמפכ סו ,וכ סמ
 קנופ ק"סופס 4 כפסק קפל ,ךכ
 סי דוע "זמ ופיכס כ'פ ? סיליסכ
 סילכפב | קוסו) , 3"ויכ סכוקככ תוסס קוספ

 כמקנס | ,'וגו סד יככמ תיפיפי (סמ
 ספוכנס יפ3 ננוסמס-=-,תיפמס ךלמ לע
 ןקמגוד | ןיתס סיכפסו תו ר

 סנס (3) 'יעסי) :3וקככ ,סס דולי

 ,סיטמס ךלמ סז (ספ טוקלי) ידבע :יכש



 הרש ייח גכ תישארב

 יתָמדדתֶא רָבְקל א
 ןורפָעְב ילדועְְפּו יִנּועַמְש יִנָפְל
 תַרָעְמיתֶא יֵלְָתְו ט רי
 הָצְקְּב רֶׁשֲא ולירְׁשֲא הָכּפְכמַה
 : גג ןיבוריע .הלזכסה תרעמ .ןרהא אא

 סולקנוא
 רק וכפר
 הלינק יִמָרְְמ יִתִמת
 זרַּב ןורֶפַעְִמ יל ּעְבּו יִנמ
 תַרְעְמ"תֶי יִלְְִיְו < :רַחֹוצ
 רמְסְב יד הכיר את

 יישר

 לע סילעו תיכ .הלפכמה (ט :יכ יעגפת 96 (6 תוכ) ומכ סקקכ 'ל ,יל ועגפו

 לאירבג תרות

 ,וכ ססממ קנו ,'וכ ססלכלמ סוסי
 כרתו ,ם"ייע ,'וכ" תרפס יכקלממ סכגו
 ספי וסע וילע מכ סוס תכקס לכ *
 כ"זכ וסבו ,כ"גס Pמגודכ וכו סד ילבמ
 "נס תוקרקמפ ילק תכווככ תעד וכדמלכ
 סנס יכ .סס3 סינופל סילנפנ סיסכס יכ
 םיו ,ויתוכודכ סימס קידכ ביתכ חכ יג
 קקר95 :עיגס כ יכ יפנגל סיפרוד
 כור ףוכילכ קכ יכ עמסמד ,ם"סעק
 םיו ,סימפ קידכ רפפכ סיס יומכ ,סיעפר
 סימ ףטש יכ ,סכםכ ותופ סיפרודס
 ,ומוקממ ופול יוס 65 ,וכודכק סינודיז
 ומ סשמ לס וכודכ סיס ילמל6ש כ"וכקעו
 ופיכסס כ"דמכ ש"ייע ,קידכ סיס ללומס
 קלעמ סנמפו-"ע | סידת6 סינסמ
 ךבנמ יכ ,תוכככ סיפפסל ףיסות ט"סעפל
 ךוקכ ופכסכ וקד5 ךכעמ ו"ח ערגנ לנס
 ,ןילכו ןיסיעכמ ויס סלכפ פולודכ סמרמ
 דע סלעמ סלעמ תולעכ fינפהפ ג
 סימוכמכ = ןוילע | יכפלמ | םיערסס
 ופכדש ומכ ,סריקעס א סג3 ויפוכובגכ
 ,סלומ וקעל סה א : קוספ ו'ע "זס
 וגולכ סוסעל ודיסי כ קדיקעש רמולכ

 יכ6למ ודיעסו וזילכס ,סלס כלב ס'קי
 רפע לע ןיסו ,ש; רכ ןיד ילד | סלעמ
 ימ :וילק תת ינכ רמקמ וס ! ופשמ
 יכ--סיסנק 6ישג תויסכ תיכו ךומכ
 --סלעכו קיסכ יכ ךינע וויככס סולמכ
 הרכוקככד ונכותב רוע ופיסוסש סמו ,סתל
 רפכ סו ,ו"יפכ לנכ ןכומו ךסמס וכ ןיֿל

 יפדוו סז ,סתק יפכ וגיכיכ סגד סתנווכ
 וסז ! וס כועטיקו לכומכו ,רחס וכ ןיס
 נס :וכמ6 ךכד ל"ופ וגל ופכיפק סמ
 ךקויס ף6 8 יס תגכרמכ םילענ
 םיסג סיסי ךות3 :ל"כ  ,וככותכ ןכוס
 סק:פכ רוע סוכ רכס ,וכומכ סיתותפי
 סג יסוװ !דמ רלמ סכענו ךסלספ
 ל וקכשכ ל"נס סינסקב קוספס תנווכ
 = תיפיפי !כמומ log ,ולקדכ חיפמ
 קויתופ כפכ יכ] ,םלעכ ןפות3כ  תיפיתכ
 !ומכ ,וקסרוס רידססלו לידגסל 83 םרסס
 שכשמ | ,תוקלקנת "קנס, םרסמ ?כס
 ph הולי "פעb—[קולקלקע "נקע,
 יפויסו קכסס ו ,סרמ יגכמ סת[
 .םלפס תויתומ לפכ סרוי "עו ,סילפככ
 סיחמסו סיכיפמ ל"גס םכדמס יככד סוכו
 'ונכופכ סת 'ה סיסכ, רמסמ> וכימססס
 'םיפיפי,  כוסכס תל ,ם"סעקלנ רמנפ
 מכ וסופיככסו ,סיפמס ךנמ לע םרדנס
 ו :רלכקנפ ומכו וגיכ6 ססרכ65 ןכ
 וועו ,כינוילעכ תיפיסנ :סתלינמ סעוכ
 סינופתפכ ןכופ ךסויסכ כופכ יפוי םיפיסכ
 !סנווכ סימעסל יס סקומכ נו .רפוכמכ
 ולפי ךרר סוי ,סוכסר כ"פכ יככ ירכרכ
 למ לכ סוסע> קדקריפ ,סד6ס ול רוכיס
 ץפסס דע ,תעכגמ ילכ  ספומילסכ
 וכקנמס תוכי יכ עוריכ ,סיפועכ תר6פת
 גל ןסו תכפכ ןס ,ןמוקס תוכי עידות
 יכס ,סיפועל תכפת יסס לכ :ש"זו
 יסכ וכ  סיסס סלופכ תרקפת דועו

 תכוי



 םצ הרש ייח גכ תישארב

 יל הנני אָלְמ ףָכָבְּב ּוהָרָׁש
 :FAM ג : NK ןרְפָעְו + :רָבְקתזְחַאְל םָכְכֹותְּב

 פע ןעו תחי ְּב בשי
 ייֵנְכ גואְב םֶהָרבֲא"הָא יתתה
 ;רמאל וריעדרעש יִאָּב לכל תַח

 יּתַתָנ הָדָּׂשַה יִנָעְמְש ינדָאדאְל א
 היֶתְַנ ל וֵּ"רַׁשֲא הָרְעְמַהְו ל
 ל :יִתְתְנ :יטעהירנב געל

 יישר
 דוד ןכו סיופ לכ | 968 .אלמ ףסכב :(גכ ןיבוכיע) פוגוזכ סלופכש "ד .ויב
 סויס ווק לסת 3יתכ .בשי ןורפעו 6) :כמ ףסכב (52 5"סד) | סכול5 למ
 : סלודגל סלע וכ ךיככ היסס ססככל לט | ותוכישת יגפמ ססילע לטופ וסוג
 אל (אי) :סכשל רסק לומגל וכו ןסכסלממ ולטב  ןלוכש .וריע רעש יאב לכ
 :ךכ סיתקכט ומכ יס יכס .ךל יתתנ :סימדב ספומ סנקס כ יח

 לאירבג תרות

 סולקנוא
 הָניִנָתַיםיִלָ אָפְְַּב הלקח
 :אָרּובְק תַנְסַחַאל ןוכיניב יל
 הינב וגב בֵהָי ןורפעו =
 הָאְּתִח ןורפָע ביִהֶאְו הָאְתח
 הָאְתח"יַנְּב טד םֶָרְבֲאדחי
 הָתְרקִהעַרְת לעכל
 "ליבק ינובְראְל א : רָמיִמל
 ל תיִבָה ה אָלְק מ
 היכה הל הבי אתר
 ל ּהָפיִבְָי יטב יל

 ,סד סוס רסק : רמוככ ,סדסס ןמ תקנו
 סדמס ילכ ןוימדכ ,סמדקס ןמ רפ
 ,3םוס סשעמ סיללפכ סיעוכעלּב רקופ
 ןמוסס תל ככסיו כלפי וסלוכ לכ רש
 bנפתיו שגרפי ןכ לע רפי דועו ,וסקע
 סכbעמס יכ כ"תמ וכ וכמי סמ ,סלולז
 ןטק דעי לס וידי ססעמ תוס ססנפנ
 דוע 16 יכ ,קיס סינפ עכסו סק כ
 : ותכלפתו ןמופס תכעב לינפסנ ףיסוי
 רזומ סז ןוסל ,'וג יל סננפי 055 ףסכ

 :וככתכ סדק רמי ךיס יכ סמ
 ןקו סז ןפמ דעכ ךל סנס ס3רס ףס
 ינו ישוקס כמות יפלו .סנקמכ יכ ופו

 סיס ס"ע66 ילדווב יכ ,ךכ ופרפנ
 תוכסיל כו ריממב תונקכ קוד וגל
 סד ןכמ טרפכו ,סולכ סכת3 סדק ןכ
 טכמכ קפס ינכ רחל | ,ןורפפככ תומא
 ,וקמכתכ ס"ע66 וילע טיככסס ו
 סכוסו | ,וטפכ | םנוכמ לכ י"מופ רוכא

 ותופכ טרפו ומע יכ35 סיסכ ותוס
 סקכסמכ 3קויו סלודגכ וסוכעסק סו

 קעד תויקנכ ס"עקק גסנתס וז סגיגב
 ככד3 ריכוסכ כו ,דוככ וב גוסנכ סרי
 סליכמ ןוס> ,סתל סרעמ ,ןטק ןפת
 ילודג ןיכ סומיכ סז ןיקפ ,ןכומכ ,ןימולפפו
 : םוכיפכ כ"תפ |וכפע רמסס ומכו ,ןרק

 ךכיכו יניכ ףסכ לקס תומ עבר כמ,
 גסק3 ותויסכ -- חתפ ןכל "? יס סמ
 קולרתסנ 3םת וכלכו ,סנפמ ןופנכ -- סע
 וכ קיפ ריחמ וכ סלקכו וכיבכ כיב ומע
 סיסיפכ כ"ס ןפ ס"ע6% ספת 936 ,יד
 רוככ ספמונמ סומו סד יכ ,ןוכפעכ ערוכ
 יכ ,סנתמס לט35 ןועטו ,טרחפי ,סק
 עדוי סיס וכי יכ כתיס תועט3 סנקמ
 סוס ןומטמס ת ןסוכ סיס Fכ ,סוס דוכס

 55 ריפופ ססככ יכ ,סלועכס ןוממ לכ
 ססנ רמו סמכחכ ויפ תתפ ןככ ,סלוסק
 סיסת לם ןפול3 סנתמס יל סקופ ןסי
 יכ סננתיפ :'וכייס ,סונכ סנעט סירחל

 ןטק קנתכ3,ךרעב סתותפ סיס ספ ןינ
 ,טעומ לכד ווקס ,סדסס סלק3 סלקומ
 ןיכו ךכ ןיכ פוגומטמ יזכג לכו ליספ ןיכו

 ךכ



 סולקנוא הרש ייח גכ תישארב
 קנו = יףֶמיִס | רַבָק םֶהְרְבַא וחַתְט יו בי :.ךֶתַמ רבק
 יי ב לא רַב יי :ץֶרָאָהיםע יִנָפל

 wr ערה rps כל ראה םע ינְֲאּב ןורפע ו Ne a ו
 לב ּוביִטיל-דבע ּתַא-מָא יִּתתָנ ינעמש ול הָּתַאימא ךא

 אקתיימְד אפס ןא ל הָרְּבְקִאְו יִנָמִמ ןה הָרָשַה ףָכָּב

 הי יה יל = ץחפע ןע ה :הֶמש ית
 נור ט:הי רמי ֶ רבא גרא יט זול רמ כאל הרמת
 עֶּבְרַא איוש אעְרֲא יִנמ-לבק " קש תֶאמ ע ּכְרַא ץֶרָא יִנָעַמְש

 אב לס הְֶמ "תֶאְו אוה"המ ָךֶנִּ יִניִּב ףָסּכ
 :ו"פ מ"ב .עברא ץיא :ד .כ ןישודק .ףסכ יתתנ .ןרהא תודלות

 יישר
 ךככ יספק יפ יגס סנסכ תקינו ךל ו יל כמוס סת .ינעמש ול התא סא ךא (גי)
 יפ56 וס ןכומ (ןטכעג) 1 ש"יגוד .יתתנ .ינעמספו יונס ינעמס ול סתק סל דק
 סופת קיס סמ ונומכ סיכסוק ב ןיכ .ךעבו יניב (וט) :רככ ךכ יתסכ יונו

 לאירכנ תרות

 וס ,ט'ל ןייופמ ח"כ סכוע רכז תופעל | סטולחו סכומג סכתמכ יכ סנפוכ סיסי ךכ
 ק'סכ סרוק יכדמ לכ3 כ"ומכ 'גכ ככה תועט תנעט סיכח ןילס ןימלע תותימכנ
 .טלמטכתקלי ריטמ כ"5ז רעב כוד כ"כסומ ןתיו : רמס וסזו ,סלוע3 סירכדו ןידו
 ק"קכ הרות 506 כטוי ותויהכ ל"נכ 3כס כפל סלפכמה תכעמ תל -- סנפמכ -- יל
 מפ סעפ יתיכל סנככ ,6"טי כרכוה | רש6 ,סנתמס סיסת ןפומ סזיקכו | ,ול
 סיכודלו ןיד ילעכ ינפכ סידמוע תויסכ "כש6, פרוס וכמ = וסרס כ
 ,רלס orb םייגקמ תוכוסכס ימד ד"ט "טי יס <, :ומכו "סק, ומכ
 ו ןייכמ :רמלע לוסרסכ יתוק '- סמ : רמולכ ,קטחי ליסכנ ס6 : וככומס
 קוכוסכס ימדכ סלק | כופקל יככנ קנס ןיע םיפרמ> סיסס יפכ קר סכרע
 3רסו ? קוס סמכ כעי ול םיכ תריכממ | סכרע ס ןיכ ,סדטס סלקכ ןטק סלקומ
 קנס :וכ כיסכ תו ועמסכ ל"כס כ'נז ףסככ = תוסס סיזננו תונומטמ סוקמכ
 b ךס bוס יכ סרוקכ םכופמ סו | סנקמכ יכ סננפי ךכ ןיכו ךכ ןיכ = למ
 םערל סנס יכ ,סלמ לכמ םטגעללכפ | וירכרכ ריכוס "יחרו6;כג6ו ,ל"נכ סרומנ
 ?קמ וכ רטנק לקס (.כ תוכוכ3) י"םכ ,סח ילכ לכ ועמסיס ירכ סר לוקכ רכרס
 [םכ סמל סטק כ"ו ,טוספ לקס סימעפ | ינו  סיעכ | לול סיסי סו יףסכ, סט
 ?קכ 65 וספ יכח6 ןיכטנק ססרכ6 וכ סוכ יכ מרס ןיכיו ןוסכ לסכגס ןולפע
 }פק רועו ? סקס סילקס סמ יכ ונממ יד  ןוממ םוכדנ סוקמ ססרכל וכ ןסנ

 םוריפס ,ןוכפע כ ססרכ6 עמפיו ורמוס : קטגילכ כ"ח וכפח
 "6 סנסו -- סככס ןופכ ךחרכ לע ןפככ ךניכו יגיכ ףסכ isk קוקמ ענרפ ץרא

 שמ םרופמ עמס יכסס סגכס סוק סו> ןוגס ככד יככ) שחר --.'ונו קיס סמ
 ןורפע



 ק הרש ייח גכ תישארב סולקנוא

 םֶהְרְבִא עמשיו זמ רָבְק ךתמ יפית pi ניב
 = | : >> im mr .77- = -ןמ םָהָרבַא לבו מ: רַבֶק

 ןרַפַעְל םֶהְרְבַא לקשיו ןורָפָע"לֶא ןורפעל םֶהָרְבַא 5 לתו ןורפע
 יִנזא = השד רשא הסבה""תא + = םֶדָ ללמד אָּפְסַּבִת

 mm ו ₪ רא רבב יה 7 Rd ןיעְלְס הָאט עָּבְרַא הא

 "מ Ae תואָמ ענ ברא תה ארוח--לכקתמ סב

 הרש|םכיו זי יש 1 : רחפל רבע -לֶבְּב .אָתְרוַ לבת יינ

 ינפל רשא הָלפכמַּב כ רֶׁשֲא ר ןורָפַע לקח םָָנ יי אתני
 ב on rug / ארַמִמ םֶדָק. יד אָתלּפָכּב יד

 הרָׁשֲא ,הָרֲעט ַהו הָר שה אָרמ -לַכְו הב-יד אָּתְרעַמ אלקח

 רֶׁשֲא הָדָׂשּב רֶׁשֲא ץיֵעֶה לָכ יב לב יד לקבל
 : םס ארתב .הדש םקיו : ג תוריבב .תואמ עביא :זפ ם"ב .םהרבא עמשיו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב יישר
 סלופ ןרפע .ער ןיפ 'ונכ רסת .ןרפעל - =( ;a a ךפמ תלו רכמס 0 םנס 656 סולכנ

to or) se RRור 6  mere cco)ד סנפמס לפ 2 קו (: ורוכב) סספ 85 | טעמ 2% סככס מפ  
 רמפכפ ןיכטנק ןספ סיל רג סילקש ונממ לטנ
 ןיכטנק ןספ סילודנ es סוקמ יו סוקמ 3 לקס 3 סילכקפמט לתוסל לבו
 כ סתיס סמוקפ .ורפע הרש םקו סל : (כעגטנענ) ועל ם"רינקטנ
 לכו וכ כפמ סכעמסו סדקס סקיו לכקמ לס וטוספו .ךלמ דיל ץוידס דו

 לאירבנ תרות

 סנפממס רלופל סמ סירסכ ,עקרק תזוחל ךכ כל ,ףסכ לקס תוקמ עכרפ ןורפ
 [- 3לו .תקמס ימד תומכ יפכ כולק רכד ,ןיע עכ םיל סיס ןוכפע = וכופיכ 6
 ככומס ומיכעי לפ ,סז קוס תכמסמל | פוכוסרס ימד ןפיפמ וכיע סכל ספ
 תוחפב סיסמ ירפל רמפל םיגוכקכ תקונסו תמ ינכ ת חנק 650 ס"עקו סז קסע
 ספוס ,סמס ימדמ תפקל ידכ חקמס ימדמ | ןיסנככ תת יככש סלרפכו ,ןוכפע סע רכה
 6 ,וז יונק ררכתת ספ טפפמו קומ כמ = סכפ ,וז סינק ןיכעכ סילוסלפ
 ומייקתנפ סכיכמס יכטפ לכו ,סקמס מבתי ,ןכל ! יכעמס ,יגוד6 :וכ רמו ססרבו
 רמסג ז"יפעו .ןילטוכמו } ילטב תולכרעב ,ףסכ כקס תופמ עככל ךסל = לש
 ססכ3ק3 לכנפסל סמיזמ כשמ ןורפע יכ ? יס סמ ךגיכו יכיכ ,תוכסרסס ימד וג
 סיספפו ,סיכוכמ סימד ושכע ודימ ל3ק5 | יפכמ וכיתוכיב רשפססכ לכוכ מל סה

 כוזקיו ןינקס תפ כ "הז לטכל ודיכ תלוכיס = ,וכ> סמל תוכסכסס תלוסו ? סילוסכ
 ריזחסל ךכטלי לכו ,סדקכ ופופכל סדקס | ןיכס ןוכפע ריכוספ תוכסכסס ימד ךסא

 יכרפפמ ,סיטפומ סימד 6 ססרכהל ןורפע .סלוכש ףסכס סוכס פ8 תי
 מדמ 3וכקס סמס סיס קח נב תל סממכ לקט תופמ עכר5 וכ ןנו ,סדפס ריחמ

 סליק -
9 

 ספמס ןמ זוחל דת עקרק תווחק ןינק סלח 4 יככד כ"ע .ןיכטנק ,'וגו ףס
 הדפס ריממכ תחקכ סלכ ןוכפעו 1%( כ ןת תולופתו "1 עמק |

 דחה ןוכטמס יפנו ,ןיכטנק תולמ 2306 סגסד: % למול לפפ5 ל"גס ןונגס
 סילקפ תולמ עככמ ךסל סמס סלעי סמל רכממו תקמכ הלקממס סומכ

 5 יטו:ס



 הרש ייח גכ תישארב

 םֶהְרְבַאְל חי +: ביבס ולְבְגְ""לֶכְב

 יא לכְּ תחיינב יניעל הנמל

0 
 i :רוחס רֹוחְס | ּהָמּוחְּת

 ניצל יהוניבזל םק כ חי

 רבק ןכ"ירָחאו טי :וריֲע רעש רה לע לב הת
AN 4נק שרפו = הת -5 תשא הָרָשְדתַא .םָלְרָבֲא רכק ןכדרתבו מ :ּהָּתְִכ .  

 -לַע אָתְלַּפְּב לקח תַרַעְמְּב פילע | ה , ה יי ינפילע הָלפַכַמַה הָדָׂש תרֲעִמ

 ןורְבַח | איָה  אָרְמַמ יִפַא * :ןע כ | ראב ןיִרְבָח אה אָרָמַמ

 יישר

 למעמכו סלוכ = 3רקכ .ודיע רעש יאב לכב (חי) :'וגו סנקמל ססככקל ןעס

 לאירבג תרות

 "פע ,סקוכ תוכעסמ יתלדת כו .וסת3 | ססככ65 רמפס ודח .כ"גכו ,סיטוספ
 --ףסכ לקס תוקמ עבר ןר5 : סשיפנכ
 ךס יכ דע ,סס ךכ לכ 'יופ ימדפ ,רמולכ
 כ לק = תופמ ערפל לוע סמס
 ססרפנ סמל : רמולכ=-bיס סמ ךניכו יניכ
 תפקפש תוסס סמ יפכ תקמס ימד ךס
 וכ לנס לסזכ ככ ךס סכסממס וכממ
 נב = .עננכ סימס ןקמ סיסיפ וכל
 ,סככס תוחפ רמלנ סכסממסנו -- ךניכו
 קוסעכ סיפריפמ סיתוספ סד יג סו
 סלכי מס ,ו'לז סיכימפמ סניק : יכ ,ןכ
 סיפנקכ ,ז"יע תקמס כ"ח6 לטכל וריכת
 סלילתו ,ווכ סמל סוקמ סוס ןיפ וכומכ
 וסזו .סזכ סכוגמ רכדכ "לז דוססכ וכל
 ,ךככ סמ --? פיס סמ ךגיכו יגיב : רמקס
 ירכככ ןיכ סוכ תויסכ לכופ ועיר סזיקו
 ךכ סנסו .סמס ימדמ םיורגו ,וכומכ ןרפ
 סגופל סתיס וכככ ככל ,ססרבקכ רמל
 ,תקמס תל סמלכ כ"ח כטככ ופמיזמ
 סיכותכס סימד 896 רומי 65 ססרבקנו
 ס"ע665 וכ סלילת סלוקו ,יולגכ רטקכ
 bתוכנמד סגירכ עופפכ םכמס ןמ חירכסל
 ימד ךס ןורפע יפמ עמטש ןויכ ןכלו ,ו"ח
 סלוכק ריממס ימד ךס ןיכס סומק ,סכמס
 ךס לכ יגיעל ןוכפענ לוספיו רסימ ,ןורפע
 סכתרס וספכ נככ ,ןיכטנק תולמ ענר
 ולע ןורפע | לש ויתומיזמו = ,ןורפע לש

 ןיסכומ ונס סוקמ לכס ונידיכס םרפס
 וכרכ וכילע סוכמ ,סיקידכ לש סחכס
 סיפולימו ,רספ6ש סמ לכ תכקס יוכרכ
 קודגסס וכמ | 'יעו) .יפנג> | ןירכזנסכ

 : (כ"ז קויק ל"כגסנ
 ! ,ןיפ ער ספ ןוסכ לסנג רידמבו

 ונוממכ סער ןיע סינכסס ןורפע
 ןכסתפ ,וגסוכי כס יכ ערי תנו "6 לש
 :סייסמ (ס"גפ) ר"סכו ,ומסמ ו"סו 3וקכס
 [סכיכמס ספפ סכו] כס 656 רוע נו
 קת ינכ לט ןמסכ 65 ,ומסכנ תרקנ
 תממ ססרכל סנק ר הדפס : רמלנס
 phn 656 רמוס ob ןוכפעמ ,תח ינכ
 }ע סיפרפמס "מ ודפעו .כ'ע פס ינב
 bוכי כס יכ עדי כו וכמקפ סמ
 3 ןיסמ ,ומסמ ו"לו 'כס וכססס
 סכו סלע סלופ סיסת יכ עדיכ ןורפעל
 וינפכ ןולסחס וסמו ,ו"קו ככ ומס רכזי
 רקנ נפ סמ יכ רתויכ ספקי דועו
 וס סכוקככ לס ,ומש לע סרכיכמס
 ןיסט ןורפטלמ רפוי 65"5 תועירג
 הפ סגוקכ וסו ,יוקככ סכיכמ רטס
 ק יכ כפכג סכיכמס רטסכו ,ןכוקרמ
 3 'כס לוקיכ סרקסכ פ"ננו ,ןועמסמ
 ,סנק כ סינסכס סמר קכ : שניו
 קומ תל ולכ6ו ,סעכפ סמ סינסככ קוח

 ר



 סולקנוא =
 כ : ןעֶנְכְד אָעְרַאְּב

 ה בחההוד אָּתְרַעַמְ אָלְקַח

 אק הרש ייחגכ תישארב

 רֵׁשֲא הָרָעַמַהְו הָדָשַה םקוכ סמו

 לאירבג תרות

 תל ורככמ מכ כ"ע ,סערפ ססכ ןפכ רפל
 לפכ 0 : סטקומ = ולוכ סכסו ,סתמד
 ךיככ סמכ (3 ? וככמ כ ,סנק ל ןוטלס
 ב סקופ ת ולכ6 יכ עי רוס: כופכס
 .סתנ יכ עדי כ ימ ,סעכפ ססנ ןפכ
 pרפכנ סלכנסו -- .ולכ6 ילדוב סקומ
 קופכל וס יולמ כבד סנס יכ ,סו
 רטפמ3 סלעמס ימכ סידיקפ תוכידעב
 סיכולק סיכוכמ סימדס ,0393 .ו ,סכידמס
 קפמ תחת 2 ז"ככו ,סתסככפנ ססל
 ומכ סכוכי יתככמ דימק תוכודג תוכוס
 סוכסס יכ : ככדס תכסו .סקמ קרפתסנ.
 סתקופתכנ 236 ,בוכק ככר וס סל ןפיכס
 י"עו ,ב5קו כוכג ןיפ סד יל3 .תוגוגעתל
 ,לפויו לוי דימק .תוכוחכ ּועקפפי ןכ
 תוצגג סיפולס ססינע סוק3 סתיכחקו
 ףסכ יככ רוכמנ סה סנסונק ,ססלק 6.
 16 סג ככה ,סתוכוק עורפ) ססלש הזו
 גפמו ןסכ קת סחוכל לולעמ ןי ןיידע
 קוכוס ססינע וסדסתיו ,סכתרס .ספפננ
 כס ספוסו | ,תולודגו תוֿככ תוסדמ
 ,סדוככ תוכככמו ססיסוס .ת סג סילכומ
 קס ף סימעפלו ,סתוקפ תוכמכ ירכב
 קרס | יגסככ םג סיס . ןכו < ,ססנמנ
 תופעות ףסכ ססנ סיס.יכ 5 ,סירלמכס
 ספות בוכמ ז"כט ,סעכפ פסמ קוס
 וגתכ . ,סוסס לוגס כקויס סע טרפו
 ספמקכ . סגו- .בסזו ףסכ .ספינומת ילכ
 ,סירנמ יסכס כככ ףסוי כ5 ,ססינקמו
 תריכמנ דע ועיגססכ סכמ6 ,יקעתב
 ,דוככ לועפ סהל סיסי סוכס ,סתמדל
 סיעוקס יכ ,ןומסס יכיעכ סנונק סכגפיק
 סתככ לעב 16 ,ססג סדמב פווקפ3כ סמס
 ,סכל lg כופעמ סוקנ סיסונק ויס
 bלו ,ססל ןסיגפ סקופכ קפתססלו
 סזמר סז לכו .סקנתנכ דומעל וככוי ו"יעו
 קדוקכ וכרד וגל תוכוסנ ,ומרב ק"סוקס

 (וכ)

 ינפמ תו הכיג 5 סוס סנס ,ףסוי לס
 וגל :סכפסו ,תוכנמ סולסו סלסממס רוככ
 bיכסכ ומככוס סַײללמס לכ יכ .ק"סופ
 סיסוסס ת סנ כ"תקו ,ססיפסכ תל
 bמEו ,ססמר5 ת רוכמכ סג כ"סו ,'וגו
 ,לפכס ןמ סיכוי ויכ סיגסכס יכ קמפ
 ססל סיס נס יכ ,קמוד סככ סיס נפ
 וככלוס כו ,ךלמס סעטמ סקמ ספל
 קכ :סרמקו :סומכ ז"פ ,סונכ .רוכמל
 ןופכ יכ עודיכ--סנק 65 סיגסכס ,סמדפ
 תמדא קכ יכ--: רמ65 ,טועימ וס ,קר
 רפי ככ 536 ,ףסוי סנק כ ,ד3כ סיכסכס =
 כס ףסכ ילכו ןיטיסכפ | ,ןפס ירד
 קיכ .וקכוקו ולכמ סינסכס סג ,ססינקמו
 ןקיכ סיס וכיפ : רמ65 'כס םרפמו ,ףסוי
 לככ ,לוכגו קו: לכ ,ספכפ ס5מ ססל
 סידמסמ סירכומ סיס 62. יפדווכ ,סכפת
 קוס יכ  רספמ :i ,ףסוו) ססיכפסו
 לכ יכ : רמולכ .,סעכפ למ סינסכנ
 ,בולק ככד קכ סערפ תממ ססכ ןסינ
 סקומ ףסכ3 קפפססכ. .ולכוי כ סמסו
 ססינקמו ספסכ סג כ"ע ,סקותפ כורמ
 bמסו .ססותס םופלמל ףסויל וק3וס סס
 סג וככמ 55 סמכ. KA ללוסס כפי
 ידי5 סעיגס3 יכ כ"ס ןכג ..ססמד6 6
 ,סתמדק תק ףוכמ) רע סוכ . לפס למ
 סע | לכלו סעכפנ סנונק סנגתי ז"יעש
 קפל ותככוס דק ילופככ ו ,סירנמ
 ייכ ע" כיגכסנו ,סתולתנ ןסרו כולעמ
 קותס ןמ | סנכפתסלו לוכפכ קופיס
 ולכלו וסזו ,כפוי כו ססכ ןופנס סקסו

obקפתסכנ וכימתספ ז"יעק : 'ופ ,סקוק  
 סה ןקכ רח סקומ ת-קכ-נוכמל
 קעיכו ,ססמד תל ורכמ כ ליפ ,סערפ
 ספוכל לכ תפ סתכיכמ תכס כלבי "פקד
 לע ,סעטס שכפי רקד bפיסו ,ףסוי 5

 : ספמד6 תל וככמ לש סמ
 סתע|



 סולקנוא הרש ייח גכ תישארב

 קמא פק? "תאמ רָבְקְרתַזחאל םֶהרבאל וב

 לאירבג תרות

 סיספ ף6 ןולפע סנס ,ונכינעל כופנ התעו
 ס6 םי ד'מכ] ססילע ם5ר כפוי

 3םי קרוסמל ס5 םי ר"מנו = ,פרקמל
 ,ססיפע רטוסל וסוכימ סויס וקו כיקכ
 לעכו סגרה יביטעמ סיס ידווב
 ןונס סלפ לכקמ סיס  יפדווכ) ,[קופלקכ
 וס תכמסמ רעב סלטממס רלוקמ
 ינסכמ ויפודמכ סיסיכוט 2; ז"כע
 תות יד וקוק ףסכ3 סיס כו ,סירלמ
 Aa יכתוס 2 כודג ח'ע3 סיסו וכל
 ויכוויפכ .,וכ סיפיקמו וכ סיפו) ויסס
 ולכי ₪ רנו ,סנתכס ופפכ. 5
 bינוסכ ססקו ןיע ער יכ ,ודימ תילוסכ
 יכ ,סנייכונ יריכ Bוככ סוקמ וכמ ן6כ ,סיס
 סקוכות ירטס וקילוס קל לסוכס תעסכ

 וסדט ימונפק 05 לקעל סיטפוסס ינפ
 ,טפסמכ ושע סיטפוססו ,ספוכוח ןוערפל
 ,ו3 סיסוכס | סילתוסקל ןוממס וריכעלו
 תל ןרפעל סכר  לוקשיו : כ"ססה
 סוכס ! ףסכ כקס תופמ עב 'וגו ףסכס
 וכ ןורפע יכ רמתס מחו | ,לודנ
 ,ככרס סיס ןכ כ יכ כ"ס ז"ע ,סלכה
 ןיפמסו רמע | ויסונמ דתמ רחוס קרו
 עיגמס בותה נינקכ "מ דימ כ3ק) ז"ע
 נסמכ יכ ,לחוסל ; רכוע--וסזו - ול
 :סמוקמ ססמ סנסכ כ ןוכפעו ,רחוס סי
 תכיט סינע סנכנ איה המוח םאו

 סיסיפ ומכ יכ ,ףס

 דיל --

 קוגקל רגל תינסכ ינכמ ,סומינו קות
 תד ינכמ וס סק כ"סכמו ,ץר6 תתה
 ,סלתנ תכסס סיסי לכע ידככ ,סרתל

 תטלוסס תד יגכמו
 קוגוסל ילכמ ןכ

 ,סירננ ,ןכ6ס יכפותמ
 ומכ ,סוכתפ תותד יגל
 ןקגי ,ויתוכמ תלתכ תזוחקמ סעס תה
 פלק: קוכ6 תנתכ סוס רוכמל כס תד
 ,טפסמס תינ י"ע וכ סיטוגס "עב *
 ו 506 ןיד תיככ עדוג סיסי סמ תש"
 לוכמל כוטס 6 p Biקנמ ומלעכ

 כז וכ שיש םימכ ויתוכק תנסכג פת
 גילט דיכ תוסרס יז ,ןכק3 סווממ תוכקנ
 )bי סור ןופנכ ,וופטסירפ יככעדוס) "כ
 ,טסיל) bרטפד גייכוגל תועמס תל לקעל
 (סויכסטלכס 556) וכוס לעכל ול םיס
 ו רוכמל סרה סלרי כ יכ 65  כ"עו
 (3006 סע תוכג ספעמכ) ויקוב6 קלחנ
 עדי סמ יכ תויס לכוי תלז לככ סגמל
 יוס 5ע תודי רשע סרכיתמכ סכרמק ימ
 קלכומ: סמולע סקוסק וכ5כ רועי
 לירח65 ק"עכ וכיסש ימכ וס כ ךל
 מל סכ לכל ,וסיככ ליטי סדפס ימדו
 תק .סלודנ תוטל = לס ,וכ א
 0 'יפ6 תוכ תופעל קוכי ס ול
 וכמי נס "כ יכ | רלמ ככ = ריחמב
 ופי סמ ,וכ ויפוכ וככ יכ ף ונולרכ
 לוס וסו סמופמ ול קילסנ לכו 6 יכ
 פסו ,וכולכמ רוכמי סל לכ ,והנמננ
 יס ולכקי ףסכסו ,סנוקס דיל ה

 וע הככדלו ,סומ נמסי 65 נס ,ו
 יכל וכי 5 ףסכס יכ ,וכוססמ 39
 למ תכק סיסו ופופכמ לת סדסהו
 ₪0 תוטסע ל"זכ תנווכ סוס ןכ .ןקכמו
 ₪ יכ ,סריכמ ססוק3 ןורפע סג ססע
 2 ונוממכ סער ןיע ס סינכס) 5קככ סיס
 ומ כפוי ככ ןוס ונממ וסררכ ,ק'ח
 2 ונוסמ סקע סלמסיס וכוימדכ ,'יווס
 ופוסו = ,15 סדסס תריכמ י"ט יל
 קרט ןיכסו עדי 65 יכ סיס לכד
 המ ,סוקת סדסס יכ ,ונקוכי
 ₪ יכ ,סיסי וכ כ ףסכסו ,ק"קנ
 / .סיטפופס 1 i וכוחכ וסתכי
 ילכו סלתכ ילכ קיכו רסח רט
 ו'קו ןוכסתכ 0 תלו סזמרו
 סיס סה עגרס רע יכ פולוס
 ו תוסכ פ'סכל מ ןורפע
 תל ססרכ6 ול nee ילתק סקעו
 ןתתעמו -- --  ,לסת ןרפע רג

 היס



 סולקנוא

 םֶהָרְבִאְו * :הָאָהַחיִנְב ן

 -תיּריִרְּב ו ץֶמוְּב לָע בו

 יישר

 .לכב םהרבא תא ךרב (א) : וכ וסנקס ס}
 ס ןכ וכ סיספ רחקמו ןכ תיכטממ

 סוסו ,ומכעכ סימדכ לכקמ ןוכפע
 ןסוגס וס סיס 1 כס-,רכומס
 כותב וכ 3תככ סיס ומסו ,סריכמס

 סקיס קו ,י"קתכ ססומ סיסו
 ויסכט כ'לסמ ,ומפ לע סכיכמס סר
 קועמס תל ה" תינססכו ,ם"עכ סח
 יכוס ד"יב חיפשו ,סיטפוסס ילפל לע

 סקונס ינולפ למוססכ  ךייש = ןוממס
 ,רכומס .ןורפע 16 סיס 55 כס :ןורפ

 ןיסו ומס .לע סכיכמס רמטס כפכנ
 סגק ודימ כ = >יכ = ,ודי תמיקסכ ך
 קיכ סוס| תת יככ תקמ קכ סככ
 לסקp סג ןולפע סכו לו [טפש
 וסקכ 55 יכ ,ומש לע תלכקנ סריכ
 "ןוכפע תפמ , כ"עו ,ודי תמיקס סנ כ

o3 nbn, 056 ono 6קס " := *) 
 קס ךככ 'דו "וג ןקז םהרב

 'מגכו ;נככ ססרכה
 ו> סקיספ רמו סדוסי 'כ (.ם"מק 3
 תקנו 0635 ךירלו ,ם"ע ,סמס 31
 ופילוסל "ככ, תכמ ל"ורדש ספ נע 6

 סמ לעו ,"ת3, לע זמר תויסנ
 כ"נסו 0 ספ3 סתוק תכק +

 סימטוכס 'ד ימכי תדמ סנס יכ
 b"םמכו ססכ םי רח לככ קפסססל ,

 קמסס ריפע וסזימ ד"פ 73
 כסמ כ וכימכ' ןולכ עכפ תוסס ןוק

 ןורפע תל  וניכב סמ דוט פ"לי'ו ,1
 ,ללככ .סכותכש תורעמסו תורוכה

 ירק6 כ"6 ,(.6ע 3"3) ןתונ הפי .ןיעב

 הרש ייח ךכ תישארב

 םֶהָרְבַאְו * דכ ס :תָחיינְב
 וכ ןירוהנפ .ופ ם"ב ,בפ ןיפורק .חכ אסוי .ןפז =ורכאי .ןרהא תודלוו םֶהרבֲאתֶא דר הָוהוםיִמיבאּב

 תנתמ ןתונכ ןכל ,רכמכ וסו 6
 לכ ,סנחת ןוכלכ ,ךי יתתנ סדטס ןורפט רמס

bhכ"ק5 ורמוכ ,וירכדכ סרעמה תפ סג ריכזסכ ןויכו ,םוריפנ סרעמס ריכוסל ךיר5 היס  

 .ןיע ער .סיס יכ רכיג ,סיתתנ ךל וכ רפ6 הרעפלו |

 בק
|| 

 :זיופ ארתב .בפ ןישודק .ה הסוס .תא דוב :

 םירוטה לעב
 ןיקוסטכ ךרכ 'סוס ךימסו .ןקו ססככֿו (א)

fbסכלו ה 5 דוע לוכי  - ss5  

 תכמכ .סימוכ 3 :וכרכ 'סו סכרכל ךללוס

 1 תרות
 < ספס יּכזועכ ןסיפ היפוליחו ךפיסכ ,סוסמ ול
 םי סמ סו וסל ופכש קל 6 7
 רועו מס 85 סכל תולה ,הכרס ססל
 ןטכו : כ"טמכו !30 ,30 :ןוימסי לכס
 סיפכפמס ורפיכש ומכו ,רסס ה
 כקעי ירכד ןיכו ,וטע ירד .ןיכס גדבסס
 : רמופכ ,ככ יל סי ,3קעיכ רמה ופע יכ
 רסהי ןיידפ .כ30 ,קוס ככ יפוככ סגמל
 יל וחלמסנ יכ :רמופ לכופש = רע סכרס
 -- ךל כס ךכ יסי [יחפ -ו"כפו ,לכס
 דועו -- .סמוקמ ךפקמ קיל ןפח יכניסו
 סימש ספ ריכוס כ יכ רכנקס | וירּכרכ
 ספע וקככ לוקס :ועמפמפ ,"יל םי, : קר
 וכיסס כקעי וככה 536 ,סוס כימס ול
 bכ יכ םיפ סמ ככ יכ ( :סיקירל ירד
 -- '8- יככס יכ קר--יחכ סלועכ יקיפע
 :כמולכ--פ2--י5 שי יכו--סכמ תגסמכ

 --ידי3 לכס .רכפ יכ | ,רסוי םקבמ יככי
 ןקז ססרכהו :כ"ס6מ י"כ5 ססקס וסזו
 ,ססר356 ת6 'ד ךרכ--16 ,סימיכ 3
 ןיידע ןיפכע דע יכ סומ ספרנכ ,"לכב,
 "ככ, וכ םיפ :כמוכ קכמ3 ן"ס חמש 9
 סיכ סחו וסל ימי עיגספ למל דע
 םכפמ ןככ !וכ וינע בוסתכ "קל
 , יליימ תק סונכ ז תולה יליכָפ65ַ"5 'יכ ,י'כ

 ונלעסי .יסדו3 סוכר ףימסד .כימכ %
 סולמ סזיק סויק ןולסמ לע דקמ ס

ile 
₪ | 

 ןפ סתכ תל5 רכומ סנס יכ ,ןיע ער ווג

booמעטטמ .ללכב ) 



 תרות

 ססילע סטפנו" ,סמייקל סדיכ סתלע נפ
 סגיחו < ,סס סילסת | ןיידע יכ לכת
 לע ותכפכ סרוק סרפיסס וסזו ילכּב סימלס
 ק3 ךילוסכ סכז נפ ןמז לכס ,ס"עמ
 --סגוקיפכ ר"ופ תולמ Re סייק גו
 רלימ סיס ןיידע--סכקנו רכז ס'כ כ ערכו
 דע ,סתמ סילמ וכ לסת יכ גקודו
 סכזו ,ק3 סג וכ סדכונפ ס"כקס ונלפפ
 ג קכ ,תומילסב כ"ופ תולמ סייקל סג
 גרי וכפכו וכלו ,ותתמפ קס סנמ
 לכס וסזו לב (ךככפכ יכ ,'כתי 3
 קס כ ידו :ופסכדכ י"כ וכדמכנ
 ,=-וכ ספיס ₪ יכ=רמס 5 ,לכב ססרבפ
 לגב ספ .סע רק 'כתי ודסס  לכזלו
 ודסח 2 סדוי סנקכקיפ פע לככט
 קעמ וכ רסחי כ יכ ,וסכרכ פומילס לע

A hho | 
 "ככ סגיכ .סוכ דוע ףיסוסל שיו

 קסרינסכ תתכקנ ספיס
 ומכ פוס סעטסו (.ק'מק 3"3) 'מגנפ
 וקיכס = כ"עו ,ןוטסרט ןפוה3 יפכסכס
 ,פידכ תכ י'כנר סילכ סומ סכחתב
 ,תוכיסס עמשמד ,"נככ, סמש תכקדמ
 ,'יסכ | סומ ןיסד 'מגס ךיכפ ו"ע סנמפ
 לנמתכ סיכסס 0 ימ) לתרכד קר
 ,"ל תעמס ימ ןכמ תפידעד ,ססרכמנ
 ,יככר תגונפכ (וט ףדכ) כיעכ סנמלו
 ויככש ימכ וכ יוס ד'מ רסכר ,פ"קכו
 מ"ר סטיסלד יפכפכ ז"ע וינס ,פוכקנ

 סירח6ס | תנווככ ל"י קללה ךרדבו .םיבג להנ

 ,'וכ ,תוכקנ וינכש ימכ וכוס סירכו

 הרש ייח דכ תישארב

 ,ןיליטנפ כוריע

 ירכד לע ופיסוסס
 יפמ (:וט ףד ספ 'מנכס סרינה יפל)

 bרפק רכ ל"6ו סלופ) הכ 'יכר :רמפ) ,זכפ יכר ומחינו 'יתעד סנה ק סוסו תרכ היל
 bלכו סירכו כ סלופכ 6" 6יכתד ,ךוכ6 ךמהינ לכס 96 ןימומנת

 יקנתכ ורת6 ז"עו

 יכ ,ס"ייע ,סמכ ?ככו סקרכ6ל ול סתיס תכ סירמו6 סירח ,תכ ו) קתיסט רמו י"ר ,תכ ול סתיס

 ד ןויכו ,(ןוילגכ פ"יר תוסנקכ ןייעו) ,םירח6 סcכ מ"רל היל וקיססד ,תוירוה ףופ ל"ור ורמ6

 ,וממע ירכד רתוס םוסד ססקת ,ומנעכ מ"ר נייס

 סממ רתוי סוfתמ וס סד 5 ועכט קגסד ,התס !כנד םרפל ףיסוס כ'ע ,תכ ול סתיסש
 ודיכ ותו6ת ינסו תמ סד ןי6 : ל"ו og ומכו ו
 ,ול םיפ תפ6כ קפזסיו ,רתוי קו6חי ל (תוכקנ ויככש ימ) ול יוד סוסמ ,תכ ו) סתיכ

 .רתוי םקכמ וניל יכ : רמול ילככ, ספכ הפרק

 | לאירבג

 | קכ סנס סירחל bרהנ כ סג כ"חֿפו
 | סיכפפ סק3 וריכוס כ"ע ,תועירנכ קוס
 ,ססרבקל סתיס קכש , רמסכ ס סגד םרפל
 | סנוכס לע תוכוסכל !סמפ ככ3 !"כע
 וכיכוס 55 כ"ע (ג'תלכ -bוכמפ) תינפס
 | תוכירסס ינפמ י"רד bכינפ סט ,לככ ספ
 | סזכו] -- תועידס ילסמ סנוכס 283
 | קיפ סיעשי 'כ ןופנס ספ קס סמ ןרופי

 : [ם"פ "מק ןוילנסכ
 קכוס 'ס3 סומפ כד יקיר
 ןעוריפכ ס"ס לעב ןוסנסל ספמ

 ילכו לע ,סכפ ייפ 'פ ףוס "סע
 / וכ סקיס קכ ס"ד (-"פק 3'ב3) 'סותס
 | קחלי> הפיס 65 סמכ ת'ו ,סמס לככו
 Bann כתומ ג"כד סותימ 'ד 'פ ד"מל
 | סליקסל סכדע סככ כו סתיס סנטקד ל"יו
 = סלפמ כו. סתיס רגסמ ג'ק קחי
 !\כתכו ,ל"כע קתלינ סיםסכ סלכ נו
 ל 50 תמלסכ :ל"זו ,ל'כס ןוקנס | ז'ע
 | ןכיכמס פס ('סוסס סיפוק לע) ןכ קיסק
 ופיפס ת'סכ "6 סיק ןיפודק ףוס

 לק. קודקד = וליפ6 'יפ
 ₪ ,יכימסד תוירעכ כ"סכמו ,ס"דמ
 :וקיכ ישנו ססככ6  לומיכס ןויכמר ל"י
 [הלוגש ןטקכ וסענ תוכיג ספכ ולכטו
 כ ,סויכעס לכו וקוקלו ותככ רפומו
 סירוס ויסס פוילעכ ,כגכ וכסל ןגכרד
 לכ רמסי לס רייגסלס סרוקמ וילע
 ['כ ןככ ,סנק סטודק> סכומת ספודקמ

i> םותס' 

 הנהו

Lh 

 ספ ככ רמ6) סדוסי יר
 b ריליתמ יכרכ ם"רד הו סדוק סט ןגירמד

 25 ימ ירס6 כ ,תוכקנ
 6"מר ,נככ סהר: ת6 ךרכ 'דו

 כ'תו ,תכ ול סתיס לס מ"ר רמ סדיקמ

 סדוקמ וחטיס יפל) תכ תנתמ לע לכ6--



 סולקנוא
 רמַאו . : אָלַכְּב .םֶהָרַב
 ּהתיבד אָבְס הָדְבעַל }םֶהָרב

 ןעבזינש הד לְבָּב טיפש
 קא .:יכדי תה
 אָהְלַא ידהאָרְמיַמּב ל

 "אפ אעראד אָקְלאַו אימשי

 תַנְּבמ רב אָתַתֶא בס

 | הע בָתָיאָנָא יד יא

 רב -אָתְתֶא בפ ל
 אָדְבַע ה רַמָאְו ה : קח

 יישר

 .יכרי תחת ; ]קה

 ןפס ודי א
 .ןיכיפו

 ס ךככי תסת כמ גו

 ,ה3 רקומ סיס
 םמכד סיקק 00

 ,ס"ייע ['וכו ד"מ ךדיח

 'סוקכ = 3ותכג

 קטיפכ 'סוקסל כ"ס
| 

 ,'וכו ת'סכ ל"ת סייקד קה

 דוק קוכד וסp יפל .ותיב ןקז (ב) :סp  ופישס
 ךיכל עכסנסס יפל (ככ פועוכש)

 ןונכ סולמ לש
 וכ סו וכ סכוק6כ סולמ סיס סלימסו

 סמ ל"כ) .סלטכו וינע סבכיכק | סתיסו 8
 סגור סתיס ססרבל ל יפל ותלימב דכעס עיכטס) ל"ס |

 ,וסוח63 רתומ כ"3 ד"מנ 'סופ
 ןטקכ קוק קס מ"מ ,ת'סכ סייקש ו
 חלש סוסמ ילו ,ס"סמ רתומו | דפו
 'יפס | סייק וסיקו ,'וכו וכמז
 סגד ותוק63 ךייש כ סו רכד ב

 יתקו
 0516 יגוסס

 והכפכ וירדו
 סתיסד ל"ס 'סותס תיפוק יפכ םסד ינמ
 ססינפ כ'מ תחלי יכחמ סדלוכו ,סלש ₪
 תקיירולדמ = ז'ז = יריסקו ספודקכ ד

 ס"ד (:ם ןיכרסנס)
 כ"עכו ,[ם'ייט 'וכ  ססודקכ לש ופלו

 bכד סיכמוקס
 ,סנימ תיכב רחל ףמ כ"כ לנכמ וס
 'סוקס תיפוק לע כ"ז ןוקגס קיסוק ל"

 גק הרש ייח דכ תישארב

 ודְבעְדלֶא םֶהְרְבַארֶמָאוִ : כב
 ולרְׁשֲאלָבְּב לשמה ֹוהיְּב ןקז
 : יִכְרְי תחת | הדי אנחםיִׂש

 םִיַמְׁשַה יהא הָוהיּב העיִּבְׁשַאו
 הכת" אל רֶׁשֲא ץֶרָאָ יהלאו
 רָשֶא נע כה תֹונָּבַמ יֵנבלהַׁשֶא

 זלָא יִּכ ד :ּבְרְקְּב בשז יבא
 תחקלו ה יִתְדְלומדלֶאְו יצא
 רַמֲאַו ה : : קָחְצוְל יי ינ גבל השא

 : הל תועובש ,'הב ךעיבשאו : חב אפוי .סהרכא רמאיו .ןרהא תודלו

 םירוטה לעב
 :.קתלי .דלונט ןככ וכככ סינס סימו ןינמכ
 תוכ ספ ךדיפו כס 'סמכ 'כ ,לכומס (ב)

 ס5 וליפפ ססככק "5 ךינט סלעי לפומס
 ךמוקמ ךילע סלעי .סגו6 סוכ ות לבומכ תוכ
 סלימ 'וגכ ,ךדי כ : יכת) ךל 5 תנת 6

 ומי סכופיירפ

 לאירבג תרות

 5סרשי ןיד ססכ סיס ס6ד ,כ"ממ סכל) כ"ו
 וליפלו ,פ"סמ קמליכ סכוסמ סתיס יקדוב
 ןויכ ז'כע ג'3 ןיד קכ ססנ סיס ספ
 ףס ,סנתכ לס דע ת"סכ ת סייקד
 ססילע רימחס> סימכס ןיריפעפ מכ
 סעקס ןכו ,ג'עלו ,וכ סלוס5 יס כ"ג

 :ס'ע '6 = שורד ד"רפס
 ותב ןקז ודנע לא ססככפ רמאיו

 יוככ סרוסכל .וכ רט לככ ?שמס
 סרנסו ,סמס כתומ> .רזעיל65 סיכלתס
 ךרע תכרו סדככנ תוחילסכ יכ ,סוכ רסכל
 סכולמ הספ סקוקכ ךרדכו ,סהוכ
 תויס) תינסס ךיככ | ,סולודג תוקכוסב
 ליסמו זיכז סיסיק (6 : תונעֶמ 'ג3 רפכומ
 ןמדוסכ סגו ,סילוכת דיכ ותוסילס תופעל

 יכוסית

 ,ריפש

 ,וידי סכיפכפס כ  כוכיעו  רופעמ סויל
 .וססעמל = ןיכעס יוסל זע לוקס סגו סמק

 תויסל



 הרש ייח דכ תישארב
 הבאתדזאל ילּוא דָבָעַה וילֵא
 ץיִרֲאָהילֲא ירחא תבל הָׁשֲאָה
 נב "תא בישא בשה תאוה
 :םָׁשמ תאַצירְׁשַא ץיִרֲאָהלָא
 ב רָמְשה םֶהְרְבַא ויֵלֲֵא רָמאַו י
 |הָוהְי ז: הָמְש יִנְביתָא ביִשָתְְּפ
 תיּבְמיִנַחקְל רׁשֲא :םימשה יהלֶא
 ןיִרֲאַמּו יִבֲא

 םירוטה לעב
 דחויעס .וכקלמ תלבי (ד) : סלימכ ןעיכםסל

 69 לכ5 ךינפל יכ6למ ךנו יכ כיתכדכ ול

 .ךילמ ךינ / יתתללו ךפלמ וכ כותכס ותופ
 6 'כ לט cקיכפ 'יפו וכתלמ כיקכ ס"כ

 דוק וכ
 רששא

 קלימ ס

 א

 יסל6 וס
 536 סוירכס :יפּכ
 יס 5 oki וכ סיכיכמ סלוע יהּכ
 יל רבד רשאו : סידשכ רוקמ

 סיסכופמ לוכד 0

 :ןרפכ.ליגכ ס

 לאירבנ תרות

 תולוכתת 6ו5מכ ,תוכוכת םיסו ספ קויסל (ב
 ולכסו תעדכ סרפי סמלחסו ,סעיגמ לכל תולעומו
 85 קוחר ומלפמס יכ ,ןמדויפ קפסןלככ רפפ
 ולב ויפ תל נוסע | רשפ6 יפו ,ונממ
 ככויפ ,סינומק שיש סיסיש (ג | ,קפס
 סנומסכ קוסעיפ | ,וכ חוטכל הפמפס
 ןמ רתוי .וכוממ רופי 6לש סנו ותוחילסכ
 הע י כ כופכס | רפיסס וסזו ,ךרוכה
 סויסל עס קודמס תסלס לכ וכ למ
 ככנתסc ( .תלוס סעודגס ותוחילסכ ןוגס
 לםומו ,ול דתוימס ,ורכע תוסס "ל
 ,סיקיד9 ויתרשמ לכ םמ .ד"ע ביסקמ
 גנב רוסמ וספ ,דוע סז ןופככ ללכנו
 יכןולר סוס 15 ןיסו ,וגורל קדוכע 2

ofומכ לדפסי ידוכו ,וגוד6 ןמכ תופעל  
 וקיכ ןקז קוס רפקמ (כ ,ומלע סתככק

 חלסי

 ירָּבְררַׁשַאו ֹיתְדַכומ

 :(כ"קו דעס
 ןכלס יסנקו רממ לו .יבא תיבמ ינחק

 כמ וס סלעמלו
 סימפס

 ;רס יסלל כו סימסס יסנ סיס יבמ תיבמ ינתקנפכ
 : ןרממ .יבא תיבמ

 יכומסס ססלו ולו יל לכ ןכו..ילע כבה לס: ומכ יכרלכ .
 ר"מנ pמפפסכנ .סוגכפס ךררפ וגלכ) ססלפ סונלפו ,לע ןופכ

 ולו יכ ןוסכ רוכיד 556 לפוכ ןיפש ןוסילע יסולע ילע (כ"קו רוכעכ סוקמכ

 ,ונו ןק6 ךעכוכ .רמ05 יל עכסנ
 יִנָכִכ סם תתקנו ךינפל וכנמ

 יקעוכשמ תיקנו 'וגו סכלת כ סו ,ססמ
 לכ סנס --- .'וג\ תלו
 ,וייח ימי תוכוקמ רועי
 יחרוכ יכ = ,רקומל
 לכד 'יפ סרקסכ סוכ פ"כנהו .רזעינקנ

 סולקנוא
 יֵתיֵמְל אתּתא יִביִת"אָל םיִאָמ

 אָבְתַאַה אָדָה אָעְרַאְל ֵרְתַ
 יד אָעְרַאְל רבת בית
 הל רַמָאַו י : ןֶמִּתִמ אָּתְקַפְנ
 -אָמליִד ך רמת םֶהָרְבא
 אי :ןְמַתָל רבתי ביִתָת
 נֵכְבַד יד אָומְׁשִד אל
 יִתּודְלי עֶרָאַמּו אָּכַא ג תיבמ

 5 םיק ידו 5 למ יד דו

 אָעְרַאתָי הא ָךָרְבל רמיִמ

 י"שר

 םימשה יהלא 'ה (1)

 ויסכע וכ הממ 'וגו ךטיכסקו
Shויתכלגרספ  ןרֿס  

 ויס נפ
 .יתדלומ ץראמו

 ססלו

 וקעד קערכס לע ךומסל לוכיו ,סמכתכ
 ,תועי לש ,

 " "די קסמו

 ,וקנומסכ םוחימ תיכ סוס וכ תכמכ לנו
 ינילעטכ תוככ סינק הז
 פת סמורפ וכיפמ סנטכע רכ6י לנס ול

 :ונממ .לסוי וזכ תוקיכסכ ןוגס ןיסו
 סימסס יהלא 'ד

 566 לככ לםומכ (ג
 וסוכרו ונוס לכ סיס

 רוככ .סיסו ,ןוממ

 תיכמ ינחקנ ר
 לסלו ,יכ ככר רו "וגו יכ6

 סיס

 סנםמס

 = וכ

 ,רפיספ תוכירהס
Poך6  = 

 2 | קו לכ עודי

* 
. 
/ 



 דק הרש ייח דכ תישארב = סולקנוא
 רמאל ילדדדעבשנ רֶׁשֲאַו יל הנָאלמ חי אה אדה

 תאוה ןירֲאָהתֶא ןַתֶא רעל יִרָבַל אָתְתֶא בֵּסתְו ךֶמְדְה
 תָחקְְוְינפל ֹוכָאַלמ הלשי אוה = 'גיפ א? סאו = ממס
 אל"םאְו ה :םָשָמ נבל ,השא "ה החי
 ְךיֶרֲחַא .תֶכָלְל הו שאה הבאה -תֶי דוח אָדיִתְמֹוממ הָאָּבז
 יֹנְביתֶא קר תאז יִתָעַבְשִמ ָכנְ טי פה בתה אלי
 דָבעַה םשיו ט:הָמש בשת אל כי תוחס הבת נבע

 | : אפ ןיפודק .הנאת אל או ,ןרהא תודלוה
 י"שר

 ןופל. לפוכ סימס ככ ככה ןוסמע סימע ימע ססלש סונרקו ססיל ויל כ 8
 סם ול תקו .רגו יתעבשמ תיקנו (ה) : סירתכס ןיכ .יל עבשנ רשאו : סספו וכו כ,

 וכיס ינכ סוס טועמ קכ .'וגו ינב תא קר : (ס ןיפודק) קכממו och רגע תבמ

 לאירבג תרות .

 ,סעיסכ עכטס לטכמ וכימ ז"כע ,ויתולמ רמוק סיס וס כ'פ תו2ה3 סנסמס.
 ,סרמס  תתלנסל לומס דגנקמס סוקמבו ךגופכ ספעיס ידכ .,ךגולרכ: וכול -ססע+

 oS לעב סוסש סד6 ודגנ דמועס ו  ידכ ונולכ | יכפמ | ךכופר כט3 ,וכוטרכ
 5כ | עוכמל = תו סיססע כספק .כ"ע ,ךכופר יכפמ סיכת ןולר לטכוש
 - לטכי ל יכ ,ודסס עיפפסמ 'כקי פע וס יתעדכ סנס סיככדס רופיכו
 תוקכס לטכי Ne גו ,סד6ס סרככ וכס ימכ ככ (:ג סיחספכ) ג"זרפע סמ
 ופעל םכודס :סדקס 4 סנוקנס סכיחכסו = כיקכו  ,ךדסס : סימס דפ. לודג יכ .ּכיתכ
 ,דספססו | לוגס עשפ תופעמ ,דכיכ ס ,ךרסת סימס לעמ | לודג יכ
 תh בקי .וטיפטסכ 935 ,וקכוכ עוכמ> כס ןישועב | ןלכו ,סמסכ ןיסועכ כ
 כש6-ןוילטס -כוקממ סד6ס כע ודסמ = רופיכד יכ סרנו = ,ם"ייע .'וכו .סמש)
 סו יפי סירס ,סימסס כעמ לוס רוק קוס 4 יכ : פוס- ךכ רכדס
 5 ₪ ןפוסכ | עטו למ סול סטילס :ם'מכ ודסתכ סלועס תל לרכו ,הסתס
 'כסי ודסת תעפסל סוססמו רוכעמ סוס לכוי ןעמכ ,קנכי רסח סכוע יתרמפ יכ
 קכיקב סגו ,ול כיטסל וכולל ימ לע ,וילוככ לע | וכועו ודסק תל עיפפסכ
 סכיקכס יכ ,סוקמ סע סכ יס סדק | יתמכ קורפו יג וכ שי סז ךכול

 פ"ככ כלו

. 

 ןולכ ןיפ = סימורמכו ,סטמכ קכ סגוקכ לע ודסת עיפשי ספמ רז תומוקמ
 קודמס יתסכו רעב '3תי וכל קכ סליקבו סימסס ןמ סטמל "סוע3 (6 ו 3
 יפכ = נופר ישוע) ס"כקס דדומ הנקס יכרד י"פע  ססמ ודסת עיפסמ ףוסש
 כש6 סדל םי סנס יכ ,ספדוכע ילפוק סרטקמ רסק סימסס ככ י'פ ,טכעס
 תועוככ תובוט תודמו ,כוט גזמכ לכככ | לעממ | רלופ וכ שי דוע (3 ,ן3
 סייקמו 'ד רכופ וסגסו ,טמב וכלכ ודסתו וכוט עיפסי ססמ רט ,סיפסנ
 סדלו | ,ועכטו וכל ןוֿפככ כפי ויתטמ = סירלמ יסכ ומכ עכטס דורקכ ויפרי לע
 pפכ תוכיסמ לס  סולמ ודיכ וכ3 סול ,ןופקרס ןו פופ סכסו .סמודכו ס"י סעיכקו
 שי ies גכטס דנג לוסש לכד וסוס ,'כקי ומש) = ימייקמל ודסתכ כיטסכ ם'תי ונוככ יב

2 



 סולקנוא הרש ייח דכ תישארב

 ₪ םיקְנ הנגר םָתרְכֲאָד "וינדַא םֶהְרְבַא ְךֶרָי תחת ודידתא

 לאירבנ תרות

 ןויכ ,וככי תפ םוכככ .רכגססל לכוי כ
 :ל"ו וסולכקס וסז ,ד"וכ עכטכ סו ןיסש
 יפכ קר ופרוכע יכ | ,סמשל לע רכוע
 ס"כקס סג ןכלו ,ובכקכ עוטנס תכס
 דסתכ ומע רסתתסנ ,ותדמכ וכ דדומ

 תוסס ,וג | דגכקמ עכטס ךרר ןיפש
 סימסס ןמ תוס רכס :רפתס רלוקמ
 יכרס 95 וכוכע כמכי לו  ,סטמלו
 תפ כט3מ וכי סוס סג רססכ ,עבטס
 רוסמכ 'פי ומס דוככ ליֿכקב וגולכו ועכט
 ותו סידכועס סיקירככ 536 .וקפכ תל
 ,סדופמו סספנו 0335 לככב | ךרכסי
 ומש קשודק לע סספג ת6  סילסומס
 ססל ,סעכמ5 דננפמס רכד סוס ,'כקי
 ססינע | עיפסס> ,סתדמכ ס"כקס רדומ
 ,סימקכ לעממ ןוילעס רוקממ 'תי ורסס

 סכית סד תריחכ סגו עכטו לומ לכ
 לע יכ 'מגס סנווכ יסוח ,וילפ3 סידמוע
 סירכוע סניקפ וכייס סמשל 69 סיפועס
 לודג יכ :רמלנ ססילע ,ל'נכ סענט !וכג
 ,סימפס ןמ סנעמכ לו ךרסח סימש דע
 קח = סילטכמו סמש5 סיקסועס 6
 : כמלכ ססילע ,'כתי ונולכ תופעל סעכט
 ןסו = .ןכסו ,ךדסח סימס לעמ לודג יכ
 כט יפמ (.כ תוכרככ) 'מגס יככד ןס
 ןכס ם"מו ,ססי) וסל םיתכתמד סינוקלר
 יקמק כ" ,'וכ bסי) ן) םיתכתמ לד
 םיתכתמ] ספס תסודק6 וסייספג יכסמד
 קסודק6 ןיפפכ ןכיכסמ 65 ןכס |לסיכ וסל
 יפכ קכ וגסדוכע ןילפ :רמונכ ,ססס
 ן> םיתכקמ כ כ'ע | וטעבט תכ
 ק65כ ,כותכס תגווכ כ"ג יסוזו ,bסינ

 *-,ופדקל סדוסי ספיס ,'וגו סיללממ לקרסי
 ,סיס לע סיטכס ודמעסכ "מכ : ל"ורדו
 ,רר6 ינת רמופ סוו דכק ינ6 רמוס טז
 סלמק סיל דריו ןימיככ טכס ןפק ,'וכ
 ןימגכמ סדוסי יכק ונימפס .'וכו : כמ6נש
 סתמגר סדוסי ירש רמקנק סינכקכ סקול

 = ,ט"סוט שרדמכ לוס ןכו ,ם"ייע 'וכ
 - נקכפי -- וכו סוס ספס פודיק "עו
 3 סילטומ תויסל = ,ויתולסממ תויסנ
 קידכ יכ לפומ ימ כ"ז סכמbמכו ,כוכינכ
 ₪ תלו B', תפריב כסומ קידכ רמקנפ
 קpופ נכסי =ךיק -- סיס סתר
 שפג רוסמי ימ סו סע סז סעסנמ
 נק סמ : סיס רמל ,ומש תפודק לע סכימפ
 כ סיס רמקנפ םרכ רימ ? דמוע
 ירכרנ ןווכמ סוסו -- .ט"חוסכ כ"ע ,סוכיו
 כ סטפנ סיכסומ נכסי רסקכ יכ
 ןשכ ככ עכט דגנ וסופ 'כפי ותפורק
 ןח ,עכטס ילדס ככ ססינפמ ונטכ ול
 ךונעכ | ליתתסש תוכק3 נפס רמסמ
 רקס תל ריסומ וסו ,סכיתק סלקס
 ומכס ןפוק3 פ"סכל 'כסי ותו דוכע)
 } ךיולככ -- פ'סכנ -- וגולכ סע
 כ ,ודכענ ךנולכ ךסול חיכיש סמ יפכ
 וחס נכפ ,סדלס עכט דננכ נפ ףס
 | קטעיט ,קכ סכות 65 סוכש ,יככ
 9 כיטסל | וגופככ =- ך6 =- ךנולר
 9p3 ויקויככנ קקפס עכטס יקות
 :,3קי ותדוכעכ ךפגסנס תדמכ ,סלילבס
 ןקכ עמסס יכ | ,יככ | ,כוט רתוי 0
 כ נמכ |: םיסו ,סגוככ סלע ךלעיק
 כ ,יכמנכ ךנולכ נטכתס ,ונופר ינפמ
 שכ סוסס ,ללכ ןלל ךכ ככ כ
 דודמי 'כתי וסס סכוס זו ,עכטס
 יס ,סיכתס ןוֿפכ כטכיש ,ךסדמכ
 ) ערסל כס סרקל סגותנס סריחכס
 תכ וכ ןיפפ עכטס תוחכ לכל ו"קו
 ליכ> וככ סוכו ,כ"רו -- ךכוטר ינפמ
 סע ה'ל ריסוסש יכמ סנס ,כוקכס
 קל כח סעוכסכ ודכע רועינק: 6
 2 ס יכ ,ינענכס תונכמ וככל ספ
 כמ ניכםס ,ותחפpמ כו ,ו5כ5 06
 b ךימ : סלודג סנס ו'ע לולפנ
 רבר תוסעכ סעוכשכ סד בייח)

 תערב



 סולקנוא
 רַבְדּו י:ְןיֵדָה אָמָגְהְּפ לג

 ֵלמַּגִמ ןיֵלְמַנ אָרְׂשֲע אָדְב
 רֿפְׁש-דהלָבְו לזָאו הב

 לואו םקְו | ּהָדיִּב ּהָגֹוּב

 אָתְרְקְל תֶרְּפדלַע יד םֶרֲא

 אל .ִרעַאְנ < רח
 אָומְר אָרֲאָבַל אמְרְקְל רב

 יישר |

 ןימו

 : למס וס ? סתכיקכו סיכפק תקע
 ,'וג יכתל תככל ססס 300 כ ילו
 ויל6 כמקו ,'וג ךכ3 ת כיס בס
 כיפת ןפ ך> רמטס =- ו"ק --- סל
 ת"יסס כטביק ינ5 תומכ יכ ,סמש לכ
 יכס יתדמכ ,יכוככ ינפמ ןולרו סליחכ
 ,ונוככ ינפמ יכופר לוטיככ וינפכ יתר
 דגנ כ"ע3 = ינתקנ רק :רמלק \
 -- יפדנומ ןכקמו יכל תיכמ = וגו
 סימעפ סמכ תותטכס -- יל רכד רש

 יסיכז לכ ןיידע ז"כעו ,ןרלס תנפמ
 -- סעוכק3 ינתיטכספ ופסטכס סוו
 וילפכ סיוכלכס סעקס עינפעכ סלי
 ךעכזל רמ65 יכ עכסכ רסקו : וסזו '3
 סגתכ כ ימדוכו ,סקוס ךרפס תק ]
 יתרמעפ רח ספ יכ ,תז לע יל עב
 ינכמ ימסכ יפקככק ןוכסלס ןויס
 ומקל תכומס ג"ע ופול דוקעכ ידי
 ,וכופר יכפמ יכמגכ ינולכ יתלטיכס 3
 וכסלמ חלקי ילדוכס יכל תוטכ }
 ילכו סש6ס ליס סיכח ןילכ כטכנ ךי
 ינכ תתקלו ,סז יגופכ יכפמ ,ספספ
 bכ ירלמp ןפוקב ,סקמ ינבנ ססק ק

)12( 

 הק הרשייח דכ תישארב

 שש :הוח רביע ול עֶבׁשיו
 םיִלֹמְג .הֶרָשָע ךֶכֲעַה חק י
 בּוטילָכְו ל ויִנדַא מנ

+ 

 םְרָאילָא ךו םָקנ ב נר
 רב א רח ריעְילֶא םירהנ
 רָאָבילָא ריעָל ץסמ .םיִלַמְנַה

 םירוטה לעב

 יסמכ 'כ .כוט לכו (י) :סכותכ דחלו סכילסכ  ,ןינדא ילמנמ (): כוזתל ופוס יל ןכ כקעי 520 כזו

 ןיקכוי = ויסש = סיפמג רלסמ ויס | ןירככ (כ'
 : סיכק6 תודקכ וערי כס לוגס יכפמ

 ופפקיס ידכ וכ רכס לכ לע קתליל 3תכ סלקמ רטפ (ר"3) | .ודיב וינדא בוט ל
 : סליככס .םילמגה = ךרביו (אי) : תכקוי תוכסכ יקע ןיכ .םירהנ םרא : סת וכ חול

 לאירבג תרות

 סג תקל רועיל5 קפמד כוט לכ ךדיקו כס
 : קפמד כועמ

 לש  וליפח | סלוע3 סעיכמ סוק סיס
 סעילמ סיסק ספ סעוקו ,סרפ תכיחכ
 ,ךמעו ךיכתמ ךכיכ סלכת 5 ךקבס3

 :תקז יתעוכשמ תיקנו : זק
 פ"ע ןמקל ר'דמב .'וגו וינודא ילמנמ

 כיקס סילמגס תתפיו
 ₪5 ,'וכ 'ימכי 'כו לוס 3כ ,ןוסיממז
 כp וכוממל סימוד "ל לש סיכמג ויס
 סיעלפקכ ם"ייע 'וכ ל ריקי ןכ פ"ר
 סיס כ 'ימכי 'כו ס"כלו  ,ידדס6 יגילפד
 ק6 תתפיו ביתכד סו ,סמז סוש ססילע
 'יפ ןכו ,ףכוקס ירוקק ריפסש סילמגס
 סג תועידס יכסכ פ"ככ ז"יפעו ,"עקס
 ל"רמכט סנוקקכס סעדלד סוס 3וקכס תק
 ויסס סמ ויכוד6 יכמג ססק ןילככ ויסק
 קעדלו ,לוג םסמ יכפמ ןימומו ןיכנוס
 ילמג ססק לכיס ססכ סיס 'ימכי 'כו ס"ל
 ןיכלוס ויס סילמג רקס סמב ,ויגודל
 ,סיכס תודקכ וערי לש ידכ ןימומו
 קויס>  סיכיכ5 ויס ל ויכנודמ ילענו
 ינכמ סמלעכ סילמסג | ויסש ,ןימומז
 פ"כ לק וכומסכ ,סיכתל סדקכ קוערל

 :רילי כ
 תעל



 םולקנוא הרש ייח דכ תישארב

 ןקפת ןּדעל אָׁשְמַר על תאַצ תַעְל ברע תעל םיָמַה

 | 5אירכנ תרות
 ר"דמכו ,קוכסוטס 56 תעל ברע תעל

 ל סעפ3 נוס 3כ למק
 םיכככ כוק עמסו ,סח פיג ךלוס
 - ןירמ6 ןוכיס סמ תילמ וס ןיחכנמ
 קוסו ,כ'ע | ,םוכסושסס 5 0 3רע
 סמ לככודמ מ"מסנ י"ס55 ןייעו סומפ
 יכ ןסנכס | רסוממ ןיידעו ,ס3 יפס
 עמסכס סיכלכס לוק וכוס טמסמ .ל"זררנ
 תעכ ברע תעל : סלס סילמס סקפיככמ
 ןופנ קוס = עמו ,ןופכ סג ,תובקופס 5
 ג"הכס כס * וסוכיפכ .כםייסי כ רבע
 סנס יכ סז3 יכ סתככסו .ל"כס ל"כז מ"מס
 סש6 לש סתכס לכס וכל דמי) ס"עמסד
 ספ סיסתש לוס סיתולעמכ לודנ רקיעו
 ,םיּכ קכשויו העולכ סיסקשו ,'ד קסרי
 ,סמינפ ךלמ ₪3 סרוככ לכ כ"כ 9

 כודג ילכג תילי סיסק ס סזמ ךפיס
 Rכתו פ"ע 3 ליוכלט ומכו 9 לו
 כ סו תג חב: ר
 רוהתכ סדקס ךירל ז"עו ,סס3 ילנגו בס
 כות3כ סעד ןעמל ,וגוויז Bוכמ) וקכלכ
 לכ כ סגממ ,ערכ סולמלו וכ
 קכסוי תויסכ סש65 תולגוסמ סיתעס
 bיס סcמכ | ספייס סימעפ סמכו ,תיכ
 תש סכיככ יספ קעסכ ןוגכ ,סתכוקמ
 סדועס יכרכ ןיכסנו הוק 0 יה 4
 סירננ סוכיכו ,ןיליפכת כסככ סימ קיכס
 סכיתב םיו ,סמודכו ,קיכס תפלכ ןו יהנו
 סנס יכ :סיכיכ סמילי ןיכ ןיחנסע סב
 סיכגטכ = ןונכ = ,סוכגל תינקליס ךלד
 ,קק655 בכעס סע תל רומסל ;סיכסקו
 ןיעו :כ"שמכו ,סיפעמ ךסתמכ תופעל
 75 ינכוםס 65 רמקכ ,ףסנ סרמפ ףסונ
 ןופיקכ סוי כרעכ ףסככ (דכ ,כויפ) ןיע
 ,'וגו ותפרקכנ סח תנסו סכפו סי
 תוקכוי ןכילש תועונלס ככל (ד ,ילסמ)
 כרע עפ תווי ןנימ ,תינס יכרלכ 0
 ןמ סימ יִכְסל ןונכ לדג ךרונכ 0

 ומכר םכודס | סנסו - ,ןוחכ | וספ רובס
 לע ,ןיסככמ ינכ :to ותכינמ3 ןחכ
 ל: תוגגכ קורפסמס תוינמפטפה סיפנס
 | כלככ ומסי : כופכס תלילמכו ,ןסיקוככמ
 "וכ קכווכ יסוח (טכ  ,סילסק) ,'וגו
 "עמסו ספ 0םי> ךנוס סדקש סעסכס
 פמס רככש :רמ65--ןיסכנמ יכנכ לוק
 ונוז קכ לע וכמקכפ יפודסו תוגגס לכ
 לככ וכל .סישי ל כ גוורוסל וקעדכס
 3יקקמו ןיזפמ סיסי קכ ,ןסירכד תיכרמ
 :ספ3 סגיק3ס כוכ לוסש רחל טרפנ
 ,סלומה סתילי כ313--ןיכמ6 ןוכיפ סמ
 סתילי כחכק רp תולוכפסמ קיס ספ
 ומ ,תוכוכפס גסכמ וסזפ ,כרע עפ ,קכ
 קל תענ- קכ 3רע3 תלוי סגל
 כופיס וסזו ,תועוכלס ךכד וסזס תוכלופס
 כ ריעל .ןוקמ סילמגס ךרכיו : 3וקכס
 םיפכ כס יפונכ ספ כפל ,סימס 3
 ןופלכ ןכורו ,ןיכק סעפת תוחיסמו ,'יוֿכמ
 ידי) סג תוק3 תחס תוכג ךוקמו ,ערס
 לכודיפ סמל וכל סישיו ,גוסנכ ,תרח תב

 :כ"נכ ,סיכיס ןינעכ תכדוקמסכ
 (.סכ) תומכיכ ל"וכד י"פע כ"י דועו

 לו ,'וכו ,סגלפו סמוי bסמד ימוד
 ככ ,יניכו יגיכ קספ לכד 656 ןרמל
 ןש"ייע ,'וכו ,קספ כ יניכו יניכ קספ
 ןןילורפכ ןונק) דכע וס כלכס יכ עודיו
 poיכנכ לע רוכמסי סיכפכס ינו
 ל: ,כיכ ירדושמ ססוכרו סתיכ קרימסכ
 תוכקע עידוסנ וכסמי סנוק תעמסככ
 לכסמ לע וככטכ רכלהו ,סכז לגל
 ק וכנכ תפיכנ לוק 6 ועמסכ סלילב
 4 סיכנג ןפ וינוק כיפקיו ושחר סיכגי
 2 וניל סו לככו ,סליכ ידדוסו ול
 כסע ויס | לכוי יכ ,ףכיפ סלומס ןורכ
 כמ ויכיכתמ דח יכגכ ידעכ לוק עמס
 וקסכ כו וקנפמ סק רח רפכס וקול
 קכתו ,וסמסכ תל קוקססל רכס ןמ סימ
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 סולקנוא
 ּההלֶא יי רַמֲאַו :י : אָתיַלַמ

 ןע-דןימז םֶהָרְבַא נור

 וביט דַבֲעְו יָד אָמֹי ימָרָ
 אָה = :םֶהָרְבַא יָֹבָר סמ
 מד :אָניעְדְדלַע םָא אנא

 וק הרש ייח דכ תישארב
 יִהְלֶא הֶוהְי [רמאיו כ : תָבָאְשַה
 יִנָפְל /אָעהַרְכַה םֶהְרְבַא ינדא
 ינדַא םע רֶסֶחיהַשַעו םִיַה
 :לע בע יִכְנָא הנה > :םֶהְרְַא

 םירוטה לעב
 ת"ס ד"סת לט ת"לד ףיסותטכו סימס לע וסנט סימ טעמ כ תקוי רכככ רמו סומ היס . ססרלכק ינוד 5 סע (בי

 :יננע סדיקעס תעפכ ךפסנס ומד תוכוכ כמקס סימל

 לאירבנ תרות

 ,סוככל כוק סירסו ,סלתתכ וריכס ₪
 קוקפי ,וס רז כ יכ וכיכס3 כ"ח
 ,יככנ םימ וס תמל3 ס5 236 .סודי
 דע | ,וססיככמ 3ככס קוספי כ תל

 ןיפמי כ'עו | ,רפכסמ בנגס 6 חירּבי
 ,3לכס | סחיככל ונומ סטו טעמ רכז
 סירס דוע ףיסוי ספ ,סוכ ןיסבסכ יד
 ייל סיכנכס לוק סו דסי ומ כו
 ויסכס סג רלועיו רכתס סוקי 16 ,קסו
 תירבסכנ תונקמבו תומוררקכ סלוק 5
 לוקכ 3לכס לוק יכ ,יספופל ול נס פ
 ספ ךל סמ !3כג סנס, : למ כו
 3נכס יכ עמסי ספ 36 "? ברעב ףסנ:
 קועטו ןוימד קר יכ ןיּכי זה ,ופסיבנמ קס:
 ידעכ קר יכו ,רקס לס רטחו .וכלכל סי
 ותיכמ תכני סוסו רסי סדק תוסס ויס כ
 ,ססוכמכ ןסיל לכוי ספעמו ,סימ כוסשל ק
 סישנס | קקיסכ | סכיתכס סג ספ
 לע זטכ .סיפוסל בלככ תומוכס סויכטפטפ
 קכ יכ ויס לכוי סימעפל יכ ,סס סוזי
 bיסס סש6 דוקתל וכסמ תועט י"פ
 ךיכל כ'ע ,סכפכו סעונכ ,ססק סמל
 ה3 ןיס קיספד נק לוס ספ ןגוכפז
 יבמ 'ינק קיספד 3לכס ומכ ,ספפ סו
 bנד נק לוס סמ 535  ,וקועט וריכ
 קמוע יסוו ,סמס וס יקדוכ קיס
 bשיל ךלוס סדקט סעסכ :כ"ז 0

 [.ל"ככ| .ןיחככמ יבלכ לוק עמסו ₪
 ןס ספ ןיכמ6 ןוכיס סמ םלמ ₪
 לוקל למ וסו !3כע על, :פורמ

 םוקס ,קיספ כד םנק3 3לכס לם וקחיככ
iומ "!3כע תעכ ספ .ךכ סמ  

 סוסו ,"תוכקוסס תק תעכ, סנכמלפס
 --: ג'נכ קיספד קל -

 תוכ3ו סימס ןיע לע בצנ יכנא הנה
 ,'וגו ליעס יפי

 ,'וגו ,סקתס ךילמג סגו סקס סרמו
 לכ 06 דע hc ךינמגנ סנ רמתו
 יסיו ,'וגו ,05 סקתסמ שי6סו ;וג קוססל
 ,'וגו = סזכ שיסס חקיו ,'וגו וככ רשסכ
 סג רמתו ,'וגו ,לסוקכ ת3 ויל6 כמקתו
 ינפ) סירבדס ורפסכו ,יג bופסמו ןכפ
 סת סג יפ6 סכמו : ביתכ ןכלו לסוקכ
 ,[ומפס סיפנפס תוֿכככ סג י"קרפו] ספס
 סנו סקס רמתו ,'ונו 3055 ךילמגל סנו
 ,ספקפס סילמגס סגו תפו ,קקט6 ךילמנ
 יסש םיה3כ 5 A - ןפו--כ"ע

 ןוסכ3 סעפו ,סכילפ ןוטלכ סעפ ןוסנה
 ולמיס3 סגסס ןופקכס סעפכ (3 ,סקקpה
 :קכמסו קקניס : קו ,"סקס ,ןופכ וכ רמלתפ
 כמ תוס ךפיסב למל ורופיסכו "קס,
 כיפכ סמל (ג ,"סקס, סרמ םיסו "בת,
 : וכמוק3 קיפסי כס  ,ריעס "יפנק, תטבו
 ןרפס תונככ תומרכ ומכ ,"כיעס סוככו,
 ,(גסכיה) יכיע .סונכ ככמ ,(דכ תיס0רב)
 סמ ,'וגו סכ סלתסמ םיקסו כ"פמ (ר
 יכ ותוהר יכתק תופקססל דיע וכ סיס
 ,ורופיס3 וכמומ (כ ?ויתותומ וכנמכ
 סילכד 'וגו ססק סת סג נק סכמקו
 סקכוקתכ סגו ,סכמת ורמסמב וככוכ סלפ
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 < | םולקנוא הרש ייח דכ תישארב
 קפנ אתק שנא תנא ריעָה ישָנַא תונָבּו םִיַמַה ןיע
 יַהתּו cD יל? ; ךעגה הָיָהְוד ; םוָמ באשל תאי

 ִניֵבְרַא הל רַמיֵאְּד אָּתְמַגע 2 2
 מיהו ישא ךיתלוק ןטב = :לֶרַכ אניטה יא רמא רֶׁשֲא
 ימים הָהְׁש הָרַמָאְ הָתְׁשֲאְ
 ְךְרְבעַל ּתחַה התא הָקְשַא
 דסח ישעי עֶרָא הָבּו קחו

 םֶרמ אוהדזהיהו
 תאצי הקבר הגה לבר הס
 וט 1 :נדַאדבע

 :ד תינעת .תרענה חיהו .ןרהא 6

 םירוטה לעב

 סכו ךליֿפו כס 'סמכ 'ג .סכו (רי)
 סכו 'יפ .סכקי ןכפ סכו.ימע יינע וסמי
 סיסת ס5 דסת תיטע יכ עו

 סלקי ןכ6 סכו סידסת תלמוג תקל
 ןכ סכקי ןכלו כסות qףסכ ילכ סל ןתנס
 למול יכוי יככ ספכ נוס ככ ר"ככ קתיפ

 י"פע סוכ ל"גסו--.סתו6 סיפלומ וכ6 ןיס
 זי 'יס) "עס ע"וטכ כומס לנכס
 ינשד ,(3'מ תבוסת סטכ ,כ ק"ס ז"טכ
 בpקתהל דתי ןיפכטלמ סיעכמפ סינמיס
 סיעוכג סינמיס סגמקו ,קסכומ ןמיסכ
 ז"יפלו--.ם"ע ,ופרמלי כ סככס 'יפק
 יכ ןמיס וכ סשע רסק רועינמ סנס
 קוטעל וינ סיכמ6 ביסס כפל סרעגס
 pי ,סנממ םקכי רסקמ לפוי וגוגכ
 םממ שי תוכענס לככ כד ןנוכמסנ
 סו ןיל ,סעס תלדמ סיספ ספ יכ ,סז ןמיסכ
 יגוע ידלי ךלד ךכ .יכ ,כ ויס סוש
 סדוככ רסק ריסע סי ספופרכ ,סולפסו
 םיוככ כס ,רועינמ ומכ | ויגפ5 סכר
 ולדפשי  ,סיגועט סילמג סלסעו סינק
 וי ,ותסקכ ילכמ סמלעמ וכ יכמסנ
 סלק יכ וניכי יכ | ,וטולכ םייטעו פוריס
 עודיכ סויס סג גוסנכו ,כטימכ ססל סלשי
 עיסס לימקי קכ סמ כ'ע ,ךרד ירכועל

 ּהֵתְי יק קו א ךלְמניהַאו תשא

 הכו קת כעל אַ
 םִע ּוביִמ ָתְדַבֲע יִרֲא עַדיִא
 אל דע אּוהדהוהו ₪ : יָֹבְר
 הנר אָהְו אמל יציש

 לָאּותְבל תַיליְתאְ תֶקָפִנ
: 
 ן

 | י'שר
 סידסת תלמוג bסקp ול יס סיולכ .תחכה התוא (די)
 .פכריכ תתכוס ןוטלו ססרב לע ותיכ .סככיל ילדכו
 ועדא הבו : (ןעדיטעכ טסס וד)וענכ ט"םינורפק
 : סכ יכ עדוס סלתס ןוטל
 :(ס'כ) דסח תיסע יכ עד וכ תכגוסו ותתפסממ סיס

 ?אירבג תרות

 סb .דסח תישע יכ

 תטכ ,סדכמ סימ תימג סנממ טקכל
 סג יכמסכ וכטכ לכמת יכ  וככישק
 ןסינופ סילכקמו ,סימ וילמגלו ויטכסל
 תירפג ילעו קסכסט תרטקמנ ךירכ ילוסו
 ןוכרי סל ף סנקכ סינמיסו ,גוסנכו , 'וכו
 ,קסכומ ןמיסכ כפתסנו ףכטלס) ולכוי סל
 ןכיעס ישנא םוככו רמו ויככר רפי כ"ע
 ישנו ומכ] | ,ריעס | יכושת :ועמסמס
 !פ) םיכס לע וכסכ סודס ישג6 ריעס
 םיכוססס ,ריעס יסנסו ,וםוכיפס ,(קריו
 מקקכ כוקכס סכקיפס רpפכו ,ריעכס
 ?סודס יטנ6, :כ'תל ףיסוס תוכיסת
 ופע תוס סלכנסס ,סודס תוכג תגלפסל
 7 טיכ6 סז כלו ! סודסכש סיכוטתס
 לכ נמקס יל כיטקש סרענ נמק
 וסי סז -- יתשקכ יפכמ לויכ 7
 תלי כס וליג תכ יס יכ יל ןמיס
 pתססכ ידכ וכ ןי6 סו ןמיס נמס
 6 כיטכ יקכ וכי יכ ,קסכומ ןמיסנ

 סוקמס



 הרש ייח רכ תישארב
 הָבָל מ"ב לֶאּותְבִל הָדְלִי רשא 3

 ּהַתליקְ םֶה רָרְבַא
 הָּדְַ סהר יִחַא רוחנ תשאל הש תמש: ה

 תבט רעהו זמ : המְבש"דילע 3 ויזחמל אריפש -
 . 5 י -אל רַב

 אל שיאו הד תב דאְמ הֶאְרַמ תלמו אנ עפ תַָהִ

 ּהָרכ אלַמְתו הָנֲֹעָה דָרָתו ּהעְדְ מֵהְרּו יי" + תקל

 ּהתאְרְקְל רָבָעַה ץֶרָיו ז :לעֶת רפא: הנמקה
 ןעֶכ (יִנְמַעַמַא יג ניק
 םימדט עמ אנ יָניָאימנ גה ראו :ְךיִת קמ אימ--רו

 ינדא התש רמאתו חי ; דָבַבִמ sl תָשָא | תֶרָמַאַ
 pe 6 ese ב התלוק תַתיֵחֲאַו תַאיִחְ
 הָרְיידלַע דָרֶתַו רֶהַמְתַו :הָתְקָשַאְו הדי
 17 תבש ,יניאיסנה : אפ תוסבי ,תבמ הרענתו .ןרהא תודל

 יישר

 סולקנוא

 - רוח תַּתֶא הָּכַלמ
 זק

₪ 

 הרב

 ₪ (זט) :פקכ סנקקפ סתיס סכקי ןכ> | ,העדי אל שיאו : (כ"3) 5 סוקממ .הלותב (
 Att les 5% jor תוכמפמ ויס סיכעגכס סוככש יפכ סכרדכ ₪ 65 ךלפסו ךדיקו כס סלוספכ 'כ .סעלי. mans ו
hrsןיכ סכרדכ ןיכ ספלי ₪ ןלסל סמסעלי 00 4  

 זיפס רחל סוקממ Rey קוכיקפמו ןסיכוק3 סו
 .סתק רקל סימס ונע ססכ יכל .התארקל דבעה | ;יריו )1 י) : לכמ סייקנפ וז

 .הדכ דרותו (חי) : 0 עפרי לס ו :עלב ל"יימוס סעי גג ןוס . ,אנ יניאימגה :(ה

 לאירבג תרות

. 

. 

 כ יטס .סיפ6 מול כפל סכעכס סיסו ,סלכ סס סומיכ ילפכ ממו ,סוק
 : וככיטק יסו ,[ימלעכ יכ6] סתסקו ךדכ ספי ךולק סקיכ תוקפנ ספ סיכנמ
 לש תחל ספסוס וז יכס ,ךילמג סנו סתש ספי ו סר יכ3כ דסחו כוט פוש
 bלפ ,תוכיד) לש סכפי תוכ דועו ,תוכיד) סיס ז"יפעו ,סיפקכמ סספ סממ רפוי
 -- קמ ,bמלעכ ס3יסש -- 3026 כמ | ךיכלו | 6 ןמיסכ קר סז ןמיס פנל
 יד סס5 קיפסתפ :ועמשמש -- סקש8 דמי ססינעש ,יכש ןמיס דוע ףוכלנמ

 "סיככדס ינש סגס ,סכוקמכ לכ טיקסס תעדכו ,קסכומ ןמיסכ 3סתסל ופל
 סנממ יתטקכס סמ לע ףיסוקפ סנס ןמיס דוע וכ ףיסוס ןככ = "ככ 4
 קסכומ ןמיסל יכ סיכססכ ויסיו ופלטלי = לדכסס סנסד=,ס"ופ3 6320 ומכו
 ןכל 'ד תיכוס כס ספקס [יס כח | ןוטלד פ"כ) סכיסשכ סקקטס ןופנ |
 סג : 15 סכיפס יכ כ3דכ סיס ןכו ,ילורפ תכדנקמ יסס קכ ועפסמכ ןיק סבו
 רועו ,דסמ ןמיס יכס ,3לc ךלמגל | ןדמו6 יפנ ₪ יד  סיפמגסל 68
 ,סוסל ולכ ספ דפ : רמלל ספיסוה = סס) קיפספ " ספ סגמֿו ,ספ

 שלד סו] :כ"נכ ינסס ןמיכ וסס | תלכקמ סנגל ;we טיקססל
 ,'סקם, ןוסלכ | רוליקכ וכ | סכיקס ןופל סכמ6 ,רסוי ססכ לפקנ ₪
 כפיס יכ פ"לי ,ךיכפסל סכירכ ספיס כו ספ וקפה יכדכסמ תיסס : ופמקמ ,סקק
 יכ ,סכש סונעס תדמ סוכ 3וקכס וככל ,תותסלמ וכרתיפ דע ,סכרכ ככ ₪%
 דכעס ךריוד 60 לע 'יפ ל" "שכ :כמלע וסת ,סככס םובילקכ טא



 סולקנוא = הרש ייח דכ תישארב
 ותויקשַאְל תַאיִציִׁשְו = ותקָשהל לָכְתַו ט : והקֶשתו

 א ל א הפ דע בָאְשַא יס םנ רמתו
EE 3 % .ותְלּוק תַצָפְנג תַאיִחֹואְו : רעו רֵהַמּתַ כ : תתשל ול םָא לב  

 וע תַמָהְרּו איְקשתיבל "לא דוע | רה הָקשַהדלֶא הַָּכ

 לכל הל לסל איל בל באשתו אשל רָאְּבַה
 יישר םירומה לעב

 מסמ 06 יִרָס ,ולכ ם םא דע (טי) :סמכס ‘עמ .לכתו (םי) :ימג כס = ף6 סככדכ גב
 / '  ianי ,

 כ ו קיפ רלכמא : כס ןוסלכ רד גת ךתה סיט
 ופכ ןופל .רעתו (כ) :וסופס יד ו 4 יכ ןונמ6 לע סתנ יכ סולםכת 55 ל
 ליפכ ןיס % :ןקופס יד וקסשכ | ןפייפס ותוקבסל לכתו סמל ת665 דוד לכתו .תמ
 הקמכו ינכ כת ילכמ סרעמס סכשמ ןוסככ םי סככסו :ןממ6 לע ןיעונת סוכ סקס כ

 יעסי) .יספנ רע 0 (קמק סיפסס) סמוד וכ שי
 סילמגס סכ סיקושע סלונמ ןכ6 .הקשה : וטפ) תומכ סרעס רשת (נג

 לאירבנ תרות

 ןכ כפל יכס רע ןיתמסט ,'ונו םערל ,סתרקכ סימס ופטס סר יפל ,סתהרקנ
 כ םיס תקל ו ,תותסכ סילמגה 5 סכלספ סעמכ ,סועוכלס ךכדכ ליסו
 לכס סילימכ | יכס סגו ,כסז סוג סידמועס סיטנסכ ללכ סלכתסס כ קנס
 ןפו6 סט כ ןַײדעו ,סידי לע סמופל ,סּכ טיס רועינקס סעדי גז ,סס
 3 b) ,הולספ יקס סקול נסו ,סילע | ןינעו ,סתסלקל סימס | םיילע סג סללפו
 וכל תיכ םיס יכ כ ידיגס (3 ? 06 ימ סתדימע סוקמכס :ךכ ו סימס תיילע
 ר לע וכ סכיססו | ,ןיל> וכל סוקמ דע ,דומע ומכ סימ תוכיק סעורפס
 יספס וו ,'ונו יכנ כותב תכ ןופקר lk ליסקס ספמו ,סדכ יפמ סלעמל
 ע סונס תמיפ3 סיככרככ 3 סת רוליל ומכ רכס ךוס כ דרו סטמל
 קמג כ'תו ,סידי לע סיוימכלסו ספ סכיכג סתיס כ וסו ,סימ סכקמס
 וג ןנ סנ סיגסס סכוסתסכ סירכד לעמ .דכס דירוסל ל סנו ,ללכ תוחס
 כ סכוי ו"עו ,'וגו ולמע כר לופסמ | ךכס bלמתנפ דע ךכ סדמעו ,סמכש
 עמעפ ינס רמתו רמתו :ןוסנס נס ,נעתו סדכ סלמסו : וכו ,ססנעו
 ןקייכ קספס 06 סיס יכ תוכוסל "סכימס, יכ) ,ללכ סכיסס 5 סכילל הפיס
 ככ ללכ וס [ןכ 'יפ 65 ל"ז י"םרו] ילכס דיכומו סתום סדספ :ועמסמ
 ןש רחת רכרמ יככדכ סיפלומ וכקס | ! לודג נפ וסזו ו ימס קמועל
 ופתכ קספס סס ןיפט "סכימק , סימעפ = ,סז3 םיגרס רועיל יכ סעדי כ רסקכו
 טעמ en כופיסכ ומ ,כיסמ סל האכה ךררכ "3006, ןוטלכ סרמ
 ל ככרמס ססעס סמוי סוס ,סייקניכ ₪ ,סכ סתתסמ םיחסו : כ"המקס וזו
 ₪ ,ויככרל כות כ'תו ,וירכרכ קספס | סוס ג לע סמותפכפ ,סוממוקסס
 פע הויל וקיספספ ו ,קיספס ומלעמש = ןיידע ז"ככו ,סכש סלתיס סונעס לע סנו
 סכ תומוקמכ וככ תוכי סז ללככו סיס רע ,טילתסכ רסמכו כסכג סיס כ
 מ וכוכוס סז כככו ,ןוככל ןיכעס םככס םיכתמ סיס כ"ע  ,קתתטכס  סייקתס

 רידמכ

 ?ות) ונכ 05 דע :סרעלו ספיסוס ןכ) ,סי)מגס ךרופ )ככ סיוכ) 6/קשסס סיסתפ ןכומ וניל סכיקס ןוט)ממ רנו (*

| 



 סולקנוא
 ּהָב יִהָש אָרְבְנְו א :יִהול
 עָרימל קיתש לכת
 :אל םָא ּהֵחְרֲא יי הצו
 אימג וקיפס 'דָּכ הוו
 אשד ארְכָּג ביִסַנּו תש
 ןירְּוהלְקְתַמ אלְכַתאבַהי
 -לקְתַמ אהל ןיר

 יישר |
 ומכ סילס ןוסכ .האתשמ (ג
 :(ו סיעשי) סמ

2 

 ו"יקכ סמקפ
 ו"ית ןיסס :לעפקמ ןופלכ רַב
 .סקקקמ ןונכ דו
 סכימ) .סמפס ₪
 סקסת תרוגמ ספ
 כויס) ומכ תוּכססמ לג

 רמססיו (ו
 טססספ ססכו

 האת

 סנס םג וכמליו פ'ע 'ג 'פ לריו כ"ד
 סעפב ל"ו 'וגו רוגל ₪3 דת6ס ורמ
 ,ססנ סיככע ססק סירכד רמוק סי

 ,לימל קס ,ספכס םג ,ול סירמוק
 ןילס סיר ססל רמוק סיסס סע
 לכ רחתס ,וכ ןיכמופ ויס ,ססל סי
 סלי סז כר .כמ ,טיפס טופסיו ר

 ורפסכ ןכק ,ורמסיו סימעפ יכס לפכמ
 רועיפס ספת כלוב תיככ סנקס סיכ
 יכ ,קרומ ןמיסס ןימ יכ ויל ורמי

 סתניפ קיסו ,"סקפק, :רמקפס רמק
 ןכומסס כמקי ימו ,"3לסק, :סרמ
 ל קוד ןופנכ סריפק שי מס ה

 כ יכ ,רסוי וירכד nh 0535 סידקס
 ,סכווכסו ןכומס לע קכ ,ריפקס ןופנס
 סזכ טרפ ,ע'גס .סיכמיס ינפס 8
 ותסקכ לע וכ ביסס סמ יכ רד

 ,סקק ,סתפ םג-- סקpקו ,ךדכ ג י

 ספת .סירע וחש
 לע לסכפמו סמופפמ .האתשמ

 .ומל ס יס סקככ6 תתפפממ סל עדוי וגיל כ30 תינכסכ 3וכק .ויככד ₪
opסלקקשמ  he 

Speסיעפי)  (oaכנופ תרוגמ . 
 יכמע וקת

 'כ  םנומ
 ינוח ומס ומוי לע (םי

 .תוכתמ לעכו כוסב סדקכ סייע ןופכ פכפק ךכ .קדמ סעפכ סמוקסק (ד קי
 חינסט תוכל דת סוקמכ דמועו סופ יסש רכגו סיס ןופכ סגלפ סוכקנ
 סיתפ ןושלכ פלפוכ ch ןיסס סיתפ ןופכ וכימ יכספ סיקפ סגלסנ ןיפו .וכרל

 כ ןמקל) ומכו .סוס יח 9 ירמפ כ ליעל) ומכ סילע סמוקסמ .הל
 .עקב (בכ) :ותpכ סוקמס יסנס 6

 לאירבנ תרות

 הק | הרש ייח דכ תישארב
 הל הָאְתְשִמ שיִאָהְו אכ ויָלַמְנ

 היַלָצ :הה תערפ שירחמ

 יהיו בכ : אלמא כר

 שיאה חקיו תותשל םילמנַה ולכ

 הוה

 רֶׁשֲאַּ

 ינשּו ולקשמ עקב בָהְ
 םירוטה לעב

 עקכ ךדילו כס סלוסמכ 'כ .עקכ (בכ)
 : סילקסס תוכלו סל ופרס | תלונלכל

 הדוסי תנמתק
 כקיע לם סיפויתוק
 (זע סס) סמופסיו

 ןסכ ףס רמסו תרוגמ
 סלסכו 5 סרסכ סמוסמ
 סיס רמוס a סימכי)

Weהכי  
ee A 

 ן'יפ

 : תלגלגל עקכ קלעי לקפל זמר

 י"שר יככדכ ,ומעש סיסנלס תק תוכרכ
 סנס ,סנממ קקכ רפלמ רתוי סוסו ,כ"ז
 ₪6 סקעמ וכ קיפסת ,תקוס ספסוסס לע
 ,3לp ךנמגכ סגו קכ וכ כיפס כ 6
 יגססו ,סי HS - מ רככ סו3 סג יכ
 סינוססכס ינסס ומ ,ונקס סילמיס
 8 יכ ס5מכ As ןמיסכ יכל וכסמי
 ,סכווכסו ןינעס לע קכ ,ןופכס לע דיפקס
 306 jioנס סג יכ סוכ !מכ 3גלו)
 ינפכ יכל סכיפס תמכו ,[וכוכרכ ריכוס
 סמק למ וסו -- סילופקכס סילמיסס
 יקל6ש כ"תפו ,ורובידב לק סקס ןופנכ
 ,'ונו לפופכ כ רמו 2 ימ תכ סתוק
 סכוקקסו ,'ונו סוניס תמ וק סיפקו

 : םרפנ סעכ ךרס bכ סינפס
 סידימל לג ,ולקשמ .עקכ בהז םזנ

 סמ ,סנקקמ 308  סכקע
 ו"וררס סמ י"קרע ,סלקשמ 'כס ריכוסק

 ן"ע



 הרש ייזח דכ תישארב

 הרשע היְרְלַע םיִדיִמִצ

 ְתַא יִמ"תַּב רַמאֹו כ :םלקשמ
 ךיִבָאדתיִּב שיה יל אנ ידיגה
 לַאּותְב-תַּב ה תֶרָמַאְו יי רָמאתַו דכ :ןיִלְל ונל םוקַמ

 הדיקור הָנלמרּב אא הָּבלַמּביִכְנֲא לֵאּותְּב"תּב וילֲא
 יישר

 : תודמוכמ וחול יגסל זמכ .םידימצ ינשו
 : ןסכק

Snוכרד ס"כקס תינלספ  : 

 'סופס ירכד י"פע םרפנ
 יסמ לע ת'כ סשכ (.ט ןיטודקכ)
 ₪ ימכיפ תכלכו 'מגכ ספ ןגירמקד
 יכיר5 כ ילכיס קודר ,סמוק יכירל
 םרקמס כבל ,עודי ןסמוקס יפכ מוס

 יל ססכנסו .ז"ע

 ןקמופ | ןיפש תויכגכמו תוכוט סיס
 מ"יפלו  ,ם"ייע ,סמוש ןיכירלש ס"ד עודי
 תילפ | רזעיפ6 סיִכ סיטרפמס ופריפס
 רזטיפסו ,סס וכ םדקל וכיכ6 .קפלימ
 מ"ע = ,ופ6ס סילפתס | םכיתככ סדק
 סעידוסל תככומ סיס כ"ע 036 סלריס
 סירכדס קמוש סיס סוס ,סלקסמ תכנק
 ! וקסמ עקכ 05 רמ כ"ע ,ול6ס

 : סלקסמ 301 סרקע
 סוקמ ךיכ6 תיכ םיס יל ג
 סוקמ סנ סכיפס יסו ,ןילכ ונל

 ?ןולכ סכל סוקמו למק bכ עודמו ,ןוככ
 סיגוװויז גווזמס ןכדסס סנס יכ פ"לגו
 ועכטו ונומ תל ר5 כככ עידוסנ ךירל
 רודס | יטנסמ וס סו ,יגסס דלס נס
 ,םדתס רודס ילכמ סיפפססמ ול  ,ןשיס
 תכדופמס ול ךדוסמס סעדכ ןי6 למס
 - ומע תועד סימס וגיסס ימכ גוודוסנ
 וכונד תלתססכ רזעיל< סכתפס ידונו
 סיככד סויתכ סגול תל ריעסכנ סקככ סע
 וגיכ6 קתני תעד תל ז"יע ערס ידלכ

 ידיגה

 )הגול סרשעל זמר .םלקשמ בהז הרשע
 ל ותוכזכ תוטכ סיסק יפ) סל6ש סל ןסנפ רק6ל .תא ימ תב רמאו (גכ) :

 לכ סכמ6 סיסו לכד ספ ןיל .קחפ סכי) .ןילל
 ןופלר ןופקר לע | ותכיסס .לאותב תב (דכו : : (וכ556 וכל לוכי סת) תוכל סמכ

 לאירבנ תרות

 0 םולקנא =
 אָבַהְרּרִ- ןיִעְלְס  .רֵׂשֲע
 ןמדתב רַמָאְו ג : ןוהלקתַמ

 זתיִב תיִאה יָל ןעְכ יוח תא
 תָבְמלאָנְלְ-רַשָּכרַתא ובָא

 בהז

 סלטממ סל לפסל ולוכד כימכסו ,ותולו
 ףיכס ותוכעלכ רוע רח  ,וכורס ססרבל

‘bh nbןסינוגגו סיפרפב סלמו ,קמס  
 696 ,דחמ רודמכ ססמע רודכ לכי 2

 סמ וס קחרתיס ו5 ,סלוק סול ךינק
 ךילסס ,ויכס תכפ תיככ וקויסכ ס

 םיכ וילע ומק רסלכ כ"ו ,סלוחס סיכ וגס
 ומכו ,ססמ דודג קימרסכ כ" כקסו ל רמ ויכס
 och ,ודיסי .קחלי וס ןינודקכ ןכ שי ןכ
 ןככ ויכמ ךרדכ טדקכ וכרד גסנסי
 ןססנמ לפס לנפססכ ןקת דועו ,ויטרפ
 סיסנקכ דכע יפויסכ | יככ6 סג ןכומכו
 כמ סכרד רומשל ילע ,סנקכ סיקירל
 1 ללכס יפכ ,למס ול ןיפי ססמ רוס
 כ סמ ר'ע כיפקמ גםומ  כ"סמכו
 כיל יכ ,קנ יעד כנו ne ויקכפמ
 כ תיככ םי יפדוכ יכ ,ננכ קפוסמ
 ינמדומס סיחכו6 תכיל סי תוכמ תומוקמ
 יספ ססכ שי ןפ ינסשופ '* 36
 מס ונכ כ סנקכ :תומוקמו ,סיפלתו
 קמ וכל ,ךיכ6 תיככ םיס 2 ידיגס ןככו
 קמ : סרלקכ סמכחכ סכיפס יסו ,ןילל
 סערי יכ "סכל, סרמ6 כו שי ןולל
 3 סומכ ככ ,סמס סימנלו סיפרפ
 ופי ,ךומכ דככנו רישע םילכ ילו6
 דלוגס פל סתר יכ ,ךכולככ סוקמס

 תו6רכ

bx יכ 



 סולקנוא
 -ףַא הל תֶרָמִאְו הנ :רֹוחָנ

 אָנמִע יִנס אָתַפְּבַא אָנְב

 : תָבמֿפ רֵׁשָּכ רֵתֲא-ְה
 -םֶרָקריִגְמּו אָרְבַּג עַרָבּוו

 הלא ךירְּב רמו ט +
 אָלְיִּד םֶהָרְבַא יִנוּבְרִ
 ינוב ןמ ּהָמְּוקְ ּהָתּוביִ
 , 'ִנָרְּבַּד אָנְקַּת הַרֹואְּב אָנ

 ינוברד יִהֹוחַא תי

 תַאיּוחְ אָּתְמַלע תַטָהרּ
 :ןילֶאָה אָימְְּתַפְּכּהִַא תיב
 ןְבל ּהמשו אָחֶא הקר

 יישר

 טק הרש ייח דכ תישארב

 רָמאַתַו הג :רֹוהָנִל הָדָלָי רֶׁשֲא
 ונע בֶר אֹופְסִמ"ג ןְבָתיגוילַא
 שואה דקו וכ :ןולל םוקמְדדדסנ
 רַמאיִו וכ יעיבר : היי וחַתֶשיו

 םַהָרְבַא יִנדַא הלא הוהי ור
 םַעָמ ותַמָאו ירה בֶועְאְל רֶׁשֲא

 תב הוה ונ ןח הרב יכנא ינדַאב

 דתו רענה ץֶרָּתַו חב :יִנדַא יהא ל
 : : הלאה םיִרָבְּרַּכ הָּמֲא תיבל
 ריו ןבל ומשו חַא הָכְבְרלּו מכ

 םירוטה לעב
 ככ .אופסמ (הכ) : ןוכת ןוכתמ כ סקכרלו פ"כ דת 'וסמכ 'כ .סקככלו (טכ) סימנס לכקמ

 : סיכועפו ןכס (סלע ןוגכ "כ) ןוגכ 5ופסמ יוכ
 ךרד ופופ רסיס ךרד ןמוזמס ךכד .ךידכ 60
 סיפמפמס "סו ד"מנו "יב לכ ןכו .ךיככ יקיופ
 רד סיככרמ ת'קפ3 סידוקנו סכיקס ם
 ככוכמ וסק ול רס5 סוקמכ רככ רככולפ טופ
 ךכד .המא תיבל (חכ) :ככרמ וס ופ3 רכ
 ןסכלנמל וכ כשיל תיֿב ןסכ פויסכ ספיס סישנ
 ןכ סמל .ץריו (טכ) :סמכ 556 תדגמ כס ןו

 לאירבנ תרות
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 קתכיל תוכ תכומ ןייסתו פ"ס דתו 8 :
 ופפ לם "פע ןפעמ ץכופ וסכפ סקכרלו
 ןכ סתר יספ ופל קיוס 59 סקכר) ל
 םידקס "פו 5 0 סיספ סיכק תיככ
 תלופ ויס נפ כמונ קתכי סם כותכס
 ם"מל זמר ג" .קתליל ופכ סקכככל תור
 סונכ כוכש סיתפכ קודכו ספ  ?םונס
 סיתפ סיסע ליכקכו ס560 ית/ל ןיפוה

 תת סקככנו וס עפכס ופע סללי עמר
 : סקכרנו קתכיל תוכ תכומ ןייסתו ןככ ופפו

 קכוסס כ ןריו ,ןוממס תדממ דנג דמפמ ם טסכק ,סינעס 3סוס תק ןכל תומ
 ךולכ וכ : ונס לכדו סי)סול סינפכ לכ סחוד סיסתו וככקכ ןוממס תד
 רככ יכנסו ל וחכ דומעפ סמל !'ד ,תומ לככ תכומס ןוככ 6למיו ,ויפולג דו
 -- סעיריס "ס3 -- תיכס ת יפינפ 5 "מות יכ סקקע ןכו ,וס
 ,וכיתב וברח לכמ רדוסמ רפויס תיכס וכ סת וסו ,ן3נע תוכקיס סיפט
 ליפ ןקכו ,ןנונס 3סוס סכמכ 17
 סנס ? סקע סמו .כזעיכק לש טוט
 סידי 3תכו סלכ כדת סיס לוקכ םי
 ססו ,ו"עכ ספדוכע קיכ5 ודקיי ופו
 תלו  ,סיליספסו סימנכס סידמועמ ו!
 ,תויכ ססכ םורקסו דכוכמס סוס תו
 קילוסו ,סיפכולס ליכסכ תוכפכ ןככ רס

 ןיסו דוככ ןי יכ ,ויכיפ ידמממ כ
 (חכ

 היגס תל = תיכ סזיק כיממ ןכומו
 יתלטכש ,'וכו  ,ךרוככל יקילפ תוסס
 ל דוככ ינפמ ,יקדוכע דובכ
 כ'רמכ = ןיפ) כל ומפו ק6 הקברלו

 ומסו קוספ לע 3'פ סול
 יסיו ,'וגו ,םילס כ  ן35 ץריו ,(3
 יככד תפ ועמסכו .'וגו סוס תל תופלכ
 שימס יכפ רכד סכ רמכ וותק סקר

 לכי



 הרש ייח רכ תישארב

 :ןיעָהְדלֶא הַצּוחַה שיִאָהיִלֲא ןָבָל

 --תֶאְו םנז "תא תאר ויהיו ,

 ועָמָשְכּ ותחַא ידיילע םירמצה

 רמאל ותחא הקבר יֵרְבְּרד תֶא

 "זלֶא אביו שיאה ילא רָּבְרְהּב

 םיפמגַהידילע רמע הָנהו שיאה

 ּורְּב ו אוב רֶמ איו אל :ןיעַה לע

 יִכְנָא ץוחּב רמעת הָמָכ הוה

 :םילמנַ םֹוכָמּו תיבה ית וּפ

 חַתְפ הַתיַּבַה שיאה אָבִיו בל

 םיִלָמְנל אופסִמו ןָבֶּת ןמוםיִלמְגה

 םיִׁשְנֲאָה ילגרו וילגר ץחרל םימו

 מל יומְְ ואיש ו ;ֹבֲאָ נפל םשייו גל ; ותא רש יא
 רע לכא אל למאיו מאד דע לּוכיִא אל רמו = =יתרָּבְריסַא

 םירוטה לעב

 כול cוקמו ךדיקו כס 'כ .סוקמו (אל)
 ומס .םילמגה לע (ל) : ןוממכ ויגיע = ןסנו לז ןתנט סמ סרק 9 סוקמ ליכככ ,וקיוי
 לסמל .סהילע | דמוע וסו (תי ליעל) ומכ .זתפיו (בל) : סינמג) סוקמ סניפ ותוחל
 | 4 4 סיתודי תותוגס לע תקפוו ךדואו ככ 'כ
 (כ"נ) :סילולג תדונעמ = .תיבה | יתינפ | (אל) = בב ף 319 ןובל סתס סמ תוכס ץנככ
 % סקוס סיסש ססלס סמו כיקס .חתפיו (בל) סינמיסמו ןיכייימ ססלכ6 לב סי!מנס ויס
 ויס כ סילמגז5 ול ויספ !כל סילננו

 כיתכ .סכייו (גל) :סיכתל תודפכ סיעוכ
 וכסימו סרעקכ תומס סס ול ונתנכ דמלמ

 'כ .סםייו : םיגכו )ב ידכ לוכ6) וילט

 ורב ומכ ןוכfכ ספייו ךדיפו 8כס יכיפכד

 1 יתיככ יתגסנ יכנק ססככל דנע יכ ירכר יתרכד סת דע נכות כ ממו םיגרס ותו ןוכFכ ונתילו ותימכ)
 (ףסטנמ סכוט) סכרכ לש סוכפ :גי יכ כםת סוכו ילומס תכרכ סידי תליטנ תכככ יככד רכד6ב דע )וא

 ₪ כוסיל לכד ול ונתנכ מ"יו .תמו לכו 3(וקכ דל תומס סס ריותסו ךק:אס ככ וכ סיס ןכו סער)

 לאירבג תרות

 ,כמו6 סליחתמ סנס .'וגו םילס 5 כי
 :וטמפמס -- וכו רמו כ"תקו 6
 סמכ 'יפ כ"ז י"םכ סנסו .סלוכמכ קס
 ,סונס תת תולרכ יסיו ,ןכ סמ }עו ןכ

 וס כיטע כמ6 סזכס ת תופרכ יסיו ןכ סמ לעו

 (ל'כ) סיכת תורפ3 ךררכ וערי נפ ססיפ
 16 ןופלכ טמשמ סל יכס .יתרבד םא רע (נל)
 ןמקל) ומכ יכ ןוסננו

 ןסכו ,סז וס ריסע רמפ
 מ כס יכ רסכמ וספק סרנ .ל"כע
 ולגו--,סידימלסו סזנס תל יתיסכ ,סקיס
 עורי סנס יכ ,סוכ רוע ףיסוסכ יל

‘rrr: A 

 סולקנוא

 אָרְבל אָרְבג-תַל ןְבָכ טַהְּ
 אָזָח דַּכ הוהו x אָניע-תַ

 לע אָיריִשתיו אשרת
 'תָי עמְש-דבְו ּהָתָחַא 1
 ומיִמְל ּהָתְחַא הָקְבְריִמנִתַפ

 תאו אָרככ יִמֲע למן
 לע םָאְק אָהְו אָרָבתַנְל
 וָמֲאָו אל : אניע-לע אָילְַ
 א אָמְל יַד אָביִרְּ לוע

 תינפ אָנֲא אָרָבְּב םֵאָק

 אולמנל רָשּכ ראו אָתיֵ
 שו אָתיִבְל אָרְְּג לַעְו :ל
 תסכְו אָנְבּת בֵהיו איל
 וָאָחְסַאל אימו אָילמנל
 ּהַמְעְד אַ יִלְגר יול

 י שר

 ויס סכי יכ דע (טמ

 ממכ ויגיע

 ירח(



 יק הרש ייח דכ תישארב סולקנוא

 בע רמאיו דל :רּבּדרָמאוירְבְה פפו י ילנכ טאו
 ךֶרֶּב הוו הי :יִכנא םֶהְרְבַא 8 טק א
 ולד לג ויו דאמ ינדַאְדתֶא אר ידה רָב עו

 םֶדְבַעְו בה ן- רב ןאצ
 דלה 1 :םיִרמֲחו םיִלַמְג תחָפְשּו
 יֵרֲחַא יִנ ;דאל ןב ינדַא תֶׁשֲא חרש

 רות ןאָע הָל"בהיו אָ
 מאו ןידְכעו בְַרּו ף
 תַדילו * :ןיִרמח ןילמ
 נובל ינובר תַתֶא הָר

 ול רֶׁשֲאילְּ . "תֶא Rs ןתיו התנה תי ּהל-בהיו תַביִסּ -

 חמַה"אל המ כאל יִנדַא ינָעְּבְשיו זל ינוּבְרילע םיקו ל :ּהָליִר"ל

 רֶׁשֲא יִנֲע כה תונּבִמ נב השא אָתְּתִא  בָּפְתדאָל = רמימ
 אלא חל ;וצְרַאְּב בשי יָכנֲא אָנֲא יד יֵאָנעַנְכ תַנּבִמ יִרב

 ִתְחַפְׁשִמ"לָא הלתי יִבֲאזהיָּבר לא "תי הלאה הָעְראְּב בז
 : : . י טל :' :תק רמאְו ₪ :יִנָבְל הָׁשֲא ָתְחמְלְו ל תל ל אב

 השאה ףלתדדאל ילא יגדאזלֶא פה
 CAO Ns RE 7 רול יתיֵתאָל םיאָמ | ינוב

 : נצ ק"ב .יננא םהרכא דבע יסאיו .ןרהא תודלו

 יישר

 תא ול ןתיו םל) :ס וסו יל דתסו תוגופנ יב סמסמ כ לוח
 סל .ינענכה תונבמ ינבל השא - אל (זל) : ססל 0 סנקמ רטש .ול דשא '

 הפה ךלח אל ילא (טל) :ךיכחפ תכנכ הבס נו יבמ תי .96 סלסק ךלס |
 קוגפ> ססככ6 וכ רמליס מ כזפמ סיסו רזעיל6ל וכ סתיס תכ ביקכ

 :ךוכככ קכרמ כור ןיפו כורש סו ךוככ יב ססככל וכ כמ ות וקיפסכ וי

 לאירבג תרות

 "! טופס טופשיו רוגל ב דתה, :וכיטס סנוע יל3 לכ סמלע וכדג כובמס יל
 סיעכ ויס יכ ף6 :fוס ךכ וסוכיפפ ,י"םריפס ומכו סמזכ ףוטש תויסנ 9
 ז"כע ,וקיזסס ₪5 ןויכ6ו יכע דיו ,סיפטסו | --.ש"ייע ,סכפ ססעמב ספעי לכ ןכופ
 ,ססמ סכרת סזכ ססרופמ תונז סעכס לע יכמ ויככ> כקפי רמ6 רסקכ ל"
 טפסמ .ריכעס> ספור ךנס יכ ,וכמ6 ז"עו יתופ סקרכע <. סכק יפנה תל ספני
 סיקסנו ,פוכוד סכפע סז סייוקמו כקולמ וביסס ",'וגו ןכלס | כשויכ יש
 --לוגג 3 דהלס וכח--סדס טפסמ כ"עמו יל וגתוחל קס ססעי סגווכס. :

 קות) 5כס :רמולכ ,טופס = טופסיו פ"ני = ןכו--ןכ6ס יכסוי
 nb ;ככנ תוקכ3 כ"עו !סיסדס סיטפסמ וכמו לע כס סודס 4% כ: ססיל
 ,סירי כע סידימלו ספל לע סוגו סקככ יתp יל שנ סנס ,ועכפ יחס קנ כמ :₪
 ןיטיטכפסו סנופ סכקמ סזכ סיס יכ כסס = ,'וגו סכיניעכ כוטכ ןס> וסעו ,'וגו תו

 סנס

mms co mm ב דב ar הדחה Ome -- 



 הרש ייח דכ תישארב

 -רֶׁשֲא ההיא רַמאיַו מ :ירחא
 וכֲאלַמ הלשי ונפל יִתְכְלַהְתה
 השא תחל בד חילצהו !ְךִּתא
 יִתְַפְשמִמ ינבל
 אָובְ יב יתְלֶאַמ הכנת וא אמ
 45 נתי אלה םָא ִּתֲחַפ שמילא
 אָבָאְו ב: :יִתְלֶאַמ יקנ תיִיָה
 הלא הָוהְ רמו ןעָהילֲא םיה
 אָנְיְדהְשיזדזדמא םִהְרְבִא ינדַא
 ךלח יִבֹנֲא רֶׁשֲא יְּרר חיִלַצמ
 ןיעזלע בצנ כנא הגה מ :ףילע
 תאְציה הָמלֲעָ ירו ימה
 | --יניקשה היִלִא יתרַמְאְו באָשל

 הֶרָמֲאְו טְְדַּכִמ םימדימעמ אנ
 ךימְגִל םגו התש הֶתאְדְנ לא
 : תצ ן'ודהנס ,םו'ה אבאו : אס ןישורק ,הקנת וא .ןרהא תודלות

 םירומה לעב

 ססככ5מ דכע יתככל ס דע לכו6 כ

 ומ (אמ) :רוסית לכד לכול יניקו יכנ6

 וס יתעוכסמ למל ססככ .יתלתמ סקנת
 bיספ הקכ ותינספ למול ססילע ריעתס

 96 fon יכ :ולכתיס ידכ רתוי סלומה

 ₪ oo רמול יכל תיכ 55 לו .יתחפקמ

 ,םויה אבאו (במ)

 לאירבג תרוח

 וכ סכעכ כ"עו ,סויפל ל וגתיג סעקס
 15 ותוח6 תמקנ סוקנג סקנ תמס
 ותמס :כ"סלפ וסוו ,וגלס) ויכ6 ןוככ סודרק
 ,םיקס ,סתיס סד קחיקרכ ופלוכמ נ"כ=וסיו
 'גכ יכ רפסי סגממ .'ונו סונס תל תםולכ
 ןכ יכ סקככ יככד תס--כ'חק --ועמסכו : כוקכס
 ןקנ יכ ,םיס יגל רכד סכ רמכ ותוח

 :יִבֲא תיִּבִמ

 יתסכי סויס

 ום ןקחיט ספי ₪06 יככ כמל ןכלס וכ סלפכס
 רסס סינכ לט ןפכוקמ סוקמס יגפל תוכל ירכע
 וכוס יפוג סככסו סכוקכ סלופכ רזעיל6 לט ססרפ
 : סזימרכ 656 וגתכ ל

 יכהו ,'וכו ,סימ טטמ םלקסס ליכשכ סל
 וככש ,סוכ סכקמ סוס סרק 69 .יכ

 6 bia = = ,וחוכ סרכקפגו
 ופרו | ,סומיגו דוככ | ךרדכ

 עלמגס רופיסכ סקכר | ירכד
 לע דמוע וקופ למ

 סולקנוא
 ַי יל רַמָאַו = : יָרְתַּב אָחּתַא
 רשי יֵתֹומָדְ תיִחלְפייד
 ֵתרָא ל פע הָאט

 יתיִעְרזִמ ירבְל אָתִּתִא בּפְתְו
 ֵהְּת ןבְּב אפ + אָּבַא תיִּבַמו

 ירא יִתָמּומַמ :(אָבַז ייג) יֵּז
 אל-םָאְו יִתיֵעְרול = ךהְת
 יִתְמּומִמ יז יחתּו ך? ןּוני
 יאמוי (יִתיִתַאַנ יײנ) תיִתָאְו מ
 אָהְלֲא יי ,תיִרָמַא אניעְל ןיד

 :תיא"םא םָהָרְבַא נורד א

 ּותְלְצַאְל מד אְועֶרןעֶכ

 הלע לא אָנֲא יד .יִחְרֶ
 ניע-לע םִאק אָנֲא אָה גמ

 גופָתְד אָתְמְלּע יהיו אימד
 יִניִקָשַא א הל רַמיִאְ ממ

 ךיִתְלקִמ אימ--ריעז עב

 ְשֲא תַאדהַא יל רַמיֵתְ רמ

 יה יִלָמָ ףילמִנְל או

 יישר
 bכמ יתקכ סויסו

 וככל סג .התא םג (רמ)

 גילמגס
 : ןיעס גע

 ;העו



 סולקנוא
 :יָנוּכְר"רבכ יי ןימזד את
--%--04 
 הקבר אָהְו יִּבַלְב אָלְלַמ
 ּהָפְַּכ לַע ּהָתְלּוקְו תקע
 תיִרָמְָו תָלְמּו אנע תַתָ
 תַאיִתואָ יי ןֶעְביניקְׁשַא
 המ | ּהָתְלּק = תַתיִחְ
 ךילמג ףאו תשא תַרָמ
 אלט ףַאְו יִתיִתָש יקש

 ּהָחָי תיליַאְׁשּו זמ : תאיקש
 תֶרָמָאְו תא ןָמ"תַּב תיִרָמ

 רוחְנהרַּב | לֶאּותּבה

 יִתּשְו הָּכְלַמ הל תדיֿפ
 -לע איריִשו הפַא-לע אש
 היִדנמּו תיִעָרְבּו == : אָה
 הָהְלֶא א תיִכָרְב ַיםָר

 ינוב ינרּבְדה םהרבא
 -תי בסיִמָל םושק חַרו
 :ּהָרְבל יֵוּבְרְד יִהחַא-
 ןיִדְבַע ןֹוכיִתיִא-םֶא ןעְב
 ווח יִנֹוּבְר"םע טושקו וב

 : םכ ג"ע ,המכש לע הוכו

 יישר
 .הכה :ומפס סיט

 .ןרהא תוד

 ררור
₪ 2 

 יכ ( בויל) ומכ ריפע ץ

 וכוס

 :ככר רוככ תרקמכש ספ
 וסט סימעפ סווס וטל כ לכ ןכו סלכמ ינפס ס

 .רכדמס סימעפו יתילכ סרט ומכ רכע ןופנכר

 כ כמו יכ סווס 'ל ססיגט
 יכסס רדסס סנס .םשאו לאשאו

 ךפיס ורמקיו וי

 תמאו דסח סיסוע םכשי םא ה
 יל ודיגס יכודל תק

 איק הרש ייח דכ תישארב

 ַהיִכהירְׁשַא הֵׁשֲאָה אֹוָה בָאשֶא

 םֶרמ נא המ :ינדַא-ךְב הוה

 הקבר הנהְו בכ" לא רּבדל הָלכַא

 דתו ּהָמְכשלַע הדב תאצי
 הלא רַמאָו באשתו הניעה

 דרותו רַהָמִתַו מ :אָנ יניקשה

 זמנו הָתְׁש רז נאתו ָהיֶלֲעַמ הָרַּ

 םיִלַמְגַה םגו תְׁשֲאְו הקשא ךילמנ

 מאו ּהָתֶא לֶאְשֶאְ מ :הָתְקַשה

 לַאזתביזתב רמאתו הַא יִמדתַּב

 הָּבלֹמ ןלל הָרֵי רֶׁשֲא רוחני
 םיִדיִמצַהְ ; הפַאזלע סגה םשָאְ

 הָוחְקְשֶאְ רקָאְו המ :ָהיִיילע

 והלא ההיא ְךְרָבִאְ הוהיל

 ִךְרַרְּב יִנחְנַה רֶׁשֲא םֶהָרְבִא ינ רָא

 ינדא יחֶאְ"תַבתֶא .תחקל תַמֲא

 טמ םכשודדדסא הָתַעְ :ונבל

 םירוטה לעב

 : ס5- תיכמ תקי כ5 תיכמ 5מי

 קלש כמו ד'ו כסת .סמס סו [זמ]
 (סיתופכ56 ד"ויכ כ וניפלו) סרפככ עננ

 לכ ןכו עידוסו
 ,הלכא םרמ (המ)

 לפ ו ןיפי לפ (םמ) :תופינ5 תפחפמ

 ךיסע 'כ יכס ויה ספעי סככ .רכע ןופכ יכס בויל רק
 :ךכ  ספוע סיסו 'ונו לב 0 צו ויק סי

 bנס 656 560 כ"תbi jתכ סלסס וס
 .ןימי לע (טמ) : פיס ימ עדי ךני ןיידעו סל תפנ

 לאיָרבנ תרות

 יככד .לפ כפי סנוסקרס פקק ,'וגו
 וכמוקכ ,סינונתת ןופלכ ond לזעינֿ

 לפת



 הרש ייח דכ תישארב

 ריגה יִנדָאדתֶא תמָאָו דסַח םישע
 -פע הֶנְפָאויִל ורינַה אל"ם יל

 סולקנוא
 ינָפתאְו יל ווח אָל-םֲאְ יל
 :אָלאָמָש לַע וא אָניִמִידלַע

 רפה הבכי ביתה = ןב ןַעמ : :לאמשילע וא ןיִמ
 nee PE? gy | הוהימ ורמאיו לֵאּותָבּו
 ער ךיֶלֵא רֵּבַה לכונ אל רבה
 ךיִנפְ הקבר"הנה אנ :בומ"וא
 """ןֶבָל השא יהתו ףךלו תק

 יהיו גג; הֹוהְי רב רֶׁשֲאַכ ְךיָנרַא

 :תֶא םָהרְבַא דָבֲע עמְׁש רש
 :הָוהיל הָצְרִא וחתשיו םהירְבד
 : זנ רעש הריקע .תי ןטק רע'מ .ןבל ןעיו .ןרהא תודלוה

 ףֶמַע אָלְלַמְל ןיִלְכָי אָנְתַנֲא

 הקבְראָה א: : בט וא שיִּב

 יִהְתּו .ליזיִאְו רבּד ךמדק

 יָד אָמְּכ ךִנוּבְר רֵבְל אָתּתֶא

 עַמְש דָּכ ההְו >: :ַי מ

 ןוהמְנְמפ תי סָהְרְבאד אָּדְבַע
 : יי"םְדק אערַא לע דג

 יישר

 : :סעמשי תוככמ
 .לאותבו ןבל ןעיו נג
 ככד תבוסס "ע כ סוס 3

 ךירכר יכל רכרס לני 'סמס | רלינש

 ןכדשס כמיפ ןקסיס ,סמפסו דסק
 סע דסת כ וסע ,סינתותמס ןמ דחכ
 תימסי סוכ קנס ?וכ ותתתסו יכולפ
 לדכססש ,סכנסו .ולמע לכ ת לקלקיו
 מ"מס 'יפס ומכ וס תמקו דסס ןיכש
 סבוטס תתטכס לוס דסח יכ ,כ"ו נכודד
 כחמ ןכ6 ,ומדקס סכומ סוס 3
 הכומ כיטמס לע םי יפדוו רסחס תתטכס
 הזו ,וקסטכס סייקל ויתפט כומ רומשל
 ם"קי | ויסולועפ ככ סנסו .סמפ כקכ
 ,סר6 לכ י"ט ,טכטס ךררכ לעופ קוסס
 י"ט ססופ לועפכ ונממ רֹלכי כ סנס
 ןכ6 ,סינופ סיסנפ י"עו ,סינוש סיעלמה

boוכ םמחטיט סימיעלכ וקנמ לופיס ם  
 bיס סלודג סיכז ,ודסס תלועפ) ס"כקס
 ,יסכו י"ט תוכז ןילגלגמ "סמכו | ,ול
 םכתס ס יכ ,כססנ יכררמ ה"phכו

 :(כ"3) ססרכמ לס ולמסכ בסוי סיסס טול קונכמ .לאמש לע
 ןלמל ,ךילא רבד לכונ אל :ויבמ ינפל ביפסל ןפקו סיס עפל

 י"ע נג ער
 :(כ"3) ךכ סכמיזס

 לאירבנ תרות

 יפל ןוגס רכד תכוסק
 ןלכמ .הצרא וחתשיו (בג)

 סנלסו תוכ סגס ,תוס תעכ יסירספ
 סוקממ ,סידוסיכ דומעי 'כסי = ויכפלמ
 כמולכ ודת ךיכ6 תיכו תל ןכ5--רת%
 ךכע רועי סנסו .םלוס סיכוס ודיספק
 ,סימס ןיע כ וקוככ ףכית ,ססרב
 ,ססרכקל דסת תוסעכ 'ד 56 ןנתתס
 --ססרכ יגוד6 סע רסס סpעו כ"קמכו
 כוטס כ וקשקכ יכ וקולככ כ"חו
 סלועפל תככ  ליחתכ ןינעסו ,סקיכ
 יס 06 וילפנ סקככ תונמדוסב
 תכרכ ךרכ ,ונודס ססרכ6 תמפסממ
 ךורכ רמקו ,סיומסססכו סריקכ סקדוס
 סעמ=-וקמו=ודסמ כוט 6 רסק 'ד
 ,ןרסס וכ סלפק יכ סמר רט(מ--ינוד6
 ןיעס 56 סויס וכו פ"ע ל"וכרס ומכו
 יככ6 - וכמו6 וסח (.05 ןיכרסנס)
 ךירכ יתייס ןוכפתס יפכ יכ 'יפ--ךרדכ

 תויסל



 סולקנוא
 ףסְכְןיִנְמ | אָּרְבַע קָפַאְו גי
 ב ךז = בתיו ןׁשובו ַהְְריִמּ
 יי אָהּותֲאל בַהְיוִנְּדנְמּוהקְב ברל

 איתו לבא דנ :המֲאל

 ּותבו המעיד אָיַרְבּוגְו איה

 תש רַמָאְו אָרפְַב ומ
 ,ָהּתֲא רַמֲאַו הי :יִנֹוּבְר"תַ
 ART 2 אָנָמע אָּתְמְלּע ביִתָּת ּהֵפֲאְו

 ןיִחְריזאָרְסע וא ןּעְּבְדְע

 ביק הרש ייח דכ תישארב
 ילכו ב ְבֶכילְ דב ִע ה אַצויו גנ ישימח

 תנָּדְגִמּ הק כְבְרַל ותו ם | םיִדְנְבּ

 לא דג :ה 5 מָאל ָהיִחַאְל ןתנ
 ומָעְרשֶא ם םיִׁשְנאָהְו אוה ות
 רמאיו רבב ומּוק וניליו

 היחא רמָאו הנ ג :ינדא אל ינתלש -

 םִמָ ונָתָא רענה בשת ּהָמֲאְוצ ,

 רמאיו ני :ָךְלת רחא רושַע וא רַמָאַו י : זית ןַּכ רַתָּב

 י"שר

 (ג :(כ"3) סכוט סכופ3 כע סידומש
 p תוכיפ ילימ ומעפ יכסס סידנמ 'ל
 לכ .וניליו (דנ)

 5סותכו

 .רושע וא : (זג תובוקכ) סיטיסכב

 תיב 'ד ינמנ--ו"כעו - ,ךכדכ דוע תויסל
 ןיכפס רמגכ ךומס ופויסכו=-ינודמ יחפה

 יכ ,רסת ריכוס כ סיככדס רופיס ףוס}
 'רכ סומפpלו דוקו : R"pמכו ,סמל סה
 :BR ב כס ,'וגו ב קל ךרכסו
 סל החע סס) רמ כ ,'וגו תממ
 ,Rs רומגל 5 סק6- סכסי[
 --ססככ6 יגוד05--ס"כקס לק תממסו)

 65 ס6ו--סכל תוכז סיסיו--יכ
 ק"ישסמ וכסי לו ,'וגו סכפקו יל ודינס[

 תוכועפל לכד bיכוסכ סימולפו סיכרד
 : סכידעלכ סג

 קספ (.וס) תובותכב אתיא[
 סמוכע ססינכסל |
 יכיככ סנסילכלסכ לעכס רמקי אי

 יתא ורחאְתילַא םֶהָלֶא ַײַו = יִתָי ןּורָחַאְתִאָל ןֹוהָל

 הָכְלֶאְו ינּוחלש יִּבְרד היִלְצַה למר ייל יתר לע
 :ול םירדנ .ךלת רתא : ג תובותב .הריחא רחאיו .ןרהא תורלוח

 הל תכיל לרסמכש סגל
 ךקכמ לכו 3כעכ סלוכ סיס וס סיס ןכיס

 5 ןיכקוכ ,ךק ותלופג סיספ סימי (סכ bרקיו)
 ךכד ןיל סממ סימי ת"קו סיפדס

 לאירבנ תרות

 הוהיו

 םירוטה לעב
 לפעמpי 'ינכ ,ננוכסו תוכיתס ספ] .נפפע = ,תנדגמו
 ולתת 56 [ונ] : [תויתוקס ספ .כ5ופו ןופפו : "₪ ל

wepהמאו היחא רמאו (הנ) : . 

 וקכ סנש םסינ:

 ו .כיי' :ןמו סלופבכ

 :וז ונססרפב

 ןכ>  יככדכ ןגונפנעטכ הנהד
 כמ

 5סוקכו
 bכי 'רמ, :רופינפנ

 ,'כומ ומ ער ךיל6 ככד לכוכ כ רכדכ
 לכ 2 כינס ,ורכה סער 6 יכ סרג
 (תכ ק"כ3) bתיפד ומכו ,סוכ סוֿככ סיס
 ,פתרכ סיכ סכיכס יכמסכ רכ כלומפ 'כ
 רע סימחנכ ליז סוק כועכ ןכככ יכמק
 ימנככר קמסכ יכג יכ תיק יפמ וסכ
 רכעמל A יסמ יכמקד וס פודגד
 סג ןכו ,כ'פ ירכפ דכעימכ רשפ6 קס

 בד לכונ אל :

 / : וכמלק ססירכר תוטמסמ
| 6 



 םולקנוא הרש ייח דכ תישארב
 ףק ומא < :ינופר-ת 4 רענל אָרְֶנ ּורְמְיִו זי :ינדאל
 :ָהיִפיתֶא הָלֵאׁשנו
 יִכְלְתַה היֶלָא ורְמֲאי הקברל

 :ָךְלַא רֶמאָתַו הזה שיאָקיםע
 "תאו םתהא הקְבְרְ"תֶפ והְלָשְיְו טנ
 -תֶאו םֶהְרְבא דָבַעְדתֶאְו התְקנמ
 הָמְבְריזתָא ורבו 5 :וישָנא
 יה תא ּונָתחא הָל ורמי
 תֶא ךערז שרייו הבבר פלא
 הקבר םקתו אס :ויאנש רעש
 : ג םיחספ ,הקכו סקתו ןך 5 תודלוה

 םירוטה לעב
 : וסוולכ סיוכ תוכית יפוס

 ומכל סםמ ת"ס :סוס םיקס סע (חנ)

 .ייס תא (ס) :כתרעױ ספמ תדכ ןנספ
 סכ רמקנפ סמל יכות למולכ סכ 'ינכ ייס

 יפל6ל ייפ 'סמכ 'ד ,סכככ . ךעלו סיסי

 .'סו יתוֿפ

:ofh 

nb הבבר. 
 סנכס סילומס לכסכ ססרכקל

 לאירבג תרות
 יפרוכ בכעכ וכלוכי 06 ס ,'וגו ךיל6
 סקכגו-ספס ןוככ דנ) סיככטמ וגייס
 "ככ ,'ולכ, וכממ לס י"פע6 יכ דוע
 סתנוכיכ סיסש סמ ככ תופעל וטכמתס
 וכמקו--,סוס לכרס 5ע סילוטכמ םינסנו
 לע וגקמכסס יכממ | ,יסדוכ סנס=-ול
 יגינעמ = ופסל רככדל לימסת = גוויזס
 ,ןיטיטכפו ,ספכנסו ,םיגודג | ,סוניפכס
 ,םכופמ ךכ סיכמו וכגס כ"ט ,סמודכו

 ,'ר סולמ

 ןקתס יכ
 ליל יכס ,סתנמ תכפת סג ככפתמו ,ומס
 ניק וס ? ,ןוממ סוסל ספל קקי סזכ
 גייקל וכוככ קכ ןוממ ןינעכ ללכ רסרסמ

 ,וסתכ סתנע
 וכ סיס וכולכ כקיע יכ ססירכר לכל
 -ןיפודיקס לע סמכסס ססיפמ ילוסכ

 יָהְּרדַהַמ עַמְׁשִנְ אָּתמַלועל { <וארקיו חנ

 כבר ורקו חג : הָרָמָא
 רג םָע יִליִתַה ה ּהָל ורַמַא

 חלש מנ : ליז תֶרַמָאְ ןידה
 תתי ןוה ִתְחַא הקְבְרתי

 הרב אד אָבְבעְתִו ּהתקנמ
 תת כרב < : הרבתה |

 אָנתתַא הל ּורַמַאַו הקבר

 ןברלּו ןפלאל וה תא
 ורקדתי יִבַנְפ | תרי
 הקְבִר תַמְקְו = : ןֹוהיִאנס

 יישר
 סכוכמ וככ ןפ ספכס כ סו טעומ ככר םקככ

 ןקכמ .היפ תא הלאשנ (זנ)

 : (כ"3) סתעדמ 056 סםלס תל
 ל Aa ס6 ףקו ימלעמ

 ךעלזו

 Ad ךעכו תפ סרק

 ןיסיסמ ןיפס
 ךלא רמאתו (חנ)
 יפלאל ייה תא (ס) :

 כמסכש סכרכ ספוק כ
 גרוס ותוק קסיק ןולל סי

 כשוקו 'ר ילכימ סוס וגלש

 רה ובל ספ יסתו וסוו
 ;קכססמ 336--'ד סול |

 35 סמ לכ רועינק יכ

 4תססיו 'וגװ עמש רפסכ ףכית ןכ> --סמוקמ תפל סיכייחתמ ונסנק ןי6 יכ
 ומוכע ססינכסנ סיכססו--'דל 506 סלכ : רמולכ--ךיכפל הקנכ סנס--קל
 םיכנסכ תוסכ וכ סיס | ז"יפל סנסו משו--ךלו תק--סתומ יספ תומכ
 Ab ,סנעכ קקלי תיכ> וכתסכ | יכוסש סוס רכדכ ןכסי ךי6 יכ ? רמלפ
 2 סספ כג יכ | כוקכס רפיס סופ ככ סתמ ספכ תל ומכסי סנכס
 קכ -- ! סמולמ תוכייתתס סופ נכו סגיסכ
 כסוו ,םכמ תרפס ספ נס יכ ,ךנ כיקג ז"ע

 05ויו

 סיוגכו
 סכ ינכ

 סקכרל
 ךועכ

 ונעס
 ן קיו



 פולקנוא
 -לע' הָביִכְּ אָהָּתְמַלו}

 אר רַתַּב אלא אלט

 :לזָאו ההברה אְָּבַע רַב
 הֹות ממ אָתֲא קתציו : :
 אָריֵּבִ ִהֹותַמְּב-לע יי
 א אָ ךָאלמ
 : אמ ורד עַראּב בתי אצ

 הָאלַַכ קחתצי קפנו
 ףקזו אָׁשְמַר נמל אָלְקַח
 אימג אָה ו אזו יהוני

 דתי הקבר פז רס :ןת

 קָתְצִחתָי = תֶזְחו | אָהָנ
 : למ לעמ | תַניִכְרִתַ

 אָרְְ ןֶמ אָּדְבַעַל תֶרַמַאַו
 אָלְקַחְּ ףלהמד .יִּב
 איה אָּדְבַע רַמֲאואָנְתּומָּד

 אפיע תב ינו

 עָּתׁשַאָו יס :תַאיִסַּב

nos 

 : ירוקפ 'פ רהוזה

 יישר

 ותוקנ 2 .בגנה :be ב
 םיו כנככ 0506 0030 ₪

 תא ארתו (דס) : וקיש ךופ
 ב2

 ספינס כו ןכ6כ ם

 קס וכ ופענפ סיסנ ונס

 יבורע .אכ תוברב .ירחא הנבלתו .ןרהא תודל

 עסיו כמקנפ 223 |

3 
 יב סלט לתלנפ ל סיכ ס

 ס
 = וקוק סקס .קחצי ]

 .לפתו :(כ"ב) ויכפמ (ססמפו 6"ס) 6סותו כ

 סקעס תניככפלו ומוגרסכ ןכלכ סמלע סטימ

 עפ עיני 65 ןרכפכ סמי ספ רמונכ לטו
 (כ'3) .דבעה רפסיו (וס) : רכססו רכקפו ומכ כעפתפו ןוש .סכתתו (הס) : עקל

 :ותלפקכ סקככ וכ .סכמדוקשו ךכBס וכ ספ

 יק הרש ייח דכ תישארב ..\
 םיִלָמָּנהְילַע הָנְבַכְרִתַו ָהיִתֹרֲעֹנו
 דָבָעָה חקיושיִאָה ירחא הָנְבַלַתו

 לָחְצִו בס : ךליו הָקבְרִזתֶא י

 אָּוהְו יאר יחל רַאְּב אוּבַמ אָּב

 קח צי אָצָיו נס : בננה ץר ַאַּב בשוי
 אש בֶרָע תונַפְל הָרָׂשַּב השל
 :םיִאָּב םיִלָמְג הֵּנַהָ ארו ינוע

 אָרְתוָהיִניִעְתֶא א הקבר אָׂשְתַו דס
 :לַמָּנה עמ לֹפּת קָהְצדזתֶא
 ׁשיִאָהיִמ דָבָעָהלֶא רָמאָּתַו הס
 ונאָרְקל הָרָשַּב ךלהה הֶזלַה
 הקתו ינדא אָוה רֶָבָעַה רמאיו

 דָבָעַה פסו יס :םָּכְתּתַו ףיִעַצַה
 רפס .לא רשאתו :'ז נ"ע .תפ ם'תבב .וכ תוכוב .קהצי אציו :ה' ]ן

 ככר סכמ סמו סכככ וסיני םינשו סכככ | יאר יחל ראב אובמ (בס) : קרקס סםסמ םנו ך

 יכ6 ססככקל כנס םיגסל ך%
, , 

 - == ane mpmian .ןס-
 . ₪ = e b- םימ ת 2 : ו 4. iw המככ ופול כו

 כ וסיני םינכו =n תהופמ רורת : \ . 3( סנה
 ת , פי סינשו כותכ5כ סתותמ סיס:

 Fו )בפ) : 'וגו סדשס תש:

=a 

 :כ סכככו

 תובל 5 קמ fn סמ ךיפסו :כגגס ן(5 | וש ןיכו םדק ןיכ
 םיכתיכ לכס וכפתפ סמל ופכ סלקכ 3 ₪ םדק |

 ותל םכ תופכ (גס) :סילל (3ק סיל נסת) ומכ ק Sng ומ 1 יכ ,97ב (X am 4 םוררו

 - וכ סנפדוכ זו סמנמס תלפת ןק

 דיסת לכ ללפתי תו לפ כיתכל טיוסו
 קנמ כיתכד ס- טיסד 56מ תפל ךי

 סרוסמכ 'כ .ככפ תטפל :כוע 855 ה

 סיפכ ןתכי ככפ תטפ) סיסו ךליfו fככ | ומכ עקרקס דע

 סתנפס ןמ סיכופ וחש ספ ומל  ןיכרו סימס טיו (בכ כ'פ) ליככק ךדכ 4
 ןקית קתכיב סתנמ לכס ספד סנפמע לוסי יכ )1 סילספ) וכ סמודו 7285 .סטומ

 סתנמ יפכ סתס q סקס תת oN ב ו |
, 

 סנהקה (םכ)



 הרש ייח הכ דכ תישארב

 רשא םיִרָבְּדַהְ"ילָּכ :תֶא קָחצְיְל
 הָלָהאַָה קָחְצִי .הָאְבַַ וס :הׂש
 -יִהְּתו הָקְבְריֲא הקיו וא הרש

 קהל: מר הבאב הָשאְל דל
 ףסו * הכ יש פ :ֹומֲא יִרָחַא
 :הֶרּוטקהמְשּוהשא הק םֶהְרְבַא
 זתֶָאו ןְרְמזזתָא ול דַפַתו ב
 -זתֶאְו ןידמדתֶאְ ןְרַמיתֲאְו ןשקי
 דלי ןשי : :חּושיתִאְו קָבשי
 יה ןְרַד יִָּבּו ןְרּהיתֶאְו אָבש"תא

 wr הק רשימה coats ה
 םירומה לעב

 תימ6לכ 'סכ סמסמכ 'כ | ,ס+כיו  (זס)
 סעפקב דמגמ דיכ .סלשו רפת :כיפַכו

 סלופמכ 'ת .סלסfס : !סיטופק ל"ככ

 סלסלס סיביו .ומא הרש הלהאה (זס)
 ומס סלק תעגוד .תיפענו רמוככ ומ6 סרט

 .סולקנוא
 -לָּכ תָי קָחָצָל אָּרְבַע
 ּהלַעָאו וס: דע יד אָימ גת
 :אָהְ אזו אָנְבְשַמְל ק ַחֵצְי

 עדכן
 -תוהוהקְבר"תי ביִסְנּו מא
 םֵחנְתאְו המיִחְּו ּותְנַאְל הל
 : הָמָא תַתיִמְדדרַתָּב קָתְָ
 ביו םֶהָרְבֲא ףיסואו =
 :הָרוטק הַמְשּו אתא
 -תִיו ןֶרְמְזתְי ה תָדיל ב

 -הָ רמה הק
 ןשקנ : :ַחּש-תָו קָּבְשְ
 תת .אָבְׁשיתְי דיל

 יישר
 יס יכסו

 "כס

 ןקבמ סניככ סתכפ תומוקמ סנמכככ זמר
 ונכ תיכ ןום5ר תיכ ןוטכג :כוכ :סליב* לגלג

 ססככ6 | ףסו'ו ספל וכ יסתו :כ) ךיתעל
 ו סתונסו| ותת סתמ< ימש ןי8 ןרד

 וסז היד .תלת6 וכ :סדוק .ספוכי סינכ

 לקד F229 "ממ יכת ןיתכ ולב
 : ליכ6 כ וסיקו 'ליכפ7 'עתב סילנח

 סכסתוו ךדיקו כס 'סעכ 'כ .סכפקיו

 כנדכ ס"לתס כס סתיס סאס  ןו6

 רכדכ סיונת סניל ככ לכל סלטכ כ"ע
 סתניו 'סמכ 'כ .סתניו : סלטכ כ ןכ לע
 סמל קתכי סתניו .וילסת כולכ סתניו 'קת5י

 וכל יכס תידוסי סניס :ף"עמס
 סככ ןמ וספ ךנ תמו ומכ

 סינק תינכ ספויס לועכ
 :ל";גס סקפמס

 קכp כרעכ ם'עמ קולד רג סיס  תמייק סרפס
 נס לע הרופק ןכעו ססיעכ סיולמ סכרכו
 :(כ'כ) וכוס סק3כ תכפכו וקספ ספמסמו
 מייק סדק כס ומקס ןמז ככ ץר6 ךרד .ומא ירחא
 :וקפסכ סתנתמ וס סתמשמו 256 לוס ךורכ
 לש לע סלוטק תֿפכקנוהגס וז (כ"ב) .הרוטק (א)
 לפשט .סתתפ סכסקסו תרטקכ סישעמ סילגפ
 תושא (:) : סקרכסמ ססרפס סוימ סדפכ .סגוורזנ
 וש סוגכפו .(ל'כ) קומוס יפלכ סם .םשוטלו
 רקמס . ןוס> כע וכםיכ יל ןיפ  .סולקנו5
 גפמ ןכ וכילפ פ"ו ,סנחמ ןוסנ ןירטמל םריפס
 גפכרכ "36 ספסוקנו ף"נפ סcרכ ןיסס תוכי
 ,תכסו תכתרו ןמ וסקס ןמס ךוסל ומכו סינגר

 לאירבנ תרות

 וכסקיו סיפויכ ה: ותקי סיקסותס ןידכ
 סוקגסי סכ סג סכנפכו סוסי 'כ"חפו
 תא חקיו ומס סכפ סנס קלי האוביו ופיק .ןוטלכ] .סלחפ סמק קתלי סנמק

 -- הבהאיו סpנ וכ יסו הקבר
 ורפסכ כ"ז ןפס מ"ר "ןוחגס ("ע .כסכ
 גסנמכ '65--: ל'זו ם"סע -תכשתמ תכלנמ

 ע .סש6 וכ יסתו [ןיסוסיס 6וסס
 וממ6 כו .ל"כע סככקיו כ"חו :[ןיסוטכ
 ןופסמכ תת סעפ יתרמ6ש סמ ריכוסנמ

 סתמפ



 ל הרש ייח הכ תישארב סולקנוא

 : םיִמָאְלּ םשומלו | םרושא ןרשמל ו חד ינו

 ךְנֶחָו רָפָעְ הָפיֵע ןידמ נב ד: ויי ימה נב
 נב ב לָּכ הָעָּרְלֶאְ עֶדיִנֲ ויי רע הקצ ומס

 -תֶא האן ה :תָומְמ ירו ו תא
 נבל ras חציל ב זה :קָחצי הליכת
 ןִתָנ ם םֶהָרְבַאל רֶׁשֲא םישנליִפַה בי .ֶהְְבָאל יד אתנה
 לעמ םהלשיו תָנָתַ םֶהְרְבַא עמ ןונסלש] ןנתמ םֶָרב
 "לֶא הָמְדַק יח ונְְועְּב ונְּב קַחַצ םָיְק אּוהדידועְּב ּהָרְּב קָחָצ
 3 = aw ייחדינש ימי הּלֵאְ א :םֶדק ץֶרָא: ייפ עא אמרי

 הָנָש תֶאְמ יִחירׁשֲא | םֶהָרְבֲא = טק פיג ימוי יא
 :םיִנש שמָחְו הָנָׁש .םיִעְבְׁשְו "7! וללש האט שמ 0 ₪ י הא

J Ts \TT RK anןי ד:  

 : אב 'פ דס םירקכ .ינש ימי הלאו : אצ, ןירדהנס ,סהרבא ןתיו .ןרהא תודלוז

 י"שר

 'סכו .וכרפ6 ילס6כ םיל סיעסוו סגקו סג סיכופתמס סילס6 ילעכ סס .םשוט
 .'וגו םהרכא ןתיו (ה) : תופלתתמ 'כו 'כ ןכפ ןכלס לכ ינפ לע סיפוטכ סנסו (כ ."ש
 תוכככס סכרכ סרב הנ 3קס למל יקיכייד תכר3 וז טיפ ר"ל (ר"ב
 כסק (כ'כ) .םישגליפה (ו) : קיל סרסמ ססככ6ו סלכקפ ימ ךל32 ךדיכ פולוס
 cיפנלפ .סבותככ סיפכ) .סכוטק יס רגס bיס תת םנָנפ 656 סיס bנס בית
 .תנתמ םהרבא 5 :דודד סיפנכפו סיסככ (קכ 'ד 'דסנס) 'יכמפדכ סבוסכ תל:
 סכפ. תודופ לע וכ ןסיגש סמ "ד .(ק5 סש) ססע כסמ סמוט ספ וגיסוככ "
 הנש תאמ 0 :סהמ תונסיכ) סלכ לע ססכ ןפ) לכס ול .ונסנש סונסמ רש

 לאירבנ :תרות

 יכס כ סמלע נווס סנס ,ןשיס כודסמ ל"נס ןפת ירד טרפל ןיֿפופכ סקס
 ה קכ ,רעומ טפמ קכ סז תמ סז- סלכסכ ןסתס onוhe וגכפ ןיפודיקס חס
 ,ססילכ תתנלס סיפכוד = ויסש ססיכוסו ת יכס, סדי !ע תעבטס תליפכ- תש
 3וטכ וכ רפו ,סזכ ושרדו וכקס סמס ספמ תדכ--וז תפ3ט3 יל  תסרוק
 סיטנו סב סוס ילכמ סכורכ ספקפס3 תדכ ןופנס ףוס סכולכנו = "=-נפרפי
 וכמכ: ותו ,סיליעכ תם ו ז"על .ע"ושכו] רקומל ך< וס 'וכו ספ
 סוס = 533 ססילע .וכמס סינגסו ,ססלל | ספכ ףיסוס 5"מרס קכ ,וני6 "כ"
 ,ןנוסכ | סנוז סעוע סיס כ'ע=-יופיד ססמ תדכ : רמול סיס "+ ,ה3י%0
 סרק סימעפל יכ סו ,ותילככ סכוכו = כרקכ גוסנ סמ לכ יתדוכ יכ [50ףש
 ססילוס ו 55מ סלקנ לע וֿפ ,הטטק סמ | .ל60שיו ססמ תד יפכ וס םרס
 לט סולפס דימעסלו | ,כיכס עיקפסל = ןיכע יפנו,[סינפוק סמכ סוכ יפלמא
 ספוקקכ סילמגגס סיגוויוס 235--וכוכמ  וכיכורכז יפל סנסד יתכממ ,וכס גוויח

uu 



 סולקנוא | הרש ייח הכ תישארב
 המו ריִגְתַאְו = יש הָביִׂשְּב םֶהָרְבַא תמו עונג ח
 ה :וימֲעלֲא סאו עבו ןקז הָבֹוט

 אמש ul ed לאַעַמ עיו קָחְצִ ותא ורב : 0

 את תַרָעְמְּב יִהוְּב "לֶא הלפבמה תֶרְעמילָא וינב

 עת רַחֹצ-רַ ורע קב רֶׁשֲא יתחה רַחֹצְַּב ןרפע הרש
 לקס יי ארמס פצע 1 -רשא הדשה יז : ארממ ינּפילע

CRO mmmהנכא רבקהן האח המ תַתיִנְּב תֶאַמ םֵהְרְבֲא הנ  
 ותָּבהְוהְ אי : הָתִתַא הָרָשְו :ותְׁשֲא הרשו םָהְרְבַא רק

 תנו פא תש ָךֶרָביוםָהְרְבַא תומ יֵרֲחַא יהיו א
 סע קחי בח הנ ק7%  בשיו נב קָחְצְידִתֶא םיִהלֲא

 א א Nn :יִאר יחל רָאָּב"מְע כחצי
whדלות ןיִלָאְו + הל  

 ד םֶהָרְבַארַכ לאָעָמשְי ""ןֶּב לאעמשי הדלת הּלֵאְו ב

 יִתְסא אָתְַצִמ רה תלי .תיִרָצִמַה ְךְנַה הָדְלְ רֶׁשֲא םֵהְרְבַא
 : אצ ןירדהנס .תודלוה תלאו :רי ןישודק .תומ ייחא יהיו : ב ןישורק ,רשא הדשה : וש ב"ב ,ותא ורבקיו .ןרהא ל

 יישר

 לאעמשיו קחצי (ט) :סםטס לכ 'ס ןככ 'ע ןכו 'ט ןככ 'ק ןכ .םינש שמחו הנש םיעבשו

 יע סכוט סכיש יסו ויכפכ קחלי ₪ ךילוסו סכופק hone‘ ספעס ןק: סכמ (ר"כ)
 די סעוס) סלל ימומנק | ומחכ .'וגו ךרביו םהרבא תומ ירחא יהיו (אי) : ססרכפנ
 גפמ קחלי ₪5 ךככ) ריינ סס 0 קוכככס 6 ס"כקס רסמס פ י"ט ליד
 וכו ויליטכ כטיי כל תל ךרכיו םוכרכס לעכ כי כמ וכממ לוי וסע ₪5 ספלק

 לאירבג תרות

 ונס יכ ,סכועס תומוק | ןיכל -וכיגיכ סוכ סמספ סמלע סלכסו ןקתס תעד י"פע וז
 סתתסנו גוודוסכ וככ כ תומופס רפי סדוק סיתנס ול סכסכ דסי סיכנסתמ
 ףיכיו ,סכיט סמ ועדי סרעכ ,סכות3 ריכסנ סמס סיכיר5 יכ סרמוקכ ,ןיסוליפ
 יסו ,סקמת סמכו כתכק סמ3 ,סיתודמ נכעפת ךכ ןיכו ,סנומו סעכטכ "חו
 וקו ?סכ כיתכ כמ : םלכמ סינוס | ססיניע ₪5 מסתו .,הוסהס ש6 תרעכפ
 ק ,סס סכוטככ סכדוטמס ןוככש וקלמי י'פע ,רשקס תינכס 55 ןגונתסו םופלמ
 לכ סע | ונחנ6 סנמק !סםעג:וכמקי ססיקוננו ,סונתכ ףועי כס ירח בולס
 לכהכ גסנקסנ ומ סילגכומ וגגס כס וטטוקתי | ןיפושנס יכת6 ,"נז סיסנ
 כ ,סמע תועד ימימת = קויסלו וגיסוכמ תכללמ לענה כ"סמכ ,וזמ סז וסלנפיו

 קז לע וגכמסו ונסרד לוי וככקת פעל סכק סוס ןינעכו=ל'נס תכסתמ
 2 תה ם'סערמ יפמ ועמפס ,ונקמול לרכס סקרג !- סג ,סנועכ סרוק ןסמ

 ירכד



 סולקנוא
 ןילֶאְו > : םְֶרְבַאָל הָרָׂשְד
 לאעֶמׁשִי = יִנָב = .ןקְמְש
 ןוהתדלותל | ןוהְתַהְמְשְּב

 תויבנ לאעמשיד אָרְבּוּב

 : םָשְבְמּו לֶאְבְַא
 אָשַמְו הָמּודְ עַמְשמּו רי דו
 שיפנ רומי אָמיֵתְו דַדֲח ו

 יב ןונא ןֿלַא ₪ + הָמְדַק
 ןֹוהְתַהְמש ןִָאְו לאַעַטְׁשי
 ית ןוָהיִּברְכִבּו ןוהיַחצּפּב
 :ןֹוהיַמָאל = ןיִבְרְבִר  רסע

 לאָעַמְשי ות יש ילו
 ןיִנש עב ןיתְלִתּ הֶאְמ
 שינּבְתאו תיִמּו רינְנֲתֲא
 : זי הליגמ ,ייח ינש הלאו .ןרהא תודלו

 ס"כקז
= 

 'וגו לאעמשי ייח ינש הלאו (זי) :וכככו ותל

 : (תודלופ 'פ ףוס וקיכס י"קרו) לק

 ,סרוסס תמ כ3קנס וככק 'ד ירכ)
 2 ,סספנ תומ ככ3 ומיכסס סילק
 -- ם"סערמכו ,סעס ינקוב ונתט3 וג
 51% ייפ 1 ןמסג דכע סיס רפא
 נ3תכל כמומ | וכרמנו | וכטלססו 7
 ייפ וכיגקז ולוכוס כס | ככ נט
 ,'טמפננ, סרוק "ססענ ,= וכרמסו ,סדע
 יכססו ,ונקנת סיכפי קמוק יכ 8

 גווס סנסו= | וכסשוכי ספי סמו ,וגל
 bכ יכ ונעדי ,סויסכ וכילפכ רפק סז

 הרש ייה הכ תישארב

 םהרבאל הרש תחפש

 םֶתַמַשַּב לאעמשו נב תומש
 תי לאָעַמשי רֶכְּב םהדלותל

 עממי :םֶשָבִמּולאְְְַ רד |
 אָמיַתְו דָדִח ט :אׂשמּו הָמּודְו

 הלא זמ ריטפמ :המְרְקו שיפנ רומי

 םָתֹמׁש הָּלֵאְ לאעַמְׁשי ב =

 רֶשֲעםיִנְׁ םָתֹריִמְב םֶהיִרצַחְּב

 ינש הָּלֵאְו זי : םֶתמִאל םָאיִׂשָ

 םישלש הָנֵׁש תֵאְמ לאָעַמְשי יח

 הָמֹו ענו םִנָׁש עַבָשְו נָׁ

 ןפדיל כדס .םתדלותל םתמשב (גי) : וכלכו
 )05 סילסק) ומכ סתיתפ 'ל סיקלופמ סספ | ןוסית5פכ ומוגכתו .סמוק ססכ ןיק

 ויפונפ וכמכ סמכ 636 רב יימ יבכ רמק .
 סמסס וכדמל 5סטמשי לח ויתונסמ כקעי לש ויתונפ ססכ ססיל ידכ לקעמשי ל
 םכיפקכ יכסק ןככ 555 כמ סרוק ויבקמ סריפסכ סנס ד" רבע םיכב 0
 סכגמ ףוס3 םכופמס ומכ 'וגו לסטמסי כ וסע ךליו 'פכס לפעמסי סמ ןיכסמ כקע

 סיקידלכ 655 סעיוג | סרמסכ כ .עוגיו

 וטק
 הֶלֶאְו יי:

 יישר
 סיכככ .םהירצחב (זט) : "1

 לאירבג תרות

 לט וכמס יכ--,ןיסוטכס סדוק ז"ז וכיכס
 סתכוטל וכתבי יכ ,סדלמ סידמועס
 כמו קדלכ לג סו סגוויזלו ,סתתנלו
 תת יכס :ספוקס תת סככסל ןסמס
 ,וז סעכטב--קכ יל = תטרוקמ--פיסענ
 ןככ סדוק סילויעו = סלכס < ילכמ
 וכמסס | ,כ6כסיו ססמ סדכ : סנוימדו
 ס"כקס סולי ןכ>-- עמסנל סרוק ססענ
 סיײפוקמו סימללומ | ויסיס ,ססכ וכלב

 : סימי ךרו

 סנו



 סולקנוא = הרש ייח הכ תישארב
 ?יוחמ | ורשּו = :ּהָמַעָל ונָכָשיו חי :וימע"זדלֶא ףָסֶפיו

 אל ד ד ינפ=לערְׁשֲא רוש-דע הליוחמ
 ₪ע רחל פס פרל יופיע הֶרוׁשַא הָכֲאב םִיֹרָעִמ

 ור Rss :לָפִנ .ויחָאלְב
 : "8 ןמיס ' סיכלעכ ןקז דוד ך למהו ןיריטפמו ןמיס עדיוני  .ס"ק

 יישר םירוטה לעב
 כו קנמעו ןידמ(ז סיטפופ) ומכ ןכס .לפנ (חי) :ס7יסתו תקידכ סתיספ 'יפ וילסת כוככ

 ליפכ ןופכ רמו קוס, ןלכ .קמעכ סי פוכ סדק יכָכ סילךימסו .נפנ חה לכ ינפ: לשי(חי)
 מ ליעל) ןוכסי ויחס לכ = יכפ לע רמו | ןפסלו = ללפמכי .לופיסכ רמי קזלי תודלות .סו
 לפל ססככ6 תמסמ ןוכשי ססרכ6 סמ נש דע == דוד ןכ תמי זמ סיפיס | תילחנ

 .הרש ייח תשרפ תלסח קור

 תדלות רדס

 3 קֶחְצי תלת ןילאו < םהְרְבאְְְּב קתצי תדלות הָלַאְו שי
 a rc : קחציזתַא דילוה םֶהְרְבַא

 : ופ ם"ב ,דילוה םהוכא : אצ ן'ררתנס ,תדלות הלאו .ןרהא תודלוה

 יישר םירוטה לע
 ילומסס ופעו כקעי .קחצי תדלות הלאו (ט |  סיפ5כ ספה יננ ,רילוה (טי)

 חצי תא דילוה םהרבא : 3 סמוד קתלי למ ןינוקימ

 ולס י'ע.ל"ד .קסלי 6 רילוס כ'תל ססרנל ומש ס"נקכ לקס רחפנ
 וע יפל  קחלו סת ךילוס סהככמ רמוכ קקווס ססככ6 ןכ קתכי כותכס
 ומכל סע סתספ סילש סמכ יכהס הכס סרכעפכ ךלמיכקמ סיכמו רודס יגליל
 וככל המוד קתכי לם ויגפ רתסלק ר% ס"כקס סע סמ ונמיס סרכעסכ לו
 סע סיס ססלכמ ןכ קתלי ןסכ כתכפ וסוו קחלי מ דילוס סהר לכס ודיעסו

 לאירבנ תרות

 וע יכ ,קחלי תדילכ דולמכ סמס קי סקככ6 ,ססרכל ןכ קלי תוונופ הלאו
 םוכי עפס עיפסתכ ימ לע וכ סיסי סיככדס לפכ לע ,קתלי ק5 דינוס

 ג ,תוינחוככ ןסו תוימפגכ ןס ce ,סוכ דוע פ"לגו ,סיטרפמסו ,ג"וכ וכיעס
 סם. ,הכקע ותנכ סקנכ סתיכ רס03 רסס ל גע טיספהק רעטנס סכרת סנס יכ
 נק קחלי סע יכ ,ותכמות סתיס וסל ת ססל ליחנסל לכוי רפ6 ,סיככ וכ ןיֿפ
 ו) ,סמוקמ ויכתמ סי כו ,וקמכמ | ותמנמ לכ סיס סול ךמו ,תוכגסנס ויתודמ
 סמ (: כס תומכי) כ"ז סכמקכ לוס תל סולי רכס ןעמל כ"סמכו ,ילפמו
 פ סייק כ סירס למנס ול ,ססמ | ןכופתס ז"עו ,'ונו ויכחל וקיכ תו ויל
 וסת סתיכ כ קחלי תריכ 6"2 [ש"ע | ךלוס יכנס ןויכ ,"יכ ןסת סמ ' "ר,
 ככק הכוס רחל דע ,סרי) סנרע "כרפס תעדלו[-סינכ | 893--ירירע
 5 Pr וקו ,קסלימ סג תודכוק תוקככ [ססלכ ומ יכח6 וקמ ריינס סיכגס לכ

 סנו



 תרות

 !ססככ6 ןכ קחלי פודלופ .סא
 :קחלי ת דיכוס ססרב יכ רַמָאי קפעמ ק
 תכטע כ"סשו| ,קמומנתו  ר"דמב

 תכחפתו ,סילכ ינ3 סינקז
 סנס יכ .פ"לי | ,ס"ע 'וכו ,סתוכק סי
 ס5 סנו ,סלעעכ .ךרול .ןי6 טוספ סדק
 ,ול דוככ> .סיספ .65 וס6רכ סרטע רוגע
 :וכמסס ד'עו ,וכ 3םתת ןויזככ ברד(
 סקול מ כב ירו וכ תיסע) סכז 1
 סדעפכ יכ ,וכ סלוכ) הכעעס .,ךלמכ 5
 bהוכנמ טיסו ,ותוככמל זועו דוככ .ןיש
 לע סכוי "תכלפת, ןופלו ,קגת כ
 סיככדס ןמ וכי .hp ,טיסכס וק רגכ ו
 555 ףיסוסנ כ .,סייחרכס

 ,סדקס לעס סיממו סועכמ ומכ ,גג
 וג רספלפ .,תיככס תוקכמסו כגוע
 ופיסוי סתויס3כ ככ ,סדעלכ דכוכמ תו
 ,ףונס כהה סכ5 ומכו ,סרקפפו הו
 ךימכו לרגל יכ ,םפגס יכינקכ סגוימה
 סכוס .,סממ .וכטכ יכפ ולב ם"יו סרו
 סתדמנו : כ"סמכ ,ילפרשיס םילכ תרכ
 סקספנ  מ"מו ,'וגו  סכיכ3 .ס .ספו
 םיפכס (ס"מכ "יס ע"דוי .ע'ופב) סכנה
 קכמכ  ,סדמלכ .כ"ג כייומ .סיככ 3,

 סנוימד = .ססלעמו .סיככ יגכ תוכיפמ
 סכות וינע שיש ,ססיכמ י3תכ סרט
 ,סינקזו תרעע וסזו ,סידכככ ספוק

 3ויס סוק .ןי6 ןכס bs 6 ,סינכ וג
 ,ם"יו סכוסכ וכדגעו ויל 2 ךירד
 יכ = ,תוס .תנכומ .קידלו ת"ת ויכ0ש +
 =-וסוו=תכלפתלו 'דובככ וכ וס וי
 יסוזו ,סתוכ סמס--סינכ תללפ
 וגתסרפל תתיתפ ומתפד כ"ו ספגו
 ,6וס ךכ לרקמס רולו "נס קוס
 תודות : ססימש ןכ קחי תדלוק 0
 וכטחכ סרטעל ,וקיכו כקעי ססס ק

 קחניכ רדסו קרספתו = ,ל"נכ :ססי
 וקו  ,ססככ6כ סנו סכ 36מ דל

 : קחלי תל דילוס ססרבק
 קידל 30 ליגי ליג כ'ספו ל"רמכ
 - סליג ,וכ קמשי סכת דלויו
 ,ס"ע 'וכו ,דלוכ קירלסש ןמוכ

 יפויו

 ס

 זטק לאירבנ תדלות הכ תישארב

 ,ח"ככ רלומ 'ס3 יתילכס מ"יפע פ"ל
 ןופל לדצס רויככ | ילסמ רפסנ םוריפ
 ושרק: לנד = (הי- ,2) סליגו ,ססמט

 ,ללג | ,םרוס סע ופפרוס3 ףדדג |
 םרתתספ תחנסו טקסס תפרוסכ םמסמו
 יכ ןוגיו סרלמ ןלסכו עפוכ ופויסכ סדסל
 הגלדס קסמעמ = רכוכ וכ5 עמ ללגכ 6
 תל לגיו ומכ] ופור דוע כלקפ תנו ,סקולסו
 ק6כוסל .קמשי  :תפש | ןושכו [ןכפס
 ויש . םרפתסכ ,סד6ס .םפכ תונינע
 ול סיס לכס סםהח .סלודג סיכוו ססנלס
 לט פט סענ ןופכ ,ד"ע וננכ .סדוקמ
 בכ כלע ונממ רוסכ סדלס תסמס
pתכיכפ לע גנעתמו וכ קימת סיס 
 pודיס לע ֿלפוכ :סממפ ןוסנו 0
 םודיסכ ,סדקס 293  סנכרו תולילע

Aeוכ .דלוסכ תמסס ומכ ,סלודג סיכזו  
 וגכוי סוכו]=,כרונכ 37 ןוס סכז 6 כ
 ביתכי יכ פ"פ סכ 'פ ר"דמכ "זרד
 כפל ךרסח3 ססמסלו .סכיגק כ"ספז "וגו
 חלו  ,יטפכ תורלכ תעדי ,יינע תת .םיפר
 3תכמכ תדמעס בק | ךיכ ינתרגסס
 ,ףסויכ רכדמ סוס 'פס ירמ ןכככ ,ילגר
 ,ס"ייע 'וכ 50רשיכ רכרמ רחש לכד ,'וכ
 יגועמ  ולולגש כלכפיכ .סמוד .ףסויס יפל
 ןופכ ז"ע לפוכ כ"ע ,ביופ דימו ,פורלמו
 תדמעס לע 'סתמpקלו, סייסו | ,סלינ6
 יסי :3ותכס פ"כי ז"יפעו .[ק"ודו כתרמכ
 6קיסו ,ויפטמכ 'ד סמסי סלועכ 'ר דוככ
 ,ומלועכ .תמס כ ס"נקס ףלו .ר"רמכ
 3יתכ ןיס המס ,ויסעמכ 'ד מי רמקנס
 רועכ ספע יכ ,ם"ייפ ,סמסי כ ןסכ
 סנוקכ סכיקכסו ,עככ ככועמ כוטס
 ימ 3ותכ קרקמ ג 56 jסרלס 6
 ,וילפל תובלע | םי לוכיבכ וכמו רספס
 'פ .ףוס)--וכ5 כמ בנעפו :כ'סמכו
 סילסת) | ןומישיכ וסוכילעי  ,(סי כ
 2 ןוטל סג 3ותכ סז תמוטלו=- (תע
 ִתְלַורמנס  ,סווקמס | ןוקיתס | דעומל
 ל"קעל ל )הס סיעקי) סילפוריכ
 ןמ סקמוטס תוכ תל 'כתי וכיכעסכ
 לכו 'ד סמ סעד ןר6ס ללמסו ,ןרפס

 יקכ



 תרות

 זמ ,ודכעכ דס סכס :וטי סלוע יב
 זוע סתיסו ,לוכיככ סלפמלמ בלעס רח
 ויכפ> תוכ תתכנ םדחתסכ דימק סודמו+
 יסי :כופכ "עט ,סעפ כב 'בקי

 "ויסטמ3, 'ד מסי יז6 ,"סכוע),
 ןכ ססכ דלוס3 תומס סכסו--סלועל
 סכוסמ סקקמש ז"כע ,וכ ותמסיס ספ
 סמ ססמ סלענ ןיידע יכ--,3לעו סגופכ
 סיסי סכתס עדוי ימ יכ ,סלועכ וביט יסי
 ,סנסבכ ודלי ןפ סככלכ סגקדו ,לכס ול
 רוספ 2 תוס סגלדסו ,ככקפו ןונקנ
 תיכו > ,ויכלכ ופרפיו כעגס לדני כס דע
 ןכ6 ככוגתת זמ ,סיפנקו '6 סמסי ויפשכ
 וסולעכ יכ ,טס5 ט65 035 לעמ  סגלדס
 סנעמ סלעמ סמכמסו סכוקס תולעמב
 סוי סנלדס לוספ סז תמועכ ,סוי סוי
 וכממ סיכסנ סספ פמנסו גכועס כ"ע ,סוי
 ףיסויס סמ לכו | ,ליג ססכ .סנוכי וס
 סליג ססנ סיסי ,קעדו לכפס3 ןמוס

 : סליג רחל
 לכ (.כ ןירדסנס) ל"וכמ דוע םנמא

 ךוככ

- 

 סכות וכיכת ןכ תל רמלמס
 סללו 'כס ודעי ונקכ כ"סע | סלפמ
 קודלות סללו 'וגו סמו ןכסק קודלוק
 'וכו דמיכ ססמו דרכי ןכס "וגו ןרס
 כיס ,סוס | יגפוכס בס סנס ,ס'ע
 לכקיסכ | וייס | ינסולס וככ ת ודילוסכ
 ,ודילומ וכ  תמסי ודומינכ עפס וכממ
 סדקפ נכנע סוס ינכמ ,ורמלמס וייס
 ,ומכחלו וכנחכ וינפ וכיכקס סרטכ יכ ,ול
 ? 3:5עסי סמלו ויל ספי סוס וכ סיס 5

 5כ י6נויכ כת םמסי סלימס תירכ תכרכ רתמ 6₪"6 סמ פ"לי )"נס ונירכד ייפעו .םיבג לח
 ופי סכת ןכ קוספ לע 6נכודד מ"מס ירכד י"פע ,'וכו כותככ סנטכ ירפכ ומס לנתו

 ,[ם"ויע ,יכנ6 סו סמל כ'6

 קוחכ ונינמדכ ,עפר ןכ רינויפ ק"סורכ וס עדוי ס6 וליפ6 עונמכ וכ רוספו ,ר"ופכ ללתפסל

 !מ סײק 690 וס יכ ,ונכ לש וכיע סיסו סמ תודיתעה ד"ע גופדנו רעטנס5 ןי6 ו"יפעו ,ךלמס
 גכ ונכ 06 סגו ,סל םדקס ןיכנע ילכמ יס ותסמס יכ ,כ חמסי

 6 סיס וכו סנוגי 0 תרכסס יכ ,ר"ופכ קסעפ קמ לע טרקתס)ו ונכלכ ןוגי תת) 19 יס
 ,סטרתו סגות סמ יס ליסכ ןכסטכ ,ר"ופכ תכייח סניפט ומס כ'פמ ,רוכדס י'פע

 ו -- קילל ךתויהכ -- ךמו ךיכפ חפסי : כותכס ןופל ןיריכומ ונח ,נומינס ךרס תפ ןיכרכמ

 .סנותו סגלד הכל לעמ ונלוגתיפ ,ךתדלוי

 קוספכ ןמקנ סכויו] ומה תנות ליסכ ןכו ,6

 סכס ןכ : וכ ביחכ ,יסריכ

 לאירבג תדלות הכ תישארב

 ,סליג רח סלינ ,כיגי ,כיג ,וכמופ וסזו
 200 ::לכ ,קידל יבאב קכ וסז ,ל'נכ
 קתנ לע ,וכטכ יכפ וס רלוכסס יכפונס
 ו5לוגפס יכ ,סליג ןופכ לפוכ וככמ ותוכ
 כמ ל"ככ ובכל כעמ | וינוכלע וכסוסו
 bוסס = ,יכסוכס 3מס :כ"כ ,סכס דלויו
 ודינומסכ ףכיפ סנס ,ןרֿפ ינע סכח דילומ
 ןועכ 'ד 'כס פ"ני סזב] וכ תמסי
 הוקמ כגי סמ ךפעוקיכו ,ךנמ תמסי
 למ  ,סולסו סולק תעכ וס זועס יכ
 קולגקסל וילפמ וכוגי = ךר6 וג לכ
 ירח ויכיוסמ עpוכ סוססכ לוס סעוקיו ,וכ
 - ךלמ תמסי-ךוט3 וסוו ,סמסלמ דכוכ
 סמחנמ יכתמ וכ סנס ךסעופיכ ל
 כרפסי סזכו -- [דוקמ כגי סמ ,כנעו
 כסרכל יכ ,ונתסרפ3 ל"גס כופכס ירד
 קו יכפוג כל ,וכ3 קתליכ סיס לופכ 6
 כ סגו=-,ויטממ קליפ וגמ3 ירפ ,יגפוכ
 נלוסמ וכ  סתיס קתלי לש וקמכמ
 ו5 סיס כ כת רוקמ יכ ,ססרבלמ
 רמוס וסזו ,סימעפ ב 3 ודילוס וכקכ יוסו
 ןכסכ רומפס) קתלי תורנות סנו
 3-- וס תיעכטס סדלותס י"פע סז קחליו
 2 קיגש דועו ,ויכקכ ןכ לככ סהר
 ופלופמס ,קחלי  ק6--דילוס ססרכק
 ייפפס סל לכש ויפולעמו ותכוקכ ומסכ
 "ס נלעמסיּכ כ'עו] ,ססרכ6 וינע
 ודלוק סכ6ו קכ 3כתככ כ תמרוקס

 (* :[ססרכק ןכ נקעמסי
 'כקס 'יפספ ןינמ ,(ג"ספ) כ"רמכ םש

 וסס סעק3 סיממכ וילע לנמקמ
 עני

 מ סוקפ 360 יכ

 יפכ ןכנו



 סולקנוא
 הָוחו : : קָחִצהתָי דילוא

 -דּכ ןיִנְש ןיִעְּבְראְרּב קָחָצְ
 לָאּותְּבתַּב הָקְבְר-תְי בי

 הֵתְתא א ןפמ הָאַמַרא
 זס תוסבי .ןב קחצי יהיו .ןרהא תודלות

 יישר

 הכת ספמ קרפ

 ויס סל '35 סש לע .םרא ןדפמ

 ,יכס סג יכל מסי ל"ס  סכוקכ עג
 .סנוסכ תונסמכ ם"ייע "וכ סליג רחל סלי
 bתיהד מ"יפע ודוסי סז םרדד סמ
 סנשי ילק 'פ לע ס3כ סיכיסס אא

| 

 קדקדל סי סו קוספ3 סנסו ,נלכפ
 סג יכל, וסמו יכל סג תתסי < 9

 ןכל ,רדמ לוס סינסמס עמסמד "יג
 : ופנווכו ,ס"כקסל רקס ,יב

 -- נפ סג =- ס"כקס וסז = יכל הא
 סליג ,סכיג רחל סכיג :וסוו ,ךיכמ ל
 :ןוכנו טוטפ סח ,סטמל סליגו סלעמ
 ,קתלי 6 דילוס ססרכק ס"ד ""שרנ

 סיכמוק רודס כליל ויסק יפכ
 ס"3ק 05 ךכיפל ,סלפ סרכעפנ ךלמיכתמ
 סינכמס נע סיטכפמס וקדקדו ,ט"ע ו
 יכיכעמ תכסו ,כודס = יכלו יוכככ ספוו
 יעפרו ,ווה = כ"ס יקילומו עסרכ תוכלו
 ססיככד וככד יכ פ"לכו קק'לוס להו
 סרפע ,דלמ ספיכתו סנונס תוכני
 תוככב) ל"זמסמ | י"פע וסו !וסיימופו
 ,'וכ 6 סלכ סל ,סנת יכג (:ם|
4 )7( 

 םיעברא ןב (כ) : קלי ת דינוס ססככ6ש םי פוד
 כפכתנ סיכומס רסמ ססרכל כקכ יכסק .הנז
 וכ יכסק סנק !"כ ןכ סיס קחליו סק3כ סדנוג

 סדיקעס דע קחלי דנוגקמו
 קחֿלי דנוגפכ סיס סיעספ ת3ס סכפ ז"ל סכפ סמק
 סדלוג קלפכ וכו סינק 5"1 קחלינ יכס "וגו סרס ייח ויסיו רמלנפ סתמסכ ז"כק כו
 םרא ןדפמ לאותב תב :סקסנו סינס 'ג סיככ סיולכ סקס דע סל ןיתמס קב
 ריגסל 56 סר ןדפמו ןכ5 תומלו לסוקכ כ יסק כקככ כ ןיידע יכו .ןבל תוחא
 סמוקמו עשר סוקתו עשר ת3 סתיסק סקכז

 ויק תדלות הכ תישארב

 הָנָׁש םִעְבְרַאְָּב קָחְצָי יֵתְַ
 לַאּותְּבדתַּב הָקְבְר"תֶא ֹותְחַקִּב

 ןָבְכ תִֹחַא םֶרֲא ןֵּרֿפמ יִמֵרֲאָה

 םירוטה לעב
 סלוסמכ 'כ .ותתקכ (כ) :ססלנֿפנ

 כוסת וסו ותתקכ .סקככ תל ותתקכ
 סתסד ותתק סמ סימכי יכנ סיקיוכ
 קתני ףסכ דמלל רוס כס ף6 רוס

 לכס כיתכ קחכיל תונממ ןכיפליו סיס רקע

 : ססישעממ סדמל לו עסכ יסנס
 'כ ןדפ ופופ סרוק סכו5 סכפו סיכס) סכפ

 נלעמסי 'נ3ע סכל סדק ומכ סר ןדפ ןיכתופ פיו .ןיכוק ןדפ סוגכפ רקכ דמג

 לאירבנ תרות

 ,'וכו יכעכ | סנקל6 ינפ3 רתפסלו לס
 סכפ ז"יפלו ,'וכ תדקפנ סכקע ספיס סמ
 סע סכיקס סנוק3 סכ סיסק ממ
 : ןידכ ספכו ,ספכסמ3 סמלו ךנמיבק
 ןכו ,סילככ סדקפכ .פויס> ס"כקס תמ
 ופמקסס ל";ס רמקמכו ,סמק3 סיס
 סג וכנונתספ ,סערס סקכד5 סיעסרס
 קתלי סמי ועיתכסש תלדכועד תפונב
 סילמוקפ סיקידלס ירכדכ סגו ,ססרבסנ

 ,סדקפכ סכקע ספיס סס ד ןונכ ל
 וכ כודג ללכ כס :תוכלילכ ולמקו
 ןכו ,סדיקפ ידיכ סקיכמ סכיקס ,ססל
 :ם"וו ,סכפ סלבעפנ ותכיסכו ךלמיכסמ
 נפ סיעטרס | ןיכ סנש ,כודס יכיל
 ויסע ,סעקרכ | סינייולמ ויס קוסס רודס
 ךס ,סונוכס םוכפיכ לער סכוטל ילח ןיססומ
 לו סיכוכק סידוכ כעג 7" ס"קס

 :'וכ ,וינפ לתסנק
 וקמק3כ סנט סיעככפ ןכ קחצי יהיו

 לופכ תכ סקככ תל
 ימכלס ןככ תות ,סכ ןדפמ ימרלס
 ,ןסכ םי כיסי סגשיפ סכומכל ,סס05 ול

 קו



 תדלות הכ תישארב
 ּתְנֲאָל .ּהָל .הָאּמַרא ןְבלְד רַּתְעַיו אכ :הָׁשֲאְל ול יִמרָאה

 לבה סדק קש ילו = יּכ ותָשָא חַבְנל תוהיל קַח
 :דכ תומבי ,די הבֹוָס .קחצי רתעיו .ןרהא תורלות

 םירוטה לעב
 ןיכוק  :חונמ רתעיו סתס כיתכו קתכי רתעיו
 :סלפסב ל (אכ) |: יפמרס = תויתוק ,ימכ(ס ןכל
 וס ףסש ךל רמול כיתכ וס ,5יס סכקע
 bיס כמו יכקס םיללל תיקו רקע סיס

 סpכ ותקקכ ,'וגו קתכי יסיו ל"לוס ךכו
 ימכמס [ןכ> תוחפ] לפופכ תב סקככ תק
 ילכ 'סכ 13 ןכית ספיו ,סר6 ןדפמ
 ל"פסכ ל"זקסמ י"פע סרותכ כעס סדמק
 96 וסע ךלױ :כותכס לע סליגמד
 לסעמשי ת3 תנממ סל חקיו נקעמסי

kוכ ויעכ לע תויכנ תות סהר  
 ןכ נלעמקי 3 רמלנס עמסממ ,ספקנ
 ? קויכ; תומה תיספ עדוי יכיל ,ססרכק
 ,לספמשי תמש דמלמ ,סויככ תוחל "קמו
 ל"זכד י"פעו ,ם'ע סיס תויכ) ספיקסו
 ןופכ וס סתיקד ,'כלס קרפל ךירל
 :כ"סקזו ,ןילוסכ ןופכ סוס טסו ,ןיסוריפ
 סיס סתיק תעפ3--,סנחמ פל ,תקיו
 --,סהלנמ ןכ כלעמסי ת3--סלרקנ
 תותקו=-,סלכס דלמ דמוע סיס וס

 ןל גנילזיצ ףסוי ר"הכ הירא ןויצ ןב ר"סומ ומעל כוט םרוד )ודגס כרס ידידי בישו .םיבג לחנ
 ונופל זו לז י"סר ונכר זע כתכו

 Ro סתתפתנו םייפתנו ר5פ תכ : "שר כתכ Ah רתָעַַו רקד פיסכו ,הלפתכ ריֿכפו

 כ ימ הסקו ,ס"ייע ,לכע ,'וכו = ,5וס יוכרו הרפס ןוס)
 רו תוכרכל סתורכ תירכו ,רוג סרטכ 'כתי ותפמ קחני) וע התיה רככ סנפי ההענס לה ? יפה

 רככ סירוקע ויסס סמ לעו ,(ע"י ספו ,ו"ע קוספ

 שנו .(סמ 'פ ר"ככ ןכו .דס תומכי) ,סיקיד לס  ןתלפתל הופתמ ה
 'ככ קפפססל 'כתי סיממרה לעכל ול סיס נס ,ןתלפתמ 'כתי | ויגפ) תור תסנ סיס דכ) הז
 וכ 5ופי6 עודמו ,סייוקמו קעכומ יכה ופלכ וה5 רכד לע סתיס ותפקכס ןויכ ,6) ותו תולפה
 9 ספק לוכיככ היסס עמסמ סומו | ? ס3פתכ רינפסו סכרהס דע קחנימ כ'כ ויתר ס'נקס
 תנו רכסתנ סינס רשע ךסמ סרתי סגנפסכ תורֿכפסס יוכר ינסמ קרו ,ת6ז סתפקכ כמ) 'כתי
 סינקו סעט ילע ביבחו !יעכ הכר מעט יסדוו סו .ליז י"פר לש 'קס ונוס)כ וכ סתפתנו
 3 תוילגלמו = סינינפ זרוס לוכשסס םיפ ןולגס כרס יפת יקעמסס סמ ורמופ ססכ רכד הופ

 תכסנ סעט 5מו ו"ע דמעס ,"עי סלפורי ק"סיע קפמ רלעפנעננאז ו"רג םייח ףסוי ר"רסומ

 bp ליכסכו סנט פ'ק = תויח) סקרכ6 היה ור יכ עולי סנסד
 רכ) לו"י"טר כתכס ותכ ונמו סדוק סינס שמח ,ס"ע ןכ רטפנ הער תוכרתל וע 63יסכ ויניעכ

 רמ6 : ל"וו (.גס 'פ ,תיס6רכ) ר"דמכ רופיכ רתיכו (:וט ,כ"כ) 'תגמ סוסו ,(יט קוספ ,וט

 ,'וג קחכי רתעיו קוספ לע כתכ

 רתע ןוכל לכ ינמ רמוסו ,ול

 ו"י תיפ6רכ) ,סימע יכלמו סיונל ויכו

 ה'"נקספ ינפמ :6מעטכ ןננר
/ 

 : וס הזו ןוכנו

 סדקכ

 וס יוככו סרכפס ןוקכ רקע ןוסכ ככ ינ5 רמוקו
 לאירבנ תרות

 סולקנוא

 ישר

 + סככס  .רתעיו (אכ) : ןדפ
 ג סקפקנו סייפקכו כלפקנ .ול רתעיו

 סcלכ וכ- ספויס3 סנוכמ סיס תויכג
 ומכו ,סדכמ דמועס סיפח תויככ ,ןיקוקב
 ןיסוכיסס תעכ יכ וכמ6 סקכככ סיס ןכ
 םידימלסו סזכס י'ע | רזעיל6 יפודקמ
 קתרקכנ סתיסו יח סיכ6 נקופ3 דוע סיס
 יקופ תכיסמ תעב כ3ק ,סיכל ספ לע
 רככ ןיקוסכ ומכ יסוזק לעכס יחול בלס
 סנוכמ ו סתיסו ,סמ סיכ6 נקוקכ סיס
 תל ופתקכ רוסו ,ימכלס ןכ5 תות
 סורק סתיס סחיקלס קעקכ ,סקככ
 96 ,סכ ןרפמ ימכפס ל0ותכ תכ
 סיס כ קד ,לעכס תיכפכ סכסמגסכ
 הפסק קסעפס סזכו ,דוע סײק סי
 rh וכ ימרלס ןכ> תו :ביקכ ז"ע
 יכ 'סוקכ סדמס ילכ 'סמ כ"ע

 (* :טעמ
 רמתו

 הנרס .רתעו :

 רעטני



 חיק תדלות הכ תישארב סולקנוא
 רהתו הָוהְי ול רֶתָעיַו אוָה הָרְכַע "פק איק הָרָע יראה
 םיִגָּבַה וצצְרְתיַוככ :ֹותְׁשֲא הק כבר הָקְבְר תו ַײ ּהָתו
 המ ןְכידסַא רֶמאתו הברק אנ קמו =: הָחְַא
 :הוהיזתֶא שרד דלתו יִכְנֲא הז יי" ואח מל ָבְ"ִא תְרָמִאְו אָקָעַמב
 Sak עָבְתְמְ תלו אנא וע
 : דפ ארתב .'ד ול רתקיו .ןרהא .תודלו

 םירומה לעב יישר
 0 יי קולה ל וכ ד 5 81 תינע תיברמ ls גע רסעו (ק כקומי) ןכ

 הנו ות גטס יז א 6 יא ןכו סכמבה י)פ סקרתפס .(ס) ספ) ו ןטפ
 ןס 2 :6ב76 ב( 2 oh תוכורמנ סומו boc קוקי יס ורתענ )כ ילסמ
 2 א ו i 0 2 חכנל : 1993  (טפייסעג) "רסיכקנפ סמל סג
 ס: 5 יכת ךלס ליפוס כיתכד סיולפ | קיוזכ קדמוע וזו כלפקמו וז םיוזכ דמוע סז .ותשא

 לכ ווי רות סח סו לכ יו לתפ סל bלו וכ .ול רתעיו :(דס תומכי) סללפפמו
 קידכ תכפקכנ עשכ ןכ קידכ םלפס סמוד ןי

 ספספ יגטרד רמו סוס לכקמס i .וצצורתיו (בכ) : סכ כו וכ ךכיפל קידל
 ספי סעכ סליכ ןופכ וסופכד וכיתובכ = .יככ6 סז סמכ כ"ק כפכו וז סכלכ ליס סו
 יסספ לע תרכוע ₪655 סכרפמו זר 3קעי ככעו ספ לש סלופ ימקפ לע לכו
 יגש תלתנכ סיכיכמו סז סע סו סיכלוכקמ "ד ,ס555 סככפמ וסע סילולג 893
 לע תנלפסמו סולקמ .יכנא הז המל : רוכעס רעל לודנ .ןכ סא רמאתו : תומלונ
 bסק סמ סל דךיגיש | .'ה תא שרדל :סש ל ופלדמ תיבל .שרדל ךלתװ :ןויכ

 לאירבג תרות

 כסכ ,כסמ פ"ע ,ומ6 סנופ ליסכ ןכו "פע פ"לכ ,יככ6 סז ספל כיפ רמא
 סיכדס סיכפוסס לכ5 סדוקפ לילוספ דח6 | ,ל"ל לככודד מ'מס | ילכד |
 ספוכופס סע סלוכ ופוכיש וקלממ ספק | ,36 תמי סכת ןכ :'כס ירכד ורוקיב

 תופעל |
 הכיפ יסוו ,סכוט | סכיפכ ,'ונו ךיתוכ6 55 6ןכת סת(ו : ול יתרמפו ססרכ6 ת6 יתסקכה ך

 ןכו .סולפכ רוטפיט וכ כעומ ,סימד ךפוסו תוירע סלנמו ז"ע דכוע וככ ןכל ספור וסו 3 סנו
 רמ6 ,'וכו ,וטע ליכפכ ססרכ6 קלססנ : ל"וו ('ג ןמיס ,תודלות ,רעכפכ ת6לוס) מוקנת פרדו

 ,ל"כע ,כינש םמס ססרכפ לט וייקמ וערגכ ךכיפל ,'וכ ,תוריכע רכוע וסע ספרי נפ ם'כק
 סוסו ,סימיפת ימי עדויס 'כתי וינפל סיכיכסו סירקי ויס י6דוכ ה'עפפ קיד5 ותו6 לס וייקו .ס"ייג
 לכקל דֿפמ דלמ !וכיככ ספק סיב ךכיפל ,ק"ע66 ייסמ ןמו תפיקי עסר ותו6 תדיל י"פ יכ עו

 ריתעסל - ויס = ןכלו ,[וידיסק) סתומס 'ד יניעכ רקי : ם"ומכו] ,סקכרו קחי ל ןתלפ
 bנפו ,ויפמ סז.רכד ותפמססכו ,ג"דמ קטי סיתפסו ,ל"גס 5"טילט ם"ירנס ירכד ןכות םנפ ,ךכ לכ --
 יכ ,קוספ ותוקכ ןיומורמ וירכד יכ ,יל רמופ יפכ 'ד ןימוס ,6וס תולירסמיג יותר ככסמד (טע]
 שמח : תוכתה יתכ לס fירטמינכ ,ת"מסת : סלוע ",'ד ונ רתע. : תוכתס םנפ לם bירפפ
 ה"עמה דוד ,ךמנעכ ענהו ,סיתמפס סימעטס ןמ דח5 וס קפס לכ ל'נה סעפס סנסו .םינו
 סוי יל כוע :ה'כקס ו bs ,ם'עכ תומל ךרכתי ותסמ םקיכו ,תכסס סויכ קלתססל הכר =

-— ee 

 ,תכם) .סכומה ג"ע ינפל בירקסל ךככ סמלט דיתעס תונוע ףנפמ ,הרותכ קסועו כפוי סתספ למ
 סוי קר עורגל םקיכ ו מ 5 ע כ וס5פ ס"עמס דוד לס ותלפתל ה"נקס עמפ כ ספ תססו
 קסדנ | תויסל הכור היס ה דודו ,ךרכתי ונפל ונ5 הרות דומלת תכיח סופת ,וייס ימיפ 7

 ייקמ סכרס סי | עורגל .ק"מסיכ ןיככ סדקוי ו"יפו (.וטק ,כ"כ) ותומכ ןכ ,קידנה מכ "עא



 תרות

 וקופ = טכקס ינולפ .סויכ .כוססמ פוסעכ
 ,הכס סגס ופזוח6 יעכ דיכי סוי םויסכ
 ונכעתס יכ ףקו ,םכעי םוכע ו"ע רכועסו

 לאירבנ תדלות הכ תישארב

 יכ .כ"כ ופמשי כ סיקותכס סיכמוסס
 = קורס .סוקתל סלמפמ 153 ןכ לע סכ
 ךספס סיכמוסל סיסי סמ ךפיס> 0

 לפסל סידכעושמס סנס ,דיכיס כתסמכ לכל סמ עדוי ימ סכמוק3 סיכסוסס

 ןותככומ ויס יכתמ כ"כ וכלעסי 2 סכתי סקלוסכ דספס יע סטפ סיסי
 םיכתוסס לכ סיסי ןפומ לככ ז"ע | וכ םדס | ךירי 0063 ,ססנכסס לע
 ימ יכ = ,וטרספיו רפמל וכלעפי סיכתקלס | סיסוג6 ויס ופכיזג תככס י"ע סמל
 ,ליספסלו לוקסל | וכל סתול םיככס | --סיסיש סמ סיסי !ורכד לוקכ עומשל
 ךיכיס לע וכו ולכק) תז עמקנו
 סיסומ סניקע ף סירס תומוקממ
 ,וסעמסמל רוסנ סיבימ סניו ,כסס 3

 סוטמ 300 יכ | ,כ"ופכ קסעס וס ןכו
 יכ םלכמ עדי סת וליפסו | ,ר"ופ נע
 קז ככ3 ,ונעמ לד | ןיככ ויסי ול

 ג'וכפpכו ,'כפי ופכיזג סייקל וס כיוממ | ילוסו ,וס דיכי סוי כס וכמה יכ
 'כ וסיקזחל וסיעסי bhp (:י תוככב) יכ סכקמס סכקי ספ סתעמו ,וסיורי
 שם"סועל סימס כו "סועכ ספק קמ | ,סירתוססל 7 ור bיכי דיכיס סוי
 לpככ ידסכו | ,כ"ופכ סקסע לד סוסמ ,כסס תתס סיפופכס סיכפוסס סנס
 ןפומ ככ3 כס יכ ,"ע סברס וממסי
 ,דיכיס כ וככל סיסככומ ויס סיסיס
 סקע כ'ע ,דספסו קוכנ ןפוקכ וכיפס

 'עכיס תדקפמד יסמ ,ךנ סמכ קנמחרד
 כימ סש6ס כ3 .ם"ייפ ,'וכ דכעימנ ךכ
 שנק ספקופפ ו"כעו ,ר"ופ לע סוולמ

 פירטכ סיכככ ם'תי וקסמ סכוק ילול ,ותיוכס דוע ודיספס כס  דכלמס
 5 ל36 ,סמולע סקמש ססל סקדקתס ןכ :כופכס רמי כ'ט=-סיגוגסו

 תעמפי

 לכת

 .כ"וכעס עסרס וסע לפ ותכיסכ ,522 טקיכ נו עדי כ fוסו ,סלועכ ךיחי סיסב וניכפ ססרכ6
 [לנ מ ה"ע bc וייתמ עורג) ס"כקס ס5רת) סמל ףוס- ףופ : כוט ן יפקת ז"יפ) םלואו

 ופיוו ססרכ6 לפ וייקמו ,ד ₪ סוי ו)יפ6 רתיוו ל דוד ייקמ .סינכ םמס ןמו סוכ
 ויסס כקעי ליכקכ ס"כקס ספע סוד ל"יו .הסמתפ !סימי תופמ סנגותמפו ף 9 6 מ רתוי סכרס

 מ קלוסמ רככ ס"ע66 סיס ,וניכ6 כקעי למליפ ל"וח ירכד יפלו ,סדיל סתו[כ דלוג תויל ךירפ
 "בכ ם'ר : ל"וו (גס 'פ ,ר"כ) םרדמכ תיֿפדכ ,660 ןסכככ ףרזנ היסס סימי לוע ונדועכ סנועה
 !תע כקעיט ס"כקס הפכו ,'וכו לזמ כקעי 35 ותוכוכ מ ₪50 ןסככמ כ5) 65 סהרכפ : רש
 ווקעי תיכ 56 'ד רמ6 סכ ןכל :ל"סס ,כקעי לס ותוכוכ לפסל ססרכ6 וה יפדכ רמ6 ,ונממ דומעל
 ופק יססמ וסרד (:יטי ,ןירלסנס) 'ענכו .ל"כע ,ססרכ6 ת6 סדפ כקעי .'וג ,ססרכ6 תפ סלפ רש

 ופנ כקעי כ"ו ,(6"םרסמ "תו 'םותו י"סרכ ם"ע) ,סינכ לודינ רעכמ ססרכ5 תל הדפ נקעיפ

 ₪ (:6ס ןטככ ם"ע ןכ רקנפ) סילסכ רו(מ ות5כ יכ ,רתויו סנס המ לם סיימ ססרכ) ול
 ווכיר6 כורש ןויכו ,ס"ע ןכ סיסס סיכ כיתכ ,רסופמ ןמוכ ןרחמ ות65כ קר ,ה"ע ןכ ןיילע סיס

 ₪6 הפי ןיע תמורת וייס תוגסמ ססרכ6 וכ ןתיש יס ןידכ ,כקעי י"ע וכ כ ססרכ6 % וימי

 וסט סינכ לודיג | ליכטכ סיזש ןכ) תיכ לש סנש םירסע ףורינכו ,פ"ק ויתוככ ןינממ] סיעכר6מ
 5 ונימ ךככ סיל 6חיג קוק תיפונ ססרכ6 דועו .[ספ ןירדסנסכ 'חו י"סר "יע ,ססרכ6 לע לעומ
 } רמפפ = ,סיר!מ תלונ ןק סדקוי ו"יעס ידכ ,סינכ ונכ קחעיל ןתי) םידקס) ,ויפ תל ה"כקס

 עכר6 ןיגמ 5למתקל רפי ,דילוסל ויפנמ י6)וי ועילקיפ סמ לככו ,סנס וכופי יעיכר רולו : ם"כקס
 ןכל סכוו כססש סירכדכ כיססד ,(ט"מ ,כ"פ ,חוילט) ונתנסתכ ןיכנה םוריפה יניעכ וסוו ,תורוד

 ורוד ךכו ךכ רפסמל 6וכל סעכוקש קכוע םתעכה : לר ,"וינפל תורודס רפסתכו),

 7 רימעהנו ה: 6שי) םידקסל לדתםיפ סמכ יכ ,סמויק ןמו סידקסלו רהמ) נפת דיכ תוכי
 פפמ 'יעו) ,ןעמסתכ סירכד ",וינס)נ תור ד 0 רפססמנכו, :וסו ,ויתורולל הנוטה סילקי

 ,ליגה כ"ט ל"כע ,נ"נכ ןקה רסתל ידכ ,קחני) וככל ס"כקס םייפתנ ךכיפלו ,(ספ סנסמס



 סולקנוא

 | .גכ% רמָאו ג : יי םַדָקהמ"פלו

 ב ב יִכִעְמְּב ןימְמע ןירְת הל
 | ןוּכְלַמ | ןיִּתְרַ
 .  ףקתי וכְלַמַמ ּוכלֹמּוְׁשְרַפִ
 : אי ג"ע .וג תוכוב .דנטבב פו ינש ,ןרהא תודלוז

 יישר |

 קילס י"ע .הל 'ה רמאיו (גכ) : ספוס

, 

 סוכינוטכ6 וגל סיפג (ומס) ומכ בי
 קרוס כו ןו 65 סנתלופ לעמ וקס

 bb כ סללמפג

 י'פע סז אי סוכל וס יכ ,36 חמ
 סיככ לק: דספסס ןפוקכ סג ,רוה

 תיוכסו תיכנס ספ כ'עו ,סינוגס סנו
 קסמס כ3מ ,דקמל תמסי סימכס סי
 ד'ע סלקפמ יכ ,כ'כ .לדגפ ל ס

 ליסכ ןככ לכמ ,פעכנספ םילרקנ
 כ"כ נע וכל בס יכ ,ךפיסכ רב
 סיס סלקקמו ,סוכ תלכומ כיס רק
 ומ65 536 ,סיסיפ ךיפ ככיקו רו
 סרלל סמיככס ימ יכ ,סנוקס ₪
 ןכופ כ"ע ,ומ6 נוס :ק"ו ?םפ
 סג וס ןכו .כ"כז בודד מ"מס יב
 סק3לו קחלי סגכ יכ ,3וקכס סנו ]
 סמ ךופפלו כיקעסכ וככס דסי סה
 : כ"קמכו | ,סיככ ססל ןפיפ יו
 ןכל ,'וגו וקש ככל 'דל קסלי ל
 סםיגכססכ ,כ"ופ3 ביפ סניקפ סק
 דת ןכ קר יכ סרכסו ,ס3כק3 ג
 bיספכ ןיכ 055 סכרפמ וספ 8
 ,לכעו ספ לש סכוק יקקפ לע 3
 סוס ,ז"פ תלמומ תי יכפכ סמוכ3 ןו
 רוקמ סנסבנ ,וכ bיס סח יכ ןפ

 סוולמ וס ילע3 קסלי סנס ,רמק 0

 ,ו הליגס .במ םיחספ .םאלמ סאלו

 רמלנ ססל
 .ךנטבב םיוג ינש : סנ רמז לוסו םדוקס תוכ

 on 56 סלס בת
Sah 

 ג"ס ןכ ךלכתנ סז ג"ס סלע סג יד תומיכ םג

 : סילסוכי לש סלככפמ

 לאירבנ תרות

 טיק | תדלות הכ תישארב
 םיינ ינש ּהָל הו רַמאי

 ְךׁעמִמ םיִפאל נשי ה
 ברו ֶמָאְי םֵאָלַמ באלו וד

 .:בצ ןיררהנס .אס הפוס

 םירומה לעב
 :תכ ןכ סע ןפ "מכ .םוכלל :סז

 כפפל זמר כיתכ סייג .סױג (גכ)
 םדקמס תיכ תל כיכתסל וקנ- תופֿפ

 .ליוי ססו

 סיינ

 'וגו סינקעמקו

 סי

 ונס תיכ ןכרותכ תופי ג"סכ לכ סח :(י סיככוכ תדוכע) סימסנס תומיב כו סמ
 ג"ס לכס ביתכד ונויסו ורקפנ הופה 'ה = ,ודרפי  ךיעממ :תוכ למ כ סותנ ןיס ,םימאל ינ

i=2 4 ב ממ = 2 למי ₪  

 כ .קפככ סוג ייפ :ועמ הכי :רמוקל סח ועפכל "= סז סידר טא
 סופלמ סולו : סונונוענלו סדוסי יככ טז 4 ו י- ₪3 .ץמאי םאל

 וניסו = וכירקיו וכינת לע רכ> .ךפפ | *" ל ו 3 - . 2 ָ
 כ ch כיתכד | (!> | כתקזתי) ס3כתס סכממ "סכו גפ

 י

lyriד"וי לסת  
 י דגכ

- 
 ו:

 .(iw * סלסחב !ו סתיסע סיטנפ כ *

 / יככ6 סז סמל לכ6--ז"ע
 יפיֿברסו ויס יל בוט לכס ? ז"ע סלפק

 יכ '3קי וקכוסק ס3 "עו !סלקע
 רספסו :למולכ ,'ונו ךנט33 סיונ יכ

 :ינפס רכסכ קלי דחק
 ל"דמב - rrr" י"פע 3 דוע

 קתפכ ויס כ פויכ קל סיסכס
 פילפאו

 הכל ס3כס תכנק3 'יפ סוס לש
 ס3קת ז"יפעו ,'וגו הנה ךכוכלע
 סיסת כ סלעכ תוכװ סתלעמ לדוגל
 יכ סתולככ ןכל ,תפוס סללקס כב
 דועו ,כובעס רע5 סוכ רוכעק סילע סג
 סננולפס ,סילכס תלילכמ סכוכמ סדמב
 ו'יפכ :כ'כ ?יכנמ סו סמל :סרמלו

 סיקנס לכמ יל ןוכפי סמ
 'וגו סימופכ נפו ךעככ םיוג ינש

 י"פפ פ"כי ,ריפ5 דבעי כו
 ןיגס תיפו ןיכקע (:ק) ז"פכ 'מגס ירד
 יכסו | ,לפרסי ידסכ תונמיסכ וסל ומק
 וכייכימ ,יכלמ ןנימ ןיפ וסיידסכ טת
 ולכעתסימ | ךליסו | ןפכמ 'וכו יככפס
 ויס סלמתמד סכנכ ,ס"ייע ,'וכ וסב
 תופילס סיס כ"ק =-סגרדעכ ןיווס



 תדלות הכ תישארב
 ָהיִמְי ּואְלְמִו דכ ;ריִעַצ רבע

 :הָנמְבַּב םַמֹוה הנה תָדָרָל
 וְלַּכ יָנֹומְדַא ןושארה אציו הב
 :ושע מש וארקיו רעש תרָדָאכ

 ודו :ויַחֶא אי ןֶזדירסאו וכ
 ומש ארק ושע בקע תֶוָחא

 סולקנוא
 אָריִעְוַל דיִּבְעּתְׁשִי בר

 למל אָהְמּוי .ומיִלָשּו די
 נוה :אָחְעַמְּב ומת אָהְ

 לכ הל קומְס הֶאָמְרְק
 ומש ורק רעְׁשּד (ןֶלְכָּכ ייג)

 ופנ ןָכרַתַב מ :\ָׂשֲע

 בקע אָדיִחַא ּהָדיְו יִהּוחַא

 4 ּהָמְש אָרָק ושֲעְ
 :ה םיחספ .ןושארה אציו : ה תוברב .הימי !אלמיו .ןרהא ב וח

 םירומה לעב
 ינומדק (הכ): םכדמכ fתיפדכ דילוסנסיופכ
 סע ינומדל fוסו ךדי[ו כס יסענC'יכ

 תֿפ ל5ומם סכפכ דוד יכג סיניפ ספי

 ומעכ סימד ךפופ סו כמ ינומד6 דוד

 תפל ספ סיניע ספו םע רכמה) כיעו

 כמנס סיגיע ותכקנש ספופ וס ןיכדסנפ

 תיתפספ דמלמ .ונומד6 : סדעס יניעמ סו

 'למ ינומד6 "ד : סדכ ללוגתנו ומ סתר

 וגיסו לודג סד6כ כעס לעכ כיכ סד

 תכדכ תוכעפ למ סיסכ כעס תרדלכ

 סניל רעש תכד סול ןופנמ וס הס
 ופע .רמגנו יושע סיסס וסע : סמו

 ומס 89מ%55 סולפ 'טמיגכ

 ו"5 'פ וםע יד סלועס כיכתמ סיס

 : סלועכ יתדכש תומול 'ע) סילשס סוס

 'פ סלוע ן"כ .ויתת 5י ןכ יכתהו (וכ)

 'ג .וליו :כקעימ ןוח ןס תומול 'עפ

 ךדיקו סױטנס ודו ךדיֿלו .כס .'סמנ

obs Foz 

 :ןידס ןמ סכוככס ה לוטיו סמתכ תל  רוטפיו סכיליל
 וגמיס סלטונו דמוע סזפ דע ווכנמ רומגכ קיפסמ סז

 למ סוקכו :וסח ,סז סעפו סז לדני לע סז  סלודנס ןוכפיכ ,סיתעל ססיניכ
 ועל דכעי ככו סיסי כ'מו=- ןמקי =-נלכסיכ ודכעקפס ףוסכלש דע ,סז
 0 | לכ6 ,סיכקס | דוקינ יפל סו ,'וגו סוג ינס :כופכס רמס וס
 :כמק 65--,וררפי ךיעממ סימול ינסו

 קוכימסכ קר ,סינס סימוסנו
 יכג ןגיסלררכ ,תווקפ סרומש

 ססילע ויסס כ"סוי ככ סיכיעסס נפ"

 ,סינש סיוג
 "נס,

 סיפ סיתע ויסי ,ןפכ ןכו ,סיופ
 סעפ על נס סיקע ויסי כ"חו ,ןיווש

 סוכ עי יכ ,ךכנ סיור סתיקש סעסכ יתרפ6 סע לקקכ ,ושע בקעב תזחוא ודיו .סיכנ לחנ

 כ סנס ,ומילני סימעס תוכינהל סקכדכ יכ ,כוטקל סיגופק סתופנ רסומ תחכות

 . יישר

 סתד) קעכ יסיו כיפכ רמת לב .הימי ואלמיו (דכ)
 ות הגהו : ספדלי סיסדמ 'וכ יכ סימי ופלמ נפ
 קיד ססינסס יפכ כמ סימוקק רמחכו ,רסק
 תמדא (הכ) :עשכ דתו קידל דת ןסכ 6
 (סככ | קישלככ) סימד ךפוש סיס וס ןמיס
 ופפמס כמ5 לס תילטכ כעס כמ .רעש תרדאכ ולכ
 (ר00 טימ לופ .גירכתס) 1ע93 b"כיקונפ כעס
 וטעכ סיסע יפל ןכ ול ופלק לכס .ושע ומש וארקיו
 ןכ ירחאו וכ : סככס סילפ ןככ ורעסכ רמגנו
 ךכ וטוספ יפל וטכורס סדנק םכדמ יתטמס .'וגו ויחא
 ?עו סנוטסר ספיטמ רלוכ כקעי וככעכ וכ חול סיס
 וכ ןפ סכלק סיפש תרפופסמ רמלו כ סינסס ןמ
 וכ 650 סנוסכ תסנכנס וז תמת וז סילב יפט
 לוגס ופע לכמכ סנוטלכ לת סנוכתל תסנכגסו
 ר תלכי סנופקכ רלוכס כקעיו ןופסר כי סגור
 pbככ סדיככ ןופסכ סיס וככעל 3 כקעיו

 bp ןמיס .ושע בקעב
 "כקס .בקעי ומש ארקו :

 לאירבג תרות

 סמ | וקזו ידַכֲעַי יכק תכוסמס
 כ'סשו (6"ג זמכ סיטפופ טוקלי)
 כ רמ6 ןקנס יכיעכ סוכתסי ל
 ןיסס וגריכ וס סדנס פרו ס מ
 לסר לשם סיגכ ריכ נק  לפונ

 )* : ם"ייע

 ססיגפש

 סכ



 כק תדלות הכ תישארב סולקנוא

 הָנָש םישָשייְֶּב .קָחְצְְ בקע דג ויש ץחשרג קא
 םירוטה לעב י"שר

 ס"וכפס תלפמכ סיעבוכ ססל סקקנת ולױ ים ל ספ סכירולכל ןופיכק סקס לפ
 :ס"וכעס ודיכ ולפי ומכ ותדול תעקנכ ומס קכקיו ך"סס סט יכוכב יכבל לר;

 סייע 'י .הנש םישש ןב :בקעס | קזיח6 ספ לע 3קעי וכ רק ויק "ד .(בק
 ספל ולפס סינס 'ו ןויכסכ סולרו סנס ג'י 3 םיקעלק דפ סת
 לכפתסו סכקע יס טדי  סרכפפכ נפ ןויכ סרפל ויכ6 סקעק ומכ סל ןיפ
 תומכי) סמימת סכוע פויס5 סיכומס רס3 םדקפנפ יפכ םיכ סלכ 65 סתפקו סי

 דס
 ' ככוכ ספרתי ינולפ סויכ יכ ,וטינתספ סינכותס י"ע סלועכ סעוסעו סלרק התיק תספ סעפ
 ,רמלנ .ספס ,סוס סויסכ כלו סייק ר6פנ סלועה יכ ,סיס רכד לט ופופו ,קפולמו ךר6 ננסי ר

 ינונפ ככ 6 כרקתמו ךלוס םדה כככ ופר סמק סנמפ יכ ,רכדס ןכ } : כזכו 5וסכ ונוככס
 סתויסכו ,6וכס סויכ ספיגפס ןמו דעוימ סיס סנוכפס יפלו ,דסי וסננתיו וסנפי י6דוכס רפיס
 ירה! ss ,קדנכ סיס סנמ סתועידי יפנ סנוכפסו ,עומתו ןרפס סערת ,ז"כז סיקפדתמו סי

 96 כורק ופוככ טדחס כככס וכ ,ת6זכ רעפל סדיכ ןיפ סנו ורעפ 6ל0 פדה רכד סס) הלגתס
 הניהתמ רויס עיכטס ןכ יכ ,וירוספל ,תופסרפ סיפפ תופמ סעכ ססדנו ףסדנ ,סהכ עודיס

 יגפמ קוסרמל וריכק תפ ףוד:י רפ6 סתולס הכ ססמ דחכ כמי יו ,כוריקכ ו"ז וטנפי רש

 לע תולומ יככוכ יכ ונילר רז םינפכ תוכר סו .סנס ,סויסכ וניר הוס ןויפדכ ,סלועס סם
 סתוכרקתסכו סחפינפכו ,סלועל סימייקס סיככוככ סעמנה סמופס 56 סיתעל סיכרקתמ סעס ה"

 סמכחכ לכת ןיכמס ככ ויה ספונמו לכת וררופתסו וטפומתסו ,וונרי ןרפס ידסופ ו"ס יופ
 סונע החוד הכ סולתפ םדתי ,סו 55 סו בוריקס תדוקנ) כורק .עינסכ יכ :לרמ עיכעס ,'

 סמל תוֿפו ןמיס ,סתדיל ןינעכ ס"כקכ הרסס וס ,כר קסרמ סומ סו סקיסריו ,סזכ סגו

 יינכו ,סתוסרסכ קכדתסל שי תותוכעכ כקעי ערו ת6 סיפע ךוסמכ יכ ,דיתעכ ספופ
 ז"יעו ,סת6מ י'נכ ת5 ףודסל סימעה ךותמ סולתפ סוד הכ 65י ו ,ךכל סיתפנ ויסי ספס

 עודק יוג 6רםו ,רפות 55 סרותס תירכו ,ססמ קמרתסל זע סור רפי םסנכ סנ
 נקעכ תותופ ודו כקפי תf33 ,פנפ ךרדכ ססרמ סת3 ס"כקס ומר סו ,סייק סיסי

 ינסו = ,רוח5 ופדהל | וכקעכ וסע ותופ טעכי ,15 ,וסע תוכקטכ תכל) כקעי התפתיפ תעפ ,
 רול = ויתוירכל 'ד | רי(י דע ,וכרדל ךלי שי6 םיֿפו ,סידרפכ ויסי סלוע) רמולכ .ּודַרָפַי סיפו

 : לקו ,5"ככ ,סנופ
 ספות ימ וכ רמפ ,ינולפ תיכד ןיליפ ןמ  דס) 365 דח ןומנכ ('ע תוש) ג'פ יפ ך"

 ודיו ויספ 5י ןכ ירחו וילע כתכו סומלוק לעכו קנס רייג 6יכס ,ונירהפ תוכלמס
 סיקודקלכ | ךירלכפ = ילכמו = .ס"ייע םלס ןקו יפמ ןיקéוי סינםי סירכד וכ ורמפ ,נקעכ הז

 ,סנמפ = ,רוככס תטודק ומכ ,הנעמכ סדוק ןמוכ סדוקס לכד : עודיס ללכס י"פע ,לו סתנווכ
 ,ותולדתססו ולמעכ התו סנק כ הנעמה לעכפ ,תיעכע יה סנעמסקכ סירומ6 סירכל
 ןוה | תמידק תלעמ לפ יה תסכושמ ,וסורו ווגכ ועיגיכ סד וכ סנקש סנעפ

 יפ6 סד לש ורוכד י'ע ס63 ןתפולקפ סיפדקכ סיפנומ ונפ סול מנול
 ,bo פ'ע (5כ 'פ) הכרכ ל"ורדפ ומכו (ע"פ סיסכו) רוככנ ןימדוק ןס

 ףס כ"עו [סרוככמ] סינינפמ [סרותס] יס לש :כ'קסו "סס סג ןוסרג ינכ ם0ר

 סנסו = ,ם"ייע ןורֿפס ינעועמ ויסש יפכ תסק ינככ 'כס סידקס ז"ככ סרוככס ןורתי ןופרנ
 ל6₪ = ןכלו ,סדילק ןמז תמילק תלעמ סוטמ דוככסו הלולנה םתי ופעל יכ ,םיס ןומנסס

 סנמפ ,ןידירומ ןיֿפו םדוקכ ןינעמ ל"ו סרמפ תכינמכ ? ונירחה תוכנמה סופתל : [לכוי] ימ



 | | םולקנוא | תדלות הכ תישארב
 ןיִבְרּו מ :ןֹוהָתָי תילי םיִרָעְנה לר זכ :םתא תָרָלָּב
 רג ושַע הֶוָהַו 7 שיא ךוצ עד שיא ושַע יהיו

 אלקחל-ק ּפנ רַב ןֶבְרישְח RRR ו ה

 שמשמ םיִלְׁש רג Is בש שת הש ב בקע הרש

 קחְעְַרויי :אנלאתִּב "תֶא קָחָצְי בהָאְו חכ :םיִלָהֶא
 ןה הדשא שיח: .תָבָהא הקבר ויפְב יער וש
 | : גנק ארתב .שיא בקעיו .ןרהא תודלות

 | יישר םירומה לעב
 סp ןמז לכ .ושע יהיו םירענה ולדגיו 6כ) :(דס =? ינסקכ כפיפ ספ ת"ס .סת שי6 (זכ)

ue i cp onהקדמ סדק ןיסו ססיסעמכ סירכנ ויס 55 סינטק  
 " סינב ס"ת תל ומכ תיכס | סנכנש דע
 קיפ סו סנס ני ינכ ופעלק ןויכ סכיכ סמ סס3 בפ גבי :סנמכ 1 טיפ לתו
 צ עדי :סולולג קדוכעכ םריפ סו תוסרדמ ית3כ :'ס83 סניכב סתכפ ךכס י"ה סנש

 יס 636 ולסוטו ויפ3 ויכק תל קומרלו | דולכ
 דש שיא : (bמוחנת) כ b Aוספ ויכל כוכסכ ןכתס .תו חכמס תל ןירסעמ
 וכנכ 055 סנ לככ יקב וכי .םת : תופועו תויק וססקכ סדולו כט3 סד ב

 ככע לש ולסלו סט לט oh .םילהא בשי : ספ יורק ומכל ףיכח וכילס ימ .
 ממו ופול דל סיסק ויפע לם ויפ3 וסרדמו .קחלי: לס ויפכ ומוגרפכ .ויפב חב
 וירכדכ ב-44:

 ידקכ סולת סגני ותלעמו סדפס תוכיסק יכ ,תעדו לכססכ ול סלרסו ,ול כיפה ןקוה ותו

 רfפתו סלפס לכ סו יכ תוכוט תולמו יו סמכת :תוינורה תולעמס תיינקכ קר ,ןמוס
 קיה ותויסכ ךרע לכ וכ ןיֿפ ,הנפ 636 ןכ ןשי ריינ סיסי וניפספ ,קנס ריינכ .6מנוד ול ס6רסו
 לע סוערת כתכס ךכרעכ 15 יכ ,ןיגעו רכד וילע בתָּכהב ,ךרעו תוכיטס רייגסל סיסי יתמיפו
 ע ,כ'נ) ל"! סרמפכ יתויתוא, סימכס ןולכ רטסס רקנ ןכ לע יכ ,רייגת ךרע סוקי ןכ

 ס לס ופו ג סג ןכו "ןוממ ןפוגןיפפ תורטס וכי, : ורמי ןכו ,סריסמכ תונקג תויתופ

 ותפכמו ,ךרע וכ ןתוי ותכיתכ ןכותכ קרו ,דסמ ךרעס לק ומנעכ וס ,רייגל לסמנ
 לע סכתכ (ג ,ילסמ) ,כגכתכפ סכל לעו (65 ,'ימרי) : כותכס ןוטלכ ,ותכיתכ ןק ןס ויתודמו

 תוכיסס ול ןיס 0760 ןכ ,ותייטע ןמז תמידקכ הוכישת סוס ןי6 ריגה ךרעכט ומכו ,ךכל

 ןכ6 = ,'וג = ורכדי סימי יתרמ6 (ככ ,כויפ) 5וסי56 סנעמכו סלועה ריו6ל ות65 ןמז תמילק
 ,ןכסו - ,וטמט *חורוכ סלודג) סלעי ,ןכ ירחא סתיס ותפיניס י"פע6 כקעי ןכו ,'וג םונ6כ יה

 יכ תורוסל ,וילע כתכו [תוכקס ייונכמ יוטעס] קלה רייג לטנפ ,הוכ דוע ס"ליו
 קו ,וכרספ תועלוטכ ירח ןיקמ םי התיה הירכספ ומכ ,'ילכהו ,רדעסס ירס6 וכ) תילכתכ

 : ותולפס ירק6 וטמס םרויו כקעי סמ5 המי ןכ ,כרעס רה

 כ גנילזיצ ו"רנ ףסוי ל'וסכ ביל 'ירא ןויצ ןב 'ר כ"וק !ולנה כרס ידידי בישו ("
 כלו | "וסע כקפכ תוהו6 ודי, : תוכתס סג ריינס לע כנתכס סמ ןוכנ וכי ו"יפעד ,סוכ

 ,ויספ 3 ןכ ירחאו :קר כותכל וכ יד סיס  ,ונירח6 תוכלמה םפות ימ : סה לע ניססל

 ,יכרל םונינוטנ ל" (:5 ןירדסנס) 'מגכ תיפד ,סוכ ןויכ סקומע המכה רכדכ לכ ,9

 ומסכ טועבי כ'6 וכ רמ5 ,סריני תעסמ וכ רמ6 ,סיֿפי תעסמ וס הריני תעסמ סר6כ וכ טוס יתמיֿפמ

 מ 6"חכ ם"ייעו) 'וכו סונינוטנפ ינדמיל סו רכד : רמו יכר 'יסלקד ם"ייע ,תיֿפי תעסמ 6

 כקפכ | תוקו6 ולי סתיסס הוס פס ןינעכ סעט כוטו ירתפ ןסכס5 ו"יפעו .(כקעי ןויענו

 -- ות5 יעמכ ויתונינרכ ויננעמכ רכנתס רככמ -- עמר ותו6כ כקעי עדוי תיסש וגייהל



 םולקנוא
 -תָי תַמיִחְר הָקְבַרְ לוב

 בקעי לָשַבּו טנג
 \לעו יײנ) אַתַאו אָליׁשְבֲ
 :יַהלׁשְמ אָוהו | אָלקח"מ וש

 יִנְמעמַא בק עול ושָערַמְאו |

 ןידה אקומס אקומס"ןמ ןענ
 ןָכְלַע אנא יהְלַשִ ירא
 רַמָאַו אל :םודא מש אָרְו
 -תִי .ןהְלּויְּב ןִּבז בקע

 אָנ

 יישר

 אוהו : ומונכתכ לושיכ ןוסכ .רזיו (טכ) : וירכד
 יכ (ד סימכי) מוסד סמכ סתילקכ (כ'3) .ף
 יפ תתפ .ינטיעלה (ל) : סיגכוס) יספכ ספי
 תל ןיסכו ןיל וכינסש ומכ סכותכ סכרס ךופ

 תדלות הכ תישארב

 דיִזָנ בקעי דו טי:בקַעַתַא
 :היע אּוהְו הָרְׂשַהְִמ ושע אב
 יִנָטיִעְלַה בקעודלֶא ושָע רֶמאֹּו ל

 יִּכ הָוַה םֹרָאָה םראָה"ְומ

 :םרָאוכְׁשאָרק לע יבְנֶאףוע
 םיַכ הָרָכִמ בקי רָמֶאיַו אל

 אכק

 :םש ארתב .ןמ ושע אביו :זט ארתב .שס ן'רדהנם .אי הסוס ,בקעי זיו .ןרהא תודלו

 םירוטה לעב
 ןדע ןגס 'יגכו סיסנקס ך(למ 'יגכ כקעי
 דיונ (םכ) :ףסלי ל [ךחכו] "יגכו
 bo ינטיענס (ל) : ולכ6 35 ?ירטמינכ
 סנק כקעיכ ס:כ רמו ןמס ת"ר ,ןמ
 סנק ךכ סיפדפו סתלכ ותרוככ וטעמ

 סיפדע .סדאה םדאה ןמ + ופתוח ןיטיעכמ 536 למג
 סער תוככפל לוי ככ ןכ וטע תל סרי נפ ססככ5 תמ סויס ופוקו ומור
 קתליק ויקוכשמ סינק 'ס ס"3קס רק ךכיפל ס"כקס ומיטנספ סכוט סכיפ וז ןי
 סיפדע סמלו 5300 תל תורכסכ סי םרע קי גםיכו סנס ס"עק סו סנס פ"ק י
 ךכ ספ ססנ ןיפ סיסדע סמ דועו) סלועכ רזוקס | לנג תוככלסס כגכגל תומוד
 סיני 3 ולכסמ תנמפכ לכס תוככסכ .גסנמס ךכיפכו רכדכ רוס ספ וכ ןיפ 0
 ג לכ לכ ןטק דעומכ יכמלדכ ספ וכ ןימ ל35 ךכ ספ ססנ ןיקו סילונע סס
 'ז דעו 'גמ .סכתקכ לוס וכיסש ם'כו סר6 כככ סוס כישמ וכימ סינופלרס סי
 סויכ ןסליד סויכ ומוגכפכ .םויכ הרכמ (אל) : (ןסי י"פרכ .'וכו נוס וניסו פיפ
 כמ תוכוככב סדוכעסש יפל .ךתרכב : סכולכ סכיכמ יל רוכמ ךכ רולכ וס

 כקעי

 ו ויתוסל : ם"ומכ ,הזיחא ןוםכ תלרוסכ) סקופ ליכ וכקעכ ותו סיס ןכ) ,ותסיניכ ומקכ טע

 הוכ סייקו ,ו"יע לודג רע5 ידיל וכי נע ויבא לעו ,סנכסו סירוסימ ומא לע ןגסל .(ק"סקכ ,ונפ
 דוע לכ5  .ןטמסמכ ןטוטפב "וסע כקעכ תזחוא ודו, לח תונמה םוריפ וסו ,סנלפסכ "וק דוככ תט

 ,25 לוככ תריסז : ליסו ,עקר ותוק3 וכ סקנמ) סכוט תחא סלע סנסד .סלועס סכילמ סוכ הע

 !סלע כ רתוו ,ומלועכ וייחו ותריני ירפ לכ יס וז סנעמו .סתוכז ירפ לכול וס ןיילע וכ עו

 ררועק וסח .ףוגה ףוס לוסס כקעס ומכ ,ףוסו תירקפ : ותפרוס ,ןכומה תכסרסכ בקע קרע יכ עח
 רתוי הנעמ תולע ילכמ  ,ותיינע ףוס סתיסט וטע לס הגספה שאר | סרו וכ : רמקכ כותכס ות

 ןורתיכו) = סינע דמע רככס כקעי לש וידע הלהתהו תישאר סתיה יס ,30 דוככ : םיסו .סל

 לוע ךמ יכ--ויס5 אצי ןכ ירחקו : ק"ז יע עס רומל ותפיפי עגרכ .לכ ןוימד סוס ילכ הפ
 הוכו !דוע רתוי דעפ וימיכ סלע קנp ןושע לש ותיינע לכ ףוסכ ,ושע בקעב תוחופ ודי 9

 ,8"טיגש רכתמס ןולגס כ"ט לע רקיס ורויככ סקומעס ותכועתכ ותלווכ תפ עינכסלו סילפסכ מ

 :ל'נה כ"ק ל"כע .מ"כפו ,תוכ ךירפסל דוע שו .

 אל



 ' תדלות וכ הכ תישארב

 ושָע רָמאיו כל :יל ָךְחָרֹכְּבתֶא
 המר תומל ךלוה יִכנָא הָגִה
 בעי רמו גמ :הָרְכְּ יל הֶז
 ול עבָשיו םויָּ ₪ הַעְבְׁשַה
 : בקעיל ותְרכְּבְדדתֶא רָּכִמִיו
 דינו םֵהָל שעל ןַתָנ בקע דל
 ךליו םליו השי לכאיו םישְדע
 פ ; הָדֹכְּבַהייזתֶא ושע ב
 דָבְלִמ ץֶרָאְּב בָעְ יהיו א ןכ
 יִמיִּב הָיָה רֶׁשֲא ןוׁשאָרְה בֵעָרָה
 ליבא קַחְצִ כו םֶהָרְבֲא
 אָרו ב :הָרָרָנ םיִּתְׁשִלְפר למ
 רכה באו הוה וילא

 רמא רֶׁשֲא ץֶרֶאְּב ןכש הָמְיָרְצִמ
 הֶיְהֲאְו תאז ה ראב רּוג ג :דיִלא

 ךערזלו ךל"זיכ .ךכרבאו מע
 לאה תצראה"יילָכְ"יתֶא ןַתֶא
 :ז תוברב .תא רוכמיו : . ופ ארתב .ב' תפוס ,'בנא הנה ,ןרהא תודלוה

 :היק תנש ,ךערולו ךל יב

 םירוטה לעב
 : סז) תפכ דכפל ןמכ תל וכדלמ

 ןיז ףקמנ סכוכמכ 'כ .סז סמלו (בל)
 רפכש דמלמ ולככת לכס זו סמו ךדיו

 .וכיו (רל) :לכסס יכת ך)סו | רקיטכ

 וגייסז ןמס יכג ויניפכ וכו ,וכע וכיו 'כ

 :וטעמ ים ןמכ סו סחכ ןכ סוט

 ככ ס"פו וסע וכי ךמכ כפכ יפו (א)
 ומר .360 תוככס (ג) .חכ סג כ עסר

 ןיפ 3קעי

 יל ןפס סמ כ" סדי לע תומכל ךלס

 ויכק דריס ומכ

 : םש ארתב ,ם'שרע

 א כיכקיפ ילדכ הו עסכ
 קכלוסו תדדוכתמ) : ne יכנא הנה ובלו
 כ ספ כס סרוככס
 סכיט סמ וסע רק ror car) לוטי וכ טכס
 פופימו = ןיטכועו תוכסזק סמכ כ" וז סדוכע לש
 ₪6 (גפ ןיכרסנס) | וכיכסש סקולכ סכ ןייולק
 96 כמ םסכ יעורפו ןיי wrod א מכס ןס

 לע נוקכס ךיעס .ושע זביו (רל) :

 Bירלמל סרכל ופעד סיסס ,המירצמ 4 לא (ב) :סוקמ לש  וסדוכע סויכט ועסכ
 ןיפו סמימק סלוע סתם סמירלמ רכס 56 ול nb נערה ימיכ

 :סלס ומכ .לאה (ג) ;ךכ יפדכ ןכמנ סלומ

 | םולקנוא

 וָשָע רמַאְו + : יל ְךְהּורַבְּ
 ןהסלה תָמְמל לא אנ אָה
 רַמָאְו >> :אָתּורְבְּב יל ןָנ

 ןהְלּר .םּויָּכ יל. .םיק בקעי
 ּהָתורְבְּבהתֶי ןיִּבנו הל םייקו
 בה | : בקַעיל

 ליִשְבתו ושַעְל

 סקו יִתָשּו לַכֲאַו ןיחְפולטד

 :אָחּורְבְּבדתִיושע טשו לֶזַאו

 .רּב אָעְרַאּב אָנְפַב הוו
 הוָה יִד האָר פב
 קָתְִי לזאו םֶהָרְבַא ימי

 בקעיו יל

 םחל

 "אלט | ךֶלָמיִבִא--תול
 יִלֶתַאְו = : רֶרנל יִאְפְשֶלֶפִ
 תוחת--א5 רמאו ײ ּהָל

 ירש םיִרָצַמְל

 : ָףָל רַמיֵא

 אָדָ

 יִד אָעְרַאְב
 אָעְרַאְּב ריד :

 וה ירמיהו
 ךְכלְו ְךֶליֵרֲא ּףנברְכַא

 י"זער

 יכ תורוכככ סדוכעס סע

 ולרכתסו



 סולקנוא

 ןילאָה אְתַערַא-לַּכזתי ןֵּתַא
 תימיק יִּד אָמְיקהָי םָקָאְו
 ינסאו י :ְךּיבַא םֶהָרכֲאַ

 בְֹוכְּכ ןיִאיִנַפ = נתי 4 ןרל יאי ךנב=
 הלכתי ךֶנָכַל ןתאְו אָיִמש
 ןּוכְרְבְחִו יל אָהָעְרַא

 :אָעְרא ימסע לכ מ
 םֶהָרְבַא ליקר ףֶח ה
 ירָמימדתַרָמַמ רמו יִרָמיִּב

 בֵהיִּ:יִתְרואְו ימיק ידו
 וליִאָשו ו : רֶרְְּ קָחְצ

 (קסיע-לע) אָרְתַא  יִשָנַא
 איה יִתָחַא רַמֲאַו ּהָתְּתֲאַל
 יִתְּתֶא רַמיִמָ לח ירָא

 אָרְתַא יִשָנָא יִנ ןנלמסיה אָמְלְד
 זיִח תָריִפָשיִֶא הָקְרְרְלע

 ּהָלּואיִנְמדּב הָוהַנ ה : איה

 ךָלמיִבֲא יִבְתִסאְו אָיַכֹוי ןָמַת

 אָכְרְה ןִמ יֵאְתְׁשִלפְד אָּבְלַמ

 יישר |
 כמוס סד .ךערזב וכרבתהו ד

 רמסל 5 ךרכי ךנ

 ןכו  סיכולפכ ספ רמו

 :ךכו ךכ יפיסע ₪6
 : וקוס יתיסנשכ

 יי ןוגכ סרותכק תוכסומ לע

 סירב

 : (ר"3) יניסז

 .חכ אזי .םררבא עמש רשא בקע .ןרהא תודלות

 36 סו םכקמס לכ3 ןכו קפלי לש ועל

 ופכוס כ לקמסס 0555 סקס ספיסו ל וכילמ ספלקס
 סתפגסו (סס 'יעסי)

 י>  ינולפכ 006 רעו עכפנסס יריחכל סעוכפכ סכמס
 57 | ,ילקב םהרבא עמש (ה)

 .יתרמשמ רמשיו

 ₪ וליסס .יתוצמ :(כ תומבי) 1
 :סימד תוכיפסו לג ןונכ תווטלסל ןס ןיומר

 ונטעס תפיככו;כיזמ תליכמ ןוגכ סכינע כיפמ ערס רכיס
 .יתרותו :וידכע לע ויפוקסו ךלמס םכזנ נח

 לע .ותשאל וז)

 יל ןיס סקעמ מ6 .וכרא יכ 4

 בכק תדלות וכ תישארב
 רֶׁשֲא  הָעְבְשהְדְדתֶא .יתמקהו
 : ָךיִבָא | םֶהְרְבַאְל | יִּתְעַּבְׁשנ
 יִבָבּוּכ :ךעְרַזְיתֶא יִתיִּבְרַהְו ד
 זדלָפ תֶא ךעֶרול יִּתַתְנו םיִמָשַה
 ךערזב וכְרְּבְתִהְו לאה תַצְרַאַה
 """רֶָשֶא בקע | ה :ץֶרֲאָה י ווג כ

 רמשיו יקב  םֶהְרְבִא עמש
 :יתרותו יִתוקִח יִתְוצַמ יִּתְרַמְׁשִמ
 לאש רָרְּבְקַהְ ציבשיו ו יש
 רֶמֲאיִ ותְׁשֲאְל םוק כמה ישנא

 יִתשֶא רַמאל ארי יב אוה יִתְחַא

 -לַע םוקמַה יׁשְנַא נגה
 :אוה .הֶאְרִמ תָבומדדיּב הקבר
 םיִמָיַה םָׁש ול וכְראיִּכ יהו ח
 םיתשלפ למ ךלַמיִבַא ףלשיו

 : בש ןישורק .כל םירדנ

 =X‘ םירוטה לעב
 סננתיש ו"ו כסת :תנכ-0 :סיכנמ 5 ךעכז סי | וככל

 כ כקעי קת!י ססו תודוד 1 כתל ו בו
  Masמ מע תסכ )

 /  hi: Fl \ akפמ5כ ק 5 גכפ ה) :;םמ סלמפ
 ד"וי דנג כ תוכית 0 קוספכ 4 .'וגו | יגעכ 7 וגו ךמי סי

 ססככ | תורכדס

 תרכנכ ס סלופ סייקו תונןיסכ ל"וי = ססנתכ

 ילקכ עמש סימס כ"קפ : תורמ(מ
 : ס"עק ויתונכו ופלוכ רוככ סינב 'נ

 ףל סיײק 'יגכ ,ססככה עמפ כס כקפ
aכ ול ףסותנו ןיליסכת יכורע סקחרסנ " Bat0  

 יתיקת יתימ יתכמכמ ילוקכ דגנכ ופפ 0! תוילעכ
 .קת:מ קת:י סנס 'כ ,קת:מ (ח) :יתולותו  וכסכנ

 יתוקה

 רכדכ סעמ ןילס
 הםמל הכיס ספ לטבכ סרוק ליבסל

 : וס ית6 יכ יכמ6 (כ ליפכ) ומכ ותק
 bלו ויטכע דע סוסנ6 69 רק6מ גולד)

 תויסל



 תדלות וכ תישארב

 קח הֵּנִהְו אָרֹו ןולחה רַעְּב
 : שא הקבר תֶא .קַחצְמ
 טא קַחְצִיל ךֵלָמיִבֲא אָרָקַו ט
 ְךָמֲא ְךיִאְו אוה תשא הנה ךא
 tu וילא רַמֲאַו אֹוָה יִתְחַא
 : ָהיֶלָע תּומָאֶּפ יִּתְרֹמֲא יִּ
 הישע תאזזהמ ךָלְמיִבַא רמי
 -תֶא םַעַה ךַתַא בכש טַעְמְּב נפ
 :םשֶא ונילע ָהאָבִהְ ךֶתָשֶא
 םעֶהלביײתֶא למי ו וציו א
 ותְאְב הזה שיִאּב עגנה רמאל
 ץֶרָאָּב חצי ערזיו כי :תמוי תומ
 הֶאַמ אוהַה הָנָשַּ אָצִמיו אהה
 : הוה והכרכיו םיִרָעָש
 לדג ולה ליו ׁשיִאָה רנו ג
 ולזה די :דאמ לדני יב רע

 הב רָקְב הקו ןאציהְנקמ
 םירוטה לעב

 סיספ דמלמ .קתלמ ססלכ69 סדלי ר
 סנומו ןסילעכ תתת סיסנ לכ לקעמסי

 ישילש

 רווה וג 2: כ
 x. RR wid ף6 םית תשא fbכסל קתנמ סמ ןסמע

 .םשא ונילע תאבהו ןיד 'ג .סטס דת (י) :cיh nc סתכ

 ץראב (בי) : וגילע יכיל סתסו סעס דת כ יכ ןדיו

 לכ ויתו:8רמ תינתס תקנסכ ךנמס דודכ
 פ'עh 2 ףל ךנמכ ירייה סתס סמ לופט
 לדגיו (גי) : ךלמס fוסכ ומנע לינפכ רמ6

 סzלס .לדג יכ דפ לדגו ךולס ךעיו םיס
 סדיקעכ ךרנתנש תוכרכ 'ג דגנכ םו)ודנ
 תושעפ סולכ | סזנפו (רי) :ךטרוכ וכרכתסו ךכככ ךרכ יכ

 ועל 'לכ סככ סלועפ .הבר הדכעו (די)

 .'וגו ךלמיבא ףקשיו : כמשכ = םויסל
 ;ךלמס סז סעכ דחוימס ,סעה

 רככ ככ6ש סל

 :(ר"3) סיממע חעכס ןרפכ סמלע י"סכ

 .(ל'כ) ןוכער סנש סתיסס סנקקכ הגיס
 ןכסש רמוכ סמל סקינש .יסס סנחכ bיסס ןרקכ
 :ססק סנססו ססק

 לע סקפעו
 ְ קוכטעמל סז רמו וכמ וגיתוכרו

 :(כ'כ) ךלמיכ6 לס וכסוו ופסכ כו קחלי לס ויתודכפ לכז סירמול ויסש .דאט לדנ
 b"ניוכבול

 סולקנוא
 םע יחס קת אָ אַ
 אָרְקּו < : הָתְתִא הָקְבִ

 ֶרּב רמָאו קת ְךמיִכֲא
 ןְְְּנ אה ךֶקְתַא אָה
 הפ רַמַאַו איה יִתָחַא ּתְרַמָ
 -אָמָלִד תיִרָמַא יֵרֲא קֶחָצי
 רַמַאו י :הלע תומא .

 אנ? תבע אמלי
 דָחְיִמִד = ביִבָש  ןופדריִעּ
 אָתיֵתיַאְו אס אַ
 דיקפּו = :אָבֹוח אָנָלֲע

 ְרֶמיֵמְל אמַע-לַּכתי לעב

Fe,ער = בי  
 חַכְשַאְו איָהַה אָעְרַאְּב קח
 הֶאְמ"רַח-לַע איהה אָּתַשַב

 ₪ ּהָכְרְבּ יִהורַעָשְדְב

 ליזא לאו אָרְכג אבו

 אָבְריִד .דע יִבְְו נס יי
 "יִתיִג ּהלְהְוהו < :אָדְחְל 1

 אנחל ןירוחהִתיִנְו אְָ
 י"זער

 םמשמ וכסכס

 06 rhנס

 סכושת סגיפס
 ,אוהה הנשב

 פ"ע6 .איהה

 סמכ סודמסש .םירעש

 .סקמ סודמלס תת
 Do : סיב

 האמ

 ןכרעווענ .טפעסעג .טייכר6)
 \ סלוכע



 סולקנוא
 ואינו אָיְגְס (הדּובַעַו יג
 ןִריבלְבְו < : יאתַשַלַּפ הב
 יִמויְּב יהְובַא ידע ּורפח יד

 ןונומט = יִהּוָא = םֶהָרְבַא

 :אָרְפַע ןונאלמּו יאָּתְׁשַלַּפ

 ְָהִצל ְךלָמיִבֲא רַמֲאַו ₪

 אָּתְַ היִרֲא אָנָמַעְמ לא

 ןמַּתְמ לזַאו יי :אָדְחַל אָנָנִמ

 רָרְנְאָלָחְנב ארו חצי
 חצי בת חי :ןַמת בתי

 ביתו יָּד אָוַמְד רַפָחְ

 רַתָּב יֵאָּתְשִלָּפ | ןּונומַטְו
 ןהל אָרְקִ םָהָרְבַא תיִמ

 יֵרָ הָוה . יד ןְהָמשּ ןקָמָש

 היִדְבַע ור פח טי :יִהּובַא ןהְל

 חכו אֶל קו
 וצו = :ןיִעְבָנ ןייִמְד אָריִּב
 אתְיעְדְהַע -רֶרנד אָתְועַר

 אימ אנהי רַמיַמל | קֶתָציְד

 אקסע אָרְיְבְד-אָמְׁש ארק

 ָּמַע ּוקיִסַעְתֶא = יִא
 וצו יֵרֲחָא ריב ּופחו

 י"שר
 .קת6 סדוכע עמסמ סדונע

 ןמ קומל

 .ויככ סכרבק ימיכ ורפמ

 וקסעסכ .ומע וקשעתה יכ

 יָהֹובֲא םֶרָרָבֲא יִמויּב ּורָפַח

 : ונ תוברב ,לחנכ קחי ירבע ורפחיו ,ןרהא תודלות

 סלוטפ עמסמ סדנע
 מפס יגפמ .םיתשלפ םומתס (וט) :סכל
 ןוגומט .ונילע תוקכס תוסייגס יכפמ וכ
 .ררג לחנב (זי) : בלס תל סטמטמ דומלתס 'לכו סמיפס

 כס תוכלכס .רפחיו בשיו (חי) :כיעס
 יפנ סדוקו סומקס סיתסלפו

 : רוערע 6 (כ) :ןרפחו רוח רכגמ .קחלי עסנש
 ומע

 גכק תדלות וכ תישארב

 :םיִתְׁשלפ ותא אנו הבר
 רפה רֶׁשֲא תראה" וט

 ויבא םֶהָרְבַא יִמיִּב יבא יִדְבַע

 :רָפָע םָאלמיוםיִתְַׁלְפ םומתְ
 ךל קֶתְצִילֶא ךָכַמיִבֲא רָמאַו יט
 :דאְמ ּונָמְמ תְמְצָעְדיִכ ּונָמְעַמ
 לָחְנְב חיו קָחְצְ םשמ ךליו זי
 בגג בשיח :םש בשיו רג
 רֶׁשֲא םִימ תְראְּב"תֶא ,רפְחיז
 םּומתַסִי א םֶהְרְבא יז מב בּורפְח
 םהרב א תומ יִרֲחַא םיּתְשלפ
 "רָשֶא תמשכ הומש ןָהְל ארי
 יָדְבַע ורָפְחְיַוש :ויִבָא ןהל ארק
 רָאְּב ם םֶע"ּואָצְ צמיו לח ָחָצְ
 "םע רג יעְרּובירָי כ ;םייח םִיַמ
 םִימה ּונָל מאָל קז צי יער
 יב ק כשע ne לַאְּבַהדד םש אָרְקְיו

 רָאְּב ֹורָּפֲחִיְ אנ :ֹומֲע וקשעפה
 :איק ןי'ידהנס ,יער וביר'ו :םש טש .םייח ם'מ

 הירייס רווה
 - ו ₪5 ו , עב

 סמ כויקכ ךדי[ו כס 'ספכ 'כ .סנו

 סיס כס ף סדק ינכ לכמ לודג סתס

 :ךנמ סיסש ך:מיכקמ 66 לכמ לולנ

 סוקנפו ךדיקו .?כס 'כ .סופ)מיו (וט)
 סיתםלפ כב תולרע 'ק יכג לופס ךלמל
 היד | .רפעכ סלרעס | ןינתמש סמל ומר

 (למו ותפוכש לע ךלמיכ6  רכפס
 תולרע 'ק 5 דול למ -פענ תורפככ

 :'ק סוקמכ יכ ול ןתנו סילפככ סיתשלפ
A mpe a2 - -תיכ ?ת5 וקסעְס לככ דגנכ .קשע (כ)  

 סס סל לק וכ
 5 יסססלפ

 סכיכמכ סילע

 רוערעו



 תדלות וכ תישארב

 אָרְקִ היל וביִריו תֶרָחַא
 םֵׁשְמ קָתְעַי ככ ;הנמ גש המש
 ובָר אלו .תרחא ראב רפי
 תובחר מש אָרְקו ָהיֶלָע
 ונְל הָוהְי בירה התעוכ רָמאיִו

 םָשָמלַעְי גכ יעיבר :ץיִרֶאְב ונירפו

 הוה is ארי דכ ; : עבש ראב

 יִכנא רַמאיו אוהה הב

 אָריִתילַא ד יכא םהְרְבִא יהלֶא

 יתיִברהוריתכרב בו יִכֹנֲא ָךֶתֶאיִּ

 : .יִרְבַע םֶהָרְבַא רובע - רע רזזתֶא

 םשב אָרָקִַ הַּבְוִמ םש ןבָיו הכ

 םשורְכיו ולֶהֶא סמ היה

 ךֶלְמיִבֲאְ וכ | רֶאְב קַחְצְי"יִדְבע

 והעְרמ תוחַאְו ררגמ ויל לא ל

 רַמֲאיִ כ ! :ואְבְצההרׂש לכיפו

 יִלֶא םתאּב עמ | קָחְצִ םהְלא

 נחלשת יתא םתאנש םֶתַאְ

 םירוטה לעב
 .סנעפ (אכ)

 ו

 סילםולי לע סגטנ

 : סתלד . =.

 :תכ ססיקסוע דימו סדוסי

 ןמס דגנכ

 'כ סנטש ןכנו

 ולכטי 6לכ וכזנכ ןוי דגנכ .תוכותכ (בכ)
 ו /

mus 4 --רור  mi ans mma) nian) 
 wi wher טםענו % כלו * גפמ סעגומנ ילג

 : לועלעו

 .נלולערגיס .

