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 סולקנוא

 לֵאָרְשִ יב תהָמְׁש ןילאְ *
 םע םִירצְכ ּולַעְּב =
 ;ּולַע הָתיִּב שנָאְו רָבָנ בקע
 : הָדּוהיו ו ןועֶמׁש בוא ב
 : ןְמנבּו ןבְז רכש ג
 הווה :רָשְָודָּילְָפְִו דד
 אָ יקפנ אָמְשַפנ ָּב
 ףסויו ןָשפנ ןיעבש קצה
 ףסוי תיִמּו י:םָרצִמְב המ
 : אּוהַה אָרְּד לכו יָהוחַאכְו

 ראשי לֶאְרְַיְְּי
 אָדֲחֿכ אָדֲחל ּופיִקְתו ואינו
 :ןוהָנִמ אָערֲא תָאיִלְמְתְֶ
 םיִרצמ ַעאָתְדחאָכלמםָקָ
 :ףקוי=תרג םיקמ גל

 א תומש א תומש

 לֵאָרְשִי וגְּכ תמש הָלֶאְו * א
 בעי תא הָמָיְרְצִמ םיִאְּבַה

 ןועמש ןכּואר כ :ּואָּב ותיִבו שיא
 ןלּובָז רָכששִי ג :הֶדּוהִיְו יול

 :רֶשֶאְו דג יִלָתְפִנו ה ד :ןֵמנגבּ
 בעירו יאְצְו שָפָעֶּכ יהו ה
 :םיָרְצִמְב הָיָה ףָקֹיְושפגםיִעְבְׁש
 רוּדַה לָכְו ויָהֶא לֶכְו ףסוי תָמָי
 וֵצְרְשִיּורְפ לֵאָרְשִי ינָבּו ז:אּוהַה
 אָלְמִתו דֶאְמ רֶאְמּב ּומְצעיו וְּבְר
 "יףלמ םקָיו ח 5 :םֶתא ץֶראה
 עַדָייאְל רֶׁשֲא םֶָרְצמ "לע ׁשֶדָח

 :םש ןיבוריע אל רשא :או הסוס גנ ןיבוריע ךלמ םקיו .ןרהא תודלות

 יישר
 ןסיימכ ןקנמפ פ"ע6 .לארשי ינב תומש הלאו (א)

 עידוסל ןסתימכ ןלכמו רומ ספומסכ
 כפסמכ ןסינכמו ןפילומט סיככוככ ופסמכט ןפכמ
 סשכ סלכל סבל רפסמב ילומס 'קנס סתומקכו
 ויס ויגו וס נסו .םירצמב היה ףסויו (ה) : לרקי
 סיעדוי ויס 5 יכו ולדמלכ ס3 סמו סיטכס 3

 םירוטה לעב
 תיכ ,סיפנס נקכעי נכ תופפ הלאו (א)

 תומס סיגקכ ווסקכ ףקע סיכס
 סוככד יד לינסכס ספומס וניפ 63 3סרש ינכ
 סתומש תל וניש סלט ליכסכ .סורנממ ונגנ
 ןוטסכ ןינע לע ףיסומ יו סללו ןכ סגו יוכו
 ויש לע ססל סופט תומס סללו ףסוי פיו
 קנעפ תנפ5 ימפ ונוסמ פיעל יו סתומט
 פ"כ .סיסכס לכעי : סכתומט ונפת ל סת
 כט ס"ס .םשל כקעי תל : סלע ת"סו

 סיכפמכ = וכמעט סומו :תנפ ליכסכט ךכ למול ףסוי לט וסקדל ךעידוסל ₪965 ,סירלמכ סיס וספ

 סיספ ףסוי וס | .ויּכ6 ןקכ קל סעולס ףסוי וס
 .וצרשיו (ז) : וקד53 דמעו ךלמ סשענו סירלמכ
 .שדח ךלמ סקיו (ח) : דפ סככ3 סטס םודלוי ויספ
 ופדקקנס כמ דחו םממ םדמ רמ6 דס כלומפו ככ
 : עדי כ ולילכ ומלפ ספע .עדי אל רשא :ויתוליזג

 םי6 בקעי תא 'וגו ייכ תומש הלאו
 מ"כ סטקס---ו0כ ותיבו

 סמיכלמ .סיסכס ,וכמק לע כ"ז ך"יסנפ
 'פב סז רמלנ רככ נסו =-כקעי 0
 סוכ זמכל 3ס פ"ננו-ק'ייע ? םגי
 תכס] ל"זכד י"פע | ,תולגס תכיס יטרפ

 סודכעו )א(

 ו*סוכ סייסמו ויוכ ליקתמ קוספס .ונקנ
 לומעכ } ןוכטלפ .סנוכ) נפמ סיטנס כ"י רגנכ

 לע תלוספ ססמ פי קתכיו ססכב ךכ דעו
 יוו וסח תנוקפ ססכ סיס נפ סיטנק כ"י
 ןכפ (ז) :סנועס ידופע סס5 סודומעס
 ספס .דלמ דמכ ומנעו = וככוו לפיו

 לאירבג תרות
 ןיכ טכ סד6 סנשי 26 סלוט [כ"ע ד"וי
 תלימ סיענס ינפ כקסמ ליכטכס סינכס
 לכ כלסמ לקוי  ףסויל נקעי ןסנק
 ודכיו ככדס לכגכגסנו ויממ וכ וקנקפנ
 'וקכ | ס"עו---כ"ע סירכמל וניתובל
 ביתכד רזגנ ס"לכד ג"עלו ל"ו וכתכש
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 Zz תומש -

 הנה ֹומעדלֲא רָמאיו ט : ףסוידתא
 :ּונָמִמ םּוצָעְו ב
 ברק אָנערְיירָא יהיו נסי היָהְו הָּבְרִיְוִּפ ול

 ר לֵאָרְׂשִי ינ יָנָּב םע

 הַמְּבַחִתְ הָבָה .

 פוס הבה :או הפופ לא יחיו .[רהא החלה
 םירוטה לע

 Rw raw ies ו : דק סלככ תוללוי ויסע ספט דגנכ ןס תונופל

 ₪ סמוקע ןייע .ופע כ (ם)
 (+) :ונממ וככתנ רככו ןפכל
 "ו נע סכתתנס יונכ כי ס)וע
 וע וסוכי יופ כי סיסע .סמתנמ סנפכקפ
 :ססמ עקינפ ףסכס לע סמק)מ)  ןענכ יל
 נע ףסונו לט ans ךהיו כס יסמכ יג .ףסונו

 .דוע ףפונו כופמ םי .סטמס ת)קכ
 ע ףסונו .ןבפס ןמ ונתוק ומרגיש סירלמ

 וכמע

 לכ ותקיט 1 -

 י"ט 656 כ"כ ונע ססילע
 יכווכמ 'יסיפ ןפופ3 וכ ם טרפל ד"עלנהו

 ףק ( ,סינפופ י
 ןי6 [כ"ע זט] סוכר

 רפו ,ם"ע 'וכ ססכפכ 856 תובל ןיכוק
 רמפס סיכפבס ןיכ תירכ פריוג י"פע כ"ע

 סלסה תויסכ
 :גלגתכ | 3קפי ךיככ 'יס נו

 י"פ סכמ6 ,סמירלמ םדרל ומנעב וכיבל
 כגלגפכ 'וכ סעימ ס

 גפ3 ל"וכ ןופנכ
 כ"ז סכמל י"פע

 קיפסמ 'יס "ךטכו סיסי רג,

 ,נפרסי .יככמ יוכעכ

 יענס ילפ לקסמ םכיפכ

 'סמ ויפסכ סיכמכס כיפמכו (".םיבג להנ
 we ןינעכ סיפסכ וס שב ךלוסו , םיייע סענע טמקסל

mans minim manrr m= 
  -- iwiא סלמק ,סוסימק סס

 טרמ

 וכ ₪ קכיוחמ פיכעד חפמ סזכ ל

 תכ ןיסס

 2ססכ שן--ת וקנכ 0 קני

l= סולתל סלומס לכ ןופל ןיכ קלסכ 
 ק יולג
 כדומכ רוסו קיס סילעמ תוחינס 5 הוז ילוק עמופס לכ ןכו סולפי

- == lw ליעו ,ותכימ3כ ספוע םילטס 
 וכ קו 0, jen תילטס ןוטככ סלוס bוס

 ף5 | .םוחינט קלוב
 םכיזג ילכס ונתעידימ

 ומנע
-. 

 הויחה ור
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 ככה ג

 דרו n= bra לסרשיכ דוכעיו
 יי

 םעידי ןיסס סכימכו = 5 סכי
2, 

 סכיזנ

 ספ דוכעיו ,ןוזי ילוק עפופס לכ .תניחב
 הוק יופכ טיל --וסלפ

 סיסיע סעכל
ww 

 0 ב
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 סכופ) סיֹוכ סת רופמ = ם רמוס סינקסו ןכפס

 טס כאב

 עכו ,שיע ,טסעידיכ 'פי ופעילי
0 

 וודי דיסס ונדוג הדפר
 סידיתעס סילכד סיכקס עדי ךיקס עדיג סדהכ כ ןיחש

 וקכיזג

 lw = =A שלו בגל
 יומולט כיס 5 סנס רדומ יכגג

 םי סופמס יככדכ זיכ
 - למס 7373 זיכע

 = כמוק3כ כיססמ

 יתככ ספוע
 ס5וכס לכ תניחכב קוס י'תי ורב

4x he 

 ליכקכס העדג כיססמ - תוקל: לנג סיוקכ כיעו כ; סעד

 תוק רסמו יס סכיזג עימו תמלכומ
 לס ככיעכ יכ

 סולקנוא
 ב אָמַע א ָה ק ָה ּהָמָעְל רַטַאו ט

 | ₪ בי קו ןנס לֵאָרְׂשִי

 אָמקְ ןוהָל ם ִבַחְתָנ ובה ןי

 סנמוסו סנכס 'כ סנס לכ .ול המכחתנ הבה (ינ
 .ול המכחתנ :ךכ סכימלפ וכימוס כמולכ לוס רכדל
 ןפיטומ> סכספכ ד"רו .ול םוטעל סמ סמכחפנ .סעל
 יכי לנס | טכסכ רככס סימכ סכודל כלפי לט
 וכי סלועס לכ לעp וכיכס כ ססו) סלועל לוכמ
 :(ןפי י"סככ פח סמו6 5ע יבמ לוס 536 (יכמ

 :םומעפ 636 סלכ ססינע ףסויע דוע סטו סעעמלו

 ?אירבנ תרות

 וסח ,ונממ סירכמל סדיכיס סליקפספ ככדס רזנכ "ס 6 מס ,סתוק ו ולעו סודבעו
 --וכיפו3 6---ודריו לגענכ ל"ז סרמק
 סנס יכ (3 ,ססמע 3קעי תל תוברכ

 סיסי רג יכ ס"עקסכ 'ד רמלס
 סדקיפכ כ ו"כע 'ונו ססל 65 ןכב ךטרז
 כגלגתסל ןיכוכי "יסו (* ןכק סזיל 'קי ותריזנב
 כ"כ תמסוומ סימל כס כח ןכסכ
 סיפפס תנק פיס י"ע ןכ6 סירלמ ןרכ

 פולע סעכ רק Es ודריס
 רכרס כנלגסכ ,5"זכ "קוו ,סנוכס ץכ(ס

A3 יכס סיכנמלו '5 יכס וכיפוכמ ' 
 ז"עו

 ספיסו ליפס סז סעפמ סייכנמס ופנענ

. SD 

 סלוכי כיעפ סכוקס
 ל וקכימכו 'קי ותעילימ וקיפוק כתיס

 לנו לח "גס .ויפסכ כ'ג סייסמס
 סחנ 65 דיכלכה סנמקו --כיע .תויסל

 לע סייקסנט סמו סקופ כיע סמופ סזיֿפ ייע ע .סייקתסל יי

we ווי i> 2. 

 [כיע ויל לועס ןיכ ןיז = ןירס כיסמ ייפע סתקלחמ מכ סתולכפ כ ססולכס רודחהל
 ןוזיו וכי מ סנוכס ןכו סוכקיו וכי

 ויכסמ < סמוכק יכגל קכו תתלכ סעד

 םנפ סיס פילעמ קוסילס 7
 ילוק עמוס לכ .רמוסכ לכס

 סינפוסס
 וכוכב

 סנכיפ ימ לע וינפ סטמכ קוס וכוכדכ יכס ,ןוזי ינוק עמופס
 סלענ קוס ותעידיס

 וכי דועל
 סעידי סיפק ןינעכ ופוריקב

 ומכ סוסו ,שיייע
 סכקנ ספועסק

hb wh A meonss 
 יכ ס6---םייע סקגס ל 253

1 5 
 ילס סל לס לכ למוקב 7 לודג לדבס

a=. =2 -  
 ופוכיפכ לנוקס סיכמכס תעדנ כיעו

 סלוכס לכ ומכ קוס לכס ןכו ןוזל כס וכו וכ

 יורד
 ist יוכ סד6ס ןונככ

 ןויכ זיכע .ססעס ןֿפככ יונת רכדס רקיע
 ףיפוסק ס סעפמ וס יד לכד יוזיכו כוכיסס סעטמ וס זכסל תככוס כיע סז סעפע ז

2 / jaa iii 
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 סולקנוא

 ננס לע וא" ןופסותו
 ןמ ןקְס בר אָנּב וחייו
 ןוהילע ּואיִנַמּו א : אָעְרַא
 ליִדְּב ןיָשיִאְבַמ ןינוטְלֶש

 ּונָבּו ןוְְָלפְּב ןוחַאונעל
 תֶי העְרְפְל אָרָצוא תיב יור
 אָמְּו :י :םַחְמעַר תָיְו םתיפ
 ןיפקפ ןכו ןנסןּ ןוחל ןנעמד
 נב ָדִמ ןמ יֵאְרְצַמַל תקעו
 יֵאְרצִמ ּוחָלַפָאְו : :לָאְרשי
 : ּוְׁשְקְּב אָ גְּב תי

 אָפ ןוהייַחְתי ּורָרָמַאי

 לָכְבּ ןיִנְְֹבּו אָניִמְּב אישק
 דל תי קב אנ

 ב תומש א תומש

 -םנ ףסונְו הָמָחלמ הָנאָרְקתיִּכ
 הָלֲעְו נב" םַחָלנְו וניִאְנׂש לע 4:

 ירש וילע ומישיו א :ץֶרֶאָהְ

weכ םֶתְלְבְסְּב ותגע ןעמל םי  

 םתָפתֶא הערפל תונָבְסמ יִרע

 ותא ּונעְי רֶׁשֲאַב בובי :ססמ יער תֶאְו

 יִנָב יִנָּפִמ וצקיו ץרפי] ןכו הבר ןָּכ

 -תֶא םיִרצִמ ּודְבַעִיַו גי :לֶארְשי

 -תֶא וררמיו די :ךרפְּ לארי ינפ

 רמ יב השק הָדבֲעב םָהייַה

 הָרָשַּב הדבֲעילַכְבו םיֹנַבְלַבו
 :םש תא וררסיו :םש ודבעיו :םש רשאכו :סש ומשיו ,ןרהא תודלות

 יישר

 ננקמס .סדלכ ד"רו .מככ לע .ץראה ןמ הלעו
 כקכ .ופיפכ וס יכסו סיכמק3 וקלנק סלוו ומלע

 םירוטה לעב
 ונג ךדימו הכס יסעכ יב .ותונע (אי)
 םימפת ןולעכ סתס סמ ךל רמו רמתו ןונמק
 םינספמ ןעעמפ ידכ ספוק סונעמ ויס ןכ ל

 ןופלכ = .םפפעכ |: סמו סמפמ סל :  סעס לע ,וילע (אי) :סוסריי ססו ןרפס ןמ ונילעו

 5" טו 4% ל האש סמו .סמס ססמ יוגש סיכס .סמ ןופל .םיפמ
 קימות סו יח קחי (=) ותונע ןעמל :סערפל תונכסמ ירע ונכיפ סמס
 לככו ו למ .הטק סדונענ ססיפ | ]כ! .ומוגלפכ .תונכסמ ירע :סירלמ לש .םתלבסב

 ו od: Bo השש  :תורכוסס לע סכוממס רכזג סוס ןכוסס ל5 כ ךכ
 ךכל סכחתמ תויוקכ ויס 652 .ססמער תאו םתיפ תא

 ןכ תנע 3 לכול תוכולבו פוקוס סופסעו ןיגסוכ סספ סמ ככ3 .ותוא ונעי רשאכו (בי) :
 .ןכ תכמול םדוקס תור וטכדמו .ץרפ ןכו סכר ןכ סכרי ןכ ל"ד .ץירפסלו תוכרס ס 'בקס 35
 סירלמס סיסרפמ םיו) .ססייקב ופק .וצקיו : סכרי ןכ במו יכלו סכרי ןפ פי סת
 פכרפמה ספק | | סדוכעכ .ךרפב (גי) : ססיכיע3 ויס סילוקכ ד"כו .(כ"קו סמלע יניב

 לאירבנ תרוה
 כופיסס 56 ךסמכ סללו 'כס זמכ ז"עו
 כ"ע ,ףסוי תערוקמ תכיס י"עפ סדוקס
 יב תומס 056 יכ רק גמ

oP) 

 ותיכו | שיא סנו ,ססמע 5 כקעי סנט
 סיס דוע סזכ בותכקס סמ ןיעו=ל'דו
 --יעיכעס רדסס תרטפסנ יכומיככ ןפופ

 סחלגו'וגו סמסלמ הנארקת יכ היהו
 .ןרפסןמ סלעו וככ

 וס ותלרוספ ,סיסו כמ לע | קדקדל סי
 וז סמ מ המחכמכ סו ,סממס ןוסנ
 ,קדקודמ יפלב וס סחגו ןוסל סג ? הפופ
 A ןמ סלעו וכמו דועו ,וככ סתלו כ"כסו
 סנס יכ פ"ליו "פרטו ןכס ןמ וכילעו ל"5סו

 בקעי



 סולקנוא תומש א תומש
 ןוהב :ּותלפאּד | ןֹוהְנֲחלפ וָדְכֲעירְׁשַא םֶהְרְבַעְח-לָּכ תא

 אהדה אָתְל םָיִרצְמְ יי = ls א ר יי יי םירָצַמְדלמרַמאיוטֶרפְבםַהָב
 שו הָרְּפש אָדְת פשר םש רׂשֲא תֶיְרְבעה תֶדקמַל
 רּכ רמָאו = : הע אָתנִּת :הָעּופתינשה םשְוהְרפש תַחַאָה
 אָתדּהי-הָי ןדלומ ןנָהַּת תֹויְרְבעֶהתֶא ןֶכְרַלְיַּב רָמאיוזמ
 אָתרְב"ֲאו ּהְָיןלֶטְהִת אוה 7 ה ו ו רפא אמ * זוז = איה ןביסֲא םינְבֲאָה לע ןָתיִאְ
 אפו יי :הנמיקתו אה . * יֵתו אוה תביאו ותא ןְתְמֲהְו
 ב :ה T אדבע אויפ מ אִָת םיִהְלֲאָה"תֶא תֹדּליִמַה ןאַרְיתנ זי

 ג : 5 6 . = 1 . ין < Me 5750 לש ירש RF ד oC אמ ןְהמע לילד ֵמְכ ךלמ ןהילארַבר רשַאּכ וׂשֲע אָלְו

 : אנְּב"ת איקה סד נע : םיִרליַה-תֶא ןייחתו םירצמ
 םִירַצַמ ְךדאָּכְלַמ אָרְקְו חי ו ו שי 2 4 .

 ןיד המ קל רצו אָפְְל תרליפל םירצל נק אבק ח
 / : : גש ןארה) :םש אוח ןכ םא : םש ןכרליב רמאוו :םש ךלכ רמאוו .ןרהא תודלוח

 יישר םירוטה לעב
 ןוסכ וס .תדלימל (וט) :ופרכסמו ףוגס ת מ גיטה תוכמ יס גש דימנו תולפ יד

 בכוס דככ ןוסכ םיוכק ןוסכ םיפ 856 תודיכומ
 ו .הרפש :ךכימו דילומ ךכ רכדמו רכוד רכשמו
 סיכמ וז .העופ : דלוס ק6 תכפפמפ ספ לע דככוי
 סיפנס ךכדכ .דלול סגוו תרכדמו סעופט ספ לע
 .ומכ סקע5 ןופכ .העופ :סכוכס קוגיכ תוסייפמס
 :ןכדילוסכ ומכ .ןכדליב (זמ) :סעפל סדלויכ
 כת סוקמכו תדלויס ספס כpומ .םינכאהלע
 .סיגכסס לע סכקלמ סקופ וסומכו .ככסמ ופכוק

 פנמו דניס לפ ויעמ ךוק ס
 וסח דליל תוכ

 תוננטנמ סיתוללי nad רה 5

 ןסכפ ךריו ןפכמ ךכי

 22 2212 ן. ול וכמקס סיככוס לע כ6 ריפקמ סיס לכ סו מ יו לק וא
 .היחו :סתופ עיפומס ןכ דיכוסל ריתעס ויכיכגטנל (זי) : רוס 1

 סימ ססל תוקפסמ .םידליה תא ןייחתו (זי) : סימו
 יפל ןופמייקו ינסו מיקו ןופפכס סוגרת ןוזמו

 ןונכ .ספלטפ 'לו ולטפ ןופכ תפמסמ סב פלויכו וז סכיק תוכר תוכקנכ רכט ןופנפ
 ססככד 'ל סכיפכ סנרכדפו .סיככול וכמליו מכ רכע ןוסכ יכנמ של סגרמקפו

 לאירבג תרות
 ןיסכמ סיפספ סיכפ סיגדכ ,ןכפס ככקכ ססכרמפ ףסוי יככ5 ותכרב וכיכס כקעי
 סטלופ .ומולס לט ר'סע ןיק וו סקופ = 'ונו סירענס ת ךרכי 'וגוכקוגס ךסכמס
 סופכסל וכותב וטטושי ס לכל ססכ = ספיככ ןיעוכל תויסל ונסנסי סמ ילכס3 0
 ר"סע ססכ טולפק יל ,לכ ןיעל סתלודג כולל יגדיו ססכ "כ ןיעס ןמ ןיסוכמו

.- 

.- 

 סמכ 5



 וה

 ג תומש א תומש

 רכדה ןתישע עוד ןֶהְל רמי
 : םיִרְכַהי"יתֶא חו הו
 יִכ העְרּפילֶא תדליְמַה ןרמאתוש
 -יכ תירבעה תירַצַמה םישָנַכ אל
 ןָהלֶא אֹוָבָת םֶרְמִּב הָנַה תָֹח
 םיִהלֶא בָסייַו : :ּודָלַיו תַדָלוִמַה
 :דאמ ומְצַעְיַוסעַה בֶרָיו תדָלִּמְל
 "-תֶא תומה ּואְרְיִּכ יה אנ

 סולקנוא

 ןוהק אָמָנְתּפ תָי תבע
 אָרָמאו = איני ית
 אָנשְנְבאָל ירא הערפל אָתיַח
 ירא אח אתר
 תַלַע אל רֶע ןּגא ןְמיִבַ
 כמו ןֶיאָתַ התל
 פיקו אָמע יו תחל יי
 אָיִחְר ד הוו י: אדל
 ןוהל דב יָד מ אח
 :פ כ יחיו :פל ןיפאתו ,ןרהא תודלות

 יישר
 ןופכ ימט ל יפוס סככנתתו ןכו .סיככוכ וככדפו ומכ
 תויה יכ (טי) : סילכזל וללחתו ומכ .סתלנק רבע
 וכיפוכרו .קתייק תודלימ סוגרת .סודלימכ תוליקב .הנה
 'ודלימ סוכיכלסניbpסדפס .פוימכ תוכוקמ ןס יכס וסרד
 ירה וכ בתככ נפ ימו .סמוכפ ספי6 ,ולוק רוככ .ףרטי 3 .סיכ רוג תויחכ תוכוסמ ןכיסו
 קוכמ סזוןסכ ביטס .בטייו (ב) : ספיכל ךמ סמ (כיפכ דועו ספוק ךרכיו 5"ס) ןככ בוקכס
 וס כיעפױ ןופככ רכדל סלב bיספכ ספר3ב ד"וי ו"יו סל ןפכו ויפו 'כ סדוסיפ סי
 .סינפ סככס .סדוסי תכ3 בריו .'ודלימל סיסנ בטייו ןוגכןטק ןמק וספ י"כיכב ד"ויס דוקכ
 .וזכ וז תוככוס סנפס .בכזכ ככז ןפיו .תיכלפס תל סלגס ןדלרוובכ .סירקפס ת לגיו ןכו
 .ק"יכיסכ ד"ויס דוקכ וס כעפיו 'לכ רכדמ ףוספכו ,סיכתל תל ליעפמ ןופכ וכ לכ
 .סדוסי סלגס סדוסי כנו .סעס סככקכ סעס ככיו ןכו .כטוס 'כ ויכיעכ בטייו ןוגכ
 ןפרזגמ ןכיסש יפכ ו דריו כפיו ךליו יכביפת כו .ןקככו ןסכל סנפס סכו סכ ןפיו
 םיהלא = בטייו :וכ .תיטילס תו ד"וי ךלי כשי 65י דרי ןסכ דוסי ד"ויס ילסש ל לפ
 ןייורקס תוכלמו סיולו .סנוסכ יקכ .םיתב םהל שעיו (אכ) :סכומס וקמ .תדלימל
 bתילדכ סיכממ תוככמו .דבכוימ סיוכו סוסכ ךנמס תיב תו "כ תיכ 6 ןכיו ,סיתכ

 לאירבג תרות

 סע סנס רמיו ,ףסוי ת6 עדי כ כס | לפכ יכ עודיכו] ,ססל וכילו סיר5מ לש
 וכ סמכתתכ סכס ,וכממ סולעו 3כ י"כ3  י"םרע וככה לכ3 ןנוכ ת כ"ח

 םירוטה לעב

 תודכימ) ענת סעכפע סטוסד קיפ ייקדכ
 כיתכד תויכע יכג וכיפמו ול תועמסנ ויסיט
 יקסכ 'כ .ןיימתו :כ5ס תונעותס לכ יכ
 נע ןייד 5) סעוסד ק"פכ תיקדכ ססכפ
 סומ סס) תוקפסע ויספ 636 סופימס קנט

 65 יכ בותכס רפיסו|,סכ ,ט"מ סירב
 יסכ6 לכו ףסוי תומ ירח י"ככ וגסנפס ןכ
 ומנעו 'וגו וכפ י"נכ יכ וסס רודס
 ןיפ כפל ןוממס תופת וז דסמ 3
 יכ ,סקו6 ןכפס ללמפו ,וז סוקתכ לוכג
 כ"עו ,ןכפס סע יכיטנ | ןכפס ככ ופלמ
 םדס ךנמ סקיו ,טכס ןיפ סה3 סטלש

 ופנמ כ לכ ןיפל סדיבלסלו ,סברי ןפ
 רפסמ סממ וילע וקעלי ןפ סכתתב וכל
 כעמפ סכר סחללסל יכ כמ כ"ע תומוקס
 תמחנמ] וכתב סמסנמ סנלכקפ ספ ול
 לע וס סנ ףסמ 'יסי ידוװכו [דלמ
 סמחלמ וכינע ורקכ ככוכ ו ,וכילכו
 יפפמ סיסכ ז"יעו ,ונמע סתנגס וס 'יסיו

 ססמ



 א תומש

 ה
 שעיום בם יאק /

Ps 

 "לָבְל הער
2 
 הלו א ב פ :ןּויַחִת

 ציי .ןרהא תודלות
 םירוטה לעב

 ךרילו לכס יסמכ יכ .דועיס (בכ) : ןוזמו
 35% דוד יג תופי מ ןל דולס ןכס סג
 סיקסמ דוד טנענס ססכ
 סעמ סעכפ סג וגכסל סככ ונכ סונעכלע
 לכ לע ינסו וינע סק ותוככ לדגתנט
 bכס יסעכ יב .םיס ו ,(א) = : תולעס
 ייע .סרוסו תיכס של ךניו ךדיפו
 סתוק ןוטסכס -כקוג כ וז כונס

 ןכ תיפמ וסע ןוכתמס לוגכ

 ותוכמ סעכ וינע

 ההל -
 שסהנ ש
5 

7 
1. 

 ייעו כיגס
 821 סכנה

 3 י3 ןוגת יס .קוס גוט יל (ב) : דוד
 יכו וכ דחפו
 יפמומ ספעה

 ךוהטה
 5 ןיתעכ

 תקל וכ סוינע 'ינע ו -

 במול 'בר

 סכופ
 כס 'סעכ
 0 סיחכי

 סעוסד ק"פכ קתיקדכ .סננמת סוקכי לופקפ
 בי; mW סכיזמספ סוימ םוטדק יט mins ס) ונמס

rns םיסו 
wh 

₪ : Dh 
 = .סימכי :סכ) יפסנ

 ו סיתכי לג

 ג ג וסח ספכינפ סדוק סיטדק '
 ודכ סימכוס ונפסע סנקנת סומכי רופסת
 55 סיתכי רפסעכ כ תע ועדיפ

 ןצ ססמ סיס וקכיפכו ספ וספג
 יול תכסתופ לכוקו סיפכפו סמ

uneסתדי  
 וכי תו

 תכקפ סידו -הור
 כולו הס ןמ

 ססמ מכ ןפכ3י וכ

 9 סטס] אוה בוט יכ ותוא ארתו
 ל [םיפ

 תומש

 ו=ש

 בה כ מאל ומע

 "לכו הֿפיְשַתהר איהדול
 יול תיֵּבַמ שיארל

 השאה רהתוב :יִולדתַּבִתֶא הקו
 אוה בטי !תא ארתו ב דֶלתַ

 ןירדהנס ל בו הסוס ןבה לכ : ג*

 סולקנוא

 יב ד: ציונכ:םִיּת

 הָנמְרה אַרַהְְּב יֵאְדּוהיל
 לאו א: ןומ םיקת אָּתְרְּבלָבְו

 -ָתי בָיְסִנּ יול תיבּרמ אָרָבנ

 אָתתֶא תֵאיִרעְו : :יולתּב
 יִרָא ּהָתָי תֹזֲחַו ךֶּב תדיליו

 תב

 :בו הסוס השאה רהתו : טיכ ארתב בי הטוס

 יישר
 רזנ ססילע ףס .ומע לכל (בב) :סטוס תכסתכ
 דלונ סויס ויכיכגט56 וכ .וכמ6 סמ דלונס סוי
 כפרשימ סל סיככממ סל סיעדו וכ6 ןילו ןטיפומ
 סויס ופופ כזג ךכיפכ סימכ תוקנכ ופוסש וג ןיפורו
 כמכ bלו דוכיס ןכס לכ כמלנפ סיירנמס . ב
 פוקנל ופוסכס סיטדוי ויכ כ ססו סירכטל רופיס
 סיס .םורפ .יול תב תא חקיו (א) : סכיכמ ימ לע

 ךליו וסזו סקקלו רומו) מ ,ןנקמ. סנממ
 סערפ לש ספק ךרזג וכ סרמקp ות3 3 וכ ךנספ
 .תוכקנס כע ןכ סג סו סיככוס לע רזג סטרפ סל
 ףו .סיילפ תקל ס3 סשעו סריזתסו (ןפי י"ב
 ספיס סנס ל"ק קכו .הלעכ תוסל סכפסנ יס
 כפעו סיפסמו .תומותס ןיכ סיכלמל סובב סדנוכס
 פ3 סיס וכממ סככעקנטכ ןכ ספ .סגפ סינומס
 :סכוק ופכ קיכס קנמפכ דלוכסכ .אוה בוט יכ (ב):

 לאירבנ תרות
 סיכת 'וכ ספוכת סתפס יסוזפ [.כ"י 5

 רכטל תסכולמס םיכטככ סמפס3 סימול
 דפסו מכפכ "וכו בבדמ כותככ ינעכ
 'םק 'ופכנו=-ה"בנכ ת"ד רכסק סתרפנ כ

 טיא ךליו : אק

n\n 
iw 

 פו503 '3 ['ת] ם"סרכ לקיסר סמ ז"ע ל סיכמוק סירק6 'וכ ומס כוע רמוס
 וכמו ,מ"כ ילכד סמסכ רסעמל ם"סכ וסקס סט 'סותכו 'וכ .לוסמ וססכ דלונפ
 '8 רטפס רשע טיכדד ,קמעטכ ספ סיל וקיסת תוירוסכ bתיסד יקממ ז"ע
 bp /'וכ ₪ רסעמ 'ו ,סמסב רשעמ סיכמו מ"כ יגילפ ןלכו ,סיכק רילמ 'רכ

 יפלו- -ס"כלכ "ד ןניכממ נד ל"סד = ולריפו * סילחל וייס .ו5 מ'לד לכ
 בחקר סו סג 3םיל םי ל"ככ 'סוקסיככד | ויככדמ רוס סיכת וכילכקס יכחסד
 ינופלרס ויככדמ וכ כוס סיכת ופכקפ סעמ ו"יפכ פ"כנו = ,ם"ייע ,סינושקרס
 פומכיכ סכסו---3"6 ןוטלכ ת"ד ,רמלל סנולססכו ,רכסק .יפמ סנוסתרכ ופרכס
 וכליכ פ"רו "כד תגונפ תיל [.ע] תותיכככ] 6קילר מ"יפע ,רבסק יסמ

 לכעד

 לבל העְרּפ דיקפו בכ

 דיל אָרְּב ל רַמיִמְלּהִמַע



 סולקנוא

 אָתְלְּת ּהָּתְרַמְטַאְו אּוה בט
 דוע .תַליִבָי- אָלְו ג :ןיֵחָר
 הכ = תַביִסִּו ּהָתּורֲמְמַאל
 ּהֵתְּפְַו אָמְְד אָתּובַּת
 תַאיושְו אָּתְפְְבּו אָרְמַחְּב
 אָרֲיְּב ּתישו איבר תי ב
 תַדָּתַעְתֶאְו י : אְרַהנ ףיֶּכ לע

 הָשלֶש ּהנֲפַצת
 ה תומש ב תומש

 JT -אלְונ :םיחָ

 תבָּת וליחקתו ֹוניפצַה דוע הלב
 תַפֹובּו רָכַחְב הָרְמִחִתְו אמ
 ףוסכ שת ךָליַהיתֶא הָּב םֵׂשָּתו
 ותֹחֲא בצתתו ד :ראיה תפשלע

 : טו איהטופ רי הלינט בצתתו : בי תפוס הלכי אלו .ןרהא תודלוח

 יישר
 סוימ .סיכלמס .ס) וכמש .וניפצה דוע הלכי אלו (1)
 תדלויספ '6 סויו סיטדק סססכ וקדכי םיסו סכיופסק
 ןכפ סנכי ו ךדילו 620 יספג 5 .ללי םוסכ םיכמ וקדכ ססו ןיעטוקמל תדנוי סעכפכ
 ךכ .רכדו ו"קכוי ז"עלכו סכסמ ןוסלב ימג .אמג : 'מ
 ספ ועדפ = ,תפזבו רמחב :סpק יגפכו ךכ ינפ3 דמועו קוס

 וקול ירי
 סיפס ינפ לע וג | ןושל וס .ףוסב םשתו :תפו לס עכ חיל קילכ
 :ולמק ףוסו סנק וכ סמודו ו"עככ ל"יפוכ סגל

 fכם ידכ סינפבמ טיטו ךוסכמ תפז

 םירוטה לעב

 יג ס) ןיס יכ סימכיס כפסמ עדיכ ולכי קנו
 סדוק סימכי עכג וסזו סעכיגע סדוק סיפדס
 נו (ג) : כוכעסמ סיקכי סל ויס ספכוגפ

 ןכלכ סכעפ וכ סתסעפ דענמ ססיכוגמ
 וגפמ ויככס וכפת עקכקס תתת ויפו

 סנכי לו וס לסוגס 5
 יג .סמוג : וכיפפס דוע סנכי סת ל
 עס ךדיפו לכס יוסע

 .ימיכ כיס דיפ זמכ מוג סקגיס כווסכ

 לאירבג תרות

 ףילי "כד סמוכתב לוכ65 רוס לכעד
 ע"רו ,ריכטו כשופד ם"זגמ לרע רוסיפ
 ככעכ תל תוברל קי םי6 ןופלמ סכ ףילי
 יפמ ריכסו כפוק יס ע"כו ךירפו , קמטכ
 ןטקו ,'וכוכמס רג ייוס65 כ םיכ דיכע
 ףיטסל ךיככ רבסקו ,לוסמ וסקכ דלוכש
 דלוגסכ ןטק רכסק b"רו ,תירּב סד ונממ
 ךסו--תיככ סד וכממ ףיטסכ 3° כוסמ
 תילו ,ם'ע "3לכ ת"ר כ"ס םימ סיקד
 ₪5 ןקקל יס סלימ תוכמד סיפכפמכ
 סנדע רכנס ומכ יכ ,סלט תויסכ סדלס
 [:פ"כ סיכדנכ| ילד ומכו ,רסח לוס
 דע סלפ ססרכל םכקנ לס סלימ ספודג
 סימס סיסו יגפל ךלסתס כ"שמכו ,לומנס
 כמלכ כ סמל סעט 6"פ ר"ככ הסיקז
 סויס קסיככ סיס סכדע יכ ,כוט יכ יל3כ
 5 סרמגנס ישילטס סו דע סריסס
 ססרככ ,ם"ייפ ,סומילשכ ינסס סוי סכסכמ
 לע ס6 יכ ךייט וכל כוע ןוסנס סזמ
 ס סתעמו-,ותומילקכ רמננפ 7
 ףיטסל ןיידע ךירל לוסמ וספכ דפוכד רמכ
 סנדע סלט וכי כ"  ,םירכ סד טמק

 : אוה בוט יכ וכע רמ65 לכל כו
 סנוטסרכד ןוכנ 56 רפי התעמו

 ספכ bרקכ סנדע סיסס סעקכ
 ת"ד ןגיכמ לכד 16 רכוס סיסס ע"כ
 'יס כ"עבו [.מ ם"סרכ רפוכמכ] 6"כלכ
 וכממ ףיטסכ ךירכ לוסמ דלוכר ע"רכ רכוס
 יכ ןוקכ םרפכ לוכי 'יס כ כ"ע ,םירּכ סד
 סלס וכיק רכד לכס ,לוסמ דכוכפ וס בוט
 בוט, :ןוסל 16 סריפ כ"ע ,סכדע בוט וכי6
 ספ לרקנ הע כ"6שמ ,ךכ 'יס ומסד "קוס
 ,ס"כלכ פ"ד רמופ 16 וכ רזחו ,סיכת יוככס
 .ספולת ספפ יכג תופיככ3 וקטיסכו)
 b"ככ רבס כ"ע לוסמ דלטב סג ו"יפלו
 כ"ע ,תילכ סד ונממ ףיטסל ךירכ ןילד
 bo בוט יכ יפסד רמפל כ"ג וכ רוס
 ספע וקטיסכד .כוסמ bוספכ דלוכט דמלמ
 סל וס כ" .םיככ סד ונממ ףיטסל ל"ד
 :ק"ודו וס כוט יכ וילע רמ6ל לכוכו .ססעמ
 סלי .'וג קוקכמ ותוהא בצתתו

 ,זמכ ךרדכ םטרפל
 ככ 606 'כ (.כי סעוס) ל"וכד י"פע
 ,'יס ןויס3 ספ סויס ותוק רמפ כינס

 וכמס



 סולקנוא ומש ב תומש

 הָמ עמל קיתְרמ התנא : ול הַשָעי""המ הערְל קחרמ
As Fdתוורפד-הר רון תּב תַתַחּו ה:הכדַבעתי -- 2  = ‘uyירה  = 

 אָרְתִנ לע יִחְסַמְל  הֶעְרּ לע ץחרל העְרפ-תּב רָב ה
 ףיכ לע ןְַֿהמ אָהְתִמלְו לע תֶכְלה ָהיֶתרָענְו ראיה
 וב אָתּובת תָי חו איה ךְתְּב הָבִּתַהְ תֶא אָרָּתַו ראיה
 ו ו שוא אי הָהֲמַא-תֶא חלשתו ףופה
 יבש אפה או אוב, 7 תא הארתו התפתו ו: ָהָחָּתַו

ha aב אנאל יה די ;  
 תֶרָמִאַו ז :ןיִד איה יִאָדּוהְיי :הֶז םיִרְבָעַה יִדְליִמ רָמאתו ויִלָע יִנְִמ תֶרכֲאּו יע תָרְו פחתו הָכּב רענ"הָנהָו דליה

 תתאה הערפ תל התא העְרְפתַּבְ"לֶא ותהֶא רַמאתוו
oe iבבי 7 דול י : : = ר ב  

 הב אא ליל תקנימ השא ךכ יתארקו ךלאה
 המ 5 a4 םניהו תצררשה ומ
 תַּב הל תֶרָמָאְו ח : אָיְבר תֶא ך2ַ קניתו תיְרְבִעַה ןמ

 תַלָזֶאְו ילְזַא העְרפ הֵעְרפיתַּב הלירמאתוה : דליה
 :םש הל רמאתו : מש ןתחא רמאתו : םש הסוס חתפתו : בי הכוס גזי הלינמ תב דרתו ןרהא תודלוה

 יישר םירוטה לעב
 רכפו וסערפו bרקמס סרס .רואיה לע ץחרל (ה) = ספד תיס .סענפ םכ דנתו (ה) : סיס סמ

 356 .הואיה די לע :וּכ ןותככ רויס לע סערפ ת3 מע סיתורעגו תו ךדולו לכס +
 ה הית כמ בוי קקל וסר ומכ רויס ילו קוסמפכ  סמנמ סנפסו סכיינפנט

“Bren ofןוט תוכנוס ד"כו .ול סכומס סדלס דיס םממ  
 פומכ תוככוס .תומכ | ךלוס יככפ סנס ומכ סתימ
 3וקככ וככ סמכ יכ ןעייסמ 3כופכסו ס3 וחימס יפל
 וכיקוככו .ססמפס ₪6 .התמא תא : תוכלוס סיתוכעגו
 וכ סיס טדוקס ןוטל קודקד יפכ 536 רי ןוסכ וסרד

 סמל תפ ופכד ססו .ספונד ס"מ סמ דקגסכ כ מופ
 וסז לליס סתכ ימ ת .והארתו חתפתו :סככס תוממ סתמל סככרקסנע סדי 6
 .תוירכעה ןמ (ז) :כעככ וליק .הכוב רענ הנהו : סניכס ומע סתרפ ופרדמו .וטוספ
 :סגילפס סע רברל דיקע סיסש יפל קני כו קיל הכרה תוירלמ לע ותליוססס

 לאירבנ תרות
 סימוט3 ויס ט"סמד למול וג סיכירל כ'עו ימ ,ע"פ3ר ס'כקס יכפל ם"סמ וכמפ

 סכופס תו סימס ןמ לוליכ 'יסי קפס ילכד = ,סז סויכ יניס רסמ סרוק 3
 קל סקיס ס"נקס ינפל ספנפמו .לכקי ם'סמ לש סנוסלו .ם'ייפ
 וסד לכ רעל סגד .ספס יפכ וכעכ לע = לכק5 דיתעש ימ וכמסס

 וסט סוכ סויכ וכ עיגסל מכ וכל ס כה "סז סויכ סקלי ס
 .ולכ סלוטס לכל סתפ- וכ יכסל ךיקע = ? סכותס תה לכקי לכ כוש סימכ עכטי

 ןקלו

 תו :ךדיסו כס יג

 סיתוכעג תהו הרוהורו 5



 סולקנוא

 ּהָמָאדדתְי  תרקג, אָּתְמְלּוע

 -תַּב ּהָל תָרמֲאו מ : אָיְבַרְּד

 ןידק אָיְבַר תי יֵליֵבֹוא הָעָרּפ

 תי ןֵהָא אנו יל יהנו
 תי אָתְתַא תַביִסְנו ףֶרְנִא
 אָבְרּו י : ּהָּתְקִנֹואְו אָיְבַר

 הָעְרַפתְַל ּהָתיתיְַ אָיְבַ
 ּהמש תַרְקּו רבל הכ הָוֲתְו

 אמן יִר רמו הש
 יישר

 :סלעכ תומלעו תוזיכוכ סכנס .המלעה ךלתו )ה
 bלו = סלככתכ ,יכילוה (ט) יס סככתכ סמ סעדי

 ימרמ 'ל3 סוס ןופל וס סיפלתס
 קמ כ םומי כ ומכ ימוניסס ןופכנ וסיסמ

 ה תומש ב תומש

 "תֶא אָרְקִּתַו הָמְלַעֶה ךלפו יל
 יה םָא
 הוה דָליה"תֶא בילה הערפ
 ְךְרכְׂשתַא ןתֶא יִנֲאַויִל והקניהו
 : ּוהָקִיִנְתו דליה הֵׁשֲאָה חקתו
 -תבל להאבתנ דליה לָדְגיַו י
 מש ארקתו ןבל ּהלזיהיו הערפ
 יִכ רָמאֹתַו השמ

 -תַב ּהֶל רַמאָתַו ט; דל

 םימַה-"ְמ
 םירוטה לעב

 ו :כיזכע ומכ דלונע סדוק ספמ

 ומוגכפכ  .והתישמ (י) : יכילש
 יככמ 'לכו ,6כלתמ תילב לססמכ

 כמוס | יכלו סמנמ וככס ךכ

 לאירבג תרות

 לו ,סז סויכ הקלי סנופלכ וכמ ןכנו
 סוכו .טופפ סו "תומי , ומ "עכטי ,וכמפ
 סגוכת ק"סופס סנס יכ .ומכ ךרדכ מכ
 סמכתל רומ6 .ם"ומכ ,תוחא יוככב וכ
 וסח ([,6י] סטוס 'יעו) .'וג ₪5 יתוחל
 קוכמ ותוחא בכקקו :בותכס וכל ומרפ
 כעל וליפפ רמולכ .ופ ספעי המ סעדל
 .סומוקמ סמככ המ תכמ תפרוסכ "וספמ,
 .(:*כ) כח 'מגכ פיפ ךליה לדגיו

 וכ ינפל סיס ת"ת לכ
 כמקנס סכיוכק כמ תופמוכ ויתופפס ןיסו
 ס" .רבופ רומ תופטו) סיפוק ויתותפפ
 ינסוס ת"ק ,רכוע רמ 556 רכופ רומ
 סקקס סמו ל"סכס 'כו כ"ע סינוספ 6
 ספיס6 ךמסד | לכימ6 .סכייכתד כ"נמו
 םיפרק3 סיקלוממ 3סז יכינג וילי רקד
 סיסרפמ יפעמפו ,ל"כע ןיבי ןיכמסו 'ונו
 ספיכפ בייתתמפ ימו ,ססכ bיכטמיג פ"סד
 סכוכס י"פנגו=יכ ריסנ bכו=ופיכמ פתכ
 '6 ססרפ תומס ר"דמב ילד .מ"יפע
 וסוטטקכ ם'סערמד דרכיה לדגו פ"ע

 (ב)

 לכו סעכפ כ לעמ סכטעס סיי
 לש '6 תולעק יתסכ ופול וכתבו וגכוסכ
 לוטיל סלרו ,ם ינתג לש תינסהו ,כסז
 לועי) ודי 6 ףפדו ל5ירכג כו כו לס
 ווככו ויפ ךופל ודי ןסנו ש6ס יפחג 6
 רככו ספ רככ ססענ ז"יעו ,ולש סיפפקס
 םיפרפ fרקנ ךקנמס סנסו-פ"ייע ןושל
 ומכ ,סלוע כס ופילפ וספ ספ לע
 ליו ס3כ3) ,ם"ייע שש יכה ,ל"וכרס
 ע"כ קסכד יפל סכוכס וס (ס"ס 'פ
 ! סילוזס | ןיתותפס---0תכמס5 דע
 סתו  ,רכוע כמ תופטוכ | םויסל : ןיכירל
 ומכ וסנוע לכקי ,ןכ ססעי כ רימקס
 יפילג תופכנמ ןיסי  וידיש סלבס ותו
 י"ט סיכוממ וירי וסט כ"תו ,כסז
 "פע כ  כס6 6 ינקנכ םיסכתס
 לקוי ןוכ) סו .ם"סערכמ וס ויתותפס

 ג'קו כ"םכס סער תנוּכ
 ןמ יכ רפקתו השמ ומש ארקתו

 :וסיתיפמ סימס
 ס3 סעדי ןיסמ ז"ע ספקי יכ דכנמו

 סעלפ



 תומש ב תומש

 Sia יהוא שלש :והָתיִׁשְמ

 5 שיא אָ םל לָבְסְ אר
 פיו <: ויִחָאַמ יִרְבְעְישיִא הָבִמ
 ךיו שיא ןואדי אָרִיו הב הב
 : לוּ Fs ממי ילָצמהְהתֶא

 רָמאּ .םיצנ םיִרָבַע םיִׁשנֲא
 רָמאיֹודי : ךער ר הָּבַתהֶמְל עָשרֶל
 ונילע טפשו רש שיִאל רמשי ימ

 פולקנוא
 אָיַמויִּב הֶוהְו אי : ּהָּתְלַחש

 תל קפנּ הֶׁשֹמ אָברָ ןנָאַה

 או ןוהְנהֶלְפְב אָז יוחא
 יָדּוהְי רב יֵחָמ ירצִמ רב
 אָבְל ינּפתאו + יָוחאַמ

 הממ הָאָרצִמ תי 2
 אָמֹוְּב קַפת = : אָלָחְּ
 ןיִרְבתוַרְּת אָהְו ננה
 אכל ראו ןְַ ןִאְהְי
 נמל יִחָכ ףא אל
 ב רבֿ וש ןָמ רמו י

 :םע ןיודהנס עשרל רסאיו : דס םירדנ םוצנ :חנ ןירדהנס הכו הכ ןפוו .ןרהא תלה

 םירוטה לעב
 תוקפסל כוכפנס יכג ךריקו לכס יג. סיכנ(בי)
 ייעפיכ דתו סיככמכ דס תוכונכ סימעסיכנ סיוג

 יישר
 ספמ תכונמ כ םומו םמ תככסממ וכיקע

 ופיסס .סיככ סיממ יכסמי ומכ וס סלוס ןוסלו וככתי בונתו סממפ וסי סיעשכסע רפול
 תפ סיפקנמס סיפנקס לכ וקמ] וכ ביפכד
 ססיקכנמ ודכיט סכוכ6ו ןפד ו ניזכדו ךטפכ

 כפכ וסיפיפמ רמו ןכפי לכ סמ קרכתממ סיס
 63 ןמו יפוכיעס כמ ןמו יתומיקס סק ןמ רמי

 ככ וכי יתיסמ 936 .ןר6ס ןוע ת יתפסו ומכ וסיקסמ ול יתוליכס
 סוג ספע סלכ סקמ ןוגכ .סכיתס ףוסכ "ס3 רסוימ סלט נעפפ | כיס תרזנמ
 יתינכ | יפיסע ומכ היס als ר"ויס כמ יתלעפ סס3 רמוכ כיפכ סנפ
 "ככ כדוסי ר"מ = .דליס לדגיו בכ רככ נסו .השמ לדניו (אי) :יתיופ יפינפ
 וכו ויגיע ןפכ .םתולבסב אריו : ופיכ לע סערפ וסנימש 0% ינפסו .סמוקל- ןופסלס
 סרימעמ סיסו כרקי יכטוס לע סגוממ סיס קגוכ .ירצמ שיא :ססינע .רפימ תויסכ
 יכּכד תב ימונפ לש סלעכו וסדוכו וקכמ .ירבע שיא הכמ :סתכנמכ רכגס פולקמ
 ופפ לע ו םיכל סגככו רומ וסו ותיכמ וסילוסו ודימעס סליפכו סכ ויגיע ןפכו סיס
 םיגכספ יכלמ ופול סכפכו רכדכ םיגכסו ויככ םיפס רוחו סלעכ וספ סכוכסכ
 סמו קיככ וכ ססע סמ סב .הכו הכ ןפיו (בי) : סויס לכ וסדוכו וסכמ סיס 3
 : ריינתיפ ונממ סככ דיקע .שיא ןיא יכ אריו : ועמטמכ וטופפ יפנו .סדקכ ול סע
 .הכת המל : סיביכמ .םיצנ :ןמס ןמ וריתוספ סס סריכ6ו ןסד .םירבע םישנא ינש (ני)
 .שיאל ךמש ימ (ךי) :ךתומכ עפר .ךער :רי תמכסכ עשר 6רקנ וסכס נפ פ"עפ
 :םרופמס ספ3 וגכספ סידמכ ונק ןקכמ .רמוא התא ינגרהלה : כענ ךדוע ירסו

 לאירבנ תרות
 יקמ (:!) תוכרבכ "וכו 'וגו ןכופכ יכ ססק דוע

 'וכו ימס ןכל לכ ןיב סמ ג ל ןכול וגו סעידוס סמ יכ .רתוימ סז לכ
 [יסש יכתס סככס סול ן סכוקכלו 'יפ5 ת"יפע סוכ פ'כנסו-סוכ סלופס
 ספ תיכקכנ סעטס קרקבמ סמכעכ ומפ כקתו כוקכס ירכר לע ליו 'כ

 ןכוסכ

 .ק"סל  יקודקד סערפ



 ו תומש ב תומש סולקנוא

 רֶׁשֲאְּב רבא הָתִא 'יננרהְלה א יטפל אנ וו
 תָי ףלטקה אָמְּכ רמָא
 רמַאו הָשמ ליִחְדּו הָאָרצמ
 : אָמְַָּפ עְֶיְתֲא אָטְׁשקְּב
 אָמָנתְפ תי הֹעֶרַּפ עַמְשּו ו
 הֶשמ תילטקמל אב ןיַָה
 הָרַפ םֶדֵמ ןמ הֶׁשֹמ קרעו
 ביִתיו ןידמד אָעְראְּב ביתי
 :בצ רעש הריקע השמ אריו .ןרהא תורלוח

 השמ אָכיו יָרָצִמַהיתֶא תר
 עֶמְׁשינט:רֶבָּרַהעֶדֹונְְבָארמאינ
 שקביו הֹזַה רַבָּדַהזתַא הונרפ
 הָׁשֹמ חַרְבִו הָׁשֹמי-תֶא גְרָמל
 לע עדי המרֲאְּב בשיו הערפ ינפמ

 יישר
 למל ןיכוטלד סיעפר כרפיכ ספרס לע וכ גד ופכדמו .וטופפכ .השמ ארייו
 .רברס יל עדוכ וסרדמו .ועמסמכ .רבדה עדונ ןכא :כגסכ  ןייוסכ סכי6 מס ספעמ
 936 .ךרפ תדוכעכ .סידרכ תויסכל תומו 'ע לכמ כפכפי ופטת סמ וילע סמת יסיילפ
 גורהל שקביו :וילע וישלס סס .הערפ עמשיו (ןמ) :ךככ סיוקכ ססש יכל סור
 בכחמ יגליליו סשמ רמp וס 3רחס וכ סטלע כו וגכסנ רגיטסוקנ ורסמ .השמ תא
 רמ) סכיסי ןוקכ .ראבה לע בשיו : כקעי כפיו ומכ ספ ככעפכ .ןידמ ץראב בשיו :סערפ

 לאירבנ תרות

 יתרמו .'וגו ייכעכ 'ד סלכ יכ ןכוסכ
 כתככ ךימס רסקמ ,כ"ור תו וקיכוסק
 ,ספס תיכק כ"חלו סעטס סכימפמ
 ןקכו .'וכו סדוסו = יולו ןועמסכ ומכ
 סעטס כ"תו סדוקמ סקס תפירק כתככ
 ןכוסכ ומס רקפו ק"סד ל"זכ 'יפ כ"ע
 ,קוככבכ) ל"וכרש ומכ ק"סוכ דֿכמ וס
 תומס סס רס6 'ד תולעפמ ווק וכל (ספ
 סרק ןכ ,סומס 606 תומס ת"5 ןרפכ
 ק"סור דֿכמ ןכ ,ופכ ם'ע ןבולכ וקו
 כת סעט ? .המלעב יס ,סכמ דוטו,
 וס ןכ---ם"ייע ,'ונו ייכעכ 'ר ספר יכ
 "יס סכוקככ יכ .ןפכ כותכס תנווכ כ"ג
 כמלתו :כ"ליסו ,סדוק סטטס כ"ג "5
 ספמ ומס סלק כ"ע ,וסותיפמ סימס ןמ
 bרקתו ,ל"נכ םרפכ וכ ןיחרכומ כ"ע
 =-ןכ ומיכסס סימס ןמ יכ .סקמ ומס
 .כת5 רבד סכמל סמלעכ יס סנמל
 סנמ ךיס ,סינע ספקי סכופכל סנס יכ
 סערפ םיככ וכדגלו וכו סינכסכ סככ
 ןכס ככ רמומ רזג רבכס יכתס ,סיבק
 ספ ף סו ,וסוכילעס סכוקיס דוכיס

 ₪6 bכסו ,יכלמ דלי לוסש רכסס רמקנ |
 תומס כ"דמב) ל"וכרס ומכו ורזג ומע לע
 סנמ6---ש"ע .רמ6ל ומע ככל פ"מ (.ס"פ
 טפסמכ ןודלס ימ לכ יכ עודי רסמ
 כתה קספנ ס סינפ תרכיזגכ ךנמס
 ןיפ יכ | ופיכל ופופ ןיכטופ וכ סנפנפ
 ךרדכ נוליג סו ,סימעפ יפס סיסנוע
 סקולללקהב סכמ כ"עו ! סרג ולזמ סג
 סמכ ילע וקכפתי 55 יכ .לכ יכפל
 סיכ6 ןופכ דגכ ותו ךנסו כדגס
 ,רומיכ תתפ סעפ ךלפוס רככ יכ רמכ
 ןיה ספעמ | כ"ע---וסיתישמ סימס ןמו
 : 5"קו םיכס סעפ וכילפסכ םגוע סוס וילע

 ,רכרס עדו ןכפ רמאיו השמ ארייו
 סשמ "יס כ"דמכו ו
 ודנעקפנס רפי ופטס סמ רמולו רסרסמ
 סזיסכ יקעלי סקע רכרס עדוכ ןכ6 .'וכו
 טוקליכ כפוכמ בכ"ויכו ,סידכטסשמ רכד
 'פ טוקליס ירכד 'יפע 0635 סלרנו .ם"ייע
 ןסכ לכו דכעס סעט סמ (.ס זמכ) ג
 ומכ וסס ם"ע דגיו לריו לכס ןמ .ןיעו
 כ"פ ס6ריפ סמ לכ רפסלו דיגס) רוסמ

 לזג



 תומש ב תומש

 ןיְרַכ ןהכלו וט : רָאְּבַהילַע בשיו

 הגלה תו הָנאבַּתַו תונב עב

 תוקשַהְלםיִטֶהְרַה תֶאהְנאַלַמְתו
 םיִערַה ואביו יי : ןֶהיִבִא ןאצ
 קשיו ןעשויוהשמ םקיו םושרגיו
 -לָא הָנאֹֿבתו ה : םנאצזתָא

 עודמ רָמאֹו ןָהיִבֲא לֵאּועְר
 שיא ןרמאתוש :םֶויַה אָּבָתְרַהַמ
 -םגְו םיִעְרֶה ךימ ּונְליצה יִרְצִמ
 : ןאָצַהתֶא קשיו ונל הָכְר הל

 2 הָבֶל ואו ויָתנְּלָא רָמא
 לכאיִו ול ןַארק שיאָהתַא ןָּתְבוֲע
 תַבָׁשַל השמ לֶאְויַו אכ : םֶתל
 דהנס סחל לכאיו ול ;ארק .ןרהא תודלוה

 םירוטה לעב

 ןסכנו 'וסמכ יג .ןסכנו )1( :סס
rd 00 בותכ 

 : המ םירדנ השמ לאוו : בק |

2-8 

 סולקנוא

 ןְדמְד אבו = :אָריֵּב לע
 הָאְָרּו הָאְהָאְו נב עבְש
 הָאְקַשַאְל אי אָיַמָהְר-תִי הֶאְלִמּו

 אָועָר ֹותֲאַוִי: ןהּובַאד אנע
 ןּונקְַרְּפּו ל השמ םקְו ןּוְנּורְרִמּ

 הָאְתֶאּו "י :ןֵהְנע-תֶי יקשא
 רַמָשּו ןְהבַא לֵאעְר"תָנ
 יִתיִמְל | ןיִתיִחֹוא | ןיֵד-הָמ
 אָרָבַּג אָרֲמָאַו ש : ןיָד אָמֹוי

 איעְר דימ אָנְבְזש הָאָרְצִמ

 קש אנ אד אלרמ ףא
 הנבל ראו יאָ

 ןיפקבש ןגד הָמָל איה או
 לכי הל ןרק אָרְכִנ הי
 הָשמ יבצְּו א : אָמְחַל

 תי בֵהי אָרְבנ סע בֵהימָל
 יישר

 .ןידמ ןהכלו (זמ) : כפ3ס לע וגווז וכ ןמדטס כקעימ
 ! 0556מ וסודיכו סיככוכ פדוכעמ וכ םריפו ןסכס כר
 תויופעס סימס | פולוכמ קוכיככ תפ .םיטהרה תא
 הז המל (ם) : יודינס יכפמ .םושרגיו (זי) 3
 סימסט 3קעי לש ופכומ וסע וכ ריכס .ןתבזע
 סכמ סמ שי מס .םחל לכאיו :וקלכק5 סילוע
 =ככוק וס כס סנס ספ יכ "וכ

 .וכ5סוס ולו = .ןילו כ כיקוס ול סמודו (ועמסמכ
 :ופוטככ סל יכ ןידממ וחי כס וכ עכסכ ספ

 לאירבג תרות

 יו (אכ)
 כדמו .רברכ יתנקוס

 "ס) ימוגכתכ .
 ןוסכ ו

 4 ולמי ספ ינ33 סנש סרק ןויכו ותויספמ כ"ע---תודכע תכ וילע רזג
 ה כ b"פמכ | ,דגיו רױב סיר>פקמס | ---וכיס ומ וכיע וכממ לטיכ ספד וכ ןפי
 כ"ע .רוסמלו פו 'וגװ רמו סת לכו כ"ע ודנױכ ומ ! סכיוכ סנקנש
 סל .ם'סערמ סע סמפ ז"עו ,תולימכ
 ודכעפפיק סת ינכ לע תודכע פכיזג סרונכ
 סקע עודמ 30 | ספ לכל
 יכנמס ספינככ ספ יּכ

 ספע יל עדיכ ןכ6 .רמלו ותער סכשייפכ
 סימל י"ג ורבטססכ סמ יכפמ
 וככ פ"ע פו 'פכ כ"סמ ןייעו

 ---סיפ6עמשיל וכרכמנו
 לכו

 רכרס
 "קו ודנעתש

 סח יגכמ וס



 סולקנוא

 : הֶׁשֹמְל ּהֵּתְרְב הְרופַצ

 ּהַמְׁש תי אָרְקּו רַּב תַדָליְו בכ

 יִתיוה ריד רמַא יֵרֲא שר

 הָוָתַו ג: : הֶאְרְכינ עַראָּב
 תיִמּו ןנָאָק אָיאיִגס אָימויְב

 יִנָּב וחְנְתֶאְו םירצמְד אָּכְלַ
 הָנהד נפ ןמ לאש
 תקיִלְּ יקיעזו ןוהילע יש
 ןמ  םְרק2ָ ןוהתְלַבק

 יי םָדְ עימו כ : אָנְמ
 -תָי ײ ריִכְדּו ןֹוהְתקְבִק תי

 -םַעְד םֶהְרְבַא םֶעְּד ּהָמָיַק

 יִלָנּו הכ בְקֲעי-ֶעְדּ קֶחְצָ

 ריבר אובעש יי
 ןוחקרפמל ּהָרֲמיִמְּב רמַאַו
 אָנֲע תָי יִעָרהְוְה השמּוא יי

 ןירמד אָּבַר יִהֹומֲח ורָתָיְד

 רַפְׁש רַתָבָכ אָנֲע תי רַבְדּ

 אָתָאְ ארבל אָיְעַר

 אָרְקי יִהְולַע ילנתאד אָרט

 לָגְתֶאְו 0 .ברתל ב

 תיִבֹוהָלׁש ב הל ַײד אָבֲאלַ

 ו תומש ג ב תומש

 ותב הָרפְצְדתֶא ןּתַמ שיִאָה-תֶא
 -תֶא אָרָקו ןַּב דָלּתַו ככ :השמל
 יתייח רג רַמָא יכ םשְרג ומש
 םימָיב חי כ פ : הָיְרָב ץֶרֲאְּ
 םיִרָצַמ ךלַמ תמו םַהָה םיִּברָה
 הרבַעָההןמ לאָרשייגב ּוחנֲא
 םיִָאָה א םֶתָעְוש לעתו קמ
 םיִהלֲא עמשינ דג : הרבַעָהְדִמ
 -תֶא םיִהְלֶא רַכיו םָתְקַאְנִתֶא
 קָחְצידתֶא םָהָרְבאזתֶא ֹותיִרְּב
 -תֶא םיִחְלֲא ארי הכ : בקעיזתַאו
 עיר : םיִהְלֲא עֶדיו לאָרְשי יִנְּ
 ןאצדתֶא הער הָיָה השמו א גס
 -תֶא גהניו ןידמ ןקכ ונְתח ור
 רה"לֶא אבו רָבְדִּמַה רחא ןאצה
 ךאלמ .ארינ כ : הָבְרח םוחלאַה
 ךותמ שָא"תבלב וָלֵא הי

 :םאסק אבב שא תבלב :וס תבש 5 ארו . .ןרהא תהא

 יישר
 רפי .וכרלוסו סיללמ ךנמ תמיו ןידמב רג סמ סיסp .םהה םיברה םימיב יהיו) (נב)
 .סעוסתל
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 תויקכפ וכמסג ךכלו ודי לע סעוסת תו 'וגו סעוכ סיס ספמו

 :סמדכ ןתוכו ללרקי פוקוכיפ טתוס סיסו ערכטלג .םירצמ ךלמ תמיו
 :וקלכי סיפמ ריעמ ןכו .ססקעל .םתקאנ (דב)
 ובדמה רחא (ַאו : ויני סימס B5ו 33 ססילפ ןסג םיהלא עדי (הב)

 :ססר3ק סע .סהרבא תא ותירב תא

 ןמ קסכפסכ .ר
 תכסנפב .שא תבלב(בו דיפעס סק לע .םיהלאה רה לא : סיכח תודפכ וערי פק לזנס

 'וגושא תבלב 'וילא 'ה ךאלמ אריו
 ₪03 רעוכ סיסס הנהו

 סכוסל סpמ רמליו ,לכוס וככל סכססו

 לאירבג תרות

 כתסיו "וגו סכסס רעבי כ עודמ 'וגו כ
 'וגװ 'ס ל עיכסמ כי יכ וילפ ססמ
 ךל סו 'וגו סעכפ 5 ךנ5 יכ יכנ ימ

 תוסס



 תומש ג תומש

 שָאָּב רעב הָנפַה הָגהְו ארָיוהְנְפַה
 הֶשמ רָמאיַ ג: לָבֲאּונניִא הנפה
 הָאְרַַּה"תֶא הָאְרֲאְואָנ"-הָרָסֶא
 :הָנָפַה רעֶבייאָל עודמ הוה לרָּגַה
 תואְרְל רָכ יִּכ היי אָרַו ד

 סולקנוא

 אָהְ אזו אנּפא וג אָּתָׁשֶא
 אְנַָאָו אָהְָאְּב רעב אָנָה
 רַמֲאַו : : ליִכָאְתִמ יִהְותיִל
 תָי יזָתֶאְו ןַעָכ ינפתא השמ
 ןיד אָמ .ןידָה אָּכַר אָנָוְ
 אָזחו ד : אָנָסַא דקוַמ אל
 אָרקְג יזחמל נא ירא יי

 :תפ תבש רפ יב /ה ארו: ןמ רעש הדוקצ זופ תבש אנ הווסא חשמ "מאיו .ןרהא תודלוה

 ושר

 וכ וכ שיט ו"יסס לע סמקת כו ,סנס כלכ .סימסס בכ ומכ ₪5 לס וכלו 6
 .לכא :0רלּכ יכיל ומע סוסמ רח ןליש כו .הנסה ךותמ : ךסכ5 סלומ סמ .כ
 :סט ברקקסל ןפכמ סכוס .אנ הרסא (נ) :ספמ חקל רס .סכ דכע כ ומכ לכלנ

 לאירבג תרות

 סיכלממ סעס תל ךסיכוסכ 'ונו תוס
 הס רסס לע "כס ת | ןודכעפ
 עודמ ס"ערמ פלפס ("6 וככ סיקודקדסו
 כמוס םרופמ נס ? סנסס רעכי ל
 סנסס עודמ כ"נוסו .ש63 רעוכ כנסספ
 .:6 תבלב ןוסל ('3 2 לכו וכל
 ר"דמכו ,ס הֹּבַהלְּב כתכ) כ עורמ
 ,סלעמלו סנס לם ויקכת יכקמ ו'ע ופרד
 סד לש ויקלת ינשמ ןופכ 3נס5 ססכ
 ךל סח 'תי וכמו (ג---כ"ע סלעמלו
 סעס תת ךפיפוסכ ךיסחלפ יכנ6 יכ תופס
 .סדוקס 56 רתופמס ןמ תו ןקכ ךיס "וגו
 ךירכ וניל סירלממ סיכיפ יכסה יכ
 סמ י"פע סוכ פ"לכסו ? תוק סוס דוע
 ס"כסומ ןוקגס ספ3 כפיו 'פ3 יתפכסס
 סעכ ע"פ ףד סמלפ ירבו ורפסכ יולס
 יש ת3סלפו 63 םיפ סלכקס יעכס
 קכמו ,סלכמו ףרוס רוס קכח ,סיקנס
 סדס דיכ ןיקו .ףרוס וילו רילמ ןככ
 רק יכתמ סומ סז סקלתלו סדיכפסכ
 קרו .דמי סגווו סלימקמ רֿכויכ סככס
 ם'װ .סומ סז סדיכפסל לוכי bוס פ"יסס
 ןכלו ! ₪6 תוכסל דיכפמו כוס 'ד לוק
 ךסלמ .דירפס סיכועו כעימ סינגמ 3
 כותפס סתדו ,סומ סו סיקלחכ ינש ₪5 'ד
 .ןכנכ סל רחסנ כו ,ןוסבמ
 .ססל ריקה קכ ספוק ףרש כ כ"ע

 יר תויתר
 . סילפכמ

 קנת ספכפ ןוק3מ ורמעס סיכילפמסו
 'יפפ סמ סזכ סידקנ רוע .ם"ייע רוקסס
 .סולפ יככד וכפס3 כ"ז יבכדלי"כסומ ןוגס
 .ם3 רעו3 סנסס סגסו ןופכ ז"מ פורד
 כלב ל"וכלס מ"יפע .סוס ןול לוסס
 ןוילעס םינפ3 ספקנו ןוסכ ש60 'יסש 6
 סעמל טפפסמו דכוי "יס כו .סנסס לס
 טספסס) פס ךכדס ומכ סנסס 3
 ערפכ וכנ ל"ג לכ יכתהו .ס"ייע
 פוס הוכנס 06053 סנס יכ ,סיבוקכס
 גופמ סיכוי סיככד ייפ ם'סערמ סר
 כעוכ סנסס הנס יכ סלכ (' עכטס
 םילטכ דימס ומוקמ לע רמועו פק
 רוע ,סטמל דכויו  ליפסמ | וכיסו ןוילעס
 דמועו כעוכ וס ומוקמכ סג יכ ('3
 ןומויקב רפסכ וס לאה סגסכ ןפ
 פ סרו 6 סכוסמ ססמ כמ כ"עו
 לע כמולכ ,6קייד סוס ,לודגס סכמס
 יתטד סכםיסנ ככול וכני6 סנסספ סמ
 'בסי וסככ לעופ 'ד ךסלמ יכ יפיסרט יכחמ
 קכ פעכ סרכ וגיסו ,ם6 תוכסל בלוחו
 כיפמס ןכלס קנת 6וסו ,דחמ ככל ם תכנכ
 כ3--לכפפמ ונגיל סכסס כ"ע ףרוס וגיסו
 סנסכ רעכי 55 עודמ לפתמ יככס תקז לע
 :% סטמל דע ופכפכס דרכיו ךטמכ תויסכ
 מ : סוכ .תוארל רס יכ יד ארויו

 טרפל ןיכירל
 ירכדכ



 סולקנוא

 הָׁשֹמ רַמָאו אָנְַא ומ יי הל
 : אָנָא אָה רַמָאְו הָשמ
 אָבְלַה ברקת אֶל רַמָאְו ה
 יִרֶא נר עמ ניס ירש

 יהְולָע םיִאָק תא אָרְתַא

 רַמַאַוי : אּוה שידק רֶתַא

 אָהְלא ךּובֲאָד אָהָלֶא אָנָא

 קמְצי | אְָלִא | םֶתְרבאָ
 ןּנְׁשַבְכּו בקעיד | אָהְלאָו
 ליִחָד יֵרֲא .יִהופאְל הָשמ

 אָרְקְ תיִצב אָלכִַּסֶאְִמ
 יל אָלְגִמ ₪ רַמָאְו י: ייד

 יד יע דבְעָש תי י יֵמָרָק

 ַעיִמְׁש ןוהּתלְבק תי םִיַרּצִמְב

 והיחנפמ פק ןמ טרק
 ; ןוהיִביֵּכ תִי יֵמָדָק יִלְג ירא

 ןוהתּובזשל יָת ח
orl... 

 ח תומש ג תומש

 הנְַה ךותְמ םילֶא ויִלַא אָרָק
 : : ננה רָמאיַ השמ השמ רַמאיו

 -לש םלה ברקת לא ראי ה

 םֹוָמַה יִּ ְךיִלגר לעמ יל
 "תַמְרַא ויִלע דמוע הָּתַא רשא

 יֵהלֲא יִכנָא רָמאיַוו : אּוה שרק
 הצי יִהלֶא םֶהְרְבִא יחלא יָא
 ויִנָּפ הָשמ רַתְסו בקע והלא

 : םיְִלֶאָהְלֶא טיבה ארי יכ
 -תֶא יִתיִאְר הֶאְר הָוהְי רַמאיו ו
 -תֶאְו םיִרְצְמְּב רשא ימע נע

 יּכ ויש ינָפמ יתעמש םתְקעצ

 דראְו ח : .ןיָבאָכמִדַתֶא יִתָעַדִי
 :בס תוכרב ךולענ לש :ביק םיהבז יק ארתב םש תבש םלה כרקת לא רמאיו : םירבד תשרפ רהוזה רפס השמ תשמ .ןרהא : תודלות

 וניזאה /פ רהזת יפ ןליצהל רראו :ןורחא 'פ םידקע האר /ה רמאיו : ז תוכרב השמ רזסוו

 יישר
 : ךסיז לפי יכ .לזרכס לסכו ומכ.6לוסו ףולפ לש (ה)
 ויבואכמ תא יתעדי יכ (ז) : סוקמס .אוה שדוק תמדא

 ןיוכתסעל 35 יתמס יכ רמולכ סיסלפ עדו ומכ
 : ינועמ למע כיתסמ סוס וינפ כיקסמ סיס כ ספט
 : סעכפנ סנס פ"ס סדגנכו. ספק סדונע

 םירוטה לעב
 ךדיקו כס יסמכ יב .וינפ ספמ כתפיו (ו)
 סניכפס ווזכ עוכמ סיס וניקפ .יניעמ לפע כתסיו
 360 לע סיפתכ טקכמ סיסו סנסס ךופב
 ןמיס לוס סנפס יכ לוי סילוג ויס ל
 ייעמ למע כתסיו וס סכנכ יכנמ ומע

 .יוניע .ןתכ .ככע .ךכפכ תודוכע יס דגנכ יסכ יכ .יתימכ סכ (ז)
 סתקע) סנדגע למול .סודס יכג סתקע5 .ס)דג יכ .יתעמפ סתקע5 תקו "כ .סתקע

 לאירבנ תרות

 יכ ל"נס סולפ יככד לעב ןוקגס יככדכ
 רמוע 'יסס סיקמ לס  ודוככל סכ
 .סגסס לע סינוקתתהס סיקלח ינטּכ ספ
 נפ סכיסס עדי זו תוקככ רססכ
 סיקלתס ןתולכ דכויו עטפפמ סקס "יס
 וסככעמו ,סס תדמוע סגיכסס תויסל
 כ"ס5 כ"עו ם'ע .כ"ע סטמ תדרמ

 : ויפפ ססמ רתסיו
 תערל ,סיקנפס 55 טיבהמ ארי יכ

 מ"ככ כ"ורמ יכ סכוכס
 סס ס"כקס .לפ ותלודג כומ סת

 סוקמ ככ3 ןוסכ ותונתוכט לומ סת
 התל ןפול ככ3 סנוכס ספ רמנס
 וס קנו סכ יכ ותלודג תלעמ קלומ
 ומ ספ6 סוס ןפוק3 ןכ ,רקס ןיפל
 ומכו---ףוסו רקס ןיֿפנ סלודנס .ופונתוטפ
 תלעמ .סורכ הלה בופסנו לכתססל ןיסש
 קמוט3כ סכרס כוקתכ ילסכ ךכי ןכ ותכודג
 ;לקוקו ףוס p63 יס סכר יכ ותוכתונע
 ככ סגגתד ב"פכ נתס רמלס ומכו
 סמו סלעמל סמ (ס3רס ןויטב) לכתסמס
 ,סלועל 3 כ ופ6כ וכ יופב 'וכו סטמל

 סתעמו



 תומש ג תומש

 ּוהלַעְְלְו םילָצַמ דָימ | וֶליִצַהְל
 הָבֹוט ץֶר אדא אוהה ץֶרָאָהְדִמ
 שבדו בֶלַח ת ז ןיִרַאלַא הָבָחרּו

 ירמָאָה יתחהוינענ כהֹוקָמיִלֶא
 הָּתְעְ = : יקוביהו ינחַהי יזרָּפהְ

 האב לא שיחינב תקעצ הגה

 רֶׁשֲא ץחלַהזתֶא יִתיִּפְר םַגו יִלֶא

 הָּתַעְי לא םתא םיִצחל םִיַרצִמ

 אָצֹוהְו העֶרּפיִלָא ְךָחַלׁשֲאְו הכל
 , : םיִרָּצִמ מ לארשי ינב ;x תֶא

 יִמ םיִהלֲאָה לא השמ ה א
 יישר

 ת סוט6לו יגיע יתמנעס כו ויכוקכמ תל סערלו
 .הערפ לא ךחלשאו הכל התעו (י) : סקקעלמ ינו6

 ךירכד ופיעוי ימכ ת6 לוסו ליעוס סמ ת"קו
 ככל בוקס יכ6 סמ .יכנא ימ (אי) :ספמ ספילותו
 סיכלמס סע

 לאירבג תרות
 דוככ סמ ס"עכמ ככ כ

 לס ו כתוי דועו Se 03 ותניכש
 .סומ דוסמל דספנו םעככ .סטמל סנסס
 סגסו --סזכ ןכוכתסלו רוקסכ כי "יס
 הערפ לא כ עכס ןוס לע ךל 'פ ר"דמכ נ"ורפ

 "יבנמ וסק
 יכ וילנע ת"יסס
 יכס6  קפעמו---(ק"ודו וכול עדוי וס
 ךלא יכ יכנא ימ ת"יסס ספ ססמ ספ

 סולקנוא

 ןוהְתוקְמאְלּו יִאְרְצִמד אָדימ
 אצְראְל איִהַה אָעְרא מ
 אָדְבַע אראל אית בס
 יֵאְנענְכ ְַל שבו בל י

 יאְָרְּו יֵאָרֹומֲאְו יֵאָהחְ
 אָה ןעֶבו <: יִאְסּוביו יאָ
 תלָע לֵאָרְׂשִי יַנְב תליבק
 תי יט יל ףאְו ִמָדְ
 ויק יִארמ יד אקהוד
 אָתִא ןעֶכּו י : ןוהֶל

 קיפ הָעְרּפ תל נחל
 ִיָרצִמִמ לֶאְרָשְי נב יִמַע תָ
 מ י סדק הָשמ רמַא =

 םירוטה לעב
 ןיד 'וסמכ יכ .יכנפ ימ (אי) :סודס תקענכ

neל  
 סולס בכקפ 55 רמלנפ וכ ןתי) סינקס סלל
 ןוכ ססמ כמה תוכנמ 58 סונס ןיסו
 ג תנע ינכ) סנו ינממ תקסופ תוכנמסק

 סpעפp רשי וכז סמ יכל כועס סל ףלו .לארשי ינב תא איצוא יכו :

 כמלי--וינע ותעד תל
 עריי קסכממ קכ סנס

 ןונסו יוסכ מכיל יכ 'וגו
 סנעמנמ 6 ןיפ .סמימפס
 טיכסמ לי יכ כ"ס כ"עו ,ם"ע סטמל
 .ל"דו וקוכפונע דיככ ס6רמ לש ותופסב
 96 'ד סלנג רסס כד לס ומעטו
 וכלכ ןהנ תוכוסל סנסס לש וקיקתפכ
 סע רימקס 'כקי וככד יכ ססמ לע
 (ת"נק סינס) 'כס 'יפס ומכו) .סילפסס
 < -ו"כעו--ופוממוכ תילכפכ ! '7 סר יכ

 כמי הארי --ע"6 ליפסמס ימ לפשו
 וקו6 ריכמו סור לוס סנס יכ ה"כקס
 ימ ! סוכגו ל20---סרומג "ככ כימב

 .לעופל סםיכוסנו ,תלוס סדכככס תוחילפל סטככ
 סגסו---ךמע 'יס6 יכ ת"יפס וכ ביסס ז"ע
 'יפכסו תוס ךל [סנסכ ותכיכפ סלרמ] הז
 ונע ךכס רחקמ ךסוחנפ סכוכמ יכנק יכ
 =,ססינמ 3רקפמו סילפסכ יכולרו 'רוסמ
 !"ע ךָארַא סיכלממ סעס תל ךסילככו
 תפ ןודכעק יכ ינש תפומו תו דוע
 :פס וסע סוס רסס לע =-כ"ג=-'לס
 םלסכ 'פ3 ןמקכ | ןייעו) ק"ודו ךומנו
 רופיככ ןוככ .רופיכ דוע | רישי 16 פ"ע

 ---(סוס - כוקכס
 וכמסו



 םולקנוא

 הְֵרַּפ תָו ליזַא יֵרֲא אָנַא
 לֵאָרְׂשי ינְּב תָי קיפא יֵרֲאַ
 יִהְי יֵרֲא רַמָאְו :י : םִיָרצמַמ

 אָתֲא ל ןידו ְךָעסְב ירמיִמ
 ךָהיקפַאְּב ךתחלש אָנֲא ירא

 : ןיֵדָה אָט לע יי םֶדָק
 אָה ַײה"מָרק השמ רמָאו +
 לֵאָרְׂשי יֵנְּב תַוָל יֵהָא אָנֲא

 הָמ יל ןורמיינ ןֹוָבָתול ינחלש
 : ןוהל רמיִא הָמ ּהַמְׁש

 ןוכְתֲהְבַאד אָהֹצ ןוהָל רַמיֵאָו

 רָׁשֲא היְהָא הָׁשֹמל יי ראוד

 מ תומש ג תומש

 יכְו הָעְרֹפילֲא ךלא יכ ובא
 :םִיָרְצמַמ לֶאְרְש יִנְּבְדתֶא יצוא
 הל"ה ךמע היהארּכ רמו בי
 ךיתְתְלש = יִנָא = יִּכ תיא
 םיִרָצְמִמ םַעְהְתֶא  ָָמיִוהְּב
 רָתֶה לע םיהלָאָה"תַא ןודְבַעִת
 םיִהלֶאהדלֶא השמ רמאיו : הזה
 לֵאָרְׂשִי יִנְּבלֶא אָב יבמ הנה
 םֶביֵתֹובֲא יקלֶא םֵהָל יתְרַמֲאְו
 -המ יִלדורמַאְו םֶכיֵלֲא נחלש
 רַמאָו די : םֶהְלֶא רמא המ ומש
 רֶׁשֲא הֶיְהֲא השמזלָא .םיהלֶא

 :תומ ירחא תפרפ רהוזה רפס ם תוכרב היהא רפא ה הא : זכ כ במ םירקע איק ןיררהנפ וסש המ .ןרהא תורלות

 םירוטה לעב יישר
 .ךמע היהא יכ רמאיו (בי) :סירכממ סילולו סכ ססכ
 תכמפע .ןולסמ ןולספ לעו ןופקר ןופלכ לע וכיפס
 ס6 יכ ליס ךנס ל סערפ כמ 6 יכ יכנס ימ
 סנס3 יקר רחל סלכמס סז ,ךמע סיסק יכ ילטמ
 יפדכו .יקוחילסכ חיללפו ךיקסלס יכנ יכ פולס ךכ
 וניו יפוחילס ספופ הנסס תיכ .רפקכ לילסל ינס
 סמ תלסעו .קוזיכ ךכיקו יקוחילסכ ךפת ךכ כול

 .סמ ומס סמ ול וכמו (גי) :תלסת דיכ
 סעס כ כסעפ תויתופ יד ןכ סע פיס
 ככשי ינקו תל תפסו ךכ סיכתכ ביתכו
 פיג .לודנפ סינקזמ כ ופופ ןיכסומ ןיקע
 קת>י ססכנק ססו תוכל יג דגנכ סיסק
 ךככ כוג קת5י .סכלכ סיסו ססלכ6 .כקעיו
 ןכפ 3 כוש  כקעו .ךמע סיסקו תוס
 ןלו "כ ס)וע סיס .ךמע סיסקו ךיתובק
 כמ יס יס תולמ גו )₪ תוממ 'ג תנתתס
 תנתפס ןכו כקעיו קת5י ססככק ת"ל ןכו
 סיס פיכ .' יו יו יו יכ סכות יטמוק יס

ww 2p ג 

 במ לכ ספ וכ כסמע כ"מ ןוגסתכ ס)וע לע יל םי לודג רּכד סירפממ ומכיפ לסרשיל םי תוכז
 ל Se ae כסס לע סכוקס לכקל סידיפע ירסק וז פלוס

 תוס תמש כ תוהו גי ססמע מ = 'כ "ד .סירלממ פליפ סיפדס הפנס ףוסכ סוס
 לע תומה ךל ךסומילס3 תילכקפ כזו ךמע סיפק
 ולכקתפ סוס רסס לע יפו ןודבעת סירלממ סילוקפכס ךסיטכמ ייפ פרסל סתטכס
 סנפס לוכ6 תופס ךכ סזו וכילמ סז 'כ תמגודו .)60שי) תדמועס תוכזכ ליסו וילט סכופס
 תוריפמ סכיכמ סכככס .םרתל סתעכס לע קופל ךל סיס כיכתנס תכפמ 'וגו םיפס
 סמע סיספ לע6 תו סרל3כ סמע סיס .היהא רשא היהא (ךי) : סיתיפסס ךרכ6 ינו

 לאירבג תרית

 לכ5 'ר בוכק (ד"מק סילספב) כותכס ססילפ רטוא סמ ומש המ יל ורמאו
 כ"דמכו ,סמסכ וסופרקי רפ כככ ,ויפכוק רמו 'ונו כמו

 פוכי ,ויסלוק לכל ,ו"ע וכמ6 (ז"יפ Bכקיו) = ןיכסל .'וגו סשמ ל6 '6 דופ רמקיו וגו
 וסופלקי כס לכל רמוכ דומכת | ,לכל רמבכ סידקנ סנס סיכוקכה  תנווכ

 תמסכ )ב(



 פולקנוא תומש ג תומש

 פיפ כ רט הא נבל רמאת הָּב רָמאיַו הִיִהָא
 יִנָחְלַש הָיְהָא לארי יכל : ss ינחלש הָיִהֶא לַאָרְׂשִי

6 | 

 סייד תכסל 005 ססכ ריכומ יכ6 סמ ע"סכר ויכפל כמ .תויכלמ ב5 דוכעסכ
 836 כתויכ סשמ סלינת ליכססט 89) | ,'וגו כמלת סכ תכמ ספי ול כמ וז 3
 וקעד סתיכ 0 ןקמס ת"יפס קכפתמ וקכקסמ כ יכ ת"יסס יככד ןיכס לס
 תלמ ספי וסח ככפיכ דיגיס כ דינס ודככ ספמכ סיס כפל סיס ךרכתי ורמוקכ
 כמקת סכ hf סנס סיככדכ ככםי ילככ דינק נפ ספיס ךכ ס)תקמ יקעד סנש

 לאירבנ תרות
 ןופלפ רמול 'מגסכ | ל"יסו תונופלכס כמ עודמ 6 .רלובמ ישוקסו ,סמקכ
 'מגס סינוס פ"לנו---'וכו ליסק כ אלא רכוספ דע ,ללכב נק כככ סלחפמ
 ךכה 'יסס לולג רפוסכ ,ככסס ךרכד3 רוליקב כמ כ סמלו ,טרפב בכ ו"יע
 ענכוגל3  וקרוקס רוכמ) וכססמ דועו ,תמלכ וסופר קי כח נככ 'ד בורק
 כ וכו ,וכממ סיגוקס .סיכטק סינוכהכ כמ | סנתקמפ ןופנס ייפ לע ספק
 דמפ רקוככ דס סויכ ורתסמ | תיכ | וסופכקי רמק כ"חסו ,סוס ןופנב ויפרוק
 ,סעפ סי ,ומע עסעקםסל ויעדויממ (ב"ב) עי וכד סדקסכ סו ל"נסו .דיפפופלב
 דס סכוק סנסו ,סיככדמ סמס דועו סימול דסמו יוג סמוכפ סקרל 'פ לע
 וליכ סכוקס לש סמיקרו ,פונמ3 63 נכסי 96 וג סמוכת סקדכ .תפטס
 סמ רכפוסכ 'ילע סופרו ,סינימ סכסעל | ,ןכלכ דחפ יוג כלכפי ךמעכ ימ רמפנפ
 --b"וקכ דעכ סרוד לוספ סיתקמס ק5 רסקו סקדכ לכפ תטמ .סימופל דסחו
 סלוקסס כיתמ סכפכ סכר כ סנוקס סנמפ ןיפע א bc סס) וס מח ןיסוע ס"וכעק
 סיקקמסמ תוספי כחל ס יכ סוסרס. .כדגתסכ ו .רפפסכ ופ ,רסיתהנ 6
 רמיו .טנעככפ סכקע ךכעכ סיכולקס ןקמו 'מגכ ךירפו .ןתוכלמ ךסמפס וס
 סטממכ סנס ךל ןת6 סנס כתוסס וכ ינתסו וס רומג קידכ 155 יכס דיבעד
 טפמ סג פ"סככ ו"יפ יל רפםיס מ'פ ויתיפ ליבק לקלל סז עכס רמוס

 ךכ ןפפ כ ,וכ כמיו סנוקס ןעיו תוכ קידכ סו יכס ב"סוטכ סכותס ליכסכו יל
 כ5 ססנקכ ס יכ רוי סופ3 ןלכ לפרסיב ןכ קיפק כ ינסמו ,,רומג
 לע לסוסס וכ רמו ,ט"פ סרפעס לוס סעטס ס"וכעכד י'םכפו ,ס"וכע
 סוס קקמכ ךל רוכמק ס יכ יתנומ6 | לע סות 'יסי ותפקכ כמסי כ ספס
 35 ןקקס יעד קכ ךממ לכק 65 סנס ר"כפס סנסו ,ם"ייע לנס רקיו סקדלס
 ןיבזו מז שסטה לילו ,סכותסס ןופכ לע ( תויםוק יתש סז לע סקקס
 סוסכ סנוקס סכר 59 2 יכקי6 6כנס | ןוסלּכ 'וכ רסיקהכ 55 ןיפוע ןיספ
 ,סמופמ קקמכ ימד לע ול סו וסכ ןפופ | יפל סוטיטפכ וכמ6 כ עודמו ,סלילש
 תפל סכוקס סלכי 65 יכ רתוסס תופרכו ls יפלס ירח (3 | ,לסיתסל ןיפועס
 רפי וכ י"פפ ס"וסכ ןס> נכשיכ ןקכ 'מנק
 ןפלקס רומ סנס .כ"ז י"טר כס סעטס

 סליכפס לע סיכססל וכ סנעג ,
 יככס סגוקס וכ רמי ,ינוקס ןולרכ

 כ מ טיס יפו רוטפל ךקלמ םק3מ וס טחספ 50קיעמ ד"ס יוסד ייממ
 : 5 ךכרס מרי נ6 סמש) 650 ןיעועט סועמ ססג
 דטב | "לכס 1 לוקכ bכק ץפכשמ לע ססותו גס רוק וסד סוקמ



 סולקנוא
 ו דוע רמאו ײ :ןוכְתוָל

 ינָבְל .רַמיִמ ןנְדָּכ הָׁשֹמָכ
 כמאה ארל 8
 ּהָהְלְא א םָהְרבאד ּהֵהָלֲא

 בקעה ּהֶהָלאְו קָחַציְּד

 ימשדדןיד | ןוכתוק ינחלש
 : אל ןישודק נ םיחםפ םלעל 'מש הז ןרהא הודח

 יישר

 תת סעפ סיס לסרסי יגל
 :(ק*ודו
 הו :וכפככ כקי נפ | וסמילעס

 2 2 סכרכ עמסמ ןכו
 כ"י לע סע וכ כסמס דמלמ כ"י סנוע סז כמו ו"יו כסס .סלעל ימש הז (וט)

 .ירכז

 2 תומש ג תומש

 השמחלֶא םיהְלֶא רוע רמי ומ

 הָוהְ לֵאָרְׂשִ eg לֶא רמאת הָּכ

 םֶהְרְבִא יִתְלֶא םֶכיִתְבָא יהלֶא

 ינחְלַש בקע יהא קחצי יהלֶא
 יִרְּז הו םֶלעְל ימָש םכילא

 םירוטה לעב
 .סנע) יפש סו (וט) :ג"ס ןוגסת סיסי

 וכ דוד ןכו לכקג ך6יס ודמל
 לאירבג תרוה

 רכיכ כ"וכ | ןיכו ,גוסנכ כסמ שיח סנוקס
 סולס5 וסכטפיו ,דוכיכ  יגימ סזיקכ ווק
 כת סנוק סכנסו ,כוי סז דוע ,גוסנכ
 סכותסס כ"ג וגממ םררו ,סונקב 3
 וכממ רסוסס םרדיו ,ןוטסכס סמיפכס ומכ
 ןופקרס רסוססמ םרדפ סמ יפכ ןכ ומכ
 סלכ 65 וס סגו ע"פ ספמק קח
 ןקיו ע"פ סרפע תמנסכ ס6 יכ סנס
 ינממ ךכ ,כודג ףלקכו לוקכ רוסה וילע
 כו ! יפלקכ סומכ ךדימ םקּכ ימ יכ
 םיסס = לוכי לו ,סמילכו סםוכ3 ונממ
 נפ רמו ,קפלתסל רמוסס לש ועדוימ
 רכבל ךס6מ לופסכ תרכומ ינכס רסוסס
 ,סוכ ךילע יכ םיס סלודגס סינפס יל
 ךיפ6 וק3 ופ6ס | סינוקס ינפ נס
 סיחקמסו סופ סטיכס תמיפכו דת סוי
 עודמ ,סוס וס כ"ג סינוקס יכנס וכמקפ
 תלו  ,רוכככו י"פסכ תנכק ןוטסרס תל
 וסנעו ,סמינכו 1ו53 ךס6מ תסרג ינסס
 ,רכדס סעט ךל רר3 סנס רמפנ רחוסס
 סכוק יככמ וס .ןופקרס סנוקס סנס יכ
 ,יפלוז כת כוס סופמ עדוי וככיקו ,ידימפ
 תיוכמ ינגס יכל סנוקס תויגקס לככו
 ןיכ6 לו ע"פ סכסע דע ססמסמ וכממ
 וחקמכ סויסכ שקעתמ "יס ר רכדס
 כ"ע | ,סמוסמ תיורסל יל תינספ ילבמ
 יפכ רוכמל סויסכ וינק תוככתסנ יקתלכוס

 וכגכסכ תיכפ י56 כושי סימי סויסכו ,חִיָב
 ןכ6---ויכחסממ כוט וכ ונממ כקו
 יכ כנכ ריכמ ינעמ ינסס רתוסס ₪6
 ,סידתמ סיכתוס רימקס וכ רוקי וה
 ,0305 סג וכ קסע +5 תויסכ סוקמ יכניו
 ספוכרס סמיסכסס וס עדו רסקמו
 בסוס סוס 556 גיסי כ סויסכ ל
 כותסמ3 .יגדבכל סויסכ ינ 3 כ"ע יפלו
 ימדכ סכוקס וכ כוכמכ | סוס ןוגסס
 ויפסרג כ"ט ,סמולמ חוכ סופ 623 ןרקס
 יידרטסל ףיסוי לכו בו ספרחכ יתפמ
 כלוכמ סו3 לסמגסו- .כ3סכ דוע
 רכפס3 סנככודד מ"מס כתכש סמ סע
 (:נכ ,תוכרב) "ורד רכג כקעי הופ
 רלומ כל ויזכג תיככ ס "בכה כ ןיפ
 לע דמעס ,ד3לכ סימס סרו לש
 קנסס סזכ ר6יכו--וסמ סעילפס ןוסנ
 סrל וכ תוסעכ ודכעל סולמס ןודקס
 יי23 תנעוק סומ לכקי סנה תוכיס
 םוריטסו סלועפס סלע דלמ (6 .סיכינע
 ,ול ןוסנו ךיכלס ככדס ת דכעס וכ סטועס
 וחכומו ותעלכס תל סוכ סלריפ סמ (3
 הזו ---וסעמסמל רס וסע סוכ וכודמכ
 "סי רובס 556 כ"חסמ ר"וככ 556 וגיל
 סלעכ סנס ,ויתוכמו וידוקפ םוסעל וכוילס
 ךיככ וגיל ם"תי וס סולמס תלועפ
 תקדכ ספ [ס5 כיוק] b"פמכו ,וגיתכועפנ

n סמ 



 תומש ג תומש

 הָפסֶאְו ְךְל וש ישמח : רד רדל
 םֶהָלֲא ַתְרמֲאְו לארשי ינָכז תֶא

 סולקנוא

 רֶּר לכל יֵנָרכְּ ןיִדְנ סעל
 -תָי ׁשֹונְכְתְו וא ט :רַדו

 ןוהל . רַמיִתְו לֵאָרְׂשִי יִבְס
 ילָגְתֶא ןֹוכְתַהְבַאָד אָהְלא יי יֵלָא הֶאְרַנ םֶכיֵתֹבֲא יִהלָא הוהְי
 קי טתָבאְּ הא ? בקע קחי | םֶהָרְבַא יִתלֶא

 -תֶאְו םֵכְתֲא יִּתְדֹמְפ רקפ מאל רַּבדִמ רמימל בֶקַעִיְו
 ב תב : םיִרְצִמְּב םֶכָל יּושַעָה רַמאָו יי

 תיִרָמֲאַו = : םָיְרְצְמְּב ןוכְל
 : בל הנשה שאר יתדקפ רקפ :חכ אמוי לארשי ינקז תא תפסאו .ןרהא תודלוה

 יישר םירוטה לעב
 :כולו כולל ךככו 'ס סלועכ ךמש 'ס רמו  ןלמכ .סכפק יפדקפ רקפ (זמ) :תויתומ
 : ₪6 ונממ רקפנ לו ןוממ יתכסת דוקפ
 סיכנעב סכל יומעס תלו סכוסמכ 'ב ,יוסעס

 ספס תכפע AN ו סודחומ ios סורל SS סמ סמ

 ינקז ת"ו .סכיפיל סידחוימ .לארשי ינקז תא (זמ)
nsוככ 'ס לט סינק ףוסלכ ול רספל : 

 לאירבג תרות

 לע ןכו ,סקי ךדימ סמ ו6 וכ ןקפ ס
 ['ג סינספ] רמו וס יכס סוכככקס תולמ
 'פ = ר"דמכו 'וגו סיכיבמ רפ3 לכוס
 [ת"י סילספ] ספוק '6 קרמ6" לכ ינימס
 עמוס 06 ס"כקסל 'יכ תפכיפ סמ יכו
 וכסיכ 65 יוס ףכופס ןמ ופ .כסולס ןמ
 ם"ייע פויככס ת ןקכ ףרכנ 6 =
 קר 'ד תונמכ וניטעמ לכ 'בסי וכ ןיו
 ק53קּכ וגפל וכ תסנ סpענפ סמ
 7 כ"pמכו = ,וגוטלכ סוסעל ולכומ
 םוכ תסג לוב 'יפו 'דכ תופיגכ םיכ

 ססירכד וסזו ,יכופכ סטענו יתכמ6ס ינפפ
 שלק 'יפ---ומלועכ ס"כקסל וכ ןימ כ"ז
 תלעופו תוכ תמכ סופכ"כקסל וכ רפסכ
 bוסו ,סקז קר ,6רכש סנועס לכמ
 .רסוי לו 1553 סימס תרי לש רפול
 סופמכ 6 ךיe כ כז לכו ,כ"ע
 יז ,וכולכ תופעל וכייס .סמפכ .םיטעכש

 ךיככ וכ סולמס תכועפ סלע
 תוכ תתנו 5 סומ וכ שי ז"כע
 536 ,סמע תיטענס סמסנס תגווכמ ו
 סמשל כ סיסענס סולממ
 יכ---כלכ סלממ 2 סופ
 ,ול ספוכרו סלסת סנגל
 לופס כ"ה ,מ יס

 ת"יפסל כ ןיֿפ
 סמלע סונמכ

 סמסלס קגווכו
 םוסש סלילמס ז"ע

 תו ₪53 ככומו כתסמו סכקלמ סםועכ
 ולסת 3ולכ ס"כקס ז"כעו ,סמומ תלעותו
 סולמ וכיפפ 3וטכ לכקמו ,לכס סנוק וס
 |'כ סיתספ| ל"וכ6ש ומכ סמסל קנס
 נפ וליפ6 מ"ופב סר6 קיסעי .סלועל
 םויספ ככוי כ"כ סול רממס bתפו ,סמסל
 ךופמפ ,5"וכ וכיפס ז"ע ,'תי ויכפל סזמ
 כ"תפ כקו ,סמסכ 3 סמסכ נפ
 ע'קי ויכפכ ויתולוטפמ םוכ תחכ ךיפעב
 רפי קר ךייפ וניל סז לכ סכמ6 .סמסל
 וכממ | כ"ס 'יסי5 'תי וכ סוקת קיפ
 ספועס ס"וכעכ ככל ,סמסכ תולמ כ"ג
 ת"יקס לכוי סוקת סל סמסכ נס
 כ"ע סמפנ דיקעכ ספעיס וכממ םווקל
 סמפל ל ססעיס תולעב ןופסי 9
 ספעמו P= יכפל כ"כ סוסו םפס | 3
 סקדכ 'פ לע (:'יב"33) "ורד וכל בנס
 סימוקכ דסמו ככםי 56 יוג סמורפ
 ןיפוע ס"וכעס רסתו סקד5 לכ תפטמ
 ---ןיסוע ןיפפ יפי ,ססכ וס טס
 כ"ו תכעוק סוס .ןתיפעכ ןיפס : סוריפ
 וס יכ ןעי ןיפוטש דסקו סקדנסמ וינפל
 ןפוכלמ ךסמתפ ידכו לדגפסלו רסיפס) קל
 05 יכ רססמו---סטס) ול56 בשח:. כ"ע
 לקיע יכ 3םסו כמוס תרכס ןסקמס ןיכס

 ןולססס



 סולקנוא
 דּובעשִמ =r תי קיסא

 יִאְנְענְּכ עַרָאל יִאְרִצַמ

 יִאְזְרְפּו יִאְרומָאְו יִאְּמִחְו

 אָעְרַאְל  יֵאָסּוביִו יֵאְוחְו
 קוי :ׁשֶבְּובּלֲח אד
 : ב"יק תובותכ שברו ּבלח תבז .ןרהא תודלות

 יישר
 סס) למלסש | ןויכמ ססיללמ .ךלוקל ועמשו (חי)
 סדיכ כוסמ ₪1 ןמיס: רככס ךלוקל ועמי סז ןוספ
 ססל כמ כקעי סיללנכ סס כז ןוסלכס ףסוימו כקעימ
 רוקפי דוקפ ססכ כמ ףסוי סכפ6 דוקפי דוקפ

 אי תומש ג תומש

 -לֶא םירָצמ יִנֲעַמ םֶכְתֶא הָלָעַא
 ירמָאהְו יּתחַהְ ינעגבה .ץרא
 ןרֶאְדלֶא יקוביהו יּוחהְו יזרפהו
 ועמשו = : שָבְרּו בָלָח תב

 םירוטה לעב
 ךילפ וכיסס ליס .ךנקכ ועמסו (חי) :ןכטפס
 יב ועמסו .ךכ ועמשי דיפ יכ כוקב תוגכסנ
 סעמ רכדסכ .סילגמ ועמסו ךנוקל ועמפו יסעכ
 פיעל כת לכד .סיכגמ לכ ועמש סעכפ סע
 סיכ5מ לככ עמפנ סיס ךוענ סיס לוקס
 :כסתנ לוס ןכ) ךופנ סדק ינכ לוקס יפנו

 לאירבג תרות

 פז פיסעכש סממ וס טתסו ןוכססס
 סנכל סמחכ סנס סולמו ,סמסכ לכס
 סטקסט ומכ) ךירפ כ"ע '3תי וינפל סיופכ
 וגכתכפ .כסוסס ק6 כתוסס כס ועדוימ
 ענס רמוקס תינתד סמ (ל"נס לקמב
 "כ 'וכ' ינ3 וייס ליכסכ | סקדלל סז
 6 סזכי עודמו .'תי וכל רומג קיל
 'מגס ץכסמ כ"ע ? ססנפ דספו סקדנס
 ופטיפ ססמ סוקפ םיס ל50םיכ ןפכ ק"נ
 ךיקעכ ססנכ | כ"כ וכ 'יסו סמפכ כ"חמ
 סולמס 'יפמ סויסכ וטל בקי | כ"ע
 ןיפפ ס"וסכ כ"קםמ ,סמסכ סיסע> נס
 סמפכ תופמ כ'ת ופעיפ ססמ סוקפ מ

 ןיפועפ סכיסעמכ ןפס וכ ןפ כ"ע
 ל"גס 3ותכס רובי סתעמו=-סמפל נק
 לכ5 'ד בורק ם"סעמסד רמלס סע
 לופכ5 "נכ, תנמ3 סנוכסס = וימכוכ
 נס וכפל ופופ סיפכוקס סיסנס ןסול
 ,סתפק3כ ספועו סהינ 3כקקמ לוס סמל
 לכס סע רמולכ---פכפ לוכי 5"וכ6 כ"עו
 מ"וכע סע וליפ6 ונפכ סילמסמ סקעי
 כפל לכ5---קר---רמופ דומנת ? סמודכו
 ססמ ,סמ3 ריקענ וסולכקיפ ססמ סוקי
 ---סמסל נפ ליפה סעכ לכקמ וס
 וכי ריקטכ ונממ סוקת וכ ןיפס ימכ 6
 :(* ק"ודו סמשל לט םיכקס ססמ לכקמ

 ןוכנכ רק [םיג "יעטיכס] כסומס דיע סיכופכס | ,סזכ םכפ) יתככס סילכטס סימיכו (* .םיבג להג
 סוי סוי יקופו ,סתקטס כקעי תיכו סעספ ימעכנ דגהו ךלוק סכס רפוקכ ךותס 6

 תככק קד5 יטפקמ | ינולסםי .כזע כ ויסונפ םפפתו סע סקד רפפ יוגכ ןוגפסי יככד עדו ןופולדי
 דגסו וכמו יכתל (ב ,ךלוק סכס | לפוטכ וכמו וסע (א סזכ ככ) שיט סיקודקדסו ,ןפסי ים
 וערי סמ נס וגו ןופולדי סוו סוי יפוקו כיקס למול סמל כיפ .סתפטק כקעי תילו סעפפ ימעל
 וכ ספגו .(זיע ופכדש סמ [:ס] סגינס ןייעו) סוי סו ןופל וסמ (ג ,סטס פלו עפפ כ טיפ תֿפמ
 סנניסו .םועס דחפמ קכ ןידס ימיכ ופעי כפ סכופתס ד'ע סעס ת תיכו יכנס יכ סזכ םרפל
 סל תלנקקמ סניקס סות | יסכ .סיכמכס כיקמכו סבוקתס יככד פע ןוגסכו יקככ סמילט סבוסס
 לכס 'ד תוכנ ןכוס וילע דיעיפ דע דיקעס לע סעלס סלכקו .לכעס לע סכומג ססכמ ייסיפכ ל
 סימס יד כ bוסס סויס לט קכ כס נע סעינע סלכק סנכקס ייספ 5) ס לכ ,הע סלפכל בופ
 ככקסס = לוכיככ כיתיפס תל וימ תווהל 35 ומכ וספ .עפפו טסל סג ול תכפתנ קנס סכוקס
 עיתי ותעיליכ ויס רפוככ וס יכסו .וכוסכ לוחמי קיסלו .טפקמס סויכ סקדנס ת:טממ גוסס ויס
 ע"6-ךוסתפ !-סז) ייד סעל רפומ ףיטסל-ןומגכ רק יד סעכ יכנס כמי כיעו  ,סדפס בל ינופנמ 06
 תוגסל סיכלומ = סילכדכ ךתק סכס זמ ,רפוט לק זמ 2907 ןידס ומי םע עינסכ לכ ,סנס לכ
 עפפנ | כעסנ וס יכס ןגוסכ נפ ייסס ס יכ סמיכותו .ופעיפ = סכוטקס ןפול לע סככועתו - ,6
 קל סמס כיסוו עיסכ ימי סלותס ייפע סנסו .סתקטמ כקעי תיכו סעספ ימע) דגסו וס ,תפעמו

 תוררדה

mur 
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 תומש ב תומש

 לֵאָרְׂשִי ינקו הָּתַא ַתאָבּו קל
 ויִלַא םֶתְרמִאְו םיִרָצִמ ךלָמִלֲא
 הָרְקנ םִיְרְבִעַה  יהלֶא הָהְ
 אנהיהָבְלנ | התו ּוניִָע
 זו ךְַַָּּב םימ תֶׁשָלְׁ

 סולקנוא

 יֵבָסְו תא יִתיִתְו ְּךֶרֶמימל
 םִיַרְצִמָר אָּבְלַמ תו לֵאָרְׁשִ

 כ אנע יֵרָקְתָא יִאְדּוהיִד
 ו םְֶ חבד אָ ןיִמוי אָתִָתְךלָהמ ןעכ ליז
aE 

 הָחנ
 י"שר

 'יכ זמכ סכיתי ד"וי .םיירבעה יהלא) : סכס6 סיסעפ
 יכנסו = .סיספ6 רקיו ןכו סרקמ ןופכ סלקל

 .ונילע הרקנ : (ןםי י"ברכ .תוכמ
 :סונס וק6מ סלקנ 808 .סכ

 לאירבנ תרות

 סיכופכס יככד 5355 לונג התעמו
 עורי יכ ,ל"גס | וניקקרפכש

 תומס סיס ס"כקס לס ויתומס לכס
 י"פעס סולועפס יכסות סה יכ ,סיימלע
 טוספס וכוככ י"פע ססעיש סלועפ לכ
 סתו6ל יופכס ,כסוקס סס3 15 סגוכי
 ,סימסרס תדמ י"פע לוטפיס סעכו .סלועפ
 סכמ) סמודכו ןוכח ןכו ,סוסכ ססכ רותי
 רסתס ככקל וכו ןיגס Pוסס ימל ז"כ
 עטר וספ ןונכ '3תי וקתמ סימתרסו
 תוכרכב) מ"רס לגיכפד ןסמכ רומג וכיס
 ת6---! יפונחו בותככ פ"ככ "יבילסו (:'ז
 כפל תל ! יקמסרו ! ןותכ ךיכ5 יכפ רק
 תעכ 16 רססמו (!5חרָכ ױפכ וס
 ופומילסכ קכנכ ס"טרמ> ת"יפס תקירק
 ססמע תוטל סופכ לכשי ויס כ
 ומכ 'תי ויקודמ דכמ דססו סקדכ סוס

 550 ,'ונו וג ככקמ יוג פ"פ  ל"זכדפ
 "כב .רסוכמכו ז"טע ופפסו זע ירכוע
 ביטסל תוס סלוטפס לע כ"ע---סיסכפמסו

 סו ים סוי סלק
 סוי סמס ,סוי ,סוי-קכ
 להפ ססמ לסקכ

le les ביפוו. pros 
  aspסנקו כיסו

 .ליסוו שסל

 ילד
 קכדסל 16 ןוטפסי יככד סעדו ןופורדי

 פוס הזכ  ןפוק3 יכוטקס " יכסו ,ילממ עי וקיסכיו סכוסל = סיכחמ סמס ןידס סוי

 ספ3 לכקסכ ככ כ ,ו6 י"גכ ומעל
 ןופכ 'יס כ יכ=-סמודכו ןונמו סול
 וסזו ,סלל | ויקודמ י"פע ססמע נסכסס)
 "ככ6 סנס 'קי סקס כ ס"עכמ ירכד
 סכיפוכק '6 סק5 יתכמסו---י"ככ 56 3
 רס6כו | .סכת6 לוסנ---סכיל6 ינסלפ
 סיס יכ ספומלע ךכע 56 סיריכמ סמס
 סמ---ז"ע יתופ ול6םי קנס ,ךככ ןיוסכ
 לכוכ כפוכס סש הזילכ למולכ !ומפ
 סלוטפ ופיסמ לט ם'קי ותוח | סונכל
 כו ,סיױפכו .סיגוגק יקנ3 סע תקוכ
 סמו ?ססינק רכמומ סמ --סזכ םלעות
 *יס6 'כקי ותופס ₪63 ז"ע ,ססל ביז
 כיטסלו תעכ ססמע תויסכ ינוככ רמונכ
 ---ססמ הקע סלעוק תככק סוס 522 ססל
 ססמע תויסכ סוק יכ 'יסל רחב
 ויסי כפל סיכקסמ ססמע תוסעלו דיפעכ
 סירכרס 5פוכב יכ  רססמו---ינפ) | ר"כל
 ,כ"קסס תוילגק דוס כ"ג זומכ כמכ
 ₪55 סיד כ"ו עכמק3 ם'סעכמ וקיספס

 סקע3

 fo ,יתל סתלכי כפל .ססל למסקש סמכוסס
 כ'תפ לב ,יסודמב

 3ק0) ול סקדיס למס כזע קכ [עת] '6 עפעמו סעע סקד5 ר [.גועמ עכ] יוגכ = יל56 בסחנ
 | ע ונמפ סוקת יל ןיס כקקמ .סספמנ 1 . rh Anns יי

 דוהו 6
 ליקעס כ

 כיס 306 .ולק סימיכ ןופפתי 'מ תככק רב
 ומכ ? יתמיפו

 ! ילסוקנ וסח

4 
 וכוסיסכ תקז יסי

mq Denny nh 
 ספכ כיסמכו יוקלכ

 ols רבוחתר

mann 
 ,סיכמכס

 דוווו= דו
iw ₪) 

 ועעיע סכוטתסו ספלסס 6 - וס ןכ .וככד ביטייק
 ספסמ ססל תופעל ינונקעי רעקו ,סקטתו עפפכ יניעכ וס ונס סימיס ילקכ ינפל

 וכוסי
 סתעק | ייסיטכ קוד לכ6 ! כקעיכ עספ | יכסל\ רמס

 קכ וס סנס ,קד5
 ! וג ןוילל ו 3וקכס ייפ וסח

 ו 1
 ריחרו
 ל

 .ןגוסכ וס סבופתספ תוכל ןסוכס וילע + A י



 סולקנוא
 יִרָא יִלָג יִמָדְקְו ש : אָנָהַלֲא

 אְָלַ ןוכְתָי קושי 2
 ןמ אָלְו מל םִיַרְצַמָד
 הלָשָאְוְ :ףיק קתּהליֲחְ םֶרָק

 יִתְמָאָויִּתרַבְג תַחָמ תָי ןופ
 יִתְושַרֶפ ֹכְּב .יִאְרְצִמ תָ
 ןּכ רַתָבּו ןוְיִניָּב דָּבְעַאְיּד

 תֶי ןֵתָאְו יי :ןֹוכֲהי הקש

 םו תומש ג תומש

 יִתְעַדָייִנָאְו ש : ּוניִהלֶא הוהיל
 םִִרְצַמ ךְלִמ םכה ַא ןתודאל יב
 יִתְחַלַׁשְוכ :הקזחד רִיְ אלו רְלַהַל
 לבב םיִרְצְמדתֶא יָתיֵּכַהְוידיהתֶא
 וברְקּב הָשָעֶא רֶׁשֲא ִתאְלְפַ
 ותו :םֶכְתֶא חלש בירח

 יישר -
 ob ןיס ob .ךלהל םירצמ ךלמ םכתא ןתי אל (םי)
 ינ6 ןיספ דופ לכ למולכ סקוקס ידי וכ ספרמ
 69 .ןתי אל : ךולסל סכפ6 ןקי 79 סקזחס ידי וטיומ
 סיס56 ונקנ 55 ,ךיקסכ כ ןכ לע ומכ | .קוכשי
 ריב לו מ"יו כ סניפכ .ןוסל כו .ידמע ערס
 קס תנח ומ יכ סקומ דיפ כיכp3 לכו ,סקוס
 6לו וול ןכימגרתמו 'וגו סיככמ ת יפיכסו ידי

 לאירבג תרות
 י"נבנ ריגסנפ"יפס רמפ כ"ט---ססעשב
 כמונכ-'יספ תתמ סעפ קר פעכ
 יג שו ססמע ופכע תויסל | יכולכ ןכ
 'יספ תמה רכמ ינגס ךינפכ כב .סוקס
 סופ 653 .םעכ סpוע ינגסס ,קוספ ומכ
 ססמע 'יס רסס ספלמ יכנס ך6 ,רכד
 ---,סתלועפכ כ"ג ססמ תוקרל דיתפל
 ! סססשמו דמוע יה ס"עכמ יכ רסקמו
 קוקעל סדקס ל סרוסמ סריחכס לס
 סויס דע וסע כ רסק יכמלו ,וכלרכ
 סדוכעסו סכותס קסעב סנמקס סוש
 ןיכמ רמפל | 'פי וכול כסכ םוכ | "יס
 קסעכ וכפקתיפ לוכיככ עד ספל
 סכוכס ךנולכ "סי "פ רסק ,ריתעכ סלוקס

 כמו "ע ונממ לפסכש סדוק וקכוקס
 b' סכיפוב '6 'ד י"נב ל כמקפ סכ ול

iוז) ינגסו = ,סכיל6 יכנס 'וגו קחכי'ם  

Ae: 2סקדנסו סדוכעס םירבב ימע  

 כוקמ וס םדוק ספלומ עזגו רוקמז

 יככס סוכ 'בנָבא כ

 כיסס י"פעכ סוס

 יקס ('ינו סיוס 'ד די
 רומגסש כפל 6 יכ

 קכמ
 ,ידי ₪6 סיפודקס ססיתוק עזג דלמ ספוק

 יתופלפנ לכב סירלמ

 םירוטה לעב
 סישמקל ומכ סעוקע יג .יפעדי ינקו (םי)
 ךרימו לכס סכותכ 'קמכ יכ .ךנסנ : תוכמ
 ווקכ ויס יג סכמע ךכסכ ותת יס ןסמ יכ
 עדוי סיכקס כמ סע עלכו בויל וכתו סלע

 לעו סענכ תפעב | ךנס) סכתל ןפי 69 יכנ
 כעסו ות5ע לטבכ 4 ידי תומכסל ךילפ ינס 2

 לק סכפע | ךנס) ופתל ו
 יג כפל .ובכקכ

 תומוסכ ויס
 ךדיסו לכס יסמכ יכ

 סילוקסכפ חוטב
 וקוכו סבו ייופכ 'יסי כ סירכמ ץכלמ
 כס סוקפ רפכו ,סכוקס תירבכ ימע

 כוכעכ דיסעל ססמע
 ססמע 'יסק כ"ע ,תמק3 סכוסס סירב

 ססלכס

 ןיוסכ
 --תעכ סול

 סיגוגהו

 ךיפ סכפפ ןפי ₪ כ יתעדיינאו
 תוסרכ 'יפ ןלפכ סירלמ

 כ רמ65 סכנפ) סקומ דיכ bעו (ןוטככו
 0 (סע יוכרכ סקוק3 ךלג סלרי כ ספ
 יתמנפו כ"תמ "םמכ ינפ סקוק דיכ ספ
 פ"לי ד"נענו (ס"סע ך'ס) 'וגו ידי 6

 bכ ף6 'יפ סקוס די לו כ
 סנס רמלנס ומכ ,רכרס סו) סקומ דיכ ת"ימס ול כיס ("ע ל תעכ ססמע תויסכ

 תיפימסס סכמס קר '
 'לויס סכמס תק

 יתסלפו כמ6ש וסח (סולוככ
 ת ותיכסו סלודגס = דיס וסז

 םלשי כ"תֿפו '

5 
 סנקמו



 תומש ד ג תומש

 םיִרְצִמ יִניִעַּב הָזַה-םַעַה ןַח-תֶא
 : : םָקיִרי וכלה אל ןוכלת יִּכ הָיָהְו

 הָׁשֲא
 בָהָז 0 ףָסָכְדיִלַּכ ּהָתיִּב תַרּנִמּו

 -לעו םָכיֵנּבלע
 : : םִיָרצמיתָא םתְלְַנ

 ןהו רַמִאיִו השמ
 יב יקב ועמי אָלְ מ ונימאי
 . הוה לא הַאְרניאַפ ורָמאי

 הָלָאשו בכ

 םֶתְמַשו תָלָמׂש
 םֶכיִתְנַּ

 ןעיו א ד

weוצ תבש וניטאו אל ןהו .ןרהא : 

 םירוטה לעב
 סנוקק6 סנוקג ןולנת 6 סקונעכו
 bro ןונ נעל סנ גופסכ סלוסגל

 3 | .וכס 9
 יכתס וכנת ₪

 חורה
yw 

 :סקיכ וכגי

 וכנת יסמכ

 0 רפס סיכנממ

 ל"ועס ןיכ  ןודמוע ויספ
 5 ירי יתסמכ 5וסס סויכ
 וינוע פוקט שפ ססינפ כמוקו יוגו סיכנמ

 (בכ) :

 סיכנממ ולספיו ךדיסו ה

 וקמטת נק סיכנמ יולגכו וכינס

85 pions x 
 המ לכ נה ותקל כולל דתה תונפק יכ

 ףנוכ לש
 סקלסנו

 סכ ךסוכ ןפוכ ססוכ
 ,סכיכס תֿפ

 רכרמ: סיס
 .סכקלנרע רט3 6 סתלמגו .דעלגס ןכפ תל ססכ סתפנו

 סולקנוא

 יניָעְּב ןיִמֲהרְל ןיִדָה אָמַע

 אָכ ןבָהְת יִָ יהיו יאר
 לָאְשַתְו = :ןיִנֲקַר ןכָחְת
 תַביִרְקִמּו הָפְבַבְשִמ אָהְתִא

 ןִנָמּו ףסֶכִר ןֵנָמ  הַתיִּ
 -לע ןוושתּו ןישובלו בהר

 ןונקורתּוןוביִתָנְּב לַעְו ןוכיִנְּב
 הָשמ ביִתֲאַו א :םִיַרצַמדתָי

 9 ןונמהידאל אָהְו רַמַאו

 < ןולָּבַ אל
 ית ל נחש 5 . ןורְמי

 הָּתְנַבְׁש

 -אל

 יישר ~

 יברכ בקעי יככ לש ומפמ .ףיקפ סיליקד סדק ןמ
 [יסס סטופ .התיב תרגמו (בב) :יכ רמכ סחנמ
 ןכו .ןולקוכתו ומוגכקכ .םתלצנו : קיכּכ הת סרג
 - סמ ל6כעי | יכ3ּ ונכנסו .סיכלמ ספ וללגיו
 ע י"ר5 סרכהמכ ןככס סתנמו .דוסי וכ ו
 ns ליפס רח .סכיבק כנקמ פל סיסנפ לליו
 ן'טס .ספיס 65 ס יכ ויככד וגממי כו .וכיכסמ
 ןופנכ תפמפמ סת כ ק"ריסכ סדוקכ יסו רוסי
 ןמ ספכסנו ומכ .ססלעפנו ןופנב 656 ספנעפו
 .סכיכומ ינפכ ספפנגו .3יו6 דיכ סקפנו .סמדקס
 לכו .יננעפכ ןוסכ וכלל ססכמו .סכוקכ ססכפנו
 ן"ונכ סנממ תלפונו סיקכפנ סביב סק3 ליספ ן"וכ

 ןונכ - 6"ופכ רקנק סהלעפו ןוסל 1

 ןמ וס כלג כד ספ דוסיו ליס דוסיס ןמ ק"כיחכ סדוקנס תוס רמוס ינ =
 ומכ ק"ריחכ רקני ספלטפו ןוסלכ רכדיפכ דומכ רופכ לוכד ומכ סידככס תונוםנס

 לאירבג תרות
 כמקיו לע י"פכ 'יפפ ומכ וסער כ"ג - 'ונו סתיכ תכנמו סנכפמ ספק הלאשו

 עודיו ךומכ :עפכ :a סכק סמל עסבכל סעס ינזפכ לכ רכד כיתכ 3 'פכו
 וכנס ! גרטקמ סירלמ לש רש'יסס ל"ומסמ  ביקכ סקהלכו 'וגו וסטר תקמ סי ונפסיו
 "וו סיללממ ולסשיו

 סמודכ עמשמ וספרד סוסמ
 בי פר רה A ב
 ןכיחש סיסגו 22 ;

 סרמ5 י"פפ פ"לכו
 ס"וכע ל5 לו וסעכ (:!"5 ק"33) כ"ז

 ומייקס סדוק 'יס סזו 'וכו ו"עע וככסו ז"עע
 ועמפפכ כ יס 5206 .ספימו חספ ןכרק תוכמ

 ןפכ סכל כ וחקו ו"טמ סכידי וכסמ Bc סקמל ןכ ומכו ול
 .ססרפ "ככ ופטכו 55כםי ונקפ דסי ססוות-כ3 ןיכגוקמ

 ריו
-- 

 כ 10 'וגו

. 



 ולקנוא

 ךָיּב ןיד הָמ ה רמָאְו ב
 יָהיִמְר מאו :אָרְמּוח רַמַאְ

 הָוְ אָעְראְל יֵתמְרּואְעְרַא
 :יִהומְרַק ןמ הָֹׁמ קרע יחל
 םישוא הָׁשמל ַײ רַמֲאַו ד

 םישואָו ּהָבנזְּב דוחא ףדי
 הוו ּהָבףקְתַאְו ּהֵדָי
 ליִדְּב ה :הָדיְב אָרְמּוחְל

 0 ו ב 8 סי

 ב: - םֶה 43 א =
 4 ירַמֲאַו ו : בקעיד ּהָהְלאַו

 ד ןַעְּכהליעַא דוע 'הל

 הָבֶל עב
 ה רפאוו :יק איזנ דייב הפ ,ןרהא תודלות

 יישר
 .תיכס ק6 סתרפכו .טלסס 56 ספרכו
 הכית 3תככ ךככ .ךדיב הזמ (ב) : סכינב ת ספוק
 תרסחפ תוקנ) בייס ספ ךדיכס סומ .םורדכ תחמ
 סת סדומ וכיכסל כמוקפ סדלכ וטוקפו .סירקכ
 יגיכס וכ כמ ןס וכ כמומ יס ןכ6 ךינפלש זס
 .שחנל יהיו (ג) :ןע ספוק סקוע
 ופכמוס קפתו יל וכימסי כ וכמוסכ נכסי לע ערס
 שי סכלסו לוס סזימ ןופכ .וב קזחיו (ד) : םחכ לש

 .סרקמב .ודיכ | סיפכסס | וקיזסיו

 בי תומש ד תומש

 ףדיב הזמ הֹוהָי ולא רַמאַו ב
 והָבילְׁשַה רַמאיו ג : הטמ רַמָאינ
 שחנֶליִהיוהְצ ירא והָבלְׁשיוהָצרַא
 הָוהְי רמאינ ד : וינפמהשמ ני
 ובוב זחֶאְו ךדי חלש הָשמזלֶא
 הָטמל יהיו ובדקזחיו ודי חלשינ
 הֶאְרַניִּ נומי ןעמל ה ופַבְּב

 יהלֶא םֶהֹבֲא יהלא הָוהְי ךילא
 : בקעי יהו קחי ו יִהלֶא םֶהָרְבֲא
 אניאבָה דוע ול הָוהְי מאו
 וקיִחְּב ודָי אבו ךָקיִחְּב ּךְדָ

 .ירק הז המ * : וצ תבש ול '

 םירוטה לעב

 .ךדוכ סזמ (ב) :סיגד סכ ןיפפ סכוכמכ
 .ולקעמ ספס סיענכקע ךדיכט סז ימ סזמ
 סיטנע כ"י ייפ סיז סיסי סנש ייפ סיר

 סמ ךתעד תוזת כ ס"כקס וכ כמ .ךדיכ
 סעוע סוס סטמס יתותילפ ספוע ספק ןיס
 כס סכוסעכ יג .לנס (ו) : יתוקילס
 נס ך) סתיכס | סיטנסס תק לכס ךדיו
 ת כס ותק qףסויכ ןתנוסי יכג לועס
 .סילפמ וק3 ודי לעפ סתינס סיפנקס
 וקפי ודי לעע ךרי קנס כעקי) סקמנו
 וסכיו ו3קתי ודי עפ זמכ לועס כס .סעמ

 סקדמלו

 ןופכ רפיסס ול ומר

 קוזה ןופכ ככ .ונקזכ יקקזפסו  ,ויפוכמכ סקיזתסו
 65 .סנבנ ויסכ תערכ ךרד ,גלשכ תערוצמ (ו) :וס סח ןופכ ת"יככ | קוכדס
 יל וימי כ וכמוסכ רפס ערס ןוכ וכ זמכ סז תוקכ ף6 .יה סכככ ל

 לאירבנ תרות

 )b רכד סקמל 'כתי וכ קעכ כ"ע
 תונמ ספעמ סדוק "ספ סעס יג
 ,סירלמ5 סימוד לכספי 'יסו סלימו תספ
 ,ירלמס וסעכ תמ שי וכססיו כ"
 ןכ כ ,קיכלמס סתועכ תמ סו
 ססמל ת"יקס ספע רמק רוכידס תעב
 סלימו תספ תולמ כחל כ"ס 'יסיש סמ
 סירלמנ ןימוד כBכשי "סי כ ולס

 (ד)

 כ"ט | ,סתנוכסכ "נז  סיכולק 'יסי קכ
 ,התיכ תרגמו סתנכסמ ןופנס רמ
 תככ פרסי  ונימקספכ ךכ רסקו
 ונעו 3כיקכ ,סכידסמ סג קסרפסנו

 :ססס סירלממ
 ךדיב הומ כוקיכ .'וגו סטמ רמקיו
 לדסס ףוסכ כמפ רכדס

 :סע ןייע 'וגו סתוטכס סמל קוספ לע
 סנס



 םולקנוא תומש ד תומש

 נפ המ אָהָו הקָּפַאְו ; : גְלָׂשּ תַעְרַצְמ ודי הָגהְו הָאְצְוְיו

 ו ייל הקיחילָא ד a רֶמאיַו ז
 ּהָּפַמעַל ּהֵרָי ביִתֲאַוְךֲפְמַעַל הָאיָצֹויַו וקיִחְהלֶא ורָי ב בשיו

 : ּורָשְבַּכ חֶבָשדהַנה קיפ
 ןולכסי אלו ל ןונסהי אל אלו ל ןנימפו אל םִא ל הָיָהְו ח

 ןּונְמַהיְו הֶאָמְדק אָתֲא קל ןושארה תֶאָה קל ועמש
 יהיו < :הֶארב אתא לק : ןֹורָחַאה תאָה לכל וניִמֲאהו
 ןֵרֲתל ףא ןּונָמהְי אל םָא ינשל םג ונימ גאו אְל"םא הָיָה מ
 מ ןולבקי אלו ןילָה אְיַהֲא ףלקל ןּועְמְשי אל הלאה תותאה

 דושַתו ארנב אממ כפתו תכפשו ראיה יִמיִמ גזכ ּתחקלו

 בַּפְת יִּד אָיַמ ןוחיו אתשב55 ה חקת רשא םימה ויהו הָׂשָּביַה

 היו ארהג ןמ : תשביב םֶדל יָה ראָיהןמ
 ו 2 דא יב הָוהְילֶא השמ רֶמאֹו י
 cd : - : לֹומְּתִמ םג יֵבֹנֲא םיִרָבד שיא אל
 אקטרחעמהאיהוטקהמ "לא בד זָאמ םג םשלשמ םג
 ש גלפב תעיצס ורי הגהו האיצויו .ןרהא תררלוה

 תַבָה אָה_ ּהָפְמַעְמ הקְפַאְ
 םֶא יִהיְו ח : ּהרֶשְבֶּכ תוה

 יישר םירוטה לעב
 ןוסל לע סירמ ססקנק ומכ םערב וסקנס ךכיפ ו Ske ה

 ah Al ie > -ה\

 ןפכמ .יוגו הבש הנהו וקיחמ האיצויו 0 :עכס נח יט יוגו סנתפו דוד יכג יתרו
 יככפ = תויכערופ םדממ 3כ תרסממ סכוט סדמס סעמ סקנפ ומכ ךקיתכ סנלפו

 לוקל ונימאהו (ח) :וקיסמ | כמ6; 5 סנופפרב
 טיפל ערס ןופל סכ למ יפכפספ לע יפיקל  סכניכסכ ססנ רמלספמ .ןורחאה תואה
 ליבטכ ךלמיכמו סערפ ןונכ סיענכב סיקול ספל ערסל ןינוודומספ ךככ ודמכ רככש ךל
 תי ספסל ערפנ | סנוטסר סכמב 35 ססכ !מכ .ראיה ימיטמ תחקלו (ט) :סרפ
 ספוק סיפמס סולינכ סידכוע ויסק סעקת ספוסל6מ ערפכ תומוקס  ןמ טרפכ ס"כקססכ
 לק יניפכ סרג .סימעפ יכס ויסו ויסו .יוגו םימה ויהו : ]פי י"םרב .סדל סכפהו
 . סילפסנ סס וליכק ינ6 עמוק תקכביכ סר רוקיס ןמ תקת רכס סימס ויסו רמפכ
 ויסיפ דע סד ויסי קכפ ונרמנמ ויסכט 0 ןקייוסכ | סי ןכ65 ודריסכ וו סדפ
 סתפמ ה סיס סימי סענע לכ וכדמל .יוגו לומתמ םג (י) :תקכי
 ןימג ססכפו ססנפ יכס ךככד ומ סול לם לומתמ יפו 0% ה" .סנסכ ססמ 6
 רו oh ib רמססכ 5 סויכ דמוע סיס וסו סקע יכס סס  ןייונכ
 סנודג כוטכ סכוכ סיס נע סו לכו A‘ לבקו וכ סכתפ דע תכפת דיכ כ סנס
 'ונו יונס ךיק ןכס6 כס) כמלנפ סיס fיככו וגמיס לודג סיספ ויח6 ןכסמ לע

 דועו

 ועכרט ועכ תעלנב סק) דוד ךכ תעלכ



 סולקנוא
 לָלַמִמ ריקי יִרֶא ךרְבַע םע
 רַמָּאַו אי : אָנֲא ןשיל | קיִמַעְו

 אָשְנָאל אָמּופ יש ןַמ ּהָל יי

 אָשְרַח וא אָמְכַא יש ןִמ וא
 אָלֶַה אָרְיע וא אָחְקְפ וא |

 יָרְמיִּ לז ו + ו אָנָ
 יד ףָּנפְלאְו ףֶמיפ םָע אַהְ
 ו ועָבְּב רמַאו גי : לקַמְת

 רֵׁשָבָד ןֶכ דִיְב ןעכ חש
 אָזְנּור ףיִקְתּו יי :חַלֶשְתְּד

 ןרָהַא אָכֲה ראו הָׁשמּב ייד
 יִרָא ימָדְק. לג יא ךיחָא
 אָה 2 אוה למי אָלָּכַמ

 הָמִע למת ומ :ק להב יּדֲחָיְו
 הָמּוְּב אָומָנהַפ תי יות
 : םש יולה ךיחא ןוהא אלה : בק םיחבז ףא -חיו ,ןרהא תודלות

 ה תומש ד תומש

 ןושָל .רבְבּו הפדדבב יּכ רבע
 ימ ולא הָוהְי רָמאיו אי : יבא
 םלֶא םושייימ וא םדָאְל הפ םש
 אְּלָה רוע וא הקפוא שרחוא
 כנו ל התַעְו גי : הָוהְי יא
 רׁשֲא דיתירוהו ךיֿפידסע היא
 -חלש ינדָא יִּב רמו ג : רָב
 הוהָי אדר ריו די :חָכְׁשתרְיְּב אג
 ליִחֲא ןרחא אָלָה רמו הֵׁשֹמְב
 7 רבי רָּבְדדיִּכ יִתְעַלָי יולה
 ההאָרהל אצי אוהזהנה םגו

 תרי ₪ : ולב חמש אָ +
 ויִפַּב םיִרְבְרַה-תֶא ָתָמׂשְו ולא =

 : םלכ תככ חמשו ךארו

 יישר

 תיכ 96 יתילגכ סלגנס (ןסכס יפעל רמכ דועו
 סס9 עדוקו ןכו .ןכס וס סירלמב סעויסכ ךיכס
 ויגיע לוקס שי ססיל רמוקו 'וגו סיכלמ 3
 .הפ בכ :סכמקכ ןרסמכ ₪ סתוו = וכילפס
 ש ימ (אי) : ו"בלכ ו"על ןוספכו רכדמ יכ6 תודיבלכ
 קערפ יגפל ןודג תייססכ 5 ךדמל ימ  .'וגו הפ
 סערפ סשע ימ .םלא םושי ימ וא :יכלמס לע
 סיפח ויקכפמ תלו ךפגיכס תוכמכ ןמקתנ נפ 6
 ימ סיגלוסס ןיכוטלקפסלנו ךילע ופוולכ ופמס כס
 קטלמנו סמיכס ןמ תחרבסכ ולר נפ סיכוע ספסע
 : קו לכ יתיסע 'ס ימספ יכנא אלה : (מוחנה)
 וו תוטפל ליגל סת6ש ימ ריב .חלשת ריב )גי(
 יפוס ןיס תולפכ סלכתס רחל די "ד .ןרסל
 סיחונפ ךל עי דיפעל סוג תויסנו ןכקכ ססיככסל
 ספוכ ספיע סכותכפ ף6 ןוכמ לכ רמו סרק ןכ

 תרות
 ז"ע | ירוסיכ

 קאיהבב

 .חלשת דיג אנ חלש

 םירוטה לע ב
 סע ימ (אי) : סיפדק יז | עלעטנס ל"וכ
 למסנ כ סע .ס06 סופי ימ 16 סדש) ספ
 סוי) לקט יתפס סנמנקת דיתעל סופי 5
 .ןיתיכוסו (בי) :סנעמ וקנמי קלע | ןידס
 יפ לע ךיתיכוסו במול יס לע ןוגת יס

 לכדי (די) :ך) ןתלפ סכופ יטפומ ספ
 תויתוס יד }5 סמ תיכ .סנס סגו 8
 לכו סס קס סג לסמע ךכ רפמ
 קלרק 5 כס סת יסעב 5 .5י : וווונכ
 וז סיתפ סיסנמ לכד תק5 סמימכ כ

 כמ סינקספכ
 ךכ סמל עמשנו סינפ) .לוכודס קלתנ סמיכפמ
 ךכנו דיפ ו ספמ תכק) ךכ ןכסנו בופ
 סימס 5י ןכו B5י רכלפ לפול לסת וס
 500 רמו סונמ וענע סעעע לקס
 ויככפ) סמימס ויו לקוככ סיכעמו | ויכקכל

Rc)ספ וס סנהו 2 כגכ ול : 
 יתיכוסו ךדיפו ןיד יסמכ יכ .יתוכוסו (וט)
 ס"כקסע דמלמ סכעו סכומס ךכלכ סכתפ

 בופ ך) סעמ)

 עפוסי ככ .ףא רחיו (די) : סּברכ
 וכיכמ לו סpוכ וכ כמקכ 62 סו

 סכס

 :כ"נס פ"ע כדסס ףוסכ כ"ג bכמפ



 תומש ד תומש

 והיפדםַעְו ךיּפיַע הָיִהֶא יֿבנָאְ
 :ןושעת רשא תֶא םֶכְתֶאיִתיִרוהְ
 היה םַעָהְלֶא כ אֹוֲהירַּבָרְו זמ
 -היַהְ התאו הָפְל לה אוה
 הוה הַטמַהזתֶאְו זי :םיקלאל ול
 -תֶא וֶבְדהֶשעִת רֶׁשֲא רי הת
 |בשיו השמ הלה חיישש פ ; תתאה

 -הָבָלֲא 19 רמו ונתח רָת-לֲא
 -רֶׁשַא יחא"זלא הבושאְ אנ
 םייִח םֶדּועַה הָאְרֶאְו םיִרְצְמְּב
 :םולשל ךל השמל וָרְתַי מא
 ןיָדְמְּב השמדלא הָוהְי רָמאיַו מ

 פולקנוא

 עמ םַע יהי יְְִ
 יד תי ןוכת ו המופ
 איה לילַמיִו ₪ : ןּודְּבָעַת

 ל ה אוה יִהיְו אָמַעְל ל

 הָלְאַהמ תאו מרט
 ןח אמ תני בר
 תֶיּהַּב"ריִּכעְּדְךְָּב בִַּ
 בָת~ו הֶׁשֹמ לזַאו ₪ :איֵתָא

 ה רמו יהי רֶתי תק
 יַחַאדתָנל ביתיִאְו ןעָב-ליִזיִא

 wii רשנשנ ןַעְּכ דעה יזחאו םיִרְצַמְב יה

 הֵׁשֹמְל ֹורְתָי רמַאו ןיִמְיַ
 A רַמַאַו טי : לשל ל זָא

 הָשמל
 הס םירדנ ןידסב תשס כא 'ה רמאיו : םכ ןטק דוס דס תוברב םולפל ךל ןרהא תודלוה

 םירוטה לעב
 : ךכד ותוסכ ועט לו ךכדס סס) סכוס
 לע ינ) ₪"סס לע ןיגת יס .סטמס )(
 סיסע יעיטפ קידכ תוסס כמול .(ת "וכ ס

 ססכנמ סע תנ ךטס סדק ודיכ סטפכ
nb:ןוניריפנס יינכ .סטמס  

 לתו 6

 רחוה ==

 ישר

 ףסוי בקעי קחו
 'סמכ יכ .כתי 5 (חי) : סיס

 סו ןסכ סיסי סלוגס ינקז כפי 36 וג

 סירלמכ ךלפשכ

 ופופ ירי לע סנופ בק
 יוס ךיח6 ןרסק bo .ספוכ וכ רמכ וכ ףק
 יתיס סנוסכסו ןסכ כו יול תויסל ךיתע סיסס
 bוס 596 ןכ סיסי 5 סתעמ ךממ 655 רמוס

 סיסנקס שיש סקמו כמנס יול
 : יופס טכט לע פרקי ויככ

 סתפסכ = 53 ,ובלב חמשו ךארו :
 דיפקמ | סיש רובס

 יסוי יככ וכ כמ ןוכס

 .ךתארקל ַאצי אוה הנה

 .הלודג סנופ סתפ ךילע
 ךליכטכ .ךל אוה ר דו (זט) :3נס לע ןותגס ןשתס ידפל ןכס6 סכז ספמו
 סיכומסס ססלו = סכלו ולו ילו ךל לכ כע םיכו סח סעס כ רכדי
 :ספ רככ סתם יפכ ןינמכ .הפל ךל היהי :סס לע ןופכ ספוכס רוכרכ
 וכ עכסכ יכספ | פוסל ו .ונתח רתי לא בשיו (תי) : לשלו 37 .םיהלאל
 כפי נועכ וכ ויס תומס סעכשו (קתליכמ .וסופרכ ס יכ ןידממ זי נפ)
 0 .ויס סיס | סכיכ0ו ןקד. סס ימ ,םישנאה לכ ותמ יכ (םי) :'וכו יגיק ולפי

 לאירבג תרות
 .כ"פ "סלב ם'רפ ך"לד ןיקילטוכ = ןייע 'וגו ךדיב חקת הזה הטמה תאו

 'כ כמ (.ק"פ ר"ש) ר"דפב
 'יכ סBס סיעבכל לקקמ סוס סטמס סדוסי

 ויפע ןיקוקמ תוכמ סרסעו 'יס ןוכיכיפנס לסו

 פ"רסומ ןופנסמ סמלפ יככד רפסכ הכו
 סכמוק3 סנס ,כ"װ ,ג"ק ףד כ"ו יונס
 ס5 "ספ רמוכ ונוכ ספס 'מ לפמ

 קרכופמס



 סולקנוא

 אירבג לבּותימ ירא םירצמל
 רְַרּו > :ףלסקמְל עב
 יִהֹונְּב תָיְו ּהַתְּתִא תָי שמ

 בָתְו אָרָכֲח לע ןּנבכְרַו
 בימנו םיֶרצַמְד אעְראל
 ּוריִבְעְתִאְד ארטוח ת הש

 :הָדיִב יי םֶדָ ןמ נה
 ךָבָהְמְּב הָשמְל ַי רמַאו א
 לָּכ יז םירְצמְל בוט

 ְךְריִב יִתישְּר אָיַתְפּומ

 אגא העְרּפ ֶק בעמ
 שי אלו בל תי ףיקתַ
 תַול רַמיָהְו כ :אָמַע תי
 רְב יי רמא ןנדב הערפ

 ומ תומש ד תומש

 דַלָּב ּותָמְחיִּכ םיָרְצמ בש ךל
 :ךׁשפנתָא םיֵשָקְבְמַה םישנָאה
 התאו ותְשאתֶא השמ חקינ כ
 בשיו רמָחַהְ"לַע םֶבָכְִַו וֵנָב
 -תֶא השמ חקיו םירצמ הָצְרַא
 רָמאָיַו אכ : ֹודיְּב םיהלאְה הממ
 בּושל ּךְתְכָלִב הֶשמחלֶא הוה
 םיִתֿפמַההלְּכ | הֶאְר .הָמיְִצִמ
 ינפל םָתיִׂשֲעוְּךריב יִתְמְשדרָשַא
 אָלְו וּבלדתֶא קח ינָאו הערפ

 לא ָתְרמָאְו ככ : םָָהתֶא חפשי
 רבב נב הָוחְו רמָא הב הָעְרפ

 :ב ז/ע גס ןירדהנס אל תבש לארשי ייוכב ינב : ₪ הלינמ ג םיחספ תא השמ חקיו :ה וע דס וםירדנ לכ ןתמ יב .ןרהא תודלות

 י"שר
 םכתפ רומתס וס דתוימס כוממ .רומחה לע (ב) : קמכ כועס יכעסו ססיסכנמ ודריש
 לע בכורו ינע 'לכס וילט 'ולגסל תיסמס ךלמ דיפעש וסו קחלי תדיקעל 8
 סיקדקודמ רמוקמו סדקומ | ןיש .הטמ תא השמ חקיו רש הצרא בשיו ה

 קוכנ bסקפ ךלק ןכ סכמ לעס עד .'וגו המירצמ בושל ךתכלב (אב) :רקמב
 לע 55 .ךדיביתמש רשא :ונממ כית כו סערפ יגפל יתפומ לכ תופעל יתוסילפב
 כפרםי ינפכ כ סתוקעכ סול סערפ יכפל לכ יכספ סלעמל תוכומס תותוק ספק
 סירלמכ ךדיכ סוקכ דיתע ינקפ סיפפומ נק ויכפל ספסעp וכלמ כו וכ וכימקיס
 ועמסמ ןכפ יפמש רח כיפכ ר לע סמתת לו 'וגו סערפ סכינה רכרי יכ ומכ
 קוס וכנפ עפפססכ .הערפ לא תרמאו (בכ) : ךדיכ סיתמפ רבכ ומע רכרקפכ

 לאירבג תרות

 ס"מ3 ככוט סד5 סס 'מכ ןוכ) ןידס תוטרדמכ "'פמכ וכ קוקס םרופמס
 --נ"דו כובכ לוכי וכי6 כוערוק רסס  .'ד ססס תופוק תויסל יכול
 ככ האר סמיכלמ | כושל ךתכלב ,סרפע סכתסכ ,סויתוק רסע ססיולמו
 תוכמס ולכפ סגוכסו ,'מ סילוע 3
 וסולמע ופולמכ ס"כקס לס ומס עידוסל
 ונממ וללכב סלועס תוסדתתס לע סרומ
 סוקמ 3וקכס זמכ סוכ פ"ליו ם"ייע "וכ
 סמ ,מוי ףוסכ כ"וכיפ יפכ 'ד נמלט
 ס"כקס ףֿפ סילמטס תפ רסטמ סוקמ
 כ"עו---ןווכמ ןוכסססו נרי ₪6 לסטמ

 .'וגו ךדיכ יתמס רשת סיתפומס
 מריו פ"ע סירב ררסכ יפש סמ ןייע
 כותכס ןופכ כט ליו 'פכ ןכו ,בוט כל
 פר ןיכטס 'וגוספכ רפכ כקעי רמקיו
 ככרכ תונכקססס לע סימעפנ רמי
 סל וכ כמכ ןפ בטיס ופוקכ) סכרס
 תקיולמ סגיקכו ,ןוקיפ | ךיכלס תערגמ



 תומש ד תומש

 חלש יִלֶא רמאו כ: לֶאְרשי
 וחְלשל ןאְמִתו נבע ִנָּבְתֶא
 : ךֶרְכְּב ָּךִנֶּבדתֶא גרה יכנא ה

 והָשְגִפיִ ןולמַּב הרדב יהיו דכ

 חקתו הנ ; ותיִמָה שכבו הָוהי

 סולקנוא
 תיִרָמַאַו גכ : לָאְרַשי ירָכּוב

 יָד חלפו הב תיח חלש ל

 התחל ּתַא בירס םָאְו

 רדת ליטק אנא אָה

 אָחרֲאְב הָוֲהַו רכ :ףרכוב

 ּהּב ערעו אָתְבִמ תיָבָּב

 ּהָכְטְקִמַל אַעָב ה אָבֲאְלַמ

 אָפ הרג תכפו =  תלְרָעְדתא תֹרָכֲת רצ היפ
 ּהָרָּ תל ְךֶעדזהָי תרה = הז לש 8
 תֶרָמֲאַו יִהֹומָרַ תביר רק יִּכ רָמאּתַו ויָלָגרְל גו ּהָנְּב

 ןיִדַה .אָּתַלְהִמְד אַמְדְב יִרֲא םֶרַו ט: 5 התא םי תה
 תָנְו וכ אל אָנְתַח בָהיִתַא א ות -

 אָמְד ללא תֶרָמַא ןכְּבּהנִמ םיִמָּר ןֵתָה הֶרְמְא ו ו - ב
eaובנא הנה .ןרהא  iןזח יב :וכ א"ע בל םש הוופצ חכתו :אל םש 'ה ןהשגפיו :בל םיודנ ךררב יהיו  

 ישר 7 7 םירוטה לעב
 as ןופכ .ירוכב ינב :ןכ וכ רומק תוכל ןסמיו = לילו ןד ספג 5 יס וסטנפוו (רכ)

\ miniAn למו) סיסנהב 
 ןפכ וטרדמו .וטוטפ וסז וסנס5 רוכב נק ף6 ומכ =

 :ופעמ כקעי קלט סרוככס תכיכמ לע ה"בקס סקת '
 תא חלש : : סוקמ לע וקומילפב .ךילא רמואו (גכ)

 Bיסס ינפמ ספחת וסכתס סכו סוכת סכמ יס .'וגו גרה יכנא הנה
 סדו רפכ .סכומ וסומכ ימ ךכיפכ וחככ כיגשי 56 ןס כול רמקכפ לוס הו .ספק
 וקככ כינטי ס"כקס 536 955 טקכי לט וירד ספ סילעמ וכיכתמ סקנס) טקכמס
 : בוסל וכ סלסמו וקלומ וס .ךכיפל וינ וכוסכ ס יכ ודימ .עלמסכ תלוכי ןיו
 לכ .לזעיפ6 ק6 למ כפ יפ) סקמ) .ותימה שקביו :סקמ .ןוימב ךרדב יהיו (דבו
 רמס 4 כפכסכ כ ו"ק יסוי יכר כמ ליגת .סתימ םנוע סכענ לםרתנס לעו

 'וגו ינב

 סימי ססכפ ססcו לומה ,סימי ססלפ דע קוגיתכ יס סככס ךרדל 5ו לומ6
 Oe סלק ןולמכ קסעתנס יפכ סקימ םכעכ סמ ינפמו סי כמ בוס ךל ינוֿכ ס"בקס
 עלוכו כזומו ויכיכי דעו ופסכמ ועלוכו םסכ ןימכ ססעכנ ךלנמס סיסו .(סיכלכ
 8 .וילגרל עגתו (הב) : וס סימס ליכטכמ סכופל סניכס סוקמ ופיל י"עו וילגכמ
 פויסל סכונ פייס סת .יל התא םימד ןתח יכ : סנכ לע .רמאתו : סשמ לס ויכגכ ינפל
 סניכס .זא :ונממ ךסלמס .ףריו (ןכ) :יכ סה ישיפ גרוס .ךילע | תלרכ ינפ ןסחס
 .סלימס רכד לע רג סיס יכקח .תלומל םימד ןתה הרמא : וגכוסל 63 סלימה לעפ
 ןקת סכמל ו סז סמ י"סרל 'טקד .סרוג סיס סת 3תכ ליעל וכוסלכ י"שכ סגיפ)

 סימד

 לאירבג תרות

 ךדיכ יפמס רפל סיתפומס לכ לע 4ף ספ 3ותכס רמי ןכ ויטרפ לכ לע
 ספט כ"תו ,סס3 יקכ סתמ ס  תותולס תק ססמכ ה"ופס כפרס יכ
 'כנלמ3 ספ ל"ורלו) סערפ ינפל סתומ רמל וכממ ודכפה סרט ו"כע ,סדוקמ
 וכמ רפעס לע ילקד תלת ךרד | כושל יכממ סעכ ךתכנב וינה ת"יסס
 :(ספ ןייע ססילע חמו תינפ סכר ,סמירכמ



 סולקנוא

 אָנְתַח ביַחְתֶאוִיִדָת אָּתְלְהְמַד

 מאל : רמָאו ײ : לש
 אָרְּבַדמְל הָׁשמ תימְּרקל ליזַא
 לא אָרּומּב ּהעְרַעְו לזאו
 :ּהל קשְנּ ייד אָדְש יִהולַע

 לָּכ תי ןרהַאָל הָשמ יּוחְו הכ

 תֶיו ּףחְלש יד יַד אָימְנִתּפ
 לז טכ :ּהֶדְקפ יד אָיַתֶא לכ
 לכ תי שנ ןרהאְו הָשמ :

 ליל ל :לֵאָרׂשִי יִנָּב יִבָמ

 יִד אָוָנְתַפ לָּב תי ןרהא
 דעו השמ םע ַ ליֶכַמ
 ןמיהו א :אמע יֵניֲעַל אָיא
 יו ריָבְריִרֲא ּועֲמׁשּו אמע
 יל יִרָאְו לארי יב תי
 עֶרֶב ןיהְּובעש יִהֹומָדָק.
 הָשמ ּולע ןָּכ רַתָבּו א :ּודיִנָסּו
 ןנְדְּכ הע ר ּורָמַאַו ןרָהַאְ

 חלש לאְָעוִ אלא ירא
 = ןוגתיו ימע תי
 הערפ רַמָאְו : : ארּבְדַמְּב
 יִד י5 ילנתַא אל יַד .אַמְש

 הי חְלל הר לק
 אָמְש יל ילָגהא אל לאָרש

 זט תומש ה ד תומש

 --לַא הָוחְי מאו מ פ : תלומל
 הָרָּבְדַמַה השמ תאָרקל ךְלןרַחֶא
 םיהלָאה רהב יהְׁשנפו ךליו
 ןרַהֶאְל הָשמ דעו כ: ולזק כשיו
 וש רֶׁשֲא הוה ירברלכ תא
 :ּוהְוְצ רֶׁשֲא תֹתאָה-לִּכ תֶאְ
 -תֶא וֿפְסַאו רָהַאְ השמ ךלומכ
 רֶּבַרו ל : ֵאְרְׂשי יב ינקו
 -רֶׁשֲא םיִרָבְדַהַּכ תא ןרַהַא
 תתאה שעיו השמד א הוהירָּבּה
 םַעָה ןָמָפיו אל: םַעְח יניעל
 יִנְּבהְדְתֶא .הָיהְי 1: שמ =
 ודי םִיְנָעְתֶא הֶאָר יִכְו לאש
 ואְּב רַחָאְו א ה יש : ּווחְְשיו
 העְרַפדלֶא ורָמאיו ןֹרָחַאְ השמ
 לארשי יהְלֶא הָוהְי רמָאההב
 ;רָּבְדַמַּבִיַל ּוגְָ ימַעְתֶא תלש
 רֶׁשֲא הוה ימ העְרּפ רָמאיַוב

 לֶאְרְשיתֶא השל ולְקָב עֶמְׁשָא
 ום םידי טפ ןילוח וליקב עסשא רשא 'ח יס :+ תכיגת ןגחיו :וצ תב םעה ןסאיו .ןרהא תודלוח

 יישר
 .סימד ןקס סכממ ליעל סג נו סימד
 רחל קטחו סי מס שטס סלוג סו סוד רכס סנתפפ

 בכר כעד סניכס זמ ילמג) ףריו סספרפכ
 ןופכ יוני ןכ סג ןרותמ סוכו ל3 דככ  סלימס
 : (כ*ככ ק"ודו סימד ןפתב סולקכו6 סוגרת
 לכל סערפ רמו ומכ לע ןופ3 הממ ד"מנס

 וגו ןרהאו השמ ואב

 כ"ח

 רחאו (א) :סלימס סד

 י רוטה לעב
 bob ליו )ל(

 bs ;תלומל

 כפי י
 bוס לכד ספ תולומס רכד
 סינכק סולקנוֿפו .

 קוס לב ספמ רקפמ דס דסק וטמסנ סיכ
 זררה
 בע



 תומש ה ד תומש

 -תֶא םֶגְו הָוהיִזתֶא יתעְרָי אל
 ורמאיו ג : חֶלָשא אל לארי
 ניָלֲע | אָר רק םִרְבעָה יֵהלֲא
 םיִמָי תַשיֶש רה אצהכַכנ
 וניהל הותיל ּהָחבְו רָבְדַּמַב
 : בֵרָחָב וא רֶבָּדַב נענו
 םילצמ למ םֶהְלֶא רַמֲאו ד
 -תֶא ּועיִרָּפַּת ןרהאְ ן השמ הָמל
 : םֶכיִתְלְבְסִל וכל וישעממ םעה
 הָתַע םיֵּברְרַה העְרפ רמו ה
 םָהא | םָּתַּנְׁשִהְו | ןִרָאָהיהםע
 םוָּכ הערפ וצינ ו : םֶתְלְבִסִמ
 -תֶאְו םֶעְּב םיִשָננַה"תֶא אוָהַה
 ןופסאת אֶל ז : רמאל וירטש
 םיִנָבְלַה ןְּבלל םַעל ןֶבָּת תַתְל

 םירוטה לעב

he 
 תנולתמ 'סינכנס ןוכננ

 פיט ותו ייפ סינ
 זיעל לטקמ סיס .סכימ ייסד סי בנס -
 : סינננס תסתמ סכימ קיפ םכדמכ תמיפדכ

 פ תוכלמל

 ועיגסש סדוק סלוכ וטמסכס דע ןרס?ו
 יניסכו תכנכ וקריק יפל
 ןפ (ג) : ססיכוק65 סוכיזתס וקגי כ ססו | ולכל
 דוככ וקנספ כ רמוכ סיכירכ ויס ךטגפי ןפ .ונעגפי

 וקיפרפו ופידכס .וישעממ םעה תא ועירפת (ד) : bוס תומ סכקמ ןוסל וז סעיג

 םולקנוא

 אָל לארי תו ףַאְו ײד
 אָהָלֲא רֲמָא ג :חַכְׁשֲא
 ליג אנע יג יאנה
 ןִמּי אָתלִּת ךלהַמ ןעְּכ
 יי םֶדֵק, חַּבַדת ארָבְדמְּ
 אָנָנערעֶי אָמְלִד אָנֲהָלֲא
 רַמַאְו :לֹוטְקְב וא אָתֹומְּב

 אָמְל םִיַרְצַמָד אָּבְלִמ ןוהל
 תֶי ןּלּטבִּת ןרַהֲאְו הָׁשֹמ
 ּוליזֲא ןוה דְנֹועמ אָמַע
 הערפ רַמָאְו ה : ןוכְנָחְלַפל
 אָעְרַאְד אָמַעְוַעְּכ ןיאיגס אָה
 :ןוהְנְתלפִמ ןוהָתָ ןולְטַבְתו
 אהה אָמֹויְּב הערפ דיקפו ו

 תָיְו אָמַעְד ןיִנֹוטלְׁש תי
 ןופְות אל :רֶמיִמָל יִהֹוכְָמ
 יִמְרמְל אָמעל אָנְבִּת מ
 יישר

 ןיטנפנ
 ספמ | םנגו סס) ערפנ

opibוכ לכעק כ וסערפ ןכו .סכנמס ןמ תוכל סירוכסו סכל ןיפמוסס קכללממ  
 סכקכ65מל וכ .םכתולבסל וכל : בעכו קסרכ וס עורפ יכ .יתֿכע לכ וערפפו ןכו .וקקחר
 ױכ 50 וטכש לע סיס כ סירכמ רוכטס סכקנמ לכ ,סכית33 תופעל סכ5 סיס
 .ץראה םע התע םיבר ןה (ה) :תוסרכ נפ סילכו סיכוי ןכסלו סשמ יכספ ךל עדחו
 :סז וס לודג דספס ספונכסמ ספול סיפיכפמ 0 ססילע סלטומ סדוכעסש
 סיכטוע סמכ לע סכוממ קגונס סילסכפי ויס סיכטוססו ויס סייכלמ .םישגונה (ן)
 סע ופול ןילכוג ויס 59כ"וטס6 .ןבת (ז) :סכקנמכ יסועכ תודרכ סנוממ רטוססו
 ןפופ ןיפרוסט םיו סמפכ ןול ןיפכימו טיטמ סיפוטפ ז"ע)כ םל"וויע .םינבל : טיטס
 :וטקלו .וששקו :סנס דע סיסוע סתייס רכסכ .םשלש לומתכ : ןסככב

 תֿפו



 סולקנוא

 ןהימקהמו- למה
 ןוה? ןּובְּבנִו ןּוכָהָי ןּונָא

 אָיִנְבְל םֹוכְס תיָנ ח :אָנְבִּת

 ילמְּתִמ ןֶדְבָע ןּונָא יד
 אל ןוהיִלֲע ןיגַמְּת יהומקדמּו

 ןּנָא ןִנָלְמב יֵרֲא הגמ ןּועְגְמַת
 ליזְנ רַמיֵמָל ןיִחְוצ ןונא ןּכלַע
 ףֵָתת =: אָנָהנֲא םֶדָכתַּבְַ
 -ןּקְְאורְבהרע אָנ
 וב ןקְעֶאָלְו הב
 אָמַע יִנֹוטְלׁש וקָפנּו י:ןֵלֲטְּב

 אָּמַעכ ּורָמֲאַנ יִֹכְָ
 תיל הָעְרַפ רַמֲא ןנדב רָמיִמל

 םירוטה לעב
 ךהיפו כס יוקפכ יכ .סופנט לוע (ח)
 תוכ סופנפ לומת תעדי כ כפל סע 6
 סושנע לומת סעדו כ כעל סע 35 כ
 לכו סנקגי וג סנממ 5י ךכ) סוככקו
 סוטלס לומפ סועדי כ כפל .סיכלמ נפ וכ
 כוקי) ססיל וכלקסו ססכ ודנעו סוקקדו
 תוכמ לטעב סתו סכספ ספמ ססמ פי ךכל
 יסמכ 'כ :סעוכעסו סנופמ תקנו
 סס) למלט תיל תעכפכ ךריקו כס
 סונכלס סנולתמ סכ) לקתע סמ סעכפ
 ןמ נפ סיקעו5 וס ןוכככ סכימנע ועכקפ
 רכלח :וסמכ יכ .דנלת (ט) : סעדקס
 ךרי ילע רככת סללו סמו וכ .סדוכעס
 .ועעו :סליננו סויכ ססו)ע דינכספ דמלמ
 וסעיו .ופעו וקוכױ ךדיקו לכס יוספכ יג
 סדוגעס תלו לכפכ .תספס ת לכקי נב
 יב .ועשי : ןככק ביכקסנו ןכפמ תופעל וכז
 ןיו וע .רקט יככדב ועפי כו .סכוקמכ
 ועעיו סנפקכ סינוולמ | ןיסט סתופ .עיפומ

 .סיקעמ

 ססע סע סנלכ סינווכמ סימס לקס ילכדכ
 ןיפו ועש רפ) ססינע ססופמ סיפילומ
 oיbיsומz סמ סננכ סינוולמס לק עיטומ

 .לפכפי םודק 55 ועס לו

 זי תומש ה תומש

 וששקו ּוכְלי םַה םֵׂשְלַׁש לֹומְתַּב
 תָנֹכהַמדיתֶאְ ה : ןָבָּת םֵהָל
 ומת םישע םֶה רֶׁשֲא םיג ;ָבְלַה
 אל םֶהיִלַע ּומיִׂשָּת םשלש
 -פע םה םיפָרנְיִּכ ּונָמִמ וערגת
 הָחְּבִַ הכל רמאפ םיקעצ םֵהּכ
 -לַע הָרבְעָה דָּבְכִּת ט :וניקלאל
 ועשיזלאו הב ושעיו םישנָאה
 םֶעָה ישננ ּואציו י: :רָכְׁשייִרבדְּב
 רמאל םעֶהי לא ורמאיו וירטשו

 הנק ןתנ יֵנְניֵא הערפ בָא הב
 יישר

 סיספ סבלה ןוכפק סוכס .םינבלה תנכתמ תאו (ח)
 סוכס ווק ססל ןפנ ןכתס סיספכ סויל ספוע דח לכ
 :ססילע סדוכעס דככפ ןעמל סתע סג ססילע ומיטס
 סנטה סנופ ס3ל ךכל סס סדוכעס ןמ .םיפרנ יכ
 ולו .סיככל ןכתו .תנכתמ : וגו סכנג 2% סיקעופו
 ןוכסח ed ןלוכ .ןכותמס ףסכס ₪6 .תוכיכע וככפכ
 ססו ססמ סכוזעו סדיב סיופכ סכ6למס .םיפרנ : סס
 ירבדב ועשי לאו (מ) :1"עלכ סיי"כטר סכממ סיפרכ

 כמ65 תוכ יכבדכ רימ וכדו וגסי כו .רק
 לסמל .דימפ ךיקתכ סעפלו וכ סמודו .סתכזכ סכלכ
 מול "ו יעפטסו רפסיו ןיעוסל ןכימגכסמ סניכפנו
 להו ןיק פו 'וגו לכס כ 'ס עפיו 'ל ועשסי ו
 כ"קס וכפי = 36 ועסי 56 םרפלו סעס כ וקפנמ
 יככדל ומ כקס ירכד 96 וטסי לו 3ותככ וכ סיס
 ,וססוע לע סדקס סעפי .סלכ תרזג ןכ יכ רקס

 ת"יב לע םומס ית6למ לו .תוסכומס כ סעש קלו
 ת"יב עומס ןופל לפונ רכדכ רבדכ קסעפמכ רוכד ןוסכ רח ככל ססיכתקנ סכומס

 סב שעיַו סיפפס לע סדיסעס דבכת
 לאירבג תרות

 לכ 00 וסעיו וסוכי סכ3 3ל סכס לכו ,סב
 | יכפסכ סוכ יקפריפס סמ ןייע .'ססוכ רקס סי"נב ילעשנ ,סכוסמכ 'גוסעיו

 ךכיפל 9קספ3 .סדגס נעול דגל וקעיו 'וגו סדוכעס רככת ,ודעומכ תספס
 סת

 :p'ייפ

 (ד)



 תומש ה תומש

 ןְבָּת םֶכְל ותק וכל םֶּתַא אי יְןְבֲת
 עֶרגנ ןיא יִּכ ואצְמִת רשאמ
 שש פי : רֶבָּר כרבע
 כ ששקל םירצמ ץֶרָא לב
 יל םיִצֲא םיְִׂנֹנַהְו י : ןֵבֲתל
 מיְּב םוחרכד םֶכיִשעַמ ּולָּ
 וכו די : ןָּבְתַה תֹויָהְּב רֵׁשֲאּכ
 מש רׁשֲא לֶאְרְשי .יִנָּב ירמש
 עורמ רמאל הֵעְרפ יש םֶהְל
 לִמָתּכ | בל םכקח םהילַכ אל

 פולקנוא
 ןותא אי: אָנְבְּווכְל בָהָי אָנַא

 אָנְבּת ןֹוכְל וביִס וליזא

 אל יִרַא ןּוחְּבְשַתְּד רַתֶאַמ

 :םַעְרַמ ןובְנֶהְלַפִמ ענֶמְּתִי

 אָעְרא לָכָּב אָמָע רדַּבְתַאְו גי

 כיב א ָבָּבנל םִיָרְצִמָד

 ןיקחד אָינוטְקשְו at :אָנְבַתְ

 ןוכירבוע ומיִלְׁשַא רַמיִמְל

 אָמְּכ ּהַמֹויּב םוי םֶגְתַפ

 בֵית רָּכ ןיִדְבע ןותיוהד

 יִבְרָ וקֶלּו יי :אָנַבִּת ןוכְל

 ןוהיִלָע ןאיָנַמ יד לָאְרש ו יִנְּב

 אָמ רַמיִמְל הערפ ינוטלש

 ןובתָר ןיּתְמָכְשַא אָל ןיד

 יישר םירומה לעב
 ן ב דב סנעו :סו כקת 16 כמלנ ססונע ססיפכ
 eg ro ו 4 ב ln ל דוד רמלש .סזו יננס רמו עוכה
 .ךיתודעכ סרכדלו .סכ רכרכ ךסלמס  יתנפת ןוופת יתפוס סמרמ יתפש לכ ותנפת
 בנס שתכס) סמכמ יפפע לכ ףוספכ
 .ןפיו (בי) : וכלב ןיוכמ .וניסס רכד רמולו
 ןפיו .סתוק יס ןפיו .סעס ןפיו 'וסמכ יב
 פנ 96 לוקע יבג נעמ סעס
 ןוע לע ופופנ סגנפס יענו סינכל

 ספוקכע ועכו סי

 סיפסכשי 'ירטופס .לארשי ינב ירטש וכי (די) :ןכומ ןכסס | תויסכ סתיספ רסקכ
 ססילנק לע | סיסקו ויס

nhסיככדג ויסי 56 רקס ירכדכ ועסי 55 ןלכ  
 .ןבת םכל וחק וכל Bk (אי) :יפכסו סוס ירד
 ככמ רכד ערנכ ןיפ יכ תוזירזכ ךליל ספ סיכירלו
 ןסכ ןכתס תויסב סויכ סיפוע ספייספ סיל3כ סוכס
 .ןבתל שק ששקל (בי) :ךלמס תיכמ ןמוומ סכל
 .שק : טיטס ןנת ךכוכנ טקל טיקלל הפיס ףיספנ
 ךיללו וס לופקמס רככדרש סס לע טוקל ןופ
 :סיקמוד .םיצא (גי) :תומוקמ כתפכ פק יוכק וטסוקל
 ומויכ לכ סוי כ כ ןוכסס למויב ם רבד

 ןימילפמ = ויססכו סיטגוכל סילכנס סק הגמ
 יעוע תל וקסד נ5 לע i ןיקלמ ויס סוכסס ןמ כסמ | סיסו סיירללמ ספ

 רריתל
 | 2 .סכסלמס

 ספסל רמלנפ ססילע ססוסו

 כת סככ וחק ו םתא

 יכ סיפכפמס וסקס .'ונו
 ךייס 5כ סילמ לש
 סרע | ספילמס
 ג] ןיופלוומ ל"51 קחלי ר"כסומ

 ןוסל
 .ספכמס

. 

 ופלמס רסמ ן
 רכר לע

 קס ותק וכל
 א םריפו

 ףתמב הת
wwשש  

 סטמ לע רפ םוכס ןמ לכו ןיכדסנס תויסכ סירטוש ןסיל וכז
 סכוטס תעדיפ ןקוסמ ב ינקזמ םיפ סיעכק י

 סערפ יפנכ ומש כ .לארשי ינב ירטש וכיו : ויכטוקו סעס יכקז סס יכ סירלמכ וטטש

 לאירבג תרות
 כפוי וס סלע סס5 ןפנפ ["פורק ספ,
 םפחלו ךניכ ךומסנמ ףסככ ןכס 'קנקנ
 כרס מ רוכטי 5 ןפמל ,רקפסמ ןכס
 לטוקש סינכל סוכסס תתכ ולכוי קנו סלטכל
 סכסדוכטמ ערנכ ןיפ יכ וסח ,ססינע

== 
nh 



 סולקנוא

 יִלָמְתֶאְמְּכ (ןיִנְבְכ  יִמְרַמְל
 ףא יֵלֵמְּת ףַא יהומקדמּו
 יִכְרָס ןתַאְו וט : ןיִּד אָמֹו

 (םֶרָק יחַוצו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב
 דָּבְעַת אָמל ךַמיִמְל הֶעְרַפְ

 אָל אָנְבּת ומ : ףידבעְל ןידְּ
 אָיִנְבְלּו יֶּדְבַעְכ בֵהְיְתַמ
 אָהְו ּודיִבֲע אָנְל ןיֶרמָא
 ןוהיקע ןטָתְו ןקל = ףידבע
 ןּותַא ןֵנָלְמַּב רַמֲאָוי :ְךָמַע
 ןיִרְמָא .ןותא ןָּכ לע ןנְלְטְּב
 ןעֶכּוח :ַײ םֶדָק חֵּבַדְנ ליזנ

 אַל אָנְבתְו תל ּויִזָא
 אינבְל םֹוכָו ול בָהְיִת
 יב יבְרס וזחו טי : נתת

 מיל שבב ןוהָתְי לארי
 םגְתְּפ ןוכינְבָלִמ ןּועגמת אָל

 יישר
 וכיוסמל .'וגװ עודמ רמפל ססילע סיכטוסכ ספו6
 סג לומק סג סתילכ כ עודמ ססכ סיכמוק ויסק
 וספ יטילטס לומפכ ןובנכ סכיפע 3ולקה קח סויס
 ןסנ ןכתס תויסכ סיס וסו לומק6 יכפלפ סוי
 סיפגינס .סיכת דימ וכוס ולעפויו ןופכ .וכיו :ססכ
 סיקנוס .ושע ונל םירמוא םינבלו (זמ) : סוכס

 .ךמע תאטחו : ןוט6כס ןינמכ .סיככל ופע וכנ סיכמול
 קוכד וסס רמו יתייס מפ דוקכ סיס טיפ
 ספ ןמק וספ ויפכע וס ךמע פלטת סז רכדו
 5ע תלטפ יכמ סז רכדו ופוכיפ ךכו לוס רד

 חי תומש ה תומש

 םויהדזיסג לומְּתְדדְנ םשְלש
 ירמש ואביו ומ
 הָמְל רמאל הערפילֶא וכעצינ
 ןיפ ןְבָּת ט :ְךיָדְבעַל הכ השעת
 ּנָכ םירמא םיִנָבַלּו ָךילְבעל ןַתַנ
 תאטַחְו םיִּכמ ּףיִרְבַע הנהו ושע
 םיִּפְרְנםָתאםיִּפְרנ רמי ייָרמַע
 הָחַּבוִ הכלג םיִרָמִא םתַא ןֶּב"לַע
 ןֶבַתו ורבע ובל הָתַעו חי * הוחיל
 :ונתת םינבֿל ןֶבִתְו םכל ןתֶנײאְל
 םתא לארשיחינב ירטש ואריו טי

 םכינבלמ ּועְרגתהאל רמאל עְרְּב

 לארשי ב

 םירוטה לעב
 יוסמכ יד .ןפנ (זט) : דוד סכתנמ ךכדכ וכוי
 ךותכ .סינמקנ וימימ ןתנ ומקל ךדילו לכס
 סעלפ .ןתנ כפכשי ךנמ ריב .ןפנ סילנת
 6 דוע לו סיכ עכט ןכת ןתנ נע
 36) ןסנ סיננת ךותכ כיתכד .סנסוגל דריפ
 ונומס לכו סעכפ סעפ כיתכדכ (כוכ ידכוי
 וימימ לדל ומנע ןתנפ ימ ןתנ ומת 6
 'וגו ךפמל בעכל טוכפ נס ביתכדכ סינמקנ
 סומ 5ומכו סוכ ןגכ תייסו סיכתכ כיפכו
 ןכותו יג .סינכל (חי) : ויפימ וכזכו 5 רסס
 וסז .ולפנ .סונכ) .סינבל סנכלכ .ונתת סינכל
 גפוכ סיס סויכ ןיוכ ויספ סמ לכס וטלרש
 לדנמס יסנקב ןכו ופפכ .סונכ) | וסזו סנינכ
 טילפו ךכסכ עקשנ םנפו לפי םינע וכפל

 ןכו סחל תיכל ומכ וס סת תיב סנלוככ ומכ ךמעכ תלטתו וכ וליסכ ךמט
 כמלp ומכ יוכמס ןכותמס ףסכס פל ןכו סיככלס ןוכקת .םינבל ןכתו (חי) :סככס
 ףסכס תפ ונמיו ורוליו ןינעב
 וכ .ערב : סרי לע

 ירטש ואריו (םי) :

 לאירבג תרות
 סנה יכ ,רס ןפוקכ סו פ"לכסו .רבד
 קפל ילכמ ססילע סוכ וסריזג3 סעלפ
 ,סכירמס רכומ סיככנס קכ6למל ןכס סל
 לע ןכת תונקנ סיחרכומ ויסי סקעמו
 סול | ז"ע וגופי תטכ רסמו ,סמלע ןוכפת

 שו ינב

 ססינע סדוכעס סדיככסכ סתוס תלומס סרכלו סעכ3 ספוק

 סידכנס סכירכת ק6 .

 סמכ תועמ ססל ןיק יכ רמכ וינפל
 כמ65 סידקס כ"ע ,סתדובע) ןבת תונקנ
 יותידו סכעט סוס ז"ע ססל וליעוי לכ יכ ל
 תקיכ ופכת כ"עו סמופמ סתדוכעמ עורגל

 סכיק3 וסלמס רסלמ סילפמ

 סנכסמלו



 תומש ה תומש

 -תֶא ועגפיו כ : ומּויַּב םֶוידרַבְּד
 םֶתאָרְקלםיִבָצֵנ ןרֲהָא-תֶָאְוהַׁשמ
 ורמאיואכ :הערפ תֶאַמ םָתאֵצְּב
 טפו םֶכיִלְע הוה אָרָי םֶהְלַא
 יניִעְּב ונָחיִרְתַא םָתְׁשַאָבִ רֶׁשֲא
 בֵרֲחתָתכ ויֵדָבֲע ינֲעָבּו הערפ
 בָׁשָיְו ככ ריטפמ : :ּנְגרָהל םֶדיְּב

 המ ירַא רמאיו הָוהי לא השמ
 הז הָמֿכ הוה םעַל ההערה
 =ַלֶא יִתאָּב וָאַמּו ג : יִנְּתחַחלש
 םעפ עַרַה מש רָּבדְל הערפ

 :ע-הַא ָתָלצִהאְל לצהו הז
 דיפ םייהג פינג ,ןרהא תודלות

 םירוטה לעב |
 :'ונו ופכגס כ מל  ןחו לכס יג .תעכס (בכ) :סיו
 ינקו ססמכ ןכ ומכ ,ךדכעג תעכ

 נפ ספמ יכג סינפ סעמ כג סינק סלכק סע זכו גגכ
 ת ספע וכ למ6< כס ןועס סמ
 ומל 6 ופסל ןקו ןכפנ סנכי סנס ול זמרו

 (בכ) ₪9 ך) יתכמסט יככד ךלקוס ספנק ספע
| f0 יבג תעכס דדיסו .זר 

 סכ ספע ינג ומכד < סנכ תפ תימסל תנ ערס
 ה3כס קוס

 : ספיעפס סלעקכ וסל נעו וסי
 : ןמפיו ינג ןניטכפדרכ סמל

 לאירבג תרות

 ןכס סכוכע תוכקלו סככומל ול סככפמנו
 כמולכ---ופק---וכל סת וסזו---סכללמפ
 כמולכ---ופלמפ 56מ-- ןכפ | סככ ונק
 , סכיככ וקכמק סילכ סול רס6 לכמ
 לכ לכו ערגכ ן'ס רס ועדס יכ .סיכפמו
 ע סתל5 לכ סככ ליעט כו ,רכה סכפדיבעמ

 ספכיפ : ל"קו יוקירו ןוכיק

 3 ,תורוג גיר "פ ךמע תאטחו
 רספפ יח רפק רפויכו

 .סכידמב סככס סיפטופ כרי סמייקכ סעל

 סז המל סוס סעל ספוערס המל
 התע 'ונו ךמע ₪5 תלצה אל לצהו 'וגו

 ל"זו [כ"כ 'יס ס"פ] ר"דמבו ,'ונו הארת

 : 2 ךיק
Xs 

 פולקנוא
 -תַי ועְרַעַו כ : ּהָמְויְּב םוי

 ןיטיק = ןרֶפאתִנ  הָשמ
 דן הת
 ןוהָל ּורֲמֲאְו אנ : הער

 פו כיל ניל
 יֵניֵעְּב אנתיִרתי ןיּתְׁשֲאְבַא

 -ןתמ יהודבע יִניִעְבּו העְרַּפ

 : אָנָתּולטְקְל ןוהיִדיִּב אָּבְרַ
 ְךָמֵאו 2 ; רק, הֵׁשֹמ בתו בכ

 אָמַעְ אָתְשֶאְבַא אָמָל 0

 תש ןָ אמו דה
 העֶרּפ תל תיל עמ >
 אָמַעְק שָאְבַא משב אָלְלַמְל

 תי אָּתְבוש אָל אָבְזַשְו ןיִדה

 :1 מ רקש הר'קע םש ןיררהנס אל לצהו א"יק ןירדהנס יתאב זאסו :

 יישר

 50כסימ סיטכס .וענפיו (ב)
 סיככ לכ ופרד וניוככו .'וגו ןרסל תו סשמ ת בע

 ריכסו ןפד סי כו = ל

 .הזה םעל התערה ה

 ה (נב) : ינתסלפס לע 0 לכוק ךל
 סעכ

 : סיככג וכי סס3 רמנק ויס
 תפכימ סמ פ"ו

 ליעפס ןוספ .ע
 : שי

 ךדיקו לכס יסמנ

 ומונכהו .ססילע

 יכ .5סו (גכ)

 ינקתל

 רמוק נעמי 'כ
 יכ6 עדו ם"עכ
 סמ ה ת"ו

 קללס כ
 ,יסדו

 bוס ho םי ck sz ס" "בק ס0לפ |
 פ"לכסו .ל"כע ,ר"סמ וב סעגפ 05 רמוס

mun 
we 



 תומש ו תומש

 הָּתַע הֶשמדלֶא הֶוהְי רמאיַואו

 הערפל הָשעא רֶׁשֲא הָאְרח
 הֶקָזח דיו םֶחְלשְי הקזח ב יִּ

 מי סולקנוא

 הָשמְל ַײ רַמַאַו * :ףמע
 הָעְרַפל רֵּבעֲאְּד יֲחַּת ןעֶּ
 ןּנֲחְׁשִי אָפיִִת אָריִב יֵרֲא
 ןּונכְרְתִי אָפיִקַת .אָדיִבּו

 : ּהָעְרַאַמ : וצְרַאַמ םָשְרְנְי
DDD 

 פס סם ם
 : זיכ ייס היעשיב בקעי שרשי םיאבה ןיריטפמו ייס י'דעמ .ןטיס חקיו ד'כק

 י"שר

 ערו ךל פרקי קחליב יכ וכ יקרמ6ש ססרכסכ כ יתודמ לע תכסרס .'וגו הארת התע (א)
 יוטעס .סכת סת ךכיפל .יתודמ יכתמ כסרס לכו סלועל וסלעס וכ יפכמ6 ךכ לתו
 .םחלשי הקזח ריב יכ :ןרפע ספיכסשכ ומול סעכש יכלמל יופעס לו ספק סערפל
 לס סתרכ לע .וצראמ םשרגי הקזח דיבו : סחלסי סערפ לע קוזחתש סקוסס די ינפמ
 :'וגו סעס לע סירֿכמ קוחפו רמו6 וס ןכו .סדכ סככ תופעל וקיפסי כו ספרגי כקרעי

 תומש תשרפ תלסח

 לאירבג תרות

 םוכיפ3 ססיככד  פנווכו ןסגולפ סעט
 ןסטיסל | יפוסד ,רמו רח לכל סיבוקכס
 וול [,6*י סותילככ] 5"קמכ | יגילפד
 ספוכ לוכי סדפכו כ"ק 'וכ ספוכמ סחפע
 ג'ת סתרפכ כ כוכי ,התרפכנ 05 נ"פ
 סופח סיודפ סכימו סיודפ דליכ ס ,סדפסו
 ע"על תסרוקמו ןיכומ תב סיֿכתו סתפס
 סתפס3כ רמו כעמסי 'כ ,ע"כ ירד
 סדפסו כ"ק כ" ,ט"טל תסרוקמו תיכעלכ
 ספעמו ---.כ"ע "3לכ ת"ד סתדפנ כ
 "ירד ןסתגולפ סעטכ ר"דמס ילכד וריפי
 כ סדפסו כוקכס ירכד 'יפ3 וקטיסכ
 םרפמ ןככ ,נככ ספרפכ כ ופוכיפ סתדפכ
 ןופכ וס ,5לכ תכלס 5 נככו כס כ"ג
 קוסל 3 לופכ ןוטלד ,ליפס נפ ! ידו
 כ"קפמ ,סד6 ינכ ןוטלכ רבדס תפימק
 סיודפ התדפכ לכ סדפסד ךס טרפמד ע"כ
 בוקכס 'יפ כ"ג יכס םרפמ סיורפ סניו
 bכ 536 ,סייקכ סיכ6טנס ןתו לילק ,נֿכסו
 סמת סינוקלב סטעפ סמד ,סלוכ סתנלה
 יתסלמ "ח] ,דוכיח5 וכלי סמסס ןילכס
 וסז [סוכ כ"ג ריעסס ו"זכסמ 'כס 'יפכ

 : bכס ןקתנופפ סעט

 לש סריזגס ןילעכ רוק; רפפכ הנהו
 ןיכ תיכככ "כ רמפנס תולגס

 ךערז סיסי רג יכ ! עדת עודי ,סיכקכס
 סנס תולמ עככפ סת ונעו סודכעו 'וגו
 ןופנמ םיפוסכ ןיפ נפעמפי 'כ תעדכנ סנס
 03 קר תועמסמ סוט עדס עורי כופכ
 ןיסרכומ יכ וסו ,כפויב ןיכעס 06 קופל
 סנפ 'ק תונגכ םויסכ ם"סע לס וערז
 וערפל שי סכמ5--- .סז ןמזמ תומפ כו
 סילפ 'פס ךסמ ךופכט (6 ,סינפו6 'ג לע
 ןמוס ךסמכ כ"סלו ,וכיג ספיחקמ סיסי
 ,ופוסכ יוכיע סיסי כ"תו םורכעס פט לס
 ךפמ תויסכ ךיככ פוג יוכעו ודכעד (3
 וכ רמלנ וז ף6 וז קכ  ןוסלכו סנס 'פ
 עדת עודי רמולכ [סופתפ ורעל> 0לס]
 56 ב93 תוריג תלו ,ךערז סיסי רנד
 ף5 555 רכלב תודבע כנו ,קודכע ףל
 ינפומ ככ3 סנפ 'ת ךשמ ססכ סיסי יונע
 ו"6ו וס ו"וכד פ"עי (ג .דוכעסס דכוכ
 ומ ,סודכע ול ,תוריג ו6 ,כמולכ ,קלסמס
 יונת ₪56  ,קתע רכדס טכמוס כו ,יונט
 3 כ"עו ,ססיסטמ תוכז יפכ דמועו
 כ"ממ סיפוק ותומ כםו 'ס ינפכ ס"עכמ

 הפ
wi 



 תרות

 כ" 'גס םוכיפ יפכ סכיזגסכ סגוככ סל
 סורינס תרכיזגכ ספוק רוטפכ יד סיס
 יככס כ"ע | ,קסלי רלוכט סעשמ בוסמלו
 רמוסכ התספק עודמ סעטס עריכ סלול
 כמולכ .סוס סעל סתועכס המל סכיזנס
 650 תוינעסו תודכעס ססילע רונכ עודמ
 סונפקכ ע"ה רוטפלו ככ סילוכי ויס
 פיס סגוכס סו ? תוכיגס לק סנס 'תס
 bקוד תויסנ = סיכיכלד '3ס םוכיפ יפכ
 3וססל לכות לו ,סנט 'ק לק יונעב
 יכ ?ינסתלפ סז סמל כ" .קסלי סדילנמ
 ןמז דוע ספ תוספכ סיכירכ ויסי כס
 בגל ךרד3 סככ יכ כמל ףיסוסו !ככ
 סמס יכ יתיפכ סנה יכ ,דוע 0
 סלמומ יכעפ ע"מכ סויסכ סיעקופמ
 בופקס ו"ק סו ,נ"ז סיטרפמס כ"םמכ
 ךסממ 3ופתנו יונעס לש סדמס סופתל
 סמ סו ,וכמומ וסזו ,סנפ 'ק דע סז
 סניתתס ךמפ3 רכדל סערפ 56 יב
 יכ ף5 סנכ ! סוס סעכ ערסל סריזנכ
 סג סיוקמ תויסכ כותל בוסי כ ךרכד
 תתעכס רככ רפמ סכמפ ,סוכ ככ ןמוב
 סbיכוסלו סיונכ וערז תויסל ס"ע6 ססרבפכ
 ס"ע66 5p ערז םדוק ערז לודג סוכר
 'כ ילופג טדקס סע ססל ורקו כ"סמכו
 ,'וגו 'דךמע רוכעי דע סרופכו [ס סיעק]
 יכנס ,סלמסל עורפ פעכ סכלמ סלכתס יפכו
 ספ לקס ו"ח כ"ח וככוי 65 יכ כיתמ
 ירו כ"ו ,סמיט ירעס 'ככ ונפי יכ ךמע

3 
 םיבג לחנ 'פ3 כידמס יככד רובי זכו (

 ןיקוסע ויס

 תומש ה תומש

 םנסכ 7
 סעמ סז תונמ תקי ככ סכת כיסקז .'וגו '6 דוקפי דקפ רמפל יינכ תפ עיכפס
 ספע ופופ טיכ עודמ ןיכסל ךיל = .שיייע יוכ ףסוי תומ:עכ קוסע סיס סעמו ,בסח ףסככ

 פע לולו כוקכס יככד ףוס כקכ) סגו ,בל סכת סב

 לאירבג

 ךמע סיפרקג תויסע ךמע ₪6 ליפס כ ככ
 פקס וטוטפכ םכפל םיס ו] ,ךסכחגו
 בכ ךטמכ יכמגל ו"ח ולכי לכ ס"ערמ
 ותכוסס ס53 עו [.כתכי כמובסו ,סוכ
 ,55כ3 ול סונסס לכ לכ ס"עכמכ 'קי
 'יפכ = וס סריזגס3 סיסימס סכוכס יכ
 ןוכטמסו ,סנס 'פס סכפוי לכס ןיכט 'ס
 סונפקכ סתעו ,קקלי דלונסמ ליסתס
 וכמו וסח .סכ5 'תס רמגכ סיסי יוכעס
 כפכ יכ ,סטרפל סטעל כס הארת התע
 ליב לסרטי יכּב תפ תודכל תעכ )ימתס
 ל"דו ,ופכלמ ספרנו סמכםי כ"ע ,סקוס
 דוכטטס יפוק יכ 56"5 ו"פלו] .קוס ןוככ יכ
 'כ תטיסכ לוס ז"כ---,[ןמזק סופטתל בפסי
 פוגופכ םרורר ע"כ תטיסכ לבק--נקעמסי
 עורי לט ןוסנס לפוכ 5כ כ"ע ,סיליפכ
 ויסיפ ('6 סזכ תועירי יתס קרפל "עדה
 ('3=-סונמכ סנש 'קס לכ תויסכ ןיכירכ
 וכעיו סודכעי סד תכת סעירדי עדס
 'קס סילפס) דוכעטס דבוכ כשֶתַי סתול
 סמכ ונכ םרפסי וקטיפנו---סדקסכ סינש
 ןק לפה ירחפד ,ןפוקס וכ סיקוספ
 ספעכ (6 ,סינפוק ית יונת 'יס סתלוקג
 יפוק י"ע ןקס םימסנ (3 .סנק 'תס לס
 ויתס ₪5 ףסוי עיכטססכ כ"ע רוכעסס
 ' דוקפי דוקפ לופכ ןוסנב ספופ עיכפס
 כ"וכ ןיכר סינמזס יט ל מכל סכתל
 סנימתמו [* גיחנב ןייע] סלח סעובפס 'יסי
 ךקו ,ןמזק סדוק 552 וכשת כ י"נכ סג

 סקלעפכ

 עפה יכ ונע ףסוי תומ:ע תל ספמ חקיו יפ לע
 פרי לכ

 קפ--לנס לח יככד יפל ךשנ) סיסיע ,טכלי סי
 סיזפס דוע נלי ינב תדעב זס וקנמ) כ עודמ ספקי סנוטקרה ספקפסכ סנסד ,סזכ ןכסל וקכ ליזמ
 ל ףסוי תעוכקפ וכטס ימנע ל5 כיעגו--סיעכמ תלוז ,ףסוי עיכעספ עוכסס תל סייקל וזרדזיפ ירי
 סיס: דוקפי דוקפ כיסעמכו ,סזל סדוק לו ,סינט קס תמנה .תעכ סיסיפ רודס לע סל יכ סנס סתיס
 : ; ,סעומקס ןמז .עיגס 65 ןיידע וידכ ןינמל ופפיפכו ,דיסדמ ייפע יכסי ותמ לכגומס ןפזס לע סרוי סזפ 'וגו
 םנכ קכ וס ,דוקפי דוקפ :פכ3 ססכ למקס סמו

 26 סיכנכ 1
 כמ65 יכ] כל סכס סיספ סיעכמ םנמא ,סדק לכ ןו
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 ןופו ךכ .ןיכט סיײפ סנוכ דוע סלי סילכדס תניפכ יכ ןיכס [סליקי סמל סמ

 כפפ כיעו .סזמ וסולעכל ססילע סעוכטס סנס סיסק סנעז סדוק ופני ס וליפלו ,סעוכעס סמ סיס ךכ
 ד

 יפוממע ₪6 סתינעסו ךכ ןיכו ךכ ןיכ ,דיסדמ דנמ
 סכפפ = סייסל6 דוקפיס ופ ,'כתי ויממכ דנמ סדיקפ סת ,לוקפ סיסיפ ןס רמקנ וגו יל

 -- ומע ףסוי תומכע תל ספמ חקיו כיספ כיעו .יוגו



 ה תומש תרות

 סדוכעס ןמ 'ס 5 י"ב פעופ סתלטסכ
 סמ ' עדו י"כ3 תפ ' ריו :כ'6
 וסזו---ןמוס סדוק סקודפל תופעל וילעש
 סיפככ---יתיאר האר ס"עלמכ 'קי וכמופ
 ספורפל ,סירלמב רסס ימע ינע ם6---סינש
 רובעפס דכוכ ססל כוסחלו יונעס רוכב
 כ"ח6 וכ רמ6 כ"עו ,סיכפ 'תס תמלססל
 סוטלג כ"עו] [ו"מ .:] סכפ5 יקדקפ דוקפ
 ו"'ע םסככו סעמכ תופס ססל קורל
 ,םתנכ כ"כ קיומ וניל סטמס יכ ,סגוכס
 תויסכ ךיכלו ,יליפכסל רספמ יל סנממ
 םתנכ כ'ת סגתסנו=וספ ומכ ךורפ
 וכופיס | לע תוכוסל ותליקעכ קיזמ 5וסש
 לכוי סנמ6 ערס תרוכנפ 'יסיפ ,רבר לש
 ןכו--וכר6 = רוטיסמ טעמתסנו לפכפסל
 ספפכסב---ןמזס ךרו6 י"ככ 256 ףלחכ סיסי
 "ויכפמ סמ םכיו, : סולו---דוכעסס יפוק
 ומכו ,רובטסס | רכוכמ שערכו לסכסכ יכ
 פ"יפס וכ קס סזכו---קמלכ כ"ח סיסש
 ס6ילוס> דוכעשסל ףוסו ןק סיסי ז"יע יכ
 ק"יקס וכ רמ6ש כ"סלפ וס ,סיכלממ
 סעמס סלקכ זוסליו וככזכ זותלו ךדי חלש
 כ"ס כ"עו דוכעפס סלסוי סו יכ פוכוסל
 ןמסיו ,סעס | יניעל תותוקס תיסעב יכ
 יכו---"כ3 6 'ס דקפ יכ ועמשיו סעס
 ודקיו ,ןמוס סדוק ספודפל יםינע, תל ספר
 תפ ס"ערמ ספכ רסכ כ"עו |ווקקפיו
 ססמ עונמכ י'נכ לע סדוכעס תדככס
 סינססל ססכ ספק 'יס ו"יעו ,ןבתס
 תוקכמכ ומככוספ דע | סיככלס תנוכסמ
 סתתנו סינטקס ססיככ תתיקלכ סוכסס

 יכ ,סיככדס תלפכ םורדל ןיכס וכל תמכתכ יכ סעפמ
 ןכוי סקעפו =.'גו סתינעסו סכתפ סיסנפ דוקפי וס
 כיסכד .ס5כ ףסוי נפ טוכס ,םניו סלכ סיס כיד
 סיכקס סנפס ילנתפ ף6 י'נכ ינפל עקנתסנ ספכ קל

 = לאירבג תומש

 סערס לדוג לע ,דפמ ססמכ סלח ןילככ
 ,סוס סעל סתועכס סמל כמו ,תמוס
 סינוקנס ןתוק3=-יל תפכיפ ילמ ת"קו
 סוכו] כ'תפ סייסמס ומכ ןינככס קמפ
 6 קועלל סיכטוסס ופכסכ 'כס פ"לי
 ךידבעל ןפיכ ןי6 ןככ | ,רמ655---סערפ
 ךידכע .סנסו | ,וטע וכל  סיכמוס סינבנו
 ,ךמע רססתי למולכ ךמע תפטחו=-סיכומ
 יתייסו ומכ ןולכסס וקפכוס אטח םכק יכ
 "יע יכ [6 ם"מ] סילטח סמנס ינו ינ6
 כ"עו [סככס ססמ ד3ק:-ךמע טעמי
 תוכוקגס יכפוס יקש לע וכ ס"ערמ ןעט
 יעוקכ ןקס םיפסכ ךפנוכ ס יכ ,יל ספקי
 לוע דיככסל ,סועכס סמל כ" .דוכעטס
 סו ,סמרמ5 סמס סיכוקנ יכ ,יֿפדַמ רפוי
 סז סמל ,סהע3 לע ןיפמסנ כרת
 יכ סרג כ"עב ינתמלק יכ ןטיו ? ינסמלש
 זמ סל לכ ,ןקס םיסכל םלוכ ךנס
 ססינכ תתל כוס סעל ערכ ,'ינו ית
 --וכלפיפ סול ליכת לכסו כ" ,ןינבסב
 ספעפ סמ יכ ,סלוכ תכלס כ 0
 וכ 3יפס ז"עו ? ןיככס תתת סינוגכ
 ןפלוקג רסמל תרכס3 וס תז יכ ת"יפס
 סקוח דיכ יכ ,דוע סוניתמכ סוסעל "ו
 ספלפמ 'יס 15 ,סנס דע סתופ םגוכ 'יסס
 רוע כפכיפ סמ 56 .ןמז ךסמ סזי6 דועכ
 וֿפרפמ ספרגי סוכ ,יסדמ רפוי "סקות ריב,
 'פכש סיכוקכס ךסמס סיסי סזכו .סוכיסעכ
 סלועס תל יפרכפ'ס ינ וינפ רמסיו,קרפו
 סקו6 תתקכ סכותסכ ידסמו יכוט רילסו
 : כפוי ככדס ךיפמסכ .רספ6 יפו ,סעפ יל

 דועו

 ידיקפ ןס---תועוכמ יתק3=יינכ תמ עיכקס עכסס

 :יזכספ תייפע -- טבלי סיתפע לופו לכקד פיס כיג
 סי נפ כעס סנסד ,ם'ופ סנס ינפמ סג סכומס סגיו

 ונפל פיע ליזרד ומכ יינכ ינפנ עקבתיפ סירב
 דגעתפסנ סיכױממ סנס סנש תולמ עככמ יכ כינ סנעפב 3 סיס זיכע ,ןופכס ופנס) טיפל כקו
 תונופל םוכדכ עיכ תעדכ וגיככד יפל סנמס ---,ןמזס סדוק ילנתס סייקל כיוסמ ינני6 כיע ,ומנפ 65 ןיידעו
 סודכעו לס דוכעפס יפוקפ ול ,ןמזס תמלטסכ סיסי ןיכ תועמסמ יחס זמככ עדס עולי ןופלב כי ,סילופכ
 נפ רסס סלרקכ כ'ע .סעוכפה לפככ כ*ג דוקפי דוקפ ףסוי עימה כיעו סנט 'תכ 37? סתופ ונעו
 סלח כיספת ,יינכ ינפמ סוכל םלכוס כ'ע ,'םי וקכיזג לנככ סנכנ הז סג יכ ןיכס .ףסוי לם וול מ סי
 ןייע לוס ספכ ופופ יכיכק סמ] סי לט רע סז=-נױמ זייע--ףסע ל ונוכל תו סקי ,סעמ סז כל

 .קודו סכיזגס תמנםס ןולסס לע ןועפל לוכי סיס נפ -- טכלי סיתפק [תלסכ יפכ כיטמ



 תרות

 כ"דמס יככד סדקסכ סוכ 2535 פי דועו
 עולי 3וקכס ירכר לע ,ךל 'פכ

 ,ןסנכמ ינסש עדפ ,ןרופמ יכפס עורי ,טרפ
 ,ןקרופ יכפס עדת ןנכסממ יכנס עודי
 ,ןפסוג ייפ עדת ,ןרעפמ יגל עודי
 סוכ ל"גסו ,רוֿפיּב סיכירכ סיככדסו .כ"ע
 ומנוע ₪5 וקגסנס3 'ס יככד סנס יכ
 (3 .טנטס ןוכמ י"פע (5 .סנס סיתס
 'קי ונס ףו ,טכטס דודיפו סג ךדדכ
 693 וכ ליס קס6 דו לד יכ מ"ג ןיס
 ,סיפכפמס וסריפס ומכו] ,סעיגו תּואל
 תייוסו כגכס ומכ !תז סתיס 'ס תפמ
 : רמולכ ,וניכיעב יס תנפג ,ך6 ,עכטכ
 רפ03 לנפכ םיסרכ יניכיע תיסכמכ קר
 כדכסס 3כ וכנכמ ו'כע [יככ רס3 יכיפ

 וכיכפל ססעגה ככ יכ (6 056 יקק ןי
 סיריכמ וכ6 ןיח יכ ,יעכטס ךרדכ ףטועמ
 הללקו ,קמס '3תי ויתולועפ יכ ססכ
 ידי סטעמ קר יכ סכ ןגוכתהנ וגיפנונפ
 ס"כמלס וכ סכוס יכ ףלו .סמס ללוס
 סד6ס ןגובתסכפ ,סכוקס ידוסי 'סכ ל"ז
 יכולי סיולכס לכ כיכמו עכטס ילדסב
 לש ופמכס סס3 סרו ,סטמו סלעמ
 bמכתו סוקמ> הכס ו"יע ףיסומ ,ס"כקס
 ,ס"כ סוקמכ 3וסכ וכס3 סמכיו וספכ
 p"יע ,'וכו ותולדו ותולפשמ דספיו לריו
 וכפתו ,ומכסי סיככ 65 לכ .ככוס וו3
 ליפספ רמוסס תכפק יכ ,סיקורס יגיע
 ,ןמרוסכו סרקמב לכס | סולק ססילע
 עמשי כו םרלנה סוימ סס3 ולגכוס רפסכ
 וכנוד6 יככד סיסרפמס ופריפ רפקכ סלוק
 נה רוככ סיכפסמ סימפס ,פ"סעמסד

 לאירבג תומש ה תומש

 סיד וקיפסי יכ ,עיקכס דינמ וידי סקעמו
 ₪כוכס תלולג 5 כככ ריגסלו עידוסכ
 עיכי םויל םוי רעל ,ךק ,ופרוכג רוככו
 סוי רמולכ ,סעד סוסי הלילל הלילו רמו
 סדק לכ ססכ ולגכוס לוב לכ דימק סלינו
 23 [יג'חנ ןיע] סלוק עמסכ כ כ"ע
 לוכנמ סי6לויס סיסנ ק"יטס סקעי תעכ
 ,רסמ םיפ ףכית סדֿפס לעפסי עכטס
 םולועפו ,סמס 'ס סקעמ יכ ריכיו ןנוכסיו
 כ"טמכו ,וע3 ות3ק לוק ועימסי וללכ
 פכיפכ וכמס ומכו ,סנוק פוכסנ וקסכ
 יכ ףפ ,רמולכ ! 'ס סילפכ ךומכ ימ ,סיס
 ויס .סיכידססו סיפיקקהכ ל"כ .םילאב
 פפה סלועכ סיקכמגס סיכודגס סילורכסמ
 6רומ עדילו ריכסל | לכוכ ,סילגנגסו

 כ"טכמו ! ךומכ ימ רמנו ססכ ךיתונעפ
 סיפרכגסמ וכייס ,טדוקכ רדלכ ךומכ ימ
 ק6 סיסכפמס סיכ6למס סלועמ סיפודקס
 םינרסנו ןיכסכ ככוכ יפדוכ ,םדוקס ינפ
 65 רכס יג וכסנ6 ו'כע !ךומכ ימ יכ
 תונסת כוכ ומ ךקו ,סומ כ"כ לעפתכ
 .bלפ ססוע סק6 כפמ תע3 קר !סתל
 עכו לע רזננע םגועכ סעטנ הנהו

 ,סנפ 'ק תולגכ דבעקפסכ ם"סעס
 וס [,כ"5 סיכדככ] ל6ומס תערכ יכ ףס
 ןכפ .'וגו עד6 סמכ רמו קטסס סמ לע
 סימפט וכמ6 ת"ויכו כזענפ 'רס וכילמ
 כוכיד ססעדלפ סרככ ,ם"ייע סז3 סירחמ
 65 יכ ןטי ,ןוטכ וכ 3טסכ כ ער6 סמ
 סיקכסו ,ןכ רמפ "קס סנמק רסוסמ
 ביקכ סינבס תתעבהכ סדוקס 3יקכסמ
 פרת סכוכלש כ"עכו ,'וגו 'ס3 ןימפסו

 רמס
 ונעפי נס סמ לע 'ימתס לדוג םרפי ומגע בוכס יכ ,סז ןפולכ סיכותכס יכ פילי טנינעל ןוחו (* םיבג לחג

 ודיני ףכס לכ כל | ,ידיפסס סתלועפ רוקמ סיפכלס תוכל לע קוס ספור 0525 לכו סימפס
 סידיגמסו סיכפספס ד5מ ןוכפתס ןיס יכ ,כיטמכ 3 לוס זיע ,קספס לב סגנו סויכ 'כתי ודוככ וכפסיו
 ,סיננד ןילו רמוס ןיפ ונפכ וס סמ סנמ6 .סעד סוסי סלילל סעילו רמוס ועיכי סויל סוי סמס יכ
 ל or וש ה --,סנוק עפ לכ וכמו וסח .ססיככד לוק תפ ןיכסנו עומסכ וכי 5 יכ סילכקמס דנמ וס ןוכפמס
 סיענופו סיעיכפמה סיככדס לכל לנוכ ןופל bוספ] ימוכ לט סנופס לוק מנ ['ך סמויכ] ליז סתכינמכו
 סיפפסו ליו .עיקרכ כסנמס סמח לגלג לוק עמשנ סיס [קמפס תֿפ ריכסלו ןיכסלמ סדפס ינכ תוכל תפ
 ול ןכפס לכ 6 סיפלממ סנס יוכו סימעס יככד לכ סגה יכ הכנפנס ותילפכ סזס ןויעכס קימסו
 מכ ,סססכוק כפומ לכקל ונכט זס ספי כפל סדסס 29 36  רודמל ססירכד וככקיפ דע סנוע לט
 לכס ס5קכ סיס ועפכ ,ססילע ספוכ סופ ופעי עו סנטכמת סדה נב ינז זיכעו ! סוק 5י ןכפס כ

nie - 1 . 1ססלפכ סלילמ סוסו ססיויללמ לכדס קותלו ,סתוק ועמסי כ כיעו ססילמ 6 \ == , 



 תרות

 יכ ןעי ,סימדוקס | ונירכד י"פע ןכ 056 .
 ןרפס פכפמ יכ עדי וטדק חורב "6
 תולג יכוסי י"ע ס יכ ויככ וסכיי 9
 'ג ['ס תוכככ] כ"ז סכממכו ,סופ סדוק
 כ כס ססמ תח י"ו ,תוכוט תוכקמ
 ז"יע כס ,ןירוסי ידי לט סל יכ 'גסנ
 תותתפכס ססיתודמ תפלתמ וככדויו וקכמפי
 ,ססיתובל שולי לכקל כ"ח ופכוי ו
 רימפ ססילע 'בסי ותסגפס ת ז"יע סריכס
 ,כטומל ןסו ,3וטכ ןס ,ןריעו ןמו לכב
 'תי וכסומ טכp יסי ןפ ודחפכ ק'סעקלו
 ,עכטס ףיעלכ ףוטעו רקססמ סתטנב
 כו ,םדוקכ וכולסו וככד ססל ערַש ו
 ,וידי ססעמ 5ו 'ס תוכועפ 56 יי
 וכיכי כו תוגמדוסכו סכקמ3 לכס וכו
 תפוכי ססכ סייקפק כ 1"יעו ,ס"יוכס ל
 כוסנ סיעות סע וככעתי יכ ,ןרפס
 תל לק זו"ע .לכססו וסותס כ ויכסלמ
 סbס : םוריפ ,ער6 סמכ רמל ,ס"תיוכס
 םכ סויפ ינכ סע ךתגסנס תוכוטפכ כמי
 סעידיו סככס "יט ססכ סיסי רק ,סלנכ
 ידככ ,ככ סעועס לוס סת יכ סרורב
 ,קמייק ספורי סנםכיל יכ ,תוט3כ סיססש
 ם כ יגעידוסו ,יפולודל קספס סל ןיֿפ
 ל bיסס סעידיס סיסס סמכ קסכומס ןמיסס
 ,יסדווכ ,ןס '3תי וקבוסת וי55 53 ז"ע
 הקעלס תולוטפס יגפוס לכ יכ | ערס עורי
 ,טכטס לוכגמ לוי לכס סיסי ,ךיכנכ סע
 ןפוסכ לכס סיסי ,םוכוטס ןסו ,סוערס ןס
 יכ ועדיו .וריכיו ,טכטס ןמ סנעמכ פלפכ
 ,וכמופ וס .לככס סקועס וס ינמ ,קכ
 ךכדכ נס ,ןרופמס וס ,ינ5ס ! עודי
 ןסנכמס וס ,יכפס ! עדס ,כ'ג ןכו ,טכטס
 קכ | ,יפשסכו | סיכפ רתססכ סיסי לש
 ,עבטס ןמ  ספעמל תולודג ויסי = תוערס
 ךכדכ | סיככדס תקקמסו ,סוכוטס ןכו
 וס ,ךרד3 עסוגס טופפ םיפ יכ ,רכסס
 ס 936 ,ןומעפ לוק עימפס ילכמ עסוכ
 ןומטפ 'יסי וכרדכ עסי סלעמס ימרמ סי
 שי יכ ופיק עמסנו ,סוסס יכלולכ יונס
 כמ6מ ןכו] .ךכדס ספ לע עסיכ כופקו רש

0( 

 אכ לאירבג תומש ה תומש

 יכ דיתעס תע לע ['מ סועשי] שיכנס
 ךרד ונפ, לכדמ3 סרוק לוק סיסי כפפכ
 יז !"וכיסונקכ סליסמ סכרעב וישי ! 'ס
 ,'ונו ונפפי סעכגו לס לכו סגי יג לכ
 ןייו .'ס דוככ .סלגכ סיסיו עכטסמ סלטמל
 ,[רתוי וגירכד ₪6 ןיכתו כםיו 'פכ םורדכ
 סיסקכ ס"על 3כקעיל 'תי ורמוק וסח
 ויככ ועקססי ןפ סמיכלמ דריכנ קכיתמ
 כ ,'ס תל וחכפיו סיכלמ יכיכמ יככסב
 רכס !יכנ יכ ,'וגו סמיכלמ סדרמ ליפ
 סתונפpו ןפדיריכ יכ 'יפ ,סמירלמ ךמט
 יפעמ תכועפ רכיכ סיסי ל5רשי ילנופ לס
 סג ןכו ,סז ססוע יכנס יכנא ,קכ יכ
 תינת רבססכ] לודג רכיס סיסי סקנעסכ
 כ"עו !סנע סג ךלט6 !יכנ ,יכ [ןומעפס
 ו) רמלסכ ס"עכמ לש ותותילט תלתססכ
 תפ פלוטו סערפ 56 ךסנסו סכל ת"יסס
 יככס ימ ףכיפ 96₪ ,סירלממ י"נכ ימע
 סימ :כמכ ,'וגו סערפ כ ךנ יכ
 ל"זררכ] ,בקטיל תכממ רס ךלס "יכנ6 ,ס
 ,סז3 ךקנועפ תלכי) טיס סמכו [כ"דתכ
 פרשי יכּכ תק םילוסו 'וגו ךל6 יככ6 סל
 וכ ביסס ז"ע ? עכטס ךרדכ סיכלממ
 סיגמיס ויסיו ,ךמע סיס יפדוב יכ ת"יסס
 יכ סזכ סשעסש תולועפס לכ) סיקסכומ
 יככד = ףוס רוליכו] ידי ססעמ סמס
 'פ3 = ןייע = 'וגו תופס * ךל סו .בותכס
 כופיכ לכמת 'וגו כימי ו 'פכ 3

 :; [ז"פ וכ
 וככרסספ כפיו 'פ5 םוכדסכ רוע ןייעו

 םיס '3 לכס דוע 2
 תיעכטס וכייס ,סלס תוגסנסס יתס ןיב
 ,עכטס יכדס תוכינס ככ3 יכ תיסינסו
 וז תויוכפו תוכפוקמ סכוטסו סערס ןיֿפ
 סכוטסו ,סמכטכ סער יס סערס 096 ,ווכ
 הכיס סס3 ןיקו = (קמלעל סכוט יס
 ,סערמ סערו ,סבוטמ סכוע 0595 תביוסמ
 סקעמ יס ססמ "ול ככ יכ ךפסל ו6
 ר"ע 'תי ויוגסנסכ כ"סמ סמלט ינפב
 סכועסו תעכס סנס ,עכטסמ .סלעמל יסינס
 כ"דמב כ"זכ "קמכו וידסי סיכוככ סמס

 קיר



 תרות

 סיכורכ ודכי לקמסו רככס [סכ 'פ שיר]
 תכעפסכ יכוליככ' ןייעו] ,סימסס ןמ
 סלעי ןופעכס תסק פ"ע רובכ תינעס
 יכ לכ ןוטכ רכינו יוכג ז"כו ['וגו טור
 סילכדו עכטס דודיס ת"יסס ססעי סע
 כרבתי יז  ,עכעס גוממ סילכויס סיפנפנ
 תמימכ פרוס יס סערס יכ סימעפכ וכל
 סערסנ סכיס תויסל לכוק סכוטסו .סכוטס
 ףסויל סיתפכ תכפמ יכ ! 'יכח כלכל
 סכוטס וכ ס3 זיפ .סער וכ ולמגס
 ספעגפ כוטסמו ,תומולתס ידועי סייקפסכ
 ןכת ככ לע םנתסלו כדגסהכ ףסויל
 ןרפ לע ףסו ליו כ"םמכו סירֿכמ
 סיכלמל ויס וימו ויכ6 וכסמכ סירלמ
 דוכעסהו תולגסמו  ,דוכטשו תולגכ תויסל
 ססענ יטדמ כפוי נרפיכ סירלמס וערספ
 'ד שי יכ סככ עדוהל ססילנופ :סמקנ
 תילכפס ססל עיגסו' ,ןכֿפס ככ ןהֿפ
 סלוסעס סנומ6סו סכוקס וככקפ סמ3כ כועס
 ---ס"עק65 '3תי ותחטכככ ןכפס תנפמו
 סיפכס תוכודל תודעלו פוסל וגל רלסכ סו
 סע יכ .6ןס bכוכ יכ 'ד ספעמ לכ לע
 דע ףסויל סערפ כיטסש | תוכוטס לכ
 לכ כע טולשל | ומיקסו | ופנו ולידגסש
 וימקל סג סכיו = סכוט דפ סירלמ ןרפ
 כפכ ומכט ת כ"ח סקע ז"כע ,ומע
 רפכ יכ רכד לש ופוסו ,ףסוי ת עדי כ
 bכ רמו .סיוקמ 5p ותתגססכ כ"ס
 כפוכס לכ ל"ןמסמכ ד תק יקעדי
 ותכוטכ כופככ ופיס וכיכמ לם וקכוטכ
 כ"קלו ,ףסוי ק6 עדי קככומפ ,סוקמ לפ
 סילסקכ] כוסכס פ"לי ז"יפעו 'ד 05 ערי כ
 'וגו פופ םרתב ועקפ וכמו ירס5 [פ"פ
 םרס 'יסי 6וסס סויכ כש6 .ס"סכ סוס
 דע סכטס תיפלכמ ססענס לכמ סלוע
 לככב ןסו ,סירוֿכיס קסכרפכ ןס .וקירחפ
 יכ ,רמוקו סייסמס ומכו ססילע לזננס
 סגו וס לסכפיל = [יכוזמד נשיל] קוס
 :למוסו סייסמ ז"ע .3קטי יסנקכ טפסמ
 תפומ וסז כמלכ .ומס ףסוסיכ קודע יכ

 לאירבנ תומש ה תומש

 ת"יטס תולועפ לכ לע תודעו ךקות
 .סירלמ ץכ6 לע ופ53 סג יכ .ותגסכסו
 תפפ5סו ופתכלכ סוככ 16 דמוע 'יס לסל
 יכל סנס סמפ ו"כע .וקספשמ יל
 ! עמק סעכפ לס יתערי כ "תפס,
 ףסוי תכוטכ כ"ח6 רופכיס רבד לש ופוסק
 יתפדי כ : רכמוכ כ'ת קעפ
 ד הת יקעדי כ סגו ,ףסוי תל
 סיסכו סילפלתסמ סמס סינינעס לכ יכ
 ןיעמ סכוטס סס3 'כי ונוככ יפכ סזמ סז
 תגוכ וס ,סכוטס ןיעמ סעכסו סערס
 ןרופמס וס ינלש עודי יכ יכל םרדמס
 ורכס .רוזיפסש יולגו ככיכ סיסיפ ל"נכ
 נס ,עכעטס ךכדכ כס וטדחתיו וקוכי
 ןסנכמכ כ"ג 'יסי ינפס ןיכסו עדת סמ
 וכמפש סמ םרופי ןכו ,עכטס ךכדכ נפ
 ;קומ ,ןנכסממס וס ינקס !עודי כ"ח
 נפתהסכ כ"עו ,'וכו ןקרופ לוס יכלע עדפ
 סעכפ כ יתק3 תמו ורמוקכ ס"ערמ
 יפ5 ונילפ !סוס סעל עכס ךמס3 לכל
 ופוסילט תבוטמ ךטמכ תויסכ עכטס ךרד
 ת"יס וכ כיפס .כקכסיל תלוכ סלודג סעכ
 ספעמו ,דימק יקנסכס יכרד וסז נכ יכ
 ספעפפ סמ תוכלו ליכססל לכוס לס
 סומ כ"ג---ססכק סתע=-וסזו-סערפל
 ןכ יכ ,'וגו סחנסי סקזח ריב יכ פונג
 ספרס ןמ סכועס תימכסנ דימת יכרד
 ,םוככ | סלעי ןולענס תפס  כ"סמכו

 ₪ ---ק"ודו ,הקוד תחת
 למפיו כוסכס תנװכ סזכ יקכלכ רוע

 פפ ,תכפת ריכ כ חס ,'5 יב
 ס"ערמ לט וכוכיס לע סכככס ומקל שי
 פפוס סויסל םוכד סיסי סל ,6מגודלו ,סוב
 ילגכג | ריכיס יככפכ תילפ סזימ חוסל
 וס9ססיו ,ויכפל כוטל כמ כס וכתסמ
 טי6 מפ ,רמסע סנוסקרכ | םיסס
 טרפכו תוס תותילcכ לנוסמו רסכומ
 לע רכרי כתוסס וו ,ווכ סקוסכ 3
 יכו ,וותילפ למל ותכ3 סיסי יכ ,וככ
 וילפ וכי כ"תלו ,ז"ע לוע וכ קילמי

 סויכ
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 תרות

 עוסנל לכוי ךיפס ,סנפק3 תינפ רחמ סויב
 וסנעי) ןסלעממס ןושכ 853 סמס
 י"פע גוסככ ןויפכ ולוכע גיי יכ לסוסס
 ויפ6 ושי ויכתלp סויבו ,סנידמס יקות
 ,נעופל רברס יכוסכ ככומ ךילו ופכפס
 יל וכימלי לו ,3כ סוכס סול קורד יכ
 ול ןפי וכ רתוסס סנעיו ,קפקסכ תפל
 ופופ וריכי רח סיפנקס כמ י"תחב "6
 סנעטכ כו כס כ"ו .םוכרס לכ גיפיו
 תפסכ סכוכ) סעידי יל ןי6 סנס ,רמפל
 ? ןגוסכ ךנוככ קיפסכ לכו5 ךיו ,סכידמס
 יכ סומ דוקפכ ךכ ןיק יכ וכיסמ לוס ז"ע
 ,קתוכיספס סיל ןידכע ןוכי6 יפנלד יז
 ספל ךל ויסיפ סיטנ6 סע למפ חטכו
 סנס סיככדס לכ יכתלו =.סוכ רזענו
 ,ופעיסכל ןכומו רפכומ לכס רככ תויסכו
 וכ כמקיו כתוסכ 55 סוס םיפס וכי 6
 כ יכ רכככ רסוס ךפמ םקכמ יננס
 ,סוכ ינוֿפכ ןימ רסקמ ,ינמכםכ יב ןיפפ
 סועכי נס-!יתמת בתל םי רוסו ךל
 ןופכ 'יס כ סח רמקכ לוקכ רסוסס וילע
 תוכרסכ סכ דע ינסיסלס עודמ ,סול ךסול
 סכוטקס כיקס) ךל סיס נס ,סירכק
 וס ןכ ---.ןוט6כס סעפכ | ףכית תוס
 יכס6 ת"יפס 56 ססמ לש ותכופת כפל
 ר ,ס"יטס ןיכו וכיכ וככעפ סירכרס לכ
 כריס [,ל"י 'יס ג"פ ר"קב] ל"וכד יפפ
 ותנלפכו ,סימי סעכפכ ופוחילפּכ ס"ערמ
 וכ כישסו 'וגװ = יככ6 ימ כמ סנופקרס
 כמ כ"תו 'ונו ךמע סיס יכ ת"יפס
 סמ יל וכמו 'וגו י"כ3 0 3 יכל סנה
 ת"יטס ול ביססו ,ססיפ6 רמוק סמ ומס
 כ"ס6ו --'פי | ויתומש תעדוסכ ז"ע סג
 ביפסו ,'וגו יל וכימ6י כ ןסו רמו ןעט
 ככ ופכסס דע "וגו ךדיכ סומ ס"יפס וג
 סירכד םי6 כ כמו ןטט כ"חלו ,סוקוקס
 ספ ימ 'תי ופכוסת 3 ז"ע סגו 'ונו יכל
 ,ככדס רסס ךיתיכוסו 'וגו סדכ ספ
 יב כמו כוס סנהס סיככדס לכ יחלו
 סכר ל יכנל | נפת ריב כ תלס '6

 : !ךסוכפ .תויסל

 בכ לאירבנ תומש ה תומש

 כתיו "ע למול כופכס סנמק יכ ףאו
 סכעס יכ כמכ 'וגו סעמכ 'ד ףל

 לע ככ ,סוקמ כס ףפ ןורס סוכ וילע
 וג תמ 3רע סככיפ ךיסס ספקי ס"ערמ
 "יס כ ס יכ ,ס"תי ויכפכ ,סלוכ כמקכ
 תזכ ביססל לוכי 'יס נס ,סזכ ונוֿככ
 סוכ ל"גסו---ומע ת"יםס ירד תיסלרב
 ףפ יכ ותטדכ לכוס 'יס ס"עכמ סנס יכ
 "כע ,ומע 'יסיפ ויפ6 'כתי ותתטכס 'יסש
 עויס סזיל כ"ג ספ 'יסיק וק3קתב קס
 סערפ 35 ת דחסכ .עכעס ךרד י"פע
 'ד דיכ ןיכוד סיל3 דתוקו .רי תנסמב
 ככ ונממ ריסיסו ,תויע3מ תוכוגס כ"ויכו
 יפדווכו .כ"ג יעכטס ךרדכ הוכ תועינמס
 סערפל ודי לע תוכסכ 'תי וכ ןכומ
 תל סזכ תתקל כוקתו ןונס ןיכוד זיק
 ןופמ כסז לש לודג טיפכק3 סערפ בל
 ןיע .סיפילפמס סירקי  סיגיכפ תולכקמכ
 65 ס זו ,סכמכס 'ד ריכ .סוכ לכ
 'ד יװיכ י"פע ותו סכתי סוכ ספרתי
 סיככדס לכ וכמג יכקמ כ"עו .רי קזוחכ
 .רמ65 'תי וגממ שק ךליכ רעכגו "ככ
 ךפומינק3 ךליכ ןכומ יכנס יכ ירחפ
 סמ---62 קלש---סנס ! 'ד6 יכ---סתעמ
 ןס רמולכ ."תנסס ריב, חונבכ סלרקפ
 סנוכס סקומכ נו] יככדל ךל6ו ידיל ותו
 85 סעכפ רעסש סמ לע ל"זררמ תוס
 .ןוכוד יכ חלש 55 סלועמ .'ר ת יסעדי
 'וגו סערפ 35 דבכ 'פ לע לכו ר"רמכו
 סרככ ם"ייע ןוכוד וכ תולסל מופ סוסו
 ולכל תוכ 'יס ןורוד וכ יבמ 'יס ינמלפכ
 סכק ו"ע סגו [ופכסמ ל5רשי תפ חלל
 כיסככנ ספס כמכ ויפע ת"יטס כס ופ0
 סו דוע וכ תוכפכ ךפעדכ 'יסי סוס
 טכש סל יכ כיסככ כוט ןי6 ? סנפמ
 תו :כ"ת ם"ח ! ומכסל סטמו יוגל
 תולכסכ .'וגו ךדיכ סקס סוס סממס
 עומפל תככומ 'יסיו ידי סלועו יחוכ וכ
 יככדּכ קכ .דחסו ןוכוד ככ יפכמ יפוקכ
 .ךסיככ "סי |  ךית ןכס יכ תמלעכ
 .סטרפ 56 | פונקיכ סיריכ 3 רפכו

 כיסו



 אראו ו תומש

 הָשמההלֶא םיִהלֲא רָּבְדִיַו ב
 :הוהְי נא ויָלאְרְמאיו

 קֶתָציהלֶא .םָהְרְבאלָא ארו
 הי יִמָשּו ירש לֶאְּב בקעיהלָאְ
 : םיפ גמ םירקע .חי רעש הדקל םהרבא לא איאו :ןרהא תורלוח

 יישר
 טפסמ וק רנד .השמ לא םיהלא רבדיו (ב)

 סתועלס סמל רמונו רבדל סםקספ לע
 רכש סלקל ןמלכ .ה ינא וילא רמאו : כוס סעל
 סל יכ ךיססנפ סגתכ כו .יכפכ סיכלסתמל בוט
 ןוטלכו = .סינוטסככ | תוכ65 יפרכדפ ירכד סייקנ
 ןמסנ 'ס יכ6 תומוקמ סמכ3 םרדכ לוסס וגילמ סוס
 ת תכנסו ןוגכ םגוע 556 רמו וספכ .ערפסל
 תולמ סויק 555 כמו וססכו'ס יכ6 ךיכנק ספ
 ןמכ 'ס יגל סקופ סתיפעו יתולמ ספלמסו ןוגכ
 ירש לאב :תוכ6ס 36 .אראו (ב) :רכפ  ןפיל
 :ידס 96 יכ6 ססל יקרמ6 ןלככו תוחככס סיתחטבס
 ביקכ ןיש יפפדוס כ .םהל יתעדונ אל יה ימשו
 תיפמפ םדמכ ססכ יתרכנ 55 יסעדוכ 65 םנ ןסכ
 קתפיד יי ססככסד יל ת"ככו .ססס סוכ סס) סרכנ ןכ) יד ם"כ תיקכ קוסו

 סולקנוא

 רַמָאַו השמ סע יי לילַמּו ג

 יִתּגִהֲאְו ג : יי אָנָא ה
 בקַעָיּו קֶמצִיְל  םֶהָרְבַאְל

 אל י.ימָשּו ירש לֵאְּב

 םירוטה לעב

 סע  גיתכ סיגמ ליע) .אראו (ג)
 לנדיו = .סו) ךיפסו | כמ

 15203 ופע כוכדס סיס נפ דמנמ סיסנפ
 כיתכ פיו כמ יו כו : ךככ) ןוק 5
 יל קתפב י3 ססלכסכ יג כיו  תוכסכ
 כנרט ןויד וס יכטמיגכ .סיסנפ : כקעיכ
 תיפדכ קת5י "יגכ .לכפו :עפעמ ול
 .סימפממ ופי לכפי) סכג קתניפ .טכדמכ
 סע;ע וסעפ 26 תיס .ססכ3מ נ כקו
 .חפ לקכ : יתודמ כת וכסכס לו סיפנפ
 סס)ט כקעוו ססככ6 לע )5 רזוס וניל סז
 במסנט סמ סז י"עכפו ידט לכ סכג
 יתעכסנ כפל סעונפס ת יתומיקסו קי
 םיר = .ירט לכ סּכ כמלנ ךינל ססכנקנ
 ידט ככ כקעו כו קת5י 35 ססככ6 6
 סכנ | יפיפכנ תומס יכ ונלכ ייפ .יס ימסו
 ןקפכ | סכיעוס) סיתסטכס יס דיי ססכ
 תוכפס) סתו6 יתמעכס ידע 36 ספכו קעכ)
 .סיככו סיכפ לע וס ספס סז יכ תוכלסלו
 מ"קכ bוסו ססכנלד ימ קתליד יק כקעוד יכ

 סוס ןוכמכ Bיכ סלע נקעד יוו
 :ויקכיל כיס 'ס ךקלמ סנומ סו תיסו תי'ככ סעס יכה

 לאירבג תרות

 יקעדי 5  תוזע סעכפ ול ביססו
 ,ןיכוד יל קלט כ סלועמ ד מ
 כמלל וספככ זוע ס"פכמ למ 6
 תפל ךתלמ יפטקב ןכ נה יכ 'תי ויכפל
 56 יתפכפכ ל36 ,וכוכע די תכסמ סזיפ
 ךמסכ רברג קר ,תונקיכ סידיכ סערפ
 רוע קרו סמולמ יסלפפ כ כ"ע ,דבכ
 וקכוסס ז"ע ס3ו 'ונו ,סוס סעל ערס
 'וגו סקזק די יכ 'וגו ססכת ספע 'קי
 קנועפמ עייס סוס 3 ,עכטס ןמ הלטמכ
 'ד יתינע סו ,סוכ ל"נכ ,כלכ עטס

 :---ידעּכ רפכי 3וטס
 רמאיו כסמ- 6':56 רבה

 וכמ6 ר"דמבו .'ד
 רמוס = ריפמ 'כ ,ססמ 56 '6
 קרק וקכ תפ ליקמ 'יסס "כ

sbיכ6  
 לכריו ו"ע
 ךלמכ לשמ

 ינתרקנ

 ססיניכ ריסכס תויסל [כיע ןכ 'יפ] דח6
 ךלמס כמ .ודננכ .פוסנכ רכרמ כימתס
 יפיפעפ וס יכ6 כ ךכל ק6 סיגס ימ
 ימ ססמכ ס"3קס כמ ךכ רוסרס מ
 וס יכל ונכס סיככד ס3כקק ךל סכג
 כפל ךכ כמ סדוסי 'כו ,ךל יסלדנס
 56 ךסלפו ךל יכ תכמקס סעס3כ ססמ
 ספפp יכ כמ סימקכ תדמכ סערפ
 סכפסנ יס6כס רע מס ,ןנוג דיפע
 קדמכ 'ד יג6 ס"כקס וכ כמ. ר"סמנ
 יכ6 וכפ כמליו וס ,דמוע ינ סימחכ
 "כו מ"כד ל"זכד  פ"לגסו---.כ"ע יד
 696 ,3וקכס םוכיפכ ידדס יגילפ 9
 טרפמ י"כו ,bכקד פיככ םרפמ מ"רד
 פריפס סה ספק סיסס רקד bפיסנ
 סייסו---ןיד וס =-,'ק3 תתפד 3כוקכס

 "יוסכ



 סולקנוא

 תימיקא ףִאְו ד :ןוהָל תיִעָדֹוה

 ןוהל ןּתימָל ןוהְמע יִמָי תי
 דנא תי ענד עו
 :ּהָב ּובֲתֹותֲאְּד ןוהְתּובְתות

 תָי עיִמְׁש יִמָדְה ףַאו ה

 יִאָרְצַמ יד לֵאָרְׂשִי יֵגְּב תליבק

 ב וה ןיִחָלְפַט

 ינבל רמָא ןכָּב י מק

 גכ אראו ו תומש

 יתָמְקַח םגְו ד : םָהָכ יִתעדֹונ אל
 -תֶא םֶהְל תַתְכ םֶּתִא יִתיִרְּבתַא
 םָהיֵרְגְּמ ץֶרא תֶא ןעֶנְכ ץרא
 יִנֲא | םָגְו ה : ּהָב ּורָנההרְׁשֲא
 לֵאָרְׂשִי ינּב תקאנתָא יִּתְעַמׁש
 םָתֹא םידבעמ םִירָצמ רֶׁשֲא
 רַמָא ןֵככ ו : יִתיִרְּב-תֶא רזא

 : וניזאה 'פ רהוזה רפס תא רוכואו :צ ןירדהנס יתוסקה םגו .ןרהא תודלוה

 יישר

 ירסס ירכר תמ65 ןמ6כ 'ס ימס 6רקכ סילעש ילפ
 יתירב תא יתמקה םגו (ד)

 יתדמעסו יקבלס ידש 503 סס) יתיסכנסכ סגו .וגו
 .ןענכ ץרא תא םהל תתל

 : יתמייק כו יתסטכס

 סיכיכו .-,כי3/ >< 3

 םירוטה לעב
 ספוע פת) .ןענכ ןכ6 חת סס) תפל (ד)
 י'ת ודמעפ | סיטדקמ ינפ) ומכ ך" ייפ
 וכג כ ןינמ .סכ וכג כעל : סינע ך"פ
 .תקלנ (ה) : ןכפכ סיטכע סכעע ודמע סכ
 ךל למול תוכסס ימיגכ 0"רתמ ם"כ תילכ
 ןכ) (1) :סתנפתו תומס תקע סתנעט

 ןכנ פרשי ינככ רומל ןכנ יסמכ יכ .כומ5 | ימסכו וגו ירש כ יג6 רמסג סלימ תשרפב סר

 ךניכ קחליל .ךיכוגמ ןרפ ת  ךיכת6 ךערופו ךל
 סמ  םמ יתומיקסו כס תיככלס לכ תפ ןפק ךערונו

 ססרבק) יקעכסנ
 'וגו סככו סרפ ידפ 56 ינ6 3קעיל יפרמ6 ידס

 כפ0 סעובקס
 563 סכר30ל יפעכסנק

 םכדמ סולט יתוככ תל וכ ןפוכ יכנס ומס
 סתנפ סעע ספמ ספעמ סמ לכ יכפסכ

 סיכנמפ כתכעי יפוס) תילפ ספענ
 ןכו תונגמ כשי fיפוסו תילפ סיסי סתנפו

 סעוכש סתוו
 תו

 יפדמעסו יפכלספ ומכ .ינא םגו (ה) : יתמייק כו ססע יקרדגש ירס 'וגו כ ןרפס
 םירצמ רשא :ס סיקונס ל6רסי לב הקל תל יקעמפ ךכיפל סייקנ ילע םי תירכס

 יונס תמ סגו וכ יתכמ6 סיכפכס ןיכ תירככ יכ .תירכס ות: .רכזאו םתא םידיבעמ
 יכיל ןד ודוכעי רסק

 סימסכ וסס "וכ

 ,סכר וסס סרימפ
 רוקיכו --- "ע וכמקס
 ,רופיס סימל יתעמסש
 ךכ סכדע ותויס 3

 ערמ = יכיגט לכ3 | ומכסלו
 דתה כעג סע סמס רכקפסו

 .ןכל (ו) :

 רמפ סנופרבו
 ןופל ופוסכו ספק וסס רוכיד ןוסכ

 סמ וכמס כ'ע
 0 56 ת"יפפ רכס
 לודג ךכמ ןב
 ,סימינ ריעלו

 ,סידומלס תיכ3 ךכספסל וירוס ותו וכסכ
 ,סכוכתו

 ,'ה ינא לארשי ינבל רמא :סעובסס סתוס פ"ע

 לאירבנ תרות

 רפסס תיכמ וכו סרומיכ קוס ומילפס
 ךימס ןכו ,ויחפ כעמ קיל ודכפתס
 3p יס ןכו ,סכולמס סכ תל סרי

 םרדכ 'יס סימיל
 סכירמ ס3 3יל) תונמל ךלמסל ול
 קוס = רוכזו =-וקוככמ תנידממ סקופכ
 תקכנ וסל כיפקס רp וכיכתל ותכסק
 ,וינֿפ Bיבל ויכתפ תלסיו ,סידומינס יב

 תועירזכ וסקבתיו וכלוכ לע כפכ ופוככו = יפיפסמ
 תוקמפכ סימי סח 1956 סססו ,ס5 ה ,כוס6 עיכ ול ססענו רסס
 ,ךפמס | לש עיכו 3סוקכ ככ | ליגו = סידימ)סס ךכדכ ,וכ תלכ ופ3
 סכוק3ס וכ לכ ודכפס ינפל כ"חו | וכסקפיו ודמליט רפסס תיככ סידמולס
 סנידמכ 3ילככ וסוכמל וכל וסשכ יכ סקס סנמקו | ,קכסלו ורידי רפקכ

 תינולפ
 רססכ



 אראו ו תומש

 יִתאְצהְו חוה יִנֲא לֵאָרְׂשִײיגְבַל
 םִיִרְצִמ תַלְכְס תַהַּתַמ םֶכְתֶא
 יִתְלִאְנְומְתְרְבְעִמֶבְתֶא יִתְלִצהְ
 םיִטָפְׁשִּו הָיוטְנ עוֶרּב םֶכְחֶא

 םולקנוא

 ןוכְתָי קיִפְו ני אָנֲא לֵאָרׂשְי
 יֵאָרְצִמ ןַחְלְּפ קוחְך גמ
 ןוהְנַחְֲפִמ ןֹוכְתָי בָזשֶאְ
 אָעָרָרְּב ןֹוכ תי קורָפָאְ
 וכ כ ,  אמבט

 אמ יִמָדובְתי ביכקאו ידי םַעל יל םֶבְתֶא יִתְחַהַלוו : םיִלֹדְג
 :ת'ק ןירדהנס םבתא יתחקלו ןרהא תורלוה

 םירוטה לעב

 ןל) סתנפ כיג סעע סטמ ספעפ סילנרס לכ
 סעל ןכ דילוסש ססלכ6 תוכוכפ יק סנוע
 לכ רילוס כקעיו סיכעפ סמ מס קסליו
 יתנגסו יתל5וסו : וסלי סינפ סמל ויתודנות

 יישר

 ויקסטכס | ןכ יכ .םכתא יתאצוהו : יתסטכסכ ןמקנכ
 פרוע .םירצמ תלבס : לודג .םוכרכ ולי ןכ יכחו

 סד6כ יתתקלו סיכ כיתכ כיעו סוד6 דגנכ יתתקלו כותכ ןוכתלכו תויכ)מ יד דגנכ סלוקג לט תוכוט) יד .יפחק)ו יתנסגו
 + תוסוכ עככקמ וכ ותמפי 53 לEכעיכ ינע סז יניגכ יתתקנו יתנקגו יתנגסו ית5וסו .סלוכמ סעק וסע סקזתכ תקונס

 לאירבנ תרות
 ופו ,וקתכמסמ לע | וסוליו = ,םינולפ
 וקכמסמל ככ | דרש | ידגכ וםיבכסנ
 סתוק וס ותעכט פת וכ ןסיו ססוכגס
 וקדירפ סופר תלכק יגפל סעפכו ,ךלמס
 סל וילע תוכמל ךלמס וילע סול וכממ
 ---תיגש וינמ כושי רח דע סעפ עכר
 וסוכלמ ידגכ סבלו וכדפכ סכככ ךלמסו
 סינפכו ,3ל תוקנבו ,ופכספס דוס 3
 ליפתסו = ,ויפ6 כש דחפו סמי6 תוקיפמ
 ול וככד סיס סכו ,סוטק ות רכרכ
 ךיפע תלכק סנס | [יכטפ] 0 עמש
 ,ילממ ךל סכופנכ ךפרמסמב 'נ** ךוכטכ
 תכרכ ינממ חקת סיטעומ סיעגר דועכו
 ,יכעומ סוקממו יכממ | קחכפתו ,סדירפס
 סורירטכ ךליכ ךככ5 כע סלעי ילופו ןפ
 דגנ עכ רכר לכ תופעל ךפועטהנ ךככ
 bוכקפ תעכ 16 ,סכידמסו סכולמס יקומ
 ל5עפס רכד הויל תופעל יתדוקפ ךינפ
 ק6 לכסל ךייעכ סכמ סיסת וס ,הוכ
 סגסיס וכיתכס יכ ךמלע ןעספו ,יקגסנס
 סכוסי לו ,סמפלו ןוע לכ לע רפלק
 כ"ע ,ומעלו ךכלמל פ6טחו ,עכ לכ ךל
 לעו ,ךקכ6 כ סקכ יכ [יכולפ] כ עמק
 ןיד תל דיקע ספל טספ רכר לכ
 ,דכומו דגוככ ךמע בוסמו ,ינפכ ןוכססו

 'יסקו דמוע סת ימ ינפל עדס כ"ע
 ךרדכ ךנפ ןטמל ,רימק ךיגפ לע יתפרי
 ויכיע סתכעכ סמופפכ סוס 3ילגסו--- ,סיכוט
 וסקוק6 סדעכו ליחו | ,ויזס עמםמלו
 טרספכ רסס דע ,ןפקכ 6דל ד ויפוכוכרסו
 ךלמסו ,וסקפכמפ סלודנסו דובכס לכמ 3
 ספלכמסמ 3יכנס ייפ וכוותקכ יכ ותוסרכ
 ינפ סנקסכ דת עגככ ךי6 תוקרכ סוס
 ויפעמ ותרדפ ךילסס ,ערכ כוטמ ךלמס
 "סי לכס וינ6 וכפו3 וממנכ כיקתסו
 וס ,לוס יל יכ ,5555 ךיניעכ תז
 ,ןֿכנ ילו ךמע יפככד רפ ךלמס
 פוקככ ןעמכ ך6 | ,יוכיס סוס יב ןי6ו
 "יססש ידכ3 תו יתיקמ | ךילע יפמיל
 יפכ = סייק> | ךיסעמ לכ3 ריסװ רמסנ
 ,ידנג ךסעד ספ סיגסכ ילכמו ,יתדוקפ
 יכ עולי יכ כסמנה ,נסמס ירכר כ"ע
 ןויפעס כוקממ תובולת ככפי לט תומסכ
 לעממ סיהנמ קכת המסו ,וס ךורב
 וכ ,יפפנ סכממ 'ד יקנס | כ"םמכו
 ומיכחמ :כודגס- לכו = ,ומע - 'ר - קלח
 סופו סוכג .כפויס .כוקממ .סלופ6 ותמסכ
 וס כ ס] ו"ס ררפתי 65 ןימ6 רטקכ
 סמכ ס"סעכמ תמסנו = [כ"סכ לקכנש
 וכילככ .סלעשכ ןכלו לכס לע ססגו

 טוקפס



SN 

 קיפ קל ג ר
 ןתְלָפ קֹוחְד ומ ןֹוכֲתָי
 ןֹוכְתָי ליֵעֲאְו ח :םִיָרָעַמ

 יָרְמימְּב תיִמָי יד אָעְרַאָל
 קתציל םהרבאל הי ןתמל
 אָתְרִי ןוכל הי ּתֶאְו בקעילג

 ןֶב הָׁשֹמ ליִקַמּו  :יי אָנֲא

 רוב אראו ו תומש

 יָּכ םֶּתְעַדִיַו םיקלאל םֶכָל יִתְיְהְו
 םֶכְתֶא איִצומה םֶביִהְלֶא ה הָוהְ 5 גַא
 יֵתאֵבֲהְוח: םִיָרָצ ;מ תֹוָלְבַ תַהָּתַמ
 יתאשנ רׁשֲא ץרָאָה-ל א םֶכְתֶא
 םֵהָרְבֲאל התא תַתְל .יִדידתֶא
 םָכָל התא יִּתַתַנו ,בקעילו קחְציל

 : טיק ויכ איתב התא יתתנו :איק ןירדהנכ יתאבהו חל תוכרב םבתא איצימה ןרהא תודלות

 רברו יט ו הוה ינא השרומ
 ב eon cn ול וו

 םוירטה לעב יישר

 עכפסל סיקומירס .ידי תא יתאשנ (ח) :סירלמ שמ סעמ ךרילו ןיד יספנ יכ .ספלומ (ח)
 : ןימוחנת ולכק 85 .השמ לא ועמש אלו (מ) : ילסככ

 .כֿפקמ (ט) : ןכמל וסנכי נע סיסכונ לו סיםיכופע זמכ סעוכי ביתכ לו
 ! סנט סיסנפו סנפתופמ עבכק ןקמ יסיוכמקנפ וקפי סנס ל"ת

 וטכו סכותס תוכמע נקעי תנסק סעכומ
 מוגעכ סיוג תופכפ סס ןתיו כיתכדכ ןכלס
 סעכומ כיפכו וכולי ויתוכוקו ויקות וכמי

 ףוסנט כפול ל"ת ןוכמכ סלועו ו"יו לסת

 לאירבנ תרות

 י"ט לעופל ותכסתמ | ילוס) טופפס
 תוסמכ י"נכ תל םילוס) ,סדו רסכ תילפ
 סרזג סכופס ת ססל י"ע ןסילו 'וכו
 סיסיככס ןודק תפ וכמכ 'תי וקמכס
 ,סלוס סכסמס ת וילע לכק5 רסכומ
 סנסלו סכימ כוככו ,סכסכ וילע סלנג
 סירכדכ ותל סוכככ ,!6 וילה כוכדס 'יס
 יככ6 וכמולכ סד לס וכל סיכיסממס
 סימקכס קדמכ לכסו 'וװ ךי36 '
 "יס לש וקוככקפס 3ורמ כ"עו ,וינפל
 לדוגמ ס"עכמ לעפתנסכ סנס ,וממ
 ליתקס לפרסי לע סערפ לש ופוירזכ6
 המכ ,רמכ ,ס"יסס ל תוסק רכדל
 ספיזכ לכק כ"ע ,יגתסנס סמל ! סתוערס
 הלכת סקע וכמוק3 'קי = ונממ י"מוק
 כ"זרפפמכו] פוסק ופ6 רכידו [כ"זרד יפנ]

 עונפל ר"סמ ספק סע סוק3 ספ ר"דמב
 וקגסנס קדמ תל ול סלרכסו [סעת3כ
 56 = סיקו56 רכדװ 3יפכ כ"עו---ןידכ
 תדמ רוק ויל סלגנש רמלכ ,ססמ
 כסבלסכ כ"תו ,סושק ומע רבידו ןידס
 ,סירכדס תונקסס לע סמוקפמ דמעו ספמ
 יככד וינס רמו רוח
 יככד וככוי סקעמו---'ד יכל וינפ מיו
 תלסקס לע- וכיכ סלתתמפ רכ"דמס
 כcמ3 מ"ר 'יפס ,הסמ כ "₪ רבדיו 'פס
 וגתכקל כקו ,וק3 יסמ 'יספ ךנמס
 םרפמ י"כו 'וכו תוסג רכדל ליקתס 'יכו
 דפ מס 'וכ ססמ רמ ךכ 'כס ףוס
 ס"גקס וכ כמ ד"סמל סכפסנ יתכס
 כמקו יוס ,דמוע יכל ר"סרמכ 'ד ינק

 :(* וס ןוככ יכ ק"ודו ,'ד ינפ 6
 סיניע

 ליז תוילגכמ קחי ימי יכ לי לכוקמו גנפומה בכס רומל ל כסכמכ יתק:מק סמ (* .םיבג לחג
 יונו י ככל סלתתס3 לכו יפ3 יתסדמ כל ךל כוקכ6 כגסו עח ימכת וכפי 'ג ןמ

 ימת רמי ךי6 סיטקמ סגו=סימתכ 'יוסכו סכימקכ סייסמו סיקונקנו .כוכדכ נימתס יד יכ6 למקיו
 סגו-- סֿלכי'ד כסב סוקמל סלק ססלכקו תוכסס 356 יד סימעפ מכ 3תכ) נס ,ססל יתעדונ כ יל
 55 סמל ' כס יל וכיטס 'וגו ומס סמ יל וכמו סעמ נפסקכ סמל יד וס סיכ 'ד נע כקיעס 06
 םי Kw לכ עשו ,כתכ וס סנוקכס סלופסו .תוכיפס דיי עיפ ךל עודי פז סנו ייוה ספ .ועידוס

 סילע



 תרות

 ו"פכ ף"כסרס 3תכס מ"יפע פ"ליע
 וקנפ סעטס סנופ 'סמ

 סמודק סכיזג סקיסס ףפ  סיירלמס
 סודכעו 'ונו ךטרז 'יסי רג יכ ,'פי ופלמ
 סכמ6 ,סנש תוקמ עככ6 סתופ ונעו
 כ"ע יסדמ כפוי סנופ | ודיככס רק6מ
 טעמ יפפלק ינ5 כ"םמכו תוקכנ וכייחתכ
 לססכ כ"עו ,ם"ייע סערכ וכוע ססו
 כמ65 סעכפל ס"ערמ תל ת"יםס חלש
 ,רבדמב יל = ונוסיו ימע תל לש ל
 'ר ימ כמכ סממ סעכפ כמפכ סנס
 עכסל ליקססו 'וגו ולוקכ עמ ר
 סקועכס סמל כמלכ ס"ערמ ןעט ,רפוי
 ךמסכ רכרל סערפ כ יפקכ זסמו 'יגו
 יכ ק"יסס וכיקס | ,'וגו סוס סעכ ערס
 ר"סרמ סלספמ יכ ןטי תז יפישע סכווכּב
 תויסל ןיכיככ 'יס רסלמ | תככעמ ספיס
 ,יוכעו תודכע כ"ג כייוסי סולו ,סנפ 'ת
 יתלעסט סתע לכ6 ,ןידכ סימסכ ןיֿפו
 ,לסוי = יפסלו ערסל ופ6  ןולס  וינע
 ססינע סמל ךפסי ד"סמ סג סנס
 סיפפככ = ןייעו] ןמוס סדוק | ספילוסל
 סמל 'פ לע כגליװוד מ"מכמ | "יסוקל
 תיבכ ספפנס יממ סקכ לקמ סתוערס
 סדועס 3קכ ול סיס כp.נע רסוסס
 סוכו [ם'ײע 'וכ [ו"ענכ טרפפסספ]
 --סקמ 56 '5 רכדיו סיבוקכס ורקוכי

 לאירבנ אראו ו תומש

 ינ6  ,ססעמ---ןי96 רמו ,ך"סדמ וז
 סכיזגס יפכמ כפוי ועכס כפ6מ---'ד
 "יס כש6מ 'וגו  סכלכ5 כמ רו ,יכ
 ימטו---כ"עו ,ר"סדמ יפכ לוכסנ סחוככ
 סימסרל 0956 ךפסג ר"סרמ 'יסיפ 'יפ 'ד
 סיככרס סמכ סז לכו] ססכ יתעדיכ כ
 למל ,סלז דועו ,ך"סדמ תכ3 רכד רק
 סתפ יסיככ תל יפומקה [קעכ] סגו
 עד6 סמ3 וכמו רוכע יסרזג ו] 'וגו
 פז ריכזס כו |'וגו עדק עודי 'וגו
 ןופ כיכומ ₪61 נפ סעטמ וכיפכ
 לכועפי ןועס ןוככוכ יכ ,נפרפי םיבנ
 ינ6 סנו דוע רמו נרפי לע גורטקס
 יתעמסשס י"פע6 ומכ=ופוכיפ יתעמס
 סידיכעמ סירפמ כס י'נכ תקקנ פח
 לוקב עומפכ | יתינכ כ ו"כע ,סתול
 תת יפירכ ₪6 רוכולד סופמ סתקפנ
 --סוכ 3כעמ 'יס כס כ"ס3 תירכ

 כוכעכ ומכ וס | וטוריפ---ןכ> 6, 
 סיכלמ תפסכ | יפוסככ סעכ 'יסק סמ
 סקעמ י"נכ5 כוממ | ,יסדמ רוי ססינל
 סימסכ> 95 ךפסתסכ "וכ וס ינ
 ןמוס פונכ סרוק ף סככ ביטסלו
 ,'וגו = ,סילפמ | קופכס תחתמ "מכ
 כ"נו | ,סתרוכמ עטלמקמ | ,ססדוכעמ

 :---ן"ודו סילודג סיטפקכ
 כ 'ד יפפו | ,'ונו ססככ6 55 אראו

 יתעדוג

 סק3 קסלקנ כ סמל תוכיפסס לכמ סוכגס םיס נס וס 6לפלו---'יס5 ספ וס כתכס לעו לש םינע
 םיכ יוס

ws Ne 
 =l 4% - 1 לו ל

 ja | 09% 2 רסכס ספ כיע ,סע 623 ךנמ ןיס םווסכ סמ נע וכ ןיק יכ

 סוס וסע סיוס סקי ךי6 סלועס תילב סדוקו 'יסיו סוס סיס ,חערי 'יוס ספ כמ ןכותי סנמק
 כמ סנווכ] סנועס תפ Bככלע כח 'יססש נייס ייספ

 כ"ג סניכטס לוכינכ סיכנמ תולג סעכ סג ['וגו ןכפ דסי סמכתב יס כיטמכ סמכמכ תככנ סלועס יכ ליז 0
 לעת ,סוס מ ןיס עיעלו ייספ כיג כיטס סנסס 5 ןכל ,תווקל סמ לע ול ןילו ותלחכ לכמ בקעיו םולגכ
 ייספ למקס סכ ליל סתעפכ סר: סיד ספמ וכ כמ [סז סעכ כיג bכקל זו] סלגכ סעפס דוע יס
 קועלס סמל ססמ וכ למק כקקכו .ינסנש 5 ם רחפרו חל

1 2 2 1 

 ויסל ליפפ6 ספע וכ למק זיחפו ןידכ ' רכדיו וינע סעכ
 סלק סקעו .קחכיפ סליססס תולגס יכ 'יוס סעכ תולגס) יקלוכי 65 'עו ססרכ6 נו תולגס רמגנ יכ .יוס
 דיהעלו "יס6 עי סכק סוס --ומש תפ כקיפ ימ ייס לו ומלוע לכס סדוק .כיע .סעכפנ ספעפ לפס
 ויקוספפו םיקפה ייסי לוקס סויכ כיסמכ ליח ולס למ יכ 'יסי כ'ג ומס תל כקנ וגס יפפס ףלס כס
 מכ 3יפכפ סמו לדו ויט יפ יג -תועק יפכ סיסע ופוכיפב סיכקנס כתכ סמ כולקו .לככקכ תוככוד ייבי

 (פתפ) (ןממ) | (פספס) = (ימגפד) | (פפספ) (5מ5ת) (פיסז)) (תגפד) (קפ5) : שיכ קיסכ םכפ
 (amb) (oo) (ii) | (סילוק) (טלו) )סיספ) | (ומלע) | (6כוק) (וס) :03'2  קיפעקו]

 ולס תוקכקמ לט וטוטפ קמוע כקיע סז סיס  (יכסכ) 69 (5י) | (פול) (קפמ) | (יפדימ)
 .עכע .ןיטטפל 50 סחוס ןילגמ ןיסו (סדס) (סוס) (mn) (m2) (on) | (סוקמכ)



 תרות

 'וגו 'ד יכס י";כל רומ ןככ 'וגו סה יסטדוכ
 סידק6 רויב רפיכ סיכופכס תכווכ ןיּכסל
 י"וקכ לודגס 3כס יפמ יתעמספ סמ
 ,פ"( רעקסגימ ל6רשי 'כ .כ"כסומ מ"מס
 ךטעפו ["עק סיחספ] ל"זכד רוכב
 'וכו ססככ6 '6 סירמוקס וסז ,כודג יוגל
 ריכססו = ןכומ וכימ סרוקככ ר
 עטרספלנסכ ןפילפפסכ רסיקס יכ מגודב
 ספוק "יססכ  ,קפר5 רסיק 'יספ תעכ
 ע"6 ספומ 'יס ויתודוקפ יכסכ לע ע"פ
 ,וכסופ 'יס סזט תפרל רסיק 'פק) סב
 דכוס כרס יכח סכמ6 ,כקנ סיס ןכו
 יס לע תוכג תריזג וילע רזנכו ופלסמממ
 רש6 b3כ ירש סמ קרו ,6כלע ט"ס
 ופספססו ,ס3003 ומע סיכוסק 'יס
 סילוק 'יסו ,ומע  וונפס  ,וכעלב
 3תוכ 'יה ספ רסיק רוק סק3 ופול
 ססכ ע'פ ספות 'יכו 3תכמ סמ 6
 עגוסמל 3ססכ 'יס נס ,רסיק רוק
 'יסט תע3 סיכפל יכ .ןכ וקוסעב ליוו
 "יס םפנ ןפילימ 45 תפמ ךנמכנ סכסומ
 תסזכ תעכ כ3מ ,קזכ רלפתסל לוכי
 קרו-,וכ ודכמ תפככ סע לכ ר
 יכס ,ומסכ ודויו וסודככי סידיסי זיק
 ןל-סז ספ3 ע"מ סנכי תלו ליבק
 ולכקפ יכתל סויסכ ןס יכ ,לטמכס וס
 ןופרב ק"סופ תדו ופוכלמ לוע תל ונילָע
 רפופכ סנוכי 06 .ומסכ סידומ וכחכ0ו
 ,'תי ומסכ לוכיבכ דוככ סי ל5כשי יס
 ככוי ךימ 335 ,ךלמ םכדס סע 3ורכ יכ
 ' ססכ סגכיס סמ ומסל דוככ תויסל
 סלועס ככ יכ סכוע3 דיי 'יספ 0
 'קי ודונכ תל סיפימכמו סיכפוכ ויס
 ליכסב = יכס | ,ודוככ סימ רמוכ סלעב
 '6 סס3 ע"מ וכקכ לכוי ודבכ ס"מ

 הכ לאירבנ אראו ו תומש

 ףדוככ יכ ת"יפס וכ כמ סזנו סר
 35תכ ..פויסל , ,יפ56.- כ"כ בופס .יהי
 תרפתלו דוככ5 רס לודג יוגכ=-ילכפ
 סכר b' סטכ ךרוכע bכקסכ ינכ 'יסי
 ןיככ סקעמו =- =- קשי סיתפסו "ככ
 'מ ריספל לסמ י"פע וכיתסרפבפ סיֿכוקכס
 ,סנטק ריעכ כד 'יסו ,כר ןוסל ורסע סלעפ
 תופטכ כמ כ סכטקס ריעכס ןכומכו
 יפכ קר ,ונוס ךכע יפכ .סילודג סיקסע
 סינטק סיקסע ופעפ ריעס ינּכ 3למ ךרע
 סיככ וכ וכיפס יכ ףקו ,ודי לע
 סיכככס דח63 | וקריר עוכקכ ויכיכממ
 סיקסע תופעל לכוי סמס רפ סילודגס
 ופעלו ,וגוס ךכע יפכ סילודג רסויס
 ₪"כע ,לכת יכיסנו כור ןיכ ספ ל
 גסנתסכ סלכ כפ03 095 עמס כ
 ינפל יד יכ רמכ תוקפתססס תדמכ
 ןמוס ךסמסכ סנממ ,נס סיקסעכ
 ספמ וככיד | רקעו ונכפ = ןופכס סנפסנ
 רפטנסק תיכ סתפו סלודג ריעכ וכ 3עיו
 ולתסמל סיפינס דוע סשע סומו ,לודנ
 וכל וכתסמ ןכפס דע סורחל תוריעכ
 ,ןכ63 רק סינודגס ספכ ספ וכ סקעו
 ,קסמגס כ הוכנו ,לסמס ירּכר כ"ע
 טוספס נוכל סלעס סע3 'תי רובס
 תרמב "6 קפתסס ומלוע 96 ורבכ
 ותלודג ךכעל יכ ףל | .רמ65 ,סולמלס
 סלועס תויסכ = ךילפ 'יס ,ס"3 ףוס ןילל
 קפפסכ ז"כע ףוס ןי6 דע ךלוקו תפמכ
 זייע] וכ 3כק כוכנו סדמכ וקול ורב
 י"פכ תסרג יפל ר"בב כ"זרלpמכו ('[גיחנ
 סס | וניכפלט םרדמב 536 .ןקמ 'פכ כ"ז
 ,ירס כמ רקנ ןכלט תרמפ סריג ב"לפ
 כמ ןכו] יד ימכוטכ יפכמסס וס ינ6
 ,ומס bרקכ עודמ רמולכ !ידס בוק

 ידס

 נס יוװ ידמ יככד סכקס) 'וגװ כקעי רמת סמל ['מ 'יעש] יפ | פיל זיפעו (* םיבג לחנ
 ספלופמס יפוקס דיע סחמס לכדמש וגו ןכלס תק וכ יד סלוע יסנק יוגו תעדי

 ופ סנפ יתטמ תת קכ ןכתי תככסכק למל --סכיחכו סעידי = ןינעמ סכוטק תוכנסמ סיפ סינמכסכ
 עדי לו ,ידמ יככד סרכססנמ
 יפכ חככה3 תופעסלו םויסל כיוסמ

 ,סידיסטס סיטעמס
 ל כושי כ תככססו .וקעידי

 לכדס לס תויסל דיתעפ סמ וס עדוי סקק
 לכס ןיס ססעמ כיק סנוגי

 ,סכוה3 יכפ ומכ שועו רככ ₪ סו ,ןוכקתו ןיד ילכמ ,רובעי יפפקמ .יסנקמ יכ כיעכו ועו
 כיעכ



 סולקנוא אראו ו תומש

 ליבק אָלְו לֵאָרׂשִי יגל אַל לאְרְש ב 8 השמ
 אָחּור 2 עַטַמ הָשמ \. 4

 יישר

 .וקמיטככ ךיכ6סל לוכי וילו סכלק ותמיסנו ומוכ רלימ לוסש ימ לכ .חור רצקמ
 bרקממ סימכ יל bיבסו .רזעיפ6 'כב ךורכ יככמ וז סטרפכ יתעמפ סז ןיגעכ כולק
 ס"כקסס וכדמל .'ס ימס יכ ועדיו יפכוכג תו ידי תל סעידוק תוס סעפכ סז

 לאירבנ תרות
 יילגכ סלנכ 'יפ אראו סיכוקכס תכווכ וס ,סכ םיגש וסונלכלמ כ רס6מ ,ידס
 סדמכו = [כ"דו .ילדמ רתוי תוברסכ
 רח: §6 כ נהנקמ כ"ג וסוכ65מ תוס
 רוככ ססרפל סברס כ ומלוע תירב

 .סולולנ .פוסכוכ3 מוס סזי6 לע ותוכל
 תרכסב ומלועב ע"5 קפתסס ספ יכ
 ומכ סלוגס ידימי י"פ קר ;ופוכלמ דוככ
 לודג כ"כ ול סויס3 וכ יד 'יסו ,ם"ספפ
 ,סנוכב רמעו 6*0 ססנפכס תוכויסכ רקעמ
 וגססכ וכ כשתי לוכיבכ דובכנס רע
 וגכ סע סג "תו ,ססר3ל '6 סיכמוק
 כפסכ דככפמו כפפתמ וס ,ודיסי קלי
 יסוו 3קעי '5 רס3 ןכו ,קסלי '
 עינסב "תל ככ סנפנ סםוקפפסס
 תוכסל טופפס וכולכ3 סלע סידוד רוק
 ומלופ3 ספע דע ול "יסק ונכנס:
 תל לכל תוקכסל סלרו י"דפ ספ כלו

 ס"6 דע לכ תמ סוסמ וספק סוס ומ
 י"נכב ופריתכ י"ע תוכועפל םיליסו ס"3
 סיסנל ססל 'יסי וטו סעכ וכ ספקי
 סקו6 וילוהכ ויפוקלנפנ קל סכרהו
 רפת לוכיככ וכ כתב סזכו סירכמ ןכקמ
 וכרופיככ = ןייעו] "נפרש 9 : רוככס
 פ"ע טוקליס ירד רוקיבכ לכ 'פ ףוסכ
 [הוסלפכ וכסכ6 סירפמ ןכפמ ךק65 ימיכ

 "יסכ .םיכנס כי ס עו ,ו"ס סעונס ותעידי

 יפל .,ךלוסו = וטיככ כיחכמ לוס
 קפחפס כיע [סקלסס יל ףסכ

 ,ידמ יככד סכססנ
 לעג יפנכה--יד קוס-סלט
 דימעהו ןכלס טק

 סיסו | ,תינכת + הוה וגכה

 יד יד. במלל יקונוכג
 יכ וילע רכמסל ויקו ,סלוע סטפ oh קטש תונכ דע

 לכסכ כמול ינ6 תככומ כיעכ\ !עגי קג

 דע כמ וקעידי לע .תסככומ 5

 סלעב סלסתמ סנוכ קוס כיכלו ול סכיל םיכ ןינכ סג
 םלרמ עדי 05 רפלמ ךפ | ו םוכדס

 ,ןפק כ סעססמ
 נס | יכ ,דיתעכ וקעידי תטלוסמ

 ,סכלוסו תתתמכ סיככס תויסל ךיל5

 ידיי 556 קכ לכת ינפ לע סנסקמ
 56 כ"תו ססככ6 5 ויס ,קלוגס
 כלוסס ספ3-3קעי 55 כ"תו קחלי
 קוקפתסס תדמכ סרומס---ידש 96 ילס
 וכי "כמ סילינעכ ךכוככ .יכ סלבגסו
 ךכיפלו = לוכנו סוכמל3 יל יד "יס ססמע
 כ םורולגו תולודג לע סכומס 'ד ימש
 תטעקכ ומ יד 'יס יכ .ססכ יפערונ
 ססל יפככנ כ נ"ז י"םכפס ךרדכ לוסו]
 ימש כקנ סילעס יכנס "תיתימ6, תדמ
 כ3מ ₪1 ךכדכ וס תולמס םוכיפו 'ד
 יככס סקעמ סכמ6 [תרמל יס סנווכס
 "יוס ספ3 סלועכ ימפ ₪6 ססכפל סלול
 יפתכוסו יוס יכה י"כבכ רומל כ"ע ,ס"ב
 סעכ יכ סכפמ יקחקלו 'ונו סכתֿל
 כימתפפ כמולכ 'ונו סיסל6ל 'םכל, יייסו
 .ק"ודו 5כשי יסנל 'ד סח תכקס)
 ₪"ע יפכקיכק סמ וכפי 'פ3 ןיעו]
 ק3ע תולמ רוכדכ יס תונוסנס יונס
 : [ךל סענויו תויכפסכ תוכוסקרס קוחול ןיכ

 bh "ככ 25 ןכ השמ רבדיו
 סשמ כ ועמס

 'ונו סיכפמ ךלמ סעכפ כ רכד 3 'ונו
 'ד לכדו 'וגו 55 ועמס 65 י"נכ ןס

5b 
 ,קוכולס לכ ףוס

 ,ותספסמו 3'3 .וכרתיסכ כיסו ,סכעוסמ

 ןולססע = ילופ]] we תוקפ) רועיס
 רמפל קוקמכ ל ותכוטק קס קינגס ביש ןכ
 יס יכ עותפ ספ יכ ,תעמס ל ס6 !תעדי

 וכ ,זיככ
 ייסיפ סיפוככס לכל ךיכ:ס יד םכמ עדי תמו

 ףעיי 6 לס ,יכ ,סינוס ספכו = םכ לפס סיס
 .ל'קו ונוכת) כקמ ןופ יכ ,סיכמכס תב



 סולקנוא

 השמ םַע יי ליִלַמּו י :ןוהיִלַע

 תָול למ לוע א :רַמיִמָל

2 
 : הָעְרַאְמ לַאָרׁשי-הינְּבדה
 רמי ו ֶדְק,הֶשמ ליקוי
 ןליבקהאל לֵאָרְׂשִי יָנְב אָה

 העְרפ יִנְמ לֵּבִקי ןיֵּדְכֲאְו יִנַמ

 ליִרַמּו = :לְלֶמַמ ריקי אָנֲאַו

 ןהַהַא םַעְו השמ םַע יי

 לֶאְרְשי נב תָנָל ןונדקפו

 ףכ אראו ו תומש

 הוה רָב י פ : השק הָדְבעְמּו
 רָּבִד אָּב א : רמאל הָׁשֹמילָא

 חלשיִו םיָרָצִמ ךלמ ה הערפז לא

 : וצראמ לארשייהינב דהא
 רמאל הוהי ינפל השמ רָב ב בי

 לא משאל לַארׂשיײונְּב ןה
 לרע יִנָאְו הערפ יִנֲעַמְׁשִי ךיִאְ

 -לֶא ? הוהי רָּבדיַו יפי: םִיָהַפְש
 ינְב--ל א םוציו ןרֵהָא- לאוהשמ

 יישר

 'ס ומספ עידומ תוכערופל וכי ויככד ת ןמ6מ
 55 ןינעכ וסופרד וגיפובכו .סכוטכ סנמפס ןכפ לכו
 ס"כקס ול כרמל סהועכס סמל הסמ רמ6ש סלעמ
 לע ןגולתסכ יל םי ןיחכתסמ 6לו ןידכסד לע לכת

 םירוטה לעב

 כ"קסו סעכפ 56 סויו 'סמכ יד .סוליו (גו)
 לע6 לכ ת6 סופו לקכשי ינכ לכ וסננ
 וקעת כט רכדס סז כממל סופו .ככד
 רמכ סופיו .ךלמס ןכ וסע עדיוסי יג
 כו ךנמ יכג סולק סיסנמ ומכיס כ
 .תוירפס ססכ וגכסעכ סונוכמעס תעכפב

 לע וונג סיכקס) חילט סעענפ סטמ פסט | 563 ססינע יפילגכ סימעפ סכרס תוכחה ספימ
 ,'וגו יתומיקה םגו: ססינפ כמול סמ ומס סמ תרמ סקלו ךמס המ יכ וכמ כו ידס
 קתליכ ןכו סיבוכמ סימדב הנקס דע רכק כמ 65 סרט 6 רוכקל ססככ6 טקכסכו
 - קוטכל סדסס תקנת oh ןקיו 3קעיכ ןכו .רפמ רס6 פורסכס לע וילע וכערע
 כת  כםיפמ סכדמס ןיקו .סקועכס סמל תכממ סתלו יתודמ כת וכסכס נו
 סעידוס 55 "תו יל ונמp כ 'ס ימעו רמכנ נפ תת סירכד סמכ ינפמ לכקמס
 ךיק6לוס רכס 'ס ינמ כמפכ סירתכס | ןיכ ססרבקנ סלגנסכ סלמפ יכס ומס ןכפ
 יתעמס ינ סגו כל ךמוס וסט סירכדכ תכפמכ סכימסס ךסיס דועו .סידפכ רוקמ
 כוכד רכד וטוקפ לע bכקמס כשתי רמוס יכל ךככ .כלרפי יככ5 רומק ןככ .'ונו
 עלס ןלופי םיטפכו 'ס סכ ם6כ ירכד סכ כס כמנש םכרפ םרדסו וינפוש לע
 ; סכוקכש ו"ק סרפעמ רמ6 הז .הערפ ינעמשי ךיאו (בי) : תוֿפיליכ סמככ קלספמ
 סג סלרע .סוט וספ כמוק יכל סלכע ןוסכ לכ ןכו .סיתפס סוע6 .םיתפש לרע
 תוככקמ סעטסו .לכעסו סת סג ספ .ןיכסמ סימוטק 35 ילרע .טומסמ סמוטפ
 וקלכע ססנרעו .סַכ ססוכמו = דיגסס רקכ תלרע .(סנערפס "נ) סננקס סוכ
 סוט6 סיפכע סכל סיסי סינפ םכפ .ופליכ6 ינפכ לידכיש כוסיל יוסיכו סמו ול וסע
 ינו ססמ רמלפ יפכ .ןרהא לאו re לא יה רבדיו (גי) :ולכללמ ?דכומו ססוכמו
 לארשי ינב לא םוציו :ץילמלו ספל וכ תויסל ןכספ ת ס"נקס וכ ףכיכ סיתפפ לרע

 לאירבג תרות

 סמ יפכ רכד י6דווכד כתוימ וסק ןכ = כו י"נכ | 56 סולו ןכס6 כו ססמ 0
 3 סמו ,סנשי כ 'ד תילו ,סוטלנפ ןרלמ י"ב תמ ילוסכ | "וגו סערפ
 וכ ועמס 5 יכתמ (3 ,ונעידוסנ תלמ לע קדקדל שי סנוקרו ,סירלמ

 ייככ



 סולקנוא ' אראו ו תומש

 םרצִמְד אָכלמ הערפ הי םירצמ ךלמ הערפ"לֶאְו לֵאָרׂשִ
 לֶאְרשיְדדהיִנְבִהדתְ | אָקְפַאְל ץראמ לאר ןשידינב-התא איָצו והל

 ןִּכַא is : םִיְרְצִמְד אָעְרַאְמ hia 2 יויו 7 ף

 יִנְב .ןוְהתָהְבַאְדתיִב יִשיִר שאר on ea רצ
 לארשיד אָרְכּוּב ןֶבּואְר רב ןבואר נב םֶתְבָאד-תיִב

 יִמְרְו ןורְצָח אפו ךונח ימֵרַכְ ו אופ ָךֹונֲח לאָרְׂשִ
 יִנְבּו מ :ןְבּואָר תֶיֲעְרז ןִּכַא ינבו ומ ! : ןבּואְר תחָּפְׁשִמ הָלֶא

 -רּב לּואָשְו רַתֹצָו ןיִכָנ A דפ וס לא: זש כו הא ןמנ לָאומי ןועמש
 ןועמׁש תיערז ןיקא אָתינֲענ הלא תיִנְעַנּבַהַב לאש רחצ]
 ולד תַהְמש ןיִּכֲאְו זט תומ ש הַלֶאְ זמ :ןועמ בש תָחַּפְׁשִמ

== 

 תֶהְקּו ןושַרָג ןוהַתַדלּותָל תֶקְק ו ןושרג םהדלתל וולחינּב
 הָאְמ יול ַײח ינו ירָרמּו םישלשועבש יול ייח ינשויררמו

 יישר םירוטה לעב
 לאו :סקו6 לוכסלו | תקככ סניסנסל סכילע סופ  'עכ יכיל סתסד | יומ סמו | ללכש ינכ
 4 Kc ו rd תוסס סיעד תכיפפ ןינעכו כועס ךנמד וסס
 ססילכדכ דוככ וכ קכתכ ויפע סול .םירצמ ךלמ הערפ = כ 4 סכגמס ת גמסע סמ  עדיוסיד
 ופותילפ לעו לרפי רכד לע סו וטוספו ,וסכדמ וסז = :סײד תועפמנו ליעפ קחרפסנ סספ סו
 ספמ ריכוסק ךופמ 656 סתיס כדס כתלכ סינפ ספרפ3 םכופמ וסע ולס ככדו .סערפ 6
 ימכו ןרסו סמ ודלוכ ךסיס וגרמלכ ספוכ6 תיב יםר 563 ןינעס קיספס ןרסהו
 ססמ דע יול לס ועכש סמי ק קורה קמ ובא הב ישאו הלא (די) : ופסיפכ
 סלודג 6קקיספכ) .ןכופכמ ספודנוק ךכד סספיל לימתס ןרסקו סקמ 2 ןרסו
 בוקככס רוס ופופ תעp3כ וללס סיטכס סקנקכ וניכס כקעי סכטנקס י יקיר
 לש ויפכפ וכמכ סמל .יול יח ינשו (זמ) : oo) סיכוססש רמוכ סובל כ סב
 רוכטש סיס כ סייק סיטכקס ןמ דסלס ןמו לכק דוכעסה ימי סמכ עידוסל יול

 לאירבג תרות

 ,סנועמ סכיפוכק ןכל סכקפוכי ךכ6 רמ סעכפ כו ,'וגװ וכ | רלוקמ י"ל
 ןס, 335 ןפחכ A וכיפי יסרוכ לנס . יפדווכש ו"קס דלמ ותומילפב ליפו bנס
 ך6 ,סקל למל ףיסוי ס6 536 "ימולסו סול סולו כוס סמל כ"6ו ,ול עמסי כ
 תל :וגסת יכ כ"ג סכקסמ כפל קקס פ לו י"כ3 כ ,ס"יפס
 ,סיס5סס ילפכ | ,כוטל ek סכיסועיד סעכ תועמוסו תוקוכ וגיכיעש סממ ,סז
 ק"סס סוי תפודק 8 לנחל יתלכמ . לע : סכוכמ ןוכפס רכס ןוכמקס רודכ
 ר ט"וכו לכ רפ3 לוכ65 ילכמו | תוטדסקמו תוכבגקמ תוכלס סגו ,דמועס
 סכיגיע יכת כותל ילכמו סתלגכוה | כמ6יו ,ססיל6 דת וכי סמ ,סוי ב
 סוי ככ3 ןיליפפ םיגסלו ,סכככל סולו סיככונס ןמ סכתפ סדפלפ ולכק ספס
 כ ןכ תנמ לע וכ .וכישי "עפ ,סמודכו כ סכת יו ,סככ סיקיעמסו סל

 ס;כתנ ₪



 סולקנוא

 יִנָּב " :ןיִנָש עבְשּו ןִתָלְתּו
 עְמשְו יִנְבְַק ןֹוׁשְרג
 תֶהָק ינו םי- ג התיעוש
 איזו ןורְבָסְו רֶחְצִיְו םָרָמֲע
 ןִתְלְחּו הָאְמ תק ַײח ינו
 יָרָרְמ יֵנְבּו ש : ןיִנָש תַלתּ

 תיעְרז ןילֶא יקומו יהב
 ביִסְנּו : :ןוהְתְדְלּותְל יול

 תַחֶא דָב ָבּויִדתָי םֶרָמע

 תדיליו .ּותְנאְל הכ יהּבֲא
 ישו השמדת ןרָהאתָי הל
 תלו הָאְמ :םֶרְמַע יח
 רה יב < + עבו
 יב = זיר פו חנק
 :יִרְתְו לאו שמ יע

 עבה ןרחא ביִסָנּו

 זכ : אראו ו תומש

 נבל ןושרנ יִנָּב י : הנש תֶאְמו
 תחק ינְּוי :םהחפשמל יעמשו
 יִנָשּו לָאיִזִעְו ורב רָהְצַיַו םֵרָמע
 תאמו םיִׁשלְׁש שלש תֶהְק יח
 ישּומו לח יִרָרְמ ינָבּו ש: הָנש
 ; םֶתֹרְִתָ יולה תחפשמ הלא
 ֹותָדְּד דבכויזתֶא םֶרַמַע חקיו כ
 א ול דלת השֶאְל ול

 עבש םֶמע יח ינשו השמדת
 ינָבּו אכ : הָנְש תַאְמּו םישלשו
 ינְבּו ככ : יִרָכְו גַפְנְו חרק רה

 : יִרְתְסְו ןפַצְלאְו לאשימ לָאיױע
 עבְׁשיִלַאזתֶא ןרַחֶא חיו גב.

 :יק איתב ןרהא חקיו : אי הליגמ עבש םומע ייח ינשו : חג ןיררהנס םרמע חקיו .ןרהא תודלוה

 י"שר

 ינשו . (חי) : סלוכ לע סימי ךיכ6ס יונו טדח ךלמ סקיו כ"חו ויס לכו ףסוי פמיו רמסנש
 כסומ פע סידמכ וכ6 סז ןוכספמ .'וגו םרמע ייח ינשו .תהק ייח
 סדכל סיכלמ ןרק3 כס כותכס רמקפ סנש

 תוקמ עברפ נרסי לב
 תסק יכסס .קמלי דכוגס סוימ כ ויס

 'ר ספלמק 0 ספמ לש סיכומשו סכמע פונו ויתוכס לכ 3וסס סיס סיכלמ ידכוימ
 יסוכ6 תת .ותדד דבכוי (ב) : תוכלס ינס3 סינכל סיעלכנ סינפ סכרסו סנש תוקמ
 : סות קורכ5 ךיכ5 סס pוכס וגדמכ ןסכמ .ןושחנ תוחא (נכ) :תסק תוס יול תב

 .לאירבנ תרות
 ונמוקמ 5ע רססכ וכל 3וטו סלכסכ
 bנס ,ו"ע סתופ כס רפסכו .סכחתבכ
 סירפמה כועכ סילבוסמ סויסכ סכנס סת
 וכל כוט יכ וכל וביפי סנס סכל סיקיעמו
 סילזוגס סיכת סיקיעמ לוע לוכס5 רפוי
 וכמלעכ ונתנה סיסכ רפקמ ,וכסויטפת תל
 וכספכ ןוככ לעו וכינסמ לט סקעומ יריב
 סעבט 16 'יס ןכו ,תויפפסס עכט3 וס ןכ
 סילגרומ 16 ויס כח ,סיכנמ יללוי לש
 ועקו תולמ לוע סוס כ3 סויספחב

 ולכי כ לס .סירלמ ינולג יפכס ירח
 סכוק ןקמ רח 6 סנולכוכ ססמ םורפל
 סגדס ת ונרכז ךתוכנעסכ 'פ3 ?"פמכו
 סנס כ"וכדו ,סנמ ,סירלמב לכקכ 6
 'יס לויס סומ כ"ג ס6רנכ ,תולמ 3
 תירכסנמ ךרפ3 סיכלמ ת דוכעל ססל םוכ
 ,סתוקס םפותכ לוכנו כדג תקל ע"
 ספמכ ת"יסס םכמ למס כפלכ כ"עו
 סכפ יתלוסו 'ד יל י'כבל רומל
 סכפ% יפחקלו 'וגו סילפמ קולכס תקפמ



 סולקנוא אראו ו תומש

 ןושתגר ֵּתָחָא בָדָניִמע-תכ. ןכ ןושחנ תוחֶא בֶדָנֵמעהתַּב

 דתי הל תלו תל הל -תַאְו בדנ-דתַא ול דֶלַתַו הָׁשֲאל
amזעלאדד-תא | אוהיבא רוֲעֹצדתְי אּוהיִבַצְדתִיְו בֶדַנ תאו ר 6  ORו הא חרק ינו מ המח חלק יב מ :רַמָתיִאְדְדתַו אש א: ה -  

 ןיִּכַא ףֵסָאיִבֲאו הָנְקְלָאְו ריִסַא = 4 יראו לא כא קל 0 : יסא
 תחָפשמ הלא + ףקָאי באו הנמל ת ו

 רָּב רֶזָעְלֶאְו הי: : חרק תִיַעְרַז
 ה ןרָהֶא רול הב ; ה gala הכ :י
 ו 6% : -

 תַהְכָא ישיר .ןילא חני חנית ול הֶׁשֲאַל
 אה ײ :ןהָתעְרִל יא? םיולה תובא יִשאְר הָלַא

 רפא יל השימו ןרהא

 ו Fe Ts השמו\ ןרהא אּוה ונ :םֵתֹהַפְׁשִמַל
 לארשי ינָּב תי וקיפא ןוהל

 Ro eres ואיצוה םֶהָל הוהְי רמא רֶׁשֲא
aלַע םֶיְרְצְמְר אָעְרַאַמ 4 - 

 ,ree םיִרְצִמ dad לֶאְרשי נְּב"תַא

 ּ בא וב כ
sl Eads % / 

 םִיִרְצְמִמ אְרְשייִנְּב הָיאקפַאל . ומ : רצמ ףלמ הערפ לא

 הָנהַו =: :ֹןרֲָאְו השמ איה אֹוָה םיִרצממ לֶאְרֶשידיִנְּב ַתֶא
 הֵׁשֹמ םע ײ לימד אָמֹוְּב רָבּד םֹויָּב יהו כ :ןרהאו השמ
 : אי הליגמ ןרהאו השמ אוח :טק ארתב גמ הטוס חקל ןרהא ;ב רזעלאו יןרהא תודלוה

 םירומה לעב יישר
 רנספפ יוסל .סנקפלו כיפק .יכ .ליפ(דכ) "על סילגע סטפס וכפי ערזמ .לאיטופ תונבמ (הכ)

 lad ה .השמו ןרהא אוה (ןב) : וכליכ טפטפק ףסוי ערזמו

 ה ה קש חה = 7% בכ bוס .סרמעל דככוי סדכיפ סלעמל ורכזספ 0
 ןרס65 סטמ סידקמס תומוקמ = Se ןרספ סידקמס תופיק םי'ס כמ רס ססמו
 ויפס לע פי .ססיטכפנ 555 לכ סתופכלכ .םתואבצ לע : דחכ ןיליקפפ ךכ רמו
 ומכ סככרס לע סקדמע .ךכרפכ ומכ סיתק ךכרמ לעו תחל תול סוקמכ 6
 סס .ןרהאו השמ אוה : מיקס סס | ווטלגש סס .'וגו םירבדמה םה (זכ): 3

 6כקמ5 רכוקמ .'וגו רבד םויב יהיו (חב) : ףוס דעו סלקקמ סתקדככו סתוסילעכ
 לאירבג תרות

 כפל bיכומס ' 'ד יגל יכ ססכספעדיו ס מ'ע ,סיקלהל סככ יתייסו ,סעל יל
 כוקכס כמ ו'ע ,סיכלמ תוככס תספמ ומכ תוכמ סה סכל 4 יתולמ ןלכקפ
 ומכ 'יפ ,"נכ | 55---ןכ---סטמ רכדיו = סילקס תעיכפ רוסילו תכסו ןיליפקו ייל
 ---יתולמ ונכקפפ קכמ לע ,פ"יטס רמלס סיס תפיליכ סייונפס סמודכו סיסמלו

₪ 
- 
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 סולקנוא
 ליקמּו = : םִירצמְד ערב
 אנא רַימְל הָשמ ַ יי
 אָכְלַמ הׂעְרפ סע למ
 אַ ד לכ תי טרשמְ
 הָשמ רמו מע לנממ
 ממ ריקי יִנָא אָ יָד
 :הערפ מ לבי דבש
 וָח הָשַמְל יי מא א
 ןרָהאְָו הערפל בר ממ
 תא ג :ְךנמנְרתִמ אה וה
 ףנדקפא יִרלָּב תֶי לַלַמְּ
 םע למי ףּוחַא ןרָהאְו
 ָרְעָּב תי חשה הע
 די ישקא אנני: הער
 תי תנו הערפד אפ

 יישר

 אראו ז ו תומש

 : םִיָרָצִמ ץֶרֶאְּב השמזלא הָוהְ
 הָשמדלֶא הָוהְירָבִַיַו טכ ישילש ם
 העְרַפילֲא רָּבּר הָוהְי יִנֲא רמאל
 נָא ךָשָאלְּכ תא םִיַרָצַמ ךְלִמ
 יגפל השמ רָמאַיַו ל :ףיִלֶא ךכד
 ףיִאְו םיִתְפַש לְרְע יִנֲא ןַה הוהְי
 רַמאָיַו אז פ :הערפ ילַא עמשי

 יּתַתנ הַאְר הָשמדדלא הוה
 ְךיִחָא .ןֶרֶתאְו העֶרפְל םיקְלֶא
 תֶא רברת הָתא ג ְָאיִבְנ הָיָה
 ְךיִחֲא ןרהֶאְו צא רֶשאדלְּ
 רינְביתֶא חֶלשְו הערַפילֶא רָב
 השק יִנֲאַו : :וצראמ לארשי
 --תֶא יִתיּברִהְו העְרפ בלזתָא

 םירוטה לעב

 חכ

 רומקס ומלע רכוכדס וס .ה רבדיו (מכ) :ויכספנק
 ךוסמ 555 .סירלמ ךלמ סערפ 96 רכד כ סלעמל
 כימפסל .ויפע ןיגעס רוס ססחיל ידכ ןיגעס קיספסש
 :יתוסילט ילכד סייקלו ךסנסכ יג יקדכ יה ינא :וכ
 סלעמל רמלט סרימלס יס .'ה ינפל השמ רמאיו (ל)
 ןויכ ןסכ בוקכס סנפו יל ועמס כ ל5רשי יככןס
 לוזפנ רמוקס סדלכ סטיפס פיס ךכו ןיגעס קיספספ

 ינ5 ןס ךדימו .סכס .יכיפסד יד .יײק ןס (ל)
 בעלי נו .ידבכ יתכקפנ ייל ןס ,26) ךיפכ
 וגס ןס כמ סעמ .פכי ןע נפ ןס םוכסס
 ככ ךיפכ ינ6 ןס כי ס'כקסו סותפס לכע
 סע סיס יכ ךיתפע תלכע) םומת 36 יולכ
 יײפ ןס סילסס כי ו ןכו ךיתיכוסו ךיפ
 סל תפל ךכי ומ וכנכ כמי 36 םכי ןע
 כפלכ ופוקפככ ודיכ טיט ססכ הטני כעולכ
 וילעו .סקק ינו (ב) :ןופ סדליו סת
 :סילגמ ךכמ ייגכ שקע לתפתת טקע סע כמנ

 סדוכו טפוס .הערפל םיהלא ךיתתנ (א) :תונופסרס לע

 זיככמס סד סו3כ ןופכ לכ ןכו ךמגרופמ סי ומוגכקכ .ךאיבנ היהי :ןיכוסיו תוכמ3כ וודרכ
 תופכנפסמ לכיו .סמכמ כוכי .סיספס ביג סרזגמ סוסו תומכוק יככד סעל עימשמו
 תוחיכסו תותילש ככ מל סעפ .רבדת התא (ב) : רג"ידטרפ וכ ןיסרוק ז"טלכו כסימסד
 כתלמ .השקא ינאו (ב) :סערפ ינזק3 וכמיעטיו וכפיפמי ךיח6 ןכסו יפמ תעמסס יפכ
 סלס 35 תפל סיככוכ ירכוע תומוקכ תוכ תחכ ןיסס ינפל יולגו ידנככ סיכפסו עיסרסש

 לאירבג תרות
 כ ספ הסמל ת"יפס כמ רטלכ כ"עו תוכ רלוקמ ססמ 96 ועמס כ כ"ע
 ככד 3ו = ןויסכ סשע י'גכ 955 תלעפ | םורפל ססל ספק 'יסס ספק סדוכעמו
 ס"עכמ ביסס 'וגו סיכלמ ךלמ סעכפ 96 = .ספוכעופ לככ וגכוסססממ ססכE ז"עמ

 מלו



 אראו ז תומש

 :םִיִרָצַמְץֶרֲאְּב יתְפּומתֶאְו יתתא
 יִתַתְְ /הערפ םֶכְלֶא עמיאל ד
 =תֶא יִתאֵצֹוהַו םִיָרַצַמּב יִדָיזתַא
 לֵארְׂשִיונְב ימעהתַא .יִתְאְבצ
 :םילדג םיִטָפְׁשִב םירְצמ ץֶרֶאַמ
 הוה ינֲאדיָכ םִיָרָצִמ ועו ה
 םִָרצִמיזלע יֵדזהתֶא .ותטנב
 לָארׂשײדינְבדזתַא יִתאֵצֹוהְו
 ןרָהָאְו השמ שעינ ו : םֶכֹותְמ
 :ּוׂשֲע ןְּב םֵתא הָוהְי הנצ רש

 ןרהאְו הָנָׁש םינמשְדּב השמו
 םֶרָּבְּב הָנָׁש ם םינמשו שלשה
 הֹוהְי רָמאיַו ח עיני פ :הערפדלא
 : רמאל ןרַהַאלָאְ השל
 רטאל הערפ םֶכָלֲא רבי יִּכ ט
 ןרַהאלֶא תרמאו תפומ םַכָכ ות
 הדינפל ךלשהו ךטמתָא חס
 :הל תוגובש יתואכצ תא יתאצוהי ,ןרהא תודלוה

 יקופו( וכ תוככס ןטמל ג ססקתיס יל כוט בוסל
 ס"3 עודקס לס ותדמ ןכו .יוכוכג ת6  וריכתו
 ועמסיס ידכ סיככוכ ידכועיעסכ לע סונטרופ יבמ
 'וגו ספוגפ ומסכ סיוג יקככס 'תכנפ | וסרייו לפרקי
 יפ לע ףלו רסומ יתקת יתופ ילכיק ך6 יתרמל

 םולקנוא
 אָעָרֲאְּב יֵתְפֹומ תֶיְו יְִוְַ
 כמ ליאל:
 יְִרְְג תחָמ תן עֶר
 תי לח תי קיפַאְו םָיְרְצַמְּב
 אָעְרַאַמ אר נב יִמַע

 :ץִבָרְבַר גיב םיַרְצַמְ
 אנ ראם ועד
 יִתְרבנ תַתָכ תי םיִרָא ד
 נב תָי קיִפָו םירְַמ לע
 דַבָעַו י :ןוהיִניִּבַמ לֵאָרְׂשִ
 ריד אָמּכ ןרֶהאְו הָשמ

 :ּודָבַש ןָכ ץחְתָי
 הו יש מת רַּבהַׁשמּו
 ןינְׁש תּל מֶה ר

lesהָעַרַפ םע : 
 ןהָהֲאְּו הָׁשֹמָל ַײ , רַמָאְנ

 ןוכְתְוללֶלַמִ ִרָא מ < :רמיב

 ןוכְל ּובָה רַמיִמ ל הערּפ

 תֶי בס ןרָהְַל רַמיֵתְו אתא
 העְרפ אמו רו

 םירוטה לע
 במ לו .ןיגתל יסי סעכפ = (ט)
 סטמ) כומק ותו ךינפתט כת 3 יסיו
 a פ"עפ סערפ עפסיס ידכ ןונת יסי
 סעכפע יפל ןיכ תל סמלו ןײפכ כוזסי

 התו < ךופכ ןכוכס לודגס ןיכתס ומנע
 עכי ןע תויסכ כומ ו ןײפ וס סופ סעכ ול
 : סעלותו סמיכ כפע .תויס) סעכפ לוזמי ןכ

 .סערפ בכ קוסיו 655 סערפ 55 תל 'ס קוחיו רמלכ כ תונוםמרס תוכמ םמחכ ןכ
 גיענדכו ךדיכ יפמס רככ רע וסל ךפכלכ לימקמס רוכד ןפכ סדונש ס"6רכ ןייעו)
 תא (ד) :(ם"ע כוסל ךסכלכ קוספ3 סומפ קשרפ

 לאירבג תרות
 יפ6 עמסי
 יכ ול רמו

 כ ילדוכ סערפ יכ רמו
 ת"יקס רוס כ'ע=ו"קמ

 ,תפומ (ט) : סס3 תוכס> םממ די .ידי

 ריכוסל ילכמ ;סכל ןויפר ןסוכ יככס סקעמ
 ךפ ,ריפעל יתוכמ תככק 05 תעכ ססל

 כיכזסל ו
els 



 סולקנוא:

 שמ לַעָו י : אָניִנַתְל יי

 -ודבעו הערפדתַ ןֲֹהַאו
 אַמְרּו ,ַײ דיקפד אָמּכ ןב
 ד הָרְוחְדת רֲהַא
 הֶוֲו יִהֹודְבַע םֶרָקְג הערפ
 הערפהַא אָרְּ אי : אני תל
 ודבעו אישְרֲהַּו אימיבחַל

 םִיַרצִמ יִשָרִח ןּוגַאדזהַא

 ומְרּו » :ןְּכ ןֹוהיִׁשֲתלַּב

 איגינתל ווהְנ ּהָרָמּוח רַב

 תי ןרֶהֲאָד אָרְמִח עבו
 אָכל ףקתאו = :ןוחיִרַמְח
 ןוהנְמ ליבק אלו העְרַפְד

 רַמָאו ד י מד אָמכ

קי ,An רק תא הָשִמָלָי 1
 (רי 

 אָחְכַשְל ביִרָפ העְרַפְד אבל

 הרפיה לא = : אַ
 אמל קיִפָנ אָה אָרּפַצְב

 ףיֵּב לע ּהתּומ קל דַּתַעְתַתְו

 א ארוח אנ
 רַמיִתְו ₪ יְדָדיִּב בַּפִּת אְָוָחְל

 : + ןיירהנס :הפלמ ,ןרהא תודלוה
 יישר

 אראו ז תומש

 השמ אביו י :ןינתְל יהי הערפ ה
 רֶׁשֲאכןוׂשֲעַוהערפ" ָארֲהַאְ
 ּוהטמתַא ןרָהא ךלשיו הוהיהוצ

 יהיו ויְדָבֲע נפלו הערפ 287 |
 הערפ"םג אָרְקִיו אי : ןיִנַתְל

 -םנ ּושעיו םיפשכמלו כל =
 םֶהימַהְלְּב םִיָרצִמ יפטְרה םַה
 ויהיו והממ שיא וכילָשיו כ :ןּב
 -תֶא ןרהא-הממ עליו םניִנְל

Aאָלְו הערפ בל קזחיו ג  
 :הְוהְי רָּבד רֶׁשֲאּכ םֶהְלַא ע
 דַבָּכ הָׁשֹמ-לֶא הוהְי "מאו ה 0
 :םֶעֶה חלש? ןַאמ הערפ בכ
 אָצי הֵּנִה רכב הערפהלא ךכ וט
 תפש לע תאר תָבצנְוהמימַה
 שָחְנְ ךּפהָערָשָא הָממַהְו רָאְיַ
 הוהי וילא תרמָאְו מ :ְךֶיְּב הת

 טכ

 : בק םיחבז לע ותארקל תבצנו :זצ תבש זטמ ץלביו

 םירומה לעב
 :סכת לופס ימכ (ךוככ) ךרול סיס עידוסכ תו
 ןוימד וכ ןילו ןוסיפתנ3 ,םהיטהלב (אי) :םכ .ןינתל (י)
 bיספ סמוד תכפהתמס 3רחס טסל ול תומדכסיו רקמכ
 רות כמלמ .ןרהא הטמ עלביו (בי) :פחל י"ע תכפסקמ
 ריקי ומוגכת .דבכ (ךי) : ןלכ תפ עככ סטמ ססענו

 ןקס6 סעעו ךדיסו כס יכ .סתוטפ .(בו)
 ספעמנ סגע םכדמכ תיק סתוטמ ךותכ
 ויוסקל סתוטמ תת ןכספ סעמ ענב תכק
 ל"עו תכפ ומיפוס כ ךכלו סט)פו כזס 5
 ופכ לסמ תוטמס לכ תל סעמ וו ביתכ
 סכ .סכ דע תעעפ כ סנסו (זט) : סענכס
 סלוע ן פ"כו כ | ם"כ "כ סכ יס כעל

 ויבקנכ ,המימה אצי הנה (ןמ) : רכדס זי רבכ יכ ומכ רב סט סוסס יכפמ ריקיפק כו
 ספ ספועו .סוליכפ תכויו סיכסמו ויכקנכ ךירכ ויש רמוקו כונמ ומלע  סעוע סיספ
 סככ ס3 תתפפ תוכוכ3 תכמ ינממ עמספס דע וטרכדמו סנס דע יהכ דע (זמ) :ויכרכ

 לאירבנ תרות
 ססל ספעp תווטס יכתל יכ סכ3 יגל סיכנממ סתילי ןיגט תל סהכ ריכוסל
 מ ויסי כ סיכלמ ןכלמ וקסרסיו תוטבו ,ןפככ ועמשי תקז תלו ,רכנב

 ייופכ (ח)



 אראו ז תומש

 ללא יִנִתְלַש םירבעַה ןתלֶא
 ינדבעיו ימַעְדתֶא חלש רמאל
 קרע ָתְעַמְׁש-האְל הֵנַהְו רֵּבדַּמּב
 עֶרּת תאָזְּב הני רַמַא הָּב זי ;הָּב

 | הָּכמ יכנָא הגה הֶוהְי נא כ
 םימהי-לע יִדְיְברַׁשא הַשמַּב
 קפָדָל וכַפַָהְנְ רֶאְיַּב רֶׁשֲא
 תּומ ת רָאיַּבידירׁשַא הנה חי
 תותשל םיִרצִמ ואלנו ראו שָאְבּו

 הוה רָמאיו טי ם :רָאְיַהְדִמ םימ
 חק. ןרָהָאלָא רַמֲא השמדלַא
 םִיַרָצִמ ימיִמדלע רְדָי הנ ךטמ
 --לעְו םָהיֵרֹאָי--לע | םָהרֲהנילֲע

 םֶהיֵמיֵמ הָוָקְמ-לְּכ לו םָהיִמְגַא
 ץֶרָאְדלֶכְּב םד הָיָהְו םֶרְּויְהָיו

 : םיִנָבָאְבּו םיצ :עבו םירָצִמ

 סולק כנוא

 יִאְדּוהִד אָהְלִא | הָכ
 חלש רמיִמל התל ינ ִנָחְרָש

 ל ןח יֵּמַע תי
 אָתְלְּבַקְאָל "אָהְ אָרְבְַמְּ
 יו רַמֲא ןַנְַּכ " :ןָעּכירַע
 אָה יי אָנֲא יֵרֲא עּדַת אָרְּב
 יִריִב יִד אָרָמְחְּב יַחָמ אָנֲא
 ןּבָּפַהְתאָרָהנְב יד אָיַמ לע
 אָרְְִ 4 נונו ח₪ :אָמְרַל
 ןואליו ארהנ יִרָפּו תּומְּ
 אנמ .יֵתְׁשמל יאר
 הָׁשֹמְל ַײ רַכַאַו = : אָרָהַנ
 ָרָמִח לוט ןרָהַאַל רמָא
 םִיַרְצַמְד אי לַע ךְרי םיִרֲאַ
 ןוהיָּתרַא לַע ןֹוהיֵרָהנ לע
 תיּבדלָּכ לַעְו ןֹוהימְגַא-לַעו
 אמד-ןוהיו ןֹוהיִמיַמ תּוטיִנָּ

 אר כב אָמְד יה
 גָמָבּו אָעֲא יֵנָמְבּו םִיִרְצִמְד

 ךןמ אָיִמ

 םירומה לעב
 סיס ל נעו ימ סירנמכ וקל תולפ ךכ לכ ע"כ

 סכ ןונמכ סקלתס רע עמספ כ וכ זמכפ סז יכ
 :ןלְןכ ןונפכ סוכעו יתפו סכת ןככמbנפ וסזו סכ
 ונתיו ךדילו ןיד יופמכ יס .סימס נע (זי)
 לע סעותפס לופס סדכ .סימס נע סע
 ולכוו סימס נע סמלו םמעסו סיוקס סימס
 3"וכ6ט וסז .סדכ סימוד6 סימס פ5 יוגו
 סימכ לכיג סדס סי ידכ סימ ןתיט ךירפ
 סיפ סרכ סימודק סימס יונו ומכיו וסח
 לוקוס תכמכ ןכו סדס סדומ סימכ ספככ
 סעענפ סונמס תוכמו .סיעכ סרס סככ

 : וכלש תורסכ ןיעכ סיכפומס

 יתווממ תל ונכקיו סכוט ייופכ
 35 'ד רכריו סח

 קוכירכ סס .םהיראי

 ,סכה3
 "וגו ןכספ כו ספמ

 סירלמ ךלמ סעכפ כו ,י"ככ 56 סולו
 םילוס) קל וס סתומינפ יכ סעידוסנו

 יישר

 ןיפפ יפל .םדל וכפהנו (זי) :םכילס תונסכ כמ סכ
 קל סקפמו סלוע -סוליכו סיככמכ סידכו סימסנ
 הס טקס ךכיפל םוליגכ סידכוע סיכלמו ןרפס
 ירצמ ואלגו (תי) : סקופ סקלס ךכ כסלו סקרי
 : קוקספ = ןייוסכ ויסיפ בויס ימל סופר םקכל
 כטמ לע רולס ןיגסס יפכ .ןרהא לא רמא (טי)
 כו סרב 55 ודי לע סקל 5 22 וכוקכ ךלסנסכ
 תוכסכ סס .םתרהנ :ןכס ידי לע סקלו סיעדרפנכ

 תפסמ סד ידיכ פויוטסעס סירנכ
 לאירבנ תרות

 :ק"ודו ,סיכלמ ןכפמ י"גכ ₪6
 ילככט סיפ "פליפ םינבאבו םיצעבו

 --ןכ6 ינכנו ןע
 סימס דוסי לגלגקכ רכס דו פ"ליו

 דקר
 ןשי סנו



 סולקנוא

 הָשמ ןָב ּודְבַעַו  :אָנְבֲא
 ַײ ריק אָמְּכ ןרֵבַאְו
 תי אָחמּו אָרְטְחְּב םיִרְָ
 העְפ ייל רב יא

 : אָמְדְ אָרְהנְבִיד אמל
 תיִמ רָב יד ננו ₪
 יִאְרְצִמ ּוליִכְיאכואָרָנ רמו
 הוה ארהנ"ןמ אָ יּתְׁשמֿל
 :םָָצַמְד ער כב אמ
 םיַרצמ יִשָרָח כרב ג
 דאבל .ףקּתֲאְו ןֹוהׁשֲחלְב
 ןוהנמ ליבק. אלו הערפד
 נָא ג + לימד אמ
 יוש אָלְו ּהָתיִבל לעו הער

 ל אראו ז תומש

 | רשאכ ןלהאו הָשמ ןכרושעיו כ
 -תֶא יו הָמַמּב םֶרָיַו הוהָי הוצ
 הערפ ייגיִעְל ראי רשא םופה
 םימהלָּכ כפה ויִדְבַע יניִעְלו
 הָגָרַהְו אנ :םֶדְל ראיברְׁשַא
 ראיה שאבו הָהַמ רֶאְיַּכְרשא
 םימ תֹוָתְׁשִל םיִרָצִמ ּולָבַיאלְ
 ץֶרֶאדלָכְב םֶדִה יהיו רֶאְהְדִמ
 יממרח ןכיוׂשעיו ככ : םִיִרְצַמ
 הערפ-בל קחי םֶהיטָלְּב םִיָרצִמ
 רָּבר רֶׁשֲאּכ םָהלֶא עֶמְׁשיאָלְ
 -לֶא אביו העְרפ ןַפַו כ :הְוה

 :ז"ס ןיודהנס שהיטלב : אב םיודנ רשא הגדהו יןרהא תודלות

 יישר
 ךכד סלועו | סיכרכפמ וימימ סוליכו תודסכ רסנס
 ןגיפפ סימ סלוכק .םהימגא : תודסס סקפמו סירופיס
 ןיכוקו דפ סוקמכ ןידמוע 556 ןיכפומ ןכיקו ןיעבוכ
 .םינבאבו םיצעבו :סיתככפ תולטכמ6כו תוקכתרמכ ף .םירצמ ץרא לכב :ק"וטפ וכ
 וכיפוכרו .ילתכו טלכ ותופ ןיכמוס מכ .םהיטלב (בכ) : ןכ6 ילככו ןע ילכבס סימ
 די לע רמול .הערפ בל קזחיו :סיפסכ סעעמ .ססיטסלכ .סידס ססעמ ססיטנכ וכל
 סת § .ןכס סנוכפ ריע סיירפעל ןיסיגכלמ סת ןכת ןכ סיפוע סת תופסכמ
 ךפסנס סטמס תפומל .תאזל םג (גכ) :סיפסכ סלוכס סירכמל תופסכמ ןיקיבמ

 לאירבג תרות

 םירומה לעב
 .םקכו (אב) : סימ תוניע כ"י ומ סיפכ
 .םכיו סיעלות סכיו .כוקיס ענו יכ
 .ססמ טסננט סיעלות ולדג רופיכ סנש רמכמ

 כמנה סימס סג 6ליממ ,סדכ ךפסנו
 ---,סדל 'יסנ סילכקכו סילעכ סז דוסימ
 3קכפ | ינועמס טוקליס יככדמ ר"סניו
 ססלש ו"עס וליפסס דמלמ, ןוסנס סוכ
 סירמוק רמלכט סד ןיפילומו ןיטכופ ויס
 :---ל"קו ונקדילי תפ ןכ6לו סת יכ6 ןטכ
 ןייע | "נו ספמ רוקיכ רסק הגדהו

 סמ ךסוס תכמכ 3 'פכ
 דרכמ ק"סכסומ ןולגס ססכ יתקכספ

 -:סו3 רמסנ רכר ל"

 וכל פס כו ופיכל5 כו הערפ ןפיו
 תפומל י"םרע ,סלוכ סג

 --סד לם סוכ נו ןיגתכל ךפסנס סעמס
 [ו"ט סעיגמכ] ל"זמפמ י"פע רוט פ"ניו
 כמ סימרי 'כ דולס סכלמס לתנסתתו פ"ע
 ספרנו ,סס י"פר 'יעו "יכקכל .סכרלוסש
 סיעמס 6 ספכמ .סלסכו סתעכ יכ סומ
 יס ז"כע ,ו3נ תל סטרפ קזחס ףפ כ"עו
 ויעמ ופרפכו סכמכ תמיקמ םערגו תעככ
 ןפיו וסזו ,ופ5 ויס כס סירפס לכ יניעל

 סערפ



 סולקנוא אראו ז תומש

 רמו מ :אָדלִיִא הל : תאזְלםנ ובל תשאלו ותיִּב
 אָרְבנ תונרְתפ 'אמינ תביִבְס םִירצַמדלְכ ּוָרָּפְחִיַו דכ

 לכ; אנ יראת? אפ לי אָל כ תותשל םִימ ראה
 רַתָּב ןימוי תעבש םֶלָשַאְו הכ י

lar + + 1-1: ) : . aeד  

 רמֲאוט :אָרהנ תי חמה ל ָיהתונה יִרָחַפ םיִמָי תַעְבש

 העְרּפ תל לוע הָשמל יי הוה רָמא ן כ 5 : רָאָיַהתֶא

 חלש: רט ןהכהלרטיזו תראו העְרפ"לֶא אָּב השמדלָא
 :יִמָדָמ חלפו ישע תי יָמַעתֶא חלש הָוהְי רמָאהְכ ויִלא
 אשל ףא ביפ שאו = חלשל הָּתַא ןַאָמיםִאוט:יִנְדְבעֶי

Shs 

 יישר

 ופומדקכ רויס כס כס סימי תעכס ןיכמ .אלמיו (הכ) :סד לם סל כו ןינפל
 םאו (זכ) :סס3 סכפמו ריעמ סיס סיקלח סטלשו .טדס עיככ תסמפמ סכתס סתיספ

 לעפמס ספ לע סדס יטכ 856 3רסמ ןסממ ומכ ןפמ .סק6 ןככס סו .התא ןאמ
 ןופכ ויל ספגמ ןופל לכ ןכו סכמ .ךלובג לכ תא ףגנ :ףעװ רס טקפו ול ומכ
 ופננפי סלטכו ןכו .סקימ ןוסל וכיס סכס ספ ופננו ןכו .סכמ ןוטל 655 סתימ

 לאירבנ תרות

 ר"כ ומס 'כ "יו = גלפומס ק6מ תז רסמו ויכקכל ךרלוסס ,ןלכ רומלס סערפ
 ,נוופרכודמ ןייטסכייוו סולש וגילו וס כיל יכ ,וידכע תפ סעתכ : *(

 ופי ךידנע ללבו ךמעבו הכבו ככ רסמ ססוכס ינפמ כ"ע ,ויכקכ5 ךירכ
  5סעוסכו] ,סיטרכפלס תשס כ יכ בותכס רפיס ו"כעו ,ופיכ

 רמקנפ סנימפ סלעב ליקתס וס לכס [י סז םוכיפכ ןיכומס םיו ,ק6 סג וכל
 ספמפ וס סקכ ךכיפכ ,ומע 6 כמליו סערפ ןפיו לע סגרפע ןקנו סונרפכ
 "קרסו פ"ע 'ונו ךמעכו סככו כמלנפס יקעמפ) ,'יתיבכ 5ע6ו סיכרוכ סערפ רכעו

 'יהכ
 ספלמ סלסכד ליעלד ןיגעל ענטס דת רכד דוע למול יתכפפ יכפו סעכ סז רכד ירכזסכו (* םיבג לחנ

 סכמ תוילגלמ קיפמ ספ 'גס כרס ידידי בימ כסכע סמ טיסו וכול סקכ סיעמס תל
 .יינ קנילת5 ליז ףסוי ריכסכ ייכפ ןוי ןכ ליסומ יכקתמ ילו

 רפפ ייכס 2 יס יפמ ,סיפנכ לעכב עשנפכ יקנ ףוג ןוכיל ןיליפפ יקי 05 (.סמ) תנע ארמגב
 קפ) .ןסב ןשי לע כמפ סכר .(ייטכ .תוכס תעפב ומגע דימעסל לוכיס) ,ןסכ חיפי פנס

 לע סכזג וכמה סכזג סמל סעפפ ?סיפנכ לעכ סיל יכק ימו (.ײפכ .'וכו יכק סֿלכי ומ תיפי
 ויפפמ ןכ דמפ כודסק וספכ ,קופל ו סתינמ עשנ ייסו .ותומ תמ וכקני ןיליפת םינמס לכס נכי
 סטפ .סנוי יפנכ וכ רמפ ,ךדיכ סז סמ וכ רמ ,ודיכ ןזהו ופסכמ ןלפנ וגל עינספ ןויכו ,וילחל כו

 קופוע רפמ סנוי יפנכ נפ יסמו .סיפנכ לעכ עשלסהוופ ןיכוק ךכיפל ,סנוי יפנכ ופנמג ודי ת| ?
 קטיגמ 'יפנכ סנו סמ (.מס ,סילסת) יונו ףסככ ספחכ סנוי יפנכ .כמקנ ,םנויל לסכשי תסנכ :יקמלד
 רמקד צעפו .ופלכמ סלפנ .עיח קופסופס סע וכתכו .כמנס ליכע .ןסינע תטיגמ סוטמ :סרשי ףס יינפ

bהקרע יעקל ליפו ,וכעי :6ו גכסי סלק סונמ לע .וליפס סרזגה קעפכ (:דע) ןיכדסנסכ דפסקנ 
 טיפ כס לכ6 ,:קכש ללכמ ופע סילומס סעוו סיוכעכ נסלקמ תקרע יטיטכד סוקמ טיס ,לופל

 ספוע

 ומ



 אל אראו ז תומש סולקנוא

 ָךְּובְנלְּביתַא ףגנ יִכנֶא הגַה סח לכ תֶייַחְמ אא אה
 ראיה ץֶרְׁשְו כ :םיִעְדרפַָּב יו לו"

 :י ל ליו ןּוקְפיְו אנע

 ךתטמהרלעו ָךְבָּכשמ רחבי תנו ךקרעלע ֶבְנשמ
 ווג ךיִרּונתבו ךָמעְֶבּו ךיִרְבַע תוכָבּו ףרנפְכו ְךֶמעְבּו בע

 :גנ םיחספ ךתיבב ואבו ולעו .ןרהא תודלוח

 םירומה לעב ישר

 ךידכע תיננו יוגו ךתינכ וו נעו (ח:) = :םנכ | ןכלפו .ךלגכ ןבס3 ףיגת ןפ = .סכיפנל
 יכס לפכו סע) סודכע סידקס יכס .ךמעכ]

 שמעט וניסו ךידכע לככו ךמעכו סכנו כיפכ = .'ד35 '33 ךכ התו .ךתיבב : רויס ןמ .ולעו (חכ)
 ןילקלקמ וסע סככופ ןיררכ ןפומ וקש> ןנממו ומע כ רכמקיו סכקכס סלעב כיקתס וס

 לאירבנ תרות

 וגיסס רמו יסופ6 ומגע ססע סעכפס ופכד כ יפמ6 ו"ע סקס תורגל "כ
 ךיפס זכ חכטפס סטקסו ,ויכקנכ ךיר5 ךסיכב וקכו ולעו כיקכד סדוקס פ"ע תֿז
 כ ךיפסו ,סוכ סלועס ת תועטסל לוכי = ל"כו ,ם"ייע 'ונו ךמעכו ךירכע תיכו 'ונו
 קס סמו ,סז לע סור ןיע סימעפל סרק יפכ כ"יד תוסדכ שי Bמק 6רקפ יד

 תנעפה
 לכע | .וסומכ ןיליפת ססל ןיסס נכשי סככסו ,תת סעפ ופככ ןיליפת ול ןיפפ 656 ,סונכ סתע
 יסונכ ספוע וייס כה לכ, ,וכתכפ סנוטלמד ,תוסכס וניניעל .סינכומ סנימ סיפודקס ססילכלו .תופסופס
 וערב ןיליפס ןיפכ לכס  ,סיוכע) תומדקסל השעמ הפוע לוס לסקרע יוניקכד ,קוס קוליסס רקיעד עמסמ
 דחפ ינפמ קוקכ bיססרפכ וקקכמ סעיטנהס :סד ןיכס) פיו .סקעת נו כפ יוס 655 השעמ ספ טיפ
 כדסו ,סנכסס ינפמ סידיב ןייפת .תונמ וילעמ :טכמ וספ ןילוכ .לכסע ? וס כל ספעמ ,לודסקס
 bנפסמד bתקכעכ נסנמ לע וליפפ ויס תד לע רוכעל סכזגה תעפכ נס סלודגס ליז סקיפוק תכודל

 ,ןיליפתכ = םפיילופד עימל וקו ,וספנ רוסמכ ביי
 ככסק יפמ כקיעמ ,דיסמ ותו :ט דכועד פוגכ ןוצתסל שי סגסד ,סזכ רול דיעפ) הארנו

 סיכמוק ויסו ,סנילמס לככ תעדומו תזככומ סתיס יפדווכ סכוגס סול לנס ? ככסק יקמ ףוסכלו
 דיסת ווו ,לכע ךכ לע סגוממ ייספ ליפכטשנמ .כודסק סידכ ליז ייפכ ןוסנכו ,סז לע כיעכ סיכנופ
 עמסמ ידוו=-ופיככ עג ןיליפס תוגמ סויקכ קפססס נו ,קופנ ויו ןיליפת םינמ תלזכ תעכ ייטס
 יכסי ומס תשודק לע וטפנ לוסמלו ,קיססלפכו ילג עיככ קווד סכזג סתוק3 טועכל ספיס ותנווכ לקיעפ
 סיעט ספ פדקסיו לדגסיו וקומכ ופעי סיבכו ,יינכ ויק תופפנכ חע ןתי סזכו ,וכוע יכסוי כפי לכ יניעל
 ,סינוטסכס 'קס טיתונפ לכ תוכקעכו ,סיומס כמוס םודק וגל יולככ ,סימע סיככ יעל כפי סט
 סז סמו .ונטדק תד לע וימ טליכעסל סל ונילע סוק3 טפו כקיע יס ךכו ,ךליו יכל ססככקמ
 סולגל לוכי ייס סזכ רפ + ופככ סכיתססו ופסכמ סלטנו דת רודסק יגפמ ?סכנו תעככ יכ סוקספ ול ייס
 יס .כופ בופ נסו ,ליק יכוזיפ ופעי סמ ךכ סיזכלכ סו .ינכ ויתפ בלב ךכומ לופי יכ ,סככ סעכ וימ
 : ןקוע ל עכד b סזכ יס פת ,סתטמכ יכתי ותונמ סייקמ 'יסו תיכ :סלמ לנכ וי ייס קנפ וג
 לתנימד םכקיע :כ סרופכנד ,קיגוס לסכ כוס קדימל כיס סנסד ,דינעלכ רכדס םכפ נפ ןעמלו

 695 ןידומנס יתיימ לד ,כפסס ןמ רסס סיפנכ לעכ .עטילסמ ןניפניד ןיליפסכ יקנ ףוגד לגידד
 .ליח עםילסכ סידכ וכסכו ,עיז תופסותס ינעכ וגיקוככ .סזכ ושיגכס רככו ,ןיליפת3 ו סקענפ תפומו סל
 סג 36 .ל"כע .יקנ ףוג ו 'יסו ןסכ כיסז ייס ןיליפתכ סכ וכ ספענפ ןויכ מקסמד עפיל6 םקנ יכסכ
 סיפיעס .סככס נס ? יימע רכד ןקמ ןיליפס .יכגל  ףוגה תויקנד סז טכפד יולככ ןיכסנ יתיכז 65 סז
 bוס ןמסג סוס יסדווכ ןיליפת3 סנ סימס ןמ ול וסעס ןכיזסד ןויכ תמקכד ,ןיעיפס תוֿפמ סויקכ ןנפי סיקודקדו
 ןתופמ יקנ ףוגד טכפ דוסי ןײל וכל ןיינמ לכ5 ,'יקודקדו 'יטכפ לככ כוט ןיליפס תומכ כיסז סוד ול
 וכיס .,יגילפ לו םיפמו סדמ רמס מד למול 05 קו ,יגינפ ימכ כרו ייכ6 ןיכסל פי סג ? קעפ

 ולכמ



 אראו ח ז תומש

 מע הכו שי :ְיָתרֲאְׁשמְבּו
 סולקנוא

 מב ְְּבּו = תאו
 אערְרעןקפיְינְעיֶנּו | םיִעְרְרַפְלַה ּולֲעַי ךיִרְבַע לֶכְבּו
 הָׁשמ לֶא הי רַמאַ א ח
 :אי הפופ ךסצבו הכנו ,ןרהא תודלוה

 םירומה לע

 6עכ ןיסמ סלמת סעסו וס וקכ 16 ןפונכ
 סידכעכ כ"תקו ומע 36 כמו כיתכדכ
 כע | תיככו ותינכ סלקת וסנכנ ונעפכ 6

og 

 א העמק ₪ רט * מא רַמָא הָׁשֹמְל ַײ רמו * =מא

 יישר
 ססיעמ ךופכ .ךמעבו הכבו (מכ) :תונעכופס סנתתס

 רמנמ .דודג ךוכמ .סככ יכ .ךמעכו סככו 'כ .סככו (טכ) : ומעכ כ"תקו וי
 ופקדנכ ס"נקס נכפי) סועדכפ5ס ויס הנע עכפע וגיפט פיעע יתיסת סככ ךדימו סידודג סידודג סיעדכפ5ס ססכ ונע
 ולסמט סיכועו לםימ סיננק וכ סמ סיקספכ תילדכ כסס כס סתו6 לעסו ךדיקו ןיד יסמכ יכ .נעסו (א) : סענמ
 ותומיו כיתקדכ וטנמנ כ"תו סעס עוריק נע ספומ) ןמלע וכסמ סיעלכפנספ סיעדרפ5מ ןמ5ע ויק וקפנ ספוכש) ןמלע
 וכ ספנמסס ) ןעי ססכ לעלנס ןכסלו סעמקנמ סיכונפסמ כ ל תודפס ןמו תוכ5תס ןמ סיתכס ןמ סיערכפ5ס

 לאירבג תרות

 כ םשימ סוסס סערפ רזנס זכר חכטפס
 5ע סוטס 'ג רוכע דע וכיכב תספמ לי
 סלמ סוס ןסו6 סלרי לס ידככ ,סויס
 קוחד וכ ןוכיקכ סנס ,סוכינסמ וכופ דע
 דסתס רתויכ לופי ז"יע סברדק יכ ,ומכעמ
 לוג סמכ כ"כמד  ,רקס וירכד לכ וכ וינפ

 סוקמ וכ רחב הערפס ל"י יתערלו ,סוכ
 ןטסנו ךומס ריעס ןמ קתרס ופריד ןומרנ
 ביוסס נומ יכ ויפכ סכעמו ,רוליס ימימ
 סכ 65 כ"עו ,רתוי כוט וכ סמס סיסי
 ויפ5 ךומסו ,סזכ סלועמ סד סוס ותול
 תיב) כסומ סוקמ 'יס ריעס ןיכל כיב

an astוידכע  
 יככד לע דמע (.לק ףדב ןנסנ) .םיחכ ליז יםרסמו) ? יכק תלמומל וס סספסד סמ דכועד לפונב ולנמ
 וכ ייספ ךכ עפל כקכ ךכו ,סיפנכ ילעכ סיסלקנ סיכסלמסד ,זמכ ךכדכ ןקיתו ,סזכ 207 'סותס

 : (טפסנ סמ ןיידע רכד כט ופוטפל לכ6 סלנ זנכ סח םיייע ,סיכסנמכ יקנ ףוג
 ןיקדוכ סיככד סעכפכ (.ספ) רימ ףוסכ סגו .(כימ ,ביפ ןיכז) סנפמב ונינט סנסד .סזכ נימק סלק לכמו

 תעסמ נו וכעכמ וכוז ביתכל סופמ סוסו ,שיייע .כוסכסו סכתכו ,סניפקכ .ביססו 'וכ 3זס תל
 קל סיככד סענת .סל קמכוג סנס ילכמ סמ:עמ לכס סכיזכ 555 סכיז תפמופ ןיד ןילכ נייס ,וסנול
 ספככו ,ןופנס סזב .ייטכל סתוימס םוכיפכ סמ רימכ טריפ יספכמכ, כמקד יפמו .סכיזל ןימכוג סס ביפמ
 סעד .סיסכפמ ךדיסכ ערפמד נ"ז ס"כמכס וניכב וניפֿו .'וכו וקמסמ דמפנו כה רכד ו דס הקרס
 ביטס ,סביזמ ןימכונס מלג ינימ כיטסד ספ ןיכז 'סמכ תויקמ) וסוכיפכ סוקמ לכמ .ספ סללמ ונייס
 וכ סדקקנפ 53 ,ססטמסו למוטססס תוקיכ נע סר סמ נ כז יסי לו. .סע ונופל סוד דפ ימנ
 דחפ יכ םרופמ ככ יכס .ליכע ,'וכו ,דחפי ול ויכג נע סכויט ןונכ סגקכ "יס ס נ36 'וכו סעיגי
 ?תוקעיכל (:כ ,ספוס) סידסכ ןניכמ6 ימנ ספ יכג ןכו ,ףוגס תפעופל סיכמו כפכס תל ףכפלמ סוקתפ
 סלגעגו ,ספ ײפכ ייעו .סדנ ססכיפק ככ רמו ינתנתקתו, סכג כיקכד כתסקמ ייכ יסיימו ,יפכמ
 ילגק לכ סעמסממ קוקעיכד  .וסיינקיס וסייווכתו 'יכקנל סככפוסט ,למלסתתו, ילסמ 'ימכי 'כ םירד (.וט)

 :ספ סניגמכ ייעככ ףונס
 ו ,סכזג ספומ לע יד תפנק פ3כ תמלכד ,עעינפ דיסמ ותוסד דכועכ סכו6 רעפ ול חתפ) התעו

 כולסקס 5 ספרס ןויכו ,סלעמל םיומכו ,ילג עיר  ,וטסרכ ןיניפסכ סימס ספ םדקל רוכנכ
 "יסי ןעמל ,סכסמ ספפנ 'יסיפ ככ כ זיככ ,ךכל סלמתמ 5י יכ ,וקול סתיעכס כ תומ תמיק יכ ףס
 סכקמל ופסקתיפ סע כככ ספס דיק סככיו סילוכס וכריפ תוכוסלו סיקופ סזיק דוע רוכענ תוס וכ
 .ויפמ יןכ. ןופנכ זמוכמ סזפ .כמול דמ בוכקו) .סוקמו ןמז תיוכסל ויגפמ ןכ ךכיפל .ןכומכ .סזכ כט
 .טממפ סממ יס ,ססינו סחיככד עוליכ .וילפמ יסנ, ול יחל. .למול ךיכ5 יס ןופגה יככד ייפע יכ
 .(כפ3קנפ ומכ .סומוקמ דועל וכל קיפססל ידכ ןכ יכ דסמ bוס ןיכנ לנס ייפעו .וינקפ סמ ל5 יס "ספירו.
 וספקל ןיכעס לודסקס לכוי bנ5 זפסנ תויס ,וקכ תיכפמ לכ רגה ילדווכ ,חכ יטוססמ וסע תיתו קיד סנסו
 ,סידקס ןיליפסכ מסו לכע וקו טנקי נפ וילע סלע לודג כומ סגו ךקמ סכרס עגיקנ סזכו ,סכסמ
 ןיפכפכמ סנפ סיקפו ,סלודג סעיגיו סככ תוקעיכ ,סיתע ויסולכוק ויספ מנו .ןסכ :זנזיו ס5כ0 סכילשיו
 סלע ךוקכ דיסק ותופ ככמ סח ,כ'כ לטכ תלמופ סגו ,סיכקכ תוככועתס סוכגל תונוכיו ,ףוגס ילנת ןילסלספו

 סמוסמס



 סולקנוא

 ְָרְמְחְּב ְךָרָיתָיםיִרֲא ןרַהַאל
 רלֵעְו איַּתרַאדלֲע אְיַרהנילע
 אַ = תי קיו אימא
 :םִיָרצַמְד | א ָע אדע

 לַע הָדָי הי ןַֹהַא םיִרֲאו
 תקילְסּו ןאְרְצמד אמ

 ב7 אראו ח תומש

 ְךַטַמְּב ףֶרָיתֶא הנ ןרהָאדלֶא
 =לַעְו םיִרֹאָיַה-לע תרָהָּנַה לע

 םיעדרפצהז-תא לע םיִמנֲאָה
 ןרהא טי = :םִיָרצמ ץֶרָאדלע
 לַעַּתַו םִיָרָצִמ ימימ לע ּודָיתֶא

 : ופ תורהנפ לריצה לו ,ןרהא תודלות
 םירוטה לעב יישר

 ופמ סיעדכפנמ ויק ולע ו ינעדק תק עדכפכ .עדרפצה לעתו (ב) : ןיכקרקמו ןיסנכנ

 ןוכס רמוכ םי וטוספו .וסכדמ וז סיכיקכ סיליסכ תותמ יכו סתו ןיכמ ויסו ספיס
 לעסו ףפו ז"עככ "כינודפ סשיתכס סנכס יסתו ןכו .סודיפי ןופכ קרוק סיעדרפלס

 לאירבג תרות
 ריפס כ" [טפנעסס סמכ] ויכפו וידכע
 ,רוסיס ןמ סיטררפלס ולטס תעב יכ כ"ס
 ,רופיס לע ךומסכ ותיככ סנוט6רכ ולעי
 וקיכנ ךומסס וידכע תיככ וקוכי כ"ו
 רפ3תי .סזכו---,סיכפמ סע לכ3 כ"ו
 ולעופ"ע ופרדס ןסכ ר"רמכ ל"ורד כ"ג
 תופועמס ןומיס כ"3 bדוסי כ"6 ךסיככ וקו
 ךוקכ ךלמס 526 'וכ ךהיבכ 'יהי ססכש
 כ" ,רופימ סוקמכ רד וס ונפ ןיכטלפס
 תולועמס ךפיככ וכו ולעו רמקכ סמ
 סכוכנו כ"ט סערפ לק ותיככ סיס ססכש
 ןמ קומע לוס רופיס נס ז"ע סומפפ םי
 ולעו וטוטפכ םרפכנ 65 סמלו ,ססכיס
 כםייכ םי .ילופו י"סכיפש ומכו רוקיס ןמ
 סיסדקס סרפע | וליסתס תוכמסס יל
 ופופכ סיעדרפכה דעומ עיגמ 'יסו סדוקמ
 ויפודג לכ נע ףטוס רויס 'יסס ןמזס
 ןרפנ ס"ביכ תרכוס כ"ט ספכיס ןמ סלעמל
 ילמד סרוקכנ סומת וסו רסק ןפוסכ

 סעו ,סולועמ ןופכ סיפדרפלס 956 סכייש
 פקיסר סמ סע כשייקי פ"נכ | ונירכד
 'גכ טחשכ 'יס קספסס [כ"ס סימספ]
 יס כת "זכה תיםינפ תכ לעו ,תותיכ
 ינפמ י"םריפו] תינננע תכ תרקנ סקיס
 bס 'מגס ךירפו |סגוכתפ תויסנ סנכעפנפ
 ,רעמל 'יכ סוס ילמו ,ס"קנכ קינס 5
 סיפפכ יזורזכ םכימכ 'יכ יעבמ ס"פ6 ינסמו
 ל"זכ6 ןכו [סינופקרס ןמ תויסכ י"םרפו]
 תוזירז תוככ ופלמכו ססעמ מ"פ ףדכ ספ
 לד ג"עכד 65מכו ,כ'ע סילפס סינבו
 כקכ וס כוס ז"כע ,ה"053 יגס
 סיעדרפנכ וקכקנ ןכ ומכו ,סכוטמו סלועמ
 סדקסכ תוכ; ונמלתס רח סינופלרס
 סיפכסו ,סיכוכמו סיזיכז סםכ סעדפ תיל
 ,וידנע תיככ ןסכפתסנ ומככוס ססירחפ
 יקכ3 ןקדימע ומקנ סכמ סג סיכוסמסו
 סוס "יספר סזמ ןיסד כמו ,ומע יל לכ
 סנימת סכעכ ליחתסש סופמ סליתס סקל

 כפפמ
 ,ןיליפס תונמ לע ופפנ כוסמל ידכ יס ,תפזס סלולגס סלכתס לכ דכס 'יסע ועגע לכ .ןנוכתסו .ספוסמס
 ךכנ .סככעו כוסילל ךפסקחו סעפ סתוקכ ןיליפת תונמ סל bדזמ כוס ופוג תויקנ לקנקפק ויס סו
 סיככדס סמס ססו .עינכ סיוכעס דימ כטפקפ סמכ סליסל ידכ ,ודיכ ןכיתסספ סמו .ופסכמ ןנסנל לסמ
 תכיסמל סכוכגכ רז קופל b5י סליחתמ יסדווכ לס .ועלכמ ןלטנו לסכנ סמל .פככו ייכ6 וכ וטרפש
 .רלכתנפ ומכו .סלמוט ול ךונככ  ,סינינעס ינפכ ףוגס תויקכ לופיכד עמ סופמ ייספ וטל ועידוסו .ספנ
 תשסו .יקנ ףוגכ סכתי תוכיסוד גיד קזמ ןניפלי\ .ןס מל וסייווכתו יגינפ לו םיקמו דה כמ לעמו
 סרוקכנד ,'ילע תונינמ ייפנכד ,קניתמ סנויל יינכד .פתדגלד bתליפד ויס סג ספ לכמגכ סייסד יפמ ןוככ
 המופת סמוסמס סנעכד ,דיסמ ופופ למ וסודיסס לע סעוקפסל זמ וגו וכרועד נ ןסכל ןיכע סנייפ
 סכמוק לע סנינמ סמנע סונמסד סומו ,ןיליפקב תויקנס תכימפ תוכיסזמ סנעפס לו חכפ 65 ,םיסס

 :םיחפדו ,םייע 'וכ נדיעב סולמ סיד (.פכ) סטוסכ ליז ייטכ שומכו bסמכ לקכי נפ



 אראו ח תומש

 :םירצמ ןירא"תֶאסְכְתַו עררפצה
 םַתיִטְלּב םיטטרחה ןכדושעיו ג
 ןֶרָא-לע םיעררפצההתֶא ּולֲעו
 השמָל הָעְרפ אָ ד :םיִרָצִמ

 סולקנוא
 אָעְרא הי תַפָחו נע
 ןכיוד ָבָעַו ג : סמ
 קיִפְַו ןהָשַמלְּב אשר
 אערא לע ערע תי
 הערפ אקו י :םִיָרעַמְ

 טצ ראו תא ה? הֹוהילֶא ּוריִתְעַה רַמאיִו ןרָהֲאָל
 we יִמעַמּו ינממ םיעדרפפה רַסִו

 :הָוהילּוֵחְּבְיוםֶעָהזתֶא הָחְלׁשֲא
 ראפתה הערפל השמ רָמאַֹוה

 םירומה לעב

 יסמכ יכ .וקכזיו(ד) :ןכקכ סנכו) וכז לו
 סילירכ 'ד .סדוה יקכז וקכזיו .יסל וקכזיו
 : סיכוססס תיכמ וי ססמ דתו תודוס)
 סנקמ ךידכעלו ךדיסו ןיד יג .ךידנעלו (ה)

 יִּנַמ אינֲעְּרְרע יִּהַעַיַו יי םֶדָק

 אָמַע | תֶי תְּשֶאְו ימעמּו
 רמו ה ני םֶר חב
 ל יֵאָש הערפל השט
 יישר

 ומכ .ילע ראפתה (ה) :ז"עלכ ר"ילוגירג עדרפלס
 ייל למול סכסשמ וכ בכומס לע ןזכגה לקפתיס

 עקלקס תתת סמפע סיקינתמ ווס סמ וליפקע דמנמ = לוככ וסומטסכ | וסיקדפ) ונגהתסכ ךידכענו ך> יתלעמ סמ סימכיכו

 לאירבנ תרות

 536 ,רדסס תויקל ךירכ 'יס ןכ יכ רפמ
 וסנכנפ סיפדרפלהמ יכיימד ינפס בוקכסמ
 לככו סיס יכדחכ סוקמ ספקמ] ןפיגכ
 לקרקפו ססיעמ ךותב סנכנ וליחקסו [ןכלס
 הפיקתמ ךפיס סירדסס תויסכ ךירכ 'יס כ"ה
 ומלעכ וכ כ"תלו וירכעּכ כ"ו ומעב
 'ונו "ךמעכו ך3, ,ךפה3 רדסמ | כוקכסו
 סופמ וס סעטסד ודמל סזמ
 bוס סקל ךכיפנ סנימת סכעכ ליסתסק
 ןייעו] =וידכע כ"חפו ומע כ"תפו .סליספ

 : ט"סע3
 "נס 'מנס לע ספק סכופכנ םנמאו

 (6"ס | קוכרכ) ןגיכמפד סמ
 סלססכ ילסש ןטקס ןמ ןיליססמ סננקב
 ןיסו ,סדס כ"תו סוס כ"תו םסנ ללקתכ
 סלעכ יתקהפ סוסמ כס ינ6טד סורל
 "סכ ןימ םתנסמ סג כ"ד סנימפ
 כ"תו סנתק סלעב ליקתס וס סנס
 ילד מ"יפע ל"ו סדלס כ"ו סוס
 סלקמ דפ ןילתוג ויספ [ו"ט תינעפכ]
 ךיכפו .'וכו ר"כ6 םרבו ינסה 3
 ןטקס ןפ ןילימפמ | סלקלקכ סו 'מנס

 "כ

 ןכיכמ6ד וסדידל תוביפת 60 יכפמו 'וכ
 רד מהר 'יעכמכ לכיטס | ןות6 וסכ
 וריכו ךלמ 'יספ יפל ימכ כס כ"ו .ס"ע
 סקפ ךכיפל ל6כשי תל םנסנ יונק רכדס
 נד םתכ יכג כ"סשמ ,סלתת ופונכ לוס
 וע ס יכ תמה תא ןקתל סננקס 'יס
 ןיכוסיסד לכס 536 ןטקסכ סנתתסס סיס
 לוס סקוכיקס ,כלרסי תל חכpכ ידכב 'יס
 כימתספ יפל .סנופלכ סקליס סערפ יכנל
 85 ויככד יכתלו ,הלסק ומע סע סלעב
 םוכסכ ךלמס יכח וכי ימ יכ .סנושי
 תומוקמכו] ססעמכ 3סחנ ר וככד תל
 : סנוכמ3 סתוק ךלמס יכ סומינס סיכר
 ןכו [סזמ סכוטי כח תוכוסכ "סוקי ןכ,
 וכ סקכ ךכיפל ןקפנ תלוכיס ודיכ שי
 ודל וכ טכועס רמגכ 'יסי ןפ סנס
 כ"נכ כ"דמס יככד כתו רובי סקעמו
 ספרפ לש סיעדרפלס תֿפ רקס סמ לע
 סייקל תוזיכז ויס יכ ןסכפ תוכועמ ןוסלכ
 סערפ םיב 56 ובל כ"3קס לם יװיל
 פ תכסכ סעכס וכרדמ סערפ כוסי ילו
 ןכיככ ויסי כו תונוחמכס י'ע ל6כשי

 דוע



 ולקנוא
 יִתָמָאְל ןַמְז יל בה אָרּובג
 לַעְו ףיּדבע לע ְךֶלֲע יֵּכצֲא
 אינעדרע הֶאְציִשְל מע
 ארהנּב רחל ב מ
 רָחמל רַמַאְו י  :ןֶרָאָמְיִת
 לרב ךְמָּנִתַפְּכ רַמָאַו
 : nl כ תיל-יִרֶא עָּבְתִּ

 יישר

 תכתפס ילע רפפסס ןכו .ז"עלכ רי"טנו ךממ לודג
 : ופוסעל ככול 550 רמוכו לודג כבד לולו סכסתסל

 גל אראו ח תומש

 ךיִדָבַעְלְו ךל ריִתַעַא | יִתָמְל ילָע
 ממ םיעררפצה תירְכַהל מעל
 : הָנְראְׁשּת ראב קר ְךיִתְּבִמ
 ְךְרָבְדַּכ רָמאיו רָחָמְל רֶמאָיַו ו
 :וניקלַא התיכ ןיאיִּכ ערַתְןעמל

 םירוטה לע

 ססכ סיקימקעו סיעדכפנס סיקכ ווכ סע
 כלענ קלע דע סדעס לוי סיתיקקמ סגו

 סכרת יתמל סיעדרפלה תתרכס לעסוס ךכ ריתעמ רט ת .ךל ריתעא יתמל
 ריפע6 יפמ רמסכ טיל .יכ עכקתס רעומל יככד סינק סל סכתו וקרכיס

 ופרכיש ךילע ל5פ06 סויס ינ עמסמיתמל 'הכס ויסכע .ננפתל יקמ עמקמ סיס
 ביתעס ריפע .וקככיפ הלכת סוי סזילכ רומל ינע עכקקפ ןמפ) סיעדרפלס
 וכ ככפ תוכככ רפע ןוסכ לכס ינפמ יתכקעו ורתע רתפל רמסג לו יפכפעסו
 יתרפעסו וריקטס ריתע רמי ךכ ,ליעפמ ןוסל יפיכרסו ס3ר6 וככס כמי רטקכו
 לנפתה .רחמל רמאיו (1) :סתיכרה סכיככד ילע ספכפעס סלוכל כו .סירכר

 לאירבנ תרות

 :ודכ5 ןסכ 'רמגכ 'לוסגס 'יספו 'וכוכתכ דוע
 ילע ראפתה העיפל השמ רמאיו

 וכסו 'ונו ריתעא יתמל
 ,סנרפסת | לוליכ קכ 'וגו סיעדרפלס
 רפפפס ןופכ וסמ ('6 ,וככ סיקודקרס
 תכסטס ןופכ לוסס 3תכס כ"ז י"םכעו ילע
 ז"יפכ כסמ רקיעסו פ"ייע 'וכ סכספסל
 ןיידע סעס סתופכ 15 יכ ס"ערמ ירכדמ
 יכתמ סמ יכ תכתשסכ סמכ סערפל ןיס
 כמי ךימסו ,ופוטעל ס"ערמ לכוי נס
 סדוקמ למלש סמ (3 .? ינע רספסס תעכ
 ךיקכמו ךממ כמ כ"תו ךמעלו ךידבעל
 ךממ סנוכ רמו לפכ כ"חו ,ךמעמ לו
 כמפש סמ ('ג .ךמעמו ךידכעמו ךיפכמו
 יד סיסו = כופיכ קכ סימעפ יפס
 ,ךפ ריתע6 יתמכ רמ6ש סמ (,ר .3
 ךירפ 'יס יכ ךדעכ ריסע6 יקמל ע"כוסו
 סחיכ יכ סערפל נו סערפ רעב ללפתסל
 סערפ 56 ללפסמ לוספ ו"ת עמסמ ר"מכס
 סמל (ס ,'ד5 קתלי כתעו למכס ומכ
 רימ סיערכפלס .ריסיט סעכפ םרד כ

 (ט)

 למליו ('ו .כתמל דע 3כעסס) סלרו
 .'ע ס"עכמ סיכססק עמסמ ךירכרכ
 כוקכסמ סתרנס יפכ נסו כסמל 'יסיפ
 ספמ כו כ"סמכ י"מוס ס"ערמ לכפקס
 ('ז .'וגו 'ד 56 הסמ קעליו סערפ סעמ
 כמ ס"ערמו רסיו ק3 סערפ עודמ
 וכסו רמוק כ"סו 'וגו תיככסכ סדוקמ
 ןפוסס י"פע סו פ"לגסו=סיעדרפלכ
 תכ6למ וכפסב כ"ו ת"מכ ןוקגס "פס
 כמי ספ 'ייעמסו ,כוליב 'סוק3] תכסחמ
 יסומיג ךכדמ יכ [סוכ יקפסוסס סמ
 תונעמ3 ע"6 וסכסשיו וכלפתיס םוכידמס
 סממ לתו סקכ תכמנס סתמכתכו סתכוכג
 סגידמ סנס קפגודנו ,סכח סכידמכ סלמיס
 סנידמכ סמסלמ תעכש רלפתת תינולפ
 עוכסכ בלס לק קוכסמס סייגכ סחככ טי
 סיפע תכתל סגידמ כלפתת סקמועלו דחק
 סימי ספכp3 סיוקבכ ןכקל סתככ םי יכ
 יכדסכ רכלפתקפ | סנידמ קי סמודכו
 רע | סילטושו | סידיקפ תמכמו סקלסממ
 סכנגס ֵּצְמִתְ רקמה סככג סזימ סכקמכק

 ךסמכ



 פולקנוא אראו ח תומש

 מ אנצרע ןשי ָךֵּמִמ םיִעָּרְרֿפצַה ּורָסְו ז ישימה
 קר ךמעמו ךיֶדָבֲעַמּו ְךיִתְּבמּ
 השמ אצִַו ח :הָנְרָאָׁשִּת ראב
 הָׁשֹמ העֶצִַו הערפ םֶעַמ ןֹרֲהַאְו
 םיעְרְרפצַה רכרהלע היהְילַא
 הָיחְי שעיו = :הערפל םֶשרשֶא

 ּותָמיו השמ רַבְדַּכ םיעדרפצה

 עמו דב יָת
 : ןְרֲאְתְׁשִי אָרֲהנְּב דול

 תָעָמ הו הש קפה
 יָד המ יל העְרפ
 ישי אנָעְדרע קסע-לע
 אְְְָּּי דבעו = :הערפל
 מ נער והיו הָשמד

 אָתקִת"מיאָתרה:מאּתְב "ןמו תֶרֵצֲהַה"ְןִמ םיִּתְּבַהידִמ
 םֶרֶמֲח םֶתא רָב י :תֶרָשַה

 םירוטה לעב

 וכת כס יסע3 יג .סיכממ (י) :סנקפל סעכמ

 ןיעממס ןפכ ףסע דמנע סיכממ ירפע ףס ךדיפו

 ןיָרֹוגְּד ןיִרֹונְּד ןֹוהֲָתָיּושְנכּו י

 יישר
 וקלכיש דימ .קעציו אציו (ח) : רחמכ ותקכיפ סויס
 ומוגכפכ סיכובכ סיכוככ .םרמח םרמח (י) :כתמל

 לאירבג תרות

 סילע כ6פפפ תכחסו ,סימי 'ג ךפמב
 סכלגס סע ככגס כמ ל"טממ רחוקי נפ
 ילע רספפס ,סערפל ספמ ירכד סיס ןכו
 סמכ 'יפ + יסמלו ,ךמטו ךדכע תרוכגכ
 כוסו ריסעמ יפייס וכי ,םקבמ תייס ןמז
 רכדב ולפטי סכוכס ךמעמו ךידכעמו ךממ
 כ  ,סיטררפלס תיככסל ססידיב ונדפפיו
 ,סיגפ סוס3 רספ6 יל סז יכ ןרפס לכמ
 ךדכעמ כו ,דכנ ךיקבמו ךממ נס
 סלק קכ תיככסל ןוסכ סרוי ז"עו] ךמעמו
 ליעמס ףנכ 5 תוככיו ומכ טטמ רופיסו
 ןומכסס לק תטפס יפכ קכ [לוססל ר
 סלעמל ונכתכ כפקמו-ול 3ביכסו ךלש
 לכ יס סערפ לס ופריד תיכו ןומרפספ
 ת Rיכוסכ םרכומ סיס רוליס לע ןטסנו
 "b הז סג יכ ,נככסמ ויקספס רויס
 ,רסמל רכמיו סערפ ןכוכסיו ,סינפ סועב
 לכו יכ כותל כקוכ רחמ רט רמולכ
 סכקלמס תל וכמגיפ ספרובגכ כלפתסכ
 סג כוס ןכ ,ךככדכ ,ספמ רמהיו ,סזס
 ,סוכ ךסמכ ורמגי ךמעב ליה יסנסש יכנס
 ,'פי ותכוכג סתע ךכ .ס5ר5 יכנס לבל

 ספעי רפ ,'. 'קכ ןי6 יכ עדת ןעמל
 וכוסי סנס י"מוק .יכ ,ומעמ םוכדלק עגרכ
 ךיתכמו ךממ קכ כ לכו ככמ סיעררפלכ
 כוסיב קכ ,ךמעמו ךידכעמ ףס 0
 ומכו ,דימת סמיקמ ספ יכ | ,סנכ6סת
 כפ סמדקס סגו ס"רכ---ןלסל פס

 : סיפע סס
 סיעדרכפנכס ד"ע יה לא השמ קעציו

 שי .סעכפל ספ רסס
 בוקכש תוס סכמס סכתשכ עודמ קדקרל
 ר"ע ויכבד סויס דועו ,סקעכ ןוסכ לכ
 כ ככ ,סעכפל ספ כס סיעדרפלס
 ככל 06 יכ ,וז סכמ ספיס דכל3 סערפל
 ,י"פ ר"סב] ג"וכד ככ כנסו .,סירכמ
 י"כ כמ ךפיבב וקו ולעו פ"ע ['כ 'יס
 'וכו ךקיככ ויסי ןסכש תונועמס סונפ ר"צ
 תופועמ ןוסכ לפוכ ךיס סומק וסו ,ם"ע
 רככו] ,סומ. סלועמ פז סיסיפ סיעדרפלכ
 עודיס י"פע פ"לכ ז"כ כשיילו [סוכ וכבקכ
 יממ סכוט סנועפ סי סכקיס ז"כ יכ
 גוכטק ו"יכ ככועתי ספועו סוונמ וכיקק
 ל"ע נכסי 5 ןסיפכוס לע סלעמכ לודג

 סתונפלקס



 סולקנוא
 אָזְחַו  :אָעְרַא לע ּואיִרְסּ

 אָתְַוְ תוָה יֵרֲא הער
 ליבק אָ הבלתי רי
 :ַי ליַמְד אָמַּב ןֹוהנַמ
 | ראו +
 תי םיִרֲא ה

 רמָא הָׁשֹמְל 5

 דל אראו ח תומש

 ארו א :ץֶרָאְה ׁשֵאָבּתַו םֶרִמָח
 רָּבְכַהְו הָחורָה הָחְיַה יִּכ ה ע רפ
 רׁשֲאּכ םֵהלֲא עמש אלו ובְל-תֶא
 הֶשמ טהוהירמאיוכיס:הֶוהְי רָּבְד
 ףטמזתַא הטנ ןרָהַאלָא רמָא

 אָעְראְד  אָרְפַעְתָי אָחְמּ םָּנַכְל הָיָהְו ץ רָאָה רפֲעיתֶא הו
 םירוטה לעב ו יישר

 ד 2 hs ae oe סוס לועפ 'ל א דבכהו (או) : ןיכג .ןיכוגד תפ ךסו יכ .ךסו (בי) :סיכמק סלעע ףס5 5 .ובל תא : .
 וכ .לולסו .3?ומ תל תוכסו ןכו א ךונס ומכ
 כו כבד ןכיסו .'ה רבד רשאכ ; עולפו סכס .סי3
 סיס 5 .ןרהא לא רמא (בי) :סערפ סכיל6 עמסי

 לכ לעו ססינפ לע סיחפטמו סוכמ סינכס
 תל סיכפמס וענמט יפ) סונכס סעט .סלעכ
 וקנמתנ ןכ ךותמו תוEכתכפכ כנמ נכי

 לוסכ וסנמטיו ירכמס ת גרססכ ויפע ןיגסש יפכ ססמ י"ע תוקלכ יפדכ רפעס
 ?אירבג תרות

 כ"מ] וכילמס ומכו ,'ס תולמ3 סתוכפכפס
 וככ תפ סנעספ 3לומ ךלמ עסימכ [ג
 סנסו .כפכפי לע | לודג ףכק יסיו סלועל
 לס רסס תנעטב רך"רפס 3סכס מ"יפל
 ,סירפמכ ו"ע כרפי ודכעפ לפ סירכמ
 מפ סלועכש סמופ ת"יפס וכ ביססק
 םוריפ ,ןללכ סנוקו דיזמכ גנוס ןד ספ
 וס כ פ"מ סדוקו ,סגומ קמסמ סיסש
 סזמ ןיכוטפ ויס כ"ע ,ם"סדק לע ןיווממ
 ןמלע וכסמp ליסס תעכ ןכ-- .ם"ע
 כס ף6 'תי ומס תסודק לע סיעדרפנה
 [.ג"; סיתספכ] נ"וכפס ומכו ,ןיוופמ ויס
 לע לודג גוכטק 16 סיככועמ ויס סמס ןס
 ססל סיסש נפל לסרסי לט ססילנוק
 ומסע סשודק לע סספכ קל וסמל כ"ג
 הכנס יפכו--- .ןיוטמ ויס Bכפ 66 'פי
 ויס כ סגה ,סרוק3 3ותכס ןופל רודיסמ
 ךרוכקכו ןופנכ סיזמכנס ונס סיעדרפלס
 ,דכנב סערפ תיככ קר ,ךיפורפסמבו
 לדסכו ךקיכב וכו ,כ"סוכ נ"נוס כ"ל6ד
 ,ךיפוכפסמכו ךכוכפכו ךתטמ לעו ךנכפמ
 סלותס סקניטס סממו ,ךמעכו ךדכע תיכבו
 לעו "וגו ךפיככ וקכו סוס ןוסכב וכל
 ךידכע תיבכ כ"ג סיסי סוכו ,עמסמ ךסטמ

 ,סלפ רד .דוע סיסי ךנכ 330  ,ךמעכו
 וכסמיס ךיפ התכתס ךיקול6פמכו ךיכוגפכו
 מכ סנסו ,ם"סרק לע ע"ה סיפררפלס
 סיעררפלס וכוסיפ ספמ לס ורוכר ןמז הכס
 םינסנ 50 55 רוגיעקס סנס ,סירלממ
 סלכ יכ ,סערפ תיכמ סיעדרפלס וכוסיס
 5 דימת סס3 ררועי ןטמכ סככעל
 ךכדכ] ,יכמ יכל תוסכ 'יסיו וכוגיטק
 כ3קתכ רכס םימ חלופי כפ סומינס
 דעכ תויסל םורד לוס ספ ,5350 תדובעל
 וככעמ רכוגיטקס יכ טפסמס תיב 3
 ם"סערמ .סככוס כ"עו [וכ ךירכ רסמ
 סייקכ 'ס 56 "יע סכפק3 סכרס קול
 כמוס וסזו-- .סעכפל תיטכס רז תפ
 ,רכנב סערפל קכ ספ רט6 סיעדרפלס ד"ע
 ופכו ונעו תפלדכ כ"וכ תנווכ ןבוי סזכו
 תל וכסמי כס סס3ס תולועמס ,ךפיכ
 ,ד3) ךתיבב 'יסי ,ספס תפודק לע סמלע

 : ןוככ וסו
 דככסו סתוכס ספיס יכ הערפ אריו

 ססינק עמס כו ו35 6
 סיפכקמס סילוקס ךכדמ יכ פ"לי ,'וגו
 יכ ,סועודי תוללתכמ ומ סלעת וספר
 תלעות סלגקס "מות ול סרכסמ כ

 סתלופכ



 אראו ה תומש

 ןפדושעוו > : םִיָרְצִמ ץֶרֶאלֶכְּב
 ףנ ה והְדדתֶא והא טו
 יִהְּתַו ץיִראַה רפע"ר הא

 ור רַפֲעילְּכ הָמֵהְּבבּו םַדָאַּב
 : םירצמ ץֶרָאלְכְּב םיגכ הָיָה
 םֶהיִמְכְּב םיִּפְטְרַהַה ןכזושעוו די
 לכי א םּנְבַה"תֶא איִצ ;והְל

 :הַמֵהְּבבּו םֶדָאְּב םנְּבַה
 הערפ-לֶא םמטְרחַה ּוָרָמאיַו וט
 יבל קו אוק םילֶא כא

 התו

 : הצ ףדו םש;ירדהגס םימוטרחה ןרמאיו .ןרהא תודלוה

 םירוטה לעב

 נו (די) : סיכככסס וקל ך קיל טסידגנכ סונכ
 סיעגלס וכפתיו ךדיסו ןיד יסמ יג .וכוכי
 יכ בלופ כו .ולוכי כו סעכיס כ ביפסל
 ךמ כ עיקסנ 'וגו סמתנמס ונע סקזמ
 סח כופ ויס ס ףסט דענמ .ופוכי לו סודה
 ססכ סיקכ ויס סע סינכס ינפמ סיס ל

: 3 

 סולקנוא

 אָעְרַאלָבְּב אָתַמְלַקל אָהִיְו
 ןכייודְבעֶו "en .ךֶצַמְד

 הָרָמְחַּב הָדְיתִי ןרַהַא םיִרָא

 אָעְרַאְד אָרֿפֲע-תֶי אָחְמּו םֶנָּכ

 אָׁשְנֲאַּב אָתמַק תוהו
 אָערֲאָ אָרְפַעְָּכ אָריִעְבְבּ

 אָעְרַאְבְּב :אָתְמְלַ תו
 ןלדדודכע יי :םִָצַמְד 5

 אקפאל ןוהיִשַחלַּב אָישְרַח

 תוהו לכי אָלְו אָתְמְלְק
 : : אָריִעְבְבּ אְׁשֲאַּב אָתְמלק
 העְרפְל אָישְרִח ּורָמָאְו וט

 איה יי | דק ,ןמ אָחַמ אָה

 ישר
 b"כיכודפ ספירס .סנכה יהתו (גי) :ןכס6 י "מ סקלו

 6"ג) סקולככ9 .םיגכה תא איצוהל (ךי)
 טלופ דפס ןיפש .ולכי אלו : (כח סוקממ ססילוסלו
 .אוה םיהלא עבצא (ןמ) :ס ורועשכמ ספומפ סירב לע

 לאירבנ תרות

 תל לכקל סרמג יכחפ סה יכ סקסופר
 יכס6 סג סו תוקטבמלסו סימסס לכ
 סלעוק סופ סלוקס גרי 05 סתמיקכנ רמג

Bac:וקנומ6 ףפורקתו םנחפ יל  
 סילעפ 3כ וכל יכ רמנו, ,קפורסכ
 יכחפ סערפ 356 "יס ןכ ,סממ וכ ןיחו
 תל תופפרכ קכ 'יס כ תוכמס יכממסס
 וקכמ תוזעכ 2 ב וכל דכוכמ סערפ
 bכ 56כשי תת סגו ,'ס ה יקעדי 5
 כמלכ וכ סרפה סד תכמב כ"עו ,0
 סלקס סיפדרפלבו 'ס ינ6 יכ עדת סב

 פ"סכל 'יס כ" ,ינדבעיו ימע תל תלק וכ
 סעכפ 3) לע לועפ) סלמס תוכמס יפפל
 לוכי סיס לכ סכמכ פויס עב יכ סו
 "כע ,סכמס ככ דלמ תלעותס םיגרסל
 וכ תולככ וקכ "יס סכמס רוס ירחק
 כמי סנמל . .טטמ כל ךכומ פ"סכל

 יכ יכס6 סעכפ ₪20 כסלמ 3וסכס
 ז"כעו [סכמס 30כ | רסו] סתוכס סיס
 תדּבכ יכ סגדע
 ונעפ לו סגופלכככ דמוע לכס וכל
 עמס 05 כ"ע .סמוקמ תוסופרס וילע

 : ק"ודו ססיל
 סכו  ,סעלפ 55 םמטרהה ורמאיו

 לע ד"ויס ןוכסח
 ןיכק = ר"וי [ט'מ ןיטודק] "ורקע סמ
 'ו סיכלמ וכטכ 'מ סלועל ודרכי סיפסכ
 כוכוס ספע רע ןככ ,ולוכ סלועס לכ
 כס וז סכמ3 ל3 ר"ויכ bנמ סימוטרסס
 כ"מ] סתכ | רסנו ולכי כ סינכ

 : [םמוסס כעס ןוילגכ
 מ"יפע סו קפלנפ איה יא עבצא

 סילכוקמס ירפסכ סכוסס
 סשמתס לע סיזמוכ דיכש תועבכל םמחד

 ב



 הל אראו ח תומש

 רְׁשֲאּכ םֶהְלֶא עמש-אלו הערפ
 הוה ראו מ ם : הָוהְי רד
 בָצְיְתִהְו רבב םֵּבְׁשַה השמה לָא
 הָמימַה אצוי הנה הערפ \ ינפל
 הֹוהְי רמָא הּכ ויִלֶא תרמָאְ
 סא יִּכ = :יִנְדְבַעְַ מע הלש

 סולקנוא

 -אָלְו העֶרפְד"אָבל ףּמאְ
 למ אָמּכ .ןוהנָמ לב
 דק הֵׁשֹמל יי רַמָאְ זס ו

 ה = - קנאה
 יִמַע חש יו רַמֲא ןּ
 -סִא יִרֶא ײ :יִמְדְק ןּוחלפיו
 יננה ימעְדְ"תַא חֶלֶשִמ דנא אָה ימֲעדתַי חַכָשְמ ְךֲהיַל

 ךמעֶבּו ְךיֵדְבֲעַבּו ךּב ַחיִלָשמ ףידבעבו ָךְּב חלשמ אנא
 :חי קימ המימה אצוי הנה .ןרהא תורלוה

 יישר
 סכיפ6 עמסי כו ה רבד רשאכ :יס סוקמס תלמ סיפסכ י"ע סי וז סכמ
 כ"טילכי6 יוספ ןופל סכ חכס6 תומסב ןפו ןכו .ךּכ סרנמ .ךכחילשמ (זי) :סערפ
 סיתיקפמ ויסו ליכוכרעכ סיככקעו סיפתגו פוער תוית יכימ ככ .ברעה תא : "ענב
 קומתלמ יסיסכעכ .וז סמלו וז ה סכמו סכמ לכ3 סדג63 רכדכ סעט םיו .3
 רו = סיתונייעמ לקלקמ הנתתכ ריע לע סרלסכ .סוכלמ רדסכ ססינע 3 סיכנמ

 לאירבנ תרות

 כ"6 ,סיקכס לכ סג למי בוכעס יכ ,קכקפת ,סרוכג ,רסק ,סספ תוכיפס
 ר"ענגסו ,ןכלס תל סג ולכמיפ כ"סכמ סגילמ תםנמפסו ,כמס3 ןכו ,רוס תככ
 ככ יכ ל"ורמסמ עודי סגס יכ סוכ םכפל וס עבלפסס כמכ ,כדונפס ןמ וכ
 רכר bר3 65 ומנוע ס"כקס כס סמ ,נקמקב ןיכו ןימיכ ןיכ סכוכג תניקככ
 ['כ קלסק] ר"דמכו [ז"ע פכש] סלטבל סידסתסכ פומוכ ןימי ריד וכסכ רופז
 קוכוכנס לע קוס לRמס לסו סיוס קניתככש
 סילכקנ סמס ןימי לסכ כ"עו ,סיסל5 ספ
 Ah ,רסחבס דסח לדונקכ : וכ קומסב
 רסתכפ ' םרלפפ סמלסו ,דסס3פ סכובג
 ןיד bיסס יל6מסס דיס סז קמועכו='וכו
 :ולק תומפ3 סילרקנ סמס סיסנק תכיתבצ
 רכוכג ע350סו ,סרוכנכש דסת לדונהכ
 ,'וכו .סרוכנכס תכהפת תמסו ,סרוכנכס
 םוסס ז"ע סכופלכ וכמל סימוטכתס סנס
 תו ק"סותכ סזמרו---סרוכנכש סרוכג
 5ע סכומ כ"ג וסp םיהלא עבצא ןו
 יתיגפ סו ל"דו סרכוכגכס סרוכנ ןופכ

 :ידעב רפכי 3וטס ספס
 ,סיפע סס כס6 המדאה םגו

 יכסס
 קכוסכל

 רמס רככ רסס

 סירכד וליפס יס לכ3 6 ןורפיו פ"ע
 ןס סלועכ סירפוימכ ןקו6 סור סתלפ
 ףיסוסל םיו ,ם"ייע סלוע לש ופיוס 5573 ןס
 סוקמכ מנכ סירב רכד לכ יכ סוב
 ומכ | ,05מכ3 וכי כרת סוקמכו | ,סזס
 ךומס למ וס ר לי
 ,סילסס תומוקמכ יופמ וניו ,סירפמ ימימל
 ,קויסל הרככומ וס ותוקכמ סוקמכ ילדו
 קלמכ 65 כ"ע ,םוכד וכל כמ סוקמכו
 סימ ןימ כככ כמכ ןכו] ,קלטכ5 ספ
 ותיִתה כיפמס ןימ סזימ תסכודסו קקזמס
 ספמת [סס תכק3 "pמכו] סיכע וקמיקו
 עינפמ תמי : רוכג לט םכמ תמי ןס תומוק
 ןיפ טיגפמו ןטייפס 'כ קרב סוכו ,יכ6ס לע
 ר"ס ל"זק וליטמס כס .יכס6 וכדעכ

 תויכנמ



 אראו ח תומש

 יִתָּב ואְלַמו ברעָההתֶא ְךיָתְבְבּו

 הָמֵדאָה םגו ברַעָהְהתֶא םירצמ

 םויב יהיפפהו ןחיִָהיֲע םֶה רֶׁשֲא

 ימע רשא ןשג ןרָאההָא אוהה

 םש--תֹויַה

 הֹוהְי יִנֲא יִּכ עצת ןעמל בְרַע

 תדפ יתמשו טי יש ;ץֶרֲאָה בֶרָקְּב

 יִתְלבְל היִלְע דַמע

 רֶהַמְל ףךמע ןיבו ימע ןיב

 אביו ןּכ הוקי שעינ כ :הָזַה תֶאָה
 ג תיבּו הערפ הֶהיִב רב ברע

 םירוטה לע
 סכוסמכ יג .תדפ (טי)

 .ומעל חלש תודפ
 : ססמע סיפתלגו
 .סיקנמ 'כו כסת ד
 יכ .פחפ ומע סכככו

 נפמ 505 סנט

 תודפ סוס 5) הז
 כולעס הדרה conus לרה בוכעס

 יִמַעְ הָיַהי

 סולקנוא

 אָבֹורֲע-הָיְךיִתבְּו ְךָמַָבּ
 תי םִיַרְצַמ יִתָּב ןלְמְו
 ןּוגָאד אָעְרַא ףַאְו אָבֹורְע
 אָמֹויְּב שיראו חי :הָלַ

 ַשנד אָעְרַאְתְי אּוהַה
 אֶל לב הע םיִאְק ימַעְּד

 לרב אבורע ןמַת-הינָהמל
 טיש יי אָנֲא יֵרֲא עּדִתְּד

 ןקרופ יושָאְו =י + אָעְַ וב

 אְָמ יו ֶפַע לע
 : ןיִדָה אָהֲא אָהָי רֶחְמְל

 אָבֹורֲע אָתַאְו כ  דַבֲעַו
 תיִבְלּ הע ר תיֵבָל ףיקַת

 יישר
 סגסכלו ספכיל תוכפופכ ןיעיכמו ססילע ןיטקופ ךכ
 םרדמכ "יסדכ לכו סימוסו סירקלקמ סיעדרפנס ןכו

 סלפסו [ כו יתקרפהו ahaa (חי) : סמוחנת יֿבְכ  טנלס דיתענ גז

 לאירבג תרוה
 סי ג 3 ז"ע] תוימ יכימ 'דכ תויככמ
 ,סויסכש ךלמ יכלסו ['ז = לסיכד] 'יכפכ
 דלתו 3 op סירב וילע םי ז"כעו
 כ תויככמס לעו ,עיגפמס וסו ,סיכפמ
 .וכדעכ = ססילע והמיק ליפיס ימ מג
 יכ '3תי ותסכסס עמסס3 סנו [ןכסו
 3פוחס לוכי 'יס סיכלמכ סיטדרפכ חילפי
 כככע סיטדרפלס לכ ןכקי ק"יססס בופתל
 סמ סנמל סירלמ) ססנפיו ןרס פולק
 סימגסס לכ סיכסנ ויס סםופ "יס ךכ
 55 תו ,סיפדרפנמ סיקר ןרפס לכבס
 .סימ | ימגלּכ סיעדרפלס פויס יכ .ןכפי
 ב"תיפס קקתס עכטס תוקס ללכמ לוס
 לכד סוס ו"ח bרכ נו .תיטקרב סקעמב
 סלועס סויקל לודג ךרול םי יפדווכו ,קטכל
 כככו ,סימגסס ימימכ סיטדכפלפ 3

 ,טכטס ימכס ירפסכ כרס סוכ רקכפנ
 ןרסו סימס תוקמ יכ ,'כסי סוס רזג רככו
 :ס"עכמל ס"כקס רמ ןכל ,וסוכסי כ

 ספומוקממ סיעדרפלס ת 1יז6 65 יכ6
 יל ככל | ,סירלמ3 יתוסינפ תוסענו
 ןוכפי יכ ,ספועכ ויס 656 כוכקמ סיפדמ
 :ם"ומכו) ,םדסמ סיֿפורכ סיעדכפ5 רויס
 ee ('וג 'ימ םפכ ףרפ סימס וכלפי
 יטנסקכ כ'עו יד יככ דע סירכמ ןכ6
 ב 'ב 5 ריתעי יכ סערפל סמ
 סערפל םרפלו ככ ליכסס ,סיעדרפנס
 שה רוקיכ קכ, :סירורב סירכד

 ןמ Ae "ou ,ןרֿפס . סיסכמס
 ימיממ סמס סיפדק סיורכ סלכ ,רוקיס
 30 35 ס"נקס סתופ רכש רויס
 חס ןס3 ןיֿו ,ךילע סמסלמ תחלפמכ
 ןמ רויכ ויספ סיעדכפלס ןקוסמ תחל
 יכ רויס ןמ וו[ 85 ןס יכ ,כד תמדק
 רולינג רספל ילו ,ןס דיככה תוקוממ
 תילכי תופדחס ת קר וסכע ןכנו ,ןדעלכ
 'כ יסוו ,סנרלפ 16מ רויכ רסס 6

 ולפקמ



 סולקנוא
 אָעְראַָכְבּו יֵהֹוְּדְבַע
 אָעְרַא תַלָּבַחְתַא םירְצְמְד
 אָרְק א :אָבֹורֲע םֶדק כ ןמ
 רמָאו ןְרהֲאלּו הׁשֹמְל העֶרפ
 ןוכָהְלא םֶדָק. חָּבַּד ליזַא
 הֶׁשֹמ רַמֲאַו בכ :אָעְראְב
 ירא כ רֵּבְעַמַל קת אל
 הכ ןילחה יֵאְרצַמְד אָריעְב
 אָחְּבַדְל יב אָנחְנַא הנ
 הַבְרנ אָה אָנהְלא יי םָרָס
 ןילחר יאָרְצמַד אָריעְביתְי
 אלה ןח .ןוחי ןוגאו ה

 ול אראו ח תומש

 תחשתםיִרָצמ ץֶרַאלָבְבּו ויְדְבַע
 ינפמ ץֶרָפָה
 רַמאיִו ןְרֵהֲאְלְו השמז לֶא הערפ
 : ץֶרָאְּב םֶכיַהְלאל ּוחְבָז ּוָכְל
 תושעל ןובָנ אל השמ רָמֲא בכ

 הָהיל הבזגםירָמ תבעו יב ן
 תבְעֹותיזתֶא חַּבְננ ןַה ּוניִהלֶא
 :ּונָלְקְסִי אָלְו םָהיִניִעְל םִירְצִמ

 אָרְקִיַו א : ברַעָה

 יישר

 יה ינא יכ עדת ןעמל :ךממ ליס תסרפומו םלדבומ 55 ךממ יס תקכפנ כ ןכו יס
 .תרפ יתמשו (מי) : סיכופסקכ תמייקפמ יפרוג סימשכ יקכיכסס פ"ע .ץראה ברקב
 .ץראה תחשת (ב) :ךמע ןיכו ימע ןיכ לידכיש

 : רברמב וכלס כו סכמוקמכ
 .סכעוס סתומ רוק 5סרסי כו ןומע לב קבפוס סכלמלו ומכ סירכמ
 .ץראב םכיהלאל וחבז (אב)

 :לעכפ תככתפל ןכלס ספת:
 תרי .םירצמ תבעות (בכ)

 כמול סי דועו

 לאירבנ תרות

 רכרס ןכו ,"סנבסת רוסיב קר, : וכמסמ
 יק3 וס סעכפ יכ ,3וכעס ןינעב סג
 לוכי "יס ,ססיתומנמו סיכנמס יסומיכ
 ךלמ ךכדכ ,ס"בקס סג ססע יכ ,סוטטל
 וימככ תל םילוי סמסלמ תע3 ר ,ד"וכ
 ,סמיכפ סנידמס ךוק3 רק סירעס ןמ
 תוימיכפס סיכעסו ,3יופס תרקכ לוכנס 6
 ףס6 ןכ ,נימ יסנקמ תונקיר 16 קורפסכ
 לכמ ףרמ וקית ככ ,כ"תיקס ןנקו
 סמיכפמ סתו חלקיו ,תורכדמסו סיכעיס
 יככסו תויכ תוכועמו סמתלמל סיכעס 5
 ,ס"ערמ ועידוס ןכל ,סיקיכ 16 וכססכ סירמכ
 סספ תומוקמס לכ יכ ,קוס ןכ 65 יכ
 ,סמפ ססל לודג ךכופ םי וימכ תוככסמ
 .סס עכטס תוקוקמ יכ ,ססמ סישלוי 1
 דככ . 3ורעכ סיכלמ כל נמי ס"כקסו
 ,וכסתי כ זמ סקוכועממ 36 ,רפמ
 "סיפע סס כפל סמדקס סנו, :רמקס וסוו
 סנקכ ססמ סנמ "סת גד 7

 : לוססמ ןיכ

 למליו ןכספנו ספמכ הערפ ארקיו
 ןרפ3 'כ ותכו | וכל

 סיכלמ ת3עוק יכ ןכ תוסעל ןוככ 65 'וגו
 תכעות תפ תכזכ ןס וכיסנפ 'דכ תבס
 תסנפ ךרד ,וכולקסי כו ססיגיעל סיככמ
 '6 'דכ סקקכזו ,'וגו "דל יגסכזו 'וגו
 ןופכ (' ,סוכ םיפ סי קודקדסו . וגו 3
 רוס וכילד עמסמ "ןכ תוסעל ןוככ 5,
 תמכו יופככ סופינס ןמ וניל קכ רומג
 ופעק תומסכס ןספ ועמסמס סירלמ תבעו
 ןסכ םי ,ןקופ ודכעו ז"ע סיכלמס ןתופ
 תתיפד מ"יפ:ו] ןירס י"פע רבע רוסיפ
 כ*י ,ינפפ ק"מ סרוק [ד"כ ו"ע 'סמכ]
 ,[ק3 'פ3 ןמקכ 3ותכלפ סמ ןייעו ,תלק
 תרי ינפמ קכ לוסס עמסמ וירכד ףוסו
 סימעפ עכר3 ('3 .רוסיסס ד5מ נו סי כמ
 סיכוס סי רכוכ ₪31 ןוסכ ספ ריכוספ
 ורמת וסו פס5 סעפ קרו 'רכ וסס
 'ונו סירלמ תכעוק ת תכו) ןס רמקס
 וכולקסי לו כמ6מ (ג .'דל סתיס ריכוס כ

 ספק



 אראו ה תומש

 ְךֶבְרַמַּב ךלנ םיִמָ תָׁשְלְׁש רָב גפ

 רֶׁשֲא ּוניֵהלֲא

 הערפ רֶמֲאיַו דכ : וניִלא רמאי

 הוהיל ּנְחְבְז

 בזו םֶכְתֶא הֶלָשַא יִכֹנֲא

 קר ךָּבְרמּב םֶביֵהְלֲא הוהל
 וריִתעה הכל וקיחרתדאל קחרה
 יכנָא הנה השמ רַמאיַוהכ :יִדֲעְּב
 הָוהְידלָא יִּתְרַתְעַהְ ממ אצזי
 ויִדְבְעַמ הָעְרַפַמ ברָעָה רֶסְו

 ףסיזדילַא
 --תֶא חלש יִתְלַבִל לֵתָה הערפ
 השמ אי וכ; :הוהיל הבול םַעָה

 יישר

 .קר רתַמ ומעמו

 סולקנוא

 ףלהמ > :אָנָמנְרִמל ןּורְמי
 אַ ליג ןמוי אָ
 אָמְ נְַקִא ןי םֶד בד
 הערפ רַמָאְו רכ :אָנל רמי
 ןוחְּבדתו ןוכתַ חלשא אָנַא
 אָרְבִַמְּ ןוכָהְלא ַײ יו | םַדָק

 ןקְתַרהיאָל אָקַחרַא דוחל

 רַמָאְו הי :יִלָע ףַא ולצ למל

 עמ קפנ א אָה הש
 אָבֹורֲע יִרֲעְו ייסדק יקצאְו
 ּהַמעַמּו יהוּדְבַעַמ העֶרפִמ
 הֹעֶרַפ ףסוידאָל רוחל רֶחַמ

 אָ אל ליב ארל
 יי .םֶדָמ אָהָּבַרְל אָמעה
 הער רק מ המ קנו =

 םָּתֲהַב

 ספרי יכסע סיתכוז ונס סחיכז סיכלמל וס יוסנש רכד סירלמ ת3עות רחל 3
 ץמספכ ,'ה לא רתעיו (ןב) :כתסכ ומכ .לתה (הב) :ס ימתב .ונלקסי אלו :סיקכוז ונס
 תוסקכ .ויפכפ .סלפתב סככיו עמפמו כמוכ לוכי סיס ריתעיו רמוכ 53 ס ןכו ספה

 תרות

 וירמקמ לכ3 ,סימת ןופלכ ושרפ> ספק
 וקוס סיקוכ וכ ,'3תי יקוקילקכ סערפל
 סערפ תמיסו ,סת ילככ יוסעו סרוכגכ רג
 וסכעו ,יכמגכל ' תלטוכמו סלט ומעו
 סעלפל סיקמ 'יסיפ ול6כ סירכדכ כ
 5סרשיו ססמ לע סיכלמ תמימ יכ תועטל
 ןופל וכמק3 סכוק3 ומלע סג כנוכ ירסס
 תתיקל תע3 ('ד ל ונולקסי נו :סיככ
 תוסק סירכמס יגיש 16 ויסו חספל ספס
 סוס ל3 ססיגיע) הפס קתיכ| סתוקרכ
 סערפ 16 מ6 לכ עודמ ,סמוקמ ספרי
 סכישעמ נס יכ ,ןרב 'כ ומכז וכל סס)
 יכ סילוכ וגלו סכיככד ת סירוס
 ל"ג כ"ע .? סכפעכת 0 סיכלמ תרי
 כעוק ןוסל םריפס ע"36רס ירכר י"פע
 לכ וכעקי סמסס תולכקס לכ יכ ,סירלמ

 לאירבג

 כמוכ םי ז"יפפ = ,ם"ייע יסס ןמ 530 רכד
 סידכוע ויס רפ3 סמלע סירלמ ןר3 יכ
 בירקסכ ןפכ ןימ לכ ססל 3טקג 'יס סלטל
 [סנקומה ןמ כס 'יפקו] 'רכ סp וכממ
 )3 סנס טוידס תליכ65 יכ ףפו [דכעגו
 עוכיפ3 וכמלp ומכו ולכלו וטסש ןמלע
 ז'כע ,[חפסב 'פ] רפכס ריס לט ונסכסכ
 סוכגכ ונממ .כירקסל רדוסמו ןוככ וגיל
 ,"ק "יס ע'דויכ 3"וכ קיסר ומכי]
 עוידסנ לפוסט ףפס ןמסכ מנע רככעכ
 סופמ ס'נכסב לס רכב ותוק ןיקיפדמ ןיס
 'יכ ךכנו [פ"ע | ,ךסקפל ג וסביכקס
 סכדמכ סימי תפכס ךרד קחרתסל ןיכירל
 3יכקסל ןיפוכי 'יספ ףו] כיכקסל ופכוי סספ
 סנדע סיעדו 'יס כ ז"כע רקכס ןיממ
 תספס תיפע תוכממו [כיכקקל 'ד תולמסמ

 וקעב



 סולקנוא

 ו דבֲעוט = + יל
 יּדְעַאְו הָׁשמָר אָסְנְחפ
 יִהֹודְבעַמ .העְרַּפַכ אָבֹרֲע
 :דק רֵאָתְׁשִא אל המ
 ףַא הבלתי העֶרּפ רי חט
 -תֶי חלש כו אָדָה אנ
 השמל ַײ רמֲאַ א :אָמַע

 ּהָמַע לְלמְתּ העֶרַּפ"תוַ גע
 יאדנהיר אָהְלא יי ראנד
 ןּוחְל פיו יִמַעתְו חלש
 תא ביִרָסְא יִרָא = :יִמָדָ
 ףקתמ א ןעכ דעו אָ
 םֶָ, מ אָחְמ אָהּ :ןוהְּ
 אַלְקְחְבִּד ּךְריִעְבַּב אָיָה ַי
 יַלְמַנְּב ירמחב אֵת מוס

 עמסמ לעפיו 'לכ רמוס
 סיסי וקמ סע סיעדרפלס

 היוה 'ה די הנה (נ) ;ויפוכמב

 וכיתוכ: וסעק

 : כנפססל סכר
 פ"עס .תאזה סעפב סג (תכ) :סתורועכ סנס סככ

 :ותסטכס סייק 65 סכק6 חלש6 יכנפ רטט

 סמלע סכידמכ 3

 ל אראו ה תומש

 : ותו לֶא רַתְשיַ הערפ םַעַמ
 רסיו הָשמ ָּבְרַּכ הוה שעיו זכ

 ומעמו .וירבעמ הערפמ ברַעַה
 הערפ בכוח :דָחֶא ראְשנ אל
 אָלְו תאְזַה םַעַּפַּב םנ ול"תָא
 רֶמאַו א מ פ : םַעָהתַא חלש
 הָעָרַפ"ִלֲא אָּב הָׁשֹמ-לָא הוהי
 יִהְלֶא הָוהְי רמָאהּכ ויָלֵא תרד

 :יִנְרְבָעְיְו ימע-תֶפ חלש םיִלָבַעְ
 הרועוחלשְל הָתַא ןָאמיסַא יִּכ ב
 הָיֹוה הוהיד"די הגה ג :םּב קיוחמ
 םיפּופַב השב רֶׁשֲא ךנְקִמְּב

 יישר
 ומס ומכ | ופמ כו .ברעה רסיו (זכ)

 סקיותסו ומכ ס3 וחול  .םב קיזחמ ,ב)
 ספיס רכעש לע סכקכ ןופנכ רמי ןכ יכ סוס ןופכ .