 נתכמ

 hיoסו כס

 וקו '6| '6 לכל סוקמ ססל ןמדונו

 ססלככ6 'סל6 יכנ6 (רכ) : ןר6כ ונירפו

 ססרכאכ ומכ סיסנ6 'ס כתכ נו .ךיכ6

 תדמ ילכ סירוסיכ לסייתנפ יפנ נקעיו

 םי ןככ סיכסוק לש תת סעיס
 ככומס סניק סניקע פ"עלו תזתק

 .הנטש (אכ)

 (נגורעטס
 .והערמ תזחאו (וכ) : קעכקכ םופינ

 .ויכסוקמ תעיס יסומחרמ
 סיערמ סיסלס (רי סיטפוס) ומכ סכיסס דוסימ 'מ
 ןיפ ככ סקוכר תווחלו תכיק סיסקפ ידכ ןוסמסר
 1270p ויכסול קעיס ןכ תוכנמס לע רנדל ןכל ךרד
 וכ סיס כו ומע ךילוכ ויכסוק תעיס לכ
 קו = .ןוטסרס ןוסלכ וכתופנ

 .רלמ קרוע (ס סינסת) רקמכ סתמגוד שי

 סולקנוא

 : הָנֶמׂש ּהָמָש אָרְקּו הלעחףצ

 רַפַחְ ןְמּתְמ קלִמְסִאְו ג

 לע וצָ אלו ירח ארי
 רַמָאְו תובחר ּהַמְׁש אָרְקּ

 אָנְל ײ יִּתְפַא ןעְכ .יִרֶא
 (אָנֶנשפִיו אנ שּופיִנ

 ןמַּתְמ קמא ג : אַעְרֵאַּב

 הל יִלגְתֶאְו וכ :עַבָש רֵאְ
 אָנֲא רַמָאְו אּוהַה אָיְלַלּב יי
 "אל כא רבא הלא
 ירְמִמ עס לחדה
 נתי ינסו נכרכָא
 :יְִּכַע .םֶהָרְבַא | ליִדְּב
 .ילצְו אָחְּבִרַמ ןָמַת אָנְבּו הכ

 ןמת--סרפ :wa אַמ שב
 ַדבֲע ןֶמַת-הֹורְבּו ּהנְבשמ

 ךּלְמיִבַאַ כ : אָריַּב קָחָצְ

 תַעיִסו ְךֶרְּנִמ ּהָתְול לזא

 : הליח ביו לבי יהְומְתְרִמ

 ןיִד"הָמ קְֶצְי ןוהל רַמָשו =
 ןותינ ןותאו ית ןותיתא
 | וכח יִתתָחַשְו ית

 י"שר

 ,סנשוכ סלמ) | ט"נמסונ
 ומוגרסכ .ץראב ונירפו (בכ) :

 סעיסו ומונרקכ
 וקערמ ןירסופ םיו (ר"כ)

bib 
 לש ו"יק / סמפת

 סיעסי



 סולקנוא

 "יֵרֲא אָניזֲח אָוְחמ ּורָמֲאו ה
 עב יריאָרמיִמ ה
 אָתָמֹט ןעְּכםיקְתִּת אָנְרמַא
 אָניִּב ָנְחָהנַאוב הנ
 :ָךֶמְע םיָק רנו ךעב

 אָשיִּב אָנָמִע דּבְַת"ֲא
 אָמכּו נק לד אמ
 בָטידוחל מע ונע
 עְּכ תא סלב ךנתלש
 ןוהל דבעו ל + ייד אָביִרְּ
 :ּואיִתְׁשּו ּולְכֲאַו אָיתְשָמ
 מיקו אָרּפַצְב וטיְִּקַאְו ל
 קָתָצִי ןונְלשו יִהוַאְל רַב
 : םלְשְּב .ּהְֵולִמ ו
 ותאו אּוהה אָמְויּב הָוַהְו בל

 -לַע הל ואיוחְו קָחְצִי יִדבַע
 רפה יב אָרְּב קסע
 : אמ אָנִַּבְשַא הפ ורָמַאַו
 לע הָעְבְש הֵָי ארק 5
 עבָשְד אָראַּב אָתְְְד"אָמׁש
 אָמֹוו דע (עַָבָש רֵאָּב יי)

 י"שר
 סלוכק 'כ .תזחא :ןיימ לכו תכוכםו (כ סיעשי) |
 ךיכ6כ ומכ .וניאר ואר (חכ) : דסי ןיזתקכס סרוגקו
 כח סה .'וגו וניתוניב הלא אנ יהת : ךּכ ויקר
 : ךגיכו = וגיכיכ ספע סג יס ךיִכֹפ ימימ וכיקוניכ |
 סת סג .התא : ונמעמ ךל ךל ולכמססכ .ךונעגנ אל (טכ)
 :תירבס ם"ע ,העבש (גל) :ןכ ומכ וכ5 ספע (סתע "ס)

 דכק תדלות וכ תישארב

 ינואר ואְר ורמאיו ₪ : םֶכְּתִאַמ
 יָת רָמאֹגו ךָמֲע ןהָוהְי הָיָה"
 נבו ּויָניֵּב ּונֵתּוניְּב הָרֶא אָנ
 "םֶא = :ְךָמע תיִרְב הָתְרָכנ
 אל רָשָאַּכ הָעְר ּונָמַע הׂשֲעַ
 יקר מע וניִשָע רשָשְְו ונע
 הָתַע הָּתַא םּולֶשְּב ךחְלשְנְו בוט
 םֶהָל שַעָיַ ל ישימח :הָוחְי ָךוְרְּ
 מישו א :ּוְתְׁשִיווְלְכאיוהָתְׁשִמ
 ויָהָאְל שיא ּעָבְׁשַו רקבב
 ותָאַמ | וכו קֶחְצְי םֶתָלְש
 אוהה םִייַבו יהו בל :םֹולְׁשְּב
 לע ול ּודגיו קָחְצִי ידְבֲע ואבו
 ורָמִאיו ורפח רֶׁשֲא רָאְבַה תֹוָדֹא
 התא אָרְקִיַו > : םִיָמ ּונאָּצְמ ול

 רָאְּב ריִעָהםַׁש ןּבְדלַע הָעְבש

 םירוטה לעב
 'כ| 'סמכ 'ד  .ןקכ (חכ) : סימתל

 ופכו .וניתב ותכ .8"סכ 'כ\ ו"יוכ יכיתכ

 לתו ךיתמת ינעכ סתרת ספר .וקכ
 יכייתד ךיס .םמסס תתת ספרו יתכס

 יכיתכ וכ ותכו וניפר וכ ומכ סיכרכ

 ת'סכ יכיתכ דיתיכ | ירייפד ךנסו ו"קוכ
 'ג וסע ספר 'יכ ירק כקמל ס5 סיד
 כס 'סמכ "ג .סתפ סת (טכ) : דיתי

 קת5י) = וכילמסמ דמלמ .לועס ןמ לקס סתע סת .סכולמ סקעת סתע סת ךדילו 'ס ךולכ סתע סתה)
 ךדיהו 'ס ךוככ סתפ סת כס 'סמכ 'כ .'ס ךוככ : ךילעמ לוע וליקסו סכולמ סקעת סתע סת וסוו ססולע

 לוכ5ל .וינפל סםייו תיעילפדכ רועילפל גוכסל לקותכו ןכל לש סתנווכס ומכ למול 'ס ךולכ תש
 וניטט ל למונכ ךונעגנ ל רפקכו ביתכד כק תכומ יכסו קתלי ת6 גוכסל ךלמיכ6 תנסו
 ול ספ כיתכ סלוככ ןכ לע סוד דגנכ .סעכס (גל) :כוט קר ךמע וישעו ונתעדכ היסע ו
 :ןות ינפ לע ול סע ו סיוגכ ךיתתנ ןטק סוסמ סע כיתכ לו סעכע סתוק 5רקי\ כיתכ ןקכו סע

 סיס ךכ
 סעל ךמע

 ילקכ



 תדלות זכ וכ תישארב

 הולם: הזה םויה רע עב

 חיו הנש םיִעָבְראְּ ושע

 יִרָאבדידתַּב תידוהְידזתֶא הֵׁשֲא

 ןליַאדתּב תמְשָבַתֶאְו יתחה
 חור תרמ ,ןָיְהּתו = :יִּתְחַה
 יהיו א - 1 הָקְבִרְלּ קַחְצְיל

 .וזתמלמ יִהֹוניֲע אְּיַהְְו קחי ונע ,ןיָהְכְַ קָחְצְ קו רק
 ּתֶּבַר ּהָרְּב וָשֲע-תָי אָרָק ונָּבוושעדדדתַא אָרָקי תאָרְמ

radנצ ק"ב .!יניע ;יהכתו : תב וב הלינמ .חב אמוי .ןקז יב יהיו ,זרהא  onבב רעש הרקע .ונב ופע תא : 

 יישר םירוטה לעב
 נפ ריזתכ לסמכ סיס וקע .הנש םיעברא ןב (דל) .יתחס יר5כ תכ כס 'וסמכ 'כ .ילסכ(רל)

a Sn roe hegre: as oriפוס ריזתה רעימ ריזה סנמסרכי (פ  
pr asp eןכ רוסמ ינפ וסר רמול ויפפט טסופ ככוטסכ =  

 סילעכ די תתתמ סיסכ 75 'יס סנש 'מ ככ וסע  לתוב תקל וסו רופי דתוסס יכ כיתכד
 סנט 'מ ןּכ כ רמל 'מ ןכ סיססכ סתופ סנעמו

 יכממ (ט סירכר) ומכ תוכ תרמה = ') .חור תרמ (הל) :ןכ ינ6 ףל הס לכ
 os תודכוע ויס .הקברלו קחציל : ןיכלעלו סיעכסל ויס ןסיסעמ לכ ספייס
 קדוכעל קוריטקמו קונטעמ ויסש) ונפ לם ןנסעכ ו: סילולג
 וקתפ) סע סתולב וטתסכ סכוכ ויכמ סיסו חכזמס ג"ע רק b"ד | ,(סילולג
 ןסכ ךכיפל ויגיע לע ופפנו ססיפועמד ודכיו סיכוכ ויסו תכחס יככמ ולו סימסס

 לאירבג תרות

 סולקנוא
 --רַּב ושַע הָיָה

 אָתַתֶא ביִסנּו ןיִנׁש ןיִעְּברַא
 הָאְתִח יִרָאָּבתַּב תיִדּוהְיתִי
 .ןוליא---תַּב | תַמָשְּבִ-תֶיְו

 ןכְרסְט הֶאְוְהַו  :הָאְת
 חְצְי \ רַמיִמְדלע ןזגרמ
 .ביִסדדַּ הָוחְו * י ְַבִרְ

 יל + ןיֵרָה

 ,סכפ סי עבר ןכ ושע יהיו .ס"ספ ר"דמב
 ,'וגו רעימ 6 סגמסלככי ך"סס

 ליוח סמ ל ,כיזתכ סלשומ לוס סמל
 ת טיספמ וס ןכוכ וסט סעסכ הס

 bיכ ,'וכ ךכ רוסט ינסש : רמולכ ויפ
 תת תעלמ ונלכ תילכ) קסמוחו 2
 קסענ לכס יכ ,טפסמל תופסכ כש9] סמיבס
 סנש סיעכרל לכ וסע ךכ ,[טפטמכו .קדנכ
 עיגכפ ןויכו ,ןסוס סנעמו סיסנק יפכ דל
 : רמ6 ,ויכ65 ומכע סמיר סנש סיעכרנ
 ,קגש סיעכר6 ןכ סc סכנ 236 סמ
 ,סנס סיעכר6 ןכ סש6 קס יג6 ףק
 "ע .סנפ סיפר ןכ ופע יסיו ד"סס
 כ ינסס סמכ ר"דמה תנוכ רלכנו
 9 סימעפ יגש ולמוקו (.פ סיגהתמ)

/ 
0 - 

 סו ך"סס ,'וכ ,רעימ ריוס סנמסרכי

 יש קיידד סלרנ--סנפ סיעכר6 ןכ וסע
 35 (6 ,סיקוספס ינס ול63 סיקודקר
 מכ זי סלינמכ) תיל סנס :וכ ספק

 שרפו ,'וכ לטמש :ם ויתונס וכמכ
 ם'יע ,סיעשרס תונסכ תוכמל וגל סמ
 נפ תונמכ 2 סמ bכס ספקי ןכ ומכ
 וומיל סו = ,ויפושיכ ןמזכ וסע ונס
 סרכי ד"סס 9 9% --,סזמ וככ לי
 פל ספקי סילססכ ספ (3 =-לטימ רוח
 | רלפכ תיעיככס תוכנמ ריס סמל
 ו ,סילורכס כלסמ דת רקתכ נו
 b1 לכ ךררכ רמ6 רככש 'יכח סג
 | ,ללככ לכס יכס ,ךרד ירכוע לכ
 0 וכינו ?סז טרפ כ"תל טרפ

 ל



 הכק תדלות זכ תישארב סולקנוא
 רָמאינ יָנְּב ויִלֶא רַמֲאינ לדַגַה הל רַמַאו יִרְּב הל רַמָא

 ןָעְבְאָה רַמָאְו : :אָנֲא א

 אָמְוי עדי אָנְאדתיִל תיבי

 ןעְכ-כס ןַעְבּו ג : תומא

 קּופו ךתְשקו פס ְךנ

 : אָדיִצ יל דּוצְו אקח

 אל יתנו
ATs 

 אָנההנַ רָמאיו ב  יִנָנַח ויָלֲא
 :יתומ םוי יִתְעַדַ

 יָת ְךיָלֵכ אָגאָש התו ג

 י5 הָדּוצְו הָרָשַה או תש |

ד - 4 אמ ןיִליִׁש בת י-דַבְַ
 יל"יהשעו 

 יִתְבַהֶא רֶׁשֲאַ לובֲאְו יל לַעָאְו תיִמיִחְ
 םיִמַעְטמ

 יל הָאיִבֶהְ

 ישְפנ ךְכָרְבת ריִבָעְּב הָלְבאְו ינוח ל
 י"שר

 אל (ב) :פוכככס 95 כקעי לוטיס ידכ "ד ויני
 עינמ ס סמכק ןכ עפוסי כ"ח .יתומ םוי יתע
 מתו ססינפל סיכש שמס גדי ויתוכמ קרפל סד
 ג'ס ןכ בקעי יכ) ג'לק ןכיסס - ןכ רח[

 קרפל מס רמ6 (כרס ףוס י"פרכ קוד ךרבפנ
 'ס ן3 יכירסו ז"כק ת3 ספמ קיסו עיגמ ינק י
 bמ5 יתומ סוי יסעדי לכ ךכיפכ סקרפל ךומכ סי

 ךכדח .ךילת (גו : 30 קרפל מש ימל
 סתוקכ סזתסס 'כ .אנאש :סתוכתל ךנ
 36 ןיכסס פֿ ןיזיתסמ ןיפ (סכ :סכיכ) וגנ
 טוחו + רדת .סתרבק יכג לע סקי
 ,ריצ ילהדוצו :(כ'3) | )ככ יכליכקת םלפ ₪

 לאירבנ תרות
 ןיגע וכ 0635 סזכ ם"סעמסד תנווכ
 לכמ כקו" סוס רמס ךוכלס םא
 bמוחנפב ל"זכלפ ומכו ,תומדוקס תויל

 סלכסס סלוסס תוקכמ לע תלו
 ,וכ סידרויו סילוע וכיבק כקעיכ ט"ז
 ןמז כ'ג וכ סרה תויכלמ 'נכ ר
 69ו ותיינע וספכס סודק נפו ספדי
 כמקכ ז"עו 'ד וינע סלגלפ דע ופי

 סיס סינכוכ ןיכ סו ,רסנכ סיכגפ
 כ"עו

 ורסמכס

 םירוטה לעב
 :םימללס ןסעכ "גב | תיתרמ .וםעמ
 ךניכס .דדח רמולכ | .ךילכ 5: = (ג)
 'ב .5ו : סתרככת יכג לע סקיסמ ומכ

 Aw .סתֹס 51 .סדסס 5ו .!סמכ
 ךילכ א

 .ידממ A ןמס ם'ע ידמ סז ךילת
 זמכו סוד6 סז סדעס .ס"וכע סו :

 דיכ לופיל ןידיתעש תוילג 'ד לכ ול
 כיתכד ונייסו ססכ סחלי ס"כקסמ נכי
 "ה כיתכ סדיפ די5 : קנמעכ סתלס ו
 'סו סעיתע תוכנס 'ס ודמלפ סליתי
 עכ56 .סכוד וגיא | .ףועכ סכסט ינעיס

 תפ קלות .ףלקנ ונכקכק .קפז | .סריתי
 סלעמ .ססכפ תסלפמ | סיתכו .וילגכ

 כ'ק6 וכרכש וכ סכג סו ,וריב
 .'ונו דירת כסקכ סיסו
 לכ | ךור6 ןמז טונס
 סתpוכיכ תקזחמ סכדוע סוד6 תוכנמ
 ,'וכ ןטוספל סיכסמ
 ויכופפמ ולגסכ נפ
 ,(פכל יולג סתעטר ופרסס סינוטלרס 'גכ כ"פע]

 סג
 .וסט לע 'תי וילפכ סינוכספו

 ול סדמעE סיסו
 יכ סגסמו ,ךכ

 "כ כ"ע--וסע ומכ
 ותפס למסת כ

 סלפת סג
 6"סמכו

 וכיכס | קחלי

 ספמ ,י956 ספוע וסלוכ ספק 'יפמו ,ךג
 ליכסכ וס ככסס ,ם'ע 'ד סופג ךדיל

 pוכפכ וסע סייקס כ רונכ
 קלי ס5ר טעמכס דע ,ויכל ינפל ויפ
 קולודגס תוכככס תל ותו ךכ

 (בל)

 דע ,'וגו עסכ ,'וכו ,ופע ןוי ו סיגמְכ)
 ןכסכ רpקמ ס"כקס כ סיכסס רק
 ,סמוסנקס 'כ וסזו .ם'ייע לועי סוסוככ
 תריכי ת וכיכ6 כקעי ספר נק יכחמ
 מק ,סלודג סדרת. ויגפ סלפג ,ופע

 ךומעת



 תדלות זכ תישארב = |

 תַעמש הְָבְרְו ה :תּומָא םֶרָמּב
 ךליו נב ו שע"לֶא חצי רָבְַּ
 :איִבָהְל דיצ דול הָרָשה ֹׂשֲע
 הָנְּב בקעי"לֶא הָרָמִא הקבר
 ךיבא"תא יִתְעמְׁש הגה רמאל
 ;רמאל ְךיֶחָא ושעדלֶא רֵַּדְמ
 יל"זהשַעַו דיצ יל הָאיִבִה +
 ינפל הָכְָכְרְבַאו הָלְבאְו םיִמַעָמַמ
 יִנְב הָּתַעְו ה :יתומ יִנָפְל הוה
 הָוַצִמ נא רשאל יִלְקְּב עמש
 "חק | ןאצהדלֶא אָנְ"ְדְל < :ךתא
 םיבט | םיִזע יִיָדִג ינש םשמ יל

 י"שר םירוטה לעב
 ומ .איבהל ווו דוצל ( (ה) : : AB ןמ סל ו רקפסס ןמ .סיגלק .סלעמל :סיניק סג ןיהו .טלג

 :ןקועכ תתת כרעו יתכ ךלוס סרפכו

 רכדכ תעמוכ סקכרו 'כ .רכדכ (ה)

 יתוילכ סנזולעתו ךדיפו ונכ וסע ל קחי
 .סיכמימ ךיתפ5 לכדנ

 :(ל"3) .סוי לכ3 סיזע יידנ  קת5יל סיכבימ רכדת ס יתוילכ סנזולעת

 כיס סיזע יידג :ל'ג ןמ 'יגכ .דול) :ךכרכיכ ידכ
 ביכקס דחוס +" | ta .קליכס (ז) : יולגכ 'יגכ .תיכסל
 ךכג רסומנ סינס דךיֿכ יג סינס
 רסומנ סיכת סקככ ול סכמתב סתכגו ספיכס ססינודתל .תוכמוס
 הנ ת"כ .ןפפס ל 6: ךל (ט) |: סתכי\ לכי

 לאירבג תרות
 דוככ תולמ תוכוכ ,סוכק תוכז וכ ,דומעת

 :כונכ ןמ ליבי כמי כ סמ יכסג
 : ירי לע סיכסיפ ופופרב

 ופ כוטיכ סקבוקכב ו סכ 3תכ ךכש לג סכילו = גקעיל סרמ

 "5 תספ 0 onl bc ונכ6מ
 גלפ3 .סימעטמ הסע רחקסו וחספל

 28 כhיכסו ילוקכ עמפו יכסומ תקו ךכל
 ךל ספג יכ .ךל

 סולקנוא
 הָקְבְרְו ה :תּומיִא אָל"רע

 -תול קָחְצי 9למ"רַּכ תַעַמְש
 אקח וש לזַאו הרב רשע

 :הָאָתִיִאל אדָיַצ דיל
 נקעי-תול תַרָמַא הקברו י
 הִׁעָמְש אָה ְךֶמיֵמְל הר

 ושעְ--םַע ללממ ףךּובָא-ןמ .

 ל יִתֲא ו : רֶמיַמל ָךּוחַא
 ליִׁשְבַת י%-ריבעו אָדיִצ

 } סדק נַרְבָאְו לביא
 ְךֶּב ןָעְכּו ח: יִתֹומ- םֶרק
 נא אָמל = ִנְמ לָּבק

 בלא פ : ָךֶתִי רקפמ

 מת יו אָנֶע--תַול

 בט יזע (רב יי ןירת

 ה ינפל (ז)
 0 ילסמ .יל חקו (ט)

 4 יכְו ,םיזע יידג .ינ

 0 סיס תספ יכ :ךיגכל סנו

 : כ"ס6 סזכ סדיכי וכ תויכ ילכל ,בק
 .'וכ יללמ סעוע וכלוכ סתמ "פק
 ןיכ = סמו ,רסנכ סיכנס סמ :רמנס
 ךיפלט טוספת יולגכס : כ"כ ,'וגו סיככוכ
 נפכפיכ תומדקסנ ,סרסט ןמיסכ וקרל
 ךפחננה ימיכו ,סיכככנו סיכסנכ ולסמנט
 =-ךפקול ליכסכס .3סרסי) רטנקמ סח
 ךילע קר--נלכפי לש ססי bטח ינפמו
 סשמ יכ עד ,ססיקוכח תוכרכ תומייקמ

 :ע ופפסכ ךיק :ו"ע ךמסו ,'וגו ךרירומ
 -ףסוי כר סגרסמ ףקרכו --וינופלמ ועככ
 קיפ סוי םי :כ"כ ,יסוכמטמ ןיילגפמ
 ווו--וקלפמ סוכת ז"יעו  ,ויגופלמ כ
 'סוככ ספלם וכת6 :ס"עמסד תגווכ
 ונופרס םויוכלמ 'גס תור לש לכ
 ופל ןעטו סיכנק סיכמו 56רטיכ ולסמיס
 תופעל --סירדנ ק5רפ סמל : רמ65 'נמי
 ופ ככ סוכפו--קכס לכ סמלמ
 .לקפס וס ךרדס ומכ :ל"3 ,ךרר

 כס
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 סולקנוא |
 ןשְבִת | ןההְי כא
 יְיָ
 לּוכייו ךּובָאל .(ליִעָתְו יו

 :התומ םָדָק ףֶניִכְרְבִיִ ליִדְּב

 מא הָקְבְרְל בֲַי ראו
 ןֶרָעָש רג יִחֶא וָׂשֲע אז
 bk םיִאָמ גי :עיִעְׁש רב אנא
0. 

 יָא יִהּוניֲעְב יֵהֲאְו אָּבַא יִנָנָשִמ

 ישב

 יכ  .בהא רשאכ
 .רעש שיא (אי)

 : "כר
 :יצע

 יקסלמ 96 לע סנס: :רמו סייס 6%
 ויסי-.סכלס כ "כ ;טפמ סימא
 ,ךכד ירּבוע ןוימדכ סל יכ ,סיסמוב
 ריככס ןוכפקס ננ0=-רכק ןמזכ פוס
 ןפ ותומ .יככס כיו=ויגפנ רסס כמ
 דפ סיסכסכ רכוג | סיסיפ-סנמסרכ
 ריזח ומכ סיכטמ beg יכפמ---ו"₪ 'ינכ
 יכ ככל כמותו | ,ויפלט טסופס ,רֿפמ

 סיולג וסעכ ןיחם ליכסכו -- וס רוס
 ימ וקו ויק 03 כ ןיידע כג
 ל"דמב ביתכ וככ ריי סזכו ! ? סכרוש
 ןקז יכ יסיו :כ"תמ בוקכ סנס יכ א
 י"ט כ"זכפו םומכמ ויגיע הניסכפו קמכ
 ,'וכ ,ויכיע וסכ עסרס וסע 05 קי
 סיקוספסם | ל"זכ וכליכ כ'ע | שש
 סמל .רופיכו סמדקס ןיעכ סמס סימדוקז
 ויס כ תוכרבה תעכ 15 יכ ןסיכחקז

 סעט
 :.בפס לב

 ןכ ספמו : ויכע <
 ,'וגו וגיפ סתככ כ סנס .סירסעו סקמ
 וניעס יכפמ וכ ס3 וזו ויגיע והכ קפל
 וכ טספס וסע לס ותועיככ י'ע וקעט
 וכל3 סנכגהה ז"יעו ,ריזמכ רימפ ויפנע
 וקוכזכ ךופסכנ כח דע ,וסעכ כס[

 תדלות זכ תישארב

 ךיִבָאְל םיפעטמ םָתֹא הֶׂשֲעֲאְ
 ךיִבָאְל ָתאָבָהְו י :בהֶא רֶׁשֲאַּ
 ינפל ְכְרְבִי רשא רֶבַעַּב לָכָאְ
 הָכְבְריִלֲא בלע רמֲאיִנ אי: ותומ
 רעש שיא יחֶא ושע ןה ומִא
 נשי ילוא כי :קְלַח שיא יכֹנֲאְ

 ידגס

 .ינשמי (בי)

 לאירבנ תרות

 וכק

 עָתָעַתְמַּכ ויניִעְב יִתייָהְ
 : בצ ןיררתנכ .ויניעב יתויהו : דכ תוכמ .ינשמי ילוא : ירחא 'פ ךהוזה ךפס .שיא ינו .ןרהא תורלוז |

 םירוטה לעב
 סשמ יל תקו :סגיגתל ו תספל דח% 'כ סעטכ

 ןכע ינעמ .'יגכ ססמ .ולטמ .ת"כ .ונפ

 יכ ,סיניע סוסככ םנעכ ןככ ,וקירכסנו
 'פ3 כ"זכרס ומכו ! ד6מ סרעסכ ויכיכס
 סיקידל תקדנו דחוק כקע ,עטכ יקידלמ
 "קס ר'רמס b"פו=-.ם"ע ונממ ורוסי
 טספ סו3 סג ,סנס סיעכר5 ]כ וסע יסיו

 : 'וכ ויפנט 6
 יגע . יפפכסו 'ונו .יבא ינשמי ילוא

 ,סכר3 נו סננק
 .'וגו ילכ ךפללק ילע ומ וכ רמתו
 ,סכככ קנו ספלק : ורמופ 635 ךירלו
 ? סכרכ סכגומ ,סככקסס bוס עודי לנס
 bנס ,ינכ ךסננק ינע :ומ6 סכופס סגו
 ? קויכחכ לכקפמס רבר סנניפ ,סננקס
 סל ןיִנמ כג מ'כ) ל"זכד "פע "נסו
 56 וכ רמסס ומ ,סמטס | ויכ6 וכ רמס
 ומס םי ל"ת ,וכ טמשי כס ןיכמ ריוסת
 ידוכככ סיכַײמ ,סכנכ 'ד יכ6 ,'וגו .ויכ6ו
 קופיס סרק יכ סמנ. ססקו ,ם"ייע .'וכ
 ןויכ ,גנכ 30 רוככ תוכמ ןהכ ןיקד 'יל
 ול כמוקס ךמע ססעמ ססוע  וגיסס
 ומכ יפד ז'ע סיפרסמו nia נע רובל
 דוככר סשע תולמ 'יסו יכ6 סרק
 bניממ | ,ס"לס .סחוד ויבש מ עומס
 ,כ"ע ךמע ספעמ ססוע 350 כקנ סיס
 לע 063 סכככסד ל"זכמס סמ עודו

 יםוע



 תדלות זכ תישארב

 , :הָכָרְב אלו הָלְלְקִי יִלָע יתאָבַהְו

 בתל י יע ומא 2 רַמָאתו גי

 "חק דל יִלקְּב עמש ךא נב

 ומָאָל אביו חק ךליו די יל

 רֶשֲאַּב םימנ :טמ ומא שעתו

 הקבר חמתו יט :ויִבָא .בֶהֶא
 לרְגַה הָנְּב ושע יִדנּבדדתָא
 תֶיָּבַּב הָּתַא רֶַׁשֲח תֹדָמֲחַה
 : ןממה ּהָנְּ בקעוײתָא שבתו
 הֶׁשיֵּבלַה םיזעה ייִדְג תרע תַאְו מ
 :ויִראָוצ תֶקָלָח לַעְו וידע
 ""תֶאְו םיִמַעְמְמַהְהַתֶפ ןָתִתו ז
 בקע ךִיּב הֶתָשָע רֶשֶא םֶחָלַה
 יִבָארָמא יִבֲאלָא אכוו ח :הֶנְּב
 רָמאַיַו ינּב הָתאיִמיֵנְנַהרמא
 ְְרכְּבוָשֲע יכנא ויבָאלֶא בלע
 -םוק יִלֶא ָתְרַבּד רֶׁשֲאב יִתיִשָע
 : ניק ןילוח .חרע תאו i תורלוח

 "שר םירוטה לעב
 ןתרמחה :סיכסלכ םסממ (תכ | סירכד) ומכ  ילע 'כ .ךרככ (טי) :סתכותככ סנ כתכ
 ןפומ דממש | 6"ד .תייכד ומונכקכ תויקנס | י"ל ין 0
 כ סיטנ סמכ לס .תיכב החא רשא : דוכמכ ןמ יל ל ל 2
 יקכ סיסש 656 ומ 956 ריקפמ וסו ול

 לאירבג תרות
 ישוע לע 062 סננקסו ,סולמס יפוע
 סקככ 55 כקעי יככד סה סנו ,סערס
 דע ולס ירחס] ומ6

 תוכל רוכעל .סירמו6ס | 65"6 עומס) קל 'ד

 ,סיסי ,כקפ רכדל סויסכ יל סלעי ךגס סנס

 פד הרסופ סרמסנ כ ןיי

 ,[ת"ד לע

 ןסיפעמכ
 1י56 תככד רpכ סיככר סמכ .יתישע :ךרוככ וס וסעו ךל 6יכמס יכנ6 .ךרכב

 ק"מ כמדס 36 דוככ תולמו ,רוס6 וס
 ,ורקסס נד
 ₪ יריכ סתיסו ,סכסיו לכ6יש יכל חללי

 סכרכל
 ינומ סשע6 סמו

 סולקנוא

 ימ) יֵתְיַמיַהֲאְו בָעַלְתַמְּכ
 לו ןיִמְנ ילע (יִתְיִמיהֶאְ
 הָמִא הכ תֶרָמֲאַו = :ןְכרַ
 -אּלְד הָאּובנְּברַטַאְהֶא יל
 כ ב ל ול ןוחי
 + יל-בס | ליּזָאְו יִּנָמ לק

 מאל יִתְיַאְ ביִחנ לזַאו רי

 אָמְּ ןַלׁשְבַ הָמִא תַדָבְעַו

 תַביִסְנ ומ :יִהּוכא םֵחְְּ

 ּהרְּכ וָׂשֲע יׁשּב-תִי הקבר

 אָהיִבְּ ּהַמֲעיּד אָתְבְּ אָּבַר

 ּהרְּב ֿבקַעַיהִי תַשיִבְַאְו
 דג יכָשמ תו ₪ :אריִעְו |

 :יהוְילַע תַשיִּבְַא יזערַּב
 | תַבָהיִ :rn יּהָרְוצ תועיעש לַעְו

 יד אָמִחְל-תִיְו אוֿיׁשְבת-ת

 כ בקעיד "דב תַדָבֲ
 רַמֲאְו יהּוכֲא תַנָל לַעְו יי
 ןְמ אָנַא אָה רמַאו אֵּבַא

 בקעי רַמָאְ טי רב תַא

 ְךֶרְכּוב ׁשֲע אנַא יִהּובֲאֿל

 ושע יכנא (טי) : ןרסומו

 06 סיכומ סיככד סמכ

 יכ תטכל סמכ 6
 b יגסמי

 יתייהו



 סולקנוא

 אָּתְליַלמ-היִד אָמְּכ תיִדָבַע

 ןעכהטיק (יל יינ) מע

 ליִדְּב ידיצמ לּוכָאְו רַחַּתְסָא

 רמ או כ + יֵּךָׁשְפַנ יִנָנָבְרַבִת יד

 אָתיֵחֹוא ןיִּדדהַמ ּהָרְבַל קָחָצַ
 יִָא רַמָאָו יִדְּב אשאל

 רַמַאְ אכ : :יִמדְה קאי וו ןימז

 ןעכביִרק בעל קָחְצָי

 יִרְּב ןיִּד תאה יִרּב ךנשִמ מא |

 ביִרָקּ בכ : אל"םא- ושע

 יִהּובֲא קָחְי--תנ בקע
 אלק אלק רַמַאְו ּהשַמּו

 :וָשַעַ יהודי אידי בקעיד

 יסייסו

 bלו .(נ"ורדכ)

 כ סיספו ,ילש
 לוכמל | סלרי

 ;כוקס < סוס תוכזמ ,3

 ,סכרבג
 לכס--אַכְו חקיו ךל ,וטופ

 ירא הָעְֹומְתְׁשֲא אלו גנ

 ושע | יִדיְּ יהודי הָאְוה

 : ונ ן'פינ .לוק לקה .ןרהא תודלות

 ךככ ןס:םס לע בסימ 'כ .הבש

 סימס ספ תויסכ ופע ךרד ןימ וכנכ קס
 ןוסלכ וסע 536 כ סוק סיגונתפ '53 רכדמס .בקעי לוק (ככ) : 8 ד

 "עע דבועכ עפעתמכ ויגיע

 bh סימעטמכ
 סמ 653 סריכע קר ידינ

 bנו סכיכעס ןמ סננק ו ינע יתהכסו
 p לסבל כ

 רוככ תולמ דלמ לכס סתיקנסו סכילסז
 סכזפו ,ילדװכ ךנ סייקתי סו רכדו ,ס

 3קעי .סייק ןכ יכ 'כס רפיסו
 ,וממכל סיס

 ,ומת וינע = ספולס המ סייק

 זכק תדלות זכ תישארב
 רבע ידיִצִמ הָלְכְֶאְו הָבְׁש אג
 ו רמו כ :ףשפנ ינכרבת
 אמל ָתְרַהְמ הֶזהַמ ובלא
 הת י הרכה יִּכ רֶמאֹו נב
 חצי רָמאָיַו אנ : נפל ךיַהְלֶא
 נב שמ או אָנ"הֶשְג בקע ולא
 : אל"םָא ושע יִנָּב הֶז הֶּתִאַה
 ויבָא קח בקעי ש ש3יו ב בכ

 קה רֶמ נאו והָשְמָיו
 כ :ושע ידי םִיַדִיַהו
 ידיב | וידי ורב

 ו 5 ד

 בקע לוק

 יח אלו
 יָא וע

 י"זשר

 כמה .ךשמאו אנ השג (אכ) : רתסס סגרוקמ
 'ס לקס יכ למק סו ויפ3 כונס

 סילוטנק

 לאירבג תרות

 ,וטע ידי סידו בקעי לוק לקה
 59 ורילפכ

 כס וטוספ יפל ca ונוויס
 'וגו וכיכס כו : קוספס לכ סנס ,רקמ
 רמ6 רכס 6 יכ ,רסוימ וס

 ,נוקה ןמיס 063 קפתסמ סיס קחליש ילע ומ6 רקכר וכ סכיפס "עו .סללקס
 ,סז סמ סז ןיכפוס ויס סיריס ןמיסו ת כטבכ ילפ לכקמ יננספ כ ךכלק
 יכ סלכג ,וכרבפ רכר לש ופוסמ לס יכ ,רקס רוכיד לס טסס לע סנא

Aיכ ותועטככ ףכס עיככס סידיס ןמיס קר , תלו הסעק ,ךי3ל דובכ ספל  
 ,וכיכס לס  רפוכמ יכסו וסע וכ :וסז ,ךילע תז ספווינס ךמ6 דוככ 9
 רפסכ נוסח מ"יפפ תו כשי) םיו סיספפ יל חק מ = ילוקכ עמס ך

 bיפוקס כםייכ ליו 'יפ3 0036 תכטוס
 יכ סקכנס יכמלפ סיפכפמס | וסקסש
 כקעי קוס ס דב קמ סיס קחלי
 וכככלמ ןיפמסכ ול סיס כ" ,וסע ול
 ימ רומנ רוכיככ רברס א רכסיס דע

 לוס

 : ןכסו



 : "תדלות זכ תישארב

 : ןהברביו רלעש רַמאיַו דכ
 רָמאֹיִנ ושע ינְּב הֶז הָּתַא
 דיצמ הֶלְכִא = השגה רמא*ו הכ

 סולקנוא
 < (ןינרעש ייג) ןְריֲעְש יִהּוחַא

 = ד ְּתַא רַמַאו יי ְרְבו ; נָא
 אנא אָה רמו ןשֲע ר
 לוכיִאְו ימָדְק בירק רַמֲאָו ה

 = יב ?דְּב יִרְבְד אָדצְמ "שנו ישפנ ָךְכְרְבִּת | ןעמל נב
 ₪ | יישר

 - וסע ינ כמ כ .ינא דמאוו (דכ) :יכמ סוקי רכד

 לאירבג תרות
 טיפחסו זפמנ יכ וכ סיס סז סמו ,סז קוס
 סו ,ל"נלס רפס3 ז"ע כתכו ?וכרכנ
 וסעל קחלי תבסמ סנס יכ :ויככד ןכוק
 ותלנסל ויפכ דיל ופסתכס תכיסמ סיס
 דיפ יכ כותכה ןוטל לע .ר"דמכ ל"ורדס ופכו]
 [סימופל כט סכ ,סימופנ 5כט רפוק ,ויפכ
 ק6 תוקמרע וסע לס ויפ3 דיל סיס סנו
 קרקדמ סוס ונקכ וכ | תופכסל וי
 תלמס תל ןיכסעמ ךילס ונלסכ ,תולמכ
 ,ט"ז י"נהיסכ כוסק ומכ] ןכתס תלו

 סרג כוכו ,ויכקל ר"ג תוסעכ :ירככ
 ר"דמכ ל"ור וסרדס ומכו] ,ויב6ל סיגיע תוימס

 כותכס | ןוסלכ ,וגו קחי ןקז יכ יסװ פ"ע
 דחוס לטוס ימ לכ | החוט 3כקע עטר יקידנמ
 סיסי = ופוס : טוריפ ,כקעכ ,עסרס | ת5 קידנמו

 הז = ,סיקיל5 תקד5ו ,וממ ורוסי סיקידכ תקדנו

 bp bop ססמ לק רותקד5 תדמ :רמונכ ,הסמ

 ,וכממ ורוסי .ךער סכת סמל : רמו ,עער) סינפ
 ויייע וסכ ,עסרס תֿפ קידנהק י"ע ,קסלי טז

 56 וקלעמ תכסמ היסס דע .[פ"ייע ול
 סלועכ תולוכס סידי ןיסס רמו ,וסע
 נע רעטלס דקמ יכ qh ,ולכ וסע יריכ
 ול ככע סיס לו ,וסע לש וקגסנס
 .וככ כקעי לם ולוקכ וסע כס ווק
 רכדמס ,נקעי לוק לוקס לע י"סרכ כ"עמכ]
 וסע 36 ,ססקכ ןושנכ 6,  סוק סינוגתת ןושנכ

 :רמפ ו -- יכ6 סוקי ,רכד ירוטנק ןוסננ

 -.סלוקס קוספכו ,סוקיס ויכ6 לע סונמכ 606 אנ

 ,ויפכ = רוגע סימס סע תויסל ופע  ךרד , ןו6 יכ
 65 = "23 = ,[ינפ) '5 'ד סרקס ,יכ רת5 כקעיו
 סחגתמ סיסו ,יכמגכ סכומל .וכודכ רסימ

 וסככקיס י"עש סוקת :םי דוע יכ ולב
 ,ויכמ = ןופכ קיפסנ | לדתסי | וסכרכיו
 סלעמכ סלפיש רע ,ויסעמ ספ כיטייו
 קויסכ סקע :וכככ קחלי כסתו ,קידל
 .פש וכוק כתוי בסול ויכקס עדוי וסע
 = וס סנ רכרל ע"6 כינככ ןכנ ,3קעי
 : ,ורמופכ:תתנבו סינונססכ 3קעי לס ונוקכ
 סרקס יכ ,סימפ ספ תרכוסכו ,סכ סוק
 |, ככל לכס תל תוסענ ירכ ,' 'ר
 סלמפנס ,דוסמ קתלי תמש סזכו=ויבל
 כתפנ רוע למי 65 סתעמו ,נכ3 ווקס
 ןי6 סנס תוכוכתכ וידיכס ,וטעכ םקעו
 ולוקכ ספיו סיעכ ונוק סגו ,וסומכ ןוכח
 כוע ולוכ וסעס רח ם"װ ,כקעי לס
 לוק--םממ ספע וס קה יכ .וס
 ידי -- סמס יכ סועודי 690 ! םידיהו .כקעי
 .ל"נס  רכתמס ל"כע | ,תולוכתס וסע
 ,ןוכ; כוסכס שוריפ סיסי סוכו ,[טעמ יוניסכ |

 :סדוקס קוספכ קתלי לש ורמ6מ יכ
 ,סוס .סימפמכ 2 וג כקעי לוק לוקס
 דמלס כוט סמ :ןכ רמ6 סחמסכ נפ
 סג סופעמס יתס הז יכככ ודמל) יכ סוס
 סידיו כקעי כס סיעגו כרע לוק ,דסי
 ,וליכס 65 יכ סייסמו ,וסע לש תולוכח
  סוכי] .וסכככיו .וס וסע יכ | טילחסו
 סר : ורמופכ כוסכס ןוסכ כ"ג םרפפי
 סנכ 'יפ ,'וגו סדש תיככ ינ3 םיכ
 :סיחכוסמ תוריפ יגימ לכו סימופת תמילמ
 סגני ,מיכ יכתונ סג ככמע סירמסנ
 ורסכ לכ ככ סימככו תוקסדרפכ 6
 רסכ רמתכ יכפ הויל למי סו ,סחס

bo 



 חכק תדלות זכ תישארב סולקנוא
 :תשיו ןיי ול אבו לכאינ ול , בי פג נכרת
 4 . ; הל (לַעָאְו יינ) יִתיֲאְו לבו
 הש ג ויבִא ק צי ולא רַמאינ וכ הל רַמָאְו יי * יִתָשּו ארמח

 קש יו א וב - יִנְ בילדה שו א ןעבירָק יִהּובֲא קת

 2 דפ Fp ייג) ילדקשנו
 הָכָרְביו ויָדְנְב ח רתֶא הר 5 ה Rao ףוווו ור" : 1 ן

 ו : םישודק 'ם1 יחיו '5 רהוזה רוס ,זל rs .תיר זא חריו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב יישר |
 וילפ "כמפנ ךכוסכ- ךנכ וטפ לכת גרפי ףטפמ כתוי עכ תיכ ץל bכסו .'וגו חריו (זכ)

 ה ו hes : ןדע ןג תיכ ומע  ססנככש רמלמ 056 סיזעס
 תה 'ס תריו ךדילו = יד 'סמכ וסזו כוט תיכ וכ ןתכש .'ה וכרב רשא הרש חירכ

 :ע"ג תיכ ומע סגכגע דמלמ תותיגס היל

 לאירבג תרות
 םילכ : "כ =סרפ חיככ וסל תיכ 3וקכס סלילמכ ,םודחו כפ רכד וס 60
 ,טוספ S003 סיכקי'יחמל לט תותיכג ןכ ,לתכםי יפפלמ רכרמב  סיכנעכ
 bיס '6 סכסמ קרו הולי למס רקיוספ = וככ וסע לס כוטס םירמ קחלי סעכ לעפסס
 (* :['ד וכרכ רש6 :וכמולכ-- !םז יכ !סמכ ,וככ תקגרכ רמל כ"עו ,סויסכ

clסקר  

 תפ עפסp ןויכ | ,וטע ךרוככ ךנכ יײפ ע6 [.וע "יס "5 סעלפ ,סיככד 'פ] ר"למכ תי .םיבג לחנ
 ת 6 ,וס וסעס עלי לוק

 לע יל קסנע יד 65 ,וגו סת ₪6 3קעו :וכ כותכש סוס םתה יכל סעע סמ ספרו 52 רפוו סע
 יאמרה רמו וכ סיסע סיטרפמס וטקסו --ם"ע 'וכו ,יתכרכ תקל סתע סכסו יתרוככ ת6 וכ .יתרכמש
 ןרתל סיכפמס ספכ סיכר תכ רעפ 'סכ וסע מ"יפע פ"נו פרוד סיס ותטנכ נס יכ ₪

 ןריתו ? וכרכל ועע ספ עירכס סמ3 סידיס ןמיס) דנכתמ סיס 9 ןמיסס ירס6 : סעודיה יטוקס
 תוכל .סיגז6 שי סנס ופע ל" ,וסכרכיו סימעעמס וכ יכסל ועעל קסכי רתע סעקכע רספמ יב
 קחי וכיפס ז"עו .ךתלמ תוכרכס תקיו המרמכ וכי 5 יס5 כקעימ ריתמ ינגס כ"ע

 ךלוק תל סנת סימעטמס סע ךֿקובכ יכ :וסו ,תועט ידיל וכ 55 ודי לפס ,טיתויכ ןמיפ וג
 תפ סנש יתופ תומר כקעי ..וכי :ספ יֿפהוכ יכ סיפק סם ריכוסנו תוכר רכלל כקעי לט ווקכ
 תעמופ סקכרו : כותכס רמפp וסח ,ותופמר ריכפ סוכו ,ע"ט תרכוס ילכמו ,תוטק רכלכ ךקוקכ 0
 קס 35 רכדיש וריסוסל רמאל סנכ כקעי 55 סרמפ סקכרו : ךכיפל ,וגו טכ וסע }5 קחי רד
 :רמאל ךיס6 ועע 5 רכדמ ךיכפ תפ יתעמפ סנה יכ סעטסו ,סנש לו דימת ונסנמכ סכר וש

 קמ5י תוקרכ כ"עו ,ומ ירכדכ :כקעי סקע ןכו ,סכר סרימפ רמפל ולוק ת6 תטפכ ועו וסע :נמ

 סיִדיסו-- סימפ ספ תרכוסכו ,תוכרו סיגטסת = כקעי לוק לוקסע-- טייס -- סיכמיס ינעס וב שש
 ,םת וע ולרקפ סמ ל"נס קודקדה כשייתי סתעמו =.ל"כע ,וכרכ כ"ע ,סינמיסס ןימיפתמו ופע יו

 כ"ע | ,ולוק ת5 סניס 55 ומות יפכ ולגרס תפפמ קר ןכ ססע ות יװֿכ י"פע יכ עדי ל וטע סנס וג
 ורוכד לוק תֿפ תש סזכ סג סערע סקוע סיס ול יכ ,ותומיפתכ סוס םתה יל סקע סע רמו ₪
 : ותמרע תפרכ .דכלכ סיס ר אש

 ןכ6סכ .כ"ק6 תֿפז יתנו ,כקעי) סכרכס סייקתתס ידככ תלו סתיס 'ד ת5מ יכ ,הוכ לוע 4

 רמפל ויכ6 ת5  ותונוסכ כקעי) סיס תלעות סמ סירס סקכ ישוקס יכסק (סמ קוספכ) רוע
 קפסכ סיס רכדסע ירח יכ 'יתו ---רזומ סלועכ תועטו ,וטעל קר ותכשתמ סתיסש ירח6 ,וספע וסע

 ,ל"ע ,ססינט ויס וינכ יכ ססמ סיִסיִט ימ ךריכ סנס ,ועע ידי סידיסו כקעי לוק: לוקס :פ"םמכ 0
 עיכמ קח קפתסס כ"ע רו fקיפסנ "יטפל יח .תיחמ רמוס ימ תעדנ ל"ורלט סמ ןיטכ :

Ar 

 וכ ליתתס סעפ סתולכ ,ךתכרכ םקיו סמרמכ ךיח6 53 ינכ =~ - - =  Cw 0ב
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 תדלות זכ תישארב

 הָחְש קרב ינ ןָּב חיִר הֶאר רמו

 יי : הוה וכרְּב רשא

 םימשה לטמ םיִהלֶאה 0
 : םכ תינעת .ינב חיר הפר ta תודלות

 םולקנוא .

 ַכְרבּו יִהֹׁשּובלְד אָחיִר-ת
 = אָחיִר יח יי וה מא
 יִד אָלְַתְד ּאָחיִרְּכ ירד
 ל ף> + ה

 י"שר םירוטה לעב
 ןפי .ךל ןתו (חכ) : ל"זכ .וטכד  ןכ סיתופק סרס = .'כ הילכ :תספ ליג = ירטפיגכ .תכי
 ןוככל 2 ןיכעל כסומ וטוקפ יפלו .(כ'כ) | ןפיו = רווחו יי ל ה ה 9 ל 4%

2H . "= ' me 6 3 > j ww 

 ונו סדס תילכ ס"כקס ןקנש יככ חיכ סקר ןועתלק | קוספכ תוכית 'י .ךל ןתיו (חכ)

 קיכס ספעפכ סמנפ דמכ ונממו ךל ןפי עפר ןיכ
 כגס ךילע רקי כ ןידס וילע קידלמו סנומ6

 לאירבג תרות

 סככ "וגו סדק קירכ ינב חיר האר
 לע | סכוי '! האר, ןוסנ

 םרח נפ רכד סוילמ סלודנ תולעפתה
 : כ" וכמל כ'דמכ סנסו ,סולתפ סלננש

 ,רוסיס

 :'ונו סימפס לטמ ךל ןפי דועו
 ןירכ סיסנפכ וסמ "ד) .סינפ סככסכ סי סדנל םכדמו וטמפמכ
 יסי ןרקס ינמסמ רמ ופענ = ךכ ןפי כ וקכ סו ך> ךסי

 י דב
 : םיס בכנס

 כוסע סוסו

 ,םימשה לטמ

 ךל יופכ סל
 קיר5 ןיכ ךכשומ ס

 מכ bוספ כפכפי ,וסלפפ רדיס
 ויככרכ םילנ תפנו (ט "מ) ךכיפנ

 םוכיסו ,ם3ד תויסל וכוסיו וכפס
 . ךותמ לכס רתיס קוס

 ,2ל0 ספעלו ככעכ סר יקמכ
 סנס תוגוכתס יתפסו ,קמממ

 נס ףטפמ כפוי עכ םיכ ךנ ןיפ נסו
 ,וידנכ תיכ ת תריו תרמק הו סיזע
 ,ס"ע ןדע ןג חיכ ומע ססגכנס דמלמ
 סקוק3 סס ףדוכ סיס ןיפמ ןכוכתסל סיו
 סדקסכ סזכ ל"גסו .ןדע ןנ חיכ סעש
 סנפועס תפנ ('ד chu ם"טעכ) כותכס רוסי
 ךיופכ תחת 3לחו םכד סלכ ךיקותפס
 : וס ןיגעסו ,ןונככ חילכ ךיסומלק קירו
 תלעמב 'יגפכ 'הס 'יסנכה ₪6 תנסמפ
 לכ סתופ סתכסקמ כס סרוקס 0
 םכדמ סקוקמ יספק ,סססיס יס סויס
 סנפוטס ספוג : וכמו וס ,סיפוכ תפנו
 יככדכ יככרסס תעכ ,הלכ ךיפותפס
 כ"ג 03 ס5מג יכ ריכוסל ףיסוסו ,סרוח
 כ"שמ י"פע וסו | ,כלתסו ,סכרס קלעמ
 שכרס קכוגסמש י"כס סשכ ו"עכ ש"ס
 וככעסיש סיכוקתס סיככרס לכח וס

 : ות66 לע כקעי ותו תונע

 :חכונ) כ"ח ורמלכ | ןכ\ -- וסט

 ע סג יכ |ךדיֿפמ הלכו גינס כ"נד] טייב

 קפסס לע סג וכרכל :יתט)חס יכ ,סיסי ךורכ סג; - ףיסוס ,'וגג דיֿכ דס וס 6126 ימ רעו רכלס

 ,דנל ינא תרימפכ | ,וסע ינכ הז סת

 לח

 6 רמ) סיס נע ףֿפ

 / , סקינכ, סיסי. ,ת"מ ינכ :ועמסמס --"ינכ למ ס)כוו

 | 'סכ ס"כמרס כ"שמפכ 'קס וגתרותכ ןנסי
 | לכ תופעל סד6ס .גסנפי ס יכ תועד
 ,וסער ךיככד נכ3 כ"פמכו ,ם"סנ ויפעמ
 | סיימפגס סירככרס לככ וקכווכ םויסכ ,'וגו
 לויעו סכיפו סיקפו סליכ6כ ,ססמ סנסיק
 : וגייס ,'כתי וקדונע תינכתכל כ"ויכו
 .סייקנו 'ד תרופ רומככ קזחו ירכ תויסנ
 [סיניגטס לכ סיכופמ זק ,ודכעלו ויפוולמ
 ,סויקו סכוכס רומינכ ,סנ6ס סינפוגס
 וסוו=-,סיקיקפ סיככדסו ,'כתי ןיתוילמ
 סיככדס ךופסל שכרס קלוגס ןוימדכ
 ,וקומכ םויסל ,ןותס ןמ וכוקכ סיס
 :רוסט יכוסנ סלוגסס סנ כ סי ןכ
 =-,סמסל סכיכע סלודג ,ל"וכלסכו מטמ
 לוגס : רמולכ=-כלחו טכר-=ורמול וכו
 מת תוללמכ ,ככנמכס תנוגסו נוס
 כר םי נס רמקת %מסו- ךגופל

 כ עדוחנט ירח סג כ"עו ,וכרכ כקעי וס 6



 סולקנוא
 אָבּוטְמּו  אָיִמְשִּב אָלַמַמ
 (תּויגָסְוייג) ג תּואיִנּו אָעְרַאד
 = ל ײי רָמֲחַו רוביע

 דל ודנו יל בר יה
 ןוהי ְךיֶטְמלְמ ךטא יב

 י"שר
 סכמ5 רסוחמ סיכולג דכופ 536 וככל תל עדת ר
 נככ תיפעו 'וגו סימפס עמסס סתלו כמ ךכיפל

pןפ יוקר וכיק 
 רמל 3קעיו .ךמא יגב (טכ) : (קיודמ ןשי י"םכּכ .רגפ ךילפ רקי נפ ידכ ול
 bp> For ו תוס of סמכמ סינכ וכ ויספ יפכ ךי נב
 ךוככ  ךיכככמ  כמו= וס סעלככו .ךורב ךיכרבמו רורא ךיריא :(כ'כ) ךמ נפ

 ןיכ וכ ןיכ ירכנס ךינפ פרקי ר

 תרות

 ,סכוקס תלעמ לע רפוי ונוכתיפ ד
 ססילע כפל תוכככקס תדוכע יפו
 רמסג נו ,רנ קוסיג םיכ ספל רמנ
 ,סכוקס דומילכ ףֿפו ,סוכמ סוס3 ₪
 יכ ,סוס ןכ כ יכ ונדמל ףיסוס ז'ע
 תוס סכונסס תכמכ סכופס דומילב סג
 ל" סכתלכו 'רכ תותיג) םיכ תולעסל
 סלוע> סכותס תלו 'פ לע (ק ,תוסנמ)
 סלוע 'פ3 קסועס ככפ ,'ונו סתכמלו
 כ"ז סנה .'וכו ,סלופ ביכקס -וככ
 ןילק 7 :as קוספס וכד (: שק תכפ
 סד יככע סכוק יככד לע ככ סיס

 (כק קאמ) "וכד ןכו ,סלמסכ סב ןיסכ
 לע ,סpדת סלמשכ ססכפמ וסו פ!
 סג יכ כ'ס ז"עו ,ם"ייפ סרוק יב

 סכופס דומילכ רסתת כ תוס סנע
 ,ק"סופס יככד ססp ךיפומלפ םיכ
 םיככ=ם'תי וכ תופיג םיכ סיל
 סיספ | תוכככקס םיככ--ןגַֿב
 תוחיכס תיכ פוסמ ןכ ,ןוככל תכקנס םדקמ

 סנקס תםכ3 ןיֿ ,פככלקס ספע
 רש6 סמסכס קר ,וקוכיל סעדכ ,וגיפס
 סתיס ליספ רפפק ןכרקס סלע %
 סומיכס .םיככ סככס ןמש תתקכ סלט
 ןיסו סיס סמסכ רפל3 ךפ ,סכממ סלופ
 ,רפפלס רדגכ סו ןימ ,כלכ תעד ₪

 (גל) |

 ויגפל

2 
= 

 תדלות זכ תישארב

 יֵנמׁשֲמּ
 ודב

 לבג הוָה םיִמָאְל ו
 גְּב ךל וֲחתְׁשִו

 טכק

ie:שריתו ב ברו : 
 ךל .וחתשיו םימע

 ְךיחֲאְל

 אה

 ףיררא מא ג
 ירוטה לעב

 תורכדס | תרספ דגנכ ךרכתנ תוכרכ
 כפת ךל ותתכיו :לכקל ויגכ כ"י ןידיתפפ
 לוי ל לולפכ תוכוד ו דגנכ ויו

 סדוסיל
oh hsbכמ תחת  

 לאירבנ
 רקפנס סעפ3 ם'סע וניכמ קלי ןנ
 ,סלוע ןכרקכ קכזמס נ"ע סיכומס 3
 5"סכו ומלע ןכלקס ףוג סיס וס סנס

 סלועל ,ספס וכ סקרי '6 : וכ ססלכ
 ,ממ סכרקסכ וכ ס3פתנ ופריקעו ,יככ
 סיסק 9: (םלפ 'פ) ת"דמכ ל"זרסמכו
 ותכססמ סלי כח לע. רפטלמ ליפ
 ,ויפ6 סרמלו ק"3 סלי ,נעופכנ סכוטס
 כככ יכ ,'וגו ךמסכ סתמשכ נוכל ךל
 םינכס לוס ה-5 ,ךיטעמ 6 'םס סלר
 68 6 סלעש ומינס םיכ תל שש
 ,ךליו סעפס סתומו ,וקכ כקסמ ס "כקס
 ויפ6 דוע סכש כ ,תכומס לעמ ררי וקמ
 קקוקשמ סיסו ,וזכ 'ד סעוג תקגכס
 סנסו--םינש סז גנועכ גגפפי יקמ רימפ
 ויכ6  קחלי  סיסש תעכ וכיכת כקעי
 ספ תיככ 16 סיס--וכ ופע סע רכדמ
 : כ"פמכ ה ,סרופ ספ רמנו רכעו
 וממ סקככו ,סינסוק % ,סס עפ
 ,סינפ כקעי תל לור נקכ םיכפ ו ססנפ
 % ₪: "ע] סכמ6 סקכרו כ"פמכו
 כמי םילפספ :כ"כ : רמ85 ככ בקע
 ,וככ וסע כ ויכפ יככדמ ועידויו ו
 סתפ יכ] 0556 וככ כקעי תפ רקיפו
 קכש ירסלו [סילה יע תולג) םנכי 2
 יגכ ספעו :רממכ וכ ספיסוס ספיככ

 עתש



 תדלות זכ תישארב

 יהו ל רב דיִבְרְבְמְו רּולָא
 ךְרֶבְל קֶחְצְי הָלּכ רֵׁשֲאַּ
 בקעי אָצָי אָצָי ךא יהיו בקעו

 םירוטה לעב

 עקפ ךליקו ןפכמו גרפי ת5 סוד ודכעמ
 ךל למול תוכית ו"כ סכרכס ווכ קיו וכ
 'כ .סוס :ו"כ סלועס דככנס סעכ וכרכט

 פכ ןירוסי ןפוסו סונפ ןסלמפ

 ,'וגו .ךקוס .סולמ ינ6 רס6כ ינוקכ עמס
 וטרדמ םיכמ וכינק כקעי ככ סגסו
 ןדע ןג םיר ומע ססגככ ,רכעו ספ לש
 ,ק"סופס תיכמ ותיכסט ויתומלפ םיכמ
 ססרכלכ כ (.ת'פ סיחספכ) ע"וכמ סנסו
 ,סדש ולרקס קחלכיכ נו ,בס ופכקס
 יכס ,ם"ע ,'וכ ,םיכ ורקע בקפיכ 8
 ל"שמכו ,סרס : סיכומס רסכ רק קחלי
 רפקכ סקע ןכל ,קדשכ חוסל קחי ליו
 כקעו לש וידגכ תיכ וכיכמ קחלי םיגרס
 סלופס תילכ יוגכ סס תולתשסו סידגנסק
 ,ןוככ> חיככ ךיפומלש תיכו כ"סמכו
 תיכס ותופ וס וספ סוקקפ ריכס
 :עפפנו ,ותרקע תעח3 ומ ופלכ כסנס
 דוסמל סלע סגכ סומ | םגלקנו
 --סקע יגכ | םיכ !!הֶאר :וינפ למקיו
 9ש6--סדס לס תירס ותוקכ | ,0וס
 כס לע וקדיקע תעכ וול יתסגרס
 ףיסככ סמכ .סוש | ,[סדש ולרקפ] ,סירומס
 (%-- .ק"ודו .םיכש סזכ תוכוכ יפפסכנ
 נט רופיכ יכככ יתרמ6 סול ךשמנ
 מ"ק רזממ תויכוס ףוסכ סנפמס ירכד

 פ"ו .םיכג לחנ

 ,סימסנ

 ,סיתופת 55 לקסכ ל"ו י"םרכ ומת סדג6 םרדמס סוכ
 4 ה )כ למת ס"כקס יפמ יש רוכיד לכע סטוכס תגורעכ ןייח) פ"ע (תפ תנב)

 לכוס ומכ ו ,רעיס ינעכ תוסתכ כ"שמכ ,תופתל סעס ותופכ ל6רשי ולפמנס ל"ור6\

 כקכ 16 ל6רשי וילע ולמעט קעפס לכ סיס כ"ו ,סיתוסתכ ךפ6 תירו ,8רק יכסל ול סיסש 'סותנ

 506 ויכמ קסמי תיככ רכעו סp ל ושרדמ תיכמ ופוככ ויל כקעו ,סיתופת )₪ קחכ סרותס

 : ק"ודו סימות }ש לקסכ ל"ורדו ,תרש םירכ לכ םיר | האר

 סולקנוא

 :ןיִביִרְּב ןוהָיְיְִרֶבְסּו ןיִטיל
 | קֶחצי יִַׁש--דּכ הֶוֶהַו ל

 = הָוהְו בקעיזתָי אָבְרבל

 ו תַוָלִמ בקי קַפָנ קַפִמ םֵרְּ

 א

 . יישר
 = ןפופו סיכוסי ספנפת סיקידנס (כ'3) כור ךיכרוקו
 | ךכיפל ססיכככמל סימדוק ססירעלמו ססילרוק סולק
 | סיעפרסו סיכרכמ סכרכנ סיככופ פללק סידקס קחלי

 סללקל סכככ סידקס ענב ךכי:

 לאירבג תרות

 ה כז .אצי אצי (ל) :

 יס סקי: רמקנס ,ס"ע | ג"כ5 סדוק
 .'וכ ,ס3 ופי כ ךילפת לכו סיגינפמ
 פל ילוסנ כ'זכ סוכ וכח סמו
 ג'סככ לע וסררלו ,וטוספמ "סיניכפמ,
 'יפפ | מ"יפע פ"לי ,סיכפלו ינפל סגכנס
 (.מ תוכרככ) ל"זב יכבד סמל סרסע לעכ
 ןכ bמימ פ"כ סרפר> 3כ סיכ רעל
 'ימסמ ןכ תכמלד סיינטמ ילימ ינסמ
 :ג' ,bססכנכ יכד ינימכ רסמ רד
 סכלסכ | סיגיופמס סיכעס 'ד כסוק .'וכ
 כפל ,סוסרדמ יתבו ,סויסנכ יתכמ רוי
 ו) דיגסכ טקכ וספ סשק סרוקככ
 מג כיפס וסו ,תויסנכ יתכ תנעממ
 "יפו ,סכנסכ סיגיופמס סיכעק תלעממ
 "גוסכ סכיפפ סיככדס לכס ל"נס רכתמס
 ןיסט ומכ ,סזמ כודג סוס רמו ןי6 דת
 כפוי סיכוע סמס למל ידנכ יכ רמול
 קל סניק יכ סמודכו ,סתקרמ יניממ
 :bככע סרפר וכ מלט וסזו ,רתֿל
 Dots ,י"כסיכ | ךרע כדוג ןיכסל וכל
 יכוכ6 סמס סכלסכ סיכיולמס סירעס יכ
 וכו תויסנכ יתכמ רפוי 'כתי ולס

 ו סוקד

 ומ6מ י"סע וס



 סולקנוא

 וָשֲעְו יִתּובֲא קָחְצָי יּפַא
 :הָריִצַמ (ע ייײ) אָתַא יִהּוחֲא
 ןִלִׁשְבַּת אּוה-ףַא דַבַעַו אל

 רמַאַו יִהּובַא--תַנל לע

 גבו אָּבַא םוקי יובא

 איה

 הב לב הרד דצמ
 רַמֲאְו * יִחָשַפַנ יננְכְרָבְ
 תא" .יִהּבֲא קָמְצי הל
 :ח הכוס .ינפ תאפ ,ןרהא תורלוח

 נפ תֶאַמ
 -םג שעיו אל :ודיִצַמ אָּב ויחֶא

 תדלות זכ תישארב

 ויִבָא קַחְצ
 לק

 ושעו

wi 

 יִבֲאֹל אבו  םימעטמ
 לָכאְו יִבָא םֶכָי ויָכֲאַ רֶמאֹ
 ְשְפנ כרב רָב וכ דיִצמ
 דרי ויבא קחי ול רָמֲאַו =

 לאירבג תרות
 גוס3 סמס תויסנכ יפ3 יכ תכומ סומד
 026 סכנס3 סיגיולמה סיכעפ סע ד
 וקדקד וז ךרדכו ,ם'ע סזמ לודג סוס
 סיגינפכד םרפכ ןיפד ,פויכוסכ סג ל"זכ
 סכקי ק'סותספ רכדמ 3וסכס םממ
 ק"סופסש ,לנכ דח גוסב סנילס ןויכ ,ססמ
 לכמ לדכנו סלעכ יכמוכו ימימש ןיכע יס

 סיככד סמס  סיניכפסו | ,ססנו רמו
 רדגכ סנקכ סירכד יגש ןילו ,סיימש
 ,סזמ ףירע סוס רמוכ סומרסססו יוושס
 ןוכי  פוכככקס תדוכט לעס כ'עכ
 כנשנ | יכתוכ | ןיכע םיס סנש ,3ופכז
 .'דל םותי) חיכ :03 כוקכס דע 6
 סלועמ רפויס סדוכעס כופכס ספק
 קדוכע :ליסו ,ק'מסיכ תודוכע כ
 --:סינפלו .יכפל סנככ סיסש כ"סויכ ג"
 תלעמ ז"כעו ,םפכ ,סכש ,סלוע ,עודי
 ףיסוסו ,סנממ ס .oe סרקי יס סלופ:
 סקי 6 :רמונו = 035 ומלע כוכ
 ,סונכרקס תלעמ יסספתס סמ ךיניע
 סיכקיו סידומס סיככד סכרכס ל
 לכס יפנ = רמ6 "פט | ,סלועכ סנש
 65---סנועכש סילפתהס לכ 'יפ--ךיפ
 סע תוותפסס גוס3 לככ סכי6--סכ ווש
 סדנג  סכוקס תכקי ךיכעסל ,סרופ
 סנס סיככדס לוממ סנסו - קי
 סדוכעס תלעמו ק"סוסס תנעמ יכ ליכש
 לע םודקס ויפמ יתעמפ סוכ\] ,ןס דס גוס
 ססרופמס ע"סי קיד ג"סוקמס כרס "ומ לוג

 "לו נדלרוסכק ס"ססמ סוסנ 'ר ףכרמ ת"סכ
 סלע סרותס תו ו5 'פכ 'כס ירכד םרפ)
 'פכ קסועס לכ "זר ורמס ז"ע רעל /וגו ססנמל

 רע כ"ס כ"סֿלו 'וכ סלוע בירקס וכפכ סלוט
mus aruססינכרק 3 תל בירהסל ותוו5  lw 

 /  2שו ₪2 תק סו ; 2%

 תלעמד סד רמלי 6נ  'כס תנווכד וג דל
 bמנודכו ne pet התוקפ ליס סרותס
 —-ינלפ לכ6מ יכ םנק | : וחולט) סד רמוס
 סמ 695 690 וכ רמופו וינפ תילעס כוקכ כ"חלו

 סנקו ךכ ,סז תֿפ5מ כ ספ ו רמו ,טקיכס
 וכי6 = ינסס נכֿפמהק עודיכp | ,ינולפ לכלמ ותרומת
 ,תלו סקעי | תרכססמ קרו ,ןוספרס ומכ ול ברע

 תונכרקס תרומת 'בתי ול תכקסכ

 'ככ רמ6 המ

 bo רמ6 סז רמקמ ירסק
 לע ם"סערמ סוטנגס , סוקמסו /

, 

 סכותס סג יול
 ,בירקהל ק"מסיכ ןופ3 קר / - בירקה) הכזמו

 ,סוס .- 21 יכ

 ן- 5%

 תעס סתולכ 'כתי
 י"כבכ רעקל סויס

 272 ותוקכ

 תוככרקס

 18 .סוענכ תונכרקס

 ומכ ול56 סכוקס 'כ דומינ תנעמס

 סכופס) וגו פועל סרותס תפז : "ו ,תונכרקס
 ,ססמ תת 'ד סו ר5פ ('וכו

 סויכ סיס סז תונכרקכ סרו:

 .'ונו '7) ,ססינכרק תפ  בירקסל י'נכ 2 ותו

 -- -- [כ"5ז לכע סוכ

 וכ סתנפ 'פ3 כופכס קכווכ פ"לי  סזכו
 יסלל ימסל ינככק תמ ,'וגו י"ככ ספ
 -- ,דימפ סלוע סויכ סיגס ,'וגו ימומיכ םיכ
 'כס רמי  כ"סלו--קיִכס ןמזכ קר וסזו
 ןמוכ ףֿפ קלעומש סכופה תכעמ םרפל
 לכ דימה סלוע ,םסדקמס תיכ ןיסש

 קספס



 סולקנוא | תדלות זכ תישארב
 ְךְרְכּוּב רב אָנָא רמַאו ךרבב ךנַב יִנֲא רמו התא

 הָרְרָח קֶחְצי דרָחָ ל :ושע
 רָמאי לאמר הָלְ
 יל אָביו דוצ"דצה אוה אופא
 :ופ ארתב .אוה אופא יפ ,ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 רמי גנשל יכ ךיתנ .ריכג סוס 'סמכ
 : גלטו סטג דכוי כקעי תוכוכ ןכפ סוס
 ימ ומה ת"כ .fופק ימ רמו (גל)
 'טמיגכ ופיל .סקככ רכדכ רוסרס סטענ

 אָהְוּת קָחְצִנ הנו > ישע
 -ןֶמ רַמָאְו אָדָחְל-דַע אָּבַר
 ליִעָאְ אָריִצדְצְ יִכיִדהאוה
 לרע אָלֹכִמ תיִלָבָאְו יל

 --יִמ

 יישר
 .סימפ ןופל סופו ומונכתכ .דרח" (גל) : כ סזו וי
 ןוסכ .אופא ימ : ויתתפמ סמוקפ סגסיג סר ןופרדמו
 ימ ספ סי ופי "ד .סירכד סמכ סע סמסמ ומלעכ

 לאירבג תרות
 סיוסעס-- : שיסו סכל םי כלכ קספס
 סנו !סכותס תלעמ וסס --,יניס רהב

 :'רל ספ תומיכ םירכ יס
 דוקמ רע סלודג סררק קחצי דרחיו

 ככ ןינסכ ידככ ,'וגו
 ןיכ סעס ופוק3 ורכע רפ0 סירכדס
 סירכד סי דוע בסייל כ"כ ,וסעו קחלי
 ןינע סמ ( ,סיםרפמס וכיעס ר
 סנמוסס ,תוכרכס 56 ןספנסו סימעטמס
 ? סימעטמ | ילכמ ךרככנ רספק יס
 וקכככש ס6רכ וכיכס קחלי ירכדמ ,(3
 קוכככ | יגימ לכ תלנוכ ספיס סכוטסכס
 ,לנכס ןמ כו סוס ילכמ ,טלועכס
 סמ ספימ סכ)ו ,ךסכרכ חקיו ,וכמוקכ
 סלע ךיפס ,דקמ סומס סזו ,יככ ספעפ
 ב ,לכב וסע תל ךרננ ותעדכ
 ? סמוסמ | כקעי | וגכ | רוכע רילססנ
 ןיסט ,6פנסח6 | יכוכע6 יס ד לס
 ,ורמוש ,(ג .סנמיס סמוכ) סימכס תור

 bוס "ק6, סכית | ,תקל יתרוככ [6
 ינמסמ וסעל סידקס עודמ ,(ד .רקומל
 רש6מ ךפיסכ סימסה כטמ כ"חו ןרפס
 כחל סיקווקד סכרס דועו ,כקעיל ךרכ
 3סייל יונו .וניככר ךסמסכ ורקוכי
 סינוססרס ינקענ תכ) יסנלוס ,סנפ לכ
 קלח) סיס | וכיכ6 קחלי תעדנ יכ כ"ז
 ,ויככ ינפכ סימלועס יגש ת ויתוכרככ
 לזמסתכ ,כ"סועס יכפסלו ,ו!"סועס 'לל

 |יקשל סכו| סדק | לכ כ (ס תוכרכ)
 ,כוככס וס וסע יכ  ףלו ,תוסנוס
 קכפמ יס ספי קכתב ופוכוכ יופכסמו
 סקפת יכ ספר chp סימל ,ב"סועס
 3קעיו ,סדס שיש תויסכ וכ וסע ספכ
 .סילסומ כסוי תויסל כתוב ,סס םיק נב
  ,"סועס ידמסמ סומו ינומכמת קכסכ
 קנוכמ יפכ "וקככ ספל ןוככסמ כ"ע
 ססרכ סדועכ רע% ל"ומפמכ] ,וכולכו וגזמ

 ,כ"סועס | כקעיל תוענועס | ססיניכ וקלק סת
 לכ ןילע ומ ויס כ יכ 6% | ,ז"סועס ופעלו

 תורוס) ל"ור וכוויכ ,וקקסכ דס לכ) ןינקו ,סקולס
 ,סתריני תיטלרמ  תיעכטס | סטפכ תנוכת לע

 כקעיל תתכ ['וגו ססרמ סיעפר ורוז כ"םתכו

 ,םיֿפו שי6 ןופככ ,ז"סועס ופעלו ,כ"סועס
 יגפל .רודוורפכ וס .ו"סועס רסלכ ןכ6
 רספ6 יו ,ןינקכטס וספ | ,כ"סועס
 ,כודוורפס ךכו of יכ ,ןינקכטסכ סנכנ
 לעכ כ"ע ,סומ סינפל סז סיתכ ינסכ
 ול תויסל סכוז ,ב"כוטס וסס ימינפס
 ןוטלכו ,ו"סועס וסס ןוכיפסכ ומלועל ךרד
 | כ'פמכו וכו ס"ש הכרד יס ךכ נס
 ךככו 'ד 6 סתדנעו פ"ט סיסרפמס
 סו ןיקס ,'ונו ךמימ תו ךממל ספ
 סיעלמ וכ תויסכ ס יכ ,רכש תרופכ
 כ'סועס תומינסכ סרי לע וככל ךרדו
 לעמ סג כ"סועס תנתמל ןוחנ כ"ע
 bרסמ סנסו | ,ז"סועס קחל)קמ עפס

 סיס



 סולקנוא

 לָּכִמ ָבאָו ְךיִרְּב ףַא ּהָּתְכְרַבּו לועית

 "תו ֹושֲע עַמְַָּב יהי
 אְָוצ חִוְצּו יִהּובֲא יִמָנִּ

 אלק תדלות זכ תישארב
 תובת | םֶרמְּב

 : היה ְךוָרָּב=סג ּוהְכַרָב א
 יָא יבא וש ִע משב דל

 :טי 'פ דמ םירקע .סנ והכרבאו :ז' ארתב ה הסוס ,לכמ לכאו ,ןרהא תודלוה

 = ה לעב י"ז

 5 גסכלגו :ומפ סנסיג סנט סאג כמ ,לנמ לכו :ךיֿפ דה לוס ופיו וס
 A roe וכ יפמטט סועמל יתטקכס סימעט

 יכג וסכלנ 51 nd יש יכ ךדיתו ווד
-- 

 תכרכ ןמר  ססרכת תפר - ת5 | ךכיכ ססרֿפ

 תכרכ תת ךל ןתיו ימ) כיתכו כקפי כקעי טמיר ,יכוכימ רמסס כס .היהי ךורב םג

 לאירבג תרות
 ,דסיכ = ויככ | ינסכ .קחלי כקיפ סיס
 3קעי 5 ,סת סעפ3 ססופ ךרכנו
 ,!"סועס כרכב וסע תו ,3"סועס כרכב
 | ס"ס ,כ'כ) 'מנב רלוכמס ןידס עודי ך6
 ןתנ ומ רכפ] סזמ סינפכ סז סיפכ נפ
 "עז ךרד סס) ןימ [דתֿפכ סדפ מכ נט
 ,ךרר נ3 3קטיכ כ"סוטס רלסי "יפנו
 ומלוט 5 סו 3קעיפ רשפ6 סיסי נו
 ויכיכקו "סוע יניכפ רפולכ ,ךרד. יפכמ
 עודי | סג -- ,3ּ'סוע | ןיכקל סיפורדס

 ךיר5 סת ,כלכב תודסו רוכס ןיפט ספס
 "רכה ,קקולסמ ךרד וכ פוכקל רכומכ
 ךליל תקוה ןמ ךרד וכ סולקל ךירל
 Ce ספי ןיע3ּ רכומד סופמ ופודו וול
 ןיעכ רכומד ךרד וכ סוכקל כ" ןגכרגו
 ןסוכ3 ככ רכומב יד ,רכומ ספר
 ,ןתוג סוס ספי ןיעכ ןסוכד ס"ד :סנקמ
 (ד"יר 'יס ,מ"וס) ע"ככ ל"ייק סכלסלו---ש"פ
 סעוכ סיס קתלי לס ופעדד רמוכ שי
 רייטו ,םיב רכומד סימכמ תרכסכ רפי
 ךלי> ךרד ול סקיל כ" ומפעל פודו רו
 ןסוככ 536 = ,ומלפל רייסס סודו רול
 וג תקיל ךיככ ספי ןיע3 ןסיכ ופדימש
 סלע רטסכ כ"עו ,ומכעל רייפס סמל ךרה
 תותנלסהס סעפסב וסע 95 ךרככ ופעדכ
 ב"סועס תכרכ ומלטל כילססלו ,ז"סועס לש
 ,3"סועל .סוכמל "כועס ךוק3 ךרד סנו
 ךכדכ ז"סועס תכרב וכ תסכ סלכ 5

 ,ב'סוענ ךרדס רויס דיספי ז"יע יכ ,סנפ

 . תיכ  רכומ3 סס סימכחו ע"כ תקולספ

 פיכסכו סימעטמ וכ םיבס5 וינע סמ כ"ע
 תכוקכ וקכרכ וכ סיסתו | ,וסכרכי סז
 ול טורדס ךכדס וכ רייקפיס ידכ ,רכמ
 כרכ וכ תתל וכי סיס יכ סו] ב"כועסל

 ,5"סועסמ ןוח ותכרככ םרפלו ,סכתפמ 3יז'סופס

 הקיל 3" טפמ ןומ וכ רפפק ןמוו סנמס ןיד

 ןיפ סנמֿפ ,םוריפ3 ךרדס רויט ריכזיס 15 ,ךרד ול
₪ 

 כ ושענ סיסי כ יכ ויתפעכ טורפ) ןוכנסמ הז

 ךותכ סלק סיסת 15 יכ ,ב"סועכ קנס סו

 ויעעמ תככסכ וסע הכת דופ כמו ,סכרכס

 סק3כ סנסו -- .[כ'סועכ קנס סג וכ תויס)

 ענוכי ןפ תלוס סעומססמ סדרת ונמל
 ךרדס 9% ריספסכ ,ז"יפ סגכ בקעיל
 כפוי סעו) סקעד סיס רפ3 3"סועל
 רכומ וס ספי ןיע3 ע"י רכומ3 סגד
 סיס 5 סגו] ,כלכ ומכעכ ךכד רילסס ילכמ
 קחי .תנווכ ספ סימעטמס תפירד ןינע סל ררוכמ

 וע . סע דיפת וכגרסמ קר ו ,רכמ ןידכ סיט

 יכ ,ןקכוי סוגכתס 'יפ יפ) םטרפבו [קזכ

 םוכ ס3 סללינ כ"ע הפיק מולכ סעמס
 כ" = ,[ט"ר תעדכ] סככסכ ןווכל סמכס
 ןלי לוסס סכ3 כקעי לע .עיגפמב ספל
 ,סימעטמ ת3ס י"פ תוכרכס לכקל
 ססכ תוטל בקעי ריֿכ לכס סיסיט יד
 לש ודיכ ספלע סנו ,סלכיש סמ לכ

 סכרכ3 ויכלמ ךרכסג יכ ,ךכ בקעי

 ןוחגסמ | רסוי | ,"סועס עפpכ סכורמ
 קכ רחלכ הנהו -- כ"סועס | יכרפ5 ול
 ךככ ינ וכ רמו ,ויכ6 ל6 ושע כ"חס

 דע ספודג סדרת קלי דר .וקע | ךרכב
 ד6מ



 תדלות זכ תישארב

 ידע הָרְמּו הדג הָקָעְצ קַעָצַ
 כב ויבָאָל רמי דאָ

 | סולקנוא

 < אָדָתְל-דַע אָריִרְמּו אָּבַר
 = "פא .יִכְִּב יהוא מו דם

 לאירבג תרות
 הספ בקו כ כ ףכיפ ןיכס וכ ,דפמ
 ויפוילכו סמותסמו כהככ דמעו ,%

edרזומ ספעמכ 3קעיפ וינס סמ  
 לש סמולע סגכסכ ע'מ םיככסל ,

 סוקתס תגוכס כס יכ ? ויחפ וסע
 גגעססלו ןוס רפעכ רובלג סדמחסו
 ,כקטימ יס סקומכ סירסכ תוגונעתכ
 [,כעיס וכ ריכמו עדוי ווכמ קחי סיס קפס לכ יכ]

 תויסכ ,ז"סועב קכמל סכזיפ סעטמ סו
 ןסכ ןימ קנס ,ע'נכ | ,3"סועל ךרדל ול
 ומעל יתרממ ךכנ יִרָס יכ ,סומימ יב
 סכרכס סנקיס ידכ ,סימעטמ יכ יכסנ
 וקלסל ךרד | רייקסי כיממו ,רכמ ןידכ
 וכרכנ ס"נכ ופעדכ סיסש 3קעי לס
 קולדסטסל לכ | ךיר5 סיס נו ,הוּב
 סדרת קסלי רכסיו : כ"סס וסזו ,סמרעו
 ןיככ וגיכ -- רמקיו -- ,דוקמ דע סלודנ
 יכ ביו .ךיפ ךנס וס פיפ ימ--ומלע
 --וסכככלו וכת סכטכ ,לכמ כקו
 תוס הנגסס סע רסל וס ימ רמונכ
 קוגקל רכמ | קרוס יסוזפ דיל יכסכ
 רוישכ] ץ"סועס תכככ תל "יע יגממ
 כ"ח6 - סיסי = ךולכ סג- נס -- [ןרד
 וכ סיסי סנלככו כ'סועס תכרככ יפמ
 ןיידע יתכססס ,ו"סועכ וכמו ךכד סג
 וכ סורגכ ,ורפמ ססעמ סוס ילכמ ,ידיכ
 תותנלהב ככ עפס לע סקו=-סטטקו סנס
 boo יננמ וס סנס | ,וקנווכ ז"סועס
 -- ומגע כמ קחלי רנד םוכ -- ! לודג
 סקעכ קעליו ויכ5 יככד תל וסע עומסכו
 ,ויכקנ רמו דלמ דע סרמו סלודנ
 סל יכ ,רמנ ךיככד 6 ל סנס
 ךכרכ ךקכרכ יכל תונקכג סיס ךסערכ
 הז ןפולכ כ" ספי ןיעכ he ,סליכמ
 ךסוטרכ סומ קנמ קרפשסו ,ךסכככ סתיס
 --/יכ6 | ,ינ6 סג | ינכר3--כ"6 ,ןיירט
 bתילו ,סמכמכ ךיח5 פכ--קחלי מפיו

 = ,וקרופ תמכתכ כמ ןכתוי 'כ ,ר"דמב
 = ,ככעו ספ תיככ דמוכ לוס סנס יכ
 = --ופכוק תמכתכ סיתימקס סכלססכ ןויכו
 | רכומ וכ ספי ןיע3 רכומ סג כ
 ל"ס כ"ג "וירד כ"פ ףד כ"כ 'מגמ סםרנכו]

 < קקיו כ"ע .[רכומ תוס ספי ןיעכ רכומד ע"רכ

 | קמש]  ,תומילשכ ז"סועס תק ,ךקכרב
 -- .[ךרלס ת5 וילע ריכעת ןפ רי סיס רסק

 | כקעיוכ כמ םכוככס תריכמ יכג סנו
 | ,יפ ךקכוככ ק6--סויכ סרכמ יס
 תונקנ ותנווכ סתיס יכ ,5פכס--פ6 ןוסלכ
 | ךיסס כ"סועס וס | ,סכוככס ונממ
 = וטע רמי ןפ םסומ וקויסכו ,סכוככסנ
 ןיעכ םיסש ןיככומס ךכדכ רכמס כ'חל
 וכ ןיחו ,רוכס וס ךכ יכ רמקיו ,סער
 םוכיפכ תונתסע סכתתס כ"ע ,סינ ךרד
 וכ ךייש | תויס>-- ךסכככ ת ןוסנכ
 ,סכ 5פטס ז"סועכ ךכדס סע--כ"סועס
 | רוכמיו : כופכש ופכ ,וסע סנ סיכסס ןכו
 וסע רמפס | וסזו--כקעי> וקכוככ תל
 | ק -- נקעי ומש רק יכס : ויל .
 ס קת סעפ סמרמו הָכְקֶע רכה לע
 | - ,"נקע, ססכ ופופ = פורק ומר
 םורוס> -- דיסע ןוסככ כקעי ומס רק
 סנמל ןכו םומרלו כוקעל דיקע ןיידע יכ
 סעפכ סנס ,סימעפ סו ינכקעיו = סייק
 -- סרככס תריכמכ יתוק וכקעכ '(ס
 רכומ יכ סעטמ תחקנ יפרככ ת סנס
 :כמוק ספ6 ספעו ,רכומ סער ןיעכ סתס
 יכ סעטמ תומינפנ-יתכככ-חקנ יכ
 ופ6 יכסו ,ככומ וס ספי ןיעכ רכומ
 | רמו יכ תויס לכוי] ידדס יכססד יתכפ ןס
 36 רממ  ינטס רפפיוסו ,ומנע }6 תו סיס יס

huותסכתכ סוכככ יל סמ ,דוע רמקיו  
 רמלכ סדומ ךכס סת נכ--ונופנפכו
 ןמ 69וי ךנסו סער ןיעכ וכ תככמ יכ
 bנo כ'ל ,ךמלטכ סומ תכיסו לכס

 סנגל

we 
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 סולקנוא
 רַמָאְו הל :אָבַא (יל יינ) אָנֲא

 ליבק אָתַמכ ָחְּב ףךּוחַאלע

 אָרְק תאי רַמַאו ול יקנה

 גטי הָמְש
 ובבית הי

 ;ז תוברב .וסש ארק 'בה .ןרהא תורלוה

 יישר |
| 

 ךכל תכלס תל לעכ כ ומ

 יכה (זל)

 .יככקעל דיקע וס ופוס ם'ע

 רוכבכ ויפכע ןידס פרוס לע

 —-,יכ ספוק כ סכתו =-,סכרב יל ,8
 סנס ,וכ רמו ויכפ קתלי ז"ע ןעיו
 נטמ ,( | ,סיככד ססמס3 ותופ יפכרכ
 ןגד בולו )ג ,ןכתס ינמפמ ,(3 ,סימקס
 ריכג יוס ,(ס ,סימע ךודכעי ,(ד ,םוריפו
 כחוקמס ןמ ספוק כוסכ כיתתסו ,ךיחנ
 לכוס רכד סזלמ רמלנ  ,סרוקס 0
 ויקמס ריכג ןס ,ךיגפל תולקסלו 5
 ,ןכו ,קלמ . קק5 לכול 0 סזמו--ךל
 סזמ | ,סידכעל וכ יקתכ וימפ לכ 6
 ,ויסכמס םוריתו | ןגדו--ךיכפל ןי6 כ"נ
 םוריסו ןגד כור ,סכר3 וכרכפ יסחרכוס יכ
 קוכתלס סוכלכס יתפכ ופופ ךומסל ירככ
 תל סנרפל ,וית6ל ריכג תויסכ לכויפ
 סככ כ"ו ,סידכעכ וכ סמס ר ויחמ
 56 וסע רמלו ?ינכ סשע6 סמ ספיק
 'יפ--? ית ךכ ליס סמ סכרכס 6
 דגכע תכעושמ סדמכ גכל סנוק דתמ 6
 דגכ סנממ תוכקסכ לכוי כ סנס ,עודי
 טעמי יכ  ,סמודכו כס וכ תוסכנ ןטק
 סלול דגכס ת וכ סינפסמ ג%
 כפוי סכוכמ סרמפ ותוכקכ ככק ,פוקע

 סנממ ךופמכ לכוי כס ,דגנס רוע

 :סמכתכ .המדמב (הל) : כ 'כ) ופעדמ וכרכו
 ןמקכ) ומכ וס סמיפ ןופכ ..ומש ארק

 3קעי ומס רכקכ ךככ מס סת יח6 יכס (עכ

 ןטק יתכרכפ יכ םי ןוע מפ כמ קמלי דלמ
 ויכ6 וכ רמק .סימעפ סו ינכקעיו קעלמ וסע ליפס סמיס לדס יתינםו כודג ינפפ
 כתו רלמ יתייס ךכ3 רמ6 תקכ יתרככ פת וכ כמ ךכל סשע סמ

 ךוככ סנ יפכרכ

 לאירבנ תרות

 בלק | תדלות זכ תישארב

 ךיָחֶא אָּב רָמאַֹו =* יִבָא יִנֲא
 רמאינ ל :ָּךָתָכְרִּב חקיוז הָמְרַמְּב
 ינבָקָעַיַו בקעי ומש אָרְק יִבַה
 חקל יֶתְרְכְּביתֶא םימעפ הו

 םירוטה לעב
 ןיד 'סמכ 'כ .סמכמכ (הל) :ססלכפ סיכסס

 ליכסכ סמרמכ 'וגו כקפי ינכ ונעו ךדיקו
RSsסמכפכ וינכ ופכ סמרמכ ויכ5ל קכ  : 

 ךמע לע ,ךתכרכ תקיו 'סמכ 'כ .ךתכרכ
 ויגכל סיס סכככס וזמט .סלס ךתכרכ

 תקל 'סמכ 'ג .יתכלכ (ול) = סכככ סמכ למותג
 תת יתיופ\ .יתכרכ ת5 לג תק .יתכרכ

 יתרכע מס
 ינמכו ומוגרתכ ,ינבקעו : סיסי

 : וסע ןעטס וסזו=-סירחק קיפ סג
 ,כקפי ת  פכרכש תוכרכס ככ סקס
 רע ןיפ יכ רמת ,ךכ ליס פתפ סכיתק
 ערגנ סיסי יכ יכוכע סנממ תוכקסכ סמ
 bנס ? כקעי ךכולנק סדמס ןמ סוב
 כתוסו יד ס3 קיפ סכולמ סדמ וכ סררמ
 ! יכל כ 3וחת ,יכ סג קנת סנממ תפל
 : ם"ו ,יפופ סג ךרגנ לכוס ) יכ ןגובפסו
 ,ךכיו ווק תפ סו ,יכס ₪: סנ:ימכלּכ
 ,סנס / רמסיו קחלי = ןכוכתס | ז"עו
 וכהסכ ככול סכמ6 תוגופתרס סיקפסמ
 ןרלס יכמסמ : סמסו ךלובע סג קנס
 --'וגו לעמ סימסס לטמו ךכעומ סיסי
 סימעס כטכ ןכ6ס יננpמ סידקס רפקו
 לכ תל - ל"גס | ןגיככדכ לוס
 וסז .סדוקס 25  רחופמס ןמ תוכרכס
 ס"עכ סז בםייכ יתדולמכ סלע רק
 סכתל ןפו ,סגוכמ לע כ"נס סיכוקכס

 --.דוע סכיו
 הז פכיִפ סנסו 'וגו סימעפ סז ינבקעיו

 וקרקרס ומכ ,יס תלפוימ
 וסכיו פ'ע (וע ןילרעב)  ב'וכ ע"ר
 ,סילגרמכ רמסנס סימעפ רשע הז יתוק

 למל



 תדלות זכ תישארב

 רַמאיִנ יִתְבְרְּב חקל הֶּתַע הָגהְ
 פולקנוא

 יתְּכְרַּב ליבה ןעכ אָהְו ביִסְ

 ה  ןעיו ול :הָכְרְכ יל תְלַצֶאְ"אַלַה
 קָתְצִי .ביִתֶאְו * :אָתְּבְרִּב 2 >
 .התּוש כר אה ושעל רכַאו ריִבָּג ןה וׂשֲעל רמאיו כחצי

 --לֶ-תו (ףלע יי) ד? יתתָנ אלות דל ויתמש
 ויס יס א ויתכמס שרית ןגדו םיִדְב עלול
 ייפ ו יב הֶׂשֲעֲא הָמ אופא הָבְלּ
 . הָבְרְבַה ויִבָא"לֶא ושע רמו חל
 =מנ ינכרב יִבָא ךל"דאוה תחא
 : אק םש ,תחא הכרבה : 2 ןיררהנס .שריחו ,ןרהא תורלות

 םירוטה לעב
 .ילככמ | לסת לו ותכככ תפ סט ס"כקס .יתכלכ
 : סלס כקפי כיו כיתכדכ ןוכודס לכמסולכ

 קיעיכש וז סככ3 .ריבג ה )זל) : ק"ס)
 ןיקמש ליכנ יכספ סס ונפ סיסכג סנקפ ס5 סכרככ ךכ פלעוק סמ וכ רמס 6

 ופעל סמ םקכ6 פיל סי .השעא המ אופא הכלו :
 סנמפס .סיכתמכס (גי רכדמכ) ומכ סמיק 'כ קשמשמ וז "כ .תחא הכרבה (חל) : ךל

 לאירבג תרות

 :וככ סנק רכע סגקפ סמו ךל

 .ם"ייע ,ר"זג ספתכ סז ןוע כעפ רמכ
 'יפכ יתיהכפ סמ קיכסנ יפרמ6 כ"עו
 עומפכ :קוספס לע ,סוכ ת'סע ך"פס
 ,כ"רמכו .'וגו קעכו ויק יככד תכ וסע
 ,ךכיכסס סמ ככר לש וכקיע 6
 יפייס סעוט כמ עדוי יגיש וכ רמפ
 ,סיגד .סעט ,רפכ סעט ,קפ סעט
 ,סלועכס סי גדעמ לכ סעט ,סיכנת סעט
 ,סככ דימ רקכ ריכוסס ןויכ סיכרכ ר"
 ינגיכפס כפכ לש תחל סרעק יג : רמק
 כסכ ךליכקספ סל ,יתכוככ ₪5 .לטנו
 סpעמסד ,הז ןוסכ לע .,יסעמסו--ו"כסע
 זק וכי ןפ כקעי לש ודתפמק :סיס ךכ
 ,סכעקס חכו ,תככ זפת) סיס וסע
 יגנקעיו כמו רכזכ וסע ספו6 סרכפכו
 יסומ כקע ומלע הז ינככ :ע'כ !הז
 סוכ ףיסוסכ םיו .כ'גסמ כ'ע ,סימעפ
 גיעכת ילכ וכיכמ כקעיכ ויס יכ .,דופ

 .ברקו

 :י) סכזג

 :יִרְּב דיִּבְעֶא הָמ אָכָה
 יִתּובֲאַל ושַע רמַאו

 אֵּבַא ףל איִה אָרָח אָתּכְרְבַה

 יישר
 ילמכפו = ןימגלפמ | םיו .ןמכו

 ליו ומכ ספרפס ןוסכ .תלצא
 סגופקכ סתוק סקוע [וסו קיס

 ש וקעפכ תק תרי כת סידמוימ
 לכ סע כרעפסל סלכ 65 כ'ע ,וסע
 'ע ,ודיל ססכ לפכתגס וזע לם לויב
 קיס סימעטמס ס3 | תיכסש סרעקס
 "עו ,ריונס וכ ןפנפ סכעקס ספוק
 גיעכ תרמוע סתולככ וסע לנכתס

 :סילק סעפ סתוקכ
 p'יפל ,יככ סזעק סמ אפיא הכלו

 סקסו סיפכפעס ופריפס
 לרכש יכח ,סתיס וטע קנעטס ,סללכמ
 קיללפ סכרנס ךויכ רלסכ נס ,ותופ
 ולמקכ ןויכ סז לעו ,כקעי תֿ ךרננ
 ע יכ רמוכ םי ,סכרכ יל ,תנכמ נס
 סו ךכ ויפמפ ריכג ןס ,קחלי וכיפס
 סכ כו ,ויתכמס םוכיסו ןגדו ,'וגו ויחס
 'נפכ תפוילמוכס שוכככס "כ יל
 ה bופ לע ל"ורדט ע"יפל] ב"סועס

 תויסל דיתעפ וס ימ ומע סגכ) סגיסנסק
 ןלכ



 סולקנוא
 אָּבַא אנ אף יִלָהַרַּ

 תדלות זכ תישארב
 :ךֶביו ולק ושע אשיו יִבָא יי

 גלק

 ויל רָמֲאי ויב 2 קח ְךּצי ןעיו טל יֵהּובֲא | קת ביֵתֲאַו ₪
 אָבּומִמ אָה ּהָל רַמָאְ
 אָלַטִמ ְךְבַתומ אהי אָעְרַאְד

 --לַעְו מ : אֿפעֿלמ אְימְׁשַד

 החלפת ךוחַאדתיו יחת ךָּברַ

 :דק רעש הדיקע ,ינסשמ הנה .ןרהא תודלות

 ףךבָשומ הָיהְיְְרֶאָה ינמשמ הוה
 --לַעְו פ :לעמ םימשה לַטִמּו
 דבַעת ףךיִחֶאתַאְו הָיְחִת ְךְּברַ

od 

 ינמשמ (טל) : לכ תומכס (ג כ"ם) .יס
 לע םי ךככתכ ומכ .ךברח

 לעו (מג : (כ"כ) ןוי לש ס"קיכטיל וז .'וגו ץראה
 לע סקדמע (גכ כקקוסי) ומכ '3 תו סוקמכ וסק

 לאירבג תרות
 --6ופ6 סכלו כ"ו [וסע ,לוס ומ ,יכל ןלכ

 ךפוק ךככל | ןילו ,סגסיג יפכוימ סתלש
 נב - סמ =-,ונ0כ סוכרב

 למסמ סנס .'וגו ופ קחצי ןעיו
 נטמו ךכשומ סיסי ןכס

 םי כנס וגיככדכ ןותו ,לעמ סימסס
 ,סיפרפמס וקקסק סמ רח ןפוק3 ןכסכ
 וכ ןיפ יכ רמומ רזג רככ קלי יכ ירח
 ךיח6 3 :'pמכו ,וככככ סכרכ סוש
 סמ לופס סככו ,ךסכרכ תקיו סמרמב
 ותערכ | יוכש סיסנ סככיס -,ילכ סעל

 וכרכ ךיסס ופקס דועו ,וכרככ כ"ס
 תת ססכ ךלכפ ןמלע תוכככס ןתו
 ,סימעס יטפסממ למגודב פ"כגסו ,3קע

 סכ לע ות3ק תע3 טפוקס סנס
 ,וסעכ ןיכו םיל ןיכ טופס) טפסתז
 סקוסp ,ותכעמ תו יספ כסוס תלפנפ
 ,וכלוככ סיונת ,קלסממס י"פע טפוש
 ןיד ,ויפמ כי רח סגס לכ ומ סג
 תונסכ יככמ לוס סיוקמו כפולמ טפסמ

 רז סעכ ןכ5--,עוריכ ,ויתפס קכומ דו
 סוקמכ נפ ,ןופ3 ךכספמ סוס טפו:
 דחו ,וינע וסרשמ ןמיס ילכמו ,טפסמז

 יככר 15 רפסיו ,3וקככ וסעגפי ויריכמ
 ככ סנס ,יכולפו ינופפ סע וכ טיפ תובי
 ססכ ןיפ ,!₪ ומע רכריס טפוסס יב
 סיקנפס רסס * יככדכ | ויככדו ,סמ
 קכ יכ ,סוס רכדס לוס ןכ ,סיטוקפ

 (דל)

- 

 קכ ויס ,סיפודקס תוכקסכ ויסע תוכלכס
 ,ססל ת"יפס ןתנ רח ,סיסנפ תוכקמ
 ג"וכלו ,סכר3 סיסו : ה"ע60 | וכמופכ
 קוכרכס ויס סנס דע : ס"כקס וכ רמס
 תוכוסמ תוכככס ססעמו ,ידיכ תוכוסמ
 יכנס תכסו ,ןופתפ כפל: ךרככ ךדיכ
 : כ"טמכו | ,וכ3 קתליג ססרל ןסנ סוס
 ,קחפימ וכ כח לכ תל ססרנל ןפיו
 סוס יסכתס תכ3ו ,סז כככ3  תוכרכסו
 סיפודקסו ,בקעי תה ךרכנ קתלכי סל
 ומור ססילע תוג3 סמלע3 ופיגכס סנס
 כ יכיככ סעס ספוקו ,סוכממ בסי
 ,'נתי ותתמ תמייוקמ סכרב ךרככ סמס
 ,סימפטמס 5 כקעי וכ קיכסקכ כ'עו
 נע ק'סוכ סתרp וידגכ תיכ תל תכיו
 ,וכככ סיסנֿגס תככככו וגיכמ קחלי
 לטמ סיס56ס ךכ ןפיו :"קמכ
 וולככו = ,'וגו ןכלס | יכמשמו סימפס
 קספנ יכ םיגכס בקעיכ ויפוכרכ עיבסל
 תל ךרכנ ודי ןיקו ,ותסמ ןוינעס עפסס
 וכסמנו סנעמלמ ומייקפנ רככ יכ ,ופע
 ,וסמ ירכד ככ ועיפוס ₪5 ןככ ,בקעיל
 ןס ,'וגו ,ךסכרכ קיו :וכ כמ6 קדפכו
 סמ לופ5 סכלו ,'וגו ךל ויפמס ריבג
 bכנבוק3 וינע 63 וסע ל36 ? ינכ סעל
 וכי ספט ןכפיס יכ ולמופ3 ,רספ רלמ
 םי6 לוס 350סכ וליפ6 יבמ 56 כ
 65 תטכ נס סר וסקקכיו ,טוספ

 }5עתי



 סולקנוא | תדלות זכ תישארב

 לע יהב רעב יהיו לע תקרפו 0 רֶׁשֲאַּכ הָיָהְו
 הרינ ידעתו אתירוא ימגתפ ב

 5% 2: 7 ושע . מש א = לעמ

 ושַע רַטְג ייפ :ףְרוצ לעְמ *

 וָשָע רמַאו יִהּובָא ּהֵכְרְב ּבַלְב ו ושע המאה יִבָא וכרּב

 לכָמ ימי ןוכְרַק הגל הנרהאו יֵבֲא לָבַא ימי וברי
 לקיחת לק אנד  המברל ךניוכט :יִחָא בקעודתֶא

 הָקְבְרְל הָּוַחְתֶאְו גס :יִחֶא
 דג <: ed Buk :ז תוברב .ופע םמשיו :םפ תבש ,רשאכ היהו ,ןרהא תודלוה

2 

 ומכ רעל ןוסכ .דירת רשאכ היהו : סתכ53 סתקבל לע (ו תומס) סכככחכ סכנכת
 ספ ןוספפ ךל סיסיו סכופס לע לכסי ורכעיסכ Rus יחיסכ ריר ₪ סילסס)
 690 ועמpמכ .יבא לבא ימי וברקי (אמ) : 'וגו ונוע תקרפ לכס תוככנס לע רעטלסל
 סמ סל דגוס םרוקס תור .הקברל דגיו (במ) :םי סיכפ סמככ "מו קבל תל רע

 לאירבג תרות
 סויס עיגס3 סנש לככ ,ינולפ י"ע סער ,ופלככ תוכרכ ויפ למו 300 לכעקי
 | סלעי ,וכ סערס ולוס וכ למגש לוסס יול תומדכ לכוק ךיסו ,יומיד סוס 3

 ופעל וכככ סתיו וככ לע וסמח ןוככו ,סוכרכ יכוכע 'ךכ ןיסש רמול ,יכמגל
 נ5 "כפיס  סוייכ עודו ,וכ סמקג ,סימעפ יקס !יבא ויככדכ ריכוס כ"עו
 ,526 סויכ סיככסל כשקכ ,"וק תתימ ינככב !יכל ,ךכ ליס תת סכרכס
 לק ילע יכס (:כ תועטעכ) סכמוקכו יכ ונוקב וינע ןסנו !י36 ,י6 סג
 וכ קמפ סויכ ןיי ספp נפו רשכ ככול ת סיכרכמפ תוכלס לכ ךכדכ וסכרכי
 "מרב כוסס ומכו ,ם'יע | ,ומסו ויכת :רמכ ויל קחלי ותו סכע ז"ע ,ססילכ

 קדועס3 16 לוכס) רוסקד (% יס ע'דוי) ךפוק ךרכ> סתע סלוכ סתם סז ןפוקב
 ,סלכו ןפס יטומומ ספ שיש סגוקס כ תז ,ססינכ5 סיכרכמש תוכלס לככ
 'מגכו ר"דמכ סכמלמ עורי סגסו ,ש"יע סג ךתוק ךככל ככולו ךממ לדת
 סתיס סרוככס תכיכמ יכ (.!ט כ") ךיפמ בקעיכ יקכככס פוכרכס תסטב
 כקעי לשכו 6"6 סכ תמק סויס וקולכ = סידקס כ"ע ,ו"ז סירתוס ויסי 6 ןפופכ ךֿפ]
 קחי סל פוככסל סיקדע לש ליפכת 16 | תדג5 ירפסכ רפוכמכ סימס !ע) ןר%ס | ינמסמ

 סויס סיס כ"עו ,ססככסס תדועס ויכמ ןכפס יגמשמ .[ק"ייע ,ךכיפ) 5קספב נפ

 לע קחפי תוניכלו כ'יס סוי דימפ קוס ככ ,לעמ סימסס לטמו ךכסומ סיסי
 |--וככקי ,וכמוה | וס ,ויכמ ססרככק סוס תכס יכ ,'bס ךכ ןסיו :ןופלכ 3
 לכיס "יפ "יכ6 ככ, ימי ,כוכקכ | יפכרכש סכרכס ירח6 ינממ רסוכ לככ

 .קכקעס תק רוכוקו = ,ינקז נע יכל : ךימפ כקעינ
 וסס סויכ כקעי יל סטע כת סמכמסו ת סגכסלו ינק לבא ימי וברקי

 ררוטקפ ו ,יתרוככ דוככמ יקוס ותוכוסכ סמ = ,יחמ כקעי
 :ימל כקעי קמ סגרסלו ,סקנ תמח יכרקכ ימי תעכ כקעי ת גולס) קור רחכש
 - ,(:ט"פ תכפ 'סמכ) ל"זרא הנה | ,סיקרפמס סוכ וככד רככ ,ויכס 6
 ד'מ ןסגוי 'כ רמל וג סעענפ סדל }כ סנסד פ'"לי רגע

bסת 



 סולקנוא
 אָּבַר ּהרְּב וָשַע ימת
 הָרְב בקע ַרְקּו תש
 אָה הל תֶרָמֲאו ארו
 :ףלטקמל מכ ואיש
 םּוקו יּנמ לָבק יב ןעְו מ
 יִחָא ןְבנההתַול ףךֶלדליזֶא

 ןימוי הָמַע ביִתָתְו יי ין
 אזור בּותיִּב דע ץֶריִעְ
 בּותיִּד דַע המ : ףּוחָאְד

 דלק תודלות זכ תישארב

 לרה הָנּב ושע יִרְבְדִדדתֶא
 הָנּב בקי .אָרְקִת חלַשַתַ
 שט הנה ויִלָא רָמאּתַו ןְמָמַה
 :ּנְרְהְל 7: םֶחְנְתִמ ךיִחַא

 םּוקְו יִלְקְּב עֶמׁ נב הָתַעָו מ
 :הָנְרְח יִחֲא ןָבְלְְלֶא ְךְליחַרְּב
 רע םיָרָחַא םיִמָי ומָע ָתְבַׁשְיְו דמ
 דע מ :ךיחא תמח בּושָתְדרָשֶא

 י"שר

 לככתס> סכת6 סכססמ וסל סותמס לע סחנ .ךל םחנתמ : 1323 רסרסמ וסעט
 וטוטפ יפלו סימומנת לס סוכ ךילנע סססו ויגיעכ קמ סת6 רככ "מו .ךגכסנו ךל
 המל (המ) : סיטעומ .םידחא (דמ) : ךסגיכסכ .תוכלכס לע לוס ספנתמ סימותנפ ןופל

 לאירבג תרות
 56רשיו ,ונעדי כ ססרכ6 יכ וכיכס סת
 סלוטמ וכלסוג וגיכ6 'ד סת ,וכריכי 5
 ססככ6כ ס"3קס רעקי לסמל ,ךמש
 ותמי ע"סככ ויכפל רמי ,יכ ופטמ ךיכב
 'יכ רמימ ס"כקס רמל ,ךמש תפודק לע
 רפפמ ,סינב לודיג רעל .סיל סוסד 3קעיל
 ,וסטס ךילכ כ" ,וסיינע ימסכ יעכד
 ,ךמש ססודק לע ותמי ע"קככ ויכפל רמ6
 יקררדכ כו ,םמעט יכסכ כ רעל
 ,יל ופטת ךיכ3 קספיל וכ רמו ,סלע
 'וכו ?ךלב כו ינכ ע"קככ ויכפכ רממ
 לכוס סת ס ,גנפו יכס יתכפ וסל ופפ
 ילפ גנפ ומכל סו ,כמומ סלוכ תֿ
 כיכק bס ,ילע סלכוכ ל"ססו ,ךנע לגנפו
 םיפ סיקודקדסו .ם"ייע ,'וכ ךמק יפפנ
 ומת ךילכ רמי ססככ6ל עורמ ,(6 ,סוב
 ,ססס ,וסטס ךיככ רמי  כקעילו יל
 ססינס תוכופס ,(3 ,ימכ םרפכ יבמ
 'יפ יפל .ךמס תסודק לע וממי וכמקיס
 bוס ,ססיכעסל רמות ורזנש סינוספרס
 רמ65 ,3נלס לע לכקסמ וניקפ רכד
 סזילכ וכילע סימסר וסקכי כ וגיפוכק
 יכסכ 65 -- רמלק סמ ,(ג ,סגעט

 תכפפ ,(ד ,--סלע יקדרדכ ללו--6מעט
 סליחפמס ,סעט סוס לכ וכיכמ קחלי
 כ'תלו ,סנוכ ₪6 לכוכסי ס"נקס 'סכ
 ק5חמ ע"ע נקנו סרספ תופעכ קּכ
 סכוכ "תו כמקע סמב דיככס ןוכתסו
 סכוסת סמ ,ךמק יחפנ בירק ס ,ילע
 סמ לעו --"ע רפכתע סדיקעסמ וז יס
 ,סלוכ 95 ס"כקס לוכסיפ ויקוכבס ועכטס
 סי ילדװכ ,ומכע לע סלוכ ומ ,ןילכסנ וס
 סיגפוססמ "ופכ לע ,סינוכ) סימעט
 "כרפס יככד הוב סידקנו --.ל"נס
 כ"תעכ : ל"זו ,ג"ס סיעפי טוקניכ ומס
 ,לסרסי לש ססיפטוע לכ לטו ס"כקס
 כיעסס סנו : 'פכש עסרס ופע לע ןכתונו
 וסע רמוקו ,'וכו ססיפוכוע לכ תל וילע
 ןסוכ ססלש יכ םי תכ סמכ ס"3קס יגפל
 סעש סתוקכ ,יח5 3קעי תונוע ככ ילע
 לע .סנפוכו ספוגוע ככ לטו) ס"כקס
 כוסו ינש תטנותכ סימוד6 סיסענו ,וידגב
 ,'וכ גלחכ סיגבע סיסעגס דע ןסנלמ
 ק"ככ) ג"זרמס מ"יפע "כ פ"לנו -- .ש"ויע
 ימונפקכ יתכמ וקוכ תכקמכ יתרפכס (:י
 סpממ םינתד 5סכ ,וקזנ לכ רסכסכ וקזנ

 וכמימ



 תדלות זכ תישארב

 תא חַבָשְו ךמַמ ךיחֶא"ִא בוש
 יִתַחֹכְׁשְו ול תיִׂשֲעדחרׁשַא
 רָּבשֶא הָמִל םשמ ְּךיִתְחקכ
 רמאַתַו ומ : : דַחֶא םי םֶכיִנְש"ִּנ
 2ייַחְב יָתְצה קחצְידדדלא הקבר
 noms קעי הכלא תַח תֹונְּב ונפִמ
 :גי הפופ .לכשא הסל ,ןרהא תודלוח

 םירוטה לעב
 סתכש סנטק ף"וק .ייחכ ית5ק (ומ)

 סמ 'ק וסכגע תיכנס כרתיל דיתעס
 טקכס סלודג סל ןק לולו לט ף"וקו

 :(גי סטוס) נקמס קרפנ

 וסוככש לו ,דסמ לספס לע ובסיס
 bפפ ןונכ --,ולכסו .וילע כעיו דס כו
 ךיכפו --כיית ןורתפס-- כ רכ
 יוס 6ל וסיח ופלכד 6מי56 ד"ס =-'מנס
 יפו ריכט ק וסיסד bטיספ .רכסימ
 ,ריבע לק מ ככפימ ימכ ,וסי6 וכד
 יוס % ומלבד 656 = םכיר5 65 ינסמו
 סדחכ רכנסימ תפסו ,יעס ירתכ רבסימ
 ןגיכפי יוס 6 וכ ימ סיכ יכמד ,סעס
 ומכ ימ וסל bמילו ,ןימייקו תרופ יפט
 םפו] כנתימ יוס 65 ידירכ ןופ
 סתל ,סתדמע דמו | ,דומעל סכ) סיס יתכטיסכו

 ךמסד ידסכד "5 ינםמו ,[סתרכט ינומכ
 ופונכ ו65 ותכ תמיתד וסמ רכס וסב
 כיס לכד ימד ופוגכ וחכד  ל"מק ימד
 י"פעו .ס"ייע  ,רכס ימכ ותוכ רככת ופוגד
 םרפכ וככ ,ל"נס 'מנד יכטו נקסס
 ק6טס תוניס הגסד ,נ'נס סיכמלמס
 rly סנס סיקס ,קטחי רח סדס
 וגיגופר (וט תוכרכ) יכרנסכנמ 'כ "סמכו
 ,ססיענס רוס ,ככעמ ימו ךנולכ תופעכ
 5ע סנסו --,תויכלמ דוכעסו ר'סליס לוס
 וכמות עוכ תכיסמ סדחס קטחיפ שטח

 סיסמ .לכשא
 יתנכפ רטלכ רמ6 3כקעיכ ןכו .לוכש יוכק וילכ תל

 .וגגכסק סתסו ךילע סוקי ספ .סכינש םג
 p רופמס ומכ ופומי דת סויכס סכנקנו סקכ) םדוקס תוכו ךוגכסיו וילכ ודמעי

 ,ייחב יתצק מו

 לאירבנ תרות

 : יקלכ

 סולקנוא
 שנתי מ ְךוחָאְד אָז
 הַּלְשֲאְו הל תְדכְערִּדית
 כְחָאהַמל מנ
 : דָח :אָמוי ןוכנְר
 קָתְצַיל .הָקְבִר תֶרָמֲאַו מ
 תַנָּב םֶדְקְוִמ יתְּב תיִקָע =

 בלע | ביִסנא

 יישר
 ככוקס (כע ד"מנ) .סכינפמ סנוכס

 :יית3כ יססקמ

 לוכיככ ודלוס תטמ רוכש וכל תוקפו
 63 וס יכ וילע ריעמ ומלכעכ ס"נקס
 6050 6: 25 תוכרככ) ל"ורססמכ | ,ופכיסמ
 /'וכו ןסילנכ וטטומפנ וכנס םופרקמ 'ג
 סנמפ -- ,ס"ייע ,יתועכס רסו ביסכד
 רכוכ כפל ,סירח6 סיפטמ ינימ דוע קי
 לוטיכ ומכ ,לוע תופעל וסקיִכי תוכנס לוע
 ססיסומיג ר5מ"תכס וכימו כ"כסס לס ס"ס
 סכיסס רס רקככ לוכ; ס6 ,עודיכ
 סלוע לט וכנמ ךלמ תריוגמ לוס סז סג יכ ס]

 קפ סנ סוכ 3ײמכ ככוכ [וטיפטס תכיסמ
 : תכרככ ופע ת ךרכ יכ ,ס'סעל קחלי
 וכ ןקי) "יעס ,'וגו דיכק ככ סיסו
 ןכפ ,סרכטסל נקעי ערז לע ןוטלסס
 סל כייקכ לכונ כ סנוטתרס ספקפסכ
 "לכ ונכנס תוכיכעס לע קר וסע
 קוכיכעס כתי לע כ כנ ,ותכיסמ
 ןטט סנעמ סרעכס ומכ י'נכ ופטסיש
 סניק ,סמודכו תוכוס תונכלמו ,תכסב
 וכ עוטנס ערס וכלי דלמ קר ,ופכיסמ
 ק"תענס ליגה טוקליכ) ל"זר6 ז"כעו ,ויכוטנמ
 ?פ וכס לע י"גכ תוכוע לכ ת  ס"כקס ןסי
 ,סנפמה ןידכ ,סנוכ | לע וכייח) ,וסע

 % | יתרפכס



 סולקנוא
 ןילאְכ הֶאְּתִח תַנּבִמ אָתַתֶא

 : םייח יל ; הַמל אָעְרַא תַנָּבִמ

 אָתִתֶא 4% 5

 + ןעֶג
 אָהּובֲא לֶאְותַּב - םָר

 ייזעח

 ל .לאותב התיב : ןרפכ 5 ומכ .הנדפ (ב

 5 ליטס סתלחתב ך"מל סכירלש סבי

 תַנָּבִמ

 ןּדַפל לָצִא םיק

3 

 סט

 תרות

 ימונעקכ יפכת וקוכ תלקמכ יתרקכ
 bתייככס ןידכו .וקוכ לכ רסכסכ וקו
 ןוגכ ,'וכו ,דחפ 5ספס לע וכסיס ססמ
 סגמ6 = ,בייס ןוכתפס ,8365 רכ פ
 יכיס ,'מגס לחש לופס סוכ ד'ספ כ
 סלול ספל קורכע סי לע רמולכ ,ימ
 לע סמילי6 | ,וספ נפ ורכס פק" נייח

 ,סוילגס לוע דוכעס י"פ וקעכפ פוריּב
 סג 0501 ,דיכט לק וסיח סד !לטיפ
 כס כ'סליס דלמ וטעכט תוליכעכ 2
 ? דיכעק יפמ כ"6 ,רכסימ ימכ וסימ ו
 לכ ול לנלנקי סלועלד ןרפל וײל ןיפרכומ
 ןסוק "יפ | ,וילפ נכסי כס פור
 סעטמו ra דלמ וכpככנס סורי %
 כת יכ ,תוטכת סילנמ סיעסרד ,עוד%

 וכ ,קרסקמו ופהוכ ו יכר

 bוס רחקמ ך6 ,ופרחמל וס ,סוי
 סל ף יול תוינגס לוע קמפ דכעופ
 סטכת לוככס ויל ו3ל3 3
 ,ולכלכמו דוכעסס לוע 1
 ותכפמ ככוטתסלו כזלתסל םוכמ 1
 05 קוס יכסו ,"%
 יכתכ רכבפיל סוס וסיש וסלכד כיל
 ןיזיכז סיסכ כ ס6 וליפ6 : רמופכ ₪

 35 ,ספמיזמס ופוש

 וילע 7

 תפל יל
lw 
?- 

 ל" ססלילמכ

 וייס יפדוו ןמוס ךסמסכ ,סכופק
 דכוכ ךופמ פור רלוק י"ע 4 ,ןיל

 םילסמס דוכעק וכסער | 5353מו וכסכ

/ 
4 

 הֶּלֵאְּכ תַח"תֹונּבִמ הֵׁשֲא
 net ראה

 קָחְצְי 2? קת מו 8
 רַמַאו ּהֵדָקַפּו ּהֵתי ְירָבּ

 לע דד לכ לפותב תי

 ספוסכ "כ

 הלק
 ה

 אָרְכִיַוא) הכ:ם 'תויח דיל הַמל

 ותא ךְרְביו

 תדלות חכ זכ תישארב
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 תֹונְּבִמ הָׁשֲא
 א הנ

 'יזויר
 ל םוק ןשי

 יבא ns הֶתיֵּב
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 לאירבנ

 ,רסמ רכסימ ,סכ רב ספ ומכ ,די קזוחכ
 ף6 טעומ ןמזכ : רמולכ ,סעס לדתב
 ,דוכעסס לועמ ,ָּתַא וכ י6 סול ןכירמסד
 יפט דוע ןכיכתי | יוס יכ פמל ןס
 יוס bb -- "סליס תלעב- פרופ
 סו =-סבופתו סטרחכ ןיכרועסמו ןימייק
 סכרלי וכ יה ז"כע : Age לכ כ
 ןיס יכ ,ככפימ יוס כ דוחל ידידכ ,ערס

 יפל a ,לפופכ ערס 6 םעכ קנס יל
 םסיג ,רבת וס3 ךמסד ירסכר טנק קסמס
 לע ונוע תכ ריככמ וסע יכ כ סג
 וכ םיכמ וגילו ,ולקלקמו וריכטמו סד6ס
 הופעמ ערס וכע ת ףוככ ןנוכפסנ
 קכד ג"עלו ,וילעמ ופומדלו סכיבעס
 ז"כע ,וסע לש ופוגמ כו ,3 וס וסכמ
 bo ופונכ ותכד תכניס קספיל לס
 רכס ימכ וסכ ,רכס ופוגד כיס לכד

 לוי כ"תענפ ,טוקליס יככד סס סנו
 סמ ןס ,נלכסי 2c ןסיתולוע ככ ס"נקס
 ןסו ,דוכטסס לוע יסוק "פע ולממס
 ערס | סרלי דֹנמ ולטחס סיס
 ףו ,וםע לע רש לע לכס ןנפוגו
 לודג יסכ סמ וסע ןועטי יכ סג

 סג ,וכנס תוליכעס 9
 יפוג> ןיק רח ,ר"ספיס רפמש תוריכעס
 ,ספוסעל סקופ יתסנ נפ ,ססב קנת
 לט ככ ,כ"נכ ,יסכ תגיק33 קר סגיו

 סו



 תדלות חכ תישארב

 תונְָבִמ הָשא םֵׁשְמ ךל"חקוךמא

 ירש לֶאְו ::ךָמא יִחֶא ןבל

 להקל יהו דרו דרו דא
 תָכְרבְדתַא 3ּףלְדדןֶתַיַו ד :םימע

 ךְתְשְרִל ךתא יְךעֶרולידְל םָּהְרְבַ

 ןתְנדדרֶשא

 חלשיו ה יעיבש :םָהָרְבֲאְל םיִהלָא

 הפ ו בקיא
 יישר

 וכרב תא (ד) : ךתופ ךרכי ויפמ ןיכככסמל ויתוכרבב ידס ימ .ידש לאו (ג) : (גי תומכי)
 ןליכסכ תוכומקס תוכר3 ןסופ ויסי .ךערזכ וכרכפסו .לודג יוגל ךסעלו וכ רמע .סהרבא

 לאירבג תרות

 ךירגמ ץיִרָאזתָא

 קַחְצ

 סכנסל ל"ייק כבכד ת"יסס וכ עמסי כ סז
 וסע כס ותכ למנקו ,ימד ופונכ וחכד
 סוקכ ססכ רפפ סיס ססינע דיככסש
 כ"עו ,סמנפ סכוטקכ 3ופכו דרועפסנו
 ופיסכ ל6רשי לש ןקוכ ימוכסתכ ביית לוס

 : ןקו) לכ ריסכס
 ;"קעלם-- ,תכשכ ל"ורד סג ורֿפוכי הזבו

 ךיג3--ססככ65 ס'כקס רמי
 ומכ--סוקמל סגיב hong‘ 'יפ ,יל וטח
 כיסיו-- ,סמודכו תיכילו סלפת | לוטיכ
 י"פע6 יכ-רמליו וסכופת תחש 6
 סעירכס) סי ז"כע ,'וכו" ןיפפפסמ סכיסש
 הכת 690 ,םנועמ סכילסלו ,םוכז ףכנ
 ,ךיפוופמ סייקנמ סיפכתמה סקופ סג יכ
 .ו"ס דמסס תרכיזנ ;ססינע רוזנת 6
 ופדקיו ,ךמש תסודק לע סטפנ ורסמי
 = ותמי - וכמו6 וסזו--סיכר3כ ספס תל
 --לוכעכ ןופכ ומכ ,נע=-סיקטחס ןחופ
 סיכרג ךמס תל ושידקי יכ--ךמש תסודק
 ויס ס'ע סלע יכ ף5 סנסו .ג'סעכ
 סינוסמ ףככ ולקשי סל יכ ,סנוככ סלע
 ,סוקמל סד6 ןיכ סיעגונס סינינעס לכ
 נע ג'סמ תוכו לש קדלס ףכ עירכי
 --סילטתה ףכ 90 ,'כסי ומס תפודק

 דרבי

 סולקנוא

 אָתְֲא ןַמַתִמ ךלכסו ףמאד
uw ualsףשפיו ףַתָי ףרְכָי ירש .לָאְ  

 .ןיִטְבְש תֵׁשְנַכל יהְתּו ףנָנְסו
 אכפת לופה י
 ןמע ףינכלו ְךֶל םֶרֶרכֲאְ

 עֵרֲא תֶי ךְמְריִמ
 ןֶתּובְתות

 ו" טלר יהי
 ו ר הי קה

 למס יכ :כ"כ ,רח גוסמ סמס 3
 למל ,סוקמכ סד6 ןיכ סיפטחס סג
 ווכמב רפכל קיפסמ סעט סזכ ןיפ ז"כע
 לוכיכעס לע [תולולגכק סלולגס סיסתפ פו

 ות ,כוקכס לע ל"זר6 ןכ יכ- וסעיס
 יפ6 דחס תקי נו ,סינפ סי נ
 סד כקעי 555 | ךליו--,כופמ לש דחוק
 ןירפסל כמי ילו ,סילכ לודיג כעל סיל
 מנ ףיסוװ ,מעטכ תנימכ ספוק
 ינכ | 'יפ6 -- סתס--ו6טמ | ךיכ3--ול
 וכ סמיככו | סכיגנכ--וכיכתל סדק
 9 וקמי=כ'נכ וכ כיסי וס סנו
 -ךמס סורק תולמ ליכסכ--סיפטחס
 לכל ונימ כקעי כס  וקתכוסס סנמו
 מ | לכוק = ךיפ יכ-ללכ סלע רדנכ
 - סוקמ) סד6 ןיכ שוסש--סשס תסודק
 ה ןיכ סמסש | סיתטסס | עירכסל
 ות גוסכ ננכ סניפס ירח6-- וריכחל
 8 כ -- 0 תפס | רמ0י כ"עו
 ם'סע ססככל וכ קנסס ,תכוטסכס
 עטכ סכ רסמ סיס לכ ,סלע סיס
 b bכ יקרררכ לכ ,רכר ל5 ומעט
 יכח קחלי 556 16 וכ לי ו--ס9ע סוס
 יקכפ לע ןוכטח ומע ססעיו ,ם"סע

 bגנפו



 סולקנוא
 לאּותְּב רב ןְבלהתַנל םר
 הקברד | אָהּוחא הָאַמְר
 אָזַחַו י:וָׂשֲעְו בקעיְּד ּהָמ

 -תֶי קָחְְְךיִרָבייִרא וש
 ןּופל ּהָתִי חלש] בקנ

 ןַמַּתִמ ּהָל-כַּפִמְל םֶר

 ּהָתָי ְךָרְּבחהרַּכ אָתִת
 --אָל רַמיִמְל יקולע די
 : ןעֶנְּכ תַנְּבִמ אָתַתֶא ב

 ולק תדלות חכ תישארב

 יִפרֲאְה לֵאּותּב"וּב ןְבְלהלַא םֶרא

 ושעו בקע םא הקבר יחא
 -תֶא קחצי רבי ושַע ארו

 םרא הָנָרּפ ותא חלשו בלעי

 וכְרבַּב השא םשמ ול-תחקל
 חמַתְ"אל רמאל וילע וציו ותא

 עמשיוו רטפמ ; ןעֶנּב תֹוָנַּבִמ השא

 יִהּובֲא-דִמ בקעי ליִּבקְו

 : םֶרָא ןרפל 0 הפאר
 דלי ומָאדלֶאְו ויִבָאדלֶא בקעי

 יִכ ושע אָרַו ף :םֶרֶא הָנָפ |
 קַחצִי יִניִעְּב ןעֶנְּכ תֹונְּב תֹועְר שי .kn ה יו
 לאָעָמְשידלַא וָׂשֲע ךל מ :וויְבֶ תל שנ לוג * 0
 לאעָמשי"תַּב |תַלֲחַמ"תֶא חי תַלָתַמדתִי ביִסְנּו לאעַמְ
 :בצ אסק אבב .סש םש ,לא ושע ךל'| : וי הלינמ ,יכ ושע אריו .ןרהא תורלו

 שכב

 : וכדמכמ סמ עדוי יכיל .ושעו בקעי םא (ה) : ךכוכמס ערזס ותוקו יונס ופוק תלי ךמ
 לש יכו "וגו קחלי ךרכ יכ וסע ריו סלעמ לס ןיגעל | רכוחמ .בקעי עמשיו (
 ךלסו ןענכ פוככ תועכ יכו סר6 סנדפ ךלסו ויכ5 כמ 3קעי טמפ יכו סכל סלדפ ופו
 םיסש עדוי יכיל נלעמסי תב 'פכש עמפממ .תויבנ תוחא (ט) :כעמסי כ וס ס
 קויככ סקיפסו סילופכ סדוק ופעכ סדפיטמ כקעמקי מס וכרמל 555 פויכג תוס

 לאירבג תרות

 סקס סמ ,וכ רמי רכד לש ופוסו לנג
 סילעתס לכס דלמ ,סלוכ 06 לכו
 ,עכטכ ערס 035 תות י"ע ויס ופטמ
 סו ,3עומ ,יתועכס רפק ךכמו
 תוכיכעס ןתוקע רמלתפ וגיס=וק
 יככס ,סוכנמ דוכעס ישוק "ע 3
 ת יפכרכ רס3 | ,ס13 בייתס יכנ
 סלוכמ | יככס ,ריכת רפכ סיסוכ וק
 "עפ סיחטסס סמס ילע גנפ בק
 סמסש ןפומ ךלע סגלפו ,סויככמ דוכט
 >"קלו-- ,ותריפימ סרפכס כ"ספיס רו
 תויכנמ רוכטס "טק ךרמוס3--ילע סנו

 ולכוי כ י'לכ לע סנופ סידיבכ

 ומכו] ,כ"סליס לט | שוקי | תפמ גסנ
 וסע לס רש | בייחתי | ז"יעס סלעמל | ונרפבס

 סיסקו !כוכסכ ככול לכ תמוז לכ
 לע רוטפ סיסלpק סגעט ןועמכ םרכומ
 יפפנ סכיכק 60 יכ ןעי ! סולכמ סדי
 לכ יל סמרג סכיס סזיל : רמולכ ,ךמרק
 תוסכ ליס כס ,תוככבס סעקס וס
 ויניע סניסכתו כ"סמכו ,יכ סיסק סיניע
 'ר סת כס ,יכיע וסכ ןיקמו ,סופרמ
 יכיפמ תועמד וגלו רסקמ יכ תעדי
 ,סכומס לע רוקע יפויסב ,יכיע> סיכסכמס
 ,סמכ ךממ לכס כ"ק ,ר"רמב ע"זרדס ומכו

 ה לש סמק לע ךל ןיו
 "ו



 | סולקנוא | תדלות חכ תישארב <
 תאר עְמְׁש-תּכ -"לע תוויבְנ תוָחֶא םֶהָרְבַאְָּב

 la + ו ee re: - » masjid 5 ירוווי :יהושנ-לע תויבְנּד ּהְתחַא מ .
 : ותָנָאְל הל כ ם כ :הָשאְר ול ויש

Pa 

 | :' ןמיס יכפלכ 'ה רבד אשימ רפע ירתכ ןיריטפמו .ןמיס וילע .סיקוספ ו"ק

 | אשר
 [סיגט ד"ע ןכ ?סעמשי יכספ סינט ג'ס ןכ קכפס ותופכ כקעי סיסט וכדמלו .סיחס
 ,סתופ תדלכ סנפ 'ס ןכ קחליו קחלימ >9עמשי לודג סיס סנפ ד"יס .בקעי דנוגסכ סיס
 ןכסעמסי סמסכ כקעי 65מכ 'ונו גלעמסי יח יכש סנו 'פכש 1"לק ויס ויפוכפו ד"ע ירס
 ןירסש ןכמל ךנס כ"חו סנש ד"י רבע יככ ןמטנש ןפכמ וכדמלו סיס סינפ ג"ס ןכ
 היי ךיחדכע 'לס הנ: ד"י : ףסוי לש ותדיכ ינפל ן3ל סיככ ססש }
 ןיסיו 'נע סיס ףסוי דעוגשמ ן65ס רכפו ךנ053 סיכס טסו ךיפטכ יקסכ סנס
 כקפי דכיפ דע ספמו ךלמסכ סיס סנס 'כ ןכ ףסויו ,'וגו ףסוי תל לכ סד)י רסכ
 יכוגמ | ינש ימי סעכפכ כמ | כקעיו כפר לס 'כו עכוק לש 'ז סיגס 'מ סירכמל
 .ךנמסמ עטסו ףסוי לש סיפכפו ףסוי תריכ יכפכפ ד"י כוקתו 5 .סנס תמו סיסנס

| 

 ןסיסלש כמוק סוסו ו"יכ יכס ג'ס ןכ סיס ויכלמ םריפסכו ג"כ יכס כקעי כס דע
 לנע תיכ3 ןמטכ סוככנס לכקש רח תדמנ ס סיגש ד"י סיכספ יכס סנס תמו
 כ"כ נפ ויכסמ ףסוי םכיפ 5 יכסס סרופס תוכו3 ססילע םכעכ 69 536) .סינפ ר"י
 !כ ססו ורככ כו ויכסמ 3קעי = םביפס סכס כ"כ דנככ ט"כ דע ז"ימ וייסד סנס
 יפו תוכס סטע וסנקמלו תיכ וכ ןכיו כיתכדכ ךרדכ סספפ סיגפ 'כו ןכל יככ סינק
 וס תוכסו סימסגס תומיכ סוס תיכד ךלדכ סיסדח ח"י ססטש קוספס סזמ נ"זכ
 סירלמג רריט דע ויכסמ םריפסמ ליעל ונכססש סיקוספס ןוכpתלו סממס תומיכ
 ןקכינסכ רכע תינכ ןמטכ יסדו 556 סינש ד"י רוע סילכומ וכ6 ספ סינפ ל"ק ןכ סיסש
 ףסוי טריפ כו ססילע םכענ כ סדופס תוכז ליכסכו וכממ סרוק דומנכ ןכ) תיכנ
 ףיסוס .וישנ לע : (ןשי י"םרכ יתכמ כ'ע .סדמ דננכ סדמ סנש כ"כ 655 ונממ
 קי םרנ נפ (כ"קו רככ וכ ויסק תויעסכמ לע סעשרמ ל"ר) וסעסר לע סעסכ

 תדלות תשרפ תלסח : ונופסרס

 / אציו רדס

 ]שדרג בקש קפתי דליו עָבַש ראְּבִמ בקעי אצי
 . A 2.5 \ קן יי יוד

 :בכ רעש תריקע .הצ ןיררהנפ .בקעי ניו ,ןרהא תודלות

 יישר םירוטה לעב
 לכ תונכ קוערס ליכטכס ידי לע .בקעי א'ציו )= מותס וז ספרפפ 5" .נקפי אציו ('

Ce la aR 2עמשי 56 וסע ךנס .ויכ6 קחני יניעכ  
 ע ריו כיתכו כקעי לש וקסרפכ ןיכעס קיספס ה 7 הגיס . עטס (

 כו 656 כוקככ ךיככ סיס כ .אציו :ןוטתכס | ןיכע) רוס  רמנשמו ,'ונו ךרכ יכ

 לאירבנ תרות
 ןיופלוומ כ'קוכז סיימ וכככ סלוגס לולמ ל"יסס :קדקדל םיו וג נקעי אציו

 יימר = ,(ס"עפ ,תישרנ) ר"רמכ bסילד = ,ןרחל עכש רכמ :רמונו ככ
 עי תת קחלי ךרכש תוכרכס ןמ סקס | ןולגס ספכ כפנ רנד סוכ יקעמסו

 ןרמפו



 סולקנוא

 עכעו =  :ןֶרֶחְל לאו

 -?ע-ירא ןמּת תֶבּו אָרְתֹאַּב

 :אצ ןילוח .ינבאמ חקיו .ןדהא תודלות

 יישר
 תילי ריגמ נ וילי כיכוס סמלו סנכק בקעי
 וס ליעכ קידכסס ןמוכק ספוכ ספוע סוקמס ןמ קיד

 סדוס סנפ סמ לי
 סוקמס ןמ תכתו ( תוכ) ןכו סרדס סכפ סויז סנפ
 :ןמתכ תכככ לי .התח ךליו :תוכו ימעלכ רומלס
 סוקמ סזיל3 3וקכס ריכוס = כ .םוקמב עגפיו (אי)
 סיכומס כס וס רת סוקמכ רכונס :סוקמב 6

 .עגפו : קותכמ סוקמס תפ ריו וכ 'נ
 תוכרכ) סטכרכ עגפו ותיכיכ עגפו (זט עפוסי

 סכדס וס סויז לוס סדוס

 ומכ סלפת ןופכ ופכיפ וניפוכרו (ז

 קוכככס לכק תדמכ קס :ל"זו ספ ורמ
 ס"כקס וככ3 הממלמ קחלי וכרב
 ןדגנכ ופככב ומל סקבכ לו ,סנעמג
 ךל סולי ויכסלמ יכ :וכ סכמפ ךכו .'ו
 תוגתמ .ןככ כ ךלספכ וכ סרמל ךכ] .'ונ

 קוספס ןופנ3 וכר3נ סכחכס סמו .[סנוס
 ךררס תכרב לש תונוסל רקקב )ו סז
 סעל ךכס ו :ןונכ סיּבותככ סיקלמנ
 יכפמ ,סכרס | רועו ג לסל .'וג ךככ
 סולמס םודקס סקס זומכ סוס קלקמ
 ,'ך ה ,'ו /י ספס וסו ,ךכרכ קיל
 יפוסמ לוי וסו ,סינכוקמכ עודי
 ונע כמו .ךכ הולי ויכללמ יכ : תו
 וככד סיס ע"יז "כגס שודקס וככ כ
 לוי סיסש ימ ויל 3 סיססכ םדק
 סיסו ,וקכככ לכקכו וגממ | רוטפל ךרה
 רטפי לכ [.5 תוכרכ] 'מגס רמקמ סייק
 ךותמ כ רוכיכתמ סו

 ךותמ סיסתp סכירכ סריטפספ סיס כ"ו ות
 לתיירככ סתס לינתד סוקמ ,פקוול סקוספ סכ

 .'וכ = ללפתסל ןידמוע = ןיפד = ןיד יכג תי

 סד6  רטפי 55 ןכו :פיסכ סתס ס

 (הל)

 הָנְרִח

 שָמָשַה .אָביַּכ םש

 סנפו םיככע תכפת ןקתס וגדמנו יּכ עגפת כו (
 וכ סיס .שמשה אב יכ :(65 ןיכוח) ספכס דיג 'פכ םרופמק ומכ ןכלס וכ סכפק
 סקנועכ נפ סוקתפ סמק וכ סעקס עמסמ םמפס 3 יכ ספ ןליו םמפס יו כופכ

 לאירבג תרות

 זלק אציו חכ תישארב

 7 ןלינ םוקָמַּב ענפיו א

 ו

 םירוטה לעב

 ספל ול כיתכ סינמ ליעל .תכתסכ תלכו
 :סע מיל 5יש בקעי כו סי> ךימסו
 סדוס ניו

 רכע ת"ס .עכק רפכמ כקעי : סכדס
 רפכמ כקעי כו : רכע תיככ ןמטנק

 כ"ע ת"ס .עכפ רהכמ .עככה ת"ס עכס
 ןמטנ סינש ד"יפ .רסע .עכפ לם ן"יפו
 סגכ ספ ת"כ .עכפ רפכמ :רכפ תינכ
 : סויכ וכ 'מיגכ ךליו : סם תיככ ןמטנ
 סוקמ כיתכ פ"ג .סוקמכ עגפיו (אי)

 סוקמל וינכ ולפיט סילגכ 'גל זמר קוספכ :
, , 

 סככמ סככ ת"ר .םמפס תכ יכ : תוסס 4 .

 ךדמככ ללפפיו 3תכ לו כותכס

 סויז סנפ "יגכ .רפכמ כקעי ,

 ומכ

 סימרי)

 סתס םרופמ סלפת יכגו = .ם"ייע = ,'וכ וכיכסמ - / ,
 ."סקוספ סכלס ךותמ נה, : bתיימק תיירככ

 : ז"רד תכנה ןונכ תוקמגוד 'תגכ סתס יתיימו ב

 כ"ו .ם'ייע /וכ ןמנע כע ורימסס ללרקי תטכ

 .[הקוספ  סכלה ימ) | סריטפ = יכג

 סכנס, | :וק6מ רטפכס> רמופ לינכ סיס
 ."סיככב סכלה סיכרו דיסי : יס סקוספ
 סכלס ךרדכ לוי רמוכ ןווכמ סיסו
 ספ תוככונס ןמ תת כו ,וז סקוספ
 סכנס סתול כ5 ת"רד סוסמ ,סלפפ יג
 לוי סולמש כ"כס 'קס ספס תויפוק סס
 לז  ק"רכסומ ןוקגס רמו .ךררנ
pקוספ3 "נס קודקרס סג 3סוימ סוכ 
 קוס "סכרת, כפ 6"סס סכסד ,וגיגפלש
 הכר םרדעכ ןייע) ,סתעימפב ר"מל סוקמכ
 כ "ןכסל, כיפכ סיס וגיו .(ומוקמכ
 תויפוקספ קכמכ .ףוסכ "סל ןיכירכ וכייס
 ך"ןי וקו :עככק ןס ןפככש םורפיס
 ד"מלס יכ ,םנרתד "כו ,ךליו לט ף"כ
 סכתככ סכירכ סתיס יכ ,סמפוי סניק
 סנס תויתוק עכרלו ,ןכסל סביתס םרכ
 זמרו ב 'קס סקס תויקוק ןס ןס

 :וכ

 סכירכ

<3 



 סולקנוא = אציו חכ תישארב

 תא ינכט בסט  ויתשארמ םשינ םוקמה .יִגְבַאַמ
 י"שר

 ויס ינפמ רכיפ ופקרככ כיכס כזכמ ןימכ ןפפע .ויתשארמ םשיו :סש ןיפיש ידכ
 קרמוס קקזו ופסכ ₪5 קידכ םיגי ינע פרמופ תלז וז תל וז תוכיכמ וכיתתס קוער
 =: ןיפוססכמ ספ רש6 ןכפס 6 קיו רמקנפ וסזו קמפ ןכמ ס"כקס ןפשע דימ חיכי ילע

 | לאירבג תרות
 | ככינ ספ סג ,יפר6 ךרד טעומ ןמו ספ סויע סוס 'קס ספספ סזכ ק"סופס וכ
 ככל .ססמ | ותריטפו וילי ססוכ וכ סמייקתנש ,וכררכ | וכיכ6 בקעי 6
 :[יכסל ןיכירכ | וכ6 ןיפ סז קפס תרססל | ויכסלמ יכ :ותוק  סכרכם ומ תכרכ
 [ןכומ ןמלנ כוקמ יכ ,וכמסל קסכממ | ימל = סילככדס | ןייוסרו .ךל סולי

 סגסר ,ספונ כקעיר דכוט 503 וכינפל : "יז ,ןרמקס
 ןכקעי כו :כ"חװ ןסכ .טוקליכ סימל | ריגמ ,'וג עכפ רכנמ כקעי אציו

 היס ןולכתב כסו ,'וג עכש רכ3מ | סשוע סוקמס ןמ קירכ תילי
 !סס כג כש5 ןוככת יס : רמלנק יככדמ וסו ."םכ ןוסכ ,'וכו ,ספור
 !כסיימד "ייפ ,'וכו ?קתליו ססכבק כ"וכ יככד = .ם"ייע | ,וטקשרפכ ר"דמס
 :וכופל סז ססמ דתו ,סיכפ יגשכ סו סר לכ ודפססכ סיגיעל יל ויס 0
 ןוס> 055 םקיכס סעשכ כ ,כמס ססכופמס כ'ומס 'גס ככס וס  לודג
 [ךרוס ןכיסמ : רפטכ] סםכוס ןכיסמ ךר65 סיספ ,רעקקסיוו כ"כז ףל6וו 201 ר"סומ
 6 ף5 ,עכס רפכמ כ .[תושר לוטל ,סנח סיכסעמ רתוי קנקקסס ריעכ ככ
 קוסכ יכ ןפוכ סמ ,עכס 0035 ךלוס ריע3 3רכ רוככ רחל תקוע ססמו
 לוי מפ ןימ ,וקכ סֿפו ,קכוי יכיכס | לס ק6 סנת ן"כס תנסכו  ,לדיקס
 ףאבמ כקעי כו = : רמופ | ךיר5 ךכיפ> םוכדנ--ספ יפויסב--נדכוס ריעל כו
 ןידמ> = וכילמג .טוקליס ל"כפ ,עבש | ק"סע | סויכ סיימ ןכ קכפו ,סיפפורכ
 רקממ לוי םרופמ | וכתל6ש ןורתפד | כלת כר סע !הקכ ויתרפססו ,6ליו 'פ
 נקעי 3 כפ "פע ,'יפונ סז סנס :ז יתרמו ,לודגס ס"גכסיכ
 ערש ךרד 605 עכש רק3כ | וכיכ6 תליליפ ,ק"סופס יככדמ וכרמל ונתסרפכ
 וקתילי ככרכ ס"כקס ןמ תוסכ לוטיל רוקמכ םיו ,ספוכ ספוע סוקמס ןמ קיד
 סס הספפ טעומ ןמוכ תו ככ3 ,כ"ומכ ,וכםומ תועיכק סוקמכ לקווד סל ,סוכ
 לכ עכמ רקנ3 וכו כסוז עיפוס כככ ספ רכח3 ,סחוכ ותלילי סשוע סט
 ןפקוכ סקשטע ספמ ופיליפ דע ,ךכ | ומושכ ןכל ככ ןמו ותקדלכב סככס לעפ
 ןקנוכוס | וגכיעכ לוס ןכו .(* לודג יס קידלס תכוגס ול = ,ונולסתכ רכיג
 ןווע יתככפסו .סז  לודג סד תכיטפכ ססםc סוקמכ סגפ ,ךרעס 31 ךכ לכ

 | ירכדכ

 1 'ירפ ןוי ןכ 'ר ומעל כוט םרוד 'גה כרס כ"ע וס תלימ 5סכ ידיד למ רכו .םיבג לחנ
 ' זס ח"ת ולקכ סתם כוס יכ :הוכ ערוקמ כ"ג סרק גלו ק"קכ ותויסכס ,ו"רכ גנולוי

 | גס ל"וח ירכדכו הז קוספכ וילע ודפססכ סתפו ,י"כלו וכל סיימ קכשו ,6פרתס) הכומס ריעמ נר

 לכ הנה :כ"ח ,תוכ וירכד bיכסמ ענמפ 69 ןינכת סול ףיסוס רטלכ ךפ ,הוכ יתכתכס ןינעכ םתמ
 ווספ נע סכר תור םרדמכ ןכו .'וג סוקמס ןמ תו (.5 .תוכ) סתווכדו : ז"ע  סייסמ וגתסרפכ ל"נה

 נע ןרקיעד ,רורכ פרג סומ | ,ש"ייע | ,וכ ,וניכ6 כקעיכ ומ התל ןכו : סייסמ ל"ה

 ,סטור ספוט ססמ ותמיליפ ,קידנס לש יער סוקמ לע וגדמנ) סיפכ ימענדו נקעיד ןיכותכס

 ממ ותריטפ ספור לע סד סופת ךכ "ומ וקדקדו יס 5טיספד ,וגדמפל ךרופ ןי6 עוכקס ומוקמ)

 רעיה קירי ו

TA 



| 
 סולקנוא

 ארתַאָּב ביִכָשּויִהוְדֶַא ישו
 אָמְלְס א ָהְו םלחו כי : אוהה

 יִמָמ 'השירו אַעְרִאְּב ץענ
 = תרה החל

 י"שר

 כי + אוהה םֹוקָמַּב בכשיו
 הָצְרַא ב: במ םֶלָס הנה ו

 חלק אציו חכ תישארב

 םלָחִיַו ב
 ושארו

 םירוטה לעב

 .סוגת (בי) : ותנומכ ללב םמכס רספ | 30 בכש סוקמ ותוחכ טועימ 'כ .אוהה םוקמב בכשינ

 הסל "ה PP SDR PA “hod ינכ 3כפ כ רכע םיבככ טמטס סינס ר"י
 ית n aw ya AR היות ורכס 2 % = . 2 - 5

22h ,./<  *+| <- wriw %וש) . 

 וכ תפל .סיכזפמל סוס וס םיקיִדב 2"! סלמת סילוע .םידריו םילע (בי) : סלופכ קסוע
Ww וא w elif wl = + w|i: ir 

 סילוכיו ויתוכילקכ סנש סלוסס ותלפתכ ןיוכממ ימ לכ ךכג סדוכפס 5יס סלפתסו ןככקפ לכ ךקנמס סלע ןכו
 ויגכ ךקיס וסתכספ למס | תויתוא .סנס :סיכי סזו ליפפי סו יכ ינופ יגכו ןופמ 'מיגכ .סלוס : וכ תולפנ
 ea : יניס כס דמפמ וסקכסs יניס 'יגכ .סלס : תוילגס ילוק וספכספ ןקו 'מיגכ .סלס סנסו :"פ ידגוש
 As 6יכ וסתכס= .כ5ומ ךילע יתככו .סכפכ ר כלומ ןטפ ךדיֿפו לכס יג .כלומ : וטכרמ 'יגכ בלופ

 מל תויתוק .סלס : כ5ומ םילפ יתככו ונייס סנממ | ולגסו סלתת וטככ סוקמ ותופס סכפכ כ בכומ ונייפ

 .סמימפס עיגמ ועלו : סמדת תכומל זמר .ס5כ6 .םככס 'יגכ כומ סלוס סנסו .תונככקס ול זמרו .תוילגס ול מרט

 תרות

 קכתב ס"זעכ וכו  ,תוררועתס יד3
 יפכ קכ סוכ יפפנס כו ,סיפוררס
 וע  וכיססש 3וקכס תקפמסכ ךכולס
 כדוגב רקי ןיײט דומילכ סוכ ל"ומ

 : סיקידנס תנעמ
 3קעי ץקיו .'וג סנס סנסו םולהיו

 סעט כוע ספל .'וג ופנשמ
 כסומו ,0ל00 | סיכותכס תנבסכ עדו
 יתכמקp סמ סזכ יכל ,ססמ לויס לכשס
 תתמסב ,ס"ס ידמוכ תכוכתכ תחל סעפ
 ןירומלפ od וס .סזו ,6דומלתד קמויס
 לככ תוכנה סכופס לכ איבד אגת ןגיסרג
 :רמ6כס ;ב "כועס ןכ פוסס וכ תטבומ סוי

 יכקת %6 (.ג ,קוקכס) ול סלופ תוכיל
 סז רמקמ רh3בכ .םוכנס 656 תוכינס
 ,כ"לז רפוס כסכ לעב ןולנס יככד סירקמ

 ,סיכותכס וכ עוכקה רוח

 כו .פוס רתומנ 5 2 סם טוריפו

 קזמו .ןקכ שי לכוט תרתמ

 ירכדכ ,יערפ ךרד טעומ ןמז 856 ספ סי

 5לp דמל) ,סיכר ל ל"ו

 956 = ר
₪ 2 - 

.- 

 ן=

 ןייגמ כותכסד ודמל
mina 

hal ad .‘ 

 עקתסל /
 whe‘ וכר ו02-

 5 : בותכס ןוס) תועמסמ יסוח ,סוקמל
 סתיסק סוקמ לככמ : רממכ מס סתיס ₪

 ל"כע ,סקמ סתֿפיליכ סקר

Wn 

 נקעי 5ױ : ותכנו ,ססילפכ רק ול

 : ביתכד ימענכ

 סמ כקעי יכג .טרופו
 ,ימענכ .-

. 2 jz 

 סוקמכ ל"וסכ
 פסמ .Fo כסומ יזשב לוב

 לאירבנ

 ונסטרפכ ר"דמס ירכד .רופיככ בתכט
 כמ ןכסוי 'כ  .וסכשמ כקעי ןקייו :ג"ח
 ןופגס 3תכו .םלדמס ל"כפ ,ו סכ םמ מ
 : 5" סכמ6מ י"פע סוכ סנווכסד ל'נס
 םריפו .'סימס ספל ויסי ךיטעמ לכ,
 ינינעב ופיפ5 .ויספמ לכבש 3" ס"במרס
 ,'כתי :וכולכ תינכפכ | וסכווכ היספ ףונס
 מכ וכ סיסיפ ידכ ןסיו סתופו לכו סיסיפ
 דוכעלו ,ס3 קימעסלו ק"סות דומכל סמנעו
 סיסתפ ידכ מ"ומכ קסועו ,ש"כתי ותדוכע
 תמסע 'ר"סרוכטמ למכסי לו וקסכרפ ול
 כדנכ ודיכ קופיס .סיסיו ה גרפ סגד
 .כ"ויכו | ,ם"ס" ידי = קיזחסלו סרופל וי
 קספס יככ 'ד תא דכוע וס ןכ ספוט 9

 סיכסחנ ויקסעו וניסו וכ bob סנו ,כג
 סגסו .סלותכ* קסעלו רובס 1 6

 כקעי

 ,המוקממ לנתו ימענכו ,ומוקממ 5 ר .-
 קדווכ ,וג "סיס נפ ס ewe ו המס - ~~

 -| ה

 וקמס ןמ ו ל

 Zw 4*~ 1 עודיד 4%. - = - 4 -

 02> 2 dh ,- 2 0000 ₪₪ קש

 5סומ ירש
... 00 

 הוו וות ' -- רכזוסק יסל
jw == ww 

1 
nekעוכק סוקממ ררוגתסל 525 ,סיסרופכ  
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 רכינ סיס ,עעומ ןממ קר וליפפ סעפ ספ וכ < 2 חוות
 : "כס | ,ץ'רכ כ"ט . 1 -./



 אציו הכ תישארב

 יִכָאְלַמ .הָגהְו הָמָיְמְשַה עיִנמ
 הָנהְו וב םיִריו םילע םיִהְלֲא
 יא רמאיו ויִלָע בֵצָנהֹוהְ
 : םש םש ,'ד הנה! :אצ ןילוח .יבאלס הנהו .ןרהא תודלוה

 םירוטה לעב
 6"ד .סימסס סלועס תונככקס תיכל ומכ
 זכס) כנסו : סלוטס תכזמ סו 'יגכ סנס סנו

 ו =
 ונ5 תויתופ .יכתלמ

 עיגמ ופלכו 0525 בלומ : םנככ סידכויו

 | ןיל לגועפ סינסכס
- heh 

 סולקנוא
 אְיכֲאֿלמ אָהְו אימש-תיצ-דַע
 :ּהָּב ןיִתַתְנְו ןיקלס ד
 רָתַעְמ ידאָרסי אָהְו <

 ה אנא רפא יהל ה

 יישר
 סנו סיכוי ןי6 ןכפ3 | וסווילס סיכפלמ .סידרוי

 : וסולל ןרפכ 0 יכ0למ ודכיו  עיקרל ונטו
 : וכמס .וילע בצנ (גי)

 וכ ועגפיו ךליקו כס .יכימסד 'כ  .סיסל6 יכקלמ :סמימקס סלעו סע מ ןרנ ה ימל זמכ .סמימסס
 ןקווילכ סתופ סילופ סיס יכפכמ וסז ל"תל וסוויל ל ןרפכ וסווילכ םיכאלמ םרדמכ ם"ז | סיסל6 יכקנפ
 "ג .סידכויו סינט .ןרפכ ותוונכ רתע וכ וענפ te ונע סיכל גת יכל למ ונייכ .סיִסג 0 יכהנמ וכ וענפיו .ןכפכ

 תוכוכק סטופ 'ס סנסו ךכ6 תמות לע כל 'ס סנסו וילע כ5) 'ס סנסו 'וכמכ 'ד .'ס סנסו (גי) : ןוי ידמ לככ

 סו ביתכ ג"ס סימסכ

 לאירכנ תרות

 ככסיו :ןקכ וכ 3ותכp | וכיכ6 בקעי
 936 : ל"וכ וסכרו .bלוסס סוקמכ
 ,ככפ לע רכעו ספ תיככ סיסס ןמז לכ
 סימס ססל סיכ ןסככ ותכיכפ סנ ילדווב
 םוככ ככשו ךכדס תרוטמ ףיע סיסס
 סכוק3 קוסתסלו סוקכ כ ףילחסנו
 רומילל וכ סכסתנ וז סכיכסו ,סדוכעו
 סניסס ךופמ סוכנל סכז ךכיפלו ,סמופ
 :וקסכרכ ןכסוי 'כ | סגווכ יסוח ,ססוס
 ותנש סקיס ל ,ותכ שממ ,וסנסמ
 ,ףוגס תנסכ ,סד6 ינכ רפס לש סניסכ
 וכל סזמרו ,ק"סופס דומיכ | ךרולל 6
 'נתי ויכפכ סכושת סתיס וקנס יכ ונתרוק
 כעכ יככר שא כ'ע ,ופנטמ סגוסכ
 ףיסוסכ ס"עכ ינגסו .נ'ז  רפוס כסכס
 ןמ וכ ופכס סז יכ ,ויככר ₪6 6למלו
 םורק וגיכ6 כקעי ילדווד ,ומונתכ סימפס
 קול "כ ויגיעמ סגיש ררנמ סיסס 'ד

 לככ ככוט סיס כס דע ,רכעו סס תינכ
 כפויס רועיסס סנמנתמ קר ,סליל סוסכ
 ידכ ,ודטנכ סייקססל רפפ יש תומפ
 יסכע כ ,סלטכל טגר רבסכ נס
 ןימכ ככסמ / ןקפל סוג6 סיסס ךכ ייל
 םפנסל ,ויתוססרמל סיככמ וכ סוסכו ,כוכמ
 סיס ,דגו עג ופויסכ ורעלו ומכטמ טעמ

 a סמממכ 0506 ככומ סלוס סנסו לכס + ףפ סנככמכ ירייפד רכופ 'ס סנסו ןכו סימס לעכ

 יניכנפּכ קסע יריל 6כש סכרס ז"ע רעטלמ
 םפככ ז"ע חכ6כ סיסו ,סכות לוטיכלו ,ףוגס
 /3תי וינפל וככל םוכיכמו וכעכ סלע , %
 סלנג פויסכ ם'כסי וינפנמ ןולכ סלעו
 קרוס סניכשס ןיקס סופמו ;ומחכל ויס
 ,סולסכ | ופופלס> סידקס ,תוכלט ךופמ
 סרוק לוטיכ לע רפטליו גקדי כס
 קכסטכ וז  ותכיכס יכ ,וסכיכסכ סדוכעו
 סדוכעסו סכופס קסע יס קיס ,סכ ותנווכ
 ססרמ וכ ולכסו .רסכסכש ומכו ,סממ
 ופיקספ לע סד6 | טיכסכ כס סלוסס
 לפש רכרכ וכ סהכפמ | ,סטמלמ
 ומסר 56 ויכיפ וקסנכ לכל כרפס רפעל
 יכ רפמ סנו סכ וספרי סנס ,סלעמל
 לש סוס סלוססו ! וסיט לעי סימסל רע
 כוזפ ,כעכמ ףרס :ו5 כמוקכ סיס ודל
 למס יכנ6 סנס ,ילע כ סטיכס ! הנד
 םוקמ ךל ןיכמ ךסויסכ ! יג ךקומד
 ססעמכס ,ןושיל ןרפכ סי 36 לט בכסל
 ₪00 526 ,ןכפנ דע כפס סרכנ סוס
 פמדקט ךסנווכו ךסכסתמ ,ק56 ךישעמ
 קמימסס סעינסו סתלע סנס ,סליחסב
 לוק ,ךסכיכס לש סו קסעו 'כסי ויגפל
 ו כ וכ|] .וכ סכוסת יכ מנ
 bn רח תפונסו ףוכס תפ ,ןיכמס ןייעמס

 יתפס



 סולקנוא

 ּובָא = םֶרְֶכַאְד | הש
 יד אפרט קחצה 8
 הנה כ הע ה
 ךינְפ ןח י > נבל

 אד אד יב
 : חיק תבש .המי תציפו ,ןרהא תודלוה

 י"שר

 : (תמוחכה) .נממ קספ ר"סליו תמכ

 : (סד6 לם ומוקמ סוס תומק

 ,יניס הז םָכָס : סרמפכ ,ר"דמכ הוכ "ור יתפש

 תוכת םלטכק .ע"כע ,ןידד לככסוסכ ,ןידד לנכטוס
 סס3 רקכפ ךורכ ,סוס רקיס ןײעס לכ וסיפתס

 וקולכס) דוע ופיסוהו [! סיפודקס ססירכלנו
 קסעכ יכ | ,ותלודג תרלפס רקי ₪
 וילע כעטלמ וסס ףוגס ילינעכ | ₪
 סלועמ ומלפ | 3 סנס ,(₪
 סמ 5וסו  ,סולמ % 6 סמוכמו
 --!םלפנ טדמ -רכד = סכסו :כהה
 ס:דפר יוסי 8 .es יכסלמ
 תוכיסכ ססס '5 יכסנמ :רמולכ וב
 ,תכתולמו תכ  סלעמ לס רוקמ ספרילי
 קנרדמ לע רוי סככס סילפוכמו םילוע
 536 ,רמוממ ןוכק סc6 דולי סדס
 סדלס ןמ סממל סיכומנו סמס םידרו
 קוכמוסס יכ ,סוס סלסב ב סנעמס
 סילודג סירופ וכבכ תוס סלנפא
 כמומו רפע יכגרמ ,סוכמ ימשכ סיכיז

 סדיב ןיפ יכ ,ססמ תרדענ ! תיקספ ר
 סתל תפ סרק ל יכסנ תכוכא
 נע ךלוס נפ רש3 חתנ ול ,ןכלכ 0
 bסכ ינפכ תומינ םיככ  וקולפסל ,
 ,סמדסס ןמ רפע סדפס לעו .'כי ודו
 2 255 :'קס סכוקכ רדה כותכ ₪

 אציו חכ תישארב

 יִהלֲא
 בכש הָּתַא רֶׁשֲא ץִרֲאָה קַחְצ
 היה יי:ףערזלו הננתא rh ַהיִלָע
 ויראה רפעכ ךעְרז

 ס"3קס דחייס bרקמב וגילמ לס פ"ט6 .קחצי יהלאו
 ופפ יסנ כוקכל ססייחכ סיקידלכ לע ומש
 במס 6 יס יג רמ 6% כתפיו רוכש 1" ןקכ ןימקי סכ ויסודקכ ןכ (ומ 300 ר

 סוסמ יל

 יס לוס יכסו תיבכ תולכו.ויכיפ וסכפ יפל קלי לע ומס

 bסתp וכ זמכ ויתתת "6 - ס"כקס לפיק (סס ןילוח)
 תקזתו .תצרפו (די)

 טלק
 יהְלאו ָךיִבָא םֶתְרְבִא

 המ תְצְרְפּו

 םירוטה לעב
 כ סמל 5מית .קתכי יסנקו

 יפל "יו .ססרכהכ ומכ ךיכ6 קתפי רמל

--- . 

 . סככ ,

 ססלבקכ רמסמ 5 יכלה כמה 'כ ינ6

 |, ud .\ 432) irw | ו

 "יגכ .סמי תככפו (די) :ךיכ6
 :כס לפרטי לפרי תמיו .וסז\ סי תעילק

 'דכ) = ןיכ35 סּככיכ סחונ
 :ןוכפי ןכו ומכ

| =' 

 .הילע

 לאירבנ תרות

 ונכו !סיסכלס ינפכ ספל
 סיל כו 5 סינסכ, ,סס ְַּּכ רח סקופ
 סגורג קנממכ,"סיכפכפמ סילעכו
 ג'ע סיכסנ | ךסינ וכילכ ןיי ת"ת לס
 'ד לכיסב בכש ל6ומשו, (.5ע מוי) "תבזמס

 תכללמכ  "!סיסלפ ןוכ ספ רל
 תוכוק ילוסל תוס סקנפנס קימיפס
 סירכ סופכ ס"3 רלויס :ןכח כ נפוקמ
 רטיעש ודבכ סדקס תל ס6 יכ ,סלועכש
 !סיסלקמ טעמ וסכספיו' ,כדסו דוככ ותו
 ,סיפי סמ :כ"ז ןכימ י"כסמ סריפס ומכו
 bכומ 'קס ררוטמס ןיפש -- !תמעג סמו
 המ תלמ תפרוה יסוחש] סל 6מגודו לסמ
 [!'7 ךיפטמ ונר סמ :ומכו ,סלפכ סינינעכ

 יכתלמב | ופיפס סלועכפ רכג סוסב
 סקס !סיגוכעת3 ט3ס --סורמ
 כדבנו סכעגפ ימל סכנשנ סכסמ סלרמ

 ןולכ קיפמו ,ס"סי ףוגס יגיסמ ככ
 ? סמכ ,'כתי ותסמ סתמועכ סבכ ס3סקו
 | סוס סגס לפשס סלוע לש סינונעפב
 : כ"ס ר"דמכ ןנמו 'כ רמלמ וסזו
 סמו ,כלכסנס ומכו ,וסנסממ | ,ופכשמ
 ספ טיסמפ סמ ,ז"יפל רפוימו = ןוככ
 ןכק ,סוס סוקמכ 'ד שי ןכ6 :םרדתב

 סניכפס



 אציו חכ תישארב

 בגו הָּבגנְו הנו מד
 הָמָדְמִה ֶחּפָשְמ"יּכ ב

 סולקנוא =
 אָתְניִדמְלּו אָבְרעמל ףקתתו וכ

 ןוכַרּבַתַיִ אָמּורְדל אָנופצל .

 אָעְרַא תֶיַעְַזלּכ ףלידב

 לאירבג תרות
 יתייס כו ,סוס סוקמ3 .סיוקס סניכפס
 יככד תסנימד מויס סגד :וכייס ! עדוי
 סמ וכדמככ 3 וסו ,סמס ןנפוי 'כ
 ספק סרולכנד המ ,וירכד יפל בםייקמס
 יכ עדי נפ ,טופפס ןכומס יפכ סוב
 % סניכסס ק6כטס סוקמ סז סוקמ
 יפו יכנסו : נפתמכ רמ6סר סמ
 לס ןילמ יכו לוז ליס סימקה סמ
 וכ סיס לפס סוקמ לש וכיט ,סעדל
 ,וימיכ סנופסכ סעפ וכ יסוזו ,ודוטמ
 יככר יפכ ככ ? וילע וכגכ ףכ סכרדס
 סוס סוקמס לע כ ,רפוכמכ ,ןכחוי 'כ
 סוס ןיכעס לכ לע ס6 יכ ,ותלילפ ןוכס
 סכיל ינינעכ קסעס סוקמכס ,ּכ
 סיס ,כמומו ספנ יקסע סספ סכיכסו
 וליסכ  ,ססוככ סלמו סניכש יולג וכ
 ,ק"סופס תופינפ יכקס3 קסיע סיס

 ! ושכע וכל ספדסתס וז סכקי סעידי
 יככד סג סרפנ רפפפ סו ךרדבו

 םרכ ,כפכסי תוכימז סיענ
 : ק'סוככ דוד רמ ךכד ,סינסתס רפס
 רשת םילס וס חללומו רםוקמ סמ סנמפ
 65 סיככ כטומו סיפטס ךרדכו ,'וג ךנס 9
 וכ ןיפש סיס וכייסד ,ודוטמ כסי כו דמע
 ןיסו ,כככ ז"סוע ינינע סע קסע סוס
 יכשוי ןיכ וכמו כנכ ססיכד סוס ול
 קוזלו לוס תועוכס תוקוסת ןומסו ,תוכרק
 ,וימימ וכול עינס כ תונכילו סיתפס
 ןי6 ,סזכ רכג ךרוכמו רסוקמ ילדווב
 סר6 לכ 65 רס6כ ככל !ונממ סלטמל
 ילוכ וטו ,סזכ כגשנו סלעכ רסולכ סכוז
 סכוכו ?סמכ ויככתו ""כשכ מע
 כ רופסכע סמס | סיסונ6 ומכ מנעד
 יימ לכ סע ןסמו סמכ וכלו ןכל
 ,סספלכ וסעי ופיל סמו סד יב
 ? סולסכ וילג יככסמו ףעוזס סיס רוכעל
 וטדק | רישכ | וגקדכ תיסמ תיסי ו'ע

 -סלוט תוכילסכ ךלסתסל ,סטפנכ תולע
 Rs ןויעכסו 350 תכסע3 מ"ומ יקסעו
 ככ תכמל סכטמ סוס ול ןיסש | ,ל"כס
 גכפפסל לכויס ידכ קכ ,ויקסעו ויגינע
 גמ לכנו] "בסי ₪ סייקפסו
 הע ופפכ וליפכ 555 וניפ | ,ז"סוע יקסעכ וקסמו
 רומגג רסמל ,תעדס סיס ילכ פוש וחורו

 כוש ,ססינכס  תוכונרס וינעמ חלי = ,ויקסע
 ור תוטע) סדוכטנו  סרותל ויתותע תוטיכק %
 ןרועכ ס"כ | סוקמס יסי סז ןפופכו ,'כתי וגוק

 ג רש5 ,ניכטמ רוכנכ | סמקלמס ירטקב דומעל
 כ עגי כ  ,תוכרקסו סיקוקס תימס | לוק

 רכדסו ,י"מות = וטלופ יסי ועוככו '' ,סער)
 סלקכ תוכויסנכ ססונמס תמ6 ד"ע ליכסמל סירורכ

 יכופמ ויסי ,סוס | םדקס | ךרדכו
 ן"קוע | יכינעכ ויקסע לכ סילנוקמו
 ןס"עמסוד סייסמס סמ וסזו ,סכותס קסעכ
 כז רשת םיקס רסופמ יכ וכמה ירחס
 םויכ סמו עגמ סוס וכ םויס יכל
 כ :כ'כ-סֿ יכ :רמומ וכ ,תוכלק
 ויסכ ז"סועכ קסועל סג רספל הז ןפוכ
 ייסד -- ,ולפפפ 'ד תרוקכ -- רסוקמ
 וס ימיכפס וככל ןפס ,ויקסע סעסכס
 ןקסעס לע סג ,סז ןפוקכו ,'ד סרוקכ
 Bor וקכוקכו--: רלסס לופי ,רמוססו
 תי וינפכ וס 3סתנס -- !סלילו סמוי
 =: רמוקו רלכמו ,וסנמוק וקרוקס ימכ
 ןפפ לע לופס ןעכ -- "גס םיקס-סיסו
 סט סוקמכ עוטנ ןלי6 bוסס--סימ
 י ויכפ רפ--סכומ לס סימ לע
 פ ןפי סיפע תועי נקנפ- וסע
 | =-נוכי 65 וסלעו--' 1 סילולס פרק
 65 = ,ו"סוע יניכפכ וירכדו ויקוחיש
 כנר ויסי סג 696 ,וספכל וקיזי לנס
 ג סנעכ סלטכ5 ל מיק לש
 ס הז ןפוקכ יכ : דוע ףיסומו .ככונו
 ת יפוקקכנ ס : תכרכ כנככ וס

 'וג ,



 סולקנוא
 יִרָמיִמ אָהְו :  נב דב
 ראלב ךנרמָאְ עס
 אַעְרַאְל ךָנְביִתַאְו ְךֵהָתִּ

 :חצ ןיררהנס ,ד תוברב .יכנא הנתו .ןרהא תודלוה

 רמפ ,סיימס תוככק3 'ד ינפכ ךנספ
 .ל"כע ,סיקוװפ סוקמ סו ,דוסי 3
 ,'3תי וינפנמ ם"סעמסר טקיכס : ל"
 סיקוופ סוקמכ ףפפ ,כ'קיפס ,ינכז
 ,'ד יפכל סמס ךונסנ הכו ,ןקמו סמ

 סימפ ספכ סס3 יתנווכ לכ סיסקE י"
 לע םרפנ שי סו ךחת (+ כח
 כוט = : יפס יגמת3 סיכותכצ
 : ל"כ .'וג ךיפ פרופ יל בוט ,'ונ יה

 ןקיל ךכ לכ  לודג 'כתי ודססס י"פע
 קסועו | עגיפמ וס ימ>  כוע לכ
 תילכתנ סנווכס תכסמכ סלועס יקסע
 סכותכ קסוע סיס וניקכ ל"גס סלרא

 יכ יל

 'ב 'נס כרס כ"פו ,םיבג ל

 הכז ,וגוק תעד לע ותופ סריב
 .'וג תסכפו ךככל סרו : כיתכדכ ,תוינעס ןויפ

 : כ"ה כתכ סג 4

 'סמכ י"כ לס ורמפמכ סיענ רוס סר
 'קס ררוקמס ךפפ רסס ירח י

 סקכתסל עודקס ומור דדועתס ,וסמר ורכ
 ,סכוס) 1 "סזכ סוכנ רס 9
 ,יכוס : סודו תעכ ןנורתהו ,תוערו תוככ תור

 .'וג סעמד

 אציו חכ תישארב

 ףעְרזְבו

 יתרמו

 יִכ תאוה הָמְרֲאָה"ִלֶאְיִתֹבְׁשהו

 ‘דיפ פדוסי
 "נה bמויד רמפמה לע כתכ 25 רם י

 : סזכ | סלרגסו ,י"ר תפרד יפכ סימדוקס תופרקמ
 ןויסנכ דמעק ימ לכס סיפרפמס וקריפו ,רםועמ סעייקכ ופוס ינועמ סרותא

 וקסכי ס"כקסק

 ת5 ני 5 ספ-תַעְבָש = ןולג קורו ,ןתיפ עלפ

 ,'וג 1 וכיסונמל ,יספנ
 ,ןגוק תעדמ יי כ ע 3 יתלכ6 לו ,ןללה סירמה תונויסנס לכ3 יתדמעק ירח6 : רמונכ

 הכול יכ םוטכו ןוכנ יכל סנה התעמ ,תכמ לכמ סעוקו סלה 'כתי ותפמ יתיכו ירה

 מק
 ְךֶבַע = יִכנָא הָגהְו
 ךלָתְחְרֶשַה לב

 םירוטה לעב יישר
 סו "גכ .סמדקס ל ךיתוכיפסו (וט) :ן3כמו וקעמ רי סיסק יפכ .ךמע יכנא (וט)

 לאירבג תרות
 רסויכ | יספכ גוכעת תו ככ3  ,קמלע | ,ויקסע לכ3 ךרוכמו תככומ סיסיס ,'ו
 סל ספוג סלכוקכ ילמע לכ תויסל סימעסל םיו .םיככי סשעי רחל לכו :וסזו
 קסענ יעכמ 025  וכיסס למעכ : סם פיקה (.ע %מו) 'מגס סכווככ סז

 ידכ רקיעו ןוס וכמכ | וגייסד ,סלותס
 : ם'ו ,סכוק3 קוסעכ כ"ח  לכויס
 יכינע למעכ--יסינופ יכ ,יכ כוט--סנמפ
 דמנק | ןעמ5--סיופכ סנװכ3  ,ז"סועס
 כוט- יפפכ סרמ יקנס סנוקו=ךיקוס
 3סז יפנFמ--סמלע-ךיפ | פרופ | יל
 bוככנ רודווכפו ךכד 656 סגילפ- ףסכו
 ןיכס לדכסס 3כ סמו ,סכות יכדמ 6
 ךירס לוע םיו ! ןיכקכמסכ רודזוכפס

 : ומוקמ ןלכ יו ,3
 ףוסכד "נדפס | רופי3> פונג הזבו

 יפלר :fוסו ,כ"גס = ,ןידומלפ
 רמוכ סיסד ,קדקדל סי רמלמס פויסט

 סרקכ

 רֿפםוקלכי רפסס לעכ ,גניכויכ ו"

 5 ךקמס ןיכסל שי : טוש) סו
 ת6 סייקמס ככ .(ד"פ ,תוכפ) "וס ורמפ סנסד

 כ תוינעספ ,ןסנסו ינועס
 לולג רתוי ןויסכ וסz--סולו רפועו ןוס  ןויפנכ
 ,סירכד)

 וסויי כו וככל
 :רמופ ססרכלכו .םכ ךלסתס סינה תל

 "נס י"פעו .ל"ורמ וסו .ל"כע - למ וקדכ ךלסמו קותתמ סיס ססרפ - ,וכמותל דעס ךיר
 % ריסש "נס מוי

 רע תופרוגס תוקעומסו תופנתה 3 לכ לע וסיס ירמ תֿפ וטדק סורכ

 תממפכ-סומפנו
 סי רכע יכ--.(כנ

 סוס לודגס ןויסנכ bוoו— ).ח

 שירכ ל"ז "ער | הנהו .ומוקממ
 סיס םנ "ויכפל יתכנסתס ר,

 רומעי

 -* : וייס ,6רקמ לם וטוטפ קמועכ

Arial .םור . - ns 
 ו 2 ת J2 זית 2

 ,סולסכ םרו) תוקנת

 יניע תל ,תוממ יספכ תפס יכ

 ףיווו ו למ:
 w.: ן =? ;₪2 עו

 ןויסנכ דומענ



 אציו חכ תישארב

 זסא רשא דע ךבזעא אל
 ִּתְרבְּדירְׁשַא תֶא יִתישַע
 רַמאֹו ֹותנְׁשִמ בקע ןוקייו זמ

 םירוטה לעב
 כקעי ןקייו (זט) : תויככמ | עכרפמ
 ןילפ רמול כוככ ת"ס .כמי\ ותנקמ
 133 80% תעמסנ סד לס ותלפת

 .ו27-

 כידס סכוקכ קסועס לכ :סרלקכ
 גם טיקנד סז וסמו .'וכ וכ תטבומ
 נכ=-ג"ומ ןוסלכ | תיכס קנד=-לפרת
 סלרכ סומ ,סוי ככ3 תוכנס סנוקס
 ,יריימ פק וקכמוס וקרופש ימכ ופכד
 סיקסועסד סיס טיפפד תכימד סוקמ
 ס"בסי תכנמד נכיס ינכ ,רימק סרוקכ
 ! סמס ב"סוע ילקוט לכ סרבו ,ןוכיס
 ? יתד מנע ינכפ קניכו קניס וטפד
 יגעכו סיכסוסכ סינקסע סיפנקכ 6
 רומל; ססמ ענמגס | ,יריימק תוינמול
 סימי ססכ ורכעיש סג םיו ,רימק סרוק
 ,סכוקכ קוסעכ תוכי bוכמ ילכמ כוט
 ,סכוקס דומכ תבסקכ הרוסק ספפנ 0
 ססיקסעכ ססיקוכינסו ססיפוכיכס לכו
 סיסי סויכ תפסככ סטפנו ףופ סתול
 קוס ססינעו ,סכוק דומכג ססכ ינפ
 ,סוי ככ3 תוכנה סגוסס לכ :רמוק
 ססכ רקפ6 יקס סויכ וכיפ6 :רמולכ
 'נכתי וכ סיכסתכ סמס | ,ללכ דול
 סימכק וכמ6ש רומכו ,סוככס יגוסכ

 סת6--קר ,יכ ךומת) דעס סג ךרטנ6 כס דע ,סנועמו סלעכ ןפוכ סיסת סיכוסו ,סלולנו רעוע

 תופרפנ-? ןכיסו ,וגיכ6 ססרכ6 לט ותדמכ---'ד ינפל
 וויפל ךלסתסל תוטעמכ סלע6 דועש 656 ,ו"ח ,'כתי וכרדמ רוס נע יד כ תלו לככו ,חל סו

 ,הול ףיסוס י"כ כ"נכרס ויחפו .נ"נס 6"ירסומ כ"
 םד ג \ :ותכו--.גע רומומכ ףס6 .תנילמכ---סנומ5 ךרדמ וירוס וכפומ כו ולגר וטכ נק ל"כ

 ט רועומ ףוסכ 'קס ותפילמל תמפתמ סו bרקמ תילו .'וג סריע וכשוי תפ ומיליו /וג תיוסתעסו

 סיקה .רופכ % ינפל ךנסתכנ 'ִחָרְמ גר 690 'וג תנא .יכ

 ם ל"כע

 ומכו ,ויכסספו וינפכ םלוע קכק םירדו ,וכי

 סולקנוא
 רע בשא אל יֵרֲא אד
 :ךל תיללמְר"תְי דיִּבְָא יִּד
 הּתְנְׁשִמ בקי רעְּתֶאְו ₪
 -אָרָקִי (תיִא) אָטְׁשקְּב רַמֲאְ

 ר

 יישר
 ןיטיג) יכ ןופככ םמסמ = ספ .יתישע םא רשא דע
 ססרכקל יתסטכסש סמ ךילעו ךכרננ .ךל יתרבר : 0
 1 וכ יתכמפ bop וסעכ קנו re ךל וערז לע

 .קתכי ככ כו קחליכ יכ לנס עכו ךכ םכקי קסלי
 ןכ> סרוק רכר . 4 סע יכסק תיכוי סוו לע ןופכ סיפמפמ לוכד 0

 לאירבנ תרות

 יכומסס ססכוונו ךלו יכ לכ ןכ
 _ (זט) :

 רמונס לכ ,ידיס לכ כקעי 'כ לע (.ס ,סניגס)
 כוקכס ויכע סלעמ ,סנשכ דפ סוי סכוק
 השסכ .ש"ייע ,הלוכ סכסס לכ רמכ וכיסכ
 ילכסכ ויס סכסס ימי לככ ויקוכילס לכ
 טכומ ,סוכ סדק סגס ,רסל סוי רומל
 קוקכתכ כמקנק ! כ"סועס ןכ לוסש ול
 סכוע תוכינס : סכופ ןפמ3 ספס יכיימד

 כסו ,'סגוע, סימעפ יכנס 3ותכ סיסק
 קסס ,סכנוע סוכינס :כק רמפק
 ,ססכ סיככוסו סיכנסקמ סדק יגכ ספור
 סייק םלוע כס ,סוכ סד ךל םי יכ עד
 ןכושמס וס .כקוכמכו קל סי רעל
 ססיכוכסו סנמע קרקת נפ "ו סת:ילמכ
 | 'קסע וכ ןכומסש "סלוע תוכנס, :יולככ
 ןסמוקו סתכp ככ יכ ,תוכלה כ ,ו"סוע
 סיכוקת סמס וכ כס ,סתוכו סל
 כ ןכומ ,וכ סכוע כ"עו .'כתי וכפל
 1 כ"סועס וסט ,סלוע> סייק כמ סנוע
 2 יכנסו .'ונ 'ד שי ןכפ .'וג ץקייו

 "כ סו ןימ .'וג ארייו .יתערי
 תיכ

 וסנרפ סע ,סיקוומ סוקמ ונייסחד- | סיי קס

 נע 'ִחֶרְמ תלתכ יתמלס םוריפס וסז יכ

 |(" כ'ם לכע .עץעכה יה



 אמק אציו חכ תישארב סולקנוא

 הוה םֹוכַמַּב הוי שי ןֵבָא וה ארה אש ד
 אָריו = :יִתְעַרָי אָ יִבנָאְו זי יִתיוההאל = אנא

 les A Ais - אי ּוליִחְד=הַמ רַמַאו להו
 / ap - jel אָרֹונ המ רמ - תא ו ןיד תיל ןידה אָרתַא

 :םש הדיקע .ארונ הפ :בצ רעש הריקע ,אל יבנאו .ןרהא תורלות

 םירוטה לעב י"שר
 הספ ךותמ ותנמממ סוכ ילק וש = שודק סוקמכ יתכשי כ יקעדי ספ | .יתעדי אל

 2. ג ומ אנ טוס סע רופ0 רי = םיהלא חב א כ 09 8
 בב קלשמ כת כנ םאב 2 ככ דפופ הוי ;ban ןכ יסוי 'כ
 טבק רסכש םרקמס פיכ דננכ תי ופופ עלמסו
 סיס כ תיכו ןימילכו סדוסי ןיכש לוכנ3 סכופל3 סילטוכיו סדוסי לש סמורדכ דמופ
 053 וילגכק סנוס 65מכ ףסוי יל ןיכו ןימילכ ןיכס לוכגכ ןיפיככ קלסכ לט ןופב
 כמלפ וניתוככ וכמ6ס יפלכו- .סיכפוכי דנג ופופס עכמס עינמ כ תיכ3 וכו עק
 סילפוכיל ופכק בקעי וכמf, דועו .סכיל 053 רטפיו יכונמ םיבכ ₪3 ₪1 קידכ ס"כקס
 כס כקפנק יג כמו ןכ רכמוכ ודמל תב ילpוכי bכו סיס חכ וזו 55 תי
 ופסלקל ק"מסכ 3p ןינופ תטיחפ3 ס כומקס ן רכס תֿכיפק יס וזו ןפככ כו סיכומס
 כ פודמ pדקמס פיֿכ לע 3קעי רכעק "פו .סוקמב ענפיו וכו 56 תיֿכ דע
 וסוככעי סימס ןמו ויפוכמ וננפתספ סוקמב 555005 סיבכ 3יסי כ וסיל ספ וכלפ
 ןכתכ סמ יכ סככפ ךליו םיכומ כקו ססכס דיג '3 טירת 95 ןכת דע וסיפ
 כדסמל סיפעד כסי .וכ יפככפתס כו יפוכ6 ופלפססש סוקמ 2 יסככטס רספס רמפ
 לפו סילקוריפ 056 יפכ ךומסס וס סז כ 55 פי3) .ץרפס כ סלפקו 56 תיבנ רוסו
 וכו ססככ6 וכ לכפתספ סיכומס כס וסו 55 פיכ סרק סיסנפכ כיע סקיספ ספ
 עו כס וסכקש ססרכסכ bכ 'וגו סלענו וככ סיחספכ וכמ6 ןכו קלי וכ גנפסכק סדפס
 סמ סוגרת .ארוג המ : (קייודמ י"םרפמ כ"ע כ םיכ ופרקס כקפיכ 050 סדק וקרקפ קתניכ

 לאירבנ תרות

 יתכסי כ יתעדי סם ,יפפדי ל יככו סנס סיקוספס יש לע .'וג סיסל6 8
 סלכיד עמפמו ,ל"כע ,סוכ פודק סוקמכ 'ר ומעל כוט םכוד 'נס 3כס כ"ס בש

 : ןיכיככ וגל רומלנו ,ןסכ ספיכ כת ל"ז ףסוי כ"כסכ ו"כנ ירא: ןויצ
 ( 'מנ3 ספיסר bh‘ י"פפ ל'פאו ."מי ק'סיע סלםוליכ סעכ בפויס ניל

 ,וכלפכ לוקס = סנש ןכ (:כל ,ופלס ז תורימפס יתס ןיגע ןיכסל םי : ל"ז
 סעמ סע לש סנט 4: קוס 3כ כממ | כיתכדמ ,וזל וז ןיכ סקספס ספיסק סרג
 סנס ןככ מיקו י"כככ סכ ףיקתמ ,קסת ,כייו :וכמק3 סנ .סינש3כ סנ רמה
 סיל ולױתמ | וכ | טיטכ | ךלכולמש | 'כפי ורוככ יכפמ ס ,סכיט סמ וז ס

 דפ = יכ5מ = ,לטויס) ,סימלתב ףמויס כ"כל = ומ קוספ3 סז ל'פיס ,וילפ סמ
 סכל יסינענ : רמס ג"ר ,תפ = ספסכמ  :בותכל ולסיס ספ ,ופכשמ וכיקסכ כ
 bעויס ומ כרס ,םיק ן3 לוס םומלע | ןכפיסו .'וג רמפיו לריו ופכסמ כקעי ןקי
 לופס ומנע סככ יפיכפכ :כמ ,סימלקכ = ינפמ ,ס"פסי לס ושסר לפ כומ סלע 3
 .'מגס ל"כפ ,56ר שי ךכמ שיק ןכ | טרפכו ? דוס רט 'כפי וזוע תיכק יו
 סלס3 | ןיכע ,אטויס : סלמס ןוכתפ סכסו | עדוכו ,וככשמל סז סוקמכ םמפקסp ילח

 ,לטויס (:5 ק"כנ ל"ז י"םריפש ומכו ,סתפכו = :ל" י"םר וכבר ןופלכו ,6וס שודק יכ
 לתועיכ (ול)



 אציו חכ תישארב

 הו םיִהלֲא תב יִּב הו ןיִא
 םכָשיַו ח : םִמָשה רעש
 ןְבֲאָהיתָא חיו רקבּב בקעי
 הָתא םָׁשיּו ויָתשָארְמםָשרֶשָא
 : השארדלע ןֶמש קצוו הָבצמ

 אוהה םוקטה"םשדתַא אָרְקיַו
 רהב ול םלּואְו לאְָ

 םירוטה לעב
 כוט ןמז וסו סימכס רעש | ןיתתופ

 : קלפתל

 סמו : ל"כע ,רפופס לוקמ תעככס ,תועיכ
 יכ55מ, :'קס וכופלכ כ "פר ףיסוסט
 קיפגו דינכד סרכ ",ופוק סיליסכמ דפ
 סוס תשס | ככ (.טכ) סגיגמד רמגמ סינ
 ,סטדרסנכ ביתו ףסר סתפינכ יכ3 ביקי
 יכלכנמ וק6 ,קסנ קנו סגיכס יתק
 .ם"ייע ,'וכ סיכ ותעכמ לקו תרפס
 דוכככ יולככ גסוכ וכילס קידככ וגדמל
 יכסלמ םי ,וככנ ספכ סגגקכ סלעמ לש
 ידכ ףכיפ וילע סיישל ,ז"ע סינוממ םדק
 סג וסזו ,סנעכ סיסי נו ןקתכ רסמיס
 ךלד כס קלי ככ ןממנ כרכ ןסכ
 קמחמ | ,'וכו סנס ןככ מיקו : ודומיל
 לכ ןכללו כרכככ ם"דכ כוט קדקרכ סיס
 סופמ קרו ,סרומג סמכוסכ וירוכ לע רכד
 יוסד ,6י5עמ גד 52שי5 סימופמ קיפגד
 ,'ד ריחכ ךלמס לופס לס ודוכככ סעינפכ
 י"ע = ,סמיס ומולסכ סימפס ןמ וכ ופרס
 ןופל וסזו ,ז"ע סינוממס תרפס יכסנמ
 :ותול סיליסכמ דחפ יכלנמ,:נ"וי"פכ
 ףכיפ י"כגר ןינספ ,ןופסכס סעפנ הנהו

 55 ויתומלעמ סכיחמ םקיכ ,וקגגס
 536 ,ויפמ וקליפ סירכדס לע ,קידכ וקו6
 קרתא סגגפ סתיס ומלע סויפס ותו?

 .וגסלכוס ומכ וס ככד סט וכימד .ןירס 6096 וכימד
 סלפס סוקמ .םימשה רעש הזו : םכנמל וסכו

 םרקמס תיכ דגנכ ןווכמ סלעמ לס םרקמס תיכp וטכדמו .סתלפס סמימסס תוכעכ

 לאירבנ תרות

 סולקנוא
 -אָנֲערְּד רַתָא ןַהְלֶא טֹויְדֲה
 ערת ןיֵרְו ַײ םֶדֵק-ְומ הב

 םיּדְכַאְו ₪ :אמְׁש-לְבק |
 -תָי בית אָרְפצְב בקעי
 -יִַו יֵהורָפֲא יש יד אָנְב
 לע אָחְשַמ קיראו א ה
 האָמְשתו אָ < :הׁשיר
 ?ַא=-תיֵּב .אּוהַה אָרְתַאְד
 אָתְרקְרְהאָמְש ₪9 םֶרְּ
 י"שר

 ,וקוכנמ רוככ .ריכוס כפ ודוכככ רליקס
 קמפמ ןמס דוכככ סעינפ יסוזו כוס לש
 ,ס"כקס י"פע יכנס ללומס וססמם םדק
 ןקיקס רע ,סינפ דוע ותו וליסכס ןכלו
 !5 6 ר סי ךלמ ;,'וכ יפינעכ : כמו סו סג
 ככסס ,ןקכ וכיכק כקעיל סג ערי6 סזכו
 יכ ערי נפ סוס םודקס סוקמכ סגנסכ
 וקנגש ריכס וכיקסכו ,וס סירומס לס
 קרטלסו ,סכעמ !ס רוככל סייפמ סיסו
 יקפרי ספ ,"יסערי כ יכלו, : רמו
 סתיס כו ,כ'ז "שר | ירכרכ יקנסי כ
 סנט לע סלעמלמ | פטויס ז"ע סכירל
 סמינס פקככ רכועסס ומלעמ יכ ,סכיכסס
 סכי ומלע סויפס ותוקכ רססכ לכל ,ו"ע
 ןופפלמ סוכמ לש ורוכככ רליקש ,סגנס
 'ד שי ןכ6  :וכמ6כ ,ונסרקמ סוקמ
 כססכ וכיכוס לו ,סוס סוקמכ
 ,6טויס סיכ | וקיוחק ,הכ יוסכס רונככ
 ,קכומ תכסס יכ6למ | וילע | וכיפסס
 ,(סילרויו סילוע הרע ,ןמנע סיכפלמה ןתופמ 5מש\]

 יכס רקכ ירסש סעיכ דועכ סיס סח
 : כיסכ ז"עו ,'וג רקככ כקעי סכסיו : כיקכ
 מיו :ןקתכ ףכיה ררועסנו "6רייו
 לע ןימייסמס -- סוס סוקמס לכ וג סמ

 קלעמלמ



 סולקנוא

 בקעי .םיִיקְו : יאָתיִמְדְקְּ
 -אָרַמיִמ אָהי-םֲא רמימל םִיק

 אָחְרָאְּב נגרמו ירעְַּב ה

 י5--ן לזא אָנֲא יד ןידה

 לַביַמְל ;cת י"נ) אָמֲחַל

 בּותָאְו אנ :ׁשּבלמל וכ

 במק אציו חכ תישארב

 רָרָנ בקעי רכו > :הָנשאְרֶל
 מע םיִהְלָ הָיְְיַא רמאל
 יכנא רֶׁשֲא הוה ךרָּבּב יִנ יִנְרְמשּ
 דגבּו לֶבֲאָל םֶהָל יֵלְוַתָנ ךכוה
 -לֶא םולֶט עב ִּתְבְשְ אכ :שבלל

 :ופ רעש הריקע .םחל יל ןתנו .ןרהא תודלוה

 יישר
 יל רומשי 06 .ידמע םיהלא היהי םא (כ) :סטמ לש
 כמלס ומכ ידמע תויסכ ינתיטכסס וננס תוסטכס
 יל במק ומכ ,ינרמשו :ךמע יכנ סנו יל
 ומכ .לוכאל םחל יל ןתנו :ךלת רס לכב ךיתרמסו
 יוככק וס ספל םקכמסו ךכופ6 כ יכ רמסס
 סקכמ וערוו 3זעכ קידכ יפימכ כו רמקנפ זע
 ינ רמלס ומכ .יתבשו (אכ) (זכ סינכפ) סחל
 59 bטחס ןמ ספ .םולשב :סמד6ס 56 ךיפוכיפסו

 :ן35 יככרמ דמנק

 לאירבג תרות

 הז ןי6 -- ודוככ = ליכס3ּ ךכ סכעמנמ
 סוקמ bוספ ,'ונו סי ק 55 םי 3 ספ כ

 םירוטה לעב
 ב וז
 סיקיד>סע .רמול .תתפי כדיו לאכשי רדיו
 כקעי סיס רדנש ןוסקכסו ןיכדו) ויס
 כקעי ריכקל רדנ 'סל עכשנ כב וסח
 תתפ וסע יפל כקעי ריכמ כמ סמל

 מכס 'סמב 'כ | .םוכלל : סלתת סילדנכ
 כקפיס דמלמ סידגנס ת םוכננ ךדיֿפו
 ב כמ% ר"ככ "הדכ ג'סכ סיס
 לעב ילמ ג"סכ כקמ' תישע סת לכימל
 סתם ךיית וככי לע עלוכ וסו סומ
 ט"ו! ומוקמכ סלעמל ג"סכ תויסל ןילפ

 3קעי לדו 'סמנ

 ז"ע ספקכו .ל"כע ,נחכ ינע סקמ ןדפמ
 ךכ סנס +3 ,ה"ר) כמגנ ילד סמ

 :כ"נס כ"ט ל"כע ,ןוטסרמ סוכמ םדקמס
 'וגו סיסי ס5 ,למקכ רדג בקעי רדיו

 ןבאהו .'וגו סולפכ יפו
 ןכססו דע יכ 'יפס י"סרע .'ונו תוס
 סוס ןכ6סו ןמו ,ילנקס סיס תזס
 ספכ כ כ"ז ן"כמכסו | ,רדנס ליחפמ
 ,סיסעל יכ 'ד סיסו ,וילכד ויסיש סיכססל
 יככד תכמתס יסוז כמ ,סוב יפנפכ
 תיכ 56 סולפכ 3ופ 06 רמ55--ורדנ
 ,תכקכגס ןכפ3 רתוימס ספס דוכט יבמ
 6 תיבכ יכ סיסתפ פלוס ןכ6ס סוקמכ
 סנמ6-- ם"ייע ,רשעמס ת יכול ספו
 ,יפנתל סוס 'פס קנמנ קפוד קוס סז סג
 יתכמ6ס מ"יפע סוכ םרפכ ל'נהו ,רדנ)ו
 'ג םוכד סיכרד קערפס פיסוק ןרפנ
 ,יפוקוחכ 'פ ר"דמב ןככר ירו לע
 וכר) תל ססקמו רדונש ימ לכ ורמקס
 יקוככ ילו כמקכפ וסס6 תל רכוק

 לילוס 6"רס טס ךקש63 כנו טח
 לט וקש6 ןימ ם"כ מיתילו ןכמוי כ"ו
 ןוממ ונממ ןיטקכמ כ" 056 סתמ סדק
 סמל סנפכ ךכ ןי6 ס8 רמנ ,ול ןיֿפו
 bnיb ככ ,לפמ) ךיקספמ ךככסמ חקי
 סקמ ותסמ ימכ רמת ככר ןוע ימסכ
 כ"דמס יכברכ סכיפס לוסס .ל"כע ,ל"מק

Ssל"נסו-סזכ "קש סמ ק'ייעו  
 ימכלפוכיס יככד י'פע סמ בpייל
 ,סדס ןמ דועו :ע'ו 65 סכגת 2"פ ס"ר)
 לוס סולכ ,ם'ככ ,כומספ ,סשעכ ,סיפעו
 וככעיס דע כ ת"לו סשע לע רבוע
 ססכ ןיכק 'כ ,ןררסכ סילגר 'נ ויכע
 סיכסכ סנופ ילע יכס רמוקכ ןמתד ןכככ
 bנו תכקכ יש כס ןויכ תכקכ ינסכ
 ,ימלטוריס ןוסל | כ"פ--רבוע סלבס
 ססקמ ימלטוכיסס סו ןוכנס = םוריפסו
 לע ספ ס'רכ ילכככ 'מנס תיפוקכ

 תייר



 אציו טכ חכ תישארב

 :םיקלאל יל הוהְי הָיָהְו יבא תיֵּב
 יתמשד"רשא תאוה ןְבָאָהְו בכ
 לכו םיִהלֲא תיִּב הֶיָהִי הָבָצַמ

 ונרשעַא רשע עם תת רֶׁשֲא
 ויִלגר בקעי אשיו א מכ ינש :ךל
 אָריַו ב : םֶדְיִנְב :הַצְרא ךליו
 םָש"דדהְהְ הדָׂשַּב רֶאְכ הנהו
 הילָע םיִצֿבְר ןאצירדַע השלש
 םיִרָרֲעַה קש אוהה רָאְּבַה"|מיֵּב
 :וצ 'פ רהווה רפס ,תאזה ג .ןרהא תודלוה

 םירוטה לעב 4

 סייקתכ = דגכ\ לוכ6ל סתל יל ןתנו
 סתיס סדוכעסט ופעמ יתינקכ סנוסכס יל
 'יגב Eh לקע (בכ) :תולוכנכ

 : םמותמ רתוי וכוכי 55 וכוכמס לכ וסזו
 וג סכמק .סדקכ רכקכ סנסו ליו (ב)

 לע יתנמדונו כתות תפי יכנףם ומכ ומ

 ס6כת סל יתה תונכמ ךל סיסי ןכ לנס
 כ6כ סנסו : ךלומ תכ יס יכתותכ יספ
 :רבדמכ .ל6רםיל סיספ לכל ומכ .סדפכ

 : סיכמו סכמו ןכס סו 'יגכ .ילדע סנס

 סיהלאל יל יה היהו
 יסככד רח ס"מכ יערוכ נוספ כמי נפ ףוס
 ךל תויסכ 'גפ ססככ6כ תיטכס וז סתטכסו ךל
 ליטנ) ךיכתפ ךערזלו סיסנפנ
 :(כוספ סוס וכ כמי קנס
 51 סכ6 6 יכ ססעת ס6 ןכלסו לש וז ו"יו םכופמ

 ,'ונו הבצמ יתמש רשא תאזה ןבאהו :ק6ז ססעל יכ
 וכוסכ ספע ןכו 'ס סדק סלע תכפ יס ומונרפכ

 ומש לוסיס .

 סולקנוא

 אָהיִו אָּבַא תיל םַלְשַּב
 : אָהְלאל יל ַיְד--אָרַמיִמ

 יתיוש יִּד אָדָה אָנְַאו 3
 --חלפ--יִהֲאיִּד יֵהְּת אָמָק
 יִ לכו ,ַײ--םֶדָק--ןִמ הָלֲע
 ארׂשֲע---ןמ--דח ילןַּתְת
 לנו א :ךֶמְדְק . ּהָנָשְרַפִא
 (יהולְניִר יינ) יִהֹולְנַר בקעי
 ; אָחְניִדָמיִנְּ ערָאֿל לזאו
 אָלְקחְב אריב אָהְ אָזֲחַו ב
 ןערהןירדע 'אָתְלִּת ןָמַתדאַהְ

 FE הל ןעב)
 אָנְכְַו אירע ןמשמ איִהַה

 יישר
 דעו סלתתמ ילע

 סתוימ ךערז) (זי
 ךכ .תאזה ןבאהו (בכ)

 (ס"כ ןמקל) 56 תיכ סלע סוק וכ רמפסכ סר ןדפמ
 ,וילגר בקעי. אשיו (א) : ךסג ס סיפע ךסיו "וגו סכלמ כקעי | כליו ספ רמלנ סמ

 .קכל> לק ספעכו ויפגכ ₪6 וככל hסכ סרימסכ תטכוסס סכוט סכוטכ רטכקנשמ
 .םירדעה וקשי ב;

 נג תרות

 תולמ וז ךיספש כומ ר'תד פיילס
 סתכסו סמס קפכומ ,יכ סמל ,ססע
 'ג סמל  ,ם"5 תונמ וז כומסס ,6קפכ סמש
 ,סקפנ = [סדוק כותכס] כח למ ,יל
 ינט = ,שירפס לו רמ65 ,דס ,ןעיד 'מגב וכריסו

 סיקטמ :ר'"נכ טרופמ ךכ

 לאירב
 ? יסכק ירפ
 ורככעיש רע "5 לעו ססע לע רכוע

 ! סילגר
 רמופכ ,ןמסד ןכככ ססכ ןיק

 ינשכ סיכסכ סלוע

 רקמהו סיכדעס 95 סיעורס

 וס סולכ :ססקס כ"עו

 'כ = ימלטוליס
 ילס

 ןויכ תכזכ

 ינסמ "עו

 :'יפ  ,רכוט ספיכס כו תכסכ לח לכס = ,'וכ כירלו כירק6 לכו םירפ6  ,רחו
 יכס רמ6ש וכוכד לעו ,כיכרכ יס יוסד = : ותישוקכ ימלםוכיס תגווכ יסוזו .ס"ייע
 ןוטסר = לגככ הסעכ י6ק | ,סלוע ילנע ויק ס6ס : םוריפ ? bכק ןיוס ןמ דועו
 עעו--סילגכ 'גכ רתלת לנד ת'לכו רומשק ,ססעכ תיפעו : כקל דוע ןיכירל
 קנו תכסכ ינסכ סיכסכ כמלס וכוכד רתלת 65 רמלנ רככ להו ,ת"לב
 ק'נו ססעכ רכוע וכ  ירס ססיכס | ל"לו סמס ספלנהו סמס תלכו ,ומלסל

 ררלד



 סולקנוא

 ' אָריֵבְד אַמּופ-לע אָתּבִר

 --לָּכ ןָמהל .ןיִשְנַּבְתִמּו ג
 באה 0

. 

 גמק אציו טכ תישארב
 : רֶאְּבַה יפ""לע הל

5 

 2 םיִרְדֲעָהלְ המופ א ו

 רַאבה Rd בֲאָה א - אָנְבַא-תֶי ןיִרְננִמּו אירע
ses ianו  

 . x לעמ wh ו גרא 24( ןקש מו אריבד אָמּופ-הלַעַמ

 "תא ווב ישה 1 יא 3הזתָא ּוכְט שהו אָנבַא-תְי .ןיִביִתַמּו אנעדתי
 . 5 %-% - ATT ד

 :המקמל רֵאְּבַה יפַלַע ןבאה :הרְתַאּל אָריבְד אָמּופזלֲע
2A un . 

 ןיאמ יחא בקע ם םֵהל רמי ד a 8 יתא בקעי ןוהל רמַאו ד
 ְֶחַמ ּורָמָאְו ןִּתַא ןנָמ

 + ו יא . . . 4 N רז ..

 : ּונָהָנִ חט ורָמִאיו =ֶת וה | רַמָאְּו ה + אָנְחָנ
 ןֶבְל"תֶא םָּתְעַריַה הל רמאיו ה = רוחְנירב ןֶבַל-תְי ןוהעדוה

 םירוטה % י"שר
 4 :ספמ 'ינכ .הוסס כנס ןמ יכ ףסלסכ ויכ סילינכ ,ופסאנו (ג) : סרק ןופכ רב

 סט סילממ ב יש ים בה כ יתגלו ןילנונו .וללה :סלודג ןבפס  סקיסש מ

 .תכטכ סרותכ ירוק קש % ןופב רכרנ סנקסמ סווס ןוסל לכ .ןירדכנמ
 טי ןירוקע יס דגנכ ככה יפ ססמ יו ךימת סוסס לכד לכש יפכל רכע ןוסלכו דיפ
 ןירוקס דגנכ לקכס פ"עמ] ססמ ''גו : ןיכיתמו ומוגרפ .ובישהו : תויסכ דיקעו סיס 3

 לאירבנ תרות |
 ,כמ65 ,ויכיכממ ככ  רססכו ,כ"כ [ע'ת =: 'ג סינק ן"רכ ןיעבהימ רה
 סכוק סוקמ לוס ךמוקמ כוזעפ ךיסס | --ימלפוכיס יככד םוכיפב וכ ה

 ךסויסכ .תוספכ .סיחמ תייסו ,סימ 2 סיכופכס יככדב ןוככ רויב סוס
 ךלפו ,ח"מגו תוקדכ יסעמכ פמתכ קס סוע '₪ 'ר> רדנ רודס יכ ,קכסכ 3
 ,ךדומנמ ךתופ טבת רחל סגידמל עונכ רחלת נ--ןמז תועינק לכ ספא
 ?ויפווכמו 'ד סדוכעכ ךיפעמ תומילסמו | ל"זכד יפ) סיבוקכס ומכ יפי
 עסוכ יגכיק יכ ,וערס נה ,ססכ מפיו םילדכ דמ לככ (.כ"ע "ע 'ד ף יד

 ,סמס רוגל סמ יכ ,סמפ עקפססע ו'מ סל ןכל :כוסכס רמקי כ'תו ה
 יתסכ סיכ םיכד ןפמ :כ"וכלp ומכו ןמוכ םכופמ  ,ךכדכ םבסכ ןמו 8
 ךק סו ,יתיכתמ תמכ לזיל) סמ | רדככו ,ומלע יכפ3 רדנ וסו סכס ,0
 הסתע ,כמרמכ ינמילוסכ ת"יס ינכועי | ,כומטס ךיתפס 6לומ :סוכ םרפא

 3ימ | ינפש יפוכומ עוכפל תגסמ ירי יפכ כ"כ ,'וגו "דל תרדכ רשסכ ,7
 לכוס רכס סוכס סזיל דועו ,יםונל ל רדנספ רמו ןכתי כ"עו ,תכמא
 ,ןומקכ ף6 3": 95 וכ  סנרפל יסכסו ,ןמ ליחסמ ם"סע .כיכת קמ

 לכקמ יננס ז"ע ,םו35ל דגכו לוכס) סמל ןוימדב וסו ,'ונו יכ6 סיב 560. /
 כת תפ ףכית כוועכ ,סויסכ רדנכ רח תונמכ קסועו b'כי סיסט

 ימוקמל כוסימ ינ3 ופנו ,קקיכעממ | ותסכרפ 35מ3 פעס סיל קקימד ₪
 ספעמ תל סייקלו כומסלו | ,ןוסלכס ,כ"וכ 896 ךכעכ כ'ג ת'פכ הא,
 כקעי לס וכד סיס ןכ .סדקמכ תוקדלס רוק קי רעמלכ עוסנכ ותעדכ טי%%

 רמבו ודע ,ותסנרפנ קכומ סוקמ

ta 

2 
 ודנ

 סוקממ ויק תיכמ !ודג
 סרות

 וקימכסכ וגיל



 אציו טכ :תישארב

 נְעֶדי ּוְרָמֲאיַו רֹוחְנדְּב

 אצה וניקשהו

 :ןנהתאו 'פ רהוזה רפס .םויה דוק ןה .ןרהא הודלות

 םירוטה לעב
 וכמ6 קלו .סולש וכמקיו (ו) :לותכ
 :סיעפכל סול6 כמ סולט ןיפ יכ ול סולט
 ךדיקו כס 'סמכ 'כ .םיס סער יכ (ט)

 םרדנ קוספ ותוא תדעומ לגכו סעכ ןפ
 כ"כב םרד) יס סער יכ ף6 תוילגכ

 סילולס

 קלוד ג ןכתסp יפ

 רש ויחס וסע קילמס קמח ינפמ ,סרופ
 ןכוסמ סוקמ ,ןככ תיכ 6 ,ומדכ ברל
 רדנ וינע לכק ,קדוכעו | סרוק לוטיבל
 קר ,סמש פקפטס) ך לוס כיל יכ :רמכ
 סע : םכופמ כ"ח anc ומכו ,רו גל
 ידמע ' סיסי וכ קרו -- .יתרג ןכנ
 ילגס ,םוכל5 דגכו לוכ65 סח יל ןסנו ,'וגו
 כוש דימו ₪ יכ סויסכ ילע לכקמ
 ויקוופמ רומסל '65 יל 'ד סיסו ,יכ6 סיב
 b' תיכ סיסי ,'וג תקוס ןכפסו ,סדקמכ
 ריסוס 5 תיככ דוע סיסקכ כ"עו ,'וג

 רמָאיוי :
 םולש ad וכ םולשָה םֶהָל
 : ןאצה-םע האב תב לחְר הנה

 "אל לוד םִויַה רוע ןַה רָמאֹו
 ןאצה וקשה הנְקַמַה ףסאה תַע
 לכו אל ּורָמאיו ח :ועְר וכל
 םיִרְדְעַהְדדלּכ ופסָאי רׁשֲא רע
 רַאַּבַה יִּפ לַעָמ ןְבֲאָהתֶ וללג

 רָבִדמ ונךוע מ :ןאצ
 ןאצַה"דיסַע הָאּבו לֵחְר םמַע

 :אוה הַעֹר יִּב ָהיִבָאְל רֶׁשֲא

 .ןאצה םע האב (ו)

 סנעמנ Ra .הל3 כתרו
 סקשע 'ל לנפסו ססוע ןופכ ןופרס
 יפל .לודג םויה

 6 דוע וערי כו סתיכס סנקמס ףוסמנ
 | .סויס תכועפ ססמלס כ ob סיכיכפ ס רמולכ לודג סויס דוע ןס ןסל
 גםסכ .לכונ אל (ח) : (כ"ב) 'וגו סנקמס ףסלס סע כ כ'פע  סכלס תומסנה

 ןולדנגו סגכוקמ סז .וללגו : ס

 לאירכנ תרות

 סולקנוא

 הל רַמֲאו ין וס
 הו לש ּורָמֲאו ה םלשה
 נסע אְיתֶא ּהַתרְּכ לֵחָר
 ס אָמֹוי רוע אָה רַמֲאַו י

 ַעָּב שָנְכְמְל | ןּהָע-אל
 עְר ליאו .אָנֲע וקְׁשֲא

 | דע לּּכָנ אל ּורָמֲאוח

 וררע---לָּכ ןיִׁשְנַּפתַמ

 עמ אנכא--תי ןּורּדְנניִו
 אָנֲע יֵקְׁשנְו אָריֵבְד אָמּוּפ

 ְהמָע למ אּוהְּ"ַדֲע ט

 | אָנֲע--סע תַתֶא לֵחְרְ

 איה אתר ירא בא
 יישר
 יפ6 ומוגכפו ף'לק3 סעטס

 קל ומוגרסו ת"יכב
 ! ןה (ז) :

 סקופ ספכס גסכ סילכוכ

 :ריסע ןוס> לוספ יפנ

 9 ספ יג קכדנ כס | ,ךסלמס ותוק
 | 55 כושו 'וגו 53 סוה ! סקע
 קי סתטמו .וגיככדכ קוסו -- ךפדנומ
 b יכ רמפס ירק6 יכ ר"רפס סיפוק
 וכפל לומ סוקמ ת"יפס ול םינמיס
 .ילס ,ויכל םיכ> כושי --- וקיכ יל
 ₪1 כינס. סלוע יפע יכס :רמוקכ
 ) כוש: רתלתס רחכ כ"עו ,קכסנ
 Pc ,ולר) !טכמכ וס ירס ויל
 כלת לכ סוסמ ו -- ןימולפת
 הו ,יכקימ | ורדג סייק bכ קכ

 יסיו



 סולקנוא
 תי 3קעי אָזִח דָּכ הוה

 הַמֲאָד ָהּחַא ןָָתַּב למ
 אָהּותֲא ןְבָלְה אָנעהת

 רֵּרְנַנִמּו בקעי ברקו ּהַמָא

 להר

 הלק-תָי םֶרָאְו לֵחָרָל בק

 לָהָרְל בקי יהו = :אָכ
 אה Rt הָחַא-רַב

 יישר

 : (כ"3) לודג ופכע ךעידוסכ םיפו
 טנג cis םרוקס קור ספכקי

 יכסו תוכדנמו סידימלו סימזג וידיכ ויס ₪
 וסע ןּכ ופינק ףדכפ יפ5 .סו
 ךפמ קחלי לש וקיחכ ופי

 : קמכ כושת יכעסו ידיכס
 ס6 וטכדמו וגסנ5 סיק6 סיק

 תוכמכ

 נתכ 56 כקעי ספכ רשאכ יו
 ית ןכ5 ן65 תו ,'וגו

 inf יח ןכל ןפכ ת קסיו ,'וגו ו
 ןכ> סp תל יפילע סעפ תרכוס ₪

 ,רסומל ך6 וס סרולכל--סוס ק
 .רתוי כו ןסכס ספ קפיו : קכ כ"כ
 סזכ כותכס וכל דיגמ יכ טרפ] ספ

 65 יכ כקעי לש ופרשיו וככד סופ
 סוקמ3-ויפכע ססמ סויקל כיטסל
 bכ כ'פ יכ  ,סירס65 סער סומ עו
 'ג ןכ תת תעכ תוקפסל ותוככ לדמ
 סיכדעסכ ענוכי יכ ,סס וככרפ סידו

 תרופ ססל כסמי יכ ,כ'תפ ו
 לוג סעייסל סיכדעס ספנס לש ס
 סמ וסח ,כ6כ0 יפ לעמ ןכלס
 ק5--קר--קסיו : ורמופ3 כופכס קיי

 אציו טכ תישארב
 הָאָר רָשָאַּכ יִהָיַו

 שגיו ממ יחא ןבל

 בי :ךביוו ולק
 הבאת יִ

 מ ב תל גיא סדסכ .לגיו בקעי שגיו

 כל ומע

 יב = רומי רמת םויכקיר סידיכ לכס פל

 cםע סמ על" ודי
 יהא יכ (בי)

 סנ 53 לוס קוסמרל

 ירבנ תרות

 דמק
 ~ ו
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 : גבק ארתב .ני םש .בקע' רגיו :

mata ירו A 
j= ) הגה 

  2.'ר עי

4 - 

 םירושה לעב

 לגו ךדיקו הכס 'כ לגו (י) :תולכ למ
  (x)פ סתכפ סתופ סם ןויכע .ידככ | דבי

 סרופ כיתכלכ ילוככ לגיו וסת ק"סול ו
 סירוב .

 סייקתיסכ ידוככ לגו יתפיֿפ "ד .ידוככ ל?
 ספודכ כ"סלי רוסיפכ | ןכ6ס 6 לגיו

 קיפ | יי

 לדנש  4יפלו וגישסו וגלוסל ויכתל

 לו בקעי וכ רמת 535 לש יול ס
 )גי כוכק .אוה היבו

, 
An 

 גת

 ליטל ומכ < סידק ככ

 סו קוחמרכ -

 לא
 , , ו ,

 סומ ןכומו =,ומק יתת ןכ> 5
 רכס י"פפ ןכמס תק ביפס מ .
 לכ לע סק למס וגיסמיס ידכ3 ,סמוקמנ

 : כ"ס וקוכיפ סיכדעס
 סיכ6 יחֹפ יכ לחרל בקעי דניו

 סקככ ןכ יכו וס
 סל ,ר"רמס סק3 כ"קמ י"סכפ ,סוס
 לוס סו ,תופמרב ויס יכל סג ,םוסמרל
 = סכפכס ופופ סקככ ןכ יג סג ,רסכ
 ל ספקדלכ למל 4 יכ ןכופכו
 יככד םיספר סיכמכ רפסל סילפ סזיעס
 קיל יֿפננ יככד ססב קלמנס 2
 ןכ יכ רמסס סמ קר סיכקכ סדינס
 כ"ס ןכנ ,סורטכב סכ סמודו לוס ג:
 עמפ תפ קר ןכ5 עומסכ יסיו :כ'חפ
 קכפיו וקפפרקכ ןריוכ"פ ,ופופ6 ןכ כקפי

/ 



 אציו טכ תישארב

 :ָהיִבָאְל ךגתו ןיִרָּתַנ אוה הסכר
 |עמשדדתֶא כל ג עמשב יהיו ג
 ֹותאָרְקְל ץריו ותחַאְךְּ בקעי
 והאיביו ןל"דיקשנוו ול"קָּבְחְי
 -לּכ תא ולב רפסיו ֹוהיָּבלֲא
 ול רמֲאיַו ד :הֶלֶאָה םיִרְבְּדה
 בשיו הֶּתִא יֵרָׂשְבּו ימְצַע ראן
 ןבל רַמָאִיַו וט : :םיִמָ שרח ומָע
 יִנַתְרְבַעְו הָּתַא יחֶא"יִכַה בקעיל
 :ּרְתְרְּבְׂשַמידהמ י - הָדיִַה םנח
 הלדגה םש תונב תש ןבלל זט

 םירוטה לעב
 כקעי עמק 'סמכ 'כ .עמפ (גי) :ןֿפל
 לוכ עמסכ וליתי = סיר5מל עמס רקפכ

 סרטכס וקוח6 סק3כ ןכ ינק סג פוס רפכ סדק

 םולקנוא =
 הַמְהְרּו אוה הקבר רב יראו
 רוה גי : תובא תַאיִּוחְ

 ומׁש-תֶי ןֶבָל י עַמְט--רכ
 נהרּו ּהָתְחַארַּב בקעי

 ישנו הל ףּנְוּהַתומְק
 עּתְׁשִאְו ּהָתיִבְל ָלָעַאְו הל
 לה מנהלת
 ירק סרב בל ה רמו י
 ור ּהָמְע ביִתיו תא יִרָשְבּו
 נקעיל ןְבָכ רמָאו =: ץמו
 מ יננְַלְפתְו תא יֲִאְדְמַה
 כללו = + א הָמ יליינמ
 ואל אָתְבַר םּוש נב ןִּתְרַּת

 יישר

 תעומק תנתסכ סייוקמ סז סיסי יתמ

 סלתת .ול קפניו ול קכתיו : כקעי תלוקג
 וינתמכ תועמ רוגת וס 06 תולנ וקכת

 ויס קכ ססמ one יפל (כ"3) .הינאל דגתו
 לכ) .ותארקל ץריו (גי) :ו) 6 דינסע סל
 לכ; 3 תיכס דכע ירסק ןועט וס ןוממ רוכסכ

 ןכמ םי סה תוקכל וקסנ כמ ?לסכו
 "גכ ול קסניו ול קכתיו .ויפכ סכוט

 :(כ"3)

 סולכ

 : סנס יגדכעס סת יחס ליכסכ

 סל דיגס יכ | פ"לי וטוטפכו -- ! 'וגו ול
 ר5מ ('5 ,סלופכ סככוק יס 2 ופכרוקס
 קגרדמכ כקעיל כוכקו חפ וספ ,ןכל סינק
 סימל ויס רומנו ססרכ6 יכ ,יסילשכ יסינס
 bרד גינפת נותכו קחליו ,ןופרכ ןוטלכ
 -- ינסכ ינס ,סינפ סגרדממ סיסק ויסו
 יסילש סגרדמכ סיס סיכ6 ןכלו וסו
 סכתי סככוק דוע וכ םי סנמ ,יסילפכ
 ,סינ תוחק סקככ ןכ וסס דנמ ספ
 קגלדמ : לתל ומ6 רלמ כקעי ססי ו"יעו

 : סינועט סינמג סרפענ
 קמס רמק

 p? .ןבלל רפסיו :(כ"ב) ויפ3 ססו יכס תוילגכמ מק כמ .ול קשניו
 קעמ .ירשבו ימצע ךא (די) :ונממ וכוממ | ולטכשו וימס סגול ךוקמ 626 3
 ימי קרח ךכ לפט6 סכרוק ינפמ כ סולכ ךדיכ ןימו כילוס ספיכס ךפסנ ינ ןי
 : וכ65 סעוכ סיסש סנחכ 65 וז ףלו ססע ןכו

 ₪0 6יקש סכיק לכ ןכו ינדכעסו מכ .ינתדבעו
 לאירבג תרות

 לע לכ כקכ .קבחיו
 יק3 סנסו קינס סיכוסו

 ו סמיפ ןופל .החא יחא יכה (וט)

 ו :כ'חפ כ"ס5 ןכנו = ,יגפ3 יגש
 פוס 6 ןכ כקעי עמס 6 ןכ> עומסכ
 כורק fio סקס סתי י"ט יכ ,וגו
 סויכ wk סומינס תכומו ,כפויכ

 :'וג ןכיו : ךכיפל
 0 ,ךפ 'יפ ספק יכפכו ימצע ךא

 לוק :רמונכ ,טועימ
 ,סיס רעכמו ,טעמ ךפ יס
 יכה :כקפ רכדכ וקוס ספת וניכ
 6 יחס יתכ) סכמ ךילו 'יפ ? התא

 יל



 םולקנוא
 יניעו ז: לַחְר אָּתְרַעְז םושו

 תַוָה לֵָרְו ןיַאָי הָאֿ
 :אָוזִחְב אָיאְיְו אָטֵרְב-אָריֵּפש

 תרד בקי םַתְרּו =
 ןִנְש עֶבְׁש ְּףָנְתְְפָא רַמָא
 אָתְרעְז ֶמֶּכ ל
 ןַתְאְּב בט ןָבָל רמַאו =
 רבְנַל ּהֵתְי ןַתְמְדִמ ְּךָל ּהַתְי

 חלפו כ :

 ןינש עב ֶ
 ןיריעַז ןִמּוּכ יניב וו
 רַמָאְו אכ :ּהָתִי םַחְרְדַ

 יִתתֶאְדתְי בַה ןְב9ל בקע

 נְלְפיִמו תיִמַלשֲא יו
 בל שָנְכְו בכ :ּהֲתְוַל לועָא

 דבעו אָרְתַא ׁשְנא--לכי-ת

 :גבק ארתב .האל יניעו ,ןרהא תודלונ
 וישר

 ן"יו ףיסוס 3

 ויסס סקככו וסע לש ולרוג
 יקסו סקכרכ סינ
 : ןטקנ סגטקס

 .[דוככס ינסמ ,תוקמרכ

 יול דוכעקק ילפס ןי6 : "
 (זל)

 סביתס תכפוס (יסו 3
 קוכעל סכוכס סתיסש (נכק כ"3) .תוכר (זי) :תכ0

 ייפ  סיכמוס לכס
 ןכ55 תב

 יפ ןוסכ ףולכפס תכוכ וס .ראת
 ודככ :רקי יניפו תוכר סנ יניעו הוה :  (כטקריכ) זעלכ ם"קפגוק רכפכ וסרלתי (דמ סיעשי

 ויקפע וירכד | תנווכ סיכקל) סעריפ 55 קסר כ

 םגה ינתדבעו

 יכ ,סנגח

 המק אציו טכ תישארב =
 יגיעו י :לֵחָרהְנטְקַה םֵׁשְו הָאַל
 :תפי הָתיה לַחָרְו תור האל
 שלש :הָאְרַמ תפױ ראָּת
 רֶמאֹו לֵחְריתֶא בקע באו ח
 ךְתְּב לחְרְּב יִנש עבש ְךֶדְבֲעֲא
 ותת בוט ןְבָל רָמֲאיוטי הגטקה
 ׁשיִאָל התא יִתְתַמ ךֶל הָתא
 בקעי רבעי כ :יֵדָּמֲע הָבָש רַחַא

 ן ': : - 4 "40 ו :

 ויִניַעְב ּיֵהִיו םינש עבש לָחְרְּ
 : התא ותְבַהַאָּב םיִדָחֶא .םיִמָיְּ
 1 4 2 תק הָבָה ןָבְלְלֶא בקע רמאיו א

 4 האבא ימי אל יכ יתשא"תַא

 "לָכיזתַא ןְבְל ףסַאוו => :ָהיֶלַא
 ד 2 עד ד ווא" 7 =
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 םירוטה לעב ףי רזיר
L\ 1 1 1 -סל יגיעו (זי) :וילעק סמ לוזגג קכית  
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 הוו ונממ 155% כתתלו סעככי סרק

 יכיע\ Rs 07 5 id יגיעו (ליכ .םינש עבש ךדבעא (חי) : רתסלק וז סוס .הא

 כ"פעק .תוכל ךילק לכלי סה .תוככ סל
 ce סימי ומעט תכסיו ומס ול סכמקפ סידק6 סימי סז

 : קתוק ככול סיכ כ
 סימיכ ויכיעכ ויסיו 3יקכ יכספ לוס ןכפ עדפו סידמ
 ללס סילמיסס לכ .הנטקה ךתב לחרב : סידמ
 bמpו ךסכ ל"ת קוסס ןמ רק לתכ למל למשו כתרב ךדכעמ וכ רמ6 "מ
 :וסמכ יכספ ליעוס bכ כ"פעקו סנטקס ל"ת לסכ סמc כקו סמפ סככ ףילחל רמק
 סנש ד"פ ןכ ינמ ירסש ימי ופכמ דועו .ימס יל סכמס .ימי ואלמ (אכ
 ןכ רמו וכימ סילקכש לק כסו סיכמ סוכלו מנע וסװ סיטכס כ"י דיע

 bוסE וכ עדו סיסס | יפל סמל

 יתמיקו

 לאירבג תרות
 דוכע יכקמ כ  סכתכש סדובעס
 מ גמד יס | (,ספ ,ק"כ) ג"וכמכו

-- :bקוי 



 אציו טכ תישארב

 הֶתְשְמ שעיו םוקָמה יִשְנַא
 הֶאְל"תַא חיו בֶרָעְב יהיו כ
 אביו ולא הָתֹא אבי תב
 -תֶא הל בל ןתיו דכ :ָהיִלֶא
 ותב האר ותָחפש הָפַלְ
 -הָנִהְ קבב יהיו הי; ; הָחפְש

 "המ ןב בל"ילָא רמאיו האל אוה

 "לָחְרִב אלה יל הישע תאז

 :יִנְיִמְ הָמָלְו מע יִתָדַבֲע

 ןכ השעיזדזאל ןֶבְל רָמאיו וכ

 יִנָּפְל הָריִעְצַה תֶתְל ונמוקמְּ

 האו עְבש אָלַמ כ :הֶריִבְּבַה

 הרבע ב תאז "תא ל הית

 -עבָׁש דוע יִדָמֲע דָבעת רׁשֲא

 בקעו שעיו חכ : תוְרַחַא םיִנְׁש
 : גכק איתנ .גי הלינמ ,רקבב יהיו .ןרהא תורלוה

 יישר

 כממ | םודלות דילוסכ על

 סולקנוא

 הוו = :אְְשִמ
 |ּהָּתַרְב הָאלההתי רַבְדי

 לַעְו ּהַתָי ליֵעֲאְו

 הל ןֶבָל בֵהֶו יי :ּהחל
ee rn 

 : ןהַמָאְל ּהָּתַרְב

 כ
 ָתְדַבָע אָדהָמ ןֶבָלָל רמָאו

os ra 
 ייִּב ָתְרקש אָמת .ףסע
 דְבָעְתֶאְדאְל ןֶבָל רַמָמְו כ
 אָתְרָעו מל אָגָרְתַאְּב ןיִרְּ

 םיִלְשַא מ :אָתְּבַר םֶדְק
 אך מל אדר אב
 חַלָפַתחיִּב אָנֶחְלָפְּב אדי

 ןינָש---עבש | רוע | יִמָע
 = ןּכ בקעי דבעו חכ : ןינרחא

 אָשמַרְב

 התל

 הֶוָהְו הנ

 b5 סלילכ לכל .זאל אוה הנהו רקבב יהיו (הכ) : ךכ
 סכ ₪6 וכ ןיסילכמפ כמכ סת6כפכו 2005  סינמיס כקעי לסט יפל סל סתיס
 : (גי סלינמ) סיגמיס ןסומ סכ סכסמו סדמע יתוק6 סלכת ויסכע סרמל
 ןסו תו לש עוכט (ק'וסכ 'יפ) ףטחכ רוקנ ירסש לוס קוכד .תאו עבש אלמ (זכ)
 ספ םממ עוכפ רמוג b"ו] .ןטק דעומכ םימלסורי bכמנכ סקשמס ימי תעכק
 םועוכש סעכט כיסכדכ רכז ןופכ עוכסש דועו .ן"יפס ןמקכ .דקכיפ ךילכ סיס ןכ
 : [(גילטכעכעיו ןײל) זעלכ "גייטס סעכמ 656 עוכש עמקמ ן f ךכי 0 ךל רפסק
 :'וגו סכסנו ןפנו סיככ ןופכ סז ף5 סלכגו סדכג ספרנו, ומכ סיככ 'כ .ךל הנחגו

 : סילופכ רסלכ רוכעתו סתשמס ימי קעכש רק65 ךימ .תאז תא םג

 | לאירבג תרות
 ספיסש ,קלעכ סנק סם סתנקפ סמ לכ | כ"ת6 כ"ס6 ןכו ,סתפפ ותב האלל

 שריפ ןכל ,ופונססכ נפ כקעיכ 5 וגיע -סתפפנ 02 -- לחכ יכג
 יוסו  ,ויפוככל קכ ןסוג וספ :ןסיתשכ קל תונוקנ סגייסקפ ותגתמכ סנתס ןכ יכ
 קנפוגו שש תלp מ"ע :וקככ רמולכ :ןיד ןסכ סיסי נפ ידכ קוחפק) ויקוככ)

 ךות



 סולקנוא
 אדד | אָתַעּובְש | םיִלָשַאְו

 הָּתַרְּב לָחְרתי ה9 בֵהי
 בל בהיְו טכ :ּּתָנֲאְל הפ |

 הָהלַּב-תָ ּהָּתַרְּב ֲחר

 לַעְו יי ּוהָמֲאָל ה ּהֵתְמַא

 --ַא םיִחְרי חְר--תו ףא

 המע חלפו הֶאְלַמ חרת

 + ןיִנָרְחַא ןֶנְׁש-העֶבְׁש דֹוע
 אָתַאיִנְׂשיִרֲא יי אָוֲחַו =
 לֶחְרו יוָרע ּהֶלְבַהיְו הָאֿל
 הֶאֿכ תַאיִרעְו 5 : אָרְקַע
 האפ ּהָמְש תַרָקּו רָב תַדיִלו

 בב = "ללא תרמי בא
 כ יֵרֲא ינוע סמ
 נבק ארתב .האל תאונש יכ 'ה אריו .ןרהא תודלות

 יישר

 וינע 53 סוסמככש פ"עסו 3
 וכיסוכר (פוכר3) .ןבואר ומש

 וסזו ספ סירדכ ץיע) סמודכו ךיפ ךופנ
 ,טספס ופכ ס555 :כמוכ קיידפ ספ

 :סתפסכ סל
 תא תנמ ,ססנמ לסר תפ םג בהאו

 קקפש תל סגפ תוברל יפ6
 טרפל ןכפיו -- ספלמ רפוי 300 כ
 סקסעס ססעמס לעס י"פע6 יכ .
 ספותמ סל סינמיסס ק6 סרסמש
 ,סתופ וסל 3קעיכ וכ סיס (.גלק 3"3)
 סתול 305 וכיכק כקעי יכ 3וקכס רפיס
 יכ סמקכ ריכס :ree כז דעכ סג רפוו
 סלטיכס ,סקז ספסע הכבל סרסטמ קר
 סתוחל 595 2 יכשס3 סרו סקקללס 0

 : לודג .ןויזכו 30 רעלמ סריככס
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 ּי אמו ןּ
 :הַשֶאְל ול ותְּב רחְריזתא

  | xהאּונט /

 רקע להר ,ּהַמְחרתֶא

 מא יב ןכואר

 .םש םש .תא התפיו :

 ןטיקס סולס6 (כ"כ) .תורחא םינש עבש רוע (ל)

 PE סוכוכסלס ף סגומק3 תוכנולכ סמ וו
 ארקתו (בל) :

 , 05 וכ = כיתכ וספר טרמפ ופכיפ
 עט | םכפמ וס סלתת ₪5 ןכ טיפ כ סזו כקעיל סכוככס רכמש יפפ ןּכנ יב ןיכ סמ

 רפרפ נפ דוע כו וילפ רפרע נו ףסויכ סרכמ
 לאירבג תרות

 ומק אציו טכ תישארב
 ולןֶתִיו תאו ַע בָש

 -תֶא ותַּב לַחְרְל בל תי טכ
 הָה רְלָּב

 אביו ל
 הֶאְלִמ לח ןְרדתֶא

 ֵש רוע

 הוה

|=: 
 הָחפְׁשְר הל ותחפש

 - ב; האי להְרדלֶא םג

 ומע בעי

 ארי ןאל :תו רָחֶאיִנָש"עבט

 הַּתַפַ הֶאַל

 רַהת

 ומש אָרָק הו ּב דלתו ;

 הֹוהְי | האר"י הר
~T | 3 

 רי %

Ir bf 

"1 

 םירוטה לעב |
 יס ת"ס יכ יס כו (אל)
 רש. ררויותהה כ בכפ' סלטמפ %
 סמלע ./, קפסל ומכ =| ו, יפכ

naw 
i lw 

 amis רמבו סליקפס -- וכ

CA |.וו *א0*-  .r4  

 ועפ 5רקתו 4 *. -ויוו ומכ ס"רכב
2h. iw .- ah - 

~ 
- 

~~ . 

 : סקס כ"תו סה

 יכ סכמס יכ ןנופכ ןמש ארקתו
 ,'ונו ,ייכככ 'ד ספר

 b"כ רממ ןכופר יפמ (:! ,תוכרכ) 'מגבו
 ימת ןכל ב ןיכ סמ Px סכ סרתפ
 סנקע וז סמ סומק סכולכלו ,ם"ייע ,'וכו
 סטטס יכ ירח ,ןכוסר ke הכקנ סמל
 'ד ססכ יכ סרמ6 יכ סלכופ3 םכופמ

hsכ"כ וקדקד יכ סוב סרגכו .'ונו  
 תירקנ סעמס ת6 סידקסכ ךירכ ס
 רמקתו : ןוטמס יּכנ כ"תפ כ"קמכו 4
 bרקתו ,'ונו ,יככס סולט יכ 'ד עמט יכ

 סעפס :ױכ יכג ןכו ,ןופמE ומס
 כ ,'ונו יל ישי סולי
 יט טכפס ב ןכו = ,סדוסיכ ןכוי ס - ה . - שק"

 רמתו



 אציו טכ תישארב :

 יִּכ ייִנָעְּב

 רַהָתְ גל

 : ישיִא .יִנָבָהֶאְי הָּתַע
 רמאתו ב דלת לוע

 יִבֹנֲא הונשו היה עַמְׁשְיב
 ומש אָרְקִַו הז"תָאדסנ ילדו יו
 ב דלתו \ דוע רַהּתו דל ; :ןעַמָש
 ישיא הוי םעפה הת רמתו
 םיִנָב הָׁשלְׁש ול יִתְדְלַּ יִלֶא

 סולקנוא =
 תַאיִּדַעְו גל :יִלַעַב ינָנְמְחְרְי

 תֶרָמֲאַו רָּב תדיליו דוע

 -יַרָא דה עיִמְשיַרא
 -ףַא יל בֵהיֵו אָנֲא אָתָאיִנְ
 :ןועַמָש ּהָמָש תַרּו יָד
 רב תַדי ,יו דוע תַאיִּדַעְו ל
 -רֵּכַחְַי אָנָמְז אָדָה תַרַמַאְ
 הל תיִדילײירֲא לעב יפ

 --אָרְק ןּכ--לע ןינְב אָפ
 יישר

 סמססס ופכ (כ"כ) .ישיא הולי םעפהדל) : כוכס ןמ וליכוסל טקכט 66 וילע
 קוסיכג

 כ"ע ,סדוקמ ספס תירק ביפכ ןכוסככו
 ןכוקכ ומס ת 5רקסו סנווכס כ"זכ 'יפ
 ק'סוכ ועיפסס סימס ןמ יכ רסק סעטמ
 ,ריקטס ספ לע סז סp3 ופופ ורקנ סיפכ
 bיסו ,'וכ לכ ןיכ סמ ופכ :רמונכ
 יכ סעטס סרמ6 סספנד קתעדמ סמלעכ
 דוע כותכפע סמ ןייע\] ,'וגו ,יינע3 'ד ספר
 יכ רמתו שמ ומס רקתו % תומס 'פכ סומ

 : [וסיתיעמ סימס ןמ

 יל .ןפיו 8 סoe כד עמש יכ
 "כס סעקס .סז תל סג

 סיס ןופלרס ןכס סנס יכ ,נ"ז ךיפנל
 סלונס יכ עמס יכ ןועמס ונקרקפפ יוקר
 וטרדט המ .ל"זר) 5י סומ וכ ל"יכ"ע רחו] יס
 וסר סל הרמס 6"ר6 7 ןכוקר יפמ (:ז ,תוכרכ)

 תישוק סה ספקוס יכ וכו ,ימס ןכנ יככ ןיכ סמ

 ןככ ,נ"נס ךיטנפס

 65 ס"יפֿפו ,ףסויל = סנתכו ווכפ יעופי ולנתכ ונממ

 ןוטסרכ סמכ דועו [.ם"ייע ,וכ ,סיכ לנקיפ
 יממ דועו ?עמס : יגסכו ,הקכ :כיפכ
 קכ םיו ,סקנס םי יכ ןריתו -- ? עמק
 סלכ סיסש סמ יפכ סנסו ,סנסל רדעס
 סינק כקעיל ןימ יכ רכס סנימתמ סל
 לו ,דכלכ סנכלס תנילפ קר וכגכ
 'ר סקר יכ סרמה ןוסקככ כ'ע הגס

 סרוככס תסיקל תזכ ומרגט וקרד

 ןיפ ספעמ סכמל סי סיסכ 'דו כקעימ סיקכו סיטנפ 3"יפ תועדויו ויס

 לאירבג תרות
 = סתוקלכ ך6 =-,יפיפ ינבהאי סקע יכ 'וגו
 "קר ןינעס סיס 65 ספ סכמ 16 ינס ןכ
 תונקנ דח6 ןכ קיפסמ סיס סכס רדעס
 ד תוכל ןמוכפ סל יכ סו יח ספל
 bוסו יונג סרג סיס 82 סמ ןיכס וסו
 קל סג יכ ןפיו -- ןכלו ,יכנמ האונש יכ
 רועי .יגססו ,סקנפס לופס ןופסכסו ,סז
 וכטמש, ןוסל ומכ עמש סיסיו ,י56 ותכסק
 וקסכק כ'ע ,סגנס 6 תוסס "יכוד
 )"ורד םרפ) טל ףד חכ רדסכ  כ"סמ ןייע\] ןועמס
 ,דומעיו 05 וס ,סס6 וז ,יסו רמ6 לוס יכ 'פ לע

 -- הז 5רקמ יכ מתו ,יכטס .ןפופכ  ,סיככס ל

 ; [סט וכירכדל ןמפ) דוסי ,ע"נה ל"ז ךיט)6ס ד"יפל

 פ"כי 'וגו יפ6 ישיפ כולי םעפה התע
 סנס דעס כמ יכ

 עכ 1 ,סינכ ינפ קר וכ יסרלי רז
 םיכ ,ססמ חקק לפטסל סכיר5 יתייסק
 .לתת ררתכ ינקסכ | לפטימו חרוט וס
 -- יסילק רוע יתדעי רסלכ סתע 6
 ןםיכירכ סיסנס יכמ ישי6 סוני לס
 4 יג .,יפילטסכ :כטחככ דסי וכיגס
 ,סיגשס לופיטכ סידורט וסנט
 וגקתמ דתלכ ,כספמ ימ ,ונסכ
 ן'ל| עויס ינכמ | ,ישינטסכ סג לפטפסל
 ג = ,סינכ סענס וכ יפדני יכ : ס'וו

 יטילטסכ



 סולקנוא

 דוע תַאיִּדַעְו הל יול ּהָמש

 -אַדַה תֶרַמָאו רָּב תַדיליו

 ןכ-ילַ ַי-םֶדָק הָדֹוא אָנְמְז

 תַמְקְו הדּוהְי ּהָמָש תרק

 יֵרֲא לֶחְ תזחו א :דַליִמְלַמ

 תַאיִנַקְ בקעיל תַדיִלְ אל

 תראו הָתֲאַפ  לָָ
 אָל"סאו ןיִנְב יל-בה בקעיַל

 אָזנּור ףיקתו - : אָנִא אָתיִמ
 אָה רַמֲאַו לֵחְרְּ בקעיד

 המ אלה אָיִעָּבִַתַא ינָמ

 עני ץֶעְבִּמ ו ד
 תָרָמְי ןיִעְמד אדל
 לוע הָהָלָב יִתַמִא אָה

 יִּברֲא אָנֲאַו דלת התל

 י"שר

 ןכוסכ לדני רסל דע קוו

 --:תומל ךרד וסו

 יכ :עּוהי
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 סגה (ג) | ,ןכ לע :סיככב יקלס לכ יפלטכ ירסס יפע ספ ןופתפ ול
 ןורפסp יולמ ןוק ןיסולכוסכ סכורמ כ"ע וכ 'נפ ימ לכ
 םכקפו 3יקכ סלוככ .יול ומש ארק :סס3 סלכמ סוס
 דנה םרדמ = קכק וכ 3קכ סזו (סרק ליספ
 ספ לעו סנוסכ וכפמ ד"כ ול ןפנו סז סס וכ כקו ויכפכ וקיכסו עילכנ ס"כקז
 יקלסמ רתוי יתלטנק .הדוא םעפה (הל) :ױכ ופרק תונפמב וסול
 יכממ סקדלש ילופ6 סכמ6 סיכוטה סיסעמכ סלגק .התוחאב לחר אנקתו (א! : קוד
 הבה :(כ"3) סינככנ סתכו 8

 סי קמכ 3בופספ סיכ3 וכ ןיפס ימכ ןפכמ .יכנא ה
 ייפ 036כ ססעקp ch ק6 .ךממ ענמ רשא :ונ
 רה כנו ומוגכקכ .יכרב לע (ג) : ינממ כו עכמ ךממ .סילכ יל שי ינמ סל

 ינמ ססע ךכ יכו יל

 -- דמי סיפתוקמ סיסכ יסילסס
 וסז יכ -- סתע -- תכמ רמ0 ספי

 . - יכ3

 -- ,סינש יפש ןכ תויסכ 3ולק וכ

 וגו יכנס םיהלא תחתז
Aamal =לש לכ 3  

 זמק אציו ל מכ תישארב

 רהָתְו הל יול ומשדארק ןְבילַע
 םעפה רמאתו ןֶּב רָלָּתו רוע
 הארס ןָב"לע הוהְי"תַא הֶדוא
 : תל דמעתו הָדְגהְי ומש
 רד אֶל יב פר אָרָּתַוא ל

 הזְרחַאּב להר אנקתו בלעו ל
 יל=הָבָה בקעיײלָא רָמאתו

 :יִבנֲא זהתמ ןיהד"סאו םיִנָב
 רמאיו לָחְרְּב בקעי ףא"רחיו ב
 ענמ"רשא יִכְנַא טיחלא תֶחתה
 הָנה רמאתַנ : ילך רק ףממ
 דלתו הלא א אָּב הֶהְלַב יִתָמֲא

(Tt 

 :ח רעש הדיקע ,םיהלא תחתה :ה ג"ע ,רס םירדנ .םינב יל הבה .ןרהא תודל

 םירוטה לעב
 יתחפק סכמל לו .ססלכ *תמ6 סנס

 ןנג תכ סתיה5 יפל כגסכ ביתכדכ
 : םגליפמ

 סיככדס 503 ס םנקp סבכ

 יג םי ספעמ

 : סילע ל5פ00 נסו ךמ6ל ך
 ומוקמכ יכו ,תחתה (בו

 3 יס כ 3 םכסכ יני
, 

 לאירבג תרות
 -- סיסל6 תתת=-סמס סילכבנס סילכמנס | כ"עו

 ? יכנס | ומוקמכ יכו ,סנוכס י"פכפ כ"ע
 'יסכ "זר לש - תכס) מנכ ןייע\]
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 דוקיכ דוקי דקי . ודוככ תקתו (.דוי ,סיעשי) כותכס

 ותתנולפ (:ג יי

rnר7ו רוי 5/זי=רתר  fpsררואה  
wooo ₪0 5 מת) מנכ כ ג ןייע כ"ז  

 , , ו ו . ,
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 אציו 5 תישארב

 יכנא"יסנ הָנָּבִאְו .יִּבְרָּבִדדַקַע

 הָהְלְּבִהתֶא וָלדְֶּתְתַו ד :הָנָמִמ
 ָהיִלא אָבִּו הָשֶאְל .הָתָחָתְׁש
 דלתו הָהְלּב רַהַתַו ה :בקעי
 נר לת רָמֲאתו ו ןֶּב בְקֲעיל
 יל היו ילקְּב עמש םגְו םיִהלֶא
 יד ומש הֶאְרְק | ןְבדלע ןֵּב
 תתַחָפְׁש הָהְּב דל דוע רַהַּתו
 רָמאת 4 : בקעול יג ינש ןְּב לֶח
 תל םיהלֶא ישותפנ לח

 אָרְקּתַו .יְִלְבְְדִג יתחֶאדע
 יִּכ האל אָרַתְו ט ; ִלָתְפִ ומש

 ישר

 רש ךיקז וכ סכמל סג וסמ .יכנא םג הנבאו

 :סכפכ .הנממ יכנא םג הנבאו :יתמק

 יתטקעפנ
 .סלפת ןוס> סגכק םסוכקנומו .ידי כע סיכסס

 לאירכנ תרות

 כיל סוס. י"ערכ נומה] כ"דמכ ל"וכד י"פע וטוספכ
 י'hד bתוכז סיל ונממ לתכ תנעט וסריפס [ןפכ כ"

 יכו -- סנכ יל
 לנפתס נסו ךמ7קל ךיכ6 סשע ךכ
 כותכלכ] כממל ספיסוס דועו -- ,סילע
 תוכותכ) | ססככ6 ךנקזו [יכנל סג ספ ,ס"דכ י"טרכ

 [סנפתכ] ויכקמ כנסו רגסמ סינכ וכ סיס
 ,סינפ וקכוסס 073 וע | ,סלט דננכ
 סשמ מכס3 (כ ןכורע) ל"וכד סדקסכ
 bכד |.ו"עד רי לושכ לע] ימחכ יעכ כ

 וילקמ כגסו כנסמ סילכ וכ ויס
 סנס ככעמ סוס רכדס ס וכ סרמ6 ספיכל סתרל ססילכס יפנקז סכ רמ6 .סרש דגנכ

 יככזו = יככייפו = יככד .םיהלא יננד (ו)
 קמ סיכונת עקפ = דימל ככתב וסריפ קוכס ןכ סחנמ .םיהלא ילוהפנ (ח)
 לונקפו םקע ןוסל וסכפמ ינקו .סיכככ תוכוכ יתומק סע יתרכמפנ סוקמס

 : יכומכ סופ פויסכ סוקמכ ס3כס סילותפנו תוכילפ יתרכפסו
 יקנפתנ סיסנ ילופתכ) ומכ

 b'מו .יקלפס סלכקתכ .יתלתפנ .יתומקכ יקכפעפנו יתלכקפנ ויפל תוכיכתה תופקנ

 לוסד עשוי ככל ,י"6ר קתוכז

 "ד bתוכוד סזמ ס6כנש --ם"ויע ,'וכ
 םעמשג ותלפת סיססש ס16) סכרס ליעומ
 'וכפ רועו ,ס"יטס ינפל כר קלכוקמו

 וכ סול6 ול he ימכ
 סתו6 קלח

 -- ,[ססינע

 סמק ופכיסי

 ירפל

 סולקנוא
 + ּהָנְמ  אָנָאְףִא ינְבְתֶאְו
 הָהְלּב תי ּהָל תַבְהיִו ו
 ּהֵתְול לֵעְו ּותנֲאַל ּהתָמַא
 הָהְּב תדעו ה + בקי
 תֶרָמָאְוי :רָּב בקעיל תדיליו

 ליבק ףַאְו יי יִננָּד לֵחָר
 לע רב יֵל-בַהיו ית
 תֵאיִדְעְו י :ןֶב הַמְׁש תק
 אָתְמַא הָהְלְּב תַדיליִו דוע
 : בקעיל מ רב לחרד
 ײ ליבק לֵהָר תֶרַמְאו ה
 | יול יִתּונָנחְתִאְּב יִתּועָּב

 יִתְחְּ דלויה תַריִמִח

 הָמָש תרקו יל-ביִהְיִתֶא-א
 יִרא הָאכ תזחו = ייפ

 : (ל'כ)

 .יתלכי םג

 ימסר יעכ כ יפמס

 מוד ל"וקכ כרס לכ יכ (:יק
 )"וס תונידמ יכ ןעי] /

 תוטטוסמ  ויניעו סימסס כ:

 'פמכדל כשתג סיס כ"עו
 כ ,"פ  רכע | וכיסכ

 רמ6ס



 סולקנוא

 תֶי תַרָבְדּו ָךַלִמְלִמ תמק
 ּהַתָי תַבְהיִו ּהַתְמִא הָּפַלז

 קוליו :ּתְנֲאַ בקע

 בקעיל הֶאְלְד אָתְמַא הז

 חמק אציו 5 תישארב
 הָפְלְזתֶא חקתו תֶדָּלִמ הָדְמָע
 הָתֹא ןָתתו הָהֲחפְׁש
  דֶלַתַו י: השל

 בעול

 תַחַּפָש הָּפ
 האל רמאתו אי :ןב בקעיל הָאל + 5 אָתֲא האל תַרַמָאו א :רּב

 ג ּהָמְש-תַ תַרָקּ רק
 | אָתְמַא הָפָלְז תדיליו בי

 : בקי ןְנְת רָּב הָאָלְד

 -אָתְחּבְשִת הָאָל תֶרָמֲאַו ג

 ד
 :רג ומשדחתא אָרָקּת דב

 ב האל תחפש הָפלְ דַלַתַו ב

 25 רָמאַּתַו : :בקעיל ינש
 אָרָקּתתֹנְב יִנ יִנורשא יִּב ירׁשֲאב ננְְּׁש ןכבייַרא יל-תוָה

 :רַׁשֲא הַמׁש-הי תַרּו וש
 -דַצָח יֵמֹיְּב ןֵבּואְר לזַאו ד
 ןיתורבי = חַּבָשַאְו = ןח
 הֶאְלִל ןוהַתָי תיא אָלְקַחְּב

 : סצ ןיררהנס .ריצק יםיב ןבואר ךליו .ןרהא תורל

 יישר

 :סנטקנ ז סכטקס

 תלחנכ תפתססמ סויס ינוקכג יכ :רמק
 ,סיכתפ סיסנמ דוכפע ךכ רמסנ |
 נע סעט דוע תתכ שי סונ] ,ס"יימ (.וכ 7
 ססרכ6 ירכלכ (סרפ יס 'פ) כותכס ןוש וש
 '5 'דכ ךטיכטו רממ סעיסתפק ,ודכע רועש

 יד ,קר ריכוס כ כ"ו וגו ןרלס "לו

 (.ס: י"םרע) ,וגו .יכ6 תיבמ יכסקל רקס סימקה
 ןוע רק ןענכ ןרלכ ודמעמ סתע סיסק יפה

 יג = .סילדוד (רי) מכ ןפוכב .הפלז דלתו (י) : ןוקיכטוכ ןופל3 סיכל ₪
 קקוכיפו ןלוכמ סרוקכ סקיסש יפל ספלומ ןוח ןוילס
 סגפנ כקעיל פומרכ ידכו ס3 רכיג ןוירס ןיפו סינפנ
 דגס סחפס ןפיל ןגתנמ ךכש 065 ת וכ ןיסינכמס ןיכי לנס סקנג כ

 bo je ידג דג (כ'ע וס קכפ) ומכ וכ לזמ כ .דג אב (אי)
 לוסמ דלולש "מו .ןסלש דגל סיכרועס (סס סיעסי) וכ סמה
 ומכ דגכ תת סכית תמכקכ סמל ל"ד .סת6 סכית 3קככ סמ לע יסערי נו לגני
 : סילועג קס דגכס םילכ יתתפפ 25 תכסכ יכ תג:
 גכ ודי טקפ כו סיס כילקס תעפ סיטכפ נפ ןחכש דינס
 bוס כסע ילגיס (ט5 ןיכדסנס) .םיאדוד : וכ ידיפקמ סר ןילפ כקפסס רכד ג

 לאירכנ תרות

 ךליו די יעיבר :רֶׁשֲא ומש"תַא

 אָצְמִ םיפחדריצק יִמיִּב ןכּואר
 -לָא םתא אביו הָרָשַּב םיִאְדּוד

 הָאְל"לֶא ילחר רמאתו ומֲא האל הָא לָחָר תֶרֵמֲאו ּהַטָא

 םירוטה לעב

 תומס .כככ .סדקכ
 מכ qסויכ נק ך"מס ןית סיטכעס
 ן"יע ןימל סלוככו וסע לפ טעפ וסע

 סנודגכ סנו

 ודוג (ד נילד) ומכ

 .םיטה ריצק ימיב (רי)

 סיכועפו סיטס יכסל ל

 כ"םמכו ,יעמפ ינכ וד 3 5 סינע ספפוס 'כתי ותסנה
 יגיע דימת סתול םרוד ' 'ד רפה ןרק הא 'פ)

 ---ןרפס יספ : סג רקנ סילע ןכל ,וגו סכ ' 'ד
 ס"כקס ותו קקלע ןמזס לע ורופיסכ ל
 לל-ל"וקכ לוקס סידסכ רוקמ --ויכ6 | תיכמ

 ,הכנב סימסס ' 'ד סק3 קר 'כתי ותומ רפית
 ,ןרפס לכ לע ותוכנמ דוככ סלנתיט תעכ "תענו

 /וגװ ןרפס לכ לע ךלמ) '7 סוסו : כ"קתכ

 סנס



 אציו ל תישארב

 : ךְנְּב יִאְדוְרמ ול | אנ"יִנת
 "תֶא ךתחק מ טעמה ה רַמאַתַו
 יִנָּב יִאְדּורדתֶא םג תַחְקְל ושיא
 למע בָכשי בל לֵחָר רַמאתו
 :ךָגְב יִאָדוּד תחת הרַלְילַה
 הֶדשו רחידןמ בקע אביו ומ
 וזרארקל האפ אַצתו בֶרָעְּב
 רש יפ אֹובְּת יִלֶא רַמאּתו

 בכשיו יִנָב יאו ףךיתרכש
 עמש ׁשיו וז :אוה הָלְילַּב הָמִע
 דלתו רַהֵתְ הֶאְל"לֶא םיִהְלֶא
 רמאתו ח ; ישיִמַח ןב בקי
 -רֶׁשֲא יִרָכְש םיִהְלֶא ןתנ החל
 : אל הרנ ,אוה תלילב :ק ן'בורע ,האל אצתו .ןרהא תודלוה

 םירוטה לעב
 ןארור תא םג תחקלו (וט) : ן"ימסי נעמפי ןוסככו הכמש ףפוג ןיעו סמ לע ןועמסכ 5לפ
 קו קל סג תקיל תקז דוע תוקעלו סימקכ .נב '? ud א 5% מ

ty Adג; .הלילה ךמע .בכשי ןכל :כסימלו ומוגלסו לכ א הממ המ יי  
 יקדוד תתת ךל סלפוכ .יכ6ו וז .סלינ 6 סיס כ חב, ןולכוכו 'ג 0 יתד יכ כיתכ
 לנקסנ ססכו כ קידנס כפמב סלולופ יפלו ךככ יכה סרמ6 'ג סדאםכ ו מ יתדלי
 לתככל יפפנ .ךיתרכש רכש (זט) : (bכ סדג) ומע 'ג דוע סדלישכו יקיה  סס5 'ג יתד

 ֶ ססמ 65יש עייס ס"כקס .אוה הלילב : רכש : סיקלת 'כ '\ יתדני ילס סר

 | וככס) תרותמו סולתמ = סיס .האל לא םיהלא עמשיו (ז) =: (ר'ב) .רכסש

 לאירבג תרות
 לכקסה "67 bpוכז ססל סליעוס 67" .ה'ט=) | כותכס רמֿפי ןוס ותופ לע סנס

 | סויסכ דמוע ינגסק יכיל לכ6--סקלפס סתיס ווו [רקי=-ןרפס ל --יסנפ ומ יכ
 | ל'ט-- וגו ? יככש ' תמק סקס ל"ומכ יכנס :רכמ5 = לחרל כקעי לט ותכוסק
 וקו-סזכ יתלפת לע ךומסל לכול ל יסוכקכ ימלע תל = תווטסל לכוס לכ
 סידמוע ויס סספ יפכ ,קתלו ססרכל
 'נתי ותמנקס תחת סלוסמס ןעלכ ןלכ
 ל"ע ,סק ודכלמ רוע ןילו ומלעכ

 "פל

 : למולכ

 וגוסלכ סג וז סגווכ סימעסל) סי
 יו :כקכק ל"

 י וכ דתוימס ומוקמכ ילו

 סולקנוא

 יל = ןַעְבְדדדיִבָה
 ה? | תֶרָמָאְו מ : ירד

 יִלָעַּבְתְי ּתרבְרּ ריִעְזַה

 יִרְבּ יֵחּרְבידתָי ףא במיל

 בּוכְׁשִי ןכְּב לָחְר תֶרַמַאו
 חורב ףלָה אב מ
 (לַעְו יינ) אָתֲאַו ₪ : ףירבד

 אָשַמַרְּב אָלקתְ--ןמ בקעי

 המקל האל תקע
 יִרָא לועית יִתָנְל תֶרָמֲאַ
 יחּורביב ךיּתְרְנַא רגימ

 אילי ּהַמַע ביבְשּו יִרְבּר

 התל - | ליִּבקְו י :אוה

 תילו תֵאיִעֶו הָאלְּד
 : אָשיִמַה רב בקעיל

 ₪: בקו האל הֶרָמִאנ יי

 יָחּורְבַיִמ

 יישר

b ומוקמכ 

 ולכל



 טמק אציו ל תישארב סולקנוא

 אָרְקְתַו .ישיִאְל יִתְחפש יּתְתָב עְַל יתְמִ תיבה ירא
 צא ן -% + we . י ₪ ו רֶכשָשי המש תרקו
 וע רהתו םי ב רכששי ומש הד דק
 וי : 5 האל דוע תַאיְּדַעְו טי

  4 deדלתו  antiriimme aרדיו %
‘iE: CF ן= 0 4 בקע יִתיִש-רַּב תדיליו 

 בז האל רָמאְתְו כ | -הַתָי יו בֵהְי הֶאכ תֶרַמָאְו כ !
aS .יג .. ,  

 נלבוי םעפה בוט דבו יהא -יֵהְי אָנְמואָדָ בט קלֶח ל
= 

) 

 5% השג = תני ןְב אָּתַׁש הכ תיִדיִלְ

- 

 ית כ שיא -יַרֲא יִתְול יִלְעַבְּדיּהַרֹודְמ
Aidה ו  

 0 -רֶתבּו אי: בז המשי
 הָמשדיתא אר התו תב ה -תֶי תר ּתַרְב תלי ן
 --תֶא םיִהלֲא הכו כב ;הניר גתה

 .ו

 התפ man | םיִהְלֶא הלא מט ₪ לח 5 םֶדק לֶחְרְדְ-אָנְרְכּוד

 וב .דלתו-רהתו גג :המחר"תא "רול יא
 ie תו רה ג: Jj בב (-l. - 1 , / תדיליו תאיַּעְו 3-5 ינדע

 . :יִתָפְרָחְ תֶא ם יִהלֲאז ףסא רמ באתו --תָי יי שָנָּכ תבמאו ב

 רמאל : a ob אָרְקַּת דב הַמׁש--תָי תַרָקּו די : יִדּופִח

 יהיו ה .רו הא ןּב הוהו התו רּכ 'ל 5 ףסוי רֶמיֵמְל ףסוי
 ב תדילי דָּכ הוהו הכ : ןרחא

Ahnםויזדתא = ייצא רש  
AN lw b :וש ה ד | הוק == 7 בקעירמאו ףסוי--תָי לֵתָר כ לו ו  

 :אי הנעה שאר ,םיהלא רוכויו :ם תיכרכ .ארקתו תב הדלי רחתז .ןרהא תורלוה : / . 2 1
 : גכק ב"ב .רשאכ יהיו : ב תינער .התפיו םיהלא הילא עסקיו

3 

 ווק =
: = 

 (טגרפּכרעס) 1953 ל"יירבכוס לובז תיכ 'כ .ינלבזי :ומונכקכ .בוט דבז (כ) : סיטכפ
 דנככ סינכ יל שיש ימפ ל ופכיד לקיפ 6ס5 כ סספפ רודמ ₪
 לכ רכז סז ספ  סמ5עכ ןיד ס65 סנדפ וכיתוכל וקכיפ .הניד - : ויסכ לכ
 'ס תוככ3) סכקכל ךפסנו וילפ סללפססו תוחפטס תחכ יפומל לספ 8
 סכילמ סתיספו סתוקקל סילמיס סכסמפ סל לכו (כ"3) .לחר תא םיהלא רוכזו (בכ
 עפרה וסט ף6ו סילכ סכ ןיקפ יפל 3קפי סכפרגי מפ ופפ לק וככונכ סלפס 8

 סלמ כפ טככ ןומדקס טייפס דסייס וס ,סינכ סכ ןיפפ פמקפכ וכל3 סנע
 (ד = סיעסי) ןכו ספכת נפ סוקמכ ססינכס .ףסא םכ) :סנסכפנו ול ססמקכ 3

 ךסכיו (ס סיעפי) ססנ ד 55וי) ס
 יקp ספ

 תיכס ףסלי לכו (מ סומס) וכתפרמ ש
 ש ספרמנ ל .יתפרח : ןמעי כ ףסקי

, 

 ספקכ ןילפ ןמז לכ סדנֿפו .עשכס וסע לש וקל

 =₪!=;. 3 ס מו ו נע סיל

 -.\ ,mm הוגרלה י ו ב
weil: jw 2 .2 

, 

 פת לכל ימ ךככ סו ילכ רכס ימ .וכ סלוק ןכ 05 קיפ
 סיטכט כ"י 825 דימעסל ריספ כקעי ןיפס סוכנכ ספיס סעדו .רחא ןב יל

 ממ סי רימעס> דיקע fוסp ותופס ןוככ יסי סרו לכ נפ סללפס) כ ךכל יג
 (6 סידכוע) 'כס וסע לש וכטש דלולקמ .ףסוי תא לחר הדלי רשאכ (הכ) : כת

 סיס (חל)



 אציו ל תישארב
 ינחלש .ןבלזלא בקע רמאיו
 ירא מוכי הָכְלֶאְ
 רֶׁשֲא יִדְליתַאְ ישָנ"תֶא הָנָת וכ
 5 הכלא ןָהְּב ָךְתִא יִּתְדַבֲע
 רשא יתדכעתֶא ָּתַעַדָ הָתֶא
 בב יָא רמאיו כג ְךיִתְדַבֲ
 דייב ןח יִתאַצְמ .אנזזםא
 : ּךֶללְנָּב הוי ינכרביו יִתְשַחְ
 לע דבש הָבְקְנ רמי כ ישמח
 הָּתַא ויִלָא רָמְפִיִנ טכ :הָנָּתֲאְ
 תֶאְו ךיִּתְדַבֲע ע רֶׁשֲא תא תְעְ
 יִב 5 : יתא נק כמ הְָהיירְׁשֲא
 ץרפיו נפ דל היָהירְׁשַא טַעִמ
 ילנרל ְתֶא הי רב ברל
 יכנאדזסג הֵׂשֲעֲא יֵתָמ הָּתַעְ
 לתא הָמ רָמאי אל :יִתיִבְל
 הָמּואמ ילְָתְתאל בקש רמי

 ו .ןרהא תודלות דפלגב %י-ררי'

 י"שר

 "1 לוס ועל הכסל לכ ם םקל וסע תיכו סכסל ףסוי תיכו 5 כקעי תיכ סיסו
 ין ייפ גו ישנ תא הנת (וכ) : es סלכו ס"כקסכ כקעי חטכ ףסוי דלוככמ קוחרמל

 )הי כעס .ילס שוחנכ יתיסכ יתייס םחנמ .יתשחג )2( :
 ")פנס סע סכ וקכ לתכ סנסו 'קנפ סינכ יל ויכ לכ

 סיעורס
 |: ךכג6 שיכפ ומוגרתכ .ךרכש הבקנ (חכ)

 סופרכ סמ יכ תלכ סלול
 כל קסכסכ .סכרכ יכ 3
 66 וקכ תלוש וסו סינכ וכ םי רספק
 :ןככ ככ יככד תל עמסו 'גס
 .יתא ךגקמ היה רשא תאו (טכ)

 .ילגרל (ל)

 .ילגככ כחל סעל (ח סיטפופ) .ךילגככ רש5 סעס
 סג ססוע תויסל (ל) ךירלו ינכ 695 יכר5ל ןישוע ןיל ויסכע יקיכ .ךרול)

 :אל הרג .תגזשו ילע ןוכש הבקנ :םל ןירותנס .גמ תוכרב .