 לאירבנ .תרות

 ספ בעפנק סמ 'יפ ! סירלמ תכעופ תיכ
 סכרקס סוס סיס כ ונממ יכ היפר ןפ
 כעו ףוקסמס לע סדס תגיקנ קכ ,סוכגכ
 רסכסו ,סיתכס לע תולכ תוזחזמס יפש
 כ "עו | ,[.ו5 סיתספ] ל"זכדכ ספניכפנ
 סיכלמס ועדי סז סגו ,סכעוק ןוסל ךייש
 ף6 ,סמלע ןיבכ סכיכ ן65 ןילכוס י"נכס
 ןיעגומ 'יס סיכלמ לש ססיניעל יקדווכס
 תוס סמדקס יכחקו=ןפכ תליכסמ ע"פ
 'וג סערפ רק ,ל"נס סיבוקכס וסרפסי
 סקס סמ---ותכז וככ ,ססילל רמקיו
 ספ-ןכ3 סכיסנפנ =םוכול סיכול
 ןמ תקנפ ף6 /> סירלמכ
 כ ,ו"כע ,רבטנו עכרכ וכיקס וכלס ןקנה
 ,ל"כ ררוסמ וניסס 'יפ ,ןכ תוסענ ןוכנ

 )ר(

 תקנ | ,[65 ןימס ככ וסס סיכלמס 6
 סערפ כ עמס סכמו ,'ד ינפכ הפ סוכזל
 קכ יכ ךספנכ סמדת כו סגסס כ
 סירלמ דחפ תמכו יס תבזוכ bכתמפ
 כנס תועט סעטס 56 ,ןכ תוסעמ ונילע
 ךי ררכ5 ןיריפט ונס 3וכקכ יכ ,סוכ
 כח סויס כוכק יכ הנ וגיככד תוסימל
 סכעופ תת סוכגכ כו וכתניכלכ סכזנ ו
 ןרלכ ספ סירלמ לכ לש ססיניעכ ,סירכמ
 !ונוגקסי כו תולכו תוקוכ ססיניעו
 וכל תופעמ תוכוס "ומכ ססידי סכייסתפ
 סיבלמ דמפכ יכ תחכנו ילכו ,סמומ
 .'רנ סניסס סחיכז תוכונמ כדחכ לנו ,קססכ
 כמ ,ספוג | סירלמכ ונפ ככקמכ קר

 תדוכעכ



 אראו ט תומש

 ןאָצְבּו רֶקּבַּב םיִלֹמנַּכ םירמָחּב
 הָוהְי הָכֹפַהְו ד :דאְמ דָבָּכ רֶבָה
 הנק למ ןיִבּו לֵֹארְׂשִי הנקמ ןיב
 נלי תּומָי אָלְי םִיָרָצִמ
 רעומ הָוהְי םשינ הירַבַּרלַארשִ
 רָבּדַה הָוהְי השעו רֶחָמ רמאל
 -תֶא הוה שעֹוו :ץֶרָאְ הזה
 לכ תֶמַו תרתממ הוה רבּדה
 גשר הָנְקמִמּויִרַצַמ הנקמ

 הערפ חלשינ י :דֶחֶא תמדאל
 לארשי הָנְקִמִמ תמיזאל הנה

 םירוטה לעב

 ה
a . So = 

 ונידכס ?נפומש רמ) ף'נכ כיחכ סח
 סנטו סקנע ימד bכסמ סתס ןנופליו כוק
 כ סתיס תיעי)ט סכע לכד וכ ןילתמ } יל

 סיוס דמועס לעו סיסס ךיקעס לעו
 םכינפח אלמ (ח) :כילכסו .הלפהו (ד) :סעוכ סלול
 סיכקנס ןמ חפכס רכד .ןשבכ חיפ ן"עלכ ם"ייכייופי
 ןופכ תיפ .ם"בכופ ו"עלכו ןסככב סיפרפנס סימומע
 כבד לכו השמ וקרזו : ןתיכפמו ןתיפמ םוכסס סחפס
 סיס יכס הפ דיכ 6 קר וכימ ככ קרוכס

 סולקנוא

 ףיקמ אָחומ נעו ירו
 ןיּב ו שרפאְו י :ארחל
 איבן אר אר
 לָנִמ תּומָי אלו םִיָרְצַמְד
 יִנשְו ח :םעְּרִמ לֵאָרׂשִי ינבָל

 כ רַָמ רַמיִמל אָנְז
 : אראב ןיַָה אמְִָ

 ןיַדָה אָמָּנִתַפ תָי יי דַבַפוי

 לכ תיִמּו יִהְורְתבְד אָמויְּב

 אָרְבְמּו םָָרְצַמְד אָריּ
 דָח תיִמאָל .לֶאְרָשיִהיִנְבִ
 תיִמדאָל אָהְו הערפ חַלֶשּו ז

 דַחהדִע לֶאְרְשיִד אָריִעְבִמ

 יישר
 ססוע ומכ

 קכלס ךלסט דחו .ןכס כו ולס סינפס כמ ספמ לש ולמיק קיזסספ רחל .סכרס

 לאירבג תרות

 קחרפסכ רדסנ וגילע ,'ד יכפל כז תדוכעכ
 'כ וכתכװ ככדמכ סימי 'ג ךרד
 'וגו לשש יכנק סנס כ"ע ,סערפ רמקיו
 ספככד רסכ 'וגו רכדמכ 'מ 'רכ סתכו
 ןיקי יס. כ"פ ,ם"סק| ל"ב "יי
 יכסו ןופכ .ס וכ ילו יל ידוד פ"ע
 קכעוק תל קכוכ ןס רמלנפ וכ סיקסכז
 םיכל סש סימל ססל ותקיו ןכו סירכמ

 [יגירכדל 'יקכ כמתו ם"ע תובק
 יונו ערש סנקממ תמ אל הנהו

 'ונו סערפ ככ דככיו
 פרפל שיו עודיס לכד לע סלוי סנסו ןוטל
 תפמפמ סתיס רכד סכמ יכ קוס עודי יכ

 'וגו '6

 nb וספימו וכקנק תוכמס יכ סכמו סכמ לכ
 ומרגו ,'וכו - תקימו סד ומכ ,ריוֿפס
 תויס לכוי כ"עו בטס ךכדכ ספגמו סיילס
 עבטביב+ ומכג רפמ תומדוקס תוכמסב יכ
 כפנו ככסי סנקמכ סג סימעפל עגנ
 כבד כמ ס"כקס חולסכ ןכ6 ,טעמ סכמ
 יתלכל םדסוימ סללפסכ סתיס יס ,דוחיכ
 ןפ יסס לכ סעינכ וליפס י"נבכ - עונכ
 לככ טופס וס סכקמ יכ סיוגס ורמי
 סנקמ ןיב 'ד סכפסו, :3ועכס טרפ כ"עו
 ."כבד י"כבכ לכמ סופי לו 'וגו סירכמ
 ןימפסכ סכרס סטקסס 330 השח סערפ ןכל
 כדפססו ! סוכ כנטכ לפ תורפפקכ

 ו



 פולקנוא

 אָלְו הָעְרַפְד אּבל רקיִתַאְ
 ו רמָאו ח :אָמֲעיתי חש
 ןוכל ּוביִס ןרֶהַאְלּו הָשַמְל
 אְנַאְר אי ןוכינפה יל
 אָומָש תיל השט הר
 אָקְבַאְל יה < :העֶרפיִניע
 יהיו םירצמד אָעְרַא לָּכ לע
 א רי ְךילַעְו אָׁשנא-לע
 ילֶכְב ןִעְּבְעַבַא יס אָנָתיִשְל
 ּוביסנּו י :םיְרְצִמִד אָעְרַ
 ומקו אָנְּותִאְד אָחיפדתי

 הָׁשֹמ ּהָתְי קרו הָעְרּפ םָדָק
 אָנָחִיש הוו אמש תל
 אָשְנַאּב יס עב
 ליביההאְָו א :אָרעְבבּו

 הָֹׁמ .םֶרָק סקיל אׁשְרָח
 הָיָה" אָנְיִׁש םֶדק מ
 דלָכְבּו אָיַשָרֲחְּב אָנְחיִש
 אָּבל תי יי ףיקו> ויאָנִמ

 ןוהנמ ליִּב אלו העָרפָד
 :הַׁשמסע ללמד אַמּ

 םדקא הָשמְל ַײ רמָאְו ג

 הל אראו ט תומש

 אלו הערפ בל דַּבְכיַו דַחָא-דע
 רַמָאַו ח 5 : םָעָחדתֶא חַלש
 חק ןרָהַא לֶאְ השמזלֶא הוהי
 ןָשְבְּכ ַחיִּפ םֶכיִנּפָח אמ םָכָל
 יניעל הָמיֵמְׁשַה השמ וקר
 חס לע קבָאל הֶיָהְו ט :הערפ
 םָרָאָה-לע הָיָהְו םיִרְצִמ ץיִרָא
 הֶרֹפ ןיִחְׁשל הָמֲהְּבַה--לַעְו
 : םיָרְצִמ ץֶרָאלָבְּב תג עבעבַא
 ודמעיו ןשְבִּכַה חיִּפדתֶא והכי
 השמ ותא קרו הערפ ינפל
 תעְּבעבַא ןיִחְש יהיו הָמיִמשה
 אלו א : הָמָהְּבַבּו ם ךֵאַּ חרפ
 הָשמיִנְפל דמעל םיממְרַחַה וְלְכִי
 ןיחשה הָיָה ןיחשה יִנָפִ
 קזחיו ב :םירצ מככב םטמרחב
 עמש אָלְו הערפ ביתא הוהי

 =לֶא הָות רב רֶׁשֲאכ םֶהְל
 השמזלָא הָוהְי רָמָאיַוי5ַ: השמ

 : א תורוכב 'פ ק"ב תעבצבא ןיחש יהיו .ןרהא תודלוה

 יישר
 לעט ןיעוכעכ6 יגס ןיססל ומוגכסכ .תועובעבא חרפ ןיחשל (מ) : סיללמ ןרק לכ לע
 : סנוחס סנס סנסמ | ןוסלכ םי סכרסו תומיממ 'כ .ןיחש תועוכ ןסכ ןיחמול ודי
 סיכלמ סנקמ לכ תמיו רמפכ רככ נסו תומסכס ססל ויס .ןיפמ ת*ו .המהבבו םדאב (י)
 bריסו סדטכ רח ךנקמכ רמקנפ רבלב תודסכש ןתו6 כע כ סרזג סכזגנ כ 6

 רקכפו קודכל חכפו ותתימ6 כע ררכתסל

 פאירבנ תרות

 כ סו bכפנ םורימ כמ מלב הנהו
 כפסמו !דס 6 רע רפי סנקממ תמ תופרל סערפ חנשיו : כמ וסזו לודג קויד

 3וקכס



 אראו מ תומש

 יֹנפל בָציְתִהְו רכב םָּכִׁש

 רַמָאהכ ויל
 -תֶא חלש םירבעה

 תְרמֲאְו הפ
 יֵהַלֲא הוה
 םעּפּב | יִּכ די:יִנְדְבֲעיְו ימע
 תֹפג גמדלָּכתֶא חלש יִנָא
 ףמעבו יִדְבַעַב בל

 םירומה עב
 ךדיו .ןוד יופעכ יכ כרפס (זט) : ססכתס
 ןעמ) סת לפס דמי סטפפו ינליכוס

 רכר ס0
 לכ

- 

 ופסמ ןקפס

 רוָבָעּב
 :ץֶרָאָה לֶכְּב יִנָמָכ ןיִא יִּכ עֶרַּת
 ְךֵאָנ ידי תֶא יָה הָתַע יִּכ ומ
 ו ג 0
 תאז רובעּב םֶלּואְו ₪ :ןיִרָאָהדְוִמ
 --תֶא ָךְתֶאְרה רובע יתר
 :ץֶרָאַהלֶכְּביִמ נׁש פס ןעֶמלו יחּכ

 ככ ומ םס קיו 555 פליכמכ

 סולקנוא

 סדק, דַּתַעְתַאָו אָרְפְּּב
 רַמָאןנֶדַּב הל רַמיֵתְו הערפ

 -תִי חלש יִאְדּוהיִד אָהְלֶא 8
 יִרֶא יי +יַמָרְק ןוחלפיו מע
 -תָי תַלַש אָנֲא אָדָה אָנְמְזב

 ףירְבַעְבּו בל יֵתֲחִמ"לְּב

 יִרָא עּדְתּד לידּב ףמַעְבּו

 -לֶבַּב טיִלְׁש יתְוִָּד תיל

 בירק ןעֶכ ירא 6 :אָעְרַא
 תַחַמתֶי ןופ חלְשֲאְד יִמְְ
 דתי ְּךֲהי יֵחְמֲאְו יִּתְרְבנ
 "מ תַאיִציֵׁשְו אָתֹומְּב ךִמִע

 אד ליֶדְּב םֵרָבּומ :אָעְרא
 ְֵֶּנחְַל = ליב ךתמיק
 ןעֶּתְׁשִמ ןוהיד ליָרְבּו יֵליֵח-תי
 : אָעְרַאלֶכְּב יִמָש תַרּובְג

 תאזה

 דלֶא \

+ 
 יִמָש

 יישר

 סיוט ןכו .םיפכס כ וסנקמ תל סיגס'ס
 תא (ךי) :רוסכ כ

 (םרונכ b"ג) קוכוככ תכמס ןסכמ ונדמ) .יתפנמ לכ
 ידי ססיססכ יפילכ ולי יכ .יוגו ידי תא יתחלש התע יכ ווט) : תוכמס ה דנכ 7
 ןמ דחכתו :תומסכס סע ךמע תו ךסול יתיכסו יקסנפ ד כר3 סיפיכסס ךכקפכ

 לאירבנ תרות
 נכפ בל רככיו תלז ככ3 יכ ,כוקכס
 3וקכקפ סמ ןייעו] ,סעס תפ תכנס קנו
 ןמקנ סיפכפמס ססכ "ע "פ דוע

 .ררב תפרפכ
 ד"כעל 'וגו ידי תא יתחלש התע יכ

 יתסכפפ סמ סעופרפ) שי
 'וגו יעדי ינסו קוספ לע תומס תסרפב
 סכמו סכמ לכ יכ 'וגו סקוס דיב נו
 רפכו ,סתמ עבכלכ וקל סיכלמס וקנס
 סכ כיקכ רכד תכמ וז קמח דע ועיגס
 'וגו ךכקמכ סוס 'ד די סנס כ"סמכ די
 יֵדָי ןופכ כותכס ףיסוס תיכיפעב וקכסכו
 bוסp] יכיפע ןמיסכ דויס תפסוס סלומס

 לדסכ רמקכ כ"עו סלודנס דיס קכקג
 ,'וגו ידי ק6 יתפכו (,6--ד 'ז) כו
 תל  יקפלוסו, ףכיס ו ידי ת6 יפוטנכ
 ספע יכ ןפכ רפספ וס "סכותמ י"ב
 יכולככ "יס סמ :רמולכ ,ידי תל יקסלס
 bיספ תוכוככ תכמ וז ידי תק תוכפכ סתע
 ומ כ"נכ ר"וי תופסוק ומר ,םיריסעס
 תפז רוכעכ .סלוסו ןכֿפס ןמ דמככ תויס
 למ ימפ רפס ןעמלו 'ונו ךיתרמעס
 רפפת ףונס ןמיסכ כו ,כוקמכ סכס רפס
 טרשמ רפה .קוללוכססו סא :ןקכ סתלכוס
 סרקיס ןס לע ריפפ סנעס ספ 3 הז
 ןטמל מ ,סיכיטג:תרסומו תללוכקמס

 קס



 טל אראו מ תומש סולקנוא

 יִמַעְּב ללותְסמ ךְדוע זי יעיבש הב תַשיִבָּכ תַא 2% רַע זי

 ריטקמ יננה זי ג םחלש תל ו
 ras תיחְמ אנא ֹאָה חי

 םווק" מל םִיִרְצַמְב והמכ היתי הָוְדאָל יִּד אָרֲחַל ףיק

 חלש הָתְעְוש:הֶתָעְדִרַעְוּה ַַס וה | אַמֹו-מְל םִירַָמּב הָתָוכַד
 רֶׁשֲאלָ הא דנקס התא עָה ילד תְָמטַאְ
 -תַי שּונְּכ חש ןַעְבּו =

 אי אלו הרשב .אצמירשא תַבְתָשָאְד אריעבו שנא
 :ּותַמו דָרְּבַה םהלַע דריו הָתָיַּבַה אָתיִבְל שנְּכְתִי אָלְו אָלְקחְּב
 ויד אָמנְְפמ :ליִחְְּר ב ידבעמ הָוהְי רָבְדיתַא אריה כ זיסר דרב ןוחצ תוחמ
 ֵתָאְו ויָדָבֲעיתֶא סיִנַה הערפ | "תו שנכ הערפ ידְבעמ
 רֶׁשֲאַו כ :םיִּתָּבַה לֶא והנקמ : תבל יִהותיִגהתָנ יִתֹודְבַע

 הוהי רבד ד-לֶא ובל םשייאפ כג ּהּבְל יְָאָל דו

 והנקמ תֶאְו יְִבעְתֶא בע ג זיא" לכ
 םירוטה לעב יישר

 . קג סשתמ = ךדוע (ןי) :'וגו ךיתדמעס תז רוכעכ ככ .ץראה
 יוסמכ יכ .ףספי 6 (מי) : סנע סתוכ  תרזגמ הו ימעכ סיכ תטיככ ומוגרתכ .ימעב ללותסמ
 .סל ו בכ רשע תמה סת ו .ר"יקנק .ץ"עפכו סטוככ רוס ןקימגכקמד סנסמ
 .ףכוס (ב) :דלפס וסכסע ףסלו לו ככש סדוסי nbnpe סכית לכ ןקמ יסיו ףוסכ יתפכיפ רככו
 = + לס קמו ןד סה יג כש "יס ןתונ לעפתמ ןוספכ רכדנ הב יסו ך"מס
 כוע ממ ןלכמ סדימש תוכנעמ סילוס = ]וכו וז ןוגכו רקיע כ5 תויתופ עלמק3 םומס
 כד 95 כוס כיפכ ילסט גוס סיננמפ = תכונמ וכינע ררתסס יכ .לכס תרזנמ 3נמה לכתסיו

 :ותמו דככס ססוקע דכיו סי ךיעסו יס
 סעכ .רחמ תעכ (חי) :תויס ככתסמ ןכו .דינגו רש
 : דרכס דרכי ןלכ) סמתס עיגנקסכ כסמל לתוככ סטילס וכ טכפ רסמכ תפוס
 bיססכ רסי עדי דלי דסי ןוגכ ד"וי סדיסי תנמפס סיס לכו סדסיתנס .הדסוה
 .ףסויפ דכוװ | .עדויו .סדכוס .סדסוס ומכ ד"ויס סוקמכ ן"יוס כת תנעפסמ
 סיכנס יכסוי ןכו .סונכ תלפ ומוגכתכ .זעה חלש (טי) :דכע רסוי כ סירב
 סגיו'כ םירכס .םינה (ב) וס ססנכס 'כ .סתיכס ףסי לכו ןמיככ יככ וזיעס ,וזיעס.
 לע לאירבג תרות |

 תפ יתסלט סתע יכ קוספ לע י"םרפו | ןכ6ס לככ ימסכ הגג קרו לודג רסוז פק.

 כתיכ ,ומוקמ לע = כ"דמכ וס 'וגו ידי = סיעופ יגיע תקפיו ערקי יפס רוק יכלק יכ.
 [פ"ייפ רויב !ןכפ3 סיסנמ םי יכ תוכל ,סלועס לככ

56 
 יתחנכ



 אראו מ תומש

 =לֶא הוהְי רַמאיַו ככ פ הָרָשַּב
 םִיַמְׁשַה-לע ףְדיהתַא הָמנ השמ

 -לַע םִיְרַצִמ ןְרֶא לֶבְּב דרב יהיו

 כ לעְו הָמַהְּבַהיילַעְו םֶרֶאָה
 : םיָרְצִמ .ץֶראְּ הרשה בשע

 --יפע והָטַמתָא השמ טי יו גב

 דרב תלק | ןתנ הָוהיו םימשה

 הוי ממ הָצְרֲא שאלה
 יָהיַו דכ :םירצִמ ץֶרָאהלע דֵרָּב

 דֶרּבה ָךֹותָּב תַחָקַלְהִמ ׁשֲאְו רָרָב

 ןהמָכ Ra רֶׁשֲ דאַמ בכ

 הָתְיָה מ .םִירְצִמ מ ןֵרָא"דלְכְב

 A ררָּבַה - הכ ;יֹוְגְל

 הֶרשַּב רֶׁשֲאלַכיזתַא םירצמ

 בֶשַעְלָּכ תֶאְו הָמֵהְּב"רעְו םֶדָאַמ

 ץעה לָּבְ-תֶאְ דרבה הָּכִה הרשה

 שנ ץֶרָאְּב קר וכ :רָּבש הָרשה

 הָיָה אל לארשי יִנּב םשדרשַא

 ארי הערפ הלשיו וכ : רָב

 םָהְלִא רַמאיַו ןרה האל השמל

 ו סַעָפה יִתאָמָח
 : ו םירי קירצה 'ף ,ןרהא תודלות

 = לעב

 ינַאַו קידצה הֹוה

 לע (בב)

 גנו תמקנתמ סו ךדילו יד ןיד יסמב
 2 250 סיס הכנס ךופכ ןלככ סג

 סולקנוא
 ַײ רמַאו כ :אָלְקַחְּב יהותי
 "לע ךָדי-תָ םיִרֲא השמל

 -לָבָּב אָבְרַב יהיו אָיִמְשתיִצ

 אָׁשְנֲא-לע יֵאָרְצַמְד אָעְרִא

 אְּבמְע"ל לַעְו אָריעְב-לע

 :םִָצמְד אָעְַאְּב אלקחר
 ּהֵרֲמְחיִתַי הָשמ םיִרָאְו כ
 בַהְי ַײו אמש תיִצ-לע
 האָכָלַהְמּו אָּדְרַבּו ןילק

 רַטְמָאְו אָעְרַא לַע אָתְׁשִא
 :םירְצְמְד אעַרַא לע אב יי
 אָתשִאְו אָָּרַכ .הָנהַו יי

 ףיקת אר ונְּב תַבבלַתְשִמ
 הָתְְכִ הוה" יד אָ
 עמ םיִרָצְמְד אָעְֲאלְבּב
 אָרְרב אְָמּו כ :םעֿל תור
 דתי םִירצָמְד אֲעָראלְבְּב
 -דַעְו אז שנא אלק להב יד ו לב

 איל תו אר
 -תָיְ אב אָחְמ א5קתד
 :רַבְּת אָּלְקַחְבְּב ןלֵאלָּכ

 יב ןשנד אָעְרַאְּ דוחל וכ

 הָנֲה אָל לארשו + נב ןמת

 הָעְרִּב הַלׁשּו מ :אְּרַּב

 רַמאְו ןרהַאָלּו השמל ארק

 מ אדה אָנְמְז יִבָח ןוהל

 יישר

 וסיכנס סדנל שכדמו סימסס דככ .םימשה
 תחקלתמ (דכ) :סימפס ןמ סלעמל ספמכ ס"כקס
 ךוקכ סג .דרבה ךותב
 ק ןופכ ופעלו וס סימ דרבהו

 ןיככועמ דרכו םקס סג
 : ססיליכ סונפ ופע סגו

 לו



 סולקנוא

 : ןיבָיח יִּמַעְו אָנֲאַו הָאָּבַז
 יהומְדק יגסו לויד קַצ חכ
 ןילק אָנְלַע ןוהי אָלּד חְוְר
 5 םדקל ןמ ןיכְאְּב טול
 אל ובת הַלֶשֶאְו אָּדְרבּו
 רַמַאַו טב :אָבְּבַעִתֶאְל ןופסות
 אָתרְקומ יקפְמּב הָשמ כ
 2 "טרק ולְצְב ידי שורפֶא
 אל אדר ןּועְנַמְתִ אילק
 ירא עֶּדתְּ ליִדְּב דוע יהי "ה
 ףידבעו או ל :אערא ייד
 אל ןעֶּכ דע יִרָא אָנְע
 ַײ סדק ןמ ןּוּתְענְּכָתַא

 מ אראו ט תומש

 :םיִעָשרַה ימַעְו

 םיִהלֲא תלק תֶיְהמ בֹרְו הוהי
 ןּופסְת אָלְוםַבְהֶא הָחְלַׁשֲאו דרו
 : רמעל
 א ריִעָהִתֶא יִתאָצְּ
 ןּולְחְ תולקה הָוהְידלֶא .ִָּ
 עדת ןעמל דועדהַיהְי אל רֶרָּבַהו
 ְךיֵדְבֲעוהּתאו ל :ץראה הוהיל יּכ
 יתר

 "לֶא ּוריִּתְעַה חכ

 השמ ולא רַמאיו טב

 התא שרפֶא

 ינפמ ןּואְריִת םֵרָמ יּב
 הרעשהוהתשפהו אל :םיקצ החי יֵנעסְו אָָמְַו  .:םוהלא

 םירוטה לעב יישר
 :.כינס וכ סגנו וסז סיכילמו תו נפ :כבכ דיכוסס סמב3ול יד .ברו (חכ)

 .דוע סיסי 53 דככסו ןו)דקי תונוקס (טכ) \ - 4
 רוע סי 8: תולוקס נע רפ6 6 6 ר'עס ךותכ ככל ריעס ןמ ריעה תא יתאצכ (טב)
 יפמכ י3 .ןוליפ (ל) :סכוק ןתפ ויסי יל = םרט (ל) : סילולג סקלמ סתיסס יפכ לכפתס כ

 bכקמכפ סלט לכ ןכו ןופריפ 65 ןיידע .ןוארית
 וככשי סכט ומכ .סדוק ןוסל וכילו לוס כ ןיידע

 רמסט ןוללית כו ןופלעפ כ = ךריסו ןיד
 ןוכיפ סכמס רוסתמ רע וכ יתערו ספמ .סס)
 : ןופכי כו ןופכעפ ל סתוכס סיסיפכ לכס

 .סיפלי סכניפ ןיידע יכ יפטדי bוס ןכ סו ף6 חמ5 כ דע סמלי סרט .וכיכפ כ דע
 לאירבנ תרות

 56 יפכ 5 םוכפפ ריעה תא יתאצכ
 כיעס ןמ סריפס י"טכע 'ד

 הלמ ספיסש יפל ריעס ךופב לכלפתס לו
 תז רמלכ 55 עורמ יכלסנו ,סינטנ
 סיטרפמס וככד רככו ,סוכמס 3
 תככוס וז סכמ3 קודר יתכקהו הוב
 סיירלמּס סכסד ?קוד ריעל ןוממ 55505
 תא תכוכ ןס כ"טמכו סלטל סידכוע ויס
 סיס תוכמס לכ3 סנטו .סיככלמ תכעוק
 ספיסש = למ ,סכרדכ סדסכ תומסכס
 536 סp לכפתהכ סוקמ ספלו סדסכ ז"ע
 'וגו 'ד לכד תל כיס כיתכ דר3 תכמכ
 סיתכס 56 וסנקמ תו וידכע תל סינס
 סיסש כמכ ,דרכס סכס סדסב ר לכו
 ומ Bכמכ יכ ,ו"עמ יוכפ סוקמ סדסס 6
 ריעל ךוממ ננפתסכ כי ןכנ ,ריעכ

 רלמ סטרפל וכ ספק 'יסס יפ) פילי דועו
 דרּכַה ינ3ל סומולסמו ,תוכוקס שער לוכסל
 ףכיק סכמס | רוסקס סוכ 'יסו ןסליפנכ
 כ"תו ,סלפסס סידקס) פקכפ סילרסו דימו
 עקב ןכל ,סכתפ 7 כ"םמכ חסלסי
 כו :וכפמב וקכווכ יסוזו ,טלסס כסמל
 י6 בכעס סעכ | ,רומעל ןיפיסוק
 56 : רמולכ היפפסלמ תוספנלו
 קר י555 סכפרימט ןמז לוע וכיסמס כ
 : ם"סערמ וכ ים ס ז"עו ,ננפתסכ ורסמ
 כ"סמכ | ריעס | ךופ כנפתסכ לכוס כ

 .פ"ז ו"פכ
 ןופכס סכט יכ יתעדי ךידנעו התאו

 ספכוג סלועססו סספפסו 'וגו
 וסקס .סנס םוליפ6 יכ 'ונו סעחסו "וגו
 ופרס ומיקמו ,ןפככ סז ןיכע סמ ,סיסרפמס

 וכ



 תרות

 יכס6 . ססעמס | רופיסכ סדוקמ וס וכ
 סדפס ןע לכ תו "וגו דרכס ךיו : וכמול
 : סיערפס טוכפל יוסכ סיס סק ,רכס
 יקודקד תמדקסכ פ"כגסו ,'וגו סכוטססו
 ,רכדס םכמ תטרפכ ]לס סיפכפמס
 קמ כ סנהו סערפ הנסיו כ"כס (6
 סערפ 35 | רּכיו 'ונו כלכסי סנקממ
 וליפאד ןל עמשמ 5ק ?פוככ רקד 'וגו
 "יס וז הרוסכ ככ ,ו3ל תל ריככס יכה
 לכבו 'וכ סערפ חלפו :ךכ כוקכל וכ
 ספק כקד fנסינו ,'וג ובכ דככ תאז
 סנקמכפ ספכ5 סמד : ועמסמר ,סזכ קכוט
 תכיס ספיס וז ,ספנמס סטלט כ נקרפי
 יכ = ,ךופיסכ וס מלכו ,ובכ תדבכס
 ,וכבנ ךכרסי יכ מכ סיס וז סתכוסכ
 לוס ןכפ םרפל וכינע כ"6 ,'3תי ודחפמ
 סיסכסכ | ,רדוסמס רכעכ ןופנס טפסמ
 י"ע רבע סיכפוסמ ךיתעס ילעפ ו"חז
 ניס סדוקס לעפס סיסי ,ךפסמס ו"ו
 bכפו |.ו .ג תישקרכ] :ומכ ,רחולמס
 ,'וג ויכפמ תקפו 'וכ ךעס 3וט יכ ספפס
 וכפסיו סס סימוכע יכ וטדיו :סס ןכו
 סימדוקס סיבופכסכ (3 .'ונ סנפת סלע
 כ'פמכ ,55רסי "ינ3, סס3 וכסכו וכמלכ
 ,'וגו רד לפרש יככל ככמ תומי לו
 'גס סעפבו ,דס6 סמ כ "י"נכ, סכקממו
 דע לארשי סנקממ סמ כ סגסו בוקכ
 ספסוכ סתרומתו "ינב , תכמ ןוכסח3 ,דחל
 המ ל, 3והכ סדוקסכ יכ ,"דע, למ
 ופכד ר"דמכו "דע, למ יפכמ ,"רסס
 סנקממ תמ ככסימ רחל יכ ,דסמ דע
 לככב דע סלו רע ךרדכ סוסס ופרדו ,ונס
 סדקסכ פ"לגו .רכד לש ומעט ןכומ וניו
 'כ קידלס ןולגס כ"ס ססכ יתעמספ סמ
 ילשמ] כוסכס סרפל "כז עינופקמ רעכוד
 טקכמכ ױמ תל םותכת ס6 [.3כ .זכ
 וילעמ רוסס כ ינע3 .םופירכס ךותכ
 כדבכס סגסד ,ל"כה ןוקנס 'יפו ,וכומ
 יפ לע ססענ לכספ ןימסמס ןיכ סי לודג
 רמומו ןימסמ וגילם ימ ןיככ ת"יפס תסגפס
 קוקוסכ יכ ,עכטס סרקמ3כ וס ככספ

 לאירבג אראו ט תומש

 ,ככעממ םכזמ קוסרכ סומ סז סכיקוטד
 ןיפכ ןיע לוקסס סכקמכ יעכמ כ יכ
 יכי וקנססכ יכ וכ סירומק סיכמיסס 6
 יכ ופולקל רספ6ש תוככססו ,ךכ .סיסכ
 סלתמ ,ןקומככ ןס ןיופ ,קוס סכקמ קר
 ,ןימקי  ןימלמס יסדוכ 15 יכ ,סלממ לע
 ןיגטכ = וליפס נק .לילמשי סעותסו
 עוכג טועמו ,דס6 55 בוסת כוכ וכ סיס
 ודכלתי לו דִי סזכ סנ | ,יכסס דלל
 רילפ סלטס ןימקמס יכ ,סלוע) ססיתועדב
 סםועו סשע 'כתי ודכ5 וס יכ וקנומסכ
 וכ ןיפפ רכד וכיפקו ,סיסעמס לכל ססעוו
 ןימפי  ,סוס ססגפסכ יכ סיפרו ןמיס סוס
 יכ ,קיטרפס ותתנפהכו 'בסי ותלמ לכסש
 סעוקס סלוגכ ופוליתו !סולכ וקלכ ןיפ
 סכיבל גיסכמ ןיס ו"ח יכ רמו לכשה ךכדמ
 סיײמיס ט"כ רח | ןיכעכ וליפ6 וספ
 3מי קר ספ ,0כי 'סמ יכ וכ סיקסכומ
 ךכדכ סמודמו סלק כנס חל וכ
 לעכ 03 שטו ,כרקמכ ותוכל סקותל
 ₪6 תופרמ ויגיע | סילעיו לכוכב דומע
 יכ = ,סיכיסמו | סיטלוכס | תוקופס | לכ
 ך5 :רמול יתלואכ קיזסיו !יס '5 על
 סיפיכסמס סיטופכ סכל וו .וס סרקמ
 כנו ! סקכמל ספוכס ןימ יכ ססס
 ןלוק] סכממ3 וגיכיעכ כ"ומ וסניכסנ6
 כל סטמלמ ועבנק ףקוכ סד ןי6 [:ז
 כונכ רככפ רמונכ ,סנעמנמ ויפע ןיזיככמ
 ןופ יכ ,ןופ סול | ליכסכ ילע זרכוסו
 [די עקוס] כ"סמכו ,ןוע כ3 סירוסי
 ספ סג וכ ןימסתש דע "וגו 5500י סכוס
 ז"יפלו ---ךכועכ---ך6 וס=-תנפכ
 ופיכככ ליסכס יגיע סוקפל ת"יסס ספרי ס0
 'ס רי קכיכ תעדכ ותורסכ ופ6 ,טכס וינע
 טקטפסל ןפופ סוטכ לכוי כס ,וכ סלי
 :סכסס כמ ז"ע .סרקמב ונוס תונתל
 סנופמ סנופ וילפ םדסנ ס"כקס ךירכ יכ
 ליטמסו . ,סיעככ סכס ככמ .קוסרו רזומו
 סדק = ןוימדכ סיסי םכועהפ ,ןכמכ לשמ
 ןיטפוכו ,סקכמ ךות3 וסוגנו וסוקפכש
 ןיכמק. תודוסכ חרכומ סיסי ו יכ ופול

 וחוק

 מ



 תרות

 סכקמ כו .,וסוכעלו וכיכסל סכווככ ותו
 דחוימ ילנת דוע סג ו"ע ףיסוקו 6, וס
 יכ :רמכ !דמ סחכו ספלפכ סניגקכ
 'יסי ספ קר ,סוס סלוכסתס ליטוק יפמיל
 כולה תנוז סיסי כ יכמנכ קיכ םפכמס
 ךוקב ואצמי אֹצְמַה קכ ס ןכ6 ! סולכ וכותב
 תופיכ לש סיכגרג ססנפו סיכש סתכמס
 יפּכ 15 ,םתכמכ פוטסלכ ויס ןכרדס
 ,סכמה ןווכתס וכ כ יכ רמקי קפס
 סוסו ,קופיכס םותככ קכ ספיס וקנווכו
 תגגפכו ,סכקמב םתכמס ךופכ כגכנתנ
 פנס לסמכו ,סוכמס ויל ועיגס םסוכס
 תכוסמ תל  וניכיעל ס"עמספ גלכ זס
 יגוימדכ עקתסס סמכ דע ,ונועגסו ליופס
 לילעכ סילרנס סירכד םיסכסל ,סילכס
 ןימפסלו ,וססרכ  סיניעש ימ לכ5 םוסבו
 ססל ןיספ סירזומ סינוימדכו סעסכ תושב
 סד לכמ סכתס טילכס סז לכו !רחס
 : מופ תפירה ְּתָּב : ףיסוסש תוכמ יפקכ
 65 :16 םתכמ3 ופיל סג ויסי קכ 6
 'מודמכו] רסכסנס ומכו ותלנא וילעמ רוסס
 כ"םו ,[ןכ םכיפ כקעי כס רפסכ סנש
 בופ 'יכפ ןויכ ןכ ר"כסומ ג"סרס ידידי
 ,סוכ ףיסוס גנילזיכ כ"ז ףסוי כ"לסכ י"ג
 ס6 סנש : סכתס סכתס ינס ילכק דופ יכ

 ספ ,סופיכמ יכמגנ קיר םתכמס סיסי .
 גוסנס יפכס וסע ילעתב סpיפכס סיסק קל
 םקעפי 16 סג ,סופיכ תסיסכ םימספל
 כונס סיסס סעט םוכסס רמוכ ליס
 וכל יכ סד כו ,וכוק3 תופיר סיס
 ינכב סיסק ספיקכס סג ס קר ,ןווכקס
 תופיכ פיקככ וכ קמסטסל ןיליגר .ןיפש
 וחרכ לעב 15 קר ,ןיפוק ול רקד ןוגכ ,לפכ
 ףיסוס ןככ ,סכמס ןויכ ויכפ יכ סדוי
 .ל"גה םוריפסכ וס ןס תיוכו ילעב קמ
 סנפס ספ סתיספ רכדה תכמכ סנסו
 כפכפי סגקמ ןיכו סיכלמ סנקמ ןיכ ספודג
 לכמ תומי כס םרמ ס"נקה עידוסק
 יס 'ס רי יכ ךפומ תפומ סו רכד י"ל
 טספתסל כ"כ ספגמו רכד ךכד יל
 ןיכע סנממ | ,עכטכ סוכ הומ | קכדקספו

 [אי]

 אמ לאירבג אראו מ תומש

 ומכ קועט) סערפ כמ ₪13 סיס רחל
 לקמסו ףדגמס יכ ,םתכמס ךוסכ ליופס
 ןכ סיס וסע ,כומת רדס ףוס3כ רכונס
 סרוק 16 תויהכו ,סינפרסי ומלו יכלמ םיל
 ;סנ לכ ןיד י"נבל סיס ןיידעס ,ק"מ
 סיס ויכסט ללקמס ורכוס כמ ךלס תומוסכו
 ,רכדב .ויפומסב וכפנו בשמי ירלמכ ירלמ
 ינבל לכמ תומי כו :כמ6  ס"כקס יכ
 ןכ ספ יכ כפרשי ןכ סיס כ 5וסו לללפי
 סנסמב רט6 לכ סערפ יניב ןכ6 ,ירכמ
 יפלו ,5סרשיכ 3סתכ וס ןוכסי ל6רסי
 טולטיש יוקכ סיס כ סערפל סקמ ירכד
 יפמ סעכפ עומסכ ןככ ,וסנקמכ רכדס
 פרפימ דס6 סנקמב יכ ,סיכקבמס ויחולט
 .טיחכס5 סוקמ ףכית כמ ,ספנמה סטלפ
 יכ 113 ותוטפ סתיס סלודג סמכ 6
 ויכפל ודיעס נס סמלעכ סיתולפכ ןפופ
 65 רכדס נכסי לכ לפ ססינקמב יכ
 כי ידיחי דס שיח קר ,עגפ לו עגכ
 וז סגו ,תוכככ יפל6 | ןיכמ ,כככס ןמ
 ל סיפכ תעד ןכל םיס סכנסכ ספילפ
 בטיס קדס םּורדפו כוקמכ וכ סיסו "6
 דחה לוס ימו ,סוכ קכמכ רכד םרפ סמ
 וכ כרכקמ סיס י6דוכ זו ? וכיט סמו
 וכ תכרבתמ סקיסו ,ויכוכ לע ןיכעס לכ
 כתיב דוע וקנכיו וסעידיו '3תי ופסנפס
 .כנשכ ופפכ ול סתיסו ,סכתי סנלפסכו תפס
 כופככ | ליסכס ,וטספ ךרדכ | ליוסס 6
 רחל סרקמ יכו ,כ"נכ סכקמכ תונפנו
 סזכו ,ותכמל ספוכק סתיס לו כל
 ןיכ 'כ סכפסו ,ןוכנ 55 סיכוקכס ופרפפי
 קדקדו ,5סכשי סנקמ ןיבו סיכלמ סנקמ
 כפכשי ינבל לכמ תומי לכו כ"סזכ רטכ
 נכסי ןכ קנט ימ לכ סגקממ יכ ,רכר
 יכ3 סנקממו 'וגו 'ס םעיו ,רכד נופי כ
 ןירכס ,רכז | 56רש ןכ :רמונכ ,נקרפי
 סיסו דת קמ 5 ככשי לוס חג יככ
 יפמ ס"ערמ יככדכ ןרמנ קוידכ םנועס
 קלט סערפ יכ כופכס רפסי ןכ6 ,סרובגס
 תמ ןס יכ ,םדמ רכד סמכ הנהו תוסרל
 דפ--- כבל "נרשי, סנקממ תמ 65 יכ

 דחֿפ



 אראוט תומש

 הָתְשַפהְו ביִבָאהְרְעָשַהיִּכהְתְבְ
 אל תָמָּסְבַהְו הָמַחַהְו כל :לָעְבּ
 :ןנַא אַציו גל ריטפמ ! הֵּנַה תַליִפַא כ

 ריעָהְזתַא הערפ
 ולדחיו הָוהְידד-לֶא ויפּכ שְֶרָפַַ
 ךתנהאל ךַמַמּו דַרּבַהְו תולקה

 םעמ השמ

 : דפו חס תוחמ בינא ,ןרהא 0%

 םירומה לעב
 .תולוקס ועדתיו .'וסמכ יכ ב )גל(
 סגנפס לודכ סגפ דענמ כיעס תונכ) וכדהוז
 תוגכ) ולדמ דע סככעו תולוקכ סטס סממס
 ופיפ תונוקס ייע תונכ) ודק  ןפכנ- סגו
 ךפנ כ .יג .ךת) : סיכ5מ תולכס תקתמ
 וע ל יג ססינע סימ ךסנ דע :סכח
 יכטוי לע יפמקו יפ6 ךסנ כעלכ .סיעקומס
 תלפעמ | סוקיד5ס תלפתע רפול .סינפוכי
 סיקידלס ת)פתו ספמ יכג כס ומכ כעטס
 יכג ןיד ססעפ דוד יכג ופכ ותוק דיכומ
 ןכו ססל לפכו סעס ל לנפתסו לוק ינכ
 סיקיד5ס תנפת ידי לע סילפוכיל יס לפכו

 :ופפ ותמר לפכו כיתלד

 .סולקנוא

 ןיִביִּבַא אָנרעס יֵרֲא יקל
 הֶָאָטִחָו  :ןיִלועְבַּנ אתו
 אָתליִ פא ירא וקל אל איתנו

 תוקַמ הֶשמ מ קפְנּ 5
 שרפו אָּתְרַמ--תֶי  הָעְרּפ
 ןעָגמְתְי ַיײםָדק ולְצְּב יהודי
 הָוֲהַד אָרמְמּו אָּרְרבּו אילְמ
 : אָעְרַא לַע אָטְמאל תיִחָ

 יישר
 התשפהו (אל) : סכלוקלקכ ודמעת סתוכס סיסתפמו
 ןכו .סיפלכ .סכנ סערפ ןופכ סככשכ .התכנ הרעשהו
 סוקמ3 ן"וג ןיפט סככ 'כ וטרפל ןכתי כו .וככ כ
 696 וכס ומכ וככ .סקכוס ומכ .סתכוכ םרפכ b"ס
 : ויפומלע ופפו סרזנמ לוס יכסו ס3ית3 פרוס ן"וכס
 רככ .ביבא הרעשה יכ

 ורקפגו
 : סילועבגכ דומעל
 ןיידעו פורסופמ .הנה תליפא יכ (ב) : לחנה יכ0ב 'ל

 סיסקכ תדמועו סרכוכ .
 סEקוסו כככ סכדג סקפפס ןכו .וכפנו

 סיכסכ סדמע .ביבא הרועשה :

 שי רכס סכס סדפס כקע לכ סו 'נס פ"עו .הpק יכפכ דומעל תולוכיו תוכר ויס
 קרדמו .דרבכ וקנכ סייוסכס סחלקכ סידמועס סינטעכ bרקמ כס ומוספ םרפל
 ססל ופטכ תולפ יפלפ תופיפס יכ וסכדו תז לע וקלקנס וכיובכמ םי קמוסנת יככ
 סודו ןכפל עיגס כ ריױקכ ויספ ןסופ ףו עיגס כ .ךתנ אל (בל) :וקכ נפ

 לאירבנ תרות
 רחל לש וסנקמ יכ ,ננכב רע נו ---ר6
 bכ כב נכסי קר סיס יכ סעמסו ,קמ
 בורס "פע טינמסל וכ .סיסו וס רפי ב

ee:וכ ךיגס 5 ,6יס 'ס דימ יכ  
 ,לפכס ןמ ליפ יריחיסו ,םכמ ס"ערמ
 ןכ6 ,וגכ סיככד שי יפדווכ יכ רוקסנ יופכ
 יכ טרפכו ,סנוכתב ליסכ ןופסי כ רס6מ
 ריככס5 ליסבס ,םתכמ3 תופיר סג כמ
 יקעמפ סזכו] ,סטכ תל תכפ כו וכל המ
 לודגס 3רס ידירי כ"ע תמ ןוגס כד
 כי 'יכק ןויכ ןכ 'כ ת"קכ כ"י "וסב
 כ"וכד ו"פע קרפל רמלס ל"כס י"כ גנילזיג
 תימולט ומ6 סשו פ"ע [כומ6 'פ ר"דמכ]
 יככד סמש פרקנ סמל ,ירכו תב
 bסד סומק וסו ,סנכ לע רכד סליכסס

 bוס כ"נס יפלו ,סליקסכ סתיס ותקימ
 לסרטי ככ נפ ססינקמכס יפכ יכ רקובמ
 ככדכ ופמ סוס סככ כ5ו ,רכרס טכפ כ
 סוס יוגיככ ככ יפ3 תלכקנ סתיס כ"ע
 כ'ע ,סנכ םמסב לע רנד היככס יב
 י"פע פ"לי ספיכסש ל"זרחש סמו ,ח"ספדו
 סתיכ) ירפמס נס ספ כ"ז ססיככד
 כמ וכ סקחפ ופדוכעל סלעב תק יבמ

 bיס סכולפס סכ ריכסו וס רג ןידס
 ןנרב .. תב. ם"ייפו ב"כ 'פ כ ו
 וקסנסכ סכג סיס רככ תכמכ סנסו
 םס עכממ סנס יכ ;'יטכפ לככ 'קי
 ךנסתו : כיתכ ןפכו ,סלעמל וס סלועס
 סו סידנגתמ סמס םו סימו ,קלכל םפ
 ךוקכ תתקנתמ םס סיס ןקכו ,סול

 דכנס



 סולקנוא

 עְַמְתֶייִרֶא הערפ אזו יל
 ףסואו אלו אבו אר
 אוה הב הר ימְָמְל
 אָּבל ףקָאְו = ייִהודְבַעְו
 ינְּב-תָי חפש אלו הערפד

 יי לילמ יִּד אָמָּכ לֵאָרְשִ
 :הַׁשֹמְד אָדיִּב |

 פ5 פ פ

 מ אראו ט תומש

 לדָחְיּכ הערפ אָרו דל :הָצְרֶ
 אָמָחְל ףסיו תלה דָרְבהְורמַמַה
 קזָהיו=:ויָדָבֲעַו אּוה ובל רָּבְכו
 יִנְבתֶא חלש אָלְו העְרּפ בל
 "רָב חוהְי רד רשּכ לארשי

 :השמ
 5 פ פ

 : ח"כ ןמיס לאקזחי 'ה רמא הכ ןיריטפמו .ןמיס ליאיעי .ןמיס ליועביג .איכק

 יישר
 קנת3 וככת קוכס ןכ סחנפו .וכיפע עינתו כזעד סעוכפסו סנס וכיפע ךסתו ול
 תקככ .ךיפלו קלו ומוגכתכ ויככד תל ינ ספוכו .סכתמ קקילי ןוספ ףסכ ךוקסכ

 : ןרכ קלוס כ ןרמכ ךתכ כ סו ף6 .פכתפנ
 אראו תשרפ תלסח

 לאירבג תרות

 לרכס םכמ סתיספ ןויכ סנסו ,דרכס
 סגס יוקכ סיס ,סלפכ תויולג סופלפנכ
 תויסכ תוכר ןוידע ויסש תמסוכסו סעקס
 תוככסו ףיסוס ןעמכ < ,תירבמָשִמּו תֹובָ
 יעכט גסכמ סופ סזכ ןי6 יכ ,סוקכוסס
 כמרכס רס3 וסיל6 סשעמכ וכילמ ןכס ,נכ
 סג סימסס ןמ סדריע םסp [סי "מ]
 סגוככ ןכ ּהָכמִל סנעתב רק סימס 6
 היל סכמו סכמ כככ ת"יסס רימסס
 סוקמ .תויסל עכטס ינמיסמ סטילפ םיללש
 ידי ויבסכנ סכמס כוס יכמ סעלפל
 תמגודכו טכטב תולכסכ תונתכ סומטס
 י"פע6 כ"עו םופיכס ךיקכ פיט ופול
 'וװ קידככ 'ס כמו סערפ סדוקסס
 וגו 'ס 26 ריפעסל הס"עכמב רילפסו
 יתפלכ ידילמ יכנס רמו ס"עדמ ביסס
 'כל יכ עדפ ןטמל 'וגו םורפ6 ריעס 6
 יככס יכ ךטפנכ סמרפ כ3 ו"כעו :,ןללס
 כומג סכופת לעככ ךפול 3ופתנ ךּכ ספוט
 דגנכ םירפספ דוט ףיסוק כ:יכו >,רבכ
 סנס יכ ,ומע תל תלפכ ךיכעו '3תי ופרוג
 ינכסו  יתעדי ךידכע תלו ךסוק יכנ

 ססכפכ סלט דוע יכ 3טיס סכת ריכמ
 וכ ,סכננ יקמעמכ 'כסי וינפמ סיס
 ךוק3 תופיכ סג סכיניעל וקכמ) ןיידע
 סכועטסו לועכג סתיספ סתפפס יכ שקכמס
 סכועפסו סעחסו "וגו ספכו) ביבק סתיסש
 לקס ןמיסס י"פעו ,סנס תוכיפ יכ וכוכ 5
 תופלפס לכמ סכיניע ומיכעק סוס ןיכוסמ
 לסמל וכסכתו .וכעבפו דרבכ ופככס
 : יעכט גסנמו וס סלקמ קר יכ ,טילססל
 יכ ןוקנכ סתכ סגווכ 5505 פי דועו

 ס"עכמ וכ זמכ יכ הנה תוליפא
 לוט  ריסעש סמ סגלק סזימכ סערפל
 קתיפד ךרר לע לוו ,סדסס חמכ לע סוכל
 כויס ןינעכ ['6 ףיעס *ככ] ח"ו ע"וסב
 סכחלו, :כ"חװ ,ס3ס3 תודועס שלש סויק
 סדועסכ וכט3 כמי 550 וססרב ויכיע
 *תיפינפ סדועסנ סוקמ ןפיל ידכ ,רקכס
 סמ יכ ,הערפל ס"ערמ וכ ומר ןכו .נ"כע
 סייקפסל כ ,סמסכסו סטסס וכוכ לס
 ,וכססכ ,ךמעלו ךכ ססגכפו 'יחמ ךרולל
 ךופ ךכולכג ורססכ קכ !תז 65 תקז
 ןידיתעס 'תי ותממנמ כיתכ תכמוקמ סדועס

 סוכל



 אב י תומש

 אָּב הָשמִדלֶא הָוהְי רָמֲאיַו אי

 סולקנוא

 תֶוָפ לוע הָשמָל יי רַמָאְו א

 ו, -הערפ ִנָאְדיּכ הערפ-דלֶא
 וידבע בל"תֶאְו וּבְלתֶא יִתָדַּבְכַה
 :ֹובְרַקְּב הֶלא יִתתֶא יתש ןעמל
 ךןָבּ נב יִנזֶאַּב רפת ןפסלו :
 םִיִרְצִמְּב 'יתְלַלַעְתַה רֶשֲא תֵאְךְנָּב

 יִתְמשדרָשא יִתתֶאהתֶאְו
 םירוטה לעב

 כנ וכ כמו סיספכ .סעכפ 56 אב (א)
 סיסעכו כ ו כמו סיס ותיככ

 ו9 כמוס סיס סמימס ומ ךעיל ול למוס
 תוכמ יג וכ זמכ יג ימיגכ סלע .סכ :ך
 כס יכוסמכ יג .יתש :וינע דוע קיכיס
 רמפמ .סנסמ) ךכל ייתפ .ךנ5 לינכ יתפ ךריפו
 תכמ לע םוכיפכ וכ סלתס לע פ"עקפ
 ךכדל סענע וניכיפ ס)סמ) ךכ) יתיע כמ לכעינו ךל לילכ יתיפ וס וכ זמכ ךפת

 אבל תי הבל תֶי תיִרָק
 הֶאְוַש ? ליֶדְב יָהוּדְבעְד
 לדְבּ :ןוהיִַב ןילא יֵתָא
 רב רָב ד יָת
 תיִדְבע יד ןסנ תי ךרָּ

 יד יֵתָנְתַא תו םרְצמְּב כ
 יישר

 :וכ סכפסו .הערפ לא אב השמ לא יה רמאיו (א)
 .יתללעתה (ב) :ינ תי ימי .יתש

 ססכ ללועסס רפכ נס .יב תככעתס יכ ומכ יתקספ
 סיס כ"לפ סיללעמו לעופ 'כ וכיסו סירלמכ רומקס

 ךטתס ימיכ סיכמה יתככ ועפתיו
 סזמכ לככט תוכולכ תכממ ןות תוכמ י יכל זמכ יתע ייכ יכק כסמ ביפכ יתט .וכ)יטכל ססינכ ססמ ונתסיפ א תופכ)
 :(סוכלמכ ויסע תוכוד יג דגנכ כ"5 ןכס לע בס יפמכ ןפכ דעפ .ךנכ ןכו ךנכ ינזכ (ב) : סכ דע תעעפ ל סנס וכ ול

 לאירבג תרות

 דרכס "יס ועימו ,קככ6ס ידודג ססו ,קובל
 לוסוכ3 סככס ככלי סמ ,ככס תפ סלכמ
 ררבס ריסטס רח לכ ת ככ ויסכע לבל
 יכ :רמלפ וס ,3 'פ3 ןכהכנ 3וקככ
 :למולכ ,סנס תוכמוקמ ופוכיפס תוליפא
 סדיקעט תרמוקמ סדועס> ןס תונמוזמ

 : סויסכ דוע
 6 יתדככס ייפ יכ הערפ לא אב

 כ"דמכו .'וגו וכ
 לוסס לעכו ןכ6 רכוכ ר"סס וז 'פ עי
 סמ  ם"ייע ססייסמ דככ למ סעכו
 םכפל יפרמ6 ל"וכדמ ןוחו .ו"ע ל"וכדס
 י"פע סקרפבק ןינעס םוכימס י"פע 'כס

 36.0 .פ!מ [ק סילספ] טוקליכ כ"ורד
 סעכט ךלמל כסמ .'וגו יכסיכוק ךפב
 עכסנו םידנס כס | ודיכ 'יסו לב לע
 סכ6 ס כמו רוס וט00 לע ווכסכ
 יתוכלמ םכי ימ ,סײס וכ ןיֿפ ופוס
 סינכס ספע סמ ,רטפס ים יפריזנ לטכלו
 וגב ₪00 לע  סריכעסו סקפכנכ רסס

 ,וסריזג לטיכ כו וככ תמ קיוס 55 55מכ
 ונכ 5פ סעכס ךלמכ כפמ רמ6 יט 'כ
 ךלמס כמ | ,סילכס סמ ותוכסל עכקנו
 וכ םי .סולכ סיפכס סמ .ונ3 סקלי ספ
 לע ונפכו ככתס כקכ ספע סמ ?סייס
 ךלמל כפמ רמ6 לנוס 'כ ,'וכ לכמכ ,סלמ
 עכשנו סלודג ןכ6 וינפלו וככ כע סעכס
 ךלמס סטע סמ .'וכ לכ לע סקרוז פוסט
 קרוז 'יסו = סיכטק תורוככ ולסעו ותפכ
 לטמס סנסו .ל"כע .'וכ 05מכ ' ' וכ
 סכיכעסו סקתכגנ סיככסש כרב ןוט6כס
 סימעפלס | סנווכס ןכסי .לכ שפר לע
 סלט ת ףילסי = וימסר כוככ ס"כקס
 רכתי 06 | .ד353 סמיסו דחפסכ םגועס
 וכווע תפ ספרי ויל בושיו לסביו קטותס
 לטמס ד"עו---סמודכו סוכי) סטעמכ 3
 ס"כ םוכד סיפעל .סכיכּכ ןייע .'גסו 'כס
 לע 'ס רג סל יתסמ תח יכ 'יפס
 כוכ3 ספכליפ ול :ןועמ ספוקנכ ומע
 רסמיפ ו  ,רעוסמ ןמול פולג כס ורב

 רכדס
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 סולקנוא
 ירא ןּועדתו ןֹוהְב יתיוש
 השמ אָתַאְו ג :ַ אָנָא
 רמו הער תוכי ןרָהַא
 אָהָּלָ יו רַמַא ןנְדְּכ הל
 ברסמ יִתמֲא דע יֵאְדּוהיִד
 ימה ןמ " אָעְנְּבְתאְל ּתַא
 : יָמָּה ןח יִמַע חלש
 אָ ְּתַא ביִרְס סָאיִרֲא ר

haיתיימ אָנֲא אה ימע  
 :ְךָמּותְתְּב אָבוג רָמַמ
 אָׁשֵמַׁש ןיִע תי אָפֲחַו ה
 יזְחמְל לוכי אָ אָעְרֲאָד

 גמ אב י תומש

 אביו ג : הָוהְי יִנֲאיּכ םָתְעַדו
 וְרְמאַֹ הערפל ןרחַאו השמ
 םיִרְבעָ יהֶצ ה הָוחְי רמָאהּב וילא

 רַחְמ איבמ ננה מע" תֶא הנשל
 ןיעהתַא הפכו  :כְבנְּב הבא
 --תֶא תֶאְרְל לכו אלו ץֶרָאָה

 ue שר

 ומונרתכ .תונעל (ב) :י5 ללופ רס6 .יל תכלוע רססכ ומכ )ועו ומכ יתכלופ כותכל ול
 5טככס ל
 :ןרלס סתכמ ₪6

 .ץראה ןיע תא (ה) :ינפמ !פpו יגע תויסכנ תנמ .ינע תכזגמ וסו
 :לכד סרלק ןוסלו ןכקס ת תולכל סוכס .'וגו לכוי אלו

 לאירבג תרות

 ןמוס .כלקי סוכו דוכעסס עב .רברס
 תולגס ךרו6 סגסו .כסחכ סכפכ סוי יכ
 ןכ6ס ססיפכ ומכ וכוימד ,דוכעפס ןויפרכ
 ןמוס רוכקו .כומ ומכ סינטק םורורכל
 .ןכֿפ רבוכל ולימד ,ד3כו סקק דוכעטב
 רפסמב סמ סילכח לט לסמל כ"ג .סוכו]
 לפוכמ דס6 לבתו .ךול6 ןמז תוכגכ תופו
 דוכעסכ רלק ןמז = פולג ןוימד לוס .קלמ
 ספותט ימ כ"ותהמ עודיו .ס"ע [ספק
 [:ו ןיכוכיע] המופ םכקנ יכמוק יל
 ,סערפ לע סוס 'פס ל"זכ ל"ג וכמסp וסוו
 ת"ישס לם סריזגס יפל תמכ סנס יכ
 סועידי יתס טרפ עורי וכ רמסנ 0"
 ררוגקסה) וככטלי יכ ומ [תומס פ"ס ל"ע]
 דוכעפס יסוקס ומ .רפסמכ סנס 'פ תורי

 סנס 'קכ כספי סקול וכו סודכעו לש |
 תמכ 056 תופכ סערפל וכ ןימ :ו"יפכו
 נק דוכעש  סדכעש) וקל :סנ יתסמ
 ,כומס לטכ לס לסמכ ,סכס 'תכ כו5ק וכמזש
 סנפי ולו ,סשק לועכ .ססילע ריככסל ול
 סעכ ןכ .ןכ6 דכוכ לעמכו רסמ ןמוס
 ,ססיכשמ דנכ--'יס ןסערפ סו=-ניוֿפ

 דיבכסק ןיטסר יכפב ככתס זומקכ סלרפ
 ז"יעס ,ססימ ת6 רכמיו י'נב לע וכוע
 'ס ןמז ךסממ סגו רסמ סמנסכ ךירל 'יס
 םיפ 'יס רוכסו ,כפווכ סלכ כ סנש
 סנט 'ק ססכ רכעתפסכ תוכז סירכמ) ןסל
 יכת דיכטד ןסמו .'כתי וסרוג י"פע ,תומנפ
 :ךפוס ךטחכ ליסכ לוס ,יררס יכססד יכמוס
 תופרל לכוי כו ךר6ס ןיע תא הסכו

 ת לכלו .ןכלס תל
 ךעס לכ ת ככו | ,'וגו סטילפס רפי
 ככוי לו םריפפ י'סכ ןייע .'גו
 סרלק ןוטלו ןרלס ת תוכל סלורס
 ספקי ,רוכיקס קודקרמ דבכ סנסו ,רכיד
 .סימעפ יכנס לכו 3תכס ,כ"חפ ןופלס לפכ
 טרפל .סלכנו .רפומכ ר bוס ינפס רח
 םומכס קגפפס לע תוכוסל כותכס לכס
 .סירודג ינסכ לופכ סיסי רחל סברקס לש
 ככ 95 ססכי וכיפ ןופפרס דודגס וכייס
 כ"קלו סוקמ ספ דע ןרפס תעס
 סנס ,סבכלס לע ינפס דודגס ביסכ
 'יפ ,ןכלס תל תוכל ככוי כ לוס
 סוכל 'יסי ז"יעו .תכש> סוקמ ספלמ

 תחקנ תחהל



 אב י תומש -

 הטפה רֶתַי-תֶא | לָכִּפְו ץֶרָאּה
 לָכָאְו דְרָבִה"ְדִמ

 זמ כל המצה ץֵעָהְכיתַא
 - יִתְבּו ךיִּתְב ואלמוי :הרָשה
 רֵׁשֲא םִיִבְצַמְלְַכ יִתְבּו ךיבְבע
 ךיִתבַא תֹובֲאו יבא אראל
 םויה דע הַמְדֲאָה"ִלַע םֶתּויַה םוימ

 :העֶרַפ םעַמ

 םַכָל תַרֲאְׁשנַה

 אציו פיו הוה
 העְרפ יִרְבַע ורמאוו ו

 םירוטה לעב
 עייס סז .םקומ) ונ) סז סיסי יתמ דע (ז)
 תפ תלפ : ש60 סעמ סז וכ כיתכדכ סעפ

 סולקנוא

 רָאָש תֶי לכו .אעְרא תי
 מ ןוכ רָאְמְשַאְַר אָתְבּש
 אלא כ תי לבה ר
 :אָּלְקַח-דִמ ןוכל חַמְצַאְד
 לכ יִּתָבּו ְךיִּתְּב ןולְמו י

 יד םיִרָצמלב תב ךידבע
 תהו ְךֶָהְבֲא וחדר
 היה אוי ךְסְְב
 וס אָמוי דע אָעְרַא לע

 הל הערפ "ורבע מאו ויָלֲא
= 

 יישר

 : סיכלמ סדכ5 יכ תעדי 52 רועה .עדת םרטה (ז)

 לאירבג תרות

 ןפ לכ לעו תונעיפכ לע ומוקמ תקל
seתכסכט רפסנ ןמיס ד"ויו ,סכטמלמ  

 55 ומלפ סברפספ סכר6ס לע יֿפק לכוי
 יכ בותכס כמקיו ,ןכפס ת תולככ לכי
 יכ ייד ססינסל סג סכללנמס קיפסק
 ןרלס לע ופתיכפ סנקיס ןוטלרפ סנס
 ןמ סככ תכפסנה סטילפס רפי ת6 לכ6י
 תוכליסס לע | ותפיכס סכקי רפו .דרכס
 'סמ] סדטס ןמ סככ חמלס כ לכ תפ לכ5י
 ױלס ם"כסומ | ןופנק יילס סמנפ- ירכד
 סו | ,יפסמ רוקיכ 'סוקכ ס"ק ףד ל"
 יכ סיכמו יתעמקס סמ רכרס .ןוכנ
 לכו ,ופכטכ סיניע .יומס וס כרס
 : [סדפס לע יפקד י"סרפ כ"ע יכ תויס
 סירלמ ככ יפו "וג ךיתב ואלמו

 ךיפוכ6 ומכ 65 רפ
 ןוללס רדסכס תרמסמ יקוס יפכ 'ונו
 :סוס רוכרס ,רמוקמו סדקומכ סירכדכ
 תויסל וכ | "ס ךיתוכק וכ -0כ ר
 יכמ = יככס :ל"נכ ךכו .סלעמכ .ומוקמ
 ךיפוכ וסר כ כס :ךנוכנכ הכר רסמ
 סלועכט גול יכ סנס ךרדב יתרמו 'וגו

 סי כס ןכו ,סגירמכ סוקיפ פרק ךלמ
 5b ws ותופ יכעככ ךלפ ול ףונ
 רוכטל ,קיס וקדוכע תיפכ ,םדמ סוקמ
 כב תואוהלו תוכל ודי תסממ ןרסכ
 6 vr ומוקמ ת5 ריכי ןפמל ,ריע
 סנ סונכי ,סיכעכ וככע ידמו | ,וקכוס
 יתכ ןוגכ ,ןכפס ירכככ סיעודי סיפבל
 יכל סג ול ,סמודכו ,סלעומ יקב ,טפשמ
 ;סיפופססו םיכיפ6סמ ,סנידמס ילודגמ סוי6
 5 bbיco 536 or. דובככ סייוקרס
 !סעס תלדו ןכפס סע ימתפ לע רוסי
 ךלמ ינפ פוסל סיכוז סכי6 סנכ סיקכו
 ךלוָב סעכפנ רמ6ש וסזו .סלועכ סילפו
 סוכעכ גסנסי סוכל דיסעס סרה : לותיס
 ומדככי bכפ :תיב סוש םיני כ יכ ,סרהי
 ומכ סילודנס ןמ סיקכס לכ קלמיו .וססיככ
 ;סילפססו סילטקס דע ,ךידכע לכ יפו ךיתכ
 5 רוע ססס סיתכספ :,סירלמ לכ סיפכ
 ספוק §0 סמדקס לע סתויס סוימ וכז
 ף5מ :יכפ םוסרל -,סיככ סימי סו סילמוטס
 ק5 55 סיקכס ומר לק: ם"זו ,לודנו רפו

 = - :ךיפוכ6-קוכ6 מ כו ךיתובק
 דע



 סולקנוא

 אָנָל .ןיד יַהְי יִתָּטִאְדְדְדע
 אָיָרְבניייתָי חלש אָלקתְל
 ןהָתְלֲא יי דק, ןחְלְפנ
 יִרָא ָתְעַדְי אָל ןעְּכ רַעַה
 בַתותֶאְו ח :םִיָרְצַמ תַדַבָא

 תל ןרָהא תֶנ השמה
 יישר

 ססירתמ וס תילט י"ע וכםוס .בשויו (ח)

 דמ אב י תומש

 שקומל ונָכ הז הֶיְהְי יִתְמְרע
 -יתֶא ּודְבַעַיו םיִׁשְנֲאָהיִתֶא חלש
 יּכ עדת םֵרָמָה םֶהיִהְלֶא הָוהְ
 תא בשוינ ח : םָרָצִמ הָרְבָא
 הָעְרּפלֲא ןרָהַאזתֶאְו השמ

 םירוטה לעב

 : סינטק סע סינודג 'יגכ סיטנפס .סיטנפס
 ספמ) סעכפ כמ .סיכנוסס יפו ימ (ח)

 לאירבנ תרות

 .'וגו סקומ> ו> הז ססי יתמ דע
 רכססכ ל"ג סיכבדס רויב .
 וגגסש תוכודסמ | וכיכפלש תוכודס יוניט
 ספיס נכעיב סיגפל יכ ,סויסכ סידמוע
 וכירדמ 'יסו ,וככ לע | סנוילע בס די
 ,ככ ןמוו סינוס 3ורכ סלסיס ךרדב
 ,36 דוככ .פולמ תריזגכ וילע רזוג תויפכ
 עמשי כ ס יכ םנועכ ויפע סייפ סגו
 סיסיו ,סילבומ לקמ3 םמפפי וירכלכ
 3וכיס סוק 633 ותעמסמל רוס) רכומ
 כס די ןימ ר ולס תורודכו---ןולימו
 ולכ יכ ותולככ סנס ,וככ לע ספיקפ
 ,וכסומ תחכוק ירּכד עומסמ נול סמי
 לע ןכולתסל ס יכ ,סמומ תופטנ ודיכ ןיס
 ,לכ תכופמ תומרכ וכ סתלע ךכס וכרונ
 תכתל סלע וכ ןילו .עיטוסמ ודי סרכקו
 ינפל ןנתתסלו תוסככו ומלע כיפפסל קכ
 דע : רמ65 נ = סיכוטסס ירברכ גב
 ןקוס | ךיכ6 כע כומסת כ ינכ 2יתמ
 ת בילכסכו וכעלנ סכ רוכספ סככיקו
 !סיערס ךיללפמ תל ויליעכ תולרנו בכ
 סוכת ספ כ'עו !ודיכ ןיפ סומ רוי
 םי ס6 עדיל סלרקו ,םי6 סל תיִּבַּכ
 ול ,וגכ לע סמלעו תופיקת סזי6 302
 וכנדכ בס ירכד .לוקכ ךנול סטת ,5
 לוק = ולוקכ = ןפי יכ עמפפ ס . ,ונכ 5
 יתככד תת :רמסכ ספק רכדױ וע
 הָנצמו ךיגכ זוע יכ ערק 15 !סכסת נו
 כסו סגוקססס לע כ דו ,סוס לסל

 300 יכ עמסק סל 530 ,ותעמסמל
 ככדי סיכוגתתבו עילי יכוכיו תכג יסוכג
 ות יכּבדכל עמסת כ יתמ רע :ומע
 כס ונכיל וכו ,ספכ 380 םכ יכ ןיכפ
 דרב תכמכ כו 'פ3 סנו ,ופעמפמל
 יככס סכמ לכ3 יכ סכוכ03 ור 3
 סוקמ תפל סלע יכפס סירכמכ כ"תיסס
 תת ןעמל ומוכ כדוגמ רכד סזיפ וכיפעסכ
 ₪6 דיבכסנו קופל .סערפל סוקמ "יע
 סג ת"יפס גסכ ןכו [פופיכס לסמכ] וכל
 'ד ספכ ןכסלו ספמ 153 יכ ונס סכמכ
 תכפמ יפמ דע .'ונו 'ד רמ6 סכ וכ מל
 סכוי "יתמ דע, ןוסכ סכסו ? ינפמ תוכעכ
 ומק3 וכ ורמ6 יכמנפ יכ .סלכתסס ןויפר
 תל . קלט סידינכ לוקו 3נ0 ןמוקכ 'תי
 'יס 16 וגו םיכמ יכנס כ סו !ימע
 סנמל ,ףכיכס סחלשמ 'יסו תעכנו לסככ
 קכוגו ןכולסמס ככ וס "יתמ דע, ןושפ
 ןכנו ,וירכר5 .טמסי יכ וכ .יכפל וכל 3סכמ
 ןפסלו סקמ יכבד ת6 סעמס3 סערפ ידכע
 ,סינוגתק יכבד ומכו ספכ ספקב 6
 ןופכ סנס ויכפ סערפ ידכע וכמ כ"ע
 [ססיכבדכ "ומ וכ וטמתססp]? "יפמ דע,
 ךכ5 | דככי | "יע יכ םקומכ וכל סו 'יסי
 55 יכ ךממ סיפקכמ וכנס כ"ע ,סתנַפנמ
 הפר ול לוס קומס סגוסנכ סקדקדק

 :'וגו ודכעיו סיסגקס תל תכסו
 ךכדמ ,סירלמ סדק יכ עדת םרטה

 סילוכס עכעכ יכקוק
 תולגכ



 אב י תומש

 "תֶא ּודְבַע ול םֶהָלֶא רֶמאו
 : םיִכְלְהַה יִמְו ימ םָכיֵהְלֲא הָוהְי
 ונינקזבו ּוניִרָעְנַּב השמ רמו
 וננאצ ב ּונָתֹונְבְבּו ּוניִנְבְּב רלג
 :ּונָכ הָותיזגח יִּ ףלנ ונְרְקְבְבּ
 מע הוה ןכ יהימַהְלַא רַמאָיְַי

 סולקנוא

 וליזא ןוהל רַמֲאְו הַעְרַּפ

 ןמ ןוכהְלֶא דסק ּוָלַּ
 הָשמ רַמא = יָד ןָמ
 נג אָנְבְסְבּו אָנְְלְּּב
 אָגָנָע ב אָנְְנכְבּו אָננָבְּ
 אח יֵרֲא לְֵנ אָנְרותְבּו

 ןוהל רמו י : אג ימה
 ןוכדעפּב ייד אָרַמיַמ ןֵכ יהי

 םְֶפיתֶאוְֶָא לא רשאכ
 םירוטה לעב

 סת יכו תכנ) ךכ לכ סיטקכמ סת6 סמ
 סנכו) סיכלוסס יפו ימ ךכמל סנכי) סיכונס
 .כנכו עפוסי ןוק ככדעב ותועי סלוכ וכ ןכקכ
 וניפס .ןוכ ןכו כנכ יכטמיגכ סיכ)וסס יפו מ
 סכיזג סכזגנ 8 יכ ךלכ וכינקזכו וכיכעגב ססמ
 : יס ןכמ כתי לע נו | ןכמ תותפ נע כ
 סערפ סכפסלכ .ונ) יס גת יכוסעב יד .'ס גס (ט)

isסניטכ יס גת סנס .יס גת תֿפ וגת . 
 סלוע | ןנעפש .ס גת סוג דעומ סוי) וסע

 סמ לכ ףוסמל ומ ןיכירפו וכ יס גת יכ /
 תונוממכ לוק) סיפנסו ךכפס תסוכפ .וכ) שיש
 סו תוכפכ ךיככ סתפ לכס רכד כפי קנו
 :יס גמ סוי) ססעפ סמ סםכת םנסמ ךניס
 ככוכ סלע סדס ת"ק .סכינפ דגנ סעכ (י)

 ןוכלפט תי ןוכְתיחְַּׁשִא דב
 יישר

 "וגו םכתא חלשא רשאכ (י) :סערפ 96 סוכיפוסו
 לעקכ רקכס תלו ןסנס ק5 סג ת9ס6 יכ ל
 סקכמס
 ססל רמ5 סעכ ומטס םי דס ככוכ יתעמש סדנל

 ותוש ינפ = תוניגנטליסכ ינ6 ססוכ
 סכתסרקל

 סנרסל ס"נקס סקכו לגעכ קלעי הכו ,טגילסו
 ירפמ וכמי סמל .ותלפסכ סקמ רמל
 סכינפ דגנ סער יכ ופכ ססל רמקפ יס וז ספילוס

 קרדמו .ומוגכקכ .םכינפ דגנ הער יכ ואר

 ככוכ

 סד | ןמיס | לוס 3

 סערכ למל

 לאירבג תרוה
 3וכמ "יתונופלו  עכטס | יכססמ  תונג
 סמלע וסינכי ,סוכולנו סוסדק> ספקוספ
 ףוטס5 סדי כמת ילופ סנכס סוקמל סג
 .טכטס ינומט יכופסמ םדס רנד סול
 כת רוקסנ סככ כפל דח5 לקוח סנסו
 תנידמל עסכ .ןרפס תדיערו טערס קכיס
 תיב3 ןוטמ וכ רוכסיו ינפטיפו ןייוופ
 יפסכממ דחו פומוק עס ככ3 לדג
 וקנוכס ינכ תל סמס גיככ וכועמ תיב
 םערס תגוכק ססידי לע עדוסנו םיגרסכ
 םערס לש תעה 3רק רפכ 'סנסו וקביסו
 סמכתס ילעבכ סיעוריס סיכמיס י"ט ,5
 סודסו = ליג יסגכ 1956 וכרועתס ,יסה
 ו"ט .ךכעכו 6וכ35 סכורק וספכ תופס יכ
 יכ ויתופוס םערס ןסנ סדוקמ ןיטונימ
 לכ לע דחפו המי וכפכ ,כורקכ ובי וכ
 וקעפיו ,כיעסמ תור3) ולחסו ריעס יכסוי

 ףפרמסמ ₪659 סוס סג רסמיפ רקוחס 6
 יכ ססל ביטס וסו ,וספכ 55 טלמסל
 עכוד לוס תועידיס 6 כמ 55"ןיידע
 וכ תעכ בורק עיגס יכ יסו לקוסו
 וליסּכו ,סידתל סיעגכ ךכע קכ םערס
 ,וטפנ ת לילסל כסמ שיח סוכל וילע
 לס 96 טרוי וכי ןיידע יכ קס6כ וסו
 ,יוס ,סלוקכ | וילע ונפכ 16 ,תער ןפס
 ךומעמ 56 עגרכ ספוק רסמ ! יפו לכס
 ,עדוי = ךסויס דע סמכמקת דוע ס יכ
 לופס כש6  יכת6 קכ יכ עדת עודי סנה
 15 ,ךקכת 'יסי סיסמס ןיכו ,סמופס ךילע
 סלוע :יִס3 לכו ! סכוככ סעידי עדוי 'יסק
 "ס כודג ספע יכ ועדיו וכיכי סס סג
 ורבע וכמ6 סנכ סירכדכו ! סכיתכ
 ססוכג תרכד סת סנס :רמ6ל וי96 סערפ
 " 'ןע.'ד ספ יקעדי 55 :סכמלו ססוכג

 זיעו



 סולקנוא

 ןיִריִבְס ןותַאְד אשי יֵרֲא וז
 ןוכיפא 5בק5  דָּבְעָמל
 וליזא ןֶכ אָל א : אְרְתַתְסֶאְל

 יי םֶרֲתלפ אַרב ןעֶ
 ירה עב ןיתא ּהֵהָי ירא
 : העְרּפ םֶדק ןמ תי
 רי םיִָא הָשמְליהַמָאְו =
 יִתָיַו םִיָרצִמְד אָעְרַא לע
 םִיָרצִמְד אָעְרֲאלֲעקַפְאָבֹונ
 אָעְרְד אָבְָע"ב-תתלוב
 : אָבְרַב רַאְׁשַא יִּד לָּכ תָ
 לע הָרמֲחְ" תי הָשמ םיִרָאו גי

 חור רב ייו םירצְמד אָעְרַא
 אָמּו-לְכ אָעְרַאְּב .אמודק
 הֶוָה אָרְפצ איכיִלהלָכְנאּוהַה
 : אָבֹוּג תי לַטְנ אַמּוּדק ַחּורְ
 אָעְרַאלָּכ לע אָבּוג קיִלְסּויי

 י"שר

 סד> סדק תל ךפסו סעכס לע 'ס ספגו דימ
 סויכ (ס עפוסי) 'נפ וסװ .סקול עפוסי למס סלימ
 סכ) סיכמופ ויסט סכילעמ סיללמ תפְרמ 6 יתולג
 רססכ .ןכ אל (אי) :רכדמכ סכילע ןיפוכ נפ סד
 ודכעו סירכנה וכל 656 סכמט ףטס .ךילוסל סתרמפ

 ,םישקבמ םתא התא יכ
 : תובזכ ףטס ךרד ןיֿפו וכיסל6ל ססכוכ סנס דע סספקכ
 םריפ כו רכק'כ סז יכס .םתא שרגיו

:o Dh 

 המ אב י תומש

 אל אי : םָביָנַּפ רֵגָנ הָעְריִּכ ּואר

 7תֶא ּורְבִעְו םיִרָבְגַה אנ וכל ןכ

 םישקכמ םָתַא הָתֶא יִּב הוה
 : הערפ ינפ תא םֶתא שֶרִיַו

 השמחדלא הָוהְי רַמאיִו בי יש ם

 םִיַרָצמ ץֵרָאזדלע ךדי הנ
 םִיִרְצַמ ץִרַאזלע לע הָּבְראּב
 תֶא ץֶרָאָה בָשעְדִלָּבתֶא לבא
 : דַרָּבַה ריאשה ראלב

 ץֵרָא- לע'והממ נזתָא השמ טו :
 םידקהדחּור גהְנ הוהיו םיִרָצַמ

 הלילה לָכְואוהה םויה ְּבןיִרֲאב

 אָשנ םידָּקַה ַחּורְ היה רכה

 לע הָּבְראַה לעוו יי: הָּבְראָה תֶא
 םירומה לעב

 oe . : ג סד לט

 לכ יס קח שק ה שש
 3 לע סיסנמס םיק) .ליזססע לכקפס
 סככ6סמ דמנמ | וידגמ יכפ לכיו .סדוסיפ

Sree 
 = -- א יגכ pb \ ןכו
 ופע ןכו סעס ומע לכלפ סלז סיסנפס
 : ךככתנו סכז ומ תפ לוכסס) נע לינק
 סויכ םניו ךדיקו ןיד 'וסמכ יב .םניו (רי)

 (סדוכע ספוק)

 :סרגמס ימ

 יפכ .הבראה תא אשנ : םימרזמ תוכ .םידקה חורו (גי) : ס3כלס תכמ ליס .הבראב (בו)
 :רמ סוקמכ םרופמס ומכ סתיס תיכרעמ תימורדכ סירלמס ודננכ בפ

 ךסומכ סיעוק דמככ ויתוכמ וכ "עו
 ןעוט סת סנס ,ךל רמכ חלפו סגיב
 'וג עדת ןטמכ 'וג עדת תRוכ *יקעדי כ,
 תובכס תועכס לכ יכתמ סתע סג סנסו
 ילכמ .ודגככ םקעפמ ךכס ןיידע פורנו

% 

 וירחאו (די)

 לאירבג תרות

 עדוי .ךכיס ןיידע רס6כ ,5סרשי תפ לסל
 סתנכו טעמ דועו 'ד םי יכ סרורב סעידי
 וכו ולו עדת ו סערס ככ סירלמ לע
 : סרכק3 וכמלפ וס ! תקוכ סעידיל
 לע ןיקממ ךדועו :רמונכ ? עדפ סרעס

 )ב סעידי ניל



 אב י תומש

 לּובְג לָכְּב חנו םיַרצִמ ץֶרָאלּכ
 דאל ונפל דאָמ רַב םיָרָּצִמ
 אל ויָרֲחַאְו וחמ גב הָּבְרַא ןָב הָיָה
 זמ ג ןעידתָא סכוו וט : ןֵכיִהְיָהְי
 -תֶא לכאיו ץיֶרֲאָה ָךֵׁשְחָּת ץֶרָאָה
 יֵרְּפלְּכ לאו ץֶרָאָה בֵׂשֲעדלָּכ
 -אְ דַרְּבַה ריִתֹוה רֶׁשֲא ץֵעָה
 בְשעְבּו ץַעָּב | קריד רתונ
 : םִיִרְצִמ ראד לכ הָרָׂשַה
 השמל אָרָקִל העְרפ רַהַמְיַו :זט

 היל יתאטח רָמאיו ןרהַאָלּו
 נאָׂש הּתַעְו :  םֶכָלְ םֶכיִהְלֶא
 as םעפה ךא יִתאַמַח
 4 ילָעַ רו - הנה

 הפה : *:הוהי"לא רתע הערפ
 אשיו דאָמ קֶזַח םָיְדדחור הוה

 םולקנוא

 םּוחָּת לָכַּב אָרָשּוםִיַרְצִמְד
 יִהֹומָדְק אָדַחַל ףיקת םִי ךָצַמ
 הָתְוְכּ אַּבּונ ןכ הנה אל

 אָפְחּ =: כיכר
 אָעְרַא לָכְד אָׁשְמַׁש ןיִע-תָ
 דתי לֵבֲאַו אָערַא תַכֹוׁשֲחַו

 לכ תי אָטְרַאָד אָכְסָעְּכ
 אדר רַאְשַא יד אני יֵריֵ
 אָקורָיָּכ רַאָּתְׁשֲאהאָלְו
 אָלְקִחְ אָבְעְבּו אָנְליִאְּ

 :םיָרְצַמָד אעְךַאיהלָבְּב

 הָׁשטכירְקמל הע ֶרפ יִחְואְו וט
 םֶדִק תיִבֲח רַמָאְו ןרָמאלּ

 ןעְבּו יי :ןוכ 21 ןוכהְלא ָי יו

 אָנָמְז םרָּב יִבוחֿכ ןעְּכ קובש

 ןוְָלֲא ַי םֶדָק ולצְו א
 אָתֹומ-תָי דוחל יָּנִמ ידעו

 הערפ תוָלִמ קפנו חי ה ם

2 

 אדהל ףיקמ אָבְרַעַמאחּור

 יו ףךפהו טי

= 

 םירוטה לעב

 סנט דמנמ יעיכסס
3 

 5"ד .תנסכ | סנכ5ס
5 

 ןפל ך
 יג : ןעכ קרי לכ
 םחגס ת6 וכי הש :ע לסוו ס ms עדכפ5כ כסיו ךדיקו

BS alesse דכפ5ס סעש Gob 

 ת ינעפ לפיו כפק כ"ע ססכ סיתיעמ ויס

 כפוי ןופכ וכירלס לו ? כוכב סעיד

 כ'ח6ו ,טעמ וקיספסו ,תוכלמ דובכ ;ינפמ

 ישר
 (3 נוי) נפ וי ימיכ 'יספ וסופו .ןכ היהי אל
 כפמ דככ סיסש ונדמכ סלועס ןמ סיסכ 65 וסומכ
 רפי ויספ סכרס ןיגימ י"ע (סיס וי לש כ( ספת
 696 סיס 55 סשמ לש 936 סונ ליסת קלי סכר
 כו סיס לכ וסומכו (ם"ע ס"6כ = ) דח ןימ לס
 !עפ3 "כודכו קוכי = סלע .קרי לכ (ןמ) : סיסי
 כמו .ףוס המי : יככעמ חול .םי חור ie (סעכיכג)
 קוכ ככךננכ .כרעמכ ופלקמ סיס ףוס סיפ ינ6

 לאירבנ תרות

 7 bוכק סכמ6 ןס כמ6ל סרמפמ ומייס
 ככ רספכ תו 'יסק יתמיפ 935 ,סרומג

 'יסס



 סולקנוא

 אָמִיַל יִהָמְרּו אָבֹוּנ תי למ
 דַח אָבֹוג ראָּתְׁשַא אפ ףּוסד
 ףקתַאְו > :םיְצִמ םּוחּת לַָּב
 ּתכש אלו הערפד אלת :

 רַמַאְו א: + לֶאְרָשָי ינּבדת
 תיִצלַע ךְייִרָא השמן
 דלַע .אָכְושַח יִהָיְו אָימְׁש

 ןמ אב י'תומש

 ףּופ הָמָי והעקתיו הָּבְרַאָהְתֶא
 סּובְג לכ דָחֶא הָּבְרַא ראָשְנ אל
 בפ" -תֶא הוה קזחיו כ ;םירצכ

 :לֶאְרשי יִנָּבִתֶא חלש אלו חער
 הָמָנ ג המ "לֶא הָוהְי רָמאיו אכ 2
 יע ףשח יהי םִיֹמְׁשַה-לע ְךְד

 יישר

 וכימ ןכו .ודננכ ףוס סמיכ סבר ועקפ סי פול ךכיפל י"6 לש סתלומ3 סגו .תימוכד
 תרוממ סי תפכפ סי דעו ףוס סימ (גכ תומפ) 'סנש חרומ ד55 סכופ לוסס ןימומת  ןינעל
 סיפלכ יוג סיס לכת יכטוי (כ סיגפ3) סיתסלפכ 'כפ סיס כרעמב סיסשלפ סיש כרפמל
 ךיסחיו .ךשח שמיו (אכ) :(כ"פ) ססמ ותלמפ סימולמס ף6 .דחא הברא ראשנ אל

 לאירבנ תרוה
 תפמסמ יכ תלמו ! סדו36 סירכמ ךכ 'יספ
 96 וקוכת יכ ומכ ןמוס תלכוסל ןפכ
 סגו ןכו ,ופוכת רפכ ,וסוכיפש "ןכפס
 :ןכסו סלב רט0כ ומכ "סרב יכ, ןסכ-
 סילסקכו ,סירלמ . 6 יע ךשח יהיו:

 כו ךיפתיו ךטס חלש ס"ק
 תפ תמיו סדל ססימימ ךפס ,ורכד 6 וכמ
 תכמ סידקס עודמ ספק רכרסו ,סתנד
 יככד = 6יבס5 סידקנו ,סד סכמל ךסס-
 ורפסכ כ"פמ כ"כז ד503מ ק"סרסומ ןוקנס.
 'מנס ירכד 0635 כו 'פכ סמכפ תוכוכג
 יכסס גד רמוק "בסר ית [:62] סוכר.
 סעוט ינקס סגד 'וכו סיכודנכ רוס סעוט:
 סתעמ כ: ךיכפו 'וכו סיכעקכ רוס.
 וקמ סינטק 'וגו סתמ רויב ר סגרסו-
 bנפי סכוקכנו "וכ 656 ומ כ סינודג
 ו = ,סכמס ףוגמ ככיפס וליכס סמל
 סגרסו ,סכסולהּכפ סדקומס כקמ וקיכסי
 תוסקסל ל"וסו 'וגו תומס רוקיכ רחל
 ספקמ וכד ןויכ 'וכו ופומי סינטק כ"ג.
 פ'לכו ,ספ ן"כס כ"סמכ רכס כמ קל"
 'וגו סכמ יכ0 סנס .רמ6כ סרסוקכ סנסד
 'וגו סדל וכפסנו רויב רסק סימס לע"
 סנס --כוקיס .ןמ סימ תותפכ סיככמ ופנו
 ,סימס לכ כמ לכו;רויכ לת סימס קר 'מי

 תמלכפ עמפמד סירלמ וסלנו קכ למק סג
 כמ סכמבו ,ססק סעיגיכ קר תותפכ ולכוי
 וכי לו 'וגוסדכ רופיכ כשל 'ימס לכ וכפסיו
 כו מ סג ,סימס ככ כמ סכס 'וגו סירלמ
 50 סוססל ןפוס 'וסב וככי כס עמסמד ולכי
 קר 'יס סמו תלחס3ד ןרתנ 'פכו לוס רכד
 וכפסי סס רויס ספסל סיכומסס סימס לע
 6% רויס עכמלכס סימס ככל סרכ
 עכמbמ בוחספ ןילוכי 'יסי כ" ,סדכ : וכפסי
 כמפ כ"ע ,ססק סעיגי וסע קכ רויס
 קל סיסמ "יס כ ו"יפכו 'וג ופכנו ןופכ
 רויס תפס לע פויס) סככדפ סיגטק סיגד
 ךלנ רויס עלמ63 .סיכנוסס סילודג כו
 םינעק סכסזקס ןמ תופקסכ כוכי "יס כ
 ,לוס ןכ יפדוד ? ותומי 05 סילודג ותומי
 וטמס כו סדרמכ ודמעס ןויכ כ"חפ 6
 5"שמכ קוס ךקוי םגוע וכייתתכנ וסלכתסכ
 עכמהכp ף6 רופיכ רסס סימס ככ וכפסיו
 ןמ תותפכ ןפופ סוסכ וככי נו רויס
 ךפסנ ולוכד ןויכ ליפס ךירפ ךכנו ,רויס
 ,ופמ-5 סילודג ופמ סינטק וטל: סדל
 .נ"כע ן"כס כ"טמכ 50300 ךפיס סו
 ךסת חלש וסמ ,ןסכ כ"דמכ תימ סנסו
 ונע סרסp ןודלל סמוד: ד"סמל ,ךיפסיו
 סיפמח < וסכסו = ך דקל כמ = ודכע

 ןיפלגמ



 אב י תומש

 טופ: ךשח שמו םירצמ ץֶרא
 יָה םִיָמׁשַהלע דְיתֶא השמ
 םירְצִמ ץֶרָא"לֶכְּב הלפֲא"רׁשִ

 י"שר

 .םמיו ומכ שמיו : דוע ךיפסיו םימי סליל לע ךסחו סליל לס וכקתמ רפוי ךפס ססיל
 ריפקמ כוקכס ןימ כ"כ תרכנ ף"נפס תרבס ןיפש יפל ף"נ6 תוכסת סברס תוכיק וכל שי
 (ככ כ"ט) ןכו ונס סעי 5 נסי כ ומכ יככע ספ לסי כ (גיסיעפי) ןונכ סכוכסח לע
 לכק ירעיד רסכ טומי כ ומכ סכסס ןוסל סגרת סונקגוו .יככוקתו ומכ ליס יגכותו
 וסט יפצ קמיו לש ו"יוכ לע בפוימ רוכדס ןיפ 526 .סויס כול ךומס עיגיסכ םיפיל
 לפוכמו לופכ סיספ סיכסלכ םפממ (תכ סירכד) 'כ וכתופ "מו .ךספ יסיו ר בותכ
 לפול לש ךסס .וגו םימי תשלש יוגו הלפא ךשח יהיו (בב) : שממ וכ סיסס דע בעו
 סז לע לפכומ ךפס סיכסמ סימי 'ג דועו (ר"שכ) סימי 'ג ותל תפ םיל וכ נפ
 סמלו (ם'ע ר"פ) 3סיכ לוכי ןי6 דמועו דומעל לוכי ןי6 כפוי ויתססמ םיל ומק לק

 לאירבג תרות

 סולקנוא

 יִּרעַיְד רַתָּב םִיָרְצַמָד אָעְרַא
 הָשמ םיִרֲאַו בכ :איְליִק לבק
 הָוהְו אמש תיִצ לַע הייתי
 אָעְרֶאהלֶכְּב לבקרו

 ולסמ וכ ףיסוסו סמ וסכסו ךלס ןיכלגמ
 ו"יפכ פ"ללו ,5"כע ךיססיו ךסמ חלש יוס
 כ"זכד י"פע וכבר תל ורמ כו קוספס ףוס
 יכ ןיּכז וסונפכ רמוק3 [ע"כ תובוקכד]
 כ 50 "וכ כוכ סיכ ןיכזו כולו כפיל
 'וכ יכק וסימ כתיכ יפדווד ךל יעכמ
 ףיסומ 656 ויככד לע ריכעמ וכימד 'יפ
 ,ךיסתיו ךסות קלט | וס ם"ע ויככד לט
 וכבר ת וכמ נו=ונפמ ףיסוסס 'יפ
 ורכד לע ףיסומכ 655 ריכעמכ וכיסס 'יפ
 לס וככד תוכמכ ולכק כס לע סעעמו
 סכמכש 'יקכ "ע יכסו ,ססילע ס"בקס
 ססימימ ךפס סנס יכ ןכ ומכ "יס סנופפרס
 סתגד תל תמיו סדל ,ססימימ לכ ועמסמש
 הhכתסס יפכמ רפוי סילודג ןיכ סיכטק ןיכ
 .וקכסז6 יככד לוקכ ועמש נס י"ע ככסו
 וכ שיט  ךטופ ר"דמכ ךשה שמיו

 וכיסוככ וכודמכ ,סוסממ
 'יכ רגיד יכועכ ךסח ותו כס יכוע 'יס סמכ
 תופממ וכ פיפ ךשות ךסת םמיו רמלנס
 ר"ע ,ספודיסו סימכת ירכד ןיכס5 ,כ"ע
 ופיכסס פרס סגו ,רכיד יכועכ כס רועיפס
 שיס ךספ ,ךסת סמו כוקכש סממ ז"ע
 סדמס י"פע פ"לכ ,ןכומ וגיל תופממ וכ
 ןמ סוקס ק"סופכ דומלכ ונכ = סכוסמס

 "מ 5 סוס ךפתס יכ "קמכ םכופמס
 קר רולס כדעס דלמ 630 יעכעס ךסק
 טמסמ 'יס יכ 'יbרכו ,םיקממ סירב 'יס
 לכל רו כ"ג 'יס פיקס עכו ,סויכ כ"ג.
 תלק עדיפ הלכג סלו ,סתוכםומכ ילכ
 כ"ג סתוֿפ וניסכ | וכ6למ ,ותוכיו וקוסממ
 ךשמ כ"ג ו 'יספ ק"סוק ןסמ סעסכ
 סכעמסב יסיו ןכספסו 'פכ כמסנס ומכו סזכ
 תע3 ומ "סו] ךסתס ךופמ לוקס ₪6
 ,סימטס 35 דע 53 רעוכ רססו [כקוכס
 וקול וכילמ סמסו ,כ"נ ךסח 'יס ו'כעו
 ,ןכע ,ךפס ,סכוקמ לוסש ,כתוי  םרופמ
 סנכנ רסק פוכיפמ 'גס סמס ןסו ,נפרעו
 55 םנ) ספמו כמלכפ ומכ ס"ערמ ססכ
 936 ,סוכיסמ םולפמ סיכפכ 'וגו לפכעס
 וקכס ריכוס כ סירלמב הפיס סכמס3
 סינפס ספ 'יס כו ,ד3כ3 ךטס קכ סנממ
 סכמס יכ עודו ,נפרעו ןכע סספ סיכחס
 ספפ ס יכ סירלמב סמלס כ יסס
 ,סלט עוכפכ רסתס רתס סויסו ,סימי
 חט ,ס"י תפיכק תעכ ס"כקס סיכסס
 וקו ,כפכפיכ רוקו ,סיכלמל ךשות כ"ג 'יס
 ופיסוסכ ךפקכ מכ תפ ה"3קס ריכנס
 ךטחסו ןגעס יסיו כ"סמכו ,ןגע סג וילע
 ךיקע ,סתקמוק סכעכ תפוס סכמסו ,'ונו

 קייפס



 סולקנוא

 דאָל מו אה צמד
 ּומָק-אָלְויִהֹוחַא-תָיׁשֶנֲא וזַח

 ןיִמוי אָתְלִּת יִהֹותֹוחָּתַמ שנָא

 זמ אב י תומש

 שיא ּואָרידאָל ג : םיִמָי תָשְלש
 ויתְחַּתְמ שיא ומקְדאלְו ויחְמתֶא

 לאְרְשי ינְּב-לְכלו םימָי תשלש 4
 אָרֹוהְנ הָוָה לֵאָרשִייִנְּב לָכָלּ
 הערפ אָרְּו כ : ןֹוהְנְבְתֹומְּב

 תַָפ וליִזִא רַמָאַו הָׁשֹמָל

 ןוכרותו ןוכְנע דוחֿל יי סדק

 שיש : םֶתבָשומְּב רוא הָיָה
 מאו השמדלָאהערפ אָרַָו דכ
 םֶכְנאָצ קֶר הָוהְי -תֶא ּודְבַע ּוכְל

 יישר

 ק655 סילוכ ויס נו סיעסכ רודס ותול3 לרכסיב ויסס ךסמ ססינע םיכה
 .וומכ ןיקול סס ף6 ורמליו סקלפמכ סירלמ ולרי נס ידכ הכפל ימי סטלסכ ותמו
 וכידיכ ןימ סירמול ויסו ןסמ ןילופ ויסוולכיפכו ססילכ ת וכו כפכפי ופסק רועו
 .סימי לפ םולש .םימי תשלש : וס ינופפ סוקמכו ךפיככ ויתיקכ יכמ ול למול סולכ
 .גצי (דב) :סימי כס "גייטס סוקמ לככ סימי 'ז ןכו (טייסמיירד) 'זטלכ ם"ניילרט

 לאירבג תרות
 סנס יכ כ"סמכו ,נ"תעכ סג שפל ת"יפס
 'וגו = סימ65 לפרעו ןכל הסכי ךסתס
 'יסי יכ ויכפמ ןכומ תוכקס ינפ וריכוסו
 תכוכ bיספ סמ יפכ סכוקכ ןנעס כ"נ
 וקלש תוכמס סנסו .סתומילקכ סכמס
 כ"טמכו | עב503 "יס סירכמב סיכלמס
 וקל סמכ דינמס רמו ,םיס ' 6
 תכמ סתיס וכיו ,קוכמ .רקע 3
 תוקנל ססכ 'יס ,סמלפ ע303 כ"ג ךסח
 קר 'יס 65 רס3 ל36 ,נפרעו ןכעכ כ"ג
 תכ לכ ו סטלס 550 חכומ ,רכל ךסת
 ,טכ550 = םילס | תפילמ קכ ,עבנסס
 כח .סתכוס יכסק ג"מ:'יס יתינפכ ןייעו
 ס"ייע עב םינסכ לוס ריד יכוע תדמ
 סנימקמ יכ ,ןוככ 5 ל"זכד רובי סתעמו
 'יסס ופסכוסס "םמיו, ,ןופכ םרפל וקרקד
 30 ךסתכ כ ,תוסממ וכ שיש ךסס
 ןכוכתסכ ונפg כ"ח כוס רדטס רלמ עכט
 ויס סמ .ךספס ותו לם יכוע 'יס סמכ
 ו לפרעו ןגע ךסמ ,סיכימס קפנפ לכ וב
 "ךסת, ןושנמ = קיידל | ורמ6 ו"ע 5
 ךסת ספ קכ וז סכמכ כוקכס :ריכוסש
 תופממ וכ קיס ךפת קר יכ וכוס ,רבל
 ק"ודו ,ומעס כפרעו ןכע כ כ3 "יה

 קמעסכ סוכ "ורד ןיכסנ תתפ וס יכ
 : רוי רבר

 וכנ רמו סשמ 55 הערפ ארקיו
 סככ65 קר 'ר תפ ודב

 סת סג ססמ רמיו 'וגו גלוי סכרקכו
 ונגקמ .סגו ,וכיסוכפ 'דל וניפעו 'וגו ןפפ
 'ר ס6 דוכעכ חקנ וכממ יכ 'וגו ךלי
 ת דוכטכ סמ ערכ כ ונסכ6ו | ,וכיסומ6
 וכמופ ('6 ,סזכ קדקדל םיפ סמו .'וגו 'ד
 כמוקכ וס = ,גפוי סכרקכו סכנ65 קר
 ןתלופ יכל סשעו יתיבכ וכ סכסלמ לעכל
 ךמע 6יכס 55 סגמק ,סכו סמו
 תוסעל לכוס ךיקו וככיסי קנס ,ךסכמוס יככ
 רכדס לוס ןכ 2 תוכמומ ילכ ככ ךסכלכמ
 וכמ .רככ ססו ! ודכע וכ ססכ רמוקפ
 'ר5 ספדונע רקיט יכ סימעפ סמכ כ
 סירלמכ וכלסי סו ,רקבו ןסכ תחיבוכ וס
 כמ ספמ. ירכד \כ ,'ד ת ודבעי סמב
 ועמסמ יפלק 'וגו וכדיכ ןפת סת סג וכ
 ינהל סלרי כס לע וכ גטונכ 056 וכיס
 סככדפ רממ סול ,סכקכו סכ65 חקיכ ססל
 ספוג ךכדכ רמ סו ,'וגו ןתפ סת סג
 םוריפכ תז ונכמ כ כס 'יסי ןכפ
 יככדכ ןמקנ 'יפ כ"ז י"שכו] "יס ןכס

0 
 סעלפ



 אב י תומש

 ךלי .םֶכפטיסְג גַצי םֶכְרְקְב
 התא השמ רָמאיו א םֶכַמַע

 ּוניֵׂשֲעְו 9 ו ו ב תת

 ומ ב הסרפ לאשת א ונע
 וניתלַא הֹוהְיתַא רָבַעְל חלנ
 -תֶא לבעעהמ עדעאל ונֲחנאו
 קזחְיו זכ : הָמש ונַאב-רע הָוהְ
 הָבֲא אְּלְו הערפ בָלחתֶא הוה
 ל הָעְרפ וליְרָמאיוחי : :םֶחְלַשל

 סולקנוא

 ליזי ןוכלפט ףא קוב
 הַא הָשמ רַמַאְו חי: וכ
 תַסְכְ .אָנְיְּב רַסַמִּת א

 5 סדק דָבִעַנְ ןולעו | ןישְד
 ca אנא וכ : ל
 םַעּדִמ רַאָּתְשְת אָל אֶָמַע
 ןיִבְסָנ אָנחנֲא המ יִרָא
 אָנְהָלֲא וידסדק חַלפַמְל
 ןיעדָי אָנֲחנָא-תיל אָנֲחַנאַו
 אָנְתיִמ דַע יי יי םָדָק. חַלַפְנהַמ
 אַּבל-הָי יו מ קְתַאְו מ :ןמת
 הָבָא אלו הָעְרַפְד
 ּהָכירמַאַו הכ :ןוהָתֹוְְׁשל

 א יזחַמ מכ | ימות אָכ 7 :ר ון
 יפא יות אָמוְּב יֵרֲא תואְר | ףַס סת-ל א כ רַמְׁשִה ַלֲעמ

 השמ רמַאו מ :תּמּת : : תּומָת = דהאר םִיַּב יּכ "ב נפ

 דאק אָּתלַמ תּואָי -אל תֶרַּבְד ןּכ השמ רַמאָיַו טכ
FU. =ביי  reל  

 : דכ וע ,הגיגת םיחכז ונדיב ;הת התא םג ןרהא הורלוח

 יישר םירוטה לעב
 כס יקעכ יכ .תולועו סיתנז (הכ) : תופס
 bוסו יכג תולועו סיקכז תופעל וקכיו ךדו +
 < wae ססכ סעע סקס סמ לעכס יקיככ גרספכ

 ךייד כ .ןתת התא םג (הב) :ומוקמכ גלומ כי
 .הסרפ (ןב) : ןס ךלסמ סג 656 וכמע ךלי ולנקמפ

 ערנ אל : (טנסוסופ) ועלכ b"קנלפ לגכ תסרפי | סתסו לטכס חנמ ןהנש ססיסננו סימס
 סממ כפוי לפי מש סדוכעס רככת סמכ .דכענ המ = קספנפ מכ ו ילעמ ך) (חכ)
 וכו קרפל ספי ..תרבד ן5 (מב) :טידיכ םיפ < % היפ ןח הספ יב .ףסמ ₪ ו
 . תננק וסת לק סוס ףסוק
 ףסופ 96/1 רמפ } ;וירס
 הע ףיפופ ₪ (טכ) : סוס רנלכ דוע ינ לכד ףסומ 36 וקומ תעכ סעס 6*9 תועפ ינפ ךתוקכ סויכ יכ ינפ פוסכ
 2 ולכ) סעס יזע סתיסע תווככ תכמ 556 ותוכס) ףיפוי כו פוכמס ו)כ כככע וכ ומעט תוכסל רוע ףיפופ לו 6 0 יב

 לאירבג תרות
 רמה ףלו ,דבל "יוס סס 6 קכ ריכוס 6 סג סכנ65 סג ס"ערמל רמקפ סערפ
 ₪ ככ 3םיילו ,וניקממ 'ד ת6 דובעכ סמ סככ ןפסס סתרכד רפלכ ,וחק סכרקב
 ונממ יכ : כופכס ןוסל (ג [ם"ייפ ילסמ
 סמ עדכנ כ ותנלו 'ונו דוכעכ סקכ
 ז"ז ןיפפוספ סיככד סמס 550 'וגו דוכעכ
 os כ" ,דוכטל סמ עדוי כיל ס יכ
 רעו] דוכעל חקנ וכממ יכ סדוקמ רמס
 עודמ ('ד [רוכטכ סמ עדכנ כ ס"דב
 כ'חו ,'מ 'ד ,סומס ינסה ריכוס סליתפמ-

 פל חלס9 סריסמ 'יס סעכפ סנסד ל"ג
 סמ ו"קמ ,סימי 'נ ןמוכ וכיפפ לפרסי
 וכ תתנ סופ ס'כקס) 'יס כס ויקכע
 דמופ וס ;ככק סוסמ י"ככמ סכדע
 ססמ לכקיפכ כ"קכמ ,סטכמו זועמל ססינע
 ,וכפל = ופירקיש תולככקמ ססימוסיכ יר
 ,סמירפמ : כוס סחיכי כ יקדוב זס לכ

 רה
-- 



 סולקנוא

 : ךיפא יזתמל דֹוע ףיסוא

 שָמְבִמ רוע הָשמְל יראו
 -לַעְו העֶרפ-לַע יִתִָא דח

 ןוכְָי חלש ןכ רָב םירצמ
 אמ התנה

 : אְּבִמ ןֹוכְתְי ךרָמְי אָכְּפ
 אמ םֶרָ כ למ =
 ּהָרְבִמ ןמ רַבָג לש
 ם ז תוכיב םעה יגזאב אנ רכד ןרהא תודלות

 חמ אב אי י תומש

 פ אי : .ףָיְנָפ תֹוָאְר דוע ףפא
 עגנ רוע השמדלא הוה רבא א

 -ילֲעְו הערפהלע אבא דָחֶא
 םָבְתֶא חלשי ןְכייֵרֲחַא .םיִרָצִמ
 ׁשֶרְנְי ׁשֵרְג הָלְּכ והלׁשְּכ המ
 ינָמְּב אָנרָּבד : : הָזִמ םָבְתֶא
 והָעְר תֶאַמ | שיא ּולָאשִיְו םַעָה

 יישר

 סכלוכ לילכ סלכ ,סרימג .הלכ (א) : (כ"פ) ךיכפ פולר דוע ףיסופ נפ תממ תרכד
 לע סריסוס ךממ סקנכ .סטקכ ןופכ 696 לכ ןיפ (ז וכרכ) .אנ רבד (ב) :תנסי
 וכי ןכ יכתקו ססכ סייק סול ונעו סודכעו ססרבק קירכ ותומ רמי לכס ךכ

 לאירבנ תרות

 י'נג סע ףילססל וכנכ סלע ספת כ'ע
 כפטת לרסי לט ןקמסכש :וכייס ,3
 ונע תומס3 ספכומפ ססל ןפי לוטו 6
 עכרכ לוספ םי ססכ כפל סילכמ לו
 תירכו ןופר5 וכטי כ רס ןטמל ,דבענו
 יכ רומל 'פ3 כ"שמכו .'ד ינפכ םוסיכ
 ,סכל לכי 65 סב סומ סס3כ סקקסמ
 רבר 656 וכל ספססמ רמסנש מ"כו
 סכנ65 קכ וכמו וסוו-ס"וכעו סולע
 וגל ספ גלוי סכלש רמולכ ,לװ סכרקכו
 תומסכמ ןסיפוכימ סככ סתכ סוכמ ינקו
 סלכי כשלמ סעטס רמ6 ססכו .וכלש
 הכיכס דפ סגו ןוככזכ 1256 ₪61 תיכסל
 סנסו ,'וכו ,כפכפי לש ןקמס3 ססילע
 לסופ 6"כ 'יס ןכו [ד"כ ו"ע3] נ"ורֿפ
 ספמ רמיו ם"ק 'וכו ןלוכ תונכרקס 3
 ,וכיסול6 'דכ וכיטעו "וגו ןסס ספל סג
 כ ןיידט זp ,יכפש רוכידס סדוק יכפמו
 ות3םתמ ןיכס ס"ערמ סנסו=-ז"ע ווטלכ
 ויפוכטפמ ₪6 ככסל וכ רמ6 כ"ע ,סערס
 סג ס כס יכ ,ךנוימדכ סעוט ךה כ
 כ"ג וכיטעו תונועו סימו וכדיכ ןקפ סת
 ונמע ךכי .וקילקמ סג ז"כעו ,כיסטפ דפ

 ז"ע ? ססיקש וכל סמל כלסק סו 'וגו
 רוכעל חקכ ,וכפסמ 'יפ ,וכממ יכ ךל יז
 'ד ו רקנ 'יסיט סעשכ ,ס"מ רח
 ,סכלסמ כיכקסל 16 לכוכ כו  ,וכיסוס
 סג. 3ירקסל | לכונ סוס תעכ ע"עלו
 עדנ 55 ונחנ6 יכ רש63 סכנפ תומסבמ
 '3סי וריכוה לכו ד ת דוכעכ סמ ןיידע
 כ ,רמולכ "וכיקמ6, כרפי 56 וסמיכ
 וכלוכ דע ,"ע ןיידע ע"עכ ונרסווס
 ךלפמ סג כיכקסנ בופ 'יסי כ"ע סמפ

 :013 דוע רובי 5"קמכו ,ע"קו
 סרמגכו 'וגווכפפיו סעס ינופכ אנ רבד

 יפני 'כ יּכד יכמ [.ט  ,פוכרכ]
 ס"כקס וכ כמ5 ספקכ ןוסכ 656 םנ ןיס
 נכשל .רומלו ךל ךממ ספקככ ססמכ
 ופרדס סמ .'וכו סירכממ וש סכמ ססקכ
 ססממ םקיכ ה"3קספ תוקקכ יתפ ןקכ
 כפרפיל רכדי כ"ג וספו ,ספקב ךרד
 : כותככ  ל"וסס סופמ וס ספק ןוסלכ
 סעס ינוק3כ רכד ופ ,סעס ינז65 רכד כ
 כ ביתכדמו וספר תסמ םימ ונס סכ
 ססקכ וספ כ רכר סנוכס כ"ע ,טלמכ
 סעס ינזק3 "כ, כ"ג רכבדקו ססממ

 סקקככ



 אב אי תומש

 ףֶסְביִלְּכ ּהָתּועְרי תֶאַמ הֶשאְו
 ןחז-תֶא הָוהְי ןתִיו ג : בָהָז יֵלָכּו

 ׁשיִאָה | םג םִיָרָצִמ יִניִעְּב םַעָה

 םִיַרָצְמ ץראְּב דאָמ לדג השמ

 : םַעָה נב הָעְרַפהיִרְּבַע יִנָיָעְּב

 רַמָא ּהָּב השמ רָמאיִו ד יעיבר ם

 אַצֹוו ינא הלילה תֹצֲחַּכ הוה

 וכְּבילְּכ תָמּוה: םִיָרְצִ ךֹותְּ

 הערפ רוָכְּבִמ םירצ צמ ץֶרָאְּב
 :ה ד ג תמינ תוזחכ ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 זמכ סטמ ךפסכ ספס פיס .ספמ פיס סג (ב)

 כולכ פיג .רוככ לכ תמו (ה) : ותלודג ס)פכנס

 ₪ כולכ דגכ סעכפ רוככמ ןומ קוספכ

 סולקנוא

 דיִנָמ ּהָתְרְבַח ןֶמ אָתְּתִאְו
 ביו :+ בָהְד ןיִנְמּו ףסְכּ
 עב .ןיטחרְל אָמַע תי יי
 ב הָׁשֹמ אָרְּנ ףא םיִרְַ
 םִיַרצָמְד  אָעְרַאְּב אָדתַל
 ִניִעְבּ הערפיִדְבֲע יֵניְֵּב
 כ הָׁשֹמ רַמַאַו י :אָּמע
 אָנֲא איי תל רמֲא

 תומיו :  םִיָרצַמ נב ילּנְהַכ
 םִיַרצִמְד אָעְַאְּב אָרָכּב"לְכ
 ריִתְעְד  הערפר אְָכּובְמ

 יישר

 הכ השמ ee (ד) : ססכ סייק כ לודנ םוכרכ
 ירסש וז ססוככ וכ סכמלכ סערפ יכפל ודמעכ .'ה רמא
 .הלילה תצחכ : ויגפ תור ףיסוס כ ויכפלמ קליקמ

 וטוטפ וסז .ילכ ספ תוכחכ (דכק סינה) תולעכ (מי 5"מ) ומכ .םופחכ .סעינס קנחסק
 סעילס תוכמככ ומכ ד"כו (ד םוכר3) .ילס לפ רכד סס תופס ןיסש וינפופ לע וכסיל
 למס קו5ק3ּ כמ כו ויכס65 ול ויכפל ול ול ךומס עמקמד תולתכ ספמ כמ וכמו
 כמ ויעגכו ויפע עדוי ס"כקס 536 וס י6רכ סשמ וכמו סערפ | יכיכנטל5 ופטי
 סגובלע סעכס ספרי וכמי 50 ידכ סייובסס וקל סמל .יבשה רוכב דע (ה) : תולכ

 לאירבג תרות
 וכס וככ כמ6ד רכג וסס [.'כ סכיככ] לק ידכ םש דוע וכמו ,סכמ 3
 "יקרב .ביסכלו יכולפל יוז קמ 'ד כ 'וכ סת ונעו סודכעו קידכ ופופ רמי
 יעב יל יקרכו ,ליקס יזוז סמ 'ד פ"כ רמ5 | סדנס לע ירוכחכ סזכ יהפריפפ סמ ןייע]

 "5 ונס רמסר מעט ,ביסכ ₪ יעכ יס כיסכ סיכלממ וכ6ילוס
 י6 33 ,כיסככו '%5 וככו כיסככ רמל ביסכלו

 ונפ fקספכ תספ לס
 וכמ6 םש ,[וגייד סכוממ ת וכל ןסכ כו 'וכ
 'יכפ סרפל לסמ וכמכפ3 לכנס ילו וכ
 וכ סיכמו ,סיכוסלס תיכ3 = סוכת
 תיבמ ךהוק | ןיפילומ סד יל
 כמ ,סכרס ןוממ ךל ןיגפוגו סיכוספס
 ינו סוס וכיילוס סכמ ספק33 סל
 bוכ לטמס .סרוסכלו ,כ"ע סולכ קמ
 סלרנו לעמ כ3 ןכוי ככרס יכ רקומל ךק
 כמוס סכולכל סנס יכ ספנוכ שרפל
 רכרסס סכפמכ וכ ירס ,רסיב סירכד יגש
 קיסר ומכו ,ןופלכס רכד3 יולת ינפס

 'יבו

 כסמל

 כ"ע ליקס כ ביסנ 65 יפו כיקפ כיסכ 7
 ערס עולי ססרכ0ל רמ6ס 'תי וכממ ז"פל
 סנס תוקמ סעכר6 'ונו ךטרז 'יסי רג 9
 ועמסמ לודנ םוכרב וסלי ןכ יכקפו 'וגו
 "כו: ילכת יוסד סיכ יכסו כיסכ5 רמוקכ
 'ב- קערכ] סנש :תולמ. /ד ומנע נפ
 85 [תומפ 'פ ףיסכ יפכתכס. נעמי
 סנ סלכ ת"יפס סגמ] כודג םוכרכ וכז
 יכ ןועטי - "מ לס ותעד | םיכס5
 לוקס רחל .ענסו-.תומכס סילפת .תוכילס

 ומכ



 סולקנוא

 יִסְרָּכ לַע בֵּתָמל דיִתְעְד
 אָתַמַאְד ארכּוב דַע הָתּובלַמ

 אָרְכּוב לכו אחר רָב יד
 אתת יֵהְתּוו : אָריֵעְב
 רצ ראב אָבַ
 אָל ּהָתכְדְו תו אכ ּהָתוְכּד
 לאָרְׂשִי יִנְּב לכְלּו + : ףסת
 הָנְׁשיִל אָּבלכ"קמנ אפ
 ידַעְו אשאל תב
 :זכ תוכרב ינב לכלו .ןרהא תודלוח

 יישר

 רוכב דע הערפ רוכבמ :סיכלמ לע תוכערופ יכלו
 רוכבמ סיבופתו סערפ רוככמ סיקומפס לכ .החפשה
 ויס סס ףלפ תוחפסס ילכ וקכ סמנו .כלככ ויס סתפסס

 םמ אב אי תומש

 רֹוכְּב דע, ֹואְפְּבי-הלע בשיח

 לָכְו םיָחַרָה רֶחַא רֶׁשֲא הָחּפְׁשַה
 הקעצ הָתיִהְו י : הָמֵהְּב רֹוְּב
 רֶׁשֲא םִָרָצִמ ץֶרָאיהלָבְּב הג
 :םָקתאָל ּוהָמָכְו הָתָיְהְנ אל ּוהָּ
 "ץרחְי אל לַארְׂשִי יִנָּב | בלוז
 הָמְֵּבירעְו שיִאמְל ונשְל לב

 .םירוטה לעב

 יכ .וסומכו (1) : תוכס כודגו סמסכ) כולנו
 יכג וינפכ סיס 5 וסעכו ךדילו כס 'וסמכ

 וסועכ סק כ ויל | סנע כמו) | וסיטסו

 ערפנ ס"כקסטכ  .סלןידכוע ויסס יפ) .המהב רוכב לכו : ספל סיחמשו ססכ סידכעקפמ
 '5 פוסט ינק רמוק .ונושל בלכ ץרחי אל (ז) : סיס)5מ ערפכ 'יככוכ ידכוט סמוקס ןמ
 16 (ס כ"ש) ןגס כ ונוסל המ םיקכ לסרסי יכ3ל ןכמ 5 (י עסוסי) ןכו ןכפי כ ןוכפ
 ףיכמ סד ןוכת קוכסתמ (כ ילסמ) ןוכט ןוכק גכומכ (מ סיעשי) ןקססס ןכספ

 לאירבג תרות

 ריכעסכ תוטעומ סיס ךכ תועמ ד"כ ומכ
 סערכו] ,סנס תומ 'ד ומכ תוכוקס ספק
 סגוסל תנווכ יסוזו ,כודג םוכרכ וכו | ,ע"כ
 סודכעו קידכ ותו רזי כס :כ"ז
 ויל ומכ סס3 סיק לככ סתוק- ונעו
 יולו סעמל וכיסס כ"עו [סנפ 'ק ומילסס
 ןמזס סדוק רמוככ ,םויה ,וכמלעב גס
 ןידס תרופ יפכ סולכ סיפקכמ ןיסו כולקס
 [.ז תוככככ] ל"זכד עודי רפקמ סנמס
 סכוט) ס"כקה יפמ ליפ רוכיד לכס
 ם"ייע /וכ וכ רוס כ יקכה לע וליפ6
 לט רוכירפ 'כתי וכוכיד סמוד וניסס לכמג
 לס לטמככ ל"זח מכ ז"עו ,סד6 לכ
 'יס ל6רשי לם  סכלכס רמולכ ,םוכסס
 תיורסל וכ כטומש סופת וקוקכ סכוימד ו
 : וכמלס וכח ,ןוממ תתוכסמ תוכיח ןמז
 כסמס סמלע לע וכפמ סמספ סדחל כסמ
 ס"כקס יככד ווזסס 15 סזכ ועטו סוס
 "יס סר ינב ו)סכ ,סדק ינּכ ירכדכ

 (גי)

 ןיפילומ .ןיכוספס תיּבכ םוכתסכ סיכמו
 fוסו סכרס ןוממ ךכ ןיכפוכו ,כסמל ךפומ
 כ30 'וכ סויס = ינופיפות סכמ םקכמ
 יכ רח גוסכ ןיסנכנ סיפסוכס ןיס מכ
 סייקמ וס יקנתס לועיככ סג 'כתי וס

 : ודסס ספעמ
 ןעמכ 'וגו ונופל כלכ ץרחי אל י'נב לכלו

 סירלמ ןיכ 'ד סלפי רע6 ןוערק
 תעינממ יכ עמשמ סז ןופנמ ,פ6רשי ןיכו
 תעדונ 'יספ סזמ נרפילע סיכנכס תחיכנ
 סעקו ,5סרסי = ןיכו .סיכלמ ןיכ סלנפסס
 ,כקיעס ת תיגהו לפטס תל ספת יכ
 סלעמ תילככ סתיס סכפסס רקיע לנס
 סכמל כ"םמכו סלעכ כתויס 5'ע סכמס
 סלועל יכ---סלככ סומ ססירוכככ סיללמ
 םוכיפ סכוקמ ככפי ללויו יכסס ודסח
 סירוככ תפגמ ללכמ וסלי רפי יכוככו
 סנועל יכ-לינעכ סלכ) | סזמו---ופוליכו
 תוכוסל סוס כותכס 3p כ"כ כ"ע ,ודסמ

 יכ



 אב בי אי תומש

 הוה הלפי רָׁשֲא ןועדת ןעמל
 ודרינח : לֵאְרׂשִ ןיבו םירצמ ןיב
 -ּוָחְתְשַהְ ילא הלא ְךֶרְבעה לכ
 םַעָהְלֶבְ הָּתַא אצ רמאל יל
 א | ןִכְדיִרְחֶאו יִלגְרְּב-הרֶׁשֲא
 ם :ףָאירָחְּב הע :רמיבעמ אציו
 האל הַשמדלֶא הוהי רַָמאָיַו ט
 תֹובְר ןעמל העְרפ םכילא עמשי

 השמו : םיִרְצִמ ןיִרֶתְּב יִתְפוִמ
 םיתפמהה-לָּכְהְתֶא ּושַע ןרהָאְ
 הוה קוחיו הערפ ינ ינפל הָלֵאָה

 -תֶא חלש-אְלו הערפ בל"דתֶא

 ראי ביס :ֹוצְרַאַמ לארי

 סולקנוא |

 נעה רש השב
 3 פט ו 5

 רש יצמיױועְבַ ו ןא

 ךֶַע יד אָמַעִהלֶכְו תַא קיפ
 -תֹוֿלֶמ קפגּו קופָא ןבהרַתָבּו

 רַמַאוט :זָנְרִהףוקְתַּב העֶרַפ

 ןוכגמ לּבקנזאָל הצל יי
 יֵתְפמ הָאנסַאְל ליב הָעְרּ
 הָׁשֹמּו + : םִירְצַמַד אָעָראְּב
 אָוַתְפומדלָכ-תֶיודְבָע ןרַחַאָו

 ףֵּקתְו העְרפ םֶדָק
 חָּכַש-אָלְו העֶרפְד אָּבְל תי יי

 : ּהָעְראָמ לארי

 ןילאָה

 יִנָּכ הי

 ןרֶהַאְלו הָשַמָל יַ .רַמָאְו =

 םיהוטה לעב
 35 (א) :ףיסות 5) - וסומכו כס כיתכדכ

 ךימסו .כמל סיכנמ ןרּכ ןכסמ כקו סממ |

 כ כ תיכ עכע כמו) םהוקס סל
 כמול טדוקס ןכס נו ספמ 05 "ד .טדוקמ

 :ןכסקו ספמל סיכולקכ סכפכ םדוחס תורעפ

 ןיראב ב ןרַחַא לאו השמחלא הוהי

 : הצ תזחנמ בק םיחכו לכ ודייו.ןרהא תודלוה

 : רָמיִמְל םִיַרְצַמְד אָעְרַאְּב
 :םכ ה*ר לא 'ה רמאיו: בק םיחבז םעמ אציו

 ו. ישר

 סילפוס סיפיכפ .כיפעפ סילורס דיו (י סש) ןוכסו
 קלק .ךידבע לכ ודריו (ח): עדי .הלפי רשא :סינונפ
 56 ומכעכ סערפ דרי ףוס3 יכסק תוכנמכ רוככ
 ול רמ6 כו ימע סמ וכ ומוק כמ סנינכ
 סיקבו) יכל תיוקקססו | י56 קדכיו סלקתמ ססמ

 : ךנרלמ סעס לכ סע .אצא ןכ ירחאו : ךכולסו ךסלע רח סיכנוסס .ךילגרב .רשא : :(כק
neוכ ףסוק 5 וכ כמלס לע .ףא ירחב ; ןינפלמ כי. וירד רמגסכ .הערפ םעמ  

 ףוס סי תעיכקו תוכוכ3 תכמ .'ג תובכ סינס יקפומ .יתפומ תובר ןעטל (ם) :נ
 סיללמ ת רעֶנלְ
 סכמסל כיכס3 כמ  ןפכ סנס
 סז דוככ 5 קלת ספמכ סיהפומכ סרטו סע ןכסקפ גיזכ
 bp רנן ךות (תכיכמ) .םירצמ ץראב :רוכדכ ספמ ספ

 ריעס פה יפסלכ סלפק סמו 'וגו

 ס"נקס 'יס וז סכמב יכ
 כ. bעמנפ ,סיתיפקמס סע

 ומכעּכו 3

 ריעפ 3 קל וס

 כו סיתפומס לכ תז וכל כסכ רבכ .'וגו ושע ןרהאו השמו (י) :
 .ןרהא לאו השמ לא יה רמאיו (א) : סיכסללט ספרפ

 ופלכש סנופ6כ 5וכמב
 לפ"ק ךרכס ךוס5 550 וכי

 ספלמ סקיסס יֿפל ךלכס .ךוק3 ללפפס 65 סלק
 לאירבג תרות

 מ"סמספכפ כ"ומק יכס סדבל סיתיסעמס
 רס6כ כ"עו סיקעו5 סיכלכ

 ופכת



 סולקנוא

 ןיִחְר שיר ןוכל ןיִדָה אָחְרַי

 -לַכְםַע ּוליקמ ג : אתש

 רמיִמְל לֵאָרְשִיְד אָתְשְְּ
 ןובפיו דה אָחְריְל אָדָחַעָּב
 אְּבַאזתיבל רמֲא רַבָּג ןוהֶל
 ריִעְזידפֲאְו ד : אָתיִבְל רָמָא
 אָרְּמִא לע הֵאְנְמְתַאְקְמ אָתיֵּב
 -ביִרְקּד ּהָבְבְיִשְו אּוה ָּפִ

 רַבְג אָתְׁשְפַנ ןינְמְּב הָתיְבְל
 רלַע ןּונָמְתִת הָלְביִמ םופל

 נ אב בי תומש

 הוה שָדְחַה : : ראל םִיָרָצַמ
 אוה ןושאר םיִשָרָת שאר כל
 -לֶא ּורכד ג :הָנשה ישָחְל כל
 רֶׁשֲעָּב רמאל לֵאָרְשִי תַרֲע"לְּ
 הָׂש שיא םֶהָל וקקיו הוה שרל
 הםִאְוד : תִיַּבְל הש תבָאדדתיבל

 חקֶלְו הָשמ תָויִהְמ תיבה טעֶמִ
 ֹוהיֵבדלֲא ברקה ֹונְכׁשּו אה

 ולְכָא יִּפְל שיא, הֶשָפְנ תְסְכִמְּ
 תיבל הש :אצ םש שרתל רופלב :וצ פיהכפ לכ לא וובד :ח ה"ר אוה ןופאר :* תוברב במ ןיורה)כ הוה פרחה ןרהא תודלות

 ןזפ םש

 יישר

 :אצ םש ';ל שיא : אמ םיחספ תכססב :םפ םש טעמי םאו

 םירומה לעב

 .הזה שדחה (ב) : ם"כ כ סזכ רומק כבד סילולגו
 סריספכ ולכמלו סםודיפכ סגל והפכה (ר"פ התליכמ)
 וטופפ ידימ לוי רקמ ןיפו .ס"כ ךל סיסי םדחפמ
 ןוכמ רדסע םכ סיסי סז.וכ רמק ןסיכ םדח לע
 .הזה : יפיכפ ןויס יגש יורק רייק לסיפ סיפדסס
 סרק לועס וחלב סככלס רפומ לע ססמ ספקפנ
 סנכנס תמ עכ90כ וכ סרסו םדקל סיופכ סיסקו
 6901 וסתכס דליכו .םדקו סר סזכ ול כמו עיקרב
 יסיו (ז ליעל) 'לפ סוכ 656 ומע. כבדמ סיס כ
 ןמ (וט רכדמכ) ופוכ סויכ (ז כקיו) רכד סוי
 סמסס תעיקשל ךומס 555 סנסו 'ס וכ כפל סויס
 לא ורבד (ב) :סכפת סע וקללסו וז ססרפ וכ סרמנ
 רמסנ רככ סו כבדמ ןכס יכו (bתניכמ) .תדע לכ
 סז סיכמוקו סזכ סז דוככ ןיקנוס 626 רכרק ספ
 ססינש ונלכ ססילפ ןיכמ כט רוכדסו יכדמכ םוכ
 וסותקיפ .םדוס ₪603 סויס וכבד (bליכמ) .שדחל רשעב רמאל לארשי

 עו עלופמ קוספס .סכ) סוס עדוקס (ב)
 תוכיפ יג דתו יל לכ ןיכ ןכו עדות פ"ג וכ
 סינגכנו סיכנמ) ס"כ ןסיײכ דתקכ כעל
 תויתופ .סכ) .סילגל) יפיגכ עדוק .סיפלחנו
 כוגיע .סוניחתמ .סיכנמ) ימיגכ = |סיכ .ךנמ
 ןופטונו קוספכ דוס פ"ג ןכ) 'גכ םדומס
 סספ יכ םדומ '5-פ"גס ונקס יסכ ןינתונו
 פ'דפ יוכ סיכמוגו סקמת סספ סיפרמ יפרמ
 עדומ פ"ג כיסתטכו סעלפכ עדו דוע ביתכ
 כוכיע) סינוע סעכפד תוכי יז וכלפי קוספכס
 וכנד םיל ףימסו .סלכ וכ ןועסכ :סנפס
 .סנסס יטרח) : לודגס ד"ככ נח ןופרקפ ןיקפ
 וקרסכ סרוק תלוע ךרילו ןיד יוסמכ יב
 ןכנק סכסו פד ופכד ןפכמ סנסס יטדת)
 5יכס) ןילימתמ ןסינכ דתפנפ ספדמ סעולתמ
 סכ) וס ןוקקכ וייסד סעדמ ספוכתמ
 יפפ ם (ד) :ןסינ וסד סנפס יפרמ)
 25 ספ ךל כמול תיזכ לכמ ימיגב .ונכמ
 .סומת סע סקס ?ע ופסולת :כי םיכ
 :סגיגמל רמו תספל ית ספ 'כ ךוללש

 תדע לכ לא ורבד :סירכדמ
 ,סרוסכ רוסעכ

 .תובא תיבל הש :(וכ סיפספ) תוכוד קספ לו רוטעכמ ותקמ סיכלמ מספ .הזה
 ןלכ5 דת סם לוכי ןיכוכמ ספ יכס תת סספפמנ (ספ)
 ןיטטומ ויסי סו .השמ תויהמ תיבה טעמי םאו (ד)

 לאירבג תרות
 --וגוסכ בלכ ןרפי 55 י"נכ לכל יכ ופלק
 ןיכ סלפי=וס ומצעב 'ָד יכ---ןועדפ ו

 הוכה 'פ3ש סירכרס לפכ :כbרסי .ןיכו .סיללמ

 :םיככ הס ל"
 ץכוכי ןיפפ רסס ססמ תויסמ

 ןופסכ סיפדפ םכ םכל הוה שדוחה
 ,סנסס יסדקל סכל

 מ"יפט פ"!י
 ג עודיס

 סוס



 סולקנוא אב בי תומש

 רֵבְּד םילָש רַמִא ה : ארָמא םימת הש ה השההלע ּפַכָּת

 אהפאמומליהתשירב --ןמ .םבל הָיָה הָנׁש"ןָב רכז
 וכל ית ןּבְ>ִה אעדמו : וחפת םיִעָהה"ןמּו םיִׁשְבָּכַה

 אדע כר דע אפל הָעְּבְרַא רע תֶרָמְׁשִמְל םֶכָלֲהְָהו
 פק וגה אקר אי ּומֲחְׁשְו הוה שְרְחל םי רֶׁשָע
 יה חק 5 חח ןיִּב לֶאְרְשיזתדע להק לָּכ ותא
 תכני שטס ןג שה ּוָהָנְוםְרהןמ וחקלו י :םיּבְרעָ
 :םנ םש םיברעה ןיב :רס םיהזפ ותוא ופחעו :ו הר םכל היהי :ל םיחבו םימת הש .ןרהא תורלוח

 י'שר םירוטה לעב

 ועמסמ וסז "וגו וככפו לוס תקנו כתוכ ידיל 5כיו ונכתכ  ססמע ףהתעכ סעכפכ סט סיפעפ יו (ה)
 וכמכס רתם .דמלל םרדמ וכ םי רועו .וטוספ יפל לכ לפס ספתופ ןוספ ומכ .סימככס מ
 ךוסמכ ולכ 06 ךפ .רח5 ספ לע תונמסלו וכמיס ססירי ךופמלו עעמפסל ןילוכי וילע
 טספנפמ כו סַײקכ ופויסכ סייק סטס דועכ וטעמתי ספמ תויסמ .עעמפסלו ססידי
 ױפרכ .ולכא יפל: ךככעס תסכמ (זכ םרקיו) ןכו ןוכסמ .תסכמב : (טפ "חספ)
 :ןטמפק .וסכת :(bתליכמ) םיזכ לוכ65 | לוכי וכי ןקולו = ספוחפ טרפ סניכפכ
 :וז סכסכ | דלוטס כמונכ סנס ן3 ירק וקכש לכ .הנש ןב :סומ נ3 .םיטת (ה)
 : סיזע ספו (די סירכד) רמקנס ספ יורק זע ףלס סזמ וק סזמ ול .םיזעה ןמו םישבכה ןמ
 סדוק סימי סעכר6 סוממ לוק3 ןועטס רוקכ ןופכ וסז .תרמשמל םכל היהו (ן)
 מספכ ןכ סו נפ סמ סיפי סעככ6 וקטיחשל ותמיקכ סירקס סמ ינפמו .סטימפ
 סכסו ךפרפו ךילע רוכעו (וט 55קזחי) רמוק וס ירס רמיפ םרפ ן3 יפמ 'כ סיס .תולוד
 סדיּכ ויס ללו וילכ תפ 55ג5ש ססר3קכ יקעכקנק העוכק עיגס סידוד תע ךפע
 תומ יע ססכ ןפנו סיכעו סוכע תו (סש) גס וכקצפ ידכ סס3 קסעפסכ תוכמ
 סימד ינט3 (ספ) ךיפדכ סססוכסמ רמלנפ סלילס ותוק3 ולמט סלימ סרו חספ סד
 תדוכעב סיפוטפ ויספו וכ סימ ןיפ רוכמ ךיכיסל יתחכפ ךסיככ סדכ 5 סג רמולו
 ןפ5 סכל ופקו סיככוכ קדוכעמ סכידי וכסמ ,סככ ותקו וכסמ ססכ למ סיככוכ
 ותומכ סד לס ותונסס ןסכמ 86 ןיטתוס ןלכ יכו .'וגו ותא וטחשו :סוֿכמ לש
 כוכ5 יתספ וכמל ןפכמ .ל6רשיו סדעו להק .לארשי תדע להק :(מ ןיטודק פכיכמ)
 'וכו סכזעס ולד | ולענכ סנוסלכ תכ תסנכנ וז רחל וז תותכ 'סכס3 ןיטססג
 סיככעס ןיכ יוכק סלעמלו תועפ םשמ .םיברעה ןיב : (דס 'ד) סיחספכ סתילדכ
 ןיכס פועס ןתופ יכיע3 ספרג סיכרעס ןיכ ןופכו .כוכעל .ופוכמ תיככ סטוכ םמפסש
 ברע ינככ וכי יכמ םופס עכס תנמפכ סויס תכירע .סלילס תכיכע) סויס תכיכע
 :סקמס ככ סככע (דכ סיעשי) ומכ ךסו ףסנ ןופל ברע .סלילס תכתתכ סגינס תכירעו
 תופוקוס סס ,תזוזמה :ףסכ רכס ל"ת דיכ לוכי סדס תככק וז .םדה ןמ וחקלו (ז)

 לאירבנ תרות
 סיסילל סנונס ךכד תוסטכ ם"כקי ותקמ סיס יכ ףפ סיככמ פלוסג ינינע יכ עודיש
 יכ פודיפ ומכו ,ססיכתל ססילבל ויסיפ = סינט סנוכ סב 'יס ז"כע ,ספעפכ סלומכ

 ספעמ



 סולקנוא

 ןִרְּתדלַע ןּנְתִו אמדדמ
 אְיּתְּב לע אָפְקשלַעְו איס
 ןּולְבִיְו ח : ןוהְּב ּהֵתָי ןֹולְכיְּד

 מ איהה אָיְיֵלְּב רָב"
 הגב ןירְרְמדלע ריטפו רונ
 יח דכ ּהָנמ ולבית ₪
 אימְּב לָשְבְמ אָלָשַב אלף
 -לע .הָשיִר .רּונריהְלא

 אנ אב בי תומש

 ףוקשמה"-לעו תֶזּוזמַה יִתְשלַע
 ותא ולכאידרְׁשַא םיִּתָּבַה לע

 רֶׁשְּבַהְדיתֶא ּולְכִפְו ח : םֶהָּב
 -לַע תוצמו שאהילצ הזה הֶליְלב
 ולָכאְתְדלַא פ : והלכאי םיִררַמ
 כ םִיָמַּב לָשְבִמ לשְבו אנ ּונָממ
 ויערב-לע ושאר שָאדיִלָצהםא

 רמ םש שא ילצ : םש לשונמ לשבו אמ םש ןלכאת לא : מ תוכרב תא ולכאו :גע םיתבז | לע ןרהא תורלוח

 יישר
 ןויפעס וס .ףוקשמה :ןסכמ תמו חתפנ ןלכמ תחמ
 זעפ3 ל"טכיפ ותו ןיכגוספכ וילע ףקופ תלדסש
 bרקיו) ומכ סטכת ספיקפ ןוטלו ,(טלעווסרעבופ)
 :יפוקסמ סרוק .ףיקסד פכט ףרכ סלע לוק (וכ
 ףיקסמ לע לו .םהב ותוא ולכאי רשא םיתבה לע
 ןיכד | ןיסש רקכס | תיככו ןכסס תיככפ | תוזוזמו
 מפליכמ) ומפעו סידיג כו .רשבה תא (ח) : ןכוהכ
 bרקי כמ בקע לכ .םיררמ לע תוצמו : (גפ סיחספ
 : ססייפ 6 וכרמיול רכז רורמ לוכ65 סויכו לורמ
 וככוכ לכ | יו95 ונילס .אנונממ ולכאת לא (ט)

 םירוטה לעב
 קוספס .כטנס 95 ונכלו (ח) : ןוכקונמ
 סולוכמ נע סליכלכ סייסמו ס)יכסכ ליחתמ
 תספ תניכ תוליכל יתפ ךיכנפ זמכ וסונכקי
 36 סי) ךיפסו .וסונכקי : סגיגמ תיכו
 כ תספ סש) קוד וסונכEיפ כמול ונכלת
 יכ Fוסמכ יד .וסונכתי :ססג סנכמ ספ
 וסולכלי ולו ןכס ךדיסו תספד ינינעכ
 תפפעו וונג סתס סמ סילונמד נינעכ
 כ סתקו יפ) כס ות 6) דעומ לסו6
 ויפספמ יכ = ךדיסו ותיכ קתפמ ם וקנס
 סופג סנוכתמ סלוקג םקתלד וסוכקי
 כפוכמ לטכו 'סמכ יכ .)טוכמ (ט) + סנוטקכ
 סחנפו ינפת יכג לטוכמ כפכ ךממ תק נו
 ף רכה לככ סעס יעדק ןיננתמ ויסמ כמול

 :(מ ספ) ולכל כ תרסזקכ סז לכ .לשבמ לשבו :יככע ןופלכ כ וללוק
 רזג סנעמל .שא ילצ סא יכ (ספ) מ"מ לסוכמ לסכו ל"ת ןיקסמ כפל ןיכמ .םימב
 לע ושאר :ם ינ ס יכ וכממ וככל 56 ם"כ וילע ףיסוס ןלכו ססט תולמכ וילט
 וכותכ ןפוכ ויעמ ילכו וכרק סעו ויעככ סעו ופלכ סע דחלכ וכוכ וסכוכ .ויערכ
 סתוקככ לע (גי תומפ) ןוטלכ ורק לעו ויערכ לע ןופלו (דע ספ) ןסתדס רח

 לאירבג תרות

 כיכ כ"סמכו ,סילככ ןמיס תובק סשעמ
 לוס ןכו "ממ סילוסכ 'ונו סיכומש
 י'נּב לכל סיכומp 'דנ=כ"ג--סוס סעינס
 םדסס ת ס"כקס ענק ךכיפלו סתוכודל
 ויכת סיל3ס סיטדחל כ תויסל ןסיכ
 לכ5 תיסרו סלתתס 'יס וסס ינפמ
 ספס תרוס סגסו וג5 תודיקטס תועופיס
 וכינטס .כ"וח ןופנב יח ומכ .ק"סנב שדה
 סז סע חנוס ןכנו ,"סעייג, : "ככ ומכ
 סוכו "רות, סככ5 כס ספודימ ןמז לע
 וטוספ יפכ וגוקתכ סז כקמ ןוסכ לוכי
 הוס םדוסס לוס ךכ וסוריפו .ועמסמכ

 ינכט סירכמ תנוקנכ סקט ספעגס פודימס
 --סיפדח פר סככ וס יכ סכתל עידומ
 סיפודימס לכ רוקמו סכתתסו פיקסל ל"כ
 ןכנו ,סכיקוכודכ סכל תוסעכ יכל דיתעס
 bרקכ סיסי וספ דובכ כת וכ ןסוכ יכנס
 תירס י'פעפ סיםדס ןינמנ="ןופקר,
 ןיכמל כ3מ ,ירפת םדחכ bוס סנלכב סנקס
 ,סנסס יפדחכ סכ> וס ןוםלכ---סיטדמ
 ומכו ,סנוכ כע ותנעמ תוממוכ סופי
 םדוחס : םרוסס 'פכ ףסומב ןטייפה דסיס
 תונימתמ ונממו .סופיקמ תועופי וכ רחל

 : וכו .סופקוקו
 יתסלו



 תומש

 מ מ וריתותדאלוי :וברְקהלַעו
 כ-רע ּועָמִמ רַתֹּנַהְו רכב-רע
 . הָבָבְו א : ופרשת ׁשֵאַּב
 םיִרְָח | םֶכיֵנְהָמ ותא

 םֶכְדִיִּב םכ
 אּוה הספ ןוזפ הב ותא

 =: סדק םירְצמץֶרֲאְּב יִּתְרַ עו בי :הוהיל

 למי םָכיֵלרּב

 םַּתַלַכ או

 יִתָבַהְו הוה הכי

 המה ובזרע ;\ םד אס ם םירָצמ ןיִרָאְּב

 םירצמ

 םֶּרַה הָיָה ג ני

 םָּתַא רֶׁשֲא 'םיתְבה לע תאל םֶכָל

 יהְלֶא-לָכָבּו
 הָוהְי ינֲא םיטפש

 סולקנוא אב בי
 דאָלְו י : ּהָננהלעו יֵהֹעָרְּכ

 ארפצדדע ּהָנְמ ןּורַאְשַת
 אָרְפַצ רע ּהָנְמ ראָּתְׁשידּו

 יַד = : ןודקות אָ 3
 ןוהָי ןֹוכיִצְרַח ּהָתָי ןּולְכיִת
 ןוכיִלְגְרְּב ןוכיִנָסִמ ןיְריִסַא

 ןולְכיִתְו ןוֶביִדיִּב ןֹוכיִרֲמְחְו

 = אּוה אַהְסּפ ּוליִהְבּב ּהָת

 ראב
 אָרְכּוּבלְּכ לֹוטְקָאְו ןיַרָה
 אָׁשְנַאַמ םִיַרְצַמְד אָעְרַאְּב

 תועט לָכְבּ אָריִעְבדעְו

 אָנֲא ןיניד דָבְעָא םִיִרְצִמ

 לע תַאל ןובל אָכָד יה דו גי

 יזחאו ןָמַּת ןוּתַא יד אָיִתְּב

 םֶכיִלָע נ

 רֹוכְּבידלְכ

 הֵׂשֲעֲא
a 
5 

Rabinוצ םיהספ אוה הכפ :זנ תוכרב ןוופהחב :דצ םיתספ ותוא םתלבאו : רע תוסבי ןנממ רתגהו: דכ תכש ןרותות אלו יןרהא : 

 אב םירדנ יהלא לככו :אכ הלינס הזח הלילב : ם תוברב יתרבעו

 םירוטה לע
 ןפק כפה לככ סתו6 ולכ6 יכ תספס פבל
 רע .כק3 רע ונמע וכיפות כו (י) :סכל
 ינע לקוב ןתיל יל וגסס סוס סיכט טמוגב לקו

 סללו  .יוסמכ יכ .סככו (או) :
 bכוע ינג כו .ותופ .ונכסת

 טקתקד מכ כוזע) ס
 יוקכ ועכדס ומכ סנופמכ סיכנ סינט יכ

 יכ סג תוסעינ סיס rs הרג הוחטומ =

 ותפיכפל

 סיסי סככו

 סמ ימיכ
Annaםכ  

 el סיכוגת סכינתמ וסעב

 ויס

 3סינדכ ךד 61 ססעע לספס סיס ג 6

 םפ | סנסו

 פ"עסט כמ
 סידכס טול

 סיעסכ סככ ויספ

 :תכפס יכקנמנ סיפוד ססכש

 ןוופקכ יכ ךדיסו { ככ 'סמכ

 ₪ יכ
 7 ןוופתכ

 ות

 סיכוגח = תמו

 סיקידכ

allesיג  

 כממ תז ן
 גד ופרדכ ןוזפהכ וזו ו
 ןוופסכ 8 יכ כותקד סיס

(a: ):לורט מינכ סכל .סכ) סדס סיסו  

 .יתרבעו (ביו

- 
 הרכש

 : סעיספ ןוסל 6"קספ

 לשר

 וכעכ לכ Pוסס תומכ הז ף6 ןסש תומכ סקול ה מכ
 מק3דע ל"ס סמ .רקב דע ומ רתונהו (י) : סלסמ

 פטסמ וטמסמ רקכס רקכ 5ע רק ןסיל כ סעפ
 פולעמ ס9יכסכ כוס סידקסל כופכס 3ו סמחכ ןנס
 וכילפ דמכ רח שרדמ דועו .ועמסמ יפכ וסז רחפס
 מסוכסו ועטכדפ ךכו תכסממ 6 בוט סויכ ףרסכ
 :ונפכספו דומעת ינס רק3 דע ןוסלכ רקב3 ונממ
 'כ .ןוזפחב : ךכדל סיכמוזמ .םירוגח םכינתמ (אי)

 .פכלכ ופסכ דוד יסיו (גכ ם"c) ומכ תוליסמו סלסב
 ,יהל אוה הספ :סופתב סכ5 וכילקס כח (ז כ"מ)
 ס"כקכפ סחיספסו גולדס פ"ע חספ יוכק וס ןכרקס
 ירכפכ ירלממ ןפוקו סירלמ יפכ ןיכמ כפי יתכ גלדמ
 .ס"סל ויתוריבט לכ וסט סתלו טלמכ יטלמס ללרשו

aסנו חספ יוכקס ומספ רכז סיפקו גופיד ךכד  
 לתל ענרכו תת הרבעסכו טוקמל סוקממ רכועס ךלמכ -

 ף5 ןיגמו .סיכנמכ סכוסירסמ תורוככמ6 .םירצמ ks לכ : (bסליכמ) ןיקול ןפוכ
 ₪ סיכת תומיקמכפ סירלמ ירוכב

 יהלא לכו :תוכטרופס תלתתס'ונממ סלחת סריכעכ ליסססס ימ .המהב
 :ןככ הכסנו תסוככ פכקמ לסו .היהו (ני) :חילס י"ע לו ימכעב יכ0 .'ה ינא םיטפש השעא

 דעו םדאמ

 תכקרנ ךפ

 : ססיכוכ33 סירלמ ה
 פלש. ירצמ

 כמל נק סיפסס) ל"

 סדס



 סולקנוא
 דאל ןובילעסוחיאְו אָמְּד תָי
 אָכְּבַהְל אָתֹומ ןֹוכְב יֵהָי

 : םיָרָצַמְד אָעְראְב ילְטְקְּב
 ןובָל ןידה אָמֹ יִהיִ 4
 אָגַח ּהֵהָי ןיּגַחְתו אָנָרְבּורָל

 בנ אב בי תומש
 : ר ו 1

 יתְחְסְפו םֶּרַהיתֶא יִתיִאְרְו םָש
 ל ו ו .

 ףגְנ םכָב הָיְהְיְההאלְו םָכלֲע
 :םיִרְצִמ ץיִרָאְּביִתֹּכַהְּב תיחשמְל
 ןורְבַזל םֶכָל הוה םויה הָיָהְו רי

 םָקיִתְרדל היהיל גה ותא םתגהו םקע טק וול ו
 תַעְבַש וט : ּוהְגְחִת םלֹוע תקח ריטפןיִמי תַעְבְש הנחת
 וז הבופ בק הכיח םוחספ סיסי תעש ןרהא תודלות

 לש

 ₪90 ןלכמ,.תופל סיכת 5לו תופכ סכל .תאל םכל םדה
 יולג לכס .םדה תא יתיארו : סינפכמ כ סדס ונתכ
 סופרפ יגיע ת יכל ןפוכג .ס"כקס רמ ל  וילפל
pסיעפי) וכ סמודו יקכמתו ייתחספו : סכיפע ינק סופו יפולמכ סיקוסע סת 
 גלדמ יפמספו .סליפקו גולד ןופכ  סמיקפ לכ כמומ יכלו .טילמסו תוספ (5
 (םי "מ) ןכו .סז ךוק3 סז סיוכס ויסס סיכלמ יתכל כלכפי יפכמ סיס
 טיכמסו תוספ ןכו .סילפוקכ סיכלוכ סימספס ככ ןכו "יפיעסס יתס לע סיקסופ
 (6תליכמ) סירכמכ וס סווס 236 .ףגנ םכב היהי אלו :סיקמומס ןיכמ וטלממו ונלדמ
 סוס 526 ףננ סכ3 סיסי כו כ"ק טכמי כוכי כפכפי לם ופיבכ יכלמ סיספ יס
 ל"ס ותומכ | סקלי יכנס עמוס ירלמ לש ופיבב כלכפי סיספ יכס .סכיסככס ירלמ3כ
 ךל וס סוי (תליכמ) .ותוא םתגחו : וכודל .ןורכזל (די) :ףננ סככ סיסי לו
 סוס סויס ת6 כוכז כ"ק ןוככוס סוי וסז יל וכעמש כ ןיידעו .ונגו סת ןורכול
 ככרמב) ל"ת ופני סוי סו ןוככז כ5 סוי לוס סליס סויפ וכדמל ספלי ר
 ו'ט כיל יכהפ ט"ו לש וס ןסינכ ו"ט סוי כמוס יוס וסלי תספס תכתממ 5%
 תק כ"ק סיכפ תוכוד טועמ יכק עמוק .'וגו םכיתרדל :וקכי כקכלו חספס תל וככל
 תוצמ םימי תעבש : סימי כס b"כייטפ .םימי תעבש (ומ) :(תניכמ) וסונתס סנופ
 (כק סימספ) תופמ לכת סימי ספש (זע .סירכד) רמופ לוס ר סוקמכו .ולכאת
 ףק ןיכמ ךמח לכי תכ5 רכלכו סלמ לוכ65 סכומ כיס תספ לש יעיכס למ רמל
 רמל5 כנכס ןמ כו כנלב 'יסש .ככד סרוק סדמ וז סימי תעכש כ"ת פופר הספה
 ף פוסר יעיכp סמ כי ולכ לנכס נע רמלפ כמ לכי רבנב ומנע לע למנכ סל

 לאירבג חרות
 תוכמ 'מס לכ סנסד 3םיכ סרכ ד"נטלו כו סכי56 יפסספו םדה תא יתיארו

 כמה ןעי .תעד סערפ תל דמלפ קר ויס י"כסומ כרס 'וגו ףנכ סככ 'יסי
 רש 353 םיכפסלו 'ד ת יתעדי כ ספקס סדגס לע ורפסכ | ל"% 60
 לוט כ"ח | ולכקיס ידככ ןמול | תכומ6 הנפה 'יס 'וכו דרכו בורעכו רכדכ לס
 סז סעטמ כ"עו ,סלפ 393 תווכמסוסכותס- ןלוככו ,ס"יקכ ןכו = 55רשיפ סירלמ ןיּכ

 םירוטה לעב

 לקס ביתכ .תכ : ונמ סליל ותותכע סנימס

 סיכנמ תליפ דע ססככ6 תכיפמפ כמול ויו

 ןוטסכס סויכ ךפ (וט) : סנכ ית וס

 תכמב עודמו ,ןמיס קפל ס"כקס ךירלס 5
 לעו ? סדכ ןמיס: תוטעל ךרלוס תורוכצ
 ס"ע כנפו לפס וסוס כקכ וז קיפוק

 קומילסכ תויסל תוכמ 'טס לכ ןיקרכומ 'יס .
 'יסתפ קודקדסו הכפסס תיככתכו ,סלועפס
 סג כינע תילרג 'כסי ותסגססו וכי

 סעלפל



 אב בי תומש

 םיּב .ךא .ולכאת תוצמ םיִמָי
 םֶכיִתָּבִמ ראש ּותיִּבְשִּפ ןושאְרֶה
 שפנה הָתְרְכִנְו ץמָח לבא לָּכ יִּכ
 ןָשארַה םוימ לארשימ אוהַה

 ןושארה םיבּוט: יעְבַשה םויזרַע

 סולקלנוא

 הָאְָמְדְק אָמּויּב םֵרָּכ ןּלְכית
 יִרָא ןוביִתְּבַמ עימח ןּולְטבְּת
 יִצָתָשְיְו ַעיִמֲח כיד"
 אממ ֵאָרְשִיִמאּוהֲהאשָנֲא
 ה ה טוהט האַכְדק
 עֶרעְמ .הָאְַָק אָמֹבּו =
 הָאְיִבש | אָמְבו .שידק
 לכ ןוכָלהוַה שיער
 ןוהָּכ דַבֲעְיהאָּל אָדיִביִע
 שפנהלָבָל לֵבְֲתִמ יס
 :ןוכל דַבַעִַייהודוחְלַב אוה
 יא אָריִטּפ-הָי ןורטתו יי
 תיקיפא ןיַדָה אָסוי ןֶכְּב
 סיר אָערַא ןוכיכיח-הי

 יֵעיָבְׁשַה םויַבּו שר ןקחדאָרְקִמ
 -לָּכ םֶכָל הָיְהְי שָרְקְהיאְרְקִמ
 ךא ם םֵהָב הש עידזאל .הָבאָלְמ
 וְדַבְל אּוה שפני לכל לֵבֲאי רֶׁשֲא

 -זתֶא ֹםָתְרַמְׁש זי : כל הֶׂשֲעי
 הוה םויה םצֲעְּב יִּכ תוצמה

 ץֶרֶאְמ םכיִתּואְבצְ"תֶא יתאצוה
 : חי ןיכרע ןושארה םויס :גס םיחספ לכוא לב יב ןרהא תודלוה

 םירוטה לעב

 ₪06 סכומ ןיקפ סכוק קיכטמיגכ ך6  .ותיכסת

 י'שר
 ברעב ל"ת קושר ןופסכס סלי ף6 לוכי וסר ססט

 ככעמ .ראש ותיבשת ןושארה םויב ךא : (חכ סט) סכוח ועכק 3ותככ תוכמ ולכסס

 (וכ כויס) ומכ ןופקכ יורק סדקומ וכי5מו סעכסס ינפל וסס יפכ ןוסלר יוכקו ט"וי
 עפפת 65 ל"ת סעכט לס ןוטסר 896 וכל ומ .תדלוכ סד ינפנה דנוק סד6 ןופהרס
 ספפנכ fיססכ .אוהה שפנה ; (פליכמ) סייק ךממ ןיידטו תספס טספת כ .ןמס לט
 9"ק רק6 סעל ס) ךלתו '6רפימ רכס / עמוס .לארשימ : סוכל טרפ סתעדנו
 bכק רכד סס רקמ .שדק ארקמ (זמ) :יפוסכ וסס מ לככ ינפלמ כח סוקמכ
 אוה : סיכמ י"ע 8 פ .םהב השעי אל : :(תליכמ) תוסכו סייקו bos סדק ותוס
 עו וס (סיכעככל לו סכל ,סככ ססעי ודככ וה ל"ק סיכענכ9 ף לוכי) .ודבל
 5"ק סיגטככל ףס לוכי סמסכל 'יפס .שפנ לכל :"וי כרעמ ןפוטט) רספס ויריסכמ
 ספק וכמ6 ןסכמ ןומח ידיל וכי כס .תוצמה תא םתרמשו (ןי) : (כ"כ מכ סליּכ) ךס
 ןיסש ךרדכ .סוולמס ת 635 תומה ₪5 6רוק ית כ רמול סישלי יכר ןכולכ טוטלק
 סקומ סשע ךדיל 003 סל 656 תוולמס 6 ןיפימפמ ןיפ ךכ ,סולמס תפ ןילימפמ

 לאירבנ תרות
 ,סיסטומ סככס ריב סנ 16 ויס יכ תכמכ ןכ כ ,ס"יקכ ןכו .י"נבנ סג סערפל
 תולמ דכנמ ןמיסו תוכ סיכירכ ויס כ'ע סערפ3 סמקנ סועע) קכ סתיספ תורוככ
 םמפמ .סלי5ס) ל6כשיל כומיפ תויסל תספ | סחלטי ןעמכ ,סיעסרה ריבלסנו תיחפסנו
 םכל סדס סיסו :כ"כס וסװ תיתסמס תופכ ןקינכ ןויכד יס סדימסו ,ףכיפ
 סז קוספ לע קליכמכ ל"ורדו 'וגו תו טרפכו ,טודיכ 'וכו ןיחכמ וגיל תיחסמכ

 סכל



 סולקנוא
 ןירה = אָמוידתָי = ןורטתְו

 סיב יי : לע םיק ןוכיִרָל
 אָחריְל אָמֹוי אָרְסַע אָעְּבְרֲאְּב

 רע אָריטִפ לכה אָמַר
 אָחְרל רַחְו ןיִרמָע אָמֹ
 ןיִמוי תעבְׁש = :אְׁשמַרְּב
 ןוכיֵּתָבְּב חַבְּתְׁשִי אָל רימח

 אָעָמְחַמ לוכירד לכ ירָא

 אהה אָשֶנַא יִצָתְשְיְ

 אָרְויִנַּב לאְרשי אָתְשְנבִמ

 -לָּכ כ : אָעְרַאְד אביב

 לב ןְקְכיַת א אָעְמחַמ
 : אָריִטּפ ןּולְכיִת ןוכיִנְבתומ

 ִבְסיָכְל תש = אָרְ
 ּודיִנְנְת ןוָהְל רַמַאו לֵארְׂשִ
 אָנָע (ָנְּב ןמ) ןֹוכָל ּוביִסְו
 :ד םיחספ םימי תלבש : חי ןוכרע רחאה םוי דע :הכ ,הםיחספ ולכאת ברעב :ונ םיחפפ ןושאר לב : ןרהא תודלות

 גנ אב בי תומש

 הוה םֶיַהְדתֶא םָּתְרַמְׁשו םִיִרְצִמ

 ןׁשאַרְּב : םלוע תקח ֶביִתְרדְל

 בֶרָעְּב שרחל םי רשע העּבְראְּב

 דַתֶאָה םי רע תַצמ ולכאְת

 תעבש טי: בֶרָעְּב שחל םיִרָשָעו

 םֶכיֵתַבְּב אָצְמ אל ראש םיִמָי

 הָתְרַכִנְו תֶָצְמִחַמ לבא | יִּכ

 רגב לַארְׂשִ תדעמ אוהה שפגה

 תַצָמִחַמְהִלַּ כ ;ץֶראָה חַרֶזָאְבּו

 םֶכיִתְבַשומ לבב ולכאה אל

 ארכו אכ שמח פ ; תֹוצמ ולכאת

 רֶמאיַו לֵאָרְׂשִי ינקז"לְבְל השמ
 ןאָצ םֶכָל וקו וכשמ םֶהְלֶא

 :גמ םיחספ לכא לב יב
 : !ל םיחספ םביתובשומ לכב :ה םיתספ תצמחפ ל

 יישר
 תקח םכיתרדל :סכ6לממ .הזה םויה תא םתרמשו :ךימ
 לע  סלוע תקמו תוכוד כמ כח יפכ .םלוע
 נס ןפכ ופנסו כז ךככ סגיגמס לע 655 סכפלמס
 סכמסנ תורודכ 65 ספי 65 סכתכמ ככ תדסוק רמ6פ

 םירוטה לעב

 דע ו"יו כסת .ןפלככ (חי) + ןוטסכס סויכ
 ונכספ ככעכ : ןמת תוסעסל כתומ תועפ יו

 :ס5מ וכ תוקכ סופי יו ויו כקמ .תופמ

 סקד סמסכ) זמכ .ן65 סכ) והקו וכפמ (אכ)

 נפ סכנע ןמ ייגכ וכקמ .סכיטמכ תינקנט

 .םירשעו דחאה םוי דע (חי) :כודס ותוקכ 6
 דע כ"ק ןינמ תוכיכ .סימי רמלגס יפכ סימי םעכש רמלנ רבכ נסו רמ6כ סמל
 ל"ק סמ .ךלוכג לככ ל"ת ןילוכגל ןיכמ .םכיתבב אצמי אל (םי) :'וגו דתפס סוי
 re סיככוכ דבוע לש וכמת כי ךפוקרכש ךלוכג ף6 ךסוקרב ךסיכ סמ סכיק3ב
 קלסו רולפס לע תרכ םוכעל .תצמהמ לכא לכ יכ :תויכחל וינע לכק כו 5כםי 6
 וגיסט רולס וילע םכע סכיכתכ יופכס ןפמ רמקת 6ל2 656 ןמתס לע םנע רככ
 ןמתס לע םנע נו רולסס לע םגע סו (תליכמ) וילט םנטי 05 סכיככ יומכ
 כ סיכת ןמסמ וכיפט ןממ | וילע םנע סיכת ןמחמ וספק רולס רמול יתייס
 ךרפוס נתכסיל ספעכ סגהק יפל .ץראה הרזאבו רגב :ססינס וכמכ ךככ וילע סנעי
 .תצמהמ לכ :כומס תליכ6 לע סרסזמ .ולכאת אל תצמחמ (ב) :סירגס תֿפ תוכרל

 סיולכ התפ דמלל 63 סז .תוצמ ולכאת םכיתבשומ לכב :ותכוכעת ת6 יכסל
 סכיפ) (ם"ע תליכמ) סדופ תולתו יכס רכסעמל טרפ סכיתוכסומ כככ 9
 ךוסמי ן6 וכ םיפ ימ .וכשמ (אב) :(סילטוריכ | 656 תוכסומ כככ ככסכ סיור

 ונסמ (די)



 סולקנוא :אב בי תומש

 :אָתסִפ וכו ןוכתעת< : תספה וטחשו םֶכיִתְהְּפׁשמל
 אָבֹזַא תא ןיכל= םתפבמו בוזא תַדְנַא םתְחקְלּו בכ

odאמנה אפ ולה =לָא םֶתְעַגהְו סביײרְׁשֲא םֶבּב -אנמבד אָמְדְּב ןּולְּבַטְתְו כ  
Dedaב  = Aהי: יה מ תומה יִתְשלֶאְו ףוקשמה איפסדןירתלו אפקשל-ןנדת]  

 אצה אָל םָּתַאְו פב רֶׁשֲא םֶּדַה
 : רכּב"רע ֹותיֵּבדּהַתְּפִמ שיא
 עס ק"ב אל םתאו :רל תוחנמ ףוקשמה :איהבוס בוזא תדוגא םתחקלו ןרהא תודלוה

 יישר םירומה לעב

 : קופס ןמ ; תק ₪ pc ימ .חחקו : ולפמ המ 36 סתעגסו (בכ) :לזגס ןמ 2

 קרי ןימ .בוזא [בכ) : וב תיב) סp .םכיתוחפשמל נע -- ביתכ סניתנכו :.פוזוזמס יתש ו

 1 יתלק 'ג  .בוזא תדגא : ןילוע :se ףוקפמל וזוזמ סידקס ףוקסמס לעו תוזוזמס
 ןיוכק חנק ג - א: ןיקועכב 0 שיש גג .סוס ןמ : 5% רדסס סנופ סקש רפול

 ןמ :ףסכ תופס ומכ ילכ3 .ףסב רשא : סדונל
 ךככ תונקמס םנפכ תחל סליככ רמת כס ונסו כומ סמל .ףסב רשא םדה
 לכ לע ףסכ רחל סדס ןמ סייקו סניסנ לכ סתפ ףס3 רסק רוע רמכ
 ככקכ תיקסמכ תוסכ סנתנס רח6מש דינמ .'וגו ואצת אל םתאו :ס)יכע סענס
 וכ (דק םילסת) רמנס וס סילכתמל קופר | סלילו עסכל קידכ ןיכ ןיחכמ ויס

 לאירבנ תרות

 56 | וכ = סופלפסס ,רמולכ ,תוקכ יל 6לו תומכ סכ

 אֶל ןותַאו אבד אממ
 ָּתיִב עֶרְתמ שָנָא יְפַת

 ןכומ 6וסש ףונכל סכיתכ
 יתוק56 תככסכ ימפכ יכ ויס תוגופסככ
 כ ךרככ וגיל סדס לם סו: פופ לב

 : סלל
 דע ותיב חתפמ שיא ואצת אל םתאו

 תוסכ ןפינס ןויכ 'ס ק"כ 9"זר6] .יוכו רקב
 [עפרכ קיל ןיב ןימבמ וכי םיחסמל
 קספו 'ונו סדס ת ספרו 'ונו 'ס רבעו
 וכל תיתקמס ןפי כו תתפס לע 'ס
 רכד תיסר סגסו .כ"ע ףיגננ סכיפכ 6
 סכמסס כ"ו ןויכ ,כ"ו סיטרפמס ועקס
 ,ומלעכו ודוככ3 ס"כקס י"ע סיס זז
 bo) bo ית 'ה ינמ ךיגמס "סמכו
 ,כתומל ך6 סמס סיסימסמס כ" ,רת
 וקנכ כ ספו סכוקס סריסזס עולמו
 דוע .'וכ .פיחטמל תוסכ ןפיגש ןויכ 'וגו
 'כ מספו רמוס יכס% ןוטפס רוקי ספק
 תספיו גלדיפ וס ןווכמהפ ,חתפס לע
 יתסמס ןתי לכו רמו כוס סמ)  ,סכילע

 תיכס לע תפס לע ןוסל וסמו ,וינפמ
 יִקכ לפ חספ רפ כ"ח כ"םמכו ,9"לוס
 וכ ,ןיכעס יטכפ ר6כג סרטו ,'ונו "נב
 ספעמפ ונרכוספ סגופ6כס יפוקס בייל
 תעכ | ,סיתיקטמ כ"ג ספ ויס ידוד
 מכסי כ"סמכו | ,סירלמ ₪5 ףונגכ ורע
 תתכפמ סללו סעוו סרכע ופ6 ןוכח סכ
 לת כ ןויפע יפמ יכ ,סיטכ יכסלמ
 'ונו כוככ ככ סכס 'רו ל"כמלו תוערס
 סרו רס3 ךלמכ סוכ רכסססו .ר"בו וס
 ,קמסלמל ת"ל סע וי6כ5 יכפ תוספ
 כסס סע לע סממלמס ןוחל) bכקנ סנס
 בטס יכ וכמקס ומכו ,קכלס לע רקפמס
 קטכ סנה ,לכוועַלְפ תל לכ ווסלטבסקס
 קוס יכ ןעי כב  ,וסכ5 יסכס תז ולעפ
 ןומס כע ללקנ כ"ע רקפמסו תקפמס 'יס
 קמקלמס .רוסי ומלעכ ךלמס ספ ןכ ומכו
 'כס לכ סנסו ,ךנמס ם"ע תו רקי

 קוכמ



 -.סולקנוא

 ָי ילּנְֶאְו = 8
ergo: 

 ב לע ל אָמּ

 יישר
 :נכדו ל"יו כמו .חספו (גכ) : רעי ותיס לכ ומר
 .ולוכ תונככקס

 דנ אב בי תומש

 םִיִרְצִמתֶא ףּגנִל הוה רָבָעְו ג
 ףוקשמה"ילע םֶבַהְתֶא הארו

 הוה חַסֶפּו תֹּזְמה יתש לע

 םירוטה לעב
 כס יסמכ יג .ןתי קו (בכ) :סלימ יד
 תוכוכט תעת יכג סנוכ) סילע ןסי לנו ךדיסו

 5% ססיטעמכ סתעע לש וסח ספמ וק5י תוינקד5 סופנס תוכזכש .סנוכ) סינע ןתי קו סעוס יכג ךדיקו

 לאירבג תרות

 סיכלמכ "יפס = ןפנש תונופרס: פוכמ
 יונס ןרסלו ססמ ויתונפ ידי :כע "יס
 ל"וכססמכו ,סמפ לע 6לקכ 'יס סוקמס
 סירלממ וניֿכוװ ך6למ לפיו קוספ לע
 וז סכמכ כ"קסמ ,הסמ הז למ 'וגו
 סירלמ ךופכ כו ינק ת"יסס רמל
 סוס סממלמס רוס ימכעב ינ לוכיבכ
 סדגס לע יכופי33 ןייע) סירלמ ספ
 ז"עו - סילוס 55 ונפו קספכ
 לכס 536 = ,ךסלמ נו ינמ ל"וכ ונווכ
 סקעמו ,ומע ולכעפ סיסימקמס ולעפ
 ריעכ 'יספ ססעמ י'פע רכרס ריכסכ
 לוכנסמ סכמס ירסל עדופכש טפערקקוכ
 סכופס כמכ כ"נס ריעכש תויוגסס % יכ
 ספמ וחלקו ,ססמ סכמס ומלפ לס סכרס
 תוסעל סיכטוס ס6מ סע דרס דיקפ
 יכ תויולקס ילעכ5 עדווקכו ,ו"ע תרוקכ
 ומע ולמגו ,דחופ כ3קמ:. וס דיקפס
 ועל ועידוס "תלו ,דסופ סוכס 3
 קרוקס | 8502 תויונקס .ככ3: .יכ תמקס
 ססכ רמיו ,וכיתכוטכ סע סמו סרוס
 כגסמ לע תויוגקס לכ וכנסי רקמ סנס
 ,ריעס תולוס לכ ת ופעתיוובכוסי סיכטופסו
 וססי וכ סלס3 עכ .יכ עדוי ילכו
 קסק סרותסס ת תויולתכס תותרפמס

 יפש סיכטוססו ,סכימטסל ססידנּכ יִפְנכ
 סמס ריעס תולוחכ סירזופמ ויסי 6

 םיש ימכ םי6 לכ | ינפכ סיריכמו סיניּכמ
 ססידיכ ולפס סו סכוסמ סכוקס י"חמ
 לככ יכ יתלט כ"ע | ,סכלילס) = לכוס 9
 סלוסלס סלוחסס ככ ןכקנ "יסי פוס

 יוז ןכקכ סכיקכ ומ קסכ סי ומיסיו
 ףסמ רוכע ימכעכ יכנסו ,סייוסמ סוקמכ
 קסכלו םוכסס ימתפכו ,סקידכס תופעל
 סייוסמס סוקמכש קפס ול סכיתס תל
 ודנּכ ךילשסו | יתכישי סוקמ ספע5 סמס
 לכב קוד ססינע הוכו סיפע ןוילעס
 סיקסל ידנכ זיעי כ שיפ סוסו קומוקמס
 תכנכ סויכפ סקידכס תוכככו ימוקממ יתוק
 סזכו ,ןכ ססע כ"ג סמסו ,ינסס תוכחכ
 ,לסמכס וס ןכ ,לסמס ןוסכ כ"ע ,ונלגת
 יעפר רעל 'תי וכלרכ סלע רססכ יכ
 ינעכ כ"ג 16 55רסיכ םכמכ סנס סירלמ
 קעב סגועב ו"ק סיספתכ ויסי ,ו"ע ירכוע

 יכוככ לכתל .סיקיחסמס סע 'תי ופוכ
 י"ט נכסי סע ת"יסס רמג סגסו ,סירלמ
 ןפכ סקילו ז"עמ ססידי תפ ךופמכ ס"ערמ
 ,סלימ תוֿלמ סדוקמ סייקכו ,חספס תוסעל
 תעכ יכ ת"יסס ססילע ס5 ןכ לעו
 סיכנמכש סלודג סקעלסו סלסכס "יספש
 ספות תנו לסכסל. סדחס עכממ סנס
 םופוס יכ כסקמו ,ספ סשענ סמ .תופרלו
 ר: סיתיחשמס ןמ כמ 'יסי סירלמ
 קלמב סיכיכמ סמסו ,ריעס לכ ורכעי
 קיד5 ןיפ סד יכ וינפ תרכסכו סדס
 לכו ,סטסי לו בוט סםעי רפא ,ןרלכ
 קידכ ןיכ ןיפכמ וגיל ססידיכ כפונס
 bg ססיפע המ כ"ע ,עשכל רומג וכיסס
 ןפלמיו רקוכ דע ותיכ תתפמ םיס וכי
 קוסעלו ,סס סמכ כס  סיתככ סלוכ
 י'נכ ספ כפל סיקכס לע פוקו ןמיס
 ומלעכ 'ס רעו ,סכילהל ססמע רמג ר

 ףוגנכ



 אב בי תומש

 תיִהָשַמַה ןִּתִי אָלְו חַתַפַהלַע
 ףּגנל  םֶכיֵתְּבדלָא | אָבָל
 -קָחְל הוהרַבָּרַה-תָא םָּתרַמְׁשּודב
 הָיָה הב םָלוע-רע יב דל
 ןַתִ רֶׁשֲא ץֶרָאָה"לַא ואָבְתְז יב

 םֶּתרמשּו רד רֶׁשֹאַּב כָל הֶוהְי
 כ הָיָהְו וכ :תאֶזה הָדבעֶהתֶא
 הָדְבַעָההַמ םֶביִנְ םכיִלא ורמאי
 ז"תבז םּתְרַמ ַאו זכ : םכל תאוה
 -לע הספ רֶׁשֲא הוהיַל אּוה חַסָּפ
 ֹופְננְּב םירצ מב לַארְׂשיינב יב
 ליה ניתָּב-תַאְ םִיִרָצְמ""תֶא
 וכלי חכ :ןוחתשיו םַעָה דקו
 הו צ רֶׁשֲאַּכ לארשי יִנֶב ושעיו
 : בס םיחספ חבז פתרמאו ןרהא תודלוה

 םירומה לעב
 וכ ןפי לו .אבל תיחשמה ןתי אלו  תויסע יכ וטע ןכ .וטעיו (הב) :סנככק כדסתי

 (הכ) : ידמפ ערה סיס וכתנ נו (65 תיפרב) ומכ

 סולקנוא
 אעְרתדלע יי םוחיו איס
 -לַעיִמל אָפ קובי אֿכְ
 ןּורַטְתָו וכ : יָחְמִמְל ןוכיֵּתְבַל
 ךָלייְקַל ןיֵדָה אָמָנְתְּפדתי

 יקי א: :םָלָעִידַע כו
 תי אָעְרַאל ןולעתדיִרָא
 ןּורְטַתְו קמ יִד אָמְּכ ןובָל

 יהיו = .:ןֵדָתאָנמְלפ תי
 הָמ ןוכינב ןוכל ןורמירא
 ןּורמיִתְו מ :ןֹובָלְיִדָה אָנָחְלּפ

 יִּד יי םֶדַק אּוה םיִח חַּבַד

 לארי יִנְב יִּתַּב לע םֶח

 תי יִחָמ הָנְה דּכ סירְצמְּב
 בש .אְְָּב תו יִאְרְִמ
 ןולזַאְו חכ ; ּודיִנָחּו אמע עַרְכּו

 אָמָּכ לאבי נב ידע

 יישר
 ₪35 תוכי

 כוקכס סלק .ואבת יכ היהו

 יפ לע םיגטס סכק3 וסעס דת תספ נ5 רכדמכ וכייססכ נו ץכ6ל סתיבב וז סולמ
 .סעה דקיו (זב) : 'וגו ןכֿפס 56 סכת יתפסו \ו תומש) רכד ןכיסו .רבד רשאכ :רובדכ

 .לארשי ,ינב ושעיו וכליו (חכ) :ססל ויסיט סיככס תרופכו ןכ6ס תיכו סלוקגס תורוק לע

 לאירבג תרות
 סרו ,סיתיססמס י"ט .סירלמ תל ףוגנכ
 ןוסלו ,םספס לע 'ס תספו "וגו סדק תל
 כ ,גולידו סליפק וכיק ןפכ רמלכס חספו
 ,סיעסופ ,סיתסופ ןוסלמ סעיספ | ןוסל
 ספס דומעי = לוכיככ ,קופכספמ ע"סחו
 קיקשמס ת ןסי כ ז"יעו ,י"ככ ימקפ לע
 'ס  רוגסי יכ ,ףוגנג סכיפב ל6 ?ובכ
 יככרמ ישוכיפל 'ימכ יפפכמ כ"תו ,סדעב
 ,סלינס יכת3 יסיו פ"ע תומס ר"דמס

 תתפכ

 סרכוק כ"ססז
 לע וכ רמע לוכיככ ,מתפס לע 'כ תספו

 לע דמע 'וכו
 יכ ןיכסו ם"ע .סככינמ תימפמס

 וסמו 'ונו = סליל יקכיננ

 סקדו קקפס

 וגירכד

 : ם"סועכ סינוככ
 הדבעה המ םכינב םכילא ורמאי יכ היהו

 לע יכויככ  ןייע 'וגו םכל תאזה
 :עפרס לס eR סדגס

 ןכ "וגו 'ד טופ רסקכ י" ב ושעיו ןכליו
 וסע



 הנ אב בי תומש סולקנוא

 ם :ּושָע ןּכ ןרהאְוהשמ"תַא הָוהְי ןיֶמֲאְו השמת | דיפָד
 יישר

 ספעמ ססילע ולכקש ןויכמ 596 ססל רמלכ םדוס ם6רמ לסו וסע רככ יו (תכניכמ)
 רכשו סכילסל רכס ןפיל כוסכס סכמ סכילסס ף .ושעיו וכליו :וםע ונכ בותכס ססילע
 לכמ .רכד וליפס נפ כרפי לש ןחכס ריגסכ .ןרהאו השמ תא יה הוצ רשאכ :סיסעל

 תרות |

 ופפ ןכ כמפמש סיטרפמס וסקס ,וסע
 רככס יכס5 רפוימ וס ףוסככ .למפנס
 ףפ כ"ז י"סכ כ"סמו] ,י"ככ | וטעיו רמפ
 תניכמס ירכר ןסו  ,וסע ןכ ןרסקו ססמ
 "ומס ןכסיסו ! 5עיספ ספק ז"ע סג
 בוקכלש סמ ןייעו ? קספס תולמ ומייקי 5
 וקזקדפ סמ עורי סנסד פ"ננו [כ"חפ
 ,סדס תניקנכק רדסס יוניפ לע סיפרפמס
 יתס לט וכקנו ביתכ "ומכ ת"יפס יוולכש
 סקמ לש ורמלמכו ףוקסמס לעו תוזוזמס
 ףוקשמס 55 סתעגסו ביתכ ל6רשי ינקמ
 ,סוזוומל סלקק ףוקסמ ,תוזוומס יתס כו
 [חכ .6מויכ] כ"וכד פ"ע םסרפל יהרמפו
 ספקסכו הנק ןימיד ל"ס ע"כ ספקסד
 55משמ סג תויסכ לכויד רכס שי די
 ומקנו ביפכ ת"יפס לם וכוכדכ סנסו ,ןימיל
 כ"ס6 כ"סמכ 3וסכ לו 'וגו סדס ןמ
 ןייעו] ףסכ כפל סדס ןמ "וגו סתעגסו
 תי ['ס סכנה ע"פ] סימספ ימכפוריכ
 לע ילכס ןתוג 'יהפ ,ספוקסיל ףס ינפ
 קוחיככ וטתפיס רספל רחב [ספוקסיפס
 ליכסכו ונכלי כפל סיתכס ןמ סוקמ
 לכב | ךפילו ,סימעפ 'ג .לובטל וכרטניפ
 ,ןימימ == לימתסל .ךיר5 כ"ט תוזסכנ סעפ
 ליססספ ןויכו ,סלתק ןימי לס .סזוזמס ןכלו
 כ"חלו ,כ"ס5 מם לס רמוג = תוזוזכ
 כ"פסמ בא סזכ סנעמנ ףוקסמכ סייסי
 ססל כמ6ש סינקזכ הקמ רמלמב
 סגה ,'וגו סקעגסו ףס3 ר סדכ ספלכטו
 תפל ךומס וטתסp עמשמ ספעגסו ןוסלמ
 ינככק ,ל"גס ימלסוריכש סעידל כ"סכמו]
 לו [ספוקסקס | לע ודימעס סדס וס
 סמוקמ .לע .דומעל קכ ךליל ןיכירכ 'יס
 סז ןפוקכו ,דיכ תומוקמס 'גכ  עיגספו

 לאירבג
 יכ ןימימ 55משמ סופקסס תוסעכ וככוי
 סעקס ףוקסמס ןמ כיתפסל ןיפוכי 'יס
 ג" סזכ 3 רומנו ןימי תזוזמ כ"ו
 סולמס תכת בורמ י"כביכ כ"ס כ"עו
 ןמקכ לו .םגרכ .סופמס פ סייקל וככ
 סטפ לכל סכינס3 רתויורחכו ,קסריט3צ
 ספוקסיסס לע יככס פל דימטסכ פלו סעפו
 וכליו בופכס זמכ ז"עו סועיספ רכש ולכקיו
 .כוקכס סייסמ ז"עו ,סכינק3 ובטפ "ככ
 וקע ןכ---ןכסלו ססמ ת 'ד סו רסקכ

 :ק"ודו .55מסל ןימימ ליחתסל
 ר"דמס ןוסכ ימנ 3 סייפיו סוכ פ"ליע

 כוכ3 לכ סכס םלינס יח יסיו
 סזכ לכ ילמו 'וגו ודכע ככד סיקמ ד"סס
 זמוכ ףוקםמסד סיטרפמס וכקכפ מ"יפע
 יפלו ןכסקו ספמ לע תוזוזמסו ,'כתי וילע
 כתוי סיקידלס דוככ 3305 "תי וכרדש
 ,סוזוומס לע סלסס ןקיל סול כ"ע ודוככמ
 ססע ס"פרמ 535 .ףוקסמס לע כ"חלו
 ןייעו] סנתת ףוקסמס לע ןפיכ סופו ךופיסל
 סוקכ כמ ס"כקספ פוטמ 'פ ר"דמכ
 רמ5 ס"ערמו ,סכלש סמקנס י"ככ תמקנ
 ,ם"תי ונע סמקנס ,ןידמב 'ד תמקנ ספל
 פ"ע 'ר ססעמס 'כפ סמ תקוק '93 ןייעו
 וגו סיפכסס סיפתנס ת סעב 'ד תנסו
 'וגו ףרפ ךל ססע 'וגו םחכס ם וכיכעמ רסיו
 ןוסגס סגסו ['וגו תפוקכ םחכ הקמ קעיו
 קסיפ3 סדנהס לע וסוליפכ ק"סרסומ
 םרפל 'כס ךחנמ קנו יכ 'וגו מ"3 יפרבעו
 ספעממ רתוי סיקידכ ספעמ סילודג ל"זכד
 סלוכ טוספס ונוכרכד [ס .תובופכ] "ומס
 רפוי סיקידלה ספעמ םנודג תולרהכ וס
 סיקיד5ל דוככ קנחמ ס"בקספ ל"ככ ,ויטעממ
 סיכלמל יב ויס כ כ"עו ,וכממ לפוי

 סוכ



 אב בי .תומש

 הָוחיו הלילה יֵצֲחַּב | יְַ םכ שש
 םִָצְמ ץֶרָאְב רֹוכְבהלְכ הָּבַה
 יֹואָסְּלע בשיה הער רֶָכְּבִמ
 תיבָּב רֶׁשֲא יִבְׁשַה רֹכָּב דע
 םֶקָיו ל : הָמהְּב רֹוכְּב לֶכְו רוָּבַה
 :בע תומבי הלילה יצחב יהיו ןרהא תודלות

 םירוטה לעב

 .סנינכ י5תכ (טכ) : סניפ) תלו תספל תל
 דכפיו סלינס יקב יסיו ךדיסו כס יסמכ יג
 סלודג סדכת ודכת ןפככ סגפ כמו) םימס
 לנונעכ ספינס י5תכ סקיו ןוטממ יכג ךדילו
 יפתכ סיקיד5) סנספוע ס"כקסע ך) כול סזעד

 .. םולקנוא
 תּונלפְּב הָוֲהְו פי :ּודָבַע ןָּב

 אָרְכּובְיילכ לט יו איל
 אָרְכּבִמ םיִרצַמָד אָעְראְּב
 זלַע בַּתיַמָל ריִתָעְּד הערפד
 ארכוב דע התוכלמ יְר
 יא .תיֵבְּב יד אְָבשִד

 םקָו ל :אָריִעְבָד אָרְכּוב לבו <

 יישר

 2 .ןרסלו סשמ ף5 וסע ןכ וסמו .ןכסלו ססמ תולמ
 וגיד תיכו וס 'סו גס סיקמ לכ .'הו (טכ) :וסע
 לכ הכה : ינולפו יגולפ ומכ וס תפסו ןוסכ ו"יוספ
 ,הערפ רכבמ ; סיככמב סוסו תכמ סמו לש ף6 .רוכב

 קז רוכטב (טפומפ) רמו וס ויכעו סירוכבה ןמ רייפשנו סיס רוכ3 סערפ 6
 לש סדי65 ןיסמש ויספ יבשה רוכב דע : ףוס סיב יתכ ת ךתלרס רוכעכ .ךיפרמעס
 ילספ סיס | ללככ סתפסס רוככו םונערופס סיכס ונתלכי וכמי נפ דועו .כקרסי
 .הערפ םקיו (ל) : יכסס רוככמ כוסס סחפסס לוככו קותפה דע ןלככס בוסחס .ןמ סנמ

 ז לאירבנ תרות

 סשענ "סי לכס קכ ,כנכ תיחסמ סוס
 לע וכפי ס 536 ,דככ 'בסי ודי לע
 רקיע 'כתי .וכממ וטעיו ,סנתת ףוקעמס
 וכי 16 ,ןכסו סימס סקטמ תניח33 'יסיו
 bנפ ס"נקה סכמפיפ קר תיספמס' סג
 סמכ כםימ סוכו ,נלכסי תוכל ובו
 ןקיל ס"בקס כמ קטכס הפרפכפ סיקודקד
 סדס סל יתחרו כיתכ סנתק תוזוומכ לע
 ,םיסשמל ףנג סככ 'יכי לכו סכיפע יקחספו
 ,לנכ סיהסמו ףנכ סט 'יסי 5 וסוריפש
 כhרסי ינקו ס"ערְמ רמלפ מ"יפכל 6
 הז יפכ ,הנמק ףיקסמס לע סדס ספל
 לעו ףוקסמס לע סדס ת סקרו :רמל
 ןקי כ זה ,ןכ ספריס ןויכ םוזוזמס יפש
 תמסכ יכ .ףוגגל סכיקכ כ. סוכל תיססמס
 וכ ותוק ןתי נס קר םיחסמ סס 'יִסי
 ס'ערסמ סנסו ,סכוכה3 ם'ייע ,ססיסבכ
 סלססכס קפס ןיפי לפרסי ינקז 55 ורכדב
 סלילת יִכ ,ססרולכ 'כפי וירכד ססל עידוס
 קר 'בתי וכבד תונסל וסומכ סיגומ6 יל
 ף6 יכ ותונתונע ינפמ ססל כמ כ"ח

 ופפודק לדוג יכפמ ו"כע ,ןכ סול ת"יפסס
 ןסלקס ףוקשמס לע רדסה ךפסכ יוקר
 סינפוס יגט ועמסס ירח יכ בוקכס רפיסו
 כי רספכ .סייקל כפוי וכחכ ,ס"עכממ
 וטעיו וככו : "זו ,ומפעכ ס"כקס יפמ
 כו וסע ןכ "ומ ספ 'ד סוֿכ רסלכ י"נב
 ףלו "ורד ז"עו ססמ ססל ןעי רסלכ
 פוכסכ ילכמ ,וסע ןכ סמלעכ: ןכסלו סטמ
 יס כ ססעמו ,ס"יפס יווילמ כעופכ
 ססעמ 'יס סד תיתסמ סופ תויסכ ךיככ
 כת3 יסיו :כ"המ ו"כעו ,כ"נכ סיקידכ
 פ"דמ] .ד"כו קוס ,כוככ ככ סכס 'דו סליל
 :סס וכממ ז"ע ? ןכ ססע.סמנו [ספ
 ס"ערמס ןויכ 'וגו.ורכט רכד סיקמ כ"ססז
 'יסיפ עמסמד וכל תימסתס ןקי כו רממ
 מרפי תיככנ סוגכג וסגסי לנפ קר תיחפמ
 וס .סרסז ;ססמ לש: וכמסמ ס"כקס סויק
 יקיטכו] > ,'ונ :ורכט רכד סיקמ : כיפכד

 :51"9 ק"םרסומ: ןוקנס יככדמ סוכ
 פולת "קס ר"דמכו 'זמו הלילה יצחב והיו

 ןייע ./ונו ךל. תודוסל סוקפ סליל
 , בי
-- , 



 סולקנוא

 --לֶכְו אוה אלל הער
 םִיַרְצַמי-הל בָו יָהְּּבַע
 םִירמּב אָתְּבַראָּתִַַצ תוהֹו
 הָוָה תיֿכ יד אָתְְּב תיִל-יִרַ
 אָרְקּו < :אָתַמ ןֶמַת הב
 רַמֲאו אליל ןרָהָאְלּו הָשמָל
 דא .יִמַע ֹוגָמ ּוקופ ּומּוק
 וליזִאְו לאְרְַי יִנָבְףַא ןותא
 "ףַא ןוכְנָעְדףא > :ןיֶרָמָא ןּותיוהד אָמְּכ יי םֶדֵ יחל

 -ףַא | וצו ּולזָאְו ןותללמ יד אָמְּכ ּורָבָּד ןוכרוה
 םִיַרְצִמ | תַפיִקְתּו 5 : יִלָע
 הָאֲחֹואְל אָמַעלָע
 יֵרֲא אעְרַאְדןמ ןוהְּוחְכַשל
 ישר .
 : סויכ תוטפ 53 סיכנמס ךכדכ לו .הליל : וקטממ
 לע כוממ וס סיסס דמכמ וידכע כ"סלו סכת .אוה
 םי .תמ םש ןיא רשא תיב ןיא יכ : ןדימעמו וידכע יב
 'כפ רוכב יוכק תיכ3p לודג רוככ ספ ןיל תמ רוככ סט

 ונ אב בי תומש

 "לבו וידבע"לָבְו אּוָה הלל הערפ
 הָלְג הָקֲעְצ יִהְתַו םיִרָצַ
 -ןיא רֶׁשֲא תו ןיאהיּכ םִָבָצּ
 ןרֲהֲאְלְוהָׁשמְל אְרְקיַניל:תמםש
 ָךותִמ ֹואֵצ ומּוק רָמאיַו הָליַל
 לֵאָרְׂשִי ינְּבדםג םָּתַאדסג יִמַע
 : םֶכְרְבדְּכ הותָיתָא ּוְבַע כָל
 חק םכְרְקְּבִרסנ םֶכְנאָצהםנ בל
 םֶתְכרְִו ּובָלְו םֶתְרּבִּה רֶׁשֲאַ
 -לע םירָצמ קזחִתַו > :יתאדדסנ
 ץֶרָאָהְןמ םֶתְלשְל רַהֹמְל םַעָה

 םירוטה לעב

 ךדיפו ןיד 'סעכ יכ .ו5 ופוק (אל) : ס)ילס
 סתס סע עול יכג סוס סוקמס ןמ 165 ופוק
 :ןסכ ףס סתככ לעכ סיכפנמס סוקיפוס
 סיפכ5כו ךרימו כס יסעכ יג .כסמ) (גל)
 סילנמספ .זכ עתלנפ כסמל גכסמל סיכסס לע

 סיונפ 'יקווכמ קודלויו ןסילטכ ספת תוכומ תוירפמ "ד .וסכת6 רוככ ינ ף (טפ סינספ)
 השמל ארקיו (אל) : ויבקל רוכב דח לכ תחל ספ 'ס סס סימטט סכרס תוכול3 ססל ויו
 ןכס ןכיס יורפ ספמ ןכיס קעולו ריעס יחספ לע רוממ סיסש דינמ .הליל ןרהאלו
 ומכ לכס .םכרבדכ 'וגו ודבע וכלו : ףעס ,לארשיינב םג :סיככנס .םתא םג :יוכפ

 סכנ65 קכ !ט3 ,סיכנוסס ימו ימ לטכ .חכp 65 לטכ .יכ6 יפרמש ומכ כו ססרממס
 סתל סג (י תומס) סתרכד רפכ וסמו .ופק סככק3 סג סכנ65 סג .גלי סככקנו
 יײקפ תומס לס יכפ וכנפתס .יתא םג םתכרבו (בל) :תוכועו סימכז וגידיב ןתש

 לכ תמו כמ ירסס וס ספמ תרזגכ 55 ורמ6 .םיתמ ונלכ (נכ) : (לתעיכמ) רול
 לאירבג תרות :

 ל5 קספכ סדנס לע יפוכיפכ ''כ"קמ
 ןכסלו סpמל הערפ ארקיו : עםרס תכלס
 'כס סנפד ס 'וגווקכ ומוק כמיו סכיכ
 קוספכ רבכp יכמ סליל תפז "טס סרפל
 דועו ,סעי) סערפ סקיו כותכ ,סדוקב
 סיוכפ ןכסלו ססמ ןכיס לוממ 'יספ ירח
 ןוסל ז"פ נפו ךיסס םרדמב ' bסיקרכ
 ,ןכס691 ספמנ רקס סנוכס פ"נכ+ קיז

 סp3 ספוק סכיכ וכעכ כורכ .רמולכ ,סליל
 יקככספ תעמ רכס סיסנקכ סספ "סליל
 ,סירלמּכ כסי יכ רול יתיסכ כ סתומ
 .וכדעכ .סליפ רוקו ,ונפופי ךסס קרו |
 ןמ םחלשל רהמל םעה לע םירצמ קזחתו

 ס"זעכ רקכנפ סמ ןייע וגו ץראה
 ססירה עסוכ סירלמ סנו פ"ע תנפ3 '3
 סכ ופמתקסס ק"סווס תטיס יפכ .'ונו

 סככס



 אב בי תומש

 אשיו דל : םיִהָמ ּונְלַּכ ּורֲמַא יִּכ

 ימי םֵרָט ֹוקצְב"תֶא םעָ
 -לע םֶהְלְמְשְּב תררצ םֶתרַאְשִמ
 וׂשֲע לַארׂשײדיגבו הל : םֶמָכש
 םיִרְצְמִמ לאש השמ רַבְדְּכ
 תלָמְׂשֹו בה ילכו ל סכר

 ןגעְּב םַעַה ןהיתֶא מנ הוה ל
 -תֶא ּולֵצנְו םולֵאְשיו םִַרָצִמ
 לַארְׂשִייוגְב ועסיו ל פ : םיִרְצִמ
 תֹואמׁשְשב הָתָּכַס ססמערמ
 : םש תוברב םוליאשיו : אצ ןירדהנס תא ןתנ 'הו ןרהא ה

 סולקנוא

 ?טֶנּויל : ןיִתְיָמ אָנֶכִּכ ּורָמִא

 אל דע .ןוהישיל-תָי אַמע
 היָרָצ ןוהְתָנצַא- רתומ עמה
 : ןוהיַפְְּ"דלע | ןוהיׁשבלּב
 ּודְבֲע :אָרׂשנְו =
 ליאו הָעמְר אנ
 גו ֶכןִנְמ רצ
 בֵהָי יול :ןיִשּובְלּג בֶהָדְּד

 יִנְֵּב ןיַמֲרְל .אּמע-דהי
 -תיּוניקורו ןּנֿלַאׁשּו םִיַרְצמ

 רי לטו 5:
 תב תובל סער

 םירוטה לעב

 ויס כפיו סיקכ5כ סקלט) סיכסממ ויס
 .תוכוכ5 (דל) : זכ זוכנו לגש לוט; סיכסממ
 ןקומ סוי דע תוכוככ ךדימו לכס יקמכ יכ
 : סנמפכ ססינפ וקכוע תוגמגפל זמכ תונפנפ
 סלומכ סולטע ימינכ .סיכנמ תל וניו (ול)
 סינפה יכ .סתכפ (זל) :סוגד סכ ןיפס
 תוכוכפ סתכק עסנ כקעיו סתכס ססמעלמ

 רבדכ (הל)

 ישר

 יככ 'י ומ 'ס סיקמ סיטופפס ף ןלכו רוק
 : (םקליכמ) רחל
 ידכ תוספכ סומינס
 סכרס תומסבפ פ"ע6 .םמכש לע :(פפליכמ) רולמו
 : (סקליכמ) סולמס ת ויס סיככסמ ססמע וכילוס

 (י תומש) סיכלמכ ססל רמלס .השמ

 כ  סיירפמס .ץמחי םרט (דל)
 סלמ יכיס .םתראשמ :ןומיס

 :וסעכ תקמ םימ ולקקיו
atכועס קוספכט כתוקמסו | כסוס ןמו ףסכס ןמ ססל תוכוסס ויס ןס 0  

 ספ ססל סיפוכ ויק ססמ סילפו ויס לש סמ ף .םולאשיו (ןל) : (קסניכמ
 וכיקוכו .ולצעו : :ךלו ספ לוט ד 0

 סעס יפכ סם וסכו :סירפנ יפנכ לע סכתפ 05 (טי סומש) 'פכס

 ויס לימ ך"ק .התכס םסמערמ (1זל) :
 ןכמ .םירבגה

 לאירבג תרות

 י'נכ רמלנפ מ"ככפ סיסכפמס ןמ סברס
 סכוי "סעכ, ןופכ 15 ,ו"כז סיכומס סעסו
 ניתק סס סגהו .ככ בכעס לע סימעפל
 ת תווככ קכ וכנס כ סירכממ ןססילי
 ,סימי תסכנפ ךלסמ סכרד לע נרסי
 רססכו ,סירלמע דסי ססמפ רוחס> מ"פ
 ספ סג. הנס. ..סירכמג ובשלב ב
 'ד כp י"נב רובכ לדוג תל סו 3
 סלילו .'וגו ןכע דומע3 סמוי ססינפנ ךלוס
 וכליפ ספמדכ טלסוס .'וגו ם דומעב
 ופכפתי וז סקנככו ,סכמע סכ סג

 ןכ סנסו ,סיכוסכ סמכ3 סיקודקד סברס
 "ומ סערפ רמפס יכס .כוסכס רמי
 י"נכ סג .ספ סג ימע ךופמ וכ ומוק
 סכרד לע ספוונכ ככ בכעס ופסלפס 'וגו
 דע תככ וכסימ 65 סמלע י"ג3 רסקו
 כמו ו"ע ,ספמ יפמ ווטככ רשסכ רקוכס
 יכ 'יפ .סעס לע סירלמ קוסתו : 'כס
 ---ל"עס סקס סעק3-סירלמס יס
 לפיפ .ןיכככ חלש םרק] סחנסל רסמל
 :ומכ ,סױכ ןיכע סג ויפוקרוסכ םי
 .ןכלס ןמ [סקכפכ סמע ךלוס ססלכ0ו

 סעטמ



 זנ אב בי תומש = סולקנוא

 : ףממ דבל םיִרָבְגה יִלְגר ףלא אג ןואלנר ןיפלא הָאְ
 א / ר ברעהםגו חל אכיל :אָלְפטמ רב
 ןאצו םַתא הָקָע בב ברע"םנו "ל ָ  מע פיי
 1פאיו טל ;ראַמ דָבָּב הנקמ רֶכָבֹו :אָדְחֿל ינס אָריִעְּב ןיִרֹותְ

 םירָצְממ ואיצוה רֶׁשֲא קצְבה"תָא = ומס
 ושרגייכ ץֶמְח אָליְכ תוצמ תנע טְקָא-הַא עס אל
 ּהָמַהְמִתִהְל וְכִי אַלְו םִירצממ ו אלו םירצפמ

 \ 2 A = הל קמ / ה ידוזדפאו אבכעתא

 בשומוט :םֶהָלֹוְׁשֲעיאָל הָדצםנְו כ תמו :ןומל ורכש
 םיָרָצִמָּב ּובְׁשְי רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי ֵנָב | רעב ובית יד לֵָרְשי

ceסוכ ספ כסענע 'ס יז סיעפוט סלוקמכ כותכ ןבו ליז ס'ווכס קיפדס ןכו תתפכ סיקיודמס סינשיס סיכפסס לככ רַבָל  
 יפכ סנכטמ יכג ביתכד דל לכד ייפ "ןופמק סיתווכד כפע יכסד רפסמו נכסמ לכו ןפק ףקז תיל דכל, ןוטנס

 תויס) ךיככ  ןסכ סג כילו ,תתפכ כעו ,ןיפמק סמס ,ןכסס סדפסו קוספכ ביי סיככוכ וס לעע ילסד דפסמו סמולפ
 יסיטפוט ,דכ) ותו גופת 6"מכ תתפ ןכיכק כט לכו ןמק רסילתו כפס ןידס לכ :ירָבְל יט ויכ ןמק) ג"סמב רסמנט סמו ,תתפב
 .(סליכקס תכוכמ 1"9) גינע ןידס לכ ל*51 ,תועט וס לפס תנע יפדווג

 : אצ ןירדהנם : ם הלוגפ ינב בצומו יןרהא תורלוח

 י"שר

 .תוצמ תגע (מכ) :סיכג לש פומוס תוכורעפ .בר ברע (חל) :סלעמו סנש סיכסע
 ךרדל (תליכמ) .םהל ושע אל הדצ םגו :0כמ יורק ןימתס לכס ק3 .סלמ לש סרר
 וכלסו וכימלס 556 סדכ נב רכרמל לג ךסיס וכמ6 נפ נכסי !ם ןחכס רינמ
 יכס6 ךסכל ךיפילולכ פכס6 ךילועג רסת ךל יתרכו (3 סימרי) סננקכ םרופמס וס
 ובשי רשא (מ) : 'וגו 'סכ רפי םדוק ויכמ םכופמ רכש סמ סעורז 65 ץר63 רכדמכ
 .הנש תואמ עבראו הנש םישלש :סס) 69 ןכ6כ סיכג ובסיס תוכיפיס ר? רח .םירצמב
 סייקפנ ססרככ עלו ול סיסקמ סנס תוקמ ע3ככל ויס ויפכפ דע קחלי דלוכסמ לכס ןיּכ
 קחכי ננס דע סיכעכה ןיכ תכוג סרוגנפמ ויס סנס סיפלטו ךערז סיסי רג יכ
 כופמו 5 סיס 3קעי סע סילבה ןמ תסק יכספ סדבכ סירלמ ןרפכ רמוכ כספמ יו
 ךתרכ לעו ךכ לכ סללמת כ ססמ לס סינומסו וככ סכמע תוגש לכו ויסולפ לכ

 לאירבג תרות

 יככל תככסו סעע סז ןיפ סנו ?וכמ5 רמונכ ,סיתמ וכנוכ וכמ יכ : סעטמ
 ץרפס ןמ ת055 וכסמי כ"עפ נכסי | םוכיפ יפנק] ,טמע  סתפ סג
 :[ )* סז ליכסכ ימל יכ "וכמ יכ, ןוטל ססקי .סיפרפמס

 יסיו ..

 סלופכלו ,ססינע סדחפ לפ) יכ ,סתbנכ סיכנמ ממס בוכס למי ס*ק סינסתב סנס (* םיבג לחנ
 יכפס כיססמ פיע פילו ,סממס ןוסכ זיע לפוג ןיפ דכנכ סמילו דחפמ רפפנס יכ ,זיע ספקי

 סלפכ לכד לכ לוקשי וס סנס ,וימ עלכ לוסי דחפי לפס םילס יכ [תכ ילפמ] יוגו ,דימק דספמ סד
 .'כס b'קמכ .סנממ דלס וסע סעכס .סדונמסכ דכנסמ וילגכ ידעכ לככ עי כועפיו סליסתמ סינזסמו
 [לי ,ספ] 'וגו וככל ןיכס סוכע תעכמ דוע כמו [.ככ ילסמ] .ופעגו וככע סיתפו ,לקסנו סעכ לכ סוכע

 לופי וכ סעקמו כמנ זיעו ,ותיכתכ ןגוכתי bלו ,ככד לכל כ סיעי 59 ךני ךחכ ר ליסכס | ךפיסלו
 סינועמו סיכומ זיע ויסו ,סכל תל וקקסו סכס וקימעס יסס סעס דע לע סיכנמ יש6 ןכו=-סעלכ
 ויסטוקסע ולכפ כפל סלומ ומכ ססיתוכמל סלעק תופכ םוכדל וטיגכס ל | ,תומדוקס תולמס סעפתכ

 ספכטנו (ומ)



 אב בי תומש

 :הָנׁש תוִאמעֶּבְרַאוהָנְׁש םישלש
+ \ . : 

 הָנָש םישלָש ץקמ יהיו אמ
 ו ו 0 0 . 2

 םָצָעְב יהָיַו הָנָש תואַמ עּבְרַאְ
 הוהי תואבְצְ-לַּכ ואצי הזה םויה

Jד ע :ןד =  KT : Aas 

 יישר
 תונעכ סיעלכ; סרמע תינסמ סככסו סיִרלמל ררי קל רע פסקל וס סיס כה
 תוקמ עכרל כמפ 65₪ יכס סרמע תוגפ3 סיעלככ סpמ לש סינומשמ סכרסו תסק
 ןולכסכ 'יפלו תורג ולרקנ תוביפיס רט ף6ט ךסרכ לע רמול סקקזוסו סירכמ תליבכ
 ססיכוגמ ץכ6 תפ כמולו (ו תומ) קחליו ססככ6 ספ רג רח (סכ תיפרכ)'נפ ןינעכ
 סנמפסכו .ערז וכ סיספמ ךטרז סיסי כניכ רמוכ ךיככ סת ךכיפנ סכ ולג 06
 ירממ סזו סגפ י"כ ןפפילי דע סירנמל ןפפיבמ לכמת קחלי דלוכסמ סכש תופמ עכרל
 .הזה םויה םצעב יהיו יוגו הנש םישלש ץקמ יהיו (אמ) :ךלמס ימנתל וניפפ סירכדס ןמ

 וב ןסינכ ו"טכ ןיע ףכסכ סוקמס ןככע כ ןקס עיגסס ןויכס דיגמ (לתניכמ)
 ןיכ םרזג סרזננ ןסיככ ו"טכו קחי דלוכ ןסיככ ו"מב .ורעב) ססרכ6 555 תרפס יכל

 לאירבנ תרות

 סולקנוא:

 :ןִנְׁש ןיִתָלְתּו הֶאְמ עּברא

 הָאְמ עַּבְרַא ףיפס הָוָהָו אײ

 ןֵרְכְּב הָנֲתַו ןנע ןיִתַלְתּ

 אָילַחלָכ יִקָּפִנ ןיֵדָה אָמֹוי

 .הנש תואמ עבראו הנש םישלש ץקמ יהיו

 פיפ וגו וקכי סוס סויס סלעכ יסיו
 סוס סעילס וכ 'וגו 'סכ וס סיכומס
 מ"ככד ,קסל סמדקס םינסב פ"לכ ,'וגו 'סל
 ופוריפס יסיו סימעפ ינפ רח 'פכ בתכנס
 יפלו ,ןכ 'יספ ףפמ רמוס ומכ הוס
 קכ ןכ כ"כ 'יס 5כ סוס סביססו ןילעכ
 יתככלסו ,ןכו ןכ 'יס ז"כע ,רס6 ןפוקב
 יתט ך"גפ3 סיפלמכס סיקוספס רוליככ
 ביכזכו ,דח6 'פכ יסיו סימעפ סולט ול
 (וכתי 'פ3) כ"שמ ססמ רח קכ ספ
 יסיו = ,רקכס וסב יםילפס סויכ יס
 'וגװ רסס לע דככ ןגעו סיקרכו פולוק
 ירפלד יננע ינס (םוכרככ) כ"וכפס מ"יפע
 ןכפכ סכידסתו כיתכד ממ וסכ תיל
 עכטס ימכת וכמ6 כ"עו ,ם'ע רק
 סימעכ פולוק רקוככ עמפי כ סנוענס
 ,סידככ סינגע י"ט קר סיפכש סיקרנו
 סנוסנס עכעס יכרד י"פע.קכ לוס ו'כו
 תל ת"יפס ןסי תעכ לכ5 'םי ותפמ

 ,סנולתקס סכמס ססילע וכ תעכ ןכ6 | ,ןמפנ תוכנכ םיגלמ :וכיסס ופעל ספכטנו

 16 ,ענטס ןמ סנעמכ גסנתס) וקדוקפ
 קווסתסל וככויו ,ע3מס ילנכ לכ ונמבסי
 ןכלו ,סנמז וכיפט תעכ סיקרכו סימער
 16 ולטכסכ ,כפכפיכ סרוסס וקניקכ קעב
 סמ וכ כ"ס! כ"ע ,עכטס ירדס לכ
 קויסכ ישילפס סויכ "יסש ף ! 16 'יסס
 סיקככו סימעכ תויס ןמז זמ 'יס נו ,כקכס
 סיקרכו .פופוק יסיו ז"כע ,סידככ סיככעו
 כ בוסנ ססעמו .'ונו רסס לע דככ נעו
 תמחלמ ספיסק עכ יכ עודיסמ סנס .ןיכעס
 יכתפ סנה כ"כת תנסכ | תפרלו ונכסק
 ,סיונכpס ינפכ סכיכס ויכלפ ססככנס
 ססולע לכס  סיזנכפסס וחקיפ וכספפנו
 ,סמלמכ ופכיס סוכס סנו ,ןטגנירטסל
 ,ססיליכ קוכיו רוע ןיירע 'יס ו"כע
 ןפוסכ b"כ,סילפס רומל ולר כ סיוככסססס
 6555 ככ סע ,סיכלס לימ יכפס סוס
 םוכוק ךכד ורבעי ססילגככט סדוככהו
 סעולת לוקו תוימוס ;6כ3 ססילגדב זירלפ
 ורגכקס סיקפרלס ירטו ,סיסכנמס ךרכדכ

 סזכ

 סקמדכפמ ולועכ 6
 סיכמ לט סכל מע זע ז סנס ,ס5כסמ ייככ ת ועכג יכ דע = ,ססיתוכולכמו ססיענפ םינכסל וכימתסו
 ויכולכמ .טינכסל ליחסים תעכ סלומס סמפפכו ,ססילע סדמפ סתע !פנ יכ לע ? ססלע סחמפס יס סמו

 :דוע רסיתסל וככפלי | ,סתעמ ספכע ₪6 וטקס ל סמוקמ) סכזמ וסניכו



 סולקנוא

 ילילנמ :םִיְרַצִַמְד אָעְרַאָמ ייד

 ןֹוהְקְפַאל סדק אוהריטנ
 -זחאוה | םָיָרְצִמְד אָעְרַאַ
 : אי תנשה שאר םירומש ליל ןרהא תודלות

 יישר

 חנ אב בי תומש

 םיִרְמׁש ליל כ : םירצמ ץֵרָאמ
 ץֶרֶא = םָאיִצוהְל הוה אה

 םירוטה לעב
 יסמכ יכ .סיכופע (במ) :סיכנפמופע קעש  עוס ס"כקס סיסק ,םירמש ליל (במ) :סיכפבס

 רפמ סיכסל וסחעכס סייק) וכ ספלמו
 תרות

 רעכ ככ ףסכ תפכ ונרו ,זוע כככ סול
 יכ סוכ וליעוס כו ,סוס ילנתס לוטיכ
 יכ רע ,ונפמ ףיקפפ סע ןידל לכי ימ
 סענכסכ סיזנכpלס ןולכ תוקכמכ וחלכוס
 לע 05 יכ ,ןכומ סוס תוכיוס לכדו ,סככ
 לע ס5 יכ ,ססלפ מ"ומס 'יס תעכ סוס
 ןומכגס עירכסס ף יכ ,וכנ ריתעס
 עדוי ימ סנמ6 .סיזנכס יכפכ סויסכ
 סיקפרלס וכרועסי ופוכי סימיכ כ ספ
 עדוי ימו = ,סמסלמס | םדחלו סקכ סוקנכ
 ליעס ןטמל כ"ע ,ז ףכס עירכי דֿכ 5
 עיככסלו = ,סיתפכלס 353 ךרומו סמיל
 תכססמ סככל לע סלעי נפ ספומ
 סיקפרלס וקלמיפ זוע ככ וטקעתס ,סקכ
 זירספ יכpוי לכ ופרי ןטמל ,יפכסס יכחק
 סויסכ סלתולו סכילמ לדוגו תוקנ תל
 תוכמ לבקנו ,סמוד כשל ומככוס סמסו
 539" ,סנתמס 35 ךונס ךסמ סיזנכפס
 סזכ סכמס כפל ,רכד סוקכ סמיפככ
 תוכודכ רומפ תפרל ןרקב ותיימ כיקפס
 תעכ ת"יפס סנס ,לפמנכ לוס ןכו ,סלוע
 סע | סילפכס ןיכ ופיככ סתיככ רמנ
 ,סופסכו = סעל ןושיפכ 16 "ס ,ס"עפפ
 'ק לש | יפכתס סלסנ תויסל ךירכ "סו
 רמפמ  סייק> ,קודקדכ יסס עגרכ סנס
 תומסמתס סוס ככ 'וגו ולי כ"חקו
 וקלט יכת6 ף ת"יםס ססע סמו ,כוכיעו
 רכס בטימכ ומנעו ,ספיגכ סירכמ ילולכ
 סערפמ רוכתיס רטפה וגיפסו ,סדוכעס
 ולע וכיככ ססמ כ"ס ומכו ,ומכעב
 יכס ;ןירות יככ ספ יכס רומל סולטס
 ונממ | יוויפס 'יס ו"כע ,סכתוסככ סח
 ,רקוג דע סתיכ םספמ ת5 ילכמ ,'קי

 קנתע כעי ינכ לכ) סיכופע .סיכומע ל . סירלמ

 לאירבנ

 ,סירלמכ דוט רכד סוס תוסע ילכמו
 סמס רסק י"גכ סתרמקמ לע ודמע
 ריפכ | ,"כסס סליל תופת לכ 'ס 5
 סיכנמס יכ 45 ,'ס ספל תודוסכ כלו
 סיכלמ קוקו כ"שמכו סדערו ליס סיוחפ
 יכ ןרפה ןמ סתנסכ רסמל סעס לע
 תכמסמ ת י"גכ ז"כע .סיקמ וכלוכ ורמ6
 יכ סעטסו ,ססמ לש יווי5 י"פע ורמש 'כ
 סירנממ 96רשי תנוג סוטעל ת"יסס סלכ
 ססכ דכעתססל ינכמ סלוט  תולימ
 סדנס יכוקיככ וגירכדכ רקוכמכו] דוע
 ליפפטו ['וכו ס"כקס כוס כ וכו 'פב
 תוכולכ ססינע ל5רשי לש ןקמימ סוכ
 יכתמ ל"נס סיכוקכס לוליכ וקו ,סלוע
 סירכמכ וכפי רפל י"ג3 בםומו 'פי וכמול
 תולכפכמ קמפ סנוכ דוע 'כס רפיס 'ונו
 ף5 ! סנס ל"ת ןקמ יסיו ,סיעד סנמפ
 סנט ל"ת לם סיכטס רפסמ ןק ומלסנס
 ,סדוכטשמ ורכטפנו סליל תולת עגרכ
 "יס ךפיסנו ,ףכיק 655 ורסימ 55 ז"כע
 יונו פלי סזס סויס סלעכ קר יסיו לכדס
 דע תככ וופתכ 55 סלרסמ | ,מ"סמ
 סליל יפסס יכ דוע כ"סלו ,סויסי סלט
 נכי 'ס סירופק כיכ: קר !יס יינפס
 ןיתממו כמוסכ קר ,רכד סוס תכועפ
 לפיו ,סירלמ ךרסמ לרסי תילי לע
 ,סוס .רומיטס לש ומעט כ"ת בוקכס
 כמה ז"ע ,'סמ תו 'יס תיככס סזיחלו
 סלכע סוסמ ? 'סכ סוס סעילס וס
 סיכלמל ןוככז תכימס סוס סליפסמ תופעל
 : סימלוע פורוד ספורודל לסרטי ינב לכ לע
 הלילה אוה יונו 'דל אוה םירומש ליל

 י"נככ5 סירומש 'דכ הזה
 ספולודל



 אב בי תומש

 הייל הָוַה הָלָיְלַהאּוה םִָרְצִמ
 :םָתרְרלארׂשִי יֵנְּב"ִלְכְל םיִרָמש
 ןרהאוהשמ"א הָוהְי רָמאומפ
 -אלרָכנןְּבלּכ הספה תֶקִח תאז
 שיא הבע-לכו דמ :ֹוכ לבא
 א ותא הָתְלַמּו סת
 -אל ריכשו בשות המ :וָּב לכאי
 לָכָאְי דָחֶא תיִבָּב מ : וָּב לכאי
 רֶׂשָּבַהְִמ תיַּבַהְִמ ג איצֹותאל

 : ּוביורְבַׁשִה אל םַעעְו הָצְ

 סולקנוא

 ןיִריִטְנ יי םֶדָק.ןיַרָה אל
 :ןוהיַרָרל לֵאָרְׁשִי יִנְּבלֶכָל

 ןח השל רמו 5
 רַּב--לַּב אָחְסְּפ תַרִִזְג אָּד

 לּוכי-א3 דַמַּתְשיְּד לֵאְרְשִ

 ניָכז רָב דֵבָעדלָכויט :הָּ
 לכי ןֵכְּב ּהֵתְי רְֵנַתָו אָּפְסַכ
 דאָל אָריִנַאְו אָבְתות המ :ּהָּב

 אָדֲח אָרֹובֲחַּב ופ : הָּב לוב

 -אָתיּבְִֶמ קיִפַמדאָל ָָָתִ
 אֶל אָמְרַנְו אָרָבָל אָרְסּבְְִמ

 :בעןישודק ,חל ;יסינ חס תוסבי .שיא דכע לבו: ם בס תוסבי :וצ םיחספ :ג ;יבוריע :זפ תבש ,רכנ ב לכ : אס םיחספ .תאז .ןרהא תורלוח
 .וצ םיחספ ותא התלמו

 הצ הפ םיזפפ .איצות אל : וצ רע םיחספ .וב ורבצ ה

 םירומה לעב

 הזה הלילה אוה  סכמ תפל וינס .סינפ) וי 5י) סיכקס
 NR 5 ו : כ דיפע) סל ses ותו
 סוס 3 ₪ וקע5 סינפכל ןס .ס5וק לענס ןמ .יג
 ספוק = כיכ נס תיל ןפנ 0 יכ
 גרוסו  סענג יכקס סוס סוכל ןוק

 'וגו תיסקמס

 סכמפנ
 וה וקע5 ןכ לע ססיכוכב
 ןמ סילופ כ 833 | תיהעמס ןקכ

 .סימסכס ה ויטעמ | ורכנפנש
 .וככ .וב לכאי זא ותא התלמו (דמ)

 5) תיככ ל

 תועובש .הצ הפ דפ נפ םיחספ .אל םצעו :

 יישר

 סלילפ וס .'ה
 לארשי לכל םירמש : ךינב תמ לוג יג

 ןפי כו 'bנס ןיכפכ ןיקיומס ןמ בו רמופמ .סתרדל 5
 ןסיגכ ד"ויב .חספה תקח תאז (נמ) :

 [ סםכפ ססל
 : עמסמכ רמומ ו דתו סיככוכ רבוע דקו

 תככעמ וילכע תעימפ דיגמ (bע תומבי)

 אל םצעו ל:אי רחא תיכב ופ םיחספ רחא תיבב :ע תוסבי .וצ םיחספ .ריכשו בשות : אק ץע תומבי

 ₪ םיחספ וב ,אי ןילוח .זצ םיחבז .ג

 סל רמלק

 (15- סיסספ) רכנ ןב לכ

 .חספכ לוכ6למ ופככעמ וידכע תנימ ןיפ רמופ "כ .עpוסי יככ ירכד חספב לוכסלמ
 רכועס סז .ריכשו : כסות רג סז .בשות (המ) : דבעס .ו3 .לכ(י ות כ"ס סמ כי

 לוסמ יכרע ןונכ 656 וב לכסי 5 לרע לכו מלכו סס םילרע סו כ"ק סמו סיככוכ
 ריכס ול 3םות וסו לוסמ יכועכגו
 . וסוקלסיו פוכוכס יתפ ויכע ןיכמנס
 ופיססס סלט רמללו ועמסמכ דחק
 כופספ ןסכמ ססב ופופ ולכלי רח סיפכס לע ל"פ
 :סלוכתס ןמ .תיבה ןמ

 לאירבנ תרות
 6505 סדגסס לע ירוקיּככ ,ספוכודכ
 פ"נג תעכו הז רכקמ לע סינפו6 זיט
 ונכי 65 ךכנד עודיד ו"י ןפולכ רוע
 סיפפוכ ויס רתוי וסתפכ ילמל5ד סמסמתסל

 :סומוקמ ינסב לכו6 5
 65 יופכס .וב ורבשת אל םצעו

 ןי6 .םומ ו6 רסכ תיזכ וילע ןי6 סלע תריכפ סופמ וכ שי

 ופטי ₪55 םמ סרוכתכ .לכאי דהא תיבב (ימ) :
 תיבב 056 וכימ ומ תת סכובתב כמו סתל

 תיל וסנכי 650 סימפג ודכיו ככת3 .סילכו6 ויסו
 איצות אל

 כפ3 תיוכ וילפ סיס ןונכ סליכ
 :סכע תכיכס סוקמ כ

 ₪וס כ"ספמ וסח  ,ספמוט יכעס ן"טכ
 ז"יעס סוסמ כרמל פיפ כו סוס סעינס
 65מ55₪ ,ספורודכ י"כככל :סיכומש ספעכ

 : סֶלועל ספמ סיכוי: 'יס ל ןכ
 ס"ילע



 סולקנוא
 אָתְשְנֶּכ לָּב מ :ּהָּבדןּורְּבְתִת

 :ּהָת ןּודְבְַי פָאָרְׂשִיָד

 ארי ךֶמע רֵיַּגת "יראו חמ

 רזגמ יו םֶדַק אָחְסּפ רָּבַעִיְו

 ברק רבב "ארו הל

 אביי יהיו ּה ד ב ְע ַמ ל

 לּוכידאל אָלְרַעְלֶכְ אָעְראְר
 אָהְי אָדַח "אָתְיִרוא טס }הב

 ןורינתיד אָרֹונּ אָביִצל

 יִנָּבַּכ ודכעו 5 :ןוכיניֵּב

 -תַ וו יי דיקפ ד אָמְּכ לֶארֶשי

 מנ אב ביתומש

 : ותא ּושעי לאָרְׂשִי תָרֲע"ַלָּכ מ
 הספ הָשַעו רג ךִתא רּוגודדיכו חמ
 ברק ָאְורַפַזלָכ ול למה הוהיל

 לכ ץֵרַאָה חְרְמְּב הָיָה ותשָעַל
 הֶרות טמ :ֹוב לכאיד-אל לֵרָע

 רֶגה רנו הראל הָיְהְי תחא
 ארי יִנֶּבלָּכ רשע םֶכָכותְּ
 -תֶאְו השמזתא הוה הָוצ רֵׁשֲא

 רוככ ןעמל

 .וצ אס חכ ג םיחספ ,לוע לכו :םש תומבי או :ָאע תוסבי ,לב ול לופה :זכ םילולאה .לומה יהל ןרהא תודלוח
 :אע ע תוסבי

 יישר
 וספ יפנ'לנ סמ) .ותא ושעי ,לארשי תדע לכ (זמ)
 וילע ונמל תוכק שיכל סח סיכלמ תספכ רמו
 סדע לכ כ"ק ןכ תוכוד תספ ףפ לוכי תוספסמל
 רייגסמס לכ כוכי .חספ השעו (חמ) :ותוק ופעי 56רשו
 סמ ןרפס תרולכ סיסו כ"ק דימ תספ ססעי

 ד"יב רג ףס ד"יכ תרופ סלימ תמתמ | ויחס ופמס 6 bיכסכ .וב לכאי אל לרע לכו :

 םירוטה לעב
 .זקו (חמ) :ךותכ תק כפ ס5ומ לפכס
 15ו .כיכטס זו .ותוטעל ככקי זו 'סמכ יד
 לע סיככ לגכ ךנמ ליס זו .סנוע תפ וכי
 16 ןככק כילקס) בכקיפכ זו יולכ .סינפוכי
 סילכ לככ ךנמ לחסל 15 ןכו .לוכטיו הני
 ככע לכו :סנוע תל וככי זו סיכפוכי לע
 :מכ תת סכות ס) ךמסו .וכ לכלי כ

 (פתליכמ) .'וגו תחא הרות (םמ) : וכ לכלי כ רככ ןכמ דמלכ וגילו תוככעכ כמומ וכיסש
 לאירבג תרות

 רפסכ טריפס מ"יפע ,ס"יןפופ פיליע
 'בסי ורמסמ כינס hc ירד

 'ג שו סנס יכ סיס כפל היסס ס"ערמל
 ,סתטכסס תפוקת ,דסמס תוקת ,סווקק יגימ
 לעב יכ סוקמ סדלפ "כ ,רוככס קוקס
 וממע דוככ ליכסכ ומע ביטי תלוכיס
 ,ויס6ל דוככל וכילפ סיערק .םוָבַכ יכע ומכ
 וגל רסת 'יס דוככס תוקפ .סנסו ,ריטעס
 סוס וגל סםעכ כ ןיידע יכ סירֿכמ ןיידע
 'כסי ומס לכקנ כ דועו סלודנו רקי
 וכילע ויפנכ םורפיסכ כ"ס קר ונילע
 תעכ סחנסנ 16 ,'כתי ומס וע bרקיו
 וגרזעי ילדווכ יכ ,רוככס תוקפכ ו"ק 5

 "ל סיוגס וכמי ןפ ומס
 סז דוכע

 סיס ילדווב זו ,סיוגכ ימש כו סלקנמו
 ,ס"ייע ירובכ ןטמכ רח רוכעקכ ססמע

 ₪5 סיכלמ תילי לש סלינס ותומ ד"עסנסו
 קיטכסש סמעכסס פוקס קר וכל 'יס
 ססינע קכתו פ"ע ל"וכרק ומכו "5
 5 סעילס ילתכ רכס [ת"יפ ר"סכ] ,סליל
 ןמזמ כ"כ ,ופמ ןודקפל וככל רומק 'יס מ"לי
 ---16מ---'ד) וס סירומס ליל וסזו ,ס"פ
 סנסו סליל ותופמ 536---מ"6מ סיכוסנ
 ככ3 סיסיג = וכל סקעיפ ןורפי דוע וכל שי
 וכיפט | שדקסנס ומס | דוככ דלמ רוד
 ,סיונ3 ודובכ ו"ת לכוסי כס ,טסוס 3
 סלתקמ ל"כ-='דכ סוס סליכס וס וסזו
 סקעיפ | דסח תוקת קכ וכל 'יס 5
 עג כ לוכיבכ וילו ,וכ5 3ימסכ ידכ
 סלילכ ןמ סתעמ 936 ,ללכ וגכלמ עור
 וכ סתי וכדמעמל שי רככש | ,ךפילו סזס
 ןפי סז סנס ומלעכ כוכיבכ ודוככלו 'כקי
 ולוכ תפ רומסלו ןיקמסכ וע תעבמ

= 



 אב גי בי תומש

 םֶצֲעְּב יהוו אג ס :ּושע כ ןֶרָהֶא
 ןגְּב-תֶא הָוהְי איִצֹוה הזה םִיַה
 לע | םורְצִמ ץִרֲאמ .לארשי
 הֹוהְ רבדיו א יעיבש פ ו :םתא ָבִצ

 יִל-שְרק ג : רמאל השמדדלָא
 :ם2 ,ד תורונב דל תוחנכ ,יל שרק ןרהא תורלוה

 םירוטה לעב

 סולקנוא

 : ּודָבַע ןֶּכ ןהָהַאזתָיְ הָׁשֹמ
 ןידה אָמוי ןרְכִּב הָוֲהַו אי
 לֵאָרְשִי יָדִי = קיפ
 --לע .םָיְרְצַמְר אָעְרַאַמ
 הסע וי ליִלַמּו א :ןוהיַליִח
 -שָּנַקַא : :רָמיִמְל הָשמ

 יישר
 :סכוקכפ םונמ רכפכנ ף5 כולל כג קווקספ ספ סעו לגעס סעעמכ .סשמ שנע ויקי
 ומכ סלסת סמכס תל תספק .םהר לכ רטפ (ב) לכע לכו סכות סכפפ תת סונמ וסע

 :סיפפפ וקספי ספp3כ וכוטפי (ככ סינספ) ןכו .ןודמ תיפסכ סימ רטופ (זי ילסמ)

 לאירבג תרות
 : סוכודל לbכפי ילכ לכ)'בקי

 ריע יסכסל כפמ י"פע ט" ןפוסכ כמי וא
 יכפל עפסמ סוימ ססל 'יסק תחל

 סככס לדקשס רק םימ לכמנו ,ךלמס
 סטפפמ רול םיפוסו ךנמס 556 סקכוטל
 קונםכ .ריעס ינכ וטילתסו ,ס33) ןפסכ
 ןלדפטסכ וכתכו ,ךלמס 56 סכרכו סדוק
 וס ןכו סוס דוככס סכ וכ יכ ,כ"נס
 ---סיכומש ליל יכ רסמ ,כוקכס תכווכ
 ---מ"6מ סbיכוסל 'דל סוס סלינכ יס
 סעילס סוס כ"ע ,נRכסי עושי וב לועפל
 וכ כפסכ י'נכמ רתבכ תויסל סכז סוס
 סתלוסג לע וכ ול תודוסלו 'כתי ויתוקנפנ

 : ספפנ תודפו
 סידמוכ ונתויסכ 'כ ןפוא יתרטא רוע

 לינכ "פ סגינת םויכשמ סרובתב
 כתיס 'ח סנסמב ט"פס ינפל מ"כפ םספ
 סמ לע ססכ ןיקו ריופכ סימכופ סירדכ
 סיולקס סיכסככ קכס קוכלס ,וכמסיפ
 תודוכעכס תוכסעסו תוקמוטכ ,סכעב
 :וסח ,כ"ע סלוק יפוג ןכ ןס תוגככקסו
 fיוסכ רסכומ | ןמזס יכ עודי סנס יכ
 ווק 'יכנו ססעכ כככ רס6 ת לעופל
 ן"כס הוכ ךיכפס | רככו ,סדוקמ ןמוס
 וככקתנס סימס סימ. ןוימרכ ריכססו
 לנכס יכל יכ סממחכ רוי ?קכ סמותמ

 ספוכ ריקעס ,ססיקנת לכ3 סוס לס
 ס"מ וכק3 | כוקכס ₪3 "פו ס93
 וכ ןוטסכס סוס יכ ותעושי סויל
 סעופיס .סרוני = ,סנוקלכ סעופיס ספיס
 ,ויפופרדכ ם"ע ןמז ותוק3 'יסיפ יכפס סויל
 יפכ תתנד תוכעתלב יונק לכס ןכ6
 'בתי ודפמ יכ כמכו ,עלכשי לש ספנכס
 כמוס לוכיככ וס יכ כוכיע סוס ןֿל
 ומעל ורפ םיחספ סוס סלילס לע ספלמו
 וס 3וכיעסו סיכלמ ןכקמ וכסילוס זמ
 טינע וגדלמ ונסנק סג יכ ונקכיסמ
 סמופע תולכועקסכ סוס סעילס לומפכ
 טייסד סוכ ןיכיכמס ככ ןימזסלו ןיכסל
 פע כ"זכלפמכו תווכמסו סכופס קלימס
 יכקק כ ,םולמס 6 סקכמפו קוספ
 כ ךדיכ כס לולמ ,תווכמס 696 ,תוכמכ
 סימדלגו סיכסי ר"סועכפ יכפמו ,סנכימתפ

 ןקקל זרדוס ילכמ ,סוננעס קיפכ ולח
 סויקו סכוקס דומינ3 וכרפמ | וכיסעמ
 ככעו סעופיס ונממ סקמכ ןככ ,סיתומ
 כ ןיידעו ,סיכיע ןויללכ ןיק סנכו .רילק
 לפוסמס סםעמסכ סמוד סז וכסו---ונעסוכ
 וכ כיכתו כוס םיל וכ 'יסט דס6 ךלממ
 סלינע סויק י"ע סז וכוס6 ספסנו ,דסמ
 סכקמס לקיו ,רסוסס תיבכ לכ 'יסו
 וסכ ריע3 רוכעכ ךכד וכ "יס ךלמספ

 וכוסקס

"+ 



 סולקנוא

 "לכ חַתָפ אָרְבּּבלָּב יָד
 אָשְָאּב לֵאָרׂשיינבְּב אָ
 רַמֲאְו::אגה יליד אריעָבבּו
 .-תו י ןיִריִבָד ווה אָמָעְל הָשמ

 ןתקפנ יד ןיֵדָה אָמּ

 ס אב גי תומש

 ינבּב םֶתְרְִלַּכ רַמָּפ רוכְּבְדלָכ
 :אּוה יל הָמֵהְּבבּו םֶרָאָּב ַאְרׂשִ
 רכז םֶעָה"-לֶ השמ רַמאינג
 םֶתאַבְי רֶׁשֲא הוה םויִה -תֶא

 קָו ִח ָב יִּב םיִרָבַע תיבִמ םיִרָצִמִמ יָרָא אָתּוּדְבַע תיֵּבִמ םיִרָצִמַמ
 : ןפ תבש ,חשמ רמאי! : זמ ןמ תורוכב ,לארשי ינבב םחה לכ "שפ ןרהא תורלות

 יישר
 דמל .הזה םויה תא רוכז (ג) :סיכלמ | ירוכ3כ יתיכסק י"ע סיתינק ימ5ַעל .אוה יל

 לאירבג תרות

 ךלמל עדוסבו ,סמש סופת וס וכוסלש
 וד35 וס ' ,כסוסס תיככ קופת וס יכ
 רסוסס תיכ 96 .ךנמס ךליו ,ככ רד ידימי
 ןעי וסנע כ ?וסו ,וכדמ תכד לע קופדיו
 ,סיסס תע3 סלודג סמדכפ ויכע סלפכ יכ
 יכ סלוכ ילגס רמו ותפמ ךלמס ךליו
 יכופר יכ ,סוכ | פש8 יככיס ינקו ,ןםי .ולזמ
 ליפ :כ"סממ | וסזו ,ועיםוסכ "ס 90
 ססעכ סלילס ופול 'יפ---'דל וס סירומפ
 דמוע תויסל סיכומס ליכ 'בתי 0
 ונולרב סלע זמ ,וכ ומעל עיפוסל ,ספלמו
 'יכי יתמיפ לבל --מ"מ סילוסנ'כפי
 תועוסי וב תוטעל 'דל סוס סלינס לוס
 םיתסל סליעלר תוכעסמ יפל = ונופרכ
 סירומש ליל כ"ג 'יסי ס5---ומעל תודפ
 -hתפלד bסוכעתלכ ללרסי יככ 5
 סילוזכמ ריססל וגילע סנסו .סתוכודל
 כוכקמ | סלולגס תפ סימסוקס רפסמ
 ק"יסס עכקכק סעוכסס קיס (א :טינֿפ
 [.ר"פ ב"בכ] ל"זכפמכו תוכגס תכוג לע
 ימ יתעכקנפ ויסכעו יקעכסנס יל יוס
 ךל רפומ .רמול ל כ וכ ילו רש
 םודקס וכיככ | כיטס סז לע :ס"ייע 'וכ
 סיכד) | רקיס ins סעונ3 ומרב ל"ז
 יכ עודיס י"פע ורוקיכו ,רױקכ ןימרופ
 י"פע סייתס ייחל רתויב ןוחככ רכד לכ
 סנס ,סלועב רפויכ סכורמ וקוסילמ ,ככת
 ןיס .סלועס לפח לכ כמי ריוס ןכ יכ
 סימס ןמ כפוי ופופיפמו וכממ קיכ סיקמ

 ,עודי ןמז = קח רספ6 סימ יסנכ יכ
 םוימכ hp" רקס ןוכסתכ כ"קסמ
 יוככר וכל זמר וכזו סת סעס 'יפמ ודעלב
 תרפס וגייס סיכדכ רתיס ונתנפמ3 'קס
 וס ככ | ותעוכט תרפסו 'כסי ורדג
 כקו יופמ .רכד וסנס .למולכ ,ריױלב תרופ
 וס ןוכסקס 53 ,כױלס ומכ סגססס
 ןיסס וכומסיפ סמ לע ססכ ןי6 רסמ
 רועו וב .כ"ככ וכדלמ תנעפמו ךמוס ול
 תכסס תרימס וסו סלוקנס ככעמ לכד
 ינמנפ [:תיק תכס] ל"וכ6ט ומכו וסכלסכ
 ןיפסגנ ויס דימ תוקכפ יתס לרסי וכמס
 לע רתויכ ספק רכד וס סרופכלו .ס"ע
 "ע וסכלסכ ה ככ3 וסכמפל סדפס
 סדס ןוכרכ קכ יונ סז סגיכ רמו ומכ
 ריסז תויסכ ומלפ נע סדֿפס לכקי ס יכ
 וכ סו ,פרטסכ סלק וקרימש 'יספ וכ
 כס עקכו לודג רסכ למ ספק יס ירס
 ינפס רלמו ,רס לוס דח דלמפ ומכל סכעסו
 ,ב"נ סכוסב) ל"זכסשמכו] סכעפכ לק וס
 ,וטסופו כ"ספיס ת יכמ ס"3קס ל"תעלש
 עוסכ סיעפכנו רסכ ססל סמדג סיקידכע
 סזילכ ופוטסכ סדקס דיכו[פ"ע סכעפס
 כס תוכנס ןוימד ןכו 0מ6---סלריש ד9
 יכ ,סכעסכ סינתס סיכססכ סתס
 ט"לס ככ3 תוכנסס יכ ופפנכ המרי סרט
 סכמ6 רסכ סמס ססיתודלותו תוכקלמ
 יכ וס ךופסכ סנס ,סוכ וכל סיפי ס
 ססמ | למשנ תויסל לכויפ ספוק כמי

 תונקכ



 אב גי תומש

 םֶכְתֶא הָוהְי איצוה דָי

 ןרהא תורלוח

 אלו המ

 םיִאְְי תא וה ד :ץֶמָח לא

 סולקנוא

 ןּוכתַי יי קיּפַא אָדָי ףוקְתְּב

 :ַעיִמֲח ֿפְבֲאָתְי אל אָכִמ

 ןיִקפְג ןּוּתַא ד אַמּוי ד
 :חב סש .םתא םויה זוצ גכ אכ םיחפפ :לבאי אלו

 . ישר

 סזיקכ ןיעדוי וכַיס כ יכו .ביבאה שדהב (ך) :סוי ככ3 סיכלמ תילי ןיכיכזמס
 כסכ וסע םדחכ, סכתל סילוק סכנמגש דסת ולר סל רמ6 ךכ נפ וכי םדס

 לאירבג תרות
 וגל כסקי .דוע כפו (1 .סכעקכ תולקב
 רח תינככקסו ק'מסבס ססו- "סו
 סרסעכ ספתייפעכ 'דכ חותיכ סיכ סמס
 ןיש סומ סג יכ ותזימככ רמק ז"ע סג
 [קוחנמ ףיס] כ"זכלסמכ בוכיעו סעיכמ
 ככ 'ונו סחכמל סלועכ סרופס סלז פ"ע
 'וכו סנופ ביכקס ו55כ סלוע 'פכ קסועס
 תודוכעס פוכסטסו פוחמוטס רמוס וסזו
 ססש 900 סיעלמפס | וכל תונכרקסו
 סרוק יפוג ןס ןס---סנס ,ונכ סירסק
 וסו ,056 ככ ונקוקי סכופס דומינכ יכ
 :רסומל כרועכ ומכ ךרד3 סלילמו סמ

 ןוצ ןב ס"ומ 'גס 3רס ילידי
 "ככ ה כ": ףסוי כ"רסּב ביל 'ירא

 סנס : כ"ח ,ז כקמ לע 3תכ
 סירבה : קדקדל סי סוס בותכס ןוסנכ
 ומס סדוק "סירומק, תכק סידקמ רקד
 ומס תפ סידקמ רקד פיסכו ,'בסי
 סכנו ."סיכומס, קכקל סדוק 'כפי
 כפטמכ עודיס As י"ע סוכ סגווכסד
 טיס "תלו סיטפסמ ינס סילכפכ ,ןוסנס
 ו6 ךופיס כע סרומ ,סוכ ףוליס 3
 כו 'וג כככ כמ 'ד עפיו :ומכ סכיתס
 'יספ ךפסס רפסמס חעס 65 ,'וג ןק
 ,'\ג ךוק3 סקופ רתכיו :ןכו ,ססיכס ןיִכ
 ג .רסוכי "פעו ,כק3כ כ רופלס תו
 וכקיעכ סיכלמ תנוקג ןיגע סנסד ,ןכ
 כ י"נבל יכ ,'בתי וכולכ3 קר יולס "יס
 הזכ תופעל תלוכי סוס ןיידע 16 'יס
 וכ: כ ןיירע יכ לוגס 3רקכ רבד
 סגו 'בתי ויככד ועדי לו סכוקס קלכקפ
 עכש דכלמ ,סבוק סופ ססילע 'יס 1

 ,סעוסיפ ןיכירכ י"ככס רודו רוד |

 ססיניע 15 ויס ןככ ,סכימ שולמו כ"כ תוולמ
 ןופכ תעכ ןיסמסל 'כסי וכ קר םויולת
 ךפיסו סכוסס תפכק סוימ 536 וינפלמ
 וגב 956 יופס כרס ןי6 יכ כרס ךפסנ
 קוס 6למ םכקמו ונכס סכתמ ס"כקסו
 ,'ונ סכננפל 'ר סכתי :ןכלו [.3 'יעש|]
 :ל'ח [:יכ ןיכדסנס] 5"ו₪ | וכמ6 ןכו
 ,סכתמ וכי סוסו סיכקמ וכ כמ6ק מס
 וו 'וכו סככנסל 'ד סכמי ןכלו ל"ת
 ,סכינפ סוסו יל וכוס :וכי96 כוק
 קולג ףופ רפסמ וססכ :כ'סס וסזו
 :כ"ק6 רמומ וס ספמ סתפיליו סירכמ

 כ זס וסס סלינס
 וסע ,(סוקפו | הָנִפְסמ :ונינעס) סיכומס
 סיב בתי ןילפ י"לכ סיפלמו סיכמוס
 וכ קר יונס 'יס רכדסש---סירלמ ןרֿפמ
 סעילס לוס =-יכ ג סוס ופכע 6
 נכי סוסס :רכמולכ סיכומש 'דכ זס
 ימלו = ,וכיסלוסגל ספלמו רמוס לוכיככ
 לכ3---סתולודל י"נב לכ5---? ספלמ וס

 'כקי וס
 וגקפי. יקמ ססכ ןיתממו ספלמ לוכיבכ
 :ל"כס כ"ס ל"כע | ,ספולגפ וכזיט ססיפעמ
 םרוחכ סיכוי סת .סויה . .ץמח לכאי אלו

 ןיכמ 5"נסיכ |: חכ] םיחספב .ביכלס
 סוי כ גכוכ ילומיס ןיפפ סירלמ םספנ
 קויס סיכ ךימסו ,ןמת "כט ₪55 ל"ת '6
 'יביפסד .ןויכ] כ'למ ג"סיכד י"כו ךירפו
 וכמו ךוקכו וכמז-ינפככ יפכק 'ג ינס .ךילל
 כ ךימסדמ bמיל סיעכמ יכסמו ,ז"הנו
 םירד 85 ןיכומס "3 ,סויס
 יכ כ"כ .,יגינפ יממב כ סילוכיקס ינפ

 הפאר
 עא



 אס אב גי תומש סולקנוא

 מיפו יקהיהוה :ביִכָמַה שדחב איה
 יתחהו יִנָעְנְבִה ץֶרָאְלֶא הָוהְי | הַאנענבר אראל < ףעש

 ב2 er ee 2 התו 5 םייק יד יאםובי רֶׁשֲא קובנה .יוחהו יראה ל די אא
 ץֶרא דל תתל ךיִתֹבֲאל עַּבְשְנ ְךֶהָהָבַאַל םייק יִּד יִאָסּובִיְו
 . א ₪ = נד 0 :ה > : בָלַח אָּדְבַע אָעְרַא מ ןּתְמִל

 תֶא ָתרבָע ו שָבְדּו בָלָח תבָו אנהלפהתי חלַפִתְו שבדי

 : הוק שרחב תאוה .הרבעה ד
 םויִבּו תַצמ לכאת םיִמָי תעבשי | אָמּוְבּו אָריִטפ לּוכיִת ימי

 תוצמ + : הוהיל גח יעיִבָשה + ָדָמ אָנַמ הָאיִבְש
 -אלְו םימָיה תַעְבַש תֶא לָבְאַי תעֶבׁש תי לכה ריִּפ י

 הל האריאלו ץפח ל הָאְרַו עדי תה
 גב ָתְרנהְו:ְףקְבְּגלֶבְּב ראש = יה ה

 הז רובעב רמאל .אוהה םויב ית ייפ
 5 בדו n ל , ליִדּב רֶמיֵמָל אּוהַה אָמויּב

 :םרעִִס יקב יל ההפניה
 ל שנ אכ ו ה םיחספ .ךל הארי אלו :וס תוחנכ םימי תעבש : בפ תוחנמ ,וצ םיחספ ,תדכלו : רל תוחנמ .יכ היתו ןרהא תודלוה

 :ויק םיחספ ,ךנבל תדגהו :י ז הציב

 םירוטה לעב יישר
 תספ סמו לגעס סעעמכ סעמ שנפ ו"ק) וס ןכו .סימסג לכו סנכ נו סמס כ ככ
 כ לכע לכו סכות סכמ5 תת םונמ וסע :םדת .סולטוככ סיכיסל יכומ (תס סילספ) כמוס

 ₪56 סכמ שלש פ"עסו (5מוסכפ) .'וגו ינענכה ץרא לא (ה) :ק55) רכסכ וספ
 ןטגכ תתפסממ תתו סס ינענכ לככב ןלוכס עמסמב סימע ' ככ ןיממע סטמפ
 סיפרב) רמו לוס ססרכקב .'וגו ךיתבאל עבשנ : ינעכ ₪95 סט סל רקנ נפ ספיס
 .'וגו תפוס ןכפ3 רוג (וכ ספ) רמופ וכ קחליכו .'וגו סמ תל 'ס תרכ לוסס סויכ (וט
 כת .שבדו בלח תבז : 'וגו סילע בכוס סה כפל ןכפס (טכ ספ) רמוק לוס כקעיכו
 סיחספ) .תאזה הדבעה תא : (ו סליגמ) סינקתכ ןמו סיכמפס ןמ 21 ם3דסו סיזעס ןמ בז
 סלכשו רות סמלו 'וגו ןכלס 55 ווכת יכ סיסו סלעמל רמקכ רככ נסו תספ לש (6
 כיפ6 וכמי יכ סיסו (3י תומפ) רמלנ סכוםקכ ססרפב .סכ םדחקנס רכד 3
 ןפכו .ללכס ןמ ומנע .םילוסט רכדמ בוקכס עסכ ןככ סכ) וס סדוכעס סמ סכינכ
 סדגל יככרכ סת וכ תתפתס ךדמלמ בותכסו .כוסכ עדוי וגיל ]33 ךיבכ תדגסו
 : וללס רוכמו סלמ סספ ןוגכ ויקולמ סייקלש רובעכ .הז רובעב (ח):3נס ח ןיכפומס

 לאירבג תרות
 ,סכומד סוסמ "עב ,םיכד מ"מ סכופ = ['ד] תומביכ bתילד מ"יפע ,סיככוס סמס
 ספ 'סותס וכקכו ,סכפומד סוטמ "עכו ןיכומס םיכד לכ ת"סככ דוסי 'רר
 שירד ת"סככ ס"סד 'וכ יגפמ יכו ס"דכ סנסמכוסס ןניכמלו םיכד סלוק סכעמכו

 לכיס (זמ)



 אב גי תומש

 ןורָבּלּו ףְךַי לע תואְל ל הָיָרומ
 תֶרֹות ָיָהְת ןעטל ְּךיִנע ןיּב
 ךאצוה הָקח רי יִּבדיִפְּב הני
 -תֶא תרמשְו י : םיִרצממ הוה

 סולקנוא

 תַאְל ףל יחיו < :םִרצמַמ
 נע .ןיּפ אנד ףרידלע
 ןוד | אָחְְרוא יה יד
 אפקה אָיִּב ירא מופ
 רַטַתְו י : םירצמִמ יי קא

 ןמנמ הגמל אדה אָטָיְקַי  םיִמָּיִמ ּהָרֲעֹומְל תאזה הָּקְחַה
 הָוהְיַּראָבדיִּכהְיָהְו א פ :הָמיִמָי
 עְּבָשַנ רֶשֲאָּכ יֵנֲענְּכִה ץרָאזלָא
 : ָךָל ּהָנֲתְנּו ְףִהֹבֲאלְו דל
 הוהיל םֶחְרירְטְּפ"לְב תְרבעַהְו ג
 רֶׁשֲא הָמהְּב רֶגָש | רַמָּפלְב

 ףנלעוקרא יהו = : מל
 אָמְכ יאְנענכְד גָׁערַֿכ יי
 ךתְַַאלַו כ םייק יד
 לכ רְָּעְַו י :3כ הת
 לְָו ,ַי סדק אָדְלחַת
 .ךל יחי יד אָריִעּכ ר הפ

 ר תוחנמ .ןיב ןויכזלו :ול תוהנכ : הצ ןיבורע ךדי לע :זל ול דל תוחנמ ,הל ןישורק וצ ןיביע .ךל חיהו .ןרהא תורלות

 ךאבי וכ חיחו :ה ריזנ ,המימי םימיס .ןל תוחגמ .וצ ןיבורע .תא חרמשו * אי תובמ הל ןישודק חק תבש .היהת ןעמל

 :וג תורוכב .ךל היהי רשא :גי הליגמ אמ הרנ ,אב תורובב .ןל מ םיחבז ,"ב תרבעהו :ה ד תורוכב

 םירומה לעב

 .ךדי נע תוקכ ךל סוסו (ט) : יוגו וכ כפי
 : (כנוכסו תוניתס סע) נמס עוכז יכטמגכ
 :עמש תפיכק וס סז 'עיגכ .ךיפכ יס תכוח
 :ןפיפוס תיכיטע סכמנפ ד'וי רסס .ךקפוס
 סימי ספק ך) כמול ויו נמ סדעופ) (י)
 ןיפס דעומ ימי ספע שי\ ןנופתכ כייה עוכמב
 כ*סוו סיכ תנע הספ ססו ןינופת ססכ
 :ןיליפת וכ 'יגכ טוכס ךכפ :עימש תוכוס
 סימיפ ךדיסו כס 'סמכ יס .סמימי סיפימ

 סל גת .תתפי כ יכג יוכו סכנת סמימי
 וכיעמ hוסס פיפס סנעו .סמומו סימימ סניטכ
 סיפימ ול סתלעסו .סנקנל יכג סעימי סימימ
 נו סיפיפ ופכרפ וסזו .נקומפ יכג סעיפי
 וגייסו סיכוע סימו תותנפ יעועמ) סיפי לכ
 סנקנ יכג ןכו יס גמ יכג סמומו כיתכד
 סימו סופימ ןכו לגכ) ןילוע ויסט ללומסו
 ןמ תוכוטפ ימג סוענד תתפי תכ יג ביתכד
 'סס לע ןיגת יג .ךל סנתנו (אי) :ןיליפפס
 סנגתי סכות ימות יס לומטת ס ךל למול
 לכו ךרילו ןיד יוסמכ יכ .כטפ לכו (בי) : ךל
 סדליט סרפ פוכוכככ תימרכ לופס לטפ
 ןמ = ןיכוטפ סוס ןיפכ כופתו כוח ןימכ
 דע פיכ רגפ כטפ כוממ כטפ כמסנט סכולנס

 יישר

 יכ'ס ספע למול עפר ןכל סכופת זמר .יל יה השע
 היהו (מ): לגיל יפדכ תייס 6 ספ םייס ולילט ךל כו
 : ךדי לע תוכל ךל .סיסק .סירלמ .קפילי .תואל ךל
 ופפס ויפרפ כוקכתש כמו9 ככ .ךיניע ןיב ןורכזלו
 ךכיפל נפמש רי .ךדי לע : עוכזכו ככ סכטקפו
 די 03 םוכרכ (זט קוספ) סיינט הפרט למ סכדי

 .המימי םימימ (י) :(5 םוסנמ .תניכמ) ססכ יספק
 עי .ךאבי יכ היה (אי) :(ו5 סש) סנשל סנפמ
 סירכונס תוכוכ3 ופרק נפ ןסכמ ודמלפ וכיפוככמ
 06 רמוכ וו ספיכ םרפמ ופרקס רמוססו רכדמכ
 : ספ וסומייקפו ןרפכ סגכי) וכוס רכדמ3 וסומייקפ
 סכפ ילכו (ותומפ) ךל עכסנ ןכיסו .ךל עבשנ
 (תליכמ) .ךל הנתנו :'וגו יתפסכ כח ןרפס 6
 ךיגיעב יספ כו סויכ וב ךל סכתכ ופ6כ ךיגיעכ לס
 ₪95 תככעסו מ .תרכעהו (בי) : תוכל תpוריכ
 : ותככ ותלתנ 5 סתרבעסו מול וס ןכו ססרפס 'ל

 סכוכככ פולק וספ כוקכס ךדמלו ופע ו53 ותסכפו ומס וקרגסש לפכ .המהב רגש
 bכ כ סו ככ .ךיפלפ רנס ומכ רגס יורק כפכ וכימפ ףסו ויכחמ כס ת רוטפל

 'ס3 סנסו ,ם"ייע סנפומ ומ תכומד כיס

 "3פרס סcכ. bיככ 'מ ללכ ללומפ ירכד

 לאירבג תרות

 ע"סקפ גפכפ סופד תוטיפ םמסנ]
 ףוסכ תספדנה תומביד ק"פכמ סטמפהב

 'סמ



 בס אב גי תומש סולקנוא

 -לָכְו גי :הֹוהיִל םיִרָכֹזה ָךְל הָיְהִי דיני יד שדקפ ץרָכ

 אלא הָשְב הדּפת רמָח רטָפ "רפפד אללי חת
 םֶדָא רוכב לכו ּותְפַרעַו הֶּהִּפִת אוב לכו הפקה קורפמ 0 לב ּ אָל-דאְו אָרְמאְּב קופת
 דוָּכ הָיָהְ רי ריטפס ; הָדְפִּת ְךיֵנָבָּב יהיו :קורָפַתְדנְבַּב ָׁשְנאַד

 -המ רָמִאָל רֶחְמ נכי ךןלאשו רקס לכ רמו
 די קוב וילא תרמו תאו ל ל

 יבמ םיַרָצפס היי ונָאיצוה ; ב תב יאט
 הָׂשָקְהיִייַּכ יִהַו וט : םיִדָבֲע העֶרפ ישקא"ירא היה ומ

 לכ הוהי גרָהיַו ונהלשל העֶרפ -דלָכ יי לַמָקּו אָנְהּוחש

 םֵדֲא רֶבְּבמ םִירְצִמ ץֶראְּב רוכְּב ר es ב
, 

 םש ,הדשת אל םאו :בי ם ד תורוכב .השב הדפת :1 ה תורובב ,רומח יטפ לכו : אמ זיי ם תוכיב ,'הל םויכזה ןרהא תודלוה

 1ה םש ,ותפרקו :גי

 םירוטה לעב ישר
 .סעקס (וט) : רועת רנוסו דניס לטיפ  .סמכ רטפ לכ כיתכ רככ יכסק כפנס לע דלל 06
 סו וינס סעקס ימ ךדילו כס יפמ 5 = ביפו 83 עמסמכ כ6מט סמסכ רוככ ףל כמפ סו
 בוקכס סד רוככב סחר רטפ לכ תככעסו םכפל שי רח 'כ .ךכ6לכו ךלקככ רח סוקמכ
 ופסמכט יפכ וס כוסכס תרזגו סלמט סמסכ דפ רטפ כו .רמח רטפ (ני) : ככדמ
 רח ךל ןיפפ) סירלממ ןססיליכ נרי פל ועסק דוטו .סיכופחכ סירלמ יכוכב 6
 .השב הדפת : סירלמ לס סכסומו ספסכמסינועע (סיכומת סככס לעכ נפ 560םימ
 ופרוע .ותפרעו :ןסכ דיב = ןילות סססו סנס3 כתומ רומס רטפו ןסככ סש ןפוכ
 :(6קליכמ) ונוממ דיספי ךכיפכ ןסכ כס וכוממ דיספס וס .ונרוסו ויכוסקמ ןופקב
 ךלאשי יכ (די) כת סוקמכ בוק וגוידפ סיעלס שמס .הדפת ךינכב םדא רוכב לכו
 (3כ .עסוסי) ןוגכו סז ןוגכ ןמז רקע וספ רתמ שיו ויסכע וספ כממ םי .רחמ ךנב
 ויילס םפט קוכס סז .תאז המ : ןכוסר ילכו דג יככד | וניככל | סכיכ3 וכמי רחמ
 סמ (ו סיככד) למו6 וס כת סוקמכו תו סמ לופו סתוסו ותכפp קימעסל עדוי
 סע3ר דגנכ סכוק סככד .סכת ןכ תנהס תז יכס 'וגו 'יטפסמסו סיקומסו תודעס
 :סמכת ךרד כלופסו סמוקס ךדד נוסס סק כוס ןיכמ וכילסו עפר סי

 לאירבג תרות
 ריכומ כו סלעמ כ תכומ ככ קוד ןניכמסד סר ל"יו : כ"ו כסכש [ק"כ 'סמ
 ןמס ככפי כו יס כע 'וכ רמ לככר 5רמימ5 וסכ 'וכו "עב
 bסרדנד וס תכומ ,סויסל לכס ךומסד | 556 ןיכומס ס"יכ םיכד ק וסיני
 ךירלד "בכ וה .סנפומ 165 956  ,יתסק Bמכד רמ6ק י"כד סימעטכ קפפסמכ
 רמס וסזו ,ינמז תלת יגסמ דחסכ ולככ כד ג"פסו ,סכומד סופמ י"רד 'ימטט
 פ"טבסס קפדכ רמסנ סד ,מק 5"טכ6ס | סנפומד סוסמ י"רד "מעט 5"עכסו ,סנפומ

 תומכיד



 סולק לנוא אב גי תומש

 אָ ןפ"לע איבד אר יִנָא ןכ--לע הָמֵהְּב רוָבָּבְדדַעְ
 אד תפל יש סדקחנד םיִרְכְוה םֶהְר רמפל כ הוהיֿכ חב
 כד אב ל רי יָהְו ₪ : הָדְפא יִנּב רֹובְּבהלְכו
 ךָדָי-לע תאָליִהְו יט :קֹורָפָא ןיּב תֹפְמֹוטְלו הָכְד--לע תואל

 י דני ול יפפז 5

 הא = דפ יה היה אצה רי קחי
 3s 3 דב ףיז cs : םירצמִמ

 :םיָרצַמִמ
aaם סם ם 8  

 ,וימ יס הימריב יה רבד רשא רבדה [ יריטפמו : ןמיס הינמי .היק

 + עומקה לעמ ריסת אלש העוצר לש רוי רוס םהנפ 'פ רהיזה '5 דל םיחבז ד ןיודהנס .תפסומלו , ין תודלוח

 יישר םירוטה לעב
 קוספס סז םכדעכ כור

 נע ןוגפ יס .סכדו נע תו סוסו (זט
 סיתפ יפסככ טט תפטט | ןייוכק | סיתכ סע3כ  ;יתנמ> קרפס דע סיקנפ יס דעכ =
 ולכס סתנמו .(ד ןיכרסנס) סיפס | יקירפסכ תפ 05 ייפ .ןעע rs roo ןיניפת וכ

Ce 255 (3 סכימ) - 55 ףטסו (5כ כקומי) סע  
 סלוכספ סנופסכ ססכפ3 סרומלס ךיכיע ןיב ןוככולו ומכ רובד ןופכ .ופיטס

 :וכ לכדו סנס רוכזו סיכיעס ןיכ סיכופק סתופ
 :אב תשרפ תלסח

 לאירבג תרות
 כ"עכ ,קוס סנפומ ו6ל כסו ,סנפומ לקוד תכומ סעטמ יגס ןיכומס תטרדלד פומכיד
 :כ"קו ,םיכד 55 ןיכומס ךסד ,סויס) 'יכמסדמ חכומ כ"ס כ" ,דוסל
 יעכד ,תומכיד לכס3 "עכפסכ ת"לו

 סולקנוא חלשב גי תומש

 -היהעְרפ חש רַּכ ה י םַעָהְרִתֶא הערפ חַלָשַּב יהיו *
 ןוניִָּבִדראָלָו אָמַע ָךֵרָּר.םיִהלֲא םָחָנחאַלְו

 : אל הליגמ ,חלשב יהיו יןרהא תודלוה

 יישר םירוטה לעב

 ומכ סנסכ לו .םחנ אלו "וגו הערפ חלשב יהיו (ןי) סג יפגע .סעס תפ : שפ יהיו (ף)

 כושל תוכו .אוה בורק יכ : ךתו6 סחכה ךכנסתסב (ו ילפמ) סעס תל סחנ ךל (3כ תומס)
 רריו (רירכדמב) tw ןוגכ .המחלמ םתארב :סכרס פי "מוסיככמל ךרדס ותופכ

 לאירבג תרות

 ןופכ לע וכיעס סיפכפמס .'וגו סמתלמ סתכ נו סעה תל סערפ חלשב יהיז
 וס עמסמ יכ ןוטלד וס כוכק יכ סתוקרכ 'ונו וס 3ולק יכ "וגו

mans 

 סספ ספ לעו ןיליפס .ךיניעןיב תפטוטלו (ןמ) :סעפ לע

.4 



 סולקנוא

 יֵרֲא יִאָּתְׁשִלְפ אָעְרַא חרא יי
 יי רַמֲא .יִרָא אּוה אָכיֵרָק
 ןוהיזָתְמְּבאָמַע ןועּוזיאָמְלִד
 םָיְרְצִמ ל ןובותיו אָבְָק
 חרא אָמַעזתָי יי רַחָמַאָו הי

 יישר
 רפי ךרד וכנס ס (תניכמ) 'וגו ינענכסו יקלמעס
 וכמ6 סקועמ ךכד ספיקססכ ס סמו 0 ויס
 סטוספ3 סוכילוס סל סמירגמ סכוסנו םכ סגסנ
 סיכפוסמ פומיטכס סכנ בותכס רדס יפל) .ו"כספ
 : (ז"ע ןוככ כוסי י"מכו "גכו ס"סרב ןייעו
 : סמוקעס ךלדל סטוספס ךרדס ןמ סכיסס .בסיו (חי) : וסל 9

 גס חלשב גי תומש

 ןיִּכ אוה בור כ םיִתְׁשִלפ ץֶרֶא
 םעֶה םֶהֵנְןְפ םיהלֶא רַמַא
 :הָמיִרְצִמ ּובְׁשְוהַמֲהלִמ םֶתאָרְּב
 ךֵרֶּר םַעְה-תֶא םיָהלֲא בס חי

 םירוטה לעב
 סעס תל סיסנק כסיו (חי) :ככ ככע
 ןכוססו | ןת)ט ססל ךכעפ .ככדפס ךכד
 : לכדמכ ןמנפ ךוכע)  לכויס ידכ לוכפנ
 ןויז ילכ סעטס ספ לע סינייוומ .סיקופתו
 כקמו סוסו תמוכו . סנו ןגמ .קוספכ .סילכזנס

 וכקיו וסליט לע סכססמ וכקתי .םחני ןפ
 סי5 ומכ .ףוס םי

 .םישמחו :ונמק ףוסו סכק .ףוסכ ספתו ומכ .סינק וכ סינדנס סגֿפ 'כ לוס ףוסו ףוס

 לאירבג תרות
 סכיפוסל וכ 'יס ךככ סבכדו סעט תניפכ
 סלו ? 3וכק וסע ליכסכ סיתסנפ ךרד
 'יס ,סמיככמ וכסו נפ פפמכ סעט לוס
 : כוסכלו כוקכס ףוסכ פויסכ יוקר ומוקמ
 סקודקד יתיאר ,וכ כורק יכ ,סמירלמ וכסו
 תמסלמ ףוסכ :'יסס ססעמ יקרכזנו לז
 יסכ6 ססיכעמ ולכקנ ןפקנכ ייכ תיסור
 5696 יקינטפר) בלס כימכ סילונמס
 כפס ,סמתלמס תוככעמל (.ר*לכ ,טי5
 ספו6 ותופככ סמחלמה 35 רקפמס
 ליססמ .סכוע סוקק סוכ כיל יכ רמפ
 רמועס ככ םילכ כ יכ ,סזס םדחס
 ,סיכשו סימי טז וקדוכע תרמסמ לע
 ככ ,6350 | ישכ6 ייח5 סוס דומכ רככש
 וקתפשממ וכלמ וחכשג רבכ ןודיעו קוניפ
 סוי סוי ,וסעד תיסס רככ וספכ יכוסלו
 קסכל ויקועכ50ו 5 וידי ת דמנמ וס
 תלומהמ חסות ינכ סערכ סדומנ ונוס
 קולי וכ סכרעמב וכליפסכ וס ,סיסגנק
 טסנת | סילחג ומוכ ,דספ עדי 95 ןבקכ
 ןכ כ ,כימ | סניסעת ידיו כיול ךוערל
 סוי ינפכ וכ 3וכקמ סנס סיטדחס
 םרעמ ומק ספע סז תונגקp תומונמ וכזט
 כ דוע סופת לכ5מ סעט | .סידכרמ
 סיידגכ ךכ סרסכו כל ,סכסמ גופנ

 קרג ,סמל בכסמ וקתענ סתע סז ,סיכל
 2 כפוש = לוק סדיכמי = תיכנס בסל
 כול = עירכסלו רכגקסכ לחיל סלבס
 וופתי קסכמ 3ױל תונתמ סתולרכ לנס
 סירכדס ! ססיפוברל 95 סינויכ בוסל סוכל
 ,וכיכפלט הז שרקמכ .סיפלומ ונק סנס
 ןטגכ יכנמ ₪ םוככ יכ וכטדי סנס יכ
 ויתופלפככ ספ יכ עכטס ךכדכ לק 'יס
 כפכסי עמפ [כקע 'פ3] כ"סמכ ס"תי
 ססרכ וככ ןדכיס 95 סויס רוע ספ
 :כ"כ !קנע ינפכ בליי ימ "וגו סיונ
 תעדיו-ןכנ ,נכוי ימ דבלכ בכיתסכ 'יפק
 וס ךיגפכ רכועס אוה ' 'ד יכ סויס
 ךל סתכ "וגו רכד רכסכ 'וגו סדימפי
 נפכסימ סד ךפס סוס bנב הנתמ ומכ
 !"כעו'3תי וקתטכס סיס ןכ יכ סנס
 סמתכמל תונכס סכתתמ תופעל ןיכירפ 'יס
 ,ענטס ךרד3Eפ סמתנמס יכדס לכ
 סיזיככמ סיכטוס ויסס סיטפופ 'פכ ר6וכמכ
 ךלומ .סורני 535 וקיבל כושי 3350 ךר יכ
 ,סעס לכ תול3כ ירש סגו ,כימס 3
 רפוכמס לככ | ,ררסס דימטסל וריקפס
 יכ :לכלס סעטו L,רמ סעוס] סכפמב
 ופפמ סתטבס םלכמ וגכ םיפ רכדכ סג
 ככ3 קסעפס סליססמ וגחנ סיכירכ 'כפי

 ילדס



 סולקנוא חלשב גי תומש

 ְזְמּו ףסְדְאָּסי אְרָבְךֿכ ּולָע םישמחו ףוס"םי רָבְדִמַה
 אָעְראְמ לַארשייגב יקל : םירצמ ץֶרָאמ לֵאָרְׂשִדהיִגְב

 יישר

 ופיסס סיפומק וכעפ ססנ סרג רכדמכ ןפכיסכפ יפנ) סינייומ 6 סיפומס ןיֿפ
 סוקממ רכועפ סדלכ 856 סיכיכלט סמ ככ ססל סיפמוסמ ויס כ כושי ךכד סיס
 ככ ןמפ ךיככ רכרמל םרופ וסעכ ככ ךרטלימ סמ ספ תונקכנ ופעדכו סוקמל
 תומתלמכו קכמע תמסכמכ סמת לע ןווקס תק כבפכ סה יכ כפכנ כ סז כוקכו ךרוכס
 "סכו (ןטי י"פרב בכת3 לרפי. וכספ ןייז ילכ סספ ויס ןכיסמ ןידמו גופו ןוסיס
 קריו (די תיפ5רב) ומכ ןיזכומ סולקכופ סגכת ןכו .סיפומח וככעת סתֿפו (כ עפוסי)
 :סליפ ימי תפלפ3 ופמ סיקלח סעברלו וכי סםמסמ דח סיפומח "ד .זירזו ויכיכס תל

 : לאירבנ תרות
 ,סיפוע סד ינ3 לכס ךרדכ סגכסס יכדס
 סיקקפמו סיככוכפמו סיקסעתמ ונתוילכ יכ
 וניכיע סכסקפס 16 | ,סיטרפס לכ לע
 תופעמ ד"וכ די סרלק סמכ ונכ כרתו
 יפת יכ .רולכו ילדװ חטכמו זועמ וכ
 וכיבמ לע 655 ןטססכ וכ ןיסו ,תיללי ודיב
 סכמתסכ לכויט סדלס סמ יכ ! סימקכפ
 תולוכקתסו סיעכמהכ יכימ לכ םהרמ ןיכסלו

 םירח6 םיססרמ ספוכ וס ימ יכ ,ריקעב
 ןכנו ? םרתתסל רפפלס סכקמ לכ סעדל
 םינכמ וס ,ויפוככס ככ ותוקע ירח
 לכמ לכ ןכומ וניל ןיירע יכ ומלעב
 bוס ז"יעו ךיככ וס סימס יממרכו ,נכ
 ןויוסס ככ (* .סימסכ וכ5 תפ דכעסמ
 ,סיטפופ] ססכפ סול ןיפוכ וכ6 סזכ
 סמחלמ תוסמס ןסכה רכדי סנימתב יכ [.כ

 כקיטס ס3:3 םיכפהנ 3לכ ליס כ ססכ ךרומ וכ תויסנ רפפהס רדנכ טיפ
CE =יקמקס :  

 ירא ןו'צ ןב ליסומ ומעל כו םכוד לודגס ככס ידידי כיס יפמ יסעפס סז ןויערבו (* םיבג לחנ
 עפס (.פכ=-כ ופי ,ילקמ) זיחפז דחפכ ןיסכס סיכותכ ינפ ריכט ,גנילזיצ ייכ) ביל

 יכ סזכ קדקדו .סוקס יס יד קלעו ₪ כנכ תוכפסמ תוכל ,ךתיכסלכ סכקת ןעמל רפומ לכקו ספט
 עומשל טדמלי ןועלכסב יכ ,סלוקס בוכסכק וילכד תל סכתס לתוס ינסה כוכהכ סנופלכ ספקפסכ
 .'וג תוכקתמ תוככ :כמולו כתה רוכיד ידכ ךותו .םכהת ןעמל :וכמלכ ,סיכמסנ ליעוי סז יכ סנע
 ופגע קכו לכס יונק יכסי וכ קכ יכ .תוגעו תוכסתמכ נעות לכ ןיס :תכמוק תסז .םוקת איה יד הנע
 ןיפקמס פופפס | לכעס יפכ יכ :יס ךכ סכתס שווק יכ למל\ ? סנע עופש) טרוי סמל כיסו ,סוקפ
 סע סוס עומפת תפל הכלי כ סיפעמס לכ סעעיו ספועו סעע | ודכל 'כסי וס יכ עדויס יפמס
 ,סנע םנק תומכתתס ילכ וינינעכ תופעל 656 וכ ןיסו ? תועומס וליעוי סמ יכ סד סוק יפמ וינינעב
 סנמס ןוכ) סז ןי יכ תיספ זיע ודעכ סנוכתו סנע ןימ סנס כ סו ,םינפי ודיכ ךככ 'ד ןפס סו
 לכ תופעומ סגו ,סמוקמ ףיסוי לו ןסי ₪5 סד6ס תומכתתסו לכס '3תי טממ קכ יכ קוס ןכ תפקס
 כ ספ יכ ,עומסל ס5ע לקפל ןו3תסל ויקסעכ סדפס ךיככ תז לככו ,ליעומ ןסכ ןיפ לכס ימכס
 יונק לכס וכ ,סזס לודגס כקיעס תותימלכ לוכיכס וכ לסקי ומוכ לע סלועס לככ ויטעמ ספעיו ןכ ספעי
 ליפ יכויכמפ כיפי וס סוול למל סד6 ינכ וגשי ז  ,ויטעמ וכ וקלי כ ס יכ ,יכסי וכ קל
 פכתו וקמכס יכ רמי םינפי סו םינסו ספע 16 יכ ,סיעויכ םוכדנו תוכסממ 3ופתכ רכדכ קימעמ "יס
 פוס תנעותס ליכסכ ,סיגוש יככדו עוימד וסעתי נפ סז כקיע ול רככתיו מתיפ ליכסכו וכ ודמע וילעוי
 ךוסמו ,וינעוי ת5עו ונכ5 פלססכ תופעל .וינילעב ןעוי תנע עומסנו תוכפתמ כועתל סדפס ךיכ5  ,סדכל
 יגתי ומנע | קרו דמי לכסמ סמס ויתטעומו סד6 תוכקממ יכ יקימלס כקיעס ןויפנכ כימ ו) רככתי ךכ
 ליכטכ 65 :לפונכ--רפומ לכקו סע עמע :ס'עמספ סדמ !כמ סכחס יככד סמס סנו 'יסתו סוקפ
 לסומ סז יע לנקפפ קכ רכדס ןכ ל ,סנע עומפנ ךל כו נפ ,סנע תעימפ י'ע סמנו תנעוק שיט
 סנכ ךק--םפ כנכ תוכפתמ תוככ---יכ ,ןויסנכ---,ךסיכמסכ סכהת ןעמנ=-? לסומס וס סמו ,נכפס

 .ומל היו :לינס כיס יכבק כ'ע ,ןס דת סיותכס ינו .םוקת איה יד תנעו קרו ,קילו לכס



 דס חלשב ני תומש סולקנוא

 ףסוי תומְצַעתֶא השמ חיו השב קיפ = + סע
 :ב גי ם הטוס .הס ריזנ ,ז ה םיחספ השמ חקיו .ןרהא תודלוח

 יישר
 ועיכשיש סעיכסס .עיבשה עבשה (טי)

 םירוטה לעב
 ךךילו לכס יוסעכ יכ .עיכטס ענס (םי)(:הי  םהונבל

 לאירבג תרות

 קומסלמס לעכ וס 'כתי לוס יכ יתמ(ס
 סע סתל) "סי | ?וסו  ,תולוכנס לעופו
 ' 'ס יכ :בותכפ ומכ ,ספיכסּכ ססיכיומ
 bוספ ועמסמפ סככ סקלסל סכמע ךנוסס
 רמ6מכ ,סליבקכ סמסנמס ססעי ודבל
 .'ונ סכל סלי 'ד :סיה נפ | .פ"פלסמ
 ןסכס תולככו ,ופרעס פו ופרית 56 ןכנו
 ספוסכסל דוע סירטוסס ופיסוס 5
 קר לפרסי תמחנמ יכ ןמקנ תופכ לילעב
 ימ .סיזיככמ סס כ"עו ,ספוע 'כפי לוס
 ו סקדס סח םכ ול םדח תיב סנס
 סוס וכל ןיש יכ :ותיכ5 בופיו ךלי סרכ עטכ
 רפסמ ז"יע טעמקיפ סמכ שוחימ יב
 עיסוסל רוטעמ ןי6 'בסי ול יכ ,כימְה יס.
 ופיסוי יכ 'כתי סוֿכ סנפ לכ יכמו ,טעמב
 י"פעס :כמלכ סעס 56/רכד5 סירטופס
 תלז לככב 'כתי .ויפ6 קר תופוסכ וכיכיעש
 : ןכלו ןגוסכ סמפלמ ירדס רדסל ונינפ
 נפ ופיכ5 כושי 33נס ךכו ריס ימ
 (*ססיכ סליפג קליחתו ,ויתמ בבל תפ סמי
 "וכ בורק יכ, : כוסכס רמסמ ןיככ סזכו
 תופעל יס סירלמ תילי תילכת סנס יכ
 ס"וכעס ת םיכוסלו ןטככ ךכ6 תסרל
 סתכ סירלממ ןתיֿכיכ ףכיקו ,ספמ
 ןוחטכ תכוס ססילע סימעסל לש ס"כקס
 סיכנמ "כ דנג בליקסל סוכ בגסנו סלעכ .
 סרומ כת סיקנע סג ססכו ,סיכידק
 סירלוכמו | ,ןכ6ס יג לכ לע סתיקמו
 תמיפ לככ ,סימסכ תורופכו סופודנסירפב .

 ס"כקס ןילו ,כקס 'יס נס סינגכמס
 סוכמ ןותט3 תבימ ליעספ סיכוכטכ 3
 כ ןיידעס סירֿכמ ילכו כע סזכ סנו
 סיפוכ וכל רפכו .סממכמ תיכ ומיכס

 סיכול | וסע סמ ק'ג סזכ .פיליו] (* םיבג לחג

 סיפדול .סירלמ וכו סיס לע סתונתב יל
 ת דוכע ונכ 3וט יכ : סיקעופ וכיחתס
 ו"מ3 ס"יק ירח סג | ןכו ,'וג סירפמ
 ססיללמ סתנס ספל ופכסכ ריב
 'יסס ס3למ תל ריכוסלו ןגוכתסל ונימתכ
 ריס נע ונפכסכ :סרמולכ סירכמב ססל
 סידיפרכ ןכו 'וגו עכופל סחל ונככהב רסס
 סמסלמב כלייתס5 ןיכירכ ויסיסכ כ"סכמו
 עידומ וס כוקכס כמלמ וס ,סקוס
 ךכד ' סחנ כ כס רכדס סעט וכל
 יכ ןעי ,ןכיפ י"נ ססיגכסל : סיקפנפ
 סורדל יומרסמ ןי6 יכ נ"כ=,וס כולק
 ןפסיפיל ךומסס סוכ 3) ןמוק ססמ
 ינענכס סע סוחננ ףכית ובֿכיתי סיללממ
 "כ וקכעט םדק סע ןירע "ככ סעו
 ןיידעו (",ופ3 בורקמ סיסדח,, ומכו) ,סעל
 ,ספמ ופכיפ סוקממ סלגרסל סמס סיכורק
 ןפ '5 רמפ כ"עו---פוס כולק יכ :וסזו
 'יפ6 :רמונכ קמספמ סתולככ סעס ספני
 ,סספנכ רומעל ונכוי כ bמנעב 'יסרב
 ךכד ספוק 'ד בלה כ"ע ,סמירלמ וכוסיו
 טעמ ז"יע ספו עיססל ףוס סי ךכדורכדמס
 ןיּכו פומדוקס סתועידמו סלגכסמ טעמ
 דרע ךלמ ינטככסו קפמע תמחכמ ושרי ךכ
 ךמופ ונקי ס55 לכ י"עו ,גועו ןוסיס מחלתו
 סימסקכ סג ולגלפיו 'תיוכ רידל ןוסטכו בל
 :כמס "עו .סממלמ ידמופמכ ןייז ילכ
 ורגתפו כ"פמכו ןייז ילככ י"כב ונע סיסומחו
 סז "יס ילדווד 'וגו ותמתלמ ילכ תמ סיס
 ססכ ומכ סוכפ ,סרוגס יפמ ססמ י"פע
 ,סמסלמ דומיכו ןייז יפכ5 ןוכיככס ה"3קס
 : ןפנכ ךר6 55 תוכעכ ןירסכומ ויסי זו
 ,'וגו ומע ףסוי תומצע תא השמ הקיו

 רידמכו

 ,ולטפ ייפע = דולמ הנכס | ולכמ סכס ליל .תורימזב
 ידכ ומייקמסל יכת ותליממו תכפס סוי ודיק תוכז יכ ,ולגד לע םיו וסנמע לע שיס

 ינפסס = כיטמכו ,עכטס סלועפ כ'ג תועע) סדלס כממפ ,ולעפ ייפע = קרו .,דולמ סככס סכככו לכס
 ייפעס יכ סעמנמס יככלמ זיע ןסייפס ל זמכו ,ססעת רסס לכב ליס ,נסכ כש = לוכי קיד ךכרכו

 : ןכסו וכגד לע םיו ,וסנהמ נע םיפ תויסל ךיככ יס זיכע ,יד למ וס ןוחספ



 חלשב גי תומש

 ינְּבדתֶא עיִּבָשה עַּבְׁשַה יִּכ וע
 םיִהֶא רקפי רקפ רמאל לאְרְ :
 יִתֹמַצ :ע"תֶא םָתיֵלֲעַהְו םֶּכְתֶא
 ני תָּכּסִמ ועסיוכ :םֶכְתִא הָזִמ
 הוהיו אנ ;רָּבְרַמַה | הָצְקּב ם םֶהֲאְב
 ןֵנע רּומעְּב םָמֹוי םֶהיִנָפל ללה
 שָא דּומַעְּב הכילו | ךךדה םֶתחְנל
 הלל םָמֹוי תבל םֶהָל ריִאָהל
 םִמּוי ן ןנעה רּומַע שימודדאל בכ

 פ:םֶעָה נפל הָלְיל שַאָה רמת

 סולקנוא
 יָרֲא ּהמְע ףסוי יַמְרעתְ
 רשי ינְּב-תָי ימוא הָאָמֹוא

 יב רכָדְמ רמי?
 :ןוכטֲע אָּכמ יַמְרנ"תיּוקְמְַ
 םֶתֲאְב ֹורׁש תֹובְסמ ּולָטנּו כ
 רּבַדִמ יו אפ :ארבדמ רטסב
 אָדּוּמַעְב אָמְמיִב ןוהיִמָדְ
 אָתְרֹאְּב ןֹהָתּורְבדל אנ
 אָתְׁשֲאָד אָרּומְעְב אילי
 אַמָמיִּב לזימל ןוהל ארהְנאל
 ו דעה? לג: איב

 אממיִּב אָננעַּד .אָדּומַע
 אָתְשִאְד אָדּמַע אָ ףַאו

 :גכ תבש שימו אל :2"ם םירקע :איי ו"ע :בצ ק"ב .בל יורק .ךלוה 'הו .ןרהא תודלוה

 םירומה לעב

 סעס 96 ךיכפ
 ויק6 תה עיכפספ

 עוכטס עכפס % יכג
 ds כס

 ןטנכ

 תפ עעפ לכ לפי uh ןתנוסי  לכגכ 9
 סולו .ם6- דומעכ סלינו (אב) : סעונטס
 .יכדעכ כו סללו ךדימו כט סכוסמכ יו
 .) סיפוד ו סענו .כילי סויכ סנלו

 .תעד סוקי סעילל סנינו .ךגכסל סותכ
 סיסכו סנוסכ יז ליל

 דומעכ י כיקי סויכו יכד
 וינפ) יתכמקפ יל סימוד
 סוקמ סז ס)ינע תעד סות

 סנינכ כ"ג סתיספ כפיס תמחל
 סע ומתנ) ספוניסממ סיככוכס

 5) (בכ) : ס)ינכ סיפכנסיככוכ יתמיקו כפיס
 עמ םיפי :

 חיפש י"ע

 סעע ךכ דומע .סיכנוס

 ךכדס ימי : a: as בב

 לאירבג תרות

 תקי 3כ סכמ 3וקככ רמלס
 ןיקוסע 'יס ל6רסי
 תומלפכ קוסע 'יס

 ופרק סמל קדקדל טי
 ןייעו] 3כ סכמ רעב

 הז ר"דמבו

 לכס ססמ סז תולמ
 סשמו ,3סװ ףסכ3ב
 ,ס'ייע. 'וכ ףסוי
 כז כיכpכ ותל

 : הרקד

 לט תומס 'פ3 סוכ כ"סמ
 פיס סמי ו"יפכ ןיכסל םי סג [הוערס

 סיקפס ליוסו
 '6 .טורר3 ר"כפס 'כס מ"יפע פ"לכו
 דריש דמלמ סמיח ססל סימסו פ"ע ל"וכד

 יישר

 ןכלכ וסוססיש | ויככ עיכסס כ סמלו (קתניכמ)
 .כקעי עיכסקש ומכ רימ

 6 הוסטל ידיּכ קופס סיסו סיכלמכ יקייס טילס
 ופסניסכל סעוכטס ךכל ופעל סיכלמ סותיכי כ יב
 יתמצע תא םתילעהו :(ג' סטוס) וסופסיפ ססמ ופליו
 םומלע ףלש וכדמל יכ  עיכסס .ויחלל .םכתא הזמ
 קסו (ב) :סכפפ 'נפ ןסמע ונעס סיטכסס לכ
 ססמערמ = ופ3 ןוססרכ ירסס = סויכ .תכסמ
 ומכ וס5 ת"קפ דוקכ .ךרדה םתחנל (אב) : תוכסנ
 ךרדכ Boos (5 סיככד) ומכ ספומנסל
 סקופנסל ןפכ ף6 סכתולרסכנ ומכ לוס ס3 וכנפ

 ס"כקסו ןכעס דומע םילסס וס ימו
 ןכפס ךומע תפ מ"מו .ססינפל וכילומ ודובכב
 סס ןנטס:דופע י"ע יכסש ודי 5ע סתוסנסל ןיכס

 וכי ןכעס
 .הליכ 60 רומעו סמוי ןכעס דומע תֿפ

 יײפ ףסו רמל

 רסס

 ספוכוסל 056 סרו
 דינמ

 סמל קוספ

 ,וסיססרל .טכלי
 רוסיכ

 מ"סס



 סולקנוא

 למי 'אָמַע םדק ,אָָנ'ַלְּ
 רָמיִמְל הטיס רו

 הס תלשב די .תומש

 השמזדלֶא הֹוהְי רֵּבדַו א די
 לאש יִנָּבידיֶע לולמ ב לאש נברא רָב ב :רָמאָל

 םופ םָדָק "ןּורשיו ןּובּותיו

 אמי ןיבו להנמ ןיִּב אָתָריִת

 הכבל ןופצ .ליִעּב מק

 רמו ג : אמיל רשת

 בש

 : ול רעש הריקע .ובשיז .ןרהא תודלות

idlי"שר  
 cho דומעו םס דומפל סילקמ ןנעס רומטס
 עקפי 90 רעס .(גכ תכש) ןגעס דומטל סילסמ
 סירלמ 55 .ססילוח65 ..ובשיו (ב) +1 סלוע"סז
 תפ תועטסל .ידכ יסיכפס סוי : לכ :ןיככקמ :ווכ
 רמו למקנפ ומכ ךרדכ סס סיעות רמליפ סערפ
 ,תריחה יפ ינפל ונחיו :'ונו לכםי = יגב5 = סערפ
 סוכיסס יפ רכקכ וישכעו  סופיפ וס (לתליכמ)
 סיענס ינס ססו ןיכופ ינֿכ סש ופענפ ספ לע
 : סיעלסס יפ יורק ססיניבק bוגסו סיפוקז סיסוכג
 יספ6 לכמ רסכ לוס (תעיכמ)  .ןפצ:לעב ינפל
 ונעו  ןסלכי ספק וכמליפ ןהוטסמל ידכ .סירלמ
 :סדכלו סיוגל Buen (כי = 3ויס) = בויל: קיפ

 תֹיִחַה .יִפ .ִנָּפְל ּונֲחו
 לעב ינפל :םיח ןיִבּו לדנמ ךיב
 רַמֲאְ: םיהדלע נחתו ן

 םירוטה לעב
 לומע דמע דלועכ רקוככ סיכבס עמוסי
 דועכ דמלו רידקס ככעלו דומלל םקס
 ומכ םימי קל ונייסו ןנעס דומע דמע
 םמ כ עעוסי ךכ ומ ל סיננעהק
 :סעס ינפל ךניל סכו כ"עו נסס ךותמ
 ותכנ יכ ךדיפו ןיד 'סמכ יכ .ותכנ (ב)

 כ םנלנע רפסכ סתס סמ לקקותיכ לי
 כפה רעמס ךכד כוםי ל ביתכדכ כי
 העכפ ןפכ ףל כי ותכג יכ וכ ףכ
 וכ ופי כ סיכ וסנכנ כפל ךכדס וליחו

 ולפפע סיתספכ תתיקדכ רחל דכמ 8%

 סס ךכ סו ל5מ ןילופ נפ ומכ לפרסי
 ןעלפו סול ס"כקס למ לתל ד5מ סילוע

 : לhרעו וכ וקליפ דל

 ןכו .נכפי ככ לע .לארשי ינבל :ססיכות: סיכס ססק עמסיפכ .הערפ רמאו (ג)

 לאירבנ תרות

 ז"ע רפי ודכע כ ע'קכר רמו מ"סס
 וכ: סיס ססל ספוע התו ,סירלמב
 כ סנה ,סנוע3פ סטופ .ס"כקס 6
 ףוליט ךוקמו דוכעש ךוקמ 856 וסודכע
 ,ןולככ נוסו דיזמכ = גוש ןד סתפו תעד
 מ"סל רק סמל (6- ,ל'ו כמס קדקדו .כ'ע
 ןומלוס וכי הז ספ לנה "סלועכס סטופ,
 כ יכס (3 ,עכסע .סכח 696 וגי6 וסט
 ןילוטפו - ןינגוסו ןיסוכ5- ויפפ ס"טס = וכדי
 סימעט.יכק ךכלוס .סמלד (ג ,ןידס: ךמ
 ויספ .וכייסד .דוכעש = ךופמ ספוק :כוטפכ
 ,סיגנופ ויספ עדס ףוריט ךותמו ,סיסוגפ
 ומ ,סכטופכ לוכי- סיס: bתלימ דחכו
 בלס ןריפו ,סכול סעטמ-וק ,גגוט סעטמ
 לע סוול . וכי :כ"כד+ עודיס-י"פע כ"ז
 ,ס"סדק לע .סוולמ :?07שיו ,סטס - פודיק

 (זי)

 ןכיכסי

 רבע ס ,רוכעי נו גרסיכ וכירס ז"עכו
 טיס לכמות וסוו ,סימסכ ספימ כייס ז"ע
 ןידכו ,סכ ןכ3 ןכ ויחס סמ נפרסיב
 וניפפ גכספ כ"כד ,ךפיסכ וס :גנוס
 תכמכ ,ססרתס כמ ג"כד ,גכסנ גנוב
 ,כםימ ג'ככ = רמוס םי.ננופ ןינעכק
 .ג"כמ ןירוממ י"נכ סנו .ןיכעב וכו
 מ"סס סגסו
 ךופמו .,סכופ וכייסד דוכעפ ךותמ סירלמכ
 קפוסמ סיסו . ,גגופ .וניוסד עדס ףוריט
 לכס ףb ירמגל ג'3 ללכמ 16 וסלי סל
 0 כ"ג .כ"בר רמוס סלוטלד bמליד ו
 סביתל ןפוקס סוכ .גכטק כ'עו ,וסכ
 סגול סעטמ סרטופל וג63 סד : פ"נממכ

 טפ3 סו נלכפיד bכמומ וסל
 לרמות ו .ןכיכסי גגוע סעטמ סרמופל

 !ע  ודכע  לסרשיס : עדי

 .ג"כד



 חלשב די .תומש

 םַה םיִבָּבנ לֶארשי יִנְבְל הערפ

RRרָּבְדַמַה םהיִלע רגס  : 

 : ףַרָר הע רפת ה קּזחְו ד

 "לָכְבּ ה עְרפְּב הָדְבּכ טהירחא

 הָוהְ יִנָאדיּכ םירצמ ו eS יח
 םִיִרְצַמ למל דנו ה :ןכזושעיו
 בבל ןפה יו םע לה חַרֶב יב

 םירוטה לעב
 תה יתקותו ךדיתו הכת 'כ .יתקותו (ד)

 ככ קיזתמ ס"כקסש לככ ךנמ תועוכו
 .ךפסיו ב ןמ ןדכוטג .סיעמרס

 ספ סילופכ.. .סו וככל
 .הערפב הדככאו <ד) . : וכלי

 (65 55קזסי) "סכו
 (oop כמוסו "וגו יקעדונו

 :ספע טפשמ 'ס עדוג (מ ס6) רמוו סיסנפ
 : (bסליכמ) תוכעכופס סליקקס וכממו פלו ססמ כוקכ ופמספ ןחכש דיגסל .ןכ ושעיו

mw 

 ומס סיעסככ סקנפמ ס'בקססכ
 יתסדקפסו יקלדנתסו (נכ ספ) כיסו 'וגו ותל יפטפס

 יפפכ לכס סמק (וע

 סולקנוא

 לאָרְׁשִי ינְבחזלַע  העְרַּפ
dlדַחֶא אַעְרֵאְּב 8  

 ףדריו הערר לט

 העֶרפְּב רק תא ןוהיִרתַּ

 ןֶרָו ּהַתרְׁשמ-לָכָבּ
 רָע אַ יאר
 אכל אָוחְתַאְו ה *ןכ

 אמע א ירא  םירצמר 0 ְפ
 יישר

 ית יכ יכמ (כ םיפפרב) סכינע סכל ספל 'ס
 יכמ6 וס
 כ"יכיפ ז"עלכו
 יככמ (כ כויק) תככס קמעב

 רכדמ3 סס סיסולכ

 סיעקופמו .סיפולכ .םה םיככנ |: ילע
 (דפ. סילספ) ומכ (טנכעענכייס)

 (05 ספ) .סורסנ
 ןכיסלו ונממ | 055  ןיעדוי ןגיקפ

 .דככסמו לדנסמ

 סדוסיכ עדוכ כ"סלו תק
 סכיבעכ ליחתס וס .וליח לכבו הערפב

 יככד 656 ונכ ןימ וכמ6 856 תוכ3כ סיכיככ וכמ וכיפדוכ כמ ככקפכ ךילס ורמק
 )ה(: )hrbכמ( סכמע ;ןּכ
 5 וטיגסE ןויכו

 ססמע תק (ןממנטבל) ןירוטקיפ | ,םירצמ ךלמל דרגו
 ודינסו וכ סירלמל ןיכוומ ןכיסס ולו 3ופנו ךליל ועכקס סימי תסל

 לאירבג תרות

 תופעל .סלולס ןילוחכ 6תי6 ככ  ,כ"בד
 יכפסד כיס ס"כד יכמוחו ם"כד יכמוקמ
 ךפוסב ליסכסו : כמוס כוקכס ויפע 'ודדס6
 ספועכס סטופ ס"כקס כ" כ"ע :,ךלוס
 רשיד יכמוק סופתל סכוכ סת
 ךססכ ליסכסו :רמכ ךילע כ"כד יכמוחו
 ,ןופככ :סגופו דיומכ גגו ןד ספד ,ךלוס

 0.0 סיסיפ ןפופ סזיחמ con רוטפל םיו
 סעטמ ןירוטפ ןס יכס ססל םי רפי ןיד
 כ"כ ןיד רפמ  ססילע רימתפ סו ,נגוס
 ןכופ כז ,סנוק סעטמ סיכוטפ סס ירס

 : ס"ייע ,וירכד
 ר635 כסכ ר'כפ לעכ 3רס הנהו

 ל"רמסס ,כסיו 'פ ר"רמס ירכר-

 סכיו ודנכ כוזעיו תוכזכ ,סוכיו סכ סיס
 סמ : כ"וככ דועו ,סנס ינפמ סנ ,ס"ייע
 כרס 'יפו ,ססר 6 לש וכורפ' ,סלכ
 ימב . סינופלרס לט ןקולחמ י"ג י"פע ל"ז
 הכיכע לע "6 כוסמכ 3יוממ כיס
 ופפכ לשפל ע"ע רימחסל ילפכ ס6 ,וזכ
 כיוחמ וכיפ ספ ס'כמכס תעדלד ,סינע
 ,ופפנכ כייתסמ* ז"ס ,סילע ומלע רסמו
 'כו ,ומלע לע כימססל יסטכד ןיקלוס םיו
 ,ס"כמכס לע סיקפוחס תעדל 'יפמד ד"רפס
 קוד וסז ,ע'ע רימססל ילסכד ל"סו
 ככ ,פ"ס סדק לע ןיוטמס ןויכ ל6רםיכ
 ,כימחס> ילפר ביופמ וכיסס סוקמכ "פז
 לע לכ סוונמ וגיסש ןויכ ג'ככ 5

 ט"סדק



 ופ תלשב רז תומש סולקנוא

 "המ ּורָמאיו םע עָהְ"דלֶא וידבנ עו הערפד אָּבל  ףיִפָהְתֶאְ
 --תא  ווחפטההוב ווו | וה הס ורמאו המעלה
 תֶא ּונֲהּקְש יב וניִשְע תא אָנתלשהירָא אָנְרע אָד

 יישר
 סיכ ודרי יעיכש לילו .ססיכת ופדכ יפסכו יפימתכו .(התליכמ) 'ד .סויב סערפל
 ןירוק ומ ןככ .מספ לס יעיכס סוי סוסו סכיפ וכמל תיכתפ3 (סעוסד ק'פ)
 ותוק (3י תומ) ססל כמ יכסס סיספ סממ ךפסנ .ךפהיו : יעיכטס סויכ סריפס
 טז סיסי יתמ דע וכ סיכמומ ויס ככעש5 יכס וידכע 35 ךפסנו ימע ךופמ וכ

 לאירבנ תרות
 ,ומע:ףסוי פומלע nh ססמ מקל כ'עד ם"ייע ,ומלעכ כובמכ ימpכ וניל ם'סדק
 תה סוכס סכקכו ,3ל סכמ סיסק = רסמ קידלס ףסוי כנסו | .סזכ ךירלסס
 ןיכיר5= ויסישכ:יכ כ םסרמ סכ | ,דלוגס | ,רפיעופ קשה ססעמב ם"סדק ו ומלע
 סי ל fis ,סיס תל רוכעל י"נכ וקכי נע רמקג סו "ורב רלובמכ
 ססילע ונולטק ררועכ ןיפיקעכ ססינע כמוס ןיירפ 0 כ"ב | 5לכמ  סכרע
 פוכפ ןטמל כ"ע | "ככ קפסס רמות דלמ | ע"פ ןכסל ילסכ ס 4 ,ססינע ג'כד
 ,ומע ףסוי תומנע ₪5 תקל ,ותנוקכ ותומ = ללכמ וקכיד רמול . יל 3
 ןירד רול3  ןירס רככ יכ וכ  תופכסל | ומלפ רסמ ס"ופמו ,לקסל ף .יכמנכ כ
 סממ | ,לקספ ף יכמגל ססל םי כש6י סי לק לש סר Sa ליע of לג
 ופילסו ,ומפ קטודק לע ע' ףסוי כסמס = ף6ד ,ססינפנ סיס עלקנ ףסוי bz ונור6
 =-סי לט ולס = טיפו ,ק"יקס גנוק סעעמ סס סילוטפ ,"פ  ןחפעש
 ספ ןומתפ סוס וכ סיס לו ,טכלי סיתפש = .ם"ייע גנופ לע ןיטכעכ סניפ רפי ןידכ
 (* : סוכיו סלכ סיס כ"עו ,ססילע נכטקל | ,ופקסרפכש ר"דמס ירכד ןיב)  ז"יפעו
 ילכו 1

 המ 'כתי ותכות לע ספקי  סרופכ) .סנסד ,ד"רפס ירכדכ הלפ ,רהמ ןפופכ פ"לי דועו .םיכג לחנ

 לודג סו ךל .ןיפו ,רוכעי ו גרסו ל"יײק ו"ע ןוט לע כס ,סנול תכעט לע ןוריתס

 רכד ךל ןיפד לייק לס ,סי לש רש ל וגורטק לע ספקי דועו ? םגופ תנעטל סוקמ סמו ,סנירסמ

 רנו ? סכוקתה !יטות תל עודמו ,סלימו הספ תונמכ סכוקתכ ויגפל וכס רככו הכוקתה ינפכ דמועפ

 ינפמ י"כסרל י"כקר ידימנת לפס; סמ (כי סלגמ) "ורד כוקיכ כתכפ רפוס 3תכה ירבד י"פע טיל
 וכ ורמֿפו /וכ ונסנש ינפמ וכ ורמפ ,סתמ ורממ ססל רמקו,סילכ רודס ותופכפ לפרקי  וכיוחתנ סמ

 כ סס ,ססל רמפ ? רכלכ םי סינפ עמ יכו ,ותומ ולפםו ,סל5ל ותת יכפמ סהל רמה ,התל רומק

 לס סעט למ סנפ ספקי סרופכ .ם"ע ,'וכ = סינפל a סמע ספע הל ף% .סינפ) 5 וטע

 סינפ מ זיפ ,/כ- םישוק דועו ל רכדכ ₪ סינפ למ יכו ותו וללסס ליפוקס כ"ג ספקי סידימלתס

 ,הכוקתס ינפ3 דמועס רכד דל ןיקו ,דפסעו יכבו סוכ ש סמילע סכופתכ 'תי ו וכטס ירסק סוכ סיס

 סנמ5 ,ןירוסיה תרי דמ קר תמלכ כס ונימ רטלכ  ,תלעומ .סכימ .סרופכ) סרימ סופת םנסל 'יתו

 סמ .סרופכלד נה סגור רמי דע ותו ןיפוכ ןיטיגד סנפמס 'יפכ ס"במרה רסס י"פע בעיל םי טז

 A ונונר תוקע) דימת סתקוקת םפגסד וכ ריו ,סיפכ י"ע תו רמים ירח יכל ספור ותריממ ליעות

1 

 56 וס סג = סיכסי ויתופתמ .תוטנ) רמותס תיפכ ירח כ"עו ,ינע ןיככעמ, ויתופתו רמומה 6 ,'כתי

 ז"פ .סגו) נופר ותופ כירקי 'כס ןופ) סוכ יתרפכו]---ותימפ ןופרכ ססירכד לכקיו םפנה תמכסס

 פ"ני ס'כמרס ירכד יפכ סנממ ,רתוימ "ות, תכית סרופכו (ינ הפוכ רמי דע ותו ןיפוכמ דמלמ

 ל"וכד

 סנמ6 . [ינכפס .םפכס ה 36 רעוהה תל כירקי ןירוסיכ ותיפכ י"עס ,רמוסס לע "ותופ, ןופל לט סנוכס
 נע טחכ סנמל ,ירכה לכסה וס קפנהו ,רמוחס תופת ד5מ סילכ העסק תוריכע רפש) ליעומ הז



 סולקנוא חלשב די תומש
 יאט .ַאָרְשחיתַו "תא: רו ו: ונדבֲעַמ לארשי
 יפעת ּהָּכִתְר"ִתַי םיק מו ו :ּומֲע חקל ומעדדהתָאו בכר

 יישר

 דובעמ .ונדבעמ : סוכילםכפ סכוממ ליכטב ססיכ ףודכ5 וכפסכ ויטכעו םקומכ ונכ
 סכסמ . .ומע הקל ומע תאו :(סעיכמ) ומלעב וס .ובכר תא רסאו ) : ונתופ

 .סיכפמ רסשכ .סכמע גסנתק 6 ינקו ימע וסוב סוכסלסו וככוממ ולטכו וכיקכ .סירכדכ
 קפרפו 'נח סכיכפל סירה יכלו סמחלמ3כ וכ ןימדוק ןדבע סיכנמ ר6ש ךרד
 ומכ םקרכ סזיכ לוטיפ סיכלמ כס ךכד .ויתוכיימ ינפכ רסמו ומלע כיכקס כיכקס
 רחכיפ ב
 ולכע 65 סה סנט -ססל יפה וע | ,סלרימ הועת ליעות סמ ,טפכס וסע לכסב יס סריפכסס ,ז"ע

 כ"נ-סתוס וול ל"י הז ךרדכו = ,כ"ע ליעות סֿפרימ סות סג עו ,סמט ככ סנו ססיפכ קר ז"פ
 וככמ .פ"פ ר"דמכ ל"וכדככ] סֿפרימ  סכוטת ליעות 65 סולו  ,ו"ע ודכע המס סג נסו ,סוס רע לם ותנעט
 ת"יטה = ול ביטס ו"ע .[ם'יופ .ו"עה תפ ולטכת כ ספ סומ סיכוי סת ןיה ם"ספכמ ססל למקס "וגו ותקו

 : 1 לע לועות סֿפרימ סכופתס סג-כ"ע ,סינפל קר תפווטע דוכטס ךותמ )5 ודכע 65 המה סנע
 סנס <: ל"ח תו: ןכפב כתכ ,גנילזיצ ףסוי ר"סכ ו"רכ ביל "ירא ןויצ ןב ר 'וכו גה כרס ב'שו

 55 .לבפ = ,טפכס תנוכת ירקמ דוסכ סיפכס כל ימכס) תקפסמ "ו ס"כמרס וניניע רופמ לט ותרכסס
 סתכ :ל6ו סעקתמ וו  ,היפכ ידי לע ןו5ר תנכהצ םססמו ףפור וה ןידעפ טופס ל
 דתלמה ופכ סיש ונק סיכירגו ?ךכ רמול bוס יופכו סונג ספ "יגל סור, ורמלמ וס נסנ
 י'םרופו -סו :קוספנ ועינסכפ סיס לד קויתנ סג תנכומ סכושת כ"ז י"ער םוריפו עמוס תוקוניתל

 הארנהו | .5וכי רול - סיקיתל סידיתע ססע סיכרס סיילגה 35 תויחסל וכילעו ,ומותל וז סם פוש פוס
 לפכ וסע ::'ד ונפל וכונה ותו כירקי דטומ לס תתפ 56 : רמו6 וספ סז רקפכ קדקדל שד ,הוכ
 (:טיק  ,סיתכו) העבכ סכימס ןיפט ל"! סתפרד) סו ,'ד :ינפ) וניה ,דעומ לס םתפ וייה סד ,ןוט

 יפלו סומו .'וג 'ד ינפל ודי ךמסו :סירתכד רקכ "'ד ינפ), כותכ) וכ סיס "ךמסו 'ד ינפ), ןניטרדד

 ;לרקד פוס לנפהר וסניכתכד כ  ,סדוקס | קוספ) כוט :יכירפ ,'ד ינפל : תוכת :ותש ינסד .עמסמ

 ,ל'ו סיכלמ ןוגסל סוֿמסו סכותסכ 'יפו| יפט רפוי בוקכ סיסד ,'ד יכפ) דעומ לס תתפ לכ :כתכ ו

 ל: 'ל: ינפל: ל0-סכומס ןילד היד ימנ סומ ףלימל ,'ירתכד כ "ךמסו, תנמ) ךימססל ודכ [.סע

 רעפןכ רכסמ: לק ומנע בותכהד ד"עלכ ןכל .סדוקס קוספכ סו :וטדמלמ סמ ןיכסל ונכ שו ,סמבכ

 יטמוס לע תופסותה ונעכ ויתור: .נ"ז וכיומדק ירכד סידקנו .ע"נה ןופרסו סיפכס ת)קקכ רנד
 הקו ךל ןסכ) :סדפ רמי נע ותו כירקי דעומ לה תתפ 55 :ל"ו\ ,הז קוספ לע וכתכ סרותס
 ,ךלפה תוכ טפ) דע וכמו וסדדמ ןככקה לעכ 5 ,סנעמ לט ךרד סז ואט ,התופ כרקסו ספסכ

 'סמכו .קווד :ומגעכ לוס סרועס 55 וגכרק תפ עינסו יכל ןכרקס לעכ תכוקפ ונדמל 50 .ע"כע
 סיקסוע :סיגהכו סודנ סעודק סור סיסע יפל ,תרות לכת / יכ :ל"וו 'םותס וכתכ (.לכ) "כ
 .'ונו ס6היל דמלת ןפמ) : ירפסב ןכיטרדדכ ,סרות דומע סימס תרי רתוי ובל ןווכמ סיס - ,סדונעב
 ספור :סוסו ולס .יכמ רטעמ לכֿפופ דע .סלסוריב דמוע | סיסמ ופל ,דומנת ידיל .סיכמט יט רעעמ לדג

 ןקג):.ע"כע ,םרותכ קסועו שצע תֿפרי) .ןווכמ וס סנ סיס ,תלוכעכו סיעפ תכ6למכ סיקסוע סלוכט
 סיחותפ ונתלעמ ירכל סגו רקד נשל סנס זכו .'וג דמלת ןעמל קוספ לע סקר 'פ ס"כסרכ סג מת
 ןיחורכמ --ותו = כירקי -- סרזעס ךות דע ונייסד---דעומ כה תתפ כ :רק רמפק יכסל סחורל

 יכ: ,תיפכו םנוקכ ופיכמ וסע סוכ ןכרק תומי) סיר סלעי ךו6 סמתת לו ,ככרק עינסכ ותופ

 סיפיכמ סיענפ הפרו ,טדקמס דוככ !כ ספרו ל"נכ  עדוקס 55 ופונכ סרסע תור וינפ רוכעתט ופוס
 סע''ל לכל = ופוככ יכ .'ד ינפל וופר : ם"ז\ ,רומג ןולרכ ספרתי זו ,סנולג סקתכ ססיתוננרק

 ל"ג ב"ש ל"כע | כ סיפכ סוס ספ סיס 5 וליסכ .ומנע לע וכוכרכ ,ו"וס ילככ ונור) כילקי



 סולקנוא -
 תש .רבְּו והמערב
 | רַב ןּכְְר .הָאְמ
 ןנמְמ ןיִרּבנְ יאָרְצִמ .יֵּבְתְ
 דתי יי ףיקסו  :ןוהַלָּכ-לַע
 םִיָרצמְד אָּבְלמ הערפד אבל
 ינו לארי נב רֵתָּב ףדר
 לג טיר יקָפנ לאש
 ןוהיִרְתַּב יִאְרְצַמ ּופָדְרּו <
 :ףיק יחספ ,תואס = ,ןרהא תודלות

 יישר
 קלספ רמקנם קנחכ סכמע הוס: יג6 :מחביש

 בכר :לכ :היחי: ןוסנ רופכ סיכחבכ .הוחב :ז)
 סקעעו ;םירצמ בכר לבו:

 לפס
 :ירופב םיס:סזןילמש:ככרו

 וס חלשב די תומש

 רוחב -בֶכְר תואמ"שש :חכיוז
 "ילע םשלשו םירצמ בָכְר לכו
 ביתא --הוחי- קזחיו -ח ול
 יהחא הרר םירצמ ךלמ הערפ
 םיִאָצ לארי יְבּו לארי

 םורצמ פר :ט-ינש +חַמַר

 םירוטה לעב
 'ג סמר ליפ (ח): : יול :ססל ךפסנ

 ססעת רפת םפנסו .יעסמ 'פכ ךליקו קס

 דמלמ ת'ע יכג תל5 .'פ3% סמר ליב

 ל3עו וטרדס ומכ ססמע לכע סכימ לספק
 קומסבס ויס ןכיסמו (תעיכמ)- ככר -ה0ס : לכ
 לטמ פ"ו = סירלמ סנקמ ככ מיו (מ תומp) כמנ ירס סירלמ לשמ ס"מ ופלכ
 .'ס רכד תפ כיסמ ויס ימ לפמ .ינמע ךלי וכלקמ סנו (י ספ) כמקנ נסו לתרפי
 : ותומ תל כ סיפתנכס בוט "רמוס ם"כ סיס ןסכמ

 : ומוגרסכ .הערפ בל תא 'ה קוחיו (ח) :
 .המר דיב +: ףוררכ

 וקבכ יכפ .ולכ לע םשלשו
 וכ5 ₪6 קותו וכ ס5 ףודככ ס סנופ סי

  3 (arsתמסרופעו ססוכנ :

 לאירבנ תרות
 פלו .סמכ .ךיב סיקנוי לארשי. ינבו

 סיקספכ) כ'זמקמ : ו"פט
 ויכ3 56 כקעי .סרקיו ד'מ .ל"כשרסה, (:ג
 סקלפסנו ןימיכס ןק תולגנ םק3 "וגו
 - םי ו"ס קמפ 3 ,סניכס .וכמיס
 ו עפכםי"עמס לכ ורמפ ,וכ יתטימב
 6 .ש'ייע רח כ :וכ352 ןיפ ךכ
 ןיכעכ סדסחס וינכ ועדי ןיכמ סמסכופפ
 ,רמה טח3 ספומ 'דסוק 5מ9דו סנוממ
 תלזכ :ותוק וחיעּכסש = יכמפ: ספק דועו
 סלנו .סלוקנס ךק סעידוס 65 סמל
 (:כמ סטוס) םכמגס = ירכר = י"פע טייל
 כמ | ,'וגו כפכפי = עמס :ססילפ רמו
 קיכסש ס"ק 656 סתמיק 65 ,'יפמ:ס"בקפ
 כ"ויכו .טיפ ןירסמג סקת יפ תיכרפו
 סילפוכיי סככח 5 (: שק = תכטכ) ורמ6
 .ס"יומ/ וכ ט"וס ם"ק  ולטיבש לכ 8
 דוסי = רקיע: יס ''ּכסו "וב סנומקס "יכ
 קוקכת 3 (:דכ תוכמכ) ורמקp ומכו ,תדס

 קידלו | כ"פמ :יסו ,םס = פע .ןדימטסו
 וטטוש (ס 'יעריכ) כ'םמכו סיסי וקנומהב
 טפפמ .ספוע:םי ס ,'וגו .סיפסוכי תוכוחכ
 bיסס כמנו סל תלסו הנומא םקכמ
 םק3 רחל כ'עו .ס3 יונפ נכסס דיס
 ,סניכפס ונמיס oo 5 תל תוכנכ
 קס ןמז-כ:יכ זמרכ סיס סניכשס קוליס
 ,סכוטקכ יונת = לבדס קל ,רקיעס וס
 ונס = ;ןוכופי יטכש סקז וגיכסס ןויכו
 'קי וסורח3ּ₪  סכומ6ס :קוזיק לע ססיניע
 וכזי :ז"יעו ;'וגונקרסי | עמס וע וכמקו
 סיכלמ תכומנ סג תמפ3 סיס ןכו ,סנוקנכ
 סנוממס ליס סיס סתלוקגתוכז רקיעס
 ,'וגו 'ד3 וכימקיו וגו סטס ןמסיו כמסנס
 הקמ :חיטי 15 פ"ע | ג"כ "פ ר"ש םרדמכ םתיפ ןכו]

 5"קעל סיסי ןכו [ע"ויע ,סנמפ 'םרמ :ירוטת

 כ"סמכו = oohh3. כ hs כ"פמכ
 יכת ךפכל 'וגו ךיכוע) דסס ךכ יפרכז
 בוקכס כג ומי סז ו .'וגו ככרמכ

 וכגסע



 סולקנוא חלשב די תומש
 לע ןרָש דפ ןוהְְיּקיּבְאְו "לַע םינח 7 וגישיו םֶהיִרְחַא
 0600 יש 6 העְרפ בָבָר וסילה

 :ןפצ

 םֶהיֵרֲחַא עסנ | םירצִמ

 םירוטה לעב
 סעלפו 'סעכ 'ג .סערפו (י) : 095 סינ

 סילנמ ודככ כקלכ .סלות הטרפו .כילקה

 סה3 ללעתה רפהכ גס וגו סערפו

 סלת סעכפ5 פ"עס ייפ .(ו ה"מפ)

 וז ול 2 ויתומולת ףסוי ול כתפו
 סתלסג לסרטי סע סתלסל כילקס סעלפו סכוטס

 'כ .ביכקס :ססכ ללועתס כ"ע 'סמכ

 הרף

 רכז

 ןופ5 געב ונפל כ5 ןויכ .וככק תה  כילקס בילקה סערפו

 ואשיו בירק הנ :רפו +

 הנה םֶהיִניִעְדִתֶא לא שייינב

 וארייו

 ופקזו ברק הֹעְרַפּו י :ןופצ

 אָהְו ןוהיִניִעְדתַי לָאְרְשייִנְב
 והירתב ןילטנ יארצמ

 יישר

 וסמ 3כק סערפו 3וקככ וכ היס .בירקה הערפו כ
 ומכ ססינפנ סדקל ןמתסנו ומכפ ביכקס ביקס

 :ססמע
 סירלמ כפ רש וכ ססיכחמ עסוכ סירלמ סנסו ל"ד

 : מונק .סיכלמל רוזעל סימסס ןמ עסוכ

 .דח6 טיסכ דח6 353 .םהירחא עסנ

 .ססילת6 עסונ ו הנסו : ול ןבכק ביכקס 0 ב
 : סיכנמ לע ככ דגנכ דמע סי תלמזו יזע וכמפ ךכלו סיכפמ לכ, רפ ווע

 לאירבג תרות
 סיפלוי לפרסי ינו ,וגיככד ₪003 וגנלסש
 ס"מכ סב םיט ם"ק לע זומכ5 'ס'מ'ר ריב
 :[סול ךייפע סמ ,ןנסתפו 'פ3 ןעקל ןייעו] תוביפ

 וקדקד ,ססיכח6 עסוג םירצמ הנהו
 עסו) ןוטלד סיסכפמס

 כת הז סיעסוכש רייסכ 656 ךייפ כיס

 רק ןינ נע רואיב

 ררסב ;להלו

 'פכש סיכופכס 7535 פונג םרוקמו
 א ,סינפו  סגופסכ

 וקסינפו "ככ תל ףורככנ סערפ תנכסמ
 סיכופככ | םיגכס> םיפ סמו ,ססמע
 סערפ 2 6 'ד קותיו רמפמ (5 .סנפה
 הקל יכ רפיס כככס רח  כותכס "וגו
 סוקמ וכ ןיספ ,'וגו כותב כככ סוסמ םש
 : כותכס -. פוקכ רוי ומוקמ סיסו ,קפ
 קמ םונרס כ"ז י"פרו] 'וגו וכככ ₪6 רוסו
 ןיכסל םיו וכו ,0כ ול ףודרל סה סות סיסק "יפו

 וכמול (3 .[רכסק ילמ ףוסכלו רכסק יפמ סליחתכ

 ןח יפ'צ סמר = רי3 :סיקגוי יזכו

 ספסילי רופיסכ 3 'פכו ,הפ סוקמ ול

 םיבותכה ונורוי רשא יפכ היטרפ לכב ? ףוס םי העי

 רהא ןפואב דוע דאובי תוישרפה

 ףדרג רחסכ כ 526 ,סדס קתולכ הז
 ףדוכ סיככמ סכסו "כוסו = ,וכיכסמ
 ,ריחי ןושכ ,עסו) ןוסכ וסמו ,ססיכתל
 ודחפ סמל וטקס דועו ,סיעסוכ : "כוסו
 דכלמ] 6, ןככ 'ס ויס bכס ,ססמ י'נכ כ"כ
 ויס סיכלמ ישכשו [ןמקל רלוכיס ומכ בכ כרעס

 םבתכב הרותבש
 : ב'תישה תרזעב

 סיכוי "נו : כמ6ל ל"וס סp סירלממ
 ךומס כפסמ ותויסכ טכפכו  ,סמר ריב
 ,"ד כ "נב וקעליו דוקמ ולכיו, סול
 כפכ (ג ל ןסלפ סמכס דיס יס ןכיסו
 ססילס6 סירלמ ופדריו : תינש ןוסלס
 ףודכיו :3וקכפ סמל ךומס ירח .'וגו
 סיפכפמס 'יפ יפכלס (ד .י'לכ ירח
 יפרוכס = ריכוסל כקמכל רדס ןי6
 ילכמ ופדריו ,וכייס ,3וככעב סיפדלנסו
 י"נכ יכתל --- ססיכתל --- סיפדוכס --
 ספופ -- סיפדורס = וגיפיו =סיפדכנס

 סוס לכ=סיפדרנס ת6--סיכ לע סינוס
 תל=-סיפדוכס - ועימו ויפרפו סעכפ ככ

 סיפדרגה



 סולקנוא
 יב וי אמ ולח
 ּרָמאְ = ימלא
 ןרְכָק = תלה הש
 תמָמל אְנְתְרְר םִמְּב
 אדע אָדיהָמ ד
 :םרְצַּפס אָנְּוקְפְל אָ
 : ופ ונע .ויא ילנה .ןרהא תודלות

 הפ הלשב די תומש

 :ילָא לֵאָרְִׂינב וקעצו דאמ
 הׁשמילָא .הָמֲאַו א :הוה
 םִיֵרְצִמְּכ םיִרְבָקיְיִא לְּבִמַה
 תאזזהמ רָכְדמּב תּומָל ונתקל
 :םיָרְצִמִמ ֹונאיִצוָחל ּונָל ישע

 יישר
 55 (טי תיפקרכ) רמו6 קוס ססר3 .סתוכמ תוכמופ וספס (סתעיכמ) .וקעציו
 עגפיו כקעיכ (תכ סש) .סדסכ תוס: (רכ סp) קחליכ .סש דמע רח סוקס
 רבקיל סירלמכ סירכק ןילש סילק ןורסס תמחמ יכו .םירבק ןיא ילבמה (אי) : סוקמכ

 לאירבנ תרות

 ונגכוס כפקמ יכ וכריפו ,סדננ ןיטעומ
 כפ) כ"ע ,ססינפל סיענככ תויסל ככ ןמז
 סתכ יכת סג ססילע סכומו סדחפ
 יכ עודיס פ'ע ל"כסו---.כ"ע סרי תמפמ
 סויקכ ככה וס סולפסו תודסס
 ןיכ סונפ ןיפס סוקמכו ,סנידמס מ

 כתויכו ,סכידמס כרס סרסי  תוגכפמס
 ,סוסיכס ודתסתי כ סמ"""סמחנמ תעב
 וקויסכ ף כוס סנתמ יכ דקמ כוכק 15
 רסס 33 דחמ םיקכ סיקכ 535 ,טטמ
 סולפ ןיפס | ,סיכוכמס תל וחכני ,סלוכ
 ,וסעכ לע רכפפסכ סלרי דח לכו ,ססיניכ

 ףוס םי תעירק ןינע רואב

 יכפל תוכימס יפ לע ,סינוס סיפדכנס
 ךרד יפנד ,כרסכ כס לכס--.ןופפ לעב
 סירלמ ופדריו : בוסככ ל"וס ךכ לופיסס
 ,וליתו ויככפו סעכפ ככר סוס לכ
 לע ,סיס לע סיגומ סוגיפיו ,ססירחל
 סמ (ס .ןופכ 5עכ ינפכ תוכימס יפ
 סיכלמ סגסו ןופנכ הנעמל ונקדקדפ
 קדול סיס לתויס ,ססיכתפ עס וכ
 ,ססיכתפ ףדוכ סיכלמ סנסו ,רמול
 ,ססיגיע ת "כב ולפיו ,ורמופ וסמ (ו
 ? וגדמלמ סמ ןיע תיסכ ןוסנ
 קיפ סמ סגו ,ל"גס סיקודקדס לכ סגסו
 ק"יטסזעכ לכס ורוכי ,דוע סוכ קדקדל
 תוכקע3 יכ סכנמו  ,לכקסמו כעי ךרדכ
 ולגה ס'ס) ,ונומדקס סיפרפמס | יכוט
 ו"סנרו סדוסי יקיפפ לעכו 'ד סקעמ | לעב

 יכס6 כס  .(סימ תוייע ?עכ | ג"סרסו

 סככס יל סג ותילס ונכנס כפל סנסעס
 כמי ססינע ןיעמסו .כ"ת רדגססכ

 ככלו .ס!3 םדתתנפ סמ תייססועכ
 תוס3כ3 יכ עודיסמ : סלועכש גסוכס י"פע
 ליס (6 : לימ יכימ סטלש סכשי סיככמס
 סקכ רקמס ןופלכ סינוכמס ססו ,יכגכ
 סיקרקנס ,סיבכוכ ליס (3 ,סתס יס
 סיממולס (ג ,סיפרפ : רקמס ןונכ
 סיפלקכס ססו (ו"ענכ .עירעליטרל) תתות יל
 תיסטמס ילכ ספ לע ,3כר : ק"מסלכ
 סילטומ ספטמ דכוכ יכפמ רח סילודגס
 ומכו ,סיסוסכ סיומו כוכב 3ככ לע
 סיגפ3 סג ויס ןכ ,טמוכ  ןטנקנקס
 ,סילודג תיחפמ יכימ סכרד יפכ תויכומדק
 ,30 0355 ךרול ןיפ סוכפ סעכו ,סידנכו
 ,רפסמ יתמ קר סנש ככ3 בככ ולרקנ
 וכקב) יכ ,סירכות3 סיפכקנ סמסו
 .(ירכ-יומ) = : ר"ל3 סיחכקכס ומכו .םדחמ
 סדוכעכ ולגכפופ סי סזימ ודע
 .סתיכנ | וסלושי ןכ רסקו ,30
 ככ bוכככנ סיסכקנ סמס סמסנמ תענו

wh 



 הלשב די תומש

 נר רָשֶא  רָבַּרִה הוליאלה ב
 לרה | רמאלי םיִרְצַמְב כא
 יב םיִרְצַמְדתֶא הרבע ענו ונממ
 םיהצמ--דתה הע וצל ו

 ]4 8 ₪7 יישר

 ר"ופיט .ספמ ונפמק) סש ס"יסופ
 ס רי וככד ןכיסו (סניכמ)
 ו ס"נוח -ל"ר) ס"ופסלמ
 סיפ-(ןוכפי ןפ קוספ :י"פרב .וכי
 וכתומ סי ימ ןכו .סומכ רפקמ

 ן"וכיד ם' סגילפ
 : טופסיו סכיל

 ים :ןמקל ,-ןייפו :ס'ופלכמ :ס"נומ וקרקפ -קודקד- ילטכל
 ויסכמ ..ונקתיממ רק32
 יקומ::ןפי >ימ -(טי: -"מש)-ןכ\ תומנס

 סולקנוא
 יד אָמָגְתַּ ןיִד--אָלַב בי

 םָרְצְסְּב מע = אָנְללמ
 פנו אָנְנַמ קובָש רמי
 אָנְל בט ירא :אְרְצְמ-ת
 תּוסְִּדִמ .יִאְרְצִמתֶי חל

 :םירצמב,,ךילא .ונרבד .רשא (בי) :
 ךוקנ סיס ס6ו תומכ רםקמ | .ונתממ

 רלב>- :ק"רוס3 .דוקנס
 סוכסָּבְסר

 .סוקסט .סונפ3 יכופ סוי דע (חָי ב'סר). על ,ופוק סויכ (ב סינפ5) ומכ,  .סומלש

 לאירבג תרות
 סת .יפ/ עלוכיו וסלט | לכסיו
 תמחלמ ןינעכ ךל 'פכ  'יפט סמ' ןייע] ,סככוכנו

 סקוקרכ .י'ל3  ולמפ  ןכ ומכו [.סילנפס
 bתיתרכ תותוכ 'נכ וקכמנ "נב תדע , יכ
 עפל סיללמ יכ הז דנכ וקכו ,םרדמב

 ןינע רואב

 סגמסו ,ולגר לע םיסו ,וסכסמ לע םי6
 תפס -ןיכ ,טועמו- יוכככ תומכס תונפפס
 ל 856 -סנימ ,סולימ "קעסל סוס
 ןייזסי ילכ תומכןילטל ןכפ 6350,  יפנק
 יכ לכ סיכמזכ "יוניש סופ ןימ ,ססינימל
 דימת סינמוזמו סילכומ od סיכילכ סס
 סייופרו סיכוככ פויס5 סיקוגמו סיכקוכמו
 סיכומס המס סונס עכו  ,כלק סויל
 ספילוסל = ,ךלמל רסק תונכסמס יב
 ,סיסוס רכד לע סגו ! ענרכ ךכולס תעל
 ,סכידמס תוניפ לכ3 רימס יסנק סירכופ
 ,סמחכמל סירטכומס רפסמ סעדלו רקבל
 ,סרפסמכ ל כפסכ סיבקכנו
 סנסו " ,טולמ תעכ ססתק) סעד ןעמל
 רוטכוקמווק  םיסס" עב סיספ ספלפ
 ככ לע לודג = סיִס וכומו סיכלמ ךעמו
 ימ :וככלכ סת  ןופוכ תוקנכ ,סימעס

 2 סורגססל וככ בורפי ימו .יכפפ בליי
 יד> קכ | ,ופכ5 תוככל "שס כ ז"יפעד
 ,חיכס as ררמ סויל ינפמ רמסמכ תויס

 ,דק6 | 3ככו דס םילכ סל סיכת
 Air i יפ3 וע כל

 סוס רפמס "ןכְפכְס ת"יפע יא
 re 5 "ככ .כסווס סעד

 רכוכס "כו ;3כ בכעס לוס ,סקס .סעה

 ףוס םי תעירק

 ככב כובל קיפסמ סיסו ,סמכע סכידמכ
 רוס םטסכ קר רוחכ ליס סלק
 סמסלמ תעפ כי יכ ,רתוסו ידיוכ סיס
 ןיס = ססמו ',סלוכ ווי סנמרקפ יכ
 [ עירעליטרפ] בכר תוסמ טס לסמל סירחוכ
 ס"מ aig ,סיפרפי תוקע פס "ךרעכו
 יער סלסו ,ילגרי כיס ןיסי סילפונס תוקמ
 סילקעסו . סמקנמס 'קככעמכ סירדועס
 ליס" ססיכתתו -,ילגכס כיס ינמ סמה
 כ כוכסי י"פע סיסרפס סנמק = ,ככרס
 קכ  ,סכרעמכ | 3ליקס> ססכ וסמתשי
 ןמ :וסוככ בוק תל ףודכ> סס3 וטמתסי
 ופיקסל ,וניטסל ופופ :קיכרסלז ,סככעמס
 ל סדוככס לכ תלו יבסכ וקחקכ
 ,סילגרמל ססב ופמקפי רומז ,לכפל-וכגרל
 מ רוקתנו בולס קכרעמ ת קול
 ילנכס ליס יכוס6 כמסמכ סדימעסל סג
 ,סככעמס ןמ סוג רוח וכופי ל3כ ככלסו
 ,תיסוכ יסכפ תרוכנמ bכפכ: כפוסי סנסו
 חקק רסכי ספמחלמכ וכ ,{ןיקפופקס]

bus 



 סולקנוא
 הָׁשֹמ רַמֲאַו = יאָרְבְדַמְ
 ּודּתעְתֶא ןּולחְדְת-אָל אָמַעְל
 רביד ייד אָנרּפ-תֶי חו
 אָמְּב יֵרֲא ד אָמֹי ןוכְל
 אָמוי .יִאְְצְמתֶי ןותוזמד
 ןוהיזחמל ןופסות אָ ןיד

 הלשב די תומש

 השמ רמו :י : רָּבָדַמּב ונָתַמִמ
 אךותדדלא םַעְה"לֶא
 -רשא הָיהְ תעּושידתַא ּואְרּו
 םֶתיִאְר רֶׁשֲא יִכסויה םֶכָל הֶׂשֲעְ
 ופסת אל םויַה םִיִרַצִמדהתֶא

 מס

 ובציִתה

 יישר
: apr (גי) סויס ,סויס ₪56 וכימ ספוק סתיקכפ סמ .'וגו םירצמ תא םתיאר רשא יכ 

 לאירבג תרות
 A כ'עו ,ככקי יטבפ סמס ,י'לכ
 סעה, ק6 סערפ תנס3=-"יסיו, ןוש
 כס5---תספסכ נפרפיכ סיפק ויס יכ
 ,קוככ סימעפ "ככל כעלו יו סבל ומרג
 ןרפ ךרד סיסנ% סחנ כ כ"ע רש[
 ברעס יכ=-וס כורק יכ ,סעטמו ,סיתפנפ

 ן"גנ ססכ לפטנ בר
 "ככ כו וגו סתוקככ םעה ,סקני
 כסס ,סעה תכיסכ כ"ע--םדוק עלו
 ויס = כ"עסו ,ףוס סי ככדמס ךרד סתוק
 ק"סוזכ כ"סמכ ,6וכ- 'ס סימעפ סעכר
 רמופכ ,'וג סיפומסו כותכסכ וס זומר

 ןפ '6 רמ5 כ"עו

 ףוס םי תעירק ןינע רואב

 סוקמכ יכ ,לימס כפל כסכמ 3
 ,סירסס לע תופסרפ מפ קמכמ3 ינונפ
 רפסמכ ביוסס ליסמ דיי ופסנו ודדונתס
 יפגכס | ליחו שיש סיפנמ ינסמ לקוי
 כ גיססל ולכי ₪5 ססילגכב סיכלוסס
 ןיקפזקס יערפו ,סוכ 30 קחרמכ ביוקס
 תוקמ קמפ כפסמ3 קכ ות a סבל
 ,3כס = יוחס לוק דגכ בליתס) ולכוי כ
 יכ סללפכ סרובג ןיקלוקקס 16 ופרס
 סיס וסוס לע ומעט מקל ססמ ת"וקכ
 ,וכייז יככו שיש םי יכגכס ליממ סיס
 סככו eae דחו ,ויגפלמ דת סכיסוסו
 סוקמל כוכק סוכ דע סופת ופדר
 ילגכס לימ יסכ6 ודרכי לו ,3יוסס סכסמ
 ססירת סיפרפסו סכרעמב וכליתיו ,6
 ! סלכ וכ  ושעיו | 3יוחס לע ולעקסיו
 וילודגו ךלמס סעטמ תל קעכ הנה
 ספו3 ,סמתכמכ | ליחס 96 6רוק לוק
 סיכופכס ליס קכ סייגתסכ ולכוי כ סעש
 ,ל"נכ סיעוכקס סקש ,סנפס סתומ תמוכפ
 ופסקי ל דע סימי כוי ורכעי דועו
 .סאפאו) ןסותס כימ ססילגד לע ססיכעמ

 (חי)

 56 ספוכ) סנס תומדקססכו .'ז'עלב
 סו ,סנוכמ לע | ןכוקיו סיכופכס רוי
 ךלמל דגוס רפקכ יכ רפסמ כופכס : וס
 רעססס ,סעס חרכ יכ יסילפס סויכ סירלמ
 סעכפי בכל "ךפסיו | ה3כק3: וכ
 ,'וגו וכשסע תו סמ רמקכל וידכעו
 כט6כ סנוקו ! י"מופ ףולרכ כסמל שגלפיו
 רסמ | ןופכ סיעכס סירלמ סע יכ עדי
 דמפ ססמ רוסכ ,סכוקמ נכסי תלליב
 וקמסו ,ססיפע ןככ כפל תוכונס תוכמס
 סתקככ  סיכלמ תמש : ם"ומכ ,סקפ3
 ורקל bריפמ סיסו ,ססילע סדחפ כפנ יכ
 ,כ ועמש כ ןפ סמחלמכ ומע תל
 סילעס ןכל 1 דרמו רסק תויס סג רפפקו
 ,ופוכלמ דונכ למיכו ,סוכעכ 3לתסל
 וכופ ,סעס | יניעל וכככ כס ומלעכו
 ,ןומכ ,וידכע = סוכל זיגכמ לדוכ סרמ
 יכמפ3 ,ססיכוק3 לודג סופכ סכ סגו
 תקל ז"יעו ,[סיפרדעכ רפוסעכ] ,ןמו סוכע
 רככ כס סנסו ,ססקכ ומכ סבל ת
 לטפס ילו ,סימי 'ג ךלסמ י"לכ וקמכפס
 סדעפכו ;סקיכדסלו סגיפסכ ילגרס לימכ

 ןיס



 סולקנוא חלשב רי תומש
 עי :אְמלֶערע דש הוהי די :םלועזרע דוע םֶתאְרל
 :ןושרחת םָתאְוסְכָל לי

 םירוטה לעב
 ןתי ימ ךדיתו הכס 'כ .ןופילתת (די)

 יִמ הקמ ססל למ6ש וגו ןושירתת םלתה
 סכל סתלנ 'ס יכ ןוביכתת םרכתהי ןתי
 וסתו ןועיכתת ל .קוע5ל סכל יש +

 : 'ס3 ותטכת יכ סמכתג סל

 תרות

 עדפ ,ויס סמכ סכפסמ תעדל סלרי 6
 יקלויכ ספמסמ רח ,סיסומסו ,יכ
 ,סירנמ ןרחמ-נרסי .יג3-- ונע . ,סורכמ
 ,ככ 3רעמ ויה סיכתונס סיקנח סעככקו
 סערפ.32כ ךופסל ספודג מרג סיס וזו
 יכ סר יכ ,י"נכ וכח .ףודרנ- .וידכע)

 נע רואב

 סכתקס- ,ל"נכ = יסמתלמ ךוכענ =" ןֿל
 טשס תל קר תקלו ,[כ"גס סיקוקס תנעכ]
 תפוס  סכס3  וחקננפ ,היהב ְבכְכ תוקמ
 לכו ,סירפמ 5252 סיעוכק סידכוע 16 ויסש
 וגייס ,סוככסמ יתב3 סיקכמנה ,סיללמ ככר
 ,סילודגס תיחפמס ילכ ססיפעש תוננעס
 יופמ סיסס סמ יפכ סיסוס סככ רוסמיו ,כ"ככ
 סיסע .סירומכה סיפרפה ,סג וכ ןכומכ\] .זכ ול

 כיפוס םרפו 3ככ לכ לעו [ססמע .תקנ כ"ג ול
 ספנפ--סיפילפו : וסזו ,סילגכס .ליפמ סג
 ככר לכ נע=-ונוכ לע---ביסוס £25 יגל
 סנס תוכוכתקה ככ יכח6 סכמ6---םלפו
 כיעוספו ,[סיטרפס סע] ,בכרס לכ תל ןכקל
 ןיידע: יכ ספר = ,ופנכ .ליס .כ"ג . סו
 ססמ .סיברס י'נכ דגנ דוקמכ ןטק סרפסמ
 ג"ססנ.ר'עה סע | ויסע ק"סווס :ד"יפנ ערפנו]
 כרקפס רססכ סנה ,(וכר 'ס סימעפ: הפתק

 תעסכ וככק3 .םלכ רעכפ וכְככ סוס
 ככעתסל.ס5כו סנה ,תימוקתפס סוסה
 רשפ .רע ךסמ סויפ ןיקמסלו ,סעק יפל
 קויסל .סכגד .כע סירלמ כי לכ :ופסקהי
 ;ססמע :סוקל> .לכויס דככו .סופע .ליק
 ס6-: ,וקטדּכ סנו סיסק .:וכמסש ןסזו
 ןןיפמסל : וכויסד. ףודהכ לס .ו ,.,ףנהרע

 קהל
ye 

 : ןקְתְׁשִּת ןּותַאְו בֶרְק וכ? | 5

 יישר

 םהלי יה (די) :דוע ופיסו כו סקופ ספילרפ לוס
 בויפ) ןכו .ססכ סחלכ 'ס יכ ןכו .סכניכקכ : ,סכל
 .יל ככד כסלו (דכ תיפרב) ןכו .ןוכיקת 565.00 (גי

 :כעכע ןוכיכס ספס (ו סיטפופ) ןכו

 לאירבנ
 סממסל ספיסו סיכלמ ןכל סנקורפנ
 ךלמל דניו = ,כ"סלמ וסװ ,סדמ | ינכמ
 ,ל"עס :סמס--"סעס,--םרכ .יכ סיכנמ

 ,ספדנומ- ןרפ כמ :סיכס סנימ סמס סגו
 96--וידּכעו = סעכפ 33%  ךפסנ | כ"ע
 קר לכ ןיכ וניפע לז סמ וכמליו--סעס
 ףוס םי תעירק

 ,הערפ כל סי'ד קזק יו :כ"סי ו"עו
 וכל קמ ןמיסו קזיח ת"יפס יכ: ,רממכ
 יפמ3 י"ג ירח :ףודריו=-ןיקמסנ ינכמ
 "עוול וכ סיספ תכלס יפנ = רפסמ
 טעומס רפסמס תל סתורב י"ככו :כ"סת
 ויסו ,ו"ע ס3כ וקפ כ ,ססיכחל ףדוכס
 יסולס :סל3-ורמק יכ ;סמר היפ סיכוי
 סערפו ,סלכ סס3 ססענו וניל -ווכי
 35. יכ > ,ססיכפ. קרכס3 קוחרמ .-ותופכב
 קריפס ;דפ = לכ :ילכמ וס :ןימל :י"נכ
 קוסכ ודמע לע דמעו ססיל  כוכקמ
 ופוכי רפק דע ןיתמסל ,כתכפי. סכסממ
 כוקכס רפיס סנסו ,וינק ףסלמס כיח לכ
 י'כ .סמקנ סוקכ ןטמל יכ  ,'כסי ויתומכפכ
 ססמ רפוג סיסי: ללפ סלכ ססילנופ לכמ
 תכו < ,סתוכלכ = ךמו6 ןסכ ,דח רע
 ןמוַּכ יכ דע . ,ססינגרכ תונקו ,ססיכפכ
 תוויכוּכ סירלמ כיק לכ ובו. ולקכ .טעומ
 ףסספסל סעכ :סיכדלתמס וכ סגו.,סכר
 ,ופרקנ- נפ: ףס סערפ כי נגה .לע
 ככ:: כמונכ = סיכלמ  ופדריו = ,וסזו
 ןססיכת - יוגיכס = ,ספיכח - = - סירלמ
 !וכו = רוק ככר תוקמס ..םש- -לט .כסומ
 המפ:סג סיכלמ .סע לכק ,קלעמל וקכס

 וסדר



 סולקנוא
 תיל השמל יי רַמָאְו ט
 לָרְשײינְביסע מתל
 -תָי לֹוט תַאְו וש +ןלמו

 לע ְךָריתָי .םראו ְךֶרֶמְח
 הינְּב ןּולֲעו יִהועְָבּו אָמ
 :נס רעש היי .קמח הס ,ןרהא תודלות

 יישר

 סיסס וכדמל .ילא קעצת המ (וט)

 ןיכוסכ נרסיס סנפּב
 ךילע כו ונס רכדס ינפ ינפ
 ידי לעופ לעו יככ לע (סמ סיעשי)
 ינכ 58: םסל ןימ (bתליכמ) .ועסיו לארשי ינב לא רבד

 סהיפוכל פוכז ילדכ ססינפ3 דמוע סיס
 :סיס ססל עורקל ו6ליו יב וגימלספ סנומלסו ססו
 ןיסס עסיל

 ישילש

 רבב לא קַעְצְתִדהִמ

 םרָה הָתַאְ זט :ועפיו לֵאָרְׂשִי

 ילע תא המ טמחתַא
 ':םש .םרה התאו :ול הסוכ .לא רבד

 ספמ
 ךיכ6סל ססע סע כ ס'כקס וכ כמ ללפסמו

 סמ "ד .3
 ןנסנ 'לנפ ומכ

 ע חלשב די תומש

 השמדלא הָוהְי רָמאַיַו וט
 נב-לָא

 םירוטה לעב

 דיתע הת ול ומכ .ילה קת ס5 (וט) | ךמוע

 לפרסי לע לכפתסל כסכ סוי ס"מ ילתוקועל

 הפר לג ל סיכמ ךתות לע תוכית סו קעפ

 לכת ,ךיל6סל תו 0k יכ סל םג

 5% רנד 555 ללכ ללפתסל תע ןיה סתע : נפ

 'ג ,סלס (זט) :ופסו :לתלעי

 סלה לפופכ .ךטמ ת סרס .'וסמכ

 סתוה  ככלעו .סממסש  למלמ .ךלוק

 לאירבג תרות

 כבל ,ולדכעמ וכמלפ !לכסי לכ 6
 יתלכס 7577 כבכ סנסו ככ בכעס ל
 ,'וו ער סכמע תוספל ידי 985 םי .פ"ע יו 'פב]

 ןופכ ספ סיטרפמס קוכיפ [תלשו 'פ םרצ
 ,יסנוטכ 50 ינו ,יכזועכ יל 'ד כופכס
 ויסכנועמ רמפשסל סד65 וכ רטפס יכ

 ןינע רואב

 ,סיגוכתלס =- וגיפיו ,ססיכחמ .ופדכ

 טסה תה =-:סתוק == סורלמ ליח המס
 רגתס .ילכמ : ל"כ =: סינוס ,'וכו תוממ
 לע --: ססילע סיכיפממו == סמחלמ
 ל ססילע סיכיתממס סמס ימו = סיס
 סימוקרו סיכופק ויספ =< סוס: לכי =
 -- ויקרפו = ,סערפ 7 נככ ==נת-
 ,ילגרס לימ סמס ==" הימז סימס
 ,יס סיפילסו,: רתמ3 סדוקס 'פכ וכלככ ר
 תוריחס י"פע-- סידמועו סיכיסממ ,ל"ככ
 לכ 06 סערפ סרסכו: ,ןופפ :ע3 ינפ5
 םדמתס 16 ,ויכפ : סיכורקס .3כס :ןומסס

 םק ,3ירקס סערפו = 135 ןמוק
 : כ"ס ז"ע ,י"ככ 56 בורקל תפל :ותונחַּממ

 : ועמסמס -- ססיכיע תל "ככ ולפיו
 ליס סמס=סירכמ סנסו=-וריו=-קוסכמל

 2 סד6ס ןמ 536 ,וכ סיעודיו סייולגס
 כ. סכסי | יולגכ .,וככ6 סיסי וככקּכ
 רמקסס] גממ רכבי .,ו5 כתעו בסוקכ
 סרוסמ 'בפי תוכפסכ עדויסל קרו ,וינפמ
 'ך ס'עמסד "פו ,וקעוססו ופלכיעס
 סי ןסוקמ כמונכ ,יכןועב ל

 ףוס םי תעירק

 עסונו ,דפמ סולעו בכ סיס כפל ףסקמס
 כככ תולמ םסס' יכת רעולכ ;ססירחה
 סירלמ עח: לכ פסוכ: ,סילופכ ויספ 'וכו
 זח:,ףרול : ביסכ: כ. ךכיפנו ,ססילתפ
 :סעיפוסכ 'ר כ קועלל וכימתסו ,דוקמ ולרי

 סכומסמו = סט
 תיפילפס ספרפס רוקיב ל6 סוכנ התעו

 םעוכקס >> ןיגעמ . = ,סלותכק
 סיס ' ימ ךותכ י'ל3 תדיכיו | ,קעיקכסו
 הא :רוכוכ:לכ'סועקרו: ןססיכ n: סירלמו
 וטרדט כ'זכד נע: סישכפמס וסקס
 ,סיס ְךּוִתֹביהעכיכ וכלס  י"נבו ,כ'סע
 סמ ,ס3פמשמו סכימימ סמק ססכ סימסו

 סי: לט: כס 'ססילע כמתנט ,ביתכ :רס
 וטקסו ,ססומכ ז"ע ודכע י"נ3 סגס יהָמֵה

 סכוקס תו סזמכ לע ילממ סיסרפמס
IAs 

 ש₪



 הלשב די תומש

 לַאָרְׂשייִנְב ּואְבַיו והעקְבּו םיה
 יגנה יִנָאְו ז : הָׁשְּבִיַּב םיה ְךֹותְּ
 אבו םִיַרָצִמ בל"תַא לוחמ

 םֶהיֵרֲחְא העְרפְּב הָדְבַבְְו
 ג ד אפוי ,רנ תוכרב ,יננ ואנו .ןרהא תודלות

 סולקנוא
 :אָּתְשַּביְּב אָמָי ֹונְּב לֵאָרְׂשִי
 תי ףקתְמ אָנֲא אָה אנו
 ןולעיו יִאְרְצִמד אָבְל

 הָעְרַפְּב רֶק תאו ןוהירְתּב

 יִהּוְּתַרּב | הָתְיְרָשַמלָבְבּ

 םירוטה לעב
 ןי  סלס למק

 .וסעקכו

 ךדיו תונוקכ

 :סימס "ע םג
 סכעג סתס ף6 סימס י"ע םג סמענ כס ומכ .לוככה ףכסכ עםיל6 יכג

 ספה סובב ו"סו עקכ סיכ יכק תלגלגל עקכ תוכזכו סלוע יע עקכיו תוכוכ
 : סימס ועקכנ

 לאירבנ תרות
 סתקנטו ,יכ .סילזועכ יכיעכ סיפכפמס
 ,לפפסמ יכנס ו'ע ,ס3לכ סכופל\ סנומט
 יכלילסל ,סעקכ יכחוע3 יל סיסי 'ד יכ
 סר ימכעב יכ6 ,סיולגס יסגוטב ל36 ,ססמ
 סד6ס קכוס תיס ךכ יכ ,יסכ יפכ 5505
 ודעב .לומגי ס"כקכו ,סנכסס ןמ רמססל

 ססעממ רפוסמסמ סנסו=-ודי סכלקפ סתכ
 ל רסיק ןוטסכס ןפילפלכ ימיכ סרקפ
 סמסלמ תככעמכ ודמע תעב תחל ספ
 סטקלכו סידודג סל וכ ודגכ ,סלודג
 סככעמס ךוקמ עמסשסל ססלס רסס
 יכ ותוקככ סוס | ,3יוסס ל מפתססלו

 ףוס םי תעירק ןינע רואב

 סיס .ךותכ י"ג ווכיו 'כפ סדוקס 'כ
 סיכ ספ ,'וגו סמוק ססל סימסו סבי
 בכל ומכל רלכסמ סקס 3כוקככ ל
 סE3 סיכמוק יפעקפ נסו | .סז
 ,תלז כםיכ | ,ל"ל  כעױװמ "כנס
 ןוטנס יוגיפ3 דוט קדקד) טיט ת"יפע
 ףוסכלו ,הפכיכ סיס ךוס3, 3וקכ ספיקתמט
 ,סיס ךוק3 סםכיכ וכנס י"נכו ,כיתכ
 סי לע רסס f:מקכ כ'עד םרפכ רמפו
 סיב רכעו : 3וקכס לע ל"זכד י"פע סממ
 רכט סכימ לספש (י = ,סיר) "וגו 5
 וול וליכוככ ןד לכ טכש ךוק3 סיב
 סיס ןד טכשס עודו ,ססמע סירלממ
 ,סכוכח63 רעו תונתמס לכ5 ףסלמס
 לכ יסנלמ סמלס ייוויד : למגודלו
 וכ רוכעל רטפסש רסנ ימ ךרד סרכעב
 ךופ 56 = סתסינכ תכתס3 סנס ,סילגרב
 ,סיכופחכס סידודגס יגש סימידקמ ,סימס
[pקנופסרס %דלנירכס סס], סימס ךוסכ ובכ 

 ,הטכיכ סנדוע סינסס דלגירכספ סעפב
 ,ךפהכ רכדס סימס ןמ ספכ3 ףוסכו
 סטכיכ תדונוכ רככ סנושלרסש סעק3 יכ

 יככד סמסו .סימס ךוקב סנוכחס ןיידע
 ס ג סוכ תכתתכ יכ ,ןפכ כוקלס
 סגתמ תוכועלכס תוכסמס יתפ ומידקס
 ודמע ןיידעו ,סיס ךופ3 ;כוקרו סדוסי
 ,הסביכ ןד סכחמ סכיכחלו סיכפ6 סכסמ
 סנוEרס סכתמ י"ל וקוכיו :כ"סE וסזו
 סלפמכ ןיידעו ,סיס ךוק3 הפיס רככ
 היס 65 ןיידעו ,ספכיכ תדמוע סכוכתלס
 'כה מס ז"ע ,סיס ךוסכ ןד סכתמ ו
 סדוסי לנד ינפל 'יפ :סס ל סימס יכ
 דוכדג סוש ילבמ המוח ומכ ודמע 'וכו
 b bpכמ סייקנ ויס יכ ,סתופ ףוטסל
 ירח סיס ןמ סת - כב ,סמסלו
 וכופיו = כ"טמכו סיכלמס ופטסכ רככס
 655 וליחתס י'לכו ,'וגו וסכיו סימס
 סמידקס ולד הפיס כ סיס ךוקמ
 סקיס סיגפס סלתמסו ,סנופלרה סלתמס
 כופכס קיידפס רוסו ,סי 33 סלדע
 סנוטסרס ספילחמ רככ וכל י"לכו : ךפסמו
 ךוקכ סכנסתמ סדוע סנוכתלסו ,סקכיב
 רטס הלמה ו ,ןד וכבש סיס: סטו ,סיס
 סיפהו, :ט'ה=- קמח . ססילפ סי לק

 ססל 2



 אע חלשב די תומש סולקנוא
 : וישרפבו וָּבְכְרְּב ֹוליָחַלָבְבּו יאָר וע"י :יִשרָפָב
 הָוהְי ינֲאכ םירצמ ועו חי יתורקתאפ ג אאא

 ְּבְְרְּב הָעְרַפְ הפכה יג ו
 אָתיִרְׁשִמ םֶדָק רַּדִמְד ַײד ךאלמ עשו = | :וישְרַפָבו ה

 ןוהיִרְתַּבִמ אָתֲאַו לֵאָרְׂשִיָד

 -דךמ אַ .אָרומַע למ
 : ךתולעהב 'פ רהוזת /ס ,ךאלמ עפיו .ןרהא תודלות

 הנחֹמ יִגַּפְל ףךלחה םיִהְלֲאָה
 עסיו םֵהיֵרֲחַאַמ דל לֵאָרְׂשִי

 יער

 56כשי סנסמ ןיבו סירלמ סכחמ ןיכ לידכסל .םהירחאמ ךליו (טי)
 י. סיסנפס ךקכמ ןפכו 'ס ךקלמ רמומ לוס סוקמ לכ3 .סירלמ לש

 פנס 05 סעפ סתוקכ ןידכ ןינופנ רפי ויס דמנמ
 סכממס ק5 ןגעס דומע סי סו סכפמפכ .ןנעה דומע עסיו

 ןיד 656 סוקמ
 : סיללמ סע

 קופרטסילכו סיכת קל
 לכ5 סיס |
 ד3bo( ס6 5

 ₪00 דומעל

 לאירבג תרות

 סיערקנ עכקנ וסנפמו רסק וילע וכפק
 ,דפמ סרוכ רכש 56 וס יופלו ,סולתפ
 םסינ 3רקיו סככעמסמ ומכעכ לי
 סמכות יככדכ, וילק ספומ ךוסמל
 !תפככ ינב סימל :כמק) ,סימכוסמ
 ליפסל ? סככנמלו סכלר65 ופעת תלוכס

 ,סכסדלומ ץכ6 תפרכ ןולג תמ סבל
 ! סלוע תפרחו ןולק סכילע וטעס לס
 ספ סמ ופיל וכו וככוכתסו לכ ורכז
 כפל שקע ךכדמ וכושו וכסמ ! סיפוע
 דחל םיקכ סכיפמ סע ודחלקסו ,סתרחב
 סמ לכ עגככ חכסמ יג6 סגו !דמ 3

 ףוס םי תעידק ןינע רואב

 יככד ןכופ כ"ע סמת =- ,ופ6 ינפכ סל
 סו קונקד שקי ס'זעכ ןמקנו .וסדק
 סיקודקדס לע ןנובתס ירח ,רחל ןפוכ
 ןסוכיפ (6 ,תפזכ ססכפס 3 ה
 סיסנס ךפלמ עסיו : 0550 סיקוספס לש
 עסיו  ,ססיכס6מ ךליו 'וגו יכפל ךלוסס
 ,ססיכקקמ | דומעיו ססיכפמ ןנעכ דומע
 56 סז ככק 6לו ,'וגו סכחמ ןיכ ויו
 סיסלפס ךסלמ ןיכע סנה ,סלילס לכ הז
 סיפכפמס יככדלו ,וס סמ וכעדי כ
 עודמ :ספקי ,סס דומעכ יוכיכ וספ
 ךפלמ רוק ןנעה דומעכ סג ןסיכ 9
 ,סיספסס ךפלמ כעס ןוטלס יוכיט סגו 6
 דומע = לעו = ,ססירחסמ ךליו. 8
 ,ססירתלמ דומעיו למול וס ןנעס
 ןוט5 = סגו ,סדימעב סו ,סכילס3 הז

 תוטספ יפלס סוכת סו 3כק לו
 (5תניכמ) סנסמ 56 סכסמ וס כותכס
 רומפס סדוקמ רמס ןויכ ,כתומכ וס
 ויס כ כיממ ססיגיב דירפס ןכעס
 וכמו (3 .[עולי ג"חו] ככקססל ןילוכי

 ססיכח . וסוכיו סיכלמ ופדריו :
 ס ךופ 56 ויפרפו וכככ סערפ סוס לכ
 ,וככרו ,סיכלמ : פוקלסמ שלש ,כיכוס
 'ר ףקסיו רמופ ויכחפס קוספכו ,ויטרפו
 סכסמ תמ ססו | ,'ונו סיכלמ סכחמ 6
 ,כמוס וס "תלם קוספכ ןכו ,סירכמ
 כיכוס לו ,'וגו ססונל סירלמ רמו
 : כמולו רזומ ,ו"כ קוספכו ,סיפכפסו 3כרס
 נע סימס וכוקיו ,'ונו ססמ ל6 'ד רמסיו
 ,ויפרפ .כפו.ג \ 2/0 מפ ,ס יבמ
 כ'תו ,ג'כ קוספ3 ומכ ,סלוכ .ריכוסש

 כותכ

ud , 

 :.ג כ 3



 חלשב די תומש

 ןֵנעה  דומע

 םירוטה לעב
 55  .סלילס תפ רשיו !וסמכ 'כ .רפי\ (כ)
 סיכלמל ךשותסו ןגעס יסיו וסוו .וכל ליו 'ס
 תולילס רפסכ ומכ ןנעה דומפ רס נב
 ךיטתסל ידכ ססיכותקל ךלוס סיס 5
 כיתכד כו סיס לכפיל לכ סיכנמנ

 דמעיו :םהינּפמ
 הנחמוןיּב אביו כ םֶהיִרֲחאַמ
 יהיו לארש עי הָגַחִמ בו םירְצִמ
 הָכלַהיזתֶא רָאו ףךשחהו ןְנעָה

 סולקנוא
 + ןוהיִרְתַּבִמ אָרְשּו ןוהימְדְק
 יִאְרְצַמְדאָתיִרְשַמ ןיִּב לו :
 לֵאָרְׂשִיְד | אָהיִרְשִמ | ןיִבּ
 יֵָרצמל אָ אנ הוו
 איליל-לְּכ רַהָנ לֵאָרְׂשיל
 יישר

 םיככע קלפססל לינכ סיסס ומכ ןנעס קכתסנ ל
 056 ירמננ
 : סירלמל
 טעכ ותוכל סיטסל וכ .ויגפכ ךנסמ וככו ךלדב

 ךיפתסע ססיכתמ ול ךלסו עסג
 ךנסמל :לשמ :.םירצמ .הנחמ ןיב אביו (כ)

 .ויגפל וכסג .ויכססמ סיבלו ולב ויכמכ ונתנו ויכפלמ
 יכלו (י עפוס) .ךכ .ססּכ סחלנו ועוכז לע וגתכ ויכתלמ סיבוו וינפכ סיטסל וכ
 cס דומע .האיו :סירכמכ .ךשחהו ןנעה יהיו : ויפועוכז לע ספק .סירפקנ סלק
 לפכע .5₪ ךסתס .הלינס לכ וכנסמ כלל וכרדכ ססיגפל ךנסו. 500שי5 ספילס ₪

 לאירבנ תרות
 ומיפס ל סו 1 סיס לכ סיסו ,סיסק
 יתלק ,ילק עומסכ | סיכו6 סכניקו בכ
 תל תתפ וככד ידמו-- !תומ רחבלו ייחכ

 רואב

 סיככמו ,'וגו ודי פס ספמ יו : ביפכ
 םירכמ תל 'ד רעניו ,ופלמקנ סיסנ
 כיכוה כו ,סיסרפו כככמ קפפו רז ,'וג
 וכוסיו כמו כ"סלו ,רבלכ סיכלמ קר
 ,'וגו סיטכפס תלו ככרס ת וסכיו סימס
 סזכ תוכוסלס יוכיסו ,סירלמ :ריכוס כו
 סיס כו | ורמוש (ג ? וס לכד לס
 לס עוספס וסוריפ ונח" 0% רקב סונפל
 ופכסל וכסיסל , ערד, וס סמ "וכתיכ,
 סיסנ סירלמו כ"סלמ (ד = עודי ןוטקרס
 ינס סמס 'תקרקנ,ו "ססיג, ,וקסרקנ
 יכס6 (ס ,וכממ .סיסנ : ל"ליסו ,סיכפס
 ףיסוס סמל | 'וגו סיס כפיו :מ6 רככפ
 ךלאו .'וגו סימס | וכוסיו ,כמל תיכנס
 0 ליעל סירכזנה סיטרפמס תובקעכ
 ק"ישס bינפסח סעיקכסו סעירקס ןפול
 סמ ףרלו ,סירלממ וק93 וסדק סעל
 וכעכנו ועקוכ סככיל (ו ,סיטכפמס ופקסס

 יכתמ ףודרנ:סירלמ לכו .סערפ תעדמ
 סע ועדי כ יכס = ,סיס ךופ 56 י"ל

 לודג פוקכ bכקיו וכל ת לגיו ופובכ יפ
 םימ לכ רסמיו קומי :קפנו 3% וינרמ
 ! יכרקדיו ספונפ 3כח3 ינ6 םגיו סכמ

 ףוס םי תעירק ןינע

 סי תפפ סוקמו ססכיס | לוכג סירלמ
 'כסי וס ינעס סכוכתת סזיקכו ?ףוס
 ססיכתמ סיכפמכ תויסל סנס סיוגכ
 סמ ופכפ ףפו ,ס3כ סוס סמסנכ
 ועדיו וכ לכ ללה ,ספ סיכלוס י'לב
 סיכלמ תוכמ3כ ויתוקנפנו 'כתי ויס) תל
 ןיכו סיכלמ ןיכ תודפ ספעו סלפס ר
 ינפל סימס ועקככ ךרוכ סזיקכ (ז ,י"ככ
 סנימימ סמומ cob ודמע סימסו ,סירונ
 םיכוסכ 'כסי ודי סרלק רולקס ,ס:קמסמו
 סימס ודמטי לו ,יכמגע'יסיס ימ תק
 כ"ססש סמ (ת ,ססירכע יגשמ תומוסכ
 ספי ,'וגו סידק חורב סיס 6 'ד ךלויו
 סזיק סימס ועקכו ,סכרתל סיס ₪6
 וככס רככס ןפופס ? ועקנ) סימ
 כוקכס ולדמכי סמ (מ ?ומכ כנסו
 ,סיללמ סלתמ תל ססו :וכופיסכ
 יפ סיכלמכ עינס סמ ונעידוס 65 סנו
 וכפכתי סיקוזקד סמכ דועו ,ססמוסמ
 ,ל"נס סיקודקדס לכ יכחפו=-.וגירכדב

 5וכנ



 סולקנוא

 ןיָהתול ןיָד ּוביִרְקְתֶא-אָלְ
 הָשמ םרֶאו אכ : אליל

 ַײ רַּכדְו אָטִײֿלע הדת
 ףיקת אָמּוּדְכ חּורְּב אמת
 אָמזתָי ישו אלַלהלָּכ

 בע = תלשב די תומש

 : הָכיִלַה"לַּב הֶז"לֶא הז בֵרָקיאָלְ
 םיה-לע ודיזתא השמ יו אכ
 םִיַדָק חורב םיַ"תַא הוה לוי

 םיהיזתַא םשיו הָלְיַלַ"ַלַּכ הֶּזַע
 : אָומ .ּועְזְבְתֶאְו אָתְשביַל
 ןגְּב .לָאְרְשְנְב וע בכ
 ןוהָל אָימּו -אָתְׁשַביְב אָפ
 :ןוהלאָמְּמּו ןֹוהניִמימ ןירוש
 :םל ןירדהנס ,' הל'נמ .הו ברק אלו .ןרהא תודלות

 יישר

 סנממ (פפליכמ) .הז לא הז ברק אלו : סיככמ רלל
 bיספ סידק חורב .הזע םידק

 ןמ 03 ערפנ
 ספיפ6 סידק תוככ (םסי סימכי)

 סור (וכ עקוחי) 'ס קול סידק וכי (גי עפוס)
 ותוככ הגס (זכ סיעעי) סימי 353 ךרכש סידקס
 ספועכש סימ לכ .םימה ועקביו : סידק סויב ספקס

 רב (אכ) : סכסמ 56
 ס"נקסע תוכס יס קוחורכש סזע
 'קנפ סיעסרס

 סתוק .תקיו ךליקו סילונסכ וכוס ,םיילצמ ,סגמ

 ןיגע דתד יכ'םת דתל) סלונה
 ךדיאו כס 'וסמכ '3 .סילק תורכ : סירונסכ

 לויו "וגו .ןדקכזוכנ

 .רוק / ךסות ךלויו ךדיפו (וס

 ואב ככ : םימח עב הָבָרָחַל
 הָׁשְבִַב םָיִה וב לאְרשידינב
 םנימימ . המוח םֶהְל םִיֵמַהו

 םירוטה לעב

 לכ סו ל טז: כל לחה ם לת
 'ק רמו "61 לקו ךדיפו ןיד יכימסד

 ל"ו סכי5 במול סיכקלמה ופקכפ 'ק 'ק

 סתפו סיכ סיעכוט ידי יטעמ ה"כקס

 סתופ ו"ו.ככק לו וסזוהליפ סיכמו

 :סז לת סו כקו סס3 רמנק
 תג 'ס ךלוו 'סמכ 'ד .ךנוװ (אכ)
 עםיל יכג סנוכמש סתוק ךלויו .סיס
 במול סילונסכ סכק ךלמ ידכעל סכסעכ
 תירפב יכג ךדיקו .לככ ךלמ ל סת ך

 וכוה ולקכ תולגסמ ססיניע וכעתק
 תוייק לכ ורכתסנס דמלמ םיסכת תוינת רכסת סילק תולכ

 לאירבג תרות
 תפרל תפרתכ 0606 נו סעפס סומק
 סמכמסו סילכמגס ויככד ! !יקכוס ימק

 ,035 יכדס ודכי ,bוסס ענלכ לכוס

 וככור6 וכתכ6 ךידכע :כוק3 | ופכקיו
 ןכפ תפרלכ | סיכמ6כ | סיככו !ךמס
 תזכו ,סככעמס 56  וכושיו ! וכסדלומ

 ףוס םי תעירק ןינע רואב

 סכילו ,סיס סעיכק ןילע תנכס 56 קופג
 תרוס יפכ ,תלוס סעירקס תנוכת סתיס
 עיכטס 'כתי וכונרכ ספע רשאכ ,סיֿפוקכס
 עדוי 'כתי וסו ,סיכ ;סילמ לימ תל
 לכ סיערויו סיֿמיקכ סס וניסו סעלפ יכ
 ףורכ: סלרי: כו ,ויקכומו: ,ףוס סי ינוכג
 ומכ סיס ךות 25 כלכסי לכ ירח
 לפי כ יכ לו (ו תולכ) | וכיפקסק
 םלש כ'ע3 סמפ: ופיבסל  'בתי--וכפמ
 לטל םדקכ וכרד ןימ : תלו: ככ; ,וגולרכ
 ספ bוסק סרמס :תכימכ ת סקוח דיכ
 יכ ךועו: ,יפתככ | קקתס :'כתי ןיקקמ

 ותלכי ת סנופ יקכ ' וריכי כ כ"יפ
 ולמוסכ ? ויפורוכג כלמי ימו ,ויתוקנפנו
 ךתו6 ךלו: ידי תפ יתחלש סתע יכ 'כפי
 סלוקו ,ןכס ןמ דחכתו רכרכ ךמע תלו
 רפס :ןטמלו ,'וגו ךיפדמעס תו רובע
 'פב  םרופמ: כופכ ןכו ,ןכסס לככ ימפ
 סוכר :ןפמל סערפ :סכי56 עמסי 3
 סזמ .סוסיפ ידכ3 ,סיללמ ךר63 יפפומ
 סמ תעדל ורמלי ןטמכ י"כב5 סבר לכעוס
 ירפסכ = יתפריפפ < ומכו] לוס ככ יכ 'ד

 סוקמ) תוכוט: תולעמ: סכ .5קספ:.לע - ,כוזק :תדגמ

 קס סערפל םינס .כ'עו = .[ש"ייע ונילע
 \תריתכ



 הלשב די תומש

 םִיַרְצִמ ּופּרִרַו > :םלאמָשִמּו
 וערפ סוס לָּב םֶהיֵרֲחַא ואב
 : םיה ךותלָא ויָׁשָרָפו ְּבְכְר
 ףקשיו רקבה תֶרמשַאְּב יָה דכ
 דוָמַעְּב םירצמ הָנַחְמְדלֶא הוהי
 :םִיָרְצִמ הנחמ תא סה ןנע שא

 ירוטה לעב

4 

 יכו .הערפ סוס לכ (גכ) : (bתליכמ)  .לקוכס תרומ:כ (רב) : עקכנמכ סינש

Egינפל ןיכופמ סלוכ ןיפס רינמ = יהי  
 Rah To לסכ לופס יכג כקוכס תכומקקכ
 :רתת |: 2קסכ ןוככ תע תוסס דעלג סכי יס
 כס 'ד .ףקפיו : סיקידל סג סכ סעופ
 ,לקכה תכומק  סעפ ומכ סודס ינפ לע ףקפיו ךדיפו
 ףקפיו .ןפכ וגודג ךכ תיכפגו םכ ונולכ
 ךלמס תת ריו סוכת ףקפיו ךלמיכק
 סיס ןכ סיתסלפ ךלמ ךימיכה םיסש ומכ

 סנופ ןתנ לכס תת 3יתכדכ ךלמ סנוכ%
 ךדיפו ןיד 'סמכ '3 .ססיו : ךלמל ךלמס
 ןפככמ ומכ רמול 5רסיס תה יס ססיו

 ת6 תלתלמו דרו: ןכעס דומע סיס

 יכמ) תוטמקפמ ססיסוס
 פ3 וגינפו .ססלק וינגס לטכ סכככע

 = סיקנס
 : קרטמ
 - ומוגרפו

 סמוקמ 'כ .םהיו :(קת

 סולקנוא

 ולעו יֵאָרְצַמ ּופְדְרּו 2

 העְרַפ תַוָמּוס ל ןוהיִרְתַב

 י אָמַי וגל יָהֹוׁשָרפּו יִהֹוּכְתְר

 אָרפַצ תַרָטַמְּב

 אָתיִרָשַמְל

 אָתָשֶאְד אָרוַעּ

 אָתיִרְשַמ--תֶי שינו ננו
 י"שר

 הָוהו רכ

 יי יִבְּתְסאְו

 יִאְרְנִמְד

 סיס דס סוס
 סוסכ כ סוקמס

 יקלת פפנפ (ג תולרכ) .רקבה תרמשאב (דכ)
 רוק קנס כ 55 סתופו פוכומש6 ןייוכק סנינס

 קול קוס ק ספילסש יפכ ינ6 רמופו
 ספנפכ תכ כחל ת כרפס יכ6למ לס ריש פוכמסמל

 סונקנומ סגרפס וסזו תכומפק יול
 .ס Rr ססינק סנפ רמולכ ככ .ףק 1.

 רכדמכ) ומכ סטכס ןוסל וס ףפ י
 דומע .ןנעו שא רוטעב :קתוכס לקח סיפול סדפ (נכ
 יפלטו וסיפכמ שח דומעו טיטכ ווק ססועו דרוי ןכע

 (נוכײטעכ) זפלכ ן"וסידוכטסה

 ספערס 'ג סמוסמ וכ רמלנק

 תרות

 יכ וסוקככ ,סעכפכ 16 סלק תקזכו

 סע וכליו וכ ודגכ 506 ינכ 3כ 3רעס
 ןמסססש | ,ביכקס סערפו :ם"ו "ככ

 סוקמ ככ ילילנס יסוי יככ לש ככ ם"כ קר
 30 סו קוס לוק

 לאירבנ

 לוקכ 'ס סעכו (ז "פ) ןכוכנ

 ןיפ6 סקופ ךיפמסלו וככל ינכ 3כ כיפסכ
 רפקכ יסו-,3נס ןמ ak סיככדכ
 ,ס3לכ קפס לפכ יכ ודחפ י'ככ תפו וכ

 ףוס םי תעירק ןינע רואב

 ןמוקו קזומ ןפנ קכו ,עכטס י"פע ופכיחב
 ככ םמ קוס ינו : כ'םמכו ,וב
 ומע סקע תולוכקקכו | וגו = סיכלמ
 סיכמו וג6ס ומכ | ,סמחלמ | לוכיככ
 קעכטס ,'וכ ססכיל סי | ןומופכ
 וכו םימלע ת3 ילגכ פימרפס3
 י"ככ וסע דועכס ,סוס ןפוחכ סקע כ"ע
 סיס ימ 3תוכ 6למכ ,ףוס סימ סיקופכ
 סוכ .י"נכ רנעמ סוקעכ ס6 : מגוד)] ,ףוס

 ,תופסרפ .םמס (כרעמ) סרוממ) סיס | כקוה סיס

 pp סוס = (ןופ סורדמ) לפרקי סנסמ כסורו
 סיס ימ תל  'כתי וס ךיכוס  [תולסרפ

 דכ ל סעינס לכ סוע סידק חורב
 ,סיללמ דלמפ ופפס 56 ,י"ככ לש ספקי
 ןיידפ רוכעכ ןיכיככ י"ג3 ויס סמק ר
 'ג ךרעכ ,סמוקממ סיס ימ ותדנו ,3
 פוקסרפ 'סתטק לע סיס ימ ךרוקמ תוקסרפ
 סמועל סטכיס דכ ת ופטסו וככעו ,כתוכ
 ,םהק סי ,ססמ סוסק) כס דע ילב
 תמועל סיס סידקס תוכ יכ ,סעכיס סוקמכ

 ינפ



 סולקנוא
 --תו .יִּדָעַאְו הנ :יִאְרְצַמְד
 ןוהל ןיִרְּבַדְמּויִהוּכִתְר 3
 יִאְרְצִמ רמַאו ףָקְתְּב

 יישר
 תא רסיו (הכ) :סמוסיו סיתשלפ לע 'וכו  לודנ

 תוכככמסו סילגכגס ופכשכ ₪50 תכמ .ויתבכרמ ןפא
 : ןיקמפפמ ןסירכיו סיעכ סס3כ סיכpויסו תורלגנ
 ססכ סעקו סדנכ יסס סגסנסכ .תדבכב והגהניו
 ןקכ ף% וידכעו וס וככ דככיו ודדמס סדמכ

 נע חלשב די תומש
 ויֵתבַּכְרמ ןפא ?רֶא רסֹו הכ
 םִיֹרָצִמ רָמֲאו תַדבְבּבּוהנֲהנ

 םירוטה לעב
 z6n ומעו טיט  וספועו

 ךכ תוטמתפמ ןסיפוס יפלט ויסו ותיתכמ

 ןויק לתנ ספרג ססע ומכו 8רסיסכ סיס

 עקרקס

 וסגסניו (הכ) : סטכיל סיס ןטלפ ןפככ ךכ

 : סדוכטס דככת כעלע לע | .תודכככ

 לאירבג תרות
 סמכעו סלוכסס םרמ תו סתיס ןפ
 ילגמ תוכככ סת תונקכ סערפ תסמ

 ,לכסי סנתמ 3כרק3 | ספויס) ,ומע
 סיענכנו סיכוכג סיכגכ ססל תולכפסכ

 וס םי תעירק ןינע רואב

 יכספ .ףוס סי ךרד .סיכלוסס י"ב ינפ
 סירלמ 56 סככ6ס ת6 שנ סידקס תוכ
 סמי וסעקתיו ס3רפס ₪6 יוס סי תוכו
 56 סירלממ וכנסס: לפרסי ז"יפלו ,ףוס
 ,ססכ דגנקמ סידקה חוכ סיס ףוס סי
 קוכ3כ סיס ימ פת 'ד ךיכוססכ כ"עו
 תכב וכו ופטפנ סעילס לכ סוע סי דק
 ,וקפפ יכפלט סpכיס 56 סתוק סמודס
 ,סיס 55 וכל "נכי סכסמ ךיר> ססמפ
 ,ףוטסלו טספססל סימס עכט רמו
 וסדנש סיס עקרק תטס סיס כ ז"יפעו
 סימס יכ ,סכרת  רלםסל לוכי וימימ
 תכעגמ כ"ע ,סק סיטפפסמ ויס  וירדפכש
 ,סירדלס יכסמ דג ומכיסיס יפ וכל ,'ד
 כפסנו ,סימס ןמ ןקורתכש קוסס קטסס לש
 רפסכש וכייס--סכרח סוקמ 6וסס תטסס
 ופקופ סלוע 'כס עידוסו ,שכיו למ ךכ
 סימס ופפקנ יכ רמלפ כח ,סנס לש
 ןכ 65 ,סרקכ ספקמ ופענו ,סירדלסעפ
 לככו ,סילזוכ וכלסכ ןיידעס bכפ ! וס
 ,פסמשמו ןימימ סמוקמ לע ודמעו וכלכ תלז
 ,ל'גס סעפס ןמ סיס ימ וקכוספ יכחפו
 עקלק רסנ סיס וכיפ ,ותפס לע ומלעכו
 סיס ,וקמועכ סיסע ומכ קומע סוספס
 סיסע סילוקג וכ לוכעכ לג ספק
 כס תולעכ "חלו סיקמעמ תררכ ססילע
 סלעמל .סלעו ףכו סוססס פק כ"ע ,סוכג

 (םי)

 סקכיל סופ סיס תעש ילפ | תווטסל
 תדימע .סוקמ סע ,סימה תטוכי סוקמ סטפ לכ]

 תועומ ויסו סנסמפמו סגימימ סעוסו דג ומכ סימס

 סימס תומוח ומכ סכוגכ סיוט ,סיס ךותכש סימס

 [קשכיכ סוסתלע סיס ךותכ | י"ככל  ויסק

 סוסקס קלולמכ תדכל לקכפי וכרטלי 9
 ותפס ל סכונכ כ'תמ תולענו ,סטמ
 : סיפוסנ וחכסש ריפס תכוכ וסזו=,םילפס
 תוככ סעילס ככ תגסנפ ! ךפמ תורכו
 לע סיס ימ ולעו ,סימ ומרעג ,סידק
 ןעמלו ,םדח סי סמש סםענו הp3יכ ותפס
 ךופכ הפעל סpכיס סוקמכ ופטסי כ
 ,סימס וכל ,סנס ,סיסרמ סימ סיס
 bp | ,סמוסו דג ומכ סידדככ ינסמ
 : וכמ6 ז"ע ,דילג ומכ ופרקנ יכ רמס
 ,ויסס ומכ = ןסליזככ | ור6סכ = ,סילזוכ
 לק לעפס רפת ליס .,ינמיככ סי לזו כ : תלע]

 .(רנַאטשוצ ןעדנעססילֿפ ןיא) = : וקוריפו "וכל,

 ,הנעפמנמ טגעיל (.וכ ,6"ט) ]ש] ככומ : ומכו

 ספוק וסכ לפרסי לכס .[ןונה וכרדכ עודיכו
 וקפק ,כ"ססו ,סמוקמ לע סידמועו ,סילזוכ
 ,סלעמל ולעו ,סי 3335 תומוסס וסכנו וכ
 לכו ,י'גכ רבעמ סוקמ ת ריפיסכ ידלכ
 סיפוכפ ם"קי וכולרכ ופעכ ונס סיסינס
 סו( סילס | וליקי ךוקכ וסח] סז כסק סו

 סירֿפממ לפרטי תנכ 'כס' רופיככ ןמקנ רבתי

 סורסס תקתעה יכ ,'וגװ סיל6כ ולקר סירסס ,\וגו

 סמוקממ



 חלשב די תומש

 הוי יִכ לֵאָרׂשִי יִנָפִמ הָסּונָא
 : םִָרצִמּכ םָהָל תל

 סולקנוא

 ירא ֵאָרְׂשִי םֶדְקְִָמ קריג
 דַבֲעּב יַד אָּתְרְבִנ איה אָר
 :םִיָרְצַמְּב ןיִבָר ןוהל

 יישר
 ספכפ סיכנמ ןרל3 סירכמכ 'ד .סיירלמב .םירצמב םהל םהלנ : תודכככ וסנסניז

 :סירכמכ ונקענס ספומ סיקוכ ךכ סיס לע סיקוכ ונקפ

 לאירבנ תרות
 סנסמכ סיככוהנ סתויס ןעמל  ,ססינפל
 ספעגס לכמ סערפל עידוסנו ,לרסי

 ךוכעלו ,ססילע סמחלמ3 וכזענו ,סכוקכ
 סכוקמ ספרנל ססמע סנ סמחלמ תעכ

 ףוס םי תעירק ןינע רואב

 (ם"ייט ,ןרֹפ ינפנע סימה תפיטפ ככסת סמוקממ

 יע( סימ סרו רכע רסלכ 'יפ ,רכע סימ סרו

 ףכית 15 ,טדס סוקמ 56 ,ומוקממ (סידקה קור
 לוקכ) ותדוקפ סייקנו תופעל ,ונוק סוסת ןתכ הול

 ותדוקפ תחתפ ליסה לכ לע .סונמס כס דיקפ

 וסילי סור ז"יעו ,(! סנעפ סגייז ינכ תֿפ סיכגסל

 56 יככד תונק המס ןס [קודו ,םכ וחכ 'יפ
 ,ןיכמס ןייעמס סת .התעו .סיס ךוקכ
 וקקענפ סיכ ימכ סיס סמ סוסנו סבו
 יכ בוקכס רפסי ססינע סנס ,קסכיה 6
 ספכיס סוקמ 50 סיס ימ ולכש ירח
 ,רוכטל סיכירל י"ככס סוקמכ טֶתָדַמַע וחקפו
 י"נב יכפל ךכדס ₪6 ומוססי | ספעמו
 ,סימס ועקכיו : כופכס רפסי ז"ע ,ןכומכ

 ספכיכ סוקמ 55 16 ווקנפ סימס ועקככ
 ,סנס תמו ,סנס תחל ,סיקש) ולסנו
 ולוכיסכ ,הוככהו סיגמס ומיכ ה"כיהס 5כ5 ומכ]

 כ"ספ ,דעוגס בוסר ה סתונועמ יתכמ | סיפוכת

 ,הוככס תרמסמל סוקמ | תונפל וסרס יד ינפכ ותו
 סמש סגו ,[סכותכ רוכע) סכולמס ר =

 וקיגסו ,סיפזוכ ,דכ ,ומכ סימס ודמע

 תטס בחורכ ,סכוקכ רוכעכ י"כ35 סוקמ
 =- ,סיס ךוק3 סיסש סככתסו תpוכיס

 וליסו| סערפ לע נפסי 52 סקעמו
 ופדכ ךיקס "לו תופכ ויפקס סע]

 ,סיס ימ לוכג ךופכ י"נכ. יכתמ סירכמה
 ןייכמו ,סלופמ סימ ספ ויס 65 תמכ יכ
 ןיכ ספ סיס קדח סי יכ סיעדוי ןיסי

 ,ספ סיכגוס "לכ: יכ ולר סגו 2.