 /7] גויס סמכ סנחתמ יריל לכס ךנקמ טועמ ןוכסת קל
 /[ (bי תומפ) ומכ סכרכה ךלנמ תב ילגר תיכ ליכפכ ילנר סע (כ"כ)

 סולקנוא

 ירא ראו נפל כל?
 ישְנ--תָי בַה יט י יִעְרַאְלּ

 ךָָי תיִחְלָּפ יד נה
 ו כ
 רַמָעַו טיְּתְחלְפּ גל"
 תיִחְָׁשַא ןעְּב-סָא ןבָל הל
 יִנְֵרבּו יִתיִפנ ְךַמָדִק ןיממר
 26 מ = לכ
 ןח סמ לע נא
 ףּתְַלְפ תו תעדי תא הל
 | ל לב הַר חב
 ךל הֶוֲהייַּד ריֵעָז יֵרֲא ל
 ה הע יסדה
 תיא ןח :
 : יִתיִבְל אָנֲא-ףַא דיֵּבְָא
 רמו א הָמ רמַאנ
 םַעַּדִמ יל ןֶתְתְ--אְל בקעי

 | וירה אָמְנִתַפ יֵלידְּבעַּתיםָא
 |: רטט נע יִעְרָא בות

 סינכ וכ ויס ויפכעו

 וי"

 יבל יכנא סג :ימע סילנס

 ססעע



 סולקנוא
 אמי ָךֶנָע--לֶכְּב רבעא בל

 ;רָא ןֵמַתִמ (יּרְעַא יײנ) ידעה ןיד

 נק אציו 5 תישארב
 הבהמה השעה

 רבָעָא כל : משא ָךְנאָצ ה
 "פב םֶשִמ רַפַה םויה ד אציל -לָכְ עוקר רומ : רַמָא- לָּכ

 וחדהש"לֶכְו אּולְמ 1 הק יי
 וב יִתּוכז יּב"ידְהסַתְו םועָּב דק אלטו םינשכנ רה ל
 יִרְנַא-לַע לועיַתייִרא רֶחַמְּד
 רומָנ יקותל-יד לכ ךמדק

 םּוחָשּו אָיזְעְּב עוקר

 י"שר
 תורוכרכמכ רמוכמ .דקנ בלי : סג וסזו ןכמסל ססמע
 .אולטו : (טריטקנופ) זעלכ "כטגופ תודוקכ ומכ פוקד

 : קוכסכ תוכוכרכת סיפלט ןוסנ סעוד סוחש .סוח

 יִתְקָדְצִי ֵּב"הָהְנ עו 5 :ירבש הָיַהְ
 אּובַתִיִכ רֶהְמ םויְּ
 דקנ ֹונניִאהרְׁשַא ל דינפל

 יִרָבָשלַ

 םירוטה לעב
 ךליֿפו כס 'סמכ '3 .כתמ סויכ (גל)
 ס"כקס למ .כתמ סויכ ללסתת ל
 יכ] .5 | סויכ סיסי סמ עדוי סתס :רעיל

 .ירכש היהו :סובס ןיכעל סככל תלכמנו תיתמספ סכפמ ןוסל (סטסל) 3 "עה -

 ןלתקמ ספ ויס
 ךכיסו ןסכמ ןסמגוד תוכקנס

 יג ,סדכל י"6 קכ ע'עכ וסופ 4
 ןסכ יפפפס ןימו ,יכ6 כ"וחב לנס ? וסכע

 : לכקסס] סתועכ
 ופנו ,'וגו סויס ךאנ לכב

 סככס ססקי י"םרפנק
 -- ומלעֿכ ןייעמס ןיכי רק
 עוכז כוס יככד ספ  קיפעסל

 רובעא

 סיקודקד

 יגגס כ"ע

 ןלע | םוריפכ 3סכס סמ (ט"ססת רפ)
 וכ ףיפוסנ יכ סרג | סיסע סמו] -- תוכקמס
 -- [סועוכר י5ה | ינסכ ףקומ םרוקס גמ

 ,וגסרי ימ ומ סיכר סיכמו :ל"זו
 ןכלס ףוספמ כע -- וכי כקעי סרב
 תוכזל רחל םי ילו = וככיכ" 0

 --וכיעט ןסלכ וכלכ יכ יפיחרו --

 לכ :כפ רה ,וגימר רטסכ כ 7

 ינש וי סיכסככ סימותפו סיזעכ סיפולטו סידוקנ 83091 ןסכמ ודלויפ ןסוק
 ם ךיגכ די סדיקפסו ססמ שרפה ויטכע ןגטיפ

 סכדלס סיפולטו סילוקנ = ןקש סירכוס | י"פ יכ רמת נפ דועו ם
 יירשתס 6 .'וגו יב התנעו (גל):

 ךינפ> ירכש לע ריעתו יתקדכ ובת יכ יתקדכ יב סנעס סולכ
 עודיכ סומ ול סולט ומ דוקכ וכי ןסב תכמקפ לכו סילולטו סידוק) סה יכ

 לאירכנ תרות

 ןתומ

 וג6 סתעמ סידלונס לע יל רמקת ו

 ךלסמ לטוכ ינסש
sno hocיכדעכ  

 סת םימ 055 ,וכממ וכוממ עיקפסו כל
 ,וכיסוקכ> נרםימו 'דמ  ,וכרמל פודיסח
 bנ5 ,ונקימכסל סמודס ןמו רועיכ ןמ
 וכיכת קי כג רה בה דחה:
 סולוכסת לעכו ילמכ ןכלש עדי :
 דוססי 620 ססעי ךימ 3סתו = ,סיס
 וסרט רכס קילוסנ ונע כילעיו ן35 ותו
 ונטו רוקכ ספ לכס ןכ> סע סגססו ,ודימ
 דנוי כס סיוע דוקנו וטו סיכפככ
 סגו ,3קעי לש ורכס סיסי ןּבכ לרעב
 סיכסכב ונעו דוקג דלוג) רבכ ר
 לועיו = וככש סיסי סױעכ רוקנו ונטו
 סויס ךכ5 לכ3 רוכע6 כוקככ ,דימ
 fכטו דוקכ סס ככ ססמ כסס [קתפו ,ךמע]
 ,'וגו יתקדכ יכ סתנעו [ירכפ סיסו] ,'וגו

 רמולכ



 אציו ל תישארב

 םיִכָשְּבַּב םּוחְו םיֹזעְּב אּולֶטו
 ןבל רַמאיַו דל יִתָא אוהב
 ה :ֶָרָבְרַפ יקי ולח
 םיִּדְקַעַהיִשְיִתַהְדתֶא אוההםויּב
 םיזעְהְּב תאו  םיאְלשהְ
 ןֶבְלִרָש לכ תאָלְטַהְו תוקנה
 "דֶיְב ןֶתיִ םיִבָשְּבּב םּוָח"לְבְו וב
 םיִמָי תשְלְש ךְרד םֶשְ י יונ

 "נר
 .ךיבדכ יהי ול : סיכבד תלכק ןופל .ןה (דל) : 56 יורש וס סכיכגכו ךל .ויתכנגש
 :סיככו סיזע .םישיתה :'ונו וסס סויכ ןככ ,יסיו (הל) :ךכ3 ןופספס יול
 : וינכ = דיכ = ןכל .ןתו :תונככ תוכוכככס וכ התיס רסל לכ .וב ןבל רשא לכ
 :ול כסמ ןתופ סיכי 6  ןניחט תוכקעסו פולוסס ןסכט תועוערס .תרתונה (ול)

 לאירבג תרות
 הכרכ תלשי bכוכסס ינ עדוי =: רמונכ
 ,ךקלסמ יפנכג יכ רמ6ס מס ,יקנחכ
 וכלי רח לכ ,וגיכיכ סיסי ילנתס ₪
 ךלפו ,יקמ וס כוכג ['ג] וכמו דוקנ
 3וקככ .סיגש יפ ךל סלסכ ילעו ,קוס
 סמדכ ,ךירכדכ יסי ן35 רמיו ,סנשי סינש
 כסיו - ומלע לע לכקו טעומ רכד ול
 סיפיתס תל [ןכ) ינפג כקש] סוסס סויכ
 ןכוסכ דיכ כקעי סגפיו ,'וגו סידוקעס
 ןיכ סימי תפכס ךרד ססיו ,וינכ ןועמסו
 ןינו = ויג3 -- סיעוכס כקעי גס ורדע
 רמי לש ,כקעי ,סעוככ ןכל לש ולדע
 הז .סיכומס ויסי סלט פ] וכרעמ ולכס ןכל
 סרג ססכ ורדע תונכתסס ידי לעפ ןכ) רמי המ
 Fan ר"חוהר רו nולורי ךולוהל ירדויל
 | כ"ח6ומנטכ וי > שוש ,רשר jw | ו קרא וו

 ללפיו ,'וגװ = סככל לקמ כקעי וכ חקיו
 סיטסרכ | וגו תונקמס תל לו ,'ונו
 סיעוכסכ כקעי רדע לפ ,סימה תותקסכ
 -- ןקככ ומתיו -- ויככ ןועמסו ןכוקכ
 -- ןפלס סכדלתו תולקמס 56 -- כקעי לש

 \ - ?- ,סיפולטו = סידוקנ סידוקע = [כקעי לט

 סיכשכסו -- [תיגפ דוע כותכס ריכוס 6 ססמו]

 סולקנוא
 י יִמָע אּוה אָבּונֶּג אָיְרְמְאְּ

on:ל  
 ידעו = = מנכ יְִ
 ד מ רק ויס
 לָּכ תָיְו אְיעֹוקְרּו אונ
 אתעוקרו אָתְרֹומְנ איזע

 םּוחְׁשְד-ְֿכו הָּב רוד לפ

 : יִהְונְּב--דִיְּב בֵהיְו אָיַרַמֲאְּב

 ןימוי אָתִָת ףלקמ ישו +

 רסיו

 ןקנב [פדספ] סידלוגס סיונטו .סידוקכ
 רטסכ ורכש וסז יכ דככ כקעי רירפס ןכל
 סיכלוסס ן6וס : 'יפ ,ןנס ינפ ןתיו] ומע סנפס

 %ומט) סמחלמס י כ פ ןוטל ומכ) םינָפל סערעב
 סמחלמס תכרעמב | ,סירדועס לע - לוסס (י כ
 יכפ ריפס ל"ור ןוטלכו (,ז"עלכ טנָארֿפ) .סנוטלרכ

 הרוס 6וקט (ג"פ ,דימתו ,מוי) קרזמס לכ
 תפוס קמידקס ,(עיקרס לק יחרזמכ ףקסכפ סנופפרס

 קטעו ןכל ןפנכ דלו) סיסע סוס לכו דוקע 96 ןתנ
 ןקנה לע ססינפ ומישי ה ןטמ) ותכוטל כקעי תו

 פתכט סעטסמ סגו ,ןכנ לע תוככלס ו תורוססס

 [6 יכ ,רתוי = דוע ו"ע כותכה רינו  ,ןלס) זס

 |[סג 55 ,דככ סדרפסכ | וניכ6 כקעי קפתסס
 .[סינופלר סיכלוססמ| סיכדע [כ"ג] ול ססיו

 כמי bbe | ,ןכל ן5 לע סקס נו דככ
 ידוקע ססיכפל סילוכס רוכעכ ןכל
 קקע סט; 5] ,סתומכ סידלוי סידוקנו
 קככמ ולכ ןועמס\ ןכו6ר דיכ מנה ורדע) ףכית

 ,ןכנ סתופ ר0ב!ש דע ומגטמ סלט) ספר ל
 6 ,הלטנ רתויס ?"ע דסתס ןמ ע"מ רמוק סיס

 ו ,ותמכסתו ןככ תוסרכ כס ולס תפ לטיל
 דירפסל 5, וכלמ קנווככ ותמרעכ

 עיגמס

- 

 ' ףתקתס



 סולקנוא
 יִעְר בקעיו בקע ןיִבּויִהֹוניב
 :ןרָאְתְשָאּד ןְבֿלָד אָנַע--תָ

 an יב
. 
4 

 וא מ 6

 אצ
 ב ןירמוח בקעי ה ביִסנּו ל

 קי ףולרדו זוְדּד ןיביטר ןבלד
 לפיו 0 רו ןיפלק ןֹוהְּב ףילקו

= 

 : אירטוח--לַע יִּד רנְח ףולק

 יִד רמה תי ץיִעדּו חל
 תיֵב-ירַתֲא אָימָהְרְּב ףילק
 ןְתָעְד רתֶא | אומְד אי
 יִּתְׁשִמֿל אָנְע יָא יי

 בלה

 er 3 ביו ח
2 
 הר
 | 25 אֶת

 אציו ל תישארב

 ו ןיִבּו ֹ

om Gq 
= > / 

 קמ ב

 יה

 אנק
 זתֶא הַע בקעְו

 % 0 ול :תֹרָתֹונַה

 לוח יהב נב

 תֹונָבָל

 רכעוו -

 =|- ל

j ומר 

 תֹוָלָצּפ
"4 

as ₪ 

 :תּולקפחה"לע רָש
 לֵצְפ רֶׁשֲא תולקמַה"תַא ג
 רֶׁשֲא םִימַה תותקשב םיז
 ןאצה חַכְנְל תותשל ןאצה ןו
 ילשר

 סמכ סנכל ומטו לוס ןע .הנבל לקמ (:ל)
 םוסס | ל"כמירט ןיכוקס סוס 3 רוקו
 Re ןילדגפ ןע וכ לקמ תקל דועו חלו
 יסק) ולב ר"יינטסק .ומרעו : (ךיורעש

 ףשחמ כמוכמ וספוע סיספ :
 .גציו ea ףופיקס סוקמכ ולס ןבוכ סלנגו

 וגופכ 6
 ןקנס ןתכת רשת סיטסלכ .'גו ןאבת רשא

 ידככ : בקטיל טיג
 דע = ,כקעיל סיכיפה ןפה
 ןיילע סתויסב קמפו ,רכטתסל
 לכ - א ומ תורותכ סספ
 עי ןפ5 ולכתסו
 יס וזו i tus ןכ> רדע
 ודע ךותכ סינדג ויס ספ ירסע ,סנוחנ

 לכס ןמ - ילכמ ,סס) סמולכ סלוכ ססש
 לו ,ןסכ וכ ןסיתודנות לכ ויס

 כקעי סקעי למס ,בקעי יכפמ
 נע סידוקנס לומ 5 ,תוטוספס ןכל לע וג
 ת6 כטיס ריכס רככ ןכל יכ  ,סידוקנ ודינויפ 8
 ךרד ןכ יכ ,ךכ ססעי נס סיפתס כקעי "₪
 ופפועי יכ .סיפמרסו סינפויזס ןופ ינעפ
 ,סימימתסו סיקידכה לע עטר
 3 לכת ,המס סיפנמו

 וללגיפ ,ןמז ךכ לכ סיסיפ
 גוודזסנ סוקר ויליס

 ע ךותכ

 דוקיע

 רווי
 סמח = |

 ו
 לס ןכ

-? 
 ,כקעי

 יקלווכ
, 

m= - -.- 

 ה ניתע סא

 חקרה
jax 2 ינפ תתל 
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 יח
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 סיעוככ יכ
/ 
 רמפל

 תמלס סיעדו סל ינופ5מכ לכס

 ןכופ יוכג .ןבלה

 כ סלד ידימ סיב ןד ספלסו סלד 'מנכ סי סבלסו סימכפ '3
 זר63 תויוסעס % 33 סימס תולורמכ .םיטהרב :

 סככלו ןופ6 תחת (ד עשוס) קמיקד
 : כוטכ וססכ .חל : :(ךכפסנעפזע) ןכנ

 סוכלטו6ס) + זעל3 י"כדלוק סיקד סיזונפ וכ
 יפוליק סיפוליק .הולצפ a סיט

 סר סיס ופכוק סיספכ לקמ ל
 וס סליעכו ס3יתק ןוסל ןיעדו ומוגרת

 כלקמש כמ סלעד ומ
 : ןפנס ספ תוקשסג |

 ןפנס חכננ תולקמס | גילס ספ תוקפנ

 לאירבג תרות

 ימימתו סינומפ יכמוק לכ סס סיסוכנו סיר יכ

 ,נכ גכ ןכ תרכס ןוימדכ) ,'ד תרותכ סיכנוסס ךרד

 סקי ,תע ,כככ סיסו ,דופ כותכס רפיסו (קכ ,ק"כ
 סירלעכ סיכנוסס ןפנס המה -- תורפוקמס ןפס
 bנ5( ,תורפוקמ סֿלרקו =- ו .סיכייטס סנופפר

 כ סמ סירטוקמ סמס ןײדעפ יפל ,(י"פרפכ
Ah A - -.- 

 הרו לס  ANכוכי «~=
Fl 

aן- ,(הלס  

 ורדע ל  סחל
 ראטליר ורדע -- ו ורה mr 34 -ותריר

 | ;//;% )₪ 30|/ MPN ph ה --- ןיכזחג כותכ+

 קסע רתפ וג ןיקס ,ויככ ןועמקו ןכוקר ןיכ רככמ רתתו|ו הוי ul mn ns % )קש . תר ול <רוי

 5 םוריפכ סדוקמ סריכוס רככפ ירקק ,סטמע

 ינועל תונקמה תֹפ -- ססכ סג -- כקעי סע

 רככמ םכמנס ןמגסכ ססעס ומכ 'יפ ,'וגו ןסנס

 התע סיכלוסס ולע ןפהכ סג סקע ןכ ,וונכ דיכ

 רע ת6 ססמ | דיספי לכ ןעמל סירדעס קרב

 ,ןפלס ףיטעסכו [תוככל וכ תורוקק דנוסנ ולכוי

 סיכוקפ סלוכפ ן35 גם סיסוכמס = וייס
 וס



 סולקנוא אציו 5 תישארב
 ןָמְחיִתְמּו אָנעד ןֹוהלְבְקַל \ ומחיו מל ! ; תותט לק ןּאְבְּב הָנְמֲחָי

MRיּתְׁשִמַל ןוהיִתיִמְּ =  : 
 איֵדְמחְּב אָנֲע אָמֲחְיִתָאְו טל ,ןדלתו תולק למה רֶא ןאצה
 ןירומנ ןילוגר אָנֲע ik . : םיִלז מו םידקנ םיִרָקִע ןאצזה

 שרפא אָיְרמָאְו מ + ןיִוקְר . + ג
 -לכ אָנע ׁשיִרְּב בה 0 מי בקע עיר רפה = בש ַהָו 0
 אָנֲעְּב םותְשְד"-לָכו לוג םוִחייְלָכְו דקל ןאצ צה ִנפ

 ןּונְבְרַע אל יִהֹודֹוחְלְּב ב5 ואט < ְ ורע הל ישו בלה ובל םירדע ול תַשיוְנָבְל ןאצְּב
 יוהו אמ :ןבלד אָנֲע--סע היָהְו אמ בָא ja לע =ָהֶש אל

 אש .ןטמתפדדנע-יני םָׁשְותורְׁשְקְמַה ןאצה ם םֶחידלְבְּ
te. 5תַי בקעי יושמו אָּתְרַכַבַמ - 

 אימה אָנָע יניִעְל אירוח = צה יִניֲעָל | תל יקמה"תֶא בע :
 : אירוח ו RE מכ החי םיטהְרְ

 אי

7 

4 

 י"שר םירוטה לעב
 bיכו תונקמה תל קמור סמסנס (כ"ב) .יוגו הנמהו = ןתנ לתמל כחמ סויכ ללסתת ל כתמ

 רוהוור ו : דמו תסכוי הני

 ב 'כ .וכ bלויכ פדלויו סעכוכ רכוסו סיכול תעהרכ פיפס (20) :ךממ תיקי םניד
 .בערכ סיפוטעס ןכננ סיפוטעס 'סמכ 'כ
 וס נו ןסיטמכ עלו ןיטעכ סימס רמוס היעסול =; בפרכ ותמס סיכותכס ול ןתנפ ייפ
 סכיסכ ל"כו) ."וגו .סגמקיו וסזו ככול תוכירכ סכיש לכד כקעי ססטפ | לינטב

 :(ע"כסכס ש"מכ סכיקלו רכז 'כ | ורככתקס וו
 יגוסרק סס .ןקדיקע סוקמכ .סינוסמ :םידקע : תולקמס תולכמ 96 .תולקמה לא (טל)
 ריכפסו לידכס סידוקנו סידוקע סידלוגס .בקעי דירפה םיבשכהו (מ) : ןסיכגרו ןסידי
 ןקנכ יפו ןספס יגפכ דוקעס רדעס ופופ ךיכוסו ודככ רדע רדע ןקוא ססעו ןמלעג
 ילפ ויסש דוקע 56 ןקנס נפ ןקיו ר וסזו ססינל תופוכ ססיכת תוכנוסס
 ; יקטריפט ומכ .םירדע ול תשיו :ןב) 1633 bכמנס סומ לכ כו סידוקעס כ פלס
 גפוקיח6 סע ורכת סחנמו .bרקמכ דע וכ ןיפו סוריככס ומוגרקכ .תורשקמה (אמ)
 ! ןכוכיע סמל די תוכסקפמס inh .(סט) ןימל .כפקס יסיו (ו"ט כ"מס) סירפוקכ
 םופלחמס (ג סיעסי) סע וככמ סחנמו .תוסיקלכו ומונכתכ רוחיל ןוסכ .ףיטעהבו (במ)

 לאירבג תרות
 פיס כו [סיֿפמעו סידוקנ .רלפסל סתו ns יתעד יפל\| = ןכ5 כס סהו ,סינככ סלוכ ו
 מע יכ | ,כקפי תפ דופמכ ןככ כוכי ספ לע ,סיפוטע ססכ ןכנ 7 ת5 .כותכס | סניכ
 כג ךכ ,וקקדל וכ סתלעו | ,וסנומסכ וכל סיכיועס ן65 ירס6 סיכ)וסש ןכרדכ סירחומס

 לי כ"ס ןכ ססמ ר'כ ₪ ינס יניעכ = ,ןכ5 לש וגוממ עיקפסכ נס סיסי כ
 עורו רוס ל"כע "כו סונס 'כ ככתס ןכ = ןכפפ [סתכלכ סירחופמה ספס] סיפוטעס סיסו
 קסנכפ סמ סע סיכוסכסכ 6לפכ 'יפ סוסו יפפ] ,סירכוטתסו ,סככ נקעי ענכ) לס
 פער סר6ל ןגוחס ק"יקסזעכ סוכ יתפסוסו כקעיכ [ןכל סע כקעי ןיכ  רכודתס יפנה

 דועכ



 סולקנוא
 ןְבלל אשיקל ֹווהו שמ

 ףיקתו ג :בקעיל אוריכב

 pd דל ר
 ןיִדְבַעְו ןֶהְמַאְנ ןָאינס ןע הל

 עַמׁשּו * :ןיִרָמֲחַו ןיֵלְמ
 ןֵרְמֶאְּד ןֶכָלהיִגְב יַמְָתַּפ"ִתי

 סקי יב
 אָנְק אָנּובֲאל יִּדָמּו אָנּוְבָאְל
 אָזחַנ = :ןיִדַה אבנת

 ב יפא--רַבמזתָי בקעי
 יִלָמְתֶאַמּכ הָמָע יֵהֹותיֿגאָהו
 | רַמָאְו : ייהומקדמּ
 אָעְרַאְל בּוּת בקעל

 - יקיר. תרה נא
 השג = + סב יִרְַמ
 1 האפ לֵחָרָל אָרְקּו בקע
 : הָנעדתול אָלְקַחְל

 ִפַא"רַבְס"תָי אָנָא יזָח ןהָל
 יִמע = יהותיליִרָא ןֵבּובֲא
 ּהָהָלֹא יִהֹומְקְִּמו יִלָמְתַאְמּ
 יאו יז יעְַּב הָיָה אב

 דלהי

 רַמָאְ ה

 יַחהלְבְב יַרֲא | ןיִתְעַד
 יישר

 סלג תופפלל תופטעסמ | רמולכ תוסכ תפיטע ןוסל תופטעמסו
 : סיככוס י"ע סמיקסל תווקסמ ןכילו ןרמלו ןרוש
 רש כפוי תוככו תוכפ .תובר ןאצ (גמ)[
 לק ככ ול תקכו סיכקי סימדב וכק: רכמ .םידנעו תוחפשו =

 ךיו לימ םעיו (רי 6"ש) ומכ םככ .השע (א) :8
 יס םמטל לכוחמ וו 536 ךמע סיס6 סו . ל ץוא לא בוש (ג) : קמע תל
 וד) :(כ'3) ךילע יפניכפ תוכפסנ רפפמ +

 4 לם סינג ףסו ןענ סע 3קעי גור סליכסכס תיכס רקע סתיס ליסש 9

 בנק | אציו אל ל תישארב

 םירשקהו ןֶבלל םיִפטַעַה הָיָה
 דאמ שיאה ן'ִרְפיו בקעיל

 תוחפשו תובר ןאצ ולדיהו דאמ

 : םיִרמָחְו 7 סיב ו
 -רנב רביד

 מ תא בקע זי חקל ר

 ניבא רז שאמו וני ל רש

 : הזה רב הלב תֶא הֵׂשֲע

 הנ נה בל ינָפתֶא בעי אָריַו ב
 םושלש מע a , למת ומע ונניא
 בוש בק עלא הוה רמו :

RS, 

 דה ךלומלו ְךיָתֹובֲא ץֶרֶאלֶא
 בק קעי חל יו ד :ךְמע הא
 -לֶא הָרָׂשַה הֶאְלְלּולַחְרְל אָרְק
 יכנא האר ןָהְל רמו ה :ןנאצ וצ
 יִלָא ּונְיאְיִּכ | ןֶכיִבַ ינפזתֶא
 הָיָה יִבָא יהלאו םׂשלְש למת
 זלֶכְּב יִּב ןתְע 2 הָנָתַאְוי רע
 י ןכיבכאיהתא יִּתְרַבָע יהב
 :ח זוכרב ,הדפה האללו לחיל ארקיו .[רהא תודלות

 םירוטה לעב
 רכ ופעטתנפ | וינכל

 סנתקו .ןתעדי סנתקו 'ג | .סנת(\ (1)
 ףטומ ססג סנתו .יתיעכמ ןהכ 5 6

 יתיעכמ ןש5 סמ סנלפת םיכגגה יגכמ 2
4 Le An -הרחו.. meh a - . shi 

  ii iw ₪ wii 5לועס וי 2 יי

 ןכ כתו סלתת כחל .האללו לחרל ארקי

 סידומ



 אציו אל תישארב

 "תֶא ףֶלֶחִהְו יִּב לּתַה ןֶכיִבָאְו י
 ונְתְנ"אְלְו םינמ תֶרָשַע יִּתְרּבְׂשמ
 הכיסא ה :יִדַמֲע עֶרֶהְל םיִהְלֶא
 ודל ּךְרְבְש הָיִהְי םיִּדְקְנ רמאי
 רמאי ה"א יג ןאַצַהלְב
 -לָכ .ודליו ךרכש היי םיִָּקַע
 םיִהלֲא ל ig : ו ןאצה
 ; יִליְָתַו םֶכיִבַא הָנְקִמְתֶא
 אֵׂשֲאְו ןאצה םֶחִי תַעְּב יח
 םיִרָתַעַה הָגהְוםולחּב אָרַאְויניִע
 םיִּדְקנ םיקקע) ןאצה"לַע םילעה
 דָאְלַמ יִלֶא רָמאיַו א : םירב
 רמאו בקע םולחְּב ם הלאה
 ךיניע אָנְ"אָש רמאו 4 5
 -לַע םיִלעֶה | םיִדְתְעֶהיִלְב האר
 םיִּבְרבּו ם םיִדְק םיִרכַע ןאצה
 הֶׂשְע ןבל רשאדלְּכ תֶא יִתיִאָריּכ
 רשא לאתיב לַאה יכנא ג ר

 םירוטה לעב

 סולקנוא .
 ןכּובַאו ז *ןֶבּובָמתָי תיִחלְפ
 ירגא--תי יִנָשָאְ - רש

 הקבש אלו ןינמו רשע
 -םא ה :יִמַע אָשֶאְבַאְל יי

 אָ ןיֹומְנ רמה ןיְ
 אָנע=ֶכ ןְדילִו נא
 רַמַא-הָוַה ןיֵדְּכדטָאְו ןירומנ

 קלר נא אחי .ןלונר
 ׁשֶרְּפַאְ + ןִלונְר אָנָעְדלּכ
 :יֿל-בהו ןוכּובָאד יִתיִגזתִי י
 אָמַתיִתַאְּ ןֵּרעּב הָוָהְו י
 תיִנַַו יניע תיִפּו אָנע
 ןיקלסב אשי אָהְו אָמלְֲּב
 ןירומנ = ןיִלוגְר | אָנֶע--לע
 י% רמו = :ןיחיעפ
 בקע אָמְתְּב יַד אָבָאְלמ
 רַמַאו בי :אָנא-אָה תיִרָמָאו

 לכ זו ףע ןעבְףוק
 אְנְ--לַ ןיִקְלְסּב אישית
 יִרא ןיִחיִצַפו ןֶרֹומְנ ןילוגר
 ג ד כ תי ימְדקהלג
 אְָָא אָנָא =: דב
 י"שר

 סקג תוילגס לע םרדמכ םכול ןפכ
 סגת6 ןס) למקס םיכגל6 ינכקו ףטוכ

 סידלוי סינכו ףעומ ספג סיסב ןתעדי

 סיכמו סדוסי טכסמ וכיד תיכו זעוכ יכספ ככדכ סידומ
 : סככ לחכ ומירקס 'וגו ןסיפס וככ רחל סלכו לחרכ
 5 .סיכמ :סלפעמ תוחפ סינומ ןי .םינמ תרשע (ז)

 ,,םידחעה הנהו (י) : סימעפ סמ וקנס ףינתספ ונרמכ תוירי סע ןסו ןוכסתס ללכ סוכס
 ןומ = ןיפיכמ | סיכ6למס ויס ןפמנוד ןנס וככעפי כט סנוכ ןכ> סנידכסש פ"ע[
 ןןיחילפו ומוגכק .םידיבו :(כ"3) כקעי ריכש רדעל ןככ יככ ריכ רוסמס רדעמ
 סנס תורוכרכתו כיכס ןפוג 5 ףיקמ ןכ5 לש טוח (טנקגיירפפיג) ו"על ר"םייפ
 bכקמס ןמ דע יכסנ יכ ןיסו (ןז 56 ןומ 6"ס) וז 56 וומ תסלופמו סחוס
 כ ןכ רנו תולכקמ ןכדו הכיסי 'סס 96 תיכ 96 ומכ .לא תיב לאה גיל
 pמלעכ סלודגו יוכר ןוקכ .םש תחשמ : ןעככ ןרס 56 סיקכ סת יכ (כ רכדמכ)

 תוכלמל



 סולקנוא

 לַא-תיַבְּב ךָלַע-יִתילגְת אד

 יִּד אמק מַה אָּתְתַׁשִמ יד

 םיק ןמ יָד אָפְמ
 אָעְרא--ןמ קיפ םּוק ןעּב

 : ךֶתּודְלי אָעְרַאְל ביתו אָדַה

 הֶאַלְו ָָר תַביִתַאְו . יי
 -עֶּכ) דועה הל ןַרָמַאַו

 4 : תיַבְּב אָנְסִחַאְו קלה אָנָל
 ירכנ שא Ao Lk דד

 i ןָאָרְבּונ אלה ₪ + אָנּובֲא

 לכאיו אגנְבז ירא הל אָנְבְׁשִתֲתֶא
 וכ זמ  'אָנָפסַּבתי לכיִמיחַא באו
 שֶרפַא יִד אָרְתּוע לכ יֵרֲא =

 6 ו אָנָלִּב אָנּובָאָמ

 ו רַמָ יב לכ ןעֶבּו גנב
 ב 6 = + דָבָע

 שֶנ--תָיְו יִהֹונְּב"תָי למ

 לע ןמש קליו ךכ תוכנמג
 תיכ סיסי תכמפס ומלפנ
 ו סונכ כוטפמ ךדי לע
 ם סעpכ 'יפק . ול ונכשחנ תוירכנ
 תדכעפ) ךכ .ונרכמ יכ : םוירכנכ ולמפ
 כלעע .ונפמכ תא : סלופפס רכט
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 ןכיכמ יככ סלח קנמ ונל דועה
 וכ וככסתכ תוירככנ סנס

 3060 ןתוגס קלה וסל ,'ונו
 קלחמס : לכ ןופכ ומכ  ,וייתב וינה

 סנמנו (:וכק כ"כ) ויפ לע ויככ5 ויס
 ,וסומ רח6 וישרויל םיכומ סדלס סמ כ
 ןופכ וכיכוסס לע סומסל ןיק יכ סמ
 יכסק | ,סיכנכ סוקמכ ןמלפ לע סשמ

 (טל)

 סמ לע לופי '

 תישארב

 תְרַדָנ רֶׁשֲא הֶבַצַמ םֵׁש ּתִחַשְמ
 םוק ה הע רֶדְג ָש יל
 וז ִרָאַה
 7 ו" ְּדַתְדַלומ

 ול הנרמאת

 | ניבא תיִבְּב הָלָחְנְ

oon אוה .. 

 ינָּבז תא אשוו =

 : תכזמל סתושסמ תויסל סססכ
 .ונל דועה (די) : סוכככק ספ | כילקפש סיס
 סירכוס ןיכ סולכ וגיכמ יסכנמ םכיל תולסימ

 גנכ אציו אל

 ומ אֵצ
 ץֶרָא--לֶא ב
 הֵאַלְ לחר

 קח יה
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 וגב
es 

 ושו תה
KA 

 ועה
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 יישר

 סל ךירלו .יל תרדנ רשא
 בכעכ סמל
 אולה (וט) :

 גסכ ןיסוסכ תעק3 ויתוככנ םיגודכ תפל סר ינכ ךכ
 b bb) 1 כגתכ כו סנס ר"י וכ ווק

 סז יכ שעה לכ יכ ₪ט) : ךקכועפ לכ ימד
 וכיכסמ ס"כקס נלסp סמ ssf סולכ וכל ןי6 וגיכ

 ןמ וטירפמש סטרפס 'כ bכקמכס כ ןופל לכ ₪ םיכפס ג .ליצה : וס וכל
 תוכקכ סידקס ופעו תוכקנכ סירככז סידקס .וישנ תאו וינב תא (זי) : כױפס ןמו סערה

 לאירבנ תרות ג

 ססימפ וז ןיפד ,סיפרוי סינכ ןכנכ ויס
 ןופכי סדסכ לתככו לכ ססינידכ יכ

 bכ סמכ ססק סרולכפ כבל (:זטק ,תכס
aםכוי ס"וכעד (.תי) ןיפודקכ סזמ  

 סללו לסכ וכיכוסדמ סרוק רכד ויק ת
 יככד יפכ סנמק .סלמכ ןוסכ קרנו

 3קעי לש רפיסס ספט וכסכט סיטרפ
 .ןכייגט יפכ תויממ יקס סיכ וי 2

mst 
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 אציו אל תישארב

 והָנְקַמ"לְּביתֶא גנו : םיֶלמְנה
 שכר רשא וש ָכְריִלָבִתֶאְ
 ןרפְּב שַכְר רֶׁשֲא ונָינְק הנָקַמ
 ויִבָא קָחְצְידלֶא אוכל םֶרא
 גל חו ןֶבְלו טי 1 :ןעְּכ הָצְרַא

 --תא מר בֹנְנת ונאצדדזתָא
 בניו כ :ָהיִבֲאָל רֶׁשֲא םיפרתַה
 לע ימראה ןבכ בל"תַא בֶקָש
 : אוה חרב יב ול רינה יִלּב
 םיוולדרַשַאדלֶכְו אוה חֶרֶב א
 וינפיתא םשיו רֵהנַהיתֶא רבע
 םויַב בל דגיו כ :דַעְלִגַה רה
 חיו: :בָקֲעי חַרב יִּ ישילשה
 וירחא פרי מע ויַחָאדדתַא

 ותא קּבְדִיַו םיִמָי תַעְבַׁש רה
 םירוטה לעב

 ו
 קוקפס! = קעספל סגו כקטי תתירכ לפ ןכלל דיס
 ןהכש | 'יגכ .תככ יכ :ל5רםי תחיככ לע

 ילולג

 iki - טלטכ
 . וי *. סע

 סילמגו

 .ישילשה םויב (בכ) : (כ"כ) סנווכפנ ס

 ךלס ןנל
 ןכל ךנס סימי סעכטכ כקעי ךלסc סמ לכס וגרמל

 לאירכנ תרות

 ץיע ימד רכונפ ןטקכ | רייגקנש רגו
 ןיס כ'עו ,וגריײגתנפ ירחפ קעכ=-ול יכס6ד מ'קכנ סז סג .( קורד ד"רסכ
 סו ונממ סכמגו ספורי - תווקל וגל רגר (:! ןיפדקכ) סס וכמ כס ,ןרייגפ
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 (טי) :סירומתו
 ךרכר ולכ: ךיכ

 תרוכטמ סיכ5 תל םירפס) .םיפיתה תא לחה בננתו
 | ססיליכ סיס סימי תסנפ ךרד ירסש

 ךיגהכ ריגמס ךנסס סימי הסכפ ןתוק ככ .םימי תעבש ךוד :ויכוכק .ויחא תא (גכ)
 ןכ; וגיסס יעיכטכו סימי ספ ןכלמ קומכ כקעי למנ וכלדל כקעי ך

 ויכתק ףורריו 'כz) דת סויכ

 :וכמקק וסזו .ס"ייע

 םולקנוא |
 -לָּבתְי רָבְדּו ח : אָיַלְמְנְלע
 אָנָכּד ּהנְנָקלָּב-תִיְו יהו

 פב אָנָה יד הנק ית
 קתצ=תנל יתימל =

 ןעֶנְכ .אַעְרַאל יִהּובא
 הני וגל לואן <
 אינמלַצ--תִי לָהָר תַאיְִַו
 כקעי יִסְַו כ :אָתּובַאֿל יִּ
 -לע ָהָאָטרֲא ןְָלְד אבל
 :אּוה לֹוֲא יֵרֲא הפ יח אָלְּ

 הלהודההלכו אוה .לזַאָו אנ

 ישו תֶרָּפ-תַי .רֶבַַו טק
 : דַעַלְַ ארוטל יִהוּפָאדתִי

 אָמויְכ ןָבְלל הֶנְְאְו :
 :בקֲעי לא ירֲא האיל
 ּהָמַע יִהּותֲא-תָי רַבְדְו כ

 תֵעַבׁש לַהַמ יִהֹורְתַּב ףדרו
 אָרּוטְּב ּהָתָי קָּבְדַאְו ןימו

/ 
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 סולקנוא
 רַמיִמ אָתַאְו יי : רֶעלְנְ
 הָאט ןֶבָ-תוֿ דק
 רַמָאַו ָאְליֵלייד אָמַליֵחְּב
 מלה ךָל רט
 : שיִּב-רַע בַטַמ בקע םע
 כקַעי-תי ןָבָכ קיּבְדאְו הנ
 עת ספ בקע
 --תָי יֵרְׁשֲא ןְבָלְו אָרּומְּב
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 הָמ בקעיל ןבל רַמֲאַו וכ
 ָתְרְבְדּו יִ ינמ אָתיִפַכְ תְרַבע

 : אָּברַ תויָבְשְּ יֵתְנְּב"תָו

 למל ָתֹרַמטֲא הָמְל מ
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 אציו אל תישארב

 וׁשָמֲא םָכיִבַא ילאו עֶר םֶבּמַע
 כ רַמָשְה רטאל יִלֶא רַמֶא

 םירוטה לעב
 הז סקד5 סכע וכ 5ויכו סכלכ תופמכ
 ססכ in סע סקד5 סםעפ ףסוי
 :סכוטל סכסת וסו סעככ  וסוכקת

 סולקנוא
 אהלאו שיִּב ןוכְמִע דָּבְעַמְל

 יל רַמא אָשָמְרְ ןוכּובָאד

 אָלְלַמְל 5 רַמָּתְסא רַמיִמָל

 שר

 ןוטל וספ 56 לכו עכ סכמע תוסעל יריכ ליחו
 : וס .סיכו6 3וכו זוזע ספ לע םדק

 לאירכנ תרות

 וגו תוכבכ תפכמכ סמל ,בכס תויכשכ
 כ'ע ,יתלכלו לכ קסככ ינססטכ לו
 כ"חסו ,סומינס ל לע סטוספ סתכו
 קכינג לע ותיכוסס תימכת ינכנכ לכנתס
 וכ ספע יכ ודיתפסכ 3ו--סיפכתס
 .םפנ סנכסכ סכוככס סלודנ תולכס
 Tt סמ3 נכתספ כ :וכ רמ6 ךכו
 סויסכל לכות "כע יכ !סד6 ידי יסעמ
 'ר עמ יכ .ףפו ,סדי לעו ,ססמ קוויכ
 סיפכפס לע ז"כע ,ידיכ ךל ערסמ יפו
 וסזו ,ססילע סלסממ ול ןימ יכ  ,סומ כ
 ספפעס כס 'יפ ,ידי bps קי ,ורמוס
 :'יhרסו ,עכ "סכמע תופעל ומוככ סי ידי
 -ילַא- קר רמ6 םמל סכיכ6 ' יכ
 --סתק 6-ךל רמסס :ל"סוכ למל
 ככ ,טכ דעו בוטמ נקעי סע רכדמ
 ותכיתבכו וס ומלע תוסרכ יס לַאה
 ןכ לע .סלכיס סמ כ ךל תוסענ לכוי
 ליזתסנו ךספוע ןקפל סו !ופע תככסס

 --.וסיעכסל | ילכמ qףכית  יתלי
 ק"ככ) היפה מ"יפע סוכ פ"לי דוע

 [ .קלרתס] תנמיז ןגיכסי (.כיק
 ילו] יככיםד מופלו תתיפד מופ
 ,סמויב יתסר 096 ןרמס ו [ ןידגמ 56 6

ens bob bs 0[רחמל 558] . bs 
 סתוסילס וחכט] .ילתסימ  ייולסש6 מיֿמ
 "מרס נסכו | ,ל"כע = ,[ותיכ) כשש סדוק
 ס6 ןכו ,'ג ףיעס ,ק"י 'יס מ"וח ע"וקכ
 ,סינכטס לע ןיכמוס ןימ ריעכ סיס
 ול כמו ו5מ ד"יכ תיכנס למס וכמקיס
 "כ כוכס "פע יכ סומ סכנו .ס"ייפ
 ,ספ למ ספמ סbכתסס סכסמכנ לס
 כרסמס לכוי סיעלמקו סיתונק י"ע קל

 --סלכתסס יקעמס כ רמ6לו טמקשסל
 bכקכ ופרחמלפ סויכ .סכילמ וגל סנסו
 סעילס רח כ"כ כמ ככמ ,קמויכ תל
 סלילמ כ"ע ,ויגפלש סויס יכפ ךנוס
 .יכקמ 6מויכ לת 65 תכסמס סויל
 תוגכדמ לפע סכמ ל": ס"כמרס סגסו
 כתויס סגנכדמכ סכז ש"סערמו ,ספו כ
 ככדמ ספ נ ספ : כ"ץמכ ןלוכמ ססוכג
 ,סלוכמ סכומנס תגרדמסו ..'וגו סכמו וכ
 י"פ וכס רפ ,סולסס 5עכ י"ע קוס
 לעב כ סגכדמל סגכדממ תולק:תפס
 .'ד יככד סדלס ק6 עידויפ סונסס
 ןכ> תת ת"יפס סכקסש יכתל סקעמו
 יבכישר קמופל ומכ לוס סוכתס י"ע
 לילכ סולפס לע3 56 סכפסס סכסענו
 505 שי ,בקטיכ ןכנ רמ6 כ"ע ,סמ%
 -- סכיבק ' יכ ןעי ,ער סכמע סוסעל ידי
 --למ65 יל6 ,סיכחמל רמ6--סלילכ םמל
 רכרמ ךכ כמסס .,(י56 וכממי סמספ : 'יפ
 "ע  ס/כפסס יקככקפ רסקמו 'וגו
 ,קמויכ כנס ,סיכתלמ סיכמו ,סירתפ
 ,לכו6 יכ ,םגופ סוס ילע סיסי כ

 :ילססיל | ייופתש6 רמללו ללנססל
 ןיככעכ פיקד מ"יפע סו3 פ"לי רוע

 סוימ רמסנס יפכ (.סי)
 לע רסומ לסי] יעיכשס סוי רע ןוטלרס
 ןופכ כו ןוסBכ = לוכי .[ןפס תנכפ
 ןלעכ ננככ יעיכפ לו | יטיכש | ,ללככ
 .[לו % ,וילגכ דעו וכ6רמ רזמסכס
 ללככ וילככ לו וילגכ ,ללככ וכ
 סוי רע - ולכסת נרעכ ו ןופפרכ] ל"

 מו6 יככ ,נכעכ שרחל סיכסעו דחלס
 יי ,לללכ ןופקרו ןופמכ "ל

 ככ



 סולקנוא
 :טיִבְָע במ בקע
 ן ל יב מע ליס כו
 ובא תיִבָל אְָרַמַח אָרט
 :יּתלַחַּד-תֶי .אָּתְבְַנ המ
 א = ןבפל רַמָאו בקעי ביתֲאו <

 ? = תיִרמֲא ירא תלֶד

 ע רָּבדִמ

 כךיִבֲא תיִבָד הת;
 ;ד

 רָמאיו בקע ןעיו אל : יָהלֲאזת
 .x יִתאָרי כ
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 'bו ,ספ3 b' ,תימכפכ וקו סוסו
 כל תוכקסמ עדוי % סרפספע ,3
 ק"יסס ןמ וכופ וכ תויסכ- ךירכ ,ופגו
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 וכיפפ ןפכ ,"ססרמשנו, : לט סרסוקמ ₪
 --,יכוופכ יל 'ד :וסוו ,ללכ סנכסס א

 הוס יכוק רומסכ םקכ8 ופסמ :!
 י) סילכנס סיפנלכ ןפולמ קש

 ילכנוקמ 6 ,יפכוט ישלודו ירתעב סה
 :תדסול3 רסזסל יקכוק ססילפש סי
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 אציו אל תישארב

 ע בל :ימִעַמ ךיִתּונָּבְדתֶא ' דזְגִת
 ל = ד ךיהלאדזתַא אצמת רֶׁשֲא
 הָמ ךליירבה וניחא דג הְיְִ
 בקע י עָדָיאָלְ ךלחקו ידמע
 בל א אביו גל :םתָב לחר יִּכ
 ה לֶהאְבּו | בקעיײזלַהאְב
 וצמ אל תֹהָמֲאָה יתש האָב
 האב אביו האל לָקאַמ ;אציו
 תא החְקְל רו דל :לַחְר
 מגה רֶכְּב םמשתו םיִפְרִתה
 -תֶא ןבל ששמיו םֶהיִלַע בשַתַ
 רמאתו הל :אָצַמ אלו להאָהלְ
 ינדא יִניִעּב רחי"לא היֵמֲאלָא
 "יָּב דיגפמ םוקל לבוא אול 9

2 Ja 

 םירוטה לעב
lu nm /- +וגו יתוככ מ גסלתו  רןדיקו 5כס סילנמ 'סמכ 'כ פול (הל) . -- ' 

 ככופ 65 למול ונוע תשנו דיגי הול סה

 ינפמ לכ סיפלתכ ינפמ | ךינפמ | סוקל

 ככ וכ רוח 5
 : תינסמשמ יס כ ריכמ סיס יפנ
 טיכעב

 לאירבג תרות
 :כמ6 =-סיפכפס תא ככ כוגגקו כ"סס וקו
 ,וכופכ סימנומ ויס רפל קיפ סע :'יפ
 ,'וגו סיפכתכ תא סחק) 5למכו :"סכו

 סיס ןככ לש וכנו סיפכהס תא כמ לו
 לעמ רתוי ,קיתסו ןיטיפכתס לע יוד
 סכרס וג סינוסח ויסס ,ןמלע סיפכתס
 סגיח סיפכתכ יכ סיפרקס ךכעמ לוי
 כ"ע 2 ,ויניעכ סיעכמ ל

 סוקל

~~ 
 ,ריסעס

 ?האב (גל) : ךנקמ .ירמע המ : :(ל"3) + לסר ססמ

 ק'סכו 0256 רידפ כקעי סיסש לסר לסו6 וס .בקעי
 למ 55יסכ .לחר להאב אביו : נקעי סח כמלנ כ ןלוככו .כקע קס6 לחכ יג

 מכ ךכ לכו (סותפסס "ס) .סוסמלס לק6כ םפתס סדוק לחר ל
 ופוגכקכ תופסכו סיככ 'כ .למגה רכב (דל) :

 ןוטיכעכ סופיקס (זי ףד) ןיכוריטכו ככ ןימכ סיוסעס תעדרמ סיסו 6למגד

 ווק : ג"כ ,יסל6 תא תננג סמל
 --כקעי וכיפס ז"עו -- ומע כפטנס לכו
 גו ךיקל6 תא מת כחל סע רמפל
 געכ כפי 55 היבא לא רמאחו

 יכ - :ie 0 כנס ססכ סיכמוק
 ככר סקילוס

 סולקנוא

 ימת םנת-אָמַד ם
 תַּכְׁשַת יִּד (רַתֲא יי סע ל
 םֶרק קת אל לחה
 הָמ ְךֵל-עַדֹומְּתְׁשֲא אָנֲחַא

 עדיאל .ךלהכסו פר
  ןוהְָביִסְנ לח יִָ בקע
 קידמן עו =
 אָנְבשַמְבּו הָאלְד"אְנְׁשַמְּו |

 בשא אָלְו אָת יחל ןַתְרַתְר

 לע הָאלְד אָנכְׁשִמַמ קפנ
 לת 9 : לחרד אָנְבְשַמְּב

 ןוגּושו אינָמלצ-תֶי תַביסְ
 תביִתיִו אָלמנד אָמיִבעַּב

 -ל>-תִי ןבפ שיִשַמּו ןוהילע
 ותְְׁשַא אָלְו אָנְּכְשִמ
 אֶל אָהּוכֲאל תֶרָמֲאו =
 9 יֵרֲ ינוב יִנעְּב ףסתי
 זירא מְדְקןִמ םקִמל לּוכא
 י"זער

 פלק סתוקמו .היחי אל ובלי :

 וכ קל יכ ,לורק

 ₪0 =-יל םישנ ךוד יכ .ךינפמ

 גווכ יכו ,סיפמ רקס
 זמרל



 סולקנוא
 אָלְו שלבּו יל ןֵׁשְנ חרא

 ףיקתּו ל :ינְמלצתְיְּׁשַא
 ביתא בע אָצְ בקע
 ִבוחהַמ ןֶבָל רמו בקשו
 :רכ ג"ע .סישנ דיד יכ .ןרהא תודלות

 יישר
 ועלכ ו"מס3 סילמג יטיכע ןסו
 סיכסס לע (ד סכיל) ומכ תפדכ .תקלד (ול)

 אציו אל תישארב

 אָצְמ אָלְו שפחיו יל םיִׁשָנְךְרָד
 בקע רחיו יי : םיִפְרְתַהיתֶא
 רֶמֲאיַו בקעי ןעו ןֵבָלְּכ בר

 ונק

 םירוטה לעב
 ס5 סתה ןניטרדד כיס יכ סוקת רת5 ; (כפטטז)

 לכ6 ונוע כו סיכיידל 'יפ דיגי סול

 תשי ל סו ליכקכ דיגי תל ספ לתל

 ךתסיו תכנג ךכתי .לה ל לסמ ךלהתמ סיסקו .כמקג דעומ כסקמ .לס6ל לסלמ כו 'סמכ 'ד .לסמ : ונע
 וככעב רתתנו קוד דעומ לסמ וילה רקיו וגיסו תומכס לסל; ןקקמס סקוספ סעקכ 'יפ 8

 טכקמ סכס ללב ופסעע ןכעמס וייסד סל לסמ יו וגיסו סליפל ותכמ דע תומכס ולתוס ןדכפ

 סנסד .סדיכ סס סיפכתסס סוכ ומכל
 קסמכ ספמטמ ז"ע <כפ ,תכפ) ע"כ רמ
 ךרד יכ סרמל כ"ע ,'וכ כמקנפ סדג
 ,יכג bוס-סד) תמוט תיסס-סיפ
 כו .ןכמוקכ סינוככג סיכבדסו (* ,כ"
 (: ג סיפספ) ג"זכפ סנס יכ ,סוכ שרפל ל"ג
 סר6 רפסי סעוטכ ללעמסי 'כ יכד ג
 ככרמ וכק 33 יכסס סיקכ ןוס
 ןוגס ןילט יפ) י'זהפו] ,כםומ ופרק סב
 כםומו [.סקפכ .סילגכ קוסיפו סכיככ רוכוה

 -- סילגכ קוסיפ נ3 דחמ דככ א
 קוסיפכ ליס וקביככפ ככוכס קיס סנס
 יקסכ ןעקספו ,ע" סיכגסנ לכוי סילג
 ,לעניכ"גיטס] = סידעלמס | יכש לע וילג
 ידדל = ינשכ 757 סיולתס ,[פכפמ ןופג
 ומיקס> םמפממס לכוי כ'עו ,ףכול
 -- hילוסלו םילכסל ,למגס רכ3כ קפמנ
 סילגכ יתקכ יס סכיככסק כקומכ 3
 יכ סוקנו ע"6 סיכגסכ לכוי 55 רחל 5
 כמוס | 3וקכס סכסו ,למנס כעמ לופ

 עב יכ ,ססילע כטסו למגס רכב סמי
 ,וססכקל למגס לע סכישיכ ,2ס6ס ןמ סמ
 : bכוע ןכסס ל"וו ,ויכפמ סוכל ול ,ורכ
 ,ל"כפ ,לסב סתיס כו ,ססילפ 7
 יגוד6 יכיעכ רתי כ ויל6 סרמ6 כ'ע

 לאירבג תרות
 סיפכ ךרד יכ ,ךיגפמ סוקכ לכוס כ יכ
 : למגס לע 3שומ ךרדכ יס יתביכרם ,יכ
 'מגס יככד "פע סוכ פ"לי דוע

 ויכלו ומס םימ +: 5 ןיפודק
 ןסכ יכס וקרית רמומ וספכ ,'וכ ולריפ
 ודיכ = קפיס ;םיס ,םי6 כ"ק סמו ,סלס
 קושעל סדיב קפיס ןיס סח תופעל
 ע"ופכ וס ןכו] ,כ"ע סילע סיכת תופרפ
 הנעכ ןיפטכ ל ספ ,ז"י ףיעס ,מ"ר יס ע"דוי

 ןכ ומכ ילדװבו Lך'קכ ם'ע ,סילע דיפקמ
 טרפכו ,ולדככת נח 3קעי סכ | סרפס
 ופעיל  סנוקלכס סתיס יס וכממ ככ
 ןעתו |: כ"םמכ ,סימ תיכ תל כוזעל
 סרמ כ"ע ;,'וגו וע סנרמלתו סללו לתל
 ה ןפי:-- ;ףיגפפ- סוקל לכוס :קכ יפ ;ט
 תופר יכ סכלכ ס3קתו ,יל סישכ ךרד יכ
 ךנ תתנמ יתומ ענמ וסו ,ילע יכעב

 : סיפמ לקש סוכ סקילוס קנו ,דובכ
 סמו יעפפ סמ 'וװ בקעיל רהיו

 קקלה יכ  יפלטס
 סקנע ןיפמ ,ססקי סרופכלו .'וגו ירחפ
 ויכת ןככ קנרפ כמנ 3קעי לם ותער לע
 ,לוס ךופסכ נוק ?טמ סוימ תביסמ
 כס כמ ,וינמ רוזתכ וכ ןגתתסכ לכס
 : סדוקמ וכמוקכ וכ וספג סקכדו ותופ

 סמ

 רתוי סיפטככ קסעתסל סיקנס ךרד סגסד :סזכ רמפ י" גנילזיצ 'ירא ןויצ ןב רעכ 'יק 'גס כרס כ"קו .םיבג ל

 סרעלק וסזו ,ויס סיפסכ ןימ סיפרתסו ,סיפעכ סכרע סיטכ סכרמ : תוכ53 ל": סרמכ ,סיפנקס ןמ

 : ל"כע | ,סמס יתפ : רמולכ  י)---סופרתס | ןנייסד---סיסנ ךרד יכ ,ךינלמ סוקנ לכו כ ; טמפ



 אציו אל תישארב

 יב יתאטַח המ יעשפדהמ ןבְלל
 תמי . : ירחא קלר
 לכמ ָהאָצַמיהַמ יכּבילבתַא
 רגב הב םיִש ךָתיִבְדיִלּ

 םירוטה לעב
 וגוקלד הז לתכ לסכ 5כ'| ספלמ תכיט סלוסי

 = ןיצג י / id ךיסתמ סיסקו קו ףסוי קלתכש | סליש

 .וחיכויו (1ל) == ןופכגנ כונמו בכ סליפמ לס 25 סמ

ied תרות 

 ינכרבו יתפחנ ךיכיעב ןח יתסכמ ג 6
 3קעי 3כוזעיפ סלל 3 כינו ,ךכלנכ 'ד
 'כש סמ סרקסכ 5 ל"גסו ,ותוֿפ
 יכ5 ץכ6 ורפסכ 0 הרע 'ס ת"מסעב
 כוקכס יככד לע [.כתיכ ןורכת ריע שורד]
 ךח>ססו יכ תדגס לנו כקעיל ןכ5 רמסש
 ךימ יכ ,רוגככו ףסכ סיריטכו סחמסכ
 ןולמ סיספ ן3נ לע ותער נע סתנע
 סג תוקמרכ ככויפ ,סמרע יגיכעכ ףירחו
 ויכבדכ ןימקי 3קעװ ל? כקעי תל סע
 סדוקמ תו וכ דיגכ וכ ס6 יכ וכ רמ%ש
 ןיכס = 65 ךיקו ,'ונו ססמסכ ומלפמ סיס
 סיס וגיכ6 כקעי יכ סוס כונס
 וכמוקכ 3טיס וסמכע ת רנכ
 סקיכ סתע יכ 'ונו ססרכ5 יכ6 '9 ינו
 ךרד פל סנס סנמ6 -- ,'ונו ילתחנפ
 ,ןפופ ככ3 ,ןוס קוכרסל ופסל סיביכנס
 םיפ ןפסוקלמי סו ,ס ו ךררכ ועיפק
 ככ .ותמסנ ונרקסי ,סוכיסעכ סנונס וכ
 סקס סיריפע סלועכ סגסי ו"יפעו ,ריסמ
 סילכלכמו ,סתיככ קסכומ מ'ת סיקיוחמ

 רוה
= 4 

 : כ"ח

 'ירא ןויצ ןב ר"סומ ע"כ וכו 'גס כרס כ"ו ,םיבג לחנ

 סיללעמ ערו לכונ

 סימת ךרדנ ומצעב אוה

 דימת סמרמו ןו6 תוכסתמ

 תכעותו ,'וג סת ופנפי

 ו ,ססילנעמ תֿפו סתופ .סיכעתמ

 = ל
- 

bo י 
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 , boסב

 ,(סש) ךרר -רח

 !םירכ
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 יכ רסי עמר

me lus 
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 וקיזחסכ וכ ,ןימפסל bi העתנ

 יכת6 קוכדמ (זי 4 ומכו

 ₪ 5 עודמ ,ויניעכ bיס סכוט ךכ לכ תומימתס סו ? תומימתס תלונסב ןכלכ

 9כ bישוק סז ןי6 ככ  ,תילני סוכ
 ימימתס לכל ררופו וע 1

 ,סילסל :סיײפ סומכ

 כרומו סיררו ןכל x 6 סיקידכ תכעות : רקד
 ינכ כקעי סיסיט ןכל לש ונור תכנס סע5ע יסוז  ,סימימתס }5 המה

 דוכע) וכ דכעושמ סיסיש  ,ותוסרכ סימימתס ם6ר כקעי תֿפ ו

 םימתסו תמפה נע תומלתסו כקפס תפילק ת טילשו ריכגי סוכ ,ונוד5) דכעכ רופו דוככ = וכ גוטנו

 סולקנוא
 אָּתְפְַר יִרֲא יִנֲחְּס המ

 "תי .אָתְשָשַמיִרַא ול יִרַתַּב

 לכמ אָּתְתַּכׁשַא-הָמ נמל

 פקק אָבָה יש ְךֶתיֵביִנמ
 יִחַא כ ןיִכוו ְךָתַאְי יש

 יישר
 : סיתסלפ

 (ועל3 כ"יבורפל ןידס ימ סע וררכי

 ססש קל ,סכופס תכס ליכשכ כ ,ותופ
 ,,סכשעל סלונס סיסי סוס סינימקמ
 = ,קכרכ ם"כ ףכית (.מ ,תוכרכ) ל"ורpמכו
 ספוגסס קיותסכ 035 ככ3 ולמי ןכנ
 וו סדמ לוכמכ קומכ נו 0555 סוס

 כודג ןיירכט ומכעב לוספ םיסכ וניפ
 ריפקמ וס 156 קיותמק ם"תס נע ל
 סוס ילכמ | ,ורמסמכ סימפ קיד .סיסיש
 סויפ וכ כמי ספ ככ ,סמרמו לוע ךמס
 ,וקומימסכ וסעד יפ> תערגמ וספ רנד

 וגסכגי םכג סלכ 16 ,תולקכס סלק ו
 םיקכ קכ ןפס ינק ןס : ורמו6כ ,וסיכמ
 בווכ oh לו ,יפימ6 סימת קידכו ת"פ

pohופוקרכ ןכל יכ ס6כככ סנסו ! יכרפכ  
 לקס ופיככ 3קעי כס סוימ יכ ויניעכ
 יככרביו יפססנ :"סמכו | ,חילפסל
 מ סיס ומלעכ וספ י'פעל ,ךללככ
 יס תקותס יכ ןימקסכ כיתתס ,סיקש
 וחל5ס5 סנונס ליס ,קיככ סימס קיד
 ;קעי דכפיס סר כ כ'עו (* ,רסועו
 םקכ יפכ נקעיכ תתכ סלכפנו ,ופקמ

 סנמפ

 ןומפי ךיֿפ ,לכסס 55 כרקל הז ריכסס י'ג גנילזיצ

 מ וסע יסמר םיֿפ יכ

kiפד יספ ,(טכ  
 קש סיעדויפ סיטסר

 : ם"ומכ| ,ס -

 ימסוקסו סיקתנמסךרדכ " טוסט /



 זנק אציו אל תישארב סולקנוא

 הֶז = : ניגש ןיִּב ּוחיִבויִו ךיחאְו ד ורקע וגה * +
 י"שר

 ופיפס כ .ולכש אל (חל) :(ןעככוזכטטנופ .ןפפפירב)
 (bכ = כוי6) ליכטמ ספכ (ט עפוס) ומכ סרוכיע

 לכסק לו ותכפ טלפס ק"כ) | .ךנאצ יליאו

 םירוטה לעב

 וכס6ג ולו סימלוע תיכ> ססמו

 ךנתי גייסו

 תומכס

 סיס נע לס5מ ךתסיו תכנג

 :ל"[ ם"הכס יכ ינודל | .רתיס סוס

 לאירבג תרות
 וכ סתר כ ןיידטפ תע3 סיס ז"כ סנמ6
 ול עדוסנ רססכ ןכ6 ,סמכמ ךרר סוס
 סז ק6 ןד וסו ,תולקמס ססעמ כ"ח
 תיל .סויסכו] = ,סלודג תולמכו | כותל
 [וכממ תורכלו וכ) תפ כטגל וכ סדמע ותמרעק

 ךכ 05 : ספס יגעל3 ויפ סמ רעפו זיעס
 סמכ כ"6 סת תוקמרכ סיפכת סכק
 ,ake dnl ith 3וכגתו ? וככל תלכחנ
 קדגס 6לו -יפעד תל כולגכ דל רובג
 .[ןידינכ סיטק סירכד לע וס סדנה ןוםנ] !יל

 תיככ תכנס :'יפ ,זוכ לש ןוככ 5טכמ ?וסו
 ! קסזכ סכוט ל סרופ33 יתפוס 2
 סעוט ךכס סלודג תועט יתיכמ תכוי סתקפ
 וז סלכופבכס ,6וס ךפסכ לנס יכ .סוב
 יסייסו ! סלודג סתמק יקופ תמשמ תייס
 קירלו ת"קמ רטפתלס סוכ דלמ זכעו םש
 כתמק3 ךחסלפמ יתייסו ,ךומכ סימס"
 קיזתסכ יל סמ יכ ! רוככו ףופכ סיריפכו
 ? ןרחכ יככס סיסמר כסחס ,יקיככ ךסופ
 -- רוקיכ 'פסוק3 = *וירּכד ןכוק כ"ע
 ןכל יפמ םכופמ ועמש יכת6 ספעו
 יי וליכת ככעי כיכפס ,סנס סירכדה
 סלטכ רככ יכ ךיפמ יעמש יכחמ ,כ
 הוק ךכיסו סתככס יל6 = ךק3ס5 ירמנ
 םילו סוגפ | יפופ תכמ רפ3 ,דוע סכ
 תכרועתס סו סמ לע כ" ,סלועו סמרמ
 655 סז ןיפ ילו =? יכת5 ףודככ סויסכ

 יתסטסו יתעטפס .עספו טס סזי6 סופמ
 יעפפ סמ ,סקפמ יכ רומק כ"'6 --ךרנכ
 סככדלו ! יכתל תקכד יכ יתלטמ סמו
 : 'וגו ? תמלמ סמ יככ לכ 06 תקקמ סנס
 גלפומס רקיס ינתת יככד ילע :ןיביבחו
 ת"סכ ק"סיע ספורי ירעסכ דככנ י"ופב
 ,גרעבדלאג ,ו"ככ היבוט לאיזוע | כ"כסומ
 כ"כס קידלו קיתו לודגס בלס יסיג ןכ
 :יכ"וז ,הוכ כסכ | רש | כ"ו סהר
 "ומ דוככ יכפכ ךורעל יבככ תפ יתפלמ
 יויפלכ - סלע כח סמ ,"כג- ןומנס
 ,ג'וק וכפסמ ןעטקעררקקס תל יסיגסב
 ןויע סוקמ פי ספוכקס יפעד יפכ :וסו
 סימס ךלוסס וכיכל כקעי סנס ,סזכ לודנ
 ימ לע = ,ן35 תמ וחרככ ,קרכ לעופו
 סקועככ ודיכ | ויסס ן3> ןסכ תל םטכ
 לקפס ספוק כועס ןכתיס ,סרמסנו
 קולעסמ ו"ק ?תועכ תויסו סידדוסכ
 סגו ,וכיכק 3קעי לע תערס לע תקוכ
 ומע 3יכ3 ןככ קפפ ךי6 ןכ סיס טי
 :יכ יקפט -סמו יעטפ סמ : רמ65 כקעי
 ךיכ6סו ויפ כיפכס נו ? יכס6 תקנד
 טפמס :רמ65  לודג כוקכ קוע5> ןוסל
 תיממ רוקמ יכדע תל תסטנ יכ ךממ
 רשמו ,ףכע ויפו סידדופכ רקפס יתיכ
 ,סכ ךקנוטפ רכש3 רקועו ןוס םקכמ
 bכ יכ :רמולו וככל סגו ?ךכ ךנתו

 רלסנ

 סיפטכמס לע לָמָּכ סכרד יסוופ עודו ,דימת ומרחכ סימיפת דול די5 רוכג תויסכ ותופמרכ חוני "ועו
 סמס וסילש  ידכ ,סתמת ות סעינכס) ,סטודקס לע הפמוטס תכ תל  ריכגס) תולוכמת ומ

 סדמע וז ותמכס יכ וככלכ ךרכתס םילפה סגמ יכ ותולרכו ,כקעי לע ןכל כעס וז סיומו ,סתוכעות
 ,"ת לכס תפ רוקעל ודי 5מת רסל דע  ,וילגר תסת ותופ רגדסל כקעי לע ולי ףיסוי דועו ,
 bתילזכ ,סנותסתס עוידס דע לדלדתנ סעש התופכ יכ ,עסר קו ויפכ לעופכ :וכ סייקת

 א : ל"כע ,םרדמכ

 )מ(



 אציו אל תישארב

 ףילחר מע יִכֹנֲא הָנְׁש םיִרְׂשֲע
 אֶל ָךְנאֹצ יִליִאְ ולכש אל יזע

 יתאבה"אל הָפְרִמ
 ידָימ המח כנה דירה

 יתְבְנְ םוי

 טל | :יִתְלְבִ

 יִתְבְ הָנשְקְבּת
 :הס ק"ב .ךנאצ יליאו :ם « ,םירשע הז .ןרהא הורלוה

 ים יוכק ומוי ןכ כיל. וכמ6 ןפכמ (סס

 .הליל יתבנגו םוי יתכנג : גש ו

 ,סנטק סח ססככ ף5 רדעס לכמ רסנ
 ,סנק סגו ןכק כקעי דימ ססימד עוכתנו
 ,סכיכעס ןמ דכחו כםרתמ ןככ סיס 5
 סנעט סוס ןככג סיס נפ יסרוו 6
 ךיק סיסס סטעמ ןיכסכ םי כ"ו ,סיכ
 רולס יככד י'פע כסוימ סוד "נו .סיס
 ןכופרר ,ו"כנ ח"ומ כיטכ םיכסש ל"ז עורו
 ךייפסס ןפלס ככ 96 סיעוכ ויס ןועמפו
 ןויכ סנו ,ךרוק3 ליעל רפובמכ ,נקעיל
 יתדוו כקעיו ,ןפלכ סזיזנת תעg ! סיסק
 56 ודיכס ן6לס תל רוסמל וגסנמ סיס
 סתוק3 קסכהס וסו ,ססוק זוזגל ןכל
 ןככ נודגס ןדפתסכ סיסי כח ירכ ,סעש
 רמלכ רי תלטש ותו דופתכ , סכיפ סוק
 כ'סקפכ ,וסכע סג סיס ןכו ל ןל
 ונ65 רמונכ ונקכ ת וזג) ךלס ןכלו
 תעש בקולו ,כקעי דיכ סיס רק
 ןכ5 .ריל תומינעכ רוסמ ןסנספ ,רפוכס
 ןקכ רסס וינכ כ תכלנ כקעי םמפסס
 ,וסנקמ ככ ₪6 ףוסלכ ,ססידיכ ססיל
 הכל ו רח לכו ופוכרו ופיכ יפכ סגו

 :כ'נס ,ו"כג ונפח ל"כט ,וכרד)
 ךינתכ ךמע יכיל סנש םירשע הז

 ןלסלו 'וגו ונכפ כ ךיועו
 ךפיככ סנש סיכקע יכ סו רמומ וס

 ו

 סמ כ"נקס כ
 סיטפופ) ןופכ .הנטחא יכנא : בו יכל י"ע .הפרט (טל) : וס ןלזג "6 לכ סיפככ
 (6 6"מ) bיטתי כו סכעסס 56 עלוק (כ
 .סנפקכת ידימס יכ סכסת סרסת ס סנרכסתפ
 ומוגכת | שיח ונממ רקפנ 4 hs) רכרמכ) ומכ תרכסותמו תדקפכ סתיספ גינממ

 :יקמכס לכס סליל תכוגג ומ סוי תכוגג
 לאירבג תרות

 | .סולקנוא

 = אל נע יל מע אָנ
 אל נע ירדו ולי
 האל .אָיִבְתִד ₪ : תָלָכֲא
 אש /הנהד ךחול יפית
 הלדהיעָּב-התַא .יּנָמ אָניְנמִמ
 תיִרָטג = אְָמיִּב | תיִרֲמ

 536 לכ6 69 סיליפ ותכס

 | יככ6 .סיכסת .סיסטמ סמלס לכו יג

 0 ינש סוסד ומוגכת סנטתק יכ

 ,יתבנג

 סיכוקכס ינס ןיכס ןוסלס יוכיפ 0635 ,'וגו
 ןופגס ככס ססכ ס7; קופל יקעמס
 כ"ז ןיזפל6וומ קחלי 'כ ס"ומ ססרופמס
 ,טקפרטכפק ססועס כ"סעכס ומכ קוס
 סנס ,ולמסמכ ריכס ול ,ןנכק .סזי6 סע
 רסוכי וכ (6 ,סיטרפ יתפ כסכסכ 3םכי
 ופעל וסכומ סמ ריכפס ול ןלכ כקס יכויח
 לש וכויח | רפוכי וכ (3 ,כ"סענכנ
 bוסס תוכיכפ ימד ןוגכ ססל כ"סעכס
 וקודנעכ סנו -- ,כ"ויכו ססכ תתל כיוחמ
 < 36 דוכעל וילפ לטוסס וניל כקעי לס
 = רסחנ סיס 65 יכ וניכ6 כקעי רספסי ,ןכל
 לוכיט רלמ כ ,סמוקמ ןכל 65 סוכסנ
 = סנו ,סועכ תוימ תפיכט דלת נו ,ןפלס
 | ךסמ לכנס ןכתיס סנסו ,קכיננ רלמ 55
 סיס סיפ סלק 62 ופדוכע תוגש סיכסע
 | יררעכ סיס רסלכ ס:מל ,ג"גס תוכיסמ
 = לטומ סיס ילדוכ רח ,סיעוכ סכלס ןכנ
 גוסגסו = ,ססיתונוזמ סל תת ןכ5 לע
 טוחשל ,ןסכס ןמ סוכס סוימ ססכ כולקל
 סיטככ סכפע ךס לסמל ,רסכ לוכלנו
 ,וטרחכ םרמ ירמ סיעורסו כקפי לכ6מ)
 סכקמ סרק רפקכפ כקעי לש וכרד סיסו
 יזע שמס וכסתנע ןככ יכדעכ רספס
 סיעורסל כקעי רמו סיס ,םדותס ךסמכ

 ינועמס



 חנק אציו אל תישארב סולקנוא
 ברח יִנְלָכַא םֹויַב יתויה מ 3 : הלל אָמָמיִּב יִתיִוְה = : איִליִלְּ

 -(הז י5 ש י 5

 :יניעמיַתְנש תו הָהָר = מ
 לבב הנש םיִרְׁשֲע ולד הז אמ ין אמ : יִנִעַמ יִתְנש

 שע"חנ = תחלפ תיִבְב ןינש ןירסע

 הָנָׁש הַר עא 4 יִתְַבַע וש יִרְסַעְַעְּבְרַא
 ָךְנאצְּב םינ ש שט יִתְנְב יִתְׁשְּב ךנע ב ןינָש שו דיפ

 תר יִתְרּשִיײהַא לח ל ראה יש
 :ו ג ע .הנש םירשע יל הז : גצ ם''ב .םויב 'ת'יה .ןרהא תודלוה

 יישר
 (bי עפוס) .טפסמ יתסנמ (6 סיעפי) .סוכידמב יתכק סיוגכ יתבכ (6 סכי (b ומכ
 ךילשמ (ומק סילסס) ומכ .חרקו : ככול 6 ןוסכ .ברח ינלכא (מ) : םור) יקככול
 סנקמ | םייס .יתרכשמ תא ףלחתו (אמ) : סכיש | ןוסל .יתנש : דילג ומוגכפ ומרק

 לאירבג תרות

 טמפ לע םיחסכ וכל סמל ,יחֿפ
 ונכ בוט .,ןכ5 לש ויקוקענו ו

 ונסליכסמ ןמקכס | וגלשמ רסוול רפוי
 לע ומוכס ויסיפ ידכ3 ,כסמנס רפסמכ
 = וס סו וגיכע וכ סיסי לנו ,סנס ל

 ,ינועמפ
 יקומוערס

 035 לימתסק 3קעי יככר סס סלקו
 לש ובויחמ ae טרפסמ סנופב
 ןמ רתוי .לממ סיס ךי6 ןבנכ כקעו
 סנט םירטפ | סז : וכמומ וכו ,ויפפ כטומס
 יכ .ןכסיס-ךפפ ספט יכנקה
 ךיפ סירס סירדעכו ,סוכ 30 ךסמכ
 רסק כ"כ סיכמסכ ויס יכ ידוכ ושש
 ספעמ סל ? ופכס כ ךיזעו ךיכמכ
 סויס כ עד ןככ ? סו3 ךכנ סיס סיסיג
 bכ ךכ65 ינפ יכ=יסס ומכ תמה
 ךל תופנמכ | יתוכוזממ יתכמק יכ ,יתנכמ
 ספיכמ יכ ךכ עורי ככ ןכו= ןוכסתס
 bנס ךיגיע3כ ןכפיס ,ךיפ6 יתפבס כ כ'נ
 ,קנ 06 ? ךיכדעב 4 הכקמ סופ סרק
 ! סנסקכק ו ! סנטס6 י ככ 6 יכ
 כת( סיספ--סליכ יתכוגנו סוי יקכטג
 בייוחמ יככילע י"פע6  ,ינוכסס לע. לכס
 דוע 536 ,ינוממ תספו רספס3 וסזו ,3
 ,ךרפ סדוכעו למעס תנכפסמ ןכ לט לתו
 רדפו = ,'וגו סויכ יַײס יכ יית> עגטפ

 [סזכ ןלסנ כותכפש סמ | ןייע] יניעמ יקנש

 ינטס טרפס רכד לע רכדכ ףיסוס ספעו
 סג ,לנכ סייק ל | ,ןכל לש | ויקוכופמ
 יל סי למלו תויכוכק3 ומע ותנסנסמ
 יפ סיס סמו | למולכ--סנש סיכפע
 8 5  תייספ סנס סיכפעס לכמ יבוטל
 ו ךיסדכע סנס ?יכ כמכ כייוסמ
 ited תכקע יתכוכפמ - 6 קסו
 סג 16 סספ יכ ,'ונו יכח ' כול דועו
 ם'פי נ'ת ךס-, ינסחלס ירמנל סקיל
 עיני תלו -- ןוממכ = ייפ פה יכ
 ףוגס פס תככפמכ | סרוכעב | ,יפכ
 יככדו ד"כע ,םמק  סכויו ' סב

 --:ןפ סכק .ופ
 סמ 'וגו בכוה יככ6 םויב יתייה

 ,רתומנ ךל לוס יתייס
 ial ןופלס ןפופ לע וס פ"לנו
 לע ךלמ יתייה תנסק ינמ | (6 ת)סקכ)
 ,סש ר"דמ3 כ"וכקו  ,סילשוכיכ לתלסי
 ,'וכ ,ירימ 626 תיכ ודכו ,םכיוס דכ קכיוס
 ןמוכ ןירכונכ רכג ,יפייס :ופוריפש .פ"ע
 סכולמס סלטינפ ויסכעו ,ךלמ = יקייסס
 ,סולמכ | כשחכ | יככיסו כמ3 יכנס יכממ
 ךקיככ .ית6כ סרט סנס כקעי למ ןכ
 ןירכונכ רכג !יתייס ,ךכ דכעל תויסכ

 סלק



 אציו אל תישארב ְי

 יבמ יִהלֲא יול כ :םינמ
 הָיְה קָחְצַי דחפו םֶהֶרבֲא יִתְלֶא
 -תֶא יִנָתִחְלַש םקיר הָתַע יִכיִל
 םיִהְלֶא חֶאר יִפָּב עיִניתֶא ינָע
 ל ןָעיו מ שימש :שָמְא חכו
 יֵתֹנְּב תוונָּבַה בקֲעלא רמי
 לָכְו ינאצ ןאָצַהְו ֵֹנָּכ םיִנָבהְ
 יִתֹנְבַלְו אּוה יל האר הָתַאדרֶשֶא
 וא םויה הּקַאָל הָשַעֶאְהַמ
 הָתַעְו רמ :ודלי רשא ,ןהיגְבל
 הָּתֲאְו יִנֲא תירב הָתְרַכִנ הָכל
 חיו ה : דָניִבו יִיִּב דעל הָיָה
 :הָבַצַמ ָהָמיִרי ןְבֲא בקע
 ומקל וַחֶאְל בָכֲעַי רמו מ
 לןדושעיו םיִנָבֲא וחקינ םיִנָבֲא
 דאָרְקִיַו מ: לגה"לַע םָׁש ּולְכאי
 בקע אתודהש ךני בל ול
 ןְב רמו זמ : דעלנ ול אָרָכ
 ; ₪ תלויגס .ופק תנש ,אתודתש רני .ןרהא תורלוח

 י"שר

 כמול סלכ כ .קחצי דחפו (במ) : סידוככ5 סידוקעמו !ולטל דוקנמ וכיניכש ילנס
 ופקלכ וכ רמקס פ"ע6ו ססייחכ סיקידלס לע ומס דסיימ

 וס ירסו ויגיע וסכפ ליכשכ קחי יסנקו ךיכ6 ססככ6 יס
 ןופל לו לוס סתכוס ןוסכ .חכויו

 ס"כקס ןילש קחלי יסנֿ
 ס ינק עכש רפכמ
 : דחפו רמו יסנו רמו5 6מייתכ כקעיו .סמכ
 ,דעל היהו (דמ) :ןסל ערס יכל לע סנעס יל .הלאל השעא המ (גמ) : סחכות
 סמתכמלו סרלעל וינכ סיסנ) סיתפ וכ = ויסש | ויככ סס .ויחאל (ומ) :ס"נקס
 ,:רע לג .דעלג וומש ארק כ'ע)(חמ) : דעלג לש ומוגכת .אתודהש רגי (זמ) : (כ'כ)

 לאירבנ תרות
 סלילכ ויסכעו !רס3 לעכו יתומוכ לככ סלט
 מכקו סויכ כרוח יכנכ יכ טורו לד יכנס

 ,'גיעמ יסגש רוע רדפו
Aונס םיקכסל סימכוג  : 

 סולקנוא |

 הָהלֲא ןופ-אלגליָא גי: ןיִנמ
 םֶהָרְֲאְּד ּהָהָּלִא  אָבַאְּ
 הוה קָחְִ ה=ליִָדְד

 ןקיר ןעֶכ יִרָא  יּדְעַפְּ
 תּואיל-תָיְו ילמע -תַי ינֶּתִחְלָש

hyחַכֹואְו י-ם +  

 ל ביִתֲאְו 5 : אָמַר
 יֵתָנְכ אָתָנְּב | בֹקַעל רַמַא
 | יד לכו ינֲע אָנעְו ִנָב אינו
 | יתנבֿלְו אה יליד יָת תא
 ןיֵד-אָמֹי | ןֿפַאל דָּבְעֶא-הַמ
 ןעְכּו רט + ןְייִד היל וא
 תֶאְו אנֲא סי רז אָתֶ
 ו יִנָּב ריִהָסל יהי
 אנא בקעי ביִסָנּ המ

 בעי רַמָאְו ומ :אַמְ הפקז
 ּוביסנו ןיִנְַא ומּוקָל יהוחל
 לכ אָנָה נב
 --אָרְקּו מ :אָרונּרילע ןמת
 אָתּודָהש רע ה ןָל הל
 : דַעָלַג הל אָרְמ בלע

 ןיֵרָה אָרֹונְד ןְבכ ראו

 לכ יכ

 יס



 סולקנוא
 ןידזאמי עו יניב רי
 : דַעָקַג ּהַמְׁשאָרָק ןּבהלע
 קי רַמֲא יד אָתּוכְְו מ
 יִרֲא נבו יניב ב אֵרָמיַמ

 -םא ג :ּהָרְבִחַמ רַב יב

 בתאו יַתנְב--תֶייֵנְֲ
 שנָא תי יֵתְנְ-=לע שנ
 ריִהה ַײד-אָרְמיִמ יִזח אנט
 בל רמָאו א + יב
 ןידה ארנה אָה בקש
 תימיקא יד אְָמ או
 אָרֹוגְּד דיִהָס כי : יב יִניֵ

 אנא םִא אָ אָהְו ןַָ
 ארויה רבא
 רכעת--זא תַא םָאְו ןיַָ
 --תֶי ןיִדה אָרֹונְ"תי ית
 ָּהְלא גנ :שיִבְל אדַה אָתְמְק
 4 רֹוחָנְּד הַא םֶהְרְבַאּה

 ןוהּובָאד הלא אָנָניב ןונודי

 הל ליחְדדְּב בקַעַי םִיק

 .'וגו רמא רשא הפצמהו (טמ

7 
 יכיכ ם

 אציו אל תישארב

 םויה נבו יניב דַע הוה לנה
 דַעְלִּ ומׁשידיאָרְק "זרע
 הצי רַמָא רֶׁשֲא רמה טמ
 שיא רַתָסנ יִּכ נבי יניב הוהְי
 יתֹנְּב"תֶא הָנעֶתיִסֲא ג :והע זמ
 ןיא יֵתֹנְב "לע םישנ חתם
 יניב דע םיִהְלֲא האר ונמע שיא
 בעל בל רָמאְיַו מ : ניב
 הבמה הנה הזה לגַה | הגה
 דע בג :דְניִבּו יָניֵּב יִתיְרִי רֶׁשֲא
 יִנָא"םִא הבצמ גה הָרָע הו לנה
 הזה לגה"תא לא רבע נא אדאל
 תא ולא רבעת"אל הת"

 תאזַה הָבֵצַמַהיתָא הוה לה

 טנק
 eqn ה

 יהלאו םֶהְרְבִא יֵהֲא ג: הער :
 םֶהיִבֲא יִהְלֶא וניניב ומ שי רוח

 :ומ תובותכ .דע אמוי ,תא הנעת םא .ןרהא תודלו

 יישר
 לבעו (קי סיטפוס) ש" םכו .דטלגס 003 כס ספלמסו

 לכ רמלס יפכ ספלמ סמס תרכקכ סמלו דעלג ספלמ ם
 : קיככס תל רונעפ ס6 ךגינו

 ויתוככ ספלזו ססלכ ף6 סימעפ '3 .יתנב יתנב 0
 (זע קמוי) םימסת תכוע ןסמ עוכמנ

 ףכי וככמכ ססמ דת
 בשה ק6 שיש ס6כג 6לו .רתסנ יכ

 .יתנב תא הנעת םא : םגלפמ ויס

 סכוי קוסש סזכ סיכ סכי ומכ .יתירי (אנ) :
 יככד יסרכד ספ דע (דכ ליטל) ומכ רח 'כ3 םמסמ סמ יס .ינא םא (בנ) :ןפ
 כוע סת לכ רכוע ספל יל סערל (ר"כ) .הערל : יככד יתרככד רחל דע ופוריפה
 3 .םהיבא יהלא  :לומ .רוחנ יהלאו :pדק .םהרבא יהלא (גנ) :יטמקרפ

 לאירבג תרות
 וכל ספקי ,כתומל ססש רכלמ רח ,ןכ5  וטפפי
 לס ספמוט סם כוסכ5 לכק לפכיל ימ6 ססיל

 כותכ יסנקו
 '6 וכיכב

 םהרבא יהל

 536 ?וסעסרכ ויפמ יכוספ ןכ5 םכומ6 | סכוס--קחלי ויכמ רחפכ כקעי עבה
 קומזמ ריכס) ,סוכ = ונדמלי לדג ככד לס סנה .סירכדס  רופיסכ כוקכס ל

 סיעקכ



 אציו אל תישארב

 :קָחְצִיויִבִא דחַפְּב בקעועֶבְׁשי
 ארקיו רַהָּב הבז בקעי זיו ד

 י"שר
 : ססקמל

 לאירבנ תרות

 סומככ טחש .הבז בקעי חבזיו (דנ)

 05 יכ ןכל ספרש יכחמ יכ ,סיפסר
 --כקעיפ עכסכ ויקולוכסס לכ וכיעוס
 תכעופ תככנכ וילע ליכטסס יכח 'יפו
 ןיידע ,ומע תיכ3 תוכככנ םרכוסו ויפרס
 ספרו עסר ותוק לס וכ cםו) םנ
 עימפסכ וכל 3קעי םפנ3 סונפל פ'סכנ
 26  סעלכסכ סמומ ספ ויאפנ
 bמס ,טדק סםכ ופופ ףססנו A סיתרוק
 ומ ,סזמ ןמפ סוזי כקטי לס ו3כ3 בגנתי
 וישנו ,"ע 3קעי וכ קוקסיפ פ"סככ
 רמוכ ספדוסכ ותקיתפ ופסל וגסי וכו
 ותוזתפכ עיככסס וס ונכסכ םממ סיס
 '5, : כמ6ו ,סימס רכוד נפ סעוגתכ
 ןיכו = ,"וכיכיכ וטפפי רוסכ יסנקו ססרכק
 ,תתסמ סרוס3 סקמוטו שדק גכס ךכ
 תוכיסמכ עינכסנ דוע ףיסוס כ"חפו
 ותסכי וס ,לוח--ססיכ6 יסנק : סייסו
 וכיכזסכ עישכס> ףיסוס סוכו-,סר לש
 ופיסכ ,שודק דחמ דנכ ,סלמוט 5c סנס
 bכפע ,סיככו דיסיכ מנוד וס ו"ח
 שח 'ד םודק כקעי וכיכפ ככ ! סימופל
 ק6 ססקסו ,עגכ ₪5 סמסמפס נו
 ,קחכי ויק דחפב עכסכו : דימו ףכיק ויליס
 :סליסכו סלכמכ | סכושס סיס וזו
 : כמולכ ,ויכס קמלי תל קר וכיכוסכ (.א
 וליפלו .ינוסל לע תולעסמ יל סלילת יככ6
 ,סכתפ ספריו סנומל סוס ,ינו3 עומסל
 יכ6מ יתלכקס יתכומ6 תסודק דכלמ
 יפכי שודקפ וקיכמ רסק ,קח5י

 ר"רסכ "רג 'ירא ןויצ ןב ס"ומ ומעל כוט םרוד 'גס כרס כ"ו .םיבג לחנ
 לע יתרמו ,ו"רכ ג"רדסכ סכת בלמ סיפוי הנס סיריפמס סירכדה תוקרל יתחתס : ל"ח

 ! wan ור והא  תותיו - -
 . םדת ןקז יפמ סיסנוי סינקי סירכד ופר

 ו

 קיספ :'קס ורפסכ . "31 .רועינ6 | ר"כ נוט ./ + ] "
, , , !|, 

 לכס ,קחני ויכס דחפכ כקעי ענק, |: ל"וו

 1 עמ ו ןוויכ יכ יויו וסיסי
 ,אתרטוז את

 ריכוסל

 אש

 םָכּו מ : קֶחְצְי יִהּובַא

 אָרָקּו אָרּוטְּב אָתְסַכְ בקע

 אָמח-לכימל יהֹוֲאל

 : ןכ5 סע ויכסומל  .ויחאל

 ןיק6 כוקכ סיסס סמו ,ןסככ יתקכסכ
 ןיפ = ,ויכ6 סיס תכפו ,ינקז ססרכ

 ספ וטימקס3 (.ב !יניעכ סונכ פז
 לכ ריכוסו=םדק | וליפס = סיסנֿפ
 =סעס סז רכיכוס ןכ> רס3 ,דחפ
 לפ סג--סכסט) סקמוט ןיכ = לידכסל
 יס סמכ דע ןכ9ל תוכוסל ,וילכס
 סזיסמ וניפלו ,סיעסכמ קפכפסל ותבומ
 :וס כודג כככ יכ ,ססמ לויס כוט רכד
 ,כוטכ | ןיחסופסכו ! עסכ לי סיעפרמ
 יכמו ,סולכסו סולכוס | * ססיפ קירש
 ןלל ! סמו רוסו נסכ עפל ססיללעמ
 ומיפ6 ןכ5 ינפכ וסכע * יכזס כ
 ופוסכ כשל  ,סיס56 םודקס ססס תפ
 ןוילככ תל סזכ ףססל ןכל טיפרס דמעמ
 וס .וטולכ תכקכמו סלודג סריטס .יסוזו
 ועימסס 0 ןילעו ,ןכלכ סוכע םסנ
 פויכ סיסו 3 ,עשוס) וקיכ) י"ע ס"כקס
 רק כו ישיפ ימכקת 'ד סולנ וסס
 פכרס סעט סידסכ | סריפו ,ילעכ דוע
 טיפ6 "לע3, כת ילע ךריכוסכ יכ סוסו
 "ם ףקש> כ'תל סעטש ,סלודגו דוככל
 כמוכס ךפוק  ועטסס ךילכס ₪0
 ףיכזסל ףיפוקו .,כעכ ססכ ספורקל
 (ס 5"5) ,למרככ ומכ ,וככפ לעכס : רמולו
 רכ ,ימסל ,הז יונכ ךג רסוק ינגס ןכל

kעמשי כו ,5לכ וכיכוסכ ףיסות  ip 
 ₪ תל" יקוכיססו :סש סייסמס וסזו

alaסמסכ רוע ורכוי כו ,'יפמ  ") 
 רפסכ

 יל כתכ ,גנילזיצ ל"ו ףסוי

 ונכר יפמק ןמ דת ירכד) הוכ

 ק'פ נתכס ,כוט הקל םרדמ : bרקנס
 לוח ףתשל אלש ,ןכ) רמפע סמ לכמ רמז



 סק אציו בל אל תישארב סולקנוא
 םחל טבאי םָחָללְבֲאָל ווָחָאְל = אָרט ותו אָמָחִל ולכָ
 םָּכְשִַו ה רימפמ : רהב וניליו קשנו אַרְפִצְּב ןבל םְָּקַאְוה
 יוגב ןבלקשניו רַב ןבל ךיִרְבּו ּהָתָנבלְו  יִרונְב

 יישר
 (י סימכי) .3כ סתל דכע (ס !ינד) ומכ סתל יוכק לכקמ לכד לכ .םחל לכא

 :ומתנכ ןעט ספיססנ

 ,בקעי לט ותכוקתו ןככ .תנווכב ,ו"רנ רמת ם"מ ככ ,סירגקס וירכדכ ללכ סנה .תוכ תומ ל"כע ,"שרוז
 רמל) ,סתועיזמ  ילכנכ=-! סתופ תוקורס וניכיע) יופ =-,סתולקלקע סיעמס לכ ,סתולילעכ  וכנסתי ל
 ! סלע תפרחל תורק סרכ ,סלוע תירכ יריפמ לכ ,סלועמ למ סומדק רככ וכ ,סתומ ופיפמס סס יי
 רופיככ יכל שקר רpת | ויכפ) שיגסמ יכיל סג לדס כו ,עלס ןלופי םיטפכ 'קס וגתרות ירכד סא

 וספ "קחי דחפ, יוכל 3 סיפל יוקר ,וכ תלמה רוטק ישוק דכלמ רק ,עטפס ךרדכ סוס ותו
 ,לרקמכ וסומכ ןיל דס יטכ וס ליעל כמ קוספכו = ,ןלכ ,כ" .וכינומדק םוריפכ ס"כקס) סנכ
 קדרקס לכ ןכל דרספ סמ לע דפ ססק סגסד : סזכ ע"כ ,וטוספ ידימ וי רקמ ןיפס לנכה "פג
 ערהל כקעי וכי נע תודע) | דעל ,הככמ תתקסנו תירכ 6 כקעי 5 קיקוסל תזה הלג
 כוהל = וכל = ספט סככילו = ,םלס ינפמ תרוככ וינפמ חרוכ בקעי יכ תורמ וייט וקמכ סה ,ן
 ,וכממ .סיפרתס וכנגנ יכ ןבל תוקרכ יִכ רמו יגל ןלכמ ?ומע טפסכ תויסל כקעי וכי דוע ו
 י"ע סתנקל כקעי סידקס רככ מפ ול ,סה .סינומט מס דרס וכל סיס ,כמ כו .טפספס פ"ע
 התו ,ותיכ לכו כקעי יניעכ סמס סכעותו קס יכ דפמ עדי וסו ,סש) עיגיט עודי סוקמ) יל
 תוכעות תל ותופרהל קח5י 35 יכסל .סוחקל ןפ ושר לע לרומ סלע ? ססל סופמ רכדכ די סונסנ סז
 תפנה | שכלי = ,ותירכ ינעכ סיכנ וכ וע ןיפי רק קס ,קסוע וס סעכ ,תכמק ן:
 ,רוסנ תיכ לכו ןכל לע | ,תירכ סקנ תמקול כרקכ כיסו עורוכ קוכיו ,ויכמ ססרכ6 ךרדכ |
 לע רעפש ירח ןכ> ךמספ וזו ,ףײס 'ינע סיכײמ סג ילכק ,סילילפ תדונע עפ לע סדימש

 סקנתסל ךל ןימ :כקעיל רמפ ךכו | ותנוכ וכ רג ,הערכ וינמ וכ סכגמס תה כקעי ר
 ,ססרכ6 יסללכ ךיכס תפוכיכ קיזחמ סת סנס ,תרסל סדוכע דוכעל ויתכזעס ךיסנמ דוככ ד"ע '
 סיס ווסט ינקז סגו ךנקז ללה יכ ןקוכתס) ךילעו ,רוסנ יסלמ ינפ דכועו ינקז רוסנ תשוריכ קיוסמ וכ
 כרעתסל ונכ ןיפ סתעו ,וככנכ םימ םיפ סימדקכ ורמכו ,סרת .ססיכ יס וכוע ססינק סג ,קרת ו
 קרת ססיכל יסנפ וכי ,ססיכל יסלפ וכועק סיחלס ססק = ,רוקכ יסלפו ,ססרכ6 יס96 ןיכק ,הז כ

 ךוסכסס לכ קנס רמונכ---רוקכ יסללו = ,ססרכ6 יס :ם"ו ,לוס תיכוו טופסיו ,וכ ועספ ססיש]
 לוסש ליס | ןכ) תגלד לכ יכ כקעי תופרכו ,קרת-- ססיכ יס וניכיכ ועפסי---סליכסכ וס וכינו
 סוט סזכ סקטי נע ז"ע ול עכשנ ,ספס םודיק לע וכ סחנסל ויכפ קסני תל כקעי' סרני ןפ דס
 יכ : וטוספכ וס ,3מ ליעל ןכו ,קחלי ויכ6 כס דחפס רכד לע--דחפב כקעי עכשו :וסח 5

 :לנס כ"ע ל"כע ,סקיר וחנפמ סיס ,ותרוכגו קחני דספ םלמניפ

 ירכד יפנע -- ומחכ ןע הסתיססנ ("י סימליכט) קוספס לכוס םחל לכאל סד ייש
 סס :ער תיסעמ ןע ומסלכ | ןתיכ ופ ,תיממס ןעב ולכלמ תיהקכ וטריפט סיטרפמס לכ

 ,הזכ יל ספרנע סמ ןלכ םיכסמ עכמל כו  ,ולכוס "ןע סתיסק), כותכס ןו) ןיס סנס -- ת
 תינכתסע ינסמ ,סתסקס לז ןיפ ז"כ3 ,רפ65 ויסיפ ,סילמוע סס ספרקנ סקסס ינע סנממ יכ :

 רכד כ'םכמו ,הליכפכ ולר וכילס רכד סכ לעכו פלי ספ לכ5 ,ןוזמ ןיכסל לטכלו תופקנ ,ךרעס
 יתעדי לו : סימרי "קה --,תיססת לככ רכועכו ,ליס סתסעס סיֿנעס ןוילכ 15 ,8תומד מס

 -- ןע הופ תיססת דיכק) : ל"ר --- ןע סתיסע) =- : ורמלו עקר כע=- תוכטסמ וכטמ ילע
 סpכו ,הססכ לפרסי דוכעו : ומכ ,תילכתס ת"יכ יס ומחלכ לק ת"יכסו] * -- ומס) ליכסכ = ומ

+ 

 ה



 אציו בל תישארב

 ךרבינ

 וָּכְרדְל דלָה בקעיוא בל :ומקמל
 : םיִהלֲא יָבאלַמ  וָבדדּועְגְפַו
 םָאָר רֶׁשֹאַּכ 3קעי רַמאיַו ב
 : בס תוכרב .בקע' רמאיו : סתנפ 'פו ערוצס 'ם רהווה 'כ ,חי ןילוה ,וב ועגפיו .ןרהא תודלות

 ןְבָל בָׁשו ְךָו םֶהְתִמ
 טולקנוא

 ָּרְתַאָל ןֶבָל בָתְולוֲאו הי
 -ואָרֲעַו ּהֲחְרָאְל לא כקעיו א

 יי פלס הב
 אָתיִרָשַמ ןּנָזח דַּכ .בֶקָע

 י"שר

 :ןכמל ותוכג וקסלק) ולב נכסי ןרפ לש סיכלמ .םיהלא יכאלמ וב ועגפיו (א)

 לאירבנ תרות

 ןייע--סז סיסנל סנממ םאר רשאכ
 תיטסרכ 'פ3 כ"קמ

 תומס 'פ3 ןכו ,כוט יכ 'מ ריו :פ'ע
 ככ סכר סמיכלמ כושל ךסכנכ :פ"ע
 סימעפנס ,'וגו ךריכ יתמס רפ סיתפומס
 ככרסכ תונכתסס נע סיפר ןוסכ סנוי
 סיסכפמס 'יפפ סמ עודו .ם'ע ,כטיס
 סמ סעועס לכ :תוכקכ סנפמס ןושל
 רכועס לכו ,דחס טינקכפ וכ סנוק |קתֿפ

 כסומ> דק 6 תכקד סיסכפמס וקדקדו
 06 ,טילקכפ ןוש> סג גס | יס
 קכ כ"ג סכוי--דיסי ןופכ 6וספ--רוגיטק
 ₪ רשסכ ל"!  ושריפו ? דס לע
 סריכעס ןפ כ"ויכ ןכו] ךפלמ 5רככ .סולמ
 וקומילשו ,[וינע רוגיטקס לוס לוסס ,תיסטמ רככ

 סולמס תיישע וכילכ יונת ךפלמס לם
 05 וכייס [סריכעס ןמ רננה תיקסמס ןכ ומכו]

 :וכייס ,סקומילש םילכתכ סוכמס תיפעכ
 קכ סרוסע סנווככו ,סוזירוכו ,ססכפסכ ,דת רוגיטק וכ סנוק מל סריבע

asומסל ב  

 -- ממ רוטפנט | סכועס תילכתס | ליכסכ ,ונל יה יפדכ ןעס תתספה יכ .[כ"ויכו (.כי ,עפוס) למס
 גכוסמס ת5רוסל ןיממסמ ",ומכ] ,וגתירכנן, לש | ןיופוס ינו] ,דוע רכזי ל ומקו סיימ ןר6מ ונתירכנו

 ופמירפמ סעס ת6 יפי )| סיסוס ול סכרי ל : ומכו ,סנממ יכנ סג סנכ6ף יכרכ לע דלתו : ונתסרפכ ומכ

 ומס םומט יטפסמ י"פעו ,סעט כוטכ ,הז רקמכ ןוכנ םוריפ bֿוסו ,[כ"ויכ סכרסו ,(זי ,סירכד) ,וג

 תפ תורכסל סעס לכ וכו (,ג .כ"=) כותכס םוריפכ יתרמפס סמ ןלכ | 5יכ6 ,סמודס ןינעל ןינעמו
 [מסס וכ ינפל סמופמ סועט) לש ,סרומק סעוכק דוד עכקנס ,ם"ייע | וג סויס דועכ סחכ דוד

 /תנס ל"כע ותורכס) ףוסכלו | ,ותורכס) ה)יסתכ ,תורכס) ןגירקו ,תורכסל כיתכ כר םרד (.כ) ןירדסנסנו

 ₪06 יל סעקסו ,'וכו רוריכס ועדיפ ףוסכנו ,רנכפ ee אש ותפמק ןירוכס ויסקכ ספיחתכ : י"םר ןייעו

 ₪ יתכקסו ? סויס דועכ סת) ,כותכס ףוס טרפתי  ךיפס כ"פ = ותורכס) סליסתכ ופרפ מ"יפ) יכ

 טנשה) ,ק"סור וילע סתרפ לכ5 ,תומה ספ וכע סח) ותורכס י"ע ,סויס ותופכ לוע ותירכסכ ורע

 %6מ סתיס כ יכ וסס סויכ דוע ועדיו סעס לכ וריכסקכ כ"חו ,סויכ וכ סמוקמ סועטי לכס סעוכס

 : לכ ןידכ ,םממ הרכה תדועס ותורכסל ופכ 15 ,סמ כותככ ,רככמ תפ תימס) ךנמס

 כ b"טילפ רמ ירכד י"פע : "וו ,סוכ ףיסוס ,ו"רג גנילזיצ 'ירא ןויצ ןב ר"רסופכ ם"כ 'גה כרס ב"שו

 ןימס כ סעס לכ ורמפױ : כותכ)---6כר לם ותסרד יפנ יור סיס סגסד ,ןינעס לככ סעע כוט

 הע סתעדכ סיס ,וסודטתט דעתה ותופ י"פע לכ6 ,(\ קוספ ,> )"5,  גנק5 סשעמ תמנודכ ,דוד 6

 ם ('כ קוספ) סלעמ) כיתכדכ |, ת שמ סנו רגכ6) סקע דוד יכ ,קרמ דגנכ סדמ דוד

 ל ור ןכו ,תמוסו רסוסל רנכ עדי כ ז"יעו -- סתעד יפ) ןיע תיסרמ) -- סנס סזכ רגל
 | ,ותימס) ,תומס סס סכותכו ,סינמקנ סינסופו סידכעכ ,קפרכס תדועס וכ יכנס ולפ וכל ,ל

 סוכ רמ ןויכש ןיפרמ סירכדסו ,ותורכסכ ותירכסל ולכק ,תחפ סלמכ ירקסו כיתכסכ כותכס וכדמ)

 ;ל"נס כ"ע ל"כע ,ותמ6ל תממ סוריסכ



 סולקנוא
 -אָמְׁש אָרְקּו ןיד ַ םֶדָק-ומ

 : םָנְחַמ אוהה אָרתאַ
 םיִהלֲא הנחמ

 אפק אציו בל תישארב
 זםַש א ב ה

 5 פ פה סינְחִמ ומ מ אוהה םוקַמַה

 : כ"ו ןטיס עעוסכ בקעי חרבו ןיריטפמו ,ןמיס ם"ינחמ ,ייקלח "מק

 י"שר

 דע ומע וכ ךכפכ סלוח לס תונתמ יקp .םינחמ (ב)
 bרפי ןכ6 לטו .ןפכ : (סמופכפו כ"3) ותמרקנ וכ
 אציו תשרפ תו

 םירוטה לעב

 לטנ סיליית ןתופמ ןוקיכטוכ .סינתמ (ב)

 : סיכקנמ כקעי

 לאירבנ תרות
 סלממ ככנס ךסכמס זמ | כמי ומפל
 סוס כ3 ותומינע תילכקכ כ"ג וס
 נפ תיסענ סוכמס ס 526 ,ןוכסמ
 ג 603 ןיכמס ךפלמס יול ,סנוקיפכ
 ,סולמס קייעעכ סיספ סגפס ןוימדכ סונפ
 סעמpמפ תחא סולמ ספועס ככ :ןסזו
 סיטרפ ככ3 סמלק (יסט : וכייס ,סרחוימ
 דסוימ רכנס טילקרפ ה סנ 6 ,ל"ככ
 טילקרפ ול סגוק :וסח ,וקומפ3 לוס
 סגפ סוס כ3 ותומינק3 דקוימ ,8
 -- ,[סריכע יכג ךפיס ןכו] ,ככ6 ןוכסמו
 ילד לש ןופנס יוליפ סיפכפמס 'יפ סבו
 סדיקעס ןמוכ ס'עפס 55 כס ךסלמס

 bנ5 ססככפ כ סנוסלכס סמירקכ
 רכרמכ כ ,'ד סוקכ וס יכ רי(
 תל ךנ3 ת תכפס כו :3וקכ ,ודע
 יכ רמה תינפס .ספילקכו ,יכממ ךרימ
 סלו :קר כוקכ ,'וגו ,'ד סוקכ יקעכפ

 ,3יפכ ב דיי תק ,ךיכ תל סכ
 ךפיסכ תויסכ סיס יומרסמ רש6--יִנמ
 ויסס תינפס סעפכ "ינממ, ןוסכ רממו
 סעפכ נו ,וכופלכו ס"3קס סעכ וירי

 ,ךסלמס יככד סוג סיסש 6
 ךסלמס סזש וסריפ כ"ע ,ודפ3 1
 ומכו קלי לס ותדיקע תוכממ כ
 קוכסלתסכו תוויכזכ סוכמס "ל סקע

 bלככ סיס ןכ סומילטס ינימ ככ3 סרופ
 כ'עו=תומינעס תינכתכ סנס ךסנמ

 יככס ימלעמ יכ :'יפ--לממהבה
 רמסס תינעס סעפכ כ'עו ,סמו ע
 65--,'ד סופג רמלפ ,'כתי וירכד קס

 (אמ)

 סיכלנמס סנסו--,י כ מ מ ןוסכ ריכזה
 ופרככס י"6 יכ6למ ויס ,תעכ וכ וענפס
 523 ודועמ 03 קסעש ק"סוקס קסעמ
 כי 16מ וכ וכיתמס ססו ,וככלו וסכ
 ,סנפ סוק 653 סימילש ויס ססו ,ל"וחל
 ועכע ספתולגתססו | ,ותכופ תומילפכ

 סתוקככ פלוכי וכ סיסו ,ן
 סמס סספ סס3 כיכסו ,

 ודועכ סכופס קסעכ וכ סנקפ ויטילקרפ
 קיכ תפודקכ !כרפי ןכ6 תסודקכ
 !סיפדק סדק 'דכ סלוע סיכק וי
 bכמ ! ןוילע יככפמ ,רכעו סע ינסקבו
 סל ,כעיס קדס סס3 לכתססל וקפנכ זוע
 ,ןכ יכ  ופופככו ,סס סימימפו סימלס
 ,ולכוג סע הקשו Pek  ןטפל סג
 pגכתסו = ,וייחכ ומנוע םופככ סכוס
 ויתולפכל ויפוכודכו וכ סלוע רכז תוסעל
 לכפס רסומלו ,ומע סזכ ססעק 'כקי
 תוממוכ תעדל ,וערז לכל סיימת תקכותו
 תנעמו ,סכסמ3 סיקסועו ק"סופס ךרע
 ככז םופעכ כיכססו ,םדקס ןכ תפורק
 ועגפפ סוקמ ופוקכ וקפיכק3 סז סנוע
 3נםנס ערוקמס ספ לע דחוימ ספ ,וב
 כסלכ 3קעי רמו :ס'ח !לוסס
 סתוכיל לכ לע סס3 נכפסספ--םֵאָנ
 :'כיכ--[₪ סל  סנפמ--לי"לָכ
 תדחוימ יספ ,סז לוס כלרפי כל סנפמ
 :'פכ | ליעל שמ ןיע] ודל 'כפי סיסנפנ
 י"6 םכות תpודקמ .,['וג ילפ סיסנל תסתה

 ! סוס םודקסו כודגס סנממס יכ יפינק
 ייל סכתמ ןיכ כדכסס 3כ סמו

 סו



 חלשיו בל תישארב
 : נפל םיִכָאְלַמ בסלעי חלשיו ג

 הֵצְרֲא ויֵחָא ןשַעדלֶא
 םֶהֹא וצו ד :םֹורֲא הָדְׂש ריעש

2 

 יישר
 ר"3ב) 2 סיכסלמ .סיכאלמ כקע חלשיו וגו

 ד"מנ סכירנק סביח is סלב

 לאירבג תרות

 bג ןכ63  יפינקס ל"וק סנסמל ,סז
 קסוע כוקעו םוגס םוכ6 תיכו ,סכסוטמ
 3גסנס ןויעכסו ' *  !סיפכתו סיטתנֿכ
 ס3לה תספוק תת סכמכ ללכ סוס
 סוקמס ספ תפיכקכ וגיסו !דתמ

 חלשיו רדס

 וסע 56  וינפל סיכמלמ כקעי חלשיו
 וקרקד סיפכפמס | ,'וגו ויח

 קדקוכ םי דוע ,6יס סרי וינפ3 קכיתד
 ל ימד ,ויפמ וסע 95 ,ןוסנס לפכ לע
 סגסד :סלרנסו ?וית6 לוס וסעס עדי
 שיש קוסילש> טרפכו -- תומילק ןינעל
 ומכ ,רכרכ  תילפס ךילגש סילכד סג סב
 ךילל =- ,סמודכו ,סונכדס ומ תוכסלס
 רכנכ) םימ תויסכ ,ךווסמס ומ ,םילפס
 סדוככ ךרע יפכ סידדלס  ינפכ ןונהו
 ככ יכ ןמדזפ" ס5 סגסו -- ,ספלורגו
 ריעע ת3 סע ,וכ3ל ךרתסי רח ודג
 סיקסעתמס סיגכרשסו ,ךרע יקותפמ קוקס
 ,סלעמס ימרו ,סיכוטח סיקג6 סמס ,סזכ
 סיכוטתס סינכדטס יכ ["ע רמפי סנס
 ע"מ סינכסנ סככנ יולכ סיס 5977 סנס
 כלה כס ודוככ רלמ ספ יכ סז ןילענ
 --,סנכה יכק דלמ כ לכל ,ןתמס יל
 ,וגיכ6 נקעי לש תותינסס ןינעֶּכ לוס ןכ
 : רק תוספ ותסודק תוממורכ ךורע ןיפ
 סקס סיתולשס סנס ,תוכלנק ריסָכ
 r bo'כע ,םממ סיכקנמ ויהפ "פעל
 לש ותותינפכ תכככ סכל כשת) תופיחפל
 סוס דככנ ןלע יכ וס ךופסנו ,ד"וָכ
 סלעכ וס יכ ,כקעיל סיחונק תויס) ומ

 סולקנוא
 :ןידנזא  בקעי חלש

 --תַל יהוד
 ריִעָשְד אָעְרַֿל יִהיִחַא וֵשֲע

 ריִקּו י : םודָא לתל

 ככ ריעט ןרפכ .ריעש הצרא :
 :ספוסב 'ס 3כותכס סל

 ,תונמתמ יגפ | :וקקרוספ ליָעְנמ
 3יסנסכ וכיכזמ לכ> יד סו ספ ןולכזו
 קכסלכו ,םדקס ךר6 ת:ורק םגרכ וככל
 ןימי ןויכתמ וכל סנופנס וכטדק תד ל

 ! 'כקי וזוע

 םמשל סיכקנמל יורו ,תוכיפתכ ססמ
 : כ"סמכ ,ססמ סינודג סיקידלספ סיקירלל
 : רמוו ,'וגו וילריכ כינס 'ד ךפלמ סוס
 סגמ ,'וגו ךכמסכ ךכ סולי ויכפנמ יכ
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 סיתנסנ סוכמ יכלמ תויסכ וכ סנו
 ךוככל וקע סכז ךי6 תמלכ ןיכקלו ,וילס
 סילכרפס לש לםמס כ רוזתכ ? סו לודג
 םיל ומכעכ קוס ריפעס סל סנסד ,נ'גס
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 ושע הכו וז סות סוסי רלמו ,כקעי
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 בסק חלשיו בל תישארב סולקנוא
 נדאל ןורָמאת הָּכ רמאל ןּורְסיִפ ןדְּכ רֶמימל ןוהַתו
 בכעי ָךְרְבַע רמֶא הָּב ושָעְל רפא ותק צל יבול
 :הָתָע"רע רֶחַאְו יתר ןבלסע "ו ל לש עי" הרי תיִרָּד ןְב-םע בקעי ְךֶּדְבַע

 םירוטה לעב י"שר

 יתייס- פ"פ5 רמונכ .יתכג ן> םע (ד) ךנמ כג 596 כועתו רפ יתיסעכ כ .יתרג (+)
 * maim .לו-- ותשוור ידי תיבב
₪< , :3 . 

 כ .ג"ירת יתמייק ןכ . סוס ינכרכשס ךיכ6 סוכר לע יפוס תוטל יקרפ
weשוורה כ"ה ת" הו .סתפ דפ כתה|\ 4 - 

 רהפ דפ כמו ימפ סתלסו 5 תטמכ 220 07 .י3 ספיקסנ כ .ירסס א
 רנפיש דפ רתתסל ךיבפ יײפ רפול :סכנ עםרס ןכל סע רמולכ ירש" תנא
 'סו סיכנמ לש 'תו לככ לש 'פ ס'תפ : סיערס ויפעממ יתדמל לו יפכמס םולמ נ"יכו

 תיכמס תופי ס םכס ףגת תכיו סיפג 50 ת סרב יפבס יה םכיו רותוה
 י 1 , 4

 יכגת ימע וכ סיסכ ןכ> ספ יתייסע יכגת תויתוק יתרג ת"ד .וכפ כס ת6 טופל ןוי5 כסכ סיפיעומ ולעו כיתה
 A . . 4 ב

 ו ו ךרכמ יתכג יכ יג סול ךדילו .8כ0 'סמכ 'כ .יתכג : ודיתפסכ ידכ לכסו סמתלמ לעכו כיכ .םיש הו
 ' ו > ₪ - '
 נכ נג לת ר ןיתכמקו רככ ותיטכס ה"כקסו ינולק ותכקו וספמ הכי כקעיפ כינה arias on -.- --- ירד -ותרטאתו -<-יר ןפווי-- ר"ררהו שרר ו ₪0 - .

 לאירבנ תרות

 סתכ סיסי ,סיקכעג נו סיתסקמ כ רמ סכ ,ושעכ ינודקכ ןורטאת הב
 ,סקמ יקיככ רפסכ ו Rs ,ןעוכ5 ספ "ל ,כקפי ךרכפ

 1 (< ו. = -
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= maT חרו = - 3וכמ סוופמכ טעכנ ססל סרוג ס 5 = :סינפופ ינסכ ומט רכרכ ססילפ 

 'ד יִכ5 תלו לככ + כס רמי ןכ6---סכוע = פוס 15 ,3 וס סוכסכ יכ ועדסו וכיכפ
 טומט> כפכפי ימע ₪6 כוזע כו /6 יכ וכיכס ספ ל36 = ודכפ יפו ,
 ונול ס"3קס סרססס ומכו-תללכ עוכטלו ורמלת ,וקעפר3 דמועו ,וסע סכלדפ םוה
 bכ סיס סכתוכ לע סלועסו (כ 25קוי) ,"3קעי, ספ3 קנס יננס יכנס יכ א

 ,סיוגכ סיסכ סיכמו ספל רחל סיכת -- : וכ עודי סז סו
 יס ,ןכ6ו ןע תכפ) תוככפס תותפסמ> יסכג י'פרפ וג יפרג ןבל םע

 יס96 'ד סוקכ יג סע רמולכ ,ג'ירפ bיכטמנכ
 םיתכו סיונ עורכו | 'וכו יתכמס תולמ ג"יכפו יתכנ עפרס ןנ
 3 וכ5 עודיכ !סכילע לל3 יכ עורי סכסד :כ"כ סילכדס לא
 7 ןיכ ; קולפסו ,קתולגס ,סז פמועל ,סיונכ כפי ולפכי רש6 סע
 'כתי ותכופ לוע לוכסלו סימפל סבל תפ תולמכ וכרקתיו  ,הדס 'חכ סג A ףפורפי
 ו ה3 טויפס | תלילמ יסווװ  םומדתסל ולרי יכ ,ופרות דומילכו ,ס"יפה
 כ סתמד ול  ,סקויס3--סלוסו יתעמסס ומכו  ,ססיסעמכ תופעלו ,ססל
 =b סיסיעכמ ןיּכ סיוכז--ספויסכ םכפל רמקפ עז ב"וכ לעב ןופנס 3
 כ"ג וס .ך3 סקוכדו סקוכמ סנ ףפו : יתוקחכ 'פכ סחכופ3ס 3וקכס
 'יפכ =-סירקננ סיטדמ ('ג סכיפ) ןכוקמס | קדקדפ ,'וגו ססיכיול ןככ סתויסכ תו
 וטסרחמ ספפס סממ ,סס .ר"דמכ לכ | תוסס עמסמר ,'וגו תלז סג ףו ,ןוש
 ס3כ -- !"יע = סויכלמ ל ןרקוככ = ןוסנס ריכוסו ,סדוקס קוספס 55 ךשמכ
 3קעי | קלסס וסװ .ונככקכ = ךסכומ6 = ,ןטדוי טכפמ קקוחד,]- : םיסוכפ רסיק ₪
 כשי יכ רוכס סיסי כס וסטל .ךינכ) וסוס למכ -- ["ןעדוירטכיכ טכממ סיס

 ,סכש סיכסע ךסמ ודוד ן3ל ככ כקפי | ל6כסיל סיקע סיסיפ סחכופס ןע
 כוכמו ,כוט לכ3 סס גנעפמ סיסו,סונע3 פדמ רחל =- ססיכול ןר63 סו
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 רכוכ סע3 יכ ||
 :הרטי ועיככי



sadחלשיו בל  

 דָבַעְו ןאצ רֹומֲחַו רוש יָליָהְינּה
 ינדאל דיִגַהְל החְלָשֶאְו הָחָפש
 ובָשיו ו: דיִנעְּב ןחדדאצמל
 ונאָּב רמאל בקעיײלָאםיכָאָלִמַה
 ךלה םנְו וָשֲעלֲא ךיִחָאלָא
 שיא תֹואמחעּבְרַאו ְּךְתאָרְקִל
 רצ אמ בקעי אָרייַו ז :ֹוּמְע
 ותֶאז"רשא םעה"דתַא ץחפ ול
 םילמְהְו ךקְּבַהתֶאְו ןאָצהתֶאְ
 : חצ ןיררהנס .ד תוכרב ,ול רציו דאמ בקעי ארייו .ןרהא תודלוח

 םירוטה לעב
 יל יסיו (ה) : תומוקס ןיכ סילג וטענע

 סולקנוא
 -הְוַהַו הי ןעּכ-דע תיִרֲחֹואְו

 ןיִּדְבעֶו ןָע ןיִרָמֲחַו ןירות יִל
 הָאְּוחְל תיִמְשּו ןֵהָמַאְו
 ןימחר אָחְּבְׁשַאל ינוב
 אְַּנֲא ּובָתְו י : ְךָנֵעְּ
 אְניִתֲא ְךֶמיִמָל בקעיײ-תל
 ףַאְו וָשֲע--תל ךּתָא-תל
 א קולק יא
 בקי ליִחְדּו + ּהָמע אָרְבַ
 תי גילפּו ה5 תקעו אָדֲחַל
 הי אָנע-תָיְ ּהַמעיֵד אָטַע

 יישר

 סיכת סינימ ריכוס לו .לומתו רוש
 וסע לכ ונטכ וסע ףסויל זמכ 8
 לוקס סייקל סלותכ ןיקסועט רכטעילו
 'יגכ .כוש יל :תוטרדמ יתככ כקעי לוק
 יסיו :ףסוי ןרק 'יגכ לול .ףסוי לנוס
 כועס סתע ולכתתיכ יל יװ .כופ יל
 hכייו (ז) : ודתי כוסטסו מטס לכומתכ

 לפעכ ךטרו סיסו ול כמהנש פ"ע .כקעי
 דילויש כת ערוכ סייקתימ רטפ6 ןכקס

 סימטס לטמ יל רממ כל .רומהו רוש יל יהיו (ה)
 ןמ כו סימסס ןמ כ סנימ וז ןרפס יגמסמו
 סירופ לע רמופ ןכפ ךרד .רומחו רוש : ןכֿפס
 לוגנכתס רק סלילכ וכיבחכ כמו6 סד .רופ סברס
 .ינודאל לנהל החלשאו : סילונכרתס ופרק רמוס וכי ה
 סנס יג6ש .ךיניעב ןח אצמל ; : ךינ קב נקט עידוסנ
 ,ושע לא ךיחא לא ונאב ) :ךסנסל םקכמו ךמע
 וטעכ ךמע גסוכ וס לכ6 וס יחל רמוס קייסס
 ,רציו ארייו (ז) : ("ע'פ ר"כ) ותסכטכ וכדוע עסרס

 מש 6"ס) .סיכתמ 6 וס גוכסי ס וכ רליו .(למוחכסו כ"3) גכסי למס ריו
 דועו סיכת גכסי

 ,וכלוי ק6 תכע סבוט

 קיפ ,'וג דיכס רסכ סיסו

 ,ןככ 6

 וגממ יתכלס 696 סמו

 6 יכ תמקכ

 תוכתמ תוסרכיג

 ,'ס ךכדמ רסו
 לע כערכעל רפוכס תעש סתע וכ סיסיו
 : pוכיפכ ז"ע רמלט ,ויכל וכרכש תוכרככ

 וכ לט
 ופויס ימי לכ יכ ,וס ךופסג יכ ועידוסל

 ןוגיו רעכ ימי וכ ויס
 =-יפפנ ןגנ סע : וסזו .סילככ ןרפכ רגכ
 ,סלועמ סרימסכ יתכמס תופמ ג"יכק ז"יעו

 ,סדוקמ
 -- רחלו :וסזו ,יכופככ נפ סגוקכ סיס
 ""ןכו .ססע דע -- יחרכ לעכ

 כקעי תעדכ סליחתמ סיס

 : (ססיגיכש שםרפסס יקכומכ ע"לו

 לאירבנ תרות

 ופוקמר י"עו ,סיכט עכט ומע ויסכ קכ
 סט תויסנ תרכוס ,סנכ לכ ףילחסש
 קוטפנ וככסג ךכ ןיכו ,סלפ "1 דוע
 ןטמל וכ ומנע ריכססל סוג סיסו ,וקיכ
 ומכו ,ססנכפל ססגכפ רוקמ ,וכ ויס

 ה :יתיככ יכנפ סג ססע יתמ : רמסס
 ,יגוד65 דיגהכ סחלgו ,'וגו רוס יכ יהיו

 סיטרפמס ופקסו ,ךיניטכ ןח למל
 56 ופ6 סיככר תעדוסכ םי תלעוס הויל
 'כ יסיו ,'ונו יסכג ןככ סע וימפ וסע

 .'וגו לוממו סילכרכ קיפי ךפ . כוש סיס
 "פע = פ"לכו = ,ויתס ושעמ = ןופר סל6ס

 )סמ

 תולפסו

 סט! סג



 פולקנוא
 :ןָיְרְשמ ןיִרְתל אְיַלְמַנְו ירות

 גסק | חלשיו בל תישארב

 אביא רמאיו ח | : תֹוָנֲחַמ ינשל
 שה  ionהכה תַחאָה הגה לא ושע ו  aושע יתיי- 6

  x AlNד":  22 ₪ 072 fhe isל הנחמיו אדה אתירשמ

 יבא והלא "בקש מאלט רֵאְּתְׁשִתְד אָתיִרָשַמ

 הוה קחְצי יִבֲא יהלאו םרְרְבַא בקע רַמָאְ : אָביָשְל
 -יִד יי קחצי אָּבִאּד ּהָהְלַאְו :  Es Aךצְראל בוש ילא רֶמאָה 922% יה "א הרבא אד ּהָהְלְ

 ו =  Se:םנ ןירדהנס ,הנחפה היהו ,ןרהא

 םירוטה לעב יישר
 ce ד"וי למ .סכיטיו (ם) :ןכ כת | ןוש) םמסמ | סכתמ .והכהו תחאה הנחמה (ח)

 4 תמי ה ₪ סכפית הפי מ נתק ספ (כ םילסס) ה א
 סיככד כפם םי ןכו .רכז ןופכ סוס סנממס (גכ ןמקל) .סכקכ ןושל יכס סנסמ
 סנקמ (טי סילסס) ןרפס לע כי םמסס (טי ליעל) סכקכ ןוטלו רכז ןופכ סיטמשמ
 ןכו .סכקכ ןופכ יכס סימס לע ספרו םמססו (ג כ"מ) רכז ןוסכ יכס ולכומ סימסס
 יכס תיכס תוגפ ענרלכ עגיו סכקנ ןופכ יכס 053 סלודג תוכ סכסו ( 3ויל) תוכ
 ןכו סכקנ ןוטלו רכז ןופל יכס סירס קרפמ קחו סלודג תוכו (טי 5"מ) .רכו ןופנ
 ס תמ סלי סו (זמ רכדמ3) 6

 קטילפל כלסנס סנסמס סיסו .סמסלמל

 יפפ ס"כקס ינפכ 3קעי רמ6 ךכ 0

 יל לס וכ  ויסט .ריספ ככ 8
 דודג קיתכסכ תרכומ סיס ססמ דחפו
 כט6 ןפוק3 ,סכח סכידמל וסדלומ ןרקמ
 ויל יכוגמ ןכפכ- רוומכ יפסכ סיס כ
 ססל סנפכ ססיכ6 ססילע תומכו ,סימנוט
 nce דועו ,סלודג סנהנ סולי
 ןכס עידוס וקומכ ףכיפו ,סיכקי סיכפמו
 תריטפמ ל"וסכש ויסמכ ויבמ 556 סיספ
 ויכתמ לוס סג רמיק ידכ3 סי
 קוסכס תסע עדוכסכו ,סוי כככ םידק
 לכ3 סכתמ סיס ,ומלועכ ויכ6 ךנס יּכ
 סלועס סקוכיס סוכסמ סכולכ סעידיכ סו

 : לכ! ןופכ טסוכ ם (דק סילסס) סכקנ וסל '
 פנסנ ה ה ומע סת יכ ותרכ לע .הטילפל ראשנה .הנחמה היה
 .ויכפ נע ספכמס רוכעסו ןוכודכ .סממכמנו סלפפל ןוכודל

 דחפו רמוק וס ן 7 ל יבא יהלאו (ט) :
 .'וגו ךככפכ כוס % רמוס כוקכל וכ סיס דסוימס ספ כיכוסו לופט וסמ דועו קחי

 תת ינתתעכס תוקטבס
 ינ תרמל סו .קחלי יסלסו ךי36 ססכ36 יספ6 'ס נפ 9 םרמלס טבס רקכמ
 יסובל ךכ6 כ כוס יכ סרמ6 ןבכ תיככו .ךלס כס לכ3 ךיפרמסו
 רמלכס ודכנ דתו מס סp3 יל6 תילגג ספו .ךמע

 לאירבג תרות

 סיינרד

 .ססר36 יבמ יסל6 .ס

 יכס םיכמ יד3

 סיסלו ךפדנומלו ך
 - 55 כוש המי 56 'ס רמקיו

 ,ןמוזמ ףסככ סוומפס ריחמ לכקכו ,וקפסל
 ,ףסכ יו לוק ןילו 3כ ןמז ככע סנסו
 נק כ סולי יטרפמ | כסכמ סו
 סעכ קותכס חס וילט עמו ,ויחסמ
 ,סמוקמ פוסעמ ודי סככק ך6 ,ז"ע סמיחו
 ונס 3 סינט רשע וא רובע יכחתו
 רכד לע תוללכתס 6למ כתכמ ויחסמ
 ,סכ דע ססוכיס ככה לע וסעדוס רוחי(
 cc יתערי סנס ,ידידי י6 :וככס סזו

 ככול = יננס יכ ילדפוס קסו ,לע ךכלכ
 nf ךל קת יבמ ,וכי36 תכחכ לכ תל
 הכותל יתפנמ כ"ע ,ספוכיס טפסמכ ךקנח

 ינע



 חלשיו בל תישארב

 : ךָמִע הביטו ךִתְדד לומר

 :לבמּו םיִדָסַחה לכמ תני

 ךרבעדתַא ג הישע

 , ןָרְריִהדתֶא יתְרְבַע

 :תונחמ יכל יִתיה הת הו

 רשא תַמֲאָה
 ילקמב ינ יב

 םירוטה לעב
 ד"וי .יתנטק (י) :ססנכק
 - = < aa -r -₪--- = ַפ" 4
 ינה תרי תוכרכ ד"ויכ יתכלכתנ5 פיעה

 ינרמב . : םטחס יל סולג י געב

 ךעידוסעו ,דפתס ןמ ע'ל יכוסכ ונע
 56 יכ לכ עד ססעו ,סמ6 ירכר טסוק
 עגיל לכוס כ כ"ז וכיכמ וגל תיכסש רלחס
 סינס יתסכ כ"ז וכיכמ יכ ןטי ,סמוקמ וכ
 ,ויפונג סל 4 קומד ותויס3 ,וקומ יכפל
 ר5חס יקב לכ לע סוריכש רטש דח65 ןתכ
 סוכפת סוס לכת ,סנס סיכסע ךטמ לע
 סופ וגל ןי6 כ"ו ,סמופמ | סוריכש
 ז"ע | ףסוכ ,סמוקמ ספתנסמ | ססככס
 קוטדק תוכוס תופגקמ סוי = 523 סגכ
 ןכלס כסעכ ,סיסערי כ ר ןטכסקעו
 ס ל"ז וגיכחש סינוס סיסכ6 ידימ וילי
 תרסע רע סלוע סמוכסש ,סס5 ייפ
 סזי6 וכיכ6 םםורתס רחמ ,ט"כ סיפנמ
 קוכוכמ ויס ויפו6לוסו ,ותומ יגפל סינק
 ,ופוג תופילתו ופנקז 25מ יפכ ויסוסנכסמ
 םרוי רותכ יתו6 סתוקרכ ,תוכוחס ילעכו
 עוכפל יתו6 סיסגוכ סמס ,סריל דמועס
 לכו ?עוכפל תועמ יכ ןיקמו ,ססנ
 69 = וגיכ65 סיסס סילפחסו ןיכטנטמס
 קו6לוסו ותלחמ לוכלכ תולוס יד וקיפסס
 ןוכתמס ודוכב ול תוטעל ותכוכק | יקסע
 רח תל ,יח6 ,ךל ער ןכבו ,וכ יופרכ
 יכרוע כרס ילמעו יפכ עיניכ יכ ,יסיסע
 יתלכמו ,וככעפ סיגטס תכסע ךסמכ 'ד
 ןומיקמ כ"וכ סיפנמ קזי6 ןכקנ יל ןופ

 וכ תוחטכס יתסכ 'וגו ךיוכל
 ie [ וטעמקנ 2 קכp) .םידסחה לכמ יתנטק ) ל
 ימע םיטעס סמקסו סידסחס "ע 7

 ךילכר תקימל .תמאה לכמו | :ופע ריכ רסמסכ יל סורגיו טחב יתכנכנפנ יכססטכסטמ
 לו 301 תלו ףסכ כ ימע סיס כ .ילקמב יכ : ילתתטכספ תוחטכסס לכ יל תרמספ

 לאירבנ תרות

 סולקנוא

 אראל בות יל רַמַא
 י ךִמָע | כַטואְו ךָקּודְליִל
 ןיִּבְסִח לכַמ יֵתּוכְו-"ןְריִעְז י
 --סע ָּתְרַבַע יִּד ןְןְכטלּבִמי
 תיִרָבֲע יִדיִחְי ירא כ ע
 יתיוה ןעבּ ןיִדַה אָנְּרְר--ת

 :ןירשמ (ןיִתְרתַל יג 1%
 י"שר

 ךינפל 3 יג

 bc 6רי יכ6 ךכל

 | תוכוממ יפקלס די = לע די לעו ,יתסנרפ
 bei ,ט'כ סיפל6 ינפ ךס ₪5 וגיבס
 סמכ יפקנספ ח"טססשס עדוי ימ רמת
 תוֿכומ יכטפ סספ רספ6 ,וגיכמ תוכוקמ
 ,ךכלמ סז קפס bילוסכנ | ,ימלעב ינפ
 סיעוכקס ת"טסס תל ךרוכ | יכנס
 סמ ליכתו סכתו | ,ךיל6 כד יכקכמכ
 ירד ונממי ןטמכ ,כ"ז םוכמס וגיכ6 י"תס
 דכלמ יכ' סוקמ ינ סתעמו ,ךינפ 6
 ,ילע ךכככ ויסס | קומועכסס לכס
 דוע ,סולמוכמו | תולטכ ויפכע  סכייספ
 תוכיקמ פוכר תודוק 'יכ עיכסכ ררועפק
 ,סס ךסכוט) סנ יפעמ לכ יכ ,ךכנ
 תוכותס סוכסמ 3כ קנח סוכ יתרטפ
 ןסכ דע ,עורפל | וכינש לע | לטימ סיסש
 ס"ע60) סכס יכ וס כסמנסו .לסמס
 ןיכ תירכ תתיככ תעכ ס"כקס ןסנ
 = ליחנסל סנפמכ 56כשי ןכל סמ סירתנס
  סנמל ,ויכקמ | ויכ55  סשרומ ספוק
 = ךסמל תוכיפ ןילק רטס ןהנ | ירומ6סל
 | י'עיככ רודו :כ"שמכו ,סנפ 'ת ןמז
 יכומסס ןוע סנס 65 יכ ,סנס וכוסי
 לודג כוח וניכסמ כסכ ןכו ,סנס דע
 םוריגכ עוכפכ ["עד% סמכ, | : ורמופ לע]
 'לתמ סנסו ,סכש 'ת יוכיעו תודכעו

 גקתמס תדמוע סתיס ם'סעק תומ
 תֿפוס



 סולקנוא
 יחאַד . אָריִמ ןַעְכ יִנְבַש א
 אָנֲא לֵחַד יֵרֲא ןָשַעְד אָריִמ

 יישר
 .ורככ ינקמ 855 סנקמ
 ןדריס עקכנו ןדריב

 דוד ף רייתנ כקעי סמ רפול תיכג יכג ינכסו ית סתלסל לכוי ס ךדיו כס

 חלשיו בל תישארב

 ָׂשֲע דִיִמ יחֶא דימ אָנ יֵנָליֵצַהא
 אוי" ותא יכנא אָרְייִּ

 ךימ .ושע דימ יחא דימ (אי) :

 : עסכס וקעכ ₪50 מכ ימע גסוכ וכיפש יח

 דסק

 םירוטה לעב

 וככע כקעי תוכוכ "ד .ידכ) יפוגכ 'יפ ולקמ ןזכ סרנגה םררמו

 .דימ ג ינליכה (אי) :ןדמיס תת לףרכי
 לע 06 תוכסל לכיס ןמסל ומכ ןמס ת"ל
 .'סמכ '3 ינכסו : סיטנ\ ףט כיתכדכ סינכ

 ףדרג נקעי סמ לייתנ

 היס לוד יכגס סקכו דודל דמע בקעי תוכוו תילגמ לפי: דוד ףל וקעמ לליג כקעימ סטכו ףדרג דוד ה

 לאירכנ תרות

 וסעו 3קעיל ספוריכ = לופיל תל
 ויס  ססלסו ,ססיפק :קמכי יג
 יוגיעסו תוכיגס רטש עוכפל סיֿכיוױסמ
 סילפ סמכ סו ופע תויספו ,כ"נס
 תוכססמ כוסתל לוכי פיס ,כיעפ 33
 bוס סנס יכ- ןיתח< כ3קעי לע ן
 תעכ עכופכ ככולו ,ויבמ ןסלוס לע ךומס
 ויחס> סמוקמ קנח תת ינכמ ןכלס ירפמ
 יכתמ כ"ע ,ססינקכ סכייס יספ ספוריסמ
 וכתכמ תנפ ,סנפ סירסעס ךסמ פולכ
 ,וככלמ תומוערתס כיססכ וימ וסע 6
 סנס כ וע ע"על יכ ועידוסנו
 ךסמכ סככרסו ,סמוקמ ססנס ספוכיסמ
 כוסס ןוכסת לע רטפ כ סנש סיכקעס
 סיכפע ךס ,תודכעסו תוכיגס סוגש לש
 ורוכעסכ = יוגיעו = ,סודכעו ,סוכיג ,סנס
 ומכ = .'וגו יסכג 32 סע וסזו 9
 ךיסוככ יתס3 = וגו ךיפרבעי : 3ופכש
 עיני תו יינע תל ,'וגו ךיסככ ו
 סיס יכ עדוי ימ רמקס סמפו .'וגו יפכ
 bמp ?עדל סמכ לש בוקס ןוערפל סז
 ינ6 יתלטתש לעת דע ןויכגנ סז סיס
 כוט ןמיס ךכ ןסוכ יכנס כ"ע ,ימלע
 וכ 3וקכ וננקו לס ם"מססכ יכ ,ז"ע
 קוכככ וקלי ןכ  ילכקקו : וסמיקתא
 תופס תורפכ סוס ילנתכ מנ כ רסס]
 ךסמ רובע ייכ סמו .[סילקפ תנוע תכיסמ

 עיגמ ןיל תודָּכעו תוליג סנס סירמע לש
 וכממ יל עיגמ סנס ,ופוכ לודגס םוכרס |
 יסיו : ןכפו ,ןוכעתס יִפ יפודכע דע |

 ןמיפב וסז לק הו לוקו" ופיל
 לש 3ותס לוכע סיס תוכיגס יכ ,קסכומ
 ךיגס> תעכ סתלסמ כ'ע ,ערס סב
 ןת ולמכ ס3סתלו ,יכודלכל תו לכ
 לעומ קוס סוס ומס לנס יכ ,ךיכיעכ
 נע סג יתכטפ יכנלו ,קנסכ וגינק לע

 : סייע רפסמ סימל סוכס ךקלק
 יכ ,וסע רימ | ,יפ6 רימ אנ ינליצה

 bוכי ןפ ותל יכנ6 כי
 ף ,סי לופכ סירכדס ,סינ 3 לע ס ינכסו
 גמ ,ןופנס | לפכ 03 סחרפס "לכ3 יכ
 ,וסע 5 | ,ךיח6 כ5 וג3 | ,ויקס וסע
 'ר 55 ותלפסכ 236 ,ויסמ ופעל סחנמ
 וכ סיס פ"סכנו יכפסנ ךיכל סיס כ
 וסע רימ כ יננילס : כמוכ סזכ רפקל
 שיש .מ"כו 7? "דיפ, תכת לופכל וכ סמלו] ית

 קיספו "תפ, תל : קוניסו קספס סרומ סו לפכ
 (.וכ ק"ומ) ,ןינעס קיספס "לע קט, (: 3  ,סליגמ)

 יקכתכט ךכרכ פ"לנו ,[6רקמכ כנכ סח
 רכדמ. ךכ רמסס 'פ לע תמרוקס ססרפכ
 ו> ספק יכ ער דעו בוטמ 3קעי סע
 ויכול ףכמ 55005 ע"מ רומפכ סדקסנ
 ססו ,ספנקנ סינפ לפס |. יש
 ומיטי  סככקכו | ,ססיפכ סונפ סירבדמ
 פכוח יולג3 וקנו םוסס יממ ככק ,סברס
 וג  רטפפש סמכ ונממ רמתססל סוס
 ומכו ,כ"תישס וסלועי ודי סככקפ סעכו
 ןגיודככ bוספ -- יל 'ד : סיפרפמס 'יפש
 ןמ == 55005 : 'יפ =- יכװעכ =- ידעב
 = ינקו=,יכווע ומכייכ "סיקרנס סיקנוסס

 סטעמ ו



 חלשיו ב5 תישארב

 הָתַאְו = : םינְבילַע םָא יִנָּה
 ביִטיִא במיה תרמה

 םירוטה לעב
 בטיה (בי) = טמתלמל ומגע ןיכס כקעי ף% סמתלמ
 .סינכ לע ס :סילכד 'גל ומלע ןיקתסע

 סולקנוא |
 יִנָנחְמַיו יִתֲיהאָמְליד .ּהָנִמ
 ak תַאְו : + אָיְנְּבְלַע אָמָא

 ףמע ביִטֹוא אָבֲמֹוא ָּתְרמֲא ךִמע

 יישר
 קוכזכ כיטיל ךסוכוכ בטיס .ביטיא

 סתלסל כפ וע ומכ לפרסי תל תיתפסל רמקפ רובל ךלמ בכתנסכ ספעוכ סינכ לע ס5 ךדיֿפו כס 'סמכ 'כ
 : תוילגל זמכ סינכס לע סקס תקת ל ןכו כקעי סו

 לאירבנ תרות
 ססלמסנו תוס יקכוס סע
 סו ,לסזג תויסכ ןכוכתלו  ,סכיתוספכל
 bוככ סזכו ,סיולגס יטנוטכ--סלכ6---םוריפ
 תומינפ3 כקעי סכווכ יכ ,סיכוקכס רוסי 6
 נע עדילו רכד לוקס סתיס סיכקלמס
 ,סויסכ וינע וסע לס &וכנכ סמ ,סדי
 : ג"ר ,וינפנ סיכפנמ 3קעי תלסיו :כ"ספוו
 ,ןכוכססכו כוקסל ,וינל כוכק סיסיפ סדוק
 וש ,עפכ וספ ,וסע 26 סיקכ סמס ספ
 ופלמס ס5 = ולמלס סכ = וית6 6
 ינו ,יכודס ותופ ופרקס ,יח6 בכמכ ותו6
 כקעי ינק ,וסע קוס סו ,סעגכסב ודכע
 p'ומכ ,וקמ סז סק3 יקופ ריכמ לוס
 נקעי | 56 סיכלנמס וכושיו = ,סנעמל
 וגסנ6 ןיידע ופכע סג וכ ורמסש ,רמקל
 ,רורכ רכר סיעדוי וכ ןיפו וז סכוכמכ
 --ופע נפ -- ךימפ 56 -- וכקכ : ם"זו
 סיפרמס סירדכ םי יכ ,עירכסל וגידיב ןיסש
 ךלוס וס סנס יכ ,ןיכלו ןפככ סינפ
 ,ולכיסכ כסוי ונניסש :כ"כ ךפ 8 רק ל
 סולו הכסל משו ,ךקו6 םונפכ לי יכ
 תנכק ,סכמ6 -- חפכ ךינפ לכקל ,לי
 עככק יכ | ,יסרמ לוי סלודנ וזכ סינפ
 ןפ םוחכ שי כ"עו !ומע  םי6 סופמ
 bריפסנ ליחקס כ"יעו ,65* ךמע סחלסל
 סלפתלו ןוכורכ ע"6 ןיכסו 'כתי ותכזע שקבלו

 יכלי5ס,רמסכ ותכפתב םקכp וסזו ,סממנמנו
 דימ וס סל ,סוס קפססו סכוכמס ןמ לכ
 bריקמ ינגס | יכ--ושע דימ וק -יתֿפ
 כי יכ :וסח= גרסל ול ,גולס ןפ
 יקכפשו וכגכסמ 777 ןפ=ותוק * יכל
 סת !ינכסו וכי ןפ--ו8--,סכת ומד
 ו ופעכ םגפ לק ו"כו=-סינכ לע
 :סייולכס | יגס 'כס ריכוס ,ויכפ סר
 יכ = ,ויסס ופעכ סחנמ--,סמ סג וסע
 ,כקפיל ,ךרכטל ,סכמו ,ימל וסע ךסנפי
 ,'וגו ,ופטל  ,יכורלל = ,סחולש יס סחנמ

 : ל"נכ לכסו
 כקעי יכ ,הוכ דוע םרפנ רשפאו

 ק6 קדוכו לקות סיסס גי
 . ס5--ןוילע יריסס | ךכרכ--רימק | וכל
 תל כמ ,'כתי ותלכיכ סכפו סימת וס
 bיסס סעכ ם'קי וכ ןוחעכ רסוחמ ומלע
 קושעל תוככועקס | וספנכ | וסיגרסכ
 55205 סיכרו סילודג סיעכמלו ,סופועפ
 סמחלמל = ע"6 ותנכסכ | ,וסע ףכמ
 ,םוגסמ ינפכ ות רש6 סעס תל וקולחכ
 ,ופעל לודג ןוכור תוכסל וכוממ רופנו
 וללק רחפסו לכיס יכ וס לודג ןמיסו
 סטעמסג יכ סומ רכינו ,וכלכ לודג ןק
 רכס כ"עו (* 'תי וסוממוכ תלכי ול

0 

 = כ כלפתסכ לימתסו | וכיכ6 כקעי סומ
7 

 ,כלכט | תימומקע טוטפ) 65 סיפער ופרב; 6 ,(.טנ תוכרכ) ל"ורֿפמ יתרפכ סוכו .םיבג לחג
 ,לולגס 6רומסו דחפס יכ עודי סנס יכ --וינפלמ ולרייש השע סיסלפסו ('ג תנסכ) רמ6נפ

 ו"כע | ,קליל ןושיפכ תורכקס תיככ תויהל דחפמ וסס ימ ומכ ,סינטקס  סידחפס תפ לטכמו ססוד

 לנמ ,ק"קכ נע סג רתסיו ןילי זמ ,קמודכו תוכ)מל םפתכ סיסי ןפ ןוגכ ,ק)ודג הנכסמ דחפיפ ןמדוסכ

 ולע לופת 65 תיתיממ | 'סרי דימת וככ תרופ 'ד תריס ימ ןכ ,סירכקס | דחפ 565 סישת
 ותומעור תורי יכ ו וה רורכו קסכומ ןמיס סימערס ןמ דספנו םערכ bוסמ סדפו ,סימערה תמיפ



 תרות |

 כקעי ריו ש"ז\--סז ןועכ לטכי קנס יל
 נפנש רמפס לע ףכיפ--וכ לליו ,דוממ |
 תונוכתת תוסעכ ליחפס סז י"עש--וילע-
 :רמקיו תויפונמ |

 קמסס לכו סידססס לכ דגכ ,דוסמל
 ינקמכ יכ--ךדכע סע סנס דע תיפעק
 יתפכי כו סוס ןדכיס תל יפרּבע
 תוגוכתת םקככ | יתלסכ; סתעו=-סמוקמ .

 חלשיו בל תישארב

 יפגררמכ ספע יפנומק

 הסק לאירבג

 סיפססל = ףיסוסו--תוכחמ ינפכ | קלססל
 'וגו לכ יכליפס-- : םוכיפכ ורמקמ '

 יככ6 כי יכ-סוכ ךיגפל יפסטמ יכ
 סוקמ סלמ5פ סכודג סלטת יסוזו ,'וגו
 סקסו : "עח .סרל ןכמ סלכיס וכנכ
 י"פע6 ,'וגו ךמע כיטימ 3טיס תרמה
 י"קר .כ"קמכו יתוכמ תוכוכ ,יקדכ יניק

"2 
 יתפסו

 'פהו : רמסכט ,סדלס כנכק תוימומקעס וטספיו וררכי סימערסס מכ ,וככלכ תפפורו סקולס ם"תו

 ,bיס סתימת סמלפ ס"כקס תפ ותלרי ס ,ומכע לע ןסוכ = ןכ69 סדפנ תויסל סימערס ת=-סעע
 ,וז למל ועיגס כ ןיילעפ סעלע תפ סדפת ינכ ופנמי סו ,סתלוז ספרי סופ וכ טולעת נפ דע

 .[ק"ודו ,וינפנמ-קר=ופריז--דע וינפ עיגסל ולדתפי
 רוקמו םפרנ ןיעמ--תתפ ןומיס ר"כ סדוסי 'ר = ,ונתטרפכע ר"דמה ירכד רפכתי סונו .םיבג לחנ

 ךכ ,תמפס) רוקמלו ,םפרסל ןיעמל "5 סpכ (סכ ילטמ) עשר ינפנ עמ קידכ תחת
 רמפ ,עסר ינפל ומנע עיממ קיל5 ךכ ,תספמ רוקמכו םפרנ ןיעמכו ,עסר יכפל טומל קיד ם"מ
 וסקסו .ל"כע ,כקעי ךדכע רמל סכ וכ רמופו ול55 תלסמ | תייסו ךנסמ סיס וכרד) ושע ס"כקס וג
 כ"ח ‘וכו = םפרנ תויסל ןיעמנ "מ רמפ סנמתמס וז סירתוס ר"דמה ירכלק סיפרפמס
 פ"ע (.פע ,מ"ב) 'מגה ירכד י'פע וטרפתי םרדמס ירכדד סרגהו-'וכו טפרג ןיעמק סקכו רעמ

 לנוס כר רע ,קיד5 עלכ עפר יכו ,ממ קידֿכ עשר עלככ םירקת | סידגוכ ץיכת סמג
 קיד (5 ,סיקידכ ינימ יש שפ | סנוכסו .כ'ע = ,עלוכ ויל רומג קידכ | ,עפוכ טמפ קיד
 תוטעל ,ןתכלסכ 'כתי ויתװמ לכ סייקמ וסע ,הסעמכ : םוריפ ,סכססמכ סגו ססעמכ סנס
 לככ דימת קדוכו ןמוכ לוסו ,דכל ם"כתי ודוככ רכד לע קר וכל תוכקסמ לכס : סכעמעכו ,וכוק ןולר
 ,ויתומנע לכו ויתוינכ סכלגת ,ןכ .יכ תי סו ,ס"כקס לם ולר יפכ וכ ונע ס וילי יעמו וידע
 ומנעב 5מי סלע ךפס ןכו 1ןוס לכ לעכ יתקפ ךיתודע ךרדכ (.טיק  ,סינסת) ס"עמסד רמפמכו
 ס"עמסד רמפמכו 156 יכס) ןיכ דמועכ ולר תרעפ רמסתו דספו סמי וילע לופת ,סגעמו עס סו
 סיעתרג סגיו ,סלפס סיכותכה סופקכ סירמול סיכר) 1 יתלרי ךיטפקממו 1 ירעככ ךדחפמ רמס (.ספ)
 תועכ5מ ,וירופי לכו טפכ לעכ כ) סיזיגרמו !סיליפנכ .סירעוכס ססכ ר סיפרוגס סילעכעס ןמ
 ע 5 סם כ | ,ויתוכופסתו סוס סלועס ירקמ לכ ןיכ דמוע סוכ ריככ קיל5 סנס 4 סמס יכנע דע סילגרס

 רדלנ קיד5 בל וכ ! וסוזיגרי כו וסוזית 5  סיריד5 סירכעמו סיכר סימ תועוק רקמ סי כנכ ןתיֿפ
 לע ולוסכ וליפ6-וכ סוקמ ספ דע ,'כתי ותֿפרו ותכסלכ סיפנוממ וירלסו וינס ככ סוכ סככ
 סיעגרתתה ןוסלו קזכ ירקמ רתי ו סדו רטכ לק bרומו דחפ סמ וכות ל כנגתסנו סנכתסנ=-טסע
 קכרד --ל"גס סיכותכס ירכלכ --ויתודמ יפ לעס ומנעכ | דודכ סיסנומ וכקע ומכו ,סנועב" * סיסעגתמו

 רי 6 : רדסכו םככ ולוק ןתיו ,סיטסול סילכנו סינירע סיררומ וירכע לכמ ףקומ ותויסכ זוע וקפנ
 לכ 19 סל יל ססעי סמ !ריפ כ יל 'ד (.ג ,ספ) !ילע ותפס כיכ ם רע סע תוככרפ
 ןיפרוקס לוס וס .סזכ קיל5 (,סיק ,ספ) ! סלימ6 יכ-- םוטכ ינפ--'ד סקכ ,סירוכדכ ינוכס ,ינוככס סיוג

 םירחת (. ,קוקכס) בותכה ירכד ןומורי וילע יכ רעו רסס יל ןכ לעו .רומג קילכ :כ"וס ותק
 ינס לע 66 לפוכ ונניפ סו bטכמ יכ ,עסרס ןמ רתוי קיד5 וסט :ועמסמש ,ונממ קיד עטר 83
 סדמ רמי יכ ,כרעממ סרומכ סומ סז סיקור סירכד נס לע 89 לכ ,דס גוסמ ססע סינמ

 רומג קילו 1הפpכע ןמודס ןמ רקי וסp וילע רמי כ לכ6 ,סמודכו ,ריפסה ןמ רקי ססוטסס
 ירד וג קיד עמר סמו (.וכ ,סע) כ"סממכו ,ותומ עלוכ עטרס סים ןפו% סוסכ רספ5 יפ סמ

 (במ)



 סולקנוא | < חלשיו בל תישארב

 ראפ מה יש םה לחְּכ ךעֶרתֶא יִתְמְשְ
 י"שר

 סc) ₪56 ל'מ כ כסו ןכ 6"5 ןכיסו .םיה לוחכ ךערז תא יתמשו : (כ" 3) ךיפובל
 יתיפע סמ כפל דע ךכוע 55 יכ (ספ) ל"סס 535 :ץרלס כפעכ ךערז סיסו (תכ

 לאירבג תרות
 :פ רפ לופכו 'וכו כמ ססככ6כו 'וכו  י"טכע ,'וגו סיס לותכ ךערו תפל יתמשו

 דופיכ ךיר5 י"טכ יככרו .ל"כע סיס תפס כ להו ןכ וכ כמ ןכיסו
 רפעכ ריכוס כ עודמ ספקי מ"מד ןרס רפעכ ךעכז סיסו כ וכ 6

 ןרֿפס

 ,תוונמס סייקמ וס ,הקעפכ סנט לוסט ינפמ "קיד, רפת וינע תוים סדפ שי (כ וג 0 קפשי

 ,וכלכס וכ לכ ספנממ סנס 'ד תרי יכ : לר ,סנם וככיפ וכל לכ ,רוסיֿפ רכד סוס ספוע וניסו
 סיער סיענפ תפרילו ,רטכ | תודומקל קיכש סור דועו ,סדמכ סוקמ is וכנ כרקכ תספות סנו

 סגוכי עפרס יכנ) יכ ,טטרס תמועכ ,ונממ קיד : ee ןכתי סוכ סל כעו .וכותכ רודלו סנכתס)

 דחפ | לריתמו דססמ וסע ליכקכו ,קיד5 רדנכ כני ,נ"גה רומגה סלפס קידס יגל לכ6 "קיד5,

 : ש"ח וכ עולש ותלוכ סג ינו ,ותדמכ ומע נסנתמ וס ,ס"כקס ו ופרועו ולקפ תלוח לכומו
 רוקמ ספס סגסד "גה םרדמס רופיכ 55 לוכנ הזבו .ענוכ וניֿפ בו מג ee ו כ מ מ. קידכ
 עקוכפ דע ,ןימקו קוס סתול סכ ס"כקס וכ עיכעסק ,סמדלס ןטכ As העיכנס : ותפרוה

 סיסנכתמ סכמ קלעמלמ וינעפ מונה : ותלרוס ןיעמ ספסו ,סלועו קכזמו ךכלכמו ₪ עמלס :cb ינפ

 ונינמט ומכו ,ןוסל סנממ 4% סימסו סיתודג לע סלועו ספלמתמ יסש דע ,רוקמס ימימ .סינכקנו

 כס תפסו .ק"יײפ ,ןיכקוזכ ןירסטמ ןיעמ ימ [.כ"ס .6כ 'יס ד"ויו .תוווקמד ק"פ .ףוס]

 שפר סדמ ךינש סמ וליפלו ,לקכ קסופו רכעכ וגילו ,רכעגו תמשנ טיפ ,רוקמס עכטב רקפ רינכס

 יכ ,העפ יפנ 595 טפרנו רכפנ וניו ,ננכ סתסנ וניֿפ - רוקמס לעט וגה וסט --ןיעמס ךותכ טיעו
 וגופי : כיתכדכו ןוסכ ןיפטושו ןילועו ןיעמהכ דימת ןיכרתמ ,סכב 6 מ סספ רוקמס ימ

 סיררכתמו סיככדומ סימה סרסמ דעו ,סנוקס קפרס תפ ןיחודו (.ס ,ילטמ) ,וג סות ךיתוגיעמ

 קוקר ספ יכ ,ומנפ רוקמס לע לע וכנשס פרסקו  סיכגרססכ ,סירומפ סירכד .המכ םלוא .סדקכ

 םומריו םופריו ומנע רוקמס תדוקנכ תורורג\ רפע ךילשו סד6 וכי ספ לכ ,5מוגס תפסכ ןוגכ וכממ

 תורלכס לכו : פוס כמ 5רקמו ,דוע תולעל ףיסוי 5לש ומתסל סנו ותופ רוכע) רספלו רפפפ יֿפדװ ,תכב וילע

 סימ רוקמל וכוימד קידס ס"תס הנהו (.וכ ,תיטלרכ) רפע סופלמיו Rs םימְּתַס וכ ורפס רק

 יעסרסו (.גי ,סש) ,'וג סייח רוקמ סכח תרות (.י ,ינטמ) ,'וג קיד5 יפ  סייק רוקמ : כיתכדכ ,סייס

 סגסו (.זכ ,יעש) טיטו שפר וימימ ופרגיו ,'וכ קרננ סיכ סיעקרסו : ביתכדכ ,טיטו טפר) סנוימד

 עפרה ןמ קוסר וסו ,ערס 96 תוותפסו ףותט סופ וכ ןיפש סנעמכ ותנוכת | ונרפבש רומגס קידס

 .ןויכ יֹוהַהְׁש תיחפיו וסקפרי עטרספ ןפו6 סוסכ רסס ילו ונממ קוקר Eפרסק רוקמכ ונוימד ,תווֿכק יתסכ

 לט ,נ'נכ ,וסמסו ותמסמ ספרי סוש וילע וסת 55ו ,ותתנגסמו עקרה תרוכגמ סמולמ )עפתמ וג

 (pn קיד רטפ6 יֿפ ןכ ,תחססנ רוקמפ\ = םפרסל ןיטמל רמפל ים ססכ : םררמכ ורמפ

 וכ ת ט ל ו ם ₪-- תחשמ רוקמכו = --וכ לעופ" טפרספ -- ספרג ןיעמכו :ורמפ כ"ח ,עפר ₪

 5 ךכ-- ? לקמנכ = תלוכ .קיסת יתמימ ,ע"נכ ,הוקמס ךות 5 םפרס !ופנכ טיסו ,התחס

 כ"ו | ,וינפל ומגע עיככמו ,ופמ תמחו עסרס תרוכנ ינפמ םגרתמ וסp - עקר ונפל ומגע טיתממ

 0 וכרק ) ושע : ק"כקס מ רמ6--זירכד | רפכמו רפוג וסו ,וי55 = כורוק סמ עם"
 עמכו ,ךיל6 כורק 'לככ וינפמ לפוגו לשכנ סיס ,סולכ הזכ הקול תייק 59 וע : רמולכ = ,ךלסמ

 כיתכדכ ;סיקידנכ עונסל סוככ ןסילפמ סינפככ תויהל סיעסרס ךרד ןכ יכ ,ןורֿפ סינתנכ סיירומפד

 סכ :וכ רמו ו הנשמ תייסו--.(ד ,לפמ) לפכי סמכ ועדי כ ס)פ6כ סיעסר ךרד

 ; ךומכ רומגו סימת קיד יושר הז יו ,כקש ךדנע

 סוכ קיל



 וסק הלשיו בל תישארב סולקנוא

 יש =! םרמ חל | pe: fr 1 ; 1 רפסי"חהאל | רשפ | ןנְמתַו אָל יד .אָמְְד אָלְַּ
: 

 יישר
 לופכו סימסס ינכוככ ךערז ₪5 סכר סכרס למ ססרכללו ךל יתלכד לשל ת

 : סיס תפס לע רחל

 לאירבג תרות
 כ"ייקד סופמ-ומכע3 וכ רמקס ןרמס
 'יפמ סכוט> ס"כקס יפמ ליש רכר לכד
 דוע (.ז.תוכרכ) וכ רומ וכי ילנק לע
 כ'ג יככ י"פ סרמלנס סוכנד ורמ
 bנם ,bיכנס תכוכס ינפמ סנססס ל.

 כ"ע ,תוס רקס יככ יכ פויכבס וכמֿפי
 ,סטמס סוכני למס ריקמ סיסק ירח
 סגיכסכש סימעט יגס ותלפקב ₪
 סופמ b(, ,סייקתסכ ופתמכס סכילל
 סכוט סחטכסו ,ךמע ביטיס בטיס תרמ6ש
 ססלבקנ םרמפס ינפמ ,(3 ,סרוסב סגל
 תת כסס :לריו 'פכ |: כ"סמכ יכנ לוס רפ]

 ויגבל רוסמיש ,[תוס ליכ> יכ ₪855 תש

 ,סיס כומכ ולב ויסיפ ,וכ ךספעכס 0
 : ויככד ת לטכ5 וככיזכס 05 ימדובו
 ינו קיזסמ :כ'ספסו <סש ר"דמכ דועו

 וכ 85 ביר נע רבעפמ רכוע כ
 וסע ס'כקס וכ כמ ,'וכו (וכ ינשמ)
 וננמ קגשמ סתקו ךלסמ סיס וכרדל
 ,ט"ייע בקעי ךרכע כמ סכ וכ רמוקו
 ןכומ וגיל ומלפ ילסמבס כוסכסס רככמו
 סע וכ םי פוכייס סמ רתויב ססק דופ
 כ"ז סכמקמ י"פע :סזכ ל"גסו ? ספרפס ןינע
 היפ יכד קמפיפמ סנוי 'כ םרד (.סנק תכט)
 עדוי ,סילד ןיד קידכ עדוי (טכ ילשפ) ר"מ

 ךכיפכ ןיטטומ ויקווופס 3נכ3 ס"כקס
 ,סימי 'ג ויפימכ ותכיכפ ה"3קס פופ
 תרומ מ"ס נונמס 3כ כמ ,'וכ ןגפדכ
 כמ סמכו ,םכככנ כמו ידסימכ קערל
 ומכ ,טעמ :י"םרפ] םינרוק ססמ יכמ כר
 לקמב וגכי : י"סרפ] ,סירת36 לכטוסו .[טק

 536 םכברב ןנ"ֶסְו .[ו955 וניגרמ סי לש ,דיפ

 בתי 5 :י"ערפ] .ךכסמכ תר 55 תמב
 קדמד סומ סרנכ [סידיד וכ ומ ידימ .סיל
 bכנכג 65מו6 סרשמ> וס ןרכפ ךרד
 fo ,ונממ .רכופ סיסיפ ידכ ,לרכרב
 קטמ קר ו"כע כמ ,סירסכ ךרסמפ יפיל
 תודמ ככ יכ  עודיכ] -- לקוי כו כו
 536-- סיכסכ6 bרטוחו .[קודקדכ סס סיננכח
 וכ ןפי 55 יכורסיסד םסס כילד כיס
 ויקמוומש סידיד בלכב ל סמ ,ענכ
 סיס יכ 05 ם"סעמסש סנסו = .ויכע
 חפמ 3כככ סקצ סוס רכדס ויניעכ ספק
 כפק--ומע | ביר רסכמל כ"ס ו ,סינדול
 כוטס סל) סיס סנופסלס ספקשס יפכ
 ךרטלי לכו סולמ וכ ןפיל ילכמ רפוי
 רפ3 סגמ6--ומע כיכ רקרת5 כ"ח
 ךכד תדמ 3 םי יכ ופמכתכ סקכ
 רטפב | ,ל"גס סרפכ טטמ וכ סס5 ,ןרק
 י"פע| ספ בער 3נכסו ,םרכרכ וב עגפ

 ךרטניק

 ינסו .(:5 סילסת) סיכותכס םרפ) חג 'פ שיר וגרולככ 'כש ומכ פ"לי הומ עעמ סטנו .םיכנ לחנ

 המנממ תרמקכ וספכ סיסת וו ,עסרסמ ע"5 קמרתיפ קידכסכ כוט יכ "וגו ער וסנט ,'ד

 : תוער סיתס ומכעכ סורגכ לכוי זמ ,ומע רכסתי סה  כ"פשמ ,קזגו סער ול סוקי 52 סנו ,סקמוטו

 ,סיקידלה .סת5---'ד יכסופ : וס ,וגוממו ופונכ ול (ב .טסר לק ויתודממ וכ קכדתס וספנכ (א

 רמופ וסע '3תי ונוצר וסז יכ (5 : סיתעכ סימוטכ | סתייסו ססינפ וכרקתת כו ער =-םיפ =-ולנע

 רוקמס לטמכ לדנססכ כ"ג וס .ם"יע | ,סליני סיעסר דימ סגו (3 ,ןתרסטכ ןרמשל | וידיסס תוטפג
 ,ןיעמס ממ קוסר טיטו םפרה ספ ןיכו ,סייסס סימ תעיכג רוקמל בורק םפרס: ספ ןיכ ,8

 סוכורק סיעומיפה ונסו---וסע תוכרקתס םקכל סקע כוט לע כקעי לע ספת סוכו ,סנטמל כ"קפכו

 כרקתספ לוס ןורסחסמ ומ ,ועג ע"כ עיגכסו ריתמ סיסע סמכ סשע בוט קנע ופ='כ ןפופכ 1

 : רקכי רסוכסו--וילק



 חלשיו בל תישארב

 חיו אהה הלב םָש לו >
 ושעל הָחְנִמ יב אָּבַהיומ

 םירוטה לעב
 תלנכש .וטעל סתנמ ודיכ נס ןמ (גי)

 : ודיכ ןככוכ סדת5 תוכוט סינכ6 ול

 ךרסימל יתי) לד לקמכ וקימרסל כ"חפ ךרטניט

 כככס קדטלמס 536 .ח"כ רעל סופמ ,[וכ
 :ונייס ,ןכפ ךכד תרכופמ סינפכ תופעל
 וילע ןיפד ונס וניסס | ,רכוע 3כככ סל
 סוטמ וכ סיס 6, קמכו ,וכוזפ וית סוס
 סכדוס תסמ וכ ספלו ,ךרסימל ית6ד ססח
 קורגססל ,לקמכ כ"ת ופוכסלו ,3
 ,סוס רסויכ bכפו ,פלכ סרמ סכיסוז ,ומעכירכ
 תק ינכנ כוט רסוי ? ודימ תו םק3 ימ יכ
 קנוכ וסו = ,ותוכס) ילכמו סמולמ וכ
 רססתמס סנס :וכמוק3 סכחס יככד
 bוסס ,ןכח ךרד 'סכ דס קרפ סייקנ
 רועיפ דודמל--כלכ ינו3--ריסוו קיזחמ
 כלכס כס וכו תסמכ כמוה תניפנ
 -- ?כלכ סויפכו ,עורגכ ילכמו ףיסוקל ילכמ
 --,ללכ וילע ויפוכוזמ ןיסש-- רכוע כלכ
 בלכמ יריימד סלגנ רלוכמ "רכוע, ןושלכו
 סיסיט רספ6 יל ,וכס וליסד | ,ולש וניקס
 כ (:טע ק"כ) ונינט ירסש ,ןומכ רכוע
 רופק סיס כ"6 656 ,כלכס ₪6 סד6 לדגי
 סרגסמו ,לקמכ כ'תל וסכמו--,סנטנסכ
 66 ןכמ ךרד סו ןימ ומע כירכ
 -- וס יכ מ"כ רעל לס סלועו ,סוככס
 סיס כס --,וכ כ כיכ לע" רנעפמ
 פ"ת ופשכ סוס קוספס תל !סוכ ךירל
 pb וילט סריגס וניכ6 כקפי לע לסמל
 : ספ ופרדפ ומכו] סז ס"עככ וכוימדס וסע
 וספכ וינע וגרסזוסש ףד .הָבְׁשִיַ ,וסקשיו
 ,סנת תנתמ וכ ןתת כ סנמת גד
 רועיש ת וכ תל ןוכנכ כקעי למ ו"כע
 יפלו וסוכר יפל יכ ,ול לשש ססנמס

 סל חקיו (bכ רכדמכ) ןכו ופופרכ ,ודיב אבה (גי)
 קוכוט סילכמ ודימ ככ ןמ "מו .ודימ וככל לכ

 רפעמ לטנס ןילוסס ןמ ודיכ ק3ס ןמ ל"ד .ודיכ סספולו רורככ כל סדלפ תויכגרמו
 :ספנמ תקל רדסו ךכ וכרטע5 רסע רמ6 תד סמכ

 לאירבג תרות

 סולקנוא

 אָיְליִלַּב ןֵמַּת תֶבּו :י ייִנַפִמ
 יִתִיַאְּ--וִמ ביִסְנּו אּוָהַה
 ושעָל אָּתְבּורְקִּת ּהָדיִב
 יישר

 ,[כ06 ךכד תדמכ ומ ספר ,ומע וינינע
 65 ,כעוטמ רועיקכ ,וז ססנמ3 ופונססנ
 פתכ סימכס ורעיטט ופכו] ,כסוי לו תוספ

 שטס נקעימ סלעכג כ רסלכו [פ
 ומר ,דועו דוע טקבל ,ךכסימכ יסיכ נד
 6 יתרנע ילקמב יכ : טסרמ ותמכחכ
 926 ,ןוכוד ןיכמ יכנס :רמלנ --ןדריס
 ןדריס ילג יתקסרס וכס ,ידיכ י> ק מ סנ
 סג ! כ"וכסע סוס ןקכערס ק6 ,ילעמ
 וכוי ג"וס ככל  ,יככ6 ןמוומ סממנמכ
 כלה סוכ כקעי ןוויכ כ יכ ,וכפו6
 ,וסומכ קידלמ 'כתי ונוככ יפכ : רמולכ
 וטע סיס לככ ס ןוכנ סז סיס יתמילד
 וס 36ת יכ וכ סקוכ םייסו ,ךכ ענופ
 נו ךינפ ככק סרט וסכע ככ ,ךכוממל
 כלככ ךלסמ סיס וכרדלו ,כלכ וינפ סיפר
 סיתונס חלשמ סת סמ כ" ,רכוע
 ,כקעי ךדכט רמה סכ רמס:ע ועל
 סמ רכד כמ ופוסו ? ססנמ וכ םולטלו
 pיכ קסע כ"ס ךל סיס יכ ,סיס
 ,[וטע לט ורט לוס]] ךס3מס סע קנפסל
 פקיע לכ רש6--ךרי לע עול תיסעגו
 וקו ,כתומע ך6 סיס תוס סממנמס
 לכ יגוקכ  קיוחמ :כוקכס כ  ןווכמ
 ניר נט רכטסמ =-כ'חל 05מ:-- רבוע

 ו :ו9 bכ
 אח וסע סמנמ ודיכ הנכ ןמ חקיו

 ומ וכי ודיכ נכס :ןוסנ
 0 תקלס :וכ סכולככל ותוטמסמט
 ופס ךרדמו ,וכ עריפס סמ לכמ קורקרכ
 גסו ,תולטל סמ רלכל וכיכמכ ןורוד

 סוכ



 זסק חלשיו 4 תישארב סולקנוא

 םישיתו םִיַתאָמ םוע די ; ויחא וקאפ נצ יי :יַהּחֶש)

 םיִליִאְו םִתאַמ םילחר םיִרְׂשֲע = פיפ ולר נע יש !
 תוקיִנימ םיִלְמָג מ :םיִרָשָע 35 " ד רוח ילמָגנ מט : ןירסע ןירכדו
 םיִעָּבְרַא תֹורְּפ םישלש ם היִנְב יֵרֹותְו ןִעּברַא אָתְרֹוּת םיעכ ב םיש , ג == RR ןיתלת ןוהינְבּו  אתקנמ

 םיִרָׂשַע תֹנתַא הָרֶשַע | םיָרָפו יי רע נא אר
 : זלק ןילוח .םיתאמ םילחר .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב י"שר
 סיוע .(רי) = : סיכת קילטפיגכ .ההנמ סיוע סיפלמ .םירשע םישיתו םיתאמ םיזע = (די)

 תמונה לכננמ סמ סת ןו 2 ךכול ידכ סיככוס סלוכ ןכו סיפיפ סיכפע פוכירכ
 תתיסאכ יש קש ל לק BE סכועכ ןסכמ םרוד ר"ככו .סוכקנס
 'ת סו סתנפ 'פכ םרפמדכ סידימתס 303 סיתס סילעופס סוי לכ3 סייטס

 סיכלמ סנופ | וכלמ סדגנכו ץיפמ סוי סיסנסכ תח6 | סילמגס תכעכ סמ סיכמתס
 ךככ פ"ד neo in in סודלכ  ןיוככ פרוי יכילו סיפרק סספל תחל סינפסס

oOיניפב- סקרה .- nts20 סייפל |  oa: Dn 
 יפל 856 סד ככ3 הופ סנועס ןיפפ ןסכמ
 ססp יפכ כיל לכ5 ןכו סיוע רשע םיס לכ רסמש ןפכ וגילמש וילע לטומס סלוט
 סניק . טמסכו תוכקכ רשע רכעלו סימספ תל ןכרר סכ6לממ סיונפ
 ךלוספ רומתנו תוכקכ 'ד 856 רכוכ רסמ כ סכ6למּכ ןיקסועס סירפו רכז סלכקמ
 קח סכקנ ל כפוי ךרל סיכל סp סילמגלו - קוכקנ יפס סקותכ ךרדכ
 גנכ רכז ססילככ ססינבו "מו .ססמע .ססינבו ,םישלש .תוקינימ םילמג (וש) : רכול

 לאירבנ תרות
 לוס סח ,סומ לככ ןופנכ ללכנ סו סיוע : 'פס לע כקכ מ'סעכס סנסד 3
 .סע) 'מנכ רוכמכ כיכקסכ כ"35 כ"ג קוספס לכ ,'וגו סיכקע סייקו סי מ
 סיס כ ןוחכמ תוככיגס תופיכט יקדווכו תלסס סומסכס לכס יפל ,ס"מכ סייסמ
 מכס יפדווכו ,כ'ככו ןוכודכ תוכפכ לוכי ססמ' כירקי נפ ןימומ יכעכ ויס ול
 ס כו  סיכפכמ תופיכט ויספ ןפול וכ יכפס .סזיקכ 65מכ סנסו .ל"כע ,ןכרק
 3קעי עדי ןיפמ לופס ל6שי סמו ,קורכינ = ,ו"פ פיסוק ,ףקומ רגסומ רמקמכ ט"סעכ
 pי ? סינפכמ הפיכמ יס וס וכיכפ | רשכ מ"עכ מכ יככ5 סד ןידס דגנ וסד
 + ייס ,ע"דוי) מ"ר ומס י"פע רמול וכ סלשע סנוכסד רמלכנ סו ,סכרקסל
 ס סדוסי 'כ סק3 כותכ יתתכמ:כ"זו | לתיפדכ] כ"בכ סג לוספד 36 יכסוסמ
 המסנ ג"ע ריס ריכעסל שיש רתפשס | יקס לכמ רמסכש [.וטק סיסכוכו : "עב
 "₪ ניפסת . סימ סכדועכ םמסמלו סירבה יפסכ ןיימס סמסכ 030 ,'וגו
 תק סענע .ת5 םינת 5%] ודי תמפ ןרפכ סוס ןורוד חכפיפ תויסכ לוכי ךיו ,סלט
 ספירט ₪ of ,סיס סריפכ ילדו [ודיכ | | ךסתפל כ וסכיכקס : 3יסכ לנס ,רכל
 b סכדנו רכסנ 3כ :ןמיס וכ יקתנו יקעמס ןכו ?ךילפ לםיס וס ךכיס
 סלעכ 55 ילדובו .ס"ייפ ','וכו סוכס 65  כ"כסומ הג ןוסנס ספ3 תמז סיסקמ
 קכווכ יסוזו ,ם'סע וכיק 3קטימ סז ןמיס ז"ע יסכפסו ,כ "ל bנוקקמ | ןכסל6 קחפי
 סרלשנש -- ודיכ קכס=- ןמ תקיו :'כס סגפ | ,ספירע לע וס ע"סעכס תנוכו

 וליכ

 כיכקי םלש סימוע יל עכ ויס ול תנעס

- 

G3 



 חלשיו בל תישארב

 ןתינ ט :הֶרָׂשע םריעו
 רמאיו וָּדַבְל רע רע ויד

 הורו יִנָפל
 : רדע ןיבו ררע יב

 יִּכ רמאל ןושארָהתא ו וצו ז
 רמאל לאס יחא ושע שנפ
 הלא יִמִלּו לת הָנֲאְו הָתַא"יִמְל

 ורבע ויְדְבַע "הא

 ומיִשִת

 םירוטה לעב
 ךדיאו כס 'כ .תוכו (זט) ! ןככק סספ
 דומעי .סל5סז תול
 :ססילפנ ןוכוד ונתיכ סיס

 'ד דגנכ תה פ"ד .ןוטקכס תק
 יו , - , יופי
 -3. | י7 סמכ ג .ימלו

 תוכודל ומכר סידוסיל
 Pan (זי)

 : תויכלמ

 לכ ימה ךדיאו
Lzו  

 לכ למול למע יי ימלו .להכסי תדמת

 לע וקז\ וכע ינכ ולטג סכמע| >60ש' תדממ

 ל6רכי תדממ לכ יפנו

 ןכ "ד .ךינפל סל יפלו

 . למע ינ5 ימג

 מפ ינ6 ימנו

 כקפי רק

 לפרטי תדמת לכ .תתל

 6כס 'סמכ 'ג .סתולכ : ךינפל סלק ימל
 ינתפנ ךדיתו
 'יפ נתינד ינג סתולפ

 "עפ ןפכ ף רפע

 כקעי ךדכע רמ

 ךי  קגסו סתום סלי
 ימס סתכ קמ

 ול ןת כ סתנמס

 ןא> ףת סתולכ די סתס ועלו

 תרות

 ופעל חלפ ספו6 ,ןכ65 סנפםוס תנו ודי
 ספוק ככל ,ספיכט ןמיס וסז יכ ,ויחק
 ןרלנ סמלט ₪5 וכיפססו ודימ וטמסנס
 סמסש ססילע סלוי סם ומלעל סככע
 'ו ףד ו"עכ "ות 'סכ יתפנמ כ"6] ,סירשכ

 תורקכס ןמ תופירטס ת5 ריכס קג סגס כתכס

 'סכ סז כר ספדנ רככו [.קוס ןמיסכ
 ,סמר סופד ,םננשװכ = ספדנס) סמלי םנסק

 וסכ כ'עו ,סכמוק סשכ לש .(ז"נרת
 ךכדכ ,ןיכופסו, ןררסכ נפ סיככדס ספ
 ולר למ יפכ :כ"י רוע =-.ןינופס .סילכ
 ופופלכ כקעי כס ופושלמ phy ןקלס
 וסילק ססעמכ סיספ ומכ עסכ ותול לס
 ספר 69 לטכס יליכנכ רתכנס רפסק יכנס

 יריב

 לפפ ירמה

 "פט

 לאירבג

 סולקנוא

 יהודבע דֵיַּכ בַהיָומ + אָרְסַע
 יִהוְדוחְלְּב = אָרְדַע | אָררֲע
 ורָּבַע יִהֹוּדְבעֶל רַמַאו

 ןיִּב ןוושת הָחְְר ימה

 דקו יאָרְָע ןיכו אָרָרָ
 ירא .ךָמיִמל .הֶאְמְרְקהתְ
 נו יֵחָא ישע ףוערצי
 י-ַתַא ןאְּו אמ רָמימ
 : ךֶמְדְקּד ןילא ןְמת לָא

 י"שר

 :(כ"3) בוסכס ומסרפ כ םימפפכ עוכלפ יפלו סכקכ
 סיכומס .םיריעו
 קוזפ ו סו ךכד .ינפל ורבע : ומלעל ןימו ןימ
 סכיכח וכ ינקו
 ןיע קמ

 : ןוכודס יוכל
 סו א הלא מלו : (" ה ןפמד ומוגלסו ךסלוס
 תוס סקנמס ימכ סס ימ לש ךינפלש
 (65 כיפג) ומכ לש סוקמכ סכיתס 002 תסמקמ
 סינסס) וס ילש 0 יכ סלוכ ספ רח לכו

 .אטינויבאס סופד םוגרתב םג אוה ןכ (*

 לכ .ודבל רדע רדע (זט) : סירכו

 וככת יגפל כדע ,ומישת הורו :
 וסווקלו עפכ ופול לש וכיע עיכפסל ידכ

 ימ ספל ימ לש .התא ימל זיו

 ר"מל סחוס

 קכ וסעל ינודקג

 קתונכ

 סתלפ יס
 ו , ו

-. -. - --- -. - 
 ודי סא נכה ויפכ לכ לכ

\ 
 ן'* | =

 סתנמ ל"ו דוככו

 ,כ'ע3 וחירכסס רע .(סס טוקניכ רלוכמכ) סכלל

 : ל"ר ,וריֿכ וס כקעי 555 סיס ןכו
 : ע'י דועו -- סנולרּכ נפ כ"עכ ,וחככ
 סיריסח רפס ססכ "נמכ 5כומס ןירס יפל
 ס"וכעפ ילומס תסוכפמ תקל ןוככ קנס
 ןוכנסמ ןכ ,ס"יסס תכלכ סיס סינעp ינפמ
 סטפממ ס"וכעל | תוכססל יוקר וכיקס
 כקפי לס ונקכ  וכרכסנ רספכו -- סיסנ
 "יע ו 'פג"ורכ כוס ועכ] ך6למס י"ע

 ופעל תוכסכ כס וכיכ6 כקעי רכיכ כ"ע
 וכ סיספ סממ קר ,סגס י"ע ךרכתנפ סממ
 עיגי תו יינע תק : כ"םמכו ופכ עיגי י"ע
 5מעכ --וריכ כס ןמ וסזו ,'וגו '6 סד יפכ

 : כ"ו ויחס וטעכ סחנמ -- עכטכ ודי
 תרמו



 סולקנוא

 בלע בעד רמתו =
 אָחְלשַמְּב איִה אָּתְבְרְקִת

 אוה--ףַא אָהְו ןָשַעְל נֹוּברַֿל

 ףא ריקו =: אנרְתַביִתֶא
 הָאְיִלֶתִ-תִי ףא אנני
 רהב ןלְֲאְד -לתָי ףא
 מכ יל א
 -דַּב וָשֲע-םע ןּולְלַמ ןיֵדָה
 ןּורְמיֵתְו :  +ָּתָי ץחְנָש
 ייתָא בקי ףְבַע אָה ףא

 ןכפס 'סכ (רכ

 סל ימלו תלססשו דיותל
 .וינפ הרפכא סו

| iw: 

 .3קעיכ ךדנע) תרמאנ
 תפל ול הירש

 סתכמ :סז ןוכ

 ,קסרגסו .םללוכ
 ,סיכופכ

 ה סנ ככקמס 6

 יפנכ ססק סונכלמ 8

 סק5 סג סת

 ךקו ,3קעיכ ךרכטל רש

 . ותא םֶכָאְצמְּב

 סת ימכ תל כח ןוכחמ לעו
 ססכמ

 סכתילכ לפוכו (חכ סיעשי) ןכו וזגוכ לטב

 :קדקרל שי
 סיככדס ססיפּכ

 ךדכעמ סחולס יס
 תת סכושת סתיסו ? ופעכ יכוד65 3קעי

 יקלופ3 סנסד
 קוכמס סיפנוסק שי

 םלטנ לכסו ,סלכ ספמכ פוש ,סרקי
 ספטעמסו ילכ

 קונמס תל קכ סיחלוטס םיו ,סכוקכ
 8" ןסת | : וכפי םיפסס תקי ספטעמסו ילכס לכ 9
 יכ 3קעי סלכ סנסו  ,ופלוט) סיס
 יײכ ענמ רק נע םכעכ וטקו 8

 ,סניכפס
 ל"זרלמכ םפנס ת סורס ךלמכ וכו
 ועע תקי ןפ רי סיס כ'עו (.35 סיר)
 סול ,סידכעס תל סנ ןוכורס תֿפ סג
 ומ ופע סpגפי רטתכש כקעי סרט

 רמולכ ? סת ימל ,רמפל סקול םיו |
 ו"ע ,ןוכווס תוכפמכ ללככ |

 ךמנעב ספ וכ ,רמל וכפיפפ]
 !ססנמ ס

 רק סג,

 חסק  הלשיו בל תישארב

 ְךְרְבעְל ָּתְרמֲאְו ה :ְףיִנְפְר
 הָחּולְׁש אה הָחְנִמ בקעיל
 אוהדים הָגהְו ושַעְ ינדאל

 םג יִנָשַהְדתֶא םָּנ וציוט מי וג ירחא
 --לָכְהתֶא םג, ישילָשה"תתַא
 רמאל םיִר דעה ירחא םיכלהה

 ושעדדל א ןורְּ דת תזה רָבְּרַב
 םנ ם תְרמֲאְו כ

 שר

 ןוססכ ןוטסכ לע .כקעיל ךדבעל תרמאו )0( :'ס לש סקונמו
 3קעיד ךדכעד | ומוגרפו יכל כקפיל ךוכעג

 : 3קעי .ונירחא אוה םג הנהו :'ונו ססולש יס

 (זמ סש) ומ תפס

 לאירבנ תרות

 bוס סג סכסו ,וםעכ יכודמל סתולק יס
 וגקסמ 3 קמ וכיסש ::מרכ ,וכיכתל
 יכ ,וככ וכול סלוכס לכל וגכיקפסל

 : וכירחפ + סילטכס
 :'יפ ,'וג ופע כל ןוככנפ הזה רבדכ | תונמ
 ןוגנסכ סכלכ re bbc סכעקכ

 ,סחל סיסק סנוכס קכ ,דחק
 ioe ןושל
 כcמס ילעכ סנס יכ .ותוא

 יוכיסכו

 םכאצומב

 תוכל רעוג ותויסכ ,דקמ :כס סיס רשפ
 ומשו כל ךכד ומול ודמכ ונתותמ םיכל
 :ומכ ,ןיכט כככ ככניפ סיככרס ת ויפב
 כpלכו ! סוכפ : רמי ,סיבכ וכי רסקכ
 ! סדוק : כמי ,סכסכ סכ וכ ומיקי
 ,סימפטמו תוכדגמ ויכפל ומיסי רפקכו
 רכפסכ 655 ומוקכו ! סכתכ רשיי : רמי
 ככ ו סכקכ ! סולש ויס : רמי ,סתמ
 סיררוסמ ססויס דע וכ סינכקמ ויס

 גע רכנ רכד וטוט5 גע סירונקו ויפכ . ךנס
 סגככ רפכ ףכית סוס סעושס 936 .ויכפ

 תוכל ג



 חלשיו בל תישארב

 --יִכ ונירחא בקע ְךרֶבִע הנה
 הָחְנַמְּב ייִנָפ הָרְפַכְב ממ

 הָאְרָא
 רעו < : יִנָפ אשי ילוא ֹוינָ
 יהָלְיַלּכ כ איָהְויְנְפילע הָחְנַמַה

 ו

 ןכ"ירחאו ונפל תָבָלהַה

 - )"ה

 סולקנוא
 התנא רַמָאײייירא אגְרְתב
 . תלְוָאְר אָתְברְקתב הזר
 יחֶא ןּכיײרקָבּו יט ד קל
 : יִּפַא בסי םיִאָמ יִהְופִא
 --לע | אָּתְְרקִּת תַרְבֲעַו יי
 -אְַב תֶב אה יהא

₪ ₪ 

 ןופכ ןלכ סינפ כו קטתו ןוע 5905 = סרפכ | לכש יניעכ סלרנו .סרפכ ולכופ ג
 סידי יכופככ יע3 .סידי רפכו bרמגכ סכרסו וס ימכ6 ןוסלו ןס סככעסו פונק

 סממ (ו סימרי) ןכו ויכפפ ומכ .וינפ לע (אכ) : קכומס תפק3 ןסכ וידי קכקמ ןסכספ

+ 

 | לע 301 יכופכ םדק כס סיקרומס סיפרקנ תכקמס ןוסלכ סג .90כג וססכ

 לע b"מו .יגפ לע יפו סיסיעכמס (סס סיעסי) ןכו דיס ינפ לע 03 עמקי דוסו |

 לאירבג תרות
 סלכ סירכרס לכ רכד ,ונתוחמ תיכנ
 : כמו די סלככו סלפכו ,סח סעפכ
 ! סולט ויס ,סכתכ רסיי ,סדוק ,סולש
 ,סז ןיעכו .סיטמופס כככ קותכנ יס
 סמס רח וידכע תל וכיכק כקעי דמיל
 קמ וסע | םונפי רסתכש ,סס יבמ
 וכ | וכישי לכ ,וסוס כס ןוסלס
 סיכדעס יכס סיכנוס ככ  ףכיק
 וקו6 סנעי "וקכ קכ ,דסלכ סנכ
 סכ65ומכ :רמלס וס  ,ויל6 ועיגסכ

 : ותוק
 וגיכס6 כקעי ךדכע סנס סג םתרמאו

 .'כע סמ לע ['יס ,ק"ופכ] 5"גמס תיפוק כםייל יתרמפט סמ י"פע סוכ ןילכת ףיסוס) שו .םיבג לחנ

 יתרמֿפו ,ם"ייע סועל תמדוק תפטחד ל"ייק פלס סקסו ,תפטס וכ ספוע רמול ע"ופסו רועס

 מ רמ6 ,גנמ ןילמס ינפכ ויתויכז ועיסכו ,טסpמכ טפוקת }6 ורק סיספ יע םיפל לשמ י"פע ןרתל

 .ןסנכי כ"ח( ,ודיכ סוגה סנתמו עפוקס סע ומלעכ תורתס) סידקי ספ יתלכ ויתויכז ירכד וליעוי לס
 ידי ןיֿת ,יכנפ ינע שיש הנס :ד"עכס ותו ןעיו ,טפסמס סויכ ודעכ ןילמסל ודמעכ וילזלכ ןילמס ירבד
 ג דככנ ₪6 יל 6556 יכ תוסע) לכוס ופיפ תפז ך6  ,טפועס דוככ יפכ סדוככ סנתמ יד תנסמ

 ןפינקעטֿפרפ) ת5ינעו לע וינפלמ םקכו ,טפוטס ינפל ילע כוט רכדל וכי רש ,יריכממ סירפס =

 ולגה לס ול 65מ סכמ6 טפקנס םילס סנסו ,סדוככ סנתמ ומכ טפוקה ילפל סכופת סיסת )ודגו רע

 ןֿפרכ וירכד לנקי יפדוכ יכ וכ רמו ,עפות סע תופרתה) וחיעכס רעפ

 ) ,טפסמס ןמוכ רחמ ודעכ דומעל לכוי רככ סתע יכ וכ רטכ ןינמה | 96 וכו םיֿפס מפיו ,סרקי

 דועכ יכ וחיטכס יונס לודגס רסס יכ ,דלמ סכוט ןפינקעטפרפ וכ 555 רככ יכ ,וירכר רכלכ טפוסס
 רח קר ,טפטמכ ךדעכ דומעל לכו6 69 יכ ןיכמ ךכי6ס ןילמס וכ רמו ,טפועס סע ספרתי סיטעמ

 bלס ;וכ רמו ד"עכס וילע 6לפתיו - ,טפשמס סוי וכ סרעכ ,עפועס סע וסס רפס הרה

 לסל וֿפ

1 

 סכוקככו ,'וגו וילפ  סלפכ6 רמ6 יכ
 ןופפרס כ רמפ רככ ס סק
 < כ"קו = ,וכיכמ6 וס סג סכסו : כמיס
 סוס רכדכ :סיכלוסס לכ סג סולק כיקכ
 = ספרמֿו :למוסו רוק סז סמכו ,ןורכדס
 יפנתכפ מ"יפכו ?,'וג ךדכע סנס סג
 ,קנקמס ל5כ3 סגיל סידכעס יכ סלעמל
 ססילע סו9 כ"ע ,ססיכתל ךנוס וס יכ
 ךיוספ לע סעמ | דוע ול ףיסוסנ
 לק63 ,ססינפכ ל ,ססירת'6
 סכק ןכ יכלו ,'וגו וילפ סרפכ6 רמק

 :(* ינפ pי ינו | וינפ
 רמו

 כמ ול םינס | וני6כ



 טסק חלשיו בל תישארב סולקנוא
 הָלִַּב | םקינ >כ : הָנַחַּמְּב אהה פל = מירב אהה
 ןִּתְרַ--הְָו יהושנ ןיתרת -תֶאְו ויש יִתְשדתַא .חקינ אקר יהי רמו אה אי

 רשע דַחֶאְ"תֶאְ ויתחפש יִּתש יבש רו
 : : בי רבעמ תא רבעיו יָד רֵכֲעמ--תָי רַבַעו יִהּוְנִּ
 לֶחְגהְתַא םֶרְבַעיְ םֶהְ גכ | ןונְַּבַעְו ןּנרבְדּ גײ + אָקְבו
 רֶתָויַו כ : ןלרְׁשֲא-תֶא רָב "לדה פל אלתעהע
 דַע ּהָמע אָרְכג ַּּתָשֶאְ ומע שיא קבָאו הבל בקע ב הנע ב עא
 : םש .קבאיו : אצ ןילוח ,בקעי רתויו .ןרהא תורלוח

 םירוטה לעב יישר
 דתמ .יסמכ 'ג .וידני (בב) :סלגק)  :(ב"ב) סו כככ ךיר9 סיס סעככ יוכפ קוס = וינפ
 8 וידלי .וידלי .ותופרכ יכ  .וידל לשש בוב ןכיס סנידו (ל'כ) ,וידלי רשע דהא תאו (בכ)

 6 םלהס ופכ כ יכמ תשטכ ל יל וע לכ ןתי לס סינפכ לעכו הכיקכ כקעי סלל םרדמכ שיס סו .ועושי 55 en Fe ברו .
 סתס ופכו וידלימ תופטכ סלל ךכ ויד = כ'!תס מס 6 סעכנמש 3קעי סכענ ךכלו
 רמ6 ןמככ סג ועוטי ל 55 עדל תא (גכ) :רסנכ ספ .קבי : סכס ריב סלפכו כמומנ
 ופע דימ סניניע וללפתיכ ויללל כpנכ ומלע ססע סינעלטמסו סמסבנס .ולרשא

 .סריכעי "פכ ודככ ללפתי (" : / / ads po ora הב ודני לשתי כ "25 בקע הת'ר ודכ) : ןפכ תיכמו ןלכמ כט
 סעכיכ םריכעו ןדיֿפו כה 'םפכ '> יא קאר )₪; ב ססילע pes סילפ
 ככעו קוכי רכעמ ול עקכנע דמנמ סילעמ ויסס קכפ es מ םיפ רפעתו 'יפ ססנמ
 דוככס סכ 'יגכ .קכיו (דכ) :סםכיכ  רקקתיו ןוסכ קוסס ג"נו .סעוכעכ י"ע ססילגרכ רפע
 : דוככס 5סכ דע קכקס ולעסע דמלמ | יל קכסו סי וקיכסר רת3כ וס ימרק ןופלו
 יל קכליו : סו6 ןשע 'יגכ .ומע שי6 ליפס סי aR סילפ ךרד וכפ סניגע 5 כבימ

 : םקל וסע תיכ סע לע וסק ת"ס .ומע 4
 םיפ

 ,וטפטמכ = סכזו | ,ןילעל וכ תייס סתֿפו ,תוס טפופס 55 טפשמ וכ סיספ לס ריכגכ סיסע סקעמ עד
 סלוקת ךרעכ סכרע ,הכוט ןפינקטטלרפ ר ירק סתעו ,רקי ןורוד ריכגס וכ קלע סיפוי ו סוי רו

 סידקס) וכ ןיפת עודתו ,יתיפרט ןורודה לע סקעמס ועכ ,טפקמס רח וכל לכות ליס סג נס ,הרקו
 -- lרקי ןורוד ומכ יס סכועח יכ ,יל תרמ6 ךיפכ קנה סתלו ? עפפמס סל ו ק קול ןֿפילקעטלרפה

 סירעסכ עדוכ ריכגס ןס ,ריכגס ןיכל ךנוכ לדכסס כר סמ ןיכסל ככ סופת 89 ךימ :וכ רמו ןילמה ןעא

 [רדענ סיסי 5 סרומל יע וכילכ יפכז ריכנס תפ53 וכ | ,תירס6 תישפרמ דמ עדי טפוקסו ,ורקע סע
 טפוטס\ ,רעסכ bכודמ יכעל עודי .ךכס רק סת ןכ 5 -- ,ירכד נכנ ם 5 ר מ סמותפ וכול סתיס כ"עו
 וגס ותליככ ודככ) ש5רע רשת סידקי ספ קרו = ,יכס ןיפ הרות יכ 76מ תעדוי וטסנ

 טפסמס יכפ5 ונפ וכל רקס סילקי כ ס ככ ,סיפפ תס סנמ ףנת סוס דוככס וכ יסי ,ךלגכ
 ,לסיפ סג | וטימדג סוס ןוימדכו ? וככ דוככס ףוס יכ ש6רמ תעדל ' =" טפועס לוס ליכ> סה

 ליסט תפטתס סתיס 16 סנס ,'ד תכומ לע תונכרק סיֿליכמ ויסו ונוכמ לע תיכס תויסכ לפרעיכ סינפל
 סדוק תלעת סמל (: ו סיתכוכ) ל"וכקש ומכ] ןורולס קיסע הכועה תפ)עס סרט ף6 תרפכמ ,טילקרפ ומכ
 תוכל תיככ העס כיס כת יכ סיס עודו יג יכ .[וילת ןכוד סנכנ טינקכפ סכיכ ,סלופל
 וגס סיקרו סינדכ קרו וכו סכו ו ןסכמ 59 ו ןיפ רעפ ,סויס ינוע יריסמ וסנפ ןכ לכ ,שממ

 (גמ)



 | אאא ~~ חלשיו בל תישארב
 ןיכא אמו יייארפצ קלה אל יִּכ ארו כ: רחשה תולָע דע
 [היתְַכ בכ 83 72:8? קת וָכְרייפכְּב עו ול לכי
 הל מע ו enc רנה

 2 סא לק אה ר
 א ה מ -המ ויל רמאיו ו :יִנָתְכְְּ

. 

 -רַמָאְו זי: בקעי רַמָאְו ךמש רַמאיו הפו בקע רָמאיַו מש
 .ְךְמָׁש דוע רַמָאַתְי בקעי אל יִּכ ךמש דוע רָמָאִי בקעי אל

 תבְְבר-יִרא + לארי ןיִהלָא -"םע | תיִרָשדי לֶארשידיסא

 0 אָתְלַיואירְבּוג-םַעָוי-ַרָק : לכּותו םיש ןאזמעו םיָהְלֲא

 עירות 'פ רהיוה 'ם .בכו אצ םש .ינחלש רמאיו : אצ ןילוח .ימע וקכאהב :תישארב 'פ רתוות 'ם ,אל יב אריו .ןרהא תודלוה
 :בצ ןילוח ,םע תירפ ,

 יישר םירוטה לעב
 ופריפו ויתועורוכ וקכוקו וקכוסש וסעכ ת םימ וס ס תורכ ,וקכו ככ עגיו (הכ)
 כב עגיו (הכ) :(כ"ב) ושע לס ורק A rr סיליפק וכ ויה ס6 ותומכ ךפנמ
 WY ףכ יוכק ססוכלקכ עוקתס ךכיס יפוק ,וכרי = ולסופל ג" .סיéיפק ססל ןיפ סיכתנמסש
 געקתו : סכדק לס ףכ ןימכ בי Rs כסכסם  סלוככה ופעמ סנקק יל סדוכעס ןמ

 )ו סימכי) וכ סמודו כתסרכת סוקממ עקעקפנ ולסופנ 'יגכ .וככי ףככ : סדוכעס ןקככ

 עקעקל ס ;םמכו סכסס ןופכ ךממ יפפנ עקפ ןפ סדוס תיכטמיגכ .ינתכלכ (וכ)-: סנוסכמ

 ךירלו .יחשה הלע יכ (וכ) : : ןסיפרס םרסל ןקליכ : סיס וסע לכ ולקס יתכלכל

 כ | ינכלכש תוככככ לע יל סדוס .ינתכרב :(כ"3)י סויכ סריפ למול נק
 ]קו 'וכו סדוס 96  ,ל"לס יככרנפ "שכל סקק ןפכ) .ןסינע רעכעמ וסעס
 רוע רמי כ .בקעי אל (הכ) : (ק"ודו ס"מ דומע עירות 'פ רסווכ bידסכ תיל
 ,סלננ ס"כקסש ךפוסו סינפ יולגו סררפכ סל יכ סימרו סכקעכ ךל וכ תוכרכסס
 ינע ךל סדוו סיס ספ י:ו טק bוס ספו ךמס ףילתמו 36 םיכָנ ךילע
 ןנתפיו ךלנמס סככ וכ ן:תסיו סככ לכויו ךסלמ כ כפיו (כי עפוס) כוקכפ סזו
 2 - רכריס דע יכ ןסמכ וגמע רכרי ססו ונלמי 55 תיכ וכ ןגתתנ סמו וכ
 לכו ו
 לקס ולפכ ןופרכ ונירמ6 52 ויסיפ ,וניתפע סירפ סמלקנ : רמפל סינוגתת טקכל ,'כתי ויתותלד סיקפוד

 סו ןיעכו -- ,סלועס 'פ תֿפירק ירמ ס6 יכ ,רפכ) תטחס 'פ תפירה לכקתת כ כ"ע ,קלוע

 ₪ וה כ"עפ ינטס סעעס סג וטע) רמ6) וידכע) סול ירח ,יפ שי ילוא : ורמפכ כקעי ירכד

 לכ | ,ויכפ 0606 כ "ח 61 ,ססנמכ סדוקמ וינפ סרפכ6 רמ6 רט6כ ,ססינפל נו ססירחפ
 לס תנית) סדוק סג וע סע תופרתסל לכוי לס סנוגס סחנמ וכ כירקסל תנקמ ודיפ ירח

 קפוסמ ןורולס תלעות רקיעכ סגיכ רמו ףיסוס ןכל ,ןיסכנכ ריפע וסנס יכ ושע ספריפ ירח
 -- יכֿפ קפסכ ןיידע יכ ,קו סדוק ו -- ,וינפ סרפ כ*האו : רמפס וקח ,כ ופ ליעוי 6

 : וינפ .תופר) כרקי סרעכ סוכ רומג רוריכ ידיל וכ סידקסל וילע כ"ע ,ינפ קי



 סולקנוא

 דיִוַח רמָאַו בקעי לֶאָשּו טי

 גָד הל רמו מש ב
 הָתָי ףיִרָבּו ימְׁשַל לֵאָׁשַתַא

 אָמָש בקע אָרְקּו ל: :ןמָּת
 יִתיזֲחיִרֲ 6 אַרְתַאְד

 ןיִפַאְב ןיפא יידאיכֲאלַמ

 --הַנְרּג א :יִשָפַנ תַבְזִּתָשֶאְ

 רַכֲע-ייֵד אמ אָשַמְש הפ

 לע עלטמ אּוהְו לָאונּפ-תֶי

 ןולבידדאל ןכ--לע בל : ּהָבְר

 אְיִׁשַנְד אָדיִּנתִי לארי

 אָמּוידדַע אָּבְרִי יתְפלַע יד

 אָבְרְ-יִתַפְּב ביִרְק יֵרֲא ןיֵדָה

 wa ka ה
 אָזֲחּו יהוניע בקעי ףקזו א

 ּהָּמָעְו אָתֲא ושָע אָהְ

 גילַפ דרב הֶאַמ עָּבְרא

 לָחְרְ לעו האל לע אָיִנְּב-תִ

 : א ָתְניִמְל ןיִתְרַּת עו
 ב אָתְניחל--תָי ישו =

 ,םישנא םעו :סלכ סע וו

 : ולי - תורז
 5 ססכנס דיג ו

 4 הָא--הֶי ו ןאַפְרק הע
 םיחספ .אל ןכ לע :אצ ץלוח .הצ ןיריהגס .ול חיויו ,ןרהא תודל

 :רלקו חצ ןילות ,בי תוירוה .אכ ןישורק .ךריה

 עק  חלשו גל בל תישארב

 "הריגה רַמאיִו בקע לאש טכ
 לאשת הָזִהַמְל מאיו מש אנ
 ישילש : םש ותא ָךֵרָבֵ ימשל
 םוקמַה םש < בלע אַרְקִיְו ל
 םיִנּפ םיִהלֶא תיארו לָאינפ
 -חרזיו אל! ישָפנ לָצְנתו םיִנָּפלֶא
 -תֶא רַבָע רַשַאּב שמשה 7
 : וכְרְילע - עלצ אוהד לאונפ
 לַארׂשוײדיגב וילָכאידאל ןְב"לע בל
 ףּכידלֲ רש השנה דיִנְזזתַא
 כב עגנ יִּכ הוה םויה דע ז ףריה
 : השנה דיִגּב בקע רי
 ארי ויִניִע בקי ג אשיו א גל
 תֹואְמ עֶּבְרא מע ו אָּב וֵׂשֲע הגה
 הָאלילע םיִרָכַֹהתֶא ן'חיו שיא
 : תוחפָשַה יתש לע ו לֵחְריילֲעו
 זתֶאו תוחָפשַה"תא םשיו ב

 צ ןילוח ,ףכ לע רשא : כצ ןילוה ככ

 י"שר

 ןיסמסל ןגתתמ סיספ ספ ופופ ךרכיו וסזו ןסילע ול סרוס ומככ לעו כקעי סלר כ
 וסע

 כ לכס וגיפומש ןיכקסמ עוכק ספ וטל ןו
 סוס סד יגָּכ ') .שמשה ול חרזיו (אל

 bנמ) bמיתד סמכ ופעל מ תולפרכ וכרככ וכ קרזיו "מו - וס
 סרסימ עכפ רלכמ תכיפכ וכיבקכ עוקשל סרסימפ תועס ןפולו סיפכככ לפכמו סקה

 םמסס סתרוסכ עלול סיס .עלצ ה
 סימכי) ןכו סלי פק (2 bוסו סלעו ומוקממ סטנש יפ

 זעלכ "פנופ- .ךריה ףכ לע) .:ילמע לכ ת סיסנמ ינסכ יכ .Bp) ןמקל) ןכו ססרוכ
 ףכס ךכמססס דע ומכ ףכ יוכק | לוגעו לולתו הוכג כס3 לכ (עקיד .עכקרג

 (כ"3) .לאשת הז המל (טכ) : סל יו
 :סימלפפמ וג6ס תותיכפס תדוכע תולמ יפ
 כפפס וגל - ינולפ סוקמל ונטנססכ

 שמס )ג יכ

 : ןכלו

 bרקכ סמלו .השנה דיג (בל) :

 קקפכ (סנ כ

 ילמסכ



 סולקנוא | חלשיו ג% תישארב
 לֵחָר"-תְיְו ןיִאָרְתַּב אָרְנְבּ האְליזתאו הנשר ןָהיֵדְלִ

 ידיה יח =תָאו לֵחְרתֶאְ םיִנרַחא ָהיִדָליְו

 לע ינסו וימי ;te רֵבְע תוהו ג: : םינרחא תמו
 --דַע ןינמז עבש אֵעַרֵג

 יאק זה יעבש הֵצְרֲא חַתְׁשִו סהינפל
LORD > ae 4 9ושע טהרו י י יהוה : ויִחֶא רע ותשג 'רע םיִמָעְפ ו  

 -לַע פנו הפנו ּהָחּומְְּקְל והָקְּבַחִ ֹותאָרְקל ושַע ץר :

 קו חי וכבו הקשנו ּהראוצ ;וכביו והקשיו וראו" לַע רפי

 .אָיָשְנתַי אָזִחַו יִהוניִעדתי -תֶא אָרָיַו יָניעדדתֶא אשיו ה

 ןֿפַא--הְמ רַמָאְו אינּב--חְו "ימ רמאיו םיִדְליַהְדתֶאְ םיִׁשָנַה

 סח נב רמו ףל -רֶׁשֲא םיִדְליַה רַמאיוָךכ הלא
 תבירק  ףְּבַע---תֶי יעיבר : ֶרְבַעְחתֶא םיָהְלֶא ןנח

 ls א א וסר , קיד הנה תֹוחפְׁשִה שתו
 בירק ןְּחרַתָבּו ּודיִנְסּ - : ד ד ב sity הָאַל-סנ שנתו ז :ןיוחתשתו

 :קלב 'פ רתוות 'ם .ם'שנה תא אריו :גס תדנ .אכ הליגמ .םל הכוס ,ו םיתספ .רבע אוהו .ןרהא תודלוה

 ישר םירוטה לעב

 ןוכמ .םינ-חא הידליו האל תאו (ב) : (תוכנכ ינמסב  י'פיעכט יכ סמ לע .פ"ו ס5כ ותתטיו (ג\
 : וכלמ תוכעות 'ז ריכעסלו סקו קיד5
 עפר וקו6 בי 06 רמ .םהינפל רבע (ג) :כיכמ ןוכחמ = : וכ ןויכט סלעמל דוקנ .וס ln ר)
 ןימתכ ולגכגסכ .והקבחיו (ד) :סלתתיכ סמניסמנסע  ו"ינימ תוכלת רוד וסכעונג "יגכ וסקמיו
 קוס רכדכ ןיקלוח םיו וינע ךוקנ .והקשיו : וללכ תופווחקסס לכ סומפסמ וסרסכ
 ןכ ם'כפ  .(ר"כ) וככ לכ3 וקסנ נס ל וז סדיקכ ופרדס םי ירפסד סייר
 4 ₪ סתופכ וימתכ וכמכנס 556 כקעיל לנוס .וסעס עודיכ ליס סכלס ילחוי
 ;ככ .לחרו ףסוי שגנ (ז) : ךלש תויסל סע ימ .ךל הלא ימ (ה) :(ר"כ) וככ לכ

 לאירבג תרות
 םסקכו .'וגו סיכלמס | ךסו6 וכי יכ סידניס רמו ך> 6 ימ רמאיו

 95 סידליסו סיטכס 6 סרודתיוסנפנ ,ךוכע תל סיס! ןכנח ר
 קעדוס 65 סל6מ :'יפ ?ךל סל ימ | וסעל עידוס כ וניכמ כקעי סנס יכ
 b ,ומככ 6ריפק לש הוכר סו !9לכ רח ופוכרו וכוסמ 696 סימונסס "ע
 םימונסס י"ע ךל יפרמ6 לס וכ כיסס רוס יכ יסיו :כיסכדכ ,ורכפנ ומ סכר
 מ ג"ירס יכ ךל יתומרס יפרגןכל סע סיסנס ןמ סמומ ריכוס נו .'ונו רומחו
 ופרס יס ל"ופ תולמ קנסו ,יפכמס וסע לנקסי 696 ידככ וכ םיס סידליסו
 ידוסכ ךריל ןילו ,סד65 סכ סוטלגש סיסו :סרסכ ססרכל למס ומכו ,ויסככ

 תנלסכו



 סולקנוא
 רַמַאו = :ּודיִנְסּ =ֵחְרו פסו
 ה אָתיִרשַמ לכ ךָ מ
 אָקָּבְשַאַל רמַאו תיעָרֲע יד
 רמו :יִניבְר יִנַעּב ןִמְחַ
 חל יֵָא נס ילתיִא ושָע
 קי רמי יָליֵדְּ
 ןעְּכהסָא ּועְבִּ
 כקו ףיֶניִעְּב ןימחר

 ןכ"לע ירא יד יְִבְרסִּ
 יִפִא יח פל ןונתזח

 : יליד-תוערחו אּיבְרְבַר

 תיִחָּבִׁשַא

 .אמ המופ ,ה הכוס .ינפ תוארב .ןרהא תורלוה

 יישר
 לתכב 536 סינבס יגפל תוסנכ) םוסמקס
 כב סלקי מש כלות ספי ימ6 כמ סינפל
 דומע6 עסכ ופול לש

 הנתמס לכ ימ .הנחמה לכ
 .ךנ וס סמל רמולכ ךלש
 יכסלמ לש תוסכ וסרדמו .סמנמס יכילומ לע

 סס5 סירמופו ויפנ תו
 סיכמו ןסו ושע לש ססל סיכמו ססו ספ ימ לש
 ולב ומינס סיכמו וכו וכס וכס

 ןכ  .ויפע סיתינפמ

 ותו ןיפסוד ויספ ענפ

 ויס כו
 ויס [לו וס

 :(כ"3) תוכרבס

 לכתססנמ וכבכעקו סדננכ
 ךל ימ (ח) :ןיפ ילע תכככל ףסוי סכו ןפכמ סב

 ל סב
 ויסס .סיסיגסמ

 וגשמ ןכ ₪6 סס5 סירמו6
 :ןכ יל רמת כ ל6 .אנ לא טל

 דל ימ רמי ח :ווחתשיו לחרו ףסוי שָגָנ רח חאו ווחתשיו ָהיֶדכיי 2 חלשיו ג5 תישארב
 ' : נא נע ב ןח"אצמל רמי יִתְשנפ רשא הזה הָנַחמַהלִּ

 א בר ילזדשו ושע רפא .
 בקעי רַמאיו ב :ךָלירְׁשֲא ל יה וה
 דיניִעּבְו יתאַצַמ "סא אנא
 םיִהלֲא נפ תֵאְרְּב נפ יתיִאר ןפיילע כ ידימ יֵתְתְמ תקל

 | םירוטה ה לעב ר א

 שיט וסז ךינכ| ןתת ספ ךל ימ דופ
 ועפכ ןיפגופ ם"סלמ תותכ ויסד םרדמכ

  ARןשו :

VD ens כ סע" תכלת יכ ספ ךל ויני 

 לכ ךל ימ וסו  ססכ סיכמו וישנו
 ויכש דע ססכ סיכמ ויס סנתמס וסע יססנפ רס6

mals mieסיתמס = רוכק< | סיככק ססנ סיכת ככמ לש וטוספו . רוירפ הוריה  
 למ תוככו סינכ ול סכו וכ עגפסכו
 תכפל ןכ ל תונכו סינכ ספ ךל ימ
 ייפ גע | סיכירמ ונמה ןטנכ טייספכ
 ןיגפ כ"ספכ לתוכ תייס סת תומלוע

 :סיננס 15 ךל ימ כה סיככו סילפ וכ וס קמלי לש
0 

 סוס
 דוס ןפכ .ךל רשא ךל יהי (ט)

 : תוכככס סז 'יגכ .ךל כ ךליסי ית5 (ט)

 3קעי לט
 לע לס : סת

 תחקלו ךיניעב ןח יתאצמ אנ סא
 רס5 לע יקחנמ ?בקס ךל ןונסו יפדכ יכ .'וגו ךינפ יתיאר ןכ לע יכ ידימ יתחנמ
 תיככתנס לע דועו ךלש רש יפיפרש ךפלמס ינפ םייסרכ יל ןיכופפ ןסו ךיגפ יפיר
 יכוס סמלו .ילתכוס לע לוסמל יל

 ביסס ,!מרכ וסע תלכו
 ךדנע ת סיסנפ ןגת כס סידניס

 : וכללו תוכ
999 

 םרקמב (:למ
 ןכיפליר רכס b3רעמ רב רוסי 'כד ,סז

 פל וכיכ כסמ ותו מכ
 גככתו סיסנ ינפ תוארב

 סעופ) 'מגכ ונכפיק

 יב

 כמליו = ולמיס כיתיפ ידכ ך6למס םיימכ ול

 לאירבג. תרות
 ,"סועכ סיפסרכ ףינמסכ לפומד סומ | :זמרכ

 ס3רדקד ,רמו  גנילפ םיקכ | םירו
 ם"יע) כג רמ6 וסע לע סייס) י
 תופרכ : כ"ו ס13 ליל ר"דמּב .(סיפרפ -

 ,סקיר ינפ ופרי כ סיכ ביפכד ,'6 ינפ
 יסילכ | ,סירלקס ל"ז ססירכדו כ

 כל



 חלשיו גל תישארב

 יִתָכְרּביִתֲא אָניחק * :יִנָצְרִַ
 י"שר

 | רקמכפ ןוטר 22 ןכו יל סייפתג .ינצרתו :ססעמ וכ לוכי יכימ כוכינו סיכסלמס סב
 (ככ רקיו) סכנ סיסי ןכככ 55 יכ ןכו .(נניטפנעזעכ) 1953 ט"נמוכיפל סויפ ןושל
 סייפנ סיעדוי ןופכ ןועדי קידכ יתפש (י יכפמ) ןכו .סוֿככנו סייפכ תופכ תונכרקספ
 ס3 סניק סיקרפלו סינפ תייקכ נע הכס וז בפ .יקסנמ .יתכרב (אי) :תולרנו
 | קערפ ₪6 כקעי ךרכו ןוגכ סינפ םיילרכ יספ סכרכ לכו סופט תכיתסכ 0
 יעוקד וכרכנו סוכפל וכ כוקפכ (ת כ"ס) ןכו .בירחכסד סכרכ ית וסע (תי כ"מ)
 וז ף6 (ןטססירינ) ר"דונפ ועלכ ןירוקס סולפ תכרכ ןוסל סנוכ סממ ךנמ

 | לאירבג תרות
 | כיפס ז"עו ,ך5 רס5--ךמלעבכ ךכ ךרלגו = (* :ס"זעב ןילכק תופסוקב סכתרסכ רחכל
 יקדווכ ₪50 :כמלכ סמכתב וכיכ6 כקעי ית !3כ יל שי :וסע תכוספמ סנסד

 סולקנוא |

 . יִּתְבְרַמִתייתָי ןַעְבילַּבק א

₪ 

 לט תמוערפ םיכ:ףדוכ ,ךל רפ ךל יסי
 : סירכרינש םועטמסמ ותכוסקב םיס ,סוקג
 35מס נד םילכ ותו קיזחמ 3קעיס (
 .ופכסמכ וידי ךומסל 3 וסו ,ךרלגו
 ודי קנס יפכ כ תוס סניפנס יכ (3
 יפכמ סכרס רסוי נ יס כקעי לש
 כוזעכ ידכ ומלט ת קחוד כקעיו ,וקנוכי
 : 535 כדוגכ וסע וכ סנעש וס  ,וטעל
 !לנכ סכימסכ | ךיר5 יגיש !3כ יל שי
 ,ךכ לכ ךנסמ חפקל סכס סוס ךכ ןיֿו
 כולכ סו ,ז"יע ךכלמ עעורפיו ףפוכסיש
 ,סוכפומ ךכ ןיפפ=-ךל יוסי ,ימק : וירכדכ

 ןויצ ןב ס"ומ ופעל כוט רוד 'גס כרס ילידיכ"שו .םיבג לחנ

 יפמ ונטמס רכס ת ךגוככוכ דוע
 ,ודסי = סידפי ונפויסכ ,וככקז סהר
 סיסו ,וכל סגו וכיכקכ תוולמו סרוק דמילו
 ,סלפסל סוקמ סועיכק תוכמ ונתופ עידומ
 ס ס'נקס תוסעכ סוי םי יכ רמו
 לכל עובק סוקמ רחכי ,לודג יוגכ וכערז
 | וסליכע סכפי סס לחה ססככנל יב
 סיסי ספו ,וקלוז סוקמ ככמ רול ןוריב
 ,סלפסו סדוכעל דתוימו עוכקס סוקמס
 ול) עוכק> סע סג וכינע סו ןיעכו
 כפל סוקמכ יכ ונעידוסו ,סלפסל סוקמ
 תכוח שיק: וקניכפ תוכפסכ 'ד רחכי

 כ

 כתכ "כ גנילזיצ ףסוי ר"רסכ הירא
 וייכפ לש םודקס ויפת וי םרופמ ,סוכ ןוסכ ,יננרת\ '5 יכפ תוארכ : ל"ו ,קז פ"ע

 bוסע רכד סנס יכ :ל'י עספס כ סכורק סרק ךרדכ סנסו !כלה תפ ררוטמ ,עטרס וטעל 'ד עודק

 | תישוס 'יפר וכ סיס נס י'פעפ "יאר ןוסכ וינע רפי ,תועטו סגגס עא התוטכ סעידיכ עודו ןכומ
 65 יפדווכט ,וג ךמע 'ד 'יס יכ וכפר ֹואְר ורמי (.וכ ,תיפרכ) : בותכמ ומכו .םממ  סינוטכ
 ססילע 'ד דמפ סיס ןכ סיס וכיפו ,קסי סע סומע סתיסע סגיכקס ת6 תופרכ ותעיסו ךנמיכפ וכו

 ךנמיכ6 סיס כו ,ותוק סילטוטו ומע rei ויהו :ויתורפכ תל ופוגש, וסעס תוערס לכ וכ תוסעמ

 ןו ,קסניכ ופרס עכטס ךרדמ סנעמכ סתסס ךותמ קרו ,'וג וגמעמ ךע:ול רמוכ וֿפרפמ ושרגמ ומלטכ
 סוגלתכ תיקדכו] ,ומע 'ד יכ רומג .רוריכ סס) ררכתס ,סכותמ קח5י תפנכ ס5רקכ ופרט סכפסעה
 ודכע ל ננליקו ןכיכ וםיכי ןער6 ןמ תקפנ ודכו ,6קכט לכ ןל סוס ךתוכוכד 'וכ Fנימת מתמ : ע"כי

 לו רמפ דודכ ומ ןכו  ,ךמע 'ד סיס יכ-םוחכ ומכ-- "ויפה וֿפר, :ורמפ ו"ועו [.ןיליפ

 לוד ,'ונג סרעמכ ידיכ סויס 'ד ךכתנ רש6 ת6 ךיגיע ופר סוס סוס קנת (.דכ ."5)

 יכ רמ6 ,ודיכ וניעמ ףככ תֿפ ותופרסכ רומגס רוריכה לע 506 ,הרעמכ ותופ לופס עדי נו ספר 5
 סיפנפכ ויסיפ ,סלועכ תורטפ6 סוש סיס כ עכטס ךרדכ ,וסעו כקעי תשיגפד 6דכועכ הנהו ,ויניע ור

 תומ עכרפכ ותפרקל וו סכילהכ וסע לש ומנע לכ ה יכ ,סימד תוכיפש ילנמ סומ סו סידרפנו
 שפנו וטפג לע דומע) סמחלמ) ןכומ סיס כקעי סגו ,המת תוירוכֿפכ ותמקנ סוקנ) סוס ,סינייוומ שיח

 ס ,סונענ כ"ח5 דרפהלו ,וקשנו וקכמלו  ותלרק) ןור) וםע כלכ תפוס תימופתפת הכיקססו ,ותיכ



és 

 בעק חלשיו גל תישארב םולקנוא

 ינָנח"דדיכ כ תאָבה רש = יסתנינָא ךל תיא
 יישר | |

 סעיגסל יתעגי ינקו כ תמכמ כ .ךל תאבה רשא : (םוכג ןיימ) ר"וכפ ן'ומ יפכרב .
 יע סוקמכ תםמפמ לופס יפכ סשנדומ סכופלכ ןוכ .ייננח :(כ"ב) ךדיל סקכט רע <

 ינסע ומכ םומיסל תיםיכססו ן"יגיכ יכש כ3 ןנס ןיסש יכככת רמוכ וכ סיסק ן"יכוכ
 לאירבג תרות

 ,סקעו "סילכ תנוע, ותלוע ותמ כ וינפנ סמק תופכתסל וערזמ םיל לכ
 לר"וכ קכקמל ו"ח ךיככ ס"כקס ס6ס ,יח6 | ינפ ופופרסכו : סנק3 סימעפ שכשמ סוחפ
 ,ודי תנסמכ שיח םיביס 4 כ ליעכס וליבככ "ספ יכ ,סקיכ ויכפ וקרי כ ,'ד

86 
 ײל-ךיפ יתיר ןכ לע יכ :כקעי | ש"ח | ןושסכס) ןילס /כתי תוככנה רוי ידי יטעמ נפנ םנ

 ,וכלכ כקעי תנװכ סתיס ןכ !םממ םוחכ - סיסנפ ינפ .תופרכ---יניעכ וס  ,סייסכ סת פו סייקצ
 ,סנלסס ינפמ רתומ ילדװב הוכו ,יטפנ יעטפד והיפ ,ןכ רמו ודוככלט ופסל סוכ העט וסע סו

 וכרדמ .ןפכ . כותכס טעימפת לולג רכלד ד"נעל ,הז ןילעכ רתוי טעמ קימעהבו - ךרדכ וז
 'מגכ .ןכירמ5 סנסד 1 סנכסס תעטכ | וליפ5 תעדס סיס ילכמ ,ס"ע וכיכפ כקעי לע סטודקכ- וכוליסו
 טפסוסו ינפ יול (.ג ,'מ) רמסנס ,טסר סלל תומד ס)53 לכתססל רוס6 ןגתוי ר"מ (.תכ ,סניגמ)
 יהיו (.וכ ,תיסתרכ) - ,תוסכ ויניע רמופ "כ .ָּךִאְרֶא סו ךו6 טיכמ סה bשוכ .יג6 .סדוסי ךנמ
 ךיֿפ ןל יטקת ז"יפעו .'גס ל"כע ,עסרס וטעב ככתסלד סוסמ | ,תופרמ ויגיע םי קסלי ןקו יכ

 עשר לס ומ תפר ובל קחי סערגס סמ ספר רככפ ירח טרפכו ל ועע לט וינפכ כקעי עיכה
 ןקומ ודככ לפרי .ינעו (.ימיו 'פ) וכ כותכפ ,ותנקוכ ויניע וסכפ ימנ כקעי יג ןיכספ קי דועו 8%
 יתיר, : כס ביתכדכ ,עפרס וטעכ כתסד סוטמ : קסניכ ומכ סיכ םורדינד ל"ורל ןסכספ כו ,יוג
 וסע ינפכ .עיכס לו סוכ דקמ וניכ6 כקעי ריסז היס תמפכד סלרג כ"ע !יעכ מעט סו "ךינפ

 לעם ,ותפרקנ לכ bוס סערל ומ .סכוע) ספ וכ קפוסמ סוסו ,ותופ ונפל ךרנ) סיסט וסכע ככ ,וימומ
 ,וםע תדמכ סימד  תוכיפש) ו גתנוכ סו ק 65 סמ "ויקפ ועע, : סייטכ ינק3 וריכוס ןב

 ויגפכ כ וג סיס וקרכ לע ,ותמועל וס גסנתי ךיפ תעדל ךירכ סיסו ,!סיטרפמו "ל"ותכ רקוכמכ)
 תרכס (ג .היעפי) ביתכדכו ,עודיכ בכה .ינופפמ לע סידיעמ .סינפס יכ ,ובנכמ סמ ריכה ןטמנ
 סתרמשנו :סוקמ וינפכ = טיכס) .סכוק סגו רתומד ילדו ,ד ןונכ תוספנ תלס סוקמו ,'וג סכ סתנש

 סוע סמס ךותמ סירכס) סיעחסל סות לוססכ ,(3כ ,סילדנ) 'עגכ וכיפמ וומ סכודגו ,סכיתוטפכ> 8%
 ל 1 bתל יכ ,הטיחקס תיכ היל ערפו ,ןיפ : 5 ? ידכע תופי = סללטכ = ועל סיל רמו
 (ג"כ .ךגלוה סיס ,ןכ קלמלפ) ,ת)5ס ךספכ :ל"6 ,סרכע ירכוע ידי יקווספ ו"ח מעיד 5 ןנסוי ירה
 לכתססנ ו"קו ,תוטפכ תנכס סופמ 2 רול רתומ ,ו"ס ד"קכ רתיס תפרוסכ ספרכט רוכד וליפקד ירה
 ןכל .ינפ = ת5 כקעו 6הי\ | /וג ןכל ינכ ירכד תת עמטיו : קו 'פכ ליע) סג ןוכנכ רפוכי סוכו ,וינפב
 ןכיכפ ינפ ת5 יכנכ סור זס רמו : ביתכ סו לכל ורכדב כ"חו  ,סוטלט לומתכ ומע וניל סגה
 וכ כקעו עדו :רמופ סוס ספ רפת סיס סמו ,וס ןופכ רותי סרולכנד ,'וג סופלט לומתכ נפ וטנומ וג
 יכ ,וגרמסס רכדס לוס לכ ,וכו ילפ וניל ןכיכמ יכ יתעדי :  ויסכ) ןכו ,סושנק לומתכ ומע ןכל יש
 סיס 5מתסמו ,ומע קסע וכ סיסש סנש .סירטע ופי ככ ,ערה | ןכל .ינפכ עטיבסל נ5 = ריסז סיס קעו
 ינכ לס סיער סירכד עמעש ןויכ לכ  ,הזב ןכפ שיגרו נק סכר סמכתכ סומ עמתפה) ליכקמ ויכרד 8
 ,פוס b ck Faתוש ומ ,ןכ סירמוק סמעמ סינכס ספ רומג כוכיככ תעדל ךירכ םיסו ,ןכל

 לוקעל וכי  ותמת תולעכ יכ ,כעיִס וליכמ סיס יכ] סס סנכסכ ותיכו לוס סינה הו ָ
 :. ןכל = ינכ יככד תל עמשו\ :כותכס "וו = ,וינפכ לכתססל םופ סוס 16 לכס 0

 ןכפ יײפ ת5 הר 15 קכ יכ תורוסנ-/וג ומע טיפ .סנסו---ופ ררבתהו=--ןכ) ינפ תֿפ גקעי



 :לארבנ חלשיו גל תישארב |, תרות

 ול ןיסו ,תלוס סיכוס דוכככ תומסכ | ,ס"כקס ותו דמיכ ןרפ ךרד ג
 ןוכוד םיכי וֿפוככ ר ,סומ כפוי רתככ ינפנ תולכפסנ סיכוס םיקכ תויסכ רחל
 | רככפי ו"יעו ,'ד וכרככ ר וקככככ עדויק סתמק לש תוס םוקרסנ וילע ,רבככ

 ליכמס א

 טמתשמ וס יכ ,טדוקכ ויכרד ןס סג ועדי תוינקדגס סללו לסר וכיתוממ | סגסו ,ןככ סדוק כ לכ
 לכ ותיכ לכ ת ני כקעי דמיל קפס ןיכ יכ] ,ןסיכ5 לם = וינפ ףונרפ תופרמ יקדנט ינימ לככ
 -- סתעמ---יכנ6 האור : ןס) רמפ ,ססעמל סכנה ןתופ תורוס ןעמכ | ןכלו [,'ד תֿפכיכ קד5 ילגעמ
 וכ וסע סע ןפכ סיס ןכו ,וג מפ טגמ יכ-ינ ררכתסו ,תוקפכ תננה סושמ=-ןכיכפ ינפ תפ
 ,ותנקו תעל ויגיע וסכ ךכ ליכקכפ כ"וה וינע ונת כ ןכנו ,הנכס סוקמ וינפ תֿפ ספר ופכע קר
 וכ ויגפל וככ כיגר סיסו /וג וקע תל קלי כסלױ : ם"ומכ ומע סכס5 וכ סיספ קחניכ כ"פסמ
 ךותמ תלכדמ תפסו ,סס סלכק ירכד ססיככד לכ=] "ות ורממ ןכנ ,וכ לכתסמ סיסו ,נכומ סיס ודילמ

 ײטפ סוכ סיקדקודמ דֿפמ סמו ,עפרה ועעכ נכתסלד | סופמ יניע וסכם  .[סינפ לוכמ סוכ ילכ סנורג

 /וג .ויניע ןיסכתו ,קח5י ןקז יכ יסו : סיניעס תוסכל .סנקוס סילקס קחי יכגד ,סתונוקנכ סיכותכס
 ףיפוס סגו ,ככופמו סכסכ וכ סו סילעוקת סגיפע סידרפנ סירופס ינקל קלסתס) רפפמ סו ןופ) יכ
 -ן\ ,סילסת ,'וג יניע םעכמ סעםע :ופ2] ,הכסס תפרוס) םמסמ וסע ,ס"מכ תוארמ : תכת סול
 כקעי יכג 956 ,וע ינפ סור סיסp סילר תכסמ-- תופרמ--- ? סכס סויפמ---ויניע וסכ יכ תורוסנ

 תופסותכ = סנקוס ריכומ וס כ"תלו--ודככ כרי יניעו : סיניעס תולככ סילקסנ כותכס קדקד

 : ךירלסל מ"כֿפו ,סנקוס תכסכ סתיס סיניעס תודככ יכ .תורוס) ]קזמ --סכסס ס"מ
 | ינסוט וקנכ ,סיפודקס וכיתוכ5 לט ןתכימ ינפמ סוכ עעמ דוע ימע לייל רקיס ןייעמס לג לפוי לבא

 התיקו רעומ טעמ ונס סג ספכתו סכוכ ילו6 ,ססימפכ יטפרמ סיר עולקלו תוכנפנס ססיתודימ

 ,סילקועמו סיוולג סרקיעכ ססp סיכרדכ קמתפסכ ולר 5 ססס ןינוילע יפידק יכ תעדל ונינע ! ונספכ
 ווע נככ ורתס ,סול סיסונפ סתויסכו !סכו תו סו מ ולפלו רתיס ססל שיט סוקמו ןמוכ

 ךרדכ גם ויכלמ תוכרכה תליטנכ כקעיד דכועכ סיפור ונפמ ומכ ,רקפפד יפמ ככ ססכ טעמל
 = רמתפסנ ווכמ תונפע לע ויתוכופתכ סכסתעו ןותפמ סיס סמכ ,ספ דוככ תריוג י"פע ,סימת ךרד ךלמס
 | ןיכי עמופס ס6 סנש ,יפ6 ירתל עמתשימד נםינכ רכדמ סיסו ,ו"ח םודקס ויפמ שמע רקפ רכד bיפוסמ רסוסלו

 טיכמ לכל עודיכ ,תמֿפוכ ןיפס רוכידכ ו"ח נפגתס ל םודקס ויפ לכ ,ססוכנ 5ל סכווכ ותעידי ןורסח יפכ סכ
 מרעי ירופמ סיפרפמס וכיתוכרו סיפולקס ל"וח סכ וכורוסק ומכו ,סע סיכותכס ןושנכ לחיקפ ניעכ
 )₪ וינפ לע סרוסעס וניע סימל תושפנ תנכס ינפמ בייוממ סיספ י"פעפ ,וננינעכ ןסכ סג סנסו .ל"ו

 ןורתפס הכק לע סוכ טעמל תולסמ וכ כמ וילע 'ד חורכו ותמכס כורכ תֿפו לככ ,רפכתכש ומכ וסע
 :סקכלו סקוכנו ! רקפמס רלגכק

 ןכ ןועמע 'ר וכו = ז"סועכ סיעפרל ' ףינסס) רתומ 'וכ כרעמ רכ י"ר שרד \: מ ,סעוס, 'טגב
 סימדוקס סיפעמס לכ לע ל"ר גניד סמל ןיכסכ םיו ,ינֿרתו .סיסל6 יכפ תומרכ : הכסמ רמ6 םיקל

 ותפס וידלו ויפכ לכו "ךדכע, ול רמו עגכג ,ולפ גג סרעכ סכר סימעפ עכש סומתפהק
 ככ ןיֿפ ספ לכמ יכו ] וס סלודג ספוג יכרד לס סמ לכו .(ןכ ופע ויככד י"פע ידוכפ)
 '5 ינפ תוסרכ : bרקכ יטמד דע ל"נס לכמ סתכוס ל"ר כמ ל ספרגכו ? סיעפרנ ףיתסל רתועס
 ג דע :ןוטלכ קדקדנ םיד ,כקעי ונכמנ ססכ .סתיס תרחפ סנווכ וננה סיפעמס לככד סרג ןכל
 9 סו יער סיס 8 ופע) ךומסו כורק ותויסכ ,סיס ךכ ססעמ 556 ,ויחפ 95 ותפגכ :ל"כיסו ,ויחל דע

 )עס סופמ (.6% ,ןילות) וימיל ולפוט ךרדכ לסרשיל לפטנס ס"וכעד לוס גיד 5907 ,תווסתפסל סור סיס
 ויפכ רפ6 ,ןייוומס ופעל ךומס סכרֿפ תווחתשסלו ולר ןיכרסכ וכ סיס רוס ילדוכ כ"ו ,החינרד

 כ סודכנמו | וומ סלודג סנכס ךכ ןיֿפו ,יחמ כקעי תֿפ סגרסו : רלפתס ויפכ רככ וסו ,ותודלימ סימדכ
 ל ,סיטינפ סכ דועו ,ויטוכפמ לע ז"ע תורו ופעל סיס מפו ,ול תוומתפסל וזכ ס)ודג ספוכת וכ ףיכסס) ןפופ סוקכ
 ווכסד 6דכועמ וכ סעולי סתיס רככ וו 8תנכסו רוסיֿו ,ויגפכ כתפסל ךירג ופעל ךומס כרקי סָ



 געק לאירבג | חלשיו גל תישארב  תרות
 סככדלו ,סת6  רישעו ךלמ יכ יקעלי וכוס סגוכ תויס3 ,כפוי דוע קיכמס
 ךס6מ רככפסל ידכ יתתנמ יפסכס יניכשכ = ,ןופככ ודימ תלכקתמ ותמנמפ ,הוככסו
 --ןכ נע יכ--וסוו=-יקתנמ גכקתפ סוכ = ,סויס ךילל יתתנמ תקכס סג ,יחק ,ןכ

 קוקכל יתכנה ןכ תנמ לע :רמולכ ,ךדוככ ₪5 כיפסמכ סוכ ו'ת יכנירת כ |
TT mmrךינפ  

 'יס ,דוי)  ,דכוכמס לש תומל 'ד ךותכ וס דכוכמל רודיסו סתיקד כיד הנהו .סז ליכקכ ויניע

 רתויו תומל סירעעו םמסכ קופר דוע ותויסכ יכ כקעי סכקתס ןכל .ןכנ סדוק נו (.כ"ס ,דפל
 ויתומ6 'ד לוכג ינפל ,סד6 תומוק על תדמ וגייסד] (:זוט תועוככ) סילגרו סידי עוקיפ יוס ס5רל סיוקתקה יכ

 עכרפ ועעמ קוקר דוע תיעיכקה סיומתעסס רק ףוקז ומוקכ סיסיפ ןידכ ,תווקתפסכ .ליתס [.וטע לש
 ,המו תומפ יתע דסיכ ןכרקפ ,הפונפ כרסכ ודי וע קלסי סע ידכ  ,תומנמונמ כו תוקסוק תומפ
 ,סרוס יכרד 'סכ ןייעו סע י"פכ ןייעו .וניככ סםמ יכג :דמ תוכוכככ, רפוכמכ ,סמ5 סלועיפ סד די יכ]
 קוקר וסע כקעי 35 עי ל ןיידע [.סלתמו סמ ,ףוגס י5תכ ויגתמכ סיולת כלת ךכוקו (.5"פ ,סדמס סנק

 דע ותקג דע סימעפ 'ז וקתשיו : כ"סעװו .ודגלככ וכרס qונפכ לוכי סיסי לוס סגו ,ונממ תומפ 'ד
 רש 5ל0---יגעס דעו [.סמירפמ ךיל יפוכ דע :קוספ לע יתיוכ י"םריפ ןייע] ,ותקג יכפנ :ופוריפ ןופלרס "דע, ,ויחמ
 ,סד6 לח ומוקמ ססע תומפ 'ד קותיר וייסד ,דע ס יכ ,וינמ ךומס םגנ כ: תורוס) לכ --"לֶא
 לכלמו ספיר סוכ ךייש כ םממ ךומס םגנ סיס וניו .'וג ותרקכ וסע ןריו : כותכ כ"ח יכ ז"ע דעסו
 יככמ רתוי ותומד ס33 לכתססל לנש סילסס .סנווכס לוע סוכ ו) סיס ,סתרמקנו : תוטמ סייק סוכק

 ותמס סנעת יפדוול ,ךרדס לככ וסע כ וינפ תונפסל םרכומ סיס ,ודנגכ ףוקז ךנוס סיס סו ,ךרוס
 וליפטסכ סוסתפסכ סתיס וינֿפ ותכירק ןכנו ,ותולרכ פת וכיפס ימכ ןידדנכ סנופ וסלור ותויסכ ,וטע לט
 ןכ תועעל ותיכ ינכ לכל סג סל סוו] סוחתשמ לוס ודוככל יכ סיספנפ יעממ ועעו ,תעס לכ סממ) וינפ
 : סתס נפ ,פרקתכ 'יוסתסס לככ ליגרס ןוטלכ  ,ויכפל ומ  ,ויל6 ותתסו :כיתכ כ ןכו [.סז סעטמ
 (.זט ,סגיגת) 'תגכ ןיירמפ סנסו .רקכתלק ומכו ,וג ותסג דע : םוריפכ רפכמ כ"סו ,הכרמ וסתקיו

 (.5 ללקותי) ביתכד סוסמ תפקד למעטו  ,סינסככו ,יפנכו ,תטקכ ,תוסכ ויניע סירכד סקנקכ לכתסמס

 ןעב תפקס תפ סלורס (.עג ,תוכלכ) 'עגכ ןגירמפו .'ד דוככ תומד סלרמ הוס "וכ תפקס סלרעכ

 סושמ וס ,סתס סע יחדד סו | ,ינפ לע לופו ספרו (.ספ ,פקותי) במפנש ,ילפ לע לופיט ךירכ
 ,bסימ ןייטקנ .'כתי ודוככ תומד סוקמ ,ןיפ לע לופיל סיס ןידכ לכ5 ,אתקקל דיגסד ןֿפמכ יוסיעד
 ,תוסכ ויגיע ו"ע רכועס לכו  ,ססכ לכתססל רוסלד ,תשקסו עפר סד תועד סנ5 ןיװק סו ןיגעכד
 ,הלפת ךרדכ סיפמ תניפנד ריכוסל וגילע דועו ,ותולרכ סינפס לע לופיל לוס ןילכד ,תפקכ ףסטו
 ד5מ ולסכיו ועוכי :וכ שים סוקמ ,ןונסתכ סיפמ תליפ) יס סז סעטמו ,סילכוע עיככסל לוגס יס
 קכפ תוס 5 ג"רד 'יתח "רד וסתיכד : :טכ ,מ"כ) ןגירמלדכ ,וכ עגפש ימ םינעסלו וג יכיױמ לכ
 ס"כקס עיגכיפ וז סנווכ סג לע תויוקתססכ וכ סיס וניכ6 כקעי סנסו ,ם"ייע וכ יפת לע לפימ) ₪"
 לע ןתגו ,'ד סדק ןמ ןימתכ יעכו גמ :סגכתמד ע"כי סוגכתכ יתק5מ סול לודג דעסו] ,ויכפ) וסע 8

 כ"ג סתיס | ז"יפע ,ס5רֿפ ויס לע ותווסתקסכ | ןווכמ כקעי סיס | )5 לכ יכ תויסכו .['וכו תעלה
 סניכסכ לכתסס) רוסלמ ,סיסנפ | ינפ תופרכ-- 7 ןפו% סזיפכ---ךינפ יתיפר | : ורמפכ וירכרכ ותנווכ
 רי יכ ןינפ סקמ | רתסיו : ביתכדכו .[תועט לו ,סוכממ יוליג לוסע] רוריכס . ךרו יפכמ רתוי
 יגפמ קחי יכג וו סעד | ןקכקפדכ ,סיניע תוסכ לע סנכס סג ליסו ,תונכתסס : לוסק ,עיכסמ

 ,ךינפ כ"ג יתילכ סו ןפוקכ ,'ד דוככ תומד | ספרמ ינפמ תסקכו ,תכומס ג"ע ותויסכ סגיכקכ ןילספ

 סופ ןיֿפ תוותתפסס ןמד ריפפ יתמ תפסו ,רלכתנע ומכו ,ינפ לע יתנפנו ,ינפ יתרתססו יתיקרפ

 וסע דיפקי ממש = סנכסס ינפמ סיס ה! סג יכ סיר ןי6 "ךדכע, ורמופמ סגו ,פ"ככ ספינסל סיפר

 לע רמ5 ןכנו ,ול דכע) כקעי תל כס וס ז"יפלו ,ךיקל) "ריכג, סוס : ןסכ שיט תוכרכה רוכש
 תופרכ : רוכדס לע לכ ,סרכסכ ויס 96 לכו ,ועעכ ןס תוכרכס יכ ול תורוס) "דכע, יוניכ ומנע

 סופ ןיפ ךכ וכ רמלי כ ספ יכ ,פדמ רתוי ,הוככ יוכר לט הפטמ קר יסוומ לכ רוכס ,סיסנפ ינפ

 )רמ



 חלשיו גל תישארב

 זרַצְפִיִו לכ"דילד"שי כו םיִהלֲא

 הָבגוהג זס רַמאיו בי! :חקיו ו

 וילא רַמֲאיַו : ג :ָךֶבְג גל הָכְלֶאְ
 םיִּכְר םיִדְליַהיְּ עדי ונ דה

 םוקפרו לע יע תולע רֶקְִּהו ןאַצַהְו
 : אצה ותמו דחה םֶוי
 ורבע יִנָּפְל יֵנֹרֲא אָניײרָבעֶ רי
 לגל יטאל הָלַהְנִרֶמ ינָא

 לָגְרל ינָפְלְ"יִרשא | הָכֶלִפַה

 סולקנוא |
 -יל-תיִא יֵרֲאו יי (םֶדָק) ילע
 : פיבקו ּהָּיףְָתַאְו אפ
 ףהיאו ךהנו לטנ ראו =
 גובר הל ראו +
 ןִכיִכַר אָיִקְנַײ-יִרַא עַד
 לע .אָּתְקִניַמ יִותו אנע
 ןותּומיו -- אָמוי ןונקוחרו

 ןעְּבְדירָבַע די :אָנְעלְב
 אָנֲאַו ּהְּבַע םֶרְק ינובר
 אָּתְדַבוע לגל ַחיִנְּב רָבַרֲא

 רע איקני לר ימרְקְדיד

Ea 7ח ג/'ע .'ה הג'גה .העסנ רמאיו :זי ב/'ב 'ה .הפוס .לב יל שי יב! : 

 םירוטה לעב
 : יִגָדְבְז : טממ לוג| וכפ סקלק ול ןמכפ

 ךדגנל סכלקו 'וסמכ 'כ .ןדגנ) (בי)

 סע ךניל סכר וטעמ ךדגנל וניתינוע סתע
 רכותו ימע ךלת סמל כקעי רמו כקעי
 ךמע סיס לכ ךדגנ יתעספס יתונוע
 ןיד 'וסמכ 'ס .תונע (גי) : תכקת מק
 דודכו פ"כ תולע תוכפ לומפכ ךדיו
 םי וקיתכו ךדיאו ותינס תונע רתֿמ

 ויס כקעו ךלפס דוד ל"וכת לסני תולע

 ומכ סעסכ

 לכ .לכ יל שי

 205 ידכמ רפויו כפוי כר יל םי סוקנ
 = ןקכ ף סנס עמש ומכ וסע סנס סעמס ומכ

 לק טלה סכיקכ דוסי ן'ואו עסנ
 (לטכ b"נ) לוט סולקכוס
 ךל סט וז סכוט ךל סוקכ .ךרגנל הכלאו : ךלכו כמ
 יתכנסמ ימי ₪
 : ךל סופכ ךדנכל וסזו

 ןסיללוע תולדנמ  .תולע : 059 ןפסכל ילע תולטומ תולע ןספ
 ם'יטיפנק זעלכו ונע תורפ יתפ (ו "ש) סימי לוע (סס סיעפי) .קנוי

 יישר
 ןוסלכ לכד וקעו יקופס

 ,העסנ (בי) : י

 עסנ כקעי5 כמ וסע ךסגו

 ךיכ5 התמ רפלכ ט65 םכננ
 רקכסו ןספס .ילע תולע (ג)

 לוע (3 סכיל) ןוסנ
 :(טרעדניקעכ)

 .ןקנס ככ ופמו סלוכמכ ךרדכ סעגיל (דח6 סוי סוקפדי סו) .דחא םוי םוקפדו
 ךיכלפ 56 .ינדא אנ רבעי (די) : קלרכ םקוג (ס ם"זc) קפוד ידוד לוק ומכ .סוקפדו

 ומכ סריפי 6"ס להנתל .הלהנזא : קתכתת ס ףפו ךכרד יפכ רוכע ךסכינס ימי
 .מק) סיכ oo )תס יעשי) ומכ תתכ ןופכ ילס טנ ,יטאל : סעמש6 סר
 סנה קסמשמ סכיקו דוסיס ןמ 'לס יעל .רכעככ יל ט6 (תי 3"ש)
 ₪ע תלעוזס סכ6למס ילגכ תכילס ךרוכ יפכ .הכאלמה לגול :ינע מנ

 לאירבג תרות
 סב 9 ,קמסכ תוכתמ לכוס ותויס ינפמ וכניפ ומכ--סיס26 ינפ  סופרכ--ךיננ
 ךסלכקכ ינככפו סיסנ ינפ תולכנ רפי

 :יקסנמ תל
 וגתלוק ןסכ וכ סרפס ,חקיו וב רצפיו

 סלס ,וסע , לש ותרמ 'קס

 סוס

 סתיס וכלכט י"פע(\ ,ו"ע וסע דיפקיק רכס

 ,תומ קותפכ ול סיס כוט
 ,סול ןינכת

 לכ סמקכ יכ ,סחנמס תל תחקל
 b וכסמ ,[ומנעכ ונופלכ רמ6ס ומכ]

 ,ר6מ וכככ תו ויגיע
 תדמס לע סלכג

 ,וכרמ6ס ומכ ותגווכ

 ₪ו .ףלקסל ז"סועכ וס רתומס סומ ףילי ןכל .ןווכי כו ,רמפי גו
 :ל"נה כ"ק ל"כע ,רתוי ךירפס סוקפס סו ןיֿפ לכ6

 פנתמס

 נס תולג קר
 וככ רלעו
 סדמתס

 30 סוכ ךרו ןיפש ןויכ לכ(

 ,ןוממס

  lg"ג = וחי +



 סולקנוא
 :ריִעָשָל יִנּוּבְר-תול לועָא-יִּב |

 ןָעְבדקוּבְשֶט ָשָע רַמַאַו וײ
 רַמַָו יִמָעִּד אָמְטְ-ִַמ מע |

 ןיִמֲחר---חַּכׁשַא ןנד אָמְל
 אָמֹויְּב בת ₪ :יָנֹוּבְר יֵניֵעְּב

 :ריִעשל הָחְרֲאל וָשַע אּוהַה
 אָנָבּו תוכְסל מנ בקעיו יי

 דָבַע הָריִעְבְל אָתִּ ּהָל
 --אָמש אָרְק ןבהלע למ

 אָתַאַו חי :תּוּכְס אָרְתַאְד

 כד אָתְרִּב םילָש בקע
 הָתיִמְּב ןטֶנְכְד אָעְְַּב יד
 לבקל ארֶשּו םראד ןדפמ

 1: ןֶבזו טי :אָּתְרַב )28(

 רעק חלשיו גל תישארב .
 ינדָאדלֶא אֹבֲארְׁשַא דע םידלָיַה
 "הָניֵצַא ושע .רָמאיו יט : הֶריִע ׁש

 יתא רשא םַ המ מע
 ניִעְב ןְחיאַצְמַא הז הָמְל למאה
 ושע אהה םויָּב בשיו ו ;יִנדַא
 עסנ בסַעיו ו : הָריִעָש וכרדל
 הנק מלו תֶיַּב ול בו הָתּבְס
 ז"םש אָרְק ןבדלע תּכס הֶׂשֲע
 בקעו ו אביו חי ם : תווְּבְס םוקמה
 ץראב רֵׁשֲא םֶבָש ריע םלָש
 "תֶא ןחיו םֶרֶא ןדּפִמ ואבְּב ןענְּ

 תלת ןקו = :ריִעַ ג
 : םש .ינפ תא ןחיו :גל תבש .בקכ' אביו :הב גע .וי הליגמ .עסנ בקעיו :הב ג'ע ,אנא רפא רע .ןרהא תודלות

 יישר
 סספ ססילגכ יפל .םידליה לגרלו : : ךיכוסכ

 ,הריעש ינדא לא אבא רשא דע

 דפ 696 תכל> ותעד סיס נפ ךלדס
 ס5 רמ6 סריעס יגור6 למ וכ רסס רע רמו

 : ךליל

 םירוטה לעב
 סעכמכ ןתופ ןיערמ ויסו ןפס לעןימתלפ  סילוכי
 תולע כתלמ דודכו תולע ןפכ פ"ו ךכ שא

 : סרי ורדפ סעורכ סישוע ויס סמו וגס 12 3יסלס
 הליעק ינדה 55 'סמכ 'ג .ס 2 )מ( קוכוס

 קלתס לקס דעו סריעכ וכ גרד ל וסע קיו

 ךעי יתמיו (כ"כ) ךלס 5 וסו וכפל יקוכ דע ןיתמי סער יל תופעל ועד
 קמ עטופסע | ןויל רסכ סיעיםומ ולעשו b( = סידכוע) רמקנפ םיסמס ימיב
 קכוע יל ססעפ .הז המל רמאיו (וט) :סיככ וז ססרפל סי "מו  .וקע רס
 :למג סוס ספע יל .Pi סל = .ינודא יניעב ןח אצמא |: ךיככ | יניפש וז
 ןטמסכ ומע וכלסס םי6 תופמ 'דו ודככ וסע (כ"3) .וכררל ושע אוהה םויב בשיו (זט)
 'ד ספ יכ (5 8"ש) 'ג דור ימיכ | ס"כקס ססכ ערפ ןכיסו דחמ דס ומ
 לע וכככ רסק םי6 תוקמ
 ןיקו ףכומו ןיק פדס
 A. ae ופונַב

 ןביו (זי) : סימנס
 נה - .ףכוס תיכ .ןיק תוכס .

 .ןוכוד ותו כ לכמ סולכ כסמ כ וגוממכ סנפ .
 ,סכש ריע :ןככ תיבכ ודומנק חכס לנס

 ק'י ספ ססס (י םינמ) .תיב ול |
 ספ (כ הכפ) .םלש (חי)

 ותכותכ ס
 תיב : AE דע (6 םוכ) וכומכו ריעל ומ

 ם כו תויכל יניפ ןיכמ יכונפ כי 5 רמוס סדקכ .םרא ןדפמ ואבב : סכ
 ךרדכ וכ וגוודוגס ועמו ןכלמ סכל ןרפמ סנס כי ןפכ 6

 וכיכס סבכי לסל דע טק: כסמל כס סדמחס
 .חקיו ,וכ = כקעי וגיכקו ,לכקיפ וכ רילפסנו שק

 ed ינפ תא ןהיו :

 לאירבג תרות
 2 ,ו"כ עדי

 ויתוכודל ק'סותס סזמלו



 חלשיו דל גל תישארב

 ךִיִמ ולָהֶא םֶׁשיהְמְנרׁשֲאהָרְׂשַה
 הֵאַמְּב םכש יִבֲא רֹומֲחירִנְּב

 חבזמ םש--בציו כ
 ס: לארשי יהלֶא %א ול"אָרְקיו
 הָאְל"תַּב הנד אצַתַו א ל ישמח

 : הָמיִשְק

 סולקנוא |
 ןְמַּתדמַרפ יד אלקה תנְסחַא
 רֹומֲחִנְבְד אָדימ הנָכְׁשִמ
 :ןָפְרוח הָאְמְּב בשד יִהּבֲא
 -חכפו אָחְִּדמ ןְמַת-סקַאו :

 :חי הלינמ ,לארשי 'תלא לא ול ארקיו : וכ ה''ר .תפישק האמב .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 כסכ סיעיטומ ולעו רמ6נט סכיעש סלועס
 ינולק ל6 626 ר דע וסת וגו ןומ
 ומכ 'ד סלול כ סינג ת"ס סריעמ
 סוי כ ינפל סיל כי תוילג 'ד כתקל
 סיעיםומ ולעו זו כונסו לודגס 'ס
 סינש .תונככ (א) : וסע רס תל טופסל
 יכג רע ךית5 תונככ ץר6ס תונככ 'סמכ

 ןתיל ס5כ לע לינעכ למול .ןוטממ

 אָהְלֲא לָא--סֶד יהו
 הני תקפו = :לֵארְׂשִ

 יישר
 :י'כב .יbתמ ברד תוקנקט3 .סיס תכנס ברע
 סיס יכככל יתכלסטכ ע"כ רמת סעמ .הטישק וטי)
 סיכוט ןפרומ ומונרפו) .סטיפק סעמל ןירוק ויס
 ול ארקיו (כ) : (כחוס) רכוע ןונכ סוקמ לכ3 סיפירח
 696 לפרסי יספ6 יורק תבזמסס כ .לארשי והלא לא
 לע תכומס סש סרק ועיצסו ומע ס"כקס סיספ ספ לע
 ספס פ6ירקכ רכוכ סוקמ לס וסכט תויסל סנס סט

 הניפטסע םכדמכ "5דכ ותכ ויתל

 ישעמ יכ ,ןוסוכ6ד יערכ
 : סיבל

 'מנג רש יסנפ 6 ול ארקיו
 ופכק ס"כקס  (.סי ,סניגמ)

 וכק מ 56 וכ bרקיו 'פכש 36 נקעיל
 יקרמ6 סזכ .ס'ייע ,56רשי יסנפ 6
 ןופ טינה 69 ,קלכ 'פ3 'כס םרפנ
 b'ד | ,ל6רשיכ כמע סל כו ,כקעיכ
 "ע ודמעטס וכ ךנמ תעולתו  ,ומע
 'נסי וינע רמול כספל ךיקס סיטרפמס
 סכמקמ עודי כס ,'ונו ןוח טינס נס
 וכו ןכתוו ס"כקס רמוס | לכ ל"ז
 וסוכיו סינפו6 סמכ ז"ע יתרמו .(כ ,ק"כ)
 פ"לג תעכו ,קלכ 'פ3 סמוקמ נע ם'סיפ
 'פ ע"ז סדקעס 3עכ ירכד סדקסכ סנוכס
 ,סוסס סוקמכ ככסיו ,ר"דמס לע כױ
 לטומ סיסס סיכלמ ןכ3 לשמ וסָכ6 ר'6
 וילע | סינכוש סיכוכוס ויסו ,קסירעכ

 ןמיס | תוכ5

 כ"כקס וס כ [וסס ימ .רמולכ
 'כ יוכק תכומסס כ יסכ 'כ ומס כקיו (זי תומס) ססמכ וגילמ ןכו .כתכסי ימסס
 וכיפוכרו .יסכ וס 'ס ס"כקס לש וחכש ריכוסכ תכומכ סש כק סנס סמ לע 5
 סמככ סיקנתקמ ענס ןלופ טיטפכ סכוס .יככדו 56 כקעיכנ ופרק ס"כקסט וטרד
 bh .נקעי תכ כו .האל תב (א) : יתסכ bרקמ לס וטוספ בשי) ינו .סימעט

 לאירבג תרות

 י) סיסל6ל וס

 ,וסקיגמו וילפ סמס וקקינמ ספכס ןויכו
 יכס5מ סנסו סלמתכ ךכ ,וילעמ וחרכו
 סלנקגש ןויכ ,וכ סידרויו סילוע סיס6
 ,ט"ייע ,נ'כע ,וינעמ ומכב ס"כקס וילע
 : וכ סיכוכוס לטמכ ל"ז ססנוכ .ר6יכט
 ספיס וקדמס ם"סע וכיכק 3קעי סנס יכ
 ,נקעיל תמ ןסת :כ"pמכו סמל תרמ
 סיכ ,ספ שי : ויפע סדיעמ ק"סותסו
 וילע כוטחל ,וכ תועטכ רשכ יגיע סוקמ
 תמ6ס תדמכ יכמגל סלס ונכיסס ,ו"מ
 ..תורוק םוכס ילוגלג י"פע רס6כ ,תומימססו
 סימעפ) םמתססס וכ כמכ ומ ימי
 :ןינעכ ומכ ,ויתודמ יפ: גיס ,סמרעסכ
 וכרכס ןיגעכו ,וסעמ סכוכנס םיינק
 יללפ תונקמס םולוכתקו ,םולוכחתכ
 מו ,ןככ סט קסע וכ תויסכ ,סיטסרכ
 ch סיככד וילט פח ןיט ירכקע לקנ
 מ .סללכ סיסעמ י"פע ,ןכ 9

 וגתוסרכ



 סולקנוא
 בקע? תדיל יד האלה
 אָזִחו :: אָעְרְצ תַנָבָּב יזָחְמל
 האח רֹומֲחרֵּב סבש הָח
 ּהַתַי רבו אערַאד אָּבַ
 :הָינעְו  הָתָי ביבשה

 חלשיו דל תישארב

 תֹואְרְל בכיר רד רֶׁשֲא

 תֹונְבָּב

 1-5 איש דה רֹומֲחְדוַב םכש

 בבי הָהא חיו

 העק

 הֶתא ארו כ :ןיִרֲאָה

 :י תוירוה ,ע ןירדהנס .גכ ריזנ .םכש התא אריו .ןרהא תודלות

 י"שר

 סל כסו כמלנס (כ"3) ססיס תיקכי יס לס 55 ₪3 תFרקנ סתיכי ש"פ
 6ל₪ .הנעיו : הכרדכ .התא בכשיו (ב) : ( סּנכ סמכ לפמכ ולסמ לילפו) .ותסרהנ

 לאירבג תרות
 65 וגה סיסעמס לכ רח יכ ונסו חרב
 ןמסכ תו ,וססמ 'כסי 'וסכיכש יוכיג סו
 ןמש סוס ילכמ ,ולפפ רשיו ךז יכ וכ וס
 תימומקט סזיפ סיס וכימ יכ וכ מכ
 תקמכתמ סגיכטס סתיס וכפס סיפעמ ןופו
 כס 'ד תבעוק סלועו סמרמ יכ ונממ
 קודמ | סופמכ | "7 רומלכ ,ןס נפ
 ךיסל6 'ד תבעות יכ ,650 'פ ףוס סולקשמ
 2 יסוזו ,5וע סשוע ככ 056 ספוע כ
 קדלב סיס *' ססעפ סמ נכס סמל
 ינפמ יכ ,סקעו לתפנ סוס ינ3 ,תממ
 וילט 'ד קלע סעיפוס ןכלו וזפ תעסכ
 כסכ ןפוי ךיק יכ ,ססעס סמ תוסענ
 סקמיזמס ותוסע יכפ וטעל סרו
 ותוסכ כעס תוכומס וריכע סמס
 לכ ןכו ,וכ"כד ק'פס) 'מגכ רפוכמכ ,סויז
 תדיקפ "פט סטע תוכרכס ןינעכ ויסע
 יוסכ וסע ןיפפ ק"סורכ סתלרפ ומ

pheןס פוכמוזמ '3תי ותסמו ,תוכרָכס  
 וסמכוק סנס ,ן35 סע ויקסעכו ,3קעי
 סלול יכ ,ותקדכ וב סקכע ויגפ לע ןכנ:
 כ"טמכ ,סקיר וסלסמ סיס ,וכ סיסש '1

 ,'וגו ססרבל י36 יסנ יכול : לכו 'פ
 קמו יינע ת ,ינתסלס סקיכ סקע !
 ןכלו ,סמל תכוו סיסנל ס6כ יפכ עיג
 ותו תונעכ סמ וכ סיס כו סוד קנק:

 יכפמ ומרכ3 יכ ,₪"ט סיכמסכ סידעו ,ז"
 ,תוככבהו סכוככס כד לע וסע ם
 ,סלוסס סכמכ סולקכ ויפע 'ד סלננ !
 סתוקכ ןכו ,וילע 252 'ד סנסו : כ'טמ

 ת"יפס וכ כרמל ,סולקמס ססעמ לש סעס
 סיסקו ,ךסדלומלו ךיסוכ6 ךכ6 56 כוש
 וסופכסל ס"כקס חכס וכסלמ סגו ,ךמע
 .סש טרופמכ ,ןסנס לע סילועס סידוקעס
 סוס ןיש יכ כינעּכ ס6כנ טז ככמ סנס
 'כ סנפ וסזו | ,וגיכ6 כקעיכ ןופ ןמס
 3קעי ככטש תעכ יכ ,וכסמ תל וסבל
 16 סיס ,ופע ינפמ וחרב סיכ30ס לע וכי
 ןיפכ ,ססיכעב לטומ סיכלמ ןכ ומכ וכוימד
 תעס סיכוכוס ולכמי 16 כס | ,סרימש
 ,סנופככ = וילע | סינכוש תויסל רפוכס
 וכיכ5 3קעי | לע יס תודימ .סלילמו
 --ויכיכע3 תינוכימס ספקטסס יפל---סיסש
 ,ןלכלו = ןסכ5 סינוס סיגפ3 ופול ןודל
 לכס יכע3 | ,'6 יכסלמ סנסו : כ"ס6מכ
 ,טפסמס ףכ עירכסל ךי6 וערי כ עדמו
 דע קוקכסכ ותוק Seen ויס ססמ יכ
 ןיסט ססכ וקכמכג סג 535 ,סימסנ
 --ן6 ידע ופלעמ סוכמ ופופ סידירומ
 ,ויפ6 ופקינמ סת6כס | וכיפרש ןויכ 6
 : כ"ק6 רמלנס כ לסמ וספק
 וגו ךמע | יככ6 סכסו ,'וגו ויכפ לכ
 רמו וילע סנננק ,ןכל םיככ כ"ח ןכו
 :ופמסמס ,ךמע סיסלו ,'וג כוש :וכ
 וסכפ 13 סנס | ,ללכ ומעמ רוסי נס
 ליטסל שי6 סוס לכוי- 6ל₪ ,וכממ ןיבוכזס
 לעכ יככר ןכופ סו | ,יפוד סוס ו
 סיפעמס לכ .סנסו--.ש"ייע ,כ"ז סדקעס
 סשכ רוע כקנ סיסע תעכ ויס ל"גס
 סיס כ כ"ז ן"כמרס ירכר יפנו ,כקעי

 \ילע

 ר סכסו .