 09 ידכב "א ,

 !רכת סעקכ3 סמסנכ המס סג וכנס
 סיעד סימס תולטפממ רוע כופכס רפיסו

 סירכדס לכ תיטע סדוק] סשע כg ויתופלפכו
 וליתו סערפ | םינרי

 סיס כ ומכעיפ סימס תמיכע ת
 יפמ יתעמקפ סמ סדקסכ] ,רכפמס יד5 יגסמ

 סיטפסמ. 'פ3 כותכס םריפמ סמ ל" ברה ר"ומפפ

 85 יכ וכ רמת 55 ונוקב עמו  וינפמ | רמטס
 דיקפו רט סנס יכ ,וכרקכ ימפ יכ סכעקפ) %שי
 ײנפ) ומכ ותרמפמ לע ךנמה סעעמ סקוסק
 ומנע יננעכ תופעל תוסרכ ול (םמודכו רעטסיימ
 ,ומלפל וכ לוע ספועפ ימל לוסמל לכויו ,ונונרכ

 וכ ןיל ךנמה יקומ תפ סרעיפ סדמ) כ

 רוממנ סנמתנו סקוס סז לע יכ ןעי וסמל
 ותרפפמ רומק 5 סו ,ןיטפקמו ךלמס יקוס סיקסנו
 רמתו וליקפת תפ ומנעכ לוס לטכי סנה ,תז

 רכדס וס ןכו .ךנמה תת ,וליכ | ןותנס ודוככ
 וס סיעפ סמ לכ רפת ,'ד יכפלמכ !וכיבכ

 32, ספ ףתתסנ כ"עו ,ם"תי ותדוקפ י"פע

 ,וסטעמ הע וס 'ד חככ יכ תורוהל ,סתומסכ
 לכו 8 כ"ע ,דמוע וס ותדוקפ תרמסמ לע יכו

 : 'כתי ורמופ וס ,'תי וכפר דגכ תוקטו רתוול

 וינפמ רמעס ,ונו = ךיכפל ךפלמ חנו יכנפ סנס
 ,ןטי ,סכטטפל שי 6% יכ ,וכ רמת %6 ,ונוקכ עמו
 7 ותדוקפ תרמסמ דנג סעעי ךיפסו ,וכרקכ ימפ יכ
 .[רכקכ. תוככוד ויתותפק סו ,ק"ספדו כ"ע

 וכפל ךקנמס סקעיש כבר | לכ סנסו
 וסדוקפ וקופע תעכ ו סנס ,ותוחילסכו
 כ'םמכו | 50 ךקנמ 5רקג וס 'כקי

 ספוע



 סולקנוא
 םיִרֶא הֵׁשֹמְל יי רַמָאַו וכ

 ןובותיו אָט די
 -לַע יאָרְצמ-לע אמ
 :ןוהיִשְרַפ---ל עו ןֹוהיֵבִהְר

 : חלשב רי תומש
 רָמֲאיַו וכ יעיבר
 ובו םיהדדלע ְךְדייתֶא הַטָנ
 ובְכְרְילע םִיִרְצְמְדלַע םימה

 רע
 השמחלֶא .הָוהְי

 יישר
 : סיכלמ לע וסכיו סמוקמל וכושי סמוחכ סידמועו סיפוקופ .םימה ובשיו (וכ)

 לאירבנ תרות
 קמפ סמס ןפ כ"ג ופרי ,ססמ סקיחרסלו
 כ'עו ,סקל סינמלנ | סיכסולו קרל ירג

 ססיגיע ולסכ | וזכ סלודג סכוכמ פעל
 : כ"ססשוו ,וסעי סמ ספוכוסל סימסל

 ףוס םי תעירק ןינע רואב

 ,טסוכ ,ם ויתכפמ ,סותור ויכתלמ ספוע
 ךפוס יכ  ,ךנוס bכקנ וס וקלועפ קעכו
 וס תעכ 226 | ,ונוק ןוכר תוסעל קוס
 וכיפו ,דמוע תרקכ וס וסטעממ כוס
 כינב יכ רשמו ,'ד ךסלמ סס3 רוע סרקנ
 םמסמ םס דומע סיס ,סיס תל סרכע
 ןככ ,'3תי .ופופמ י"פע י"ככ .יכפפ ךנוסו
 במ ,ךכוסס 'ס ךללמ סס3,15 רקנ
 ןסולכ chrn th oo Al ןגעס דומע
 ₪ on ,ד3נ ומסב 056 רקנ 9
 סלכ יכ ןעו ,דמוע 856 ךלוס
 נפ ועימו סעכפ יגיע ךישתסל ת"יסס
 םדתס סיס סוקמכ סםענס לכמ וסלי
 עסנ כ'ע ,ס 23יכ ו ססענפ סוס
 [קליפכ טמטמס עפה דומע לוס] סיסעקס ו

 ךליו ,לסרשי סכסמ ינפכ ומ ךנוס
 יכפל ביסל ססיכתלמ י'גב תל 5
 וכופמ ונסי כס ידכו ,ססיכתלמ י"ככ
 תפ ןכעס דומע ףילחס ,סירפמ סנחמ סג
 םריפו .ססיכתלמ דומעיו עסיו ,ובלמ
 לס וכלמ סוקמ .ק רוקיב כתיב כוקכס
 סנמ ןיכ 83 יכ ,סיסס תעכ ןנעס דומע
 רומע יכח | ,56כשי סנסמ ןיכו סירלמ
 סיכלמ ןיכ ןלות הוס סג סיסו םס
 ,סיר5מל ךסמהו ןנעס סומ סיסו ,נפרפנ
 ןוכ :: סטקת הלו] ,:hכטיכ סלינס ₪6 ריו
 ירה ,סירמ סנחמ ינפנ דמעו סנכ) ןגעס .דומעס

 סמלו = ,תופרמ ,,סירגמס | לט .ססיניע ,וכטס 'רככ

 ? ומוקמ = ףילססל שלח דומע | ךיר5 סיס ופיל

 רפפכ >:סוס :וליפ וכ: סעוטפ יס .סזכ סכופתס

 טספתמ ורופ סיס פרש סנסמ י כ 55 ומוקמכ

 כ ןנעס דומעו ,סירמ םנממל סג תוסוגנ ןיפסכ

 קסרפעו סוכגמ םרוזה ורופ ינפכ ץוח) קיפסמ סיס
 ת% תוסכ) לכות 82 רוס ןמ סקומר ס5יממ יכ

 cסו ןכעס -עבטכ יכ רחלמו [ירפג) רוס
 סתופגנסכ .דילוק סזכ סז סיפגפנ ספויסב
 לוקמ סייככמס ודכחיו ,סיקככו סימעכ
 סוקמכ ססל ןומט חפ יכ ופיגריו ,סלומסס
 כ"ע | ,סירפמל סכקע לע | וכושיו סוס
 ןגפס ןיכ כדכס סיסיפ סתומ 'ד רמס
 לו ,רמו וס ,דתי וכרקפי לכו סקסו
 לכ פסו ןגעס : ל"ר--סז כ הז 22;
 רככ כח רקוכס תרומס6 דע ,סנינה
 לבג תל ססמ סברס סיכלמ סנסמ ורבע
 ,סיס ךוק : סופת וסנכנו ,סקביס
 56 'ד ףיקסס ול ,ןנסג רפכנס ומכו
 ביכקספ--ןגעו ₪6 דומעכ = סירלמ סכממ
 ,סיקלכו סימעכ ומכװ ,סוכנ סו סתופ
 ,סירלמ סנחמ ת=-סו3=-ססיו : כ"ס ו"ע
 פרפל ןינוכי וייס סנמו] .ןכסל רובי רפקכ
 גע יפק כל סילכ דג ומכ וכ :כ"סס הממ

 סוסתס פקפ ןעי סול ךרלוס כ ספק ,סיס ימ

 סיס ,וילע רוכעמ סיס ימ תל ססח -לוקו ,הלעמל

 לע קר כותכס תנוכו ,סימה סכוגכ וסכג

 ינסמ = ,סטכיכ סעענפ סיס לש סימ תומירע

 י"גכו = ףוסכ רעלנת | כותכס ןמ "כב יד5

 ,גו סמוק ססכ סימהו סיס יב ססכיכ וכנס
 ועכ ודמע סס סג סוס ךותכמ סימס הרגו

 תומוח



 חלשב די תומש

 "תא הָׁשֹמ טױ זכ :וישְרַפְדלַעְו

 תונפל םיַה בשיו םיַה"לע ודי

 םירוטה לעב
 סכועי ךדיפו כה 'כ .כקוכ תונפל (זכ)

 .ונתיאכל  תונפל סיסל6 סרועפ רקכ תונפל סיסלפ

 ג תרות

 סנס יכ "וכי, ססיגיע סל י"גכ ולס
 עי יכ :רמולכ ,ססיכתמ עסוכ "םירלמ,

 .רקב תונפל וזכ)

 סולקנוא
 -לַע הָדָי-תְי הָשמ םיִרָאְו זי

 אָרְפַֹצ ןּרעַל אמי בָתָו אָט
 יישר

 :3כ סנופ רכקוכסס פעל
 ןיסס  .ותארקל םיסנ :ןופמכס | ופקתל

 לאירב
 סיעסונ המס כפל ,סנממב סירלמ סל
 56 "נב וקעליו ,דופמ וכי כ"ע ,ססיכחל

 ףוס םי תעירק ןינע רואב
 --[סלעמל | 'יפס ומכ רתוי סלרנ כ"ע ,תומוס

 ספעגפ ,סלעמל ונמדקספ סמ לכ ךופמו
 ססענש :ונייס ,ומוקמ יכס3 סנכ יוניס
 סה ןיככ ,םדת סי סpכיס סוקמ לע
 רמלכ ןוטסר קוספכ יכ טס יונט
 ,סיס ךותכ :ופוכיפ  ,סטכיכ סיס ךופכ
 יקימ6ס ,סיכט סוקמ כעו ,טסכיכ ססענס
 : כ"ס רמלכ וינע ,ססכי 16 סטענס
 ,סטענט ,סטביכ :ל"כ ,סיס ךוסכ סקי
 ךופ3 ךלפס לש יכ | עודיו--,סיס ךופכ
 ס6  ,ו3 טילס וס כרס ומוקס לוכג
 לכוי סמת כמ  ,ודוכככ סד ענפי
 ומנע תעד לע" וגולככ סקנ וב תופענ
 ןכ 55 טפסמס יל ופיכסל ךירל וניו
 סוקמכ ,וסכםממ לוכגל ןוחמ וקויסכ
 וכ עגפי ספו ,כתל ךלפ רט תכסממ
 ,ונממ סקנפסלו םגכתסכ לכוי כ ,סד6
 סיליפפכ וסיגסכ ס יכ ,ומלע סעד לע
 ,ןיד ול וםעי סמסו ,סמפ סיטיכפס יגפל
 סיס לש רסס סנס ,סוס רברס וס ןכ
 סי לס ומוחה ךותכ ותלסממל לוכג וכ ןסיכ
 לש וכנמ תתמ וכ וס סלוע קח 6
 ןוס ותכ3 536 ,וסכרכעי כו 'תי סלוע
 סטיפס סוס ול ןיס סס ,ססכיס לע ומוחתל
 יכ בותכס רממ וסזו ,סוכטלש ,עד תוומכ
 ךופכ .רוכעל י"כ3 וקכפ תעכ  סעיפקב

 וספ ,ססכי
 bכ סט ,סי לש כח סוחתל ךייס ויל
 ,ססילע סמיח תונעסלו גכטקל לוכי סיס
 לעכו ףיקת סוס כי סוס סוקמכ יכ

 ומכ ,סמומ 16 ססכ סיכ סימס כ"ע ,סעד
 י"נכ וסנככפכ לכפ ,סנפמסמו סכימימ ,רכ
 ,הפביב וכלס .י'כבו : כ"סמכ ומוחסל כ"ח
 --י"ג3 ליִבפב שביפכש סוקמס : וגייס---
 סי לפ כפ ססנע גרטיק 16 ,סיס ךופב
 סמ לע [ו"ו רפס] סמת ססיפע םולעסל
 התעמו  .ס"זעכ דופמל ןוככ זו ז"ע ודכעס
 רופיסכ םיעיכרס הסכפס רומגכ ובכ

 : ופוסו סנס לעג
 ,קכוססרס 'פכ ונמדקספ ת"יפ) הנה

 ינימ ססכפ סיכלמ סגתעכ ויסס
 םכוכמס 6 ,ילנכ = ליס =: וכייס ,פוסייג
 ,ויטרפו ,סחס. סיכלמ ססכ סימעפל
 ליח יכ ,סמתלמס יככוע רדסמו ,ובכרו
 ססיכוחסמו ,סנתמס םכ3 ךנוס יכגרס
 רפיס כ"ע ,סיפכפס ססיכמלו ,3כרס
 יכמפ ספדרכ כרסס סיס ןכ יכ כופכס
 כימ סמכ ,סירלמ ופדריו :כ"סמכ ,י"לכ
 סעכפ סוס לכ ססיכח ופוכיו ,ילגכס
 כ"'חלו ,וכככ וכייס ,טרפ3 'כס םרפמו
 יכרפמ רחס י"פע ,סיס ךופ .56 ,ויסרפ
 רטסמב סלינס = לכ ןכ וכנסו ,סמחלמ
 'ד ףקפיו קקוכס קרומשתכ יסיו סוס
 נעו ₪5 דומעכ סיכלמ סכתמ נפ
 ווסקכ ז"יעו ,סז ה סז דתי ןביכקסו
 ,סיללמ סנסמ תל ססיו ,סיקככו סימער
 סינופלככ סמס יכ ,ילגכס ליס : וכייס
 cho דומע 56 סיבוכק ויס סנתמכ
 פמיקמ סתעד ספרטנו וממוססכ ,ןכעסו
 סיככמ רמיו : רמקכ ססילעו ,סולתפ

 ססולק



 סולקנוא

 ןיקְרָע יאְרְצִמּו הָפְקֶתֶל

 --תֶי יי קיִנשְו ּהתּומְּבְקְל
 ּובָתָו ה :אַמְי ֹונְּב יְִרְצִ

 -תֶיְו איַּכִתָר--תִי ֹופֲחַו אומ

 העְרַּפ תִיְרׁשִמ לכל אָיִשְרּ

 -אָל אָמְוְּב ןוהיִרְתַב ַּעְּ
 ו דָח--דַע ןֹוהְּב רֵאָּתְׁשִא

 ּוכיִלַה .לֵאָרְׂשִי ינָבּו ₪

 אָיַמּו אָמי ֹנָּב אָתְשביְב

 הע חלשב די תומש

 םיִפָנ .םְֶרְצְמו ֹונְהיֲאל רכב
 םִיְִצְמדתַא הָוהְי רעניו ותאְרְְל
 םִפַה ּובְׁשַו חכ :םיה תב
 =תָאְו בכְרה-התא :ָּסכ
 הערפ ליח לכל םישרפה
 אֶל כ םקירחא םיִאְּבַה
 גו = : דֶחֶאְדדִע םֶהָּכ ראש
 שה ךותבהשביב וכלה לֵאָרְׂשִ

 תכט (*
 ספדנ
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 סילתגו םיפל סיקוספס סע הליסה תכיתכ

 .לפוסס סקיתעי סכמו רפסס ףוסכ

 :בצ ן'רדהנס .'ד רעניו :אי הפיס .םיסנ םירצמו .ןרהא תורלות

 יישור

 :לקוכ = .'ה רעניו : סימס תרקנ ןילכו סיפרוטמו סיממוסמ
 |  סעמל ןוילעס ךפוסו סכידקס תפ רענמפ סדכ
 ןילכתסמו ןידרויו ןילוע ויס ךכ סנעמכ ןופסתסו

 ס"כקס ןפנו סי :ןיכוסיס 53קכ ויס ססב

 םירוטה לעב
 סנתסע וילנתל תויתופ .וגתיקל

 עקכימ תיטרכ ססעמכ סוס סע ס"כקס
 סנימימ ספת (םכ) :לכעי ינפל

 ס"כקסכ כסת כיתכ ספת .סלקמקמו

 בכרה תא וסכיו (חכ) :'מכ םי סכרסו יער ןופנכ ףוכט ןוסל סוסו קיגסו .רעניו
 סחעת וילכ לככ ומכ סריפי ר'מכ בותככ | פופרקמס ךכר ךכ .הערפ ליח לכל 'וגו
 ססינכ לכ5 ססיכפימו סתודתיו ופדוכע לכ3 ןכפמס ילכ לכל (וכ תומפ) ןכו .תפמכ

 לאירבנ תרות
 סימימפ סמס יכ ,ופכית כ ,3כ 3רעהס :רמיו ם'סעכמ ספול םיטבסס דע--'ד
 : סכמע המס ,סעס תודוק : כמונכ "סעכ 5.

 ףוס םי תעירק ןינע רואב

 ךופסל ועיתססו ,'וגו י"ל3 ינפמ ססונק
 סי3כ ליחס רי 5365 ,סוכלו ףרוע
 09 ,סיפכפסו ככרס המס ,ססירמק
 סימערס ולוקמ ךכ לכ | וטנלפס
 וכמק סמס ,ססמ סיקומכ ויספ סיקלנסו
 סמס סירלמו ,סיס ךוסל סוככל ס3כ תל
 סכוסכס דע ,רוסל וכש ,ילגכס ליס
 סילסכנס ךרדכ רדסס ססילע ךפסנ סוכל
 כש סח  ,סידק ךלוס סופ | ,סיפוחדסו
 ליס .תויס9 וכפסנ רטסכ כ'תלו ,כוחסל
 סמוסמס תל סמס סג ומרו סינפל 3כרס
 סוכל סמס סג ולו ןכעו ₪8 דומעמ
 תולוקסו סימערס י"ע ככל  ,כוח5 כולו

 וליחסס תודכככו ,ספוככרמ יכפו6 וכסוס
 ופכו וקסדנ סיפכפסו ,סכושכ ססיכפ ךופסל
 ,סיגוכח ויס סיפרפסp דע סיב ססיר
 סנופר3 סיס ךופב תעכ ודמע ,קליחכ
 סוכ3  סיגופסרס ויספ ילגכס ליתסו
 ככרסו ,ססונכ סינופקכס ספע ויס ,סיל
 קכ סיכ סדמעמ לע סידמוע וכקסכ
 כעיס קדקודמ סובו ,םוכל ססיגפ וכפס
 נע ךדי 6 סטכ :ססמכ 'כתי וכמקמ
 ויסש סמוקמ לע ,סימכ וכושיו ,סיס
 כע-סליתתמ ועגפי סכוסכו | ,סליחתב
 --וככר לע לנכס ליס וס | ,סירפמ
 סירמועס --,וישכפ לעו ,ע5ל5מ03 סמסס

 סתע



 הלשב די תומש

 םֶניִממ המח םהָכ םִיַמַהְו
 םויַּב הוהְ עשו ל :םֶלאמְׂשַמּ

 םִיָרְצִמ דימ
 תַמ .םירצְמְדדתַא |

 לָאְרְשְתֶא אּוהַה

 לֶאְרש ה ארי

 סולקנוא

 ןוהָניִמְיִמ ןירוש ןוהְל

 ו קרֶפּו י יןוהָלאָמסִמ
 לֶאְרָשי--תִי אּוהַה אָמוִּב 7

 לֶאְרְשִי וזחו יאְרְצַמְד אָדיִמ
 ףיּכ-לע ןיִתימ יִאְרְצִמהתי

 : ומ ןיברצ .א'ק םיחספ ,םייצמ תא לאופי ארי! : ד אמוי ,םהל םימהו .ןרהא הוללות

 םירוטה לעב

 ככעפ סכימ לספ לע 'סמח ססילע נמתנ

 סלכ :סיכ יככעו כיתכד וניסו סיכ ססמע

 ‘כפי :הכימ לספ 'מיגכ וסס סמר ת"ס

 תרות

 לע תמ סיכלמ ק5 לארשי ארויו
 נכסי אריו.סיס קפס

 ןיגע רואב

 וכרסיכס ומכ סכסמס לכ ירוק סיכ סתע
 וכלסט יפכמ רכדסס ךפסנ ססונכ יכ
 וגרסכס סמ יפכו ,סיס ךות 56 סליחסמ
 ,סימס .ועקכיו :כותכס םוריפכ סלעמל
 נע סיסמ וקסעכש סימס וכתנפ :וכייס
 ודי תמ ספמ תוטנכ סילשכ ססכיס
 ומכ ,סנס תתלו סנס תחל וקכסתנו
 יכפ לע סיקנתנס 7250 ידודנ וכוס
 וככ רדס תוככ3 כ"ח סגס ,בומכס יד

 תוככפמ יכס כ כושל ודפעקיו ,סגינמס
 סככד םיקסכ יכ סכרת נס ,קכס
 תע3 סנופלרככ ,דמי דגלתסנו ככתססכ
 כו ,ודומעי סדמע לע ןיידפ ככל ,סתמכ
 קכלל ססילגכ רוקעכ סיגוכפס ןכיחקי
 קקעס דע ,סתונתת סוקמ כ בוסל

 ב

 *"סינושסרס יכ  ,סיכופסככ סידודגס
 ןוימדכ = ,ןכומכ סיגוכתפס ךפסמ ורלעי
 ספריות כרס ק"סוקס 5 כרפס סוס
 ם'סעכמ סעכ ole סיס ךיקס
 ונפל סיס 35 סנה ,סיס לע ודי תל
 ופקופל = 'יפ יונס 0 סליתסמ רקוב
 סעיקכס י65ת יגס וכ3תתיו=-וקזוסנו
 סוקמ 56 וכפו | ,סידד55 וקתענ רש
 סוקממו ,ספקוקכ דגלססכנ סקמיכע

 ןוקס 555 סנו
 .תמ םירצמ

 ונלפ ססכ

 לאירבנ

 י"זשר

 תא לארשי ארו (ל) סל
 וכמי כס ידכ ותפס 2 סיס ןטלפס

 ןילוע סס ךכ סו דלמ סילו

 יכ עודיפ מ"יפע פ"עי .'וגו סלודגס דיס ת
 סדמ סיעסכס ןמ עכפכ) ס"כקסש סמכ

 ףוס םי תעירק

 ,פ'סערמ די תפנסכ סעיקכס כרס תלחקס
 ,רסי רגספסלו רכתתסל וכש סוס רדס י"פע
 סירלמס דגנדכ ומכ ודמעו סימס וענפ ז"יעו
 סינועפלס סקע ויס כg ,ינגכס ליס סמס
 ססינפכ סליקמו לסוככ וסענו ,ססטּ
 יסוח ,סיס ימ ךופ3 ועכטנו ופטסנו
 ופ5 לק 5 סיסנ סיכמו :3ותכס תלרוס
 רע סדנג וכו ולכתפנפ סיס ימ תלרקכ
 ומכ | ,סשכיכש סיס קנמ לכ ופטטס
 תל 'ד רעכו :כ'סמ "עו  ,ונרלכס
 סימס ודמע ז"כעו ,סיס ךופכ סירלמ
 ככ ,סמוקממ סומ5 ונכי כו סמוקמ לע
 קדככ בוסל סוסקס קקענ 99 ןמז
 סיס כ יכ ,קיטלרבמס ומוקמל סטמ
 דכיפ רכס קרו ,דוע יונפ סוקמ ססל
 כפיס ו ,ןוספכס ומוקמ כ סוספס
 ךופ 56 'יפ=-סימס וכושיו : תינש בותכס
 בכרסכ סכלרכ וענפ 165 ,סנולככ סיס
 רש6 ,סערפ ליח לכל סיכייטס סיפרפסו
 כפשנ 65 ספו6 וסכיו סיכ ססיכתמ וכ
 ךוקכ הpכיכ ןיידע וכנס י'נכו רחל רט
 יפגכ תופכ דוע וקתכ כס ןמו לכ יכ ,סיס
 סוסתס סנ ,סיכ סקרימע סוקממ "כב
 קת קר ,ודמע לע רמע סוקמ  ופופכש

 סוסתס



 סולקנוא

 "חי לֵאָרְׂשִי אָז :אָמי
 יָת אָתְּבַר אָדְי אָּתְרּובְ

 י"שר

 : נירה ופדריווגממ קוחכ כחל ד
 וקבר ,ככ)30 5 .הלרגה 0

 ִס "3קס

 תא (אל)

 סקחעס ס
 ןכוכו די ןופכ לע ןילפו) תוכופכ סברס

 וע חלשב די תומש

 לֶאְרְשְי ארו אי : םִיַה תפש"לע
 הֶׂשֲע רֶׁשֲא הָלדגַה דיה--ת תֶא

 :הצ ןירדהגס .חנ תוכרב ,דיה תא לארשי אריו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 ונימקיו 'סכ וכימקו 'כ .ונימקו (אל)

 bלפ םכדמכ תתיקדכ סיסנקכ סונינ

 תוסו דה% רפשנס דת
 יש כח ורי

 דע ססכ ללסנ

 לאירבנ תרות

 יכ לכ וגיֿכי יכ 'בסי ומס סדקסי ,סרמכ
 :וכסי רמלפומכו ,ץר6כ סיטפופ סיסנפ קי

 רבדב יכ | ,'וגו 'ד לודג יכ יתערי ספ
 ,ודדמכ סכ ודרמפ סדמכ ,ססילע ודז רחל

 ףוס םי תעירק ןינע רואב

 כח סימסו ,דכי ססיכתל לש סוספס
 ויסו ססיל ועיגס 55 סכוקכ ופטס
 תת | "ככ ידככ סיקלתכ תויסל ןימרכומ
 כ"עו ,סלסמשמו סכימימ ,סנה חלו ,סנס
 רישי זא ,'וגו bוסס סויכ 'ד עשויו :כ"סק
 יפל "15, ןוסל תכוכו .'וגו "לכו ספמ
 סנוכס ומכ לוס ,סז ןפוסכ פ"ככ ,וטופפ
 סמכ ןינכס ןמז מש ,סלודג סרי
 8 תוכסלמס ױככ ינפמ ,סילפ
 ,וסילכס ןפמל סיפוכרס תוככסו תונופס
 וליק לע וכיכב וקולכ3 ןכ ירח סנס
 לכמ סמס וככ 16 ,וכוכככ ללכושמו רומג
 יתוכיתס : ויכסוקכ סרלק3 רפסמו ,ונמע
 כ-6 סילנפנהו סיקותס ויקודוסי תסנסכ
 סודומסס תותפטס 56 יתעגהו ,סכיניעכ
 f:פנס רותפכס דעו ,סילוכ סתלס
 ית6 | וסיסו וקוכ סקעו לדגמס לרכס
 'ד עסויו 'פ ק"סוקס סמידקס ןכ .םופמ
 הפמכו "דכ :וכימ פיו הפיקו
 סיכינעס לכ סרלקכ ופכככ סזכש--ודכע
 דע ,'וגו םדח ךלמ סקיו ןמ 'ד סקעס
 כולל כוסו רמגס דע ןס"י תעיכק
 סידקנ וכיככד רוקיבלו=,וקנועפ תינכפ
 יכסמ תומס סםכפכפ דח 'פ ןיבסנ
 ךסנפו סככ סתעו הסמכ ם'תי וכמו
 נכי ימע ת כוסו ,סערפ 6
 ךנמ יכ יככ6 ימ ססמ רמו ,סירכממ
 יכ ת"יסס וכ ביססו ,'וגו סערפ 0

 - יכ | תופס ךכ סח ,ךמע סויסה
 יכלממ סעס ת ךפילוקכ ,ךיתסנס
 וב .סוס רסס לע סיסנקס ₪5 ןודכעפ
 יה יכ ,סוס תופס תגיקנ לע סיפרפמס
 ךיפ ככל ,וסכע וסתכמס רכד ₪26 תו
 b, sbובל ךיתעס ןמ תו תפכ ןכפי
 .(תוממ 'פ3 | ספעמל כ"קמ | ןייעו) ,סדוקס

 תילכפ יכ עולי סנס יכ :ד"ענגסו
 קויסל סיכלממ נפכפי תילי 5ש תולכפנס
 סדימעסל סלותס ןיגכל סניפ ןבקו דוסי וכל
 סלוע טומפ 535 ןמנו ןוכג סיס3 לע
 "יפלו לקספכ כול תדגפכ יתרפיכס ועכו] ,דעו

 םוקכ ססככ רpכו .[ע"ייע 'וכו סימכק ונכ

 לש סירקע ג"יסמ | ןופ6כס רקיעס יכ
 דוסי לע רמעוס--'וגו--ךיס96 'ד יכל
 תיבמ 0 מ :הופםפוה) ל
 תיכילו ןולפתו ,תכס תוכמ ןכו ,סידכע
 ,ביליו ןוככ סיסכ ותוק לע לוס לכס ,'וכו
 סו כ 'כתי ויכפל עודו יולג רפקמו
 יפמ :רפיל לבקתסכ לכות כ סרוקס
 וכממ תילפ י'ע קר ,ד3כ ומלעכ ס"כקס
 ז"יפעו ,ופיכ ןמסכ ופיככ סיסי כפל 'פי
 י"נ3 = יכועל ררבסי כס ןמו ככ סנס
 ת"יפס ומכפ רכס ותולפכ ןמופ תנומפ
 ןמנ וס וס יכ ,ססכ ופרופ רוסמכ
 fb = וכ וכימקי כ קפס לכ | ילכ ופי
 :ול .ולמסי יכ ,וככד לוקל עומסנ ולרי
 ,לישעס ןוימדָכ קוסו "'ד ךיל6 ,סללג 5,

 רעל



 חלשב די תומש

 םעְה ּוצְרו .םִיִרצְמְּב .הֶוהְי
 סולקנוא

 ּולְִדּו םָירְצְמְּב ײ דַבֲע
. -- 

 ּוניִמַהְו ,ַײ םֶדָקהומ אָמע השמנ ָבּו הוהיִּב וניִמֲאו הָוהְיתֶא

 תּואיִבְנְבּו יד | אָדְמימָּ פ : ורבע
 1 תי 'פ .אס םירקע ,'הב וניסאיו אהא ב

 יישר םירוטה לעב

 כת ןוטלס ןקסי וטכפמסו ןס םממ די ןוסכ 6 ספי ךימו סונג ךנסש סערפ
 2 סמל לכז; :סיסל6כ סוכיג יקנק ונימקיו

 רוכרס ןיגע
 'כ .העמכו :סיס לעו סיכ5מכ סרק

 ןימפמסו סגיכפס לע קלותכ וככ לע קלותה ךל למול .הקמכו סיסלל> סעס רכדו .ודכע ססמכו

 : סניכסכ ןימהמכ סימכת ירכדכ

 לאירבג תרות
 וגייסד--,עטכ םקונ ויפכ כעופ3 | --'ד עדו .(ע ,סלסת) ס"עסד כמ ןכו

 סימכ ללרפיל ופרס רטקכו--סדמכ סדמ | --,05 -- ,קסע עפקמ רחל תעכ

 ףוס םי תעירק ןינע רוא

 יכו "וגו = יככ6 ימ :'ד תסמ סשמ 6p ,ויקסע לכו ותיכ כע ןכוס סנמי 3
esר תיכ | ןַב  ‘postכט סי " 

 he 7 ו :obbo be, וול

 ,כ"עכס קסעכ סרוקס וזול ספקסב
 יולג עדוגו ססכפתכ נפ "כ סנס

 ,3'סע3 לש ודי
 ,סולס ול

 ומולפ וס יכ ,לכל
 תקל ול .- 0 ,ריֿבגס
 כתסמ סויסה ומע רומגל ויכע ךומסלו
 ריבנס bלימ ס עדוי ימ cole ,ןינקו
 ןמז רובעי רחל דע | כז סג ודי תל
 יכ לכל עדו ,וסרמסמ לע ודמעכ בכ
 רומגי רח קסע לכו ,כ'סעבס ריכ ודי
 וכמסי 6 ,יוניפ bל3 = ,ריכנס סייקי
 ספקסכ סלוחס וכ תתכ ,וכ וכימליו וינע
 לע ,םוררי כס: לככ ןוממ ז תולונס ו
 ק"יפס גסנתס ןכ .כ'סעכס ןוכפק
 '3י ותוכש תויסל ס"עכפמ ת ותוסעכ
 קסעס לכ3 סנכנו לוי תויסל סערפ 6
 יככד ככ 96 סײק 'כתי וסו סוס
 תפיבכ 8 ועכקכ ןס | ,ורדכט ססמ
 סנפס3 לכסו ,סכמס תרסס ןסו ,סכמס
 ,סמודכו ,סולחכ ומ | ,כסמל  ,קודקדכו
 סגומל "ככ 393 ססכפפס | ז'יעו
 ןמפנ וי וס יכ ,ס"טרטמכ סג ןמוס
 : 'גקס יככד סמס ויככד לכו ןופיכ
 לכ כ"ע=.תופענ' ,רכדל וסולמ 5וסש

 ןיש 90 :'יפ ,סירכממ י"ככ ת יכול
 ס"יפס ול כיסס ,תקז | תופעל יחוככ
 יניעכ נפל סיסוךמפ סיס | יכ
 ומלעכו ודוכככ A יפס יכ ont פ"סערמ
 ךיככ סמל כ'מ ,ויפעמ ככ3 ומע סיסי
 לוכי יס 9 ותו סג ףרכנ ת"יסס
 כמ "מ ,דככ סנ לכ תוטל ת"יסס
 יככיח סלוקנס ככדל סנכ ,ס"יפס ול
 לכ ךל ופעל :טפוכ .יגכס ו"כעו ,כלכ ךל ךירכ
 ךינפ סיסי ןעמכ קכ | ,ךדי לע ,ת
 יככסו ינממ | תלוסמ סת יכ תופס
 --קכ --סזו :'קי וכמופ וס .ךיתסנס
 ,ךיפתלפ יכנ יכ ועדי ,תופס ך ל
 יכ ,סכתמ  םילכתל רלמ ךרל) סו
 16 סנס ,םירלממ סעס קת ךפילוסכ
 ןפנתו ,סוס לסס לע 'ס תל ןודכעפ
 סת קסעקפ 65 סו ,ךידי לע סרותס
 ,ךכ ןומפ ולפי ל oh יתוחילסכ פעל
 53קל וככוי כ עכוממו תיכפ ידענו
 הלש תודפ : כ"ספע סמ וסו] ,ית6מ סלוקס

 סלפ כ סמל : לעת סו ,סילק י'ע ,ומע)

 טופ "יע וכ עד ודכל\ כ לוס ומע תל

 סמ וס .[סרותס יס ותירכ סנועל

 לכמ .[סנַאלַאב] ןוכשח תעכ ססעכנס ולכקכס

 סויכ 'ד עפוו (6 .ססע רסס 'ד סקעמ
 לוקס



 סולקנוא
 דחבַש ןֵבְּב + יהָּבְבַע השמ
 --תַי לֵאְרְשִי .יִנְבּו השמ
 י-םֶדָכ אָדִה | אָּתְחּבְׁשִת
 הָדֹונְו תּבְׁשְנ רַמיִמְל ורָמַא
 --לַע יאָנְתַא--יִרא א

 זע חלשב ומ תומש

 ינו השמחזרישי וא א ומ
 הוהיל תאזה הָריִשַהתֶא לֵאָרְׂשִ
 הוהיל הָריֵׁשֲא רמאל ּורְמאיו

 .ני הגיגת ,/הל הריעא : ל הפוס .יסאל ורסאי! :רכ ז"ע :אצ ןיררהנס ,זכ השוס ,אל הנשה שאר .רישי וא .ןרהא תודלות
 1 ל .וכ תפוס

 יישר

 סלרפכ ו

 16 (י עפיסי)

 .השמ רישי וא (א)

 סריס ריסיס

 סלע סנס

 םירוטה לעב
 רישי 16 ךדיקו לכס 'כ .רישי 16 (א)

 הקמ סמ ריכוה לש פ"על רמול .לקרקי
 ו3

 ןכו .עשוסי רכדי
 הפעיפ וכלכ כשמ סערפ 035 ספעי תיכו (ז 6"מ)
 .הפע ןכו רישיפ וכל וכ רמפ רישי ןקכ ף .סנ

 5 ןפככ ומכ סריפ רמ וס סג מ"מ

 .כיםי ו :סימס י"ע סקלכ וכיכוס הגש

 ל ותפכ וקמו יתמערתנב ןופלכ רמק
 : םלקלו תכ:ל ליתת ןובל ותולכ ספרפ סרפכ עפוסיכ ןכו .'סל סרי כמה וכמליו
 .סה תוכי ד'ויש כי דע קיש יניעל רמו ספע ןכו רכדיפ וכל וכ כמ סנס
 .הנמ .סכוכד .עפוסי .וניזקת .ככ .ס כיסי 16 ס3 תתפש -לכס תריס ןכו .5סרסי לכ

 דיתע> םליקו .סיקזת .סמל5 .דוד

 יכנ5  *סל יכנ ךדיקו כס 'ג .סריכק )bי ם"מ) .סל ונע רס3 ינע ירח םריפ רפי
 כע סג ףוס סי וטנט ;ֿככ ומכ הכינה = םקכש לללשי ימכת וכ ופריפ .סמּכ סמכס סנכי 0
 83 סריפה ךחו ספג לתנ סלממכ סכשתמס ם"ע ד"ויספ וכדמל סכ3 לכו תוכבכ
 פג סע לע ופככל ידוד תכיפ ילידי ומר ןפכמ | ל"זר6 וסכדמ ככ ..ומוספ כפיל וסז
 5 תונכנ םקכ וסופרופ ם סמלפ כפמ ןומ ןלכ3 ןכו סלותס וי סימס .תייתתל
 ןוגכ דימ ןסו דיקע 'ל3 סיכקכנה סיככד ככ סוס ןופכ שינו רמוכ ןיסו .סנכ

 לאירבג תרות
 תפס לע תמ סיכנמ תת--סתוקככ | כ"ג סתיס סתנפמו ,סרוקיס

 סלודגס דיס תל--סדמכ סדמ-- ,סיס טגוכתסp--נכפי ריו
 6 ףוס םי תעירק ןינע רואב

 תטוכ ייל ןוס כס דמעמכ ןיידע סמייקתנפ (3 .סירכמ רימ 55רםי תק קוסס
 קר ומ ,ינעיטופס ידמע סטעתס ךדסתכ ריו :וסזו ,יכנ ןד תסטכס ספולימכ
 חוטב כ"כ + 3 יכ ,ךפעוסיכ יכל כגי = סיס תפס לע תמ סירלמ תחינקרפי

 ןומיק

 סכילפסל
 :ם'װ ,סיעכ

 ,סעוסיס סדוק ליגי ליג רככס ,ךכ סוכ ? 025 לכמ תנעופס סתיס סמו
 כככ סיסי רפקכ ,'דל סריסמ יתמילו ,'וגו סכודנס דיס סמ לספי ריו :רממ
 '7 יינקתמק יכ "סכו (*,ינע 5מ ג | תילכתה לכ רמנכו ד קק סעס רקכ"

 סנדוע Pp סכפלמס יכ ,ךיכעפכ
 סנממ קנת לכ לע נוי סתייםט 3
 Sse כמגקסכו  ,"סלועפ, ספ קר
 וס כ"ע ,"ספ עמ , bכקת ספומי לעב
 : ל'כ -- ךילטפכ 'ד ינקסמp יכ :רמומ
 ,סכועפ רת3 סדוע ךיסעמסכ ףפ
 סתיפרמ 'כתי ויתולילע ןיכס דוד לט ותמכחכ יכ]

 סppמ pוקכל סכ 7 .[סתירקפל ןיכסל
 : ןגכ6 15 ,תומינפכ ךידי

 הככה כ"ויכו (ןי ,לכדמכ) *סודקפ לומגיו,

 סנו ,'רכ וגימס ו"יפ יכ | ,פומילסב
 וכימפס ,ססמ ססעס תולודנס לכ סתופרכ,
 ופולש וסו ,ול ןמלכ דכע ודכע סמ וכ
 כמננ רחכ זא :רמ6 כ'פ ,סוקמ לש
 .'ונו י"ככו סקמ ריקי .תומילקכ רברס
 יכ !סריפ רמו תעס סעיגס : רמונכ
 עכמק3 ןיידע דמוע סיס ןינעספ "כ
 : כ"טמכ ,סריסל דוע סוקמ ןי6 ,וססעמ
 דמוע ינפסכ 'יפ , יש ח ט 3 ךדסחכ ינו

 : ומכ ,המג ופכ ,למג פגש תלרוס (" |
(2) 



 סולקנוא חלשב .וט תומש

 איה הד אָתאַג אֵת המר ּובכְרְו םוס הֶאָג האני
 :אָמיב אמר ּהָבְְרְ אסוס

 אלי ב יפת ב ילדיה הי תרמו יזע ב :םיב

 יל הֶוָהְו ּהָרְמיִמְּב רַמָאו יִהלֶא הונא ולא ה הָעּושיל
 הפ ֵנְבֲאָו יֵהלֲא צו קרפל

 ל תבט .ננ 2 תוחנפ .בס ןירדהנס ,!' איתב .אל הפיס ,א' הכוס .גלק תבש ,ילא הז .ןרהא תורלות

 יישר םירוטה לעב
 'כ יפ לע (ט רכדמב) 3וית סשעי סככ ( 3ו) | לכס 'ג .ש (ב) :עיסת סירנממ
 סווסס רכד ןסש יפכ .ןכעס ןוכסי כח םיו .ונתי = יי תלה האו ה
 ו atl 4 ; , : ןוטטכ סימ סתכקקו סעוקיג יג וסו
 סז ככ רכע 'כ ןיכ דיקע 'ל בן 13 לולו רומק | מ עמ סח סנושס ניעממ
 'ל5 = וכשיל 6 ייפ סעסכ כ סיס כס = וכפכו סיס עקרקמ .סילווג ויס סיקותמ

 רמול לפכס 63 6*ד) .ומוגכתכ .האג האג יכ :סוס
 ופיפמ וילע רכגפמו וכיכתכ סקל) bוספכ תופעל סדו רשכ "הפ לכו ססעש
 וכ לפוג = וקלוז י"פ תוסעכ רכפפ יס לכו סיכ סמכ וככוכו סוס ןפכו סוסס ןמ
 יכ יסיו .סי קרמזו יזע סנוככ למת סריסס: לכ ןכו ססע תוקנ יכ ומכ תוקג 'ל
 לכ לע סג סג יכ "ד .(ןטי "קרב סלוכ ןכו ומס 'ס סמסנמ םי6 'ס סעופיל
 ותו ןוסלקמפ ו"3 ךלמ תדמכ כו תפסופ וכ שי דוע וכ סלק6ש סמ לכו תוריפס
 קמופל ןידכויו סוכל ספוק ןיפעמ סימסו הוב סז סי os ססינש .ובכרו סוס :וכ ןיֿפו
 nh כופכ "מו .םכוכ ןוקפ וגל ומכו (ג כיכל) ןכו ךילפס .המר : ןיררפכ ןכילו
 כוי6) ומכ סוסקל ןידכויו סוכל ןילוע ויסס דמנמ סרי a דת6 בותכו סמכ רמוס
 יפקוק סוגרפ סונקנופ ג .הי תרמזויזע -(ב) : סמל סלעמלמ ספנפ ןכ6 סרי ימ (חל
 ןיפפ םרקמס 'ל לפ סמפ ינקו יתכמז ומכ תרמוו ק"כוסכ יזע ומכ יזע .יקחכשוסו

 לאירבג תרות
 פריקת ךרד (6 ,'פי 9 כמ  תכומס ססמכו וכ | וכימ6סו "',ס"כקס למ

 ךרד (3 ,ויסורכ תונכססססו ,לכפס (* : ודבע
 ,ןמסכ> ןמלנמ תוכל תכוסמו ספכקס  .וסנממוכו יכל יסנפ ,וסונסו ילא הז

 סלעמ וכ פי סיככדס יגטמ "ול לכו גיפסכ סיכרד יכס שי סנס יכ
Pep: PR:ןורססו  

 /ןגו סילפכ ולקר םירהה ,וגו םונו האר םיה ,וגו סירממ לארשי תאצב (ד"יק סילסת) ,םיבג לחנ
 סמל (5 :סוכ קדקל) יס סעו ,'וגו סילפכ ולקרת סירסס ;וגו סת יכ סיס ךל סמ

 ןופנת לפכ (3 ? סכל סמ :רמכ ,דהקכ סנכ לונככ קפתסס הלו ,ותנפעב סירכדס לופכ) ךירפס
 כ"חפ רמופס ומכ ,ד"מלס סהיכ סימ סגקל רוס יכפוסס רמול וכ סיספ (ג .'ונו ינפכמ 'ונו ןודמ יכפנמ
 ,ל"ורדפ ומכ פ"לי ,סירגממ לפרש תפ5 תעמ ורכלכ הפ רכומ ןדריס סנה (ד .סימ וניעמ) ,םימלמ

 ןונע סמ לכה ,וס ןדריכ סג תעוכי התיס ילדווכו ,סלועכפ תומימ לכ ועקכתנפ ,סימס ועקכיו לע
 : ןול ושרדפ ל" סתערד לע סיפרפתה וקדקדק ת"יפע פ"לגסו ? יה תעכ תועכגסו סירסס תדיקר
 ןופ כותכל "כוסו ,םימס תכיט רופיסכ סו כתכנ סמל כ"  ,תניסתמ ומע תינתספ יפנתל "נתי,

 תֿפ סימה וסכ סלימתכ ,ןרֿפסו סימה תירכ תעכ ,סנס יכ : סוכ ל"נסו ? סיס תעיקכמ ורפפכ הז
 ססל דסי רש דס סוקמ 96 סימה ווקכ ,ונו סימס ווקי : 'כתי ורמפמכ כ"חֿפו ,ןר6ס . רולכ לכ

 ,סלוע קח כ"תיסס קקמ תיפהככ סעעמכ .סשענס לכו ,תיטפרככ רפוסמכ סקכיס ב סלגתתו

 סלגמתו ,רק5  סוקמל .תווקסל סימס סיכייוקמ ןכ ,ספכיל סי ךופסל וגר סיסיט תע לככט סז סג ס))ככו
 ,תיטפרכ סטעמכ .םרט סול סיס 6% ,עכטה דודיע ללככ וז סי הפכימ תווסתס) ךפיסכ לכל סקכי ספ
 ,ןרֿפס תוסכל ןוכופי 3 ,ןועי ככ תת לוכג: ,סס) תדסי סו סוקמ }6 (.דק .סילסת) כ"םתכו

 ד

ud 



 הע חלשב יישר וט תומש

 כל לכו תרמו 6 ךומס וסס תומוקמ 'נכ ₪56 רקמכ ותדוקלכ וסומכ ךל
 ןכו .סרומס ךינק יזע (טכ סינסת) זעמו יזע 'ס (וט סימרי) ק"כופ דוקכ תומוקמ
 סינטס ןילו תיסיפס תול3 תככלמ יספכ ס"ופ6למ סדוקנס תויתוק יתפ תכ סביפ לכ
 ולופ לוע יקס קח יקור קר יוע זע ןוגכ ק"כופ3 סדוקכ סנוטסרס ף'טחכ "וסב
 לסו סיעסי לפו ןקכ )₪ םרמזו יזע 'ג ולו .ונכ לע סיסילסו ולכ לכ ולוע לוסי
 סלכו תרמו ₪56 יתרמו כופכ ססמ דח6כ ןיק דועו .ףטח ן"מקכ סדוקנ סינספ
 יזוע ומכ יזע יחס רקמס 'כ כםיכל רמוק ינ ךככ .סעושיל יכ יסיו ססל ךומס

 לאירבנ תרות

 וקעידי גיטמס ,ןופסרס ךכדכ יכ ,ןולסחו
 ספימו ,רספמ סוס סנס ופכס סריקת דלמ
 סמכס >₪ סיתכפו .סילי5כ ותנומ< 6
 סמועכ 536 .סימס דוככב סכרמו ,רקחמו
 ק6 ריכמ וכי וס יכ ,ןורסח וכ םיסז
 יכסו ;ונכפ תכ יפכ כ ,'כסי .ודובכ
 דע וקכיקתו סד6ס לכסכ ןסיכ ןקו לוכנ
 לכוי כ סלועלו ,ףיסוי כו וכי ספ

 ךפיסלו פי וקוממוכ ת ותנוכק3 רעפכ
 ףח ,תוכמ תכוסמ רלמ ןימסמס ימב
 ידיי לע )36  ,וגוק דוככ םככי 5 יכ
 רועיס ןימ כ ןימ6י וס ויתוכ6 תנבק
 כ'ע ןרקת ןי6 דע 'כתי' ופוממורל ןקו
 ינסכ וככד קידל וחיפש סד65 בוט
 וקכומ6 דוסי תיסכ : וגייס ,דחי סיכרדס
 תרוסמ יס ,ןסימ ענס לע סיקיו דימעי

 וכיתובמ 8

 נו סירסס לכ ופוכיו ,/וגו סכר סוסת תוניעמ לכ ועקככ יכ ,תיטלרכ ירדס ססילע ונתנ כ יעיכ קרו
 ת"יסס סנתס < סז ימנת קר ,ךרפס לע דוע תג ימ רוכעמ ס"כקס עכקכ רככ  ,ספלס\ זמ לק
 סהילנופ לע ססימימ סרו ףוטפל סמוקממ ת5) ססינע סכומס ,ודכע 3 קעי כ לפרקי ומע ךרולפ
 תומוקמכ סירגמ לס ססיפלר לע ףוס סי ימ ופטסק סירפמ תיֿפיכ 1 סייקתכ סיס סז ילכתז .לפרפי לע

 לכיקע 'ר (/ח יפ ,5כ 'פ) תל ר"דמכ %תילדכ ;כקעי .תוכזכ סיס סח ,ססכי וטענו וכרסנ רכפס

 ס"כקס לעג :סירגממ לפרעי תלפכ פ"ע עוקליכו .'וכו סיס תל סס) ערוק ינ5 כקעי  תוכזכ רעו
 ל"ורמממ עולי רבכו .כ"כע ,כס ללרשי ,ל 6 רב םי .תחנכ .'וכו ,סיס לע סדימעסו 3קעי לם וילנר

 ,ןורוש 36כ ןיפ פ"ע "זרד דועו 25 כקעיל רק ה"כקס לפרטי יס 95 ול 5רקיו פ"ע (.תי סליגמ)
 ןווכמכ וםע) סירהס יכ סירקוס ורמפ רככו ,(ס- טוקלי> ןיע) ₪6 - ם ל 5ר םי ןורוק ,קכ ימו

 סוסת ימ סותס) רסק לע ויש ותמוע) סכגי ,רתויכ קומע סוסתספ סוקמ לככו ,סוסתס ימ סותסל

 סיפ5 סניֿו ,סימ ולמעי--,סירסס תכיסכ : ל"ר-- ,סירס לע ,ותיסכ וכנכ סוסת : כ"סלפ וסזו ,כר
 ,הוס וכותמ תונע) קזקס הקפמס ןורפי לש ,תיתונגה יפ וכ ןיקקופס קקפ ועכ לוס רסס יכ סנעמל
 ,סוקמ ותופכ וינעפ רסס תל 15 רופי ,סוקמ םוימ ףי5ה) סוסתס תוכעסל 'כתי ולפנמ ןופכ תולעכ ןכלו

 ,קוסרמל קונו ספר סיס קרי תורימז .סיעכ .תפילמ יסוװ ,הקקמס יוס קקפס תפ  ןיפילומס ומכ

 כ"חקו ,הפכי סיס ןמ ס"כקס ספעפ סנס ןמ רפסי סזו ,וילו טעמ רוק כוסי ,טממ ןטק פוס ןדריס

 סירס : רעו וס "עו ,סי הכיס ןמ ספעג ,סעוקמל סימס תֿפ וכיפהכ ,'כתי ויתופילפמ רפסי
 ףוטקכ סימס וכח ,סוקמ ותולמ סלעמנמ  תועכגסו סירסס וקכתסנו וקתענק י'עפ ,'וג\ סילפכ ודקר

 סיכופסס סיקלפה יע וקענ םככימ : םודקס ורימ תוממורכ ותפינפ תל ם"סעמסד עיכמפ וסוו ,סעוכ

 ןיס ספ יכ : רליכו ,סיל סקכי כ"תו ,סקכי) סי סלימתמ תויסל ,ההפ ןמוכו ,ס'קס כמ ס5קס ןמ

 ,וידימנתכפ לודגס ןייופמה ,ילעסו ,סלועכס לודגה לכידרקס ,לסלס : תלו הכנסת הכמנמה לע סיסמה

 סרתו /וגו:סימס ווקי רמפפ ,ןרפ ילוס ןולפ ינפמ סיס ,סקכי ומוקמ סעענו ,סיס סנט סעיקכס : פ"ו

 תֿפינפו ,הקכי סיסמ סעעגו ,רממ סוקמ 55 סימה וקתענ ןכ) ,כ"נכ ךרוג תפל קוסל וסמפו סקכיס

 סעכי ךפסתפ ,ויככ וכרעפי סע ,וליכסכ סליתתמ | סנתוסמ ,כקעי ' ינפמ סיס ,סמוקמנ כ"חפ סכופ

 שמפס סEע) כקעי לכ ךרול כ"תו  ,סימס סגמ הפכו רול ךפסי סנוקרכ כ"עו ,ןכ יסי ,סל

 : קודו ,סימ וניעמכ



 חלשב י"שר

 סימקכ יכסויס (נכק סש) ומכ לוס ככד סס יזע 696 יתרמו ומכ תרמה לו
 סי סרמזו יזע קכסס וס .סגס ילכופ (גכ סיככד) עלס יונקכ יככוס (6 סידכוע)
 'ס תרועכ (ס סיטפופ) ומכ ספה תכיק וס קוכד תרמו סעופיכ יל :סיס קוס

 (סכ כקיו) 'כ םכמזו ןופנו ,סד6ס :ינכ תרד לע (ג תכסק) 'ס םרכעב (ט סיעסי)
 סיס וכיס6 לש ופמקנו .ווופ סירכו םוסכ 'כ סיניכע רימז (סכ סיעסי) רומזת 5
 סיככדמ | קוחכקמ וכל םיפ סיכ רמסכ לש יסיו 'כ נפ סמפפ ו .סעוסיכ וכל
 תוענכ םעיו = ריכדלו לכיסכ כיכס סיכה פוריק תפ (ו 6"מ) ותמגוד סזו סז ןופלכ

 וט תומש

 ילעכ סיכשויס כפי ינו (ו כ"סד) ןכו כיכס תועככ ססע רמול וכ סיס כינס

 (די רּבומכ) סעבתכ ססינע ךלמ רמוכ וכ סיס סעכתכ ססילע ךולמיו סדוסי
 לם בפ סיטכחסו (ול סש) סטפ רמו וכ סיס סטפפיו 'ונו 'ס תנוכי יתלכמ
 וקמ ותומיו "וגו ספמ

 :3זע רמוכ ול סיס כוזעיו
 לע סתפס סתכ
 סוכ (נל סיעפי)

 תומש) רכמוכ וכ סיס
 ססילע סלנכ ודובככ .ילא הז

 : סיפיכ; ולר לש סמ סיס
 25 וסופו "ד .ןפכ סוכ> (סס סש) .ןכסש

 'ס רּכד נ- ובל סל כסלו (ת
 עכנק3 ותומ ןילרמ ויסו

 סוכ 'כ סנכס  סולקנו6 .והונאו
 ופכסו וכ לפסל יוכ ןוב

 לאירבג תרות

 סו סכ וס יכ | ,סיסודקס וניפובפ
 ודי תילי 3 !רכקח ןיל ופוממורלו
 כ יפכ ולכש תריקחכ ופנומח רלפלמ
 יכוכיכ ותולכוכקס י'ע גיפסל ונוכק
 כ'פב ליו. ס"במקס- כ"קמכ - ן'וקו .לכפ
 ו3נ ךופמי סב רח ,סרופס ידוסי 'סמ
 פ"י .סזכו] .ם"ייע '3סי ותו בוסל ולכפו
 סעכרקכ לכתסתה לכ (: לי ,סגינמכ) סנעמס ורכל

 סמ ספל סמ סטמנ סמ סלעמל% סמ סירכד

 לע לכו | ,סלוע) 55 ל וכפכ וכל ױלכ רוס

 ,סלוענ לכ לפ וכ ור ונוק דונכ לע סת
 ? פיס יֿפמ וגוק דוככ לע סח נפ לכ (.זט ,'ענבו)

 ףסוי כר ,תקקכ לכתסמהס סו רמפ קל יבר

 יתעדל\ .ם"ע ,רתסכ סריכע רבועס סז 6
 דוע פ"לי

 הנס יכ ,ודקי סיככלס ינפכ % סילק סדפס כלב
 רכדכ = תונגוכתס יוככ לע סרומ תולכתסה ןופכ

 סירכד 'דכ לכתסמה לכ : סרמ וס ,יללמ רתוי

 רתוי סכרת ונכק תריקתכ סכרמס רמונכ 6

 סלעמנ סמכ סג רוקהלמ רוס גוסכ וככיו ,יפדמ

 ,תוטיטלכ ןקו ו"ת .תועטל ןכוסמ וס סנס 'וכו
 bp ימ ןכ וכו ,סלועג כ נפ וכ ור כ"ע

 3 תוכ6 תרוסמ לע קר ךומסל .וכוק דוככ לע סמ

 וופר כ"ג סנס ,דכ םנומפכ קר ,נכע תנפה סוט

 'יכ  עודיו .[5וס ןוככ יכ "לו ,סלועל 5כ נפ ול

 ונפפ סמ לע תוכילמ סיכפ לעב ןולנס
 ,בקעי 'ו ,קסלי ' ,ססרכk '6 סירמופ
 סקרה ' תלו ,ססמ "ומ לככ '6 סט
 סיסי תת סעפ ' ספ כקעיו קחלי
 ,םוכיפס ןכומ סיס 16 יכ ,סע ככ ךסמנ
 כ"עו ,ונכפ פריקת י"ע גיפס יי
 כקעיו קחליו ;וילע דמוימס .ויסופ6 רק
 ,ססכקמ פכוסמכ י'פ ספנומל ב
 סול ככ וכ "וקככ ' סס רמלכ כ"ע
 ,נכסכ 'כתי ופוסנמ תעידי גיפס סכמ
 סכיפ3כ סי יככוע ותכטס וס .ס"ייע
 יפיכזש = :ססמ "ולכ רמו ,סםרק
 הז רמול לכוקו ' = ומ גיכש סורל

 ןסונו=-הבעסו סולגתסל יפיכזח 6 ! 
 'רכ .יתכומ6 תל תופינו כפל יכ רטפמ
 ףרנהסכ ככ ,יקנססנ ןק םי - ,ל"נכ
 , si רלמ ,י 3% '5 כ"ג לוס יכ רמפל סול
 סוּכו=-ל"דו ,קוממורס תילכתכ וסכממוקלו
 (.5 יס ,ג"פ תומפ) ר"דמס ידבד ןווכ> שי
 יתפ היסס ,ךיכס 'ק .2h 6 : פ"ע
 סעסכ ,'וכו ,כעכ וקפה וסמ ,רּכד לכ 9
 סיס ןוכיט ,הסמ לע כ סלנגש
 זמ וכ התיספ ,ןוריע ןופל 'יפ] סbובכל ססמ

 ךר קוניתכ סוכה

 כמ | .[סיטרפמס

 כ) .לודנ לוק וילע כ
 תריקסכ

 ןוקעל סיסו  ,קכוטלרס .ספוכנס
 וכ  רתתה תוד) םנכנב
 'יפ / ,רפסס תיככ סנכג

 נכ ינח ס5 ס



 סולקנוא

 יִתָָכֲאד אָחְלַא אָשְרְקמ
 יֵרְכ יי: = יָהוטָדְק תַכבֲאו
 ' הָמֶש | אבְרְק ןמצנ
 ּהתירׁשַמּו הערפ יִבְחְר ד
 יהורָּבְג רַפָשּו אָמיִב יִרָש
  ףּסְדְאָמִּב ּועָּבַמְא

 טע חלשב וט תומש

 שיא הָוהי ג :והְנְמִמְרְִו יבא
 תָבכְרַמ ד : ומְש הֶוהְי הָמָחְלַ
 רֶחְבִמּו םיב הָרָו וליחְ) העְרפ
 : ףוקימיב ּועְּבְט ויִשְלש

 :'ב ו''ע .וצ ,נצ ןיררהנמ .חמ .בס הסוס .הפחלמ שיא 'ה .ןרהא תודלות

 יישר

 סדולו תכ ידוד דודמ ךדוד סמ ןונכ סלוע יכל
 יה .וסנממורֿפו הז וס .יבא יהלא

 תדמועו תקומומ 656 סpודקס תלחת נק 65 יב
 שיא 'ה (ג) :יסוכ6 ימימ ינע ופוסנו סטודקס יל
 לכו ימטכ םיפ (6 תוכ) ומכ סמחלמ 393 .המחלמ
 תקזמו (3 6 סיכלמ) ןכו לעב ןימנרופמ ךפיקו םי6

 ילככ כ ויתומסנמ .ומש 'ה :רובנכ םיפפ
 (זי ם"מש) דוד רמתפ ומכ סחלכ לוס ומשכ כ ןייז

 : ןיכעס לכו

 קייס

 םירוטה לעב
 כס 'סמכ 'ד .תוככרמ (ד) : ןוטסכ סימ
 £3 ףכע םמפס תוכככמ תתו ךדיקו
 העכפכ דמלמ ה"פ רפיכשכ והיכקי יכג
 סהידגככ ססלפ ל"ע ןיכיילמ ויס וליתו
 ךנהע ךדוככ תוגככמ נבכ יכג ךדיהי
 לכפ "ע דוכעלו כיכתנס סע םילפסל
 לה "ע כוטכ יבפנ יתעדי 85 ית
 סיפכ ככול כיתכדכ ביד) ימע תוגכרמ
 כתכמו ךדיקו כס '3 .כתכמו : ךרועכ

 ויכיוסמ סקונו סחלג לוסש סעשכ ף ומס 'ס "ד .םוקככ 'ס ססכ ךינפ 3 יכנלו
 יכלמ תדמכ נו סלוע יל3לכ ת ןוזלו ויפוככ לע סתככ ותדמב וס חול
 : וזו וז קוסעל תכ וכ ןיקו ויקסט לכמ ומלע סנופ סמחלמּכ קסוע וססכ סמדל
 .סכיי סלי ומ (טי קומש) רמוס לוס ןכו .סייכי 'כ יס .מיכ ידש .םיב הרי (ד)
 ומכ רכד סp .דחבמו : לעפתס סוקמכ וכתב םמספמ ו"יתסו ידתסיפ סמר ומ
 ומכ טיט סוקמכ נ6 סעינט ןיש (תניכמ) .ועבט :םדק כקמ בכסמ ככרמ
 סיס ססענפ רמלמ טיט3 סימכי עכטיו (חל סימכי) .סלולמ ןויכ יתעכמט (מס סינספ)

 לאירבנ תרות

 סיכ לע סריםס וכמלש :כ"ר) ךומכ לוקכ ,ותעכמ יכמ (ולכפ תריקסכ
 .ססוככס לע וכ רסוב (תעומ תוכגתס
 לש ולוקכ וילע סלגנ סשע סמ (ןטי ))
 יסנפ ,ססרכמ יסלפ | ,ךיכס יסלפ רמונכ] ויבמ

 תרוסמ י'פע וכ = ןימפסו ,כקעי יסלפו קל

 ,ךוכ6 ייפ ס"3הכ רמ ,'וכו ,[ךותוכל
 יוקפכ = ,ךי36 יסנמ נמ (ךתריקס דנמ)
 ,'וכו ,סכיתס כח ירכ ךיל6 יב
 : כפוי פוכיר63 רוי ה"קמכו ,ןכסו ,ש"ייע
 יסעמס ,וסנממוכקו יבא יהלא

 םי יכ ,ל"לז ב"ומספמ
 תו רמפיפ סעסכש ויפוכקמ סלכק ודי

 3קם = ,ויכס ת ןווכי ,סרמוו יקוספ
 סע ע"6 לולכי סובו ,'וכו ויכ6 יכסמ ןכ
 סירלמ יפלוי לכוד סע סימדוקה תולודס

 : ל"דו ,ססמע
 ךלמ סנס ,ומס 'ד סמחלמ שיא 'ד

 ךלמל ססרופמ וסס ד"וכ
 וימסככ ךר6 יכנמ ןיֿב ןייופמ ,רסמ ככ
 מרכס3 ,סמחלמ ךוכעכ ךכטלי ס ,וידסחו
 ,סלרוכ תוכיכעכ רוכלתסעמ כ"ג טלמי כ
 ז"יעו ,סז כ3 תויככ ןותלנה לכוי עס
 ,סימסכב ססרופמ לוכפ בוטכ ומס די
 סיכלפמ ומש רובכ 06 ס"כקס 6
 וס ,ביעסל סככמו לוס רסס 3כ יכ
 ,סס יכלה תולכוכ ופופעכ סג 'כפי
 סשעו ,סירלמכ ססלכג רסס וקמחלמכו
 ומס רלסג ז"כע ,סיפכונ סיטפפ 3
 ומס דובכ ה3 טטמתכ לו ,סיוגכ ללוסמ

 ו"ק



 חלשב וט תומש

 תֶלוצְמַב דרי מלכי הָמהתּ
 ראג הוחי נימי י : ןְָאומְּ
 : ביוא ןיערת הוי נמי חב
 דימה סרה נאג בֶלְּ י

 | םרוטה לעב

 :סיכע סיעלסכ ססילכק תכטל ולכי

 קו תולומכ ולכי 'ג .תולוכמכ (ה)

Aa טיט 

 סיכמתמכ | תולטמכ תכלקס | ססיפדוכ

 כיתכדכ תולופמכ סיכסתמכ ויס .תולופמכ

 ןשדמ 'ד  .תככ (0) :ךפותסו ןנעס .יסי\

 סיכ ועבט וסקרכ ךלוק הככ ימירס ךדיקו לס הכוסעכ

 ךדימו .סגופפככ סנוכתה סלוקג םקתיקד

 וכעפ וסז .תככ 'ס לוק .תככ ליח םיֿל
 '2 .ךימק (1) :ויתויכככ ןתוק ןימדמב
 .דימת סלוע ךימק ןוקב .ןיפק סוכסת

 .ןסופ

 )ב 2 הו רמחב
 וכ .סכיסי תיעלמקס

 .ומיסכי (ה

 סגופקר ד"ויסו ךפיכ

 ןיס ומיסכי

 ןפכ סנ) ס"ופסלמכ ומיסכי וקדוקכ3 תויסכ וכרדו
 :(פ'מכ ספוס תויסכ חכומ

 סולקנוא
 ּותָחְנ ןוהילע ופח אּיַמֹוהָּת ה

 . נימי ו :אָנְבֲאְּכ אימו

 יי ךנמ אלי ריִַא .

 נב : הָאנָ תַרָבְּת

 ומקרל ןונ תר קת

 יישר
 ל0כשי ת6 ודבעפק סתדמכ

 ד"ויסו - סוסכי ומכ
 ומכ תוקכקמ ךלדו

 ןויוכי  (ו5 סינסת) ןויכרי ך:קכו ךכקכו (מ סירכד)
 ךכ .דיסע '5 סעמסמס

 וסכיו סימס וכותיפ ידכ ףוס
 וסדוקככ 6כקמכ וכ סמוד

 כח :סוקמכו .ןבא ומכ
 םקכ סיעפרס .טקכ ומלכ5י כחל סוקמבו קרפועכ וכ

 גוכיב .ןידרויו ןיכוע .ןיפרוטמו סיכלוס
 fרםיפכ סימעפ נח .ךנימי ךעטי (ו)
 .חכב ירדאנ 'ה ךנימי : ןימי

 ss סכ3 תרדלנס ךכימי bרקמ לס וטופפו
 סנס וכ (35 סינסת) וקמגוד תופכקמ
 .וזולעי Fi יקמ דע 'ס סיעסכ יפמ דע
 'ס סופכ סכפ6 (3 עסוס) וכל 65 'ס וכל כ
 ס יכוכ (דכק סיכספ) :םריפ יכנמ 'סכ יככ6
 סלוכד יכועייכוע (ס סיטפופ) סד
 ןגו (ונק = סילספ) ינע ילגר
 יפכפ סע וקבר ומכ הליפי
 יככ ם ופכוכו ולעריו וכ סמודו בולס תרכשמו
 תככקמ יס  תככ תרדקנס ךכימי

 לאירבנ תרות

 סלתנכ 6

 ךגימיו רפי תל לילסל
 יתפ תופעל סדכ רספ יח סמ כױמ ןעכס סמלע ןימי

 ספכקנמ
 % סינסת) ודכ6י ךיכוק סנס יכ 'ס

 וקסכ 'ס תורסכ וקסכ
 (כ סיטפופ) סימסס תה סגעל

 ו סוקכ וכל היסס 'ס ילול 'וכו 'ס

 סיעפי) רימ ירּבד.יכוע יכוע

 ירדאנ : ודכע כרפיכ סלחכ
 :סוי יתכוכג תוכידמכ

 ת 'יס) סיטפוק3 רפי
 סמ .ךנואג-ברבו (ז) : כיו6 = סקלמו

 : ךימ וחנש תרפועכ סיכפכהו .ןבקכ
 תיספכ למפה סוקמ לם ונוֿככ תה ןיסוע

 הפול כ"לו .כױפ ןערק תינפס
 .הח דיּכ תוכסלמ

 סמכו 3ױק ןעכפ הוס ךכימי ס

 .סלוק פוכסנ

 סכסמלפ (וכ
: 6 

 קלעוכ סיס
 b"ד .(י
 כלב ריס

 דימס .ביוא ץערת

 ,פוכ סקפלו וככל ךכי יכ ,ונסכסתו ,סממלמ שיא 'ד יִכ ף5 כ'ספוו ו"ק
 ,סנולרכ : - = וידודנ ולכוי ז"יעו  :ס'כ סימתרס ספ וסס ,ומס 'ד !"כע
 ססינפכ רמע כ םיפו +ע רתסלכ) כ'םמכו תלפת ךימק סרספ ,ךנואג בורבו

 3וכבו וסזו- -סימעס לכ לע סרחפ לפכ יכ | .טקכ ומלכלי ךכוכמ
 כ"חלו RRR ob ססעפ ךגוקנ רספ סמחמלמ3 ןומל) סנס יכ פ"לי
 סופ יככמ | ומלכ6י  וסו ךנוכח חלטק למס לט סכוכג ספ י"ע ,ויסכ סימפפל
 ספ ול שיש ומוסרפו
 וכוסג דספ לוי

 ו וס רוכנכ "יעו יר|רור

 יכ רמסי 3כױקס לע וקמיסו
 ו6--י"םרפל 3וכק וסוו טקכ--תודגלתס

 קיפסת 53 ולס ןופגסו סנס
 ידמל



 סולקנוא

 ג תמש ְךמע-לַע
 :אָשְקֶל אָרּונְּכ ןנציש
 ּומיִּכַח מופ רַמיִמְבּו ח

 ופק אלזא רושכ ומק איט

 י"שר

 16 וכוקנ כוכ3 סמירמ וססכ | 2יואס תלעוכ
 סיסלסכ ויביױמ ד3כ וכוקג 3וכ3 סו וימק סורסי
 דימס .םרהת :ומלכ6י ף5 ןוכק ס3 םנפפכ ו"ק
 סימקס סס ימו ךדנ) סימקס ךימק סכוס סת
 מופ וס ןכו סיקידלס לע סימקה סס וכ ודגנכ
 יס סמו ןוימסי ךיכוק סנס יכ (נפ סינספ)
 ספו6 רוק סז לעו דוס ומיכעי ךמע :ע סימסס
 יכשמ כוס .ךיפא חורבו (ח) :סוקמ כח ויו
 תמגוד סניכסכ לוכיככ כופכס רכד ף לם סיריחנ
 סוסס יפכ סויככס ןומ עימטסל ידכ סדו:רפ3 ךלמ
 ויכיסנמ חור כי סעוכ סדלסכ כבדה ןיכסל ולכויש
 (ה 3יל) ןכו ופק3 ןסע סנע (קי סילסת) ןכו
 ןעמ> (סמ סיעסי) רמקפ וסזו וככי ופל תורמו
 סכוכח וקמישנ סתנ ופעוקכ יפ6 ךיכפק ימש
 סעת יפלספו (סע) סרלק ותמיפכ סעוכ לוספכו
 סוקסל יפלכ סטמ סיפק יקנסס .ןעמנו ךל

 פ הלשב וט תומש

 :שקכ ֹומְֵכאְי נח הש
 בְצִנ םימ ּומְרֲענ פא חרבו ח
 תַמהֶה אפק לג נ"מ

 םירוטה לעב
 הלכת ./ה .תלסת :ךימק סולסת כ"ע
 ומכ דמלמ .תלפת ססירלכמ .ךנולת
 סלסו סירכמכ וקל ךכ סיס לע סס וקלע
 .ספה ת6 תלפת תלפ ךדיפו ססירלכמ
 וככע לפרטי לכל .ןופרכי ךתוכ תלקת
 דע סיכי5ק תלסת ביתכדכ סיכ הקכיכ
 חלש ביתכדכ ןרל וסנכנ תל מ"מ סי
 ןל תקת  סינכס תו סס תה תנפת
 ככדמכ סתימסו וינפ לעמ .תוכמס תלפפ
 שי מ"מ ןכפנ ססינכסו סינכס תה תקנו
 ןתול הלסת כיתכדכ = כ"סופל קלת ססל
 כס סכוסמכ 'ד .תולכו (ח) : ןופלכי

 תוככו .עעכ תימי ויתפכ תוככו ךדיפו
 .סכעכמו סיעסלס תיממ ותוככע .רעכ
 וס ולקע סככ לכ ויפ תולכו ךדיקו
 .סי בלכ :ותוככ וכ ולקו תוככ כעכמ
 ייפ סי כלכ סי ךכל ךדיקו ןיד 'ג

 fלולסו סכשו ךכדכ סוכ וכלה גרפי

 בוכעל ךכד ביתכדכ סי כלכ סינה ךלדכ
 כ םיפרוטמ ונגה סירופ לכ5 סיולג טיב ךלו .ומלי 655 תוכסו ₪60 יכפכ וכוס ו ש לכ יכוז 4

 ןוכסו ףמ לכו .יניעכ ספר ךכ (bכ ףד) תכש תכסמכ סטחכ סקפנ ומכ סוטה
 ספרפ 'ל בכוס יכמ סכמ ימלעו (כ כויח) ומכ ף סרח ןכ רמוס ינה bרקמבס
 תכוגמ ןופכ ומכ סלח תלוגמ ןוכסו ףלקס תעכ סירקנו סיממתקמ סיכיסנספ דקומו
 תולכו וכ  סכעכ ותפסו (6 רתס) כמו וס ןכ לע סומימס 'כ סמח ןכו סלכ
 תות ןופלו תומימרע 'ל סגכת סולקכופ .םימ ומרענ :וקעד סררקתנ רפול סמתס
 תור רקוממ .םימ ומרעג :תיכוי דג ומכ וכלגו סיטס תמרע (ז ריפ) ומכ רקמס
 :סיסוכג סספ סמיכע לפ תוירכו סילג ןימכ ופעכ ססו סימס וכי ךיפלמ כיס
 סויכ רילק דג (זי סיעפי) ומכ סונכו וכל ןופכ רג .סמותכ רוקכ ומוגרכ .דנ ומכ
 רסככ ומכ דנכ סיס וליסו דנכ כ רסנכ סנוכ 3תכ כ דנכ סכוכ (ג5 סינסת) סלחנ
 ככולו ףסול 'כ םנוכ נפ סיס ימ דפנככ סיככמ 3ותכנ וכ סיס ססנכס 'כ סגוכו
 קודסככ סדימעו סמיק ןופכ ןיסו דספ דכ ודמעיו דת דג ומק (ג עסוסי) ןכו קוס
 סילספ) ומכ (ס"לוס) סופסלמכ 555 דוקנ דג וכיכמ כו סיכוכלו םומוסכ 6
 (י 3ול) ומכ .ואפק :כלסס דקכ ת (ד סיטפוש) .ךדלככ יתעמד סמיט (ונ
 ןכסס לע סיכנמס ת .סיקלוז .סימסו סינלכ וטענו ופקוספ יניפקק סניכנכו

 לאירבג תרות
 ס ףל ,ךימק םוכסת-דכנכ-ךתקג ף ,םקכ וילנופ וכמו סוכסכ ידמל
 וכ ו"כע | ,ךכוכס תל ךננלמ קלטס  ןוכמ סיגוכמס ,וכפ תיססמס כיס ידעלב |
 :םקכ .ומלכקי ךכוקג כורכו וכמקפ וסזו ,'וגו סעזו סרכע ופ0

 ומקלפת



 הלשב וט תומש

A 
0 

 :םיִריִדא םיַמְּב תְרְפועְכ וללצ
 :גנ תוחנמ .תרפוכב !ללצ :ןרהא תודלות

 . םירוטה לעב
)30 

 יהיו .'תפב 5

 גקמ רפול
 ד .תולוק

 .ולל :סי כלכ ככוטכ סו ךלל

 לוקל  ךדיפו כס יג

 .סילפולי יכעפ וללפ ככ
 כרתו תולוק סילכמ לע

 [ סתקד ול סמ כרתו וננכ וקל

 כו ינוככו ימוכ .ישפנ : ססמ
 (6 סיטפופ) תוס ןופככ סככס שי .ססמ
 ככר ומכ (זכ תיחרב) סונסל ורכד ולכי
 .ופ רי ומכ וכריגמ | ידפ5 רפסמ (םכ

 ףֶּרְרָא בוא רַמֲא ט
 טֲאְלֲמּת ללש קלחא נישא
 ומשירות יִּבְרַה קיִרְמ .ישְפִנ

 ') .סעס 353 (תי כ"מפ)
 .ביוא רמא (ט)

 כנס קלחפו סגיפו
 לע סמתת

 סולקנוא
 :אָמִיִדִהאָּבְְּב ןיִמֹוהְת
 ףּוְרֶא הְָנְס רַמֲא-הָוהַ <
 עבְׂשּת אָתְְּב גֿלפֲא קָּבְַא
 יְֵּרח ףולָָא יִשְפִּנ ןוהנמ
 תְרַמֲא י :ידָי ןּונְציִשְּת
 שי ןוהילע פח רי
 ןיסְּב .אָרנֲאּכ ועקְש
 יישר

 קזופכ .םי בלב :יפוק ינימ לככ ס3 סיממלגו תככ
 .סימסס ל ןלרו סיס

 :ר3ד לש ופקפו וכקע
 ףודכפ סיככדכ ספיפפכ

 לעת .ומאלמת :ידבעו ירפ סע
 למס ומסלמס סיקשכ קרכדמס סכיק
 לו .יל תתכ ומכ ילקתכ 3ננס ןר= יכ
 כוי) .יכממ ולכי ומכ יכוקלי יככ .ומע
 :ססמ יפפכ לכמת ומקנמת ;קכ 6

 דע ןכ רכדנ תומכקפס

 ומעל

 וכ כפוכ קיכ רסנו וקפילסכ לעת ת קירמ תוסס ספ לעו ףולט6 .יברח אא
 )סמ ס 00 .ססיקס = ומכ טקס ןופל
 536 סכממ : יש יככס נעו קפה לעו קיפס לע 855 לויס לע לפוכ

 ויכיכמ 6 קריו (די תיפלרכ) ןופנכ יכרמ קיר
 קרוס כ (ספ הכו קרות ןמס (5 ה"( Pכויס לע ף בסומ 5 וכילמ י

 ןייס קכוס 55 6 ןפכ כיפכ יש
sf wsוקילסו )כ  

 .תפשנ (י) :רישעמו םיכומ (3 "מפ) ומכ תולדו קוטיכ ןופל .וטשירות
 :סס3 ףסכ) סגו (מ (oR ןכו סמ

 כפל\ קוסדלו ןייס לעו
 כרב
 קרוס 65 .ילכ 96 ילכמ
 .ןייס לע כסומ ןופלס וכילמ
 סריקד
 ספס ןופל

2 
wh 

 פוקיכ 'ל ןיפ רמקפ סו .וקיכי וילכ
 ככחס לע ל

 ןיידוס ו

 יפכ ל
 ךפמכח

 ילכמ
 יפוי לע ספוכרת

 :סלולמ ןופכ וקמע ועקפ  .וללצ

 לאירבג תרות

 יתלמ יתעמפ 'ונו ישפנ ומאלמת
 ןוככו גכפומס רוכבס

 כ"ז וכיכסש י"כ סוילגרמ בוד יכ5 'מ
 ויכפ5 הניגמה bרקפ כת סיכופ ליל
 וו כק ופריטפ יגפל תופס יפסכ
 יפעמפפ סמ ₪ ריגל סנס ול רמו ה

 קתלי סקמ 'כ ססרכופמס ןוסנס
 ומסנמק טוקליכ ליפס ל"כז וופטסקנ 2 כ
 ? npr סל ןיכמו ,תוכככו סילככ | ,יספכ
 יכחל 53 'פ3 סנס יכ ל'כס ןוסנס רמו
 וכ כיס ,סיכלוסס ימו ימ סערפ !פפ
 וכיככּכ ךלג וגיכקוכו וכירעלכ ס"ערמ

 וכל 'ד גס יכ ,'ונו וכנ953  וכיתוכככו
 ,ןכומ וגיל = סכוסססו סנלםס סכוקכנו
 4 בוקס ילפמ סימכוכס ךכד יכ סגמפ

 תוכבנ ע'ל סיגיכמפ סעפ3 | ,סמסלמכ
 סדוככס לכו לקכסו ןקכס סדוקמ סיחלסמ
 ,תובסו סיככס ססע ףטס כ"תלו ,ססנע
 ןנספ סיכעגסו סינקוס וכלי ססירוחקמו
 סיס וכיקו ,ףדוכס דגנ סוסכנו ססינע
 סערפ ןיכמ < סיס סוס כדסכ ססמ כיסמ
 כיפס ס"ערמ 36 ,תוכ3כ סתערכ יכ
 ,וכילקזכו וגיכעכ ,לרסס ךופסל סמכחכ
 כ"תקו ,וכיתוכככו וכינכב  כ"חסו ,סדוקמ

 ןכנ5לכ



 סולקנוא
 ָךֵּנַמ רַב תל = :ןִּפיקַּת
 קיל וו אָהְלא אּוה--ָתָאְּד
 אְׁשְריקְּ רידא ָּתַא אלא
 :ןשירפ דַבַע ןחְּבְשִת לָחְד
 ןנָּתעַלְּב נט ָּתְמַרַא בי
 ְךַתְוְבטְב יִהְרַּבִּד ג י אָעְרַא
 יִהְרַבֹוס ָתְקְרֶפה ןנרהאָמָע
 יִךָשְרֶקְד ארי ְךֶפְקְמְּב
 אָלַחד ועו אָיִמְמַ ּועֲמְׁש רי
 ןיִבְי--יווה ד ןּונְתָדֲחַא
 וליִהְּבִתֶא ןכְּ ומ :תָׁשְלְְּב

 אפ | חלשב וט תומש

 ימ הָוהְי םֶלָאָּב הָכֹמְביִמ א
 אר ׁשֹדָּקּב רָּרְאנ הָכָֹכ
 היט יי :אָלפ השע ע תלַהִת
 ָתיִחָנ ג :ץרא ֹומֲעָלְבִ נימי
 ךעְבת ָּתְלַהְג ָתְלֵאְג "מע ְדֶרְסַחְב
 םימַע עְמְׁ די :ףשדק הָונְלֶא
 : : תָשלַּפ יבשי זחֶא ליִח ןוזגרי
 ילוא םודָא יִפּולא ולַהְבְ א ומ

 : תצ ארתב .ךשרק הונ לא :גכ 'פ בע םירקע ,ונ ן'פיג ,אל הנשה שאר ,'ד םילאב הבסב יס .ןרהא תודלוה

 יישר

 (םיילכ) סונפ לכ .תרפועכ
 .חקל ןרֿפס תו (זי כקותי) ומכ סיקותכ
 : ספות יתכועכ יתולי6 (בכ סיגסת)
 סימוד ךל ס"מכ וטעמי ןפ ךיתונסס דיגסלמ ורי

 םירוטה לעב
 תולוק הכה ף6 סככ תגשק די ונפת סל

 ימ סכוסמכ 'כ .סילקכ (אי) + כרתו

 לכ ופרד .סילקכ סימתנס .סילקכ סכומכ

 ומכ תונליקס תתת סתוק סיכועב ת"עס

 םיפ סלע תופעל סיליגכו לסקס תתת

 תוליפ ססל טופ תוכפפ םייכ ל5 סל

 ,םלאב (אי) :

 ל ארונ

 סיפפרס ודי סטמ ס"כקספכ .ךנימי תיטנ (בי) :סלסת
 ₪ ןיו 5 ססכ שי טו 25 ספל יל סילפוו ודיכ ןות) לכסם יפכ סינפוו סינג
 a ל )65 .סיעשי) כמוה וס כו | ססייטסכ

op L RS.55 כיתכד וגיסו ל5 ול םיו סיקותמ  
 : יכתל קותמ ויכפו יתכשיו יתדמה יכוכז Eb רוזע פנו רזוע גסכו וד

 .ךדסתכ תיתנ = .'וסמכ 'כ .תיתכ (גי) ,ןיפפוכ Al טעמ ודי סעמ סדק די3 סינופגס

 ,ץרא ומעלבה = : ןירכתשמו
 : קירלס 'ס ל רפשב

 ינפמ

 יככדכ םרופמכ סקזחכ ו

 סרוכקל וכוס ןסכמ
 לסכמ ןופל .תלהנ (גי)

 םרפל קדקד נו לכוסו ben ') סגרה סונקגוו
 : ןיזגכפמ .ן'זגרי (די) : תיככעס 'כ רח

 וכתמס סירפל ינכ תה וגרכס
 יפק סוגרסו סימיס

 סעכמ סעוכה סמ .ןמע 9% תיחנ

 ךכ ול יופכס העכמס יפל דת לכ פלס
 וכלהמ יפל דת לכ סתוק סתנמ ןנעס

 סמו ונטק יפל ןטקסו ולדג יפל לודגס
 סכי לפ סילסלכ ןתנס ןיככמ סעולס
 נפ סיננטכ סיפקומ ויס ךכ םמפו כלק
 ךדיפו ןיד .'ג .וװ סע :5מקו בלע סכי

 .תשלפ יכשי

 ןקס תק

 וו סע .יל יתלֿלי וו סע תינק וו ספ סו (םתעיכמ) .באומ יליא םודא ו (וט) :

 סיכלוס ססילע 65 ירסק סולכ כיל סקל םיכ 6
 יכפמ 6 לע סיכעטלמו סיגנוססמ ויספ תוגיג

 ,וכל 'ד גס ךק יכ ןעי | ,וכרקככו 3
 יכ וכ טדוגפ יחלו ו וככל ןיקו
 ףותק יוס כרמל כ"ע ,סעס תר
 קנת ,סדוככס לכו כקסו ןקנס גיל
 קב סיככ3 יפפכ ומללמס כ"חו ,לנס
 לע | יככמ קיל כ'תסו ,המחנמ 3
 :ת"תפדו ,ידי ומפילופו ,סינקזסו סיכעגס

 (אכ)

 15 סתרלי ונקכו סתו% תלתגסכ תיק
 סלוסמכ 'כ .ותת (רי) : עדת סירכ

 ךמלמ תכומה תונכקכ ותת ךדיפו ןיד

 לאירבג תרות
 ומזחסי כקומ יליא סוד6 יפולא ונסכ) זא

 לע סנס יכ .ןטנכ יכשוי לכ וגומג דער
 וכגספ לפו--'תי וכממ יויפס סתיִה סור
 .'וגו סתמ ולכסת ףסככ לכא .'ונו סב
 .סמחלמ סכ רגתת ל0ו :רמכ כ0ומ לעו
 .וסכ ריכע fירננמ לס .סלד וס סמסנמ
 וכלמ ת םיכוסל סיס סללסמ רקיעו

 ןטנכ



 הלשב וט תומש

 לָּכ ּוגמָנ רעֶר ומזחאי בָאומ
 םָהיִלֲע לת מ : ןעֶנְב יבש
 ךעורז דַדְנֶּב דַחַפְו הָתְמיִא
 ךמע 6 ןָבָאָּכ ומר
 :תינק "סע רבעיײדע הוה
 ּךְתְלָחִנ רֶהְּב ומ Re ומֲאָבִת ז
 הזה ָתְלֲעפ תבל ןוכִמ
 : ידי ּוננֹוּכ נא שָדְקִמ

 יִּכ ש ;דַעְו םֶלעְל למי הוי
 וישרפבו ֵּבבְרְּב העְרפ סוס אב

 זר -

 דהנפ ,ול הטוב ,ד תוברב .ןרהא תודלות ,רובקי דע :ול הסוס ,םהילק לפת

 סולקנוא

 בָאומ יִפיקִּפ םודָא יֵבְרְבַר
 רבא אָתיִתְר ךנתּדִחַא
 + ןעֶנְכְּב ןיִבְתַײ--ווַהַּד לּכ
 אָתְמיִא היל יפת ₪

 רפקה יֵגְסַב אתו =
 רֵּכעיְידֲע אָנְכאְב ןוקְתְׁשי
 --דע אָנֹנְרא--תָי יי מע
 אָּתָקַרְפיּד ןנָד אָמַע רֵּבְעַיְר
 ןונלַעְת ה" :אָנְּרְרחהתְי
 ּךֶּתְנפִחַאְד אָרּומְּב ןנְרְׁשַתו

 אּתנכתַא תש תיבל רַתֲא
 יִהֹונְקְתַא יי אָשְּדְקִמ 5
 םֵאָק ק ּהָתּוכְלַמ יי חי ידי
 י אָיַמְלַע ימָלְַּ םַלָעְל

 הערפ תֶוָמּוס לע יִרָא טי
 תובא ,זפ םיחספ ,תיגק וז סע: ו"'פ תובא ,חצ ןיר

 ,גל תוברב ,'ד שרקס :בצ ןירדהנפ ,'ה תלעפ :א רעש הריקע ,םיק ארתב ,בכ תונותכ .ומאבת :ו"פ

 :ו''פ תובא בל הייר דג ןיבורע ,ךולסי יה :ו''פ תובא .ה תיביתב

 יישר םירוטה לעב
 (סע סילס ם) ומכ וסמכ .וגומנ : 5סכסי לם סדוככ תונלקכ ווחפל ךכלולו סדעכו לית וותהב

 וגקולככ סיקכ סס וכיכע וכממ .סכגנומ סיכיכרכ ל ו es בוב להממ הניכתה תנכילמ דת דועו תכומכ
 .ךתכסלכ ּז : םעכ

 .התמיא םהילע לפה ט) :ונככס קס םרכיע ה אט וז
 ָ i לוכ: תיכ יתינכ סנכ ךדיתו כס 'וסמכ

 סיֿכורקכ לע .דחפו :סיקוקכס לע (פתניכפ) י"כלכ וכיכתו .סימלופ ךתכפל ןוכמ ךל

 כפמ תל ונעמפ יכ (3 עפוסי) 'כ | ןיכעכ דגנכ  ןווכמ סטמנע ס"כ ל"ןתףם סו
 :ומוגכקכ | .ככעי דע .רבעי דע :'וגו םיכוס 'ס תלפפ ןתכשי ןוכמ .סנעמנ ס"כ

a=4 יתווב  | 

 סירב ינקה ןפסכ תומומ רלשמ תככה .תינק = לנמל ןכמ ךי גונו תיכ יתיגנ סנכ
 :ןוי> סיג5וכי 'מיגכ | ךתכבג | .ודגנכ

 כמ כיכתשס סיכה ליכבכ סכיתי דחוי .ךודי ו ךיר ירכרי
 .ךיד

 3 לויבחר םדקמכ

 (חו) : ןרֿפס
 ךלמ יה רמקימ תפס וכיפכ

 כיכ מ"מ ןיידע סילגרמ תכוג סכזנ) לק
 רגנכ ןוכמ סטמ לפ  םדקמ .ךתבשל ןוכמ
 ספס תכיקמ ודיכפס> לודג ףקז וינע סעטס
 סמ דיכ רכנ סנועספ םדקמס יב כיבק

 וםענש סיסי "י
maim Ww 

 סמדקתנכ תוכודק

 ךל כמו> קיספ

 ךלמ כ

 .ךולמי יס

 'סנס

 : סדקס
 ךלכ ןרפנ סנכי חלש
 'פ bירסב תי יכסו 'וכו ךכ65 וסנכי
 יככס קניכמכו טיק 'ד

 bכו
 .שדקמ :תלעפ רסס סלעמ לם סכ
 .'ס ךידי ונוכ רח םדקמס ויכחפנס

 סקמ לבכקכ .ומאבת (זי)
 fbלס ל"5) ונליכת רמקכ כ

 ןילחונ שי

 ף5 פוכ6ס כו וסנכיפ
 :(כ"פכסמ 3כיג סמ עדי

 ןכ6 כדסי ידי יא (טמ סיעפי)
 תכל דיקעל רעו סלועל ךולמי 'ספ ןמוכ סידי יקפכ" סנכי ימי קו סידי יקסכ םרקמו
 יס ךכיפכ דוסי וכ "יוס וס תימלומ ןופל .דעו םלועל (חי) :ונפ סכולמס לכס
 (טכ סימרי) 236 סתותפ

 לאירבנ תרות
 עמוס סנסו .סלכ5 תפ תםכנו ןענכ
 כע ,וכ = עגוכ טיפ ף6 ליסכמ לכד

 אב יכ (טי) : יס 5 גומק סומשס וכ ו"יוסס דעו עדויס יכג

 כ'ט ,ןוק עמסכ סמוקפתו כסכתמ וס
 סעומסמ ,סודק יי פונק ולסככ ,ומ ,כ"סק

 תוס



 סולקנוא

 אָמיִּכ יִהושְרֶפְבּו יִהוּכְסְרִּב
 ימת ןוהילָע - ביִתַאַו
 וכילה לֵאָרְׂשִי יַנְבּו אמ
 תַביִסֶנּוכ : אט נְּבאָתְׁשּבִב
 ּהָתָחַא אָתָאיִבְנ סָיִרמ
 וקָפּו ּהָריִּב אַּפִּת"תָ ןָֹהאְ
 ןיפְחְּב אָהרְתַּ אשי לכ

 ןוהל אינעמ 3 אב יב
 ייםדק ודואו וחָּבַש םִיְרִמ
 אְינְֲוּנ--לע יאָגְתֶאההרא
 אימו איה הכי אָתּואגו
 : אמי אָמְר ּהָבָבְרו
 לַארׂשי-ה הי הָשמ לַטַאו בכ

 -אָרְּבְדמל קת ףּוְראָמִיִמ

 בפ חלשב וט תומש

 יִמיתֶא םָקְלע הי בשָיַו םי
 הָׁשָּביִב ּוכְלָה לארשי ןגְּו םיח
 פ : םיה ךותְּ
 תוחֶא האיִבְנַה םִירְמ חו כ
 .ןאַאַתַו הָדָיְב ףתה"תֶא ןְרֲהַא
 םיִּפַרְּב ָהיֶרֲחא .םיִשנַרילְכ
 םירמ םָהָל ןעתו א : הלֹחְמְבּו
 סוס הָאְ הָאְניִּ הוחיל וריש
 עס יי ס :םיכ הָמְר בכר
 ףוסדזִימ לֵארְׂשײתַא השמ

 :כי הפוס ,די הליגמ ,םירמ חקתו .ןרהא תודלות

 יישר

 הקתו =( :3 רסלכ .דערפ סוס

 םירוטה לעב
 תוכלמ קוספת 16 דעו סלועל ךולמי 'ה .האיבנה םירמ

 דלוגס סרוק ןכסת תותמ סתיססכ סלכנסנ ןכיס
 bתיפדכ 'וכו ןכ דנקפ ימ6 סדיתע סרמס ססמ
 ופפנ רסמס יפנ ןרס6 פוח "ד (כי ףד) סטוסב
 לכ .ףהה תא :ומש לע סרקנ סערכטלנסכ סילע
 ויס תוקעכומ .הלחמבו םיפתב :כמז יכנימ לס
 ופיפוסו סיסכ ססכ ססוע ס"3קסש רודכש תוינקדל
 כמ ססמ .םירמ םהל ןעתו (אכ) :סיכלממ סיפק
 .ויכס6 | ןיכוע ססו כמו וס .סיסנל סריש
 השמ עסיו (בכ) : (bתכיכמ) סיסכל סריפ סכמ סיכמו
 ןטיסס (תכיכמ)
 ) תוכוט
 ריפ) רמלנפ

 סג סכמלו ,ססכ עג וניל ףמ תוס
 סיכיפעהו סיכיכקה ודערו ודספ 3
 ססילע תפל סס3 ליכננק סרתוסס ססכש
 ןוטפ] 35ומ יליא וסזו ,סרבעסנו דנכ סמ
 ןפ ,רעכ ומותמי [תקכ ןרפס ליס תו
 תחכ יכפמ ,וגומכ ,ז"יע שרו ופדפדפי

 : ןטנכ יּכפוי לכ ,כרס
 סג יכ '7כ וכיפ סיכמ ססנ ןעתו

 ,סורע

brsיס תזיכ סתיס ספודגו סיכ סתו ןיפלומ ל6כשי ויסו  
 503 ןעיססנ ךרלוס ךכיפנ ףסכס תודוקנ סע ךל קטע 3סז יכוק (6

 לאירבנ תרות

 לולו תוכלמל 'ה  סידקס ספמ :"ע
 px רמהנכ תוכנמ | סידקס 'ס ךולמי כמפנכ

 תופי סיעככ ךכדו סייסש יפל סלועל 55
 .עסיו (בכ) : העכס לע יס ריכוסל סלל

 ומע ן65כ עסיו ךליהו ןיד .סלוסמכ יג

 תוכוט סילכפ = סיפלומ ויסש דמלמ

 סתלכ לעכ הכמ סעיססו סיס תיעקרקכ
 כדעל לדעמ ועיסמ העוכהס סוס ןפלכ
 י'עע יתוקת ןעכ עסיו כויפכ לת דועו
 ךרפ תדוכעכ ותלעכ ומע היסכ סעלפ
 עסיו כמהנכ סדמ דגנכ הדמ ול ערפכ

 סינק ףסכו 30ז יטיפכק3 ססיסוס סירפמ וכפעפ סתרכ 3

 סיכנמ תזיכמ

 פיסס סיסרפמס  וקדקד

 "נסו .סבקכ ןוטל ככ 3וסכל ךרל
 הסב לוק (ד"כ תוכרכנו וכמס ת"יפע

 סטוסכו
 ,סקופירפ יפנ
 56 סח כ"ע ,ספ3 ריש לוק סיכגסל
 סג יכ ,הפב כיס וכיסי סמספ סיטנ6ס
 'וגו סג

 יכמז (חמ)

 לכי -חכ .כ'פ

 וכעו ילכג

 סיקנס

 סיפוקב לכ
 תולוקמכו

 סיסנס וגמנֿפו



 חלשב וט תומש

 וכלי רּושדדרְּבְדַמְדיֶאו ואצינ
 ואצְמ"אלו רָּבְדַמַּב םיִמיײתְׁשְׁש

 ולב או הָתְרִמ ואבו א: :םימ
 םה םיִרָמ יִכ הָרָמְמ םימ תתשל
 : הָרמ הָמְׁש-אָרְק ןבְדלע
 ראל השמדילע םַעָה לו דכ
 הֹוהיַלָא עצי הב :הָתְׁשניהמ
 -לֶא ףלשיו } ץע ע החי וררויו

 ול םֶש םֶש סוגה קְתְמ םימה
 :ּוהָפנ םָשְו םָּפָשמּו קח

 סולקנוא

 ןימוי אָתְלְה ּוְֲאו אָדְנַחְד
 :אָיַמ וחָּבְׁשַאדאָלְו אָרָּכְדַמְּב

 וליָכי--אָלְ הָרָמְּל ותא גב

 -דיִרָא הָרָמְמ איט יִּתְׁשִמְל

 -האָרְק ןָכדלַע ןּנַא ןירירמ

 ּוטֲעָרְתֶאְו יי יהָרָמ ּהָמְש

 -הַמ רַמימ הָשמלַע אָמַע

 סדק ילו ה: יש
 אָיַמְל אָמְרּו אָעֶא יי הפלא
 ה רַונ ןָמַּת אמ ּוכיִפַבּו

 :ּהָיּפַנ ןָמתְו ןיִדְו םיִק

 ,ול םש םש : םש .לע םעה ונליו :אשנ 'פ רהוות 'פ ,ימ ןיכרע ,התימ ואבי! : בפ ק''ב ,םימי תשלש ובליו .ןרהא תודלוח

 :אמ '8 רמ םירקע ,ונ | רדהנס

 י"שר םירוטהילעב
 ףוסכ "פס .סרמל ומכ | ,התרמ ואביו (גכ) : סתרכ  סלוסמ3 'כ .סתלמ (גכ) :יתוקת ןעכ
 סמ סימכיכ סתרמ 'תו6 יכ ךדיקו כס
 :ימכ 620 ף 'ס3 סילממ ויס סתס
 תכס סכוסמכ 'ג .טפסמו קת (הכ)

 סכככ טפפמו קח ול סכיו עמוסיכ ךדיקו

 דמללו ךדישו .לתכשי סע תיככ תרכקכ

 סתס המ רועכ טפסמו קת לפרסי
 עכוסיכ 6 סיטפעמו סיקת סס) ונתנ
 ולגק- סלותס ססל סנתינ סויכ וכ ונקכ

 סוקמכ יס ו"יפסו סתנמפכ ד"מ> .סוקמכ סכית
 םיססכ סתכימסכו סכמ תכית3 תסרשנס "כ
 ךפהתפ ד"מפס סוקמכ ףיסומ לוסש "סל תקכדנ
 םכפ יסש "כ לכ ןכו "יקל םכס כס "קס
 (זכ סיעשי) ומכ התכימס3 ו"יפל ךפספת סכיתכ
 b"ס יכס וכ .סכעב ותמחו (6 רפס) .יכ ןימ סמח
 ססל םדתתנ כועב ןכו 'ס ת דוכעל ו"הוס 55 תכמסנס יגפמ ו"יסל תכפסכ םרוס לס

 .טפקמו קות ול סע סמ : סלות לב כתכ
 קיתממ רמה וב סעכב סמוד6 הלפ סו
 סיפמעס תלסטמ המודל הכפ ךכ .סילמס
 סלפ םילטמינכ .סש :סיכוסטס תמטעו

 יפמל סנה (5 תיפקרב) סמלו רכע ןכו .תפסוכס
 .סתל ופיח וסמסזו (גל כויל) סיס םפכל .ססלכ
 לעפכ 'ל .ונליו (דכ) : סתמכס וסכוטסו .סמרס ןיב
 ךכד ןכו ומטרתו וס לעפכ ןוש> סוגרתס 0 וס

 כמפי ןכו סעוכ ןכול רמ6 כו סעוכתמ ןגונתמ סדכ 6 רוכדס כססל סנונת 'כ
 סלמכ .ול םש םש (הכ) : י"ט ובמ3 ויל רוכרס בסומ י"יפ ק"לט ל'פמוקד זעולס
 ןיכדסנס) ןיכידו סמודל סכפו תכפ סס3 וקסעפיפ סרוק ל תויפרפ קלקמ ססל ןפנ
 וגינפ םקכ הפי 'לכ ססמכ וככמנ נפ ןפכע ישק סרו סעל .והסנ םשו :(וכ

 לאירבג תרות
 ס"סלכד יתכקסו .לנעב ולטת כ ןיידעו | : סיטרפמכ יתללמ כ"ויכו =- ,סוכוחמכו
 pוכמ ףוסכ יפלמס כ"ד מ"יפל ספק | יפל6קכ .'וגו טפסמו קוק ו; םש םש

 סרפו ,יניסמ סשמל וכמלכ תולמ ג"יכתד | תכשסד "סכ כקכש סמ כל
 ,לגטכ וסטס כ ןיידעו | ,ןפלככ סמודה נסו ,סכמב ווטלכ ןיכידו סמודמ סרפו
 סוכד ( :רכ73 תוכוסת יתפ סנמל = ,לגטס סzעמ לע רפככ סכ סרפד ל"ו

Al - 



 סולקנוא
 לָבְקְת אלמא רַמָאְו י
 רש קא יד אממ
 תיִצַתְו .דָּבְעַת יֵהֹומָדָה

 יהו רַמְתְ יהודוק ב

 םירצָמְב יִתישידןיְִרמלָ
 אְנֲא ירא לע ןּנשֲא אל

 עומָׁש-דמַא רַמאיו וכ

 יא הוי | לוק

 תְנזַאהְ השעְת ןיניֵעְּב

 הלֲחַמ ה"כ ויקתדדלַּ תְרמשו

 םישָא"אל םירצמב יִתֹמְׂשירְׁשַא

 גפ חלשב וט תומש

 עמְׁשִּת

 רשיהו
Foo 

 ויֵהֹוצַמְל

 : אס רעש הדקע ,צ ;ירדהנכ ,הלחמה לכ :ח תוירוה ,אכ ;ירדהנס ,מ ,ה תיכרב ,סא רסאוו .ןרהא תודליח

 י"זער

 וגנולסנ 856 תופסכ סימ וככ סיסיפ סימסכ
 סיס .השעת : ססילע ולכקיפ סלכק וז .עמשח עומש
 .ויקח לכ : סהב קדקדל סינוס סמק .תנזאהו : סייפע

 5 ס כלו סעט סופ 3
 סמוד6 סרפו ריוס תליכלו סיפלכ

 יכ סמפוס לכ קוס יכס סיפל ספו .ךילע םישא אל
 bפורכ ססמ ללנת ןעמכ הנ סכופ ךדמלמ a יס יל יכ וטופפ יפלו

 ךפו6 סיכיוסמפ סיככד כ

 ךלמ תרזג 095 ןכילפ סירב
 סpיככ ןונכ Sos סמל 3

 לכסס 56 סדכ כמוס

 םירוטה לעב

 סתלס תויתופ = .קלתמ 5 : המוד

 'גו .סינוממב ךל כמו) תלמס תויתוו

 תירחכ תפו הכמכ סיולת סיקלת ינימ

 םא הכי

 כוסיש סמ ססיל
 :ס03 כויכו

 .ופכדמ וכז ךקפוכ 'כ ינ0
 סוס

 bוס ןכו תוכמ ןוזיפ וס יפוח ידיל

 בטנקמ ער

es תרות 
 בפכל 003 סמודק סרפ ימ סנופ סי
 'פ סכמסנ סמכ ,ק'מ ףוסכ ימ6 'רכו
 סרפ סמ ךל רמו סלפ 'פנ סילמ
 םירּכו .הכפכמ סיקידכ תפימ ף6 תרפכמ
 'כ. ספכ ., הלוי .םומפמ sh תמוי
 רפכל סרפ ססעמ וכל תופעל עמי
 bמנסכ 'מנכ סp וכמו ,כ"סוי סםעמ 6
 ,כיסכ רפכ5 ,סקופימ כ סרפב לכק ילוכ
 86 :רפולל] ,םיס סכפכ ת3 ומכ סרפו
 וכמסד ינס לכד תויסל לכוי כ"ו .[רסע
 וקנד ל'ס לגעס עת סדוק סרמקנד
 לסעמשי 'כ סשכ "וירכו ,קיס סרפכ כ
 (.ס ,"עכ) ןכיכמלד סמ | יפל (3--,6וס
 לכו ךירפו ,יתיימ ווס כ ופטס 05 יד
 עפ ילפמו | ,סולחכ 'פו ןימבי '5 םכמ
 סרוקמ סרמלנד ל"י ןכ ומכ Se ילנפ
 ky ,ןכ כמול ךירל ה"נו ,יחכס לפ
 ױכ לד ןויכ 6 :We ימכ סו
 ע"י סזכ המ ל סמודמ סרפ כ"כ יפיימ
 רוכדס ילפלס רכקכ למטנכ ןונכ

 לעמו עגמכד (.םכ כ"ככו ,'ס תומכיכ) 'סותס

 (.י"כטרד ןנכר תעדל ס"וכע ירכקכ ופ) ,יממטמ

fae nn 
-- p יפנ 

 עו ענתכ י'כקרל וליפמ הגובר

 : [קודו ,ילמטמל

 82 סירלמכ יתמפ רח הלחמה לכ
 0: יכ לכ 0

 ,סכמ ןיפ סת  ,סיטרפמס וסקס ,ךלפוכ
 כ"ז סרמל "פע פ'לנסו ? סמל סופר
 מ"פ ספת תל םרקמס (:דע ,תוכותכ)
 סירד) סינע וקכמנו ,סיכדכ סילע ןימס
 קשקס תל םדקמס ול ,ססדוקמ סגל
 ןימומ סיכע: וכמנו ןימומ סילט ןיסס מ"ע
 סכמ כל סכלס כ"ס ,קשדוקמ סגל
 סול פירו לפוכ 556 ,קסדוקמ סריתסו
 ,קפוככ סכס | ןיכ סמ | ,תטדוקמ סניק
 bפוכו ,ורקיעמ רדנס פ רקוע סכח
 .ם"ייע ,תכסלו ןסכמ כת םפרמ וניל
 רוקעל לוכי ונילפ .ד"וכ 6פוככ קוד וסזו
 ,סיס כ ונקכ סיספס סכקיטמ .סלחמס
 וכקיפמ ילוחס רוקעכ לוכי '3תי לוס 6
 וליפ6 סו ,וסזו ,סלועמ סיס מכ ונקכ
 למ וכ 6 bנ0 ,ךילט סיש6
 יתמפ כ ונהכ וס ירסו ,ךלפוכ

 : קודו

 תעדכ ו

 ד
 ךילע

 'סב



 חלשב זט וט תומש

 : ךאפְר .הָוחְי יִנֲא יִּ כ ךילע
- 

 םׁשְוהָמְליִא ואבו זכ שמח ם
 םיִעָבְׁשְו םימ תנע הָרָשָע םיִתְש
 : םימה"ירע םש"דונחיו םיִרָמִת
 דִרָּב ואביו םריאמ עס א זמ
 --רבדְמהלֲא לֵאָרְׂשיינב תדע
 יניס ןיבו םֶליֵאְיֵּב רֶׁשֲא ןיס
 ינשה שדחל םוי רֶׂשֲע הָׁשְמֲחַּב
 : םִיָרְצִמ ןיֵראַמ 'םתאַצְר
 : לֵאָרְשִיונב תַרֲע"לּכ ולו ב

 סולקנוא

 םָליִאְל ֹותֲאְו  יִֶסַא יי
 ןעוצמ רַסע .יִרּת מת
 ורשו ןילקר ןיִעְבַשְו ןימְּ
 ולָמְ א :אומ--לע ןֶמח

 אָתָשְנּכ--לָּכ .ותָאְו םליִאַמ
 ןיְִד אָרְּדמל ארנב

 ינסו |

 אָחְרִל אָמֹוי אָרָסִע תֵׁשָמַחְּב

 אָעְרַאַמ ןוהקֶפְמְל = אָגנִ

 םליֵא--ןִב = יד

 -לָּכ ּומָעְרְתֶאְו = :םירצמר
 -לע לֵאָרְׂשִ ינבד אָּתְׁשִנּכ <

 אָמן הע ss ןרהא"לעו השמחדלע
 לָאְרשי נב םהלא ורמאיו :
 ןיִרֶאְּב הָוהְי-דוְב ונתומ ןתו"ימ
 רוס""לע ונָתְבשְּב םִיִרְצִמ
 די כ עַבָשְל םָחל נָלְכֲאְּב רֶׂשָּבַה

 לארי יִנָּב ןוהל ּורָמָאְו

 אָעְרַאְּב יי-סְדְק אָנֶתיִמְד יול

 ןיִבֲָי
 אָנוֲה"דַּכ אָרְסְב יֵדיּדילַע

 -ירָא ןעֶבְׂשְו אָמְחַל ןִלְכָא

 אָניוה--דּב םִיַרָצַמְד

 }ומ ןיברע ,ונתבשב :ופ תבש ,םליאמ וקסיו :גי תומבי ,המליא :אק ןיודהנס ,'ה 'נאיב .ןרהא תודלוח

 שר םירוטה לעב

 םיתש (זכ) :ךכשל יסת תוספכ (ג ילטמ) רמוס
 ססל ונמדוכ סיטכש 3"י דננכ .םימ תניע הרשע
 השמחב (א) :סינקז סיעכט דנככ סיכמס סיעכסו
 וכש יפל וז היינס לש סויס טרפסנ | .םוי רשע
 ןמ5 וכרכוסו סיכלממ ולילוספ סככחס ספלכ סויכ
 סיפס (סלמה יכיפמ וק) קלכס יכיסמ וככלפ וכדמל

 רײלכ ו"טכ ןמ ססל דכיו תודוטס תחסו סכמתל סתלכלו .עכוטל סתלכקו ךדילו

 : סתלפ סלכפ יפכ .וניליו ב) : (ופ ףד) תכפ תכסמ3 תיפדכ סיס תכשכ '6 סויו
 ולתולמ וכסוטע ומכ 6 (סלוחב) יכסומ ומכ רכד סש וגיסו תומלס -ונתומ תי ימ (ג)
 יונס .וכסמ וכ ומכ .סכסימד יול ומוגרפו ,וכסכ6 תומל ונמל וכפל וכתכ6 תוסענ

 לאירבג תרות
 ריכסי ר יכתל ס5 יכ סופרס ימס וס סנ רסס

 סמכ וקומילו ומעט ןשי 56 פורס ול
 ולכקקיו  ,ול6 = סיכממס | ותלסמל רחכש

 וירכד

 ךמס ךכלו ןתלטכמ סימ לע ןותיקו תלמכ
 .ךספכ :סימ תוניע ול

 יפופכ ספכ סימס ידיכע  ס%ופכסב
 פרו ןכ לפו יסוקכ 3 סדה ידיכפו
 'מינכ .ןוס (א) :םגד סיטפסמ תםלפכ

 תוככד ד"וו = ם"פ ינוס רקנו סגסס
 ןיד סרוסמכ 'ד .טכובל) (ג) :וכ ונתנק

 סיופכ "פס

 סעומ פי כנס כ "א
 ,ןפפופכו סיכממסס כימכ עדוי

 קת bפוכס ת6מ תקי כ סוכ סנוחו



 סולקנוא
 אְָכְרְל אני ית
 אָלְהֶק-לָּכ-תִי אָלַטְקָל ןיִדָה

 4 ; רַמָאו 5 אָנּפבְּב ןיִדָה

 ןוכל תיַחְמ אָנֲא- אָה הָשמְל

 ןוקפיו = איסש-ךמ | אַמֲחל
 םויייַנֶהַּפ .ןוטקֶלו אָמַע
 ןּוַּפִנָאְּב ליִרַּב הָמוְּ
 : אָלְיָא יִתיִרואָּב ןובָהְיַה

 הָאָתיִתׁש = אָמּוְּב יהו ה
 לע יהיו ותיתן
 םוי ןּוטְיִד לַע ןיַרְּת רַח
 ןרַהאְו הָשמ רַמָאְו י : םוי

 אָשְמְַּב לֵאָרְשִהינְּב כל
 קיִפַא < יֵרֲא ןעֶדַתְו
 : םִנָרְצַמ ד אָעְרֲאַמ ןח

 דפ הלשב זט תומש
 הזה רָּבְרְּמַהילָא ונתא םתאצוה

 הוה להקהילָּבִתַא .תיִמָהל
 הוי רָמָאַאר סם בעה |

 םֶכְל ריטממ יֵנַה הָשמדלֶא
 םַעָה אֵצְְו םִיַמָׁשַהְוִמ םָתְל
 סל בז וירה ומ טק

 הא ניב יששה - הֶיָהְו ה
 לע הָנשמ הָיָהְו .ּואיבידררשא
 רַמָאיו י :םויוסי ומ טקְליִרשא
 לֵאָרְִׂי ינְביְביִלַא ןרָהְַו הָׁשֹמ
 איצוה הוה יִּכ םתְעַדיִו בֶרֲע

 :ב תציכ ,ומ םיחספ ויק תבש ,םויב היהו :םע ,םעה אציו :ופ ם''ב ,ם תינעת ,ריטסס יננח .ןרזיא תודלות

 יישר

 וכייסו

 סה .'וכו ונסנא ןעמל

 סויל .הנשמ היהו (ה)

 לע וסװ

 (ן"יסיופ)

 .הגסמ

 סכרכ

 ספרי לכ ןיכס ילכמ 236  ,וכל לע וירבד
 רככ רק סלומ 526 ,ססכ קמפפסל
 ימסכ | ופופפכ> gו) סיפפוכס ורמפ
 bוס סוג ,וכ סרירכ ןיכו ,ספוכק
 תועימקכ פרל וכרדק ,סס כעבכ םוכדל

 ךרוכ .ומויב םוי רבד (ד) : סיתמ

 : (bפכיכמ) רסמ ךרוכנ סויס נו ומויכ וטקלי סוי
 תולמ ורמסי

 ולי כו וכממ וריתוי לק
 : תכסעלו

 עוכסס תומי רכס לש סוי סוי טוקנכ סיליגכ
 סכסמ קיו וקיכי רק יי רמופו
 רס6 לע סרידמכ סנשמ וסלמי
 סמכ מכ סיס וקעיקפכ סנפמ סחל וטקל וסזו סוי

 יפסס סויכ סככ ןפו) לוס ןכ
 תופלמכ תיבב

 סתכמלק יפכ .םירצמ ץראמ םכתא איצוה 'ה יכ םתעדיו : כעל ומכ

 זיניפ סכת קיכוס 'ס כ סיליכומס וכקכק כ יכ ועדת וכתוק

 םירוטה לעב
 דמלמ .עכוסל ססל תלפ סלי .עכוקל

 ססיקופס ס"כקס ססל ןמיו סיכֿכמכ סגכ
 לכמ;ג רכס סגלס ל"וכ ופכלפ ומכ

 ונתנמ ךתעד לע סלעת יכו סנת סיכמכ
 סיס ס"כקספ נה 'וכו תתפס סנת ססל
 סלי וס ססידככ סיגל ססל ןימומ

 ךייס | וגסנמ (ה) :עכופכ ססל *תלע
 יכול ל םכותס סנתינ לם .יתכותכ
 סמעמ לכ .סנפמ סיסו (ה) ;ןמס

 תוכככ יתע .סיקככ ינמ .לופכ תכפה

 תעיכ

 וכ: סויולתס
 : וקל ככ
 ויסס לע .הנשמ

 ופיכיס רחל
 סוי ודומיו וטקלי

 סחל
 סתלל

 סכל ןפוג סימוי
 .ברע ה : סימוי

 סתלוס יכ וגל
 :וילקס ק6 סכל

 סימעפ רמועס

 לאירבג תרות
 וכממ | שולדל סלוחס | לכוי יכס ,פולונסו
 סיסס ךי6 ,פכס י'פע וכ ררכנו רפבל
 סלו ?תז ותלסמל סופכ וז עימק
 פורס וסכעי ,תוכ לוקפכ םקעפי
 ןכ ככםכ ןיפ תוכוגסו פועימק : כמ

 סלה



 .סולקנוא חלשב זט תומש

 איתי ןָּחָהְו ארצי רכבו ' : םִיָרצַמ ןִר ָאַמ םָבְתָא
 יד אָרְמיַט לע ןֹוְתּומֲעְרְ ונחנ ןוד"לע : 2 המק פטרכ משב החי דובְכדתֶא םֶתיֵאְו

 ןותמערתא יִרָא הָמ אָנְנ הנו ְהָוהְי םֶכ תלת תֶא
 הָשמ רַמֲאַו ח :אָנפע רמאיו חה: ניִע ונולת יב המ
 אָשְמְִּב וכ? ₪ מרג < בֶרָעְּב םֶכָל הָוהְי תָתְּב השמ
 אָמְחַּלְו לכימל אָדְסּב שבב םֶחָלְ בתל רֶׁשָּב

 עימשדב עבסמל ארפצב :
 ייִד 1 עֶרְּתח יי סדק - 2 ןוכָתומערתזת אמש AN כ הוה עַמְׁשְּב ע בשד

 אְנְתנְויהולע ןיִמעְרְתִמ ותא םניקמ םתאדירָשא םֶכיִתְנְלִת

 ןֹוכְתּומַעְרְּת אָנְלֲע-אָל הָמ ָּוְניְל עדהראל המ ונחנו וילע
AT Tגז"  

 ה שט ןה9% ראו ט :הוהידלע יִּ םֶכיִתנְל
 ה יה ..פכלַארמַא ןרהַאדלא השמ

bnק ויררהנס ,ונילע אל : ם6 ;ילוח ,המ ןגחנו ; הע אמוי ,ב תוברב ,םבל 'ד תתב :זפ תבש ,םתיארו ךקבו 1 דהא : 

 יישר םירוטה לעב
 לוככ סכסו 'לכפ דוככס לע ל .םתיארו רקבו (ז)  .ועמקכ (ז) : רומסו = רוכז .תוכ) ית

 במ ו סס: למ. ךכ = לס כמכ ןכפב סלרכ 'כ שי ריו קולו כס יספכ יב
 ןקי רעו סכפופס ןתי) ודיכ ions 1 ry hs תרמו

 5 יכ סכ הנקי , Ghee oe כב  ליבשכ תקוה סנס
 ןנוסכ סלט יכ סככ סננפי תוכיקמ סיגפ3 כ ךח

 ךרולכ ספנפספ סחלהו סנמ סרכמו תו סת: עבו סוג
 סכל ו ויכפ כו דוככ ₪6 ופכת 035 וקדיליכ | (נננכ | בכ =

 סנעמנמ לטו וניכס5 תוסס שיש רקכ3 הכת ךרד
 ומכ .'ה לע םכיתנלת תא : fספוק3 חנומכ סטמלמ לטו

 5 ונילע = ומיטרתס .ונילעונילת יכ ; ןיכושח ונתנה סמ .המ ונחת :'כ לַע כ
 'ככ .וניפפ םרפכ קוקז יל יתככ לעו 3כ ככעו סכיתונבו סכיסנו סכינכ 96 לכה
 סומס) ומכ וכעפת 'כ3 ופרפמ יפייס ספר סיס .ופיסש וקייכקו ותופגד ינפמ וניעפק
 ופכפמ יפייס וכונק רקכו ר"וי וב ןיקו םוגד סיס ס ול ספמ לע סעס ןלו ((י
 וכיליו (רי = רכרמכ) סינגכמכ ומכ סיכת ת וכילס עמפמ וס ויקכע וככולסס יל
 ןילכופ ןיפט ןרפ ךכד סרו סדמל .עכופכ כו .לכאל רשב (ה) : סדעס לכ ₪6 וינע
 ןגוסכ וכפפ סחנסש יפכ ככעכ רפכו | רקּככ ספל דיכוסכ סכ סמו .טכוסל רסכ
 ססל ויס תומס3 סככסש ןגוסכ לס ולקפ רשכ 536 ספל 653 סרסל וכ ם"מס
 : ןגוסכ נפ תרוט סעשכ ססכ ןקג ךכיפל רפ3 653 ססל רשפ6 סיספ דועו
 סוקמל .וברק (ט) :סיגגונקמ סכק6 סיעמוזס סיכחס ס .וילע םנילמ םתא רשא

 לאירבג תרות
 יפלוגסכ םמתפסנו . ןימפסל ו ,ךיכפל כ תוכיקכו ,סס3 לוכמ סופ סדק
 ,ספופיפ יכפוס ךילפל רדסס יפכ סלל סיכרד יגפ יכ ךכ עד סו ,סגיש

 כומקלו

 ָ = סחל פמס וכנולתס ןידכו לוכפל

 תוסס ימ לכת סתונולת

 :'ס ול עמקי תל יל סיסי סולק כומפנ



 "סולקנוא
 לָאָרְַי יִנְבּד אֵת
 ןעימש יֵרֲא ,יידטָדְק וכירק
 :ןֹוכְתומעֶרת-תָי יִהומָדָק
 -םע ןֹרָהַא ללמד הָוַהַו י
 לֶאְרָשייִנְבְד אתני

 אָרָק אָהְו אָרְּבדמַל וָנפְָאְו

 ליִלַמְו אי אנ יִלָגְתֶא יד

 ַעיִמש ני : רָמימל השמיע י יו

 נב תַמָעְַתְתִי ימְדָק
 רַמיִמְ ןוהמָע ליִלמ לֵאָרְׂשִי

 אַרְּב ןולְביִת אָישְמש יב
 אָמִחֹכ ןועָבְשִת אָרְפצְּ
 ןוָהֶא ַײאָנֲא ירא ןועדתו
 תקפו אָשְמַרְב הו >
 אָיִָשמ--תַ .תַפחו ויל
 אָלַמ תַתָחְנ תַוָה אָרפצְּ
 : אָתיִרְשַמְל רוח | רוח

 אָ אלט תֶָחנ תיל

 הפ חלשב וט תומש

 ינפל ּובְרְק לֵאָרְׂשי נב תדע
 : םֶכיִתְנלִת תא עמָׁש יָּכ הוי

 תָרע"לְבילַא ןרחא בכ יָהְיַו
 רָּבְְמַה-לָא נפו לאְרש שיײינְּב
 פ :ןֶנָעָב הֶאְרנהֹוהידֹובּכ הָנִה
 הָשמזלָא הוה רבו אי ישש
 תנלתזתַא יתעמְש -י :רמאָל
 רמאַ םהָלא רָב ֵלֵאָרְׂשִ יִנְּב
 רָשָב ּולבאת םיברעה ןיּב
 םָּתְעַדיְ םֶחְלְּועְּבשִּת רַקָּבַבּ
 יהָיַו גי : םֶכיֵהְלֲא הָוהְי נא יֵּ
 --תא סָכְתו וְלָשה לעת בֶרֲעְב

 תַבָבש הָתִיַה רקבבו הָנתמה

 לעת 4 :הֶנָחְמְל ביִבָס לה
 :םש ,תבכש לעתו :הע אסוי ,ולשת .ןרהא תורלות

 ה

 bמוי) ר6מ ןמפו ףוע ןימ .ולשה (גי) :ךמי ןכעסש
 סוקמכו ןמס לע כוש לכ .לטה תבכש התיה: (הע

 םירוטה לעב
 יכ סעמ לו .ןלס5 | רכדכ יסװ 0)

 סנסו ךמס ךכל סינגעס ויס ןלס% תוכוכ

 .וילטס (גי)) :ןגעפי סתכ) 'ס | דוככ
 'וגו נטס תדרכו (י ככדמכ) רמוס וס רחל
 ןמסו ץרפס לע דרוי לטס (קתניכמ ,סע מוי)
 קנומכ וס יכסו ויכפ כמ דרויו רווחו וילע דרוי

 ת ופסקיו ךדיתו כס סלוסמכ 'כ
 ונממ ופס ןפככ סגמ למול .וילעס
 וככולתסו ולזת ךכלו קספפ ל סכרס

 ת"מכ סלוע "יג .ספסתמ (די) :ולע םמסספכ .'וגו לטה תנכש לעת | (די) : ספוק

 סל ף6 סמחס תכקכ סכוע לט ids סמסס תפרקנ ןמס לעט לעס סלוע תחרוו
 סיפסמ | סלוע ליס סמחכ ספינתו .סיפ תל סוהסקו לט סלב לש תרפופפ fנמפ
 וקכו ןמס סלנקכ לטס תככש תונעכו ,כיולכ ןכפס ןמ סלוע לעסש ר"כו .ריופַכ
 .סכקמכ ול סמוד ןילו סלוגמ .ספסחמ : קד לכד .קד : 'וגו רכדמס ינפ לע סנסו
 5 לפס תככשמ סלגסנקכ .סכפמ ןוסלבס 6מקסופדו ססיפמ ןופכ ספסוחמ ל"יו

 לאירבג תרות
 ,סיסק סילוסיכ ךלוסו .סנווגתמ תויסל ומ תייסו 6פרפפו ,קוידכ ןכ סייקנ כומפלו
 :'בתי וירכד ןכ יכ סנס !ךכ לתכ ספעו | ינופפו ינולפ ופפרפס רפכ ,סנומ 3
 עוכד) סכתתת לו עמpק עומס סל = !סוס סויכ סימייקו סייק ססו יתולוגסמ

 רוקח (בכ)



 חלשב זט תומש

 הָּגהְ לַטַה תַבְכְש
 ָבַּב קֶּד םָּפְסְחִמ קד לְּבְרִּמַה

 Ars ואריו וט :ץֶרָאָהדלע
 אוה ןמ מ ֹיָחֲאלָא שיא ּורָמאיְו
 רָמאיַו אּוָהְדיהַמ ּוָעְדַי אל יּכ
 רֶׁשֲא םֶחְלַה איה םָהְלא השמ

 הז וט : הָלָכֲאְל םכל הוה ןתנ
 ומקל הֹוהְי הֶוַצ רֶׁשֲא רְבְּרַה
 רַמִע ולְבֶא פל שיא ונממ
 שיא םֶביִתְשַפַ רַפְסִמ תלו

 רושעיו זי חק ולָהֶאְּב רֶׁשֲאַל
 הָּברמַה ,וטקְליו לארשי נב ןכ
 אָלְ רַמַעְב ודמָיו חי :טיִעְמְמהְ
 אל טיִעָמַמַהְ הָּבְרמַה רעה

 ו ו

 םירוטה לעב

 סולקנוא

 קרע אָרְּבְדַמ יֵּפַאלַע

 אָיִלְנַּכ ריִנְכ קּרעּב ףלקמ

 ײיָנְב וזֲחְו יט :אָעְרַאדלַע

 יִּוחַאל ר ּרָמֲאו לֵאָרְׂשי
 -הָמ ּועָדְי אל יֵרֲא אּוה אָּנַמ

 אּוה ןוהל הָׁשֹמ רמַאו אּוה

 :לָכיִמְל וכל יי בהוד אָמְחַל

 כ א 3.
 םופל רַבּג ּהָנִמ ּוטיקל

 אְָללְק אָרְסְע : הלכי
 יד רג .ןוביִתָשְלנ ןגמ
 דּודָבַעַו י * ןּובּפִת ּהָנְכשִמְב

 קה 22. כ
 ֹולְכּו חי : רַעְזַאְדְו יּנְסַאְ

 ִגכַאָּד רַתוא אָּלְו אָרְמַעְב

 םּופל רַבָּג רָפִח אֶל רַעְזַאְדּו

 י"שר
 :סילכיל ת"מככ עלכנ ןמס סיספ
 קוספס סוכ .יס סוֿכ כ-6 לכדס סו (זט)
 לכ ךל למול תיכ "פק לכ עו

 'ס ול ןימומ סכותס ת5 סייקמס

 סוככש יפש ןיכ וכותכ ספסוממ קד רכר סיסס
 : ןכלס ףופתמ ןופכ ףלקמ סגרפ סולקנולו .לטס
 (ןפרסרפעג = ףיכ) וענכ "רינג רופכ .רפככ
 לוקס עככ ןימ וסו | ריג ינכסכ רינכ קדעד
 קדעד .ךילכוסו כינה סדס יוסכ יכנ ןנירמפדכ

 ופוכיפ ןכו .ץכפס לע תרכקכ דלגומ ככוסו רינכ סיס קד לעכל לע דילגכ רינכ
 סיסס (ןיד) וענכ ם"כניט 0 .רילגכ . רבוקמו פונק תוטס רופככ קד
 תיככעס 'כ לע וס פסוק סולקנו6 סגרפפ רינכו סלעמלמ קד דלג דילגמ
 ססל ןמיו (5 ל6יכד) ומכ וס ןוומ נכס .אוה ןמ (וט) : קוספכ סכיפ וכ ןיו
 .סכיתשפנ רפסמ :סדמ סם .המע (זט) : ומסכ וסופכקיש .אוה המ ועדי אל יכ : ךכמס

 .טיעממהו הברמה (זי) : סלגפונ ככל רמוע ותקת וכסקב םילכ םיש תוספכ ןיכמ יפכ
 וטקנפ סמ סי םיפ רמועכ ורדמ סתיכ5 ופכסכו טעמ וטקלס םיו סכרס וטקנפ סי

 לאירבג תרות
 תוניגסכ יתפופר .ךרדו סימס תויסכ 656  תווכמס תרימפ סיסת--סככיפו ךי רוקחלו
 bיככ סיספ ןימקסכ סכלכת סו ,תומסכו רפפ יל יכ ,סיכוסיו סיילח ינפכ םיכקב
 :כ ,65 סו ,יככו תייחו ,קותו  ךכ ןיֿפו ,ס35 יפולוגס רוסכ דומעל ךל
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 ופ חלשב זמ תומש

 :ּוטקל וְלְבָאדיִּפְל שיא ריסחַה

 דלֶא שיא םהלא השמ מאיו ש
 "אַלְו כ כ ;רקב-רע ונממ רֶתּו

 ורתויו העמחזלא ועמש

 םרָיַו רָקביירע ונממ םישָנא

 םהלע ףצקיו שאביו םיִעְלּות

 רַקַּבַּב ותא וטקליו אכ :השמ

 םֶחְו וְלְכִא יִפָּכ שיא רק

 : סע .סספה סח : וכ תוכרב .יקככ רקכב :סש .ורזויו :ופ ןיכוע .רחוי לא שיא .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב יישר
 'כ .ויתוו (2)  םכגכוגל רמוע לע ףירפס כ טוקלל קכרמסש וכמו

 סולקנוא
 רמַאו < + טל הָלְכ
 רַאׁשי-זאֿל שָנָא ןוָהל השמ
 --אָלְו כ + אָרפַציידַע מ
 ּורָאְשַאְו הָשממ ולב
 אָרְפְַ-ַע = הָנַמ אִָרְְ
 זגרּו יִרְסּו אָשָחיִר שֶחְרּ

 וטו י: + הָשמ ןוהיִלָע
 רַבָג רָפְצָּב רָפְצַּב ַּתָ
 רָאְָשַמְ הָמּו הלכי פל
 --דַּכ .אָלְקַח יַּפַאדלַע הָּגַמ

 ןדיקו .6כס סרוסמכ

 ו רנד ולי" במועמ רסח כמ 59 טוקנכ טיפממסו ונסלכ 0
 = : סילק 0 25 וכיתוסו יס לנד = 'ם'שנא ורתויו (כ) : וכ ססענס פודג סכ וסזו תכונכגכ
 .סכל סכיו .'ס דוככ סכיו ךדיו ןיד יג : סער 'ע .םיעלות םריו : סכיבלו ןקד (ר"ס)
 םיסכס סלקסכש ךופס םכקמ סו יכס .שאביו
 כ סמרו םילכס כו 'נ- ןינעכ עינתס ףוסכנו
 שמשה םחו (אכ) : סיעילקמס לכ ךרד ןכו וכ סתיס
 ןיסוסו סיכתכ סםענו תומכ סרס3 רסנה .סמנו
 סימעוטו ןסמ ןידל סלועס תומוקו סיקכלו סיכול וכממ
 .(םתליכמ) 5סרשי לס ןסכש סמ סיעדויו ןמ סעט 3

 סניכמ סקלתסנ ךכלו תוכה תוסג סו
 כולכס לפמ 'ס | דוככ סכיו כמלנט
 םיע ימ לכ סטוסד מק קרפכ ןנילמ5ד

 סניכסס ילגכ קתוד ולקכ תוכס תוסג וכ
 וכ עיפ וככל סכ ס%ם סכל סכיו דועו

 ולײעע סוו סיעלות סוכי תוכה תוסג
 םוג5 תוקתמ תוכ לפכ יוס דוקמ דופמ
 .'וסמכ 'ד .סמנו מפס סתו (אכ) : :סמכ

 סיס ןמספ מויכ תתיללכ .ססל סתו סינט וככשי ס .ךלמס
 כמועס 55מנמג ימ תיככ ןוכתקל 'ז ןכ וס ןועפרל יט ןכ קפס סדליו סיטדת 'ג ךות תפשנ סת לכס רלכמ

 בולק קפס ןיכונק סל קכז ס5 ןכו םמקה סתו י"פ כככתמ סיס ססל סת! סינק .וככשי ספ וסוו ויכק סיס 5
 יודל סתו וסע וכ כוכק סיס סיכת תיככ 65מג סו סל כוכק סיס ותיככ סכמוע 5מכ ס סל כוכק קפס ול

 יודל סתו .ןענכ יכ5 וס סתו ךדיֿפו כס

 תרות

 סיטג6 וכיפוו ססמ 9 ועמש אלו
 לפכ .'וגו לקוכ דע וכממ

 .לוסיכ ךירפ ,וכיפויו ,ועמס כו סילכדס
 כלב סרופמ וכל כ ןוסכ סנסר פ"נגו
 יכ [6 ןכ ופכ] 7 רוסילו סעיכמ טיס
 ןוט> ומכ fוספ.ונממ סנוכס פרפל שי
 יכס (: זי ןיּבוריע3) פול כ"עו ,ךירל ךכי6
 ןימוחס . יכוכיע לע < ןיקופ סייפ .'כ יכד
 לע ןיקוכ יכו ןתכוי 'כ 05 ףיקסמ ,ת"ד
 ₪95 "כתלכ סל = ףיקתמ | ,?5:5 5

 לאירבג

 5b תוכוקס ל וגפת ל ספעמ
 סו .ם"ייע ,'וכ ,וקכ כד ג'ס .סינועדיס
 וכיכס לפ ועמס לו :בוקכס רוקיב
 לא תלמכ ססמ לם וכוכד סנוװכ בטיס
 7 ד"ע קכ ול ,ו65 תרסו וס 6
 דרי כס ,ןטיס ןמ וכיתוק סמל יכ ,סלע
 8 וכיפוס כ"ע ,םדח רחמ סויב סכל
 ,ססמ ססילע ףטקיו. ,רקוכ דע וכממ
 5 סיניכעב כי ג תופטל וקוכי כ

 :'וגו וכוס כ וכפת כ ומכ
 וס



 חלשב זט תומש

 ננ :סָמָנְ שמשה

 ש הָנָשַמ םֶחל ומקל יששחה
 יישנל ואבו דָחֶאְל רֶמַעָה
 :השמל רינו הָרֲעָה
 רֶׁשֲא אּוה סלה

 רֶחַמ הָוהיל שד ךקדתבש ןוְתְבש
 -רֶׁשֲא תאו ּופָא ופאת"רָשַא תא
 ףדעֶהלְּב תֶאְו ושב לשבת
 --רע תֶרָמַשִמְל םכל חינה

 סולקנוא
 : רֶׁשָפ אָׁשְמַׁש יִהולָע אָמַה
 הָאְיִתָש .אָמויְב הָיָה >
 ןירת דַח--לַע אָמְחל ּוטקל
 -לָכ ותָאְו דְחל ןירמַע ןיִרּת

 אינה אָּתְׁשִנְכ יֵבְרְבַר
 אּוה ןוהל רמַאו גב :הָׁשמְל

 -תַבָש אָחְבָש יי לימי
 יתָי ְךְָ יָד אָשְּו
 ופֲא אָפַמָןיִיִתָע ואיי
 אשבל ןיִדיִהֲע ןותאייר תי

 םָי יה

 רמו גכ

 הוה רָּבּר

edומ הצינ .רשא תא :ו'ק תבש ,הנשמ םחל .ןרהא : 

 םירוטה לעב
 סתו ןיבולק לע ןיכדסנסכ םכודפ ךלמס
 דכע יכגןכו ודי לפ כרכתמ סיסמ םמפס
 ייפ כמוה סו וס ילכ כמו סז ינענכ

 סח סיס ולכ ורמוט ת5מנש תיככ וס

 ם"פרס יה ינודק .ןענכ יכמ וס סחו וס
 קולתי ויש ךדיֿו כס 'כ .סמנו :ל"פ

 ונממ ןיתושו םומי) ןמס סיסע .סמנו

 ןימעוטו ןילכוקו ןתו< ןיד5 6"עסו תויתס

 סמנו ססיגש ןיקכות ויסו ןמ סעט ססכ
 '3  .דחלל (בב) :לרטי לט סתכוט לע
 דתל וכעת סככ ךדילו כס הלוסעכ

 ןוככע ותתנמ סתיס דת לכ .סכפסמכ
 ותתנמ סתיס כמועס סע כה םככו דתה

 םככל דתס םרדמכ תיקו סינוכפע ינט

 ימג ןכו דתה וסע ס"כקסל כתיס דתה
 עככל סתיכעב ומכ סרפסמכ דתנ וסעת
 ס"כקסל תי דת ןוכטע ושעת ןכ
 ןופכמ .סידקס .םרוק תכש ןותבמ (גכ)

 סידקס לסקיו תטרפכו םדוק כ"תו תנסל
 ןותכב תכמ םדוק סכל סיסי תכסל סדוק

 םדוקס לע לותמ ןיפיסומפ כמול יסל

 סדוק סתיכמ | ךירלם ותקיכיכו ותסינככ

 'ר5 סדק כס ןופכס 'ד רכד רפ6 אוה
 ,'ונו ופס

 רע תרכמסמל סכל ומינה ףדועס לכ תו
 ,רסומס ד"ע

 וכיכובקל ת"יסס ליכססש ןמס ןלע יכ

 ופסת רסמ תל רסמ

 סנמ סיכוקכ פ"ליו .רקכס

 אָרָתְומ--לָּכ--תיִו | ּוליִשַּב

 , יישר

 מספמ סמסס י"ע סיכסופ ןוסל רטפ סמנו
 ל וכ .ןייג Bכ) ר'ירפנמסיד .סמנו : ריטפמו
 וטקל (בכ) :תוקימ 'ד ףוסכ ןירדסנסכ ופמגודו
 ומ ססילסק3 ספטיק) ₪5 ודדמשכ .הנשמ םחל
 וקו6 סכופמ סחכ "מו .'ל  רמועס ינס סינפכ
 ס5ש) (סעיכמ) ומעטו וסיככ תבסל סנקפכ סויס
 דח65 כמועס ינ5 בכיקכ להו ויס .סיכשש דינסל
 וסונפפ .השמל ודיגיו : (תיכו סעט3 סכוסמ ל
 כ ןיידפס | דומל5 שי ןסכמו סימוימ סויס סמ

 ססל למול סווטללפ תכש תסרפ ססמ ססכ דיגס .

 תז ק6 ולטש דע "וגו וכיכסו יפפס סויב סיסו
 סכל למול יקיוטלכס 'ס כד רפה סוס סכ) רמפ
 סקנפמ סנה רט וכ רמפ 3וקכס וסנע ךכלו
 .ופא ופאת רשא תא (גכ) :כלכס ןמ ופילוס שלו

 לכס סויס ופ רוגפ3 ופסל סילוכ ספק סמ
 ונממ 359 סיכירפ סקסש סמו סימי יגסל
 לוטיכ 'כו ססלכ כפוכ סיפק ןוטפ .סויס ופסכ סימכ

 : סזיגנל .תדמשמל : ליפכקכ

 לאירבג תרות
 ךלד: ונתוקרס } ןטמל' קכ סיס רכדמכ
 ,וכדפס ימיככ ז"סוע3 וכיתוכינסכ לכעס
 ,'וגו ןמס 6 ךליכסיו כקפ 'פ3 כ"סמכו
 יפ לומגלכ כע יכ ,'וגו ךעידוס ןעמל
 וכקופי 4 וגתסנכפ יכו .סדקס סיסי 'ד

 ככ



 סולקנוא
 -דע תַָטְַ ןוכל נא
 -דַע ּהָָי עְָצַאְו יי :אָרְפִ
 השמ = ריק אָמְּכ אָרְפ
 הָוְאָל אֲָׁחירָו יִרְסיאְָו
 יָהּולְכֲא הֵׁשֹמ רַמַאו ה ;ּהָב

 -אָמוי אָחְִּׁשורֲא ןיֵדיאָמּ
 אל ןיִד-אָמֹי ,יויסדק ןיד
 אָּתִׁש וכ : אלק הנְְְּׁשַה

 אָמֹוְבּו הנמלה | ןימו
 :הָבייִהְי אל אָהְּבַׁש ָאְעיִבְׁש
 הָאְעיִבְׁש אָמֹוְּב הוו מ.

 אָלְו ממ אממ קָפנ
 הָשמל יי רמַאַו ₪ :ּחָבְׁשַא
 ןיִבְרְסִמ ןתַא יֵתָמיֵא-רֲע

 זפ החלשב זט תומש

 רקבַהְ"ידַע ותאּוחיגיודכ : רֶקְּבַה
 שיִאְבַה אָלְו השמ הָוצ רֶשֲאַּב
 רַמאיַו הכ ? וָב"הַתְיְִ"אל המר
 תָבְשדדיּב םויה ּוהְלְָא השמ
 הֲאֵצִמִה אל םויה הוהיל םֶזיה
 המקל םיִמָ תַשָש וכ :הַרָשַּ
 "הָיָה אל תבש יעיִבְשַה םויבו
 א יעיִבְׁשַה םִוּ יהיו וכ :וּב
 ואצִמ אלו טקלל םעֶה- ןמ

 השמדל א הָוהְ רַמאיַו הנ ם
 ר

 ה מ רמז של םָּתְנֲאמ הנַא-דע
FF 

 ,םייב יהיו :ופ תבש ,םימי תשע : תבשב תוריעס שלש דופ וגיזאה 'פ רהוזה 'ם ,חיק ,ויק תבש ,השמ רפאיו .ןרהא תודלות

 אי ;יירהנפ ,כצ ק''ב ,הנא דע : ומ ןיכרע ,חיק תבש

 י"שר
 ) .'וגו םויה והלכא השמ רמאיו (הכ)

 וכ

 .ולכ6 סכדיבס תל ססל סמ
 תכש ססל מ6 855 וסמ וסול6סו

 טוקפלו 9855  ןיליגר ויסש
 וסל 6
 ויכפל וכוח

 םירוטה לעב
 תיכחפ (תליכ סעודקס ספליט רחהלו wh רקיפ קכיכ

Ai) oh hdסקמ קו  of ons mh 
 כת סוקמכו סכימקל תכב ec וכמסת /
 ל ןנתד יססכ תכסל סכימס סידקס רעל

 יתותככ

 הכימעו סכיפתל ךומס וטתמכ טייתס 9
 ןוגכ תכמ סספממ | תונסיל כוס ויכחה | דרי לו ןמס קספ מס סינסוד סתו6 ססכ .סויס

 ססל כמ דוע
 536 וסוקלמס ל סויס

 (הכ) : (םסניכמ)

 ןירסכס

 ליכסס9 סדקס ןיבי ז"יעו ,'כתו ודימ ככה

 ןותל) סויס ל"ס סמ וסולכמפ כ סויס
 כחמ

 סיסי ל ןמס וס תכס .תבש יעיבשה םויבו (וכ)
 סימיו כ"סוי ובכל 606 בותכס 3 כו וכ

 .סתנאמ הנא דע

 ןיגגתמ סיעסרס י"ע 3רכ יקל לוס ידסכ וס
(9"3 3% : 

 :נככםי ךכולל סמתתנכ ןחכעכ

 העכו ךדיפו ןיד 'סמכ 'כ .סמכו (רכ)
 תטלוט סמכה ןיתב כמול .ססילע ססכת

 ילכופכ תטנוק ספרס. ןיקו תכקכ סיתמכ

 .טוקלל (זכ) .סניפסס ת5 רכומסכ *יפדכ ןמס

 סדפכ טוקלל = ךדיפו לכס  סרוסמכ יכ
 וכי 'ג עקל 'כ .ןניפלי סתס סמ 2

 יס סויכ .וטקנ סיכם כס ף טקל

 יםילפס טוקלל ו5י תכפס סויכו ות5מו

 : וסוקכמפ

 סיכומ

 טוידס לסמ

 לאירבנ תרות

 כרתשי ,ו"סועב חנלומ תויסל כ"סיסס

 ףסכ רוכלל קירל וקעיגי היסס נח יכ ,רסמ תגלד נוקדכ ינכמ ויככד ₪0
 כמ ול 3 ודי סלועו וחכ3 ₪2 סויס סג
 כככ סחל ןסוגס 'ד תפמ ס יכ ,ו5 םיפ.
 סוי 'ד ךולכו ,כתמ סוי סיסי סזכו ,רפב

 ,'וג ונכ סמעי סוי. וסכועי 06 כ"סכמו

 סכמס עדוי ימו ,וכיח סיכול כוזעלו כס
 ךכד וכ רובי 6 ,תנסק) לכס ול כיסי
 ומכעכ וע ביטיסכ ק'סופס תנע סרשי
 וכררל ופפנכ רומש ופסכ רוכל תויסל

 סקומרס



 חלשב זמ תומש

 ןַתָ הֶוהְידיִּכ ּואְר טכ :יתרותו
 ןתנ אה ןפילע תָּבְׁשַה םכל

 םיִמי םֶתָל יששח םויב כָל
 שיא אָצְידלַא ויָתְחַּת שיִא | בש
 ותָּבְשיול : יעיבשה םֶויַּבומקַמִמ
 וארו אל :יִעָבָשַה םִוּ םַעָה
 אּוהו ןמ ומשדתַא לֵאָרְׂשִי-תיב
 תֶחיִפְצּכ ומעט ן בכ דג עבו
 ה השמ רמאיו "בל :ׁשָבָדְּב
 אָּלִמ הוה הֶוצ רֶׁשֲא בדה
 םכיתרדל תרמשמלּוַמַמלַמעַה
 ןיבורק .שיא ובש : הב 'פ גס םירקע ,'ה יב ואר ,ןרהא תודלות

 :תע אמוי ,שבדב : להקי

 םירוטה לעב
 כס .'וסמכ 'ג .85י לק (טב) : וח5מ תנו

 סוכס ולוכ כיעס ןמ טילפ 5י ל ךדיקו

 :א) ,חס

 סולקנוא
 : יִתָיְרואְו יִדּופָּפ רַטְמְל

 אָתְּבׁש ןוכל בָהיְיי-יִרָא וזָח טכ

 אָמּויב ןובל בָהְי איה בלע
 ץַמּוי ןיִרְּת םֶתְל הָאָחיִתש
 קופ-אליִהותֹוחָת שנא ובית
 אָמְויְּב ּהָרְתַאַמ | שנא

 אָמוְּב אָמַע חנו ל:הָאֲעיִבְׁש

 -תיב .ורקּו < : הָאעיִבְׁש

 אּוהְו ןמ ּהָמָשתַי לֶאְרְש
 ּהָמַעַמְו רוח אַ ערז-רַבְּ
 רַמָאְו 2 :שָבְְּבןֶוָיִרְק א

 ריפה אמנת ןיִּב הָשמ
 אָרט הגמ ,אָרמִע יֵלְמ יי
 יתָי ה לד וניל 5

 .רהוזת /ם .וש ן'כורע .אנ ,זי ןיבורע ,שיא אצי לא

 י"שר
 סכפל ביסזמ ודוככ3 'ס יכ סכיניעכ .ואר (טכ)

 קפל תכש 3רע לכ3 ססעכ סג יכספ תכסס לע
 גיוס ומוקממ םי5 5י לת .5י ל5 5

 טק RE .ויתחה שיא וגש :סימוי סחכ סככ , ים 05 יס - תומק 5 ןות
 'ו ופוגכ 'ג סוחקל ןומ כויל תומס 'ד סימכס .תנש סופת ויס ריעס ןפ טילפ 5י
 ופ6 .ומקממ שיא אצי לא :סילגכו סידי = טוסיפל  ןיקול ד"כל ומר 85י 56 שי סוכס ווב
 םכופמכ לו ת3ש סוקת לש סמס סיפלמ  ןעפל (בל) : סלות רכד ןימוחת יכוכע לע
 סי למול .ןסיל6 ת"כ .סתלה ת6 וכי

 רמנ מפ יטקופ לע רקמ
 יס ןמסו ןכל וגיסו כונע ולס ערזו ( רעדנפירחק)

 לש ורקיעו סילפוס יככדמ כ ןימוספ ןיקפ
Aeי'כדגיילוק ומסס כסע .ןבל רג ערזכ אוהו  

 696 רג ערוכ כםמנ וגילו ןכל ס
 וכ ןיכוקו שכדכ ופול ןיכנטמש ק5כ .תחיפצכ : ןכ וכו סיס דג ערזכ נונעס ןיכטל
 : .סזיכנל ,חרמשמל ובל = : סולקו לש סוגרת וסו סכסמ ןוסלכ ןיטיכקסק

 יסקכ .וסימרי ימיכ סיכמופ ססו סלוקכ סיקסוע סח ןיס סמל סתיכומ וסימרי ס

 ל

 ססכ רמל ןמס 5 ססל יוס .סכרפפכ ןכיסמ סכוקכ קוסענו וכסכ6למ חיככ
 לאירבג תרות

 ףסופו רכולס יכ ,כומ לס רקוכ דעט ,ב"סופס ייפכ סיחמל וכ תויס> סקוסרס
 וד35 וכ בוטל ,סייק כד סיסי סו קר יכ
 (.דג ןיכוריעכ) ל"זר6שמכו ,ותפ סירזל ןיסו
 ךל שי ס5 | ,יככ | ,נוכמס ברכ בכ ע"מ
 סרספ סמ וס  .ם"ייע ,'וכו ,ך5 כטיס
 ןמס סס5 וקיפססכ נרפי ומעל כ"תיסס
 וכממ וכיסוי 535 ווטלגו ,ומויכ סוי רכד

 ]ספ ןפופ לככ] ןיכת ויככל ק כ םינסל
 ,ה: יכרדכ ול3.וכלי ויק סל סנס
 : א תלעופ סוס וכ סיסס נפ רכלמ

 קרכ לכ6מכ סיסי סיסו ,למעס סמ לכ
 . ,ו"ח רמ כוכק דוע  ,סיעלופ סוריש
 תופעל ,סוטסל | ויכ3 רוע ופיסוי ז"יע

 יפסכמ



 סולקנוא

 ןֹוכְתָי | תיִלָכוא-יִד אָמְחַל

 ןֹוכְתָי יִתּוקָפַאְּב אָרָּבְדַמְּב

 רַמאַו = :םִיָרְצָמְד אָעְרַאְמ

 אָרֲח תיִחֹולְצ בסןרַהַאלהַׁשֹמ

 ןכ אָרָמְיילְמ ןָמַה בה

 רייד כ . וכל

 ןרָהַא הע הָשמָל ַײ
 :אָרמַמְל אָתּודַהְס םֶדָק

 אָנַמתֶי ולָבֲא לֶאְרֶשִי ינו ל

 ןוהיִתימְּ-רע ןיִנׁש ןיִעְבְרַא
 םע תותירב ,םש תוירות ,יה ינפל :ה תותירכ ,בי תוירוה ,המש ;תו ,ןרהא תודלוח

 :חל ןיסודק ,לארשי ינבו

 י"שר
 ה. לכד וקכ סתל

 וייל

 סוכ וקר כ  רמסכ כ ועמק 'ס
 ןוזמןיכסכסוקמכ וכ םי ןיתוכפסככס סכיפוכל וסנכפתג

 : ומוגכתכ סר לש תיחו .תנצגצ = (גל) :

 חפ חלשב זט תומש

 רֶׁשֲא םֶחְלַהְדתֶא ואְרו ןעַמְל
 רָּבְדִמב םנתא יִּתְלכָאַה
 :םִיָרָצִמ ץיֶרָאמ םֶכְתֶא ייִצְּ
 חק ןרֲהַאהלָא השמ רַמאֹו ל
 --אלמ הָמָש"ְְתְו תחא תַנַצְנצ
 הוי יגפל ותא חנה ןמ רַמַעַה
 רֶׁשֲאַכ די :םכיתרדל תָרַמְׁשַמְל
 והינו השמחלא  הוהי הָוצ
 : תֶרָמְשִמְל תַדעָה ינֿפל ןרהא
 ןָמהְ"תֶא ּוֵלְכָא לֶאְרשי נבו הל

 :םש תותירכ ,םש תוירוה ,םכיתררל :

 םירוטה לעב
 'כ .תנסו (גל) :וסיל כיפ דע לומפ
 עלסס ל תנסו ךדיקו כס סלכוסעכ
 ןמס סג וינֿפמ לכעתנ סתס המ ןועדגד

 בסככט כ רעומ כס סנככס דע סז 6כקמ רמסכ כו ןור6ס ינפכ -ה ינפל ותא חנהו

 דכי רײק3 ו'מ3 יכסק סוי 'ל רסס 5 .הנש םיעברא (הל) : ןמס תקרפכ ןקכ

 לאירבנ תרות
 תורירש פכעוס תנוכסכ סיכלע ופסכמ
 חוכפכ ,ןוסכיסו ספ3 סלעמ יסיו ,סכל
 וכמי כ כו ,סוכמכ ספ ופ63 סרומז
 תכעפ רמסס פז רכזל לסו ,ו'ק ול
 ןיכי ס5 סנמ !יוכ6ו ול ,םפכ לעכ לכ
 תומ3 סיסי סנס ,תכפ ולוכס סויל ,וקפנל
 ריס ןיסס סוקמכ וכ סייקו רומפ סיסי יכ
 יכ ססמל m0 רססכ כ'עו ,וכ קטלוק
 ססכ סיסו ,יפפס סויכ וטקכ סנפמ סחל
 ,סינוטקרס הקמ ירכד רננסו יכ כפל
 ןופכס 'ד רכד רח 5וס יכ ,סביפס :ז"ע
 'וגו ,ופל ופסק רסס 95 ,'ר) פרק סנט
 תככס3 וכרמלתפ סמ לכ :ופוליפ
 ו יוכש וסנס ,ז"סועכ ססמ תונסיל
 ,ףדוטס ככ ת ככ ,סככ
 ה ותינס תוכתומ | סכ5 סיסיק

 תטנופ דיס ןיפפ סוקמכ -- ,תרמסמל
 ןכלו  ,פכט ולוכס סויכ ,רקוכס דע--וכ
 כק3- רע | ביפכ ,סרסוקב (.ש 'פ) ליעל
 כ: רק3 לע יפקד ,סעידיס b'ה 3
 רע ביסכ (.נכ) קוספכ ןסכו ,ז'סועכ ,לוס
 פע זמוכ וסע ,סעידיס 6"קכ רקס
 ת3ס ונכס כ"סועכ תכE לשם רקכס 7
 רמסש ימ יכ ,3וקכס רפיסו ! סדוק
 כמכ סגו וכמופ םיקכס כ ,'בפי ויוויל
 יכ סד תמרי סזכו ,וכ סטלס ל

 : 056 ינפמ לופיכ סיסי ,כ"סועל לוגס
 'וכו 'גס כרס ידידי כ"ס .'וג ונכק י"נבו

 ו"ככ ביל "ירא ןויצ ןב ר"כסומ
 יס לע בקכ גנילזיצ ו ףסוי כ"סב
 דכנמ :נ"ו [5--ס] סנס סיקוספס
 ילפ סpק ,רתומל ןופנס לפכ יפוק

 ונס



 תלשב זט תומש

 .אנמיתי הבי אא? "לֶא םאבדידע הָנָׁש םיִעָּבְרַא
 נייד

 סולקנוא

 יישר

 דינמ 656 קרחממ ןמס תוכפיו (ס עפוסי) רמ6>ם קספ ןסינכ ו"טכו סלסת ןמס ססל

 לאירבנ תרות
 : bפיסכו ,ןמס תל ונכ : bםירכ ,ןופלס
 כמעסו : סיכתכד רק ותו ,ונכק ןמס חל
 ומוקמו ? ןפכל ונינע סמ ,'וג תיכיסע
 סז : ד"וי קוספ כחל ליעל וכ יוקכ סיס
 תלגפנל רמע ,'וג 'ד סול רפ6 רכס
 סיס ספ .יקקת 15003 כ םיפ ,'וכ
 וסp ,ורועיפ עידוסכ ףכיפ ךימססל יומכ

 :ספילס תיריפע
 :קוספכס סכיתסס רכז לע הנהו

 טקכ םיככד | וב וככל י'כבו
 "ןענכ כת סלק : קפיסכו ,"סכשונ ןרק,
 'מנּכ סיפורקס "ומ וכיכיע וריקס רבכ
 רע רמוכ רספ6 יל : וכמו (.חנ | ,ןיפודיק)
 56 רמלנ רככש ,קכסונ כמ 56 ספוכ
 56 רמול רספ5 יו ,ןעככ ןרמ סנק
 ספוכ דע רמכ רככ ירסס ,ןענכ ןכל סלק
 (.סק תופסותו י"עכ "יעו) | תכשוכ ןרֿפ מס

 קספו סשמ סמ רדקב סעכסכ ,רפיכ לס
 ססילככש ןממ ןיקפתסמ ויסו ,דכילמ ןמס
 סבו .'מגס ל"כע .ןסיככ רקע ססש דע
 כו  "ןיקפתפמ ויסו, : נסינב .וטקכד
 יכל וזמרד רסוכמ ' 'ילכוא ויסו, : וכמק
 רמלמ =: ל" <5י 'פ קטו קקפסוקס
 ,קשמ וכ סמפ סויכ וטקלפ ןמס ןמש
 ז"ט רעו רדל3 סעכקמ | ונמיס וכל
 רמוע וכי רקס רע ,סימי ט'כ ןסינכ
 וכלכ ככ נו ןמס קספ כ לגג
 סמכ ךעידוסכ ,'וכו ןענכ ךר6 תוקובקמ
 נפרסיכ ןמ דרי ליפ Sלרקיל ספ סיס
 ל"כט ,ןפנכ ןרפ תוקוכתמ ונכמ ל
 קעדל ןוכסס סוככ הנהו .קתפסותס
 סויכ ללרפימ םפכ לכל סיסק ןמס רועיש
 b"וקככ עינמ סיס סמכו ,סקמ תכיטפ
 עודיד ."נס סימי ט'למ דח סוי ןוומכ
 תעד ןכו (.כל "יס ,ס"ו5 רוטכ) "כס תעד
 גיד ןיגטכ (.ג"גה יפ ח"ופ ע"ושכ) "מס

 ,סכסד סחנמכ קדכ ךתקו5 תרימר
 סויכש כוקכ סכסו ,פמ תכp 3רע3 ספמד
 ינוקות כפסכו ,סנסמ סחל וטקל ק"סע
 עמשממ, :כ'n .רק וסס לע ככ
 ינפ וסס עדוי יכיל סנpמ סקנ למפגש
 רמועס יגס כמוכ דומלכ סמו ? רמועס
 וס דמוימס סויל סיכמעס יס ,דחמכ
 ררוכמס רחל ןמק3 ד"מנס ךכ5 .סכש
 סויכפ כמ" *".ינוקוחס ל"כע " ,דפוימס
 סיכמפ ססלס וכ טקל ססמ םפימ
 ,סליכ יפמוק ספלפו סיליכ ט"כק סספ
 קכחנפכו .םמותו סיליכ ג"מ רחקס רמופסד
 לכ עיגמ סיקפפ סיפנקו סעפתנ סתוק
 ספיכ םילפו 'סימלס סיפיכ ספל : קנת
 ספ ,סיניכ ט"כק | :ןוכטקס וס ךכו] 3 וריקב

 : "סב ירס סיפמופ העלע דועו ,סיפמוק שא

 סיקלת ע"כ סתופ | קלקנעכ| סיטמוק 8
 .סימנע סייכ סעלפ ססע = + 39 - 3:5
 יכל וספדנעכו ,םינמ תוחפ וס = תרוכסתסו

 [.קוידכ 55 ןוכעתס סופדכ 5י רמפ סוקמכ ספ

 ופיקד ל" י"םכ תעדכ ,סוס רועפס סגסו
 (.7 ,ןיוריע) סיפיכ 'ד לוס תחל סדועס
 םמלמולמ תת סרועסל וליפס קיפסמ וכי
 תליכלד ל"ז ס"כמכס5 וכיפו ,סוי לכל
 וססמ 096 וב ןיפ ,סיליכ 'ג וס סרפ
 יקפ סדקס ךכולו ספק סדועסמ רוי
 18 סלדג סמ ןכוכפסל קיו ,סויכ תודועס
 ספויסכ רק דע ,ססינע ןמס תוכיבת
 לוכפכ סרי סלמו תכסונ ןכקכ רככ
 בלס כז ןכלכ טרפכו ,עכופכ סיכדעמ
 ססילככ ןמס ןמ היספ דוע לכ ,קכדו
 כו לודג סוכמל3 ונממ קפתססל ורתב
 כ"זכ וקדקדפ וסזו ,כת5 ןוזמ ומעט
 = םסולכבס ןממ ןיקפתסמ ויסו, : סכוסלכ
 סיכופכס יל רוקיכ וכ כי הזבו

 ק'סותס : לוסו ,רמות ןימכ סנס
 רפסת

eee 



 סולקנוא
 אָעְ פי ותָאְירע וכ
 ןמ .רַח אָרְמעְו * :ןעֶנְ
 :אוה ןיִאס תּלְהַּב אָרְַע
 .-ינבד אָּתְשנּכילַּכ ּולַטְנו א

 ןִסְד אָרְּבְרַמְמ לֵאָרְׂשִ

 ד א
 אימ תיִלְו םיִדיּפְרְּב ֹורְׁשּו

 אָמַע אָּצְנּו ג :אַמַע יֵּתְׁשִמל

 אָנַלובָה ּורֲמֲאַו הׁשֹמ-ַע

 םפ = חלשב זי זמ תומש

 -רַע ּולְבֲא ןָמַהְרתֶא תָבָשונ ץֶרָא
 : ןעֶנְּב ץרא הצְקחלֶא םָאּב
 הָפיִאְה תיִרְׂשֲע רַמֹעָהְו ל
 יעבש | פ אה
 לַאָרׂשִיינְּב תַרַעְדְּב ועו א זי
 יפדילַע םֶהיַעְסמְל ןיִפירּבְדַמִמ
 םִיִמ ןיִאְו םיִדיִפְרַּב ונֲחיו הוה
 -םַע 'םֶעָה ברו כ: םֶעָה תתשל

 :םש ןיברע .םע םעה בריו :ה תוווכב .יק ןירדהנס ,ס'ריפו :!פ ןיכרע .םיריפרב ונחיו :נפ ןיבורע .רסקהו .ןרהא תורלוח

 י"שר

 סירלממ 56רשי וקילוסס תונועסס

 ןדכיס 5 וככעש כמ .תבשונ ץרא לא :ןמ סעט
 קכסוימ ןדכיס רכטכש סתוקפ "ס) (סכ ןיפורק)
 תל הכו כ סרבעל (ג:סירכד) 'קכפ סכוטו

 םירוטה לעב
 כמועסו (ול) : וילפמ לכעתנו עלכנ

 תעכפל כמועהו ךמס .ספיקה תיכיכע
 וכילקיע 'דע ןמס = ולכמיש :ומכ ןמס
 ידמע ןוכיכת סמ 'ג -- (ב) : רמועס
 .ןוכירת ל ס .לעכל .ןוכירת סתאס

 סס3 ומעט

 לש סוגכתו ןדכיס לכעכ רפל סוטה ןרס
 סדוק לוכנס תנמתכ .ןענכ ץרא הצק לא : (ןסי י'סכ .פכפוימ ל"כ תכתי תכפוכ
 ומ תוככעכ כ זז ןיפימכמ fino .כסומ תוככע וסו ןדכיס ₪6 ורנעס
 וכילקספ דע סויכ וכ וטקלס ןממ וקפתסנו דרינמ ןמס קספ רדכ 'זכ סקמ סמסכ
 : תספס תכתממ ןרפס רוכעמ ונכלו (ס עפוסי) 'נפ ןסיככ רסע ספטכ רמועס
 סיֿכיכ 'ו גונסו ןיגוכ 'ד 3קסו ןיכק 'ו סססו ןילס שלש ספיקה .הפיאה תירשע
 המ (ב) :תוסנמכו סמ לועיש וסו סכיכ םמוחו סיליכ ג"מ ספיקס םיריסע סכמכ

 היל ןכ63 סימ תפל לכויס כמוכ .ןוסנת

 לאירבנ תרות
 סיקסמס רפ תל כפיו : ךופססו לדכסס סכפנס סכומקס תל וגל לפספס
 .טנת .סיפוקס לש תו ,וסקםמ לע ,ןמס תודומ לע י"ככ תוספנכ ספדמפנפ
 ,ךלמס ינכ כככ רק .(פ ,תישלרכ) ,סימפס ןמ ססל תדככ לרח ר ירש
 בַהאָו ..(6. 5"מ) .ְרק 1 ךדכע סמנםלו סיגוכ :ויסו וכ סילק ויספ סוס ןמס
 סתלכ סלק ונספנ ",ססכי וגספנ,:וילע
 סקכדו 37 ךפסנ סולתפ ,"לקולקס
 ינדפמ לכמ סכמל קתמיו וירחפ סספכ
 עודיס לנכס ת6 .סו3 ריכזנו !סלוע
 רדוסמ רמקמכם רקמכ ןופנס יכרדב
 :סpכ כעפס ת6 דימה סידקי טופ
 ,סמודכו ,כקעי כו ,רו יסי "5 רמו
 ןופ6כס וכי סיפלססמ סיטפסמ ינקו
 עיכסכ ,לעפל ספס סידקי ינסכו ,וכלדכ

 (גב)

 .(5 = יכפלמ) | ,יתסנש וסע תלו ,כקעי תל
 1"2 סיבנמ ןולגסל | כתשס | תליפכ | ןייע
 יגש וכו :וככועיפ סמ וסזו .(כי קרפ)
 לודגס םודימס לע ןוכתסל סיבוקכס
 ספיס סגפ סיעכרלס לכש ₪13 סיסע
 תויס ילכמ סגול ךכדכ ןמס תליכמ ססל
 עלתומ סיסו ,כת ןוומ רכדמכ ססל
 ץר6ל = ועיגיפכ ףכית רז סתעדכ
 :96 :ותופ תמקכ ופיסוו כ ,סכפט

 סהיפ



 חלשב זי תומש

 םימ . ּונְלְ"דּונְּת ורמאיו השמ
 -המ השמ םֶהָּל רַמֲאי הָתְׁשִנְ
 -תֶא ןוסנְת"יהַמ יִָמַע ןּוביִרִת
 םימל םַעַה םש אמצ יו . : הָוהְ
 הַמַל רמו השמ"לע םעֶה ןלמ
 תמה םיִרצמִמ ונתילעה הז
 :אָמַצְּב ינקמ -תֶאְ יִנָבדתֶאְ ותא
 רמאל הָוהְילֶא ; הָשמ ק כעצ יו ד
 טַעָמ דע הזה םעָל הו שעא המ
 דלא חה רמאיו ה ינסו
 חקו םעה ינפר רבע השמ
 ףךטמו לארְׂשִ ינקמ ָךְתה
 חק ראיַהְ"דתֶא וב ָתיִּכָה רֶׁשֲא
 :םצ ןיררהנפ .רשא ךפסו .ןרהא 7

 סולקנוא
 וה? רמו תשנו אמ
 יִמַע .ןֶצָנ ןּתַאהָמ הֶשמ
 ין םֶדָק, ןותא ןּסְנְמדהמ
 אָיִמְל אָמַע ןָמַת יִחְצּו >
 הָשמדלע אָמַע םַעְרְתִאְ
 אנה | ןנ אמל רט
 ֵנְּיִתָיו יִתְי אלל םִיַרְצַמִמ
 יל ד :אָתָֹצב יִיְִּבֶ
 הָמ רמימל זמ, הָשמ
 דוע ןיִד ָה אָמָעְל דָּבַעֶא

 רַמָאְו = :יִנָמְגִרִו ןופ ריִעְ
 א ,Dp רבע הָשמְל ַײ
 לארשי יִבָּסַמ ףֶמַע רַב
 תי ב אָתיִחַס יד רח

 י"שר םירוטה לעב
 :ינולקסו טעמ דוע ןיכמק ספ .טעמ ו וכ וככ ספ כיכמס לכפ ךדמלל
 תפוס סמל ךולקסי ס סרו .סעה ינפל רבע (ה) ל ו ₪ 3 סמ

Se 2 ₪תודעל .לאושי ינקמ ךהא חקו :נכ לפ וכ  
 ₪9ו כוכס ןמ סיכו סימס ךדי לפס ולכיש סימל סיריע ב 5 ידו .םימל
 תיכה רשא ךטמו : סדק ימימ ספ ויס תוניעמ וכמי = סימל 08 .םימכ 555 לו

 לויס תל וכ תיכס לסל ל"ת סמ .האיה תא וב  סימ וק:מי הלו ססיכיע: והנפי ססילידפפ
 fn סימס ופפלתיו סלות וגייסד סימל וכל
 : סימל מכ תלו סת עכ ג סיסי

hop. ©וי גערופ פל  

 סירמוס לכפי ויסס 0
 סקל וכ

 ןכומ וכי סטמס לע
 סמכ סיללמו סערפ

 סכועל ף6ש ספע פרי רויס תפ וכ םיכס ר מכ ךככ סיס לעו סיכלמכ תוכמ

 לאירבג תרות

 /6לפ .רכר סקרו וכ :ם"ח ,ססיפ
 תיככתס הקיפה -- וכ ג
 ₪6 =- .סנוכעל רובפכ .סעוכקס .ססיס
 סז ןפולכו בתל ןוזמ ןיפכ = ןמס

 תני יוס עפ למ ךפמ לכ וסולכ
 -השפלכ :לע :למסל סתפרפ הנ
 -- קט: ול גךמ גו סיקוכ כ

 ליפתמ
 !15 ססדססנפ סנפנס
 ככ: ירס ו ,ססמ תריטפ סויכ דריכ
 ,3לומ ךכסכ תכסוכ ןרלכ :ויס

 תקספומס 'ק3כםוכ,;תנמכ סכסג סז טפסמו
 ןמס ךכע רלתי וכח ,תנת6 תניגנב
 כ'תלו ;סנפ סיעככפ ףוס דע ססיגיעכ

 סכומפס רפסי וכש יכטס טפסמס
 ןמס -קספסכש

 סלכמו

 סדי



 סולקנוא

 :ליִזיִתְו ָּךָדיִּב בס אָרְהַ

 ממ ךכדק ,םַאק ֵּנאיאָה ו
 יַחְמִתְו בֵרחּב אְרנטלַע

 אי הגמ ןִקְפְו אָנַמְב
 השמ ןָּב דעו אָּמִע ית
 ארקו ' :לֶאְְָי יִבָס יעל
 אָתיֵפָנ אָרְתַאְד אָסֶש
 יִנּב וצָנְּד פע "אָתּוצַמּ

 ייימדק ּואיְִנְ לַעְו לֵאָרׂשִי

 ייד אָתְְבש תיִאַה רמיַמל
 אָתַאַו ח .:אל-םָא אָנְיִּב

 דע אָבָרְכ חנַאו קמע

 יננה י :ָּתְכָּלִהוְךדיְּב
 ריגל

 היכה
 הֶתְשְו
 :לֵאָרְׂשִי ינקז ינִעְל
 --לע הָביִרְמּו .הָפמ םוקָמַהסש
 לארי יִנְּב וביִר
 שה רמאל הָוהידזתָא
 פ  :ןָאזסַא ּונָּבְרְקּב
 לאְרשי"םע בה קלַמַע אביו ח

 צ חלשב זי תומש

 דַמַע

 בֶרחְּב ירוצה"לע | םש

 םימ ממ ואבו רוצב

 הֵׁשֹמ כ שעיו םעַה

 ארקיו ז

 םָתֹסנ לע
 ה

72 

 :אל ,ל הליגס ,תיק תבש .קלסע אביו :אשנ תודא רהווה '5 ,'ה שיה :םש ,רוצב תיכהו :יפ מ"ב .רפוע יננת .ןרהא תודלוה

 יישר
 856 רמכ 65 רופס לע .רוצב תיכהו (ו) : ןכומ וס
 ? ומשו קומ רכד ןימ לש סיס סטמסש ןפכמ רוב

 .'וגו קלמע אביו (ח) :

 יײמ רימק רמוכ הז
 סע יס סיכמו סתו סכיכרל

 ךסונו 3
.bלסמ  

 סיס ךכדכ ליו ופתכ
 יכ ןפו סז ןפמ לוט 636 רמוקו ןפס סקוכ ןכס
 סד3 ועגפ תיסילש ןכו סיס ןכו וכ ןסוג וסו
 וכ רמפ 30 תפ תיהכ ןבס ותול וכ כמ דח

 ויכפמ .עקככ רולהו ןוכירפנס
 bרקמכ וז ספכפ ךמס
 לכ5 ןמוזמו סכיני
 3לכסק סכייס .ןימ ספ ונכלק3 "ס
 ןכיס ועדתו יכ סיקעוכ סתו סכפ
 לע ונ3 ביכככפ סדפכ

 כילפס ינ6 ןכיס ערוי ךכי6 יב

 םירּוטה לעב
 טעמה ךדילו ןיד סכוסעכ '3 .ונתילעס
 כמול 9 לט .ותוקלחמכ ונתילפס יכ

 סה (ז) +: ןפכב וככדכ סה סמנע סתוהק

 סת ןית סה ךדיפו ןיד 'סמכ

 ל ת%לל ול ןעיקכ סולסכס יכג לכד
 םיס .ול עמומ  סת5 ןיה סה .דוד

 היס יכ יתכמ5 יכנ5 'יפ .ןיפ סת ןע סכ

 עמוס סתה ןיפ סת סכתכו הכוט ןרֿפ

 ןע סב םי ס6 תוכל סילגכמ תחלפו יל

 תיססכ סתלסל ךיכ! סת ךייח ןיפ ספ ותו
 ומכ סמתלמב יריימד סולפכקד ןיפה 5

 ויס 65 םילגכמ ותלפ ל סה ל"ורפק

 וכמקע ליכקכ ןפכ ןכו ןייז ילכל ןיכיר5

 יד .ןימ

 : קלמפ ססילע 85 ןו% ס ונכרקכ 'ס םיס
= a Darron 

 ססילי ופכס | סידי ףככ .סיליפרכ (ח)
 לאירבג תרות

 יט כ תו ככ3 ,סיכדעמל לוכ85 סדי
 ס ןמסו ,ןמס תוכיכת יגפמ רח ןוומ
 ו ןמס פ :ם"זו ,ססל כקיעס
 ,ל"ככ | ,לפפס> ססס | פמידק תכוסכ
 ד ע-- ססילכ ךותמ סלכ לס ןמו לכ
 סלכ ספפ=-ןענכ ךכ6 סלק : סו
 ןוומ כל תוכפל םיסונק ויסו ,ססינכמ
 קגלפס לט דועט ןגבתסו וכו ,רחל
 טעמ קר סיספ י"פעלp ,ןמס 56 סתכימ
 b"וקכע סיס כ"סס3פ ,ססילככ וכממ לעומ

 ומלמ5 ,סיכמע ספכס קכ ספטיקכ סוי
 ,סוי = סיסלסו סעשתל סתוק קלחנ
 פיכיפקע כעפסו =- :המופש וסװ

 3ופמו .הכ : כמוסכ -- סוס ספיקס

 !וכ קפתססל ומלמטלס סמכ דע ספעמ
 :ל"נס כ"ס נ"כע

 לע סיכמו ססמ סוקמס םש ארקיו
 תמ סתוס) כעו "לכ ביר

 סוכ ס"עכ 3וקכלפ סמ ןייע !'וגו 'ד
 :רומק 'פ ףוסכ

 סיִסו



 סולקנוא הלשב זי תומש

 רַמָאְו < :םֶדיִפְרְּב לֵאָרְׁשִי "לֶא השמ רַמאיו ט : םֶדיִפְרְּב
 אָנְל"רַחְּב עׁשֹוהיל הָשמ ;

 אָבְרְק חַנֲא קּופו אָיְרְבְנ - ה הצו םישנ א ּונְל"רחְּב עשו והי
 -לַעסָאָק אָנָא רֶחִמ קלֶמַעב לצנ יִכנַא רַחָמ .קלמַעב םח ה
 אָרְּטִחְו :אָתַמְר שיר הרשמו הָעְבִגַה שאר"דדלע
 סדק ,ומ ןּפ הב ּודיִכֲעְהאְּד שוה שעו י + ליב םיִהְלֶאָה

 שה דב י ייפ = פה השב לדרמה רֶׁשֲאַ
 הָשמ ה ל--ר מאד אמ

 השמע אָ רוחו ןְרָהא הָׁשֹמּו קמע 0 ב
 שירל  ּוקילס רּוחְו ןרהַא הָיָה אי :הרָעְבְגַה שאר ּולַע

 פיד רפ יו < יאסו רבנו ודי השמ םיִר רֶׁשֲאַב
araפג ה"ר .רשאב היהו :בנ אוי .רחמ קלסעב .ןרהא : 

 יישר םירוטה לעב
 וכמפ ןפכמ ול וסופס ךלו יל .ונל-חב (ט) :וכםכובלכס  ?'גכ .סידיפרכ לרבי סע : תומס ןמ

 כ נב ךינמ ביכח ךרימלק .דוככ יסו 2 5% (ם) : תת ךמ סידי שר
 תת:כ וג רמה5 סדעס 55| ךדיפו כס

 כח ןרספ רמליו (בי רכרמב) 'פנש ןינמ .ךכר רומכ
 bרומכ ךככ כומו .וכרכ וכיכת תפ ססועו סיס ויח6מ לודנ ןכסמ bכסו יכדל יכ ססמ
 סיינכ סס ןיּכימ סלועס ןמ סלכ סנכ ססמ ob (י ספ) 'נס ןיגמ סימס
 :(תכיכמ) וב סתנסו ןכעס ןמ 0 .םחלה אצו : ס"כקסכ ודרמ וכלל ך3 סידרומס
 ןפוכז bספפ עת ילכו סיכוכג .םישנא ונל רחב : 35 יכנס סמחלמס קעכ .רחמ
 :ויס סיפסכמ קלמע יככס יפכ םוססכ 5טכל ןיעדויט סיסכ6 וגל כה3 "ד .ןסעייסמ
 ויס םיכנעתכס סכיתס ינפל רוכעל ספל סיכיכלש תיגעפל ןקכמ .רוחו ןרהא השמו (י)
 ויי יכו .ודי השמ םירי רשאכ (אי) :סלעכ כלכו סיס סיכמ לש סב .רוח :סייוכש

 לאירבג תרות

 ס"3קס ,קדפו סומק םכוד לוד ןוגסו ודי 5 ספמ סיכי רשאכ היהו
 קיפכסכ .סלטו ןונס גיסנמ ססל 4% "זכו ,'וגו לתכסי רבנו

 ,סזכ ודי לע סיכפוקמ סתויסל תומילסס | תוסוע ססמ לש וירי יכו עכ ,ם"סר
 וי מ סטמ סטמ רודס דרי רחכו ,קככו רמוכ 606 ,סמסנמ תוככוש וק סמחלמ
 סינוממס 55 ם'תי ותעפס טעמפס ו  סכעמ יפלכ ןיפכססמ ל6רטיס ןמז לכ ךל
 יופכ רודס ןיל יכ | ,רודכש סיסכרפסו | ,סיככנפמ ויס סימפכ סל פ5 ןידבעסמו
 קו סנפפס' ימכ סילידי סיטפוס> | ךיללו .שיפ 'וכ | ;ןיפפוכ ויס ו65 סו
 פופככ 'פ לע ם'סס כ"דמכ ל"וכררס ססקי ל"וכד יפל סג נס יכ רויב
 ריב ןכו .ם'ייפ סיכטוט םוקללו ,סילנכ 'וכ ססמ לש וירי יכו "ססמ ידי, ןופל

 פ'סע וסוכיפכ ל"ז רעסינקק כ"כ ןוגג כפי ויס ס ,וס רקיעס קנס
 :bומc< ,וכודכ תתפי ,סיטפוש 'פ3 | .65 וק  ,סימשל סככ ת סידנעסמ
 5" כ"ומס כ ינריעס סוכו] ,ם"ייע ,וכודכ (." ,ןלרע) ע'זרד י"פע םרפכ יל סרנסו
 יכ סיכמו קיי דוע | ותויסכ- סיסש השנמ '5 מכ כודכ סמ :כ"כ ,כורס יפל סכרפ

 סוכ



 סולקנוא
 ןיִרְּגּגתַמּו יהודי השמ
 תַנַמ דָכְו לאָרְׂשִי תיֵבְּד

 בג יֵהֹודָי
 ארק הש ידיו יי :קָלָמַע
 ואיושן אָנְבַא-ּוביִסֶנּו
 ןרַהַאְו ה הל בָתיו יהותוחַת

 דח אָּבִמ יה ודי ןְּרעַמ רוחו
 ןְכיִרפ יִהודְי הוה דַח אָּבַמּו
 : אָׁשִמְׁש עד--דע ןלָצְּב

 קלַמ םע--תו עשוהי רַּבַתְו ג

 ברדרס .ּהָמַע-תֶי
 אד בֶתְּכ הָשַמל ַײ רַמַאַו יי
 םֶדְ ישו אְרַסְּב אָנָה

 אצ חלשב זי תומש

 ודו חיי רשמו לֵאָרְׂשִ
 הָׁשֹמ . ידו = :קלָמַע רבנו
 ומישיו ןכַאהוחקַו = םיִדָבִּכ
 רו ןרהֶאְו ה היֶלָע בֵׁשיו ויּתְחַת
 הומו דָחֶא המ וידיב וכמת
 אְּב"ידַע הָנומֲא וירי יהיו דָחא
 -תא עשוהי שלחו ג :שָמְשה

 פ :בֶרָחיפ מעת קלמע |
 השמד לא הָוהְי רמו די ריטפמ
 םישו רָפָפַּב ןורָּבז תאז בֹתְּב

 :חי ,ז תלינמ ,תאל כתכ :ויק םיחבו .עשוהו שלתיו :אי תינעת .דנ תוכיב ,השמ ירו .ןרהא תודלות

 יישר
 'וכו סמסלמס ויס סומלוכ ססמ לש
 סולמכ לנעפנק ליכק3 .םידבכ השמ ידו (בי)

 :וידי  ולקייפכ ויתקס רחל

 יסיו .הנומא וידי יהיו

 סנוככו סנמהכ סלפס3 סימסכ
 וזישכ ה"קיגונוכטלפ3 תועה ת ןיכסתמ סיקנמע

 .וחקיו

 ע ול כי כו .ויתחת ומישיו  ןבא
 : רענכ ססמע סיסמ ינמ ף5 רעל3 ןַיורס ל0לשי

 וידי ספמ

 םירוטה לעב
 .םמטס כ דע סנופ (בי) : סינעל זו | : ס"כב םתי6רכ

 סהככ סו סכומל .תוכת תוכז כילוסע =
 סלמו

 קתני הו 3 דע ./ה3 ןיפקסו כיתכד .
Se a na A af NA JODסז .םממס .תכמ כ קת:יו סיכ כיתלד 1  

 : טממס כ יכ ספ ןלו סיכ כיתכד נקטו מל הסכו רכ כ
 כוכז : ת"ר = .ינוקכ סיכו רפסכ ןולכז (די)

 סתמ :.כוכוכ לפרטי לע .ןמד כת ןל< | קוסורכ סנוממכ
 'סמכ 'כ סתמ% .ןפס סז 'ינכ .סתמה ויסס .שמשה אב דע :

 לכ ותמנ סתס סמ לוכמכ ךדיקו כס

 .עשוהי שלחו = (גי)-: תועסס תל כככעו סממ ספמ סס) דימעסו סיתכוג סס סעפ
 וכ ןפכמ ס:כ סגרס נו ססכס סיפנמ 636 ליסה כו ויכוכנ יפלכ ךסמ (מוסנפ)
 : סניכש לס רוכדס פ"ע ססעס סידמל

 לאירבג תרות
 ספרי וט5 (:נכ ,תוכרב) "פנס רמפמ םרפתי סוב

 תרטוז bתלמ ססמ יכנ) ןיפ ,ליס לתרטוז 5תלימ

 כרפיכ גוורוסנ קנמע 3 .ןורכז תאז בתכ (די)

 ,י"ככל סדמלל סכי ל סכוקס תפודק
 רכרמ3 סלסכל .ריר6 ךלמ זועו ריככ חכו

 וקוממוכ תלכי ךיפסלו | וכל תנובהכ ךרע יפכ | רעלמ סעמ כ ורוד סנסד 'וכ ליס

 םמספמ סיסו | ,ולוקכ | עומשל סהילפ = סללו סג היה | ולוח ךרע סיס ןכ ,סנרפס
 ותפחב br כ3 סנס תומוכס יגס3  לתלימ וס כ"תפע תורודכ כ"מ ,תרטװ קתנמ

 סיסמ ןמז ככ סיס "כ סכמ6 ,וכמזכו ותלוכ) תעפסה סיס ןכ ומכ .[כ"ע תר
 ספודקו סכסט3 טפוקמו ילכז רכדמס רוד = ,סיסל6 םיל סיס רח ס"ערמנ 'כקי
 סלעסמ סיס פ'סעכמ סג זק ,'ד תמכו סלעמלו ולתמו ,םימ סטנו ומ
 עב סמ | ,56רשי תסודק ךכע יפל ,תונעמס ינסמ | לולכ סיס יכ ,סיסנק
 טעמקמ סיס ולוד ילכ 3למ תדיכי ךכולל סוכמכ תכ | ירוכנכ יסנ6 חכ

 ומכ



 חלשב זי תומש

 הָחַמֶא הָחָמייְב ַעָשוהַי ינְזָאְב

 ה תַחַתִמ | קלמֲע ר רכזתֶא

 ינו הוה
 :חכ 'פ בס  םירקע .!ר ומש: ארקיו .ןרהא תודלוה

 :ב ןירדהנס .הנ תוכיב

 םירוטה לעב
 ותוחמל סיכיכ5 קנמפ ףה ןכקב רה
 לופב םנעכ ךכלו לכו סוב וכ רחם לט
 יב* .וסכ (וט) : ככו סופ ול כיתםהכ

 סיר כו ךדיקו הכה סכוסעכ
 לע סנכו ומכ םממ סנ סתס סמ יס

 ס"כקסל רקפ םממ סג ןהכ ף5 סעכגס

 סימע

 5p ופוילתוכ קכ תעפס סג ןכ ומכ
 יכּבד- לע (.כ> תוכרכ) ל"וכלpמכו ם"סערמ
 יממ  ,'וגו ךמפ.לסתש כ דס ךכ כ:
 הלולג ךל םי סלכ  ,ךקלודנמ' דל הל
 סמל ופטסס ויסכעו ,לסרטי 3 2
 תוסופס ויסס 6 כ"עו---ם"ע ,סנודג ךל
 סילוע כפי ויסס וכ ז"כפ | ,סידככ
 ספמ סג ז"יע סלעתמ סיס ,סתולעמב
 סלעפכו ,רמוחס כ ונממ טפספפלו וכיככ
 כ"ע ,סיגמוכה ותלעמ3 רכוי סלעקנו
 יכתמ ןכ6 | ,קותולס לוכסל וחככ סיס
 סורממ | ופנו = ,פגעכ | י'כ3 ונקנקפנס
 לס | לודנס וכו סג ססכ 15  ,סווע
 דכ ךל ת"יפס וכ רמס ומכו ,ס"ערמ
 סיס ל זו"יעו ,כסס ןמ דרכיו ["נכו]
 ודיככס יכ ,תומונס ת קיזחסל ות
 וילומ ךלפו . ,םרבמב: כ"זגרכ . וידי לע
 ,כ"זכ תנוכ ןיככ סתעמו ,'וגו תוחונס תֿפ
 ו ,ס"ערסמ לס וידי תודככ יכ ,ס"רב
 י'נכ ת3ס3 ויס ססיכש ,וירי תרוכג קכ
 סמס יכ ,סוכ רוכמכו ,וכוד יב

 : ל"דו ,סוכ סז סיולתו סיכנופמ
 סעודי סכסמ .'וג סכ לע דייכ רמאיו

 סיקוספ השש :fיס . תמסכופמו
 קופולכ תוכת םמפ ססכ םיפ ך"לקכ סכ

 ש :םימשה
 ומש ארק הבז השמ ןבַ וט

 -לַע רוי רָמאַו וט

 לכנ הק
 סנפכ נכסי ק6 הוכיש ןכלע נכסי פ5 סינכ

 םינכמ עסוסיס םפמל וכ מרג ןסכ וכומנ 5 ול
 ךכיסזמ יי ךכל .החמא החמ יכ :ך6) נתרפיפ
 לש .ומש ארקיו (וט) :ותוחמל יכל ןפח יכ ןכ

 בג תרות

 סולנוא

 "תֶי יִחְמִא אָחְמַמדיִרַא עשוהי
 תוחְתְמ קֿכֲמעַד אָנְרכוּד

 הָשמ אָנְבּו מ :אומ
 צ סדק יהולַע חלפו אָחְבְדמ

 רמו = :ןִפְנ הל דבע
 -ןמ אָד אָריִמֲא הָעּוכְׁשְּב

 -לע ּהֵּתְנְכְׁשִד אָלִחִּד םֶדָק "יז

 יישר

 .עשוהי ינזאב םישו : (םקליכמ) תומוחס

 לאיר
 קנ :סס סנו ,תויקוק סיתע סיתס תב
 סג וכ (.35 ת ,תיעלכ) ,סס תל סס תל
 סכ לע די יכ (.ת 3 םפ) .ןכ ךכ" הז
 .לכ ךל סג יל סנ (מ,ת,תומ) .ם
 .35 עת ס יכ סז ,ןיֿל nf ,ג 5 סיכ ל
 nbc of b3 5 A (.כ 3 /ימחנ)
 וסרט רבכו = (.פכ ,כ 5 נמפ) .ךלמס
 :סוכ סז ךפמכו ןיכע סכ ולמכ סיבכ

 :סזכ יקנת יג5 ף6 סנעֿו
 'פ3 ורפסכ :'כו.ח"נפרסמ ןוקנס הנה

 קנמע נפ ופנע סעט3 כתכ כת
 ןמ ומס ק6 תותמכ ונסכ וגווע סתקנפ
 לכ נפ תוכ סרזג סכזנג לס ,סלועס
 תגנפס ינפמ וסp ,ל6רשי יככולמ יונ
 סוס ילכמ ללרסי לע לפנתסל וכבל ןודז
 תומסלמ פוכס יכ ,וקמתלמל סעטו סכס
 :סנס סיפפ ללכ ךרדכ ,סוב סו סיכלמס
 סלפממ ןכל יכ וסערב דפ קסנק (6
 b aוסו ,סיכופו סכמש סכחרו סכוט
 וגלל פסקל ידכ וב סתלסל סנוק ול
 --סכממ קלת ספי סנמ פ"סכל ול ,ודימ
 בימכסל -- .גוסנכ ,כ"מפ סונסס רב
 ,גלפומ רשועו ןוס תפנק (3 .ולובג תל
 כ"ס5 םוגכנו ,סמסלמכ ככ לכם fוכמל
 .3סז ויכומ נמל רפמ רככ סמסלמ סמ

 תרגתכו



 תרות
 תחל ככ ןימ כתרשיכ קלמע תרנקבו
 ,סונכסמ תסרכ כ ,כ"נס תוכסס יקפמ
 סנתנו קנת סוס 15 סיס כ ןיידע יכ
 סילטלוטמו .סיכרוגפמ ויסו ,עלרפי דיּכ
 סגו .וקכמ כ דוע כשומ ריעו ךרד ןומישיכ
 ,סיכלמ"" פולוגסו 3כ לנס תוקפל 9
 יבסמ טנמקמ סעמ תפזכ סוקי ךיפ יכ
 תויב ןיכטמ יכ ,וספכל תכוב  תודכעו
 תעדל קלמעכ סיס ןייגמ סיס תויכו סיכפמ
 י'נכ וריקססו ומילעס יקדווכ יכ ? תקז
 נפ ,רטפספס סמכ סימעס ןמ תו
 ,סיככ סימע תיק ססילפ | תולטסל
 סיעסל יכ סעכ סתכד וילו פו
 סירלמ שוככ ועיקפס יכ סמס סידדופו
 סמס סיקותכ יכ ,סכימפ ךרדכ תופמרב
 כ: רוכדס "פע יכ ןימסמ סימעס
 כמ6מ וסװ .ססיפעמ לכ וסע סנעמ
 ק6 | יתדקפ (<וט 6 ללמש = בוקכס
 וכ סס כס רפי קלמע ססע רחל
 סוס ילמ ךכדכ סירדוגקמ סדוע3---ךרדב
 ןוימדכ=-םירצממ ותולעב=-.סלמנו סזומל
 ןיסס ,סספנכ סיטלמנ סייוכקו סידכע
 .סדיכ רפועו ןוס יכ תעדס לע תולעס)
 סוכקו .כ"כז ת"נפרס יככד ןכוק ןסכ דע
 קולמ לס סמעט וסז יכ .ויככד קס נמל
 רכז ככ רילססכ נם .קלמע .םייקמ
 ילכ לכ רע סמסכו סדק םפנמ ול
 סוסכ סמוקמ וכממ תונסיכ נפ ידכ ,ץפסו
 סכגפ ,וקדמכ וכ רודמכ ללכ סנס
 סנס החיל תוקק סופכ כ יכ לילעב
 כמ ככ עוכמ ס5 יכ ,כתכפיכ סתלסל 3
 ומעכלו '3תי וכ ותלנס3 .קלכ תויככק
 :ןקכ ףסליכמכ לתיסדכ ,וכ רחב רח
 עפר ,ע'סכר :ס"כקס ינפכ הקמ 6
 ,'וכ ,ךיפנכ ססקמ ךיכ3 1305 3 סז
 טלוכ סמכ) סו ,ו'מ דימססלו סיכפסל
 ןסיפולימ ךפחס ויטעמ תכעוקמ רפוי דוע
 יפלכ ןקרח ורב ולפכס  סילקתנס לש

 בצ לאירבג חלשב זי תומש

 ,תכתכס סמ ךנ 60 : רמו ,סלעמ
 יכסכ סקופ תקכ לכס .(5ת 'פ ,טקנ)
 וסכ5 רימסס5 ס וכ ,סידבפכ וכ תויסל
 לוע : ףדיגו ףריסו ,סינומ3 רחובס 'כפי
 ךל סג י5 סג : רפופכ ,תרתכש סמ ךל
 רח לכ ריכ6ס5 וכיוטלכ ןכו 1 סיסי כ
 ךל .סג יל סג : וקדמכ ,קוכסיל ילכמ ול
 bc רמו ס"כקס רזג דועו ! סיסי םכ
 םתליכמב ספיסרכ ,קלמעמ :סירג כ3קכ
 קלמעכ 'דל סמחנמ : ל"זו ונססרפ ףוסכ
 עכסכ :רמומ רזעילל 'כ ,כוד רודמ
 וכי ספ ,וכפ דוככס סככ סוקמס
 וסיכלו קכמענו ,וסופכקיש תומוקס לכמ
 56 דוד כמו : רמסכס | וסולכקי ל
 ןכ רמפיו ספל סומ יל וכ דיגמס רענס
 רכזנ 65 כ" | יכנס יקלמפ כו עפ
 ,וניככ סשמל רמלנפ סמ סעס סת דוד
 ריינתסל סלועכש תומוקס ככמ- וכי ספ
 ,וסונכקי כס קלמע לם ותיכמו ;וסולכקיש
 ךס6כ לע ךמד דוד ויל רמו רימ
 :ילמקנ  ךכל וג ךפ נפ (=ךפ יל
 לועיפ6ס 'כ כוד כודמ .'וכ ירוד רורמ
 ;bתליכמס ל"כע ,'וכו חיפמ לס וכורמ רמוק
 סזיכ לוספ ,מ"גנכ סדמ הז לכו .ס"ייעו
 רג סדס ספעכ סכש סנימס תירכ תל
 ףדיגו ףריפו ,סניכפס יפנכ פחת סנכנו
 סונכ נח ותוכז דכימ ,סנעמ יפככ כ
 וערזמ לכקפי כp ,סלועכ סדק תירכנ
 סתיספ ףפ ףעזכ כס ליכסכ ןכו ,ריינקסל
 סק6לכ נרםי 55 ןסתמס3 וניע 5
 הריפ3 ,סחמשל ןוגימו .ספופגל דוכעסמ
 ססילע כפנסס כו ,לוחמו ףוקכ .סכגרו
 יככל סתסמפ ךופסל סב סינלת ליפסל
 כp ולודכ .סדמכ סדמ | ןכ5 ,ו"ח נבו
 ןופסו ליג הע כפיל .עיגסב תיסמ
 תוככ סימע ווכו = ,סלוע תממסו
 15 וכזי ס"וק ידיסתמ סיכרו ,סתתמכ
 ןויפ ת3כ יפמקו ילכ :כיתכרכ ,ברקססל

 וג

 ומגע סיסמ סד ןיפד סופמ מנע י'פע גרסנ סד ןיפד ל"ייקד ג"עפד : רפוממ וסו .םיבג לחנ

 סירג ןינכקמ :ןיפה ןויכו  ,סלרתסו סידע ךירפ ןילד ןויכ ומנע י"פע גרסנ :כ"ב . ,טפר

 ,'וגךכ סנע ךיפ וכ ךפלה לע ךמד :וכ רמו דוד רכזנס וס ,ומגע י"פע גרסנם ג"ככ וניד קנמעמ



 חלשב זי תומש

 קכְמעַּכ החיל הָמָחְלִמ הָי םֶּב
 פ :רר רָרָמ

 : ןמיס ס"נומפ ד"י .,ז"עק

 םירוטה לעב
 יכ לם ד"וי בדי יכ (זמ) : ילגדו יסג

 : היכמ ימיל'יגכ .רד רדמ : דיוד *יגכ דיו
 'ה :תבזמ

 כ ל קכזמסס כ

 סולקנוא
 חַנֶתֶאְּד דיִתָעּר ּהֵרְקי הָסְרָּכ

 קמע תיבדכ יי כר |
 : אָמְלָע ירד ןוהַחויצשל

 :'ד "יס סיטפועכ האיבנ השיא הרובדו ןיריטפמו

 יישר

 לודג "= סכ ןסכ וכ ססע ס'בקה סג
 לש ומס ריכומס 8

 די יכ :סקמ .רמאיו (זמ) :וגנפ סכ וכ 'ס .סוקמכ ספעס םגס ת רכוז תכומ
 ךי .הי סכ לע

 לש ומס ססמיפ רע סל ופסכ ןיו סלט
 ומס כיוסס (ט סיפספ) 'נס סכסו
 סיכעו ; RE סינסת) קל סכמש ופרבעו
 טפסמ> ןנוכ סלק ספס יכס בפי סלועכ 'סו

 תרות

 bוסס סויכ 'ד 55 סיבכ סיוג וולכו .'וג
 oN ..3 כ -..ףב .ספ) :נל:ויו
 3וכיקס תתק ו ,סס כ"ז סיכלמ ןייעו
 ,ע"סוס רתzמ רתוי קמידקכ וכ יותר סיסש
 סוכר יכ ,ךפס3 סיסי ,סותמ סמי דלמ
 כס ןרומ יֿכוכינמ יכ וכזי ע"סוקמ
 סויל וסס סויס ןוככ קלמעלו ,ל0רסי
 ,סימסס תתמ ומס ו ,ןויללכ ,ךסח
 וימסרכ ס"3קס ,כ"נס סכסמסכ 1ומרס וסוו
 סיתוכ ויסכ וכתו סולמ ויטעמ לכ לע
 ,סימעה לכ סע סונפ וכרדכ ;סיכנספמו
 ויסיש ,ריפעל ססמ סוקק פי יכ טרפכו
 סיככ סידיסחו = סיכוט = ססכ : סיקכמכ

 רדס

 כ ּורְַו עס + חי
 :ופק םיחני .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 וגיתוככ וכמפ .ולתי עמשיו (*)

 ףוס,סי תפירק עמכב

 דע :סלודג \ סמסנ ססנ סיס'עכקנעכע
 וס ככעמו תכומ יכלמ לכ ועמק

 ססרפ פוכימס כ3כ ,'וגו וכפי עמשיו
 ר"מל מכפכו ,סדוקס ני

 עק :סיסכו) :3 הרוק ןקמ סדוקורתיפ

 קלמעב הכילו סמתנמ וכ תוסנ צ סכ3 עבפיל המכוס ס"כקפ לש ו
 ס"כקס עכסנ וילקכ קנתנ ספה ףלו סכ רמנ כו סכ וסמו תימלוע

 יסי ומפ סקמיפכו ולוכ קלמע 5
 (6 סומע) וכ כוסכט קלמע וסז חל25 תוכרח
 וילח כמו6 וסמ סמס סרכו דכלה תםסנ
 חלשב תשרפ תלסח : סלט סכס יכס ופסכ |

 לאירבג

 .ומס ,ןיסס
 סלפ סםסכ

 =- תכ וסזו ,תויפימלס תוערס: 5 ווניפ
 ןטק וספ ,סס ₪6 --סג--ספ תל = 'יקק
 --ןכ ךל סו'סג יכ : סעטסו .סימעכס
 וכוס ,יברל סונינוטכ6 ,ססרבמנ רזעינקכ
 ןוס ,ע'גכ ל"סעל דועו ,כ"ויכו .ביסועכ
 --ךסירס--די יכ--ספעמ ,ססמ רחסמ
 ,ופנפל סנס סופ יפכמ--סי סכ לע
 כ ךל סג יכ סג-חכלכ תנסכ ס יכ
 --! 35 ער סל יכ סז ןיח-- כ"ק--סיסי
 לש וכלמ ךלמס - ןסלס 56 63 כ ןכ ל
 ₪לו ו"סועכ ריינפכל כ ,'כתי סלוע
 ריִתְעַל ךככקי = ודוככ ומ תונסיכ

 : ככ

 ורתי
 ו

 מד אנ ורפי עשו = ןיִדמ
 תָי הָשמְד יִהּומֲח

 יישר
 עירק כו עמפ סעומפ סמ .ורתי עמשיו (א)

 :(זיק סיחכז) קכמע קמחלמו ףוס סי
 בכוק וכפי לפי לקוער וכ ולכקכ תומפ עכש | .ורתי
 לאירבג תרות

 ספקי ,קכ פ"מ רחם ר"מכ לכ6 ,חיכ
 יו ? סדוקס 96 ספ שי סוכייק סמ

 ויס ספלפ <י סpו) )"וכד י"פע סייל
 ; סתופכ



 גצ ורתי חי תומש סולקנוא

 הָשָע רׁשֲאילְּכ תֶא השמ ןתה העט? רנר כ
 ומע לֵאָרְשילְו הָׁשֹמְל םיהלֶא קרא הע ליל

 םירוטה לעב : יישר
 סי תמסנכ 'וגו וילע סוסו כמל<פ כתיפ ק'ע רפי .(םתכיכמ) עפיטופ יגיק רכס

 eas תמתנמ פפפס 2'גוכמ\  ביינקנםכ) ןכתו .סוקק סו סרופכ קמ ססרפ
 - Ae 5 6 - ככוח .ומש לע תחל פופ וכ ופיסוס תומס סייקו
 לכס .סרותס "גנו ויעל סיס כפט = ס"טפוש) רמסכס ורתי וס ככותו סרוקס תפ ככחש
 66 ןושכ = .סכותס לנקלו | ליגת לם ויכל כלועכ "יו סקמ ןתומ ככוח יככמ (ד-
 ' כתי סיכ יכק וכתי :ל"ו ש'נס }מ סנכתו (bתניכמ) רמול וס סמו סיס ורפי,

 מ רחש לפ כת ל היה תוממ 9555 קב ןסיכ יב ןירוק תוקוניתסש ןסיבק = נוער
 6% וכפי סיס ןסכ (תניכמ) .השמ ןתח :ירפסכ
 סשמ סיס לכעשלו ךלמס ןפומ ייפ סשמכ דככפמ

 ינכ ווטנע תונוקסרס 'ז לע כתוי תוכמ

 56 כס כס וימקכ סלודגס לוק

 ןוצל ותופכ וכעענע

 : וגסות לי

 לכ תא : 'לרסי לכ דגנכ הפמ לוקס .לארשילו השמל
 יכ :קלמעכו .רפככו ןמס תדיכיכ ססכ .השע רשא

 ןקמ תסרפכ ךדיקו כה סלוסמכ 'כ .סיסל העע : סומ לפינש

 .סעמל סיִסלפ סעע כס לכ תל :תנ
 ס"כקס סםע כ 'יפ סינק כמ סמל

 וילט 6כס עמפ ג" סערפל סיסל5 סםמל

 ונכ למ לפ לע וגכוסל ןידס תדמכ
 עמסו\ ותימה םקכיו ה וססגפיו "פנס
 ןול ותוכפ וגל סיסל6 סמע תו סמ

 : סשמ סתיילעכ סהל תיולס

 לאירבג תרות
 ,'וכ ולפיו כולו  סעלכ סלע סו כ
 תכפנכ וכסיס ויככ ינכמ וכו רכש ורפי
 ופוס סיס ןכ כ רסק ,ם"ייע 'וכ תיזגס
 ,רקיעכ ודי טספ ןעי קנמע לש ותירחפו
 עכסנ כ'ע .סי סכ לע די יכ :כ'סמכו
 ,לר ררמ קלמעכ 'רכ המחלמ יכ ס"כקס
 כ יכ חלסכ פ'ס טוקליכ ו"ע וכמו
 יתרליכפ ומכ\] ,ם"ייע ,קלמעמ סירג ונבקי
 סעלכ ךמס  ןכו [,ז'ע סרוסמה םנעכ פ"סכ

 קלמע סוג = םיטסר (קנכ 'פכ) ותקוכנכ
 ריו (.ספ י"פרפכ ןייע) דבוק ידע ותירתלו
 יגיק סיספ יפכ : י"םרפו ,'וגו יניקס 6
 ,קלמע רח וריכוס 'וכ קלמע 595 עוקת
 רמלנפ = ורפי ינכ לש סתלודנכ לכתסנ
 סיתעמס סיתעכת 62 5 ה'ל) ססנ
 כיסמ ינ5 סמת=-ךכפומ ןתיל-- ,סיפכוס
 תֿכעבנ תייס ימע סת כס ,ךככ תיכו
 ןתילכ תכםיק) .ספעו ,וכ סמכתתנ סנס
 סכמס כ"ע--ס"ייע ,'וכ ל5רסי לס ועמו
 יכ : רמ65 קנמע 'פכ ורפי 'פ ק'סופס
 סכז סח ,כוד כולל סלועס ןמ דכטכ סז

 : רייגתנו סניכשס יפנכ תת לכקתס) <
 (דכ) ג:

 עפרפילו ספמ) סיס סע רח לכ תא
 סרוקכל .'ונו כוס יכ ,ומע

 ,נכס תל עמסס וכמוס יכת ספקי
 ערפל ךרלוס סמלו כנככ כ"ג מ"כי יכס
 =-סירנממ נקרסי ת 'ד יכוס יכ כ"ח
 רו 'פ3 ר"רמס ירכר י"פע פ"לכ כ"עו
 סמל דוככס ךלמ סז וס ימ "ד 5 ח"פ)
 קלומ וסם דוככס ךנמ ס'כקסנ רק
 ןיסכקנ ןיפ ד"וכ ךלמ .'וכ ,וימריכ דוככ
 ומסכ ןיסכקנ סו ,קטסוגל כסיק ומסכ
 הסמל כק ס"כקסו ותו ןיתיממ ויס
 6"5 ,הערפל 'א ךיסתג סתר רמלנפ ומסכ
 ומנע סע עשרס סערפ סgמכ ס"כקס
 יניסיסע יכלו יכוקי יכ רמתנפ סול
 ,סול6 סוס רמליו ךסומ סרי ךכיפל
 קלס ןכו .ססמל לודג דוככ וסזו---ם"ייע
 יססקלו רמ6ש סמכ נכפיכ לודנ דוככ
 bוכקכ (.לכ פ"רכ) סעכ | יל סכתל
 לפה 'פכ) כ"pעכו | ימע סק3 סתוק
 'כס 'יפ .וסזו--.'וגו ומע 'ד קנס יכ
 סpע כפל דוככס ככ תל וכפי עמק יכ
 סpע יכ וגיס .כרסילו סקמכ סיסנ

Go) 



 ורתי חי תומש
 : לֶאְרְשידתֶא הָוהְי איַצֹוהיִיְּכ

 ןתח ורְתָ חיו ב

 השמ

 יד ָהיֵנָב ינש תֶאְ : :ָהיִחולש רחַא

 : : םיָרֵצמַמ

 תֶׁשֲא הרפצ"תא השמ

 םירוטה לעב
 ה איצוה ליס 'יפ .סיתולכ כת סמ תס5 (ב)

 ךלמש סתלסם פ"עה ותספכ

 כ סופכג דתהס ס5 (2) : ותקוכג

 יכ רופילה דתקס

 ןלכ כ גיתכ ןיתו .'וגוי יכזעכ יכל יסל6
 ליפלד כמה יכפ רמימל כיתה רמה יכ
 בי וכ כמה וכ כיתכ סופכג לפו יפק

 סמל ותכ וכתי ןתנשכ ברדפכ פכד
 יעל ןובלכס ןכס היסיש תוגתסל ךלוה

 ךכדכ ךפלמס ועגפש דע לומיג ל ךכלו

 יפו ןי

 סקו. וגו לג כרמל

 ןפנ נרפינו=- סיסנל
 י3
 "חס
 ד"מל

 יתפל

 : כפות ספמל
 תה פיוס יכ דועו--ומע--כ0ופ
 'יפכ כ"ח יתקכמ ןכו] ,ל"קו סירלממ

 קר ןוכ; סז יכ כתכק סמ

 ןוככ וס [- ת"מ

 : [תועיד

 ,וטוספ י"פפ סוס כוקכס ירד ןיבהלו
 :וכ קדקדל םיש סמ סירקנ

 ןידמ ןסכ סיסש ןפכ ריכוסנ רוס סמל
 סמ סג ,כככמ עודי סוס סקמ ןסותו
 כ"ח .כמסכש סמ לע סיטרפמס ופקספ
 'ד ססע רח ככ תל ונתוקל ספמ רפסיו
 ,רפומל וס סרופכל ,'וגו סיככמלו סערפל
 וסמ ,סדוקמ לכס תל עמפ ירח יכ
 וכמו6 ספקי דועווכופיסכ תלעופס
 עודמו 'וגו לודג יכ יעדי סתע כ"ח
 עיפ סיקודקד דועו ,סרוקמ תו ןיכס כ
 סמככ: ל'וכפפ מ"יפע םילגסו ,סוכ קדקדל
 רמולכ ,יכ עימפ כ ס'ססב תומוקמ
 [: גי כ'ככ ססמ דתפו] 9 סריכס 5

 ,סנכס ןופכ וס סעימש ןוסל יכ סרנכ
 סיככדסו-- עמופסןזופ כע רכדס לכקקמפ
 סס יכס סעמוש ןוק לע ולכקסנ לס
 יכ סרנכו .,סתוק עמס ל וליקכ 0

A /ךל ,ת"סע  

 רח ורתיפ

 , .וג 5

 כוס ךל ןידמכ ס"בקס וכ רמלסכ .היהולש רחא (ב) ו
 'וגו ויככ תו וסקס ת סשמ תקיו סירכמ
 ימ וכ כמ .סיסנפס רס3 וספנפיו ופסק ין
 וכו ןידמכ יתפסכפ ית6 םיס וז וכ כמ וכנס סה
 סיכלמכ וכ רמ ןכיפומ סל ןכיסו וכ כמ .סיככ
 3 סתbו סיכעטלמ וגל סינוטקכס לע וכ רמה
 ינפ סנט .ךיכ6 שיכל יכל סל רמ ססילע ףיסוסנ

 ג תרות

 סולקנוא
 5 םִיִרֹצָּמִמ לֵאָרְׂשִי---תָי

 השמד י ָהּומָח ור רבדו

 רַתַּב השמ הָּתַא הָרפְצתִ

 אהב ןירת תֶיְ י הַר
 יֵרֲא שר דַח םוש

 י"שר
 :(תליכמ) סלוכ לע סורג

 כו

 לאירבג
 ופכילס יגפלו .סשמ ןסומ סיס 003 ורפי
 סדיכפס פכרככ ונממ דכפססו סירפפל
 ודרפסכ יכ | ןכופכו] ,סוכפכ ךפ : ולמוסכ
 קיפ וס יכ סירפמ) ותכילס ןינע ועידוס ותלמ
 הורס סתולכעמ | י"ג: תֹפ יוסל ,ךרכתי ותֿפמ

 ידווכ סכס [.סוכ ךרולס לכ וינפ) טרפו =

 ק5 עומפל קקוקפסו דימפ וילע נלוד ה
 סיסו ,סיללמכ כפיו ססמ סע ספענס

 תויטכפ | תועידי סעומפס י'פע :3קמ
 עמסו ,ספ ססענו עמסנה לכמ רדיפת
 יע סיכלמ סע וטפפנפ תוכמס רכרמ
 --ןידמ ןסכ סיס רפמ סכמ6--וכתמ סמ
 55 כ"פ ,ססיקופר פנומ3 ססמע כורקו
 'ד רילסס סמ לכ וכל !ע נבקקמ סיס
 ספונכ סילכונו סילודג סיטפפ3 ססל
 ספוג סכפסמו תומס = ,סכוממכו
 כוטס 'ד 550 וכ ספק סיס יכ ,סירלעב
 ךרדכ סלט ומע 6 ;Bs לוכי סיס
 ,סעדפכ תוכוט תוככוד קפל ,כםיסו כוטס
 כ"ע .סמודכו ,סירלמ לכ3 סכר סעפפסו
 קר וינ3 סכככ כו וכ5 לע לכקפכ 5
 י"נכ ת ס"כקס יכוספ סוס טרפס
 ,פומפל וכ תוקכ סיס סז רכד יכ סירלממ
 : 'כס ךפמס וסזו--6וס בוט לכד יכ ןעי

 עמסיו .



 םולקנוא
 אָעְרַאְּב יִתָוַה ריב רַמֲא
 דַח םשְו ו + הָאָרְבּונ
 אבא אָהְלאְְיִרא רז זעילא
 אָּברַחַמ ינבזשו יִדעַמְב ו הוה
 יבא ורתי אָתָאְו ה: הערפד
 יִהֹנְּו הָשַמְר  יִהּומַח
 ארְבְדמִל השמת הָתְּתִאְו

 אָרּוטל ןמת יֵרְׁש אוהדי

 ל צו : יוד .אָרְקִי יהולע יִלָּגתִאַ

 :'סכ סכנכו ספג
 תל גוכסכ םקכו יככמס רכד לע סכיכו ןפד
 :(תליכמ) שיש לש דומעכ וכוכ ססעכ ססמ
 ןגו | לכלמכס סיעדו וכ סף .רבדמה לא ה

 ל יכ רועיל נע כמ יכ ביתכ כ ןכל הכימ לספנ

 ל קקכו = ולינשכ .הערפ ברחמ ינלציו (ד)

 רצ :ורתי חי תומש

 ו םשרג דָחְפַה םש רֶׁשֲא

 : הרב ץֶראּ יתְיַה רג רַמָא

 יהא רזעילא רָחֶאַה םש| ד

 בֶרָחַמ ינלציו ִ רז עְּ
 השמ ןח ורתי אבי ה : הערפ
 -לֶא השמ"לָא ֹותְׁשִאְו וינְבּ
 רה םַש הנח אִהירָשא רַּכְדַמַה

 םירוטה לעב
 ול סלתמו הכופ5 יתלמ ו ותימס

 ביתכ ןפכב ןכל
 יכ לכל

 סיכה סע סנתֶסמ יקנתס

 סלנג סתפ רמולכ רמ6 יכ

 יכ סוס יאנת לע היס סו

 ירי לע מ"מו וכתי כמהמ .תוסעל

 כמוכ = סטענמ ןתגוסי ונממ 85י יפנתס

 סעכפ סלכו םפנס תל גכסכ תוננל

 סוס רג

 סלול סיס %ר בה

 ךרדל 5ו לומ הכמ .רמפב ךפלמס ועגפש דע לומינ ל סבמ ןכ רועילקע עמקמ רמגכ וסימו וגכסל
 :כ"ת6 ןכ ול סיסכ וניפמ ל סירנמנ םכטמש רזעילש סיס סו קוניתל יס םנכס
 ךלפוה הלב דמלמ ולכל כיכס 'ה  ךאלמ סנות ךדילו קכס

 .סלוסמכ 'כ .ה
 ןנע סתכ 8

 גות (ה)
 לופשל וכתי סשמ לסה לע - \ %

 לאירבג תרות

 --"גו ססע רח לכ תל וכפי עמשיו
 סירכרס יטרפ לכ תפ עמ יכ ףס : מכ
 ,נלרפיו ססמ י"ע סירלמכ ויפקיו ורקנפ
 סעומסס קר וככ נע סככקסנ כ ז"כע
 5סרשי תל 'ד לוס יכ : תקוס סכופס
 ע מ שם רמוכ יופר ז"ע קר יכ ,סירלממ
 56 כ"חמ <f3c .סכמ6-- פכיק\ רכסו
 סערפל 'ד סשע רסס לכ יכ וכ רפיסו ,ססמ
 --נhרסי תודוק לע--קר סיס סירלמנו
 .רוסמ רוקמכ כפיל ורילסו ועכס רפל
 ול ףיסוסו ,סדמ3 סדמ וטפסכ ןכ נעו
 --ומעו סערפ תעסר לע סלט דוע

 = ךרדב סתhכמ כפל סלנתכ לכ תֿפ
 ,סב 'בסי ילפסס תוכמס לכ יכפמ כ
 כ"ע--סיכ ססיכתמ ופדכו וכוכ דוע
 זו ,סועודג תומקנכ סדימ 'ד סנילס
 סתמס תעסו 'כתי וגיד תקרכ וכפי ןיכס
 ד'ט נמ ספ3 ססס תל ךרכו--סלודג
 לודג יכ ! יתעדי סע =: כמו ,סללסס

 ,ויככד לכב 'ד bוה* קידפו 'Aס לכמ 'ד
 -- ויס קד5 טפסמ .סירפמב ויכרד לכ יכ
 ודדמש סדמכו--ססילע ודו כח רכדב יכ
 ריכוסס סמ וסח ,ודדמכ ס3 ,20רסיל
 ותויסכ יכ ,סיכופס'ילפ3 ורפי תל ןסכ
 קעומס ננקנונסיסספק ןיומ ןסכ
 ,ססמ ןפו ם ותויס ינפמו ,סירלמ סוכמ
 כש6 לכ תל : סעומסס וכ סיופכ סתיס

 :ומע נכסינו ססמל סיסל6 ססע
 כס ספ סנופ וס לפ6 רבדמה לא

 בוקכס סע פ"לי .סיסנס
 דמוט סתמ כרס סוקמס יכ (תומפ 'פכ)
 65 נ"וכמ יכ ,וס םדק תמד6 וילע
 רככמ וס לכ ודככמ סדק לש ומוקמ
 קסודקמו = 6: 85 ,תנעתו .סוקמס תל
 תולכסומכ ןייעל רדוכסס רכס ס"עכמ
 םדקסכנ וסס סוקמ3 ת"יפס תפודקב
 [סרותס וילע .סנתינס סדוק ף6] ומ סוקמס

 ! סת רח -- ןעי = סוקמס יכ | וסזו
 למוט



 ורתי הי תומש

 נא הֶׁשֹמלֲא רמאיוו : םיִהלֲאָה
 ךְתָׁשִאְ ךיִלֲא אָּב ורתי ְךְנֶתח
 השמ אָצְיַו ַז : המ הנ ינשו
 ו ּוחַתשיו וגה תאר

 סולקנוא

 ְךֶתפִאְו ףתול יִתָא ֹורְתָ
 קֿפנּו ז יּהַמַע אָהָנְּב ןיִרְתּו

 רדיִנָסּו יִהּומֲח תּומָּדַמְל השמ
 זרַכְג וליִאָשְ ּהל--קיִשְנ = 8 2

 הָשמ "פסו ה ה :הָלָחֶאָה ואבו

 הֶׂשְע רֶׁשֲאלכ תא ונח
 לע םִיַרְצִמְל העְרַפְל הֶוהְי

 הָאְלתַה"לּכ תֶא לארשי תדוא
 ב םלְצ רב םַתְמַצִמ רֶׁשֲא

 מ ית = יי הש = לע. ּורתי חיו מ: : הוה

 0 הפ יד אָתְבַמ הוה השעיירשח הָבּוטַה
 + יֵאָרְצַמד אָדיִמ ןּונָבוְׁש יִּד דימ וריצה רֶׁשֲא לפרש

 רוהנפ .ויחי וחיו .ןרהא תודלות

 הָשמ יִעְּתְׁשֲאְו ח : אָנְּבְשַמְל

 ו דב יִּ-לְכ תֶו יהומָמל |
 קפיע לַע יִאָרְצִמַלּו הערפל

 יב אתְקַעְ-ָּכ תָי לֶאְרֶשי

 ןּונְבזשְו אָחְרֲאְּב ןונְחַבשִא

 = ףּומַח אָנָא הָשמָל רַמָאְו י

 םירוטה לעב
 ךפלמ סנות וקזו וכיכס סוכו וילע רומק
 וס ככ רכדמס ל5 .וילכיל כיכס יס
 וכל דתייש .וכתי דתו (ט) : סכ סנות

 דמלמ "ד .ידוסי ספענו דה ל

 ןדכ6 לפ סידודה סילודת וכככ ססענב

 יישר
 3עוי סיסט כוקכס לכד וכפי לס וחכסכ נק סיס
 סוקמ ככרמס 56 ₪52 וכל וכדו סלוע לס ודובכב
 wa לא רמאיו 63 :סכוס ירכד עומסל וסוק

 ןיפ ספ (bתכיכמ) .'וגו ורתי ךנתח ינא : םילש י"ע
 ספק ןימ סו ךססק ןינכ 65 יכינכ כוי סת

 סתול3 וכפי דככסכ לוג דוככ .השמ אציו (ז) : סיככ ינס ןיגכ כ ךסס ןינכ קוי
 סנו ןילכוו ונס ק6 ספרס לוס ימו וסיכקו כדכ ןרסק 68, ספמ ליפ ןויכ סעס
 קמ סי 6 רמוס סוססכ ימל סוחתסס ימ עדוי יכיל .ול קשיו וחתשיו : כי
 וכל ₪5 ךושמל .ונתהל השמ רפסיו (ח) : (bליכמ) סםמ םילסו 'קכש ספמ סז םיפ
 .סללפס .(סקליכמ) קלמע לשו סיס לעס .האלתה לכ תא :(תכיכמ) סרוקל וכקל
 ןכו סיקכפל ונממ לפונס דוסיו ןוקס וס ו"יתסו סכיפ לש דוסיס ןמ ף"לח ד"מל
 .(דכ ןיכדסנס) וטוספ וקז וכתי תמשיו .ורתי דחו (ם) : סולת סמוק ספוכפ סמוכת
 סרפע דע bכוינ יפני יבמד וכייס סירלמ רוב לע רלימ ןירודמ ןידודח וכסכ ססעכ "מו
 ,(להליכמ) סכותסו ככסו ןמס תכוט .הבוטה לכ לע :סיפסכ סקמכל יוכת כ ירד

 לאירבנ תרות
 כס--ו"יפ ספענ-- סע סנומ וס כ'ע -- וס םדק תמד כ"ע ,וילפ דמוע
 : סיסנפכ רס6 = ןפי -- ,רכדמס כ ןכ סג רמק

 רש



 םולקנוא
 יד יי  יְִּב ֹורְתָי רמו
 יִאְרְצִמְד אָריִמ ןוכְתָי ביש
 ביש יד הערפד אָדימּו
 תַוְרַמ תֹוחְּתִמ אָמַעְתִ

 יִרָא אָנְְַ עי יִאָרְצִמ
 הכר הּלֲא תו יי ב
 ביחד אָמְָפְב יִרָא
 הב לַאְרָשיתִי ןּדמל יִָרְצַמ
 יִהומָח ור ביְְִו = :ןּגנְּ
 ןישְרּוק תַסְכִנְו לע הָשַמּ
 לו ןרהא אח יזיד
 אָמְחַ--לבימ לארי יִבָ
 קי ,םֶדָה השמד יִהּומֲח םע

 יִֹורְתַבְד אָמּוימ הָוֲהַו גי

 אָמַעתי ןִּמל השמ ביתי

 :אי תפוס ,רבדב יב :רצ ןיריהנפ .רנ תוכרב .ורתי רפאיז .ןרהא תודלות
 :רפ תוכרב :ל תועובש .השמ בשיו

 יישר

 םל וישכע דע סיללמ דימ ועילס רפ ןלכ לעו
 לוכי דכע סיס 92 7360 סתיסס סיכלממ תוכל

 הצ ורתי חי תומש

 ךורַּב ורֶתַי מא י :םיָרָצִמ
 םֶכְתַת ליצה רֶׁשֲא הוה

 רשא העְרּפ דימו םִיַרצִמ דָיִמ
 המ תתַחָּתִמ םֵעֲהזתֶא ליצה
 "יב יִּתְעי הֶּתַע א :םִיָרצַמ
 ִּ םיִהְלֶקְהְלָּכַמ הָנהְ לחג
 :םרילע ּודָ רש רבְדב

 הלע הָשמ ןתח ּורְתַי חו
 ןרהֶמ אבו ,םיחלאל םיָחְבְ

 ; : םיִהלֲאָה ינפל השמ ד
 השמ בשיו תֹרָחמִמ יהיו ג

 .ןרהא אביו :זפק םיחבז ,דב ז"ע .,ורתי תקיו

 םירוטה לעב
 סלע ןס 'מיגכ .לע וכתי דתיו
 סע תכתממ (גי) :סידודת

 סע סילופכ סוי לתמל "יגכ .תויתוס

 : סילכמ

 רשא +י) :(bתעיכמ) וככ סיטס וכי וכו תכנוסמ
 כמ כו .ככעס דע כקכה ןמ : תוכיתס

 דגנכו תוטפ "ו דע ד"כ ןמופ ומר דעו = יהערפ דימו : ססק סמו .םירצמ ךימ םכתא ליצה
 וכמו יודכ 2 ומוגרפכ .םירצמ די תחתמ : ספק ךלמ |

 .יתעדי התע (אי) : סדוכעס ליס ססילע סידיככמ ויכפ דיס
 סיככוכ סדוכע | לכ3 ריכמ סיסש דמלמ .םיהלאה לכמ : (תליכמ) רתויכ ויפכעו
 .םהילע ודז רשא רבדב יכ : (םתליכמ) סדכע לכס סיבכוכ קדוכע חיכס לע סלועבש
 וכיתוככו ועיסכהס רח .ודז רשא :סימב ורכס ססו סדבקכ ומד סימ3 ומוגרפכ
 03 ולפ3 רק סרדקכ ריזג 3קעי | דזיו (סכ תיפקר3) ןושכ (6י סטוס) וסוסרד
 .'וגו ןרהא אביו : סימלש .םיחבזו : לילכ סלוכ םיסס סעמפמכ .הלע (בי) : ולפבסנ
 דמוע סיסס 556 דוככס לכ ת ול סכג ותפכקל סליפ וס נסו ךלס | ןכיפ .ספמו
 ןיכוסמ סימכמ ידימנקס סדועסמ סנסנסס ןלכמ .םיהלאה ינפל : ססיכפל טמסמו
 סילופכס סוי יכומ .תרחממ יהיו גי : (דס תוכרכ) סכיכסס ויזמ סכסכ וכקכ 3

 לאירבנ תרות
 כ"סמפל (6 ,סינפופ ינסב סז פ"לי ,לילס דימו ,סירלמ רימ סלת6 ליצה רשא

 ןוטלד ק'סס סקּכ  ,סלשכ 'פכ ליעל 6 ליצה רשא ,סערפ
 סנווכס 3וכס י"פע סכופכ רמקנס "סעס, רס ןופכ לפכ .סירלמ

 לע

 רנעסנ יתייס וריכמ

 די קחתמ סעס



 ורתי חי תומש

 םַעָה רמע ו םעֶהיתֲא .טפשל

 :ברעֲהירע רק בה" הָשמ"לע

 ד-לָּכ תֶא השמ ןתח ארְיו די
 -הָמ רַמאו םע 5 הש עי אֹוָהירְׁשַא

 םעל ה שע הָּתִא רֶׁשֲא הזה רָבּרַה

 -לֶב ףךּרבל ; בשוו הַתַא עורמ

 :בְרערערְַב"ןמּדולעבצנסעֶ
 אָבִידיִּב ונתחל השמ רָמאיַו וט
 :י תבש .אמ תוכיב .סעה דמעיו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב

. 
 כרפ דפ רקכ ןמ נה רמוק וגי6 סעמלב
 ולסככ ותמס> תעפ ןיד ןדס לכ למול

 תיפתרכ סםעמכ ס"כקסל ףתופ ססענ
 'ד .סיסנפ םוכדל (וט) ;'סכ רכנע

 םוכדל ותכלכ לומקכ ךדילו כס 'וסמכ
 .תונותפס םקכל ךלספכ לופט ןינעכ סיסנפ
 סיסל5 וכדל וינפל תכלל דוד לוכי לו

 סייגש סנס דע 656 סיס 65 וככמ ל6 וחולפ 3
 כמקע סילגדס עסמכ וכילמו וכתומ

 סולקנוא

 מ הָׁשֹמְד יֵהוָלע אָּמַע סה

 אָזַחַו יי :אְׁשְמרידֲע אָרְּפַצ
 איהְּדילְּכ תי הָשמְד יִהּומֲח

 זהַמ רַמֲאַו אָּמַעַל דָבָע

 דָבַע ּתַא יִּד ןיֵדָה אָמָגְתִּפ

 בֵתָי ָּתַא ןִד הָמ אֵמַעְל

 ןיִמיָק .אָמַע--לֶבְ

 י אָשָמַרידִע אָרְּפַצְוִמ ול
 ירא יהּומחל השמ רַמָאַו יײ

 ל

 יישר
 ותוכ סכממל סכתממ וסמו יכפסכ וניכש ךכ סיס
 תרחממ 656 במוכ רטפ6 יל ךחככ לעו .רסס ןמ
 יקופ תפ יפעדוסו כמוכ "6 "מ סדוק יכסש כ"סוי
 טופפל ססמ 3כםי כ כ'סוי דע סרוק כתכסמו 'ונו
 פומונס ת רכשו דרי זומפכ ז"יכ יככש סעכ תה
 סיכומש סספו סמכפס3 סלע רחמלו
 סרחממ יסיו רמסכ 855 רדסכ סבוקכ וז ססרפ ןיסו
 "מ סרוק ולפי כמוה יככדל ף סיינס סנס דע

 תל ססמ חלסיו ןקכ רמלכ ירספ
 סוקמס .נ וגסכ6 סיעסכ (י רכדמב) ספמ ול

 .כ"סויכ לכו סוו

 היו .כוספ וכילמ ןכיס ךנסו וחלססמ פ"מ דק וז סו לתו כוזעס לכ 56 '
 ביפכ 5" וכפי לוס ככוח לוס סיס וכפי לס לכו ככומ כ וכפי כמלכ כ סש
 ןלוכו ל 3pוי .סעה דמעיו 'וגו השמ בשיו :ססמ ןקות ככוק יככמ (ד סיטפופ)
 bop‘ ל ותיכוסו 55כשי לש ןדוכככ לופומ סיספ וכתיכ רכדס סpקוסו סידמופ
 ןכ רמול רט (י ת3ק) .ברעה דע רקכה ןמ : סינג סנכו ךדכל קוי ספל עודמ
 קסוע וכילכ כוקכס וילע סלעמ תחל סעפ 'יפ ותימקכ סמ ןיד ןדס ןייד לכ 6
 ברע יסיו וכ '6נש תיקר3 סםעמכ ס"כקסל ףפוש ססענ ולילכו סויס ככ סרופכ

 עכתמל ומוגכקכ .םיהלא שרדל :סווס ןוסל .3 יכ .אבי יכ (וט) : (י סלינמ) '

 לאירבנ תרות

 ספמו "ככ סע סנסד ,3כ ברעס לע
 ססל ספק סיספ דכלמ ,סננלכ ןרסקו
 רוע ,סירלמנ סידכעושמו סינכפ תויסל
 סערפ לט תוטק תוכיזנ לוכסל ולכי כ
 ל פינס כס 'ד ךולכ : וכמו וסזו
 ויסלמ = ,סיכפמ רימ-י'לב סע :'יפ

 ולוע ססקספ סערפ רימו ,ספנוככ
 3כעס וסז סעס תל לילס רו ,סכילע
 כp והוכפס י"םק סיס כ יכ ףפ ,ככ
 ,סיללמ = םכוכס דימ סלילס ןכ6 הערפ
 ,"לכ לפ וטוספכ סעס ןופכ :פ"לי (ב
 ןיסלוי ויסש ןכסו ססמ לע יה סכפלו

 ןיסנכנו



 סולקנוא

 עֵּבְתַמְל אָמַע .יִתָוְל ןתֶא
 יניר יי סדק ןמ ןפלא
 אָנְניֵאָרְו יִתָול ןתֶא אָניִּד ןוהְל

 ּהֵרְבַח יב אָרְבַּג ןיֵּב
 אימי קזדת ןֹוהְל אָנְעַדוהַמ

 רַמָאְו :הָתְיְרּואתַו ד

 ןיקתיאָל הל השמד יה
 הֶאְלַמ חי :דָבַע תאר אָמָּגְתּפ

 אַמֲע--ףַא אדא הָאֿלִת

 ְךְנִמ ריָקייֵרֲא ְּךמעֶּד יד
 ּהָדְּבְעֶמַל לוּכְתְאָל אָמְָּתּפ

 כ לֵב ןעֶּכ = + ֶרְלְּב
 יד אָרְמיַמ יֵהיִו .ָּנְכְלַמַא

 אָמַעְל תַא יוה | ךִַּעסְּב
 ַײ םדק מ ןפְלֶא (עַבְתִ

 אימתי תא יתָימ יֵהְתּו

 יישר

 : סרוכגס יפמ רומלפ כולסכ ןפלוס
 :יל 63 רכדס ול סיס ימ .אב רבד םהל

 כוקכס ופכוק דוככ ךכד
 .לבת לבג (חי)

 .לככ סלעסו (ת סימרי) ומכ ."כטסיילפ ספימכ 'ל
 י"ע םומכ וסס "וגו ןפגמ סלע לוכככ (ר5 סיעפי)
 :סללגו םת וקכו סרק י"עו סמח

 ,השמ ןתח רמאיו (זי)

 :ךלמ לס ונקוס

 : סינקז 'עו רוחו ןרפֿפ

 ןילמו חינם .םיהלאה
 dl תא :וקסמ

 3כ ודכוכ .ךממ דבכ יכ
 יג (bתעיכמ) .ךסע םיהלא יהיו פא (טי) : ךסכמ רתוי
 לומ םעל התא היה : סרוכנכ ia 5 וכ רמל .ספעב

 סיטפpכ לופו סוקמל ספוכי
 ירכד

 וצ ורתי חי תומש

 :ils שרד םַעְה לא
 א אָּב הבה םֶהָל הָיִהִיחיְּב זט

 - ןיבו שיא ןיּב ית נפשו
 םיהלַתה יקחדתמ יִתְעדוהְ
 ןתח רמאיו זי :ויתורות"תאְ
 רֶׁשֲא ה היד םוטדאל ולא השמ
 -םנ לבת לָבָנ חי :השע הָתַא
 ְּךָמַע רֶׁשֲא הוה םעֶה"םַג התא
 לבּות"אל רַבְּרַה ממ רַבָכ"יִּ
 עמש הָּתַע ש :ְּררבְל הׂשֲע
 מע םיהלָא יהיו עא יל
 םיהלֶאַה לּומ םֶעְל הָּתַא הָיָה
 "לא םיִרָבְּרַה"תֶא הָּתַא תאֵבֲהְו

 םירוטה לעב
 סכקכ רכדס ןינעכ | סימיס | ירכדכ
 סיסל םוכדל יסיו .סעכ סכמה ךקנעס
 סעתלמכ סיסל םלדש וסיוע | ןולעכ
 ול סיפכ ויס ססיכככ לכ לעפ דמלמ

 סיסלפ םכלפ לופד יססכ סיסלק םוכדל
 לע לנפתספ דודד קיססכו ותדיכמ גע

 לע ללפתסע וסיחועד יססכו לכלה

 כס 'וסמכ 'ג .ויתוכות (זט) : ויכיו%

 דמלמ לקותיד ניינככ יכת  ךדיפו

 ,ךֹנעיק (טי) : ס'כ .ןינכ לע ו מרס
 סכל סעלכד ךלילו כס סכוסמכ

 תפוכנל סעלכד סונג םקתיקד ךיעת
 לוט יכנ סק לו ל"ות וכמקו סקמ

 יתלכק .סק ט"סוכ לכת סעמכ נתרפיכ
 ומכ סעע יפל 'יפ סעפל :סק וקוכיפע

 היהי יכ (זט)

 .ומוגרסכ ונוספו

 תובכל .התא םג

 : ספוכיר

 לפ תפ5ל וסימכי ול ןפיט | וסיקד5 ןינעכ יל5 עמסת כ ךפעיפ יכו ךדילו סדמתסכ לו סעשל תככרפ סתיסמ
 עמם גש וסיקד5 לכ סולקכ כי ומוקמ לע וכ רמנ וכתי תנע טמסמ סעמ לככ ךלמ ירס

 סלג  וסימכי

 סנכסכ ויסו ,רימק סערפ תינכ ןיסנכנו
 רימ סכק6 ליפס רפמ : כמ כ"ע ,סּככ

 תפעל
 : ומוקממ

 לאירבנ תרות
 נפ סעס לכ ,סערפ דימ סגו ,סירלמ
 לפס כפל למל ,סעכפ סע וקכפס

 סתוק



 ורתי חי תומש

 םֵהְתֶא הָּתְרַהְוַהְו : :םיִהְלֶאַה
 תִע ץעדוהְותְרותַהחתֶאְוםיקְחְה"תַא
 "תֶאְו ּהָב וכלי ֵרְּרַהתֶא םַהְל
 הָּתַאְו אי :ןושעי רֶׁשֲא הׂשֲעמַה
 ריחייושנא םעֶהלְִּמ הָזָחִת
 יִאָנְש תַמֲא ישנא םיָהֹלֲא יֵאְר
 םיִפְלא יֵרְׂש םהלע תמש עצב
 יֵרְׂשְו םיִׁשָמֲח יִרַש תואָמ יִרָש

 סולקנוא

 ןֹוהְתי .רְַזהו 3 יקל
 אָיַרֹוא---תָיְואָימיק-דת
 אָתרֹוא--תי ןוהל עַדֹוהְתּ
 אָרָבֹוע-תו ּהַּב ןּבֲהי
 חת תאו =: + ןּדְּבְעיִּ
 אָיִחְר ןירְבְג מעל
 טושקד רג יוד אחד
 ינו ןומָמ אק3 ןְֶסּ
 יִנָּבִר ןיִפְלַא יֵנְּבַר ןוהילע

 נו ןְׁשְמ ינְַּר אָתואָ
 :חי ןירדהנפ .סהילע תסשו :ל םייב ל ,סצ ק''ב :ב ןיפודק .ה ןסק דעומ ,סהל תערוהו .ןרהא תורדלוח

 םירוטה לעב
 םיכיתי ן"יסס *2 .ססת5 .סתכסוסו (כ)
 גידל תונוממ יגיד ןיכס סיככד ד"וי מ

 .הזחת התאו (אכ)

 : סיגפ ריכסנו ףינתסכ סיכירכ jhe סיליפע

 | יישר
 .ליח ישנא :ךינעפ ק"סורכ

 ססיככד ויסי כ"יעס ססיככד לע ךומסל ילדכ סספ סחטכס ילעכ וכ .תמא ישנא
 ןיקפמד גיד ככ ןכירמ6ד | םיססכ ןירכ סכוממ תל ןיפכופס .עצב יאנש : ןיעמסכ
 ibn pp ויס סס יא ירש :(תג 3'כ) וס As ופ5 כידכ סיכימ לכוממ

pip cob 0ףנ5 כ"י .םישמח ירש :ויס סיפק ו : 96 : 
 ככ סכופככ וו ויס סמכ סיכפהס ככ לע י'םכיפס סמ) .ףל6 סיפפ .תרשע יר
 "כ סטמל סנעמנמ ביפתקד קוספב 3 יפוק ןריתו סו ןקית קמלכ סנסו =
 סנופקרכ וכפע יכפ סנתסמ 756 ל"לס לכו טעומס רפסמ ה סכוכמ רפסמס
 כוטסו 65 סיכפס ןיכמ סוכס טרפו | ריכזסש ופוריפ יפנו סלוכ סגכדסכ כ"חפו
 ןכ סגכרסכ כ"סלו סלסק טעופס רפסמ ריפפ ית וסייכגנו סניכמכ קדקדתסכו

 : (ק"ודו ןוככ

 לאירבנ תרות
 'גס כככ כ"שו : כ"ע סירכמ דימ ,קר ,סתופ
 י"ג גנילזיצ ביל 'ירא ןויצ ןב ס"ומ 'וכו

 כמפ "סכתל, ללה ב :ס!3 םריפ
 "סעס ס5, לכס רשמו ,נלכשי לע
 סידנעופמ ויסש סימעס רפי לע רמ
 'פ) bתליכמכ ספיסרכ ,סירלמ תוכלמל
 סלועס ףוסמ טלופ סערפ סיסס (.תלעכ
 סלטכ סירפממ לרסי bליסכו ופוס דעו
 קייודמ סזכו .ם"ייע ,סיכלמ לם סתוכלמ
 מן םיכנמ .דימ קטרכ שמ
 ,םממ ססידיכ נרסי ויספ ,סערפ
 ויספ ,סילפמ די תחתמ :כמל פיסבו

 לוכגל ןומ לכ6 ,סיכלמ תכםממ תחת
 :םממ סדיב נו

 ליס יפיק סעס לכמ הזחת התאו
 תמל ישכח סיסנ ירי

 רחכיו :כיתכ ףוסכנו 'וגו עכ3 יקכוש
 רפימו ,פכפי כמ ליס ישכ6--קכ--סשמ
 .סמוקמ בופכסרי כס הוופמב
 פויפרפכ יפלכתיכש מ"יפע | 13 פ"לכסו
 'כס | ביכוסס תומוקמ סמככש תומדוקס
 ןינפב סיכופס ,"56כ םיו סעס ב
 3כעס לע סלוי 'סעס, רק רחל
 סגסו ,סמלע "ככ לע ל5כםיו כר

 ומתי



 סולקנוא
 --תֶי ןּונּודיו >> : אָתָיְרֹוׂשֲע

 --לָּכ יהיו ןְעהלָבְּב אָט
 ל תל ןותָי בר םְּ
 ןולקיו ןונא-ןגנד רֶעָז םַּגְתּפ

 םָא גי :ָךָמִע ןּורְבֹופיִו ְךנמ

 רָבְעַּת ןיִדָה אמנית
 סימל לבתו = ה
 ּהָרְתַא-לַע ןיִדָה אָמַעְ-לָּכףַאְ

 זצ ורתי חי תומש

 םַעָהְיתֶא ּוטפשְו ככ :תִרָשַע
 לדָנַה רַבְרַהלּ הָיָה תַעְדלֶבָּ
 ןמָּקַה רֶבּרהיִלְכ ךיִלַא איב
 ּואְׂשנְ ךיִלֲעַמ לֶקַהְו םהדוטפשי
 הוה רָבָּדַהְ"תֶא םָא כ :ךֶּתַא
 תב םיִהלֲא ו הֶׂשֲעַּת
 ילע הזה םֶעָהייְלַּכ םנְו רמע

 ;זו םש .םעה לכ םגו :ןי םש ,ףילקס לקחו :םי וי םש ,רבדה לכ :רל ןורדהנס .תא וטפפו.ןרהא תודלות

 ישר

 : יוול ןוטל ןוכודיו .וטפשו (בכ)

 דככסו ומכ לקסו .ךילעמ לקסל סו
nhםיהלא ךוצו כ 2 סווס 'ל 1  skרמע . 

 סולמ סל  סלוכנכ  ךנמס
 די לפ ככעי סו דומפ לכוק
 5 ,הזה םעה לכ םגו : (סליכמ)

 וכ דתו
 ג תננוכתסו ךדילו ]2 תוטעל /

 סירוטה לעב
 ןח | לכס .כ .ךוא (גכ) :תושפ רכה .ךילעמ לקהו

 לכות סוכ סילק שי י סת "יפ ךיגנל ךולו
 : en תוכסו וכל תק

 = כ לונג 5 לכות קל לחה |
 ינעכ יכ ליג) תויסג

 .ןיל .'וסעפ לע : דומעל
 למול טכיו ומוקמ

 דומעל לכות תל ד
~/ ~~ 

 ךמע סתפ סיולגס סינקז סיעכקו קוסיבקו כדכ ןכ

 לאירבנ תרות
 טרפו ,סס סילסכ תקות3 נכסי לכ יכ. "יפל-=פומיכו הכט לייגפנ יכ ף ומי
 :ססמ :ק וכודב רינעספ ד"מכ וכפי דסיו :פ'ע "ורד
 סיסלק ךולו סקעת סוס רכדס תת םא  י'םכפו<ד ,ןירדסנס) וכפ3 לע סדק ב
 קרוכנכ ךלמה : י"טרפו| ,דומע  תלכיו רב לע כסופ "ורע3, יכ]  ,רייגחכו ע"ק למס

 סת ,דומע לכת ךכ תוקע ךתופ םפמ ספ ,פרקיו) וג ור ש כ מ 31 סיסי יכ : ק"ומכ ,הלימה

 [ .5תליכממ .לוסו ,הומפל לכות 55 ךדי לע ככעי נמו דמעו (.נמ ,סדנ) ל"ה ןשלכ ןכו (.ופ
 "כ  [.ספ יקר ןײפ ,המט סמ ורב

 לכ ככ בכעס 58 3ורק וכל
 קוכי ועתוקמ לע סס סעס לכ סנו סיס עמ

eC 

 ן . 0
 "ומוקמ לע, ןוטכ לפ קדק קדל קי .סולסכ סימעס

 ae ספ יתעתפ קולקדס = כפוימ פוסק יכד סרפע דע ?רויג :ספ ורמלק ומכו
 קדקרל םיו [ןײפגױמ כ"ו קח ר"רסמ  סבוכק ופפכ יכ ,'יפק3 05מכ0 סובק 9
 סת רמופ ןכתי ךילס ,ײסרפב סג רכורבכ-סpמל ןעי כ"עו ,וקמדק ימימ סל
 5 וומפל לכוי מל זיפ ת"יטס סיכסי :f"קמכ 3כ 3רמס ןמ סג ליס 0
 5 םעה לכמ סוקס סתו
 כולל סיס סהכ כ ןכומכו

 יטנמ סיסל יתכי  רור3ל סריתי כו
ln ul 

 05 ס"ערמ 336--ע53 ילנוס סקכ יתעמקש סמ יפע פלכ קז לכ ןכ ססע

 דוע ל ק"יטס סיכסי כ סת ,נימ
 לכויק עדוי תוסס יכפ פמ יקדוו ,סיטפוק סקידכ

 בטיילו ,סיכזוע סיטפוט לכ ודבל דומעל תמל
 22? )א

 ליל! ןיזקכקוומ | קחלי 'כ ס"ומ ןוקגס ויס פח ,ת"וחכ ןייע) ,סיניידל סילג תוכמל
 קיכ לויכ עוליכ ,ויגפל סיסק סקעממ סלדל תויסל י'נב סג סיכירל ויסיש

 סכיקיס תיב סנס ,ןיזקללווד סיטיס ישנק סשמ רקכיו :כ'ס כ"ע ,ססינפל
 היה 5 ססכולארשי ל:מ לח
 רהיו 'ד תלי לע סכרת קובל

 רודזורפכו (הכ)

 ,לודג תיכ סוס סע סידמלס ,סמלפ יל
 שש וש שוש i ןש ,תולמל .סכישי = יככ ליס ,סידי כתכו ,סולעמה : + =



 ורתי חי תומש

 ישילש : םֹורָׁשְב אָבָי - ומקמ
 נתח לוק השמ עמו רכ
 רמבו הכ :רֶמֲא רֶׁשֲא לכ שעיו
 ---לָּכִמ . .לומדידישנפ שמ
 --לַע םיִשאָר םָתא ןתיו לֵאָרְׁשִי
 תואָמ יִרָש .םיִפְלֶא יִרש םַעָה
 : רשע יִרְׂשְו םישמח ₪
 תֶעילְבְּב םַעָהְ"ַתֶא ּומְפׁשְו י
 -לֶא ןּואיִבי השפה רַבְּרַהיתֶא
 ומופשי ןמפה רֶבְּדה"ַלְכְו השמ

 םירוטה לעב

 סולקנוא
 הָש - ליבק רכ ; םֵשְשּב הי

 ןִרְכְּג הָׁשֹמ רַחָבּו הי :רֶמֲא בלבו ארי
 יִּנַמּו לֶאְרָשילָּכִמ אֶל

 יָּבְר אָמַע-לַע ןישיר ןוהַת
 בר אְָאַמ יב פל
 השמלה שקניתי ןעָבכ אפי ןינד < : אש יגר ןׁשמ
 : ןּונָא ןיִנְיָּד ריִעָז םֵגְהַּ-לְכ

 יישר
 .ןואיבי : קמע תי ןיכיידו .וטפשו (כ) 5 (םתליכמ) סולפ קוס יכס סטמל ןיד סקעת סֿ
 ה וטופשי : וה סלעמל ןיד ול ןכעו וקל סו
 יכובטת כ (כ תור) ןכו וטפסי ומכ - וטופשי :ןיתיינל = .סכקס (וכ) : ונניסו ומוקמ לע תננוכתסו
 סיכוילעס פולרקמ . ןוכ ית ןיכייד ועונכפויכבעתקלומכ  .ספקה ךפלע .העקס רכדס .'וסמכ 'כ

 : סיקע וש וגס תוקכקמו ו ןופיי ןוכודיו ןימגכוקמ ךכל יוול ןוקכ ויס

 לאירבג תרות

 לכס סיס ןכומכו ,סטפקמ ויכפל םינסל סילק סגשי ,סכישיס תיכ לודורפו
 סיטיס דוככ לוכימל סוס תיב ידיקפמ דחק ככל סידחוימ סידחל |

 כפב ,ע'ז דמוימ סג כדת סג קי סמו ,סביסיס
 סקוט ןיפל : ויכילעכ קוס טל ,הכישיס םתרל יִסי \ ,סמוקמל וכליו ותמכסב

, 

 ןוקנס דובכ
 ססיו כסמיו ,סילודגס סיכוקס י

 ליז ן"יכסומ ןוקגס לם וגסנמו תרחממ = ויתוכוסת Us ,קמויד  תרוטיקכ
 יב ל"נכ יכלפ יניכפ דסלו | ,תוכלסכ | וילסוסל
 תיכחס = סיחלומס נפ תה סק lis סביקיס

3 

a9 ו 
 ומוקמ = ביל תונפ לוק סגסו ,ויל6 ופסקנק ןרל

, 

 סכישיס יב יגל  יכינעב re rs סי
 ססו ,קתקדגתד קסלי 'כ וגה סוי

 : 1 קוספ ןיגע> = ידככנו סילודג דוסכ סק
 לע, ןוטלכ קדקדו ,סונק3 וכי ו

 םלפק לפס סוי סוי דומלל ס
 סיכככ ,קמוקכ למויד קתסרפ

 ילימכ סג סכנמ) ידכ
 ] עינסל ויככד תל
 לע סוס סעס לכ ס

 : לטמ ךכד : בותכס קנווככ רמו יומוקמ ל 3כקו .ךלוס לוקסו ,רודזוכפסכ ןו רמו
 סגוממ תויסל ,זקמ גוסכ ולקכיטיצ ספ כמ "כו ןוקגס סקיו | ,ולדס תלד
 ןככ יכד ןכככ לע תינטמכ ןייולמ תיפ סביםיס יכוקבמ .סינט סנסו | ,לודזולפס
 קיככ רימקס | כקוי תויסל ופרמקמו סעכקכ ססיכיכ סלמו סבילמ סתיסנק
 ג יד ןימ סמ ינפמ ?ןכ סמלו | ,קכיטיס םסונככ סימנעקמ סערו סעוכ ,סביקיסכ

 סעקס ? ודכל סכיקיס קרב סכישיל = ,ססיקונעמו ססיתוגלכוקכ אש לוח ל



 ב ורתי טי חי תומש סולקנוא
 ונְתְחדתֶא השמ חלש וב :םה יִהּומֲח--תָי הֶשמ תַלשְו וכ
 יעיבר פ :וצראזזזלא 5 ךליו אָחְריְּב א :ּהָעְרְל ּהל לזאו

 יינָּב קפִמל הָאָתיְִ
 :ג תור .יפינפה שדחב ,ןרהא תודלוח

 יישר

 : (קתכיכמ) וקחפשמ יל רייגל .וצרא לא ול ךליו (זכ)
 ךירכ סיס 5 קדות קרב (ופ תכק) .הזה םויב (א)
 יככד ויסיט סוס סויב וסמ לוסס סויכ תכנת בותכ)

 תאָצְל יִשיִלָשַה שֶדֹחַּכ א םי **
 םירוטה לעב

 "כ) םיסנקס ןיד ןד הסמ סיסכ דמלמ
 םדחכ (א) :ףכוע יפק ויספ (סילפ יפפ

 תלויגס וכמקע סמל ךמס  .ישילכס
 סיסיכ דע ופני 65 תכתוכמסו סיוכקהו
 וככתתפנ לרמימ ומכ סיטדת 'ג ססל

 תל ךדיו .כס .'ג .תנל :ה"כקסל וכ ונתתתנמ ת"מ סויל סיבדת 'ג ססל ןיתמס סיכגמ יכטמ וכו
 .ןכפמ תת מכ כס ןכו תיכה ןונע לע להכפי ככ
 163 תתימק לפרטי

 תרות

 סס סיככ סכישיס יכב סנס ,טוקפ סו
 תוקיפס תוכמדזמ סעק לככו ,ובכי ןכו
 סג ,סכמ תללקכ סיכיכלו ,סדומלפב ססל
 סזיק כיבקכ ססיכיב סטטק סיספ רק שי
 סספמ | םיחל סיכיכלו ,סוב סז סעינפ
 לבג סננ סיסי 55 סו ,כיכ טיקסמו
 16 ,ספוג סכיקיס ילפוכ ןיב דמוימ סכס
 ,ולומלק3 | ןככבמ דמ קפתסיט קפס לכל
 ןולמו 3יכ לכו ,3כס לדס לה םוקכי
 סח ,בכס כ וקיגי סיט ןיכ ןמדזיש
 סידימנקס לע ,ןידדלס ינסכ סמל סיסי
 דע סכישיס .תיכמ תלככ תכוטס סימו
 סיסי 3לסו ,סדומככ ןמז  לוטיכו ,3רס
 סידימלקס קסעכ מוי ילוכ דוכט
 וקכופו ,סביכו סחכט קמו ססיתומקטכ
 ? סיטעכ ויסי יפמ לוכלסו סכישיס ינינעו
 ,סירימלפס ןיכ סיכמו סטטק סלקמכ סגו
 סיפודג סיסכוק בכה 35 ףסתס תעכ
 זה ופוכי סתודני תותיקככ ססו ,סילבלגו
 סיסי לכס ,סמוסמו תועוקכ בלס 6
 ןיזפלווד תכיתמ .םיכל כודג ןויזב סזכ
 סכישיס) דובכ לוליתו ,ןכ ילודג יב
 כותב סכיקיס ידסימ ונקת ןכ9 ,סטודקס
 ,סלופ לק סדלו סמכתו סלוקכ לודג טיפ
 ולו ,כידת .סכיטיס תיבב עובק סיסיק
 ססיתוקפס תל לכפלומ תיכד ןנככ וקיני

 סוס סויכ : תכפכמ סיקידפס

 ינכ ת:) סיעככהה תנעכ

 תת ןודכעת סםמנ רמנש סוי ותוק לע .יניס
 ןלס5 תתימ לע ךדיֿפו
 רכדמ

 לאירבג

 ,ןמדותס סטטקו תדיפק לכ סנו ,סדומלכ
 תיּבמ תתלכ דוע תכוטס ססל סיסי קנו
 יכ ,ופיב 55 ומ 3כס לדמ כ: סדומנה
 ןכומ ,תפוג סיטיס תיככ סמוק כ
 3כס סגו ,סולט סיטמו ,רבד כיטמ ססכ
 כמלק וס ,ויכיגטו ותכותל יוכפ סיסי
 ,סכולמ תדליטו חרוט ךילטמ לקסו : וכפי
 םוכי ספוג ומוקמ לע סוס סעס לכ סנו
 ל'נס ןוקגס יככד ןכוס כ"ע ,סולסב
 : ןוטל סג ןוככ לע וכי סוכו ,ע"לז
 סנתמ סנס יכ ,דומע תנכיו סיסנק ךולו
 ךופכו ,ימ 3י תטק לע קוטכ סיס ללרפי
 ןומס לוק כיגככ סיס סוכ = לודג סכסמ
 סנקמ לוק סגו ,ףמו סיכולגמ ,סלומסו
 ,דקמ סככס ססמע | ויסס ןפלו לקב
 דומעל סימקל םדקומ .סיסש ס"עלשמו
 ,'3תי ורד לוקכ טומט פע לככ ןכס
 ךילל סיס ,יינב 5 ותוק .סוליט סמ
 לכמ ,ןגמקו טקס 8 דדובקמ תויסל
 יוכיגל וכ = פויס> | ,טילפמו דיכטמ
 תכיכב סכוכגס יפמ סכופ לכקלו .סניכש
 סלסמל ידכ ,סיקודקלו סיטרפ לכב בנס
 ןמסכ | רילכ 'בתי וכולכ יפכ לכס
 הס ת5 וע תקע סז | ליכסכו ,ויחלוקכ
 ןמ קמכס סנסמכ ןוקמ ותוק סטנו
 סיס ,'ד ת6 עוכדכל לכס כו ,סכפמס

 קנו תו



 ורתי טי תומש

 םירצמ ןיִרֲאַמ לַארׂשודינ

 וכ :יִניִס רֵבְדְמיאָב הזה
 רֵּבְדְמ לאביו םיריִפְרִמ
 :ןיי

 :ופ תכש .ואב הזה סויב .ןרהא תודלות םש

ak 

 םוֿפקנוא
 אָּמֹוְּב | םִיָרצַמְד אֲעְֲאמ

 ; ניס אָרְּבְדַל ותֶא ןידה
 ותָאְו | םיִדיִפְרְמ ול

 ורשו נס אָרְּברמֿל

 םב
 ועסי

 יס
= 

 יישר

 ןכיסמ שרפלו .רוזחל ךלכוס המ .םידיפרמ ועסיו (ב) : וכתכ סויס ונחכ ךילע .סיטדק סלופ
 ןפפיסנ ש םיקסנ נה ועסג סקמס עודיכ סיכוס ויס סידיפרכש ביתכ רככ 0901 ועסנ
 סידיפרמ ןפעיסנ ף סכוקתכ ניס רכדמל ןתיכ סמ יכניס רכדמל ןתקיבכ סידיפלמ

 ?אירבג תרות
As 0 ךובפסב סו ,סלח 5 זוק וילס נוי 

 זק '3קי וכבד 6 עומקכ סכז .ולסלכ
 6* יונ סיוט ,ייככ- למ רכד, : ווכק
 וקככ יופק סיס 85 ןיידפ סק סג ל
 כיכ וכל רמת טי כ ויס יכ ,תודכטמ

 לוד ורק

 ידכ
- 

 2 יס ,'וגו ןכפס , -
 ,סתמדק לכ סימס ל הרשי תה תוימסל םיגסל סנתמל ןוחמ וינק סיקכוי ןודמו
 פוכז י'פ כ"ג סיספ סגוכתקס סלוקנסו  ךותכ\ ,סטפסמ טופקכ ויכפל סיתומולע
 'ונו סדפת טפשמכ ןויל כמנש טפסמס | סל5כ סיכינע ויס ןבומכ לודגס סנסמס
 ןופפס ספפכ כ'קכמו | (5"יס ת'קוט) ,ותסקכ םיק ןיבו | וספרל ש טיפ ןיּכ ,סיכל
 סיבה תקזס סלונסס תוטעל ןוקכ סיס = ינפל ולכס סינק (.סע = וי) 'תנצ 5 תופדכ\]
 וכתיל עדוסכ כיעו ,ססמדק ל  ן"יע | ופכס סטפו שיפ ןכו וכ רמופ סו ןילל סשמ
 ובל יס ססעיסנ תכטמ יכ ל וקוס סיעיכפמ ויסו [.'וכ יד סעמ .ינפל
 ,סכל ןפ6 ותוק 'ד כמ רק סוקמה ל = לכק5 '3תי .וינפל תע לכ3 ןוככ תויסע
 ולקמ סקמ יכ ויפ3 סקכוכ סקוככ תוכו : וכי וכ כמק וס .ויווילו ויקורכד
 כיפ ,דכנב סעל קכ .ססמע תוכי 85 | ,ךלעוי ינקp--סוס רכדס תת 0
 רמ6 ,נתלטי נפ סיטפוש תולמכ קלט ותקכ ,סכמפ לש סכוכק לככ סיטפוק דימעסל
 סג טיי ,הטפת סוס רכדס תת סל :ול וכיד תלמי סעסו = סקעת = סכקמכ
 לעקכ טיי ךכ סיס יכ .סעכל סג ךל ךתוה ףיקס ילכמ לכ ומוקמ3 וטפסמו
 ייפ פכ] דומע תלכיו ,'ק וויל ךינת עיגי  קוכיפכ=-'ק ךוצו -- 18 ,ךימת ססירכדכ
 סעס לכ וכ בטי סעל סנו [3'>ה לס = תלכיו -- .'בתי ותחמ יווילו רכד ךינ
 --ומוקמ לפ--ןליידס יוכימ תוכזכ ,סוס | למוע תויסל תכוכיס ךל סיסתמ --- דוממ

 ןרֿפב . .
 פתיפ סנסד .סוקמ לכ3 רוממה דמאל : ןוש לש ועוריפ תות ךרלכ יתרעמ ז"יפע .םיבג להנ

 ןייווו5 לכו תורימה לכו תורכד לכל יכ ,ספ ל"ו י"םהכ כוסו רקיו םיר רפסכ
 ךרלו ,וילפ .רכיד כ"קמו !הקמ :ומפכ העמל םלימתמ ס"כקס הרקפ : וניסה .סכת לש סלירק סדק

 לפומפל ילע סרוסע ומכ | "ךדכע עתיפ יכ .רבל, :ומ "יכנס, : סלירקה לע תוכעל קוה דוככסו ןרפ

 ספי ורכד טפר ,ןקפטלעטס י"ע = וריכת) רכדמ דתהסכ סויס ערה םרקב גוסכ ןכו ,ןכ תנעל

 ולנלכ ס"כקת גסנתס ךכ לוכיככו ? ילכיטסלו עומטל סתמ ןוכנה : רתונכ "? נה, : רמומו סולמג

 קטע 36 'ד רכדיו :וסװ ,ככקל ות ןכומ יכ שמ וסנעיט ילכ | סליחת ימסכ ותפרקמ ,ספמ לק

 לוס ןכופ יכ ס"ערפמ ול כישיש ןיתל רכדל וס פורס ,וינמ קפוד 'כתי ודוד לוק סיספ ,רמאל

 : 'כתי ורכד לוקכ עומס



--. 

 סולקנוא

 לֶאְרֶשי ןְמַתאָרְׁשּו אָרְּבְדַמְּב

 קַלְס הׁשֹמּו : :אָרְוט לכל
 --ןמ ַ הל אָרְּ ו סדקל
 :ה הנס .הלע השמו .ןרהא תודלוה

 יישר
 ,לארשי םש ןחיו : (תתליכמ) סכופקב
 רסס לכל דסמ 3
 .רהה דנג (סליכמ) תקולתמכו

 דחס םיסכ
 תומוערתכ תוילתס לכ

 סינפ דנכ תלומ סלק סוקמ לכו וסכזמל (קתליכמ)

 טצ ורתי טי תומש

 לֶאָרׂשִי םש-ךחוו בדמי
 לא הָלְע השמו : :רָהֶה דנג

 םירוטה לעב
 ינכל דיגתו (ג) :סוה להס לע סיסגס
 תכעע ססל ד'גתב ל"ו למ לפרסי

 (דכ תומש) 'תכש ויס סמכקסכ ויתוילע לכו יגקס סויב .הלע השמו (ג) : קכזמל

 לאירבג תרות

 ליקו ,סונט3 וכי --לתרשי ןכקכ
 הזיק ינפמו ,סיכר ת3 רעש 'ס3 ספדנ סו רכ7]

 : [ו"ע ימס תֿפ ריכוסל טמפכ סינק

 סוקמכ סקס סקקי סרוקככ סנס יכ םיליע
 סו ?סונק ןי6 ,סיטפוס ןיקס

 ,וסקסעיו וסעכ תל כוזגי דסק סת 5
 ןילו ,תכסנ לכס סימיס תופלּפ וילע
 :וכתי ול כמ כ"ע ,סירכד ןיקו למול
 לבג סיללד ככד גיד יכ סנמק ףק יכ
 קת עכקי ןבוקכ סקו ,קכיד קוס כ"ג
 ףיקתו סלל םיפ וס ןועמסו ,ןוטמס
 סכזיפ ףוס לכ ףוס ,סכטכ סלרי תלו
 קתתעסל ופוס ןכופכו ,ותפיקקכ ןועמס
 סיסיו ,ותקעכ סיסי לוק יכ ופומלב
 דרי ותפיקתכ ןועמס כס סכמ6 סולט
 ,ןלזגס ןועמpש | רקיו ודוככ תנטממ
 96 סיסי ןכוקכ עכוקס ס ןכ ומלו
 ,לניד ללכ ותעיכק ככ ןוטמקמ ףוקפיו
 ,סיטפנל דיכעד ןידב סכזי ןבוקכ יכ סק
 ,ןלזגס ןבוקכ ,תרקי נס ,קתתקי ןועמקו
 סכזי ןיידסו ןידכ ססינמ ופוכיפכ סנמק
 הב ולכתיש סכקפ ססשי ומ ,יקכוס תק
 לע ם"ולכו ,סולעש סקעי לס ,ססינק
 וקגכדממ תדכ ילבמ : רמולכ--וטוקמ
 [.הניפ ו מר ק מ כ ודוככ :תלמכ]|  ותלעמו

 : סולטּכ תוכי
 י"טכע .כסס דג נקכשי םש ןהיו

 בלכו רחל םיקכ םריפס ל"ז
 תומועכתב תוינתס לכ לחש ל3מ ,דחק
 ףיסוסל םיו .תתכיכמסמ סוסו ,תקולסמכו

." 

 יככד םודקס .ךיטלפס 'יפס טיפע סוב
 ,יגיס רה | ינפל וככרק וכל סדגסס לעב
 סלולכלו ,וגיד סכופס תל וככ ןתכ תלו
 כת ונדמעב וכל סיס תכעות וזית קלפי
 יגיס רסק 'כו ? סלופס תלכק קב רסס
 ,ומלפכ וילע שיתי = ותניכס תלכקס ייפ
 קמסוזמ י'לכ תת כסטמו ךכזמ סיס
 תת סע ונ3קע סדוק ף5 ספוירמוס
 נפ ודמפ ם לרשי ,ע'זככו ,ק"סופס
 :וכממ כ ,ןסמסוז סקספ יליס לס
 ,ודמעס : 095 ,יניס רסכ סלוק וכבקס
 סמכגש כ"ג וסזו---דבכל סדימעב למול
 תוסעסל רסס ככ תוס סילתס ססל
 וכז זיפ רק דסק בככ דת סונכ
 ,נרסי םש ןתיו :כ'סקזו ,סכופס תלכקל
 רסס לכו. ,תתק.סילקב ויס סק :לעול
 !6 סיסס .סוסמ ?סעמ סמו ,ויכתס
 ססל הדמעק וס! ,"כסס דנ), סתדימע
 ,'ד תלכוקב ז"יע תוכזכ ,דסי ספווססל

 -- : ופדוכע) סכרקלו
 'ד ונמ רקיו ,'תס 55 הלע השמו

 ימימ .כמקכ רסס ןמ
 קודקס יּבכ וכיבכ לע וקחיתפ לע יתסמ
 לכק סקמ : תובת 'סמל ותתיקפב כ"ז
 ,תקז סיס סמלו סמ לע 'וכו יכיסמ סלות
 וכקובי רק סיכפוק סווק3 יתכקי רּככו
 ויפט טרפל ינגס תעכו ,b'קמב ק'סיל
 ןוקגס לש שורדו סדנת רפסב יפיתלק

Ln 1 - 

 ם"טמ | תמפ פופ לפס ת'מסעב
 :'כס תל קרפל [רפסס ספ תפ תעכ יתקכפו]

 סקמו



 ורחי טי תומש

 מ הָוהְי ויִלא אָרָקִו םיִהלָאָה
 2? תבל רמאת הָּכ רמאל רֶהֶה

 י"שר

 םולקנוא
 רַמיִּת ןנְְכ רמיִמל
 ינבַל יַּחְתּו בקע

 אָרּוט

 תיבל

 .בקעי תיבל : (ופ תכק) סוס לדסכו סוס ןוקפכ .רמאת הכ :רקככ סעמ סכסיו
 ןקודקדו ןיטנוע  .לארשי ינכל דיגהו : סלל ןוטלכ ןסל = למסת | סיקנס < וס

 לאירבג תרות

 ל"זכד | י"פע ,'ונו 'קס ל סלט סקמו
 כמו סילפופס ת רכוקס נפ ,ת"כ)
 קלע וגסנק סוקמ ביכעסנו סיכקסכ ססל
 .ןפוכל יתטכ וכוס ביכטסל כקו סיכטסל
 ןימיכשמ | ןועמ כ ימנקוכיכ תילו
 לו ןימיכקמ כ תירכט יכב ,ןיכירעמו
 [ןפע] כוכטכ ונטק ףירכע לב ,ןיבירעמ
 ילו ,ןופמ ילככ סירכקכ ,ןועמ ילכמ
 סירכט | יככמ [ןמגע] רוכסל . וכטק ןופמ
 [כ'סעכ] סמ לב | ,פירכמ ינככ ןירלקל
 וליכי ,ןופמ יבמ רוכטל ףירכטמ סנוע
 ןוכילפ תיפמקד ןיגכ 'וכ רמוכ [כ"סענ]
 3 ןיבילעמו ןימיכסמ ןופקד
 סיד bכיסד סזמ וכל קכויסו .כ'פ כס
 כג סוקמ רפכ ןגינזמ סיקולס פומוקמ
 וכלס סילעופס ספק ,סינעופס תלכקס
 ,ב'סעבס סוקמנ

 [5"מרכ ם"יפ .סנח כ ,מ"וה | ע"וסכ

 וכ שי סומוקמ וז קמגוד ןיעמ סגסו
 יב סיפלקנס סיכקלמס יכ = ,ס"3קסל
 סמכקסכ 'ד תולמ סייקכ ופכוי לס ,ןוטמ
 סד יג ולתלק 536 ,ףכס ילכ סכרעסו

 ג
w il = 

 tole לו % לכונ 5% רולתה זרה ידשוו
 תק רובעכ לכונ הכ סינפהמ ₪ כס
 0% ב 4
 ל"וכסקמכו | ,סד6 ן3 סכמ לפוי "ל

 , / - הור

 יכתלמל הכוס סכפיכ כ (: סכ ,תוכרב)
 כמג סוקמ וס ,"פ 'יקכסו ,סכקס
 תלכק מגל סיס וליל יכ ,סכותס תלכק
 ד"פכפ סוקמ סיס ,סימק3 סכופס לוע
 ~~ 'ל תֿ רובע וגס יכ למול

 הוווכחוה הוט"רה enn כ
 - כקמ א .iw WN וכ

 סיקלכומ
nn 

 רוי

 סלופס קלכק כמגש רח ככ ,סיכילטמו
 סומ סככ סנס ,ןלפכ יכיס רסב סיס
 יגככ סכותס כ3קנמ סיס 'בקי וקעד יכ
 וס ,וכסכ יפכמ כתוי כ כ3מ ,סדל
 פס 5 סלע סקמו : כותכס למק
 ,נעממ סימקב רכדס לומגיק סיס ותטדכק
 ,למתכ רסס ןמ ,'ד ויל כקו כ'ע
 ,לסס לע ספ לכדס ת כומעק 'יפ
 יפכמ כפוי יכפל ודבעיט סלוכ ילכו
 .סממ וכוסכ סז ןיפ יכ ס ,ם"ייפ ,סחכ
 ומוקי יכ ופוקרכ ל" קודקס וכיככ כ"עו
 סכרס ומעכתיק סיטנפ .תוכרת תוכודכ
 לולגל ופיסוס כק דומלהס ילפ3 לע
 סיכופכ ןכיקע ,תוכיזג רוזנלו סירדג
 תת דוע וכי סמ סתקעמו ,כ"כסותכ
 סילסומו תודיסק תודמ סללמ תוב 'סמס
 ןיֿפס : וכמליו כותל וגוסי כס ,סיכגק
 תכ יכ ,דומלפכס תוכמוקהס וכל י

 תוטילפו תודיסח יכיכע וכילפ דוע ףיסו
 וקסוכ סמו ?קכ סנעמ
 :למו סידקס כ'ע 2

AL , 

 הנס יכ ,סמוקמ סזמ ,יככ

x» 

1 

 לכ לוכסל \/ה \עה |
 ,ודחפק

 יכ ספעמק
 ,נפמ סימט3 כו ,יכיסמ סרוק לכק סקמ
 סיפיפקס סדקס ילב חכ יפל יכ תוכוסל
 סגופכ ולקיו סד6ס דוככ ליקוסל סיעדויס

 תפכסמכש  "קודמסו רסומסו
 ,סמייקל סכינפ | סימיעלו סינק ויסי וז
 תעדו 3וכ  סכממ ודמלפק רחל
 ,כיכפמ רבנ תכפתו סדקס ךכפ תוממורב

 : סכילפ בכ יוקמו סדבכס סוק לב
 ,סיטגס ולה 3קעי פיכ> רמאת הכ

 ,סיטכ6ס ולס ,י"לבכ דנתו
 : ו
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 סולקנוא
 יִר ןזַח ןותַא ד : לאש
 תיִלָטְג םִרְצמל  תיִדָבַע
 ןירשנ יַפדצ=לעֶדּכ וכ
 : יִנְחְלַּפְל ןוכְתָי תב
 לת אלקט ןעֶב ה
 מיקי ןּורְטַתְו יֵרְמיִמל
 "במ ןיִביבַח יַמְרקןֹוהְתּ
 :אָעְרַאילָּכיליִדיִרא אממ

 שה

 :(תליכמ) ןידיגכ  ןיטקס סירכד .סילכ | קרפ
 קיס | קלוסמ 5ל (ופ תכש) .םתיאר םתא (ד)

 ק ורתי טי תומש

 :לֵאָרְׂשִי נבל דיֵגְַו בקעי
 יִתיִשֲע רֶׁשֲא םֶתיִאְר םָּתא ד
 יִפְנַכילַע םֶבְתֶא אָשֶאְו םִיָרָצִמְל
 :יִלֶפ םֶכְרְמ אָכָאְו םיִרָשְ
 ועָמָשִּת עומְׁש-זסַא הָתַעְו ה
 יִתיִרְּבדהָא םֶתְרַמְשּו יִלְקְּ

 םירוטה לעב
 .6כ0 .פ"כ 'ד .סתא (ד) : תולכדס
 לש לוכקכ ןכת סכל ותק סת ךדיקו

 סתיֿגכ סתק ןכת ססל תתל סירלמ ונכ , 2
 סת .סיכלג = .םור5מל יתיכפ רמ bכ סכ> רגסמ 5 | סירככדכ כ סלי
 סויה .סיכנ; סת לינסכ רפול .ידע סתיקכ סתק Rob סכילע ךיעמ | יכנס סידעב

 ייפ סלועל יכ ידע תויס) ולכות סו = ןיכוימ ויס תוכיכע סמכ לע סירלמל יפיטע לסל

 תינקנ ה: סמ .35 סכתפ כת :כ:5 לע כ ססמ יפערפנ כו סכל ונוולמק סלוק ול
 .ןכ לפרש 4 ee Lk - ופכס סויס סז (קתליכמ) .םכתא אשאו : סכדי

 סלותס וז לעקכ .סיכלמ תויכ וו ףסככ ,

 55 ספכומ הקמ ונל סול סלות 5 ככ ןלח לכ ןירזופמ פלשו ויסס ססמעלכ נתרקי
 וסז ספיככ .סקכוקמ תל ססכומ ילקת סלל ו53קכ תסללו טסיל ופבסכ סלק סעקנו ןסוג

 הכה וג | ךילע יפנכ םוכפו 'ש  סכפק עיסקו ומכ לקו סגכפ סוקנוקו .ססמעלל
 ךיתטכסו פ"ג עעוס כעל ןכל ךתה תירככ : ספעמל דוככ ךכד רובדס תל ןקית ןוכתי תילטקו

 סת | (ה] :פפיככ "יג תו: = כמ ןיפנכ לפ ויפזוג ?טונס רטככ .םירשנ יפנכ לע
 :ספמ תיפ .סימפס = = ככ ססולנכ ןיכ ססילכ 5 סינקול תופוטס ל
 סדמס ןמ קמ תריפמ וכי סוס כנס לכ6 ססיבג לע תלופק כחל ףועמ ןיקכיפמק
 רמוס ויֿפנכ לע ןכפוכ ךככ  ויכג לע תכופ ףוע ןילט יפכ ןס וכ קוכוי למס
 .'וגו סיסנלס ךקנמ עס ןכ יתיטע מק ףק = .יכככ לכו יב ןסס סנכי כטומ
 ןגעסו תוקכעסילכ נבו סילס סיקכוז סיכלמ ויסו 'וגו סירלמ סכממ ןיב .3יו
 סכל ברעי סכילע ולבקת סתע סל .התעו (ה) : ומוגכתכ .ילא םכתא אבאו : סלכקמ

 לאירבנ תרות
 ,סמכ סלעמב סיקולקס י'גכ ועקימ סוס סמ סיטכפמס 'יפט ת"יפע פ"כי ,סדוקמ
 ןייק ךלדכ ,סנמק ססיטנכ עידוסל סוטלכ | ופרש ע'בקכ יבג (.חכ ,תוכרכ) כ'וכמש
 ,וססיכדכ ךלמיקו ליזי כמ ,יקכל וקוכמל
 רח ןידכ] סלעב יועיעכ סלכתס כ ןפ
 ,תוכותכ) ותסלמ תוקר לוטיל ךירפע למג סקעטנש
 ךיכל ןכנו [תוית ס"5ר תוסנהכ ם"ייעו (: כס

 קוס סלכקיפ סדוק ותקלמ תוקכ לוטיל
 יתיטע כ'כ : כ'תת כמול לכופ נק ידכ
 תקפו לתו םיקס ןמ חקל ןידכ ינעבכ
 יוליעכ ןלכ ןכו ,לטכ וככמק סקס ןמ

. 

 --- :כ'קו סלעב לדסו סל
 תל 'ד לק :'יפ .ילק םכתא איבאו

 לכ : רמולכ | ,יפינש
 יכנס ןכ ,סדוקמ יקייסק יפכו  ,יתיכפסכ
 זמ ןס תודימפמ יתולועפ לכו ,סתע סג
 דע סכל סיס כ ספ ךק ,סנועמ
 וקו כיכסל תיתימקס סעדסו סככסס סנס
 עליכ תוס סלעמס סככ ספסופנ סויסכו

 יתוליפמ



 ורתי טי תומש

 םיִמעֶה"ילבִמ הל יל תי
 ויהת םָתאְ  :ןיִָאְָכ יל

 שודק
 :ע רעשו ומ רעש ההיקע .מי םותבז .ופ !5 תבש .ויהת סזא! :

, 

 יונו םינהּכ תַכְלַמַמ יל
 : כ שעל ל :
 זל 'פ :ם םירקע .ול רעש הריקש .םתויהו יןרהא תודלוה

 םירוטה לעב
 ול5 .סינסכ תקלממ יל ויסת סתקו (ו)

 ל"עלו סילולג סיגסכ סלוכ ויס לכעי וכז
 :וכקת 'ס ונסכ סתקו 'נפ ססל רוותת
 תכלממ סינסכ תכלממ .'סמכ 'ד  .תכלממ

 סולקנוא
 ןיִבְלַמ .ימָדָמןוהְת ןּּתַאְו י
 ןילא שיצק םַעְו ןיִנַחָּכ
 ... *A 8 :ד

 יִנָבְיע ללמְה יד אמָגְהִּ

 י"זער

 : (ופ תכק תליכמ) תוקק תוכתתס לכ ךליסו ןקכמ
 :סלותס תלימקלע סכמע תורכקק .יתירב תא םתרמשו
 ילכ סיכלמ תלגסו (3 תכסק) ומכ 3יבק רוק .הלגס

₪ - , 

 סח ךכ .ספומ סיזגוג סילקסק תוכוט סיככתו רקי

 סמו סכמע סיכת יל ןיקו נע סכדכל סת6 וכמקת קכ תומו6 רפטממ סלנס יל ויסת
 : סולכל יכפלו יגיע ססו ץכסס לכ י יכ סרככ סכתבק ספק דוע יל שי
 סיגסכ דוד ילכו (ת 3"ש) רמק תד סמכ סילק .םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו (ו)

 לאירבנ תרות

 איבאו : וסזו | ץמתכ 'ד קי יכ ,יפוקילמ
 סילקותמ ינקכ .סזכ ןוימדסו ,יל5 סכפס
 ,סז סע סז סיגפ וקכתסל ןמז ועבקס
 סנמ5 ,ולממ כודגס כה עסוכ ןטקס רק
 לכויט | וכד תוקלוס לע ול ןתוכ ודגס

 : 56 וכל
 ,'וגו סימעס לכמ סלוגס יל םתייהו

 5516 וס סלונס ןינע
 יכקי = סילכד סיכומקו .סיזוכנ וכ רק
 ןמדויט רקי רכד לכו ,סדממ תויכקו ךלע
 ולחלק ןכ ,תרמשמל וכותב וזכונ וילעבל
 ,ס"כקס נק ,ותלוגס סילרקכנ י'לכ סע
 סתקוכ ס'וקכ םלעימ סכקי קפכ לכ יכ
 סכותכ סול י"לכ תדע ךופב סעקוקו
 קוספ לע ם'סק ר"דמב ל"זכס וכו
 ,'וגו סילנכ תועככ ,'ונו וכנכ דרי ידוד
 ספוגס יל ספל ויסק יכ :כ'סק וסזו
 יכ סימעס לכמ תוטפכ סככותב רול
 קכדתסל ופוכי סלוכמו ,ןכפס לכ יל
 סלכוקב ספוק ןתתו ,ילמ

 : ספ טלוקס
 יונו סיגסכ תכנפמ יל ויהת םתאו

 סילוס סלק | שודק
 סיסרפמס וקדקד .י"נכ 96 רבדס רק
 סעמקמקו רתומל תיסק 'סתתו, תלפ לע
 סמלו ,סיכתל כת רבדל סע סנופ וליפכ

, 

 יסק סתקו

 ויסתו : כמלל ,לוביחס ו'קוב קפתסס ל
 :וכמול לפכ סנו ,'ונו סינסכ תכלממ יל
 וס | ,לסלשי יככ כל 'וגו סילּברס 0
 דגפו סדוקמ | למ רככ נס יכ רומל
 לודג ריכנל לקמ | ייפע פ"לגסו | ,ייככל
 ,סכוקכ גלפומ סלע3 ןפסתסק םמ"קיו
 קולודב גוסנס יפכו ,3כ ןדכ ןתיכ קיטכסו
 סקס ,'ד תכוקכ סיקכד ויסק וכיכפלק
 תונהל דימס קיפ סיקנתס | תכיפככ
 וקדובכב דכסו כי סיסיקו 'ד תמות
 בכ תלו וקו קיומי סז ללנכו ,'קי
 סלוקכ לדגקיק דע תובכ סילק ולחלק לע
 יכ ,וקכל עמוש סת ןס ללכמו ,וככל לכ
 ךופכו ,ופיכמ וכטלגי ל'לכ סייקי כ ספ
 וכוקב וכ םתליו ןכדטסל ריכגס תלק ךכ
 וכוככו וכפק תמגמק וכקת סע רכדיש
 סנעיע דפ ודומלכ ליס סקעי ןקססק
 גסרפמ ןפנוי 'כ ןוסנס תגכדמל עיניו
 לז כחופמ "פר | ןוטנס ות ל"לז
 5'נז דגיקסיז 'כ דיספסכ סלעי תודיסתכו

 זילפמ וסע רסק | ,ס"םוי
 ,תוכוכמ תוקלוסו בכ ןוס ךכ לכ וילט
 לס :רמתל ןפותמס תה ןכדקס ןעיו
 ,סיללתס | פכיקכו לטקס תנפתס סתע
 ,ומפט ןפתסל תקז כמקכ וככות כי
 32: ול כמקיו ,סיקנתסכ הז יהלת | כותכלו

 ריכגס

= 



 אק ורתי טי תומש סולקנוא

 "לֶא רֵּבַדת שא םיִרְבְרַה הלא יו הע אחא
 ןוהיִמָרָק, רַּדסְו אמ יִבָסל
 ןֿלַאָה = אָימָּנְתַּפ--לֶּב תי

 י"שר

 השמ אבו ישמח :לֶאְרְ ב
 םשמ םעה קל אקס

 םירוטה לעב
 מ (cA הכו קומפ  קכ ,.םירבדה ולא :ןוב תכלממ תת סשמ ססל | ןתיו סיקוס0 :ףסוו הפ 25 .םירבדה הל

 גוע  תכלממ תו יכומלס ךלמ ןותיס : ל 3:

 ךועדי תכ יוגו םודק יוגו "ד .יוגו :ס"וכעה תכלממ ססל ןתינו סכולמל וכז .סינסכ תכלממ ליכסכ ןפכס ךלמ

 וכופי סיככ סיכנמו לולג יונו ן יתככימ לועי לודג יונו = תיכס ןככות לע סימכיכ סינו וכי ךײה
 קל וג םולק יוג ויסת ס5 ךכ6 יתככימ

 תרות
ie 

 כ עדת לס ,ןתומס ליבגס לכד
 יקנתכו ,תקוודכ קוס סילנקב בתלנס
 סלופס ךכדמ ו"ק סטי סמ כיע ,לופכ
 ,יתיכמ = ונסרנ5 שרג יקדווב סדוכעסו
 תומרכס תונעמב סנעי תכ סמ לק
 הז :ליכסכ = יפדווכ = ,ךכ יפכמקק
 תלס | ומלעב ןסתסל מ'מ לכ ,וכטרגק
 ,וסליכססלו וסכיבסל .ךיל
 ןוכזפ3 ,ויכפ תילומ ילתק תובכס תותכוסס

As י 
Ad 

; 
 הל

 יפכ \
 ור
- 

 יוקכ ,'וכו תוכוזמו תוכתמו קיכודככ ,כל ןוס
 רתויס ןפוקב יכולכ תת קיפסכ ךמסתסל ול

la - =סיקודקס סיכוקגס תגכדמל עיניט ,סלעכ -  
 ק"סופכ סנס יכ : סזכ לשכס תוס ןכו .ליכס

" 4 : 

 סקמכ 16 וכתינט סולט ג"יכפס קל קכופמ
 סיסו : לופכ ימלפ סכפוס "עו ,יליסמ
 ועמק כ סו ,'ונו ועמסק עומק ס
 סיקודקס ססיכפסב 1"3ק לק ,'וגו
 תדובטב דס הרלכ -וק נהורורל והוהוב
 תרוכפכ דססתה) ךיהס ולקולוסכ ופיסוס

 רתומכ ולמלפ קדקכו תוכמ יקודקדכ 'ד
 סיס כס דע סלעמב תולעפסל וכל
 סע לכ תויסכ :ע'כ | ,סיגתכ םכלממ
 סיגסככ ,סלוע יקב ככל ךכד סכומ לתרקי
 ת5 (סירכד 'פ) י"הופ 'סכ 'יפפ ופכו] .לתכקיל

 ,םרקנ 'ד ספ וכ ןרפס ימע לכ וו : כותכס
 ויש ,ודמל ך מ מ ר ,כ"כ סנפס3 ,ךונע
 תרי וכקיפ---ולריו :וסח ,'ד תמ סיפרי סס סג

 7 ק ,םודק יוג=-סג תויסל ,דועו [ךפפ ---'ד
 סמל הסקי כ'קו ---,ך5 רפומב :ךמלע

5 
1 

 כ

 ורתי ק"קכ סוֿפמ רכ ךונק תנינסכו ,םיבג לחנ

 סידעוע כלו סיפקה תויה לכויל

a ןועדי 

 לאירבג
 יכ תמתס סכמח ? סכותב םוריפב ךכ בתככ
 ססוכג לקויס סגכלמס גיטכ תל ו"ת סמ
 כו י"כפרכ וע סכרס (: סל ,תוכרכ) ל"ורלטמכ]

 ,לממ וינפ 'ד ריססי כ מ"מ [ןדיכ סתלע
 קיסוקב ןכל ,ם'סמנ סכוק סכתיכ תל יכ
 סכוח ןקש תולמ ג'יכת לע כ וכרסזוס
 ,ולממ ויכפ'ד ריפסי וקכ סבו ,ככל תירקיע
 לדתשסל בייתתסכ ,וכמלע דלמ וכיכע 0
 וגיפעמ ןורסכבפור תרוק 'בתי ויכפל זופ לב
 יוככ סלועכ ןכובפנק יכחק ,סלטכו ןכ"ויסלע
 דיקע דופו ,דימת ,וכילפ למוגו למנק תוכויטס

 סו וולי ךילס : לוע! לודג יוג וכ

.. x \ 5 

 מ
, , 

 קכ : כ"סקש | וסזו = ,וכ> | ולסס | םילפסל
 ספ סתעו ,ייכבלו | ,בקפי תיב) כמקפ
 ,ט'מס סקכ = ,ילוקכ ועמק עומק

 לכ לובטל ילכמ
 -- ,סימעס לכמ סתייסו 15 ,ת"ל
 = ןרס לכ יל יכ-- ף6-- סכמע ןתתתקו
 ןס ננכמו =- סככ קכ לחבל כ ז"כע
 סכדלמ --- סתלו=-כבק ,וקכ עמוק סת

 סת סיכיוחמ יכ סכמלעמ ןיבסל סכ
 ולדקסתש ,םטגו סר ןפוקב ןולכ ינעיבטסל
 תכנממ סכפויס דפ סלטמ סנעמ תולעל
 ש'סעכמ סיסק יכפמו ,םודק יוגו סיכסכ

 לכותש תעס םיס סקע תכנס ,כמקכ וכי

, 

 סלוגס יל

 ילע

. 

 ול למס .כ"ע 1 סללתש סמ לכ 3וקכל 2 ו ו 6
 = , A , ו ו

 - - -סיגולתקס סיכבדס קס .236----ת"יטס
 ; ; (*נרסי ילב לת רכדפ----קכ ספוק לק

 | .ל'דו ק"סוק3 ספוק 3תוכ יככיקו

 דועו

 .פ"טב

 <.נ "ע) 'סותס וכתכמ נ/"יפל :יתרממ ה"סרת תנפ
 סר ז"כעו ,דכנכ ,וה סונ3קק סרותס תנכק תוכוכ

 (ןכ)



 ורחי טי תומש

 םיִרָבְּרהלָּכ תא םהינפְל
 :הו והוצ רֶׁשֲא הלאה

 ורָמא וחי םעַה"ילְכ ונעיו ח

 םולקנוא
 -ילָּכ ּוביִהֲאַו ח : ַײ הדק
 -יִד לכ ּורְמֲאו אְרֲחַּכאַמַע +

 הָשֹמ ביִתֲאְו ךבענ יי לילמ

 לאירבג תרות
 תרוטפסכ ם"סועכ 0550 סיכותכס ורפוכי דוע\]

 .[ם"ויע הספ ןפופכ ךתונעסכ

 95 סיסק 'סתקו, ןוקכ כסייל שי רוע
 ךטמסב 'וגו סיכסכ תכלממ יל יכ ןיסתו

 --םתאו תנמ קספסכ קנו --- סדוקס 5
 דיגסל סקמ כל ת"יטס רמי סכ יכ פ"לכ
 קיפספ סויסכ = יפל סנס יכ י'לכנ
 ,יתירכ תק רוסו , כ3 עוונפל קר סכל
 ירש דנכ יוס = ,'וגו "התע ןופכ תלכוסכ
 ---סלונס סעל יל ויסת יב סירפוכס ס'ול
 לכמ --- סלוגס יל סתייסו | כיטמכו
 סיוג ווליט תפס עיגתמכ 20 --- סימעס
 קל כ ןרמ יספמ לכמ 'ד 56 סיבכ

oRתי וכמות סח = סו 4 |[ 2%: ' 
 =-[ס -- ןופנכ ספ תפמשמ --יכ ןופו] - ןכקס

 ויסק יכ ,כתוי  סכקלמ קוכדס יוס
 -: ל'דו וגו סיכסכ תכנממ יל

 כקמ לכ וכמליו ודסי סעס לכ ונעױ
 קדקדל קי סנס ,סקעכ 'ד כבד

 למ סנס ,סעס לכ : וכמוק יכקמ ,סוב
 : ןופנס לפכ סגו יס רפומל "ודתי,
 כפה .לופיכ ךיככ "וכמליו ,ונעיו,
 ססיפט לכקל סיקכססיקנתל קתנודצ רינססל
 יטכקכ סדילו ןוזמ תקפס 5 תוכנכק קסע
 ,סלילקסל לכגומס סויל בנס ליס
 תונלכקס לסמפ סמ ות (.ר'נכ ,גרלט)
 סינלכקס ךי סג גיס ,ורּכל דודג לכל
 ןקלי oh לכל ,קסעס לכק) = סינוכיכס
 לכ לפ ו ,דסיכ קיזיוודס כ לכ קסעס
 ןפיי ס3 כ'קכמו = ,וללככ = סופכקס

 סיתולמ סויקכ נו סינתכ תכלממ סיסיפ ת"יפס

 דינה רק5כ) 'תי ויתומ לוע ת5 סתע ותלכקכ סנט

 סנס (.ר"נכ .,גורק5) לילגס לכ לע קסעס
 קכ ,סוס קסעס 3 תקל ולכוי 8 ₪
 סויס יסיו ,סימסלופמס סילודנס סיכיכנס
 גל6טס סיסיק סילודנס סיכיכגס וכדפשו
 ,סיגוניכס תורו ,ולככ גורקסס לכ לע
 ,קונלבקס ה תטגל וכו 25 זיפ כ
 וטילסיו ,'ע סלט סכמכ די ופסלתס
 ,קחה סדוגכ סלוכ .קויסלו ,דסי רכתתסל
 יכ = ,תופתוקכ קסעס פמ תקיכ ידככ
 סיכיכנסב תוכקתסל ולכוי סיבכ תוחככ
 קסעס תק ססיגיכ וקנתי כ'חקו ,סילודנס

 סיס ןכו ,וקככי יפכ קיק ש
 סנוקכ סכוס ספיס וליק ,רחבגס דמעמב
 יכול ,סיקנת סיקנק :רמולכ] סליגמ ,סעיגמ

 נתכקימ סדק לכ לוכי סיס [.תוכוש .תוגרדמ
 סמופס סכוקס רטסכ ל36  ,סלכקל וכ
 'ל תכופ :כ'קמכו (.פ ןיטיג) סנתיכ
 תלוכיכ ןיה כ" ,טפכ תכיטמ ,סמימפ
 ויטפועו סעס ינקז קכ טנק סדמ לכ
 סכותס לכ המצע ססילע לכקל וככוי סמס
 :כ'ס כ'עו ;ףוס דעו םלכמ .סלכ
 3קיו "סעס ינקס, תכקיו ,ססמ וכו
 ,"ד סוכ רק סילכד כ תק, ססיכפל
 סוס ןפוק לע יכ סעס ןומס לכ תוללבו
 ומיכסס זו ,סילת תקגל סמס ולכוי כ
 סייקי "וכו ,תתל סדוג6 תוקטסכ סלוכ
 סוס ןפוקכו ,ותנוכיב הסיק סמ סנממ
 לכ ונעו ,וסװ ,קככקל סמס סג ולכוי
 :"פ  "!ודחי לק קמרסב---סעס
 ודקקתסק ילח קו ,וד תי ,סתוק ולכקיש

 סלוכ
 תוס לכוי יכ ף ,סופמ רב

 קפתפי כ ו"כע

 םיסל .סיטרפל

 סכ .ןינעס ןכ ,לעופכ

 ,ותלונס סעכ סיסי (ותטרדכ

 סח ,הפמ תרותכ כותכס לככ תופעכ רופקכ | שולק יוג  תויס) כ"הפ כ"ג ויתוגמ סויקכ | קר ,סוכ

 תויס ןמז) סעיגסכ ,סיריעגס סיגכה 56 ;רמולכ פרקי ינב 0 רכדת רע סירכדס סלל 'תי ורמוק

 : סונמ כ



 סולקנוא

 : ימָד אָמַע יִמָנְהַפִתֶ
 אָנֲא אָה הָשַמָל ַי רַמָאַו <

 אנע אָביִעְב ך יג
 יִתּולְלַמְב אָמַע עמְׁשיְד ליִדְּ

 ל נמי כ" ךפש
 אָמע יֵמּגְחָּפי-תְי הֵׁשֹמ יּוחְ

 העמל ןַ רמי ד
 ומזה אָמַע---תול ליִזֲא
 ןורוחיו  רחמו ויד אמי

 ןיִניִמָז .ןּוהיו א : ןוהיִׁשּובְל

 אָמֹיְב יֵרֲא הָאָהיִלֲח אמיל
 "לב ייל ילו הָאְיִלֲ
 :ופ רקש הדיקע .הפע : ןרהא תודלות

 :ופ תבש ,השמ דניו : םי יפו

 יישר

 .'וגנ םעה ירבד תא השמ בשיו (ח)

 ירסק 'ג סוי קוסק סיס ed יכו סלע סמכקסב
 בוקכס קב נק ביקס סקמ
 ימ עדויו ליתוס כמ קעש
 סכעמב .ןנעה בעב (ט)

 סויב .'וגו השמ דגיו

 יתפמק סז לבד
 ת תותככ וככולכ ךלמס .יפמ
 .סתשדקו : סעס 56 ךל סומע
 .ישילשה םזל : : (קתליכמ) ססקמ

jis = 

 תגסס

 לעב
 שנ

 סכולכק ססמ

 דפי סעוכ
, 

 ,ולסלה Wa ww וגקנק סג סטעג ,'ד לבד רק

 תכמק סמל ךלכי רטקכ ? יתמילו ,ןפי ומעל זוע 'ד
 סדונק תויסל סולקב ומע תק 'ד

Rs 
 כי .יכמלסס י

 oe וזו .ןכעס
 יעיבכ תוסס תכתמס

 ור
 : וככלמ

 וכיכיק סקלמזו

 :יסכ ב קפמל וכמח-

 בק ורתי מי תומש

 הֶׂשעֹנ הוהְי רֵּבְּרחרְׁשַא לָּכ
 םעה רבא זרשמ בשיו
 -לָא הוה רמו : : הָוהְילֶא
 בַעּב לילא אָּב יִבֹנֲא הנ השמ
 יִרְּבַדְּב םַעָה עמְשי רובע ןנָעָ
 םלועל וניִמָאְי ביס ְךָמִע
 -לֶא םַעָה יִרְבְִדתֶא הָשמ דגי
 רֶשמלֶא הוה רַמאֹו י :הָוהְ
 םויַה םָּתְׁשִּרקְ םַעָהְ"לֶא ל
 : םָתְלַמְש וסְּבְכְו רֶחָמו
 | כ ישילשה םויל םיִנְכְ ויה אי

 אי 'פ גסו חי 'פ אס םירקע 5 ןישודכ .חל םירדנ ok = רטא"ו :זפ תבש .הצם בשיו

 : כס !ס תומכי ,םש תבש .סויה םזטדקו

 םירוטה לעב
 ה ךדולו כה סיפלמ כ .סלוע) (ט) תכסמס סויב

 לכ סתכוטו .סלוטל ךימי סמולכ םוכדת

 f2י | תיממס תופיל םרדמכ שן
 לכדמס לכוד ופע | ךלט)  סשפ "קלע ןכת ךלד

Aeכיטס)  : 
 :ךיכחק | סיס סיפיכככ סג .ךב םגו
 לע סכוקק .'וגװ םעה ירבד תא :קדוסל

 ₪ 42 טמוסל סילק םס סוד וכיס ךממ | עומסל

 שמ לא 'ה רמאיו ט)

 יפמ עמו

 רבדל ןיקיקופמ כי
 כו .םינכנ ויהו (אי)

 ישיעתכו קדסב | סpp הוסט (קתכיכמ)

 לאירבג תרות

 : כקמו סוויס סמלע

 יתרפיכס = מ"יפפ פ'ל) [שדי ,פתט ככ
 ו דג 6 ב ב ול כו, כ sires ys 5 הדור 25 סמל . ר"רוו 3% ne .ף" גלו
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 4 Al ie כעו וקס Uy תוס : תק
CA Cd 

ib Fe ןינעס יטרפ טכוכ וכיפו ,'וגו סעס ילד 96 השמ בש 
x כיולמו קמ כומפסש תוס הדגה סנס ססמ ₪ 'ד כמקיו 

 סיקודקד לכו ויטכפ ככ3 ויעמוק ינפל | סשמ דניו ,'וגו ןגעה בטב ךיל6 תב יס
 יכיע דנג סס וליפכ סלמקכ סתוק כככמו ,סיבוקכס כבכל | וגו סעס ילכד 0
 לע תת סכ : כ'סקס וסזו ,ם"ייע ססיטמומ = ל"חל|] גו ,בסיו ןמ ןונס יוכיט סנו

 הורל%
We3  



 ורתי טי תומש
 םייַּב יעל הוהְי דרי יׁשְלְׁשַה

 םעֶהייְב

 ָּתְלַּבְנַהְו ב

 םכל ּורמשה רמאל
 גהלַּב והצְהּב עגנו
 עגת"יאל גי : תמי

 ן=

 םירוטה לעב
 תלמ יכהומו | ינופעב ריסוסל 82 ןכו

. 

 גיאוע) הב

 לורה תהו תמונה ורדי
 קס סתכועו סמולב םולדג

 לוקס ןדיהו הלל וכמכ 'כ | .גקס לווה == םברר כ * ו - לררו

 .תלבגהו (בי) : (קתליכמ) סלוכ

 םִתַתְתּוּ = + ונס רהייילע

 סולקנוא
 : יִָנִסִד אָרּוט---לע אָמַע

 רֹוחָס אָמְע--תי

 ןוכל ּורָמִתְסַא רַמיִמל רוחס =
 בֶרְקַמְלּו אָרּומְּב קַּפָמְלְמ 7 ד
 אָרּוטְּב בֵרְכיד=לְּכ ּהָפוסְּב רהב .

 האל : למת טקה

 אָמָנְרְהאֵרֲא אָדְיהַּב ברָקְת

 יישר
 ון; סכסע סיפקו רסס תפס תבזמס תח

, n= סלופב כתוקמו סדקומןיסו 'יטפסמס סלפו 'פכ רומקס 
, , A= 1 

 ופפרפנט לוס ססב סיס קלט דמלמ .םעה לכ יניעל
 \-- /- כונס ןמ וככקי לס ןמיסג ןימוקת סס) עק = \ 45 =

 לע סליסוק סתקו סנסו ןחכמ תונעמ וכמקס ססל כמו לובגס .דטאל : סמלו
 ססע ןינקסנל ןפכמ (מ ןיכדסנס) .הריי הרי וגי) :וסלקב וכיפק .והצקב עגנו : ךכ

 לאירבג תרות
 ,'וגו טמקק עומס סמ סקפו תעד יכלקו סיקלתס ולה בקעי תיבכ
 לכ סתנ עס קש יב ₪פ ול וכיקס ולכוי ל יכ  ,רוליקכ למסת ססל ,סיסנכ
 סיבוקקסו סילודנס ו"ב ד + לבת ,לתוי לבקנ

ian 7 

 רהתר oe לכוכע ד whl גס Lah הררה
 שש 222 72 2!)<יק ,איוכש

 ,ספורכדכ 5 וזמ
wi 

 ןכ ןיכיפ ר

| ST 
 קי טלי לבה פס

Cay ali l=כו 1 -ןסיט  talלוקב וכ וכ וישס  

 לקה 'ד רכד תל קל יכ : רול ,הטעכ = לכס (-םנ 'פ) תמוחכפ 'מב ל"זרדפל סנסו
 ספומ--3תלכק סכוכ וז ,וכיל6 כבדי קכ סיס י'לכ לע תיגינכ רסס תייפכ
 כ"קס וכתוק | ועימקיש סמ ל ,הסעכ | 3קכבק סכותס יכ פ"טכק סרוק עיבקב

 כ ס'עכמ יכ לשמו ,ספ לע3 סיקיככס כ'פ (* סקעכ ,סכמוק3 ןוכככ טבק
 לע 'ד ל יכוגטק ילד םיכסל סלכ יכקזכ כקו ס'עכמ ת3 כקהכ סלחתכ
 כ"פ סכילבה םכוכ וכ כקכלו ללכקי ללכ :סכוקנכ ת"יטס ירכד סל רמו ,סעס

 כיפה

 סת יכ דסקס '7 ךנו ,'וגויתעמפ וז סיתט '5 רכד תספ ( פ"לי ז"יפפו ,םיבג להנ
 עומס סה סתעו : ה"קמכ 3תככק סרות קר לכקנפ סליקתמ | רמולכ ,'וגו

 ,פ"עכק הרות כ"ג לכקל וגתפמ םרד שורד יכ ,יתטמס וז סי וגו י כו ק כ וטמטת

 קר טממ נכקנמ ספור היס 85 סו = ,סיפככו תופיקתכ--1 וע כ ליקתסס סיסנהנ זוע יכ=-סירסו
 לקוי היפכה י"עק לש רמפ כ"עו ? סיפכל ךיר5 סיה סמלו ,ןולככ תפז וכנכק הלה ,כתלכק סרות
 מכ סיסי הז תמועל סלמפ = הטדומ תנעט ו"פ וכ סיסת רפלכ ויתוכמ 2 וכרכעכ םנועה וגינעמ

 סיוופמ סניפכ סיכוקק :וג0 ירה ,סנוקכ סיסק ירקפ ,תונמס סויק לם  רכטסו לועגס ןיכעכ לודג ןורסק
 "לו "נה קמוחגתְה ירדדרו ורחטמב םיקל סלzת --רבל תע3 לסקס ליכי 'ד 1 יקב הנו .היחוטו

wi wweק 2  ) Din 220020 20/0 Ci =) IRN NN2  

 2-2 : 3 ,ו"ע) ל"ור ירכד

5 
 - מ : 2 ;

 סלעט היס 1[ כו ז ו סולכ :ורמקיפ ה"וק ) הוטו sm ררופרנ [a5 'ורו תוויוכ רבב תב ּונוינוג תיפכ כ :ורמסיש AS הגופה )
A 
 ז

Pe:תות הא ה שק ש-  

 עדומ ןסכמ .(הפ תכקכ) ורמהפ ומכ סגכקס קכ ערוג סנו ,לוס דוככנ לכ סב תויפכ ןכוג תמקכד ,רש ודומה Ron הפ תכשכ) ורמסס ועכו רלדרה הב וורוו הוו םוב דודרל הנ ררר תוופכ דרוג תמפרד הפולק
 פיק ןכ ומכו. .היפככ ןורססכ ז לכ תנכק סנמ סיסת סתנעמד םרפנ ןיכיר כ ע3 ן ויליס וכ ומכו .היכככ ןורסקכ סיס יו"ר תודה הוה הורה תהנטטה -רהל ויכירל וינה כ"עבו ,סתיירוקל סבר - 1 ,

 תולמ ז ,וכ תונופסרו : כ"תיקה ססג כיקה ז"ע ןסוס ןורסחכ התוק סינכקע וכ כינע סג ספוכ min / נעימסי תוגומסרו : כ"תיקס ססל ביקס ז"ע [סוס ןורסחכ התופס סינכהע נייס יניפו) הו הפוכ תייה 1 1
7 

eee1 ל? סתעיק ןכיס  rlyיתנו  ry rinרהוה הוורד רתררק הרוהר ולבקש 15--וד '-םי ותנוכד  
 סתיכס | ,סנונרכ כתככפ סרותס ולכקס גהרסיד בתי ותנולד כ י כ גם ופנו .ם ייפ ,וכ . בתיק ןכיט סננכקע

1 - : 
 רהיהבהרו ררוהרה ררימ תו ars nina nn Sey פ"עכש הרות לע סיכככ סֶהּכ אבר

 פתישו טרותז קיע סג רסה ,תומוקכ ס 8 ,כיהסמ ,פ עכמ הרות גע היפכה סהכ ירוק
 ו B הזו ? סכילע תופכ לכוס דיו לכק) סתינר ל

dw ( 4 , , .כ ארו . *>  iiwהלוא  . jr 7 

 קי וייר

 ן



 םולקנוא
 יָדִי הֶאְדִתְַא-ןא רי
 אל אָשְנא-יםָא אָרֲעְּבי-סַא

 ןָא אָרְפש דנמְּב ית
 : אָמְג פטל שט
 -תול אָרּומומ הָשמ תַחנּוד
 ורה אָּמע--תָי מ אמש
 אפעל רַמֲאַו = : ןוהישּובל

 -אל ןימוי אָ ןיניִמ ווק
 אָתתִא---דַצל = ןּבְרְִ
 הָאְיִלְת אָמֹיְב הוו =
 לק, הוו אָרְפצ יְָּ
 --לע ףיִקַת אָנְנעַו ןיִקְרכּ

 ףיק לה ארפוש לקה ארט

 יִּד אמע---לָכ עו אָדחֿ

 : וע 'ההנסדנ ק"ב .הסהב םא :המ ןירדהנס .לקפי לוקמ .ןרהא תומלומ

 .ושנת לא : בס תומב

 יישר
 הליקסס תיכמ סטמכ ןיחדכ
 לעמל ךקוו .הרי : קומוק
 .לביה ךשמב : סיכ סלי (וט

 סכיכק קולס ןמיס וס ךולת

 : ופ יפ

 ספסו

 גק ורתי טי תומש

 "םא הר הרד לכס לוקס
 ָךׂשְמַּב החי א 5 שיִאזסָא הָמֵהּב
 רָבָיודי ב ולעי המה ביה
 שקו םעֶהיִלֶא רֶהָהומ השמ
 :"םתְלַמש וסְּבַכִיַו םַע ָהְ"תִמ
 םינלנ ויה םעְהְַלֶא רמו וט

 -לֵא וש תיא םיִמָי תָשְלשל
 ישיִלַשה םויב יהיו זט :השֶא

 םיקרבו תלק יהיו רקפה תב
 רפש לקו רַהָהְ"לָע דָבָּ ןנעו
 רֶׁשֲא םעֶהלְּב דלה ד דאְמ קזַח

 תבש םינוכנ ויה :אב תינעת :ה הציב .לבויח ןשמב

 םירוטה לעב
 : 1 תוכרב .םווב .יהיו

 סמ ןֿפכמ תוכולל ןיפליד רולס לק" = יקס סוכג סיסק
reהייתד תוכולל ףז קסכ 7 תועס) ומכ ןלסל ייהד ת 45 קליקסכ\ סייהדכ ןהכ  

oe rrסיתי 6 ם6 ס ספסכ ס5= .סליקסו | . 
 לכויס ןקקכ ךוטמכ ךדיקו לכס .סכוסעכ ןויכו לוקס ת; ב 'כ ,ךוכמכ :ןטקס ןמ ןיליחתמ סלקכ = 31 22! ךוקיקכ

 לש ולֿפמ .רפוכ ססל ןפדמ סל סגב לק רפוק קוס ,לביה :ת A ןיססר סס קכתסנט
 סכות ןתמ 2 0% סו תוכוכו קהלי לס כפוסו סלכוי םככדל ןיכוק תיבכעב ןכק 0

 8 ב
 .לקכס תיסכ ;vo : ותילי תמוה סופג דמלמ :םעה לא רהה ןמ (די) ה קחלי וליק

Ue A L :סעס כ רסס ןמ 556 ויקסעל סנופ סטמ סיס לט :והוכופ ו מקשיב ו סת  : 
 דסמ סוי סקמ ףיסוסק יעיל .סוי קוס סימי קטלש ףוספ .םיטי תשלשל םינכנ ויה (וט
 תכסע .ולפיכ םסדתכ סקקכ כמוס | יככדלו (זפ תכק) יסוי יככ ילכדכ ותעלמ
 ;השא לא ושגה לא : ::יטיכשס סויל ומכ .סימי קסלש) . סולכ סקמ ףיסוס תל תולבדס

 סויכ תולכוק סיסגס ויסיפ ידכ וכנס סימי תקנק לכ
 סימי הסלט ךופ וקמקי סקס סלוק
 סמ עכוס לככ סימי 'ג התסקקמ לק קמטפו רוזקתו
 סילק: רקבה תיהב (זט) : תעלופס תל תמטנמ
 'ס)נהקז וסיכ ונמכו דימלתל ןיתממ 3רס תסיק ןכ תוסטכ

 לאירבג תרות

a 

, 

 סקס עטוכפק למק

 יס סמ סדי לע תור ססק =

 פק תוכוסט סגייסתו יקילקס
> 

 סתליבט לחלל - טרז תככס
, , 

 כוסטו עיכזסל יול וגיתו יל

 סדו ,רטכ ללא
 סוקמו 'וגו סעקכס כת תל סוק ('ג

 סמ לע תעדי לס 'ד סקתו ,יקעמש ,ב"תימס כת ססירכד פח ןילימ רלוקכ ביסס ו רש שמת
: : 

 ויפס 'ד לבד סיס "עו ,ססילימ ןומזלי = תםלכ ,'ונו סעס ירכד תק סקמ כקיו : וזו
 ךיפ5 תובל סתעמ ךיככ יננה יכ  ,רמח> ןכ קל ,ז"ע וקפדמ רוקיכ תפסוק סוק



 סולקנוא ורתי טי תומש
A - - . 

 הָׁשֹמ קיִפאְו יי :אָתִִשַסְכ "תא השמ אצויו זי :רנחמב
 = ש 5 = Sw .. - ל וב 5 | ל ןח

 Selanne a = םיִהְלֲאָה a םַעָה ארמימ תומּדקְל אָמַע--תי =
 רעתאו אתי לר

 5 ב טד ינ זמ- ‘ ble רָּב ' יי =

 םדק ןמ ּהָלָּכ ןנָת .יִנָסּד מ לכ ןשע ב רה די

 Fa ל 4 = Por NES נדד גיד תב ניקול יגתאד לע שאב הָוהִי וילֲע דרי רָשַא

Rsכו'ע .חס תנפ .וכציתיו ,ןרהא : 

 יישר םירוטה לעב
 :למופ 'כ לו3כ  סע.סלסו סעקבס 5 קלחו למנמ .יייס כסו לסס תיתתתכ = (ז)

 סגיכססס = דינמ (5תכי כמ) סי יהלאה ת תארקל )זי( לע לסכ הפענו ומוקממ רסס עלתנש

 יכיסמ 'ס (25 סירכד) 'ש סו סלכ תכקכ | לויס ןקמכ סתקרקכ סלי
 רסס עכתנק וטלדמו כסס ילגלכ וטוטפ יפכ .רהה תיתחתב : קב יכיסכ רמקכ ללו קב
 רכד סע סו ןטע ןי6 .ולכ ןשע (הי) :(תפ תכס) תיגיגכ .ססילע ספכנו ומוקממ
 סולוכ ןגק ומוגכפ ךכ> עמק למס כמ ומכ לטופ 'כ 525 תיתפ ןייקס דוקנ ירסק:
 ,ןשבכה : לכל סק סרק ינפמ ךיימק סי ווקכ הלק טנק ןסע לכו כנס סגלפ קו

 ןטככ עת סמו .סימקס 3 דע ק3 רעוב ל"ת לוי לכו סז ןטכככ לוכי דיס לש
 וכ Bויכ .סס רכינס ןמיס תוירכל ןתוכ עומסכ סלוכי יסע סמ ןזופס תק רכסל
 סיכקכ ולטומ בוקכסו תוס כת ירסכ תכ ןפכ ימ 0 גהקי סיכמכ (קי עקוס)
 ₪פויכ .פומקכ סלוכיט סמ ןזוקס ת רבסכ ידכ ויתוירבל ותוק ןימדמו ןיככמ וכח פס

 לאירבנ תרות
as = -ת'כס סשכ ם'קרס | ירכד י"פע = 'וקו = סיקרכו תולוקס כ"ג ונלכנ סוכו] | ,ןכעס עב ררד 1  
 תיתהתכ סבכיתהו ,וכו סווטמ ךלמספכ קוד וכייסד (.קכ ,סירדנ) תמ ססילע תופככ רסס

 וניסכ לכ ,ופוכנמ לב לכ לט ופריזג = ---,רוכטב = [ססילע סמי ליטספ ידככ ,הסס
 גיד 165 תס סגידמ יככ> קכ סווקמ | ---תעכ---סעס עמסיק לוס ינולכ \ יכ
 רזנ ₪5 תכ ילּב לע יכ כקקמ כ"עו ,םוס כס סלוכ ינכס --סנו ,ךמע ילכדכ
 תולע 'ר'ו'ס דוע ל ףיסוס וגלו ,קולו מ As סל סיתיבנס ל La כ ולכ גרי | סמ , סל טל וכימקי ךכ

\ SAN se 

 ה'רפכ ץייע) ,סגוק תכעמ ןועט) סילוכי כיפ = טומסכו ,פ"טכס סרוק וסו ,ס)וע) ךיפמ
  edוירד דינמ וש כמסמ וסזו (בכ ם קורל ויפמ ה סעקס ס ילכדז תה

 סמ ,2תכקיל ויטפקמו = ויקות כקעימ כה סעס ירד תק סקמ דגיו 1 ,'קי
 : : כתכטיכ קר ןיוג לככ ןכ הסט 85 רסס = ירכד תק בטיס קב ו | דינס כ 1 - .- - 2 - . ו-
 םרסו לכ

: / 
 בוקס יכ ס"עמסד כפי כ"ט ,רככ כ ,ססיטרפ נכ3 סינוט6רס לסל

 ,סופדו 23 ,סיסנוע :ל"כ סיטפקמ לסל : ןכ
 ,דיתעלס | ןידכ קכופו טפשממ ועדי תעש ספ 0 רסס תיפפת3 ובציתיו

 לק נט סוקס כ יכ ןעי ,תונמ 'ז ומייק לע לט רסס תק ססילט ספכס דמפמ
 לס לע ותלימ 7 ןפכמ בקעי ככ 95 "6 ,'וכ תיגינכ
 תנימ 5 ןיכפ ותופכ ןינע ןינעמו זיפ = וטקסו ,תייכוקכ סכר  סעדומ
 ירכרכ ,תביבתד ,קטרדמ היתקד קנעט | ןועטל לכו ךיהס = : סיגוקקרס
 קכקכ אתיא : טיסו ,סתודיתו סימכת = ,(כיד קתוכנמד כיד | לייק Rס ,סנוק

 MAR PTS קיד ור..." ירי Yr - 2.22 he ו" =. ראי" ~*~(

 ווי שישי

Ghd dl ווי רח ריק ור dtd ולו ts 



 רק ורתי טי תומש סולקנוא

 "ִלָּכ דֶרָחַָו ןְשְבְּבה שַעְב ונשע = נאָר יפת קילו
 רֶפשַה לוק יהיו ש :דראמ רָהָה : למל אקס עמ
 רָבד 2 ד ממ הָשמ אָרְחל ףֶקֲתְו י שמ רֶאָמ קחו הלה ה ו *
 ישש : לוקְב ונע םיִהלֲאָהְו :לקב הל ינעתמ יי דק

 לא יניס רהדלע הָוהָי דָרָיַ כ: יעסל אפל ייל
 אי ןיכר> .בס גל תשוכ .המ תוברב .רברי הפס : ארקיו פי םישודק 'פ רהווה רפפ .ו תזכרנ ,לוק 7 :ןרהא תודלוה

 : טפ תבש .ינ'פ רה : ה חבוס .לע 'ה דרי

 םירוטה לעב יישר
 וסמכ 'כ .קוחו ךלוק (פי) : לס יכג ןתכ ימ יכו סיככ סימ לוקכ ולוקו )גמ נRקזסי) ו

 האל קחו עפ דו רזה .* = ווקוירב) תומדל וקול סככמ סת וס סו סימל לוק לוק
 קותו ךלוס תכסמ יגג דוד ןיכוליעכ טוידס נסכמ .דאמ קזחו ךלוה (טי) : ןזוקס קס רכסל ידכ

 ךכ סמלו .דפמ קזתו ךלוס ןפכ לכ5 ססוכו םילתמ ולוק עוקתל ךיכקמ תוסס ןמז לכ
 עימקמו רכדמ סקמ היטל .רבדי השמ : עומסל ןילכיק סמ ססיל רבסל סלקפמ
 ופיוסמ סיבקסו ךכ סיסי לכ יכנס ₪96 סכוכגס יפמ ועמק תל יכסק hog תולכדס
 ימ) ומכ לוקס רכד לפ ונכעי .לוקב וננעי :עמקנו ריבגמ וכוק תויסל תכ וב תפל
 דלי לוכי .יעס רה לע 'ה דריו (כ) :ודיכוסל קס רכד לע קב סנעי רסס (קי
 ןיככהק רמלמ (תתליכמ) .סכמע יפככד סימקס ןמ יכ (כ תומק) ל"ק טממ וילע
 דוככס סכ דליו ססמס לפ עלמכ רסס יכג לע ןפילסו סילוקקתו סיכוילפ סימס

 לאירבג תרות
 סויכ '5 ככיו ,הטפ למת לכ רמקמכ ,קדסת ברד סילט סכיכג וסט שמד (.חפ)
 רפפיס .כ"פ ,ססע ר ותכתלמ יעיכטס סעל ,יתתינס ןקיכול כסיד תנממכ ךילכ
 סנסד ,קזל סז סיככדס .ךטמסו רושיק ,ילתילק סויב ,יקפינק י"ט ,ילסיגפ
 וקכד [.ה יס ,'תפ ,6םת רדס] ר"דמכ  ובליתיו ,ןנכרכ ןקמכ ,יפתילת תתכיב

 ו רכדל ותולככ ספ ל ןתיו .פ"ע ססינע ספכק דמפמ ,'וכ רסס תיפקתב .
 ס"כקס ןתנק סעקכס ,ותולככ וסמ ,'וגו סככ פדומ ןקכמ ,'וכ סיגינכ רסס 0
 ססיל קכיכס | סקיס לתכקיל סכותס סלע שס :ן ס] ם"ייע ,קתייכול
 סתלימעפ סיפרפמה וקריפ כ"עו] ,'ונו סלככ = סנש ןויכ ,ןכומ וכפ הרוכל ,ע'וזמ ונ) ורפיסע
 ,ספוסס תקת תסנכנס םכ ןינעכ סיה רסס תסת  סחיפמ ונ) מ"ג ןיפ סרמל סע ועלי 83 סמ
 ומכל ןיטודק רות3 סיס ס"ערמל ונתינט תותלסו סופמ ,כ"לו ? סז ועימקס סע "יס סוקמ

 ילבדל סכיקס יסוזו [ססילע ןייע ,רטו ףסכ כיל וקייד עד לג לכ (.כ)  ןיכוריעב חישה
 .סיפכ לוק3 סיסק ל"ת תכקד 'מנס ,ןיכ ןתרות סמייקתנ 50 נמס וסל ימנתמ לו
 Rsk תילתד ןקפגולפ ספק פ"לכו ס6לילג .פוססו ,לוס קננכ ולד סוכ וכועימטס ןכל

 סלופ סנתיכ י 6 ם 3 76 יסוי 'כו ןקכרד ,"יֿפתינת, ינסכ קנמיס  סכתפו ,ללכס ןמ 5 סוס

 כמקה יסוי 'ככי ות ןנכככ לקכקיל ש קו = .ןככרכ ,העירפל | ישלט סוי סיסע רוכמ

 וכמו עלפיכ סלו .סנתיכ יפיכמכ | תורמימ te ינהל תולייק סזיס תוכמכ קיו
 סכות סנתיכ תכקכד סידומ לכס7 סק | םלפל סגו ,סזכ | פ'לכסו .וזכ וז וכמסנע
 סקטמ 6 סקלפכ .סנסו ,ם'ייע ,לסרטיל כיל םורימזכ סיכמול ונס ןטייפס תפיפמ
 ,'ונו לכו = יטסס סוי < כיפכ תיקלכב תכק | תולסכ סקמ תכוק ורה :תכק
 רמפלס תלמכ יונו  יעיכקס סויכ ' לכיו ןיב סלככ יטוכקס סויל סולק ,ססולג
 ,יטקס סוי לע לכי ,ולכיו :סימעפ יש סוקדקיו סוקליי סיכוסמ ,קלכוטמ סיפועל

 יעיכקסו



 ורתי טי תומש
 השמל הָוחְי אָרָקיו רָהֶה שאר

 : השמ

 Ale הר הֵׁשֹמ לא

 ;רָוהְידילָא ּוסרָהיְְּפ םַעְּב דַעָה
 םַגְו :כ :בְר ומ לפנו תואְרל

 לו רַהָה
 תֶוהְי

 שאָרְלֶא
 רַמאיו .אכ

 םיִׁשְַה םיִנהּבַ

 סולקנוא
 המ יי אָרְקו אָרט שרל
 : השמ קיִלָסּו אָרּוט שיִרל

 תּוח הָשמְל יו .רַמָאָו אנ

 -יאָמליִד עב יס
 לו יחל ייסדה ןורגפ
 אָינהּכ .ףאְ כ : יס ןּוהְנמ
 מדכא? יכיר

- 

 :וטק םיתבז .םינהבה םגו :ןרהא תודלות

 | שש = יישר םירוטה לעב

 לע סס3 סכסס .םעב דעה (אכו ססיל  סילדו סיכנוס כיתכ תכסמ ילג 5 לוע
 סכלמ קס וסרסי תלש .'וגו וסרהי ןפ : ךס תולמל סכ כיתכד םלותכ קזה\ ךלוס לולו וסוו

 (תליכמ) .בד וגממ לפת :כסס דלל וככקיו תוכל 'ס ל סומק יע
 תדרפמ ססיכס לכ -וסרהי ןפ : בכ יכפל וקת ידיסי לוס וכיפקו ססמ לופיס סמ לכ הפו + עי - - 2 -
 טק .םינהכה םגו = :3לעס פתק סיסכוס סיקכק 3לממ ןידרפלס ףתו = בס תפיסה

 96 ספ ףל תוככרק 3יכקסל .'ה לא םישגנה = :(וטק סיקבז) ססב סדוכעסק תוכוככה

 תרות

 ,למוכ וכפ
 טידוסל

 ןיכירל .כ"פב
 ,יע |22 - ~~«,

 ,ןיכעס לש ופוגל תוס ססמ דחקק
 וס = ילטסו ,סקיככס לכ וכ סכמננק =

 Fn סוי :קוספ לע כ"ז י"םכב סנסו -,קסכדל mis . תת \ ל 4 - -
 ה'סס לע סיקוכיפ ינמ יס = ,יפשהס

Fs -וגגקיט מ"פ ססמפ סנקסק | (6  ,יטססד %דהי  
 סיולק סלוכ (3 ,סלופ ישמוח יב נכסי

 ןויסכ יפס תוסק יסעס סוי דע ס
 רככ סו .קיייע 'וכ סכות ןפמל ןכומס
 סקקסק תג 'פכ ת"כדמס סלעמל .וכסכס

asסקענ : ולטפו ןולרב יי  
 'יקו רסס תייפכל

 סלוק יקמומ 'ס קכ 8 = ססד
 Fyn כייעבס

 < Ct - ו-

 =~ והר ותל
 ו. י קא =/

 ססק לע ומוכ יקסס
: 

 לכ כפ ילנתס סיסד 650 .ןככלכ ,ןויסב
 ןס ,סננכב סרוקס
 תכוכ וסזו . ,כסס תייפכל ןיכיל5 ויס -כ"פ

 ןכ ->- "עכס ןסו 3תככק

- . FAA ע , 
 תסכד וקיכסק יכתמ | ,ליכס תכקכ 'מגס -- ד - 4

 : סלע סייסו 'וכ סתלילג תוסס ןקמכ

 לאירבנ

Fa m= גתיפ ןותר וחהרד ונדרב 
DK נוק סגתיכ \ wo wwoi j= ww 

 'יכ ו םורר
 כייחו וקיבז

 סילע ספכס למל רסס תיתקתב
 טההו "ר תויוווב ררר

owe 2 ACP A a2 JNי כ וכי  

 ןיד תפמטכ סימקמ ביקכד יהמ : 'יקזקד
, 2 

 מ נירדכ טקשו סקרי ןלק
 ,'וכ יל סעל סליפי זה יטקס סוי

 השמתל זמוכ ל
 תייפכ סקרדל סוקמ ןיפ

 ולרב ולכק לס כפככש סלותד ,לטט

 סנש .ג"י. סתעפ\] סיפכל דוע ןיכיכנ ןיסו
 ] .ןפסל רהב סעטמו ןופרכ ונכק פ"עכע סרות
 לק 'יפס למול וכ ןיסככומ סז םוליפלו

 'ןכ סט

 ו. ו \
 "ססק יייטרכש 'קס 'יפ יפג
 ה סלוק ישעות

 לוקב סיס סוד ,כסס תיתחתכ | וכליתיו
 נב הספ 3 בי דןונס הוודר לכ תפות - !קד -

 sais סג

 יקקכק למול תלכס דופ ןיק
ALE 

 סעכקכש יסוי'כ פטדכ הקלק ,סכוק סכתיכ

 :.כיסק "עפ ,לסרמיל סרוק סכיכ וכ
 ןויסכ 'ז וסט -- -יעיכסס סויכ ' ?כיו
 קמקכ 'ס3 סנסו --- .'וגו וקלתלמ תק
 נז = םיפעלוכ6 ת'כסומ ןוקגסכ סיימ

distdir dd dha 



 ול

 לֹוטקי---אָמְליִד  ןושרקת
 הָשמ רַמָאְו ַ:  ץהְּב
 אָמַע .לוכוזייאל ימה
 ירא ניס אָרמְל קפל
 רמימל אנ ֶרַהְסא ףא
 :הָׁשְדְַו ארּוטי--תָי םיחת

 הק ורתי טי תומש
 : הָוהְי םָהְּב ן'רפי"ןפ שד
 -אל הָוהידלֶא השמ רַמאּיַו ג
 .יניס רֶהלֶא תלעל םעָה לכו
 רמאל נָּב הָּתָרעַה התו

 : ותְשּרַקְ רַקָהתֶא לבנה
 יישר

 (גכ) : ד8מ קתותו | ךלוס יכמוזמ ויסי .ושדקתי : תולעל סתוכיסת לע וכמסי

 םירושה לעב
 '3  .ותסדקו

 5 ססכ גוכסי ספלפ 'כ .ץרפי ןפ : ןדמע לע בכיתסכ ותבדקו פ"ס דתו פ"כ דת  סכוסמכ
 וכ ותשודקב רפל פ'כ ןסכ יג ]ל 200 טנלפ ספ מעי! : ה לכו 7090: ססכ ,ןודו = .כילקמ וה ךיסלפ סחל ת6 יכ היכל יניק ה לכוי אל סכ) : לכ רב הסעי
 סנפ לועיו ןוכ6כ ךלכלו ןופפכ תותפג סיס סל ןידמועו ןירתומ יכסק ססכ דיטסל

 כיתכדכ ףוסכ וכו ת"תו ןובקכ ספי : תוטר ססל ןיקp תולעל ולכוי לו סימי שלש

 לאירבנ תרות
 לטכל ןימדוקס תכ סעכ יכס 'ז קורדב
 ןגיכפקד סמ ,וז  תעדומ  תנעט
 ןינומ יוס לד גוסכ ןםייב יל (:כ ,סיקפפ)
 וקיינכ ותת | ,פתכס ילפמב ןדילפ רומ
 וסל 02 ןיתסכ6 ,ע' ,ת"ויכד 'ימק
 סכיתובל ןלנק רבכ ל"6 ,ןופ רטפ כ ןכמ
 ,'וגו ךיכ6 רסומ יככ עמק : רמקכק ,ןסילע

cr)ךרס כבד לכש זמ סכומס (5  
 סיכיימ | ססילע | תוכקס ולכקק סולמ
 עודיו ,ככד לכ  סייק> ססילקק סילבס
 תומס לכ סתעדמ סהילע ולכק תוכקסד
 קיפ סמ עודי רככו ,'וכ ונתינ לק דפ
 סיס סיטכקסו תוצאה סל סכוכמס ןמ
 ,ןוסיכמותבו ןוסינוקב . כתרקי ןיד ססל
 סכקמכ סכופ לש תד רבדס סז 5 ןפוסכ
 כקי גיסכ לכו ,ןב לת בלמ סג
 ₪ כ ו ית ססיכת סיקכס רודס ותוקכק
 סנכק סז ןילו קולמס סויקכ וסיילע תימל
 ןימ ססילע ספכ סל כוקו קדס לכד
 a פיכס כופו] קעדומו סכומ תנעט ןקכ
 רפכה לכ קרפד סמ ז"ע וגיפסק סיגורספס

 רמה רכ 590 תנימ ךסל נפ כקוע רמ רמפד
 bתועירג 595 וכלה סומ קכומו וכ 3 יכל
 ,םייקימ 5כ ןידה רקיטמ לכ  ,תודיסה תדמ יפל

 ולכקו וגסנפ סיכרד ,סיכר) דיסי ןיכ קנח) ונעהו

 כ

 ומ bומר דע ידע .ססינכ לע סג ױפ ססילע

 ל" כ"ו ,'וכ ם"כירה כ"קתכו ,וסיירתכק לזימל

 סיכרכו וסניל קלעו להק סוטכפס לכו תוקסל

 [פעדומה לעכלו ,ססירתפ סילבה יהל יכיפח

 ,'וג תש וכל סול סלות :'כס 'יפ זכו
 ןיסד  ,סכוסו הפדומ תנעט | לטכל כס
 ו סו סכופ יכסק ,םדוסמ 3ויח ןקכ
 מקו ,'וכ .ססיכסמ .סערומ קיס סקמ
 ןיפ דיחיכד סיקסופס תמכסה לנס רמת
 למס זיפ rsh תכמות סייקנ ביוחמ ןס
 ,סיברכ יוסו ,בקפי תכסק : ופרק ססע
 יתכמת סזכו ,כיע עדומ ןסכ ןיפ כוסו
 רבלמכ 'פ קיר טוקליס ירכד סייל
 ונקפנ ת"מ רכתקנק ל"זכקמ רבדמב
 רקתס) ול ופכ סמ : וכמלו ס"וק סלב
 9 כס :ס'3קס ססכ כמו ססמ רתוי
 ייפל וקיבסק ךלדכ סכיסומי יכפס .יכפל
 יתכרלסמ רכדמכ 'פכ ירוליככ ןייעו] ק"עי לכ

 יתמד סקק סכוקכלד [סיגפופ סמככ בםייל

 סכרדמ Rb ,סלוקס תלבקנ סוסי קכייק
 רזממ (תוירוק ףוסכ) וניגש סמלש סנסמ

 רקיטד סגסמו 'וכ ס"ע ג"ככ סרוק ח"ת
 ה'3קה רוחק יכחק סנעמ סכיק סתנטט
 ל'זכדק ומכ סלבקל לכ לו ססינע
 קרזו 3 יליסמ 'ד : פ'ע (C3כ"'ע)

 ריעקמ



 תחל; הל רמו = דרי" הוה .וילֶא רָמאֹו דכ
 ןורנפי-אל אמו אנה = רד: ה הג דש נאו 25 קל םיִנָהְבהְוָדַמעןֶרֲהַאו הָתַא יִלָעְ
 -יאָמְליִּד :יוזהבְדקל קפְמְל יָא תֶלֲעַל ושרה לא םַעְהְו

 המ תחי :ןהנ לק דָרְָ הכ : םָּכיזיִרפירְפ הֶוהְ
 .לילמו = :ןוהק מאו אש? : םהלא רמאיו םַעָהְדלֶא השמ

 ןיאָה אָימְנְתַפ--לָּכ תי יי תא םיהלא רָבדיו* כ ם
 :גמו אס םירקע .: הגונח ,םיה"א רברדיו :ופ תבש .תילעו דר ךל ,ןרהא הורלות

 יישר םירוטה לעב
 ןיזכזמט תיק ססכ דעסו (םתעיכמ) .רר ךל (ךכ) . לתל יונכ סע ןכלכ רפת סיפודקל

 : קוס ןיזרזמו ןיכזוסו רסעמ סדוה סדסה תת ל? ליזה | תרלנ | ןרפכ 'וסיש ותתימ
 תעקכ ופוק ןיזכזמו ןיכזוקו סקעמ סדוק סדהכ קח 0

Rsף.לוכי .םינהכהו ךמע ןרהאו התא תילעו :סקעמ =, נגע לדאק היה  
 , , לוג סלוככב לודגט סלירקס < ו
 ספל סתעמ כומק .סתמ תילעו ל'ת ומע סס בנה סירכדס לכ ת סיס רכדיו (א)

 סיגסכסו ועלפל | ספיקמ ןכסלו = ךמלפל .ספיחמ
 56 כקיט לכ סעסו .סיסכס ןמ רפוי ןלסלו ןכסקמ כפוי טנכ סטמ סמלטל סליסמ
 זז וכי ך"מק ףטח דוקכ קוסק פ"עק .םב ץרפי ןפ :'ס כ תונטכ סכלמ תת וסרסי
 דוקנס סנקקכ ףקמכ סכומס יסקכ ס"ופקלמ ופדוקנט סבימ לכ ךכד ךכ ופלזגמ
 ₪36 סילק ןימ .םיהלא רבדו (א) :וז סקכתס .םהילא רמאיו (הכו :ןימק ףטחל

5 
 פויטכפ םיק יפכ קכייד ומוגכתו ללקפ כ סיסנמ (ככ תומש) כמוק וס ןכו ןייד -

 לאירבג תרות
ha alias0 , ;,ןו 5  

 תפדלו ,יסוי 'כד ביכל ל"גס וכיככד יפלו ספנטעד רמכ כ"עכו .'ונו ומל ריעספ
 ןיכירפ וגה ןיק "לס מונק קכדמה | וכילע תיפכ סונכ : סק וכמקק ומכ קיס . 0 2 = . - 5

 ופכק סבכלקו ,כסס תייפכ סיסק כמוכ סלק סרולכ יכ סו] 'וכ תיגינכ רסס תל
 כ ג

ire 
Fe 2 : ; ; 

 ז"לעו =-ססיתוכק ישעמ ססילפ ןולככ = ל"עמכ סענה העורג סננק יס ,םיפכ י"ע
 ,תותולס תלבקב ןיס דיקל ןיכיככ ויס | סתנעטד 5"5 כ"פבו ,וכ הכר פעדומ ןפכמ .תכסכ

es Se : ; 
 ,קתנמד תחורל קל ספותל רסס תייפכו סכיטמ ו"עו ,סיפככ סנתיג ל6רקיל סג | לנקד היס

ld dials טדקמ סביסק ,ןימכי במסע ומכ סוסו סכסוסי רפס וכפל ופיכס : תקל סכוקה ס"כקס 

 יכ ןעו ,רמק3 ות ףסככ סמביס פח סתוספפמכ ספוקי = ופיכס לקרטיס ומכ וקנמ נו
 יטודיק תמסמ תדמועו סקוקז וכ תיס תופס | סוקי וכל םיד ןנמ כ"עו | ,סתוכס | תיכל

 קל .סכוכי .ןיטודקס ןוכתי כיע ,ויסק תובלה תלכק ד5מ לתו | כייקל סיפכס ליעות

 , תכווכ וסזו -- (.כנ ,תומכי) כמקמ : ןוטלב סמ כ" ,תוכלס םוקי ססכ ןיפד ס"ומל כ"קסמ

 תדע ---! ורכז --- ל"גס תוכימוס טויפ כ'ג פ"כי סובו = [.ק"ודו + סיפכס | ליעות
 סידומ לכס --- סקמ פלוק יכ ןי'לכ יכל סכוקק :פ"ע סיכיסס ריקב כ"זמקמ
 יס ,ומ5ע תכקס סוי תולמבע ית סוקנו ,יטעמכ ייק סכוקס ןסוקגו
 סנתיג תכקכ ,כ'וכקמ ומכ --ססוכג סכומקס ל ליס סנוכסק=-,יפוכמ סקעמכ
 פיס יכ לקקמו =-,סוי נק .ופוליעכ סכות ךרכוכ סיסק ,סכותס תלכקכ יקטמב יײק
 וז סנס [יפ לצ] יפיכשס סויל סתולת סוקכ "כפ ,תיגיגכ רסס פ ילע תופכל
 סיס כ רסס תיקתתכ סכלמ יכ סתכוס .ל'קו ,יתוכק סקעמ וסע סמכ לק

 דנמ



 וק ורתי כ תומש סולקנוא

 :רכ אל הֶלֲאָה םיִרְבְּרַה"לִּ ד ךֶהָלֶא יי אָנֲא = :רָמיֵמְל

 ךשא ךיקלא הנהי יכנא ב ם יאר וצרופ פפא
aaתִיְבִמ םירצמ ץראמ האצה  

 זש: םיהלא בק .הוהיחאל ג :םידבש ה יה יה

oe 
.. 

 .ךל תיהי אל :ם רעש הדיקע .'ח תוירוה .רצ תונמ ,יקו טצ /ךהנס .ונ ןיטיג ,זמ תפוכ ,הק חמ תבע .'ה יכנא .ןרהא תודלוה

 : ח תוירוה .דכ תובס .זק םצ ונ ןיררהנכ .םש החוק? .זנ ןיטיג .וס חמוס .חפ תבש

 םירוטה לעב יישר
 ו ; לבקמ 6 ופל סו רכס לכקמ סדק ןלספ ה סכוק

 ,הלאה םירבדה לכ תא: טרפסל ןייד ס :bs רכדיו עק ה אש ממ = כפרה הרש חלש (חעלמ) תנפתפסה
 כ סדמל רספמ יאש סמ דחל כובל תורכדס תרממ ס"בקס רמלס דמנמ
 מלע .יכפכ .לוכדו רובד לכ לע קכיפו לזחע ךל סיסי לו יככ6 דוע ל"ת סמ כ"ק
 תרקט רחש סנס סנס סירכדס לכ תלמ תכומק הז יפכ pוליפ 'וכ כ"5 תייקוק)
 וכעידוסל קב סמ כ"כ "וכו יכנק ל"ת 6 כ' רתמ רוכדכ ס'בקס רמ:סלוכ תולכדס
 ולס לקוד תועמסמסע סז 'כב סקילוסד 6% ופ6 תוככד 'כ ןופכ טכפע סמ |

 ומלעבו 9 3 סיכקס ססומכ סגוכ = יפל נסו ופי סרוכנס יפמ טלפ3 סינק
 055 לפקס לע דמעל כיזתס תל סכותס סתוקכ כ"כו 'וכו קכיפו רק ןכיקו .סלכד

 לע ןיגוט ויסס דמלמ .רמאל : (ק"ודו דוחיכ תוכוקלל תורכד כ ול טכפס לפ
 סתכוסס ה יקדכ .םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא וב) : (קתניכמ) וכ וכ כעו ןס ןס
 ןקזכ ןסכ סנו סמתלמ רוכגכ סיב סלגנס יפכ סיר .(תתניכמ) יל סידכעוטמ ויהתט
 ויכפל התיק וז כיפסס תנבל סקעמכ וילגכ תתתו (דכ תומש) רכמלנק סימפל 2

. , .t 

 וכמקת כ תוסכמכ סכתשמ יכלו ליקוכ וגקננסמ סימסס סלעכו דוכעסס תעש
 ןיעמוק ויסק יפכ "ד .סיס לעו סיכלממ ךיתפלוס כסק קוס יכנק ןס תויוקכ יס
 כת ןכתס ןפו סימסס ןמו וול 'רמ ןיקכ ז תק תולוקס תמ רמפלש סבכס תוכוק
 odd Nid = AN 0 5 סשמל הפ .ןוהתפ ןקיל ךיסלק דימי 'כ כמק סמכו .ןס סבכס תויוטכ וכמקפ

 לכ ךמפב ךפק סלמי 'ס סמל (כל תופק) רמקע תוס סו לנעס סקעמכ תילוגינסי
 ו : ידבל יל 80 סירת סיס סכל סיסי 59 תיוֿפ ססל

 ךדפיו כ"ק סידבעל סידכע ויסק סידבפ תיכמ תכת רמוס וכיק וק וכ סידכט =
 סידכע תלו ויס רומל סידכפ ספעמ רומק סיכלמ ךלמ 2 דימ סידבע | תיכמ
 Abe Bh ןיפ ךל ססטת תל כמנק יפכ רמקכ סמל .ךל היהי אל (ג) :סיד רבטל
 .סוײחא םיהלא : (?תליכמ) ךל סיסי 3 ל סייקי | A ןימ רככ יוטפס סקעי

 לאירבג תרות

 יפיכטס סויכ '6 לכו : 'ע ל'סק סיפועיכ ןיכ סלככ =-סק יכ ,סיפכס דלמ
, 

 יכוליככו] | .ססע רק ותכמלמ | [ןויס ל] לנס יכ כ ספות דוככב ,סלבוקמ
 ,ןרהה .ןפולכ ס"ופכ דופ רוני הלפתה רודוס = סיכוסט קרו ספוכל  ךכומ סיס ₪
 ככל יוחד יקודל לוסס סע דועו ,ססיתובקמ ססל קיס סקולי כ לה

 סכקיו תתעמשכ ןייעמ  תקד ,טונטכל סטענ תמדקסב ןוללכ סולכקו
 ןיימ קו 'יטרכ יפופ 'יליד קתעכלת כמ 5 מ כ קכ סתיס תקז --- סוטדקי
 1 :כימ ,המד סיתטבנק ןטכמ קו ,וסכ כ"עו ,תמלפכ ספדעסכ ,ססע רק לכ

Snr 
 קש



 ורחי כ תומש

 ?עַתחאל דיג פ"לע םיִרֲחֲא
 רש el ל דל

 | םימשב ץֶרָפְּב רשאְו לעמ
 :אס ןירדהפ .השפת אל ,ןרהא תודלוה

 םירוטה לעב
 :נמ ו'ע .םיסשב ךצא

 סולקנוא

 -לֶבְו סֶלָצ דל דָּבְעַתאְל י דזרשנ
 אָלַעְלַמ אָיַמְָשְב יִּב תּומּ

 אָיַמְב יִדְועַרְלַמ אָעְראְב יִדְו

 יישר

 ססילע סיסלמ סוקסע סיכת תלת תוס ןכיפס סימכס ת5 לס וס הלשע | דועו למ
 העוז = סירת סיס קרפל ןכתי כו (תכיכמ) * ומ יאו י 5 = וב 2חפוכול) 2( ozs 13 םי\ כמ ינ5 ץכ*ס תו
 סלעמ יפלכ קוס יסננ 4555 = תוקלח ספוככ) ל 5 ןכפכו סימככ ןוכתו ןובהכ תויוה (ד"וי
 A ee ורקכ ו קוס יקכגק .ךיתת:וס כ-ק : סוכו קמועו תותוכ דו
 ססילבועל סיכת ססק סיכת סיס רת6 לכד ג ךדיפו תוככדכ '3 .םכוסמכ 'ג

 ופ6כ סמודו סתומ ןיכופ ןכיקו 7 סיקעול = רופמ | ופיפוקב  סידככ = רואמ  ךיתéוס
 לכ נפ לע : סנופ וכיכמ = וכיסש כת תוס  .סנומת (ד) : סרותס וינכג ןתיל סידבכ

 תדוכפ לעווטנכ כ כמקת לש סייק נקט ןמז לי .ןרחכ רעו :סדפ ףטקפ "יג
 תנומק .הנומת לכו :לספלק סק לע .לפפ (ד) :(קתליכמ) רודס ותופ 096 סיבכוכ

 לאירבג תרות

 : : סזוכ לכד לקס 3טיסו ,הכיעב ₪5 כמקלו וכיילדומכ וכיימופ ותימדקד קזיזפ קמע
 בית סירב ותימייק וכייתוזחפכ יכל
 ₪5 ילו ותילכק ותילמ יק מסמל וכל
 ביתכ תפומילסכ ןכיגסד ןכפ כ"ק ,ותילכק מכ
 ןגסד יפכימ ךכס ,סתנת סירקי תמופ ןכ
 סדקי סידגוכ ףכסו וסב ביתכ קתוכינעב
 ככדל וכ סיס סמ רתבכ ךיככו (.לי ,ינפמ)
 ,התוכילעב ותיגסד :ותוזככ ויקודנסלננפוקק
 סרככו ,ומלט תת קידלסכ 896 וכסיס כ
 לממ למס ותכספכ ותו ספתס וירכדמ
 סגסד ,(תולילעכ ןגסד חכומ סכימד ,סמלעב
 . | סייכקס ךכסקלד ,סכרכ 'פ מוקי תי

 ףיחהב רוי
WZ Nae ול וכמק ,וסע יב לכת סליתתמ 

 <b ןמלפ לכ ול וכממ תלכת תל ססל כממ סב
  ?- A downs iןי+ -?

 ךלס ,'וכ תלוכ ססיבק סיטנקס ספוק
  230סכ סמ ,'וכ ןומפ .ינכ 85

 סמ ,'וכ לתעמסי יכּב 596 ךעס ,'וכ ףקנפ
 'ז 'יפס כת ,'וכ בוכגפ כ סכ ביפכ
 ,ססכ דומעל = קכ ולכקס גיב הא

 .כיפ ,'וכ נתרפיכ סונקנו סוקרפק ד
  Aesריכוסכ סקכ סמ וש וטקס

 קונטי סמס רק וכקס סייווילס תל ססל
 סדוק וסייכויק סדק רככק כ"כ תולמ 'זמ
 ןמ ססכ ריכוסל ול סיס לתו ,תיימ
 יכתק ק"עו ,וטכע ןתיכ כp תוקדמס
 טועכל סילוכי ויס ךיקס ובייפסכ רכס

 וכפסב ל" םיפטלובק ק"כסומ ןוסנס

 רמה (.טנ ,ןירדסנפ) 'מגס יככד ייפע ל"כס

 יניסכ תיכקכו ג"בכ כמקנק סולמ לכ רמ
 ס3לדל ןכיככפו ,סכמקכ סולו סמ
 851 סכמסנ סרשול = ינוסכ = תינסינדמ
 ןתכפתו  ,יכיסכ "מ יגתילדמ יכסו ,ג"בל
 :סק וכמו ,'וכ ,סלפ ס"וכפ קוכעד

Ue , -ם"ע לכ סכ לגתימו לכדסימ סכסל . 
 סקיס ככססד סומ וככ תלוי סנה
 סכעמכ לכקיל יגיסכ תילתילדמ תכתוכ
 לע ס"וכפ וקעלד 'יסכד נה ,כ'כל קו
 סעע סמ לע ת"תו---קר3סהמ תקפמ ז"ע
 כלסימל כ'וה כ סככדלו ,סככ 'ד
 סולו סד ליפע ןכיכמק סוסו | ,ינתימגו
 (.ג "פ) קסמה י"פע | "יפו ,סכמלכ
 ןיכפפ קכ וס ןריתסו דמפד = ליססכ
 ,הטופו סולמ וגיסכ | ןילכקמש | רכשה
 כ"ע : סוולמכ ןיקגמכ = סמ סקיכעסנו
 וכיקכ .יכיסכ סתוכקכ 'כתי ותמכס סרוג
 טורגל ככ שס | לש קרמסכ ו לקוד

 ,סרמקנ סולו סול וכ סקיגעסל ,ססמ
 וליפכ .סרומ סיס = ,ונשכ 8 ליס כיס
 ספיס ןכ וכ הגה ,50כשיכ סייווילכ ןיווש
 קפד ןפתכ pפתלו רוקכ תומוקס תעד
 כקכו רוק ועדי סד ,קכ 3יקכ סמ

 ןתוֿפמ



 זק ורתי כ תומש

 תחת | םֶיַמַּב רשֲאו תחת מ
 םָהָל החתשת"אלי:ץירֶפל
 הזהי .יִפנ יכ םֶדְכעְה אל
 תרֶבֲא ןוע דקפ אָנק לא ְיִהלֲא
 "דלַעְו םישלש"-לע םִִנָּבְלַע

 .ז תוכרב .ןוע דקפ :רנ א"ע ,םש ןירדהנס .םדכעת אלו : אפ ןירדהנס .היחתפת אל :חיפ :

 סולקנוא .
 דָגְסֶתִאְפ ה :אָעְרַאְל עַרלִמ =

 אָנֲא ירא ןוגחלפת אלו ןוהל

 רעְסַמ אָּנִק לֵא הלא יי

 ןיֵָרמ ןיִנבדלע ןָבֲא יבוח
 עב רו תיל רע
 איב ןימלשֶמידּכ על

 יישר /

 לע לכופ וכילו ערפסג קנקמ (תעיכמ) .אנק לא (הי :סיִמסּב רק לכד לכ
 ןתוכ (דכרטפייפ) זפלכ ט"למירפמ נק ןוטל לכ סיבכוכ תדוכע ןופ לע כומכ ותדמ
 : (זכ ןיכדסנס) .ססידיכ ססיתוכ5 סקעמ ןיזתופסכ  ומוגרפכ .יאנשל : ערפסל 35

 לאירבג תרות
 ,תולילעכ ןגסד ןעי ,סנממ ותדכ "יפו סכומ סז ,סלותס כלככ תוכמ 'ז ןפוקמ
 ) ק"מ לופ- קולפל לכו לכקי תש ימכ כו ,וכמקנ כתכסילד
 / סמ : פע לטמכו דכמב = ירטפ יגפ ןידכ יוסד סוכ ףיוסל םיו] ,סכופס
 ןכיפזקד ןגמ כ'קסמ = ,סוק = ולכי כו = ולולכו ,ןוקלרס תפ ינמ לטיכד סנתמ ופ רכמ
 ו n= סילגתס תמ פדה סתע סור

 וכילכ תלו קתומילקב כ"עו  ,סינוכסרס
 כ"ד ,ומיתוכע ססילעמ קורפל תעה סתע סעינס

 סת ןתוגע 5) ספ  ,תונוטקרס ריכוס ועכע וכ סמל
 כ"מו [כתיהכ ססמ רוזק) תופר וקכע

 קומדוקס תוכמ 'זק ותכמכ קכ סלו ,ססמ
 טוטבל ןיתככומ ויסי יז ,סכותה לכב
 רטלמו ,דוע לבקל סנולכ ןיקפ יוגב
 סזכ סתמגמק עדיו תוכל ןתוכ סיבקס
 ססילפמ קוכפכ יקדכטה רדסימל 90 וכי
 סכישס סקי יפל כ"ע ,תולמ 'ז לוע
 'זס ססל ליכוסו ,סיקקכמ ויס רק6 תק
 וקלע תוככל לוס סלול יכ : כמקל ,פולמ
 סספנ סתיס סזכו ,ססילע סקדת תילב
 ,סוקכפו וגממ רוס 565 וכמו ,סתמס
 קכר תופס ן3וו | זכו | .ם"ייע ,דיכע
 ופכ ₪5 ססד ןסיו סיכימ יקודלס 0
 ,הב ביתכ סמ סדוקמ ועמקיס דע סלבקל

 ול כפי

 'זס לוע קולפל
 סמ :סדוקמ ' וגנתמ קכ ,וכינטמ תולמ

 : ק"ודו ,ככס לבקכ ונכמגו ,סב כיתכ
 סיקלק נפ סיגכ לע תובא ןוע רקופ

 סיפלקכ דסח סקועו
 תוכסס רכש סלקמ
 --- ק"ייפ רוד סיפל

 ב 3קספ י"קכפל ,'וגו 0
 ₪ דע ססיכפק ססילבל
 כיכוסס ומכק =- לסת לקיעס סגה
 -- םינב לע תובא ןוע דקופ : סדוקמ
 יזסת לכוח - - 3וקככ ךיככל סיס ןכ
 י"קרפנ סג --- םינב סיפנקע | תובא
 סדלק --דסת סקועו : ןוש) | סטקי
 כפל קוחד סגס ,'וכו רכט סלקל --- סקוע
 -- קוס .סנווכס לע סקועו ןופכ םרפל
 טז םוריפ ןיפפ]תכק יקספמ תפיכח קגיכס יכ
 (* [ .'וג דסח ר5וכ :'פ3 לסת 'פכ ןלהל לל5 ספי ס)וע

 תודלות לעב 'יפש ןפופס לט פ"לג כ"עו % = ,
 קחני

 :ל"ח ,סוכ ל"ז י"טרפ לע בפכ גנילזיצ ל"1םסוי ריסכ ייל ביל 'ירא ןויצ ןב ס"ומ'וכו 'גס כרס כ"פו .םיבג להנ
 : תֿפרוס .סג שמטמ השע םרמ ונינמ יכ :רמול רטפפ ,נ"ז י"ר וכבר קידס תֿפ קידנסל

 ןרפה שעתו (המ ,תיבהלכ) ומכ ,ה5וקכ ןומיקו ,סינמהל ענפה נס עכעכ
 וג ופע רסס םפנס תו :ןכו ,ם"ייע /וג תי שע

 ) םרדתפ ומכ ,ל"וס

1 
 תונור

wis 

 סנו (ט"י ,2 ,תול) ןכו

 ןופנכ :לוגיס : תמרוסכ

 ע"וה סיפמתסמע סג

 ותפרוסו (2י ,תיבהרכ)

 וכיֿכמו



 םולקנוא ורתי כ תומש
 : ןוהְתַהְבִא רַתָּב יֵטֲחְמל דָסָח הו ַשַעו ו יאָנשל םיִעָּבְר
 ןיָרָד יִפְלַאְל ּוביִמ דַבָעְוי ירמש שלו יבהאל םיִפְלֲטְל

 אל ז :יִדוקְּפ יִרְטְנָלּ ימחרל -תֶא אשת אל ו ס : יהוָצמ

 :םל אב כ תועובש .די הגינח !'פ אס .בכ טפ תבש .גל תוברכ .ףא אשת אל : אל המוכ .םיפלאל .ןרהא תורלוח

 יישר םירוטה לעב
 דע רכס סל .דסה השעו (ו)  לילעמינכ .תתתמ : תועכגסו סירס

 לע סכיקי = סכוט סדמ תקלמנ רוד סיפמכ 7 .זסת ספת ():ןשק גש רו
 5 Bs 2 A SA סעועו לול יכג 'כו .תורכדכ 'כ .סרוסמכ
 ספככקכ וו תוקמ שמס לע קס תוינעכופ תדמ  .יכק85 דסה סטועק ימ יו ותיבמ) דסח
 ינעה) :אושל (ז) :(י סטוס) סיפנקכ וזו ולוד = א דסת למוג סיס דודו דסת ומע ןיכוע
 וסז יל למיקד סמכ (ומוגלתכ לקס ןוסל סע דסת סכע דוד כמליו כותכד סו:

 בסכ ןנמ 'ל ןוטתרס ל ב6 סלומהכ למלמ 5םת כ סיל ךימסו .יתולמ : aes רומתב דמלמ 5םת כ סיל ךימסו .יתומ לק דומע לע עודיס תק =: >> ל הם
 ו לי ןוקנ) 3 לק תוסס P : במו; 5"ד | .תופמס לככ וש תפוכב

 71 סמס

 ןוגת יז םי כת לד ן"יב לפ .סמכל סתופ סכפ 50 סמכל 5לפ וכל סתוא הבעת לש כסוס תומה כומכתבכ

 : סנסינל תוגכדמ'ו כ"סניל תומס 'ז סיפלמ סכיתונוע 'ז סתכותכ תופטת טכב וכלב תוכטות פכב גהקותיכ כוכ פ"ו דגנכ

 לאירבג תרות
 סות סלע ספטי ] סדקס תי | ל"זרדק סמ סול סידקנ) סכמ6 ,נ"ז קחלי
 סדק לש ותתימ סנס [יק ודועכ סירב גמ ,סיכוקכס תריפס לפ (! תוכרנ)
 ית ל'זכקס ומכ סיכ3ּ לע תובת וקמוי 3 בופכ (דכ)
 כד (.סג ,תכט) כסו ,'ונו סוכס לע ופמוי כ סיככו

5 
 קיס פע ו חס םפכ

 ב 1 ןכ ,סומס = --- סיככ לע תובל ןופ דקופ : כ"ס
1 = 

 יויו , - = , , = , 5

 יכ = ןועה כ 'כפי ופדמ ןכ לכ כבת | ססיתוכת סקעמ ןיזתולסכ ןקכ | ינעמו
 וקסימכ | לפוכס כ סדתס לש וכוע הססעמ ןיזתות | ןילשכ סתסו ססילינ
 סקופ סיכקס 3 וייחכ כ סכופת ספע ₪ סה]  תיבסלמ טכמק לכ סנסו .ססידיכ ססיפובה

 ,סיככס ןו - לפ תי ךיל סל דסק מע ןוקנס סקכ סיפיכמ יתיפכס סמ ס
 סיסיק סו ,ססילתת סיקבס תוכודל ןכו ,ל"לז ילקפלכטסקמ ם"כ ס'ומ שודק

-- 

3 

- . 

 וס עודו יולג תוכודס לכ ףוסכ סומ סלתכ ריבעמס לכ :כומת םרדמ טכפכ
 ו we ו / - . ;?> ו; --סיכותכס ןוקל קדקודמ כ"עו ---'תי ול לע ספוכוע יסקו כמוה 'כס וילע ויככמ

 - =. --סילב לע סוכת וקמוי תל בוקכק סמ י"פע וכקבכ כמקו ,סתומלע
: 

 לכ =- תובמ לע ותמוי = יפרקד ימוכ ןכסכ כ"כז י'רמס יבתכב
 . ,ידימ סמק כ יכ ל"נס
 תובסס ןוע 'יפ - תו3קןיע דקופ :כ'סוק רק אטה לכ לע יכ ,תונועל סיפטח ןיב
 ודקפו ——

 ו .[ס"כככ .'וכ לידגש דפ .כ55] םלוגס וכ קטעי .[.ןולקפ] ןטקס ןמ לכק :ז ספרּוהנ דסי סהונעכ

 וז ספרוהכ יתרפכ ילו .ם"ייע 'תנכ סע קתילדכ ,ןרקס ןמ דפפס ילכ תוריפ חור יסיפ וקוריפו
 לודג רו6 סנוכ ה"כקספ ופוריפפ הכונס ספEוע ינפ רקק סויכ ,וג ויסו : כ"ס - ןכקמו סג בכח וחוריסה ווה as ars nl 'ו רו 1 1 1 מ ץ ו 0 9 כ": 9

nealומ" ירחוהו  mulתפ דספל ל"ו י"פר סמר וז ההרוס י"פעו ,ל"מכלו ,כתי ומע סומכ דפוימ סוינ ,ומס יכסוקו .ויפריל : 1 . ו">ר = ו( רברור י'תמו 0"1רהו ?=תו תור למות  
urטיפ דיתרד והרס * סיכ  mmmדוחרד ,  sen eweור דהה וחורותה  hive 

 Vis ieew וקז\] וו ;jw << pil בו כיתכד ןלס לו Aa שיעו כיתכד ןתכד . כותכס ,~

a - ayes3 = 4 -- . - וה  mi - = - oda ransדסת רלוג ומכ דסת סופו : ןפכ | י"םרכ סיגסל םי ילו .כ 51כ : תכית ןלכ ל"ז י"םכ לש ונושלכ . 
 תנווכ סנ ורח momar חיתלסל ייתורודנ uns רסוע הודלהה ךתהר nun םינבמו לגסמ תורח * ונווה

Dn pied jw ls wi |29 lw oii) dewi Maw 2 oNהרע וכ  DOD RDPןכש  We3  

 : "נה כ"ק ל'כע .סעת 'פכ ןנסל ומונרתכ ,וכיטו דסק ריטנו ןלכ סגרתע ע"כי סוגרתס

 . ספ סנמק -- ולפוכי וקפימב -- ותמוי = לדכס שי סנס יכ

Al date td ttt, us Ast Cte teeth 



 סולקנוא
 ײדאַמש=תְו ימית

 בז אל יֵרֲא אָננמלְָהָלֲא
 :אָרָקשל הָמָשַב ימית יי

 יוה

 : םש .'ה :ג תרומת .םל אב | תזעובש ,חי םירדג ופ אמוי .הקנ' אל : טל תועובש .אושל .ןרהא תודלות

 חק ורתי כ תומש

 אל יִּכ ושל ךוקלַא הויט
 "תא אָשיזרָשַא תֶא הָוהְי הָקני
 פ :אָשל מט

 :ושרקל תש םויזתֶא רֹוכָז ח אמות, כו ה
 רוכז :םש .אושל

 :וט הציב .ויכ וק םיחפפ .ב תועובש .וכ הגשה שאר .םפ וש תבש .כ תוצרב ,סוו תא

 י"שר
 ןכ6 ןל ןפ ןע לק לע לכסלו סגמנ עבקנס
 רוכדכ רופסו רוכז .רוכז +ה) : (קתליכמ טכ תופובק)
 תמוי תומ סיללקמ (85 תומפ) ןכו וכמלכ דחק
 סירכה) ןכו .סיטככ ינש תכסס סויכו (תכ רכדמב)

 םירוטה לעב
 'ז קוספ וס קוספס סו .כוכו (ח)

 תיעיכפ לוס תכבהב ליכפכ 'וכ ליתתמו
 ךתכו ךנכו סת קוספכ :סיככװמ 'וו
 ונקת סדגנכו ךלגו ךתמסכו ךתמו ךדכע

 קוספכ תוכית 'סו .דתה התקכ תותונמ '1

 לאירבג תרות
 סמ וסזו =- .'וגו סיככ לע ןוככזכ ודקפוי
 ואטח וכיתוכמ (₪ סכילכ) ןכוקמס למס
 לכו לכמ וקמכ סיקטחס יכ = סגיקו
 ךייש סז לכו -- וכלכס םהיתונוע וכסנקו
 יז ,ויככמ סלמכ ריבעמ וכיק 300 סקכ
 לבקל סמס סיכיוקע ויכינק 95 סיקכויקכ
 לע כ"ג ססיפוכק | תוכוט תל ססינע
 ,ויככמ סלחג ריבטמק ימכ כ30 = ןמלפ
 תוכוע בוק ססילע ליטסל קדלס סיק כ"ק
 -- םתונוע יספו -- כ"ס סזכ ,ססיפובק
 --: קסמי סיתפסו ,כיפ סמלע לט תוס לק
 וטוריפכ ןפכ כפכ כ"ז ן"כפכס הנהו

 סדמס סיספק ןכתי יכ ת"סע |
 סיכּכ לט תובלס ןוע דוקפל תוס סלומתס
 רפסב לכת ריס סב יכ דכלכ !"עכ קל
 -- ומנע לק -- וכוע3 קיק תוועס
 עת תישוק ןרותי כ"ג סוכו] -- תומי 3

 םרפ) קי כ"עו =- [ל"נס סיכותכה תריתס לע
 יכ ,תווכמ רויס ןפוקכ ספכק סיכוקכס
 ירד (.ד ,ס"וכע) 'סמב ליוכ וטריפ סנס
 לכמ יקעדי סכתמ קכ (.ג םופע) בותכס
 סכיפפ דוקפק ןכ לט סמדס תוספקמ
 סקולק סדקל כקמ3 -- סכיתוכוע לכ תת
 ,וטכוש 'קו וכסוק 'ת סדק ינכ ילקמ
 ותכופ -- טעמ טעמ ונממ עכפכ ובסוק
 סקרככ | ם"ייע תתמ תכ3 ונממ עלפנ
 סדקכ ,טעמ טעמ ,סדיקפ ןוקכ כ'וכדק
 [ס: י:הע] סיקרפל וריכס ת דקופק

 ,דתמ לע כוס סויק וכ קי סדמסקכ סנסו
 ומע רפול סלכי ס ףק וכ בוסל וכיקו
 סקלטכ קכ ונממ כותס לכק) ספרתי טעמ
 סנמפ .כתוי תכ--סילמז סעברק3 ות
 תוסעל כתוי ,ויבסוקמ תוס סולס סק

 ןימולקת לע ,כוסס וכממ לבקכ ומע
 3ומס קוליס לק ןמזס ךיכקי ף% סכרס
 סונס תוכ3 סיסיק יפכ סככס סינק
 ₪"פ טת3 יכ :כ'סוקע וסח = וקלסל
 כלק3 ךלסתמ לוכיככ קוס סגה לומחס
 כמקכ ועיפת סמוקמ רווי כו אנק
 רתוופ סלכי סל ףלו ,קטוקס תומיק
 5 כפויס לכ סנס תוכוד ימועקקכ
 -- תולוד סעככ קכ 3ופס סונקפ עיני
 קנתיק -- תוכל ןופ דקופ = ןוקכ וסוו
 ןיתמי תלו -- סיעבכ דע קר 3ותס סולעת
 --ילגוטל ק סוס 7" = סז ככ סכמק =-רתוי
 סג ןסו ,ול וטחכיו 'ד יקנקמ סנס ספ
 סימעפל סזכ ת'יטס סקעי יכ ,תויס לכוי
 ךיכקסל ת"יקס סלרפיפ ,דסתס וסמו !דסק
 : 'יפ -- סיפנכ = וכוח כבקכו ופ5
 לכמ תובגל -- תוכוד סיפנק -- סונקקב
 וסז 936 -- טעמ טעמ קכ לולו רוד
 וכזי סמ ! יתולמ יכמוקכו יכסוקכ תקוד
 : ל"דוומק יכסופו 'ד יכסולמ כקססל סיככס
 ידככ ,'וגו וטדק> תכpס סוי תת רוכז

 תורכדס ןיכ טיס סייולפס ןיכסל
 דכעמק ,תוגולחקס תורכדס ןיכל תוכוטקרס

 יוניקס

 ב8 וא

 ש

 5 כ



 םולקנוא ובתי כ: תומש

 אָתָש מ :ּהָתּוׁשְּרקְל אָתְּבָשְד תיִשַעְו בעת םיִמָי תַשש מ

 =? רעהו חֶלָפִ יפי" יִעיִבְשַה םויוי : ךתכאלמל5
a is .הָאָעיִבְׁש אָמֹויְ . : ףֶּמְדְבִע  

 -אל ךהלא יו. אְתּבִש הש עת אל ָךַהְלֶא הוהיִל | תֶבש

 ךֶרְבּו ּתַא תְדכֲע 2 דָבִעַת | דב נכי | הָתַא הּכאָלְמילְ

 מסמך קת דרגו ָךֵתְמַהְבּו תמו רבע
 tee oe תֶׁשָׂש יִּב א די ָךְעׁשְּב רשס :ףךוְרְקְב יד ְּךֶרֹונְוְךלֵעְּו  --םשש יב א :ְךיִרֲעְׁשְּב רז

 אמיתי אְעְרא-תָ אמש םימָשה"יהמ הוהי הֵׂשֲע םיִמ
 אָמֹוְּב חגְו ןֹוהְב יּד-לָּב-תִיו -לָּבִ"תֶאְ םִיַהיתֶא ןיִרָאָהז תֶאְ

  Anא רקיו 'ש רהווה /ם .ם'םי תשש יב | . דנ ק"כ .ךדבע .חמ זמ םיחכפ .דנק גנק זיק תבש ,הבאלמ לב השעת אל .ןרהא :

 יישר םירוטה לעב
 bכקיו) ןכו ךל סקעת סילידג זכטעק ש בלת תל (בכ | סטיק ול5כ תככס תל סייקמס לכ ךכ יול

 )30 סיכה( רמסנס וכ  .סיפע לבי סמי (סכ סיככד) ךיתמ תשא תוכפ (םי
 וקסו כוכ (בכ סיעשי) ומכ לוס כופפ 'כ לוכז .יתעמק וז סיפק סיסלל כבד תת
 ךל ןמדוכ סקס תכקכ סוי תה דימת רוכ ; 2 וגס וגורתפ ןכו סככו ךולס (ג ביפ)

 הכס סבתסכ ,ךחכאלמ לכ תישעו (ט) : (זט סליב) תכמכ וכימומ סק ספי ןפח

 : (Bתליכמ) סכתלמ רתל רסרסת A סיוטט ךתכפלמ ככ ולפכ ךיכיטב סי
 - ןירסזופ = יכס תכמל סילודג 796 וכיק וק סיכטק וכל .ךתבו ךנבו התא י)
 ןטק (קכק תכט) וכיכטס וסזו סיכטקס תפיכק לע סילודג ריסזסכ 05 Rx ₪5 ל
 לוכיככ ag םויב הנו (x) : ךילע וססיב :םש יכפמ וכ ןיטמוס ןיס א תק

 סוג לסיק סעיניכו למעכ ותכקלמק סד6ל ויק וכמיס דמלל סתוכמ ומנע ביתכס

 לאירבנ תרות
 2 לכ 'וכ יעיכק קדקמ לכ :זולס ןוקכ כופכ תכולת תורכדכס יוכיסס

 לפ סכמלכ תּכק 0 סא כ ,'וכ תכס = דופ ,'וגו וסדקכ תכטס סוי תק רומש
 ופעלו הנפה תה םדקכ ( ,סינפוק יתק תוחולק ,סולמס ל ספמסב לדכס ש

 ,סכקלמ לכ תוקטמ .רסוכ תויסלו ,טפוככ סקע סימי תקק יכ : רמסכ ropes לס

 קכקס סוי ת רכז - ןווכמס וסזו = תוינסבו ,'וגו ץכלס תו סימסס תה "ד

 סומק לע | קוכ תוכוסלו ,וש ד קל = סירלמ ןכקכ תייס דכע יכ תרכזו :ביתכ
 תכס רססמ ו םודיס : ויד סייס תוכוקלכו ,'וגו ךפילויו

 תולמ יכ (3 ןפול סכ שי סנו ,יטינקס = ,וסטדקיו תכסס סוי תל 'ד ךכב .כ"ט

 ןופלכ מוכה תש סתוד םפכ חוקיפ | ף'ד ר ןכ לפ : רפול וס | תוינקבו
 ל"זכד י"פע ,תוכוכתפס תולכדכק רומק = ולכד סכרסו ,קכקס סוי תל קו סל

 קבקס תל לכ וכמpו כוקכסמ קמויב כ לכס | טייל ד'טלגו .סיקרפמס הוב
 וטקפלו וקוחכ :: 'יפ--תכסס תל קוקט כע ימיו 'פ3 'ופפ סמ ןייפ סנס ,ןוככ
 - סקורודלסייקתיט ידככ - ,ןתיסודימטסלו כי יטכס דמקכ ומע ןידי ןד קוספ
 : וקזו ,קלמ סוט תירכ :כ'נ. סיסיקו לע ק'מ ליל לש תוכימוס רופיככו ,'וגו

 סויכ ס"כקס כ

1 

 ו?

 רומש



 סולקנוא

 ְיִרְּב ןּבלע הָאֲעיִבְׁש
 : ִּשּדקְו אָתְּבַשִד אָמֹוי-תי

 ְךָמֲאזתנ ףובָאתָי רק ג
 לע ימי ןּוכְרויּד ליִדָּב

 :ךל בה ףֶהְָא יַד אא
 אל :שפנ לוטקת אל

 טק זרתי כ תומש
 יעיבשה םיּב הֵנו םָּברַׁשַא
 תָּבְׁשַה םֶזְתַא הָוהְ רב ןְב"לַע
 ּךיבָאדתַא רגכ ביס: ּוהשרקיו

 ו. ןעמל ךָמאדתאְ
 ּךוהלֶא .הוהרשא הָמְדִאַה לע
 אל ם: הערת : יי :ףלןתנ

 ָךיִמְי ןּוכרַא

 :ספ תבש .כנגת - .ףאנת אל .הצרת %- :ל ס''ב .בל אל ל ןיפודק ,ג> תובותב .םפ תבש .ךיבא תא דנכ ,ןרהא תודלוה

 י"שר

 "ל תכקכ | ולפכל ןמכ ןכככ ההשדקיו .ךרב : 3
 :וכ = דלוי קיס לק

 ןוכירלי דככפ סל (לתליכמ) .
 ית  סס ןוקיכעוכ סכוק ירכדק ןוללקי וקכ סו ךימי
 ,ףאנת אל (גי) : ןס ומל ללכמו ו ןס לפכמ ןיטרדכ

 ןמכ וקְדקו הניקמ סתל

 ךימי ןוכרט י ןעמל (בי)

 62 ךל 'וג תות ו וכ כו .ימב לוכד .תכלת הל '(גו)
 ן"לפכ ןיניחתמ תוככדס בוט ג וסזו ף"ככ ןימיופמו ף

 : ומס .סויכ 'פלכנ יסד

 סכ כיול 55רביג

 םירוטה לעב
 ךיכפ תפ דבכ (בי) :סכות יבמות

 ול תכככ סו כת דוככ ךמס .ךמ% תלו

 ךכ .תבמה .תל דנכנ כַײתכ .סבכ בי

 ןוכרפו  ןטמל : ומתו ויכת דככג

 ו"סועכ .סימי .תוכוכת ןיגב ד"וי רסת

 :יד"ווכ !פככנמ יכ"סופכ ל !םכ 'פרכנב

 תרמע .בפנ כנוג 'וגכ .בוכגת ל

 תונמ טככו :תופמ ג"יכת דנג תויתופ ך"כת

 לאירכנ תרות
 'יפס ומכ--וסדקל תכקס סוי הפ כומק
 ,קבקסתק י"כ וכמקו :כ'סע לכ
 דוע ןייעו ,סיכבדס סעוכ תוכיכקב ק'ע
 כלו :: כ"סע :תכקו 'פכ 'יפס סמ כ"ח
 יתעדוכ כ 'ד ימקו ,'וגו ססככק 0
 ד נק י'לכ5 רומה ןכ5 "וגו :ססל
 היס = ,סיכלממ .יינב תחי דפ וכ אוה
 סוכמלה תדמ3 ומעועכ | גסנתמ ס'גקס
 ספ רות תלכוסכ | תוקפתססהו
 ,ססרבקכ סלוגס ,יליסי דוכככ קפתסמ סוסו
 תוכלס יכ ספ כיממו ,'וכו קתליב כ'חקו
 וטדקל 3וימס סיס תכקס ת ורמס
 סקוכססו = םודיקס וטרפ ללב
 סיס נו ,'כתי .ותחמ ת"ומק תיל
 0 ונעה םפכ תוקיפ :תולממ  רתיסס
 סלוע :סייקלו ,סתוכודל :תנתכק לומקיס
 וכולכ .ןיידע סוס .ל יכ יכל ,ז"יפ למ
 cd ידותיכ סמ יכ סע כוכב דככפסל
 לככ תכקה .טודיקכ רתוי סלכ כ"ע
 וגולרב סלע ירק וגלי :תעמ ןכ  ,ויטרפ
 :תילקכקוס סמוקס י'ע | ודוככ :תול

 (חכ)

 'כתי ומוככ ךלמ תכדס סע וכו
 קוטמ סג 18 סזכ ףכטלכ ,תילכת ונס
 ו"יעס ידכב תבקס 2 סתליק טפכ תוקיפ
 ;קומוד יכולכ ומייקל תכקס תק :וקעי
 :ןוקכב:כלכג וס כמ סלוע סייק וכיקכו
 רש :סמקכ ז"עו ,תכקס תל תוקע
 :ןול כפ כפוכ :תוסק ,סכקס סוי תל
 תלפתב:פ"bעתכ] ,תכקס תא י"ב וכמקו
 --ול תתכ ופמרכ תרהפת לולכ-- תכס לם תירספ

 ונוס רה :לע ךוגפנ ודמעכ -- דוקס וכרק סה

 רדסכ ירמפנ ז"עס ,סיגורס 50 .סוי סועככקכ קוסק

 רסכ יתדמע יכנפו (.דוי 'פ ,הוי סקרפ) כקע

 סם רמלנ :תוכוטסרכ ונפ7-סס י"םרע /ונו

 סוי :סיעכרל רסכ כלו (,ע קוספ ,ע 'פכ)

 ,ודוכ --15-- דירוס :סילכמ תוסול ונסו -- ,'וגו

 תֿכ רומס :ןוסככ--תכש יתרימפ ססכ .כותכו

 ורמ:עו : ךתרותכ כותכ ןכו .'וגו :תכסס סוי
/, 

 .וכירכדל ןווכמ תוסו [.וגװ  תכפס תה י"נכ
 רנכז : ע"ז .ססירכל-דפמ סיבפוימ :ס: וכירכדכ\]
 : תליכתכ סרמוקכ:וספ ,ורמפכ / רוכלכ רועעו

 ףסומ לס :סימיפת :סנטככ ינטו :קעוי תומ :סולנקת

 תכס



 הת כ תומש

 7 :ףאְנִת
 :רקש דעדעְרְב הנעת
 ם. ךעְר תיֵּב מח

 ג זמ תועובש .ףאנת אל :ןרהא תורלות

 : 1 תוברכ .סעה ב ה ם'"'ב

 םירוטה לעב

 ספ .ךל למול הכות רתכ סנמיסו תנ ינכ
 ומסרל רתכ יס סמל סכות סד5 דמול
 פיו .תככל כוותי סמכל: לס ךמול סו
 רזפילת ומר וסוו כקע ןיגמ תוכית ססכ
 ; re fa .תותול 'כ ולה סידימ5 ינו .ולקבמ טקכ
 ע3וקכ0 וס תוככדס 'י ול5 סלקקמ כסו סכקע
 בכונב  סכמקכו .ילוקכ םסככק פמפ ר כקפ
 ךתרות סקע = סגרו .ככ כקע

 ם :בָנְנִת אל כ
 אלד ם

 --אל
 ותַמַאְ וֵּרְכֲעְְּרעֶר תשא רמִחַת
 פ :ּעְרְלרְשא לכוורמחו ורושו
 דרו םיִאר םעֶהזלָבְו ומ יעבש

 סולקנוא
 אל :בּונְנִת

 אָתּוהַהְס ּךְרבְַּב דָהְסַת

 תיִּב דָמְחַת אל יי :אָרְקַשְד

 תַָא רַמְחַאָל =
 ו = , ר
 יִּב לכו ּהֵרָמַחַו ּהַרֹותְ
 ו טעו = +

. 