 חלשיו ד5 תישארב

 קַּבְדִּתַו :
 בקע
 = םָכש רמו ד : ענה בק" לע
 יליזחק רמאל ויבא רומָחדדלֶא
 :הָׁשֲאְל תאוה הדלת"

 --תֶא אממ ב עמש ב
 והנקמדתֶא יה וב ותב "הניה
 :םָאְּבְ"דע בע עי שרחהו הָרָשַּ
 "לא םכשד"יבַא רומח אָציַו ו

 קעיו ה

 -;ןד ב

 --תַּב הֶנִדְּב ושָפִנ |
 תי םיִחְר בקע 17 ; רדיו רעֶנַהיהתֶא באו

 סולקנוא

 הָניִדְּב הֵׁשְפַנ תַאיִעְרְתֶאְו ג

 אָּבְל---לַע ימי אָּתְמַלּוע = 5

 םֶכְש רַמֲאַו ד :אָתְמְלע *

 --בס רמי יִהּובֲא רֹומֲחל

 :ּוָנָאְל אָדַה אָתְמ עדתי יט

 ביִאָמ יִרֲא עַמׁש בק עי ה

 ןוה יונ ּהָּתַרְ הָניּד-תי

 ית לקח יחי
 קֿפְנּו י :ןוהיִתיִמ--דע בקע

 -תול םְֶׁשְדיִהּובא רומח
 יישר

 ףיכ6 ימכ בלס לע ןיכסייקמס סיככד .הרענה בל לע (ג) :(זע מוי) סכרדכ
 ינסו זוכ ןוממ סמכ סנטק סדש תקנת

 לאירבנ תרות

 יפ) ,תוימ יתס מיקל ןוע 16 וילע
 Re סמלעמ סרותס ומייקפ תוכקספ
 ססילע ולכק bכ  ,סכ5 סכדנכ ,סתגיסנ
 .ל"וסכ תנו פרטי ןרלכ קר ,ספרימש
 ,5"וחכ סיסס ןּככ סי גמ bכיפ כת6 סנמק
 ותלמ .סכוו ,ויכ6 ירונמ ןרסל סוכל
 bon) bo "לפרש גסה: רחב 3
 סעיגפ סזילמ סנעטו רוערע סוס וינע
 ככידס וכיכמ סכרדלו  ,ו"ח סד סוסל
 ,סכש יס תגיכס לע ויככ סע םוקק
 וילע ררועתנ 16 ןכ6 ,סיכייח ויסש י"פעק
 קויס6 יתפ קקיק) ככד לע גוכטק
 סגמו ,כוס6) סכוק סדיקעס ןסייחכ
 650 תל סוכ סג סילנוקמס תעד יפל
 רוסימ סעע ורפכס סמ יפכ ןוע וכ
 ןיסמסשמ ןילד סוסמ | תויתמ יפס
 רוילכ רלוכמכ סוסו ,ךלמ לש וטיכרסב
 56 ססמ  תולכות ,('5 36קוחיד) סככרמס
 קולשי ססיפנכ | ,וג\ ססיפנכ סתוח[
 סדקס לע רסכ כ"ע ,ססות6 6 הפ
 שמתססל 690 סקות6 כ סשק תתקנ
 ס"כקס רסכו ,ךלמ כס | וטיכרסַכ

 :סיקודט לכו ריעס סנקתו ךליפ

 ; כוקכס ומכו ,כמ | כקעיל ופרק
 יסנמ ןכ ורק ימו--56 וכ [רקיו
 ית :קוספ לע :כ"וכמ" דועו .נלרסי
 כ ימו -- ,ללכ ןימ ,ןורוסי כ
 פתומ ךלמד | ל"ייק יכס כ' ,ןורוסי
 קכוטק וו ,ךלמ לט וטיככשכ שמתטסל
 וטממ קנכ םק3 כס ר'ע קלכ> סעננ
 .סלוקממ סמופס כס ןסיסרס רוקעל
 קלנו=-נקעי-יל סכ הכל :כ"סמכ
 bוכמל קדכו ספת = כלכשי סמעוז
 bינפהכ וגיכפ כקעיכ למעו ןו הויל
 עוגפל ככויש ידכ3 סוקמס | ינפל ופול
 ופופתי רשת סיכוכוס ךרדכו ,וימסקכ וכ
 סדקכ עוכפו עורכ סוקמ סול ולמכ
 ןפכוסק סיס כ"ע---,ומד ססמ ןולמל
 ₪-ןוח טינס כ :סימסס ןמ וג
 0:3 סגרע רקנ סיספ תעכ---כקעיכ
 [(6כשיכ--קמע 060 ל סגו כקעי
 פפמו - 5סרשי ומס 6רקנ רככש תעכ
 cho ןושסכ לע-- ,ויככר סעט כ'תל
 ד לע :רמלס וסו ,ןוכח6 ןוכת6 לעו
 ,כקעיכ ןוש טיכס 65 ךכ יתרמפ ר

 סויל



 ועק חלשיו דל תישארב סולקנוא
 בקע 21 J ותא הביג בקעי ינְבּו ו :ּהָמָע אָלְלַמְל בָקעַ
 םעמ שב / ₪ / ןמ ןתוב + lk RMR מ 73 אלקמ יע בקע
 oe om ו : mans . sow 5 ש A Vm aos 8 אַ ּסיִסְנְתַאְו ועַמְש

 רתרשיב שע הרב יב שמ לארי רַב .
 אל ןֵכְו בקעיײזתּבױזתֶא בָּכַשְל |79? וכו בקע הפשע
 . 2 909% 7701 ה :אדבעתאל רַשּב

Fa RAרמאל םֶּתִא רומח רּבדיַוי השע  
 ה ה 5" םָכָש רַמיִמל ןוהָמָע רֹומֲח

 ּהָשַפַנ תֵאיִעְרְתָא יִרְּ
 הכ ּהַתָ 5 ּובַה כת

 דת אתת וכוח
 Bl י: ןוכל ןוכסת אָנָתנְּב

 ןוכיִמָר יה אָּעְראְןּבְת
 :וס ןירדהנפ ,ופ ב''ב ,השע :לבג יב .[רהא תודלות

 אל ןכו ()

 ז"ע כס יכ ,תונקמסו תוכככסו סכוכס
 --ויסכ8 'ד יכ  ,ךסות תפומ וכ ₪

 וכתתנכ וכ  רמפכס ומכ--ומע--סי
 ןכו 'וגו ךמע יכנס סנסו ןיכ יב
 ןכפ גמ כוש ןככ תיכמ וקיכי סדק
 ךתומ תפומ וס ,ךמע סיסקו ;'וג
 ככד נעו---קדלו תומימק3 סיס לכס
 סקכ 4 סיסע סעשכ ,תויקס ית
 ןפי--כ'ג .לרשיכ כמע סר 65,560
 ס"כקס יפמ םרקנש ,וכ ךנמ פעורפוו
 וטיככסכ םמספסכ רפומ ךלמו ,כ ספ

 : ק"ודו ,ךלמ נפ
 ק6 כשל נפרקיכ השע הלבני

 bכ ןכו ,3קעי תב
 יכתפ b( :סוכ שיש סיקודקדס---סקע
 תלזס סלודגס ס3עוקס תל ריק רש
 וס ,ספע הלבנ יכ :סכ יולרס לקפ

 מו םכ מ ונָהא ג

iהיה יהו ו | ובשַת ונתאו  

 יישר

 לוכמס י"ע תויכעס ןמ ןמלע וכדג תומוקכפ םוכוקכס ת תוכעכ .השעי
 5 סלפמ .הקשח (ח) 1 (3

 לאירבנ תרות
 / וכ נסו ,ססעי כ ןכו לסו | : כ"ק6 כמוס 373 סלועו סמכמ לש ןמש סו

 יפ (3 .עפפס ךרפ פק  ןיקקס
 תויסל לכ סמוקמ סיס "נקרפיכ,
 פ"לנסו .לפכשיכ ספעי כ ןכו : ףוסכנ
 ןמכע וכדג ססר3ק ילכ סנסר ,סוב
 כלםו | סינעככס סע ןסמפסכ יפכמ
 קוס תת סכש ריפס ch ,סומופס
 ימ 0, סכּכ6 תוככמ תחקל ,סקוס דיכ
 ג ינכ סימעס יגיעכ 37 עספ הז
 וכסזוכ סככדכ 0לש ספל תוכעכ 6
 כמ רועל6 'כ רמ6ס ומכו ,כ"כ כ"ג
 ₪ל₪ וקש6 לע לכש כ ןכ [ניגס 'ר
 ק3דו :רמקנע 7 כיית סכרדכ
 .(.םנ 4 סכררכ נפ כו ,ותק(כ
 סכרדכ י";רפ] סתופ בכ ב 'כס סנסו
 יגכו כי ז!"ע = ,[סכרדכ 6%0] סלעי
 וכ5עפיו ,סעמשכ סדקס ןמ וק3 כקעי
 יסש רכז ,רוקמ סס> רח יו  ,סיקנ(ס

 קודמ



 חלשיו דל תישארב

 וזחאהו הּורְחְִ ובש םֶכיִנפל
 היבא"לא םָבַש רַמִאיַו א :ּהּב
 םָביניְִּ ןְח"אָצמָא היִחַא-לָאְו
 ּבְרַה ב :ןַּתִא יִלֲא ּורְמאְת רֶׁשֲאְ
 הָנְתֶאְו ןתמו רהמ האמ יֵלֲע
 -תֶא יִל"ונַתּויִלֶא ורמאת רֶׁשֲאב
 --תִיְו םכְש--תי בקַעַי--ינב A ho ונעו ג :הׁשֲאְל עגה
 ויבא רֹומֲח"תֶאְ םָכש"תא בקעי
 תא אמט רֶׁשֲא ּורָּבדיו הָמְרַמְּ

 .ןידה אַמָּגִתִּפ דָּבַעָמִל לּוּכְנ םֶהיִלֲ ורמי . :םֶתחא הניה
 ןיר רכנל אנתהא תי ןתמל הזה רָבְּרַה תושעל לכּונ אל
 אָדּפַחרַא אָתֹלרְע הל ולירְׁשֲא ַא שיאל ונתחַא"תֶא תֶתַל

 י"שר םירוטה לעב
 : (ל"3) סכוקכ .רהמ (בי) תונככ תוקרל סת5יב םנענ וינפמ סכיתכ

 כמו בותכס .אמט רשא 2 ולס (בי) :סכ5 סנענו ןרפס
 or. ooinh סכיר Dh" bos עופנ וככס לגלגס ךדיקו כס 'וסמכ
 .\ . . לנלגכ וכנכספ ומכ .רסומכ סכרסמ פ"ע

 רכס ףרתכ לכס וכנכפ וס לוספ ןמס
 לאירבג תרות

 לכו) כ ססינק סמרכמ3 ורכריו ,ויכ6 רכד עפ סרגכ ,ןוכמו ,תוכנע : תודמ
 סלוע סשעי דחק סל יכ : וכ "כו וגו סכמ ינסס כעו ,רככ וכ5עקס קכ ךח[
 לכדל | ליחתי קוקעס ס ,וכיכתל ספודג | כותכס םרכפמ כ"חו ,רוסמ דע ססל
 ןוכי 5 ,סכר ןוסלכ הז | ןינעכ ומע ,וככעתס ןכ נע יכ מס רכרס תל
 ךק יכ ,וככקכ סמיומ יכ רסמ וקסועס לנג יכ---20רסיכ ספע סנכ) יכ ןעי
 |0עתכ רעתססל כp וחוככ רוע לכו" 22םכ קר ססע + ס6 'יפפ ,נלרקי
 [ םוכע יכ ל ס ,ו'ע תתכ רכרלו סלורג סלככ סיס .[סכרדכ] כקעי תכ תק

 סולקנוא
 אָתְרוחְמההַב-דּודיִבַעְו ּוביִּת

 םֶבְש רַמָאְו אי : ּהָּב ּוניִסַחַאְ

 תכשא אָהְחַאלּ אָהּובֲאֿ

 רמת יו ןוְכינֲעְּב ןיִמֲחַר
 אָדֲחַל ילע ֹּגְסַא >י :ןּתֶא יל

 אמ תאו ןנתְמּ ןירהומ

 -תי לובה יל ןורמיתהדיד

 אתמכחב יִהּובֲא רומח '

 הָניד-תְי בָאָס יב למ
 .אָל ןוהל ּורָמֲאַו יי :ןוהתחַא

 ! קמכתכ .המרמב (גי)

 יכסש סימכ סקיס לק
 ,אוה הפרה

 רמוס קוס

 תופעל 08 סגמ6---ל(רסיכ
 תוגע)--סכש לכנס ספעש ןפוקכ ןכ
 —-סקעי כ !סככדכ גס סתו6 כ"נ
 ! רוקמ ססכ סלת "עו ,תומוקכ וליפ6
 סמרמכ "גו ק5 קעי לכ ונעיו

 .'וגו ססי6 וכמקיו ,'וגו ולכדיו
 סכפ תל פ"נסו ,סרוסמ ןוסנס סכוסכלו
 רומק תו סתותק סיד תמ מט 06

 לפנתס ןטמל ותלנס הוסכל םילס סירע
 כ'טו--חטכ וקכסכ כ'תל עספ וינע
 3 ססמע רכרכ כקעי ינכ וליחסס כ
 וכסי יכ ססל רינס)ו סיככ סירכד חול
 כי ןפ ,סילומכ ויסיפ ילנתכ סמע
 יס סמכע ך יכ ,סכס יסנקו רומח
 וס סלכנס לע ססכ רמי כ ךיל יכ
 עי ילכ וכע יכ : כוקכס רפסמס וסזו

 תֿפ



 סולקנוא

 אָדְּבְהבֶרָּב מ :אָנל איִה

 ןווהתִדהבָא  ןוכל | םָּפְתַנ

 --לָּכ ןוכ? רוגַמל אָנְתּ

 נהניתי נו = :אָרּוכְּ
 אגל:בפנ ןוכיִתנְביהָו ןובל
 אָמעְל יֵהנו ןֹובַמע בונו
 ןּולַּבְקְת אָלההסָאְו '* :דָח

 ז-תי בדו ךזגמְל אנ
 ּורפָשּו ה: אָנְתַרְּב

 רומח = יֵנֵעּב = ןוהימגתפ
 :רומָחְירַּב םֶכְש יגיעבּו
 אָמיע רַחֹוא-דאָלְ 5

 יִרָא = אָמָּבִ דָבעַמל
 אּוהו בֶקַעָי תַבְּב יִעְרְתַא

 יהּובֲא תיֵּב לפמ ריק

 ּהָרּב םכָשּו רומָח אָתֲאַו :
 -םע ּוליִלמּו ןוָהְּתְרִכ ערתל
 רמימָל = ןוהתרק יש
 ןימלש ןיִלָאָה אָּיָרְבְג אפ
 אעְרַאּב ןּוביִתיִ אָנַמִע ןּגָא
 אָתְרוחְס = ּהָבְדְןדְּבַעַ

₪ 

 ןכ ומ סקפ לרע מ
 נ) .םכל תיאנ (וט) : ףודג

 סיכ) סינסכס |וקופיו (3%
 : לעפסל ןופ

 ופסס .רומס> כקעי יב
caיפל ססכ וכפי  

 .ןופסכ רח כככ וככ חק

 סכפ ת

 (המ)

 .לרע
rs 

 תפמסמ יסק יפכ פשגרומ סילק 2 ,ונתנו Gש)
 RF 3קעיכ רומח רמלp יפכפב קכומ ה ,ונל חקנ םכיתנב תאו : וכגקנו "ינו

0 733 

 סכיקונכ תלו וגסער יפכ וכיתולכ תל וכתכו כיסכר ספעד
 סיככרס וכפס סכיע יכשוי ל וכ3 סכפו רומח וככרסכו

 : ומס | ותוליש סתולככ ידכ ססכ ןפכ וכיתולכ תו סיסככ וכל תקכ סתוככ ₪
 :סנפ 39כו סולס3 .םימלש (אכ

 --סמכמ2--ויכ6 לופס פו

 --.bתמכתכ : ת"קכו סעדו לכקסכ :"

 זועק חלשיו דל תישארב

 is וט ;] נְל וה / 8 א כ כ הָלְרע

 ל תוָאנ תאזב
 לּמַהְ

js : : 

 ּבדתאו םכל ו גונב תֶא

 יו ּונל"חקנ ו םֶכּתֲא ּונבָשְיָו ּונ
 עמ ה ל ne דַחֶא םעְל

 ניִלֶא | לֹומֲהְל

 ד

 4 הכל

 ke ובמי חי :ּנֵכְלֲהְו

 "ןֶּב םֶכש שב רומח יניעּב
27 Kz 

 A פז פה כ רבה
 ריב לָּבִמ דב אוהְו ב -
 וב םכְׁש רומח אביו כ: ויִבא
 שנ אלא ֹוָרְּב דיו םריע רעשדלא
 הֶלֶאָהם םישנ גאה אכ ; םֶריֵע
 ראב ו ובשיו ונָתִא ם ה םיִמלש

 :ba גה ראהו התא ורחסי

 hsb לועפל ןופ וכי
₪ . 

 קש סו3ּ

 .לומכ תויסכ  .למהל :

 ספ ורתכיפ תפ סכפ תולכ חקיכ כקעי

 קיגכפוו סכתכ וריפ סדקכ .םידי תבחר הנה ץראהו

 לאירבנ תרות
 סלפתמק גייס

 ךיו-- : רמקק
 ופזו ,סעכ3 תוקק ורכד
 ותלוס רוכד יל] ולב

)=- 

 , יאק



 חלשיו דל תישארב

 =-חָּקנ םֶתְנְּבתֶא םֶהיִנּפְל םירי
 םֶהְלְִתִנּוניִתְנְּבְתֶאּו םיִׁשנְ ונל
 םישנ אה ונל ותאי תאזְכְרא בב
 רָחֶא םעל תויהל ּונָתא תֶבְשְל
 םה רֶׁשֲאַ רָכזלכ נר לומְהְב
 -לָכ םנינ קו םֶהְנְקמ גכ ; םיִלֹמנ
 הָתֹוֲאָנּדַא םֵה ּונְלאולַה םָּתְמַהְּב
 ועמשיו רכ :ּונְתֶא ובשיו םָהְל
 ""ַלָּכ ונְּ םֶכְׁשילֲאְ לומַחד"לא
 רָכז"לָכולמי וריִע רעש יִפצ
 יהי הנ :ֹוריֵע רעש יָא
 םיבאכ םֶתויְּב ישילשה ם םויב
 יולו | ןועמ מש בקעיײינבינש וחקיו
 "לע ואביו וברח שיא גיר יחא
 ; רַכְזיָּ וגרהיו הַמָּב ריִעָה
 ונְב םֵכְׁש--תֶאְ רומח"תֶאְ וכ
 הניִהתַא וחי בֶרָחיִפְל וגרה
 :אל םירדנ .ולק תבש ,סויב יהיו \ןרהא תודלות

 י"שר

 56 רמולכ

 לאירבג תרות

 ! סקוח6 סכיד תל 6מט רחל לע .[תושק
 יכתסו !! דוקמ סלודנ סלכג רכד סוסו

 ןוקתנ "פע רכד נע ספ ינכ ךרדכ

 : סינוק סכ ןיו ןפכל 063 סככס יטמקרפ סולכ וריספ
 ובקעי ינב ינש (הכ) : וג וכסי ןכ י"עו סז רכרג .םהל התואנ ךא גכ) : לומכ תויככ

 סישכ6 רסכ יולו ןועמש ןמלע וגסכ כ"פעקו ויס וילכ
 סימל ופרקנ סילע ןמלע ורסמס יפכ .הניד יחא : (כ"כ) ונמיס

 קמ תותינכ ,ססינפ וכמליו וסזו =דוע
 ,רכטמל .רספס

 'וגו ולתומפ תתכ לכוג כ סכספקכ ד'ע | פוכר כבד .וליחתס סעפ ךסמ רוכע
 רכו לכ סככ לומסכ סו יתנתכ ספ יכ

 סולקנוא
 ןיִד---תּוָתְפ אָה אָעְרַא

 --בַפג ןויִתְנְּבי ןוהיִמְרְק
 ןנ אָנְָנְבתַ ןיֶׁשנל אנ
 ןוספתי אְָדְּבדַרַּב :: :ןוהל

 אָנַמִע בּתְמל אָיַרְבּוג אל

 רֹזנָמְל דת אָמַעְ יוהמל

 יב אָמְּכ אָרּוכְּד לָּב אנ
 ןוהיתיג כ :ןִרזג ןנָא

 = אָלַה ןֹוהְרְיֵעְּב-לָבְו ןוהְנינקְו
 ןוהל םַפתְנ רב נָא אָנְליִ
 ליבק יי :אָנְמַע ןּוביִתיו
 -הָרּב | םֶכְשִמּו רומח-ןמ

 רנו התְרְק עֶרּת יִקפָעלְּכ
 ער יפָנ לכ אָרּובּלּכ
 אָמויב הָוֲהַו ה :ּהָּתְרִ
 ןוהילע-ופיקת-רכ הָאָתיִלְה
 יִנָבְיִרְת ּוביִסְנו ןוהיִבאָּ
 הָניִד ֵחֲא יול ןֹועֶמְׁש בקע
 אְּתְרק-לע ּולעְו ּהֵּבְרַה רב
 "לכ ּולָמקּו ןצחַרלןובתיד
 -תִו רומתחתיו ו: :אְרּוכְּד

 -םַגְהפְל ול הְָּב םֶבָ

 ,לומהב (בכ)

 סלע ולטג לס ויגכ סגיקפ
 ,סיכקוכ ויספ .הטכ :כ

 !סיס סיכפ סמ

 ולסעסו



 וזְבּו

 ויס סיתוטכ "מו |

 b5למכ ש"ק ןכו סיננתהס טgפ) .םיללהה לע (ו) |
 ספע (מ סירכד) ןכו .סנוממ .םליח (טכ) : םיפיטק |

 ססוע ל5כסיו (דכ רכדמכ)
 : סליח סיכתכ ובזעו (טמ סילסס) .ליק

 .םתרכע (ל) :עכלמ ומעט ךכיפנ
 ריב סתיס תכוסמ .(Rמומנק) סתומ סתרכעו תיכתס סתיס סכוככ סדנקו .ויסכע |

 הוס ליתס ת :

 סיכש ןופל |

 םולקנוא

 הָניְּד--תי ּורָבדּו בֶרֵחְּד

 יַנְּב מ :ּוקָפְנ םֶכְש תיִּבִמ
 אָיליִמְקאָצְלחְל לע בקי

 כ אתְר

 תִיןוהְנָעתֶי ה: :ןֹוהְתחַא
 תו ןוהיִרְמְחְתִיְו ןוהרות
 אָלְקַחְב יד-זתיו אָּתְרַב יד
 ןוהיִסכָנ-לָּב--תַ טכ :ֹוזְּב
 ןוהישנדתיו ןוהְלּפַמ-לָּב-תֶיְ

 יד-=חלַּכ תִיַו ןבּו ֹובַׁש

 כקעי רַמַאַו ל :אָתיֵבְב
 יִתָי ןותרכע יוללו ןֹועמְׁשל
 -ןֶבּו אָנְנַּב ּובָבּדמַל
 אָעָנעַנְכִּב אָעְרַא יֵבְהי
 ןנמְּד םע אָנֲאַו האזְרּפַבּו

 יִנּונֲחִמִו ילע ןׁשנכת

 :יִתיֵּב-ׁשנָאו אָנֲא ִצֲּתְׁשֲאְ |

 אָרְבי-תקנְַה מאו *
 "דתי (דָּבָעו יג דָבַעְת

 בקי ַײ רמו אנ
 ביִתו לָא-התיִבְל קס םיק

 אָחְּבְדִמ ןְמַּתיידַבְעְ ןטפ
 יישב
 ותכ לע

 חעק חלשיו הפ דל תישארב

 בקע יֵנּב מ :ּואציו םֶבָש תיּבִמ
 ריִעָה וזבי םירלחה"לע וב
 "תֶא חכ : םֶתוחַא אממ רֶׁשֲא
 םֶהיִרֹמֲחדתֶאְ םֶרָקְביתָאְ םנאצ
 רשָאחתַאְ ריעְּברְׁשַא תַא
 םָליֵחַלְבדתֶאְ טכ זוחקל הָרָשַּב
 ובש םֶהיֵׁשְנ"תֶאְ םֶפ טלית
 : תִיָבַּב רְׁשֲאזלְכ תֶאְו וב
 -לָאְו ןועְמְׁש-לַא בקעי רמאיו ל
 יִנָשיִפְבַהְל יתא םֶּתְרַבַע לול
 יִנָאָו ִזְרּפְבּו יִנָעְנְבַּב ןיִראָ בַשיִּב
 נוה ילַע פס רַפְסִמ יִתִמ
 ורמאיו אל ; ;יִתיַבּ ינָאויְתרמשנו
 פ ונָתוחַאתֶא השעי הָנוזְכַה
 בקעו"לא םיִהְלא רָמאי * הל
 םש"-בשו לאתיב הלע םָק
 הֶאְרנַה לֵאָל חוט םש"השעו

 םירוטה לעב
 סתותפ ופמט 'סמכ 'ג .וקמט (זכ)
 ךסדק לכיס ת5 ופמט יסדקמ תה ופמט
 תופעל יטדקמ ופמט סומ ןידמל סלוכ
 ןכדק לכיס תל ופמט ןכו סכפ ססעמ
 סתותה ופמט .ונע ןויככ סיכנ כיתכדכ

 :(ר"5) - = לש

 ,ובש

 סכונכ יפעד ןיפ סירוכע סימ ןושל

 ןכפס ₪6 תנתגו סרפפ רש6 דע סירמופ ויספ 855 כקעי לכ דיכ ולפיס סיגטנכ

 : רהפס .הגוזכה (אל) :סיטעומ סישנ6 .רפסמ יתמ : Alls ךכיפל

 .הלע םוק (א) :נסb תי ךל כו תסנע) ךרדכ קרקס יפל (למוסנפ)
 .ונתוחא תא

 : ךתכמ קו
 רכנס



 חלשיו הל כ :ּ

 !ךיִחֶא ושע יִנָפִמ חרב בִךִיְִא
 לאו ותיִּבְלֶא כקעי .רֶמֲאיַו כ
 יהלֶאדתֶא ורְסֶה מע רֶׁשֲאלְּכ
 ורהטהו םֶכְבְתִּ רשא רָכנַה
 הָמּוקנו ג ;םֶכיִתְרַמְש ופיִלֲחַה_ו
 םֵׁשדהָׂשֲע או לַאתיִב הָלַעְנְ
 םִיְּב יִתֹא הנ יה לאל ַ זמ
 רֶׁשֲא ףרדב יד ָכַע יהיו יתָרֵצ
 תא בקעיײלָא וניו ד :יִּתְבלְה
 -תֶא םֶדיִּברֶשַא רֶכֵּנַ יֵהלֲא- כ
 ןמטיו םֶהיִנאְּב רֶׁשֲא םיִמָזנה
 רֶׁשֲא הָלֶאְה תחת בקע םזרא
 תתח | יהוו עס ה כז ש"סע
 שא םיִרָעהלע םיהלא
 יִנְּב ירח פדר אלו םֶהיִתֹוביִבְס
 :חל ן'רדהנס .הנעה לאל :הכ רעש הריקע .הלענו הסוזנו .ןרהא תודלוה

 םירוטה לעב
 ססעמ וכעמ ךל למול סג65 תפ ןמסו

 קמוקנ ו סכיתל מכ ופיל תסו (ב) :סעסכ

 .רכנה בי

 : סיככוכ סדוכעמ
 ככ ק"פכ 5תי6ד ססל ומר .ל6 תיכ סלעגו

 'ג סמוקנו : ילו יקמוופ פ ימר תכסד

 סע |: קרס | | ,סמוקנו ית6 רטנס סתלט ךדישו 620 'סמכ
 סדוסי 2 Rn סילע סמוקנ\

 קמתלמל סילע סמוקנו תוכז ותופכ ןכו סמוקנו כענס סתלב ל תיכ סלענו סמוקנ\ תוכוכ
 ןתטמ ןיעכ ןיעסונ סילגדס ויסב דמלמ ועסיו ל6רכי ינכ יעסמ הל פ"ס ךדיא פ"כ ןיד פ"ס

\ 
 סימעכ לכ ןסג

 דתו פ"ל דת

 ף6 סיכעס לע סיהל תתת ןכ סמ למול כקעי לס

 לאירבנ תרות

 ₪"6 :ל'n ,(('פ | ונקפכפכש ר'דמה ,'ונגװ סכיתנמס ופילחהו ורהטהו
 ןופיקכ טפ ןפ ת"וירפ ילדפסוככ כס סמ סנסו

 למס ןנתר וניכפ נקעיכ ז"ע קוק קולמסס תריסמ כ"ס כוסכס ריכוס
 כקעיל
 סֶסיגוסכ

 כש6 סימונס 06 קר ,ססיכק
 ירכד י'פע םרפנ יג ס0כג

 סילכ

 :סכס לש ללסמ סכריכ סיס
 סכדיכ שי למס .סכיתלמש ופילחהו

 פיפ ןימ .הלאה (ד) : סינכוכ תדוכע לש תוסכ
 556 .םכש

 סממ קר ססילעו
 כ תנמכ סיל סכילומ ןוקכדס תלול

 סולקנוא

 האג
 ושַע םֵדק-מ ּףקרעְַּב

 -ׁשנָאל בקעי רמַאו כ: ךּרָא

 ורעא הע יָד לכל החי
 + | איממע | תועמ--תָי

 וגשו = כּאְו = ןכיעב
 קנו םוקנו ג :ןובתּוסְּ

 ןַמַּת-הדַּבעאו ?א--תיִבל

 ליבק אָהְלאַל אָחְכדִמ

 -הָוהְו יִתָהַעְד אָמֹויְּב תו

 73 אָחְרַאְ יִּבַעַסְּב ּהרמימ

 -תי , בקי ובהיו ד ; תילְזַ

 יב = אממ = תמי
 יד אישתו ויד
 ןוהתְי = רממו | ןורינדאב
 -םע יּד אָמְטּב תוחת בקע

 אָלַחַּד תוהו ּולָמְנּו ה :םֶנָׁש
 יורק יִּד אוממע-לע ַײד
 רַתָּב ּופדר אלו ןוהינרחמ

 יישר
 ,ורהטדו

 :רקפ .התח (ה) :סכס

 'וסמכ 'כ .ועכיו (ה) :

 : ססמ | סיפרי

 םנכנ קרול

 כ



 טעק | חלשיו הל תישארב סולקנוא
 רֶׁשֲא הזול בקעיו אביו :בקַעי בקי אָתַאְוי :כקַעי יִנָּב
 - אה לארי אוה ןַעְְּ ץֵרֲאְּב איִה ןעֶנְכָד אָעָרֲאְּב יד זול |

 םש ןְינ ו : מעיר א םָעָה-ַלָבְו = ינו אה א nem = -יד אמע-לכו אוה לא-תויצ
 לאתיב לא סי מפ א ארקיו ח בזמ Figs pe מַה ד ;: ..7 ° אחבדמ ןמת אנבוז :הפע

 םיִלֲאְה ולא וכו ו משו הש אהב לא אָרְהַאָל אָדָק
 / ו Ae ב םש . הל יִלגְתַא ןָמַת יִרָא

 תֶמּת ו מ וחְרָבְּ :יהּוחַא םָדְקְִמ ּהָקריִעַמְּ
 יֶבקִתו המר תקנימ הרב .כנמ הונו תחש
 ןלֵאָה ַחָ לֵאָהיִבְל תַחָּתִמ ל כמ הקנה
 פ :תובָּב ןולא וָמָׁש ארק יבש פב לאה
 דע בקעיײלָא םיָהְלֶא אבי מ יא רשיפ חמש אָ
 ותא ָּךֶרָבו םָרֲא ןָרְפְמ .ואבְּב דש כלל מ יס 5
 ךיִרָבּו םֶרֶא ןּופְמ יִהּותיִמְּ
 זחל ןירדהנפ ,ולגנ םש יכ : שב רעש הדיקע .חפ םיחספ Pet ארקיו ,ןר הא תודלות

 י"שר
 סכסמ סכיק םי .כ0 תיבכ | וקניכש | יוליג ל תינכ ס"כקס .לא תיב לא (ז)
 ומכ נקימע | ןכ ריכמ | םיּכ וס סנס (מ כ'פ) ומכ 3 קעמטמס ת"יב

 ,םיהלאה ולא ולגנ : ךיבל תיככ ומכ (דכ | ליטל) ךיכס סיב .ריכמ תי
 ויל = ףסוי ינד5 ומכ = סיכר ןוסל3 .תוכדלו = קוסל6 ספ םי ס3רה תומוקכ

 סיכר ןופלכ .רכזנ תוכמו טפוס ןוס> לוסש תוס! ןכו ולע3 רמכ כו ומע
 .הרובד תמתו (ח) :סיככ ןוטנכ למס כ תומסס רכס לכמ דחל 86
 ספמ ךיפמקנו יקתלטו 3קעיל הקבר סכמס יפל כ כקעי תיככ סכוכד ןינע סמ
 ןטררס סשמ יכר יככרמ .ךרד3 סתמו ססמ ₪055 סכ ןדפכ וכנמ סרוכד סחלש
 .ןולאה תחת : = ילגלפי קרפ וקנו לס3 קוו ריעס .לא תיבל תחתמ : סיסדמל

 נע רוסימו סממלמ יי רסס .טופסכ סלעמלמ .רושימ סיסס לרימ ילופסכ
 סמק ומ6 לע ול ו לכ ספ רפבתכ סדגסו .ןופ6 וכ ןיכוק ויס 96 תיַּכ

 סתומ סוי i ומילעס (פ יפלו) ךכיפנו [כת6] (כ38) יגוי ןופלכ ןוכלו -
 סעפ 5% + : סמסרפ כ כוקכס ₪6 וסע וכנממ קלי 0 סרכס סויככס וללקי לש

 : (כ"3) ס - תכרכ .ותוא ךרביו : וכוסכ דתו ותככ3 דת סוס סוקמכ ינש

 לאירבנ תרות
 כג ימלפוכיכ כו : 3קכ ן"רס ,Bוס .גמ ,ו"ע) ונתנםמב ג"כקרכ סכנססד גה

 גם רכד תוסכ דסו ילדפסוככ | לעט ןיכו ,סידכוכמה לעמ ןיכ קנסמד .(ם"ייפ
 .ט"גה  ר"דמס ירכד) סריתס יס וז סריג כנככ תוסכ ככ ת"ויכ כמ .[ןיווכמס

 רוטכ הכוס תולסכיגס | ףוליח י"עו ימלפוכיכו ,םכרמס ל'כע  ,מ"וכע
 = סוכסיקסופס קקוכחמ ( למק יס ,ע'די) ר" : כ'סוב תיל (ג"ס ,גפ ,ו"ע)
 ןיכועס סמקרו יקמ ידגכד סיכמוק סיד ןויזכ לע רכד תוסוכ דסו ילדפסורכ

 ןווכמכ

₪0 



 ת"לד ן"יכ ונפ סלענס יכ סיככו סילפ לט . <

 ה מ

 םולקנוא | חלשיו הל תישארבי
 ךֶמש ו ה? רמו י יי בקעו ךמש םיִהלָא ןל"רמאיו
 דוע ְךָכׁש יִרָמְמַיאְל בקי ב בעי דוע ךְמש .ארפידאל
 אָהְא לארי קא בקע יו ָמְש ש היה לארשידסא

 א 5 רמו os 5 לאה אי ; לארי ומשדתא המש----תי ארכו ךמש +
 םע ינסּו שופ ירש לֶא אָנַא קנר הר ירש לא יִנַא םיִהְלֶא

 ד םיִכְלַמּו ךִממ הָיִהְי םיוג להְקּויו
 קָתָצּו םֶהָרְבַאל תיִבָהי יד םֶהְרבֲאְל יִּתְנ רֶׁשֲא יֵרֲּאֲה אָעְראדַו = פי תאו ב שש :ואצ צלח סטריט ןיכ?סו ו

 :חמ רעש הריקע ,הס תימבי .ירש לא ינא :בי תוכרב .ךסש ארקי אל .|רהא תורלות

 י"שר םירוטה לעב
 3ר6סַמַכ לנס סר6 'ל .כקעי דוע ךמש ארקי אל (י) = ספ תוס .סכלו ספ ידפ לג ית (")

 יגסש .ידש לא ינא (אי) : רינגו רש ןוסכ 855 סכקעו  :י6נש סירג י מכ קית סלופ דיו
 | ןיידעט סש לע .הברו הרפ : ינס תוכרכספ ךרכנ וכ סיסי סוג לקו וג (אי) : ג
 סירפסו ספנמ (ר"3) .םיוג : ןימינכ .יוג : ונממ סרכעתכ רבכס פ"עקו ןימיככ ךלוכ /
 ויסש תסכ ילו ולס (כ'ב) .םיכלמו :סיטכפס ןיכמכ ססו ףסוימ 655 סידיקעס
 ו תסכ םי ךיכמספכ רככ6 ופכד סו קוספו) דנו) 55 ןיידעס ןימיככ טכסמ
 ק6 ןקי כ וכממ םיל (כ סיטפוס) ביכד ןימינכ וברקו ןימילכ וסוסרד סיטכשס
 ס"כקס סיס כ סיטכסס ןמ סנוע סיס bps וכמו ורוסו סשפל ןימיכככ ופכ
 תועיל וינכ = סידיקע (סיונפ) .םיוג להקו יוג : 6s ךיללחמ סיכנמו בקעיל רמו
 3יכקסנ ויככ סידיקעפ "ד .סיעכש ןירדסנסס >כ ןכו תומוק 'ע סכפ סיוגכ ןיכמכ

 לאירבנ תרות
 טֿפת) ירק ױסד סיעעע) ת"וירד וכ ןיכת םס"כמרסו ,סשיכנכג סכ= ןויכ ןיזוכמכ
 סוכ כ'עו = ,[ק"ודו : גיק תכקכ ןייע ,פתודככמ  רימססנ בוטו סירכוכמס סע - כסת
 סהילע סיסש ססיקולמש ףילססל ססילע  תיֿפסריגס יפועסכ כ"ג ילת סמ] ,נ'כע
 ול ועמש ל סס ל36--מ"וכע תורוכ =-[סיֿפריפ ול ,סיריפ ןניסרג יפ (:גמ ו"ענפ)
 סמס תוסכד ן'כה סכנסכ וככסד סוכ | וכיכ6 כקעיד ןוכנ כ רקוכי סקעמו
 6 קר וכ וכסמ כ ןכלו ,ןיוכמכ ,ר"דמכ ס"ויכ תעדכ רכוסו רימחמ סיס
 (* : סידכוכמ יוסד ססינזקכ רחל סימונס  דוע ףיסוס) שו] סידכוכמכ יוס תוסכ לכד

 כ5יו
 שו ,סירפוס ירכדמ | מ"וכע תלמוט : ל"ח --.(6"ס ו"פ ט"ס 'סכ) ס"כמרה כ"פמ יפלו (א .םיבנ .לחנ

 'וכ סכיתונמפ ופילקסו ורסעהו סככותכ רק רכנס יסל6 תפ וריסה | סריתכ ומר ססל

 תפ רסט) ססילע סוכ כ"ע ,ןרטכ עגמכ סילכו סד סמטמ ת"וכעפ ירחפס ,רח ןפולכ פ"ני ,ם"ייע
 ןטע ילדווכ יכ | ,תינט תו ריכוס) נותכת | ךיר5 סיס ו .(ייתכ וניכר 'כ ןכ ומכו) ססידגכ תלו סמנע

 וכוס 65 כ"עו - וילֿפ סתניתכ עגמכ כ"ח6 %מטנט יפ5 ,כ"נ ע"6 רסיט יפדווכ וכיכ6 כקעי סגו --ןכ

 AS תסת כקעי ןמט סתו6 ,םממ מ"וכע ששת ססינע סיספ סימזגס תו ,רכנה יסנפ תפ וכ קר 'כס
 .סכסכ ר

 ₪ ומכ .םכדיב רע רמל ו ,םככותב רט6 -- :'כה ןוש) לע קדקדנס רח6 פ")יעו (ב
 ,'וװ רו 96 ךכ סיסי 60 :'פ לט (:.סק ,תככ) )"ורלט ומכ והק ,םדיב רש( :כ"ח!



 סולקנוא
 ָךָרְתַב ףיִנְבְלו ּהָגְנֶתַא ל

 קָלָתְסֶאְו ג :אָעְרַא-תִי ןָתַא
 אָרְתַאְּב ,ייד אָרָקי יִהֹוָלעַמ

 םיִקָאו יי :ּהָמַע יליד

 הב .אָרְתַאְּב אָתְמִה בקי
 אָנְבַא תמה ּהָמָע לס
 קיראו ןיִביּפְנ הלע ְךיֶפַאָו
 בקעי אָרְּו יט :אָחְשִמ .
 ליל יד אָרְתַאָד אמש
 :א--תיַּב יי ןָמַמ הָמָע
 --הְוהְו לֶא תיִּבַמ למ ₪
 לעיִמל אָעְר-תַבּורַּכ רוע

 לחֶר תל  תֶרפא
 הָוָהו יי :ּהָדְליִמְּב תַאיִשקְ
 תֶרָמַאְו ּהָרָליִמְּב ּהַתּוְׁשְקְב
 יִרָא יָת אָתיָח הל
 הוו יי יב היפ יא

 תַתיִמ יֵרֲא ּהֵׁשפַנ קָפְמְּב
 -רַּב ּהָמְש תַרָּו (אָתימ יג

 : ולדמלמ סמ עדוי יגיס

 סלול ןכ6סש ןמוכ סדנקו

 יניפכ סתר :ןימינב

 לו וכ ססיכק סתול לקס --ססל

 יסלפ ת6 וריסס : רק

 ףסוכ .הז םג יכ (זי) : ןכל תרככ (כימ ךלסמ
 ןימיככ סעו סמוקקס סדכו) טק

 סכקמ 3 סרססכ 3 2 ןטנכ ךרפ3 רלונ ודל bוסק יפכ
 בנס עוסכו ךונס ןעלכ ןר6כ 3נלכ רמקכפ ומכ סירסכ

 קז רמוק יוס סד6 לק ופוגכ קיפ רו 8

 3 קר י

 'וג\ לפרסי עמק ל Kea וכללוסע דע ותטימכ לוספ םי מע ותומ

 פק חלשיו הל תישארב
 ךערזלו הָגְנְתְמ ָּךְל קָחְצְיְל
 -ג-7 עו ג : ץר אתא ןִּתֶא ךיִרחא

 -רשא םוקמַב ב הלא ויִלָעַמ
 הָבצמ בעי = בצו ד : ותא רב
 תָבַצַמ ותא רָּברירְׁשַא םּוקמּב
 היִלע קציו ךסנ ָהיִלְע ע סו ןֵבָא
 םשדתא בָקָעָי ו ארק יו וש : ןמש

aaםש ותא רָּבִ רש  
 ועסינ ומ : לקרב םיהל
 ץֶרֶאְה"תרְבְּ דועחיהיו ל
 שקו לֵחְר דלתו הָתְרְפֶא אבל

 התש שקהב יהיו * :הָּתְדִל
 הדל ה רמאתו ₪
 כ ךל הז יאְריִתלַא
 זרתמ יִּכ ּהשָפַ תאָצּב יהיו ח

 :המ רעש תריקע .םיהלא וילעס לעיו , .ןרהא "הודלות |

 י"שר
 .ותא רבד רשא םוקמב (די) :(ןםי י"שלכ) וסינמ ימיכ סיוגכ תומכ רוסית תעכ

 .37 ade יוככ .ריככ 'כ םריפ סקכמ .ץראה תרבכ (זט)
 ככע ויפססו יוכמ  ריגסש (כ'3) סרכככ תכקולמו

 כו (ס 3 2 וגילמ ןמענכ יכסp לרקמ לש וטוקפ סו ןיפו .7כ כ ןיידע כרפסו
 כפוי וס ססכפ ךנסמ ומכ עקכק תדמ ספ וסק יה  רמופו .ןכק תּככ ופספ
 ומכ עקרק) סדמ ספ ןקוכ סדק ךנסמכ ךכ סדס תקנת סרכ רמכ רמו ספקפ ומכ

 לכ סע ופרד וכיפוכרו .ףסוי לע ךל
 יכעפ כ .ינוא ןב (חי) ,סכיפי פולק סדלוכ

 ןוסל ןימי ןכ ,ןימינב : :

 סינסת
 ע"וכעהס תפ סכמ ריעמ תסקל ולפס רשכ ןכ) ,ש"ע 03 הכי

 ינפל כ'תפ סדתק Sys לע ר"סניס תופת
 סתופ ריסוס כ"ע [(.וג סיתספ) .דתפ *ד .

 ל"קמ) ךנס םי סזעו---סכיתולפע < ופינתסו ולסעסו ,םככותב רק רכגס
 : ןככרדמ ליכט ךירע סכושתכ רוסו ותד ףינקהק ימ .(ת"סר 'יכ ףופ .ע"דוי) "ערכ



 חלשיו הל תישארב

 -אְָרְק ויבא ינואןְּב ומְׁש ארק
 רֵבָקִּת לחְר תַמָּתַו טי: ןיִמְנְב ול
 :םהל תיִּב אוה הֶתְרְפֶא דִרַדְּ
 ּהָתְרְב בק-לע הבצמ בקעי בצי כ
 -ירע לֵחְרי-תרבק תבצמ אוָה
 םיו לארשי עס כ : םויה
 ;בשמ : רֶדַעְ" לנמל הֵאְלַהַמ הֹלֲהֲא

 ד ןירֲאְּב לֵאָרְׂשִי ןבְׁשְּב
 "תֶא בַּכְׁשִו ןבּואר דיו אוהה
 עמשיו ויבא שנליפ הָהלְּב

 יהיו בכ

 3 לארי
 בְקעיידיִגְב יְהִי

 סתרכ סת ןימיו ןופפ (טפ סינסת)
 3תכנו ופכקז תעג

 bיס ,סתכונק נע סכלמ נקעי בצי
 כ ,סויס רע נתכ תכוכק כמ

 כ'פ ימנפוכיכ סיס סנס יכ ,סוכ םרפל
 ,(כ"פפ) תיםמרכ כ"רמכ וס ןכו ,סינקפו
 סיקירכג וספג ןישופ ןיס ג"נמר ינס
 ססק כ"ו .ם'ייט ,סנוככז ןס ססירכר
 נע סכלמ ,ם'סע וכיכ6 כקעי בילס סמל
 יככד נס ? תקידלס ונמ .כתכ רכק
 .סגולכז ןס ןס ק"סוקכ סיכוקכס סתקדל
 סמ :(ס2) ר"רמס ירכר י"פע נ"י סנמ

 :רֶׂשֲע םנָׁש
 :תג תבש .ןביאר ךליו :הב הליגמ .ןכשב יהיו :ול הטיס .ול ארק ויבאו .ןרהא תודלות

 ור

 -. יקל

 ינכ ס" ר) .חלמ לוס ךכיפנ

 ןקכ (כי ל6יכר) ומכ ן"וככ
 ה: לכ וסועכל קחלי 255 ןוככסל 03 כס דע
 לט לסכ סתמסכש ועולי כנחו לגב סמלו סככם וכקכ כופכס וילע סלעמ וככפמ
 ססככ גסק3 סכתנו סיכס6 רםכ תכו נמר נסכ .רידת סגוקכ סתיספ וקעמ כקעי
 ס ימק תותח סל למל ומ ןוכנע עכתו ןכוקכ 3
 רגוכסמ ןופסכ ןיגעל ליחקמ .רשע םינש בקעי ינב ויהיו : לכל ךככ יממכ סרכ סת

 לאירבג תרות

 םולקנוא

 :ןיִמְינְּב הל אָרק יִהּובֲאַו יוד

 תַרָבְקְתִאְו לֵחָר תַתיִמּו ש

 תיֵּב איָה תֶרַּפָא חַראּב

 אָתְמְק בֶקַעְי םיקָאְו : םָחָל
 תַמְה איה התרְבְה לע
 --אמוי-דע חַרְד--אתְרבק

 םרפו לֵאָרׂשִ למת, אנ ; ןיד

 אַלְרְנִמְל אלַהְלַמ ָּנ

 אָרְשרּכ הָָהו = :רֶרעְ
 - לאו אי רָב אָ
 הָהלְבִ"-סע ביבשּו ןבּואְר

 עַמְׁשּו יִהּובֲאד אָתְנָחִל

 יֵרּת בקעיײינב ווהנ לאְרשי

 רלולפ סימי ןכ ןי
 ,אוהה ץראב לארשי ןכשב (ככ) : 0 מיס

 ;כלכס ךוקמ (סג קכם) .ככשיו

 ימ6 םוח6 תחפש ימקכ 005 ספיס

 ךלרכ לסר תל רוכקל | וכיכ6 כקעי ספר
 [וילגסש כקעי וכיכס 695 כ ,סתרפק
 ס: סככק ךכיפכ ,ספ רוכע> תודיתע
 סמלכ גוק : ד"סס ,סיממכ םקכתם ידכ
 נעיס רקוכמ זיפעו .ם"ייע ,'וג עמסנ
 ןסכלמס סכלוס ןוככוכ סכ כ תמכ יכ
 סוקמ עדג ןעמכ ,וככ ןמיסו ןוילל ס6 יכ
 עקנקס סרכק גע תטספסנ וכנ ,ססחונמ
 עטס יפנו -- ,סילכ םולג לע סימסר
 וקו = ,סלומגס ןמז עיגיקכ סנס ,סוס

 רסכמ



 אפק תלשיו הל תישארב סולקנוא
 ןבואר בקעי רובְּב-הָפְל יִנָב כ אָנְִב הש כ טור
 רכששיו הֶדהְו יולו ןועָמש] וה , : = 0 יול ןועמשו בואר בקעיד
 Fo Fe ה :ןולָבזּ רְבׁשְׂשיִו הוה

 4 יי (an wn 2 Ca = דכ . . 4: ד

 :ןמינכו ףסוי להר 2272.7; | :ןמָינְבּו הוי לָחָר ִנָּב דג
 ב הו וי רו Ne ee ןד אתמא הָחָלָב יג ןב לַחְר תחפש הָהָלְב נבו הכ | לַחְרִד אָחְמִא הָהּלְב ינְבּו ה
 תחפש הפ גב וב : יִלָתְפַנְ הָּתַלְז יִנְבּו וכ :יֵלָּתְפַנו ןּד

 1 4 שש SE רֶׁשֲאְו רג הָאָלְּ אָתְמַא
 בקעי נכה לא רשאו כ הל

 -ןדיליתא יד בקעי יב ןילא
 אָתַאְו מ :םֶרָא .ןְפְּב הל
 יתובָא | קתְַתְַל בקע
 איה עּבְרֶא תיק .אָרְממ
 םֶהֶרְבֲא ןַמַּתירָדיִד ןורבָח

 רש

 יל
== 

 אבו זב
 :אוָהְעֶּבְראָה תירק אר

 ב ולא ןִרַפְּב

 בקעי
mm 

 ווב בא קָחְצְי"לֶא

 ןורָבַ בה
om a 9כמ מ )₪  aeםהצוו םה  a 

 ל רש => קת מו מנ = קת
 ְךְנָׁש תֶאָמ קחי ימי יג : ןיִנְׁש ןֶנָמְתּו הֶאַּמ
 קחי עונו טכ : הָנָש םינמזשו תמו קֶמְַי רינְנְתאָו ₪

 םירוטה לעב י"שר
 ו leo) .: Pon pare el סנש ונמהנ .סייוסכ סקעמו סטמכ סמנפנןימלב
 היו קתיכ וסמל ב יה יי = לש סוקידל סלוכו ןיופ ןלכס 03 וכרמככ וחיה וכיפוככ
 ו א היי א 14 ה 7- .סנכנסס תפקכ 'יפס: .בקעי רוכבי םכ) במ

 הכוכב סכתכ לו  ןיכמל רוכב סדוכענ 4 סלחככ רוכב :בקעי רוכב : רוכב ורק
 רופימה סם .אדממ (זכ) :סיטכש | יכשל סpעגס סיטבטס ןײעכ 6:6 ףסוינ
 ת'לו .טככמ םיכק נפ רוסימ כיל .עכרפס ר תיככ קכממ .ריעס ספ .עבראה תידק
 ןוגכ לופכ ומסס רכר לככ לרקמה ךרד ןכ עבר םירקס כממ וכל וכ סיס
 סכיקס 2003 סכתוכ b"כ וכ כיטסל ךרלוס ספ נק תיכ יכזע ית סכ תיב ןונכו הז
 עימ סככ (זט "ת) יכוטס יכל תכפעכ (ו סיטפוס) ימתלס םיכ (זט b"פ) סילפה
 קמדק ףסוי לט ותריכמ סכופכ רסוקמו סדקומ ןיח .קהצי עוגו (טכ) : יכנס פי
 קפליו כמלכפ סגפ 'ס ןכ קחכי סיס כקעי דנוגחכ יכספ סנש ב"י קתלי כב ותפימג
 ורפסכ סנס פ"קמ סיסש יכלופ סה כקעיל כ"ק תנפ3 תמ קחליו "וגו סנס 'ם ןּכ
 ןכ .דליכ כקעיע סכומשו סמ תכפ סנש סתולו סנש ז"י ןכ ככמ) ףסוװ כ"ק

 לאירבנ תרות
 ,וכטסונ כ ונחכסו | ,סיכדעו ןדע ,קכוכ 18 סנס ,ןכק3 עמסי סעוקפי 8
 3 ז"עו ,המוקמב ככ יס ןיידפ כ"ע ככ ןימ ילכמ ,סמוקממ ' ספכלמ רסוש
 ס3נמה 3ילסע רפיס כפל יכק6 כופכס  סיכוז וכייס וכיו ,רוע ס3 תלעוקו 68
 יופ : כמולו ןגוקתמכ-כ'נס תינכקנ- סתיס רככ סע יכ "סנשי ,nh תכוקננ
 תרוכק תככמ ליס ,וניתוכועכ יכ !וכל לכ = וכיפוכוט רשלמ ךל .סקלוסמ לסכ סכלמ
 !סויס דע = סנרע תדמועו =- כתר סיכמו ורבע רככו ,ונפעושי ןק וכילססו

 ידכ (ומ)



 חלשיו ול הל תישארב

 עבשו ןה זוימֲעד יא ףֵסָאַו תמי

 בקע ושַע ותא ורב םִמ
 ּפ [:ינפ

 אוה ושע תודל לת האו א וכ
 שנא חקל וׂשע : םודֶא
 "הפ | .הָרָעיזתֶא עג תונָבִמ

 -הָּב הָמָביִלֲהָאתאְו יתחה ןוליא
 "תֶאְו ג :יוִחַה ןוע עְבְצתַּ הנע
 זרוחא ראע משודר תַמׂשְב
 -תֶא שעל הָרֲע דלתו ד : תויִב

akו8 ארתב ,וחא ורגקיו ,ןרהא : 

 םירוטה לעב
 יהנג) סיעסלכו תכקל ןכ רמקנ סיקידלכ\

 יִרָס במ 1 \ ס רג 4 2 ל ס / : וגוכ עכפו סימי לכק סב דוני סדק

 Re ב ae ססתיימקכ כקעי ינככ .סדע דלתו (ר)
 ג טרפע עכר 8 יפל ןלוככ ןכו לתכ ינכ סל ינכ רמוק

, 

 וגו ףסוי תק כתכ סד סינג .ופרקנ .ךכל\ סלופ לש וגיינג ססט

 סולקנוא
 עַבְׂשּו ביס ּהָמַעְל שיִנָּכְתַאְ
 בקעיו ושע הָתי ּורָבָקּו ימי

 תַדְלּת ןיפָאְו = :יָהֹונְּב
 ביִסָנ וָשַע 3:םֹוָדֲא אּוה וָׂשֲע

 התֶי ןעָגּכ תנבמ יהושְקתְ
 -תָו הָאְּתִח ןוליִא תב הָדָע
 -=תַּב הָנֲעתַּב הָמָביֵלְהָא
 תַמְׂשְּב"תָיְו : :הֶאּוח ןועבְצ

 ּהָתָחֶא לאָעָמֶש ה--תַּב
 הָרָע תדיִלִו י + תוויָבָנּ

 תַמָשְבּו זַפיִלֶאתִי וְשֲעל

 יישר

 תיככ ןמטנ סנש סכסע עכרל ךרכסנ פנו סיפק
 - רכע סרטע ע3רפו עכפו סיעכס

 רפקכ יסיו כמלנש ףסוי
 "יו תתקו סיעשק יכס

 םרופמ רוע) סכומסו סמ יכס ףסוי רכמכ כפ דע
 סיפכס ןכ ףסויו 'נס סנס כ"כ המירלמ 3קעי 3 דע ףסוי רכמנסמ כקמס ןמ
 'וגו סנס
 : (ק"ק ופרכיכמכ כקעי

 דיקכו כ"כ יכס כעל סיפנסו עכוס סיגס 'זו

 קמסכ | קפלקנו ןועפ תכ תמסכ סיס .ןוליא תב הרע (ב)
 00מכ סנש ג'ק ירוגמ ינס ימי ב

 סליכ וסו תידוסי יס .המבילהא : סיככוכ פדוכעל סימסכ תרטקמ סתיספ ם"ע
 הנע תב : ןיכ6 תל תועטסל ידכ סיככוכ סדונעכ תכפוכ יס רמוכ םידוסי סמש
 ןועכ5 ילכ סנו 'גס ןועכ5 לש וככ סנע ןועכ5 ת3 55 סנע תכ ס .ןועבצ תב
 סנעו סי6ו

 :ויס תורזממ יככ ןגוכש 3וסכס

 ךכ> ןקכמ סעטכ
 לאירבנ תרות

 קוספ לכקנ סע לכ

 דמלו 056 לםונלו

 סנפ כככ ףיפומפ כ ("ע ללועסנק ירכ

 | ךעידוסו ססינפ ןיכמ סמכינסמ תליו סנע תס6 ותככ לע ןועככ לכס דמנמ
 ןלהלו .לאעמשי תב תמשב (ג

 סלועסו | רייגסנש רג ןסיפוגוע ןסל סינתומ 'ג לסומש רפס םלדמ תדגקכ
 סיקונוע ולתמכש תכממ תרקנ

 = וגיפמ סנממ סל 6כוק
 סלודגל

 = .תויבנ תוחא

 ,סוד6 וס : ןיילל
 סגְס--ושע ומס כקנש רתקש ןכסי | כושי זו ,'כתי וינפ כוסל ונככ סישנו ,סז

 ססילכ) סתתסקממ סיכת דוע ופרק ! "ככ ,וגקעושי םיחיו וכינ
 וליכסל ידככ כ'עו-,ושע ססכ כ'ג | וגו סורא וס ופע תודלת הלאו

 : קיגש רמלס כ"תהוי

 סכו .םודא וכ ,ריעש רכב וסע כסיו

 סמ .ריעש רסכ םורא יבא--ושע תודלס

 --,וכ ככודיש וסע סז וס ימ עריגו
 ויגיכע יכופיס ככ ופול וכיכוסכ ןכל
 %6 : כוקכס רמי ,כקעי ןינו ליע

 וקע



 סולקנוא
 :ֿפָאןע הי

 --תֶי תַרילי
 תדול]
 הָמָבילַהא -
 תַרָכ--תָיְו םעי-תְ שועי

 -ּודיִליתַא יד ושַע נב ןיִלֲא |

 רַבְּו  :ןעֶנְכָד אָעְראְּב הל
 יִהֹונְב--תִו יהוש--תַי ׂשֲ

 תשנו התת
 -לֶכ-תִִו יִהֹותיג-תַ ּהָתיִּ
 יד הָעְנְקְלָּב תו ּהַריעְּ
 לאו ןענכד אָעְראּב אָנְק
 בקעי םדק-ןמ ֵרֲחֲא-אַערַאֿ
 הָוַה-יֵרֲא ו יָהּוחֲא
 אַדַחַּ בּתְמלְמ ינס מ ןוהָננ

 ןוהְתּובָתֹוּת ערא תליבי אלו

 סדק ןֹוהְהי ארבל
 וָשָע = ביִתִו ה :ןוהיַתִּ
 אוה ושע ריִעׂשד אָרּומְּב
 וָשָע תָדְלּות ןיִלאְו < :םודָא

-- 

 בפק חלשיו ול תישארב

 א תַמְׂשְבּו זפיל
 תא הָדְלְ הָמָביִלָהאְ ה :לָאזער -
 הלא חרק -תֶאְ םלעיהתאְו ש ל
 ן'ִרֶאְּ לירי רֶׁשֲא ושע ינכ
 וישָנרַא שע חיו ו :ןעֶנְּ
 -לָּבתֶאְו ות -תֶאְ וינְּביזתָאו
 -תֶאְ והנקמ -תֶאְ ותיּב רוש iפנ
 רשאונינק כלָּכ תֶאְ וְמֲהּב"לְּב
 ןיִרֲאלַא דל ןענְּכ ץֵרֲאְּב ש שכר
 הוהייוב / :ויִחא בקעי נפ

 או ורחו תָבָשִמ בר ₪ שוכר
 ראשל םֶהיִרּגְמ ןיִרֲא הלב
 בשיו 1 :םָהיִנְקִמ ינפמ םֶתא
 אוה ושָע ריעש רֶהְּ ושע
 0 Al : ל . אָרּוטּב יֵאָמֹודֲאְּד .ןוהּובַא יִבָאַשַע תֹוָדְלְתהָכַאְוט : םודָא

 תומש הָל אי; ריִעָט ש רַהְּב םודֶא תֶהָמש ןיִלֶא י :ריִעׂשְּ

 םירוטה לעב יישר

 / 4 5 סיכת סל פק גל 0 תלרקנ | >9עמשי תמסמ וכ סיפס תוסס סש כמ
 ו וחיו יד יסמנ יג "ל? לז חרק .גו הרלי המבילהאו (ה) : ומס ₪
 pin awards ה פי כ  סמ3ינסמ 50 ויכמ תחל לע כט סיס ופינ ןכו סיס

pcלוכסל לוכי סיס לו "ע ידכוט ז!פינ6 יפוכפ סע יונמ וס יכסק ופע : 

 רפ3 רוגל .ץרא לא ךליו (ו) :(כ"3) ןינעה ףוסכ
 הלכי אלו (ז) : תלמי

 יכפמ .ויממ בקעי ילפמ

 ומעל ססנמ .וית 6 וסע

 יגיגפ רכד לע

 ,סהירוגמ ץרא

 כג. יכ תליונ כס בוק כט
 יכתמכ 85 קנח יכ ןימ ןפכמ י5 ךכ6 רממ קנו
 וקכוככ רכמפ ספוככ יכפמו לטקס

 כ: ,ויפת
 רכוב סמודכו ,ימ וסע ךטגפו

 " *ןסונ ומלע

 (כ"כ) "תו .ססלפ תומסבל
 לש ועכז לע לטומס ךעכז סיסי

 ןוערפכ נו תוס ןכפס וכ סנפנפ ס
 ךיססמ ויפכע ולב

 סערמ קיפססנ

 ויגו תודלוסס .הלאו (ט) :

 לאירבנ תרות

 ומס כק יכ ןעי  .סוד6 Bוספ ויכע
 כיעפ רסכ כסייקנק רסס סנו םודא ומס
 ודלוכט רמו םודא סקכ כ"ג רקנ סיס  ןמיס

 וכ



AR וה 

 סולקנוא חלשיו ול תישארב
 הָרָערב פא ןשי תשא הָדֲעְַּב זפילֶא ןשֲעונכ
 רג או ישע ה תשא תַמָשּבְִרְּב לֶאעְר שע

 ווהו *י :ושַע תֶּתִא תַמָשַּב : ו
 as 5 ןַמיֵת ןפילא ר גב חיו א :ושע

 ופִצ רֶמֹוא ןָמיּת זפילָא י
 ענמְהְו = :זנקו םָּתְעַו : מקו םק ענו ופצ רמוה
 -רַּב ּופיִלֲאַל אָתְנִחְל תוה פילאל ט שו לי הָתיִהועְנְמִתְ בי

 ִת זפיִלָאַ תדיליו שע -דתא זפי לֵאֿב דל תו ושַעְְּ --תוי י יפיו ושע קל

 תַּתַא הָרָע ינּ ןיִלַא קלִמע 2 תשא 0 א 2
 לֶאּועְר יֵנְּ ןילאו גו :ושע :ושע שא הָרָע נבו ה; ce 9 מע

 | פא הזְמו הָמַש הַרָוְו תַחנ הַר מנ לאוער הָל ןג

 : וָשָע תַּתֲא תַמָשַב יֵנְּב ווב תַמְׁשְב ינב ויה a4 הזמו המט
 הָמָביִלְהֲא יֵנְּב ווָה ןילאו ד ינּב ויה הֶלַאְ די :ושַע תשא

 תַּתַא ןועְבְצ-תַּב הָנעזתב 2
 - eo Fe = דדנ - ריטה - 6 -

 ק-תי ושַעְל תַדיִלִו ושע ןוצ אה תב הנע תב הָמָבי לָהֶ

 : חרק -תֶיְ םלעי-תֶיְו שּועי התא וֵׂשֲע ' דלתו ושֲע תש

 נב ושע- יב יֵבְרְַר ןיכָא וט 5 4 :חֿבכזתָא םלעֶַײדתֶאו שי

 אָּבַר ושעד אָרְבּוּב יָא < = ינּב ושעדינב יפולא הֶּלֵא ומ
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 ול |
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, 
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 : סצ ן'ררהנס ,התיה ענכתו .ןרהא ג

 י"שר םירוטה לעב
 ופלודג = עידוכל .שגליפ התיה ענמתו (בי) : ביטס | תומופ 'י ןכקב ביתכ םיעי .םופי (רי)
 ןטרונ | קכדיפ .סיכחק ויכ סמכ  ססרכ6 נפ יי ds / ינספ ססו תיכס ןככותכ ללי לע כל
 ריטס יכסוי יפוללמ ןטולו עכמס ןטול ותו 'נס סתיס סיפונק םכ וז ענמ
 ,םגניפ סיסקס יונס 34 כ 6605 סכוז ייפ סרמ6 סינפל סכ וכפיפ סיכומס ןמ סיס
 סתליו ריעס לש וכח לע כס רמלמ ופינ לש וינככ סול סנומ סימיס ירדו

 לכ סע סנמ כו ענמפ ןטול תותו וקזו וטנליפ תיסעג סגדגסכו ססיניכמ ענמ
 | סומפסמ יש .ושע ינב יפולא הלא (וט) : לס ןמ כו סקס ןמ ופופ סתיספ ריעס

 לאירבג תרות
 ןננכ יתרממ ,'וגו = סילכוסמ וניפונמ לכ יכ6 :רקנ סיס סככס תותפסמ ול

 וככ רפל סיטימיסיטגח סיככסמס וניקנוס : פיפ Ra ינכ

 קוק יל3 סכיפ וכעפו תלזכ תעכ וגילע נסו .'ונו וסע לכ יפולא הלא

 ל ססילע סנס ,ו"ח רש קל עוככנ = (ד"מק סילסתכ) ם"קעמסד
 [- גתה סיקוספס תפ ם"סעסר למ כ"ויכ | לככב 1 הכיפל םדח ריס טיסכ6 : למ
 0ךל סרי סדח ריס ! סיס: וככד וסוו סיכנמל סעופת ןסונס ,ךל סרמול רוסע
 ןןמיריטכ קנכסס ןכסכ רככ סנמת יכ רסס "וגו סינכ סיממ יכליפסו ינלפ "וגו
 ןוסנ לע ריסכו ךל תודוסל וגס: סיליגרש 'וגו וכילכ רח "וגו וס לכד ססיפ

 ךיתופפנו



 סולקנוא
 ופְצ אָּכַר רָמוא אָּבַר ןָמיֵת
 חרק אָּבַר מ :זִנְק אָּבַר

 קְלָמַע אָּבִר םָּתַעַנ אָּבַר

 אָעְרַאַב זפילאד יִבְרְבר ןילֶא

 :הָרֲע יֵנְב לא םֹודֲאָד

 --רַּב לֵאּועְר יֵנְּב ןיְלַאְו

 חַרֶז אָּבַר תַחַנ אָּבַר ושֲע

 ןיַא זמ אָּבַר הָּמַׁש אָּבַ
 לָאּועְר | יִבְרְבְר

 תַמְשְב יִנָּב ןֿפא .םּודָאְוד |

 יִנָ ןיִלֶאְ חי :וָשַע תֶתא

 אָּבר וָשָע תַּתֶא הָמָביִלַהֶא

 חרק אָּבַר םֶלָעְי אָּבַר שועי 4

 -תַּב המכילה יֵבְְר א

 והנבְרבב ןילאנ וע
 --ינב ןילא כ : םֹודָא אנה

 אערַאד יִבְתָי הָאָרֹוח ריעָש |

 + הָנֲעַו ןועְבְצְו לְבֹוׁשְו ןמול

 ינב הלא .ןרהא תודלות |

 אָעְַאְּב

 וירה

 ויסס .ץראה יבשוי (3)|

 וסרד וגיפוככו .9
 סנק כמ ןרמ לם  סכושיפ|

 6 ךיפוקנפגו
 יט ך) רמו

 טכוס כ"פמכ ןימינ עכסמ

 % רמסכס סנומס לע 4
 לבלב יכ ספל דועו

 כס סרוק סיכשוי
 ןיסס (ספ ק3ם)

 פק | הלשו ול תישארב

 ןְמיִת ףולא וׂשֲע רוָכְּב זפיל
 קא ופצ היא רמוא ולא
 תָעַג ולא | הרקדהולש זמ :זנק
 זפילא יפולא הלא קלמע ףולֲא

 הָלִא םו דא ןיָרָאְּב

 ושָעְדִדַּב ל אזער יג ינּב הלו ז
 המש ולא הַר ףולא תַחֹנ ולא
 לאוער יפּולַא הָּקֵא הֶזִמ 2
 תַמְׂשְב ינְּב הֶלִא םודָא ור

 בב ; הלאו חי : שע :רש

 ףולמ ושָע תש א המלה
 חרק ולא ם לע םולא שו
 הנעדתב הַמְביִלָהֶא ולא הלא

+ NX. 
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 ופק ארתב .דג םיחספ .הפ תבש ,ריעש

 שב הלא = יושע תשא

 םודה חוה םֶהיֵפּולֲא הלאו
 רועש" ה , לא ב יעיבש כס

 לבושו ןמול ץראה יי יבש .ירחה

 םירוטה לעב

 די לע כרכי ולג תולג יו 'וגו סולק וסע

 התקת :ופ::ףט> ה (ס
 ןימעוט ויסס סינפנפ סז סנק כמ סיסי; ס

 לאירבג תרות
 יפפנ ספו קושרת 536 ,וניל

 יי: םננכע יא
 סיס ר ,ילס רמו יפכס תק ףיכמק סו

 Dh קוקמש

 (: גי ןכוריע) עפ ית פופ ת"ש ,ךיכפ|
 סינימסס לע חלנמ
 ,לפכס רוכע ךיגפלמ ,ךכ סרמו6 רוסע

, 1 

 סילק תויסכ + כמלס םמסו

 ד

, 

 יכ רמוק יג עכ שקכ5 ,סדמ
 תמפמ ספ יכ ןפי ,סוכ תוסרכ יל .יקחקל
 ,וכמופ וסזו !ככפי לע ךנמ םויסל יפו6
 iid iw ו רוד פה סלופס ,סיכלמל סעופפ ןסונס

 יור בר דרוו
 , 3לסמ ודכע

1 
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 חלשיו ול תישארב

 רֶצָאְו ןושדו אי :הָנַעְו ןועְבִצו
 גְּכ ירחה יָפּלַא הא ןשידו
 ריִנָב ויהיו 33% םֹורָא :ןיֵרֲאְּב ריִעָש

 ןמול תוחאְו םֶמיֵהְו ירח ןָמּול
 ןולע לבוש יֵנְּב הֶָּאְו :כ :עֶנְמְת
 : םנֹואְ ופְׁש . לָביִעְו תַחַנְמּו
 הנע היא ןועְבְצְינְב הָלַאְו דנ
 םֶמִיַהזתָאאַצְמ רֶׁשֲא הגש אּוה

 םיִרֹמֲחַהזתֲא ֹותֹערְּכ רָּבְּמַּב
 הנגב הָלֵאְוִכ :ויְבֲא ןועְבצל

 סולקנוא
 ןיִלֶא ןשידו רֶצֲאְו ןושדְו אכ
 :ריִעָש יִנָּב יֵאָרֹוח יֵבְרְבַר
 ֹוֲהַו ככ :םודאד אָעְרַאְּ
 םֶמיֵהְו .ירוח ןמו להינב
 :עָנמָת ןַטולד ּהָתְחַאְו

 לע לָבוש יֵנְּב ןיִלאְו כ
 :םָנואְו ופש לביעו תַחַנַמּ
 הָיאְו ןועְבְצ .יִנָּב יאו דכ
 תַּבְשַא יִּב הָנַע איה הנע

 --רכ אְְָדמְּב רבת
 ןועְבְצְל איַרמְח-תָי יִעריהְוַה
 הָנַעְִנָּב ןֲֿאְ הי יובא
 : הנע-תּב הָמְביֵלְהֲא ו ןשר

 . ;הָנֲעהתַּב המבילההו שר - - ל
Ww KR, FORT Nee 

 :םש םיתספ .רשא הנע איה :!טק ארתב .דנ םיחספ .ינב הלאו :טצ ןירדהנמ .ןפול תוחאו .ןרהא תודלוה

 י"זשר

 סי ומכ וסו סכיקי 0 ,הנעו היאו (דכ) : 05 סיופכ סעיטכ וז יק ןיעדויו רפעס
 רמ 2 םדקו תת מ 4 ה) bכקמ3 םי סככסו סנעו

 ןועל
 לע כועס עיככס .סידרפ .סמיה תא

 קכקנ סמלו (ז ןיכות) סול ןילוספ יכסו רזממ ס
 קכמ לט סר יגנקס כ ימימ ח"כ רמקד תוירכס

 סימו יכקפ 56 ס

 55 ויתפ וסס סלעמל רומ6ס .הנע אוה : סוסו
 הנע ת דילוסו inf גע ןוטכל 8כ₪ דמלמ
 ס 6וסו דכפ סדליו ס3קנ סוס
 לע תנטומ ןסמילס סי מי סמס
 מד ןגיוח תק כסו) ,סיחו סככ5 סדרפ
 - קקזוס כו (ןפי י"פר3 .סלועל פרק

 7 תרות
 וקלתפי כס ! לכנ ילכ דימ ,סיככ סיממ
 סמס -- ססמ תמה -- תוגלפמ יתסנ
 קוכוחרכ סיכוכקכ וגותיו ולכוספי ר
 ןפו>קסל ןוככו סנככ ססיפ תולכמנ סיקוסכו
 סנ סילוקס ססילע ,ךיפשסלו סידוסיכ
 >> יכגילוחס קוקוס לככ 'וכו 'וכו ,סיככ6

 ספוכ טעמ ססנ סי יכ סת -- תיגשסו
 ,סיזתופסו סינלוסס ססעמכ וסטעי נו
 כוקכל תכתל ךרד טקל ורחכ סנמפ

 ללכ לע סינופ ע'ס
 וקזו -- ססימקכ סלמסנ
 סמק -- קוש רכד ססיפ

 כמנ סגימי3 תורורמ

 ספופעע לרסי

 כחל - וכמוק

 יכותס קוחפשמ וגל

 פככו סדככ (וע סילספ) ס
 וככ וספות לוק וס -

 00 הכמס יכ סתיחו 0
 עגמס יגפמ 0

 --כמ6 סיגשס לעו ,סנוש6כס תכס
 סקנולס רקיע יכ וכו ! רקס ןימי סכימיו
 כרסי יככב ןיידע 05מכ ל לע סכר יכ
 סיכיכג סויל

 לפ סיגוגינ
 המ וקעוי ,כ"ור 055 ססיככ כ"ג מנ
 ןככ ינככ ורמסיו
 יכ ונמעמ ךל : קחלי 6 ךנמיכסכו ,וכל רש6
 ןש"סעמסר כיסי ("ע -- דקמ וגממ סמלע
 יח טקס ייפ סס סג וימי 65 עורמ נס
 Booch סל כנכ3 קפתססנו ,ונומכ סחפסמ
 tbרוכ th blo ייננ קדע תגסנסכ ,סדמכ

 ב"עכ 'יפל 6 -- ,סיכיטעו

 ילוקו ,דוכככ סיחמ ססל םי

b> nh נקעי תת 

 ויס



 סולקנוא

 המ שד יכל ₪

 :ןמְִו ןוצזו ןֶהלְּב רצ
 רג ץוע ןשידריב לא
 אְַּר הָאְרּוח יֵבְדְבַר ןילא ט
 אָּבַר לָבוש אָּבַר ןַמל

 אָּבַר ל :הָנֲע אָּבַר ןועְבְצ

 הָאָרֹוח יֵבָרְבַר מא
 אָעְרַאְב ןֹוהיִנָבְרבכֿל
 איל ןילַאְו = :ריעׂשָד
 םרָאָד .אָעְרְַּב ּוכילמ יד

 ג אכל" לייד דק
 םֹורֲאְּב ךְלֶמּו > + לָאְרְש
 ּהָּתְרַק םושו רֹועְּב"רַּב עַפָּב

 תלודג | עידוסלו

 כקעי דימעס ןדגנכו"ויס סכמש .'וגו םיכלמה הלאו (אל)
 3 , bו לופס ןס ופלו ססימיכ וסע תוכלמ לטכו

 bסל סיכ6 סעכסכ סמלו דו
 סודקכ ךלמ ןימ כיתכ כוס ימיכו ךלמ 6 וכיכמיו סדוסי די תתקמ סור עק:

 קולוחסמכ ססימ

 :וכמוק וסזו ,סלסכ סינודק.
 וליככד ודמכ

 ווי כש6 סויוז יל

 ! סמיכפ לכיס

 ,"ככמ רפוי דוע רpועו ןוס סיפסוק וז
 י"ל תותכסומ תוקכוס סכלס ינ
 ןעי סנמק ,סע לכ5 ןכ ןימפ סמ ספ"
 ,דופמכ ססילע סרבג סוקפס ינ

 תוקתפמכ  תועלוסו
 ןיס כ"ע ,עודיכ תולנס תפידל

 bכ עודמ
 -וגומכ כוסימכ כל

 --ססירועכ3 סילרוגמ סיעיטנכ וכילּכ רש|
 ,קויוזכ וכיפוככ ןכו =- כפיס ךכדכ ךל'

 סיסככ
 קועוגלכ -- לכיס סיככס סוכטוסמ --ּכ

 == .,סטמכ הופ היס

 רפק חלשיו ול תישארב

 כו ןדמח ןשיד יב הלא
 רָצְאיִנְּב הָלְא וי :ןֶרְפּו רה
 דיִנָב הֶלִא הי :ןקענ ןוע ןֶהַלּב
 יִפולא הלא טכ : ראו % ןשיד
 לבוש ולא ] ןמול םּולַא ירחה
 ולא ל : הָנֲע היא ןוָעְבצ ףולא
 הלא ןשי ףולא רַצַא ולא | ןשד
 ראב םֶהיִפְאְל ירחה ופול
 5 : ריעָש
 וכלמ רשא םיִכְלַמַה הֶל יאו אל
 ךְלמְלִמ ינפל םֹוָדֲא ןִרֲאְּב
 םֹודֲּהָּב ךלמיו בל: לֵאְרְׁשִי ינפל

 בש רהווה /ס ,םודאב ךלמיו :אשנ ארדס רהוזה רפס .םיכלמה הלאו .ןרהא תודלות

 יישר
 :ן> :סנעמכ יתסריפש ומכ ססרכ

 םירוטה 4%
 ליכסכ = .סיכלמס סנו (אל)

 'ת וכלמ ינודל פ"ת ומעל כקעי רמקב
 'ת וכלמ .סדגנכ\ לכשי סדוק סיכלע

 וימיכ (מ כ'מ) כיתכ וכ3 סכוי ימיכו .טפקוסי

 לאירבג תרות
 ,ןז 55 ןומ סיקיפמ סיקנמ וכיוזמ ןכ לע
 טקכו ,וכפולוסכ תוככוכמ םופיכסמ וכל
 ובת ,סמס | לסועס וכי כ ,סנל יכנס
 רוע = פ"ליו -- ,ןסכס תורתפעו ,ןרקס
 סלדג סמכ וכת כס רמ6 יכ סוכ
 לק סנוממכ סגיע סעכ סמכו ספקנק
 ולמ סזיס ,ססמ רח סולר יכ ,לסכסי
 דע קכ רם ,כתרפי לש וסיככ לכור
 ףיסוכל לוקכ קעכי -- עיגי ףל6 לפסמ
 Shap 4 יכ למ סיכומ קרכשע ז"ע
 לכ סטיכס : וכמוק וסזו ,וככ ךס תוסס
 ₪ קר ויסי וככ65 סמ יכ סללו סיסנפ
 סמס יכ | תולוחכ | וגלשי ףל5 רפסמכ

 תוככורמ

 י"פע

 ולכיו

 ףסכ

 ןוככ



 חלשיו ול תישארב

 הבד וְריָע םשו רֹועְּבדןְּב עלָּב
 בבי ויּתְחַת ךלמיו ע לב תַמָיו ל
 בבי תָמָיַו דל :הָרָצְּבִמ חַרֶזְְּב
 זמ םשח יתְחַּת ךלמיו
 ףךלמיו םשח תמי הי :יִנָמיֵּתַה
 תֶא הָּבַמַה דדְּבוְּב דה ויִתְחַת
 וריע םשו בָאֹומ הָדָשַּב ןידמ
 ךְלְמיו רדה תמי ל : רייע
 : קרש שמ הלמׂש ויָּתְחַת
 ויָתְחַּת לס הלמש תמו ול
 תמו ל: רֶהָּנַה תובחרמ לאש
 ןנח לע יִּתְחַת למי לאש
 ןח לעב תמי ₪ :רוּבְכעדן
 רדה ייִּתְחַּת ו ךלְמורוכְעְּב
 : ארדסה ףיסב אשנ רהוז ,ויתחת ךלמיו .ןרהא תורלות

 םירטה לעב
 ךכמ כלג סודה עפ וימיכו סכוסי דע | סיכלמ
 בלומ ןומת ךדיסו ןיד 'כ .סללנמ (גל)

 סע סרלכ סקנת הג"עג הרככנמ סידגנ

 סכילמקש ךלמ ססל ודימעס יפל סודל
 הקלת הל!כמ סידגכ ןומת וס ססל

 כנו רמקנש סלנ

 ו .rma געכמ ךות ססיתומוקמ תומכ ריכזמ ןכוככ

 הדשב ןידמ תא  .סכ;כמ תלו ןכ

A) - \עולי סוהמ ל" יכ  
 wil wij: Au יפנ לוככע ןכ ןנח

 סויה הנ כתתמ סיסו סינכ סיני ih) Lew "יבש

 זי סוקמכ כםוי 'יס לו | anon עודי סוס AA כ ג
 סיס ישע 0! | דמלמ ותל

 לאירבג תרות
 ,ססמע ןכ 65 ונסנקו - תו ככנור מ
 ,ופע יפוכ6 סמס רס5 ,ןופלכס ונפונק יכ
 סמס יכ ס ,'וכו חלוק sf ,םועי ול
 ןיפ ז"כע ,כהו סורפעב .תמב סינכוסמ
 וגסוכותרכ סחוכ ןיקו ,תכוי ןילו ןרפ
 סל סגמקו=-,ססלקכ סעל וניניפ תויס)

 עמ סכפכ .הרצבמ הרז ןב בבוי (גל) :

iימרי) 'נפ  
 4 תוקנכ סדיקע סודחל ךלמ סרימטסס יפלו .'ונו
 : כלַככ 'סכ חכו יכ (ר5 סיעשי) '(נש

 דמ כס .באומ
 לירמל טק ןקכמו כלומ ק6 רוזעל סוד ךלמ ךלסו
 סיכירמ כקומו ןידמ ויק
 לע רפקתסנ סונפ

 ,פעכ סנלק סמר יכ
 bו ? ססומכ ככ רוי ימו סתנלסס
 ! ול סככפ סעס
 יכ ,ססמע וגנרל
 גו ,כוכקכ ותחטכס ת6 וגל סייקי fוסו
 "דו 'וגו ןכקס ייוג לכ לע ןוילע י"ד

 סולקנוא
 לנו ללב תמו = הָבֲהנְד
 תַרְז--ירַּב כְבּוי יִהֹותֹוחּת
 ככ" תיִמּו ל :הֶרֵצָּבִמ -

 םָׁשִח יֵהֹותֹוחָּת ְךֹכְמּו
 תיִמּו הל .אָמֹורְד אַעְרַאַמ

 רד תותח לו שח
 יִאָניְדְמ תי ליִטקְּד דַדְּברַּ
 ּהָּתְרַק םושו בָאומְד אָלְקַחְּב

 ףלִמּו דדה תיִמּו 5 :תיוע
 :הָקָרָשַממ הכמׂש יִהותוחְ
 ףלמו הָכמַש תמו *
 יבוחרמ לּואש יִהֹותֹוחְּ
 לאש תיִמּו = : תֶרּפ לעד
 ןְנָת לֵעַּב יִהותוחַת כמ

 לַעְב תיִמּו < :רֹובכע-רב
 ףלמּו רֹּבְכַע--רַּב ןֶֶ
 הָתְרַק םּוׁשְו רדה יִהֹותֹוחְּת

 יישר

 ככ לעו תויכק לעו (תמ ס

 וכמה (הל)
 ומסלמל כסומ לע ןי

 כ סעלכ ימיכו סו סע +:

 קמ .בהזימ תב (טל) : לכי
 לק ויגיעכ כוסמ כסז ןיֿפו

ps נע ונעו 

 ףילחנ 65 ו"כע
 6 'וס סעס ירס/

 ככיו



 סולקנוא
 לֶאְבַטיִהִמ ּהָתַתֶא םושְ ועפ

 מ תַּב דֵרֵטמהתַּב
 תמש ל = א
 ןֹוהָתערול שֲע יֵבְרְבַר
 אַ ןוְתהְמְשִּב ןוהיִרתַאֿל
 אָּבַר הָולַע אֵּבַר עֶנֶמְת
 הָמְביִלָהָא אָּבַר מ ית
 אָּבַרּ + ןיִפאָּבַהלֲא אבר
 : רָצְבַמ אָּבַר ןָמיֵה אָּבַר זק
 םֶריע אָּבַר לֵאיִּנמ אָּבַר גפ
 םֹודֲא יֵבְרְבַר א
 אַעְרַאְּב ןֹוהְנְבְתֹוטל
 ןוהּובַא וָשָע אּוה ןוהתנסחא

 / יִאָמודָאּד

 : אי הניגס .!שכ אה ,ןרהא תורלות

 יישר
 .ושע יפולא תומש הלאו (מ)

 ילכונס סיגופתרסו
 סימיס ירברכ םרופמ ןכו

 אָעְרַאְּב כקַעָי ביֵתיִ

 יָהּובֲא תּובְתות

 :וק dt .בקעי בשיו .ןרהא תורלו |

 יער

 ,יתטקס נו
- 

 (זמ)

 .ד"נק

 תוככמ ססמ סקספגו כרס תמס רחלכ ססיסוכירמ

 bיס | .לאידגמ (גמ) : 'ונו עלמפ ףול6 יסוד יפונק

 ופע יכושי ךל כתכס רח .'וגו בקעי בשיו (א)
 סיגופס ויס 552 סרלק ךרדכ ויפודנופו

 ,יתונפ 6 ר'פ 'פ ר"רמנ ,בקעי בשיו
 יתחנ כו

 ,וסעמ יתונפ ספ = (ןכ ,ג כל) זה קב

 הפק חלשיו ול תישארב

 ותשה םשו ועפ וריע םשו
 ימ תַב דֶרָמַמְתַּ ילֶאְבְטיהְמ
 יִפּולַא תומש הֶלֶאְ מ ריטפמ { בה
 םהמקמל םתחפשִמְל שַע
 ףולה ענת ולא םתמְׁשַּב

 ףולא ₪ :תֶתָי ףילא הע
 :ןְניִפףולַא הלא ףולא הָמְביִלֲהָ
 ףולַא ןֵמיֵּת ףולא ןנק תולַא כמ
 ףולא לאידנמ ףולא מ :רָצְבמ
 םודה פולה | הלה םריע

 אוה םַתְזִחַא ץֶרָאְּב םֶתבְשִמל
 ּפ : םודָא יִבֲא ושע

 : רקע ירתכ הידבוע ןוזה ןיריטפמו .ןמיס ה"טילק

 םירוטה לעב
 : סיכיטעו סילודג תכ סתיסש סדי לע ךלכ סם לע | וסרקנש

 ןדגנכו סיפול6 "יו סיכלמ 'ת ן6כ סנומ ו
 דע עפוסימ סיטפוש "י לסרפיכ וכמנ

 קכלפו וס סכוי דע :oa 'תו >>  ספודעוק תומס סה סלעמל
 : ךדגנ

 ןיסיו כדס תמי
 חלשיו תשרפ תלסח :יִמור

5 = 

 ירוגמ ץֶרָאְּב בקעי בשיו א זל
aaל 2 ש- ור % 4  % = ₪ 

 :ןְנְּכ ץֶרָאְּב ויֵבֲא
 םירוטה לעב

 ןיעפשמ 'י ליסס ס'פו .בש (א)
 סדקכ לקמ ךיכױול סנפ

 ןכילעמו ןומסו ןכתס עילפמ סלווסו ר9קנש

 לאירבג תרות
 ,סכירמ יקחכ bנו | ןכלמ יסטקס נו
 .ל"כפ ףסוי לט וזגוכ ינע כ ,זנכ כי
 ,ףסוי קכיכמ י"ע ול סיסש רעֿלכ דכלמ

 וגווכ



=eבשיו זל תישארב  

 "ב ףסוי בקע תודלת| הָלֶא ב
 -תֶא הער הָיָה הָנָׁש הָרְׂשֲעעְבְׁ

 ינְּבידתֶא רענ אּוהְו
 ויבָא ישָג הפְלז ינְביתֲאְו הָתלְב
 יא הָעְר םֶתְַיִתֶא ףסוי אביו
 : גכק ארתב .ול תפוס .הנ תזברב ,תורלת הלא .ןרהא תודלות

 ןאַצב ֹויָחָא

 םירוטהלעב
 :עכ כיתכדכ סמוקמכ תכתסנ ספוכתסו
 ככיו סיכ כיתכ כקעי לכ6' ןכפ ל6 ךלו

 יכוגמ ךדיתו הכס 'סמכ 'כ .ירוגמ : כקעי

 קי 7 ל ירוגמ ל"יסמ פ"ע6 כרת %6

 כלכ לם תכ ספרס '5% לכמ ססיניכ וג

 ו) כפי ךכ ססיניכ 3עיו וכסנל וכו

 | :ויפוללו | וכע ןיכ כקעי

 יכוגמ ךרפכ כקפי כפיו

 סיכ

 .ויכ6 ילוגמ

 : ןולכת סו 'יגכ
 דוככ = תולמ = סייקל נכסיו 'מיגכ .ויכ6

 iw %>> דוככס גכל וכע סכו דוככס לכקכ רמל

 ף"כ ןימכ הפופכ ד"ו' .יכוגמ :סוס

 סוס לונכס לכנ ומע סכוכ סמ למֿפ

 ד"ויכ כת ינכרככ פ"עו דוככס רכסכ

 סיככד ד"וי תולסל יתככ!וס | תוכלכ

 ףוכ6ו ךל6 וגו סיתלמ סיוע כיתכדכ
 / רכתכ יכ6 תת דככקו |יִמָיע

 בכ5כ .וגכמ ססט 'יגכ ,סעכ סתנד (ב)

 כיקכ המ ןלוכ תמ םוכככ לוכי
 2 ףסוי תיכו ₪5 כקעי
 2(: (ןפי י"סלכ .סנוכ
 ו"כש דע ססילוגנגו

 הנק םרור "מו

 "סועל ססכ ןקותמש מ

 "ג סזכ וגווכ
 י"עש יל

 כקעי ךכ .ונוכ תפ ףרופס ךלס תופממ קלוי דת.

 ספ ףרופו סנכמס ףסוימ לוי ךוליכ שקל ופע תיכו מכל
 ססיכוסי 026 כקעי תודנוק bc סו .בקעי תודלת הלא

 .בומיי: כגלכ

 גט וטוקפ כושי כס וסז .סיכלמל ודכיו וכגלגפנ
 ומנע לכס תת סירכד סמכ ינפמ ףסויכ בקעי תודנות כותכס

 לכו וכ סמוד ףסוי כס ןיכוקיפ ויז סיספו לתרכ כ ןכל 56 רכע כ כקעי לש
 סו סטסכ סז ףסויכ עריפ כקעי) עלילפ סע
 סולסכ 3p כקעי םקיכ כםיו וכ שרדכ דועו .כ"בב סברה ןכ ג סיפקכמ ויחל
 ס"נקס רמומ סולסכ כפיל סיפקכמ סיקירל ףסוי לש וזגור ויט ע ןפק

 :"סועכ | סולשכ כשי5 סיסקכמס נק כ
 : ספי סרכ סיסיק ידכ ויניעכ םמפממ ורעקכ ןקתמ תוכע) סשעמ ססוע

 כעס רכעסשסכ סיכלמל ודריש | סירטמיג רסת נה 'כש מ"פל כ
 רכה לגלגסס ףסויד סטעמ

 סולקנוא
 ןלא 3 יןעֶנְכָד אָעְראְּב
 רב ףסוי בקעי תַדְלּות
 הָוה-(דכ) ןיִנָש יִרְסַע עָבש
 אּוהו אָנַעּב יָהְוחַאדמע יֵעְר
 --םעְ הֶהָלְב יִנָּבםַע יבמ
 יתיאו יובא שנ הָּתְלְ נב

 -תַל אָשיִּב והבת ףסוי

 : וק ןיררהגס .ףסוי אביו
 י"זער

 םסיסומסלמ רדפו וכסיתכ ךפיס םרפל סיכופתו
 3קעי יכוסי ךל םריפ יכוסס תל ופיכוס ל
 סספ יפכ ספכס ילוגכג לכ סכורק ויקודלותו
 סת ןכו .סס3 ךיכפסנ סוקמס ילפכ סיכות
 ךינוכ ינולפ סכ דעו סדמס תוכודר סכסעכ קלומ
 פוכוד סכשטעכ ןכו .וּכ ךיכתס >> 3סכו ינונפ
 ססרנל 555 עינכפמו סס3 דק ססכנ דעו סנמס
 סלק לוקס ןיכ הפנס תיכגכמכ לסמ וכ ךירפס
 ₪5 תכומש דע סכ3כ3 ורכוכו לותכ םמסממ
 ונימ סורוכככס תה ךילפמ וס הקכמפמו תיכגכמס
 וכ ינקספס כקעי 3כסיו 5"ד) .סיכגכמס. למינו
 םגכי סנ סמפ יממפס ןתספ סינועט ויכמג וסנקנ
 ןולי) וכ כישמ דחמ תקיפ סיס הוס ןהספס לכ

 ימ רמו סמק סנעמנ סיכותכס סיפונתס לכ סר
 םיכ כיסו כיפכו ףסוי כקעי תודלות סג סטמנ

 תו י"ע 'וגו סכסע עכפ ןכ ףסוי סגול סנס
 .וילפוק לע רוכד ככר תויסנ לרקמ

 סו וגרסל כמ ויתק6 תז סטסג ז

 סיקירל2 ןייד כ ס
 םיִקְש .רענ אוהו

 'גב תא

 לאירבג תרות

 :וגר ןיכמכ סיגש

 הפעו



 סולקנוא

 -תָי םֶחְר לָאְרְשיַו ג :ןוהּובַא

 הביא יהונְילְכִמ ףמו
 הל דעו הל אוה םיִָח

 ופק בשיו ול תישארב
 "-תֶא בא לאְרְשיו ג : םֶהיִבִא

 אווה םיִנְקְזְָבִיִּכ וי וי "למ ףסוי

 : םיִסָ תרֶנַתְּכ 7 הֶשַעְו ול

as 

 .(סטימע3 סקליפ ידכ) י

 (ז ריס) ןוכל :הבד : רפס

 'פ ר'רמב .סיספ פגוסכ ו5 השע
 'כ סס5 כ'נסכ מו סה

 תונעפמ ופרו וככ כמ סיכוע ןכ לועג
 :סיכקכ ביתכו (,ה ,וס סילקת) 'ונו סיסל
 ותומ ונסו סמל ,'וגו סקכיל סי ךפ
 ,םי ספ סיספ ,ססיכפל סיס עלקיפ דג
 ס"י קעיכק ןיקע סמ ןיכככ םיו א
 ס"יק ןיײע נס דועו ? סיספס נופל
 ו5 סמלו ,ויטרפ לככ סכוקכ לפוסו

 יכסס 'סמ יבסל
 וקמכס סרוג יכ ונעדי סנס:סוב ל"נה

 יישכ ומלוט תמ נהכנכ '3םי
 קוקס | לכוכס ,עכטס ךכד (5 5
 .סיםסר3ּ תויככ לכל קס ןר6ו סיפ
 a תעכ :וכייכ .םעפסו סנס ךכא
 > רקת ec 'כקי ותנוכס יפל--ןפ
 rs סיעוק רמלל ומנועכ .כיפוס

 .יתס ןפ ית ויסס יפל ססלכ ינב 356 ליגכ רמועכ הל
 סער ככ .הער םתבד תא : ןככקמ וסו ןפו5 ןיוכמ
 ויספ וי3לכ דיגמ סיס 65 ילב ויתפ3 סור סיפק

 .ככעו  ןסוכקכ תותפפס לבב. ןילזכזמו ימס ןמ רכמ ןילכו
 רבס לע סקל ןספעפכו תויכעס לע סידופחו סידב
 ןומפ וג8  ןסונכמ כו וקכיכמכ סיזע כיטפ וטתסיו יחס ןע

 סינע רפסש סכר נעו
 לעו .ףסוי ככמכ | רכט סידכע oon ןיכוק
 :'וגו ויכודק תסמ פו ססינע רפסש תויכעז
 .יירעדייב) זעכב ן"ינכפ סכד ןוסכ לכ .םתב
 סוקנמל ודכי ודי עפ וכ ומר ןק יג>  םיס סעכ ססכ ל3ד) לוכי סיספ סמ לכ (ןעדיירע

 : סינסי יתפפ 33וח
 סגכפ סונקנוקו ופכקז תעכ וכ דלוכש .םינקז ןב 0
 ןיפ רסמ רכעו סםמ דמלש סמ ככ סיכ וס סיכמ כ
 : ו סמוד וכפ ןיכוקיש ויז סיסס "ד %
 ומכו ספכפו ספרכ ומכ תלמ ילכ ןוקכ (י תבעו
 "  ויפור5 ספ לע "מו .ןוכמסו רמפד סיספס קנוקנ

 לאירבג תרות

 םירוטה לעב

 ל"הלע דמלמ תומ "ינכ סתכד
 תינומו ס"ק: סעומ ?יגכ לענ .'

 ינקז ןכ (ג) : ליס
 סע ססע סינקומ לנקפ סמ ל

 ,ןמת ת"ס .וג וס סינקז ןכ

 סיסקו הב רמלנש סכות יכתס ול לסמכ

 .סינקז :סיעובעטפ סיסקו

 קלות וכ ול כסמק וכ םלוע 'טמיגכ

 : סינכ ינכ סינקו תרטע ם"ע לו "יגכו

 סיסנ סיטדק סיעכו ןוקילעוכ | .סינקז

 כפיטופ ןוקיכטונ .סיספ : דעומ תועוקי

 סלוע .סיספ :סינידמ סילחעמטי סילתוס

 - יכ סיגקז ס
- 

 ו

 לכ וג לסמב

 וינכ ודכעתקיו
 דוכעטס ןמ

 ןק ןיגמ כסתי  ס"כקסו
 ןקס ול לוסמיפ וכ מלו

 וסט ס"יס ןיכממ סינפ 'פ ךולמיס זמרו
 ומת וספ 5 סיספ "ד .ויתונט

 סלגפ סיספ .ויתתל סדוק תמ ודי לעט | .םיספ
 ספ 'יגכ סיִספ 0 ןיכל :וניכ סיסויפ

 "בכ .סיספ תנותכ ול סשטעו | .ּול

 כ 35 גיסנמ קי
 לוע .םוכילְסל

 יכ סערל סתופכסנ
 קקתפ ויתוקת ריפמ 5
 כב לכ יגיעל תולודג םוסלפכ סםועו
 ןכסו סימס יכקסמ וריכ יכ סעד ןעמכ

lAופולככו ס3 זחופ ופופרכו  
 יס ןוימדו ! ? וככישי ימו  ,ףינחמו סכסמ
 bתוכנמכ סילוכ ונת סנס סיכרדס
 ופעכ :סכידמו סכידמ כככ (6 .קערקד
 ריענ ריעמ סיככד Sl 1% י"פע
 ,סר5 ינכ ס3 ובעל ,כפככ רפכמ סג
 ילגכמ | סיסובכ סיטוספ 9 סמסו
 תפלרמב סר ידיב סינקופמ וֿפ ,סילכועס
 ספעגס כזרכס לולסמ (3 .כ"ויכו סילבל
 ,תוככר יפוכמ תוקכוס3 3גפכו סלעכ ןפולכ
 יכש ןיכ לדבההו .תווכ = וכיניע רסקכ
 כוס טופפס ךכוס כ ,סנס סיכרדה
 רוכעל תוכי יתלכמ  לגטסמו לקעמו

 סיכסימ



 בשיו זל תישארב

 יהוחע וזו י ייפפְד אָנּתִכ בהאא ותא"חיכ ויחא ואריו ד
 2 . . = + 7 6 J :*ד

 םירוטה לעב |
 וכמ6ש וסז .תלימ סיעלס ינש  לקסמ
 סיפלס ינט ליכטכ תכטד ק"פכ
 וית6 כמ כתוי ףסויל כקעי qףיסוספ
 ודכיו רכדס לגלגתנ

 ! ססכג . \

 תנימ

 ודגג דונעמו סוסתמ | פויסכ ,סיכסימ
 סדק קלחככ עונכ ככוי כ ספ ,דימפ
 ,סיקומע סיקמעו סימכ סירס ססו ,סרכו
 לוגסמ ןכ כ כ30 ,סיכמכ סיכוי וס
 יוכנמ ופעו ךלמס ךרד וסס לזרכס
 וס ,סיכדג וכ ןוכפי וס ,סככממס
 וכ 6רכי  סיריד6 סירסכ5 ,סירסכ רדקי
 ,סיכסימכ ךופסי סיסקעמ לכו ,סילסג
 סמס ,סז ןוימדכו ! כוכעמ לכ ויכפל ןיֿפו
 טוטפס עכטס ךרד ,9"גס 'כתי ויכרד ינס
 bיכוסכ 'כתי ויתונוכתקכ ךפספמ תוכסמ
 קוקתמ רדגו קח ןורפ ילכמ ,ונעפנ רכד
 סלכ ןטוי נפ  זותסכ ככל ,םיפרכ
 ןפימ תוכסנ ,וסוכי סימי מ ,וכרד נפו
 ,ומוכי סיקמע ,וללופפי דע יררס ,וכרסי
 ,ופדק ןועממ רועכ סלוע לס וכלמ יכ
 תלגמ םירכ ןיע] !ןכפס ככ ויגפמ םס
 דומלג ז"יפעו [סוכ יתכרֿפסע .5 קוספ תור

 .(זי 5"8) ביסכר וסילסד 5רכועכ סעט כוט
 כיפכו .סש ךלכלכל יתיופ סיכרועס תו
 רעו סח וכ  סיפיכמ סיכרועסו :סש
 סרומכ) רפ .'וג כרעכ לעכו סנו רקככ
 סיתונע ס"כקס כחכ עודמ רכדס פי
 bנס ,'קס יכנס תמ סכרפנ מט ןיממ
 ול סיפיכמ סיכוי ויסיפ תולנ סיס כפוי
 סנויל 6כשי תסככו ,כוסט ןימ ססס ,ותסנרפ
 כחל רכרס וכ ןכ6 (.טמ ,תכפ) ליסמ
 כל ph ימ עכטכ ךררכ סנס יכ ,וכרכד
 לע סג לומחי כ יכ דע וככקכ רוכ6
 לע )מוחל רכועסי נפ ו'ק ,ונטכ ירפ
 -- וסרקמ לקי ס סגו ,וגממ רזומו קומכ
 זי ודי תל תתפיס--סכס וחיל ז"יע
 סמועז ודי תנתמ סיסס ,סכדנו סקדל

 : סיגידמלו סילפעמפילו סירחוסלו רפיטופל רכמכס
 וגדמ> ספוג ךוקמ .םולשל ורבד ולכי אלו (ד)

 ה ותוא (ד) : סיכ:מל וניתוכ
 ןפכ יכק "ד .דוכעפ לס תל סכגפ 'ת סלוע 'ו לסת .סלפל

 לאירבג תרות
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 Fb דכלכ ול דוס סלגס 'יגכ .ויתק לכמ ססי:6

 : ולומג ול ומלפע סלל

 וגוכוי כרועס ןימ לע סנסו ,דלמ סלומקו
 ויככ לע יכוכל וסp (:טמ ,תוכותכ) "ות
 סלרסכ ןכע (.ח ,כ'כ ,ןייעו) ,ססכרפמ וכיסו
 סלרפכ סממוכס וכימי תוקכסכ .ס"כקס
 רוכפס ןיפְּכ רתכ ,סנכ ופיכנ תק
 ןולכללכנ ססילע תוולכ 6קוור סוס
 ךיכ סיכוכלס ידי לע סיסת סלכנכסו
 סוי לככ סימעפ לעכו סתכ סכידנו סכחר
 לוכפכ 09 ןכפ ךכדר י"פעמ ,בכעו רקכ
 רסכס סגו (:סע ,לעוי) סנילכ 555 רסכ
 ןקלש לע סלועס יכפוט יכפוסמ סיס
 :(. ,ןלופ) 2006ד יחכט יכמ ! ךלמס
 רכר לככ שדקכ 'כפי וכרד פיס ךכו

 לש6 עכטס ךרדמ סנס יכ ,ןינעו
 ויכוכק י"ע סדקכ וכ ופוכי קפנו סכוט
 סערו ,וכוטו וכפק3 סיכפתס ויכסוקו
 ,וסער יפקכמ ויכול'י'ע וסועיני ןיגי
 bיכפסכ סלוכ ה'נקהפ סרקכ נק
 נוט רימיו ףיכסי סוכ סג ,ומע תופענ
 וכ ןויזמס תאו ,עכככס ךפס ערכ
 'נסי ופגסנסכ ם"סעמסד וככודל סות
 לומזמ (:ז ,תוכרכ) 'תנכ ןגיכמסד ,ומע
 סניק ,וככ סולסכמ ינפמ ומכככ רורל
 0705 :ר'כמל .'וכ ?סיכל יעכימ רורל
 נע סיס ועכפס סדוק ,ח"טס וילע ליס
 ןויכ דור ןפכ ף ,תמש וערפס רחנ
 סער ךינע סיקמ ינכס : ס"כקכ וכ רק
 pc :כמb ,כלע כיס ,ךסיכ ךומ
 קוד ןויכ ,ילע סייח כד רוממ ול דנע
 bרכ סתס רמ] תמש וכ סולסכ(ד
 1 יככ סוסמ [.ל"ס הסוג וס ןכ .כ6 לע

 ,םכפמכ וקקסו .'מגס ל"כע ,רומומ
 ₪ וס ת"עכסד ,סמור לסמכס ןיר

 רחפ)



 ופק בשיו זל תישארב סולקנוא
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 לאירבג תרות

 כומזמ כמ דודו ,כככ ערפש רחל
 דני סמ עדוי ימו=-סרוב ודועכ = ורב
 bר3 סקס :רמוק וס ךי6 ,דועו ? סוי
 ויכיע3 סלוכ וס לנס ,קכ לע סיפר
 :ויימכ דע דרויו לנכס ןמ םכוי סז כב כ
 רמיכ ע"נז ד"סעי 'ס לעב !רפי ןואגו |

 תל bיכנו ,סעדו סעמ בומ3 הז
 סירטוסס סופסכ :רוקיכ רפי וירכד
 ומיבסכ ,סמודכו דדושו ככג עקופ םמ
 קוכמ ופוכס) סכרד פיקסל ,3
 ,כסbמב וסומישי סרעכ סלמח ילכ תופודג
 וכשומו ,וספכ 083 לככב רכס ירתקו
 ,ןסנ סימו ,ככ ספל ונכקמו סיכפסמכ
 סימריכ סמ ֹוְנֲע ימי "וכסמי רט םי סנס
 56 וסוסיגי רק דע ,כסויו" ,סנסכ סנו
 סדלו סויס יסיו ,וטפפמ ןוכסנ סיטפוסס
 ,טפסמס פי 56 רסוסס תיבמ בוס סוכ
 ותוכסכ וטפסמ כח וכידכ ןויעס רסלו
 .סיפדס ספס קלכ3 רס6סלו ,סוכמ סיסנס |

 לכ וכ ,וכיד .רזג תל וסועידוס רפקכו
 לעמ ןוגיס רנע ףכס יכ ספ סיפססנס |

 דע ו3 ולככ תוכ סמכ תותוקו ,וילפ

 סמ :וסוקסו וילוכ וסמתיו ,ססמסנ |
 :ססל רמו ןעו ?וז סתמסכ סוקמ |

 ידימ יתיכוס תוככ תוכמ יכ כ ועד
 ספממ סזו ,6ל23 יפפכוס סרעכ סירופ
 יתכסכ יל ּוָמ ספג יוכעו למע ימכי סיפרי
 ספלד יפפנו ,סיכפסמ3 סיקיזכ רוס רדוק
 יינע ימי לכ יכ יבכ לע יתופעסב סנופמ

 bכ יפספ םנוע ןוכסתב יכ ,קירכ ידוכמו |
 ,סמוסמ קי 85 יתמס ןווע ססממו ,ופוכי
 ,ס56 וככתכנ  סיטפוסס יפמ כ 3
 ימי דוע ןככסי סמכ דע יפעדי תנו
 עדוסכ סתע ןכל ןןוכפחו ןיד ככ ירורמס
 "יפמ | ךורס ,יפספ לע יגיד רזג ל
 סוקקסו זגוכמ יכ35 טקש ,סיטפוסס
 סתעמ 650 יכ ,יככקכ סתמס תור סיפס
 יכ ייִּכָשָח ימיל ףוסו יפורככ ןק סעדוי יפפנ
 ןכ | ינביסכתס ומכ סכמו סכמ 2

 סוי לכו ,יתוכמ רפסמ עטרננ יכ יכמסגס
 ! יטפכ םודפ ןק ינרסכי ירססמ ימימ
 יסנועכ וס ןכ סממ סח ןוימדכו

 ,ותפעמ לעו ועספ לע סדלכ
 סיעגפ סדת3 עוגפב יכ .'בקי וסתמ
 נוקדל ,ולע י ,פ ב < ם כרב סיב
 קרפסס 06 יכ סז ןיפ ו"ת קמפ סכרס
 ,וילעמ 'כתי ותתגסס קוכיסו ,וכממ סיכפ
 סכפ עגפו סכקמ לכל בועג וס .ןככ
 ולס. ,לפשב  םהעכ כב סוגת
 יתכתססו סיתכועו (ז 5 ,סירכד) ביתכדכו
 קועכ | וסופלמו | לוכ65 סיסו ,ססמ | ינפ
 ןוכססו סדמ ןי6 "יפלו .'וג קורפו פוכר
 ,ויעספ יטניעמ ןויככ5 וע ספויסכ ,ויטגפל
 :ל"גס ?שמכ סיפגוכסו סיכעוסס תוכמ ומכ
 לללכ .םכוט סדהכ כ. תולה נא
 רי יכ סיכנמקכ תותומו סיקסכומ סינמיסב
 קדכס וכיד תיכו ופ6מו ו3 סעננ 'ד
 ףכטכי וססמ רעפ לכ זמ סנס ,וילע רזנכ
 ,ןופ רפכנו תEטס ריססל ןויכגו ןובפחנ
 התגסס קוניס ןיכ ןיחבסכ ןמובס ןכתו
 ויסנוס י"ט ענפכ 06 :יס וז ,ןיד רזגל
 ילעופו סידדוס י"ע ו6 ,ופער סיטקכמס
 .סספ) תופס לע סילכוכו סיקסועס ןוס
 ,עכעס יעגפו סמס סוי ידכי 055 סנס
 סתגסס קוליס י"ע קכ יכ וכ פוס תוו
 טפסמו ןיד תוכמ דקפמ רפסמכו ,וכ וב
 וכפסכ סופספ יכ ותוקכב 536 ,וובי ם
 ףסכו | ,וספכ יכסוקו ויכורק תוככ וילע
 תקוכ ןימ סנס ,ויכופכמ וככיו וסומטסי
 וג וס קסכומ ןמיסו ,עכטס ירד
 וקרכ טפסמ י"פפ וב כפנכ "בסי ודי יכ
 ונעתכ ופרטלי כופכמו רעל לס וספמ לכו
 מס הלאו .קחטס סתסלו עספ סלכל ,לודג
 דוד סיס סלתקמ יכ" ',סינמלנסל"זתירכד
 ומ רכע מס גלוד סיסס | ,לודג 3
 יכררכ ג סז ןיפס וילע סוקי רזממ
 סימייקמו סיכמוש סידכעס יכ ,טכמס
 וקנפ  (:גק סיקספ) ססיכפ ןטככ תוול
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 בשיו זל תישארב

 םֶלָחו ה :םֶלָשְל ור ּולְכאָלו
 סולקנוא

 םַלָחו ה : לשל הַמֲע-אָלְלִמַ
 ליער

 :ומע לכדל .ורבד : 303 תמו ספ3 תחל וככד לק סתכש

 לאירבג תרות

 ידני סס כס סיכוממסו ,סכינודל תק
 תוזעו סהפי ספכומ סנמיסו ,כקש ערז עספ
 ותניסככו] 365 סס) סתיתמס 36 סינפ
 וז | (.סכ | ,כ"3) סנכ יכר | לש סמכוסמס
 גלדו [פ"ייע | וכ | ןוכוכסד רכיק | ועוכס

 ,סיבנס ןקנ י"ע סוס דועיס 9מש דמ דוד
 קופיסו סיגפ קרססס ל₪ דועי 556 נפ
 וכו .ללכ ןוע תכפככ סיסי כו ,סתגסס
 סיימ לד רוממ ומ רכע למס רמהס
 ינוכלע לע סוסי 690 ע כ ע כ וס ןכפ :רמולכ] ילע

 סולם36 תוסס ותד ןויכ ,כ"תקו  [.ירעג
 636 לע סיפר ככ סתס :רמ6 ,חמס ,וככ
 ןיפט לוס ןמפכ תוֿפ כ"ו ,עכעס ךרדכ : רפולכ]

 "פע = רזגנו רעוסמ | םנוט כל  ,סינפ תרתסס וז

 03 יכ ,רומזמ רמס ס"וסמ | [."כתי וטפסמ
 כ"זכ וקדקד סוו .ונווע כפוכי סוכ קפס
 : כמ6ד ןויכ ,סכחי bיספ "וככ, :  תכממ
 סיעדוי לכס לס ,סולסכ6 ינפמ וחרבכ
 ודל רומזמ : סנווכס יס ךכ 526 .וס ימ
 ותרככ--% מעט | יפמו .הנק תנו

 .ל'כ סלב תתימ לע תוכל יתמחנ סזכו .םיבג לחנ

 ךרדכ נפ וסוס -- ונב סולטכ6 יכפמ
 "כז י'כ ןוקנס ירכד ןכות כ'ע ,עבטס
 סכיק3ב ס"עמסד סקר ןכו (* .ד"סעיכ
 וכולכ3כ סיספ פעכ יכ ,סז ךפסכ סג ,וז
 וכל םלש כ כוטו סעושי וכ תוכל 'בתי
 ויקנופ ידי לע ס יכ ,ויכסוק י"ע ורזע
 וקופככ ותסמשכ םגכתסו ,ופעכ יסרודו
 וטפסמ לכ ,ורבל 'כתי וכממו ,וס6 'ד יכ
 bרקמ ללוסמ (חי סילסת) וכמו וסזו - לי
 --'יפרסו ילע ספפומ '3תי ופתגסס יכ--'ד
 ק6 יכ קלוש יכ : ל"ר-- עשו  יכיוסמ יכ
 לס bוסס ,יכומ ירי "לע יתעוסי
 'קמכ סנ וכמוק וסח ! עכטס ךרדכ
 ,תוס= יכפיפס סרל לכמ יכ .(ד) ,סט)
 סקקכ יּכױק3ו =- ךככסי ותפס
 סירזועל וכפסכס ךי6 ,ספומכ תלו=--יניע

 00 ךלדכ כס ,יכ . סיכיטמו
 דכעל ףסוי = םכיכמ ןיגע סג סיס ןכ
 וקכיזג  סייקכ) ת"יפס תוכרב ,סירלמב
 ,סירקנס ןיכ תירככ ם"'סעקלנ ותחעכסו

- 

 ףפססו ,תוכפ לע סינכ ולכפתיט עכטס ךרדכ יכ
 ת כס תפוריד (.תק כ"כ) תילדכ ,'כתי ויד רזנ וס יפדוכ ,עכטס ךרדכ כס וסס

 .הכסכ לכק)\ 'כתי ויד קידנסל וינע כ"עו  ,ויתונווע לכ לע ול
 קוספ יתרפיכ ר ןפולכו ,םיבג להנ

 ןייע ,סיעסר נפ ןתלפמכ
 6 ןכו

 תופרל י6סר וניֿפ ,סירח5 תוכוכ לונינט ימ לכד עודיה י"פע ,הז
 ויי 'פ ,ט"י ,תיפרכ) ךירחפ טיכת 36 קוספ לע ל"ז "ער ירכד

 = ותקדננו וס קיד רטפכ עפרס סדכ ןסרי וימעפ סקנ הזה יכ ,קיד המשי (.תנ ,סילפת) דוד ר

 סר} לכמ יכ דוד תעטש וס .עטרכ סמקנס תל סוסו סכז ןככ ,ת61 וכ עינס

 ,יתלנכ ימנע תוכוכ יכ דעל יל סח  ,סתלפמ תֿפ ,יניע התפר ונוקנו =

 ןויצ ןב ס"ומ וכו 'גס כרס ב"שו

 סירוחככ שי6 תיכ 56 ופוכיו , : ספ כיתכ

 ןָכֶצ אָלְו ּהָתָי ונְסּו יִהֹוחַא

 " יתיכו סגו =- ינלי5ס

 ו
 :פוג לדכוע וססכ יכ סוכ ףיפוס ,"כ גנילזיצ ףסוי ר"נ ל'א

 ₪6 סיל5מכ ,וייחל דרוי ונכע העט סתו6כ יכ : דסי סג העלה סיכססה גש תל דוד הר 4 ,סולטכפד

 ; סי6ינפמ סירכד ינע ערופמה ותוקכ ונינמט  ,ודיכ  סיכמותו ותול סידככמו ותל סימינסמס ווכיופמ

 כ |.דוד) סעידוסלו ,סונשכ יכטמ לכמ תעדג כתסכ סיתולסס ויס סספ] ןעמיתלו ןתנוסיס סעפכ (א

 (.תי .וי ,כ"=) סונטכ6כ דנו רענ סתופ הפרפ סנכסכ

 ו תופירס וינע תטקתו רכה יפ לע ךסמס ת6 הקרס תיכה ת)עכ הססו ."ספ ודריו ורגקכ רפכ

 ל



 חפק | בשיו ול תישארב < םולקנוא
 ופסויו ויַחָאְל דו םולח ףסוי יקמאל יו אְמלָח ימי

 לאירבג תרות
 סיכוכיס סמכ ככיס כ'ע נכסי ונעו סודכעו ,'וגו = ךפרז סיסי כג כ
 וכרדכ עכטס ןמ סלעמל סיכגסכו סיללפכ | --לודג םוכרכ וכי כ"תלו .'וגו סול
 56 ועיגס דע סזמ סו וככתססש .שדקב | סלעמל סמ ילס6כ ויפפומ תוככ י"ע לכסו
 ₪ רדסנס ריככס ותינכת תרטמ | ססמכו 'כתי וכ וגימקיס ידככ ,עכטס ןמ
 דס לסמ "פע סמדקס סוכ סידקנו סרוקו כקעיכ תודע "יע סיקסל ,ודּבע

 סירפס
 : ססל סרמפ ? ןתגוסױ ןעמיספ םימ סע6ס תל ונעו ,סטקכל סולטכ6 ידכע כ"חפ ופכסכו .רכד עדוג
 ותלגס תכס רקיע סיס סז סעעמו ,2פותיק6 תכע תֿפ דודכ ועידוסו .ולוכג כ"יעו "סימס לכימ ורע,
 ידכע ויס ולילע סעפנ תנכסכ דוד תככסכ סדרסק תפוס הק6ס סכסו [.ם"ייעו ,סמ לקוכפכ] דוד נפ
 סזכ סתיס סלי יכ ,תופירכ תסיקפו x י"ע סס) ררכתמ סיסו ,ספ סתופ סיפלומו סיטפסמ 6

 ןלינ 79 ע"מ 935 ,סתיס ימ כותכס וכל סליג כ .קפס ינכ | ,סולטכ6 טפפעכ תומל תטפשנ סתיס

 המכ סקרו אוב (.גנכתת ומר ,כתס ,ינועמכ .טוקליכ) ססירכד )5 !סוס פנס  דוסס תֿפ טל
 תיכו קוד5 ינכ :ל"5ד סתרנ] רתיכמו קוד והרכק סעקכ 1יעמ ₪ ת ₪5 לש סתוו 4
 יעמפ תפל סלב דימ ,רוכס ךותל ודריו סט וסנכג ,התותפ יעמק תפד ול3מ ,סגרהנ סונסכפ טקיכק
 העקכ ךסמס לע סכקו ספר סערפו .'וג סקסו רמפנפ ,תופירס וינע ססרפו ,ויפ לע ךסמ ססרפו
 רספפ :סונקכמ ידכע ורמ ,עורפ סרו תכקוי סתיסק סומו סולקכל ידכע וכ ,הכרנל 6

 'כ ספרי ,סע סיכותככ ןיעמהו | ,ם"ליס ל"כע  ,ורזק דימ ? ססילע תכשוי וװ רפכס ךותכ סיקילסק
 סיס כ תיכס לעכו ,סמותפ יעמפ תיכ לס תלדס ת% ופנמש ,סז סקעמ יכ ,ןיֿפרו ןיטמ סיר

 דוד ךלמס כו (.ס .וט) ספ כיתכדכ  ,וללקלו דוד תל ףדגנו ףרח) יעמפ כיס סעק סתוקכ סיס ו

 כולקו] .לנקמו ולי we רג ןכ יעמק ומפו - תיכ תחפסממ וי שיש סעמ סנסו סי רח כ דע
 סוכמ ,תיככ .סדיתי ות weg גפמ ,ס"רל סתותפ ותיכ תלד 16 תינס סנווככ קיד5 סיסמ יפמסס ,רכדה

 לע ספג לעכ לכ סעותעי דקמ סמו |.ןכ ליכסכ = ומכ סתותפ תלדס סתינס ,תינקד5ס ותס6 סגו ,דופ*

 הנק לס וכר is רידל לכוס ,וטסנ תריסמכ דוד לט ולנוט ליפ סלע סעט סתופכ ! הז ערופמ
 וקיק תש5 סרסמ סמנע וז סעקכ (.סע כותככ) סינכ63 וקנסכ (:וק .כ"ת ,ק"סווכ\ .ת ,תוכלכ) ! כ
 סמ ,יפמס תנווכ סתיס ווש דפ כוכקו] ! וזמ סלולג רתוי סיסכפ עב ןיפו ,דוד לט ותלגסכ סקפנ 0
 רקיע יכ ,5קווד ןדכיס תֿפ ורכע תעסכ ,גתתילס םקכג ,ותוככמל וכוככ דוד ינפל לפנתסל סוכל קדקדו
 : ע"כי סוגכתכו ,סימס לכימ וככע : סולק ידכעל יעמפ תק סרמ(ס י"ע סתיס ןתנויו ןעמיתלנ סתיסע סנפסס

 י"פ דוד למ ותעועת סתיס ודי כעס ומלפ א א יתופכ וילפ סדקל יעממ רסימ ןכל ,"5ג דר י וככע ל
 סקעמ דוע (ב [.ותעובי סתיס סדי לעב ותכק תל - סכוט יופכ 'יסי לע דודל ריכוסל ,יעמכ לכ ותל

 א ינכ תכרמ שקכ ןכ יכועו .סמינקמ דוד וככ יסיו (יוכ ו סכ) : ביתכד ,הז ערופמכ ,דפמ ג

 דודל וענה סו םכדו 'וכו 'וכו תופסו ככשמ ,סילגורמ ידענגס ילכו רֶבְד אֹלמ לפימע ןכ ריכו
 יקולט תֿפ סינכסס דודל ררוו קנופ ,םתנ ןכ ןוכס לוס םסכ ןכ יכופ סנס .סלסוס  ימ ספר .ם"ייע רו
 רפי לע סמחלמ ךורעיו סירחפ סימע רכש כ"חֿפו ,ססנוע תמילכ יס סתמילכ רפכ ,סלודג סמינכ 71

 וגתנפ רס5מ לכ5 ,דוד יכיופמ סיהק םרופמ וב וניפמ נח ף% נפימע ןכ ריכמו(.י .סט) ךרופכ כותככ
 דוד נק ופרופ סיסק ססס סימיכ (.ד ,ט ,סע) וקק ןכ ןתנוי ןכ תעוכיפמ תֹפ לדגמ סיס לוס יכ 8
 סיניכמ וכסנמ [!רית 5 ;וינפל כוסעכ תסוכיפל דוד לפ סינוקקרס ויככד ויס סו ליכפכק] לופס ערו 9

 ףסוי ןכ סשנמ תלחנ ליס דעלגו ,ידעלג סיסק יליורכ ןכו .כורק רָאש ו לוע תיכ יכסוסמ סיס ל

 "ולר ןילע י"פעלו .דודכ סמקנ תומרכ תוופתסכ וכ ולר סיסו כוע ירח ךורכ סיס יפדווכ ,ןימיככ לט 0
 וסנקפנ סוקמ .,דוד תֿפ ףודרג  ותפנכ סוקטכ6 רחכק ,קכיפ לודג רכז ,קוד יכיופמ ויס סילענגסע רכה

 ןןומע ינכמ גו י"ע סעוקת סס) סתיסע סינוקפרה ויס סידענגהו (.ול .וי ,ס2) ביתכדכ  ,דעלגס ןרלכ
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 בשיו זל תישארב

 םֶהיֵלֲא רָמאיַוו :ותא אָנְש רע
 ג תרות

 ךומס וכ תולככ סלכ .סילודנס סיכפס
 ןיט םילפסל רפופמ ןומר6 ,וסווחפ ריעכ
 סידקפו ,ודוככ סור ךרע יפכ ויקוכ לכ
 סיככרס ככ ןיככס סוקמ ל יכל
 סינכפ :ומכ = ,וכיכ3 תינכפ יפכ סילוסגס
 סיזכמ | פוכוקו ,כוככ תיזג ינכו דיסו
 סילימ רועו תםומגו 1-3 יסטו .יכטיסרו
 יפכ דלמ סלודג תומכ3 :כסו סילוס
 סכתס םנסו ,פנו סכ לודג ןיכ35 שורדס
 <כד תיכחל 56 ןיכמו ,דלוכס ₪6 ספור
 וקופרכ ףכית רחמ לעפתי לכה ,ותיססרמ
 סיכרס | .!לליירעטלמ) כמוחס יכימ לכ ת
 יוככ3 סיכמס סיכמק סיחנומו סיכוכלס
 סוס יכ ,ןומכלס לדוג ךרע יפכ סולע
 ןיכככ לכ םיכנכת ת כמ ודגנכ סוסי
 לוסו ,סינדגמסו תותפטס דע דסממ =
 36 !ותכלפת דוס לככ וכויזסכ וסקוכ
 סhכמכ קכ רז וכ סניכ 05 םי6
 לכ תה םיתכי וס | ,טופשי | ויגיע
 ופכיס = ןיככ> לכ יכ רמו וקיפסכמ
 ףס6 ןינקו  כתסמ ךכולל קכ | ,סכ5 לכ
 רוכמל 0960 סינימס לכ ת רסס
 --סתונהכנ כס לכ סספ ומכ ספוק
 ל ,סגיכ | וליכטס) ןיכמכ וכי סו
 ןיתתסל> ס יכ כוע ןיקו ,עומש סקי
 רוס לכ3 לנכופמו יונכ לכיסס סוק דע
 קכ יכ ,הוס ככסס יניעכ ותכלפס ןופג
 טפוק יכ וכ ררכתו ויליע ומתפפי ו

 : וינוקכ ןיכמס לכור סמ ירמל
 סוס כנטגס ןיגעס לכ קוס ןכ יכ הנה

 ,ףוס סי סעיכקו סיכנמ תילי לש

 נס | סנס" (לפסס ףוס ,ס5) סרוכק) לופp תומנע תפ יכל סקפ) ורסמ ססו (י 5 ,נומפ)
 ןקלנ = דיפ ולימו דוד יכסל [.ןכומכ ,סדוקמ דחי ודעונ= ילכמ] ןמוקממ

 סיכפהס ינש דוד סר סולסכ6 ןינעכ יכ ונרממ רט bוסו .דפמ 5לפג רכד סו סגו .'וכו סיכלמ ינדעמ

 'ניכ תי ה ןינע לעפ סרקכ סיסודקס ל"ומ | ונועידוס ספ
 סמ סו ןי6 ,יכ ומילטסו ,6ריתמ יתייס ו56מ : רמול ימתס ,ןכ דוד הפרק ןויכ, (.ט"תופ םכדממ וסו)

 רפול ליחתס ,ות6 סילשי ויכיו6 סג םיפ יכרד 'ד תונרכ (.וט ,ילפמ) רמפנק
 :ל"נה ,"רנ ע"5כרה ב"מ ל"כע .סוכ רופפת לככ םרופמ וסו ,"לודכ רומומ

 םימ םיל וררועתס לפס

 ,לסי סג סירלכלסס ספרו וכו

 !ס"נקסמ 6

‘4 
4 
~ 

 סולקנוא

  הָתָי ֹונָס דֹוע ּופיָסֹואְו
 ןעכּעֲמְׁש ןוהל רַמָאַו י

 לאירב
 סקנק סקיס ופעיכזו ןיערג רשת
 קעיכק ויכפ רמגו ,ףסויכ סימקה
 'כסי ודי תל י'לכ וסר ו רח ,ס"י
 וזגכיו ועמס סימעו ,וכימקיו סנודנס
 ! ןכל יספל ככ ומס םרקתסו לדגססו
 טולטוכפכ סוס כודגס ןיכעס רופסו
 < קליפ דע כפיו כרס כמ ךכוסו ךסמנ
 קועכטס סס ססיכיכש סיכופכס ככ ,סיס
 סכוכלס ₪5 ש ל קס כ וכ וז תוככקשמס
 רופסס תניפפב סנס יכ !תוס סלו ד גס
 pוקנפ ךל יכ !סמו6מ ןיכס עדי 2
 ריחכ וכיּכמ כקעי : וכיכיע סניסרפ תורזו
 יודה = ויככ ןיכ סקנק ליטמ  תוכסכש

 ! סלוכמ כפוי ססמ דפ תל סולו ןויכ
 ססמ ופופ סנסמ וסקס ,ןכ לע רי
 וכ ותוטעכ | ,לכ יכיטכ יולג דוככ תוקב
 ןי יכ .ןיכי 3כ םי6 לכו | סיספ תגותכ
 קיכמ קידס ףסוי .ןכ תופעל יופכ
 שודקס 3קעי ! ססיכק כ סער ויס כר
 !סולכ | ז"ע ופיכומ ויו סכדס לכקמ
 2 יוכל  םרק יס  ןורושי יטכס
 ןולקי לגנכ ססית ת סינוס
 סמטשמס סככ ,ןכ לע רפי ! ססיכל תבספ
 לע כקי |סד ךופשל סקכ תכסתמ רע
 וע ,סתנסנ סתוכ 5תפכ כ יכ ,ןכ
 ןככמ> ככ לכ ינפמ סםעמ ססוסע
 סיקיסעמ וכסנק סנטו !סירכמכ דנענ
 4 סנסו 0650 טעמ | וגיניע טנמ
 pנקפס וס סגש ! וכיגיעל כמו סדוסי
 סנסו ,טעמ דועו ,ףסוי תכיכמ י"ע
 לוי ףסויו ,רפיטופ סשקכ רזומ ססטמ

 ותלודנמ



 תרות

 דוע ! סלכ רוב 56 ויכור6 תיככ ופלודנמ
 ךלמס יגפ יפורמ סירלמ ירש סנסו ,טעמ
 ןיכ כס5 דכעס סקס רוכס כה סינפ
 קומולס סימלות סמסו !סכמכ סיעסופ

 סימייקפמו ססיכפ6 לע סכפופ ףסויו סירזומ
 סערפ סגסו ,טעמ דוע 1 סיכוקס טפסמכ
 ממ | ולסוכ סירלמ יפכת לכו סלומ
 כ סיפור = וגסנסו ,סוקפפו ! ןורתפ |
 ,ופלכ כובמ סלופ לככ3 סנעמס דבעס
 ,םס ידגכ םובכ הוס סנו. טא
 לע ךלמס תפכטו וכממט כע סו וא
 ןכס לכ לע כעומו טיכש לוסו ,ודי
 ק6 דוככ כת תקונו תלוס וסו 1 סירפמ
 סיכלמ יגכ םרספפ רדס3 וקיכ לכו ויק
 ךפספמ .לגלנס סנסו 1 סמירלמ ספיכמו
 ופכוס כש6 כקעי עכו ! דפמ תרוכ ךפס |
 ,ךכפ תדובע | סידכוע סיכנמ דוככב א

 רימ סממ תויכזכ3 סיקוכו םיכמו סיכעמו
 טפוש ןיקו ,סיכפ ידכפ סת הבא

 !סד םכודו |
 סלפס תועכוקמס יכופס לכ נע הנה

 ומכ סנימסמ סיככוע וס
 רע סס3 ןיבס ילכמ ,סיפקגמ סירא
 סעופי יכל לתסכ ןכ יכתס -סגו !סמא
 ךככתי וסגיכס יולנב | ,וכיניעפ> 9
 ותוסעו ,סעכפ 36 סשמ תיכו ,סחמל |
 סימנס ןיידע ,סיכלמב סיללפנ סיפפומ
 ,סיליעומ סכימ סיתפומס : וכיכיטכ סימופס)
 ! סתוגעכ ףיסומו וכל ת ריככמ סערפ

 ומכ סימפופ וכתכמ סככו .'וכו
 ,סוסלופ תעד ילכמ סיכובס סיריס לע
 תעיכק סוי כודגס סויס כל ונעיגס דע
 קכונ סוי ,ופכפס ככ ןק סוי !ףוס סי
 boיו .'וגו !אוהה םויב 'ד עשויו : תופס
 ספוככ ז .'ונו !הלודגה דיה תפ לר
 ,סיכמסמ = תיפפל ןיבסל סניכ ילעש 6
 תוכלוקמס םועכטס לכ כ ליכפסנו
 לכ יכ ,סלוס סכוכקס סלודגס סלפלפסכ
 קולילע תומלפנס תוערוקמס ילוגלג
 קוככוסמ תויסל תוכיוקמ ,ויס סיכיכעס 7

 תוס תלפנססו | ,וזמ וזו ומ"
 סגוכמס | ילגלג לכ תק הא

 (חמ)

 טפק לאירבג בשיו ז5 תישארב

 וסשעמל תיכוסל ,סיככמ לכו סכודגס
 תכפפת ,'בתי | ותרפפס רקי ילכ ת
 ,וסרוס ילכקמ ,וקכנממ ככ  לפרשי

 ןכקע כילסכ ,ופדק תד ינסכ תכנמ
 ןר6ס ימפ לכ סער ןעמל סילע סיררלו

 !ודבלמ דוע ןי יכ
 סיסנקכ ,סיכומק  סירכדס

 סיקוכ סגיקפ ןיפ ירלק סיטוספ
 לסמכ סדקס ותוקכ ,יולגכו ךומסכ

 ןינקכט תילכת ןיכסכ 32 וכ ןיקע ג"גס
 ,ולילכע ןכומס כמותס יכוכלמ ןיכטגפו
 קוסרמ תולרכ וםר3 ויניעש סכסס כל
 ךיככ וכליש לוס ,ססוכמ3 סג ןיכסנו
 ףכימ סל יכ ,ס"יק כופס דע עיגסנ
 ,ויפסו ףסויו כקעי רופיסכ וכיט ומוסכ
 סלנססו ,סנוסו ,ס3סתה לע
 סייוקכ סכיקפ סיפוככ סמספ .'וכו
 םית .[ךרופכ סוכ רלוכמכו] ,ללכ .ססיסבולל

 נינט ,םלוג :תוכינע כ \ןיכינ פופסי בק
 ודיב חס ,םכת .לכ ריס :,סנח ןינכ לע
 ופפס לכל ותוטסכ ,ו33כ סגו יס לכ םפכ
 וקמכת תכוג יפכ---יוסרס ןמוכ ,'3תי
 םיפס יכסו ,ולעפל לכד תינוסנ=-'בסי
 לוס | "כס נשמכ סכסה ותולכ] םזכ סכסס

 ךותמ ,לכוקמו יולכ | רדסנ = ןוער6 סוספכ סור

 קתיקסכ וקומכב .|סיכסס לק סנולגס .סנוכתס

 רדס תנסק3 ויככו 3קעי ידעלמ תולינע
 ,סיססכמ פירס סלוכ וס כככ ,כסיו
 ויגיע .סכיזחת תועיכיס תוגיכק ךוקמו
 ספור וכילכו ,ןויכע יככסמ שודק סלרמ
 וסזו = [ תולודגס | לכו ס"י פעירק םרמ
 םודקס :ע'כקכ סקב ל"כסב כס וכמקמ
 וגלמלפ סמ ככ לע וגיניע ביחס ע"כ
 ומרו וכל : בותכס תל ז"ע ךימססו ,סו
 יככ נע סעילע כול סיסנה תולטפמ
 לוס יכסק ,'וגו סpכיכ סי ךפס ,סדל
 'פ םיככ סכוקכ סיפכוקס כ רמוקכ
 לניעכ ספ | וכנוכקסו וטיכס :בקיו
 סי ךפס :סיקוכ סכנס רככו ,קתיקפ
 רסל3--ןוליכ יכ סוי שי סגו =! סקכל
 יכ םלרמ ופרפ סג -- .נגרכ .ורכעי
 90 יכ ,וכ סריפנו--וכ סתמק) סע

 ךותמ

 המבו



 בשיו זל תישארב

 אָנְ"ועמש

 םירוטה לעב
 תיכ ךדילו כס 'סמכ 'כ .סכנ) (ז)

 כינס | סולתס ו"יעכ רמול סכלג תוכיתנ
 :ןוכעכ תנסכ סלכנכפ לפרסי לס ןתיכ
 ןשגתו ךדיקו כס 'סמכ 'כ .ןיוחתקתו

 לק פ"פ ףת5 רמול ןיומתפתו תומפסס
 ויתת "י תויותתססל זמכ כ ןועפרס סולתכ הפר

 רשא הוה םולחה

 םיַמלַאְמ ונחַנַא הַָהְי :יִתַמָלָח

 המקה הֵּנִהְ הָדָשַה ךותְּב םיִמְלַא

 סולקנוא

 : תיִמָלֲח יִּד ןיַדָה אָמְלְח
 ןרסא ןירסאמ אָנחְנִא אָהְ

 תמק אָהְו אקח ונְּב

 אָהְו תפקרזאהףאו יתרסא

 י"שר
 ןירמע ןכסס ןירס5מ ומוגרפכ .םימלא םימלאמ (ז)
 ןוטלכ וסומכו ויקומוגל םוכ (וכק סינספ) ןכ
 :ספקזכ .יתמולא המק : זיככמו לטוכ תומוכלסו סכפמ

 תותפסס ןפגתו כיתכדכ וג וותתפס ויכ תיכ לכ כ"פעפ
 :ןסידליו סנס

 לאירבג תרות

 ,סופוכ סכיכיע סנס תפוס סנתתסס ךופמ
 יפ) סליל ,ולכו 3קעי יפעמ לכ יכ
 סניק כ"קו ,טכטס ךלדכ ננכ ססיפודמ
 boכוכנ וס '3תי ויתונטפמ 0
 ויס סנק לכו ,סד6 ינכ נע סלילע
 נקעי 353 03056 ₪6 ריעבסל ויפולילע
 'וכו סיטכפס ןיכ סוכ ךסכסנו ,ףסויל
 סי ךפס : קונוטפ) לוס ןעמל ,'וכו
 ונסו סמל : סייסמס וסזו .'ונו ספכיל
 יטכסכ סנוע ירידפנ רומ ספעמ וס] ל ווק

 ,סיספ ,ססינפנ סיס עכקיפ ידכ ,[ןורושי
 כקעי ידימ תוכ כת סככיק :רמונכ
 ? סיספ תנוקככ סינכס ןיכ ןכ תוגסל
 !םי ספ :סיקוכ ונתנ רככ ךכ ךוקמ
 סעופפו סלעי סנווכ ל"ת יתער) יסוזו

 : "זס יככדכ
 יקמלס רכס סוס Fe אנ ועמש

 זמכ ךכדכ ככ םי ,'
 סולחכ עודמו ,ףסוי He תומונתס ינס
 ולפכ ופיסוסו ויממ וכ ונע ןופקרס
 וכ וקנק קר רכד וכממ 65 ינסו ,ופוס
 קוכ6 ססעמ יכ ל"וכפ סנס יכ .3
 עריש ףסויכ עריש סמ לכו סיככ5 ןמיס
 זמרו לשמ וס ו"כו --ר"דמכ ןייע ,ןוילל
 מכ סס ףסוי יתלו ,ןוכתפס רודס כל
 ,סיכוקכס וגל וזמכי ז"עו--פומופסל יוניכו
 ועילכיש סוכנת י'נכ ומלמי ססתכ יכ

 ,עכטס ךרדכ ,סנוככ 5205 סומולס תק
 ,סודונק תודוגלכ ודססקיו ודגסתיס ירי לע
 וקעי ןכ ומכ ,סז סע סו תיככ סורכל
 ומריי ,סוכופ תודוגקמ תודוגק י"גכ סג
 כיכססל סימעס עירכסל ותללי סזכ יכ
 כולסס לכ ועמק :כ'סלמ וס .סכולרל
 כיעוק ומוקי יכ : זומרי ,יתמנת ר סוס
 לכ ינפכ ססיקומונס ססכפלו זילכסל
 תי סנסו :רממכ ,ױלגכ לכס יכסוי
 גמלמ| סדפס ךופ3כ סימונק סימל6סמ
 לס ןויפ : כ"סטע ,הדסכ סת ךורכו : פ"ע ל"ז

 יתדונ5 : טייס] יתמונפ סמק סגסו .[ערחת
 תעד = וטכקיס] ,יקמוללל ןיותקססו ,'וגו
 רועי דוע ז"יע יכ :'ככ רפיסו  .[דוכככ

 רמי יכ סיכחקמ סעכו סנש ססילע
 ווע ופיסויו .'וגו = וכיכע ךונמת ךולמס
 --ויככד לעו | ויתומולס לע ותו לס
 גוקס דוע שי יכ כוסכס רפסי כ"ח בק
 גכיסו שמשס סנסו רמ65 י":כ5 ספקסכ
 שעי 69 יכ ,כמ65 ,יל סיוסססמ ,'וגו
 מויפעס סמנפסכ ווקיו וכמי קרו ,סמוקמ
 מיכסיס סוי וכי עכטס ךרדמ סלעמלפ
 סלפוכיכ 'ד יגפל תוותתססל ובל תומוקס
 כקי סזכ יכ :כופכס רמי ז"עו

 Bor bop רדכלמ יכ תק וכ
 ליכ וכ ונקי דוע ,ותומ וסכ

 (.ג סלנמ) "וכמסמכו
 וסליפד

 על ,רוככס



 סולקנוא
 נו ןֹוכְתרְסַא |ןְרחסִמ
 הל ּורְמֲאַו ה + יִּתְרַמֲאל
 -יִמֵרְמ"ִּתַא ּוכֿלמַה יָהֹוחַא
 ןְמׁש--וא אָנלע למל

 אנָב שמרית

 -ע ּהֵתָי ונס דוע ופימֹוא

 יֵהֹומָגהְפ---לעו יִהְומְלִח
 אָנְרִחַא אָמְלַח דוע םלחְו |

 רַמָאְו יִהוחֶאל הת ייעָתְשֶא
 אָהְו רוע אָמְלַ תיִמָלֲח אָה

 רֶשָע דַחְו אָרֵהַסְו אָשִמש
 יֵעְתׁשִאְנ :יל דנה איב
 היינו יהוחַאלו יהּבָאל
 אָמֹלַח הָמ הכ רַמָאְו יִּובָא
 אָחיִמָה אָתְמְלַ יד ןדָ
 יאו ְּךמֲאְו אָנֲא ית
 :אָעְרייַע  ף% רנממל

 צק בשיו זל תישארב

 הָניְּבְסִת הֵּנַהְוהָבַצניםנְו יִתַמְלִא
 :יִתַמְלַאְל ,ןיוחתשתו םֶכיִתׂמְלַא
 למת הלמה ויִחֲא ול ורמי ח

 ונָּב לשְמִת לומד וניִלָע |
 --לע וזרא אָנש רוע ופסויו

 םִלָחִיַו מ ;ויָרְבִּדדַע ויתומלח
 ותא רפסיו רח םולַח לוע

 םולָח יִתְמְלָ תה רמו ויַחֶאְק א

 דחָאְו חֵרָיַה שמשה הגה .דוע

 27 םיוחתשמ םיִבָכֹוכ רֶשֲע

 "רע ןח לאויב לֶארְפסיו

 םולחה המ ול רַמאְיו ויבא וְּב

 אוב אבה ָתֹמָלָח רֶׁשֲא הזה

 דל תְוחְתְשַהְל ְךיִחַאְ ָךמֲאו נא

 שר

 ,וירבד לעו (ח) : ספיקזכ סדמע לכ דומעל .הבצנ םג]
 רפסיו (י) : ססיכמכ היכמ סיסpק סעכ סכר לע
 כזמ | ויק65 ותו רפספ רמכ .ויחא לאו ויבא לא
 ליעמ .סיסש יפכ .ובי רעגיו : ססינפכ ויק ולפסו

 :ןט תועובש ,בכ הליגמ .רל תוכרב .ינא אובג אובה :הנ תוברב .שסשה הנהו .ןרהא תורלוז

 םירוטה לעב
 כעגיו ךדיקו 5כס 'סמכ 'כ .כעגיו (י)

 כעגיו סמ ךל עול ככתיו ףוס סיב
 ייל סתסד רעגיו ף6 כקעי כסד

 לריו וטרדפס וסח כרת ותוכוכע בקעיכ

 סיככדספ עדוי סיס 55 וסו (כ'3) סתמ ר3כ ךמ6 נסו .אובנ אובה : וילע סקסו
 סיככד ככ סופח ₪ ןסכמ ודמכ וכיפוברו .(ר"3) ומקכ ותכדגס ססלככ ןיטיגמ
 קוככס וכ רממ ךככ וסולנקי כח ויגב 3נמ רכדס םילוסכ ןיוכסכ כקעיו סולט

 לאירבג תרות
 לע 655) תוככ33 'סוקס כ"סמכו | : ל"דו = ,יזת וסייעמ--יומ כ וסגישד
 Rie ,סכמפ ס"דב ,3"ויכ ,'וגו סכיפומונ6ס הניבוסת הנהו

 לוסמס לוסמ סל ונילע :wd ךולמה רגכ ,י "יס ר"רמכ
 סיטלפמס 'יפס | מ"יפל | וכ תוותתקסכ ןידיתעס סימטפ סמ
 קוס ךנמ יכ | ,לסומל ו ws לרכסס בפכמל ל"וסדמ תו וטרדט סונרג--.ס'ע
 ,כוטס | סכולככ סעס | וסוכינמסש ימ ןסכקתו ביפכרכ ,b"ס 3 ןיכוסת סנס
 .כ2"ע3 סעכ סדוכש ףיקק וס לשומו בתכדמו .(סכ ,רכדמב) * סע
 -- ופ5 יתט כע .סכומ סוכמס ןוסל סגסו ,סולוותתפס קמח לע זמרל 3 ףוסכל ק'ח)

 וייה



 בשיו זל תישארב

 ויִבָאְו ויָחֶא ובדואנקיו א :הָצְרִא
 וכלי כי יש !רָבְּדַהדתֶא רַמש
 ;םֶהיִבַא ןאצתֶא תועְרל ויחֶא
 :"לֶא לקירשי רָמאיַ :םֵכׁשְּב
 םֶכָשְּב םיִער ךיִחַא אוְלַה ףסוי
 ול רמי םֶהיֵלֲא ָךַחָלְׁשֲאְו הָבְל
 | ow אני ול רמאיורד : ינגה

 ז-תֶאְ ָךיַחַא םוָלְשדתֶא האר

 רב יננשהו ןאצה םולש

 אביו ורב קַמעמ והַחְלשיו

 הגה שיא ּהאָצְמי = :הָמָבׁש
 שיִאָה ּוהָלְאְשַיו הָבֵׂשִּב העת
 : אי הפוכ .ןורבח קמעמ ותחרשיו .ןרהא תורלוח

 םירוטה לעב
 .סהכ 6ג ך> (רי) .5כ0 ל5רס' רפי
 העככ כוט יככ 8:6 65% נפ רמול

 וכ סנכג .לכל ינכיעסו : תוקכל לכויס

 .קמע =: ןימ<  רוותל ופוסע קיסוכ
 סינש ו"דר ודכעתכנ ז"יפש ו"דכ 'מיגכ

 .ךכ רוות כ ל"6 ןוככת דע וסוילו
 הוס סדס תת סכפס 55 ונידי ביתכ ל"

 ונממ כטפנ סוכו סיול לכ וסונכעפ לש

 תת ליו כיתכד וגיסו וככז ךכ ךותמו

 קסעמ ל ; וקוק ה ולמפכ וסז\ .ףסוי תלק " 4

 ת"ד ךותמ 856 וכיכתמ סד רטפי

 'ג .סעות (וט) ןכ ןותמכ

 ךדיאו סעות וכומת ןדיאו כס 'סמנ

 אביו :ךעכז סיסי לג יכ (וט
 דוד תיכ תוכנמ הקנחנ ספ סכיד ת ונע ספ סיטכפס
 : סמכש

>) 

 ךוקנ .ןאצ תא

 סלעמ

 רמסנש סמ סייקנ

 : וסלכוו

 לאירבג תרות
 סימפ6מ | וגתכ6 סנסו ,רמ6ש סמ :וגייס
 סנו יתמו6 סנסו ,'וגו סימו
 .כ'עכ סכינע טופסי וספ סכוי .סכלנ
 סכיפומול6 סגיכוסת סגסו : ויככד ףוסו
 וקו וכילמיס סרוי ,יתמוכנ ןיוחקפתו

 סמק

 לטכ לוס רסס ךכ ךמקכ ל"ט ססכ 'וגו וג
 ספלמו ןיתממ סיס .רבדה תא רמש (אי)

 סיעסי) ןכו לכי יסמ
 : ןיקמת כ יתלטמ לע רומסס כ (די

 וכנס נפ ת נע
 :(ר"כ) ןמכע תֿ
 ןיחנוסס ויחסכ עדויסיסc פ"עלו ויכת תוכמכ זכדוג

 למפגש רסכ ןוככס נסו .ןורבה
 (ר"כ) 655 ןורכח רט כו כננכ ולעיו (גי רכרמב)

 לש סקומע

 וטקלק ספ תונעכופל ןכומ סוקמ (י סעוס) .המכש

 םיססו (ט :ינד) רמקנס ל6יככג ס1 ((מוחכס) .שיא והאצמיו (וט)

 ותק ךי6 רמפכ וסמס כ"ע סנולרכ
 ךוימסס ךסערכ

 לוסמ יכ תמדקס רככס
 ;לינירבר ינגשהו

0. 

 םולקנוא

 יִהּובֲאְו יִהֹוחַא הָב-ּואיִנְְו אי

 | ולָזאו גי יאָמּגתּפ-תִי רַטְנ

 אנעד-זתי יִהֹוְחַא 8

 רַמָאְו ג :םבשַּב ןֹוהּוכֲאַד =

 ךיתא אָלַה ףסויל לֵאָרׂשִי

 ךּנְחְלָשֶאְו אָתָא םכְׁשְּב ןַעְר

 + אָנָאְיאָה הכ רַמָאְו ןוהתַול

 כלא הָכ רמָאַו

 אָמְלְש-תיְּחָאְד אָמכְש-תָי
 אָמְנִהִּפ יִנְבֲהֲאַו אָנָעְר

 ןֹורְבֲח רַשיִמְמ ּהֵחַש
 :םֶכְשל אָתאַו

 ןח

 הָחְבְשַאְו יט
 אָלְקַחְּב יִעָתְיאָהְו אָרְבנ

 י"שר

 כוי) ןכו סינומ6 רמוס (וכ
 תוערל (בי)

 תועככ 6
 קוזיכזו סוגע ןוסל ,יננה וגי)

 ןולכסכ כוכקס קיוכ ופופ
 ע:) סיכתכס ןיכ ססרכפל

 סעכסר ךניו (כי "מ) המלל
 ! ;ירכג

 לת ,וננולרכ
 :ונכ .לוטמס

 שקכ קוס סנס יכ
 עדווקסלו רוקמנ

 ינכ

 וגילע

 וגממ



 סולקנוא
 -הַמ רַמיִמְ אָרְבג ּהָגְלָאְשּ
 יֵחַא--תָי רַמָאְ מ :יֵעָּב א
 אָכיִה . ןעָבדיוח ! יִעָב אָנֲא
 אָרְבַּג רַמַאְו יי : ןַעָר נָא
 תיִעָמְש יִרֶא אָּבְמ ּולַמָנ

 לאו ןתדל לזינ ןיִרמֲאְּד

 קיר הָחָי וזו י מד
 ןוהְתול = ביִרְמ  אל-ידע
 : ּהָלְטקְמְל יול .ּוביִשַחְ
 אָה יִהְחַאַל רַבָּג ּורָמֲאַו <
 : אָתֲא יִכיִד אָימלח יֵרָמ

 הגלְמְקַנְו ותֶא ןעְכו
 אָּבְנ-מ אָדחַּב הנר

 ּהתְלַבא אָתְׁשִיִב אָהיַח רַמיֵגְ

 :יתומלח ףוסְּ ןוהי- הָמ יח

 :ופ ארתב .םה הפיא .ןרהא תודלות

 יישר

 ןּוְְׁשַאְ יהְוחַא רַתְּב ףֵהוי

 אצק בשיו 19 תישארב

 -תֶא רָמאיו מ :שקבתזהמ רמאל
 יִל אָניהְדיִנַה ט שקבמ יָכנֲא יֵחַא
 שיאה רמאיו זי: םיער םה הפיִא
 םיִרְמא יתַעמש כ המ עס
 רח : לסוי ךליו הָנְיִתה ה
 וארו יי :ןֶתדְּב םהצִמיו יח
 םֶהיִלֲא | ברקי םֶרמְב קחרמ ותא
 ורמאיוטי :ותימהל ותא ולבני
 לעב הנה ןיחאזזקא | שיא
 | הָתַעְ כ :אָּב הזְלה תֹומלֲחַה
 דַחאּב ֹוהָבלְׁשנ הָנְרהנְו וכל
 העְר היַח ּונְרֹמֲאְו תורבה
 ןוהידזהמ הפורנו והתְלָכ

 םירוטה לעב

 : סותלס ןמ ןמלע ועיסס (מומכפ) .הזמ ועסנ (זי)
 .סס3 ךוסימיש תותד ילככ ך> סקככ .הניתד יש

 קלוי םכקמ ןיקו םוס ר ספ ומוספ יפ
 סילככ ונמסכ .ולכגתו (חי) : וטוספ = ידימ
 :וי56 רמולכ | ומע ותל ומכ .ותא : תוימומרעו
 bרקמ קפלי יככ רממ .ויתמלח ויהי המ הארנו (כ)
 Eo סס ןכ תרמו םדקס תור יגטרד רמוק סו
 ויקומולמ ויסי סמ ספרנו סייסמ כוסכסו וסגרס)
 bhi לע וק סכנס ומ :סוקיימ ר
 ןויכמס ויתומולס ויסי סמ סכנו סס ולממיפ

 : ויתומופת וכט3 וסוגכסיס

 : לוסמ ףסוי דלונט

 לאירבג תרות

 סוכפ תו ,ויחפ סוכס תל :וכייס סירכד לס
 רמונכ--רכד יגכיטסו וכ רממ ו"עו ,ןקנס

 סתרמ 5ת סלטכו .ססילגר | ופגנתנ\ = תוילגס ולגלגתל סו ןועכפ .סתלמ יקכת סלטנו

 סעתע ךל למול .גכפס ךלדמ סעות סדק
 ו .םקכ) תודסכ סנכגו ךכדס תקמ יו
 ופוג תדכמ ם'כ ןגיכפקו סעות וכומת
 ךיללכ ךכדכ סעתמ וכיכת סתכ סקס

 לע ופוג תדיכק) וסת ל ויתו וכיססנ
 וסלקסיו  :לכסס ךרדמ ופת ןכ
 :ולקפ "כקילכג = ךסלפר וג חה
 :מכ לסת כיתכ .סיעכ סס ספיפ (זט)

 סעככי | ימיכ | סערכ | ןל'תתס | ספ
 .ןתודכ ספ5מיו (זי) :סכקכ וסוכילמסש
 סכז ןכ לעו תוכז וילע סלוסי דמיל סק
 דודמ ןתד | ןינמכ סינפ וערומ וכלמס
 סלסמכ 'ג .סלטכו (חי) : וסיקד5 דע
 .סכילגכ ופגנתי סרטכו ךדיקו כס

 םכרדמכ תיפדכ

 --סולכדס ינסמ 'סמילס סכוסס יג ניסה

 :לכד יפת םכו "כבל, "סה
 עמסי\



 בשיו זל תישארב

 ןבּואְר עמשיו אנ :וימְלִ
 : ז תוברב ,ןבואו עמשיו ןרהא תודלוה

 תרות

 5"כ6 .סדימ וסליליו ןבואר עמשיו
 ולי :תוכ םרדמ

 וילע כופכת סכותסש ןכוקכ עדוי סיס
 ויפסכ לע ,סדימ \ וספיפיו ןכוסכ עמסיו
 ודמע רבכו ל"כע ,וי36 556 וכיכומ סיס
 סיס ןכופכ יכ ןכתיס זע סיסרפמס
 וסכס לידגסל ופ ,כלפססכ ,ו"ס ספוע
 :פ'ע ל"זר6 סנס יכ סוכ פ"ננסו ?ו"יע
 וב ןיפ ספ סיטי וב ןיח קיר גיסו
 .(.3כ תכפ) ו שי סיברקעו סיססכנ גל
 כוכ5 ספ ויספ ןויכ כ"6 ז"ע ופקסו
 'כש סמ עודיו ?וז יס סנכס וזיח ,ע"וכ
 ינעב רימ וכילסכ ספר יכ ,סוכ ק"סווכ
 תופכסע סריפכ לעכ דימ סנלס יכ ,סריחכ
 תויסל סכירכ  ,ותכיחכ3 ערסל וכ סנופכ
 סספ ע"ונ סנכסמ 536 ,נודג ס) "עפ
 וילפל סתוכ ןולרו = סכיחכ :ילעכ סניק
 דגג ככר סוכ ןילפ ינפמ ,רפויכ 'כסי
 ן"כמרסו ,ףירט ףסיככ טעמלו ,'3תי ויקומ
 עדי כ תמפכ יכ : טוטפ ךרדכ 'יק נ"ז
 יכ יכתפ ,ע"וכ רוככ םיפ סומ ןכוקכ
 סעפס וכ סיס וסס סוקמכ ותכינס
 ?תו תעדכ וכ סיס ןיהמו ,סגוסקרס
 ספרד וסרד וז ססכפכ ל"דמכ סנהו
 וכ ןיפ קיכ רובסו :כ"ו ,סז פ"ע תרתפ
 לש וכוכ ןקוכתנ 606 ככ רמ ,סימ
 סנפמנס פ"ד וכ ןי6 ,סימ וכ ןיפ ,בקעי
 ככוג םיל כמי יכ :כיסכ ,'וכ סימל
 ,סכיח6 סת סירכומ ספקו ,ויתלמ ספג
 bnh aos  :קדקדל םי סגסו .ג'כע
 bכקכנ סיכ קיפמד ונססרפכס םרדמכ
 נפ ורוככ ןיסר לסרדנ ,סימ וכ ןיקד
 ?ע"וג רוככ ויסס סיכ כמ ,ס"ד כקעי
 bon סיג קפנד רמוכ וכ6 סיכיללו
 כיסי םדימ יbכסד ,סרימ וסניכו כיתכד
 ,65 וקו ,וסעיכו : כוסכל ל"וסד ,וס
 --.bוס קטועימ סרימו םירכד סומו
 bכ 536 ,ותופ ליפס סדימ קר :רמולכ

 סולקנוא
 הָבזשַו ןֶבּואְר עמָשּו א:

 לאירבג

 וכק3קי ססעמו ,רוכ3 ויספ ע"וכס ןמ
 !--,ןוככ 56 תוכ םרדמכס וכיפוכר ירכד
 יגסס ןוכיפכ סיככוס ססד :רמסנד
 ס"ושמר ן"נמכס סשכ סלעמל ונקכסס
 bנפ סופמ ,רוככ וכילססל ןכוסר ןעי
 ןייכמ כ"ו = ,ע"וכ וכ םיש ללכ ערי
 : ל"ו ל ע"וג וכופכ ויסס סיעדוי ונחנא
 קיומכ סכ ןניטרד 'סרימ, : סביפמר
 סקלינ סכוקסו | ,ונתסרפכש "כ סערכ
 וקזו ,עדוי סיס כ ןכוסר כ30 ,ןכ וכל
 סמ ןכוסר עדני סיס ויק : סס ורמקס
 ["סדימ, וסניֿלו : כיתכד 6ס5] סיעדוי ינחנאש

 כ סנלססק ק"סוקס | וכל סתליג סוס
 שכככ ו"יפע 230 ,סדימ 050 סיס
 ן,לוככ ויסס ע"וכ לש קכת6 סגכסל
 ךינססל וז סלע ןסוג סיס כ ידו
 ןוע לככ לרססמ סיס כל ,סכוכס ותו
 ! ופיקכ נע | וליפסו ,סכומג סנלסנ

 : ןוככ סוו- ןיכ6 25 וכינומ סיס
 כ לע "סרכ כ'קמ יפנ :כ'י רועו

 וסריכמכו ,כוכס כ ןכולכ כסיו
 קמשלו ךליכ ומוי עיגסש ,סש סיס ל
 "ול י"ככ מ"סיפכנ סנסו .כ"ע ויכ6 ת
 סכוסכ | 'סותס 'ד י"פע] 'ת ףיעס מ"כ "יס
 ,[ו"יכסו ם"רסו "וכ סוכמ יסולש ס"ד .ס"כ

 ןסילמכ ןמ רוטפ פוכמכ קסועד סד
 פולמס סײקנ ךניפ י"עש קוד וגייס
 לככט סולמס סייקכ דוע ככוי כ סינטס
 קוס סולמס סל לכ6 ,ס3 קסוע וס
 סתרי ,כ'תפ סמייקכ דוע לכוי סכ קסוע
 פ'ייע תכתקס | סייקיו ,ע"על | ספוק
 פ"רמס ססכ ליעל ונכתכפ מ"יפכ סנסו
 יש ןכו6כ עדוי סיס נס ן"כמרסו
 קיס סז ןפוקכו ,כונכ סיככקעו סיסמנ
 למ ע"על מינס כ"ע ,ועילסכ סוסש דוע
 ק דוכיכ תולמ סייקנ ךנסו ףסוי לפס
 לוי סיס וכימ ככ ,ומויכ וילע לטומס
 כ יפדווכ ,רוככ ע"ונ תנכס םיפ ןכור

 סיס



 תרות

 ךפיפ םפכ תוקיפ למ קסע חיכמ סיס
 ק"ולכ ןייע] 36 = דוכיכ תונמ  סייקפו
 'יפ5 'וכו רסנס ןמ כילסנד '! ףיעס ד"מת "יס

 וכי .ןיסט רועיכה ז"ק6 וסו כיס תוסס ₪
| 

 מ"כס תעד וס ןכ ,רעכל רומי כ ו"כע לטב)
 |ק'יע ךפיסכ 'כק "גמכ נד מ"וס 'סמ ג"פ 7

 סכמ ,ויבמ 556 וכילומ סיס ופיתכ לע 0
 3סמ ע"וכ תנכסמ עדוי סיס 625 ליִכְַּב
 :קודו כ"ח וכיכסכ לכוי יפדווכס וקעדב
 סולמכ קסועס ל"ייקד ס סגסד י"א

 רבכקכ קוד וכייס ,סולמס ןמ רוטפ
 ןיידע סל לכ6 ,סוכמכ קסעפסנ לי תפס
 סולמס ת סייקנ ךיככ ,ס3 כיחסס 9
 3pס כ ןבומכ סגסו .סנופסר ודיכ ספ
 55 :ויחסכ ויפ3 רמקס סירככרס תפ
 ,'וגו ובס 55 ופול וכינסס סד וכפקפ
 bע ןיידעש ןויכ ,סננכסס קסע3 סלסתסנ
 ויכ6 956 ךנס כ"עו ,ססעמ סופ ססע
 סדיעס סכופס כ3 ,דוביכ ולמ סייקפ
 וכוכידד קכמכ ! סרימ וסכיליו : וילע ס3תכו
 ןכוסכ סיס וגילו ,שרק סכ יכק ספט
 3ופקכ ךכ וילע כוקכק סכותסק עדוי
 יוס כ"ו סpעמכ וימק 25 רכדס וירכר
 לכ ילדװכ ,סנלסס תולמ קסעכ סלתתס
 סנלסס תולמ קסע עלמקכ תילמ סיס
 וז סיס כו סיקניכ תכתק סמ סייקנ
 נעו ,סומיפשכ סרמוג סיסס דע ססמ

 : ומ ככל וכיכומ סיס ופיפכ
 לדקססל ובל וככרי רחל םיפ לכ יכ "א

 םותיו עדי סק סכס ,סלמ 3
 ,ויעמוס יכוק3 וסככי ויככד יכ ,וספנכ
 סייגפ וויל תנווככ ופופ דוסמכ סוקמ ןיּכ

 ,סלוקס יכוע3 סונככ ןיפמ וכל סו
 ןומ ונקי רקס דע לכדי סא
 יכ ,םומי ס5 סנמל | ,וירכדל פק
 סעיגגו סיינפ סזילכ ווק דוקקכ סוקמ ₪
 יכ ,סקוד ספר ספסכ רכרי ומה ,3

 ,סזכ ךמפפסל סככיש י"ע יכ וס סמו
 סנסו .ןכומכ ,רסתס תפ סוכ קוק
 תנכס3 ןכופכ לש ותונרתסס ןיגענ
 ,וקות דוקסג וימלכ סוקמ סיס ,ףסו
 יתייס .רוכס (וט יס ,ה"פפ) כ"דמכ כ"זמקמ

 בצק לאירבג בשיו ול תישארב

 [ססכ ןועמ] ססעמ ופול תכמ יתתרנש
 סגסו :'מנק. יקח סע ותוח סכומ קוסו
 ,יל  סיוסתשמ * סיככוכ רקע דחו "וגו
 רמחמ .ןקלו .,טכדמס .ל"כע 2.ןגלמ- יו
 סכוקס יכועכ סנכי ס5 יכ וספנכ עדי
 סקועק וסדקסל סוקמ סזכ סיסי ,סכרס
 ןככ ,ומלע רובכ ₪5 לילס ןפמל תו
 למ ,סרימ קכ ולילסס סמ3 קפפסס
 היס ופלוװכ יכ ויכע סדיעס סלכופס
 וכוס לילס ןעמכ קר ,סימקכו 3
 וקו ,סינפ סוס יככ סנס ומד סכיפסמ
 ךיעס סכופסש סמ תקז עדוי ןכוקכ סיס
 לסל קר וכ3כ ספכ תלו סע יכ וילע
 סככס לדתשמ סיס יקדוכ ,ףסוי תק
 וכילומ סיס ופיתכ לע סגק דע זוע 3

 :ויכמ 65
 ,סירפסכ סכומס םרדמס רֿפוכי הובו

 ןכוסכ סו ,םיר ןכפכ סיקדודס
 ,סירגמ לכ וכימתפ לעו ,ףסוי תל לילסס
 ,סקפס . לע | ןיקילדמש | סכוכת לג סז
 וגילכד יפלו .סיככ: וכ וסד רככו ביפ
 ןכוסכ סז סיפדודס יכ ,כיפק םרפפי
pסננס תיכ קכ ונקנ ,ףסוי ת כילס, 
 סיסש ל"נכס סעטמו ,סכומג םנלס קנו
 ,ל"גכ וסודסתי כס דסחס ינפמ םריפמ

Jas, oD: 0 AO D2 
 רפת ל"זכמו  ,סספס כע ןיקילדמש ח"כ
 תוכג יתע סכירל ,סיסתפ יגש ₪2 קיס
 ,וגיתקפ כע וסוו=-טל תכט) רסס ינפמ
 סנסד | ,סוכ רתוי דוע ןווכ> שיו]--סיכר ןופנ
 סיס ,לכרד תורמימ יתס (ככ ,סp) 'מגכ תימ

 ףמ ,סולכ לו סקע ל דמועו כונס רי קופת
 סלורסל סושמ סולמ סpוע סקנדסד רמֿפ) ספ
 סיכפכמ סקינדס ןכו ,הכ טקנד וס וכרולל רמופ
 רמנ) 05 ףפ סולכ סקע כ כ"ג ןוקל סוסו
 לוס וכרוכ רמוס | ספורסד סולמ סקוט ססנסל

 תתפס לע ןיקינלפפ ק"ג וסװ ,ם"ייט סקנדקד

 סות ,סינפכ סקילדסל ומ ,ודיכ סופתל ו לקול

 יפפמ :רמונכ םשוס ןכולר סיסק שמעט יס

 -- .[קודו ,קילדפד וס וככל ורמי נק ,דססה

 סיסדודס לפ קרדמס תגוככ פ'לי דוע
 כ"ג טלפכו ,'וכו סיר וכסנ

 סוג



 תרות

 סג סיקדס :3ופכס סויס ךטמס סוב
 רפסכ ומס יפל ךל יתנפל ירוד סינשי
 "| יונס ם"כסומ ןוקנסל סמלש ירד
 סמ לע קדקדס | ע"יכסמס ספכ ליפוק
 הז סנ עכיק יכ ןעיו, כוטס כתכש
 "'וכ םוכג קיכדסכ ועכק כ"ע תור
 =-תורגכ לו ןמפבסיססנס נס .ס"ייע
 ימכת סער יפכ ל"גס ןופגס ןריפ ז"עו
 שי קכסלסו 5 לככס ורמלס סככקס
 כוססס קלתס ,ןכלו ,רוסש ,סיקלס ינש
 ןכלס קנתסו ,ריפמ וכילו סלכמו ףרוס
 יסוכס סככ ןיפו ,סנכמו ףרוס ויפו ,ריסמ
 יכתס וכי ימ יכ ,סומ סז סדירפסל
 רפמ תל ךילפס> ס"כקס מ"סמ ךלמס
 ומכעכ פ"יקס .ךסו ,סכיתקמ רויס סרק
 7 = לוק כ'םמכו ,סדיכפסל לוכי לוס
 כ"עו ,סזמ סז ןריכפמו ,ם תובסכ בלוק
 ,םהס ןטככ ךוק3 ע"ומ סינגס וכעסוספכ
 ,סתדיקי רוכ וגכ ןוסילכרסכ ןיכלסמ ויס
 ק"יסס יכ ,ופרשג סו ןיכינעמס סיפנקהו
 ,סזמ סז | סכידכסו סיקנתכ ןפו דירפס
 ןככס קנתכ תפ קר ןטככס ךותכ רילפסו
 ףרופס רותסס קלחס תפו] ףרוש וניו כילמס
 סתופ ןיכילטמס וכ ופרנכ דע ןוסל פד ס)כמו
 "ור "םמכ | ,פירכג ךסנמה י"ע תפז הקעגו

 לט ותרוכג ןימ נירכג וכל רמ5 (.סיק סיסספו
 ררקלו דרמ ם לט רש ינֿפ 555 ,וכ ךככ ס"נקס
 ,וכ סג ךותכ סג סקעפו ןוחכמ סידקפו ,סינפכמ

 :כ"ס5 כ"ע רק ל"גס ירכד) ןווכמ סוסו .ם"ייע

 [ריפמ סיס ,ןיסנפ רככ סעד סֿעיכר יל סורו

 ספע סוס סכלס םככ סג סגה
 ןכסל | "כס 'כפ מ"יפכ ,סככ כ'תיפס
 קנס ,סימי 'ת ןיקינדמ ונמ סמל ליפוקס
 ,סכ ככ ןמש רועיט סיס דס סוי לע
 "כ קכ רכז תוסעכ ןיכירכ ויס 65 כ"ו
 קלמנס ךפכש ןמסס וקלחש : יפו ? סימי
 תויסנ ךיככ סיס כו ,סיקלמ סגומסנ
 ןמוס תיגימק רועיפ קר סליל לככ קלוד
 לכ וקפד ז"כעו ,סיקלוד םויסל סיכיכלש
 ספי ככ ןיקלוד תויסכ ןיכיככ ויספ ןמוס
 "ע ססענ סו סנו .סכונס ימי תנומסמ
 רוקפס קנת ק6 ת"יפס טיעמסו ליסחסק

 לאירבג בשיו זל תישארב +

 'ק5ח לע קר ודימעסו ,תוככס קכסלסכט
 פיסק סמק דע ,יעכטס ורועיסמ פינימס
 ןקעט ךפמ ךרעכ תונכנו ףוכס> וכרד
 סומק ךסמ דע ףוכסלו תונככ ססופ סיס
 לועישמ ינימסס קגסס סיס כ"ע ,תועס
 וכו ,וכוכ כועיטס לככ ךסמגו קלוד ןמסס
 קורככ סנס ערי יכ רוטס ןוסכ כשיסי
 סמל פ"ו | ,[ותעד יפכ ,תכסלטסכ : 'יפ]

 מפס ךפ תת ריקססכ | לככ ךיר5 סיס
 3 סג תוסעסל סנס וכי סיס לס
 הכלב ןכלס םס3 קר קלוד סיסיפו ןמס
 כרס ככקל ס"בקס סככ יכ :ןרית ז"ע
 יכ ,6סיכנכ טעמכ ידכ בטס כ טעמ
 לקויכ כוכק סנס תויסל רטפלד סמ לכ
 קיט ,סנכ טעמכ 'כסי יכרר עכטס >%
 יס ןמט טעמ פ"סכל תויסל ךיר5 סיס
 שיסס סמ יפכמ רג לככ תיגימס קנס
 [ןקיכ 'סוק3 ויככד כ"ע ,סויסנ ךירל
 סעד סלעמל ונלכס | רככ סנסו .ילקמ
 ןכוסכ לש ופככס לע ןריקש | ק"סוזס
 ףק ,ט"וג וכ םיפ רוככ ףסוי תל ךילפסנ
 סמקכ | ןכוסכ יכ ,סכומג סנס וז ןיפס
 סומולסס תומרוס דלמ תוט3 סיס
 שמ ןכמ ,סנכ וסלילי ת"יססס
 קכיסכ לעכ וסס ר"וכ רימ | סללססס
 9 סוטסל לדפשס .כ"ע ,לודג סכ וס
 םיפתכ וכ שיש ף ,רוככ וכילטסל ויתפ
 סי ,ססמ סנלסס סג כ ,סיכרקעו
 מכ כ'תיפס כס וככד וסוו ,כפוי קב
 ננסו-- עטכטס כ טעמ ונכקנו ,סנכ
 וס רגכס לע לסכ סדקס תויסכ
 לפלס : לוס ןשי ו6 שרת ס6 :וכ סוכל
 !גכס ס : וכייס ,רכרכ סי תוכוקפ יגימ
 שגנפרעכפ) ןנוילע סגס = : "כ ,םדמ ולכ
 ןיללמ ססינס (.גללטרעש|5) ונותתק סג
 2 ,םרפ וס וללושל | כישי ,סס קדס
 ססיגש סג סו ,םממ יכמנכ וס םדס
 ho סינסי גיכק יניממ ,ונוקתפו וגוילע
 ₪ סנמל יכ ,לוס ןשי דנכס יכ ביטי
 וסכ לכ ,וכ ןיפ םדח לכו ,ונכ וס
 עט : וכייס ,ןשי סג םדח סג רגנכ
 כ ףולכ ויקתפו עדס גיכפמ ססעג

 ןשי



 תרות

 סכמ6ס ,סז ידגכ : וכוסכ כיסי זמ ,ןסי
 :םמנס לוס ןכו .וכ ןשי סג 230 ,5וס סר
 יככד י"פט ת"יקס סpעיק סמ לכ יכ הא
 רח3 ,וכיליע3 םדס רכד סו ןיפ עבטס
 ביקל יכ ,עבטס ךנסמ3ב ונלגכוס רבא
 ןיס כ"סהמכו ,סליככס ימי תספמ תוס
 bוה סיסש סמ קכ ,טמטס תחת םדח לכ
 כ"ע ,ססעיט לוס ספעלפ סמו ,סיסיפו
 :ספ3 "777 עכטס תוכילס וכח סילכמ|
 סנו כפ ךכדכ סpעגס לכו ,םיִנָשְ

 וכ ץפס םרמ רכד וסת ,רומנ
 ,סנועמ זמ סיעוכקס עכטס פוקסכ רוקמ
 םיִׁשָדַה : ספ ופכקנ סנקכ סיסכ יפטמ
 ס ת ע הָשְדִח סקוע יכנס : כ"סקמכוו
 3כועמפסכיכ  ,סומ וכל לוו ,סמלפו
 ,סככ טעמל ידכ עכטס יככדמ :סג וג
 ופרקי = 055 ומכ סיסנ ,רסכקנש ומכ|
 7 סספ יגפמ :םיִנָשָי סג םישדח : סב

 גצק לאירבנ בשיו זל תישארב

 סילפיס = עכעס תוכילסמ סג נ30 ,ליגלס
 ,ליגה ר"דמס רומיכ וס ,סכוסב נשי
 :כ'כ =- תיכ וכפכ ,ןכוסר סז ,סיקדודס
 ידכ סרומג סכנה לכו סנס כשם תיכ קר
 36 'בסי ויס) ססטמ 95 עעמ 3רקל
 ופיכסל סכיסכ ילעכ ידימ ופילוסל ,עכטס
 סנס ,סלימכ יכעכ סניפס סילור3 סככסנ
 יכ כפי ויכררכ תתוס סעיריס יפלק
 וגגס ,עכט) | וכרקלו ,סגכ טעמכ וכולל
 וגיסספ | לע -- סנס יכ סויס סג סיקור
 ,סתפס לע ןיקילדמס ח"כ סז -- סידגמ לכ
 קיז ןפפ3 כול לודג סגכ רכז סס סג
 ןיממ סו ס"כקס וכ> וק ססעס ,יעכע
 bמפו "סיגשי | סג"סיפדק, סספ סיסגס
 גילו סכלכ סיסכ וקספנ רככ יכ רמתפ
 ובתי , ןמסכ . ךעירומ "גה כ, וע
 ! סיגפי סג סיסרק :ססש סכקכ סיסנ
 סנופ .םומי ככ יל ככ מ כ כבל

 לללמ סולו סיקדס | סגמ6| 1 ל"דו
 רמו |

 הפרכ = ס"כקסו ,סכוע סכסתמו סענס תיר קר סיס 5 ןכופר סטעמכ סנסד סמ ל"יועו .םיבג להנ
 סכוגס רג סג ו תמרי סוכו ,סדימ וסליליו ןכולר עמקו :כ"םמכו = ,סטעמל |

 לע סדוחכ תתפ | ונתקיתפכס בסל ויסי ןכ סימלוקס סיסיגס וועיגסק ךרדכס ,קתפה לע ןיקילדמפ)
 ,רומגיו קטעי וירי ןופר כ"סמכו .וגיתעוס עמשי סזכ ףכיתו ,עופל כועס נופר  ס"כקס רומגי ,טסמו
 תיע תניתתכ סנס: --ןכוכ תטת תתפל : כותכס סג םכפתי סו ןיעכו] ,סעיקוו ,[8 ,עמשי סתעוש תלו

 יכ ףֿפו | ,לק .רכדכ | ולימכסל ויל לגכס תסירד) תותפ תתפ רליס> ותינסכ כבתי ע כו פל  סדלס | ,עלס|
 סוס .סקות | דיג ופקות וכל 6: ,יכ ממ טמתסה) לכ  ש יכ וס סוגה כ"תמ|
 ןוכענ רכד לכ ופוסכ סג וס ןכו ,כיית וס סעיכפס תכמ 3 םכופס סב סנוכ ופוסו סעיכפכ ותליתתכ|
 ו 1 1 |

 תונ>עתס רוכע--תתפכ כ"ג וסוח ,סדקס םנעי ,סכושתלו סטרתל תתפ תתיתפ רדעס לע סג יכ ,סכופת|

 : [סRטתל וג כבתנ ,ןכוכ תפטה--סטרת תתפ תתיתפ 5

 (Wn cb רמפנ לכ ונתומ ססנ) כע כותכס תכווכ כ"וה ונעידוסק ל"ג םרדמה שרפ) קי דועו|
 ,סינפ תרתססכ סיכעסמכ ,סינט תילמ סרפע | סנומסמ רתוי םז וגתונפק כוכו וכתולג ךרוסמ |

 סירפוס תעילפו ,כולעו סכווע ק"סותס ,סירדוקו .סיכלוס = וניתורופמ ירסז ! סמ דע עדוי ותל ןיסו

 טיבס) וככוו ,ונכ סימוחיכ = כותכס עיכי = סו לע סנס | םקכמ ןילו םרוד ןיל\ ,תטעמתמ סינומ ירמופו

 ויס סלק ימוכ | וניתוכ< סע 'ד לעפש סמ לכ יכ ,הססמ .ססרמ כקעי ערו לע כס לכ לע רוס
 ףסוי 56 ונפל חלש .סדוסי תלו : ל" (םגו פ"ס מותנתכ) ורע ומכ ,סתורודל ססינכ) סיכווו יות

 ףסוי) עריש המ לכם סרו וכ ,וגו סנפו יכנמ תלוש ינגס : כ"סלש וסז ,סנקוג ויכפל תורוס) |
 וכ; ספרס רככ .ת"יטס וגמע ספעיס תופדסס לכמ סיקרפמס וכ = וכירפס רככו =-ם"ייע ,ןויפל עריפ
 ---ותימס) ולכנתס ףסוי לש ויס5 לכס תעכק ומכו ,וניתוכ סע סקעפ תונסיס תופלפככ ססמ תוקמנוהו

 כיפה ויתפפ תורכ לדתפס ילימי ודל וסו ויקלכט דסוימה דס סיסק ויק ןכופר תל ת"יטה חלש
 גרוי סוכו-- ותקנגס סורל סלעו ףסוי כדגתנק רכדס לגלגתס ז"יעו ,ותערכ וינע סימקה !כמ ותו
 י'ע לפרש רג תקולק טעמכ סככגש ןמוכס 'כתי ויתוקלסנ ונריכוסל סכ וגל למועפ ,הכונס רג סג

 )םמ)



 סולקנוא = בשיו ול תישארב

 .הנלסקנ אל ראו ןמינמ ּונָּכַנ אל רמאיוםֶדִיִמ ּוהָלְצוו
 ןּואָר ןוה; רַמָאְו = ישָפנ ןכאָר | םהְלא מאיו בכ :שָפַ
 | מי וסר אהה? | ובא ּוכיִלשַה םָדוכָפְׁשִת לא
 0 ו רכב רשא דזה רובה"לא
 ןוהיִדיִמ ּהָתָי אָבְזִׁשל ה 15 ותא ליִצַה ןעסל ובוחְלשַתִַלמ

 כ ישו ף ₪
 : יהובא תַנָל ּהָתּובָתַאַל שילש ; : ויכִא לא ובישהל םֶדיִמ

 י"שר

 סדיעס טדקס תוכ .ותא ליצה ןעמל (בכ) : ספימ סיכוו שפכ תכמ .שפנ ונכנ אל (אכ)
 רוכב יי כמ סמ וכלעיו לוס כי ופופ .לילסל ₪56 תו כמ 996 ןבוסר לע

 לאירכנ תרות

 לכס ףסויו ,ססככפמ סדועכ סטיפס ססינפ רמו ,םפ) וכ כ רמאיו
 bילק סתימכו ססכ כ"כ ןיד ןירפר ,'וגו סד וכפסת כ ןכופכ

 וככס סיטכשסו ,ת"סמכל יוסו סכימ רמו ,כמקיו : ןופגס לפכ םרפכ ידכב
 סטיפסכו ,לקסל ף6 ססכ םי כרכי ןידד ןינע ילכמ ,סז כת הז סימעפ | ינש
 לוסימ "יע סנממ עקפו ,6תלמ | םילת ,דכ 'פכ ליעל כ'מ ןײע] סיתניכ קיספמ
 ?קרפי ןידד סקטיש יפל מכ .ס"סמכ6 סמ עורי סנסד | פלי [.דכ=-גכ .קוספ
 יכיית יטפשמ לככ וסוגד | יפדווכ ,ססל רלוקיככ סישרכפמ רסקו ד"כפס נכס
 ילתו ,ןיכרסנס יגידכ כרכסיכ תותימ ססp רמוכ ויס לע ףסוי םילוסס סכדס
 3ימ כי ססיניכש | יכעו לנקפס סינכול סול סלט ,ס'סמ 36 סיכול
 ןכוכ ,ולכס ןיכדסנס :ןידס יפלו ,סנוכמ רח סנממ ךסמנפ סמסכס רקכמ

 סכוקל

 | רילעסע םדוקתס דחפה ךפס י"ע 15-- םדוקכ וקנמנש סינמקה לכ ופמטו ,'ד םדקמכ תופרפ וקעק סינויס

 הקכ 'ד לכיסכ ריפסלפ סרוגמס תורכ וקספ לו וככנ 6ססס סימיכ עעמכ וגל דירש ס"כקס \
 ,ןר5 = יכשוי לכ יניע ריפסל 'כתי ותפמ תרסכנה סעודקס המופק תומד רויכ יס יס תפוס סרונעסק

 וול עורו תפ qףוקתי תעכ ,דיתעל ונת5 ם"תי ויתוקנפננ=-וגיניעג-סעס סינוי\ סימושיר 96 לכו

 תונרֿפ עירכי סוס לסקסו ,סרפי וישרסמ דס רנו ישי עגמ דס רמוס י יכ ככ יניעל

 לתל וג ל6רשי ומע תזהדק ןכו--ןר6 יער לכ לטכי ויתפמ תורכו | ,ויפ---ירמ%---טכסכ  ,ןסיכסויו

 וליֿפי לפרקי תירלט תפודק רופ ינרק יכ ,'וגו ךרופל סיוג | וכלסו : כ"טמכ = | סלוע רופ) סיסת ידיחו

 ןכומר קו--רכעפ)--קיר וגת) םיאדודה :כ'סעו-.'ד ת5 תעדכ לכת ינקוי לכ יניע .וקקפיו

 ---סולגמ לכ--ספרת 690--וניתתפ לע סנו - סער) וילע סימקה לכמ---ףסוי ת5 ליס ,דחֿפה
 1ללכ הטשפתנ) סטודקס סתכר וגל רתונס ידיסיס ךפס תטודקמש---תתפס לע ןיקינדמס סכונמ רג סו
 לכ .סנוכי\ ,רכע ףלמ רככ ןכופר ספעמ סיס ומ ,סוס רקמה רעט ס"עמסש | ימיכ | סנס

 רח ו"עו--,םישדח : יוגכס וכ תופי ןכל ,טלחתסגו לט תויס) דיתעס ןמ 16 סיס סכמח סנו .םיִנשי

 ךל יתנפצ [סתמגוד סכרס יכ] וה [סת6 תכמ ןכ סגס] סינפיכ םג סתמגודכ 5מנע םישדח
 ס'ד (:טכ ו"פכ) י"םרפ כ"ויכ לע יכ ,ןכ כותכס ירכד ףוס שרפל קתוד סו ןיֿו] ל"תע) ף)  תוסע)
 דוד סיכוט :יל למה ךכ יכ וסיפ תוקיסנמ סי כקס ינקסי י"סנכ סרמקק יכסו ,סכקג ןוסל ידה

 :(ג'כע ןיימ



 סולקנוא
 -תַול ףסוי לעדדַּב הָוָהְו ג
 -תָי ףְַויתֶי תשא יהוא
 וה יספד אָנּותְּבתָי הָנּוְּב

 ומרו יָהּובְנְ רכ :יִהֹולֲע

 תיל אקיר אב אָבנל הת

 י"שר
 bכ ןלוככש | לודנו
 סז .ותנתכ תא (גכ)

 : ןועמפ תש סתמ תקיו כ"עו ןועמס [וסו ' קל ותקל למ

 בשיו זל תישארב

 אָּביירְׁשאַּב יהיו גב

 "זרֶא ףסוידתא ומישפיו יח

 רֶׁשֲא םיספה תָנְתְּכתֶא ותְנָתְּ

 ותא ּוכְלשיו המק וכ :ויָלֲע

 bנ ןותכסס סנסי
 bוס .םיספה תנתכ תא : קולח

 קר רובהו (דכ) : (כ"כ) ויח6 נע רוי ויב וכ ףיסוספ

 דצק
 -לֶא ףסוי א

 םירוטה לעב
 ןלגהו.םכס ...'םמקו ./3 .ותגתפ 5(,. ב%.. ..+ ומ

 כמולי לופס | יכג רותלתכ תת פולק
 כסמל וילעמ ותגתכ ועכק ןפככ סג
 ו"יו כסת ביתכ .וסתקיו (דב) : לכדס

 למ fio קר לכד ג יכ ןדיהו תכס 'סמכ '3 .קל
 סימ וכ ןיל ןגיכמג דועו סיככקעו סיסתנ וכ םי לכפ וכ ןית סימ סיכרקעו סיטתנ וכ ויס יכסק ןקיכ לוס 1

 וטרפו (.זי ןירדסיס) ופול ןירטופ = סכותל
 סנס קמפ ,לוס סז3 סעטסד סיפלפמס
 קופר כ"נקד | ,רככמ וילע סכלכ סגומט
 ,וסכזיס ססמ דת וכיפמ כמי כס וס
 ,סלכ ותומ  סיכייסמ ויסש  ףסויו
 בייק ולוכ יכ ,ותימסכ  סינוכי ויס
 ןכוסכס רססמ ןכמ =- ילכו וס
 וגיתמס ,דמעמ ותוק3 ססמע 15 סיס ג
 ,סוכ וסעד תוס 5 וגממ עומסכ וילע
 רממ ,ססירכד תל עמו סככמ ווב
 סקופ סרו ,םפנ .וכככ כ :ףכיפ ססנ
 סקעמ סנס : כמ6) סז סע סז סיפקלפמ
 .ןידכ ,3וכס תעמכס י"פע בימי הו
 רוע ותנלס יככדב יכ ןכולכ עומסכו

 ןח רצ

 : לי = ןילות) 'סותס 'ד י"פע סזכ

 סמ -- ןכולר תעד) סתעד לטכפ ןיל:

 לאירבג תרות

 ,סתימכ וניד .לומג> וכ עכסל ףיסוס
 עורי =: רמתל ןדוע) סל - רמו רוק
 סיכסע ינגס | ןידס רקיעב יכ ,וערק
 יפכווכ ןכמ ,סתימ | ביית וסס סכמע
 ילד סול ךכ (םפנ הכפל :65 לוירספ
 סנוגמ וסזפ סכידיכ ספל ומר וכפספ
 ,ססימת קת  סית6 ונכסיפ | ,רפויכ
 ווק וכילפס : יתלע ןככ  ,סידיכ סמלעב
 pלכ לכוי לס וגו סוס רובס 0
 דיעס כ'עו -;בטרכ ומלפמ תומיו ,ססמ

 ,ס13 וקנוכ 3וט :ע ףכיפ 3ותכס וינע
 סרימ ותוק כיכס ןטמל סיס ו3נ3 יכ
 ,סיכססו ,כמכ סזלו ,ויבמ ל וביססל

 דקל 8 : קודו סזס טפסמב | וכודכ
 וכ

 ע"י סכמ5 ,םממ סתימכ | ותופ = ןודלו כורה רמ סזכ ךלי) | סס) סיס הרופכלד ג"עפו .םיבג לחנ
 )ו2 סוס כקנ ף"ס סוקמכ מלד םוחיל ס"ד

 כ"ממד ןויכד [='רי] הנקה .ס)יקסכ ודי = ןיפרטככ ןילקסנה (עע ןירדסנס) ורמפ כ"טד ת"ר ןסענ

 ןכו] ,כור רתב ןגינומ 5 ביה וס סתימ וזיפכד ןיד ןיגטג ,גרסנ ו
 ןיײע) קר תוטסל סיכר ירספ רמפנ כ כ"ד ןוד)  וכסיס ןירדסנסכ סגד ז"יפל "5 כ"עכ|
 סיס כ"עו ,סיכר יכגכ דיסיכ 'יפ לקס ןידכ ותופ ןיכד ויס ,ונוד) סתימ וזיפכ ןיקלוסמ ויס סמ כו

 .הע) .סיתכזכ ןכו (:פ) ןיכדסנסכ 'סותס 'כמ 'יתס יפל

 [.6ע  סיתכו

 ,סכות\ רוטפ

 'סותב תתיה

 לכוג לד (

 ןלוכ ,סניד רפגנע סירחפכ ברעתנפ ויד רמגכ נק תור ןכו ,הליקסכ ידו וסע ותומ ספירעכ וז

 י5דווד רקס לס רכד דיכענ 55 כור סוטמד ,ןירוט:
 .[ם"ייע ,B"םלסמכ כ"םמכ ,סמ ןיכדסנסכ 'סותס תנווכ פ"ל5 ןכו] ם"ייע ,וכ וייל רמנ 1

 ,לקסכ ויד ערכוס 8 ןיידעט ןויכ .עועימס רתכ ךלי) ,ווד) סתימ וזיפכ וקנסנק ןירדסנסל סולו

 :כ"קו ןכופר לט ותעדל ומיכסס סור ומ סלוכד וננכע) עגוכ ז"יפל "נו ,6ור רתכ ךניל קי סמ ס
 סתימ ןיכד ת"ר תעד) ןיטקממ המ סלועה תיוק כםיי) יתרמפס סמ ותכמ קנילע ימסכ ירכד ידט|

 יפל ,ננכ סתימ רכ ולילע דחל ססכ שי

 - סמ ןיֿפ



 סולקנוא בשיו ז5 תישארב
 חו  'אמ 3 ;םימ וב ןיא קָר רוָּבַהְו הֶרָפַה
 ןוהיניע וס סלל אש טֶחְליילֶכְמְל \ ובָשַיַו הכ
 מע תש הו יי חרא הָנֲהְו וארו םהיניע
 CE דָעְל ג הֶאַּב םילאָעמשי
 :םיָרָצִמכ .אָתְחַאל לא פוסל מת שן ירצו תאכְנ םיִאְׂשְנ םַהיִלַמְ
 od RRO : הָמיְרְצִמ דירוהל םיִכְלֹוה טלו
 -ירא אנל-ינהַתִמ ןומַמ-הַמ "המ ויחאדלֶא הָדּוהְ רמי וכ

 -לע יִּפַבּו אָנּוחְא-תְי לֹוטְכְנ ניסו וניִחָא"תֶא גרה ִּ עצב
 :ו ן'ררהנס ,ו'חא לא הדוה' רמא'י :ככ תבש ,ו הגינח .ןיא קח רובהו .ןרהא תודלוה

 יישר
 וכ ןי6 כ"ק סמ סימ וכ ןיקפ עדוי יכיל קר רוכסו רמסכס עמסממ .םימ וב ןיא
  ומוגרקכ .תחרא (הכ) : (ככ תכס ,כ"3) וכ סי סיככקעו סיפחנ 236 וכ ןי6 סימ .סימ
 סלסמ תh כוקכס ססרפ סמל .'וגו םיאשנ םהי ילמג : חכו יכנוס סט לע פרייס
 ןחירט ןכטעו טפנ 555 תפל סייככע לש ןכרד ן'ףס סיקידל נפ ןרכפ ןפמ עידוסל
 ולק סכרס סימטכ יסונכ לכ .תאכנ : עכ 8 כמ קזוי 556 סימסכ וגמדוכ סולו ער
 ןוטל סגכה סולקנולו .וימp3 תתקכמ ספכנ תיכ לכ תל ספריו (וכ כ"מ) ןכו ססכנ
 : תכוטקס יכמס סע סכמכס ףטכ ?יסו br יפעמ ףטוגס ףרש .ירצו : סועס
 תכסמב ס'ליוולורטgל ומסו כסע םרס ופריפ וניסוכרו סמ ןוטלכ ומס bתיטול .טלו
 b סילעגו .ומד תא וניסכו : ומוגכקכ - סמ .עצב המ +(וכ) : (6 ₪ ףד) סרג
 ו ותתימ קסו
 ס ןסכ 165 מליד ,סתניופ ןסכ תככ ספירע סרותס סכיימד סמ ,כור רתכ | ןנילו6 6 סתומ)

 קספ ,ת"ותת תיפוק סדקסכ פ"ו .כור רתכ ןנלומ 5 סתימל .סתימ ןיכו ,קנחכ 826  סכי6ו

 ל מידו סילטק נמסר רמפד ויכפ סכממ כור רתכ ןנינופד "פר ןילוחכ 'מנכ ןניתיימד 50 לע

 כט לחמו ו ןסכ ול מלד תכטכ סדוכע דכועט ןסכמ סיפר יתיימ כ סמלו ,ם"ע וכ וס ויכ6
 וכ ןירוספס תיככ ןיטוכת וממו .ויכ6 ויסס ןוגכ מליד : ךרפימל כי סוכד סומ תיורנו ,ךרוככ נס
 'ע ויה סיגסכ וכ ,ןסמ סנעמל ,ויכפ יכמ מלידד דוסל ויכפה סז רוריככ ינס כ ןסכ ונגד
 סמ bנד כיס יפדווד 5נקסמכ סע ירמפד סמ עדי סוס ירמ כר סגד ,סיכו סינימ סוכ כשיו) יתרמו

 6 כ"עו = ,ם"ייע 'וכ מ"ר רםיכ ןגינכפד סמ ,ןמק תילד כורכ 'יפפ כור רתכ 4%

 ה ריפס ויכ6 הכמד סמ לכ6 ,וממעב ק"ותכ 'כש ומכו ,רטפס ל וה סתסד ,ןתכמ סיפר יכה

 סכ קווד ןילס סייק) רק דיסק נדמו-,ןירוספס תינכ ןיפוכת ויסע ןונככ רשפ6 יסד סיפר

 6 bhi ? יכסכ רק יויפק לד חכומ ןפמ : ז"ע 'מגה ךירפו ,פכור רתכ ןנילופד חכומ כ"ע

 טופ ןיפ ג"קככ 'יפפד יגשמו יפדוו יוסו ןירוספס תיככ ןישוכת ויש ג"סככ רק יריימד פטפוקל

 bכיסד ,התיזש ןסכ תכמ כ"ג הסק 60 סתעמו --ר"כ ןגילופד חכומו ,ילדו סוס )ו תוירע)
 ומ ,כויחל רוטפ ןיכ קלח) ןיֿפ כ"עו ,פרכסמ 5 ,ה) ןגיפלי תוטהל סיכר ירממ ול רט

 ה ירח6מ ןניפלי סח ,ןמק תילד פור וס ךלו רטפלש רכדכ סס ת"כ ירכדו ,סתימ) סתית
 כ כויתו רוטפכ ןיגיידס וקנתנט 6כיס קווד וקוד ל"י כ"ע ,לנהסמה 'יפכ "שר כ"סמכ תוטל

 : קודו ,סנעמל



 סולקנוא
 הגנב ּותֲא מ יהַמְּד

 הב יִהָתְאָל אנדי יֵאְבְרעַֿפ
 אה | אָנָרְסְב אָנּוחַאדיִרָא

 :יִהְותַא הָנֲמּוליִּבקְ
 אנד יֵרְבִג .ּורְבַ יט
 --תֶי ּוכיִסַאְו ּודיִנְת יִרָגמ
 --תִי ּוניִּבְַ אָבְּנְמ ףסוי

 ףסּכ ןיִרְסַעּב יאָבְרַעַ ףֵבֹוי

 : םירצמל | ףכוידתי ויַתיאְו

 ה יבמ ןבּואְר בחו

 ית עכו גנב ףסוי-תי|
 --תַול בָתְו * + יִהֹושּובַל

 א ַמיִלּוע רַמֲאו הוחַא

 | :יִתָאאָנָא ןָאל אָנֲאַו יהו 5

he 

 סיכמ וליכקו .ועמשו (זב) | וקתימ :

 הצק בשיו זל תישארב
 נְרְּכְמַנְו ּוכְ מ + ומדדדתא
 ובדוהתה "לא ֹונָדְו םיִלאָעַמְשיל
 ועְמשיו אה ּונְרָשְב ניחֲאדוְּב
 םינָדְמ םיִׁשָנַא ֹורְבֲעַו חכ :יַחֶא
 ףסוידתא ולעיו וכשמיו .םירָחס
 ףסוידדתה ורכִמי רופזה"דמ
 ל םיִרְׂשֲעְּב םיִלאָעמְשיל
 : המירצמ סויה ןקויביו
 הָגִהְו רֹובַהלֲא ןֶבּואר בש טנ
 :ויָדְנְּב"תֶא עֶרָקיורוְּבַּבףסויויִא
 דליה ראו זָאל בש
 : אָבייִנֲא הנ נו נא

 םירוטה לעב
 3כקעו ףכפ םחנ ביתכד יפממ 7

 'כ .עככ סמ (זכ) : סימ ןית כפה ןוקמ
 סימס סבו

 56 3קטי עמסיו ןונכו טז ןוגכ סירבד -פלכק יס
 סעימש bיסס לכו ככקנ סגכותמ עמסכו סשעכ וי
 ןגכ ךלסתמ סינק יס לוק תמ ועמpיו ןונכ ןווקס
 קונוכס תל יתעמס פרסי עמשיו תעמוס סקרו
 : ימדק עימס עמסו סעמסו ועמסו סגרוקמ ןנכו
 תכתה םרייש תםיס וז .םינידמ םישנא ורבעיו (חכ)]

 כשמו : כ3כס סימעפ רכמנפ כופכס ךעידוסו

 סיכפעמשיל וסורכמיו לוכה ןמ ףסוי תל 3קעי יג
 בשיו וטכ) : סיכלמל סיכדמסו סיכידמכ סי?פעמשיסו|
 ךליל ומוי עיגכפ ותריכמכ ספ סיס כ .ןבואר
 ופיכטסכו וקטכ סיב קוסע "ד .ויכ6 תל םמסנו)
 : וכל יעלי 3030 נע

 לאירבנ תרות |

 ר'ומכ ,סילפעמשיל ונרכמנו וכל
 וכמפ ₪ יס סי |

 bטתס ןטגכ ,סלוע לש וכרד סופסנו לכ
 וגרכמכו וככל סז  ף6 ,כנקסנ דכעכ הכו
 ןיכסכ .כ'ע ויחס ועמסו ,סינלעמפל|

 לופס

 סכנת קח .אב לא הנ. :(ל)

 ותו ימלכ ע53 סמ ךדיא\ כס סלכוסעכ

 :יתת ת גוכסק ס% ימדכ עככ סמ

 ךדיקו הכס 'סמכ 'כ .וכפמו (חכ)

 וסיפכימ עכפנכ וסימכי ת ולעיו וככמיו

 ףיסוסט .ףסכ סיכפעכ : ףסויל וטעק סמ
 וסוככמו תלימ סיעלס ינס לקסמ ויק ול
 ינש דת לכל עיגסס סיעלס סירטעכ
 סיעלס 'ל סה דכע ימד "ד .סיעלס
 וכ לולו וככלוס לתסכ וסוככמפ ססו

 יכ ןפ דע 'כס ןכמ 'ךרפ .ןכק סד לש
 .םכ יל סנפ ינקו (ל) :סיעלס סירטע
 רמקיו יכ נק ןותכסס לתו ל רמפס

 :30 כס ורעלמ

 ג"זרד י"פע פ"לכ ,ןענככ ףסוי סז ןוימד
 סעט סמ (ס יס ול 'פ) םכ 'פ

 רכעלפ סופמ :פוסכ סנו נענו ומ
 :פפ ל
  תויסכ לנקפנ הז

 כוכעו .ל"כע דניו לריו

 שיחפע :רכפ 7

 ןיססע



 בשיו זל תישארב

 וטחשיו ףסוי תֶנְתּכתֶא ּוחקיואל
 תָנּתְבַהתא ּלְּבְטו םיִזע רעש

 תֶנְתּכְ"תֶא חלי בל
 בהיכל איב םיִספַה

 אָנרֶבַה ּונאָעָמ תא ּוְרָמאי
 : אלא אוה נב תָנְתּבַה
 היח יִנּב תָנְתְּב מאיו הָריִּבו ל
 :ףסוי ףדמ ףְרֶמ הְתָלְכא הָעְר

 ; םּב

 :י תפוס ,אנ רכה :וט ן'ברע ,תא ולכמיו :תפ םיתבז .ריעש וטחשיו .ןרהא תורלות

 יישר םירוטה לעב
 סז ,תָגתְּבַה : סדק (bp סמוד ומד .םיזע ריעש (אל) לכס (בל) :ול סנתנט סרוככל יתפנק

 : ימל 6 רכס ךדיאו כס 'סמכ 'כ .נ
 סדוסי סמיכש ןוטלכ סיליתפסו תמתותס
 : ונממ ערפנ ןוםל ותופכ ויכמ תק

 pוע3כ ודוכעסמ ע"6 עיקפמו ,ויסמכ
 תלפסכ ומ ,bכיו דגנכ ,וגיט 6 מיס
 ססילכד יפלש ;ןויכו ,דגיו דגנכ ,וכיס
 קיכסס: ,דגיו = ,60יוכ ףסוי טס
 דכעג כ'ע | ,ססיכ6 56 סעכ ספכד

 --: ףסוי .רכמכ
 .ףסוי ףכט ףכט וסקגכפ הער היח

 3קעי 95 וילנר סויפ
 ןיִכי 65 ומ יכ ,לתוימ וס ,ףלט ףרט
 רנכ סנס ,וסתלכ6 סעכ סיפס ירח
 סנווכ דועד ,סזכ יג סקרגסו .ףסוי ףרטנ
 גסונכ יכ ,סנ כקעי יככדכ שי סינק
 תומכ סילכס יכ ונסנ סיפור ,סנועכס
 ססילע ולנלתי קנ-ססיכוס ססילע
 ,לכלס ימי ססילע רוכעכו-- ככ ךסמ
 ,סגוססכס סגשס רוכעכ רתויס לכו

 ,בכמ סמכ סתו6 וחכסיו ססילע ומחנתי
 ייתכ ו" סיגכס תתימכ ךפיסנ 0

 ףסוי םכפכ ןוגכ קרח סביפנ הקוכד יססכו סמש
 : תָגַּכ ךוקנ רב פנפכ סיספ קנסכ
 סיב ,ינכ

 ס"כקס וכ סנג 65 סמלו רפיטופ ספ וכ סרגתפפ ופוס (ר"3) םדקס
 וסע עדוי סיס קחי 536 (מותנפ) ססמע ס"כקסנ ופתפו סלגיס ימ לכ פ6 וללקו

 לאירבנ תרות

 סולקנוא
 ףסויד אָנּּתְּבזתְי ּוביִסְנּו אל
 במו יזע רב ריִפְצ ּוסיִבְ
 תלו ל : אָמְדַּב ָנּוְּכ-תִ
 תיא יספר אָנּוְּכ-תִי
 אָּד  ּורָמָאְ ןוחּובַא-התול
 ןעְב--עֶדֹומְתְשַא | אְנְְַׁשַא
 -םָא איה ףֶרְבְד אָנּּתָבֲה
 רמַאו הַעְדֹומָּתְׁשֲאְו גל :אַל

 אָתְׁשיִב אָתיַח יִרְבְד אָנּּתְּכ
 :ףסוי יט לֵמְקמ הלב

 תנתכ רמאיו (גל) :

 וכ וכ סל) .והתלכא הער הח : ו
 וטילסכפ יפל כ

 סדמכ ססיכוס לע ןוכלעס לדגי סתובל
 ₪ יכ סימעפ סככס סכקנס דע סםודג
 ימי לכ סכלמ ססילוס ספוק וחכסי
 קמ תופכ וכל מקנ סנסו =- ,ססיימ
 קומכ סנס יכ | ,ומלעכ סוס עכוקמס
 כרס יכ ףפ-ףסוי ייחכ וכיכס כקעי
 ןכר יככ סככו ויכ6 פ'ע כופיכ ףסוי
 קכ ויכלכ הפע יכ כופכס רמי ז"כע
 ויכ6 ת וככק יכתלו ,סימי תעכש בק
 ופלודגל סמירלמ ףסוי כס ,ןטככ ןרסכ
 ןכ הכ לכ6 ,ןכסס לכ ךרכדכ וקגסנסו
 רככ ולכ ףסוי יכ וכפתכ ויכ6 כקעי
 כ כוקכס רפיס ,סייח ןרקמ רוננ
 סכר עו ,סיככ סימי כ למ נבלתס
 גת רר6 יכ רמו ,ןימוסנס וילע =
 םינכס יכ ז'ע סעטסו | לוס ל36 יג
 עכטס ךרד י"פע ם5רמ סיעדוי
 פוסכ ס  ,סס5 סדוק ססיכוס ותומי

 סימי



 וצק = בשיו ול תישארב סולקנוא
 םשיו ויזרלמש בקעי ערקו דל יקושומ בקע עמו

 כ""לע 5כאתיו וינתמב קש הצרמְב אל ל
 וֶָבלַע האמ וימְ Pe ןיִמֹי | הָרְּב--לַע לּבַאָתֶא
 וָנְּביִלְכ ּומקיו הל + 3 "יל הוב לכ מקו חל ין

 ו

 םֵחֵנְהַהְלְַאָמיוֹומֲחנל ויָתנּב"לְבו | ביו התמחה
 לבא ינָּבְדדלַא דראזהיכ רמאיו רמָאנ ןימתנתהאְנַ

 א ד \ :sh ד אָכְבּ לוָאשל אליבַא--דנ : ויבא ותא ךֶכו הרֲאָׁש רז שת תחי | יח א Laces רב רש האדי

 יישר
 ,םיבר םימי (הל) :וכ תופגל סלוכ ויס ס"כקסו לגל ךקיס רמק +
 עכp כ ףסוי רמנס סירלמג קטי רריס דע ונממ  סריפסמ סנס 3"
 עכוקס יש עכקו סערפ ינפכ ודמעב סיס סנס סיקלס ןכו 'וגו סכפ סלק
 3קעי .סייק לכם סנס כ"כ דגנכ סנס כ"כ יכס סירלמל 3קעי םכסכ ערס סיפנ
 קיכמ וכופ3  ךרדכ סנש 'כו ןככ תיכב סיסק סנש 'כ (זמ סניגמ) סו ד
 סנק סיכסע יל סז ןכל> רמקק וס כל תיכב סיסדמ ספפו תוכסכ ילמו סנש ןכ
 תויחפ רמו סדוסי יבכ .ויתנב לכו (הל) : ןדגנכ תוקנ) יפוסו ןס ילע ןס יל ךפיכ
 וסמ ₪96 ויס פוינעככ כמול סימסנ יככ .סוקפנו טפו טכש ככ סע ודכוכ תומוקו
 .םחנתהל ןאמיו : וכ ותלכלו וככ וגתמכ bכקלמ עכמכ סדק ןילפ ויפולכ ויתולכ כ
 סריזג סכזנ) תמס לעס תמש רוכסו יתס לע ןימוסנס לכקמ סדק ןיפ (כ'ב
 'ל3 ןיעמקמ 26 סברסו ילּכ לע ומכ .ינב לא דרא :יסס לע לו בלס ןמ תכתפו|
 תומ כלו סיסנקס ןוכפ תקנס כ (ד "ק) סימדס תיב כו כוס כ (כ כ"פ) כ
 .ימי לכ סתגתל כו רכקל יככפ3 וס רכק 'ל וטוטפכ .הלאש לכא :סםיפו סימ
 ייסכ ינכמ דס תומי כ סת סרוכגס יפמ ידיכ רוסמ סיס סז ןמיס סגסיג וסרדז
 כקעי גס ותרכ ינפמ סכוכ סיס קחלי .ויבא ותוא ךביו : סנסיג ספור יכיקפ ינק תטכו

 לאירבג תרות
 קמ סעוכ וקפימ ססילע ססעי--ססייסכ כ כ"ע--ו"ת סימי ללוקּב ומ סי
 ססיכככ דמחמ סרימ ףטחכ ונתכ=-סולעו קוס גר סיכוס קתימ ססילע ספ
 לכ וכ ותמסי יכ וכמק רכס וכמו יכפ> לוי םדס רכדכ ססכ סו ןית ה
 =-,סתנססנ ולכוי כ כ"ע --,ססיית ימי ססילע ןימוקנת ולכקי כ"עו ,עכטס רג
 ןופכ] ףסוי ףכוט ףוכט :וכמומ וסח וכ ןכ כ כ30 .ךסמ סול לוכע
 [הפיעס = ןופל וסע תותוקכ ףרוע :כ"זה | ךימס וֿכושתי יכ תוכלס לש ספעו
 --וכמ1 .יכפ> ונממ ףסוי ףטסנפ סכוכסו תויסכ יופככ ססיכת וכפי 3
 -- סיככ 'סימי וילט :כ3לתס כ'ע ססנ םכקיס ןכל ,עכטס ' ממה
 a סמנפסנ ןסמיו ססילע ןכס תומב ל"כ סוכ סלק

CC RRרח  
ohלפרקי יטכק רקע סינע יכ ל"ז סינופרס סיפרפמסו ל"זרד י"פע סירמפ סוכ ףיסוסכ פיו .םיבג  

 תופי לש כר רע5 ם'סעפ כקעי רעטנס כ"עו ,עיקרכס תוכזמ כ"י דגנכ סינווכמ ויס |
 נקססכ ם'סע וכיכ6 כקעי סונוללרשימ דס6 עכט ו"ס סלכי ןפ ערז לכ וינכמ דס6 ןכ ו"ח ויו

 ןווכמס לומס ותולכ] ,ספירכס ל)ככ לודג ןורסס ו"ק סוכגת ותתימ תכיס סנה וגכ ףסוי ונפמ רדענ
 תג :תוכרכ) ל"זר תכלמכ בקעי יככד תנווככ רמול רטפס ו"יפעו ,תומלמסכ לכוי מל .רעפ ןורסח ו

i 



 סולקנוא | בשיו חל זל תישארב
 לו יהב המ םירצְמז לא ותא ורכִמ םינ ןָךּמַהְו ל

 פימו? סנטה יז רש הערפ סירס רַפיִמופְל

 .:אילוטק בר הערפד אָּבַר פ יעיב ; םיִחְּבַמַה
 ו

s = 

 תחנו איהה אנּדעְּב הוהו א
 וא" טרוי וי אטו הַא תל הרה 2 תה תל חל = דיו איהה תַעְּב יחיו א

 הָמשּו הֶאָמְלִדִע אָרבנרַע ש 2 רע שו ויַחא תֶאַמ ה וה
 5 ל ה מ : ו

 תָּוהְי מתאו = :הָרִח שאר! כ :הָריִח ומשּו יָמָלְרֲע
 עוש ּהַמְׁשּו אָרְגִת רַכתַּב מש ינָעְנְכ שיאתּב הָדהְי

 .תאדעו:יהמט לוּהבְסְו רַהָּתַו : ;ָהיֶלֲא אָבִיו הָחְיַו עוש
 :נ םיחספ .םש אריו :בק ;ירדהנס .ג' הטוס ,זעב יהיו .ןרהא תורלות

 יישר

 ;ךלמס תומסכ יטמוס .םיחבטה ל) :ימ לוקס עדוי סיס ל3לתמ סיס 53 0
 מנכ ףסוי לש ופסרפ3 קיספסו ןסכנ וז ססרפ סכמסכ סמל .אוהה תעב יהיו (א)
 םרמס וליל וככמכ תרמל - וכמ6 ססיכ6 קכלכ וקכסכ ותלודנמ ויס וסודיכוקש
 !ומע ףסתפנ .ימלדע שיא רע :ויממ תמ .טױ :ךכ סיעמוס וגס  וכיססל

 ₪ :(כ"3) .קרגס .ינענכ (ב)

 סעזכק .ףירטד אפרטכ פיזחתמו יס .סריסת מנפ (סל כוי5) ססנת סיככ לע םיעו :'פ לע (ש

 ףורמ וכמו וסל .ם'יע סלע לוכמ יכסו סמיכמ סיככוכ גש לטכ לכמה תל ס"כקס ליכסס
 םגיו פ"ס תמותנתכ) ע'ורפ רעפכו רסק וסק ולגנכ | ןווכמס לופס לע .סנווכסו--ףסוי ףרוע

 86 'ד נוקכ ןכ--ויכ69 ףסוי כ"ק רוקוסס ומכ סנסו .ם"ייע ןויֿפל .עריפ ףסויל עריפש סמ לכ יכ

 ןכו---ידק תוכלמכ וֿפולמו סנוע ןקותיו סלוכנ) סינכ וכושיו (ףכוי לוס) - סימלוחכ סיסכ ןוי5  תכיס
 !'נכ ר"יכפ ,ססנת סינכ לע םיעו רמפנע--סכ סריזקסל ס"כקס דיתעו (סכ תוכרככ) עפ

 מכ כגיכפס סדוק הפירטה ליגר ל"ומ ןוטנכד ,ןרדסכ לם סירכדס וכד ,תוכ רופיכ ךיר דועו

 'ורפט = "יפע bv" ?וסתלכ6 סער סיס qסוי ףרוט ףורט : ל"ליסו ,לכופו ףרוט (.וע ,ק"כ)
 ד כמ רכ ימרדכ וסס ,לפנד ןייוס 5ק סו ךירפו ,ליפכ כ ירת יכה םירפ ןגיטקנ (:נק תכפ)

 צ'ט ופד) תותסככ --נטמנ -- ןילי לכ רקיכ סד רמפנש סמסככ סע העדנש דע סדקכ תטלוש סיס ןיפ

 ₪ סמסככ סכ סעדנ ספ וה רקיעס 826--דחל ירת ןיכ קועיח ןיפ כ" : סיטרפמס וטקסו ,'תגס
 לע ! ויגפ ריפת סדפ תמכסש דננכ סנה ,ולכסו ותעדכ כסוימ סדפסס ןמו לכש | סנוכס פ"לג ? 5

 | נופי כ'עו--סדפה תפ סעע סיסנ  ס)נכ יכ : כ"שמכו 'כתי ותינכת תימד ס5  וינע .ףפות

 5 ולע שס ןמז לכ :'יפ--ירת יכל -- סיר6 --ורמפפ סמ וס ,ןרֿפס תיח לכ לע ותיִּתַהו

 כ סגמ ,וילע סד6ס רומ יכ ,כיפנ 59 ,כתי ותינכת תועד סל סגו ,ונכס תרופ  וכייס =- הלופכה ;

 כ"ע /'כתי ותינכת תומד סנ5 סג וינעמ רסו-סגוקי ויכפ זוע סנס---ולכמו סדלס תעד לכלכתת

 עדי רע ירסלמ ,ונכ ףסוי לע וגיכפ כקעי דרחע סמ וסו-סעסככ ,סיסס יניעכ 18 סמדנ

 עונשל תוער תויח נכי ךיפס ,דמ 5לפתמ סיס ,סי) ירק סוס סיכת רכו ותמכחו---ותקלנו ףסוי

 סיס רעל דע ונכפ לכלכתנו ותעדמ ףסוי 5 הכיס זיפ "עפ ספ יכ סו ןיפו ,ותימסו וקיוסע

 2 ספורט .סיכ ג'וכ ןומלכ וס = ףלוט ףולט ןוכלו] --תוער  תויס וכ וענפ ןכ) ,תעד רסחו ףרוטמכ

 ph ,תעד ספרטנ : סטתענט סד6 נע סירמו6ט סס) ונינמ ןכו (דתי סיכרועמו = ןוכלתסו ןומנתס

 ל סדוק ותעד ספרשש ףסוי ,ףרוע ףו רע ₪ ספ יכ--סו ןיפ | וסת)כ6 סער סיס וכ ירח



 סולקנוא
 ּהָמְש-תִי אָרקּו רָּב תדיליו

 תַריִליְו דוע תֵאיּדֲעְו י :רע
 : ןנוא ּהָמש-תָי תַרְקּו רב
 רָב תַדיִליו רוע תַפיִֹואְו ה

 הנו לש ָּמָשתי תר
 : ּהֶתָי תכילי--דַּכ ביוב
 רעל אָתְּפַא הָדּוהְי ביס
 הוו יי רמת הַמָׁש הרכב

 שיִּב .הָרּוהיִד אָרְּוב דע

 רמַאְו ה :ַיּהָתיִמַאַ יי םדָק
 תַּתֲא-תַנַל לוע ןנואל הָדּוהְ

 םיִקַאו הי םַּביְו ךוחַא
 ןָנוא עֶדיִו < יָךּוחֲאְל אָעְרַ
 יֵרְקְתְמ ּהַמׁש-לַע אל יִרא

 -תַוֿל ליִלַע-דַּכ הָוֲהְו אָעְרז
 ָּחְרַא-לבִחַמּו יהּוחַא הָתֶא
 א ללי אָעְרַאדלע

 :ָּהּותֲאֿכ = אָעְרַזְ-יאָמְקְל
 דָבָע יד ַי םֶדָמ ׁשיִאְבּו
 רמַאו = : הָתְיְא תיִמאו

 ביפ הל יאק

 םינדמה

(2) 

 : יככקקכ .'וגו ותו ורככמ
 ימ לכל וננקו ומיכמהפ "רד יקרפכ תויקרפ םלסס כככ עודמ

 'ד סקכ כ 'בסי ומס ככ 05 וגס

 זצק בשיו חל תישארב

 :רע ומַשדתא אָרְקִיו ןַב דָלֶּתַו
 אָרְקּתַ מ דלתו דוע רהתו ד
 דוע ףַסַתַו ה :ןנוא ומׁשתֶא

 ומשדדתֶא אָרָקִתַו ןב דֶלַת
 :ותא הָתְדְלְּב ביִזְכְב הָיָהְו הלש
 ורכב רעל השא הָדּוהְ חק ו
 רוכב רע יהיו רמת המשו
 הָתָמִו הָוהי יִניֵעְּב ער הָדּוהְי
 נואל הָדה רֶמֲאינ = :הוהי
 התא םֵּכְִו ְךיָחֲא תשא"לא אב
 וא עדו ט : ָךיַחָאְל ערז םֶקָהְ
 הָיָה ערוה הי ל אל יּכ
 תחש ויִחֶא תֶׁשֲאלָא אביא
 :ויחָאֿל עז ןַתַנ יִתְלְבְל הָצְרא
 הֶשָט רֶׁשֲא הָוהְי ייניִעְּב ערי
 הָדּוהְ רָמאו אי ; : ותא"םנ תמי
 הֶנְמְֹלַא יִבְׁש ֹותָּכַּכ רַמָתַ

 : םש תומבי ,ותא םג תמיו :גי הדג ,'ה יניעב עריו :דל תומבי ,אכ םא היהו .ןרהא תודלו

 יישר

 כיזכ לק תדכמ סקספש ספ לע יגל רמולו .סוקמס ספ (כ"ב) .ביזכב היהו (ה
 סמ כ"נקו וימימ וכזכי כ ר (סכ סיעפי) .כוכ6 ומכ יל סיס ויס (תי סימכי) *
 וקערכ .'ה יניעב ער יז :תקספ 'וגו סנס ומס רקתו יתימכ ר"3כו .ונעירוסכ כ
 כוס לש ותתימ כע לם וקפימכ ופופ סג מיו קב 'קנp וערז תיססמ ןגול כז
 : סיפי םימכתו רכעתת נפ ירכ וטכו תיססמ רע סיס סמל
 :(כ"3) ןוקכמ סכווו סיגפכמ שד .הצרא תחשו (ט) : תמס ק'ע

 6כקי ןכס .ערז םקהו (ח)
 .'וגו רמא יכ (אי)

 לאירבג תרות

 bתילד מ"יפע יפכםסו-סיסנפ סםכ 0לו

 ס"כקסל ופפפו
 ססמע

 ,ססיכ6 בקעי) סגגיק



 = םשיו חל תישארב

 נב הֶלש לדני יבָאְדְדתיִ
 ויִחֶאָּכ אוהדסנ תּומְיְְַפ רמָא יִּ
 :היִבֲא הי בָׁשַתְו רָמֶת לתו
 עושזתב הַמַּתו םיִמָיַה וכְריו ב
 לע הָרּוהְי םָחֵנו הָרּוהיזתְׁשֲא
 והֲעַר הָריִחְ אוה ןנאצ זני
 רמת דנו יי :הָתְנַמּת ימדעֶה
 הָהנְמִה הע ךימח הָגְה רמאל
 יִרְנְּב לסת ה :ןנאצ מל
 ףיִעָצַב כת היֶלֲעַמ הָתּנְמְלַא
 םיניע חַתַפְּב שתו העת
 הָתֲאְריֵב הָתָנִמת ֶרָרילֲע רשא
 הֶנתְניאל אוָהְו הרש לניב

 הֶדהְי ָהָאְר ײ :הֶׁשֲאָל ול
 :י תפיפ ,י תלינס ,הדותי תאריו : Fics 'פו תוס ירחא /פ רתווה 'ס ,םש ,תתפב בשתו :ג' הפוס ,תב תסתו .ןרהא תורלות

 םירוטה לעב
 ה'מכ ת"ס  .רט6 סיניע תתפכ (רי)
 קקזפש ןופכ יסי סרמפ ססרנק ןינמכ
 כס סלוסמכ 'ג .לדג יכ : ססרכ6 ערמ

 :ול סליססע
: 
 יכ דע ךדיאו

.- .- i= - - + 
 -% סת .  Akסנכ

 we , ליכקכ דקמ | כ6כס לדג
 סלק נכס לדג סתנמפ לעיו

 דוד תיכ תוכגמ סנממ כי סז תוכוכו

 : דתמ לדג יכ דע לדגו ךלוס סיפק
 ךג 'פכ ם"מע 'וסמכ 'ג  .סככתי\ (וט)

 :ככ ליכי לש

 .(י סעופ)
 לדג יכ התאר יכ

 סיגכ ונממ

 סתגמק

 ססככ6 56 ותקפכ ושכר וגיתוככו
 AR הלע ׁש

 לאירבג תרות

 כ"ע (סוכ ךירלהע ייחכ וגיכרכ ןיי] סכמע
 ,ם'סי ומס סוכ רכוס כ תו מלל
 ךרדקסכ | :--רכד רתסס סיסלק דינכ יכ תעדל

 וקעדכ סיס 6ל₪ םק3 ספוק סיס סמוד רמולכ
 .תומי ןפ רפא יכ

 נאצ יוזוג לע לעיו (בי) :(רל תומכי) oo וסומיס
 והתנמה הלע (גי) :וכ65 יזזוג לע רומטל

 יטפופ) כמוק קוס ןוסמסכו

 רסס עופסכ
 :ןפכמ סל ןידכויו ןפכמ

 ?פנמת ךכר לעש סיכרד ססכפכ סיליע תחיספכ .םיניע חתפב בשתו
 לכס וניכ

 סוקקמ סתיסס סדוסי 255 סמלע סריקפס ךכיפנ .
 :סיכרו קשרפכ קכסויש יפל ,הנוזל הבשחיו (וט) :

. 

 כפכ י"סרכפו ,סיניע תפפכ בשתו

 | ,כיעל ריעמ רשויב תכנוס

 סולקנוא
 --דַע ףיִבָא--תיִב אָלְמְרַא
 רַמָא יֵרֲא יִרְב הָלֵׁש אָבְרְּ
 יִהְחִאְ אוה-ףַא תומיאָמְלְד
 תיּב תַביִתיו רַמָּת - תל

 איַמוי :ּואיִנְסו יג אָהּובֲא

 --תּתא עּוׁש--תֵּב תתימו

 הָדּוהְי םֶחָנְתִאְו הָדּוהְי

 אוה ּהָנֲע יזזוג--לע קיס

 הָאָמַלְרַע הָמֲחַר הָריִחְו

 רָמָתְל אָוַחְתאְ ג : תְנמְתַל

 קיל ךיּומֲ אה רמימל

 הנע זגיַמְל תָנְמְתל

 ישוב תַאיִּדעַאְו רי
 תַאיִסָּכְתאְ ּהָנמ ּהָתּולַמְרַא

 תכיתיו תנָקַּתֲאְ אָפיִעְּב

 חרא-לע יִּב נע תושָרֶפּ
 הָבְרְדדיִרֶא תַזָח יֵרֲא תַנָמַת

 תבי הְיְתֶאְדאָל איהְו הל

 הֶדּוה הַאְזֲחַו וט :ותנָאל הל

 ירא אַרָּב-תְקפנכ ּהָבְשַחְ

 יישר

 וז קיכ קקזחומ

 "גו ןופמפ דריו (די
 כ ןילוט | קכסוי ספיס
 נפ קתסכ .ףלעתזו (די)

 ! ותוקרכ
 ןיעעסל ס

 לנו .הינפ התסכ י כ

 םופלמ סיגיע

 ד : סנווכס .ם'ע ,סיכרד

 סוקמ



mae: 
 אָט וט אָהָּפַא תֶאיִמַב

 יִבַ רַמָאְו אָחֹראַל התל

 ירא י ךיִתְו לועיא ןעְב 5

 תָרָמֲאַ איה ּהָחְלַכ יִרָא עַד
 לועית :יִרָא = יל"ןְִַהַמ
 שא אָנֲא רמו ײ ית
 תֶרמֲאַו עמ יניר
 --דַע | אָנֹכְשִמ | ןֵתתזזָא

 תלת :  וְאָמַר  הָמ
 תרמו לתא יד אָנֹכְׁשַמ
 רו שוש סע

 לע הנבחר דב
 תַמָכְו ש : הל תַאיִּבַעְו ּהָתְול

 הנִמ הפיִע תַאיִרְעַאְו תַלְזאְ
 : הָּולַמַרִ יובל תָשיִבְ

 אידג-התו הָרּוהְי רּׁשְו < 4

 המחר אָדיִּב יעיירב
 .ןרהא תודלוק

 י"שר

 : סרסת .ה

 ר"ינרוטפי
 .ךכ> ךסער

 : (ןטקכעלפס)

 :סס סניתנ . ןוננ 6

 ספסכ יכ וניתוכר טרדמו .סריכסנו ספוסככ לוכ)
 סתיס סימס תינכ סתיסקכ ה

 סיסש .ךרדמ .ךרדה לא הילא שו ט)
 ו"עכ 'נבו ס3 יס כפל ךכרס כח קטש

 ךמלע וגיכס .אנ הבה
 ןופ וס סכמוס 'כ סכס ןופכ לכ

 סכמזס לס ןתול ףלו סכיתכ ןופכ3 ומגרפנ שיש סוקמו
 .ןוברע (זינ

 | סקס תעכט .ךפיסוםו ךפקזע .ךליתפו ךמתח (חי
 .ול רהתו : סכ ססכתמ סתקפ ךסנמסו סכ ספ

 ךכוס> רפפמ ,סכ ךרד רוכעל כמ סוס
 סגממ -- כ"כ תונכתסס לכ תכני
 ,סיכיע תמתפכ כ'סמ סנ-,וכפמ זוסמ = ךיל5 ספ ,סיכרד תסרפ li עינמפ |

 חצק בשיו חל תישארב

 : ָהיִנָּפ הָתְסְכ יִּכ הנוזל ֵבְׁשְחִ
 למאי הרה לא הלא טיול

 עדי א אל יִּכ ךיל א אבא אנ הָבֲה
 "ןֶּתְתִדהִמ רמאתו אוה ות יב
 רמאיו זי ;וִלֶא אוב היפ יל
 ןאָצַה"ְַמַיִזָעִירְ חפש יִכנַא
 רע ןובָרע ןָתתִדבִא רמת
 ןֹובָרעֶה המ רמאיו ח :ּףךחְלש
 מתח רמתו ךלְְֶתֶא רשא
 "ןָתיו דֶדָיַּב רשאוךטמו ְריִתַפּ

 :ול רהפו היִקַא אָבו הל
 הָפיָעְצ רַסַּתו לתו םקתו ₪
 :הָתונְמְלַא דב שבְלתו היִלָעַמ
 םיִז עה יֵדְניתֶא הָדהְ חלשיו כ

 : ג*ק ןילוח .םיועה ידג תא הדוהי חלשיו

 םירוטה לעב

 הכיל סנווכ סכטתיו 'וסמכ '3 .סנומ : ךל

 ףוסכלו ןויזככ רמת ספ סנו סתיס
 גיתכדכ דוכככ ספוס סילטורי ף6 דוכככ
 ךתמוק תו וסזו סכותכ סיס דוככלו
 .ךילפת ךליתפו (תי) : רמתל סתמד
 לכס 'סמכ 'כ .ןטמו : ןיליפתס סיליתפס

 .לותיס ת.וכ תיכס ל ךעמו .ךדיתו

 סעמס לוס .סדיכ ןתנמ סטמס סזכ דמלמ

 : סיסנס לכ וכ וכענו .רופיס תל וכ סכהב
 סו .ךדימו לכס 'סמכ 'כ .סקכמ (ב)

 ךכיפל סעונל

 : ןוכסמ

 סיקידכ וכ קלויכ סירוכג

 ו תב

 לאירבנ תרות
 קוידכ לכקסס5 ויגיע תל תותפ) וס
 ךכדמ וס סעפי תכפ ירכב = ,וככד לע

 סוקמב



 בשיו חל תישארב

 תרחקל ימָלְרעַה ּוהַעְר דב
 :הָאַצִמ אלו השאה דימ ןּובְרעֶה
 המל ישנָאחדתַא אשיו אנ
 אוה .תֶׁשְדְקִה הִיַא רמאל
 "אל ורָמִאיו הרדהדלע םיניִעְב
 בָׁשֹו בכ :השדק הוב הֶתְיַה
 היִתאַצַמ אל רמי הָדּהְי"לֶא
 "אל ורמא םוקמה יִשְנַא םנו
 רַמִאיו כ : השדק הוב הָתְיָה
 הָיהְנ ןפ הלהקה הדוהי
 הוה יִדְנה יִתְחַלש הנה זובל
 ןיִהְיַו רכ :הָתאָצמ אל הָתַאְ
 הָרּוהיִל דנו םישָדַח ׁשלְׁשֶמְּכ
 :ח הדנ ,שלשמב יהיו .ןרהא 1

 םירוטה לעב
 הקמ סדסכס ליכסכ רמול 065מ סדסכ

 : ס85מ כ כ"ע סתיכל הכוח סתעטו סלתת

 .זוכל סיסנ ןפ .'סמכ | 'כ .ווכל (גכ)
 כל סויעש ליכככ .זוככ סיסי כל סוענו

 : סוכוכ תכמוומו תפדוקמ .השדקה (אכ)
 .זובל היהנ ןפ : סדיכש סמ סלס סיסי .הל

 סיסיו ככדס ססרפסי רוע סנסקכק

 יי. -

 סולקנוא
 אָנוכשמ בַּפִמל הָאָמַלְרַע

 אָלְו אָתְתִאָד אָדיִמ
 --תִי ליֵאׁשּו א: :ּהַחָּבְׁשַא

 ןַא} רַמיִמל ּהָרְתַא .יִשְנִ
 -לַע ןיִניעְב איִה אָּתְשּדַקמ
 אָכָה תיל ּורָמַאְו אָחְרָ
 *-תֶוְל בֶתְו גנ :אָתְׁשִּדקְמ
 ַּתיִחְכְשַא אָל רַמָאְו הָדְוהְ

 תיל ּורָמֲא אָרְתַא ישָנַא ףאְו
 ררַמָאַו יי :אָתְשְדְַמ אָכָה
 יִהְנ אָמְליִּד ּהָל-כֵּסִּת הָדּוהְ

 ןיִדָה איג תירדש אָה ףוחל

 הו יי יּהתְחבׁשַא אל תא
 אַּחְהאְו אָיַח ְךי תּותְלַתּכ

 יישר
 הקת )גכ)

6 
 סמ יכ יקנג

 יס ךנכ תנותכס נג רכס רפול וי
 : תמתותס ימל 6 רכס ול סרמ6ש זוכל סיס

 .6וס .ףככתו סיכוס סדוסי למ6יו (רכ)

 ןמיז ס"כקסמ דמלמ עככק ןכ סמ ת"ר
 ת6ילוס :סנממ ודכלנש ןינמיסס סל

 התיס סע למ ותכמ יפג י"טרפ .ףכסתו
 ן"כמרס ספקסו .ספירקכ סתניוש ןסכ תנו
 הפילפכ סתניוש ןסכ תכ כותכמ סמד
 סכ' תכמומ ל כ6 סוסנ 16 ססוכ6 ונייס
 ינפמ ת"כו לכ ג סניפ תנסכ 'יפ6
 ק"עו .ללכ תג ינככ גסונ סוכי ןיקפ
 'יסו .כייתתסכנ סל סיספ ם'כ ינממ

 ך6 תונווכס סיפנ לתפ טפסמכ תינודינ

 ימ התו כייח וכו קאי כפל לכ תא סל

 ונוfככ תומל ות סייתל סתופ ןד וסו סלעככ תתופ סילפועק

 .ססיסומינכ ח"כ יכ דיסתס יירו ופכעיכ ני ספילכנ סדוכי סת\6 ןד ג
 As ונממ תיספ סדוסי עדי לפכו סנוז

 וע 5 סנוז התיס ל

 הוה ידגה יתחלש הנה : יככד תמלל דוע תוסע) ילע
 לכטסט סיוע ידנכ ויכ6 תמ סדוסי סמר יפלו
 וע ידגכ ותוק סג וסומכ ומדכ ףפוי פנתכ
 )5 וכוכ (גמ סדכ) .םישרח שלשמכ (דכ) : (כ'נ)
 פמכ 'לו סלט יעלמלו ןוכת6 לס וכורו ןופקר
 ולפמו (ט רקסק) ומכ סיטדחס םנפססכ סיפר
 לקנתכ סונקנוק סוגכק ןכו סרי תולשמ תונמ

 lho noih 60 | ןתתימ קיס וז ןתכסזו חכ ינככפ סוכי סיספ

 Mh רמת קמ דופו ףייס 6:6 הני תג ינככ סרומ6ס סתימ לכד

 o Mhפ oגת רכז סלכסו ןככ לפומו ןי?ק סיסע

 (RD וינפנ וכ יכ ףכפתו סויות רמ6 כ"עו תוכלמס תל סוכמכ
 תחת סנות ל טפסמס סיסכ טפפס ד"עו .תוכלמס

 חיסו ונכ סלשג תדעוימ סתיס רמת סנסו

 ןמיסל סינפ ןיכ ספול סל
 וסוקילוס סדוסי ב"מ לע סיפתקמ דוע .רכד סל

 נו

Aoליכפנ  

 יטטי תת
 תגטמכנ .ו



 סולקנוא |
 רַמָּת תַאיִנז רַמיִמְל ההיפ

 ימי א ה
 הּיקּפַא הָדּוהְי רַמַאו אַתּונזל

 אָקּפַּתַכ איה הנ :דָקֹוּתְתְו

 אָהּומֲחַל תַחָלְׁש איִהְו

 הל ןילאי רכנֿפ רמי
 תֶרֵמֲאו אידעְמ אָנֲא הע

 :םש ,אנ רבה

 י"זשר

 : םיחר|
 : סמכ סרכ ומכו

 סתיס ספ. לכ וק3 ריקמ יככ סוקמ סת
 .האצומ איה (הכ)

 ןיכנסל סקלכ 5 .הימח לא החלש איהו : ףרטס
 026 רח םיחכ 555 םרכועמ ינמ ךממ רמולו וינפ
 ינופכפי 65 סו סדוי ומלעמ סדוי 08 סכמ ו
 נופיפ סדמכ וכ תוכ וכמ6 ןמכמ .ויכפ ןיצנפ חו

 : םיבקב ורק
 כו ךקרוכ 52 רכס סשקכ 756 כ. יל אגר

 לאירבנ תרות

 :ספרפכ סוכד ךכיפל ןסכ קוס

 יכפ ןיבכי עו םס ןסבככ וע

 ,ויכיט תוקפכ ךירל סדלס סוקמ
 וטו ,וכוליס סוקמ לע ןגוכקס

 << סיפר וס
 יגוגפ סלמ ,סיגוכ5 הרה הנה םג

 יכסס ,סוס | רפומכ |
 סג ,ךסלכ רמס התנז וכ ורמ6 רנכ
 כקיע סגו ?סיבכ ןוסכ םינונז : וסז
 לז מ"כ ןימ סכוקככ סרס יספ רופוס:
 ספעמ קר וס טחת רקיע יכ ,גיר
 (ד5 תופי) כ"זכמס מ"יפע .פ"לכו-- ומ
 ,הגוספכ סליכמ תרכעסמ ססק ]ו
 רמת סרכעתנ ךיק כ'מ סס 'מג3 ךורפ
 ןוו רעס .ירס5] סנוםלכ סקיככ סדוסו
 טכ50כ רמת :ינסמו [וטממ סכרדכ ₪
 ךועימד ססעמ סגסו .ם"ייע ,'וכ = סלעי

 ;רָהָנז רמאל

 הדוהי רַמאיו םינ ונל הרה הנה

 אֹוָה כ :ףרֶׂשתְ הצו
 הימה" לא הַחְלש איהו האָצּומ

 ול הָלֶארָשַא שיאל רמאל

 יכנא

 הָטַמַהְ םיליִתּפַהו תמתחה ימל

 הק ומכ תרככועמ רכד סס .םינונזל הרה
 ויי סיכפת רע  .ףרשח

 טצק בשיו חל תישארב
 םגו ּךַתְלַּכ רָמָת ל

 אָנײרְּכַה רַמאתַו הָרָה

 םירוטה לעב
 נו ןד הל ךנמו סיס ךנמ סדוסי קסו

 ןיניתתמ תוספג | ינידכ דועו ותק ן

 ותלכ לע ןד סיס ךילס דועו כס ןמ
 סוגד סלוסיו כקעיו קתכיט סיככתעו

 ספק םרדמכו .דכס ןמ סדוסיכ וליתתסו

 קדקדתסכ תויסג "קו סיד ומלעכ
 רככ תמק תכמת רודו רוד תוכפ ןוכסתכ

 סיוגפפ לע כס יונפ "ע 'סמכ ם'מו

 סעעמ סוסמ וכזג סמ לס וניד תיכ

 וניד תיכ לכ לק סייק סיספ ל כמתד
 .תקכומ קיס (הכ) .ועק לע ופרק ויכתק
 ‘יפה סכמקס ךל רמול ף"ל6 לסת ירק

 סמלע יכוכ ולו ,קוס רתס רכד 3
 םיסו סככעתנפ סתופרכ כ'ע סמ ועדי
 כרס סימעפ יתדווד זמ וטיכנתס ,סרס
 וסזו ,וכז) סמלע סכיקפסו ,ססניז רבכ
 סומ ,כרס תיס סנס סנו ול וכטספ
 ,סקלז ס3כס | סיגו | רבכ יכ כומ

 : היס תרקפומו
 : כ"דמבו .'וגו\ תמתותכ ימל אנ רכה

 ,סדוסי> ס"כקס וכ רמ
 ךייס ,םכ - ךיכסל | קרמ6 ספת
 פ"נו .ל"כע ,) רכס ךכ תרמוק 'רמסש
 סרוקכנד %- ,סוג םומ: פיפ סוכייסק
 טילססס המ3 ,ם"ספ6 כקעי לע ססק
 ילכ ,תנותכ : תנופכס םככס לע רמול
 ויתוגמפ כקעי ערקו ,וסתלכ6 סעכ סיח

 'וגו



 :בשיו חל תישארב

 רמאיו הָדּוהְי רָּכו .יכ :הְלאָה
 דאל: ןָבְְילַעדְדוּכ .ינָמִמ הקדצ

 רוע סא יִנְב הלשל הית
 הָתְדָל תעְּב יִהיַו מ :הָּתְעַרְל
 יהיו זי : הָנְמְבּב םיִמּואְת הָּנִה
 זרֶדְליִמַה הקתו רודי הָתְָלְ
 רמאל יִנָׁש ודיהלַע רשָקֶתַו
 ביִשֲמָּבויָהט : ;הָנשאְר אָצָיהְ
 -הַמ רָמאתַו ויחֶא אָצָי הָגהְו ודי
 ומש ארקינ ץֶרָּפ ךיִלַע תְצַרּפ
 רֶׁשֲא יהא אֵצְי רֵחַאְו ל :ץרפ
 .ןרהא תודלות

 / םירוטה לעב
 לכס : סדות כ רולס תת סכ \תילי 6
 ומ סכמאמ כית ת"ס .תפתותה ימג :

 .תככפ סמ (טכ) : סלותו ססס ת%5 לית

 ןכד ול תוסעל רדג ןלופ ךלמסט ומל
 סלוע כ"כ ת"סכ ןרפ .ודיכ ןיתממ ןיקו

 יגממ סכמקו

 טכסמו

 ססשע ןידכ | יכ .היתתנ אל ןכ לע :יכ
 אלו

 וקספ נו ןכימגרפמו ופסי לנו
 וע ףסי

 :'סיקידל ססיגט וכ 536 עטר
 (טכ) : סריזקסָ[ינטס ודי לע

 לאירבג תרות
 לע ןיכמוס ןילד עורי ,לסו ,נכתיו ,'וגו
 סל6של | ןכיסייתד סוסמ | סילכ ינמיס
 ןיערוק ןיש ןכו (.ד"כ ףיעס זי "יס עפ

 רכס

 ינשומ /ס.ףיעס ספ) תונרמוח י"פע ןיריפסמ ו
 bnToו ,ס"עש 'יס ,ע'דוי) םוכיבמ ןינטל ןכו (.פ"תרנ
 6: ק'מ ת'סנ ם'ע קמ ןנטת | ג'ס

 ה :רמלל תיפעג סיספס תגוקכד ןויכ ג'ל כ"עכו
 סזכ דנכ סנס .דוככו 0695 ףסול
 סירקס> ןיליפשמ ןיפ  יקדווכ

/ 

 :י הפוס ,התעדל ריע ףסי אלו :גג תובס ,ז הטיס ,הדוה' רביו

 : תוספכ שלש דבק
 כ"ז וגיפוכרו תרכועמ

 וסלי יקסמו
 סימת תיככ סעונג

 יתכזנ סדוסי
 רס6 לע

 דדימו רדל6 יכג וריכחו) קספ כ סיכמו םיו היסוס 6 סירמו6 שי.
 פימו וכמו כמוס וס סקכרכו .התדל תעב (זכ) :

 ופתספ יפכ רסח סימות ןלסלו למ .םימואת הנהו :סיכסחנ ןסכו סילנמנ ןלסל סדננ
 סלק רחכו ןותכ ודי דחסס ילוס .די ןתיו (חכו

 (ל) : קזוס ךינע קקזח .תצרפ

 :ויכקנ רמ6ש סמכ סדוסי ךמס "עו

 ( .ט"שרסגסכו ,כ"מכ ןייעו)

 יסכיח

 סיממ כ סתלסכ יכ תוטכו ךימס סכל

 וי 0 סנכ סינמיס יכ he סטמסו
 וכ .מ"כ) ל"ורססמכ ,סנקפר ססחמ

 סולקנוא

 +ןיִלֲאָה ןאְרְמּוחְוצ אָפְשושְו
 רמאו הָרּוהְ עֶדֹומְתְשִאְ וכ

 -לע-ירא "אידעמהינמ הָאַּב
 רב הָלשְל 'הָתְבָהְיראְל ןכ
 7 העְדיִמל רוע ףיסוא אל
 אהו ּהָדָליִמּד ןֵרעְּב הָיַהְ זכ

 הוה חכ : אָהָעִמְּב ןימוית

 תביסנ אָדיז היו ּהָדְל מב

 ּהָדְי--לַע תַרָטְקּ אָתיַח
 קפנ ןיֵּד רַמיַמל אָתיִרֹוהְז
 ביִתֲא-דַּכ הָוֲהַו צי :הָאָמְדק
 תַרָמַאו יהוחַא קַפְנאָהְו ּהָדָ
 ףלע == ינַפי---ףֹוקת--הַמ

 הָמָש ארי ףקתמל
 קפָנ ןּעירַתָכּו * :ץֶרָ

 יישר
 יס .ינממ : סיככדכ .הקרצ (וכ)

 וה קכ סלי וסרר
 סתיסס יפכ סירכדס

 סיכלמ סנממ וקליפ יתרונ
 : לסרסיכ סיכלמ | דימעסל
 : יגכ | סלקל סיתק) לכ

 2 .ינשה ודי לע רשא

 סיס | ךנכ | סנותכס
 ר סילככ כ

 Brכ | ינמיס6 ןניכמס
 ספ ,רמתכ סכענ שממ וו

 ליקפְסו קמפוחס ימל קי כ

 סיכ



0 

 סולקנוא
 אָתיִרֹוהְז ּהָדי-לֲע יִּד יהּוחְ

 ףסויו א תַרָז ּהַמׁש ארק

 ּהָנָבְּו םִָרְַמְל תַחָּת
 בר הערפד אָּבַר רַפיִמְוְ

 אָריִמ הֶאְרְצִמ רַב אוט
 ןְמַתָל יִהֹותְחֲא יד יִאְבְרִע

 א

 נפ ר
 : גי הפופ ,הדוה ףסייו ,ןרהא תודלוז

 יישר
 ןכע לעמש סימרת עבר דגנכ ןכ תוכופכ פוד

 תרדה תקנס סירכר סעכרמ דגנכ "יו ונממ כי סמל 9 ו
 ןופלו סינקp סיתתמ כס ףסכ תוכיתס ינקו רעג
 יג תותרמ תתיכז ספ לע .חרז ומש ארקיו :(כ'3) 30

 ר בשיו טל חל תישארב

 :חרז ומש אָרְקיו ינשה ודיזלע
 הָמְיָרְצִמ רֶרּוהףסויואט שפחס
 העְרפ סיִרְס רפיטופ הנק
 דימ יִרָצַמ שיא ןםיִחְּבַטַה רש

 והָדֹרֹוה רֶשֲא בי העְמְשיה

 ףסויזתַא הוה יהיו ב : הָמש

 תיִבָּב יַהְַו חיִלְצַמ שיא יהי

 םירוטה לעב
 יב = ללוס.( אג. = לגל וגב גופו

 למול לוקס דלוס .דלוס qףסויו

 .וקלילוס :  סנסיג דגנכ תולגס לוקסש
 יל5 וסוליכוס סמק

 ףסויל סדוסי סרגס | ליכסכ ןימינכ
 וס סג ןללוס סיל5מל סמק וסודילוסש

 וסולילוס סים

 2 ןופסר ןיכעפ רות .דרוה .ףסויו (א) : נפ
 יכמל סדוסי נפ ופדירי ךומסל ידכ וב קיספסז
 לש ותק סטעמ ךומסכ ידכ ל .ופלודגמ וסודיכוס וליכסכש ךל כמוכ ףסוי למ
 סקקכש סימס סקכ וז ף סימס ססכ וז סמ ךנ למול רמת רםעמל רפיטומ
 : סתכמ ס5 סכממ סת תעדוי סכילו וגממ סיגב ספל סדיפעפ לס ןיגוככטכמנ

 לאירבג תרות
 ,ק"ו רודגיכ6  כbומס יענס ילסומ תל תעכטו יקנכק 8
 יהיו = ,ףסוי פת "ד יהיו יסיסכת ויס סעמסו סיליקפסו 8
 יהיו סיס כ ילדוכו ,ךנמ סיסש ,ופס תוכנו

 : סמס ןימינכ דיכוסנ

 בכ
 ,סינלמ סיס

 רפכל ,יככמס ויכודל תיכב
 קוספ3 סימעפ 'ג יסיו תנמ כפכ סס3 קי כ"ע ,סדק סוקג ספות א
 תלגמ | שיככ סוכ כ'קמ ןייע .'6 יפכמ ז"תפ--קודו ,סרומגו סכורכ לא

 ( ה 'כ ןולגסמ | סטינפס קירש
 ןס

 ,סוס 3ותכס תנווככ כתכפ ז"ס םורד "91 סיתע) סניכה לעכ ירכד ינע סיכרע תויסכו .םיבג לח
 ,ם"כתי ונוק תעדמ סדֿס תת ריבעסל תולולעס ,תויכפס תוכיס יתס ןכי : וירכל ןכות סו

 ,סדמל  תולודג תונויסנ יתס סנס ןס רע ,סקופמו סרו חלו ינוע תגנפס =-וכ ,הסגסו סכוע כול :
 ןפו .'וגו יתססכו עכש5 ןפ ,יקס סל ינפירעס יל ןתת 35 רסועו שאר (.> ילטמ) סכסס רממ ומ

 יקיו : "זו ,סנפס תונויסנס יתסכ ותקדנכ דמעפ קיל>הס ףסוי לע ק"סות סדיעס "עו ,'ונו יתכנגו קרו

 ףסוי סיסע ןמוכ ןיכ וכ לעסי לכל וינפל | ורכז וכ) לע קוקסו ,ומע 'ד סיס דיפת-- ףסוי ת0

 ,יר5מס ויודמ תיככ דכוע סמל .ותויסכ רסס ס5ק3 סגו ,קכועס תעפpו סקלסס סורב תילנמ קו

 = .ם"ווע ,כ"ע וכל רס 55 'דמ ז"כע סירוספס תיככ רסס תולפסס ס5קכ עיגסט דע וילע ורכעט יקתפרס לכ

 וינס כויפ לט ותש5 סרמp סמכ (.כ כוי5) כותכס םרפלו ,טעמ ס)ס סירכדס כיסרס) הוכ סוכה

 כוטס תל סג .ירכדת תוכנה תממ רכדכ ,ירממ ₪9 כיקהו .תמְו םיחלא רב ךתפותכ קיוחמ ךדו

op |סג ןפ /כתי וכ ות רופכ) וטגעיתק כססנ רו ומכ ר ,נכקג 0 כ ערס תו לס תלת  



 סולקנוא = בשיו טל תישארב
 :הֶאָרְצִמ הנובר תיִבְּב הֶיַָ וינ גרא אריַו ג : יִרְצַמַה וינדא

 2 ל הנובר א אֹוָהרִׁשֲא לכו ותא הוי יִּ
 "שר

 1 : (כ"כ) ויפכ לוגס סימש סס .ותא 'ה יכ (ג)
]| 

 תש הוקתס תנווד עמשעה---'ד תֿפמ כוטס תֿפ דוע לכקל סקנתמש מכ כ"כ סמיעכ סנניפ ותכוקת

 5 ס"ופ ימכס תועד קופיח יפ לע סוכ םרפנ יל .ספרכסו -- ,סלילס סקס תל ףדגל ס3 עמוק סיה
 קח ,וטסירפו .ןתלוס :ססו [גפ ףד ,תלכיו 'פכ ג": יונס ם"כסומ ןוהגסנ סמל יככד לפסכ וס]

 ,יס וסע דועכ "רעופמ, רקיפ סד סוסכ רטפ% יל ןולוט תעד יפנע -- רשופ : ססס רפת לע

 b רפוקמ סויס לוסס ימס דע תודימתמו תוכר ךכ לכ ןס ויתורומתו ויפוליקו סנועס תוכופסת

 סכ ותויסכ ,וימי לכ תנגמ סיס רש רידמ דס ךלמס : ורפיסו .כנמוו סוי סעק סיסי רקע
 ! ןונוט = ,ןופומ : רוק לוקכ דימת קעוכ סיסו ,כודג יונעכ רספמכ ןתינו וכול דיב לפכ תקנה

 bop ל"ה | ןולוט ירכד וכ רפיס" ו ,ותקע5 ירכד וכ רפכל ורסימסו וממה ךלמס תלמ ו"ע !פקנק

 מה ךלמס ככ ופנכנ סירכדסו התתימפ ויכיעכ ספור קוס סנס סתעו ,וז ותריקק לע געו) סיס

 רקס סדס ןיל ,תֿפוס תעדס יפלו .ורסלממ וריתסו ,דיתעה לע דרה תויס) יפנכע לש סרלכ

 רסוסל סעוד הז ירהו ,סותסס רח ךלוס לכס יכ ,ותקנגסו ורק דמעמכ תומיפ דע "רסופמ,

 קוסענמ קסופ ותו ספרכס דע ,תיורמ וספרקנ ל יכ ,תיורמ וסו תו)ודג תוננכק יקסעב עקתסמס

 סמ סמ לכ דיספי מ | ןויקסעכ ךכוסמ = ותויס דועכ עדו ימ יכ ,ותיכב רסוע\ ןוסו

 סמק סקס סתופס : "כ (ג כו'5) רכק ופנמי יכ וםישי ,ליג נפ סיסמסס : כותכס סוכ 'יפו .'וכו
 3 סידמוע ססק ןפו ותופכ תומה ססכ וכי סמ ותמקיו ועימיט ולר ,סס) םיפ לודג ליגכ סיסקו

 6 יכרמפ דוחכ סתכמ | (וט סילסת) ם"עמסד רמפס סמ לע וטרד ל"ורו ,'וכו ססמקסו ליגה )₪ דמעמ

 ותטקכ לע יכ ,וגװ מס ןרפכ רע סיפודק) ךילע ככ יתכוט סתפ 'מ ד תרמֿפ ,ךכ יתיסת יכ
 קרכ6 סת לה המס ןרפ3 רע סימודקנ נק ךילע לכ יתכוט : 550 וכיפס---ךכ יתיסה יכ ינרמס

 ל סלע | ,דודל סתכמ רמופו רפתמ סיס יס ותויהכ דוד יכ ונדמכ ססירכדמו ,וכ כקעיו קחי

 ,טרפב סונמ ,ססמ דספ ככ לע 'ד רקנפ ספר לע תוכפה ותילהע סרטעסו סתכס ותו ולרב

 ס "סועכ ןיידע יתויס סע ים יפכ דוד 'ל ורק סיסתg ינע ךמפ דחיתש --36 ירק : ורמופ

 'דל יתרמפ יכ 656 ,הטוטפ סכומנ תיככת) סז ןיֿפו --ינכפתו יתריד תיכ סתלו ,ךענעכ ךכ יתוסח

 יתכוט סנס : כ"תיפס וכיפסו ,תוטרפכ.ינע סונפו ,קסת6 תוטרפכ י) שם ןוד6 תויוסס 3 כ סוסה

 ומול ןיפכ ךכ | תכייוחמו תחרכומ רמולכ ,ךכ סקוכדו ךילע---ןיידע .סנותנ--ל5--,סתע ךכ טיפ תו

 ןמ .ופדכג רככט סיפורקנ קר-- ,תומילפסמ כלמעו ןימי  תוטכ) ךתריחכ םככ סת ןיידע יכ ,כסס

 סגי6 וכ ,וכ | ,יפפס וס ססכ סנס | ,סתורידפכ | סידמוע סירק) סש דעו - סמס ןרֿפכ רפא

 ןומ ותמש רס5 ג תוכפס לע ה"כקס ומפ דתי נפ וניֿפמ ןכו .'וכ סב ינפס דיספה) דוע
 וטסיר6 סנמפ -- .'וכ תמכ כםסנ תכומס נ"ע וכמט טספ ולעפ יפכ וייחכ וינע ומס דחיס

 רח6 רשופמ רקנ סדפ סיסיט קדלי ךיפ יכ סגסמ תמו ,תונעט סמכע ןולוע תרכס לטכ ולס תודמס

 תולועפ נו ,כלעס שי תותב\-- ,תולועפס רד עס כ נו קל עפ כ יונת רפומסו ,עיֿפוס
 .ורפכ תמו = ליפוס וייסכ רקופמ תמה ינופפ היס רמו קדני תומה רח יכ כיתה כיסי סו
 סוס, ןפו סופכפ רדעה לע '5 סמדקס תמסתת ךי6 יכ תינויגס הקזח ישוק הסקס ₪ לע

 ךוש ,רסופמ הז רמו קדופ סיס כ ןמו סוקכ סם ,ןויגסס קוקכ רקפ הז יכ ,תותימפ התיס

 96 תרכס הנהו-- וגנוטע) ךירלש סתכ קמ)ט ירכד 'סכ כרס ל"כע ,וכ רשלמ סיס סו רמו

 מודל .סרפמ bיתמ ס"דכ (י ןילותכ) ג'ו 'סותס ילעכ טיתוכר = ירכרכ תתמפתמו  תקדונ



 אר בשיו טל תישארב סולקנוא
 אַצמיוד :ודָיְב חיִלַצמ הוחיהשע הרב חל 8
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 ותא תֶרָשְיַו ויָניִעְּב ןח ףסו 0 a שמשו יִהֹוניֵעְ
 םירוטה לעב י"שר

 ינושל ת'ס .ודיכ ןתנ ול =י לכו () : רק רסס רלק ןוסל יכס .ול שי לכו ה
 קו |

 היל הפירט ד"מל ספירע .סנילש סתקוח סימקופד סושמ מ"ס למלד כ"  ,סינס יתט תכ סרפד ןוי

 bרכסהו .כ"ע ,סרתכ ןנינומ ₪5 תק סעפ 'יפמ תעדול לו סררכתכ נס קוס לכד ל"ו ,וכ סי
 |.יסותכ ם"ייע ,ןיממוז סידעס ןיגענ] סדפס לע ול ,תמסכס לע רמפל ןילק ומכפ וטסירפ תטיסכ תכווכמ תח
 סתיוסמ ןמז  סופכ סיעדוי ויס כ סדוקס ןמזכש ירהל --ססילע עדוותנק סעמ תופירט סניפש תקוז
 דמעמכ רטפכש סדסס לע רממל לכוג ל וז למגודכו ספירט .סנילע תקזח ססילע סעש סתוקכ שי ס
 שיו--וכע רולס תקומ 15 וכ סעדו 5כ סייקכ ותיוס ןמזכש רח  ,רסופמ סיסק וילע רמול ורשו
 וניפפס : רמולכ ,וגו ונמע לככב סדפל "הוה סמ וכ ('3 תלסקכ) ס"עמסמ לס רממכ כ"ג תו ןוכ
 ,סולכ .ותיוס ןיפק .הֹוה ןוסכ ונע רעוקס = ינינק לע רפול ןיפ ונמע לכמ לודג רפול סד6ס) סיסי ס

 : 'וג\ סיכוסכמ = וימי לכ יכ דועו ,הסמ סעמ וסז ? רסמ סוי דלי סמ עדו ימ יכ

 לכ רמפס ( ,ט"מ ד'פ ,תוכ6) ןתנוי 'ר לכתס ירכד םוריפכ כ"ו ךיפל5 מ"ר ירכד ונינע) סידקנ דו
 ,ונועמ סלטכ) ופוס רטועמ סרותס תל לטכמס לכו ,רטועמ סעייקנ ופוס יגועמ סרותס ת6 סייקמס

 ינועמ ומייקס םי סכרס ירסק ,סימעפ סמכ וניניע תיפרמ) סייקתמ סוס לככס .ןיפע ל"ו סטקסו .כ"
 סרטעכ סידמועו ,רםיעמ סרותס ת5 סילטכמס ןמ הכרס סיפור וגס ןכו ,רשועמ כ"ס6 סמייקל וכו 6

 תל סדי לע ןומבל תוניסכ יכפול יתס שי סנה תנתס ירכדכ תרהמ סכווכ טריפ כ"ע = סתומ סי :

 'ב תה תרכס יפלו --- רפועס ןויסנו ינועס ןויסנ סעסו ער סו כוט 05 ןרפה לע וכרל ת5 סל

 לע סדֿפס ת5 ןיריכעמ תוינע יכ -- ותקדנו\ ותמותכ וכ דומענ סדל רתוי ספק ינועס :ןוומכ סנס ןתנו
 וכ .דומע) | סלל לולג ןויסנ וס רקועס סג יכ ף5 ,רטועס ןויסנמ רתוי -- ווק תעד לעו ותע:

 הרותס תל סייקכ ןויסנכ דמועס לכ יכ bנתה רמפ כ"עו .,רתויכ ונממ לודג ינועס ןויסנ ןכפ = .ותקדכ
 יכ ,רשועכ סנפייקי יכ ופוס רוריככו ילדווכ יכ וכ דומעי ס5 רטועכ ותופכל ךירכ סת ןימ = ינועע

 650 סד היל סלרת סה סז תמוענו --- וכממ ןטק ןויסנכ דומעי תטכ לולג רתויס ןויסנכ דמעפ יר

 סל וירק5 קודכ) ךירפ ךגיפ כוס ,רטועמ סרותס תפ לטכמ סיס וכ רטועס ןויסנכ דומעל לוכי ס
 bp כ"וכסע ,ןטקס ןויסנכ דמע לס ירח ינועמ סכע35 ופוס סיסי יפדווכ יכ ינועס ןויסנכ דומע

 ש"תי ותֹפמ סיס 5 --- ינועכ סרותס ימייקממ סכרס ופני כ"עו = לולגס ןסנכ דופע) כו
 ןײקנג סיגפעס סכרס שי ןכו =- רפועס ןויסנכ סלימעמ ס"כקס ןיפס = ותוסכלו ותונעל קי
 ,ינועס ןויסנכ ודמעי כ יפדווכ וכ ס"כקס סכ עלי רסלכ ,יטועס ןויסנכ ת"וסס סדימעי לכו --- רפועז

 : [וכ ןייט: ית יתע ןיפ רשפמ --םממ ונופכ סו ןיפו] ל" וירכד ןכות כ"ע

 ,תונרדמ םלעכ סומ סלעמל סז סיעדמל רפס יתכ ססכ שי רפסס יתככ סלתעס) סיסנכנס לכ הנה'

 ---סמות דע רפסס יתכ תקנק לככ רוכעל ךירפ ומנע תפ סינסס) סכורס לכ כ"ע רש
 ספור וילו ,ססכ ת5ויכו ןידכ טינקרפ ופ--פפור תנעמכ תולע) סנתעסל סירס ססמ סויפ שי סנו

 ול .רחכי 15 סגס ,יטילפס ןוילעס רפסס תיככ דומילס תונכ ןמו דע ןיתמסל לוכי וניפע 16---ןיתעמ
 רפטקפד רלות = ססכ לימכו כ  סנרפתס) וינפ) .ןוכנ מק עוקמסכ קר סעט יפל סלתעסלו דומ)

 ןופט סוכנס רפסס תיככ סלתשסל וכ רסתס ת5 רומגי כ"ח זמ ,ףזסליפ ומ ,קינכעט ומ ,טילקרפ

 תקזסמ יס הנה יכ --סי95 ותכוטתו-כוימ 55 כוימ תק תקיש ןיכסל .לוככ סתעמו --וכמיס סלעמ
 סמכ ,רשוממ סעכ לרקי ופו-רקופס תלעמכ ודמעמ תעכ תוניס. סדפסל כוטק .ןולוע סכחה תעיק:

 (אנ



 םולקנוא בשיו מל תושארב %

 | ה2-תיִאיִּד-לָבְו ּהָתיּב"הלַע !לדשזלֶכ ותיּבדלַע והָדקְפִ

 = הו = הדב < דיקפה אמ יהוה : יב ןֵתְ
 ow hn usd ההיור רי דהוי ' .

 | ו "שי רָשָאדלָּכ לַעְ ותיִבְּב והא
 2 מ ךלחתיא-יד

 lo יָרְצמַה תיֵּב"תֶא הָוהְי ךרביו ול
 | ב האנק תב Aa ב ו %..5 ם

 = or: :: : oe 2 ידלָבְב ַײד .אָתְּבְרְּב הוו הו is גר Red הש יקב

 מ = הניח קב + לכי ריב ול"רשאדלכ ל בועיו ּו
 - ו :םל ןיווהנס ,במ תוברב ,תא 'ד ךרנ Ro תודלוה

 י"שר םירוטה לעב
 ובל ןתו) סיס bp .המואמ ותא עדי אלו (וו  ןושל סיפכם ול דמלו ל8ירכג- כס דמלמ

 ןוסכ ככדס 606 ופסק סיס .םחלה םא יכ : סולכל סתיה ס5 יכ (ו) :ודיכ הילס ןכלו

 סיקנ WEB ה

 סתעמו -- סלעמל רפוכמכ 145 רפופה סייקתי ספ עדוי ימ .דוע סיסי סל ןכ5---סדוקמ רטופס וכ סיסמ

 --םיפ ספכ fרקסל עיגסמ דע ותמותכ דעו: רטועס ןויסנכ 'תי ותלמ ססנתכ רככ סלעכ בוילש ירתק

 תפסה רמקג ןטקס ינפכ ת"יעס וכ רפפתהו- ער מ רסו סיס גרי ,רשיו סת

 סו ןֿמ יכ רמטכ ,'וגו 5 כוימ לריו סנס רמליו 'ד תל ןטסס ןעיו .'וגו ןרלכ וסומכ ןיפ וכ בוי ידכע 5 ךכנ

 ₪ ספ וכ רט6 לככ ע גו ךדי כ סנש סלולו ,נק ןויסכ וס רפועס ןויסנ יכ ,ותמותו ותפרי לע סרורכ היפר

 ןסכמכ ודימעסל ןוסלרס סעפכ תופרס. ול ןתיג רפכו ,ינועס ןויסנכ דומע) לכוי 85 יכ---ךכרבי ךינפ לע

 'ד רמו .ויתפסב כיס טס 5 תו לככ יכ 'כה וילע דיעס = |ךדי תלכת 55 ויל5 קר] = ,ונויסנו יגועס

 = רמ69 196 'ד :רכד  סיס-- תינפ 'ד לע .כליתס) ןטפה : וכו ! ךרוכמ 'ד ספ יסי'חק) 'ל ו ןתג

 קתמ | וגדועו ,ערמ רסו ' קרי רפו םתיםיס ןרקכ וסומכ ןופ יכ ? כויפ ידנע 5 A תפס

 .קיוחמ ונדוע סגס---רתוי סקק וסק ינועס ןויסנכ סג תעכ ססנתנק ורח סג יכ : רמונכ | ותמותב

 קוני 6 | ןחככ 6  ץידע יכ רממג | ןטסס םקעתה ז"כעו=-סגק ועלכ) וכ ינתיסס סנס ! ותמותכ

 ro יל ןתו ,ןדי ל םנש סמ ,ןירוסיס ןויסנ רסתי דועו ,ךרוֿגס כ ינועו רע ןויסנכ

 העס) כז לע סג תושר וכ סנתינו---ךכרכי ךינפ לע כ סה הפרת 15 ורסכ לו ומנע 55 עול

 = ,ותמותכ דמעו---רומס וטפכ תפ ךפ--ךדיכ וגס : ךמל ! ליסכעו רוכ רתויס ןפולכ ןירופיס ןויסנכ

 .תנתדמל סלעתסל הוכ תגפה סנסו--ןסכל 6: ךדימעה יכ .סיפוכ ונגסס ירחפ ותפ ול סר כ"ע,

 0 סנס ! ונממ סגעמל דוע ןיפס הז ןויסלכ סג ךתמותכ קיזסמ ךדוע יכ---סלענו תוכג רתויס רוס

 כז יכ--"ע סדותו כט תכרכ ול ןתתו סיס)6 תל ךרנת יכ % תרמומ יתייס יתנעל תעמש ול

 יכ עדת וו תמו--וסו--םתע תומתו ךקפנ תקו יכ וינ6 ןגסתהו--רפופמ סעכ סתע רקס

 שת 6 כוי6 סל . ביסס ו"עו .ןונוט תרכסכ ךרטו6 דיספת ו"ח ןפ ,דוט ןיתמת ספ יכ ,רםוֿפע

 אה קוס יתרמג יכ ףמ 89ק--'5 'ד יתומ ךימעס ןויסנ) סמ יכ ירכדת תוֹנכנה תח5 רכדכ יכ

 לועס ןויסג ת6 יתרעג כ דוע יכ תעדל ךינע ו"כע--,הסוכנ רתויס סגרדתכ ןח ינועכ

 , ספודג סגרדעכ תויסג רטפפפ רועה ןויסנ סורמ 36 סנדע יתעגס לו ענמֿפב יל ק

 ס .תפמ לכקל ינמ .ךיר5 דוט ינגס-- כועס תל סג-- סילפ ורמופ וס ,סלוקמ יל סיספ יפכמ רתוי
 ,תותינקה .תילכתכ וב יתמלתפסו יתרמג רככ יכ דוע לכקנ 65 ערס תֿפ לכ6 ,יופרכ ןויסנס תֿפ וכ רומע:

 -- הפס סיכותכסכ ספנפכ ספינמ יסווו



 בר בשיו מל תישארב סולקנוא

 "םִא יֵּכ הָמּואַמ ותֶא עדיאל |םֵעדמ ּהַמע עדיאל ףסוי
 ףסוי יז יהוו לבוא אֹוָהירְׁשַא םחלה כא :אוההיד מָה ןק

ENישש : הארמ הפי רַאת-הָפ אורי.  
 הֶלֵאָה םיִרָבְּדַה רחא יִהָי ן תב הנו יאו

 הניע ינרֲאזתָׁשֲא אָׂשִת
 :ימַע הָבְכַש רָמאֵתַ ףסוידלֶא

 תפסו ןיַלֲאָה ימנה

 אַהָניִע תי הנֹוּבְר"תַּתֲא

 : יִמָע בּובְׁש תֶרָמֲאְו ףסויל
 :י תוירוה ,נכ ריזג ,תשא אשתו .ןרהא תוחלוח

 י"זר

 סתושו = לכופ ליתתס לםומ = ומלפ הכס | ןויכ  .ראת הפי ףסוי יהו : סוקנ

 סרגמ ,יכ6 ךרעc3 לסלסמ סקלו לכקתמ ךיכ6 ס"3קס כמ (ר"3) ולעטנ גסנסמ
 : ךומס רח רמקנס סוקמ לכ .יוגו % תשא אשתו (ז) דימ : 3ודס פק ךנ

Ri yesיתלטהו |  

 "ירא ןויצ ןב .ס"וע וכו 'גה כרס כ"ע ם"מ סוכ יכהמ ענממ מכ סלמ בוימל יפרקב ירכל ידמ

 ,וג סוס יסיו (.ט=-ו 6 ,גוי6) : ל" | ,ס96/ סיקוספכ י"ל גנילזיצ ל"ז ףסוי ר"לסכ ביל |

 תמסס ןטסס כ 'ד רמקיו וג ןרפב :טועמ רמו 'ד תֿפ ןטסס ןעו .קוכת ןיאמ ןטסס 56 'ד רפי

 (.7--5 ,כ) ספ ןנס ל כוימ רי סכסס 'וכ ןעיו וג ןרפכ וסומכ + . יכ ויל ידכע לע ךכ

 ןיפ יכ וי ידכע-נה ךכ) תמסס 'וכ רמו /וג לכת הזמ יא:ןטפס 25 'ד .רמפיו ,וג סוס יס

 ןטפס = תכוסת (א ,תוכ קדקל) םיו .סגמ ועלכ) וכ ינתיסתו ,ותמותכ קיוסמ וכדועו 'וכ ךרפכ וסמ
 סרפכ ,ינמפ: סוקפמ : ביפסd ול סיס ,לכ וס ןילמ לפענכ יכ ,סנוגסו סרורכ סניֿפ סימעפס יתש)

 יוסדכ תיקרנה ,תֿפוכ סופת ןיכיפמ ןיפ | לככנ .ד"וכ ינפ) = סגו ,הלעמ לש הוככ סז ןימו .סערפ כ

 סיקודקד- סזיפ דועו ,הזמ יא = ::סינסכו ,ןיאמ : סנוסלרכ ,'כתו: ותנססכ ןופנה ונע (ם .יטומתסא

 : סזכ וכשיתי 0 |

 ,ןילס .סויכ ,סנםה םמר ד סוס יסװ (:2כ ףד ,כ 'פ) ק"סוזכ תילד ילמ .עודיד ,הוכ .הארנה

 םנפכ .לוקסנו ,סנוע 55 לכ ידעפמ תונינע .רוקח) ,סירוגטקסו .סיטונקרפס סמ סיס)5 ינכו

 קיס; יכ ,ולפ תמנמ לע סנס סופ ןימ ,טסקמ 5סכ .ינפל לוסס סויכ ןטסס וככ כ"ו ,נעפמ %)

 קוס ,וותוירכ תקדג3 ןפהה ה"כקס נכפ .פעמ רק ןוע לכ לע ןיד עוכתל ותדובע תרמסמכ תמו(

 ןיפמ :ותומ 250 .63 וס ננוקכ יכ עודיפ וינפ) ןטקה וככו ,תוכז תקוסכ ומנוע תל קוומ

 ? .סכיר5 סקילו םופימ סת : ןטפס ןעיו ? המס ןוט ת5מ ימלועכ סוקמ .הזילכ כ"כ ? וכו

 םפיח) ךרט ןיפ :ר כ ךנסתסמו ןרפכ טופ מ : ש"ח ! לק)וקמ \ 5 כ סשס לכ ל

 -- ולרדכ ךלסתס)ו טופל ךכוסכ---ירכע ידמ סוקמו סוקמ לככ ס5 יכ ,ןיקדסכו ןירוסכ ל סגו .סוקו

 סילכ סליל וז = סכושת רפ6 /כתי סימסרס לעכו ,סמס דגכ סילרו סייולג סילוקנקהו  סימגפו

 ,קמס סיכייה ונכ סלועס לכס סו רכד רספמ ךימ :ול ביסס ,ולכ סלועס לכ ת5 כיימל .ופוככ ,ונפ

 לכ תפ כיײקנ ךג תרחכ תרסה ךרד סה יכ תו ןיפ ? ןרפה !כמ סימל וספ .סידיסת ורמג סת

 ,רודכ םודקו סוָרְמ דיסחו ןייונמ | קיד  םיסכ יכ ונינמ סגסד : וגיסו ,סיכז סססכ וליפמ ,סנוע ו

 ודי נע תויהנ רספפ = דח5 ד5ב מ"מ ,ותוכוכ ססילע ןגהל ,סלועה לכ) וכ ןופפ ומ כר יכ 0

 רפה לע ןיד ררועתי ,סיכגסנה ויסעמ .תמוע) | סינזלמס ףכ לע "כ ישעמ תולעכ יכ ,סלועכ גורע

 "מנכ = קתיקדכו .סיעסרכ סועס | לכ ות | ויסי ,6םנג סר דיסק יכגו = ,ויסעממ ודמל 1

 קרמפס (.י'פ .ל"כ) טרדממו ,סירושע | ייחמ סוסרס ןכ "כו  ,סיינע בייחמ לליסד (: סל מו



 סולקנוא = בשיו טל תישארב

 תַפַא-תַל רמָ כיד = תׁשֲא--זלא רַמאֹוו ןאָמַו ח
 קל יגר יח היגר יָא עדיאל יִנדַא ןה ויד
 = לכו יסיכקוט *  ופ-שירשא לכו תיֵּבַּביהַמ
 דה אָיְִּב בר יות 5 oF rene תֶָּבִ לֹודְג ּונָניֵא ₪ :יִדְָּב ןתנ
 סעהמ .יִגמ .ענמדאל ינמ יִנָמִמ ףשָחדדאלו לנפמ רזה

 החתא:תא לרב ףיתי הא 3 ךֶתוא"סא יִּ הָמּואִמ
 .אָתְשיִּב | דיִּבְעָא ּדְכָא הָעְרַה הֶׂשֲעֲא ְךיִאְו וִתְׁשֲאְתַא

 וי םדק בֹוחַאְו אָדָה אָתְּבִ :םיהלאל יתאט כֲחו תאוה הָלֹדְנַה
  nsפק ן'רדהנס .םיהלאל יתאסחו .וש ןיכרע .השעא ךיאו :גנ רעש הדיקע ,לודג ונניא .ןרהא :

 יישר
 : קויכפס לע | ווטלג תכ יכב .םיהלאל יתאטחו (ט)

 לאירכנ תרות

 וכ ,סממ:  רושיקו רוכק סוס וכ ילו .ס 'יס ,"פפ ,ר"דמכו .'וגו ינדא
 %ודג םרפסו ,ססיככוכו סימס סוכ ריפמ ,יגוד6 ןס b'ד :ל"וו

 עיגמו סטמל ודמעמפ רכר לע סכוו :סל רמ6 ,ונכיל :ו סרמ5--,'דמ ינק
 לדנמ :ומכ ,סלועמ סוממוכ5 וסכג כורכ 'כס מ"יפע פ"לנו .דסמ ללוסמו 'ד לודג
 סילימסמ סגיקפ | סייוגס "יפלו " .סוכנ | ןיכש ,לדכסס םרפל סדוסי יקיפל נעכ
 וסוכקתי סילפסכ וקגסנסו 'כתי וקסנססכ לע סכ תרוס יכ .לודג נמל םר שמ
 סוג לכ לע סכ :כ'ססשו ,ס כ :רלתכ ,ודמעמ ססו ,ונילפמ סנעמכ וספ סלע
== 
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 קד5 יתייסו 'וכ ירוע יטג5 סטעמו ישעמ ספור ס"כקס סיס יל תלכ 50 דע : וסינפ)  תיפרלס
 !ןטטק) ס"כקס רמ6ש וס .ם"ייעו ,'וכ ינוע תש = ריכוס) תלכ ,ינ תפכש וסכע = ,ססיניכ

 סלועכ לכ תפ כיימל 63 ךנס סוכ ספת : רמולכ .'וג ןרפכ וסומכ ןימ יכ כויפ ידכע לע ךכל תמסס
 סוטה לככ דס סג ןישס ליכקכ ולכ סלועס לע גרטקמ ךנסו ,כויל לש ותומנש לע ךכ) תמסס סוסמ

 ; סלינעכ ןטסס כיטס ו"עו .'וג ןרֿפכ ההמְּכ ןיא יכ : ם"זו ,וסומכ תויסל ויתוכקעכ תכנ) לדתפיס
 oc תוייפ לכנס ,קיד5 רקנ סוכ סה  ,יעכדכ רומג קידכ ונימ כויס סג 6 ,יתרמפ ךכ כ

 hh וכ שיש נס ? והד לכ רע) סעט סעוט וניו ,הפלפנ גלפהכ תינמו סוע וס סנופ
 כ ,תדונט וו ץֿפו ,המנסו רשועכ סלונסו עימק רותכ ותקדנכ קיזחמ וסו ,סיכוטס ויטעמכ ותחנגס

 00000 ןמ יכ וכ ררכתו -- ול רע לככ ענו ךדי כ קלט סופו --  ,וימימ ןויסנכ דמעוס 5
 obo | רו מג קילל cחיה וינע ןתת זו ,ןויסנכ דומעי ספ הרתו ,סיכוט סיטעממ תכייו תמ
 ₪ רמ6 15 ,6כ ןטססו ,תרחלה הנ --סויס יסיו ,סי כלכ עלסכ ונויסנכ דמע ויפו ,הלכקתנ תפוס

 ןוע סנ ס60 ? וסכע רמת סמ ,רומנ קילל סוכע ןויסנ ףורינכ סג בוימל ררכתספ ירח וסכע : ס"כקס

 קתנפ ,סוקמ | קזי6 תֿפנמ י6דוו וסכע :ל"ר ,פכת חזמ יא :ם'װ 7? ןרֿפכ קילכ ןי6 יכ גרטקת

 !הקתעפ?תכוםת כיטסו רוח ןטססו  ,[דוחיכ סוקמ סויפמ "סומ 6, : תועמסמ וו] ,וילע גרטק) טדחמ
 וטכע סנ ס6 : 'כתי סימסרה לעכ וכיטס ז"עו .ל"נכ ,סינפ ולכ סנוטל לכס וג ןרֿפכ טושמ

 ₪ קיד; (י"ע ןיד ררוע) | ,דקתש6ד | ירכדמ .דומ35 סוקמ ךע :יתפפמש ילו" ,לכ סלועס תֿפ כייסמ



 םולקנוא |
 ףסוי םע תַליִלַמ דדַּכ הָוחְו !