 : ףּונָּת "אל

/ 

 .דמתת אל :אל תועיבש . ב תומס .י םש .הנעת אל -:פ קרדהנס ,בנגת אל : גי

 יישר

 תמוי תומ (כ םכקיו) רמקנק ₪  תפקב ל ףוקיכ ןיק
 תפקלמס סמס (זי כקקזי) רמולו תפ ונסו ,ףסוכס
 תוקפכ בלוגב .בנגת אל :סיכז תל תקת סקיפ תחת

 סז 56 וכיק וק ןוממ בכוגכ וכוכנפ ₪כ .רב
 דמלס רכד תרמת תוקפכ ככונכ ןלסלו ןו

, , 

 ןיכויחס רבדב רכדמ ףלכת כ תלרת לכ סמ וכיכטמ == תורכדס תרבפ כ"קעי תנסק ססרומ טנק
 ססילע סעס כו 0 וט) : תוכית כ"עק ססכ םיפ

 - ו
 דומיל תעככ סיענענתמ ןכ לע  .ועוניו

 תתרכ סמיפכ סנתונ סכותס יפל סכותס

 ויפע כייקע רכד 3וגגת כ ₪5 דיכ תתימ
 -* דל ..םיאר םעה לכו ווש : (ופ ןיכדסנס) ד

 לאירבנ תרות

 ף6 ,ןכ ומכ ג"סו ,וכו ,ורמקכ "5 רוכדכ תכנס

 תופמל רו מ ם ודנכ רמפכ ו"כע רוכו רמפנ
 כוכז רמוקקכ כ"ע [תכפס תֿפ סתודפ ג"קפ
 סעטס סזכ זמר ,וטדקל יע סוי תל
 סימי תטק רסק ,'3תי ומקל לוס תופ יכ
 כ'ע ,ןרתס תקו סימקס תת 'ד סקע
 סקדקיו ,קכקס סוי פק 'ד ךלּ
 כו מש לע תוול) .תוינטכ הכסכו ,קקווד
 תולמ יכ סוכ כ"ג לנכנק תכקס סוי תל
 ,קכסס תל סתוד םפכ חוקיֿפ
 לוכזת סגה יכ : למל יפי
 3ובכו ,סיסלקע וככל תויסכ יונל וכתופ
 ךיסנמ 2 ךוכ כ'פ ,ךלמ תכדס : סע
 וקותכו ה סוי תת-תוקענכ
 : ק"ודו 'וגו תכסס ת תוקטכ : כישמכ
 ,'וגו פולקס תל סיפוכ םעה לכו

 סעמקכו וכמע סת רכד
 קזכ ולכד סכלסו ,רדסס ףוס דע ,'וגו

 ר

 סק ריכוס
 ₪ 1 דד = =

 םתפ6 .סוכ ערפל ריכפלנסו .סיקכפמס
 יבילקמ ןיסככ ריפע - ,לסב ירבד
 טכופקנפרפמ דניססמהל ןפרלכס ומכ ךכס
 וכ סיס כו ,סתיטסל ת3 וכ סיס רק
 יומככ ,ול ססיססל .וככלכ 4 = ותכידמב
 דחק טיח וילק וכו ,וקכל יופרכו ,ול
 יכנ סנס : ול .רמליו סינכדסס  ילודנמ
 ןוגס . יקפדל רק ,ךכע סכ | םיפ עדוי

 סוכל ןפס תויספו ,יכודז
 ןכקכ סכטק ריעכ :וסו ,יכ 0 דוס
 לוקכ ולמי סק ,סמס יןילפוויפ, פיסול
 וס כטוק ,תולעמס לכ סעמ סכומ
 ומלעכ סוסו ,לוד לודמ סלוע יכוקג עזגמ
 סלק סג ,סיכ כמ "יו pe דקמ לודנ
 כוט וס סנו ,סיכוק סיעדמכ ליכשמו
 ,וכמ תלתכ ול סיסכנו כקוע סגו ,רספ
 ,ןיפכ ןהכקס רקוע דנג וכטפ יכ ףו
 וכ סמדי ןרלס לככ למכ פיס כת

 רסועכ



 סולקנוא

 .תֶיְו .אירֹועָּב-תָיְו אלקי
 גת אָרּומ"תיְו אָרְפוש לק

 ומקְו שמ אָּמַע אָז
 הָשמְל ּורָמָאַו = : קיִחָרַ
 -אְֿו בק אָנֵמע ְתַא-לכמ

A 

 יםָרְק-מ .אָנָמִע למת
 יער

, 

 סנק ססב סיס תק ןיכמו קמוס דק ססכ סיס לש
 ליפ קרח ססכ סיס נק ןיכמו סעס לכ וכעיו ל"פ
 תק ןיקוכ .תלוקה תא םיאר : (קקליכמ) עמנו ססעכ

 יק ורתי כ תומש
 פו תֶאְו םֶדיִפלַהדרֶאְו תלופה

 ארו ןשע רֶהָהְתֶאְו רֶפשה
 :קחרמ = ודמעיו ענו םָעְה
 הָּתַאירַּבַּר הָשמ"לֶא ּורמאיו זמ
 ונע רּבְדְי"לאְו הָעָמְשִנְו ונָמַע

 םירוטה לעב

 סיעתקנ ויספ ןילימ כ"י 'יגכ .ועוכיו :עיוכו
 לכס סלוסעכ 'כ .ועוגיו

 לוקס לוקמ סיפסס תומה ועוניו ךדיקו

 : ססיכיתל

 .ועניו :סלוכגס יפמ ןיקלויס .תלוקה תא : (סע) כח סוקמכ תוקככ רטפק יש עמקנס
 ךכופכ עימ כ"י ססיכותל ןיעתרכ ויס (סק) :קהרמ ודמעיו : עיז כ עוכ ןיק (ספ)
 יכלמ (קס סינסק) כמלנש סכיזתסל ןתוק ןיטייסמו ןיקכ תכקס יכקכמו ססינחמ

 לאירבנ תרות

 לקס תותיו ?סלתכ תולעמבז | ,רקועב
 כת ןכדקס תת חלקיו ,זיפ דכוקסטתר
 רבדכ ךכקה סע: רכדל = ,ע"נס לועס
 bכק ,ןקתס 55 וקובּכ ןכדקס .ןופיסס
 סקיו ,ןתתס תחפקמ ינקז תק 6
 דספכ סגכו ,ךודיטס יככד לכ ל ססונפג
 רקס תכ סע ןתתפסל ומילמסו ופונ
 25 ןכדפס וקו ,ל"לס סמולמסו סלטנס
 ינכ לכו ןתמה סכסס ת6 ועידוסו לקס
 סגוקתס ןמז עוכקכ רסס וכ ,ופתפקמ
 כיעכ עכק סגוקתס סוקמו ,יכולפ סוול
 גווס 3קומ יסי סמק לקקכ ,ןסמס בקומ
 עיגסכו ,ססייק ימי לכ סכופסס לת
 סג ומעו עט" ןתסס ןיכס ןיקוסנס לופ
 ודמי כיטס תל תלל ותקפשמ לכ לכ
 כדסו | דוכככ סדקכ ןקוקמס וכמ ךלד
 ומוכ תל ,סלענס סלכס יכפו וילפ תה
 סע לקס עוסנכ .סנסו--- סכיעכ סתחמשל
 לכב עמק טכופקנכפ כיעמ סנכס וב
 סיתעס יכתוכ יכ ;סיוגס ללכו ןרמס
 סעיסנס דוככ רקועמ לוקס ת וכילוס
 ,ופ3 תוהו רטס תלודנ תרקפק לקיו
 וכרדב וככעכ רססו !ןכק יספק דע
 וידכעו ויתכקמ תיולב ,ודוככ תובכרמכ

 ףכ ךכדמ סוקמ לככ תופעות ףסכ רזיפ
 יכפוכו .,כומל תוקדלו סידסח תילפסו ,וכגכ
 תומוקמס לכמ סוי סוי ופידוס סיפעס
 סיכס: הפכה '.יכ = ןכומו ;סּפ : רכעק
 קל ככ סדק ןומס ונלטקס כ ,סירפכו
 bשכ םוסו ,כדסו דובכב .ולכקל ופמכקנ
 ךומס .סעיגסכו  ,ךלמס דיכ ססל תוקסמ
 ןפתס 56 חלק ,ןפתס בקומ ריעל סללו
 קו סנהו .ק3 וס סנס וכ ועידוסל
 ןמ ןכדקס סנו ,ותמפקמ יכב לכו ןפתס
 לכו סלכסו ןתופמס יכפ לבקכ כיעס
 ותקנכ = סלכס יבמ סגסו ,ססמע סיולגס
 וידיו ,וכומ ןפתס יכפ יכ סמכ ,ןקסס 5
 bכקיו = .* ,ןטקנ דל םד ויכרכו  ,תודפול
 :וכ כמליו ,וילק ןכדסס תל ןפוסמס
 לוס סנסו ןתתס ינפ תת סקוכ ינכס
 סגסק יל סמודמכו ,תופעוז ויגפו דעוכ
 יכ ,ךודיטס סלע לע ןבלּכ טכתקמ לוס
 תמקו זע תויסכ ףיככ סיס ןכ כמ
 ,יכקס תויסל סכז כעל סזס סויס ותסכלסב
 ,סלכוסמסו סלקיס יפ3 תל סקל וכ תמקנו
 ךל דיני יכ ז"פ ותוק לתקו לכ ךל כ'ע
 ןתתס 55 ןכדפס ךליו ,סעכ וכל תובקקמ
 ןקפס ןסנטיו ? תקז סמ : למל וסנקקיו

 רמ)



 ורתי כ תומש

 : תרמו םיִהלֲא

 םירוטה לעב

 סיכהנמי"ט;קכס ף6 ךפלמ י"ג סתס: סמ
 :ןולולי ןודודי = תופכ3 יכלמ כיתכדכ
 ןדיהו כס סמוסמכ 'ג .כובטכל (ז)

 דוד יכג רכדס ינפ תל ככס רכוכטכל

 'ה יכסי רוכעכל .תיטוקתס ספה ןינעכ
 תוסג רוכעכל 'יפ העכס תש סונפכק ל%

 דודכ ויסת ןויסנכ ולומעת סו סכתפ

 תומבכ

 תרות

 טעמכ יגגס יכ ךממ דחכפ ג : רמפל
 קוס תוגתסתסס סלע לע יכפ5 טכפפמ
 יכ סעממו [סנטככ רפפפב סיספ יפולסו]

 ,סכיפב קכ יפטרכמ 3כד תנקסמ סגה
 ןזוק עמסנו ינממ דמכנ כ סנמל ןס
 כתוי סברס סולע ריכנ וסנס יכ יפעמש
 יכממ סלעכ זס יכ יקכקת ז"כע ,יכממ
 ,רנקה כ ידי סנט דפ ,תרעוטמ סדמב
 ררסו .דוכככ וקבכ לכלכנו ריקומ תויסמ
 ל ,ןוככ פבספ םיסו יפוככ פחמ יפל
 סמק .תתלז סכוקב דובכ לש סייס קמע
 8 יכפות פת סויסכ יתולרכ
 ,סיכלמ ד רוככמ טטמ ןוכסתי רט ,ויפסמל
 רקס לודגס וכקע ךרע ןינהל יפקכוג
 ןילפס סנס ,עיני סיכוינמ תוקמ רפסמל
 לכולק ןכתיס יכ | ,יפפדמ ,קופכ סוס
 תקל ,סוכ דבכ לש תהסל ילמ לבקל

ochסל תפלו ךכמ תב וכ הלדנפ קנט  
 5 סכ סליגכ ליסט רקיסו דוככס לכ
 קפזכ ילפ סימטק יכ יחכ סמ ?סיכמ
 7 ינס ךכפל עינמ  יטוככ סו
 ףת תקפסמ סוכ ךס 3 קס ןול לנס
 סגסילכתע סוס ןוקלכס עוכס תתכוסל
 ,קפזכ סינווכ תכ יכרכ קיפססלו ! יתיבכ

 דנס סנו 2-0 תלחנ == סג |
 "כ וכ סוכ יכנסו ! רסמ ולכי

 סיסי נפ ,יקיכל ספוק םיגכמ סיבק ןכ
 יכ !סמוקמ ופיכ דוככ לכמ סנממ ערגג
 ,ויעסמכ סלונמו ןכל םיערס סמל ,ןכ למ

 ססולימב
oh 

 רַמאיו זי
 יִפ ואֹריִתי-ַלַא םֶעָהייַלֲא השמ

 ןודודי
 ק5ימ סלוטב סכפמ לדגל
 ומכ סלודנו סמכס 'כ .תוסנ : סכילע סלנכ ודוככב
 סק) יסנ סיכק (טמ סק) סכ ומיכס (כס סיעקי)
 : ףוקז פוסט סעכנס לע סנכו (5
 ופדק סייוקמו יורי ופול סתיקכק ייע

 לאירבנ

 םולקנוא
 הָׁשֹמ רַמָאְו יי : תּומְנ"אָמְליִּד

 ליִדְּביַרֲ ןּלֲחְדִת-אָל אָמַעל
 ןוכל יהא ןוכְְי הפ
 י"שר

 .םכתא תוסנ רובעבל זי! :  ןודודי
 וסע תומוקכ סק סכל

 .ותארי היהת רובעבו

 ןימ יכ

 ,סוכעסו כרס וכקע דוככ תת תולרסע
 ןפמלו ,קוס ימ יכ ופרס ןעמכ ,םכ ספ
 ככמ ,יל סלוקגס וקבמ עורג יתלבל עד
 סמוקקמ סתע יכנס ןכלו .ןוטקכס סדוככ
 סזכ ךוליס רטקכ | ילוכ לע דקמ בלטנו
 תופרכו ! pקכ סלטמל ילממ סמוכמ קוסק
 ויתועוכתו ויקוזימכ ת קותכמ ןפוקמס
 סזכ ןיכס ,ןלדפס סע ורכד3 ןתתס לש
 ןכדטס תה כקו ,ןתס ירכד לכ תמ
 דנסו ןפמס כה לכ ךכ ,וע רמליו ויק
 ,סכת---קג קיח לוס סנס יכ ימסכ ול
 ופפד לע וקולפסב וכ סכובתו תטד קנו
 כ יככס סלה ,סלכ תוכסתמ בוסל
 ןפתס לע וקוסמו ובלמ תה קקכמ יעדי
 וגס לכ נס 5 פיני סמכ דע
 ילגלג ייפ. = ןכלסו וככס  וכססממ
 יתמדקס תל סהס ות 0 ןירסיככו לקס
 סלכפת סה סלכס יקכ יפ תל לנוקס
 ,סוס ןפסס סע רפקפסלו יפיכמ קחמתסל
 יכ ףק ,ומע רסקתס) רמוס וגכמנ דחיו
 תh סנלפל ןקתס תוכ3 ןיפ יכ ונעדי

 סכ ופרס .רקיו דוכככ ות וז = ית
 ז"כפ ,סיצת | םיככ סנמק3 ספיס רססכ
 יפל לוכככ ומע סיתפט סלכקו סלבס
 לע לפקמו עמקק סעו כו וכרט
 סוכת יקעיס) ךכד3 תפכ יפיקרסק
 תוכוכ ית סו3 יל סיס ,ילודנו יכרע
 לקיו דוככ תוקע ןטמל (8 :תורתל
 וקכי יכ ,לכתכ ומס תק לידגסלו ,יכתחל

 לכס



 סולקנוא

 יהְחְצ = ליד יב אדי
 ליב ןוכיַא--לַע הָתָלַחַד
 אָמַע סֶקְו ה ןּובּוחְת אָלְּד

 Bs בד השוו קה
 דמ םירקל .ח!םנ ריכעבל .ןרהא תודלוח

 יישור

 גפמ וקכיתו ותלוז
 לפרעו ןכט 2 תוליחמ םלשמ
 5 דפ 63 רעוכ רסס

 'סכש

 : פטת ידיל 5יכמ סעכס יכ ופעתת לו וזגכ וסוו wy וס סכסמכ ל סינפ תסוכ ול םיס ומ לכ
 שמו (חי) :סינפס תכוכ וס סו 'מיגכ : סכונפ וקוזת5 לפיככגו לקכימ םגנ ל 6: ל טג "כ יקרפב | .םגנ

 סילפל .לפרעה לא שגנ | (חי) :
 (ד סילכד)

 ןגע ךסת סימקה
 ךיפ6 תכ יכיל סנס ול כמקp ןכפס כע תוס לפרע

 איק ורתי כ תומש
 אָּב םָנְתַא תֹופנ רובעבל
 ותָאְרְו הית רּובַעַבּו םיִהלֲאָה
 : : ואטַחַת יִתְלבְל םכיִנְפירלע
 השמו קָחְרִמ םַעָה מע ה

 : ב םירדנ .פע תומבי ,היחה רזבעבו : גי 'פ

 םירוטה לעב
 ךפלמכ סכת ידו ןיגעכ נע ומכ
 : סעלס 'ם תיכס כוכעכל 15% 061 סיסלקה

 וגל ךליו כס הלוסעכ '3 .וקטתת

 6טתס ןמ תענומ סכוכס .וקטתת לו

 לוכעכו וסח 5טת ידיל ינמ סעכהו

 ופטחת יתלכל סכינפ לע ותרי סיסת

 לע ותֿפכי

 .לפרעו

 לאירבנ תרות
 סע ןתסתס) סכזש יכתת תסללס תק לכס
 תקז ו) סיסי קנס ,ולתות סיסקו ,יתכ
 יכסס עדי ןעמכ (3 ,סלודגו תרספתל
 יתלכ יתב תל ריקוסל ךיש סוס ריכגס
 סיכיבגס תק עדוי יכנס יכ ,סדוככ תמ לח
 סכוס תוככסל = וכימלי רק סיכלמקס
 לגלתסל ככות יכ סמדיו ,סתוגלמקכ
 כ תיסו ,סכיקי תוגלמקכ ומע לגלגתכל
 קוסי ו"ק זולו ספכתל סגו ,קוסכ ככומ
 ןכל .לכ יפכ סיט ספויסע וכ סגו סל
 סויס יללג תו ידוככ תמ וכ יתיקס
 ריקוסל פ'סכ) עדיו סוס סויס רוכזי ןטמל
 סלועמ לכ5 ,ודי תגקס יפכ סככע תק
 וילט לכקיס יס ד"פו יתפד לע סתלע תכ
 .לסמס כ"פ !ודי למק רקמת כפוי
 יס ק'סוקס יכ עודי סנס : סזל כקמנהו
 ! תוס ךלמ תב כ"עו ,'3תי ודוככמ 6
 ןכו !סיכקה סיכנמה יכלמ ךלמ לש וקב
 תומוקמ סמככ 'קס ל'זח סילקומס וכמו
 ,סיכל 'פ ףוסו ,סמורת 'פ םיר ןסמו] כ"דמב

 [ת"יססזעכ ,סרות רתכ םורדכ הכורהכ רפוכי רפקכו

 סיוכ סמו ס'בקס למ כ רסקמו
 י"נב תדע תק קכ ק'סוק ת סל עפל
 רדומיו דתע פ"ע קוקכה טוקליב ל"ורדס ומכ]

 המופ ₪55 לכו תומופס לכ תפ ס"כקס לדמ :ןרל

 [.ט"ייע .נפהpי 896 סרותס ת לכקל סיור התיספ

 כוסעו יק) סקי סיקולק עכו סתויסב
 ססיפוכקמ  וכתכ סיקודק תולטמו
 : פ"ע רכדמכ 'פ שיר טוקניב ל"זרדס ומכו]

 [.ט"ייע ,סתוכפ | תיכ) סתוספסמ לע ודניתיו

 ותוסילסכ ם'סערמ ססיפ6 53 כקלכ כ"ט
 ססמע ןקספסל וכולל יכ ,כמכ סוקמ לס
 סעס ינקול רק ,ססל וקלות תה ןקיל
 ,ויטכפ 5ככ3 סו ןיגעכ סּכ ןטיתסל
 סילודנ תת סמכססב סעוכ | ומיכססו
 'ד רכה רק לכ : וכמו דחקכ סיכטקו
 ילכד ת5 סקמ ביסס רסקכו ! סקעג
 : ססע דיגסל דימ תלתסכ ,'ד כמ סעס
 ןסתולמט סככלו ןויקנכ ןוככ ע"6 ןיכסל
 ןוירפלל דעוימס סוי פוס ישילטס סויכ יכ
 וכי ,ספונסת סוקפכ יכיס כס לע קדוק
 תוככד ת סעימפס) ססילע קולגס)
 - סוקממ כוכיבכ ותקלכו ! וקדק
 טילקס סויכ יניס לס לע ודוכככ טיפוס
 תופוקכ .ססילע סלנג 1  ,רקוכס .תויסכ
 ,הוקמ .קזח רפוק לוקו דככ ןגטו ,סיקרכו
 דעו סלועפס ףוסמ קעלכ ועמסנ רק
 לוו ,קנתמכ רק סעס לכ דלתיו ,ופוס
 סגמפ, ןמ 'hס תכקכ סעס תק סשמ
 [.ם'ע .:,"זר | לכ תקל ןתחכ]

 לכו
 לויס



 סולקנוא ורתי כ תומש

 : נד ארק מח אפי םשד"רשמ ֿפפְרעֶהזלָא שנ
 ד הָעמכ ו רמו = הוה רַמאיַו טי רטפמ .ם: םיהלאָה
 ןופש רשי יגל :רסימ נָבלֶא רמאת הָּכ השמדדלא
 תיִליִלמ אמש ִרֲא ןזַח מ יִּב םריִאְר םָּתַא לארשי
 יִמדָקןודְּבעת אל = :ןוכְמע א : ָכָמִ יתְרַבִ םִיַמְׁשַה
 בָהְר ןלחדו ףסְבּר ןלחד -- הסב יַהלֲא יִּתֲא ןושעת
 חַּבְדמ יי :ןובל ןידְכְעַה אָל הב זמ אכ :םַכָל ושעת אפ בה
 .הפדא חבוס :ב א :סו" .ז ןירדהנפ .ב דב ה''ר .ןושעת אל + ךל ךל 'פ רהווה !פ .חופ גס םירקע .סיסשה ןס יכ ,ןרהא ו

 :חנ םיתבז .איק תובותכ ,וכ הגיגח

 יישר םירוטה 0

 םתיאר םתא : סוס 'גב ,רפאה הכ (שי) ; ןגעס בעכ =. + לפי
 ןיהיפמ oars = סקוכסדקק סמ ןיכ םכפס קיי 5 2 יול סרשמ .סלופ 7 =

 קולח ובלט סימעפ ול ןיחיקמ Sone סמק AR : ךיתכרכו ךילק וכה כ"כסככ 'י

 יטילפס בוקכס כ יכיס ר כ 'לכ 'כ דכיו כמו רח כותכו .יתרבד םימשה ןמ יכ ו
Fsךפכס ןכקס נעו ךכסיל ונוק תת ךטימסס סימקס ןמ (ד סירכד) ססיניב  
 ןיכככ פ"ד (bpbon). כס 5 ע ופרוכנו וקו סימסכ ודובכ סלודגס וס
Ssדליו סיפק טיו (קי סי'הת) כמו קוס ןכו רסס לע ןטילסו סימקס ימקו : 

 : )Rpכיכמ) סורפכ יל סיטפסתס ישמס תופד ןוקעס כ .יתא שעה אל (כ)
 ףסכ לש ויסי לק יל דומע) סטופ ספק סיכוככס לע ריסוס 3 .ףסכ יהלא
 לק ריסוסל 3 .בהז יהלאו :תוסנקכ | ינפל ןס יכס ףסכ לק סתוקע) סינק ם
 רמקת כ .םכל וש שעת אל : בסז יסנקכ ינפל ןס ילס 'ד  תיסמ סלק 'כ לפ ףיסו
 סימנוע תיככ סקופ יכפט ךכדכ תושרדמ יקנו תויסנכ ית נב סיכולכ טעו ניק

, , 

 יכנ ל וכי סלע סמדקכ  רכוקמ .המדא חבזמ (אכ) :סכל וטעת כ רע ךכל

 8 תרות
 ,סכלקוו = סכיטבש יט6כ יל ןוכרקפו תלו תולוקס תת סיקוכ סעס לכו
 תו .ודוככ תפ היד ונהרה ןס וכפקתו | ודמעיו וערכי ו סעס תכיו 'וגו סידיפפס
 ,'ונו םתס ךוקמ ונעמע ולוק תלו ולדג תוס סרותס יכ וכ יכ ,קותרמ
 ונתנל סיפסוי ס גו תומ 5 סמל סקעו סכגקנו סעודנ יס ,סימוכממ ססכ סכפינס
 לכ ימ וכ ,ונתמו ליד פק פת דופ עומסל תפודק יפכ יכ 1 ס) = ולכוי 5 סספ
 סל ככק  ,יפיו ,'וגו לוק עמק רפת רסכ קוכס) בוק סייבקס לק וכוכד י"ע סתכיתכ
 נעמפו ,ונו*וכינק רכדת תו עמסו ,סנבקל חכ רולטל תקסכו לע טכיס תיל םק
 רמ65 ןלפיס יכ 1555 וסו .כ'ע ,וליעעו סיטרפ לכ סייקכ לכוי 2 קוס ימו
 ,פומס ןמ סיפרי סמס יכ 'תי וילפל תלזכ טכפ ככ לע וקפכ לוסמיק ילכמ .קוירכ
 פיממ קוסו יס לכ קפכ ודיכ תלס יכ = רתויכ סל יככד תק רבו =- טרפ
 וכ וכווכק ססילכד פ'ל) כ"עו !סיתמו  'פכש סיקוספס פת סג ז"יע ןיבסכו ,כו =
 תוככ ic ילתל |: לוקו ,קכתק  סנווכ :  תוכוכתקס תורכד יכחק סירמנס ןכתפל

 ןיכס

oe A 



 סולקנוא
 -יהְתּו יִמְדקירַּבעַּת אָתַמְדַ
 ית ָהְולע"תָיִוֲע תב
 -ןמו ךנל"מ דוק םבנ

 ביק ורתי כ תומש

 ויִלָע ָּתְחְבְו יֿהָׂשֲעְת המדא
 3° 2: *ו "יו 2 .

 ז"תֶא ּךיִמְלָשדתאְו ךיָתלעדתֶא
om a ms a - A : i 

 םוקמה לָכְּב ְךֵרָקְּביתָאְ ךנאֿב ירא יד אָרְתַא-לָבְּב ךְרות

 אובָא .יִמָשדתֶא ריִכוַא רֶׁשֲא | היא מס יבשת
 :ג'פ תונא .חל הטיס גנ הבוס .ו תזכרב ,םוקמה לכב :זכ ;ילוה .טנ םיחבו .וילע תחבוו :ןרהא הודלוה

 י"שר

 תכזמ ללס תל קכממ סיסק 'ד .(פתליכמ) [סיסכ [ייכ| ןיפיכ יבג לע וק סידומע
 1950 .וילע תחכזו :ימשל ופייעע תנתת סתק .יל השעת : ןתיינמ תעקכ סמדק תקחנס
 ויפע כת וגיק ומ (תכ סיתבז) .ש"פ (6תליכמ) סקכמ סטמ וילעו (כ רכדמב) ומכ
 ךיתלע תא : קכזמס קקרכ סטיתק ןילו ךיסלל 'ס קכזמ לע סדסו כקכס ל'פ קממ
 תו ךיתלוע תל םוכיפ ךלקכ תו ךיקכ תק .ךכקכמו ךכתלמ לשש .ךימלש תאו
 עכופמס סע ריכוסל תוקכ ך) ןתמ רק .ימש תא ריכזא רשא םוקמה לכב : ךימנק
 תוקכ ןפיכ לש דמל סת ןקכמ ךילט יפכיכמ סרק ךיפכרכו ךינפ תוכל סק יט
 תוקר ןתיכ סע סליתבס תיכ וסזו סק סתכ סכיכקסק סוקמכ 656 קרופמס סק ריכזסל

 לאירבנ תרות
 תולמס כככp וכמקס כ'זכד סעט ןיכסכ
 'ג לע 335 ,גכסי כו רוכעי סכוקבק
 ,דיסו ע"ג ז"ע :סמסו וכ תוכיבע
 סעטסו (.דע ןירדסנסו כובעי כו גכסי
 סדמע תע3 ס"כיקס 735 סנס יכ ל"ג סוב
 סכלמל סיכוסמ סמס יכ ףל סמסלמכ
 פ"ת טלמל ולכוימ תעכ ז"כמ ,סקפכ כב
 סיליתס ינפמ כקססנו ,סמתנמס עב
 ,טכססל דלסמ עמ וליתסי סיכודכסו
 סיכלוס ךפמס ינפס 15 סלקי סמ סנמק
 לוקכ ססל עימסי = לוסו ,בכקכ סמע
 ודדועפס ,יחק ,סכמ קקבמ יככס | : ולכד
 ,ידוככ תמ" נס ןממל ! זוט לככ וקזספס
 ,כיומס .דיכ = 05525 ימק תת תת תלכו
 סלפכ סקקב ירכד קנס יטנמ טומקב סנס
 ! ופכעבו ודוכככ ,ופוכלמ דוס יפמ סיקכוי
 ותיקכיו וטסלי סיכעוב סידיפלכ סנס
 ,סלקכ תלו סעלע ת וקכקיו סמד תמ
 ןטמ> ססילנכ הופתמי קו סו
 ! ופוכלמ כקכ | דוסו סכלמ  דוככ
 קכ5 תת דקפמס רקס סנ יכ שקו
 ומלעכ | ךלמס תויס יככמ == סמתלמס
 ויככד כבדי לוס סג כס --- סמסלמכ

 תעימק סמוד סנופ פז לככ ,ךנמס סקכ
 ךלמ לט ותדוקפ תטימטכ רקפמס ירכד
 לטמכס וס ןכ !ומלעכ ךלמס לק ויפמ
 יפמ וכטמס רק תוכמס לכ לע יכ ,הוכ
 יכ ףל ,סטמ וכל טוט סרוק : כיסמכ ,ס"ערמ
 'ד ייפעו ,קוס ופיכ ןמלכ ודבע יכ וכעדי
 סייקל ולס סיכייוסמו ,וכיכ וככד סיס
 ךלמס פדוקפ יכ ןעי ,ונפפ) לככ סתוק
 כפיס וכל תלמי זיכע ,קוס סלוע לק וכלמ
 וכיתוטפכ לילס ןעמל ,ססילע רוכעל סימטפכ
 fכויו ,גכסי כקו רוכעי ל"זקpמכ ,סתיממ
 ולטמק סז יוװֿכ יכ ןעי ,ז"ע ןוע סוס ללכמ
 : ל"זכססמכו ,ומלעכו ודוככב ,'כקי ויפמ
 סוכעמש סלוכגס יפמ ךל סיסי תלו יכנק
 תל סדקל סיווכמ וכגס ןככ (.דכ ,תוכמ)
 סז פע וכקפנו וייס כוסמלו סיכרכ ומס
 יסדק סש תל וכנמק נו 'תי .וכמולכ
 ןכ סכגהה רפו] ,'וגו י"ככ ךוקכ יפקדקנו
 יפמ יכ ,כרכסס דכמ תוס ,סימד תוכיפקכ סג

 תוירעב ןכו "וכו יפמ קמוס יהל מלל תיוח

 ₪5 סוקי רטפכ יכ :כ"קמכו ד"ש ספקוס ןעי
 תפוכ סו יכ .,הזס רכדס ןכ טפג וקנו וסער לע

 ןעז כ"ע רקלו [.נ'דו ,טפנס חור סח ,ףונס
 ולערו



 ורתי כ תומש

 חכזמדמאו ככ :ףיתְכְרבו ףולא
 הָנָבִִדאְל .יִלייהָשעת םינכֲא
 תפנה ברח יִּכ תו ןָהְהא
 :אפ םיחו .חנופ פאו ,ןרהא .הורלות

 סולקנוא
 :ףּנכַרְכֲאְו  ךל *יִתְבְרּ
 -דָּבַעַּת ןיִנְבֲא חַּבְדַמ-םָאְו ככ

 ספ ןוהתי ינְבִת"אֿל יד
 הע כרת סר א

 יישר
 .םינבא הבזמ םאו (ככ) : סעס תל ךלכל סיפכ תקיטגב םרופמס סט ריכוסכ סינסכל
 סלל תפומ סקו 'גמ ות קוקס סכוקבק סוס לכ כמוק נקעמקי יּבכ (תניכמ)
 סלבס תכ סיכבק .תכזמ יל סקעת רקלכו כקתכ 'נכ םמסמ סז סת יכס יל סקעת
 תומנק סינבק (זכ סירכד) 'לגמ סיככ6 תבומ תוככל ךילע סכות יכסק תיזג ןספק
 וגוכיבטפ טבעו (וט .סירכד) 'תנס וס .סכומ סונק ףסכ סת (ככ תומק) ןכו סנבת
 רמופס פקנמ סז סיכולכ תסנמ ביכקת סו (3 ללקיו) ןכו כקקכ 'לכ קמעמ סז קו
 ,תיזג .: סיקמטמ סס ככ 'לכו ןיקדו ₪96 ןייולת וכנס ס ןיא ךסרכ לעו סכוק ליסט
 וסק ןפ 'לכ עמקמ סז יכ יכס .הילע תפנה ךברח יכ : לוכבכ ןקקכמו ןלסופק סזיזג ל
 תכזמסש תכנת כוכב סילע תפכס סקס תדמל ס .הללחתו : סינע ךככת יףיגס ןפ תמיד
 ףכוימ ןידכ סז ןימ סדק לק וימי ככקכ כככ לזככסו סד לש וימי ךיכקסכ תרכג
 ךכיפל סימקכק ססיבקכ נכסי ןיכ סולט ליטמ תכזמסק דועו .ךיכקמס לע רלקמס
 תועמוק :כו;תוקוכ סכיקק .סיככ6 סמו ו"ק סירכד יכס ככתמו תכוכ וילפ קי כ
 סונפ ליטמס לולב ססינע ףינפ 55 סכות סממל סולק תוליטמס י"ט תוככדמ :קכו
 לע סמכו סמכ תפל לע וריפתל סדק ןיכ סתפקמל סחפקמ ןיכ ופקנ :םיפ ןיכ

 לאירבג תרות
 ,טקס ךוקמ ועמק וכוק תו כקכס זקמ תל = סלוכנס יפמ סעמקב "לכ ודטכו
 ,קמ תובסלכ תוכוקתכס תוככדס נק
 תכסכ כ"ו !םותס ילעכ ןגיתוכר ירכד ₪ כורקו]

 י'פעקו : תוגיגכ רסס תל סהילע ספכ ם"ד .םפ

 ןירוק וסי מע עמפנכ .השע) ןמילקס רנכפ

 [ם"ייע ,ןסממכ סתנוט ,סלודגס .םלס תֿפ ורוקכ

 וכייתתי תתוס סעימקס יפכ יכ וקיגרהו
 ועמקי סו !pממ כ"סמכ ספול סייקכ
 נס | פי ויפמ | סוללוי ,תולמס כ
 כוסמל :וכייפתי סולמו סולמ לכ לע
 דומעפ סדו לעכל כקפמ יפו ,סספכ תק
 'ד 55 בכקי ס"ערמס וקקכ כ"ע ,תלוכ
 תת ססילק רכדי קוסו ,סיככדס עמסוו
 יפכ  .סווקלו עומקכ ןלכויו .תוולמס .לכ
 ,ןלתתפו 'פ3ק .סיכןפכס יככד וסזו ,סתוכ
 רססו ךעותס ךותמ לוקס תל .ועמסק ירפק
 :רמלכ סעס ישפר ויל6 וברק ,טכ רעוכ
 וג ,תו ודוככ .ת ;ם'ה ונקמה ןס

 ---יכ---םיפכש סוקכ-וכומכ .סוס סויס
 ,הימתכ ? ימו ,סדקס תק ' רנדי -ס
 טינסכ ופויפ" .ק6 יגכסל לכוי סקס
 פומקכ --תומכ סמל סתעו ? סמויק עק
 -- :יקמכ ,ויפולמ רפי פע וכוק תת דוע
 לוק ת דוע טומקכ וכסכ5 סיפסוי ספ
 סיכיוממ סוסכ .םכס :כ"כ=-וגפמו ! קיד
 והוגכ ןטמל .הלמ כ ויק לע .תומל
 לקסל ךממ םקכג כ'ע | ,ןלדגו 'בפי
 תחש י"ע---סוכ ,סמויק ןפוק תת וכינעמ
 --וכפמקו : יפו ,'וגו ןכיל רכדפ
 וכיעעו--סנ ןכו ,ישוכס תככ עמקנק
 לוק תת 'ד עמקיו-- סוכ .ונתוכ יפכ
 'ד סיכססו ,'ונו ינמ סכככדב .סכירכד
 ,ורכד לק לכ .וביטס ,כמלכ סכדי לע
 לתוי .תוקעל םסמ קכוד ינכי6 מקכ יכ
 'ה כוק :כ'ורלקכ ,סד ןכ כ יפכמ

 קכלכ



 גיק ורתי כ תומש סולקנוא

 הָלְעהאלְו כ:ָללתְ יע פסילה = | המה
 : ז ן'רדהנכ .הס ריזנ .הלעת אל .ןרהא תודלוה

 יישר
 וסעעת ל תכזמל םככ סנוב סתקקכ .הלעמב הלעת אלו (גכ) : תונעלופ וסובק
 : טפושמו סי קכת 556 (ןטלפפסטס עפוטp) זעלכ ם'גונקקק תונעמ תונעמ

 לאירבג תרות ?
 לכ לק תככ bכמ ,כמקכ ₪5 ותוכב ,תככ
 סז סכ3ל סיסו ןתי ימ (* ,דחו דח[
 לככ ,'וגו ססל טיי ןטמל | ,'וגו ססל
 וכלפ סכתמ "ד סול רק ךלדס
 קז סגו ,'וגו סכל כוטו ןויחת ןעמכ
 סיקוספס תנווכ וקלפתי ןכו --יל קיפסי
 תוכוקס תק ופרס ירח סנס יכ ,וגקסרפכס
 ! קוחכמ ודמעיו ופוכיו ,'וגו סידיפנס תו
 ,סעמסכו וכמע !סק רכד סקמ כ וכמק
 רכדי כו  ,סייקלו לוכסל לכונט ןפוקב
 סיכייס סיסנק = ,סומכ ןפ ,טמפ 'ל
 וקכומ דוס יפל סולמ לכ סויק לע ליסמכ
 תכוקפ ספיס ז"עו ,סויסכ וכקכסק 'כתי
 ןיס יכ "ופכית כה, כמלל ססכ ם'סערמ
 תת סייקל סכפלמ | קלוד ק"יסה
 ---סכתכ יפכ קר 'בפי ותוכ יפכ סרוס
 סכיגפל סכסס סממ | ודקפת לו
 יכ ,וללג תו ודובכ תh [ס)ועס לכ ינפל\]
 רוכעכל קכ יכ ( :סימעט ינטמ קוס
 סיכנסל : רמונכ =-'קס 3 סכפק תוסכ
 סגיפס לש סככ סכפל סמוכנו סכפק
 ןיוע סמרהו ססכגס ןוע) וה תוסכ ןוש)\]

 [ססרכ6 תת ססי) '6הו : פ"ע ריו 'פ ר"דמכ

 סכדוככ רידקסלו לידגסע סלעמ סלעמ
 סיתוככ 3כרכ סכילע יפולגהכ ,סלועב
 דועו ,לכת | יכסוי לכ יכיענ" ןקנק יפנק
 ותקכי סיסק כובעבלו סזכ קי (3 סעט
 'קס יקכות ת כנמל ילבמ ,סכינפ לע
 ---ופטספ יתלבל = : וס ,ו"ק סתוזכלו
 סכל כקפקpע סממ סנממ עוכגל לס

 סג ,יעונסס תכמ כפוי סנו ,סדבכ
 --- לקו סלמ | שקלול ולית סיסנקס
 ,קסמ סע ססיככד לוק תל 'ד עומקבו
 ,"נב למ רמסס סכ ססמ 55 'ד רמקיו
 תל: יולג סיס יכפל יכ סקופ | ריעסל
 דוככס לכו] סכמע לבד יתמכססו ,םתרמ
 קר תו יתיקע כ ת"מ תעכ יתיפרהק סלודגסו

 יכ ספילכ סת[ וסזו [נכ ינפכ סכתפ דככל

 ינכ סע ,סכמע רכדנ Lיתיהתנ] סימקס ןמ
 ,סדוסי לפעכ רק למות ילוכק סדק
 תוקעכ סכמ םורדכ יפעדכ ןי6 יקדוכו
 סמ וקלמק סל קו = סכמוכמ לפוי
 ,3סז סיכולכ יכנס וקעכ סכילע יתדככסש
 bתניכמסמ ע"ז י'קכ ירכדכ ,ףסכ לס לו

 יכ

 יפ תעלוקמ תֿפ ירה :ןתסס רמופפ סמ  סנוכס םרפל  ,ןילוטנ תפוקכ תות5 יתרפ םוכו .םיבג להנ
 פ"לגסו ,סיגפול סמכ סוכ יתרממ רככו ? י"ומ תדכ סייסל ךרפוס סמל  ,י"ומ תדכ "וכ

 כ לש ותינעכ לעכ .תלועכ רמפנש ומע תדרוי סכיו ומע .ס)וע (.5ס תוכותכ) "ורק סמ י"פע דוע
 ₪ לכ5 ,והוכ יפכ 5 סדככ) לעכ לם וכויס ןיפ ז"כע (:כס תומכי) ---ופוגמ רתוי סלככ) ביוסמו

 'ד לק פ"ע ,ט"סוטכ ל"וכפ ומכו | ,ודי תנססמ רתוי .וכממ םורדל ספר סנופ יס סגו ,וסוכמ רתוי

 יכנסו ,וח תעכטכ י) תסדוקמ תֿפ ירה ,ןתחה רמופ וסוו ,ם"ופכ לט הככ 595 ,רמ) 59 וסוככ ,תככ

 ימ ורמפת מו "ומ לכ םוככ כ"ג וסמ ,נפרםיו סעמ תדכ - יחוכ יפל קר לכ5  ,ךדככ) כיוממ

 תולמכ ותוככ ןימ יכ רמו רקפי יופ ,ותוכ יפכ סדככו ססנרפי יכ ןתמסכ ןוממ תת לכוו

 פרת כילד (,ו5 = ןילדסנסכ) תימ סנסד ,סילמ רמוס סכותכה ןופל תוכרע סיסי ו"ע ,סנור

 וסיירוכדכ ינפמ יוס לו ,פטpוק סימקד רתכ יעלק5 דת נמיז ,ספ ורמפע ועכו ,"הטםוק, סימפד

 ירכוג תוכלסכ ,יכי) יכיתי סנרפפו ,ןוויֿפו ריקוו חפפ5 כו ,םינפ רפי ןכ סנסו .---ם"ע "וכ

 : ל"דו ,ורוכדמ סנש 53 וכ וכ ןומפ תת) לכו יֿדווכו ,5עטוקכ -- ןסיתושנל ןיסכרפמו ןינוד ןודוסי
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 םולקנוא
 יִלֶאְו * סת יב אנד ן

 י .ןרהא ה
 י"שר

 דס אב תומש
 הָפִאְו א אכ י

 הלא (א) = 58 רמלכק סוקמ לכ (ר'ָש) .םיטפשמה הלאו א
 .ןידס לע םיסומ סנו םינוחתרב הבה לחת
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 מ סכפעי סכט סרכפ סקעיב סוולמ הלו יניסמ ולס ala יריחו mis שהרס סמ סיגומתכס

 סיכת .ןופוכ | ססונט .סת  ןוקילטוכ :רה ו 5% 1 ה Fo א שד 9
 :פ:ה ןקינעפ  סיטסט ךכ רמוכ חכו תקרפל ןיכיד תערפ סכמש)
 85 ןוקיעוג ססינפ = :(סלזעכ "יפו קכזמס ה'ס) םדקמס 596 ןיכוסנפ

 ךמס .ססמ .לכנתס
 רפול ףסכ יסלמל סיטפסמ ךמסו .סינותמ 'מיגכ תולפמ . ולפי 5ל במולכ ןידכ סיכותמ ווס במול תולפמכ
 .וכיכי כפ וכ תתנומ כרת וכתכ תוכל ןיידס ךיריב םינפ .ןוממ לי3כ3 ןייד סנמיג לש

 סנכ וגכ ןוגס ןייד דימפמס לכ רפול תכומכ סתופ ךמסו ססילפ למופ סלופסב 'נמ סכפ סדוכפל ןיניד ךמפו
 לפ ווטלנב סכמ ת"ס .ככה סיטפקפס ס:ו : תכופס ל55 סכ עטו ונקכ ןוגס וניפכ תה דימפעכ ימפ ךפיס
 ויוכל ספולמ ןיד הכי סט סמכמ ת"ס .סיפת רכ5 סיטפשמס סלפו : סכעפ ןוניל

 לאירבג תרות

 'ססילפנ, כ"חפ רמקכ סמל כ"ק ,ססיקודקדו .ססיפלסיקתרקק םיטפשמה הלאו
 סמלד ,סקרפ3 סיבותכס סיסלמ יכפל ד'סס : "דב

 ספ תמלכ סנמלו ?"ע סיכייד דוע ךיככ לק זופס ,'וגו 3סה טפשמ ךכמ זועו
 סדקה לכוי סלוקכס סייד סמככ יכ תל 3018 וסו [ו"כעו] ס'כקס ת'סמו

wsומכ סיכוכ לע סגיבסלו ומלפכ ןייעל ,ויכסוק סספ כקכשיכ וגפנו  
 ייידכ ןכק ,ו"פקו עידויו ת"וק ע"וקכ ספ ,סירשימ ספלנוכ ספה :כ'
 ,סכוסכ לודג עונקמ סמס רק תונותמ  סיטפקמס י'עק ,ךיבוסקל תולשי 4.
 סדקסק כ'סכמ 9 תויסל לוספ ,3וכקו סע סז סכיכמ סיקופ סס ססל קפנש
 ספוק סדק ןיפ יכ ,ומלמ לש ונידל לוספ % ןיפופ ia ,טפסמ ידיכ סיחכו ,סז
 תוטמכ  ויכיפ = ורוופקי "עו ,ומלפל כוס = .קכוככ רוקיבס ןוכסק דכנמו ,ש"ייפ 'וכ
 יכ ו סמלי סליק לכ לכמ יכ ,וכידכ לסיר ןוסלס תריתס כפי דופ ,ססירכד
 וכ סמדי וכיכת סג ןכו ,ןידצ סכוזס לוס | סליק [5נכודל מ"מסל י"סופכ ןייפ] פוסל
 דופ כדגק ויפו ,ןידב סכוזס תוס יכ | ,סכילמ סיטוע סכ סיטפקמס י"פט 8
 jl ּמְדָייכ לתויב תקולתמס ססיניכ = ,סולע סיפוע סס טפעמס י"טס רמת כיחקו
 ףפpp'סותס סתווֿפ כ'פ | ,ם"ם9 תוס כמקמס לעכל ול סקק סיסע סוכ םילנה
 ססיכיפל קרופמ ןידפ ד"עבס ופדי סה  סכתכס ,סיטפוק יוכימ לק יוװיכס סעט
 ייל דיעככ | ינס וקובי זכפ ,פ"וקכ | לכ ךל ןקפ סילטוקו סיטפוק :סכוקס
 ---סוקי ןכ למוק וכזני כקתכו ,סיכיידק = ןיכייד קוכמל ןיכיככ סמלד ,'ונו ךילעק
 ,ןוכפ ןתלוכ סקוק-סיקת כפל וס תסנופמ סלכוקס כס ,ריפ\ ליפ 3
 סיבוקכס 'ת ינפל ,ססיכפל וקוכי 'כעו סלוכס ככ סקפמ ,כככ תכמוזמו סיטג
 יקכזס לוס ימ כמוה וכוגי סו ,קטכפכ | לכפססל וכי ויכוכ כפ ןידס תק פד
 ל"דמסכ ליז ספנוכ יסוזו ,3ייתס וס יפו 3וקכס לע סקק רפויכו ,עדיו ל 3
 ךיוהקכ = תולעי סקנלוכ סתה כנה רמו סידקס רכס יכתל סוס דסק
 י"עש [6וה  ,סינייד סהלפ תונמל תיוט סמכ] כקמ כמה לו  ,ססיכפל סיספ לק

 סעגעכ סה | ועליפ] ססל תתנpקסיטפסמס  סילּכדס סהלפנ סיקי יכ תוכוסל ,סדמלפ
 סיפופ סס [ע"שכ רט ילנה ,ידה תו ססיקרפ לכ ,כטיס רקכ ךולפ ןסנוקל

 סביר
~w 



 םיטפשמ אכ תומש

 הָנְקִת יִּכ : :םֶהיִנְפַל םִשָת
 תש - לא רב אָדְנַע בעי םינש שש ירבע רבע
 Rola + 7 SAS בש

 :תס תדנ :תי ןיברל .וי וט ןישורק .םינש שש : ונס רהב 'ם .רהווה 'ס .וכ רעש תריקע .תנכת יב .ןרהא תודלות

 י"שר םירוטה לעב
 סלעת תל סשמכ ס"כקס ול למס .םהינפל םישת "שא סיטה 'מ .כקת םיטפבמס : ותימפנ

 /עו/בםכססו טרפה פסל .סנפ כמול ךתעד לט פול ילנמ ויה ןוקיכטיג כבה תיתו
 ינו סתנקמכ ססיפכ סכודס הסקס דע סימעפ ה סת ר סול
 םיו .סיכפוס יקודקדו סכותכ יקודקד

 וטוכיפו כבדס ימעט | סגיכסל ימלע תיכטמ ןיד ןדס לכפ ךל רמול תוכית 'ס קוספכ

 ךולעס ןסלטכ ססיכפל סיטת רט6 | רמלכ ךכל
 וליפסו סיככוכ | ידכוע | יכפל לו (תפ ןיטיג) .םהינפל :סדקס ינפל וכלל ןכומו
 םיכמסש ססנפ תוחכרעכ וסקיכת 56 לפרטי יכידכ ופופ ןיד ססp דח ןידכ תעדי
 "ס) סתינטסכנ לולקס סע רקיימו סקס תל ללתמ 'יימכל יכפכ כקכסי יכיד
 סילילפ וכיביוקקכ סילילפ וכיביוקו סכוכ וככולכ כ יכ (3ל סירכד) 'לנק (סכיקתסל
 ₪96 וכימ ומ ידכע וסק דכע .ירבע דבע הנקת יכ (ב) : סתלכי יולעכ תודע וסז
 סמו דוכעי סילפ קס רמוק וס וילעו ללרשימ ותתקלק ינטנכ דּבע ירכמ לס ודבע
 ₪55 עתכעימ תוקלכ לכ6 ירכנה ןמ תוקלכ ספוק סתלתנתסו (סכ כקיו) סייקמ נפ
 .הנקת יכ :ךיחקכ ₪96 יתכמק כ ירכעס ךיספ ךע לכמי יכ (וט סירכד) ל"ת קטב
 ול ותככגכ רכמכו וכ ןימ ס5 (3כ תומק) 'קלק ומכ ותכנגכ וסוככמק ד'כ דימ
 כמו וספכ קp3 לי ₪5 ד"כ וסוככמ ל36 וקחד ילפמ ומכפ רכומב כ וכימ
 סמו כומל וקתד יכפמ ומלע רכומ יכס ךל רכמכו ךמע ךיחל ךומי יכו (סכ קרקיו)

 לאירבנ תרות
 סוכגיש סוסמ 46 תועונט 'מגב וכמקק  [סתוגכ סונפס וכי כו ,רתוי דוע] ו"עז סביכמ

 ,כקט פנעט ןועסל ו וכיכת קובי למ [סיגיילה חעה] טפקמ ידיל סיקב סל סגמל

 סולקנוא

 ןְֵזִת יֵרֲא : = : ןוהיִמָדְק

 [,סתוכיר ירכלל | ןקו] ,סונק סיקוע ! ססו

 סת בקעיכ סקדלו טפסמ רמלנ ךכנו
 (* : "דו סולקו סקדכ ידיל ופוכיק ! תיקע
 ןיסש (גי *ס) נ"וחכ כלובמק מ"יפע י"א

 ,ם'כ ּכתכּכ תונעטס לכקל ןיידכ
 'יסכ) כ"טמכ וסע ןינעס סעטכ ל"לסו
 ד'ע3 ירד עומסל יקקכ ןיידס ןיפס (זי
 סעטסמ לוסו ,וכיכת קוכיק סדוק דתפס

 וכיחס סמ כ'ג קוס סוס סעטכ ינפמ
 סושמ | ,כתככ תוגעסס לכקל | יפסכ
 סיסי יז ,ד"יבכ כתככ תונעטס חלקיסכר
 תועיכס כדסלו = ןיכסל ןמז תבחכס ול
 תונעטס וקוכיטכ כ"תו ,תוכזוכ תוכוקתו
 סירקסס יייעס ,קווטמ ןיד ז"יט לי ,דייבנ
 תקנקסמ | סכיכטס ך"טככ נס לס
 ר"דמב ו ומכו ןידכ ססמע ףכטלסנמ

 "פ

 5תיפד ילמ י"פע ומר ךרדכ סוכ ?"י ג סועדי !3 סיטפpמו יוג לכ ןכ סעע אל .םיבג להנ
 ק"כקס ןתנע ,ךלמה ימנת ינפ) הרותס

 סכ תיבהככ מהי 5לב] ,תיטפרכ 5רכ סיסלמ : וכ וכתכו ,תק5 םעדל ןעכ ומיכססו סנט "וקכ כ
 סיעכקכ סרותס סכתכנעכד ןידמ) ונפ רכסמ ז"יפלו [.י"מכ ,ונבס ת5 ר ןובלרו ,ןס תויוככ ינעו לוס

 : סתליקתל סרותס ףוס ךיפמס) סיטרפמס וכתכ הוכו .ךכ כ"ג 5תכנ ,ןדריה רכעכ סינכפס לע ןופל
 וכלידכס יכ ,סיסנה רכ תיקפרכ -- .ןיכתוכ וגו ,ו"ה תועט סיסכ ןיפוה נפ ןיֿפ -- לפרש לכ ינוע

 ,תוכס) ןוכור5ם ה"וכ כ"קסמ ,וג סיסנפה וה 'ד יכ תעדל תרה סתס :ם"ומכו ,סיעותס ןמ

 --סיטפעמה ונכקם--להרעי כרקכ לכ5 ,ף"לפכ ת)התמו ד"מלכ תמייסמ סרותה תומופה יניע) "יפלו

 ת6 וקיתעסס סינקז כ"ע יכג (. ,הניגמ)



 טק םיטפשמ אכ תומש סולקנוא-
de AE HE / 1 : 

 : םָנִח יׁשְפֲחַל צו תרַעְבָשְבְו = קופי אהבו תלי ןיָ
 םִא אצי ופגב אָבָי ופנְביםֲא ג 7 י:₪פ ןרח ר ms ' ns %- 1 i ירו

 : ב ןישורק .אבי ופ:ב םא : .חי ןיברע .וי ;ישודק .תעבשבו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב יישר
 סכות יבמות 'ס סייק ונקכ ותמ6ל תמ .ישפחל ra peje סנקפ יכ סייקמ יכס

 :תיעככסכעמכב ס"כקסל ףתופ סםעג וגלו סקק יוקכ סיס תל .אבי ופנב סא (נג) : קוכיתל

 ידימי וסקס תומכ כ ת3 תלק  ופכככ ופנכ ןוטלו יסודותלכ ס ומוגכקכ
 ככ ןיל סנתתמ יוק) סיס כ סקס דיגמ .אצי ופגב : ודגכ ככ וקוכל ךוקכ

 לאירבנ תרות
 ,ותיבכ .םיס = םיחל ד'ספס תת ,כ3 לוכיבכ ks תויפ י"עק (דכ 'יסנ"פ)
 סו ? סולעכ מנהל רכדס וכי ו ,סימסל סופו ותניכש קנסמ ס"כקס
 סילכד סקולק לע תובקד ק"פ3 ל" סכמסמ סטמק 3 תוויטס יכפול לכ סזב לפככו
 לעו ,ד'עכס לע ,קמלס לע ,סייק סלועס סכוגע סמכ ו ,סנוולכ ןידס תק ןיידס
 ורטפתיס סולעס לטו ,ןיידס לע מפ ןידס פ'לי הוכו .'וכו רקס ונעטיט ר'פבסל
 ןידס ןמ תלו = ןיכידס ילעכ כ"ס6 | ןדס לכ (- כ וכמלט סמכ כ"זכ תכווכ
 לת סבהכנק סקדנס ןוט) וסו--סולקכ ףתוט סקעכ ולילכ ותימקכל תמק ןיד
 ןיּכ סולק ס הוטל כמגויק ,טפשמס | 'סותס ופקסו ,תיטקרכ סטעמכ ס"כקסל
 כ'דמס יככד | טלפתי | ז"יעו --ד"עכס | פ'ל | וככתכס = "יפלו = ,ותימ6ל | יחמ
 יפדו] כדסס .תסכפכ ססע סק סיסע עדיכ וכריס ב פע יקק ותימקלד
 [ד"עכס לע י6ק סהינפל ןושד כותכס תועטפ ע"י דועו תויתימל תוכטט וכעמיו תמקס
 ססלק ויסיש ,ססיגפכ קוד ךיככ סמלד ןיידס ילטכ וכיקש סמ לע רח סעט
 ולכוי כ סמלו ,ד"יככ | סיפכ סתנעכ תילכפ רקיעד סוטמ ,בתכ3 תונעטס לכקפ
 "עו = ל כתככ ד"יבנ ססיפונעט ולס ,סרספ וביל כ'תה ופויש לוס טפקמס
 ךיכוס קולטי ספגגוכ סת : כ"דמס "ית כ"ח סולק תויסכ ססיגיכ ךוופי ןוידסקו
 וכ ס8] 'ססל, תתנק סיטפקמס "עק סעס לכ סנו :ולקי ל"טמכו ,ה'עכס ןיכ
 סיבוקכ סיקספכ סיס וליל [!"ע ססינפ ופתת) הז רבדו ,סולקכ וכי ומוקמ לע סוס
 סכיכמ ןיטוע ןיידע סס ,ספיכ5 סיתולקו ינק ווכיסכ 6 יכ פוי ל לכו ל
 ,סולפס תקדכ 55 וקובי לנו ,סז סע סז | וכשי ד"עכס סל = ,ןידכ ויכפל ד"פבס
 ידיכ סלעב ססיקט סיק3 סס ס סמלו | סקיתוכעט י"פע ססל תלקי ןיידסו ,ססיפ3
 טפסמ 0-0

 סיטפפמס ןמ .רוק5 ורוטס - יוג לכל ןכ הע ,אל :ומרה כ ז"ע\ ,ת"יככ תלהתמו ד"מלכ .תמייסמ

 .סועדי לב סיפקמס ונכקפ לפרקי ---סיטפפמו = לכפ
 סוכ זמר דוע סמ ירכד י'פע ףיסוס גנילזיצ ו"ר) ביל 'ירא ןויצ ןב ס"ומ 'וכו 'גס כרס ב"שו

 הרמה תמ סככ יתקלטו וג ימש) דוככ תת) בל לע ומיסת 5 סו (.3 ,יכתלמ) קוספכ
 [.סלותס תתפ] ? ת"יככ סמל : ל"זו (.5"פ ,ר"רכ) ר"דמב %תיפד יֿפמ י"פע וסו .'וג סכיתוכרכ תֿפ יתורקו

 סיקוקרס רעד 5) .כ"ע ,סריר5 ןוש וסע ? "3 5 מע ,סכרכ ןוש וסע "7
 ,ף"לפכ הותפל ךירפ סליכקכפ סיעותס כ"קסמ ,ת"ינכ סרותס תלתתסכ סכרכס ספ ןיקיורמ ,ו"ע .תועטמ
 תויתופ תחת יכ -- בל לע ומיסת אל סו : כותככ זמרה וס ,הכרכ תהת סריר6 ססילע ןיכיפממ

 יתוראו--תועט) 6%: - 'וג ימקכ דוככ  תת) --- סעטס ןמ,אל תויתופ סכיגפ סיס ןוכיר כ"
 ,תוס סויס ןמ (. ,יגת) : כיתכ ז"עד רי ג"סכ יש ומ ולעיכפ רה ןכנו 'וג םכיתוכרב 6

 : "גס כ"פ ל"כע .ךרבא



 סולקנוא םיטפשמ אכ .תומש
 יִֹוהחלּכ ליי יודל תשא הָאְצַיְ אה הֶשֶא לעב

 :בב ןיטודק .הפא לעב סא .ןרהא תודלוח

 יישר

 אוה אָתָּתִא לַעְּבהסָא קוי ** 

 קילפרשי .אוה השא לעב םא : (כ ןיפודק) סידכע סכממ דיכוסכ תיכעגכ סמפק וכ לסומ
 בייק יככע דבע סכוקספ 'כס דינמ קכפ קכתק ססיככס ימ יכו .ומע ותשא האצי : (קתליכמ)

 לאירבג תרות
 סיוע ססו ,ןידס תיככ :'יפ ,טפסמ
 : פופיבס סז ,קקדלו : יסוזו ססיניכ סולק
 דע 'וכ לכעשי וכפס ר'דמב םש

 ןיד סטופ ספ יק יקמ
 יוכי המס 'וכ ק"מ ס3 יכירתכ
 סד6 ףעוק סולכ 'וכ בכול ןפנוע עיגקס

5G 

 ינסט סקכ ,'וכ ;ed סרט ומרכ תק
 ןידב יײת ספות 0 ריכעמ ינו ,'וכ
 סנו למשל ןידכ ןות ומלת 55 סת ךכ
 יז ססילכד י"פעו .כ'יפ ,סיטפקמס
 וכנתק סמכ ל" סכמלמ תנווכ רבתי
 ופ ,יסכז ולוכט רודב 55 תב דוד ןכ ןיפ
 ספולגס ןמז תוכי יכ סלכנכ=-כייס ולוכ
 סרטי ו :תיטכ ול :וכייס ,סילפוק 'גּכ
 לעב כיוקמ סיסי יז ,ספומילקב סיקכז ויסיו
 כוסו כויל 53 ותיבכ ססיככסל סלכס
 ויסיו וכזי 5 ו'ק ס ו ,סטפקמ לול
 כסמל ס"בקס ךירכ סיסי 15 יכ .סיכיות
 ומכו ,סתסמוטכ ו'ת וטקסי למ סתכוקג
 ןפוקב ול ו וכת5 תעכ סיסק
 סתעקכ תפס ללמתתט ןמוס עיגיסכ ,'גס
 וטיניק דפ סיבייק סיפקרס לע
 ככ ידוד סכל כ"קמכו ,סכילכס תנועל
 (;5כ ,ןיכורעכ) ל"זכד\ סיכפכ3 סכיל) סדקס
 'וכ ךּכ סיכפולכ ל סיכפככ ת"ק
 יפו תויסככ יק3 156 סימרכנ סמיכסכ

 ןיסי

 'וכ ןפנס | סחרפ - ספככ תוסרדמ
 ו : וכמסס סגוקככ כנככ וסזו ,ם"ייע
 סיסי בייתסק : וס Ae בייס .ופוכ
 לכו --פ'דו ותפס למתתק דע ,ביימ ולוכ
 bp בכפמ קוס as 8 קוס הז
 ,סקס epg ס ק ןידס לפ רובע
 סי יכ I tes וכזיט סדק ו
 mnnl וכת6 תוקעכ ק'תי וכ סוקמ

Ww ies 

 סמ ,ןמוס סדוק וכילוסלו ,ר"סוטע
 בוטס תק כ"ג Bens סיקככומ וגס סל
 = וק לע כ"ג קדקדנ ילכמ 'ד יגיטכ רטיסו

 ןידס תכוקמ סיגפל סמייקל "קל ןידס
 סינפ 605 כ ךימו (: כ תוכרכ)  ל"ורפטמכ\]
 ןק וכ םיחסנ הכס ידכב [.וכ גרטל
 מל כעפמ יס תקז ידעלכמו ,תוללפס
 = לק רע רוכטסס דכוככ כ ס ןמוס

 ,סיטכפמס כ"טמכו סקק סיסי ,לכסס םכ
 55 'ד :'פס לע טיתוט טרדמ רובנו
 [6כ 'פ םיר ונרוֿפיככ לכומס] .'וגו יכתיכוק ךפקב

 ךולפס וגפולגל סירלמ פולג ןיכס לדכסס
 (וכ א סיכותכס תגווכ יסוזו ---,סזס
 ,לולצנ סתנופ עיגיטכ 'יפ .לוסס סויכ
 : וה  ,סיקכז | ל00שי | ויסיטכ 6
 סמל סקקי | לכלו - הָל ונע רֶמָח םֶר
 יטוקי י"פ תוכיסמכ ת"יטה .סטעי כ
 -- סרפוכ 'ד לת :רמק ז"ע ל דובעקס
 ---סנקטק סיעגככ-כ'עו ,סימתרס תדמב
 ןפ קל ולכויס ידככ טעמ טעמכ
 ולכוי קכו ,קתמ סעפכ = סינע דוקפי
 במולכ=-סנרנק סויו סלל -- כ"ע לוכס)
 ריקי כ'תו ,סלילכ ךסוס טעמ תויסכ
 ןוכ ומיפת הורו :פ"ע ע"זמקק דע] טעמ סויכ

 Fh ות תופוכת תור5ס ויסי נפ רדע ןיכו רדע

 לפקמס קוס יל ,ל'לס ר"דמס תכווכ יסוזו
 טעמ וכייס ,סככס תוסוכ סתוקססל ו

 תככומ ילגס כ" ויק ידככ ,טע
Ahkכ"סק כ'פו ,ספולכל ילכמ ןמזס  

 כמי לט לכס יקקו ,יכ ןיק סמח
 ס"וקכ תיכמ יכל ןימו [.ק ו"ע כ"ורֿפםמכי]
 ,יילב לע סימלמקמ סמסק סתמת תולעסכ
 : וכייס ,סמפלמב תיקוכימק | ינכתי ימ

 עו ,כובסכ ולכ

 [כייק תויסל ךיר%5פ יפ] בייק ולוכ סיסיק

 יז



 . סולקנוא

 זםָא ד :ּהָּמָע ּהָתְּתִא קוּפַתְ
 -דיִלְתּואָתתִא הַל"ןָתָּהַנוּבְר
 אָתְתַא ןגָב וא ןנְב הל
 : ופ עורק .וינרא = ,ןרהא תודלות

 nee אכ תומש

 יִנדָאדסא ד :ומֲע
 וא םיִנב ו"הָדְלו

 זטק

 הָשָא לת
 הָשאָה תֹונָ

 י"שר

 דיג תוקלסק ןסכמ .השא ול ןתי וינדא םא (ד) :(3כ ןיטודק) ויככו ופסק תוכוזמכ
 סpמס .ל'ת תינקכקי םכק וכיק וק סידבע סכממ דילוסל תיכעככ סתפק וכ רוסמל ובכ
 סקכוי קיס ףק סיככעס יכסק תינעגככ 596 רבדמ וכוס לס סיכודקכ סיסק סידליו

 לאירבג תרות

 ןקס כסמל דחק עגרכ עסופ יתייס יח
 (כפרפיכ 'יפ) ססכ טוכסל ינפ 53 ספ :סנוכס .ופ]
 [סתופ סלכמ ו"ת מ ותייס .יופ ,ןמוס :סלוק

 ופוכ סיסי בייקסק דלמ (ק ןפופ סז ילס
 סכוקסכ :'יפ ,יזועמכ קותי ות=,ביימ
 קז יכס ,יקכז ולוכ = זוע תסרקנס
 יד ₪ כ'םנכ) יל סולס סטעי ול ,(כ ןפול
 סענס תוסו = oe re] סשיו ,ךיל וינפ

 =-יל סקעי oh ,ד"סוטמ סוגפכ
 סלוכ לוכיככ לוס סנ יכ ,ד"סדמ סע
 ,ןמוס .סדוק כמכקי לט ןקכוקגכ רסמל
 ךמ ,סכנתל 'ד סכסי ןכל : כ"קפכו
 י"פעס --- ךלמ זועו וסזו ,ככעמ דיסדמ
 ןידס לע רוכעג ככוװ  ,זועס | ודיכש
 ד"סדמ תק רומסל ,3סק טפקמ = ז"כע
 לש =- ךיכסוקל קורסי תנגוכ ספק
 סעפכ תוגועהס לכ ת ססילע לוקפל
 סת כקעיכ סקדלו טפקמ -- כ"עו ,תח%
 סקדלו ,טטמ טפקמ קר :"יפ ,תיטפ
 תמ רומסל ,יזועמ3 קוסי ס ך6 ,טעמ
 דופ תופעל ,יל סולט סקעי סנו ,ןידס
 י) סקעי סולק יזק  ,ד"סוקמ סינפל
 לס סילעורי סכרס ל ₪ מ"כב) = ?"ורפסכ\]

 ספל וסע לו ת"ד לע ססירכל ודימעסק
 לע ושנעג סתעודק תלעמ ךרע יפל יכ ,ה"סושמ

 פסל רֿפוכיש ומכו ד"סוקמ סינפל סתונסנתס יתלכ
 סכ :כ"סקזו [ש'ע .קסרת רקס רכדמ פ"ע

 ,סקדכ כ"ג וקעו ,טפטמ וכמק 'ד למק
 סינפל 'ד יכיטב רטיסו בוטס קוטע)
 יקפוקי .סכולק סיספ ז"יפ יכ ,ד"סוקמ
 -- יתקדל | ,סנו ןױּכ וכ

- 

, 

- 
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 סיגפל הוותל

 : קולגסל = ד"סוטמ
 מילמס ,'וגו הקל וכ ןפי וינדא םא

 סקקס (ג"ס .,סידכע "סמ ג"פ

 ,ע"דוי 'ה) ןיקובוסתכ 3תכק ס"כקכס לע
 סתפקס לוסי ןיק ס'כמרסנד ₪ק ייפ
 'מגב ןכיכרפד - ןןכבררמ 055 "בל
 ל למקד סדוסי 3כ לע (.תכ ק'ככ
 םיכסד סמ סיקפכל כיד קייל דיבע

 3סלסמ וככו וימי ול ולכק עלכככ ןיכ
 קוסק סכוכת 3 סקעו לכו pes וב
 ₪ ,וקכ רפוכ ותקת 65 ל"פ | ,רוטפ
 ע"בס 'תגס ינקמו ,3קכ רפכ ותקת
 רבפב = כמ י"כככ | וכ תכנג קדכעב
 דע ,ןיקסע תינעגכ סתפק ובכ ול לסמק
 .כ"ע | ,םרוסימ תשסו תכיתס תגדיקס
 ןכיטפממ יכיס סיכמרס יככדל יס סו
 סתפקכ ןימ תיסמ כה תרקמ תו
 ,ם'ייע , וכ קתודכ ץכתל רקפקו ? תכוסיפ
 ירכד בסיי) דיגטלגסו ,דולמל 8 לוסק
 See ס"כפרס תעדנ] סייבעכסד קבילק 'מנס

 ן סתפק רוסיקד ,ןסכ ט'פכ יליימד
 ע"עו ,סוז סעטמ ע"ככ קתייכוקדמ לוס
 = יכקד כככ ל"ויקד סב .רתומ ןסכ
 סלופ סקדיפק - קודיתו לימוס (:כ
 ס"כמרס תעדל\] סילקרשי "לו סינסכ ש"ל
 תוקכ .סרותס סנתנק סמ לוס םוליקהל "5 יקדוו

 [י"גפ 'סכ ית קו ,הספס פיל ופו כל ברה דיכ

 םקשסו לכיתה תכדיקס דע רמת כ'עו
 סקקי .סלופכפד קסו ,סכוז סוקמ קכוסיק
 ינפמ עלככ ןסכ עייפ ו ד ל"ייק ס : ז"ע
 סגס ,ת"ס סק ס*3מלס כ"שמכ מ"עכ סקעגק
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 םיטפשמ אכ תומש

 דָבָעָה רמאי רַמָאַאְו ה: ופגְב אי וה הינראל הית היל

 סולקנוא
 אּוהו אָהְנוּבְרְל יִהָּת אָהְנְבּו
 --םָאְו ח :יָהֹודֹוהּלְּב קופי

 אָנְמַחָר אָּדְבַע רַמָי רַמימ
 :בכ וי ופ ןושודק ,רמא םאו : הב הרוסת .טס תס ןישודק .תע גב בכ תוסכי .הידליו השאה .ןרהא תודלות

 יישר

 יככעס ךיתק  (וט סילכד) 'לנש סקלוי ןיגמיס סליכס ס קס ילפכ וליפלו קטכ
 : סתפקס .יתשא תא (ה) : קקב סלי סיככעס קס דמלמ סיככעס ול

 לאירבנ תרות

 ס"קלכ עוכק סויב וכ סיסק ןוגכ יכייומד ל"י
 (* קייס סק מ'נמס כ'קמכ טלרכד ל"ייקד
 מינמס סקקסק סמ כ"ג לתל קי סבו
 ךירטכק יקמל כ'קד ס'רקכסמ לע כ"ס
 סנקמ יכד רק ק'תנו .ונד םכק "ככ
 דעס תל תופככ בלס לוכיק ,ריכט רכש
 תקז ןכיעדי נס ,תינעככ סספקל כ'עכ
 לוכיש כי ופגכ וכי ופגכ סד תרקמ
 bבינק .(:2) ןמקכ ןכיטכדד ,כ'טב ופוככ
 קכפמו ,כי ידיפי סנככ ידיסי יײבקרד
 ןיפ .סיככו הס וכ ןיק ספט כונוכ י"בככ
 זקד סכווכס כ"עכו .כימ וכל לסומ וככ
 רמסכ סת לכ6 ,כיעכ ול רסומ ןי
 קרק טעימ יכיס ופוכל לוכי בכס ןיקד
 תכתומ סתפק נס סינכו סק וכ ןיק
 b"וסד כ"י ל'גס וגירכדלו ,ם"ייפ ת"סמ ול
 ,'לכ = מ"טכ ןסכ ע'עכ פרק יכיימד
 סלותס סכסק | סיככו סקק וכ ןיב וקו
 יוס לו ,ןופר ופיפל סתוק תקיל ,וילע
 וחרכוס כ"פ ,כיעב וכ וכתיל לוכיד ןכיעדי
 ,פ'כס .יפכקל "כו ק"תכ וסל יככטני
 יכתו ,וכ כוסמל כרס וכי כ"פב 'יפסד
 סנקמ יכמ ו ,ולד קכקמ תז וכטדיק
 קרק יכיימ סקפמ ,ופוככ לכויד ריכס
 יול וכ ןיקכד ,'וגו וכי ופנכ סקד

 Rכקיב 'יפק סד לככ כ"ק ול רסומ וכי
 ---- :ליקו ,ופוכל כוכי וכיקס ןינעלו
 ,תוולמ ןפוקכ כ'גס לכ בקיילקי םנמא

 רמה (:ש) ןיטינכ תיל סכסד
 ןיכומ כ סנט רבע ,יבכ רמל 'וכ ז"כ
 םי כ"כ ם'ויכמ ,תוכימכ לי וככ ילפב
 ןיסוכימ רעש כתוכס סנוק יכלו ךדיכ
 סגל 'כתו תסדוקמ "מכ | ותתפסל
 ככ 03 סככ רמלדכ ינקמו ,ססדוקמ
 וכרטכ ג'ס ןיפיפת וכ חיכס ובכסכ ניס
 5 סיררסקד וכ יד :י"םרפ] סקס וקיסס

 ימ 'מנס ךירפו [ודי לע פרוסיה דכעימ יוס

 bכוסימ סיכ דכטימ םל 'ידבטלד ידימ לכי
 ע"נס ייכנכ למל ,קכוסימ דיכע וסיקו
 "רד ,וב = יטדקפסו וב יקכ סל רמקד
 ןגכרו כוכתיס ןושל סוס ןוקלכ שי רכס
 כפכ] קוכתק ןוטל סוס ןוטלכ ןי6 ירכס
 יס :רמונכ ,וכ יקדקתהו וכ יפכ ס"דכ י"קר

 ,פרקיעמ סררחש ילדו הדירג וכ יסדקתה רעד

 סח וכ יטדקתסו וכ יפכ סל רמפד תפס לכל
 5תלימ ינג ,ןיסוריפ רטפו רורמפ רטפ ךל סיסי
 ירה ןוטככ ₪ רכס ת"ר  ,יפסכ 595 סררחפ ד
 הופר יוס ק"סו רורהפ ןוכ יל תפדוקמ תֿפ
 סלהו--[כ"ע .וכ ופלקתהו וכ יל טדקתסל

 : כסכ ת'ס סידנע 'סמ ו"פ3 ס"נמלס
 כתוכס

 סמ סקפשכ רתומ ןסכ ע"עד סילר וקיכתד ספ ןיפודקכ 'מגה ילכד תויטקפ כסייתי הוכו .םיכג לחנ

 סחפפ ול רסומ וכר ןיפ "ו ,מ"עכ .סטטנמ ינפמ עפר ןסכ ע"ע ןיפ | ורמ6ס סימכסד

 מגה ל"כע ,ידימ 55 ות ,סכיג ינכ תו יתפמ תמ ינודס ת יתכס נועכד היל קופית תינענכ

 : ונויס\ ,הכופת סנופ תמפכ לכ  ,כיססל שי סרופכנד סו .ןוסל תועמטמד ,תמו לע כיפה) ןיפ : י"קריפו

 הכימ יתכר ת"נ מ"נמה ירכדנ סנממ ,ימסמ המעט יפסד תופידע יסמ תוחד) ןילוכי ונייה סרופכנד

 סהפעכ רוסלד .סוטמ סו ,עכרנ סיס לרקיעמ ת"עכ הוס סה ,מ'עכד 5מעטמ וליד ,ימעט ינס ןיכ
 :קו מ"עכ וס 'יפמ סנועג ערי וניֿפ



 סולקנוא
 ית ימאי נובה
 : ןיִרוח רַבָל קֹוּפָא אל
 --םֶרָהל ּהָגוּבְר ּהֵּגַבְרְק י
 וא אָׁשְד- תו הָנבְרקיו אוני
 : 2 אפ ןופדק .זא יזפזא .ןרהא תודלוה

 יישר

 תעיכמ) .םיהלאה לא ו
 לוכו .חזוזמה פא וא ch לא : ול וסוככפp וילכומב
 (וט סילכד) ל"ת סילע עולל) סלטכ סזוזמס תסתע

 זיק  םיטפשמ אכ תומש
 יתשאדתָא יָנֹהֲאדתֶא יֵּתְבַהָא
 :יִׁשְפָה אָצִא אל ןנָבידהָאְ
 םיֵהְלֲאָההלָא וינדא ושינה ו
 :בב ןיצּודק .אצא אל

 םירוטה לעב
 תיכ \רומסומ כפול | .תלדס ל8 () ךלמיס ךיכ ן ןיד קיבל (

 סקספ 'ת  ןונמכ סלוע .עככמ = : ויכולה
 םיכמ דוכעקמ סנש 'ת כתה וננקג

 סמ סזוזמל תלד םיקס סזוזמס כ ול לית סמ ס סזוזמכ כו תלדכ .תכדכו וכזק3 סקפנו
 לאירבנ תרות

 י"פעס ותתפקל ןיסוכיק לטש בתוכס
 וכ יעלקתסו תוכיסכ וכ יקכ סל למקס
 תpדוקמ סכיסו ,רוכחק ןוקכ סוס ןופנב ןי
 ייפ, : ןוטכ סגסו .כ"ע ,תכתוקמ תלו
 מ"לד 2 םיפבמ לר טמקמ "רמסס
 קנה ינסמ לד דוחל וכ יקדקתס רמוקב
 וכ יטדקפסו תוכמכ וב ימכ רמוקב 'יפק
 סיסס ה דנ) וסו ,סולכ וליק כ"ג
 כ סידכעלד ידימ קכיק ימד ןיטינד
 ל כוסית דיכע וסיקו ,סכוסימ דכעימ
 ,"pכפש ומכו י"ככרד לוכיקכ כיעבו
 י'פטמ יסד בקייל 7 ע'חנסד ג"קו
 קכ ךרדכ וכי 3תכק
 יקדו דיר יסדקתסד 'וכ

aסיסק נ"עק :ןוש ךכדכ קוס  
 יכסמ נד ל"מק נסו רפול יוקכ
 סיבמרסכ כינוס סוד ,קוסד וס ,ם"ייע
 יגסמ דול יטדקתסכד קוכיפב כקכמל
 סמ כ'קכתבו ,Rרקיטמ סרלתיק ילדווד
 תו בטיל ילהאדנהו .סס וכל ול ופיפס
 סטקסש יזקגנמ ט"יכסמס תיקוק סדקסב
 ר"ע ("ר 'יס דכע תול) בקעי תנסק רפסב
 כת וכי סתפק רוסיקד כ'סד ס"כמלס
 כוסיתכד רכבל ךיכתסק יכתל ןגבכדמ
 יוסד ג'ס  ס"כמכס סנ "נב דב
 יפוג סידקכסמ ןכ .חכומדכו ,סתיירוקד
 "סעקס 'כ ןכו ,ז"לק "יסכ סק ןכ 3תכק
 'םס ךירפ יפמ 2 ,3'ת 'סמ כ"יפכ
 סמ ,וככ יכפב ת'ב לסנט רכער קס לע

(2) 

 סיעכמ תה ס"כמכס
 יתסו = ,יגסמ

J 

4 

 דו

 כ

 סתס יגססד ,ותתפש5 ןיסוכי< רטקד
 רוסיקכו = ןקכרדמ לוס חפק רוסיקד
 ,כ"כ סב יכיסז כ יפיק יסלוכ תק

 לע ןיכמוס } ל כ
 ,תררחוסע תקזחכ ,סקיזקסנ לוסי דיכע
 לוסימכד 'ד ןיד קיסמ ת'פכ ס"ס כ"קמכו
 סדק ןימ הקזס כמיפכ ךייט כ ןגכרד
 יטכיל וסלוכד ,סוכז תליעכ ותליעכ סקוע
 ןכ כ ,ם'עי ןגככד רוסיה יכיסז סל
 ןויכ וככ = ינפ9 ןיכוס תכ סנס דכעב
 טקסס לע ןיקמוס = ק"סמ וכוסיפד
 כוסיפכ יכיסז יקכימ וסנוכ תעתסמד
 קיל דבעימ כ סידכעל וכיפקו ,קתיירוקד
 ירד ע'י סתעמו .'כע יחס יכ רוסית
 ותטיש) ס'במכס סנסד ,ןוככ נע סיכמרס

 וכי 2 קחפס .רוסיסד ר'מכ קספק
 ןיכ לודג לדכס שי כ"ע ,ןקבכדמ 5
 (זי 'ס ע"סמ ק"פ) קספע ו "סטסס סילנס

 ליד ןיכוה ת3 וככ וקיטסק דכעב
 סיככתקד וקל ילד סעטמו ,ק'ייפ תוליחל
 ,ודי לע תכוסימ = סי דכעימ סוס ג
 סימ וסד ת"ב עולה דכעכ קר וסז
 Anh רטס 3תוכב ככל ,קתיירוקד
 יסרקפס רמוק וכיפקד ןכבלכ קספ וקחפמל
 bכיכ סתסד ןיודק יוס כ כ"ג דוחכ יל
 יוס כ סרכסקד וקכ ילד רמי / סקזמ
 רוסי Av וכיסד סוקמ ,קלוסיק דיכע
 תיקוקו ,יזננפ ןט"יכסמס כ ,ןככרד
 רכוסד ןסמ כיס וס ןיטודקד 'מגס

 רוסיקד

 לד תפוס סקזתס



 סולקנוא םיטפשמ אכ תומש
 עַצְריואָתְזִמ (תֶול יד אינ) תל דלא וא תלה ושיִנִהְ

 םירוטה לעב
 ךנס קוסו
 .ידכעו .ןכס כ 'מיגכ .ודכעו : ע5רמכ

 יישר

 : (3כ ןיקודק) דמועמ קלד ף דמוטמ סזוזמ = פנלי ךכיפנ כת .דכפתסנו

 . לאירבג תרות

 ,םייכוקד כ"ג לוס 560סיל סתפק לוסיקד
 ןידב\ ,'וכ ילימ קכיק"ימ* ססקס * כ'ע
 ,ת"ב סלק רבע יכקסד ייוכקכ מ"סד לוס
 דנע לוסילד ,סתפט סונס . עתרקימ
 ,ןכככד וס ספק רוסיקו ,סייכוקד
 רב ןמת) 'כ וס ןכקמסד סוקמ ךק
 רוסיפד רבוסד ותטיסכ י"כנכו ,קסלי
 קכומדכו ת'סמ כ"ג וס ןיכוק ןכל סתפק
 (.הכ ק"ככ) עכרכד תייר ר יקומד סמ
 ןגיקסע כמ וככ ול כסמק דבעכ
 ₪ .תכוסית תפסו םכיתס כדיקס
 יב סנט דבע ןיב קפתפ ןימ סידידל
 ווס וסייווכקד סתפס סוס ללכסיל
 קלסל תרכוס כ'ע | ,פפייכופד יכוסיל
 קקדוקמ תת יכס רמק סק ןיכ לכס
 ןיכו ,סדוקמ סרכתקק סקות יקדווד ,דוכ
 ןוטפב ןיקד וכ יפדקתסו וכ יל כמ סל

 : ל"קו י"טרפס ומכו רוכסק ןוסכ סזס
 תיק כ"ג הוב כשיקס התעמו

 ולד ,יסכק ךכס וסל סמנד מ"כמס
 קיח ריכפ למ ספ יכו ,ם"כל
 bליממ קס ,כ'עכ סתפס ול תתל כרס לכויס
 י"בנכו ייבכד סקרד ךסמ סוס
 ופנכ סמ כק ךסד סימעט םרפמד
 שי סל ןיכ קנחל (.כ ןישודיק) "וגו תוכי
 לךכס יקדווד ,וכ ןימל ,סינכו סס וכ
 סד ,קת כ'פכ 'יפכ ןיכעל /

 טעימ ךילס ,סינפ סוקכ ופוכל 0 וי וכי
 סקפש נס סיכבו סק וכ ןיל סב ה

 ןכימדי ורווד

 קוכ פ"ליו .םיבג להנ
 סנועל

 "סד ותטיטנ ם"יר

 ע ,סכוק וס ודוכעת ססכ AE ל"סד ותטופל

 הרד דילוס) = ,ודוכעת
 ססכ

 וו לד
 . הד

 סכ .סויק) וס דכעסל כ"ט רוסמ) סרות סתונמ העד מעעכ %תנימ
 ידכע סנממ

 יסד רכס כ"ע ,תוטר 5
 רכס כ"נ

 ---ל"ע ס"כמכס תעדל ת"סו) וכ תרפומ
 סומ סכרדקד ,קימוק ןחכ ןיפ וגירכדכו
 ךסכ ל"ס כ ,ם"כו ק"תד תחככומ סיקר
 סל יכ ,י"כנרסל ערפמדכו י"כסרד ססרד
 bליכמב סל טירדד ללטמסי 'כד גתכ
 ית כי ופגב קובי | ופנכ ספד רקד
 וכ ןפי .ויגוד6 ס ביתכד ילמד דמננ
 ופ = ,ןודלס לע תוקכ כ וכי סקס
 סד כקו ,סכומ לוסק רמקד ע'רכ

 ופונכ למול סיל םיכד "וגו וכי ופנ
 יקסרכ קלוי וכיקס ,קכי .ופונכ

 לד ק'פ וסו ,ינענכ דכעכ סירבק
 לוסיה נ'כ ימנק ךכס וסנוכנו ,קתיירכד
 פס כ'ע3 ןיגעג קרו ,ןככרד וס סתפק
 כס סשה א (* רק 3תכ דכעס
 לסומ וכ ןימ כ"ופ וכ ןיקכד ,קכיד ךס
 יכ ,וסל תקפנ קרקמ ז 2 0 כ"ק ול
 ג'פב ס "כרס כ'קמכ סנבקס דנמ סל
 סילכו ספ וכ ןימ ס לכס :ל"זו ד"ס
 סלבק סז לכדו ליש וכ רסומ וככ ןימ
 :'כע סטמ) לע יֿפק 56 וירכדד פ"עי ןכ\] קוס
 תינענכ סספק3 רתומ ו"ס ןסכ רכמגס סיס 'יפל

 5רקב סרופמ ונינמ הל סוד .ל"כע ותודכע ימי לכ
 [ק"ודו תֿפז ודמ) םימכסה ירכד ןוקנמ ספ יכ

 ךס קלע כוקכס יככד תוטספמ ול
 כמלגס יכתק סק וכ ןתי ויכודמ סד
 כ"קעמ 'וגו לוס הקמ לעכ ס סדוקפ
 ת'סמ לוס סתפק רוסילד כ'סד י"כנכ
 ספד דמננו י'בתרכ תרקכ סיכ טיכד כ"ע

 ןיֿפ

aman 

wie 

 תופמ
 כ"עו ,ם"ייע ספ | מ"למכ %תי5 | כ"ויכו ,ס
 ע"רו  ,תופר כ"ג לוס ספל וכ ןתי יודל סל

 Ww תינו ,הספעס ול רוסמל ןודפס לע סכוקד

 סגל סמיתס ןמ וז ןופו ,כ"פ ול רסומ וכר ןימ סיגכו ספ וכ ןיפ ספד פרד ךס ינת ינס) ול

 :סע י"זהע ,נ"ס יכס ,ןנת6 יוס לד ל"סד (5 סרומת) רילמ 'ר



 חיק  םיטפשמ אכ תומש סולקנוא

 ונְזְאְ"דתֶא וינדַא עצרו הֶזוזמה אצְצְרַמְּב האתי הנובר
 דיכוז ס :םלעל ודבעועַצרמּב יל: חלק רבא ה ינו

 Ay cM - סו 5 ו ב
 אל הָמֲאְל ןתָּביִתָא שיִא רּבְמִ תּונָקפַמְּכ קופֶה אָל ְּהְמַאֿל
 :אכ ןישודכ .לצרסב :ומ ןיפודק .הק תוסבי .ונוא תא :בב אב די ןילורק ,וינודא עצרו 6 i .הזוומה .ןרהא תודלוה

 : 5 ןיברע .ב טי ג ןישודק .גכ הפיס .וס וס מ תיבותכ .רוכסי ינו ; יט ןישזדק .םלועל וחבעו

 םירוטה לעב י"שר

 ןכס כ 'יגכ ף'קפופ כיכ תיקכ וס = לש קמ כי ומ תיכמיס .עצרמב ונזא תא וינדא עצרו
 ו וכ מופ סט הכל וש וה יס מש
 ותרוכככ מקס תפלכ לס 56 סםמ 12? (ד' ?לקיו) ערוכמכ מלכו וכזמ 5 ויכודק
 וקו סמת ינפכ הממ ינפ וקמפכ וקו סו .תיכמיס ןסכ ףק תיכמיס ןפסל סמ תינמיס וכול
 ןקכמד 50 ןכו ותרוכנ: :פסס ת65כ  (קתליכמ) ףוגכפ סירכ6 כט לכמ טלרסל ןופ ספר

 תב 'יפ גיסעכ למ | ותפילכ .לעפ  קכיניס כס לע סעמסס תלו ןזק יקכז ןכ ןכתוי ליש
 פ"פה םמפס Reיzמ ₪05 וכלל 55 = שופ ומנע רכומ סו .טלכק בכגו ךלסו כוכנפ

 סעב לחה דע ותכמלמכ ליתתמ ויס

 םמoה :יכמ לטכתמ יכהכ םמסס ניב פנקו ךלסו סירכפ ללרסי 9 יל יכ ליס לס ל
 ןימכ סז לכקמ קלוד סיס ק"כ .עלכת ומלעל ןודמ
 ככמ סזוומו תכד וגתקנ סמ (טיסכתל רוטב ןינוקפ ספוכמ רוככ לטק ל"כ) למות
 לעו ףוקעמס לט יקתספקכ סיכלמב סידע ויסק סזוזמו תלד ס"בקס כמ תיככס סילכ
 סידכע נו סס ידנפ .סידכפ לקכקי ינב יל יכ (סכ לכקיו) יתכמו תוזוומס ותק
 וכי ומ לויס דע .םלעל ודנעו : ססיכפכ עלי ומעל ןודמ סגקו סו ךלסו סידבעל
 דיגמ ובוקק וקחפשמ כ םיפו (סכ תכקיו) כ'ק .ועמקמכ (וט ןיודק) ספועל 0
 כבויס דפ ודבופ ₪96 סנט סיטמת לכ ודכוע הסיק כו סלוע סייוכק סנט סיקמתש
 (טכ ןיככע .םתליכמ) .המאל ותב תא שיא רכמי יכו (ז) :גפומ ןיכ ךומס ןיב
 סדוק סכוכמ סמו כמותו לק תכממ סיגמיס סליס וכיפ לוכי רכדמ בוקכס סכטקב
 .תוכעכ ינמיסכ ופופ סיקרוד וגס ףסכ ןיק סג סקכיו ק'מכ ןיכמיסכ שפוי ןכל
 סינענכ סידכע תיליכ .םידבעה תאצכ אצה אל : ככמת תנע ןיד וכיק סכוכמ סגיקס
 דע ול לכויס דפ ות שט תדכוע כ ןיעו ןסכ תלת כ וז ככ ןיעו ןסכ סיקלויק
 סכיק ימד וק סכיפ ימד סכ ןתוכו ספוכימל סדוק סדוקס לכו ןיכמיס תיכקק
 סיכבעה ו יככעס ךימק ךל רכמי יכ ל"ת לכויכו םפב סידבעס תלככ 50 תכ קנת
 טק סקכוי סיככע ףק לכויכו טס תלוי יכבע סע ויקויכי לכל ירכטל סירכע :םיקמ
 דכטכ סירב יטסרכ לק םכ סידבעס תתלכ 50 55 וסמו לכויכו
 סיככעס וק ילבעס ל"פ- סילכ6 יטלרכ כי ילכעס

 לאירבג תרות
 ספרנו .'וכ סיכלמב סידע ויסק תוזוזמקו | סלופס וכ הכיס 89 סיככ\ סקק ול ןיק
 סמ ,טעמ רויב כתיב סיככדס קרפל | ילמפמ יגטמ ולתכוסק ומכו ,סספס לוסימ
 ז'יפלד ,סז סעט לע סרוקכל תוקקסל שיע יוסד ל"סד 'מ ןיטיגו ת'כ ק'מ י'בכר
 ככמנס תעב י"מופ עלרכ תויסכ וכ סיס :םזכ כפוי ךיכלסל מ"כמו ,כיקו bסייכולד
 ומנע רכומ סגד (: די ,ןיפלק) ד" רתויכו] | "וגו עככמב וכוס ק6 וינדא עצרו

 תל יקכס רמפיסכ קוד סמנו [על) סזב קריפק סמ י"סכע
 ל :כמומ ס"עמסש סכסד ,'וגו יכודמ ,כולגת כ לט ןולס 'ככעק יפל

 וכי
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 םיטפשמ אכ תומש

 "םִא ה : םיִדְבַעַה תאַבְּכ
 : אל""רַשַא היא יניב

 | "אל ירְכְנ םַעְל הָּבְפַהְו הָרָע
 ה הביג ב הָרְכָמְל .לשמי

 טפְשִמְּ הנע ו בלאו
 תָרָחֲאזבִא + :הָליהְׂשַעַ תֹונָּבִה

 הָעְר

TAY + 

. 

 התנעו ּהָתּוסְּכ הָרְבש ולח
 הָלֶאיש לשדםָאְו א : ערי אל
 ק .אצה אל ,ןרהא הלה

 .תרחא סא :דל תורוכב .חי ןישודכ .רב ודגנב
 : דפ ןיטיג .ופ םירדנ .התנע

 תורוכב .םש .הרלי אל רפא :םי ןישודק .הער סא :ב ומ ןישוה

 :ם ןיפודק

 סולקנוא

 יִניִעְּב אָשיּבִֶא ה :איַּדְבַע

 הָנְקְרְפִיו הל ּהמיקזד הנובר

 ּׁשְר ּהָל--תיִל ןְרְחא רַבָנל
 : הב---הֲמלשִמּב הנובל

 תַבְלַהְּכ ְּנֶמְיקְי הָרְבְל-םַאְו <

 : הל---דַּבַע לאְרשְי תנב

 הָנְגיִז ך3-בפי אָּתְנַרָחֶא-םא י

 :עֶנָמְתָי אל ּהַתְנֹועְּהַתּוסְּכ

 דָּבַעְי אל ןלא-תלתהסָא :
 טי וי די אי

 התוסכ תראש

 ןישודכ .הדפהו : גי

 :חס זמ תיבוחכ ,רראפ

 י"שר םירוטה לעב
 וכי וס ףפ סיככ6 יקר סקנוי סניק סילככעס ל -

 .הינדא יניעב הער םא (ה) :סירכק יקתרכ תלוי
 אל רשא :ססנוכל ויניעב ןס סקסכ לק ((תפיכמ) *
 ףסכו סמל וכ ססינכסלו סדעיל וכ סיסק .הרעי 8

 בופלס ךל מכ ןקכו סיטודק ףסכ תוס ספיינק המי לד
 : סירת ןיטודק סכירל סכיקק ךל ומרודועיכ סולמש ימ) עכו
 וס לע תכלו תודפסנ סוקמ סכ ןקי .הדפהו לכ 6

 Bt סל tt סוקמ קוס סמו סנוידפכ עייסמ סמל נב ?כסמ סתסד
 ס ולימכ 556 התקעק סינה כפסמב סכוידפמ "ככל פופ 0 רכוסב

 כ A סקpעו סנמכ סקנקק יכס רליכ .ולכל סכוכp = סנופ רקיפב ךצ רמול ו"י\ רסת .סת
 עס ףוסל תחל סדיתעס תייס עדוי ל סירמות סלע = 1 מ
Spfסנמס תיקקכ סנטו סנט לכ תדוכע תיכקש תלמכ סנס 0  

 ינש לוט סנמכ תיקילק יכס סינק '3 ךלל6 ספקעו
 ₪5 כתתע סרכמל יקסר וכילס .הרכמל .לשמי אל ירכנ םעל : ךלנמ כתו סכמס תויקילק
 תולמ ס3 .סייקל לש הב ךונכל .סכ ס הב ודגכב :(תי .ןיטודק) 350 כו ןודקס
 דמלמ ןודקס .הנדעיי 0% או (=) : סזל סרככמו סכ דנכש כמקמ סיב ןכו דועיי
 מופ למ סיכת ןיטודקל ךירכ וכיקו .ויכ6 סלכי סק סדעיל ויקחפ סק כ ףט
 תוסכ כס .תונכה טפשמכ : ךימדכ ךיבל לכיקק ףסככ יל תדעוימ תל יִכס סל
 ןמ .ערגי אל התנעו התוסכ הראש : : (לתליכמ) סילע .ול הקי תרחא םא (י) : סנועו

 : םיפמת .התנע : וטפקתכ .התוסכ : (ומ תובותכ) ,.סוכוזמ .תהאש : כככ ול דעייש סמלס
 םלקס ןס סמו סל קטעי 5 יי םלקמ תת סמ .הל השעי אל הלא שלש םאו (אי)

 לאירבנ תרות
 5 וספג ןוכפכ סוקמ ככוגס ככגסד ס3 יכ וקפכ למל 3נגי יכ נג וזוכי
 ק'פ כקכ רבד לכט | ככנ :סקכ סנוכי סדיקפס לעכ 'יפפ סמ עודיו ,'ונו בערי

 תילכתס



 טיק םיטפשמ אכ תומש סולקנוא

 ןיא םֵנַה הָאְציו הל הָשַעי אל ' ףסכ אָלְּכ נפ קוו ל
 תמו שוא הכמ כס סב ה

 rh a a / al אַל ידו גי :לטקתי אָלָטְקַתא

 .הֶדָצ אָל רש גי : תמי תומ כא ייסדק:ומו חל ןמָ
 דל יִתְמׂשְו ֹודָיְל הָנִא םיִהלֲאַהְו רהְא ל יׁשֲאַו הדל
 תוכמ .ונ ,ק"ב .הדצ אל רזאו :דפ ןירדהנכ .תסו שיא הכמ :ג תוריכב ,ד ג ןישורק .ומ תובותכ .סנה האודיו .ןרהא תודלות

 : זיק םיחבז .בי תוכמ .ךל יתמשו :יו

 םירוטה לעב יישר
 תינקנ סמ ףה רטסכ תכדקתמ סב5 ספ = חל סו לתו סכוידפמ ערגי ול וככל וק וכ סכדעיי
 .ןינמיסכ .פירטמיגכ .ףסכ ןיה :לטככ = חס תודפ) סדיב סיס כ [יסו וככל לו ול כ סדעי

 סכס סב תמו םו8 סכמל ףסכ ןיק ךמס ;
 סיי סקד ףסכ סלל כיית ןק | תמו סמ רפוי וכ סלילי סל סביר .סנח האצו : סמלע
 ימינכ .סוקמ ךל (גי) : סינימ סככדכ לקט ךדמלכ סקיליס יס סמו סידּבעכ סכירש
 ןײמיס תיכתק דפ דוע ומפ ססקתו ןלמיסּכ
 ול יככעס (וט סירכד) 'נמ תלתק וגדמכ לככ ןינמיס סדוק סילק קס וינס סו
 עסכ סלמיס ומדק סלט סנס סליו ןפכ כומקס וסמו סילק קש ךלכעו סירכעס
 כ'ת תוכנככ נת ללקק רמוק וכימ ומ (םתניכמ 'ד ןיפודק) ןסכ נפ סינק
 וז סנס פיו כמוק יפייס ססילק וכמקכ ₪5 סו תורגכ תילי תוכככ ףסכ ןיח
 .תמו שיא הכמ (בי) : קולתל ןידס כעבל ספ ןוחתפ ןתיל נק ססיכק וכמקכ ךכל פולנב
 ::םכפמ סנוכ וב סמל קרפל ידיכש סמו ןיפלוכ סקרפכ וכמקכ סיבוקכ סמכ
 לכ סכי יכ טיפו (דכ לכקיו) 'פנט יפכ רמקכ סמל (דפ ןיכדסנס) .תמו שיא הכמ
 ₪55 בייס וכי תמו קי סכמ ל"ת סתימ תכ3 סתכס יכת עמוק פמוי תומ סדק ספג
 וכיפ למול | יפייס סכי יכ םימו רמלכ לכו יל סכמ מנ סו .סתימ לש סקכסב
 וליפל סדק טפכ לכ סכי יכ ל"ת ןיכמ ןטקס תלו סקקס תל סכס קיל סכיק דע בייק
 סי גכסו סכסק ןטק וכיפ ינמ עמוק םיפ סכמ רמלכ וכל דועו .סס וכיפקו ןטק
 וליפק סד6 ספג לכ סכי יכ דועו סכסק ןטק כו סכי יכ יפו (סק) ליפ בייק
 שופ תויסל יופכס קפייק ןכ סכיס דע ביית וכילק םיפ סכמ כ'ק טמקמ3 סילפנ
 סוס ןכו בכל 'כ .הדצ : ןיוכתכ כו ול 3כ כ .הדצ אל רשאו וגי) : (תכיכמ)
 תדילק דיל דלס 'ל סדכ למול ןכתי כו סתחקכ יקפכ תל סדול סקקו (דכ ק"ק) למוק
 ולס לעופו סייד וכ לכד סק סו דיל סכ לכד סעו סלק לעופכ 'ס כפוכ ןימ ויס
 ולכת סתנמו | .סיל ןמכ לדו ומונכתכ וכוכתפ יכל רכמוקו .ד5 ולק לעופ וס סדול
 וכלכסכ .ד5 ל תקולתממ תחק3 וככתכ םי סו וכ סדומ ינק ןיקו דיפ דכ קלחב
 סקנע דפ ןילמו (ז לילד) סכומ סדכ (כ Bיפ) וקסנפ ד5 לע (וס סיעקי) קפתב
 וילע כסרסל קי סז ףקו ספימ 75 סוס וכ fולמל דדכ תכ סדכ כ רק ןקכ ףק ללמי
 ךיפ סכופס כ (59 סילסת) 'כ ודיל .ןמז .ודיל הנא םיהלאהו : וס ברומ 5 מ"פ

 קופמכ ןמדומ יל תוס סכלתמ (ס בימ) ןוק ככ קידלכ סכומי כ (בי ינקמ) םעכ .
 (דכ )R"p דוד כמקס לוס ויכפלמ תמז לת סמלו .ודיל הנא םיהלאהו : סעיפ ל

 לאירבג תרות
 וכ ןיֿפ .ס5 כותכ ונע תופיסופינכ ףסוי) הלוי למל קל קוס ותילכתש ןויכו ,תילכפס
 וסז סלמלו [.סנ5 מ ₪ סו ,ותכיכנכ רכתא = לסולכ ןיעו] כג סז ןיק בערי יכ וקפכ
 ןופטבס תדמ וכ רססיק לע וסטק רקיע = רמפס "ורד סוכ 'יפפ סמ םנװ 'פ םיר כקעי

 הוטככ



 םיטפשמ אכ תומש

 דיכוי ם :הָּמַׁשסויְרְׁשֲאםוקָמ
 וְרְְל ּוהָעַרי-לע שיפ דא
 חקת יחְבְנִמ םֶעַמ .הָמְרֲעְב
 ֹומֲאְו ויבא הָכִמּו יט ם :תּומְל
 ׁשיִא בנט ם : תמו תומ

 סולקנוא
 יייראנ יי + ןָמְַל קריעה
 ּהָרְבַח---לַע = רַבָג עשר

 יחְמיְִו = : תֶמְמל ּהָנרְּבדִ
 אָָטְקְתִא  ָּמָאְו יבא
 שנ בוני = : ל

 : אי ןולוח .דפ ןיררהנס .!יבא תכפו :ול תל ןירדהנס .ז תוסבי .יתבזכ םעמ : טס אמ ןירדהנס .הפ אטוי .רזי ובו .ןרהא תודלוח

 : הפ ןירדהנס .שיא בנגו

 םירוטה לעב
 : וטלוק סותתס ןיפמ רפול סמפ סיפלפל
 םיג דיוי יכו יל ךימסו .סמפ סוני רק
 ןיתלוט ד"כו ס5 סלוג דיומס סגפ רמול
 'סמכ 'כ .דיוי (די) :ספמ ותו ןיתקולו

 לכדל דיוי רק יכנס ךה ךדיקו כה
 כדנ דיוי יכנס סה5 "יפ ימסכ רכד
 כוסכ וס יכס ויתיופ כ כפה לכד

 ביזתסב ל = תיככב יכנס ומכ וריכתל

 ול םתכ| ספס לכדכ כ ר, יכנס

 סלוסעכ 'ס .וסעכ לע .גכסגש וכ סלגו
 וסעכ לע יל סוקי כפכ ךדיֿפו ןיד
 תלפמ יכג סיעטיב הכקי וסעכ לע ריעפו
 סימכיכ וסעכ לע םיל וכמפת סכ .סודק
 לע קילתמ רכג .כקפס | יפיכנ ןינעכ

= 
0 

 ב |

 ישר

 לעמו .עטל כי סיעקרמ יכומדקס כקמ כמי רסקכ
 וגומדק וסע ס"כקס כעמ ליסק סכותס קיס יכומדקס
 עקכ לי סיעקכמ סכוק סכמ ןכיסו סכוע לט
 יב ינטכ .רכדמ | כופכס מכ וליל סנל סיסנקסו
 ניס כו דיזמ גכס דתו גנומ גכס דחק סדק
 סלג כ סו גכסכ כ סז ודיעיק רכדכ סידע
 ריומב גכסק סז דת  קדכופל ןנמומ ס"בקסו
 סלוסכ סלוע נגוק גכסק סזו סלוסס תחת כקוי
 סידיעמ סידעו ונכוסו דיזמכ גכסק סז לע לפוכו
 ספוג גנוקב גרסש סז תלמכ תוכגכ ותו סיכייחמו וילע
 לכדמב ףק .םוקמ ךל יתמשו : גכסכ דיזמכ גכסק סזו
 תוכמ) סיוכ סכפמ סז וטכוקסוקמסז יפו סמק סוכיק

 : תפסכ וסעכ לע קילתמכ ימ למול .וסעכ
 'ונו שיש סכמ 'קכק יפל רמסכ סמל .דזי יכו (ריג : (בו :

 סיעכר תוקנמב תימספ ד"כ תיכנסו תימסק פוכו סיככוכ דכוע 'יפ יכפ עמוס
 לע ננומ כו דיזי יכו ל'ת גגוטסו ודימלפ תל סדוכס 3לסו וככ תל סכמס סו
 כ3 סדוכסו םפוכסו ד"כ םילט שלו סמכעכ וגכסל .סיככוכ דכוע לע לכו וסעכ
 ןסכ סיס סמ (סכ 'דסנס) .יהכזמ םעמ : ןימירפמ ןיל ןידיזמ ססש פ"עס ודימלפו
 וגדמנק יפל (דפ סp) .ומאו ובא הכמו ווט) : תומל וגתקק סדוכע דוכעל .סלורו
 וסק ויבקב לכותס לע כמול ךכלוס סתימכ תנו ןימולטתכ קוסק וכיכתכ לכותס לע
 :סז וק סז ופ מאו ויבא :סכוכת ס3 קיט סלכסכ 020 במ וכילו סתימכ
 (דכ סיכבד) 'תנס יפל רמקכ סמל (כ'ת) .ורכמו שיא בנוגו (זט) : קכתב .תמוי תומ

 לאירבנ תרות

 בה

 ותסנרפ וכ ןימזסל ככוימ ת"יפסכ תוטכל
 וקנומק לרלוקו ,כוסיקכ כו רפיסב
 תקז לכ תת וכ סכג ותעד תוסילמו
 סליכע רבוע סדק ןיס :כ'ז  סכמלמכו
 רכומס ןכו] תוטק תוכ וכ ססכככ כ" 06
 סנרפתסלו כג סר לע וקסד תמסמ ע'%

 ססק ויכעו [סז גוסכ כ"ג םנכנ הוס רוסיממ

 דנע דכעוסמ תויסכ ילכמ סלכוקס וילע

 טקס תולככ יעפמל ותנשכ סתוילו ,סלוע
 ,בוכנס םלד וקכ לע רככעק ףל ,סינס
 תֹמ רכו כו ,סידכעל דכע תויס ומגע רכמ ו]

 [סילכע תיכמ יל וכיס רמ סירֿפמ תיכו סג לם ופקות

 ,סטכס לע תתפ סכוקס ול סתפפ ז"כע
 כס כ"ז סכמקמכו ,ז'ע טרחתכ ילוקו ןפ
 עטס תולככ סגמקו ופופ ןיעייסמ סמל
 ,ומעמ | יטפסל 655 ותינמ ןודסו ,סינס

oh 



 סולקנוא
 הָננְּבזיו לֵארְׂשִי יִנָּב ןמ
 אָלְמְקְתַא ָּדְִּב חַבְתֶשְיְו
 יִהובָא םּוליִדְו = :לֵמְקְתי
 : מתו אָלְמֶהְתֶא ָּמָאְו
 ידיחסיו ןיִרְב ןוצְניירָאו ח
 וא אָנְבְָּב ָרְבַח-תֶי רב
 לפי תמי אל אזיַמְרּובְב

 ףילקיו םּוקָי-םא שי : ןלמובל

 םיטפשמ אכ תומש

 : תָמּוי תומ יִדְָב אָצְמְנְ רָב
 תרומ מאו ויִבָא ללקמו = ם

 םיִשָנֲ ןָביְִיְיִכְוח ם :תֶמּו
 וא ןְבָאְב ּוהֲעְרדתֶא שיִאדהְּבהְ
 :בּכָשמְל לנו תוָמָיאָלְופַרְנָאָב
 "לע ןוִחַב ךְלַהְתהְו םוקיסָא ט

 בק

 : חע ןירדהנס .גל תובותכ .םוקי םא :צ ק"ב ,תא שיא הכהו 5 ןיטודק .וונא ללקמו .ןרהא תורלוח

 י"שר

 בכנס םיפ כמ יכ ןיל ויתלמ טפכ ככוג םיס למי יכ
 ןיכמ וכנגע סוכיגוכדכ6 ול סוטמוט ול ספל שפג
 סיס ככוגו ןסכ 'כש יפלו .וככמו קיל בכוגו ליפ
 (סp) ע'ת ןיכמ סל בכוג .םימ בכוג 696 יל ןיפ
 ס! לסקע סמ ססילק וככלוס ךכל קפכ בכונו
 וככמו וככגע סידע וסוכק .ודיב אצמנו :סז סלינ
 :(ספ ןילדסנס) סכיכמ סדוק ודיכ רבכ תלמגו
 סקס סלוקב סכומלס ספימ לכ קנקב .תמוי תומ
 ןיכ םיפ כנוגו כפכו ןינעס קיספסו יס קב
 יכ סרו .ומקו ויכק ל9קמל ומקו ויכק סכמ
 סלקל הכס ןגיטקמ רכס רמד תתגולפ וכייס
 ויבא ללקמו זי :(סק ןיכדסנס) ןכיטקמ כ סיימו
 םימ (כ תכקיו) מופ קוסק יפכ כמלכ סמכ .ומאו
 ללקט םימ 095 יל ןיפ ויכס תל ללקי רסס קיל
 וי ללקמו ל"ת ןיכמ סיבמ תל סללקס סקמ .ויק תק
 רסק םימ כמלכ סמל כ"ק ספ ןיכו קי ןיכ סקס ומו
 מ"כו סליקסכ .תמוי תומ : ןטקס ת יוסל נקי
 bכקיו) סנכנ 30 ןיככו סליקסב וב וימד רמקנש

 םירוטה לעב
 וקילתסל כקש תוקוכנ ול כנתמו .תוקלח
 לע כיעפו וס = וכיכתמ וליקכ סיככדכ

 : םפנ ותככו וס וגלו ולקכו תכקי וסעל
 ושעיו ךדיקו כס סרוסמכ 'כ .סמכעכ
 דיוסש סו סינועכגכ המכעכ המה סג
 לפכשי תדעמ ומכע קתיכו סמכעכ גוכסל
 לכת תומל ונתקת יתכומ סעמ כ"ע
 פלשו תדטל ןמ5ע וככק סמלעכס סינועכגכ

 תכומל סימ יקופו סיֿכע יכטות תויסל וכו
 תכומל וכרקתנ ולו הכומס ןמ קתרתנ סו
 .ויכמ ללקמו (ז) :ל"5ו ם'תכה "ה

 סכוסמכ '3 .ללקמו : סליקסכ וסו 'טמיגכ
 כמול פ"ס וסו יעמככ ךדיקו פ"כ כס
 סטענו ןיכדסנסל כ סיס ללקמס ותוקכ
 ןיד 'סמכ 'כ .ףוכגקכ (חי) : גכסנו כנו

 יככותב יפל עשב ףוכגקכ תוכסלו ךריו
 ותו5 ןיגלוס סכומס תומי ספ ותוה

 תימסל ידכ סכסכ ךוכ5 ךכל
 ס (טי) : תככ סכהפ עפר ףורגפכ ונייסד

 סייסמו 'כ .ליתתמ סוס קוספס .סוקי
 סיכוסי תלוש ס"כקסש ךל 'ול פרי כ

 ההיפ 0

 : (דג ןילדסנס) וכ וימד כמלכ ומלו ויכ6 כנקמכו סכ ססימד ספוק ומגלי ןבקכ (כ
 ויכבי ימד כ וכדמל כ ןיע תחת ןיע 'לגק יפכ רמלכ סמל .םישנא ןבירי יכו (חי)
 ומוגכתכ .ככשמל לפנ : (bתליכמ) וז סקכפ סכמכ ךכל וגדמכ ₪5 יופכו תבק 0
 : (תליכמ) ותכו ויכוכ לע .ותנעשמ לע (שי) : ותכקלממ וכטכמק ילומכ ןלטוכל לופיו

 לאירבג תרות

 רחפי יכ ,ונממ תללכ סלרי 65 זמ סג סמ
 סכלפל סמב וכ סיסי כו ,ומכ רסחי ןפ
 תעכ וכ רתבי | ןכלו ,ולבו ותק תל
 כבקלמ רפוי וכ 3וטכ ויכידק םודכע כ"ג
 ,ויככו ותק תסככפ לוע תל ומנע לע

 כ"ע ,סעסכ סקע םכתסכנ קימס סז סנס
 תויסל סיגוטסכס ויפוכווע תעכ וכ רכזי
 ולס סעמקס רתק ,תלדכו וכזקכ עלרכ
 טלותס ול סתקפק תוכימס לוק תל תעכ
 ,יטפס תויסלו ופודכע רגסממ 055 תתפ

 לוסו



 םיטפשמ אכ תומש

 וּתְבְׁש קר הָבִמִה הקנו ותְנעָשִמ
 -יכ ביש ם :אאפר אפרו תי
 ותַמֲאדתַא וא ורְבעזהָא שיא הב
 :םקני םקנ וָרָיתַחּת תַמּוטבַׁשַּב

 עי םימוי
 כג ןירדהנפ .םקני םקנ :הפ דפ ק"ב .ס תוברב .אפרי אפרו :הפ ק''ב .ןתי וטבש קר :ןרהא תודלות

 וא ויס א א:
 :נ ארתב

 םירוטה לעב
 סוי ותוקל וכליב ססילע רזוגו סד8ס לע

 .סכמס הקנו 'סמכ 'ג .סקנו : סעק ותוקנו
 תישמכ ודי חלק ימ םיקה סקגו
 ססיתוגוע לכ לע ססל ןילתומ 'ג .סקנו יס

 סוקי סה = .ךלמו ןתה 5 סנו

 .ויתונועמ סקנו תפרתנב

 i יסו סנקפוכ י"פ
 יס סקנו

 .תפכתנ

 ןוגכ ןותכ ךלסתהו
 ויס םי6ס סקג

 ותו תכתה תקי וקו תומת
 יס היקמכ ודי תל pe ןוטמ

 ס5 יטועמל .ןתי ותכק קכ : ךלמ

 ונויס סקנו
 רדכ
= 

 .סוי ס ךה (אכ) ;פוכס ירכד לע

 83 סייסמו '3 ליתתמ סוס קוספס

 סקוי :תעל תעמ סיתיכ ךיר'ם רמול
 ןיק גלוס לכ ןיק סקוי ךדילו כס יג

 לכומה "ות וכמש סו סקוי סיתעכק

 יכסו תימלופ וכ יוקס דכע
 תויסל כלכס ןמ וקילוסו
 ב :רוטפ תעכ תעמ ססקו ודי
 פיק תימסכ ידכ וכ ןימ וליפל
 ס (ס"קר 'ינ די ןע לכ ו)
 ידכ וכ שיט רכדכ וסכס כי

 סולקנוא
 הָאָכז יֵהיִו הָיְּוּב"לַע אָרְבְּ
 ןַתָי .ּהנְלְמּּב דוחְל איחמ

 -יִראַו = :םֶלשְי אסא רגַאו
 -תֶי וא ּהָדְבעְתִי רַבְ יח
 תֹוחְּת תמי ןְמְשְּב ּהָתְמַא
 סרב יי + די אנא הדי

. 
 .צ ק''ב .םיבוו !א םוי 2

 יישר

 גרס כע סו גלסיק ךתעד לע סנעת יכו .הכמה הק
 סמ סלק דע ווק סיטכותס ןסכ ךדמננ נק
 ופנעקמ לע ךכסו סז ,סקפכ וטמממ ןכו סז פרי
 סקי ה קל or סוקי קלט דפ לכת סכמס הקנו ל
 טי ל ילותס תמסעמ וקכ תל לוטכ .ות בש קר: לכנס

 וכקכ ילופס קתסמ וכ למ לוטכ ןיקוכ וכגכ וק ודי
 יופל וכי ילומס רתלכ ף יכסק ןיקוקק a לוס
 וקו סמקמ וכ ןפכ לככ לוסו ענו די תכסלמל
 ode תחת לגל די קס די 'קנס ולגלו ודי ימד
 :(ספק ")פורה לכס סלשי .ומונכקכ .אפרי אפרו
 דכעכ .ותמא תא וא ודבע תא שיא הכי יכו (כ)

 "כ יככעכ ₪50 | וגיס ומ  רכדמ כותכס ינענכ
 ₪5 .תימלוע- וכ | יונק ופסכ סמ וס ופסכ יכ
 בותכס 3 כמ תמו של סכמ לכ3 סיס

Feתחת פמ כ סקס סימו ו6 סוי ות  
 וכיל ות לכדמ בופכס תימסל ידכ וב םיקכ
 ס3 ומי כקק די ן3קכ סו (סל רכדמב) ה
 ויפע בייק ןי כומת קרש סמ ו'ק סילכד כסו וסכ

 דכע וז כ תומכ ידכ וסק 36 לעו תימסל
 בלס (וכ םרקיו) רמו קוס ןכו ףייס תפימ (ככ ןיכדסנס) .סקני סקנ : ש"כ 55 לכס
 (קתליכמ) תיל סקנ תמקנ

 ,ולודק : ופכוקו ז"ע רבוע תוסו
 :ןופכ ,ת"סע 'יפכ לכליווד מ"מס 'יפש

 רתמ סתע סנט :רמוכ ,יטפס

 היקפו ןוומ תטקכ תדרטמ יספק סיס כ ינודפ
 'פכש ןוטלס יוגיס 3קייפי סו [יתיכ יכל

 מ כ : 3ופכ ספל
 מע ל"זכדו ךמע יל בוט

 ; ונולברל ןווכמ סוסו

 מ

 םוי םא ךא (אכ) :

 'וכ לכקעב

 תרי תיתוי ו א
 סוי לע ס6 אל דמעי ישק =

 לאירבנ תרות

 וקמ6 פסו ולכע תק קיפ הכי יכו
 סקי סוקנ י'תפ תמו טבק

 סמ ןייעו]

bb50  

 סעט פלו פילכ .וס ופסכ יכ ,'וגו תיכמ הפיס
 לע ל"זכקק סמ עודי סנס יכ סו
 ספל תחל סעקכ סוקמ ,ופעקר ידכ : כ"סל

 יתש סוקמ וכייתמ סקס יו וכייתמ יכ "וגו
 סלעמו קמ סדק ןיסד ל"ייק כ"עו ,תועסכ
 :bh ,סילימ סכרדב היל סיקד

 וחקת

tm 
 רי.



 סולקנוא

 ןימוי ןיֵרְת ֹוא יא

 ּהפסכ יֵרֲא ןֶדָּתָ אל םיקת
 ןיַרְב ןּוצְנַײ יִרָאָו בכ א

 ןוק כפיו אְָּדַעַמ אָתתֶא ןוחמיו

 אתומ אָהְ אלו אָהְרַלו

 ישי אָמְּכ יִבְגְתִ הָאְבְנִתא

 ןַתָיְו אָתַתְאְּ ּהלָעַּב יהּולֲע
 -םִאְו גכ "<: אייד .רַמיִמ-לַע

 אָשַפַנ ָּתַהְ אַהְי אָתומ
 ףלח אָניִע רכ :'אָשַפַ לח

 אָדִי ג בש ףלח אנש אָניִע

 :אֿלנַ לח אָּלְנַר אָ ףלח

 אָעְדּפ הָאְוָּ ףלח הֶאְוּב הכ

 אכק | םיטפשמ אכ תומש
 זיכו ככ ם :אּוה ופְסַכ יִּ םקיאל
 הָרָה השא ופנו םישנא וצי
 ןסֶא יְהִי אָלְ הירי ואי
 ויִלָע תישי רֶׁשֲאַכ שני שנע
 ; םיִלַלַפַּב ןֵתְנְו הָשאַה לעב

 שפג הָתתנְו יהי ןוסָאדסֶאו
 ןיע תַחָּת ןיע ד: : שפג תחת
 הַחְּתַלְגר די תַחּת דִי ןש תסתןש
 עצפ הָיְִּכ תַחּת הוב הכ גר

 :מכ ק''ב .הירלי ואציו :םע רע ןירדהנס .במ ק''ב .:ל תובותב .יצני בו :ג ארתב .צ ק''כ .אוה ופסכ יב .ןרהא תו

 וט תלי:מ .םולילפב ןתנ! :ז ןיברע ,גס ק''ב ,תישי רשאכ :רע ןיררהנס .ול הל רל גל תובותב .ןיסא היתי אל!

 : םש .תחת היוב :רפ ק"ב .לגר זחת לגר :דפ נפ ק''ב .ןיע תחת ןיע :1פ סע ןירדהנס .גל תוכותכ .ןופא סאו :איק ןירדתנפ

 וישב

 תוס דתה
 תעל תעמ הז סזיקו סימויכ

 דוק על

 לוסק סוי wie לכ סל סימוי לע כוטפ

 עמ ססקק פ"ע6 וסכסק רק קס .אוה ופסכ יכ

 כ הז .םישנא וצני יכו (בכ) : בייח תי

 םירוטה
 ןידכ ונעו ןובקכ ת"מכ סוי סיםלפל ודכע
 ופל תוכיפ ןינקד ינש לו סימוי וכ סוי
 ופסכ יכ סקוי 55 וסװ ימד ףוגס ןינקכ

 ופוגע ותו ןיק סקו

 :'ה תת םית יתינק כ'תכדכ וג יונק

 : (קתליכמ) םקי אל :
 כ

 סע
 המסככ ף55 סמסכל ןידכ 'מיגכ .ופפכ = .ופגנו = : היס תק סכסו וריכת תל תוכסל ןווכתנו הז ות

 ו ספיסד ןוסכ Bנ ספינכ יח
 עבו )ג וי es ךלגכ ןכתכ ףוגפ ן ןפ

 : סקקב 4 היהי אלו

 סול ןימפ לעכל
 וקכעו (ככ סיככד) ומכ ןוממ וכממ וכגי .שנעי 4

 גל כמו 0 .סיפשי)
 תודלו יקב סלקל .שנעי שונע

 : סכוירס ליכטכ סימדכ עט

 + סיככ6 קוסיכ ןינענ תעל תעמ ךיכל (₪5 ס סיל סת) ומכ סלכהו

 ךדיפו 5כס כ סי וכי לו (בכ) | םכולגכ ופנגתי סר
 סתס סמ ויתלו שוק וידתי סיכנה ולני יכ

 קוקכ רכמסל .סיולכ סיס סעכ

 לע קכוע ונע תיטסל ד"ככ לעכס וכעכתיקכ .'וגו וילע תישי רשאכ : ףסכ סמ ופול
 : תודפו ימד סכמס .ןתנו : ךכ
 .שפנ תחה שפנ התתנו

 :סיכיידס פיע .ם
 pממ קפג סיכמוק קי רכדכ סיקכוק וכיתוככ (טפ ןיכדסנס)

 :סp3 .היהי ןוסא םאו (גכ)

 סתיממ רוטפ סז תל גרסו הז תק = גולסל ןיוכתמספ טממ םפכ 55 לכ6 ןוממ םייו
 וכיכס ןיע מיס .ןיע תחת ןיע (דכ) : קוק ככמ) סיסק ומכ וימד וישכויכ סעקמו
 םממ רב תליטכ כו סלוכ ןכו קוטב רוכמל וימד ותתפק סמכ וניע יעד ול ןפומ
 כבותס 'פכ וגיפובכ וקרדק ומכ

 דעו p תוכמ .היוכ תחת היוכ (הכ) :(דפ ק"ב
 בעל ל סימד תחפ סכ ןיסכ ויקכעו סימד תחפ סב םימ סלכתכ רכד ויקכע
 כטטלמ תויסכ לועיל סלוכ סזכ תכויכ סדק סמכ סידמוק ויככפל לע דופסכ ופוכ ןונכ

 לאירבנ תרות
 רטפימ וניל וממ רפכס ר'כ חקל לוקסס כ ל"זרדו ,תֿלוכ םפנכ רפכ וחקפ
 ,המוחכ רטפלד סוקמ סתימ קנעמ ספ וליפס כ"עו ,סיכטפתו סכוממ סיכימ

 סנו (אל)



 םיטפשמ אכ תומש תו

 :הָרּוּבַה תַחֶת הָרּוּבַח עצפ תַחָּת
 ןיעדדתא שוא הכידדיבו וכ ם

 ּהָתֲחְׁשְו ּותַמֲא ןועדתַאָא וּדְבֲע
 : וניע תחת ּנָחְלשְי יׁשְפחַ
 ותָמֲא ןשדוא וְּרְבַע ןשדסאו זכ
 תחת ונְחְלשי ישפחל ליפ

 ּפ Bains ונש
 וא שיִאזתָא רוש חַנחדובְו חכ

Gin 

 םולקנוא
 ה יפוקשס גער ל
 רַבְג יֵחְמִ-יִרַאַו :יִקְִ
 --תָי וא ּהָּדכַעֶד אָנֲע-ה
 הלו ּהָתְמא אנע
 לח הגרפי ןירוח--רב
 הֵּדְַעְד אנשָאְו יי :הָניֵ
 רק לפי הֵתמַאָד אָנְׁשֹוא
 : ּהָנָש ףלח ּהַנְרטַפְ ןירוח

 אָרְבֿזתָי אָרות חג גיײיִרַאו חכ

 תּומיו אָתַא--תָי = וא

 זכ

 : וכ ק''ב ,רב ןיטורק .התחשו :רב ןישודק .טיא ה .תחת הרונח :הפ דפ וכ ק''ב .תחת עצפ תא ₪ ית

 :בס מל ב ק"ב ג תוברכ .רזפ חגי יבו :דכ ןיסודכ .ישפחל :בכ ןיש!דק .ורבע ןש םאו :דע ק''ב .וניק תחת

 י"שר םירוטה לעב וו
 תמ עפפש סד סקינומס סכמ יס .עצפ :ךכ3 95 ןוממספכ ת5 סתוקו ןניברדד ןוממ : התו ההר -רדד ו

 יפל -- (עדנוקוו פלעפק) זפלכ כ"ודכפכ ולקב 0% ןיוכתנד ןוממ גיס 2 בטה = ר"וד רחב  גלסו הז ת גוכסל ןיוכתנד ןוממ כ"ס
 5 2 = 5 5 A Lis= ה : ןוממ בייהו קתיממ כוטפ סז תא

 ןפוכ סימד ג ספ ו2 - - ו a ןוניתתמ םירוספ ינש נה .סכי יכו (וכ) (
Fe rhs “gent sp lal isaghכ = עפ תהת סכי יכו וו ןימייסמו ויֿוכ fתסכו ב תכס ןפוכ 3כםמכ לפל סו ק 

, 

 1 וגיתוככ וסוקכד תמו קוס לפי הז בקמ רעלו = דננכ ד"כ יס ונב תתת ודכע ןב סתו

 וכ ןפולס 0 קזכ סוקמב 'יפמ רעלה לע בויחפ וכ ססכ עו ססכ וב סיליה .דיכ
 סנקו לוס פט לענס ןמ ווק ןיכקופ ןיקודיימד כ יש מ ₪ ןרלתמכ תונית

 סירמ Wis סלכיק 4 = ap קחל וילע wy ורדי רמו ןטנכ לז ןכו ס ה רמפוו וטיר mins רמסיוכ = סיב
 כמוק ח w Nas כככ סכפקג ויכע - 1 ןילותתמו תוכית ו"כ סכ ירנ5 זה. רוכב

wos ₪2- גיז -  

 סכקמ סזו ך כ לכ רטטלמ וכיסט ססכ סכמל ול שי = בכ 60ו (חכ) : ויפו ןפייסמו "וכ
 סב ררלכ סולט סכמ קיס ,הרובה :וכעלו לזרככ

 ומכ (ןעקקענפ) ז"פלכ ת'קט סכוכק 'כו ודננכ רסכס סידקמס 555 ללוי וכיקו
 ןכו )8( וטלכ ל"כודט3 סעכמ 'כ יפוקקמ ומוגכתו ויתוככככמ רומנו (גי סימכי) =,-ו- - ו - -רך- -

 שקול כדסק ספ לע .ףוקטמס לע ןכו תולכ תוטוכס סודיק ןפיקס סידק תופודק
 956 ונרמקס ומכ ןיעו ןס3 לוי וכיק ירבע bs ינענכ .ודבע ןיע תא (וכ) :וילע

Aina LL 2תוענק סיר יקסכ ד"ככ ןןכו (התליכמ) - ניע תחת :סידבעס תקלכ םלפ כ + = 2 -- . וויי * הודד  
 ןס למזל סמ עמלו .סמקס דיג קוסק סיונס םסכו cטותסו סילוק יקסו סילגרכו סידיס

 כ לכנס ל לכ 4 ומע כ )בלק ןיפ סמ כמוס יסייס ןט כעמקל סלו ןיפ רמסכ סלק ןיעו
 ןט וכיפמ רמוס יתייס ןיע רמקכ כו ןס למלכ סו .ומע קרכככ ל ל יכסו

 רקס (דכ sh תכיכמ) .רוש חגי יכו (הכ) :ןיפ כמלכ ךככ ןיפילמ סכ קיט קוכיק 14 4 --- = . -- .
 .ורשב תא לכאי אלו :סווסכ כוקכס רכדק i ףועו סיקו = סמסכ לכ דתו לוק
 ק לוקס לקסי לוקס לט עמטתמ

 תה לכמי תלו ל"ת "

 רלדו םוסס עדוי וכי
os 

 כוסה וליד למננס בתסל וטתש ed ולב

 לאירבג תרות
 סכמסו el תוקילעב סיסי סס

 סמ 690 סליכסכ סכוסק סלככו
 (מ ק'3) סניכקב

 לטפלק םויסכ לכוי סלזקכ היקס ןוממסו ןפוק קזימ | ס"ס
ann 1 - / , 

 סקס יקד .סוקמ .,ססימ קכועמ .זיפ | ,פרס וקוקע לע ןוממ קנוט3 רככ 'קנטנש
 י |



 סולקנוא
 אלו ארו סנס
 ּהָרָמּו .הָרְסְּבית לֶבָאְת
 םָאְו <: + הָאְבזיִהְי אות
 יִלָמּתַאְמ אוה חַנַנ רות
 הָרָמְּב דָהְסִִיִ יִהוטְקּמּ
 אָרְב לוטקיו ּהָרְמנ או

 סגר אָרֹוּת אָתָּתַא וא

 -םֶא ל :לָמְקִתַי ּהֵרָמיַאְו
 ןַּתיִו יהולע ןוושי ןוממ

Ar: : aלשלט  

 ןשי לכָּכ .ּהָשָפנ ןקרופ
 לֶאְרְשַי רב-וא א :יִהולַש
 לֶאְרְשְי תבלוא אָרֹוּה חגי
 :הל דָבָעַתי ןיִדָה אָנירְכ חי
 ארות חני אָּדְבַעַל-םַא בל

 ןיִתָלִּת ףסָּ אָתְמַאֿ וא
 קייב .ונ ןופודק .לפפי לפ .ןרהא תודלות

 דנע םא !ה ק"ב ול חפעי

 ישר

 לוקס לעכו ל"ת = ןיכמ סקנסב
 ויסכנמ יקכ יכולפ כי וכיב יל

 וטוקפו .ועכדמ סו סולכ
 ךדיו הכס סלוסמכ 'כ .ןוידפ (5) לוקס לעכו סתכ למול ךרלוס תמוי וילעכ סגו דמכ

 "מל : (סקליכמ) .םוחיגכ שפי יִכס .םשלש למתמ (טכ) :

 וכ סידעב ספכתס 'כ (גכ ק'ב) .וילעבב א
 מהו : םיפס ולב דיפס דטס (גמ פיפתלב)

 כת

 .ןילמ Se ספיסד סכיקסלב ופימס

 יכ ןיפ חגי יכ כמלנק יפל

 בכק םיטפשמ אכ תומש

 לקס לוק .- תמו השאזזתא

 רשיד ילָבָא אל רושה

 רוש םָאְו טכ יקנ רושה לעבו

 דַעּוהְו ם םשלש לַמָּתִמ אוה חנַנ

 תיִמָהְ ונרמשי אָכְו וֵלֲעַבְּב

 יםִנו לקס רושה השא וא שיא

 השי רָפְכְ"םִא ל: : תמו ויִלָעְּב

 -רַשַא לֶכָּכּו שפנ ןידפ תו וילע

 דוא הני ןבדדוא אל :ןיִלָע השי

 :ול הֶׂשֲעְי הזה טפְׁשמַב חג תב

 הָמֲא וא רושה הי דָבָעְ"ִא כל

 חי םילקש םישלש | | ףֶכָּכ
 בס גל ק"ב .הזה טפשסב :דס גס ק''ב .חגי ןב וא :וכ ק''ב .רלא לכב ;אס

 :גמ ק''כ .בס תובותב .םיללש =סב 5 גס ק''ב .חני

 םירוטה לעב

 'סמכ 'כ .הגנ (טכ) : סנה 8 יטמינכ כמוקס סלקכ 0
 510 הגג כוש יכ עדונ 15 רדופו 5כב

 כ ERElS חיה ל סקנס ססב וכ ןימו ווא ו. י- = i= וו וי. טס -
 jקו קי 1 ₪ - Dz גהה 1 טמסמכ

 םילולגכ סינטקס לע כייהל סתימט 'תכס יפכ ופמסמכ

 סלפ 70 ספ

 ןתכ ס"כקס | יניעפכ סכפנ כקיע ליב

 "יגכ .ועפל ןוולפ : סלפכל לפוכ ססל .'ונו שיא
 : קמ לכ סימדס 'יגכו קיומ לש .סימדס

 .סתינלב ותימסק
 לוכי .סימש ידיֿב .תמוי וילעב םגו : תימסו ל"ת

 וגכוס סת ופתיככ לע תוס תכוכ סכמס תמוי תומ (סכ רכדמ) ל"ת סדק ידי
 סז סק .וילע תשוי דפכ םא (ל) :(וט ןיכדסנס וכוק תמיֿככ לע וגכוס סת( יתו
 תיכ = וילע ותיקיק וטפקמ וסז כל ןוקכ סולק ףסכ ספ ומכ וס יכסו יולפ וגיל
 ןתנו : לפוכ ןיד
 : (מ סמק תכ3) קיזמ

 .ושפנ ןוי דפ

 א (אל)

 סיגטקס לע כייחל סינודנכ !

 יקש וכייתמ
 ןוככ סכופס

 ,תוטקכ

 ימד
 ,חגי ןב וא

 ו ,

 נק ביית וכימ לוכי סקס וס קיל תיסו רמקנק
 : (קתכיכמ)

 ןיד קדלוי ספעמו
 הכמסק ןמדזי סלד ,וקעמכ

, 
 ימד כמוס הכיקפ כ .לסעמסי יצכ ילד קזיכ

 .תב וא קיטס

 סילודנס 5 למ

rN רנווה 
 : ןטק קוסק ןכ | ;=

 'וגו תני ן3 ומ לית
 םא (בל) ) סינעלכ .המא : (קתליכמ)

 לאירבנ תרות

 : דרוו
 וא רגע

 ןכוזמ יכה | ,י"חס תמו טכסכ ודבע תה
anוורת =  - herקכמ דכטס תוכסל סיס ןודלס סגווכד ₪  

 תומ



 סולקנוא םיטפשמ אכ תומש =

 אַ הנוכל ןפ ןפ .דיִכְו 5 ם :לָקָפירושהו נדאל
 ארות ןֵמת-פיו הָנַפַכִי אלו המ"פ ונָסַכְי אלו רב שיא בו ר הֶרכָ יֵרֲא וא בג רג פייר *: קח  ָרְבויִּכ וא רוב שיא חַתְפ
 אָבִד יִרָמ  :אָרְמַח וא רוּבַה עב דל :רומָח וא רוש
 יור ביי אנ פלש: תהו וילעבל בישי ףַסַּכ םלשי
 הרש כו ם קה
 Ors ףוגי 4 יא

a esופ םיחכז .הנ ופ ק"ב .ונסבי אלו :אנ נ מס תמ ק''ב .הרכי יכ יא ;הנ אנ ג טס טי ק''ב .חתפי יכז : 

 3 ק"ב .היהי תסה! :דנ די אי י ט ז ק''ב .בישי ףסכ .וס םיחכז .רונה ב רנ גנ נג חב ק''ב .הסש פנו

 :רל גל ק''ב .תא ורבסו ; חל ול ז ק''ב .והער ריש תא ;דרנ ננאנ

 יישר םירוטה לעב
 סוס םוסס ןיכ סוס בוקכס תכיזג .ןתי םילק קש םישלש | וינעבנ סנבי ךדיו כס 'ג .וילעכנ (דל)

 'ד ונקקמ לקטסו ריד נח סוק וכילק ןכ ו re =, ג ג
 : "יונק לש כשיס סקס יקנו ית ססש סיבוז וסו כ"סלכ לוכ סככ וכפע תפתמ סזכ

 סתיפפ ומ ס רמכ סמל .הרכי יכ וא : וסלגו ססוכמ סיסק .רוב שיא חתפי יכו םלנ
 : (כ ק'כ) בית לוספ סרוכ רחל סכוכ םיבסכ 795 ןכש ככ 55 סיככס לע בייס
 רומח וא רוש :(סכ סס) בוקכס רכד כ"סלב רפומבו כוטפ וססכ ס תס .ונסכי אלו

 כוש לוט ופול ןידמל וכ ומתו ₪: רמקנט סוקמ לככש סימו סמסב לכל ןידס תוס
 כמכ ילסע רוטכ סיתו סמסב לכ ןנסל סמ ךכומתו ךלוק תוכי ןפמל כמקנק תכסמ
 50 ומתו כוש .למסכ תלו רוקכ סימו סמסכ לכ ןקכ ₪6 ךקמסכ לכו רסס סוקמכ
 פפה םנקתס לעב .רובה לעב (דל) : (בג קי סילכ ו ומת סדק לו לוט
 בישי ףסכ : ויק ו ₪ בייחקסכ וילעכ 'כס וסע ר'סרכ ולסעס ולס רובס ןיקס

 וסלק בטימ ביתכד תסו) .(ז סט) ןיכוס ה ףסכ סוק 9 ביטי .וילעב
 עקוסי ברד סיככ לכוס ככ ק"כד ק"פכ 'תגכ טה קידיעס ןמ ןיקיזגסק יקר כפכו
 ןכדזמ תל יסד קוס כסימ | ילימ ככ יכטכטמ 23 עקרק תוכל ק3 סל וסוד
 סלככס תל ןימס קזיכל (ז ק'כ הפליכפ) - ל היהי תמהו es ןכדזמ תכס
 ויככקכ ןיכ ףומדי - פג יכו (הל) : וקזכ ימולסת סי למ קיזמס ול סנקמו סימדכ סלטוכו
 :סכמ 'ל 830 ספי ןילס סק ספיננ לככב ןלוכ וינמכ וכטנש ןיכ וילנרכ ןיכ ופונכ ןיכ
 'כ סופ כוק לכדמ בופכס סיוקכ .'וגו רושה תא ורכמו :קיק לש כוש .שיא רוש

 מ הז לטונטכ טעמ הוק יסק ןיב סבכס סוק סלכנסק ןיכ 'כ הוט רוק תימסק
 ספימס סקיוסע קוכ ילח דיספמ '6 5 למכ תמס ילחו יחס רק סו תמס ילתו יחס
 כמ סלל סתס ןיד יכ ןיוט ןכיקסכ דמל ספ ןיופס ןמפ קוכ ילס סלק ספסק וכדמל
 תל ולקחו בוקכס כמ סייס ןקסכ ןסימדב ןיוט ןכיקקב cp כוכי ות רתוי לכו תוחפ ל קוכ
 יבוטל ככמיל סוט הלככסקכ סבכס ככתקמ קיזמסש סימעפ ןכ תכמל סמ ססינש

 לאירבנ תרות

 תוריסל לי ודבע ריקפמס ל"ייקדכ ,ולש | רככד ןכיזת יכס ,י"קפ עמל סילכסו ,סומ

 לק לכ דכעס תתימב כ'ו (.5 ,ןיטיג) וכמו סעדמ וריקפסו ולממ ע'מ ליפ
 ןוללס



 סולקנוא

 ּהָפְסּבדתִי ןּוגלַפיו אְּיַח אְרות

 :ןּונלפְי אָתיִמ יִמְּדתִי ףַאְ

 חַגנ רות יֵרֲא עֶיתֲא ןא ול

 יִהֹוטקְּדִמּו יִלמ יִּתאַמ אּוה

 אָמלש ּהָרָמ הֵרָמְנ א
 ארו ףֿלח אָרֹוּת םכשי

 גבק םיטפשמ אכ תומש

 ופָסַּכתֶא ּוצָחְ יחַה רושהדתא

 םשֶלָש לומתמ אוה חג רוש יב
 םָלׁשְי םלש ויִלָעְב ונרָמשי אל
 "הָיָה תמה רושה 2 רוש

 רוש שואדבנ נג יב זל . :וק יֵרֲא 5 :ּהָליִדאַהְי אָתיַמּו
 הָשַמַח ֹורָכָמ וא וחבמו הש וא אשמח הנו וא הנ :i = 2 רַמָא--וא רֹוּת רֵבּג-זבּונְגְ
 -עֶּברַאְ רושה תַחַת םלשי רָב אָרְות ףלה םֶלָש ןירות
 םל .!א !תבטו ;זפ בס קב .סיא בנני יב ;וב ק"ב .ןוצחי ;דל קב .תמה זא םנו ; כ קב ,וכסכ תא ונחו .ןרהא תודלות

 נבל תובותב .תחת +? רפ דע אע וס ק"ב .רקב השמת ;סע חע בע אלע חפ ק''ב .נמ ןישורק .גל תזבותב .זע

 םירוטה לעב ישב
 ו סבג | טיחמ: .ופפ  רמליש "פו קיומה לוט ימדמ רתוי סככה סיככוכ
 ₪ (ול) : ןיכוס וליפ ןגילפה םימג = סברס לטוכ קזיכספ סימעפ ו רכט קיזמס מסיק כופכס
 : סלוכנכ ןילפטמ .סילפכס fירעמיגכ סיסי = ךתוי ןיוק קיזמס רוק ימד ילסש סנס קוכ ימדמ כפוי
 בוקכס לכד כ ךחלכ לע דעוממ כומת ספ יכס ןכ תכמק סו קזיכס רוט ימד ככמ

 יל סלפסמסק ןיופ ןכיפסל דומלס ןיוטס ןמו קזכ ילס סלע סתס ךרומפו ןיוטכ
 ךלוסו תתפס ילמ לטוכ סימס עינב וימד ותתפק סמו סנס תק וכ ןימס וקו
 ופונמ ל5 סלטמ סתס ןיפק דמג וילק סנקי רמק ל סזס מ בותכס למל סמנו
 ומ דיספי וקזמ ילקכ תענמ סגיק סקו סלככס כ כטוכ קזיכס ןימ תמו חגג סו
 בייחפכ תנק רוס ת5 תכנת כסוכ ויק זוז ות קמח סוס 4 תנכט סנמ סוק רוק
 סת סיס כ וק .עדונ וא (ול) :(גל ק'ב) סילעס ןמ סלקל וילטכ ת ביימל ספס
 רוש םלשי םלש : תותיגנ 'ג יככ סוקכע לומקמו סויס קוס תנכ כוק יכ פדוכ 6
 : קמ לכ קויכ סלקוט דע קיזמס סיכשי ויכעו קויכ < ול היהי תמהו : סלק קמ
 רוט תוירכ bp ןדוככ כמ סוקמס סת יפכז ןכ ןנתוי 'כ כמ .'וגו רקב השמח זל)
 ופסכ לפ וקסולט הק 'ס סלקמ ופתכ לע ופסוכל בכנס וב סזכתנ תלו וילגרכ ךנוסש
 לוק סכקלמ לש סקכ A סמכ הלכו לכ מ"כל .וב  סזכתכ\ כיקוס 'ד סלקמ
 (!ס ק'כ) .השה תהת רושה תהת :'ד ותכקנממ ולטכ םלק סט .'ס ותכקנממ ופטבס

 לאירבג תרות
 קגועכ ןודתס נע רבכ כ"ו ,קוס ופסכ ןוממ קנופ כוס סז רוכע וילע ןודס
 סנועכ דוע וקילטסל לכ ךילו ,ףסכ כ'ע ,ולע וגילו סדוקמ וכיקפס לבכד
 תועקכ יפק סוקמ וכייחכ יל יכ ,סתימ ספ ב0, סתימ קכוע סכותס ופול סביח
 קחכוס תכיל ירה ,דומעי סימוי ומ סוי
 םיפסלו וכיקפסל ופעדב סיסק ו"פ ונממ
 הב סיס לק סלכס וסכסק יכחל ,וכממ

 ןינק ופ 6.5 ק"כ) 'מגס ירכד ו"יפע פ"נת] ל"קו

 [.יתרלק יכ ק"ולו 'וכ יעד = ףוגס ןייקכ .תוריפ

 ויהפ ק"כו 'מנב ן>יכממ וככע וא וחבשו
 ונע דכעס סיס יכס כ"6 תימסל ילכ
 יכ ןטי ,סתימ טכוטכ סקוי קכ כ"פ ,סנדט

 תכזות סניקע ססיּבכ סמ
 טרפ כ"כ .'וכ ,פכזוח סכיקט סליכמ טק

 הנקס



 סולקנוא םיטפשמ בכ אכ תומש
 ה ישע םאא בכ: :הָׂשה תחת ןאצ

 הנשי יפופופנ-56 + בתו בננה או תָרְָחמ
 תיל תמו יַחמְתו אָב 4 =.

 אדה אָנִי ג :םָּב הל הָחְר םא בי :םיָמּד 7 יא תַמְו
 הפ אָמְ יִהֹולֲע | תלָפְ םלש "ול םימּר ןיִרֲע שמשח

 ,ןלש

 = תיל-יםָא םפשי אָמְַש רַבמִנְ ול ןיִא ןיאזזזסא םלשי

 יָא ג :ָתְבנּ בד במר אַצַמַהזדסא ג :ֹותָבגגַּב
paןירדהנפ .החרז םא ; בע ןירדחנס .תמו הכתו ;בע ןירדהנכ .הפ אסוי ,הרתחסב סא ;ולק ןילוח ,ןאצ עבראו ב  

 ב מ י ם''ב .ת הס ק''ב .זע ןוטיג .אצסה סא ; כ תובמ .חי ןישודק .נב הטוס .ול ןיא סא ; בע

 יישר םירוטה לעב

 תגסוכ 'סו 'ד ימולטק תדמ ןימט רמוכ כותכס ןקנמ = הלתסמכ כ ךדופו הכס :כ .תרתחמכ (א)
 3 RR 6 מ | גולסל פכ ידו תכתתמ ונכ 2 ןויכמ ו
 ןירדסנס) .תרתחמב םא 2 3 סמו לוקב נח תוכפג סד ופ5מנ ךיפנככ סג תכדכ

 סתילל וז ןי .םימד ול ןיא : תיבס תל כתוסיסקכ (ב  תלתחמה סמ תרתהמכ כ סייקנ סינק
 ל ל רש לק ובה 5 0 20 ל סל יקסע לפ סתהד
 הכ סח : נוק ךקי מכ ןהכ .וכקיעמ תמכ תוס ירס = סקרו םממסו ךדיו כס 'ד .סתרו (ב)
 תוס עדוי יכסק | קב ךנלוסל סזו וגכסל סכקס ךגרסנ סתכו םמב ,סדכ סימודס 'ונו סימס לע

, , 

 ספט קכ ןכ מ"פ ךכיפל קתוקו וינפכ וכוממ ןילטוגק ספולו ומלע דימעמ סדק ןיקס
1 

5 
- 

hiss לרסיס תסליכמ) .וילע שמשה החרז םא מו : וכנלסי = ודנככ ןופמס לעב דומע 
 קוס טמעכ ךמע סולט וכ םיפ לכדס ךכ לולב ס כקמ ןימכ נה סז ןיפ (סק
 ודנכ ןוממס לפכ דומעי וכיפת גוכסכ 3 וכיחס ךל טוקפ ךכ סכוטכ סול וסע
 יקספ לע כ כיסו ןכס לע בס יממלק עודיכ ןכס ןוממ כוכגכ כתוחס 30 ןונכ
 ,םלשי םלש : תיכס לעכ וכגכסי סמ יס ספילרו בוקת קוס יתכ .ול םימד : תוקפנ
 יסולפ תנפנ תידססד לניפ סמ סגרפק סולקנוקו .סתימ בייס וכיקו בכגק ןוממ בכגס
 כיספכ קכקכו תיכס לפכ כט סדוק סידפ וסוקנמ ספט למול תכחה סטק וכ חק
 וכ סיפוכ קיט רתלמק וגכס סל וילע ביימ ול סימד וסגכסי תלק וכ וכפס :ודנכ
 אצמה םא וג) :ןוממס לעכ תק גוכסי כו תוטפכ יקסע לע 3 סזכ בכנס ןיק

 לאירבנ תרות
 מ'קל יתפדלו כס י"טרפו ,סוי סיט ופ סנס

 כ יפ3ב (:מ ת"כ) גס תיגוסמ סו = תוליכקכ סוסד סוי סיט 1 סקול רכמ
 וכ ןיפ ומ ,סכומ ול םי תוכיכק ריז תכודסמ תיוק ת"וקכ סקקסו כ"כ קמנעב
 0 3יקכ ימ יי ל"ה ,'וכ סקכומ סמיפ ?וסו ,ל"זו ,סג מ ג'ק סקעיבל
 ימ) יסו ,ביקכ מקס .רכממ ,סלוטל = ם"לרס ת"וקב קכומס רודניבל 'כ טיפל
 3כג יכג תכסו ,כ'ע יס סריכמ סימויב ןיגקכ סוס סעקכ ףוגס .ןינקד ס'כ ללכ

5 
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 ו
 קנב סכוקככ ק'סני הס

0 
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 ינסטד 25  כ"טכו | ? תוכיכס ןכיעטסמ = חקולסד ןויכ כ" תוריפ ןינק שלו ףוגס
 תימודד קpקיסמ הכק סיטעמד כס ונפז  ךותכ תונבנו סוכסכ ילסכ ןמזל
 :ל"קו ,ספופל תרזוח סניק ,ןגיעכ סחיבטד | ,ם"פ ג כ"כ 'פ ס'נמכס ק'ומכ
 'וגו סכיגגס ודיכ למק אצמה םא | ןינק ל"וס ב 2 כ תוכיפ ןיגקכ וגיקד
 יננק .סנקי סינק סייס סליכמ ילקמ (Rese סמנו ,טממ ףוגס
 סכוקס סליקס סמל רודס יליכשממ דת יס סינמ ינככ | ןייעו] ע"כ תינסק ק ם"ייפ
 \ >-?- ימולעק סלשל קכ כנס קכועב ל"כ | "רה תטיסכ 5פל95 ביהרסק ,נג ק"ס | ,קכ
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 דכק םיטפשמ בכ תומש סולקנוא

 רומח"ידע רושִמ הָכנגַה ודב = הדב חמש אָחְְְׁשַא
 :םָּקׁשִי םִנְׁש םִיַח הָׂשֵירע ילנירע רוח אמ
 דַח לֵע ןייח ןּונאְּד רֵמָא-רַע
 שואב וכ שלש סם נא יִרָא ד :םֶלשי ןיִרִ
 הריִעְּבדתֶא חלש םֶרכ"וא הָרָׁשָ חלי כ וא לקח רַב

 והרש ב טימ רַחַא הָרְשְּב רַעְבּו 5 + כתב לכי רעב

 אב רי ג ק''ב .טס ןימיג .רחא הדשב רעבו וי  ק''ב .הריעב תא ;ג ב ק''ב .חלש! : הס דס ק''ב ,םלשי םינש .ןרהא תודלות

 :םנ תנו 1 ק'ב ,םס חמ ןימיג .והדש במיס :םנ חנ הנ הכ גב

 םירוטה לעב יישר
 ס5 'ופ ותלמכ סתלו תעככסו .דדמ) רושמ :ככמ קלו תב סלט וקוסככ .ודיב אצמת

 רופכ ךיסו כ רככ רדת לתו ₪5 וכ כוס ןיב לפכ ימולקה  ללככ .ככה לכ הוטו
 5 ו גש םמפס ויגע = "23 לפקכ ילסק סייק תור וכ ןילט ןיכ סייקתור
 סתס ימי כיתכ ןכו ול סימל סימס לע סנש 'ונ\ סד ככ נע סמנק לט סק לע רח[
 סתכומ דע ןיתמס סת סדכ סימוד> ומ סקי לו .םלשי םינש םייח :ןסעכל סינק
 סכל התכוו דמו .סד 6 םי םמפס ולע תק .רעבי יכ (ד) : סיית ימד וש סייק עפ סיפמ

 הנ יפת סיקר ,"פ פס יל? = : ןככיעבו ונתנ ומכ סמסכ *כ סלוכ .רפכו .סלועכ
 .a ak 2 Se וכיככ לק סללו סדקב Wn ךילוי 2%

 ןכ לעו וגו סתו טסלו 'וגו כונתכ רעוכ ופסריטב ת תוכקב ומ ופל יקקמ תתתב ופופ קיזיו
 'כ .כעכו (ב) : ותלמכ תערכס ול סתלו 10 ךלדמ יקזג 1 קוס קלסו וכיפוככ וסכיפו יו

 פ'ע סכס סילע לעכו ךד לכס  :(ג; קי תרעבמו תלכוקס ןקה יקזנ לוס רעו לגל
 es 2s 2 ו. * .םלש" והדש בטומ : ₪ םיס לק סדקב .רחא הדשב
 ו למ חיי ה ממ מל עקכק ול סלקל לכ סל קפה תה ןימק
 ךדמל .וכ טיס .תידיעמ עלס סוק וכ ןפי עלס וקזכ סיס ס ויתודק 3טיממ ול סלסי

 לאירבג תרות
 הבילגס ןומטיו ריקסי ומכעכ בנס יכ (6 | סזכ כפוי כוט נס ,כתוי תלו לפכ
 הוס ןוככ יכ וס עדוי רקקכ ככ ןיעמ = רפוי סיקנועכ וכימססק תוכידמס יסומוכ
 ל יכ כ'תל ופוקככ כ"עו ,כומק קכועל | עדוכ סתע יכ ז"ע וכ יתכקסו - -- סיכומת
 יז סיור ןיעמ סכיגגס ןימעסכ ככוי כמה : כותכס ןושכ לפכ רוקיכ יל
 |= ,סמדק3 סנרבקי ,סנוטס ןמ nt רכסי = תוקכד סויפ כ"וכ וכ וסכדק דע ,קלמפ

 wi ם3 סנפרש) ול ,רסנג סנכילש ול = ,סיקזמ יד נתדכו ומנע בגל (ק

 . ו ,ט ןטפוטס ינפל רכדס לקחי רקקכ ןקו טרפ סיכיידכ למת סידעכ למס סמ

 סזמ סיעדויס סידעס ןימזיו ,וקולש וגג ודי 856 יל ןיק (ג ,סנקכ סד = , ה

 כרס קי 3כגס לע לטומס % כס כמותמ 'פ שרכ ןײע] תכמפ קכמס סה ליפ ,
 . לוס תדכ שלש ועדי סל ₪6 ,סידעסמ | ,וטוספ יפכ פ"לג תעכו ןלפ ףל הכולל

 וטמפקי ז"כע ,דיפסלמ וקודע טכוכ תויסל סומינס יטפקמ ירח ףסד ןכ6 יזחכ סגסנ
 וכל סע סמלעל לכתיס סיכומו דיעסלמ = ז"כע ,בכנס קכועב סככס וכימתס רק
 עו ותיכ תוטפל סדו ,סז לק ומדכ כוקל .סיד | וככניו סלועכ סיבכג וכססי ל
 ןיו--סיעדוי ססס סמ תמה ודיני ,"פ תלמה | סכינגס סקקק תו דוע

- 
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 j ,ס 7%
 תכ :סביכגסו ,ךיספי סכילגס לעכ כ"וכ סזכ 7" 'סעטסו ,שנוטק .למוק סעטמ

 תפמת



 םיטפשמ בכ תומש

 ס םֵלׁשְי ומרכ במיִמּ

 לבַאגו םיצק הֶאְצַמ שא אֵּצֲת

 םלש הָרָשַה וא המה ול וא שיִדנ

 : הָרֲעְבַהידהא
 . םיצוק תאצסו ;ם בכ ק''ב .סא אצת יכ ;1כ ק''ב ,םלשי .ןרהא ה

 רַעְבַמַה םֶלשי

 : אפ ם הנ בב ק''ב

 םירוטה לעב
 ביית ןתדיספסו סינע סע ול ויס סב
 סילוק ךדיפו כס יד .סי5וק (ה) : ססילע

 סילוק ל5 וטרות לקו ותלוי כ סיתוסכ
 % קת יכ ל"ותתכ וסז .סיכוק =קכ וכפוד

 p וע ותנוו םפכ וניסו סמ5לעמ 'יפפ :%
 ו

 יב א

wi 

 .ריעבמה םלשי םלש : סילק סעפ

 "יב ה

 ססל ןימק מ בוקכס

 (Ros זעל
 ד

 תל סכתלק .הד

 סולקנוא
 רַפְׁשּו היְקַח רפש ןְרְחֶא

 קַּתְהיֵרֲא ה :םפשי המר
 גבו ןיִבוכ .חַּבָשְנ רּנ
 אקח וא אָמְכ וא ןישידג
 -תֶי קַלְַאְּב םֶלשְ אָמְלש

 .ר'קבסה םלשי םלש :םש .סידג לכאנו :ס ק''ב

 י"שר

 :(ז ק'כ) תידיעכ
 ש"כודכק .םיצוק האצמו : סלט 'יפק .ש

 סילוקכ סכתנק .שירג .לכאנו
 :עקלקכ תכבופמס מקל

 סקול ." ךוכלו וליל

hs תרות 
 קנופ רמות ב"סעכסל | ליעוי סמו ,קכמק
 יסוק סכוג סז טפקמק ירס ,כננס
 סכמ6 ,ודיב סכילגס סע בכנס תסיפפ
 כ"כ סכימתס לק סכותס טפקמ יפכ
 3נגת | ,רבד םיסקכ סנס ,ככגק קכועב
 ריקססלו גילפמ | וכיס ומלע
 יכ ,כ'כ סביגגס

 רמתשסל
3 

 1 וקיבל סנקיּבי ס

 עדותי סת ףקס כ"כ דוחפל סמ ול ןיס
 סיסנכנו סילויס וילט י"ג דיעבל רכדס
 וכל ע"מ סידקסל לכוי כס ,ויבכ
 סיסיו re לס רוחב ד יכפפ תודוסל
 לכ סמ סו ,סלוע3 סנק סוקמ יקג
 ד"בס - לפה סעקס וכ קיפסת
 בייתי םכ לס ,סידע י"פע וסועיקכיו
 ממ ועל סיסי ל סקו | ,לפכמ רפוי
 כס ליבק רכמי לכ ככ ,לפכס סנקכ
 שלו סכות סכמל יותכילגכ רכמכנו, יכ
 ימ תודע כתל וזיככי סמ סגו ,ולפככ

Are + iw 

 תטכ םלס | ,דיגיו וכיט עדי ות ספרס
 ,ד"בכ דיגיו לוכי דע .קויס) ול יוסלס ימ
 ד"כ וסוכייקיס םכועס לדוג וסמ יכ
 כ"וכ ןיכו ,כוגגי כו סכקוי סבלדקו
 סכינגס סע בכנס למיו ככגגה עקוי

ia " ס | ,קיסותס סכמקס וקו ,ודיכ 
 לש ו. לע ןיכומס ןיטנוע .ליטסל יסלוכיכ

 ₪ - ,. \ לק וקכוטכ ב"סעבסל

 ? זיפ אצמת קל סמלע סכיכגס ס ,ככנס
 ק5505 | 85מ סק---,ןלכת 'ס, כ"ע
 ויפפ וכיממפ 65 ,בכגס לק---ודיכ סכיכנס
 ,רושמ וכייס ,ת"טב תביכנב ףפו ! יקדמ לוי
 ,סייח סכדפ סמק סל ,סק דע ,רומק דע
 למק ומ ,כתוי קכו !סנקי סילק קכ

 ירו  main =rות חוד ,
lhבלגס םפתכ ִס ִס ש - א 2  

 גו .'וגו סילוק סקלמו 5 אצת יכ
 רכדכ ןודיכ ספני םקד ודי

 (.פ ק'3) ןומטס 2 הכ כוטפכ קדחס
 כממ ת"ויכד סקגולפ יכג (.גכףלכ) ססו
 סוקמ וסל רכס ל"כו ,וילס סוקמ ו

, 

 דימכ ייבמל סיל קיפק קבכ רמת =-וכומומ
 קנמסכ רטפד 34 ןוממ וינס סוקמ וקק
 סלפנט ןונכ סיל תיכו ,סל תתכקמ יכיס
 סכנסו 'וכ רדג 6 בלס ופופ סקילד
 סול ולכ סתסד תכחל | רלחכ סקילדס
 ו סרדוגל וכ .סיסס ןוגכו ,'וכ וילח
 'סמ . ל"יפכ ע'מס סגסו .ק"ייע ,'וכ רדג

 ס'כמכס לע סמק ו'מ 'ס ןוממ -
 סוקמ וקקד סק ת"ויככ קספש ילח
 נד ךס ריכס ל ג השל כי לח
 וכ סיסקכ סק יכ ןומטס לע רוטפ וכימד

 סרדונל

tent 



 תרות

 .ם'ע ,'מגס 'יתכ סלדגי כו .סכדוע  aו /
 [תקז .והיכוס קית "יס ת"וק- ע"ושו רוטכו]
 סדנפ ירתה דרתל ל"ג

 ו

 כמ ,'תגב

J סיקודקד סויק קדקד 
 ,'וכ יי3קכ סיכ קיפק בכ

 הכר סז ןוקלמ ס סקללכ [se] סיל התחילו

 סידידלו  ,יפקסמ ק ייבד = ילימ קר
 fככו ,ופפס סיככדס סיפנול סניק סי
 כ"ג  סידידלו ת"ויככ ל'ס ומלעב קוס
 ,יי3תכ ןרתנ תככומ ימכ וסיקו ,סקקי
 :'מנס ןוקכ לט קדקדל סי לוטו
 "תכנת , תכיק סנס ,5 גמ תל רטפ פד קב
 וס עודיד רפומנ 'ךק
 סזכ ומככד פ'לכ ז"יפ כקקו--ם"סמ
 כמ 526 ס"ד (:ס ק"ככ) "סותס ילד
 ע"וקכ סכנס) ןכ 3וסו] יגילפ יתרת3 ככ

 וריטפס ןומט ןידד [.וט ףיעס ,תות "יס מ"וק
 ולס .ךופכ .קילדמכ קר וס 283 סכוקס

 ןופט :

 : פרק טמסמדכ וכיבת לט3 סקכדו סכלסו
 ןוממ3 רטפ ₪ ס"יכו .,'וכו ם לת יכ
 סורכדכ וניפק] ככ סילפ ירטפ ןקפרו ,כלכ
 ,רקכ ילכו ןיגירומ ןונכ םידנכ. ןילטסג ןכרדפ

 לט ךותכ ק קילדמכ לב [כותכה תריונמ

 ,ןימטסל  ןכרדס סירכהכ יכייחמ ל
 ןןומט תכק סיב כ ד ןתכס6 לד
 [שידנכ יקנרפ ומכ] ןימטסל וכרד 0 רכדכו
 סיתפדק יקוסקל ל"וה 2 פ3סמ :ילוטפ
 ,כיפ a יקנרת 2 תיגיש

 יכפות ילק קיד סזמ וכיכזו

 .ם"ייע

 : ןומטכ כוטפ

 למ ןככרל = רויטפ 8 ךותכ = קילדמבד
 ש וריכת לטכ קילדמכו ,ת'סמ ,ככס
 םידנכ  יקלכק רוטפ דוע
 םיש תקפדל יקוסמל כ"וס נד קרבס
 : תכמגכ וקדקדק וס ,םידגכ | יקר
 תתכקמ כיס אנמהר כטפד קקכ ןומט
 לש ךוק3 קיכדמ לס רוטפס לע: ככל ,סל
 ,ועספק יוס כ םידגכ יקכרל לע :וריבק
 קלבסמ קר ,ןומט סרק סיב רטפ כ סה
 לד .סופמ יקנרל3 ןנככ ירטפ תמנע
 קתנימד קמעטו ,סתפדק יקוסשל סול .יוס
 סכייקד ג'טקד סופמ למול וגה ןיתלכומ
 זיכפ = ,ןולככ סנו סדק יכג קכמכ
 יסכ , ןייעו] לוטפ רומג סכוק יוסד. כיס

 (בל)

idןונכ  
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 ילאירבנ םיטפשמ בכ-תומש

 ק"כ . הכת 'יסכו ,ג ק"ס ה"רגה רוקיככ העס

 ,ספ י'5כו = וע ףיטס ספ רוטכו ,ק

 סכוקכע כ"קו [סומ ה 'יס ןוממ יקמ 'קּכ סירפל

 סpקסp : ייכ6 תיוק = לע סמ | סקקי
 ימכ תמליד ,ןופט סכותס סכטפ יקמתד
 ל"וס לד סכוחכ כטתכד קמעט ךסמ קוס
 סיכומע  סיככד קיס תתטדל | יקוסתל
 סוקמ ל ,וכיצת סדס ךוקכ
 רמס נס קטיטפב ותנתת יוס תמקכד
 ,וליכת סדשל וסדק ד רוכטלמ שב
 ,כומג סכוק יוס 85 ןימטסל. ןככדט סילכ

 סגסעכו

 ב
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 קעיקפ3 ותליתקק לכד לככ יוס 25
 קעיספס תכמ ת3 סכוקסו ,סנוקב ופוסו
 ןימטסל וככד ןילק רכדב ₪ oh ,בייסד
 סגול 3קתכ סוד יקככל ןוגכ םידנכ
 ספב ןוממ =: וכופנב קדקדפ וסזו ,רומנ
 ךוקכ קילדמכ : וכייסד הנ lel כ רטפד
 ,םידגכ : ןימטסל ןכרדפ סירכדכ וליפ ולס
 ותליתת יוס ס  ,קל תחכממ כיס
 עודי הנהו  .בייתד סנוסכ ופוסו סעיספכ
 bסלע (: מ"כ) קרו ייכס לק ןתתגולפ
 סכלדכ סמו סנלכ תלו סב עקפד
 יקליחת ר"ל תיל ,בייח = רמת ייבקד
 וליפפ ₪96 בייתד סנוק3 ופוסו סעיספכ

 סומי סלכנכ | ,כיית  תכס:לטפד
 סעיטפכ ותליתקד ןידס רקיענ ל ל"ס ייבקד
 יפה וניד 3פיימל הלק] בייק סכוקב ופוסו

 המגלה נכהד סות כיס לכ ה רוטפ ד"מל

 bכמגסמ = ספרככו [יס סעיפפ סנוכו ,סלטק
 (: ג עיבד

Sh 

 'סותס ירכדמ ג"כו]: ל"ק: יכסד רד %- "

 כ'ע Re .סילמנ יקופוה * ס"דיצ בכ ק"כ

 ןכפנ ה סיסו = הטקסש | סמ סקקס
 סוסו וילת ול ולכד ןפוקב לק יכיימד

/ 
 כ"ססמ ,וכוממ סומק קכ קכִכי פעד

 ד"מס תעדל כתוי סטוק ךפיסל וכי מ
 כוטפ סגוק3 ופוסו סעיקפ3 וקליקתד
 למ ,רוטפד כוטפ דיעל מ"ל : ק"קמכו
 סוטמ כוטפ לכס כיס ד'מכ  ולופק
 ג"כו ,ספס = יל סמ כס יל סמ מ'סמד
 רמקד לס לע: ךיכפד (:כ :ק"כ) 'תנסמ
 ופיפלס : סימעפ ככד סימסמ  דיכז ככ
 ותליתפ .,'וכ וס ףוס ,'וכ ןיכיימ ולפכ

 העיקפכ



 לאירבג םיטפשמ בכ תומש תרות
 סעד ןכופמ כ"ו ,ויטס וכ ולכס ןפופכ = .י"טכעו ?וס סנוק3 = ופוסו סעיטפכ "

 ליכוס כ  כ"עו ,קנככ לבוסק ס'כמא ליס יכסד ןיכומ 'מגס 'ד תוטקפ סמל
 לכב קקווד יכיימד | ןומטד = רוטפ יכג יכתד מ'קל ופטיקכ בר כ"ע .רוטפד
 ןודקפו סנש 'סמ ד"פכ) קספד ףק ,וילתסיל כינד כיס לכד סו סילוכ וכד
 ,כימ סנוקב ופוסו סעיטפכ ופליסתד ("ס | ךותכ קילדמכ ןוגכ ןומט סעטמ סירטפמל
 ןגכרד = ןכיזחדמ ,קבככ כס קספ ז"כע שק רק סיב רטפ נד  וריכס לש
 ןימטסל 'ס כרד ןגילמ .סירכד לע ירטפ כ יוס כד סוסמ יקנרת3 רטפימ
 לד וכיכס לס ךותכ קילדמכ ףק םידנכ 9 : ופכ ,כומג  סגולכ יוסו תפר
 יקוספ .ל"פוס לד סוקמ ןומט סיב כטפ ךופ3 קילדמכ סכותס סכטפד קמעטד
 קיפדמב סמופססרטפד ליי ןכ ומכ ,סיתעד6 ןימטסכ ןכרדט סירכדכ 'יפק ןומטכ וש
 ןיפטסל ןככדש סילככ 'יפק ולס ךופכ יוסד ג'עלו ,סגוק יוסד סוקמ ,םידנכ
 וקליתת לוס מ"מד סוקמ בופכס פריזגמ | לכוס לוס יכס .סנמ6 ,סעוקפכ ותלימס
 סכתל ןפו .ק"ודו ,סנופכ ופוסו סעיקפכ = ,רוטפ סנוקכ ופוסו סעיטפכ ותליתתד
 (*--.דוע סכסיו יכיימד תלוכיפ ךסל קקוכ וגיל סידידל כ"ע
 יכ Bri ו 00" 1.19

 : ה ,ג"ה סע ס"כמרה ירכדכ פרפל יל הפרנע סמ ספ כותכ5 גינע יפסכ ירכד ילמו .םיבג לחנ

 ןונכ ,ספ םנֿפנ ועפפ ;הכמ ומ ספמ כננגו ופ .יופר וניפפ סוקמכ ןודקפס היגספ רמופס

 (די ףיפס 5כ "יס מ"ות ע"וככ לכוסו) ,כ"ע סנםכ כייהו עפ וה תיכס לכ ףרשו סקינד .סלפנט
 העיקפכ | ותליקת ל"סד הנשל (.כמ מ'3) ףסוי כרכ = וקוד ספ וגיי> י"כהו מ"הלסו מ"מה סנסו

 תֿפו לכוסמ ירק רתוימ קוס נה ל"מק גיד ךס ספד (5 .פכוט סכ ספקו .ם"ע ,כייק סנופ ופוסו
 ןירורפ סוסיפ ןיכור5 וכו וריכמ 555 דיקפס . :כ"ח ו"כ קרפס ותולכ לוקו סימעפ ס"כרסכ כ"חפ

 סקעמ סעיקסכ ותליהת ירסש סלקל בייק וסנפכ וליפפ תפוס ךרדכ ןרפק כ סו .'וכ ודיכ סיסנומו

 סוכ 5ויכ לכ ןכו בייס קגוקכ ופוסו סעיפפכ ןתליקתע לכו [סע ףסוי ככד ספעמ וס .\וכ 53

 6 "העיקפכ ות)יחת ירספ, : ונולכ רמס כ נס (5  .רתומל ךֿפ לוס 'ג סכלסד ךס כ"ו .כ"ע
 'ם ו 'ד 'הכ ומכ עפופ סתע וסע סגוכה סוס ןוטנכ 'כפ סוקמ לכו "סלש) כייקו עסופ סז ירה,

 ןונכ סמ = םנפכ ועפה | ,דכלכ ופ ספמ כנגו :רמופ סנהתמש קדקודמ וניפ ומגע ןוקנס (ג .ם"ייע
 "כ | ,כ"ג םנלנ וליפמ ומ ל"לוה כ"ללד ספ סג סיס וליפפד עמשמ ,תיכה לכ ףרפו סקילד סלפנפ
 ס"כמרסלד "כ ףיעס "נר 'יסכ סירפה תישוק (ד ,ןכומ יתנכ וסו ,סכנגס לע סם כייחו עטופ

 נ"ט "יס מ"והכ 6כומס ןידס י"פפ ותנװכ פ"לי ילוו ,סעיקפס סכמ ב סוס ןיפד רוטפ ל"5 סיס

 יוס .סהילע ש"ע סיסע סיפקה ופרפנו ריעכ סקילל םלפכ סמ (יכדכמסו י"כה סעכ) סמ ה"ערכ ג"ס

 וגופ סמ לכל (סכופ סעטמ כוטפ וקד) ופרפנפ יפדווכ עלויפ קודו .'וכ ליפסכ לוכי היס קל ספ סגול

 ןכלו ותופ וכו וסנכנ ס"וכע תלד = ופרסנט עכקנ לוכי ויפ ףרקנע תיככ ויהק קר ,הוריככ עדוי
 ןית 5 ספד סמ תוכרסו .ם"ייע וכ ,סיניוומ סיטסיל סה ןיסנלגה ס"וכעס כ"ס סם כייק
 מ"מ ,תיכס סע סנופכ ףרטכ סיה סוכנג ₪ ופפד ג"עפ (סדיכו סכיננכ כיימ ם"מו) סיניוומ סיטסיל
 יומו (:ול מ"כב) ל"ורפק ןוימדכ תוסו ,סנופס סדוק סק3 סביננסק ןויכ ,כיײס ןפסס תֹמ וכנגס וסכע

 כנגד bתיככ מ"הת סקכט ימה שמ ,בויסד בנג יכ סכרדכ סתמו סגפכ כנג סכנגד כיס לכד כר

 עקפט סיס רמועכ כס ס"כמרה ירכד תנווכ וס ןכו ,ןיידע ספרסנ לד כס כ"קכמו ,יפק יוס

 ופיפ6 :ל"ר--,סט םנפנ וליפמ ,דכמ ו כנו וכ ור ונע סוקתכ ןודקפס םינסק ןוגכ ותרימקכ

 --- ,הכפ) ופ כננג ךכ .ךותכו -- .תיכס לכ ףרפו סקילד סנפנפ ןוגכ---סכילגס דכלמ רחפ סנופ סע סיס

 ביקו עפ ו"ה ו"כע ,סקילדס ךותכ תפרפנ סתיס io סג 5 ימנ יפה סופמ רוטפד 5"וסו

 ירכדפ סעעמ סמ לכ ,ןכ ופרפ ל כ"ו סינוקרס יכ סו ,"ככו ותעיפפ י"ע .סכנננד ןויכ ,סנמ
 "ולו .כ"שמכ ותוכ וס ןכש ןיסיכומ יתנתכק סיקודקד ךנס לכמ ל"ז ס"כמכס



 סולקנוא
 רַכְג ןָתְיְיִרַא י + אָּתְַלְּ
 רַטִמָל ןיִנָמדוא ףַסָּכ ּהָרְבִחְל

 יס ארי ןח
 רַח לַע םֶלָשָי אָבְננ חַבְתשְ
 אָבְנַּגַכְתָשַי אל-סַא :ןיֵרְת
 -םֶדקְל אָתיֵבְייֵרמ ברקת
 הָדי טיָוא אסא אוני
 :ּהָרבח ה9 רַסְמְד הָמְּב
 --לַע | בֹוחְדיםגְתפילָכילֲע ח
 ק"ב .אי פורק .שיא ןתי יכ ,ןרהא תודלוה

 :יקרפ גב ק"ב .אצמי םא אי ת!רוככ .וע םס ק''ב .שיאה

 ובק = SAD בכ תומש

 ּוהָעְרְיִלֶא שיא ןַתידיִּכי ס
 תיּבָמ בנו רמשל םיִלָביֹוא ףסכ
 םלשי בננה אָצמידבַא שיאה
 בנה אֵצמִי אל"מ ז : םינש
 םיִהֹלֲאָה"לֶא תיִּבַהדלַעָּב ברקנו
 תָכאַלִמְב ודי חלש אל"ם
 עשפ-"רברײלְבהלע ח : והער

 תיבמ בגנו :ב ת!רוכב .נצ ק''ב .רמשל

 זק גס אסק אבב

 : גס בס םל תועובש .ונ ם"ב

 : סע .אצמי אל םא

 :וק גס

 ,ברקנו
 ב''ס תועובש .זנ רמ מ''ב .נסבס רנ ק"ב .םס ןישורק .לב לע : זק ק"ב .במ ןישודכ .חלש אל םא :ונג ב ןירדהנפ ,אס אעיצס אבב

 יישר

 ותלסג תת רומק סט יפכ סנקכ בייס סקלמק סילוק
 : ויכבד יפכ .שיאה תיבמ בנו (ו) :

 :(גס] . "3) סינפב סילק בכגס סלקי .בנגה אצמי םא
 ל תוסס סוס למוקס קו ר אצמי אל םא וז)

 עבקינו סז סע ןודל ןיכיידס ל
 'כ כמוק רקס חלמיש .עשפ רבד לכ לע (ח) :

 קיזתו תלת לס

 ק .ברקנו : סיכס

 ולס ודי חלס
 וקעובקכ
 :סידעס יפ לע סיס
 למול ,ןודקפכ ןטוטסק = בוקכה
 ימולעס סלסמ וככנ ומלע קוסק

 נקנו כ'זכ וסרד ךכס סידע ופכ
 9 - וכימ ומ סעובקכ רמוק סתק .םיס סעוכש וז
 ם ןפכ רמלנ .וריב וספ סידע 183 סמ כפכ3 3ייקפי דימ סכננג
 שם ןיכ סיסק 'ס תעוכפ די תותילפ סטמל

 כ'חקו עבסנק ןמזכ

 .'וגו שיא ןתי יב

 א וככג ומפע פוסק סידע ודיעיש
 ךדמכ .וה גרל ם םינש םלשי

 בכגכ

 שיא ןתי יב

 םירוטה לעב
 ולי) סכתילו ןיככתנו ןמ:עמ עמםמד
 םילוק לת ועכות לו ליג סכל וכיכ וסת
 וכעוד וגיסו סיעככה לע וככד סתסו

 ס (ז) :סיעסככ יכייהד

 :מכ וסילה ת"כ .ככקנו כנגס תמו ל
 יק סו '5 0 וליקפספ 'כל 7

 ןווכ. ילפ "כ למוק ה ילק

 סיפוק פקכ

 סו 'כ ₪

 תנומ הסי לוזגל סנוכ ימ תנמנ וגיפכ

 .כנגס תלמי תל סה :וסילק כיכ ד

 .כופת לע (ח) : וכנג ומ:פכ תוס 'טמיגכ ,

 כומת לע | יכע ךדיקו כס כ הנמנו וכמיס
 קיס

 כולו
las 
we 

 סכיכק .סיסנתס 56 כ"סעב בלק
 כמו כפכו ןילכ ק3ק ןויכע |

 כמלנו די תוסילס
 סעוכש ןלסכ סמ ודי כס כ 0 ססינס

 לאירבג תרות
 'מגס כע סזמ סקקס סט ןטסס תולקסו .'וגו

 כיס (:ד5) וה פ מ"ב 'מגב
 ם'קכ סיגט ת"ק סכמלכנ סגוקתכ סקרפ
 סס3 קיפ סיכיד יקוכיחו .'וכ לסוטכ תיקילק
 ק"ש סנקמ (5'ע סת) ,סיכקוכמ סעס
 לסומס למל ,סירכדכ ,יקמב לסוסכ תויסל
 ית .וליפס כמ ת"ויכו ,ודימ לקס
 סולע קיפכד סקנה תיסס3 ודימ וכק תנע

wiרכטממו רמג תוס קנמיסמ טכילד  
 ק"ויככ סיקסופס = וקספו .כ"ע פ
 .ו"כפ ר "יס מ"וס) עוקב סכלסל 6

 סיל יוס ,תחפ כל op וכד )לי ןושיל)
 ףסוי ככ "6  ,סזוסמכ תנבכסד לתרקמ
 ,ילסכ וסגיתיימ תיתמד ידסב קמ לב
 וסל כמ ,ךכימ יכקכ כ" ,סיל וסניכס י ל
 סיכנ> יתק יכ וסל טימפשיש ףוסל ,ןיפ
 תיוק לד תדכע ריפס 9 תטט ברד
 ,ק'ייפ ,'וכ סולמ םימל סופ דבפ ךטפכ
 8 תסכול ןינק ךילפ יתמ כ"ו
 יקמ וכ .'ו5 יוזלכ סירכלכ בייחקגד ןויכ

 ס5כתנ רככד ןויכ טמתקתד יממ סיל ינסל
 םהל

we 



 סולקנוא םיטפשמ בכ תומש

 לע רָמָא-לַע רמֲחלַע רות 6 השי .רומח"לע רושל

 אָיניִּד םֶדקְל ןיִד אה יֵרֲא Fe - -יב -
 ןּובְיְַ יִּד והיות ןיִּד לועיי ם יט אה - - אווה" רמא

 שנו

 ןִרְּת דַח לע םלשי איני ןעיִׁשְרי רֶׁשֲא םהינ ְׁשרבְ אבו

 רג ןגוירא = יהל ; הער םינש םלשִי םיִהלֲא
 --וא רות--ןא רמח ּהָרְבַחְל וזרע עריזלא שיא תי מ ס

 א? א א בו השידוא רושוא רומ

 יה ייד אָתָמֹומ :יִזָחְד תיל רכשנחיוא תַמו רמשל הָמָהְּב
 טישוא אלא ןהיה וכ תַעָבָׁש י :הָאר ןיא הָּב שנוא

de :ה אל םֶא םֶהיֵנְׁש ןיִּב יָה הוה ּהֵרְבֲח הפ הָמְּב ּהָדְי =  
Aa 5%דע :ה ם"ב .וק ק"ב .הז אוה יכ :ה ם"ב .וק ק"ב .הדנא לב לע :ונ מ"ב .ךס נס כס ק"ב \רוצ> לע  

 ; גס תועובש .הל ריזנ .שיא ןתי יכ : י ד ג ןירדהנס ,הע דס ק''ב .ןעישרי רשא ; 4 ןירדהנס !ק ק''ב .םיהלאה
 ;1 הרוסת .וס םל הל תועובש .םש מ"ב .'ה תעכש ;:פ מ''ב .האר ןיא : זנ ק"ב .רבשנ וא תסו

 י"שר םירוטה לעב
 וטוספ יפל .ה אוה יכ רמאי רשא : סעורס ןלכ ףז רמ5 תכס ביתכד יכיס יכ היקמכ ירייפ

 וכ ירס וילע סעכקנס כז וס יכ דעס רמי : וכ ירכ ויל כיתכד :ןפמכ | יכייה ימי סתס ןועיכלי

EE0 וכקחיו סכיגס רכו 3י ןיניידס דע  
 ספטי הז כמופכ וקועישכיו סס סיכפכ סת תודעס = : סנפט תנקמכ סדומ 'ינכ .סו וס יכ
 ומלפי סיממוז ולכמנפ סידעס תל ועיםכי סו םיכש לכו סיתס ךדיפו כס ג ו (ט)

 .רמפי : פבר תימי ויתפכ תולכו סיכ

 ן יחס רמלל הז סוס יכ וכד "זכו .רמוסל םיגח :םכ לככב סימהכ רמול הסכפ תסלפמ סעסבכ

 קנס וכ כ"ק כ סעוכס וסוק ןיכויפמ ה ב = דו 1 = סמסכ לכו םיתס כ'תקד סתס ומכ סמסכ
 תסרפמ סמסכ לכו כיתכד לכוט וגופתו

 :יכממ כלנג כפומסו ךל בייס יג ךכו ךכ רמוכ
 רמופ3 הרמלנ סכוטסכ הפכפ (רכ מ"3) .רוש וא רומה והער לא שיא ןתי יכ (ט)
 3כקנו 3נגכ כמי כ ס םימס היכמ נונו ם"מכ סככנס ת וכ רטפ ךכיפל סגח
 כפ רמופ3 סכומל וז ספכפו וז סעוכסכ ומלע בטופס תדמל סעוכפכ תיכס 3
 םנוקס 5ע כבל סלסי ומעמ ככגי כוגג סל כיתכס ומכ סככנג 66 רוטפ וכי6 ךכיפל
 תע כדכ ריעיס .סור ןימו .סיטסל י"ע סקזחכ סרכקכ וק ומלעמ תמ ומכ
 סל ומנעל 03 םעתשס) די סכ תש כ וקו וילכדכ לוס ןקט עכשו .היהת 'ה

 לאירבנ תרות
L L - 2רורררה -  Fynכ ןכיתט סמ | םייועו [."ע סיכפספ | בויתתכ רבכו .ןיש | למלד יקמכ ססנ " - " 
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 יררד  רמופ nex דווח Al רות nan יכ םנרמ ry no ויקודהב . ₪ , ,ו , " =
 קתיססכ למוכ 3 ןייפ חג כייח כו כ סנסמו םע.ני ןיפ 7ק3) ג"סלכ ןכירמקד
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 סולקנוא
 אָתָמומ ּהָנִמ ּהרָמ בקו |

 א טא
 בני :יהורְמְל םלַשי ּהמעְמ בגי
 : דס גס מ"ב .ודי חלש אל םא ןרהא תודלות

 םיטפשמ בכ תומש

 חקלו ּוהֲעַר תַבאָלְמְּב ודי חלש
 בנדא א :םלשי אָלְו ויִלָעְ

 זכק

 : וָלְְבְל שי עמ
 ןרצ סב .בנג סאו ; הס תועובש .וק ק''ב .וילעב חקלו

 י"זער

 רמוס ול .םלשי אלו : סעוכטס .וילעב חקלו : סיסנוקכ בייק ססנל כ'תו די סכ חלק

 א תרות
 'מג סעקס יפל ותתמ | סלענ ת"כמפמב
 ,סלעמ וכי רכס סוג (.: מ"נכ) סכולע
 bסוכ .ןכס סבככ "כ ףסוי 'כ סיכ ימכ
 קס רכוקס וסגימכו ,סלקמ וכי רכש
 ךכיפל "וכ סכפס תל רומל .לעופס
 .'וכ סלל וסל יפמ וינע קכס תוירחק
 ,6סכ ךכ עימק ידימ כ'ה [סר] קיקסימ
 ,ודימ "ונקטב תמש ככ .למק כס מ
 'סותכ שיפו .,ודימ ונקטכ "ויל ןכו
 ז"ע 'יו תיויכדה ת"ויכד וקקסק סמ
 מיקל תסש בכדלד ןבומכו ,סילוליפ ינש
 וגקסכ קוד ל"סד נתומסכ רוכסי קוסד
 למסד ת'ביכו תשס 3כ יכס כ"ו ,ודימ
 ,'פ ןינק יע3ד קוכיפב ל'ס ומטמ תו
 "כ ףסוי 325 ןיטיגד סמ מ"קפ כ"ו
 "כ וכ רוקד רפול םיד דבנמו] = - ue בכו

 ,ןיילע סרוסס ינסמד ,ןינע ותוקב ןיקוסע ויסק

 'יסכ ןיועו ,ו"ס ס"5ק "סכ ןייע ,ןיגקמ ףידע נד

 סוקמ ,מ'קלר ל"ג דוט .[  ג ףיעפ "ככ
 סירכדכ סיטפכ דכעיש לכ סלוטמ חיבילד
 ביטס עו ,ךכימ ינקנ : וכ וכמל סד
 בייקסל ספוכ וכ יחס סיתטד ילג כ"ק ,ןס
 וכמקp תיססכ יוסו ןינקכ ס6 יכ ע'ק
 ייסכ ןייפו (.וע 3"3) רטפס ת6 וכתכתפ מ"ע]

 ןויכ (.י ת"ככ) ןכו [.ספ "מר ו"ס גמר

 סול םחיג | סליפככד סיתטד ילג לפנד
 סיפ תיכ כ תומס עבכק3 | ינקיפד

 : ק"ודו ,ינקילד
 קזמ ל"זכדו ,סנעי עו וילעב חקלו

 ןיטכסכס לכפ סמ ,תועוכס
 (.יק) ק"ככו ,ןימלשמ לו ןיעכשנ סכוקבק
 ךדיב / סנמ 3כ למל "כ מח פיס

 עכשו ,סולכ ידיכ ךכ ןימל רמוק סלסו
 תקכו מסנט כוטפ סידע ולב כ'חו
 סילעכ | ולכקט ןויכ סנשי כו וינעב
 רמס ,ןוממ ןימנסמ ןי6 כוש .סעוכס
 סולמכ בלד סיקלמ רבתסמ ככ
 סיתוקרב ןודקפ 536 = ,סנתיכ סRלוסלד
 וניפת ככ למס סיסנקסו ,יתק .פכמד
 ביִתכ ןודקפכ סרק | כיתכ יכד ןודקפכ
 יריימד רד . לרכתסמס יפ] ק"ייע ,'וכ

 יוסל ףפ ,סולכ ידיכ ךל ןיפ ינתקד הס סולתכ
 ף"ירסכ כ"טמכ פ"נ5 ,ד"מ בייס וניו לכב רפוכ

 ופיפלו ,ד"ש = בייתתנו  ,עכותהל דקל דע סיסל

 fנקסתו ,סלםנמ רוטפ כ"תפ סידע ינמ 153 ספ

 וסנפכ תנעמכ יריימ = ,ןודקפכ 'יפמ בר רמפד

 וללס סיכבדס סגסו [פ"רה 'םותכ כ"םתכ
 סיספ6סו ,'וכו תכבתסמ סליפקמ רמוס
 bכקיעפ ,רוקיב ןיכיר5 ,ןודקפכ 'יפפ. ר"ל
 הלרגסו ,רכסק יקמ ףוסבכו רסק יקמ
 קיכ 'מנכ תיקד מ י"פע רוט יכ
 וקכ ונכתו תוכיזג ומ (:3) ןיכדסנס
 סמ וסוכמ 'כ כמ ,וסכיכ תוכוממ יגיד
 ,םל תוקוולסו תוקדוס לב ,'וכ ינתק ןס
 ךירפו ,ןיחמומ ןכיטב כד 590 'וכ יממנו
 תויקרפ כוכיע רכסק יל רכסק יתמ
 תוזדוקכד = ןניפלי סומו :פ| ןפכ ביקכ

 ןיחמומ ימכ = יעבופ ['ג ןיעכ | תופולסו
 רכסד ןפמד 'וכו פ"ע | רכסק יֿפ ס"ד י"טרע]

 לו  ,תולולסכ ת%קמב סדומ ןניעכד ןניפני פ"ע

 הרופכנו ,רקד תתועמקממ םול .ןכירקעד ןודקפכ

 ןיחמומ ימ) יעבל :'תגס ירכד ז"יפ) סועת
 ןניעב נד יפמ לע קר סיל סמק לד טמסמ

 ןיסמומ ג ןגיטכד יקמ לע לכס ,תוקונסכ ןוקמומ

 תועיזנכ



 סולקנוא םיטפשמ בכ תומש

 בה רבא <> דע האבי ףרטי ףְרְטיסָא גי
 :םלשי אל אָרָיָבְתַּר ןיִדַהַס פ :םלשי אל הפרטה
 ּהָרָבַח ןִמ רַבּג לָאָשָי-יִרַאְו גי והעְר ם עמ שיא לאש 6

 FE ae ול ;יסא ר :םלש לש
 המ פו וא אה רכס לי אל
 ו ו שמ שיא הָתפהכְופ ם רש
 המע .בוכשיו אָסְראָמָל בֶכָשְו הָשְר אדאל רֶׁשֲא הָכּותְּב

 :ּתְנֲאַ הכ המי אָמִיִמ :הט אל וכ הנה רָהְמ הַמְע
 תצ רצ םש .וסע ןיא וילעב : הצ רצ םש .תס וא רבשנו :וצ הצ דצ ם''ב :וק םש 7 יכו :י ק''ב .ףרמ סא .ןרהא הודלות
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 ;ומ ןישודק .ם םש .הנרהמי רהמ תל םש .השרא אל רפא :םב תובותכ ,הלותב :םש ,ןילעב סא :וצ

 יישר
 סגו63 ספכטנס סידע יבי .דע והאבי :סעכ סיס ידי לע .ףרטי ףרט ם ו סולכ
 וסט הפרט םי ספכטס כ סלסי כ ספרט רמוס וכ es םלשי אל הפרטה : לוטפו
 יב6 30: ספכט .סלסמ סימכו לועפו לוק תפרעט . וניתס ספלע םיו סנפמ
 סמ עכסכ ו6 רכטנ ו6 תמו כיתכ יכספ ןכ ןודל - ימו ₪ סמ wf םתכו בודו
 ךדמלל 3 .לאשי יכו גינ : ליס לוכי phe סיכסו לכס ףל ליכסל לוכי יחס ספימ
 50ושק סע וכל כוס לש | וילעכ סמ .ומע ןיא וילעב : ןיסנולכ כייקפ Shico לע
 וסט ןיכ סכסלמ סתוקכ וסס ןיכ .ומע םא (די) :(דכ עילמ 33) ותכלנמכ
 סימו סכיכש תעסכ ומע תויסל ךילל וניל סל6ש תעפב ומע סיס .סרח סככמב
 רכופס וניכ רכפ3 3 רוכס 06 ל וכי לופס cb 8 ריכש םא :(ספ מ"כ)
 :bופ טפסמ ול ןילו טמסשנ ורכש י"ע יכספ ולש סנס לכ ןיפו סע כו סוס
 וקלחכ ל רכס רמוסכ ו סנס רמופכ ספ וליד סמ םכיפ לו ןיסנופ3 ביימפסכ
 : רכס רמופכ 'יכ סנמ רמוסכ ר ביפמ 'כ סלטמ רפיכ רכוס לפכסי ימכס וב
 ןופנ3 כודפ .לדסי יכו ומוגכק ןכו וכ תעמוטס דע סבל לע רכדמ .התפי יכו (וט)

 בתוכע וקפלכ פיל טפטמכ רסומ סל קוספי .הנרהמי רהמ :יכבע 'ל3 יותפכ ימר
 לאירבנ תרות

 יכרד ית יפכו] ןיקמומ 'נב תולבתו תוכיזנ  (וה תוכיזג ללככ ןודקפכ רפוכד) תולכחו תוניזכ
 ["ז "הפו ,ןכ | כותכ פ'עד רוסוכפ (.וק ,ק"ב) 'סותס 'ית רבכ סו לעד סל ליטק 55

 סתייכוסדמ למק הקיק 3לד סיככ תק 53כ | לכיס לכד 'וכ ןפכ כותכ תויפרפ כוריע "ד - =~ - 4

 'גו .'וכ .פ"ע יכ תילד י"טרפו] כקכ ימכ ךס ,ירמגכ ןודקפמ חיל ןנירקפ רכתסמד למעט כילד
 וס = 5תיירופדמ 155 תופוונהו  תופדוסכ ל יפק | למעט כילד | ץקמומו 'ג | ןינפל 6

 יכקוי סוקמ סכיזג 706 [. פ"פ רסק סלופל יכקמו [.פ"ע ,וסייוורתֿפ
 - ברל כר ןיב הכיל יקמ ,ךירפו ,תונכק = ןיחמומ ימכ יפככד וס ןידכו ,ןקכ בופכ

 bo 2" ינשמו קיל ככד סיכב תק כוטנ לש ,'וכ כינמ 'כד סוסמ נק
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 םולקנוא
 יי א אמא ₪
 אָפּ הל הנמל אָהבֲ
 :אָתלִתְּב יִרֲהומְּכ לֹוקְת
 לָכ יי: יָת אל אָשְרָח י
 אָריִעְבְיָע בּוּבָשָיד
 די פתיל

 חכק םיטפשמ בכ תומש

 הָּתְִל ָהיֶבָא ןָאָמי ןֵאָמיסַא יט
 : תָלּותְּבַה רַהְמְּכ ללשי ףֶכּכ ול

 :היחְח אל הָפשַבְמ * ם
 תומ הָמֲהְּבִיִמִע בָכשדדלָּב ה
 םֶרָחָיםיִהלֶאְלִחבזש ם :תמי

 :ופ ס ןירדתנפ .ד תוסבי ,אב תוברב ,הפשנמ : םל פב תובותב .לקשי ףסכ : ומ ןיפודק .רס מל תובותב .ןאמ םא .ןרהא תודלות

 :ס ןירדהנס .זנ ןיטינ ,םיחלאל תבז : ופ ם דג 15 ןירדהנס .ד תומבי ,םש תוכרב ,בכש לכ

 םירוטה לעב יישר
 כולק סוסש .תלותבה רהמכ (זט) : סנקשיו סכופכ סל ת תוככל ולכתת סתוה סמסככ 'וגו

 סמע ככושו סלוקכס ₪5 ספותכ כ3 ףסכ סיסממ
 סמע ככופס םילס ןתנו (ככ סירכד) 'נס סגוקכ
 ,היחת אל הפשכמ (זי) : ףסכ סיקמס סרענס 9
 תוכקנ 'פו סירכז 'ו ד"33 תמופ כ (זס ןיכרסנס)
 :תופפכמ תויולמ סיפנספ סווסכ כוקכס רכרפ 0
 סליקסכ .קמוי תומ סמס3 סע ככופ ככ b"כ) (חי)
 .םיהלאל (טי) : (סכ ססימד ןסכ כותכפ תפברככ עבור
 ר"מלה) סיסנקכ דוקכ סיס ולי סיככוכ תדובענ
 רמסס ויטכע סירת כותכלו םכפל ךירל סיס (י"רלכ
 ס"יכו ך'מכל לכס סיכת םרכפנ ךיככ ןימ סל
 ףטת3 סדוקנ סל סכיתס ₪503 תוסמפמס ?"סו
 ךלמ = סזיסכ םרפל ךיככ ריעל רכרמל ךלמל ןונכ
 סילגללו = סיכלמל ןכו ליפ | סזיח> רכדפ 5
 סיכלמ לכ םרפמ וניל סו סזיסכ םרפל ךירכ ק"ריחכ
 סדק ופיפס עמשמב .סיספ6 ככ סיסננ ןכו עמסמב

 ףסכמס | תויתופ .ספככמ (זי) : רכועס

 כותכס רכדמ נק סה ו םיה 5%

 סמסכ סע ככוכ לכ סיל ךימסו .סווסכ
 ספלכל ומכ "ד .סיפסכ י"ע ;תויכע כולפ

 ככול לכ ת"ס .ונותמ סע ככמט ססוקס

 היל ךימסו .סעלכ תויתוה סע תכיתו
 י"פ תופסכמ כול סכתי סיסלהל תכוו
 סכוסמכ 'ג .ס'תת ל :"עלנ סתיכו

 המכתסו .סמקנ לכ סיתת 55 ךדיֿפו ןיד
 סיקלמעס םי םכדמכ .סילעכ םיתת
 תומסכ תומדכ סלע וכעו ויס סיפככמ
 סתמסו ס"כקס הסוכ ךכל סמלע טלמל
 כופמ קנו דעו ללועמ הפה דעו םיפמ

 היסע סמלת ליככ וסת 'וגו סמ דעו

 סו סעכתכ סמכע תויתנ וככו ססכ

 ל ספסכמו סמקכ לכ סיתת ל כותכס

 תכוו "וסמכ '3 .תכוו (ט) :סיהת

 סדומו תכוו .יננדככי הדות תכוז .סיסלקל

 יא ¢

 ביעל | רכרמ5 ךנמכ ומכ ח'קפ סדוקנ תיספכ 0 לכה סיסלפ עעיכ סליו ודככמ ס"כקסל
 ךכדכ ע"י סגו סז ןיגע3 דס ןיכע ן"מקו ח"תפ) כס 'ג .סלתי :סלתי סיסלפל תכוו

 עדוכ ריעל ןכו רכדמ ךלמ סזיפכ עדו (ססכ ןייועי י"שכ יקודקדכ ם'מכ רחל
 וכ לויכ כת סוקמ3 ססינע סתרסווסס ןפוקכ סיסל6ל ןכו רכדמ ריע 3
 .תמוי .םרהי :ת'תפ דקכככ ךרלוה םריפ לכח יפנ סיסנפכ ךומכ ןימ (ופ סינספ)
 תל תלוסו (זי סיככד) רח סוקמכ סתימ וכ סרמכ רככ נסו סרי רמלכ סמלו
 סתימ בייח סדוכע וויל לע םריפ נס יפכ כ 'וגו םיסס סקס ת ו תוסס םיקס
 סתיבז סמ ךכ רמוכ סיסנכ תכוז ןסכ ךל 'יפו 3 סתימכ תודוכע לכ רמת לש
 סינפכ סדוכע ןסש ךסנמסו ריטקמס סכרמ ינמ ף סימpכ סיכפ3 תיפענס סדוכע
 סדכעכ סכרד ןילפ ןיכ ךככ סדכעל סככדק ןיכ סיככוכ סדוכע לכל ססילע סיבייחו

 לאירבנ תרות

 bתגולפ ךסד וככקp סקכס'פםירב תוכרכ תי קיל כלד סירב "ככ ,ןיד ססיכיד ןיקד
 ו ןילמזמ ,ןמזכ ופלק סינק יקת"ויכו 3כד ימלקוליכ קי סנסו .ם"ייע ,כתומקד סיל

 ש



 םיטפשמ בכ תומש

 > :וףבל הוחל יִתְלַּב
 ונצחלת אלו הנֹוה

 יִרָצַמ ץֶרפְּּב םֶתייָה
 :גס ןירדהגס .הס הכופ .ודכל הל יתלב . :ןרז הא תודלוה

 םירוטה לעב
 ךכב  סרתי .סדפי הל סדקה ןמ סרתי ךדיפו

 וכוככ לכ סכהי .סיסל55 קכוז
 לכ דיכיכ ןתוגסו תעוגס ולמד גייס
 כיתכד ןוידפ ול ןיפו ae סמסכ ה"ע

 ו-ורר לכ
in) ie 

 --אל רג
2 
 ורנזדוכ
 םיִרָגיִב
 -לכ כ :ם

 .הנות אל רגז

 ףפנמסו ןכרמסו רככמס ןוגכ פודוכט רסס ל
 סרסזק3כ 690 סתימכ וגיל קסכמס
 ר'רינרטגוק סירכד תקנות

 םולקנוא
 לטְקְתִי אָימְמִע תעטל
 :יַהֹודוחלְב ויד אָמְׁשִהלַא
 אלו ןּונות---אל אָרֹוְנְו כ

 :םנ חג ם''ב

 יישר

 ומכ (ןטנסעס) 3
 : 3 nh ךיגוו ומ 6 יקלכ0סו (טמ סיעסי) סימד ת5 תספותכ פי 55 סרחי

 ₪6 .םתייה םירג יכ :ןוממ | 5 a אלו

 3 ךכפ סומ .ת3 סיכנמ סת ף6 ךכ כמולו ךפוכוסל לוכי לוס ף6 ותינוס
 רחל סכידממ 3 556 סכ ידמ סת רוב דו נפ סד רג 'כ לכ .ךרכתל כמ
 רכדפ ג סד לכל ןידס וס | .ןונעת אל םותיו הנמלא לכ (אכ) :סס רוגל