 הנמ 37 אלו םוי םוי

 :ּהָמָע יִוהְמל הָחְט בבָשַמְל

 ןֵדְה אָסויְּב הָיָה

 קדְבַמְל אָהַבְל לַעְ
 שא תיל הנְְּׁשִחיַבְתְב כ

 ממ הבל הּתְַחָאְו
 הָׂשּובְלל ּהָקְבָׁשְו יִמַע בּובָׁש

 הקבש ירא תֹזֲח-דַּכ הָוֲהַו א
 :אקושל קרעו הדב ,השּובלל

 תֶרֵמֲאַוּהַתיִב ביש תכקּוד

 "שס

 : כ"סועג

 (זכ ףד) סטוס 'סמכ קתילדכ 'וכו ויו

 לאירבנ תרות

 קמ מג ה
 -- ,ודוככ סימסס לע - קר יכ טא

ah. ned 
 ררכסמס

 ותם סזו ,וגיל6 ויקופלפכו ותתגססמ יונ

. 

\ 

| 

| 
 וסוקכפי ססש שק |

 סלועכ | תיגסמ רוני

 יפכ--וכיסל6 'דכ ימ--תמ6\

 : "ו ,ןוגו סער ןויפג

 ךכ עמס כ תפוכ ,סיר

 ומ = סיניקס תדכ ןויסנ יכ ,כיט ןטעס לכ5 ! סלע ףיס) יל וכ

 תויהל : םימסק bלב וליפ6 .הלצא בכשל (י
 כמולכ .הזה םויהכ יהיו (אי)

 ססלס גת סוי קול סוי (מוסנפ) דתוימ סוי 0
 סוס סויסכ ףסויל .קקוסל ןוגס סוי יל ןיפ סכמ סינולג תדוכע תיככ סככ כנס
 רמל דת לומסו בכ .ותכאלמ תושעל : ךעיל .סלוכי יכלו יג סלוק ססל ספת
 ויכככ תוסעל כמ דמו םממ ותכמנו

 גר בשיו מל תישארב
 םוי!םוי ףסוי-לֶא הָרְּבַדְּכ יחיו י
 הָלְצָא בשל הלא עמשדאלו
 הוה םיַהְּכ יהיו א :ּהַמע תויחל
 ותְבאַלְמ תושעל התיבה אבי
 םש תִיַבַה ישנאמ שיא ןיאנ
 ורב והָשפַתִתְו = : תָבַּב
 נב בזעיו יִמַע הָבְכַש רמאל
 יהיו ג :הֶצּוחַה אציו סנו הָדיְּב
 הָדְְּב ֹודְגְּב בוָעְיְכ החור
 שנא אָלְקִתו יי : הָצּוחַה סנו
 אר רמאל םֶהָל רמאתו התיב

 םירוטה לעב
 : ותפס Rיס פירטמיגכ .לכו6 קוס ר
 :.סנסיג ךותל "גכ ,סמע תויסל (+)

 :סיטפסמ 'פכ 'יע 'סמב 'כ ודגככ +בי)

 ,המע
 רש יכיו

 לש וכקויד תומד וכ תיכנס 695 סמע
 יכק סללק .5/ז"ס ינליאבה ראה :(הי)

 סז = !קכשכ יסיכנמס -- 3
 םיגססל - תוקככ יליפסמס - ומלע5 סוס
 סימקכ .-- .ופכיקבו 225 יפפ לוטם

 ,םוסכגו סכודגכ וסתכסנו ןרסכו
 ! ותככת :יסו וד3) שו מ מו כ 3 סו

 ד"תו

 ןויסככ = ודמע | י"ע יתימפ רופג קיל5 סתוקכ סותמ בויל רככס וסכעו ,ל"גכ סלועס תפ בייסנ רולכ|

 : רמולכ ,ודי לע .סלועס לכ תל ביסל כ ךנס תו

 : קיזחמ וכדועו וג ךכל תמפס

 גתומ .יתרענס סמ לוכיככ ינפנ רכ כ"ר=-,סנק ועלכל וב ינתיסתו -- !

₪ 

 סדימעסל | רודס | יקידנמ דוע יכפל רדסלו
 סיקילל לע סג תֿפזכ יכסל סור סתו ,'וג

 ,קיפסמ ל"כע ,ל"מכסו
 : : לנה ר"א



 בשיו טל תישארב

 קחצל יִרְבַע שיא ּונָל איכה
 אָרֲאְ מע בָבשל ולא אב ונּכ
 ועָמַשְכ יהיו ט : לֹודנ לוּ
 בעי אָרְקֲאְ ילוק יתְמיִרָהְי
 :הַצּוחַה אציו סנו יִלְצָא ודנ גָּב :
 אוביזדע הָלַצא ודְנְּב חַנַתִ זט
 רָּבִדִּתַו יי :ֹותיֵּב"הלֲא וינדה
 רמאל הָלֶאָה םיִרָבְּרַב וילא
 "-רָשֶא יִרְבָעַה דָבָעָה יִלֶאאָּב
 יהיו חי יב קחצל ונְל תאבה
 בע ארק ילוק ימיִרַהּ
 יהיו מ טי :הָצּוחַה ניו יצא ודְנְב
 ותשא ירְבְדיתֶא וינדָא עמש 2
 רמאפ וילא הָרָּבִּ רֶׁשֲא
 ףרבע ל הָשַע הלאה םיִרָבַּּ
 ףסוי ינ ינ דא חקיו כ : ופא רי
 רהפה תביא התו ותא
 = םירוטה לעב -

 כיתכ ילוס6 .סירוס6 ךלמס יליס ר (כ)
 לע כוס סיס סינש יב דמלמ 'ק יכיסו

 ('כ) ,ירבע

 'כ דועו ןית6 'י לע סכד תילוסק
 : ינתככו ס6 יכ סיקפמס לטל רמס
 רכיתמ 'ס '5\ ףסוי יכג 'כ 'סמכ 'ג .סילוסק

 ל"ת וכמלכ וסזו סילוק

 כ ךסכוח ינ6 רפיטופ לם ות

oa A a hr 

 יל ססע סנמס וכ סלמה:
 סיכוסתס תיכ

 לאירבג תרות
 קית; תעסל  סתס וו -- ,ש'ע "תו
 5ודג !ינודק ןס :וכמופכ רסס תעסרמס
 ליכססו ונגני יכ סרמ6ו ותוק | סקיספס
 ךיכפ סת יאו עפסה ס)ועכ הפ

 !ןכ תכמומ סכעכ לעו וסיכס ימ םריפ לו וכל
 רכעמ

 : ףסוי לס ,וינדא (זט) = כ םמס

 : וככ תלכס רח ירכעס
 וקזו ןכ וכ סכמ6 םימפת סעסכ

 יגינע ךרנע

 סכ כיסס "עו ונממ סי
 'ונו ד6מ = ללוסמו 'ד וכ

 כל | ריכססל

 סולקנוא

 אָנְב אָבְנתְל הָאָרְבַע אָרְבַ
 תרקו יִמַע בבְשמל יתול לע
 --דכ הָוֲהַו  יאָּבִר אָלְסְּ
 תִיִרְּוילְ תיִמיִרֲייִרֲא עמְׁש
 קרעו יִתל הָּובְלל הקְבְשְ
 התת ומ יִאָקּושְל קפנ
 לעד---רע התל הָשּובְלל

 תַליִלַמּ זי : התיבל ינובר

 ןַאְה אָיִמָּנְהפְּכ ּהָמְע
 אָרְבע = ית לע ךַמיִמְ
 אָנל אָחיִתְיִאְיִר הָאְרבָ
 -ירכ הָוהְו יי יב אכל

 ּהקֵבָׁשְו תירקו ילק תימירא וא

 .:אקּוׁש קרעו יול שובל
 הנובר עמ וכ הֵוֲהְו טי

 תלילמ יד ּהָחתֶא יִמְַָּפתִ

 אנ רֶמיִמְל המ
 ףסתו רבע ל דבע ןילאה
 הוכר ביִסְגּו : :ּהָז
 תיִבל הָינמּו הת וי

 אכל יֵריִסֲא-יִד רַתֲא יִריִסַא
a7 

 יישר

 נע ל6 ולב
 ונעכ יכ קחלנ

 ,נו וינדא עמשכ י

 םירכרכ הרמס
 נהכ סימסס

 .ינכמ רסנס
 ,ילא אב (זי)

 היו (טי)

 ונכ תועט

 ֶ : ל"קו
 ןיֿפ



 בשיו טל תישארב םולקנוא
 הלמה יֵרֹוסַאדזרַשא םולמ . ; תיִבּב ןֶמַת-הָוְהְו ןיריסו

 :רהסה תיִבְּב םשדהיו םיִרּוסֲא * נפ המ יי ייל
 וילא מיו ףסוידתֶא | הוה יהו אכ הל דגנּו וי הרט :

 -תיִּ רש יָניִעְּב וגִח ןַתַיו דַסַח בלב טפר הב
 בַר ינו כי ייִרְְסַאתיִּב בי

 רהַמַה-תיֵּ רש ןַתִיו בכ :רַהּפַה

1 

 תי ףֵֹויְד-אָדיִּב יִרְיְסַא-תיִנ

 יֵריִסַא תיִבָּב יד אירי

 ילַע ןֵמַּת ןידבע יד לכ-תי

 תי מ ידָבֲעִתִמ הֶָּהַרמ
 ילָכ-תַי יז יֵרְסַא-תיֵּב ב

 ויפתח =

 (בכ) :סנשמכש סדוסתו סלכ סל

 :ךקש' '85פ 8

 כסוסכ .חיב רש ןי ככ 06 סור

 סיקשמס רסנ למס ףסוו לט ונורספ)
 ךפלכ 05 סערפ פי סימי תטלס רוע"

 ודיכ סערפ סוכ ספקנו ,ךנכ לע ךכיש
 סנס ,וסקשמ פייס רק ןוסקכס טפסמ

 פע ךניססו קל | כמול ךיככ סיס
 יי ספ יכ :ןוסכ דופו .כתוי תנו
 יכוס יחכסב וגוכפפ סכוקכ עמסמ "ו
 Ss סיקודקדס לפיו ,ןכומ וכ ןיז
 :סו3 ל"נהו .וכילכד ךסמסכ ורלכתי סו

 קיפסס> ,םנפס תויגמומס יפס3 ס
 ,ויקסמ ןייו ךלמס גּכ תפ ךלמס ןמכז

 סלטמל וז סוגכדמ םכp ןסמ תח6 ל23 ו
 ,וכוקפו ןייס ססעמ  קכללמ סלע 08:

 י4 ד רה

 רעו (גכ) : סיכוסת ריתמ יס סל 25% ') ןיֿמוב 9כ3 לבוקמ סיסק .דסח וילא טיו

 ה היה "אוה

 .ותא 'ה רשאב (גכ) :דיכעקמ סוס סיכמימכ ומוגלפ

 לאירבג תרות

 ר"ומססמ יסעמס .'וגו ודיֿכ סמוקמ
 עמסש ל" סתכי 55יתי. ירו

Roרש תומולח תשרפ רואיב  

 יככדכפ סיקודקוכ  ךירפסכ ילבש
 ,ססמ טעמ קכ ריכוק ,ססרפס |

 םֶריִסֲאָהילְּב תא ףסוידידרְּב
 ככ תַאְו רַהָפַה תיִבָּב רשא
 :השע יָה אּוה םָׁש םישע רשא
 הָאר רהסה"תיּב רש | ןיִא גכ

 םירוטה לעב

 כיתְכ לו  תילעמ 'ס ססוע וס .השע

 יס ןסככס יפל סלעמל ומכ ודיכ תילכמ
 ומכ .ודיכ קסע ל"יס לו סירוסקס תיככ
 לפכ קסעתמו וינודק תיככ סיסק סגעמג

 םיס סכp-כ"לז "כנס ימיכ סיסש סקעמ

 bכליווב .סלודגס ס"גכסכ 0903 תרוק
 ךיגס סנו  סישלפג סיפפומ סלרהו

 םיפואה רשו םיקשמה

 תכתולמו לו ותיכו ומטט3 סכועמ סיסיפ
 ,קסזס סכלנמס תמכת תוקת לככ ,וספרמב
 ,עודיכ סיגיפופ ינימ לכו תפס סטעמכ ןכו
 לע | תופעל ןיוקכ ןייסו | סקלס ויסיס
 סיכירל ןיפ סנס .סיכמוססו ,ךנמס ןחנפ
 סגו ,ךכ לע ךלמס תמ סינוממ תויסנ
 ,לכיסס תוללקכ ספכקנמ סוקמ תי סל כ
 יכ קסכומסו סתמומס ןמוק ככ ס יכ
 ןפוסכ סל6 תוכpתמ וכ(למכ ןייוכמ וס
 וכ רספ6 ,סיכלמ יכפכ בליקסל דע סלענ
 קיפסמס תויסכ טז = דוככל סכוז ויסנ
 סויס סג סיקכמנס ומכו ,ךפמס ןסנפנ
 ,קופודג סיכע ריב סגו ,תוככממס ירעכ
 סלקממס תלמ | ודככתי לסל סירקוס

 "ֿפָאה) כ כיסס  קיפסמ :לקתכ
 טגלרפיל



 סולקנוא בשיו מל תישארב

 יאקמימ יִדְּכ הדיג קיס שאב ודיַּב הָמּואָמדדלָּבְ"דתא

 תרות

 b"כנסנ תז וכפיסו ,סמודכו ,תוריפע
 ס5 תולככ ונוככ יםועכ סולו "קול

 וקופע3 ןפת סזיל ודיכ ללמג ,ויתוקכפ

 לאירבנ

 סולו ,ודיכ לקמ ספות לוס יכ וכ וכמקו
 ןכ | וטפו ,ודימ כקמס כוטינ "רגס
 ןיגסמו  ,ויסופלפ סוסעמ ומכ כס ףכיתו

 םיפואה רשו םיקשמה רש תומולה תשרפ רואיב

 כדס כוקכ סז סדוככ כקו (טנַארֿפעיל
 ססוגקמו (לליט) םרהסמדתבתכ חול לע
 סלוס  תפפנ לעממ סתרפפפנ
 ךנמס רכתמ סידחוימ סידיקפ (ב .כססמס
 יניֿכמ ססp ,ל"גס סיקיפסמס תלמ בק
 סמס ססו 70 לכ 3ימכ סיניקכמ
 וכסמכ ךנמס ינפ ₪5 סיתרפמס סמלעכ
 תוגכדמס יתסכ כעממ (ג .ונסלס לע
 סקס .ככב -. סמ מומס ;ל"נס
 4 לע = תיגססכו | תקפל =- ,סמלו
 קויס רכ נע לכס סיסיפ ,ססיסעמ
 רכדס ןכומ הגהו .ססילע ו6כומו ,סלעכ
 יכל ,סנמס סישנסס נע דקפמס רסס יל

 יטרפ ככ3 = ןייופמ סקמומו יקכ םויס
 כ"עו לו קפה רח סכלנמס תועידי
 סטממ תונעכ ,5"גס סישכ6ס יוגמ ךרד
 לכיסס קיפסמ סיסש ימ :וליס ,סלעמל
 ,חכשל ותכמוחכ | ןייטטסו ,כפסמ סיכס
 ךלמכ ר50כ  ריקפ> תוכעסס) סכוו
 ,ךפמס יגפכ תרכפנ דומעפ ,[תינטס סגרדמ|
 קכוז ,ןוגס ןמז ופכמשמכ ןולכ וקיפסכו
 ,סיקסמס רם תויסכ [תישילפס סגרדמ] םופעל
 ןיחכסל ןיכג התעמו .כ"גכ ,סיפוסס רם ול
 סערפ לכיסכ 0200 סיקטומס ןיִכ לידכסלו
 סוככ כוכזס עמ סנס יכ ,ויס ימו ימ
 דיל וטיםוס תעכ סכוקכ לפכש ,ךלמס
 כ וס נס ,סזמ :ןיע ומילעסכ ךלמס
 סנרדמס| ,וכסמכ ךנמס ינפ תל סרסמס
 קפכ ססיקס תינמ טס ככ [תינפס
 ספילכ ןיע סמלעס י"ע סיס סוס ,קיופסס
 ינפ תכסמס 55 םחיכ רספ6 ימ ,ססיעס
 ספולס כ ס יכ ,ןמכפס 96 סכעמס ךלמס
 ,|סנוטפרס סגרדתס] ,לכיסס קיפסמ ןמוקס
 סיסוכגס ססיגודכ וקטפ סל ינפ סנסו

 ?ע יכ ,ךלמכ ופטת דתי סלכו ,ססינע
 סיגוקנס יטעמ לכ תויכתל םכס רסס
 סלקממס יסומיכמ סכסו .עודיכ ,ויתסק
 ,שי6 לע ןועו סמ םמס6 עדותסכ יכ
 ןיכ ללככ ףכית ופופ סיסג וגיסכי ל
 קנס סכטכ ,סנווע סינוס סיעסופ
 :וטפסמ ןוכפנ "טפסמל תוסכ סיטפוכ
 סול דתוימס רמסמ תיכ3 ספי קר
 20 דע ,סרכי כס סימומב תויסל
 'דככנמ סוס סטסכס סל טרפכו ,וטפסמ
 מי כומש קוס סוס רמסמכו ,ןרת
 ₪ ויֿנפק ומכו] .סימי 'ג ךכע סיטעמ
 0 סתופ ףוספױו : יקל qףסוי סעעמכ | ןקמ

 כ ףסוי ססיל רמקו ,סימי תסלס רמקנ

 וס 5 יו :כיתכ ןועמפ יכג כ"חו וג  יטינטס

 ופעכ ןכו .סירוספה תיככ :וגייה ,סקיגיעל ותו

 לפוכיש ומכ סז ןיגעכ סימcנסכ סג
 טלפכ ןכוכתסכ--וכ> סרנס יפכ סגהו
 03 יגימ יגפ ספ ויס- סיכוקכס תונופנ
 20 לכ לודג סיכוסק קיכ (מ .רסוס
 22 רועו ,ססינימל סידגוכו סיעפופ
 1956 יככו ןיכות יכ3כ רחוימ רסוס יב
 ₪5 כיקוסכ ןיפש  ,תוכלממכ גוסנכ
 36 יפפטו סידכע סע דסי סעס סורממ
 ויפ6 סוקמ, : סנוכי סז יכס רסוס תיכו
 סוסס ית קגסנס לכ לע סנסו ,"ךפמס
 ) סיכוסלס כככ ןוומס סקפסס ומכ
 סיכדסס תרימסו ,סכיכרל
 .'וכו 'וכו סיסמסמסו סיכמוסס
 : ₪רקגס וסו ,רינ) דיקפ רש 6
 וככ תיככ כקוי וסו ,כסוסס תיכ
 קויסל ,רסוסס תיכ רלחכ ,כ"כנו
 קילו .סק ספענס לכ לע דימפ
 עט ופרס יפכ ,סנלס .סיגיגכס רדס

 )לפס



 סולקנוא

 דָבָע  אּוההיִדְו ּהָּרְעַסְּב ויד

 רַתָב הָוָו * יחֶלֶצַמ

 איש ּוחְרְק ןילֶאָה אָימְגתצ

 שר |

 יפל .הלאה םירבדה רחא (א

| 

 סיפסכ ויכינע לכ יכ ז"ע רמו ,ויונויז
 קזיתסכ ססימסק וסעי סימסוקס יכ ,סז
 סעימקס ילכ תוס ,סדיכ רכה א

 ,סכקמס ןופכ ךותמ ףקםכס יפכו ,לכג
 סיזp לסוסס תִיֿכ רפ כפומ : סיס ךכ

 ןופסכס וס ,סידי כמכו רקופמ םינ

 כסוסס תיכ כלת 56 סגכנס וכ עגופו
 ססוכג סמוק ףקומ כודג ףפרק וסו
 רעפס 95 ךומס רסס כפי וכ ,סרלב

 קרמשמ תמ תוככ לכוי ןטמנ ,קוכמז
 לכו ,וסליעכו וסתיתפו ,רעשס ילמו|
 רכע 55 סז תיכנ ךומסו ,סכס לכו פו
 סיקמוקנ רסוסס תיכ ,סמינפ לח(
 רפסס ר55 סקלסלו .כ"ככ ,טלעמס יפנקו
 .ג"ככ ,יפלכס לודגס רסוסס סא
 יגשל תולוכמו סיסתפ רסס, כסומ סי
 סיכוי ויתכפמו לוס תויסכ ,כסוסס: יפ|
 ידחאו ,ךכופס סע ככ3 קל סיס:
 ירכד רומיכ כמ ס"ועכ ומכ וז סע(
 ססרפכ יככרמ סתרכס יפפ :סקרפ
 ףסוי תל סיחכטס רש ןפנ כ ,סמהוק
 יכ ,סיתוחפס ןיכ ינלכס רסוסס יכל
 : ם"סזו = .סיכוסתל כסוסס תיכ 6 ס
 רח סוקמ רסוסס קיִכ נק וסנק
 ןרדכ וס] .סיכוס6 ךנמס ייפ
 יריסמ רט סוקמ ,ללכ  ,רסוסס תיכ .טרפו גג
 [.טרפכט סמ | 855 ללככ ןיֿ .ערפ ,וג ך |

 ,ףסוי לס ות3סכ סו כופכס וג; רפ /
 וגוד6 יכיע3 כוטס סיס ,דכע היסס

 ,סיתוחפס סיכיסלס סע וכיעוסל 9
 (בנ)

 בשיו מ טל תישארב

 הוי הע אורָשָאְוותֶא הוה
 ik :חיִרְצַמ
 םיִרָבְרַה | רַחַא יהוא ב .יעיבש

 סניגרסס
 יכס ותוכג3 וכ רברכ סנכ יפ3 קירגס תל סלוכ

 לאירכנ תרות

 הר

 םירוטה לעב
 'כ .ססיגודקנ (א) + ויגודק

 ססינודקנ תוכמוקס .סיל5מ ךכמל ססיכודפל

 לסוס .סלוסמכ

 : ןידמ ינקז יכג כ"סמכ סיפסכס ספעמנ
 ולעכ ימע :כ'סמ עו .סדיכ סימסקו
 ןסכ םרופי הזו ,וכ ךיגי וכקמו סי

 םיפואה רשו םיקשמה רש תומולח תשרפ רואב

 קולילפ קר יכ רפימופ ןיכס יכ סגו
 ןפנ רספכו .ותפ ונע סילוס סירכד
 ךיקפס ,רסוסס תיכ רש יכיט3 וכח 'ד
 תינכ רחל סיכיסלס לכ לע ףסוי 6
 סיסו ,ססינע סכוממ סיסו לודגס רסוסס
 ר סוקמ לכ תונפ:ו תכנכ יפפת ףסוי
 ,כסוסס תיכ רפ תוכל סוכככ ןס ,ֿלרי
 .וטפכ תול לככ לודגס רסוסס םיכנ ןסו
 פרוקמס :יכמ וכ ,'כס ונע הפיס: סנו
 וכייס. ,סנמכ סיטכ6ס ינס ושמה ,סוס
 ןחלט תרפמ וכו = סירלמ ךנמ ,סקשמ
 'כס קיספס כ'עו .['3ה סגרדמס] ךנמס
 סקסמס ןיכ ,טכמלכ ,סירלמ ךלמ : סולמב
 ךומסס וס סקסמס יכ פוכוסל ,ספוסו
 ת ךנמס דיכ טיפוסכ ךלמס עמ סקרו
 יכ וכוס ,סקס כוקכ ,ספוסו .סוכס
 bוס קכ ךנמס 56 דיפ ךימסס וכי
 סנ יכסו .כככ כ"ג רכומו וקיככ הפול
 ,ססילע רז "ססינודלכ, ולטת
 -- סירלמ .ךלמל =-וקטמ סלוכ סמסו
 סינוממס סע קסע וכ ןיק ךנמס סגסו
 סיסוכגס סע ,סק יכ ,סינוכיכסו סיגטקס
 סעכפ ףולקיו :כ"ספ כ"ע ,ססילע רק
 טרפכ כוקכס כינו -- ויסירס ינש לע
 ,סיקשמס רם לע ,וקמח ףלק ךפס ימ לע
 סלמתמ יכ 'כס רפיסו=-סיפוקס כ ם לעו
 סימככטס לש תיכ רמסמ3כ ספוק ןפג

 וסע



 בשיו מ תישארב

 עיחנ .ףרפדריט למ ההקשמ ּואְמְח הָלָאָה
 רעה אלל וחיל למל םֶהיֵנְֲאל הָפאָהוםִיַרצִמ

 םירוטה לעב
 סיתמ יקסע לע ןלסל סמ .סתכנו סקיכס

 ובכדס ומכ סיתס יקסע לע ןפכ

 : ולע סוככ כוכו כמנק ל"וכ

 ופוסככ :כסוסכ :םיכ רש ' יכ: בופכס

 קמ כ'ע ,וידיכ סימסקו סיפסכ ךכדכ נפ ףסוי לם וכוכקו ותמלס

 םיפואה רשו םיקשמה רש תומולח תשרפ רואב

 "לֶאְ,] ,רסוסס תיכ 95 --ךומס לוס
 ,סלותט יס סיכר סימ 96 : ומכ ,ךומס ותֿפרוס

 קיכ סי לתוי 'כס ריכו [.ײ לפקס
 ףסוי לש סוקמ כ ? ךומס וס רסוסס
 רקפ כ"עו = ל"כס וגירכרכ -- ספ לוס
 ,סתופ תכפכ סת ףסוי תפ סיחכטכ רש
 סימי ינפ קר ויס ע'עכ יכ 'כס רפיסו
 ליס וװ) סינפ סימי טועימ יכ ,רמקמב
 למול רוע ןכ תיו [.כ"ז י"קריפמ תרס5 ךרד
 ,סטתס סםעמכ ףכיפ סנס סיכפכ יכ
 סקשמס תל ספדוקפכ ומס סמלעכ סס
 תיֿכ ותכוס כ'תלו  ,רמשמכ ,ספוסו
 'כס ריכוס כ קקזו -- יפלכס רסוסס
 .ןפס> רוכי רספכ ,זמרכ סמ יכ םרופמ
 סויכ כול לש סכילכ יכ כופכס רפיס
 ססיפומולמ סל סיכסס ומלמ יסינפס
 סתוקו .'וגו ססיכפ סוכת ומלסיו :כ"שמכו
 סקפמס כ"ג ומלח ,סיכסס לש תומולחס
 סמס רכס ,סירלמ ךנמכ לש6 ספופסו
 ,יללכס רסופס קיככ סיכוס 16 ויס רככ
 לכ סמ סקרו ,רקוככ ףסוי כסכו
 כ סנס ,סיפעוז סנסו 0200 סימלוחס
 תיככ סירוסלס ספוקסו סקסמס ק5 לש
 ףסוי לפטג 85 ססמע יכ יפלכס רסוסס
 ס6 יכ !סיעכ סכינפ עודמ סתופ לוסל
 ויס לפ סירטס סמס ,סערפ יסילס תק
 כרממכ כס | ויגור6 תיכ רמסמכ ותל
 עכטמ יכ םויה סיעכ סכיגפ עודמ

 ס"כקס סג
 :ססידי כע קידכלנ סחוורס לוכקס דועו ויק קנו
 מכ סו ולס ןיכיטופ יכייפכ כוכז 95מכ סו .ואטח

 :כ"וטסיפ זעלכו תפכ נ סייפס ןושל ןיפו ךכמס תפ תל .הפאהו : ונp ןיקסופגכ רול

 לאירבג תרות

 סולקנוא

 4 יישר

 םילס וכפיפ ול6 לש סנגתכוס

 'כ סיכלמכ יכרדכ שם00מ כסת עכטס

 סיספסנסכ סנוטסכ סעשכ ר סיריססס
 כ'ק6 כ30 ,סיפעוזו סיככע סמכ 3
 קרס ךוקמ סכעל גופי סויכ סוימ
 ,טיעכ ,סכילפ עודמ ספוק נס וס
 :סעוריפ סיער = תלמו] לומק6מ רפוי ,סויס

 קת סיקסמס רס רפסיו |.8'נכ ,העגֿפ
 וגו ימולחב וכ כמו = ףסויל ומופת
 ,ימונסכ ןופלכ | סלוכ ומתפס סמ סנס
 ןחספ ףסויכ ומונת וכפסכ סערפ סג ןכו
 קומולקס לכ יכ ןעי ,'וגו ימולסכ ,רמלו
 ןיפו ,פמויד יכוסכסמ כוכס י"פע ןיחכ
 יזכו ,סינוכתפ ססינע םורדכ ז"פל סוקמ
 ו ועירוס ,ףסוימ סוס קפסכ לילוסנ
 !; סלט 65 סו לכמ יכ ,םכמ
 ומ לכ רמו ,כנכ סויכ ססיפונויער
 סרג ימולסכ קכ--,ימונס3 :ססמ
 ןנלגו יופכ כ"עו ,םדוחמ רכרכ ,ךכ יל
 )8 וקדספ רקיע סנסו | ,ןורספ וכמנ
 = הז ונרוקיכ יפנ-סיס סיקסמס רש
 הספ ומונת סתכמ יטרפכ וכנוכתסכ יכ
 סקול עחסו ,ןפנס ןמ סיכנע רכוב
 לפ ףכ לע סוכס תל ןסנו ,סוכס
 ידי יפל .סינוכפפ יכוסכס וכלכ ונע
 bלמכ לעופ סיס ויכועלכס ,וימי ירכדכ
 מ ססמומ ספענפ ירחו ,ןייס ססעמ
 ו ,ךלמכל קיפסמ תנעמכ סכ! ,הו
 תלעמל כ'תו ,וגתנקכ ךלמל תרסנ
 ו ,סנעמנ רכתנס ומכ ,סיקסמס

 ןמלעל



 סולקנוא
 ןִרְּת לע הערפ מו :
 עו יקש - בר לע יֵהֹונָבְרבי
 ןוהתָי כהיו :+ימותחנ בי

 אילוטק בר תיִּב אָרמַמנ

 ור בשיו מ תישארב

 לָע הערפ צו : :םירצמ
 םיָקְׁשַמַה רש לע ויסירס ינש
 םֶתא תו :: םיפואה רש לע
 זלֶא םיִחַָּטַה רש תיִּברמְשִמְּב

 לאירבג תרות 2
 ודיכ רכד .ס1י6 קכמכ

 ודיב תכמ לו ויפסכ
 ס5 תעדל ירח!
 סמ וכ לעפי רש

 רש תומולח תשרפ רואב

 וסודירויש : וכייס ,סיטפופס וילע "ופרסי
 bbוידס כ רש תלעמ סמרס וסלעמו
 רות3 ךנמס ןחכשל ןיי סוסעכ ,סנוקספז
 קסע סרוי ךכ לע יכ ,ל"ככ ,קי
 יכסלו ,ומולסכ הקרח סטיתססו 3
 ינפ תכסמ סנעמכ סכוו רוזסי סמ ןמ
 סוכס ת ןסנש סמ סרוי "פו ,ךלמ
 ,רורכ רברל בטח סז לכ .סערפ ףכ ל
 ₪5 סיספ ומכ סיקטמס רש תנרדמנ י
 ,3כעו ףעז סיס כ"ע ,סנוטכ דוע סלע
 סימוקכ וכ לעכל ונורתפכ ףסוי 3 ו"
 קגרדמ תומדק כ כוסק כוס :רמק
 bג "כע כ30 ,סיקקמס כ. ₪
 ס6 יכ ,סת סעפ3 וז סלעמ סלע
 קכ סמ ןמז םויסל ךסומ וסכעי סליס
 תלעמל סלעסת ז"תו ,סירכמ ךנמ הלש

 :וכמוק וס .סממ סיקסמס רש
 ךססכ תל סערפ פי סימי תכלס דוע
 ועמסמ ,סבפס :ןוסכ ,ךככ לע ךכיפס
 ר5ק ןמז5 סנעת סז סדוק 536 ,ןמוקמ
 ,ודיכ סערפ סוכ ןססס :סז םגוע,
 סדוק וסקסמ תייס ר ןופתרס טפסמ
 סונתב לכמנס סמו ,רסל תויסל תילעתג
 bוכ ,ספעימסו סיככנפס תתיקכ ספל
 ןסו ,סילטכ סיככד 092 סונק ןיפפ פ
 סו .ךמונתכק  סילטכ .סירכרס ₪
 3םיו :כ"תה רמקפ ומכ סייקסנ סגמ
 וליס -- ,וסקסמ נע סיקסמס רש פ

 וליד רזג סמ וכוסרס סולת יכ ומלע

 קיכ כס | ןיפ כ'סלp | וקו ,סמותמ
 ףסוי לש ודיב סמופמ ספור =-רסוסס

 םיפואה רשו םיקשמה

 ףכ נע  סוכס ןסיו ---סרסמ תגרדמ
 ןמז ךסמ סז סגוע וככס ירתו  ,סערפ
 וככל ןיתהס יוכרו ,כסל כ"חה סלעסנ
 וענעכ לוס "* סג ינול] ומכפ סקסמס סג
 ['ס סגרלמכ ,סקפמס סקוע קר סדוקמ תויסל עכעכ

 סג תובככ 'וגו סלק סיפומס דס תו
 --סיפופס רם כס וטנועמ ו"קכ ,ספופס
 ףסוי תפס סיקסמס רש רכז כו : כ"סקו
 bכ ,כש ספעגפ רחקנ ף6 רמונכ "וגו
 תש .ףפמר סטכ "דפ סוס סכו
 הז לכו .ק"ודו---סערפ סמ 195 סינס
 רפיכ כ"תס סנמ .סנימפמ ףסוי ול רמק
 ןיפ קמסכ יכ רפוי רכד קמעס3 ףסוי וכ
 יכ  ,סילמ3 .סירכד סוס ךמולס יב
 ,ךלפ סוכתס ןינעכ םכת6 סנווכ דוע סי
 רוע ,ךיכ עגונפ סמכ ךולכספ רבנמ יכ
 ומכ-  ,י56- פנולס הכד סג .וכופב .-לולכי
 'ג ,סנועס סז ,ןפג (.3 ןלוסב) ל"זרפס
 ,'וגו כקעיו קלי ססלכק סז ,סיגילס
 סיטכסס ונ סיכנט ססיפונכסל ועיפכס
 וכ5 ןפג רמה 30 רכב סימרי 'ר .'וכו
 סוכו :וכמוק וס .ס"יפ ,'וכו ,גהלסי
 סערפ כרוג יכ סכוי סוש ,ידיכ כערפ
 יקלס תגמ 'ד ,וט  ,סילסתב ם"ומכו] ,ודיכ סיסי

 ,סיקסמס לס י"ע יכ [ילרוג ךימות סתפ יפוכו

 לכו סערפ עפוכ סיסי ףסוי תל ריכוסע
 רשו ,3עלכ תרכסלנמ סירלמ תגידמ לב
 .0ז3 יעלמקסו כוסכסס סיסי סיקפמס
 סיכיו ,סיטכpס סהפ ,סיבנעס ק6 תחק)

 מ



 בשיו מ תישארב

 ףסוי רֶׁשֲא םֹוקְמ רהְפה תיב
 םיִחְּבַטַה רש רקפיַנ ד :םש רּופֶא
 םָתא תֶרׁשַו םֶתא ףויײזתָא

 יישר

 ,'וגו םיחבטה רש דקפיו (ד) : סק6 תויסל

 םולקנוא

 ףסוי יִּד רַתֲא יֵריִסֲא תיִבָל
 בר ינמו ד : ןַמָּת ריִסֶא

 ןוהמע = ףסוי--תָי אילוטק

 ןֶמֹי ויה ןֹוִהְתָי ׁשמְׁש

 :םרמ 3"י ,רמשמב םימי ויהיו

 לאירכנ תרות

 וס סיפסכ י"ע לו !ופ5 'ד רב
 ל ססםפ ות לפס לכז נפ
 יסעמש כ"ע = .ףוסככ כו  חינלמ

 יקתלמ סוס 3ותכס "יפו ,כ'כז ר"ומתלמ
 [שנווכט "קו ,ת'סע ך'קכ כ'תל

 :סיפודק פעדנ

 םיפואה רשו םיקשמה רש תומולח תשרפ רואיב

 סערפ יגפל .ריכזיש י"ע לכסו ,סטרפ 6
 : וכמו וסזו ,ומולח רפופ תויסכ ףסוי 6
 תיק : רמולכ | 'וגו ךס6 ינסרכז 06 יכ
 טיס ,ךמולחכ הילרפ סתטיחסו סיכנעס
 ךסמ יגתרכז ספ יכ ,תמו לע קר זמרמ
 סיסתס תע3 .רמולכ---ךכ טיי רפלכ
 רסס ידמע ג קיסעו -- כ של ס =

 סנוכס יסוח ,סזק תיכס ןמ יכתלוסו ,\ו
4sילפ סמס ,סיננעס ת תקפק  

 סוכ 5 סגפתו ,קוכ6ס 'ג .,סיגיכפס
 : ק"ודו ,סערפ

 ןויכ תכיפ ק6 ת 'ד כוסכ םילהת
 ,'וגו 6למי 15  ,סימלוסכ וכייס

 תופעל 'ד לידנכ | /וגו .סיונ3 וכמסי ול
 קתניפמ ןיכסל םיו = ,סיחמש | וכייס וגמע
 "זק, קגמ סג ? סיס סמ "סימלוסכ וגייכ,
 תתפד ןויכ  ,שוס רתומכ לפככ סנס
 ןמז ווק לעד עודי יכס ",'וג 'ד כוס,
 קוסp מיו : כ"לוסו ,ככדמ וס דיתעס
 וגדמלי סמו .'וג סיונכ וכמו /'וג וניפ
 ויס : וכמ6יש .סיוגס רמלמ וגל ורפסכ
 סמ ,סיתמש ויס סמע םוסעל 'ד לידגס
 hob ס6ככ וגיסו ? סז וס םורימ
 ריס תלינמד הארנו .5מ5עב ילימ ימוטפכ
 ףיקססכ יכ : כ"כ ,ונקpרפכ ספדוסי סז
 וניתוליפכו וכיכוזפ לע ופדק תורכ ככוסמס
 וככלמו ,סוכס סויסכ ןכל יספ6 ככ
 סימעס רפי דמעמ סמועכ ןכקכ וגדמעמו

 לכטסו סעד תוכ וילע סמכנ ,סיונסו
 סיפוסס רפו סיקשמס רט תומונת ןינעכ
 סוכ יכ ,סםודקכ וגתכות וכל סרפיסס
 סלרמ ככ סותמכפ | וגיכיעכ סגילס
 תעיקבו פתיפמד תכקיעכ סרומתס
 ןוימדו כסמ םיס ! סופקפ ללכפי כול רחש
 ,סיפוסס כספו טיקסמס רט נס ערוב סל
 ₪ ככ ןמלכ סיכדוק | ונסכלכ סנס יכ
 פכפמ ךירפסכ ,סקנמ בול לכו קולמו
 ופכ יכ  ,סנש סיפנכ הז רתססס ליל
 ,ףוגס  יכיכמכ וכימכע וכופ) ןככ חלופ
 וגרמטמ לע וכטיכסכ וככל סככש ספרחו
 Ak םוקי כמי 15 נס ,םורס יגינעכ
 פוקס לכ סדכ6 "תם ןפ וכסומכ רקנל
 סנס (.מ ,פקוי) סשודקס סונככס ירכדכו
 לקוקק סרבו וכיתומלע | וסכי סירמוק
 וקסכ וכילנפמ .וכתמועלו ..וכ> "= וכרזנכ
 ןכקכ | לכו ןוקסי סימי תומככו ש6כ
 ולרי :וכפפתיו ,סזוע ןולג תנסס ספלמ
 סוקקפ | עינסכו !וככ ככוי ימו ,סמר
 6 רחפכ עקכיו ינסו לודנס סויס לוס
 םפרעו ,ונכ 7 יינע לע !רסי םודק
 םיטכוכ סילכנו תוככע יכלז וסכי ךסמ
 גרפי ,סתומלעו סר6ס סמדו סכלח יכחל
 כו וסכוכס ינפ 7 וכמו חרפו ןילי
 עמל יכפ. ססעי רוד תמ5 !וימסכ
 גט ינכשמ םורק ,סילעכל הכטע סרזחו
 וכמ לט םרקס חכומו ולס לע סוקי

 סכרעו



, 
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 4 בשיו מ תישארב סולקנוא
 ומלח ה :רָמְׁשֲמְּב םימי ויהיו אָמְלְח ּומְלָחְו ה :אָרֲמ '

 ומלח שיח םהינש םולח אילילּב המלח רבְּנ ןוהיו ,

 ג שיא דָחֶא הָליִלְּב ּהָמְלֶח ןרֶשּופְּכ רַבָּג 1
 אכלמל יִּד יִמותַחְנְ יה

TST 

 תיַבְּב ןיִריִסַא יִּד םירצמ

t 

 תרות

 ימיכ ססיכסנו סדוסי תחלמ 'דל סכר
 סליל ןויזח סונת ך6 יכ סרג 16 ,סא)
 וגייס סימלוחו ,תוכס תולפסו םוקיס סי
 .ו"ת סוקת הדב יכ רמקל לוח תומופ|
 קויכנו לדק גוגמו גוג  ךפסכ 8
 סוי .כופל ופריו ססיגיע וחקפי ןוספווטנ
 סיעותעת יגויזתו וסת תומוכס יכ ,ליס

 יסיו ,ךוכקס הלילכ סכפתב מע
 סתכ רח סיפותס רם, ןוימדלכ סו
 סיסו ,סיקסמס כס לש וכוכתפ ומונמ
 כס ריו :3יתכס ומכ ,3כ בוטו םמ
 וגוימדכ סעתו ,'וג רתפ כוט יכ סיפוק
 דוע סגו ,סוס ןוכתפכ רוקפי וכ סג |
 יכ | ,סיעותס לכ ךרדכ ומנעכ ןד +
 טותכ ולו ,לודג רסכ סיקסמס רש סט

 לע 3שוי סיקסמס רפ סו ,קיכנ
 דועו ,ותלודגכ וקול וכיזחיס כ"סכמ +
 ןיסיגס ןכזככו ןכפמו וסופסכיו וסוממוי
 וטמסב 77%  ויכיפ וכסק סמו .טא
 יסוממ תומכ ותד סיס * סח יכ וגולח
 ,נליח ןרס ךלמ דוככ יכ ,דנוכו מו
 וטל סל יכ ול סיסת 09 סכוכק ס
 ,ויפוממט לעמ ורסב לכלמכ יסי סימס
 סיכר סימי ןופרדלו ספרחכ סיסס 9
 ופ6 יכ םופוסל סליעוס תמדוקס ופגופו
 קרפפס ' תוקתכופפנ וס סעקס
 לע ךכ לכ רכעג וכסכ סיס כ סלה

 םיפואה רשו םיקשמה רש תומולח תשרפ רואיב

 ומלח ןוְרְתַפְּ
 ךלמל רשא הָפאַהְ הקשמה

 תיִבָּב םיִרפֲא רש .םִָרְצמ
 ישר

 וטוספ וסז .סונת ססיגש ומלתיו .סהינש םולח  ומלחיו )ה
 : רספ נוט יכ סיפוקס כט ריו 'כ5 סזו .וכיכת ןורתפו ומופת ₪6 סלח ססל
 :ססילע וכל ריפעה ןוכתפל סמודס סולת סלק דת לכ .ומלח ןורתפכ שא

 סוגס סלח "כ וסרדמו .

 לאירבג
 גונכ םממ .ןב.-יכ ,סגה . הרמס :םיהתה
 וכ ןודז ופיסס3 ,סימיס תירת6כ גוגמו
 ןכעכו ספוסכ סלעי יכ ,וכוחגו ות
 ףסכ | תחשל (.₪ ,גפקומי) ןכפס | תוסכל
 סוקספו ! סנעג דתמ לודג לכס לולסל בסזו

 סעככ ,ופככט שלו 'ד תמסב
 סל: לכל .! ןימסכ יט בלקו שעלו

 לכ קלכנו ותככנו !תיכפגו ם תורטמו
 קויקגכו סיכד3 םוככסומ סכייסס ויפגס
 םרוג סמ ,ףנכ ככ רופ5 טיפל לכקמל
 ,סיעש) כ"סמכו ! וקפכתו ורכס 16 סיסי
 ,וטוכס ספקו וקמסי ידכט סנס (.סס
 סימנו סכזנפכ : םודקס וכריש תליכמ יסוזו
 ,ולכ ררבקי ו ומ קמ 'ד 3וס3 ס5כנו
 וכייס ,וכידנמ: ויקנסמ סג וכסנק סנ יכ
 תיככ סירנמב סימלותס ןסוסכ ,סימלוחכ
 יכ ,וכיפ קוחפ כמי 15 יכ ,סירוסקה
 ו"ת יכ ,סוטס ונוימר לע ונמלעכ קחלנ
 --וכלושלו ,ונתנק סוכס ₪963 סילפס
 סלגקיס ןופלס רסוקס לע ס כ כ- למק
 לע וננעקסק סיוגס סז קמועלו | וכל
 16 סס ,קלודגו רפול יכויזסו סעוכ ימולס
 סמ סע ו 'ף- כי דיש יומי
 : ומכ = ,המקרו סעילק : ותפרוס .ןפככ לידגה]

 יפעמ Pes סמ ל"כ [.ךל העת סילידנ

 ככיפו ס"כקס עלקש תומקרסו תועינקס
 ,סמיכב סמיכ 5353 530 קפיסו

 ךסמ

 טפפי
ww ld 

 %%צ .



 בשיו מ תישארב

 ףסוי םָהיִלָא אבו י :רהפה
 : םיִפַעְ סנה םתא ארי רק
 רֶׁשֲא הערפ יִיִרְמתַא לַאשיוו
 רָמאָל ויָנדַא תב רַמְׁשמְב וָּתִא
 : םויה םיער םכיִנ נפ עּודמ
 נמלה םולַח וילא ורמאיו .
 םָהְלא רַמִאיִו ותא ןיא רתפו
 םיִנֹרְתּפ .םיחלאל אולה חסוי
 אָנ"דּורפָס
 ףסויל ומלחְדדתֶא םיקשמַה
 ןַפְנְ"דהגהְ יִמּולֲחַּב ול רַמאֹ
 םגירש השלש ןפגבו | :יִנָפְל

 :םירבד 'פו יחיו 'פ רתווה 'ס ,בצ ןילוח .םגייש השלש ןפגבו , .ןרהא 0

 םירוטה לעב
 סמלו ךדיו כס 'סמכ 'כ .סיפעו (ו)
 עז (ז  יקסע לע סתס סמ סיפעו סכינפ ספרי
 ןירוקפ ססינפ ויסי לוכל וכ לב ליכטכ סליכפ
 יקסע לע ססינפ סיפעוז כס ף5 סיפעוו
 'וכו כוכז מנ סו'סניכפ

rare 

 חרש רפסו מ 2

 סולקנוא |
 ןוחתול אָתֲאַו י :יֵרסַא
 ןֹוהְתְי אָז ארפצְב ףסוי
 לאָשּו ז :ןיִחיִחְנ ןינַא-אָהְו
 הַמְע יב הערפ יֵבְרְבר--תָי
 רַמיִמל הָנֹובְר תיִּב ארט

 אָמי ןָשיִּב ןוכיִפ ןִרהָמ 3:
 אָמִח הל ּורָמַאַו ף יַד
 רמאו הל תי רֶׁשָפּו נמל
 ַָרְקומ אָּלַה ףסוי ןוהל
 ןעְכ ּועְמְַא אָּיִמְלְחןֵרְּׁופ
 תי יקָש"כר יֵָתשִאְו < :יל
 הל רמָאו ףסול המלח
 יִמָר אנפו מלח
 שש = אָמְלְ .אָנְפְּבּו
 י"שרפ

 סכימ) ףעװ כס (כ "מ) ומכ סיבלע .םיפעז (ו)
Gס ' bch : 

 bיסו תתרופל סמוך .תחרפכ איהו
 pוכוכק תוכומז .םגרש (י)

 לופסס לעפ ס"דכ דתו סילסתכ דת ודוככ ת סיוגכ וכפס ךדיקו כס 'ג .ולפס (ח) :

 ד"מ כיד סלוטס תוכ5 יכטמיגכ רסת כיתכ .סגיכש (') : סערפ ינפל וסותכפפ ףסוי דוככ סיוגכ וכפס ולפסע

 לאירבג  םיפואה שו םיקשמה רש תומולח תשרפ רואב  תרות

 סלכ תולוכככ כוממכ וכללי ,וכל ₪5 םוסמ ,ורכעס סיכרס סי מיס לכ ךסמ
 ירתסנ כפס3 סוכת יפוי | תלילכ | לילכ ,bכנמד 5קרכ5 5לילכ לירגר דע
 סתוכ יו .סוכעדי 65 ונתנקו וגיתונכשמ | סכנשג סעוסי  תרטעו סלודנ תכפס
 ןטייפס יככד ומיקי סז וגכופיכלו ! סשוכ ז וכללוג סמו ! תזכ ס6לפנו סכוכ
 וכל :וכמ6 :יכיטעס סוכל תומילסכ ,סלודגו | דוככ ןוימדכ ונתויסכ ונסנל
 סקונו חנק" כ ,סרכז ספיכסנו ,סלכנ ונעדי כו ,סז לע סיזילעו סיחמס וגייסש
 ,וגידיכ ויסס תותעכססו תולודנס לכ יכ
 ויס סלכ וגילע וכנעס תועכוקמס לכו
 0 ש'כקי כודנס סקוכס ידי יסעמ קל
 סיככוסמו תונס ךנסנו נכנסכ ינפסס
 רו סױקפ כחל סלל סכלפת תריפל רופלל
 -ספמילכ תסוכל סתעו ,סידוכמו סיזנככ סונכסמ
 נע ונטס יכ תולרכ וניניע וחקפכ וכינפ

 ספ 'כתי וסרלת| סרככס תל פסי ,סלמג <
 רפת יכ ,נ"ו ס"כמרס ם"ומכ "סקונו נק, ר6תכ

 [,ו"ע | ידכוע = םונע) ₪06 רקמכ כ

 וס ר6| סכנסמ וסוכיו סנס סכיסעמכ
 ]וימר יסי זו -- [.סס) דיתעס " -

 90 ססלס סוס סופח םילכ-
 ,056 | וניככד5 דמ ןווכמ וסו ,יכומ

 סגיערתו

1 



 חר בשיו מ תישארב סולקנוא
 הָצְנ הָתְלַע תחרפכ אוֲהְו -תקפא תַחְרפַא-דַכ איה
 :םיִבָנֲע היתל בְׁשַא ולישבה לישב ץע-תצינמנ בב
 אַָּכְו אי :ןיִבְּנע אָהָתָלְּכִתֶא

 תא הא יִדְיְּב הַעְרַפ סוכְו א יהי .תביסת א
 --לֶא םתא טחשאו םיִבָנַעַה אָפְַל ןוהְתָי תיִרְצַעְו איב

 "לע םוּבַה-תֶא ןֵּתֶאְ הערפ סב יפה תיבה הר
 ףסוי 19 רַמָאיַ כי :העֶרפ ףב יט * יהי ידה
 אָקְלִּת ּהנְרֶשִּפ ןיד ףסוי הל
 םינרשה תַשְרָש ונרתפ זרז cas or אמל 0
 ודועב > :םה םיִמָּ תשלש נרדי ןימוי אָתָכִת וסב
 -תֶא הערפ אשי םיִמָי תַשְלְש דּנְביִתיִו ךָשיִרְדְי העֶרפ
 SAR ָךְבישהו ךֶׁשאְר | 9 ה א

 טָפְשמ ודב העְרפי"יסוכ אָתְבְלַהְּ הדיב -

 היקָשמ אָתיִוֲה יד הָאְסְדק

 רָשאּכ לתא ינְתְרַכזא יב ד דדָּבָעְַתְו ְךל בטי דּכ|

 דַסַח יִרָמע אָנְ"ַתישעְו ל במי רכְדְהְו יבמ יט ה
te:ינְתאְצוהְ הערפלָא ֵנתְרּכזה  

 ה אָריִפַא--תיבדדדמ |
 תב בני וט { הזה תיּבה"ןִמ = אעראמ אנג נגמר ש
 --אל תפ"יסנו םיִרָבעָה ץֶראָמ --אל .אָכָה-ףַאְו יאָרְבעֶד
 יתא ומשדיוכ המואמ יתישע ואשה םעדמ תידֲָע

 יִּכ םיפאה-זרש ארי ומ ; רֹובַּב אָזְחְו א : יִריִסַש תֹיֵבְּב
 : הג תובוב ,יכ םיפואה רש אריו : םש ןי . .פ הפוס ,חקאו ידיב הערפ םוכו : בצ ן'לוח .זחרפב אוהו .ןרהא תודלות |

 י"שר
 לדמס ופעגו סל; ספלע תכפס רמו תרופ סיס וכקכ ימולסכ יל סמרג חרופכ |
 םיסו .וכיפ3ס ךכ רסקו (עמולג .רענייפ | רועסעילטפומ רעדל  ןוסטפיפ) 1293 "יי 0

 סיעעי) כיקכדכ תרפמ לודג ןכ .תתרופ כס סוגרת כ"ע ןיכ535 תקיפמ תתרפק דפ |
 ,טחשאו (אי) :ךיֿכ ןכיו כרסו תרפכויו (זי רכדמכ) כיתכו סלל סיסי למוג רסוכו (קי
 תסלפל ךל סס ןמיס .םה םימי תשלש (בי) :טגפמ ןופלכ םי סכרסו תירנעו ומוגכפכ
 רוקפיכ ןוכשת 'כ .ךשאר תא הערפ אשי (גינ :(39 ןיכומ) סכרס סדגל יפרדמ םיו .סימי

 : ךכקומו ךנפ סיסכ .ךנכ : ססמע ךסול סנמי סדועס3 וילפל תרקל וידע רקס
 תישעו : ינוכתפכ ךכ כטייס רחלמ ךפ6 ינתרכו סמ רכס .ךתא ינתרכז םא יכ (די)
 ,ירח ;eo רסמ ימע סעוע סת ירס סקקכ ןופל כ כ ןימ .רסח ידמע אנ |

 סילס



 בשיו מ תישארב

 -ףַא ףוי"לֶא מאיו ךֶתַפ בוט
 ילס השלש הנה יֵמֹולֲחַב יִנֲא
 ןיִלָעַה לבו יי : ישאר" לע ירח
 הפא ה שעמ הע ןרפ לכַאמ לָּבִמ
 לע לָפַהְרִמ םתא לא : ףועָה
 ז רַמאיו פסי ןע ןעיו חי :ישאר
 תש םיִלַּפַה שלש נרְתפ
 תַשְלְש | וע טי :םה םיִמָ
 ףשארדדתַא הערפ אשי םימי
 ו הוא הָלָתְ ךילעַמ
 :ְךיִלעַמ ָךְרׂשְּבתֶא ףֹועָה לכו
 םוי יִשיִלָשַה םֹויַּב | יהיו כ ריטפמ
 .ia שעיו הָעְרַפיתֶא תֶדְלִה
 ש| שארזתָא אשיו וירְבַעְדלָבְל
 םיפאה רש שארזתָאו |םיקשמה
 -תֶא בש א ; ּויָדָבַע ּךותּב
 ןתיו והקשמי לע םיקש שמה רש
 תֶאְֹו :: : הערפ ףכ"לַע סוכה
 רתפ רֶׁשֲאַּכ הָלֶּת םיִפאַה רש
 --רש ךכזדדאלו גנ : ףסוי םַהָל

 סולקנוא
 ּוריִחּר ןילס אָתְלִּת אָהְ | יִמְְְּב אָנַא"ףא ףסויְל רַמַאְ קיל תואר מותק כר

 -לַע

 למ הָאְלָע אָלַסְבּו יי * ישיר
 םֹוָתתַנ דבוע הָעְרַּפ .לַכיִמ
 .ףסוי בָתַאְו חי : יִשיִר יִוְלְעַמ אקסןמ ןּוהְתָי לֵכָא אָפֹועו

 - ידע ןימוי אְָלִת ףוסְב ₪ יא ןפֹי אֶל לס ו נפ לכ רפא
 בולָציו ףִּנַכ ףָשיִרְהתְי הערפ
 הוו = : מ רשי ריינה
 -תיֵּב אָמֹוי הָאָתיֵלְה אָמֹויִּ
 אָיִתְשִמ דבעו העֶרַפְד אָרָלְו
 ׁשיֵרתִי רֵּכְרֲאְ ןיִהוְּבַע-כפ
 ימותחנ בר שירתו יקש בר
 -תֶי ביִתֲאַו אנ :יהודבע וגב

 ו שא הע בר
 ; הערפד אָדָי לַע אָסְכ-תָ
 אָמְּכ בלצ ימותחנ בֵר"תָיְו ככ
 דאָלְו ג: :ףסוי ןוהל רשפ יד

 יישר םירוטה לעב
 ₪ וגמוקמכו ןיכוק ןיכוס סיפונק סיכל) לש סינס ספ 'ג לכו ו (גב) :

 םינכוק ןיכוק5 | ןיכסכ תפ ילכומ ךרדו סכרס א וי
 ןילוקו וקדיל סוי .הערפ תא תדלה םוי (כ) : סינס ןסוכ סתת) (ןטכוק ןעפפיס)
 סיכת ירי לע 626 דלוג דלוס ןיקס יפל קדלוס ןוסלו [יסוכיג סוי ול

 .ךיפודלומו (וע כקקותי) ןכו תרנימ תלרקנ סיחס ןכ לעו ססלס ת קדלימ סיחסק
 סירח6 ירי לע וסוכיכס עננס תל סככוס יכחק (גי קרקיו ןכו) .ךסופ תדלוס סויכ

 וועסכ וכ וקכפיפ סיתרפמס סנומ סיספ וירכע רחש סע סנמ .'וגו שאר תא אשיו
 כ ,םיקשמה רש רכז אלו (גכ) : ןינמ 'ל םכ ק5 ולס ומכ סכוקכ 95 ת רכזו

 | סויג

 תוכ6ס ו

 ככ! נו ךליקו כס



 סולקנוא
 יקָש-בר = ריב

 בשיו מ תישארב

 פ : והחכשיו ףסוידתא םיקשמה | יפות
 מר

 :'ה רמא הכ 'כ ןמיס .סומעכ רפע ירתכ ןיריטפמו .ןמוס ק"בי .כ"יק

 יישר
 ףסוי וכ סלפט ינפמ ןקכמ רח ,והחכשיו : סויכ |
 רמסכפ סיגp יפס דוע רוס תויסכ קקזוס ולכופ |
 bכו וסטכמ 'ס ספ רח רכגס יכפ (מ סילספ) |
 סייוכקס סיכלמ לע תמכ לנו .סיכהכ ל סנפ |

 בשיו תשרפ תלסח .:3סכ

 ץקמ רדפ

 שיפר ףופס הנה קיו א אמ
 אָהְו םַלָת הֹעֶרַפּ

 אָהְו  :אָרֲהַניהלַע םֵאָק

 ןְרוּה עַבְש ןקָנְס ארה מ
 רָשְּב ןְמיִטפּו יותְמְל ןריִפש
 עַבָש אָהְו : הוב ןיעְ
 ןֹהיִרְתּב ןקָלס גרא רוּת
 :ה ריזנ ,םיסי םיתנש ץקס יהיו .ןרהא תורלוה

 יישר
 ףוס ןק 'כ לכו ףוסמ ומוגרפכ | .ץקמ יהיו (א) |

 סגל תוכסנ רקם לכ .ראיה לע :וס
 ןייוסע ןכפס לכס ינפמ סוכיכמ ןות סיכוי ןיורק |

 סכוק3 סכופ סועיגו סד6 ידיכ סיכוי סירולי
 סילכמכ ןידרוי סימקג ןיסש יפכ סול סקפמו
 ורקע וסז .תלע ראיה ןמ) :תוֿפכס רלסככ רידפ
 קוכדג ךוקמ ןפכיעכו ןסעיכסש :יפ> סולת לש
 ןמיס .הארמ תופי (ב) | : (וקושּכי = ךותמו רסגס

 םירוטה לעב
 סיקסמס לפס .וילגכ סודס לכו לו .דסתס
 סקעש סכועס לכז תלו סכוט יופכ סיס
 לו סכוט יופכ שלוי סיס ןכו ףסוי ול
 ןפלס עליוסי ול ססעמ סכוטכ רכז
 סמכ וגלסנ סז לעו ונכ םילכול גלסו
 דע ססות ומד םסיסש לףרשימ תוקפנ
 וילגכ סולס לכו לו וס תיכה כרתנק

 : ופ6 סויכ

 םיִמָי םִתְנְש קמ
 הָּהְו םלח הָעְרּפּ

 ךמ הגהו ב :ראיה""לע רמע
 תופי תורפ עבש תלע ראיה
 הָניָעְרִתַו רֶׁשְּב תאיִרְבּו הָאְרמ
 תֹורּפ עַבָש הֵּנִהְו : :וחֲאָּב

 םירוטה לעב
 רמנו ךקמ ןתכ | רמסכ .ץקמ יהיו

 סינפ רפע ןקמ ססרכקכ

 סינק רשע ףוסל ןקכ ף5 רטע ןלסל סע
 דועו רקע ףוסל = וגייסד ןקמ יסיו 'יפו
 סעלפו סימי | סיתנק ןקמ יסיו :סיתנק
 .תורפ עכס (ב) :סינש רקע 'מיגכ .סלמ

 ם"ע ' סמלו סיכ>מ | סיפיפי סלגע ק"ע
 סיתותפנ סיכסל | סימנע סידול סיר5מ

 קויככסש עכושס ימיכ לוס
 זעלכ .ק"שיכמ סגקכ .וחאב :סקרכתכ 95 סירב ןיע ןילס וכ וז תופי קולג
 :קד 'כ (ןיד ,טכפל) זענכ ם"יכנימ .רשב תוקדו (ג) :ות6 לגסי ומכ (ףפמוו)

 לאירבנ תרות

 קלמכש הָוחַא וסו ,סז םכקמ ינעס סעס | יכ ,וסרפכ םיוטופפכ .וקסכ הניערתו
 לקסמכ |53 ןפכו (.די י,/רכז) םכקמכ | סיפדגש סוקמס ספ וס "ות,

 וגיפעס החש סלפס ןמ כמנפ ומכ ,רתמ ומכ סימכנפ ש"עו ,רסיכ סיכסע וכ
 ,ֿפקוח) יחַש סס ונממ רזגנש ,סימכ סטיפ סיכנוסמ = סתויסכ-- סיקוכדו סיקוכמ
 וחא סקס החא קלשמ סגרונ) ןכ 6.5 ומ | וסט "ות, סוקמס תכקנ=-ז"כז סיזוקקו
 סיקוכתו סיקוכד סיחמלס ססשסוקמס לע ת5רוסכ  ,ותלרוסק .החא סרסמ סק

QAסיסקכ  



 ץקמ אמ תישארב

 ראיהדןמ | ןָהיְרַחַא תולע תורחמ
 רָשָּב תרוקדו האְרמ רוער
 --לע תורפה צא הָנרַמַעִתו
 תורפה הָנָלבאת ד:ראיַה תפש
 רָשָּבַה תק רָאְרַמַה תֹוֲעְר
 הָאְרַמַה תפי תורפה עבש תא
 ןשייו ה | : הָעְרפ ץקַײו תאיִרְּבַהְ
 עֶבְׁש והנה תיִנָש לחי
 דָחּא הָנְקְּב תולע םיִלָּבְׁש
 עבׁש הֵּנִהְו ו ; תובטו תואיִרּב
 םידק רפודשו תו םיִלָּבַש

nkהב רעש הויקע ,חפיפ זקייו .ןרהא : 

 םירוטה לעב
 סיממע "| '! סס5 סיתולסכ סיסולתפו'

 סנקכ (ה) : סיר5ממ וסנלפתי ןעג כ ןכפמ
 סלונמ יכג ךדיתו כס יִכ 'םמכ .'ג 5

 תאַכ ךכלו .סלועל כוש וס עכושסמ

 הר ל תופודעכו דת הנקכ תוכוטכ

 תתכסכ

 לאירבג תרות

 תל קרוק כותכספ וגילמ ןכו ,ודחי סיחסכ
 קירפי םיחא ןיכ וס יכ :םיחא ססכ סיכסעס
 'מגכ ג"זחנ וכילמ כ"ויכו (.וט ,גי ,עפס) ,'ו
 קיסו .קכיוױמק  ,ןריחס תניספב (:כ ,תנפ)
 וקלסו .סימ ספ םיפ קמעכ סלידנס סנכע

 סולקנוא

 יזְתמל ןָשיִּב אָרַהנהִמ

 שב ןרטג
 | ףו לע ןֶרותד
 ןׁשיִּב אָּתְרוּת  ןֶלָכָאְו י
 תי רׁׂשָּ ריס יזחמל
 חל ןריפש אתְרות עב
 ב
 אָהְו תּוניִנִּת םלַחַו ףּומְרּו ה
 ו ב
 .אָהְו י :ןָבֶטְו ןֶמיִטפ דַח
 ןפיקשו ןיָקְל אָילְּבִש עב
 | יטב: מנ םּורק

 :ארהנ
 ל

 | יישר :
 עכסס קחמש לכ 6סקש ןמיס .הנלכאתו (ד)

 :זעלכ ל"דוט .דחא הנקב (ה) : כערס ימיכ
 :1253 ם"גייש .תואירב
 ףוקפמ .'ל סוטוכס סודק ןפיקפ (ןענלנםעג סיוס)

 !על3 ם"ךיילס .תפורשו (ו)

 לנס ל6ומסו .ל"נכ ,סוחלכ ,רסי תוכרעס
 ןיררסמש ,סילעס וכ ןיכיעכמפ סוקמד

ofןפוסכ דסי  
 ,ו[ הלרוס ספ לע נוומפ קרקכ ,סזמ

 סערפל

 סו לקכ ןיקנדכ ויסיפ

 ועכ תוכפסס סולתכ

 כסכש ,ספ עpוסכ י"םריפ סע סיקפמו

 ,וחקכ סמולו תיכפמ fיכפי סית6 ןיכ : "זו

 ₪ ייפ יונו ,סימ יננפכ נדנס סיחל ןיכ
 ,סכעכמ ויגפל תלסו (.'5 דומע ,ספ) ימנו

 pr") .סכרע) כוח ככ רממ חה יקמ

 .לנווחקכ וקלרנט סילע כמ5 נומפו
 תמ קינדמ ןעקס ,סומ סו ןיק)דג סיטה לכ]

 יטרפמ | וסייווכסד סלנכו ,[.י'ער .לולנה |
 סככעסד רכס ככר 656 ,סוח ןוסלמ

 לודיג סוקמ ספ לע ,ךכ תרקנ סמל

 ןלעכ ומוכ לוספ "ומ, bרקנס סוקמכ
 סולס סלועכ עכופס ןמוכס ,ןוכתפכ
 סולפ ךלוכג ססס :כ'סמכ ,סלועכ
 (.כ ,"כ ןיע) ,ך עי כ םי- סיטת כלת
 סנו ,עכטס יכסכ וזמר תוכוטס תולפסק
 "וחסכ, סםס כסומ ןמלע תורפס לע
 סגרפס ומכו ,סכסקו סומקכ תועוכ ויסש
 ןסינפ ופכס דע .סוחכ ןיערו : סונקגו
 ועיכפסו וקיכססו 77 תועכס | תולפס
 םומסככש י"פעלו | ,ןתוולסו ןמולם תל

 יעתסמ



 סולקנוא
 אָתָיקַל אָולְּ ְש אָעַלְבּו ו

 אתמיטּפ אש עבש תי

 אר הערפ רע
 אְָפּצְּב הֶוהו ף + אְָלָח

 אָרָקּו חַלָשּו ּהָחּור אַפרַמַמּו

 --תיַ םרְצמ ישרה"
 ימה ₪

 : ו סכמס תלדס י"ע דימת טוכתס
 ע5כ | ש"כייש .תואירבה (ז) :(דגיוו

 ךיפמ ב ה ךיבה ,סרק יעתסמ
 ןופכ סג ח"עככ ונילמס ומכ "סוחק, ןושפ
 .'וג לרקי "וסעכ, לע רכועסו זםועה
 (.דנ .יעש) ,סקוער סת תויד וככקנ
 סייס תוכ ןסכ ןילפ סיככדכ ועו

 .תווסטססו לוביחס We "סות, ןוסל וכילמ
 תוכבומ ןייסת תועיכיס סממ (.וכ = ,תומפ)
 סתיס סול Bמסו .'וג ספות 55 ספל
 :סז פ"ע 3תכס ,כ"ז ז"עכ6כס תנווכ
 bוסס "יו ,סיתמל וכס קמע "י ,וכ
 ינעיכסס = ת"יככ ףסוג ת"יכס ,סמל סס
 סוס יכ ,סיפוריפס ינלפ לעֹו ,סירורמ
 מק כ nb bo ,סירפי סיח ןיכ

 .סיבג לחנ
 ,5 רמו ו"רכ רמ לכ ינקו

 לע כתכו .סוה ימ עדוי יליקו "קרוע

 ומכ .ןלכ כ"ו ע"כקרס ירבדכ ,עקוסכ ג"!

 םיהא תלמו
 ליג סוקפ

 : ןלפי ז"עו ,ןסכד והא ל
 .יחאו םיחא יכ :ןוסל לע לפונ ןושל .סימורע

 ויצ *ןב ס"ומ 'וכו 'גס כרס כ"
 :תֹנפ לע ומגע דע ופוריפ יכ

 יתמקר רככו .וכנ לע תפז סתלע כ וירכדכ ל"ו ע"כפרה סופו ,עומפכ כורקו
 וילעו .ע'כרה 'יפ סע [.ל"ו לעטטעג ם"כס תוס .ט"ירת ,ןיו\ סופל]

 ,וללס ע"כפרה ירכד
 .ןייעמס הפריק

 ,ןלכד וחא תכמ יכ דינהל סה יכ "ו ע"כפרה תנווכ ןימ יכ ןיחכי ,יתוכינמו ל"ז ע"ברס ל

 : רמפס וסװ ,ןס> דחפ םרט עפוסד
 ומלע םרפס ותופמ ורוקמ עפוסד םיחא ךכ ןיכו ךכ ןיכ ,תע3 ןימ סם ו ,סיסע:

 ,ופל ןכ ויס הס:
 ךיתת סוס סכסה לק וכרלכ : תחפ סמ סס סי ק*

 :"נה כ"ס ל"כע .יל55 סופר ןכ | ,תודימ ספילעכ

 יר ץקמ אמ תישארב
 הָנעְקְבִתו + :ןָהיֵרֲחא תוחמצ
 עבש תֶא תקנה םיִלָּבְׁשַה
 תרואלָמַהְו תֹוִאיִרְּבַה םיִלְּבְׁשַה
 העְרַּפ ץקייו
 וחור םעפתְ רכבב יקריו ח
 יממר ךֵחילְביהתֶא ארק חלש

 י"שר

 כעסיוכ) פ"םיכ ןירוקש תיחרזמ תוכ .סידק
deםולח . 

 וכותב תפקפקמ סיתוכ פכטמו .וחור םעפתו (ח) : סילתופל ךרלוסו

 לאירכנ תרות

 : םֹולֲח הנח

 ונפל סלס tp סלסג סנהו
 ןומעפכ

 ןופנ ןקפל הוב כס רפפקו .ע'כע
 סיסוס סמלוס י"פע6ש תומסבב "סוחק,
 ויממכ לוס .סוכ סו: = ק"מ ;סתמרו
 כוקממ ודכנס | ינפמ ,וממ ןכ

 < דק
 סיכלמ ימוטרס לכ 6 ארקיו חלשיו

 כ"דמב ,'וגו סימכת לכ פפו
 ,'וגו סמכס ןכ סקכ : כ"ססו (ו יס ע"פ 'פ)
 יספו סכת ןכ רמלנס ,סערפ סו ,ןנ

a, 0סימכמ לכ תו 'נס , 
 סעדו ,סערפנ סו רתופ ןיסו
 ,סטרפ וכ כמלס | ,ףסוי הז 7 בו
 ןימ תקזככ תת ךסוק סיסנל עידוס יכת

 ןוככ

 :"ה ."ע יל כתכ גנילזיצ כ) ביל "ירא
 וה סעע לש רכד ,וסכ

 ילפ םמוקס ןוינגכ

 ןכ5 נע םוריפ, : ססכ רויב

 ק"דרס ירכד גומק סלרככ רס5 ,סירכד

 וושלכ ליגרת : ל"סוכ ןוילגכ יל סופרו

 : לב | ,סיסוריפס ינט לטו וחא עוריפ ס% ןיכ

 ןושנ .רסכו .ןפכד טרטה ותופמ ותדלות : רמולכ



 ץקמ אמ תישארב
 רפסיו היִמָכַחְדלָּב ָדְ"תֶאְו םיִרְצִמ

 -ןיִאְו ומלת"דתרַא םתל הָעַרַפ

 רָּבִדיַו מ

 רמאל הָעְרַפתֶא םיִקָשמַה רש

 : םויה ריִכְזמ נא יִאָמַחְדִתֶא

 תו ויָדְבֲע-דלע ףצק העְרּפ י

 םיִחְּבְטַה רש גיב רַמְׁשֲמְּב יזרא

 הָמָלַנ אי : :םיפאה רש תֶאְ יתא

 אּוהְו נא

 :ּונְמלָח ומלח ןְרְרפּ שיח

 :הע רַפל םָתֹוא רָתֹופ

 רָהֶא הָלֹילְב םולֲח

 יב רַעג ונָתא םָׁשְו בי

 וט"ירפַסָ םיִחָּבַטַה רשל

 סולקנוא

 :ת'ו המלָח"תָי ןוהל הר
 :העְרַפל ןוהַתָי רַׁשָפְּר

 (םע) יִקְׁש בר ליִלַּו מ

 נָחְפ-תָי ְךֶמיֵמְל הערפל
 : ןיִדדדאָמוי = רָכְדַמ אָנַא

 יהְוְדְבַע--לַע \ זָנֶה הערי

 בר תיִּב תַרָטַמְּב יִתָי בַהיו

 : ימותחנ בר תֶיו יִתְיאָיַלוטק

 ללב אָמָלָ נמל יי
 רש רג אָ אָנֲא רח
 מתו = הָמלָ
 אָדְבַע הֶאְרְבַע םלּוע אָנָמְע

 -אָניִעָּתְׁשִאְו אָילוטק ברל

 : אנ
 דבע

seגי תליגמ ,רענ ונתא םשו :אל רעש הריקע ,ריבומ ינא .ןרהא : 

 יישר
 קפכפ תומיעפ יתש סם ויסש יפל ותוכ סעפתפו (3 לפיכר) רמו רלנדכוכנכו
 קומלעכ סילפוטס סיתמ ימיטכ סיכתנס .ימטרח :(ר"כ) וכוכתפ תמלעסו סוכסס
 6 bנמ | סימיט לנמ וספ םיכ סנשמכו ימרל ןופנכ סומלע ןס ימיט)
 םנככ ןלוק סיס כ לס סעכפל 5 936 סתו6 ויס סיכתופ .הערפל םתוא רתופ ןיאו
 עכס לומ ספ6 תוככ עכש סיכמו ויסp סנוכקפכ תוכ קרוק וכ סיס כו וינוקכ
 :(ר' 3) רכוק ספק תשטנ
 :וכ סודו
 : סלודגפ וכ ןיסו סטוס .רענ : ןויזכ

 וכ רתפנס ןורספל יולכס סולת .ומולח ןורתפכ שיא (אי)
 ןוטלכ וכיכומס סמלפ סתכוט | ולס סיעפרס סיכוכ6 .דבע ירכע רענ (בי)

 כוקכו .רבע : יכמ כי טול ופיפ6 .ירבע

 לאירבנ תרות

 ספקי סכוסכלו .כ"ע ,ךומכ סכסו ןוככ
 י'ע ןינסכ ,כ"ו ספפרדכ וככ ,ופיסול סמ
 כופכ רטסמ רתוי ,ונקסרפכ ילשמד רק
 ריכססל סלכנו ? סרותכ םרופמ ןסכ
 עיגסכ ,סימע) רפסס יפככ גוסנס י"פע
 ודומל תנש | תפוקת> -- רימלתס | רופ
 ,ססוכנס סקלתמס 56 תופעל -- וסקלחמכ
 קולפסכ ותוסכל סליתככ דומעי סנממ
 ,סס ודיכ סימדוקס וידומל 06 תעדל
 תל ןילפוסס תופס ןסופ יכ ןכומכו

 ס ,סינס סקלתמס תפ רמגפ דימנפס
 ו סיםינפס | ידימלס ןסנ ןינקסכ ויסי
 יכ ,ףכיס תומוככ וכישי ילדווכ ,םיעיכרס
 o Pbולסכ ככל ,סנמ | סית6מ לכ
 קונקס ןפופ ,תוכומנס תוככעמס ידימכפ
 ,ןכתי כ סו ,תונוילעס ידימלסל תויופרס
 סכפ ול סנמ לָלַכָּב סיססמ ןי6 יכ
 נפ ללכ ךכרכ סנסו ? כיטסל ועדי ןיקמו
 סנמיסו ,וזמ סלעמל וז ,סמכמכ תוגרדמ
 ([יס סמכח .קעד ,סגיכ ,סמכח ,'ר'כ'ח

 תועידיס



 ּהָתַיו ישּומָש-לַע ביִתַא יִתָי

 סנתמ3 קכ סעיגי גב |
 ןיגע סגהו ,'ד |
 סדסולפ ,קיס סעודי |
 ,טדחוימ |

 ,םימ יפמ םימ סכבק3 |
 .ז"ע כרפס וכ  סיסש לידס 031 ססעמכ |

 אְנמלָחהָי אָנְכ"רַׁשָפּו 5
 סולקנוא

 הָיֲהַו : ירָשָּפ ּהָמָלָחְּכ רַב
 הוה ןָּכ אָגְל-רַשַפ-יִד אָמְּ

 איר | ץקמ אמ תישארב
 שיא - וניתמלחדתֶא ּונְלדרֶתְפַיו

 רֶׁשֲאַּכ יָהְיַו = :רֶתָּפ ָמֹלֲחַּ
 ביִשָה יִתא הָיָה ןָּב ליפ

 :םש ,ונל רחפ רשאב יהיו :הנ תוכוב ,!טולחב שיא ןרהא תודלוח

 .יישר
 ידגכ םכו) כו ךלומ רכפ ןיקס סירפמ יסומיכּב
 .ומלחכ שיא :ס"ר סרג ןכו סיכיפ 'ס) .סירט
 רכוגס סערפ .נכ לע בישה (גי) : ונינעל 3וכקו סולמס | יפל

 םירוטה לעב
 'יגכ .כתפ לסקכ  (בי).: דח6 סנקכ

 : ספס לת סיכלוס תומולתסש

 ומכ סלעמל

 יפל ביפס ימ םריפ לו ןופכ בלק רקמ ירס וירכט לע ףלק סערפ רמלס
 תוקרקמ ככ ךרד ןכו סערפ וסו כיםסכ ודיכס ימ כיטס ימ סרפל ךירכ ןיס

 לאירבנ תרות

 ,וסודמליפ ויוברמ סלכק ודיכס תועידיס
 3כ וילי רככ יכ ,סכי3 סנממ סלעמנ
 ,רבד ךוקמ רכד ןיכסל ,וככמ םרחכ וכ
 יתסכ ,סלסס סרלס סנססיס לתו |
 תוס: !ת--סכי3 | ₪0 הק : תונעמס |

 ןגופס '3תי סגינסכ כע3 סמ סכו
 סנו תוסולפ תגסס ליס ,קעד :סדֿפנ
 ,ףסככ סנפקכת סל : כ"ס ,ק'סוכ |

 עגיתסס (3 ,לפמ) ,סנספתפ: סיכומטמכו
 תכ יפכ -- סירפסו סירפוס יפמ דומככ |

 ןיככ =- כתפו :כ"כ -- 18 =-יסטס
 תנכדמ גיססל | כ"ג עגיסתש ,'ר תלכי |

 סbינמכ--לנמפ '6 סעד ,ז"קקו ,סגיכס
 תלמ ךנ סגותנ
 סמכת ,סומוכס
 סופו 3
 סניסתמ דומיל
 ,סירפס יפמ וס

 ןוכתפ

 יכיר

 ,סלועכס תומולתס לכ כע כ רחקמ ךה
 ,סיסס סמכתס יכפס3 סיגוכתפ סיכורע |
 גיכססל ןובכ כ"ג תויסכ ךירכ סא
 סמ כב ,bתעימכ תכימ תומדכ ןיכספ |

 סד יכ3 תומולמכ ,סיכוממ סירה
 ןוככס ו6 סכמתס לכוי סקופ ,סימוספ |
 ומכ .סיכלמו סירס תומונמ לב ,כותפכ |

 ,סמס סייסונק תומונת ויכפו סערפ לש

 יכ ,סכתופכ ןוכנו סכמ סופ דיֿכ ןי

 ןכוסמ תויסנ ס"כקס תלמ סכוס ימ ס6

 95 ףסוי "מכ ,סיסנפ תעד תנתעכב
 ןכו ,'וגו סיגוכתפ סיסנמ כס :סירפס
 קס סנעי '5 ידענכ : סערפל סג רמל

 כו סלודג תלו סנסו !סעכפ סולס

 סולת ,ומונמ *' ןוכקפ ופקכ3 סערפ
 וקתפמ ןיפש ,ס3כ ןר6 נע טילסו ךלמ
 סגכדמכ סכזם ימ דיב 5 רוסמ

 סספ סיסנק יפמ ,תעד לש סנוילעס

 ,סמכת לש ,סכומגס סנלדמכ ןיידע

 וסזו .ועיגס 2 סכיב לככ) וליפלו

 תונמנ--סערפ סון םק3 :כ"ו סרמל
 סספ -- סמכת -- ילעב יפ3 ונורפפ

 כפופ ןיסו =- !ןיפו = ,סירלמ ימכס

 רכר וכמי .ןיסמ יכ '"" = ,סטכפ) סתופ
 תער 535 ?סתגכדממ סלעגו בגג

 לככפ יכתלש ףסוי סו=לקכ ןוכנל
 לקנ סיס 15 ס גי3 ס תלעמב סג סלט סיס

 'כסי '5 קעד גיפסלו תעדס תייכז ויכפל

 'א עידוה יכת6  ,ויל6 סערפ למסש וסזו

 סגרדמל תיכע רככס ,ק6ז לכ 96 ךחוק

 כולכ תפומ סו ,סי ס 56 קקמ ,סעד

 תמנססס רככ 5למ96 יכ ךומכ ם"וכ ןיס יכ

 :כ'קו ,סערס תגרדמל 63 תייכ ל ,ב"וחב

 םנטיו



 ץקמ אמ תישארב

 חלשינ די :הָלָת תאו כיל
 והציריו ףסוידתַא אָרְקִיו העְרּפ

 יער

 : ככדס ₪6 סימפוס סס תוטעל וילעס ימ לע סיללק

 סולקנוא |
 אָרְקּו הערפ חַלשּו יי יבָלָצ

 --ןֶמ .יהְוטיִהְרַאְו ףַסוי-תִי

 רסוסס יב ןמ .רובה ןמ (די)

 לאירבג תרות
 ,'וגו ףסוי 95 כקו הערפ חלשיו

 יב .ט'פ 'מ רידא 1

 ,ףסוי סז ,ךונמכנ כי סיכוסס תיבמ יכ
 ,ךופמל סערפ לש סיכוספס תיכמ ליש
 ל וקוכלמכ ,סכ דלוכ ופוכלמכ סנ יכ
 "מ ערפיטופ לש ופסכ סדנו) ףסוי
 םעכוי כ יפדווכ יכ סנווכסו ,ןכומ וניו
 60 סל ,סוכלמס 5סכ לע 3כסיכ םיל
 לכ3 .סגוכססו סמכתס יכככ לע לדגפנ
 ,טפשמב רבר לכלכל לכויס ירכ3 ,סיטדמס
 קודמס לכ תומילפ וב 55מסל ךיר5 סנו
 כ"עו סוכ לגרתסלנו ךנסתכלו תוכוט
 תיככ כסי רש6 יכתל ,ףסוי לע לפי
 סיספ ןיקמ סיגס סרפע סיקסכ רסוסס
 טיסו ,תוכלמס תנסגס יסיסכת תפכס ול
 יככר כרפס רכסמס כרס סו 3תכ רסח
 יכוכס ילכד י"פע | ,קז3 סיית ירעס
 ,דיסת לע רכמסל ל6טס 'ג רמףמכ
 יככ לכלכמ ךלמס ךרד רכחס כיפסו
 690 יכזוכס ותו6 ל9סו ,טפסמכ וקכידמ
 ביססו ,ךנמס לע לו ,ךיתללס ריסס לע
 ןיתווסת תל ותגסנסכ קיולסס רכס
 ריסתסו וקנידמכ ךלמכ וס ,וירכלו
 יפ יככדו ,ס"ייע קיד ךלמ לשמ וס
 םינטסל כיוממ ךלמס סנס יכ .ןמ סכס
 ,וקנסממ | ץר6 | יכשוי) ררסס דימעסל
 סנסלו | ,סיכוט סיטפסמו סיקומ תנו
 סידרומס כסיילו ונופכ ישועפ כוט רכס
 ךיסתס ןכ-ןוקמ ןוכושי ידע סיעםופסו
 רס6 = ,ויככ6 "לכ לע טילסו כסומ קוס

 ו ךלמו לכ 'ל תֿפ רי כ"ספו ,פרשי עמש "ד ג") יס 'כ 'פ ןנתתֿפו ר"דמכ וס ןכו .םיכג לחנ
 = קמע וס סו קמע כ רמפנפ ? סלועכ ויתכנמה 6 יתומ ריש ססרכמ ,ךנמו וסמ

 =? סנועכ ויתכנמה 6 רי ינפ '60 תל כיתכד ,יתופ ריש ףסוי ('ה "יס כ"מ 'פ כ"ככ ןייפ) ךלמס

 ורמסס ומכ סנטק ריפכ כ"וככ וכסמכ
 סיטכלו ,ףוגס סז סנטק כיע |(: כל סירדנכ)
 .ס"ייע ,'וכו ,סיכבקס ונמל ,טעמ סב
 לע כוט לכשכ תיגססכל ביוממ סנסו
 ,סמולט לע וירכו ףוגס רדס תדמעס
 סיקות3 ותמכמ ןסרכ סתו6 | גיסנסלו
 p ונסי כס סיכסי סיטפסמו סיכוט
 קסלו ,טפפמכ סו לכלכלו ,סדיקפס
 סונעסס תעכ ,ולוססמ יד 36 = לכל
 "עז ופורפי ו"מ סכו ,סגוכמכ ררוס
 : ו"ע ע"ורעמכ) ,וב רוכמכו ררסס תיכטסל
 סנתוכ) רתומ סדרמp ןיע :סת5ילמ סעטכ

 עוכמלו ףונס ₪6 רסייכ ךירכ סנה (תכעכ
 סל ומכו ,וכסיסל בוסי ידע לכסמ וכממ
 יקוסכ לס ןו6 תוסעכ לב סזי6 סטחי
 קכוקתכ ופול ףגסכ ךיככ יזפ סרוסס
 535 סמילש סכופתכ כושי דע ,?קסמס
 לכ יכ סוכ | ןנוכתסו ,דוע סנסכל כושי
 סירדמנ סמס ,סכולמ תגסנס דומיל יטרפ
 דיסתסו סכתס תנגסנס סע דתי יוויסכ
 תילכסכ סלטסו  ,ויקוסכו ופוג תלשממ תפ
 ודיכ םי רככ ,וטפנו ופוגכ תומינפס
 סלידמכ סנסנס יכנפול לכל כוט דומיכ
 ,ךלמו = ,יככ 'ד סמ כי :כ"ס6 כ"עו
 (* ךלמ ססטנ 'ד הפ כיס לכ :ל"זכו
 ןכ ,ומלע נע ךלומש ומכ יכ סגוכסו
 קרחפפמ סלוחסו ,סנידמכ ךלמ תויסכ לכוי
 ,וכולמי = סיכלמ יב (.ח ,לשת) תכמולו
 וכוסי סיכש יכ ,קדכ וקקופי סינזוכו
 לכ ו"פ  תוכ6סכ ל"זכו .'ונו

 סרותנ

 :ם"ע ןרלס לע טינשס וס ףסויו

 | קסועס

 וש



 סולקנוא

eae aN 
 : העְרַפ--תול לַעְו ּהָתּוסְכ

 א
 הל תיל רַׁשָפּו תימלֲח
 רמי לע תיעמש אַ
 רֵׁשְפַמל אָמּלָח עַמֶשֶתַאְ
 ףסוי ביִתֲאַוט יּהָתָי
 :הנ תוכיב .ףלחיו חלו .ןרהא תודלות

 ביר ץקמ אמ תישארב

 ויתלמׂש ףלתיוחלנורֹוְּבַהוִמ
 רֶמאיַו יט יש : הֲעְרּפילָא אבו
 יִתְמַלַח םוָלֲח ףפוידדלֶא הערפ
 יתעמש ינאו ותא ןיא רתפו
 םולַח עמְשת רמאל ךיִלֲ
 -תֶא ףַסוי ןעיו יש :ותא רתַפל

 ב

 סימ וכ ןיש סמ בו לוס מוג 'כ תכקמכס רוכ לכ ןכו מוג ןיעכ יושע לוספ
 עמשת (וט) : (ר"כ) תוכנמס דוככ יכפמ יחלגיו : ls עגייח) זטכ3 י"סופ רוכ יורק
 ומכ סנזסו סככס ןוסכ .עמשת :וקול כוקפל סופח ןיכתו ןיולק .ותא רחפל םולח
 .ידעלב (זט) :(ןטסעטפרעפ) וענכ "רדגיטנק וגופכ עמסת כ כפל .ףסוי עמוק

 לאירבג תרות

 ,'וכו ס3כס סירכדכ סכוז סמשל סרוק
 ןיד כוקימו סלסממו תוכלמ וכ תכסוגו
 סנס ז"יפלו .וכיככדכ ןווכמ סז לכו 8
 קעמ ,קומילש יגימ לכ3 ףסוי סנפקס
 דמל ססו ,ערפימופ נס תסרכ = לפנש
 לש :וקוכנמכ סכונמ יסיסכפ ינימי 4
 וגורח רפיטופ תל רכע רססכ ,ומכע
 לועסל וקס6 תתססכ עמש כו ,סנומב
 ,סכוע תתת סעכ וכודקל סלסלו ,'רג
 ויפ רמםו | וינוד6 יכוסי סכסל3 קו
 ופכ ןויקנכ ןתכ קר ,ויכוד6 כ ןיסלסלמ
 סמוקמ יתישע כ ספ סגו :ולמופכ
 כ ,ומכעב לוקמכ ערי רסק ירח כ'עו
 זוחס> ךימ תוכנמ ךרד ונממ סלעכ סיסי
 וסזו ,סירלמ לכ כט כ"ק6 סגסנסס ןסל
 ,ףסוי לע סוס Bכקמס םרפכ כ"וכ תנווכ
 סירוסקס תיכמ 4 סימפקג 'כס רמוס
 לכויט ןכסיסו ? סירפמ לכ לע ךוכמל כי
 נע סכולמ ןסכ ווחמכ רמולמ יקלכ רבע
 יכ ,ביטמכ כ"ת6 3 "עו ל סככ ןח
 קעכ --ותוכלמכ סג יכ !כפ סז ןי6
 רכוכ סיס כס ,ומלע לע ומלע3 ךנמס
 וסמכתכו | ,טרפיטופ ל לתשר | וילע-

 סיקומו ,תורקי תודמכ וקגסנסו  ,סלודגס

 ,נכב וכלי תמתלמ ספל סינוכנו סיכקי
 : סמקלמ רוכגכ חלגו

 ינסו ותו ןי6 רפופו יתמלח םולח
 סוכת עמסמ רמ65 ךילט יסעמס

 ,סירכד  תוכיר סוכ םי .וסומ רופפנ
 ססכופמ סקמומ ספור ךרדמ יכ 013 פ"נגו
 קולגסס תיפרכ ,ןוטסכ ופופ חק ספ
 וקויסכ 236 = ,6ו35 םוכ וכיל סכסמס
 סיקפוכ ירי וכ ולס רככש ,סכומכ ורק
 :רממי ס יכ ,ובכ בכסמ לוס ,סירחל
 רככס סמ ןקחל סעכ לכול סל עדוי ימ
 ןוכתפ ןיכעכ וס ןכ .סירחק ונקכקו ופוע

 (,סג = תוכרככ) וכממ | ל"זכ יכ ,סונתסי
 לד bתכגלכ רספמ לכד  סמלת
 רככסכ ככל (ספ ישע) | תייכקימ
 לכ יכ וס ללכו ,סיכוכתפ וילע וכמפנ
 ליעוי סמ ,ספס רח ןיכלוס תומונסס
 סיסט סערפ כ"ע-- ? סתמומ רפופ ול
 קדגס רככס ירח ,ףסוי ונכיסי ןפ קרי
 סינולספ רככו סימכתנו סירלמ ימוטרחל
 גיעוסל יכנס לכוס סמ ,ךינוק ועמפ סיככ
 סולק סנס וכ רמו סידקס ? קעכ
 ןיפ--ךל ,סיס סכמ6--רתופו ! יקמלת
 רכספש ימ למ; לס : רעולכ-ופוק

 ןינעכ



 ןיקמ אמ תישארב
 , על יֵרֲעְלְּב אל: הערפ

 ומלח ףסוידלָא הערפ רדיו + :
 :ראיַה תפשדיילע רמע יננה

 סולקנוא
 ןֵהָלֶא מ הערפ

 הערפ ליל זו ow ד

 --אָה יִמָלֲחְּב ףסויל (-םע)

 : אְָרַהַנ ףכ-לע םָאְק אָנא

 לס אָרְהנְהְוִמ אָהְו חי עבש תר ע ראו יבמ הּנִהְו זי
 רֵׁׂשְּב ןמיטפ אָּתְרוּת עֶבְׁ רַאת תֶפיְו רֶׂשָּ תֹואיִרְּב תֹורָּפ

 מ 4 2 ו ; עבש הנו = :ּוחְאָּב הָנעְרִתו
 קיס ןיגְרֲחֶא אפרת ןֶהיִרְחַא תולע תורָחֶא תורפ
 שינו ןֶכיִפָמ ןח תוָּקַרְו דאְמ ראת תֹוֲעָרו הול
 רֶׂשּב ןְריִסתַו אדל יזחמל בפ הָנַהְ יתיאר"אל רֶׁשְב

ind,לכ כ :שיבְל םירצמד הָנלבאתַו כ : ַעְרָל םיִרְצִמ | . ירא אָעְרַא לֶבְּב ןהתוכ יתזחד אל ו  

 אָתָשיִבּו אָתְביִסִת אָּתְרֹוּת עבש תא תוָעְרַהְו תקרה תֹורפַה

 םירוטה לעב
 סו ךדיפו ככ 'סמכ 'כ ,סנסכ (טי)

 כותכס למוקס סנסכ ךל ספיסואו טעמ
 וסוװ סקס 7 תוממ רמ ינ6 כומו

 ₪5 סעכ התיס ספ סנסכ ךג ספיסוקו

 : עול םנסכ יתיפכ

 יישר

 יפכ סינע ןקי סנעי סיסנק 556 ילשמ סמכחס ןיפ
 : סערפ סולסכ
 ןופכ ככ .רשב תוקרו :ןונמסד כד סככ סת עודמ
 טר65) ם'ונכ ועככו רשכ יכסמ 69קמכס פוקר

 (גי כ'ש) ומכ תוסוסכ .תולד (טי)

 לאירבג תרות

 ןיידע ימולת יכסו ,כככ = סופסס ןינעכ
 יכ ,תינפ דועו-כככ רספנ ל ולסכ
 תומוגת יכתופכ כנכ סמוד ךגי6 סת
 רמ65 ,ךינע יקטמס %- יכ ,סנוענק
 ךנס סימקה ןמ : רמול כ--סולת עמסס
 רמולכ ,ופול רוקפ>---סולסס ק6 עמוש
 וימרפ נככ סולתס תל עדוי סלע
 ,סלוחס ,ומלעכ סנוחס ןמ רוי ,ויקודקדו
 ,ומופח יטרפ קוידכ רכוז וכימ סימעפל
 רקיע וסע טרפ תכוש וס רפפקו
 סינעכ סיככדס ןמ לכד רכוזו ,ןולהפכ
 סיכנוס ,ורופיס יפכ סירתופסו סולתנק

 --סימפס ןמ--עמסת סת עב ,כנוס
 סיעגולס ויטרפ לכ ,ותוק כ וס פ ) סולמ

 לו סכעמ כ ךדיד יכגל כ"ו ,וגורתפל
 :סיכתפ ורתפ רככש סמ ,דירומ

 'יפ .סעכפ ם'6 סגעי סיסנפ ידעלב
 לכס סוס וכ ככעקי קס

 וק6מ עדו סיסי ופוכ קכ ,ינפ יס
 : ק'קי

 ,עוכנ סירֹנמ ןרפ לככ סנפכ יתיאר אל
 םכוסמכ 'כ סנככ ,ט"סככ

 ךכ .ספיסולו טעמ סו ,'כסו ,ןסכ '6
 סוכ כפל | ל"גסו--.ש"ע | ,סכסכ\ סנסכ
 bao (.5כ ןירדסנסכ) 'מגס יככד י"פע
 סישג וכ סככי כד וקנכ ש"רו ס"ירו
 וכ רתומ ס"יכ תערנד ,ת"י לע רוי
 ס"כמרס תעלג] סולורפ 'יפ6 ח"י רע ססיל

 ג"פכ



 סולקנוא
 אֵתְיַמְדַק אָּתְרוּת עבש תָי

 ןהיִעְמַל אָלַעַו אפ : אָהְמיִטפ
 ולַעְ-יִרְא עדיתא אֶלְו

 : תיִרֲעְּתֲאְו -אתימדקב

 עַבְׁש אָהְו ימה תיִזֲחַו בכ

 דַח אָיְנְקְּב ןקלס אָילְבְש

 עבׁש אָהְו יי *ןֶבַטְו למ

 ןפיקש ןיקל ןְצָנ אְָּבְש

 גכ

 :ןֹוהַרְתַּב ןתָמְצ םּוק
 אָהיְקְל אֵטְּבְׁש ןעָלְבּו כ
 אְָבְמ אב עַבְש תי
 -יִד תיל אשר תיראו
 ףסוי רַמַאַו הי :י יוחמ
 דַח הערפ אָמְלֲח הערפל

 דַּבָעְמְל-דיִתע יי יִּד-תָי אה
 אָּתְרוּת עַבְׁש וכ : הערפל יוח

 ןונא ןיִנש עַבְׁש אָתְבִמ
 עַבָש אָתְבְמ אַָלְבָש עַבְׁש
 :אוה רַח .אְָלָח ו ןינש

 תה ץקמ אמ תישארב
 : ראיִרָּבַה תרונשאְרֶה תורה
 עַדונ אָלְו הָנַבְרַק"ִלָא הָנאבָת אכ
 ןָהיאְרִמּו הננרקיילָא ואָב"יִּ
 :ץֶקיִאְ -רלחתב רֶׁשֲאּכ ער
 עבש!הנהו ימלחּב אָרֶאְו =
 תֶאְלְמ רָחֶא הָנְְּ תלע לע
 םיִלָבׁש עַבְׁש .הָּנָהְוכ:תובטו
 םיִדָכ ופרש תק תומָנצ
 ןעלְבתוט: ְהיִרֲחַא תוחמצ
 עבש תה תקנה .םיִלבְׁשַה
 -"%ֶא רַמאְו תֹובטַה םיִלְבְׁשַה
 :יכ דינמ ןיאו םיִּמְמְרַחַה
 םוָלֲח העְרַפְלֶא ףסוי רַמאיו הנ
 רֶׁשֲא תַא אּוה דָחֶא הער
 :העֶרַפְל דיה השע םיִהלֲאָה
 עבש תבטה תרּפ עב :
 םילָבשה עַבָשְו הָנַה םיִנָׁש
 םולח הָנַה םיִנָש עבש תבטה

 יישר
 עלסכ תוסקו תונמל ילב ןעכ ןס ירס עלס מכס 'לכ מכול .תומנצ (גכ) : (ךקווס
 םינש עבש (וכ) :ערוס ןמ טקורתנפ יפל ןגס 556 ןסכ ןימ ןככ ןיקכ ןלג ומוגרפו
 ןמוזמ .רכרסש יפכ סימעפ סולתס סכשנ רסלו עכש כ | ןכיח = ןפכ .םינש עבשו
 .'ונו סונתס .תוקפס כעו ףוסכ וכ םרופס ומכ

 ןידס כ"ג ק"תס | תעד) סגה סיכנמ 'סמ ג"פכ |
 רסופד ל תופורפ 'יפ5 םיכ ול רתומ ס"י דעד =

 ול כתומ תורסכו [תולקכ וניפמ ם"ימ רתוי <
 עודי סנסו -- ת"ימ רוי 'יפפ סל |
 כ"ססשמכו סמז | יפוטש ויס סילכמכר <

 (דג)

 דיגס רמלכ תוכוטס סיגש 3

 לאירבנ תרות
 כפ סיכלמ ךכ6 ססעמכ ירחק '3

 סיכפמד תולוכפס יקדווכו ,'וגו סכ ספקי =
 .bמלעד פולורפמ ,כפויב תוכוכפ דוע ויס

 ספיסו6 טעמ סו :סכוסמס תגווכ וקזו <
 ךע לכ ,ק"י וסע ,סגסכו סכסכ ךל

 סי



 .ץקמ אמ תישארב
 תורפה עַבָשְו מ :אּוְה דָחֶא
 ןְהיֵרְחַא הֶלעַה תעֶרָהו תוקרה
 םיִלְּבְשַה עבו הָנַה םיִנְׁשעבְׁ
 ויהי םיִרָקַה תֹופְרְׁש תֹוקְרָה
 רָברַה וה זי :בֶעָר גש עב
 רֶׁשֲא הָעְרפְילֶמ יִּתָרַּבְּר רֶׁשֲא
 -תֶא הֶאָרְה ההשע םיִקְלֶאְה
 םיִנָש עבש הנה כ : העְרפ
 ץֶראְלֶכְּ לר עָבָש תואָּב
 בער יג עַבְש ּומְקְו ל : םיִרצמ
 עֶבְׂשה=לְּכ חָכָשנו ןהירחא

 טכ

 סולקנוא
 אָתְכיִסִח אָתַרוּת עַבְשּו ו

 ןוהיִרְתַּב ןמָלְסִה אָקְשיִבּ
 ןיִגַא ןיִנש (אָעְבַש ייגג עבש
 אָ אָיְלְּבָש | עַבש
 עכש יוהי םּודק ןְפיִקְׁשְד
 אמ אוה הכ + אָנְפַכ ינש

 יד הערפד תילי למ יד

 זחא דֵּכְעֶמלידיִתְע
 ןינָש עֶבָׁש אָה :: : הערפל
 ואָעְבַש + אָעְבַס ןְיָהָא
 : םיִרְצַמְד אָעְַאלָכַּב אב
 אנְַּכ יש עַבְׁש מיקו ל
 אָעְבָסלָּכ שנתו ןוהיִרְתַּ
 םִרְִמְדאָעְראּב אָעְבַש יי

 אַמע--תי  אָנּפַכ יִציִשיְו -תֶא בערה הֶלְכ םיִרְצִמ ן'ָרֶפְב

 י"שר םירוטה לעב
 רמסכ דער ינפ עכפכו .ךומס סיסש יפל רערפפ ויפו ןדיפו לכס 'וסמכ 'כ .עכמ (טב)
 וולי רסס יט סטרפ- :.פ6:-ס6רס + , ליל .ללי- 7 "₪ גמ. מפ
 :סעילכס ןוכקפ וס .עבשה לכ חכשנו (ל) :סרמ ןושל וכ לפו) קומכו

 לאירכנ תרות

 סולת לוסו ,סערפ) סלכלו דיגס  תוכוכפס ןסוק 'יפ6 קיל ימסכ ךנס ם"י

 ? ךוע כסמ סמו ,סכוט סגפו,3וט ןכל לככ סנסכ יתיתכ 55 רח רתויכ
 סג סײקל סערפ רי כ"ע ,כוט סנרפ : קודו ,עוככ סירלמ

 6תעיס 'סכ כותכ ןכפ סמודפכו] תלו ק6 = ,'וגו סערפל דיגס סםוע 'חס רשא תא

 וקו .סלומ סערפו וסחו -- [6ימשה | ןוככ  םיק הערפ ארי חתעו
 ,ןימלוס סכי6 סלועס לכ יכו כ"דמכ ל"וכ ןטוילס סזכ וסקס לככו .'וגו סכמו
 ג'זכ יככד י"פע פ"כיו ? וסנפכ ךלמכ
 ס"כקס ןסינע זיככמ 'ג (.סנ תוכרנכ)

 סגרפו סכוע סג ,כוט סוכת ומנע
 סירסו סיכלמ ככ יכ רספמו .ש"ייע ,כוט
 סערפל לכס 6 ספרס ןכל ,'ד ריכ סמס
 --ותונפו ,סוקמ לש ודי וסו ,ךלמ 6וסס
 : כמולכ סשוע סיסנלס לסל ת6 וסו
 סג לכ ,ומלעכ ססילע רזוג ומלעכ קוס

 ס לועס לכ לש סולת ךנמ לס סולס 0
 ,קנידמס ככ וס ךלמכש יפל .ם"ע ,סוס
 יפ5 יכוכככ יכייסימ ע"כ למ כ: וסיכו
 ןיכ יעכמקכ סוסו ,סיככ לש םג וספ
 ,ויכפ לכו וכ ססוחס סולו ,סעל ת"יפס
 רככו| סריכע קנכ 'כתי וכ ססופכ וס
 םלעמ וכו .[סרפ יימ 'פכ םורדכ סוכ יתכר6ס

 קלו ,וכל לככ 'דכ תטנp קירלס ףסוי
 ול

-<- 



 סולקנוא
 ע ַךְיתָיהאָלְו אל יאָעְרַאְד

 אָעְַאּב (אָעְבָש יג אָעְבֹוׂש
 יהי אּוהַה אָנּפַּכ םֶדְקְימ
 .אּוה ףיקסחהירא ןְ--רַתְב
 תיִנָתֶאְּד לַעְו בי : אָדֲחַל

 .ןינמז ןיּתְרַּת הערפל אמל

 םָדָק-ןמ אָמָגְהּפ יקרא

 : ּהָדְּבְעֶמְל ו יַחֹואְוה
 רַב הערפ וחי ןעֶבּ .
 : הג תומרכ ,לא םילחה תונשה לו .ןרהא תודלוה

 ץקמ אמ תישארב

 עָבָשה עַרעיאָלְו א :ץֶראָה
 אוהה בַעְרַה ינפמ ץֶרָתְּב
 :דאמ אּוה הבס ןְבייֵרֲחַא
 הָעְרפלֶא םֹולֲחַה תֹנְׁשַה לַעו בל

 םעמ רֶבָּרַה בניב םימעפ
 םיִהלֲאָה

 רתע נל :ותשעל

 ריר

 םיהלתה רמו

 הערפ ארי

 יער |

 : ןמוזמ .ןוכנ (בל) : סכברק 96 ופכ יכ עדוכ תנו ןוכתפ וס .עבשה עדוי אלו (אל)

 לאירבנ תרות

 ,סיקפמס רש לש סייעכמקמ סב סביסל ול
 כעס םורדכ יתכרתסש ומכ ,סערה

 שייט ,]וחטכס
/ 

 כוקכס ריכוסב 3 ,ותוסע) סיסנקס רהממו
 סוכ קוספכ תינפ סיסנקס סט

 סכוט סנס יכ ל"זרפפ סמ תוכוסל 3
 "שכב כ"סמכ | ,ומפפ ' ריב אא
 .ם"ייע" ,סימפר סיכירכ ס"ר (.סג | ,תוכרכ)
 ככ -ותופמל םיהלאה רסממו כמ כ"ע
 נח --רסמ ביקכ ותשעל =-ומלעכ וס

 : (ת"סע = ופוכ סייקפנ
 סכתו | ןוכ; םי6 ,סערפ כי התעו

 סידיקפ דקפיו סערפ סטעי ,'וגו
 רי תת ,'וגו ככומ לכ תל ופכקיו
 וטקסס | קודקרס דננמ ל .
 דוע ?  וסוכקכ ךלמל ןעוילס  סיסרפמס
 תופעכ ןונס לכ תל יכ יכתל הסקי
 ,ספרפ די תחקו ,סערפ י'ע סיסי הא

 סמכ סכתו ןובכ םיה סדמעכ ךכל כ"
 "נו .םלטככ 056 וליל סנס סא
 קנס סכקס ססטמס י"פע הזכ ריכססנ
 ,סיכלפ ג"יכ יסוכ תנידמכ 3
 לודג רעו סכולמס ריעכ ףכיפ ודס
 ךיקפ סיס דעוס רנו ,סכירמס יכודגמ
 לע תקפמס bוס סיסיפ ,רכעס קרוי ד ריננ

 לככ תופעל לוכי קוסו

 קומסל סי סנוםתרככ ספקססכו =-לכה
 סיפוכנה סכונמס יכפ3 וללמכ) לכ סקס
 כ םתר כשוי תויסל רפכומ סיסיק ימ
 טרוי דוככ לע סוס חרוטה לטוס עודמו
 ,קרקוכמ זע | סכוספסו ? קוד קסכס
 ,ןוכער םנסכ סיכערכ סרזעה סנס יל
 םיכיללו "\כודנ ורב תויסכ סכי רל
 < סיטלמלסו קולוכסתס לכ3  קמתססל

 73 לסל : גיס ,סס3 גיפוסל רפפל
 ילכ כ רלולמו ,קכ5ס ליס לס רלוקמ
 לרכס תנסעכ ס גת 3 ליכוקלו : סיכפכס
 לכו .סקכנ | ,קטיפסכו ,הכסממה "נס
 סמודכו ,םוככוג יכטס םיכוסלו ,סיכערל
 סגידמס יכסמ רח סנמסי סת רק
 לכ לע תופכ לוטיל ךרטלי סוס ,םרל
 סגידמה ירסמ ,סוספל ספרי רנו
 כ"וכ ןיכו ,"נס לע סיגוממס סיסובנכ
 תולמתסכ 536 ,3ערכ סכרס וקומי
 ,ומלע יל וסכנת כס ,ז"ע ר5טס סרוי

 ,ותוכ לע יי
 bלמיו םכדנס לכ ספעג סיסי ופדוקפכו
 סם ע כ פ ספ סנסו --.י"מות סיבערל רוט
 כתות ספ קר ,סלעס סס וכי סירפמכ
 ,ק'סלכ ךכמ ספ ומב תירכמ ןושלכ ךלמל
 ףסוי רממ כ'עו ,וענכ רסיק וס

 סערפ)



 סולקנוא | :- ץקמ אמ תישארב
 = לע הנו םקחו ןקלכס "לע ּוהתישיו םָכָחְו ןֹובָנ שיא

 לאירבג תרות

 ,סע רפ סס3 סעס יפכ ףסוי ססכפקי = סיכוסלס תיכמ | וקפילי סויכ סערפל
 --,סימעפ .סולסס תונסס לעו ,ם"סרכ
 סעמ רכדס ןוככ יכ ךסולרסכ וס
 סויכ וכ יכ ,וקוטעל כסממו 'קס
 סמסמפסנ ןי6 כ"ע ,םקוס סכיזגכ סריזנכ
 ומכו ,סולדקססס יסעמ ככ תוספסנו לו
 סלפ עכש סנס ,סדוקמ וכ רמהס
 קוס ןכ סנס סתע : רמולכ -- 3
 ךועסכ סתע יכ ןוחכס כ"עו--- ,סוכלוסו
 סערפ רי  ,ונסכיסמכ ספ דסי וכמנ
 ל לכ ,'וגו סכפו ןונכנ שי  רוחכל
 קלפממ קכ וכ ןתת יכ ךספנכ סמדפ
 סמוקמ תוסעל ותוככ סיסי כ 6 יכ ,רס
 לוטיפ ךרטלי יכ ,ופעד לע סלטיק סממ
 ,פופעכ סלריס רכד לכ לע לנמרסו פושר
 -- ותול ךלמס סשעי --,יכ יתכע כ"ע
 וקו ,סערפ רוק ססכ --סערפל
 ,ןופגו םוכרס לכ תופעל ודיכ תכס סיסי
 ק5 םממו ,'וגו סידיקפ דקפי סנס יל
 ,'ונו לכול לכ תמ וככקו  ,סירכמ ןכק
 זו ,וסכע ססעפפ סוס ס עכפ י'מק
 סמופסנ רפקכו=-כערכ ןרפס הרכס כ
 ךיקפס ,סו3 סנודנס ותמכתמ סערפ
 לב5 ,סBזס סלסממל ומלעכ | והוס
 כוס כ6וקפ וכ תסכ לכס ל
 כמ6 כ"ע ,ךנמ רוה וס 3
 bכ רחל ימסו-.סעכפ נא:מ
 ךל ןוקנ זועסו חכה פז 5כ3 ככמ--ןתק
 סל םיל סירי כ ךידעלכ יכ דע ירמנל
 סלועס לככ תוסעכ ככוק ןפמכ ,'ונו ודי
 ןפ ופלכימו ,ככעמ סוס ככ ךחור לע

 ,ןוכנ שיס הערפ רי : סרוסמכ 'ד םכחו .סיבג לחנ

 וסממכ ותלספמ תכ תל לככ תוקרב
 = זיככסו ףכיפ ףסוי סם ₪6 סכיס כ"ע ,ךנמ
 : ןוככ סח .חכ עפ תגפכ:ומס תק
 55 ןמקל רמ6 ןכו ,סכמו ןוכנ שיא

 וסקסו ,ךומכ סכתו ןוככ ןיפ ףסַײ
 קוגכדמס רדסכ ןוכנו סכת םי6 ל"לוסד
 י"פע יכ ,סזכ פ"לכסו .פעד *ןסניכ ,סמכמ
 וככס ,ףירסו ןוכג ועכטכ תוסס ימ כורס
 קעד | לכקל כלוכ וגילו ,ותעדב ףיקת
 לםכסכ וכ רספל | ז"יעו ,ססלעו סירחל
 קויעכט תועידי ןוכסממ ,סבכס תוליגב
 סקופ גישי לש | ,סונויסנו  סוטוספ
 ,סיסוכמו סיחיקכ יפמ ספ יכ ,ותופירחכ
 ,ןיליטכסס ןוקיפ תנכס | דמלס ימ ומכ
 ינפל כליתסנ תוטכ וגיל ז"כע ,סירפסמ
 .ם 05 ,ותכמוס סכלנמ סרמשמ לע סירס
 סיפנס יככד לע תוקתפהל סידקי
 קכות ודמכנ כס י"פעקס תולסכמס
 תוכמכ | ןסיסועידי סירפס יפמ לוסיכס
 ,ככ ןמז כגרסו ןויסנ י"פע ,וז סכסלמכ
 קוריפו סתוכק תסנכס ןילעב ןכו .ססעמב
 תק סירכועס סיככמס סנס ,סויקל 3
 גסנהסכ ךילס רפויכ סימיהכ סמדקס
 :.כ"ס5 ו"עו] סירמסכ ויסיס ןימו ןימ ככ
 תגסנהכ חס סינgכו [.סכח סנע) עמופו
 ןוכסמ כ'חה סיסי כעככ תוגשכ סלכלכס
 סערפל כמ ל"ע ,סונמסל לכוי 65 רסק
 סיסי ז'כעו ,דמונמו ןוככ שי רי יכ
 ו"יע לכקי רפ-סלעכ עמוס .סנ כ'חל

 (* !סכת ספנ
 רק

₪-- 
 ןכסמ דלי כוט ,קכתכשי רוחלכ ם:הו ,ח-''

 תוגרדמה רדס יסכ סנה יכ ,סרוסמס תנווככ םימעק) שי---ךומכ סכחו ןוכנ ןי6---,סכתו
 קמכחה תלעמ רח וכת הניכס תנרדמ יכ [סוכ יתכתככ סמ ג"ותכ ןייע] ןוכנו סכח םפ :35 סיס
 ,עלימ ןובנ :,תפ רפפנה סכתו ןוככ ןוסנ ל"ו ץ"כמרס םרפמס ת"יסע תו כסיל םיו .bיס תתדנות יכ
 תו5ר6ל רתותה .רוכמיו-- סתויח ידכ סהל תת)ו -- ודימ ףטס יפל סקלכ סירנמ ןר6 סע תֿפ לסכל
 " כיטכ יקכ סיהיע. ,כקרת לע .קפוכתס | סייק) עדיק םכחו | ,קערפל רפועו ןוס ףוסלל תור ח 5ס
 תל תימתת יחס ףסכסו ,ל"ור וריכוהס ןיטמוח ןונכ ועכטכ ותופ סייקמס רכד ןימ לככ כרעל ןונימה

Bam 



 וטר ץקמ אמ תישארב סולקנוא

 העְרפ הֶשעְי דל : םירצמ ןיִרָא רע + יעד ער
 שמחו ןיִראָהְ"לַע םיקפ דפו יל זמ יגסיו הר
 ינש בש םיִרְצְמ :ץראדתא = יש יש צי טי
 עב | 255 0 | אַעְבֹׂש יִנָש עֶבָׁשְב םירצמד

 -לָבִ"ִתַא וצבי הל :עבשחה ןּוׁשְנְכיְו הל .: (אָעְבָש :ייג)

 תאָּכַה תובטה םיִנָשה לבא ןְכָט אנש = רּוביִעהלכ--תָי

 -די תחת רָבדדּורְבְָי הָּלֵאָה אדביע קרא 8

 :ּוהָמְׁשְו םיִרעַּב כא הָעְרַפ יא ₪ א ה
 יהיו ל :ןמו אריק

 ץִרֲאָל ןודפל לָכָאְה הָיָה ול  אָמַעְל זננ  אָרּוביִע

 םירוטה לעב י"שר
 ריר אל רפי יח ה טה ומפפ רקפל וכ .רפד סמ . הלא 8 כ .דקפיו (רל) : תוכפ6ס לכ וגמיש = תא (הל) : סישומחו ןכו זרזיו ומוגרפכ .שמחו (רל)

 wo ןכק זית יה עוו! 0 .

 סקיו ל"ות  ומרדמ נו כי  [ונכ לעופ לוסש ככולו (ל"וגס) ןטק סתפ3 .דוקנו
 טיסו על סעענמ סמ וכונתפ ךלסס | ]טק ןמק | דוקכו 'כ3 ומעט יכנס לכוס לכ יב

 ףסוי לכ5 ךניח סיגל ןתת 56 כיתכד = : ויתורלותכו | ותוסככ | .הערפ די תחת :(י"ביכ)
 ליפעס ןכ לע רכ .ןכקל סידיקפ דיקפס  םויכ זוכגס ןודקפ רחסכ רובלס .לכאה היה (ול)

 'סמכ 'כ .ופכקיו (הל) : ףסכס לכ טקילו :זכסס

Aleןגד ס"םו סלענ לכ תפ וככקיו ךדיפו ןיד  

 מכס 0

 כיחרסל וכל  תנוכתכ עדויט ימ--?רקו ןובנ ,יכ .וירכד ןכותו---.1"2  וירכד כ"ע | ,ןסכ ; כו סעילכה

 תערפל וחג סיס יסס תעכו ,סנקי ל ןוכנו : כ"סמכ ,תותוכנו תונכעומ תולוכקתכ ותלועפ גוס

 סירנמ יפנמ תל תויההל יטלרס רקיעס תפ תולועפל יפוה זוע לכב לדתסיס דבנמס ,ןוככ םיס 9

 תמסכמ ומכ ,תוכרפס ככמ ןוממ .תפיסלכ | סירלמ ךרפ רגופ תל ריסעס) לדתסי דוע--כערכ .סלכלכלו

 ןיע ןתיט ספ לע קרקי -- םכחו = .'ונו ףסכס לכ ת5 ףסוי טקליו : כ"קמכ ןכ ףסו סשע

 עכע ךסמכ סֿוכתה לקלקתת נס סכיסו  ןוסלמ רסז) = תויס) קוסרפל תילכתס סנע לע ותפקשס

 תויסל ,יר ק עס תרכסס היס הו |דלוגס ת6 תומה סכת וקזיל דימת 'סמכ] ל"ז סרעופכו ,סינס

 ,ספדעסל 8 הני ,הכונמה רו רישעס) ןוכנה תנעמ כ"פסמ | ,בטרב תרכסמ סקוטכ ןרפס

 -=-סמכסו עלמ יליסס סמס וימכת לכו סערפ יכ תרדוסס ותנוכת ןיעכ ףכית ףסוי ריכה רפפמו

 מ -- רומכ) ףכית רסמ) -- סערפ רי התעו : סערפל ר כ"ע ,ךומסל ימ לע ל ןֿׁפ

 בתוכמכ סינוככ = ותכתביפ ל ס'עכמ למ וכודכ ופיפ5 יכ] --ןוככ םיפ ונמל ך הסקי רעהו -- ןובנ

 פ"הכ) הפרת ןובג שמ 5מת כ סו : ףסוי ול רמפ כ"ע [!סירפמכ כ"םכמו (.ם"ייע :ק ןיכורע)

 סתעו--ףסוי רמלמ כעס :וגײסד  ,סרוסמס ירכד ונכוי סתעעו ,יגס 55 יכת ופלכד םכח םימ ו

 ,ןרדסכ תונעמה . ורמלכ 5 הנה יכ סרוסמס סקקמ --וטוטפ יפ) -- סכתו ןוככ שף סערפ , פי |

 רלות .סידקסל ךירֿכ סיס נה | סימתכ .? סנסכשי רוקלכ ס כ ה ו : תרכולו ססימתמ .סרוסמספ וקו

 ותעדכ ףסוי ןיכהפ ,הוכ .ונטוריפ יפכ סיס ףסוי לט ותנווכ יכ : רמפל סריסמה כיסת ו"ע ? ס כמ

 , לנמל ךיר פ"סכנ ,תופיפמכ ןוכנ ןיפ סמ רמונכ ,ס כ הו : כ"ח5 רממ ןכ) ,ןוכנ םיפ תלינמ יסוק

 רפת קר וכ סיסי 8 'יפלו -ןכסמ דלי כוע : תלקקד רק סרוסמס סיכמע וקו ,סכת 86

 זמור ,קוסכ ותומ לס ופוסו -- סערפ סו --)יסכו ןקז ךלממ ,כוע = סירגמל סיסי מ"מ ,דכנכ "סלח,



 ץקמ אמ תישארב
 ,ןיוחת רֶׁשֲא בָעְרַה ינש עבָשְל
 ןיִרֶאָה תָרְּכִיאָלְוםִיָרַצִמ ןיִרֲאְּב
 יניֵעְּב רֵבְּרַה בטי זל :בָעְרּב
 : יָדְבעה-לְב יניעבו הערפ
 ויָדְבַעְדִלֶא העֶרפ רמאיו חל
 חור .רשֶא ׁשיִא הו אָצְמְנִה
 רמו טל ישילש : וב םיִהְלֲא

 עיבֹוה יֵרֲחַא ףמויד-לָא הערַפ
 -ןיא תאזז לָכ"תֶא ּךתוא םיִהְלֲא

 הֶיְהְּת הָּתַא  :ְךֹומָּכ םָכָחְו ןובנ
 מע לָּכ קשי ךיֿפזלעֶו יִתיֵּביִלע
 : ָּךָמִמ לכ אּפְּכַה קר
 הֶאְר ףסוידלא העְרפ ראי אמ
 : םיִרצמ ןיִרָא"לְ לע ףתא יִתְתְ
 לַעַמ עבה הֵעְרפ רסיו במ

 םירוטה לעב
 נע 'כ .קלי 65 : תולותכ ככוני םוכיתו

 סירכד כיסמ קפי סיתפכ ךדיפו קכי ךיפ

 הכו סיתוכנ טיילו ניסע ליכסכ סיחוכנ

 : ימע לכ קס' ךיפ לעול

 .הזכ אצמנה (חלו

 קטמסמס
 פל bכמנס .וסומכ 65מכס

 הכיס םרכ

 םולקנוא

 אָנְפַב גש עַבָשְל אָעְרַאְ
 םיִרְצִמְד עב ןְ יד
 אָעְרַאְד"אַמַע יִציִּתְשְתִדאָלְ

 אָמְנַּפ רַפְשּו ול :אָנפַבְּב

 כ יִנֵעבְּו הערפ ִנַעְּ

 העְרַּפ רַמָאו חל :יִהְודְבַ

 ןיְִּכ | חַּבָשְנֶה יִהֹוָדְבעל

 -ןֶמ הָאּובְנההַהּור יִּד רֶבָּג

 העֶרַפ רַמָאְו ב יי-סְדְ

 תי יו עדואה ְֵתְּב ףסול

 כסית אדה
 הית תא 5 יָת יח
 ְךְרְמיִמְ-לַעְו יִתיּב-לַע אָּנַמְמ
 -יִסְרָּכ דוחל יִמָע-לָּכ ןזתי

 ריִמי--יִהיִא .ןידה אָחיכְל

 ףסויל הערפ רמאְו אמ :ךנמ

 --לָּכ לע ךֶתָי .יתינמ יזח

 ּרְעַאְו במ 1 םִיָרצִמְד אַערַא

 יישר
 וטסקכגו ךל) ס ןידכ חכסנה

 'כ ככ ןכו ססימפ
 :ספפ ףטתכ סדוקנו

 סכתו | ןוכ; שיח םקככ .ךומכ םכחו ןובנ ןיא (טל)
 ויכי ימע יכככ ככ .סנכפסי

 ן"וטיככג רכ וקסכ (3 סילסת) ומכו .יתיכ קפמ ןכו (וט ליעל) ומכ ךדי לע סיסעג

 ןופי .קשי (מ) :ךומכ שיח תכמנ 05 תרמקס

 יש .אסכה קר :(ןסעורעפ ןעגר6זרעפ) וענכ
 לדגיו (6 "למ) ומכ סכולמס

 ךקפלו ומכ וס סניפנ ג
 סכס6 יקח

 כ"פעסו ךסי

 ג (': יכ6למ) ומכ וילע

 ,ליסכ :וסרוק וס ,הערפ לש | ותולכסו ותוטס לע
 nf: ןופנכ כ"נ ףסויל ר) lr ,7וע - ונוסלכ -- רהזהל

rhe -סירנמכ = 5ונמל ל"ע ותמכסכ עדיס | ףסוי יכ = . מל  

 :ךכמ יג ןיכוק ויס
 : ךנמס b ofסכמ וקסכ תל

 סניקכ 'כ לפוכ .תופפסל ןיכ סלודגל ןיכ ןוילט
 סילפסו סיוכנ

 : רמולו

 -.ךומכ סכחו ןוכג ןיפ

 ,סמכסכ סינוכנ

 כס ןושפ .אסכ
 יקיכמ .ךתא יתתנ ואמ)

 .ותעבט תא הערפ רסיו (במ)

 תניתנ
 עדי ל רע ,ותולכס סרו טכס

 —-.ןס תוטק ירכד ולו

 סת6 ל26--ל"גכ 'סכח) ןונ) סידקס

 ךנוטלכ רסוכ תויכל ךינע סנס ,ךינפ) -דמוע תולעמס יתסכ ןייונמו ₪ םימ ךיגיעכ פור ךכסש | הערפ

 ,ךומכ סכחו ןוכג ןי6 : ךופס ןוטל ףסויל רמו --רסונ סיס 695 סיפור ונתנו ,קמכתס תלעמ סידקכל

 :ליסכו ןק! ךלמ וסט םיכוי ויפ = סנס



 סולקנוא
 ּהָרָי לֵעַמ ּהָתְקְזְע-תָי הערפ
 ףסויד אָדי-לֲע הת בַהיְ
 ץּובְּד ןישּובל ּהָתָי שיבא
 -לַע אָבַהְדְד אָכיִנַ יש
 ּהָתִ ביִכְַאְו נמ : הָראּוצ

 (אָניִנְת יי( אָתָינִת אָּבְתַרַּ
 יהומדק זיֵרְכֲאָו היד
 ּהֵתְי יֵנַמּו אָּבלַמְלאַּבַא- יצ
 : םִיִרצַמַד אָעְרַא--לָ לע
 אָנא ףסויל הערפ רַמָא רמ .

 -האפ ָךֶרֶמיֵמ-ירבּו העְרָּפ
 -דַחיִמל הָהירתי םיִר
 לֲע-בֵּכְרְמַל הלנת ןיז
 : םִיָרצִמְד אָּעְרַאלְבַּבו איסּוס
 ףמוי-םוש הערפ אָרְקּו המ

 ּה--ןיִלָנְןְרְמְטִמד אָרבַג
 -זתַּבי-תַנְסָאדהתָי הל-בֲהו

 זמר ץקמ אמ תישארב
 ׁשָּבְליו ףסוי דידלע התא ןתיו ור
 בהזה דברםשיו ׁשֵׁשיַדנְּב ותא
 ותא בכרי מ :וראוצדזלע
 ולרָשַפ | הָנְׁשִמַה הָבְּבְרַמְּ
 ןותנו דרבא וינָפְד והרקיו
 ?םילצפ ץֶרָאחלָּכ לע ותא
 יִנַא ףַסוי"לא הערפ מאיו דמ
 שיא םירָיזדאל ְךיִדעְלְבּו הערפ
 ץֵרֲאחלְבְּב ולגרדתָא ודידדתַא
 "םש הָעְרַּפ ארק המ : םירצמ
 -תֶא ול"תיו חֹנעפ תַנְפַ סו
 ןא ןהכ ערפ יִמֹופהַּב תַנָסֲא

 :ול המוס .תא שיא םירי אל ךידעלבו : ד ארתב jk ואיקיו , .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 טפטפ קיד5 ןוקיכטונ .תנעפ תנפכ (המ)
 ספו5 "ד .סנח וטפנ סנע רפיטופ סוקת ספג

 : סות יככ וינע רתופ ךמות תיכנ סדופ

 "שר

 ינפ סויספ ול ה ימל סיס ךלמס תע3מ תגיסנ
 : סירלמכ לוס תוכישת ככר .שש ירגב : סכודגכ וג
 ןכו .דיבר יורק ל ףופכ פוסט נעו קנע .דיבר

 ןכ6 כ ןידכוכ ףקומ סכמ ןופלכ 0 יפכע יפפפר יסרע יפרבב (ז ילפמ
 קכלסמס א סילפס .הנשמה תבכרמב (גמ) : קפלכ תיכו. סכועכק 8 .

 5 ןיפפוטסכ .ךנמ. ימרפ ןופככ ךכ כנמכ 536 ןיד ומוגכתכ .ךרבא : ולס 6
 הז ךרכ6 סדוסי 'כ םכר (סירכר ספרפ ירפס) סדנה ירכדבו .כיכ כ כו תכיל
 תוועמ סת יפמ דע ו ןכ וג כמ סינסכ ךרו סמכתכ 35 תוסס ףסוו
 ןיסכככו ויגפל ןיעכככ ויס לכסש סיכר ןופכ 090 ךרכק ןיפ סיכופכס פֿ וגילע
 רוזגל ידיכ תכוכי שי : .הערפ ינא (דמ) :'וגו ות ןוקכו boc‘ ןיכעכ ודי תמפ ןיסלויו
 יג "ד .ךתופככ הנס .ךידעלבו : ודי 2 םיל סירי נס רזוג ינו יפוכלמ לע סרוג
 ספרפל ךרלוסש קנ0 סכס קכ פמגוד וסזו 'וגו ךידעלכו ךלמ סיסת ינמ סערפ
 םרפמ .חנעפ תנפצ (המ) : ומוגלפכ .ולגר תאו ודי תא : קעכעס תניתנ סע
 לע ערפיטופ 6רקכו רפיטופ וס .ערפ יטופ : תרקמכ ןוימד תכעפל ןיפו הופ

 לאירבג תרות
 הלעמל כ"םמפלו='ונו לסל תאול ןתיו 'וגו ףסוי ספ הערפ ארקיו

 סיסש כפפקו סעכפ רוק ףסויל תסכ = .'וגו ערפיטופ כ תנסא
 ,סערפ רסופכ ע"פ ףסוי סנכי ןפ bרימ ןופל סגו--סדוקס כמ תוכימסס ג
 ת ססרפ) ליב לזורכ יוס ףכיס כ"ע ת וכ תקיו כוסכנ ךיככ סיסp -- וכ ןפיו

 -- קוי

 ס5כ קלע



 ץקמ אמ תישארב

 ןיִרָאדדלע ףסוי אצינ הֵׁשֲאְל

 םישלש"הב ףסויו ומ : םָיָרַצִמ

 -ךלמ הע ר יִנָפְל ֹודֲמֲעְּב הָנְׁ

 יִנָפלִמ לסוי קוציו םִירְצַמ

 :םִיָרַצִמ ץ ראלב רעו הערפ

 ינש עבשב ןיִרֲאָה שעת זמ

 ץבקיו המ :םיצמקל עב ַשַה

 רשא םיִנש עֶבׁשולְבְאלְביתָא

 לאותו םיִרְצִמ ןְרְתּב ויה

 רֶׁשֲא ריִעָה" הרש לָכֶא םיִרְעְּב

 : הָכֹוהְּ ןתנ היִתביִבְס

 םִיַ לוח רָּב ףסוי רב טמ

 לרחוב רע דאְמ הָּבְרַה

 ףסוילו ּ :רּפְסַמ ןיִא"יב רָפְסְל
 יי ,ןרהא תודות אי תינעת ,רלי ?סוילו :זי הליגמ ,הנ תוברב ,ןב

 םירוטה לעב
 יש .דלוי ףסוילו 'סמכ 'כ .ףסוילו (ב)

 כמה = ףסוילו | ךדיפו = וגו סכטכ סינכ

 ףתבמס לכ ןגנכמקדכ וכ יה תככונמ

 סולו הכוז סתכככ רוכ:ס סע ומנע

 : (גי סטוס)
 ןוסנס
 רי לע רי ןמוק

 ןרלו ןכ לכש .הכותב ;תנ היתביבס רשא

 סקוכתכ ק6  רימעמו סוקמס רפעמ

 ינס5 252 6"5\ סימחכ

 : כלק םכקמ "סו רופס> כפוסס וכ לדמ יכ דע

 כ

 לאירבג תרות
 דועו -- תג עפ תגפ 5 :כֿוקכ ףסוי
 ערפיטופ תכ תנספ ה סחכ וכ ןסנ

 טוקליכ תילד ת"יפל סוס סטטמ כ"נ

 סרנעהנ נקעי ת3 סנידס תלשיו 'פ
 סתיס יסו ,'וכו תכ ונממ סדליו סכסמ

 לס וקח סתיסו ערפיטופ סכ קנס

 קוכז ככטמל ףסוי תפ רמחס יפג וינסמ סרססגס
 שעהו (זמ)

 : סייסע ןיפנמ רקענ
 :סיכלוק ויס

 קדמעמ
 .כקרילמ

 הפסל לוח יכ רע (טמ) :(תנק תעדכ סלע ככ י"סרכ ס
 ןיפס יפכ .רפסמ ןיא יכ

 .ןכוססס ןקכמ (קי תינעת) .בערה תנש אובת םרטב (נ) :bסד 'לכ םמסמ יכ יכסו

 סרקע ערפיטופ
 יRסקיcסו ,סוסי 553 תיפוסמ ספיסו ,ם"ייע
 91ךפמ  תויסמ ונספל ידכ ףסוינ סערפ
 כמ דסק סי ספכש סויס סג גוסנכ
 ,סופי סל ןיקס ספל סכונמס

 סולקנוא

 ןֹואָד אָּבִר עַרָפ יטופ
 -(טיִלש) תמי | קַפְנו .אָתַתָאְל
 ףסויו ומ :םירצמד אָעְרַא לע

 סק--דַּכ ןינש ןיִתָקְת--רַּ
 םירצמדאָּבְלַמ הערפ םֶדָק

 הערַפ םֶדָקְוִמ"ףַסוי | קַפְנ
 אַעְרָא"לַכְב(טיִלש רבַעו
 יריד ושב זמ : םָירצִמְד

 אעְבוש ינש עַבְשְּב אָעְרַא

 :ןירצואל-ארּוביע (אעבש י'נ)
 רּוביִע לָבדתִ שנ חמ
 אָעְרַאָּב ווה יד ןינש עבש

 רּוביִעְההבַהִו םֶיְרְצִמ
 אָּתְרקהלַקח רּוביִע ארק
 : הָוְנְב בי אָהָנְרִַסְב יד
 אָרּוביִע ףסוי שָנְבּו טמ
 דע אדחל יִגַמ אָמיְד אָ

 תיִל-יִרָא נמל קס יד

 לתא ית > יונס

ual “A 

 ןיקו ומוגכקכ | .ץראה
 לע ןמוק .םיצמקל

 ףיעה הרש לכא (חמ)

 כתוכקכ | ןיכסוכו
 !;כ קער לוסס

 סיקוריפ

 ל"כ)

 רפסמ

 :1 םככ ספוק סלדגו

 : יע לספכ
 / :סכולמס קסכמ

 ר



 םולקנוא

 תלע אל-רע ןיִנב ןיֵּתרַּת

 הל--תַדיליִ אנפכד אָּתַׁש

 אָּבַר עֶרָפ יֵמֹוּפ"תַּב תַנְתַא

 -תֶי ףסוי אָרקּו < :ןואָד
 --יִרא השנמ אָרְכּוּב םוש
 -תֶיָ יִלָמַעילְב-תֶי יי יִנָשְנַא
 םּושדתיו ככ :אָבַא תיּבלָּב

 היִָא םִפֲא אָרְמ אנ
 י יִדּובעְש עַראּב יי יִנָשָּפַא

 אעְבוש יִנש עב תמי 1
 אָעְרַאְּ הָוֲ יד )בש י'נ)

 עבְׁש תאיר דנ :םִיָרַצָמְ

 "יד אָמּ לַעיִמְ אָנפַכ יג

 -לֶבּב אָנפַ הוה ףסוי רַמֲא
 ;pho אָתַעְרַא

 אָמְחֿ הָוה םִירצמד

 אראל תַנָפְבּו [

 (םדק ;) אָמַע חַוצּ םי רְצָמְד

 א מ ח 59--(לֲע) הערפל

 יאְרְצִמלָכל הערפ רַמָאַ

 היי ףסויד-תול לייא

 נו. ורע ו
 יישב

 :ןוכעכ ינח3 ופטמ םמסכ סרכ

 זיר ץקמ אמ תישארב
 אּוְבְּת םֶרָמְּב םיִנָב ינש רק
 ול--הָדל רשא בערה תנש
 :ןוא | ה ערפ יִמֹּפ"תַב תנסה
 רוכבה םש"תא ףסוי ארק אנ
 "תא םיִהלֲא ינׁשנ-דוְב השנמ
 : יבא תיִּבילכ תֶאְו יִלָמַעְדלּכ
 םִירְפא ארק ינָשַה םש תֶאְ בג
 ונע ץיִרֲאַּב םיהלא יִנְרָפָה"יִּכ
 ינש עבָש הֶניִלְבּת גג ועובר
 :םירצמ] ןיִרֲאַּב הָיָה רשא עבשה
 בָעְרַה ינש עבׁש הָניִלֲחתו דג
 יהו ףסוי רַמָא רֶׁשֲאַכ אֹובְל
 ןיֶרָאילְכְבּ תוצָרָאה"לֶכּב בַעְר
 בַעְרְתַו הנ :םֶחל הָיָה םִיִרְצִמ
 םַעְה קעְצַיַ םירצמ ןירא" לכ
 הָעְר רמאיו םֶחְלל הָעְרַפ"לֶא
 -רַשֶא ףסוידלַאונ וכל םִירצְמ"לְכְל

 בָעְרִהְו י :ּושָעְת םָכָל רמאי
 םירוטה לעב

 | לכ בערתו (הנ) 'מיגכ .וטטת סכל (הנ) : רוכ5 תמחנכ
 : לומל סתו הושע וטעת סימס

 וכלל סתלונת סניקכספ (כ"כ) .םירצמ ץרא
 וכומיס ססכ . למול ףסוי סיסס | יפל .וג רמאי רשא :ףסוי לפמ  ןוס
 לכ סתרככ ג סמלו כ'ק וככ רמוס וס ךכ סיכמולו סערפ לכ ולכסכו
 ספל כרמל סכיקכסו ס3רס וכפסק ול , ה סיפכ 3ערס ינפס סככ ויככס נסו
 וגילע רוזגי סמ סמ סכיקרסו סלוכפס לע רזג יכס וטעפ סכל רמי רסק לכ כ"ק
 רשא לכ תא :(כ"נב) סיליפעס וכ ןכקס יכפ סס ימ .ץראה לכ ינפ לע (ונ) : תומגו

 לאירבג תרות
 :כ'לוסלמ תז וספרד ,'וכו כומל ססל "קרע .ועעפס סכ) רמאי רשא

 כ ןופכ וסp ופעפ סכפ הוצי כשלו רמלpק כ"וררמ כ"סמ
 סרסוקו (הג)



 ץקמ במ אמ תישארב
 חֵת ןיִרָאָה :יִנְפלָּכ לע הָיָה
 % רּבְׁשיו םֶהָּב ךָשַאלָּכ"תֶא הס
 ןֶרֶאְּב בעְרַה קזחיו םִיַרְצִמְ
 ואָּב .יִרָאָהְדִילְכְו מ :םִָרְצְמ
 כ ףסוידלָא בשל הָמְיְַצמ

 : ץִרְמהדְכב בַעְרה
 רֶבָׁש--ׁשי יִּכ בקַעיאָריו א במ
 וינָבְ בקש רַמאיִו םִָרְצִמְב

 קוָח

 .טיק םיחספ .הסירצמ ואב ץראה לבו .ןרהא אולה

 :י תינעת ,תמל

 סולקנוא

 אַעְרַא יִּפַאְדלָּכ לע הוה
 אירְָצוא-לָּכ-תִי ףסוי חַתַפּו

 ןיִּבוְו * אָרּוביִעְ--ןוהְב
 אָנַּפַּב ףיקתו םִיָרְצִמְל
 לב מ : םיִרצמד אָעְרַאְּב
 םיַרְצְמַל ולע אָעְרַא יריד

 ףסוי--ןמ אָרּוביִע זמ

 --לֶבְּב אָנְִּ ףיקתחדיִרַא

 ירא בק ַעָי אָזַחְו א 'אָעְרַא

 --וָבּדזמ אָרּובִיַע---תיִא

 קש רַמָאַנ םִָרְצְמְ
 וינכל בקעי רמאי) :רומא /פ רהוזה 'ם ,רבש שי יב בקעי אריו : ג: תוסב

 יישר |
 bוס ןינק ןופלו רכמ ןוסכ רכש .םירצמל רבשיו : רוכיע ןוסכ יד ומוגכתכ .םהב
 ס6 יכ וניל רמקת כו .ןינק ןופכ לכוס טעמ וכ ורכש .רכ ןופכ םמסמ ןסכ
 ןי ריקמ נכו ףסכ כ3 ורכש וכנו (סנ סיעשי) וכילמ כלחו . ןייכ ףלE סbוכתכ
 ךיכל סיס וכדסכ וססלדק סו .רוכקכ ףסוי 56 .המירצמ ואב ץר (ie 2 co : 3לחו

 כ ככו סלר ןכיסמו .םירצמב רבש שי יכ בקעי ארו (א) : ףסוי ןמ .רוכס) בופכל
 םרק לש 6ירלקפסלכ ספכ ליו וסמו 'וגו יתעמס סנס נח עמס 006 סקר
 :ףסוי סו םוכיפ3 ועידוסל םממ סונג סיס כו סירלמכ רכס וכ םי ןיידעס
 סיעכס סק5 ונקכ וסע ינכו נעמי ינכ ינפ3 סכמלע ופרס סמל .וארתת המל
 סמכ ולכפס סמל וטוספכ כ"לו) .(י תינעפ) סוכת ססכ סיס ןיידע סעס סתו63 יכ

 לאירבנ תרות

 וסופכד ,כמפי :3סכדמו ,סרסוקו
 :'פס סל כ"וכרפ ומכ ,כלימה לע מכל
 סנתינפ סלימ וז 'וגו ךככמ לע יכנ6 שש

 :סרימתכ
 .'וגו ססכ כח לכ תפ ףסוי חתפיו

 סגרפ ,ןופנס יפוק דל

 ,סכוכע ןוסכ יד םירלופ לכ תי : סופקנו6
 מ"יפע סוכ יכ ספרנו ."םרפ ןכו
 ףסויס ורמפס ל"ורר רוי ליעל וככסכס
 וס קפנד | ,לומסל סירלמ ישנ65 סול
 --וסעס סכנ רמאי כסלו :'כס ןופנמ
 וגינמ 5] -- סכימ6כ | סנסיגש סעימ יוז
 —-|סוכ ףסוי יױויכ סירכמס !םעע נותכסנ

 ססכ ףסוי סוכל תמקכ עודמ 5 םיו
 לכש סמכ ףסוי יכ סמכנו ? למל

 ,וכקרכ כ סיללמס ורכלפ ספוכתס
 סbוכתל סלוגס סגימספ ,סינופר3 כוסו
 קנס ןמו לכ יכ ,סומ ןיכסו ,כקרפ נפ
 pונסינ ססכל ' סכננ תכרע ולומי
 ,ומולס ןולקפ י"ע סלכקנט סקוכתהמ
 סbרספ ,סיסנ ססעמ ירי לע ס3 ר
 לעו ,bכפנ סולת סערפל ס"כקס
 ןטמל ,סוריסע קולג> ,וטדק תוכ עיפוס
 עדי כס יכחקו ,כערכ ךר6ס קרכת ל
 סככ5 תנרע ריססלו לומכ 5"5 יכ ףסוי
 קלכע ריססל ןכו  ,סכ5 רוגס | תוקפלו
 (.ו ,סיפרי) כ'םמכ ביפקסמ סמוט6ס סגול
 לקל--סרפכ תנרע תל ססמ וכוסי סרט
 סימינפס סיכעפס לככ ןופסכס רעסס וס
 קתיקפ י"ע קרו ,סדלס םפנכ סיעוטנס

 קתפס



 םולקנוא
 : ןּוזַחְתִּת הָמָכ יֵהֹונְבַֿכ
 ןיִרְמָאתיִעמְׁש אָה רמַאַו ב

 -ןֶבּדְזִמ אָדּוביִעתיִא יִרֲ

 היר ץקמ במ תישארב

 רנה רמאיו ב : ּואְרְתַת ו הַמְל

 םִיִרְצְמְּב רָבָׁשְדׁשִי יע יִתְעַמְש

 םשמ ונל"ידּורְבְשו הָמְשדדודר

 דיַחַא דר : : תּומנ אָ הָיחְנו

 :םיִרְצְמִמ רב רֶָבְשל הרשע .ףסוי
 -אל םַסוי יִחא ןיִמנּב"תֶאְ 1
 רַמָא יב יָחָאזתָא בָקַעַי חלש

 נה אב ה :ןֹוסֶא נאָר"

 םיאְּבַה וכ רָבְשַל לאש
 : ןענְכ .ןיִרֲאְּב בָעְרְה היָח"יּ

 -ּונּובַזּג ןמַת .ותוח םִיִרְצִמּב

 : תּומָנ אלו יֵחנְו ןְמּתִמ אָנָל
 אָרְמע וייה ּותָחְת ג
 :םיָרֲצַמִמ .אָרּוביע מל
 ףֹויָד יִּוחֲא ןיִמנְב"הָי ו
 יהְוחַא-םע בקַעַי חלש
 הָגִעְרְעְי-אַמְל | רַמֲארִרַא
 לֵאָרְׂשִ יֵגְּב ותָאְו ה :אָתֹומ

 אלע וג אָרּוביִע-ןֶּבְזִמל

 אָעְראְּב אָנְפַב \ הוי
 יישר

 סלכנפ סרט ככול סכל סיטקכמ סת ןילפ סכ3 סיסימפמו סככ ןיככתסמ לכס וסי
 .3עככ סיפומכ ויסס סמכ םפיחכ ןוסל וסקס יפעמס סירס יפמו .(סכדיכק סמ
 זמר וככ כרמל כו .המש ודר (ב) : רוי וס סג סוכמו (םי יכשמ) וכ סמודו
 3תכ לו .ףסוי יחא ודרוו (2) : ו"דכ ןיגמכ סירלמל ודבעתפנק סינס רסעו סימל
 ופודפלו סוק63 ומע גסנתסכ סכל ונתנו ותכיכמכ סיטרתפמ ויסס דמכמ בקעי לב
 bכ ףסוי ית ןימילכ תלו כיתכ סו כ"ס סמ .הרשע : ססילע וקספיפ ןוממ 3
 סוס סלכ קנפו ספכ ₪305 סתיס נפ סכפעל ןיקולס ויס סוחסס ןינעכ 756 חלש
 bכ תיככו .ןוסא ונארקי ןפ (ד) : (ר"33) ססכ ךח6 ככ סלכ רב רוכשל ןינטכ 536 וכ
 .םיאבה ךותב (ה) : (כ"3) סנכסס תעטכ גכטקמ ןטסספ ןלכמ 3קעי ןכ "בק ןוסק ונרקו
 bכמ '6 תתפכ סלוכ ופרסי נפ ססיבל סס) ולס יפל סוריכי לכס ןמלע ןיכימטמ
 סנכו סיל) = סכוכש עדס ןיפ ססכ = טולסס לגפ ידכ רסל תספכ ם'כ סננא
 סיקכ ויסו ןענכ ןכק3 3ערס סיס יכ סילבה לע בסומ) .בערה היה יכ : סירוב

 תרות

 סירעפס יתתפ לכ סיתקפנ סוכ תפפס
 תפ כומכ סתיככס כ"ע סככס סירוגסס
 כח יכחלp ,כופכס תנווכ וסזו--סמלע
 וסככוס ,ןרלס יגפ לכ לע סיס 8
 קפפיו ,סמלע ת וכמו ףסוי לוקכ עומשל
 תת -- ,סס 3 רח ככ 5 =ז"יע-ףסוו
 -- ,סתוימלעכ רע סירעטסו סימתפס 2
 סיסי סזמו--סיללמג - כ3 כ"ק6 הובס

 :ל" סתסרדכ כוהג עויס

 לאירבנ

 ויס תופס סגסד פלי וארתת המל
 סכרכס םויסל ,סטיגכ

 כ"פו ,ססל ,םיכש -ספנלכב סלק סל
 יד סיס ססיעסקכ היסס סלוכקס יטעמ
 3עכס ינש עכפ לכ סינוזי) תויככ ססנ
 ולוכוס) הכסל 'ד ןיכס בערה יכ עדי כ כקעױ]

 למ מ"ב) "זכו .'רססי 155 סג כ"עו ,המיר כמ

 ןמ יומסס ככ ob סיולמ סכככס ןיפ
 b'סמכו ,וכ תטנוס ןיפס | ןיפו  ,ןיעס

 עס



 ץקמ במ תישארב
 ץִֶרָאָה-לַע טילשה אּוַה ףסויוי
 ןרָאָה םַעדלָכל ריִּבָשַמַה אּוה
 ולווקתשיו ףסויחיחא ואביו

 -תֶא ףסוי אְרִיו ו : הַצְרָא םיִפַא

 םהיִלַא רבנו םַרָכיו ויָחְה

 םֶהָלַא רָמאיו תושק םֶתֶא רבי
 ירא :ּורמִאיַו םֶתאָּב מ
 ףסוי רכינח :לבאירָבְׁשִל ןעְּ
 :ּוהָרְּכַה אל םֵהָו ויָחְמִתְמ

 סולקנוא

 םילש אּוה ףסויו י ןעֶנְכַד
 --ןיִּבנְה אּוה אָעְרַא--לַע
 אעראד אָמַע-לָבַל ארּוביַע
 ּה5-ּודיִנְּו ףסוי יִחַא ות או
 :אערַא---לֲע איפָא-לַע
 יִהְוחַא--תָי תמו אָזַחְו
 -הָמ-ביִׁשֲחְו ןנעדומְתְׁשֲא
 ןוהַמע ליִלַמּו ןוהל לימד
 ןנמ ןוהל . רַמָאִו אישק
 אָעְרַאַמ ורָמָאו ןּותיִתַא
 : ארּוביִע---ןבְמִל ןענְכד
 --תי .ףסוי עַדְומתְשֶאְ ה

 .יחעדומתשֶא אל וגו יהוחַא
 :טל ם''ב ,זב תוביתכ .חפ תוסבי .ףסו' רכיו ; בצ ןיווהנס ,רינשמה ש .ןרהא תורלוח

 םירוטה לעב
 סייקתנ | ןפככ ,ול וותתפו (ו)

 רכסכ סלכקל טקיכ .סכיכיו (ז) :סולתס
 הסעות. ותלמש ןפלמס כו תופי סינפ

 קוס כיתכ ךכלו ססיל ְכנתיו דימ וכיכוסק
 לע 'יגכ ככגתיו .דיתי ןוסנ רכיו כ"תפ

 (ח) = .וסוכיכה 6 (ח) : לפירכג שיקס ידי
 ,!כ תובותכ) ותופ ופריו כוי יכג ךדיפו הכס !סמכ "כ
 וקוכיכס 65 סתס סמ וסוכיכס לו קותלמ

 ן6כ ף סיכוכיס תמתמ סנתסנפ ליכסכ

 דכפ סיסכ סנתמנמ ליכסכ וסוכיכס ל
 סתס וסימו .ץכאס לככ לודגו רש ספענו

 ןינ6 .וכרקסכ לכ6 קותרמ וסוכיכס ל

 ני 33

 קועוכש)

 לאירבג תרות

 וחריס ןויכו
 סירלמל

 ,'וגו תלדכ תכנסו :עסינל
 סיכנוס סני6 כקעי תיכ יכ לכס
 ,ססרח סוכק תונקנ
 ןיע טולס רספלו
 סכלכס ריפססל כוט

 כ"ע ספכרנכ ערס
 סירלמל ססכינכ י"ע

 (ספמ תורייפ סכרס

 סילגרו סירי טופפ סלותתסס לכ ןכו סכינפ לע ול
 .םהילא רכנתו 0: : (וט

 :(כ'3) תופק רכרל סירכרכ ירכנכ 005 ססענ
 .'וגו ףסוי רכיו

 ,והרכה אל םהו : (טל מ"כ

 .ןקז תמיסת וסוקכמ ויסכעו ;קז קמיתח נב
 ריכס וריכ וככמנסכ ויחח ת ףסוי רכיו
 סריכ לפנסכ וסוריכס כ סכו ססילע ספירו ויחפ

 : סות וכ גוסנל

 . כ"סו

 יישר
 ותטחפנ .םיפאול ווחתשיו (ו) :

 .(ר"כ)

 ןק| ימוקס | סתינסס | יפל
 סננמ סליס

 b"מו
 סקס

 סחוככ ,ויחס ם6 ףסוי ריו כ:
 קעיכטכ סיפרס י"פע ףכיק סריכיו וינפל

 סכ סנ מס סכמ ריפמ סיסו ,ןיע ,ס3 ססיניע וכפי
 סירס י"פע יכ ס6] וכוכד לוכנ וסוליכי

 סגו וכו ןקז תמיתמ לכ קני רטלמ וסוריכס

 לכנתיו : כ"ס כ"ע ,[ט: ידנכ שכל סיסרשלמ | | ופכתת סמכ : וכמו וס ,סונקכ
 ןקז קמיקחכ ותילכמ יוכיש רכלמ ססינפ :ג'קו ,ר'זע םפממ

 ססינל רכר רוע תוכלמ ידנכ תשיכלכי "כו 'ונו םר'כיו יח 5 תסוי אריו
 וכ סוכ תונסל ,תיכלמ ןושל תוסק | לפכ ,'וגו ויש ת ףסוי

 7 סתתכ ןילמ :סככ | ורמושכ ,וכוכד סרכס תיל הנהד ,סימעפ יתש סרכסס
 ןוק ססמ ועמס יכמו ,סירלמס רוכדכ | לוקכ סרכס כ"ג חיו ,ןיע סעינטכ
 לוקכ לכוח רכשל ןעככ ךר6מ ,סקכוסק ה"ת'ד 65 ןייחכו ע"זכלד ומכו ,רוכדס
 לס סקוה ליכס סילכעס ןוסלכ ספר | כ"עו -- 'וכו וקשתכ רפומ מוס ךיסס

 סרכסנ



 סולקנוא

 אָּימְלַחי-הָי ףסְוי .ריִכְדּו ₪
 ןוהל רַמַאו ןוקל םיִלֲח יִּד

 ןותא ןיללַאְמ
 : ןּותיִהֲא .אֵעְרֲאָד .אָקדַּב
 יִנֹוּבְר אל ה ּורָמֲאַו ג

 :אָרּוביִע ןֵּכְזִמִל ולע ףיִדְבַעְ

 נב אָנְלְּ אי

 ווה-אל אָנחַנא נוי אנ

 -זתָי זְחַמל

 דח אָרָבַג

 רמאו כי ייִליִלַא ְךיָדָבֲע

 ראָד אקְרביירא אלה
 וראו :י סמל ןח
 ןִתַא .ךיִדְבע רסע ןיֵרְּ
 דַתיאָרְכנִנְב אָנֲחנֲא
 אָיִעְז אָהְו ןעֶנְכָד אָעְראְּב
 דחו ןיָד--אָמּוי אָנּובֲא םֵע

 : זי תומבי ,רשע םינש .ןרהא תודלות 5

 .י"שר |

 ול ווקססס |

 סוכע (זי ל6קזחי) ומכו |

 יכסס ומייקפכש עדיו ססילע .םהל םלח רשא (ט)|

 .סכעס סרוקמ תל (כ כקיו) ומכ .שטבכיל
Rellip)el 

 טיר .ץקמ במ תישארב
 רֶׁשֲא תומלחה תא ףסוי רכזי ט
 םיִלְגרַמ םהְלא רֵמֲאיו םהל םלח
 ןיִרֲאָ תורעזתַא תֹואָרְל םתא
 יִנדַא אֶל ויָלֵא ורמאיו י : םָתאָּ
 : לָבאדרְּבָשְל ואָּב ךיַדְבע
 נֲחְנ רֵחָאחשיִא נב לכ + א
 ךיִדְבע והחל נְחֹנֲא םיִנָּ
 אכ םֶהָלַא רָמא בי :םיִלְגרמ
 : תואְרל םֶתאָּב ןיִרֲאָה תוְרֲעיב
 יב רֵׁשֲע םינש ורמאיו ג
 דְָחָאׁשיא יִנְּ ונחנא | םיִחַא
 -תֶא ןטסה הָגִהְ ןעגּ ץֶרֶאְּכ
 : ּונָניִא דָחֶאְהְו םויח ֹוניִבֲא

 םירוטה לעב
 ולעס לכ ללכ וסוכיכס של 5201 וסוכיכס

 כת ןכיסמ זרתס יוליג ,ץראה תורע :  bcוזכ סלעמל qףסוי עיגיס סתטד לע :
lyונתנה וכמה לו .ונתכ דחק םיה נב (אי)  

 .םכס 'סמכ 'ג .ונתכ : רסת ונממ Ac זמכ

 .ונעכפ ונתנ .סילונת רוכעג וגתנ ךדיקו | ורע לכ כלו

 קדכ ומכ ערד .סקדכ 6"חו) .יולינ 7 bרקמבס |
 1 כח5 ופרפנ קדקד 55 כ3מ היכס עוטכ תיכס)|
 יכסש | ןכ רמסק 85 ;ינדא אל ו : (הלמה)
 שיא נב נלכ (א) :לכומ רכסל ולב ךירכע |
 ססמע = וסוללכו םדקס וכ סב 0529 .ונחנ דהא |
 תומש) ומכ סייתמ .םינכ : ססיב6 ןכ וה ףס
 .סוככור דלל תו ןכ (זכ .רברמ3) .סככד ןכ |
 תורע יכ (בי) : ןידּכ ןכ לכ  וסרּכעו (זט סיעסי) |
 קכפעכ ספסנכנ יכסש (כ"3) .תוארל םתאב ץראה |
 ורמאיו (גי) : ' רעסב סתסנכנ 65 סמל ריעס ירעס |
 וקוס כיסו .רגו  ךידבע רשע םינש)

 לאירבג תרות
 סס סנמלו ,65ק תעיכטכ סרומג סרכסכ |
 : ל"קו ,ככד סוס וסוכיכס לע |

 וככיסס 6

 8'סכ ונניא דחאהו

 כיעס לכ גוכסל וכתג ולמ6כ וקלדפ סוו
 ויתנע ליכסכ וסזו וגל וסונתי ל ס6 ונקכ

 ול וסונתי כל ס סתלסל סיכולת רוכענ

 .סת% סילגכמ :ונעספ ונתג ךכל ותודפל
 סיס כ ונממ תכיש טסוסיש ינת לו 'יפ

 ךידכע ויס ל וכמ ססו סילגכמ תכעכ
 cho סיס יכ וכיסיפ סדוסי 'יפ סילגרע

 סיס לע בלכ כי ונממ סג סירכדמס

 :כגכ "יגכ .ווס תל .סילנכמס  תלטב

 ססיל6 כמקיו סיל ךימסו .ונכי דתלסו (גי)
 םתנמ ינ5 כמוקו עיכגכ סכמ סיסמ ףסוי

 : וסקכל ריע3 = ונרזפסנ

 יפפ --- סעידיס
 יעל *"שר בסכס "סמ

 פ"מ



 ץקמ במ תישארב
 רֶׁשֲא אוה ףסוי םֶהְלַא רָמאָיַו ד
 םילגרמ רמאל םָכְלא יִתְַּבה
 הערפ יז יח ּונחְּבִ תאָזְּב ומ : םּתַא
 אובּב"ָא יִּכ הָומ ּואַצְתְ"םא
 וחלש ₪ : הָנַה ןטקה םֶכיִַחא
 םכיִחַאזדתַא חקיו רֵחֲא םָּכִמ
 םֶכיִרְבִר ּונֲחַּבְו ּורְסֶאַה םתֲאְו
 הָעְרפיִח אלמא םֵכתֶא תמָאַה
 םֶתֹא ףסָאיו זי :םּתַא םיִלְגְרמ יִּ
 : : םיִמָ תֶׁשְלְׁש רֶמְׁשִמהלא
 םִיֵּב סו םָהָלֲא רמאיו הי
 -זתֶא ויַחְו ושע תאו יׁשיֵלְׁשַה
 "םֶא טי ישימח :אָרי ינא םיִהלֲאָה
 רַכֲאְ דָחֶא םֶכיִחַא םָּתַא םיִנָ

 םירוטה לעב
 5וככ .לוככ סל יכ (וט) :ףסוי ומס

 וכיש דע סומ ו65ת לם "י ןינמל סנוע

 סימי תסנש רמסמ ל (זי) :סיתֿפ ה"י

 תא וטיספיו ול וכעפ סירכד 'ג דגנכ

 bp סככ ורמי סו
 .גכסיל וס גוכסנ

 ססל רמל

 ןוממ

 יתככד כפל לוס ססל רמק

 םולקנוא
 ןוהל רַמֲאַו י :יִהֹותַל

 תיִלילמ יב אוה ףסוי

 :ןּוַא יִליִלאַמ רַמיִמָל ןוכִמְע
 העְרֶפ יח ןּנָחַּבְהִת אָרְּב
 ןהְלֶא אפס קפה
 :אָבִה אָריִעז ןוכוחַא יִתיִמּ
 רבו דַח ןֹובְנְמ וחְְש =
 ןּורְסַאְתַה ןּוּתַאְו ןוכּוחא-תי
 טושקה ןוכיִמָּנְּפןונָחְּבְי
 יח אָלהסאְו מאו
 :ןּוּתַא יללַאמ ירא הערפ
 :-(תיִבְל ןֹוהְתָי שָנְּו +

 :ןיִמֹוי אָתְלת ארממכ '

 אָמֹויְּב ףַוי ןוהל רַמָאו הי
 ומייקו ודיִביִע אָּד הֶאְתיִלִת

 םָא ש :לֲחָד אָ יי"
 דַח ןֹוכּוחַא ןותא א

 ןוכתרטמ תיִבָּב רַסַאְתָ

 י"שר
 סתס יפרכד רסס רכדס .יתרבד רשא אוה (די)
 וטרדמו .וטוספ יפכ וסז ןוכנכו תמס לוס סיננרמ

 וקספיו ופופ סתקכמ וניו
 .וסודפס סכרס

 לכ ךכל וכממ וטעת סמ ןוממ סוס3 וסוריזקי
 סק6כ ריעס יגכ גוכסל סכיײֿפ

 סכילע
 סל למל ןס וכ ורמ%

 ס .הערפ יח (וט) : סכש לש לודג ךרכ וכירסס סכמ סינסס ינס עיכנכ ינס םחנמ
 : 0 סוקמס ןמ ,הזמ יאצת םא : סערפ סיסי

 ךכיפל כ
 : סיכוססס תיכ .רמשט (זי) 8 ילגרמ יכ

 לאירבג תרות
 סלנלכ ,ונתכ דח6 שיח ינכ וכנכ :פ"ע
 ןכ וס abr ססמע וסולנכו ק'סוכ ססכ
 הנס תוכירפכ "התכ יתכתכש "יפלו ,סכיבֿל

 ת6 יות ,'6 רסח ונקנ ןוטלכ ספ כותכ ןווכמכ

 לכס םרפתי הרוסמכס ונס לכ ןכו סננכמ ףסוי

ls sa 
. | 

 יתאלמו) סו .ןפוסכ
 ןעי (.ק"סווק ססכ כתכ5 סמ

 כוקכ כ"עס הוב
 ןכמ6 ונקכ ק'סוכ סככ סלגלנש יפל
 bוס 6וסש חכנל

 קמ6 06 .םכתא תמאה (זט)

 סערפ יח וסוקיכת ל סו סמית ןוסלכ ומכ קוסס תקפ דוקנ ק"ס
 סירוס סתp .סכרמשמ תיבב (טי)

 ספ ינכולכ טוקליכ יככלל סיפר

 [ ,ירנמל = וסוכטתס

 סעיריס ק'סכ ספ

 ולליל 66 רקס
 סוכו

rps 



 סולקנוא
 אָרּוביֵע וליִבֹוא ּוליִזיִא ןותַאְו

 -תיו כ :ןֹוכיֵּתְבְּ ריִּפַחְּד

 יִתָל ןותית אָריִעז ןובּוחַא |

 ך*
 ּורָמָאְו אנ : ןב"ודְבעו ומת

 אטשוקב יִהּותַאַכ רָבָ

 אְנּוהַא-לַע אָנְתַנֲא ןיִבַ
 יד

 -הוֲה"דַּכ הַׁשְפנ תקע אָניִזח

 -אָנְלְּבַכ אָלְ אָנְל ןנחתמ

 אנל תתָא ןּכײלַע ּהָנמ

 ביִתָאְו בכ :אָדָה אָתָקַע

 אָלָה רֶמיִמפ ןֹוהְתי ןבּואְ

 -אֿל רַמימל ןוכתְֿכ תיִרָמַ

 ןאָטְתִת "9 ןּובֹוחְת

 יִעְבְתַמ .אָה = המי קבל | אָמיַּועְב
 יא ןשי אקט ה
 ממ יֵרֲא ףָקֹ עיִמׁש

 כר ץקמ במ תישארב

 כָל םֶּתַאְו םָכְרֹמְׁשִמ .תיבְּב
 :םֶכיִתְב ןובער .רֶבָש איבה

 ו.

 ואיִבְת ןטקה םֶכיִחָאזתָאְו :
 ותּומְתאָלְוָיִרְבד ונמָאְו ילא
 -לָא שיא ּורְמֲאיַו אי : ןכ"ושעוו
 ונחְנְמ|םיִמשְמ "בה ויִחְמ
 וניִפִר רֶׁשֲא  ּוניִחְפּדדלַע
 וניִקַא נֹנְחְתַהְּב ושפנ תָרָ
 הֶאּכ ןילע ּונָעְמש אלו
 ןעיו ככ : תאזה הרצה וניל
 יִּתְרַמָא אֹולֲח רמאל םֶתַא ןבּואר
 דָלָיִב ואְמִחְתְדלַא רמאָל !םֶביִלֶא
 הגה ומרים םֶתְעַמְש אל
 כ ּועְדְי אל םָהְו = :ׁשֶרָדנ
 :םֶתֹניִב ץילמח יִּכ ףסוי עמש

 ישרה
 ןוכעכ) ספינקפ סמ .םכיתב ןובער רבש : סכיכ6 יכל .ואיבה וכל םתאו : ויקכע וב
 ןמ6 ןמ6 (ס רכדמכ) ומכ ומיקתיו וכמי .םכירבד ונמאיו (כ) : סכיפכ יפנק
 כפיל "33 יפימכ .סטסוקכ ומוגכתכ .לבא (אכ) : ךיככד כ ןמתי (ח ל"מ) ומכו
 ןוסלכ וסס יפל ת"יככ ומעט .ונילא האב : סר ככ קוס (כננס לכ ןופנ) סקמורד
 סד סנו ופד ןייוככ ןימגו ןיתמ .ומד םגו (בכ) : ככ תת ומוגכתו סק3 רככס רכע
 : ןכ סיככדמ ויס ויכפכו = סכוסל ןיכמ .ףסו עמש יכ ועדי אל םהו (גכ) : ןקוס
 יככע ןופל עדויס ססיניכ ןינמס סיס ומע סירכדמ ויסקכ יכ .םתניב ץילמה יכ
 ףסוי ןיפש סילוכס ויס ךכל ססל ףסוי ילכדו ףסויל ססירכד ןיכמ סיסו יככמ ןופלו

 לאירבג תרות
 י"Eכע .קסזס סרלס וגילס 3 ןכ לע רמו (.ט"סעככ ןייע) בותכס תוכימס פ"לי סוכו]
 יפל "יב ומעט ,וגילס 3 רמ6ס קר (.עיכגכ סכמ סיספ ל"5ו) ףסוי סת

 ףיסוסל פיו ,ס6כ כככש רבע ןוסלב וסס ילע סימה סת סממ וכ | םעככ סל
 תיממ דוכעס ןיפ = ל"זמסמ י"פע .סזכ = טופפפ סופ--ורכדת תעדכ נט ספור ננס כ"ע
 טקומ לוס לטתסו ,סיממ םטסס כ  סכימפ יתרכד רש וס יכ .סנוכנ יתרעפה יל
 ףסויכ ס6עמ תעמפ bכמנו ,סתימסו סרלס רכד) סכתעכת סכתמילו ,סתפ סלגרמ וכ

 --: תוס סכלס 3כ סלימקס רככ = =- + [סילכגוכעכ
 כקו



 סולקנוא | ץקמ במ תישארב רש קא

 | רסס יי :ןוחנהב בשיו ךְביו םָהיֵלֲעַמ בפיו רכ
 כה "הכי ןוהינ;ע חיו ם םַהָלָה רדיו םֶרָלֲא

 . רַבְדּו ןֹוהמִע למ ןוהתול
 סאו ןועמש-תי ןוהתול = א סאו ןוע עמְׁש-תֶא םָּתֲאַמ
 דיִקַפּו ה: :ןוהיְניִעְל ּהָתְי ואמו ססזיו וציו | הכ;םֶהיִניַעל

 אָרּוביִע ןֹוהיִנָמ-תְי ולִמּו ףסוי בישהְרּו רָּב םָהֵלְּניהָא

 הרג ןהפקכ אקו  תתלְו ןפט שדלא שיא םיִפְסַּ
 ןיִדוז ןֹוהְל ןַתְמ ּהָק סל :

 :ןּב ןוהל \ דַבַע תר םהל שעיו הרה הָרֵצ םהל
 -לַע ןֹוהְרּוביִע תי ולָטְנו כ זלַע םרבש" תֶא ואשיו וכ :ןּכ

 ין אנ .ןקירְטַח חַתַפִיִו וכ :םשמ וכלי םֶהיִרֹמֲח
 ןס; הקפי, רח חס = פס הָתָל וקט תֶא דָחָפּה
 ככ יִבָב הָרָמח אָתְסּ 4 0 2
 אּוה"אָהְו ָּפְסָּכ-תִי אָוחְ ופְסּ תֶא ארי ןולָמּב ורמחל
 רַמֲאַו ח :ּהָנֲעֹוט םְִּּ :וּתְחַּתְמַא יֵפְב אורנה
 ףַאְו יִּפְסַּכ בתותא יהוחַאל יפְסַב בז שוה ֹיָחָא לֶא ר רָמאיַו הכ

 עמ קפת עב אָה קוצי יִתְחַתְמַאְב הנה םגו
 : ₪ תי.עת ,6בל אצ'ו : תוס ירתא 'פ רהוזה 'ם ,ןועמש תא .ןרהא יא

 יישר םירוטה לעב
 :וגכ סםגמ כז .ץילמה :ירכע ןוסלכ ריכמ לע (חכ) |: ולכמיו וכילםיו = ותנתכ

 וקוסרי לפ סכילעמ קחרפנ .סהילעמ בסיו (רכ) = לת פר ם"מ ןייפ 'סמכ 'כ .סוסופ
 קילסס וס (כ"כ) .ןועמש תא :ןיעבתקמ ויסס עמסש יפל .ךבו :סכוכ
 ףסוי ןווכקכ "ד ,83- סולס תומונתס כעכ סנה יוכל רמקס וס רוכ)
 096 וכס6 כ .םהיניעל ותא "סאו :וסופ גולס) ססיגש ולעיתי מם יונמ ודירפס)
 ױ) וס .דחאה חתפיו (זכ) : 02( וסקפסו וכיכ6סו וליֿכוס וקלי ןויכו ססיניעל
 | :קסס וס .ותחתמא : סלילכ וכ סוקמכ .ןולמב :ונוז ןכ ןועמסמ דימי ר6סנש
 ,ונל םיהלא השע תאז המ :סוכקס סע וכ ףסכס סג .יתחתמאב הנה םגו (חכ)

 לאירבג תרות <

 "כ ססלפ יודיוס יככד ק6 ועמס ירכת6 | ןוס) לפכ ססכ6 כנדו םהלא בש
 !סנס--וסולמנ כפל סערס לע ומסנתס ,סימעפ יספ סל

 ןילפ כיס סג --סס) כולק ססנק כש דעס יפכ כ"י ,ססל5 רכדיו כשיו : ל"וסש
 יטסמע לכיד ך5-- דוככ ךכוכ ססינק תמיל ינפמ ,וממ קומככ ודמע סנס
 יו סכםי לו ככד תס יכ תוטק | ,ןיפמס י"ע ססמע ורכר תעכו--ודובכ
 * זוגו ןופמש ח סמ הקע ןכ6--ןילמס יגפ לומ וינס סיס

 סמס



 סולקנוא
 יִתּוחַאְל רַכְּג ּוהְוְתּו ןֹוהְּבַל
 :אָנַלי : רַבַע אָד -הָמ רַמיַמְל

 והובא בקעי-תול ותַאְו טכ

 ") ותו ןעֶנְכָד אָעְרַ
 עריכת ה גאי
 לילמ 9 :רַמיִמל ןֹוהְתְי

 אָנְמְע אָעְראָד אָנובְ אָרְַּ
 אָנְתַי ביו (ןישק ייפ ןישק
 :אָעְרַאה תָי יַליִלַאְמְּ
 אָנְֲנֲא נב ה אָנְרַמֲאו אל
 -ןירת גל :יִלִלַאָמ אָנינֲה א
 אַ נב יחא אָנחנֲא רסע
 ןיִד-אָמֹוי אָריִעּו יִהֹותיֵל דח
 ןעֶנְכְד אָעֶראְּב אָנובֲא םע
 אָנוּבְר אָרְבַּ אָנָל רַמֲאְו גל

 ירא עא אָרְב .אָעְרֲאָד |
 דַח ןוכוחַא ותא יב
 --אָרּוביִע-תָיְו יִתְל וקּובש |
 וביס = ןוכיּתְבַּב = ריִסַחד |

 --תי ּואיִתְיַאְו דל :וליזא]
 עּדָאְו יִתְול אָריִעְז ןוכּוחַא
 יִרַא ןותא ללא אל יִרָא

 ןָתֶא ןוכּוחא--תַ ןּותַא יניב
 ךודּבעמ ערה ןוכל |

 ןּונָא הָוהו הל :אָּתְרֹוְס-הַּב
 רַבְנ-אָהְו .ןוהיפס קיר
 cw rosa .ןרהא תודלות

 י"שר |
 כנועתסע 556 כסוס לכס וז .סלילע | ידיל וכסיכספ |

 .וכו = ספל = ]וסל לכו .וככוסת .ורחסת ץראה תאו (דל) : וכילע
 לתל סיככוסו סיכזתמפ סס לע הלוססו סירסוס

 אבר ץקמ במ תישארב

 יחָאלָא שמ ּוְרֲחו סל
 םיִהלֲא השע תאזדזהמ רמאל
 םַהיִבָא בקעײלָא ואבו טכ :ּנל
 תא ול ודנו ןעֶנְּכ .הָצְרֶא
 רָבִּה ל :רמאל םתא תרה
 תושָק ּונָתַא ץיֶרֶאָה ינדַא שיאה
 :ץֶרָאָקְִתַא םיִלְגְרַמּכ ּונַתא ןתיו
 אֶל ּונָחְנַא םיִנָּכ ויִלֶא רמאָנו אל
 רֶׁשֲע-םיִנְׁש כל : םיִלָנַרִמ ּוניְיַה
 רָהֲאָה ּוניִבָא יִנּב םיִחַא ּונַחנִא
 וניבָאזדתַא םויה .ןט ןקהְו ּונְניִ
 וניִלֶא רמאיו ל: ןעְנּכ ץֶרֲאְּ
 עַדָא תאזָּב ןיִרֲאָה י ירא שיאה
 דָחֶאָה םֶכיִחֶא םֶתַא םיִנָכ יּכ
 םֶכיֵתְב בערי ִּתֲא ּוחינַה
 זחא ּואיִבָהְו דל : וכל וחק
 כ הָעְרֲאְו יֲֵא ןטקה םֶכיִחַא
 םָּתֲא םיִנָכ םָּתַא םילגְרְמ אל

 =תֶאְו םֶכ ןַּתֶא םֶכיִחֲאזתֶא
 םַה יהיַו הל ;ּורָחְסִת ץֶרֲאָה
 ׁשיִאזהַנַהְו םהיקש םיקירמ

 םירוטה לעב
 סג ןדיפו כס 'סעכ 'ג  ,וכל\ (גל)
 רוקו .וכנו ותק סככקכ סג סכ5

 סתות ספכסע | דמלמ
 סיללוי ןיפש פ"ע רקכו ן65  ךילוסל
 ותק סכלקכ סג סכנ55 סג וסזו סילכממ

 : ופסכ רסק  .ופסכ רורצ (הל)

 יתל (ונ)

 כוט יככ 655 ופי לע סהל רמו .וקלו : םיטמקרפס



reקס גמ במ תישארב |  

 ףסוי | םּתלַּכִׁש יהא סיב בקע .םֶהְלַא מאיו ול :ּואָריו םָהיִבַאְו המה םֶהיֵפְסַב תור -תֶא וארו ןקׂשְּכ ופְסַכּורְצ
 "הזרת ּונניא ןועְמשו ננו
 "א תיִמָּת yn נב ינש"תַא רמאפ ובלא באר רַמָאִיַו ל :הָנְָכ יָה ילָע וחקת ןְמנּב

 :ְךיִלֵא ּנביִׁשַא ינָאְו .ףודילַע ותא הָנִּת ָךֶלֵא ּואיִבֲא אל

 רב ןפָא 2 שנ דב אּוֲהו המ וימָאדיהוב ה נב דרייאל רֶמאֹו -5
 : ץֶרְּב hs xe בער ה / מ : הלואש ניב יתבישדדדתהא

 לְכֲאָל ולב רֶׁשֲַ יהוו :
peל תובותכ ,ןוסא ותארקו :געק ארתב .לע יתא הנת : תצ ןילוח .ונניא ףםוי .ןרהא : 

 םירוטה לעב

 'סמכ'כ .סנלוכ (ול) : וכלו סכל רוקו וסוו
 למול סנלוכ לע | תילע תו . ךדישו ככ
 רעטננס רעגס לכ לע סלע ןימינכ למ וכעכק
 'יכמו ס"ג וכ קוחוספ יפכ ףסויו ןועמשמ
 b'ד ןמיס םי םותג ןיהפ פ"ע6 קונית

 ססיתופנ ןוומ גטומ ילעט רסמ כיתכ סנלכ
 ןיד 'סמכ 'כ .תימת (זל) : יתולכ ססק

 תדעטכ םרדמכ ותו6 םרוד 4 ק תימת סתופו ךדיו

 לאירבג תרות
 יכ ,סוכ פ"כי .וסכיו םהיבאו

 קירגס |

 ,סערו ספרי .טכוג ןיעמ

 המה

 עפס עיפססכ

 וסולכמ ו6וסוגכס מפ ןדסתס דמלִמ .סחלכש יתא (ול)
 : לוכש יוכק סידוב ויגכס ימ לכ ספנכק .ףסויכ
 ןכוקכ לט וירכד לכק כ .םכמע ינב דרי אל (הל)
 יכו וילכ תימסל רמו6 וס .סז וס סטופ רוככ למל
 סדוסי .לכאל ולכ רשאכ (ב) : (כ"כ) יככ לו סס וינכ

 סכיכו ןתד ולפ סנתמכ סממל ונקיו ס5נק וסכ 'יתכד חרק

 יו[ סינססכ ,וילפ סיכרוקמס לכ נע וסלי
 ,הסעמכו סכטתמכו ,קודמס תומינשכ סתומ לוס יסימקס

 סיטרודו רתויכ וינ סיככקקמ סספ לכו

 סולקנוא |
 תי וזחו ּהֶקְמַּב ּהָּפְסַּבדריִרְצ

 ןוהּובָאנ ןונָא ןוהיפְסַכ יִרְרְצ

 הל רמו 5 יּלִחְו =

 בתא יִָ ןוחוב בקע
 "ועמו יִהֹותיִל פסו

 ל
 ווה לע ןּורְּבְדִת ןמֶנְּב"תִי

 -תַול ןֵבּואְר רַמֲאַו י : והלב

 יִנָּב ןיִרְתתָי רַמיִמְל יִהּובַא

 = החל הא אֶל תמה
 אָנֲאַו יִדָי לָע ּהָתָי בה

 --אָל רַמֲאַו ₪ :ףָל ּהָנְבָתַא

 ִהּוחֲא"ירֲא ןֹובּמִע יִרְּב תחי
 יִהֹודֹוחלִּב אֹּוהְו תיִמ

 אָתֹומ הנער . רַאְְא
 קא קמ וסרט
 אָנֹווָדְּב יִתְביִשדתָי ןותחַתְו

al cd AME 
 גאיִציִׁש דָּכ הָוֲהְו ::אַעְַאְּב

i Laws 

 יישר

 וגפא



 סולקנוא
 אָרּוביִע-תָי לָביִמְל (יישר -ןויע)

 רַמָאְ םִיַרְצַּמַמ ּואיִתְיַאְּד

 דונובז ובו ןוהּובַא ןוהל

 ראו : אוב העז אֶל
 אָדְהְסַא .רָמימל הָרּוהְ הפ
 רֶמיִמ אָרְבִנ אָנָּב דהסא

 כ ןיהְלַא יִּפַא מתל

 תיא םִא ד :ןוכְמע ןוכּוחא
 אָנַמְע אָנּוחַא--תִי חלַשמ

 : אְרּוביִע ךֿכ בז תוחינ
 אל תלשמ ףתיִל-דםֶאְו ה

 אל רַמא אָרְבנִרֲא תוחינ

 רַב ןָהְלָא יא ןוזחתחאל

 כל ץקמ גמ; תישארב
 בה .רשפ רֶבָש הא
 םֶהְיִבַא םֶהיִלַא רַמֲאיִו םִיָרָצמִמ
 ; ?כאז-מעמ | ּונֿכורְבְש ובש
 רעֶה רַמאָל הדוהי ויל רָמאוו
 -אל למאֿכ ׁשיִאָה ּונָּב דעה
 :םֶכְּתִא םֶכיִחֲא יִתְלְּב ִנָפ ואת
 וניחָאזהָא חלשמ שיא ד
 :לָכִא ל הָרָּבְׁשִנְו הדרג ּנָתֲא
 -יִּכ דרג אְלַחְלְשמ נאדו ה
 יֵנָ אְרַתאְל וניִלֶא רמָא שיִאָה
 רַמֲאְו י :ןֹוכמע  ןוכּוחַא רַמאַֹו ו :םֶכְתֶא םֶכיִחֶא יִתְלִּ

 דיגהל מ םֶתעְרַה המל לֵאָרְׁשִ יל ןּתְשֲאבַא הָמָל לֶאְרְשי

 . םירוטה לעב יישר: | |
 סייקתנ .תימת ינכ ינפ תה רמפב ליכמכ  ןמ תפס סלכפס דע ןקול וכיתמש "סל ר

 .יײפ.תמ .סליכfו .ןתד .ססו ומ יישכ  ךכ סנכפמסו) וקלי ךכ .ולכ רשאב .:(כ'3) יה
 :ףהלג (ר) :סריכו ןתד ספ 5  ןכיפס ךכ סגלופמ סילמגס ולכ רסלכ .סעוט וקיפס

 סנכנ\  סדלנ ךדיתו כה 'סמכ 'ג \
 סז 236 .סקייתס כמג. לוס סקופס יד וקפה
 לכוסס ספ בש וכלל ולכ רטסכ
 ןוסכ  .דיעה דעה (ג) : (ותיליס ךכ
 כו .סידע יגפ3 וכ סכקמ סלכס

 הליל סיתסנפ לתל דלג סתפס סט

 סלמג ךומ .סדכָג תלסמ ךכי ס רמפ
 סדלנ סתס ומכ רכדה כסמל סלילכו סויב

 דעס רכ (טי

 ןכימגכקמו קוס
 סקס ספכקס
 תומפ) סכ3 יפודיעס (65 סירכד) |

 סונקנופו .סכת6 סכימל נב ינופכת כ .םכתא םכיחא יתלב ינפ וארת אל : סעכ
 ןופכ רקס סגרפ> קדקד לו ופול לע רככדס כשיי ןוכמע ןוכוס6 לכ ןיסנמ סגרפ

 שימי

 ל 6 סלע

 ,יתימתס

 ןיידע סתוסכ | כ'ע|
 ,ססיכתמ | סיקותרו

 תעפפס ססכ תפסופמ ;סיסותו
 סיקתכפמ סססכ

 סנכסו סתלרי תעפס 0555 טעמפפ וכממ
 יניטממ סימוכככ סימס ופכ

 סיקתרתמ סימכס סמ לכ רסק סלופרס
 -- ססכס סכוגסס תכ םנמי סתטיכנרוקממ

3 
 סנעפ כ

 סתמס לע תודוסל כ"כ עכוקמס כוס

 לאירבנ תרות
 ססיפע קידלסכו ,סמס םפנכ סילטוס יכ
 סיסימקעכ ונעו וכקס דועו ,ןידס 0
 ? תלז ססכ ספע עודמ : כמקס ס"3קס לע
 לפסל; קש כח סיקודלתו 3יפ"םמכו =

 5 ןיידט: יכ ! וכל סינק סשע ? תו סמ
 וכססכי 536 | ,יוסרכ ססיתופפנל | ופרי
 וכרקפסו ,ססיכפ קטי כ ופכו סתְובל
 לוקמ op ‘nenho ןייעמס רוקמכ ע"6
 טויב יכ | כוסכס רפסי ו"ע ,ססריס

 דסי

 סכרד
 ססילע



 ץקמ גמ תישארב
 ורמאיו ז :חַא םָכל דועה שיאל
 ונל שיא הידילאש רוש
 םֶכיִבַא רועה רמאל ּנָתְרלומְלּ
 יּפ"לע ול"רגנו חֶא כל שיה יח
 יִּכ עדנ עריה הלאה םיִרְבְּדַה
 : כחדר ּודיָרֹוה רַמא
 לָקִרְשידדלה הָדּוהְירְמאיִו ח
 הָמּוקְנו י יִתֲא רענה הָחְלַׁש יבא
 -םג תומנ אלו היחנו הָבֿכנו
 :ונפט"דסנ התאידסנ ננה
 שק ידימ ונבְרָעָא כנא מ
 ויֵּתְנַצַהְול יָא ויִתאיִבַה אל"ם
 : ימי ה יִתאָמֲחְ נפל

 הת" נמְַמְִ אלל ו
 ינא ,ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 גוכתל ודכיב וכרדכ סמל ומכ סגו סליל

 סש סלננו סדכנ כיתכדכ סיכפמ ןר6

 סירכדס פ"ע 'סמכ 'כ .יפ לע (ז) : סתפק

 פ"ע ול דיגסל ונככ!וס5 סידע סינכ פ"ע

 : ככדכ סידע ויס וכ סנס סירכדס
 סוס סלופס "ינכ לכ ןי (ט)

 סע ת"ס .סז ונככ סתע יכ (י) : ננו

 : סיקידכל סונמ סטסכ לפול 'ד ןכ

 :אי תוכמ ,אל זא :נעכ ארזכ .ונברעא

 יגיגע ועיפל

Doe 
 .סימיס

 םמסמ יכ מסי

 סיסמ וגלכ וגו ספתי 65 קפס ספתי קפס ןימכ
  nhימרוס סמ םופסתו הפסכ :

 לאירבנ תרות

 ינפ רוקכ

 סקרי

 ויכפ ,ססינלו סמס : דסי
 ססינע הנפגכ = !וארייו--18 ססיכק

 ופרדמו .וניתוחפסמ) .ונתדלומלו ונל (ז) : bכקמס
 סירכרמס סלע 'כ מ"י) (ילע קיג

 : וג5 סלג וגיקוסירע .(ילע וסזו תודיסיכ
 פ"ע .הלאה םירבדה יפ לע : תו

 : דינסל וגקקזוס לס רס6 ויתונהס
 כח 'כ3 םמסמ סו ס6 'לכ

 דסת םומס "כ
 : יככד יתככד 66 דע ומכ ס ומכ סו יכ יכסס יל ?וסו
 : ססיל כקעי תול יתתו רמ6כש ךסוכ יחס וז סכילס י"ע

 סמ בערב

 .ךינפל ויתגצהו (ט)
 סיכס וגייס רככ ךרי לע .ונהמהמתה אלול (י) :ב "וע .םימיה לכ ךל פת :ימ

 ילכמ ,סיסימ
 ! ל"קו .סקל 'ד סטעמ לע תומוערפו סנונפ

 סולקנוא

 ןעְכ-"רעַה אָרְבַנְל הָאּוחְל

 לֶאָשמ ּורָמֲאַו  :אָמָ ןובל
 אורל אנָל אָרְלָאש

 ןוכּובַא ןעֶכ-ירֲעַה רמה =

 \אָחֶא | ןוכל תיִאַה םיק
 רמימילַע | ּה%--אָניּוחְו

 עּרְמַה = ןלאָה = אימג
 רמי = ירא = ןיִעְדייאָנִה
 רמָאו ה :ןוכּוחא-תַ ותיחוא

 יִהּובָא לארשל הדוה,
 םּוקְנו יִמָע אָמיִלּוע חלש

 ףא תּומָנ אָלְו יִחי ליוו .

 : אְנָלְפַטיְףַא ְּתַא-ףַא אָנְחַנַא
 יִד-ןְמ ּהָב אָנְבֲַעְמ אָנֲא <
 הָנִא אֿל-יםֶא הנעת
 יהֲאְְֶכָדכ הניו ל
 יִרֲא י :אְימֹו-לְּכ ךל יִמָח

 אָנבְכעֶתא-יזאָדְּב | ןֹופלולֲא
 יישר

 .ול דגנו

 556 .רמאי יכ

 יכ סמסמס תונוסכ 'דמ
 ק"סוכ וכ סלכלכ .היחנו (ח)

 (ר"כ) כערכ .תומנ אלו

 קילתפ כטומ ךנכ כ
 סל יכ סמ ךינמ ונפיכמ נס

 סופ דוע סכל לע תולע

 ו6ריו



 סולקנוא

 =ןיִּתְרַת ןנד אָנְבִת ןעְביִרַא
 לֶאְרְשְי ןוהְל רַמֲאו יי :ןינמז

 אָּד אָכָה"ןֶָּא ןוהּובָא

 הָבָשְמִמ ּוביִס ויבש
 ּותיָחואְ ןוכינָמְּב אָעְרַאְּב

 ףטק ריֵעְז אָתְבְרְקִּ אָרְבֿ

 םֹומלּו ףַעָש שבר רוע

 אָפְסַכְו < :ןיִרְשְו ןינְֲּב
 ןֹוכְיב ביס ןירתירַח-לֲע
 וב .בַֹותָאְּד אפסית
 ןֹובְדיְּב ןּוביִתּת ןוכיגֲעומ

 --תִִו = :אוה ּולָׁש םיִאָמ

 ובּות מקו ּורָבְּד ןוכּוחַא
 ןתָי ירש לֶאְו יי :אָרבַתוֿ

 אָרְכַּג םֶדָקל ןיִמֲחַר וכל

 ןוכּוחַא---תָ ןוכל רַמַּפיְו

 נאו ןימְנַ--תְו אָנְֲחָא
 : תיִלָבִּת תיִלָּבְתַאְד | אָמְּ
 --תָי = אָיִרְבִג ּוביִסִג ₪
 : יט ארתב . איפא ןב םא .ןרהא תודלות

 י"שר
 ומ יס לכ םרעטֶלכ נו ןוטמס סע
 ל וס רקי ןוסכ םופל ןוסכ לכ

 גכר ה גמ תישארב
 רָמאיַו = ::םימעפ הָז :ּונְבש
 ו ןְביבא םהיבַא לארשי םהלא
 תַרְמוְמ וחק ושע תאז .אופָא
 שיאל ודיְרוהו םכיִלְְּב ןיִרֲאָה
 שַבּה טעמו ירצ טעמ הָתַנַמ
 : םיִדָכְׁש םיִנָמְּ טלו תאָבנ
 "תֶאְוםֶכְדָיְב וחק הנשמ ףֶהָ בי
 םֶכיִתֹחְּתַמַא יִפְּב בשמה ףַסּכַה
 הָנְׁשִמ ילוא  םֶכְדָיַב ּוביׁשְּת
 ומּוקו וחכ םֶכיִחַא"תֶאְו ג :אּוה
 ירש לָאְו די : שואָהְדלֶא ובוש
 שיאה יִנָּפְל םיִמָחְ םכל ןַתי
 רֵחַא םֶכיִחַאזתא כל חלש
 יִתְלְבְש רֶׁשֲאַכ ִנֲאְו ןיִמינְּב -תֶאְ
 "תֶא םיִשְנַאַה וחיו ו :יִתְלַבַש

0 
 לכ תוכיכגס יגכ '\ דגנ סתנמ ול וקיכס

 סנכמו'סמכ 'כ .סנסמו (וט):' ןימ ה

 .אופא (אי) : ןללכ

 ןוטלכ סנמס ןקפנ
 יג6 ךיר5 סכמע וגתלססס תוסמנ קקדומ כ"6 ירכע
 סגכוסמ .ץראה תרמזמ: וסע תלו ינ רמולו סכליססכ סלעו סכקפ ספ סי םקכנו רוז
 .םינטב : (כ"כ) סועפ .תאכנ : סלועל 3 קוספכ וינע סירמזמ %- Aah תכסמרמ

 ססשס יל סמודו ש"קיפטשיפ יפימכ ריכמ 'כ לס. 'ב ה 'יפבו .סס המ יהע
 לכו6 רוכסל .םכדיב וחק : ןוטסככ סיגס יפ .הנשמ הסכו (בי) : (עכיוריפס) ןיקסרפמ
 לאו .(די) : גוש וחכש םיבס לע סנוממס מס .אוה הנשמ ילוא : רסס כקוס מס
 .ידש לאו :סכ כינע ככפתמ | ינירס .סלפס 526 סולכ סיכסמ סכניל סתעמ | .ידש
 וטרדמו .וטופפ וסז סימקר .סכל ןפי ןסיכ ודיכ תלוכיס ידכו וימסר תניקכב ידס
 תרכ וסע ם5 ןכ5 פר5 ירוענמ יפטקס לכס יתוכככ יד כממי יד סלועל רמקס ימ
 ומוגכסכ ןוכל רטפיו .סכל חלשו : ןימינ3 תככ ןועמס תרכ ףסוי פרל .סכיד ₪99 ל
 ןיכלוס סס ספל ירסח תלסיו'כ סוגלסכ לפוכ וגיסו ומלסי יספחל 'ל ויכוס6מ וכרטפ*|
 דע .ינאו :(ר"3) .ףסוי פוכככ ו3 סקלזג ק"סוכ .רחא : ןועמס סז .םכיחא תא : גג
 תאו (וט) : ןימיכּכמ .יתלכש : ןועמשמו ףסוימ .יתלכש רשאכ : קפסמ לוכש סיס סלכוק

 ןימינכ



 ץקמ גמ תישארב

 ףָסָביהְנְׁשִמּו תאוה הָחְנמַה
 ּומקו ןמנְּב"תֶאְו םֶדָיְב וחסל
 :ףָסוי י ינפל ודמעיו םִיַרָצִמ ודריו
 דהא םֶּתִא הקו ארי זמ יטש

 ותיב"לע רֶׁשֲאַל רמאיו ןיִמנְּב
 חבמו הָתיְּבַה םישנאה"תא אָבָה
 ולב ית כ ןכה הבט

 שיאָה שעיוי:םִֶרהָצבםישנֲאָ
 ׁשיִאָה אביו ףסוי רמֲא רָשַאּכ
 : ףסוי הרי םיִׁשְנַאָהיתֲא
 ואְבוה יִּכ םיִׁשְנַאָה וארייו חי
 רַכְרהלע ורָמאיו לסוי תריִּב
 : הפ - ,חבט re .ןרהא וגס

 םירוטה לעב
 .ןימינב סגעמו ףסכ הכס סמ ו" קו דל למול .ןולכ

 ומלפל 16כ ףסוי יחל דיג ףסכס כ סגגכנב

 ליטר

 קי וככדו ןנימגרסמ

 סולקנוא

 --דַח--לַעְו אָדָה אָּתְבְרקִת
 .ןהיִדיִב ּוביִסְנ אפסי
 מקו = ןמינבד-תו רָב
 םדק ומקו םירצמל ותָחנּ

 ןוהָמְע ףסוי אָזחַ < +
 אָנמִמ-יִדְל רַמֲאַו ןיִמְיִגְּב-ת
 אָיִרְכְּנְתִי לעָא  הָתיִב-ל
 קת אָתְסַכְנ םֹוכְנּואָתיִבְל

 איר וְכִי יִמָע ירא
 אָרְכּג דַבֲעַו ײ:אָהּורְׁשְּב
 .ליִעָאְו ףסני רַמֲא-יד אָמְּ
 :ףסוי תיבל אּירְכג-תָי אָרכג

 ולַעַתֶא יִרָא איר ּוליִחְּו חי

 קסע-לַע ּורֲמֲאֹו ףסוי תיִבָ
 אָנְנעומְּב בתותאר אפס

 קס יפ) ןימלב
 לכדכ ימכ6 'לכ סוס סדחס תחיקלו ףסכס תחיקנ

 קנסנסכ חקנס רכדו = כיסכו ןגימגכתמ ריב תקכס לכ סנפנ ס"וכעה ןידיתעש ם"כ סינפלכ

 ומכ .ןכהו הבט חכטו (זט) : ככדו סמ סירכד
 כמוכ וכ סיס יו ןופכ חוכט ןיקו ןכסלו בט חוכטלו

 ועלכו ימרס ןוסלכ גומר סדועס ןוטל וסט לפוכיפ3 סגכוקמ סז .םירהצב : קנטו
 .(מל תוכככ) 6סוכיס וכל על3 .סיתוכיס כלכל דק 'מנכ כרס םיו .ר"נזיד
 ידו = ינשכ וס | כוקכ .םישנאה וארייו (חי) : רסיכ סיכסל לש סוגר לכ 6
 | םיככ ןולג /רכ .רוכשל סיקכס כ6ש ךרד ןיפו .ףסוי תיב ואבוה יכ : וכימדו ומוגרפו
 | וגחנא .:כמEמ 56 ספס65 כ סז ןיפש .ורמאו : כיעכט תוקקדנופכ ספ יכ ףסוי

 לאירבנ תרות
 65 ,ויפ6מ כ"ח ב וסו ,וככ וגימזמ | ףסוי תיכ וקכוס יכ םישנאה ואריו

 וק סכיגג ןועכ טפשמ> 6רקנש ימ ןכ וכוס יכ תוכמ ,'ינו
 ווק ,כסוסה תיככ וסינכסנ ומ ,סמילכ יכ יכ ס6רנסו ,סיכתוימ המס ףסוי סי
 || ףפלמ רטוחספ כ'עכ כוי קוכקס שיסס | ידככ סרעלנו סדימפסנ קלר רש6מ ףסוי
 | פוטלג כ'עו .וכםומו די קזוקכ ותומל | ס6יכסל סוכל ןכ לט סתמg םנועמ ספוקנל
 פקטמס 26 ססקכנ ונודק ףסוי הפמ םיס יכ = ,דוככסו סומינה ךררכ נס ,ותיִכל

 :סילפכ ילפכ נרפימ ותקלט ףסכס

 פפסמס םיכל סילכקנ ויסיס ןפוסס ומכ תיככ םימ | זיפ ורק סיסי ספ סנה
 ןקוו ריכ סתול וזתלכ סקו6 יכניס םמסס סנס ,הפיסס סזילכ ומ ,טתשמס

 ורמ\6



 סולקנוא

 ןֵלעַּתְמ אָנֲחנִא אָתיִמ ךְקְּ

 אָנַלֲע אָבָרְברְתֲאָ

 ינכט אָנַלַע אפל

 -תִירַבְרַמְלּ ןירבשל אָנָת

 אָרְבנ תולביִרקוש : : אָנְרַמַח

 פסו תיב--לע אּנַמְמ-ייִּ

 : אָתיִּב עַרְתַּב ּהַמַע ולילמנ

 תַחיִמ ינובר ועָבְּב ּורַמֲאַו :

 "ןְּוַמְל אָמיִמְדְקְּב .אָנְהחנ
 אָניֵתָא"דכ הָוְָנ יי אָרּוביִע
 תי .אָנְחַתַפְּו אתבמ-תיב

 םּופְּב רבב אָהְו אָננעוט
 הלְקתַמְּב אָנֲּפְסַ הָנעֹוט

 :אָנְריִּב ּהָתָי אָנְביֵתֲא

 אָנְמיִחֹוא אחא אָפ
 אֶל אָרּוביִע מל אָנְדיִב
 אָנָפסכ יֵנש|מ אנע
 םלש רַמַאו > אנו
 ןוכָהלא ןּולֲחַדְִייאל ו
 ,ינוא יג .[רהא תודלות

 יפוקסת סירכר
 גסק) ןופכ וס

 : ורמוס

 כ"עו ,ףסוי ספיכ סיפנלס תק

 ,'וגו סתיכס סיסכתס תל כס |
 טיפס קכיו ,ףסוי כמ רפלכ " פיס פע

 הכר ץקמ גמ תישארב

 הֶלֲחְתַּבּוניִתֹהְתְמאְּבבְׁשַהְףָכָכַה
 וניקע .ללגתהל םיִאָבּמ ּונָחנֲא
 ונתא הַחְקְל וניִלַע .לַפַנְתַהְ
 וש ניו טי :ונירמֲח"תֶאְ םיִדְבעל
 ףסוי תיִּביַלַע רֶׁשֲא שיאָה"לֶא
 : תיבה הפ ויל רָב
 ונְדְרִי ר ררי ינדַא יב וראו כ
 יהיו אכ : לָבָארְּבְשל הָלָחֶתַב
 :תֶא הָחַּתְפִו ןולָמַהלא נאבי
 יֵפְּב שיָאדףסכ הָנִהְ וניִתְחְתְמַא
 בש ולקשמְּב ונָפְסַּ ותְחַּתְַמַא
 רח ףָסְכְו בכ :ּנְדיְּב ותא
 לכַא--הרָבְׁשל ונַדיִב ּונדבוה

 :רפ ןיררהנכ ,זוצ תוסכ'

 ּפְסַּ םָשְדוִמ ּונְעַדְי א
 םולש למאי גכ :ּוניתחתִמָאְּב

 י"שר

 קנפונ ספויסלו ףסכס תלינע תלגלגתמ םויסל .ללוגחהל : סוס תיכס ךוק 26 .םיאבומ
 תולינע ןגימגכתמדכ כנועתסנ 'כ לוס לננע תפקפססנו סגר סוכקגוקו .וכיפע

 bכרברתקל סגכפפ כנוגתסלו ,לרקזס ןופכ רחל ומגרס כו ןינ
 : תוכנמ 'ל תוסס סקגעה .התכג בלס (3 סוקנ) בכוכ קנגו

 : םייכ לייב ימרק פו bוס סינולתתו שיעכ 'כ (דס 'רסנס 15 תומכי) .ינדא יב (כ)
 יכתפ סנרפל גב סיגיגכ (כ"3) וכל וס סדיכי נדרי דש
 5 סו סכתוכוכ (מומנס) .םכיהלא (גכ) :ךל

 סיכיככ ונק ויפכע
 תֹוכוכ סכיכ6 וס; יפדכ סכפוכו ןיה

 לאירבג תרות

 ןכ נע--סלימקב וגיתותקמק3 = בפס
 :יוגו סיסכומ -וכחנק

 ופקסמכ וכפסכ ,'וגו םיס ףסכ הנהו | רפפכ 7
 ופיסוסד לֶס--וכדיכ ווק כקו ףסוי תיכ וש3וס יכ סישנסס וקל
 עור סנסד פ"לי ,ונקפמכ וגפסכ :2מ65 ,סמלס כ סיקורק סיסנה ךרדכ לגש
 ומס 'יפ6 עכטְמל ןמיס ןיסש (:סכ ת'ככ) ףסכס ר"ע ,יפדווכ יכ רמלכ ורספ כ"ע

 כותל



 ןיקמ גמ תישארב

 יהל או םֶכיֵהְלֲא ואְריִתְ לַא םֶכְר
 ןומממ מ סכל ןתנ םָכי בא

 יִלָא אָּב םֶכּפְסּב םֶכיזְרִחְתְמַאְּב
 : ןועְמְשדדרמ םהָלֲא אוי
 םישָנָאָהדתֶא ׁשיִאָה אביו דכ
 וצחריו םימ"זזַתַו הוי הָתיִּב

 :םהירמחל אופסמ ןָתַ םֶהיִלְנ
 אוב"דע הָחְנָמַהְ"תֶא ןניָכיו הב
 םָׁשיֵ ועמש יִּכ םיִרָהַצַב ףסוי

 הכו אָבִיו וכ :םָחָכ ובא

 הָחְנַמַהתֶא 7 איב הָתיַּבַה

 ולּוחתשיו הָתיִּבַה םֶדָיְּבירְׁשַא

 םולָׁשל | םהל לאשיו כ :הָצְרִא
 ןקזה םֶכיִבִה םֹולְׁשֲה רמי

 י"שר

 וקופ סיפתוד ויספ יפנ סתכס רח ספכס .שיאה אביו (דכ) :ןומטמ סכ) ןסנ סכינפ
 ,וילקמ וכו וכקמכ סככ סולש סכל 7 תיככ תתפ ויכ6 וככדש דע ןוס

 | פסככ) .ןילקכט5 רורווכפמ .התיבה (וכ) : סיקנ סילככ וסוכטע וכימוס .וניכו  (הכ)
 כס ל"קד ספיכס סדיכ רסק סקנמס תל 2 ריו הלרק3 ספיכסמ י'סרד וקויד

 לאירבנ תרות

 co כ'bi ? יח bio .ס5--ססמ = םנילמו סקפ5 סקופמ מלר .סינע כיקכ
 ספקי ןכו= ילכו" סנס וס ס סתומ רכוכ ףלד עודי סכממ ,לפנ לניר

 סולקנוא
 | ןוכל בַהָי ןוכובאד אָהְלאַו

 ןוכפסּכ ןוכנעומְּב אָמיִ
 ןוהַתול קיפ ית אַ
 אָרְבְ עא דכ : ןֹועמְׁש-תי

 ןבהיו ףמי תיל ארבה
 בה ןוהילגר ֹוחְסַאָו אי
 :ןֹוהיִרְמֲחל אָחְסּ
 אָּתְבְרְקִתזת ּוניְקְתַאְו הנ
 אָקּורישב ףסֹו לעֶדירע

 קליי ןָמַת ירא ּועֲמְׁשיִרֲ
 אָתיִבל ףסוי לַעְו מ :אָמְחַל

 | אָּתְבְרְקִּתִיזתָי הל ּואיִתיֵאְו

 .ןדיגסו אתיבל ןוהידיב-יד

 ןוהל ליאו מ :אָעְרַא הל
 ןןכונַא סלה רמָאו לשל
 | ןעכירעה תר יד אָבָ

 ןמיס יוס לקסמ ו'כע ,ןמיס וכ ןיס

 וסזו  ,ויסולקסמ ןיוכיפ דע (: ג"כ מ"כנו)
 וגעדי ןיפמו ,'וגו שיש ףסכ סגסו ולמ6ס

 :ל"קו ,ולקסמכ ךס 6וס--וגפסכ לוס וסש

 ר: ןקוס סכינ< םולשה רמאיו
 וכמקיו יח :וגדועס סקרמ6

 סגסו--יס"וגדוע | וכיכ65 ךדכעל סולט

 לע כפ" וכמלנ תוכופסכסו = קול6שס
 ותסכ = ךיכ5 סיס סליתקמ יכ לרסכ

 ,תוכ םרפכ יכ סתכנהו--סתכוםת לע
 |[ מחשש ).3 כ'מ) סיכותכס ירכר י"פע
 6 ,וסיכו = 26  םיככס | סיפיכנס לכ
 קול 'ד סויס יכ תעריס ,סיככס עטי(
 פל סג רמקיו ,ךססר כעמ ךינורפ 6
 ודקכ יכ סומ סקכנ-ופתס יעדי
 כוסק יס הנס ךימלתס םפנ ,ל6רשי
 עי ספג יקדוכ סיס ןכו ,כרס נב
 יכוטק ויספ סי יטכש וילכ סע וגיד6

 סיקוכדו /



 םולקנוא

 כעל לע ורמי םיק
 וערכו םיק ןעכ"דע אָנּובָאַל

 יִתּוניִע ףקזו ט>  ּודיִנסּ

 -רֵּב יִהּוחַא ןיִמְיְנְּב-הי אָזֲחַו

 ןוכּוחא ןיֵרָה רַמַאַו ּהָמָא
 רַמָאַו יל ןּוּתְרַמַא יִּד אָריִעְ

 :יִרְּב ףֶלָעְסַחְרְתִי יי יי-םָדְק-ןִמ

 וללּוגְתֶא יִרָא ףַסוי יִחואְו ל

 הכר ץקמ גמ תישארב י
 : יח ונועה םֶתְרמְה רֶׁשֲא
 וניבַאל ָךְרְבעל םולש ּורמאיו הנ
 אשיו טכ ; ןחתש'ו ודקיו יז יח ןּודוע
 ןיחָא מבית ארו ויְניָע
 םֶכיֵחֲא הָיָה רֶמאיִו ומאז
 לא םתָרמֲּא רשפ ןט מַה
 ,le נחי םיִהלא רמאינ
 אֵעְבּו יִהּותֲא--לע .יהומְחַר רָהמַו ל יעיבש

 --תיִּב--ןורְדֶאְל לע יִּכְבַמַל
 : ןָמַת אָכְּו אָבְּכֶשַמ
 קָפְנּו יָהֹוּפַא יִתְסַאְו אל

 וְרמְכָנִּ ףסוי ר
 תוכְבְל שקביו ויחא" לא וימחר
 : : הָמׁש ךבו הָרָדחַה אבי
 פאתי אציו וינפ ירי אל

 גכק ארתב ,ומא-ןב ויחא ןיפינכ תא .ןרהָא תודלות

 יש

 "לכ 0 ףסוי

 םירוטה לעב
 ןשי כס סמ "כ לכ ךגתי (שכ) | סוהזומפמ כ גס וקיכ וסכוס רככ
 as םיכ וסז ld לוקל leh קש לע .ווחתשיו ודקוו (חכנ : (קודו ןילקרטל

 ו סמק סמו ךל םי סינכ סמכ ונקב
 ועכיקפ תוכל - סתומש רק סלוכלש :ךכפל חטפכמ סוותתפס דקדק תפיפכ סדיק .סולס
 סניגס וגעמס סיטכק רלp3 .ינב ךנחי םיהלא (טכ)
 דלוכ 85 ןיידע ןימיככו ךדכע תפ סיסנק ןנמ רש
 וש .וימהר ורמכנ יכ (ל) :סכונחכ ףסוי וכככ ךכל
 ןכיס עדוי יכיקו יכ סיס ח וכ כמ סמ ספ ךכ ש
 סמק סמו כ"ק סכשע יכ םיכ'ת סוכ3 ךכ-םי הוא
 6 ולנס תומס לש ןכיט סמ וכ למ 'וגו רכבו עלכ וכ רמה
 .ומסל רוכ3 סיספ רכ3 סיככוכ ידכועס ןיכ עלכנמ עלכ .וסוקלמ כשש פורלסו
 phכו יתמ .,רכתויכ סיעכ סיספ ןמעגו .ףינסכסכ רייגקנפ רג .ל6 ופכטש 0
 ינמ יתימכ לכו יתפות סלכ נפ .סיפתו .רמכ יבמ יפמ סיפמ .םיס יפלו סיס יחל
 .וימפכ וכמככ דימ .סטוס 'סמכ ה סיככוכ ידכועס ןי3 דכיפ .רכו .וקפומ
 סוסמ (תכ סימספ) ימרפ 'נבו סיקז לש רמוכס כע (דע מ"3) סנסמ 'לכו וממקפג
 ינפמ סיטמק סיטמק וטמקנו וממחפנ וכמככ רוכקכ וככוט רקמכו 5כשכ רמכמ
 ,קפאתיו (אל) : ןווכסכו עמקכ ותו ןיממסמסכ רוע ככ ךרד ןכו .כעכ תופענז

 לאירבג תרות
 קפכפס כפקכ ףסוי ןכ6---ית ססיכק סת = סיפוגס סל ףל -- סוכ סו סיקוכד)
 םיסס ,'ד תלמ סכיס "פע ויכל קלמ | ססיתועפ) סנמק --סזמ סז  וקמלסו
 יכ :"םמכ לכו לכמ ויכל תיכמ ופעד ףפ כ'עו ,סומ סז תוסיגרמו תורוקק
 תיב לכ פלו ילמע ככ :ת םיסלל יכשכ עדיכ סילוכי ויס סירלמ ךרסכ ספויסב

 יכל (זג)

 סיסס ל"ח ךקפו לוקל וס ויתפל
 ל"ו וימתכ וכמכנ דימ וית לע רעטלמ

 'כ = ,קפסתיו (אל) :ינכ ךנתי סיסנֿפ
 נפ כיו ןמס קפתיו ךדיתו תכס 'סמכ
 התמש ופוסו רעכ סלתת כס סמ .ותיכ

 יקס סם לע סנכ



 ץקמ : גמ תישארב
 מיש בל :םֶחְל ומיש רמי

 rd יִּ לבל ותא םיככאה
 תא לָבָאל םיִרצְמַה ןּולְכּו
 אווה הרבע גותי םֵחָר םירבעה
 רכְּבַה ונפל ובשיו ל: םיִרָצִמר

 וֵרְרְעצ ריִעַצַהְו ותְרֶכְבְּ
 ה שיח םיִשְנַאה והְמתִי
 תאמ תאָשמ אשי רל :ֹוהעָר
 מנ תַאְׂשִמ בֶרתו םֶהְלִא ינָּ
 ותשיו תוָדָי שִמָח םַלְּ תאשממ

 סולקנוא
 ואינש | רמָאו |[

 הל ואיּושְו ל 'אָמַחל

 = ןוהיִדוחַלב ןוהלג יִֹורֹוחלּב

 | הָמַע ןִלְכֶמד יִאְרְצִמְל

 | לכי אָל יֵרֲא והיו
 | יִאְרְבְע--םַע לכיִמְל יֵאָרְצִמ
 -יִאְרְצְמִד אָריִעְבייֵרֲא אָמְתֹכ ג

 : ןיֿלְבֲא יִאְרְבָע ה- ןילָחד

 אבר יִהֹומְדְק ּורָחסַאְו גל

 ּהָתּורֲעְזִּכ אָריִעְּו הָתויִבַּ
 | :ּהָרְבֲחל רַבּג אָיְרְבְנ הָמְתו

 יהומדק : ןמ ןח למ דל

 אקלח ינו ןוהימְדק

 :טלק תבש .ורכשיו ותשיו : ₪' תוכמ ,גנ מ''ב ,ול םיתספ ,זאשפ אשיו .ןרהא תודלוח

 םירוטה לעב
 סלתת סתס ף ףסו' וסע סעידוספכ
 : סידוסיל | ןוטס| סתמ5 | ופוסו לע;
 ותריעלכ כיעכסו 'סמכ 'כ .כיעלסו (גל)

 ופסעיריעל סיסב ןימיככ סוכע יוגל ריע5סו
 ןימינכ תפסמ כרתו כיתכדכ סלוכמ לודג

 'סמכ 'כ .תפסמ (דל) : סלוכ | תפסממ
 .סיתודמו וב תופשמ .תפשסמ סו

 רמופו עיכגכ סכמ סיסמ םכדמכ 5תי6דכ

 דתיכ וכמי תת סמ ינולפו ינולפ
 וג ןיֿפ ןימיגכו ימקמ תפ יל ןי6 ינו

 תוקפמ סיס סו דתיכ ככנ ומ6מ תג

 :סיתודמו קוק

 יכת = וגיכש תוכפקתסכ טות קספנ כ"ע--יד6
 ולכי --תז סעדל לוכי סיס

 ךימ סנוספרכ וכ ריגה סתומ לם ןכל
 bכו ,ויכמ תיכל

 הל יקלקמ = ןמנכר
 יישר

 ספר סיקיפ6 יומו (כי כויל) ןופכ הוו .ןמקתנ
 ,אוה הבעות יכ (בל) : סינגמ יקיפל (מ ספ) ןכו
 סיככעס תל לוכפל סיכלמ) לוס יול:ם רכד
 ,ותרכבכ רכבה (גל) :ככדל סעע | ןקנ סונקגוקו
 ככטשי סדוסי יול ןועמס ןכוקכ bוכקו עיכנכ סכמ
 כרס וס סוס לדסכ וכסס תת סל ינכ ןוכוכזו
 למל ןימיככ5 עיגסש ןויכ סלכ ןכו ססיתורנוק
 :ילמק כםי סמ כ ןיפ יגלו ספ כ ןפה
 תסשמו ויחס סע וקלמ .תודי שמח : קונמ .תאשמ (דל)
 (כ'כ) .ומע ורכשיו :סיכפקו ספכמו תגסקו ףסוי
 לאירבנ תרות

 ₪5 וס סכנמ6- תעכ סג--? יס
 יכ- סעטסמ ופול תוגעל ויחס"

 סpגכסס ססמ סדכקנו--ויכפמ ולסככ
 ,וקסמ סתכ3 ססיכ6 תק וינס סו

 כ"עו=-,סתסנרס יפנ--סתע סג יח וגדוע
 ןוכס6 לעו ןוס6כ ןופלכ לע וע'וכיפס
 ,סתלכ | וסותיגס 'וגו סופש יכ ןוכתל
 ינמוכ תימינפ סpגכסכ סיעדוי סמס סג
 סקופ נק; ןכו--ספע סג--יח ונדוע יכ

 ךועס :יכככ ססכ עדוקס תעב תינש

 רcלכ כ"תלו ,סעס יפנ תוס סכגפנס
 2 סכוטכ ק"ע-- ףסוי םפנכ די וכפקפנ
 .סיפיגרמ סנס יכ-- כמ וכ ודינה ססיל
 גפיו ,'וגו"" יס ףסוי דוע יכ ספע סג
 יל כקעי לט ומור סכספכו ,'וגו וכל
 :ססיכ6 כקעי תוכ ימתו : כ"סמכ ,כ'חק
 תוענמפ "ע ףסויכ tl םפנ סג סרפקג

 ויככ



 . סולקנוא
 ואיִתְשּו ןיקלִמ אָשְמַח
 -תַי דיקפו א + ּהָמַע ואיור
 רמימל ּהָתיְּב--לַע אָנמִמ יּ
 אירבג ינעומ---תי ילמ

 ילכו = יִדְיאָמְּכ אָרוביִע
 םּופְּב רהב יש ילטמ
 אדי יִדיִלְק-תֶיְו ג :ּהָנעוט

 אָנֲעֹומ םּופַב שת אפס
 יניב ףַסְּב תו אָריעְז
 יד ףסויר אְָנְפְּכ דבש
 אָיִרְבְנְו ָךָהָנ אָרָּפַצ ג :ליִּלָמ
 : ןֹוהַָמֲחַו ןונָא .ּורָטְפְ

 יִפב

 רוא

 וכר | ץקמ דמ תישארב
 זתֶא וצו א דמ + מע ּורְּבשיו
 "תֶא : אלמ מאל ותיּבדלע י רֶׁשֲא
 רֶׁשֲאַּכ לבא םיִׁשְנֲאָה תֵחתַמַא

 שיא" םישו תֶאש ןולְכוי
 :ֹותְחּתִמַא

 תַחָּתִמַא פב םישת סבה עיִבְ
 שעלו ורָבש תָסְּב תֶאְו ןטפה

 רקבה רָב רֶׁשֲא ףסוי רב

 יע יִבְנתָאְו ב

 הָמֵה וחלש םישְנֲאָהְ
 : ארקיו '8 רתוזה 'ם ,י תינעת ,'ב םיחספ ,רוא רקבה .ןרהא:תודלוז

 שח

 ךול6 סוכ .עיכג (ב) :ופס סויס ס ותוקו | ןיי ססE קוס bנוו ןיי ספ חל וסולכמק סוימ

OE תרות 

 -=- ,סכילכד יל בכ :ססכ המח 40
 ינסו ימכעכ תלו םיגרמ יכנס ו

 :ימ לכ ףסוי דוע==כ פרו
 נפכמ 'וגו ףסכס עיכג יעיבנ תאו

 עיכנ :יעיבג : ןוסנס
 סימיוסמ סיעיכג ינספ למול ןכפי=-ףסכז
 סיעיכנס רפסמ סינוסמ ףסוי יכפכ 15 ויס
 רוככ | יפל | יופרכ סיכוסמס יגפל ויספ
 סתופ סיסס בסו כס.( ,ךלמל סכר
 קיזתסכ ףסכ כח (3=ססינפנ 16 :וכמע
 טופס 56 רמ6 כ"עו--וכ םתככ 16 ותו
 סיוסמו דפוימס--יעיכג תלו=-ופיכ עז
 --ס6 יכ ,כסו כח קח תכ 350 8
 תתקמל יפ3 סיעת ינם=ףסכס עיב
 יככד תנווכ וכק3 סיסכפמס סנסו=-ןטקז
 bנס :ססל כמ6ש המב ססיל יא
 קוק !וכ להק .סק שי רסק
 סתיספ בומ כס--ססכ וכמוקנ
 תויסל בלגס ךרדס ,ופול ספכגג

 יכ דימפ וכ ןיפמתסמס ןפפת
 ססעמ סיכעכסנ | עדותי ןפ רי א

 יכ ססל רמפס פ"ני כ"פ--ףכית סכיננס
 bוס סוס עיכגסס סתימדפ ויס לכוי
 קכ וכ טמסשמ וסו ,םומילכ קכ דמוע
 תוס עיכנכ יכ לכוס ןכ תנ--סיקרפל
 --רימס וב לולק ספסירפל עיכנס וס
 : ורמולכ ,קתעי התש : ןוסנ לפככ רע כ רפלו]

 ויפמ רקפ רכד יוסל סכר לפ ל"י---םתני ססנ

 לע: כ"זרלי ל"ז "סרב. תכוספ נ"יפ) --ךרופ לס
 ,סס ותפ כ וסורככמפ סימס ומע ורכשו : 'פ

 [.ליתע ןופל סס) רמ5 כ"ע 'וכ סתפ כ וס סגו

 --וכ םחני םתנ/וס רכפקמ סויסכ ךקו
 כ"ג כסייסי.פוכו=-לתק סוכ3 ספ  כ"ע
 ףסכ כונגנ ךיו וכ וכמק- סמ קודקדס
 ? סימס .ככד ןקמ 3סז סרוקכנד ,כסז ול
 ןסכופס לע 15 ופרש ןטי חיכ ע'נס יפלו

 =: סיפיכג יל ףסוי כפל
 סמס nbc סיםנקסו רוק רקבה

 3'ע כפכ סז פ'ע .ססילומסו

 ביל ירא ןוישי ןכ - ס"מ הכו גל בכ
 המ ןיכס) םי. ל"ח ה לש
 קת... .סוכ סרכותס | .. היפות . תז

 סירומחס



| 
 סולקנוא ץקמ דמ תישארב

 א? אְָרְמ קפוא י -תֶא ואצי םַה ד :םהירמחו
 ףדר םוק ּהָתיֵּב-לַע אָנַמִמ וי ue HOS היו וקיחרה אל רעה
 ןנקְבְדַהְו אָיַרְבג רַתָּ ירחא ז ףדר םוק ו ותיִּבִ"לע רשַאל
 ןותְמְלְשַא המ ןוהל רמת םהלא ָתְרַמָאו םּתְגַשהְו םישנאה

 אָלָה ה :אָהְבַמ לח אי :הָבּוט תחת הָעַר םֶתְמְלָש הל
 [- יי תורה נָא הָתְשי רֶׁשֲא הז אולה ה

 ּהָּב קַדָנמ אקַדְּב אּוהו
 :ןיתדבע יד ןותש אבא םתֹעְרָה וב שחני שחנ אּוהְו וב
 ןוהמע מו ןונקיבדאוי רָּבדיו םנשיו ו :םֵתיִׂשֲע רשא

 ורמי לאה אְמְּפיה : הָלֶאָה םיִרָבְּרַהְַתֶא הלא
 תפר 995% אס? 5 יבא רבדי מל ויָלֲא ּורמאיו י

 סח ןילֶאְה אָיַמ גִתפְּכ

 אָמנתַפַכ דב עמל ךירבעל ךֶרְבֲעַל הלילה הלאה םיִרְבְרַּכ
 יִה אָּתְסַכ אָה ח :ןיִרֲ ףָבָכ ה ח :הוה רָב תושעמ
 אמ םופְב אתא .ּוניתחתמַ יִפְּב ונאָצִמ רש
 שנקרא ל הנביא הא ענב ץֶרֶאמ ךילָא נְביִׁשֲה

 Rac iw eos בה א ףסּכ דינא תיֵּבַמ בגג נור תיִּבִמ בּונְְנ ןיְִכָ
 יישר

 יפח סוגרקו .יכג ןוסל וכל וס ןילוס .ךידבעל הלילח (ז) : (כעמער) ס"גירדמ וכ ןירוקו
 ףסכ ןה (ח) : סולסו סח 'מגב 2 סברסו תלז קוסעמ וכילע יסי ס"כקס חסמ סח ךידכעכ

 לאירבג תרות
Faןקיס כס כרע סוי סדועסכ ףסוי סע פסק | רפסכו | ,דוחיכ  

 ןחלוט סיפנלסו כול רקכס : כוקכש סמו רככד | ז"ע יכת (.ונכס ,נניװ) קחי,
 ותליפש סמו ,תכשס סויכ סיס סז 'וג | רזעיל6 ר"רסומ לודגק ונס סק3 רהי
 פסל רפומ סיסד ,יטקיפ 65 ק"c3 ךכדל | ויככדכ סג 236 .| ran "לו חלי
 וקכו ,כטרס תנכסמ ,םפכ תוהיפ יגסמ = ,כסוימ וכי המה : קלמ | רותי ןיידע
 קלו סיקלו : ויכ65 ויככדכ דוכי רמ6ש סיכ סמל ,וסנס סיסנתסו :רמד ןויכד
 וכ ק"קוקס וגל סכפיס ןכל 'וג סומנ ןתקרלד סוכ 'ל"נסו ?סָמס :רמוכ כוס
 ןכ ,סישודקס סיטכשק לש סתוריסז 'קס ונסרות וכל סכפיס סיטכפה לש
 עוטיככ סג ,סוחקל ןוח סכינסכ לולימס לע ונתשרפכ ר'רמכ תיל סנסר .ןקכ
 סיכלוס ססירומחפ סמל כ תתיכס "ןכס, ןיו .ןכסו זכט וכמו : קוספ
 סע לוטיכ יוקר  ,תכסכ סמ סינועט יססס סויכ סיסו "דמכ ,סכפ גל
 [[ןקלכ יגס ל רככד כז ,חוכי ןטמלר | ולכ6ש סויה וקולד כמכ ,'ןג' ויכסו

 יכס



 םולקנוא

 יד מ :(בָהְדּד-ןיִנָס וא ףסכּד

 תיִמּ יבמ המע הֶכְתְשִ

 ינוברל יִהְנ אָנְתַנא--ףַא

 ןַעְכ פא רַמָאְו : :ןידבעל

 ץקמ דמ תישארב
 תמו ְיָרָכֲעַמ ותֶא אֵצַמְי רׁשֲא ט
 :םיִדְבֲעַל ינדאל הְְָנּונְחֹנַאזםנו
 ךַּכ םֶכיֵרְבַרְכ הָתַע-סִנ רמו י

 וכפר

 י"שר
 .סכירבדכ התע םג (י) : ר"בכ ןייוגמ לכ .הכוקכ סיכומסס ו"ק סכסעמ דחק סז יונ
 סכילג תפלמנפ סרפע רכדכ סיכיית סכלכס לוס ןכ סכירכדכ סמלס ןידס ןמ וז 6

 לאירבג תרות
 535 ,ספכ תיקיפ ילפ3 דמוע וניו ,יכס
 ,וכייסו .ודפלכ רספלע | רוסיסמ ולס
 (:ס ,מ"נ) סגסנסכ וככד רוממ הנה
 תכיכרכ ות ' ויכתסמ  ךכוס וגיסנמה
 סיכומתס ק6 ותיכי סו ,ויכגרכ וגיסכמש
 יוס סז ,ססיכק6 וככי ססו ססינפנ ךניל
 וכ .רוסיסכ סוסו ופמסכ לתל רמסמ
 ךסמסכו סת סכקכמ ככ הסעת לד

 ססילע וככרי סמו כ"םכמו (: לק
 (.סתגתהב כ"ס | ןוסר5 )6"  ,כמקמ "

 םל5 ,סתכינס רדס כוקכס לפיסש ו

 וכלפ ל סגנו סילומסס לע 9
 =-כ'חו ,סלופס --סמס : מנ .ססירק מ

 : ל"גס כ"ם ל"כע .ססיכומו
 וסקס .'ונו קוס ןכ סכיככדכ התע םג

 : כמוס וס ךיקס סיסכפמס
 רח ןיד רויג וכו ,סוס ןכ סכירכדכ
 ךכדב סז ריכססל יתרמסו -- ? יכמנג
 ופכו ,סתק ריע3 סיסס רחש 3רכ גס
 ןימטסל סער וממז ,וכממ סוהככ וילנופ
 סינילפב בויס ידככ ורכב סכילג וויק
 ,טפוסס 26 ברכס וכו -.,סעיז 0
 ,בוטס ומס3 ותוק ריכמ סיס | טפושסו
 קולרסל טפופס ינפל קדטלסנ 3ר0 -
 וילט ופפח רקש תלינע קר יכו ופקד9 ל
 ריכמ ספ לס : טפוסככ כמו ,ויפלוש
 סיס ריעס יסנק י"ע .יעש מ .עדוא

 ,כוטל = ינורכזיו  ,ספוביכ = ילכרכ ךנ
 סיוזכ סלבכ תוסעמ יכומכ םיתכ סכילמו
 סעינרס ' כממל | טפוסס .ומתכיז ,0
 יקנו ףח ךנס יכ ןיכמ יכנס יכ ,
 סנוסלכ סידעס | ולטכי תמבו ,עפפמ

 קילו .לקכ תנו  ,ססומפ.סדיעשכ
 bo יכ ויקנופ ומכ רספכו--- ךטפסמב
 ופפס ,סדיכ סערס ססתיומ סעפס ססלע
 ,םיכס סכנג םכיכע וילט קיכמסל תולוכתס
 תיפכק םהקס ילכמ ובכג'יכ 1.066 לפיו
 קופי ילנח .יסככיב םוכלפיו ,סקלוטע
 פטיט תפוס לכו מפ בלס
 ספופו = 5500 כו כת "יטסושפ
 ףפ ינע כ3קמ יכנ0 סנס :רמ55 קעולו
 ,סתז יסיפע ו"ח 05 סמודכו תומ םנוע
 המלכ ימע תוסעל לכוס יפכב לע םי סו
 la :טפופס רע- 5מפיו "| ספרס
 קל הלסע יקל 5. ל רפי "5 "יבמ
 ןכ ,סנוססכס סמסתמ יקכ תייסס ומכו
 ככ -ןכ = -ףילכדכ 'יתכו ךנס" ספט םנ
 טכסומ טפוס כס ז"כע 536 ,י3ל3 רכרס
 ןיד ךוקע: -- יככס ,יככ6 סנפממסמ
 סנעת כ וליפ6 יכ עדו ,טפסמו
 3 6:0 \ -- וכר3 סידעס ופסל ידיכ
 לוס ןכ .דפמ לק םנוע קכ ךתוק נע
 רקחכ ןופתכס סעפ3 סנס יכ סוס ןינעס
 ףסכ סpעממ סנינע תרכת ססילע סנפנ
 56 וסננו ,סתותתמק3 בסוסס  ,ןוססכ
 מש ככלל טסו סיפ לפיה טקה
 לילעב ו יגפפ ספקר5 םו6רסלו
 ספ ימ ,סיעדוי סניקו סתס סייל: כ
 סטיפס ספות סתינ 15 .סתוקסמק3 ספסכ
 רמו [סתקל עדי יכ ןע'] ןימוסג ילד
 סלפסכ ;'וגו ופריפ 50 סככ סולפ : ססל
 תת תעכ ףסוי ליפכס רט6כו--י6 ב
 וקיכ לע כס םיחס י"ע ,סינס סלילעס
 סגו--וקס כמ םיל ססיפסכ 3יססנ



 ץקמ דמ תישארב
 יד אה-ָכ ןוכיִמָּנְחַפְּכ ילד הֶיְהִ ותא אַצַמִ רֶׁשֲא אּוה

 יישר
 ופמ כמי כפל ןידס תכוסמ סיגפל סככ ספט ינמ ככ .סיפפתנ סלכ ססמ דחק

 לאירבג תרות

 ףסכס עיכנ תפ ןימיככ תתתמלב תינסנ
 יככל וכ קופפנ וי קהל ול56 םדוקמס
 ,ססינע סלפנש סדכמס לדונמ סנס ,שוחיכ
 ,סילודנ רתויס .סיטנוע סמלט לע טבק
 ונפ  עיכנס כמי רח םילסכ סתימ
 דס ככ כמי ו'ת סל סלוכ> תודבעו
 עדי כס וקיכ לעש סימס כ"ט ,ססמ
 ססמע סטענס לכ תו ,כככמ ססול
 יײפ ,רמפכ .ססכ ויכממ ביסס ,סויסכ
 סעפנ --התע סנ ,יכ ןיכמ יכנס ימלעב
 09כ סכיהכר יכ קוט: טוטסינעמ 0
 סמ כ30 ,ןופסרס סעפכ ומכ סיפימו
 יככ6 = סוכ6 סנס ל םוסעל | יכנס כל
 ף6 ןכ לע ,ינודל םולמ תופעל  םפחל
 כוס כו ,סכמ רח 556 כמ ו"ח סמ
 םיכפ6 | ז"כע ,5כו לכמ סכת6 תוקננ
 bכמי כס6 קכ יכ לק םנועכ קכ סכתל
 (*:סייקנ ויסק סתלו דכעיכ סיסי ותק

 סולקנוא

 רסוכי כנסו ,כתק ןפוקנ פ"לי דוע
 יכח : סיטכפמס ופקסס סמ

 רפי ת ותיב לעש םיפס רככש
 56 ולכסכ עורמ ,סודכע שנועמ סיפק
 ינודפכ סידכע וכנס פינס רמוכ וכוס ףסוי
 קומדקס סזי6 סידקנו ? 'וגו ונסנֿפ סנ
 ? וסכוט3 םי לודג לדכס יכ ( ,סמ
 גכסכ כ"כ יכ ,ג"בכ נכסי ןיד ןיכ ,ככג

 ,פרסיבו--ןוכססכ ןתיכ כו ,סכננס כ
 ןירכ (3 ,ופביגגכ רכמכו ,סלסל ו ןיס ספ
 ,סריכע רנדל | םילש ןי6 סנס רש
 ,קנסמס רוטפ כוכג 5 וסולסל  רמו6סו
 כ"כ ומכו בייס תלטמס ף% ג'"ככו
 ,סדקכ סדקס סד ךפוס קוספ לע ר'נכ
 סרזג ססכר ,ךפסי ומד תיל + "מ 'יפק
 'יפס (ג  ,סריכפ רכדל םיפש סי יכ סכות
 וכייס ,סכיבע רכדכ םילט ןילד ל0רסיב
 כיימ סימס ינידכ כ3מ ,סדל ינידכ קר

 לטפ

 qb א-ב

 ---סיסש ספעמ רכססכ---ססרכ5 תנשופ 'סכ כותכט סמ סנווכ דוע סוכ יכסל יננהו .םיבג לחנ

 סחנמ ןיכ 6רמגס רועיט דומיל תעכ ,נדלרוסד ם"פמ ר"דמהכנ סנכנע דס הרוב

 כנגס ת5 ירח ףכיתו וכ ךנסו כ"ור תורקע סמכ סופ היסס דס לש ןיליפתו תילט כנו ,כירעמ)

 קר דסתס לפג---)'גס חרות יתלוז רתל סיס כ רנו ,הכיגגס רכד ת"וטס לעכל עדונ ד"תסיכמ

 סלוכ ורעפ--קפטסילֿפיכנ לורכה ת)סמ עסמ ת65 ןמז סיס ' סעפ דועכ יכ רסמו ,ע"נה םיֿפס לע
 ןוײמ 356 דמוע ותופ וכמו ושפת סיטנ6 ינש וירח ונסו ,כ"ססמסתכ התע ותופ ו5עי יפדוװכ יכ

 --סמ רכד ומע רכד) סיור סנס יכ ול ורמפו ,םתלכ וילפ וטג) רטלכו --סיעסוכ) תופקתפס תריכמ

 ררכתס ןכומכו ! ינע סכ) סמו ת"וטה תֿפ יתכנג כ ינל--סעימכ סה כיפה ססינפמ לסכתכ סנה

 ,הכנגס וכמו ,ותתתמקכ | וטפס\ ודמעמ סוקממ סקותכ וסומקנ כ"ע-- סכנג וס וכ ז"יע סל

 סתוערה :קר ססנ רמפ 63 0)5---סתו6 וגישת תעכ ףסוי לש םיפס סנס--סוס רכלה סיס ןכ-
 ומגפ\ וסילמספ | ותנווכ מס עדוי ימו ,וטע רח סערה יס סמ סתופ עידוס נו-סתיטע רש

 וס ,רכל ףוס ,ער רנד היפ וכותכ ומס 16---וסורכש 16-- ויגול6 וכ | םתכיו התשי רש ילכס תל

 ךיֿפו 'ונו ףסכ ןס ףכית וכ וכיקס ססו-וכ ויגוד6 התשי רק  רכדסכ טסה סיס סמ סעידוס 6)

 ותו6 ומפו וככג סספ הלולג סתכוס ול סיס הפ סתירכלמ סנה ,נסז ול ףסכ ךינול6 תיכמ בונגנ

 :ססל ורמופ וקח ,סנוסלכ וכסכנ הלהכסו דחפס ינפמ כ"ע--וכנג תמלכ רספכ יכ ,ססיתוסתמכ

 ירכדמ 'יפ = דכ) --סכירכדכ--קר ,סכינככ םופיסס העעפש סרט | וליפ6 : רמולכ --סתע סג --יכ

 'כנגס לוק ימ עדוי ינני6 רטסכ ך6--,סכת6 יה סכינגקט 'יפ ! וס ןכש--עדוי ינגה רככ סכמנע

 --: 'וגו ות6 5מי רס6 כ"ע



 סולקנוא
 דבע | אָּבְבַע יִליִהְי ּהָמַע חבש

 חכר ץקמ דמ תישארב

 : םקָנ וָיְהּת םָּתאְו
 לאירבנ תרות

 -- (.3כ יס ,ת"ומ ך'קכ ןייעו) ,חלסמס ל

 סיפרפמס ספ3ד"כפס כקכש סמ עודי סנסו
 קיכס ר וימלו ףסוי לש ןתקונסמכ
 ססמ תקפו סיכת 55 סעכ סתכו
 רסכמ ונכלp "יפו ,ס"סמ רכה ןילכוס
 רתומ נלרפינד ,סעימק רחל תסכלפמ
 רוס "בנו ,חסכמ ינת סטיחסכש יל(
 bינק סתימ3 וסדידכד ח"סמ 036 סוסמ
 סיס ת'מ סדוק סל סזב וקכחנו ,תלימ
 סיספ ומ ,כקסכ ף נכסי ןיד לכ ססל
 ףסוי תטיפ יפלו ,ססילע כ"כ רמוס ןיידע
 כ'ע ,נקסנ כ"3 ללכמ - וקלי לכ ןיידע
 ,ס"סמ רב ןינכופס ססינע כד קיס
 ופלי רככד ורכס סיטכשס רק סמ
 bכ רפי ןיד יפלו ,כקסכ ף כ"כ נכמ
 ליכסכ דכעכ וסוככמ כ"עו ,ס"סמל לכ(
 וכלכתי סקעמו--,ססילע ליכסש "סל
 םכיפס מ"יפע ןוכ) כמ סנס סיכוקכס|
 כ וכמקס סיקקס יככד כ"כו ךישפפס|
 קוסעמ ךידכעל סלילס ותיכ לע רסק סימס
 ףיסוקו ,'ימק ןופככ וסע ? סוס רכרכ
 ,סיפורקס וילבר לע ילשמ ךפוכ כ"ג 3
 קיכל וגמרזיס 003 ,סכועס ךכדמ סנס וכ
 סידככנ סג ססכו ,סיקוכק סככס סתשמ
 יכתלו ,סימסכופמו סכוכ יקנק סילודג
 סוימ וכסתפ כמי ,סספמכ תיכמ ספג
 ₪2 סליתת3 סנס סדועסס ילכמ סילכ
 סידככגס סיטנסס לכ םפסכ ופדלי
 סדוקמ וסעי ס יכ ,כוטכ סימסרופמס
 סג ,ומלפ סתסמס תיכ3כ םפוחמ סופית
 ופרס רח תומפססו סידכעס ככ 8
 --סננק כמי 55 רסק ירח ךו ,סתסמכ
 סילורקס סיפנס 256 סג םופיק סםעי יול
 ימת  סנסו---,דטתס ססילע לופי" "רפת

 "יססירחפ ףדרפ טיפס לע ופגלתס ףסוי
 ? סנס סירכרכ יודל רכרי סמל ,כמסג
 ,ויפע סתנונק סתיס סמ ספקי סרופכנו
 ,וכודס תדוקפ = סייקל םיקס לע נס

 סיחלס ןכ6 ? סנעטכ וילע וכנ ססל סמו
 ,קוטק ססמע רכד רס5 לע וינע וספפ
 ףסוי יכ ,וודס תוכממ סו3 סליפ תמכו
 ,ססילק תרמו ,ססגססו :וכ למל
 :כמוק בותכסו ,סכר ןופ> לוס סלימקו
 םוסק ות ססלק :כ3דיו סיסי
 וכמו ויפע ססל סכמפ וכו ,ספק ןוסל
 --סלהס סיר 3 דכ ינודמ ,רבדי סמכ :וכ
 יכ סיעדוי וכגסו--סללכ סיפק סירכר
 לכוו ךיק יכ ,ךילפ ךלוהה סט ןכ ג
 ,וכומכ סיסנק לע סער 3וססכ ךגורק
 ,ךפיסל וכיכע תוריעמ תומכוס סברס רפק
 55 עודמו ,'וגו וכסלמ רסק ףסכ ןס יכ
 ? קיכס יפרסמ ךידכע תק רפויכ דופק
 רכדכ תופעמ ךיד 3ע 5 סכינת ,ס(ס
 ףסוי  ידכע | ךידכע סס רמונכ ? סוס
 ינכמ סידמועו סיעכשומ סמס .סיקכפמס
 וגיכס6 תקלד עודמו ? סוס רכדכ תוסע
 ,ס956 םופיס סדוקמ תיסע לו ,סדוקמ
 וגסכ6 כ"ע ? פוסק דוע וגמע תרכד סמנו
 לפ וכמג סיסיש ךיק ןידס תל סיכתוח
 רחל 556 סכנגס למק סל רח ! רכד
 ! תמו כ"כ ןידכ ןודיכ וס רפק ךידכעמ
 ,סוס""בכגס קוס תומ ןכ יכ עורי וסנוע יכ
 ןיכםתכ וסט וכנכמ כמי ס וכיפמ סגו
 ו'ת סל 'יפ6 כמונכ ,םגו :וסזו גרפיכ
 65 66 ! סיכנגכ סיספפנ סיסכ וכסנפ
 וככיד עיכגס ימולפת ףסכ יד לכ קיפסי
 ןידכ סידכעל ינודלנ סיסכp עודיו סרופמ
 סנסו .ופכיכגכ רכמכו וכ ןיס סו : גרפי
 ספט סימעס יטפוסמ דס טפוקס ךרדמ
 ,כ"3 ןיבכ נכסי ןיכ טפסמ וכ סיסי
 סעוט ךיס יכ ל6כשיס וג רמי ספ
 יכ מ"ותב םרופמ ןידס כס יכ ,ךטפסמכ
 וינע סועכי bנס=-ןידס י"פע יקכו יכנס
 ע"ושס יכידלו יכ סמ וכ.כמקי ,טפוקס
 כפסל סכל סיס ע"וטס הז ןס ? סכנפ
 ןכסכ סכסמדק ?ע סלפויקַכ סיטפסמ

 נתרקי



 ץקמ דמ תישארב
 זתֶא שיא ּודְרֹויַו ּורָהְמיַו א
 שיא ּוחְתַפִו הַצְרֶא תְחַּתְמִא
 לחה לונַּב שָפַחִיַו :י:ותְחַתְמַא
 עיִבְנְה אָצמיו הרָלַּכ ןטסב
 :ת ו םיחספ ,לודגב שפחיו .ןרהא תודלות

 סולקנוא
 איִֹואְוײ:ןִאז ןוהתיתאו
 הנעוט--תָי רַבְג אָהיִחְנּ

 :הנעוט רג ה ער
 אָריִעְזְבּו ירש אָּבַרַב שלב -י
 ארי 2 ק הְַתְׁשִאְו יִצש

 "שד

 : וס ןכיס עדוי סיסש ופיגכי לכם .להה לודגב (בי) : דע יל סיסי
 סמעיו

 לאירבנ תרות
 ןכת3 ספ .סכקויסב סתע ןכ bנ--נהכשי
 סיסומיגס י"פע סיגודי) סכנה וגיקוכפומ
 ףסוי תיֿכ גע סיס רח םיחס הנהו-- וכלש
 וככ ספנמ סיס סיסרפמ סזופ סעד .יפנ
 דוסכ ויס סמ א לוס רש ףסוי לס
 ךיסס ויתתו ויס כס תקונתמ תכיס ת
 hs סינודי) סה ,ה"מ יכפל קעכ ןידס
 לע סימפ3 ססל ביפס כ"ע--כ"3כ וק
 סכירכרכ ! סקע סג סס : רמ5כ ססירכד
 יפלש תועמשמ לש סוכ םיט ? לוס ןכ
 כמלכ ססל ויככד תועמשמ סיס סלנגס

 רמקס- "גב לסמ3 פוס | ירכר יפכ
 ןר6כ סתס ,ססירכר לע 'ימקמב ססל

 תוכזכ 5רפ ? סויסכ
 ,לסלפי ןיד סככ םיפ ? סכיככדכ סכתל
 ןרקכ נס = ,וכינידמ סנושמ וכ רפל
 סמו סיכת סיסומינו סיקומ םי תוס
 ותכסתמכ ככ ? סכיגיר | עומש) יל
 סכפויסכ |ןס יכ ,תכח סכווכ כס
 ףודכנ סכל סדמט סכפתננהו ,סכתינכ
 סיסת) וכ סיס רוככ וכללו יכל קח
 סתייס | ,רכעכ כ'ת ורכמנו ,סיככקעו
 רג וס קדלס יכ סכטפככ תומרל סילוכי
 ! סכל םי לפי ןידט סכתטיסכ סכילגל)
 תינלס יכלו לגפגס ךפסכ רפכ ססע 6
 ,סכpפרנ ףונ תויסנ ויתומונת ק6רוס יפכ
 /'כ:6 תתת סיפופכ סויסכ סכנס ספו
 ,ות6 קדלס יכ תחרכומ סיפכ יס 690
 סל וכמוק וקזו ,לככ ת"יפס ורוע כ"עו
 יִכ | סיקיותמ סכדוע סתע סג סה
 סדוק סככ פרסי ןידש ,סוס ןכ סכירכדכ

 כנס לפח סירלמ

 רופיסכי ,סיטעמס תוללות נס ? ת"מ
 סנווכ סוכ  פ"כי דועו | סזכ סכתק
 סנס :ןפוקס סזכ סה רמקc תיפינק
 סכת ןידל סקע סג סכל סכרת סל ל
 | קויסל ךיככ וס ןכ גס ,סכירכר יפכ
 --סופתקש ף6--ספע סג :וכמוק וסזו
 bנס=-ללרסי ןידכ סכת ןורכ סכירכדכ
 ןידכ = יכ ,ןידס = תויסכ ךיר5--פוס ןכ
 ןקנסמס לע ויס ןימ נה נפרסי
 ןוליג וס סגו כיית חנקמספ כ"כ ןידכ סמגפנו]
 [,סיכויס . סלוכ ,הריסכ וספתנפ סרקע כ"ע ,סינקסכ

 גס םיפס קכ נס לפרסי ןירכ סנמ
 ,רכע תויסכ וכיד |כננס לוסו]=-ותפ תלמי
 סיחלטמס סק6 ספייס ס וליפ6 סתקו
 ןסייקכ תויסכ סכיניד נס כוכגכ ופופ
 ? כויחסמ רפוי סכמלע לט וכימחת סמלו
 קיכוסו ףסוי = יגפ> כ"סת ופכשכ סכמתו
 [פדוסי וכ רממ סוס סםעמס לע ספוק
 םיקוכ וגחכ6 סכס 'וגו ינור6> רמקכ כמ
 סימסס ןמ 'ר סמ וכילע 3 םנועס יכ
 פנפמס סג םנט) סימס יכידכ יכ רפקמו
 וג םכ 6 סג ינורפנ סידכע ונגס כ"ע
 דיכ עיכגס למנ רש םיקס סג
 9 הכיל ףכית ףסוי ססל כיסס ז'עו
 סימס ןיד טפסמ  ילוסנ lo pp יי ןיק רמונכ | קחו תוסעמ
 'סופמ סיגפל סכמע גסנקלו ,סדפ
 לס קכו ;,סכגיר טפסמ  יפכ
 4 סיסי וס ודיִכ עיכגס למ; רפל
 שא 56 סולפל ונע סו דנע

 = : ק"ורו
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 ןידָה אָרְבֹוע-הָמ ףסוי ןוחל |
 ןּותעַדָי אָלַה ןוּתְרבַע יד

 סולקנוא

 עֶזְבּו = + ןָמָיִנְבִד אָנֲעֹוטְּב
 -לַע רַבְג ֹומְרּו ןּוהיִׁשּובל |

 לַעְו ייי אָּתְרִִל ּובָתְו הֵרָמֲח
 ףסוי .תיבְל יִהְוחַאְו הָרּוהְי

 ולַפְנו ןמת ןעָכי-רע אה
 רַמָאְו + אָעְרַאְל יִהֹומָד

 יד אָרְבּג קָדָבְמ אָקָדְביייִרֲא |
 המ הָדּוהְי רמָאְו = ייִתָוַכ |

 -הַמּו %%מג-המ יִנֹוּבְרַל רמי |

 מכר | ץקמ דמ תישארב

 ערק * :ןסנ2 רחָתְמאְּב
 לע שיא סמעװ םתלמש
 ריטפמ ; הרעה :ובשיו ורמח

 ףסוי הָתיִּב ֹויָחָאְו הָדּוהְי אביו די

 וִנָפל ולפיו םש נדע אה
 -הָמ ףסוי םֶהָל רָמֲאיַ ט: הָצְרֶ
 םֶהישע רֶשֲא הזה השעה
 שחני שחנדיּכ םָּתְעַרְי אֹוָלָח
 מאו וי :יִנָמָּכ רע שי
 "זהמ נואל .רמאנזהמ הָדָוהְ

 חַכְּתׁשִא יי סֶדְקְִמ ג
 זאָה ףיִדְבַעְב אָבוחְדתַי |

 ףא ינוברל ןיִדְבַע אָנְחנֲא
 אָריִלק חַבְתֶשָאְה ףַא אָנְחנֲא |

 םיחלאה קרטל חמו רבו
 וגה ְךיָדְנֲע ןןעדתָא אָּצְמ
 םג ּונְהנֲאדזסנ ינדאל םיִדְבַע

NN My =בש ריב " a 
 ןצנ oe לילה : 0 | יל סח רַמָאְו זו : ּהיָדיִּב

 הושע יל הלילה רָמאַה = ל רש
 :גכ רעש הדיקע .יל הלילח :ה"ק תבש .תמו רבדנ המ .ןרהא תודלות |

‘An |שש  

 .הריעה ובושיו : ןועטל סז ת סז עייסל וכרלוס כו ויס עורז ילעכ .ורמח לע שיא םמעיו (גי)
 כ ססיכיעכ סכושמ סתיס לנס 036 וספ לכ ריעס סריעס רמוס סוסו ספיס ןילופרטמ |

 : סל ןיתממ סיסק .םש ונדוע (די) : סמחכמס ןיגעל סד ינכ סרשע לס תיגוכיב ריעכ
 םחנל לוי ..ילומכ ומ יס כ פטל לס .'וגו שחני שחנ יכ םתעדי אולה (וט)

 סיעדוי .אצמ םיהלאה (וט) : עיכנס ססכנג סל יכ סכיכו רכסמו תערמ תעדלו |
 סוקמ כוס כעכ כמ תז וגכ יכסכ סתיסנ סוקמס תלמ ככ וכסרס שלש וגל
 ככדל ס3 bיסו י"רכ סדוסי תנמתp סכיק לכ ןכו קדל 'כ .קרטצנ המו : וכוס כעס תוכגל
 דוסי לש .סנופלכ תומ יכפכ סכפוכ סכילו ו"ית סוקמכ ת"יט ןסונ לעפסנ ומ לעפפמ ןושב
 עככ תרוגמ עכטליו קדכ סרכזגמ קרטל ןוגכ רקיעס םויתוק עלמ63 096 הכיס |
 ומ ך"מס סתנתתפ סכיתו .ךכדל סד5 תכזגמ וכדייטכס סינוממ כיל תרוגמ וריטליו |

 3גחס לכקסיו (בי תנסק) ןוגכ רקיעס תויתופ ת6 תדרפמ ו"יקס תלטפסמ יספכ ן"יש |

 יכמע .פוקח רמפפיו (ו סכימ) .לכס תרזגמ .םיכרקכ תיוס לכפסמ ('ז כמילד) לכס תרונמ

 .לפופ .סילעוי ךיכומ (זי כויל) תכזגמ .ללוסשמ עכמ רסו (טכ סיעשי) .כמפ תלוגמ |

 :ץקמ תשרפ תלסח :סלולס 5 CW סימרי) תרזגמ ימעכ ללופסמ (זט תומפ) =|

 גי (חנ | |

₪ 



 ץקמ דמ תישארב
 יִבָגַה אֵּצִמנ לֵׁשֲא שיאה תאו

 דָבַע

 :םֶכיִבָא לֶא םולָשָל ולע םָתַאְו

 :ס"כ סיפנפ תוכיתסו .'יס דכע ו סיסי ,'יס סי5מפ .'יס וסיקוסי .ו"מק
 : רפסס ףוסכ תפ5מנה סרעפסס ןירוק הכונס תכס לוס סו ,'ג "יס '5 סיכנתכ המלש ץקיו ןיריטפמו

 שגיו רדס

 רמַאו הָדּוהְי ּהָתָוְל בָרָקּו חי הָרּוהְי וירא ש יו חה סם

 ָךְרְבַ אנירְּבדי יִנַא יב רַמאיו

 ל אּוה ודיְּב

 "ישר םירוטה לעב

 (כ'ב) .יכרש | יק103 רכד .וילא Wגיו (חי)  סתנהג וסו יג .סדוסי וי שנו (חי)
 ,ךפא רחי לאו : ךינזק3 ירכר וסנכי סויפל סנכנ סג 'יגכ\ ףסוי סע

 ויל6 םגיו : (י"םכעו) סנכנ סירכד ססלסלד
 גס יכ םרדמכ םכוד ז"עו ךלמ ינ0 סג ךלמ סת ומכ-ךל סוס ינ ול למכ סו ת"ס .סדוסי

 לאירבנ תרות

 ('ד יס ,ג'פ) רכ"דמב .סדוסי וינפ שניו
 סלע סיקומע סימ (כ ,לפמו ביתכ

 635 ,סכלרוי תוגוכת סימו םימ 3
 ןיגֿכ סימימ ויסו ,ןכוכ סלמ סקומע
 תותפכ סגוכי סיר סיס כו ,סיפיו
 סמיכו ככת3 לכס רסקו דחה כ ,סנממ
 סנמיס סכדו ,סתיסמכ סמיסמ סמיננ
 פופ ו סנממ ןילוד לכס וליחסס ,סקסו
 לע רכה ףסויל כישמ סדוסי זו כ ךכ
 ספקפסכו .ל"כע ,וככ לפ דמעס רע רכד
 סרכ bכ כס יכ ,ןכומ וגיל סנופלרס
 קכ ,סדוסי יככד3 סריקי סנוכק סוס
 לוממכ וילפל ןגתתכס ,סיטוספ סירכד
 ,6כוגס וכעכ וכ ריכוסו ,ןקזס ויכק לע
 דוע לוכי סיס כו ףסוי סגכפכ ז"יעו
 לזר הוב וכ סרי סגיכ ווילו ,קפקתסנ
 קונוכס שיקו :כ"סלמ "עט | ופילמסס
 : טמסכ סיעלמ6ס יוכר ןוימד סג ,קנלדי
 כישמ סיספ סול לשמכסו ,'וכו לכתכ לכח
 ויככד לכ ןכופ לנס ,'וכו רכד לע רנד
 רעל :וסו ,דת6 לנד קכ סיס
 ,סוכ *) סרנלו .כסוי נו ויק

 : סולקנוא
 איה ּהָדיִּב אָדיֵלִק חַכָּתְׁשִ

 קס ןּותַאְו .אָּבְבַע ילדיה
 : ןוכובַא-תול לשל

 -לֶלַמְ ינוב ועְבּ

 םדק | אָמָגַתְּפ ָךָּבְכַע ןַעְּ

 .ינודל יכ : ודעונ סיכלמס ס

 רכרס רקיע ילדװכ יכ ,ןגוכתנפ ירח
 ויעמ המס ףסוי לש וכל עזעדוכ ויכעס
 וכמסמ סיס ,דוע קפ6ססל תנוכי יתלכ דע
 סלע ךיפ יכ : רמקפ ,סדוסי כס ןורחס
 ס66 ןפ ית ונכיל רענסו יס 0
 סוס קעכמס ! יבא תא אצמי רשא ערב

 .ססל עדוקסל תרכוסו וגעכ יכדמ דרי
 000 סיככרס יכ םרפכ נ'זכ וכ "עו
 סינוטסכס סדוסי יככרמ | וסכו וכסמג
 ינורקנ רמסג סמ רמקס ,תמרוקס 'פכס
 לת סג יגוד65 סידכע וגס ,'וגו
 פמ סם ו"ע ונישטקס רככ רח ,'וגו
 סירכע וכגס רמלל סדוסיל | תילכס
 ףטפ רככש ירח | ,ונחנ6 סג יכודלל
 ,סייקכ תויסנ ותיכ לעש םיחס סקול
 ותכתכפ סמ ספ ןייעו) ,וסומכ ףסוי כס וחולסו
 טרדכ לוח וכל וכלכ סז לכ .קסו--(סמ
 פשעמל ןוימדו רכססכ תלו רכנו .סוס
 לוקי שי< רמעס ,יסוכ ןכקכ סיס
 שמס לע ס"כיקס כנכ דכוע סיס
 יש וק ערכיו ,ךלמס ןומכמ רעסכ
 ידח6 סירכד ותו לטו ,וככיסמ ךלמס

 ןסנעיו



 סולקנוא

 :וית סע לעי לענסו ס5כת סמ ססע יב ייפ

 ןוסלכ ותכוסת נ"נס | 8350 םיל וסגעו
 935 ןיירמ מ הדמכ מכ יכ ₪
 ? סת ימ : ךכמס וסנpיו ,סנידמס פב
 ,ךלמס ףלקקיו ,ךדכע .,ידוסי :וסנפא
 ך> !סטוס, היסוכ קפפכ :ול רמי
 ו5 ךליו (.יסור ןוכ אמ " ! ססיכס
 קינ 35 ספק ךכעש ,םככס שיח
 ,ךלמס תיב ינפכ  דומעיו תוסס 08
 ? ךספק3 סמ וכ רמו ךלמס וסקרי
 ךניכ יפו ןיחיכמ ןיש סנס : כמכ וסנעוו
 יכ ידיב רוכתס רמס ילבמ יא
 ןגוכקס 15 ,תכ55 תדוכעמ יספמ לנס
 קדקדל וירכדב רסזג סיס כ יכ לסיקה
 יפכת ןועמ יכל ךל !סעופ : ול 8
 סלט סגה "סקיכס ךכ, : וכמוסכו ,
 ןי6 ךנמס .רכדו ,סרוכעס ןפ יטפח ותו |
 תתל וקדוקפ תל ךלמס תלטיו .כיפסע
 ןוימדכו- .סככס תדוכעמ 4 ףכיק ול
 כפ סדוסי י"ע וכופלכ ףסוי כסכנ סוס
 יחס סנס יכ ,סימדוקס ירה וקיפס
 כד ויכברּב רסזכ סיס ףסוי לע וחופש
 : ועמסמש םֶכָנ ויסת סתקו -- : קוידכ
 530 ,קככגס  ססעמ לע ,סגופ סוס
 סזמ לכי םכ ססיל סנס סז ללכ3 ןיל
 ררממו ומונס עיכפמ ןוגו כט לכ
 סכוג סככ  ססכ סג וס א
 ס3רסו ףסוי כמ סדוסי לכסכ 6 .דלמ
 תייפ וכ רמ65 ךרולנ נפ סי
 זינרס סוּכ ,'וכ ינודלכ סירכע ₪
 וקכוסת וכ כיססש דע ,ףסוי םס
 סנינת כממע סכpסמ לובכככו 5
 ונע סקסו 'וגװ תלו תוסעמ !מ
 ספתנ סב סנס ,סכיכמ 5 םולשל
 ,ויפמ bיֿכוסס סו ל ם 5 :רוכדכ וכוס

 'סמכ '3 .רחי נקו

 ססל סיס ימ לע יכ ss ינועכ ססינפ ונתפ:כ דמלמ ןגיכדו סכינפל סילק ילתלכ סיחמל יכ סנס וא
 :טעמ רכדל יי ךיככ ךינפ וגתסי ל סדוסי ול כמ :ג"ס -תולתל

 לאירכנ תרות

 לר שגיו דמ תישארב

 ּךָּפא רחי"לאְו ינדַא ינזָאְּב רֶָבְד נר ףקְתיהאָלְו ינוב

 םירוטה לעב |
 סתרכמ וכ סכיניפכ לחי קו ךדיתו הכס

 סיכ ןירמל ,ןקמ פ"ס ר"דמב םילדכו
 סיסי .ךימ ,: למולכ פסג םינוכד :םטסכ
 ונכימ ןימילו וניל תיל ונקוכ3 .סולס
 סזמ סיסי ךפומ ףסכ קכ כס ? ותק
 כעלמ וד3מי תוספנ סמכ יכ וכי תיכב
 זיפ .ספו ר"דמ3 כ"ג תי ןכו ,כ"געו
 ,רבע יל סיסי וס ףסוי למקס ספסבש
 םולפו סופת תת !ןימינכ ,סדוסי "06
 כבנכ סרוסי .כזק זק ,ס"ייע ל 036 תיבּכ
 סקעמ סגס ,וכ רמו ויכמ שנכו ,ויפלת
 ו טפסמכ ,תושק] כבד ,ךדכע כ רכדי
 ךומכ יכ ,'וגו = יכוד6 ינוב  [סיכונסתכ
 סערפכ לודג טיכס כס : כמונכ ,סערפכ
 ,קוס ןיטיפ ךנמ :רכרכ ךרכרו סל
 ,סמוקמ ךיתפס תכוממ תוכפכ ימסכ ךכיסו
 רס6 יככד ףוס סכסו ,ומלטב סערפ ומכ
 יפכסו מג ירבר כ ₪13 ךל רמופ
 bנס ,תעכ יכנמ | סיתידכ רסל סמס
 ספעמ סרוק סלימתמ רוע יכ רוכזפ רוכז
 רמפ5 וירכע תל כח ינודפp תעב סו
 ,סל6ס סיככדכ ךכ וגדנס רככ 16 ,'וגו
 ויכסט--, סמו ויכ6 תק כזעו : וכרמפ יכ
 ותומככ סתעו [ךישלס 'יפכ] = תומי
 6 ספע6 ךיסו ,'וגו תמו כענס ןי6 יכ
 ערכ סתכמ ןפ ,יתמ ונכימ רעככו יבמ
 וכתיינע סופיס םיו ,יכמ תמ כמי רסס
 ,ךפמ תוככמ רכה ליפ סולשל
 תל ךתפכ קכ סייקתסכ כספק ימ סו
 6 ₪ pיגכסק יכתמו = .וכס5 ןימיככ
 וכל לע סש ,כיחסל ןילו ,וירכדכ .לסככ
 יכ = ,ויפמ סתוכ תכיפ קוס סימסס ןמ יכ
 qos כס ולוזמה זמרו =- ןוסל סגטמ 'דמ
 כפי ול סמס סיפודק יכ ,דופ ספומ רעל
 ! רוע קפקתסנ לוכי סיס ס לו ויעמ ומס ןכל

 וכ מ



 שגיו דמ תישארב

 :העֶרפְּכ ומָכ יִּכ דָרְבַעְּב

 מאָל וידבעדתא לאש ינדא טי

 ee ב :חָארוא א סל שיח

 0 רַתְויו תמ יחָאז - כםינק
 םירוטה לעב

 יתתפ ךכ 'מיגכ .סערפכ | ןומכ
 75 סמק לעו .ת5 ות 25 סכל םיס (טי)
 .דליו (כ) :סתמ רככש עדי יכ לע

 יטפל יתגכה םי6 יכ ךדיהו הכס 'סמכ 'כ
 יכה - ןימינכג תינ) ספט 'תרוכ מ דניו

feססנ 5 6 % ןימיככ ונייסד  
 כסת .סינקו ליו :סו לכ סז תויתל

 וגייסד סינקומ דמלש סמ לכ וכ רסמס
 ךדיאו כס 'סמכ '3 .רתויו : רכעו סע

 כיתכד סמתלמ סתס סמ ודכל כקעי לתויו
 :סמתלמל ומכע ןיכס תכה ף6 ומע םיק קנקיו

 סלכיס ינפמ .תמ ויחאו (כ)

 5 יכ ,סוּכ דוע פ'לי ,הערפכ ךוסכ יב
 ימק למס

 רט סוימ לע ןגופתס> רכד סזיפ וכ קיפ
 רכדמ פוס ,ךלפס רש וס זוסמס רק ומכ

 וכיסש סקורפכו
 גופת 3ותכל תככומ סנס ,וכ עמוק
 סיקמ 56 סתלסלכ ךירלו ,וילע סוכגס 0

 סגוג :תס רחל ומלע
 = רי רמו6  ופנונק וטיפוסכ יכ סימעפל

 עיטיו לסס וילע זגכתי יז ,רטסל תו
 כוסי ותיקסו וקכומ יגפמו ,סמימ וינע

 וקכולת כתכ
 ןימ6 םיקס ס5 סגמה

 דומעיו ,סמולמ ויכפמ תתי כ 16 סוס כל

 סומיג ךררמ

 ,ומכעכ ומעט | סליתתב

 רסס י'ע ;,סוכגס

 סרקיו ,וילע

 ת לוטיו יקערמ םיֹמס
 ,ותלשסלמ עמנו

 ןכד ק6 סת לכקפס ךל כיט כתוי יתוק לסכת כמ וכ רמו ,ודג) ןסיל
 ג:רכד ינכיפסו ךנוקכ יככד וסנכיפו rk תל ינע רינעת ס6 יכ ,ךפס תמחכ
 ורדמ וסו] י"םרע 2 ופ 56 םכל שיה ותמי6 כפל רסס כ ימלעב וכ יכ ער

 0056 ומלעכו ודוכככ ךלמס כ סגו רילט עילעכ סליחתמ | [ר"דמכ

 [וסש וכ כמוק ספ כמ ויפמ רקס רכד לילומ סיס

 םולקנוא
 כ העְרַפְכ- יֵרֲא ּךּדְכַעְּ
 (--תי ליאש | ינובר טי : תא

 ןוכל-תיאה רמימל יהודבע
 אָנְרַמֲאַו : :אָחַאדוא אָּבַא
 אָבָח אָּבַא אָנְל"תיִא ינוברל

 יִּוֶאְו ריִעְז ןיִתְביִס רבו
 אוה רֵאָּתְׁש או תיִמ

 יישר

 מכ יכ : תופק ob רכרס רמכ ספ ןכמ
 ופרדמו .וטוספ וסז ךלמכ יגיעכ סת בופת .הערפכ
 "ע סערפ סקנס ומכ תערלכ וינע תוקנכ ךפוס
 קמ "ד .(כ"3) סנכעפ םחפ סליל לע הרש יסנקז
 ףק ספוע וכיקו תיטכמ סייקמ = וגיפו רזוג סערפ
 ןניע סופכ תרמלפ ןיע קמיש ליס וז יכו .ןכ ספל
 גורסת ינטינקפ of סעכפכ ךומכ יכ ל"ד -וילע
 ידכע תא לאש ינדא (שי) ; (כ"3) ךנוד תו ךסו(
 כ כיס סמל וכילע ת?3 סכילעכ סנתתמ (ר"כ)
 סת וגסוקס ומ סיסקכמ וגייס ךתכ סנמ לכ לוקסל
 :רכד ךממ וכרחכ לכ יגור כ רמלכו כ"פעפו םקכמ

 לאירבג תרות
 סת קועלכ ויכפל לפנססל סנסמ

 ןופכ סג רכד) יל סידומל ןופכ יכ ,ךילע
 ,וסזו ! יקד9 כי דפ טוקס נו ,ךלמס
 .סגיתפמ וכ קכח יכ=-יכודק יכ וינפ רמליו
 למ כ"תו ,סומילכ וכ יוסכס דוככס 6

 ןופ ,יגור6 יוג3 רבד ךרכע כ רכרי--ו5 וינע ס
 "בוכה תפרוסכ | ספק לכד י יפמ 4 05 'יפמ

 טנק -יגוד6 ינוב לבקתסנ [.הפק וס
 הת למי 556-- קו לככ

 םפכמ לסכסל כנס ךר ינניח יכ ךרכעכ
 יס קחלו ,קעכפכ ךומכ יכ-- As רש
 55 סג וק ,ךומכ םי6 סע "ככר ס יל
 ולכרל סת טמטת כ סו ,ומלע סערפ
 [ט .סערפ 6סכ דע תסנמ כרת כ

 תסכ



 סולקנוא
 יִהְּובָאְו ּהמאָל יִהֹודֹוחלְב
 ָתְרַמ אַ א : הֿל--םִחָר
 יתָול | יַהֹותיִחֲא = ךיִדבעל
 אָנְרמַאוגכ :יִהְולַע יניע ינשא

 אַמיִלּע לוכו--אל ינוב

 --םָאְו יִהּובֲאזתְי קבָשַמְל
 : תיִמּו יֵהּובֲא--תִי ובו
 אסא ְךיְֲֶעָל תראו =

a 
 יפ56 וסליכס רמי סיוק
 תא בזעו (בכ) :ת6 דוע וכ ןפ

 :ססמ ךרדכ ומק

 ,סיסקכמ .וניס ךכ מס ,ונינע 3
 סעט 5ו5מ5 םיו ל םקכמ ז סת וכתוחק וח
 ,הנגס סירכרס לס וספסק סמ 8₪
 ךסוס6 : הכפיל וכממ כ סמל 0%
 ל"נסו ל טקכמ סת וכתב ו סיסקכמ וכ
 30 סכנ סיס :'כס ןוסנמ לו וקדקדפ
 סנס תונקסס .יסס יכ ,סק ₪
 סנסד ,ונתס סיכפוקכ כוקסכ ןס סוכל
 סוקמ וכיכתל רכומס (.ה5 .כ"3) וכח
 קולמר6ס תיכו וכככ תולתמ תי תוקע:
 סיסק: סוס סו ,'מגּכ ס"עו ,'וכ וא
 ,ויפוכ6 תיכ3 ןכס ת קיזססכ סגסלמ
 וגילמש ומכ סלומ סליפסל בס תק
 סיסלפו | ,סיככ סיסלפ וכ ןיסס ₪
 קליש תולּכ סיסנפ :ספ כיתכו 8
 ןמ = ויככ5 יכס | סיקנ סיפכפו ,סכומס

 םורדי וקבכ ןיכודיס יניכפכ  כ"עו
 וקנס ,ןתתס תוכל כיט נע 300 רוקח"
 סגזמ סעדל ,ססמע רוד סכיכל סיסח
 יבמ 8 רודל וב לכוק סל סעט
 (.יק 3"( ob" ןכו ,ססמע טטוקפז
 יכ ,סיתס3 קודכיש | ךיר5 ספק תפוא
 כ"עו --ס6ס יחל רח ןיכלוס סילכ וז
 קכדופמס "לש ןית6ס ןמ סזיס ריכמפ ףח

 שגיו דמ תישארב

 : ובה ויבמו ומטאל ול
 והָדְרוה ךיִרְבַעְְלֶא רֶמאתַו אכ
 אה

 קפוא = ןרַא- לא רמאגְו בכ
 -תֶא בז ויֵבָאדתֶא בעל רענה
 ךיְֶבֲעילֶא רמאתו כ | :תַמָ ויבִא

 ס6ס וקוקמ .ומאל ודבל :
 ס6 .תמו ויבז

 יכסס ךרדב תומי תמש וכ סיגלוד ןיכ6 תק ועו

 אלר

 ; ויל יניע הָמיִשְמְו

 םירוטה לעב
 .ינפ תוכל ןופיסות ל (גכ)

 סוס ךרדכ כושל ןופיסות 55 ךדיפו כס

 לוע ותכת קלט יד ל ססל רמממ דוע

 כושל ופיסות 55 ךכדס לככ קנ יגפ תל

DPE 

 לאירבנ תרות

 לועיסי שי "סס
 סוס ירסק

 ןייפכ רוט כ ספ
 ,ותוק ריכמ וכיק ןיידעס חל
 סילכס ויסי מכד וקול סג קודכ> ךירל
 יככד .סיקדקורמ ספעמו=-וינק = ןימוד
 תנלפס ךסנקס סגסס וכ וכמק יכ ,ל"וח
 קל סוקמ טל ןיק ,56 סכל קיס: ספוק
 ,וכי56 קחקל ךפב תל סיסקכמ וכייס וליל
 קכ סוקר סתיס ,חמ סככ םיס : ךסנקו
 סלוכ ךגסו ,םקכמ םייס וכוס וניל

 : קוסכס מס קמ סג קודכל
 ילבמ רבות םיכ ==, יס ספי רהב

 ומנע  רסמס סדוסי סז ,ףרט
 ס"כקס כוממי למס רמ ,ויחק ןימיל לע
 ילו 030 יתיעטסס ןוע ופתוח כ
 הנפד פינוי :םיייפ וויל ומיבסנמ
 סלכיפ דע ןיסמסל ויתמכ סלע ןסכ סדוסי
 סקכפ : כ'ת b"pמכו ,סיכס ןמ ןוזמס
 תלכוסו = ,תומכ כו סיתנו ,יתק רעגס
 : ח"שמכ ןימיככ לע תוכרעכ ע"מ סילכסל
 ,סימיס לכ id ee 'וגו וכככעס יכנס
 ,ףרט יל כמ סיס לכסו ויכע ושפל רסמו

 :תינ ןוזמס סלכס ינפמ
 וכילמ b סנס ₪ יגיע המישאו

 קמו ,ססל תלו רמקע
 ורוסכ



 שגיו דמ תישארב

 ןטמה | םֶכיִחֶא דרי אל"ם
 :ינפ ג תוארל ןופסת אֵל םֶבתא
 ָךְדְבעְְילֶא ּונילַע ִּ יהו דכ
 : יִנֹדֲא יֵרְבְּר תֶא ול רננ יִבָא

 --ּורבָׁש ובש ניבא רֶמֲאיַו ה

 אל רַמאנו וכ :לָבֲאדטעֶמ -

 טה וניחא שידסא תדרל לוג
 תֹואְרלַבּונ אלחיבּונְדו ונתה

 ונניא ןממה ּוניחֶאְו שיאה ינּפ
 יִבֲא ךרבע רָמאיִ זכ נָא
 םינש יִכ םֶּתָעַרִ םָּתַא ונילא

 ףרמ "מ ךא | רמאו יתאמ
 : הָנָהיייירֲע ויתיאר או

 םעַמ הזיזתַאזזסג םָּתְחַהְלו טכ

 "תֶא םָּתְדרֹוהְו ןוסָא והרקי יִנּפ

 סולקנוא
 \ןוכמִע אָריִעְז ןוכּוחַא תוחי
 : יִפָא ומ ןופסות אַל

 ָךָּרְבַעל אָנְקיִלְס דָּכ הָוֲהְו די

 ַמְָחִפ תי הל אָנינְֲו אב
 אָנּובֲא רַמָאְו ה: : יָנֹובְר
 --ריעז אָנכ ּוּוכְז ובית

 א אָנְרכֲאַו יי + אָרּוביִ
 תיִא--מָא תַחיִמְל לּוכיִנ
 תֹוחָנְו אָנָמִע אָריְֲז אָנּוחָא

 וָחַמ אָ-יִרָא
 יתותיל אָריֲעְז אחא אָרְב
 אָּבַא ךְֶבַע רַמָאְ יי :אְָמְ
 ןירְת ירא ןותעדי ןותא אָנָ
 קָפְנּו זי :יִתַתַא יל--תַדיל
 םַרְּכ תיִרָמַאַו יִתְולִמ דח

 התת אלו טק לטקמ
 -ףַא ןּורְבְרַהְו <: +ןָעְכידַע .
 הָנעְרעיִו יַמְרְק--ןמ ןיד-תו |

 יִתְבְש | תי ןּותַחְַו אָתֹומ
 ןַעָבּו * :לואָשְל אָתׁשיִבּב

 אָּבַא ְךָּרְבַעיתול יִתיִמְּ הֶתַעְ ל :הלא הָעַרְּב יִתָביש
ee6  : : 

 י"שר

 קעסכ גלמקמ ןטססס (ר"3) .ןוסא והרקו (טכ) = ןליפו ןיד 'סמכ 'כ .סתלכוסו (טכ) : דוע

reedטלפנ לממ סנס ינק מ  liוכזכ ויקכע .וגו יתביש תא םתדרוהו : סנכסכ  

 ורו הדי ם-והוורה רווהה ל סול
 סו ויחס לעו ומס מע וכ סחנסמ 5 5 תיסו סללו תת וסינכס רוניתסלכ סנכג סנו

\, | 1 
 -ו-י " - " %-

 נקעי ךכ תסנכנ סיללענ ןריג סגל הג

 .סלוקק (ל) :דימ סנכנ ספ ףסויפ עמססכו

 לאירבג תרות

 קמפס ככככ סנס יכ סו ל"נסו ל וכוסינ

 וס כ 90 ,ח6 ססל שי 6

 ויס ילסס ,ססמע ןימינכ ת6 ינכל

 סיוקמ רפוקמ כתכנ סתודע יכל ןילוכי

 ןרסב כס לוזגוקס י"פע

 יפכ ןענכ ירסמ = ןפוסכ ומ ןענכ

 ייכ 0 ססומינ
ie 5ררכ) בוט רוי  teוסוליכי רס5מ . 

 5 2 ונכוי נס יכ ,ומלעב

 < לכ לע .כ'ססל ודמללו

 ₪ ףסוי סנמ ,ותו ותריקחכ !םיס

 23 תודע סינסכ ןמוח סל סָכְר

 : רח סויכ ותמ ןססנסס ילע סמוד סז תומי

 קוו ,ןטק תפ ססל ם

 ומרומת כת םינכ

nibhcoלטפסש  

 ןפ



 סולקנוא
 אָנָמָע יִהֹותַל אָמיִלּועְ
 : ּהָשָפָנְּכ ּהָל-אָביִבֲח הֵׁשֹפנו
 תיִל-יִרָא וֲחי--דַּכ ' יהיו אל
 יָדַע ןותחי] תימו אָמיִלּוע

 אָניכָא ףֶבֶבָש .תביָש
 ירא בי :לואָשל אָנֹודְּב

 כ אָמעּב בעמ דע
 ּהָנְתיֵא אָל-םֶא ךַמיִמל אּבַא
 "לכ אָּבַאל יִטָח-יִהָאָ תל

 עב ןעָּו > :אמו
 אָּדְכַע אָמיְלוע תוחת ָךָּדְבַע

 -םֶע קַסִי אָמילּעְו ינוב
 קפָ ןיבָאיֵרֲא -* יהוא
 יותיל אָמיִלּעְו אָּבַא-תַל
 ושיבב יזִחֶא אמר ימע
 -אָלְו א :אָּבַא-ִתִי חַכתַשי יִּ
 לכל .אָנָסַחְתאְל ףסוי לכ

 שת

 סדולמ תויסנ קוס לקקכ יסרסקפ

 וסודיכוס :קוד רמוכ סלעתס כ"ע
 רסס ר"עו !יכ5 = ומלעכ ותוק =
fסקדמעס כ ס עד סמכ :סתרמ 
 יגיע סמישסו : רממ ז"ע ,וקכומק רח
 סמל סס ריכפו ןיכס ספור ןיעו ,ויכצ
 ססינק כמ ןכו 1 55 ות ! סכיק6 א
 =,יפמ ופיכ פ ןטקס סכימ תו ,ו[
 סל ל =- רכלכ סלכסכ קפתסק 0
 ,סוס סכיתמ סנמל יכ יתוקידכב [

 רופיסכ ןכו ,'וגו סכירכד וכמסיו :

 :וקרלמ ויכ6 .תמו רענה ןיא יכ ותוארכ היהו (אל)
 סנככ יל סמל ת"ו .רענהתא ברע ךרבע יכ (בל)
 ינו ןוקכמ | סלוכ סס .ימה כלסמ רפוי רג:

 : תומלופ כ
 :םמסלו סמתכמנו סכוכנכ ונממ סנועמ ינ רכר נככ (ר"כ)

 לאירבג תרות
 ,סנולרכ סימכ 3קכ סככ ןפוי דחוק ןפ

 לר שניו דמ תישארב

 רענהו יִבָא ָךְרְבַע-לַא יֵאֹבְּ
 הרושק ושפנו ונתְה ּונָניִ
 היָהְו אל ינש :ושפָנְב
 ךיִרְבַע ודיבוהו תמו רַענַה יא
 ןויְב ּוניִבֲא ָךרְבַע תכישדדיזת הא
 "תא בֵרָע לרְבַע יִּכ כל : הְלאש
 אלא רמאל יִבָא םעָמ רַעַגה
 יבָאְק יִתאָמָחְו דלא ונוי
 ל : םיִמָיַהילְּ

 ינדאל רבע רעה הָחַת ּךּרְבַע
 ליאדי דל :ויָחָאסע לע רַעַגַהְ
 ונניא רַעָגהְו יִבָאְ"לֶא הָלְעֲא
 אמ רֶׁשֲא עֶרָב הָאְרַאןפ יז יִתֲא
 ףסוי לכידאלו א המ :ובָאזתָא

 ותרואְרכ

 אָנ"בשי הת

 םירוטה -
 כלכ  סרוטק תנוק ךדיקו לכס 'סמכ 'כ
 וס עיכגס תקל סל ףקו לעג וסע ,רעג
 ותלופס ינפמ ג" וכ סכוסקס ותלוק ינפמ

 .'וגו ךדבע אנ בשי (גל)
 ףסוי לכי אלו (א)

 : ומעכ ורמת  ,ססיכמל .יסילכדכ
 סעידיל סז ןוסכ תקרוסק סעדתו

 : תככוכמ תיפימק
 סוכלגס לכל קפספס ףסוי לוכי אלו

 ,םומ לק ותו וס bרקיו = ,וילע
 קדקדל םיו .'וגו וס6 שי רמע כו ,ילטמ
 : ןופכ כיתכ סלימתמס :ןוסכס יוככ
 3וככ כ"חקו ,יפעפו,ויכע
 "סיבלנס, כרמל סליתסמו ,"ות,
 עודי סלרגסו .'וגו דמע רמוס
 סימעפל סיללמג ךנמכ סנסמס גס

 סילקס

nr) 
| wf 

 כ"חקו

 סגסד



 מ תישארב

 90: קפַאתַהְל

 יִלָעַמ ׁשיִא-לְכ ואיצוה אָרקיו
 עּרותַהְּב ותא שיא דמֲעאלְו
 ורק"ת ןָתי = :ויָחַאְה לֶא ףסוי
 עמְשיו .םירצִמ ועמשיו יִבְבִּב
 "לֶא ףסוי רָמאיִו : :הערפ תיּב
 יח יֵבֲא .דועה ףסוי ינא ֹיָחֶא
 יִּכ ותא תו ןעֿפ ֹוָחֶא ולכל
 ףסוי רָמאיַו ד :ֹונפִמ ּולָהְב

Seד הניגה ,תונעל ןיחא ולבי אלו .ןרהא : 

 יישר

 קp ןיעמופו וילע סיכלכ סירלמ ויסיפ לוכסל לוכי סיס כ .םיבצנה לכל קפאתהל
 .הערפ תיב עמשיו (ב) :ססכ ועדוסב

 תיכ | לפרסי םיכ ומכ 856 םממ תי ו 5 ו .ותיֿב
 ספוק ספ .ילא אנ ושג (ד) ;

 לאירבג תרות

 ןיסייכסמ

 ססוכס יגפמ .וינפמ ולהבנ (ג)

 ,טנירמס יכיל; סירסס
 ול56 ןוקכמי סנו ,ססיכפוס ססינגס סע
 סויפ רנדב ויס סיכיכנס סיטכפ סיפק

 ,ויחת סה םייככ סלר כ ףסוי סנכו ,ספקכ
 ,סוכנמב סילודגס סירססו ,סיבילנס יל
 ססיכפוסמ סגמ6 ,ויגפל סיכלג 16 ויס רק
 כ"כ סיס כ סיטרפ סיפנקמו ,ססיכזועו

 ,סקכינס תע רע ןיקמסנו ,ססינפ) ןויזכ
 : כותכס 'יפ וסזו ,קפסקסל לוכי סיס ל
 65 סגו=,ק קפל ףסוי לוכי סיס נו
 סיכלנס 59 יכפ> | עדוותס) לוכי סיס
 רק כ"ע ,סירפס + סמסו ,ךומסכ וי 5 ע
 סוס -ילעמ = ₪ ₪ לכ םילוסל רמכ לוקב

 סיכומס ' ס כפק ססיכפוסו ססילגס

 רכרס +4[ וגיכי סינודגספ ידככ ,ול

 'כס לפיסו יש סיפנלס סע ול םי רסס

 ,סלוכ וזפחכ ונסככ ולוק דחפ ינפמ יכ

 סט דמוע םיל סוש 16 סיס כ "יע יכ

 ,סיכתק סיכק ו6

 ֶ 5 םולק כנוא

 וקיפא אָרְקּו יִהולִע ןימיק
 םקיאָלְו ןֶָנְעַמ שנָא-לָ
 וי עדיתא דב ּהָמַע שנא
 תי בֵהיִו : ייִהְוחַא--תַול
 ורְצָמ ּועָמְשּו אַתיִכְבִּב הַלַק
 :העֶרַפ--תיִּ שנא עמ
 אָנֲא יהְוחַאל ףסוי רַמָאְו ג

 םיק אָּבִא ןעֶכ--דֲעַה ףסוי
 יאָבְתַאל יִהֹוחֲא ּוליִכָי-אָלְו

 הְבְת יִרָא | םֶנְתָפ ּהָתְ
 סו רַמָאַו ד :יָחומְדַק--ןמ

 ו וירכט כמונכ סערפ :ם ופי
 !ועלכ ס"דנסימ סדוסי

 למק רוח סינוסנ

 ₪ ספ ודמע כס סיקנקסמ 'יפב
 ,ולממ קופר כ30 תיכס תליחמ ךותכ

 :סלוכ וסלי
 ,רדמכ ,ופוס תונעל ויחא ולכי אלו

 לוככ ןסכ 36
 ₪ ולו ,ןידס סוימ וכל ױל רמוס
 2 ןקטק ףסוי ספ ,ססכוקס סוימ
 כוקכ דומעל ויחס לכ 6 סיטכס
 יפל "וכ םיכייו ס"כקס וכיסכ
 על סככעלו ךסי - רמסגש לוסס
 ₪ סמ יפל, :ןוסכ ,כ"ט ;כ'סכ ל
 סיס כ ףסוי סנס יכ סנוכס פ"לכ
 וקטתפ לטתס לדוג ת תעכ ריילנ
 רככ יכ ןעי היסס ומכ ויטרפ לככ
 כ דמוע קוסו ,סינס כ"כ ןמו וילע
 סמ וינע רכעס סמו ,סתננסס סורכ
 bכ כ"יפעסו = ,תכשנ לכס טעמכ
 ס סוכיסכ כ"סכמו ,וקתכוסכ דומעל

 קיכוסל



 סולקנוא
 יתול ןַעְב-ּוביִרְק .יִהֹוחַאַֿל
 ףסוי :אָנָא רַמֲאַו :ּוביִרְקּו

 יִתָי  ןּוּתְנְּבעייִּ | ןוכּוחַא

 אל --ןעְכּו ה יםִיְרְצְמְלְ

 ןוכיניעְּב קיל ןוסנת
 ירא טוה

 :ןוכימדמ נינה אט
 נפ ןינ יתר ןנְדייֵרא ו
 נק שָמָח רוע ער וב
 י אָרְצַחְו אָעורְזז--תיל יִּד

 הָאְׁשלןֹכימָרְק נחלש +
 אמי ערב אָרְָש ול
 ןעֶבּו " + אָּבַר אָבְישל ןוכל
 אָבָה יִתָ ןתָחלְש ןּותַאדאל
 ינינשו | ,ייימרק-ְןמ ןַָּכָא
 לָבָן הערפל א
 :₪ ו'ע ,םיתנש הו יב .ןרהא תודלוה |

 יישר |

 גלר שנו המתישארב |
 ושניו ילא אנ ושג ויחָאדזלָא

 -רֶׁשֲא םֶכיִחַא ףָסי יִנָא מאו
 | הָּתַע ה; : הָמיִרְצִמ יתא םָּתְרַכִמ

 םכיִניעב רֵחי-לַאו בְצֲעַתלַא

 היחַמְל יפ הנה יתא םִּתְרַכַמִיּכ

 כ ו : םֶבינָפל םיִהלַא ינַחְלְׁש

 ןיִרַאָה בֶרָקַב עֶר םִיַתָנש הו

 -ךיא ךָשָא םיִנָש שָמָח ועו
 םיִהלֶא ינחלשינ ז:ריֵצָהְו שיִרָח
 ריִרָאש םכל םושל םָכיגפל

 הָמיִלְפְל םכל תֶויָחַהְלּ ןיָרֲאָּב

 האק הָּתַע 1 ישילש הדג

 יִּ הרה יתא םֶּתְחַלֶש םֶתֲא

 העָרפְל בָאְל ניי םיִתלֲאָ
 םירוטה לעב

 סיגולתו סכר ןוסכ3 ססנ כק סימנככ יח ויסכע |
 קויסל ,היחמל (ה): (כ"כ) לוסמ לוספ ססל סללסו)
 ינפמ וככע .בערה םיתנש הז יכ ) :סיסמל סכנ

 .רענטיםעכ סוכ) ןוכטפנו רחל .באל חי : כערס |
 לאירבג תרות |
 ושנ : ססכ רמס כס קס דימעי לס סוסו "וכ תל תיכוסל |

 וספנכ .סלוקק וספנ תסתע ךילכ וכ סלוקק
 'סמכ 'כ .רילקו )1( : וכנתל ויכל לס
 רי5ֿקו ערז ןכקס ימי לכ דוע ךדיקו כס
 סוקמס תכיוג לטכל ףסוי לכ 85 ידו
 רפ רמה כ"ע | ותוכסי 65 רילקו עלו

 יפ6 לכ
 bוספ סמ יפכ וחס יגיע דגנכ טקס |
 ךחיכופ : כ"סמכ יוגיס סוס ילכמ שממ
 דוע סוקמ ןיחש ,כ"וכקע ךיגיע> סכלעו |
 ! ככנתסנו קדטנסנ = |
 bוסp ססכ סרס ןופגיו י6 אנ ןש1|
 וקרד |ר'דמסמ לוסו ,י"פר] ,לוסמ 5

 סול רממ (.ע) ,ןירדסנס) 'מגס י'פע תו
 לסיק |
 יוסימ ןכיכמ 55 ןכיליסמד ןנ ,יימכ ל" |
 כ'מ ,ןפווכ ווסו ותילסמ ןות6 ,וכייקווכ |

 (םנ

 ,רת מעל יוס; 60 סומגס 'כל

 סקיסש ,ול סמודכ תויסכ וינפ וכרקפיס
 סכיכקס דכנמ -- סילע סגווכ סג סוכ
 bוסp כ'עכו -- וכםומ סוקמנ וכרקיפ

 : ופניו כ"ע ,ספומל | 3
 ,וסיכ לכ ןודסלו ,סערפנ 305 ינמישיו

 ןרסמ ,סירלמ ןכק ככ לםומו
 2 ןודס) | "וגו ףסוי ךכ למק סכ ,'וגו
 סת לע סעמ קתל ידככו: ,'וגו סי למ
 רות קר וילנ רמלכ ססנ ןתווב סגיפס
 ,ססל רמקע סיכות סטלעס ןמ דחק

 סלי



 שגיו המ תישארב

 ""לָכְּב לשמו ּותיֵּביִלָבְל ןודָאְלו
 ולע ורַהְמ מ : םיִרְצִמ רה

 הָּכ וילו םֶתְרַמַהְו יִבָאדדֶא

 םיהלָא יִנמָש ז ףסוי ָךְנָּב רַמָא
 יֵלֲא הָדְר םיָרצִמיִלְכַל ןודָאְל
 ץֶרָאְב ; תְבׁשְְ ְי :המע עתיזלא

 התא ולא פורק הָיָה ןשג

 ּךְרַקְבּו ךנאצו ךינָב יִנָבּו דיְנְבּ

 יִתְלַּבְלְבו :ךלירְׁשַאזלָכְו

 םיִנָש שמח רועדדיְּב םש ךְחא

 בו הָתַא ׁשרתייְפ בער
 םירוטה לעב

 ט) : (ןרטתפ עכו ותוכבי ל % יכ .כילק\ טירת ןי6
 י) : קופכתס לכמ % a / 2 עולוכ ופכ תל ןסכו וככקי וערזיככו ליכקו
 קממ | וגדיכמ סמ לכנש כטומ וכמא

 לוקנש דע סיתנ כ ילוקו ותו ערק

 סולקנוא

 --לָבְּב טיִלָשְו ּהָתיִּב ׂשנָא

 ווא 5 'םִיְרְצְמִד אָעְרַא

 הל ןּורְמיִתְו אָּבַא תַול וקְסּ

 יניוש ףכוי ףְרַּב רַמָא ןנדָּכ

 תוח םִיָרצְמ--לְבל ןוברל יי

 בֶתְתְוי יבָּכַעְתִת אָל יִתְל

 בירק יה ןָשְאְָ
 ְךנְב ינו נו א ל
 ,הלרלמ וו שו
 ןֶמִת ְּךָהי ןּזָאָו א
 ןיִנָש ׁשֵמֲח

 ְךְתיִב--שנַאו ּתַא ןְֵּסַמְתְת

2 

 י"שר

 ןופכ ןכסמקפ מכר .שרוח ןפ (א
 : כיסעמו םירומ

 עלו למ לו ליכקו םירת רמה כ"ע

 תק: ןל רפול סנסיגנ דרימכ כ"כ יכג סילרפ תל הככסו סדכ ךדיקו כס 'סמכ 'כ .סדכ וט) : ריקו
 סמו: ם'כלת סיפרקו ס"שו ברכות ןפ סנש כס%ת 55 ךדיקו כת 'סמכ 'כ .םרות ןפ (י) :סגסיג דגנכ תונגס

 למ ןכו ךדומלמ =כות ןפ ס'ככ סנס 6 56 וסוו סיעכק סיערק תיכענ ותל ות םרדמה תיככ מיס לכ ךדמכנ רמול
 | כפרכ ינפמ ספ דומלכ לכות ל יכ סרותמ םרות ןפ ןכלג סנות תכל) ף6 ןחככ כתב כטומ כקעיל ו

 לאירבג תרות
 קנס ויכמ כקטיל תז לכ סדיגסכ יכ תלודנ לע סרוי וס "כ, כוס פ'עי
 כקע' ככ לופי סינופלרס סיכלתס יגשמ סנוכי ןכו -- תדס יגסכ םכ תלעמו
 קנומ6 וסנומ6 ₪6 ףסוי כוע ו"ת ןפ וילע = ,עודיכ ,סימעס תוגוסכ כורכ תרס יג
 םיכלמ ילוכיג רחל ךסמגו -- ויתוכק | ךלמס רלת רש וס ,ותיכ לכל ;ודקו
 עכלכ ךיגסנ ססינפ סול כ"ע ,ססינכסו סיכלמ ןר6 | לככ לםומו .(רעטסינימ"ף6ס)

 ו bלו ,סירלמ לכל ןודס וס יכ קר ירה רסס (--רעטפיימ עימערפ וס)"
 וכיטס רוע ססיכל ינפל סוככו ,ותכומסמ סז ככ וכילמו ,סנירמכש סיכפס לכ לע
 ףסוי דוע.=- רמ65 ,כתוי ויככד ונקתו | ופלקיו -- ,סינופסלס סיכוקככ םרופמ
 5 יח וסנס יכ כ'ג סוכ | ללכנו | יח ,ומונרסכ ,י"םריפס ומכ 'ך רב כ 6, וינפל
 ןר6  לככ לסומ אוה יכו --ותנומלכ | רמ6מבו ,ם"ייע - 555 5 כ ןד
 ןילע :תלפומ סירלמ ןכל ןילו ,סיכלמ = -- יתיכ לע סיסת סת | :וי96 סערפ
 ! תוסס לכ יז ותגומסמ וזיוסל ךיפ לעו -- רלסס ר5פ תרסמ [וסס
 פר 'כס מ"יפל רומעפ 56 ינפ הדר | לכ וכנכג קשי תלמכס -- ימע לכ קסי
 :וככשו סמפ ודכ : כוסכס ירכר לע 6כיקמ סיס רשמו -- תוכנמס ינינע

 וג

 -אָמְל .ְנפּ

 :סוכג = 56כשי = ןר5 .יבא לא ולעו (

- 



 הלר שגיו המ תישארב סולקנוא
 הָגהְו בי :ךְכיייִרׁשַאדזזקכו ןוכיניע אָהְו = :ךכ יִּד-לֶבְ
 ןיִמנְב יִחָא יִניֲעְו תואר  םֶביִנְיַע יא פב יהא יגיעו ומ
 ; םֶכיֵלֲא רַּבַדִמה >> וע ל
 דובּכילָּב"תֶא יבָאל םָּתְדּנַהִ ג יא ו.

 .- 7: אבא-תי ןּותֲחַהְו ןוחֹותו םֵהיִאְר רֶׁשֲאלְּב תא םיִרְצְמְּב

 יבָאדתָא םָּתְדְרֹוהְו םֶּתְרִהַמ יראוצ-לע לַפנו ךי : אָכָה

 ךמינב ראול לפי / : ה ןְמנְבּו אָכְבּו יֵהּוחֲאמנְב
 גע הָבּב ןמנְב בו יחָא קשנו ט .:הראוצי-לע אָבַּ

yk : : 7 
₪ 

 ויָחֲאזלָבְל קַשנָיו וט :ויראוצ ןוהילע .אָבְבּו יִהוחַא לכ
 וב ןכ ירחאו םָהָלֲע רב יהוא ות; ןפ רע
 תב עמשנ לָקַהְ זט :ותא א as 0 אל - תיבל עמתשא אלכוט:ּהמע
 ףסוי יִחֶא ואב רמאל הערפ a ףסוי יחא ולע רַמיִמְל הערפ
 : :םש הליגמ .ןימ'נב יראוצ לע לפיו :זש הליגש ,םכיניע הנהו .ןרחא תורלות

 םירוטה לעב יישר
 סכל יתי ו 'יגכ .תוקוכ סכיניע (בי) יכסס סכיתמ ינלםו ידובכב .תואר םכיניע הנהו (ם

 Fac ascot sii "7 . גובל םכולח.הבדמב :.יפ ירפ הו ה ה
 ויכתמ ססל רסמ הו ןמיסב ספוכפ סלגעכ ₪"

 פו סכגמ)  .ןימינב יחא יניעו :(כ"2כ) טה
 יכהס יחל  ןימינכ לע סנש וכ פס ססכס רמוג רפי סלוכ תל סוס
 ןומינב יראוצ לע לפר (די) | :סכילפ סקנp יכלכ ןיל ךכ יתרה הנאה
 ןפוסו = ןימיכ A 55 וקנת3  תויסנ ןידוקטפ * תוסדקמ גס כמ נא
 ףסוי bo וקנתכ תויתל דיתטס סליס ןכסמ לע .ויראוצ לע הכב ןיטינבו < 08

 יקרה יךכיו וכפי "פוסל יטסויפרכ "ו  וסוש ר'מלג) : 3כמיל ופוסו |
 קכ:ביקכ ,םכד ןימילפ כילפמ 4מכב זע קלועפ 3 השט ךכלו תושבת גם עמסמ
 סספ י"ת רויב ןייעו .דחמ ןברות לע קכ זמר כח סח סלועפ סכ3 ןימלכו
 :(ןיפיקכעכ) זטל3 כ"םייביד ךנוסו קסנמ סקיפנכ ףיסוס .קשניו (וט) : (םכד ךכדכ וה
 ויס סנתתמס .ותא ויחא ורבד :ססמע סלש ובלו סכוב וסוכש למ .ןכ ירחאו
 : סממ תיכ ןוסל וכח סערפ תיככ ומכ .הערפ תיב עמשנ לקה (זט) : ונממ סיפוכ

 לאירבג תרות

 ופ3 רמאל סערפ תיכ טמסכ לקהו קויסל ןיכיככש סינס י"כל זמר ,ספמ וא

 סרתי ,רממכ קלמ ,ףסוי יח תחה סנס רוכע ירח העכ כ"ק ,סירנמב
 סיס ריעס ככ יכ רפלמ פ"כי\ ,םרוסכל | סיס ןכו -- 'ם'ל'ל  ןילמכ קל לתא
 יכו .,ףסוי ימפ תיכ תתמפמ סימוס ריס : :בקעי 56 ק"יסס מ

 סקפסממ סיס וג םי ךכמכ סנסמס : סמירלמ 'הממ
 סרק ופמ

 ןּוהיזַח .יְִּילּכ ה םִיַרָצַמּב
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 שגיו המ תישארב

 :יָדָבַע יִניֵעְבּו העְרפ יב בטייו
 רֵמֲא הסוידלֶא הערפ רמי זי
 -תֶא ונעמ ושע תאז ְךיָחַאדלָא

 :ןעֶנְב הָצְרַא ואביוכלו םֶכְריֵעְּב
 םֶכיֵּתְּב -תֶאְ םכיִבַאתֶא וחְק חי
 בוטדתא כל הָנִתֶאְו ולא ואב
 בלֲחיתֶא ולָכאְו םִיַרצִמ ןיִרֲא
 תאו הָתיִוצ הָתַאְו טייעיבר :ץֶרֲאָה

 םִיָרָצִמ ןירָאמ םֶכְל"וחַק ושע
 םֶכישְנ לר םֶכַּפַטְל תול נע
 ; םֶתאָב 1 םֶכיִב אתא םֶתאשְנ

 םכילכילע םחָת"ַלַא סֶכְניִעְ כ

 םכְל םִָרְצַמ ןרַארלב בּוטיּב
 רֶאְרְש ינב ןֵב שֲעיַו אכ : אה

 יפיע תולנע ףסוי חל תי

 :ְךְררכ הָדֵצ םֵהל תו הערפ
 תופלח שיא ןַתָנ ם2ב7 ככ

 תואָמ שלש ןַתַנ ; ןָמָיְנְב לו תלמש
 :ופ הלינמ ,תואמ שלש ןתנ ןמינבלו .ןרהא תודלות

 י"זער

 ץרא בוט תא (חי) : קםוכת .םכריעב תא ונעט (זי)

 ןיפש סלופמכ סתופעכ ספוס כי) סמ עדוי
 כמוכ יפמ .התיוצ התאו (טיו :וס כטימ ןוסנ

 : וס יתופרכש

 לאירבנ תרות

 סיכקס נוק סיס כ'ע ,סרופמ
 רסנל סנוסר סידק ימ סוכ סומ ךלוס
 As ריחריו -\ ’Wha סלוסנס

 :'כס כוס

 טערפ
\ . 

 - ו 0 טלורגס

 סולקנוא

 נֵעְּב רַפָשּ
 זו :יהודבע

 אָד ְךיִחַאְכ רַמָא הכול
 ןוכְריִעְּב-תי ונעט ּוריִביִ
 ןעֶנְכְראַעְרַאלוֿיבואליזא
 -תיִו ןוכּובָא-תָי ּורָבְדּו ח
 יִתְֿכ .ולּועְו ןוביִתְּב--שנַ
 .אָעְרַא .בּוט-תָי ןוכל ןֵּתַא
 אָבּוטדתַ ןּולְכיֵתְו סירצמְד
 אָדְקְפִמ ּתַאְו < + אָעְרַאְד
 ןוכל--ּוביִס - ּודיִביִע | אָּד

 ן}נע םיַרְּצִמְד אָעְרַאַמ
 תו ןוכישנלו ןוכילפטל
 ןֹוכְניְִו  ןּותיִתְו ןוכובָאתי
 הירא ןֹינְמלַע .סּוחְתאְל
 םָיִרְצַמְ אָעְרֲאלָכ בט
 ןְכרְבֲעַו כ :אוה ןוכְלד
 ףסוי ןוהל בהיו לֵאָרְׂשִי יִנְּ

 בֵהיְו הָעְרַפ רַמיִמְלַע נע
 :אָחְרַאל ןיִדו ןוהל

 למצא רַבְנל בה ןוהְלכל ב:
 תלת בה מנ שובל
 שמחו מועלה הָאמ

 וגיסו כי) .ןסונ ןרכל .סירצמ
 כל לכ .ץראה בלח :סיגד הנ
 ססכנ רומק ךכ .ושע תאז : ססל

 קיכ -- ריעכ -- עמסנ | לוקסו
 ,רממנ
 יתח וקכ יכ ספרפ

 םיככ ריגסל סיכיכל יכ
 - ףסוי

 חנפיו

 | ינִעְבּו הערפ

 הערַפ רַמָאו

7 



 סולקנוא

 ִהּובֲאֿלו ג ישוב ןלְמְצָא
 ןיִרְמַח אָרְסע אָרְּכ חַלָש
 םירצמר | אָבוטְמ = ןיִניִעְט
 רוביע |ןְנעְמ נא רע
 : אָחְרֶאְל יִהּובֲאל ןידוזּו חל

 ו יָת חלו יש
 ןוצנתת-אל ןוה רַמָא
 םיָרְִממ קיל יי :אָחְרֲאב
 -תַול נד אָעְרַאָל וא
 הכ ּואיֲִחְו יכ :ןוהּבַא בקעי

 םיק ףַסוי ןעְב-רֹוע רמיַמל

 :וט הליגס ,חלש ויבאלו .ןרהא תודלות

| 
 יישור

 .'וגו סיכוממ|
 ןוימדס
 'יו סיכומסו

 'ו סירומס י הא

 ס"מו .ולמיס

 : ומוגכתכ
 סתוכ  סינקז
 .(ןוזמו) םהלו (ןוזמו) םחלו רבו

 יפ5 רמוכ סי bכקמ לש

0 

 : סקקו--ססג סעיספ ועיספק

 הכפע ןוכשסס וסמו סזס ןוכסתכ .תאזכ חלש (גכ)]
 ף"ככו | תרפוימס  תקוכ תנמס ונופר)

 "5 קפש 305 סנוטמי יכ נע תה
 ויבמלו םכק = רמחק יככ קר תוכותל

 ןיפס וסע סוס ןוכעתכ יכמונכ 'וגו תלוכ תוכגטכ חס
 סוכותק

 לו תונגעס תה ריו 855 כסככ וגלמ לד ריפש
 : (>"רסמ ןולגס ספ3 .ל"קו ונוקו סירומס סוס
 ןיי וכ תלטש 'מג3 וכילמ .םירצמ בוטמ

 : גופי יקב
 .ןוזמו

 56 = .ךרדב וזגרת לא (רכ) :(ס'קכ תסליג
 יפלו = .ריע> סמת3 וסנכתו ססג סעיספ ועיספת ל ךררס

 סיס :סימלכל "ןיסק
 וכל 0 ונע כ'סנ סרפס ספל רכמכ ךדי לע רמולו טז סע ס1 תכופסנ
 ס 55 ןימלסנמ ךפסו וכל  ףלסכ .ובל גפו : לשומ וס רסקו .לשמ אוה יכו (וכ)

 ססנמ רמו וכל ויפפ פ6 חלש"
 י"םרעו == ךלרפז ונפט ה 4
 556 ךרדכ וזגכת 96 (:י ,תינעת) ל"זורדמו

 bכ עודמו
 פ"ליו--? ז"ע ססיכק 3קעי סתוק ריסוס

 הלר שגיו המ תישארב

 : ולמש תפלה שָמָחְו ףַסִּ
 הָרָׂשֲ תאזּכ חלש באל גב

 םירצמ בּוטמ םיִאְׂשנ םירמח
 םחְ רָּב האש תנהא רשעו
 חפשו רה : בל ויִבָאל ןוזמו
 םָהָלֵא רָמאיַו וכליו ח"א
 ולעיו ה :ףרב ּז גרתדילא
 -לָא ןעְ ןץרא ואביו םיִרְצִמִמ
 ול ודני וכ :םִיִבָא בקע

 אֹוה"יָכְו יח ףסוי רוע רמקול

 םירוטה לעב
 "ןוומו (גכ) : ספורע סלגעכ ונממ םליפק
 'יכ לכל ןוומו ךדילו כס | 'סמכ 'כ
 'יכ תגככ ןוזמו ויכקל ןוומו כמל- פ"ממ
 5 (רכ) .:סלוכ | סנלפל = ןוופ ,תלשש
 לודג .וגית5 רמוכ ילע וכמסת ל6 .וזגכת

 ל6 ל סדק סוכל לוע תוקענ

 סלE לע ךכלכ ךלימ סלכ סולל וונכת
 לכלכ וקסעתת 56 ססנ כמ "ד סעולו
 56 וסו 'יגכ .וזגלת לת ססיל : סכלס
 .ךכדכ ווגכת ג ססינה : סכלסכ ורכדת

 :ססג סעיספ ועספת ל וקו 'יגכ עדס ןסי
 וליגס לפ ד"וי לסת .ול ודגיו (וכ)

 יפס -: תקסהו

 ךכ) ןקפינ
 זגכס נס וקסעקת

 וטוספ
 ופריכמ רבד 6 ךר כ ופורי תפס נודה ס

 : וקסכסל

 סכגס 3

 לאירבג תרות
 מגפיו כופכל ךיכל היסס קדקדל סי סנסד
 ,ךרדכ וזגכפ 26 ססנמ רמליו=ויתה תֿפ
 =-ססנפ רמי סמ וכלסש יכתמ יכ = וכליו
 רככ יפרווכ סו כעד כמול ךיר5 כ'עכו
 סמק -- ססיכמ 3קעימ לככ וכסזוס

 סכו\םכ



 סולקנוא שניו המ תישארב
 Mla טילש אּוהדיראו ןפיו םִיְרְצִמ א לָבָּב לשמ

 ₪ 2 : : "דא

 -לָב-תַי ּהָמַע לילו ורב תא ולא רָב ןוה hk ז-א יִרָ הבל-לע
 ארי םָהְלַא רָּבְּר רֶׁשֲא ףסוי
 ףסוי הכׁשרְׁשַא תֹולְעֶההא

 בָקֲעַי ו חור יח וזרא
 לֶארשי רמאיו חכ ישימח : םֶחיִבָפ

 הָכְלא יח

 תאָשְל
J 

(4 

 -( ינב ףסויהדוע בר

 םירוטה לעב
 .סרפעכ ומיכתסכ סרתס וכיתסבכ דע ומ
 הלנע ביתכ פ"דו ססרפכ תולגע כי גיתנ פ"ד
 כל גע 'פ3 ונע םכי ניפע סיטפוכ 'פ 'פכ ספולע

 הב "וכ .תולגעס תא 6כיו (ז כ): הפולט

 רכרס 56 סנופ וכ
 ןיסמ (ג סכיח) ומכו
 ,ףסוי ירבד לכ תא (זכ) : נפ יחיו ןכימגרפמ .רמכ

 ןוהמַע ליִלַמ יִּד ףָכֹי יִמָּנְיַפ
 חֶלָשּר אָתְלִנְעְהתִי אז

 תֶרָשו ּהתָי ממ? סי ב
 בקעי--תול הֶאּוכנ רגר

 לֵארְׂשִי רַמַאְו זי *ןוהּובָא
 ףסוי ןעֶכידֲע אְנְרָחיליס

 יישר
 ןסנסמ 'לכ ןמעמ ןיגיפמ ןוסכ סי

 כ ומיכו (תמ סימרי) .תוגופס

 bכיו 'נע וסזו ספורע סלגע 'פ3 וגממ םריפסכ קסוע סיס סמכ ססל רסמ ןמיס
 ל: רס6 רמסנ שלו ףסוי קלש רחל תולגעס תק

 וש ססריפס סניכס ויל ךועו לישוס סודחו סחמש דוע יל 3כ .דוע בר (חכ) :

 סלע .בקעי חור יחתו : סערפ

 לאירבג תרות
 קרוסכמ ורפככ סעכ ססיכקכ) סכוסב
 יכ כותכס רמי סנס ,סרסמ3 ףסוי
 סיול ןידכ סול | סוולמ | סיסש ירח
 [תומוקמ קמככ הופ ןושל לר 'יפס ותכ]
 ףסוי ססכ ריכס סכררל ךליפ וכיחתסו
 כמל כ"ע תוסנ תועיספ3 תכככ וופחג יכ
 ףו ,ססג סעיספ ועיספס 0 ססל
 "1266 ומכ טסרימל סולמ סולמ רכרלש
 סשירפכ רלוכמס יפכ ןכמ (:ו"ו תוכרכ)
 כיכס כליכס רסיעד (.5 יס ת"ופ רוטכ)

 סוס רכגימ סה ס"נכסכנ ךומס סכסכ
 526 , סילכ סולמ ספסל ססיעס
 55 :ססנ as וקזו ,סדוקמ 2
 דועב ,הסג סעיספ ועיספת זנח

 : ךררנ--סכתויס
 תודלות רפסכ כוקכ וככ גפיו

 יפל --,ל"לז וכלק י"רסומ ן\6גסל
 י"ע | ופלעתי סישולתסו | סינקזסש
 קפג ננסק סוקתפ עתפכ סנס קחמש
 לוי יעכטס סוחסו

 ס"נכסינ ףסילנכ

 ,תמכ לפונו וכממ

 b'rn: = -- וקמשג ib סלכומ כ"חו
 "כו .כ"ז ויככד כ"ע ,3קעי וכ ימתו
 ופוכ תגפסכ סנס יכ כופכס סויס סו
 הרקמ יולמ תימוקתפ סחמס י"ע סר6 גס
 0תמסס לדוג כעם לכוי ימו ,ו"ס קומ
 קרוטכס וכטכקסכ כקעיל ול סתיס
 נוקכס רפיסו ,סנכסכ סיס כ"סו ,ספזס
 ופלכ ןסנס ,כקעי כט ךרכסי וקחנסס
 גרמעש יסו ,ףכיפס ססל ןימ6סל נח
 ! ם"ו ,סייחכ רפסנס ,וס וניכמ כקעיל
 כ קלמו ,ססל ןימחס כ יכ וכ גפיו
 גל ףלעסנ כ"ע - סעט תניסנ יס
 Roh ותוכ כס כ'תקו -- עגרכ
 ₪ לכ ףסוי דוע כר קלסי רמאיו

 ןכוכק לככ יכ רסמ ,'ונו
 קמ סיספ ,קכלס סיסנק לש ןוכיקו
 ידדוטו סיכגנ רכח ך ,סיסתס סרוכת
 כי וסופו ססכס כוטס סכל וררכי ,ליל
 ןיילכ וס ,ככ : רוק יכ ,ככ רפוסכ
 למל ומכו -- ,ותעיסכש לודגס קוסט

 )"כ



 פולקנוא

 אר 0 א : :תומא

 רַאְבל אָתַאְו הלייב
 הָהלאֿל ןיִחְבְד חַבְדּו עבש
 יו רמֲאְו = :קֶחָצי ִהבֲא
 איד = יו = לאָרש
 רַמָאְו בקי בקי רמו
 לא אָנא רַמַאוג :אָנָא אָה

 להדת--א? באר אָבָלֲא
 םעלייֵרֲא םִיַרצָמל תַחיַמלִמ
 :גי תוכרב ,ם'הלא דמאיו .ןרהא תודלות

 יישר |

 סכית ףוסכ ?'ס
 .קחצי ויבא יהלאל
 ךכיפנ ונקז דובככמ
 :סכק ןוסכ .בקעי בקעי (ב)

 ד'מנ סוקמב
 ככ סר6 בייס

 יכ תינסמ ילמ (.דפ ת"כ) ת"ויככ "כ
 'וכ ינ וכק יככ כס יל וכק יככ סא
 'יפ ספ קיבסכ יכל סעכוי כ"ע =- טא
 3קעי כ"זו ,ת"סע תופםופס ילעכ וגיסו
 קולגעס יליכמ >ע ריקפספ בר -- לכק
 סיס פוקו = ,סיכר תא יניסנמ ויס יכ 2 |
 : ותוס לסpו ,לבוחה ברומכ  [ססילע סנומת
 יכ ? ית יככ ףסוי דופ !יכ .רומ וע
 : כ'ע ,ססמ | רתוי ןימסמ | יכק ךפוק
 רמקיו 'וגו = 0רשיל .סיס6 רמא%
 'מגכו ,'וגו כקפי כקעי |
 ססרכנ םרוקס לכ 5רפק כ ינפ 69

 רמופ רזענ 'כ ,'וכ ססע3 רכוע
 בקעי 3קעיכ תכוקס סקעמ כ 'וכ ולב
 כיסכד bרק סיכדסק רדסד סתס ינקס ג'ס
 3קעי רמו "וגו נסרפיכ סיסנמ כמ"
 סעט ןיכסל ידככו = ,'מנה ל"כפ כקעו
 סככק תיכקכ דיפק םי עודמ רכז
 קסירקב ריפק ןיֿל "רסיכו ,ססרבל:
 ,ססירעס ספ סי סנסד פ"נכ ,בקטי סע

 :שגװ ומ תישארב
 עפיוא ומ : ; תומא םֶרָמָּבּונאְרֶאְ
 אביו ול"דירָשַאחדלֶכְ לֶאְרְשי
 יהלאל םיחְבְ חב עבש הָרָאּ
 | םיִהְלֶא רמי כ :קָחְצ ויבָא
 הלילה תֶאָרַמַּב לפרש
 :יִנָנִה רָמֲאיִ בקע | בקע רָמאינ
 ַךיִבֲא י הלא לאה יכנא רמאלו ג
 נפ הָמָיִרַצַמ הָדְרַמ אָריִתְדלא

 עכס ככל ומכ .עבש הראב (א) :ימ לכ ףסוו
 סתניחכ

 כתוי וכ דוב
 :ססרכקכ גו קחכיכ סלק

 קקזכש לע .רלימ .סיסש יפכ .המירצמ הדרמ ארית לא (ג)
 לאירבנ תרות

 ,תוכרב)

 ולב

 םירוטה לעב
 לכםיל (ב) :ספוכט סלגע תוכלסכ
 יפ ש"ע ls ןיגת ': .סלילס | תופרמכ
 תור5 'ז וילע ופכמ סקו קיד: גופי עככ

 ףסוי סגיד ךקלמ ןכל ועע ססמ גלו

 סדילמ ויפוכל וכ וקכקק ספס :וכייס
 יכפוק תומס םיו ,ונפ יטרפ סלע ספ לוקס
 רש ,ססמ רש כנס יכסכ ומכ ,רוככס
 [נפרעגעג ,קינוולקללפ] : סימעס תוכופנב כס

 כעכרעווסג :סכידמס יכסכ סג ןכו ,כ"ויכו
 לע טכעריזערפ רותו ,דחה טייטס לע
 סלעפנפ ימל ופרקי סל .סנסו ,סכירמס לכ
 ססכ טנטריזמר פ ול ל6רענעג רהוקכ
 bנס ,סדוקמ וכ סיסס תותפס רקותס
 סלעמכ סלעתלס יכח יכ ,כ ןויזכ וס
 סקותפס סנעמס ריכוסנ ןימ ססוכנ
 סלעס ססכ ותקירקכ i ,סמדוקס
 -- דוככס תוסיספ וכ ןי6 | .ונפ יטרפס
 30 קכ סיס סליקתכ 0030 סנס ןכו
 ,רפנרפוולג תלעמ ומכ ףוסס -- סרפנ
 סיוג ןומס ככ כ'תל סכעתנ ספעו
 סתע וסכוקס כ"ע [.טגעדיזערפ ותכ וסע]

 ככוע ,תותפ ר05 וס 0036 סב
 קירק 3קעי יכנכ כ"פסמ ,וסלו סקעכ
 ןכ .ןפיכ 4 רוככס רוק וס כקרסי ומס

 ע



 שגיו ומ תישארב

 :םש ְךְמיִׂשֲא לדג יול

 , :וזרא תאשְל

 ₪ הג ל >> הָמיָרצַמּואביו)ע כְרָאְבּשָכְ :המע יהונּב לבו בקעי
 ,סהיבא בקעי תא לאדשי יננ ואשיו :ךל חלש 'פ רתוזה 'ם .לע ודי ז'שי :טפ תבש .ונ תוכרב .דרא יכנא .ןרהא תורלוח

 : אק ןילוח

 י"שר םירוטה לעב
 ומיטכס .ךלעא .יכנאו (ד) |: ךכ6ל | סלול תכ) = כיתכ .סלע סג (ד) :ןימינכו ןועמכ
 4 A ll ב 4 4 יול כקעי תולוד 'כ לת עי שי
 .ןעגכ ןץיראב ושכר רשא (ו) : 3 רכקגכ קויסנ לע ולי תיכי ףסויו :סקמ סרמע תסק

 ופטנ לכס ןנ סר ןרפכ .ופכרח סמ 6
 ןכיח ןרפנ סכומ יסכנ רמ סנפכמס סרעמכ וקל ליכסב

 : ופ6 pb לוט ול nk יככ ןימכ ףסכו כסז לם ןירוככ וכ ךימעס יל

 לאירבנ תרות

 ספ וס כקעיו .'וגו תירס יכ :סק לע
 ססכ ותליכק3 כ"ע---,סדילמ ונס סנעס
 ,דוככס תפיתפ סזכ ןיפ דככ סנעס

 ןיפפ סמ לע סעט תקל יתכמ סזכו

 לכ ומכ יכסת םרחס ק6 ןיכרכמ ו
 סנס יכ--סגסת לכ כס סיפדתס יקר

 לכ לע חכו כס ומכ וס ק'כ סוי לכ
 ינפל ותו ןיכככמ וכ כ"עו .סרוחס
 כ"ססמ--.סדוקמ ולוכ תל ןירסכמו ווב
 טנעדיועכפ וס סנס ירשת ח"כ סוי

 ןיכתתנ וכ כפכ סנסס יסרס לכ לע
 רע סגסס תיםקרמ תוכוקס לכ ןיכסכנו
 ססנכפס כלק לע ןס .סגסס תיל[
 כ'הpמכו ינוומד נסיכ קוס קנס
 סוי וס סגו--יקומ סתל יגפילטס

 נע ,ןרל יספפ לכ וכ ןוד) טפ שמ

 יֵבֹנָא ד
 ךלעא יכנאו הָמיַרְצִמ ךמע רַרָא
 = ודָי תיִשָי ףסויו הָלָעדםנ
 עַכְׁש רֵאְּבִמ בֶקֲעָ םֶקוה :ְּדִניֵע
 בקעיײזתֶא לֵאָרְׂשִיידוגְב ואש
 םָהיֵׁשְניתָאְו םּפטזתָאְו םֵהיִבֲא
 העְרּפ חַלָׁשרַׁשֲא תֹולְנעְּב

 -זתָא וחק |
 רֶׁשא  םֶשּוכְרִדתאְ םֶריִנְקְמ

 פולקנוא
 אָנֲא ד ימת נשא יג
 אָנָאְו םִירְצִמְל ְּךָמע תֹוחַא
 .ףסויו אקְסא ףא ּךנקא
 סקו + ה; :ףיניע לע י; יה הודי יִנשי

 נלֶטְנּו עבשד אָרֲאְּבִמ בקעי

 ןוהּובַא בקעי תי ֹאְרְׂשִינְב ב
 .ןוהישנ = תו ןוהיכְפַטיזת
 הָעְרַפ חַלָשיִר אָתְלנעב
 -תֶי ּורָבְּוי יָּתִי טמל
 נק יד ןֹוהְננקהתְְ ןוהיתיג
 םירצמל ותָאְו ןענכד אָעְרֶאְּב

 יקיככ בפ וסזו יל ידכ

 :סלענס רסותכ ומס רקנ כ"ע ,ססיפעמ
 ₪ יכ---םרומ םbכ bלו-סנפס כ
 עוקכס יככד 'יפ וסזו---ול סיסי רוככל
 לפוס םרופכ ועקס (:ט היר) ג"ורד יפל
 ופוחכ כמו יכנס סדרות סזיקנו-
 p) ומסס :'יפ ססככ סוסק---קדוקס
 2'עו--,וננמ סוי ליכשכ ססוכמ םדחס
 קסכתמ שדת כ < גמ וסזי6 : לזר
 יס .ם'סכ סז כמוק יוס--וליכסכ וכ
 טודמו "כ סשכ סויס ופוק ריכוסנ
 ו יכ--ןעי ,סז ספכ כקסכ סכו
 לוס סגנו .ססנכפ לוס -- וס ל6רםיל

 : כקטי '65 טפסמ
 קלע יכנ6ו ,סמיכנמ ךפע דרא יכנא

 ודי תיפי ףסויו .סנע סג
 ורסכ ע"כ סיס ןינעס רדס יפלו .ךניע לע

 סוס



 סולקנוא
 הָמָע יִהֹוגְב יֵנְבּו יִהֹונְּב ו

 הערוילָבָויִחונְּב תַנְבּוּהֲתָנְב
 : םיִרְצמְל ּהַמְע | לֵעֲא
 לֵָרְשי-ינְב תַהָמְׁש ןילַאו ח
 יֵהונְבּו בקעָי ם צל לע ד

 : ןֶבּואְר בקע אָרְּב

 אּולפּו ףונח ןבואר יִנְבּו ₪

 ןועְמש יגְבּוי זמרו ה

 כב דאו מב למ

 :אָתיִנעְְכירּב לאש רְַצְ
 תֶהְק ןושרג ול יִנָבּו =
 רע הֶדּה ינו כי : יִרְרְמו

 הר ץֶרפְו השי ןנאו
 אְָרַאָּב ןנואְו רע תמו
 רח ץֶרֲייֵנְב וו עבד

 ישר 5

 .וינב תונבו ₪

 וגרססכ .יכעלככ סנעכנפ סא

 'וגו דכמ יככס ₪

 יע :ױכ תג,בככוװ רק תב תה
 = ססכ קרוק סעפס ספ לע .המירצמ םיאבה (ח)
 נע סומפכ ןימו ,סיל3 כוקכס |

 קל סכס תת

 'וגו ודי קיקי ףסויו ,
 'כס מ"יפע פ"לג .סנע סג ךנעל יכנסו
 יגיע ןומקנ ביותמ ןכסק יסיו 'פכ רסווס

 ולר שגיו ומ תישארב

 ויִנָּב ז :ֹותֹא ועְרַזלָכְו בקעי
 תרונבו ויִתֹנְּב :a וינב נב
 ותא איֵבָה וע ןרזהלֶבו יָנָּב
 הָלָאְ חי : הַמיְרַצִמ
 םיִאְּבַה .לָתְךֶשידדדינב זרומש

 רבב נבו בקי .הָמְרְצַמ
 ןֶבּואְר ינו פ :ןבואר בקעי
 : ימרכְו ןְרְצהְו אולפו ךּונַח
 דהא |ןימיו לאומי ןועְמש י נבו י
 : תיִנענּכַהדןָּב לאש רַחַצְוְיִָי
 :ירָרמּו תהכ ןושרג ול "נבו
 הָלָש ןנואו רע הָדּוהְי נבו בי
 ןנואו רע תמו חכו ץרפו

 ןירפרינב וורו ןענְכ ץֶרפְּ
 :גי הפוס .ןנואו רע תמיו :חכ רעשו 'ב רעש הריקע ,ןגואו רע :בפ ןירדהגס .ת'נענכה ןב לואשו .ןרהא תודלות|

 םירוטה לעב
 תומתסכ | ךיניע סיֿכעי

 : וייתכ תומי לכ

 ןכ .תינענכה ןב (י) :ותכ
 עכסגס רע תקככ סלוכ

 ותיטכס

 לקח | תכיר

 סכיד סקיס

 לאירבג תרות
 כ'ג .רפוכמכ = ,כקעיד 6 ער כ 5 | ופנו  יסוניע

 תק ףסוי סלע ספ ילדובו [גי סעוסכ
 ,סנע סג ךיעֿפ + כנסו : כ"ס כ"ע ,ויכיע

 ר'רמכ נ"זרקו ,ם'יע ופומ רחכ ויק
 וסע סכסכ 3קעי לם ותרוכק סרוק ל
 סכפכמס תכעמ בקעי לם סרוכקס ככעג
 לע כקעי ול כי ,ןד: ּכ סיטוס וגלסו
 ותנפמ3 פוסל ויגיע תל סתפו סטמס
 סוס יכ קיד5 חמקי : רמוק כ"סעו ,סמפו
 ןרת) ווס] עשכס סדכ ןחלי וימעפ סקג

 )ם(

 : ךיגיע לע ודי תיקי ףסוי כ'חֿו
 ככו ,'וגו ויתולכ ,ופ6 וינב לכו ןינב

 קלמ .סמיככמ ותפס קיכס וערז

 ,קיב- , סכפי - /פבק :יסלופהלסי\, וס:

 קוככו = ויפוככ | ויככ ילכו וילכ ל"לוסק
 סכוקככ סוס בוקכס לכ סנ

 3קעי סדוקמ רמלפ ירק(
 לכו

 .'וגו ויל

 ,לסוימ קוס



 שגיו ומ תישארב

 רָכׁשֵׂשִי ָנְבּו > :לּומָחְו ןְרְצֲח
 נבו די : ןרַמָשו ן בזו הופ עלות
 :לאָחְ ולאו דרק ןּלְבְז
 הָדָלי רֶׁשֲא האל נכה ומ

 הני תרֶאְו םֶרֶא ןְפְ בקַעְיל
 ויָתֹונְבּו וָנָּכ שפָנדדלָּכ ֹותְב
 ןויפצ דג יִנְבּו ש :שלשו םישלש
 ידורַאו יִרֲע כְצָאְו י ינוש יג
 נמי רֶׁשֲא ינבו ז :ילַאְרַאְ
 חרָשו העיר יושיו הוו
 רֶבַח הדָעיִרְב נב םתחא
 הָפְלְז יִנְב הכא ה : לָאיִּבְלַמ
 תב הֶאְלל ןבל ןֵתְניײרְׁשֲא
 שש בעיל אית דלתו
 תֵׁשֲא לַחְר גב ש :שפנהָרְׂשֲע
 ww ורע oto nana 105 rh שא תורלות

 יישר
 :(כ"נ) ספי ןועמפ סל

 :סכקנ
 ככ תומותס
 י) :סילכלמכ סתלוס

 ליעל קיל

 ןלוככו .בקעי תשא לחר ינב (ט

 לאירבג תרות
 "כס כד ר'עלגסו .וק6 ועל( לכו
 יחנסכ6 (.סס ,תוכותכ) וכמקס סמ זמרל
 ס"כמלס כ"סמכ ,ךררכ כ"סכו ,םמשל רוס
 ינסכ כ"קכמו ,ט"י 'ס | ר"פ תועד 'לכ
 רסלנפ חג כע ודמכ כ"זכ סנסו---ןובער
 תלכו כיתכרמ סכיסכ וקסינככ םימסתב

 יפנו ךפEו ,ךיככו סת כיתה 0
 ןקכ כ'ס ןכ ומכ .ם'ייט ,ךפ ךילכ

 יתפל

 וערז

 96לכ סלת סיככוס .ותב הגיד זאו האל ינב הלא (יט)

 םדלוי סנמק עיכומ םימ רכז תדנוי סנחת תערומ סח ךדמנכ כקעיכ סלק תוכקנסו
 כ"כ 855 כומ סת יל ןטרפכו .שלשו םישלש :

 ןיפו סיללמכ סתדינ סירלמב 7 סתוק סדני רק "כס
 פסיסס ג תחל ןככ רמקכ כ

 רמסס ירח
 ונכפסכש עידוס | ,ופח וערז לכו כקעי

 : ןגייס ,סולוכמ
 ויתוככ---רכ5 -- ,וק6

 למירלמ וסת יככ ףטס וס

 תוגכ םש רידמבו

 סולקנוא
 = עֶלוּת רכששי יֵנְבּו י:לומֲחו

 רני יי :ןֹורְמְׁשְו בוי הופ
 1 לאל ןולאו דרס לב

 תילי הָאַל יֵנְּב ןיִלָא ומ

 הנד תו םֶרָא ןּדַפְּב בקַעל

 ןהנכ סְנלָכ ּהַתְְ
 יִנֶבּו מ: תָנְתו ןיִתלִמ ּהָתָנְכּו

 ןיְּבְצֶאְו ינּוש יִּגַחְו ןויּפָּצ דָנ
 ינו יי :יִלֶאְרַאְו יִדורָאו יִרַע

 יושי = הוי הני רֶשא
 גב ןיְִתַַא רָשע
 : לָאיּבלמו הָעיִרְב
 כָל הי הָּפְלְז ֵנְּב ןיֵלָא חי

 הָּתְרב האל

 רָבָח

 -תי תַדילו

 ירשע תיִש בקעיל ןילא

 תַּתִא לָחְר יִנָּב = : אָשָפִנ

 כ סדלונט דככוי וז ₪55 כ

 למירלמ | ופוכיו : סדוקמ

 כ ילכו | ויככ
 | = ,ויככ תונו

 : תכתק סרוכחכ
 0 יכנס סינכ

 ל תונכ ילכו ,סילככ
 סיגככ



 סולקנוא
 : ןמִָה = ףסו = בקע
 אָעְרַאְּב ףסויל ּודיִליְהֲאְו =
 תַנָמָא ה-תַדיליִר םִיצִמְ
 ןואָד אָּכִר עֶרָפ יו
 : םיִרְפֲאתְָו = הָׁשנְמי-תָי
 רֶכְָו עב מנכ ינו =
 יִחֶא .ןָמַענו אָרּג ּבְׁשַאו
 : ראו םיפחו םיִּפמ יד

 שת ןְדדהיַגְבּו גכ - ;
 ינו לֵאָצְחי ילָתַפנ יִנָבּו דכ
 יֵנְּב ןיַלֲא הי : שו -

 תי
esאָעְבָש אשת : 

 בקעיל אָלֲעְד אָׁשְפנ-לְכ |
 רּב הָּבִרִי יֵקפְנ םִיַרְצמל

 יישר
 : תיכ כ וכהה

 סס ופכסמש יפנ ה"יבכ

 ופליש .בקעיל האבה שפנה לכ וכו
 'כ 056 רבע 'כ וז ספכס ןימו סירלמכ 3כ ןטככ ןרסמ
 כתר סנסו ומכו סלכ יס כרעכ (3 רתס6) ומכ סוס
 ף"נפ3 סטמנ ומעט ךכיפנ ןסנס סע סקכ וב
 סיפס 856 ויס 55 ןטככ ןרלמ ובכ ופניסכס יפל
 סמירלמ ספכס בקעי תיכנ םפנס ככ יכססו .םפו
 סלעמל ומעמ ךכיפל .רבפ ןוסל לוס םפכ סיט

 ספ וקכמפ :סיעכס ויס
 'יעו) .תומומס ןיכ דבכוי ססכ ספסותכו ויככ ינסו ףסא

 הלר שגיו ומ תישארב

 דיו כ ?ןַמָיְנְבּו ףסוי בקע
 רש טל ץרחּּב ףסויל

 ערפ יט יטופ"תַב תנסא ולדהָדלי

 יראה הָׁשֹנְמ"תֶא ןא וה

 לַּבְׁשַאְ רֶבָב ןעלַּבןֹמינְבי יָנֶבְו אכ

 םיפמ שאָרְו יחַא ןמענו אָרְג

 לחר יִנּב הלא בכ :ָךְרֶאְו םיּפָח

 ׁשֵפניילְב ב בקעיל רפי רֶׁשֲא

 :םיִׁשְח ן ד "נבו :רֶׂשֲע הָעְּבְרַ

 רצו ינוגו לֶאְצְִי יִלָתְפ ינו ףכ

 -רֶׁשֲא הָהלְב ִנָּב הא הכ ::םלשו

 "תֶא הת תב לחרל ןבל ןֵתְ
 :העבְש שפלב ב בסעיל הָלֶא

 בקעיל האָּבה ׁשֵפנה"חלּב וכ

 ישנ דֵבְלְמ ובר יִאְצי הָמיִרַצִמ
 גמק ארתב ,סישח ןד ינבו :ןל הסוס ,רככו עלב ןימינב ינבו .ןרהא תורלות

 םירוטה לעב
 לקו: (ךדימו :תכס "סמכ כ: (אב)

 םכדמכ ."ימדכ .םתכו סנעל ידוכמו יינע

hsתוכוס. קיע-.הנפ ככ .ןופילפ  
 יינע לוכו ם"ע תלו סא ףסויל ועריֿפ

 יע ,סוקות | (גכ) פלו סנעלוילוכמ

 ונתנו סיכת ןד ינכו .ינשיל יכתמ 'סמכ
 ויסס תמכ ימ 'פכ ןנירמהד סיסת ןלחנ
 לוס סטמלמ 'יפ סנק לש סיטתכ ןד ינכ
 לפתמ וס סלעמלמו דת%

 ים( רוסי:

 -ו- רוה
 סינק טללל

 נמק ססמו

 רמונ ונמ סיכירכ סיטכסס סע ודכוכ פומוסת רמופס ירכדנו .(י"רכ ךיוחמל תוולל
 יגפל וקמס

 (Cn סירא יכוקיככ ןייט | ,סיכבכ
 כ ומ םיבסש .(דכ ק"ס מג

 פס וסע סכר רקוב יפס5מ) : ןלכ ונמנ 85 יכסס סירלמל ןסדירי

 לאירבג תרות

 ים .ןייעו יכב בייס וגיסש כ"י ומס
 יגכד ססלימ לב פנמ ס"ד תומכי)

 סינכ

 יבסכר (: כס



 שניו ומ תישארב
 :ׁשְׁשְו םישש שָפָנלָּכ בקעיײיִנב

 ןלדלי--רֶׁשֲא ףפוי כו מ
 שפנהילַכ םינש שפנ םיִרְצִמְב

 הָמָרצִמ הָאְּבַה בְקעהתיִבל
 -תֶאְו חכ ישש ם  :םיִעְבְׁש
 ףסוידדלא וינפל חלש הוה
 הָצְרִא ואבי השג וינ פר : תרוהל
 ותְבַּכְרִמ ףסוי ר רפי מכ : ןט 1
 ויִבָא לֵאָרְׂשִיײזתאַרקל לע

 --לע לפיו וילֲא אָ הָנָׁשְ
 : רוע ויראָוצְדדלע ָךְבִיו ויראָנַצ

 הסוידזלא לארשי רַמָאַו ל
 -תֶא יתואר ירחא םעפה הָתּוִמֲא
 רַמאיו אל : יח רע יִּכ ךינפ
 ויָבָא תיּבְלֶא ויַחָאדדלֶא .ףסוי

 ral קעב | ו
 ו קכדסל סימתלנס ךלדכ .סיסות -
 סיכיותס סתוה ;ודילפי לש ולה סע

 פל תורוהל (הכ)

 .ססכ) עיגיס סדוק
 ,ותבכרמ ףסוי רסאיו (טכ)

 : ןיכ6 56 סרג ףסוי .וילא ארו
 יוכל ןוסל רוע סיסי םי6 לע קגיכ (רג

 היסס וניתובכ ולמה וקסג כו ףסוי
 תוסימ יתש תומכ יתייס רוכס וטרדמו ומוגרתכ

 ךסתימ ס"כקס ינעכקיש רמות יתייסו סניכש
 'וגו יחא וילא הרמאו (אל) : תת

 לאירבג תרות
 וס) תמויכ ,יחק וקכ | ינכסר ,סינככ ןס ירס סיב
 ןיעו ,קכסד ר'דמס תעד רע ?וסו

 סיכר 'כ ופיכ תוטפכ ןסוק לרוק כותככו ול ויס תוספכ
 ויס סיעכש 3קעי .סכרס סוס ןידכוע ויסס יפל
 ויספ יפל טפכ jn סרוק כוקכסו

 ךסיס םוכוסנו סוקמ ול תונפכ ומוגכתכ | .וינ
 רומנת תיכ וכ ןקתכ וינפנ סורוסנ "מו

 : ויכל דובכל זכרוסל סככ כמל סיסוסס nh רס ומלע קוס
 דוע וידאוצ לע ךביו

 וילע ספ וכל תוס
 ליגלכ לע רפוי יכככ ףיסוסו הכרה ןתכ ף ויטח

 ! טמס תל לוק
 ו"הועכ

 ךדוטס ויסכע
 :'וגו ןקכ יעור סיסכ6סו וכ רמו דועו .

 .ויל3כ ןייולקד מל

 סולקנוא
 השפע בקי יט
 :ףסוי ינְבּו וכ :תישְו ןִּתְש
 םיָרְְמְּב  ה3-וריליתא-י
 אָתְׁשפנ--לִּכ ןיִרְת אָתׁשֹפנ
 רצ לער בקעת
 חלש הָדּוהי-תָיְו כ + ןיִעְבְש
 הָאְנִפל ףפוי-תול יִהֹומָדָק
 אָעְראל ותַאו ןשגל יִהֹומָדְק

 ףסֹוי םיַּק מו לב :ןשגד

 --תומְּרקַל קיל יִהוכְתְ

 יֵלְּגִתאְו של יִהּובֲא לֲאָרְׂשִי

 אָכְבּו הָרּוצ-לע לו ה
 רמו ל :רוע הָרנצ-לַע |
 תיִמ אָנַא-ולא ףסויל לַארשי '

 רַתָּב אנַא-םחנְמ אָדֲהיאָנמז
 ידע ירא ְךיפַא-תָי יִתיִזַח
 רָמָאְו < :םִיקְּתַא ןעְּ
 יהּובֲא תיִבלּו יהוחאל ףסוי

 רַמיִאְו הערפל יּוחֶאְו קס
 יישר

 :(רח6 565 סירכוע

 נפל :ס03 סיסי

 :סרוס לת ססמס

 כויק) ןכו סיככ תוכלס ןוסכ .
 לע תופסוכ תוניע

 וכ לע כ
 טושפ .םעפה התומא (ל)

 ממ הקנפסנc כ"סועלו
 עפ bh תומס 65 יח

 פג כ כקעי לק

 bכפימ
 : ע"לו

 סחלו

OG:וקכ ;"23 | וכ  



 סולקנוא
 יד אָבַא-דתיִבּו יִחַא הל

 תְול לע ןעְכְּדההאָערַאְב
 -יִרָא אָנְע יֵעָר אירו 1
 ןוה גע וו יֵתיִגייַרָמ יב
 ןוהל יִּבלַב ןוהרותו

 יֵרכי-יִרא יֵהיִו ל +ּואיִתַַאְ
 -הַמ ריו הָעְרַּפ ןו כל
 יִרְבְּ ןּורְמיִתו רל :ןוכידבוע
 ףיִדְבַע ווה יִתיִניִרמ

 "ףא ןעּכידַעֶו  אָנַמְלּועַמ
 ליד אָגַתָקְבַאְ"ףִא אָנְתנֲא
 ןָשגֶ אָעְרַאְּב .ןּובַתיַתְיִד
 -ןילחד יִאָרְצִמְד אָריֵעְביֵרֲא

 אָתַאַו א :אָנֲ יִעְרְדלָב הל

 רַמָאְו העְרַפ וְַו ףסוי
 ןוחְרותו ןוהְנעו יֵחַאְו אָּבַא|
 אָעְרַאַמ .ותַא ןוהְל יי
 אָעְרְַּב .וציאהְו ענד

haתַצְקִמּו ב  lak. 

 ער :העֶרפ ד
 רָמַאַו כידוע |

 יישר

 תוס ססל

Riלוק 'ס עמס  

 סכיכל יסו .ןשג ץראב ובשת רובעב (דל)

 ןיפיקכ ספת ןיפ וכ וכמקתסכו סערמ ןרק סיסש
 :סש סכ ביטויו וילעמ סכקיתכי קכתמ 3

 ספרי סע סירובנ סילרכ ןיפס סרוכגל ססכס סי קוקס ןמ .ויחא הצקמו (ב) :

 .ןימיככו רכססי וכ ןועמס ןבומכ סס סללו .ותמתלמ יסכ6 ספוס ספעי סיכוכנ ספוק
 .לפכ סירוכגס תומס לכ .ןכרכסכ ןסומס ססמ לפכי" ןסמ

 .סדוסי
 כו ןכוכוכ ןכו .ןד למ ןרנו יל

 טלר שגיו זמ ומ תישארב

 הֶרַמִאְו הערפל הָדיִנאְו הָלָעֶא
 רֶׁשֲא יִבֲאדד-תוִבּ יחא ולא
 : ירא ואב ןענְבִחְדץֶרִּב
 שנא" ןאצ יִעְר םיִׁשְנֲאָהְו כל
 כמו סרק םנאצו ויה הֶנְקִמ
 5 הָיָהְו ג ול :איִבֲה םהל רשא
 זזה רַמֲאְו העְרפ םֶכְל אָרְקִ
 שנא םָּתְרַמֲא דלג םכישעמ
 ונירּוענמ ךירבע ויה הָנַקִמ
 וניתבַאדםג ונחנא"םּג התַעְדרַעְו

 זיפ ןשג ןיִרֲאְב ובְׁשְת רובֲעּב
 : ןאצ העְרלַכ םירצמ תָבַעּות

 הערפל דגי קז אביו א זמ
 םֶרְקְבּ םנאצְו יאו יבא רָמאי
 ןעֶנְ ןיראמ ואָּב םֶהָל רֶׁשֲאלְבו
 ויָחַא הָצקַמּו : :ןשג ןיִרֲאְב םָנִהְ

 יגפל םגציו םישנא השמח חקל

 חאל הָעְרַפ רמי : :הערפ
 :בצ אמק אבב ,ויחא הצקמו :םחנפ ?5 רהוזה /ם ,ישנא םתרפאו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב

 סו 'מיגכ תקל וית8 סכקפו (ב) סכל

 : סימלתס

 ססp יפכ .'וכו םירצמ תבעוה יכ

 סדוסיכ קוו
 רמת ינקפנלו .דג ביתכמ ךוככ רמל דגלו
 כ30 י" תדגפ יסש ר"ב ןוסכ וסו .רחל ן

 'עגכ



 שניו זמ תישארב

 ה ערפל ורמאיו סָכישנ עמ"המ
 "םָנ ונָחנאדסג ךיִדְבַע ןאצ הער
 הָעְרַפְ"לֶא ורמאיו ד : וניתובא
 הֶעְרִמ ןיא"יּכ ונאב ג ֶראְּב רּוגְל
 דבי ְךיֵדַבֲע 5 רֶׁשֲא ןאצל
 ובשי הֶתַע | ןעְנְ ןירֶאּב בָעְרַה
 ראו ה :ןשג ץֶרֶאּב ְךיֵדְבַע אג
 יבא רמאל א הערפ
 םיִרצ צמ ץרא ו: ְךיֶלֵא ואְּב ךיַחאְ
 ןיִרֲאָה בַמיֵמְּב אוה ךינפל
 חזו ךיבְה"תמ בשוה

1 

IN 

 ג2

 עריסה ןשנ ץֶרֲמְּב ובְשי
 רש םתמשו ליחדישנא ב"ש

 אב ז : ילחרשמ"לע הנקמ
 והרמעיו ויבא בקעידתא ל סו

 תא בקע ךַרָב הערפ ינ
 "רה הפ רמאיו ה זער
 : ריח גש יי הָמּכ בקש
 : וי הליגמ .בכעי לא הערפ רפאיו ,[רהא תודלות

wii. 33 מנכ 
 ןוכפכ סתמפו ךדיקו הכס 'סמכ 'נ

 ₪ לפכוסס סדוסיו י:גכ לע סירקו סינוממ ויסכ דמגמ
 73 שי סעט סיכותכ סמק ןיסו פ ה םיפוחכ - ור םיכיי ה

 סיתנוץ ותיווו

 : ןוכסכ סתמפו קוס סוו | ךכמס זגכהכ

 גפכ יכס ןפולו סישלתס סס ןסומס ססמ
 לפכוס 65 ומס
 .ק'ננ סתיפרכ

 לח ישנא (ו) : וכלס bרמנכ ומכ וניכס סכרכס תלווכ

 סולקנוא

 כמ גמ לכ הערפל
 :אָנָחָהְבַא-ףַא = אָנְרנֲאףַא
 הערפ | תל ּורָמָאַוי

 אָיִתַא אָעְראְב אָבָתתאֿל
 ןד אָנָעַל איער תילייִרא

 אָנְפַּכ ףיִקַתיִרֲא ךיּרְבַע

 ךןּוכְתָי ןַעְכּו ןענכד אר

 :ָשְאְָרטּ רב ןע
 רמימל ףסויל הערפ רמַאו ה

 תל הפ ְךיֶחַאְו ךובא
 וי צכד ויָעְרֶא
 "תי ביִתֹוא אָעְראְּב ריִּפָשְדְּ

 ןובת: = ףיחא--תָיו ףובא
 וי כה יריב
 איחד" ןֹוהב--תיִאו
 יל יג נר ןּנמְּ
 בקַעי-תָי ףסוי יִתְיַאְוו :ל
 דעְרּפ םֶָ נמק הובא
 הערַפתְי בקַעַי ְּךירְבּ

 ןָמַּכ בקי הערפ רַמֲאְו ח

 יישר
 ופכס jhe וגיפמ (5 ק"כ) וגפש תיל

 0 וערפ
 | vie Bil סוסמ
 לפסד fתיירככו

 | we ןסל לע .יל רשא לע: 5 סוער ןסנמותכ ןיסי] ככ ןדיפו כס 'סמכ 'כ .וסדמעו (ז)
 .כקעי ךיביו (ז) כקפיפ יפנ ןסכס רועל6 ינסנ וסדמטיו
 AIAN ינפנ סיכלמס יִנָפְל  לכויש ידכ .וכמוסל ןיכיל ויסו ןקו יז .- ירה רט%רה יורור* יורו וה רור

al miiaaw / ain, -. 4 
 רעילילגי םייכתמ סיט עכול סנו ומעל

 וכמוסכ ןיכירל ויסו וסבינעי המ: הקכממ תרי סיסו סשמ יל 9% . - pun har רור רט !יהו היוריוי

 סיקרפל

 ןתדימט סתיס גס סירסח ןכנו

 ןיפרכס לכ ךרדכ סולס הל br יס
 [ןטסירנ) ועלכ ר"ידולפ סי

 סינק

 סתיכ



 םולקנוא |
 רַמָאְו 5 + ףייח יִנָש יִמ
 ינש יַמֹו הערפל בקש
 ןינש ןיִתָּלְתּו הֶאְמ יִתּובָתות
 יִנָש יֵמֹוי וה ה ןיריעו

 ימויב | יִתָהְבַא ייח = ינש
 בקע ךיִרְבּ / ןוהתובתו] ִ
 םֶדָק ;ןמ ba הפ

 תיב-לכי-תו יָהוחַא-ת
 אלפמ הופל אמחל יהוא
 אעְרא-לּ תיל אמל" 1
 אָרָהל אנ ףיקַתייִרַא
 אָעְרַאְר-אַמַע יִהְלַּתְשַאְו
 אָעְרַאְד--אָמַעְ יִרְצִמְד
 : אָנפַּ םֶדָקדִמ |
 אָפְסְכ-לָכ-תִי ףסוי טיקלו די

3 

 םר שניו זמ תישארב

 ימי הערפדלא בקעי רמאיו ט

 הנש תאמו םישלָש ירוגמ ינש

 אלו יח ינש ימי ויה םיערו עמ

 יבא יח ינש ימידתה נישה

 בקעי הרביו יב : םהיִרּונמ ימיָּב

 :הערפ י ינפלמ א אציו הערפזתַא
 ויבָאזתֶא ףסוי ב בשויו אי יעיבש

 הרוח םהל מו | ֹיֲחֲאדזתִאְ

 ץרפה במימכ םילצמ ןיִרֲאַּב

 הוב רֶׁשֲאּב םסמער ץרתב =

 -תֶא פסו לּבלכו ב: הערפ .

 תבל תאו ויֵחָא-דתֶאְ ןיֵבֲא

 םָחָכ בג :ףטה י פר םָחָל יָא

 בערה רבב" ןיִראָהילְבּב ןיא

 יראו םִירָצמ ןרת הלתו דא

 טלי די ; בערה ינפמ ןענּכ
 :מיק םיחספ .ףסוי םקליו :ג ריזנ .ףסוי לבלביו :וי הליגמ ,הערפ לא בקעי רפאיו ,ןרהא תודלות|

 םירוטה לעב

 ןריקו כס 'סמכ 'כ .סערפ סתיכ (די)
 רכז לגש ליכסכ .סערפ סתיכ דככ כולע
 לכ יכסו ףסוי ול  סקעש תוכוטס

 אלו : ןרסכ רג יתייס ימי לכ יתורג ימי .ירוגמ ינש (ט)
 ירטפנס לכ ךכדכ .בקעי ךרביו (י) : ספושַב ,8

 סכרכ סמו פופר סילטוכו ה סיכרכמ סירס ינפנמ
 הלוע .סוליכ 636 סימסנ ימ סתופ סירלמ ןר ןיפש יפכ וילגרל סופיכ סכעיש וכ
 ותסכק סלוע לוסו סוליכ 55 3 סערפ סיס ךליפו כקעי לם ופכרכמו סקשמו
 יפל המה יפל (בי) : יס ןשוג ןרקמ .ססמער (אי) :(מוקנת) ךכלס ת6 סקסמו
 ינש תלתתל ןופקרס ןכש כזוס .ץראה לכב ןיא סחלו (גי) : ספיכ .ינכ לכל ךירלס
 סכויס סלסלפמכ (וכ ילסמ) ול סמודו ומוגכפכ תופיע 'ל סכתו ומכ .הלתו : בערה

 : ףסכס תל וכ ןיגפוכ .םירבש םה רשא רבשב (רי) :ס סיקז |

 לאירבג

 סלכש ןכפיס ספקי סרוקכלד סוקמ ,סעט
 קוטכל ולכוי יכו ,ומופ דע סקס לכ

 ןיתמסלו

 תרות

 כעכס | דככ יכ ןרפס ככ ןיפ 1
 תכיפכ 5וסס ,יכ : ןוסכ פ"לי .דוקמ



 שגיו זמ תישארב

 אָצְמנה ףסְבהלֶּכדרמ ףסוי
 ןענְּכ | ןיִרָאבּו םִיַרְצמידץֶרֲאְב
 אביו םירבש םֵהירַׁשֲא רַבָׁשַּב
 : הערפ הָהיֵּ ףסָבְהתֶא ףסוי
 םירצמ ן'רָאמ .ףָכָּבַה .םֶתָיַ מ
 םילצמהלב ואביו ןענכ ץֶראמ
 חל ונל"הְבה מאל א

1 

 םכ ינכט ובה | סו רמאיו זט

 ספא"םא םֶכיִנקְמְּב םֶכָל הָנתֲאְ
 םהינ נקמת איב | nf : כ
 םֶָל ףסוי םֶהָל ןֵת ףסוידלֶא
 הָנְקִמְבּו ןאצה הנקמְבּ םיִסּופּב
 םֶחְלַּב םֶלָהְנִיו םירמחבו רֶקָּבַה
 , : אור הָנָשּב ק"ב
 ואביו אֹוָהַה הָנָשהה םתִּתַו ה
 ול ורמאיו תיִנָשַה הָנָשְּב ולא
 םתיפא יִּב י ןדאמ רֶחַכְנְ"אל
 ינדַאדלא הָמֲהְּבַה הקמ קה

 פולקנוא

 .םיִרְנְמְד-אַעְרַאְּב חָבְתְשִאְד

 אָרּוביעב ןענֶכְד אָעְרַאְבּ

 ףסוי יתיאָו ןנְבֶז ןוגאדיר
 :הערפ--תיבְל = אָּפְסַכ--תֶי

 אָעְרַאָמ אָפְסַּכ םיִלָשּו וט
 ןענכְ | אָעְראמּ םיִרָצַמְ
 = ףסוי-תול יאָרְצִמלַכ ותָאְו

 = הָמְלּו אָמַחל א בה רַמיִמָל

 פיש יֵרֲא ךלכקל .תמ
 ּובַה ףסוי רַמָאְו ₪ :אָפְסּכ

 ןוְכֲתיִנְּב ןוכל ןּתֶאְו ןוכיתינ

 ויתיאְו יי : אָּפְסַּכ םיִלְש-םָא

 בהיו ףסוי-תול ןוהיִתִיג-תִי

 אָתְוְסּוסְּב אָמִחְל ףסוי ה? =

 ןירות יִתיֵגְבּו אָנָע יִתיִגבּ

 אָטְְַב = ןונַו = יס
 :איהַה אָּתְשְּב ןוהיִתיִנְלֶכְּב

 איהה אָּתש תַמיִלָשּו ה

 אָתיִנִת אָּתָשְּב ּהָתְול ותא

 נֹוּבְר-ְמ יִסַכְנ-אָל הל ורמָאְ

 תו אָפ ל נא
 א?  ןנֹוּבְר-תַל = אָריִעְב יִתְלִּ יִנדַא יִנָפל רַאשְנ אָ

 יישר םירוטה לעב
 ומכ ,םלהניו (זי) : סילק ומונרקכ ,ספא (וט) סתיכ סלחת כולעס 6כ ו"ע ותיכנ ףסכס

 ףסכס ןיסינכממ ומכ רמו; "ד .סערפ

 העלפ רדתכ כוכעס כ ןכ רדתכ רדת

 סוגרת סתיכ .רדתכ רדת סינפל סיפק
 יגשל םינס : וגנמ

 לאירבג תרות
 כ'תb ויס ,וגוכ סנכיפ דע ןיתמסלו
 ססל וכי ר רע תונסימ ססיניע

 ,סמסנ קמכממ
 ,כערכ הכרה

 סיפסס) סל לסנמ ןי6 (כ 'יעשי) וכ סמודו סגסניו
 קוחוגמ ימ נע (נכ

 : נערס
 .תינשה הנשב (חי) : ינלכני

 ₪ ות ףסכה םת םא יכ

 ועוני כ'וכ ןיכ נס
 00 יכ רשסקכ כ"ק6 סול

 ךדככ



 אמר שגיו זמ תישארב סולקנוא
 :ּונֵתְמְדאְו ונתתגהדמא מל יוגה הק הא
 נְחֹנַא םג דיִניָעְ תּומְ = ט 6 ae תו ְי gw על = לן הָמל = :אָנָעְרַאְ אנ

 דרו ו גתַא"הְנק נֲהָמְדַאה ם2 = -ת אני אְנְתְרַאיפַא
 ונחְנַא הִיִהְנְו םֶחַלִּב ונָתְמְרַא יִהְנּו אמל -

 "ותו הערפל םיִדְבֲ ּונָתָמְדאְ ןדְבע | אָנְתעְרַאְו אח
 המדאהו תּומָ אלו הָיחְנו עֶר הג אערערפיבה עֶר
 -לָּכתַא : ףסוי ןקיו = : : םשת אל אערֲא-לכיתָי ףסוי ₪
 ורְבְמדיּכ הָעְרפְל םיִרצמ תַמְדַא ניִּבו-יִרא העֶרפל םיִרְצַמִה
 קַח והדש שיא םִיַרָצִמ -ירא הלקח דמג 8

 אָמַע-תָיְו כ : הערפל אָעְר ץראה יהתו בערה :םֶהלָע ר כ ןח 8
 ריִבָעַה םעֶהתֶאְו אכ :הערפק ירקל-יִרקְמ החי רבעַא
 :ם ןילוח .םעה תאו .ןרהא תורלוז

 ישר

  ochסמ ומכ .ונתיוג םא יתלב :ינודמ ךי 56 לכס 3ו סנקמסו ףסכס ספ ₪5
 גש קסכיג כסיימ ל"נ3 ןייפו ןסי .סופדכ ןכו ס"קכ ג'ס) טא ו  pn.ערז ןתו (טי)

 ןויכמ רילקו סירס ןימ רחל סינפ םמח דועו ףסוי  רמחש  פ"עחו סמדלס עול
 גינס ןכו בעכס סגכו עוכזכ = רליפססו וילנלכ :סכרפ 085 סל 3קעי לכ
 וגיסש רוב סדס ןול רובס כ .סממפ לסת כ .םשה אל :סטוסד תקפסופב
 ריעל כיטמ ףסוי .ריבעה םעה תאו (אכ) :וכ סינק .הערפל ץראה יהתו (כ) : םופח

 : פוקכס ךרלוס תנו .סתרכתכ וז ריע לם כיקוסו ןרקב | קנת דוע .ססכ ןילס ןורכ

 לאירבנ תרות
 ס"וכעו | כ"כ ןיד ןיידע סקל סיס ק'מ כשתכ סיס כ"ט רולמנ בפקס

 ₪ ,וידי יסטמל 035 סיפוג ס"וכע ינק תג סמ  ןיידע תלמנ סיסס .סמלס
 קוגקל ךיככ ,ופ יונק ספוג .ןיקס ןויכו : ןיסכו ספפכ

 סיחרכומ ול כ"עכו | ,םוריפכ סמדפס סיסנו ,3 ל תהו ונתא הנק
 לפרסי ןיד ססע סיס וליד ,ןכ רמול 'סירבט ונהמדקו יולסנל
 וגן".  ספונק> סערפכ םיכפ סקעכ סיס ךיק ךיככ סיס סמל :קדקדכ :םי

 ס"וכטל חינס ססעכ נכסי | ןימ 5 :סנק כפל יכתס ,סמדס תיוק טרפו ?
 ריפס ג'3 ןידכ סגיר ומ סיס ס כ3ת דכע סנקס סמ ככ כס ,סידכטכ ספוק
 קעדכ סערפכ תיכק :תויסל כוכי סיס סיונק סתמדמ סנס :קעיממו ,ובכ סא

  0.ןימיככ = תלעמס ספכ גמר 'יס מ"וסכ] ך"עס ,ם"וקס סpקס ןכס יתיסכ כ"ו [

  0ןיד ססנ סיסד סיככוסס :סעדל וסימ י'פע וס ,סז 3םייכ | יככ6 סות
 סיכפס סגתמס כ"םמכ .כ"י כרמי סרוק סיס ףסוי סעדס ד'רפס: תמ)

  (ND)כ



 שגיו זמ תישארב

 םיִרָצְמְלּובְג הצקמ םיִרעל ותא
 תַמָדא קר ad : והצקיזזרעו

 םיִנָהְּבְל קח יִּכ הנק אֶל םיִנַחּכַה
 םֶקְח תֶא ֵלְבֲאְ הער תֶאַמ
 ןפחדדלע הער :םֵהָל ַתְנ רֶׁשֲא
 רָמאיו = :םֶהָמדֲאזתֶא ּורְכִמ אל
 םֶכְתֶא יג יתינ ה םֵעָהלא ףסוי
 הערפל םֶכְתַמְדַאדזתֶאְו .םיַה
 ז-תֶא םָּתְערו עֶר םכָלְיאה
 תאּובְתַּב הָנָהְו רג : : המראה
 עֶּבְרַאְו הערפל תיִׁשיִמֲח םָתַ
 הדשה ערזל 'םָכָל היִהְי תִיַה
 םֶכיִתְבּב רשאלו םָכְלְכָאְל

 :ופ הציב .תא ולנאו ,ןרהא

 םירוטה לעב

al Se 
 לומתת לו ם"ע יתתנ ככ ךכלד ס
 יכת סיכגו ףטו סלותכו לותכו קו לע
 לינדכ דחו הםמה

 ספכמ ריססע

 סינוג

 6לורפ ידכ תה

 סלוכג סלק דעו כלוכנ יכס תנו פסת  פסכ נסד

 קרסמ ןסכ :ןוס) לכ ד ו
 הלורג 'כ. סקס

 סויל סחל ךכו ךכ קח .סינהכל סח

 : יפסכ 4 ךככר לס ינק

 לאירכנ תרות
 ל6רסי

 כ"ע

 'יפפ כעופד (.וט "יס סריכמ 'סנ)
 דיכ ודיד סופת חילט ססעכ ס"וכעל

 סנס ומכ .אה (גכ) :

 ג₪ לככש .הרשה ערזל (דכ)

 סולקנוא
 | ןדעֶו | םִיַרצִמםִיהְּת יֵפיפִמ
 :אָעְרַא דוחכ = ככ : ּהָפּוס

 אַל יֵרֲ ןיבז א אב
 הערפ = תוָלַס אמל |

 הי  .ןוהקלַחדתי יל
 גניִּב גז אל ןפילע הֵעְרַּפ ןוהל

 ףסוי רַמֲאַו גכ :ןֹוהֲעְרַאזתָ

 וכְהָי תיִנַכָז אָה אמְְ
Fol a 4 

 אָעְרז-רּכ ןֹוכְליאַה הערפל
 יהיו רכ :אָעְרַא-תָי ןעֶרְזַתו

 ןוְתְַו | אָתְַלָע-יִלועְטב
 הֵעְרַפל \ אָשְמַח---ןמז--דח
 ןוכל אַחְי לח ער
 ןוכלכימלּו אָלְקַח עַרֶז-רַבְל

 לכיִמְלּו ןוכיּתְבּב שנָאלו

 י"שר
 ןיוכסכש ףסוי לס וחכס ךעירוסכ 66 תלו כוקככ

 סקו6 ןיכוק ויסי נס ויחת לעמ
 :(ס ןיופ)

 סנקמ סירלמ קוכלמכ | רק סילעס ככל סע
 ןכ = .'וגו םירצמ לובג הצקמ

 םיכמוכס .םינהכה (בכ)

joesןקוקמ ןומ וס  
 2ןוק ןסכ ןירמ ןככ ומכ

 סגו (זט גקותי) ומכ
 וכללו .םכיתבב רשאלו : ה

 וגו סנק 55  סינסכפ תמדא קר
 סוס 'כס רופיכ ןיי

 2וטכ טפפס ר"ע סלפ ית תפרפכ | תויס) סערפ וטיכססס ןויכ כ'ו ,ס"ע
 : תעדו סעל ,סירלמ ךכ6 לככ לשומ תויסכו ,וסיכ לע
 סכקמד6 תו סויס סכתפ יתינק ןה | ןויכ םליממו ,סעכפ ריכ ודי סוס ליפט
 ספוג סנק כ ךכלס סערפ דיכ ודיד
 רוקי = ,ספוג סנק 55 ס"וכע ס"וכעד סעטמ
 כ'וסו :םוריפכ סתמד6 ת תונקנ ךירל סיס כ"עו

 סכולככ םויה תכנית .סערפל
 ,לוכוס עכמקכ קספסכ סגו וסל

 ןס : ל"סוכ סו סרוק כתכימנ
 יתינק

0 



 במר שגיו זמ תישארב םולקנוא

 ורמאו] הב ריטפמ : םכפטל7בַאלו | ית ורסאי
| ₪ ₪ 4 :6 

 שח
 וגל תופעל .ןח אצמנ (הכ) : סינטק .סיכָּכ .םכפט : סכיקככ לחי תוקפפסו סי

 | לאירבג תרות
 536 :,תוכיפ .ןיכקכ קר וסד .כמכ ,וידי. ..,סערפל ,סכקמר6 תמו סכתס סויס יפינק
 : וכמו6 וס ,כומג | ןינק סכק סמדלס  סכפמדל תלו סכת יסינק ןס :ל"סזכ ומ
 ןײק =- סוס =- קק סכתל יתלכ ןס סלעמל יתבקלש סמ יפכ| ,סערפנ סו
 סעכפנ סכתמד6 תו = ד3נ3 תוריפ ןויכ ,ןוככ 55 הוס םוקכס כ"ג טרפה
 :(* ק"ודו ןיטונתנ סנוע ןיגק ססעמל ספ יכ ,'יפוג יגק 85 ס"וכע ס"וכעד

== == 

 ןנע נע תכ גנילזיצ ל"ז ףסוי ר"רסכ ביל "ירא ןויצ ןב ס"ומ וכו 'גס כרס כ"ו .םיבג לחנ |

 תלו סירת תת ףסוי סנקע םינקס ןיכטכ : ל" ;סתמדקו םיירלמס תפ qףסוי = תיינק |

 הנק, קר ושקכ כ ירה ? וגממ ופקכ רספמ רתוי ףסוי סהל ןתכ עולמ (א | : קדקדל םי .סתטדפ |

 ןופנכ (ב ? סטרפל תיםימהס קרו ,תוליס עכרפ סס) תת) ,ססמע דסתתה עולמו "סקלכ 'וג ונתופ |

 ריכעכ  סעה פפו ספ (גהתוימ "סדק םיק | .סירש רפת . יכ הויה כ ch ספ כותכפ|

 יכת),; "ליש  .,המוקמ .ןפכ. ןילL  ,סיקנלס,.ןיפ. .םככנל Ras ספל . סוס .קוספס "וו

 ריכעה סעס תמו, ל"ליקס ,רפוימ "ותופ, | תכית (ה ,"וג סיהלס תתדק .קכ. ,תערפל : ןהס

 טמשמד "הנק ו 8 סיכסכס תמדק קר, (ו ,? סירעל סריכטה סמל ,קדכועד קפוג (ה ,"וג .סירש)

 קס יכ (ז ,עינמס סתיס סל5מס עמפע ,ורכמ כ סהק סייסמו ,סנק לכ וספ ,ודכמ סתיס עימה |

 יפמ ,י"פע ל'נו ."וג סקס תפ וגכפ יכ, : רמולו רלקל. ל"יהו וה 4 רותי וג טכפו ,'וג סיכסכג |

 ינריכעסו .רכיד לוט 5 ,ויכפל תרוכטמ סתיסו ,ןיכוסקס תיכמ קרוכ סיסש ירק (.ויק קו 'תגכ תתיקד |

 (."ה ,סדכקו סניזג 'סמ כ"יפ) ס"כתוס סקספו .'מגה ל"כע ,ךכ סעפמ "קד | ורכס 556 וכ ןיפ |
 ונע סנתסו 'כ וש וכיכס ךיב ןילממסו ,סנוק לוק ימד ,ןייעמס תסמד ,ן"כמרה סעכ .ו"ע ס"ס כתכו |

 : (!"ס ,דסר *יס) מ"וחכ קספ ןכו | ,ם"ייע ,ל"כט ססימד 556 וכ ןימ ,וילה סנופ תמחמ סכרס סיב ןתול |
 מול לוכי = וניפ  ,סדול\ וריכק ועכתס ע"ש .(כ"ס ,לפ 'יס) מ'וקכ קספד ילמ .סידקסל יג5 ךיר5 דועו

 קול וקנה | ך"טה ספ כתכו .ם'ײע ,ל"כע ,התימ תעחכ סטקמ סדה ןיקפ ךכ ותייס סטקמ

 כ"תפד ,ן"קה ספ דוע בתכו ,ק"ייע וגר 3 ךנוהס י"פע5 ןכוסמ לוס ס ה"סד ,ותטמ לע ככסומ
 1 קו a יה .- ןכ .סיכומו = ךכ יתייס סטסמ רעוכ לוכי 0 סקפכ

 ומכ ,ססײק ילכ סקנכ סתמדלו ספוג ול סינתוכס ורמלו ףסוי 55 ופכ סיירנמסד לי אהשהו |

 וג וכנקש ,סטסמ תנעט ונעטי כ"הפס ףסוי רמי ל ילכו ,תומכ לו סומנו ספ סײסמס |

 ,ךיניעכ תומכ סתנ ןומידקס ןכנ ,ינריכטסו רכיד לוטל ימדו .,סו תמהמ ,יוויסס ןמ רתוי 8

 כ"ע\ = ,ויכיע) ותומי ,טעמ | ססיפונוזמ ככעי סע ,תומ ירטס דע ועיגה בער תפס רככ יכ לכ

 ולכוי 5 יכ ,עיטל ומכ "רבס 3, ורממ ו ופמ סחל ססל ןתיפ : סולר ,ס 0 5 ב רפול וקדקד

 ףסוי לבא ,התיפ תעסכ '* ' סטע סד ןיסו ,סתימ תעסכ יוס כ"ו ,נכלמס ונקתיפ דע ןיתמסל

 ,סתיממ ולילה ונע רכדכ קר ויס ,התימ תעסכ סטסמ סד ןיפד ה יכ ,תועט סו יכ עדו

 סוג יפדווכ ותנגס = ןינעכ 958 ,התימ | תעסכ ותעיכת לע וריכס) סדוסק ,ל"כה 5"פ 'יסד לנוונכו |

 " ןינממסו סלח ,ן"מרה סח3 ס"ס 3תכפ סמל ,הנוד הז סמל הו ,וטסנ תל לינס) ידכ סטפ

 : 02" ןינממס לוס סתלהו סומוכ יוס ויס סספ "סו ,ןסימד 5 ול ןיפס ,ווכמ די

 ןתי) ספר כ'עו ,ך"כס ססכ ליעל ם"מכו סטסמ תנעמ ןוטמל ולכוי סנתיפנ וכיסיסכ כ"ס%ס דועו

 ככנו ססיתככ רנו ססע תודי 'דו ,סערפל סיסי םעוקת קרס רמו ,סושס תקתס יפכ ,ססל |

 : סעולקו סופג סריכמסו ,כוט .ריקמ .סז ילדווכק  ,ססיכרל

 ויקימ = ,ויתודס רוכמי נע ססמ דס qףמ רפי נפ ,סירגמ תמדמ לכ תפ תוטק) ס5ר ףסוי הנהו



 סולקנוא = שגיו זמ תישארב

 ינובר יִניִעְּב ןִמֲחַר-חַּבְׁש יִנדַא יִניִעְּב ןחדדאַצְמְנ ונתיחה
 ושר וכ : הערפל ןיָדְבַע יה םשיו וכ 3! הערפל םיִדָב יע נייָה

 אָמוי-רע אָרָמַל ג ףמֹוי ּהָהָ
 םַרְצִמְד אָעְרַא- לע ןידה הוה םויה"דע .קחל סו התא

 ְשממידמ ןח העְרְפְל  םִיָרצמ תַמְדוא-הלֲע
 ל םֶרְבְל םינהכה תַמְרַא 2 שמחל

 יער

 ל קפל סנש לככ סוס סמס וכ תולפסל .הערפל םידבע וניהו : תכמ6ס ומכ תו
 :רוֿבעי

 כרס ויס ךֿפ ,סיפרפמה 'כש סיפעטה רפסמ ול ,י"טרכ כוסו (: ם) | ןילוסכ ם"מכ | סילוג סנכ

 ו טנק ,עכסה ינס עכסמ טרפכו ,סיײלש התכמ ,תוכר תורו סס) סיסש סירגמכ סילודג סיריטע

 o ozכרס ויס ידװכ יכ] סיכערה .סוינעס ןומס תֿפ ןכיקו ,ףסוי סכתתה 3% ,רוכמכ ןיכירכ ויס

 ןטסכרפל ססינע סתופ ליטסו ,סירישפה תומוקמ)  ,סידודג סידודג סחלפו [רוכמכ עקרק סג סט סיס
 ןוורגוממ סג תופוכתה ונכיע ידכ הינע סנווכ סג וכ וכ סיו ,כערה תעכ תונידמס יסומינ ןכ יל

 תככ רפסט וקו ,סתועקרק סגו ,סהל רט לכ רוכמ) כ"ח סיקרכומ סה סג ויסי כ"יעו  ,סיריטעס

 םקמפ : טרפכ סו סיס ךי6 רפסמ "תלו ,"סירנמ תמדפ לכ תש ףסוי ןקו, לכ ךרדכ סדוקמ

 וס רשפכ "וסדט | ₪5 סירכמ ורכמ יכ, וס ,ועקרק תש "וכ סקהוד תמחמ סידיחיס ורכע

 ותפ ריכנה סעס תו, רממ הול ,הול סיריפעה וכרוס ךיֿפ ךפ ,הערפ) ס5רה יסתו ,כערס ססילע

 40 ,כירעס לכ 36 כ ער ח תת סג ריכעה הוכו | ,ססנרפ) סירעה 5 סתופ קלטט "ר ,"סירעל

 סירעה לכ 56 כערס תל ריכעה סעס סעס כערס לע 3סומ "ותו, תכיתו ,סש סיס נח תומוקמכ
 ל: = ,סינסכס תמדל הוס | ללכמ סsיש רפסמ ו"תֿפו .ןכסו ,סנווכס סנו הטעמס סג סוכ }כג
 ,ססלפ תפ םרפמו .ורכמ 55 סס סגס ,ונטסו ,סהלפ ת תוכק) סכר כ ףסויפ ,דספס : סימעט

 סמ תנויס סכוטכו ,ןסרמ ומ סלג רז סדוכע) יס (ג"ס ,גיק 'יס ל"וי) ע"סכ קספ סנס יכ ,וסו

 [ןטומדקס סיעיכ ,סיגהכה סנפמ לוס סושמ ,רכטכ ל"כ] הכוטכ ססמ תונסי) רוסו ,'וכו סיגסכנ פיס

 קל ,ט"נכ | ןמיסכ כועס תורנמ ש"מד | ,השירדס תישוק ספ "טס ינסו 2 סיעסר ויסק

 ןשעטכ 636 = ורס5 ד ,ז"טק ןריתו ? סיכסכס הנסמ סו ,ןירתומ ססם ,וככס רחמנ ל6רשימ ןרכומ
 קיט "מכ | ל"כע 'וכו ישרע ךרד ורכומ סוס 'וכו רנכ כ"6שמ ,דימת סיסי ןכפ ,ססלט סינסכ) קח
 ו- סינר = ןוט) = סינסכס תֹומְרַא : כותכל וכ 'יה סרופכנד "וג סיגסכה תמד6 קר, כותכס רממק וסזו

 תורפחו\ סירפכ סע ר תרככ 'יסס וגייס ,סינהכ) תדחוימ העולו עקרק "ספ | ,סמכ "נסו

 [םוקש) סהנפ רפסס יתנו ,ססידימלתלו ססל ,סירפמ .יכסכל ךייפ סיס הומ הסנכסספ ,דחמ סוקעכ
 סויפכ ןכ סוס סג מנש | ךרדכו ,ךנמס רגמ ,סהל עוכקה סרכפ דכנמ ,(פ"נכ  סויירלנימעז
 0 95 סט סנו .ל"גכו ,סתונססל לס ידכ ,סתונקל יפשר סיס 89 ,סינהכג קה יס ןויכו ,תונידמ
 ₪ לוהט ,כותכה ןוטלכ קדקודמ וסזו aio רפוסמ ונטנע סרכס סה) קיפסמ סיס יכ ,רוכמל ןיכורל
 0 ןתנ רח סקה תפ ונכו, דוטו .נ"גת ז"טס ירכדכו .,רוסלו "וס .סינסכ) קח וכ, סוממ סנק

3 
.t i= 44 may A - = 4 m/s La "םורומ יב: יכ קנווכס ןי יכ ןיכמ ןייטמ לכו] ,סתמדל תל ו ר כ מ ₪) כ"ע ,סהנב תוריכס וניית "הערפ  

. 

 טפוכ ססיתוגווכו ,סדמס ינכ תופדנ תדכל ןתדוסי תונולמ ינידכ = תורומלס תורכסס קר ,ןידכ ולפנפתי
 -  Aשוי we 1 ,רסוס ךסויל ול היפו ,קוככ יענה ןיכ ,רחכמס קוככ רכוכ לכ ינו* סנממבת תנהכ תולככו ,סתיקסט

 : "נה כ"5 ל"כע (.ןכו ךכ כ"ח וילע טעטטי



 גמר שניו זמ תישארב סולקנוא

 בשיו = : הערפל התזה אל א ןהינחל ירי
 3 / . 9 ביתו מ :הערפל תו

 םירצמְד אָעְראְ לֶאְרְש ןְׁשגןיִֵרֲאָּב םיִרְצִמ ץ ראב לָארְׂשִ

 : : : : : : : דאָמ ְּבְרי רפי הפ זחא ּהָב ּוניִסַחַאְו ןָשנד אראב
 וק ןירדהנכ .םירצמ ץראב ארצי בשיו .ןרהא תתדפוה : אָדחל וא גסה וש 5

 4% hops ץע ךל חק םדא ןב התאו ןיריטפמו : ןפופ rah .סיקוספ ו"ק

 יישר

 וזחאיו : סיכלמ ןרקמ ליסס ןםג ןרק3 ןכיסו .םירצמ Hes = .ארשי בשיו (זכ

 שגיו תשרפ תלסח : סזות6 ןוש) ה

 יחיו רדס
 םירצמ ץִראְּב בקעו יחיו הכא בק איתו

AARימי יהו חנש הרשע עָבש " 
 בקעיײיַמוי ווו ןינש ירש

 םיִנָש עַבַׁש ַײח ינש בעי ייראו למ
 וברקיו טכ :הנְׁש תַאמו םיע ברא ) = ימי ובירקּופנ + ןינש עַבָש

 נבל | אָרְקיו תומל ילֶאְרְשי"ימי ּהָרְבְל אָרְקּו תַמְמל לָאָרָש

 : אריו 'פ רהוזה 'ס .וק 'דהנס ,תומל לארשי ימי וברקיו .ןרהא תודלוז]

 םירוטה לעב י"שר

 .קפי יתיו דקמ כליו .יתיך (חכ) | -ןויכש יכל סמותס וז ססרפ סמל :בלע: "8

 6 , סבלו ססיגיע ומפסכ וכיכ6 בקעי רטפנפ
 תויתוק ותוסרכ וידלי ותופרכ רמסנם וסזו

 יטפל בטס ים מועטה טל "קל" ננו רוכטסס תרכמ לפרש

 יתיו דלמ | וככיו "ד  .וידלימ וככ וכדקוו (טכ) : (כ"3) וכממ ספסנו ויל ןקכ תת תונגו

 ןפקלד וגר 5 ספרב דמנמ קי | סבירק וכ 'קנח ימ לכ (כ'3) .תומל לארשי וש
 תכסו וככ 'כ סוסו דקמ דפמכ רמתק פ"כ יק קחלי) ויסוכק ימיכ עינכ 5 סומ\

x = - . 

 ה טו תג ר ממ חש א ה," "30 הבירק ר6נ רודב "מכ קה
 תכסו דקמ דתמכ ומכעו וכריו ו5כקיו ימג (כ'כ) .ףסויל ונבל 7 :('ע יח וו סינז

 וככיו ולפיו תלת ל יכיתכ ל : קופל והיכ סוכת

 יכ כס םוכד נשיל יפסלו דמ 5
 לכ סיגוט סימי סית לכ ןכפכ כקעי יתװ ?"ד .וידלימ תופוככ 'ל ספרם 'ל סלוע "כ וידלי ותואר

 כקעי יתיו ל"ד .סירנמכ סנש ו כרכמיש דע ףסוי דלונסמ סנס ו"י ימיו ןממכ מא

 טכמ .סלותע לכל ינכ ל דר8 יכ רמ8 יכס- סיית ויס ל סינופכסע סנכ ו"י סירפמ ןר

 יסיו במלנמ מ"ככ .כקעי ימי יסיו : סנש ז"י ולכלכ qףסויל וס לדג סי זי דג:כ סנס אא

 סינע עכב : סכירק וכ רמפנמ מ"ככ ןכו ךמל ימי יסיו ךונת ימי יסיו ויתוכ6 ימיל ועיגס * 08 ₪

 סיטעומ וימי וסע ליכסכ קתיו ססככקכ ןכ סבע ב סמ סליתת טעומס סנמ .סנש = תמו 0

 לקס לע כת וי סנת תלנק ביתכד  סוכמ ויכמ תוחפ סנש ג'ל סיתו סלתת" טעומה ליכוס סיעל)

 : ויתעפמ ג" תוסכ ס"יתי ןממ ול וכסת סיתי הל ךיסנה ת6 מת רככת סע -- לת

 סיכומזמ "מק תיכמ התה ס"כקס רמ6 םרדמכ "5 דוד יכג ךדיקו לכה 'סמכ 'כ .ימי וככקו (₪]

 ךולמי התה ף דתיכ וכנמ ונכו וס סמ ותומכ הכזת כקעי תוגק 7 (ןותודיו ול ףסתמ ןוח

 ןקו דוד ךימסו סיכ כיתכד ןכ דוד qף ויתופמ ימיג עיגס 85 כקעי סמ ת"ל .ךיות3 ג "סמל

 לכ |



 יחיו זמ תישארב

 יִתאָצַמ אנזסאול רָמאִיו ףסויל
 הַחַּת ךרי אָניםיש ְּךיִנעְּכ ןח
 תַמָאְ דָסַח יִדָמִע תיֵׂשֲעְ בר
 : םִיִרְצִמְּב רנָרְּבְהִח א תולה
 ינְמאָשְנג יתבא"יםע יִּתְבְַׁשְו ל
 םֶתְרְבַקְּ יִנְתְרְבְק םיִרצמִמ
 : דָרְבְדַכ הָשָעֶא יֵכֹנֲא רמאיו
 ול עבשיו יל הָעְבְׁשַה רמו אל
 :הסורח !פ רהיזה 'ס .םע יתנכשו ,ןרהא .תודלות

 םירוטה לעב

 .ןדי ני : "וגו סימיכ לכ
 דכת .י"םרפ .תמלו דסמ

 .תמה וסזו סיתמס

 .'נתאשנו

 םיש : סנימ "יגכ
 סע ןיטומכ

 ןוכ5 ןוקיכטוג תמ5

 סידומ 'יגכ .ותתסיו (אל) :ןיכיככת סטמ
 'סמכ 'כ  .סטמס לע : סכוט סכוקכס לע
 סטמס לע :לפוג ןמסו סעמס לע. כסיו
 סיקותתמ ןסםכ "יפת סיקידפסמ

 אנ לא :לומנ

 סיסלמ
 קדוכע סיכנמ

 ויתוכ6 סע סכיכס 'כ מ"ככ וגיפמ דועו
 ככקיו כ"תקו | ויתוכת סע דוד נכסיו

 לאירבג תרות

 סיר5פממ יגספסנו יקכ6 סע יתבכשו
 כתכ6 סמ .י"סרע ,!ונו

 םגוו 'פכ יתכתכס מ"יפע ר"נעככסו

 קמילט יכ dk לע ודי תיסי ףסויו
 bכוספ תעכ סיס ,ויכקנ ףסוי ססעס סיניע

 06 .בכש י תרעמ 56 נקעי
 2? AR ם'ייע ,וסעכ סקג כלכס רח6
 תעכ 16 תיספ תיסימקס יקביבש יכ עדס

 כ'ע:,ס956 :כ"כ יסוכת סע רככ סיס0ס
 -- .סתרוכקכ יגפרכקו סירלממ יחסו
 ףסוי רמלס סמ ו"יפע םרפל םי יו

‘30. - 2 
7 
 פע

 וי כלפכמה

 :הפ ריונ .איק תובותב

 י"שר

 : עכשסו .ךדי אנ
 תמפ לש דסת וס סיקמס

 ירצמב ינרבק

 ןרפנ הלוק יקמ ןיפסו (יפונ סחס ןישתלמו) .סיככ
 וליחמ |: לונלג 6 825 = סייח

 סולוכנ
 ) סיס קכקמס קלסקל סלעמפ רוס וז ו"יו .יתובא
 .סיכלממ ינססק סתלו יתוכל סע 3כסכ יפוס ינו
 לפרוכקכ ינפרכקו סי רפממ ינקסטנו ויכתל כיקכ יכסס סרעמב יתוכ6 סע ינכיכסס

 ו פ'מ) ומכ סרוכקס נו סעיונס יס
 דוד = ריעב

 לניכטסס וכמ6 ןסכמ סניכסס רלכ ומגע ךפס .הטמה שאר 2 : סי דיגס סילדיעכ
 קיסס לע סטמס םכ לע "ד .(מ סיכדנ י תכש) סלוח לש ויקופסרממ סלטמל

 ופוכס .סייקל ביוממ ינגס : סערפל כ"ח
 סערפ וכ רמסי מס ףסוי םפחו

 ךיכמ הגס
 ףסוי וג רפיס כ"ע ,חנ ןככ סתימ רחל
 רמ65 .יכטיבסס יבק יכ
 היכק רככש סעשכ קר
 ועס oh רעו .ןטנכ ןרפב יג יתירכ
 רוכככ כיוחמ יננכ כ"עו ,ימכ כסחכ יכרוע

 ססעק יכנא
 :ס

 סולקנוא

 ןעְּיסַא הכ רַמֲאו ףול
 ְךֶנִעְּב ןִמֲחַר תיִחָּכְשַא
 פרי תֹוחָּת די ןעֶבייש
 יקי ובימ יִמָע דָּבַעַתְו

oro Soe : 

 גְרְּבקהו םירצממ יננלמְחו

 אָנא רמַאו תב |
 רמָאו = :ְךָמָגִתפִּכ דָּבָעֶא

 דינמו הל סייקו יל םיק

 סע ןיטועס רסס .תמאו דסח

 6: ספ 0 וגי6ש
 סרפע םויסלע ספוס .

 ספי םגסו ת
 וע יתבכשו (ל) :(כ"3)

 0 עכססו יככי קמפ ךרי
 'פוכ6 סע יקככסו רמוכ ןיסו

 לעכ .לארשי וחתשיו (אל) :

 ווכיכ ןיסו ,סמ וס רככ

 ומ יכנס סנס :
be ₪ 

 | = -:סתע סג
 כג, ןופכ רופי .ךירכרכ
 ! .סייקי ומכעכ קוקס

 bו



 סולקנוא
 : אָהְרַע \ שירדדלע לֶאָרָ

 ןילֶאָה אָימָּנְתִּפ רֵתְּב הו
 ףובא אָה .ףסויל | רַמָא

 ןיִרְתתֶי רַבְדּו עֶרְמדביב
 -תִיְו הׁשֹנִמ-תִי ּהַמע יִהֹונ

 רמו קל יוחס
 ךתול אחא ףסי רב א

 י"שר
 סיס כו: סמילס ופט
 סירלמס = ןיכ5 סכפלפ דופו וס "מ
 .ףסויל רמאו (א) : וקדלכ דמו

 וכ ריגסכ סיככמכ וי 9

 יככ6 סג.:וכ רמסש מ"יו ,םילש י"ט
 סקזכ עיכpל ייק סגפ ךיככדכ סקע

 : יכת יככ תלו יקח תה
 ,'וגו | סות ךיכ6 סנס ףסויל רמא

 לוס ימ םכופ לכ סנס
 כככ סז סרוק נס סקקי דועו ,רמוקו
 ,סטמס ססר לע נכסי וקקפו : בוק
 סרפכ סקרנו ,ספ י"פרפ ,סכוק סויה
 .כנר יס ע'דוי) ,ה"מרב כומס ןידס י"פנ
 סלותל עכסכ וק רדנק ימ3 .שי ףש
 קכלפס סופמ סז וסע סק ,רכד סי
 יררנ יוס ,וינע ופעד ףרטפ bE סוס
 3קעי םיגרסק ףסp רמוכ שי כ'עו ;סגו

 ויתומוכו תומל וימי וכרק יכ ופפנכ וכי
 תז .עידוס םכ ז"כע ,סויל סוימ ורע
 ספקתכ סעוכפס סיסקק סלכ יכ .ףסוו
 וכ במ רטסכו סנוק תכעט םסס ג
 : כמונכ ,ךירכרכ ססעל :יכנק- סו
 ? סעוכסס ךל סמנו ,ר3נ  ךסשקכ י"פ
 י"פע וכ ןימתסל סוכ בקעי קפקסס 5

 יחיו חמ זמ תישארב

 וחתשיו
 פ : הֵּמִמַה
 הָלֶאָה םיִרְבְּרַה יִרְחא יהיו א חמ
 הלח יבא הגה ףסויל רָמא
 דרש ומע ֹוינְב ינש"תמ חק
 השנמ
 אבי נב הַגַה רמו בקעיל

 :וכק ןירחהנס ,זפ אעיצמ .:סֹויל רמא'ו :זט הלינמ ,וחתשיו .ןרהא תודלו

DEיכל  
 לוס ילסו

 רח
 oילפb ה ןפוג-ןרק3 3קעי סנתסכו הומנפ3 3קעי ינפכ ליגר סיס סירפ6 ₪"

 פל בקעי סכרכיפ ידכ .,ומע וינב ינש תא חקו :
 לגק תומלקמ ס3לסו ימ םריפ. תנו .3העיכ .ךיגמה , ,דגינ א

 לאירבנ תרות

 דמר
 שארחרע = לש

 דגיו כ : םִירְפָא-התָאו

 םירוטה לעב
 סעמס לע כפיו גרי קותתיו רפקנכ  םסוי

 :תנש סילפו) ןס ןפקותכ וליפה סיעשרסו

 :נא  סכקמ 6 יכלו .םידינמכ | ךפ

 : ותומ יכ
 שי קזחתיו : ןופכ י

 קעוכס3 ---/מ .פ5פס0.כמקיו ,ד35 ורבד
 ערי יכ רפקמו --וכ עכסיו -- קקווד
 סלעמל סגיכססו סלוח לוס סנס יכ וספנב
 ,סטמס קשכ לע סוקפפס כ"ע ,ותמממ
 יכתמ כבק --- ,סכיכסס רככ ומלע ךפס
 ןיעחהב.ג המגסכ .ג:הקמק ,, ,םיכפרה
 ,וקסטכס ת סייקנ סעוכקכ ףסוי חל
 סנס יכ עדת ככ ,ףסויל ףכיפ רמפ
 ךל םי סו ,סירופס ויעגכו סלוס יס
 ,סזכ רתלפ / וכממ םוכדלו םק3כ סמ
 רומפס "פרי, לע כסומ re ל 0

 תקנו וגממ ףסוי ךנס ו [.סדוקס קוספסכ
 ויכֹכ 56 ססמע - ומע :ויכ3 יגש תק

 : סכרכיפ ידכ
 ףסוי ךי3 סנס רמקה בקעיל הניו

 קותתו  ךיײס | כ
 ןוקפכ סנס .סעמס לע כשיו ל ארשי
 ,בקעי סשכ סליפתמ ותוק ריכוס זס
 es קותתיו רמוק | כ'תפו
 יונת שפכס תומילק סנס יכ ,םלפל יתרממ

 תומינקכ



 סולקנוא | יחיו חמ תישארב

 פע ביתו לאש קת בשיו לֵאָרְׂשִי קוחתיו לא
 פול בקע רסו ג אקר -לֶא בקעי רַמאיו ג: הָמְּמַה"לַ
 ג ה יש * פב ילֵא--הָאְרנ ירש לא ףסוי
 הו ה 7% רמאיוד :ותא דר ןטְנָכְְרֶאְּ
 ol תה ףתיִברהְו ףרפמינְנה לא

 ה אערא-תי ןפאו ןמבש ]'רָאָה ה תֶא יִּתתָנְו םימע להקל תש גנו נסו דל / ₪
 הד

 ם?ע תנסחא תב יל זחל ךירחה ךערזל תאזה
 .ודיליתאד ָיִנְּב ןיִרת ןַעְבּו ה לינְנְדדרנש הָתַעְ ה } : םֶרּוע

 רע סער עב ךָי "דע םירצמ ץֶרָאְּב ךל םיִדָלונַה
 ליד םירצמל ְךֶתו יִתימ םה"זיל הָמיִרְצִמ לא יא

 ירי הש כא א ןועמשו ןבּואְרּכ השנמו םירפָא
 ְךֵנְכי Mik ןועמשו "רשת ךתְרלומו : ;ילדדוהי

 ןח א די" לע וחי ל םֶהיִרהַא ףדקוה
 י"שר םירוטה לעב

 ןקכמ רוככ וכ קנת וס ךנמ יככ fוסס פ"על ממ  .סענמוסירפה (ה) :סטמס לע ?פונ ןמסו
Res 4 fordתוללמכ הוככ קח סשמ ןכו .תוכלמל דוככ ןיקכוחפ יי ל , 

Pnםנסיו וסיל6 ןכו (י קומש) יג סע ךידב ג כ ו וו לי . 
 רוע יכממ החג סיריקעק ינרח3 .םימע להקל ךיתתגו (ד) :(םי .b'מ) 'ונו ויגסמ
 ונס סוג גסק ןימילכ לע יל למ יוג סיוג לקקו יוג יל רמקp פ'עמו סימעו לסק
 םעו קלססל יטכסמ רחל ריקעס יכרמל ןכ יכ הנ 9 פו ןימינכמ רכנ סינק
 קמולכ ךיל6 ילוכ ינפל -ך ולא ואב דע ינו ךל םידלוגה (ה) :ך) ;תוכ ינ6 סכקמ סתוק
 pin bpd ספ לכ 2c ןונקתכ .םה יל :ךיל6 יתלכפ דע ינממ ססרפסמ ודלונס
 וקכ 656 ינכ ןיגמכ ויסי כ רוע רילוק ס .יוגו ךתדלומו (ו) :ודננכ םימ ןרפכ

 לאירבג תרות
 ירככנ סיסנק ויכפ ופוכי רכס סנוחס הירכ ףוגסס ןמז ככ יכ ,ףונס תומינקכ
 ופוכ סיסיו סכוקככ דככתמ לוס רס6 סימנס וכפ םפנס תומוכ סג יול סול
 וניוטג כ'ע רש[ םפכ כיסמכ ויל ססי םעמכ ן פת יככ תויסכ סמס סיליככו
 !תתי יול [ת' סעטמ סג ,ת'קכ תממ ןװע 3 חכו מכ נככ ,'נתי וקדובעכ
 גרדמ יכ עודיו ,ויכ וספג כופתו וותותוכ וסכחנ רסקכ סנמ .ןוערג ילכמ ,ופקתו
 רפי סט תגררממ סתותפ יס כקעי סס סג וקטמ לע ככוש .סלוח וסכסו ויתוחוכ
 לוח סיס רשקכ יכ :'כס וכל ומלש וסזו קסעתסל לכוי לו ,סיעוער ופפנ תותכ
 םכ 6רקג סיס וסומילפמ דריו וסטמ לע עכטמ ןכ ,וכ יולככ ופפכ תומילמכ

 כקעי

cuעי  

₪ vy 



 מר .יחיו חמ תישארב סולקנוא

 : םֶתְְחנְּ ואָרְקִי םֶהיֵחֲא םש ורמת ןוחוחמ םוש-לע ו
 ילע הֶתַמ ןרפמ יִאְבְּב ינו ו יִתיַמְּב אָנֲאְו ז : ןֹוהְתְנסַתַאְּב
 / לֵחָר לע תֶתיִמ ןדפמ

wish ONדועַּב ָךֵררַּכ ןענּכ ץֶראְּב למר חרב .  
 הָרָרפֲא אבל ץֶראידתַרְבְב אָעְרַאָר אָבּורְּכ דב
 אוה תַרַּפֶא ךַדּב םָׁש ָהָרְבְקֶאְ התרכז חרט לעיל
 -תֶא לאְרשי ארו ח :םֶחְל תב הפ יה תא ר 4
 -תָי לֵאָרְׂשִי אָז ח :םֶהָל
 הלאזימ רֶמָאי ףסוי ג : ןילא מ רַמָאְו ףסוי נב

 םה נב ויִבָאְ"לֶא פסוי רָמֲאיַו ט נב יִהּובָאַל ףסוי רַמַאו <
 רטאיו הב םיִהְלָא יל"ןַתְנְ"רַשַא = רמו כח :נ לכס ןוגַא

 םירוטה לעב י"שר
 סהיתה ס2 לע | סתלתנכ ופרק: ןלכככ | סם .ססל סי נו סינלככ ויסי סעכמו סיכפל יטכש]
 /- 6 ed 2 2 ןיגמכ ךכלס סקלתכש פ"עפו סנחנס ןינענ סיטכט3
 here aay pe לככ סולו pi לכו וקלסג וכרפ בכל ביפכרכ סקופ נלונ|
 תומס ןיגמכ ץכסס כרוג כיטסנ) ומ 856 סיטכס ופכקנ 85 מ"מ סירוכבס ןמ ןוס סוס
 פ"עפו .'וגו ןדפמ יאבב ינאו (ז) : (סזכו סזכ סילגדו כקו טכש לכל יסנו סימכסס|
 סתמ יכספ ךמ65 יפיסע ךכ נו ןענכ ןכק3 רבקסכ ינכילוסכ ךילפ תילממ ₪
 יככדכ פכט סוס תדמכ סמק סיפנפ ססו ןכל תדמ .ץרא תרבכ : סל יכל ךימש]
 הפ .ןורבח סרכקלו סכילוסלמ סימסג ילפ וככעס רמו נו =.ןפכרס ספמ 'כ
 וניפמ סיתכנוס פו ,סש הרכקאו :סככככ  קכקוכמו סלולס ןכלספ סיס דיכגסו
 8% ופ יע. ךכ פג אכט גע ;ךכלב וס קערי ךרלכ ססינכסל סחל תיל
 ספ ךרד סיככוע ויסו ןדלרװבכ ספופ סלגישכ סילכנ סכועג לסת סח קיקר3ק|
 סמרככ כוק (לכ סימכי) 'נס סימסכ ססינע תEקכמו סכוכו סלכק לע לתכ תלו
 .סלוכגל . סיככ .וכקו 'וגו .'כ ספכ ךקלועפל רכס םי סכישמ ס"בקסו "וגו טמסגו
 סיספ יג כמולו (ןר6 קיס( סוי תירס רועיס ידכ לעכל 3וככ סגכפ סונקנוקו
 ינפו כורכ 2 זע53 ת"דמירוק תחל סםיכסמ ידכ ופופ ןיכוק .ויסק .33ק סה
 סקנתסג סלל טק .ףסוי ינב תא לארשי אריו (ח) :3כרכ יכמ כעת קיסמד סמכ |
 : סשנממ ויגו וסיו .סיכפקמ ₪755 3תbו סעברי דיתעפ יפכ ונממ סניכס
 כעס וג סרה .הזב (ט) :סככבכ | ןייולכ ןכילס .ופ6 וקכי ןכיסמ .הלא ימ רמַאמ
 : טדוקס תוכ וינע סנו רכרס לע סימסכ ףסוי םקכ\ סכוקכ לטשו ןיסוכ
 סילפלכ יתלגכת יכנקו (י עשוס) כוקכס רמp וסז .םכרבאו ילא אנ םהק רטאו
 : ויתועוכז לע ןתקלפ דע סיכפל כיכקכ כקעיכ יחול וקלגכ .ויתועורז לע סקי

 לאירבג תרות
 ,":מרקי, רול וכ וסוכר סע רע ףסוי יכ וכל דגוס רפקכ ממ 7
 נע שו לארשי קוקתו :וסח ותו כססס וקכסלמ 16 ,וינפ 03 ונכ
 -- סטמס ופפנ תותוכ וקזק ,וכ תמסש וקתמשמ+
 יליעו (בס) : 4



 יחיו חמ תישארב

 ינש : םֶכְרְבַאְו יִלֶא אָנְדדיםֶמְק
 אל ןקמ ודְבּכ לארשי יגיעו י
 ויִלֶא םתא שנו תואְרְל לכי
 : םהל קבחיו םַהָל קשיו
 האר פידל 'לארשי רמאיו אי
 הֶאְרַה הָּנהְו יִּתְלְלִּפ אל דיפ
 : ךערזידתא םנ םיִהלֲא יתא

 כרב םֶעַמםָתֹא ףסוי אצוינ >
 חקיו > :הָצְרֶא ויִפאְל וחתשיו

 םירפאדזתַא םֶהיֶנְׁש-דתֶא 'תסוי
 ז"תֶאְו לארשי לאמשמ ּוניִמיִּ
 לארשי ןימיִמ ולאמצ שב השנמ
 לאְרְשי חלשיו די ויל שנו

 םִיַרְפֲא שאר"לַע תש ונימיזת
 --לַע ולאמש"תַאו ריעצה -
 יּכ ויִדַידדתַא ו לבש השנמ שאר
 : גצ תוחנס .ןיד' תא לבש : חב אמו' ,לארשי יניעו .ןרהא ₪

 םירוטה לעב

 סולקנוא

 = =ןּגְכַרְבַאְו יִתָול ןעְּפןּגְבַרְק
 ּוביפִמ ןָרָסָי לֵארְשי יֵנֵעְו
 .בירקו | יזחמ% לכי אל

 ןוה? קיִשנְו ּהָתְל ןוהָתי
 לֵאְרְׂשִי רַמָאְו *י :ןוהל ףיִּפַגְ

 אל ְךֶּפַא וָחַמל ףסול

 ו יִתָי יזֲחַא אָהְו תיִרָבְס
 א תנע הנףא
 דיִנְסּו יִהְומְדַק  ןמ ןֹוהְה
 יָהֹוּפַא---לַע
 ןוהיורת-תַי ףסוי רַבְדּו *
 .אָלאָמָסְמ הָניִמיִּב םָרְפֲא-תָי
 קְענְמיתְו לַאְרְשִיְר
 לאְרְְיְר אָניִמיִמ ּהָלאָמְּ
 טישואו די ּהָתְול ביָרְקו

 ו המת יאשי
 אָריעְז אּוהְו םִיַרפֲאָד אָשיִר

 אָשיִרְ--לע | ּהָלאָמְס---תִיו

 + אָעְראְַַע

 יף/

 'יפ סתק סירפ6ל יתלגרת ן"מקכ סחק
 ומע יתניכפ סירפקל יתלגכת

 ךככתנש סעסכ יתמיק סירפ5 גינפכ
 כ סתק ‘נפ ועורכו לע סתקו כקעי יפמ

 ם"ע רסת כיתכ ןקומ (י) : סכרכ6ו 6
 תופכמ | ויניע ןיסכתו קתלי ןקז יכ יסיו

 וסכמכ תוכרככ ויכ6ל כקעי סמירמ סמכ

 סתו6 וככככ וינכ וג וסע ןכ ויניע

 : ס'רפאכ ססנמ ףסוי ול ףילתסע
 ומגע ןיטקס וס "גכ .ריע9ס וסו (רי)

 יתילפס

 לכטסכ ןונימכמ ומוגרסכ = .וידי

 לכוי כ ןקוומ ודנכ לארשי יניעו
 יפל ,םוקכל

 (כוקחל 6"כ) כושל יכל יכספמ כ .יתללפ אל (אי)
 סכטתמ | 'כ .יתללפ : דוע ךינפ סרכקס סכםתמ
 אצויו (בי) :סלילפ ישע סלע יליכס (זט סיעפי) ומכ
 ויכככ סעמ ףסוי סינוס סקפנק כחכ .םתא ףסוי
 רי ךומסל כלמסכ סו מיל סז סכסיל ידכ
 ויכוח רוסםכ .ויפאל וחתשיו :סכרכנו ססילע
 .לארשי לאמשמ ונימיב םירפא תא (גי) : ויכמ יכפלמ
 ולכמ 56מש דגנכ וגימי ורמ קלרק b3ס

 תא לכש (רי) :סכרבל ןמוימ רוכנס biog ו |
 פיס ערוי יכ תעדמו ךככ וירי ק6 ליכטס סמכחו
 לאירבג תרות

 עוררו ,תופכמ וילט | סכיסכסו רמנ
 וזפ לם ותעסרכ -- וקכמ ,טוקניכ

 עסרס

 קחליכס



 ומר יחיו חמ תישארב סולקנוא <

 -דתֶא רָב ט :רֹוכְבַה השב החיל פינס השמה
 ותלפ יִּד יי רֶמֲאו ףמוי-תי לש  םיִהלֲאָה רמאיו  ףקי רומק

oNםָררְבַא ֹינְפַל יִתְבָא ְלַהְתַה ל דש  
 יתא העְרַה | םיִהלֲאָה קָחַצְיְו נא ית זה קמע
 ָךָאָלִמַה זט : הזה םֶיַהְ"דע יֵדֹועמ לטפל = ידה אטווש
 יָת .אָימֿע--תי רָב תֶא רבי עֶר יתא לָאגה | "437730 מ קרי

 ברל וגדיו חו םהְרְבא יבא אָמָי יִנּנְכּו קחו םֶהָרְבַא

 אַ ןי ישילש : ץֶרָאָה כֶרָקְ "דל אשְנהיִגְבהוגב גו
 0 ייפ ו יא סי אמ זי וה
 ועמי Wa תיׁשָי י ףַכו --לע הָניִמ--רִי יִהּובֲא יוש
 ויניִעְּב עו םִיִרְפָא שאָר"לע שיאְבּו םרפֲאד אש
 לעמ ה התא ריִפָהְל ויָבָאְדדְי ךמתיו יִהּובֲאָד-אָד רע יִהוְניִעְב
 . : השנמ שאר"לע םירפאזשאר אשר לעמ ּהָתְ הֶאָדעַאל
 ו ; 0 | לע  ּהָתוחְנַאְל | םִיַרפָאְד
 לאגה ךאלמה :ת'ק םיתספ .יתא הערה ם'הלאה :םירבד !פ רהוזה 'ס ,'ק רעש הריקע .ויגפל 'תובא ובלהתה .ןרהא תודלות

 :זל תוחנמ ,ףסוי אריו :תיק ב''ב .דפ ם''ב .ול תטיס .ב תוברב .ברלוגרי! ,םש םיזספ ,יתא |

 םירוטה לעב י"שר |
 כמ וסע עפוסו וגממ תגיו סכ: ךכ : וילע וכמי Bp 05 כ"פעסו לוככה במ יכ |

 5רקיו 'סמכ 'ב .תכקיו (זמ) :.המקת 30 הנהפהל 2 ךסנמ .יתא אה ךאלמה )זט):
 לכס רמול גתרקיכ ומ תלקיו .ימכ ססכ צי ! |

 סשנמ .ם רענה תא ךרבי ו תיב - יכנ6 וגו בקעי |
 :ססכ תעלוש ערס ץע ןיפו םיפלו סיכפס וללס סינקכ .גדו א

 : ודיכ | סכמתו ולכ םכ לעמ סמירס .ויבא די ךמתו שי

 לאירבג תרות
 :כ'כד ר"ע | ,ורוככל ןיכירכ וגמ :ת'וילד סיספ כקעיב יכ כ"ס קזל ם"ייע עפרס;
 סיככדנו .ל"כט אוכדובככ ךיככ וס תסלומ סנס ;כוספ סוס ככ סמיפט ותטפ
 יכ סוכ פ"לנסו--.רוסיב ןיכיכלו סימותס = :דבנב ענה תנקומ קר וכיס3ב וסייע
 תת ןה3 גיסנמ תוסס שיק ויתוגסכס רפ סיסלפס כמקיו ףסוי 5 ךרבי]
 עכככ תגסנפ (0| :סנס שכש ,תמכוט: 'תס . ,וינפל . יקובק ו 2
 ,ססוככעמו סיִמקה יכטסמ י"ע םיכלכס | ,'וגו יתו ללוס ךקנמס ,'וגו פופ סעורס
 'ע'מ'כ'ת סמכפ תודוסי 'דס ה "עו כמה מי 'כ ,'3 יס יה 'פ מש
 ,סמוד : רנמ יפוככ לכ סדי לע ילוסכל כ"כ = ,וכ053 טיבמו דמופ fוסס סעורל
 תימכפ סגסנה (3 = ,רכדמ יס ,תמופ | ר"מ ,ויִנַפכ סינקוסו ךלסמ. יסנכ רמק:

 יע



 יהו המ תישארב

 ןכזאל ויָבְאְדלֶפ ףסוי רמאָיְו חי

 נמי םיש רכָּבַה הָזיִּכ יִבָא
 רַמאיִו ויִבָא ןאָמיַו טי :ושארדלַע
 -הָיְהִי אּוהְ"ְג יתעדי נב יִתְעדי
 ויחא םֶלּואְ לבג .אוהיםנו םעל
 היה וערז ונממ ל ןממ ה
 םִיֵּב םֵכָרְבו כ : םיונה"הזדאלמ
 לֵאָרְׂשִי ךרְבי ְךְּב רומא אהה
 םיִרְפֶאְּכ םיִהְלָא ְךְמָׂשִי רמאָל
 םירְפָא--תְי ישו הֵׁשֹנַמְו ונפל םיִרְפְא"תֶא םֶשיו השנמְכְ
 : רברסב 'פ רהווה 'ס ,יסאל לאישי ךרבכ' ךב :הב ז" .םייגה אלס היהי וערזו .ןרהא תודלוה

 י"שר םירוטה לעב
 היהי אוה סג : רוככס קוסס .יתערי ינב יתעדי (שי) :סלס ףסויו כקעי ינכ ךמע עורוכ תג

 'לש סיכלמ סבמת. 'יגכ ,יתעדי (טי)
 מ סיסי ועכוו .סכנממ וכי סיכלמ

\ 

 ודי לע כומ6ל וסס סויכ (כ) :עכוסי 'יגכ
 רומל .סנמכו סיכפקכ סיס ךמיסי
 5כ .םיוגה אלמ היהי וערזו סיכפ6 סידקה תומוקמ 'וג- ו למ
 ומשו ועמש  ס'טפופס סיקידכ סכם דגנכ ספנמל
 רבי .ךב (כ) : עי ונכ לסמת לושמ ןכ לעו ונממ ודמעיק

. . 

 רמסיו .ספכרכ3 סכרכי ולב
 יגפ; וקכרככ .םירפא תא םשיו

 לאירבג תרות
 טודקו דיסחל 'ד סנפהס יטרפ שי י"ע
 ומכ ,םורק יוג גכםי ומע ךוקמ ול
 'כקי וידכע ,י'ככ תורודכ ומקס וגירש
 .לעופל ,ויתוירככ 'כתי וכולכ יסוע ,ויכ ינמנ
 ומכ ,סתכומקו עכעס תנועפ סוקמכ
 ,ס"ערמ י"ע סימ רולמו ,סיכיכק סמל
 ק"יטס = ,וסיכמ "ע סימס תתפלו מקס דכ
 ןכלס תנועפ כומת ןוזמו סימ וליכמספ
 יכומו תוכוקמכ ןגעו ₪6 דומעו ,סת5לו
 ,סימסס כלו p netמסס לומת ,ךרד
 קודוסיס  תוגומסס קקק  ת"סספו

 גייס ,סנל יקש סגמ6 -- ,סתנכרסוי

 סוֶכו

ilםכ ססוע ס"כקסט ונממ 655 ןועדג דיתעש ..'וגו  
 עפוסי דיקע .ונממ לדגי ןטקה ויחא םלואו :

 / :56כםיל סרוק דמליו ץכסס תל ליחגיש וגממ ל

 קמעכ תריו ןוטכגכ סמס -רימעיסכ

 סיל6 | ךמישי | וככ5 םיל
 2סיליפנס תכונתכו סילגדכ ומידקסנ ססנמ

 קר סיגעופ סמס ,'כסי ויםודקו ,עכטס
 סיכפתכ סמסו קמו ת"יוכס ןוככ י"פע
 עוככ תפ סדי לט bיכוסנ סיעלמקכ קל

 םיגסס סגקנס תנעמכ םי סנמל
 סריסי סנעמ דוע
 יגמזס  תדחוימס

 סנעי כס לככ רוזגל זועסו תכ:
 כי וכמסמ תמירק ילכמ ,סחור לע

 סייקמ 'כי
 םעי .ויסכי ןיככ ,ךל סקיו כמו רזגפו
 ונע רכר סיקמ '6 חכיכ לסומ קיד
 : ומכ ,סיכְסי ויכסלמ ,סלעו

 סולקנוא
 | רַמָאְו היי :הַׁשֹנְמְד .אָשיִר
 | אבא ןְב"אַל יובא ףסוי
 / מי וש אָרְבּב ןידייִרא
 | יִחּובָא ביִרְסְו ש :הָׁשיִרילע
 -אנעדי :ירב אָנעדְי הַמֲאֹ
 פאו .אָמַעְל אָהְי אוהד
 ִתּוחַא | םֶרְבּו יִגְסַי אוה
 יִהְונְבּו הָגְמ י יס אָריִעְז
 ג אָימְמַעְביןמילש ןוהי

 .אּוהַה  אָמְויַב ןּנְכיִרְבּו כ

 קארי רבו ְךֶּב רכיטל
 רב ו נשי רמימל

0635 bיפמל  סעונס 

 תל ךככל כס .לארשי
 ? קסנמכו סירפקכ

 סגסנסס יסו ('גס קיס
 ככ רוסמי רחל |

 + כ"סמכו .סגולכ

 שם סרמעס

 סרי



 סולקנוא
 רַמָאְו כ :תֶׁשֹנְמ םָדָה
 אָנֲא אָה  ףַויָל  לֵאָרְׂשִי
 ַידדהאָרְמימ יהו תיִאַמ
 ןוכתי ביִתָיְו ןֹוכְּרעַסְּב
 אָנְָו ככ :ןֹוכְתַהְבֲאַ אָעְרַאְל
 .רָחייקלוה ל תיבה

 רמַאו יָהונבל בקע = .

 אימו ףוסּב .ןוכתי ערע

 שב

 ריִתִי

 8 אדימ תיִביַסְ יד האיל

 | דידי ןוכל יוחַאַו ושָנְבְתַא

 קסעפסנ קוט ספ יכל .ךל יתתנ ינאו (בכ)
 סלסג ךכ יפפנ יכנס סגו יתרובק
 ףסוי תומלע תו (דכ עסוכי) קיפ RE ו

 זמר יחיו טמ חמ תישארב

 "לא "לארשי רמאיו אכ ; :הָשנמ

 םיִהלֲא הָיֲהְו תמ יכנא הגה פסי
 ןירָת""לֶא םֵכְתֲא ביִׁשֲהְו םַכָמֲע
 םכש ל יתַתנ יִנָאְו בכ םֶכיֵהֹבַא

 תל רשא ְךיָחַא--לַע דַחַא
 פ יִתְשקְבּויָּבְרִחְּב יִרמָאְה ךימ
 "דלא בקעו ארק < ממ ענו
 םָכָל הָדיְנַאְ ופסאה רמאיו ןיָנָּב
 תיִרְָאּב ֶכְחֶא אָרְקרַׁשֲא תא

 :ונ םיחספ .וינב לא בקעי ארקיו : גכק ארתב .ךל יתתנ ינאו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 לסת וגילע ךלמת ךלמס לכק ו"יו קנמ
 ןוק-טטממ ולעפכ סיכמה לכ יה

 םילגח יג 2 ונפל וסילפק  ::סיֿפכ

 קלתכ י'יגכ  ,דחמ - סכפ (בכ) :סיהיפנכ

 03 רכקפס

 לע דחא םכש : סכסב וככק סירכממ. "לכ ונעה רש0]
 לע לריפוי דס קלח ךל סיס ליס ממ סכש | .ךיחא]

 סלל ,ןיככל כקעי לקיו (א) : סלוכב
 כקעי רמת וגממ סתסנו ןקס ססל תולגל
 קדקדת ול וכמה טת סככ סי תמס

 עת תויתוכ ססכ תנמת לו וניתומסכ
 : ןק תויתופ ססכ ןיא סג ססנ סמו

 יכל 6 יונו ןועמס וגכסקכ  .יתשקבו יברחב : ךיסמו
 רגסו ססל גוודוסל  .ססיקוביכס. לכ וסנכסכ סא
 סלוככס ליס דח סכפ "ד ,ןדגנכ סמחנמ ילכ בקעו)
 קכקמכ סימוד וכ קי סכרהו ומוגרתכ לוס קנס '5 סכסו .סיקלס יג ולב וכטיפ
 סכס סקנח (ס ספ) .סיקנתכ ינפג ילנוס סיפק סכש ימקיסס וכ (םכ סינסא
 : ךסס סכפ .ורכפל (ג. סינפכ)  .יקלקס = שיש ..סמכש .ופנכי רכה א

 ויק 79 סיסס "ד .יכוממ סקעמ ספק וסע ךימ .ירוטאה ךימ :תהקל רׁשא
 םרפנ ס"תר בסכש ס"קכב ןייעו) ,ופלפקו ותמכמ ליס יה יברחב : ויפ יכמב
 ד"געכו ."ע ססינע סעכ ירסס וקעדמ וסע קכ סד יולו ןופמפ. לס סברמ מ
 וסומקכפ ינפמ ףסויכ וגתנק נע סיסי סעמ תניפנ סמד ססיכע םרפכ "מ ס"ב
 יולו ןופמסל ןקיש וכ סעעס סומ ס3כדמ נסו סתסקכו סכר: ינו ןוטמסי
 וכממ סקנססנו ןקס תק תולגל םק3 (כ'3) .םכל הדיגאו אי : (ק"ודו ףסויל נו

 | לאירבג תרות
 ו ,פדמ כמ רמו .וידוקיפו ופיככ | עומשל : סש ביפכדכו ,טפוסי ל5 כו
 ק"ויכ פעד סנס יכ ,יגילפ כו דס רממ סיסכפמס סוכ וכיכמס רככו ,שיס לוקכ 'ד
 קוסp סעורכ ('כס סגסכסס כמ לקמ וס | ל"זכד תמ פ"לג סוכו . --- סתלפסכ תנסו
 סיגסנקמ ןסלסש ,וגקל3 טיכמו דמוע ינס ₪6 וכל םרפל וכח ל"כס ר"דמסכ
 כפל לככ ,ונולכו סעוכס תתגפס י"פע ('גסו ('כס סקש תויסינס תוגסנס ינימי
 ףיסוס ל"כ סנמ .סליכקכו ,ססילע רוזגי = ירמוס רוכעב עכטס דדסמ וסס ךיקס

 דוע



 יהיו טמ תישארב

 קי נג שקו שכתא = נב ועמשו וצבמה כ : םימיזר
 עמ פלא ולגה ארשי=--כָא  ּועָמָשְו בקעי
 הוה ךל .יִפְקִת שיר יל יחכ הָתֲא יִרַכְּב ןֶבּואר ג: םֶכיִבַא
 : יע תוסני ,תושאיו יחכ ,ןרהא ל

 םירוטה לעב
 תישאר ו (ג) : סי-ק6 סיככד רמוס ליתססו סגיכ ססל כמ ו עמ תויתופ .ועמקו (ב)

 ינוא  רעפ2ו .תוכית 'ו וכ םימ ל6רבי עמכ ןומימ יכק סמכ נפ ולס סופר ספט יס
 + תולגל םקיכ וס 'יגכ ועמקו .כקעי ינכ
 : (כ"כ) נק סו 'יגכ .:הכבי לה ועמקו כ

 ,תאש רתי :סינוק ןיללו .סיגוס כורמ (מ סיעשי) כ גכ .ןכופכ (ג) : תישמס | ךלמ לכ

 "9 סכוסכּכ ךיסמ לע כתי פויסל | קייס יןלכ : סרוככ יגצ וולמכ ףסוסי = .רוככ

 לאירבג תרות
 סגסנס דוע שי יכ  קז3 רמלכ דוע
 ,רמול ורזגי סיקידפס יכ ,סומ סלעמל
 ןוימדכ הוסו ,סנוככ ססוע לוכיככ ס"כקסו
 רמולכ ,ךלסמ וסס (ענעדיורפס לוס) יפנה
 נע קסכקנ  סיתוכיפסו סגידמס קגסכסש
 ,טפיסה) סמס סינקוס ז"כע . סנמ ,ומס
 סעדו סלע יפ לעש ,ויכפכ (סמודכו
 וכ ןכ ,ותמכסס תל ישנס סוקסי
 וקלוגס סע ידיחי 56 סחיתמ | לוכיככ
 : כ"שמכו ,סמייקנו סתופסשסמ תל מל
 סיכוקכס | לכו ,ךכ סקיו רמופ רוזנסו
 לנוס גמ | וכ" סנפמכ טְסְבְכְמ
 ק"ויכד ד"ע : ל"ז סרמו6 וכו ,סקוס
 ןיכירכ וג ('35 ןפו6כ וסגקכנת לסעב
 וסע כ"כ נפ כפמכ ל36--ודוככל לכ:
 ךיככ וכ = לוכיככ סנס ('גכ ןפופ לע
 ןפותכ = סכסו--,וכנופכ תופעל | ,וכרוככל
 6 ,סלועמ וניקוכ6 וכז ('נכ סגכדמס

 דל ,תוכככ) "וכד כ"י "נה י"פעו .םיכג לחג

 גרו "lb ייע ,ךקרו 06 רב זקס נפ פ"ע ךל 'פכ ל"ה

 (ן'כיר 556 הרות לומנ ךנקט ד"כק 'רד סטטמב (:
 0 ופל סל רמ5 ? ךממ לודג גינס יכו ותס6 ול סרמסו וכ | ז"כיר לש ונכ סלח

 קלע רכד bוה יכ סיטרפמס וקקס רככו--כ"ע ךלמס ינפ) רפכ סעוד ינו ,ךלמה ינפל דכעכ סמוד
 וכ יתכתכ רככ\] דכעו תרפמ 2 רתוי ךלמס9 סיעפשג לודגו רט ירכד וכ ,ונשיסכי ןויסנסו ,לכקתמ

 קתפ סול ךנמ = תויס) ,ורֿפו וכלמ) כ"סמכו הכנסו סנס סרוכגכ ןייטגסק רש ספ דככי ךמס

 דככתי יכ-- תופעל וינפכ רק תפ עדוי רפה סנה

 ןכו ,סילרומו סיעפופ פוסל יéוסו ,סיריס6ק יתכ ת6 תותפל ,רתכ םרוי ךלמ זועכ וזועו ודוככ

 ,המודכו ,לוכגת לע .תרכועס סרוחסס סכמ תפ רוטפ ,כס לכ סקלחל 63 יזגג ת6 סתפי

 סולקנוא

 ירבּוּב ןבּואְר ג :ןוכּובָא

 יישר

 כ ןופ יתכמ (3י עpוס) ומכ יחכ נא

 < יקוכ6 וכנסתס רח סיסנפס : כ"ס ז"ע
 ,bישנס ינפכ סילקוס ןוימדכ ,וינפ
 וניכס כקעי כ35 ,קתליו ססככ6 סמסו
 'נ סכ| יכ רגככ תשנתס 65 ם'סע
 קו וס יכ כמ כ"פ--ת6זס סנעמל
 .סעוכס ןוימדכ תינסס סגרדמכ קל קויסל
 פול סנש כספק ומ ,וכ66- לע םיגסמס
 .יתו6 וגס ךפלמס הכ 056 ,יתיכז כ
 .פכטס תנסנס 56 יוגכ וסס ,עכ !כמ
 !םוגסנסס יכפוק 'ג לכמ סוס | קיל)כס
 קונו סיכענכ תק ךלנמ יכנס סנס
 .ןפגהנה ךכד סיסתס ןפופ לככ ךרנהסל
 פוכיככ סוכ דוע בוני קנ3 'פכו ,ל"דו

 (" :סיועב
 .כ"דמכו 'וגו כקעי לכ ועמשו וצבקה

 לטנק (ג 'יס חל 'פ
 ןס'קכ נתרסי וכו ןלכמ | רמ6 ומ ןכ
 סכככלכ שי מק ,וכ סכ) רמ6 ,'וכ

 תקולחמ

wr 

 סלועכ גסוגס יפל ,הוכ ריכססל לוע

 רסל ותור וק6שי כ ל26--ךלמ דו ככ כ קר

 מס דככי יכ סרקי ספ ככ  ,סנידמס תכוע) המה סייחרכס סיכֹויס סל לכ יכ ורוח וס ןיכמ



 סולקנוא .

 ןיקלוח אָתְלִת במ זז
 , יאָתּוכלמּו אָּתְנְהִּכ אָתּוריִב
 ךיֶפַא לבקל אָּתְלואד לע =
 :הנ תנש ,לא םיסכ זחפ .ןרהָא תודלו

 יחיו טמ תישארב

 רֶהיְו תאְׂש רֶתָי ינוא תיִשאַרְ
 חמר

 יכ רתותלַא םימָּ וחפ ד יזע

 יישר:

 ריספסל ךכ סרג ימו וכנמל וע ןסיו (כ )p" ומכ תוכלמב .וע רתיו : סיפכ תוליפ
 ופפס סימכ ךסעכ תוקרסכנ תכסמ רש סלככְקו ותפס .םימכ זחפ (ד) : סלק ל:

 לאירבנ תרות
 עמ : וכ וכמה ,ס"3קס לע תקוטמ

Shrקקוכתמ ךכלכ ןיפש ססכ טיב :  
 056 תקונסמ וככלכ ןי6 ךכ ,ס"כקס ג
 ויקפס3 סריפ לוס 6 ,דח 'ד וכיסכ6 "
 תרסיס סוס דס ,'וכ ו'למכקכ רק
 עמס סיכמוסו ,י"כ3 סיכיכעמו סימיכסז

 רכר ופופ סכפכמס תרטממ וגיכ6 >0רש
 וכיסכ5 'ד וכ3 גסוכ לוס ןיידע וכפי:
 כקעי םקיכ (.ט סיקספנו) כ"ע ,רחק 'ך
 ונממ סקנפסנו ןימיכ ןק ויג3כ פולג

 יתטמב כוספ שי ו"ס למס כמ ,סגיכ
 ססכ ,נלרסי עמס ולכ וכ וכמק ,ו
 וכלב ןיפ ךכ דח6 555 ךכ3 ןק
 וכיכ6 3קעי תתפ סטפ סתוקכ ,דחפ ג
 ריבעכ יכיס ןככר ירמה ,וילמכבב 08
 ,'יכמיכ 05 ,וכככ ססמ ורמ6 םכ וסוכמפ:

 bיבסל סידכע וליחפס ,כעכ סל סי כמקפ
 דעו ופסרמ זס רמקמסו .ס"ייע ,יקעתב
 ותכוכ ססיס סמ( ,ינוסרד רמוק  ,ופוס
 1 סהילכד יכפק : ורמוסב- כקטי: גס
 סל סוכ וקפפסכ עולמ (3 ,ו"נמכפכ
 ןיטוע וגטס סמ ככ לנס 2 כ ומ רמפנ
 ,ש'סערפ י"ע | וכיוטלכ רסקמ לוס סנס
 ,ק"סותכ תז 02 05 ם'סערמ סו
 ויככ 4 3קעי לש ורמלמכ ,םוחכ וככ סמ
 קכימפ וליסמסש לסמס סג .סעס יפכ 6
 רתויכו ,ןכומ וכי סרידק יקילכ ו"למככ
 טייבה תי( ל לסמכה = הוכיחה
 67 כל: יפננס וס = מ 6
 כ"רמס ירכד סדקסכ סוכ נ'נסו ? רמסכ
 קש סרי .(דכ ילטמ) קוספס לע ןכחתו 'פ
 שלוש םעו ךינפ וסכינמה ךלמו  וככ ד
 שי סיכמומס וכ6 סע 3רעסס כ
 ךיככל רכדסו  ,ככטתפ 56 ינפ 'קונמ

(a 

fותו סיכמוק וסיפ וכיקתס ,כקעי ורמ 
 יקיכ סתיכספ ךלמ ת3כ לשמ .'וכ יקספ:
 bכ ,יסכג 05 שי רממס סל ,הרידק

aRסלסו  

 קפוק ןתי ףכית קר ,תויסל ורסו כוסה לע תיגשי 5 וס סנס ,וידכעמ טוספ םיפנ סוכ דוככנ
 תופעל וסככ רע תמ לכל | תופרס) ,סכמסו סמס רי .סג 30 לכ) רפה יתכמ קלקו ,סיריס
 ןונר ותנסתכ קנממ וס ד"כסר עודמ : סנממ לסנ רפ ד"ע ,ותסל ז"כיר תכוקת סתיס ןכ ,סויסנ

 ננפתמ לוס ד"כתר יכ-סל כיס ז"ע = 2 ךמנע) עגונס רכדכ וליפפ ע"מ עגמת סתֿפו ,םרוד לג
 ביטמו = ,קדקדמ וכיפ ,סנוע לש וכנמ ךלמס תפמ סול תושרסו כס וכ ןתיגע עדוי ותויסכ יכ ,קכנ
 ינפל = תויס) תוקרס וכ ןתיגק דכעכ :'יפ--ךלעס י ג פ 3 דכעכ סמוד וסו ,לוכיס סמ לככ ויקר!
 תדע סרזגט ף6 ןכ [.ויכפל יתוכמ וכלסתס רע 'כס ןוכל לע ליעל וגכקיכב ומכו] וכ סדוקו ךלמס

 וסגסו---ותלמ סיערולס לכ תפקכ לכקי ז"כע ,סופת ומ ,סלוס ופ  ,יגע סיסי הוק סריזג 'רכתי ועפש
 'יפ .ךלפס ינפכ רפכ יניטכ סעוד ננס ,ינ5 לכל ,סירוסמ ריתמו ,סילוס פורו ,סינפו) ךמ
 ןככ ,הוג רש לכמ .תוכש) םקכל יכל תֿפ כרע יכגימ כ"ע ךלמס ינפ) תוביססו תוסר וכ ןתיה רש
 הז סמ ינפמ (.תי ס"כ) עומֿפע ומכו = ,[ד"כתכ תלפת ומכ] ,ות'פת ליעות 8 ,יתסקככ יתעד תוטילמ

 : סמל ספת ללפתס 85 הזו (ו""עכ ןווכתנ) סמנפ )פת לנפתס סז ,סנענ לו לנפתס סו ,הנענו לנפתז
 רמופס (: גל תוכרככ) "וכד י"פע םרפ) יתרמפ ונירכד תנווכל סוכ םרפנ וגלע סמ דכלמו םיבג לח:

 ימד סידומ סידומ רמוֿפכ עמק עמס רמופס לכ : סט ל"ורלו .ותול ןיקתשמ סילומ סידומ



 יחיז: םמ תישארב

 ָתיִנֵהַא-אָל םַרְּב אָּיַמְב אָה ָתְללַח זא ךיִבֲא יב כשמ תילע

 ּפ 8 הָלָע יעוצי
 :הג תנש , אח וא .ןרהא תודלות

 .התות :ai :ךכג קורל
 יק :פ :Fro ה וסמו

 סיככמpמה

 .ךל קויופרכ

 קל קש הכרה 4 סניכסס יהו יש 9
 סיס ונו.ת'תפ דוקכ ולכו סלעמל ומעט ךכיפל

 | 3כסמ ל
 סנעמ סל (כלק סס) יעוני לע ךיתככו סל (נס

 | לאירבג תרות

 .יעוצי :סטמל ומעעו ת"קפ וילחו
 סיפסס) כ סימול סככס

 יכקעמ ןוססרס כקיעס יכ עדי הנהו
 לוס ם'תוכסס וס  וכסגומק

 ספע ודככ 6וסו ,סימוכבס לכ5 גיסנמו bרוב
 וכיכיט יכ ףלו .סיסעמס לכל סשעיו ספועו
 קככעמו סלפממ םי יכ תועדוו תוקוכ
 ילגלגו ,קודוסיס עכרלמ :סגסנסו רטסמ
 עומס וגופכ יפוע סיכלכמ תוקבכו ,סימשס
 'בקי וכפל ונתכ לכס ז"כע .,ורכד לוק
 'בתי ודי לע קכ ספעכ :לכסו ספכו ןיסכ
 סימפמ (ג סינהת) ס"עסד כמ6מכו ,ודבל
 ןוכממו ,סר6ס יככ לכ 05 ססר 'ד טיכס
 = 'ןקפס | 'כסוי ככ 2: םינסס סנש
 53 עסוג---ס"כקס מ"סמ---ךלמס ןיפו
 --סוס :לוכנס ןיקו-ד"וּכ ךנמכ = ליס
 סוסס רקפ-=-םכ בלע 55כי--כוכיבכ
 סרמפעכו ,ויתוירכו סלועס. לע ,תיריק ס3ילמ יס]

 וילכו ,סוסס לע ככור ךנמכ קמ : ר"דמב ל"ו

 יכ ('ג קוקכס) כ"קעכו ik i סיעפוקמ

 0 'כקי וקגהנכ ןפומ וככככ | ריי55 תלילמכו = ,סעוטקפ ['וגו ךיסוס לע נכרת
 ועו וקנידמכ טילטס ךלמכ .סלועס - ,העושי = זבכרמ : ספ רהד פיס
 גור 'םופ וידכעו ויכס "פע ונכנס סוסנ ךיכ5 "וכיסש .וליח כוכב טלמי 6לו
 ומ הנעמל סז וקלסממ תומוקמ לככ | סשענ לכס יכ ,נלו ליממ עויסו רזע
 ו "וקוכלמ = רוככ, ןוט> סרכוי "עו סנס : סייסש וסװ 'כתי-ודי לע קר
 קוספס >ע סז חכש חסוכ ףיסוסל וליכסש וכל  םרופמכו .'וגו ולרי 26 'ד ןי ע
 ק (ק = סימטט 'נמ וס ,'וג :סכשי עמש | ןיסו ,דיתי לוקס : ינשס רקיעכ
 סנופמ ס6כ כ כח ירפכס םיססס !סינפ סופכ וסומכ פודיחי
 ךנמס ==
 ודוחי לט ופרומ ונילע לכקכ וגתופ ריסוס ס"עמהפ כע וסוו --- ם"ייע  ,תויופר יתטכ יוחימד

 נעה סג -- ךלמו ,דח5 6וס יכ ופרומ ךינע לכק) -- ינכ 'ד תפ רי : ורמופכ | ותוכלמו
 וגיוס .ךינע סימעפ | ינט ססירכד סילפוכס שוריפ ,ס יג !ש סע ןכ6 -- ו"למכסכ .רמ6) :

 : וגס דוע םים ו"מת עמסמ סוכ יכ ,כרעתת

 שא ₪

 ומול ס3רק 0
Relea פע: סט וקו .תללה :א ךיבא ובכשמ תילע 

 ןופעייסמ ענטכ ןיסו ,סיטעמס לכל ספעיו

 םולקנוא

 יא סה ריתי קלוח

 ו בָא ֵבְּכׁשְמזהיֵּב את

 :ןיקס ולס תוגורסיס לכ

 גס ככד סם הס :יעוכי לע
 ן'מק ולס ךיקנ סיס רבע ןוסנ

 גירסו ןידבכ י"פ ופופ סיעילמס ס"ע

i 

 בוקכסב יתימסס לוליבס וס סוסו ,'וכו
 וכ ! ;תכפי--ןכסו-עמפ סגס =- :סוס
 גסנמו כונס וס --- וכיסלס 7 ד
 יכ כמול ו'ת סעטת לו סילוככס לכל
 סטמו סלעמ לס ויפופכ5 עויסכ גיסכנמ וסנס
 2 רמופו סייסמ ז"ט ,ד"וכ ךלמ תמגודכ
 פשועו סשע ,ודככ וכ קכ יכ רחא 'ד

. 

 סוטכ וסומכ תודיסי ןילו ריסי וסנס יכ
 כ קכ ! דחוימו די ה: ודככ fוסו ! סינפ
 ₪ למס עוספס ונוכככ סלכו רזג ןכ
 ףיסוס כ כ'עו ,סנםממו ינמפ | ןיעכ
 ומס תכ3קכנ חפסוס סוס ם'סערמ
 מיכס בקעי סנמל =-'נתי ומח דוסיב
 ופכ יפמ וי םרופמ תלו ועמסכ "סע
 ופכ> קפל ףיסוסו | ,וככלכ רחפ למ
 ופוכטכ [ןסנ רש סעטסמ] "עמ רוקיב
 'למכpכ : סלסקו תכק סנעמ ססירכר לע



 תרות

 סיכפס תל סמכ 65 ו ,ומלע ך
 יכ וכ כמלכ 6 ,סכולמס ריעכס סיסו
 יכפו ךכמס י"פע גסנפמ סגידמס רט
 רייולי כו ,תקז תק ןיכי כ קנס ,ותו
 סתוק ויניע ופר כ רחל וככסכ ז
 רש קר יכ :רמקי סכ,סק כה
 סמי ותוק יכ ,גניסנמס וס ₪
 ליכי = ךלפס לפ- סג יומו = פה
 ביפ סימעפכ וכי יכ רוכעכ ₪

 סיסוכג לע 536 ,עריו ועמס עמסיו ,
 ל3קל | וכויעכו ותומ כוכסי כ סם
 תויסכ ככוי ךיק יכ . ,וקפד לע וו
 וס ,קתכמ3 ונכיס3 כעויס ךלמס
 רpתכ ך6 .סלידמס לכ לכ 0
 יכ טוכעוכפכ וכ כרבכ סכוכ וה
 ךכמס תקמ סינוממס 0300 סיכ

 יוופס לכקמ ןוינעסו .סוכנ כטמ
 סעמכ וסקס ימכ סרסומו ךנמס
 כפ 55 ךלמס תדוקפ עיגספ דע ,

 ,וכממ סיכומנס 556 סרסומ סוסו ,
 עופס וכ ותוכו ךלמס ןולרס
 ,סילעקכק ןטקס דע לודגס ןמ |

 ותקפתי 15 ,ךלמ כס ודיקפפ סיק
 סיס ,קכרס וס ןכ סנמק יכ ןיכיו |

 bוסו ,סגידמכ | טילסו
 bוס ןכ ,סכוק3 סקענס לכ ס

 תעדס ינעכ סגמל יכ ,נסמגסב ה
 לכקכו ןיבסכ וניכעי סיסוכגס סנו
 לכ וקנסנס ןילעו 'כתי ודומי םוק

 ןוטסכ קוספכ וספק ומכ סימגוע

 סע :3ת--סיכקע ג"יסמ ןופמרס ןו
 כס סיתומתפס 'ד סע ןומסנ ₪

 סוס ךימ ,ןיכסלו | ליכטסכ סתגיב
 לכ5 גיסנמו סרובס .ודככ וסו ,דמ
 וסוכילכ כ רח יכמפ . ,'וכו סימ
 גיכסס> ןיכירכל וכ כ"ע. ,וסולעדנ
 ךלמ ןוימדכ 'בתי ודובכ תל ססנ 5
 יסוע ויתכסמו ויככ י"ע ומלועכ ט
 רמסש [וסו ,ופלסממ תומוקמ לכ

AD) 

 יחיו םמ תישארב

 . קב = ,סמלטמ ור ..ילפב סנופ

 = גיסכמס

 יכל רוקיבכ וגסרפש סמ יפכו ,8

 'סורכ וכיבק כקעי .הלעמ ףועל וסיכגס כ .: וונכג-

 טמר לאירבנ

 ס6 יכ ('bס קוספס תנווכ יפכ סלעמ
 *ו"מכpכ, : תכווככ סככ '3תי ופופ וריילק
 ותלםממ גיסכמו ,ךלמ וס יכ : רמסנ
 סוכג וילספטו וידיקפו עכטס יכדס י"ע
 סכבל יקמעמכ סנמק -- סוכג לעמ
 ₪6 יכ ,ןוימד לכמ סיקנס תמס וכפנת
 םנומפס ...!"כמ -. ה" כמפסה 4, :.הכתספ
 bוס קרו ןילכו ספסכ לכס יכ תיפימקס
 : דוסיס ריקכ דיססס ירכדכו] ! סוס ודכע '3סי

 [1 תוכוימד לככ ד ק 5 ךנס ,תונויזח כורכ ךוכיטמס

 :וכינע קסוככ סיכמומ וקם סמ וסוו
 . :סירמו וכסש סמ "פ-- וכככמ סמל
 536 ,רעו סלוענ --ופוכ>מ כ"כ
 ספק יכ -- תערפ וגה סיכיר5 מ"מ
 מכ ויכוליב ןסוגס וגופכ תכוז=-ותנוז
 יכבד וסוו--,ססיפעמ תוקעכ סמלעו
 bכו 3קעיכ ןול טיכס לג :קנככ סענכ
 סידומ לפרסי לכ יכ--כתכפיב למע סקכ
 יתימסס ןוכנס כיס סנס יכ ,ותורחכב
 "וגיסכק 'ד, : וכמופ3--ו8רומ לוט לכקי
 סיטופפס וליפלו ,ומע ויס 'ד : וסזו
 ,סתנומקמ וטי מכ ,סעכק לכפס יסגו
 .ןתמהנו..ןתובנע .הוככב.)הוככ גלי פ
 קעוכפו ':וסװ ,ופוככמ כ"ק ךורכ
 סיס סנופסלס ספקפסכס יפנו=-וכ ךנמ
 יפנכ סטמ ,'3תי וכ ךלמ רוס יכ ,סלרג
 ךלמכ ,ךיכל עויס .ו"ת .ופיסכ ,ו"מ .תויכש
 :,כמחו - ,כוקכה, כ הגל לק
 .פס.ןוקחר'פ רומה 5 ליפ -ילגביתקהרו
 ךלמו--סגו=-ךכלכ ודו ₪ י רומסו ,טמס
 **"ותוכלמ כ'ם3 : רומסו ךילע וסכילמס
 יכ .סירמוסש וכ6. סע--סיגוס סעו-;ויכ
 תועטסל לכוס ס"בקסנ ךכמ ןוימד תלינמ
 סיסס-- ,בכעפפ 26 ,תוילפ תכEתמכ ו"ח
 סעד סוס ו"יע ךכ ק3דס ₪ יכ חוטב
 רמפל סיכרננ סמגודו לסמ יכ ,ו"ק תבווכ
 ביקכרכ ,ככסס יפונתו סיכיתקמס ק6 תעד
 "ג סעס ת קעד| רמכ : ס"עמססכ
 כמוש קידכ יוגו ,סככס סייל ₪ מ ןקתו
 סכ דועו ,ו"מ סב לשכי םכ.סינומק
 ייפ) .עודיו יונג סיספ" יפכ (:3. .סעט

 לכקל סיריע וינכש ק
| 5 



 ,תרות

 סיככדס לכקל ולכוי כו ,'כסי ותכו תל
 רפה יעלמפ י"ט ס יכ | ,'כסי ויפמ רשי
 :ס"ערפמ כל סרמוקכ כ"סיסס וכ רקכי
 סייח '5 לוק עמק רכס רק לכ ימ יכ
 כ"ס ,יסיו ונומכ םס ךופתמ רכדמ
 ודוסי קכ | וכיתוכסתמכו ונככ3 ריילגפכ
 רפי  ,ותגסנסכ טרפו טרפ לכ לע 'כסי
 ססקי כ" ,ומלעכו ודובככ ותלמ טיל
 ןקיל 'כתי ותנוכיכ סיס כ עודמ | וכל
 יפמ קר יעלמ6 ינ3מ ותכוק לכ וכל
 םרפוס רטפכ סנמ ? וגינה רסי ומלע
 ךלמכ ומלוט גסגפ 'כתי וכוככ יכ וכבלב
 ןומסל רםפס יל רספב ולס סיפמפ י'ע
 דוס לכוג '3קי ותעפסס לק ויפוירכ
 וככ סזמ | ,יעלמס ילכ ופדק רדימ רשי
 הכוקס כול עפסל ו"ק יכ ,סעד לכל
 ,נללס נע טפפתסכ סלוכי הפיס (לש
 וקיככ וכיחכ סוסו ,יעכמק י"ע ס יכ
 ,וקדעו חלק ועגפנ םוכו ,ותיכ ןמלג
 קוגוטסכס תורככרס יתפ תל ועמפ 3
 יכ ספפנכ ומיד ומלעכ כ"סיסס יפמ
 ססילע דוע ףיסוסל ק"יטס סלכ ליפ
 bכ3 סכופס לכ סג 305 ןילוכי ויס
 לכ יכ :ס"ערמ) ורמסש וס ומס
 יגיסכ וטמפ .סכוכ ,סיסודק סלוכ סדעס
 סכוקכ יכ רסלמ ,ךכ סיסי כו יכנמ
 ?'ר כסק לע וסנתת עודמו ,ומלעכ 'ד
 קרוק נע קולס> ססיפמ קתע כי כ"עו
 סירכד : רמו ,סזוזמכו תלכתכ ,ם"סערמ
 ג'ורפ כ'עו] ,סרוכ ססמ ךכנמ ולס
 ונעס 'וג\ = סלוכו דמע תרי ,םמפ (:ט) ,סירדכ)

 ןכ5 ןיד השוע סת5 ס5 ורמלו וכול עיקרס ןמ

 .ם"ייע ,ןיריֿפמ ונמ ןי6 ופכ סו ,רינו 652 סרמע

 כ"6 ,ע"כל ןיד סעוע סתֿפ ןיֿפ סמ יכ ,סנוכסו

 ,סײעגמפנ ךירכ סלועס ןיֿפ יכ ותנעטכ סרק קדונ

 bנ0 כ" ,ומנעכ ותֿפמ לכ תֿפ לכקל לכס סי)וכיו

 ךירפ סנועה ןיֿפו ,ומנוט ומפעכ ריי 'כתי ורופכ
 :וננע רול

 רמ65 וגיכ6 כקעי ס6 ('ג סעטמ דוע

 ק5 ס5רמ ערי ןעי ,ו"למכסב

 רפת ,סימיס תירחסכ וינככ סרקי ר
 סיגדעו ןרע תולגס ךסת ססילע ךכמי

 לאירבג יחיו טמ תישארב

 , סלו ,ונקסמ '3תי וינפ רסססכ סכרס
 ₪ כפי ותוריפי תפ קכיונככ עדי כ
 לכג סשעיו ססועס קוס יכ ,סקכסענ
 ספקי לנכ ,עלוממ סופ ילכמ סיסטמס
 הכםתס סמיקס ימיכ וס וגלע סג
 תנעמ ,סרול | ןרק תוקרס ילבמ תוס

 קול נתפס 65 יכ ,לכ סשוע 'ד ספ"

 ,ועדוכ 65 ויתוכקעו סמוקמ וכממ סרג
 וס יכ ,ולקכפתמכ רימת ריילג ספ ךפ
 "ע ותוכנמ ירכר לכ גיסנמס ךלמכ
 :וככ וכיכמפ כיסנ ול  ,סיטילטס וילק
 (וקנתנסכ ךלמכ רכר וס ןכ סנס יכ
 רקבי זק סגידמ3ב סוכפו טקס תע3כ יכ
 יב האָר הֵלָגִו ובל יכע ₪6 סימעפל
 כ5מ | ינפ רול תת ותו | ,ותכידמ
 ךלמ .ינפ- רוק3 : כ"סקמכ ,תוככ סימעפ
 רכמ ןוכפי תעכ 536 (.וע ,נשמ) סיימ
 כיקסי יול ,וכוככ תוסע יכל ,סכידמכ
 סיטילפס י"ע גסגתי וכולכו ,ססמ ויכפ
 ,?סמכסכ לוס ןכ ,וסכירמכ טילסס ר
 ולר .ןיסוע וגס י'לכ וגקפ תעכ יכ
 לכו ,וכיכמ ויגפ 'ד כי יז ,סוקמ לש
 סיספ ומכ ,ויתוקכפנ סיפורו סיכוז סעס
 סיסנ סכשעכ וכוכמ לע תיכס תויסכ
 ,'וכו 'וכו סוי לככ  וכיתוכקכ וסענש
 ,ולממ ויגפ ריקסס תעכ וכיתוכועכ 6
 ,ולקומ גסכי וכולכ | ישוע | ויכ6למ י"עו
 .'ונו ריסספ רתסס יכנסו : כ"סמכו
 ,סוכ סיכומפס סימעט ('גס לכ ינפמו
 ונל נקעיל וכ סיס תחנל יכ ספ
 ילכד וילכ יפמ לוי םרופמ ועמסכ
 םשכ ,רק6 'ד 'וגו לקכסי עס : 'כס
 וגכנכ ןי6 ךכ ,רחס נפ ךכנכ ןיקס
 סנפסמ רוסכס סוס ילכ !דחא עק
 .ןקוס ותו תקפ סמכתכ ו"ככ ,תרחפ
  סכרס סכיקוכסקמ וקימעת כ : רמו
 :רמלל סוס רוי ופיסות 596 רככ סוכ
 ןיכסל ומכחי סיכר כ יכ ינפמ ,ו"למכסכ
 לפתתפ רמת קכ ,סוס קומעס ןינעס
 נס וליכפק סז רחל ,"ךלמ, רוילכ ותו
 יפיממ סלכססכ ודוקי תכומ6 קס
 יסתפ סכותס תככק דכמ דועו ,סלוסט

 תביותמ



 םולקנוא
 יִרָב יש אָּתְלְחַא ןֵכָּ
 כו ןֹועְמְׁ ה: את

 ייפ

 סלע .םיחא ולו ןועטש (ה) :יעופי םרע
 'וגו ותפ 56 שיש וכמליו ףסוי כעו סכס 9

 גר יחיו ממ תישארב

 סֶמָח יִקָּב םיחפ יולְו ןועמש ה

 םירוטה לעב
 "גכ .סית6 וגו ןועמש (ה)

 : ןככ קלת
 ססל ןיה תס6ס

 וקנירסב ומיכסס לכ יכס סרוסי וק ןכוקכ "כ סכ ימ .יסנרסכ| וככה
 ינכ סמ רעג לוסו 'גס סמילש ןתלנפ סקיס כ ירס קותפשס ינכ ת"ק
 סילודגס ססיחק: :יכפכ סירכדמ ויס םכ ןלוכזו רכסי "וגו פפו לב A כ
 לש וז וכמו .סמח ילכ :סיממ .ססיכ5 סלרקס סכ ולו ןועמש ךתרכ לע סה
 סתסממ סססו יס ולס תוכמוק וז ליס ושע תכככמ סכדיכ סוס סמפ ססילכ

 לאירבג תרות

 --יעכמקו כוסרס י"ע ככקתסל תכיוחמ
 ותתנפסמ סנומקס םכמפ כס 'ג סב דועו
 ינפ תרתסס תעכ ךה ..ימס םח
 סמ קכ רס ,סוכגס ןמוכ וכתתמ '3י
 ןיעמ גסכתסכ 'כפי ונוככ יכ ,ןימקנ
 ןיגט ןיככ 16 ,קטרלד תוכנמ כס מגוד
 ונסכ6 וכיפעמ3 קר יכו ,כתסססו יוליגס
 ו5 = וכטכ ןישוע ל סמ ,יולק רכדס
 bכו ג"סככ ישכס סוב וקפתסכ כ"עו 5
 ס ורמוקכ 5 סו3 גוסככ ךיק ועדי
 כמ ריפסו ,יbpמב וכמולנ וניקססו כ
 י"פס ךכמ תככ לסמכ יכ סוכ וסכמ 'מ
 סינוגעתס בוכמ ספוג תותוככ ססלתנפ
 תיכמ התו תכיל  סילע סיפוכס וו
 כוככ כפכ3 .סינש סזי6 3ספו= סינונעפ
 סע סיסי סװ ,סיעוטפסו סיסנס סינכקמ
 סלגכוס רככ רח ירח סנמל ;ס?ופרכ
 יקיכ מיכל סתיכס סיסגס סילכקמס 0
 םקכפו רמת סל ,ספומ סדמתו סרידק
 סל סי ,כבכמ סליגכס יפכ: ;סנ פו
 סמלסו ךלמ ק3 תממב סיס וכ 4
 כעל סכ םי רמסס כ ,כפכס תוסג סב
 ספפלו רפכ3 סוכל סלגכוס רנכ יכ
 ךכע יכנ יכ ,לפמגסב לוס ןכ .ןקדמסמ
 ,לעממ סולל קל bיס רפ וגקמשנ תלעמ
 ודותי רכוב :oro תל קוס ילכנג סנס
 תוכלמ ןוימד ,קומע לכמ קומטס 'כפי
 b2 סו ,ו"נמכסכ תרכימסב ערד

 ת3כככ יפני יה05 כל ו םי .גרמקנ
 3נסכ רכד גישסכ סמננס סלכמוק3 םפנס
 ! סילודגס סיעירפמס ינק ר5מ ותרסט לע
 ,סויככלמ .דרוכעשו ססיעכפ רוס : ססו
 וגיל, סקיפ :סטולכש. הטל יוגכ ,םיפנ
 כו רוליכ 093 דותיס קוספ נכס
 כ'ע ,כלכתנק ומכו ,תוכלמ | דוככ כס
 עמp :'פס ת נוקב 5ורק> וגיקפס
 תרכופכ ...ונכ ,רוסמס .ופוכיפכ = לפרסי
 ו"למכסכ :רכלוסס תלו --ם"סעכמ

 רסופכ סג וככ כיכססכ יסתכ | מל
 : יודו הל וכל

 5סומ וספ ימ .ססיתוככמ סמח ילכ
 ולס ןייז ילכס סנס .,ומורב

 סתוטסל ודיכ סס סיכוסמו סיכוכמ
 'רלי פס: .ירלהק לוגת-: כיס ב, גוגטהכ
 \ורי ת5 םכוכסוס] ,ופלשל לסבק לו רובנ
 ביל ביר dg וס זק סנס
 ילכ ודב . םיסכ ,ופוככ .רוֿכטמ :ןיקס ימ
 כוכמ סוס וכ וס יכס ,לכקל תיחסמ
 לכב ,נכתלו תימפסל ותימסמ ילכ די
 סס סיטילס תימפמס ילכ יכ ,סנפי רק
 יולו ןועמפ תנוכמ ספר רס6מו ,וילע
 ססילע רמל כ'ע ,זע ספ יכ ולב
 סכייז ילכ :כ"כ ,ססיתוככמ סממ ילכ
 סיכולמ ססp ,סתכיסמו סתכיכמ סמס
 לככב םופלו ,סייחי לכ תב כהוכחה

 :(.ל ,סיטפופ) םרסיס ת5 'ד רוכמי סל

 סדוסנ



 < = םולקנא יחיו :טמ תישארב :
 האב רב ורכנ פא אבָת"קא םֶדסְּב י : םָהיִתְרַבְמ
 rn יִדְבָּכ רֵחַת-לַא םֶלֶהְקְּב יִשָפ ע ג
 "אל ְךַהָמַל ןוהָשְנַּבְתִאּב םנצרבו שוא ; גרה םפאְב כ
 הרב יִרָא יִר ]מ תיִתָחַנ זע יִּכ םפא רּורֶא /" : רוש"ורקע

 ןוהתּוערבּ לוטק למ
 פל ו :הֶאְנַמ רוש ער קל השק כ םתָרַרְבֲעְו

 נקעיִּב ןונְנְלָפִא אישק ירא Rec: aoe ר NE ןתתטחו ףקח ירא ודת  פ :לַאָרׂשִיּב םֶציִפָאְובסעיב
 % :ככ אסוי ,םפא רורא :ט הליגס .שיא וגרה םפאב יכ :םק ן'רדהנמ .ישפנ אבת לא םרוסב .ןרהא תודלות

 יישר םירוטה לעב
 כקפי  טקכמ | סרוכקככ סת5 דמת 0 ףייסס .ןייו ינכ ןוקל .םהיתורכמ : וכמיס סקו ל ךדיפו לכס 'סמכ 'כ .ךתת (ו)

ons abeןכק3 (כ"כ) ססיקורכמ "ד .(פמוחנק) ר"יכמ ינו = ןיריכומ רוסי 5 הכטקס  
 וט לסקזחי) ומכ סממ ילכ3 ןמלע וגסנ סתרוגמ 02 וקו תרק  ספעמכ ותו
 תכק ססילע לסקיו סט נס
 סולקו לש סוגרת וסזו ךיפדלומו ךיפוכוכמ = ןכ יע וכיכוס = לע ססתיימטכ

 קפעמ סז (כ"3) .ישפנ אבת לא | םדסב (ו) .ש וגכס ספלכ יכ + לפרש ןכ ל
 גלוס וז וכ וכמו ספמ ינפל תיגידמס תל יבסכ ןועמס לס וטכס וככקפנסכ ירמז
 נפ רכרכ ימס ,רל" 56 ךל סריפס ימ ורפי 2 סכוס6 רמת 06 תרתומ ו
 לק ליסקישכ .םלהקב : בקעי 4 בסכ לנו ינועמסנ 4; תיכ ליפכ ונס ןכ יכמז
 96 ספ .ידובכ דחת לא : ןרסמ לעו סשמ לע סדעס לכ ת יונ לט וטכטמ קוספ
 לכ6 כקעי ןכ רמקכ לו יונ ןכ קסק ןכ רסלי ןכ חכק '6כש ימס ססמע דחיפי
 קלי ןכ תרכק ן3כ (ו 6'סד) רמקכ ןכורכ לע סרק ינכ וסתייפנסכ סימיס ירד
 ןירל סת ךתרכ לעו וס לכו 'ל ו .ידובכ דחה לא : לרסי ןכ יול ןכ תסק ןכ
 ל (רי סיפסי) ומכ ססמט דמיקס כ ידוככ ספל רמולו דובכס כ רכרמכ םרפנ
 סלוכ ןיכופמ ןכילו סכט יפכקו רומח וכ6 .שיא וגרה םפאב יכ : סרוכקכ ספ דמת
 .תק .סיחכ ןידמ תל תיכסו (ו סיטפופ) ןועדגכ רמו וס ןכו דח6 םיספ 6
 )כ םיפ לוק סכרס סינק וטוספו .וטכדפ וסז .סיכ סמכ וככוכו סוס סירכמכ ןכו
 ףכט ףורטכ רמניו (טי 6קומי) ןכו וילע וסעכפ םיפ ככ ונרס ספ .ומכעכ דחס
 לוככ רמלנס רוס לקנס ףסוי תל רוקעל לכ .רוש ורקע םנוצרבו :ככ סדק
 :לקעס ססיסוס קת ₪ עסוסי) 5 ועל: ר' וטל ולקע .וכ רדס ולוס
 סעלכ רמקס וסוו ספ6 תל ₪96 נכס כ סמכות תעסב 'יפ6 .זע יכ םפא רורא (ז)
 סיטכסס ןיכמכ יול סי לח סומ הז סדירפ6 .בקעיב םקלחא : 6 סכק 65 כוקק סמ

 לאירבג תרות
 ככ 'יפ סוכ ,ש"ייע טיפלו דוכמכ = פ"לי ,'וגו יסס) ףוכפ 5 םדוסב

 כעל כוכז : 3ותכס תנווכ רפוס נודד מ'מס 'כס ת"יפע
 וכזהפ וכייס ,כקעילו קתלינ ססככלנ תל יקככו :'פ כע יתוקפכ 'פ "כ
 ןפתוכוכ ססל .כיטסל ססיתוכק וכו סס> ססמ כועת ןרלסו ,'וגו כקעי יתיר
 עס יפק 56 כוס ןורכוכ ןפס 56 כ30 לדגי דוע ,סוכל הוכו ןוככוכ יכ ,'ונו
 ידגסכ ,ותסטח לו ועשסכ לו ,סוס ומקל 65 כח ד"ע ,כפוי סקעסכ הס
 קעי .- ןכ ,סשנועו סעטפ סוכ וככסו ,סיקודקס ססיסוכקמ | תקל

 ני

 \ל



 אנר יחיו טמ תישארב סולקנוא |
 ךדי ַךיִחַא ךודוי התא הדוהי 'ח = הָדּוהְי :לֵאְרְׂשִיב ןּגְרְּבבַא
 אְָתיִ באל אָתיִדֹוא ּתַא
 נב ךל ווחתשי יביא ףָרֹעְּב ףסתת רי ךיֶחא ןורוי ב

 ףרטמ | הָרּוהְי הָיְרֲא רוג פ :ךיִבָא  ןורדנתו .ףבבְד-ילעב--לע
 ןיסלסמ הו ףךַמָלְק הָיִרֶאּכ ץבר ערֶכ ָתיִלָע נב 5 ד למ
 רוסיזדאל ₪ : ונמיקי = איבר :ךּובָא יֵנְּכךָמֵלְׁשְּב לאשמל
 ןיבִמ קקחמו הָדּוהיִמ טבש אכל = אָבנִַתִ אפוס ; ארָשְב יִהָי ןומלָש :

 ולו הליש אבוד" דע וינר מ ירא הוי תיבדמ
 .וש הליגס .ףרעב ךרי :םיטפשמ 'פ רהוזה 'ס .חתא החזהי .ןרהא ה אָתְתלְס שנ ירּב אלט

 Ci אירֲאכ ףֹוקְתְבייִרְׁשי ַחּונ
 אָרְּפַסְו הָדּוהְי תיבּדמ מלב ידע אל : הנֲעְזעזהד וכְלַמ-תִיל אָתיִלכּו

 םירוטה לעב יישר
 ,סדוסי {ח) :רופת ןכ סכפ סו "ג  םיכפוסו סייכע ךל ןי6 6"ד סיקולת סס ילסו

 ת"יכ .ףדס םרכ תויסל ךיר5 ומפ סיב
 "כ .ךודוי סת סדוסי ד"וי  ,תיממרכ = .סילופכ 8 ירכ .ןוטמסמ 656 תוקוכיס ידמלמו

 יט ששב | היחרחל נהגה לפ רוחמ וסמפ רול ל ומכש
 : סימלופ ר 'ס = סיכ יכ ם'פ סימפס = הדוח" / : וכל ךרד ותלופת וכ ןסנ קורסעמלו
 זיג תר א תג זי ןחל = סירוטנחב סײוטפרס תפ וכוס יל ,ךחא ו הא
 לכ ןדיו לכס 'סמכ 'כ .ךל ותתשש לע וכתיכוי לc) | ןירוק6) גוסל סדוסי כימסכ
 ונינודלו ןכו .ךל ןכמויו ךל וותתקי ךכל5 ) סדוסי לכ ירכדכ בקעי ולכקו (למס ססעמ

ro A MS -וניכוד6ו סיסל לכמ ונינודקו 'סעכ 'כ :  
 וככ ם"פו ילגנ םמסכ ופסכ ם'ע .דוד = 71ד ימיכ .ךיביא ףרעב ךדי :(כ"3) ספומכ ספ
 לוג ₪ : דודל 'ו ול '8 יסומדק ןטל = ם"ע .ךיבא נב : ףרוע י) סקס יּכיוסו (3כ כ"ש)

 : הפלט: סגו לול: 733 .סלוסי סיפק

 ייגכו .דוד 'יגכ ת"כ .סדוסי סיכת כוג למל ךרדכ ךמ6 ינכ רמ6 םכ סכרס סיפנמ ויסש
 ינכ ףלעמ . oe 'ג .4 ןוכמתכ . כונ סלמס3 תבנסנ תנ לע .הירא רוג (ט) : קחלי

 תילע יכ יכת יכככמ תילע יכ .תיגע 0
 יול a למ ןכוכג .סוכמל סילומס םייס סתק וכיל ע ךלמ לוסס קויסכ )ס 2 ©(

 40 כיתכד a סנוסכ dele תק ןסוכילמסזכ סירל ףוסבלו פכפי ת6 קיכמסו
 תדספסמ סלג ימו וכנמ !וע ןתיו

 כמ סדוסיל\ ךוכ6 ינכטמ תילע יל ות  .ליורס3 סי ןוטלס סולקנול סגרקפ וסזו .ססולע
 תינעו תיכו תילע ינב ףרטמש סת לב ףסוי ףרוט ףורט3כ ךיתדססס סממ :ףרטמ : : ותלת
 ןיכמ קקותמו (י) : סכולמ תונתמ תחקלו 6 . bb o סיק

 סלוע .קקתמ : סימכת ידימלת 'יגכ .וילגכ : טיר מכס סרוסי וסװ וסקנכ ער

 הכורפ ם"פ סדפכ סירכול ת"מרפ "פל = ,'וגו לכ סמ תכמסו ךמלע תל תקלס .תילע ינב
brתיסמ 'יגכ .סליט כי : סרומס\ לככ \ 1 . 

 עככ ךכיפנ יגממ סקדכ סדוספ רמת קנירסכ ןכו
 .הדוהימ טבש רוסי אל (י) :'ונו וכפג תחת שיש (ס 6"מ) סמכס ימיכ 'ונו כר

 תוכלמס פ"ע סיגוממפ טכשכ סעס ת סידוכס לכככס תוילג ישפר וכל ךליסו דודמ
 .הליש אבי יכ רע :י"6 = יפיסכ ונפ סידימלת | .וילגר 2 קקחמו : (ס ןיכדסנס) <

 סינספ) רמפכס וכ יס סליס ל"מו .סולקכו6 ומגכת ןכו .ולפ סכולמסס תיטמס ךלמ
 לאירבנ תרות

 :יכדג לכ תכפסב סירמוס ונקע סמ וטו לע ומס ריכוסל ילכמ סויסכ וכ
 תילכ יוכז לפ :טיכסל -- רוי סנו לדגי ז"יע ןפ וכפס סיסטמס

 תוכסס



 סולקנוא = יחיו טמ תישארב
 | אָמְלֲע-רֲע יִהֹונְב ֵנְּבִמ הריע ןפנל יִרָסא אי ;םימע תהקי

 תּהָליִדְּד אָחְשִמ יתד ואש םרכ ווק של
 תי ה אהוב ]3 כ ונתא יב הקרשלו
 השי רחְסי = :אמסע : התוס םיִכָנעייזסדבּו ושָבָל
 יה ןּונְבֵי אָמַע ּהָּתְרַַל םִינְׁשְוְבְלּו ןיימ םִיַניִע ילילכה בי

 ) רוחְס-רֹוחְמ אייד ןוהי
 וע ןפואְּב אָתיִרּוא יָדְבֲעְו < : בֶלָחַמ
 ובל במ--ןֶוָּגְרַא ak .םיניע ילילבח .איק תוכותכ .ינ תוכרב .ןפנל ירסא .ןרהא תודכוח

 , אָליִמ אָליִמ \ ּהָתּוסָּ :סש תובותכ .סינש ןבלו : םש תובותב

 1 ועקב ןֶרָוחי רמחב יִהווָעַנ ןופּומי יהומרבב יהורּוט ןּוקמסי גי ןינֹועְבצְויִרֹוהְז

 יישר | םירוטה לעב
 וס .םימע תהקי ולו :כומל יש וכיבוי (וע יל לתו סיכ כיתכד סממ "יגכ סלימ
 טפי ומכ דוסיכ יס רקיע ד'ויספ סימעס ירמ כיתכד וטדקל סדוסי סתיס !תע ספ

 פ סיפכקנ ססו סו ןוסלכ תוסמסמ ויכול סמכו ונממ סלפוכש סימעפו
 אפכ יסוססכש (גי כויק) ף'ללו | ךשוכ לו ףגוכ כס ן"וג ןונכ | לפוכ
 ₪) יז 'ל םוסו 3כת תמי 'יפו כרת 'כ bוסו) בכת תתכלכסו (לכ גקזמי)
 וג ויכפ (י סיעשי) 'פכש סימע תפיס6 סימע תסקי סז ףק .ןמס ךיסקו (ד
 ופכט סיטמק ןוכקל .ס6 סקיל זוכסו 365 גטלס ןיע (5 ילסמ) וכ סמודו וסורדי
 03 (קתידכמופד] 6עדרסכד יקוסכ תתסקפ וסקמו יכפיד 'מגכו .סתנקז ינפמ
 bננהנ הריע ןפגל ירסא (אי) : סימע תייסכ רכמול סיס לוכיו (יק ףד) תומכי
 ₪ ריע ןפגל רוסי סדוסי שי .ןיטמכ ןיי תכפומ סחס סדוסי ןרק
 ןייכוק סכוכמ. סכומז .הקרש : רח ןות ןכ רחל קרושמו תחק ןפגמ וכנעטיו
 גה וכ ןילו וס דנכ ןימ ןושל .התוס :ןיי .יוכיכ ןופכ סז לכ .ןייב סבכ;: זטלכ
 וס (גכק סש) לד רפעמ ימיקמ (גיק סינהת) ותמגוד רסול ומכ .ירסא : תרקמכ
 ופשי סס ןפנ .תיטמס ךלמכ סנרפ סולקנוקו .סז ןינעכ ונות יככ ןכו .סימסכ
 כוש ךיקעטנ יכנסו (3 סימכי) כbכשי וכל סקכוס .סינפוכי וז סריע
 ₪3 ומנכת דועו (מ כלקותי) 'ס3 ןוקימפ כעס 'כ סילכיס ןוגכי .ונתא ינב
 ו ינכוכ סם לע ןפנוקכ bתייכוק ידכע ונופש יככ .סיקידכ ול5 ןפג .סירחל
 וכ ןיכופכלו ןייל סמוד ועוכילp יסופוכל כט ןווגכפ סי ןייכ סככ .ורוסל
 ויפ וגיפוככ ףו .סכ ויגיע ןתינ ככוס תל ןסכ סתיסמו ןקסכול ספקספ סוס
 ומ וגיל רמת מח ןייס לעו (יק ףד) תוכוקכ 'סמכ סורכש סתסס 'כ 'מנכ
 | סיניפ תוליככמ ימכ (נכ ילסמ) ןכו ומוגרקכ סדופ 'כ .ילילכח (בי) : פוס ל"ת
 ₪5 כוט סערמ ולכפכ סי כנת כוכמ .בלחמ : ןימידקמ ססיגיע ןיי יפופ ךרד
 ₪ סינש jכלו ןײ כוכמ סי סינע סודל כקמס "פ ןכו .ןל
 (bn סיפֿכ ססמס סירס 'כ סייע | ומונכת | יפלו .ככמ כולמ
 | סיכקי יסווע) סינקיס חולקו תוכיעמ ןופנ | סיכתת סילפכ ומנכפ דועו

 | לאירבג תרות
 0 ,העדו סעט כוטכ הוס 'פס | -- 09%%---תקוכ ןפת ג סנמלו  ,תוכ0ס
 : ךל ם'סימ | ר6וכי נפ 'פכ םורדכו ,ג"דו

 רכש



 בנר יחיו טמ תישארב סולקנוא
 אּוהְו ןכשי םיִמי ףוחל ןלובז כ יאש יִרְדעְבּו רב
 פ :ןֶדיִצְדלַע ותָּפְריְו תיִנָא הוחל המ שב אה + אָיַמְמְא רפס"לע לוב
 :ןודיצהלַע יִמָמ יֵהְי ּהָמּו ןיּב ץבר םֶרְג רָמָח רָכשֶשְי די כמ אש וטו אפ
 .זי ק''ב .כ םירדנ .רסה רכששי :ד םיתפפ .ףוחל ןולובו .ןרהא תודלות ןיפְבְנְּב ריתע רֶכָשָשִ

 : אל הרג

 םירוטה לעב יישר

Nae : .קיפסמ סיסש סדי) ל ןדי = ו  
 ו למת רכססי (רי) : רכססל ןוומ :ס עלסס כס 'כ סילק סגרפ ס פעקכ ןלווסי .וח
 לוק 0 he לומת 'יכ יל .ולכק םיספ סיי וס לע .םימי ףוחל ןלובז

 קעי | תפרקל סתליו לומתס | תקע 2 ,
 'סמכ יכ .סיתפסמס ןוכ : סלסל ותהינסו (סמ תומכי) !טככ ק'קכמ הפס ומוגכפכ

 se ןיכ א הנ < מכס סוקמכ סויגס וס לע כידק יוכמ סיסי מ
RE / . 5 / 

 סיס ךכ תקמס לכ קס א
 לוב גל ל .תופשמ bc רכקש  קסוע ןכוכ[ סיסש תיטמקרפ סמ הוק כמ תויל
 כס כיתכ לכספי לכמ ויס ו a כולו (סמוסנפ) poy טכסל ןוזמ סיכמו קיטמקר

 פרות ןיניכרמ ויסק סיתפסעס ןיכ ןכול ab) סיככד) ססמ רמסש סוס הכותב סיקסוע

 סכוקכ קסוע רכפפיו יטמקרפכ לוי ןכוכו .ךיכסלכ רכפסיו ךפקככ ןכוכו ת
 יקכרילו ומכ ופוס ופכריו .ןודילל ךומס סיסי ולוכג ףוס .ןדיצ לע ותכריו : סילס
 קוס רומקכ סרוק לוע לכוס תומלע לעב רכוממ .םרג רומח רכששי די :ןכש
 ןיסו סלילכו סויכ ךנסמס רומתכ .םיתפשמה ןיב ץבר :דככ שמ ופול ןיכיעט
 ךילומש תוכיעס ימותפ3 ןימותתס | ןיכ | ךכוכ תוגג סלוכ וסקכו תיככ סגג

 לאירבג תרות
 5ע3 לוס דחלספ ,רתסמכ סיפתופס ךכדמו סיפפקמס ןיכ ןכוכ סרג לומק רכש

 ,ןקמו סמ 3יט3 ןוכתו יקכ יגפסו ,סיכ סנס .'וגו כוט יכ סתונמ ריו
 ךרדו ,סתכלהו תוכל ספי סלוע סז גוויו | סיסיט סממ (.סעופ ףופ) ל"וכ וכ
 יכ ,סז לע סו *וטיכי יכ סנקכ ןיפפופ | וככוסי לוכגס יכלו ,קסיטמד םכק
 תולוכת סיליכ קסעקמ קסועס סל לע סנווכסו ,וכנוסי כו ריעפ רוע
 ןמקי 85 יכפס יז ,וכ סכרכו ,סכומכו סינכגומ סמסp ,סנומלסו סרותס ילע
 ןכו ,קסעסכ | עיקפסל ףיסוסכ תועמכ ןמ ססיגע | סיכסזומ ססע לכד ל:
 סתוקפ ופתוק די יכ וקוקכ3 ןקסעכ סיפפס סגיו ,סתושעכ יכּכמ סרוק
 לידגסל תוכיכתו ןמוק ףיסוי ,קסעס ךרול רומק רכפסי כמ כ"עו ,סגוכרכ תוסנ
 סגסו ,זעו תק רתיכ וכילקסלו קסעס סרותס כועכ סומע יופסמל רומסכ סי
 תקל ,'ד תרופ לודג ןקסע סיס לכספי כ יכ ,סיתפסמס ןיכ ןכולו ,סדוכע
 ול קיפססכ ,ויחק ןלוכז תל ףופכ וכ = (* ,סרותס ול סלכנש כוכגס לע רוכעכ לכ

amareותסנרפ  
 ססילע סורזוגש תולילמ םיס ,ססירוופ תופרפכ לפרי ללכ לע ומר סוכ לונככ שי דועו .סיבג ל

 סה סירקוקע ול ,סכותו ממ כםיתסל ססכ רוסו ,כונק סוסתכ לכגומ סכפומ תויסג
 ב"ש רֿפיכק ומכו ,עודיכ ,סתסכרפ ירוקמ וטעעי סוכו ,בוגק סט לוכגסמ קסרתס) ספ יכ ,רפסל ךומפ רו
 .וג .סייק ןרֿפמ רוגכ וכ .(.ת .גנ ,יעעי) כותכס ןושל גנילזיצ ו"רכ ביל 'ירא ןויצ ןב ס"ומ 'וכו 'גס כ
 תופהפכ 'ד ינפ5 ךלסתמ .(59 .מוי) 'תגכ פתיפדכו ,הסכרפו סיימ לט ןרפכ .כסיתס ילכמ וילע ורזגש : 9"
 לכתעסל | סיקנופ ; סיקוועס י"עפ :כקעי ןויעכ\ .סע י"ל = *יע\]  ,סיקווע סוקמ סו לוסי ר"  ,סיז

 : ד"תכע |.ןסיתופנלפ



 יחיו טמ תישארב

 וכ הָחְנְמ אָרִיַו יט : םִָתפְׁשִמִה
 טו הָמֲעְנ יִּכ ץֶראָהְתֶאְו בוט
 :דבעדיסמל יהיו לפסל ֹומְבְׁש

 -, םולקנוא .
 :אַָמּוחְת | ןיִכ |ּהֵתנַחַא
 | בט יֵרֲא אקלוח אְוֲַו מ
 אָדְּבַעְמ יֵרֲא | אָעָרֲא--תָיְ
 = אְומְמַע יִזוחַמ ׁשֵּבַכיִו ןיריפ

 רֵחְּּכ מע ןיַרָי ב ט ם
 ,ד םיחספ ,ומע ןידי ןד : ןורחא 'פ םירקע ,יכ החונס ארויו .ןרהא תודלוה

 : ' הפופ

 [היקמה-ח:-.יצישיו
 הל וה ןוהְּב ןורֲאַּתְׁשִאָדּ
 :ןיִפַמ | יִסָפַמּו ןיִחלַּפ

 אָדֲחּכ ןוחּונייִונָשְבּו ּהמע קְרפְתי יהומויּב אָרְכּג םּוקיִו רחְּבִתי ןּד תיִבּדַמ ₪
 םירוטה לעב

 םדקכ סילת סתיספ תיוגס תכפנכ ל5רםיכ
 ןיכ תכםי סמל סתס כיתכו לותכ סילתו
 סיס תפס לע ותלתנ סתיסע סיתפכמס
 סיתנסתתו ןנימגכתמדכ ססכיל סי ןיכ
 'סמכ 'ג .דכופ סמל (וט):: פימותת ןיכ
 'וגו םיכוס 55 כ עפוסיו ךדיקו כס
 סמל סמלש סלעיו .ךכוע סמל סנתיו
 ככל סכות דמיל יד 6) רמול .דכוע
 ונומממ סמ ססל סלעסס ני לכקי
 : ךומל) כיש ימ לכל קיפסמ סיס
 דודכ 'יפ .לתכםי יטכ5ב רחכ (זט)

 סיכת סיכפכ סגכפ סונקנוו
 כוס סיסיו כפסס לע סיכסוי

 :ומע 'ס ןידי יכ ומכ סיתפנפמ ומע .סמקכ

 יישר
 וקנמנ סכ .בוט יכ החונמ אריו (וט) : םיטמקרפ סם

 סכועו תכרוכמ ןכה
 .רבוע סמל : )רפי ויחס לכל : .יהיו :סכוק לוע .לובסל
 ' 'גפ ןילוכע יכדסו סרוק לש תולכוס ססל קוספל
 תעדל סיפעל סגיכ יערוי רכקסי יגכמו (3י b'סד)
 ישסכ סיתקמ .סיתסמ ססיפ6כ ?6כשי סשעי סמ
 דימעס קוסכרסנס
 .סכינוק וטס סימס טיו ומכ ומכשס ליפסס .ומכש
 ומכס טיו
 : סוקני .ומע ןידי ןד וזט) :דכוע סמל ויתתפ םוככ

 ומכש טו : קוכיפ קילוסע

 שו : ססיפ לע ססיחק לכו

 ססש תוזוקמ םוככלו\ תומסלמ לוכסל

 ויסי כפי לכ .לארשי יטבש רחאכ

 לאירבג תרות

 קמעססכ לכויפ ידככ ,מוכבכ וקסגכפ
 ומכו 35,  3תוככ 'ד תכוק3 ' ליכשסלו

 ,ךק653 ןכוכז תמס :כוקכס י'"סריפק
 סיכוקכס שוכיפ לוס ךכו ,ךילסו6כ רכפפיו

 סיפתופס יגש תק ריכוס סנס : סכדסו
 סימי ףותכ ןוככז :וכמקכ  ,ססיסעמו

 "עו ,'וג סכג כומס רכססי 'וג:ןוכסי
 ריגסל ,וכינעכ ל"וקככ סחתנg סומו כ
 !ודמי סנכ סיח6 תופתופ סיעכ סמ

 וקלות וז--סתוכמ ריו : ןלוכז לע רמקו

 : רמי רכטשי לעו ,כוט יכ=-רכפפי לש
 ויקסעו  וכססמ | סז--ןכס ת סקר

2 
 *- *-' : סיכוקכה רועי

 | .ה.ד.ב ל סנקיו

 יסי = לתרקיי יטנש דסמכ ומע
 ךסעוסיל ,'וגו ךרד יגע םחג ןל

 יסי = : וכמות לע קדקרכ םי---'ַד יתיוק

 ןידי ןר

 ןלובז| ,

 רחסמס תלועפ יכ] ןרלס ינינעכ ןלוכו לש
 וכ = ןרפסו = (.79: ,תיט6רכ) .ןרפס נע תרכו
 (.כמ ,סט) .סתוֿפ ּורָחְסִיְו : ספ דועו ,ָהּורָחְסּו וכס

 -- סמעג יכ -- [,לועו ..ירָחְסִּת ןרלס תו

 סכוכמ סכככו ,סגומתכ ונסמו ולסמס
 סכתכס3 ססגרפ רכססינ קיפססל וכ
 --לכפפי-- טיו- סרותל יולפ וככ סיס
 | .סרג רומח : ןוימדל סתופ> סנילמ] לובסכ ומכס

 --יסיו--?מעו סעיגי ןולפיכ סכותס לוע
 רכפשיל--רכוע סמל --ןלוכז

 : רוכככ

 .'וג סרג רומק רבשש' | .'וג סימו ףוחכ
 .סמענ יכ ץרפס--6ריִג 4 ,'וג סתונמ 0יו------

 , .לוכסכ ומכפ טיו ----- | .דכוע סמל .יִסיו-----
 bלמכ כp:יוויכ ול סריזג ןוש) לוסק
 רתי תכרככ :תקוכ
 'ה יפיוק ךפעוטיכ : מק: וירכד

 תועתעת

 : דרוכעל
 | וסנכפל רכפסיל סמ תולעסלו תוליר3

 .ףופ סג :,סיטכקס
 .קוסק

"₪ 

[ 
 ץ



 םולקנוא =
 היהָי * :%אְרְשיִד = אָיְמְבַ
 :תיִבְּדִמ םִיקיִורַחְבְיְד אָרְב 5

 דוד וס סיטנקנק דפוימכ <

 ןיֹה  ,ןוחטבל תודדוטתסו סלפת תושמסז
 ינסו לכס הטיס יקמ יכ ,ןכומ

 ןטייפס ילכד רקככ יסכמקס <
 יפיכע םדקמ ככ |: קיט כינכ תורי
 ,ולכפתמ תדכ תכש למוט ככ  ,ול יונ
 נפ שיק ,וגטפ ייפע דוקמ בלס ורק
 קזכ סיקודקדסו ,וכנד כט םילו ,/
 םלקמ ככ ןושנס לפכ (ק וכבר ₪

 לס וכ הש : לכ -

 A 6% ב ב
 יקנב רכד גט

 סכוי דוקמ ןוקכ סנס
 סייסמו ,וכקו רטוקמ

 רכס :ותתכוסס יולטפ : ייפט)
 סויס (ג .סלועפס יפל קמוקכ

 ,"ולגד לע סימו וסנסמ לע קי, : זוכמה

 גמ סיבוקכס סדקסכ םרפל יתרמו
 סיקנתסמ עיכבו ער םיק לכ ןפיו כ
 רסס ןעי וכמקיו ,דוד סע וככלס רה
 רוכעמ ורגפ רס םיפ סיתלעס] וע וכלס קנ

 כל ללקסמ | ססל ןתנ לכ [רוקכס לק המ
 שעת לכ דוד למליו | וגו

 ל ו סמחלמכ דכויס קגחכ יכ 'ונו יח
 'וגו וקונתי ודתי סילכס לע בסוס
 סויס דע לתרסיל טפסמנו קוקכ ָהֶמישא]
 פשמ | תרופ ול 6 סלס .כייפ =
 רכרכ = ,םיספמסד ונכודקמ = המתה
 ןסוקס 35 יכ ,סמתלמס לט תקולס
 0 ירסקכ ס ב סידמופ סכיפס (.ףרעוער)

 קיפססל\ סילכס תֿ לופס קר סתדובעו

 ס"ומ 'וכו 'גס כרס כ"ו ,םיבג לחנ

 ,ופוג .תכסס סוי לק ומונעכ רמתנ תכקה סו

 (דפ)

 .יחיו טמ תישארב
 לארשי יֵמְבְׁ

aח .ט הטוס ,שחנ ןד יחי ,ןרהא : 

 י"שר

 יטכס רססכ | סרפל םי רופו .וז סRובכ ככ ןוטמש לעו ןידי סכוכ תלו ומע ₪
 .ןפיפש י) : קדוסימ כס

 תכקכ ע"כד (: ופ ,תכפ) 'מגכ :.ןנירמסד
 ,ש ייפ . -/

7 

 ׁשֶחג ריי

 כוסו טסכ קוס

 לאירבג תרות

 סתוכז = ,סילותל סקופכו ,ןוזמו סיפ
 יפלומ תבל סע טוקב = כנטס תקונחב
 --.ןוטכג ככ ילבמ ,סמחלמס יטופ 3רחס
 : תוס הנק a סעט תבק תולמ .סנסו
 סלופ וסב לכ ונפל סידיעמ סידש וכתויסל
 ןיממ קי סתילבס תת קדיס קיתיובס יכ
 כיטמכו ,תבק יעיכקס סויכו סיני תססכ
 סימי תקק יכ :תונוטסכס תורכדב סז סעט
 טנק ופילצ .סט נמנו רנו ל "ספפ
 כיקמכו .זיפ וינע ולקודט דיגסכ סיביוקמ
 יכ" ומעמוריס .סמב 2 ,העו) 'סוקב
 ,שיע = ,סיבקס לע ןידיעמ תבטו לפרסי
 סיכת5 סידע סוש וכדעככמ כ ןילו
 סקקו (.כי ,גמ ,יעש) : כ'סמכו ,זיע ךימסל
 לתקיספ) עיזכדו כת ינו .'ד סול ידע
 ינק ידע ספק סל (.כי תקסיפ ,לנסכ ברד

 דיפו .כת יכס ןימ כוכיבכ ,וקכ ספו ל
 וגיתוקפנ תק וגכסמ תקוס וכתודע תדגס
 .סימכו תב וגפכו ,דמסס תוליזנ סמכב
 תל לכת יתלבל סוכת המחלמ וכמחלכ סוחלנו
 ,וסרמשמ | רומסל\ תבסס סוי תסודק
 ,שבתי  ותופילמ תתימס תק הוב ססרפל
 ססועו סקע ודכל תוסו ככ ןודק קוסק
 קכימסכ תוס זיכו .סיטעמס לכל סקטיו
 כוסמס ןינמכ ,יתימקס ימיכקס סוי קקודק
 וכלס ,ןוטתכס סדלמ ,סגוע תומימ וכל
 יוויל יפ לע וג יוקככ | וקול סיטדקמ
 ידוכ סיכתסק לח סויב קכו ,ב"פיקס

 מכ ספסוס דוע קי סלמתו +
 סתוד קיס סנס םפכ תוקפ ומ יכ ,תסזס

 תק

 .סכלמ

 לס נע כפכ ,גנילזיצ ל" ףסוי ר"רסכ ו"ר) ביל 'ירא ןויצ ןב
 תל רוכוד ,ם"וגמ יפלו ,לסרשיל סלות סנתיל

 רקכ סמל סינוק סימעט סיטרפמכ יתיסר : לזו



 יהיו טמ תישארב

 ₪ לשנה הראל ןְפיִפְׁש ררילע
 2 = לע ןשי .ןרהא תודלות

 ייל

 [ףשנה : 3קט ופוסק סתלו (ג תיקקרב)

 לאירבג תרות

 ומכ ףסו) תוסס סק לע ןכ יוכקס ייפ

 (: ספ ,ספוי) ל"זְכ תמז ודמלו ,תכטס ת
 וכמסו ביפכד סמ תיסנמ ןב ם"ר תעדל
 כטומ .סכות סכמק ,'וגו תכשס קס י"ב
 תותכס כושי ידכ דת תכק ללתיש
 לש וטוספכ תז כיכססנו .Baa ם"ע כ3כס

 סייקמס לכ עודי 2 יכ כ"י. .םרקמ
 סלומ סייק וכתכ ..כתרטימ תקל םפג
 סדסס םפכ תת לילמש.סמ דכלמו --- למ
 3קס) סנס ,וימי - קפסמ נמל יטרכס
 יחכס תוכודלו וע כלו ול ליב וליסכ
 ). ,ןירדקנס) ל"זרדש ומכ .סלופ דע ויכתת

 סדלו ומד 3 ךיסמ 6 לוק : כ"ע

 לכמה = ,לסי ביו ויסויעכז

 תת םרקכ סכתל יתכסוסו יתיולק י"פעק
 סכיתוספג כוסמלו ,וללסמ וכמסלו תש
 סמחלמל lw mn Suita תויסכ | זע

 סמ . 1 PrP ג

onlםודיתכ | יתוכלפ תה  re 
 סכמ | זיפ תוסכ ןתוכ ינגס | זיכע
 Fos תככעמ .סכלעמסמ תל
 b רומשל ,ילש [ףרעוטרס] ידודנכ סוגכלו
 2 ףנגי יכ ו סלתי יכ תעב ,'ד וכל

 סוי תה סרות ןתמ) ס"כקס

 ימות ופכש וכמו ,ת"מ סדוכ תכסה סוי תל

 תטיק< סםטמכ תפומו ןויסנכו ,ה"ערמ יפמ }רי

 סויל 'כתי .וגר)וי רתכ ןכ) ? תנש נדיפסל !- . --

iw wie. iwiimwiw 
Aהנוטה ףוסמ ףויפ-יה חתוכה רצור  Anופוס , 

Ae :)\2 

 תת. סייקו רק6) ,ימ!ע
 יתלכ ,דע .ימ)וע) =- רוכז : סת)

 *- =- שו - וכו וכו ןכלק) -- סוזה '\- , -

 ,תה -- תנסה סוי תל
wr, - 4וק ,קוק יע מנ fויל ;ק סמ לוק  

 ןתמ דע סנסד : ד"נעפמ טוקפ סעט תוכ 526 ף6 םניממו .פקווד תכפס

 שתוכמ וורמס וו סנכק י"פעו ,ןיט6רס .סד6מ םיֿפ יפמ שיפ ס)כקכ קר עוכסה ימי ןינמ סיס ,סרות

 קפס | לט ס
 ןככ הו ןוכשה םרתפת רככק תורוד סמכ ת"ת רח סל\ ? תנע שנדיססד .רעוו ומ (: סס ,ןיכדסנב

 טונג סישנפ ויש ןמס

 ןיסיעקמ .ויספ תורודה סירפעכ ,ת"מ סדוקנ ח"וה ,ךכ סיזיעמ סיטוכ ומ
 ,רפסמ יתמ קר ויה סתלכק .י"סמ תכס ירמוסו  ,סימס

 ןיקורכד .עימטסל 5וקס רוגכ דמטמכ ופדק סעל ותולגה

 לכ .יניע) ,תיטפרכ ימימ לכוקמס יתמ5ס ןוכפ
 סוי ת6 -- סלוענק סיעו - ms שנ עומס

 יעיכסה סויכ חניו 'וכו

 סנע = : רמונכ =- ,וסעדקיו -- [.ספידיס "לכ ןינעס לככ כ ןכגו)

!- meu - 4 we A= 

 סימ ,

 ₪1 ג"נס כ'5 ל"כע ,ותו םדקי) יעיכטק סוי ת6 '5 ךרכיו :

 סולקנוא
 יִמרְתְּמ ּהָתַמיִא

 ּהָתַתַמְּו = אָיִמְמַע
 לע
 .ףקתת

 [ןוטפכ לע תקפלו וכמוסכ  ,קכרעמס ןמ
 ןנוטיכו סכעכסכ ₪6 .עסיו .רזע וכ םיחסל
 םקקכ ומ ,קדלימ ומ פולכ ,'וכו ,'וכו
 ןסכותס םפכ לע ס סיחקפמו ס סיכמועס סיטה
 (יטדקממ כלרסימ תחת | טפכ 'יפת ילסכ
 ףוע לו 'ד תככעמכ סיכדועס | ,יפיכש
 ,תכוקמ לוס יכס סזכ יכזס לכס תק
 ,יענסורי) סימד ךפוש סז יכס יע לוקס
 ללסתש כטומו כ"תוי 'פ מויכ ן"רכ לכוס

 קכסמ כמ כושל לכויק ידכ .'ל תכק וילע
 כו לוס ,קככס קוקכק כיחת רושל ,'ד

 סלוע סייקו סיס וליקכו ,ויכתל ויתולו
 : ליזכפ יפל 'בתי וכמות וסזו- 0
 . במולכ ---תכקס תת יי"גכ ורמשו

e 2: 
 יללס

 כרפמ ,הככעמס תבלמ תתככ סכל כיתמ
 ךנוסס ףספמס סנתמת קויסלו ,סילוכתס
 קנקס סוי תת רומסל .סידודגס ל
 >- ,תוטפג תוקיפכ ודכעתס ס וכעב

faןנייִס---תכשס תת תושעל ל  
 ;'ככ ןופלכ] ,ןוככ סיס לע ודימעסלו וקזחכ
 iw , - , , Ali ירכ --[י'טרכ "ייפ ,וג עיקרה תֿכ 'כ םעי

 סיסיק

 ט"ר תפ סופורסטלרוט תנקקכ סוכ

 ןפ5מ לו יעיכקס סויכ

 סש היכטסכ וזו ןיֿכו

 ליי ימ : וז סנעטכ ,סכינע סיגלגנמ ופנמנב

 תכפת םוי תפ (.לכוט יתכודכ ל"ורכ תתידכ)
 למו לכת יכסוי לכ ינזסכו !תרקי

 םוי ל5 ומונע -- תכסה

 7 ךרכ כ"ע -- קה --

 םויס



 סולקנוא
 ירשו .ia ִנְחְּכ יִאָּ שב
 ןֹומְכי אָנהַפְכּ "אחרא--לע

 וסמדו םתכ לש  וסרד ךכ .סיס יבקע

 גנס כעקו (זי סיטפוש) *

 סיסי הוכו ---סתולודל---סייק לשנ סיסוש
 (* סנופ תירכ---תכסס סוי ןיכו "לכ ןיֿב
 תחת לס סייקמספ ,כיכס וכיככדכ :קוסו
 ,הלמ | סלוע וליפכ = ,לסרשימ
 : ויכת סיקכס ויפולודל |
 יסדקמ לש ןככפ יכ עודיסמ הנהו
 לכ (:תק תכס) כזכק יפיבש |
 ללב סלק וכ ןיכתוג תכסס תס 8
 רופיס ילכמ רכס סוס ,קיייפ וכ סירפש
 םפכ תוקפ יחקפמ כס ןרכש ןפמו ,פובנו
 ןתינה רלשל לוס ,סנכס וב קיט לוח
 ,קנקה למקס ףקס ,סולמ סקוט 4
 סלק" סולמב ריסז יוס : תוכקד בי
 למ ןרכמ ןפמ עדוי סת ןיקס ,סכומפבכ

 bס Bס ןב וכל טידוס קנס ז'כע ,
 נדמוקו סכעסס ךכד | (תוכלד "פס
 : וכמקכ ,טועימו יובלכ ,סולמ רכס
 קכ ססכ) .סתעמו - - .רגל כט סופנ
 סתוככ ,סנעמ 4 ד'ב טפקמ סיסי סמ
 ססילק ופוכיסכ ,נ"תטכ רכס תנבק בופ
 ןוגסכ יעיכק ק דקל םיתס וכייס ,וידח"

 ,סכתלמ לכמ תוכקכ ת"ד י'פע
 רסס רחל קיפ ומע ו ,'ל סער

 תה כומסל דימת רכסכ .סיסו

 סייקמ

 (סככל ופכ) .יפוס תרמפ יש ת"פו
 ,'וכ נכס וכ

 ג"קפד ןניפאה
 הכרת תותכק רומסוש ילכ)

 ם"ייעמ

mina 

 ביתכה קסמי 7

 פכ כמ ןייעו) ל ל תרכסמ תכש .תלכסלע(|]

 ומ רממ סכר ם'ד (:ומ סיתספ) 'סותס תישוק כםייל  ותרעמ סמו .םיבג לח

 כ כמ
 ,סתישיק ךרותי ה יפלו לש התוחו

 תק י"נכ ור
 ירקמ סתעעו = (.ג"ותכ סלעמל ייפ 'כס .רופיכו) \ -

 תירכ ,סתורודכ ! תכסס תת סייקל ידכ קר סוס
59% inns 
 גת + +

 רג יחיו שמ תישארב

 : רוח ֹובָבְר פיו .סּוסדדיִבְקָע

 תר ןנפּוס רקעי ןיאלגרדסש ןישְרפְמָשַלְּפ תרשט רג לטקי אלבי
 יישר

 םחככ
kךותס ידומע יל תק "וגו תפגיו (זט סיטפוק) ןוסמסכ וכילמ וקמגודו וכ טנכ  

 ןיתק .קחג ןימ סקס ןמכופ יול סגלת סוכקנולו .ומ
 נע ןמכוק יוכקו יגופפל תוסו ותכיקנכ 8

 ו תרות

 רואי . ןבכה לפיו
 יכקפ ךפונס % ו = ₪ : סוס

 לכס סקועש ס Ad ומכ תנתיפכו .סרת

 "יעו ,סלכנכנו ססילע תקפכו = סילוקס
 וה כז למ לכ תוסעב ולח ךיכל סיס
 וקספי סת ,ךכב סתנונוסק קליע לפומ
 ןוטלרסלק ,ןידס תת סנטמ לש ד"ב ססילט
 : ןפוי ,וסדקמו ,תכסכ תוס סיס רשת

 היס לסת ינססכו<-- לכגומ יפלכ רכ
 תל י'נכ ורמשו :'כס | ןושכ] תבקש יכמוקמ

 ךרע יפכ קמ = ורכס סכומי [.נ"נכ תכפה
 כשל ספל, : הנקס רמקסמכו = ,ותלוטפ
 יכ | ,רמ קטניו זע ןנוסתי תכנס *תלנק
 יכל .יכס : כמהנ,ןידס תת וילט ותוועי
 ,וטדקנו תכסס תק סייקל וכי יתייס כ
 ילובג יתלכ | רכש  לכקלו | ןוקפרס ומכ
 לזמב יקדלו) לקסמ סימס | ל וסומכ
 ילכוג לפי כ"ע ,סתלע דדוכ תויסל עכ
 כס: ילמוטמ | קויסל לתכסי בב

ieתודלויסו סילותס לט תקפכ [ףרטזערה  
 עלננ סיסי זיפ סס | ,סלכלכלו סרמסנ
 ןיס ,? יתלופפ יפכ קכ לכקל ירכס ןפמ
 nh סגמקכו כ סכלג ,כקויסו קדכס הז
 הרוהו הנס וס ככ פ"סעמסד וככודמ יפ
 דכויס קלתכ יכ ,סמסלמס 035 טפסמ תה
 יִּדִי סילכס לע כקויס קנסו סמתלמב
 ריטכ ןטייפס יככד סמס ןסו 1 וקולקי

 יח כ הכול

 םיק .סלוקל יופרו שוק תכס תכסלמ
Awספ המוי)  םיסנע ןכ ם"רכ "כ סכרד ליד ו ופי | - - / / - / (*רת  

 תהמ תכש וינע לח" סרות סרמפ = תכשס
 ₪ mm וש 5 יע לכד

 9 אי ל = ₪ ו"

 לכ | לוטיכ םיהי ז"יט יכ | רמו ןכתיה ! סלוט Lal יוייר /
. - - - - ~ = - - )/ - . 

 / ו , ] \ ~~ i | A 2 = שו! קמ ;ול
,) 



 סולקנוא = יחיו טמ תישארב
 אַרְנחַאְל ןוהיבְכור רגטו : ההוקי יתינק ךתעושיל הי

A 'א סה  
 : /-- י"שר

/ 

 ןפוסו ויגיע קש סיתסלפ ורקכיש לבכתכ .'ה יתיוק ךתעושיל (חי) ; כוכי ןומכי .ןתפ

 , לאירבנ תרות
 ןנסכ ק קנס ססיגיכ וקנמיו וותשי רכקס ימולטתכ  יוקככ יפיכ כמ סדק לכ ןיב :רמהנ ,קולימזס
 [,סייח ן זע םורד ,סלוע סע ירפסכ יתרקכק ומכו) | לכ ןיכו---סכ/למ לכמ סיתבוקס סמס---ול

 [/ ק ע י poh רp ).ד) ,יעשי) 'כס תגווכ סו ;Ray סכות לש ה קש רמוש קוס רק
 hכככ רכס סקדה טפטמה לע יפקד) 1תו כבכס---וככט ןקנסל ,טפסתה ססילטל

 נקי ססילעע ! סכ קיוסי סד ירו ,'סדוקס סתלרוס "לע, : תלמו] ,ולט טפ יפכמ ,הוחמ

 לע תלכק ןוימדכ ,תופכ סוט סז לע יקנה רכקס סג 25מכ ןכו ,ל"וקכ "ןכ לע רתי, ; ומכ ,התוי

 מע ו שס ןיכ לדכס סכ ןימ רק תכפ תונמ לם 5 !סיכלמ לכ סלתנ pote .לרקתכ

 די רעוםס ןיכו (zפנ תוקפ י"ע) וננהמ תכע | סיסנש טפקמס סרו לכ ךל ,יל ןימקת םכ
 וכ ןעי ,תכט .תונמכ 'כס סנתו ער = תופעמ - טפסמב ,ש'ספתסד תקמ קוחל

"4 
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 ןוכדכ רוע רוכז יכ .רשלמ התוי םרופמ סתט  ,וסנסמ לט טיל רק תכלס ישנק ןיכ
 םולקתו . ,[ק"ודו .ש'סיפ רלכנ רטסכ ורתלכ 5 סוקב ססינק ולבקיק 5 לע קילו

 ם'סימ תוכי סזמ סיפטסונס סילבדס 0 קוס ו סע] סז ןכ סזכו | קלח
 ==(: שויימ כו ' פ שירב ,ונמ יטוע לם סלונֿפו סרונס טפפמס וכל
 םיקבולס סישכסס ןיכס dh ה הנאו ,ספוגכ הונעת | ימויקמו סיקסוע סכ ופנמי רעל

 ,סמחלמס ירטקכ סידמועו ,דודנכ ,סנוממכ סתופ סיקיוקמו סילפטנ סג סכרקכ םי
 יכ ,סילכס ל לע סיכמוטס ah sa ןיכנ ז"כע ,נעופכ הוגנת יתיקממ סניפ יכ ףק

 יפנק |

 ןתילמ יתמייס ,מ"דכ סלע סוימ ןודינכ  ,כליוו ילודגמ דקמ) (טמלת תרק **) יתכותכו ,םיבג לחנ

 0ע ,ה"דכ ויטדקמו תככ יתכוט וותשש סמ לע סעט דוע רפכל סדנפ ירכדכ | ןינע
 ןידס י'פע ,סירנמ כ סלהנ ,סרכש לכקל [םפ: תוקפ תונמכ סיקסועס סמס] ופ;קמ תכש ירעופ
 קי תפסו ךפטו ,םכד לע תיכמ תקדסכ ,םכד לם ודככ לכ סו ,ןיי לש ותיכקכ 6כ סז (.וטק ק"כ) .ל"ורלש
 7 יל ןתונ סתמו ךכש תש כי רמ סו [קלוטפ רכ5] ורכש 60 וכ ןיֿפ ,וכ ותל םכדה תה כיסו

 ק2 דיפפסו] תנסה ת סלוקת ליכטכ ללקט הז ןכ ומכ [ודי לע דיספסב סמ לכ] וכ ןתיפ בייק יל

 יקע הכטה רוכע לכקיע סמכ יגס לכ ,הכרה תותכק רומי ,ל6רשימ .תחפ םפכ לילהל ידככ [.תכבס

 [₪ סלוש דיספקע סמ לכ סל יכ ,5רג6 רע סופל ;ס ה ןכד 5קססכ | ותלועפ דעכ קר

 תיע וכ ,ומע סנתה ןניעכד (ה"ס ,דסכ "יס ,מ"וקכ) תכנה םקספיפד ףלו ,סירנמ ל

 ₪ ה"ויר לט ונכ ל6טמשי 'ר תעד (:פ ק"כ) סע ורממ 80 מ"מ קנתה 60 50 סוכו ,ד"כ ינפכ

 לפה | ת6 נרקיל עעוסי ליקנה ןכ "עס ,סלסמ גיי ימד לקו סיסיש ד"כ ילנת 5וסש רמפד קורכ
 ככ ןכפ .סיתוװכ ל"ייק לו ,ןגירמפ כ יפליהיכ סש b"קמכו דיחי תעד 856 וכלה | ף6ו ,ם"ייע

 ןוללס .ןי6ש דיקי תעדכ 'יפ6 סדפס תל תוכוכ ולסתכ ה"כקה גסנתמ סלעמ לט ןידכד "קמכ יתרפכ

 כר ירח6 ןידק קספנ ו"סוטכד ף6 ,'וגװו = ף96 למ ד ק 6 ןינמ ךפפמ ולע שי סמ : כ"סמכו ,ותומכ
 לוק = ספיתתמ תוגתתנ ךיר ןריכת סע סגתמ סד לגתס לכד עודו ,ךירפסל "כלו | ,תוטסל

 oo רומפו 85 הכסלמכ es 605 דע (.גפ מ"כ) ונכ) bיתמ ןכ ת"וי 'ר "pמכו  ,תטטמס תלחתס

. 
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 הנר יחיו טמ תישארב סולקנוא
 אוהו ונדוני דודנדנ טי שם ישימח | ןינזִמ תיִרָשַמ דָג"תיִבְּרִמ ט

 שא ין" שט aa 2. אָנְּרְרי:תְי ןורְבעויד

ai |םירוטה לעב ב  
 יי ןד סיקוספ יכל למ תויתופ ןכ | :סעפב ךה כ ינקומו לכ ינככז (זמ סיטפוק) למול

 .כ כל (םי) = יודל כ ךתעשיי | ןכב חכו שס דודג ושל סלוכ הנאה אא
 , כינ .בפעמ סיחכ-ותקל לג וממש יי ו ידו ס תלך ה יס למול טי ן"יתלד יכס םנב דודג ןימ ת"קו .סחנמ

 הוו ווכיכספ סימפסמ סידודג ויפן = סכיל ךלד ןכש = ןייתפד למ ךיכג לכד סט דוד
 דגי וסו ותו דוני דוגי דודג וכוספ = יתש תה סדוסי ןיהו ספוסב לפכס) תויתומ יתס תב
 סהב םיפתמ ויפו םילטג ויסש כק5  (ן בוימ) תרזנמ דוככ כופלכ (וכ ילפמ) למק ןכויקוופה
 pg sca ריח = דוקי תכוגמ דודק לפכ סט (ס ,סיטפוש)סידודכ יפטבטו
 ”psp 7 77 תוסקכו סס תק ר דודגו וכדוגי דוגי טל סירסל
 סיכת כיטפמ ות גטפתמ קוסטכו בוקי דושי סורידוכי דוני ומכ לופכ וכיס לטפי ןוטכבירבדמ
 סנמלקו סוקי (ומק סילסת) ליטפמ ןושנכו .דדוטפי ענו בתי סממורתי דדוגתי וכ כופכ קוס

 לאירבנ תרות

 רדכ סיס ימ יקמעמכ וק ,רלכמס דוסיפ תויסכ סיכילכ תקקב סילומס 035 יט
 ולס .י"פע סנס א ל וייל = ,ספוקז סמוקכ דומפלו ,3כ ילימקו סילובג
 עו Rs טמא סג סכ וכלי = ,קלטמס כת תוכיל ידככ קוקרמ טיבט
 סרו ,ויככ תנוכקב בקעי ןכובפס רטסכ | וללכוי סילכס יכמוק ל גיחל סי
 : לוסי לע ,ek A קכובנ תלטמ | טיכסל סיכיככ סכגילו ,ססבק סיקה
 כוס ככקסי ,'וגו ךיכיול ףכועכ ךדי לוק ,ןכקס לע ססנ ךומסכ קל 0
 קפל ,'וגו = וגדוגי דודג דג ,'ונו סכנ ות ,סכולס .ךרדכ תכנס יקלקמ יה
 תויסכונלוג-וסיק ו ןד מכס תת | סלטעכ וסח] | ,סמודכו ,סלוק סזיל תכומש
 ,תותתמס לכ פת | טסקסס | ליקמ | ספוק סמק סס) םיש ה"כ רש ןיכט לדכסכ
 וקנס סשוס וערזו ןד לס ho ינפמ כ סכעסו] לע ונוסג לע לסוז לוקס םסנס ןוכל * ,ססילנל ₪

 ,סיטכסכס סירוכגס ןמ סיס 4 יכ ,ףסלעס לי בלס יסנתכס סיקנתס ₪6 סכמקו [.ןרפ
 ומס לופכס ימ לכ (םגױ 'פ ףוס ,ר"דמ) ל"זרדכ דנג סכרפמב דומעל סילוכי סניק יכ טת

 ןוגכו = ,וכו רופג .םיהי סספ למ גתכרכב ןומטל ומכ סיגפ רתססב ז"כע ,3י\0ס 4

 רפת סגו (* .ם"ייע וכו ןד רמפ ןדנו :רמללע = קתקמ תלקסעב עא סיללפ יטקומ

 רוג ב ג ה
 ןהייכס סיס לו ,סככל ןרלס לככ .סיכלוס ויס ןסו סילגדה ולטכמ ןויכד י"םרפו  ,סוקמ לככ [סיללה)
 יומרכ יעיכע םדקמ לכ ןס ,תוריעזס תסוכ תנווכ וס ,ם"ייע לפרי סנקמ תפולק סלטכ ,ןכטמל 8

 פכע | ,דופמ הכרה --סיסי = ססינמ לם --ורכש הס ןפולכ ל"נכ] וללקמ תדכ תכמ רמוס לכ ןהו ל יתכו
 סע עעוסי .סנתסש סילנתסכ סו ללכנ רככ יכ רטסמ .סוכ סעעסו -- סירפמ ילכ סלסכ : סוסו --וגעפ

 ,קוליסו םוכיכ | סטטמב וניקתסט סרע -- ולגל לע םילו ,וסנסמ לע | שיש סידמוט ויסס דוטכ | רש

 : ק"ודו ,סוכ ןידס סיסי ןכו-תומילקכ ודיספס לכ לטוכ לימה סיסיט
 ם ןתומ (.35 .ק"כ) ןנתוי 'כ תעדלד ,הוכ ל"ז .וניתוכרל תוקולק תוטד יכ עדו .םיבג לחג

 התימ ,סכרכה .תלזוכ ירפסכו ,וג ויממ .סנקמו : ס"ע םגױ 'ס3 י'ערכ כוסו ,ויס סיקנת
 יתמ ירפסהו 'מגס יפכ ,ולעוריפו  ,ןפכ ג'ותכ ם"ומכ כפיס לס ,ר"דעכ עמ 530 פג ומכ ₪

 וקלס .ערגנ סיסי לכס ןד גמדי לכל ,ףסלעס ליח) םרפוס שלק ןד .סיסמ יפלד ,תוטיספכ יסדווכ
 סכרדלד .ר"דמכ ל"ור תטימל לכפ ,ג"ותכ הנעמל .רומפס לככ כקעי ויל רכיד ,ךכ י"ע ךרסס

 ,ונטוריפכ = טרקכ = ןכל "כס סירכדה לכל ךיר) סיס סמל תרופכנ הסקי ז"יפנד  ,סיק  סירוטג

 ; סיעג ןוכג .רולכס ,םרדמס יפ) סגד רפככ רתויכ כירנד ,םרדמה .תעימ יפל ררכל
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 תומסכ ולפכוקמ



 סולקנוא | יחיו טמ תישארב

 ןְסְכְבּ אָבְרְקַל | ןֹוהיִחַא הנמש רֶׁשֲאַמ a : בקע דג
 ; ןוהעְרַאְל , ובתי ןיאיִנַס :ףלמדזיגדעמ תי אּוהו ומחר

 אוה ְו הערא אָבְמ רֵׁשֲאְּד כ

 יישר | םירוטה .לעב

 סיכת וסוליטפיק ל יה ןפכ ומס ו דוני ו תוכוקנ =: 555 וא ר סל fia Bro (op) ויל 3poי aכוסל (טמ 'יפpי) .דדופי = רצ לדו סג תו ה למ לו
 םידודג .וכדוני דודג דג .יכממ וקלי ינוקלי לכ 4 'ימכי) ומכ וכמיס דוני ומכ תכנת
 ;ןכתס סקככנס דע תק לכ סמפלעכ ססית6 סע ןדכיס ורבעיק וכמיס ודוגי
 ןקפי ו ןדכיה רכטכ וחקלט ספלתכל סכקע לע ובושי :וידודג לכ .כקע דג אוהו
 סכ ₪ ךיתוכקעו (זע שא ומכ .ובוסי וכלסס סקופיסמכו סכרדכ | .בקע = : שית סמ
 לכ .ומהל הנמש רשאמ % סיירת זיטכ ןוקלכ ןקנס יכקטכ ('ת ע'סמ) ןכו ,יפדוכ
 ןןיטמכ ןמס ךטומ וסו וקלתכ סיכולמ סיקיז ויסיט ןמק סי רק 2 ₪ וקנממ תכס

 לאנרבג תרות
 ד - יכסל ,ויללכמ תומותל םיִצְפִמו תותימקו רמלש ומכ  ,ם"קערמ ונע רעס סירה רונ

 םכגקכ סמו ,ןדכסו גרס סוקתפויעט  [.'כתי ותמכס הרוג ךכפ 595 | ,ללוסי לע כקעי
 ןןופיפסס לקמ וילט םוסככ ,ןינע וז .סלילמ = תל ,ותעד תיגסנו וסייפכ וכיכק בקי תב
 פעקכנ עקכקסו הרעקס יטוחכ קד לוקס סכז לש דוככה תותיקפכ ויכיטכ סיסי
 סג ןכש (.סתשו ס"ד 'םות .י ,ןילות) ,ויכפל קרב סכרפמב :דומפל סירוכגס תרקפתל
 פסכ סינכז | bמה ,ליח כיכקב טרגכ סיסי קנק לו 5 תוניפ
 ןכ עקוב לכת ,וסתול ןימו קכלכ ססוכמ | ותעד םלתת ןפ ,ןרס תלחננ וקנח סז
 לוכנ וככוכו ריבה סוס ליפמ וסו ,ותככ = רוכנכ לו ,לפוסיכד סג לכ וילע
 ?ופיו סוס יכקט ךסוכס זו ,ןילט תקפסז ככ לע ומסככ ןככ ,סמחלמכ ודוס
 כז ימופפ סז לקמו !כות וככוכ ת סייקי : כ"כ -- ומע ןידי ןד : מהו
 ילכ יחכש סכומ ותויהמו ! ףסכ תויכקמכ | ומכ---לקרשי יטכס רַחַאְ-ומטכ' ותכוח
 ולילק תוית ינוימדכ ,סתוכוכג תת כתפמו לפרסי  ימכקכט  דסוימס טכקה
 ונע חמוככ :פמוט וסדשתי לבכ ,ףרט יככס  ,תישהרכ) סעס דס : ןנימגרתמד ומכו| סרוכנכ
 ןשכיי סלקכ יכ ,ו"ת רקכ עוכו סכוכג רוט, וקכפ וס סנ : רעונכ ,סמעב דסימד (.וכ

Ne:(.דמ ,סילסת) כ ס"עמסד למק רבכ ,ןכח כיסי הלש י"םמהו | ,קדוקי .ומכ -זָו'  

 סכרחכ ₪ יכ 2 ג קקכוס סיונ ךדי סת 8 תוקעכ ונממ רלכי 55 ,קמחלמס ירסוהו
 / וג ךיגפ לוקו ךלימי יכ 'ונ ןרת ושכי רגמלו וימק סילסמ ןוחומל ,ומעכ תולודנ
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 ןופיססכ הולרה לת
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 סי משל ויכיטו- וידי Wa 3 ולכל סַײס ןכל ןד יסי : ט"ז ,ןומוקי ןמ ןרקכ וילנסמ
 סע טולוז לע חוטכמ יל 0 : כמו ןקתכ וקסגקס היסתש -- ךרד ילע טחכ
 ךפטוסיל קכ !יל סכינמ !סכוכג ומכ ,סילקתנו .סילפוכ סיקה ,סיכרדס
 * :ןכסו -- !'ד יתיוק יכע ןופיפש --- ןרלס כט ויגיעו כתוזס קחכ
 קדעמ ןקי וקו ומ סנמע רשאמ = סיסק כ יכג עירב וכ ףת : כ"כ חלק
 תכוס ,םודקס ךיטנהכ == ,ךלמ ככ ,קמתלמ סער וכוחלכו ותרוכג תיללנ
 ק'וקככ לק סיקוספ סקכק : סכוסמס ספ ,ביוקס יכגרכ סיטקומ תומ ילכ ןיכי רתסכ

us 
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 poיתלעס תפס יעמט ירחפו ת"ד) = יחיו 'פ ק"קנומכי סישכ6 ינפ יל ופכ ' סעפ ,םיבג לחנ
 . ו ו

  ₪000 wwe,יפו- wh 7: 'םכ 956  כשייתנ סתע יכ ססל יתרמו ,הרפפכ רמגנו ססיניכ רטס) סכ לע יתרנל
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 קס יכ | ,רכדה ןרותי סוס ספעמסכ סג סנמ5| ,ב'עכסמ דספכ ויגיד ןז הוסש גולג כר גע רמסל ,וכרט

[ 
 ו



 תרות

 "קוסו , תביק קיס תיעיכרסו ,תוביפ עפ
 ומסל סכמש רסקמ הוס 'פס קס
 תובידכ בידו (ב .ךלמ ילדעמ ןפי "קוסו
 (.3כ ,סיעש) .סוקי תוכידכ לע *וסו, ןע

 סמוקמ תק עדי "קוסו, סכרד ןיכס 'תו
 יקלס תק סגעק יל סגו = (.כ 8
 ךפיכ יסי כמוס ק"פ תוכקב תכתס : סו
 כו ,ךפיב ילכ סייג ויסיו ,סתוככ תו
 ! וכמק ועקב ,סעתס סע סתיק סברו
 ךירלס ילבמו ---.'וכ וליכת תשסב ח"ו
 סדקסב רקבכ יתרמ ,סיקודקדב סוג
 סיימ 'כ מימס בכס סק3 יקטמסק לו
 כיגכ סיסק ,קכניװב ל"ז לטקסיסממ
 ככוטו ,דסס םי וספכ למוג 'כס קרפ
 : הוס נקמה י"פמ (.י קלסל) ירזכס ורק
 דועו ופופ .ריעס ילכ וכתב דחק סעפ
 סיבילכ) יקתפ לט ךכיל ומט למ ו
 נפוטמו דבככ שימ רובעב .סוכדג ןקו
 תילמס> ךותכ סיסו ,וכלממ דריט סלנ
 וב סגסו ,ובכמ 2 קופל ןוגס ךס +
 ווק ופלמו ,ססרופמ בידג ריכג תיכ ג
 וכיתמסו .סילדטמל לכוקו וכחלק 35 שו
 לוכמל ופולככ ,,וקדוטס רמג דע /
 pיתס רסמיו ,סקוכ .רכד תק וכ ודו
 ט"כ סיטיממ ,ך וכל תכדג ססכ טסו
 ןמ יכמלכ ססל סבוט קיזחס סגו ,קמש 2
 ריכמ רקק3 סוס רכדס תוס ספיו א
 ,ספעמס סולב ותויסכ דככנס ופוק סא
 ולממ ורטפנו ,וכזועכ היס הלודג סוס
 כ רסס רחל ריכג תיבב וקכ כ"תקו .סופש)
 לוס ככל ,כקועכ ןוטקכס ןמ קוס לפו
 תפ לכוס ופופ ופלמו ,כודג ןכמקו יכל
 ,תויכטק לק ליקבתו ,סיפלכו םאא

-- 
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 סכות ידמוכ ויס ד"טכס יכ) סזכ סרות ירכלו סה

 ומכ .סעוספ .סרטפ סה ג

 עודו ,עונכ) סופמ וע
 סקעי סרט סרקפ סקעיפ סוטמ

 ,ומעכ ןייד תויהכ | ,ולרוג לופיפ

 :יחיו טמ תישארב

 סתיוס יוס ת"דס ינממ | עומש) ספ יכ ,הרעסכ סתופרתכ קל סו

 ולע סיס יס לע ךופסנ סר סיס סו ה"כ

 !"כע סנמקו--טוקפ כ"סעבמ

 סיטפקמ 'פכ ט"סעכס ירכל

 :רמלל ,סוס כותכסכ לולכל רטפס סו ,טסטמ
 ינוד ווד .רמ5ד וסה (.ד םיתספ) ל"וכלמכו] טפקעסו ןילס תרוט י"פע

 יכ ,רמפתס) לכוי ז"כע i) יתלק ןדמ פ"ב ולו
 :סלקסכ סולו ,ןײד .וכניסס לפרסי יטכפמ

 לאירבנ
 ונר \# = |

 ועמק יכתהו ,ותדוטס כמג דע וכיתמסו
 תוכוגה י"ת ותכד) סה 6 טיטוס ססילכל
 וסלמיו דקמ וזגכתס ןבומכו ,קסוסכ לש
 ססילט ןפיו ליכנס ףולקיו ,תוחכוק ססיפ
 נמק .סכדג תוכוגת : ולוקכ
 בככ תונקכ קיפסת לס ? סכיכיעכ היס
 קרי תוכוגמ יקס3 סג ,ססכ תולטנ
 .ף6 יכתכ וכממ ותליו .סמודכו ,סיללכו
 למס סנס סיכיכנס יס דננכ סג
 ליכגס סכס :רמתכ ויככד תק סיעמסק

 ייח סקס
GJ 

 .,ומלעכ כסתמ וכילש ןושקכס בידנס
 קש כ יושפנע לסת וס תונו
 לק יל תל כי םשגלסכ רכסי כ
 ,סיטוספו סיסג סי = קמ3 ןוזיכ תויסכ לכוי
 ךומי יכ גוכעו ךכס כעל עדוי לוס סזכ קיל
 סתכל רכועפיס ok טוסו ,ודי סטמו
 538 ,הבתכ ריב סכמתנ ,סילע נב לע
 1106 ם- לפופ תוס לש | לכ
 ,ויית לע סח וכילס ,ולסכו ומלע : רמולכ
 - .יפדווכ = לוס .ןוזכ = ןוזמכ לגלגקמו
 ןימסמ וכי יכ | ,סילתת לע --- ילוכפ
 ותכיקמ סלידעו סככ סכיק | סותילמכ
 סנסו .כ"ז וילכד ת"כע ,תמסוגמסו ססגס
 קיו : פ"פ (כעו 'פ שר) כ"דמב | לורה
 קו סעק3 תסק ככ רמת ,בקעי
 ,סולסכ קיל סיסקכמו ,סולטכ סיכסוי
 סיקידפל ןייד כ :גרטקמו ןטקס כ
 ןיעקכמ דוטס 806 ,כ'סועס ססל ןקותמק
 קו; יכ:סקרגפ ,ם'מ ז"סועכ רעב יל
 תונסי) סלורש ימ כט סכפמל לודג גוכטק
 ךלוס בכוס !'ע .ז'סוטס כוטמ סכרס
 יסי : וכמוק3 ,תוכתד = ס"פכ תלקס לכד
 תקכסל ךמלע רובע --- ססורל חותפ ךתיב

 ךפוג
 ומ סעוכק עכתנסל שי יכ סיעמוק

 קיפ ינממ סיעעוק סתייס ןכומכ---ןס :וק ,כ"ת

 ,סנולמ סיעמוק סכניפ סרספכ רמגנק ירספ תעכו

 (.כי יס ,מ"ותכ) כועס ןידס עולי. ללה

 ןילס :ןוקירטו) ,סיטפקמס :תכית זמרכ רמלמ

 ,ומע ןידי ןד יכ |

 ראה . ר לכי יטכמ רק
 ל"ג רכדס .רומגי ?הפכ " שא



 תרות

 ךכולרכ תונסיכ תוטכ ךל סי :כיכ .ךפונ
 לתיירככ לינתדלו] ,תנשמ י סח זכו וועס ~ maam ae ךד 5

 כ ותפשי סנמ סמ וכ שי ,וג כ ג יכ (.דפ ,ןינוח)
 יכ --סזס יתלקכ 230 [.סו סוי כ3 סרילק ל

 rs א ו ובשָקָי ס

 ןוזמכ = סכוז> סתופפ ךדי קסתק
 לע כ"זכה סנסו .ךתיב ילכ סמ ןז סתלק
 סכסכ םיסע סיס לש וכמסמ
 ןקכמ ,תכוס תמק סיס סלס
 'פַכ ל"ת סז יתשרפ רככו] .סיקכוק3 סיליפ

 סל זמכ למס וככיכט יפלו [.ם'ע רו
 וגולכ קבלו ךילזסנ ךיכל סיס 3

 לכ טי סיס, חלו ,תלוס ,קמק :קוידכ 1

, 

 ילפמ : וקשה
, 

 סלל סקקסק

 סיניע סרכ סקתסק ןתכמ ,דבלכ סמק
 ויככד כ כת סיס קכמליקק ,סיו חכוקכ
 סמ יכ תכוס תק החוג סתיס 52 טורפכ
 0 1 וגל ריילק סרוסמס סכסו (* .טוקפ סמק
 סלועב וקוככ סדקס ןיד תכוכת לקמו מגוד

 רר
wh 

 סד
 למ כוגיטקסו כוניכ טוס סיכקוי ד דד כו ןוילטס

 כיקע שיח ססיכפג תבוסו,סנקמק לעו סכימי
 זורכסו = ,ז"סוטס בוטמ וקפנכ טיכקסק
 ימ . : רכמולכ !a ינולפמ : הלוק ;וקכ ב קלוי

 וכו .וכיכפל ךיעי| הק ,ויסע נע עדויס

 סספתו ,סיקוספס פטנט קרוסמס סדימלסמ
 ןופסרו  דיעס) טדוי ומ '\רשֶאמ :לסונכ
 ,וגולטק = ירכר = לוניטקס וילט לכדי

 ןייעל ונעת סוס םיפקס ך'ע :רמקכ - . /
/ 

 יכ---וטספ סכיכפל דינק + סנס = ,ומפסמכ
 ונחל סגמש ₪3

dis 

 | הל| 2

 ןתי “טו סזס סלועס כוונמ סנכס נלעסס

 ,רתבומכק לתכומס ןמ ! ו
 דוע wie ,כ"סועס וינ ותל ] כותומש

-/ 

- 

 | :Ww ; תיקכ ןיק ! יפוכר : לוקכ ופמוטל לוגילסס

NA 4 גה הזכ קסיטח וילע 

od naasdes 

 ר תרמ ככ תכידנו עוגה יתנו! ספ רכזי בוטלו (*

 ףנד סיתו ק"ש לילכ ןוגה תרופ יל5מ כסימ סיס תחל

 קזערו ,סוימכ | תנירקכ סתופ ית960  ,יתיככ )ילס ןיפיס
 807 עונענכ סמ יכ ,סירכדכ תוכרכ) ךיר5 סוסי לש דע כל כוטו

 תה כוקסת יכ ,סדוקמ ורמוה

 יכ דע ,תוכילנס
 : םודקס וניכר

 קתעמ ,סרקו ססרכ6 לע ומר !

 תוכידנל כ"כ 1

 ימחפ bנתכ רמקס

 ךתיכ יײכ תל ליגנת

 סיײסמ ו"עו .תנוס ,סמס |: םרסנ

 8 A גרכל סדסה

 סמ וקח --- יד 'יתי דככ

 יכ :דוע ףיסס
 53 סע

 קש60 סע קחי סכלת )5 רמ6מכ סנס --2- wm רץ" ~~ : - .

 יחיו טמ תישארב

 תדמכ

 לאירבנ

 תוס סיינע> ןפוכ = סיסקכ --- ! ןתי קוסו
 סג יכ עדיק ,ךלמ ינרפמ ןתוכ כ"ג
 סיס. יכ 1 .וסומכ תוס סדס
 שיק כ'ג סיס ככל זופ
 סיליפכס סוי תרעפסכ פק סמ ןייע\]

 ג ךרעכמו : כותכס

 2 סכוסמכ יגטס 'פס כסכל כוס התעמו
 תסמ ת"פ re סמ סע

 ןקויסכ | 251 סלעקד ממס דיסחס ברה
 סילמוק סכוטס : ל"סזכ כמפש קכדלרוסב
 ןככד לכ רקויכ סלעי ןנמקסו 0% יפ
 ןונינע סג כ סכל למול ינו ,!"סוטס
 קמנורכו ,לודג .כקויכ וכ ולטי .כ"סוטס
 ספיסתכ ףס/יתסל ומתי ליפס יקתכ סת
 סנס ,סמודכו ,סיוכק ןוידפכ סקדנ רכדב
 כד תה ועמשכ דסק 3כו כידגס קיס
 ,רמקיו ,וכ ןולכ עכש וסנס ,ספיסקס
 Pוקעכ ס3וקס סנו כוטסו כקיס ילדו
 !קכד) ג"כבו ,סוס ןוקנס רכרכ ספיס
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 קת ךס דטכ ול  סלושי | כ"סועכ
 םכיתנס סקעמ כה ופרלי יכ ,ט"כ סיטכקו
 2pתק תובוטס תוכשתמס ינט תה סג
 p טנק סגסו ,ותלית) יסדוק סכוטל

PF. 41  - 

 ק'כ סילקעו סקמתכ יכ ,טנודג סתילמ

 ןט"כ ס"ע סכיפמ רקס כ"סעכ סזוחת וכ סנק
 ךוטס נב ירד שפרמ וטמקכ ןלמקס כ

 למהיו ז"ע סועקי תל

 גוקכ

 סעפס ,ס"נרת ונסכ 'כ סרטפנפ ע"ג לחר
 סתתכסס לכקל יתונרכו ,קוח רוקו ,ןוחכ דרוט
 ר) ןכ יכ יתררועתסו ,ןס תכוסת ,םפר טונענכ

 תיכ .ינככ סיינעס
 סקיפ תוכרה) לוע ךרטנת

 כ | ורמ6 ותסלכ סז יכ ,ןגוכתה
 -- ].'וכו וריכה תפקכ ו"ק



 תרות

 וקויסכ כ"חתו ,ןקמ הלו ,ךכת ל :גוקנ
 ,סטוכס יכפמ ספיסקס כ תובל תרכוש
 כ ףוסו ,ןפפ קכ כ'ג רכמקי ,סמולו
 תותכותו תונעטו סירכדכ ותות ןיפוכ ףוס
 ₪ תוס לבת. ,טיכ ט"כ 6 לוסק דע
 ט"כ ס'כ ריחמ קכ ב"סוטב .לכק לה
 לנס סתטמו ,ןקנש יפכ קוידב מופ
 למ ולכס סנ ןנקהו יעכ סל יכ וקכ
 יכטמק ןכ ,לודג לקויב וכ סלעי ב"סועפ

 כ"פ כס ,ויתוטרדמ תסתכ כ"לז ויפ
 סקדלס תולמכ ע' זרז סד6ס = ליכשי
 קתמשכ ןפיו סיכוקפרס סכקעמ סיסוק
 : פ'ע (סלר 'פ) כ"למב פיק סנסו 9
 סקעמ 'וגו ךלוכג תל "ד ביקכי כ
 'מ סדפ סמ סיסו ,הכלבל ךלסס ל"ג
 סיסש תכו .סקמכ ןיבמ תרק) סיס
 סיסק:תולמכ סמלמ סיסק לכת ו'ח יחל

 ,ולפח וכי םוסו ל"כ | ולטכ .'וכ לסקס
 וכ 3יפרי סדק ןפמ : כ"כ וילע קרקו
 .ם"ויע =(. ,לפמ) וכתכי = סילודג | יגפ8)
 ןוכתתס fe ןווכמ סיסק סתרגכ
 סיכת ומידקיש ידכב סקדכס יקסופנ
 נקוק סיס כ"תלו ,וילע וכמסי נו ןסמ
 בוי ככ הנהו--.סלוכ = דננכ ןקוכו
 לנס ,סנעמ למ ד"יב יכפכ סוכ טא
 הוס םיקס : ולוקכ רוגיטקס וילע לק
 ,סיכוטסרס סיגתוקס קומיסרכ ומס ותלמפ וג
 ,סמס וכתיק סיכתקכ ןעימ סיס דימק קמ
 ,סיגוכתק3ק | ןוכתפס לימת סיס קוסו
 הכו לוס לכס ! סזס=-3ילו=-וכמוק וס
 ,ןקיכ ןיזיכז סס ויסיט סילפמל ןפי 79
 ,סינוטסלס ןמ תויסכ זכדזס 62 ומפע קוסו
 = ויתוכיפככ סגפ ליטסל לונימקס כ סו
 סנווככ תתז סיס יכ לוגינסס ולביקי 9
 וקכווכ יכ ,'3תי תובבכ ןתובל סימס "יול
 תוכידנ = סו = ול : סקס
 :ל"דו ,סכוכ דגנכ כ"ח כוקסכ סוקי 8

 ןמוי רימ סנס יכ ,סיסילע סכ
 לש = ותלודג קמ סתסק עכ3 |

 לכד | ,ותוכתוכע תכומ ספת ספ ס"כקס
 סלוקמו סיקיכנב יוגשו סכוקב וכ ₪

 (תפ) |

1 

 יחיו טמ תישארב

 .ככ דגפכ קסופ סיס כ'תקו ,קסופ לסקס

 זנר לאירבנ

 וטקסו .ס'ייע (.0 ,סניגמ) "וכ

 יככד תק לתוס
 וכקלמ תומוקמ 0 יכתק ,ומלע
 ככ = 6% לוג ך יס כי ,תחז
 יכ 3 ל ? סוקמ
 הוט יס וס ,ס סדקסכ תועובטס תודימס לכ
 יקל קר ול וניל כ + קועכס ןסו
 תדמ 0 bpגודלו=-ותקכילו 'ד תדובעל
 '3.תבטוק : כ"שמכו 'ד קנק לס סוקנס
 .תתבוקמ יה סולל לב 0 "5-5 תב לכ
 סדוסי ךלמ טפקוסיכ וכילמש ומכו
 ahs 6 וכ "סכניו = : כ"סטלש
 : כ"םמכו ,וז סלמב לספק לוכיככ ס"בקס
 סע ירפסכ = ןייע] !קככ תוקג .ךלמ 'ד
 סלותכ בותכ ןכו [ס"גהכ ,סייק ןע םורד ה:

 עוליו ,כוסמ בסז:קיל קיפעו :סונק 3
 =-תוכס .תוסנ לע כ נפכמ . םיס ךיכס יכ
 ---סקוח יתותפ ןילפ תתתפו : כ"ק כ"סמו
 רכדל יכ 'רכ טדק--תיס ,תפזס סוקגס יכ
 לכ ןכו ,םוסכ םלו | קיס סבו סולמ
 סדמ ליס רק תויכוכק תדמ ומכ תודמס
 =-סיעקכ ימכו : כיסק ז"כעו ,דקמ סכוגמ
 יכ סי יכזכק--סיעקרס לע סקלמסק

 תיכופ ""תתדנס ליפו ,ססילע ספלל לוסו
 תמו סתומ סיכתסל ספוכ ק"סופס יכ
 וכ .פוקכס פסי ו ז"קפו סבי רסק לכ
 bלש ,סמוס תויכוכקס ד"ע קוספ כ
 יכ 'ךכנכ תוירזכפ = תדמ ו"ת : םילספ

 קרס

 י"ט "יךפגכ ."סימקל ייד , ךפי הבלדה
 ךמתיכו :וסזו = ,סיעטרס לע = תוירזכפ
 =: ,םיפוי DN גס 0 ,ךכרסו
 גגס לע לכתב םכעכ
 ₪ תכוקיק ,פוכונ תודמס לכל בס
 ד ינפכ בוט א 3 סמ ,ןסּב
 :כמולכ סוקמ כ כ 3 :וכמקמ תכוכ ןסזו
 תול תוסכנ וב תלת "במח םיק כב
 ס"נקס לש וסלולג = תוסס ךל לפסקי
 ןופק ןקת לת ,המוע סוס סלע =

 לע "ותוכתוכט כ"ג וככל תלמפ תכ סת ,
 בוקכ קוס ייסזילכד יוסי ל 0
 ס"כקס גכקp ,'וכו סיחיכנכ ינקו סרופכ
 עגלכ סיכפס ינשכ וכתס תותוכס ופלמכ

 דסק



 ו םולקנוא יחיו טמ תישארב

 :ןיֵכְלַמ יקנְפַתְּב אְיְבַרְמ הָחְרְׁש א יִרְתְפַנ אכ ם₪
 אכמ עראּב ילתפנ אנ .

FF Fe oh a תר כ אג nian 

 רָפש רפא ןתנה .= lּהָּתְנסְחַאְו ּףהבדע יֵמְרְתָי

 ןוהָי .ןיריפ אָדְבעַמיייה הת תרּונָּ יע יֲֵע תֶדֹפ ּ סו
 --לע בַצְנָּ פְּ בִי יִרְּב ףסוי יֵּגְמִיד יִרּב בכ : :ןוהילע ןיִכְרְבִמּו ןדומ

 ווג תרדא רהו:ה 'ם :חיק םיחכז ,ריק ארתב .דפ אעיצמ .יי ק/'כ .ל זטוס ,זנו.ב תוברנ .היפ ןב ; גו א' ז טיכ .ילתפנ .ןרהא תודלות

 ושי םירוטה לעב

 קוחכמכ וכינטס ומכ ונגר ןמסכ לכוטו סקמ וכרב ןכו יע כג | .סתולב סג ילתפ) (אכ)
Fewתר ב = מ  eeיטכק וכ ללוס קתת סעפ )ס ופ ףר) סיפגפ 'י  ulוכו ןמסל ': 

ang;לטבע סלק טוסט ר סוינ תעקב וז ,החלש הליא (אכו 6-06  
 סליק .קתולש סליל .ןוכל סלק תיסק וז סעילכ סיתוכיפ = רוש לגג דפש יל הכל לכת
 לע סייד .ומוגכתכ .רפש ירמא 2 גה :ךו כל תתלושמ .לפכ ירמ ןתונכ סתונ5פ סליל .סחכק

 קרטע ךמט תחקנו (ד סיטפוס) 0 6 ס תמתלמ | סויכ סעוגיכ5 ןכ קרכו סרוכד רכתו 'יגכ

 תוזיכזכ סש וכלסו 'ונו ילתפכ ינבמ סיס סיפנפה | יל * 0 תרופ כ (בכ) : וס:
 | וילגרכ תלט קמעכ (ססס) חולק 'כ סק 0 ןכ דוככ ול קנת סיכתל ספעב ומכ ומככ
 קכוב ק סוי לע וסושרד וכיקובכו .סלי קס קרנו es ולס סדי לע .רפש ידמא ןהנה

 וככה גופי טיכרע ימכתי ומוגרפו (תי ףד ( .הטוס תכסכ קרטמס לט וסע רטרטסכ בקעי
 ןיירפת ימרפ 'כ תוסו ןח ב וב (בכ) a 6 וקנת לע סדוי תוסו
 lua ןיעס י\טכ וכח . ןיע .st גע תרפ ןב : קעי נפ כב ףוסכ ןופמס יברל סייוטמכ

 קע

 לכפססל סמוחס לע הוד זע5 ויס סיכלמ תוכב .רוש ילע .x תזגב : ותו סתוכס

 ליככ Rיד) סשמ ותוקככ נכותט סוקמכ תחלו תת לכ סדעכ סכרס תונו ויפוי

es: תרות 
us 

 ,רפס ירפ ןתוגס סתולפ סעל ילתפנ = תולמ) ךיככ הת ןכ הוכו סזכ דת
 הז סילכדס = תוסתייתס ןיכס) ותופו סעק סתוקכ סש---סזס קיקסכ סג
 ת"טכסטכמב (: 5ס .תוכרכ) "זרח סנס סוג = -- וקוכתוכע תדמ = ת%-- ףכית % מ
 ספיט וכ קלוז סרמו ,סעוכ דככ ,יכ ד"בכ ןודיל סזכ טיל בוי רקק סו
 סליתתמ שתי לויס ו ,וי נעו סוחג קיתוכ יכופס וב aR מ לס

 ול ספורת תל דבכסכ לקוקדו קכומס סכמס ןסקנםו הכס ,סעמחו  תוירזכ ,הוגעו
 סנסו ,סתסכ קומי כ ,וקממח עיגלסל = רוגיטקס דומעי כס 'וכו ,ןומיקו רוזיפ
 יכ +. ףיעס ,כמ 'יס ,ד"וי) ע"וטכ סימל סיס רק וסומכ סדשל ! יקוככ : למקוו

 ףומס ס6 יכ ,הכככ .סרמ וכ ןיק יכלס ,סכ סעפו ,סכ סטפ ויגיכטב לבלוכמכ
 קומ וגיל וסעכ יכ הומ סקככק ,וכנזל ,ךקו סכ | ןודיח סמ וספג תק עדס ₪

 ,תתוס קפכס לע !סכלד ןיכס סיס סלה תויסכ 8 וכ דפ ככ ביסמ\ ,ק
 וכל דעומ דוט כ שי ,דככס ןמ קקחולמ יפל וכ | ,סיפע ותעד תווס דיגי וסו
 תכנס ססכ ד a ee FA ךכסנג כ"ט !תעד לכו לכעוכמ סיס סנס יתעד

 סקרנכ | ,ללכ 2 ססל ןי6 סיכיקד רי הכס :כוקכ | רונינסס כקי = ותמועל
 סגתפ דוסי וסזו ,ללכ סעכ סע" ןיחפ --  וסו= ,סיכשימ ךלוס שיש סיס סכרדה
 יכ ,סוטככ ועכטכ ןיקק ימ.כע סלועס סדמו סדמ לככ קו קמוקמ ת עדי

 יו ססכ סיס 7 ,סלמ וכ ןיל יפלו ,ןמזס יפלו = ,תעס יכל ,ודיל בט
 , וס ןוכנ ל"כס י"פט כח  ,דככ וכ ןיפ יכ : ק"וחו .סוקמס

 יכ



 חנר יחיו טמ תישארב .סולקנוא
 ורררמיו :גכ + : רושדזילַע הָרֲעַצ וכ a אָיִמְד אני

 אלת ןולבקי יהונּבמ ןוק
paי : םיִָ יִלֲעַּב הָמְמׂשִ ור ו -  

 וזפיו ותשק ןְהיֵאְּב בשפתו דכ  הל--וקיעֶאו יהומנ הת
 ורובא ידימ וודו וטרז .אָתונרפ לֵב ןיִרְּבִג ןיֵרְב

 שמ בקע 5 דימו יער -לע ּהָתּואיִבַ ןוהְּב תבָתְו
 אמ גיז .ןרהא תודלוה יושו אָרְתְסַּב אָתיֵרֹוא סיס
 אָּד ףיקתּו אָתּוכ מ סת יהוערד--לע בה אָמְרְתָ כב הָנְצַחֹור אָּפְקּותְב

 םירוטה לעב יישר
 ןכ .וינכ סב: ליתתסו תוכלמס ליככב לע : לוס ילע טק סמומ לוק סוס ןופחל שוכיפל וכ ו-

 הרופ ןכ ת"ד : סירפמ\ סכנמ 'יגכ תרופ
 תונכ : תומפ ןולחפ 'פ רתפ ןכ שי קיימו .כוכק תכו וככושס '(דכ רכדמב) ומכ ופייקמ

 עכוקי תומחנמ למ ככ רוב לע הרע = וכ בק ןייק .תכפ .הכקמס כקייג הממ
 לר הוהמכ תפל ןקל ית הנו = 93 תכפד "פפריקה
 גיכסכ | .לוט | ילפ ליד .כוטכ ומכ כוש ₪
 'וכו .יסוככמ ןוקפי = ןיטכש ןירפ לוס יכע סדעכ .תוככ סוכקנוק לש סוגכפו .כושג
 יב .ןדכיס יכבע ינסכ קנמ וכטנש דמפנכ .תוככ - תוככ סק לע תוקכ בתכ
 קכק סעקכ ןופס נט Do וכ .קימ םיו .סיבכו .סירפ 'כ תלופ טסוי 8
 לתלכו תווקקעסכנ ססילב יכנפ תכנכ .תוסמלס .ומדק ןככב כקעי םמכקכ ו
 ויגיע ןפי למס סמר וכיט סוס עשר ףסוי למת ,יו!קקסי כסלו ףסוי םנ) בוקנ
 ךמנע תלדגה תרופ ןכ ויכת וכרכס םוסו ספוסככ וקמוק ככרשו סיכפל כי "8
 ךכ לכפססל .רוש ילע הדעצ תונב : לוד תיכז ךכיפנ וסע לס ןוע 6: ףסוו
 ךלכסכ ףלו .עכס ןיפ וטרזכ טולי כט ןיכטל וסוקלה דועו .סיכלמ לע ךפתננ
 וסוככמיו .וברו והררמיו כ) : סס3 תטכוק ערס ןיע ןיקק סיגדכ סכרב סיכפקו ססנ
 ויקת וכ סקעכ .וביו : ססייק תל וככמיו 'ל וס וקקקו רפיטופ וסוכלמיו .

 רכילפ ימ סמס ומכ וכרו דקכיכ וכ סיס כיס וכפפ 'כ סוס ןופנס ןיק ביר יט
 ןוסל תכת וניו דקנסכ וכ סיס ןכ תוס סיכת תייבכ 'ל סמ ףקו .'וגו וככ ₪
 ןוטל קוסט טעמ ומכ ןכו ומטוס ןוסכ וסע (3 סימרי) סימס ומס ומכ 8
 .הוס ססיכקמ וככ ומכ ומס 'כו סיכת ייפ ומסוסו ומכוס  ןוטלס קכמ 8
 ומכ יס יכקוי ומוד ןכו .3יכ יסכס וסע; סמלעמ וממורפכ סמלט סל סיממוסו
 תתוגלפ יכמ ומוגכתו ןסכ סנוקלק .םיצח ילעב : יסומקכו סולקכוק סגרת ןכו .ופד
 Se ןהיאב .בשתו (רכ) :סכסכ ומע קטי סיומכ ויסק ןפוק סלקמס יסו וע
 ןוטל ודי לט תעכמ תכיסכ ליס וז ויו יעז ופי : וקזק = .ותסק .קזוקכ סכקוק
 סעול .תויסל סלע סקמו בקעי ריק לוס סיגקס ידימ וכ .סתיס תקז זפומ כס

 לאירבנ תרות
 ,ויכיכפכ ןופמ םימ קוס + סועכל ססקסו ע כ"ע ,סועכל ועבטכ ןיק לפק ןעוא
 תחנבו ,ספסמכ לכנכי וילבר 6 סנו ןיתסקיכ 3 ךכט וג יא יכ הרפ |
 קנוכפ וכיכ6 בקי לדיס - ,סיפמסכ לס וכוכידמ סנו ' לסמל סלופר ,סכו
 לוסכ הזו ,סרוכג עב הז ,ויככמ ם"וקכ ומ וס סמת לעב 06 לוס לכיג 8
 וכ כב ילתפכ למ כמ ,'וכו סימכ זחפ = לוסב תוס ,ופבטמ ןסעכק יכ ,סוטכל סש]
 תפימ סוס וכ ןיתט ,סתונש סליקכ וסגס ספתכו סותכ ויפ יכממ סנו ול

 סלמ

3 



 יחיו טמ תישארב

 לאמ ה: : לֶאְרְשי ןָבֶא הער
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 ךְרְביו םֶהיֵבֲא םֶתְל רָּבְדירְשֲא
 ךְרַּב וִתְכְרְבְּכ רשא שיא םֶתוא
 רָמא ,םתוא וצו : םהא

 ורבק ימַעְלֶא ףֵכֲא
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 הָרָעְמּב ל :יִתְחַה ןורפע הָרָשְּב
 -רֶׁשֲא הָלָפְכַמַה הָרָשַּב רׁשֲא
 ןענְּכ ץֶרָאְּב .:אָרְמִמ .ינפ"זלע
 הָרָשַהְ"תֶא םֶהָרְבַא הָנָק רש
 :רָבְקְתַּזִחַאְל יִּתֲחַה ןרפע תַאמ
 תא םֶהָרְבֲאזתָא ורק הָמָׁש אל
 -תֶא ּורָבַק הַמׁש ֹותְׁשֲא הָרָׂ
 הֵּׁשְ ּוִתְׁשֲא הקבר תֶאְו קחצי
 הָנְקִמ כל ; הָאְלייתָא יתרב בק

 תֶאָמ וְב"רְׁשא הָרֲעַמהו הָרָשַה
 וכ .ורנק הש ,ןרהא תודלוה
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 סולקנוא

 בקעי יִצִשְו > :הָאְּתִח
 ׁשנכּו יִהֹונְב--הַי אדל

 דיִגְנְתַאְו אָסְרַעְל יִהֹולָגַר

 לס א :המַעְל שיִנָבַתֶאְו

 אָבְבּו יהְְבַא יפא-לע ףסוי
 ריקּפו ב ;הֿל-קש יִהֹולֲע

 אָתְוסא-תֶי יהְודְבַע-תִי : ףֹ

 מנו יֵוכָא-תָי נחל
 : לַאָרְׂשִײ-זתֶי אֵת
 ןיִמוי ןיִעְבְרַא הלול
 אנ ימי ומילש ןּכ יֵרֲ
 ןיעְבְׁש יֵאָרְצַמ ּהַתָי וכ
 הָתיִכְב ימי ּורָבַמ י מ
 העְרּפ תיֵּיבִע ףסוי למ
 תיִחָבְׁשַא ןעְּכ--םִא רמי
 ןעְבדּולילמ ןוביִניִעְּב ןיִמֲחַר
 אְּבַא ה :רַמיַמְל העֶרַפ םֶרָק

 אָנֲא אָה רַמימל יִלָע םײק
 יל תיִנְקִתַאְּד יִרְבְקַּב תיִאָמ

 מפ ןענכד אָצְרַאְּב
 ןַעְי-קּפָא ןעֶבּו יגר

 יישר

 : סוי סיעבכק ול ומלמס דע

 רשא :ול תטוס .ינעיבשה ינא .ןרהא תודלות ?םוס .יב הנשה שאר ,יתורפ

 .סימטגס ילפמ .תיכ> ספסנלס
 סתימב ירוק ספיסק לכ

 (ה) :ןוכפכפמ סוכיכ ימ ויסו בעכס לכס ולגכע סכרכ סס>
 .םיס סככו וכ (קכ תומק) ומכ וטוספג
 סיס יככככ יתכנססכ עלק .יתינ]
 לעקו יככ וקול סטעו ן3ל תיכמ ליס ם כס ףסכ לכ בקעי לטנק .רוגד ירש

 םר יחיו נ שמ תישארב

 תוצל בקעי לכו כל : תַח"יִנְּב
 הַממַהיִלֲא וילגר ףסאיוויִנּבדתֶא
 לפיו ב מע לא סא ענו
 וילע ךבו ויָבֲא ינְּפ"-לַע ףסוי
 ויָדְבעיתֶא ףסוי וציו כ .:1ל"קשיו
 ויבא"תא ז טנחל  םיִאְפְרְהְ"תֶא
 לאְרְשידרא םיִאְפְרַה ונח

 כי יִּכ םוי םיִעָּבְרא ולדואְלִמיַו
 ותא ּוכְבִַו םיִטְנָחה יֵמְי ּואָלְמִ
 ורבע ד : םוי םיעבש םיִרְצִמ
 תיביִלָא ףסוי רדיו ותיכְב ימי
 ןח יִתאֵצְמ אָנְיבִא רמאל הערפ
 הערפ יִנזְָּב אָנּורְּבַד םָכיִניעְב
 רמאל ינעיבְשה יִבָא ה : רמאל
 רֶׁשא יִרְבְקְּב תמ כנא הגה
 הָמָׁש ןענְּכ ץֶרֶאְּב יל יִתיִרָ
 אָעהֶלָעְמ הָתַעְו יִנְרְּבקְּת

 בצ ןילוח ,גי

 םירוטה 0
 םיעכרפ ול ולפיו 'סמכ '3  .ופלמי\ ()  סכפסקב

 סוי '5 ףוסל מכ 5 ל סימי ול לפיו 6" יב טס
A + 

 'סמכ 'ג .תמ יכנפ (ה) :ללט ללוס 0
 י - ₪ .

 .ףסויכ ךדיאו\ סכמכ ךדימו א + לג ל 07:
 ו

 ןיכ תפ* ג; כקעי ו ורמסכ פ פ"ע6 וכ

 :(ס os המ 5 שש בהעי . 9
Glוקטיכס ימי ועילקס ול ואלמיו (ג) :לוס סימסב תחקרמ ןיכע .ויבא תא טנחל  

 יפל סיכבל סיסלשו סטילתל סיעבכל .'וגו ותא וכביו

 .יל יתירכ רשא
 רקס ומכ 4 לט בש קמ דוע וקרדמו

 קלדמ דופו (כ'כ) .סליכ סכיכמכ ןילוק ויס

va וקע 



 יחיו נ תישארב

 : הָבּוׁשֲאְו kl הָרְּבְקָאְ
 "תֶא רכה הע העְרַּפ רָמְאיו
 לע ו :ףעיִּבְשה רשמכ יבא
 ותא ולעיו ויבֲאזתֶא רבקל ףסוי
 לכו ותיִב ינקז הערפ יֵרְבעיִּב
 תי לכו ח :םירצמדךיִרַא ינקז

 ספט קר ויבִא תיִב יָא ףָסֹוי
 :ןשנ ץֶרֲאּב ובוע םֶרְקְבּו םנאצו
 םיש פיבי מע לוט :
 ואביו י :דֶאְמ דֵבָּכ החמה יי
 רֶבָעְּב לש דטו תה ןרגזדע
 לוד דָפְסִמ םוע"ודפסינ ןרריה

. 

 לבא ובל שעיו דאמ דַבְבו
 שוי ארו א : םיִמָי תַעְבְׁש
 לָבָאהְ" :תֶא ינֲענְּכַה ןי אה
 ו הבל ורמאיו דטאה

₪ 

. 

 ָךְגַּב

 ו
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 נקעי לט ונורסכ יונת ףסוי כט ולתכ ופרס ןוילו
 לאיובג תרות

 ותא ולע כי\ וי רה המ רוכקל ל ףסוי לעיו

 וגס ו מ ע ןוטל סיטלפסו בכלס 550ו לכו ותיב יונ קז רערפ a לכ

 נו סלכק ךכיו ד כי ,ךל 'פכ ונרכ כנ ככר סנ ומע לפיו 'ונו סירלמ ןרח ינקז
 ₪ = ןוטכ קרוקט .'ונו עול ותא ךליו = כוקכש סמכ ןוטלס יוכיק .'וגו סיקלפ

 ₪ כ לקו + רול ערפ ירנע יכנ

 | סולקנוא

 [בּותיִאְו אָּבִא--תִי  רּבְקֶא
 ףובקּו-קס הָעְרּפ רַמֲאו י

 !ףךלע םִיַקָד אָמְּכ וכמה
 תי רבְקְמְל ףסוי קילו +
 לכ ּהָמַע .ּוקיִלְסּו יִהּובְ

 מו החי יס העְרפ יִרְבע
 לכו ח :םיָרְצַמְד-אַעְרַ יֵבָס

 תיִבּו יִהֹוחַאַו  ףַסוי תיּב

 ןוהְנִעו ןוהלפַ דוחל יִהּוְבָא

 אראב ּיקְבָש  ןוחיִרותו
 :ףַא ּהַמְע וקילסו = :ןַשגה
 הו ןׁשֶרְפ ףא כ
 :אָדַחל הָאיִנס אָתיִרְשמ
 ירא תיב-רַע ֹותָאְו =
 ָנָריִד אָרְכעְּב יד דֶטֶאְ
 ףןקתְו בר דפ ןמַהודְְמ
 אבא יִּוכָאל דעו אדל
 כָתי אָזחו יי :ןימוי אָעְבש
 אָלְבָא--תֶי הָאנענְכ אָעְִ
 הכו דד ירְֲא תיִבְּב

 ןפירתכ וכ וכקו ןלוכ ודמע

 Bhp ןוקל סירלו

Aid 



 סולקנוא

 יאר? ןיב ףימ לב
 לָבָא הש אָרְק יל
 אָנִי אָרְבעְּביִּד םיִרְצִ
 ? = אָמַּכ ןּכ הֿכ יֹונְּב ּודָבֲעַונ
 י- ּהָתַי ולָמִ = :ןּונְדקפיול
 ורכקו ןענכד אָעְרֲאל יִהֹונְ
 אממ לקח תַרֲעַמְ הָת

 אלק--תֶי םֶתָרבַא ןבָז
 ןרפע ןמ .אָרובְק"תנְֲחא
 : אָרְמַמ יפָאיִלַע הָאְתח

 הי

 איה םיִרְצְמַל ףסוי בַתְו י

 ּהמע קיִלְסּב--לָכְו יהוחַא

 רַתָּב יהּובֲא---תָי בקמ;

 וזחו = : יִהּובָא תי י רַב
 ןוהּובַא תיִמ--יִרַא ףסוי יִחַא

 חמוס .ויגב וזא יאשיו .ןרהא תודל

eK 
 רוגכ סיכפכ וסופיקסו

 וקמ .סוצ רשאכ פי) 2

 ןכס ויכב .יככ קנו
 ססק סט רסס קכו ירלמ שי
 סוקמ ססכ טכקו (ליכ) ספת
 לס נתת עסמל ןכדסכו וחול
 קע תוסס תסי תל יט

+ 

 יקתת ויסי סיכפקו - ךלמ תוסס תסי ל
 תותוסב | ולגד לע קיל וסזװ
 ותיכמ תסיכ ססיכק
 ,ותא
 לכ ומ ולעיו למסכש ויל
 יכל וסטס דובכ ופרס יפל
 יכ ףסוי יהא ואריו (וט) :דומ
 קכ ןככקמ סיסו ףסוי לק ונתלוס לט דוטסל 8

 ,ןויטלס ףותיט לו ,יבנמ ףופיט קל ו לוס
 ןוטנו
 לס

 ,ומפה
 3 קיס סו

 :קז אלו ה! אל השמו ךבל ןיתומצע

 סיללמל ויס סידקס ןתכ ןפלותב

 עא ףותיש לע סלוי

 אסר יחיו נ תישארב

 הָמְש ארק ןכ לע םירצמל
 רה רבע רׁשא םיִרָצִמ לבא

 רָשַאְכ ןֶּב 1ל וינב ושעיו
 ןענ ב הצְרא נב ותא ו ואשיו ג
 רש תררָעמְּ ותא ּורְּבְקיו
 רְרבַא \ הנק רֶׁשֲא הָלפְכַמַה
 האמ 5 בק" תזְחאְל הרשהידתָא
 : ארממ יגְפי לע יתחה ןרפע
 ויחַא או 3 הַמְיַרְצִמ ףסויבְׁשיו די
 תא רב ותא םילעוהדלְכו
 : ויבָאְתֶא .ורבְק .ירחא ויֵבָא
 םֶהיִבֲא תָמְיָּכז ויה ואי וט

 | חחח

 :םוצ
-+ 

 פכויו .םלע 9פוג ץראב בקעי רכקי המל אלפנ ןינע תישארב 'פ ררוזה 'פ אק ןילוח .גי

 :גי חמוס .אוה ה-ורצמ ףסוו בטיו

 םירוטה לעב
 ןוזמ ילכ וקונכטפ 5לכ סכפכ הנ ומרד :סילוס לש גייס 4

 התנחכ ותל גתלפי לקו לכ\:ןמייפד = .
 הפרפ ינקו לכו ונייסד .סיול לכ והונלעפ = תא ואשר 6

 'ג.- ,םו5 {בי) : בקעו 22 וגוכקג הכ יתטמ וקשי 3 ו
 ךדיפו .סו5 כבהכ ןכ וג ויככ ןכעיו 'סע 350 ןט

 ןפ .סו5 5 כדכוי יככד tole סיקה הגה jl ג ולב

 .פח-יכסנו ילספו:יסכט ונע רמת ra ןכו חכזמל '
AL ekaיגספו יכסנו רכדמ ה" עב קו סמ רע 0 ל  

 ןכו ת"ע ודכפי "למ וינככ .סו5 .כדנוי ף6 .ןקכ ופ בקל סיכה
 סטנו וינכל ךקס תה תוגנ) םקכבכ כקעי ףסויו ןוכתס קס תפש ד

 ג"ת וע ידכופ סככ םי תמש רמת ונממ | '
 .ףסוי = וטטטכי ול (וט) : ל5כשי עמפ סמ

 ןסוי רכע | ססיכ5 תה רונקממ ולתס> סס) לסמש תוקב
 -\(- -)-' - ור|\רוי"התה רוי -\ 4

 2 |? -' הולילפהק יג 22 םילעה 6 :

Cw Aasעוו . כו ויהאו אוה ? = 

 סיללמ סידקס ןתכילסצו וקל סיועס 4 יד -
/ / , 

 תל ויפו ךסוי היב לכ כיתתו 'ונו סערפ ידבע ל
 ססכ וגס 3קעי כע וכולקכ ססיכקכ וכפש ןטנכ

 ויסק ףסוי כלת וקתימכ וכיכס וקכיו וסמ .םהיבא תמ
, 

 ןכרק 2 בקפי תמסמו ויל דוככ ליב
 לאי בב תרות

Lapןיצ | כס ססנ> סלוקכ סידמועסכ ,  
 ןיכו ,ומתל) כ3מס דוככ תמקמ סיקבס ויה ₪

 סלסו ,ערוקמס ת תוקכ) קכ סיפבס | קוכיח ( :שי) תוכ / /
 סו | (וס)



 יחיו נ תישארב
 בְׁשְה_ו ףסוי ונממשי ול ורמאיו
 רֶׁשֲא הערה תא ו וגל ג ביש
 הסוידדלה וצי זט : ותא ונלמנ
 ותומ נפל הָוצ ָךיִבא רמאל
 אָנֲא ףסויל ורמאת"ה oF רמאל
 םַתאָטַח ךיחא עשפ אנ אש
 אנ אָש התעְו דולְמְג הערק
 ב דיבא יהלֶא יִרְבַע עשפל

 יםנ ובל יואב סי
 ונח ּורמאיו ונפל לפיו ויִחְּמ
 דלא מאה ₪ :םיְבעל ד
 | א .ןרהא תודלוה

 םירוטה לעב
 ה סוס סוקמכ סנ יל

 וכ מ"

 :ת6 תומכי

 קקעש ןולכ
 .ול וניקעש סמ רכוז לוס ןיידע

 וכלכ ףסוי ונמטכי יונת ףסוי ונמעבי

 תוכעל ןפה סו סבעמ נג סבעי קג
 סמ יכ ור למגב \₪ סעלס לכ ונל כיקי

 פכ לע לכוק יככס ולו תמחמ ךלמ סבטנב | ונמרג וכ וגיכע
 רוע ול ןיו ולמטשי סצעג2 | לגדל לגנגתנ|  וסוגככמכ

i. nin -2  . \ 

 ךלת 8 ילו ומכ "הס (טי) : ו סבעי ןכ סירפפכ ךומ
 ןוקכ יכוק קיו לתל כקעי = כימסב 'לכ .מ5 סיס
 bi יכס יתו8 'ס כיסי לוק
 .ףסוי לא ווציו טו : סיקידכ סיקמס

 תויכל
 וכ ןיפיגכ ויסש הסל י ככ תל וכ ימ תו .ןכ וכ

 ₪ נקעי סול ₪ יכ .סולקס ינפמ לכדכ וניט (סס תומכי ריכ) -
 ךינא יהלא ידכע עשפל אנ אש וזי)

 נטה לע ףסומ .ויחא םג וכלי
 לאירבנ

 ,ערוקמס תל תולרכ
 : "ו גי סעוסו ל"ורדמ ול סיפרו]
 וגס כ ל6רשי לש ןדוככ ושר נע דע

 ותס לע י"םרסכ כ'ג כוסו ,ם"ייע 'וכ דוככ

 כוקכ

 : ךיבא :ססכ

 : ויגיעכ ףסוי דקסכ לק

 וחיו : וידכע ססו סייק
 תרות

 ונע ,סיללמ ךלמ> | סנטמ ותויסכ ףסוי
 לע וכמוקכ .סיקלפסו ככה ליחמ ומע
 ומ ע :כוקכס למי כ"ע ,וכרד
 (תנפכ 'פכ ירוקיככ ןייעו) סישרפ סג ככר סנ

 ,ויכק
 קר ולט כ "וגו ותיכ ינקו סערפ ידכע

 עו

 כ"ט נפ תרוכקל וכרד לע | ורזועל

 סיגיכטל קלספמ ול .ee: bpp ונמטשי ול: (ליב)

 'נכ .שמסמ וכ ש לכס
 קיו .וגתמ ול .וגפסוס ולו .יגפמס ול .ךרכדכ ירי ול

 .יקולמל תכקקס ול 0 . a ילוסו סמ 'לכ טמטמ

 תוס מק ןוסל ירח סקס
 טינטכ 'ס ספרי יכול ןונכ העקב

 ₪ נול סל ןוקכ יכוק קיו .ךככדכ יסי וכ ומכ
 ןסללו סקמכ סוכ לקכקי ילכ כל סוליו ומכ

 לתו ףסוי כ תיכק תויסל סחולס כ וולו הז ףמ נלכשי ילכ כ סיחועק

 : ומי

 / סולקנוא :
 + רטי אָמְלַּד ּורָמָאַו

 ביִתָי אָבָתַאַו סי ּובָבְד
 4 תשבי תִי אנ

 והיקפו = : הָהי אָנלמ
 בָא רֶמיִמל ףמֹוי---תנַל
 ;רמיִל ּהָתומ םֶרָק רקּפ

 עב ףסויל ןורַמיִתְיִדַּכ יי
 ךִחַא אָבּוחְל ןעֶּכ קובש
 תשבי ןוהיִאְמֲחַל
 כ קובש ןעְכּו ְךּולָמְנ
 ךּובֲאָד אָהְלִא יִדָבַע אָבֹוחל
 ןוהְתוללבְּב פףסוי = אָבְב
 יהֹוחַא-ףַא לזו הי ּהָמע
 אה ּורָמֲאַו יהו זק ּולָפְנ

 ראו =: ל אנ
 יישר

 ןוגכ יקוכס 'לו סקקב

 ) למס 'לכ מממ וכ
 ומ 'כ וסו תכקמכ סמוד

 לכ סת רעג סוסו רמקנפ

 tos קמ ךיכק ס6 .
 נא םיהלא - יכ (טי)

hhc 

 פנס דוככל קו
 יחתכ

1 

 b עו :ססילע
6 m/l / 



 סולקנוא

 יט ןולחרה אל ףסוו ןח

 ןעכו כ :ינסייסע אמל
 וכי ןוזא אנ ולמדתי
 ןוהָתי מחו במ
 : ןֹוהְּבל-לע .ןיָמּוחְנָת-ליִלַמּו

 אוה םיִרְצַמּב ףסוי ביתי גנ

 ר א

 אָזְמְו = יל דס
 ןאָחילְה ןיִנָּב םִירְכָאָל ףמש

 הֶשֵנְמ-רַּב ריִכָמ יִנָּב ףַא
 יףסוי יִּבַר ּודיליתַא|

 אָנֲא יִהוחַאל ףָמֹו רַמֲאַ רב |

 ןוכתי ריִבְּד רֵּכְדִמ ַײו תיִאָמְ

 אָדָה אָעְרַאְִמ ןֹוכְתְי קיו
 םֶהָרְבַאָל םייק יִּד אָעְרַאְל
 ימואְו חי + בקולו קחצ

| 

 .זתוא םחניו ,ןרהא תורלות

 י"שר

 : סכל עכסל ₪

 לעו דכע יגסס ילע .סיגכלמ

 :הק ןירדהנס .הפ ת'מבי

 ערסל .סלוכ יתייס סמ סימתב ינק ומוקמכ מש
 סת נסו לוכי יס סומכ סכל
 ידבכ יגל ךליסו סכוטל סכקת סיבקסו ספר למ

 .סבל לע רבדיו (אכ)
 ויס ןפכ> ספדלי לש דפ .בנס לע סילבקתמס

 יײקע עדו) סכידי
 תוממוק תויככס סמ סכפ גרוס לקו ןיכומ כ
 סס ל מו ססכ תכקקנו סקכ סיכוקב כט כ
 כ וככוי תכ תור; סלטע "ד .ויחפ תש גכוהק תק ךכ

 .ומוגכקכ .ףסוי יכרב

 במר יחמ 1 תישארב

 תחתח יִּכ ּואָריִתִדלא = ףסוי
 םַתְבַשח םּתַאְו כ ; יִנא םיִהְלֲא
 הנטל ּהָבְׁשֲח םיִהְלא הער יֵלֲע
 תיִחְהְל הזה םִיַּ השע ןעמל
 הכא הֶתַעו אכ יעיבש : בוב
 םכתא ל בלא יכנה ארי
 רב בוא םחניו םֶכְפַמ "תֶאְו
 םִיִרְצְמְּב .ףסוי בשיו + :םָּבְל"ַלַ
 הֶאַמ ףֶסֹוי יחיו ויֵבֲא ; תיבּ אוה
 ףסוי ארו כ ריטפמ :םיִנָׁש רשע
 יגב םג םישלש נב םרְפאְל
 יכרּבידלע ור הׁשנְמוְּב ריִבמ
 יָחֲאל הכו רמאיו די: ףסוי
 דָקפְי ר םיהלאו תַמ כנא
 ץֶרָאָהְִמ םֵכְתא הָלָעַה םֶכְתִא
 עב רֶׁשֲא ץִראָה-לֲא תאוה
 בעיל קֲחצוְל םהְרנאל

 לֶאָרְׂשִי יִנְּבדרֶא ףסוי עָבְשיַוי הב

cA gre egyםירוטה לעב  

 מ א
 רפנ ויתֿנ רמש "ל ותולכב (ם"ע) יפמפ
 ונובלכ לכדל ךל ונממ ודמל ויתפ- יעממ

 / .לכבי ינכ תפ ףסוי עכשיו (הכ)
, 1 

 סככמ סס> רמ5 ל | וינכל עיכבה

 סימתל

 סתכסס סכלוכ

 סירכד

 שי  סתוס

 לע (גכ)
 גלס ףוסכלו

 ;ר2) דפ רג תובכל
 יחיו תשרפ תלסח :

 = א

 :יויכרכ ןיכ קדנ



 סולקנוא | יחיו נ תישארב

 רמפל לארי יה ף" םכְתֶא םיהלָא דקפי רקפ רמאל
 קו ןוכקנ,רלדרלדס + ומ יתֹמְצַעזתַא םתלעהו

tps 2:ןש רפת הרב פו 21 הֶאמ"ַב ףסוי תמה עק 22 ור ,תיִמּו יט . + אָּבְמ יַמְרַּניזתְי 3%  iF T .שא  

 אְנרֲאָביִהמָשְ הַתָי שנו ןֹורָאְּב םשייו ותא ּוטְנחִיַו םיִנָש
 .ק זח :םְִרְצִמְּ : םירצמב

= . * . - 

 | .קזח
 : להקוו 'פ רתות 'פ .ןוראכ Bשייו : הפורת 'פ רהוזה 'ס .זא םתלעהו .ןרהא תודלית

 :'3 ןפיס ' סוכנמכ דוד ימי וברקיו ןיריטפמו .ןפיס ספ 55 ס"פ :,סיקוספ ס"פ , /% . ” = ”

 ויצחו :ןמיס ד"ל ך'א העב-או םישלשו תואמ שמחו ףלא תישארב רפסד יקוספ םוכ
 ןןמיט היהי ךורב םנ .ג"מ וירדסו : ןמיס םלועל ימש הז .ב"י ויתוישרפו ,היחת ךברח לעו
 ,ה'מ תוכותסהו 272 :תוחותפה ןינמ : ןמיס וניוק ךל וננח יי .נ ויקרפו ,מ"כ ויתותקספו

 : ןמיס ךילגיב רשא םעה לכו התא אצ .תוישרפ א"צ לכה
 ירוטה םוור
 ם 3 Mh <( עב

 ו טיט ןקס ת פדי ךסוי יכ ןקס תה וכתדי הגב סעיכםהכ םי םלדמבו .יגוכיזתת סכגו 'תו6 ספתקל

 ו םוקו ית ןקפ ס"כקס לכ רכקכ לתעו ןפכ סויס ו"כ יכנה 'יפ .סכתפ דקפי דקפ םיסנקו תמ יכנ6 : ול
 ומ םינוממ ןכ לחוג םכנ וכי ךכ סינכ 'פ 'תכלממ סבכ 'יכ ס"פ סימעפ יגב ומל\ .סכת6 דקפי
 ווי (וכ) : ו"דכי לתכיו סנש ן"ק .'תמ רסת דוקפ ןינמ ומכ 2י6 וכממ דקפנ לו ומכ ןוכסת ןובל דוקפי

 לכ  םינולדי = קלדד סינודפכי דפכיד תוכותככ 'ילדכ ףסו תת וענתי\ להרעי ת6 ועגתיו סטרפכ .'נ
 >מ סת: ססל יולמ סיכ ידכ .ןוכתכ סםייו :ןכ סג וסוטנת ויכ6 תת ענח:

 ,הרותבש יריעז תויתואו יתבר תויתוא
 קויפוקמ ןיקו ,קדכ> תישאדב נק ת"ינס סה יכ יקככ תויפוקמ תיקקרב 'סב ןי
 ןפנ ןכקסו סימקס תודלות סכנת סתרכסכ לס 'ה 'יסו שלש ה"כ תיקקרב 'סב יריעו
 .י' W ;-- laws/ יל ee ייחב יתנק לט 'כ .סרק יימ 'פכ סתכבלו סרקכג דפסכ ,סתכבכו לש 'כ .תיקקרצ

 סנווכס לש | ן"יוס סג קככ ןיכתולש סירפוס קיו :תדגות 'פ3 תמ תולכ ילפמ ו” -- .%- . - / -
 p A'יתסו סיסלע יככ לש המוקס ס"מסו. ן5ס ףיטעסכו לק סטוספ "פסו סקעי " + il + רבו % / ג

  A= s. 4 Lalאר ריו-- -\- - = -

 Pללמ סכול סוס קוקסל | יתש כ שכמו סט סחתו) סלל ק וסט סעד ןיו סיגיע יגילכמ

 ו  / PAAי | wih ₪ ₪ . w \ 4 |= ֶ פ"עו | תיתמקס ס3כקסו הרסמס פ'ע ל סת היוקר | תוסס תומכמ = תויתוקס

aaaי דופרה | רוירווהה - 
IN (702%קסכוו - לה  .w 

 .הרותכש תודוקנה תויתוא
 0 סנו ןפלקמ ססמו ןלוכ תודוקנ ססמ תוכית שמח סת יכ קישור 'סכ 1 + - - . - - -

 .ש התמר . www ו .ו | לא .ךכ ךל 'פכ המדק ךיגיכו יגיכ '0 טפקיד סתכתכ דוי דוקנ ךיניבו

 ו דוקי המוקבו .כיו 'פכ ךקסק סרק סית וילת ורמתיוד ויא תויתוק לע דוקנ 4 != . . ו, . .\י . הש -
 ו וק rel 0 ומ זכיוד וכוכ דוהל והסשיו .הריו 'פכ התמדה | ןקיכס קח ןיתשקוד סתכתנ - . .  . , - . - . +Aרק \

 .טיו 'פכ ת6 תוטכל ויק וכליוד ולוכ דוקי תא  .תלסיו 'פכ .ותסרקל , + \ - \ — + | + . ! +



 תרות

 קכופס ןיולס ןרחב סכדסס ףוס יישרב
 5 ןוכת סרב דע ךכ רמל

 טמוקס ןולנכ = כימ = סוקפ 4
 טכופס ן"וכס ןיחש ומיכסס ש"מהו ת"אה
 יסילטס ןכו -- סיקיודמ סיכפס פע
 י"טרס יכ ככ ךמ ,סכנסכ נק .סיתפסנ
 - תמקס דגכ בופכי וכיכיט כוקמ %
 סק ,ו"מקת פנק3 גתרפ קיקנ יתקבק דע |
 תייגולוכ | סופד re .סיקמות '3 ית 8

 גסרפ סופד ,'לו .ףלק לט ב"מכ

 יתתנ |
| 

 ןכומ ייקכע ;'וגו הדשה ףסכ
fcימוכסו יכל  

 ,סירברס רקבנ יפנקקכ .כיע לבכ ךכ יקפנ |
 ןוס) וסמו ? םכמ סול ןיכס סמל
 המ כ'נ כקכתי בנלד יקבקסו !יתולסו)

 סקב 55 ןוכפעס יכמק |

 סג |

| 

| 

 ו קיתטמס |

 ּ סולסכ ס סויק כיסי סזס עכוקמס י"ע

| 

 .ןירטלק .ןורפפ> ל"6 ןפכ טודמ סטקיש |
 ,סיטוספ סילקס סתמכ תוס ססמ לקס - |

 .סיטוספ קל

 'מגס ירכד י'פט יכ סרג סז לכ זרה
 סיכולק סרק ל 0 ויתולוזמס סקכ (.ד"וי כ'כ) |
 ןיכולק סדק לס ויפוכוכסמ ךכ ,ם'סכמ ₪
 pe יככל תכ כמ ש'סכונ ול
 רסתימל יעכד תמעתב וכל קזת ויבירד
 יכ קל - שיייפ 'וכ יככיד ססמ 8₪

 יכ מפת סיכ יזחקמ קיס ל
 הקמ 'ד תקוס סנקכ וכסכ וכ ₪
 קיכפסו ססמ ע"ת קתיפס כיפ ,ןילטא

 ,לס סגיל יכ ,סביתס 795  ןיכולל
 קוס ימ תוקככ סנס ככ זפ ףיקסהו

 ול כסמי ודי לע רק לכסעסו
 כ"נס ךסס יכ ספע ןיכס לכ כ"ע =

 ,ם'סכמ דוע יג לוס 2 וכ רמק כ'ע
 ףסכ ךכ יתסכ ןושכ סו
 סדועב ספוק יתפכ a ,כבפ
 קכיס "יע כגלגקכ סיס תכ יכות : סוומי

 4 סתריטפ
 ופקש ירתס "פו ,תקזס סרלה
 יפמ קלוי = םרופמ ףסכס סוכס
 כ סילקט תות 'ת קוסט

 ןוסל ,סדסס
on, iy -1 
= jz 

/ , 5+ 

 סלדע ילע תב סיס קנו
 תק תעכ

 ןוכפע

 רוטפנ) סלל

/ 

 גסר לאירבנ חנ תשרפל הטמשה

 כונס לכ סק ןיו ,ףלק לט ת"לכ תכקכ
 ים שיח ןכ סיסמע קכ ---ללכ סוס
 ,סדכמסמ ק'קג יתפכ ותו .תכ וו
 'יִפ םמוס סק יקתלמו
 סק ןיפו ת'כק תגקב

sii - ban baוו  
 קי ag סע

 = יש לוכדס

 הרש ייח תשרפל הטמשה

 .י"קרבט וקל רוקי כ"ג ןכוקי .זייפלו
 ףוס לוקס יפנק = ,'וכו ףה סיקידלסו
 כיסמכ ט ער רכדכ סייסל סלכ 99 סקרפה
 < ק'ע 4 קכסמ | ףוסכ ט'יתס

 .אנבורמ המלש

 ךסס לכ וכ ןפנו ,סיטוקפ סילקסכ על
 סונחנ 6 סע יפכ ןירטנק

 -: ק"ודו

 תוקמ 'ד

 .יוכ ומסמ ו'קו בוקכס' וכסמס
 טנמק קו .סיגפב רוקיכ "ע יתבפכ
 ןופנס בתכמ סמ קכפכ רוקיב ספ גילסכ
 סקמ תרופ וכפסב כ"לז ס'תס לעכ וניל
 'ד םקכ ןוכפע ד"נטפלו : כ"ו ,םמוקס לט
 ססכ ןיקש עלי יכ ,ףסכ לקס תוקמ
 'ד רח 5 סולל קו כח סינטגכסנ
 זס 2 ףוגס סיסי וקו ,סלק תוקמ

 ררר
 oy )בק

 וכיתוכלמ וכל ליס תקזתומ יכ ---סויסמ
 כס .בקוסו "יג --- רמה קיט סה
 לג ' ספ פלק בעור סמ
 ףוגס  ןינקכ טופו .תוכיפס | ןינקכ
 תיכ תדמ תוס סדק סתסו] --- סז ועדי ססו

 רוכ תיכ "ב3 סימעפ סמכ גור ןוסלכ רוכ

 לע .סיופ יכ] ןוכפע בקתו [ךכ רכופ יג5 רפע
 קוה ,רוכ : 25 סל תלעמ | תוריפ | ןינק תי

 'פ סרותכ | כונקס ךרעכ ,הנל לקס תכיפתב

 למות עכז [סזוקק סדט םרקס ןוידפכ יתקקכ

 לקס סיקמת דע3 סכוקב 3ולק ,סירועק
 'לכ ,לקט תוקמ 'ד תל ..סגס סיסמחל
 ןוס) כסככ סיס סנממ סגסו סנק תוקמ
 [קזכ  וכיכפ  ססרכ6 ת% | תועטס) | סתרו]

 תילכמ ,סנט תוקמ 'דמ ורבע לככ ירסש
 ,סנק ס'פ ןכ ססרכת סיסק סילקנס ןיכ

-\ 

 ןע\



 תרות

 3'כ ,סינט .ז"לק ןכ סיסע סויס דעו
 תמק3 יכסק [וס] סעט "מו --- סילק
 ,כתוי סנש סיטלש דוע סירכמב לקכקי ויס
 סגקנו סיכלמכ ופטחש ןיצמרסכ כיסו
 ויסש סנס סיעכרו ,סכט סיטלק דוע ססילע
 ,תוקמ 'ד לע ףסוכ ,סיעכס יכס רכדמב
 [ירקפ תתעמו .עדיל ןורפע לוכי סיס כ סז לכ\]

 כקקכ ק"גסכ סינט כ"ס ולכע לבכק
 סיס סנוק6כ סנקש נק סילק סנומס
 סדקסק קספ לילכ סיכפבס ןיכ תיכנס
 תספ3 ןכקכ וסגכנ ןכו ,'יתומקכ רככ

 אציו תשרפל הטמשה

 סויס ךכ9 כב רוכעא :אקספב (.נק =ד)

 ק6 םיכסלמ עכמס לכו ,'וגו
 .פ"ז ייטכפ לע פוטקסל שיט סיקודקדס
 נפ קכ ,ילכט סיסו לע וקוכיפ (
 ןוקנמ ,'וכ כסגע ןקכמ ודכויט ןתו
 סז סגד יס ספסוסד לקוי עמסמ" כוקכס
 תונקמס פל גילסק ייטרפ יפל (3 .וככס סיסי
 'מ'פ3ק סינקס סלוכתתס סנס ןכל ןפלכ
 ,'וגו סות לכו דוקע כ ןתלס יכפ ןסנט
 ןלפה סקי לככ סיסו :bמ 'פכ רמופ כ"תפו]
 : רמולכ וגו תופקמס תפ כקעי סש ,'וני

 כתומל לס | [תולקמס תֿפ סג כ"חו

 קפיס סיס דכל תוכקמס תנלסַכ יכ ? קוס
 : תוכיס (ג .קקכמ סטעק ומכ ודי
 לש יכתמ ,ןס ולפי 'מ 'פכק ,ןכל ןפלב
 רככ | סינוקסרס יכ ,כתק ןפל סע סיס
 ןקלס ףייטעסכו (ד .ויככ דיל סרסמו ןכ> סחקנ
 ,'וכ תופטעתמס סתופ : י"טרפ יפנ]
 לס סיטי כ [סירכוס י"ע סממתס) .תוופהמ

 וכ סיסת תלעוק סמ יכ ?טיקפ סקקי
 סיפוטעס סיסו (ס ?ססכ תונקמס תנלסמ

 גלר

 ןגיֿמו

w-wh 

 ,כתומכ ך6 סס וכלס סילכדס ,'ונו
 לכט וגעידוסל 'כס כס רמלנק כ סל
 קעיל ודילוס תוככעתמס וגייס ,תולקוקמס

 ןחלס | יכפ תקנפס י"ע ,'ולו
 ,קופוטעס ספ יכ ן399 ורלשנ כו ,תולקמסו

 ןכלל

 כ

 י סידוקע
- wh 

 -?- סיגפכ 'יפס "פל גב ,קחוד לוס לכח

 : לכס קוימ ,זיקס ךלד ייפע .( /

 לאירבנ = הרש ייח תשרפל הטמשה

 . כו .כ'עמכ ] וככל לפרשיו סיוג רילק סיסו
 למ סיכסק כמכ) = [.'וגו ןרלס רוכעמ
 טק דוע כלסכ ,סגומקסמ ,סיגק יפסס
 סנקט שס ,דוט כוטיכ = ןולפעל וכ סיסו
 וקו -נמ ןורפע ןינפכ] תוקמ 'ד לע רפי
 [כסק ןרפע ןיײמכ תוֿפמ 'ד 56 חקל כ

 לנס סילקש קס ,ו"יו כסח וגסוכי לסת וכייסו
 !מר) ,רסק ןֿפכ כתכנט סעכ 'כס זמר וסמ)]

 תועטסל ותוכרכ יכ עדי לו ; וס ,סנוכה תמו

 ףתוי סילקפ כ"סכ ו) סמדנס ןוכעחכ ססרבל תפ
 .ק"קפדו ל"כע [סינקפ וו וע רססי סה

 וכ .יכ ול דינס ילב לע (: גנק)
 !יע ודמעו ,קוס

 לטסמ וקעד תכיגג לרקי סזלס ,סיטרפמס
 גקטיכ יכקפקכ סיס ךיקו ?וכ דיגס ל
 0 יפדווכש = ירחס | ,ןכל; תפז דינסכ
 ייפע סזכ פ"כגסו 1 וקחמ ךכיכ וכתיכי
 ,סיכפוע ןכיסו ןיכלענס (: 5 ןיטיג) ל"זכסמ
 ססילע ,'וכו ןיכיטמ סגיסו ספפרפ ןיעמוק
 שמס | קקלכ ויכסולו כמופ | כותכס
 ןוטלס לפכ ןיכסל ךירלו .כיע ,ותרוכנכ
 קנס ,'וכ ספפכח ןיטמוק ,'וכו ןיבנעא
 וכ ,סוכ יל סלכנסו ! ליס תחל קדו קד
 pp ליעמ סיקנל ינעכ סנמק ןס
 סכמ דל ספ ,ויקז סיכיכמו סיעדויס
 ונוככע עמוקס ינסו ,וכיכת תק בולעי
 ןופרתמ קיס כ לכד ביטי נו ,קוקקי
 ופכתמ קיח כ כיקסל לכוי רק סירכדכ
 ןפרחפתל פז וכ סיסי נס ,סיקענק
 קיק 6 סגמל .ז"ע וכלי תקיככ תלוכגכ
 קמ ונענפי ףכיפו ,כיעכ תוכי יכ תרופ
 .קופשי תרוקסו ,ףודינו זוכ יככדכ ופרתיו
 קכוכ לכ כס ,ככד ופכחמכל | סכעי לו
 לגו תכול וסכס יכ ןטי ,תוס סדמב וכלפ)
 קלקכ סמכ עדוי וכיקו ,סיכככ ןרקכ
 לת לכל ,וקימ כ סיתעכק ניקס
 סמ = קזיא  ריעכ תלוקס סמסמתיק
 לעלק קופרתסו תוכוכסתס לכ תל עמק
 סגו ,ותוק ףדנמו ףכתמס קםיקסכ

 ופרסי



 תרות |

 ,כבד ותומ ביםי לכו לכס םימס ופלמו |
 וסועלסימ ככעלס שימס יוקכ ₪ סנה
 סיכנעלס ליז סכמומ וסח .וז סדמב |

 קוס ילופ יכ כמקק קמקו ! ןיכלוע סגיו
 --- ופרתל סמב עדוי וגיא כלטנקש סעטמ
 ! סתפלת סיעמוט --- דוע וכמק זע
 תוכוכסתס לכ ריעכ עמק רבכק : רמולכ
 ז"כעו ,ותומ בכועסכ תכמנק תופלתסו
 :כ'סל ססינע ! רכד טכיטי כו קוקס
 -- ולכוכגנכ קמסס תפתלכ | ויכסוקו
 לכוי יכ ,כתוי סב .קימעסל קי סנמלו
 עגפו ,כיטל סתפ כס תכומכ סגק פויס

 סינוזכזכ ופדיגו ופכיתו ךת6 סד וב |
 3נעגס לכוי 16 סג ,ככד וסגע קת סיב

 וכיעסכ סמכ עדי 52 יכ טו ,כמפפסנ |
 (.ע ,ןיפודקכ) עיזמממ תתנס יפל תלס ,ופלחנו

 לככד תסומיו ,לסופ ומומכ לסופס לכ |
 עטסש יכתמ סתע | כס -- תתוקיתש |

 רככ ,וילפ רמסס תופרקס ירכד לכ וכממ
 תוללספסו תופכתס לכ סתע עדוי קוס

 ומנע ימומ3 ילדווכ יכ ,וכיבקכ שיש |
 סיס ,וסנפ םכ תלז לכבו ,לסופ קוס
 וס --וע כקתי סמולעו ככ סכוא

 יכ כמקת מקו" ",סיכלוע סנילו סיבלענסו
 ! ףכתמס לש ותוסמ עדוי וכיק ינפמ וס! |
 סתפכפ---ספע---סיעמוק לכס ,כמק מ

 ססינע ,וכישמ וכימ :ז"כעו == ףלקמס כס |
 קמסס מנכ | ויכסוקו : לעוק סא

 ןכ לע יכ סזמ וככ קכויסו --- ,ותכוכגפ |
 ךכטלי סלע סזיק תכטקמכ סוכע ככ |
 תולגכ ילכמ ,וכיבמ ןונק סימפפל  סוסכע |
 .תועעכ וככנכ רקס תל סוכ וכיבמכ |

 ---וגתתל ןתות ןיב ןודמו: כיל: ילכד סזיח
 תיבכ ססק לקה וכיכת בקעיב טרפו
 סיגומ | פלקעו .ןסנט סילקעכ ולקומ
 [.ןיז 'פ3 | י"סרפכ סימעפ סמ ₪

 תוכעוקס לכ לע וקיכומ ש'סע ויק

 אציו תשרפל הטמשה

 סימעפ סעכ סוסתיש .טלמי קל סכסו |

 6 ! קוס פרוכ ..בקעי סיס ילדווב.,וקכוכקמ תל ףילסס

 לסר  לאבנ

 ז"כעו ,ומט סקוע לוס רסקו. וכ תכמנס
 תעבכ וכ ריכוסל ילמ דימת כתקכ סיס
 "! תכוכ, סק ויפמ ילוסכ ןבכ סע וכיל
 bוכמל ןבל "ככ לע סלטי לכ -- ןכל לע
 קרכי ןפ -- כקעי לע דסת סוקמ סזמ
 ומומכ כסופס לכ יכ --- ונממ בקעי
 תופנ סיס סזס סה יכ סא] לסופ ומומב

 (ע"י יס 'ע ספרפ) ר"דמכ .ל"ור%ס ומכ ןבל לע
 םעױו סוקתת ישי לכ תֿפ ןכל ףוסקױ 'פ לע
 ססל רע ,ומיקמ ישנמ לכ תת סניכ ,סתסמ

 b3p ןויכו ,סימכ .סיקוקד | וגײהק סת סיעדוי

 סמו סיכ ןירמפ ,סימס וכרכחנ ןפככ סוס קידס
 תוקעל ךכ םי ליעומ רכד סמ :'פ) ך) יפ

 ןועכ ןיֿפ : ןוסל רמפ (.ךכ עייסכ וגסנפ ,הוכ
 לוסל = תפל סל כיסו סיכ ימרמ 505 ,ןותפ

 קעכט ןוכיכג כה דיכע וסו ,יגס לר לדסל סיפר
 רמפ ,ךנ יכסד סמ דיכע סיל ןירמ6---ןירקופ ןינס

 ססרפמ ןוכגמ דס תילד ןוכפמ יכל ונס ןוסל
 למס ,ןוסינע יתײו לזו ,ןיכוכטמ סיל ןוכסו
 ונע ןוכסמכ ךפסס ימ כ"סלו :'יפ) ,רפוקו ססמ
 תונתמ פכ = ןייע ,ינולתס ןמ ותודפל ךירכ סיס
 סמירס | ,ימרלס ןכל ומס רקג סמל יוס (םנוסכ
 יכ .עודיו ,רופיסס ףוס  ם"ייע ,וכ ומוקמ יכלכ
 תוכעותס ככ וקעי יכ ספ סמéעכ סילמרס
 וטפסי קל ,סילל סימל סמכע יעג) ,סנועכפ

 לכ סמר .רטלכ וניכ6 | כקעיו ,סירח לט סימופ
 לכ ףוס יכ שפרמ ןיכה- ,ומע ןכל ?ם ויתוגסנס
 ךרטני ס יכ ,סונטכ ונממ רוטפפ לכו כ ףוס
 ופמ = -רמסכ = סיס כ"ע | ,וכממ .סולכלו טתתקסכ

 הדגה | ןוטל יכ עודיו = [.סז סק3 ופרקנמ
 ןוצוגכ = ןיקקו סתכות יככד לע לוס
 קל 3קעי כוכגיו : כ"סקק יסוזו (.ופ ,תכפ)
 ילכ נע ,ךכ לכ ,ימכמס ןככ לש 2.2
 סכק 'רקת תעכ ףסס :'יפ ,וכ דינס
 זוכ יככד וילע ךפוק סיסק סימעפע
 ףרחלמ ומלע3 .רמסכ סיס ,ןידיגכ .סיטקס
 יכ --- וינע רמללו !תלוכ סקכ ןבל תק

 סקס סג סיס יפדווכ יכ
 : וכלפיכש ומכ ןבנכ סקכ סיס סוס
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 םיחוקל .הכורעו בוט לכב הרומש ,הכרבל ונורכז יישר ירבדב םיללכ
 : הככ רמוא הזו ,הככ רמוא הז .םישרפמה ירבדמ

, 

 קקפס ןיקע עוכיפ .יכבעס תל כתוס תוס סנס .ומוגכתכ ייסכ "יפס סוקמ לכ א
 : יכבעס ומכ

, , , / 4 

 : סולקנו6 לש ותעד םרפמ ל5 סוגכתס רתוס וכיק זה .סגכפ סולקנוקו ב

 : תועט תוסס סונכתס רתוס וק .פוסס סוקמ לככ .סגלקמס

Jה  

 ג

 וס ןכק וטוכיפל סיפר יישכ תיכמ 16 .ומוגכפו ד

 ןסונכס ו ומוגכקכ רמוס וכיקו וכ תכויכ ומ וכימד ןוגכ .סוגכקס כפוכ לוסקכו ה
 קיקנתק ןוגכ סונכתס ןוטל טרפלו כםייכ סלוכ 25 יכבעס לע סקק ויק ו

 :סקלוס ןוסכ תוסק טכפמ וסע
- 

 לקכוקו כמו קוסקכו ו
 ךילתמק ךח סוגכפס

 תוס זק כקיקמ תנו ריקי סוגרת דככ ןוגכ .סוגרפס סגו ירכטס בתוכ ו
 ףככ יכ ומכ .רכר סקס לכל יווכ תוסס רמוכ ירכטס רחש סעטת תלם סלועפס 'פמ

 ןוגכ רמוכ עי סונכתס ןוקכ יפכ יככעס ןמ סוגלת | וס סנקמסכ

 ןןטל לע לפו) םכקמס ןופכ ות סיכת סטפכ סגל סו
% 

- 

 [ןרכט סנקנ ומ .בהל וכפסמ סוגכתסו רבע יפו תעכקכ סופיגו ךרפכ וכירפו
 ו : טומש ן"ולסס כמסכ קלע ך . - ויוורהה anna א

 לנס םרפ סונכס
 +. ₪ Jw ו 1

 םימעטה תומש ולא

 יעיבר חַנְמ וחְנְמ לוגס חַנַכ אקרז חּנִמ אָמְשּפ
 אָהְּפִמ אָכְרִמ לודָניףקז ןטק"ףקו אָטְשַפ ךפהמ

 הֶלֹודְניאְׁשיִלְּת הָּנַמקְדאָשיִלָת רופ אָּתְחְנְתֶא חנמ

 ריִבְה אָגְרִד םיִשְרִג ׁשֶרֵנחאָלְוַא אָלְַאְ : אַמְד

 תרְפיײינרק תֶלָשְלש : קוספ"דףוס | קיִסַפ ביִתְי

 : ומָֹבחרְיהָלֹופְכיאָבְרְמ
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 תישארב רפסל תורטפה
 םישודחו םירואב ןהילעו יהנהנמכ הנידמו הנידמל

 םש ב

 זוגָא תנ:
 ןיריטפמ ןיא (:עק .סיקספ) לזה .ירבד יפ לע "זוגא תנג. הּגי תורטפההל רואבה

 םיִאיבנ ירבד תאירק יכ .ם'בשרו "שרב ש"יע .םיזוגאו תולק םירמה ןוגכ חספה רחא |

 אנתב אתיאו .הלודג הדועסמ ןירטפנשכ .הקיתמ ינימ תליכא תמגודב איה .הרותה תאירק ירחַא |

 םכחו םכח לכ ךכ .םיתב העברא וב שי הז זוגא המ תדרי זו גא תנג לא (ס"יפ) 8

 לכהו .'וכו ,לכשהו העד הניבו .המכח : םירבד העברא וב שי ןתימאל ת'ד וב שיש לארשש

 ויאריל 'ד דוס :רמאנש לארשיל הליג אלש רבד ה'בקה חינה אלו 'וכו ה"בקה ינפלמ 6

 ,ליכע .םיאיבנה וירבע לא ודוס הלג םא יכ רבד 'ה 'דא השיעי אל יכ (.ג .סופפ) רמואו .'ונו

 םיאיבנב רחובה ינפל ןוצרל יֵרְמֲא ויהיש ד'הו .ףלאוו באז .לאירבג ירמא :ת'ר זונא ם

 .קדצו תמא םהש םישודקה וניאיבנ ירבד לכ םע ןמאנ םבכל רשיא ושדק םע ינפלו םיבוָש

 יתוא ודסחב ב'תישה ןנח רשא

 תוילגרמ לי: קחצי לאיחי + == ףלאוו באז לאירבג
 .הקירמאב 'יפגאו ססאמ ןאטסבב ללוכה בר



 הרטפהה תוכרב
 וז הכרב ריטפמה ךרבי ללוגה רמגש רחאו הרטפהה תאירק םדוק

 תַמֲאְב .םיִרָמֲאנַה םֶהיִרְבדְב הָצְר .םיבוט םיִאיְִנ

 לארשיבו ורבע הָׁשֹמְב הרות חופה יו הָתַ א

 .ולא תוכרב ךרבי הרטפהה רחא

 םיִמלּועֶהילָּכ רוצ םלֹועֶה ךֶלִמ וניֵהְלֲא יי הָתַא ורב
 דשועו רפואה ןְמאנַה לאה תורודה"לֶכְב ל

 ןלמ לאי יִּכ םקיר ,בושידאל רוחָא + ךירבדמ דָא
 ַמֲאנַה לֵאָה . הָתַא ךורַּב .הָּתֲא ןֶמַחְרְ ןַמָאְנ
 שיח תיִּב איה יִּכ ןויצ"לע םַחְר :ויִרָבְִּלְכִּ
 ותא ְךּרְּב .ּניִמְיְּב הָרָהַמְּב עישות ׁשֵפָנ תַבּולַעַל
 הילֲאְּב ּוניִהְלָא יי ונחְמַש :ָהינְבְּב ןויצ חַמַשְמ יי
 ורהְמְּב ּךֶחישְמ רוב תיִּב תּוכְלַמְבּו ךרְבַע איִבָּנה
 ןוע ּולַחְני אלו רז בשידאל ואְסְּכְ"לַע ונָּבְל לגו אבי
 ?-תעבשנ ךשדק םֵׁשְב יִּכ .ודובְּכיתֶא םיִרָחֶא
 הוד ןגְמ יי הָתַא ְךּורָּב .דָעְו םלֹועל ור הָּבְכי אלש
 עידלעו םיִאיִבְנַהילַעַו הֶדֹובֲעֶהילעְו הרוּתַהילַע
 רֶחּנְמַלְו הָׁשְדְקִל ּוניֵהְלֲא יי נליתַהְנְׁש הָזַה תּבַשה
 ניךומ ּונחְנָא ּוניַהְלֶא וי לּכה"דלע .תָרָאָפַתְ דובָכל
 מת יֵח"לְכ יִפְּב ךמש ךַרְבִתי ְךָתֹוא םיִכְרַבַמּו ךל
 : תָּבַׁשַה שס וי הָּתַא ְךּורָּב :דָעְו םלועל

 7-77 לש ל ל ל



 - תישארב תרטפה -
 ץֶרֶאְת עקר םהיטונו םימַשה אָרוּב הוה | לָאָה רֹמֲאדהְּב |
 הֹוהְי יִנֲא :הָּב םיכלהל הורו הילע סעל המשנ ןַתנ היִאְצֶאְצ
 רול םע תיִרבל נא ְרַצַאְ הדב | קּוחַאְו קרב יתר
 אַ תיִּבמ ריפא רֶּגְסַמִמ איצוהל תורוע םיניע קפל : םִיֹו
 ןתָאדאֿפ רחאְל דובב ימש אּוה הוה ינָא : שח יבש
 דיִנַמ נא תושדחו ּואָבְדדהנְה תונשארה : .םיליָספ יָה
 ותַלהִּת טה ריש הוי וריש : םֶבְתֶ עיִמְׁשַא הָנְחַמְצַת סר
 לּבְדִמ ואשי : םהיִבְשְ םייא ואלָמ םיה יֵדְֹוי ץֶרָאָה הצקמ
 : וחצי םיִרָה שארמ עפ יבש נרי רדק בָשָת םיִרצַח וילע
 אי רוב הוה : זרי יא ותַלָהְתּו רבּכ הותיל ומיש
 רבני יבא-לע הילד עירו האנק ריי תֹומֲחֿכִמ שיא
 אא סא הַעפֲא הָדָלויַּכ קפַאְהָא שירחא .םלועמ יתישָחַ
 תורָהַנ יתְמשו שיבוא םּבְׂשֲע-בו תֹועבנּ טירה ביִרַחא :דח
 תֹוביִתְנַּב ּועְרִי אל רב םיִלוע יִּתְַלוהְו < שיבוא םימנֲאו יואל
 םיִשקַעמ רואכ םֶהיִנְפְל ךשהמ .םיִשא םֶכיִרְדַא וערידדאל
 ושבָי רֹוחַא וגסנ : : םיִתְבזִע אלו םֶתישַע םיִרבּרַה חל לא רושימל
 םיִׁשָרֲחַה : וניהְלֶא םַתַא הָבְסַמל םיִרמאה סב םיִחטְּבַה תשב
 שרחו יְּבֲע-דסַא ב לוע ימ : תוארל וטיּבַה םיִרְועהְו עמ
 תב תיִאָר : הָוהְ דָבַעְּ רּועו םֶלָשַמְּ רוע יִמ הפְׁשֲא יִבֲאלַמ
 וקדַצ ןטמל פה הוה : עמשי אלו םיִנזִא חוקפ רמשת אלו
 וזה פ'פ ק'קו סידופסה ןופיסמ לכ : ריִדֲאְװ הרות ליי
 ואָבחה םיאלכ יִּתָבְבּו םלָּכ םירוחב חפָה משו זנד אּוהו
 תאז ןזאי סבב ימ בֵׁשֲה ראי הָפשִמ ליִצמ יא ובל ּוָה
 םיזזבל לארשיו בקע הָפּוְשַמְל ןֵתנייִמ : רוחאְכ עֶמְׁשו בשק
 זונא תננ 'כ הסישמל + ירק תואר *

 תיכ תתפ לע דמעו ךלס .'וכו סיכיע ספי סיזוככ עכשיו 3קעי ססיקמ ןתנ "מ
 3קעי ססיטמל ןפנ ימ : כמלו ,סיכוסלס (.סי) | ןיטיגכו ,וגו 'ד לכס

 רמו קולית ותו סנע .סיזזבכ כתכסיו = ,ימולכס לודג ךככל ךנסק ם"בכירב סקע
 יכתטכומ רמ .'וגו וכ וכפעמ וז יד נס סירוסלס םיִבּכ שי דס קוניפ וכ וכמק

 ו
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= 



 ג = | תישארב תרטפה
 עמ אָלְו .ףולה ֹויכָרְדב ּוָבָאדאָלְו ול ּונאָמָה ֵּז הוי אולה
 ביִבָסִמ המה לתו הָמָחלִמ זוזעו פא המח יע ךפשיו : ותָרותּ
 הוהי רמַא--הב הָהַעְו : : בל לע םישידדאלו וְּברַעְבִּתַו עי אלו
 משב יִתאָרָקּ ךיִתְלַאְג ינ יב אָריִּתלַא לאש רצ בקע ךָארּב
 "יִכ ךופטשי אל תֹורָהנַב ינא ָהְתֶא םימּב רָבַעַתיִּ : הּתֲאיֿ

 זוגא תנג

 סדוכעס | ,לסרשיכ יי סכומס ו
 ןוממ ככ3 וכדפסש דע ןסכמ וז יכיפס
 ןכ גתטמקי 'כ וכמו .'וכ ויפע ןיקסופש
 יקל תמסכופמ '"ימתסו | .ם"ייע עסיק
 ףוס תל סייסנ עדיט קוכיתסד קובר
 ת"ביכ לעפתנק דע ,ח"ביכ ליחססש קוספס
 bלס .'וכ ילמטבומ רמו ,סזמ . דוקמכ
 .לקוי קנו ך"כתכ ותוקיקכ קכ סזמ סקלג
 ףסרינס י"פט ל"נה רמסמס םוכיפ פ"כגסו
 סוסו (.ד"ה ,ג"פ = ,תוירוק) ימלקוכיכס

 ססקמל ןפכ ימ וכ כמ ת"כיכד ,כקיעס
 ? 'ד לנס 'וגו כקעי
 --קוספס ףוס דע .'וגו וכ וכלעמ וז ןמ
 ט"ססככ כומכ ימלפוכיס שרפכ גלו
 תוכרב ימלpוריבד (ל"קס ,5ס "יס ח"ופ ע"ופ)
 תויטרפ 'ג ןתולד וכמל .'ס סכנה "פ
 ,תוככרס תרטע ןסכ שיש יפכ ונקת ק'קנס
 'פכו .'וכו ססכ ןוככ סדמס ךירכ כ"ע
 ךטרכ סנעפ 4 לוכד סכיסנמ יד יי
 י"פע פ"לי סנמת=-ןּכומ וגילו ,כקס דע
 3קעימ בכוכ 'סכ לככודד ו מס ירד
 יתיעע סמ ימע 'פ לע קב קרטפסכ
 'פ ר"דמכו ,יכ הנע ךיתיללס סמו ,ךל
 ,רכש לכקו יכ סנע תל 'כ רמל רומק
 ריו .כ"ע רקש דע ךערכ סנעפ נו
 ול'יפע [ונירכד ןינע יפ) טעמ יוניטכ] סכוכס

 'ר כטפ לכ "כ יפת ק'סעמסק מלס
 ס"כקס יכ ,סעכ .סוי> עקר סנו ,וסנעמל
 תל שינעס) סיעסכ י"ע ותותילק סקוט
 ןד וגיל תעדמ רטכנסו ,סדי לע תוילכס
 כטותו ,ויכיע תור יפכ סק יכ ןינעס תק
 קכסמ קכ | ,ו5 ק'צהו ערה עק יכ
 סליכ ןגוכתי כ סו ,דכנכ וככ ןודז

 ,וכ ביס קוגיפסו

 לרתטסלו ככועפסכע סזמ רכסומ תתקל
 [ןככק סמכ דע עדוי ימ ,סעוס ךכפכ
 וכ ןיכיו ליכפי ס סנמל ! וילע 'ד די
 קנ ,סכסק3 ספכקיו תקז סתטע 'ד די
 נקים נק ,ופס וילעמ ביסיס דכלב וז
 ומכו ,וילע וק3ק ןיכוסיס לע רכש דוע
 סנסקמ סלכק oh (.ה תוכרככ) קתילד
 קנו ,סימי ךיכפי עכז סקרי .וככק סע
 למפלס ודיכ סייקקמ ודומלתס 520 דוע
 ככ כ"ע תיללי יב 'ד ןפחו
 סדתס לע סיקכו סיפדתתמס סיככדס
 | כנסי כ ,כטומל ןסו ,3וטכ ןס
 קעכ דלמ ות ,עבטס סכקמכ סדקס
 סתגססכ סת יכ ,וילע הככס סדקס
 קמ ןס !ימע :וסזו -- 'ד תקמ תיטרפ
 סמק סמ ול = כוטס ןמ -- ךל יפיקעק
 ג ,הוסנג תיקננ רק ןירוסיכ = ךיתלנס
 ךיל סקע וסע ךריכת ק6 סוב סיקקת
 וכ --יִּג סגע = סל יכ ,ומלע תעדמ
 תיכו - סלל ככ ת ךכ יתוכסס יכל

 תלעותל ךל סיסיו -- ינ סג קח כ .
 לססכ יכ ,ז"פ ינממ רכס רוט נבקק יכ
 ןלכדס קכי 'דמ יכ סדויו סדקס ליכי
 ןקתיו וכוטמ כושי ,'כקי וניד קידליו
 ןיכוסיס לע סנ כוט רכש לכקיו ויפענ
 ,סנעת לס ינכ רסוס לכ6- -לכקס
 סקס לפ רמולכ ,רקש דע ךערכ
 ,ונולרמ תפז ךכ סקע וס רח ,סדלכ תו
 Rb וכלמ 5 יכ וכ דיטמ סת רקס יכ
 /גיכע ,'ד קסמ ₪ יל ₪ קר וניו ,רכדס
 [כומס יעלקוכיס יככד וגנוי התעמו

 ינ5 רמקמ יכ | ,ל"כס ט'סככ
 :'קס תומקס יל ריכומק סכיסל6 'ד

 סיוס



| | 

 תדמ ןיכ יכ : וס וקוכיפש .סיס9פו סיוס
 ,ידב) יתתמ ליס ,ד"סדמ | ןיכו ,דסמס
 סלעת לכ כ"ע ,לכס סקועס קוס י 28% |
 תינק לכת וכי יכ ,רקש דע ךערב|

 : יתתמ
 (גי ,הכיפד) תתיתפכ ל"זרד ןּכוי הזבו

 ןיפמ ,סתפ תפפ רב תנינס כ
 :סק לע ,ןיפמ ,'וגו ןונט חו כלחו |
 :ש'ע ,בכחו ,סימפס כככ 'ד ךניפא
 :p'ע ןולפ ןחו ,ככת סכיכפל יתוקירסו |
 םימל ?ימכ לכס ,כטרס ילמ תל ימנסכ |

 וכיססט לפרסי ונק ,רקש דע וסערכ סכוע
 סתגווכד = .כ"ע נסרפי,ךיסנ סלל :וכמחו
 ,סיסנועס ככ לע "יקל לכס, ספנלקב
 יד סיס יכ רמונכ .?ימכ לכס "רמו |

 ,סנסמ תת סג ןוטס תק קרמלו רפככ
 קלמססל ךירל וסנה כעל לטופס לוס ימו |
 bוסס :כיסס עפ ,ולנס ןיכוסיס 8
 וגילו-רקס דע ,וסערב סכופ רסק טיל
 'ד תתמ יכ ,ןוטלכה םכועכ קית םיגמ |

 ---ותתטתמ בש וכימ כ"עו ,תקו וכ סיס
 ,ססכותב כ"םמכו .וינע 090 לכ וקּב ןכג
 סייסו ,'וגו יכל ופמסת כ.סל דע סת
 הל :וכמלו וכיקסש ללכפי ולס ,כ"דמס |
 boהכ לס יכ=-רמסנ-לקרשי ךיסגמ |
 ,טנטס סכקמכ ויליגע סלותס יכ ,םינק |

 כופכל וכי סנס ,ול סקועס סדלסכ וס
 - סכיסנפ 'ד ינפ ,סנועקרס ס3יססכ כ"ג
 סרכ .סזכ כתוי קימענ סל סנמאו ,ג'נכ
 ,'ד תפמ וכ עיגמ ערסק כמוס ₪
 ,ןועו תטמכ וכ בשתי תקז סגו ,תע6 וכיח

| 

 .לכוט יתכודכ דועו (: י כ'כ) ומכ ,ותנוו ירכדכ
| 

| 

 4 תישארב תרטפה

 הוי נא יּכ :ךְביירעְבח אל הָבָחְלו הוָכתאְל שָאמְב ָךַלַ
 אָבְסּו שופ םִיְִצִמ ְךֶרפב יִתַתַנ ךעישומ לֵאָרְׂשִי שֹודָק ףיֶהלֶא
 םָדֶא תאו ךיִתְבהא יגאו ָתבָכנ יניב תרי רשאמ :ףיִתחח
 הרזממ יִנֲא הְתאריכ אָריִת-לַא : ךשפנ תחת םיִמָאְלּו תחת
 -לַא .ןַמיִתְלּו יִנִת ןופצל רמא :ְָעְבַקֶא ברכו עז איב

 זונא תנג

 סכ (:פ"ע ר"דמכ) כ"זכקס סמ עודיכ
 'כ רמ ,'וגו סויס סכילפנ ןפוג יכנק
 סז לכד ס'כקס רמקס ןויכמ ,רזענק
 תועכס תלת לכ ןוילע יפמ בוס ;יכיסכ
 ישוע לע סילקמ 003 סעכס 025 ,כוטסו
 (3 סיפרי) כ"סקק ומכו .ם"ייע ,'וכו סער
 --'וגו ךותיכוק ךיתובוקמו ךפעל ךלסיפ
 ---ס"בקס לע יח סדק ןגוקתי סמ : כ"עו
 : כ"ס ,ויפטח לע -- ןכופקי -- ל3ג=-קר
 ןעוי 'ד לעו וככד ףךלסת סדמ תנוק
 קעד ת תוסנל ת"ביכ סלכ סבו =-ובכ
 רכדס ןיכסל וכ ןיכמ בכ סת ,קוגיפס
 ,םיסס תעב לפרסי תופס כס ,ופמנ
 ןקנ ימ :כ"סוכ וכ למל סכתפס כ"עו
 ,יסדווכ .? סיזזוכל נכסיו כקעי ססקמנ
 ת'ביכ בטתו ,קסז סקע לוס קכ ? 'ד קנס
 ,כברס לוס ןכ --יפדווכ וכביסי קוכתס יכ
 עומקמ סועכ קוגיקס סנמק | ,ירומו יככ
 נע סיכבד \ יפתסנ ,סנלס סירכרס
 כ"ע --סעכ סלי ו'ת ותממ יכ רמסכו ,'ד
 יככ ןכ לכ (* רממכ סממ ןוסכ וכיקס
 : כמולכ ,וכג = וכלטס -- וז -- ! ירומו
 'ד דימ יכ :עמסמד סזכ ןופלכ רמקכסכ
 ,התטתכ וכל בקתת סנס ,תמז סתpעג
 ,סיכברס תותימק"" ,יבכ ,דיגס כ .סמנו
 ות 55---רסמ וכתקכ תו ככ יכ
 כ"ע ,ופרותכ ועמק כו ,ךונס ויכרדב
 סזמ ספר יכ ,דולמכ ת"ביכ סזמ נעפפכ
 רמו = ,קוכיקס לש ותלכסו ותמכת לדונ
 ;2סלשיכ סכוס סכומ סיסיפ ינתטכומ

 : ק"ודו
 לכ

 לס ,ומפפ תעד רמוס לע וכ ושמתפיק ל"ות יככדכ "סנעג, ןוטל תופמסמכ (*



 תישארב תרטפה
 "ארקנה לכ :ץֶרֶאָה הָצְסִמ יתֹונְבּו קוחְרמ יִנָב יִאיֵבָה יְִלְכִ
 ךּועְדְדסַע איצֹוה : יתיִׂשֲע-פַא ויתר יִתאָרְּב יִרְבְכלְו ימשב
 פא וחי ּוצְּבְקִנ םיוגַהדלּכ : מל םינזַאו םיִׁשָרֲחְו שי םיניִעְ
 וקו םֶהיֵדֲע ּוֵנּתְיּונֲעיִמְׁש יתונׂשאָר האז דיִגָ םֵהָ ימ םימֲא
 יִתְרַחַב רַשַא יִדְבַעְ הוהְי-םֲא ידע סּתַא : תַמָא רמו עמי
 לא רונאל יָת אוה יִנָאיִּ וניֿבָתְו יל וניִמָאתְו ועדת ןעמל

 : היי אל יראו
 זוגא תנג

 ,ויססרכ ,ידוככלו ימקב  פלקנס לכ
 לוע סע םילוס ,ויתיסע ףת ,ויפרלי

 ,סנוכס .ומכ סיכזקו סיטרתו  ,שי סיכיעו
 ותמי םסתש ידכ | ,ד"וכ ךלמכ ומכס
 גלוי סנס ,וקכידמ יככ לכ לע ותקליו
 טפשמס יכעש לככב ולס ןילקויד תומד
 ןיפ יכ ועדיו וליכי ןטמל ,ותלטממ יפכו
 ,וסלטממ ןכל יונק לכ לע תפפומ וקסגסס
 ,וגולכ דג תוקעכ יכבמ וקשרי לופמו
 ,ולסממ יקות יכדס תל עירפסנ ינכמו
 וילע רק ,סדלס סללו תומד וס ןכ

 ,וכפומדכ וכמנלכ סד סקעכ ,רונוק כותכס =
 כ"ג bכקנ Rוסו ופופ ככ סיסל6 סג 'י

 רפסמש סילכוקמס ל"שמכ ס"כקס לק ומסכ
 סלועס ,ופולמכ 'ד סע רפסמ קוס "סדק,
 ---ודוככל לכ זיכו ס"מ ,סס רפסמל
 לוס ךוככ סוי לכ3 סיכמוק "קמכו
 ןמ = וכלידכסו ודוכככ וכתככק וניסנל
 תומד גינס ,סקע סמ כ"ע---סיעוסס

 ,סכילי סיככ --תומלוע 'גס לככ סוס
 יכסלמס ,תומלוע 'גס דגלכ סמסק ,סיטעו
 סלוע לע כותכק ומכ =-,כפקסו  ,סילנלגסו
 וילע סד6 הלכמכ תומד | ,סיכ6למס
 רמי = סילגלנס לעו (6 ללקוקי) סלעמלמ
 יפ)| 'וגו ,סד6 ינפ ססינפ תומדו 'כס
 סלוע קוסק לפקס סלועכו [סרומה כרס תעד
 יכ ,המפ) 16] = סכגלס סדקס וס סיקעס
 הרמכ תומד סכה תומד עו נותכה תגווכ
 ,תופינ65 סלוע לע וס | ,קלעמלמ וילע סדק

 ,סיכ6למס סלוע לע יס ,סד6 ינפ ססינפ תועדו

 סלועכו ,סריסכ סוס תומד 5מ) סילנלגס סלועכו

 תומד | 95 סלוכבו (סדפה וס | סיפעס
 תוטטוסמ ויכיעש לכל עידוסל | ותיככת
 bכקנס | לכ =-'תי וכמו וסזו = לב
 -- תרקנ רטת=-סדפס ןמ לוס =-ימסכ
 יתנלס סנס = ויתקככ --- ידוככלו ימקב
 ספועכ---ויפללי - ,ססירכס סלועכ ,ותוק
 ---סיעעס סנוע3 ויקיקע ף--סרייס
 קמpו=-כככ וכ ןיפ שיש סזכ עידוסל
 כ"ע---סזס ללככ סדקס לכ יכ רמקפ
 כ"ג ,סוס ללכסכ שי יכ כ'חק רלכנ לכ
 םילילסכ סיכימקמס יכ ,לככס ןמ תלוי
 ו סה סייע :'כס רמי ססינע רסס
 ססומכ---ועמסי לכו "ססל סינוס ,ורי
 ,ססכ חטוכ רק ככ ,ססיקוע ויסי
 סנופ רטקמ ,סזס לנכס ןמ סילכוי סנס
 סיקוכק סת נ"וכרסכ ,סד6 סילוכק
 סיסיו ,ודוככל וקכבכ קכ סגו ---'וגו סדק
 ןכ ט"רס 'יפק ומכ ילוס ןוקכ לק 'יפ
 לכר לכ ל"וכסס ומכ וסס ,ל'קולז ,זבקנל
 וקפכוס ןכו ,נככס ןמ כו ללככ סיס
 .סיקנס ןתוק ,סוס ללכסמ ילוס ,ןפכ כ"
 י"פע6---כוע סע סס רסק 8
 ,סינולט י"פעפ ,סיטלחו ,ססל | ,םי סיכיעס
 סיתכקנ סכילט ,קזס ללככ ןגיקע=-סס) סי
 ידוככל לש | ססיטעמו סלק | ,ימסכ

 : ק"ודו



 ד חנ תדלות תרטפה
 2 הֶלִחְדאל ילהצְו הנר יִחְצִּפ הָדָלַי אל הָרָקע יֵּנָר
 תֹוֲעיִרי לָהֶא סוקי :הוה רַמָא הלּועב ינבִמ הַמָמש

 : יקזח ףיתדתיו ףירתימ לָכיִַאה יִכְשַחַתְְלֶא זמ ךיִתֹונְבְׁשִמ |
 :ובישזי תומשנ םיִרעו שריי םיג לערזו יִצְרַפּת לואמשו ןימָיב

 תֶשב כ יִריִפֲחַה אפ יב ומלכת יִשובַת אָליִּכ ְריִתְַלא |
 לילעב ינ יּכ : רוע-ירות אל ךיתונמלא תפְרִחְ יִחפְׁשִ ךימולע |
 ץֶרֲאָהזִלָב יז יהלֲא לֶארְשי שודק ללאנוומש תוֶאְבִ הוה ףךישע |

 זונא תנג

 ד'נ ןמיס היעשיב

 םנככ כו סלע ב הרקע ינר
 סנועב יככמ סממוק לכ

 כימ תתימ (.י תוכרכ) תכמגכו ,'ד רח
 סכקע | יגל ביתכ ,קיכורבכ יקורכ קוסס
 > .ילכ סדלי לד סוסמ ,סדלי םל
 סיבר יכ ביתכד 9רקד פיסל ליפס ףיטש
 .סדכי 55 סרקע יממ 856 .'וגו סממוק לכ
 קלט סכקע סקס סעודק י"סנכ יכל
 וקקסו .כ"ע וכייפוכ .סוכסינל סיככ סדני

 יקודכס עדי נק ןכפיס (6 ,סיסכפמה |
 יכסס (3 ,ךיכפ יסמו ,פרקד פיס
 כוס סמ> ,כקד פיסמ וכ סביקסס

 כ סכקע יקמ סעפס דוע סע סקקסו |
 נע3 לס | ותמדקס י"פע | פ"לכסו ,סדנו
 רמפמכ ,סז3 .רומס ןמק כרפס לכממס
 ,ןוכסס וס וכדעסק רכר לכס ,כ"פ '3
 ,סנעמו ןוכתיכ בסמי כ ותוקילמ סנס
 ,ןורספ ויל וכדפס 77 רש6 לכד 8
 ,סזכ למגודסו ,סלעמל ותיוס כשתי יו
 ,סדקכ רבת ןוכסח ול ,סומ סכס""" יכ
 סלק סדקס ויס כ'פ ,ןוכסמ קוס
 סלעמ לכותב סזכ וכנסכ ככוכ לכ ויל
 תופירח ל36 ,ותוקילמ 3וימ וסז יכ ,סכסו
 סל סנס ,לקיזומו סכינככ ןוכקכו ןיולמ לכס

 נעבל קס וככיל ,ססכ סדמס סנקסי םכ |
 סג סדקס לחקכ קוס יכ סוכ לסוקמו סומ |
 וממנק שיסס כ"ע ,נ'גס סירכדס ידענב |
 --סלעמ לעכ קיל לוס ,סלס תוכוכסכס וכ |

 שול .סיתונמ סויקו סרותס תעידי כוימ יתנח]
 סנה ,ינפרעי ,רכדמ ,ימ ,לוס ורדג לסל ,ינפרקיס

 ,תמכ כסתנ וס סדעלכו ,ועויקו ותויס וז
 (הי תוכרכ) ,סיתמ סיורק ןסייק3 סיעפר נ"ורפסכו
 סירכדס לכ כויקכ ותומנתפס סנס ,סדפ רקכ נו
 ףוסכ ה"עמהס 5"םמכו ,הלעמל כטתכ כ ,ל"כס
 תלו bרי '5 תפ ,עתסנ לכס רכד ףוס ,תלסק
 6רקנ 8 סדעלכו ,סדפס לכ סז יכ ,הומס ויתונמ
 (.טיזפס 'פ ףוס) י"גכ> ם"סערמ רמ6 כ"עו ,סדמ
 סכת6 סוֿנמ יכנפ רט סירכדס לכל סכככ) ומיק
 סותיכ המה ,סככ הנפה סירכדס יכ "וגו ,סויס
 -- ,ודעלב .תויסל רטפפ יל רח ,סדלס 55 כנס

 ןקורתסל ולכות 5 רמולכ ,סכמ וס קיר רכד 55 יכ
 כקתת לו ,סכייק וס יכ ,סנפס סירכדס ןמ
 ,סכתומילפ רסתי סדעלכ יכ ,הלעמל תֿפו סכינפ

 סעולק תפסותכ ע"מ סדפס ריעכסכ קרו

 סירכדסו ול רַמָאי ודק 15 ,כויקסמ סרתי תוריסוכו

 לעמ י"לכ תולג יכ כקקמו =[.סיקיתע
 וככל ספיס ,ק"סע סילקוכימו ,סתמדפ
 הpלכ סתומלע3 סומו ןוכסקכ סקודקס
 סמוקמ כ י"נב תכיק סנס ,סכקע יסק
 ,סלעמכ סע כpתסכנ לכות כ ,ספנסנו
 ,סז רובע סלסלו סנרל סוקמ ןיס כ"עו
 וקזו ,ספומילע לדגל קר ססנכ) סב יכ
 סתיסו ? סדוקמ סדכי לכד סוסמ סימס
 ליפס ,וילק סיכמ סכיטסו --? יגל ,סלספ
 ינבמ סממוק יגכ סיבר יכ רקד תפיסנ
 (.ופ סיסספ) ל"1רלש ומכו .'ונו .סלועכ
 תומוקס ןיכל ללכסי תמ ס"3קס סלגס כ
 ip סורג ססילע ופסותימ ידכ 0
 סס עלוו סד סולכ ,ןרק3 יל סיפעכזו
 סוקע סיסי כ"ע ,סירוכ סמכ סינכסכ הנ

 ספממטכ



 : = הנ תדלות תרטפה
 םיִרּוענ תָשָאְו הֹוהְי ךאָרְק חּוְך תבּוצעו הבוזע הָשֶאְכדיִּכ : ארק
 .םילודְג םיִמֲחרְבּו ךיִתְבוע ןט כ ערב : לא רמָא םָאַמְת יִּ
 ינפ יִּתְרּתְסַה ףצק ףצָשב : צבא
 הוה ךלַאג רַמַא ףיִּתְמחְר

 כ .ץֶרֶאְתְ לע רוע חְנְימ רָבַעִמ
 ִּדְסַחְו הָניַטּומִּת הבעה ושּומי םיִרָהָה יִ + ברע
 ְךְמֲַרְמ רַמָא מָה אל ימולש תיִרְבּ שמואל ךֵתֶאַמ
 הֹוהְי

 ךיתדסיו ךינבַא ךופב ץ ץיברמ יבא הנה הָמֲהְנ אל הָרֲעַפ הינע

 זוגא תנג
 יככמ ,סממוק ילכ ויסי סיככ יכ ,סססמקל
 סלועכ ילכמ סככס יכ למועכ ,סלועב
 ,ססילע סתייתסל סמוק יג לע ופסותי
 סויכ 'ד 26 סיבכ סיוג וולו כ"קעכו
 פ"לי סזכו (.'3 ירכז) ,סעל יל ויסו לוסס
 דני ימ .ךככלכ תכמקו (ע"מ 'יעפי) בותכס
 'ונו סדומלנו סלוכש יכלו סע תל יל
 ומ תנפפס ןויכ יכ ,סס ספי ספ

 ופסותיש תומוקס לכמ סיכגס סתוקרכ =
 סיכזכ סתע דע סמס רסק ,ללכסי לע
 יכ ?סנק תת יכל דעי ימו ,סל וכקתנ
 ומכ סוגסיג לכ ?סס ספי סלוכ

 דיכ דנס קוס ופיל ימ פ"ע ל"זרדס
 יקמ סנה כ'תל סקקס סנמל = ק"ייע
 תמקת יכ כותכסמ ס5כג יכ ? סדלי ₪
 !סכקע יגר 3ותכסמ ןכומכ ,סינפככ
 רעקמ (3 .סנס דע סדכי כ רקקמ (6
 סלועכ ילכמ סמוק יגככ ויסי סיככ יכ
 ,סדעי לכ ילמ 526 לקו רות כ"עו ,'ונו
 ו"ע =- סדכי 82 רסקמ סתמקס וסע ,יגר
 יוייכ וס ,הכקע רכות יכ וכ סכיקס
 נע ילקד רקס תוטקפכ 65  י"סנכל
 רמולכ ,סנס דע סדלי 65 כס סילעולי
 ,סגס דע "סופט תתכנס ססל סיס סלט
 ,סתירוזפ תולרפכ סילטלוטמו סילוג ויסו
 סגו ,וכייתוכ סכסינל סינכ סדעי כ כ"ע
 600 ידככ 'תי ותסמ סכוטל סיס הז

 יִתְעַבְׁשְנ רֶׁשֲא יל תאו הנ יִמדיִּכ !

 .ןירמוג ס> 'פכ 6 fin יכ 'פכ סיזנכטלס סג סידרפסס ןימייסמ 5

 פֶלוע רָסָחב ְךְּמִמ עגָר

 לע ףצקמ יִתְעְבְשנ

 ןמט 'סכ ןייעו = סכוט כולמ וטעכי
 : לתויּכ וכירכד ןיכתו רומס

 קגיטופפת תועכגסו ושומי םירהה יב
 ןלממ ל'זכ סנס | .'וגו

 י"קכ עדו ,סובק תוכז סמת (.סכ תכסכ)
 ,תוכסס תוכז ככוטקמ סימסכ י"עס ל"
 קמפ תוכל תוכוד ת"כ סקכ סק 'סוקכו
 טפו ,ם'ע סמס לכ תובל תירכ לק
 ש"ומכ ,סמס סיית סיסל6 יככד וטו
 ןיפסו 'וגו סילכ דיוק יכ ,ןתתקו 'פב
 קכ 'וגו סוסכ 56 יכ 'וגו קכסו ו ₪
 וימסכ תדמ | דלמ ,ךתיססי כו ךפכי
 "6 תכקי לו ,ל"ז י"שכ תעטדכ %
 עודיו ,כ"ז תירס תעדכ ,ךיתוכ6 תירכ
 סיכסד (.י) ם'סלכ ססמו ,מ"כ3 לורד
 םוכקכ יוגיכ וס bכקמכ סיכמלנס תועכגו
 לפוק יכנס סנמ כ"ע -- ק'ע תוסמקו
 סלכתו סופת ןפ  דוחפל ילכמ 'ד סקנ
 פוס עיגיע ףקס ,רמקכ ,תוכק תוכז
 ןקניטומק תועכגהו וקומי סירסס רק
 ילע ככול וגמע ת"ישס דסחתי ו"כע
 יעולט תירכו יכ דלמ ,/6 ,סוס תוכוס סג
 rs תעדכ תיכנס דלמ ,טומפ ל
 למ ,'ד ךמתכמ למק יכ ,תיגש דועו
 ל"ז י"שכ תעדכ תלו כוכזי סימתרס
 מקו 'וגו סמק ₪ הרעס הינע

 ךיתוסקק רוכרכ
 לכו



 'ד דוקקיו
 ,'6 'ד קידצ יכ .וכילע סקיכו סעלס שק
 ? סערס לע 'ד דוקקיו 'וגו קידלד סוממ
 נכסי סע ס'בקס סקע סקדל 8
 סיככי תולנ .ןיידעו וסיקדכ תוכג סלגסק
 סיכגמ) היכי תונגב סיב 3יקכד סמוק
 רול לס לגסמסו שכתס (לכ 2

 ימכסס דועב "וכ וקיב  כילססו רסימק
 וכל הרות ודמניס ןימייק סילכי תולג
 סלותס ימלת כורש יפכ ססילמל סיכוגסו
 נכד סזמ ספרככ ,ס"ייט 'וכ סיככי לע וכ
 קיבל עיגי כוט בר ,לסרסי סילוגק סוקמ
 ייכ .ועסי סינוטתכס סילולתס סל קרש
 סדוקמ דסיפיפ ידככ סכורכ סיתריסו סלופ
 סע ןומסנ ,'ד תלרילו סכותל עוכק סיקמ
 רטסמו רדס 'יסי זו ,ססיכתס סיקבס י"ל
 דוכיפ סוס כ3 י"גכ תדע ךופפ)
 סגוסתכ'וקוכי ו"ק סת 35 -- ,קקולקמו|
 ,סיפקופסו סיקטוקס סעס תלדמ סיר
 ותיכיס ישלכס דוסיס סנס. ,ןכפס ימעו
 ןילו ,נקנוקמו .עועכ דוסי סיסי .סעש|
 לכו ,כתוס סו סגוכ סז ,ספוכפמכ סולקו
 bכיממו ,סבוקמ ז"ס לקלקלו סוכסל סכרמס
 דרפ תדס תמוקו ,'ד תקליו סכות גופת
 דוסי לט יכ ,דלמ קרוג בלמס לפסכ סמו
 כ'עו ,קמייק לם ןיכ סייקסי קכ עוטכ
 תיבס תמקס ימיכ כבבמ וכסש סכוגס ל
 כודס ימכתו רפוסס תכוע זס סיס ינסס)
 ועבקו ,סכוק לק סלוע ומיקס סמסו ,ומע|
 כוס תיכוסנ ןמפ> סוקמכ סעוכק דפו
 וקעו ,טודיכ לסרי תדע 3רק3 סלוקס
 תונקפ ןקפ> סמומס כרקב סינוכנ סירדס
 'כס כמי כ"עו ,'ד תבומ פוסיכס כודנגו
 סימתנממ ןימוחנפ כ3קת לכו .דחפת ןויל יכ
 ויסע ןמוס סלקמכ ספוק סלקי ומ ןפ
 קוכלס בוכמ לסל ,ססיכוופ תולכת3 3
 וסנו וטלמכ תוכידמ סזיפכ ססיגע ורכעש
 ססל כותל כעסו סעוס וכ יגפמ 3

(2) 

 חנ תדלות תרטפה |

 "לבו חֶרְַא נבל ךורעשו ךוהשמש רכב יִתְמְשו : םיִריִפסַ
 ה

 זונא

 סכרססגוסתרכותכו ,טנקמ ןכוסתונמסוקמ
 סיסכ לע כוקיס ודימעסו כמוס ילירפמ
 סג סרקי סוס סרקמכ ןפ תכיפפ כייע ,עוער
 ויק סנו ,ס כ ו תדמ סם י גט וכח. הס
 תוקנס פוכלמ ,סכעוס וק לוע 'יסי
 סכלס סנומקרב סינק ופכקתי ןפו ,תוריזגסו
 וקו ,סקנפמו ביוס דקפמסיסנס וכמע ילירפמ
 כ"פ ,סכירחסנו ,3ופיס לקלקל ו"ק ולכוי
 סל ,סתו) סוס לכקת ₪5 ,ס מת וכ ל
 סחוקכ סיס יכ ,'ד סקכ ליבנה סל רסכי
 סתגקס סיספ סתמדמ 5 י"ככ תכיט תטלק
 וכטייפי יכ ,כדסס תכימק לע תיקונקס
 סימלקס "ריו סכופ יככס סנוקקרב סכותב
 וניכוקמ י"ע בוסיס תיקקכ דסייקכ .רקקכ
 סוס סיסכו דוסי כעו ,ע"כ סימדוקס
 ,קוכוכק3 סיקוכס סדעס יגיע וככיסי
 ס3וקק יחתפ תופפנו ,סיכוקחל כו כיפסנ
 תכופ ידמוכ סיכב ובכתי = ז"יעו ,סיכקל
 וסת ,תודתקסו סולטס סכרתי ו ,ד
 סמס ;ךינכת + ךופכ ןיככמ יכנק סנס
 לעוק . סממ .כ"סקפ .לקכקו םיכ טבק
 דוסיס יכ ,סיריפסכ ךיתדסיו ,גקרסי ןבק
 רוכדכ יתמקו ,סתרזג ריפס סיסי סמולס לש
 לע סיתיגקמסו סינסנמס סמס ,ךיקוקמק
 תוכיסיו סרוק ילסל סמס ךיכעמו ,סמוס
 ויסי ,סכעק סמתלמ יכיקמ סלופ לש
 לכ ויסי "יע זלו ,'וגו תדק יכ3כ ןימוד
 סידכומ סוק לכ ,'ד תכוק ידומל ךילכ
 ךיגכ סולט ככ סיסי זמו ,'תי וכ ,סיעקופו
 לככ וכמע יבידכע ךופכ דופמ סמו ,ע"דו
 תותפכ ז"פ סבכ  סוטל וככוופ תומוקמ
 יתכ תת קיותסכ סבתכס סדי תכדכ תפ
 ,סמק סיתנמנס סיבכס תוביקיסו ת"פס
 תומוקמ ככמ תעכ רפשכ סדככ יס קר יכ
 לכ זע תיקפ לכיע סוקכו ,ונידמסמ
 יכתש תת ו"פ תולכל ו"ת סיכו סכ וטלסי
 תה וכיליעכ וגילכ רבכ רקקכ ,סטילפס
 ,וגתמוק ללכלו ןמלעל ועעק סרססו ןככותס
 ,סקתקגס וקעדמ .3p לכ סעס תו לכו

 זקו



 הנ תדלות תרטפה
 י ףיָנַּב םְלָש ברו הָוהְי ידומל ךינְּבִלֶכְו : : ץפְתְדדיִנְבַאְל ָךלּובְג

 אל ִּכהַתְחְמִמ יאריִת אלי קשעמ יקתר ינָעּכת הָקְרַצְּב
 ופי יל ְךָתִא רגיימ יתואמ סַפֶא רוי רוג ןה :ְךָלֶא ברקת
 והׂשעמל לב איצומו םֶהָפ שָאְּב הָפִנ שח יִתאָרְּב יכנא | ןה
 ול אל ְךילָעַר רצוי לכלב : לָּבַחְל תיִחְׁשַמ יִתאָרְּב יבא
 רוה יב תלחנ תאז יֵעיִׁשְרּת טפשמל ךֶתֶאיםוקת ושפל
 יא רֶׁשֲאו םימל וכל אַמצ-לַכ וה : הָוהְידםָאְנ יִתאמ םַתְקְדַצְ
 ןיִחִמ אול ףסְבאולְּב ורב וכל ולכ או ורְבׁש כָל 5 ףסּב ול
 עבְׁשְלאולְּב םָכֲעיִני ֶחְלאולּב ג ףסכול קשה הָמ :בָלָחְו יי
 טה : םֶכׁשְפנ ןשדב ּנעתתְו בֹוטולְבֲאְו יִלָא עומש עמ
 םלוע תיִרּ םָכָל הָתְרְכֲאְ םֶכָשְפִנ יח ועמש יִלֶא וכל םֶכָנְזָא

 םיִמָאְל ה הומו דיִנֵנ ויּתַתְנ םיִמּואְל רֶע ןה :םיִנַמָאנַה רוד יִּרְסַח
 ווהי ןעמל צורי לא עדיאל וג ארק לת עַרָתְ"אל ג ןה

 : ךראפ יב לארשו שודקלו יא
 זונא תנג 'ק הנח +
 ןשי ומעל זוע 'ד ,כוקכס תכוכ כ"ג וסזו סוכפכ וכילע ומלכנ תל ת"יסס סייקי -

 ₪ ךככי 'ד ז"כעו ,כ"תעל ומלטכ הוס 'ד ידומל ךינכ לכו כיקמכ as תכ
 ןולומל םפנסו ףוגס תוננילעכ .סולסב ויט = .ןמ 6 ךלכ סולק בלו

 :יקרקי סקלל ג ,ךיכ סולק ככו'ד ידוומל ךינב לכו

 ןקימכ סויסכ סנס יכ סוכ פ"ליעו (:ג "עכ) לזמסמ י"פפ רסבל
 סילונולו סלופס דוככ קולפס דלמ דמלמו קוי ,ה"בקה דיכט .י*מ תויעיכרנ
 ירוק ילסלו ,סויל סוימ סידמול וטעמתי | [סנמו סדוק ותפס י"פרפו| ך"כסת סע סרוק
 ה לפסס תיכמ תלוכ | קוכית ,ןיממוש = ןיכי ימ קסו סעד סכוי ימ תק רמנק
 לת סו סיור סניקס סיכיעלס וכמי = ,ם"ייע סידסמ יקיפע בלחמ ילומנ טופס
 0 ססמע ןקתפי ימ יכ ,סכותס דומילמ סכוק סנס סידמול תעכ סנש סזמ הלרנק
 ₪3 סיסנלפתמ ויסיו ,ןויכקסו יכטס 55  תומילק ןיס סעפכ קר וסז סמ ,'ד יפמ
 פס דוככ סיס וכי ספ לכח ,ססימי לכ לכ ויסי ליתטנ כ רמי, כ"ע ,ספונב
 ככ ןיסנרפתמ ויה ת"תסו .סלופכ לודנ ךילככ סיסי סולק בול סנו ,'ד ידועל ךינכ
 קמ ויס יױק ,סרותס י"פע יוחרכ :ספוג תומינקכ כ"גסימייקו סייח ויסי יכ
 ל"ס6 כ'מ ,סכותס דומיל כחל סילכו ויס ₪ ת'מכ סנה יכ סוכ פ"ליעו

 גל ויסי ךילב לכו תעדס סכרת ע'תעל' ד ירכר לוק עומסל סילוכי
 / ,ךינכל סיסי סולק ככ יכ סעטמו 0 סיסל6 ככדי לתו p'סעכמ ל ם"שונכו

 סיסיק ת"תס וכ ,ךינוכ 595 ך
 '": רוכככ\ ססנרפנ ססל ob | ,סימייקו סי לק ויסי !"כעו ,'ד יפונ סרוק

 סמל 2

 דמכי ריתעל יכ רמ כ"ע ,תומכ  ןפ ונמע -



 'מ ןמומ היעשמ |

1 

 תנג

 לתכשי רכדתו בקטי רמאת המ
 'סמו ,'דמ יככד סלכפסנ

 'וגו ןכקס קולק לרוכ 'וגו רכעי יטפשמ
 פ"ל) סיכבדס .רופיּכו ,ותגובקל לקס ןוה
 ג"יס תפסוכ ד"ט דחה יכ ססקסק מ"ופע
 עודמ ,סוי = לכ3 סיכמול ונס סירקש
 דעס סוס יבס כ 'וכו ןימקמ :יכנפס 9
 סגתסכל סמו ,בותכס | ןוטלמ = ,רקיצששע
 ססעמ לכ עדוי ק"תיוכסש ,סזס רקיעס
 םיבס) תככוסס ספוכקסמ לכו סד נפ
 סכ דתי רלויס רכמלנק | ,בותכסמ סיס
 נע וכ יתכטסו .ססיעעמ ככ כל ןיכמס)
 ילתוכ לכ יכ סילוכ סכנס לכס יכ ,
 נב ספקותכ סידמוע סיקזתס סינג
 ןיככ ילתוכ | 536 ,קוזמתו סכימס סוס
 סיכומס סנס קדס סוזי וב סתרכ) רק
 ככ סנס ןכ ,וטומי תנע סקזתכ סידומעפ
 סופ לכ סיקזת סעס סיכקע כה
 סיכילכ סגיל כ"ע ,תודנלקהו למ
 תומכסומסו תומסרופמס יכ ,קוזסו סכימפ
 סfס = לקיעס | 235 ,סיקכ ןיכיככל סא
 לכס | רקיעס | ןכו ,ש'חי = סעידימ
 יכמושל בוט לסוג ם'תיובסק- וירש
 כ"עב ,ויתולמ . :ירכועל- םיגעמו 8
 ויסעמכ יספס וס סדקסק דנמ 8
 ,ם'תי ותפמ וכ סנוקנס סכיחכס י'פע
 תכתבו 'ונו ךיכפל יתקכ ססכ כ"סמכו
 ידדסק יכססד יקכקכ סמסו 'וגו סיי
 סיקכפ סגומקכ ס"כמלס לס ופטיס ופל
 תנומת יכ קסמו ,סכוקת 'סמ ספ
 ה'סכ3 םרופמ | ןיגע לוס םכועו רכס
 קכ סכופס כסספ כ"ע ככ עודיס סכוכ
 תז קזמכ תככומ סיס ןכ> ,'תי ותעידט
 יכתסו-'וגו סבל ךמי רלויק ל" קה

 i .ף% ךל תרטפה
 הֹוהיִמ . יּכְרד. הרס לארשי רָּבדְתּ בקעי למאה הָמ
 יהא העמש אלא תעדי אולה : רובעי יִמפְׁשִ יהלאמ
 רקח ןיא עניי אלו ףעיי אל ץֶרָאה תֹוצ נק ארוב הוהיו םלוע

 ופַעַיו : הָבְר הָמְצַע םינֹוא ןיאְלּו הָּכ ףעיל ןתנ : ּותנּבְ

 זוגא

 ותחסוככ | ס"במרסש יפיקכ  יקננובפס
 יכמ6 ,ז"ע כושי  דָוע ןתוכ תוס | תפוס
 לכ עדוי ,בתכש | וגוסלכ | דוע קדקדגס
 לכ .,סקורשממ לכו ,סדמ . לב. סמק
 "לוו | ,ססעמל סמלדוק ליס סבקסמס
 ,סדל יב תוכקסמ ככ עדוי  ק"תיוכסק
 סילברס ךפס סכוככ ןכ6 ? ססיקעמ לכו
 ,וכתפידיכ | ותעירי = ןיסס בקכס | מייפל
 ילוכג יכ | ופנוכ קס סיסכפמס וסכיפו
 ,סוהו ,ככע ,ססו ,וכל ונפל לט. ןמוס
 וגתנ ןעי ,ונכ קר סיקות) סכ . ,דיקעו
 קי ,ןולרסו סכסתמס כ"ע ,ןמז3 סילכנומ
 ל רדס יפכ , טפעמסנ סמידק ססל
 ,יתלל תוסס ס"כקס יכפל | ןכ5 ,כבגומס
 סיכיימ סנופ סינוס יוכנ ,ול קו ןיתו
 ולסכ תוקעכ דיתטס תל ספור. וסכסו ,ול
 טסט, טס קוס תת הספ דב
 ,וידתי ססיגק .פ"קכלו ,סבקקמסל סדוק
 וכמו . קיטפס וקתליתכס | ןכתי כ"הו
 וס ויכפל ןפי ,קכס ת עדי "רקס

 laa וקעידי ןיסס ומכו. ,סקט) לבכ
 ,ךיתעס תל. תיככס כ ןכ ,רכטס תל
 ךק .סגותכ) תוקכס ,יופל לכסש .י"פעמו
 סימס תקונתכ סילנלומ יונס רקע
 סמ יכ ןכפי ךיק ולגלקב ריי5) לכול קכ
 ,יוטע רכככ סיסי הקעכ ויס דמועס
 ונרלו 'כתי ותטידי ונתטיריכ לנס בתכ כ"ט
 עדוי תוס קיקי םרוכסש רמוס קוס תו
 תלמגכ כ'תסו ,סדמ ל3 סספמ לכ
 ,סpעמ ותוקכ סתנקתמו סתריחמכ 3
 סקכיתכ3 ססכ תלכס ןימ יכ ,סזכ מל
 קוסע ,סככ דסי רלויס. רמלנק ,ותטידי י"ע
 סוק ויסנ ,ס3ל תכיקב קעכ ע"ש סוקמ
 --- סתלותככ סתופ וכל ילכמ ,ססל

 ךק



 ךל ךל תרטפה
 עי חל ופילחי הוה .יוקו : ולָשָּכִי לֹוׁשָּב םירוחבו ענו םיִרֲענ
 לא ושירחה : ופעיי אל וכלי עני אלו צורי םיִרְׁשָנַכ רבא
 | .הָבְרְקנ טפשִמְל וָדְחי :רפרי וא וש הכו ופילחי םמָאְלְ םָאְ

 י קבצ | הַרְומִמ ריעַה יַמ יבמ סווג וינפֿ ןתי וגר ּוהֲאְרק

 תנג

 כ פת ק6כמ עדויו | ןיכמס ךק רע
 כ וס!ו -ססעכ רככ ונקכ -- ססיפעמ
 עדויו .ספו5 ,לדגי תסוכ3 סיכמוק ונס

1 

 י"ט כ"6 ,"פ סקקי יכ רסקמו ,וגירפס

 תושעל סדפסל תככס סיסי ,'תי ותעידי
 bוס ול יכ רמוק כ"ע  ,ותעידי יפנ

 סקעמס קוס =- רכד ףוסל טיבט ,ךפיסל
 -- ןוככסו סכימבס תכשתמ סדוק - ותמדקב
 סיסל למונ | ,ז"יפ כ"עו ,יוטע .רבככ ול50ו
 וקפסרכ ער טסכל ןפונו  ,ולטפמכ דסח

 : ןכסו-- ונולכ תמיפכ רובע
 ,ךליו 'פ3ק סינופכס כ"ג ונבוי הזבו

 סליקס תל סכל וכתכ סתעו
 תוס סריעס יל סיסק ןעמכ "וגו תפוס
 רש סמדפס 5 וכקיבמ יכ | ,י"כָבַב דעל
 יכ .סיסו 'ונו סכפו ןטדו עכשו ככקו 'וגו
 קתגעו ,תוכלו תוככ תוער ותו .סכפלמת
 יקטדי יכ 'ונו דעל וכיכפכ תוס סריסס
 סויס סקופ תוס רט וכלי תק
 ןינעמ ספ כופכס רכדי יכ 'יגו וכקיכל
 תוכתוסכ סלוחכל סרג כס6 סכיחכו ,סעידי
 ק"עכמל 'בתי | ולו6 יכסה כ"ע זז
 יכת6 וגזי יכ ,תויסכ דיתעס סמ
 סלתו 'ונו וככקכ סמק לכ תוס רסק ןר(ס
 -תסהו סיתכזעו תוסס סויכ וכ יפת
 קוככ תועכ וסוקלמו "וגו ססמ ילפ
 יככד תל כותכל 'ד סו5 כ"ע ,'ונו תוללו
 לכיש ו ,וניזפס 'פ יסו] 'ונו תתזס סריקס

mms 
 מכ -

, 8 
 רכג

 b"קמכ תו רֿפוכיו ,ללככ כ"ג וגיוס 'פו ,ת"סכ

 דע תוס סכישס יכל סיסת ןעמל
 'פ3 סיכמקנס הל יככד לע י'לככ
 תכז "וגו סמדקס כת ונליכמ יכ וגיזמס
 לע וסכיכרי סט ם"תי ורפופ bוסו| ,םכדו בכח

 עס: Al שכל | וסקיניו 'ונו ךה6 יתתנ

 זונא

 שו] ןסדו עכסו לכ0ו ['וגו רקכ תפמק
 יכתח סיסל6 כת סנפו ['ונו = טעכיו ןורוש

 75ריו] יכוכתכו ['ונו סירזכ וסוליטקי| סודכעו
 טנ| 'ונו יקיכּכ תל רפסו ['וװ = ןפייו
 תוס סנתלמת יכ סיסו ['ונו סכ ןומפ ל

dsונו תוער ומינע ספספ] תוכלו תוככ j 

 סל כיש6 יכ וספריו ונגוכתי רקקכ סנ
rsלכ יונק סס רסקכ ,סדי  

 כ ,'וגו סע ככ ספינקס ינו ,'וגו
 תוטכ נגה ,תוכלסו תוטרס לש קגועסמ
 תיספת סנוקכ סכיתבס יכ ,סזמ וטופסי יכ
 "פע סד6סל תקז סיס וליל יכ ,סדקס 0
 ינמ סיס 65/16 סנס ,'קי ותקמ תרכס
 56 כ"ע כקו -- קנופ סוס זע ססל
 "לע לוניפ תובסתמ בוקס "יע וטטי
 "ס6 יכ ,תודיתטס עדוי יכיל יכ רמכ
 ועל תככומ קוס סדקס סנס ,סעידי סי
 על ויכפל תוס סליס סתלעו ,וקעידיכ
 Pro ליפס סוכת זע למולכ-- "וגו
 pרמ יקפרי יכנס יכ ,רמסל ,דעכ ויכפל
 לט3 -- דוע -- סוס סויס 'ונו וכלי תה
 !תככ| יתפכסכ כעל ןר6ס כת ונקיבק
 כ קיקכל תק[ סיסיו [וניזה 'פ3 לכס
 לומו -- פע םלכמ תלו סתיס יקעידי
 וכוס ןכי6 סכיתכסו סעידיס יכ ,סזמ
 ןיחס ספקי סנמק .יכ רשמו וז
 ס*כמרס תיקוקכ דתי ססילק תויסל רספ
 06 תחלכמ יתעידי יכ כ'סוק "עפ
 ₪ עדוי ילגס קר ,ןיללסו סנקתמס
 ונקכ דיתעכ סשעי רב ססעמה
 'קעהו תוסס ילכלע יפכ ,ססעכ רככ
 6 יכ ,כוקכס | רוטיש וסזו ,יס תחל
 ליקכ ,סשוע לוס כשל ! וכלי תק יתעדי
 ספוע לוק רחל, תוכית 'גס נפו --סיושע קיס

 וס



 ןלב סנובס  סכסו --- ,סלקס סיבוקכסב
 ,סיכפוס יקב תוטעסל ןכתי ,יולפ תטס לע
 דימעי כ"תלו סדוקמ ןילגס סלביס ₪
 ו ,וכ ךייסס ולוכנ לע כינס א
 סנכי כ"תלו ביבס רדנס סלימסמ סלבס
 םי ןרֿו סימס תמירכב סנסו| וכוק3ב ןילכז

 ,הליקת רכנ ססמ קיש "כו ם"3 לס תנונש

 ף5פ רמפנפ ולרב תקלכ סח הז סיכמו סיננכו

 יכ5 פריק סימס סתפע ילימיו ןכפ סלסי הו

 םי סזכו (.3י סגינמ) וילמי ודמעי ססולע
 ית יהו תיפ מ תתגונפ

 ןידדלס ןמ ות ,כככ ותיטלמסמ סלועס
 ןולמ לו ונת סימכת סעדלו ,וקרכנ
 ןיכש סנוכס 'סופס |
 'כו .יפכבכ ןוילמ ןידדלס ןיכו ותיעלמ[
 ליעלד סימכתס סמס ז"יפלד "ל
 ןיכד יפק לודנה "רפה 3תכ ומנע "ערס

 ופרככ ןויפמ ןרפס תודלות ןיכו סימס תוללות

 הנקס סימכתסד סלכנ ז"יפלו .ןעש
 טגיגתב סימכתס תטיסכ סמס ,קמויכע
 ,קתמ סעפכו תחקכ תיטעכ ספירכס לכע
 לע סכוק סליככ תלמד עודי ₪
 ורמגו ,םשמ םי לוס | סיפעו] ןיקמ קי תש

 ,סרוטפסס יקוספ ל תוכל סתטתו  ,רכד לפ
 רש סיעותס ןתוק סיכוי קיכנס סנס
 ,לכל Sts וקעידי יע יכ ומ
 ז"יע טכמי סיטרפ לככ ,ל5ב ותתגפס סלופו
 תכלל *'ילבמ ,סכיקבס תכ תק סדקסק
 ,ש"תי וכלכ יפכ סמ יכ ,וכלדב ויטה
 עוכ לע סדפס טפסי תל כ'ע ₪
 קטי כמסס סמל * וכמוק וסזו= טה
 יפ--יככד סכפסכ יכ !כתכקי רכרא

 תנג |
 ,דוע עדוי יכנס לזו [רגסומס רמסמ הא

 רסס לכמ "וו טיב .סרטכ סנ סו
 רמת ךכקס 56 וכפיכ6 כט ירתח | סיסי
 ןוככ = רוסיב תוס יכ ,ק"ודו ' ,יפעבשג

 ] ךל ךל תרטפה |

 םולש רובעי םפְררי :ותשמ ףדג שקְּבּוּברִח רפעַּכ ןתִי דר
 יִנָא שארמ תורדה ארק הֶשעו ?עפימ : אבי אל וילג חרא
 תיצק ואְריַיו 'םייא יאר : אּוהינַא םינרחַא-דתֶא ןושאר 'הוה |

 זונא
 יי תו ענת ,.סלותת לר ל
 תוכ ס"תהו] 'תי ותטידי תולדג  תכיסמ
 תריחב לע ק!ותב תלעופס [סכיסס ס"מ וס

 תדמ תוסס--'קמו ,כ"ע סו - סדקס
 ילכמ ,רוכטי .יטפסמ ילדווכ-/תי כיד
 וכ ביטסע וסח !יסעמ עול לעטפססל
 בייס לת םת !םטדי הגנב םיבנכ
 תכוכ קוס סכס ,'ד סלוע יסלק יכ עמק
 יפ סח יס מ =. כג
 רק סליתתס ןיקמ קי ספיככס
 ! םיס תישע כמגכ תווכקס וכמגל כ"חקו
 ,סלתפסס ןיבש 'תו 1258 רכדס סיס ןכ כ וכ
 לכס ויס דפי ססיגס ,לובגס קדמעס ןיכ
 ספקמ דקת עגרכ סנוטפרס ל
 תמככ רד לכ5 יכ םסו ,שיג ,טנסומס
 'תי וככל ןכ6 ,ףוסו הלתתס תויסנ יהל

Reכי 65 - סוקמסו ןמזס ןמ סלעמל  
 לכוכ לש ומכו -- סזב וסליבנסלו וסכעפל
 סו ןוטתכ תלי סז כמול סוקמכ וסניבגסנ
 ,לכע ,ןמוב וסכעסכ לכוכ כ ןכ ,ןוכתפ
 פר ליס bתומ ככ וכו ,דיפעו ,סוס
 ןיפ כ'עו | ,ותנוכת> רקס ןיפ יכ רסקמ
 סריפכס ןיקו ,סכיקצס .תככעמ סעידיס
 סנעמכ ונכקכש ומכ ,סעידיס תל ת3כטמ
 ךיכלסכנ ןילו ,כ"ז ס"במרס תעד "פע
 ירוליככ יתבתכפ סע דוע ןייעו] -- לוי סוכ

 הכלסכ ךמות ,סכונעכ ףיקת קספכ סדגס לע
 :[סזכ רוקיכ ספ לוט 'וכו

 ,םרמ תוכודס םכוק השעו לעפ ימ
 "סי ימל ונולד

 "ית, תלמ-תויסל ךילל סיס .סיסלפמס
 תולודס קרוק יהיה ונוי סטוק
 ןוכנס .פ"לכ כ"ע רסקו =- םרמ
 ד סטכ ונתס | סיככדס ןוכי יכנס יכ
 סל שי רק ,עדמסו סנוכתס יסנק 6
 הכמ סיסק סמ לכמ ,ןמזס תוכוק3 פער

 ןנוכססל

%- 



 ךל ךל תרטפה
 | רמאי ויחֲאְלּו ּורֹזָעַי והטרדתַא שיא : ןויתאיו וברק ודרחי ץיִראָה
 = רמא םעפ םָכוה"תֶא שיטפ קילַחמ + ףרצ-תא טרח קזחיו : קח
 לארי הָּתַאְו טומי אל םיִרָמְסַמְב ּוהָקזחְיו איה בוט קבל
 . ףיתקזתה רֶׁשֲא : : יה םֵהָרְב ערז ףיִּתְרַחְּב רשא בקעי יִּרְבֲע
 .ךיתרחב התאיְִבִ דל רמאו ךיִתאָרְסִה הליצַאמו ץֶרָאַה תוצקמ
 .ךיָהְלֶא יִנָאְדיִּכ עַּתְׁשתלַא נָא ָמֲע"יּב אָריּתַלַא ְךיִּתְסַאָמ אלו

 ושב ה : יקדצ ןיִמיִּב ךיִּתַמּת-ַא ףיתרוע-דטַא ךיִתְצַמֲא

 םשקבת : ףכיר וו ישְנא ודבאיו ןיאְב ּויִהָי ךּב םיִרֲחנַה לָּכ ּומְלכיְו
 : ךָתְמִחלְמ יִשֶנ נא םָפָאְְו יא ויה Ga ׁשנַא םֵאָצַמְת אל
 נא אָרית"לַא ד רמאה נמי קיזחמ יו הלֶא הוה יִנֲא יב
 יתר יי ינא לֶאְרְשי יתמ בקי העלה ואְריתחדלא | ךיתְרוע

 ץורֲח גרְומל ךיתמש הנה : לֶאָרְשְי ש שודק לא הָהְיְדָאְ
 קת סירה שּודָּת תֹויִפיִּפ עב

 .תוקיב ליִנָּת הָּתַאְ םתא ץיפת הָרַעְסּו אשת הורו סר

 שדח

 .לֶלַהְתִת לארשי שודקְּב

 אריו תרטפה |
 רמאל עֶׁשילָא--לָא הָקעְצ םיִאיִבְנַנְב יֵׁשנִמ תחא הָׁשֲא

 הָנהְיזתֶא אי היה ּךָּדנע יכ תער התא המ שיא ָךְְבַע
 לא רַמאֹיִ : םיִדָבֲעַ ול דלי ינשתֶא תחקל אָּב הֶשנַהְ

 ס 'ב םיכלמב

 וגא תנג

 -- קת סקוע יכ .סזמ ןנוכתסכ
 ,קעדמ סירעכנס סעכ סיתוחפס כ לכ
 סיעדוי סגיל יכ ,ותנמ כוסת כ ססיל
 וליעוי קל כ"עו ,רכעכ סכקק סמ לכמ

-! 

 ודי קל

 = רמקכ ורכד וסזו ,סליכטהל ו וילכד
 גיִכֹת ססרכל תוכוק ריכוסנ סידקסס
 ימ "שמכו | ,וילע ויתליו וכקנש סיסגסו
 ןקי ,ונגלג = וספרקי קרל ,סכזממ .ריעס
 ינו ,רמ0ל תש ,"ורדכ 'ונו סיוג ויכפל
 ,ליכשמו ס סת יל לכ דגס ? 61 סשעו לעפ
 ,ססכ יקכו ,םתלומ תוכודס קרוק ךגס לסל

 ;םיִשָּת ץמּכ תועָבְנּו |

 סינורתל תו ןופתר 'ד ינק יכ ,כ סל
 . : וס ינת

 .םילילסמו ,ןרלס תולקמ ךיקקופס רשא
 'פע סנוכס פ"כי ,'וגו ךיתלרק

 ופקומכ ,תכתמס סלקכ ככתו 'פ לע ל"זלד
 מסי ןכ ,ככ כרע וכ ,תולפקל ססכס
 פקס תולקמ | ךיקקותס רח ,כוקכס
 רקנה סירה ןרקמ ,ןרפכס ןילקוממ
 < ךיחלרק ה סילינקמ ז"כעו ,ןכ6ס קורע
 יגסכ תכלממ ספכ ,סלודג\ סררק ןושל

 :ךיתקכק סודק יוגו
 מסתו



 ח אריו תרטפח 5
 ןיא .רָמאתו תיַבַּב יִכְלשידדהמ יל ידיגַה ךֶל"הֶׂשֲֲא המ עַשיִלֶא
 ךֶלילאש יב רָמאֹו : : ןמש סאסא י יִּכ תִיַבַּב לכהַתְחפשל 5
 :יטיעְמּת"לַא םיקר םילפ ?בינכשלב תֶאַמ ץּוחההזןמ םיִלָּב
 םיָלָכַה"דּכ לע תָקצִיו בידע רעב תלה תַרְגְסְו תאָבּו
 רעב הדעב תלדה רגסתוותאמ דלתו : : יִעיִסִת אלמה ה הָלֶאָה
 םילפה תאָלַמְּכו יִהו הָקְצימ איהו ָהיֶלַא םיִׁשינַמ םַה הב
 יִלָּכ דוע ן ןיא היִלֲא רַמאיו יִלָּכ דוע יִלא השינה הנְּבלַא רמאהו

 יִרְכמ כל רמו םיהל אה שאל דרגתו אתו : ןמשה רמעיו
 םֹויַה יהיו רֶהֹוּנַּב ייחת יב תאו יִכְישְנְִתַא ימלשו .ןמשה" תא
 םֶחָּל"לָכֲאָל ויקח | הלודנ השא םשו םנּוש"לֶא עשילֶא רבעי |
 אנ"הנה ּתֶׂשיֲא"לָא למאתו:םֲה לְבֲאַל הָמָש רֶסיִרְבַע ידמ יהי |
 אניהְׂשִענ : דיִמָּת ני רבע אּוה שודק םיהלא שיא כ יתר |

 היַחְ הַרונַמּ אָפ ןחלשו הממ םש ול םישנו הנק 'ריק"תילע |
 רעה רסיו המש אביו םויה יהי :הָמְׁש רּסָי ּניֵלֲא ואבָּב
 תאזה היִמנשל ארק ורע ויניל למאו : המשיב

 | תדְרח הגה םילא אָנְ"רַמָא ול רמי וינפל רמעּתו ּהָלאָרְק <
 לפ--רברל שיה ל תושעל המ תאוה הָרְרֲחַהי-לְכתֶא ניל |

 : תבשי יכנא ימע ךֹותְּב רמאתו אבצה רש" לֶא וא ךָלֵמַהלָא
 ה השיא הלו א ןְּב לבא יזחיִגרו באי הל .תושעל הַמּו רמאיו |

 רעומל רמי : חַתַפּב דמו ּהל-אָרְק הָליאָרק רַמָאיַ
 םיִמְלֲאָה שיא ינדָאדלא רמאתו ןכ תקבח יתא היה הע

 'ק ךישנ * 'ק תקצומ * 'ק ךינכש * יקל *

 הזה
 לש

 ק.תא : כ ךינבו *

 זונא תנג
 יכ יפעדי כ סנס סקיפ 25 רמאהו

 'מגכו ,'וגו קוס קודק כ קיפ |
 ןקכמ קנית כ"כ יסוי כ"ס 6 דוי = תוכרכ)
 קיקס ןמ כפוי .סיתרופ3כ תככמ סקס
 תוס תנילמ כ"ב יסוי ריק ,וס םודק ,'וכ
 םגיו למפלס ודק וכיק ופרסמו קודק
 סירמתמס יגס תוכייק ןיכסל ,ספדסל יזמיג
 סיקכ ןימ .סרוקככ יכ כ"י ,סזכ סז סנקס

 ,לתוי ןימכוק3 תככמ סpתסק בותכסמ
 רנוקמ כ ךפיסנ לרכס קי סבלדק יכ
 קיפ סזית וכ רססכ ,תוס סיסנס תעד
 ,סמודכו ליעמ סעוע סיפיכגס ךלדכ קבונמ
 bיס ס טרפכו ,קודק םיקנ וסקס
 כ"ע ,סכרכ וגממ שקכל סלרת 520 סרקע
 סיגוםסכס ויככד קזח> ק"כיכ ףיסוס
 סג ןכומכ סיס יכ ,סיכפסס תעידיכ

 יזמיג



 | אריו תרטפה
 היח תַעַּ הזה דעְומל ןּב דָלְתַו השאה רהתו : ךְתָחְפְשְּב בכת

 ריִבָאדלא או םויה יִהָיַו דליה לנו : עׁשילָא ָהיִלֲא רבְדירֶׁשֲא

 רעֿנהלָא למאי ישארו ישאר יִבֲאהכַא רמי :םיִרצְקַ-לֶא

 -רע היכר לע בשיו ומָאְדלֶא והֲאיִביַו זהָאָשיו ומאדלֶא ּוהָאש

 ולאה שיא תמי הבית לה : תמו םיָרְהצ

 םיִהלֲאָה שיָאדרע הָצוָרֲאְו תונתַאה תַחֶאְו יענה -

 שרח""אל םויַה ולא יתכלה יתֶא עודמ רָמאַֹו : הָבּושַאְ
 יה פ'פ ק"קו סידרפסס | ןימייסמ | ןסכ + םולש רָמאתַו תַבַש אלו

 בכל יל"רַצעּת-לַא לו גהנ הרענלָא רָמאּתַו ןותאה שבחתו

 הה--לא סיהלֶאה שיא" לא אבו ךלתו : : ל ּתְרַמֲאדַא ִ

 -לֶא למאי דגנמ התוא םיַהלֲאָהי-ט יא תואָרְ יהי למרבה

 -רַמָאְו ּהָתאָרְקַל אנ-ץּור ּהָתַע : ולה תיִמנושה הנה ורענ וחי

 , םולש רַמאּתַו דליל םּולְׁשַה שיא םלָשָה ל םֹולְׁשַה הל

 יזחיג שעו וינר קוחתו .רַהָהְדלֶא טיִהלאָ שיא אֿבַתו

 זונא תנג ק תֶנָהי 7 תא *

 ,רליס תמ יכ  כוטספו ,סיפכ לט לוסי יפל דובכ יקוכלמ3 קובל סיס וכעכ יזסינ
 : ןוספ PL בע : ל"ז סתלילמכ וכודל טסילס רובכ ךרע

 טפשמ "פע | ,ככרל יל רצעת לא = ,וכ סרי
-! 

 כס ז"כעו (ומ = תועטפ) ךלמכ ךנמ
 :כותכל יומכ סיס ונס יכ כטיס תכומ סזמ ,םודק וכיח קוס יִכ

 גע, :עפכ .לעופס יטככ] בכרמ יכרכעק ל --לתוי ןיתכוקכ תרככמ סקס
 ך> סגוכס .bh "ככר, לעסכ סנינקה ס"תנו יטשפב םירואב הרטפהה ףוס רע ןאכמ

 כווע ןתכיכרכ תוריכגס ךרד יכ ,קיס בוט שרוד 'גה ברה ב"ש תאמ ארקמה

 ןקטומ ןקפכנ קע לככ תכקמס ןתוק  .י"ג גנילזיצ ביל "ירא ןויצ ןב ה"ומ ומעל

 סינג סכיככה ספק רעקכ ,סמודכו ןושנס לפככ וג וסקינװ והאשיו
 [/קס טפכ וניניעכ ספ סיפור נפ רשלכ]  בוקככ סכוי 'סלבסו הליסכ,

 (ךכדס ןמז 4 ןכ סמע גסנתי סו תוס סלןדגס החס ספג סקי סע
 ?פהס לככ רסמכ סכוסכ סתיס יסו | שנ ךכדס לכ3 יכ סיקכקמ' ''יניעצ
 5 סרמק 2 5 nfo םיק כת תוכל כורק ועיגסכו ,ויתועוכוכ דליס תה כענס
 1 רוזפס ל וסוריפ = יפ רלעת 2  סיסו זכקע וידי לעמ ודיכוס ומ תיבל

 קתכש ,בוועו רוגע לכ ei ss ףוליחכ ומ דע וילנרכ לובי ןעמכ ותו לס

 0 הוכו ,כוכרל לכופס ידכ יבול תE קוקכמ סתוקרכ סוקקפ דכחת ןפ

 לקוי ₪ מ קיככ ויכ6 26 סתקמ ליש דליס

 } ולה לכס קמ זלה תימנושה וס סנס ססעו [.וכפ 36 65ו : ביתכדכ]
 לכו



 מ אריו תרטפה
 ּהָלְְְ"הְרמ ּהָשָפְניִּב הל"הַפְרַה םיִהְלֶאָה שיא למאיו הָפְרָתְל
 תֵאָמ ןַב יִתְלאָשה רָמאתַו 2 דיִגה אלו יִנפִמ םיִלָעָה הוה
 ךינְתִמ רגח רוחיגל רַמאיַ : יתא הלְשַת אל יִתְרַמָא אלה נא
 כרכי נכרת אל שיִאדאַצמת יב לו ריב יִתְנַשמ חו
 םַא רמאתו 1 : רענה ינפי לע יִתְנעְׁשִמ משו וננעת אל שיא

 זנו : : ָהיִרֲחַא לו סקו בע"א ךשפנ"יחו הוה רעגה
 ןיאו לוק ןיאו רענה ינפדדלע תנָעשמההתֶא םָשָיַ םהינפל רבע
 אביו : רענה ץיקה אל רמאָל ולידו ותאָרְקְל בשיו בשק
 רגסיו אביו : : ותָטִמדלַע בָּכָשִמ תמ רענה הָנִהו התיבה עָשיִלֶא

 ליה-לע בכשיו לע : והלא ללפתי םָהיַנְש דַעַּ תג ְַ

 48 ריו פילע ויפו ויניעהלע וניו ויפדלע ויפ 'םשיו
 לעיו הנה תֶחאְו הָנִה תא תי יובשו : רָלִַה רׂשְּב תו
 -תֶא רעה חֶקפו םיִמָעְפ עַבָשְְרַע רעה רוז ויל רה
 הֶאְרְקיו תאוה תיִמנְׁשַה-לֲא רק רמאיו יזחיג"לֶא אָרְקיו : ויני
 וחַּתְׁשִּתַו ויֵלְְר- לע לפתו בתו : נב יאש רַמאיו ולא אבו

 : אתו הנְ"תֶא אשתו הצרֲא
 הרש ייח תרטפה |
 'א ןמיס 'א םיכלמב

 : ול םַחָי אלו םיִדְגְּבַּב הפו םימיּב אב ןקז דו ּךלַמַהְו
 תרמעו הֶלּותְב הָרענ למה ינראל ושקבי וידבע ול ּורָמֲא
 מַה י ינדאל סח קיח הבְכשו תנכס פיית ךֶַמַה י נפ

 זוגא תננ

 תק סוכ 55 עסיכק ,וככוי "וילס לוכתו, קודקס ריכמ סיס לכ תמקכק סוקמ ,רפו
 יזתיג קר ,יכנס 56 סנפלקיק י!תיג ככתסמ סיס כס ללכ ססמס ינפ ₪
 סל לוסעיו He מ רפנכ] ויל סכתרקי סיס | תימכופס = וליפתו ,ססל 9
 סע סתיקכ עמל ופקודק ךכדכ ,סככ 95 וכיכסב קכ ,כיכס כ סתיבכ ןסכפמ
 ולק תוכתו = ,יזפיג סקע ןכו ,סpת  ותריבג קיס סלבס סpלסק ןיכס ,לעגס םק

 ירק ויפכ * |

 וז םיס--פ יי מ כו ק ס סנס : ק'זו ,סימנוסס
 : סתכקמ קוסק-- לסת סלוכ למ וכ
 ,וכתו רמוכ כפכד ס .נפפו אבהו

 סדוקס קוספכ כותכ רככ ילסש |
(a) 

 סק3 ,סלכ תייתס סתוקככ קיסו [יוקיג 5%]
 קכ לכד וכל סרכד לו תיכנס ל
 .קכתו סלכ תת תpתו 0908 ותקקתו

 : כנס כ"ק תקמ כ"ע
 יקכסק



 הרש ייח תרטפה

lsגשיִבַאזתָא ואָצְמו לארשי לבג לכְּב הפי הרענ  
 יִהְּתֹו רָאמ-רֲע הפ הָרענהְו : ךְלָמְל התא ואביו תיֵמַ
 אְׂשנְהמהיִנַה ןבֲהנרַאו הערי אל למה והתְרשִתותַנב 2
 םיִצְר שיא םישָמחו םיִשְרַפּ בכר ול שעיו ךְֶמָא י ינא רמאָל

 אה" םגְו ישע הָכָּ עּודַמ רמאל וימימ ויִבָא ובְצַעְאל ונפל
 םע ויָרָבְד יָה : םֹולָשְבַא יִרחא הָדָל ותא אמ ַאת--בוט

 קודצו :הינרַא ירח ורע ןהכה תיא סע הרצן בָא
 ירה יער יִעָמְשו איבה ןתנו עווהי"ןב הב הבה
 אימו רֶקבּו ןאצ והינדַא תַּביו : והיֹנדַאדסע ּויַה אל רול רשא
 יב ָחָאלְכיִתָ ארקיו לר ןיע לצֲארַׁשַא תל לחזה ןֶבִא םע
 והינו אינה ןתְנת אונ למה יִדבַע הָדּוהְי ישנ ןא- לבל ךֶלַמַה
 "תַּבלֶא ןִתַנ רמאיו : ארק אל ויַחֶ המלָשתָאו | םִרובְגַהדתֶאְו
 גה כ והינדא : ךלמ ינ כ תעמש אולה רמאל המ טלשדםַא עבש

 -תֶא יִמְלַמ הצע אנ ךצעיא יכל התו : : עֶדָי אל רוד ּונינדאו
 תראו דוד מהלב יפ : המלש נב שפנזתֶאְ ךשפנ
 [ כ מאָל ְךְהָמֲאַ תעבשנ למה ינדא המא-דאלה ויִלֶא

 ךלמ עודמו יִאְסְּכ לע בשָי .אּוהו ירח כמ רגב הטל
 אובָא לגאו ךלמה-דםע סש תָרּבְרמ רוע הנה :ּוהְינַא
 למלא עבשדזתב אבתו יָרָבְדדתֶא יִתאָלְמּו ךילחא
 ְְלמַהתַא תרׁשמ תימנּושה גְׁשיִבֲאו דאמ ןקז ל ַהְו הררחה
 ול רמאתו : ְךל"הַמ רמה רֶמֲאי ךלמל וחתשתו ע עבְשדתְּב דקת
 ךנב המשיב ּךתְמאל ד םלא הָוהיב ָּתְעַּבָשנ הַתַא יִנדַא

 התַעְו למה הינדא הנה הָּתַעְו :יִאָסַּכ לע בשי אֹוהְו יֵרֲחַא ךְלִמִי
 ארקיו ברל ןאצודדאיִרמּ רוש חב ערי אל ךלמה ינדא
 המלשלו אָבֵצַה רש באילו ןהּכה רתְיְבאְלּ מַה יִנ מ גב--לבל

 ףילע לֵאָרְׂשִי-לָכ יִניִע למ נה יִנַא הָּתַאְו : ארק אל רבע
 בכְׁשָּב הָיָה וירחא ךְלָמהיִנרַא א"ל בש ימ םהָל דיִגַהְל

 חגו: םיאטח המלש ינו נא יִתיְָו ויִתבָאדסע ךלמַהדינדא
 ' הנרוע

0 

| 



 4% הרש ייח תרטפה
 ךלמל ּודיגיו :אְּב איבנה .ןתַנו דָלֶמההיַע תֶרְּבִדִמ .הָנְרּוע
 -לע ְךְלמל וחתשיו מַה יי ינפל אביו איבנה ןתנ הנה רמאפ

 למ ָהיֹנְדא ַתְרמא התא מַה י ינדא ןתנ למאי : הָצְרֶא ויפא

 דאיִרַמו רוש הזיו סויה הק" כ : : יִאְסָכְדלַע בשי אּוהו ירחא

 ןהפה רֵתַכֲאלּ אָבְצַה ירש מַה נבל אָרָס ר לאצו

 ילו : והינדא למה חי ּורמאיו וינפל סיתשו םיִלְִא סנה

 אל דב המלשלו עדיוהידוב הנבל ןטכה קרַצל בע

 תעלוה אָלְו הזה רבּדה הָיהנ למה י ינדא תֶאֹמ סא : אַרְס

 ךלמה ןעיו :וירחא דלמה"ינדא אָמּכְ למ בשי יִמ ףיְָכעיתֶא

 ינפְל דמעּתו מ יה ינפל אכתו עבש-תבל י"א רַמאיו דו

 ישפ גנידתא הדפד"רשא הוהידהיח רמאיו מה עֶבָׁשיו 1 למה

 רטאל לָאְרְשיי יהְלא הָוהיב 47 יתְעַבׁשנ רש יֵפ:הֶרצלִַמ

 LR יִּכ יתחַת יִאְסַּבילַע בש ד ירחא ₪ וג המלט

ears 'ןי 

 : ה רוד | דמה יִנַא יחי רמאהו

 קחצי תדלות תרטפה
 .'א ןמיס יכאלמב רשע יותב

 רמא םֶכְתֶא יתבחא :יִכָאְלַמ /- לארשידלא הָוהְ ל אשמ

 הוה" אָ בק לעיל רשע חָא- אופה נְָּכַהַא הָמּב םּתְרמַאו "היה

 הממש וירֲהתַא םיִשֲאְו יתאנש ושע תאו : : בקעודתֶא בהאו

 'ק ךרבע *
 סמכ ספכמקו ,'ד כמק סכפק יתבהא

 3קעיל וסע תמ לכס ,וגפבסק
 וסע תלו ,כקעי תל בסוקו ,'ד סוקנ
 ןיפמ סכוטתס ןימ סנסו = .'וגו יפסנק
 ויס כ סכסתס סלע לפ יכ 8
 ? סמ3 קכ לוס סנקט ךמ ,סיקפוסמ
 יכ קכ יס סכוקתסו ? סמלו ? סמ לע
 .וטענ סלנקסו ,כקעיל סכסלס ,קוס ןכי
 לע ןכסתלו 'פ יכפסס סדקסכ פל"

 תוסס יפכ ,'וגו סנס סיככדס ויסו ,קוספ- :
 עדוי יכיל ,'וגו 'ד "5 תת תכסלו רמוק

 זוגא תנג

 ויסו ל"ת ,ס"בקס תק סיבסוק 75 סזיסכ
 ספת ךכ ךוקמט ,ךככל לע 'וגו סילכדס
 .גיכע ויככדב קכדמו ס"בקס ת ריכמ
 יכטס 'פס וכל ףיסוס סמ ספקי סלוסכלו
 יכ ספרנסו ,סדוקס 'פס לע לויב פסוק
 ,סיכפוס ינשכ תוי 5 ןכתי 3"תיטסל וגתבסל
 ותכוט רוכעכ 3"תישס תק בסול קי (ם

 ןתולק תוכוטס תונתמס תשסב וילע ולסמו
 - -סמכח ,ססמ דחתב ול ,סדסס ל ב'תיקס
 ,בלב יס סמכתסו =- כקופ =- סכוכג
 סק3 סנוכ ,רקוטהו ,ספנכ ליס סלובנהו

 ךדמולמ



 | קחצי תדלות תרטפה
 בּושנו ונששְר םודא רמאתהדיִּכ : רָּבְִמ תֹונַתל ֹותָלֲחניתֶאְו
 פורהא ינו נבי המח תואְבְצ הוה רַמִא ה תוברח הָנבְנְו
 ; םפועדרע הוה סעז"רשא םעָהו הַעְׁשְר לוב הל וארקו
 :לאְרְשי לבל עמ הוה לדג ורָמאת סַּתַאו הָניאְרִת םֶכיֵניעְ
 םיִנֹורֲא"סַאז ילובכ הִיא ינא בָא-סאו וינדַא דבעו בַא רָב ג

 יִמש יזוב םיִנֲהְַּה טבל תואבצ הוה | ר יארומ היא יִנֲא
 גמ סח יחְּבזמלַע םישיגמ : . המש"תא וניזב הב סתרמַאו

 זיכו אּוה הוב הָוהְי ןחלש םֶכְרַמְאּב הונא הָמּב םתְרַמְאו
 ער ןיִא הלו הָמַפ וׁשיִּנַ יִכו עֶר ןיא תבזל רט ןושנת
 תואָבצ הוה רמַא היפ אשיה וא הצרה ְךֶתְחְפ :אָנּוהביִרְקַה
 סמ אׂשיה תאז החיה סכדימ ננו לאדינפ אול הת
 וריִאָה"ַאֿלְו םיִתְלה רג כב" ימ + תב הוה רַמא םיִנפ

 -אל הָחנמו תואְבְ הוהי מא סבב ץיפה לא סגה יִחּבְזמ
 םיוגב ימש לוד ואובמ"דעו שמְש-חַרזממ יִּכ :םכְדַמ הָצְרֶ
 ימש לוָדְניִּכ הרוהט הָחְנמּ ימשל שגִמ רטקמ םוקַמדלָכְּ

 זוגא תנג

 ככ ,ךדלמ לככ :ל'ז סרמקכ ,ךדומ
 ,רכרב סיונתס סכס6 םכקכ סזו :,ךכוממ
 סמ יכ סיקרסו ,תיתימ6 הכסל סניק
 הכסל םיו =-,סכסקס סלטכ רכדס סנטכ
 ,רבדב ייונת סנילס ס3ס ,סיקנו תיימק
 סדסס תנעס יפל תוממוכס קכס6 קר
 ס"עסד b"קמכו ,וכל תנוכתו ולכק ריקחב
 וסדכעו ךיכק יסל6 תת עד ,וככ סמלש 5
 תסזכ הבס ,'וגו סלפת טפנכו סנס לכ
 יתט ןיכ לדנססו =- סלועל סלטכ סנגיל
 רכד מכ ,רבדכ סיולתס סכס ככמ ,סנק
 ,בהלנסל ,בסוקס ככ ןיכ תקספמס ןלוח
 סכוטק כ"תיקה תכסק יכ ה לכו סו
 ,רכרס תכס יכ ןעי ,סדלס בכ נמ סקוכדו
 טלמלכ תקספמ קיס הנהלה הלב הדי לטס
 ,ןידדל יגש ןיכ דמועו ךוותמס רוסרסכ
 וק ופוגכ סכיס סדסכ ער6י ו"ח סו

 וכת ךוטמכ וספקתי וכל .רליש ו ,וכוממכ
 ,סכסס לטכתתו ,תוקכדס רוס ,סותס
 סו סיולת סניטש תיתימהס סכסקס ןכ
 קוכוכעת סוס 522 סרורכו סכז ליס ,רכד
 כלכ תטרקומו סעורז יסו ,לוגיפ תכקסמ
 ןיסי סכסלסו כנסו ,קומע קומע סד6ס
 קוספסמק יכפסס תגווכ יסוזו ,דח6 סלעל
 ןיידע ,'וגו ק"ד ק כספו : רמקנס קס
 ,'ר תת סיכסוק דכ סזיקכ עדוי ייפ
 ,כוקכס תנוכ סגדע ספדונ 6 יכ : 'יפ
 סדפס תלוי יכ כמסעו תועטל סדקס לכויו
 ס"כקסל והכסל קויסכ סג ופכוק ידי
 / יתייסו ,'כפי ודסתו וכוט דל רכדכ סיולפ
 ךללתס דלמ ,ךכככ לככ ,כוקכס קרפמ
 ךתוק רכס ללנכ ךספנ לככו ,סמכמכ
 ך) עיפטסס ליכטכ ,ךדוקמ לככו ,קרוכנכ
 לכ סוכ ,סכסק וז ןיל תמכו  ,רסוע

 כוקכס

 בנש



a 

 בי": :; רווה

 סנווכס וכל םרפמו רויכתקס  בוקכס
 ויכפ> סיופכס ס3הלס יס סמ תיתימקס
 סללס סילכדס ויסו | : וכמוקכ ,ם"כמו
 הכסקס :'יפ ,סויס ךולמ יכנס רסק
 -- ךככל נע--סויס וילע ךיפיולט פתח
 סכטסמו ןויעכ קספס סוס לכ ,סממ
 יתכמלס סמו | ,ל"כס תובוטס 'ג ןילעַב
 bיס סנוכס "וגו ךכככ לככ סדוקמ
 לקבל ,ךירלי ינטכ :ךכככ ללכ ,ךפא
 ,ךקפכנ לככו ,עכס ךרלי תומס ₪
 ,ךדלמ ככבו ,ךכפכ תל כטוכ לוס וגיפק
 ךוקמ : וסח ,ךוממ תל כטוכ סוס 'יפק
 תת כוספל ךימ עדויו ריכמ ספה ךכ
 סגילע ס3ס ךקכסק סיסקש ,ם"בקס

 : ןוככ סוסו ,רכד סוק3 סיונפ
 לכוכ נכסי ומעל ת"יסס תבסק ןכו

 ,י"נס סינפולס ינט לע סרפכ כ"ג
 סרי ומע תסודק תוביסס דנמ (ם
 כפוי קזתסלש סמ לכו ,ויתולמכ וכסדקק
 ללגת = ,ולופכ תייסעו ויפולמ סמ
 תתכקג | םיסו | ,וכילפ ותכסק סכלפפו
 'יפסס (3 דוע  ,לכדכ סיולקכ סבה
 ,סוקמ לש וכולכ ןישוע כתכסי ןיתט סעקכ
 bיסו ,וכילק ותכסל לטכתת לכ זיכע
 קעידי סוק ככ תיכוגס סכסק תקרקנ
 םרפ ונתלמ סנעגפ רכד לכ יכ] ,סזכ) ביס
 ומכ ,סלוגס ספכ סנוכי ,ותלועפ תכסו ותוכיק
 ןכסכ ופ ,נורכס תֿפ וינפ תכסומס טטכגסמס ןכק

 קעפס רוב סולתס | (ססוס-ןרעטס) ככוכפ
 גיס וכלכטכ ןימ רק  ,ניפת לס תרכועמס

 כ"שמכ [ותנוגס קיס ךכ יכ רמסי  ,עכעה תכיס

 'פ3 (6 ,הרוקב סימעפ סעברל תו
 ילוקכ ועמקס עומק סת ספעו ולפי

Ee + 

 אי קחצי תדלות תרטפה |

 תל םֶכְרַמָאּב ותוא םיִללְחְמ םתַאְו : תֹואבצ הֹוהְי רַמָא יוגב

 הָאָלְתִמ נה תרמו ;ולְבָא הוב יבינו אוה לאגמ יָנדַא
 -תֶאְו הָסַפַה-תֶאְ לו םֶתאַבַהְ תואַבְצ הוה רַמָא והוא םתחפהו

 :הוהְ רֶמֲא סֶבְִימ ּהָתֹוא הצְרָאַה הָחנמַהיתא םתאְבַהְו .הלוחה

 למ יכ ינראפ תַחְׁשַמ ַהָבֹוזְ רַדונ רז ורדעּב שי פכונ רורָאְ

 זוגא תנג
 סתייסו = ,'וגו [יתרות תל סתע ונכקתפ סתכ 'יפ]

 ולוסק סימעפל סל 'יפ6 ,'וגו סלוגס יל
 סויסכ יתרות תנבק רוכעכ 1"כע ,יכולכמ
 סוק לכ תיילוגס סכיכק יקכסק סיס
 ₪ 5 Bp כע- סנמק = סטט
 ,סדבל תוס סלעמסכ סכימלע וקפתסק
 יכ ויסת יכ סככבל לכב ופמסתת קר
 ירכד ומ התו] ,קודק יוגו סיכסכ תככממ
 סירכדס הנ לתליכמהס ירכד סוכ 'יפס ס"ס

 סשקסו ,רתוי כו תומפ כ ,י"גכ כ5 רכדת רעל

 ?ו"ע ס"ערמל תוופ) | 3"תיעס ךירכ סיס סה

 כ"תיסס וילע דיעה נה ,ףיסוי לו ערגי נפ
 פיס ךכ = סנוכסש 'יתו ,וס ןמלכ יתיכ לככ

 תלעממ תוחפ כ יכ ,רכדת רפל סירכדס סלק

 ונוֿפר ןיעוע ןיסטכ 'יפמ י"נכ יל סיסי סלוגס סע

 י) ופעקי םודק סע תנעפמ רתוי נו ,סוקמ לס
 'פ ףוס3 ןכו [ל"קו ינוֿפר ופטיפ סעפכ 'יפֿ

 jw 'פכו ,סלכ | סקרפכו ,ןסקסו
 ,רקי לכס " סכבתס ילפוקי ינש וככווס
 ---ע"וי תנפתכ סיכמוק ולקס סמ וסזו
 קכס6 (6 :סימעס ככמ וכתרקב ספק
 סושי ככ - מנ פילכ יכ למ טסה
 וכ רתב בקטעי יכ כ"שמכו ,קמדקומ סכיס
 טוספס וגולכמ קר  ,ותלוגסל--- לפרשי ,סי
 תוגוקלס לכמ וכתממורו (3 ,סנוגס ךרדכ
 וגכלמ ונתבכקו ,ךיתוכמכ וגתקדק רקקמ
 לע תוכ תלינמ ר"דמכ ןייעו  ,ךתדובעל
 דקפ יכ 'וגו סיפוככו יס סקפו קוספ
 6 יכ רמוק מ כוקכ ,/וגו ומע תק יד
 כוקכו ,כזעי ₪2 ופלסכו ומע תק 'ד קוטי
 -- לוכעכ ומע פס 'ד סוטי של יכ רמוס '6
 וכ סכתפ תוסעל 'ד ליפוס יכ] לודנס | ומס

 ,מ"קר ןישוע לפרקיש סעקכ דליכ קס [סש
 לובפכ



 קחצי תדלות תרמפה
 .םכילא הָמַעְו : םיונב אָרֹונ ימשו תואָבְצ הָוחָי לַמָא יִנָא לוד
 -לַע .ומישת אל"סָאְ .ועָמשת אלְַסָא : םינַהְּכח תאזח הומה
 הָראְמַהיתֶאסֶכְכיִתְחַלשְו תואָבצ היה רמָא יִמָשַלדיִבָּכ תת

 זוגא תננ

 56רטי ןיקס סעטבו ,ופלסנו ומע רובע
 ,כודגס = ומש רוכעב לוס ,מ"טר ןיסוע
 ,לודנס ךמס כ"עו---ש"ע 'ונו ליפוס יכ
 ,בוקכה ס"ט ---תפרק וכילט ,םודקס סנו
 סזכו ,6"ד יל םודק יכ ויסת. סיטודק
 סיכמו ונע סיקוספ יכטסל תוכימס
 3קעי יכ 'ונו דוככ יסיכ סלמזד יקוספכ
 סניסו סעט'סוס ילכמ (5 ,'וגו ול רתכ
 ןיעוע ןיפסב 'יפ5 ,וסלוגסל עכשו = קר
 יזק ,מ"טנכ וטפי סקכ (3 דועו ,מ"סלר
 ומע ₪5 'ד טוטי לכ יכ רססמ וס
 ןיכ = וכל טיס מ"נסו | ,3זעי כ וסלסנו
 ,וכסוס | 3סוסט סכססס | ינפוח יכנס
 סודיק דלמ קוס סת יכ :סז קס
 ,כבדב סיולתס סכסמ יס יכס ,ויתולמ
 ליס יכס = ויתולמ ךכדמ סעפנ ו"מ סו
 רכדס לטב סלק רכב סיוכתכ הכסל לככ
 ,סיילוגס סנס יס ס ל36 הכס סלט
 סלטכ סגני יכס ,רבדב סיולת סנכי6ו
 ,וכיפ6 יכנמ תוככ תנוכ יסוזו .סלועל
 !'ד כמ סכת6 ופ3ס סנס יכ
 ןפוק סזימ לע ? וכתכס6 סמכ סתרמקו
 סיונת קכ יס ןפו ,וכינ ותכסל תדסוימ
 ןוגס רודס ןיל ו'מ ס כ'עו ,רבדכ
 כועס זע ,קכסלס קספתו לעכת ,יופרו

 סנכילש סלונס רדנכ ליס תזס סבסס יכ
 ,סלועל .סלטכ סכיפו ,רכד סוסכ סיולת
 ןפכילי תכימסמ תפומו סיפכ ז"ע קיכסו
 סכס6ס ספיס וכי יכ ,וטעו בקעי לק
 ס3ססכ ספיס 16 נס ,סטעמס ןוכקכ דלמ
 למק קכ ,וטעל סגססו בקעיל טדחססל
 הוק יפייס 15 יכ ,סלועכ סתיוסו סתקילי
 יקייסו  ,סיכוטס ויטטמ דכמ 3קעי פס
 .סילקנוקמס ויסעמ דלמ וסע 6 סנוס
 וקכ לע דע יכ רכרס סיס ןכ כ ד
 :ססיטטמו סעכט סכדע ועדוכ כו סלועל
 יולנ סז סיס ש"י וינפ) קכ ,סד6 סוסל
 : כ"טמכו ,ןטככ .ספכילי תטסמ עוד
 ,'וגו ךכטככ סיונ לס סל 'ד רמקיו
 סלעמו ןוכתי סוש סכדע סיס ל סעפ סתוקבו
 סעקס סתוקמ ז"כעו | ,וכיבס לע דחכ
 וטכ תו כקעי תל 16 יתכסק רככ
 ת--סנדע סיססכ תנס=-וסזו =- .יתסכט
 פרוג נט--'ד סוקנ=-קר - בקפיל וסע
 ו דת סל  ,ללכ רוכיעס תוסמ סלועב
 תת כסולו רככו ,סכקנ ו רכז ,סינט
 סתכוס תיס ל --,יתפנט וסע תלו כקעי
 סנגיקו ,יס םילוגס סכס6 קכ יכ סכורכ
 סנו לטבתפ כ כ"ע ,רכדב סיוס

 : ק"ודו

 .ג'חנ ףוסב : ז"טק ףד תודלות 'פל הכיישה הטמשה

 ןודיח ד"ע וספ .סתעס ןושל ללכהכ ונכרד י"פע ,העימ תירכ ןחלש תכסמכ הוכ יתרמ6 דוע
 תונכס ירחפ סדלה) הפכה קחמש לע ה)יג ןוטלכ ,סדוקמ ככעו רעכ ול סיס לש תלודנ הוכח ,הסעה
 יכ ,תעכ סס) דנונס ןככ ספה תממס) כפה תחמס ןיכ לדכס שי ןכומכ ,(סינפכ ןייע) ןונו רע כור
 סתיה דועו ,סרוכע ימיכ רע5 "כור הלכס תנוירה ימי תלתתה תעמ ז"כע ,תעכ חמשת יכ סל ספה הנה
 ם"מכ) ,סתדילכנ תנכתסמ יה סימעפ כורכ רח ,הל ולוכיפ הדלוי ילכתמ סכלכ סנלדו דחפ הללמ
 ינכ6 הכל לעמ תתע וללג) יכ הליג ססכ תעכ הסמסה 906 הנוכת כ"ע (:נס תוכותכ 'סותה
 החמש ספכ 196 סויכ רותי סדוקמ וכ וית 6 נפ לכ רפא כפה) לכ -- תהו5סו הגֿפדס תסמעמ
 -- כותככ -- סנעכ ירפכ ומ6 כג תו -- )כ -- וינס וכ כס תה מ שי :ונרמפמ וקח '.סתס
 יכל ךתדלוי ל ג ת ו -- ןכ6 -- ,לחי סיוותסמ סמס סתע סתממסכ יכ רמולכ -- ךמ6ו\ ךיכפ ספי
 : דחפו רע5 ,הככ לעמ ולנוגתת יכ ,התחמש) תפרענמ סלינ סג ס)



 בי קחצי תדלות תרטפה

 : : בָק"לַע םיִמָש םֶכניא יב התור םֶגו םֶכיִתוכְרַּבתֶא יִתֹורֲאָז

 סי שרפ םכינ פד לע ׁשֶרֿפ יִתיֵר ערוה תא םֶבָ רעג ננה

 הָוצִמַה תֶא םֶכיֵלֲא .יִתִתְלְש יִּכ םָּתְעַדִו : , ויל םֶכְתא אשנו
 הת ן יִתיִרְּב : : תואבצ הוי רַמֲא יולתֶא יתיר תה תאו

 תַחָ ימש יִנָפַמּו נאָר .ארומ ול סנְתַאְו סּולָשַהְ טייחה ותא

 םולָשְ יִתַפְׂשְב אָצמְניאַל הלוע והיִפְ הָתְיַ תמ בא הרות : אוה

 -ורמשי ןהב יתְפש"יב :ןועמ ביִׁשָה םיִּברְ יא לח לושימְב

 : אה תֹואְבצ"הְָי אמ כ והיפ שקי ָרְוהו תעַ
 בקעי אציו תרטפה |

 .םיאולה ימעו ללכ ןילמו6 ןיקו ois עו חרביו אציו 'פכ ןיכיטפמ זנכשפ כוכו ad ק"קכ

 יא :םמורי אל דַחי ו והָאְרק לעדלָאו יִתְבּושמְל םיִאּולְת ימעו

 משא הַמְראָב ףגתא ךיא לַאָרׂש גג םִיֹלְפָא גת
 ןורח הָשָעֶא אל :יָמּוחְנ ּורְמְכִנ די יִבְל .ילַע הנ ם םִיאבצְּכ

 ְךְּבְרְקִב שיאדאלו יכנא לא יִּכ םִָרפֲא תֶחְשל בּושֶא אל יא

 -יִּכ גָאְׁשִי היִרְּ וכלי הוה ירחא : ריִעְּ אובָא אלו שודק

 הָנויְבּ םִיַרְצמִמ ופְצְ ודי : םימ םִנָב וָרְרֲחְ גאי אוה

 שחבב יִנָבְבְס + הוהְיָאנ םֶהיִתּב"לַ םיִּתְבׁשוהו ריִׁשַא ץֶרָאַט

 -םעו לא"םע דר רע הפוהיו לֶארשי תיב הַמְרְמְּו םירפא

 זוגא תנג ₪ ב
 לע לו ,יתכוקממ םיאולת ימעו

 לכ רמי ,וסוקלקי
 סמותס תל תיכומ תיכנס ,סנוכס ,סמולי
 סלל תע ססילע וכ יכ תינקלקיס
 רק סיכת תכוע כ וכפי לכ ,סקולמו
 'ד 36 בוקכ ספ יכ ,ולילי כו וכיפוי 9
 לוס יכ = עיסוי לוס קר רסס | וככלמ
 ל כ"קכמו | ,לכס ודיכו ,קכ לע ןויכע
 רסס תומוקס תמ יקחש סמ3 ו"מ מ
 ק> סז יכ ססכ תוותססכ סכופכ וכקו

 ןייע (כ לפקוסיכ) כ'pמכו ילדװכ כיעוו
 ,ןילעס סומ יתכג ןכ> סע פ'ע כ"ס
 ! סקפללס ןיגעכ סיקוגת ימעו .כ"סקוו
 וכועי סמ רמופכ ---יתכופמל = ךק =

 סנס רוע קקכל סמ ססכנ עי סו -- יל
 לע ןוילע וס ימכ ,רמטכ = ל7-%
 סמ ל30 =- סוכעכ ויסיו = וסוקכקי --לכ
 כע3 ססל ובת סעוקי יכ סיעוע סמסק
 -- למי 7- ססמע תויסכ “תמול וותקיק
 וגופי לכו ,ימע כמ =- סמוכי 52 -- סזמ

 :ל"קו ,םתכ מרס
 ןועל וס  סיקולק | ןועל יל
 כמונכ -- יונת סpק ומכ ,קפס

 סיעדוי סכיקו ,סתעדכ סיקפוסמ סעספ
 סנס יכ = לכ ומ ,כוסכ ס עיככסל
 סיכבד סתיטס סגת (:5ג תוכרככ) ל"זכק

 וו יד לע כנפתפו 'קנק סלעמ יפנכ
 יפלכ סיככד תיטס סקמ ףק (כ)סו)

 סגפמ

 י"א



 בקעי אציו תרטפה |

 ;ָב םירצמל ןמשו "ותרבי רוׁשַא-סע תיִרבּו הָּברי רש

 וילְרּ בקעידדדלע הק פלו הָדוהי--דסע = הוחל | ביֶרְו
 -תֶא .הֶרָש ֹונֹואְבּו ויִחאתֶא בקע ןְמָּבַּב :ל ביִׁשי וילָלעמּכ

 לָא-דהיב ולדןגחתינ הָכַּב לכו לֶאְלמלֶא רשיו :םיִהְלֶא
 הָּתַאְו : ור הֹוהְי תואְבְצה יִהְלֶא הוהיו :ּונָמִע רָּבַד םשו זנָאְצמ
 : ריִמּת ךיהֲאלָא הק רמש טפְׁשמ רמה בּושַת יהל

 יתְרָשע ךַא םִיַרְפֲא רָמִאיו  בֶהֶא קש הַמְרְמ ינ ןאמ ודב ןַעַנָּ
 יכנַאו : אָטְח"רֶׁשֲא ןוַע יל דאָצַמי אל עינב יל ןוא יִתאֵצַמ
 רעומ מי םיִלֶָאְ ךְבישוא רע םִירְצמ ץֶרֲאַמ ד ףיהלא הוה
 :הָמַרֲ םיִאיִבַה ריב יִתיּבְרה ןח יִכנָאְ םיִאיָבגח"לע ' יּתְרַבְדְו
 םֶתוחְבזמ םג חב םיִרוש לגל ויה אוש"ךא .ןוא רַעְלְגָא
 : יִרָש יִמְלַת לע םיִלנְכ

 חלשיו 'פכ ןיריטפמ ונכקמ כורו מ"דפפ ק"קכ לכ5 חלשיו תרטפס סיונכעלס ןיליסתמ ןֿכ
 .ןיקלד הידבוע ןוזח

 ; רֵמָׁש הֵׁשֲאְבּו הָשאְּב לארֶשי רָבַעַיו םרא הָדְׂש בקעי חרבו
 םיִעְכֲה : רֶמְׁשנ איבנבו םירצממ לֶאְרשיתַא הֹוהְ הלעה איב
 : ;וינֹרַא i בישי ותפְרחְו שוטי יִלע ויִמדו םיִרּרמ םירפא
 : תמי לעב םֵׁשָאיַו לֶאְר שיְּב איה אשנ תר םִיַרפָא רב

 זוגא תנג

 .ל"נה כ"ק כ'כע .סידותמ וכתנל ועו | סשמ כנפתיו (.י ,הכדמכ) כמסנש סלע
 סנס ,כ ול ,בושכ ס סקערכ סייופכהו = ,ם"ייע 'ד ל ע 096 'ד לא ירקס 56 ,'ד 0
 ,הי תוגויעכס ינסכ תפרוטמ ליס סתלפת | ותלפסכ קקכי לוס ,'ד ל נסס סנס יכ
 ל"ג סמס ו"כעו ,'ד לא -- סילכוקכ סמסו = זולנס ish ,סוקמס ינפלמ סיכונתקו סיונתל
 ,רי - סירכדס ינו .'ד לע רגפ סי bלוק רגפ רוק קכ וסגס כוקכ כלסמו ויכרדכ
 תתכנס ןכק סמוכ) סמוס לכות 55 כרס כ"ק רקיכ סז ןיגעכו ,'ד לע ,ותכפכ
 = סיקפוסמ-- סיקונת ימעו ,כוקכס ק'מ י"ג גכ יול כיל 'יכל ןויל ןכ ס"ומ 'גס
 ,סתנפתנ יכ סילרסו .כ ול ! יקכושמ) = ,סופילפכ ל'עתפ ת'ע : יודיוס ןוקל ת
 ווק -- וסולכקי -- לע =-כקו=- סנס | וקוכיפו ,תונפתה יכקכמ וכ וכוכנס
 ה כע ,'ר כ תתת :רמונכ ,כ"תי ןוסכמ סוסו סלעמ יפלכ סילנד ונסעסק
 תויסל =- ולס סירכדס יוגשו = :וקכקי = סקעק | כלפיו סחנפ דומע :םרדמס
 ופוטפטמ ימע סמוכפי כ --דתי-- סיתכ ,סתנפ 'פ ר'רמ ןייע ,ונוק סע תולילפ

 סכוק



 גי חלשיו תרטפה
 םיפצע םנּובְתַּכ םפְסַּכמ הָכּפִמ םֶהָל ושעיו אטהל ופי | הָּתַעְו
 : ןוקשי םילגע םֶרָא יִחְבְז םיִרְמִא םֶה "הל הלב םיִׁשָרֲ השעמ
 ןשעבו ןֶרְגמ רעסי ץֹמכ לה םיְִשִמ למכְורקב" ןנטּב וה ןפ
 אל יִתְלּז םיהלאו םיִרְצִמ ץֶרָאמ ףיָהלֶא הָוהי יִבֹנֲאְו: הָבְרַאַמ
 : : תובָאְלִ ץראב רבדמב ףיתעדי ינא : יִתְלּב ןיא עישומו ערה

 ל יִהֲאְ יִנחְבְש פל בל סרי .ועבש ועבשיו  םֶתיִעְרַמְּב |
 רֶקֶאְו לובש בכ םֶשנפא : רושא רע רַמְנִּכ לחָשהומָּכ |

 a ;י ףתחש : םַעְקַבְ הָרָשה תי איֿפָלּכ םש לא םָבְל רוגס
 היטפשו רעל הטישויו אופ לכלמ יז יִהֶא ר זָעְב בב
 חקאְו יִפאְּב למ הית : םיִרשְו ךְלמ יל הנִת ָּתְרַמֲא רֶׁשֲא

 ואבי הָדָלֹוי יֵלְבֲח : ֹותאָטַח הנּופצ םִיַרּפָא ןש רצ: יתר |
 לואש רימ םיִנָּב רּבְׁשמְּב דמי תַעְיִּכ םֶכָח אל ןבזאוה כ

 םַהְ לאש במק יהא תו יב יִהֲא סל תוממ ספא
 הוה תור םירק אבי .איִרפ םיִחא ןיב אוה יִּ :יניעמ רתַפ
 ל רצוא המשי אּוה ונע ברח 'ורוקמ שובי הלע רְָדַמִמ
 ולפי ל ברב היהלאב התְרמ יב ןולמש םֵׁשֲאָּת : הָּדִמַח יִלָ
 יהא הָוהְי דע לֶארשי הביש : עקבי ויִתֹיְרֲהְ שמרי י םהיללע

 זוגא תנג קולק =
 דפ :ומכ "לוע, ופכ ןקכ וקקלוס "דע, = סכמע ופק הונו יד דפ גמ הבוש

 קוסש ןמז ככ "יפו | ,כויפכ ככדמ סז ,ריי ןוקלכ ליתתס ,'וגו סירכד

 הכוק =-דיקיס 8

 דע כמ סגימתמו ,סיככ ןוקלכ סייסו
 ,'וגו 'ד לא וכועו רמוס כ"קלו ,'וגו ד
 ןלכ כ תומכי) 'מגס ירּכד י"פע סגוכסו
 ת"יפטכ תמיק דיתיו ,רובלכ ןהכ דימה
 ןיפ דיתיס יכ סירבדס | רוקיכו  ,ש"ויע
 ךלמס 55 ויכרכ תסקככ וכל דימפ וחכב =

 רנמסס ןמדוסכ סמ יכ ,סכלמס ליעב
 ויכונתס ליפי 15 ,וכקומ ריע ךרד רובעי
 כיל טול ןילוכי רובלס ןכ5 ,וינפנ
 ףת ךנמס כ ודיב סתסקכו ,דמוימ
 ז"ע ןיתמסכ "מו ,ותוכלמ ליעב ותויסב

 3 = לכדמ סעמקמ כ"ע ,דחוימ מפ =
 --'0 'ד  רע---30רשו

7 

 ויכככ לקבנ 15 כס ת"יסעכ ךכנמ
 רסקו | ,םיכספס קנמלו ןכקס תל טופקכ
 כקקמ לוס-- ןמח תע דיתיס ך) םרדכ
 ועו תכ ךל ןילו-ךגועכ תנקכ---
 סיכרל נ3ת-תע לכ3 דדועפסלו סוקנ
 ןוגס ן'ק ,סיככר סכמע ופק--רמקי
 ומוקמכ יד טק וכופו = לוכלכ סלפתו

 :כעממ סימקכ ודוככ ןכשמו
 תלקיו  'פכ יתכתכק לקמס רכסס י'פע] י"א

 וסדמלס ןתסכ ,ותומ סכקנמכ | פ"ע

 תיככ סנכה תופרג ווככ רכד) ךירגט סירכדס
 [סירדס לכ סירכדס לכנכ ותונכסכ וסו היפ

 'וגו 'ד דע וככ ךיסעממ ללרקי סכוק
 סנו



 חלשיו תרטפה
 'גרמא הֹוהָי-לֲא ּובּוׁשְו םיִרָבְד םכמע וחק : : ףנועּב שב יב
 אל | רושא :ּוניִתַפָש םירפ הַמׁשנ בוטדחקו ןָע אשתה פב יל
 נד השעמל וניהל רוע רמאנדאלו בֵּבְרְנ אל םוס-לע ונפש
 יִפַא בש יב הבד םבחא םָתְבּושמ אָפְרא : םּות םֶתְרְי + ּבירְׁשַא
 :ןנְבָלּ ישר ד הנשו שּכ הָרפ ארׂשול לטכ היהֲא :ּונָמְמ
 ל יבשי לבש :ןונְבלּכ ול הירו ודוה תיזכ יִהיִו ויִתוקְנֹ ובל
 דֹוע יל"הַמ םִיַרְפֲא :ןונְבְ יי ורכז ןפנכ 1 והרפיו ןגד יחי
 אצמנ ףירפינממ ןנער ׁשֹורְבְּכ ינַא ונרושאו יִתיִנָע נא יבצע
 םיקדצו הֹוהי יֵכְרַּד םילשי יִּכ סעד ןובנ הלא ןְביִו םֶכֲח ימ
 םֶב ולָשַכְי םיעשפו םֶב וכלי

 .מ'רפפ ק"קו םידרפס גהנמכ חלשיו תרטפה

 'א ןמיס הידבעב , רשע יותב

 תֶאַמ ּונַעַמש הַעּומְׁש םודָאְל הוהָי ינדַא רמָאזהּב הרבע ןוזח
 ןטק הגה :; הָמָחְלַמ היל המּוקנו ומוק חלש םיֹוגּב רצ הָוהְ
 יִוגַחְ ינבש האישה בל ןֹוָרָז :דִאְמ הָּתַא יז םִיוגּבְּךיִּתַתְנ
 ַהיִּבְנִתְִִא :ץֶרֲא יִנְדיִרֹי ימ בב רַמא ּתְבׁש םֹוָרָמ עַלס
 : הָוהְידסִאְנ ךֶדיֵרֹוא םשמ ךנק םיש םיִבבֹו ןיבז םָאְו רש
 ובני אולה הָתיִמְדנ יא | הלל ירֶדושדםא ד ואְּב םיֿבנגָא
 ושע שפה ךיא : תוללע וריאשי אולה ךל ּואָּב םיִרְצְּביא םיד

 תנג

 ךכטלת סליחתמ ,כדסס רומקת סגנו
 ,ךגועכ תכנסכ יכ  ,ךמלעכ ןינסנ
 ךכזע כמו עכ יכ יתרו יעדו : כ"קמכו
 סכמע ותק כ"חו (3 'יערי) 'ונו 'ד תפ
 לפס סירכדסק קייד סכמע - סירנד
 ויפ6 וכמו ,סכמע רקעי וילפל  ורכדת
 סקה ימ ינפנ וניכתס=קייד ולק =
 סכתנוקפ יסתש---ןוע לסת לכ ,סיכנפומ
 תויכז> תוכודו .וכפסתיט סכסלמ סכוקת
 --כוע תקו --ססמ לק טח רשי קנו
 סירפ סמנקגו כ"חקו---ט"עמו א bוס
 : ןככקס סוקמכ סיסי סלפתסק וגיקפק

 זונא

 ןועס ןולטכ לסל דימ בוקכ סגוכס י"א
 ,סעוס תטק דע ןיסמי כו ,טחסו

 ,סילודג ןיטינקכפל ךרטלת וא נס יל
 קמשמ יכ 'וגו גלכעי סכוק וכמו וסו
 ,ךינועכ תנקכ רססכ ,י"מות ,רש6 ןוסככ
 /וג סערפ סוס 3 יכ :תלקב 'פכ ומכו
 י"םריפכ לכ רקקכ ופוכיפק ,סיכמ םקפו

 : [ם"סיפ סכוש תרטפסכ דוע רֿפוכיו[=-,סס

 ,/וגו ושע ושפחנ ךיא ,'וגו סידנע ןוזה
 סויכ נס דע ,'וגו ךוקלס לוכגס דע

 ןסיכותכס לוסיכ .'וגו 'ד סוסכ קוסכ
 וס תיכתק3 סיסיש סמ רמוקו קרפמש

 קעכ



 די חלשיו תרטפה
 ולְבִי ךּואישה ְֶתיִרְב יִשָנַא לכ ףּוחְלַש לּובָגַה"דֲע : וינְפְצַמ ועָבַנ
 וב הָנּבִּת ןיִא ית רֹוזַמ ּומיִׂשָי ףמהל המלש יִשְנַא 7
 הָנּובְת םודָאמ םיִמָכִח יֵּתְדבֲאַהְו הָוהידסָאְנ אּוָהַה יב .אולַה
 וש רהִמ שיאתרבי ןטמל ןמית ךירובנ והחו : ִׂשֲ רה
 םויב : לע תר השּוב ְָסַכְּת בְקַעַי ףיחֶא סמחמ : לטקמ
 -לע וטעש ואב םיִלְבנְו וליח םיִרז תובש וב דג ּךְרמע
 ףיחאדסויב ארַתְלאו : םהמ רֹחַב האדס לוג ודי םֶשּורי
 ףיּפ לדְגת"לַאו םָבֲא סו הרוב המשתה לאו ורבנו
 התא אָרתְלא .םֶדיא םויב ימע- רעב אֹובּת-לַ :הרצ םֹיּב

 זונא תננ 'כ"וירעש

 "כט יכ כמקת מקו סוד לש סתלפמ תויסל ךכטליט פע bלס סלחמ לכל
 רמתו ,סתתללס סוכמ דע סתולע ירח
 :כ'סת עפ = ןכק ינדיכוי ימ 3
 סופג ךדיכול ססמ ,'וגו רקככ סיבגת 0
 תכמיפ ןוכסמ ד"ע רמלנ סלח ןוסקרו ,'ד
 סוקקפ עקפ> טעמי לסל ףסכמ 3
 ידדוש ול ,ךכ וק3 סינג ספ --ל6שיו--
 ךמנע תיסעו ,סמדכנו םימדג ךימ=-סניג
 ? תקתק סמלו ,סיד וככגי כס ,טדי לכ
 י"ע רויכ סוסו ,ךכ ול3 סיללוב 8
 -- ,סרכ3 רלוככ עטס ךרדכ תומסנמ
 רמסו---תוכלוע סיכססנ ויס פ'סככ קנס
 יכ 3ופתכסמ ססכנכ יכ ,סימתמכ רש
 סימוקס ויס ויעטמ לכ סוד לוס וסע
 קיפ סוק תלוכיכ סיס לכ כשש ,סימופמו
 ןכס = תוכופלמסו תודוסס עדילו רוקמכ
 תונומטס לכ וכקכפיו ולגפי ןק עפ
 כמוס כ"עו ,סנס דע וככל ויסק תוכופלסו
 סגכתמדכ ויכופלמ ופכג וסע וספחכ ]
 סכיסס סקיס סמ רמוככ ?'וכ טסוי 'ל
 קמכוגס סכיסס יכ רמוס ז"ע ל סזל סמרנש
 וסוקיסס ודוס יפמו ותירכ יטכל יכ סיסה
 לכ סע תלו לוכנס ית סממלמ ךולעג
 ותוכ םנסכ | ז"יעו | ,לוכגל רכעמ וכימ
 ,בקע וינע וכידגי וממכ יככוקו ,ותכירב
 ז"יעו---וכ סכוכת ןיק תמקכ יכ רסחמ
 ,יסוכמטמ וכנכווטע םיכבפקו ור5וס טטומפנ

 ז"ע סתוקפככנ ךימ סנוכתתו סלע כמ
 יתדכקסו 'ד סולכ ! קוסס סויכ קנס רמל

 : ל"דו--,'וג\ סודפמ סימכס
 קשוכ .ךסכפ :3קפי ךימק = םמחמ

 כוסו תוכ ; יקטתס וה
 ןיזקנלומ קחלי 'כ ןוסגס ססכ .לנפנ
 נוגנה הפמנקמ 5 יס
 רמוס ספ םיק 3קעי ,וטפו כקעי סינב
 םימ ,כעינב סיס וסעו ,טכ לכ תוסעמ ודי
 לכ גוקו ףכוט ,סמורו ףטות סמכפו ןודז
 3קעי ק3 סיס סוי לככ טעמכו=-סימיס לכ
 סער ול סקוטס נע ויחס וסע לכוקו ווב יכפל
 עמוק סיס 3קסו כפסס תיבכ דסי סתככ

 וסע ויכסל 3 תת סעפ -- עילסעו
 סתנס וכממ ףטמ יכ בקע לט  ףנלבוקב
 קכדקס סתכלכ ומס וכ סנתנפ סרונקהו
 עומקכ יסיו - כעככ עוג טעעכ סויס לכו
 סכמ וסכיו וקע לע לפגתיו תקז ויש

 ולנפתיו = ,רכד הספ כ בקעילו ,סבכ
 ריכססו - סזכ כקועמ יטפסמ לע סילורס
 3קעי דימפ מ וכ :רמקכ 00 ססל
 רססכ קיכתמכ יתייס ויתמ ושע לע כוכקנ
 טרס ועכטו וגזמ יפל יכ בטיס יקעדי

 סכופ סוש דוע ול ליע bb וסע לט
 לגרתסל תרכומ בקעיו ,וכרד ביטס סכמו
 ופוטלמ לכי לקמ דע | לוכסל .סוכלכסב

 לש



 חלשיו תרטפה
 | דמָעְמדַלֶאְו : ודיא םְּב וליחב הנחלשת"לאו ודיִא סיב ּותעְרְּב
 : ; הָרָ םויב וידירש רֵגְסַתַאְ וימיפפ"תֶא תיִרְבהְ 'קרפה"לע
 למ ודל הָשע תיִשָע רֶׁשֲאַּ םיוגה" לּבלַע הוהידסוי בורק
 סגה" ותשי ישְדְק .רַהדלַע םֶתיִתְש רשאּב יב :ךש שארב בּושי
 היה ןו הטילפ הית ןויצ רהְבּו : יָה אול יח עכו ותשו דיִמת
 שא בטעודתיב הֶיַהְ :םָהי שרומ תֶא בקע תיּב שרי שרק
 הייל םּלָכֲאַו סה קלר שפל ו ושַע תיִבּו הבה ףסוי תיִבּו
 רהְ"תֶא בננה שרי רב תש :יכ ושָע | תבל רירש
 הרש תֶאְו םִיִּפַא הָרָשתֶא ושרי םיִּתְשְלַפתֶא הלָפְשַהְ ושָע
 -רׁשֲא לארשי ינבל הֹוהַּלִחַה תלו רָעְלְגַהְדתֶא ןמָיְנְבּ ןרמש
 ירָע תֶא ושרי דִרַפְסְּ רֶׁשֲא םלשורי תל תַפרַצ-דע םיִנָעְנְּ
 התה ושע רֶהתֶא טפשל ןויצ רֶהּב 'םיעשומ ולעו : בנה

 : הכולמה ל
 זוגא תנג

 ל ,וטע ןקוי = ,ס"כקסמ קתלי טקכש תוס סלודגס סכעותס לע סלו8--וטע לט
 וכיטסו ? קדל דמל לכ  ,?פשו ,קוס עשר יתלוכי כ סויס רפסמ וקעמ יתעמקס
 ירבדל ינ ןימפמ סמל יכ ,קפקתסכ דוע
 סזמ ככק ,סויס כקעי וכ סקע ךכס וקע
 כקעיס דע ,וסע 0 כינס סמכ ןיכמ ונח
 ספועמ ותלוז | דוכככ עגופ יתלכס סתס
 קסזכ = סלודג | סלכ) תוטעל תלכוס רככ
 וקוכעל ויל לע וכל תוטקסלו ססלס לוזגל
 סמתמ : יכנס "קח ,סויס לכ בטרכ
 קוגסל תככוס כקטיפ סזמ --כקעי ךיחל
 -- לס - ךתוק סומחל ,סעפס | ועכט

 קוקילסו תרנס כ"כ יכ -- סקוכ ךסכ
 ותעדו ועכט לע ופתוח קרכעסש דע ול
 ךתעקכ לדוג לע דיעמ סז לכס ,ספיס
 ,קוס לכו ,סתק תרכנו כ"עו ,וכ תיקעק

 : סלועל

 כס תל ופסל ןויל רסכ סיעיסומ ולעו
 רויכ .סכולמכ 'דל סתיסו וקע

 תק כירסס לק סודק ןוע יכ סילכדס
 ןס ,וטדק רס לוכזכ ודי טספו וגנרל

 (.1 סלי נפ( ע"ז סכמקכו ,קוקלמ וכוע לודג

 סיכססו --- לועי תומוכ) ןכקכ ס"כקס
 4 ספרי לכ כיל :רמלו וניכה קחלי
 לככס סי 0 וכ6 סז לכ סעו ,קיייע ,'ד
 דוקפל וכי ןכתס לכ יסנמ רק "סל
 כ"ג וק רקפי יקדוכו | ,שי6 לכ יסעמ
 ליו 5, "גס "וכל ןודו לע וקע לט וטפסמ
 סלענגו ?סככס סיגדע סו וטפססכ יקנ
 תקז  רסככו ,קיס סמ רכדס תכיס וכממ
 תעכ לק סגידמס יסומיג ןוימד רכססכ
 יטפוש ילפל טוס קיל סילילפכ וי
 דופמל לודג = וכוע סיסי 05 ף סנידמס
 ןילמ וילע דומעי ז'כע ,דגוכו תלורכ
 רס6מ | סיטפוססו | ,ותוכזכ דדלל רסוי
 לוטפי ססיליעכ סכעותס יטעמ תק וסר ג
 ויתונעט הכלי רק רוגיגסס ירכד ססילע
 וסוקנל ססינוכ וירכד סיעטסל .תולילמכ
 סימעפ) סכקי סנמל ,סימס םנועמ
 קענודכ ,קכוו כיסכמ חלכ הויל תוקעסכ
 סמכ ז"יע ופרקנו רמה .רפככ 5 ותילסכ

 תוספג



 וט בשיו תרטפה
 .ןקל כותככ יתמשו ינר ןיריטפמ הכונחד ןוטלר תכפ וכ למ סו

 :'ב ןמיס סומעב רשע ירחב

 אל הָעֵּבְרַא-לעו לֵאָרׂשִי יַעְׁשַפ השלל הֹוהי רַמָא הב
 םיִַאְׂשַה : םילעג רובע ו קיר ב סרב ונישא

 טי םילכח םיִדנְב"לע :יׁשרק םשתַא לֶלִח ןעמל הלענה לֶא
 יִּתְרַמְשָה יִכְנָאְו : םֶהיֵהלֲא תב תש ישע .ןַײ במ לצא
 םיִנֹלֲאְּ אוה ןסחו וה ירא הב רשא םֶהיִנּפַמ למאה
 םֶכְחֲא יִתלֲעָה יכנאו : ; תַחָּתְמ ויט ירשו לעממ ןיִרפ רימשַאְ
 -תֶא תֶׁשְרְל הש םיִעָבְרַא רב םֶכְהָ ךלואְו םיַרְצמ ץראמ
 ףאה םיִרְזנְל םֶכיִחַבַמּ םיִאיִבנְל םֶכיִנַּבִמ םיקאו : : ירמָאה דץֶרַא

 -לפו ןני םיִרְזגַהתֶא וקשתו : הוה לארשי נב תא" ןיִא
 םֵכיִּתְחַּת קיעמ יכנא הנה : ואבנת אל רמאל יו םיִאיִבנ

 הזחְ למ טונמרבַאו :ריִמָ הל הָאֿלְמַ הלנה | קיִעַּת רֶׁשֲא
 רמעי אֶל תשקה שפתו :ושפנ .טלמי"אל רובנו כ ןמאידאל
 וב ץימָאו :ושַפנ טלי אל םּופַה בר למ אל וילנר לק
 רָבַָּהתֶא עמ : ההד אנ אָּוהַהְ םויּב םוני סור ירו
 רׁשֲא הָחַּפְׁשִמ מַה"לָּב לע לֶאְרְשי נב םכילע הוה רבה רֶׁשֲא הזה

 תוחפשמ למ יתעדי םכְתֶא קר : רמאל סיר ץראמ תיל
 סינש וכליה : : םֶיִתְנּוַעלָכִתא םֶכיִלְע רפא בלע הָמְֲא
 5 ןיא רט רעיב הירַא גאשיה : ודעונדדדסא יִתְלִּבוְ
 הפ" רופצ לָפְתַה כ םא יִתְלּב ותנעממ ולוק ריֵפְ תי
 : רובי אל דֹוכָלְו הָמְדֶאהְִמ | הפ"הלעיִה הלן שקומו ץֶרָא

 זוגא תננ

 קנילמכו | ,וטפשסכ סעש יפכ וסכז סמלעב ועסי סיטפוסס סנס ,מ
 סכר יז ,טפpמב תוקכל 'ד סכגיו 'כס | תכיטי סמק עוכקל ,סכפסמס סוקמה
 15 bנס = ססיכיע תימכמנ) סטפק
 דמנל סלוכס כוגלסס ירכד ומה
 יכ רפוכמ לסמנסו -- עקרס סיקמכ תו
 סלענו סוכג וסע לס "וטפסמס ןמז ל
 דוע ,טסרס סוקממ סוקמ קותירכ לוכיכ
 רסס  "כוגיגס סזיל וילע קכמסנ לכ

 יגיטכ סנמס -- סקדלכ םדקכ םודקס לפס
 ,רכדס רכומגל 'תי ויכפל לכנומס כוס
 טופקנ ומלע ןויל רסכ סיעיסומ ולעי יול
 אה תת וי ססיגיעכו ,וקפ רה תל
 ,סכותל וכיד לי יי Atop סלססו

 : כ'יכמ ,הכולמס /דכ ספיסו
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 בשיו תרטפה
 הוה ריִעְּב הַעַר ַהיִהְּתִִִא ּודָרֲחְי אל םַעְ ריִעְּב רפוש עקיזסא
 -לָא ודוס הל םא יִּכ רבה הוה ינדַא הָשעי אל יב יִּכ : הֶׂשֲע אל
 רב הוי ינדא ארי אל ומ גָאש הירַא : / איכה יָרָב

 :אָבָנ אל ומ
 ץקמ תרטפה

 ןיריטפמ הכונחד 'כ תכפ לוס סֿפו ןפקלד יחמשו ינר ןיריטפמ הכונח נפ ןוטלר תכפ לוס סו
eeםדס רתע וֿפ ת"ר וס ספ ויפו ןמקנד םוריה שעיו . 

 ןֹורֲא ו יִנָפְל | רמעיו םלָׁשּורְ אוביו םולח הנו המלש ץקיו
 ; : ויִדְבעלְבָל הָּתְׁשִמ שעיו םימלש שעוו | תולע לעיו ינדַאתיִרְּ
 ; וינפל הנְרְמעתו למלא תונז םישג םיִּתש הָנאַבַת וא
 תב תֹבׁשי תאוה הֵׁשֲאָהְו יִנֲא דא יב תֶַאָה ה שאה רָמאת
 -םג רלתַו .יתדלל שישה םויּב יהי : תיִּבַּב ּהַמע דכאו דרחא
 ונָחְנאםיִתש יִתלּז תיֵּבב ונָּתֶא ?ןיִא וחי ונחנאו האזַה הֵׁשֲאָה
 סקתו ויל הבכש רשא הָכי תאוה ה הֶׁשאָה"וב תַמיַו : תי

 ּהָביִבְׁשַתַו הש תמו יִלְצֶאמ ינְּב-הֶא חַקתו הפילה ךֹותְּב
 קיִניהְל רֶקְּבַּב םקֲאְו יקיַחְב הָביִכְׁשֲה תמה הָנּבתֶאְ ּהָקיִחְּב
 דשא ינב יָה הנה ו רק לולא בתא תמדהגהו יִנְּבִתֶא

 תאזו תה דְנבּו יחה נב יב אל תֶרְחַאַה הֵׁשֲאָה רמאּתַו יתר

 רמאיו : כמה ינפל הנְרּבְדִתו יִחַה ינו תמה נב יכ אל ז תָרַמא
 יִכ אל תֶרָמא תאו תמה נב יחה נב" ה תרמא האו ז ךלמה

 ברחה ואביו ברח יל וחק למה רַמַאיַ : יִחַה יֵנָבּו תַמַה נב
 -תֶא ונתו םינשל יחה .דָליִהְדתֶא ורזג הלמה רמו : : מַה נפל
 יחה ּהָנְב רֶׁשֲ הֵׁשֲאָה רָמאּתַ : תַחֶא יִצָחַהתַאְו תחאל יצחה

 דונה דא יב למאתו נבלע המחר ורמי מַה
 ךלזסני ילדם תֶרָמא תאו וחתימת" לא תַמָהו יִחַה דּוליִהדתא הל

 \תַמָהְ יחה רוָליַהזתֶא הלנת רַמאֹנ למה ןעיו :ורזנ הָיְהְי אל
 רשא טפשמה"תא אשי ועמשיו : ומא איה והָתיִמְ א

 ובְרְְּב םיִהְלֲא תַמְכֲח"יַּכ ּואְר יִּ דל וה יִנָפִמ וארו למה טפש
 : לֵאָרְׂשִיײכ-לע ְךָלִמ המלש למה יָה טפְׁשמ תושעל

 יהו



 ַּז

BRומ שגיו תרטפה  
 רָחָא ץע להק םֶרֲאְדוב הָּתַאְו : רְמאָל יִלֶא הָהי"רבד יהיו

 בֹוְְכּו דָחֶא ץע הקל ורבח לארׂשי ינבלו הלוהיל ויל בתו
 דָחֶא םחא ברקו ורבה לארשי תי ביפ ץע טול ויל
 יש שאבו : : כ .םיִדְחַאַל יה סא על 7 ך דָהָאד לא

 ₪ רֶׁשֲא א ל עא חלל נָא הנה Fn יא למֲא-הְּב
 הָרּוהי ץע-הָא ויִלָע םתא | תתנו ונבח לארשי יבש םיפָא
 תב רֶׁשֲא םיפֲעָה יהו : יריב דַחֶא זוהו דַחַא ץעל ם םֶהיִשָעו
 הָּגַה הָוהְי ינדַא רמָאדההב םָהיִלֶא רבו : םָיניעל הב םֶהילֲ

 יִתְצַּבִק םָׁשכְלָה רֶׁשֲא םיוגה ןיבמ לארשי יִנָבְתַא קל י נא
 יגל םתא יִתיִׂשֲעו : . םֶתְמְֲאילֲא םֵתֹוא יתאָבהו ביִבָסִמ םתֵא
 אַל למל םלכל היה רח למ לארשי ירה ץֶראָּב ד רָחֶ
 או : דוע תוכְלְממ יתְשל רוע וצחי אלו םיוג ינשל רועה
 יִתְעשיִהו םהיעשפ בו םֶהיצקְׁשבו היוגב דוע אמט
 יִלויֲהְו םתֹוא יתרה סב ואָמְח רֶׁשֲא טהיִתְבְשומ לָּכִמ םתא

 העור םהילע למ דוד ידבעו : םיהלאל הל היא יִנָאְו םעְל |
 : םֶתֹוא ושעו ּורְמׁשי ית חו וכלי ימפְׁשמְבּו לבל היה דחא .
 ּהבזובשי רֶׁשֲא בקעיל יִּדְבֲעַ ית רשא יראה" ובשי
 דו םֶלועדדַע םֶהיֵנְב ינבו םמינב הָמָה היל ובָשיו םכיִתובַא
 םלוע ורב םולש תיִרְּב םֶהָל יִתְְכו : םלועְל ם םהל אישנ יב
 םֶכְותְּב שק מתא יִתתְנְ םֶמוא יתיִבְרהְ ית םתוא יָה
 יל" הָמָהְ םיתלאל םהָל יִתיְָ םָהיִלע ינָּבשִמ הוי םֶלּעָ
 תֶויהּב לארשי"תַא טקמ הוהי ינָא יב םיוגה ער : : םעל

 : םלֹועְל בוב יש
 יחיו תרטפה

 .'ב ןמיס 'א םיכלמב

 ךלה יבא : רמאל ֹונְב המלש-תא וציו תּומל דודהימי ּוְבְרָקי
 | תרָמשמ"תא רמו : שיא תייַהְ קח ץיִראָהִלְּ ךֶרדְב

 יי 'ק ויהי * 'ק וירבח * 'ק וירבח * 'ק וירבח *



Ws 4-3 

 הָשַעַת ךשא"לכ תא יִּבָשַ ןעמל השמ תֶרותְּב בּותָּבב ויודע
 בד ר שא וָבְזתֶא הֹוהְי םיָקי יעל סָׁש הָנְפַתְר שֶאלּב תאו
 לכ תַמָאְּב נפל תבלכ םֿכְרַּד"תֶא ךינב מ שי"סא רמאפ לע

 .לארשי אב לעמ שיא ₪ תכיל רמאל ספל בב

 וש רשַא ההצ"וב באו יל הָשָעְְיָשא תֶא עי הָּתַא םגו

 < ות אשמעלו ר רערב רנבאל לֶאְרְשי הוָאְבצ ירש-ינשל
 ותרגחב החל ןח ם לָשּב ל לממד םָשיו סגרה
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 סה "רעלה ילורב נבו : לאש םֶָשְב ותביש דרות
 נולָשְבַא ינפמ יחרְבּב יִלֶא וברק כי ףגהלש י יִלְבאּב ויה

 הו םירחּבמ נימה" ןְב ארגוב .יִעָמְש מע הָנֲהו יח
 ארק ררָי"אוהו םיגחמ יִּתְכְכ םֹויְכ תֶצרְמְ הָלְלְ יִנלְל
 לַא הָּתַעְו : בֶרֲחב ךֶהיֵמֲא-סא ראל תותיב ול עַבָשֶאְו ןהריח
 ןהרוהו ול הֶׂשֲעַ רשא תֶא תְעדְיַו התא םֶכָה שיא יִּ והנה
 יע רַב ויִתבָאהסע רו בכ : לואש םַדְּב .ותְביש -תא

 זוגא תנג

 י מע ופול ןיכסקמ ןיסו ,וידנכ ,תופקסדכנ ופכיש ק5 תרדרוהו
 ןטס--סדכ רמל כ"עו ,םפנס סד וילע ע"וקכ קכוסק ןידס סזכ זמרכ

 : ל"קו ,סרס סע סע ופופ ןילכוק גורסד ד"סק 'יס ע"דוי

 ,לאירבג תרותב יחיו 'פל תוטמשה

 כס .'וגו וייח ינס כקעי ימי יסיו ,סנש סרקע עכp סירנמ ןכפנ בקעי יחיו
 nh ךלוס לכס יכ ,,יפס כ"ז קודקס ךיסנקכ ןייע 'כס יככד ךסמס

 עי לכ סיס וליפכ ול כססכ סיסי ,סכוטכ וייס ימי קיכתתם ימ לכש ,סותסס
 לש לט (תמרוקס 'פכ) סערפל ותכוסתב וכיכ6 כקעי .סנסו [ו"ח ךפיסל ןכו] סכוטב
 ו ימי וכ כיפס ,סיכוכ סייק לע סנוכס "ךייח, תכוסק ךייח ינס ימי סמכ
 ווקירלכ ש"ייע) ןוניו כעל יימ ויס יכ *יכוגמ, וייח ימי ת5 חרק ,'וגוסנק כ"ק ירוגמ
 וטפנ ו"יע ,סיכוט סיימ סנש סלקע ענק מ"קכ כקעי ית יכ יכפל כ'סק כ"עו
 קנכ עס ג"ור ירכד וירכדו] .ל"כע סיכוט סיימ תונק ויס סינק ז"מקס לכ וליסכ ול
 8 ךופס הכוט תחל הנ ותגיסתמ לכ ורמפ ןפכמ :)"ח כ סוקמכ ענפיו :ס"ע ,ױ 'פ

 כ כותכס וילע הנעה ךכיפ9 ,סירכמכ סיספ סינה ןתופ לכ סכוטכ סיס וניכ6 כקעי .ו) ספי "יס

 קכש סמ סע תרכת סגוכ סוכ פ"כי דיינעפו [.עוקליה ל"כע ,ויימ ימי לכ סנועכ סיס
 פ"לכ



 זי יחיו תרטפה 1
 ןרְבְִּב הָנָש םיִעְברַא לַארׂשי-לע רוד ךלמ רֶׁשֲא סימה :דָָ

 לאירבנ תרותב יחיו 'פל תושמשה

 ףסויל כקעי ןסנט תכימ סיעפס יכס לקקמ ליכסכש (:י ,תכפ) ג"ורד רקבכ תומס פ"רפ
 ג"עסו :ל"1 'סותס וכקכו םירצמל וניתובא ודכיו רבדס לגלגתנ ויגכ רקסמ רפוי
 bכ כ"כ יונע ססילע רזג) סיס לכ למס ,סתוק וכעו סודכעו כיפכד ,רזננ סל
 ינסכ סש יפלריתו ,קרמגס ןוקלכ סינווכמ סגיפ כ"ז ססירכדו .ק"ייע ,'וכ סז 31
 ו מ 5 ע 3 וניכמ בקעי .ךירל סיס לכ סיחלס ןיכ סקנק תלטס תכמנקק (א ,סילפוק
 סדתיתכ סל יכתל (ב ,נתרקי יככמ יוגעס תלתת תויסל קיפסמ סיסו ,סמיכלמ דרג
 סיכ5מ) כו ,תכתל ןכסכ לגלגפסל ןילוכי ויס ,ס3 סירג ויסיע לקס 'כתי ותיק
 ,ככדס לגלגסנ .סיככס ןיכ סלנק תלטס י'ע סכמ6 ,סנוכפ "ןכפס קורע, סקכ רקס
 806 תוכל ןירוק ןיפ +: זט ,תוכרכ) לנכה י"פע ,כקעי לוס] ו גי תר 3 ל ודכיט (א :סיפקב

 : ס"ייע ,סירלמל (ב ['וכ הסנפנ |

 קויס) ,סכש סלע עכס סיכלמכ פויסל שיסט וגיל בקי םכענ כ'עק ל"י ו"יפעו
 סקעק סיספ | תנוקכס י"ע וגב ףסוי תולט .תיכסס כפקמ סדמכ סדמ ול |
 סיס סנש סלקע עכק ןכ ףסוי :כ"קמכ ,סרקע עק ןכ סיסקכ ויגכ רלסמ רפוימ
 ,רוי תלו ,סנק סכקע עכס סיללמכ תויסכ וילע רזגכ כ"ע .'וגו ןפפ3 ויס פק סעל
 יכ כס ךקמס וסזו ,ןעככ ןכקכ רכקסל ספמ כוסו תומכ ולק כ ןמזה תולכו
 קר וייס ילק ימי ויס קל כ"ע ,סנמ סרקע עכp סיכנמ ןכקכ בקעי יח רק ילמק
 ינכבקת כ כ ,'וגו ףסויל וכבכ תרקיו ,תומכ לפרסי ינק ימי וכרק ז"יטו סנס "פק

 :ל"דו ,ספרוכקכ ינתרבקו סירלממ ינסו ,'וגו סירלמכ
 ע'סיכ ג'סוקמס כרס ת"ומ יפמ יתעמקק סמ תומכ רד ספ גילסלמ עגל אלו

 סיעלס יפק, לקסמ ליכטכס כז סרמלמ תנווככ ס"כגז סוס כ'כסומ
 יכ ,רמסו ,תלימ םיעלס ינש רפסמס זומכי סמ לעו ,'וכ ףסויל כקעי ןקנק "למ
 סיסש כ'סנװ סכדס וכיכל כקעי יליעכ סיס ןגוסכ קנס יפדווכ סקלנס יפכ סא
 ססמ 'ו ,ןקנופ ס"כקס סטפ (:גיקסיתספ) ע"ז סכמקמכ ,ויממ לע וילפכ ףסוי קיכמ
 דוגיז לתו סת סיכוטד 00 יכ ,ידיתי וב דיטמו סוכע רכד וכיכתכ סקופ
 עי ? דגלימ דוגיזו bטמ סיכוט ,6"9 ,דוגיזל סידגכ ,פ"כד סימק סיכ דיססלו ,סידוחל
 bמלעכ עכ סק סיכ תדססל ךדוקל תו 'וגו םיק3 דס דע סוקי לכ :3יתכד ,ןי
 לp--סתכד תל ףסוי כו :כותכסכ כ"ג סז ומרגו .'מגס ל"כע סי תיקפמ חק
 'תגס יככדכ ףסויכ טפו סער הָבָשח יכ-- ססיבל 96 סעכ=- ספיס סכדס תתכס תמקנ
 ןכנו ס3סמ ססכת סיעקפ לכ לע יכ וס כנכ ןס ,כותכס רממ ז"פו .
 קוס סיגוקז ןכ יכ ןעי ,ולכ לכמ ףסוי תל בס ל9רקיו--סייסק וסח ,וכ טירה
 סימספכ) 'מגכ קיסמד ת"יפע 5"י ל"ו ופדק ירכד לו] םיל לוס סיכת ככ יכל ומנכפו ,ל
 65 יפו סיל מיל ירת יככ .סיכר) סיל ןמיסמד עדי ימ "5  ,היינטמל סיכרל סל bרמימל וסע (ס

 תלטס 15 ןוע לכל ויכ6 ינפ) דסמ דע תויס) ףסוי 3 כמ ךיפס רפול 'כס ןרתמ ז"ע .םיל מל 0
 ןעי ירת יככ ול ןמלו וכ לכמ רתוי ותופ כסומ וכל )5רשימ עדי יכ 'כס ןרתמ ז"ע ,ויח6 ל

 ,תלימ סיעלס יכק3 סיספ תגוכ ול סקע ןכ לעו [כ"דו .ומ וס סיס רכ %
 ךל ספי סיס ךסוקיפש ןיכק3 קתוקיקס : עלסכ סנימ :כ'ז סכמל תליכמ סזכ ול פולט
 ןילימכ ךפוקיפס ז"כפ ,טלס ךפלמ סוקו תלכד כוט יכ סל :רמונכ=ךלוכדמ לתו
 :ת"תפרו ,סיעלס ילק יכנל סוק סיס 2

 לכו (ה)



 יחיו תרטפה |
 המלֶשּו :םיִנָש שֶלָשְו םישלש ךֶלַמ םֶלָשּריִבּו םיִנש עבש למ
 :דָאָמ ֹותְבָלמ תו יבא דד אסְבילע בש

 לאירבג תרותב יחיו 'פל תוטמשה
 סערפ ינקז לכו ,סרוסמכ 'ג ינקו לכו :ע"סעכב כוס .סילפפ ןכ5 ינקז לכו

 3ג bיסס כיעס ינקז לכו ,סמכ כככ נכסי יכקז לכו ןכס6 ?וכיו
 קז לע ,סכק ייח 'פ למומנת םכדמס יכבד י"פע פ"לנסו .ם"ייע ,'וכ ספורע סלגע
 לפתסכ סד ךיכל ,סנקוס ,ולמ תטכ 556 ר"מ ,ולמ פעל ךילמ דיסת לכ לפי
 יקזי סדלט ןמזכס -- תוכנסמ סילגכו ככומ ויפו ,תולוכ | ויכיע לספק ותנקז לע
 גונוכסס תסנס לכ יכ רממל סכוסמס סומכ סילכד 'ג לעו ,ם"ייע וכממ קלססמ לכס
 וכסס ד"ע סגסו .וגממ וכסתי לכ 'ד תולכב סגס ,ופוגקז תע3 סדלסל וכססיק
 לפש כ וכידי סיכמוקו ססידי ןיכתוכק ספוכע סכגע יכג ריעס ינקזמ סיפר םי סירס
 כיו רמקכס ,לכוק ויפ לעו ,תוקככ ולכויש דמכ תק םס ואר ם) וגיגיעו סזס סדס תפ
 וי לנעױ כיפכד סמ ,וכלסמ ססילגכ לעו ,'ונו לכאל נכסי ינקז לכו ןכהפ
 ו וקסיו ,כיחפ כ"םמכ ,סירלמ ןכ ינקז ככו "וגו ותק | ולעיו ןיכ6 ת רוכקל
 קדוובו סק י"קכעו סויכ כקקכ ססיפפכ לע וילכ ותו וקקנק ןענכ סלכק ולב

 :כ'גס סכוסמס3 סרסי סגווכ וס = ססילגכב וכנס
 כס יכפמ .רכדכ ויס ,י"סרעו ,'וגו ףסויל וכמק סכ מל ופומ ינפל הוצ ךיבא

 קול ןכיסו =: כ"קזכ ומייסו ןפכ כ'דמכ וס ןכו 'וכ = (:סס ,תומכי)
 נתת רפוימ וסק "כמ, ןוסככ כ"ג קדקדנק כת ,סזכ ל"פלו ,סולק וכיכמ לכ
 וקעי לקו פ"ע (.ה'%פ) .כ"דמכ קתימ סנסד --,ףסויל וכעת סכ : כ"תק סכמופ
 ומס ססנ רמלק ,סכיכ6 נכסי כ ועמסו כקעי ילכ ועמקו ולכקס ,'וגו ויככ ל
 וקולסמ ךכנכ ןיסט סקכ ,וכיכ6 לפרסי עמק למ ,ס"כקס לע תקונתמ סכבכלכ סי
 יפפסכ טריפ וס ףס ,דחס 'ד וכיסל6 'ד נק תקולסמ נב ןיק ךכ ס"כקס לע
 וקימ סנסו =[. סיתספכ תיל כ"ויכו) ,דעו סלועל ופוכלמ דובכ ספ ךורכ :רמלו
 קדוגלו ויקולעמ סימק3 סכוכס כ"סקז 'וגו יל ספסל : פ"ע ךתולעסכ 'פ ר"דמכ
 ווטיפססש ו'כ תוגיפסס יכג גע סיולכ ספיספ ןיטנפנ ד"סמל ,סדסי ןכ לע
 ופוכמ וחסכ לוכיככ ויתונעמ סימקכ סכוכס ךכ ,תדמוע ןסיכג לעק ןיטלפ קורכותמ
 ויתולעמ סימקכ סגוכס כמקכ ךכל ,תת סדונל ןייועע ללכסיפ ןמוכ סלעמל
 סע יקפכ ףסקפסכ 1 ךלמ ןוכושיכ יסיו 'סכו ,סדסי ןכל לע ותדונקו ? יתמיל
 העמק תויתוק -- ועמשו נקכ סיכוטס לעכס סנסו--ק'ייע 'וכ לפרטי יעכס--דחי
 כ וכ ומכנק ךיק כוקכסכ ןגוכקנג סתעמו-ק'ע תוכית סקס וכ עיק--ו"קוסו
 ןנכקס, :ןופכ ןיכו "ופסתס, :ןוקכ ןיכש לדכסס רכנק יכת - -סיטודקס ל'זכד
 כ ןיק ספ ף ,דחפ סוקמכ סידכפנ סיככד פיס לע סג לופי ספיסל ןוסנק
 ןש> סג כ'מ הכ רמקנ ס לכל [,כיסתה ףסופו ,סינד תפיסלכ] ,תועידס תווסקס
 קועידס תוותסס כ"ג ססכ סיסיפ סלכומ תיק ןוסנס תונתססכ ,"סליכק,
 קסס כ'ע ,ןקס תפ קכ ססכ תולגג סלכ רpכ סלתתמ כ"עו .דסי
 מו ,סגיכע ולמיס סקנתסנק סלרקכ כ'תל לכ6 ,ופסלס קכ ססל וכמוקנ
 כקס, םלכמ סס> רמל כ"ע ,ו'ת דומיה תגומלכ לוספ ססכ קי למס
 כו סקכפ סוק תויסכ ילכמ סכיגיכ סולק תויסכ דתי סג סדוגקכ ודנלתס : רמולכ

 קריטגו



 חי ריטפמל הרותה תאירק
 .אשנ 'פב ןירוק הכונחו תבשב

 שרו ותא חשְמיַו ןָבָשמַהתֶא םיִקָהְל הֶשמ תֹולַּב םֹויְּב ית"
 שקו םתשמיו ּויִלבְלָבִדתֶאְו חָּבופַה-תֶאְו :יִלּבלָּכְדתַאְ ותא
 יאישנ םַה םָתֹבֲא תיִּב יׁשאָר לארשי יִאישנ ובירקיו :םתא
 ונפל םנּבְרק--תֶא ואיִבו : םיִדקפַהלַ םיִדָמעָה םה תמה
 םיִאְׂשִנַה ינְׁש-לע הלגע רקב רשע ינשּו בצ תל שש הוה
 השמחלא 5 הוה רמי : ןכשמה ינ ונפל םתֹוא ו ובירקיו דַחֶאל רוש
 התת דעומ לֵהֲא ת תֶרְבָעְחתֶא רבע ויה םֶתִאַמ חק :רֹמאָל
 תלנעֶה"תֶא השמ הקו :ותְרבַע יפּכ שיא םיִולַהְדלֶא םֶחוא
 תֶאו תנע יתְש ו תֶא : ולה לֶא םַתוא וי רקבַה"תֶא
 עבָרֲא| תא :םֶתְרְבַע יִפכ ןושרג ינבל ןְתְנ רקְּבה .תַעְּברא
 ליב םֶתְרְכַע כ יררמ ינבל ןתנ רקבה תנמש תֶאְו תלָגַעְ
 שרקה תדעי ןתנ אל תהי יִנְבַלְו :ןֵהּכַה ןרהארּב רֶמָתְו
 םויב ַּבְִמַה תכנח תא םיִאְׂשִַ ובירקיו : ואשי ףֵתָכְּב הל

 ראו חומה נפל םנְבְרְקְ"תֶא םָאיִשְנה בירק ותא חׁשֲמְ
 --תֶא בירק םויל דַחֶא איׂשנ ויל רָחֶא איׂשנ השמ"לֶא .הָוחְ

 -תֶא ןושארה סיב ביִרְקמה יהיו ם : הבמה תכנחל םִנָּבְר
 --תרעק ובר : הרוהי הטמל בֶָנימַעְְּ שנ ונָּבְר
 הספ דָחֶא קרזמ הלקשמ האמ םישלש תַחא ףספ

 םיעבש

 סכיתוטד ךיקס | כקפי יב ינוקנ וטימספ | :'יפ--ועמסו | .סכיכיכ סכימ תכיטא
 ןיתע סקכ ,דחמ 'ד "ד לסרשי עמק לש תוכית סקס 15 וכ וכמו .דופיס 83
 ,םבסקב ם'מ לוע ססולמ וגכק יכ ספבוטת תל ססמ עמססכו-- ,'וכו רסס 026 ךכפ
 רמקנ ףיסוס 15 ,דמי סג תועידס תוותססכ סלק 353 דתי סג ודמקתס יקדוופו
 ו"למכסב ,תוביס לקס כ'גנ-סכיכמ נכסי יככדל כ"ג ועמשו-ספעמו ,ססיל
 סכיניכ סוחו הכה תויסל סכועל תו ינכ ורמשי ימולהק כ"ג סוכ ןויכ סנס ,סירכדס תוטספ בלש

 דוככו ,יונכ ךנמ לט ןיטנפ סיסי וו (.'וגו סימיס לכ ססכ סו סככל סיסו ןתי ימ ת"ישה רממפ

 סיס סנס כמ ונממ וומלכ רק סעמס סירככדס לכ סנסו--[דעו ס)וע) סיסי ותו
 ,רמקכ וכ ותנקס וסו ,ססמפ רמ הנס סיכבדסו ,דמעמ ופוק3 ססמע ףסוי ₪
 ךופכו ,סירכד סויפ כמ ,ותומ ינפכ ונתוק סול ך ןיכס יכ וכומכ סת סג תטדי סע
 ךיח6 עקפ כ קס נפ סוול וכמפס סכק מכס ל"ג ססכ .5ג סנס סילכדס ו}

 : "וגו ₪ תק סקע כ"עו ,ךולמג סעכ יכ ף6 - סקקעמו



 הכונח תבשב ריטפמל האירק
 תַלָס םיאלמ | םָהיֵנְׁש שרקה לֶקָשְּב לקש םיִעָבְׁש
 הֵאָלְמ בהז הרשע תחַא ףּכ :הָחְנַמְל ןָמשב הָלּולְּב
 דָחא--ׂשֶבָּב דָחא ליה רק ְביָּב דַחֶא רפ: תרמק
 ; תאטַחְל דהא עירי :הֶלִעְל ֹותנְׁשְדְּב
 הֶשָמְח םליא םינש רכב םמכְׁשַה חבל
 הָׁשְמֲח = םיִשַבּכ כ הָשְמַח םידותע
 : בדנימע"ןָּב הנ ןבְרל הז 2

 ביִרְקַה : : רָכשָשי איָשְנ רַעּוצדןב לֵאְנתְנ בירקה ינשה םויב

 לקש םיעבש + Ks דהא קדזמ ה האמו םישלש תחא ףסכ -תרעק ונּברק- תא

 האלמ בהז הרשע תחא ףכ :החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ םהינש שדקה לקשב
 דחא םיזע ריעש :הלעל ותנש ןב דחא שככ דחא ליא רקב ןב דחא רפ : תרטק
 השמח הנש ינב םישבכ קשמח םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו : תאטחל

 : רַעּוצְְָּב לֶאְנִתִנ ןבְרק הז

 -תרעס ונּבְרק : לחוב בָאילֶא ולובז יִנְבַל אישנ ג יִשיִלָשַה םויּב
 םהינש ish לקשב לקש םיעבש ףסכ רחא קדומ יה האמו םישלש תחא ףסכ
 דחא רפ : תרטק ak בהז הרשע תחא ףכ : aks ןמשב הלולב תלס םיאלמ
 | תאטחל דחא םיזע ריעש :הלעל ותנש ןב דחא שבכ דחא ליא רקב ןב
 השמה הנש ינב םישבכ השמח םידתע השמח םליא םינש יקב םימלשה חכזלו

 : ןלחּב בָאילא ןברק הז

 ונָּבְרַק : רּואיִרָשדֶב רּוציִלָא ןבּואְר ינבל .איִשנ יעיִברה םויּב
 לקשב לקש םיעבש ףסכ רחא קרזמ 2 .םישלש תחא ףסכ -תרעק

 : תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ : החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ םהינש שדקה
 ! תאטחל רחא םיזע ריעש : הלעל ותנש ןב דחא שככ דחא ליא רקב ןב דחא רפ
 השמח הנש ינב םישככ השמח םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו

 :ריאיִדְׁש"וְּב רּוציִלַא ןֶבְרְק הז

 -תרעק ונּבְרק לאוער" ןְּב : ףסילא דג נבל אישנ יששה םויּב

 שרקה לקשב לקש םיענש ףסכ רחא קוט wl האמו יסושלש תחא ףסכ
 : תיטק תאלמ בהז הישע תחא ףכ : החנמל ןמשב הלולב הלס םיאלמ םהינש
 :תאטחל דחא םיזע ריעש : הלעל ותנש ןב רחא שככ דהא ליא רקב ןב דחא רפ

| 

 חבזלו

 ןשי -
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 מי הכונח תבשב ריטפמל האירק

 השמח הנש ינב םישבכ השמח םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חבזלו

 : לאועְדְדְוַּב ףַסיִלֶא ןברק הז | .

 ונברק : דּוהיז עזוב עמ שילא םירפא נבל איש יִעיבָשה םויּב

 לקשב לקש םיעבש ףסכ דהא 4% האמו de תחא ףסכ -תרעק

 תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ : החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ םהינש שדקה
 ו דחא םיזע ריעש : הלעל ותנש ןב דחא שבכ דחא ליא רקב ןב דחא רפ

 השמח הנש ינב םישבכ השמח םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה | חבזלו

 :רוהיִמְעְְּב עֶמְׁשילֲא בר
Rrהכונח תבש תרטפה  

 : הָוהי סָאְנ ְּךָכֹוּתְב יִּתְנַכְשו אֵביִנְנַה יִּכ ןויצדתב יִחָמְשו יִנְר
 יתנו םעפ יל ויה אוהה סו הותידלֶא םיֵבַר םיוג לולו
 -תֶא הוחי מנו : לא יִנְחְלש תואְבְצ הוה תַעְרִיְ כותב
 הב סה: םֶלָשּוריִ דֹוע רחב שדקה תַמְדַא לע ספ הָדּוהְ

 עשוהידתַא יִנֲאָרִו : ושדק ןֹועַּמִמ רועְנ יִּ הוה יִנָפִמ רַשַּ
 וניִמידלַע דמע ןטשהו הוה ךֶאְלמ ינפל רע לודנה ןהכה
 רעו ןָטָשַה ְךְב הָוהְי רע ןטשהדלא הָוהְי רָמאֹו : ונֲמְׂשְל
 היה עשוהיו : שאמ לצמ דוא הז אולה םלשוריִב רחבה ב החי
 -לֶא רָמאיו ןעוו : ךאלמה נפ דָמעו םיאֹוצ םיִדְְּ שב
 ויִלָא רמו וילעמ םיאצה םיִדנְּבִה ּוריִסָה רַמאָל ונפל םיִרְמַעַ
 ומי ראו : תוצְלִחמ ףתא טבלה וע ףילעמ יִּתְרְבְעַ הָאְר
 הְׁשְבכו ושארדלע רֹוהַמַ ףינצַה ומישיו ושאר-לע רהט ףָנָצ
 :רמאל עשֹוהיְּב הוה ְךָאָלמ רעיו : דמע הוחי אלו םיִדָנִּ
 רמשת יתרמשמ"תא | םאו ךְכת י כרב" תואָבְצ הוהי רָֿאזהכ
 דל תתנו ירצחחתא מש םגְו יִתיֵּב"דתֶא ןידת האדם
 לורה ןהה | עשוהי אֹנעֶמְׁש :הָלאַה םיִרְמַעַה ב םיִבָלִה

 איבִמ יִנְנֶהדיִּ הָמִה תַפומ שנ אדיב ךינפל םיִבְשיה ףיערו הָּתַא
 -לַע עשוהי נפ יתחנ רֶשֲא ןכאה הֵּנִה | יב הַמָצ יְִבע-תֶא
 תֹואָבְצ הוה םֶאָנ הָחּתַפ חתפמ יננה םָיניע העבש תהא ןְבָא

 יתשמו



 הכונח תבש תרטפה
 הוהְי םָאְנ אּוהַה םִייַּב :דַחֶא םֹיְּב איִהַהץֶרָאָה ןעזתֶא יִּתְׁשַמּו
 : : הא תַחָּתהַלָא פג תַהָת-לֲא והֲעְרַל שיא אר תֹואָבצ
 : :ּותָנָשַמ רעש שיִאְּ .ינרועיו יב רְבּדַה אלמה ביו
 הלב בה תרונמדהנהו יִתיִאְר רמאיו הָאר הָּתַא הָמ יֵלֲא רמי
 תוקצומ "הַעְבְשְ העְבְש היִלֲ ָהיִתֹרְ הָעְבְשו השארדלע הכו

 'ק רמאו *

 דע "וגו סלוכ ספק סע ילא רמאיו
 סזכ שיש סיקודקדסו ,ספוס

 כפל סנוקסרכש ןוסלס יוכיס (6  ,וככ כס
 תוכככ כמ כ"ק ו "סילע , סיתוככ סעכסו
 תוככל .רמ6 מל עודמו ,"סpקכ לע, רסס
 ג"הופמה כרס ח"ומ יל ספקס תֿפו] "סילע , רסק

 .[2" סוס) ר"וסמ ת"עקכ ע"וסי קידס

 סמ רמסכ ךפלמס תל קעש ירחק (3
 bכו עדי לש ןכומ סנס ?ינודק סנק
 וג ביססש | סכוקתס יסמ כ'ק ,ןיס
 !סלמ סמס סמ  קעדי נס ךלנמס
 תז נו סיס נפ יקדוב עדי וכ ןס
 bס = סמס -- תכית (ג !ופקמ
 קעדי לענס וכמוק3 יד סיסו ,כפומל
 ועידוסכ סכוקסס כקיע (ד ,סכ סמ
 3 לכו ליקב ם 'וגו 'ד רכדסו : למקנ ול
 סזכ עי וכייק סמו ,ללכ ןכומ וכי 'וגו
 יכ סקכנסו --- וכ סלכסש סלוכמס לוילכ
 ימיכ סיסיק סכוכמ 6 זמר סזכ וכ וקרסק
 ,סלוכמכ ןומשס ךפ לש סג י"ע ינטס תיכס
 bנססקקס ע"לפ 'יס 2 רוט3 י"כס סנסו
 סיפוע ומ סמלו ,סימי 'ז קכ סיס 69 סנס
 וקנתע (5 ,סילוריפ 'ג ז"ע "תו ,סימי 'ח
 ,סיקלח סומק לע ךפס ךופנס ןמסס ת
 קלח קכ רנו רג כככ ונפנו
 ימת (3 ,סלינס ככ וקלד ז"ככו ,יכימס
 ךפס רלסכ) ךפס ןמ ןמסס תת וקירוסק
 סנס עריש ז'יפלו ,סלמתככ bp "כב
 רעכוסש יכחת (ג ,ןוספרס סויכ סג עדונו
 וקלמ סכומה תורככש ןמסס ככ סלכו
 ןכו ,סלתתנכ סיקנמ תורנס לכ רקוככ
 יגסנ וכ ףלו| ם"ייע לילו סליל לככ סיס
 סימעפ סעכפ קר סנס סיס כ סינורחקה סיוריתס

 %5ר סוי
“fw 

 זונא "תנג

 תויסל ךרנכג סיס ל ןורחפס לילכ יכ סימי סעכקכ

 יכס ומנכ יכ ירח תופנמתסכ תורנכ 15 ךפכ סנ

 !"כע "כרפס ספקס ןכו ,םדח ןמס וגישי ירב

 כ"ג ןוכסלס | סקללסס סוי כס, יכ כשל שי
 מ"כ6ו ,סנכ bרכנה ןמססמ כ וסקס רחפמ ,סנל

 סעכש 3ותכס ןוקכ לפכ סכסו סוכ ךירפסכ
 סעכש קוס סכוכסק פ"כי תוקלומ סעכקו
 סנכ זמ סז תוקלומסו = סעכק סימעפ
 תוכנסנ סנ י"ע ןמסס תכקמסנ סכונס
 כקיעסד סמ תכומ סיסי סקעמו---סילעש
 ('bס ןוכיס יפלד י"כס לק 'גס 'יתכ לוס
 סליל לככו ,סיקנת תל ןמסס ת6 וקלסס
 ו"ככו תיכימק קלס קכ רכ לככ וכפכ סימו
 סיס כ'  ,סליפס לכ: סכ י"ע קלוד ייס
 ,סעכק סימעפ סכומס תוקלומ תויסנ ךירל

Are(תוהנס תעכק) סימי סנמקכ סיסנה  

 כתענ ךפסק סיס סגסע 'כס 'יתס יפל ןכו
 קויסל ךיכל סיס ל כ" ,סלימתבכ כמ
 קלומ וגייס -- דכלכ תוקלומ סעכס קר
 לו --- ךפסל קר תו סגו ,סליל לככ 'ל
 bוכי 'גס ןוכיק "פע סנמל  .תורגסל
 ,סכולת לכל זמרכ ,ןוככ לע סרוכמס סזחמ
 סיקלמתמ ויס ,סכילכ סתקנדס יכחק יכ
 סיס סו ,תוככל קוקלומ סעכס י"ע תינש
 ריפש כ"ע ,סז רסק סז סימעפ סעכק דע
 --.ל"רו תוקלומ סעכסו סעכש כ"ס
 סוקמ לויכל יכ רמוק ייל לנכ ךרדכו

oeקגומפ רכויל קוס סתנומתכ  

 סקpודק סלעכ תיססכס ,סינרסיס סמוס
 סלונמס כ ןוימדכ סוס תויסכ יס הכיר
 ןוחטכסו סכומקס וכייס ,סיתוכ) סעכסכ
 ,סכותסו ,יעלמס סנקס וס 'תי וכ
 סכוגמ ינק 'ג סמס ,ס"מגו ,סדוכעסו

 םינמיס



 כ הכונח תבש תרטפה
 הלנה ןימימ דחֶא היִלַע םיִתיִז םִיִנְׁשּו : השארדלע רֶׁשֲא תורנל
 המ רמאָל יב רבדה אלמלא רַמאָ אָ : הלאמש לע דַחֶאְו
 תערי אולה ילָא רמאיו יִּב רָבּדַה אלמה ןעיו : : יִנדַא הֶלֶא
 הָז רמאֿכ יִלֶא רֶמֲאי ןעו : ינדַא אל רמאָו הָּלֶא המָת"הַמ

 זוגא תנג

 סמס סולטסו תעלסו ןידסו ,סנק סילמיס
 ,סיגוסתרס 'גס ךכעכ סינקמסס סינקס 'גס
 סיגווכמו סינופ תויסכ ןיכיככ סנוכו
 רפוכי "קמכו] ל"כס יעלמקס סנקס לס

 "ככ י"לב ועכנספו ₪ [תוכירל ו"כ
 ןכומכ סנסו = סרופכ כבת ילפ ולילי וק
 העכ3ק3 סכוכמס רויכ וכ ולכס סיכופכסמ
 "כינע, ויסע סמ דכלקש סילופכ פולכ
 ,סכולמ לכ3 תויסל יומככ סיפור; תעכש
 קעכס דוע תוכנסל לעממ סיולפ ויס דוע
 ,סילופכ תולג
 קלומ סיס סנוגס ןמ לויס ןמסכו ,'ד
 תולנס תעכסכ סילפקמ ןכה ריקה
 תעבקכ כו ,"ססמכ, לע רשת סיכוילעס
 יכ ,סכולמס סלעב ויסש סיכוקתפס תולנס

 ,סכומ לכ סיפקו סיכקק :ןיס סמס
 יכ ,ז"פ דסמכ םיככס לפקס כ"ע רסקו
 לכמ סנוטמס כקמס תילכת לכשל ןיכס כ
 ךסלמס תת כלקיו ? תוכוגמס תויככפ
 יתיתכ 52 ןס -- יכודק 105 סמ רמקנ
 ךסלמס וכ ביפסו ,סלועמ תלוכ סכומפ
 סמ -- ןיכסל לכות נס 'יפ !תעדי לנס
 קיגנכת ומכ יכ =- 00 -- 0
 ! יפסכסיס סעס תנומפ לוס ןכ ,סכוכמס
 bנ סע סג !יכודס כ ,וילק רמזאו

 ךסלמס וכ כקיכ זו = ןיכסכ גכוק
 ותוכי סימי סנס יכ ,םוכיפ3 ופכווכ ירכד
 ימיכ] ככקי ומעל סג | סשעי ת"יקסו
 סיכיככ סמסו |וכל דיתעל ןכו ,סילנומסקס

 ,סכולמס כלות תמגודכ סיכווכמ תויסל
 סלועו קככ יכ ספוקפלב ומדי ל סנס
 קס 'ד םולככ סל יכ ,לימ יושעי סד
 ילכ ףמ ,סעוקיכ סיוכט רפי 15 ,ומע
 לוקס עיגי כקקכו סמוקמ ולדכמ תוקע

 תוכב סלעמלמ סידמועו

 לכמ כתכקי ומע תל עיסוסל 'תי וכממ
 סכזע דלמ רולס חרזי לכ סנס ,ססירל
 יקסכ יכע וככ ונסב קכ ספ יכ ,תימלע
 כ"םמכו ,סנפמנמ וכיכפ 'ד דובכ רימי יזמ
 ךילע ודובכו 'ד תלוי ךילעו (פ "יעסי
 וכ "קחו יונו ךכופל סיונ וככסו ספרי
 סעד סכוי סוס לוילס ןויזס סנס ךקלמס
 לימב לכ יכ ,תינקכפיס סמוקה תסככל
 סכזע | וגישי סדי סלועו = תכּב קנו
 סולל ד. רמק 4 ומורכב ,םח כ. מ
 סמלעכ עס סרוקמס לטמכ ךל ופרס כ"עו
 קוככ סpלרב סלעמלמ ס יכ רוק כסי לכ
 ולס סיככדס רוקיכ וסזו !תוקבכ 'ד
 סק תיקע ךלו ,סיסנס לע תסולכ סיכמוק
 ספיסק סעוקפס י'ע 'יפ =- קודקו לודנ
 סז כ30 ,עבטס ןמ סנעמכ תיסי) תמב
 ךמלועכ = קר ,כככ יוכג עדוכ סיס כ
 לסרשי ךמטל לכל -- לעממ  סימקכ
 קכ סז סיס יכ ססכ סמדג ססיניעכ
 'יפ ,ס!ס סויסכ ,ןקכופו סכודג סעוקת
 ןולמ י"פע סויס סג סימעפל סרקיק ומכ
 תל סיטעומסו סיקלתס ותלכי רק עבטס
 קונוס תולוכספ י"פע ,סיכוכמסו סירוכגס
 ריכדל = ךיככ = ופכ | כ"ק רסלמ סכממ
 ךסדק תוכלק3 פולג וקילדסו 'וכ ךתיכ
 סלעמל ןמסס ךפכ סקעכש סכס ת וכו
 ססל סנ ללכקנו עדוכ 18 ,עבטס ןמ
 כ'עו ! 01 סתסע 'ד די קכ ה לכ כ
 ולכ פוכוסל ,סכולת ימי תומס ול ועכק
 = לנסלו תודוסל וכ סיכיוסמ יכ וגינבל
 וגל תיטטס סיסנס לע ,כודגס ךמסכ
 ת"יקסועכו .כ"דו ,סוס ןמזכ ססס סימיכ
 כפכ) | ךסולעסכ 'פ תכטפסכ וגכוקיבב
 :כח ןפופכ סכוכקס סזס סוממס ילכד ןכופ

 סכ



 הכונח תבש תרטפה
 | יִחּורְבְָא יִּכ חֹכְב אלו ליִחְב א2 רמאָל לֶבְּבְרְדְלֶא הֹוהְי רב
 רֶשיִמל לבב ינפל לּורגַהדרה הֶתַאְדיִמ : תואבצ הוה רַמֲא
 :ּהל ןח ןח תואָשּת השאה ןְבֲאֲהתֶא איצה

 הכונחד יב תבשב ריטפמל האירק

 ,ינימשה = םויב ןײק הכונתד 'ב תבשב =

 וברק : רּוצהְרֶפְְּב ב הָשנמ ינבל איש יניִמָשה םִויַּב

 ףַסכ דִחֶא קרזמ קש האֲמו םיׁשלְ תחא הסנ"תרעק

 משב הלול תל ו שרק גה לק שב לקש םיִעְבָש

 רֶקּב"ןְּ דַמָא ר : תק הָאָלמ בהז הֶרָשַע תֵהֲא 5 ףּכ : ָחְנמִל
 רַחא םָזע"ריעְש הָלעְל והָנְְַׁב דאב דָחֶא ליא

 םיִרְתַע השמה לא םינש רקב פִמְלשַה הבול : תאָטח

 :רצהְרְפְ לָאיִלמנ ןּברק הז השמח הנשי ישב הֵׁשְמֲח

 ונָבְרק : : ינערגזוב ןֵדיִבַא ןמינב ינבל אישנ יעיִשתַה םויב

 ra לקשב לקש םיעבש ףסכ דהא | קרזמ הלקשמ האמו שלש תהא ףפכ דתַרָעק
 :תרטכ האלמ בהז הרשע תחא ףכ :החנמל ;משב הלולב תלס םיאלמ םהינש שדקה
 : תאטחל רחא םיזע ריעש :הלעל ותנש ןב דחא שבכ דחא ליא רקב ןב דחא רפ
 השמח הנש ינב םישבכ השמח םידתע השמה םליא םינש רקב םימלשה חכזלו

 : : יִנַעְדְַּ ןדיבא ןּבְרק הז

 -תרעְק ונָּבְרק :ידשימע-ןב רזעיחא ןד ינבל איש יִריִׂשֲעָה םִויַּב

 שרקה לקשב לקש םיענש ףסכ דחא קרזמ הלקשמ האמו tw i ףסכ
 תיטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ :החנמל משב הלולב תלס םיאלמ םהינש
 :תאטחל רחא םיזע ריעש :הלעל ותנש ןב דהא שבכ רחא ליא רקב ןב דחא רפ
 השמח הנש ינב םישבכ השמח םידתע השמח םליא םינש רקכ םימלשה חנזלו

 : : יִדָשיִמַעְְּב רזעיחא ןּבְרִק הז

 ונָּבְרִק : ןרְכִעְְב לָאיעגּפ רשֶא נב איִׂשָ םוי רַשַע יִתָשַע םֹויְּב

 | 2 לקשב לקש םיענש ףסכ רחא קרזמ ox האמו 4 תחא ףסכ -תַרעק
 : תוטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ :החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ םהינש שדקה
 :תאטחל רחא םיזע ריעש :הלעל ותנש ןב דחא שבכ דחא ליא רקב ןב רחא רפ

 השמח הנש ינכ םישככ השמח םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה חנזלו
 רעב לאיענפ ןְּבְר הז , דוב 5 ) ןד

 םויב



 אכ הכונחד 'ב תבשב ריטפמל האירק :

 ונָבְרִ זן עריחא יִלְתְפנ ינְּבַל איִשְנ םזי רשע םינָׁש םּוּב
 לקשב לקש םיעבש ףסכ דחא קרזמ הלקשמ האמו םישלש תחא ףסכ רתרעק 2

 :תרטק האלמ בהז הרשע תחא ףכ :החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ םהינש שדקה
 :תאטחל דהא םיזע ריעש :הלעל ותנש ןב דחא שבכ דחא ליא רקב ןב דחא רפ

 השמחה הנש ינב םישבכ השמח םידתע השמח םליא םינש רקב םימלשה הבזלו |
 :ןגיעְְּב עריחא ןברס הז

 לאְרשי יִאישנ תֶאַמ ותא חַשַמַה םייְב חָּבַומַה הָבָנח | תאו |
 בהֶז תו רֶשֲע םינש לָסכ"יקרמ הרשע םיתש ףספ תלעק

 םיעבשו ףָּ תחאה הרעקה | האמ םישלש : הָרָׂשֲ םיִתְש |

 לקשב תואמ"עבראו םיִפְלא םיִלָכַ ףסַּב לב רָחֲאְ תרומה
 הרשע הרשע תֶרֹמְק תאפמ הָרְׂשֲע-םיִּתְׁש בה תֹוַּֿכ : שרקה
 רָקבה כ : האמ םיִרְׂשֲע תֹוּפַּכַה בה שרקה לקׁשְּב ףכה
 הָנשדינּב ישב רשעיסינש םליא םירפ רשע םִיְנש הלל
 : : תאָטַחְל רֶׂשֲע םינש םיזע יריעשו םֶתְחְִמּו רשע םיִנׁש

 םישש םליא םירפ העבראו םיִרְׂשֲ םיִמלְׁשַה חבז | רֶקְּב לבו
 חֵּבזמַה תבנה תא םישש הָנָשיּ םיִשְבּ םישש םיִדְתַע
 ותא רב רעומ לָתֶא-לֶא הש אֹבְבּו ותא שמח ירחא

 תַרָעַה ןראזלע רשא תרה לעמ ויִלֶא רָבּדִמ לוק יַה"תֶא עב |

 וילא .תרמאו ןרהאהלא Ra : רמאל | השמחלֶא הוהי .רבדיו
 ו תורה תעבׁש וריִאְי הֶרונָמה נפ ומלא תיגהזתֶא לעב
 הּוצ רשאכ היתֹרנ הלעה הָרונָמַה ינפ לּומדלֶא ןר הַא כ שעיו
 הכריע בה השקמ תרנמה השעמ יהו : הָׁשֹמ"תֶא הוה

 ןֶּב הָשִמדתֶא הוה האָרָה רׁשֲא הָאְרמכ אוה | השקמ הָחְרַפידַע

 ; הרמה" הש 4
 הכונחד הינש תבש תרטפה

 לכו תוקְרְזִמה"תֶאְו םיעיה-תֶאְו תֹוריִּכַה-תֶא םוליח שעיו \
 תב המלש ךלַמַל תֵׂשֲע רשא הָכאֹֿכמַה- בתא תושַעל םֹריִח ו

 םיִדּומַעָה שארְ"לעדדרָשָא תָרָחֹכַה תנו םינש םיִרְמַע : החי
 ָםיתש 0



 הכונחד הינש תבש תרטפה
 .רשֶא תרתכה תּקְג יִתְשדתַא תופכל םִיִתְש תֹוכָבְׂשַהְו םִיָּתְׁש

 תֹוכֵבְשַה תש תֹואָמ עַּבְרַ םיִנמְרָה"תֶאְו םיִדּומעָ שארל
 תרתֹכַה תל יתשדתא תוסָבִל תַחֶאה הכבשל םינמר םיִרוט"ינש
 -לַע הָרָשִע תריִּכַהיתֶאְו רֶׁשֲע תֹונכֲמַהתֶאְו :םיִדּועֶה ינָפד לע רֶׁשֲא
 : םיה תחת רשע םיִנש רק ְּבַהתֶאְ רָחֲאָה םיהיחָאְ : תונכמה

 םילַָהלַ תֶאְ תֹומרזַמההתֶאְ םיעיה"תֶא תויפ"תֶאְ

 : טרממ תַשחנ הוה תיִּב הָמלֶש ּךלִמל םֶריִח הֶׂשֲע רֶׁשֲא לָהֶאַה
 :ןתְרצ ןיִבּ תו ןיב המדאה הָבֲעַמְּ למה צי ןקריה רּבְכְב
 לקשמ רקֲחְנ 5 דאמ האמ ברמ .םילּבַהְִיזתֶא המלש חניו
 חָּבומ תא הוה הי רשא םיִלָכַה"לַּ תֶא תמלש שעיו :תֶשחְנַה
 תוֹנמַהיתאו < בז םיִנפַה םֶחָל יל רשא ןחְלשַהתֶאְ בזה
 תַרנהְו חרפה רוס בק -ז ריִבְּדה .ינפל לאש שמחו ןימָיִמ שמח

 תופּבה תקוה .תורמזמהו תפסה : בַהָ םיִחָמלִמַה
 שרקל יִמיִנָּפה תיֵּבַה תותְלדל תותפהו רּוגס כה תֹוּתֲחַּמַהְו

 : בָהְ לביִהכ תיבה יתד םישדקה
 שדח שאר תבשל ךיטפמ 'ק הלאה +

 .ח'ר תבשב ריטפמל האירק

 םיִנֹרְׂשֲע יִנׁשּו םֶמיִמְּת הָנָשייִנַב םיִשְבְבְדיִנֶש תַבָשַה םויבו

 תֿפע-לע וב תבש ת תלע : :בְסנ ןמשב - חלול הָחְנִמ תֶלְס
 : הבס דימתה

 ליאו םינש רֶקְכיִנְּב םיִרָפ ייל הלע ּוביִדְקַת םֶביִשַדַח י ישארו
 תַלָס םיִנֹרְׂשֲע השל ! םמימת הָעְבְש הנשי םיִשָבְּכ דַחֶא

 הָחְנִמ תֶלְס םינרָשְע ינו רַחֶאה ר ןמשב ב הלו הָחְנִמ

 הלול החנמ תלס ןורשע ןרשעו : ָ דִחֶאַה ליאל ןמשב ה לולב

 יצֲח םֶהיִבסנו : ייל הָשֶא הי ַחיִר הי רָחֶאָה שבב קש

 -ַהֶא םיזע רעש ג הָגׁשֲה ה ישרחל ₪ שדח תלע תאו

 וכו הֶׂשֲעְ דיִמָּתַה תלע-לַע 0 .תאַטַחְל

 הכ



, 

0 ָ 

 שדח שאר תבש תרטפה

 ינפמ סג ,םדחס 'פו סילקפ 'פו סכונת תכב תרטפס ינפמ וז סלטפס תתדיגו ,יאסכ םימשה ןיליטפפ ה"רו תבשב =

 ב

 הרקע ינר 65ת יככ ןיכיטפמ וו יפסכ סימקס ןיריטפמ חת"כו 0% 'פכ לכ ,יעסמ "פד ועמש תרטפס

 .סרעוס סינע ףוליגכ

 ויס ןמיס היעשי

 תיב הָויא ילגר םדה ץֶרֲאָהְו יאְסּב םיִמָשַה הָוהְי רַמֲא הב
 הָתְשָע יָריהָלא"לְכיתָאְ : יִתֲחּנִמ םּוקְמ הָזיִאְו ילּנְבִת רשא

 זוגא תננ

 לכ תמו ,'וגו ימסכ סימסס 'ד לפקס הכ
 טיכס סז לקו ,'ונוסתקע ידי סלק

 סוכל ידכב .יככד לע דכפו סוכ סככו יכע ל <
 \ט"מ ,תומפ) כ"דמ סידקכ סיבוקכס תנוכ כת
 הכסקס תתוכככ ונכוי כ סיכר סימ
 סכסקס תל כטבכ סימעס ככ ןיסנכקמסכ
 ןקי ס5 ,ןיכי סכימ לכסיכ 'ד ןיבק
 תועילי לס םדקמ יל וסע יככ ל ,'וגו םיל
 ןיכסלו .ם"ייע סכוק3 יקנכקו | יתדכיו
 .'סכ סכומכ  דק6 כסמ ספ סוככ ליורו
 יסנ ותופ עיפכ וכסכפו | חלקיו 'פ לתכ יררע

 זיפ ס5כש 'מ ךלמל [וכירכד .תנווכל ופרס
 עמסכ לססכו ,קתס ךיעכ ןסכקפסנ סעפ
 סיככ סילק סם ויסו ,כיפס ילבכ רכדס

 ןסכסתיש ןפח סיס דח לכ רק ,סידככנו <
 ססמ ' לכ .רזיפ וסע סמ ,ותיככ ךלמס
 נכב ותיב תת יטסקלו תופיכ וכוס ככ תק
 ותיככש כקו "כ סיסו ,כדסו רפפ יכימ
 םימכ ותדוקפ חלק ךכמס ןכ5 .ךלמס ןילי
 וסולו ,ללכ ריקע וכגילק ריעס סתוק3 דחמ
 דימעיס ,ךכו ךכ ןפוק3 ותיב תל ןקתל
 ינולפ סוקמכו ,ןתכוס תק יכוגפ סוקמכ
 סעמס תל יכונפ סוקמבו ,סכונמס תק
 יגטק סיטושפ סילבדכ לכסו ,סמודכו
 ,ךל56 ןסכתתל ךכ ססעפ רכקלכו ,ךכעס
 זכדוכ םילס כת תלז סדוקפ עיגסכו
 וסוג רק לככ 3כ תחמק3 קעיו לסמיו
 ,ותיכ כמ לס ךלמס | לוכיו  ,ךלמס
 ךלמס סקע סכפי דועו וכלל ןסכקפיו
 שופס 55 ותיכ 757 תוללוקמ תפל סולק
 ןסכפתיס ידכ ךלמס דיכ ופיכ פס שקל
 רכד לע ךלמס כ"ח נסו ,ונלק דימפ
 סיטקוקמס | סיכיגכס תמנס עודמ :סז

 ינעס שישס פל תנסכלתסו ,סיכקופעסו
 : למליו .ךלמס ןעיו ? ןקיכ ופיכ רסק סוס
 ססית3 תמ וכתפו וטפק לקס סירקס ןס
 ןסכלתיט יופכ יכל וכככ רמ דחק לכ
 ₪50 ,יתיב תמ יתיפיק תומתמ יכל5 ךלמס
 ידוככל סבלקו  לוכג = סיכתו סמס יכ
 ידוככ תק /וסכו :יל56 ויס וכיקו ,יתכורגו
 כשתנ סז ןילמ סיעדוי ויס ילסע קו
 יתו6 סיזבמ סמס כ"ו ,יכרע יפנ סוכל
 סימנס למ ןסכקתס ךיקו ,דוקמנ
 כעס סנוס טעמ י"עק סיכקותס סיעוט
 ןוכססס סתיכו סמס סיולכ ,ידוכככ ורזפ
 וסע הז ינעב רתוי יקכתכ ןכנ 0
 ומלעכ ןיכמ קוסו ,רסוע סוס רזיפ כ
 ךסו ,וכופכ דובכ ןיכסקק יפדכ וכיק קוסק
 יכוככ כמו ייווילו יתדוקפ סקעק ירח
 סנס ,סמק תוקעכ וילע יתיולפ סמ לככ
 יײק יכסק ,יכולכ לכ ותיככ סויסכ תכמנ
 יל סנו ,יתױלו יפילכס סמ וכ קכומ
 סיכקס כ"לסמ ,ינופכ ללמנפ סוקפכ ןוכסנ
 ידכ סב ןיק ורזיפס סנוס לכ טק סלוכ
 לקמנסו .טעמס ןמ טעמ וכיפק ינדנכנ
 סימקב ולקי בםומ ס"בקס סנס יכ ,רפוכמ
 ,ןר6 ילע ופניכס תוכססכ ןפסו ,כעממ
 ופוכי סל ףמ סנס ,ונלרק3 דוככ ןוכקנ
 ,ססיוכלוק לכ | ןפיכיו תומוקס ככ
 סכטתב ,סנוס לכב ומסכ דוככ ןכסמ רפפנ
 ססל ליעוי כ 'כתי ומשל ודככי טז יכ
 דוע סו3 יכ ותכקיו ,סכסלס תל לטכנ
 ,סגוימד תוטמ יפכ 'בתי ודוככ תל וליפסי
 כמ ,ודובככ  רועיסו כוכג ותיק סמכ
 סקכ תוס | ומקל וגלכק סוס תיכס יכ
 לוס ,סקע ןכ 55 ס"כקס כבל ,ורוככל
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 שדח שאר תבש תרטפה
 .דרחו חּור"הָבנּ יָנֲעהַלָא טיב הודלֶאְו הוהי"םאנ ג הלֲא"ִלַכ ויהיו

 הלעמ בכ ףרֹוע השה חבוז ׁשיִאזהַּבַמ רושַה מהו יב
 ורחב המֲהסַג ןנַא הבס הנבל ריִּכְומ ריזח"םה הָחְנִ

 םיִלְלעתב רֶהְבָא יִנֲא-םּנ : הָצַפָה םשָפִנ םֶהיִצּופְׁשבּ היכר
 ועמש אֶל יתר הנֹוע ןיאו יִתאַרְק ןעי םָהָל איב םתְרּוגמו
 הייר עֲמָׁש : ורחב יּתַצַפִחאְל ראב ִניָעְב ערה ושעיו
 ימש ןמל םֶכיּדנמ םֶכיִאנש םֶכיִהַא ורמא ורברדלא םידרחה
 ריִעָמ ןואש לוק : ושבי םֶהָו םֶכְתְחְמְשב הֶאְרַנְו הוה בב
 הֶדָלָי ליִחָּת םרְּב : ויביאל ומ םלשמ מ הוה לוק לכיהמ לק
 האָר ימ תא עמשדימ : רב .הָטיִלַמָהְ ל לבח אובָי םֶרֹמְ

 הָכָחיּ תֶהֶא םעפ יג ל ;ןידםא דַהָא םוּב ץרא לחיה הּלֵאַכ
 הֹוהְי רמאי דילוא אלו ריִבְשַא ינַאה : : היִנְב"ִתֲא ןויצ הדל
 כינו םלָשוריְתֶא וחמש : הלא רַמֶ יתרצעו רילומה נאטא
 ןעמל : ָהיִלֲ םיִלְּבַאְתְמַהילּכ שושמ הָּתִא ושיש היבְחאדלּ ּהב
 זיזמ םָהננעההְו ּוצָמַת ןעמל ָהיֵמֲחָנַּת רשמ םתעבשו קנית

 להנכו םולש רֵהְנְ הלא הטנ יִנְנְה הוהי רמָא | הכַייָכ : : ּהובְּ

 זונא תננ

 יל וסע ינכ לכ ,וכרע תוממוכ סיניכמ וכ תוקע לפרסי ומע כ ופדוקפ חלש
 יקלכסו יפדריו ,יכולככ סיזע תועיכי = ןסלוטס | דימעסלו = ,תועילי כס ןכסמ
 סימקס ,'ד סקכ יכנס רכד וסזו ,סכוקכ יכ כמכו ,'וכו סוכדכ סכולמסו = ,ןופלכ
 וככס כקת תםיכ סויק ,כ"ק ,'וגו ,יקסכ יכ '3תי וכוככ למ ןכקמסכ סמק
 ידי סנס לכ | ק5---ז"כעו---,'ונו יג סוכ רק לככ וכולכ תוקנמכ י"ככ ומייק
 ,ךידי = וגוכ 'ד קדקמ כ"סמכו ,ספקע | םדקמ יל וסעו ,כמקק ומכ ,סקמ ת 'ד
 ינפמ ?וכוקכ .וקניכש ת"יפס רתב סמלו סכמ יכ5 רסס לככ ,סכוקכ יתנכקו
 ,תוכ סכנו יגפ כל ,טיכק סז נקויכ תכקנמ יכ עודיו ,וטעס ןכו 'וגו ךפוס
 : כ"קו ,ומייקכ יככד לע דלחו לק עויסכ כ'ג רמגנו סקענ ןכטמס
 ילכד = וסזו -- .ק"סוזכ כ'קמכ ק"תיונס
 תוכככ ונכוי 55 'וגו סיככ סימ ר"דמס
 תת קי ןפי ספ סך 'וגו סכסקס תק
 סק וגייס ,סכסלס "לוכעכ, ופיב ןוס לכ
 כ'קמ ןייע ,'וגו סילקוכי תפ וחמש  ,סימכו סי 0 סינלכב עי וליכי ועיפל

 | עולדכ "סלוע סק, ירפסכ ו"ע יכ ,ס"יקס דונכ סוכ סילידגנמ סגיס

 :סינקולי תממנ סנילמ--,ול וזובי !וכ--ךוע סזכ סכרדק
 סתילכו

 כ'קמ ןייע 'וגװ ריעפ ןואש לוק
 :סכיס תלגמכ ירוסיככ ז"ע

 : ררכ סכקי סכיק : פ"ע

Rh שה 



 גב שרח שאר תבש תרטפה ,
 :ּועָשָעַשת םיִכְרְבדלַעְ ואשנת רצ-פע םָּתְקניִו םיג דוב מוש |

 : :ּומחְנִת לורי םכָמְחְנַא כנא ןכ ונמחנת מא שא שיִאְּ
 א תעדונו הָנהְרְפַת אש סכיתומצעו בבל ששו םֶתיִאְּ

 אובי שאב הוה הני יא םעו וילבע- "תֶא הוה |
 יב שאיבה ֹותָרֲענְ ופא הָמָחְּ בשה ויתבָּכְרַמ הפוסכו |
 : הֹוהְ יללח ובו רשַבלָּבתַא ובְרחְבּו טֿפְׁשנ הוה שאב
 רש ילבא דו דֵחַא רַחַא תֹוֹננַה לא םירהטמהו םישָדַקְתְַּה

 הישע יֿבנַא : הָוהְיֶאְנ ופסי דִי רבְכעֶה ץחָׁשַהו ריזחה |
 וֵאָרְ ואב תֹנׂשְלַהְ םיֹוגַה-לכלתֶא בל האָב םֶהיתֹבְׁשְחַמּו
 םֹוגַה-לא םיִמילפ | םֶהַמ יּתָחַלשְ תוא םֵהֵב יּתְמְִׂ :יִדובְיתָא
 רשא םיקחרַה םִיִאָה ןויו לבות תֵׁשְק יבשמ דּולו לופ שישרת
 'כ תחא *

 לסדכ סכיתומנעו סככל קסו םתיארו
 סיכבדס סכוקכלו ,'וגו סנתלפת

 סדקס גיקיק ןוטסו סתמק לכ יכ ,סיסומפ
 סיסק גקודו ללימ סיס רקס רכדס ןמ קוס
 תיוכמכ ,סכ סל וכגישי סת וילט קפסכ
 סל סדוקמ עדי 55 רקפ ,ולפסמכ ככ ןוס
 גרוגכ סכזיס םיללי ספ ןכו ,םכ ול תיורי
 bוככ וק ,סוכטקס תייכזכ וס עיכטקנס
 ססיגקו ,רכז ןב ופסק סדכי יכ רסבמס
 bלס ,ל"נס לככב כס ,סימלקו סיפירכ
 וגולככ סולוטפל וקכי 05 קפסכ יונת סיס
 ,דוסמל תנסי ספוק וגיקסכ כ"ע ,םכ ול
 וגסטכוס לככ סעוקיס לעו סנוקגס לע 0
 ,סיליככס וידכע י"עו | ,ק"סוסכ קלכמ
 סוי לכ3 מסי 'ד סע סימס קי לכו
 תיטמס תיבכ סמלע סכומסכ ןימקמ יכק |

 ןיטש סכומ ,סמלק סנומק3 ןוסלו  ,'וכו
 '6 קנס וליפס | ,ז"ע וכלב קפס סוק

 לע סלעי bכ תקז ,ו'ת קובי חלש סקממ |
 וסנס יכ ו"ת כמי סכ ספ יכ ,וסוכוובכ |

 סומ סמ קנת ז"כעו ,סיקלס ט"כ ןימקמ
 bכס ,ו"ת קובי כ ןפ וכת קפס לופי =

 רכר יכ יכחלו ,סמנק סכומק תסרקכ וז ןיק =
 סכזכק פעכ כ"ק ,וככלכ תמוקמו קלקומ סז =
 תוקגכפס) סוקמ סמ ,וכיכיעְכ = וולרכ =

 זונא תנג
 י'סו 'פכ סטקס ןכו] ל זע ןוטסו סמק לס
 םרפל יתרמו [קלסכ 'פכ ל"ו נולד מ"מסנ

 יכל לני יקפטכ ךדסתכ יכלו כ"סל סו
 יקוקסו ,ילע כמג יכ 'דכ סריקת ךפעוקיכ
 לוקגכ סייסו = דסקכ | ליקתס ,לתובמ
 סדגסס לע ,'כוומ תדגפ, ירפסכ ו"ע | כ"סמע\]
 קרפל ל"כסו .[רמופ קוס סמ עפר למ פקסכ
 קוקטכססו סידועיס לכק ףק סנס יכ ,סוכ
 יכ ד6מ דע וכל סילמלכ סמס וככ וקטכוסק
 ז"כט ,לבד ססמ לופי לכו סלכ וקוכי קוב
 ,סווקמס כוס וכמכעב וככ עיגיק פעסו ןמזס
 יכ ,וכסישמ תיכ תכומק רקיע יפכתמ וכיק
 סינימסמס | יככל רכדס .סייקתסל לכוי
 קיסיש רודס כ"ע ,ססיכתק ססילכ יככו
 ,ומלפכ לומגסו כועס לכק> לקכומו יתכז
 כעב תלפכומו סלופכ סתמקס סיס ססג
 | ,סמלעכ סמס כומגס לכקל וכזק
 ינסו :כ'סקס סמ וס ,כתוי רססתנ
 --יבל לגי--סגס ,סויסכ =-יקפקכ ךדסתכ
 --סbוכ יפייס רככק ומכ ,סמנק סנומקב
 כוסל סעושיס תלתקכ ז"כעו ,ךקעוקיב
 כול סעטסו ,'דכ כ"ג סליס יזק ,סכוע
 ימלעכ יכל יכ לע 'יפ "יכע, כמג יכ
 -- | ספילכו ,בופכס רמלמ וסזו ,קזל יתיכז
 \יניעכ סעוקיס תוקככ סכזיש לודס 'יפ

 סא



 שדח-שאר תבש תקפה

 .ירובּכתַא ּוריִגהו ילובּכְתַא ּואר"אלו יעמְׁש-תַא ועָמָשאל

 היל הָחְנִמ f םיוּגַה"לַבִמ | םָיַחֲא-לכ"תָא איִבֲהְו ; יב

 ישרק רה לע תּוְבְרְכב םיְָרבּו םיִּבַצְבו בכלב םיטוסב

 יִלְבְּב הָהְנָמַהתֶא לארשי ינב איב רֶׁשֲאַכ הוהי רַמָא םֶלָשּורְ

 : הוהְי רַמָא םיוכ םיִנהבַל הָּקֲא מו : הוה תב רהט

 השע ינא רש הָשְרַחַה ץֶראָהו םישְַחַה םימשה רשאכ יב

 הירמ הָיָה : םֶכָמׁשְו םכערז רמעי ןְּ הוה" נפל םיִדָמע

 תות רׂשבלְ אוב תב תב יִּדַמּו ושרַחּב שרח

 ִּ יב םיִעָשּפה םיִשנֲאָה יָרנְפְּב יאָר וצי : הוה רַמָא ינפכ

 : רֶׁשָב"ִלַבְל ןֹואָרְ יהו הָּבְבִת אל םֵׁשֲאְו תומה אל םתעלות
 .הוהי רמא a דע 'וגו ושדחב שדחה ידמ היהו

 תבשב להש ח"ר ברעל הרטפה
 תולסק כורכו ,םלתכ 'פו סי לקפ 'פ ינפמ ו: סכעפס תתדינו ,שרח רחמ לק ןיריעפמ ה'ר ברעו תבשב

 רתמ לס ןיריטפמ זנכשא כולו ד'פפ ק"קכ ןכפ ,ספכ 'פכ הלעוס סינע ינפמ סג תתדי) םהי בו | זילופ
 .אצת יכ 'פכ הק ינר סע סלעוס סיגע ןיככתמו ת"כעו סהכ 'פכ 0

 ןמיס ב

 םויכ םש ַתְרתְסנירְׁשִא לא תאבו ראָמ רֶרֵ השל

 הד םיִצָחַה תַשלש 1 יִנָאְו : : לְוֲאָה ןבאה לָצֶא תי השעמה

 זונא [

 יכ רכרס לפי סכופכל סנסו ,ק"ייע
 סיוגס לכמ י"נכ 6 ופיכי ססמ סיטינפס
 סככס 6לסו ,'וגו סיסוסכ 'דכל סח
 bיכסכ לקוי סיתוקנס סוקמכ קי סיתולק

 : ןכסו 'וגו סככל שקו סנס
 סיוגס לכמ סכיחס לכ תפ ואיבהו

 יסדק רס לע ,'וגו 'דכ ססנמ
 ילככ סתנמס תק י"ג וקיכי כקסכ 'וגו

 סיכסכל תק ססמ סגו ,'ד תיכ רוסט
 קוספכ קכומס כסמס ךכול ןיכסכ ,'וגו
 ,'וג\ ססנמס תת י"גכ ופיכי רקקכ ,סוס
 כלכל סרכ ,וסמ וכעדי כ סכוסכ) רסק
 תוקנתס ככ (:די = סעוסכ) ל"זכד סדקסב
 וסגימלו ,'וכ תר ינככ ןפוסו ןקלי חת
 ךופמ סתנמ קיכמ סד דליכ תוחגמ רדס
 סנתוכו כס כקו ףסכ לש תותלקכ ותיב
 | חרס ינככ הרועכ סנתונו י"טרפ\] תרש ילכ ךותל

 קותלקכו סכ לע תותלקב תסימ .ינפק
 ןיופכס סילככ קמיל פ"כ מ ,כסז לק
 קילל ספיפכ יקופתל ,כיע קרס ילכל

 9רשיל ספיסק ומכו ,סילשוכי ל6כשי תל
 ! י"ע סירשנ יפנכ לע מ"מ ופוכע סויכ
 יכ 'כס רמי ןככ ויכיחכ ןכסלו סקס
 |! סמס יכ ,י"לכנ דוככס קותיחפ הזכ ןיפ
 לקקכו ,סיכקכס ס"וק ידיססמ ויסי
 סלועס 96 'ד תיכ סתנמס ת י"גכ ויכס
 626 םדוק ינככ קוד פלכומ סתיס ג
 ,טרקכ וכ תכקכ יוקר דכנכ רוקט ילככ
 [י"ע כ'ג  ישדק רס כ י'נכ וקכוי ןכ
 ! ףיסוס ₪15 ,תרסל סיופרס ,סקמ סיטילפס
 סינהככ תקל סקמ סג כ"עו ,כמלו כ"ח

 : ןכסו---'ד סוקכ סיוללו
 קנס



 דכ תבשב לחש ח'ר ברעל הרטפה
 -תֶא אֵצְמ ךל רענַה-תֶא חלָשֶא הנה : הרממל ילדחלשל הָדֹוא
 |ונחק הנה ממ | םיִצָח רה הנה רעל רמא למַא-מָא םיצחה
 םלָע5ַ רמא הָּכיסֲאְו : הֹוהיייַח רֵבָּד ןיִאו ל םולשריפ הֶאְבו
 רָשא רבו : הוה חלש יי יּכ בל הֶאְלָהְ ָּףִמִמ םיִצָחה הגה
 דוד רַתְסיו : םוע-רע הניבו ₪ הוה הנה הָּתֲאְו יִנָא רַב
 דמה בשיו : לאל םֶהְלְהלע למה ביו שדחה יהיו הַרָשַּ
 בשיו נוה קיז ריקה בשומדלא םַעַפְּב | םעפכ ובשומדלט
 הַמּואִמ לּואש רָבּד"אְלו : דוד םוקמ דקפיו יאש דצמ רנבַא
 : : רהט אליי אּוה רה ית אוה הרקמ רַמָא יב אוהה םֹויּב

 -לֶא ואש רמו דוד ז םוקמ כפיו ינשה שרה תרחממ יהי
 :םָחְַהלא םויַה-םנ ומת-םנ ישב אָבְאל עודמ נב ןתנֹוהי
 :םֶתל תיּבְדדַע ידמעמ רו לאְשנ לאש לָאָׁשה ןָחְנוהְי ןעיו
 יחֶא ל-תוצ אּוהו רעב ול הָחָפְשִמ הבז יִּב אנ יִנֲחְש רַמאיו
 = יחֶא"תַא הָאְרָאְ אָנ הְָלָמִא ךיניעב | ןח יִתאֵצמימֲא התו
 ול רמאיז ניב 'לואש ףאזרחיו : למה ןְְלְׁש-לֶא אבדאל ב
 ףִתְשבְ ישיןבל ; התא רחבי יתְעַדָי אולה תּודְרמה תועד

 זוגא תנג 'ק לא
 ימי ן35 סת כתוב יכ.יתעדי אלה

 קורע תפונלו ךפסכנ
 ןככ ופריסבמ טיפ תוכייפס ןיכסל - מ
 יקטמס ,ןפנוסי לש ומ תוכע תקוככ ישי
 ןוסגס סס3 סמודמכו דסק ןוקג סב
 י"פע םרפנ רמפס ,ל"51 םקוכ ןמט עב
 עמסד סככג לוססד (.סי3'3) 'מנס ילד
 י) תילו ,'וכ bתכבכ סרכמקקד וססיבדנ
 לכ רמ6 ביכק לק יכ ,דמ כמ ךוכקמ
 'כד "מקל וסל ,'וכ .,503 דסכ יס
 סיכקכ וטונ ןליז וס כמ סננ
 יסל ,וככ | יפגמו יפקד דע ןוכובה
 סיככד וססו ,וסלכ ילזק ,תקכק וכייכימ
 ןקס ןתופפ ןיוכתנ | ןתוסכלו] ליזמ ₪2 סוס
 וסל למס [עוכמל וכליו סינפ יזע סס .סירזמ)

 ןכ סנסו ,'מגס כ"פ ,ימקד יסכל וה

 קלרפ ןעי יכ ,וכב ןסנוסיל לוקס ירכד ויס
 רוחכל ידגכ סיכפ זיטסכ סוס רכדכ ךיסעפ
 ,סינפ !פ ךכס יכ ,ךתקכל וסז סנס ,יסי כ
 כ'ס סינע .םילוסל ,ךמ6 תוכע תעובלו
 כ "כס ו=-ח'חפדו ,תורטכב קלע תדלוכק
 ןירלסנסכ) סדוסי'כ סעד י"פע סב םרפנ
 רמתקד ,ותכמל6 ןילסוכ ןילד סב (.תי
 כמקנפ ךלמ לש ותכמל6 | לסוג ךלמד י"כ
 ,ךקיחכ ךילודל יסכ תו ,'וגו ךל סנתסו
 וס | ותכמל6 ןילסוכ ןיקד סעטס סנסו
 דלקת סב כס ,ךלמס דוככ סעטמ
 hb סכוכל תוכמלקב בסי ותכמל6 כ"ג
 תנמנה סכיטסס ומכו ,לתק לכ עגי
 (.דפ | מ"כ) סלסונכג סלרקכ יברל ם"בקכ
 ? לוס וכ pמתסי קדוק וכ מפיק ילכ
 קגס וגכ ןסגוסיכ סכולמס רסתסכ ל"עו

 סיסק



 תבשב לחש ח'ר ברעל הרטפה
 המדאהדלע יח ישי רֶׁשֲא םימיה"לכ יִּכ : ףמא תורע תַשְבָל
 תומְוב ינ יִּכ יִלֶא ותא ח חָקְ חלש התו חובל התא וב א"
 המ תמי הַמל ּויִלֶא רָמאּיַו ויבֲא לואשתַא ןסנוהי ועיו : איה
 כ תהי עדו ותפהל וילע תינחהדתֶא לואש לטיו :השַע
 םעמ ותהי םקיו: רוְדיתֲא תיִמְה ויִבֲא םעַמ איה ה
 בצע כ סה ינָשה שדחה" םויְב ֿבָא-אְו הָא"ירֲחְב ןחלשה

 הרשה ןתנוהי אציו רקבב יהיו : ויִבא ומלכה יכ .דֶוָּד-לֶא
 -תֶא אָניאַצְמ 2 ורענפ רמו :ומע ןמק רענו רוה דעומל
 : ורבה ,יצחה הרוחאוהו ץו ד רענה הָרֹומ יכנא רַשַא םיִצְחה
 וחנה אקו .ןתנוהי הָריירְׁשֲ יצחה וסוקמדדע רענה אביו
 הנה ארקיו : הֶאְלָהְ הממ צה אולה רַמאיַו רנה ירחא
 -תֶא ןְתנוהְ רענ טקליו דמעְתלא הָשוח הרֶהְמ רעגה ירחא
 דָודָו ןתָנוהְי דא הָמּואמ עדיאל רעהו : וינדַאדלא אביו יצחה

 זונא
* 

 3 'ק םיצחה

 ,סימי לכ סדוכככ .סרולל תכשוי וממ סיס
 סpו ומ סיס יכ סכוסמ סיסק וכ סג יכ
 לכוי דודל סכולמס 3וסססכ לבל ויס
 וסזו דוככס תותיחפ סל סיסיו ספוק ססיל
 קולע תפוכלו ,סכולמ רפכ 093 ,ךפטבל
 :ק"ודו ,יתמפ סוקיק רח ךלמל שנסע ךמל
 ביל | דא ןויצ ןב "ומ 'גס נכס בישו

 :ל" סז תכקמלע בקכ י"כ גנילזיצ
 'מגס י"פע ןיכסל םי סנס סיפקססיקטכמס
 'וג ssl סכמ יתור3ו (: כ ,סירלנו

 ביססו ,סודמ פקס יכב וכמ (.חל ,כ ל6קזחי)
 ותעכות תויסל סיגפ סזיעמפ] ,ספולמ יג ססמ

 סתכומ סלנמ 'מגס ךיכפו [.ג"ר
 bינכמד םיסס ינסמו ,סיגוכג דילוסע "יע
 [ ,נ"ר וכו ספל ועכ סויפו יוניר ירכדכ] ייוככ

 לוקס תשסד ןפכ ל" י'שכ ןייעו .ק"ייע
 סולותמכ ,ויכת6 ספדכו | סיגפ סזיעס
 יכמנ תתכע סיוסר ז"יפעו ,קלישכ סימרכס
 p'קנ סתנווכ סתיס סמ ןכ6 .דרומ ןכ
 ותוסכ | קכדתס> תכתמ סכמדקת * לט
 ,ןוכ; ןכ .דילוסל סיומכ ,'ד ריסכ קידל

 ,הפכ

 י"פע יכ ןתנוסיל כוס כמ ןכל ,רכססיכ
 ררכתס = ,דודל | כוט שכוד וסס ויטעמ
 ם"של לכ ומ סקעמ יכ סכורב סתכוסב
 סק ,ךספנ סממ ,תוזע ךרד ספ יכ ,סיס
 לפס: סקוכ דוד יכ 2 ןיכמו עדוי
 ןוכת ךדי לז ככבו ,ינע דרמו רסק
 לע תומ סח ,קת6 דכומ לכס ,ומע
 סקו ,ס3 סתיס תוזע קר יכ ,ךמ סקעמ
 ךגי6 יכס ,דוד ילכנ ןיכמ ךכיקו סת סנוס
 ךמק 25 עוכ לע סיפר בוט סזו ,סניכ ןכ
 כלת -- קודכמס תועכ ןכ : ש"זו ע"כ
 ךרדמ | סתייטנט וסכפ רככתסס ,ומסל
 'יס | ,סועכ ךרדל ,סלי ג תונב לכמ תועיללס
 לתוכק 77 סממ יכ ,ש"ט5 כו תודרמל
 ,וטוריפ ךכ]-- יסי כ --ס25סו סכוט--סת[
 | סתיכ נו ד"מלה סחיכ ןפכ כ "רחכ , לעפס ינפמ

 | bלס | 6רקמכ וכרדכ לועפס סיב ו "ישי ןככ , ת"יכס

 [םי6, ול "דכומ, ךסונכל -- ךתסכ) וס
boסג סלימממו ,ל"נכ ,פ"כממ "תוכי —  = 

 סתכוסו רויב = ךמק תוכע תסוכל
 : ל"נס י"ג כ"ס ל"כפ .ל"ככ ,סככ) עור לע



 הכ תבשב לחש ח'ר ברע? הרטפה
 ֹולֹרַׁשֲא רַעָגִהְלֶא ויִלָּבדתֶא .ןֶתְנהְי ןתיו : רֶבְּדַה-תֶא ועדי
 בננה לַצֶאַמ םק | דודו אָּב רענה : ריִעָה איִבָה Ce ול רמי
 העְר"תֶא שיא קש םיִמַעַּפ שלש וחתשיו הֵצְרֲא ויפַאָל פו
 ּךִל רול ןתנוהי רֶמאַו : : לדה רודדדע והעְרְזתֶא שיא ּובביו
 | היי הֹוהְ רמאל הָוהְ םשּב נח ונינש נעַּבְׁשִנ רֶׁשֲא םֹולַשְ

 : םלֹוע-רע ףערז ןיבו יערז ןיבו ניב ני

i NIN PN PN PPT EPR EEE PT ee re 

 ארקמבש םינוקתה הול
 ןוקת תועט הרוש דומע ד

 ווקי ווק ה| א[ ₪

 םיִהְלֲא םיִהלֲא ד י

 -םשו -םָׁשְו | א אי
 לצו רציו א

 םְדאָהְִמ | = םָרָאְהמ | י|* | =
 הֶאְבְ הֶאְבְו | =

 -לֶא -לא |

 שרו שָרָנַו /
 שפת" 'פת- | ד | א | אנ
 \ יב . ִּ ב | * | הנ

 הָנלכּ הָנפבּ |
 ותֶא ותא ב | אל

 הגהְו הנהְו | ה | א | הל
 תויהָל תֹויָהְל ןי | ב | אמ

 רבב -רב3 ן חוה

 תושעל תושעל | ד | א | מ

 יה יָה | |
 ּהָרּובַעְּב הָרּובעַּב | ג | : | ג
 ןצצחב ןצצתְב | :|'| מ
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 לאירבג תרותב תוטמשהו םינוקתה חול
 תועט הרוש דומע ףד

 ירפ ספוע ןע| 3ןד| ו
 = < .תועיטפ | גי | "| סא

 ינעפ| י|ג| ט
 סוכ יכ|ן7] 0
 הכמ|כי|פ| כי
 קוס וכס ןלי[5| 2

 ורוס| :|ד| 2

 לוקו| יון
 לכ | ז|3| גי
 bרופכו| ו|*| די
 ותומת| וכ | 5 | וט

 דוכענמ| 6| ג | זט
 "ישב ןתכ ךי 7 ,ש

 קמכו | ו |3| דכ
 - טכ ul קא

 סויקס| כ|ד| כג
 2 טי |*| ל
 5 |7| דמ
 שש bכ|3| ומ
 יתפד ד|דל\ד טמ
 קפמ| ג131 4
 רסלכו ,סגסד סוס 59כ| וט |ל| סכ

 וכנכ סלעי| ו|כ| *
 ןכפו . ,סונמ רבד)| ב|ג| *

 סיסיו| גי[2 | סג

 ןוס  כ"ע| םי|ד| מ
 לק סוס| כ|5| קג
 רתיס| ד |7 | 5ע
 סידורמ|ככ | כ | בע

 : ₪ לע ,י"טרכו| | ג | דע

 גודג| 5|1] טע =
 םנועס ךרע| זט|3| *

 | ע"גס| סי ! ג| גפ
 'וכ ג"נט' סירקכנסו 2 | ₪

psמ | "|  
 ןסיפוליסו ךפיסכ!3|5| כק

 ןפופכ וכ ףיסוסנ- שיו| קי | ג| *
 ia ל
 | . ?וגו ,סכינכ תפ|ככ 5 | זטק

 ה רכוג AE וכק
 | רמונ םי| כ" | פלק
 לגרתה / ד נק

 וכ

 ןוקת

 ירפ סעוע ירפ ןע
 תועטל
 ולעפ
 ןכ יס
 סמ
 לוס ---וכס
 רזק
 רוק
 ןכקל
 סרופכלו
 ןותמת
 רוכעלמ
 ת"יפס וכ ןתנ
 ומכו
 וגוס
 סויקל
 תעירק
 וכ
 סיס
 רתוימ לד תכית
 תלמ
 רטלכו ,ורפעכ םיגרס לס סזמ .סלרככ ,סגלד סופ 3
 וכל סנעו
 כקעי תומכ ךנסע ,ז"ע תיכוי ויפו ףסוי ספעמו ,סוֿפמ רכדנ
 סיכרקעו סיטחנמ קזוס כ כ"עו = ,ויס6 סולק ת5 תוֿפרכ ויל
 'וכ ןכנו  ,טלמכ כ ויס5 דימו ,רוככס
 וקיו
 רתוימ כ"ע תכית

 >"ורדמ ת"יפע ,סוס
 רתיסס
 סידורמ  סיינעלו
 סמלו םתסס סת\ תסימ ע"כל:'מגד םנשילמ עמסמ ןכו --- י"פרבו
 bוהד כ"כ וסכ לטיפ כ סויס סוסכ לעד עמסמ 'וכ תועפ 'דכ
 '\כ הז נעו ,תועס ססכ לקוד
 לדוג
 פ"ע (bסת 'פכ) ת"סע ל"ו ן"כמרס 'יפכ ןייעו ,טנועס ךרע
 סימסרה תעדכ יכ סיסי תמפס ד"עו "זו ,ךל סטעפ סמ סעדו
 : "לו ,העדמ ,קכ סו ומכ ,ססכ ססעי
 = ע"קס
 'וכ סיסנפ כ"ח ורקוכי סירקכנה ךותמו
 וכיֿכמ
 רתוימ ףפיסכ תכית
 סעמנפ סיכג לסנ ףוסכ תויסל .סיכיר5 ולס :סירכד

 סלמ בייס ימ (.כ ןיטודק) 'מגכ .5יס תגולפו וגו סכלכ תֿ

 "כ טכאק טקספנ | "מו ,סרות - ןכ תפ דלל
 ייןכימיפ
 רכוג

 רמול שי ןכפ
 םגרתס



 5אירבג תרותב תוטמשהו םינוקתה חול
 ןוקת תועט הרוש דומע ףד

 טעומ ןמזכ 6 ף5 טעומ ןמוכ| כ|3 ןסנק
 דוסמ דוס| גי |פ |פמק
 ןכלו (סכ ,ק"כ גכ גכ ןכ.תרכס ןוימדכ) ותמכססו ןכנו ,ותמכססו ככ |ד | נק
 | סירתוימ ולס תוכיתס | גכ ןכ תרכס ןוימדכ) | כ| כ | פק

 (תכ ,ק"כ ככ
 ספרנו [ספ 'מנכ כ"ג וסו] ם"ייע ספרו .ם"ייע | 55 | ג | דק
 שיקל שירד | כרעמ רכ ףדוסי 'רד| ו [5 |פעק

 יול 'רו םיק) שירו| כ[3| *
 סרק קרוק| ג | ג |דפק
 ותרוכגו ותרוכקו| כ| " | סר

 כותכס רפיסו כותכס רפיס | זי|'| *
 סוכ ןויכפ יתנוכפ| כ|ד| ור
 ותוסל תותוס | |סכ |5| זר
 ספ ןכ" ומכו ספ" ומכו|לי|ד| פיר
 ומנע ינפכ רוכיד וס ותסעל תכית ותשעל| י|פ'לר
 יתמֹכמו םז ןפוקכ יתפנמו) סז ןפופכ| 5 | ד |עיר

 ירגמ) וסוכפספ ןעי [,ק"סוזה | וסוכטקש ןעי (.ק"סוס| כ:|"| *
 [ .ירפמל

 רמפל רמלס| ג|כ|ככר
 יפ 'יפכ| 5 |ד | נר

cleןוטל  

 יתפ סכמט יכנ6 כםותו רג ,ןושל לפכ ,ןיע עכ םיפ ןוסל לסכנ כ"דמכ כ"ע ג"סכ ףד סכפ יית 'פל סטמכססכ
 .רתוימ ינכס סעפס סנס --סימעפ

Me PP PnP . : 

 סיטרפמסמ סכרס םי סנמ5] ,ףיסוסל ךיר5 ,וכ ןייטל ית יתע ןיפ תוכית רתֿפ ו"כ הרוש "ע "כ ףד םיבג לחנב
 סכעתפ ומכו -- ינועס ןויסנמ לודג לוס כועס  ןויסנט סיכמוקו ל"ז ךיטל6 מ"כס תעד לע סיקלוחס

 ו"יפעו -- 'וגו טעכיו ןכושי ןמפיו (וכיזאס 'פכו) 'וגו תתכפו ךככל סרו 'וגו תעכפו לכה ןפ (כקע 'פכ) סכותס
 סתו ונעו סודכעו קיד5 ותופ רמי 5לב ידכ וגו ונפםיוסעס ינוכ 5: רכד פ"ע ('ט תוכרכ) ג"ורד רפכנ עי
 יפוקסו ,כ"ע ,סולכ םקכמ יניפו סויס ינויכוס ל" .'וכ ססכ סייק ל לודג םוכככ וכי ןכ יכתל\ ססכ סיק
 ,ו"ע ולתמ סמלפכ סמסש ירח כ"םכמו ,לודג םוככס תתטכס סויק תעינמ לע דיפקי ם"סעקש ןכתיס ,תמסרופמ
 סנס יכ ,ןוכנ ל רוכי ל"נס י"פעו ? קיד ר6ותכ ספ ותו ורפת עודמו ? סולכ סיטקכמ ונ ןיפ + וכמו
 ומכ ,סתויכמית תמסוו לש סקלתו גיס לכמ סתוקנל\ סככול ףוכלו ןויסנ .לותכ קכ סיס סירפמ תולג רקיע
 רוככ לקכםיל סיס סירפמ תולג יכ) סיכפממ לוככס רוכמ ךפילו'\ ,'ד תקל סכתו (ןנתתלו 'פכ) 'כס רמפש
 םיוכ תויסל ו"יע ולעתיט ,סוס סויכ סלתכ סעל ול תויסל (ססילידכ ריססלו ססיגיס ףולפג כסזו ףסכ םיכתַג וכ רה
 -- סתו6 ונעו סודכעו רמו לוג ,רשועו ינוע :תונויסנס ינעכ סנתוכל\ ספכלל ידככ\--סרותס תנכקנ" סירסכומו
 כומ6 יכ ,ה'עכמל ת"יסס ירכד ןכות סוו -.כפועס ןויסג וסז --לודג םוכרכ וכי ןכ ילתתו-ינועס ]ויסג סו
 ופי כ'תקו לכ6-- .ינועס ןויסנכ סימימת ות5מנו ונתכוסו--ססכ סיק סתופ ונעו סודכעו - קידֿכס 5"5 רמי
 וכנתתנ אל כמ סכוט כולמ וטעכי ןפ ו"יע יג םפותו- ססכ סיק ל ןיידע לטועס ןויסנכ ספר5ל - לודג עוכרכ
 וס רפועס ןויסנ יכ כיג רכוס וסנס יכ סכנ ותל כיל לש ותכושת יככד ןלסל לקוכי רקקכו-סוכ דוע

 .[ל"דו ,ןטססו ות: תרכסמ ךפיסכ --ינועס ןויסנמ רתוי לודג
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 תרוהב וילא חפתסהל יתיכז רשא וניקלא תרותמ ןושארה רפס תמיתחב
 הבוט יופכ ו"ח תויהל אלש ונתרות ונדמלת תישארב תשרפב םשו לאירבג
 [.ידמע תתנ רשא השאה רמאש ןושארה םרא הז הבוט ייופכ ינב (יה ז'ע) 'טגב ןייע]

 ,םיריבנה םילעגה םידבכנה תשלש הלאל םג הבוט תרכה םייקל ילע
 .ךונמ םמש 'יהי םישמוחה תספדהל חימגב רזעל יל ויהש

 ינ ץראהנייר קחצי ךורב רמ םסרופמה ריקנאבה ראופמהו דככנה ריבגה ברה

 ינ נרעבניטאר הדוהי 'רמ םסרופטה ריקנאבה ריבגה 'רה

 י'ג לעראמ ןמלז 'ר ה'וט ש'כ א'יו בידנה גלפומה 'רה
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 הנשה תותבשל תולפת
 תוישרפ עבראל רצוי םע

 תבש תלבק רדס
 רּוצל הָעיִרַנ ַײל הננַרְנ וכל הי =

 הָדְנתְּב ויִנָּפ הָמְדֹקִנ :ּונעשי
 לוד לֶא יִּכ :ול עיֶרנ תור
 : םיִחֹלֲא-לְּכ"לע לוד רלמו ַײ
 תופעותו ץיִראדיִרְקֶחְמ ֹודיְּב רֶׁשֲא
 אּוהְו םִיַה ול"רְׁשֲא :ול םיִרָה
 ואב :ּורָצַי ויָדְי תַׁשָּבִיְו ּוהָׂשֲע
 וידינפל הָכְרְבְ הָעָרְכנְו הָוֲחּתְִׁנ
 םע ּונחנאוּונ :יהלֶא אוה יִּכ ג ונשע
 ולקְפְ"םא םִויַה ודָי ןאצו ותיערמ
 בכבל ושקַתדלַא : ּועָמְשְת
 רשא רבב הָסַמ םויָּכ הָביִרֲמָּכ

 ּואָר" םּג יִנּונֲחְּב םֶכיִתֹובֲא יִנּוסִ

 רֹודְּב טּוקֶא | הָנָש םיִעָּבְר : יֵלֲעָפ
 אנ םֵהָו םה בֶבָל יעת םע רַמֹאָו

 : יִתָחּונָמ לא ןואביײטַא
 :ץֶרָאָה"לְכ יל ורע שָדָח ריש ייל .וריש וצ
 :ותעּושי םויל"סלמ ּורָשַּב מש ּוכרָּב ייל וריש
 יִּכ : ויִתואְלַפְנ םיִמֲעָה"לָכְּב ֹודֹובּכ .םיוגַב ּורּפַס
 יל לע אּוה אָרֹונ דֶאְמ לֶלְהֶמּו יי לודָנ
 :הֶׂשֲע מש יו . פלא םיִמַעַה אלבי
 ובֶה :ֹוׁשָּדקִמּב תֶרֲאְפִתְו וע ונפל רֶדָהְזדּוה
 ובָה : זַעְו דּובָּב יל ּובָה םיִמע תוחפשמ ייל
 : ויָתֹורְצַהְל ּואכּו הָהְנמ ּואָש ומש דובּכ ַײל

 -לָּכ ונפִמ .וליק ׁשְדְקתַרדהְב ייל ּוָחַתְׁשַה
 לֵבּת ןוכת"ףא ְּךְלֶמ יו! םיוגב ּורְמֲא :ץֶרָאָה

 םִיַמְׁשַה ּוחמשי : םיִרָׁשֹימּב םיִמִע ןיֵדְי טֹומָּת"לַּב

 -לֶכְו יבש זלעַי : ואלְמּו םִיַה םעֶרי ץֶרֲאָה לגו
 .אָב כו ינפל :רעיײיִצעֶ-לּכ וגנר זא ובררשא

oe ee anaesככ <-רר--'"'"מ"'-"-ב |  leרש...(  

 םיִמעְו קָרָצְּב לֵבְטּפְׁשי ץראה טפשל אָב יִ
 : ותָנּמְאְּב

 : פר יא .חָמְשַי ץֶרָאָה לֵנָת כָל יי ל
  ואְָּכ ןוכְמ טְפְׁשִמו קדָצ ובס לפדע ןנע
 וראה :וירְצ יִבָס טֵהָלְּ דלת וינפְל שא
 גנודכ םיִרָה :ץֶרָאָה לָחְתַ הָתֲאָר לב ויל
 ודיג : ראלב ןּודָא יִנָּפְלִמ ,יי יֵנְפלַמ ופמנ
 ושכי : ודובְכ םיִמַעָהְדלָכ וארו וקדצ םיִמָשה

 חמשה םיִליִלֲאָּכ םִלָלַהְתמַה לת יִדְְְלכ
 הָנלְִתַו ןֹוְצּוהַמְשתַו העֶמְׁש :םיִהלֲאלָּכ ול
 : הָּתַאיַּכ יי ו ןעֶמְל הָדּוהְי תֹונּב
 מ ץָאה ה-לנ-לע 09

 למ יד ִסַח תש רמש ער ּואְנְׂש * % יבהא

 בלחירשילו = קידצל ערוהֹוא + םליצו .םיִעשה
 : שלק רול ודוהְ יב םיקידצ ּוחָמש : הָחְמש
 -יִב שדח ריש | ייל וריש רֹומְזַמ חצ
 ֹוניִמי ולח העישוה השַע תואָלְפְנ
 ותַעּושי ַי עיִדֹוה :ושדק עורזו
 רק: ותקדצ הֶלַּג .םיוגה יניעל
 ּואָר לֵאָרְׂשִ תיִבְל ותנּומָאָו| ודפח

 :ּוניהלֶא תעּושי תא ןיֵרֲאיִספַאדלְב | :
 גגו ּוחְצַּפ ץֵרֲאָהלְּכ ַײל ּועיִרָה
 לוקורונְכְּב רוכב ייל ורָמז :ּורָמזו
 ועירהרפוש לוקו תורצצחפ :הָרְמְז
 ואלמו םיה םערי :ַײ ךלמה ו יגפל
 =יאַחָמ תֹורָהְנ :ּהָב יִבְשיו לבת
 יִּכ יי ינָפְל :ּנגְרַי םיִרָה דסי ףכ
 לָבְתְטפשי ץִרֲאָה טפָשל אָב
 :םיִרָשיִמְּב םיִמעו קָדָצְּב
 : ֶרָאה טְּת םיִבּורְכ בשי מע וי לט י טצ

ud 



 תבש תלבק
 ודוי' : םיִמעְה"לָּפיִלע אּוה םֶרְו לדג ןיִצְב יי
 טָפָשִמ דְלִמ זעו :אוה שודק ארונו לו ודָּנ ףמש

 הָקָדְצּו טָּפׁשִמ םִיִרְׁשיִמ ָתְנַנּכ ו

 ווחתשהו ו

 יו ןרהַאְו הָׁשֹמ : אוה ש יל יל םדַהְל

 והָו יידלֶא ם ְי

 ּורָמַש סם; es ַּפַדי שש ומ געב

 ניהל יי וממה : תיש עה

 ee ויָתרֲע
 אַשנ לֶא םֶתנֲע התא ּונ יהא ַײ + מלךחנ
 ניֵהלֲא י יי ּומַמֹור : םָתֹולְי לע"לע סו ם םק הל ָתייָה

 :וניק דלא ל ַ שודק יִּכ ושדק רַהְל ּוָהתְׁשַהְ

 ייל ובה םיִלֶא נפ ַײל .ּובָה דִוָדְל רּומְזַמ טכ

 ל ּוָחַּתְׁשַה ומש דוב ייל ּובְה :ֹועְו דוב

 םיעְרה דוְּכַהְְלֶא םימהדלע יי י,לוק : שְךְקתרֶהְּב

 : רָדְהָּב ַײ לוק כב .-לוק : םיֵּכַר םימדלע
 : ןונָבְלַה יזַא"תֶא יי רֵּבְׁשִו םיזרא רבש יי . לק
 : םיִמָאְרְ"וב ֹומָּ ירשו ןיָבְל לֶגְעַֹומְּכ םדיקדיו

 רפדמ ליהי לוק + שא תובָהל בח 5
 :ש ₪- תוליא .ללוחי וי לוק כרמי לי

. 
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 a : דובָּכ רמא ולָ ולָכיַהְב תור רעי פשהיו

 מעל זע יי :סֶלּועְל למ יי בָׁשיו בשי ל
 חכב אנא םירפואו } : םּולָשַב ומעדתא ר יוי ןתי

 ינפ .הָּלַּכ תאַרְקְל יִדֹוּד הָכל
 הכל : הָלְּבק כנ תַבש

 ונעיִמשה . דָחֶא רוּכְְּברוכְ רומש
 .דָחֶא ומשּו דָחֶא ְט ,דַחי מַה לַא |

 : הֶלַהְתְלו תַרֶאְפִתְלּ םָשל
 איֵה יִּכ .הָכְלְגְוּוכְל תַּבִש תארק 5

 םֶדְקִמ שארמ ,הָכְרְּבַה רוקמ

 הָבְׁשֲתַמְּב הֶשעַמ ףוס .הָכּוסְנ
 הכל : הֶלַחִּ
 יִמּוק .ה הָכּולמ ריע דךלמ שק מ

 דל ככ .הֶכְּפֲהַה ךותמ יִאְצ
 לומֲחַי אּוהו .אָכְּבַה קָמעְּב תָבָׁש
 הכל : הָלְמֲח דילע

 יִדְנְּב ישבל .ימּוק רפִעַמ ירענת ה
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 ישידְזְּב דָיזלע .יֵמע ךתראפת
 יִשְפַנלֶא הָבְרִה .יַמְחַּלַה תיִּב
 הכל : ּהָלֶאְג
 ךרגא אָב יִּכ .יִרְרועְתַה ירבועפ ה

 .יִרֵּבַּדריִׁש ירּוע ירּוע .יֵרֹוא ימּוק
 הכ : הֶלְג ךילֲע ַײ יי דֹובָּכ

 המ טל אלו יִׁשְבֲ א 0

 -לע ריע דת מע יינע
 הכל : הל
 -לָּב וקח .ךיקאש הָפָשְמְל ויה ן

 .דיהלא דךילע שישי .ךיִעְלְבמ

 הכל | :הֶלַּכלַע ןֶתֶח שושמְּכ
 יידתאְ .יִצֹורּפּת לאמָשּו ןיִמ י

 .יֵצְרַּפ ןָּב שיִא-די לע ,יֵציִרעּת
 הכל :הלינ נו הָחַמְשִנ

 םג .הֶלַעַּב תמש םולָשְב יֵאֹוְּב
 ינּומֲא ךות .הל לָהְצְבּו הָחַמָשְּב

 יִאוְּב .הָלַכ יֵאֹוְב ,הֶלְנְ םע
 הכל : הֶלַכ

 ייל תודהל בוט : תֶּבַשַה םֹויְל ריש רומז בצ

 ףחסח רקגפ דיגהל +:ןולע ףמשל רמולי
 ילע לבעילע רושע-ילע :תֹוליִּלַבְףְתנּומֲאו
 יִשעָמְּב ךלעפב יי ינקחמש יִכ + רֹוְכְּב ןֹוָנַה

 יקמע דאָמ יי ףישעָמ ולה המ + ןָּנְא
 ןיביחאל ליִסְכּו עי אל רעב

 "לכ וצי בֶׂשֲעדֹומְכ ו םיִעְׁשְר ַהֹרְפֹב : תאו-תֶא
 םורמ הָּתַאְו : דעדידע רמה ןוא .ילעפ
 כא הנהיִכ ו יבא הוה יִּכ :װ םלעְל

 דידי
| yr 

 שיא ! ףיִתֹכְׁשִהַמ

 םיִאְרְּכ סרו : : יא יִלְע "לכ ּודרפתי ּודָבאי

 ישב יִגֵע טּגתַו : ןנער משב יתלּפ ןנהק
 רֶמּתַּכ קיִדַצ + יִנא pan םיערמ ילע םיִמקַּ

 וי תיִבָב סיִלותש :הָעְׂשי ןֹונכלַב ורֲאְ

 הָכיִׂשְב ןובוני דֹוע Roe וניקלָא תֹורצַחְּב

 ירוצ 5 רשיזיק דיִגַהְל ,ak םיִנְנַעְרנ םיִנְׁשְד

 וכ וב הָתְלְועאלְ

 חנק:
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Ree eee ee Ere eee ee een eRוו וייר וירו רקד רייד  

 ב תבש תלבקי
 אהה וע ַי שַבָל שָבְל תיאג ּךְלָמ ו נצ
 זאמ אְסַּכ ןוכנ :טוטת-לב לבת ןוכת"ףא

 תורֶהְנ ּואָשְנ יו תֹורְְנ ּואָשנ : הָּתִא םֶלועמ
 םיִבִר םימו תולקמ : םָיְכְּד תֹורָהְנ ּואְׂשִי םֶלוק

 ּנְמֲאָנ ו ףיתדע : יי םֹורמַּב רידא ףדירב שמ םיִריִּדַא

 םותי שידק : םיִמ דואל יי שדק-הואנ ְףְתיִבְל דאָמ

 תבש לש תיברע תלפת

 : ךרבִמה יִידתֶא ּוכְרֶּב ויח
 : רעו סלע מַה וב ח"וק

 ְּךֶלמ ּוניקלַא ַײ הָּתִא דְורָּב
 םיברע בירעמ ורבדַּבִרֶשִא םֶלועָה

 הָּובְתְכּו םירעָש חָקּפ הָמְכָחְּ
 םינמְזַהדתֶא ףילחמּו םיִּתע הֶּנשְמ
 םֶהיֵתֹרֲמַׁשַמְּב םיִבָכּכִההתֶארּדַסִמּ
 הָלְיְלְו םוי אַרּוּב ונוצרּכ עיִקְרָּב
 -יִנָפמ ךשחו ךשחהינפמ רוא לט
 הֶלִיְל איִבַמּו םוי ריִבַעַמּו .רֹוא
 יי הָלִיְל ןיִבּו םוי ןיִּב ליִּדְבַמּ
 דיִמָּת םיקו יח לֵא .ומש תואְבְצ
 דּורָּב :דעו םלֹועְכ ונילע דולמי
 :םיִבָרע בירעמה יי הָּתַא

 הרות יּתְבַהָא ְּךמֲע לַאכשִי תיּב םלֹוע תַבָהַ
 יי ןילע יְתְדַמַל ּונְתֹוא םיִטָפְׁשִמּו םיִקְח תֹוָצִמו
 הַמָשְְו .ִּיִקְחְּב חיִשָנ ּונֹמקְבּו ּונְּבְבְׁשִּב ּוניהלא

 סה יִּכ .דעו סלע יִתוְצְמְבּו תות יִרְבדְּ

 .הָלְיִלְו סמי הגהִנ םֶהָכּו נימי ְרֶאְנ ונח

 התא וב .םימלועל יצממ ריסק"לא כה
 ו : לאְיָשָי ומע בֵהֹוא יי

 דָחֶא וי ּוניֵהלֲא ַײ לַארׂשִי עַמש
 : רַעְו םֶלועל .ותוכלמ רֹובְּכ םֵׁש ְךּורְּב שחלב

 ּףשְפִנלְכְבּו ףבָבלְלְכּכ יקל ןי תא ְתְבַהאְ
 יִכְנָא רֶׁשֲא הָלֲאָה | םיִרְַָּה ייָחְו + ףדאָמַלְכְּ
 תרפרו בק םָתננׁשְו : בָבְללע םַה ומ
 הבְכָשְכו ףרקכ ףתללבו ףְתיבּב ךתבשַּב סב
 תפטטל ויה ףרי לע תֹואְל םתְרשקו : ףמוקבו

 : ףירעשבו ְךְהיִב  תוזזמה לע סֶתְבַתְכְו : ףוניע ןיּ
 רֶׁשֲא יִתוצְמלא ּועמשת שמא

 םֶכיֵהלֲא ַיזתֶא | הָבָהֲאְל םֶיַה ם
 היה

 ְכְתֶא היַצְמ יִכְנֶא
 0 ודְבעֶלּ

 שוקלמו הר עב םֶכְצְרַא
 -רטמ יתנו + בשפל

 ּףָשריִתְו נֶגֶד תָפַסֲאְו ז

 ָתְלַכאְו ףתמהבל ְּףְָׁשְּב בֶׂשע יתתנו :ְּףרַהְצ
 םָּתְרַפְו םֶכְבַבְל הָּתְפְְִּפ סֶכְל ּורְמְׁשַה + תעשו

 :םָהְָל סֶתיִותַּפְשַהְו םיִרְחֶא פלא םָּתְרַבעַ

 הָיהאְלְו םימְׁשהתֶא רעו כ הַא הר
 םֶּתְרַבָאְו הָלּובַחתֶא ןִּתִת אל הָמֵדֲאָהְו רַמַמ

 :םָכָל ןתנ יי רֶׁשֲא הָבַטַה ץֶרָאָה לעמ הָרֵהְמ
 םָכְׁשְפנ-לעת םֶכְבבְל"לע הלא יִרָבדְתא מש
 תפ ופטוטל ו ָהְו .סֶכְדזלע | תֹואָל םְתא םֶּתרשְקּו

 םָּב רּבִדְל םֶכינְ"תא םתא םֶּתְדַמלְו :םֶכיִיע יב

 : ףמּוקבּו ףבכשבו ְךרָּדַ ףְָכלְכּ ְךְתיִבְב ְךתְבְׁשְּב
 וברי ןעמל + ךירעשבו ףִַיַּב תוזוזמ-לע םּתְבְַכ

 ו עַּבְׁשְג רֶׁשֲא הָמְדאָה לע םֶביִנַּב ימי כי
 :ןיִרָאָקְילע םיִמשה ימי םֶהָל תתָל םכיֵתבֲאל

 ינְלֶא רַּּד + מאָל הָשמדלֶא ַי רמו

 "לע. תַציִצ םֶהָל ּושעו םֶהָלֲא תרַמֲאְו לארי

 ףנָכַה תציצילע + יס
 ותא םֶתיִאְרו הָיָה : תָלֵכְּת ליִתָּ

 אלו

 םּתַאדרֶשָא םֶכיניע יֵרֲהאְו סֶכְבַבְל יֵרְתַא ּורּותָת

 נתנו םֶתְרדְל םֶהיֵדגְב
 תצי יל םָכָל

 סתא סתישעו יי ו תֶא םּתְרַכְ

 "לָפדתֶא סָתיִׂשֲעְ ּורְְּזִ ןעמל :םֶהירֲהַא םיִג

 םֶכיֵהלֲא ַייִנֲא : םָכיַהלאל םיִשדק םחייהו יתוצמ
 םֶכָל תויהל םירצמ ץראמ סֶכְתִא יתאצוה דשא
 תמ5ל סליסנפ qos 2 : םֶכיָהְלַא יי יִנֲא םיהלאְל

 יי אּוה יִּכ ּוניֵלֲע םִיקְו תאֹוזלַּכ הָנּומֲאְו תָמָא

 ומע " אָרְׂשִי

 מ נאה ונָפְלִמ םיִכְלְמ דימ

 ונָחְנאו ותלוז ןיאו וניִהלֶא

 וניִרָצִמ וגל ערָפְּנַה לֵאָה

 תואלפנו מה ןיא דע  תולדנ | הָשָעֶה ּנְׁשְפנבֹוא
 ןתאלו םייחב ונשפנ םשַה : דּפְסַמ ןיאזדע
 | רמה ּונל סי וניביוא תומפזלע | ונכיררמה ו ונלג גר טומל
 ו המקנו ם ,- םיָפנ ול השעה : אנשל לע וננרק

 תֶערַפַב



 תבשל תיברע תלפת

 הימה : םֶה יֵנְב תַמְדַאְּב םיִתָפֹומּו תתוא העֶרַפְּ
 לאש ימעְחתֶא אצויו םִירְצמ יִרוְבלְּכ ותְרְבָעּ
 דס רז ןיִּב ונָּבריִבַעַמַה : םֶלּוע תּורֲחְל םֶכּותְמ
 : עכט תומהְתָּב סֶהיִאְנְושתֶאְו םֶהיֵפְדֹור"תֶא ףוס

 ותּוכְלַמּו ֹומְׁשְל ּודּוהְו ּוחְּבַש ֹותְרּכְנ ויִנב ּואְרו
 ונע ףְל לֶאְרְשַי יֵנְבּו הָׁשֹמ םֶהי לע לק | ֹוצְרְּב

 םּלְכ ּורְמָאְו הָּכַר הָחמׂשְּב הָריש
 שלב יֶראַנ הָכמְכ ימ ים כמ

 ְינְב ּואְר ְּךְתכְלַמ :אָלָפ הֵׂשֲע תּלָהְת אונ
 ּרָמָאְו ונע יִלֲא הָז הָׁשֹמ יִנָפל םי עקוב

 -תֶא | הדָפיכ .רֶמָאְנו :רֶעְו םִלעְ לטו
 לַאְ :הָתַא וב .נָמִמ קוָח דִָמ ולָאְ בקמ
 :לֵארְׂשִי

 נּכלַמ ּונְריִמעַהְו םֹולָׁשְל ּוניִהלֶא יי ּנֵיִּכְׁשַה
 הָצֲעְב וננתו דמולש תָנְ גל שורפו יחל

 ןְהְה ךמש ןעמל ונעושוהו  ךנֶסְלִמ הָבּוט
 ןוגינ בערו בֶרַחְו רב בא ּוניקעמ רַפָהְו .ּוָדעְּב

 כ לצְּו ּוניְרֲחַאמ,ּוננְפְלַמ ןָׁׂש סה
 5 Ok יִכ התא ּונְליִצַמּו ּנרָמוׁש = לא יִכ ּונְיתְסַ
 ונאובו ּונתאָצ רֹומְׁשּו הָתַא םּוחַרְו ןונח ְֶּלָמ
 ּנילֲע שרפו .סֶלּוע דַעְו הָתַעַמ םולָשְלּו םיִיַחל
 סול תָכְמ שרופה ַי הָתַא רָב .ףָמֹולְׁש תַכְ
 : םלשרי"לעו לֶארשי Ag לעֶו ונילע

 ושעל תבָשָהְתֶא לארשיהינב ורמשו

 ל נב ןיֵּו יִניֵּב : םָלֹוע תיִרְּב סָחֹדל תּבַשַה
 -תֶא יז הֶשַע סי תֶׁשְׁשיִכ םֶלֹועְל אוה תוא

 תַכְׁש יעיִבְׁשַה םֹוֵגּ םִיַמְׁשַה

 קיח : שָסֶעְו
 ץֶָאק"תֶאו

 : ףתְלְהִת דגי יפו חָתְפִת יִתְפְׂש יא

 יהלֶא ּוניִתּונָא :הלאו וניהלָא יי הָּתַא ְךּרָּ

 לּודְגַ לֵאָה בקעי יהלאו קחי יהא םֶהְרְבַא
 םיִבֹוט םיִרְסַח לַמֹוג ןּויְלָע לא אּרֹונַ רֹופְנַה

 ינָבְל לָאֹוג איִבֲמּו תֹובֲא יִּדְסַח רֶכזְו לּכַה הנק
 : הָבַהאְב מש ןעמל םֶהיִנְב
 נכתבו .םִיַחַכ ץֵפָח קמ םיַחְל ּנדְכָו תי שב)
 :(סיַח םיִהלֲא דנעמל םייחה רסס

 ןנָמ יי הָתַא וב :ןנֶמו עישומו רשע ךלמ
 : םֶהָרְכַא

 בר הָּתַא םיִתַמ היַחְמ ידַא םלועל רוּבְג התא

 :םֶׁשְנַה דירזמו ַּורְה ביִׁשַמ ףרוחב : עישוהל

 םיִמָחְּב םיִתַמ הּיַחְמ רֶמֲחְב םִיַה לֵּכְלַכְמ
 םיִרּוסֲא ריִּתַמּו םילוח אַפֹורְו םיִלְפֹונ ךמוס םיִּבַר

 לעב ףומכ יִמ .רֶפֲע נְׁשיִל ֹותָמֲא שקמו

 היִמְצַמּו הָיַהְמּו תימִמ ךְלִמ ְּךֶל הָמֹד ימּו תורו
 רַכֹוז םיִמָחַרָה בַא ְךֹומָכ יִמ ת ישב) : העּושי

 תֹויֲחַהְל הָּתַא םייֵחְל וירו

 : םיִתַּמַה הָיחְמיי התא וב : םיִתַ
 םֹולָכְּב םישודקּו שודק ְּךְמְׁשְו שודק התא
 ְךֶלֶמַה ח'שב) לֵאָה ַײ התא ורב : הֶלִ לְלֲה
 : שודקה

 יִעיִבָשה םוידתֶא חשק הָּתַא

 .ןיִרָאְוםִימְׁש השעמ תילְכּת. המשל
 -לָּכְמּתְשדקְו םיִמָּיַהדלְּכִמ ותְכרְבּ

 ןְמָאנְ :(םימחּ

 : ְּךַתְרּותְּב בּותָּכ ןְכְו .םינמזה |
 םיִהלֲא לכו :םָאָבצלָכְו ְרֲאָהו םיִמְׁשַה לכי
 תּפְׁשו השע רֶׁשֲא ותכאלַמ יעיבְׁשַה סב

 ֶרָבִ + הָשע רֶׁשֲא ֹוּתְכאַלְמילָּכִמ יעיֵבְׁשַה םּויּב
 תַבָש וב יִּכ והא שדקְו יעיִבְׁשַה םוידתא םיִהְלֶא

 : תושעל םיִהְלֶא אָרְּב רֶׁשֲא האל ||
 eat הצר .ּניִתֹובֲא = יהלאו  וניהלא

 געש ּךָהְוְּ ונקלח ןתו יִתוצְמְּב ונשדק
 its ונפל רַהָטְו ףהעושיב ונחמשו ףבושמ
 תָּכִש ןוצרכו הָבהֲאְּב וניִהְלֶא יי וגליחנהו תַמָאְּב

 ךורג .ףָמְׁש ישדקמ לאְרְשי הב וחוניו ףשדק
 :תָּבָשַה שדקמ יי הָּתַא

 .סֶתָלְסְתַכּו לֵאָרְׂשִי ףמַעְב ּוניהלֶא יי הָצְר

 לֵאְָׂשי ישאו חי ריְִדְל הָדֹבֲעֶהיתֶא בשָהְ
 ןוצרל ית ן'צְרְכ לָּפקְת הָבָהַאְּב םתְלְפְת
 : ףָעְע לֶאְרְשְי תַרֹובע  דיִמָח

 אביו הלעי ןאכ .סירמו> ת"כ תכסכ

 ענבר הֶלעְ .ויתובא יהלאו .וניקלֶא

 וןתק רכה רפה עפה הצר
 וגנרקפו

 הָאְרו



 . תבשל תיברע תלפת

 השע ףמש ןעמל השע .םתְבַשְחַמ לקלקו םִתְצִע דן ַהיִׁשָמ ןורכזו .ּניֵתֹובֲא ןורְכַזְו .ּונָנדִקפו

 ןנפל השע שדה ןנמל הש קש: ןממל | וולה שלק רע לשיח יקח הקבע ד
 הָבוטְל הטל. - תיִּב מעל
 שאר םֹויּב םֹלָׁשל םייחלו םי מהכל דָסחְלּו ןַחְל <

 ונדְקָפ .הבוטל וב וניקלַא ַי ּונְְכָז .הָזַהׁשֶדְחַה

 הָעּושי רַבָרב .םייַחל וב ונעשה .הָכְרְבל וב
 יִּכ .ונעישוהְו ּוניֵלֲע םַתְֵו חו סוח םיִמֲחרו |

 : הָתַא .םוחרו ןח ַּךֶלַמ לֵא יִּכ נייע לא
 רָב : םיִמָתרְּב ןויִצְל ָבּושְּב ּניניֵעהְנזֲחְחְו

 ול תָניִכְׁש ריזַחַמַה ַי הָּתַ
 ניֵהלֲא יי אוה הּתַאְׁש ְּךֶל ּונְחֹנא םיִדֹומ
 ןגֶמ ּונַײח רּוצ .דֲעְו םֶלֹועְל ּוניתֹובֲא יהא

 רַפַנּוְךֶל הָדֹונ רֹודָו רּודְל אוה הָּתַא ונעשי
 וניִתומשִנ לע דב םיִרּוסְמַה ּונייח לע-תְלַהת

 לעְו ונָמע  סּוי"לְכְבְש  ףיפנ לעו ל תּודּוקּפַה
 .םִיִרֵהָצְו רבו ברע תעגלְבְְּׁש ףיתובוטו ףיִתואְלפנ

 ומה"אל | יִּכ םֶחְרְמַהְו .ףימחר ּולָכְדאל יִּכ בוטָה

 ל ועו סלע יס
 םיסנה לע | ןפכ סירמו סכונת תכסכ

 דיִמָּמ ונכלמ ךמש םַמּורתִו ךרבחו לכ לעו

 : דַעַו סלע
 : ָףְתיִרָב יִנָּבְ"לָּב פ במ םיִיָחל בֹותְכּ ת"שב

 ְךְמׁש"תא ללה הל ד" .םִיַהַה לכ

 הָתַא ךּורב .הָלהּונֵָרזעְוּנֵהְעּוׁשְי לֵאָה תָמָאְּ
 : תודוהל הֶאְג ףַלּו ףִמש \ בוטה
 םֶלּועְל םיִשִּת ְףִמע לֶאְרְשיִלַע בר םּולָש
 ךיניִעְּב בוש .םולשַהדלָכל ןֹודֲא ךְלַמ אה הָּתַא כ

 הָעְשלֶכְבּו תעְילְבְּב לֵאָרְׂשִי ךמעדתא ּךרֶבָל
 : ֶמולשַּ
 רָכָנ הָבֹופ הָפְנְרַפּו םולשו הָכְרְּב םִיַח רַפסְּב ת'שב

 םיִבֹוט םייחל לֶאְרְשי תיִּב ה לכ ּונח נא ףינפל בַתַבְְ

 : םולשה הׂשוע 0 הת ּורִּב .םֹולְׁשְלּו

 : סולשב לֵאָרְׂשִי ֹומעדתֶא ְּךֵרבָמַה ַײ הָתַא ְךרַּב
 ,הָמְרַמ רּבַּמ יתָפׂשּו עֶרַמ מישל רצ .יקלא ו

 לכל | רָפְעְּכ שפנו םודַת .ׁשְפַנ יללקמל]
 דת ףיקוצמו ו Hr התפ : -

 רַפָה הָרַהְמ הָעְר יֵלֲע םיִבְֹׁחַה לכו יׁשְפַנ

 נימי הָעישוה ְּךיִדיְדְי ןוצלָחי ןעמל .ףְתְרֹוּ
 נפל יל וגו יפדירמא ןוצרל ודי :יננעו

 אּוה | וַמרַמְּב סול הָשע ו א

 הנביש וניתוכא ey lr 1 ו ןוצר יהי
 : ךתרותב ונקלח ןתו ונימיב הרהמב שרקמה תיב

 ן6כ ליתתמ כ"תפו ולכיו סילמופ לסקסו ן"כס ץישל

 יהא וניתובַא יַהְלאַו וניהלָא יי הָּתַא וי
 לּודּנַ לאה ב בקע יהלאו קָחְי הלא םֶהרְבא
 : ץראו םימש הָנֹוק לק לֶא ארּנַהו רוּכנַד

 ןֿפכ ו דיחי להק
 םיִתָמ היחמ ורָכְדְּב תובָא מ

 שודקה זקנה ייפ) לֶאְה ורָמַאמְּב
 םֹויְּב ומעל חיִנמַח ּוהיְמַּכ ןיִאׁש
 היִנָהְל הֵצְר םֶב יִּכ ושדה תב
 דחפו הָאְרִיִב דובענ ינפְל .םָהָל
 ןיעמ דיִמָּת םּוידלֶכְּב ימשל הָדֹונְו
 ןודא תֹואָדֹוהַה לֶא .תֹוכְרְּבַה
 ךֶרָבֶמּו תָּבְׁשַה שדקמ םולשק
 יִנָשְדִמ םעָל הָׁשְדָקַּב חיִנמּו יִעיִבָש
 :תיִׁשאָרְב השעמל רָבָז גֿגע

 ש"ק 'וכו וניתובא יהלאו ל ן"סל

 ןיקילדמ ןוא :ןיקילְמ ןיא המ יקילדמ המ
 תַליְִפּב אלו .ְּלְכְב אלו ןַטְהְב אלו שָבְלב אל
 הקריב = אלו .רֶבְדּמַה תליִתְפִּב אלו ןְרֵאָה
 הָוָעָשְב אלו = תב אלו | םימה נפ לעֶׁש

 הָפרְש ֹומׁשְב אל קק ומשב אלו
 רַמֹוא יֵרָמַה םיחַנ .בָלַחְב אֹלְו הָלֵאְב אלו
 דָחֶא  םיִרמֹוא םימָכַהַו .לָשְבִמ בֶלֵחְּב ןיקילדמ
 : וב ילד ןיִא למ ניֵאְׁש רֶחָאְו לֶשְבְמ

 ו יִּבַר .בוט םֹויב הָפְרֶש ןֶמָׁשְב ןיקילמ ןיא )ב(

 דבְיִנֶּפמ ןְרֲטעּב ןיקילדמ ןיא רמוא לאַעָמְׁשי

 משב סינָמשַה לכ ןיִתַמ מהו.
 5 תֹונונצ ןְמְׁשְּב סיזוגָא ןָמָשְּב ןַמְׁשְמְׁש ןַמְׁשִּב תֹונ

 ןופרט יִּכַר .טפננו ןְרמעֶּב תועקפ ןְמְׁשְּב םיִגָּ
 רטוא



 ה משב = אלא ןיקילדמ ןיא רמוא
 4 וב .ןיקילדמ ןיא ץעה ןמ אציהלּב

 תֶאַמִמ א אמטמ זניא ץעה | ןַמ אצויה לָכו .ןתְׁשַפ

 הָלּפְקְׁש דנה תֶליִתָּפ .ְתְׁשפ אָלֶא םיִלָהֹא
 איה הָאַמַט רמֹוא דלא ינר .ה

 שד
 בַהָבַה אלו
 ,איָה הָרּוהְמ רַמֹוא אָביִקע יִבר .הָּב | ןיקילדמ ןיאְ

 י אל .(ד) + הב ןיקיִלְדַמּו

 ליָבָשָב רנה יִפ לע הגנת מש האל ו הָציִּ
 לש תֶרֲפפְׁש םָדֲא בוק

 בו .סְרָח לש איָה ליסא תַפטַנמ אַהְתֶש
 רַצֹוַה הָרְּבִה םֶא לָבֲא ,ריִּתִמ הוה

 הָלְְּתִמ -

 סא אלי אל דָחֶא יאוש יִנָּפס ת
 הָליֵתּפַה שאר ןָתְו רנה רַב הנ ןִמש הרע
 הָדוהְי יְִַּו .תָבֲאֹש אַהְתִש ליִבָשַּב הָנֹותְב
 אָרְיְתַמ אּוהש יִנָּפִמ רנה תֶא הָּבַכַמַה (ה) :ריִּתַמ

 וא

 רִגַה לע מ
 יִבִר .ביח .הליתפ פה לע סֶתכ ןמְשה לע סְֶּ

 הָעְר חור יֵנְפִמ םיִטְסל .יִנָפַמ םג י
Reסֶחְּכ .רּוטּפ שיש הלוח חַה  

 | אּהְׁש יֵנְפִמ הית תֶפַה ןֶמ ץוח ןְלְְב רֵטֹוּפ יס

 תֹורַבַע שלש לע (י) : םֶהָפ

 ,תֹוריִהְז נאש לע vg תַעְׁש

Ais 

 תֹותַמ םיִׁשְג
 הּלַחְּב הנ

 םדֵא רצ םיִרָבְד השלט ₪( : רע
 םּתְרׂשִע .הכשח םע תֶּבַש ברע ּותיִּב ךותְּב רַמול

 קפס הָכֵׁשֲח קַפָס | .רָנה תא לדה ם םָּתְבַרֲ
 ןיאו | ידה תֶא ןירָשָעַמ ןיִא יהָכְׁשֲח ּהָנֵא

 ;תורגה תֶא ןיקיִלְדַמ ןיִאְו .םיִלַּכַר תא ןיליבטמ

 תֶא נוט ןיְִרְעמ .ימִדַה תֶא ןירשעְמ .לֶבֲא
 :ןימֲהַה

 יִריִמְלִת .אָננֲח יִּכַר רַמֲא רֶזָעְלָא יִַּר רַמָא
 ול

 קמ לַא .ךנָ םולש ברו ַײ ידומל ְךנְ

 = באל בר לש + אל
 הָוְלָש ךַליִחְּב םּולָש-יִהְי : לושְכָמ ומל ןיִאְו
 םולָש אָּהרְּבַרַא יער יחַא ןעמל + ְךיָתֹונמְראְּ

 :ךְל בוט הָשקְבָא ּוניֵהלֲא תב ןעמל :
 :םּולָשַב ֹוּטעתֶא .ךרביו יי ןמי ומעל זע כ

 םיִּבְרַמ םיִמָכַה לָכְו רַמָאְנש : לוּ

 : י"ק ,ונילע .שוריק .ןנברד שידק

 תבש לש תירחש תלפת
 : קו למי תסנכס תיכ5 סנכנמכ

 ךיִתֹנְּכְׁשִמ בְקְעְי יהא ּובׁט"הַמ

 אבָא ךִּרְסַמ כרב יִנֲאַו :לֶאְרְשי
 ְךֶׁשְדָק לֵכיֵה-לֶא הָוחְּפְשִא תב

 ףךתיִּב ןועְמ יתְבהַא יי :ְֲּחְֲריִב
 ְוְחַּתְׁשָאיִנַאו:ְךֶדֹובְבַּפְׁשִמםֹוקְמּ
 : ישע יייִנְפְל הָכְרְכֶא הָעְרכֲאְו
 םיִהלא ןֹוצְר תי דל יִתְלַפְת יִנַאו

 :ףעשי תָמֲאָּב ינגע ְךָדְמַח"בְרְב
 "לֶא תַע ןיִאְו אָצְמִ הֵּבַּתְׁשִיְו יח םיהלֶא לדני

 ןיִא סגְו סלע ) דּוחִיְכ דיִחָי ןיִאְו דָהֶא : !תואיִצְמ

 ףוג ֹוניֵאְו ףוגה תומר ל ןיא .1תּודחֶאְל ףֹוס

 רֶׁשֲא רחל ןומדק + ֹותְׁשְדק ויְלֲא ּךֹורֲעַנ אל

 ןּודָא גַה : !תיט ארל תישאר ןיִאְו ןושאר אָרְבְנ

 | עפש + ּותוכְלַּו ֹותָלְדְג הָרְ רֶצֹונ"לְכל סלע

 אל :ֹותְרֲאְפְתְו ותְלְנַק ישְנַאלא :ֹונְתְנ ותֶאובְנ

 -תֶא שיּבָמּו איִכְנ דֹוע הָׁשֹמְכ לֵאְרְׂשְִּב םק

 די-לע לֵא ומעל ןָתְנ תַמֲא תות :ותְנמְּת
 | רמי אלו לֵאָה הילָחְ אל : ותיכ מאג ואיִבְנ

 עדו הָפֹוצ : ותְלּזל םיִמְלֹועְל ות
 : ותָמדְקְּב רֵבְּד ףוסל טיִּבַמ

 ונירתס

 דָקַח ׁשיִאְל לַמַ

 ץקל חְלָשי ו ותעשִַּכ עֶר עשר ןחונ ֹולֲעְפַמְּ

 םיִתָמ : !תעושי ץק יִּכַחְמ תודָסְל ינֶחיִשְמ ןיִמְ

 : תלה סש רעידע ףרָּכ ֹוְּסֲח"ברְּב לא היחי

 ריִצְזלְּכ םֶיָעְג .ךֵלָמ רֶׁשֲא סלע ןֹודָא
 ֹומְׁש ְךֶלֶמ יא .לכ ֹוצְחָהְב הֶׂשֲעְנ תַעְל :אָרְבנ
 : ארו לש ֹּוַבְל .לכַה תּולכְּכ יִרֲחַאְו + ארק

 אוהו : הָרֶאְפִתְב ה

 יִלָּב : הֶרְָתַהְל
 אּוהְו : הָרָשָמְַו זעָה ֹולְו .תיִלְכַח יִלָּב תישאר

 ילא

 הָיְהְי אּוהְו .הוה אּוהְו היה אוהו

 : ליֶשְמַהְל :.יִנָש ןיאו דא
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 ד תירחש .

 יִפְנ אּוהְו : הָרָצ תעּב יִלְבָה רוצו .יִלאְג יחָו ילֶא
 דיִקְפַא דב : ארק םִוָּב יִסֹוכ תַנָמ .יל םֹונמּ
 : הָריֲעְֲו ןשיא תעב .יחוה
 : אְריִא אלו יל

 ונשדק רֶׁשֲא םֶלֹועָה ףְלִמ וניהל ַי התא רָב
 :םידי תָליִטנ לע ּונּצְו ויתֹוצמְּב

 רֶׁשֲא םֶלּעָק ְּךֶלמ ונקְלֶא יי הא ו
 םיכקנ םיִבְקְג .וב אָכְּ המח םֶדָאה"תֶא רע
 ֶֹובְכ אָפְכ יִנָפל עוו יּולְּג םיִלּולָח םיִלּולֲח

 םָהְמ דָחֶא םֶתָפי וא םָהֹמ דָחֶא פי םָאָש
 הָחַא ְךְּב + נפל דֹומעֶלְו ָיקְתהְל רֶׁשְפֲא יִא
 : תושעל איִלְּפַמּו רָשְּב"לָכ אפור יי

 רֶׁשֲא םֶלעָה ךֶלֶמ ּנֵהלֲא יי התא ו
 : הָרֹות יִרְבְדְּב קושעל ּונְצְו וָתֹוצְמְּב ונשק

 וניִפּב ףתרות יִרְבּד תֶא והלא יי אָנְבְרעה
 וניִאְצְאְצְו ּונהנֲא הָיְִנְו לֶאְרְשְי תיֵּב ףִמע תויִפְב
 לֵאָרְׂשִי תי ףמע יִאְצֶאְצְ (וניאצאצ יאצאצו)

 : הָמָשְל  תְרות ידְמֹולְו מש יעדי ול
 לאְרשי - ומעְל הָרֹוּה דָמְלְמַה יי הָּתַא ְּךהָּב

 רַהְב רֶׁשֲא סֶלּועָה ְךְלַמּנֵהלֲא ַ התא ְךיּב
 ְךורָּכ = יתרות תֶא .ונל ןתָנְו םִּמעֶה"ִלָכִמ נב
 : הָרֹוּתַה ןתונ יי הָּתַא

 גו ילא דפ | ראו .ףסמשל כר
 ולא :םולָש ְךְל םש ְּךֶלֵא ונָפ | אָשַ

 םיִרּוכְבַהְו הָאּפה רועש םהל ןיִאָש םיִרָָד
 ולא = .הֶרוה .דּומְלַתְו םיִדָסַח תּוליִמְו ןויארַהְו
 הָזַה םֶלּועָּב םֶהיֵתֹורַּפ לָכּוא םֶדָאָש םיִרָבְד

 בָא .דּוָּּכ ןה ּולאְו .אָּבַה םָלֹועְל תשיק קה
 ׁשֶרְרִמִה תיִּב תַמָכְׁשַהְו םיִדָסָה תּוליִמו םָאָו

 0 רּוקְבּו םיִחְרּוא | תַסְנְבַהְו תיִבְרעְו תֵרֲחְׁש

 תַאְבִהְ lis ןּויעָו תַּמַה תְֵלַהְו הָלַּב תַפְנְכַהו
 :םלָּ דָגְנְּכ הָרוּת דּומְלַתְו :רכֲחל םֶדֶא ןיּב םֹולָׁש

 הֶרוהט יִּב ָּתַתָנָש הָמְׁשְנ והלא
 ּהָּתְרצִי הָּתַא ּהָתאָרְּב הָּתַא איה
 הרמשמט הָּתַאְו יִּב ּהָּתְחַפְ הָּתַא

 יִנמִמ הלל דיִתע הּתְַ יִּבְרְּ

 ו יתוְּג יחורדסעו

 : םיִפּופְּכ ףקוז םֶלעָה ךְלמ וניהל יי הָּתַא ךּורּב

 -לָּב : אבָל דיִתָעָל יב ּהָריזֲחַהְלּ
 יִנֲא הָדֹומ יִבְרְקְב ו הָמְׁשְנַהְׁש ןַמְז

 יֵתֹובֲא ילאָו יהלֶא ַײ  ףיִגפְל
 דלק :ןיחַא םישעָמַה"לָּכ ןובר
 ריִזִחַמַה ַײ הָּתַא ךּורָּב תומָשְּנה
 1 םיִתְמ םיִרָנְפִל תֹומְׁשְנ

 ןתְנ רֶׁשֲא םֶלּעָה ךלְמ ּונְהלַא יי הָּתַא ור
 : הָליְל ןיִּו םֹי יב ןיחְבַהְל הניב יוכשל

 רב קאל לה מ חלה
 רָב ינשע לְׁשְלּוָהְלמ וניהל יהָתאְךורּב
 אלָש |םִלּעָה למ = טקלַא  הָתַא וי

 : הָשא ינשע
 : םירָוע חקופ םֶלֹועְה ֶָלָמ וניל יי הָתַא ור
 : םיִמָרע ל םֶלֹועָהךֶלָמ והלא יי הָּתַא ךּורְּב
 ; םירָופָא ריִּפַמ םֶלעָה למ והלא יי הָתַא ורב

 ץֶרָאָה עקה םֶלּועָה ּךֵלָמ והא יי הָּתַא ךּורְּב

 :םימהילע

 יִל הֶׂשֲעְׁש םֶנֹועָה ְךֶלָמ ּועֲהלֲא יו התא
 : יִכְ צי

 ןיכַה רֶׁשֲא \ םֶלּועָה ְךֶלָמ ּועֵהלֲא יי הָתִא ךּורּ
 : רבָניֵרעֶצִמ

 לאְרשי רזוא םֶכֹועֲה ףֶלמ וניקלָא יי הָּתַא ְרְּב
 : הָרּובְגּ

 לֵאָרׂשִי רטוע םֶלֹועָה למ ניִקלֶא יי הַא ו
 ;הָָאְפַתְּ

 כ ףעיל ןתונה םֶֹועְה ףְלִמ וניהל התא וב
 הָנָש ריִבַעַמַה םֶלעַ ףלָמ וניקלא יי הָפַא ו
 יי ףינָפְלַמ ןֹוצָר יהיו :יפעפעמ | הָמּונְּו יִעֲעַמ
 ךָתְרֹותְב ּוְליִנְרַתְׁש ּוֵתֹובֲא יֵהלאַו ּויֵהלֲא
 אָטַח יֵדיִל אל ּנֲאיבּת לאו יוצב וב
 ייל אלו ןֹוּפִ 6 אלו ןועו הרע ידיל אלו

 ונקיחרהו ערה רָצָי ָּב טְלְׁשת לֵאְו ןו
 ער :רָבָחִמּ ער םֶדֶאמ
 "ֵרָּבעַּתׁשִהְל ּוגְרְצְי תֶא ףכְו םיִבֹוט םיִׁשְעַמְבּו

 םיִמֲחרְלּו דָסַתְלּו ןחל םֹו"לְכְבּו םַה ּוננתּוְךֶל
 ךיניעב

 ר

 בוטה רָע ונְקבַדו



 תירחש

 םיִבֹוט םיִדָסַח ּונְלְמְגִתְו וניִאורדלָכ יניעבו יניב
 :לֶארְשי מעל םיִבֹוט םידְסֶח למוג יי הָמִא רָב

 יֵתֹבֲא הלאו הלא ו ּהנפְלַמ ןֹוצָר יהי
 תּוזעמו םיִנָפ .יִזעַמ םֹו"לָכְכּו םלָה ינליצּתְׁש
 עֶר עֶגָפִמּ ער ןֵכְׁשַמּו ער רַבָהַמּו ער םָרָאַמ םיִנָ
 הָׁשְק ןיִד לעמו הָׁשְק ןיִּדַמ תַחְׁשַּמַה ןַטְׂשַמּ

 : תיִרּב"ְב ֹועֵאְׁש ןיבּו תיִָּבְְב אּוהָש ןיֵּ
 -תֶא הָּקִנ םיִהלֲאָהְו הָלֲאָה םיִָבְּדַה רַחַא יֵה

 רמו : ננה ראו םֶהָרְבַא ויִלֶא רֶמאַו םֶהָרְבַא

 -תֶא תְבַהֲארִׁשֲא יחיא ּנב"תֶא אָניחַ
 הָלעְל סש ּוהלעֶהְו הימה שֶרָאלֶא ילו קָחצי

 םֶהָרְבֲאכְׁשוְּיִלַא דַמֹא רֶׁשֲא םיִרְהֶה דַחַא לע

 ויִרעְג ינׁשתֶא חקיו ֹוומֲחתֶא שבחי רַב

 לו סו הל יצע עקבו נב קָחְצי ַאְו ותא
 ישיִלָשַהְוַּבייִהְלֶאָה ֹולרַמֲא-רֶׁשֲא םֹוקּמַה"לֶא
 : קחְרמ םֹוקָּמַה"תֶא אָדַו ויִניעְתֶא םֶהרבֲא אשי

 "סע הפ םָכָלבְׁש ויָרעֶג"לֶא םֶהְרְבִא רמו
 הַָחְתשְנְו הידע הָכְלַנ רעֶגהְ ינו רומָחַה
 הלעֶה יצעְתא םֶהְרְבַא חק : םֶכיֵלא הָבּוׁשו
 "תֶאְו ׁשֵאָה"ִתֲא ֹודְּב חקיו ֹונְּב קֶחְצִילע םֶׂשו
 -לֶא קַחְצָ רֶמאו : ודי םֶהיֵנְׁש ּוכְליו תָלֵכֲאַמַה

 רֶמאּו גב יֵנְַה רמו יִבָא רֶמאָיַו ויִבָא םֶהְרְבַא

 רַָמאַינ :הֶלַעְל הֶׂשה היאו םיצעָהְו שֶאָה הגה

 וכל נב הָלַעְל השה .ולהֶאְְי םיהלֶא םֶהְָבַא

 ולרַמָא רֶׁשֲא םּקְמַהדלֶא ואבו :ודחי םהינׁש

 רע ּגּמַתֶא םֶהָרְבֲא םֵׁש ןו םיהלָאְה
 ותא םׁשיְו וב קָחְצתֶא דקעו םיִצעֶהתֲא

 -תֶא םֶהָרְבא חַלְׁשיַו : םיצעל לעמְמ במה

 אקו : ֹונְּב"תֶא טהַשְל תֶלְכאָמַה"תֶא חקיו וי

 וָהְרְבַא רֶמאָו םמְׁשַה"ןִמ ַײ ְךאָלמ ולֲא

 ּהְָי תַרְׁשת"לַא = רַמאָמִ + יִנּגַה רֶמאו םֶהְֵבֲא

 הָתעויִכ הָסּאְמ ול ׂשעֶּת"לֲאְו רעגהלָא

 "תֶא תְכָשָה אלו הָתַא סה אָריִ"יִּכ יִּתעי
tlt 

 "תֶא םֶהֶרְבא אשי : יגפמ = דְריִחְי"תַא | נב

 | ךליו ויגרקב כב וחֶאְנ חאל יִא"הָנהְואַרִַו ויניע
אֹויּוניִהלֲא יי לֵאָרְׂשִי עמש |

 רָחֶ

 | וגב תַחְת הֶלעְל והלעוו ליָאְ"תֶא חקיו םֶהְבֲא

 רֶׁשֲא הארו יי אּוהַה םוקָמַה"סַש םֶהְרְבִא ארק

 -לֶא יש ךאְלמ אָבְקִו :הֶאָדָירֵהְּב םַֹה רַמָא
 יִתַעבְשנ יב רַמאַו : םִיָמְׁשַהְ"ְוִמ תיִנְׁש סָהרְבַא

 אלו הזה רֶבְַּה"תֶא תשע רֶׁשֲא עי יִּכַײײסאנ
 ךכְרבַא ּךְִכ :ְףְדוחְיתֶא .נּבתֶא ְּתְׂשָח
 לוחכ) םומשה יִבְכּוכְּכ ףעֶרויתִא הָּבְרא הָּברַהְ
 רעש תַא ףעֶרו שרו םיה תַפָשלע רֶׁשֲא
 בקע ץֶראָה ַײג לכ דערמב :ּוכְרָבִתהְו : ויביא

 ורע לַא .םהְרבא שמ : ילַקְּב ָתעַמְׁש רֶׁשֲא
 סהְרְבא ביו עָבָש רַאב"לא ודי וכו ומי
 : עבש רָאַבּב

 רָתסְּבםימָׁש אָריםְדֶא אה םלועל
 תַמָא רָבוד תַמָאְהְ"לַע הָדומּ
 :רַמאֹיָו םֶּכָשִיַו ובָבְלְּב

 ונחְנא  ּוניתֹוקְדצדלע אל םיִמְלֹועְה"לְ ןובָר -

 יִַָה ףימַחר לע יפ נפל נינה םיִליפַמ
 וניתוקרצ"המ ּונְּסַח הָמ יח הָמ :ּונְחְנא הָמ

 רמאנ"המ ּנָתְרּובְג"הַמ ּונחּכהַמ ּונַתְעּושי"הַמ

 -לָּכ אלה ּוניתונָא יהלאו וניהלֶא יי נפל

 יָה אלְּכ םׁשַה ישנאָו ְנְפִל ןיִאכ םיִרֹוכְג
 בֹוריִּכ לֿבְשַה יִלְבִּכ םינֹובנּו עֶּדמ יִלְבְּכ םיִמָכְת

 רתֹומּו .ףנְפְל לָבָה םֶהְיִח ימיו ּוהת םֶהיֵשעַמ

 - לֹּכַה יִּכ ןיא = הָמהְּבַה"ְִמ םדָאָה
 םֶהְרְבִא יִנְּב .חָתירְב יֵנְּב מע ּנְחַנֲא לֶבָא

 קְהְצִי עו .הירמה רַהְּב ול ְתעבְׁשנְׁש ךְבַהא
 ךגב בקע תדע הבמה" כג לע רקעגש ודיח

 משמו ותא תְבהֶאש ּףֵתָנֵהֲאַמׁש ה
 :ןורשיו לֵאָרְׂשי ֹוטְׁש-תֶא תארק ֹוביְתְחמְשְׁש

 הָחְָשְלּו הָל תודוהל יח ּונָחְָא ְךכיִפְל
 הירֹוהְו חַבְׁש-תְתְלְו שדקֶלו ךרֶבלו ְףְָאָסְלּ
 םיעָגזהַמו ּנקְלֶח בוט הַמ .ונירשא : ףמשל

 טֶחגַאׁש ּונְרְׁשַא ּטְתְׁשְי הפחהַמו טלר
 !םיכעפ םירמֹואְו רקכו בֶרע םיִכיִרעַמּו םיִמיִנְׁשַמ
 םוי"לכב

 :רעְ םְלֹועְל ֹותּוכְלַמ דֹוכְכ םָׁש רָב יי

 התא



 ה תירחש

 םֶלועָה אָרְבִנ אלָש דעאוה הָּתַא
 הָּתַא םָלֹועָה אָרְבִנָשִמ אּוה הָּתַא
 םלועל אוה הָּתַאְו הֶזַה םֶלועָּב אּוה
 ישידקמ לע ףמש תֶא שדק אָּבַה

 דמלעב מש תֶא שדקו דש
 וננרק היִּבנְִו םירת ְמעושיִב
 ךְמַשתֶא שדקמ :י התא ור

 : םיִּבַרָּב
 ימְׁשְבּו ץראבו םיִמשּב ּוניֵהלֲא י אוה התא

 ושאר אוה הָּתַא תָמָא .םִנֹוְלֲעֶה םִימְׁשַה

 ץּבק .םיהלֶא ןיא ףירעלַּבִמּו ןֹורֲחַא אוה הָּתַאְו

 יֵאב"לְּכ ּועְדַ וריי ץֶרָאָה תֹופְנַּכ עַּבְרַאַמ ףיוק
 לכְל ףּדְבְל  םיִקלֶאְה | אּוה"התא יִּכ םֶלֹוע

 ישע הָּתַא .ץֶרָאָה | תוכלממ
 יִמּו .םָּב רְׁשֲאלְּכ תֶאְו םיהדתָא ץֶרָאהזתֶאו

 רַמאיִׁשםיִנותחּתב וא םיִנֹוְלעַב ְףיָדְי הׂשעמילְכ
 ונע השע םִימְׁשַּכְׁש ּונֵבֲא .הׂשעת"המ ְּךֶל

 -םִיקְו ּונילע אְרקּנְׁש לֹודָּנַה מש רּובעַב דָסֲח

 איִבֲא איֵהַה תַעְּב בּותְּכְׁש-המ ּוניֵהְלֲא יי ּונָל

 םֶׁשְל םֶכְתֶא ןֵּתֶאיִּכ םֶכְתֶא יִצְּבִק תַעְבּו םֶכְתֶא

 םֶכיִתּובְׁש-תֶא יִבּושב ץֶרֶאָה יִמִע לֹכְּב הֲֶּהְתַלו

 ו רַמָא םֶכיֵניעְכ
 תֶׁשְחנ רֹויְּכ תיִׂשעְו :רמאל הָשמדלֶא ַײ בדו

 דעומ לָהֶא"ןיִב ותא תנו ֶצְחְרְל תַשְחִנ וכו
 הְּבזמַה ןיִבּו

 םִיַמְׁשַה"תֶא הָּתַא

 ןרַהַא ּוצְהָרְו :םִיִמ המש ּתַתָנְו

 -לֶא םָאבָּב : הולנד ָאְו םֶהיִדְיתֶא ּונָמִמ ויָנָבּו

 םתשגב וא ּוָתְמִי אלו םימוצחרי דעומ להֶא

 וצָחְְו + ייל הׁשֲא ריטקהל  תרָשְל תּפמַהילָא
 "קח םֶהֶל הָתיָהְו ּותָמָי אלו םֶהֵלְגְַו םֶהיִד
 ודָמ ןָהּכה שכלו תרד וערזְלּו ול םֶלוע

 ןׁשדהתֶא םיִרְֵו .ורָשְּבלַע שָבְַי דבְיסְנְכמ
 ומָשְו חבזמהדלע הָלַעָהתֶא שָאָה לכאת רֶׁשֲא
 שַבְלו וידְנְּבתֶא טשֶפּו : במה לָצַא

 הָנָחַמְל ןוחמזלא ןְׁשְדַהדתֶא  איצוה] םיִרֲחַא
 :רֹוהָט | םֹוקָמילָא

 לֵאְרְׂשִי ינּבדתֶא וַצ :רמאָל הֶׁשֹמ-לֶא יַד
 (ב)

= | 
is 

 םידָנְּב

 חיה יׁשֲאְל יֵמְתל נְָרעתֶא םֶלֲא מאו
 םֶהְל רַמָאְו : ֹודעֹומְּב יִל בירקהל ּורְמׁשת יחחינ
 הָנְׁש-ינְּב םיִׂשָבּכ ייל ובירקת רֶׁשֲא הָׁשֲאָה הז
 דָחֶא ׂשֶבָּכַהדתֶא : דיִמָת הֶלַע םויל םָיִנָש םָמיִמָה

 ןִּב השעפ ינשה שָבָּכְה תֵאְו רקְּבב הֶׂשעת
 הלּולּב הָחְנֶמְל תֶלְס הָפיִאְה תירישעו :םָכְרעֶה
 השֲעַה דִימָּת תלע :ןיהה תעיבר  תיִתָּכ ןְמׁשְּב

 תַעיִבְר סנו : ייל הֵׁשֲא ַחְהיִנ יל ינס רַהְּב
 : יל רָכַש ֶּסְג ךפה שָקַּב דֶחֶאָה ׂשֶבבַל ןיִהַה

 תחנמפ רה ןיפ הע יִנשַה שב תא
 : ויל הנ הר השֶא הֶׂשֲעַת וכְסְנְנּו קפה

 י.ינפַל .הָנְפצ חָּבומַה רי לע ותא שש
 :ביִבָק ַחְַּזַמַהד לע ומָדְרתַא םיִנהּכַה זֶה כ וקרזו

 ניֵתֹוכֲא .וריטקהש .ּועְהלֲא ו אוה הָּתַא
 שּדְקִמַה תיִּבְׁש ןמּכ םמּפה תרטק"תא הינפל

 ףָאיְִג הֶׁשֹמ ידחלֲע םֶתֹוא ָהְנצ רֶׁשֲאַכ .םק
 : ףֲתְרֹותְּב בות

 וְָנ םיִמַס ףלהק הׁשמלֲא ו רֶמאו
 רַכְּב רב הכו הנבְלּו םיִַס הָנבְלֲהְו תלחשו
 הקורה השעמ הקר תרטק התא ףישעו : הֶיְה

 הָּתַתְנְו קדָה הָּנַמִמ ּתקחַשו : שדק רוהט ; חֶלִמִמ

 ףל רעוא רֶׁשֲא דעומ לָהֶאִּב תדעָה נפל הָנמִמ
 ריִטקהְו רַמֲאנְו : ֶכְל הָיְהִּת םיִשְדְק שָדְק הַמְׁש
 רקפּב רכב םימַס .תרשק ןרָהֲא וָלְע

 הָנְיִטקִי תרָגהתֶא
 וביטיִתְב

 תרנַההתא ןרָהַא תלַעַהְבּו +

 ײ נפל דיִמָּת תנטק  הָנְדטִקי סיפרה ןיּב

 : םֶכיִתרדְל

 תֹואַמ שלש ,רָציִּכ תֶדְטְקַה סּוטּפ ןנְּבַר ּונָת
 תֹואַמ שלש .ּהָב וָה םיִנָמ הָנֹומְׁשּו םיִׁשְׁשְו

 םֹוי"לְבְל הָנמ .הָמַהַה תומי ןיִנַמּכ הָׁשַמֲתוםיִׁשְׁשְו
 הְׁשלְׁשּי םָּכְרעֶה ןיּפ םרפּו תרָחְשְּב ר
 נח אלְמ לּודָג ןה3 סינָכמ םהָמש ירום
 םֹוי בָרעְב תֶׁשָתְכַמְל םֶריּזָחִמּו .םיִרְּּּכַה םֹוָּב
 ןמ הּקַר אַהְּתְׁש יִרְכ הפי הָפָי ןקחושו .םיִרּּכַה
 ןַה ולאו הב ויה םינטס רֶׂשע דַהאְו .הקדה

 םיעבְש לֶקָשַמ הנובלה הל ןקפצה| ירצה
 םיעבש



 תירחש

 טכרַכְו ךרנ תֶלּבַש הָעיִצקּו רֹומ .הָנָמ םיִעְבש
 שקַה .הָנָמ רָשָע הָשש רָשָט השש לקשמ
 תירּב הֵעְׁשת ןומָּנקו השש הפולק קו רֶׂשֲע םיִנש
 אָתְלּת ןיִאָק ןיסירפק ןַי .ןיבק הֵעְׁשִּת הָנַׁשְרַ

 איִכָמ ןיסירפק ןיי אֵצְמ אל םאָו אָתָלִת ןיִּבק
 בקה עַנֹור תיִטֹרְס הל .קיתע ןִרח רַמָה
 פַא רַמֹוא ןָתְנ בר ,אוהְׁש--לכ ןְׁשֲע הָלעמ
 ּהָלְסְפ שבד ּהָּב ןַתְנ םאְו אּהְׁש"לָּכ ןדריה תַּפכ
 :הָתיִמ בח ָהינַמַה לָּכִמ תחא רָפַה א

 וניִא .יִרַצַה רַמֹוא לאילמנ ןְּב ןועְמש בר

 הָעֵׁשְרכ תידּב ףמקה יִצעמ ףמוגה ףרש אָלא
 יֵרְכ ןרפצה תֶא ּהָּב תופלל יֵדְּכ הָאְב איה הָמְל

 יִדָּכ אָב איה המ ןיסירפק ןַײ .הָאְנ אָהְתש
 אלָהו הָזע אהתש יֵרְכ ןרפצה הֶא וב תֹורׁשְל
 ימ .ןיסינכמ ןיֵאְׁש אָלֶא הָל .ץפי םילגר יט

 : דוְּכַה יִנָפִמ שּדְקַמַּב םילְגַר

 קַדָה רָמּוא קחוש אּוהְׁשְכ רַמֹוא ןֶתְנ יֵּבַר אַ
 .םיִמָשַּבְל הָפָי לקַהְׁש יִנָּפִמ קֵדָה בֵשיַה בֵשיֵה

 אל עינרלְו שילשל הֶרׁשְכ ןיִאְצַהַל ּהָמֲמפ
 םָא לֶלְּכַה הָז | הָדּוהְי יִּבַר רַמָא :ּונעֶמְׁש

 "למ תַחַא רפה םָאְו ןיאְצָחל ּהָרׁשִכ ּהָחּדְמְ
 :הָתיִמ בח ָהינָמַ

 םיִעְבְׁשְל וא םיִׁשְׁשְל תהא רַמֹוא אָרָפק רַּכ אנ

 יִנָּפ דועו : ןיאצחל םירש לָׁש הָאְב הָתיְה הָנָׁש
 שַבְּ לש בֹוטְֹוק ב ןתונ הָיָה ּולֶא ארפק רב

 ןיִא הָמָלְו ּהָחיִר יִנָּפִמ דומעל לֹוכָי םֶדֶא יא
 לָכ יִּכ הָרֹמֲא הָרֹוּתַהְׁש יִנּפִמ שַבְּד ּהָּב ןיִבְרעֶמ

 :ַײל הָשֶא ּנָמִמ וריטקמ אל שָבְְלָכְו ראש

 ו הֶקָס בקע we ונל בֵגְשַמ ּונָמע תֹואְכְצ יי
 : ְךֶּכ חטוב םֶדֶא יֵרְׁשֲא תֹואָבְצ יי
 :ונארק םֹויְב ננעַי ְךְלֶמַה העיְׁשוה יי

 יל רֶתָס הא
 :הָלָס

 פֶלוע יִמיִּכ םילׁשּורְו הָדּוהְי תַחְנמ ייל .הָבְַעְ

 : תֹוינמְרַכ םיִנָשְכו

 אְרְטְגְ אָמְשַמ הָכְרעַמַה רד רדַסִמ הוה יֵּבַא

 ינבְבּוסְת bbe יִנְר יִנְרְצְּת רַצַמ

 תָמְדֹוק הָלֹודְג הָכְרעמ לּואָש אָבַאְר אָּכְלַאְ

 לש הש הכר תק לש הש העמל
 ינש רּודְסְו םיִצָע ירזג ינש רדָסְל תַמָדּוק תֶרטק

 קשרו יֵמֵנְפַה חְמ ןושדל םֶרק םיצע יד
 תַבָטַהְו תורג ׁשַמָה תַכְטַהְל םֶרֹק יַמינְּפַה ָבְִמ
 םָדֹוק דיִמְּתַה םֵדְו דיִמּתַה םֵרְל תֶמָדוק תּורנ שַמָח

 תַמָדּוק תֹורַג יִּתְׁש תַבָשַהְו תּורִנ יֵּתְׁש תַבטַהְל

 הָחְנַמְל םיִרְבֲאְו םיִרְבֲאְל תָמְּוק תרטקו תָדְטְקל

 ןיִפְסּומְל ןיִכְסְנּו ןיִכָסְנל ןיִּתְבַחַ = הָחְנִמּ

 ןיִּב לש דיִמָתְל ןיִמְדק ןיִכיזָבּו ןיִכיזָבְל ןיִפְסּומ

 הל ריטה הָכעֶה היל רע מאש םיָּבְרעֶ
 :סל תֹנברקהלְב פלשה יל םיטלְׁשַה יל
 ןתי'גבא .הָרהֲצ ריח מי תל כ נָא
 ןטש"ערק | ,אָֹונ ּונְרָהַט ּנְבְנַש ףְמַע תר לֵַּכ
 שכי"רגנ .םרָמש תָבָבּכ וחי ישרוד רובְג אנ

 גתצירטב ,םֶלָמָנ דיִמָת ףְתקְדצ םַמָהַר סרֶהַט םכְרּב
 .ףתדע לֵהנְךְבוט ברֶּב שודק ןיִטֲח

 | קזפ"לגי השק ירְכֹז הָנָּפ ְףמעְל הָאּג דיה

 .תֹומְלֲעַּת עדוי ונתקעצ עמשו ֵּבק נֲתְעְוְׁש
 תיצ"וקש

 :דַעו סלע ותּוכְלַמ דּובְּכ םַש וְּב ,
oaתבָשַה  

 ענט"בכח

 םמיִמת .הֶגְׁשנְב םיִׂשָבְכ יש
 ןמשב הָללְּב הָחְנַמ תֶלְס םיֹנְׂשֲע נשי
 דֶמְּתַה תלע-לע 'ֹותַבִׁשְּב תַּבַש תלע : סנו
 da a ּהָכְסְנְ

 יב יס יל הֶלע ובירקמ םֶכישְרֶח ישאר
 הָעְבְש הָנָשַרנְּב םיִׂשָבְכ דֶחֶא ליאו םִינְׁש רק
 הָלּולְּב הָחְנַמ תֶלַס סיִנישַע הָשלְשּו : םֶמיִמְ

 הָחְנִמ תֶלְס םינהשע יִנָשּו דָחֶאָה פל משב
 הָחְנִמ תָלְס ןּורָשע ןֶׂשעְו : דָחֶאָה ליִאָל משב
 ַחְיִנ חיר הָלע רֶחֶאְה של ןמָׁשַב הֶדּלְּב
 רֶפָל יהי ןיִהַה יִצֲח םֶהיְֵסְו : יל הא
 |, שָבָכַל ןיִהַה תעיִכְו לִיֵאְל ןיִהַה תֶׁשיִלְׁשּו
 והנאה יִׁשְדְחְל ֹוׁשְרְהְּכ שדה תלע תאז

 דיִמָתַה תלע"לע ייל תאָטַחְל דָחֶא םיזע רעש
 : ּוכְסְנְו הָשִש

 פיִשְרִה ישְרק םיִחְבולְׁש ןֶמקְמ ּהָיַא א
 ןתטיחש



 םיִרפְכַה  םויִלש ריעָשְו ר ןופָצַּב ןְתׁטִחְׁש

 ןופָצַּב תש יֵלְכְּב ןָמָד .לּופקו ןֹופָצַּב ןתָטיחש
 -לעו תצרפה לע ו םידפה ןיבק 0 הָיזַה ןּועְט מד

 ירש תבע ןֶהַמ תַהֲא .הֶנָתמ בֶהוַה במ
 הּומלׁש יִבְרעִמ דֹוסי לע ךּפש הָיָה סה
 םיִפרׂשגה םיִרְמ ב * בָּכְע אל ןֵתָנ אסא ןוציחה
 מד לופקו ןופצּ ןְתְטיִחְׁש = םיִפרְשִנַה םיִרָיעְּו
 תָכרַפַה לע הזה ןּועט ןָמָרְו ןופצַּב תְרָש יֵלְכְּ

 ירש | תבע ןֶהמ תחא הָנָּתַמ בֶהֹוַה חַּבְזִמילעו

 הבזמלש = יִבְרַעַמ  דוסי לע ךפֹוש הָיָה דה
 ןיפרשנ ּולֶאָו ולא בכ דאל ןַתְנ ליסא ןּוציִחַה
 זה ולא דיִהיַהְו רּוּכצַה תאטָה ג : ןָשּדַה תיִבּב

 תֹודֲעֹומְלְׁשְו םיִשְדִח ישאר יריעש רּוּבָצַה תאטח

 ןופֶצּב תר יִלְכּב ןֶמִּד לובקו |ֹופָצַּב ןְתְטיִחְׁ
 : תינְרק עַּבְַא לע תֹוְּתִמ עַּבְַא ןּועָט ןֶמְו
 ןרקל ולדאָבּו בבּופל הָנָפּו שבב הָלָע דַציִּ
 תינּופְצ .תינֹופְצ = תיחְרֶזִמ .תיִחָרְזִמ  תימורד

 ףפש הָיָה דה ירש .תימוחח תיִבַָעַמ .תיִבְדעמ
 םיִעְלְקהְִמ .םינפל  ןילְבָאְנו .ימזרד דוסי לע

 : תוצַח"דע הָלְקְו םויִל לֶכֲאמלְכְב הָנהְכ ירבו
 לקו ןֹופְצַּב ּהָתָטיִהְׁש םיִׁשָרק שדק הָלֹועָה ר

 תֹונָתמ יִש ןּועְט מו ןֹופָצב תַרָׁש יֵלְִּב הָמָּד
 :םיִׁשֲאְל ליִלָכְי חותנו טשפה העט עּבְרַא ןֵהָׁש
 תֹומְׁשֲא ןֵה ּולֶא .תֹומְׁשֲאַו רּובְצ יֵמְלַׁש יִחְבְז ה

 הָפּורַח הָהֲפְׁש םֵׁשֲא תוליעמ םֶׁשֲא תּולזִּג םֵׁשֲא
 ןתטיחש .ױלּת םָשֶא ערוצמ םַׁשֲא רֶזָנ םׁשֲא

 ןּועט ןָמְדְו ןֹופָצַּב תַרְׁש יֵלְבּב ןֶמָּ לובקו ןופְצְּב
 ןמ םיִנָפְל ןילָכָאְְָו .עֵּבְרַא ןֵהֶׁש תונְּתִמ יתש
 הָלִיִלְו םויל לכאמדלכב הנִהִכ יַרְכֹוְל םיִעָלְקַ
 סילק םישָדְק ריזנ .ליִאְו הדותה ו : תצח דע
 יִתְש  ןּועָט  ןַמְדַו הָרֶזעָּב סּוקָמ"לֶכְּב ןְתָטִהְׁש
 -לָכְל ריעָה-לבּב ןיִלְכָאְנְו .עֵּבְרַא ןֵהָׁש תֹונָּתַמ
 סֶרּומַה : תֹוצֲח דע הללו םֹוְל לֶכֲאמילָכְּב םָרָא ו

 סינה לָכֲאְג םֶרּומַהְש אָלֶא םֶהָב אָצֹוַּכ סֶהַמ <
 םיִשְדְק םיִמְלש ז + םֶהיְִכעלּו םֶהיִנְבְלְו םֶהיַשְנְל =

ws Me 

 ןועט מהו .הֶרועּכ םֹוקְמ"לְִּג ןֶתְסיַחש םילק < ד
| 

 ו תירחש

 ריעְ"לבְּב ןיִלָכָאְְו עְַּרַא ןֵהָׁש תונָפִמ יִפְש
 :דָחֶא הללו םיִמָי ינשל לָבָאְמ"לֶבּב םֶדֲאלָכְ
 לָכָאָנ םֶרּומַהש אָלֶא םֶהָב אֵצֹוַּכ םֶהַמ םֶרּומה
 רּוכְּבַה ח :םֶהיִדְבַעְלּו םָהיִנְבְלו םֶריִשְנְל םינָהּכל
 "לָכְב ןְתָמיִהְׁש םילק םישְדק הספהו רשעמהו
 dr .תֶחֶא הנתִמ ןּועט ןמָרְו הָרזעְּב םֹוקָמ

 רֹוכְבַה ןְתְלִכַאב הָּנְׁש :רוסיה ךנְּכ פיש
 ןילקָאָת  םדא"לְבְל רׂשְעמַהְו םינחכל לכ
 ,דֶחֶא הָלְיְו םיִמָי יֵנְׁשִל לֶכֲאמילָבְּב ריִעָהלֶכְּב
 לֶכָאְג ֹונֲאְו הֶליְלב אָּלֲא  לֶבָאְנ וגיא חַספַה

 וניִאְו ויונמל אלא לָבָאְנ ניאו תוצחדדע אָלֶא

 ִלָצ אָלֶא לָכָאְנ
 תודמ הרשע שלש .רַמֹוא לאַעָמשי יִּבַר

 .הָוָש = הָרזְגַמּו רָמחו לקמ :תֶׁשְרְדְנ .הָרֹוּתַה

 יִָשַמ בָא ןָנגּו .הָהֶא :בּוִמ בָא גמ
 לְלִּפ .לְלְכּו טְרּפִמּו .טְרֶתּו לֶלְּכַמ .םיִביתָכ

 .טְרְפַה ןיִעְכ .אָלֶא ןֶר הָתַא יא ללה טפו
 ףירצ, אּוהש טְרּפִמּו טְרְל ְךיִרָצ אּוהְׁש לֶלָּכ
 רַמַלְל לֶלכה"ןמ אָצְ לכביש רבּה"לּב.ֶלַָל
 לְלְּכַהִ"לע דמלָל אָלֶא אָצְיוטצעדלע דָמְלְל אל

 ןעָטל אָצְיו לָלְנַּב היְתְׁש רֶבּר"לְּכ .אָצְי ול
 אלו לקהל אָצָי ֹטֲנעְכ אּוהש דָחֶא : ןנט
 ןועטל אָ טל. ב הֶיְתְׁש רַבְד-לכ .רִמֲחַהְל

 ,ריִמָחַהְל לקהל אָצָי .ונינעב אלש רחא ןעט
 ׁשֶרָחָה רֶבדַב ןודל אָצְְו לֶלְכּב הָיְתְׁש 0%
 ונריִזחיִש דע ֹולְלְכל ּורזָחַהְל לכי הָּתַא י
 .לנינעמ  דַמָלַה רֶבְּד  .שּורַפְב וללכל בּותּכַה
 םיִשיָחְכַמַה םיִבּותְכ יִנָש ןֵכְו .ופופמ דַמָלַה רֶבַדְ

 ערכו יׁשיִלְׁשַה = בּותָבַה אבְוָש דע הָזתֶא הז
 : םֶהיָניֵב

 וניתובא יהלאו וניהלא יי ךינפלמ | ןוצר יהי
 ונקלח ןתו ונימיב הרהטב שדקמה תיב הנביש
 םינשכו םלוע ימיכ האריב ךדבענ םשו : ךתרוחב
 ןגברר שידק :תוינמדק

 ףֶמַמֹו רַא :רודל תִיַבַה = תָכְנְחריַש רומזמ

 הלא ןנ יל יא תשאלו יניר יפ
 לואשְךמ תילעה י :ינָאָפְרתו  ףיקא יתעוש

 ישפנ



 תירהש

 ויִדיִסַח = ייל ודא: :רֹובריָדְמ
 ד ופָאָּבּו עגר יִּכ :ושֶד

 =: ן:

 ולב יא נאו זה ורקפלויכְ ילו ברע
 יִרְרַהְל הֶּתְדְמַעַה ףנוצרב  :םֶכֹועְל טֹומָאלּב

 אָדְקֲא < ף'ק :לֶהכְג יתיה

 נח יח ישְפנ

 ןנזצ רב םיי דק רֶכְל ּדֹוהְו

 נפ תרקסה זע

 -לֶא יּתְְָּב יִמְְב עצָב"המ :ןנחתא יש לא
 es דיה .רפע ייעָמְש יי דת ףדויה תהש

 ילְולֹוחַמְל יד פה + יל -זע"היָה ַי ינו

 רמז /- :הָחְמש ינרזאתו יקש קס
 י"ק :ךדוא םְלֹועְל יַהלֶא ַײ שי אֵלְו דֹובְכ

 תא חבשלו ללהלו תודוהל יפ תא ןמזמ ינירה
 לע חיתניכשו אוה ךירב אשדוק רוחי םשל יארוב
 : לארשי לכ םשב םלענו רימט אוהה ידי

 ור .םֶלּעָה הָיְָו רַמָאָש דור
 דּורָּב .תיִׁשאָרְב הָשִע ְּךּורְּב ,אוה

 .םָיקְמּו רֶזוג ךורָּב .הָשַעְו רַמֹוא
 םֶחְרִמ דּורָּב .ץֶרֶאָה לע םחרמ דְורְּב
 רֶכָש םֶלָשְמ ּורָּב .תֹוירְּבַה לע
 םָיִקְו דַעָל יח ורב .ויִאָריִל בוט
 ורב ליִצמּו הָדּופ ְךורָּב .חצְנְל
 ךְלָמ ּוניקלַא יי י הָּתַא ְךּורָּב .ֹומָׁש
 ללִהַמַה ןמתַרָה כֶאָה לֵאָה .םָלֹועָה
 ןושלּב רָאפמּו חָּבְׁשִמ ומע יִפּכ
 ףּדְבע דוד יִריִשְּו .ויִדְבַעְו ויִדיִסח
 תֹוחָבְׁשִּב ּוניִקְלֶא ַײ ללה
 ְְרֲאָפנ חבש לָדַנְנ תֹוריִמְזְבּו
 ּונכלמ ְּכיִלְמִנ ךֶמש רינו
 דלִמ .םימְלועָה יֵח דיחָי ּוניֵהלֲא
 .לודגהומַש דעדיִדערָאּפמּו חָּבְׁשִמ

 לֶלֶהֶמ ךָלְמ  הָּתַא דו
 : תוחְבשּתב

 . ו"ט יא ה"ר

 : וימלילע םיִמַעְכ יעידוה משב ואדק ייל ודוה
 :ותאלְפנלכְּב | וחיש = (לדדורמ] ל רש

oF leh 4 / r= 17%  

 המשי
, 
 ean הותררא ריר

 ושרק םָשָּב וללַהְתַה - --- -
 ורכז :דימָת ונס ישקב ע| װײ ושוד

 ותפס השע רֶׁשֲא ויִתאלסנ
/ 

 .-יתדיותצפציי
 | 4 ו ו ו ַפ טפט -

 יי אוה :וירָיחְּב בקֲעי יִנָב ודבִע לארשי עדז

 :וׁשּפְׁשִמ : ץֶאָהדלְכְּב .וקלֶא םֶלּועְל ורכז
 רוד ףְלֲאְל הָוצ דָבָר תי דתֶא תרָכ רשא

 קחל בקעיל ָהְדיִמעו :קָחְציל ותעוכשו םֶהרְבא

 א ןפַא ל מאל :םֶלּוע תי לַאְנשיִל
 רָפְסַמ .יִתְמ םֶכְתֹוְְּב : סֶכְתַלְחנ לֶכָח כ
 יזנְ"לַא = יֹוגִמ כלה : ּהָב םיִרְנְו טעֶמְּ
 סקשעל ׁשיִאְל חיִנהאל:רַחַא םעדלֲא הָכָלְמַממּו

 יחישְמְּ וענת"לַא = :םיִכְלִמ  םהילע הכו
 ורְׂשַּב ץֶרָאָהְדלָּכ ל וריש + ּועְרְּתזלַא יאיִבגְבּו

 ודובְלְתא םיִגַב ּורֲּפַס :יתעושי  םוילאזסומ

 ללהִמּו ַײ לֹוהְנ כ + ןְתאָלְפַנ םִמֲעָה"לָבְ
 יָהְלָאהלָּפ יִּכ :םיִהלֲא"לְּכ"לַע אוה ארנו דאָמ
 רדָהְו דוה + הָשע םִמְׁש ו .םִליִלֲא םִמְעָה

 תוחפשמ :
 דוְּכ ייל בה :1

 ייל | ּווָחְפְשה ונפל ואבו הָחְנמ ואש ומש
 "ףא ץֶרָאה"לְּ וינפלמ :ליח : : שָדְק .תרדַרְּ

 ייל =ּובָה :ֹומֹוקְמּב הֶוֶדֶחו זע ונפל
 עָו = דּוכָּכ ייל ּובָה םימע

 6 םימשה ּוחְמְשי : טומתלּ לבת כת
 ואלו םיה םעְרְ :ָךְלֶמ יי םיוב ורמאוו ץֶָאַה

 יצע = ו ןָא : ופירָשָאילו הרשה ץלע
 נלווה :ןֶרָאָה"תֶא טופשל אביי ינָפלַמ רעיה
 יֵהלֲא ונעישוה ּורְמִאְ : ודְסַה םֶלֹועְל יִּכ בוט יִּ

 םֵׁשְל תֹודֹוהְל .םָיגַהְ"וִמ ּונְיִצַהְו ונצבקו ונעש'
 יֵהלֲא  .ךורָּב + ּףָתלִהְתְּב ּכַתְׁשִהְל ףשדק

 םעהלכ ורמאיו םלעה"דעו םלועה"ומ לארשי

 םדָהְלּיוחתְשהְ וניקלֶא ( י וממר :י ייל לֶלָהְ ןמא

 ווָחְמְשָהְו .ּויהלָא יי ּומָמֹור :אוה שודק וילְגַר
 ו םּוחְר אּוהְו ונחל יו שוחק יִּכ !שךק  רַהְל

 סא בַשֶהְ תחש אל
 יָמְַר אָלְַתראל יי הָקא

 ףיטָתְר רכז : ינו
 םיהלאל וע

 םיִהלֶא אָרּנ :םיִקֲחְׁשַּב וזעו חאג לֶאְרְשילַע

 תּומְצְעְתְו זע 'שְדְקממ
 תומקנ לֵא ,יי תומקנ"לא : יל ְךּורְפ םֶעָל
 לע. לימְו בָשֶה ץֶכָאְה טפש אשה + עיפוה

 םיאג

-- = = 

A AN 
Viני ןיִצ רסק 

 :ותְמָחְילָּכ ריעָי אל
 ריִמְּת ףתמאְו ףדְסח יִממ

 ע ותו הֶמַה םֶלֹועַמ יִּכ ףירסו
 | וז < ד

 ןתונ אוה לארט יי. לא ז
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 ָ תירחש

 : הל ךַתָכרב .ךמעזלע העושה ייל + סא
 העישֹוה ב חט םדא יישא תואְבָצ . : הָלְק בק יהל נלבש מע תֹאְָצ

 ךֶמע"תָצ = העישוה + ונארקדסויב | וננעַי ךלמה 5
" 

r 

 : םיניע

 : םְקֹעָהירֲע םאְׂשת סע ףָתלהעתֶא רו |
 המשי זבדי + אוה ננו ונרזע ייל הָתָּכִח ונשפנ <

 ַײ ףדקמהוהי + ּוטְחְטב ושדק םשְב יִּכ ובל

 דע ףדסח ַײ ונארה : ל גלח רֶׁשֲאַּכ ונילע
 :ףדסח ןעמל נפו ּונָל התרזע המוק : וגל

 זברה סרצמ ןרָאמ  ךלעמה הלא יא
 ירשַא ול הָבְכְש םעִה ירְׁשַא + ּוהָאְלַמִאְו ףיפ
 יכל ל יתַחָטְב ּדסְַּבויִנאַ : ויָהלֶא ייש םעֶה

 :יִלָע לַמָג יכ ייל הָרישִא ךָתָעושיב |

 םִימָׁשה ! דוָדְל רֹומזמ חֶצְנְמְל טי
 ויד השעמו לָא"דֹובָּכ םיִרָּפַסִמ
 רַמִא עיּבִי םויל םוי :עיִקְרֲה דינַמ
 רַמִא ןיִא : תעְּר-הִיַה הל יל הָליַלְ
 : םֶלוק עֶמְׁשג יִלְּב םיִרְבְּר ןיִאו
 לָבַת הָצְקַבּו םּוק אָצְי ןֶרֲאָה"לֶכְּב
 :םֶהָּב לאום שָמְשל םֶהיֵלְמ
 שישי ֹותֲפֲהְמ אֵצי ןְתֲחְּ אּוהְו
 |םימשה הֶצְקַמ : חרא ץורל רוב
 ןיִאו םָהֹוצק"לע ותַפּוקְתּו ֹואָצֹומ
 הָמיִמְּת יי תות :ֹותַּמֲחַמ רֶתְסנ
 הָנָמֲאָנ < תודע שָפַג תַביִׁשְמ

 םיִרָשְי ַײ ידוקפ :יִתַפ תַמיְִּחמ
 תַריִאְמ הֶרָּב יי תֹוָצמ בליחְמשמ

 תֶדמע הָרֹוהָׁט | תארי{

 :וָּרָחִי יקְדֶצ תָמֲא לקטפשפ הע
 םיקותמ) בר זָפמּו בָחֶָזִמ םיִדָמֲחַגַה
 ףרְבַעְםְּג :םיפוצ תֿפנְו שבדמ
 :בָר בקע םֶרְמֶשְּב םֶחָּב רֶחזנ
 : יִנְקנ תורתסְנמ ןיביהיִמ תואינש

 רלְׁשְמַײלַא ךֶדכע ךשח| םיִדזמ םג
 בֶר עשֶּפִמ יִתיקנו םֶתיִא זָא יב
 יב ןויגָחְו יפ יִרְמַאו ןוצְרְל יָה

 :יִלָאגְו יִרּוצ יי ְינָפְל
 ףלָמיכַא ינְפל ומעט ֹותֹונׁשְּב דוד דל
 דיִמָת תע-לֶבְּ ַיזתֶא הָכְרָבֲא : לו ישר
 םיִָנע ּעְמְׁשִי ישפ) לַלָהְתִת יב + יִפְּב ותְלַהְת
 : וחי: מש .הָמְמורְנ יא ייל ולדנ : וחמש

 יִנליִצַה = יִתּורּוְמְ"לְכמּ ינו "תא יתר
 ינע הז

 הנח
 :ּורפֲחִי"לַא םֶהיֵנְפּו רה וילא ּוטיָּבִה

 : ועישוה ויָתֹורְצ"לְּכִו עמש ו ארק

 וכ ואו ומעט : צלחה ואל בכ יהאלמ
 יי"תַא | ּוארָי : ומ הפי רָבָגַה
 ושר םיִריִפְּכ :ויָאריל רֹופְחַמ

 יֵרְׁשַא יי בוט

 ןיא :יִּ .וישדק
 םיִנָבְדוכל : בוטל ורְסְחִיהאל יי ישרדו ּובֲעַרְו
 ץֶפָחֶה שיאהדימ + םֶכְדָמְלֶא יי תאי יִלּועְמש

 ערמ 6 רצנ : בוט תֹואְרל םיִמָי בהא םיַח

 שעו :הָמְרִמ רָבדִמ ףיֵתָפׂשּו
 ינו םיקידצ" A יי יניע :ּוהָפָרָרְו םֹולָׁש שקב
 ץֶרָאַמ 9 ער ישעב יי ינמ :סחעוש"לא
 םֶליצַה ה עמש יו קא ל

 Ah רמש ics 8 tk קידצ תֹועְר תומר

 תַתּומְּת : הָרְּבָשְנ אל הָּנַהַמ תחא | ויְממְצִע

 ׁשֵפָנ < יי הר :ומָשֶאָי ק קיִּדַצ יִאְנשו הער עֶׁשְר

 : וב םיִסֹחָה"לב מְׁשֲאָי אלו וידבע

 ןועָמ | ינדֲא םיולַאה--שיא הֶׁשֹמְל | הקפת

 ודל םיִרָה וסב :יֹרָו רב ונל יה הָתַא
 הָּתַא םלֹועירע לעמו לבו ץֶרֶא לח
 "ינְב ובוש רֶמאּתַו אדע ׁשֹונָא בשת : לא

 יִכ .לּומְתֶא סּויָכ ְיניִעְּפ םיִנָש ףֶלָא יִּכ : םֶדֶא
 רבב ויהְי הָנש םֶתְמִרז : הלְילב הָרּובְׁשֲאְו בע

 לֶלּומי בֶרְעַל ףלחו ץיצי, רקנב : לחי ריִצָחְּ

 תש + נלהב ְךֲתָמֲחַבוְךֶפאב ּוניִלְכ"יְכ :ׁשֵב
0 a= + =. כ :יְנָּפ רואמל ונמלע ףדגל וניתנוע 

 ונינָש = וניִלּכ תבֲעְב נפ .ונימי : הָגַהְדומְכ

 | תרּובְגּב : םאו .הָנָש םיעבש םֶהְּב ו וניתונש ימי

 שיח ֶנ יִּכ ןָואְו לָמַע םָּבִהְרו הָנָש \ םינומש

 = ףתרגל אה סא דע עמוס הס
 תונמל



 תירחש

 -לעו מע יי ןידורכ + רדוקרדל ףרכז י םלועל
 ישעמ בָהֶזו ףָסָכ םיוגח | יבצע : םֶחְנְתַי ויָדָבִע

 אלו םֶקָל םיניע ורדי אלו םֶהְלהַּפ : םדֶא ידי

 "שי .ןיא ףא ּנְדַַמ אלו םֶהָל םֶיזָא :יאְד
 -רָשֶא לכ םהישע ּיָהָי םֶהֹומְּכ : םֶהיֵפְּב חור

 תיִּב ,יידתַא ּוכְרָּב לַאָרַשַי  תיִּב :םֶהָּב הטב

 יאר ַײײתֶא ּוכּב ולה תיב :ןתא ּונְרְּב ןרדא
 םלשורי ןכש ןויצמוי ורב : ןתַא :ּוְָּב

 : הָולְלַה

 : ּוְסַה םֶלֹועְל יִּ בֹומיְכ ייל ודוה לק

 : ְּסַח םֶלֹועְל יִּ םיהלאה יהלאל ודה

 :ֹוּדְסַח םֶלּעְל יִּ םיִנדָאָה :יֹנרֲאַל ּודֹוה
 :וּדְמַח םלֹועְל יִּכ ֹוּדַבְל תולדְג תֹואלְפְנ השעְל

 :ָּסַח םֶלּעְל יכ = ְךְנבְחַּב םיַמְׁשַה השעְל
 :וָסַח סֶלועְל יִּכ == םֶימהְילע ןֶרָאָה עקל
 :ְּסַח םֶלּועְל יִּ םיִלדְג םירוא הָשעְל

 ֹוְּסַח םֶלּועְל יִּכ .םּיּב תֶלָשְמְמְל שֶמׁשַה"תֶא
 :ַחְלָּפ = הָלְיְלִּב תֹולְׁשְמָמְר סיִבָוכְו חריה"תֶא
 ;ּוְּסַח םֶלֹועְל יִּכ == םֶהיִרוכְִּב םִיְִצַס הּכַמְ
 : ּודְסַח םֶלֹועְל יִּ םֶכּותַמ לֵאָרְׂשִי אַצְלו

 :ּודָסַח םֶלּעְל יִּכ = הישנ עורזְבּו הקזח יב

 :וּדְסֲח םֶלּועְל יִּ םיִרְָנְל  ףוס"םי רזגְל

 :ָּסַח סֶלעְל יִּכ | | ְכתְ לארי ריבְעָהו
 : ּדְסַח םלועל יִּכ ףוָסיםִיְב וליחְו הֹעְרַּפ רעגו

 וּדְסַח םֶלֹועְל יִּ ךְּמַפ מע ךילומְל
 :וּדְסַח םֶלֹועְל יִּ םיִלדְג םיִכְָלְמ  הָּפַמְ
 : סח םֶלועְל יכ םיִריִּדִא םיִכָלְמ :גרַה

 :ּודְסֶח םֶלִעְל יִּ יֹמֲאָה למ ןֹוחיִסְל
 : ּדְסַח םָלֹועְל יִּ ןְׁשָּבַה הלמ גועל

 :הָסַח םֶלֹועְל יִ הֶֶחנְל סָצְֶא ןַתְ
 :יהָסַח םלֹועְל יִכ | = יִּחְבַע לֵאָרְׂשִיל הָלָחְ
 :ְּּסַח םֶלֹועְל יִנ ונל"רכז ּנלְמׁשְבְׁ
 :וְּמַח םֶלֹועְל יִּ ונרָצַמ ונקי

 :וְסִת םלועל יִכ | | דְֶּמלָכְל םֶחֶל ןמנ
 : וּזְסַח סֶלּעְל כ םִיִמָשָה לֶאְל ודוה

 ;הָלַהְה הָואָג .םידָשְיל יב םיקידַצ נה ל
 וךןח

 הש :הָמָכָח בַבְל אָבְנְו עדוה ןּכ נימי תונְמְל
 רקּבב יבש : ףירְבעילע | םֵתָנַהְו ןְתֶמידֲע יי
 ונהְמש :ּועַמַחלְכַּב הָחמׂשו הגנת פח
 -לֶא הָאְרִי + הָעָר ּוניִאְר תֹונְׁש = ונתיִנע תּומיִּ
 םענ ו יהיו :סָהיִנְב לע ףרדהו עפ רגע

 ונילָע | הָננכ ונידי הַשעִמו י וע ניֵהלֲא ָנדֲא
 :ּוהְננכ ונידי השעמו
 ייל רמא : ןנְולְתַי יש לַצְּב ןוילע רתסב בשי אצ
 יצא חה יִּכ : וּבדחַטְבֶא יִהְלֶא יתדָוצמו יֵפְחַמ

 . סי וראפ : תֹוה רב שיק הפמ
 אל :ֹוּתְמֲא .הָרסְו הָנִצ הָפְחֶּמ ויָפנְכ תחת
 רֶבְדִמ :םֶמ" ףּועי ץחמ | הָקְיָל דַהַּפִמ אָריִח
 ו דצמ לפי : םירָהָצ דש: במק דלהי לה

 ףיניֲעְּב קר :ׁשֶנִי אל דיל ַמיִמ הָבָבְרּו ף

 יְִחַמ ַי הָּתַא"יְּכ + הֶאְרִת םיעָשר תַמָלְׁשְ -

 עגנו העְ לא הנאה דאל : ףנועמ ףמש לע
 דרמשל ל"ה יכֲאֹלַמ כ לֶהֲאְּב ברקיאל
 ןָבָאְּב ףֹוּתְּפ ְףְנֶאְׂשִי פל + תכיל
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 : ןיִגהו ריִפְכ טמרת ךררת ןִתְפו לחש"לע.: ףלגר
 :ימְׁש עדְייִּכ והבנשא ּוהְֹלַפֲאַו קש יב יֵ

 והָצְלַחֶא = הָרָצְב יִבנָא מע ו הנאו ויגאל
 והָאְרַאְו ּוהָעיִּבְשַא | םיִמָי א ךרא ודְדְּבַכַאְו

 ."וכו םימי ךרא ; יתעּושיב

 : יי ידבע ּוללַה יי םֶש"תָא ּולְלַה ו הָּולְלַה הלק

 רלֶלַה :וניהלָא תי תורצחפ יי תיִבְּב םיִרָמעָש

 קעהיּכ + םיִעָנ ית ֹומְׁשל ור ן בוטה הי
 יתעדנ נָא יִּ : ּותְלְנְסְל לֵאָרְׂשִי הי יל רָב

 ץּפָחרְׁשֲא לכ: םי האל ּנינְדָאַו יי לֹודניִּ
 : תוהּת"לָכְו םיִמִָּב ןִרֲאְבּו םיַמָׁשַּכ הֶׂשֲע יי

 הָשע  רֶטֶמַל םיקרג ץראה הֶצְקִמ םיִאׂשנ הָלֲעַ
 םָירְצַמ יִרוכְּב הָּכִהָש + ויָתֹורצֹואַמ חור אַצוְמ

 יִככֹותְּב םיתטמו תתוא ו הָלֶש : הָמֵהְּב"דע םֶדֶאמ
 סיב wd | ְׁש 4 הַעְרַסְּב סָיִרְצִמ

 אי

 ףמש + - יי wd החג םצרֹא



 ה תירחש
 וריש :ֹולורמז רֹוׂשע לבב רֹונְכְּב ייל ודוה |
 רָשָייִכ : העְורְתִּב ןגנ .וביטיה ׁשֶדָח ריש ול!
 הָכְרְצ בהא :הֶנמֲאָּב הׂשעמ" לכו הרב

 םיַמְׁשי רַבָרּב : ץֶרָאָה למ דָסֶח טָפשִמּ
 סה ימ דַגּכ סנכ + םאָבְצלָּכ ויפ הורו ושענ
 ץֶרָאָהְילַּכ ַײמ .וארי : תומוהת תֹוהָצֹואְּב ןתנ |
 יהו רַמֲא אוה יִּכ : לָבִת יֵבְׁשילְּכ ורוג ממ \

 אינה םיוג תַצְע ריִפַה יי :דמטו הָּנַצ אוה

 תובָשְחַמ דמַעִּת םֶלועַל יי תצע : םימע תובשחמ |

 וסַעָה ןיהלַא יידרָשָא יוגה יִרָשַא :רדָו דל ובל

 דלָבתֶא הָאְר ,ַײ טיִּבה םִיַמְׁשִמ : ול הָלֲחַנְל רח
 יִבָשידלָּכ לֶא ַהיִנְׁשַה ֹוּתְכְׁש"וכֲמַמ : םֶדָאָה יִנָּב
 : םֶהיֵשֲעַמלְּכ-לָא ןיִבמַה בל די רַציַה : ץֶרָאָה

 "ברב לצְּנִדאל רג ליָחבְרְב עָשנ ֶלֶמַה ןיא
 : טלָמי אל וליַח ברבּו העּושתל .סּופַה רקש :ַחּ

 ליִצַהְל :וִסַחְל םיִלֲחיִמק ןָאְרדלֶא יי ןיע הנה
 הָתְכָח ונשְסנ :בעֶרְּפ םֶתֹיחלּו םְׁשְפַנ תָומִמ
 יִכ ּונּבְל הַמְׂשִי ֹובְּכ + אוה ּונננמּו ונע ייל

 רֶׁשֲאַּכ ונילע יי ףדסח יה :ּונְחָמְב ֹוׁשְדְ םֶׁשְב
 :דל לק
 ייל תודהל בוט : תָּבָשָה םֹוָל ריש רּומְזִמ בצ
 ףרקה רק דיגהל :ןֹוְלע המשל | רמו
 לעג רושעקילע + תוליִלַּב ְףְתָנמֲאָו

 ישעמפ ךלעפב נתח יכ + רקפ ויה
 וקמע דאָמ וו ףישעמ ּלְדָהמ + ןא ידי <
 ןיביחאל ליסְכּו עֶדי אל רעב שיא :ְףיתבְׁשִהמ |

 -לָכ וציציו בָשעְהומְּבּו םיעָשְר ַהֹרפְּב : תאז"תֶא

 םֹורָמ | הָּתַאְו : דעײידע סֶדְמֶשהְל ןוָא ילעפ
 יבוא = הנרי יבוא הגה יִּכ :ַװ םֶלעְ
 םיִאְרַּכ םֶרּתַו + א יֵלֲעְּפ"לּכ .ודרפתי. ובאי
 יִרשְּב יע טּתַו : ןנער ןַמׁשּב יתלּפ נק
 רֶמְַּכ קיִדצ : נָא הֶנעֶמְׁשִת םיערמ ילע םימקּ
 י תיַבְּב םילּותש :הָגְׂשי ןונְבְלַּב כ חֶרפ
 הָבישְּב ןובוני דֹוע :ּוחיִרְפִי ּניַהלֲא תֹורצַחְּב

 ירוצ ַײ רש דיגהל :ּוָהָי םיִגנערו םיִנׁשְּ
 :וב הָתָלְנַעאלְו

 ראתה וע יי ׁשְֵל שבָל תואג ּךֶלָמ ו יי
 זאַמ ךַאְסּכ ןֹוכָנ :טֹומְתהלַּב לבת ןֹוכִּתיהַא
 תֹורָהְנ ּואׂשָנ יו תורה ּואְׂשִג :הָּתֲא םֶלֹועַמ
 םיִכַר םימו תֹולְקִמ :םֶיְכ תֹורָהְנ ואי םלוק

 ונמָאְג וידע זי םֹורַָּב ריד יירְְּׁשִמ םיִריֵּדֲא
 : םיִמָיְְּרָאְל יי שדקההואָנ תיל ךאָמ
 יי חֿמְשִי םלועל יי 5: דוב 0
 הָּתעַמ דרבמ ַײ םֵׁש יהי וישעמְּב
 --דע ׁשמְׁש-הַרְוַמִמ : : םֶלֹוע--דעו
 -לָּכ"לע :Dn : יי םש לָּל המ ֹוָאֹוכְמ
 יי 44דוספ םימשח לע טוםױג
 : רדודרדל דרק כ יי םֶלּועְל מש
 ותוכלמי ואְסּכ ןיִכֲה םִיַמָׁשַּב ַײ
 סימשה וחמשי :הֶלָשִמ לכ
 יי םַגב ּורְמאיִו ץֶרָאָה לַּגְתְ
 ךלֶמי + is א ?TA יו :ּךְלַמ

 דע) םֶלוע למי + דעו םָלעֶל
 תצע ריפה ַי :וצראמ םיונ ּודְבָא
 תובר : םיִמַע תובשחמ איִנַה םִיוג
 איה ַײ תצעו שיאדבֶלְּב תובָשחמ
 דמעְת םֶלּועְל יי תצע + םּוקֶת
 אּוה יִּכ :רדָנ רדְָל ובל תובשֶחמ
 -יִּכ :רמעינ הוצ אּוה יָה רַמָא
 : ול בֶׁשֹומְל הא ןֹוצְּב יי רַחְב
 לארי ּהָי ול רַחָּב בקעַײיִּכ

 מעי שטידאל | יִּ : ותְלנפל
 םּוחר .אּוהו + בוזעי אל ֹותְלֲחנו
 הָבְרִהְו תיִחְׁשִי אלְו ןוָע רּפכִי
 : :ֹותָמֲח"לְּכ ריעי אלו פא ביִׁשֲהְל
 --םֹויִב נגע למה העיׁשֹוה ַײ

 + ונארק,
 :הָלְס ללה רע תב יבש ישא
 : יֵהלֲא יש םעֶה יִרְׁשֲא ול הָכָכְׁשפעֶהיִרְׁשַא

 הָכָרְבאְו ךְלַמה יֵהֹלֲאְּףְמַמורָא דָוְדְל הָּלְהְּת המק

 הלָלַהֲאו כא םֹו"לָבְּב : דעו םלועל ףמש
 "אמ | ללְהָמּ ,ַײ לֹרָג :דְ םֶלֹועְל ךְמש

 ותלרגלו



 תירחש
 ףישעמ חַּבשְי רּודְל רוח :רקח ןיא ֹותָּלְדנלְו
 יִרְבדְו הוה דֹובְּכ = רדָה | :ּודיע ףתרּובג
 ורמאי = ףיִתארנ ּזעו : הָחיִׂשֲא  יתאָלְפָנ

 ְךְתָכְרצְו ועיבי ףְּוטדבר רכז : הָנִרּפַַא הול

 : דה םִיַפַא ְךָרָא ,ַי םּוחרנ ןונח + ּוננַרי

 ַײ ףוד" + וישַעָמילֶּפלַע ויָמָחְרְו לכל ייזבוט
 דתוכלמ דובב : הָכוכַרְבְי ףידיסחו ףישעמלּכ

 םֶדָאָק יִנְבָל עידוהְל | :ּורּבדִי ַתְּובְנו ּורמאי

 תּוכְלַמ ףְּוכְלַמ : ותוכלמ רֶדָה דֹובכּו וימרובנ

 מוס : רָו רוד"לְבְּב ףְתלשמֶמו | םמָלע"לכ
 לכ יִניע + םיפּופבה"לָבְל פקנזו םיִלָּפִּנַהְלְכְל יי
 : ותַעְּב םִלְכֲאתֶא םֶהָל"ְַתֹונ הָתַאְו ורבי דלא

 קידצ :ןֹוצָר יח"לכל  עַיּבשַמּו ףדיְ-תֶא חתופ

 ו בוהק :וישעמ"לָכב סת רד י
 -ןוצר + תַמָאְב והֶאְרקי רֶׁשֲא לכל ויָאדקלָכְל

 : םעיִשי עמי .םֶתַעְושתֶאְו הָשַָי וא
 םיעָשְרֶה"לְּכ תֵאְו ןְבַהאלְתֶא יש  רמוש
 פָש רָשְּבְ"לָּכ ךרָבִ יִּפירְּבַדי ַי תַלהֶת : דיִמׁשי
 הָתעִמ הי ףרֶבְ ּנְנֲאו :רֶעְו םֶלועְל .ושדק
 : ּהָיּולְלַה םלֹוע"דעו

 ו הָלָלהא + יְתַא יש ילָלה הָטלָלַה וטק
 םיִבידנְב ּוחְטְבְּת"לַא : יִדֹועְּב יַהלאֵל הָרֹמְזֲא יח
 וחוה אַצְת :הָעּושְת | ול ןיאָשו םֶדָאַ"ןְבְּב

 :ויִתנְשָע ּודְבָא אּוהַה םֹוַּכ ֹותָמְדַאל בש

 : ויָקְלָא יזלֲע ורְבָש ורזעב בעי לאש ירשא

 סְּ"רָשָאלְכתֶאְו םיַתֶא ץֶרָאְ משו השע
 םיקושעל ו טָּפָשַמ הָשע :םֶלּועְל תָמִא רָמשַה

 הקפ ו יי : םירּוסַא ריתמ ַײ םיִבַעְרְל םֶחָל הנ

 ! יי + םיִקיִדַצ בא יי םיִפופְּכ ףקז יי םִרוֲע

 םיִעְׁשְר רו דדועי הָנְמְלַאְו םֹותָי םיִרָג"תֶא רָמש
 דדו דל ןֹויצ הלא םֶלעְל ו יי למי : תועי

 / : היּולְלַה

 םיענכ ניִהלֲא הָרָמז בֹוטִכ וּהּלְלַה טק

 לֵארְׂשִי יחד ײ םלָשורְי הנ :הֶלֶהְ הָואְנ

 : םתּובָצְעְל שח בל יִרוכְשל אָסּורָה : םגַכ

 לדג : ארי תומש םֶלְכְל םיִבְכונְל רָפְסִמ הנֹומ

 רדועמ : רָפְסמ ןיֵא ֹותְבְתִל ָהֶּ"בַרו ונינודַא

 יל ונע + ץרארדע םיִעָשְר ליִּפְׁשִמ ,ײ םיונע
 וםִיַמְׁש הָסַכְמַה : רוטב וניהלאל ּורְמַז הָדֹותְּב

 : ריִצָק םיִרָה ַחיִמְצַמַה רטמ ץֶרָאָל ןיִבַּמַה םיִבעּב

 : ּוארקי רֶׁשֲא בלע יִנָבְל ּהַמְהַל הָמַהְבִל ןַתֹונ

 : הָצְרְי שיאה יקושב"אק ץֶּמְחָי סופה תרּובְגִב אל
 יחְּבַש : ְסַחְל םיִלָחְיְמַה"תֶא :וָיאְרְתֶא יי הָצֹור
 יִחיִרְּב קּזח"יִּכ : ןייצ ךיקלָא יללַה תא סילשור
 םֹוָלְׁש ךלּובְּג ָשַה : ָךְכְרקְּב ךינב ךרב ךירעש

 "רע ץֶרֶא ותרמא חלשה :ךעבשי םיטח בל
 רֶפֲאכ רֹופְּכ רַמָצַכ גלש ןתוגה :ֹורָבְד ירי הרהמ

 : ֹמֲעיִמ ֹותָריֵנְפְל םיּתְפכ זחרק ְֵלְׁשַמ:רזפי
 דיִגַמ : םִיִמ-ּולְת וחוה בשי םֶסְמָר ֹורָבְד חלש

 הֶׂשֲע אל : לֶאְרְשְל ויֵטָפְׁשִמּו ויקח בקעיל ורבד

 : ּהּמלְלַה סוער םיִטָפְׁשִמּו יוגילָכְל ו ןכ

 והוללה םַמְׁשַהְוִמ .זתֶא ולה הלְלַה המק
 "לכ :ּוהּולְלַה ןְכֶאְלַמלּכ ּוהּולְלַה :םִמֹרמַּב

 -לָּכ .ּוהוללה רו שָמָש יְלְלַה :ןָאָבְצ
 םִיִמהְו םָמשַה יַמְׁש = והּוללה +: רוא יִבְכִ
 אוה יִּכ יי םש"תא ּולְלַהְי :םימשה לעמ ורשא

 -אלְו ןח םלועל דעל םדימעמ אבהו
 :תומהָתלְוםיניִגמ ֶרָאה"ןמ י"תֶאּולָלה : רוע
  ורְבְד השע הָרָע חור רושקו גלׁש דָרְּו שא
 היחה : םִיְרֲא"לכְו ידפ ץע תעְבְג"לכְו םיִרָהָה
 "לכו ץֶרָאיכקמ + כ רופצו שמר ָָמְב"לָכו
 "םֶנְו םיִרּחַּב : ץֶרֶא יטסש"לכו םיִרָש םיִמאָל

 -יִכ יו םש"תא ו וללַהְי : םירענ"סע םינקז תילו
 פד :םמשו ץְרָא-לע ודוה .ודבל ֹוטְׁש בָּוְשנ

 פע לארי נבל וירי הָלַהְת ומעל ורק
 : היוללה וברק

 לֵהְכְּב ותְלִהְת שָדָח ריש ייל וריש ו הָּולְלַה טמק

 ול ויציב וושעפ לֵאָרְׂש"חמְׂשִי :םיִיִסֲח
 "ורטזירוגכְו ףתֶּב לחְטְּב מש לְלִהְיסֶלְַמְ
 ג הָעְושיִּב םיונע רַאְָי ִּמַעּב ו הצֹויִכ :ול
 םֶתֹובְכְׁשִמ-"לע וגני .דבָבְּב םיִיִסָח ּוְלע

 ושעל + םֶרָיְּב תֹוִחיִפ גו נורְגִּב לא תומָמור
 המקנ



 ט תירחש

 םֶהיְֵלַמ ָּאָל + םיִמָאְלּב תוחכות םָיגַב הָמְקְ
 ו םֶקָּב תושעל + לוב יִלְבַכְּב םֶהיֵרְּבכנו םיִקָזְּ

 : הלל ודיִסֲח-לָכְל אה רֶרֶה בּותָּכ טַפְׁשִמ
 ושדקּב .לאדהדרוללה והַײללה נק
 והּוללה :וזָע עיקרְּב ּוהּוללה
 : ולד ברָּכ והּולְלַה ויָתרּובְגַּב
 והוללה ךֶפֹוש עֶקתְּב ּוהּוללה
 לֹוהַמ ףתְּבּו והוללה : דר לבג
 והּוללה : בגעְו םיִנַמ הלל

 ללה הַמׁשנ ל : הערת
 : ה"י'ת'ה'כ 1 : היוללה

 ןויצמו ַי ורב + ןַמָאְו ןמָא םֶלֹועְל יי ךורב

 לא יל יו ווב + חוללה םלשחו ןכש
 סש ו ךּורְבּו +: ודַבְל תואְלְפַ השע לֵאְרְִ
 ו ןמא ץֶראָהְלכתֶא ודובכ אָלָמו םֶלֹועְל ודובְּכ

 .ט"כ 'א ה"ר' ₪

 רֶמאו = לָהקה"לָּכ יגל תא יוד ףרביו
 םֶֹועמ וִכָא לֵאָרְׂשִי יהלֶא ו הָּתַא ורב דיו
 תֶרָאפתהו  הָרְובְגַהְו הָלדְגה יי דל : םֶלועדדעו

 | ףל ץֶרָאְבו ששב לכ"יפ דּוהַהְו חצה
 רשעָהְו :שארֶלולכֶל אָשְנְַמַהְו הָכְלמַמַה
 יו כב לשומ הָּתַאְוְךנפְלִמ דובָּכַהְ
 וניהלָא הָתַעְו : לכל קזַחְלּו לגל ְֶּרְבּו הרוב

 :ְּךָתְרַאפְת םֵׁשְל םיִלְלַהְמו ך ּונחנֲא םידֹומ

 -תֶא תיָשְע ַתַא ףדבְל  אוה הָּתַא 'ט "מח
 רֶׁשֲא"לָכְו ראה םֶאבְצ"לֶכוםימְׁשַה ימש םימשה
 "תֶא יַחִמ הָּתַאְו הב רֶׁשֲאלָכְו םיִמיה ָהיֶלע
 אוה | הָּתַא : םיִחּתְׁשִמ ףְל םִיַמְׁשַה אָבְצּו ל

 רואמ ֹותאֵצֹהו אפ רב רֶׁשֲ םיִהלֲאָה
 ֹבְבְל"תֶא תאָצְמו : םֶהְְבַא ֹומְׁש ָתָמׂשְו םיִדְשַּ
 4% תַתְל תיִרָּבַה מע תֹורָכו דל ₪

 : התא קידצ יפ ויש הא סת תל -
 סתְקַעְותֶאְו םֶרְצִמְּב ויתבא יֵנֲעתֶא אָרתַו
 הערב םיתפמּו תתא ןמתו : ףוס"םי"לע תמש

(2) 

 ודיזה יּכ ְתעֶדי יִּכ וצרא סעד לְבבּו ויָדָבעדלֶכְב

 ְתעְקְּב םיהְו :הֶזִה םֹויהכ םש ךל-שעתו סהילע

 םֶהיְרתֶאְו השיב םיַיֹותְּב ורע היפ
 :םיִזע םִימְּכ ןֵבָא"ֹומְכ תלֹוצְמְבָתכַלְׁשַה

 םִיָרְצִמ מ לארש"תא אוהה םֹוַּב יי :עשה

 : ָיַה תֿפְׂשדלע תמ םֶיְיְצְמתֶא לארשי ארו

 יי הש רֶׁשֲא  הָלדְגַה דָיַהדתֶא לאש אָ

 בע

 תאוה הָריִשַה-תֶא לֵאָרְׂשִי יִנְבּו השמזרישי זא

 האְנהיִּכ ײל הָרׁשֲא מאָל | ּורָמאו יל
 הי תרמו יזע :םִיב הָמְר .ּובָבִרְו סוס הָאָ

 יִבָא יֵהלֲא ּוְנַאְו ילא הֶז העני יִלהְו
 תּבּכְרַ ֹומְׁש יי הָמְחְלַמ שיא יי הנמר
 עְּבַמ שלש רַהְבִּו יב הָרָי וליח) העְ
 -ןַמָּכ תלּוצְמְב ּודְרי מיסי תַמהֶת ה

 ץערפ ל נמו חּכְב ירדאנ יי ףעמי :ןב
 ּףָנְרח הַּלְׁשִּת ףיִמק סרהמ ףנואנ ברבו %

 וכָצְ) םיִמ .ּומרעְנ ףיּפַא ורבו : שק ומלא

 רַמָא + םֶזבְלְּב תמהת ּואְּפְ 5 דָחְומְכ

 ישָפִנ ומָאְלְמִת לש קלחַא גישא ףדִרֶא ביוא
 ומפכ ףַחּורְב תפשנ + ידי ומשירות יפרח קירא

 הממ :םִריְַא םיִמְּב תֶרָפּועְּב .ּוללצ םִי

 אְרנ שדקב רְְאְנ הָנְמְכִמ ַײ םיִלָאְּ

 ומעְלְבִת נמי שנ + אָלָּפ השע | תּלָהָת

 ףזעב תלה ָתְלֶאג זיסע ףדסהב תיִחְג :ץֶרָא
 זחא ליח יגר םימע ּועַמְׁש : השדק הונילֲא
 יִליִא = םודָא יִפּולַא ּולֲהְבִנ זָא : תָשֶלּפ יִבָשי

 לפת : ןעֶָכ יִבָשי לכ ּוגְמְנ דער ומזָחאי בָאֹומ

 ןֶבְָּכ ומדי ףעורז לב דַחַפְו הָתַמיִא םֶהיֵלֲע
 ומֲאָבְּת :תינק וז"סע רבעידדע ַײ ףמע רבעיזדע

 יתלֶעפ ףתבשל ןוכְמ ךַתְלְַג רהְּב ומעט
 יו + דעְו םלֹעְל למי :ףידיוננּוּכ נא שמ

 1 הלע יי בשיו ם ב מקלל

 :םיה ךותכ השביב וכלה לארשי

 םיעשומ ּולעו :םיַּב לשמו הכּולמה ייל יכ
 רהב



 תירחש

 ייל הָחיָהְו שע רה"תַא טּפְׁשל ןֹוצ רה
 פי ץֶרָאְלָּפלע ףֶלֶמְל ו הֶיהו  הלְמַ
 ףתְרֹותְנּו :דֶחֶא ֹוכְׁשּו דָחֶא ַײ היי אהה
 : דָחֶא ַי וניהלָא יי לֵאָרְׂשִי עמש רמאל בות

 .וניהלא וי ףָמשדתֶא  ךִרָבִת יִחְדלְּכ תמש
 וננלמ ףְרקז םַמֹורְתּו רֵאָפּת רֶׂשְלְּכ הורו
 לַא הָּתַא | םלֹועָה"דע .דיִמְּת
 הֶדֹוּפ עישומו לֵאֹט ָךְלִמ ּנְל יא ְךיִדעַלִַמּ

 ןיא הקּוצו הָרצ תע"לָכְּב םַחְרַּו םנְרַפָמּו ליִצַמו

 םִנֹושֹאָרָה יַהלֲא :הֶתַא אָלֲא ְלֶמ וטל
 תודלות"לכ ןודא תּרָבדלּכ ּתֹולֲא .םיִנֹורֲחאֵהו

 דָסָחּ 9 גָהְנְמַה תֹוהְָּׁשִתַה ברֶּב לֶלָהְמַה

 ררועמה .ןשיי"אלו םינידאל יו .םיִמָחְּב ויְתֹוירְבּו

 ריִּתַמַהו .םיִמּלֲא ַחיׂשמַהְו . םיִמּדִרנ ץיקמַהְי םיִנש

 ל .םיִפּופכ ףקוזַהְו םיִלפֹונ ְךַמֹוּפַהְו םיִרּופַא

 םִיַכ הש אֵלָמ וניפ ולא .םיִדֹומ ּונְחנֲא ףּדבְל

 הַבְׁש ּוניֵֹותָפְׂשְו וילג הָּנִר ּוננֹושְלּו

 .ַחֹיֵכְו ׁשֶמׁשּכ .ענקר יֵבֲחרַמְּכ

 םֶלֹועָהזמ

 ןומָהּ
 תוריאמ ּוניניעַו

 תולק ּוניִלְנְו .םימְׁש :יִָשִנְּכ תושּורפ ּונדּ
 יי ףְל תודוהל םקיפְסַמ :ּונָחְנֶא ןיִא :תֹולֲאְ
 "לע .ףמש"תא ףרְכלּו .וניתוכָא יהלאָו ּוניהלֶא

 םיִמֲעפ תֹובבְר ירו יל יִפְלַא ףֶלֶא ףְלָאַמ תַחַא
 םירצממ : ונמעְו ּוניתֹובאדסע תישעש תוכוטה

 כעֶרְּב ונחידפ םיִדְבִע תמו ּונֵהלֲא יי ּונתְלֲא

 רָב .ונקְלַצַה בֶרָחַמ .נְַָכלּכ עֶבְׂשּ ונח
 םיִעָר םִילֲחַמּו ּנְתְמַלִמ
 -לַאו .ּףיִדָסֲח ונובזעהאלו .ףיֶמָהַר .ונורזע הנה

 תְגלַפָש םיִרָכֲא פילע : : חַצנְל ּוניהלֲא יי ונשטּת
 רשיא שלו וניִפָאְּב תְחַפִ ָש |

 צ 1 ! צוי

 וראפיו ּוחְּמְׁשִנ וכרביו

 הָמְׁשְנּו חור יונ
 ודוי םַה ןה .ּניִפְּב קְמש

 ְךְמְׁש-תֶא ּוכילְמַנ ושידקנ וצירענ ּוטָמֹורְו

 ל ושלל
 - mumiash = ורה - "לכ ור

 i נפל הָמק לֶכְ ערב ל ףרכ כו .עֶבָשִת

 ,הָדֹי ל הָפ"לָכ יִכ + ונפל

 תויְלכּו ברק"לַכְו .ףּואריי תובָבְל"לְַו .הָוְחִמְשַת
 הָנְרַמאת יתומצע לכ םּותְבְׁש רֶבְַּּכ .ז

 באו יִנ וגִמ קח יגֶע ליצמ .ולַכ יס
 ףמשל רמזי

 "רעו יטנ .ףְהָנְׁשִי יִמּו ְךָל"הָמְָי יִמ + ולזוג
 | הנק ןוילע לא אָֹּנַהו רוגה לודְגַה לֵאָב .ףל

 רָע ראפ ףחפשת ףֶלֶלהְנ : ץֶרָאְו םמְׁש
 "תא יִׁשְפַנ יִכְרָּב דוָדְל דּמאכ .ְףֶׁשְדִכ | םשדתא

 תֹומְצעתְּב לאה :ושדק םֵׁש-תֶא יִבְרקְדלָכו יי
 אָרֹונַהְו חצנל רוגה + ףמש דוככב לודגה + זֶע

 ז'אָשְנְו סר אַּפַּכ לע בֵׁשֹיַה ְךֶלַמַה + ףיִתוארְְּ
 ,ומָש שודקו םורָמ דע ןכוש

 םירשיל יַּב םיקידצ ּוננר בּותְכו
 ,ללהְתַת םיִרָש י יִפּב :הֶלהְת הוא
 ןּוׁשְלְבּו .רְּבְתַת םיקיד צ יִרְבדְבּו
 םישודק בֶרְקְבּו ,םָמֹורְתּת םידי = ַח

 :ׁשְּדקְתְּת
 הָרְּב לֵאָכְׂשִי תיִּב .ךֶמַע תובבר תֹולָהְקַמּ

 תָכוח ןַּכָש רודְו רוּד"לְבְּב ּונכלְמ ףְמש רַאּפְתי
 וטיתונָא יֵהְלאַו ּוניהלָא יי נמל = םיִרוציה"לְּ
 יכל רּדַהְ סמויל -אפל ְֵּׁשְל לַלַהְל תֹודֹוה הל
 תֹוחְּבְׁשִתְו תוריש רד לע םֵּלְקלּו הלעְל
 :ְךָחיִׁשְמ ףדְבע י שי-ןּב דוד

 למה לֵאָה ונללמ דעְל מש הַּבִתְשי
 יי הָאָנ ףל יִּכ ץֶכָאְבּו םיִמָשַּב שודקהו לדה
 לַלַה הָחְבְׁשּו ריש ּונֵתֹובֲא יהלאו והלא

 הָּלֲהִת הוכו הָלְדּג הַצְנ הָלָׁשְמָמּו זע הָרְמ
 הָּתַעַמ תֹואְדֹוהְו תֹוכְרְּב תוכלו ה ְשְדק תרָאְפִתְו

 לֹורְג ְךֶלֶמ לַא  הָמַא ךורְּכ | :םִלֹוערֲע
 תֹואְלפְנַה ןודָא תֹואְדֹוהַה לֶא תֹוהָּנְׁשִתַב
 ק"ח :םיִמְלּועְה יח לֵא ְךְלָמ הָרְמְיִריִׁשּב רֶחוּבה

 : ךְרבְמַה יידתַא ּוכרַּבּו
 : דע םֶלַעְל דרב יו .ךּור ָךת"וק

 למ  וניקלַא ו הָפא ר
 השע ךשח ארובּו רוא רָצוי םֶלועָה
 ! לָּכַהַתֶא אָרֹוב םולש

 ןיִא ורמי לכַהו .ףוחְבשי לכה ףודוי לכה

 לֶאָה

 עקוגו + חרזמ רעש תֹותְלּד םוילְכְּב חְתופה

 es ּהָמֹוקְמִמ הָמַח איִצֹומ .עיקְר יגֹולֲח
 ןוכטמ |

 .לֹּכַה רָצְי הָלָח ףּומְמורי לכה : יְּכ שודק Lo י G ירי Go ו ייל



 ךיִמְְְּ םֶלּוע יַהְלֶא <

 cu ּי
. 

 . יוָּבְּנָשִמ רוצ ּונֹזע ןודַא

 י תירהש
 .וָבְׁשֹוְלּו ֹולְּכ סֶלּועְל  ריִאַמּו : הָּתְבַׁש ןֹוכמִמ

 םרלְו ץֶרָאְל רִאמַה :םיִמְֲר תב אְַָּש
 דימּת | םֹולָבְּב שדְִמ ֹובּוטְבּו .םיִמָחַרְּב ָהיֶלֲע

 : םלּוע תֹומיִמ אֵׂשנְתַמְַו  רָאפְמַהְו חַּבְׁשִמר

 .ּוילֲע םחַר יב
 בנשִמ נשי מ

 לב .סֶפֶא :ּדְתְלז .ןיאו רעב ןיא : נדע
 םלֹועְּב יניקלַא יי רע ןיא + להד ימו
 םְלועָה תל וקְלַמ ףתלוז ןיִאְ הו
 המ ןיִאְו .ָחישָּמַה תומיל ּונלֲאֹג ךַּתְלָּב ספא

 :םיִתמַה תחל ּנעיׁשֹומ ל
 במו ךּורָּב .םיִׂשֲעַמַהלַּכ לע | ןוחָא לא

 תַעַד .םֶלּוע אֵלְמ ובוטו ֹולְדָג : הָמְׁשְנ"לּכ יִפָּב
 תלחדלַע הָאָנִתמַה :ותוא = םיִבָבַס הָנּבְּ

 תּוכְז = :הָבָכְרֶמַהדלִע = דּובְְּב רְָּרָנְו שדה
 ; ודובְכ ִנְפִל םיִמֲחַרְו דָסָח .ּואָסְכ יִנָפְל רושימו
 תעַדְּב םֶרָצָי ..וניקלָא אָרָּבָש תֹוהֹואְמ םיִבּוט

 תייהל .םֶהּכ ןתָנ הָרּובְת חָּכ :לְֵּׂשַהְבּו הָעבְּב
 ,הננ םיִָיִפִמּו ויז םיִאְלִמ + לַּבִת בֶרְקַּב םילשומ

 סיִשָשְו םָתאָצְּב םיִחַמׂש םלֹועָה"ִלְכְּב םְֶז הֶאנ

 : אָּבַה

 דֹובָכְו רָאְּפ :םֶגֹוק ןֹוצְר הָמיִאְּב םישוע .םָאֹובָּב |

 ארק :ֹותּוכְלִמ רכז הנו הָלֲהְצ .ומשל םינתונ

 : הָנְבְלַה תרוצ ןיקְתהְו הֶאְר .רואדחרזיו שָמשל
 הָלְדְּו תֶרָאְפּת .םֹודָמ אָבְצ"לָּכ ולדסיִנְתונ חבש

 : שֶדקַה תֹויַהְו םיִּנַפֹואְו םיִפְרש

 יִעיִבְׁשַה םֹויָּב םיִׂשעֵמַה"לְּכִמ תַבָׁש רֶׁשֲא לֵאָל
 הָמַע תֶרֲאפִּת .ֹוהֹובְכ אַּפִּכילַע בֵׁשְו הָּלעֶתַה
 חַבְׁש הז + תּבַׁשַה םֹוְל אָרְק גנע הָחּונמַה םֹויל
 :ֹותְכאַלְמלְכַמ לֵא תַבָׁש וש ייִעיִבָשַה םֹויַלְׁש
 םויל . ריש רומְזִמ רַמֹואְו ַחְֵּׁשִמ עיִבְׁשַה סי

 ּוכֵרְביִו ּורָאפי ָךְכיִפְל : ייל תֹודֹוהְל בוט תָּבַשַה |
 לֵאְל ּונתִי הָּלדנּו רק חבש ,וירוציְזלְּב לֶאְל |

 לֵאָרְׂשִי ֹומעְל  הָמּונְמ  ליחְנַמַה לכ רצוי ףלִמ
 וניהלֶא יי דָמָש :שְדק תַּבַש םֹוְּב ֹותְׁשְדקַּ

 לעממ ב אסתי נפל כת דקת |

 חכשלע ונעושומ ףרבתת + תחְתִמ ץראה"לעו
 ְךּורָאְפי ָתישעש רֹואדיִרֹואְמ"לעו .ְיִדַי השעמ

 : הל
 םישודק אֵרֹוּב ּונלֲאֹונְו ונכלִמ ונרוצ בתת

 רָשָאְו םיִתְרָשְמ רצֹי ּנּכְלַמ דַעָל מש חַּבַתְש

 םיעִמְשמּו לוע | רָב םיִדמֹוע םֶלְכ ויְָרׁשִמ
 : םֶלֹוע ָךְלִמּו םייח יהא יֵרבְּד לֹוקְּב דַחָי הָאָדיְּב

 םֶלְנְו םיִרֹוכּג םֶלכ םיִרּהְּב ֶלָּכ םיִבּוהֲא םֶלָּ
 םיִהְתֹופ םֶלְכ םֶנֹוק ןֹוצְר הָאְריְבּו הָמיֵאְּב םישע

 הדמו הֶרִׁשְב הָרֵי הֶׁשְדקִב יפת
 םיצירעמּו = םיִרָאְסְמּו = םְִִּבַשְמּו = םיִכרָבְמ
 םיכיִלמִמּו םישידקמ

 אָרנַהְו רוגה לודגה ךְלָמַה לֵאָה םשתֶא

 תּוכְלַמ לע סָהיִלִע םִלְּבקִמ סֶלְכְו : אוה שודק
 שידקַהל הָזְל הֶז תּושְר םיִנְֹונְו .הֶזִמ ה םִיַמְׁש

 הׁשְדָק הָמיִעגבּוהָדּיְּב הַפְשְּב חור תַחְְּ ֶרֶֹוְ
 שודק ו שודק .הָאָריְב םיִרָמואְו םיִנּע דָחָאְּכ ל
 : ודוכּכ ץֶראָהְדלּכ אלמ תֹואָבְצ יי שודק

 םיִאְׂשנְתִמ לֹודָג שערב שָדִקַה תֹויְַו םיּנפֹואָהְו

 : םיִרְמֹואְו םיִחְׁשִמ םָתָמְעְל םיִפרְש תַּמְֲל
 :ומוקָמִמ | י"דֹובְּכ ורב |

 םיקו יַח לֵא ְךֶלָמְל נתי תומיענ ורב לֶאְל
 ּדבְל אוה יִכ .ועיִמְשי תֹוחָּבשִתְו ורמאי תורימז
 ערֹז תֹומֲהְלַמ לַעְּב תושְדֶח הָשע תֹורּובְג לעופ

 אָרֹונ תואופר אוב תועושי חיִמְצַמ תֹוכָרְצ

 -לָכְּב ֹובּוטְּב שִּדִחְמַה תּואְלְפִגר ןֹוהֲא תּולְהִת

 "לע שדה רֹוא : ודְסַח םֶכֹועְל יִּכ םיִלדְּג םירזא

 וב .ֹורואְל הֶרֵהְמ ּונָלְכ הָתְְו ריאָּת ןֹוצ

 : תורואָמַה רַצֹוי יו התא

 הָלֹודְג הָלְמָה ּוניקלֶא יי ונתְבַהַא הָּבִ הָבֵהֲ
 רובעב ּנָכְלַמ וניִבָא :ּוניִלָע ּתְלַמְח הָרִתַו

 ןכ םַײח יקח סְֶמלְתו ףֶב וחמש = ּוניִתובָא
 םַחְְמַה ןְמֲחרְה בָאְה ניבא ּונְַמַלְתּו ננה
 עמשל ליפשהלּו ןיִבָהְל נב תו ּונילְע סחר
 "לָּכ"תֶא ₪יקְלו תושעלו רמשל דַמללּו דמלל

 ירד



 תירחש

 וניניע = רָאָהְו :הָבָהאְּב תות דומלִת יב

 נכָבְל דחיו ףיתוצמב נבל קב ּףָתְרֹותְּב
 : דֶעְו סָלועְל שנכנ"אלְ מש הָאְרלּו הָבָהַאְל
 הֶלנְנ .ּנְחְמְּב ארה לודַה שד שב יּ
 ץָּבְרַאִמ םֹולָׁשְל = ּונאיִבָהְו : ףתעושיּב הָחְמְשְנ

 יִּכ + ּונצְרִאְל תויממוק .ונכילותו ץֶרָאָה תופנכ
 סעל ָתְרחּב ובו התא תועושי לעופ לא

 .תָמָאְּב הָלְ  לודנה משל ּוָתְבִקְו ןושֶלו
 רֵהֹּבַה יי הָּתַא רָב : הָבָהַאְּב ְךֶרָיְלּוְךְל תודוהְל
 ,ןמאנ ךלמ לא רעו דיחי : הָבֲהֲאְּב לָארשי ֹומֲעְּב

 :דָחֶאוָּוניהלֲא יי לֵאָרְׂשִי עמש
 : דעו םֶלֹועְל ֹותכְלַמ דֹובָּכ םש ּורָּב ,תלכ
 ְְׁשֹפנ"לְכְבּו ּףְגָבְללִבְּב ְףיהלֲא יי תא תְבַהֶאְ

 יננא רש הלאה יְהוִה דאל
 תְּברו נבל סמנו :ְָבֶב"לע םֹוַה ְַצְמ
 ףּבְכְׁשִבּו .ךרדב כלבו חב חמש םּב

 תפטטל ּוָהְו ףדי-לע תואל םתרשקו : ףמוקבו

 : ףךירעשבו ְךָחיִּב תֹוזְְמלע םָתְבַתכ ישע ב
 רֶׁשֲא > יִתוְצְמדְלֶא | ּועְמְׁשִת עְמָש"סָא הָיָה

 "תא = הָבָהַאְל סֶלַה | םִכְתֶא .הָוצִמ .יַכנֶא
 :םֶכָשַפְנ"לֶכְבּו םֶכְַבל"לְכְּב ֹורְבעֶלּו .סֶכיַהלֶא
 תפסאו ׁשֹוקלַמּו הרי ֹוּתעְּב םֶכְצרַא"רטמ יּתַתו
 ףרְשְּב כָשְע יתנו ּףְרָהְצִו ףשריתו נגד
 "ןפ סל .ורָמָשַה :ָתעֶבְׂשְו תְלַכֲאְו הכל
 םיִרְחֶא םיִהְלֶא םָּתְדַע .סתְרַסְו סֶכְכַבְל הָתְסי
 -תֶא רְַעְו סֶכפ י"א הָקִחְו :םֶהל םֶתִוחַמְשהְ
 "תֶא ןתִת אל הָטְרֶאְָו רָשָמ הָיִהְייאלְו םִיַמׁשַה
 רֶׁשֲא הָכטַה ץֶרָאָה לעַמ הֶרַהְמ םֶתְֲַאַו הלובי
 םבבלילַע הָלֲא יֵרכְ"תֶא םָּתַמׂשְו + םֶכָל ןִנ יי
 יָהְו סָכְדִי"לַע תואל םֶתא םָּתְרַׁשִקּו םָכְׁשְפנילַעו

 םֶכנְביתַא םתא םּתְרַמלְו + םֶכיִניֵע ןיִּב תפטוטק

 ךרְדב ףהיבב ִּתְבשְּב

 ְחָתיֵּב םִּתְבַתְכּו :ְד ּוקבו ְףְבְבָשְבו

 לַע סֶכיִנְב ימיו םֶכיֵמְי נרי - ירבו

 םָהָל תַתְל םֶכיִִָאְל יו עּבְׁשנ רֶׁשֲא הָמְראָה
 :ץֶרָאָה"לע םיִמְׁשַה יֵמיִ

 ִּתְכְלְבּו ספ רגל
 וזוזמ"לע

 יִנָבַלֶא רד :רמאל הָׁשֹמ"לֲא ַירֶמא
 -לע תָציִצ םֶהָל ּשעָו םֶהֵלֲא ּתְרַמָאְו לאש

 ףנְַה תציצ"לע ּונֵנְו םתדְל םֶהיֵדְגב יִפנּכ
 ותא םֶתיִאְרּו תָציִצְל םכְל הָיְהְו : תֶלֵכּת ליִתָּ

 אלו מא םֶתיׂשְמ ַי  תֹוצמ"לכ"תֶא תר
 םתַא-רֶׁשַא םֶכיניע יִרֲחְַו סָכְכַכְל יֵרֲחַא ּוְּ
 -לָּתֶא םֶתיׂשֲעַו ּורְְּת ןעֶמְל םֶהירֲחַא םי
 ֶכיֵהלֲא יי יִנֲא : םֶכיֵהלאל םישדק םֶתיֲהְו ןתוצמ

 סל תויהל םִיֵרְצִמ ץֵרָאמ סֶכְחֶא יתאצוה רֶׁשֲא
 יהלאל

 ביִבָחְו בּוהָאְו ןְמָאָנְו רשיו םיִקְ כנו ביו תָמָא

 וטו לָּבקמּו ןקתמו רידאו אָרֹונְו םיִעָנְו דמה

 תֶמֲא : דַעְו סֶלּועְל נע
 :ונעשי גמ בקע רצ ּוּכְלַמ םִלֹוע יִהְלֶא
 :תונלמו ןּוכְנ ֹואְפָכְו םיק ומשּו םיק אּוה רֹודָו ודל

 םיִנָמָאְנ םימיקו םיֲִח וירדו + תיק דעֶל ותְנּומָאְ
 וניתובָא"לע םימלֹוע ימלועלו דע םיִדָמְחִנְ
 עֶר תורודדלָּכ לו וניתורודדלעו ּונינּב"לע וניל

 4 ואל
 בוט = רֶבַּד םיִנֹורֲחַאָה"לעו  םיִנּושארֶהְלע

 ; ףֹוֲעיאלְו קח הָנּומֲאְו תָמֶא .דעְו סֶלּועְל םִיק
 .ּניִתֹובֲא nh ּויֵהלֲא ַײ אּוה הָּתַאְׁש תַמָא
 ניִתֹובֲא לא ינלאונ וניתובַא = ףְלִמ ּונָכְלַמ
 סלועמ נְליִצַמּו ונדופ ּותְעשְי רּוצ ּונרְצֹ

 תְלז םיהלֲא ןיא מש
 עיושומו ןגְמ סֶלּועָמ אוה התא ּוניֵחֹובֲא תרז

 םלֹוע  םּורְּב :רּודְו רֹוּד"לְכְּב סֶהיִרְחא םהינבל

 = ירש קרא יסקא-דע ףתקרצו ףַטֶּפֶשִמו ףְבָשומ
 "לע סשָ רבו ףתְּותו ףותוצמל עמשיש שיא
 רג ְךְלֶמּו מעל ןודָא אוה הָּתַא תֶמֶא : ו
 אוה הָּתַאְו ןושאְר אוה הָּתַא תֶמֶא :םֶביֵר ביִרְל

 :עיׁשֹומו לֵאֹג ךֶלֶמ וגל ןיא ףיִרעֶלַּבמּו ןֹורֲחַא
 ינָתיִדְּפ םידכע תיִּבמּו והלא : Medd םִרְצמְמ

 תעק, ףוסדס תלָאגְףֶֹוכְבּו

 הע = סמ וס תרכעה סרודוו עט שירו
 םיכוהא וחבש תאז"לַע : רתּונ אל םֶהָמ רֵחֶא

 וממורו

 .תמ6ל סכיסל6 as ש :םֶכיֵהלֲא י יי יִנָא ם

 הָזַה רֶכַָה .הָפו

 ה סירוב"



se’ da כ א" ket 

 דש אה

 תירחש

 תֹוחָּבְׁשַתַו תוריש תֹוריִמְז םידיִדי ּנְתָנְו לא ּומֲמֹור

 אָשְגְו םֶר : םִיקַנ יח לא ךְלְמל תואדוהו תוכרב
 איצומ םיִלָפְׁש היּבְנַמּו םיִאָּג ליִפְׁשַמ אָרֹונְו לוד
 ומעל הָנֹועְו םילד רֶזועו םיונע הָדֹופּו םיִריִסֶא

 רָב ןוילְע לֵאָל תלת : ולא םַעְוש תעב
 הֶריִׁש ונע ףְל לֵאָרְׂשִי יֵנְכּו הָשמ .ְךָבָמּו איה

 :םֶלָכ ּורֲמָאְו הָּבר הָחְמְשְּ
 ׁשדקַפ דאג  הָבְמָּב ימ יי םֶלאְּב הבְמְכ"יִ

 חבש | הֶׁשְדָח הרש : אֵל הֵׂשֲע תלְהְת אָרֹנ
 ודוה םֶלְּכ דָחָי םיה תַפָשדלע ףִמָשְל םיִלּאג

 : דעו ֶלַעְל ךלֶמיוְ .ּורְמָאָו ּוכיִלְמִהְו
 ךֶמֶאְנְכ הָדָפּו לארשי תַרזעְּב הָמּוק לאש רוצ

 שודק ֹומְׁש תואְבְצ יי ּנלֲא) לֵארׂשִו הָדּוהְי

 : לֶאְרְשי לֵאָג יי הָּתַא ְךורָּב (לֵאָרְׂשִ
 :דָתַלהִת דיג יפו חֶתְפִת יתָפְׂש ינרֲא

 יֵהלֲא ּוניֵתֹובֲא יהלאו ּוניֵהלֲא ַײ הָּתַא ּךּורָּ

 לֹודְּגַה לֵאָה בקעי יהלאו קחצי הלא םֶהְרְבַא
 םיִבֹוט םיִדָסַח למֹוג ןוילע לא אָּנַה רְּגַה
 יִנָבְל לָאֹוג איִבַמּו תֹובֲא יִּדְסַח רֶכּוזְו לכה הנקו

 .הָבֲהאְּב ומש ןעֶמל סי
 ונח .םִיַּכ ץפָח .ףְלמ םִיְַל ּונְְכְו ת"שב
 : םיַח םיִהלֲא ְּךנעַמְל םיַחַה רָב
 ןגכ יי הָּתַא וב נמו עישומו רע ל

 : םֶהרְבַא
 בר הָתַא םיִתַמ הָיַחְמ יָנדֲא םָלֹועְל רֹוכְג התא

 : םָשָגַה דיִרֹומּו תּורה ביִשָמ ףרוחב ,עיִׁשֹוהְל

 םיִמֲחַרְּכ םיִתַמ היַהְמ דָסָחְּב םִיַח לְֵּלַכְמ
 םיִרּופָא ריִּתַמּו םילֹוח אַפֹורְו םיִלָפֹונ ףמוס םיִַּר

 לעּפ ףומכ יִמ .רֶכְע ינשיל ֹותָמֲא םִיקמּו
 חיִמְצַמּ הָיַחְמּו תיִמַמ ְךֶלֶמ ְךֶל הָמֹוּהיִמּו תורו
 רֶכֹוז םיִמָחְרֶה בַא ףומכ יִמ ת"שב .העושְי

 תֹוֲחַהְל הָּתַא ןְמָאַנְו :םיִמֲרְּב סייחל ויו
 : םיִתַמַה הָיַחְמְי הָּתַא רָב .םיִתַמ

 : הדשודק ןאכ םירמוא הלפתהד רזוח ץ"שהדשכ

 םישידקמש םשָּכ סלּועְּב ףמש :תֶא שנ

 ארק ףֶאיִבְנ די לע בּותְּכַּכ םֹורְמ יַמְׁשְּב ֹותֹוא

 אי

 יי שודק שודקו שודק ח"יק : רַמָאְו הז לֶא ה

 לוק קָּב זָא 'ח | :ודובְכ ץֶרָאָה-לכ אֹלָמ תֹואָבְצ

 םיִאְׂשִנְתַמ לוק םיִעיִמְׁשַמ קֶזחו רירַא לוד שער

 ףורב ת"ק = :ורמאי וכ םָתָמעְל יִפרׂש מעל
 עופות נקט ףמקממ "+ ומוקממ יי רֹוָּכ
 למת יִתָמ ל ּונחֲא םיִכחְמ יִּכ ונילָע ףולמתו
 לתת : ןוכָשת דעו םֶלַעְל ּונימיְב בורק ןֹוצְּב

 הצל רּודָו רּודְל רע םיִלָשּורָי ךותּב ׁשַּדקְתְתְו
 רּומאָה רֶבְדִּכ ךִתּוכלמ הָניִאְרִת ּוניגיעְו + םיַחָצ
 ךלֶמְש ת"וק : ףקדצ ַחיׁשְמ דוד יד לעד נע יִרישְּ
 : היוללה רו דל ןלצ הלא םלועל יי

 םיִחְצְנ הצנְלּו ֶלְִג דיִִנ .רודָו רודל 'ת

 שומָי אל ּוניִפִמ וניהלֶא ָחְבַשְו שידקנ ףֶתַשְדְק
 ךּורב .הָתַא שודקו לגדל לא יב דעו םלועל
 : שודקה (ךֶלַּמַה ת"ככ) לֶאָה יי הָּתַא

 םּולְכְּב םישודקו שודק ףְמָשְו שודק התא
 רמה ת"שב) ה יי התא רָב .הָלָּפ ללה
 : שודקה

 יִּכ וקְלָח תנְּתמְּב השמ חמש
 תֶרֲאְפִּת ליִלָּכ .ול תאָרְק ןְמָאָנ דָבֲע
 לע ְּףינֲפְל ודמעּב .ּתַתָנ ושאר
 דיִרֹוה םיִנָבֲא תחל ינו ,יניִסְדרַה
 .תָּבְש תַריִמְׁש םֶהָּב ביתְכְו הב

 :ְֲּתָרֹותְּב בּותָּכ ןֵכ
 -תֶא תושעל תֵַּׁשַהדתַא לארׂשיײינב ּורֲמְׁשְ

 לֵאָרְׂשִי ינְּ ןיבו יניב * םלּוע תיְּב םדְל תָּבַשה
 -תֶא ַי הֶׂשֲע םיִמְא תָששהיִּכ םֶלַעְל אוָה תוא

 : שפע תַבָש יעיבׁשַה םוִבּו ץראה"תֶאְו םיִמָשה
 אלו .תֹוצְרֲאְה ייוגְל ּוניֵהלֲא יי ותַתִנ אל

 ותָחּונְמְּב סנו .םיליספ יִדָבֹועְל נכלמ ותְלַחְנַה

 ותהנ מע לֵאְָׂשיִר יִכ = .םיִלרע נשי אל
 סע .תַהְּכ םָּב רֶׁשֲא בקע ערוק .הָבֵהֲאַּב

 יףבוטמ ּנְנעְתְ ועבשי 6% יעיִבְש ישדְקמ

 ותוא םימי תּדִמְח ותשדְקו וב ָהיִצְר | יִעִבְשַבּו

 : תישאְרְב השעמל רז ְתאָרָק

 וְתְחּונְמְב הָצְר ּוניָתֹובֲא יֵהלאָו ּוניֵהלָא
 ונשרק



 תירחש

 ונעְּבַש  ַתרותּב ּוקְלָח ןתו ףיָתוצמְּב ינשדק

 בעל נבל רהטו ְֲּהעְנׁשיִּב ונחְפשו ףבּוטמ

 תַּבַש ןֹוצְרבּו הָבָהֲאְּב וניקלֶא יי ונקיחנהו תמָּ
 ור .ףמש ישדקמ לֵאָרְׂשִ הב הנ ףשדק
 : תָבְׁשַה שּדְקְמ יי הָּתַא

 .תְלְפְתְּו לֵארְׂשִי .ףַמְּב ּונָהלֲא הצר
 לֵאָרְׂשי ישאו ףתיִּפ ריִבדְל |. הָדֹובעֶה"תֶא בשָהְ
 ןוצרל = יהְתּו ןוצרב לק הבאב םֶתָלְְּ
 : ףִמע לארשי תַדובַע ריָמָת

 ןאכ םבירמוא 5 תבשב

 יהלאו ּוני יהלא
 אביו  הדלעי

 עינו אביו הָלַּעְי .ּניִתֹובַא

 ּננורְכְז רַכְזְו דְקָפִו עמְׁשִו הֵצָרְו הָאְרַו

 -ךּב ַתיׁשָמ ןורְכו = .וניתובַא  ןורְכזו וננדקפו

 ןורקזו .ףשדק ריע לע ור .הקכע רוד
 הָבוטְלּו הָטְלְפל .ךֶנֶפל לֵאָרְׂשִי תי מע"
 םֹוְּכ םֹולְׁשְלּו םִיַהְלּו םיִמֵחרָלּו דָסַחְלּו חלו
 תֹוָּּפַה גח תוכסל תֹוצַמה גַה חספנ שחה שאר ת"רל

 וב ונדקפי הָבֹוטל | וב וניהלָא ַי ּונְרָכָז .הֶזַה
 העּושי רַבְרְבּו = .םייַחְל ֹוב ּונֲענְׁשֹוהְו הָכְרְבִ

 יִכ .נעיְׁשֹוהְו ּוניֵלֲע םַחְֵו נמו סוח םיִמחְרְ

 : הֶתַא םּוחַרְו נח למ לֵא יִּכ ונע לא

 ורב .םיִמָתְְּב ןֹוִצל ּףְבּוׁשְּב ּוניניע הָניזֲחָתו
 : ןיִצל ֹותְניִכְׁש רוֲחַּמַה יי הָּתַא

 ןגכרד סידומ -5 נוחי .
 התאש ךל ונחנא םידוט GF םיִדֹומ

 ln וניהלה: יי אוה וניהלא יי שו הָּתַאְׁש

 ו" vi דו

 רשב "לכ יהלת+ וניתובא
 Fרישאארב רצוי ונרצוי

 ךטשלק תותודוהדו תוכרב | =
 לע שודקחדו "לודגהד ןגִמ

 וניחת ןכ וגתטיקו וגתייחהש
 וניתוילג ףוסאתו ונטיקתו
 וטש-ל ךשדק זרורצחל
 ךנוצו זרושע"לו ךיקח

 לע םלש בכלב ךרנעלו | וגיִח לע ְהְתלַהֶת
 ךורב .ךל םידוט ונחנאש , ה 4

 : תרואדערה לא עו

 םֶלֹועְל מ יהל
 ּויַח רוצ .דעָו

 רֹודְל אּוה הַא ונעשי

 רקס ְּףֶל הדְונ .רודו

 םיִרּוסְמַה

 ְךְל תודוקפה .ּוניתומשנ
 ברע תע"לכבש ףיָתובוטו ְּיָתֹואְלְסְנ לע ונשע

 םָחרמהו ףימחר ולכל יִכ יִּכ בוטה .סָיְרהְצְו רקכו

 ווי חג

 םוי"לכבָש - ףיסג לע

 ל נוק סלע מ ףיְרְסַה sh ִכ
 ! הז םםירטוא הכונח תבשב

 לעְו תורּובָּגַה לַעְו ןקֶהְפה לעג םיסנה לע

 וניתוכָאְל ישע תּומָחלמַה לעֶו תֹועׁשְתַה

 : הזה ןמַּב םַהָה םיִמ
 ינמָשַח לדג ןהכ ניב ּויְתְתמ ימי

 ףמעזלע הַעְׁשרָה ני תּוכְלַמ הדָמעָשְכ .ונָ
 יקחמ  םֶריִנעַהְלּו ךַתְרות סיבה לֵאָרְׂשִי

 םֶהָל ָתְְמְע םיִֹּרָה = ףִמֲהרּב הָּתַאְו :נוצְר
 םנידיתֲא תה םְכֵדתֶא | בר .םֶתרֶצ תב
 םיִׁשְלַח דב םיִּבְנ ָתְרְַמ םֶתָמְקניתֶא ָּתְמְק

 םיִעְׁשְרּו םירוהט די םיִאַמט םיִטעמ דָיְּב םיָּבַרְו
 ףלו :ףתרות יקפוע דב םיד םיקידצ דב
 לָאְרשי מעל ה ׁשֹודקְ לֹודג םש ָתישע
 : הָזַה םַֹהְּכ | ןקקפו ie העּושת ָתיִשַע
 "תֶא ו ףתיִּב ריבדל נב יאְּב ןּכ רַחָאְ

 תורג קלה  ףשלקמ"תא רה לכה
 ּולֲא הָכְנַח ימי, תמש ּועכקו ףשדק תֹורְצחְּב

 : לּודְּגַה ףמָשְל לּלַהְלּו תודוהל

 דיִמָת ּונְכלמ ףמש םמֹורתו רבתי םֶלְכילַ
 : עו ֶועַל

 : ףַתרְב יִנְּנדלָּכ םיבוט םייחְל בֹותְכּו ת"נכ
 ּךמש"תַא ללה הָלָּפ .ְּודֹי םִיַחַה לכ

 הַא ורב .הלְכ ות תש לֵאָה תֶמָאְּב
 : תודוהל הָאְג לו ףִמש בוטה יי

 הָכְרִַּב ּנכְּב וניתובא יהלאו ּוניֵהלֲא "של

 הָשמ יִדָי לע הָבּותְכַה  הָרְוַּב תֶשָלשמַה
 סע :םיִנָתִּכ וגו ןרהא יִּפִמ הָּמַאָה דע
 ו רַאְו וְחְמְׁשִו ַי ףכְרְבְי :רּומָאְּכ ףשודק

 דל שו ףלא ָּפ = אשי :ךנחו לא וי
 : םּולש

 םיִמְתַרְו דָקָחָו ןח הָכְרבּו הָבֹוט םֹולְׁש םיִש
 ונְלָכ ובא ּונְרְּב מע לֵאָרְׂשִילְּכ לע ונילע
 ו וטל תתנ נפ רֹואְב יִּכ יְנּפ רואָּב דָחֶאְכ
 הָכְרְכו הָכְרְצּו דְסָח תֶבָהָאְו םיִיַח תַרֹוּת וניהלֶא

 "תא לכל ְךֶעיעְכ וטו םולָׁשְו םִיַחו סיִטָחְ
 :ּףְמֹולְׁשְּב | העֶׁש-לְכְּו תעלָכְב לֵארׂשִי מע

 הָבֹוט הָקְנְרַּו םֹולׁשְו הָכְרְב םִיַה ר
 לאש יב ףְמעלָכְוּנְחגֲא נפל בֵתְנו רק

 סייחל

 ת"פכ
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 השע ײ התא ךירפ) : םֹולָׁשְלּו םיִבּוט םייחְל
 (: םֹולָׁשַה

 : םֹולְׁשַּב לֵארְׂשִי מעת ךרָבִמַה יי הָּתַא ְךורָ
 הָמְרַמ רַּבּדמ ֵתָפְׂשּו עֶר ינושל רֹוצנ .יהלֲא

 הָיהִת | לכל רְפעּכ ישפנו םודת יִשְפִנ יִלְלְקמְל
 יִׁשְפַנ | ףודרת | ףיֶתוְצִמְבּו ףָתְרֹתְּב יִּבְל חַתּפ
 םֶתְצַע רפה הָרַהְמ הער ילע  םיִבָשחַה לכו
 הׂשע | ףמש ןעֶמְל השע .םָתְבַשְחַמ לקלקו
 ןעמל השע ְּתֶשְְק ןעמל השע עמו ןעמל
 ףנימו  העצשוה יי ןּוצלֶחִי ןעֶמְל .ּתְרּת
 ףנֶפְל יל ןויגהו יפ ירמא ןֹוצְרל ויהי :יננע
 הָשעי אּוה וימּורְמְּב םולש הָשע :יִלַאגְו ירּוצ יי
 : ןמא ּורְמַאְו לַארְשִי לָּכ לעֶו ונילע םולש

 זריב =דנביש וניתובא יהלאו וניהלתצ יי ךינפל ןוצר יהי
 ךדבענ םבשו : ךתרותב ונקלח ןתו ונימיב קדרהמב שדקטה
 תרחנמ יי-ל הברעו : ץרוינמדק םםינשכו םלוע יטיכ האריב
 : ץרוינמדק םבינשכו םבלוע ימיכ םילשוריו זדדוהי

 ללה המ
 ךלֶמ וניקלֶא ל הָּתַא ְּךרָּב

 ויָתוְצַמְב ונשדק רשא םֶלועָה
 : ללהַהתֶא אורקל ּונָוְצְ
 :ַײ םֵׁשתֶא ּולְלַה ַײ יִדְבַע ּוללַה ו הָּולְלַה י?

 -הֶרזְממ : םלוע"דעו הָתעמ מ יי םש יה
 -ל7ָּ-לע.םֶר + םש לָלְהְמ ואוכְמִִדע שָמש
 וניקלָא כ יִמ : ודובְּכ םימשַה"לע ,ַײו יג

 םִימְׁשַּב=תֹואדל ילִּפְשַמַה :תֶבָשְל ייבנה
 ; ןֹוְבָא םיִרָי תּפְׁשֲאמ לד רֶפֲעַמ ימיקְמ : ץֶרָאְב
 ויִבִׁשֹומ : ומע יֵביִדְנ סע םִיָבידְנ-םע יִביִׁשֹוהְל
 ל הַּלְלַה הָחַמְׂש םיִנּבַה"םָא תיבה תֶרקע

 םעֶמ בקעי תיִב םִרֲצמִמ לֵאָרְׂשִי תאצְּב ד
 : ויִתולשמַמ לארשי  ושדקל הָדּהְי הָתְיָה : זעל

 םיִרָהָה +:רּוחֶאְל כפי ןְיַה טעו הֶאָר סה
 יִכ םיה ףְלדהַמ : ןאציגְבַּכ תֹועְבָג םיִליִאְכ ּודְקָר
 םיִליִאְכ ודקרּת םירהה : רֹוחֲאְל בפ ןְֶּריה םּנָת

 ץֵרָא ילּוח ןֹוהָא ינָפלְמ :ןאצדינבכ | תֹועְבְג
 םימיְנֲא .רּוצַהיֵכפהַה :בקעי = ּהולָא יֵנפְלַמ
 : םיִמ"ֹוניעמל שימָלַח

 וגל אל םירמוא , הכונח תבשב

 ד ןֵת ךמשל יִכּונָל אל מל אל =

 ץֵּפֲה"רִׁשֲא לכ םִיַמׁשַב וניהלאו : םֶהיֵהְלֲא אָנ "הוא טה ּורמאי המ + ףפמא"לע ףדסח"לע
 :םֶדָא יד השע השעמ בֶהֶזו ףסַּכ סָהיַּבצִע : הָׁשֲע
 :ּואְרְו אלו םֶהָל םינע.ּורְּבהִי אלו םֶהָל הָּפ

 :ןּוחירָי אלו םֶהָל"ףַא עֲמְׁשִי אלו םֶהָל יז
 -אל ּוכּלַהְי אלו םֶהיִלְגר ןּושימי אלו םֶהיֵד
 -רֶׁשֲא לכ םֶהישע וי םֶהּומְכ :םֶנֹורגּב גה

 : אוה םֶנְגָמּו רע יב חַמָּב לֵארְשִי : םֶהְּב חט

 :אּוה םִננָמּו םָרוְע ַײב ּוחְטְּב הַא תי

 ; אוה םננמו | םֶדֲע יב חט יא
 ָךרֶבְי לארי תיִּב"תֶא רב ְךרָבי ו י

 -םע םינטקה ,ַײ יֵאָ נבי :ןרהא תיב-תא
 : םֶכיֵנְ-הלעו םֶכִלע םֵכיִלע ַ ףסי :םיִלְּנַה
 םימְׁשַה :ֶראְו מש השע ייל תא םיכְּ
 םיִתּמַה"אל :םֶדָא"יִנָבל ןַתָנ ץֶרָאָהו יל םִַמְׁש
 ףרבנ | ּוְחנַאַו : הָמוד יִרָרילָּפ אלו היוללַה
 : הָיּולְלַה םֶלֹוע"דעֶ הָתַעַמ ה

 יתבהא םירטוא הכונח תבשב

 :ינֲחת | ילֹוקתֶא יו עמָשי"יּכ = יִתְבְהִא שק
 ֶלְבִח ו ינפָפֲא :אָרְקֲא ימיו ןל ֹונָא הָטָהיִּ
 : אָצְמֲא ןוגְנ הֶרָצ .יִָאְצְמ לֹואְׁש ירֲצמּו תו
 יי ןונַח :ישְפִנ הָמְלַמ יי נא אָרְקֲא ישב
 יתלּד יי םִיאָתְפ רָמש : םֵחְרְמ וניהלאו קיד

 למג יי יִּב יכיָחּנְמִל יִׁשְפַנ יבוש + עְׁשֹוהְי ילו
 דןַמ = יניעְהתֶא תֶוָממ ישְפִנ תְצְלח יב ג יִָלֲע
 תּוצְרַאְּב יי ינפְל ףלהתֶא : יחד יֵלְ"תֶא הָעמ
 ינא + דאָמ יתינע יִנָא ךּבְדִא יִּכ יִתְנַמָאַה : םִיֲחַה

 : בכ םֶדֶאָה"לכ זֶה יתרָמא
 תועושי"סוכ + יִלֲע יהֹולּומגּתלָכ ייל ביִׁשֲאדהְמ

 -הָדְגְנ ףלשא ייל יֵרָרְנ :אָרְכֲא ַי םֵׁשְבּו אָשֶא
 ; יְדיֲִחְל המה ,ַײ יִנעְּב רקָי + ומַעַלֶכְל אנ
 ףתמאה-ךַּכ ךדבע יִנֲא קבע ינאי = הא
 יי םשבו הְֶנת חב תבוא ל : ירסומל תת
 : ומעְלבל אְָהֶרְננ סְלשֶא יל יִרָרְ :אָרְקֶא
 : הָולְלַה לשר יִבְּותּב יי תיִּבותֹורְצחְּב
 : םיִמאָהְ"ְּב והוחבש  םיוגדלכ ית ּולָלַה ויק

 יכ
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 : הָלְלַה םֶלּועל ייתַמָאְ וּדסַח וניל בג יּ
 ודוה 'ק :ֹוּדְסֲח םֶלֹועְל יִּכ בֹוטיָּ ל ודוה ית

 ודוה 'ק :ָסַח םֶכֹועְל יִּכ לָאָרְׂשִאָנ ראי ה
 ורוה 'ק : ּודְסח םֶלֹועְל יִּכְןרַהאתיִּבאָנררַמׂאי ה
 ודוה 'ק :ֹוּדְסַה םֶלֹועְל יִּכ ייֵאְרְיאָנּורְמֲאי 'ת

 יִל יי :היְבַהרמּב יגְנע הי יִתאָרק רַצַמַה"ןמ
 נא ירזעב יל ַײ :םֶדא ל הָשָעיהַמ ארָיא -
 : םֶרָאְּב ַחְטְּבִמ יב ג תוסחל בוט : יאנשב הָארא
 ַחְטְּבִמ יב .תוסחל בֹוט

 ינובבסדסנ ינוב : למ יִּכ ַײ םֵׁשְּב .יִנְבַבְ
 ׁשֵאְּכ ּוכעד םיִרבְדְכ יְִּבַס : :םַלְמָא יּכ יי םֵׁשְּב

 לפנל נֵתיִחְד החד : :םליִמָא יִּכ יי םֵׁשְּב םיצֹוק
 לוק: העּושלל י ילדיה הי תרמו יזע + ינרזע יי

 : ליה הֶשע ַי ןיִמָי םיקידצ 5 העְושיִו הנ
 ומאדאל :לֲח השע ַײ ןיֶמָי הממ יי ןיִמ
 תמו ה הי ינרפי רפי : הָיישַעַמ רָפַסָאְו הָיָחְאהיִּ

 הוא כ אא קציר ילרחחפ יִננתְנ אל
 :וב ואבי םיקדצ יל  רַעָשַההֶו :ָּ

 ןְבָא ןדיא + העושיל - ילחיהתַו יִנֲתיִנע יכ דוא
 יי תֶאַמ ןנא : הָנָּפ שארֶל הָתִיַה םינוּבַה ּוסָאְמ
 םֹויַה הָז אט : ּניְניעְב תאָכְּפִנ איה תאְז הָהיְ

 הז : וב הָחְמְשְנְו הָלגְג יי השע
 אנ הָעְׁשֹוה יי אָנָא = אנ הָעְֹׁוה י א
 : אג הָחיִלַצַהְי אָגֶא = + אָנ הָחיֵלְצַה יאָ

 םי וגדל : םיִביִדְנּב

 ךויכ :יי תיִּבָמ סֶבּונְכֶרֶּב יי םֶשְּב אָּבַה ְךּורְּ

 תונרק דע םיתוכֲעַּב גַמּורְסַא ּונְל ראו יי ו לא

 ילאףֶממֹורָא יהלָא ךַָואָו הָתַא % לא + חמה

 וה : ְּסַח םֶלעְל יִּב בּוטהיִכ ייָל ודוה

 ְיִיְסֲחו .ךישעמ לָּכ (לַע  וניהלָא ַי חוללה

 לֵאָרְׂשִי תיֵכ מעכו ּףוצְר | ישוע םיקידצ
 ומָמוריו ּורֲאָפִו ּוחְּבַשיו ּוכָרָבְו ּודֹוו הנר

 כ ּונְֵלַמ ףְמׁש"תֶא ּוכילְמְְו שידו וצירעיו
 ִ מזל האג ףְמשלו תודוהל בוט דל

 הָּתַא םֶלּוע רעו םֶלּועַמ

 : תחש לֶלְהְמ ָךֶלַמ
 יי התא ורב .לֶא

 הרותה תאירק רדפ
 .םירמוא תולהק תצקב

 :ְּףִׂשעֶמְּכ ןיִאְו יִנדֶא ,I ְֹומְּכ ןיא

 "לב ּףְתְלשְמִמּו םיִמֹֹע לָּב תּוכְלַמ ףתוכלמ
 : דִעָו סֶלַעְל דליל ךְלָמ למ יי ,רדָו רוד

 : םולשב ומעְתֶא רבי ל ןת מעל שי

 הָנכִמ ןויצ"תַא | ךֹוצרַכ הבימה םיִמֲהרְה בא
 לא ָךְלָמ ּונְתָמָכ דַכָל ףב יִּכ : םכׁשֹורְי תומוח
 : םיִמְלֹוע ןודא אְׂשנְו םֶר

 .ןירמואו תייס ןיאיצומו שדוקה ווא ןיז תופ

 הָשמ רָמאָינ ןרָאָה עסָנָּב יִהיַנ

 ףיאנשִמ וסניו | יביא וצפיויי .הָמּוק

 רבדי הרות אֵצַּת ןויִצִמ יכ:ףינָפִמ
 הָרֹוּת ןתָנְׁש ְּךרְּב :םֶלָׁשּוריִמ יי
 :ותָשְדְקְּב לֵאָרְׁשִ ומעְל

 הַר יב אָמְלע אר ּהמָש
 ןקקופו .םְלֲעֶל לֵארְׂשִיְךֶמֵע םע מע אה
 אָנָל איוטמאלג ְךֶׁשְדקִמ תיְַּב ךמעל יזחא ני
 - אַהְ .ןיְִתרְּב .אגָתֹולְצ = לּקלו ְךרֹוהְנ בוטמ
 אוהלו .אָתּוביִטְּב ןיַח ןֶל ךירות ְךֶמְדִכ או
 רַטְנָמְּו יֵלֲע 0% אָיקידִצ וגב אָריִקַפ אָנֲא
 תנא .לֵאָרְׂשִי מעל יִדְו יל יִדְדלָּכ תו יִתָי

 אוה תנַא .א ל'כ ל :סָנְַפְמ אָלְבַל ןז אוה

 אָיכְלֶמ"לַע שלש אוה תנא .א לכ לע שלש
 ךירב אָשְרַקְ אָדְבע אָנַא .איה לד אָתּוכְלַמו
 "לָכְּכ .התירוא רקד אַמקמּו המק אָנְדנָסְד אוה

 = "יפיע אלו .אגצחה שנָא לע אל .ןדעו ןדע
 | אּוהְד .אָיִמְשַר אָהְלֶאְּב אלא .אָנְכִמס ןיהְלֶא
 | ,טושק יִהֹואיִבנו .טושק ּהיִרואְו .טושק אֵהלֶא

 ,ץיחְר אגא הָּב .טושקו ןֶוְבַט דַּבְעְמְל אָגְסִמו

 אהי .ןָחְפשות רֶמָא אָנֲא אריקי אשידק ּהָמשלו

 ילו אנא יגל חת דסק אמ
 ל .לארשי ךֶמעְ"לָכְד אָּבלְו .יִבלּד ןיִלֲאְׁשִמ
 :טלשל ןייחְלו

 ;דָחֶא יי וניהלַא ַײלֵאָרְׂשִי עמש קיי
 : ודקונינידא לוד ;ּוניקלא רָחָא קיח
 | : ומָש (אְרונְ

 ולרג
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 : וחי ומש הממורנו .יפא ַײלּולדנ.
 הצנהו תֶראְפִּתַהְו הֶרּובְגַהְו הָלְדגַה יי יל

 הָכָלְמַּמַה |  ףל ֶרָאְבּו םִיִמָשַּב לכ יִּכ דוההו

 ני יהא יי ּומַמֹור : שרל לכל אׂשנֲחְמַהְ
 וממה : אוה שוד וֶלְגַר םֹודָהְל ּוָהתְׁשַהו

 יי שודק יִּכ ושדק רַהְל וֲהּתְׁשִהו ּוניֵהלֲא
 : ועל

 רָאָפְתִו הַַּתְׁשְִו שדקתיו  לדגִתְי לכה לע

 יְִלַמ ךְלֶמלָש ֹומְׁש + אְׂשנְתַו םמֹרְתָר
 אָרָּבְׁש | תֹומלֹועְּב : אוה ךּורָּב שודקה םיִכְלַמַה
 ןוצרכו ֹונֹוצְרַפ :אְּבַה םלֹועָהְו הָזַה םִלֹועָה
 םיִמְֹועָה רּוצ + לֵאָרְׂשִי תיִּבלָּכ ןֹוצְרַכְו יָאר
 : תֹוׁשְפנַריהלְּ תֹולֲא תֹוְרְּבַה"לַּכ = ןודָא

 יִמְשֶּב כוש םֹורמ יִכָחְרַמְּב בֶׁשַֹה
 אפכ"לע ֹותׁשְרקּו תלחה"לע .ֹותְׁשְרק :םֶדָק
 ןָכְבּו + דובָכה
 : בּותְכַּב - ריש וינפְל רמאנו + יָהלָּכ יניעְל
 תובְרעּב כָכרֶל ּולָכ ומָש .ּורְמז םיהלאֶל .ּוריש
 ובישְּב ןיעב ןיע האָר : ונפל ּזְלֲעְו ומש הי

 יי בּׁשְּב יאָ ןיעְּב ןיע יִּכ :בּותָכִכ והולָא

 רׂשּבי"לְכ ּואָרְו יי דֹוכְּפ הלו רַמָאָנְו :ןֹצ

 :רֵּכְד ייפ כ וחי
 תיִרּב רּוְזיו םיִסּומע םע .םחרי איה םיִמָחַרָה בא
 רעְגְו תֹועְרָה תועָשהןמ ּוניִתושפנ ליִצָיַו םיִנָתַא

 תטילפל ּונְתֹוא חנו םיִאושְנַה ןמ עַרָה רָע

 העושי הָבֹוט הֶּדמְב ּוניִתולָאְשִמ אליו םיִמְלּוע

 הכותל סלועל ךרכס ומ + םיִמָחד
 (פ"בפ) ךרבי אוה בקעיו קחצי םהרבא וניתובא ךרבש יט

 תבשה דובכלו הרותה דובכל םוקמה דובכל הלעש רובעב
 עגנ לכמו הקוצו הרצ לכמו .Aine והרמשי ה"בקה ו הז רכשבו

 לארשי לכ 3 וידי השעמ לכב החלצהו הכרב חלשיו .הלחמו
 :ןמא רמאנו ויחא

 תדלוימ ךככמ יפ
 השאה תא ךרבי אוה בקעיו קחצי םהרבא וניתובא ךרבש ימ

 לזמב הל (הדלונה ד 5 דלונה הגב תאו (פ"בפ) תדלויה
 הקדצל רדנ הלעבש רוכעב (פ"בפ לארשיב המש ארקיו) בוט

 םישעמלו הפוחל (ו הרותל רכזל) (הלדגי) ולדגי הז רכשב
 : ןמא רמאנו םיבוט
 .סלותל ךרכש ימ

 "דוד ןרהא השמ בקעיו קחצי םהרבא וניתובא ךרבש יט

 רובעב (פ "בפ) ב הלוחה תא אפרי אוה המלשו
 אלמי ה"בקה הז רכשב (הרובעב) ורובעב הנתמ רדנ (פ"בבש)
 תואפרלו (המילחהל) | ומילחהל (הילע) וילע םימחר

 (ד)

 .ףיהלֶא ב ףמש שתי

 (התויחהלו)  ותויחהלו (הקיזחהלו) וקיזחהלו (התואפרלו)
 ח"טרל םיטשה  ןמ ו ו האופר ל (הל) ול חלשיו
 (הידיג ה"סשו הירביא ח"מרל) = וידיג ה"סשו וירביא
 תבש .ףוגה תאופרו שפנה תאופר .לארשי ילוח ראש ךותב
 .בירק ןמזבו אלגעב אתשה אובל הבורק האופרו קועזלמ איה

 : ןמא רמאנו

 :סז לע6י סכות לפסס ןיסיכגמסכ

 לֵאְְִ יב ינפל השמ םֵׂשרׁשֲא הַרּותַה תאזו

 - ea :רׁשֲאְמ ךיִכָמֹותְ
 הָלאמשּב ּהָנִמיִּב םימָי א : םֹולָׁש ה יתביתנ
 הרות לידני וקרצ ןעמק ץפח יי : דּובְכְו רשע
 : ריִּדָאו

 אָדְפַחְו אגח אימשדןמ ןָקְריּפ םּוקָ
 יחיור . ינוזַמּו = יכירא ייחו ימחרו
 אפּוג תּוירכו אימשר אתי
 אָמיִהְו איח אערז : אולעמ אָרְוהְנ
 לּוטבידאל ידו קוספידאל יד אעְרַז
 ןְנְּבַרו ןנְרֶמְל :אָתַֹוא .יִמְגְתְפמ
 אֲעְרֲאְב יִד .אָתָשיּדְק אָתָרּוכֲח
 יִלֵכ יׁשיֵנל .לָבְבַּב יֵדְו לֵאָרְׂשִיד
 אָתְביִתִמ ישירלו אתולג ישיִרְלּו
 ןוהידימלתדלְכְל : אָבְב יַד ינו
 לָכְלּו ןוהידימלת יִדיִמְלַתהלָכְּ
 אָּכְלִמ .אָתְירֹואְּב ןיקְסַעְד-ֶמ
 ןוהייח ׁשיֿפִי ןֹוהְתָי ַּרָבָי אָמְלֲעַד
 הָכְרַא ןֵּתְיְו ןוחימי אגסי
 ןמ ןּובְזַּתְׁשו ןּקְרַּפְתִיְו .ןוהינשל
 ןיִׁשיִּב ןיעְרמהלָּכ ןמּו אָהעלָּכ
 ןהְעסְב אַהְי אימשב יד ןֶרֶמ
 :ןמָא רמאנו ןֶּדעֶו ןמלּכ
 ךכיכס ימ לו סו ןקכופ סוקי כמול ךיכ5 וגיה ללפתמס דיתי

 יִמְָרְו אהקחו אנה אימְׁשְמ ןְקרּוּפ םּוקי
 תּורָבּו ימְׁשַד אתו יתיר יזמו יכיר ית
 אֲעְרז אמו איה אערז אילעמ אָרֹוהנּו אָפּ

 :אָהיַרֹוא יִמָּגְתַפִמ לּוטביאל ידו קוספו"אל יִ

 אירע םע = איברבב .ןיַרָה אָשידק אָלָהְקְ"לָבל
 וכי רבי .אָמְלְעְד אָכְלַמ אשת אלק
 .ןוכינשל הָכְרַא תו ןוכימוי אנס ןוכייח שי

 ןוקרפתתו
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 ןיעֶרמלכ ןַמּו אקעדלכ ןמ ןובזתשתו ןוקרפתתו
 ןמזלּכ .ןוכדעסְּב אֵהְי איַמְׁשב יד ןֵרָמ .ןישיפ
 :ןֵמָא רַמאֹנְו .ןְּדעֶ

 אוה בקעיו קָחְצְי םֶהְרבא ּונֵתֹובֲא ךרְּבָש יִמ

 ילָּכ םע .הָזה שודקה | לֶהְקה"לכתָא ב
 םֶהיֵתֹונְּו םֶהיִנְבּו םֶהיׁשְנּו םֵה .ׁשֶדָקַה תולהק

 תויסנכ יב .םידָחיְמש מו .םֶהְל"רְׁשֲא לכ
 מו .לֵלֲפְתַרְל םֶכֹותְּב םיִאָּבְׁש יִמּו .הָלָפִתִל

 תַפּו הֶלָּבַהלּו שוקל יו רֹואָמַל רג םיִנְתֹונְׁש

 םִקָפֹועְׁש ימילָכְו .םיינעל = הקָרְצּ םיַחרֹואל
 םַלָשָי אוה ְךּורְּב ׁשֹודְקַה .הָעֹמָאַּב רּוּבָצ יִכְרְצּ

 םָפּוג"לֶכְל אָפְיְו הָלֲחמ"לְכ םֶהמ ריסְי םֶרָבְש
 -לֶכְּב החלצהו הָכְרִב חלש םנוע-לָכְל חס
 ;ןמָא רַמאנו .םָהיֵחֲא לֵאְָׂשִי-לָּכ סע םֶהיֵדְי השעמ

 לכ תוכלמ ותוכלמ .םיכיסנל הלשטמו םיכלטל העושת ןתונה
 ךרד םיב ןתונה ,הער ברחמ ודכע דוד תא הצופה .םימלוע

 םמוריו רוזעיו רוצניו רומשיו ךרבי אוה .הביתנ םיזע םיטבו

 ךלמ .ודוה םורי  (ינולפ) ונינודא תא הלעטל אשניו לדניו
 קו ןוגיו הרצ לכמו והרמשיו והיחי וימחרב םיכלטה יכלמ
 לכבו וינפל ויאנוש ליפיו וילגר תחת םימע רבדיו .והליצי
 בלבו ובלב ןתי וימחרב םיכלטה יכלמ ךלט .חילצי הנפי רשא
 .לארשי לכ םעו ונמע הבוט תושעל תונמחר וירשו ויצעוי לכ
 ןויצל אבו חטבל ןוכשי לארשיו הדוהי עשות ונימיבו ויטיב

 : ןמא רטאנו ןוצר יהי ןכו .לאונ
 הז למפי םדותס ןיכרכמסכ

 ניִתֹובֲא יהלאו  ּוניִהלֶא יי ףיְנָפְלַמ ןֹוצָר יָה

 הָכְרְבלְו הָבֹוטל הֶזַה שָדְחַהְתֶא ּוניֵלָע שחש
 םִיַח םֹולְׁש-לְׁש םִיַה םיִכּורֶא םִיַח ּונְלְ"ְּתְִו

 הָסְעּפ"לְׁש םִיַח הֶכְְבלְׁש םִיַח הָבוט"לְׁש
 תַאְרִי םֶהָּב שיש םִיַה תֹומָעֲע ץּולח"לש םִיַח

 השּוב םֶהֶּב ןיִאְׁש םִיַה אט  תַאְרְו םִיַמְׁש
 ונָב יֵהְתְׁש םִיַח דובְכְו רֶׁשְע-לְׁש םִיַח  הָמֹלְּו

 תֹולֲאְׁשַמ ּואְלְמיש םִיַה םימְׁש זֵאָרְו הָרֹוּת תַכֵהַא

 : הָלָס ןַמָא .הָבֹוטְל ּונָבל
 : קדותס ןיכרכמב סדוק דלומכ עדיל ןוכנ

 לֵאָנְו וניתובָאל םיִפְנ הָׁשֲעָׁש יִמ
 לֵאָגִי אּוה .תּורְחְל תּודְבַעְמ םֶתוא

 ע5ְרַאָמּוניִחְּדִנ ןיִבקיו בורקְּב ונתוא

 ,לֵאָרְׂשִי-לְּכ םיִרָבַח .ץֶרָאְה תופְנּב
 : ןָמָא רמאנו

 : הבוטל ונילע אבה ('גולפ) םויב היהי (ינולפ) תייר

 וניִלָע אּוה ךּורְב שודסה ּוהְׁשּדַהְי

 לֶכְּב .לֵאָרְׂשִי תיִּב ומַע-לְּכ לַעְו
 . הָכָרְבלְו הָבּוטְל .םָהָש  םוקָמ
 - .הָמָחְנְלּוהַעושיק ,הָחְמְשְלּוְןישָשְל
 ,םּולָשלּוייחְל .הָלָּכְלכְלּו הָקָנָרַפְל
 תובוטתורושְבְלְו תובוט תועומשל
 המְלֶש הֶאּופְְלו .ֶּתִעַב םיִמָׁשנְַו

 :ןַמָא רמאנְו הָכורְק הלּואגלו
 : סו סירמוה ןיא םדותס ןיכככמפ

 ,םימּוצעָה ויָמֲחַרְּב .םיִמֹורָמ ןכוש םיִמחְרְה בָא

 .םיִמיֵמְּתַהְו םיִרָשְיהְו םידיִסָחַה .םיִמְחְרְּב דוקְפָי אּוה

 סשה תשדק לע םָׁשְפַנ ּוְפָמְׁש שדקה תולהק

 אל םֶתְומְכו = םֶהָיִחְּב  םיִמָעְגַהְו .םיִבְראנר
 תושעל = .ּרַכְג תֹוָרַאמו ולק. םיִרָשְִמ .רְפנ
 ,הָבֹוטְל ּוניַהלֲא םֶרְכְי :םֶרּוצ ץפחְו םנֹוק ןֹוצְר

 ויִדְבַע םַּד תַמְקִנ םֹוקְנְו .סלוע יקידצ רֶאש םע
 .םיִהלֲאָה ׁשיִא השמ תַרֹותְּב בּותְכַכ : ךּופָשַה

 ביש םקָנְו .םוקי ויָדָבַע םד יִּכ ומַע םיוג ונינרה

 בע = יִדָי לעֶו :ומע ֹותָמְרַא רו ור
 .יתיקנ אל םֶמּד יִתיְקנְו מאל | בּותְב םיִאיִבנַה

 ורָמאי הָמָל .רַמָא שלקה יֵבְתב ןויצב ןכש יי
 תמקנ .וניניעל םִיַּב עֶדי :םֶהיֵהלֲא היא םיןגה
 םִמָּד שרוח יִּכ רַמֹואְו :ךופשה ּףיֶדְבַע ד

 ןיֵרְי רַמֹואְו : םיִונַע תכעצ חַבָש אל רֶכְז םֶתא
 :הָּבַר ץֶרָא לע שאר ץַחָמ תיוג אלָמ יב
 'וכו ירשא ; שאר םיִרָי ןָּכ לע הַּתְׁשיְדַב לַחָמ

 דוד ןרהא השמ בקעיו קחצי םהרבא וניתונא ךרבש יט
 ינש תינעת תונעתהל וילע לבקיש יט לכ תא ךרביאוה המלשו
 והליציו והרמשי אוה ךורב שודקה הז רכשב ינשו ישימחו

 לכב החלצהו הכרב חלשיו הלחמו עגנ לכמו הקוצו הרצ לכט
 לכ םע םהיתועוש ןיזאיו םהיתוליפת לבקיו םהידי השעמ

 ! ןמא רטאנו םהיחא לארשי

 בֶנֶשְנהיִּכ יי םשדתֶא ּולְַהְי ןח
 .ֹוַּבְל ומש
 = ןרק סד :םיקשו ץֶרָא"לע ודֹוה םירמוא להקהו
 ברק םע לֶאְרשי נבל וְיִסֲח"לְבְל הּלַהְת ומעל
 'וכו ונח דורל רוטזמ ; הּולְלַה

 :סו סיכמו לכיס ת'סכ ןיסינכמסכ

 : לֵאָרְׂשי יִסְלַא תֹוכָבְר ַײ הָבּוש רמאי הֹחְבּו

 ףקכ :ףןע ןורָאו הָתַא ּףָתְּנמְל יי המוק
 ושבלי



 די תירחש
 -לֶכְו םענ"יכְְב היכר :רשִמ .יקמתו = הב | ךדכע דוד, רוכעב :נגדי,ףידיפמו קערל
 שח הָבּושְנְו יל יי ונביַשַה : סול ָהיִתוביִתנ | םכָלְיִתתְנ בוט הקל יכחישְמ יִנפ נשָתִלא
 שידק .יצח :םֶדְקָּב ומ םיקיזחמל איה םיח ץע :ּובועתלַא יִתָרֹוּת

 שדח שאר תבשלו תבשל ףסומ
 בֶר הָּתַא םיִתַמ היַחְמ יָנרֲא סלע רו התא | : ו ה 5 0 : וכו כ יי יכ

 :םֶׁשַָה דירומו ורק בשמ הייב . עישוהל | יהלא וניתובָ הלאו וקל התא ב
 םיִמָחִַב שמ המ רָסְחִּב םִיַח לְַָּכִמ == | לודנה לֵאָה בקע יחלאו קחצי .יהלֶא םֶהְבַא
 םיִרופַא ריִתַמּו םילוח אפור םיִלָפּונ מוס םיִּבַר | םיִבּוט םידסִח לַמֹוג .ןוילע לא אָרְונהְו רֹוּכְנַה

 לעּב ְּךֹומְכ יִמ .רפָע .ינשיל ֹותְעמָא שקמו | יִנָבְל לָאֹוג איִכַמו תֹובֲא יְִסַח רבֹזו לכה הנק

 תיִמְצַמּו היַמּו תיִממ ְךֶכָמ ל המוד מו תורובנ .הָבהֶאַּב ֹומְׁש ןעֶמְל הי
 רכז םיִמָתַרָה בֵא מכ יִמ ת'שב .העֶנשי | נתנו .םִיַחַּב ץפָה .ךלמ םִיַחְל ּונְָכָז ת"שב
 תֹוֲחַהְל הַא ןְמָאת :םמֲהרַפ םייחל ו :םיִיַה םיִהלֲא נמל םייחה רפת
 : םיִתַמַה הּיַחְמיי הָּתַא רב .ם'תמ | :םֶתָרָכַא ןגָמ יי הָתַא וב נמו עישומו רזוע ףלמ

 : וז הדשודק ןאכ םבירמותצ ה רזוח ץ"שקדשכ
 אָרקְו ְףָאיִבְג ךי"לע בּותַָכ .ׁשדקִּב ףמש ישי מַה שרק יפרש חיש רוסְּכ ףשדדקנ ףצירענ

 6 אלמ ודובְּב 'ת : ֹודֹובְכ ץֶרָאָהלְב אלמ תֹואָבְצ יי שודק שודקו שודק ת"ק .רַמָאְו הָלֲא הז
 : ֹומֹוקמִמ = י"ובְּכ :ּורָּב ת"ק : ורמאי ּךוָּ סמל .ֹדֹוכְּכ םֹוקָמ הָיַא הָזְל הז םילא ₪ ויתְרַשִמ
 עַמְׁש הָבֵהֲאְּב םִימֲעַפ דיִמָת םֹוי"לָבְּב רֶקְבְו ברע ֹומְׁש םיִדֲחָיִמַה םע ןֹוחְו םימחרב ןפי אּוה ֹומֹוקָמִמ 'ח
 .ונעישומ אּוה ונמל אוה וניְבֲא אוה ּוניהלֲא אּוה דָהֶא 'ה דָהָא ו יי וניהל יי לֵאָרׂשִי עַמְׁש ת"ק :םיִרָמֹוא
 יֵרֵבְדְבּו 'ח :םֶכ והלא ל יי נא ת"וק .םי לאל םֶכָל תֹוָהְל יח ל יעל תיִנש :ויָמָחְרְּב ונעִמְשַי אה

 .'וכו דודו רודל גל ;הדָו ל ןלצ הלא םלועל ַײ למי, ח"וק ,רמאל בּותַּכ ּףֶׁשְדְק
 :שודקה (ףֶלמַה ת'שכ) לאָה יי הָתַא ו .הָלְס ףולְלַהְיּודלְבְּב םישודקו שודק ףמשו שודק התא

 שדח שארו תנצל

 ףתכאלִמ ָתיִקַּכ .םֶדקמ ףמליע תֶרָצָי הָּתַא
 ונּכ ָתיִצָרְו ּונְתוא ּףבקא .יעיבשה םֹיּב הישורפ תיוצ .ָהיֵתֹונברק

 ונָּתְׁשַּרקְו תֹונֹוׁשלַה--לָּכִמ ּונָתְמַמֹורו רינגעמ .הוב א
Gk ah Bwףמשו ףתְדובעל ּונָכלַמ ונָּתְבִרְק יִתוצַמְּ  

 ונל--ןתתו .תאָרק ונילע שודקהו לודָגַה | חמי םיילסני דוב פע
 יִׁשאָרְו הָחּונְמְל תֹותָבׁש הבאב וניהלֶא יי םיִכָהּואָק םגְו .ּוכָז םייַח
 ךיִנַפְל נאַטְהְׁש יִפְלּו .הָרְפַֹל םיִׁשָרֲח | א ירֲתְּב הָלדַג ָהֵרָכְ
 תיִּב םַמָׁשְו ּונָריֵע הָבְרָח ּוניֵתֹובֲאַוּונחנֲא | ונוצפו .הילע וומצנ יניפמ
 תיִּבִמ דובָּכ לטגו ּונְרְקי הָלֵו ונשדקמ ןּפְְק הָּב בירקהְל וניהלָא יי
 וניתובוח תושעל םי לוכיונחנא ןיִאְו .ונַײח ןוצָר יהָ | ףסומ

 שודקהו לודָגה תֶיַבַּב ףָתְריִחְּב תיִבָּ 0 woes רו
ate, Cs Tea:ההלתשגש דיה יִנּפִמ ויָלֲע ךמש ארקנש  

 וניחלא יי ךינפלמ וצר יהי + ףשדקמב | חמש ינקעּתׁש וניתוכא
 הָחַמְשב יונלעפש וניִתֹובֲא יֵהלאו | . ונקּובְּב ּנֲעְטֲת ונָצְרַאְל

 וְנָצְראְל

 תבטל

 תיִצְר תש תב



 "כ מקור תבשלו תבשל ףסומ |
 הֶשעג םָׁשְו .ונלובנב ונטטתו ּונצראל|-תֶא ְּךיִנָפְל הָשַעג םָׁשְ
 םיִדיִמְּת וניתובוח תונְּבְרקָ תא ךיִנֲפ ןָפְל |םיִדיַמִּת .ּוניתובוח תֹונְּבְרִק
 יפְסּומְתֶאְו ,םָתָכְלַה הְּכ םיִפְסּומּו םֶרְַסְּכ |.םָתָכְלַהְּכ םיִפַמּומ םֶרְרַסּכ
 הוה שָדְהַה שאר םֹויְו הזה תֶּבשה םוי | הזה תבשה םוי ףפּומדתֶאְו
 ונילע ְבַתְבש ומָּכ ףְניצְר תוֲצמְּכ הָבֲהֲאְּב ְּנָפְל ביִרָקנְו הֶׂשֲעַנ
 :רּומָאָּכ ְךְדֹובְכ יּפְמ ךְּבַע הָשמ ידו-לע דתרותב

 ולס משב הָלּולְּב הָהְנמ תֶלְמ  םינרָשע ינָשּו סמיִמִת הנְׁש"ינְּב םיִׂשָבְב"ינְׁש תַָּׁשַד םֹויבו
 : הכו דיִמָתַה תלע-לַע תּבשּב תַּבַש תלע

 תבשל

 :(רּומֲאְּכ םלה ןּבְרקְו | תֶּבַש ןבדק הָמ ירמוש | ףְתּוכלַמְּב | ּוחְמְשי

 סינש | רֶקְבְנָּב םיִחָפ ַײל הָלע ּובירקת םֶכׁשְדְח ישאדְו שדקמ םע גע וקו תש
 ונח ועשו סלכ יעכש
 וב ָתיִצְר יעיבשבו .ףבוטמ

 ןתוא םִמָי תַּדְמֲח ותשדקו

 : תיִׁשאַרְב הֵׂשֲעַמְל רֶכז .תארק

 וניתובַא יחלאו ּוניקלֶא
 םע נע יארקו תֶּבַש ירמוש ךחטרמנ משי | ונשדקּנַתחּונמב הצר
 יִעיִבְשַבּו .ךבוטמ נעתר ּעּגְׂשִי םֶלָּכ יעָיִבְש ישדקמ ונקלֶח ןַתְו יִתוצמּב

 הֶׂשְעַמְל רכז תאלק ֹותֹוא םיִמָי תַּדָמָה ותָשדקו וב תיִצְר | נע. בש 0 יד תָרֹות ְב

 : תישא ונָחְּפָשו ףבוטמ

 ונילְע ׁשּדתְו ּוֵתְחּוְמְב  הָצְר .יניתוכַא יהלאו ּוניֵהלָא ונָבְל ר רהט , ידתעּושיִּב

 .הָכְרְבַלְו הָבטְל הָזַה ׁשדְחַההתֶא הָּזַה תָּבַׁשַה שנ ,תָמֲאַּב ףרבעל

 : םֶמיִמְּת הַעְבש הָנָש"יִנְּב םשָבָּכ דָחֶא ליאו

 םינרשע ינָשּו "פל םינרשע הָשלְש רבדמפ םֶהיֵסנְו םֶתָחְנמ
 םיִיִמְת ינו ַפְכְל רעו וכ יו שככל ןרָשע ל
 : םָתְכלה

 הקתפל  הָטְמל העשל .הֶקְמשְלו ןושֶשְל |וניקלַא יי ּונליחנהְו
 תָחיִלְסְלְו אָשַח תַליַחְמְל .  םּולָשְלו םיהְל . הלכו | תַּבש ןוצְרְכּו הָכַחַאְּב
 ְתַחְּב לֵאְרְשִי דמעְב יִּכ :(עְׁשַפ תַרָפַכלּו לטעס תלנ) וע | הָב ּוחוְנָיְו . ףשדק
 םיִׁשָדְח ישאָר יקחְו ףעדוה ל זשדק תָּבָשו . תומאהזלכמ | + מש ts לֵאָרְׂשִי

 ישארו לארשיו תָּכַשַה שדקמ יי התא ורב :ףענק םהל |שדקמ יי הָּתַא ּורָּב
 שד : תָבשַה

 -ע שחקרו להגר | ןנָמ ועיח רוצ .דעְו | .םתְלְפתכּו לֵאְרְׂשִי ףְמעְּב וניהלָא יי הָצְר
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 וניתוילג ףופאתו ונטיקתו | רָודְל אוה הָּתַא ונעשי
Aו ו  pe TG OEרטש*ל ךשדק ?רורצתל :  

 ךנוצר זרושע-לו ךיקח | "פסו ל הדונ .רודו ןוצ ל הְתּו ןוצרְּב כַּבקת הָבֵהֲַאַּב תל תו
y= /למע לארשי 5 יתק לע םבלש בבל ל שוש  : i aלע םםלש בבלב ךרבעלו -  

 ךורכ .ךל םידוט ונחנאש ּוגייַח לע ףתָדִהִת חל א if תַד בע רמת

 : זרוא+דוקה>ר א לע הרב םיִרּוסְמַה ָךּורּב ,סי מה רב ןו'צ צל 7 יב ושב ניי 'ע הָניִזִחַתְ

 ארשי 'שָאְו תב ריִברְל הרֹובעהזתא -ֵׁשָהְו

 םֹולכגְׁש ףיסנ לעו ל תודוקפה ינ'ִתומשנ :ןִצְל 1תְעְבְש רזָחָמַ יי הָתַא
steבְרְע תַעְ"לְכְּבָש ףיִתובוטו ּךיָתֹואְלְפנ טעו ונמע לד סידומ | ְךֶל וְלִנַא  

 t bi התאש ך ךל ונחנא םידוט
 רמתו ףי ולָכ"אל יִּכ בוטה .םירהצו רקכ יהראו וניהלא ייאוה
 םח ,”a 4 | מחר ּולָכ א - וטה םָיִרָהְצ קב ושב wo יהל ג וני תובא

 : ל 0 םֶלועמ ף צה ימה אל יג ךטש-ל תותצדותדו תוכרב , ני מ היד ימחיאל יפ ץרישקגרב רצוי ונרצוי

 ללא יי אוה הָּתַאְׁש

 סלועל תובא יַהלאַו
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 ; םיסנה לע ןאכ םבירמוא הכונח תבשב

 דיִמָת ּונְכלמ ףמש םמהְתי בתי םלכילעֶ
 : דעו םֶלֹעְל

 : ףתירְב ינְב"לָּכ םיִבֹוט םייחְל בתכּו ת"סכ
 ְךמְׁש-תֶצ ּולָכַהַו הָלָּפ ףודֹ םיַחַה לכ

 הָתַא ףּוָּב .הָלָק יחד ונתעושי לֵאָה תֶמָאּב
 : תודוהל הָאְנ ףלּו ךַמְׁש בוטה יי

 הָכְרְבַּב ונְכַּב ּוניֵתֹובֲא .יהלאנ ּוניֵהלֲא זיפ
 הָׁשֹמ יִרָי לע הָבּתְּכַה .הֶרֹוּתַב .תֶׁשְלְׁשמַר

 םע :םיִנָּכ וָנְּו ןרה יִּפִמ הָּימַאָה דע
 ןנ ראי .וְְקמׁשְר יי קרו :רוטַאכ שוק
 הל םֵׂשָו ףילא ונְפ יי אשי :ךןחיו ףילא וינפ
 : םולש

 םיִמָתְו .רָקָחְו ןח הכו הָבּוט םֹולָׁש םיש
 ּנְָּכ ּוניֵבֲא ּונכרְב מע לַאְרְשילָּכ לעו ּונילע

 ו ונָלְתַת נָפ רּואָב כ נפ רואָּב דָחֶאְ
 הָכְרְבּו הָקָדְצּו דָסָה תַבָחַאְו םיִיַח תרופ ּוניקלָא

 -תֶא בל ףֶנעְּב בוטו םֹולָׁשְו םִיַהְו םיִמֲחַר
 :ּףמֹולְׁשְּכ  העָשְִלְכְבּו תעילָבְּב לארשי ףמע

 הָבֹוט הְָנרפּו םולָשָו הָכְרְּב .םיוח רֶפמְב ת"נ
 לֵארְׂשי תי ְְעֶלָכו ונח נפל בְַכִנְו רכז
 הָשע | יי הָּתא ךּורּב) : םֹולְׁשְלּו םיִבֹוט סייַחְל
 (: םֹולָׁשַה

 : םֹולָׁשּב לֵאָרְׂשִי ופעהָא ףִרֶבְמַה יי הָּתַא ְךורָּ
 הָמְרמ רב יֵתָׂשּו עמ ינֹושְל רֹוצְנ .ילֲא

 יְהִת לכל רֶפעּכ ישנו סודח יׁשְפניֵלְלקְמלְו
 יִשְפַנ ףודית = יִתוְצְמְבּו ּדָתְרותְּב יִּבַל חַתָּ

 םָתָצ) רפָה הָרַהְכ הער יל, סיִבָשוחַה לכו
 הׂשע, ףמש ןעְמְל הֵׂשֲע .םמְבַשְחַמ לקלקו
 ןעמל השע שרק ןעמל השע עמי ןעמל
 מו העשוה יקי .ןוצלחי עמל תת
 ףנפְל יל ןו'גקְו יפ ירמא ןוצרל וי + יננע

 : ןמא ּורָמָאְו לֶאְרָשיִלָּב לעֶו ונירע םולש
 + הכו צה יהי

 לכקתת םידק ,סנפתס רווח ן"פכ
 ןיא -ְּנָּכְלַמְּכ ןיִא נינֹודאַּכ ןיִא .ּניֵהלאַּכ ןיא

 יִמ | ונינודאכ | יִמ .ּוניָהְלאָכ יִמ :ּונעיׁשֹומְכ

 הָדֹונ = .וניקלאל הדג : ונעושומְכ יִמ .יכלַמְכ
 רָב : ּנעיְׁשֹומְ הָדֹונ .ּנּבְלַמְל הָדנ .ּונינודאל |

 ְךּורָּב :ּונָכְלַמ  ףורֶּב  .ונינורא ורב .ּוניהלֶא
 ד ןשי ד ו : ד ו 1

 .ינינֹודֲא אוה הָּתַא .וניקלא אוה הָּתַא :ונטישומ

 איה הָתַא : ונעישומ אוה הָתַא .נָכְלַמ אּוה הָּתַא

 :םיִמּפה תרטק תֶא נפל וניִתובָא וריטקהָש

 .הגובְלַהְו הְָבְלָחַה ןקסצהְו ירצה תרטקה יט
 תֶלּבש העָיצְקּו רמ : הָנִמ םיעבש םיִעְבַש לקשמ

 .הְָמרָשָע הָׁשׁש רשע הָשש לקָשִמ טרנר
 מנו ..הָשלש הָפולְְו .רֶׂשע םינש טשקה
 ןיסירפק ןַי .ןיבק הָעש הָניִׁשְרַפ תירּב .הָעְׁשּת

 ןיסירפק ןַײ ול ןיא סאו .אָתְלִת ןיבקו אָתְלִת ןיאס
 .(בקה) עבר תיִמּודְק הָלָמ : קית ןח רמָח איכמ
 ףַצ רמוא ןָתְנ יִּפ : אוהש לָּכ ןָשָע הָלעמ
 שב הָּב ןָחְנ סאו אּוהְׁש לָּכ ןּדַה .תּפְ
 : הָתיֵמ ביח היגס לכמ תחַא רפה םא . ּהָלֲס
 אָלֶא א יִרָצַה .רַמֹוא לַאיִלְִ ב ןועְמַש ןּבר
 ןיפשש הנישרכ תירב : ףטקה יצעמ ףטוגה ףרש

 יספק ןַײהָאְנ אש ירְּכ .ןְּעַה תֶא ה
 : הֶזְע אֵהְּתְׁש יֵרְּכ .ןרפצה תֶא וב ןירושָש

 ןיִסנְגַמ ןיֵאְׁש אָּלֶא הל פי םִיַלָגַר ימ אלה
 : דֹובָכַה יֵנְפִמ הֶרוֲעְּב סולר יִמ

 :ׁשֶּדקמַה תיבְּב םיִרְמֹוא יה םיולהש רישַה

 הָאֹולְמּו ץֶראַה ייל .םיִרָמוא ּויַה ןושארה סב

 י לּודָנ .םיִרמֹוא יָה נב הב יֵבְׁשֹו לכת
 ׁשיִלְׁשִּב זֹוׁשְדקירַה ּונֵהלֲא ריעְּב דאָמ לֶלְהִמּ
 םיִהלֲא בֶרְקְּב לֵא"תַדעַּב בַצנ םיהלֲא ,םירמֹוא וה
 לֵא יי תֹומְקְנ"לַא ,םידַמֹוא יָה יעיְבְרְב : טפט"

 וניניה .םיִרָמֹוא | ּויָה יִׁשיִמֲהַּב + עיפוה תומקנ

 יָה יׁשׁשַב : בקע יהלאל ּועיִרָה ונחע םיהלאל
 רזאתה זע ןי שַבָל שָבָל תא ךְלְמ יי ,םירסוא
 ,םיִרָמֹוא ויה תֶּבָשַּב : טומְּתלַּב לָבַת ןוכת"ףא

 ריתעְל ריש" רומזמ : תּבַשַה ֹוְל ריש רֹומְזִמ

 : םימלעה ַיַחְל הָחּונְּו תֶּבַש ֹולכְׁש םויל .אבל

 יֵדֵמְלַּת .אָנְנֲח יִַּר רַמָא רֶזעלא יִּבַר רַמָא
 ףינב-לבג רַמָאַּנְש .םֶלֹועּב םולש םיִּבְרַמ םיִמָכֲח
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 נב אָרקִת לא נב פולש ברו יי ידומל
 ןיאו ףתְרּת יֵבֲהאָל | בר םֹולָׁש : יניב אָלֶא
 הָוְלש ֶּליִחְּ םולש-"יהו : : לושְכִמ מל

 םֹולָׁש אָנ"הְּבדֲא יער יחא ןעֶמְל :ךָתֹונמְראְּב
 :ְּךְל בוט הֶׁשקבא ּונְהלֲא יתיִב ןעמל

 יייק ;םּולשַב ומעדתֶא רָב תי ומעל זע יי

 רצֹיל הָלְרִּג תתְל .לּכַה ןודָאל ְּבַׁשְל ּונילע

 אֹלְו .תֹוצְרֲאָה יְִּכ ּטְׂשֲע אלַש .תישאַרְּ
 ּנקְלֲח םֶׂש אלש ,הָמְדֲאָה תֹוחְַּׁשַמְכ ּונָמְׂש
 םיעְרּכ ּונֲחנָאַ .םֶנֹומֲה"לכְּכ 2 םֶהָּכ

 םיִכְלְמַה יִכְלַמ ָךְלֶמ יִנָפל םידומו םִיְחַּתְׁשִמּ
 דַכֹוְו םִיִמְׁש הָטּונ אּוהַש .איה ְּךרָּב שודקה

 תַניִכְשּו .לַעַמִמ םִיַמׁשִּב קי בשומו .ץרָא

 .דֹוע ןיא ּניהלֲא אוה :םיִמֹורְמ יַהְבנְּב ֹוֲע
 ֹותְֹותּב בּותַָכ .ֹותְלז םָפָא ּנכְלַמ תֶמֲא
 אוה .ַײ יִּכ ףָבָבְלילֶא תבַׁשַהו סויה ְתעֶד

 ,תַתָּתִמ ץְראהילעְו לעמִמ םֶמׁשַב םיִהלָאָ
 :דֹוע ןיֵא

 הֶרַהְמ תֹואְרַל ּוֵהלֲא יי ףְל .הָוקנ ןַּילַע
 ץֶרֶאְהְרִמ = םיִלּולג ריבעהְל יזע תֶרֲאְפתְּב
 תּוכְלַמְּב םֶלֹוע ןקַתְל .ןּותרָכִי תור ללאה
 תֹונפַהְל .ףמשב ּואְרקִי רֶׂשְב נבדל יִּבָש

 יִבְשילָּכ ּועְדְו = ורק .ץֶרָא יִעָשְר"לָּכ ףילא
 :ןושְלילק עבָשת ךרָּבילְכ ערכת ףל יִכ לכח
 ְָמָׁש דּובְבלְו .ּולופו ּועְרְכ וניקלָא יי ּףינְפל
 .ףְתּוכלַמ לע"תֶא םֶלְכ ולב = נתי רק
 HE ִּכ .דעֶו םלועל הָרֵהָמ סָהילֲע ְֹולְמְתְו
 .דֹוכְכְּב ְּךֹולֲמַּת דע :מלועלו ,איֵה לש

 הָמָאְ + דע סֶלעְל ְךלֶמי יי ףָתְתְּב בות
 אוהה םַּּב ץֶרָאְדלְילע ךְלְסְל הי
 סות שיק ; ֶחֶא מש דָחֶא יי היה

 .סלוע ןודל ,י"ק ,חבשה םויל ריש רובוט

 תבשה םויל דוחיה ריש
 לע תגשה סי .תחנ יעיְבְׁשַה םֹוַּב זָא ו"

 כרב ןְּכ
 "je ןיו

 לב ףיִריסַח .הְכּרע הֶּלַהְּת לענף לָּב לעֶו יי?
 \ : הָנּוכָרְי תַע

 : םָלֹוע ָךְלַמו םִיַח ts .םֶלָּכ רַצֹי יי ורב "

 גרסו ףיקחר בר בע לע םלֹועמ יב
 : לעג דאָמ יִּכ עיִדֹוהְל .ָתֹולֲחַה םִירְצַמְּו "

 םיִלֹדְ םיִטָפְׁש .םֵהָּב | תֹושֲעַּב םיִהְלֶא לָּכ לע
 : םֶהיֵהְלאַבּו

 :ּואְריַו הלֹודגה דיה .ואר ףמע ףוס םֲִּעַבְּ

 תוארהל תָרֲאפִּת םש .ְּךֶל תושעל מע ָתגהְנ '
 לד

 : םִיָמ ופטנ םיִבעָה סגו .םִיִמְשה מ סֶמִע ּתְרּבדו 7

 :רֶבע אל שיא הָיִצ ץֶרָאּ .רָבְּמַּכ םָּתְכְל ָתְעַדָי ?
 :םִימ רּוצמו ראש דֶפעֶכְו .סימש ןגְְךמעֶל הת יח
 לַמעו םָצְרַא ושרי .םיִמע םיִּבַר םִיג ׁשֵרָנְּת ל
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 : םיַמָאְל
 תֹודָמַא יי תורָמִא .תֹורֹותְו םיקְח ּורָמשי רוב ,

 : תורוהט

 יִנְלָפ רוצ שיִמָלַחמו .ןָמֶש הָעְרמְּב ינּדעְִַ
 יש

 יִּזָשְּדְקִמ תיִּב ּורֲאָפיִו .ףשדק ריע ּונָּב םֶחּונְּב "

 ךֵרּב הָיצ םיִמָי ְךְרֶאְל בשא הפ רֶמאֵתַו
 :ךִרָבִא

 :קֶדָצ ושב ףינהכ ףא .קדצ יחבז ּוחְּבְסְׁש יִּכ 7
 ףא ּועעורְתי ףל | .ורממ = תומיעג יִולַה תיִבּו ל

 ; וישי

 :ַײ ףמש ודויו ּודְּבַכְי .יי יאריו לארשי תיִּב "

 סג ביטי ןַּכ .םינ!שארל דאמ | וְיִטָה ל

 : םיִנֹורֲחַאְל

 ּוניחֹובֲא לַע ףְשְש רֶׁשֲאַכ .ונילע אָנ שיִׂשָת ַי "
 יִכ םֶלּועְל ףֶל הֶדֹונְ .ביִטיֵהְלּו תובְרהל ּונְתֹוא ל

 : ביִטיִת

 : ארקג ףמש ְהילע ,יכ .הרָהְמ ףריע הָנְִת יי "
 והרב ייסֶלועְל ןופשתו .ּהָּכֲחיִמְצַת דוד רק ל

 + הָחְנִמ בְָעְת םֶרְק יַמיִכְו .הָחְּבְזְנהָמְׁש קדצ יחְבז 7

 הנוצר תושעְליִצָפָח יִּכ .ףינֲפ רואּב ּךִמע ךִרֶבו ל

 לב דמע אנ טה נצח הֶׂשעֲת רבו "
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 ךָמַע לעֶו .הָלְנִמ םַעְל ףל תֹוַה ונתְרחָּב ל
 :הָלָמ תר

 : ּךְַָאָפִּת םשל ללַהְו .ףֶתְלהְת רג דיִמְתְו "
 ךרֶכְת רֶׁשֲא לכ תא יִכ בי ףמע ףכְרּבמו '

 כמ
 ימי לָּכ ּוכְְכַּו .יאְרֹוב הלֶלהא ידועב נָא "

 : ְכְ
 :םֶּועָה דעו סלה ןמ.סָלועַל כמ טׁשיִהי 7

 רעו לוע ןמ לֵאָבְשִי יהלָא יו בות
 הֵנֲע :ַײל .ללַהְו ןמָא םֶעָה לָכ ורמאיו .םֶלּועָה

 ןמ ףרבמ אָהְלֲא יד חמש אוָהְל רַמָאְו לאנָד
 הל יִּד אָּתְרּוכְנו אָתְמְכִח יד אָמלְע דעו אָמְלִע

 לֵאיִמָדְקְו עושי - םִיולַה ּורְמאַמ  רמָאְו + איה

 ומוק הָיחְתְפ היבש ידה הָיכְרָש הנְבְׁשֲח יב
 םֶלּועָה דע םֶלֹועְה ןמ םֶעֵהלֲא יי תֶא וכ
 : הלהתו הָכָרּב לכ לע םֶמֹוהְמוְףֶדֹובְּכ םֵׁש ּוכְרָביו

 םְלועְה ןמ לֵארְׂשִי יֵהלֲא וב רַמָאו
 רַמָאגְי : הּלְלַה ןטא םֶעָה לָּב רַמָאְו םלֹועָה
 דוד רֶמאג לקקה ל יעל יי תֶא דו רו
 דעו םֶלֹועִמ ניבא לַארׂשי יהא יי הָּתַא ורב
 : םֶלּוע

 דובכה ריש
 ףילא יִּכ .גרָאָא םיִריְׁשְו תֹורימְז םיִעְנַא ו

 : גורעת ישְפַנ |

 : ףדוס ור לָּכ תעָדָל .ףֶָי לב הָדְמַח יׁשְפַנ ליז
 : ףידח לֶא יּכִל הָמֹה .ףדובְכּב יב יד
 יישב רֹּבכֲא ףמשו .תּודּבְְנ ב רַפדֲא ןַּכ לע
 ? ורידי

 ףנכא ףמקֶא .ְיִתיאְר אלו ףרְוכְּב הרְפַסֶא 7
 : ףיקעדְו אלו
 :ףדוה דובב רדה ָתיִמַּד .ףיִדבע דוס יִאיְבְנדְָב ?

 :תְלעִפ ףקחל ו תבור "
 : ףישעמ יִפל ףּוושינ .ףש כ אלו וא ומ |
 לֶכְּב דָחֶא | נה = .תונויוח בור ףּולישמה "

 : תֹונֹוימְּד

 . הבישּב ףשאר רעשו .תּורֲחַבּו הָנקז ףְב ּוזֲחַו ל

 : תּורֲחְׁשְו

 ׁשיִאּכ .בְרק םֹויָכ תּורֲחַּו ןיף .םוּב הָנְקְז ח

 : בָר ול ויי תֹומְהָלַמ
 העְנְׁשְי עבֹנ שָבָח ל

 : ושדק עורז דניִמ

 :הליל סיס ויָתֹוצנקו-אָלְמג ושאר תורואיללט "
 תרטעל יל חיה אוהו .יִּב פח כ יב רפי ?

 :ִבְצ
 חצמ לע. קַחְו .ושאר תומה ָּּפ רֹוהָט םֶתָּב "

 : שדק םַש דובְ
 :הרָטע הרשע ולותָמְא .הָרָאְפִ יֵכְצ דובְכְלּוחְל ל
 ויתוצוק .תֹורֲחְב יִמבְּכ ושאר ל 6

 : תורוחש םיִלָּתְלִ
 שאר לע. אָנ הָלַעי .ותָרַאְּפִת יִבַצ קָרֶצַה הנ ל

 ול העְישּוה  .!שארב

 :ֹותָהְמְׁש

 יִבָצ הכולמ ףינצו .תֶרָמַע לדיב יֵהּת ֹותְלְנק "
 : תֶרָאְפִ

 ורקי רשאמ .םדגע תֶרָמע םאשנ םיִסּומִע ל
 : םֶרְבָכ ויָניעְב

 :וְלִא יִאְרְקּב ילָא בודו .ויִלָע יראו ילָע ֹורֲאַּפ "
 ןכרדב הפ .םֹודָא ושובלל םּודָאְו חַצ |
 0 :םֹודֲאַמ ֹואֹובְּב
 הינע דגל יי תמת נעל הָאְרָה ןיליפת רשק. "
 םָּ תות בש ראפ םיונע ומעְּב הָצּור ק

 : רֵאָפִתַהל

 רֹודְו רוד .שארַמ אַרֹוק תֶמָא ְףרָכָּ שאר ח

 : שורף ףישרוד םע

 : לא בַרְמִת ְִוְְּלִע אָנ יש ןומה תש ל
 : תֶרַטק תלת תרמע ףשארל יהת יִתְלַהְת "

 :ףינכרק לע רֶׁשֹי ריִשְכייִניִעְּב שר תרי רקנת
 רולומו לֶלְוחַמ .ריִּבְׁשִמ שארל הלעה יִתָכרַּב "

 :ריִּבַכ קידצ
 הל חק התאו .שאר יל ענֲענְת .יִתְכְרבְּ ?

 : שאר םיִמָשְכְּכ

 : ףילא גורעמ ישְפנ יִּכ :ףילע יחיש אָנבַרְע "



 (ג"שז) ב"ערת

 8 | רקוככ ק"ס ₪3
 9 כרעג 'כ גיל ןושח
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 320 10| רקוככ 'ג סוי וילככ
 4 411,ל"ס5ת 'ס ליל תבט
 54811| ק"קע'וסוי טבש
 6 32 12) ל"ת ק"ם5ומ רדא
 116 1 | י"סתה 'כ סוי ןסינ
 | -| 2| ל"ס5ת5 '7ליל רייא
 944 2| י"סכתֿפ יס סוי ןויס
 10/28 3| לתככ ק"ט סוי זומת
 112 4| ככעכ 6 סוי בא
 1256 4| לקככ 'ג סוי לולא

 (ג"שה) ג"ערת

 1340 5 ייככתפ 'ד סוי ירשה
 14 21| 6| לקוככ ק"טע '\ ןושח
 15 8| 7| ככעכ ק"סלומ ולסב
 ו652/ 7| רקונכ 'כ סוי תבט
 1736 8 כלעכ 'ד ליל טבש
 - 21 9| לקוככ 'ס סוי א רדא
 1| 5110| - ק"5 ליל ב רדא
 249 10| לקוככ  סוי ןסינ
 33311 'ג ליל רייא
 19|17|4| סיכסלכ 'ד סוי ןויס
 5| 1| 1| ל"ת 'ו ליל זומת
 645 1 ייס5ת ק"5 בא
 99|1| 2 ל"ס5ת 'כ ליל לולא

 יה ךיערת

 18|8| 5|י"סלתפ 'ג סוי ירשה
 67|9| 3 ל"ככת 'ד ליל ןושח
 ו041| 4| (ככעכ ו סוי ולסכ
 28|11| 5| לתקכ '6 סוי תבט
 ו2 9| 6  ככעכ 'ג ליל טבש
 1858 6| לקוככ 'ד סוי ררא
 1437/ 7| ככעכ ק"פע 'ו ןסינ
 18/21| 8| | לקככ ק"ס רייא
 ו6 8| 9| | כלעכ 'כ ליל ןויס
 49|17| 9| רקוככ 'ג סי זומח
 -|10|84|  כלעכ 'ס ליג בא
 ו '\ סוי לולא

 םישדח ישארו תורלומה חול
 פ"רת דע ב"ערת תנשמ

 רקבב קיש בתכנ םא לשמלו ,עילעמה ןובשח לע אלו ,תועשה הרומ ןובשה לע בשחי הזה חולה
 ונייה ,קלה 1 סע טונימ 52 םע 8 העש רקבב ק'ש םויב 'יהי רלומהש ,ךכ אוה שוריפה ,1 ,8

 : םלוכ ןכו ,הלילהמ תועשה הרומ ןובשח לע שוריפה כ"ג הלילב בתכנ םא ןכו ,תוצח םדוק

 בא

 אז

 יה ה"ערת |

 גב ל, טול כ"סנתה ק"קומ ירשת

 1| כ"ס5ת6 'ד ליל זומת | |

 דג 34612 י"ס5ת 'כ סוי ןושח
 ה 30|4| 1 ל"סֿכתֿפ 'ד ליג ולסכ
 ו| 514) 2, י"ס5ת5 'ס כוי תבט
 ז 58|6| 2 ל"ס5ת5 ק"ס ליל םבש
 בא 19|7| 3 י"ס5ת5 '5 סוי ררא
 ג 6 4 ל"ס5ת 'ג ליל ןסינ
 הד 10|9| 5 י"ס5תה יד סוי רייא
 ו1054| 5| רתפכ ק"שע "ו ןויס
 אז 11/28 6 3 ככעכ ק"ק זומת
 ב'נפ92) 7| = רקוככ 'כ סוי בא
 דגו3 6| 8 כלעכ דליל לולא

 | גישה ן"ערת

 וה 80|14| 8| רקוככ 'ס סי ירשה
 זו 15/84| 9 ק"5 ליל ןושח
 בא 16/1810 לקונכ '5 סוי ולסכ
 רג 17| וו 'ג ליל תבט
 ה -- (11|47| סילסלכ 'ד סוי טבש
 װ 181112 ק"קע וליל א רדא
 בא 216| 1| י"ס5ת5 ק"כ ב ררא
 ג 359 ן| ג'ס5ת 'כ ליל ןסינ
 הד 443| 9| "סת 'ג סוי רייא
 ו 5927) 3 ל"ס5ת 'ס ליל ןויס
 אז 611| 4 י"סכת וסוי זומת
 ב 755| 4/)  רתככ'סויבא
 דג 8 39, 5 "סת 'כ סוי לולא

 חיה ןיערת

 וה 923 6 לקוככ 'ד סי ירשה
 10 7| 7 ק"סע וליל ןושח
 א 1 51| 7| +כוכנג'וסויולסב
 גב 12358 'כ ליל תבט
 ד|1319 9| כקונכ 'ג סוי טבש
 וה 14 0 'ס ליל ודא
 ז1647/10) ק"פע 'ו סוי ןסינ

lig 
 בא 16311 ' ליל רייא
 ג 17 19|15| י"ס5ת 'כ סוי ןויס

 הד -
 ו 144| 1| י"קַת6ַ 'כ סוי בא
 אז ל 28| ל| ל"ס5ת '1 ליל לולא

 םידעומה תעיבקל חול
Coon moto 

. 

 | 8 | היש> ה"ערת

 גב 814 "קל ' סוי ירשה
 רג 4 56| 3| ל'סכת'ג ליל ןושה
 וה 5/40) 4| י"ק5תפ 'ד סוי ולסכ
 אז 691 6 ל"2ח5 ק"םעו לילתבט
 ב| 78 6 ' ליל טבש
 דג| 52|8 6| | רקיככ'כ סוי רדא
 ה| 9/36| 7 'ג ליל ןסינ
 װ|10/20) 8| רקוככ 'ס סוי רייא
 xiiili4 9 ז ליל:ןויס
 es 48 9| כקוככ '5 סוי זומה
 ר ד 10 'ג ליל בא
 וה 1461 'ד סוי לולא
 B akיערת

 אז 15-12 קיקע ו ליל ירשת
 בא 12)16/44 י"סנתל ק"עסוי ןושה
 ג1728) 3| ל"ס5ת 'כ ליל ולסכ
 ד|--|!8| 2 י"ס5ת6 'ג סוי תבט
 ה| 57(1| 2| ל"סלתֿ 'ס ליל טבש
 n 2413 ייס5תֿה 'ו סוייא ררא
 בא| 8 25| 4 ל"ת ' ליל 'ב ררא
 ג 4 9| 5  ככעכ 'כ סוי ןסינ
 הד 553 5 ל"ס5ת 'ד ליל רייא
 וו 637, 6 ככעכ'ססוי ןויס
 אז| 7|ל|| 7| לקוככ ק"ב סוי זומת
 ב28 58 '3 ליל בא
 דג| 949 8 רקוככ 'ג סוי לולא

 (ז"כה) ם"רת

 וה|1033| 9 'פ ליל ירשה
 װ|11/17/10  ק"קע 'ו סוי ןושח
 אול וגו '6 ליל ולסכ
 גב1 'כ סוי תבט

 ר|1429 12 ל"ק5ת6 יד ליל טבש
 וה 15:3 1| י"ס5ת 'ס סוי רדא
 ז16 57| 1 ליסכת ק"ב ליל ןסינ
 נא 1741| 2 "כת '5 סוי רייא
 ג|--|: 6| 8 ל"ת 'ג ליל ןויס
 הד| 10|1| 4 ייס5ת6 'ד סוי זומת
 | 54 4 ל"ס5ת 'ולי) בא
 אז| 8,38| 5 כלעכ ק"ט סוי לולא

 הכונח ,('ס סויל סדקוי תכככ לת ס5 )6 רהסא תינעה וסומכו) ו"סדכ רופכ םוי .ו"סגכ תוכוסו היר

 סמ 625 באב העשתו זומת זיי םוצ וסומכו) ז"סג6 חספ .ו"סג6 םירופ .ו"סדגה תבט 'י םוצ .ו"ודכל
 : !"דכ6 הבר הנעש:חו תרצע .(' סויל ותד) תכסכ ולח

 :חספה תומימ םידעומה חעיבקל ןמיס
 ץ'ה : כ5כ סטסת סנועל לות* תספ לם ' סויכ 'יפ ת"א
 :תועוכפ סלועל לותי תספ לכ 'כ סויכ ייפ ש'ב
 : סנפס םכ סלועל לותי תספ לש 'גסויכ 'יפ רג

 פו

 :ת"ס bוס סרותס תהירק סלועכ לוחי תספ לכ 'ד סויכ 'יפ כ"ד |
 : רופכ סו סלועל לותי תכפ לכ 'ס סויכ 'יפ
 : רכפשס סירופ לת תספ לם 'ו סויכ 'יפ

 : כמועכ ג"ל סנועל לותי סירופ וכ לתפ סויכ 'יפ ג'לפ



we 
he 





 hd ok ANN : Ala | ו 3 ו ] hel 0 ו '\ A א if 1 | / ו ו LA 1 ו גו
i / ‘Ma 2 0 PF 1 ₪ 

 6 / ן |
 ו 0 ,

 ו[ | pl | :ּ 0 / / / \ 2 א ג / יא |

 | : Fr Aו 9

\ 

 ו 4 ( ו
, \ np ה 

A. li ו 1} 1 , 1 - / ap : 90 

  0/0ג







60660120 
ו 1

ו
 