 תרות

 ססיגיד ודק סינק יס סתגולפ3 סילק ,5
fמנב תיקד ' 

 קוס ןכתוי
 ימלסוכיכ רמק

 יד ססליד ןיס ולדק ס ן יש
 [ןוד = ססיל ןיֿפ נכה ירכד הל : כ 3 ןירדסנפ
 סיסי ןילמזמ ןמזל ולר סינק סד בלו

 ,ןיד ססילידר i 3רכו כומקכ רבו
 לכ 3וקכ פיפ יד לס ןיד ססליד = בוהר nm As Vn ווד = . - סול קיד ןפמ סנס ,ע'גס י"טרפ 6
 מנ ןגירמפה ומכד ,סוכ דוע םרפ) םי\]

 ,היכ ביתכד רקד bטספמ הול ןנירקע ,ןֿפכ בותכ
 ןכ ומכ | ,סינעט רכתסמד כיסנ 3 הוה

 רכתסמד כיס ו"כע ,פ"ע 'יל ריס לד ןפמל

 ןנימקומד 655 ,רחפ סוקמ) סג סיכימ

 רכתסמ נד ג"עה ,היכ יע

 היל תינל ד"מ) | ןנירמפה ומכו ,פרקד למעט ןל
 ו"כעו ,תקמכ סדוס ןודקפכ סג ןניעכו פ"ע

 [סימעט רכתסמד סוקמ סונמכ

 ילכד ןוכ) | לע בסייקי

 A מעט
 תכד כיס רק

 סג סינומ יפלו
ee הוה 

 ועתה

 יננס 235 ךרדו .םיבג לחנ
 סוכס ול וטתי ספ ןתכוה ידי ןפיפוסל

 ינס ןומיול ףרע5הל סגו ,ומטכ ז"מסרכ .ןוכעלד

 "לי םוכו .ם"ייט יגילפ ןתכומ ידי ןפיפוסל + ןיכעל
 ס"כק סיפק קיפס כיל ימ ספקי סרוקכנו

 (.סמ ,תוכרכ) ספ י"קר ירכדכ ריעסל

 min למ סיכדכדמ ןהו

 לאירבג
 סכסד ,ע'גס ק'3

Un a 
zi 

 ןיכדסנסב וקטיפכ קר
 תויסרפ = סיכ תיקד וסובה 'לכ

 סילקו ןקכ 3ותכ ,ןיד ססיליד ןיפ ולדק
 סולמכ 3כד סיתלמ

: 
 כבתסמ רכמל כ"ע

 bתופככ ןודקפב כבל סכתיכ סלנוסנד
 2 סיל ןגיכקפ כייעו ,ימק לכמד
 מ ןיכפל סיכ ןכירקמד ומכ ,יכמנכ רקד

 Bs קכק ,ןודק
 ומכע 3כ רמקד

 תיסד וקיטיסל בכד 2

 כ"ג 'יכ תי ,ןיכמזמ ןמזכ וככ
 קיל תיל יקדווב יד ססיניד \ כ
 רק סיכ ןגירקע 55 כ"עו ,תויפרפ כור

 וס ,קמפמ רכפסמ קכד ג"עה סיט
 es יכד ןודקפב ויפ ככ כמ וכמוק

 גידל תי ז"כעו ,ביתכד |
 ומכ מעט רבקסמד סוקמ

 סוקמ תלקמכ ד סקדו
 סונמכ סג סיכימ ן

 (* ---ק"ודו en ימכ לבקסמד
 סל

0 1 

ao UH 

2 2 

JG EON ול X 
 א

 מ"נו .'וכ ןינמומ סמכ דע ס"דכ

 סילומ לכסד סֿפרנד ספ י"נפ
 ל 5 556 ,תיוכ לכ םמקסו : ןיתונתמד לפירכו תיוככ

 ,ם"כמ) ס"כקס רמומפ (לכ ספ) לריוע בר ירכד

 ס טריפו ,כ"ע ךר וכל - 4

 קן דעו ,ףוריפ ןינעל 'יפ ,תיוכ דע ,ןמפט לע



 סולקנוא

 ןּותיוה ןירידדירא  ןּוקיעת

 = אכ :םירצְמד אָערַאְּב

 :ןונעת אל תי אָלְמְרא

 ירא ּהָתי ינעְת הָאנע-סָא בכ

 ימָדְק לבי לב קמא

 הָרָחְו גכ :ּהָתְלְבְק | לָּבְקֶא | אָלָּבק
 בֶרְחְּב לטָקֶאְו יור ףקֶתַו כ

 םכינבו ןוכישנ ו אָּכְרַתָּב י ויוהי

 שח: :ןימתי ןּוכינבּו "ןילמרא
 : תל ם''ב .יפא הרחו :ןרהא תודלוה

 יישר

 es יופמ לכדו חכ יטוסת ססש יפכ סוסכ כותכס
 כלת כקמ סז יכס .ותוא הנעת הנע םא (בכ)

 0 וסז 'ונו סכיפכ ויסו כיתכד (Ror ןסנופ סריפ fכו
 תיפהכ3) ומכ (ל"קו 'יפ 55 קעלי הנ 2 סה 530 קל
 ןקכ ף וסנוע 'יפ תלו סזנ ןיק גרוס לכ ןככ (ס
 תק לוטיל ךפוס רמולכ סווג ןוסל ותופ סנפת הנע 0
 ולפמם 'וגו נק קעלי קעכ ספ יכ סמל וש
 עמסממ .תונמלא םכישנ ויהו םכ) : ונמקנקו
 תונמל6 סכיסנפ עדוי וגימ סכתמ יקנרסו 'תנפ
 ויסיפ קלקת סל:ק וז יכס כ סימוקי סכלבו

 םיטפשמ בכ תומש

 "סא ככ: ןּונעְת אל םותיו הנמלא
 קַעְצְדמא יִּכ ותא הנעת הנע
 :ותקעצ ַצ עמְׁשָא עמש יא קעצו

 יִּתְנַרָהְו יפא

 םֶכיִשנ יָה
 :םימתי

 טכק

 סת
 תּונָמְלַא
 פ

 םירוטה לעב
 סמ .הגעת סנע סה '3 .סנעת (בכ)

 סנעת ס וקכדב וסו .יתונכ תת סנעת
 הנמנה ביתכד 5כסמ ןניפליד םימפתמ

 ןוכטת כ .סותיו
 סנעי לש סנעת

 הנע 6 סיל ךימסו

 תונמל5 ןיגעכ | סתומ
 55 .תוית .תונמל6כ תורוכל

 הגעת הנע סת סיסכ ל }

 דח a יונע ak 'ול

 שה Ni סהוני םנ-

 ן"וככ = .ןונעת

 ג דיהי 'ל ותו

 כ דההס | סנע 5 יפת וכ סו
 עמש קע:י קט הנעת סנע .סלוכ ונע
 ה-טת- תדמכ לכס רמול גופכ לכס עמק

 .סימותי סכינכו (גכ) : : ךל סע ול תקימל סידע ןיסי hic תוי ק תוגמלסכ תוכובל סיסנס

 מ ס הכב 55 תיל רימכו ,
 ןופכמ למ = סוגת ףספ = פיל 10 = םימוקי ויקי סינכסו קEכסל תוכוסק סכייסקו ןכילפג

A 5 bh %כיתכדכ סימותי ויגכ ויסיו ותומי תיככ + ו כ +  

 ןיתפ יפכ ססיל | יסכנכ דריכ ד"3 סוסילי 5

 לאירבנ תרות
 ןונכ ךוגיתה 'ס3 כ'קמכ ותוגעל כתומ = קעלי קוטכ ספ יכ .ותוא הנעה הנע םא

 כתומק תוכמו6 ו סכות ודמלקס ככס = וקקעל עמקה עומס יל
 וכממ = לקספ כיוממ .ךנס "כ ,ותודכ) = ,קפלי קול ,ןוסלס לפכ ןיכסכ דל
 והכק תלק כ'קכמו ,סיסנק רלקמ ל סל :ןוטפכ קדקדל טי דוע ,טמקק עומס
 : 'כקי וכמו וסזו ,סכיתיתתק סלכס ףל = ןפופכ יריימד עמקמ ותו סנעת סנע

 .- עי
 ,קעלי קועכ סת ך ,וקוכטל רתומק
 סו 3קכמכ סיל סוס כתויו ,ותקעכ טמפה

 ,לתיסכ וקול סכעת סנעp ןפוקכ ויק
 כ'ג ,ינ< קעני קוטג ספ יכ עדת זיכע

 יז ,תוקכסה יוכיככ = יופכסמ רתוי תב תמתכד קרפל סרג. יונו סנטת סנט
 סמכ דע סתוק | רופססו ,עמש6 עומס סתש ןפוק3 סיסיק י"פטק רמכ בוקכס

crs onoסעס  

 ןכקוי 'כ לכ5 = ,ספיככ ןכיעכ סירה .םינוסלד םלוסי 'רכ ,ע"ר קספד סופמ ,ס"די ןֿפיפוהל ס5וככ

 (.קמ) רמוק כ"פ תיזככ רכוס ה"ירו ,הטיקה .תפלקומ רמו .ןיתינתמד לימור ןרתמפ (:טמ) סתטימל

 ק"די סירק6 םופוסלל

 : ם"ייע /וכ

 (גל)

 רינכ נפ סהמע לבט םל  'יפל ,ז"יפל וגס יפורט5לו  ,ןגד .תיזכ לכהיפ דע



 סולקנוא סיטפשמ בכ תומש
 ימַעְב ףתה אָפְסַנפִא יי יִמַעְ"ְִתֶַא הולת | ףסּכְ""םִא דכ

CP : ro -הל יג האפ ל -וד אי = 6  

 יהְולַע ןוגשת--אל אישר : 6 ak ו . ב ad 2 21 ג

 אנטשמ=הא ה: אח = ₪2 1לָע ןוכישת""אל הָשנְּכ
 -רע ד כ בפה ער תמש לָּבְחַת לְבֲחבֲא הנ

jon etd ianהל ּהָנְביִתְּת אָשְמָש לַעַמ :ול ונָביִשְת שמשה אָּבירֲע :ה5 הוביתק ; + %  : 
 :גיק אל ם'!ב .לבח פא :הע ומ תוב!תכ ,ןוסיפת אל ;הע מנ ם'ב .ול היהת אל :אע םי'ב .הולת ףכב םא .ןרהא תורלוה

 :דיק ם''כ .שמשה אב רע

 יישר םירוטה לעב
 תא הולת ףסכ םא (רכ) :וכקכ סת וקמ סל סיעדווי ל (דכ) :סיהי 5 סיתו לקותיכ
 סרוק '' סו סל לכ רמוס לסעמשי יככ = .ימע סולס דת 'טמינכ  .ךכנ וילע ןומימת
 . . as a כרעס דתו לפוסס: סידעס דתו סולמסו
 (פ"ע מ"3) יימע תא : ןפמ רחק סו 'גמ ]ות 0127 נתת לכת 6 (הכ) :ולכ סילכוע
 סדוקילע ריפעו ינע סדוק ימע סיככוק דכועו ימע ככ יפנ לנקת כ סיס סיל ךיפסו

 .ןימדוק ךכיע ייכפ תרח ריע ייכעו ךריע יינע
 יכע סללו ינעס תס ימעמ סוזיפלו וסולפ ימע תל .סונק ףסכ 06 ועמפמ סוו
 :ימע וספ סוונס3 ןויזכ גסנמ וכ גוסנס נפ יכעס תל A"ד) .ךמעס ותומכ
 וגטכסס כ .השנכ ול היהח אל : (יכע סת וכ ךמלעכ לכתסמ יוס .ךמע ינעה תא
 ₪5 ופסכ 696 ותיונס וכפכ וינע סמוד יסת כ וכ ןיפפ עדו סת ספ סקוסב
 סכוכמ ךסו) םתנפ םתכ תכיסנכ וסע תיככ .ךשנ : וסמילכת כ רמולכ ותיוכס
 ויל תיככ ךכ .ודקדק דע פונו ןכלכמ וה סופתפו םיגכמ וכימו ופגרכ סכטק
 .לבהת לבח םא (הכ):סככס ןוממ וכססמו סלופ תיככספ דע רכיכ וניסו םיגרמ
 ןמוס עיגמסכ סונס תל ןיככסממש 556 סוס תעסכ ןוכסמ וכי סלבס 'כ לכ
 סקס סמכ ס'3קס רמ סימעפ סמכ רע הל3ת3 ךל לפכ לכסת לוכס) ערופ וניו
 ינפל כייסקמו ןוכפתו ןיד תכפוכו םמלו שמ6 ככ יל56 סלוע ךספכ יכסו יל בייס
 וגבישפ סויס לכ .ול ונכישת שמשה אב דע : (כיטסו לוט סת ףפ ךכ סכיוחמ ינו
 סוי פוסככו כתמ לש רכק3 כיפ דע ונכטתו רוזסת םמסס יככו םמפס 3 דע ול

 לאירבג תרות
 סזכו ,'וג עמק עומק---סז ןפוסכ סג יופכסמ לויס יוכיעס רוכעו ,בויתכ סמס
 לכפ .ס יכ :ןוקכ | רתויכ ןוכי :ק"ודו ,כומתס קגועס ותוקכ כ"ג שכעת
 : ל'גס כ"ק 'חא ןויצ ןב ס'ומ 'וכו 'גס ככס ב"ש

 'מנכו ,'וגו ימע תפ סלק ףסכםא  כתכ גנלזיצ ל'זףסוי כ"כסכ י") ביל
 למלט סלוסגס ת קכרקמט סקדל סלודג ק'םכ סכינפו ןטק = יול ריק (פ .,כ'כ) רמוס "כ קינת (:י "כ bתיקד יקמ י"פע : למול רטפפ : כ'זו סוב
 יכ סקדל וטעו טפקמ וכמק 'ד כמ סכ = סמיפרס רוכפב : ביתכד סכיכפ .'וכ וכווכפכ
 ,סולגסל יפקדלו fוככ | יקעוטי  סכולק = ["טר נפת הרקע לסט לע סערתתע]
 רמלמס לעכל ןיכמ סיטרפמס | וטקסו ילסק לוס סז ןפופכ סגד ןידמכ .וכילמכ

 לס | ,סלוסנת תככקמ דבכ סקדלסס תכווכ יסוחו ,עודיכ ,סכרס סינפ <
 ) כ'ג רק רמקנ עול ק=-ותוק הנעת סנע ס : בוכה
 י ,קלוקגס וככקי דתי ססלק קוד ---,ילל קעלי קועל---ןעמל---ספ יכ--כ

1 

 עודמ

 -ו ו"--' סמלד כ" ,טפסמ



 סולקנוא
 pro =( צ ּהַדֹוחָלְּב ּהָתּוסְכ איה ירא וכ

 הָמּב הָּכשמל ּהבְתות איה

 ימָדְק לבקר יָהיִו בוכשי

 אָנְנַח-יִרַא הָתְלְבְ בָא

 יקח אָל אָניַּד וכ : אָנָ

 :טּולָת אל ךָמעְב אָּבַר
 .ככ ת!מבי .ךטעב אישנו : וס ונ ןירדהנכ ,אל םיהלא .ןרהא תודלוה

 יישר

 ןיסס רבדמ בופכס

 מ בכ תומש

 :(פסכיכמ) סעילב 5 ךירכ |
 המב : : קולק וז .ותלמש : קילט 2 .התוסכ אוה יכ (וכ)
 .ללקת אל םיהלא (זכ) : עלמס תל תוברכ .בכשי

 רה סקס תכרבכ סרסוק וז יכס (וס ןיכדסנס)

 לק
 או הָּרבְל התוסכ אוָה

 תה בָּבְשִי הָמּב ועל :ותְלְמְש

 נחי יִתְעַמְש למ קערי
 : נא

 : רָאָה אָל ָךְּמַעְב איִשְנְו ללקת

 אל םיִהלֲא זכ יענו ם

 : הת תוכט .הפ ;ירדבנס .ר ארתב ,בס חט ם"כ .רצ ק"ב

 םירוטה לעב
 ללקי fל5 לוכומ ל"כ תילטס ונכפמל
 .ןייד הוס 'טמיגכ .סיסל6 (זכ) : ןיידס
 ךימסו (ךמעכ) %וסמ לכו 'מיגכ יקנו

 כיתכד | סורוכככ ךתלפ סיל

 ללקמסו הפיקבס תכלכ וס
 יליד

 ךפס קיח

 7 תרות

 כו ,וכמק : כיתכ טפקמ כמ עודמ (ב
 דסי סנככ כ עודמו ,וטעו : ביתכ סקדל
 סזּכ כנסו .סקדלו טפקמ ופעו וכמפ
 סימתכ ילעופ יכ סיטרפמס 'כק מ"יפט
 יכ וגייס סיגוס יכל וקלמקי ססיעכ סע
 שי סיפוק יפסמ 'תכ ססיקעמ וקטי
 ומוכ סכלכ יכ ןעי ינעס לע סתלמק יפ
 ,ותכוז סע ביטסכ לוס דסת ןפתו,ומע תש
 סמק ,ז"ע סלוקס ותוק סביימק לת טרפב

 גוכפסו ךכס ועכט דלמ קכ ססלמ
 ,וסעכ תרלב תוכל לכוי לכ רטסמ דל
 תעדקהכ) תובבלס תכוס כע3 כ"שמכו
 ןווכמס לד לע כמוס תכווכב ('גס רעש
 ומנע לפמ רעלה פל תוסדל סזב לוס
 כזע וטיטוסבו וסוקלמ כקמ וכ ןוככקמ
 תקלות תל סוכ ןמליו קומי סיכדנל

 םרפל סקד5 ךרעכ רזעילפ טוקעי יס ם"תהעכ ירכד סוכ ו5נמ) סמו .םיבג להנ
 ךמסנ כער) םורפ סנס ,ונֿה .סינתונס יע ןיכמ ללכסס יכ ,סנעתת 5 ךרפכמו 'וגו

 3סכמ ט"h fo מhoon> pn | ,ובל
 סלופס תוכמכ סכגית וזכ סקדכ ,וסלכמס
 וכל תקופכו ומלע תכוט קי ,סטפסמו
 כיג = ללכנ גוסס סוו (* ,קכוד וס
 ע'ת = ססרפל סלורק דלמ ןתונו כמותה
 תדמ תל לכל תוקרסנו ,סע לסק ינפכ
 ינפל סזכ תולנתסנ ומוכ כד וכוט
 וקפכ קנפמו ןדעתמכ כ"ג תוסס ,סישפ
 וננמ תוס ןכ ,נת ידומתכו סיגוכעתב
 וגקכות תנווכ יפכ סז ןיקו ,סקדכס ססעמ
 תנווכמ סקדלס תגית Far סתוילק 'קס
 3 ,ומלמל סנס וזיס תכווכ סוס 3
 וגולס קייט סקכ ןווכ> קל סיסתק ןפוק
 יפכ ול ביטסו = למ לומתלו ל
 ףוס) כ'זכקק ומכו ,וכ ןתכ כט 'ד תכרב
 קוס סמ "וכו סוקכ וס סמ (תוכותכ

 ןונת

 לס 'כס תפ כ

 תעכ סעיפוסלו סגישס) סתירקל םפמל ,סילדס ירמל ףלור וסנס ןופפרס גוססמ וסע ןתונת סקרו

 כ סעס ,ינעס גוסמ סינתונה לכמ ,סרפ
 ססיגפל .לכודמס יכעסו

 : רמו)כ סורפ קלה : כ"הקמ וסח

 —יל-- תיכס 36 סס) ךנע רועס

 ,ססיניעלו

 7 ס)עתס)

 ,סינלס ירח וטפסי

 ,סרפכמ רעהו סכלמ כעס תוסדל וגתו יז ,םנתיו סבל כו

 fיכת ,סילכדנסו סילורמ סייעו --ךמח) נערנקוקרמ  סולפת

 ןונכ ספ םרופי

 ךמ5ע רפכת ךרענמ קר יכ -ול סניתנ לרקת כ הוס | ןפופכ סנה ?ותיסכו יול

 : כ"ע ,טרוד ךנס ינעה תכוט ל

 כערס סדלס רע5 ססיל םוככ סל וכ

 -- ךינפפ סורע ההרתפ דע ןיתמת מט =-םמנד
 לכות



 סולקנוא םיטפשמ בכ תומש

 אתא מודי רַחֶאְת אל ךעְמְדְו תאלס חב
 זה ד הרוסת .וכ תורוכב ךעמדו ךתאלמ .ןרהא תודלוח

 םירוטה : לעב: יל
 ל ר3 856 .ךינ5 כוכב כתת 5ל = :

 : סירוכ3 סכו כסכתסל ךסוכת הלמתק םכ
 הנפת כ .רהאה .אל

 תרות :

 לע סגיגתסו סיממכסק : למל ,'וכ ןוכת

 ולט סנינפסו סימפלס ןוימדב סיסת סדקס
 ויפ6 תכזומ סנכימ רק סדלס לע קיפי
 הוכ 'יפק ק"דסמ ת"סע לוסם ירכד 'סכ ןייע\]

 סעס 'ד ךײלה יכ :ונרמפ תגכ
 כותכ ןכו = ,סימתורמ סמס ךימסורמו ,סיגוגס
 רש6 תה יתונקו "וגו יכוט לכ ריכעק יכפ רעקיו

 סימקרס יכ ,ססרפ ר תפ יתמסרו ןוקמ

 כעפתמסמ תרווס תויסל לכות סלקל סדקפ סגינססו

 רודכהפ לתוכה לע רודכס קרוס ומכ) לעופס 5

 סינוכס סג סינוס סתויהכ סמספ מכ (1יל ופי
 1558 לכל ,ולרקי סימסרעו סימסורמ ןכו ,ופרקי

 ,טוטפס ונונרכ ךס לוק סמ כמ ם"תי .
 ותקד5 תלוטפ סילכקמה לכ כ"ע ,נעלתמ וכיפו

 סימקורמו ,סינוגס סק3כ קר סינוכמ טס וכוטו
 --ס8 יכ | ,כותכסמ ז"ע סיקר קיכססגסת  ,דכל

 רסס 255 קר תלוס הלועפס רלםת--יתונהו
 ,ססרפ רטס--355 ךפ פוס יתמהרו ,ןותל

 הוס לכסו ,הזמ סמופמ תונעפתה תלכק סוס לכ

 (וט ינקמ) כ"קתש וסזו [כ"קו לכקמס תכוטל

 סנוולכ סיסקק : 'יפ--סקדלב

 תוקוכת 3וכמ=-סקדכ תללקנס תיקמתס
 סכוקס טפקמ 993 'יפ ,טפקמ כ
 :כמקעס לעב תכווכ וסזו=-סתוקכ 2

 --וזכ סקדכ ? סקדל וזיקו=-,סקדל ס
ie:סלוהגס תק  

 טעמ בוט

 למת סכ :רמקכק ,ס
 הסתp .וכייס ,סקדל .וטעו יטפסמ ורומס ,'ד
 סנווכסל סטפקמ ייפט סרופק סקדלס
 יתפוקי סיכת ז"יפו ,'3תי ויכפכ סיולכס

 : 'וגו תוכל סולק
 סקדלס תונמ סנה יכ ,סוכ פ"לי רוע

 בויתב ,טפסע תדע סב שי יכ 8
 ,חש 8 ,bid - י\

a= -עיוקכ רקובכמת | ךלע יפכ סגיקנס  

 יישר

 ךילע תלטומכ הכומ .ךהאלמ (חכ) ;ןייד תלנקכ
 : עמר ןופל וסמ עדוי וגילו סמוכפס .ךעטד

 סידקי לש רחוקמה תל סידקסנו סדקומ ב nh רחל ןתפרפס רדס

 לאירבנ
, 

 תגקמ ודי סלב וכייסד (.טמר ייפ ע"דוי)
 תנקמ ודי ןיק סו ,סייכטס .ךכול יפכ ןקי
 פ"סכלו ,רטעמ ו 'וכ שמות דע ןפי כ"כ
 תיסילסמ תותפ תתלמ ע"ה סד 2

 ןמקסיט ימ ז"כע (.פ.3'כ) ,סנק3 לקס
 סיכפל סטועו ותוכ יפכמ רתוי pd הוב
 יסוז ,לסזומ וסע הממ רתוי ד'סושמ
 לע תרקנ 'סקדל, סק יכ ,סמת3 סקדל
 ומכו ,ד"סוקמ | סיכפל סקופ לש סמ

 מ רכוטס  ףוס . "ככ | ל"וכ
eeרמלס ח"כ סכרד סקעמ יג  
 כ"פמ ןייע] כועסת סיקידכ תוחרוקו

 [קתרת רקפ רכלמ |: כותכס רוֿפיככ  ןמקל

 כ"ג וכמע גסני ס"כקס סנט סו סכזכו
 וסזו ,דיסוטמ סיכפ> תוקפל | סקדלכ
 כסות וס --טפסמ | ולמס מ
 ,ןידס יפכ רומשל

1 

 וסעו- --ופיסות דועו
eeסיסת זייט יכ -- דיסוקמ --- 

 יתרפיכפ סע ןייעו] ,'וגו לוכל סכורק יתטוסי
 : [רוכ5 תיגעתל סכייפה סרטפסכ סזכ דוע

 'יפע י'טכע ,כתלת 5 ךטמדו ךתאלמ
 סקלמ (.7 סרומת) ג'זרד י"כע

 סכמקו סמוכת ומ סיכוכב ו
 סמוכק קוד ולו ,כתקס כ סכוק
 ק"מו ,סמוכפל ל"עמ ₪ קל 0 ,סירוכיבל
 תופורת) ןכקנקונכ 1hba בוטד ,ןוטתרל
 ס"ס יפדווכו (סע) סכומ "מנכ כו op) 2 "פ
 נה ,ןוטקככ . יכפ רקעמ סידקס סה
 סינספ 3ולכ ליסע קיעמ טקלד

 ;פ"יופ ג"כ 'ה םמורת 'סמ ג"פ ס"כמרסמ ?"כ\]
 תופכפמ 'המ ו'פ3 ס"כמרה קספט מ"יפ) וקו

 דננכ ינע הפעכ לט לכטב סגד .כ 'ס תורוסה
 ו ,ג"תל לכטכ 05 קתימ ןוע ןיסו .הקל "כ

 תמורת

  -> Pplriigה ₪

 יישר + ₪



 סולקנוא

 :יָמְדְק-ׁשְרפַּת ְךָנְבַד אָרְכּוּב

 גע ְךֶרֹותְל רֵּכעַתְוַּכ =
 ּהַמֲא-םע יֵהְי ןימוי אָעְבש

 אלק  םיטפשמ בכ תומש

 "כ כ :יִיְְִתִת נב רוב
 תַעְבַש ךנאצל ְּךרשַל שעת
 יניִמְשה סיב ומאדסעהָיְהייִמָי
 ןוָהְת שָרְקיישְנַאְו ל :יֶלונְתִ
 אל הָפְרְמ הָרָשְּב רֶׁשְבּו יל

 ,שדק ישנאו : אס מ תדנ .םימי תעבש ;: הנ .וכ תזרוכב .אפ ןילוח .השעת ןכ :הג .ונ תורונב .ןתת ךינב רוכב .ןרהא תודלות

 : כקנע חס בס ןילוח .אק תוחנמ .כפ םיחבז .חי תוכס ,הרשב רשבו :י תורוכב .ויק וטק ןילזח .זנ ןישורק .דכ םיחספ

 העְׁשְרְפִת הָאְנַמְה אָמֹוְּב
 ןִׁשִּק--ןישנֲאָו ל + מד
 שילת רש מדה ןוְּת

 םירוטה לעב

 ישנו (ל) :סוי סיטלכ רחש דימ ןתת
 .ונידכי דימת יכנו ךדיו ןיד פ"כ 'ד

 .תוכוס ת5 ושע לככ יקנו .סודס יפנו

 ופע כיתכדכ 6"ע ודכע סולס יכנ6 יכ

 ןויסת םדוק יםנ סת לכ תוכוס תל

 יש

 ,יל ןתה ךינב רוכב : סמורפל רפעמו סיכוכבל סמולפ
 ויפע סוכ ר3כ להו ןקכס ןמ סיענס םמחכ וקודפל
 ךכוטל סטעפ ןכ וכ ךומסל ידכ כ 006 סוקמכ
 'Aנ5 וסדופ סוי 'כ למל סדק כוכ3 סמ
 רוככ ף סדפס דוס ןכמ ויודפו (םי רבדמכ)
 .ומא םע היהי םימי תעבש (טכ) :ןסככ וכתו) כ'תו סוי 'כ וכ לפטמ סקד 3
 כסופמ וספ יפ> סנומש סרוק רסמי 55 וכככק תל כסמל 63 ספ ןסככ טסו וז
 רקיו) ןפסלו יכימש ןסכ רמסכ סויכ וכל סכומ סי לוכי .יל ונתה ינימשה םויב : ןמז
 ףס .ןפסלו .ינימשמ .ריטכסל ןלסל רומקס ינימק סמ סלרי סלנסו יגימסס .סוימו (3כ
 וכסיל ילפכ ספל יגימפס סויכו ועמסמ ןכו ןלסלו ינימסמ רישכסל ןסכ כומלס ינימש
 תולכנ ילוקסמ סיפורפו סיפודק סת ס .יל ןויהת שדוק ישנאו (ל) : (bתליכמ) יל
 ף5 (תניכמ) .הפרט הרשב רשבו : יש סכניל וקכ סו ילט סת יכס תופרטו
 יכ (בכ סילכד) ןכו ףכטיל פומסכ ךכדפ סוקמ .סווסכ כותכס רכרפ לכ ןכ 3
 סוי סכקמכ ןידס וה סליל סלקמ רוסט סיסי 63 רח (נכ ספ) ןכו ססלמ סד

 לאירבנ תרות
 וכ .ככועמש .ךעמד : ןלוכ ופרק כ"פ 'טגוקכ תמפ ירכד 'סכ ןייעו ,ם"ייע רפעמ תמורת

 כיל סירוככ כ'קpמ ,סקרכפס ךיכלמ סמ .[  'יס סירפ תגסכו כט יס ,ה "יס וניתפ

 ןוטל וסמ עדוי יכימו :ספ י"סרכ כוסו
 קיס יפלו י"עכפ סע סרומפכו ,טמד
 רק ספ קיפמ סמו 'ק3 ספועו תעמדמ
 סז ילסס 'סותכ סע וטקסו ,עומיד ןופנכ
 סטב "יפס סמ ,טיייפו ,ןככרדמ תכק וכי
 סוקמ עמד סמוכקכ יכקד ספמ 'כ 'לס
 רתויו ,קתוד וסו ,'וכ תעכ סג תנסונש
 סילוכיכ סג סד י'םרפ לע תוטקסל ל"וס
 ,ה"פ סירוככו וכתכסמכ סקמו 'חכ תטמדמ
 סמוכתסק ק'פ :פ"כל ד"כעפ םנמא (ם"מ
 ןמז לקט ,ןכוגס תל ןיכסוק תוכקעמסו
 ינפמ לכט קוס יכס ולממ וקרפוס לק
 ,םיכפסנ בייוחמס לכ ולממ ומכוס גמ

 תולמ .סייק Bכק קר ,ןלוגס תל ןיכסוק
 ךטמד ככ וכימ כ'ע ,סיכוכב קקרפס
 וקכס ןוקכ םוריפ סזכו (ג"מ כ"פ סירוככ)
 ךגסמ .סולמסס ,ךפ למ :רשיו ןוככ
 ,כוכיככ 065 5 ₪ תעכ סייקפ ךילל
 ךילל ךנסט תומס לכ ,ךפמד ןכו
 כתקת כ ,93טס ןמ םיכפסלו ר

 : כדסס תל
 יתיפכ .ולכמת כ ספיכט סדסכ
 ר"ע ,פ'לימ סמ ספ תיבסכ

 סטיתק 'סמ ח"פכק סיבורס יככד תכיפס
 סיתזס ינטמ דת דדוכמ סיסק דככ יכנ
 סדולג יכגו ,ס'ס יוסד ףלו ,סכוסלד קספ

 ספ

mae 
 ושבו



 סולקנוא םיטפשמ גכ בכ תומש =

 לכת אכ אח אח מ : ותא ןּוכלְׁשַה בֶלָּבַל ּולכאת
 אל א :הָתְי ןומְרת אָּבְלל וג עמש אשת אלא נכ ס

L 1דא רֶקָשּר עטְש ַכקְת <  
 יוקמל אביח םע די ישת 1 2 עשרים ר תָשָּתיזלַא
 יהא > :רקש ריִהָס הל --ירֲחָא היהתחאל =: סַמָח רע
 ר כ ןיפרתָכ ברילע הנעת"אלו תעְרְל םיָּבַר
 תועובש .נכ תוכמ .ז ןירדהנס .חיק םיחכפ .אשת אל :נב תובמ .חנ ןישודק .חיק אכ ב םיחספ ,ןובילשת בלכל .ןרהא תודלות

 ,ול חי ןירדהנס .לע הנעת אלו :ב ןירדהנפ .היהת אל ; זכ ם ןיורהנמ .בע קב .הכ ת!סבי .ךדי השת לא :אל

 יישר םירוטה לעב
 ןמ םילתד כטכו ת"ו .סווס3 כופכס רכרש bנ  סכיניכמ .ספמוטס ולידכת 33 מתו יל

 ינו ב0 קפל יע םלקנפ .כE3 ייפ יפי יה + ליד יה יה
 תולכנס פופ ךדעלל הכיתי 'ג .ותוֿפ
 : סייקכ סלסכ סמסכמ ופ isl סית ןמ וס nS ןוכילקת כלכל :ספ6 'ג כיעס ןמ

Gap: Gb oh csסכפומפ הפיכטל ו"ק (6פליכמ) .ותוא ןוכילשת בלכל ו  
 ןיֿפפ ךדמלל 3355 ל"ק סמ כ"6 .תוקנס ללב

 ונופל רלכ 4 05 לפרי יכב לכלו (6י תומס) רמקנכ סירב לכ רכש חפקמ ס'כקס
 כקסד עמפ ל3קת כ ומוגכקכ .אוש עמש אשה אל (א): ורכס ול ונס ס"כקס למ
 תשת לא :וכיכח ןיד לפכ כיס דע ןיד לעב ירּכד עמשי לס ןיידלו ערס ןוסל לכקמל סרסוק
 אל (ב) :סמח דע וכ תויס) וסחיטכסש רקס פעיכק וכיכס קל ןעוטס .עשר םע ךדי
 ןיס ככל נמכפי ימכס יפכדמ סו רקמ3 םי (3 ןיכדסנס) .תערל םיבר ירחא היהת
 4 תערכסכ סבוסל ןיטמ ןילס ופכד ןפכמ וינפוס לע ןסכ 3םוימ bרקמס ןוסל
 לע כפוי ןיכייסמכ סינפ 1 ספp תוטסל סיככ | ילפ6 .וטכד כקמס ףוסו דחק
 bרקמס למה רכרמ וקכס תופפנ .ינידכו סול ססיפ לע ןידס סעס ןיכזמס
 ןיניספמ ךכיפל | ר"בבש לפומ לע ןיקלוח ןיסש כר לע .בר לע הנעת אלו :ופרד
 יככד יפלו .סקעד ת ורמקיס סלמס ןיגףוס ןס ןסכט סינטקל דלה ןמ תופפכ יכירכ
 סקיפ ביקל .תערל םיבר ירחא היהת אל : כ יקמס .ןורספ ךכ (3 ןיכדסנס) לי ,תוכר
 יפלו ויככדמ תופככ .בר לע הנעת אלו : ןיכומס לע ןיבייחמ וככיט דח6 ןייד ליכפכ
 ססיכקפ סעוכ) סתם סיככ םיו .תטהל םיבר ירחא :ןכ וב ופרד ר"וי רסס לוסס
 סיספ 65 רמקנפ עמסממו ןיכזמס ןמ רפוי ןיכייחמב ןימירכמס סינס ןסס ןמז3 יקמֿו
 ןיטמ סוספכ יגיד ורמס ןלכמ סכוטל ססמע סיס ה 6 יי עמוס סוער סיככ ירתפ

 ו תרות
 דבכ יכנ ס"נמכס לע ומעקב מ"כס דת דפנג ספד ס"כמרס קספ (ע"פכ ספ)
 כ'לקד סוטמ ,ספירט ססמ דת 'יפלד סייק כועס לכ רקו תומוקמ סטכטסמ
 ₪5 ייפּכ ךנסד יקוכפנ 'מגכ יקפס יוס כ ס'ס סעממ לוד "כס כ ,תרתומק
 ג סיטקנתמ סיתוס ינססכ למ ווס ןוטנכ קדקדנט ירח: סזב ג'גסו=.ק"ייפ
 תיזכ : קל בותכ 5יעכס ןוענכ סכרדפו] ש"ייע סלכיו : : ליסוכ 'כ דנכ יכגד סיכמרס

 טקנל ע"י וסימ ,ססמ '6 'יפ5 עמפמד .דדורמ 'כ סדולג יכנו .סכוס 6 יסק יל
 ןילכס דופ ףיסוסל עכו [.סשמס וש ןיכיתמ שם יל ספרו, :ס ןושכ
 לדיסד דבכ יכג ןיימד סוקמ ,סזכ | ליסס יל ו :'כ כו .יספומ
 bפפ ככ ירכר כת יטב ךס ןידומלס בתכק מ"יפע בעיל ל'כ ןכל -- פרפומ

 קיספד



 סולקנוא
 הָמ | אָפְלאְלִַמ עַנֶמִּתִת

 רַתָּב אָניד--ילע ָךֶעֵעְבַד

 לַעְו ג :אאָניּד םֶלש יאינס

 : ּהָניִדּב םֶחְרִת אל אָניִּבְסִמ

 ךֶאְנְסְד אָרות עּגְפִת ירא ד

 אָבַתַא יעד הָרַמַח וא

 יזִחְתְדיִרֶא ה יהל הָנְביִתִּ

 תוחת ַעיִבְ ְךֵאָנְסְד אָרָמֲח

 בלק םיטפשמ גכ תומש

 :תמַהְל םיִּבַר יִרֲחַא תל
 בדם :וביִרְּב רָּדִהְת אל לדוג
 העת ורמח וא ךְביא רוש עפ
 דיי ה ל ונבישת בשה
 תחת ץבר אנש רומח הֶארְת
 בע ל בועמ תָלרָחו ואַשמ

 קָבְשמְלִמ עַנמּתְתְו הָנעֹוט
 .עגפת יכ ; רלק ןילוח .רדהת אל לדו ; אי ןילוח .ג ב ןירדהנכ .טנ ם''כ ,םיבר ירחא ; ג ןירדהנכ ,תטנל .ןרהא תודלוח

 : כל םי'ב .בוועס תלרתו .גל בל מ''ב .תחת ץבר ; בל ם''ב ,גיק םיחפפ :תורת יכ :גל ם'יב

 לשר

 סגכפ סולקכולו .סכוסל סיכט פ"עו תוכל רחל פ"ע
 ןוטלו כיד לע ךכיעכר סמ לפנמנמ עכמפת כ
 לע הנעת אל : םכדכ וס ךכ סוגכפס יפל יככעס
 סגעק כ טפסמל רכה נפש ס5 .תטנל בר
 יוס 656 3יכס ןמ ךמלע קנסלו דס ד55 תוטנל
 ולפומ לע וכםיכ רמו ינקו .ותימ65 ופוק ןד
 ,תערל םיבר ירחא היהת אל : : וגוכספ ךכו ומוקפכ

 ליסוכ רמת כ טפסמ ןיטמ סיעפר תילכ ספ
 בר לע הנעת אלו : סיכת סעוכ ינגס סט סיכרו
 טפפמס ותו לע ןודגס ךונפי סו  .'וגו תוטנל
 סיככ ןתול יכתמ סעוכס רכד כיכס לע וננעס 6
 טפסמס ת רומה 556 ותיממ טפסמס מ תוטל

 םירוטה לעב
 -לדו = (ג) : סיִכלכל וכילפסכ וכ "סל
 דרפי וסעכמ לדו ךליקו כס 'סעכ 2
 לו ונממ דרפי וסעכ וס יפה לפול
 ןוד יד .וכילכ :ונידכ סינפ וכ עי
 סטת כ וכיככ ןוכלכס קיד ךדיקו
 .וכיככ סד תועל וכיככ .ךנויכמ טפסמ
 עמסת כ לד וס ס5 ףת ךי למול
 לעכ תועלו וכידכ וקידנסג סלתת ויככד
 'סמכ 'ג .העות (ר) : ויכת% כס וניד
 סד .סדסכ סעות סנסו .סעות וכומת
 העוכ סלפ 85מ ם"ו .ללטה ךלדמ סעות
 סיכופס וילכו לומת 85מ סדיכ6 וז ןיפ
 וסע סעות וכומת וסוו סדוכק וז ילס
 ךקנופ (ה) : ךכדסמ תו סדקכ סעות
 ךסנוט כעכ סה .ךלנופ רומח .'סעכ 'כ
 = יכיימ כסד .סוכמ .סתל וסליכפס
 5"ע נוסכד לתרשי\ "ע סילנוק ינימ
 לגוסכו ול כוזעמ תלדתו 'יפכד תומופ ומ

 אל (ג) :סיכרס רוב יונס סי רלוקו סוס רססכ
 רומח הארת יכ (ה) : ןכדככסו וככז6 לוס לד רעולו ןידכ ופוכזל דוככ וכ קולסת כ .רדהת
 מפ וכוכקפ סכו יכ יסומס לס תוכוסל 'דמ לוספ ללה 'לכ םמפמ יכ יכס .'וגו ךאנש
 וז סכיזע .ומע בזעת בזע : סימתכ .ול בזעמ תלדחו : ופקמ תחת ןכוכ וכוממ הקרק
 סמופס דע סילפורי וכזעיו (ג סימחכ) ןכו כוזעו רולע (רי 5 סיכלמ) ןכו הרוע ןוסל
 ךככ5כ רמת יכ (ז סיככד) וכ כויכ .סמוסס קזוח תפ עייסלו כוזפל רפע סופלמ
 וטכדמו .ססמ רית כ סימתכ ןכ רמלס מס "וגו יכממ סלט סיוגס סיככ
 סימעפו | ללוס סת סימעפ תלרמו סכק יכ | וכיתוככ וסכד ךכ
 סנ6 סיככוכ | דכוע תמסכ ומ .תלדמו ודוככ יפכ וגילו ןקז דכיכ ס רזוע ססלש
 ופסמ לוטינמ סיל ?קסמפמ שמס קרפל .ומע בזעת בזע : תכדחו רפי לש וקפמו

 לאירבג תרות

 סיבמכסכ וכ סללכ סיס ןכ יכ סכוס סוקמ3 תיזכ ןכיעכ ךכנס : רמו קיספד
 סדוקמד סדילג יג כ"לטמ .'מגה 'יפ יטב ז'כעו ,קתוימ סוקמכ תיזכו סמ
 יטרפמד תוכמימ 'ג ךכס סיקה 5 עמסמ ,וסמ דדוכמ תיזכ : מקס כי[
 ,טלסכ .לויקס סט תויסכ ךיללק סוקמס יפוכפל | ל"וס כ'לקד ,ססמ דחב וכיפק
 b'וכ = קוריפכ = ריכומ יענס ןוקנכו יסק וכ ספריו : כפכ כיט-ולק יטב

 תועידסמ



 םיטפשמ גכ תומש

 : ֹומֲע בזעת
 טפְׁשִמ

 ירצו יקנו קַחְרַּת רקש
 ןירדהנס ; הק תוכותכ .המת אל ; בל אל ם"ב .בוועת בזע .ןרהא תודלוה

 הָמַת אל ושמח ₪

 -רַבּרִמ ז :ֹוכיִרְּב ניבא ט

 סולקנוא

 הָמ קובָשּת קַּבְׁשִמ הל
 :המע קֶרָפְתּו יהולע ז בלבד

 ךניּבְסִמ ךיד יִלְצַת אל י
 אָרָקְׁשְר-אָמְְהְפָמו : הב
 קפנ יִדו יודו קיחר יו

 "לא |

 גס גל ןירדהנס .קידצ! יקנו ; אל ל תועובש .רקש רברס ;ול

 םירוטה לעב
 'סמכ 'ג .ןכוכ :ומע כוועת כוופ לתרםי
 ןיכ ןכוכ .ןכוכ תפטת תתפל ךדיפו ןיד
 כ"ס5י הז ןכוכ תפטת תתפל .סיתפסמס

 יישר

 וכ בתו לדפודמ וסט סכ6 ןוסכ .ךניבא (ו) : וכממ
 כיל ןייכמ .גרהת לא קידצו יקנו (ז) : (ככ מ'ב) סכוט
 ןיריזחמס וכו וילט דמככ יל םי ' רמו ביימ ר"כמ

 סתימ ןידמ וס יקכ מ"מ ר"33 קרטלכ לס קידכ וכיסט פ"עלו גכספ 56 יקנו כ"ק ותו
 ןיפס סכומ וילע דמנ) יל םי 6 רמו - ר"כמ תלויל ןיכמו .ותוכזכ ב םי ילסש

 לאירבג 5
 מרסל סיכ .ספלכ

 קפס דחכ תל 'מגסל םיעכת כ כ
ses 2כלקכ ויפו ,ליכס ועד 'גסמ  

 ,וסל = יעכימק כ סיס כבל = ,וקיתב
 ןכלו ,רפומ 'מגד כידכ סגד כ"י ריפסו
 ןיכיתמק יכל ספריו : סז ןוטלכ ככ
 ,קזכ ,םוס ל"זכ תעד סגד רמולכ ,סתוק

 : ק"ודו ספומ כיסל
 (.5 תועטפכ) קפיק קפרפ רקש רבדמ

 בקויט = דימלתל ₪
 ,ליטעל ותו יכעל תוכז ספורו וכ יגפל
 רקס רכרמ : ל'פ ,קותסי כס ןיכמ
 (.ז ףיעפ ,ט *יסכ) סכלסל כוסו ,כ'ע קפלת
 ל'טכסמה סק3 ך"קסו עימסס ובתכו
 .ט'ע סייג ול סיריטע ססינקקכ ס"סד
 קודקדכ וסק 'מגס ןוטכ  םרפל סקלכ
 סרפכ ל" "כנס סק3 סירמוקס מ"יפע
 ת'ככרד סקטתכ (.נפ מ"נכ) 'מגס ירד
 קרמחד קית יקכוקק ךנס .סיל וכבפ
 בס 26 ברל ורמת וקל ו ןקיימיל מ כ לקס
 ,ןימ סיל רמ ,יכס כיד ליפ וסיימילג וסל
 כיסו.( פ) סיוט ךרדכ ךלת ןעמכ
 קכוכ ןכיחכטו ןכ6 ייכע ל"6 ,וסיימילג וסל
 9" = ,לכימל ידימ ןכ תילו ןגיפכו מוי
 כ' יכס כיד ל'ק ,וסייכגל וסל בס 0
 .כ'ע | ,כומעפ סיק יד = פוסכולו ,ןיס
 ול למ ת"ככרד ירחלה תרפוכמ bיקוקסו

Asיקוספמ וכ ביקס יקמ כ"ק ? יכס גיד כיס  
 רמו ,ד'סוקמ סילפכ קר וסז רק ילקמד
 ,ףונסל ןוזמ םיס ומכ סנסד ל"ז מ
 ןוזמס ףונס לס כ ןוזמ ךיככ םפנס ןכ
 סלוקכ תוינתורכ וכוזמ קפכסו תוימקנב
 סדק לכל וכי ףונס ןוזפס ומכו ,ט"עמו
 פוג לכללי סו סנס קיל יכ ,הוקב
 העמסו ןסיסנו סימוספ סילכקמב
 ס3 יכ ןוכסמל וכ סמ  סיגונעסו
 3 כגכוס לק יכת ,םכתיו ופוג סזרי
 נכומ תוסס נועסו ךלס קי ןכו
 סלכי ס ,פוכטס ינקו סיקד סילכקמב
 פרי כ"נ סיטוקפו סיסג סילכ6מ לוכקכ
 ופוג לכלכל םיוקכ 3יותמו ,סזכ וקפנל
 יכ קפנס ןוזמכ וס ןכ ומכ = ,ולנרסכ
 סק מ"דכ רפויכו ינומסס טוקפס | שיפס
 רומסי סמ וטפכל קפתסי ינע םיק ו
 ,סכנסכו ת'דכ 'ד תונמ סייק> קכ
 קרט לסל | ילכמ ,טפטמכ סיככד נכנכנו
 : סכלתס "טמכ סכיתי תודיססכ סברס

 דיסס ספ : ל"ורלו ,קככס קדלס
 וס ס3 כ'קכמו ,ותלכק3כ רודס 0
 ,ד'סוסמ סילפ תוסמל ביוחמ וכי .ינע
 קפפססל ןי ול ,כיטטו מ"ס םיפכ כ"פסמ
 גסנתסל ופכוח יכ יכ ,ודכל ןידס וק תרימעכ
 סיגפל דימפסככילו ,סכתי קוליסזו תודיסחב

 ה ותלעמ
 וטפג
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 גלק םיטפשמ גכ תומש סולקנוא

 : עשר קיִרְצָאדדאל יִּכ גרה = לוטָקְראְל אָעִד ןמ כ
 רועי רחשה יכ חמה אל רחשוח יא להק א שי = re | 6 0 :אָביַח יכזא-דאל ירא
 : םיקירצ יִרְבַּה ףלסו םיִחָכְּפ ןטפח רעמ אמש
 ג תאו שחלה No רנו 4 יוצרת ןמנהפ לקלה
 םֶתָע ₪ םֶתַאְו ץַתְלַת אָר גו 1 ןּתַאְ ןוקיעת אל ארויו 5
 נא - םֶהיֵיה םיִרָגְיִּכ רגה שפנידתא אָרויגְד אָשְפַזִתִי ןותעדי

 רהזה 'ם .טנ ס"ב .ץחלת אל רגו :םש .ףלסיו :תק תובותכ .רחשה יב : הק תזב!תב .בי האיפ ,חקת אל רחשו .ןרהא תודלוה

 : אלשנ 'יפ אבסה ירבדב

 םירוטה לעב י"שר
 דע ןופ סכרסו וכ:י כת ךיה ספ סז גוכסס 56 קידלו ל"ת ר"ל ופופ ןיריוסמ

 הותיקה ומ הממ תחת ןכה תא רש * עשה קידצא אכיכ ג ף"5ב | קדפנפ
 0 Dae os ספ יניר ונקידנה לכ יכ | ומיזקסל ךיל ןיס
 וקימהל ה3כס סיתופס יל םי ישכו ךדימ לי
 קוטסל ידכ ם'כו קמ6 טופל 'יפ .חקת אל דהשו (ה) :ס3 כימסנס סימב
 מ"כ) .םיחקפ רועי :טפסמ סטת כ רככ רמקכנןידס ת וטסכ ידכ יכסס ןידס פח
 תכפשיו וילע וקעד ףולטסש ףוס דחוס לעוקו סכות3 סכח "יפלו (bתליכמ קיק
 סיקדולמס סירכד .םיקידצ ירבד : ?ק?קמו ומוגרקכ .ףלסיו : ויגיע רולמ ססכיו ודומלפ
 תומוקמ ס3רסכ .ץחלת אל רגו (מ) : סיכשי .ןילירפ ןימנספ ומוגרפ ןכו סמ יטפסמ
 ול סpק סמכ .רגה שפנ תא :(טכנ | מ"3) עכ וכוספ ינפמ רגס לע סרוק סכיסוס

 לאירבג תרות

 עו וסייכגק וסל בס ליז סיל כמ 'וכו סיקכופמ תמוומ סע תקל ךיל5 וספג
 תומכומ יכ 1ןית ל"6 ?יכס כיד וכ בססג | ד"סוטמ | סיכפלסו ,סקוכיק יפל
 וסזו .כ"ז "כגס סקכ כ"ע ,כומקת סיקידכ כ (:5 'צ) ל"ורלפ וס] .םממ ןידל 70
 דימלתס סR יעבימ תל יכ 'מנס וכבד יפ ת"ד לע ססיניד ודימעספ יפכ 56 סילפורי הכרס

 יקדווכ לומג .ןידכ סעוט 3כס תל סקוכ  סיכשורי תלעמ לדוג יפכ יכ ד"סושמ סינפ) ידבע ו
 רכדכ לקכי לכס וכ דיגסל כיוקמ וס רק יכתקו (* ןילהס תוועל סס) כקמנ .סיס
 ספ 'יפמ ₪55 ,תמלס לע ודימעסלו סכלס יל סיס סגו כודס ילודנמ סיכ ת"בבכ
 סוס ןפוקכ סעוט כרס ת תלמי דימנתס סלכ רכסקכ כ'עו ,ןײב וכססמו דיממ
 סז ןילעב וס ד'סוטמ = סיכפלס רק ד'סוק י"פע קר .וטפככ סייקנו קפקססל
 קכ וס תוכזס סלוכק וכייסד ןידס בלמכ  יקדווכ ! ןימ כ"ק ? יכס גיד בכ קי
 קל ריטעל תוס כוחסו ,יכט וסע סמ3 יכעל ךכד3 ךנת ןטמל ןידס וס ןכ 8
 סיכפל גסכקסל | ךיללו ריטע וסקס סמ3 ןגמ ייכע ככ סיל וכמל לקלכו ,סיבוט

Reד"סוסמ  

 םכלת לו הש לע רכג ינכ סיסי 5) 5ת 'פכש כותכסכ רסומה ל"ע תו זמר םיו .םיבג לחנ
 ל"ורדס ומכ םוכ ותרנ ןכ5 ,וטוספמ כותכס *יפ םיפוסכ ןיפ יכ ס 'וגו רכג תלמפ סל

 לע רכגתמפ ימ ירסמ רמפ "ביר ,יוכ ה ירפמ כו םימ ירח ,'ד תפ פרי ₪5 ירס5 (עו ז"עכ)
 הפכ םולק וסק ימכ ספ לע רכג ילכ סיסי 8 םרותה הזמרפ וס [רוכנ ,י"םרפו] םיפכ ורפי

 ₪ שפכ ורפי לע רכנתס) ךיר וסע ומ ,רכנ שכלי נפ ךפיס ןכו ,רכג ילככ ויסעמכ רזפתי כ

 : ל"דו ,יתו ויגפל ולרי 53 ססינgו ,סל6 ספוע לכ "ל תכעות יכ ,קס5 תנמקכ קפתסי

 (דל)



 סולקנוא םיטפשמ גכ תֹומש
 אָעְַּב ןיתוה ןיקילא םיִנְׁש ששו י :םִיָרְצִמ ץֶרְּב

 ערוה ןיש תש :טר27 הא סאו צאת עדות
 --תָי ׁשֹונְכֲתְו ךערַא---תי . ב

eeעבה = הספ ל  
 ןלכיטהטְרהוהנממשת ולכא)  הָּתְשַמְו הָנֶטִמְשִת
 יכיר יס .זריח לכאת םרָהִו מע יג ניבא
 כ דר , הָש ken הָדָשה דָבַעַתְ--ןִּכ אָרְּב תוח 6 " ""ןּכ ₪

 6% : : םל ם'יב .ג ק"מ :רפ הכוס .הנפסשת תיעיבשהו .ןרהא יי

 יישר םירוטה לעב
 ססנכס 'ל .התאובת תא תפסאו (י) :וו סילקולשכ | תל (') :םכדמס תיג וסככמ סו

 : ךסיכ ךוק כ ופפסלו (3כ סירכד) ומכ תיבנ מ רט קו ה
 סרתי א : תיעיכבכל \סנכנם תיעיכק

 רמכ הניכלמ .התשטנו : סדוכעמ .הנטמשת (אי) למול ₪6 סלכ5 סלתיו ךדיֿהו .ןוד כ
 ןונכ סכומג סדונעמ .סכטמסס "ד .רועיכס [מ' = ןיספותו .ספנסכ סירוס תיטיכב תוריפב

 םרתיו : םקפקלמו 2בוכמ ססpפעכו .סעיכזו ססיל
 3 pbb סיס סמ סיס לכלמכ ןויכ6 לכלמ םיקסל (5פליכמ) .הרשה תיה לכאת
 השעת ןכ : תיעיכסכ 5 ןסכמ רפעמ 653 סינכוק .סינויכ6 ף6 רפעמ
 קא ערוק וכמיס סלעמל רומקט ומכ ןכפס סדסכ רכדמ רקמס פלפפו .ךמרכל
 קכש רקעפ כ תיעיכסס סנס ףס (6קליכמ) .תבשת | יעיבשה םויבו (בי) ככל

 לאירבנ תרות
 רמולכ .התאובת תפ סתפסקו ךלכל תש ערזת = ,דימלסס קוקסי כ ז"ע סנס ןיכמ ד"סוסמ
 bילוסל סנוהכ יסק יפכ סלט סקקובק למ כעק ןויכו ,קסרת רקמ רברמ ל"ק
 תוכסד ס'פ סגקמכ סנסו.ק"ייע ,'וכ דימלפס סנס סז ןיד ןידל כרס כיותמ סוכ
 סלוטל 3 ברח :סל יכ ,ןכ bלמכ לכ תמלס לע | כ"ג | ודימעס)  כיומק

 פפו ,ןידס | פוויע לעו ןידס יוניע לע :ק"ודו "ןתימקל,
 סנמ ,ם"ייפ סכנסכ לק סלוקב סיכומס ךלכמ תת עכוק םינש ששו

 'יס "ומ רוט "כבש תיכס קדככ ןייע קוד קס ךיטנתס 'יפב יתיסכ
 שילב יטנקקיכמ "כס סק3 יכסק 'ה ip סומ = תוכימסס | רפכמ 2 יז
 כובע סלועל 3 כעל סנט סיטפקמ 'פ וס ןלכ דע רומקס תולנכp יפל-- סדוקס

ooohל ןיד ןודל סיכיידס לפ  onיפל פ'לי = כנפו ---.ם"יע = ,ןידס נוקנק  
 : מסוק 'כס ה סיקודקס וילכד סינק קמ סוס לכדס כלנכ יכ ,סקע
 סנכי6 ןכפסק יפכ סיקניב ;תנת ל כגו סלועכ ב בעל סנס יכ קוסו ,'וגו ערזפ
 ןיקכ ו למק ומכ oe סיחלוכ תככוס = קמ טפסמ תוכזכ ךכיפלו ,ןידס תווי לע
 לול6 : ול למקכש ,לכס תל גכסק יכתמ ,ךל סתכ ןקת סמד6ס יכ ,עבק סיסי
 היפ תל סתלפ כס סמדלס ןמ ₪ סכיבוסלו סנש סעכוזל ךרטלפ 55 יכ סוסו
 ןופגס יפ ןייע] ךדימ ךית6 ימד ק פסקל | סעירז י"פ קלסק ןפ ססכ ספ ןעמל סנס
 כ סמדקס 2 דוכעק יכ [ו"ע ס"יכנמ '=- וז לתל וז--סינק קק סל יכ סנש סנט

 ףסת



 דלק םיטפשמ גכ תומש סולקנוא

 תָּבְשִת יִעיִבְׁשַה םויבּו ךישעמ הוניד ליִרְב היט המ
 שפנו ךרמחו ףרוש חוני ןעמל פל מש
 רֶׁשֲא לֶבְבּוג י : רֵּנַהְ הקמארנ ב םושו ןורמתסת ןובל תיא ב ב = ר:
 םֵׁשְו ורמשת םֶכיִלֲא יִתְרַמֲא = ןורְכדה א איממע תועט
 אל ּוריִּכְזַה אל םיִרֵחֲא םיִהְלֶא :ןובכופ לע קט 8
 םיִלְגְרשלש די :ךיפיחלע ב ו
 א : אָיִריִטַפְד אנַח-תיט :אָתַשְּב
 גה תֶא וט U הָנָשַּב / le לּוכיִּת ןימוי הָעְבָש רַטּת

 םיִמָי תַעָבש מש תֹוצמ ךֶתְריקְפד אָמְּכ אָרט
 בס /ןיהרהנס .עמש+ 5 : טק נס ןירדהנס ,סירחא rn סשו : חי תכש .יתרמא רשא לכבו ; חס תוסבו .ןב שפנו .ןרהא תודלוח

 : חי הגינח .גח תא :ג ב הניגח .םילגו שלש : ב תורוכב

 םירוטה לעב י"שר
 סו 2: ןרפכל | ךירת | ןביפד =  סכטס לכו "פינק רמקפ 090 סמוקממ תיססרב

 סילגכ פיפ סיל ךימסו .סילתה סיסנה  \éוו | הור | 5- 5 .
 לכופ וכ תונעומס ת6 סוכמכ לכ ךנימ = [עמל .: תיספככ םכש ₪3 גכנת הכ סב סומק ר

 הכוס "ע ספ 'ול "על תספ ךמסו .6"ע לוס סיש ריתסל םייכ וכ ןס .ךרמחו ךרוש חוני
 : סע לכג .בסולו ס6אכ רוס 'לפכחי לק  וכי6 וק עקרקס ןמ סוכפפ)לפולו הספכ ןמת ף וסע לככ תכסולו סנסכ

 .ךתמא ןב : רעכ 896 חייג סז ןיפ תכמח תיכס ךותכ
 יתומא רשא = לכבו (גי) : כסופ רג סז .רגהו :רכומ .כופכס כ דנעכ (6תליכמ)
 סלסזל סרופכס סרימס לכס סרסוקכ ספע תולמ לכ תופעל (תליכמ) .וימשח םכילא
 ופ תיכונפ סיככוכ סדוכע 3 0 רומס וכ כמי נח .וריכזת אל : ומכ סוקמכ סיס
 ספו וכמפק .סכיפ6 יפכמ6 רח לככו "ר .תינולפ סיככוכ תדוכע .סויכ ימע דומעס
 ןלוכ תומס לכ דנגכ סיבכוכ סרוכע סלוקפפ ךדמלכ וכיכות לכ סיכמל סיסנל
 :ססעס fp .ךיפ לע :סיככוכ דכועס ןמ .עמשי אל :ןנוכ ק5 למוקכ סכ כסונסו
 סכוג onbp תhכמכ ולפ סיככוכ קדוכעב ךל עכשו ae דכוע סע תופתוק

 :סילגכ םלש סז יכמיכס יכ (בכ רכדעב) ןכו טימפפ .םילגר (די) : ךדי"כפפ
 ןופסרו רוכב .30 ןופכ בי סיכסּכ וכ תללמקמ סוכתסp .ביבאה שדח (וט)

 לאירבג תרות
 : כז ךישפ6ס | "יפכ | ,סתמוכת ק6 :יעסמ 'פכו .'וגו ךל ספכ תת ףספ
 סימי פעכס רומקק תוצמה נח תא | סכ ךפוק לק סדנ ,רפוכי 02 ןללפו
 רטסכ תונמ .לכ(ת וכנס יכ :סעמסו ,וכפומ סד3 ספ יכ
 קי ,סקיכ | ינפ וכי לו .'וג  ךיתיופ כ ךכשסו ססכ'פ) ליטמכו סילע סילגכ
 כד .ופלס תכסזל תוכימס לע ןקוכתסל ןכו ,'וגו סירג יכ ,'ונו תוקי מלכ רכמפ
 ,סלמ תליכה תוכמ כ סקיל | יכפ וכי ןכקב יכל רג (טיק שלסת) ה"טמסד ר
 ומוקמו ,סס5 רופיק סוס ןיל הכולכלד סנפיג וכ יכ כוטתי .עורז םיפו----'וגו
 שש = ויכחהלק (1י) קוספב וכ וקר סיס כיעו ,ופוק תלכוס סניק כ"ע לס
 סיס ,'וג ךלוכז לכ סכי סנקכ סימעפ םס-=וו=-,'וגו ןסנת 65 רנו : כיס
 ,סקיכ נפ ופני ו :וכ סיס ול = קפסלו ךלרל ת ערזק = תופוכ סינק

 vw הוספ



 סיטפשמ גכ תומש

 ךתיוצ רֶׁשאַּכ תוצמ לכאת
 בדד ביִבָאָה שדח דָעומְל

 נפ ואריאל םִָרְצַמִמ אַ
 יִרְוכְּב ריצה גחו ₪ : םָכיֵר
 חו הָרָשַּב עֶרוְּת רֶׁשֲא ְיֵׂשֲעַמ
 ָךְֵּסֲאְּב הש תאַצְּב ףֵסֲאָה
 שלש זי .:הָרָשְִַ ךישעמהתא
 רכה הפרי הָנָשּב םיִמֲעפ
 -ראל חי : הָוהְ | ןהאה ה יִנָפלֶא
 דאל יַחְבְזמּה } ימח"לע חבות
 : רקב"זזדע ינחיייבלח ןילי

 סולקנוא
 ד וסילה אָהְרי מל
 -אָלְו םִירָצִִמ ָתְקפְנ הב
 אָּנַחְו : ןּונקיִר יַמָדָק ןוזחתי
 יִּד ְךיָדָבֹוע יֵרּּכְּב ארצה

 אָשֶנְכְד אָנחְו אָלקַחְּב ערזִ
 ְךֶשנְבַמּב .אָתְׁשְד אָקִמְּ
 : אֶלקח---ןמ ףךיָדָבועְ----תֶ
 ןּזַחְתַי אָּתְשְּב ןיִנָמְ תלת יי
 אָמְלַע ןוּבָר םֶדָק ךְּוכד-יּכ
 עיִמֲח-לַע םוכת-אָל ח ;ַײ

 רויאל יְִפיימּ
Fe ree ₪ 

 ה''ר .תי הגינה .ףסאה גהו ; רע תוחנמ .חי הנינח ,חע םירזכב דע הלח .ריצקה נחו ;ז הגינח .!ארי אלו a תודלו יה

 ךרובז לב .ד ןיררהנפ .הארי דפ תוחנס .גי

 ;י הגיגח .אל טנ םיחספ .בלח ןילי אלו :דס םיתספ .יחבז

 םירוטה לעב

 ףיס5ס ךדיֿפו ןיד .'סמכ 'כ .ףיס6ס (זט)

 ק"פכ | תתיסד וגיסו סנטה | תפוקה

 הנכה תפוקת ףיסלס גת ןיכלסנסד

 ךיתסו  סטדת ספוקתכ ףיס%ס גה סיכ
 | עמכמ סכוקכג סככדק ןהככ סו עמבמ ןמז בופכ) בבר כ =

 .ריצקה

 תלכס

 :'וגו סיכוכיכס סויכו (מכ רכדמ3) 'קנפ םדקמל

 :הצ גס םיחספ .חבות אל ;ךל הלש ים רהוזה 'ס .ז הנ'נח

 י"זער

 קופל ופכסטכ .םקיר ינפ וארי אלו: תוכיפ לבל
 גחו (זט) : 6( סגינמ) תולוע יל וקיכת סילגרכ ינפ

 : תועוכש גס וס
 ןץפכס סתלס יתסש | סיכוככ

 עג ויס קרלעכ
 תוכוסס גת וס .ףסאה גחו

 םוסש .ךישעמ ירוכב

 סיכוכ3 bיכסלו תוסכמל םדחס
 ךפסאב :

 תיבה 56 סקו6 סיפסוק גמכו תודטכ קטכיתמ הלוכתס סמחס קומי לכש .ךישעמ תא
 רכרמ | ןינעסש יפכ .'וגו םימעפ שלש זי :סימסנס ינפמ

 : (6תליכמ) ןמוקממ סילגכ םכס וכקעסי לש
 3 ר"יכ תספס ת טסעק כ .'וגו ץמח לע חבזת
 קכזמל ןומ .'וגו יגח בלח ןילי אלו :(גס סיחספ
 לכ קכזמס לע סדקומ לע ל"ת סנילכ ספי
 כוכי ספילס לכ כ3 רקכ דפ 'נפ רמשס דומעב

 לאירבג תרות
 ,תמחל ס
 הוילתוווה
9% - 

 ומכו ,סילגלס קלע לכ לע סכסז8 תוסק
 : ספמ 'פ ףוס3 3ופכ. תוסק
 יכ כו :ססינע סייסמו קמ כיטסקד ,'וג

ale nn !- 4פ'לת .סקיכ 'ד ינפ תל סלי  

 סימעפ שלש

- 

 סירטכומ : תקסיפ לע בוזא תדגא ירפסכ יקכתכש

 : ךכש סיככוס .ךרוכז סב

 bתליכמ) זס המה דע ןסיכ
 כי יקב רע:

 ןפ + .ןולי אלו =: סיס
 הפלכס ןמ ןקולעסל

 סירלממ

 כמו ךרלוס
 4 (הי)

 תיעיכ

 סכרעמס לע ₪5 כ

 000 | סכיל
 : תכומל

 תליכמ קולמ יכ לכו למס
| 

 - תמל תוו .תודעל וכל סמס סל

 וכסליש = רתככס סעס ולגס ולחנק
 ad Md סוסכ ססכ| ,קלותס לכל

 דיסעס כוטס lanl סינקוקמו
ad ud 

 וקירזסכ

Pe דיירי 

 שרו רו רווי יי יו



 הלק  םיטפשמ גכ תומש סולקנוא

 איָבּת ְךְתָמָדֲא יִרּוּכְּב תיֵׁשאָרפ שה = :ארפצרע את
 לשבת"אל ְךיַהלֲא הוהי תיָּב "לו ר דלא ירוטפ
 rt : 1 - : ; 4% : נ דאל ףהלא אָשִּדַקַמ

 שש פס בלב "72 אה. רשב למ
 ְךינְפְל ךאְלמ חלש יבֹנֲא הנה = | מק אכל חלש א
 דלא ךפויבהלו ךרדב ךרמשל | ךפולעעלו ארט ךרטמל
 רמשה אג: יִתָנְבַה רֶׁשֲא םוקַמַה יי 0 שה אכייתובה רשא תורמה :ת'נקסאלנ 7

 5 ce א AF יהומדק-מ רַטָתְמַא
 רמת לא ולְקְּב עמשו וינָּפמ ברסת-אל הרמימ לקו

 יִּב םֶכֲעְׁשפְל השי אל יִּכ וב קושי אל ירא הכל
: 

 : וטק ניק ןילוח .ד ןירדהנס .ונ ןישודק .לשכת אל :א"פ ארתב .אע םיחספ .טע חע םירזכב .ירוכב תישאר .ןרהא תודלוה

 : תל ןירדהנס .וב רמת לא ;1ל 'פ ףס םירקע .גצ ק''ב .יכנא הנה ? דיק ןילוח .ד ןירדהנפ .ומא בלחב
, 

 םירוטה לעב "שר יי
 פ"ה קנה סנשי ספוקתכ סיע ךפיס>  קביימ תיעיכסס ףס .ךתמרא ירוכב תישאר (טי)

 ral oe ה ו יי סר דליכ .ךקמדל יכוככ ןלכ ףמ רמפכ ךכל סירוככב
 ה דל ו ו-7 פג סיפפ,ךרוכ ססככס סגקת סול וסלט הומה
 ןכ6 (ם סיככד) 6כקמכ ןירומ6ס ןיכימס תעכפמ 556 סירוככ יפו ספידקמו ןמיסנ
 '3 656 ידג ןילכ ידג לככב םככו לגע ףק .ידג לשבת אל :'וגו סכועפו סטפ
 ויכתל םרפכ ךככוסו ידג כותכש סרופכ תומוקמ סמכב כומ הספ סממ ךכ דעו
 יידג ייפ (זכ סם) סיזעס ילג תק סיוע ידג תלפ יככק (תכ תיקר3) ןונכ סיוע
 כתככ תומוקמ 'גכו עמpמ3כ םככו לגט ף6 סתס ידג 'נפ סוקמ לכפ ךדמכנ .סיזע
 ןיכומ זכ סיתספ) לופיב רוסיקכ '6ו סנס רוסימכ 'ו סליכ6 רוסימע ' סרוק
 ססל תרמו סגיכפו וטל ןידיתעש ורסכסנ ןסכ .ךאלמ חלש יכנא הנה וכו : (וטק
 .וטופפ וס! סככ תתכ יתנמז לש6 .יתנכה רשא : ךככקכ סכע 65 יכ (גכ תומפ)
 קופכקמס ןמ דח סו ודגנכ רכיג ימוקמ רככ יפוכיכס רח סוקמס כ וסרדמו
 ןופכ .וב רמת לא (אכ) : סטמ לם ק"מסכ דעכ ןווכמ סלעמ לפ ק"מסכפ סיכמוקפ
 דמולמ וכי .םכעשפל אשי אל יכ :ךיפ ₪6 סכמי כח ( עםוסי) ומכ ספרמס
 יכ :ותותילק 856 ספוע וניו חיפש תוסס דועו ןילטוח ןכיסס תככ ןמ וסס ךלב

 לאירבג תרות
 וסזו ,סזפ תוכזל סכל כקפמ יל סדעפכו | ךרולכ ם"ייע] וכילפ וכומ 'בתי .ותילזסב
 תלו ,'וג תולמ ככל סימי 'ז :רמלס  ,ןכ וכל זמכש וסזו [.ךכ סעכיו ינעמ רכססכ
 : כ"כ -סקיכ-עיפענ סכנ-ינפ וקכי סלמה תליכק תולמ תכימק י'ע קר יכ
 : ןבסו ,סדעלכ ,"תטל תינק יכפ תוקככ וכזפ סדעומב

 "כרס ,וג סיכת ךתמדא ירוכב תישאר .םיבג לחנ
 ןידמ תלו דמנמ "כס 'כו ,כ"ע םרגמ ירע סהל פיפ ינפמ ןירוקו סירוככ ןיפיכמ סיונו

 ל"זרפפ מ"יפל ,הנומ סירוכיכ ףנימל לכונ .ךיפה "קו (.ד"ימ ,ס"פ ינפ רשעפ) יסוי 'רכו רקעמ יודו
 וכילע = וכתיו :פ"ע .סדנסס = לעכ ייפ יפלו ,ךרפ תדוכעמ יונפ סיה יול לש וטכס כ"כירפ (ס'פ ל"פ)
 וגתיו רמו ןינוכי סולו סיגסכ ויסי ךילהו ,ךרפכ י"כ תֿפ סירנמ ודיכעיו :רמנפ סמכ סקק סלוכע

 5( --: ל"קו ,סעק סדוכע ונינע

 ס = סינתכ ןכו קספ (ג"ס ,םולוככ 'סמ ד"פכ)

 ע



 םיטפשמ גכ תומש

 ַעומָשדםא יִּכ גכ :ֹוְבְרקְּב ימש
 רֶׁשֲא לָכ ָהיֵׂשֲעְ כב עמשת
 יתְרצ ו ךיִבואזתַא תביא רָּברַא
 יכאלמ ָךְלייְּ גכ :ףיררצה תֶא

 ורמתּוהד"ל איבה נפל
 יוחה ינענכהו יזרפהו יִּתְחַהְו
 זאל דכ + ויֵּתְדַחְכַה יפּוביהו
 םדְבַעת אָלְו םֶהיֵהְלאַל הָוחְתְשת
 סרה יב םהיִׂשֲעַמְּכ הָשַעִַת אלו
 רּבְׁשִת רֵּבׁשְ םַפְרַהִּת
 תֶא םְָדַבע הכ : םהיזרבַצַמ
 ָךֹמְחלידתַא ךְרב םכיֵהלא הוהְ
 הָלֲחֹמ יתֹרָפַהְו ְךיָמיִמזתֶאְ
 הָיְהְה אל וכ יעכש ם :דּבְרִקִמ
 -תֶא אראב הרקע ן הָלּכְשְמ

Bsפ .יפפ יג ,ןרהא : 
 1 זק ם''ב .הלהמ : כ''פ דפו וג 'פ בס םירקע .וק ם''ב

 םירוטה לעב
 .וברקב ימש ךדיאו ןיד סכוסעכ '3 .יתר;ו (בכ)
 תודו5מ ךילע יתומיקסו כ5ומ ךילע יתרו
 לככ ןיממפ | 'ז לע ס"כקס ₪ דמלמ
 .ובכ סשכ ומשש ? תא סתדנעו (הכ) : סמתלמ לכ
 םיככ תלפת ווד סיככ 'ל כמו .סכיסנפ
 : קי טסו ומוגרסכ = 5 ךמתל ת6 ךרכו רמו .תספמנ סנילש
 :וניונע יפל ךככמ דתו דה לכלד דיחי
 יכפ ךכו ךדיקו ןיד 'סמכ 'ג .ךלכו

Bsתלו הנק - ילע ךלכו  inceסע ספ .הלכשמ היהת אל (וכ)  
 ורגבמ סכלכ למ סוככ תוכרככ תת
 = תתד יכיס יכ ותי =i ל

24 

 ,יטעכ is הנטכ ילפ ךככו
 ךימימ תו ךדי תו

. wed 

 .יתוכיססו : ותופנסל ידכ יֿפנ כמ סנקיק וה
 ביתכד סלתמ יתוכיססול סכו סניכמ ינפ לכקמ סכמ
 גו סלכבמ סיסת 65 סלתמס סלסמ ןויכט סלכ=מ סיסת כ םיל ךימסו
 : סב תמש סנפו סכ דלונפ גש סנפמ ןות סנס סיעכפ וג יתונט
 ירסמכ תותכות למ יפו הנמל
 תינענ ?תכ תדפ ןכ תדפ ןכ ה"כ יכגו וסכ6 'כ יכג

 ךרבו .וק מ''ב .רצ ק''ב .זא םתרבעו ;ומ רעש הריקע .חל ןיררח

 סלקנוא
 :ּהָרָמיִמ יִמָשְב יִרָאְוביְבוחל

 לָּבקְת אָלָבקניסא יִרֲא כ
 לימד לכ דְּבִעַתו ּהרְמיִמִל

 קיוו נתי = ינו

 ףהיזירא = :ף% ןיקִיָעמדָל
 דת עה סלה יכל
 הוא שה - וארומא

 סובר יא | יִאָנְעִנְב
 דּוגְסְתְ---אָפ רכ :ןּוצשָאְו ם

 ןָלְפִת אלו .ןוהְתועטְל
 יֵרֲא ןוהיִדְבעְּכ דּבְעִת אֶל
 אָרָּכַתְו  ןונָרְּנַפִמ אר

 ןוחלְפִתְו הי :ןוהתמק רָּבַתְת

 תי ְךֵרָיִוןֹוכָהלֲא יי דק

 ירצו תמי ךלכימ
 אל יט :ףניִּבמ ןישיב ןיערמ

 שבא אָרָקעְו אָלְּבַהְמ יה
 .בצ ק''ב .הפ ןיב!רע .תמ תיברב .תא

 יישר

 ינפמ רמסס רקמה כ רבוסמ
 ןוכטטמ סז וכמ וגיפוכרו .וכ ףתוטמ ימס יכ

 .יתרצו (בכ) :ידט "יגכ ןורטטמ

 : וסע סתוקל .םסרהת סרה (דכ)
 :ססכ תוומקפסל  ןיּכילמ ססט סינבל .םהיתכצמ

 .הלכשמ =: יול ס

 ימי כיפ סל ו 1
 ססיתוכלו 4

 ש"מכ ע'ג "קנת ול .ןיפכמ ו
m6.תותכות ₪ יפו 06  ססותוללולו 5  
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 סולקנוא
 : םיִלַשא ימי ןנָמי-תָי
 ּףָמָדַה חַלָשָא יִתַמיִאְדתַי כ

 תי שגָשֶאְו א"ג) רַפְתַאְו
 אָחְנאַל יִתֶא תא אָמַעְלָּ
 ילַעְּב לָכ-תִי רַסַמָאְ ןוהְּ
 :לדְק ירזחמ מדה ָךֶכָבָד
 אָתיִעְרֲע---תָי חֿלְׁשֲאו חכ
 -תָ יאו :ףרתתוהמדק
 ומ ֹיֵאָתְח תו יֵאְנעַנְּכ
 ןּונְכְרְתִא אָל כ : מדה
 ארח אּתְׁשּב ףֶמְרְקהמ
 איד אָעְרַא .יַהְת---אָמְליּד
 : אָרָּ תויח רע גס
 -ןמ ןּונְכְרְתא ריִעָז ריִעָז ל

 ולק םיטפשמ גכ תומש

 "דהא כ :אָלִמא ךיִמָי רפְסִמ
 ותמהו דיִנָפְל חלשא יתַמיא
 םָהְּב אֵת ךשַא םעָהילָכיתֶ
 ָךיִלא ךיבואד-לכידתא יִּתַתַנְו
 הַעְרְצַהיתֶא יִּתְחַלְׁשְו חכ : ףרע
 -זתֶא ִחַה-תֶא הֵׁשְרנְו נפל
 :ְךינְפלִמ יִּתַחַה-תֶאְו נענה
 הָנְׁשְּב נפ ונשרנא אָכ טכ
 הַמָמְׁש ץֶראָה הָיִהְתְְַּפ תָהָׁא
 טעֶמ ל :הָדָׂשה תי יִלָע הבר

 : םש .תא יתחלשו : ול הטזכ .יתמיא תא : חל ןישורק .גי המזס .טמ תוסבי .אי ה''ר .רפפס תא .ןרהא תודלות

 יישר

 סל ןפ  :סלכשמ סיולק סינכ תת תרבוק ו סילפנ סלפמ
 םירוטה לעב

 ךומס 856 וכיכתל תיכוסל
 ככ ןכו .םגסקו ומוגכפו יתממסו ומכ .יתמה (זכ) לוומו ותיכומ סי לפ ידכ | ותריטפל

 ךופסתעכ סכורת6 תו לפכ3 סל לעופש סכית
 סלופכס תו לטוכפ תומוקמ םי יתלעפ ןוסלכ רכדל
 יתמסו ןוגכ סופ6למכ ודקוכו תופס ק5 םיגדמו
 יתוכסו .ותלגע לגלג סמסו (תכ סיעסי) תרוגמ
 תכזגמ יתולד .כ תיכ ככסו (ו ת"פ) תרזגמ
 סיפכ לע (טמ סק) .וכרתו וכנד (טי סיעפי)
 (כי ₪"ש) .3כ יקקת (כ סיטפופ) סריזגמ ךיקוקס
 .סילד כזע ןלר (כ כויל) תרזגמ יתולכ ימ 6
 תרוגמ ו55₪ וס סעוט לטקלו יקומסו סנכקמסו

 תג יתמ תותכות כמ יפו וסזו ותיכומו

 יד .סככו (טב) :לפה ךימי רפסמ

 ,סמטפמ סכרו .סכוועה סככו ךדיפו ןיד

 םכדמכ םיב וס .סדקס לע יס סככו
 סיֿהכי ויסיש דוע ךתטד לע סלעת יכו

 ינכ5 ספ יכ כיתכ סו סדפס תויחמ

 ויגפל עודיו יולג ל 'וגו ךתיככ סדפס

 שי וקו תויתל וכקפויו 5ועתל ןיליתעק
 יס סמ סדקס לע יס הככו "וגו סעכ

 כלקכ סכוועס סכלו כ"פ סמטשמס סככו
 ךילע סככו ססמ 3ועת ךרספ ןרס

 656 .סופס5מ סדוקכ כו תפגדומ סנס ס"מ שלו ת'פפב סלע "ה ןיש סתיס סתימ
 סוקמכ כתם יפל תpגדומ ו"יקסו סוס סעס ת סתמסו (די רכדמכ) ןונכ יקמסו
 .ו"י 523 סתימ ןיפס יפל תסכפכ תחס .ן"יוק 'כ
 .יתיפע יתקטק
 עסוסי) ומכ דוסיל סי ן"יופ ספלפ ךירכ
 : עומשל | תיקילקסו ליס  סיס6

 יקרמ6 ומכ תסמסמ תלכתסו
 טיסס יפל סיתפ סוקמכ ס3 יספ תפגדומ ו"יתס יפנו ןכו

 תקמ (ג תנסק) 'ס תפ סויכ (י
 :ספרע ךל וכפסיו ךינפלמ וסוכיפ .ףרע

 סו םכ5 סס3 סכיטמו ססיכיעכ סתוק סכמ סקיסו ףועס ןכפ ןימ .הערצה (חכ)
 ס תק סלכע 5 השב (וכ סטוס) .סיפמ
 56 595 ןסכ סנמ 55 תומו 'ז לכמ ךכיפל גועו

 ןופיס ןכל סה ינעגכסו יפחסו .ןדכיס
 רכעמ לוסס פ"ע6 יוחו .

 סדמע ןדכיס תפק לע סעוס תכסמכ וגיפוכר ונפ סקלסו
 ןיסו טעמ סת יפכ סרה ינכמ תינקיכ .הממש (טכ)

 ןדכיס
 :סכמ סס3 סקרו

 :סתוק תוקלמכ ידכ סככ
 : וככו ורפ מכ ירפ '9 = סברה .הרפח רשא דע ול :ךינע סכרתו .ךילע הברו

 יתסו



 םיטפשמ דב נכ:תומש

 רֶׁשֲא דע דיִנֶפִמ ונשרנַא טַעָמ
 : : רפה } תְלַחְנו הָרְפִת
 ףוס"יםימ ךָלְבנהתֶא יִתשְו א
 -רע רָּבְרמְמּו םיִתְשלַּפ םיזרעְו
 יבשי תא םָכְדיְְַּתאויִּכ רֶהָנה
 אל כל :ךיִנָפִמ ומתְשרנו ןץֶראָה
 :תיִרְּב םֵהיִהְלאַלְו הל תרְכִת
 ואימחידפ ראב ובשי אָל ל
 םֶהיֵהְלֲאזתֶא בעת יִּכ יל ְךְתא
 פ שקול ךְל היי
 הָלֲע רַמָא הָשמ"ו א דכ
 בָרָנ ֹןרָהֲאְו הרֶתַא הָהי--לָא
 לֵאָרְׂשִי ינקּזמ םיִעָבְשְו אוהיִבֲא
 ׁשַגָו ב: : קחרמ םתיוחתשהו
 אל םַהְו ההיא הבל השמ
 : ומַע ּולַעְי אל םִעָהְו ושעי
 : חכ 'פ בס םיוקע .חל ןיררהנס .השמ לאו ; המ ןימיג .ובשי אל ןרהא תודלוה

 םירוטה לעב
 ךל סיסי (בל)

 כדנ 'וגו כמ סקמ
 aN המ םקומכ ססל

 :סלס תימ
 גו סל ךימסו
 סיסק לוסי 1

 סולקנוא
 ןְֵתַתְי יִנְסְתִּר דע ךמדק
 [זד!ד:

 --תָי .יִושָאְו אל : אָעְרַאְדתִי

 אָמידַעְוףוסְדדאַמְיִמְדִמּוחְּת

 ירַע אָרט יחל
 ןוכיִדיִּב רַסְמֶא יִרָא תַרֶּפ

 ל

 רזְגת---אָל = : ךָסְרְקְמ
 : סָיִק ןוהתועמלג ןוה% *

 -אַמְליִד ְךְערֲאְּב ןובְתַיאָל ל
 חַלָפַת יִרָא מד תב
 ל ןוהי-ירא ןוהחועמהה
 קס רמא הָשמל א :אָלְקַתְל

 כר רב תא ידה
 ֵבָּפִמ | ןיִעָבָשְו אּהיִבֲאו
 : קיִחָרַמ ןּודּנְסִתְו לֵאָרְׂשִי

 יּודְוחְלְב הֵׁשֹמ בֶרָקְהְו :

 ןּובְרְקתי אָל ןּגַאְו יםֶדָקָל

 : ּהָמָע ןֶקְפִי אֶל אָמַעְ

 יישור

 ספכ₪ יכפמ תסגדומ ו'יתסו סתםס 'ל .יתשו (אל)
 :םומסכ תחסו ו"ית ₪53 סתיפ ו סיקפ תחפ

 דבעה יכ (גל) :ספרגתו .ומתשרגו : קרפ .רהנה דע = ג .םגנו (ב) : תוסיכפו כדנ ותמו סנ
 i e ke a כוח םגנו .ןסכס םגנו ךדיו ןיד
 סומכ ןכו רפ סוקמכ ןיסמשמ יכ וכל יכס א = םנכנ ןסכה ךכ .ודכל סמ םגנפ ומכ
 תונוסל 'דמ דחק bor י6 ןוסל וזו תומוקמ סנכס לע סכ ללפתסל סיגפל\ ינפל ולכל

 )3 פרקי ו) ומכ 6 ןופלכ Enon of תומוקמ כרס וג 25מ סגו .םמשמ יכסש
 סבוק וסע סיכוככ תסנמ כיכקפ סו
 כמכ ןויסכ = 'דּכו תוככדס קרסע

 לאירבג תרות

 : סלע ול

 ססיסנקנו. סס) תורכת אל
 ןפ ךלכק3 ובשי אל

 .רמא השמ לאו (א) ;
 56 .ודבל השמ שגנו (ב)

 סיסי יכ ור

 סדוק סכממכ וז ססרפ

ee 

 ללכק ירח יכ סכוכס טקומל ךל
 פירכ תפירכ כוסיס ,ןותרס בותכס

 ריסזס סגו ,פקרקכ סילק ססל תקלמ ססמע = ססיס)6 תק דוכעק יכ יל ךפוס .ופיטתי
 = לע



 סולקנוא

 ה
 יד אְימְָהִפלַּכ תָי אָעַל

 לכ ביתא מיר
 "לב רָמַאַו רח אלה אמש
 :דָּכעַנ ַי לֵלַמיַד אימת
 -לָּכ תי הָשמ בַתְכּו י

 אָרְפְַה סָרְקְַו ד ו
 אָרּוט יָלֹופְׁשְּב אָחְּבְדַמ אָנְבּו

 יֵרְתל ןְמָק יִרָשֶע אָּתְרִתְ
 :לֵאָרְׂשִיִד אָיַמְבִש רַסַע
 לֶאְרְשַ נב יִרבּוּב-תִי חַלָשּוה
 תַמָכנ ּוביִרְקְו נאש וקיפא)
 :ןירנת יי סדק, ץֶשָדּוק
 אָמְּב תּיגלַּפ הָשמ ביִסָנּו י

 אר תש

 יִעָתְשֶאְו

 ולק םיטפשמ דכ תומש

 תא םַעְל רָפסיו הָשמ אָבַו ג
 = תא הוה יִרְבְּיהלְ

 לוק םעַה"יל כ ןעיו םיִטָפָשמה

 זרֶׁשֲא םיִרָבְּרַהלְ ורמאיו דָחֶא
 בתְכיו ד : הֶשענ הוה רָּבד

 םַּבְׁשִו הָוהְ יִרְבְר"ַ תֶא השמ
 רהה הת המ | ביז רֶקּכַּב

 םינשל הָבצמ ה שע םיִתְשּו
 הלשיו ה :לאְרְט עי יטבש רַשַע
 וע לֶאְרְשְי ינב ירענחתַא

 םיִמְלֶש םיַחְבְ ּוחְּבְיו תלע
 יח השמ היו ו :םיִרפ הוהיל

 םֶנֲה יִצְחו הָגְנאָּב םֶשָו םּה
 .םש הגיגח ,םיחבז וחבזיו : 1 הגיגח .תלע ולעיו : ם תותירב .יפק םיחבז .! הניגח .מ הליגמ .בנ אסוי ,תא ז.לשוו .ןרהא תודלוה

 : בפ תוחנס .זצ םיתבז .יצח השמ חקיו :ויק םיחבז

 םירוטה לעב יישר
 םכות םגנ\ כיתכדכ סנוקתכ | סת: .'ה ירבד לכ תא : סויכ ןכ .םעל רפסיו השמ אבו ב
 = - = 6 b aAתניכמ) .םיטפשמה לכ תאו : סלכנסו סקילפ תולמ
 0675 En oak - לתו דוככו תכסו .םכ ילב ווטללק תולמ 'ז (ורפי 'פכ

 לכ (ג) : יוכו ומעל סליתמ סמ וכפב ססכ וגקילש ןילידו סמוד< סכפו סו 6
 תישפרכמ (קתליכמ) .השמ :תכװ (ד) : סכעכ
 מ סקמתכ .הקבב ם:שװ  :סכמ3 וומללק תולמ 3קכו סלוק ןקמ דע
 תב ךסלמ וקלח ימ /(ו55 סיתב .םדה יצח השמ הקו 6) :pולוכבס .ירענ תא (ה)

 op תווסל סימנק סד ילתל דתו סלוע סד יכתכ דק תוכגל יתק .תנגאב : וקנחו
 סעס לע

 ססינקק עמוקס לוכסי ,ססילולג יב לע
 'כס; סבי כמ

 סנס תורסוקס ןיכק לכס ק קפלמ יכקס
 וסזו סגוטסלס סלסזקס

 ךל סוכגי כ ,ךלכלכ ובקי 5
 ילו ןפ םקוס

 (הל)

nh סלסזקכ  יקקוו 

 לע רבופס יכ

 קכ ,כ'כ סנכ יככס

 סימד תקזסו סליבטו = כ תיכבכ וגיתוכ6 וסנככ ם וכיפוככ ודמכ ןקכמו .ס

 לאירבג תרות
 וכרעתיו :כ'קמכו ,יל ךסוק ויטסי
 --,יכפל טופ סיסתו .ססיטעמ ודמליו סיונכ
 יכ : לוסו ,תילקס לע רובע 5 לכס
 סעכ סיסנת תק דוכעת

 סעכו
 סולגק סוּכ סס

 טקומל ךל סיסי יכ ךקפנע סכר
 :כ"לו ,סבכ

 סעל



 םיטפשמ דכ תומש

 הקינ + : חָבְטַפַהְדילַע קר
 ינוָאּב אָרְקמ תיִרְּבַה
 הוה רָּבְרירְׁשַא לָּכ ורמאיו
 השמ חפיו ח :עַמָשִנ הָשַעַנ
 רַמא םעֶהילע קְרְיִ םֶּרַהיֹתֲא
 תַרָּב רׁשֲא תיִרְּבַה--סְד הָגִה
 םיִרָבּדְַלְּב לע םָכמְע הָוהְ
 ןְרֲהַאְו השמ לע 2 :הָלֶאְה
 ינקזמ םיִעְבְשְ אּוהיִבאְ םדנ
 יֵהלֲא תא ואָריַו י ; לקרשי

 הָשעַמּכ ּויְלְגר תַחַתְ לארשו
 םימשה םֵצֲעְכּו ריפה תֶנְבְל
 נב לצמחי לאו אי :רַהְמְר
 זתֶא וזחיו ודי חלש אֶל לאְרְשי
 :ןדהא 1 תורלות ת

 רפס

 םעֶה

 תזתו אל רעש הר'קע .םפ ןילוח .זא וארו ; הכ ה"ר

 3 וי תוכרב .תא וחיו :חל םיחבז .םג !פ

 םירוטה לעב

 סולקנוא
 ביִסְנּו + :אָחְּבְרַמלע קרז
 ד, רג אָמַר
 ליֿפַמיִב 5 ּורָמֲאַ אָמע

 ביִסְנְו ח +לָּבַקְּג דֵּבעַנ יי
 -לַע קרו אָמְּדתִי הָשמ
 אמע--לע אָרַפבְל אָחְּבְרַמ
 אָמָיקְּ ןיֵד אָה רַמַא

 ילָּכ לע ןוכְמַע יי רז
 קיל < :ןלאָה אנ
 אּוהיִבא בֶרָנ ןרהאו הָשמ
 :לֵאָרְׂשִי יֵבָּפִמ | ןיִעְבְׁשְ
 אָהְלא רקי תי ותו י

 ר החתי לאלה ך
 בל ירק
 :ּוריִָבְל אָומְׁש זָתַמכּו

 אל לֶאְרְַי נב יִבְרבְרְלּו
 אָרְקתנ וזו אָקמ המ -

 .השמ לעיו :ם תותירב .זמ תוסבי .םדת זא הצמ תק :ומ רעש הריקע .ז ןיםינ .םפ חפ זנש  .ץמחנ) העענ

 אסוי .םיפשת םצעכו ; גס תוחנס :וי תפוס .וילנר

 יישר

 תיססר כמ .תירבה רפס (ז) : סליֿבט לב סלזס ןיסס תוכית 'ן .סטענ 'ס רכד רה סירכדס
 ,קרזר וח) =: סלמכ | ווטלכס .תולמו סלוק ןקמ דעו 7 a rN 2-1 'ו עמקנו סכעג 'ס לכד רש5 לכ ןכו
 1 ו are רכו "פוס ןפפ = המ סעמש קי דב ב ולב, תוכיה
 לע תרפכ התכדמ כפ קרזו .ומוגרתו קוס ןילע כקעיו לאככי עפ וסו תוכית 'ו
 ופילסו ולכתסכ .לארשי יהלא תא וארו ) :תמע = לבשו (י) :ו"למכקכ תוכית ו סניקס
 3בכעל ס"כקס סלכ לק קנת סיפ {Ross כקעי תומד ופכע דמלמ .וילגכ תתתו

 סוי דע קוסיבקו כד ןיקתסו סכותה תתמp ייפ ססנפ תומדו .דונכס %סכ תתת
 4 =f ס היי 5

 סיננוסתמכ סע יי דע סקיל .ןכק שמס ו ו סימה ו
 2 וב ס3 כעכתו ג : ףסכ ףירטמינכ יכנ יכנ סיס תתתס
 סלק סנקכ כ כספו 0 32h -- ww 1 he כותיש ךדיֿפו הכס הכוסמכ 'כ .תנכל

 סטוס) .דיפסה תנבל | השעמכ :סנממכק | סילילקכ  ןכ תפרקנו כיפ ספ יסו פכוסיכ תנכל
 ןקרל כוכזפ דוכעקס תעש ויגפל סתיס יס (3י  וכרדש 1% סו = סינכלמ סיונכמ ם"ע

 2 :סינכ קסעמכ סידכטוסמ ויסק לכקי לש ל ןדוכעפ וכול .סניכל ןיעכ סתיִסע
 :ויכפכ סודמו לול סיס ופלנלקמ ,רהטל םימשה םצעכו = 2 הטל םימשה םצעכו וז" A כס 'כ .וותיג (אי) :להרפי
 ולמ6 סס סיתודמו וע תופפמ * ךל

 : ל לולב 'כ .ההטל : סרמ 'כ ומוגכתכ ,םצעכו ="
 תלקשסל סיוכ ויסק ללכמ .ודי הלש אל : סינקוסו .לוסיכלו כדכ סס .יליצא לאו (אי
 ערדמ ךכ סיפקו סליכק ךופמ NN ג ככ וכ ןולכקסמ ויס .םיהלאה תאווחו :ךי ססכ

 המותנת



 סולקנוא
 ןוהינָּבְרְְּב ןָדָח וי יַד
 ןילְכָא | ּולָאְּכ = ּולָּבְקְתַאְּ
 הָשמְל ַ רַמָאַו > :ןְתׁשְ
 בינה ארט ימָדַּל קס
 אָנְבַ .ימוליתי  ףל א
 תיִבָתְבְּדאָּתְרְקפַתְואָתיַרֹואו
 הֵׁשֹמ םֶקְו = :ןֹוהיפולַאל

 קס הנׁשְמִׁשִמ ַעְׁשֹוהיִו

 - לתא אָרט הָשמ

 רַמָא אָיבְסְלּ די :ייד אָרְקְ

 בּותְנד דע אָבְה אָנַוכיִרוא
 :יניסש '5 רתוות 'ס ,חיהו הרתה ."רהא תודלוח

 יישר
 :ןכ סגכפ כ סונקכוקו .קמוסנפ
 רכדמכ) ךיתלרק סיכילקמו (מ סיעשי) ומכ סילודג
 כ תו 2 (למ כקומי). .תוכס ןמ כנו (י

 : סליק : סכופ ןקמ כתקכ .השמ לא 'ה רמאוו (ב)
 .סש הוהו הרהה ילא הלע
 םתרוהל יתבתכ רשא הוצמהו הרותהו

 .ןס .סולכדס

 : סוי 'מ

 כל דסיש תוכסוקב קכיפ סידעס וגיכלו
 יתעדי ל .ותרשמ עשוהיו השמ םקו ג) : וב

 חלק | 'םיטפשמ דכ תומש
 : ותשיו ולָבא םיִהְלֲאָה

 הֶׁשֹמלֲא הָוהְ רמאו :י ם
 םש"דהוהו הָרָהַה ולא הָלַע
 תֶחְדְי ל הָנֶתִּו
 רׁשֲא הֶוָצַמַהְו הֶרֹותַהְו ןְבֲאָה
 השמ סקי ו :י :םתרוהל יּתְבתּכ
 הָשמ רעו וזררשמ עָשוהיו
 ל לע :םיִהלֲאָה רהיילַא
 רע הוב ונלובש רַמֲא םיִנָכְוַה

 םירוטה לעב 2

segsו ל  
 תופכמ וותיו = ף% .סיתכו סליכה כה

 ביתכד הליכת ידי לע

 .סתל יתותפכו וגו יתוה  םנללתתו

 ןושל ,יליצא

 סיתכו

 ןבאה תחל תא

 תרסע תופמ סכקע קלעו תוסמ קס כ.
 תויולפס קולמ רוכדו לוכד

 יײה .כמופו .ןסכ טpוסי

 לככב
in 

 לס וכיט סמ
, 

 סכסו ספמ ךליל יפעל וגיקש רסס ימומ תלבגס סוקמ ר יא סופמ דימנתס סיסק
 'מ לכ ספ ככעקנו ולכת סש סעל עpקוסיו סיסלקס כס 0 דבל ססמ לעיו סקמו
 סיס לק וכדמל סעככ סעס לוק תל עקוסי עמסיו סקמ 2 וכילמ ןכק סוי
 ונכעתסו .הוב ונל ובש = : סכתמס ןמ ותל3 .רמא םינקזה לאו (די) : ססמע עקוסי

 לאירבג תרות
 קכפ יכ סקקס .דוע ,ספטבל וכשי סמנו = סנקו סוכ ונכ וכק למל סינקוס לאו

 סלכ רוקו ןכס סיסי ךימ ויניעכ לוס סילכד לעכ ימ סכמע כוסו ןכסק
 סיוכק סמה נס ןידל כקכ סיכמ לש ססרופמס ןוקגס סעכ יקעמק ,ססינק קני
 קז סע סז ןידכ טיל סנס ןילוספו כז כעלגעמ יכדכמ ר'סומ ק'כ ולוד
 כ'לז תדילד ד"בקס
 לוס ,סזכ בקיכ ,סינקוס תפ
 גסו ססינק כושי כט דע סעס
 ססמע ו סינקזס כ רומו ןרס כ"ג

 כע3 ימ
 ,רוחו 0 כ 'יפ ,ססינק םני סילכל

 ,ןידּב כ"תס כמוקס וסמ כ"ה

 לוס סינקזס לס ספכיקי כ"ק

 םקיכק סמ יקדוד
 4 יס "וס קס ו

4 

 "מרכ וה "וה תעד יפל כשיל ם₪ סו רכלו]
 ₪96 ןולוספ סניפ ספה | וכורקד

 כרל סירכ ה"כ תעלכ ל"י דועו ,ס"ייע ןנברדמ לי

 ןכס5 פ"לי כ"ו ,רפכ ימכ לח ת"המד רכוסד קיפ

iןפופכ 'כס שכפכ כמו [ולככ רוחו  
 --סזכ וכ וכש רמל סינקוס לו :
 --סכי)ל וטל רעל דע--סעס תל -

 סמס

J 

 ,כתומל ך



 םיטפשמ דכ תומש

 ןרהא הֵּנַהְו םֶכיל בּׁשְנירְׁשֲא
 םיִרְב לעבדומ םכמִע רוחו
 -לֶא השמ לע מ: הלא שני
 : רָהָהי-הֶא ןנעה סבו רָהָה
 -לע הוהיזדובָּכ ןָכָשיִו וט רטפמ
 תַשש ןנְעַה ּוהָפְביו יניס רֶה
 םֹויַּ השמ"דלא ארק םיִמָ
 הֶאְרַמּו זי :ןנעה ךותמ יעיבְׁשה

 סולקנוא

 למ מא אה ןֹובְהק
 אָניִּד הכ תיאְּדְָמ ןוכָמַע

 קילתּו = :ןוהימדקל ברקת

 אנ אָפְחו ארו הָשמ
 ירח ארה = :ארשת
 ה ביס ארל ב
 אָרְּו ןימוי אמש אָננִ
 גמ הָאָעיִבְש אָמויְּב הָשַמְל +

 יוד ארי זיו = :אָננ
 :חב ת'נעת .ד אסוי .לא ארקיו :ד ג אסוי .דובכ ןכשיו :וס ק''ב .לעב ימ א תוחלת

 י"שר םירוטה לעב
 סיגוכ> ויס סנתמכ סעס רק סע ןמכ ולמה םסל ונתנמ | סיתמו סיכה :ינמנש

fad dssE Enו  . 
 cs 0 הח טיכ שת לכל ופסל 5 הספה (ס] ה תנסה
 קיו ( ס"ד) 'קנע לכ ויבחו ןוככיו .דדכ תטכ רשי ןוכעיו ןרלפ חהי ה בר סלפי בסר דת סיס ו עץ קה יהו א 3%

 וז ל .לוס תת וכ דלתו תכפל תמ בלכ 15 = תודסכנ סיכע ןוכשו 'וגו סילעוכיצ ,
 1 ול קיס ימ :םירבד לעב ומ < סטוקכ םסיקדכ סילמ סוס ייפ כס לע ןכסע 'ס דוככמ רמול

 והסכיו לש ןמו לכ סגול ססמע
 סילע ןוכטיו ועיסכספמ לכה ססיטעמכ

 הקלתסנו תיכס 3לתנו תודתכנ
 רוזתל סדיתעס

 וטיבלס

 סנילפס

 תרכלע דע
 .ןנעה והסכיו

 ונימיכ סרסמכ וג

 סימי 'ו סטמל ןכעס וססכיו "יו

 לאירבג תרות
 ןכסק- שי כס | ,קנסו--ולמלק פסו
 כ יס סוימלו ,כותו ןכסק קי יכ ?סכמע רוסו

 .(סק קמוי)

 ןיקלוס וכיפוככ (ד תמוי) נעו ה הוש>הו (te ta) ו
 ק"כמק סימי סקס וכל סיכמול ססמ קי .רכדב

 ןקמ סוי)
 ספ

 קלחש 656 סידמוע ללכקי יב לכו סקמו תוככדס תכקע למול
 ויס ססו תולכדס bb רחל

 : (ןקי ײסכ סלוק
 ײעבשה םוב השמ לא | ארקו

 סקמל דוככ כותכס

 ספ ר"דעס 'ד יפ) יכ ס5] סיככוקפמ3 ופלסכ
 כ"עכ | ,ומ סדוקו רוה סע | וגרסג

 תוקונת = תופרדמפ מפ סיהרכומ יד סיסי כס סכפת לרוק ינגס ךכול [,סס רמול
 וכתלק סוס כופכסמ ל"סלי סכוקכלו , תלז סנס ?סס וטפקיס רוסו ןכסקכ
 וכ :ססילק הקמ רמלק סממ סייתכ ?ססילק שני סירכד כע3 ימ יכ ,ןכפי
 יקלווו ,סכילק  כוטכ רק דע סזכ וכל יו ז"ל ןיכולק סס כס רמולכ ,קימקב

 bיסכו ,'וגו ודכע | לכד סיקמ ס"כקס : - תיחפדו .ןידל ססיל6 קגי
 ₪קי6 סכסו "וגו ךל סקיו כמו רוזנתו = סזכ פ'לג ,ססיל6 קגי סירכד לע
 קת 'פ (סנוי יפנכ 'סמ) יככוסכ טוקליכ סדוקמ עודיסמ סנס יכ ,זמכ ד'ע

 ספס ע3 וכילעס כמ בכעס סינקע ויכפכ לוק גרסכ כגעס תל ןרסל סקעק
 תמותנקכ. תיק ןכו (! ןירלסנסכ) | ןייע
 ,[55 תומס יתכעוריו ןתנוי סונלתכו] סולק 'פ

 ןפוקp (לכ 'יס) ויטפ ךתולעס3 " פ סכרכו
 ספ סיכוקלס יליסכק | סינקז סיעכקס

 כותכ

 סיסק ףסוי לע ןוכ6ס סקמ וכ סנעס
 וכ

 ומלע לגעסו 'וכ רוק סעגו | סקמוטס
 'וכ לפרקי ךיסנפ סנה במול סיס

 קכ סז3 ופיסוסו רוש ילע

 ומכו
 סלה



 טלק םיטפשמ דכ תומש סולקנוא

 ׁשאָרְּב תֶלבא שַאַּכ הָוהְי דובב אקט שרב אָלְכְ אַ
 : לארשי יִנְּ ינועל רַהְה לעו =י : לֶאְרְשַי ינְּב יִניִעְל
 קס אָננע ֹונְּב הָשמ

 םיִעָּבְרַארַהָּבהָׁשמיִהּורָהְה"ַלֲא "לי הפ הו אח 4 אָרּוטּב השמ הוהו ארוש לעיו ןעָה ְךוָתָב השמ אנה ?₪ לא = -
 ןיִעְּבְרַאָו ןיִמָמָי ןִעְּבְרַא

 פ | :הליל םעבראוסת ה מ ה
 :Tilt wT -: :ןליל

 :ירוקפ /םו 'sה תאו תלתתכ אבסת ירבדב רהווה 'ם .תב תינעת .ך אמוי .השמ אביו .ןרהא תודלית

 ;.75 ןמיפ .סיפריכ והימרי לא היה רשא רבדה ןיריטפתו .ןמיס יננח .ןפיס לאיזע  .ת"יק
 י"שר

 ןוטט = סניכש סכתמ> סנכנס = לכס ךדמלו תותול לכה סקמ סלק סוי 'מ תלקתב
 סעמל ס'נקס וכ סקעו וס ןטע ןימכ סו ןגט = נעה ךותב (ה) :סימי '\ סקירפ

 םיטפשמ תשרפ תלסה : וכותב (ספות ת"כ) 2

 לאירבג תרות
 סקמ לש ויפמ סקכמס סובגס יסוח ןפנק כוד תעקככ כ" סיקסמ סנס
 ,סכמע רותו = ןכסת סנסו ססכ רמקו םדקמ .ק"מסיכמ כטנמ טרופמס סקס וכ
 ספעמ תוקעכ סלכיס סיככד לעכ ימ דע ,ק'ד יכנמ כמוק סננס סיסו סיקדקס
 ,ק"ימס ירכד תכוכ למפ ירכד רבדיס לגעס 2 כקקכו ויפמ וקלסו כינד וקסנמ
 : לדו ,סכיל56 מלו ,ססינה קני .כ"ע ,תובכל לכוי ₪ סל כלככ כ"כ לש

 תמורת רדס

 הָשמלָא הָוהְי רבו * הכ :רָמיִמְל הָשמ-סִע ַי לילו +
 ִנָּבלֶא רָּבַב כ : רמאכ ינָב--םָע ללמ ב

 תֶאָמ הָמּורת יל-וחקיו לאה א ה
 :נכ ג'ע .םל ןירדהנס .ינב לא רבד .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב יישר
 יגל רכד תתפ .סמוכת יל וחקיו (ב)  ןקיכפי הרפס .המורת : ומקל יל .המורת יל וחקיו ב(

 וככל ומכ סוופ 3 לתלסו סבדכ ןושל .ובל ונבדי : קכדכ סנומממ יל
 ןוכסת וכ סיספ ליכקכ סילכוכי ככ לע ,

 וקכה ר"ה כדעכ תתיהו ססייפ סוכ :(קנעסענ) 1 ז"פלכ :ט"לסייפ .בומ ןולכ 2 ןוסל תוטו
 לכי סרפכו | דוככ ןכפמ תופעל המו = תמורת 'ג  ןכיתוככ וכממ תמורת תא והקת
 סויפ = ןומל = פרמי ינכ ל5 רכד כפפ | ושפכס תלגלנפ עקב תמורת 'ת  ןפכ תוכומק

 לאירבג תרות
 סיס 8 סבל ךירלו .כ"ע ,'וג םדקמימ = ולכקס ןויכ ש"יפ ר"הו ,ק'לקכ אתיא

 fo : 'פבס 'כס רקככ כנפו וילו התמקכ סימק תוכלמ לוע ל6רשי
 ב 5 למ סקכ כו ,כקעיכ ןוק טיס | ס"כקס למל דימ ,עמסגו סקעכ .: וכמו
 י"פע .וב ךכמ תעוכתו ,ומע = ויסכ6 'ד = ,ןקטמ וכ :ופטיט ככםיכ רמקיק סקמכ
 לכ לעד (סכפ '2) וכ כלוכי סמ = ופעו "וג ותקיו ייככ 5 רכד : רמקנש

 תלטס



 הכ תומש תרות

 םוטתל סדקס .סעעי רעל סדקס תטמ
 סדסל וכ שי ["ח רקיעכ רפוככ דכנמ] סנס
 ןידמ ,סימק טכועמ ע"ס רוטפכ תוככגתס
 ותוסעקב .סדומש יכתק  ,סילפבב סעיספ
 כוטפו ,ומע סרופס לק וילעב ירס ,'כתי
 וילעכ : כ"טמכו ,סכותס קלימט תעיקפממ
 רבועו 'דכ רפוכס כ"סשמ ,סנשי כ ומע
 סלע 16 ,ומע ןימ וילעכ יכס ,ו'ס ז"ט
 שי .דועו טס רק ותמטק לע סכטי
 יכבד י"פע ,סדלס ת כוטפל כס סעט
 יי 'וכ סמוכת יל ותקיו פ'פ רידמס
 תב וכ סיסש ךלמכ לטמ ,סמע יתרכמכ
 ,'וכו סלטנו סיכנמס ןמ דסק 3 סדיסי
 וז .סכוט 'וכ לוכי יכיל סלמיס שולפל
 ןוטיק ךלוס ספט סוקמ לכט יל סקע
 כמ ךכ ,'וכ סכל56 רודלס יל סטפ רחל
 סיכלוס סע סוקמ לככ ,'וכ ס"כקס
 כמפנק וכותב רודס יל וע סיסל6 תיכ
 רפוכי = ר"דמס רכה כ"ט םדקמ יל וקעו

 --.[רתוו ונירכל ןוכתו סרות רתכ םורדב בטיס ןלסל

 ןופ טיכס 65 :סענ3 ירכד 'כ יסוזו
 ינטמ ,נלכשיכ למע סכ כו בקעיכ
 סגיסו ומע ויס 'דק יכפמ (6 ,סימעט
 דועו ,ומע וילעב יוסו ,'כפי וב סילפוכ
 לוילכ ,וצ ךנמ תעוכפו סוטמ (3 סעט
 סעעוכתסו סנתתקסע סיכלמ תככ ל'זכ
 עhרgיל עיר ס"כקס סקעכ ןכ ,ךלמס סע
 וילעככ יוסו ,סכותס י"ע ססמע לודכ
 תל נלקכ סיסי נק ידככ םנמא = ,ומט
 יוס 69ד סילעבס תל לק כימקו סכפס
 כמסו ל"בדתס זמר ז"ע ,סילעככ סלימק
 סקטכ רשי .וכמלט סעק סתוקכ ףכיתד
 יכ ותקיו :כ"תיטס ססל כמ דימ עמקנו
 ,סכוקכ יתנכפו טדקמ יל וקטו 'וג סמוכק
 ל"זכד פ"לי הזבו ,סמע סיכעב כלקכ יוסו
 כלו :פ"ע 'כ 'יס סכילד תפמיקפכ
 bבכו (ת 6לד) עקפכ דימקה לע ןתנפ
 לסרי וכ דימתס לע ,'וכ תויכנמס ולס
 יקמיא ,סכות לק סעקפכ ,עקפב ,'וכ
 תמללמ ספכיזגו סריזג תרזוג תוכלמס
 ,ןכמל ת'ד ןיכילעמ כרטיס סעקב
 סקקעו סלכמ קמפ ךלקתו :רטקנס

 לאירבג המורת

 ןיכ מ"ל עיד | סנווכסו ,ש"ייע סתיללסו
 סגווככ קיזמד | ,קנווככ | קיזמל  סעיטפ
 'למ ב"פ ס"כמר) סילעבב | וליפ6 ביימ
 ערסיט עטפ לכד לכ לט ןכלו (ג"ס ,תוריכט
 סעכ סכיזג תכזגכ סיססט כספק נרי
 סייקתסל כ 536 ,כקכטי כפ תוכלמסמ
 ,סנעכד דינע סכיזגו ,סדיתפס> ל
 ל6רשי ות סמ ל3מ ממ סב ןיו
 קיזמכ סז יכה ,ןכלל ת"ד ןיכינסמ
 ,ומע וילפב תכעט ליעות כ סזכ ,סנווכב
 כמסנמ תתנכמו תכזונ תוכנמס ויח זו
 ,סתילגסו סתטעו--16-- לכל תמל ךלטתו
 סנ סוכ מ"ג שי דועו .כלובמ קוסו
 קיזמל סעיטפ ןיב ומלע כועס ןיכעל
 ,3סו סכ טיו ,ףסכ סכ טי סכותסכ סנסד
 :כ"עמכו [וגתערפ םיר ר"לתכ םטרופמט ועכו]

 וכייס ,ףסכ = תויכסמכ בכסז ימופת
 קלטמכ יס סכותס תוטקפכ סתויכולימ
 סלופס תוילסוכ כוקכ סתוימילפו ףסכל
 [ס"כמרס = ייפ כ"וכ] סול  סלקמכ ליס
 ןתוכס = ככ כמ (.כס ק"כ) ע"זכמ סנסו
 ףסכ לע וכ יכסוס ל'קו ,סמקל כסז רגיד
 ספ כמד ,כסז לש תמלטמ ותקיוס ,וס
 וכ סעקפ ,סיתקופד סיבג ךיכ סוס ימ
 bוכיטנ סיכ סרמד ,ףסכ לק תמכקמ
 ₪5 כסדד תוכיטכ ,ינע יליכק תפסכד
 ו"ם ןיכילטמ נכשי סל כ"פ ,ינע יליבק
 שכפי ,סנווככ  קיזמכ יוסד ,ץר65 ת"ד
 תעד 3 ף5| לודג טכועב תלז  סטועס
 סוס יקמ |: סנעעכ [סרות לש סכרעו סיוט
 ךלדכ קכ סיסי סמ ככ ,סיתקוקד ךל
 יפל ענוטכ קר ושני כ מנע סעיקפ
 רמימכ ןכילמד ,סלממ וכל עודיו סגנס
 תוריטכ ,ןכע יניבכ פסכד תוריטנ
 וכפלוכיכ = ןיפש | ,ןלפ יליבק כ תכסדד
 .מקכ יסע יפכ סכוק לק סיוק עדיל
 ‘וג סככפ קמ עדי כ :כ"קמכו

 : ק"ודו .(תכ ,בויֿפ)
 יפמוכפ ת ותקת ,'ונו סמוכק יכ וחקיו

 וטקס ,'ונו סספמ ותקק רסק ,'וגו
 וקו :סתיק ןוטכ כפכ סמל סיטרפמס
 יכ ותו :סגיתכ ןוטל כו סמולפ יל

 סמורת

₪. 

auו  



 תרות

 ססק רמ סכיחתמק סקק דוע ? סמולפ
 ,וסקס = : תככל כמ כ'תו ,ומקי ילכ
 בוקכ וכילמ נסקיו 'פכו--- ,וסקפ ספק
 ביד ככ 'דל סמוכק סכתלמ ותק :ליסוכ
 סז סגו ,'וגו 'ד תמוכק תל סליכי וכל
 ןופנמ סכופס ספילסס עודמ ,רוקיכ ךירל
 ןוטלס יוכי סגו ,סק3ס ןונסתיק
 ,ד"מכס סתיכ ,'דל סמוכפ : כממ םלסתמק
 ,קוכימסכ ,'ד תמוכק :רמול כ'חקו
 קבוסק מ"יפע פ *ככ ו=,ןוסנס לפכ סגו
 דתמ לודג סק3 סיכמ סמ ת"וק 'סכ
 סקדלס לע ןיפוכק סמ לע סעמ ןפנק
 סדלכ סרכק ןפמק ע"מ יוסד גע
 3תכד ךס סוקמ (:ס כ"כ סות ןייע)
 ינעמ סדק ןיפס ,סקדל 'ס ףוס ס"כמכס
 סקדלס סקעמ סיסו רמקנק סקדנס ןמ
 ,לסת מכ סזו סגסכ סזכ יוס כיסו ,סולק
 סקקסו ,סודס תדמ לע ןיפוכד ל"ייקד
 וכממ סמל כ'מ כ"ז רכתמס ןוקגס
 לד סוקמ ק'קכ סדיבק רמוק (:מ ,ק"כ)
 יככדל לס ,ינעל תתפיכ בקימ יעכ
 כ סיקנכד ,ככסו םויכ סז ןיפ סכתס
 ולס תויכס וסוד ןליפו ,סולכ רסס יוס
 bברקימד םיכפל אתפיר בתימכ יעכ סוס נד
 תיוכסו (:גכ ,תלעה | ל"ורלטכו) | סתייגס

 תגיתנ סלעד סומ וכדמל ,ם"ייע לופיטס
 תכרכמ סירכד רקס ול ,הקדל) תועמס
 ןיפוכו ןתיל סדמס כייופמ ,סילכומס תיכס
 תוכטכ 556 ,סודס תדמ סוקמ ז"ע ופוק
 נדתקסל ו ,ותיככ יכטס ל קיבסכ
 סיכימס | ד"קמסכל ו יכטפ קילמסנ
 ,סועמ כ ודיכ ןיממ :וכייס ,סיקלדנס
 סיכימסו  ,סייגטל תפ ססכ תונקנ ךירלו
 ,סקנס | לככקימ סיספק ,ק"מסיכ ןיככל
 סדוסי = יקיפלס | סנסו--ןיפוכ ןימ ז'ע
 'ת, תכמ ןיכס | לךכסס ליב כ"כ
 ,דרפכ ףופיט לוס ק6ד "סע , ,קלמל
 סירתוֿפ יתעמפ ןכו] קוכדס ףוקיק וס סעו
 סיקוספ זיפ וכ רוכ כ"ז 5"רגס וניכר סופמ

 תופמסו סכותס לע | כ"עו [.מ'כו ,קנכ 'פכ
 סמקכ תומלעל יתימ6 קוכידו רובימ ססק
 סי ק 3 דס סתלו : כ'קמכו ,ינרפיס קיס

 מק לאירבנ המורת הכ תומש

 סימס :סס3 3וקכ 'וגו סכיסנל 'דכ
 יסקו (םי סינקתכו) ךיסנק 'ד סע סיספ
 ידומפ ככו ףסכ לע ככ 'וגו ומע סימת
 סדקסל | סלפע תכימככ קכ ססק לבתה
 55 עס תת וכקכ תל : ל"זרלק ומכו
 סכסוק רדגכ סעיתפמ כמ זע ,ורסכל
 תלת וטיכפס :'יפ םכתאמ ותק :יוילו
 ףוככ קי זיעו ,'דכ סמוכפ סכל לפטס
 לפ ותוק ןיפוכ יכ ןתיכ סלרי כס ימכ
 גי קכ יכ רסקמ סנמקו ,סודס תדמ
 תכללמנ סיפוח; סמס 'כס קש סיכימ
 ססמ וכ ןיפט ימו ,רכד סוק נו ןכקמס
 לע ול שיק סממ ףילתסכ ךיככ סיסיק
 :כ'ס ז"ע ,סיככלגלס סיככד ג"יסמ דחל
 היכי ,בוקס = וכו503-- וכל כידכ לכ
 טיכפס רככש .תועמס וכייס 'ד תמוכפ תק
 תלכתו 'וג כסזכ | ימיו ףילתי ,סדוקמ
 סיכללגס סינימס ססק ,'וכו = ןמגלתו
 יככדּכ סכווכס וס ןכו ,ןקטמס תכתנמ
 ריסוס כופכס בק ,וגתערפנק סיכופכס
 תתמ וככל תל ןממל ילכמ סדקס תק
 ,ק'מסכ ןילב ךרולכ ומ ,סקדככ ותכדג
 ויל ולקמו ,'בתי ונק לכס יכ 3
 רק לכו .[תוכלכ הגנתה 5"שמכ] וכ .סיכתוכ
 תויסל 1955 ןודקפ קר לוס סיסללס וכ ןפכ
 לבקל לכויו 'כתי ופלמ זע .לכזגו ןכוס
 לע 6] 3'כ ךכולו וככולל סכפ ונממ
 תקל וכלל | רומק סיסי כתומסו [תורתומ
 .ופ תפכ סיכקס תלמ סוטלנק ימ לכל
 סליק כקכקי לכל סיס יוילס תלפפ כ"עו
 ןודקפב וכנ למנק סממ קירפסכ ם"וקכ
 ,וילכו ןכקמס תכלמכ סמורפ 'תי ותלמ
 סיימקגס סירכדס סלע כ יכ רקלמ ןכק
 ויכפל סילכנס סמס ,סדקס דימ סיכוקנה
 ןוככסו סכסקס סת יכ ,'כתי
 ךיכפסע ומכו] סיכדכמס י"ככ תובל תוכיקמ
 ,ם"ספ לע כקעי לוק 'סכ ל"ו לנכודד "מס סזכ
 וכות וא סמלפ ךלמה וכ ססע ןוירפ5 : פ"ע
 סיס כ"ע .[ק'ע סנםורי תוככמ הכסל ףוגר

 רק סיקנקס סע ומלע ס'עכמכ יוילס
 לכקי 692 תוכדנס ןכקל ומפ ופתתקס
 תכדנמ ןפי רקס קיקסמ קכ ,םימ ככמ

 וכל



 תרות

 שוכ תמתמ כו ,סכוסטס | ותורו ובל
 יבדנתמס סירת סד יכב ינפמ קייכתמש
 סי ןיילמ סנמל ,תרכסכ ותכד) תפל
 תוכידלכ ןפוג וס ספ עדוי ק"סערמ
 סקובסו תככסס דלמ ול ,יפימ ןולכו ככ
 כ סדקס לכס יכ ,סיכתמ יכפמ
 ןמיסס ס'נקס. וכ ןפכ כ"ע ,סיניעל קכ
 שורד סיס ןקטמס תכקנמ ךרוללק סוס
 יכיממו = ,ייטכ3 כ"טמכ סינימ ג" קכ
 ויס תל סינימ סקפ סללככ ססק תוכקמס
 ,בוכסכ סילכזגס סטלק קל ססמ סיטרדכ
 סיכימס לכמ ןכו ,פרפועו לידכו לזרכ נו
 כ"עו ,ססמ סידפוימ סיטרפ קכ ולסככ
 ,קיבסל סכסט םורכ בדנתכ לק קיקס
 סיכימ ג"יס ןמ םיבסל ק"סוכ וילפ סתלק

0 
 םו

- 

 סי

 נדתסס ותק למכ סיס כ סו "נס
 וקמוכת יבסל ,וכ קיפ סממ ףילססכ
 לכו ןתנוי סוגרתס ןופל וס ןכו] קכדנס תק

 לק ימ 3 [סיפעד 'יתפוכנכ סיקור תמיד

 ,סעוכס יכ פמ קל ,כוסמ 35 יקמעממ סיכס
 ןפ תוכסל לדתססל 'ד תור וילע סח ל

 ססע ולכקת 65 כ"ע "לס
 כ"עו = [סינימ ג"יסמ יל ןיֿפ תנעטכ ט"6 רטפו]

 וקסכ רסק pb : בותכ
 סקובס ינפמ קנו ,קקייד \ 35---.וכל
 וקוקי:סכהמ כס VAs סיכחקמ
 ---טלדגס---'ד תמוכק תק וקיכס ,ותוק
 קנוכ יסוזו .'וגו דעומ לטו תכ תל
 ותקיו יינב ל רכד : הסרפכש סיבוקכס
 2 ילו ,יכעמ יל ,סמורפ יל
 יככס ככ 23 ,כללכ י"ככל יווילס וסז
 רסס שפ לכ תקת--קכ יכ :רמוק
 ,יקמורס תה וקקפ---לקייד ובל לכדי
 לכוכ ןיקמ וכמקת מקו ,סיכסקמ קו

 סלימ גיס

5 4 

 ,סינתוגס 3ל ילדת }0 רודחל ןיחבסל
 יכ = ,קסכומ 'יס סככ ןתוכ יננס ז"ע
 סתמ וקקת רק סמוכתס תתו=- ,קכ
 וגיכתו יה זכו "וגו תלכו 'ונו בסז
 ןמ ותכדכ יבסכ לדתשי נק ימ לכ יכ
 הוחרדור סכקלמכ סלעל העקס סילימס

2% - , 

 קנס סלוכ ויק ל ,סכל לוס תו
 ןיפ יכ ,סירחק ינפל ולוכיק3 קפתססל

 לאירבג המורת הכ תומש

 כ"נ וס ,סיככלגס סיכימסמ לכדסמ ול
 סממ סכפקמ ותק : לסקיוכ 'כס גוכ
 ופלפ סגמ ,'דכ סמוכת סכנלק קלמנק
 תל סיבי קמ 63 ו3כ כידנ לכ יכ
 : ל'קו .'ונו קטופכו ףסכו כסזכ 'ד תמורת
 קא וקקפ 'וגו המהת יל ןהקיו

 ןוטפס יוכיש ד'ע .'וגו יקמוכפ
 ,סמוכת : כ'סק סליפקמו ,סכוככ כתסכמ
 מ'יפפ פ'לי--יקמוכת : רמוס כ'סקו
 סקכק יכ סמוכק פ'כ טוקליכ קתיקד
 לכ יכ סירה ,ןכעמס .תבדנכ סכר
 :כיטמכ סירקכ יכל וקיכס ןכpמס תכתלמ
 לקככ סכדכנ דוע וילק וקיכס ססו
 רמלמ ? ןכ תויסכ ןכתי ךיתסו  ,רקככ
 תיק ןכו . 6 קמורסכ סכר סנפינס
 ילבמ מ נט יפכ סעטס פ"ליו ,ק"קוזכ
 קמוכתל סכדכ סג וש סיס לס
 לhכpי ( ןלח) כ"זכשמכו | .ןכקמס
 ןקכ .ופ ןיקו סכוכק קי 5 סיפודק
 Ads וסוו ,סכוכע ותכככ תק ת"ימס
 aa Ppl י"ככ כ רכה
 רמת םיק לכ תקמ ךל--ימסל --סמוכת
 תו ותלוכיכ .ןיסו ,תתל---וכ9 וכדי
 ותקפ---ורוכעכ סנס ,ו3כ תקוקתו ונולר
 ,יכp ספורת :רמולכ  ,יתמורס תק
 םרפתי המו .ונינב ית כרב 5 סול נט
 סקמ .רפסיו :כסקיו  'פכס כוקכס סג

 רח רכדס לז ns ילכ תדע לכ
 ch לש ,סיכיקטס סת6---'ד סל
 כהלמל םכדגס כקיס לכ סכתפל
 ca וכפו--סכקקמ וחק שללה םדקס
 כדכתמ ובנק ימ וכייס---וכ9 כידכ לכו ,'דל
 סיבי קוס סנס וכ ןילו ,קתכ סלוכו
 **ודעכ ןתי ס"כקסס---'ד תמורת- -תס

 :'וגו כסז
 קריפס ד"ע תמסרופמס ימוקס נ"י הזבו

 "06 (סי,ק"ר) 'תגכד ל"זר | ירד
 קפירקכ סיקידל לט ןקתימ סעוקטס ךדמלל
 (סיפופכ סתפמוט'פכ) סכיח ר"דמכו---'6 תיכ

 יכפפ | סיקידל
 וכ ק"מסכ ןככותמ כפוי ס

 של ברוב ופיסוס עודמ
 ינפל

 bi ןק קוליס סקקp ליזרס

>. | 



 סולקנוא
 רביב .ןִמ | אָתּשָרפַא
 -תֶי ןוכְסִת ּהָּבְל העד

 אָתּוׁשְרפא אָדְו ג:יִתּׁשְרפַא

 אָפְסְו ָבָהּ ןוהְנמ ובת
 נר אַ יאש
 זעמו ץובו יִרוהְז עב
 קס יריבו ה

 אמק  המורת הכ תומש
 וחקת ובל וברי רׁשֲא שילב
 הַמּורְתַה תאזו ג: יִתַמּוְרְתְתֶא
 ףסַכְו בֶהְז םָתֲאַמ ּוָחְקִת רשא
 ןמגְראָו לכַתּו ד : תַׁשְחנ
 : םיעְו שש ינָׁש העלוהו
 תרעו םיִמּדֶאַמ םֶליִא  תלעו ה

 םירוטה לעב י"שר
 סנוממ :תפ .םילטוגו :תרשי תח סיקתודס . .'קו .ידו 5 הנלכ קרופמק ומכ סינדתס ססמ

 ב בל ליב ןקמ  קונקל תופוקכ | תפנלנל עקב וב . יתופ = סמוכת .ססילע הסת סמ \ גב 5 ב תבז
 הוס סוי 'מל .סנתינב . סלותסע ,סכות ₪

 לוססכ = .המוכת . ינכו = לכ 277 ןכסמס תמוכת תתקו .כוככ תוכככק
 ה ילכו 86 הרות סנתינ  |'לע3 סיכומקס סירכד ג"י .ובדגתס דתו דחמ

 ידגבכ . ו
 וסכ סלכ .'וגו תש

 וכל ןכדנע סמ םיפ קימ סכדנכ
 .דממ לכל .לקטס עילסמ סוקב קכק
 ףסכ סע ךכגוסק ןכטמס תכמלמ כב

 'וגו סלה . ינוקפ
 הס ילכ5 סוקסע סבל

 תל ןעבכו ןומת סדב עו מג  .תלכתו 0 : קרס
 עוככ למכ .ןמגראו : (דמ תוחכמ ד תומכי) .קולי

 תוס ,ששו

 5 מכ וככלוס סלוכ
 :סס3 קדקדתסכ

 ו

 ףסכו ב

 טסכו (תכ תומפ)
 סק כס ףסכס לקו 'ונו

 :ןמגכס ופסק עבכ ןיממ
 ךלכ .סיזע כס ספוכ .םיזעו
 ןמנע סיזע כו סיזעס
 .םימדאמ (ה)

 ,ס"בקס .ינפל
 ל"נס

 כד 'מגבו
 ,ןוככ 6: רובי

 כוכיתס ופונ סנס [ק"פסכה ןכ]
 ,'וגו 3סז סיימקג סילבדמ
 סע י'נכ תדע

 דיוכנ רספמ יל ,וסודק
 וד3כ וס ס יכ ₪3
 ויז וקוכקסכ = ,וסנכוכיו וסקע
 דוסמ וסקלמיו = ,וכותב
 וניטמספ ומכו] .ףוגס תא סנממס סתמקנכ
 [ס"כקה כ המסנס תל (.י ,תוכרב) ל"ו

 (ול)

 יו

 לש סוגכפק
 כתמכ סוד6 ויס תועובל

 ופתתקה וכ
 תפסוסכ תייישס

 לקיעו \ ותוימיכפכ סכמל ,ססידי ססעמכ

 לכמ ימפל 9 ותקיו וסוו סמוכת ילכופל
 ןופב יל תקול וליכ .סרותכ קסועב ומ
 למ תומפ 'ד 5:5 סלועכ ס"כקסל .ול

 סגוסכ

 ףסכס ןמ ךוק
 5 ותקיו תכרפ ךמס כ"עו דכלכ הכלה מימש

 .סמולת יל ותקיו : סכות := "פל סמוכת ₪
 כסכק 'גמ דת םדקמ סוקמ יל ובע נס רתוי | =

 'גמ "5 וס סמוכת ומכ תיכס  תלנענע עקכ
 סוקפו ק"ת לע .ק"ת היה תיכנס רה

 לע 'ק סיס

 יכהכ

cD hile 5 

 יל ותקיול םליל ךמס :ק"ת לע ק"ת
 סלילכ סמולת ןמז זמכ סמוכת

 מ ןקתדכ |: ]קשפ
 ותקיו ןתמוכת>כ  ןמ כס לכד

 דה5 ספי ןיע וגײס 'מ סלע יל .ל :  םיזע סיזע

 הלופ לכ לכ תתמ : 'ממ : ןדוכע

 לאירבג תרות
 תל למ 'ס דובכו (.מ ,תומפ) כ"ס ןכו
 תת 'ס דובכ למ יכ <! ,ל"עכו) ,ןכקמס
 סיסק תוככל לכוכ ףרסנסכ כ"עו ,'ס סיב
 he יעכיר תלת דפ לוכיבכ '3תו ול
 מס לק ותוימסגכ ול סיסק תילממס
 0 קלסס | לכו = ,יכוליסס םדקמסו

 תליכמ
 לוכפל סיסנכ) .סינסכסב סע:

ww: Ww dev 

 : סיככוכס תת; קיסש

 וייס

 ןכטמס
 סיסק

 ופכרב

 סמקנס ומכ ,ודבל לש סיסע = ינקוכס ףתתפסכ
 ,סיקידל . ןק ול יס 3h ,ףוגס ךופכס ךרכפי

 ומכ = ,ודכל מ סתיתמ לכס סנס | ופכיכ
 מו גס ,ךל ס מ ם כ ס ,קוחילסכ סיכמוקס | ,ותסודק

 ה לכס .ףלמכ---ךלש
EB 

 ודכל וכ עגו) דספס
 וגתשנרס יפל סנס : ל"זכד וסזו='קי

 תדיכ5כ



 המורת הכ תומש

 ו :םיִטש יִצֲעו םישָחִת
 שמה מ םימָשּב רֶאָמל

 ושיינָבא ז :םיטפה תמו
 חלְו דֶפֶאְל םיִאְלִמ יִנְבַאְ
 7 "ושעו :

 רֶׁשֲא לכ מ :םֶכֹותְּב
 ה האו הפר
 יִנָבִת תֶאְו ןָּבָשִמַה

 ח ן שָבְק

 :אל הרומת .וי ת!עובש .בס תובותכ .ב ;יבורע .שדקס יל ושעו : תכ תבש .םישחת .ןרהא תודלוח

 :דיו םש תועובש .וי ןירדהנס

 םירוטה לעב

 ןמש

% 

 כָש

 תיִנְבּת
 ויל ה

 סולקנוא

 :ןמְׁש יִעָאְו אָנֹנְמַס יֵבׁשַמּ
 אָימְּוּב אָתּורָהְנַאל אָחְׁשִמ
 תָרטְקְלְו אָתּובְרָד אָחְׁשִמל

 אלרוב יָנְבַא ./ איוב

 העל אקמל יאו
 :אָנׁשּותבּו אָדֹופֲאְב

 אׁשְּדקִמ יִמדָה ןודְּבַעיו
 :ןוהיניּב יִתְנְבִש = יִרָשַאְ
 ךֶתַי יזחמ אָנֲא יד לכ ₪
 תּומְּ תי אָנְבְשמ תּומְּ תי

 ה

 הָח
 םַה

 ית
\* 
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 יונה

 הארס | ינא

 יישר

 555 סתיס םלו סיס ןימ (תכ תכש) .םישהת הלוע ת"כ .לכ א :למ ₪ ינוניכ

 שנונסס סגכפמ ךכל סל ,ןיס סינווג סכלסו סא ו 1 יפו
 ויס ןיפמו .םיטש יצעו : ולס ןיכוונב כלפתמו סקס ינכ ךת 'םינכ .סמוכת יג ותקיו גרמי
 רה ₪ -רויו ידכ =רוה דרסה nal והקת .סיוגס לכ ןימכות ויהי לרבי
 ספל ולי 3b בקע םמוחגת ) קליפ רכדמב ססג ןיכוג ןופמ הקת רמת לו .יתמוכת תפ

 רכרמכ ןכסמ .תונככ גהלק יי ר wie סיג- *מונכ .והקת .'כמ תותפכ סקדל 54% לםרחו ןודותטה חד = 5 : :
 סלטיל ויככל סולו סעטכו סיכלמל סיזכק םיכסו סכול: ופלד לסת .רמל ןמב (ו) :וחק

 ; 2 םי ןכו .ןפכ ונמנ סירכד ג"יו ךירכ
 : BS Vass ב קיז ןמק .ראמל ןמש ₪ :סירלממ ופליסכ ססמפ 2 ו הוס
 רחוטנח .החשמה 6 תימזוה + דומה רו תולטסל =: פהת ךנענהו להקותיכ סימוכלמ ינימ ג"י
 4 [ רפי | ופטתככ : טקעלק .ההשמה | --- ?laa 02 rb. | גכgי וéטת-כו "וו ידע ךדמא ווג
 ול  וככלוסו ומרק ןלעמסו ןכקמס יככ ושמכ  ןנ5גתו כיתכדכ סיבוכנמ ג"י ודכ לגעכ

 .םימסה תרטקלו :pת יככ קלופמק ומכ סימק3 גי 6 תוכוכו סידמ ת6 לרבי לכ
 ספקוכ קכופמק ומכ רקבו ברע 3 ו ןיסש |51" ססל | ולזת וכלנתככ | סינימ

 ור- usin ה 5 - --

Aןמע תוכמתו רומיק ל פק וויט | כי כ : 
 תונהת כפוי םו רתתו וכו הוו-

 פולק ןונממ י'ת םלופ  םודק לפרפי לטפל ךנל = טק .וכללוס סיקק .םהש ינכא () ה ה ודק ו קו סי ית
 ססל ןיפוטק סק לפ .םיאלמ :הוכק סקו3 לוס ינו תויתופ וכ םו לכשפ שפה ₪

 | : , 22\ תויז 2 ש'\ ל?הרשיכ תוגסת ַהיִה

 תוקנמל סק ןבתס ןיכתוכו קמוג ןימכ 3קומ 3013 :ינב תיכ לב סנש כ"תל ומר | כ"ת
 יוכק 3קופס סוקמו סיסולמ לבה סייולק תמוגס  ס'ס5 דמלמ לפירכג 'מינכ .סהכמ (ט)

 יככסו רפסל Bo לבת .ןשהלו דפאל : : תולכסמ ספכמו כוט ל= יקיספ ןימכ רוגה
 RA ו כ לכ תינכת\ ןכשמה תינכת ספ :וילכ לכ תונכת| ןכ= נכ מל
 2 סתוכ ס ה דפו ןקתו ןפתכ סיקה | כעת ןכו ךדיו ככ יכ .וסעת וכו

 על וקעו .שדקמ רשת ₪: מס!  ןודג) דמע סילכס 855  תוכוב ןוטדגד : נו .שדקמ יל ושע : טיסכת ינימ סס 1 ו A - יונ |.

 .ךהוא הארמ ינא רשא לככ (ש) : סקודק תי3 = תדוכפ דננכ סיס ןועדנד סכעמ לכ ןכו

 סזס קרקע ס .ןכקמס תילכע קת ןקכ (טכ תוקכלמ) סיללכ סידיפנה ןתנ .וילכו = ןכבמס
 / לבוחמ לככ םדקמ יל וטעו ונעיס ז קלעמלש מכקמל לבוקמ zhoכו = .סולכה 5 תוכז ריכזסל

 תרות לאירבנ
 536 ,קוככ תועכ ו'ת וכל תמכוג ססמ וכפל יכ ל" = ,סירכדס ינק תדיבקב = - \ 4 -

 וילפל סקקט רמוכ לכוכ סי3קס ונפל = סוק-סיקידנ נע ןתתימ דספז ce / ! ר 9
a 0ן  .wודספסש :נ'כ-סיקידכ | לש ןקוליס ת"וקכ תריכ6 יכ ,'5 תיב קפירקכ סוס  
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 במק המורת הכ תומש סולקנוא
 ןורָא ושעוי ם :ושעת ןֵכְו תינתן הומה
 וכְרֶא יִצַמְו םִיְתְמא םיִמש יע 397 אתרַא בעמ י
 אָגְלַפּו ןיִמַא ןיֵּתְרַּת ןיטש
 יִצחְו הָמאְ ובחר יִצָחְו המַאְ הופ אָפ אְָמַאְו הכר
 בה ותא ָתֹֿפַצְ אי: :ּותָמְק : המור אנפו אָתַמֲאו

 ּונָפַצַת ןיוחמו תרִיַּבמ רוקדמנ יֵכְד בהד הי יס

 :ביבס בהז רז נילע תישעו היה ה רש
 ra \ד+ :re Js ש rs 3 רוחס בֵהָדְּד ריז יהולע

 7 : כע אמוי : רז ;טכ ןירדהנס .יצחו םיתסא :ה תכוס .כע ! אסוי io .ןרהא הודלוה

 םירוטה לעב =
 תדוכע תוכו כיכוסנ סנוכיתס סלומכלס | ומ ןיקדסנס) | .ושעת ו : : ךפופ סתכמ יכס רק

 פיל Dap np דל ₪ תוכודל (די :תועוכס
 ל swale oo BF םונתלוק ןונכ סימכוע תי ינכ יל וטעקקכ
 קפפ םילכס לככ ונעו ביתכד ןוננפ = םעל ול תיכבסכ סמל סקעק תוכוכמו פוכויכו
 6 : ןוכפמ = ןות ןסכ 5ויכ סעלכ = רכוקמ תלקמס ס ס כ סו (תכ תבק תתפסופ) ספוק
 לפכמי לכ job סג עיב קל תו'תוס ןכ םלס וטטס ןכו כותכל 5 15 סיס תל וגמיס סלעמל

 ו 7 A age : וילכו דעומ 0% תייסע לע רבדמ סיסו וקעת

 גז רז 155 תדע זמן סיכת = .סירספ סילגל לב סימוטמ תונורל ןימכ.ויא שא (י)
 רתכפ רמול ול תישעו ביתכ .ןקנככו = לע 3קוי (קנתרק ןיירק) ן"ילקסי up ןילוקס 8 ןימכ

 סיתמ6 :סיכתכס כל- לע םנוט הרות לסל ( 3ע קמוי) .ונפצת; ןיוחמו תיבמ )8(:

 י5תו סמלו וכתכ יכתו סמו וכ ית 'ִדְ ןע לס 'םו סז לס '3 3 סקע תוכוכק

 תחנת ויה ןיתודפ לכ תייק | ןתכ = .סנטמלמ סימוספו דקל ככל סילושו  סילפכ
 rs 2 ל ees 0 ןע לש ךופכ כסז לקו כס לע ךוקכ ןע לק
 סרבמ דננכ הויטעכ ןיליתתמ תויברפ "\ תיכמ הפוכמ למל 3סזכ סכוינעס וספק ספמו
 כסו () :סלעה רע: ןקכמ תונמממ .בהה רז : (סככ ריש  לתוסנמ סק) ןוסמו
 לופט סע כסזד '3 .ןוהמו תיכמ רוקט ותפסמ סלעמל ביכס ול ףקומ רסכ ןימכ

 וכות סיסי סכתס סגה "יגכ ןוהמו תיכמ סלעק דע ימיכפס ןמ סובנ ןוליתס ןוכס סקעק

 סילתכס | יכוע לע 3כופ | תלופכסקכו וסקמ ולמיס סלעמלו פרופכס יכוט לול

 לאירבג תרות
 רטועס לע | ןקלטסו ,סכותל .זטלמ סיסו  ןכלותכ---ודספסמ רפוי וס ,ןקוניסכ

 תנטס יגינטכס זמרל ולב כ"ע ,ססנרפסו --- :כ'רו ,ק"מסב
 סדקס סקכי = ,תוינחולס יגיקו סכופס לקו סיקמק סימס ילע ןורא ושעו

 לוס יכו ,סלדע סלתסנ ₪ יכ דימק ע"ש = ובחר ינתו סמלו = וכרס
 פ'ע ל"זכדק ומכו ,וילמ דע דימק דמוע תודמה לכ סנס ,ותמוק יכסו סמלו
 85 pפנס סגו וסיפל סדקס למפ לכ = תודמו ,תומילס תומקכ סיס כ ןוככק
 לכס תעדוי % טפנסק יפכ ,('ו תנלק) נמס סיפמל = ,תומילס תומקב סיס 5%

 ךקיפל סעגי יס סמלעכ סענו היסט סמ  כיג סיס וקמוק קו ,וכתל as וכ
onד'סמכ ,'וכ ט"עמו תולמנ 7""סעבש סכימ יכ כקלמ סלכג סזכ סכוכסו ,ילתו  

 סליכסומס י"פע ,סוכלמ תב לנס יכורימל ,וכס תותוכס לידס 8 סיס = ןוללס
 לכ



 ars הכ תומש

 תעְּבמ עּבְרַא ול תָקַצָו <
 ויתמעפ עֶּבְרַא לע התת בָהָ
 רָהֲאָה ועלצדלע תע בט יִתְשו
 : תיִנְׁשַה ועְלַצלַע תעְּבַמ יָת

 םיטש % יב תשע
 ָתאָבַהְו  :בֶהֶז םֶתִא ָתיִפַצו
 זרעלצ לע תעְּבַמַּב םיִדּבַה"דתא
 :םֶהָּ ראה תאָשְל 7 אה

 הע ומ
- 

1 

 רי
. 

A ונממ ןרסי א א: : 
  wsא תה ב: 2

 תא רֶׁשֲא תֶרֵעָה תא ןרָאְ

 ו 2
3‘ 

 תֶרּפַכ ָתיֵׂשֲעְ זי ינש ! :

 הָּכְרֶא לצחו םיהָמ רוהמ בה
 = - Bבב תוכם .סש .ורפי אל : בע אסוי .תעכטב :

 סולקנוא
 עַבְרַא הל ְךיִּתַתְו = :רוחס }

 עַּבְרַא לע ןּפַתְו בַהְרּר ןָקְְע
 -לע ןקזע ןיַּתְרַתְו ּהָתָנז
 ןקזע ןַּתְרַתְו דַח ּהָרֲמָס
 דָּבַעַתְו י : אָהְְִּת הָרָמְסלֲע
 יִפֲחַתְו ןיֵּמְׁש יֵעֲאְּד יֵחיֵרֲא

 הק אב ]א
 יִרָמְס לַע אָתְקוְעְב אָוחיִרַא
 אָנֹורֲא--תָי למל = אָנְורַא

 אָנֹורֲאּר אָתְקְזַעְּב = :ןֹוהְּב

 כ ןּוּדֲעְי אָל אָּיַחִרֲא ןוהי

 אָתּודָהְפ תי אָנורָאַּב ןִּתִתְו ײ
 דָּבְעִתְ " :ף% ןַהָא יד
 ןֵתְרַּת ִבָּב בֵהְרָּר אָּתְרפַּכ

 :הנמ

 זו

 י"שר

 'כ .תקציו (בי) : סכות רתכל ןמיס סוסו לוסק ככ תרופכס יכופ לכמ סלטמל רוס סלוע
 ויס = תלפכל ךומס תונוינעס | תויוזכו  .סיתיוז ומוגכתכ .ויתמעפ : ומוגכתכ סכפס
 למ וככקו ססכ סינופ) סידבסו ןוכק לק | וכקכל ןפכמ סיפקו ןתכמ סיפק סינותנ
 תת סיקקונס "כ נק יסיק דל ד3 ןיכ לתו ס ית סידכס .ןיכ קיספמ ןוכפ
 ועלצ לע תעבט יתשו :סחלכ יתק 'פכ תותלמכ קכופמ ןכו ססיכיכ ןיכנסמ ןוכקס

=\ 
ry 

 ומ
 ןמ

 קמס תלתתב 3p וע כט

 לקו
 קו ןכ סכשיל ךל קיו תועכט י

 1 ןס וס .תהאה םכיפו םכ

 תק ומכ וגורתפו

 קיס סכיפי וז ו"יוסו ויס ןכיס

 : קתקס ועלל לע ולס תועבטס
il iw 

 לא תתנו (זט) : סלופל (סp מוי) .ונממ ורסי אל (וט) : תוטומ .ידב (גי) :ודֿכ .ועלצ
; , 

 תוכמ סכפק יתיולט .סכיניכו יגיב תודעל יסק סכותס :תדעה : ןוכקב ומכ .ןוראה
 : ףד ןימכ ויכע ותיכמו סלטמלמ תופ סיסק ןוכסס לע יוסכ .תדפכ (זי) : סכ תוכוקכס

 לאירבנ תרות
nn ₪5 ww noun Nsםלוי  fmsור 'ם רו ור "עת 3סעי ס"םמ כו הול  

 כו 1 4(: 4. עה id סמכ קדי תלו A ,סכוע 20

 שי וע ש"ל ותווכ ס ךק,לכ יל שי לעפיס סמ לכ ךכ ,סיכנמ ת3 יסק " " = = - דר =
Seב  Ves ,, Rabכ"טמכו ,כקוטו ןוס תובכסל תוסס ול סמל ,ת'די הנ וכ םכנס ספ סדקה 0 = -  
 ןוכפי סמ 3וקכס קרפל תומוקמ סזיחכ | ז"סועס יכיכקב כב ,ט"ייפ סלטמנמ bיסק . - - " = %- -' 2
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 ,טמסס תחת לומעיק וכמע לכ3 סדלל ,תוקפקססס תדמב ווחקכ סדקס ךירכ
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 גמק המורת הכ תומש סולקנוא
 ְריִשַעְ חי :הָפחְר יצָחו הָמַאְו אמְפְִו הרט אנפו מפ

 הַשקמ בָהָ םיָבְרְּכ = גש רגל ה המה
 תוצק יִנָשַמ םהא השעת מס רע הו - דיִגְ) .בָהְרְד ןיִבּרְּכ ןיֵרְ
 דַחֶא בּורּכ הֶשַעְו שי : רפה אָבורְכ רּבַעְו < :אתרפב
 הָצְקַמ רָחָא"בּורְבו הָומ הצמ -אָבּורְכּו אָּכִמ אְרְטִסִמ דַח

 דתה ושעת תָרְּפִּבַהְומ המ 6
 : ויתוצק ינש הע פירה תו יי. = ו-0

 םִיֿפָנַ יִׂשְרּפ םיִבְרְּכַה ויה כ  ןוהיֶפָדַנ ןְסיִרּפ  אָיְבּורְּכ
 --לַע םָהיֵפְנכְּב םיִכָכְס הָּלְעַמְ ןוהיֵפדנְּב ןלממ | אַלע

 יָהָא-לָא שיא םַהיִגַּפּ תֶרֹּפַּבַה ר תהו ארה
 אָתְרַּפּכ--לבקל רחל

 : : טצ בב .שיא םהינפו ;ה הבוס .םיברבה ה ןג הגינה .Ree .ןרהא ג תודלוה

 םירוטה לעב כ
 ש ססינפו .סיכולכ סיגכ (חי) :וככ> | לש ןבמככ סבחכו ןוכס לס וכרסכ .הכרא יצחו םיתמא

oe Ee ns eae A .ןתפנב סוכת ומכות ל  
 'מינכ .סיכוככ :הכות יככדכ ןײתמו = חלש פ עתו סקעככת סיכתכס יכופ נע תסנומו ןולס
 כענ יכ .ףוכרכ | .סיכרכ :דוככ סקלפ םיבוט סיסק וכיתוככ וקכיפ סיבועל לועיק ןפכ

 תהיכטמיגכ .סיכוככ ינכ : וסכסושו ל6כסי |
 ידכ סט ויס כקעו קת סרב ףולכפ תומד .םיברכ (הי) :(ס סכוס) פט
 ג .סיכוככה (טי) : no תוכו ריכס> = סמלע ינפב סקעפ םלס .השעת השקמ : ססל קוגיפ

 ליטס 696 ן"יכדלופ ןיכוקק סיפכוכ סקעמכ סתייקע רחכ תרפכס יקסלכ סלכקפו
 ןיטנוב ןיפלכ טלמל3 סגכוקכו עיטפ3 סכסו תכפכס תייטע תלמתכ סככס סו
 ומכ .(טכטממקסעג) זענכ ן"ידטכ .סטקמ  .ויולק תטילככ סיבוככס ריילו סלעמל
 .הצקמ דחא בורכ השעו (טי) : תכפכס יקר .תרפכה תוצק : ןטקנ קדכ לד (וס נינל)
 :סומ סלקמ דס 3ורכ 2 ךכלוס ךכל סלקו סלק bs סיכוככ סינפ רמקס נק
 לש oh סקעת סקקמ לק וקוכיפ וקז סיכוככס ת סקעת סמלע .תרפכה ןמ
 סיככוש ססיפלכ סקטפ לק .םיפנכ ישרפ (כ) : תרפכל סככספו סמלע יגפ3 סקעפ
 סיפנכס ןיכס לנתב סיחפט 'י סיט ססיקלכ 56 סלטמל סיסוכגו סיקולפ 0

 לאירבג תרות
 ?סרסי ןיס ןמזכ ןקכ ,מ"ק וכוככ ןישוע סכעמכ [ךרו ויטעמ לידגס) ותנווכ ס5] בק
 סיקלפמס וקקסו | ,ם"ייע ת'קכ | ןיקוע סמר ז"עו ,ןוכקי ול שי םמקס ןמ
 ןגורמד bסמ .[ספכמ הנ ,למויכ ל"כשרסו] | בוקתל ככוי ,סמוקס ןיגעג יכ קיסוס
 לכיסל סיוכע וסנכנפ סעקכp () מוי) סלעי ןעמכ ותמוק ילתו סמל קר יכ

 5 ,סוכ סז | ןילועמ סיכוככס וקלמ : "דו ,רתוי סולעמכ
 ,וניסלר ןיטוע 15 ויס כ ןככותסס תעק3 | (.₪ ,כ'כ) bרונגכ ,ויתפ על שימ םהינפו

 בשייל ל"נסו .ם"ייע ,ןילועמ סיס ךילסו (6ג ,כ'סד) כיפכד תסמ וקקס

 ןיסכמו כ סע סינפי 'סוקס 'ד י"ל לhכקיק ןמזכ ןסכ ק'כ ילטמו יכל ססילפ
 ססנ



 המורת הכ תומש

 :םיִבְרְּבַה יִנָּפ ויהי תֶרפַּבַהְְלְח
 ןֶרָאָהְחלע הָרפַּכַהתֶא ָתַהָנְו א
 ""תֶא ןַתַת ןרָאָהְדלֶאְו העמל
 : לה .ןַתְמ רֶׁשֲא תֶדָעְה
 יִתְרּבִדְו םש ל יִּתְדַעונ בכ
 ִנש ןיִּבַמ תֶרפַּכַה לעַמ ְּתֶא
 תַדַעָה ןורא"לע רֵׁשֲא םיִבְרּכִה
 -לֶא ךקוא הָוצַא רֶׁשֲאלְּכ תא
 = :לֶאְרְשי נב

 סולקנוא
 ןתתו יט :אָיְבּורְכ יֵּפַא ןֹוהְי

Neen,ו  
 "תי מ אָנֹרֲאבּו אל
 ה כ הי אָתהְהִט

 הר כ יאס ן למ
 -לַע יֵּד אָיַבּורְּכ ןיֵרְּת ןיּבמ

 -לָּכ תי אתּודַהסד אָנֹורֲא

 ינּב---תול ְךֶתָי דקפא יִּד
 פא

 : בי תוירוה .1 ןירדהנפ .אל הייר .ךל יתרעונו :ה הבוס ,תרפבה לא .ןר והא תודלוה

 םירוטה לעב

 דגנכ תרפכל 'כ תדעוו (בב) :תובפ
 כ :

 יג סעק יתדעונו .ךל 'תדעונו סכוסעכ

 במלל 'ס רכד כפל וכרדכ וסו .להלכי

 ילוכככ םדקנו כבד ןכיסו םדקה יכוכקכ

 ןוכק ודוטכ ןקסקל סשמ ר
Et 

 םדקפימ יתייס עדוי

 קח סיקסקכ
 לע .תרפכס

jwון  

 :סלטמלמ ןכקס

 סכוס3 תפיתדכ
 רומסנ רככ ירסס לפככ סמל יתטדי 8 .תדעה תא ;תת
 .תודטס תל ןוכתס כת תתנו

 ללב ודבכ
 תי בחו

 ןעס תת ןפיו (מ תועס) רמקכ ןכסעס
 ככר ךכ דפומ עבקקקכ .יתדעונו (בב)

 יישר

 ןראה לאו (אכ) : (ס ףר)

 דמלל לכס כמוכ קיו
 קודפס סלחפ ,ןקי תרפכ

 וכלמ ןכו וילע תכפכס תק
 תל ןתיו כ'תלו ןוכפס 35 תוד

 וכוח ךמע

 בתל סוקמ3ו .תרפכה לעמ ם ךתא = יחרבד : ךילמ .רכדל סמ כט דעומל עבקל סוקמ
 עומ כסקמ א 'ס לכדו ( קכקיו) כמוס קוס
 תה סז סיסיחכמ סיבופכ יגס ותלמכ

 תכרפל ןוחמ ןכקמס סז למל
 לבדמב) cl עיככסו יסילקס ee ב

 סקמ 'ונו תכפכס לעמ ויל כבדמ לוקס 3 טעסיו דעומ לסל ל סע קבכו (ז
 סקמו סיכול כס ןיבל סימסס ןמ דכוי לוק תפפז ךופכ ?כש ןויכו ןכקמל סנכנ סיס

 ן"יו = ולס .לארשי ינב לא ךתוא הוצא רשא לכ תאו : דעומ 5003 סקמל עמסכו קלוי

 לאירבג תרות

 סב כ יפמס ןילועמ ססק ססנ
 וסל ביסס
 קוכ סז ןיכועמ ויסק oie‘ כ"יו וכ
 ,וכופכ ,'וכ סלע ןפסע ךכס סכ יקח כ
 :ל"זו ,סק 33"3 ס'בקכס 'כ ןכו ,ם"ייע
 ידכ פ'קפ ושעג ךכ סנתמו
 ומעי לרסיו נרקיב סניכע

 וקקסס

HT 

 ,סק

 תרפכה לא | ןינולכד סנס רקיע כ'לו ,ם"ייע ,סוקמ
, 

 55 - סהינפ וכפסד קס סיס
 םרפל ןכתיו לבל [סוקמ לע ור ןיפע ויס מ סעש]

 כד סגנ יפלב יסיכ ידסב (.לכ) ק"פב
 תיכס תסודק

akתע  
 כססו סיסינסו ,םדקמס תסודק

 ןפנולפמ לע סיכוככס וכ
 :סוכ סז ןיכוטמ ןפייטע תלימתב

, 

 w\ כקחכ כ ויחס ה קיח ססינפ ויסק
, 

 דלמ סיס .סז לכו ,סמנק סלקע
 ותכיכש סכקס ס"כקסק ויכ

 סדכיפ | ןככוחס
 סכנס סלי

 ,סיכולכס | יכפ ויסי
 ,ןופכ כותי לוס סכוכל

 -- סדוקמ רותה י"קפסס
 \ ו >-|₪



 סולקנוא
 גכ | אַרְותֶּפ דָּבִעַתְו ג :לֶאְרְשי
 ןִַּא ןיִמרִפ .ןיטש יֵעֲאְּ
 אָתַמַאְו ּהָיִתַפ אָתַמַאְו ה הָּבְרא
 פחתו רכ : המור אָפ
 הפ דָבְעַתַו בב בַהְּד ּהָתָ
 : רֹוחְס רוחס בח ֶרָ ריִז

 המור אָנפַרְג הל דּבַעַתו הכ

 רֵּכְעַתְו רוחס רוחס אָפ
 רוחס ּהַפְנַרנַל בהדר
 עְֵּרַא הל רֵּבְעַתו וכ :רוחס

 אָתְקזעְ-תַי מו בהר ןקזע
 :ה הכמ .ול תישו .ןרהא תודלות

 יישר

 ס3כס וסומכו סלפעו סליקי וז
 ךמע רּבדמ רק ו
 סכוג .ותמק (גכ) :וס כקכקי לכ 0
 רז (דכ) :(טק סיתספ) ןחלקס יכוע
 ומכ סעודגו רעוע סקס ןקלוטקס תוכלמ רפלכ

 3 לסרטי ימכת וקלחכו לפנדג ומוגרתכ
 ס סטמנ "ו סילק ןתלוט תפטכס ןיזכוכל ומכ ןחלוקכ 3יבס סקיס סלעמל ת"י

 : תלגסמ סקופ לע בכוק ןקלוטס ףדו ןתלוטס תותוכ עכלקב
 ךפ "יפו סלעמל רומקס לז וס .ותר

 ,תרגסמ (הכ) :סיכנמ ןתנק סירוס

 ג לגרכ כגכמ סעוקת
 1 בהז רז תישעו גסמ

 ןְחְלׁש ריִשַעְ
 הָמִאְו וּבַחְ המ ּןכְרֶא םִיִתַמַא
 ותא ָתיִּפַצְו דכ :ותמק צח
 בָהָז רז ו ָתיִשָעְו רֹוָהָמ בה
 תָרְגְסִמ ל ָהיׂשֲעְו הכ :ביָבָס
 ביִבָס המ
 וכישפםובס ותרגְסמל
 תַתַנְו בָהְז תעּבַט .עַבְרא ול

 עְבטַהיתא

 כתפפ סכו פרקמכ 03
 ךפוק סוכת רקס לכ ת סק

 סע וילגכ ס
 יס .בהז

 דמק המורת הכ תומש
 םיִּמְׁש יִצָע

 בהזיהדרז תיֵׂשֲעְ
 ָהיֶׂשֲעְו

 תאָּפַה עֶּבְרַא לע תע

 םירוטה לעב
 לוכס יתייס\ סוקמ לכ ויכוכקכ ןככמס
 כמהפ ןפכמ עדי ןכיסמו ונכ םדקתימ
 ןֿפכ ןכ לפ ךדי לע 'יפ ךל יתדעונו ול
 סמפ יתדעונו ןמקלו ךל יתדעונו כיתכ
 ת"כ .סיכוככס ינש ןוכמ +כתרככי ונכנ
 'טמיגכ .כהו לז ול תיטעו (דכ) :ססמ
 + סוכלע לע כול סכוי וס לול

 רכד
 סקי

 : סתיס תכגסמס לעק ןקכ

 לאירבנ תרות

 ולוס קכ וסז=ויממ כ קיל ססינפו
 (.05 ,3"ככ) תיבס למ ססילפ ויסי נק
 סיגפכ ודמעי לס סוטלכ ז"כע ל
 ססיכפ ויסי ו כת טיפ תופוקז
 רקס תרופכס 50 סטמל קעמ תופופכ
 כ"ויכו ,קודעס סקס סטמלמ ןר6ס לע
 סטוג וקעדק ע'קב כ'תמ יפקלמ

 :סוס קולופל
 בה ותו פיפ "וגו ןחלש תישעו

 כז וכ תיקעו ,רוהט
 תיקעו ,'וגו תכגסמ וכ תיקעו ביכס בסז
 תיקעו ,'וגו ביבס | ותלגסמ) כסז לז
 ,סקוק סקעת לוסט 3סז ,'וגו ויקוכעק

 2 סגה :סיכיז יש ויס יככופסס 'יפ יפל ס

 תכגסמס .לע דחו סנעמנמ ןסלקס לע דחק
 (: בע ,מי) 'מנכ ןוכקהנ סמס רז] ,סוכמל

 יש | כוקכל כוקכס ךכלוס ןכל [דחפנ
 לוס וספ 'יפט ל"ז י"קלכ 230 ,סימפפ
 לעק ןקכ ךל = טריפו ,סלעמל כומס
 כ"פס קרפל ומ ןוכי5 ,סתיס תכגסמס
 וכ סדוקס כת וקו ךומסל סלתקב וכיכזס
 כבת כוסט סמ סיס יופלס קרס רמקכ
 לע לק סילכס ךו ,סתס 3סז סיס ₪
 סז תלו --לוסט | 3סז | כ"ג ויס ןחנקס
 יבמ :'כס לע זכ תנעפ 'סכ ית
 ,ןוכקה = קייקעכ כוממס ונפלק ךותמו
 ,יכס וסב ביתכ לד סילכ רפסכט ןפכמ
 ןקלקס ןוגכ ,דממ דכמ קל יופלס סיס ל

 סיס



 ו עמל רֶׁשֲא
 ןויהת תַרגְסִמַה
 ה תאט של םיּדַבְר
 יב ָהיֵׂשָעְו חכ
 בָהָז םֶתא תיפַצְו םיטש
 :ןחְלָשהְדתֶא םָב
 יפו ויֵהֹרֲעַק

  Aוצ תוחנס .ויתרעק תיפעו .ןרהא :

 טכ

 ו

 יישר

 וצע

 סולקנוא

 עַּבְרַאְל יִּב אָתְיַוז עַּבְרַא לע

 אָפנְרְג לָבְקְל מ :יִהולנַר
 אָרְקאל אקש מ ,

 :אָרֹותּפ-תֶי לטמל אְיַחיִרֲאַל

 אָיחיִרַא---תֶי רֵּבעַתְו חי
 וה יִפֲחַו ןימש יִעָאר =

 ןֹוהְּב ןֿלמנהןוהיו אבה
 דָּבַעַתְו 3 אָרְותַּפ---תִי

 ּהָתְוסְַו יִהוְזָבּו יִהֹוסיִנָמ

 טב

 .םידכל םיתבל : תכגסמס יקלכ דננכ תוטוקת סילנלכ .תעבטה ןייהת תרגסמה תמעל (זכ)
 ומונכתכ :םידבל : סיקב ךכופ .םיתבל : סידכס ןסכ .סיככסל סיק3 ויסי תועכט ןתוק
 תישעו (טכ) : ןתלסס תפ ס3 קקכ סיסי לעפכ 'כ .םב אשנו (חכ) : Aימיכתכ תרתמל
 ןימכ יופע סיס סקלסו סמלה סופדכ וע סיסמ .סופדס סז ויתורעק .זיופנו ותודעק
 ןימכ ספטמ יפלכ ןקכמו ןקכמ לפוקו סטמל 6 סילוק סיפותוכ יס סלוכפ סבי
 לק סמ תיכס המ ןקכו ןקככ ןיוכ סילפ וכ 24 סיכפס סל יול = סינקוכ
 יוטע סיסו ןקלופס קפס דנכ סיפוקז ןילתוכו ןקנוק לק וכתרכ וככק ןתוכו סזמו
 לק3 וכתוכ רוגתס ןמ וקיכומקכו ספקכ סוס ורב 3 .כולכ סופו סו סופה ול
 ןיכיזכ .זתפכו : סרעק יורק סופד ותוקו ןתנפס לע וכדסמש תכטכ ל דע בס
 'לנע תוככעמס יפט לע ןילתולק סכוכל ילמוק ינסכ ויס סיקק .סנוכל ססב ןיכתונק
 סילונק סינק יקל ןימכ ןס .ויתושקו 1 סוכל תככפמס לע תנו (סכ קלקוו)
 סל שיק ס = לכ קמר לע 'ג רדסמו כסז לק סקפ ןתמגוד ןקרפ5 ןיקדסנה
 לו ססיליב תור xe ידכ סקלל סל ןיכ ןילידכמו ס סינקס ןתוק יב יבג לפ דחס
 ןס סיתליכמו AS ת .ויתוקנטו :"וסק יוכק לולח רד לכ יכרע ןוסלכו וטפטפי
 ךעכ סבכס ןקלטס ;מ סלעמל דע סיסכונו ןכ3 ןידמופ 3סז תודפי ןימכ ןיפינס

 לאירבג תרות

 05 יופכ לע הוטלכ 85 כpלמ ןקלטס ככ ךומ ,סלעמל וכנ לעמ | ספולמ סיס
 מ"כסו (* דכלכ סיטק ילפמ קכ סיס ויסע סידומעו סידכ ןוגכ לונט רכד
 :סוכ לקוי ךיכסכ תכגסמד סלכ סומו ,כ'ע כיכס סיפולמ

 תיטעו

 ופי סוקמ םיל קופיתו סתה ךירפד לס לע ורמפד (: וכ ,סגינת) 'תנה ירכד פ"לי הוכו .םיבג לחנ
 [םייופ ,'וכ) תכתמ לש וסע ויופיכ סוכמ תתנל יוכע יפו המוט לכקמד סול קופיתו י"קרפו]

 ופ ,דוע יופינכ ה"וירמ ל"ר סינימ יעכ 60 | המופ ונילפ יופינכ ןֿפכ ,דמומ יופינכ ןפכ מית יכו

 יוכ דמוע יופינב נp 55 ל"ו ,וזכוב) תל ספוס וכיקכ ו ויזכוכל תפ ספוקכ דמוע וכיפק יופיSכ

 סל6p ךסל 'יטפיש יפמ יתנכס 6כ ידועמו  ,ם"ייע 'וכ  ספוס וגיפכ ע"ג ויזכזכל תפ הפו "ל

 כ"2מכ תכגסמס וסו] ויזכוככ תפ ספוק סיס כ ןקלוקסכד ל"נס יפל סנמפ הכסל ויזכוכ) תפ ספוסד
 85 ןיוכוכנת ספוק וכיק סועמ ליד : כ"הפ וכ הקמ סוסי .[ןיוכוכל ס"ד יע םיִר .ו5 תוקנמ ייככ

we קו ,יתרתכ ןנחו .ה' - םוי 'ר ירד סייסמ כ"ע תוכתמ י לככ יופיגה יוס" : 



 המק המורת הכ תומש סולקנוא

 בָהָז ןֵהָּב ךסי רשא ויָתיִמְנִמּו | בק והְּב ףסנְתיד ּהָחָליִכְמּ
 תתנו ל :םתא הָׂשֲעַּת רוהָמ ןֵּההְו * : ןוהְתי דּבַעַ יֵכְּ
 נפל םיִנָּפ םָחָל ןחלשה"הלַע | יטדק,אפא םַחל אָרותפ-לע

ee NT a - 0 :קא  asל  

 5 : דימת | ָּּתְרנְמ רֵּבעַהְו א :אָריִדְּת
 היה ו As ו : ד ני 3 1: : \ : רוהט בֵהְו תרנמ זרישעו אל דַבֲעְתִּת ריֵגג ןַכְּר בַהְרְּד

 ּהָכָרָי הָרֹונמַה הָׁשֲעיַּת השקמ הל הנו הש אָּתְרנְ
 ָהיַחְרַּפּו ָהיִרתַפּכ ָהיִעיִבְ הָנְכְו הגמ אָהְנושְו  אָהְרח

 :תפ תכ תוחנס ,השקס ; א רעש הריקע .חכ תוחנמ ,ג הכוס .תרנס תישעו ; וע םש ,םינפ םחל :וצ תוחנס .לע תתנו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב י"שר
 סכנפ ביתכ פ"ו .תכטפ תיצו (אל)  סכוג סייפלס) סקס סילנופמו סתכס סככעמ סכונ
 + לאו Ask bs es סינקס ילכו סזמ סלעמל סז סיללפ (סקמפ

 ו ןטס 8 לג סוקפכ כמו תילרכ הנ .ידכ ןיכולפ ןתוק למ ןיכומס סחנכ סח ןיכס
 סתוס לו סכותו סו5מ ככ תוכוכו קיופ = 123ש'! סיכותתקס לע סיכוילעס סקלס סמ דככי
 : ןיטססלמ ןטכ לב ויפ ןוקכ כבל .כיכס יתסלכ וכ ויתולכס סיפליכמ  ןוטלו
 (וכ תותנמ) סיכמול נכסי ימכסמ יו ןיפיכס לע לפוכ ךי6 עדוי יכיל תויקנמ
 סינקס וע .זתויקנמו : רכסי כמ ווק סיקיזחפו וקו ןיפקמק ןיפיכס וכ ויקוקק
 רמוקס יככדכ .סכוק סיס סיפניכמ סנלקש סונקכומ לכ5 קפעתי נפ ופול ןיקנמש
 לק רמוס קוס ויתוקק כעו ןס3 ססוכי כקק .ןהב ךפוי רשא : ןיפיכס ןס תויקנמ
 תו (ד לכדמכ) רמוק לוס כתק סוקמכ ןכו יוסכו ךכס ןימכ וילע ויסק ךסוי
 ול סיסק .םינפ םהל (2) :סס יוסכו ךכס 'כ ךסנסו ךסוי סו סזו .ךסנס .תוטק
 : סינסכס כ רומק סיקרופמ ויפוככעמ רדסו סתנס ןיגמו יפטריפס ומכ סינפ
 סיככיל סיתוכגו סינק סקעי כו תוילות סנקעי נק .הרונמה השעית השקמ (אל)
 סכיקחמ ס3 סנוכ קנת ן"יכדלוק ןיכוקש סיפכולה ךכדכ סקיכדי ךכ רמו סירי
 .השקמ :ךליקו ךליל סינקס דיכפמו תונמוקס ילככ ךקותו סגכוקב םיקמו פתק
 סנלוקס תקקסכ ןקכנו ןפכל תקעס ןמ סירכילס קל ךיממק סכטמס 'כ דינג ומוגלפ
 bדכ לד (ס לפיכד) ומכ (טכעממתסעג) | זעלכ ן"ידטכ סככוק תכמ סקקמ | ןושלו
 ול כמת .ס3 סקקקמ סקמ סיסק יפכ סיללמ (מותכת) .הרונמה השעית : ןפקכ
 : (טכ תותנמ) סקעת 3תככ לכ ךכל סיללמ תיסעכ תיסו כוקכ רככס 96 ךנפס ס"כקס
 :סטמלו סנמיס ןיקכוי סינגכ סקנקו הית ןימכ סיופעס סעמ לס כנכה וס .הכרי
 יטכמלס ככ וילעו סלטמ יפנכ ףוקז ךכיס עכמקכ סכועס סנש יעכמקס סנקס .הנקו
 ןיטועס תוסוכ ןימכ ןס .היעיבג : הכיפפס תתנו וכותכ ןמסס קופל ךוכ ןימכ יוטע
 ןילוו ןימלוכו = כסזמ ןייוטע וכו ס"ככידמ ססכ ןיכוקו סיכלקו סיכוכל תיכוכזמ
 ןימכ .הירתפכ : יוכל כ ס3 ויה כו כוקכס סס3 ןפנק ןילמכ סנקו סנק לכמ
 תוכולמל ןיקוטק ךכדכ יענמלס םנקס תוכיכס ןיטלוכ כיכס ןינוגע ויס סימופפ
 ןיטלוכ סיכותפכ סמכ סקרפכ 3ותכ ססלק ןיכמו ם"נימופ ססכ ןילוקו סירטס ילפלק
 :סיתרפ ןימכ ס3 ןייופע ןירויֿכ .היחרפו : כוקפככ רותפכ ןיכס קלח סמכו סנממ

 סנממ )ל(



 םולקנוא מורת הכ תומש
 ויק ץנ משו + :ןוה 5 תעש כל ;ּוַהָי הממ
 אָּתְרַנמ ינק אָתְַּת אַהְרַמְסִמ ק קו השלש היִרָּצְמ כ .םיִּצ

 ינכ אתלתו דח הרטסמ
 נס אפל דת הנשל .ינכ השלשו דֶָָה רעמה

 : אָניְנִּת הּהָרְטְסִמ אָּמְרַנִמ . :

 ןירָיצִמ ןיִרילכ אָתָלִּת :ל

 שי iw חח
JA 

 4 לא"
 ל

 שלש גל :יִנשה הָרָצִמ הָרְְמ
 ןשושו רוח דַח אָינקְּ ָחָא הנקב םיִדָקׁשִמ םיִעְבְ
 ןירָיצְמ = ןירילכ אָתְלִּ יִעְבְג השלשו הַרָפְו רַתְפַּכ

 ₪ ןשש רזמ רז יקב רֶתְפַּכ דַחָאָה הָנְקּב םיִרָקְׁשִמ
 מ קפה ₪ א םיִאציה םיִנַָה תֶׁשׁשְל ןַּב חַרַפְ

 ב הע ברא הרנמבו דל :הרנמ ַה ןמ אתְרנְמַבּו ל :אָּתְרנמ 2
 ןיִריִצְמ ןיק לב אעְּבְרַא

 רוחו :אָהְנשושְו אָהְרּזַ היִרתפּ םיִדָשִמ .םיִעְבְ
 רּוזָחְו ּהּנִמ ןיִנָק ןיִרָּת תות ינש תחת רתפכו חל: ָהיָחְרִפּ
 ראו המ ןינק ןח תֹוחְת .ינש תַחָּת רּתפַבְו הָנַמַמ םינפה
 :חכ י תוחנס .כג אמוי .םיקיבנ העברא : םש ,םיעבג הפלפ : תכ זותנס .הששי .ןרה ןא ב

 יישר

 :סקיכדיו סד3כ סpעי לו תקפס תכיפת ךוקמ לוי סקקמ | לכס | .ויהי הנממ
 : : ל [ | | סלונמ לש ססכונ דעכ דע ןילועו סיכסמכ ןוסכלקב ןפכלו .ןחכל .הידצמ םיאצי (בל) - an - . mwas wumalAs amas . (ב
 לקו ךוק6 ןופתפה זמ סלעמכ סז יעלמקס סנק ךותמ ןיקכוו יעלמחס סנק קוסק
 .-; - לש וסכונל סוק ןסיטקכ סבונ | סיסק יפל ונמיס רכק ןוילטסו וכמיס רלק סלפמ

₪ 1: 

4 

, { 

 סילייולמ ומוגלתכ 9 שמ (גל : סינק סעקס סיסלוי ולממק יפיכקס יעלמתס סנק
 דר

iz2 ןיטלוכ .םיעבג השלשו : כ'קניכ ןיכוקס בסזו ףסכ ינככ ןיקועש | ךרדכ ויס  
 קו סנק לכל סיס .הרפו רתפכ :סכקו סנק
 es ןמ סעל 'גסו סינקס ןמ סעמל ס3 טלוב דחק סיעיכג סע3כמ ויס סכוכמ

- 
. 

 רוש ovo | שוש

 ספוגכ .םיעכג העברא הרנמבו (דל) : סכ

 סקמקמ דקק ס (3כ קמוי) .היהרפו הידתפכ םידקשמ : סידלמ סיתלויס
 סיקכפו סיכקפכ סידקוקמ ו סידקופמ סיעיכג סת פודי יש .טככס ססל ןימק תוקכקמ
 הע סילכ | ינטמ סיכפמכנ סינקס ויס לופפכס ךוקמ .םינקה ינש תחת רתפכו 2

 סילגלס סיחפמ ת'י סרונמ לק ססוג (תכ תוחנמ) ןכטונס תכקנמכ וכינש ךכ .ךייקו ,
 סקלפ דע סכלי דע (ק לכ דמב) לכמסנש ךליכ כומקס סכפס תוס סיקפט 'ג תכפסו

 ינקו סילוקפכ ינקמ תכפו רופפכו סיעיבנ ess עיכנ וכס תפטו קל סייספטו
 סיסק ולר דמל סיקלפו סילופפכ סידקוקמ למ לק סמלע סכו מכ סיכומקס סיקלפ

 רמלנק ןכוקמ ןיכקמל סיכקסק סיכוקפכ 'גכ ןמ דכל סימרפ ינקו סירותפכ נק סנקכ

 וכממ סיכוי סינק ינסו רוקפכ תפמו קלח סייתפעו 'וגו סינקס ילק פתפ רותפכו
=uלוו יר -  =iב 5  Bsינקו כוקתפכ קפטו קנת קפעו סכולמ לש ססכוג דעכ סילועו סיכסמכ ןעיקו ליס 5 4"  

 ןילועו סיכקמנו וכפמ סיקכוי סינק 'כו רותפכ חפעו קנת תפמו וכממ סיקלוי סינק
 דגנכ



 סולקנוא

 אָּתׁשַל ה ןיִנ ןַרְתתֹוחת
 : אָתְרַנָמ-ןִמ ןיֵקפָנְּד ןיִנָק

 הגמ ןֹוהנְקּו ןֹוהיִרּזַח יל
 בדד אָדֲח אָדינְנ לכ הי

 והיה
 אָהְניִצּב-תֶי קַכדַחְו אָעְבְש
 לכק--לע ןיִרַהַנְמ ןוהיו
 אָהְתִיִבְצְו 5 : אָהָּפַא
 :יִבְל .בהדה | אהה
 דּבְעְ יֵבְּד ברד אָרְַּכ ײל
 פא אְינָמלְּכ תי ּהֵתי
 ןוהְתּומְרְּכ דָּבַעְו זו ײ

or: 

 ומק המורת הכ תומש
 --דזרחת רתפַכְו הָנַמִמ םיִנָקַה
 תָׁשׁשְל הנממ םינקה | יִנְׁ
 : הֶדֹנְמַהיִמ םיִאָציַה םיִנָקַ

 הָנִמִמ  םתנקּו םֶהיֵרּתּפַּכ ו
 בָהְז תחֶא הָשְקַמ הִָּּכ וה
 היתְרנדתֶא .תיִשָעְו ול :רוהט
 ריִאָהְו היתרְג"תֶא הלעהו העבש
 היַחְקְלטו חל :ָהינְפ רָב
 רֶבְּכ ש :רוהט בָהֶז ָהיֶתתְחַמּו
 תַא ּהָתא הֵׂשֲעי רהט בֶהָ
 הארו < :הֵּלאָה םיִלָּבַהִלְּכ

 :פכ תוחנס .השעו הארו :תפ סש .םילכה לכ תא : חכו םש ,בהז רככ : םש .היחקלכו : הפ תוחנמ .תא תישעו .ןרהא תודלוה

 םירוטה לעב י"שר
 סו ךדיו כס פ"כ 'ג .ספלו (5)  סק ורייתקכ קלח סייחפטו סלוכמ לק ססכונ דגנכ
 2 at rl is תרפו כותפכו סיעיכג סענט ססכס סיתפט ססלש
 תב לסכ סמ סהפ ב6 סתיננתב - 2 לסלק סטסל ת" ב'כ סופי ה
 תולוסנו ללפתסל ק"מסכל . תיכס לסל ol 3 es ספ כ סעככמו דקסו רחמ

 סכוכמ לק ספונכ 'גו סינקס תקסכ 'ו סיכותפכ "יו
 טועימו סיכוקפכ סידקוסמ | כמפנמ סכוכמכ דוע סינקו טס סימכוי סינקספ
 .סיעיכנס 'ג סע סינונעס "נצ דמקסו ךרכיס כלה סטמל דתקס סינק סירופפכ
 'תכט סלונמכ 'גו תרפו לותפכ דחה סנקכ 'קנפ סינקס תטעל ספק סל ויס סיחרפ סעקקו
 סיחרפ טוטימו סיסלפו סיכוקפכ סידקוסמ
 וז סנקמכ קדקדפ סו .סקרפ דע
 ןימכ .היתרנ תא (זל)

 יססרבש 5 תקק יפ סקע
 סיכיקמ סקילדקקכ תולגס ויסיק
 יחקלמו (חל) : סכוכמס ףוג קוסס

 : תוכיקפסו ןפסס ןכוק3 .ןינפונס .ןיכיזכ

 דכ כמ סרופ בסומ סיגפ רכט לע
 ו

 רומקס דחפו סיכ
 הלעמל ס3וסכס

wii NS A 

 סכלי דע 2 תקרפכ
 :ומוקפכ קית םיק סגיכמכ סכמת

 .הינפ רבע לע לזה

 ידכ יטלמקס יפנכ
 יעלמתס סנקס יגל

 ךותמ סליתפס

-mו סיכסוע סיללמ סיקלויס סינק 

 סס3 תקיכ ןייוטעס סיפ3נס סס
 bסתיבלו .סיחקלמ סייוכק re סק לעו  תולגס יפכ ןכסמלו ןכעול ןמסס 4

 ם"יילכט תבל 'ל ם"תש
 3 רקכב רבע רפלס תל ןסב
 BD סתחמ ןומכו וכו סעילס

 סיסי לש ,רוהפ בהז רככ (טל)

 כופכ סיס קדק לטו סנמ סיטק לוס לס רככסו דחו הפו
 : דוקימ של

 וק לקטמל ףסכ סכ ןיל לקוטפ
 (מ) : סיכוסז

 כמכ) זעלב
 רקבב

 ינכת רסכ ןסכ סקר .השעו הארו

 סומק סיכיטק ןיליוכ ןימכ סס .היתתהמו : (ןטג

 וקנדק םוליפפס כפקמ תוכנס תק ביטמ וססכ
 תופתכ (5 סיעסי) ומכ (כעפפעלפפעס) זפלב

 תומפ 05 רככ 696 סילכ לכ ספ סנקפמ ס
 תכטיכ תוס סכמסו סנמ
 סעככק ענססו סיעלס

 סטקקנס דיגמ .ךוק
 סקמ

 רויה

 ן'ק
 <> יבוסז

 סקלמ Soke ת

 'כ ססו "יכול =



 המורת וכ הב תומש

 הָתַאיירְׁשַא םֶתיִנ ְבַתְב השעו
 "תֶאְו א ןכ ישילש ם :רָהְּב הֶאְרִמ
 תעיִרָ רֶׂשֲע זת ןְבְׁשמַה
 מג תלכו רָושַמ שש
 השעמ םיִבְרּ ינש תעלה

 ָֹרָא ב :םֶתֹא הֶׂשֲעּת בשח
 םיר שַעְ הנמש תַמָאַה הַעיִריַ
 המ עֶּבְרַא בחרו הָמאְּ
 חט הֶּומ תַחֶאָה הַעיִרִיַה
 זרעיריה שמח : :תעיִרְוהילְבְ
 הָתֹחֲַאילָא השא תֹרָבְח ןייחת
 דלא הָשֶא תרבח העיר ׁשֵמָחו
 תאלל ָתיֵׂשָעְ ד :התחה

 תֵהָאָה הָעיֵרְיַה תפש ש לע תב
 +: כע אמוי ,בשה השעמ ;חצ תבש .ןכשמה תאו .ןרהא הוה

 םירוטה לעב
 ותנפתכ סמגע לדיסכ ומכ ךג רפכתיו

 סולקנוא
 ה א ארובה תאר
 עיר רע רבע נבע
 ארלו רש ץוכד
 ןִבּורְּכ תַדּוצ יִרֹוהְז עבו

 :ןֹוהְתְי רֵּבְעַּת ןָמָא דבוע

 אָרָח אייד אָּכְֲא :
 איתו ןיִמא יִנֵמַתְו ןיִרָשַע
 אָדֲח אָתיִריִד מ עַּבְר
 :אָתעיִרײלָבלאָדְח אָתְׁשִמ
 למ ני עירו שמס >
 ירי שמחו אָרַח"םְע אָ
 : אָרימע אָרֲח למ
 אָלְכתְּד ןיִבּנֲע רֵּבְעַתְו ר
 אד אירי אפ
 ןכְו ןפול תב אָרְט

 : תצ תבש .העיריה ךרא

 י"שר

 סכונמ ס"בקס וכ סלרסט דע סרוגמה סקעתכ הקמ
 - SAM 8 סוה תיככ 'וגו כו 'וגו םיה 5עתי 6
 יזפתמ תתד ומונכתכ .האדמ התא רשא |: שק לש :ךינג) סינג הכו ןכ הסעת סו
 וגוכספ סיס ת"פפב קת דוקנ סיס 0 1 : סגמפ לופכ טות 'מיגכ .רזממ (א)
 : תולכדס תרכע דגנכ תועיכי לפע

 תורככד 'ס דגנכ .תולכוה "וגו םמת (2

 דל סיקכמ סיכתקק יזסקמ לה
 ןוקמ תו nh גגכ וכ תויסכ .תעירי רשע השעת ןכשמה תאו (א

 ,ינש תעלותו | ןמג ראו תלכתו רושמ שש

 'גו סיתספ לק '5 טוחו

 כ סילפכ דיכ דסי ןירוזט.ןסטכ מ יד .יכס ו סופק

 5 (סקעלל סקופ ה

 : ןפוסכל ןטי כוחסמ תוי ול ת פועיליסק סיסכקנ

 טוק ככ3 דסי ןיכימ ערס ירס

 ,בשח 6 םיברכ
 ןטסמ

 תוכוגפ ןיגכוק ומכ סז דלמ רקנו
 / דכל קמח וו דכ3 וז טתמ3 |רפות .תרבח ןייהת ג
 .ףכקכ ןוסל קוסק 0318 , רכדל תלקמס ךלז

 :וימק 55 קיל ססיגפו (סכ תומק) סיכוכככ רמכפ ומכ ויחק
 ןכו .(ןפפיילט) וטלכ סכינע ל ןיכטע "פס :  = Lnו - ףוסכש סעיכי תו .תדבחב ה הצקמ

aססכמ סת  alםכע  
 קלעס

 ןיוקס יפמ לק \

 וגולתפ ן ו 347 ק ףטס . לק ו

 דילפמ דוקגסק) .

 טוסו טוס לכו כמ לש
 : (ןכטמס תכקלמד תתיירב) טומ

 קנו ןקנירלכ סס3 ןירייולמ ויס סיכול
 .ןקכמ דחל ףולרפו ןפכמ דחק ףולכפ סילתוכ לעב סנירסב נח

 סקעמ קוסק
 סז דלמ יכמ

 טיקרכ

 :(טק ליווענ) ק'קיטייפ וטל |

 לא השא : דכל קמתו
 כמ םיפ רמומ רכז ןוטל 6וסס .רכדכ

 ךכ .התחא

 שיילול Dar תואלל )7( -

 לוכסס



 זמק המורת וכ תומש סולקנוא

 השעּת ]כו תֶרָכֹהּפ הצקמ יתציריד תְּפשְּב רש

 הנוציקה העיריה = תרַפָשב הנה פלה מ
 םישמח ה :תיִנָשה תָרָּבְחַּמַּב רככת יב

 תֶחֶאָה = עירי הֵׂשֲעַּת תא ןיִשְמִחְו אָדֲח ּאְתַעיִרִּב
 אָרְמְסּב דָבְעַת ןיבּונע

 הָצְקִּ הָשָעְת תאָלל םישָמָח
 אָנַינִת ופול תיֵבְּד אָתַעיִריִד

 תינשה תַרָּבְחמַּב רשא העיריה בק אָדַח אָבּונע ןנגבמ

 לא הָשֶא תא ה תלובקמ ו רֵּבְעַהְו י :אָדֲח
 םיִשָמָח תישָעְו ne : התחַא תי ףפפְהו בֶהְדְּד ןיפְרּוּפ

 תיִרוהיתַא תְרּבְַו בֶהְז יפרק - אָדֲח אתי
 הֶיָהְו םיִמָרַּב הָתֹחֲאלֲא הא :רַח יאָנְּבְשִמ ימיו אוב

 םירוטה 2 י"שר
 : נמק חול לעב 'ס דגנכו דתה תל 5 | : תכבומ סיוכק תועיכיס תקמת תלוכק .כובמס

 סיפלק סיליה 0  .תינשה תרבהמב הנוציקה העיריה תפשב השעת ןכו

 מ(ה) : תככותס ףוסכ כמונכ סלק 'כ סכוליק קיסס סעיכי סתוקכ
 ןקלדכס תנווכמ תת סדמכ תוקנה סקעתט רומק .התהא לא השא תאללה
 ויסי תככוק 255 תרכוה שורפתקכ סקלכתכ סי ןכ וז סעיכיכ ןקדמכו וזמ וז
 לס דננכ וז תוכיכקמ ןוקל וסזו וז לק תוקכוכ דננכ תוכווכמ וז סעיכי לע פוקכוכס
 תוטירי טפח לכחסכו ערק ןצקרו ח"כ ןככפ תועיריס .לכקל דננכ לט ומוגכת וז
 ככטמל תרומה ןמ | סיטלט וככל ו .תינמס תרכוחס ןכו 'כ כחל מכ דמי
 יכס סמקס ילסו סמל קכק לכו = כ ןכו סנמיפ 3נג קופל סיסכק סיכקע מפנק
 יפכל ילו רמלנס תומפ .רספ סורד) ןופלס ןמ ןכטמס תור .ככטמ) חכזמה ןמ סיטלט
 ונגס פופכקמל סערפק סמוקמכו רשע ירה תוטלקמ] סיקלק ינסו "וגו סמי ןכטמס
 ןכעמס 3תוכ נח גנכ תויטנמק תוממ רסע ןכסמ לס מ ןכר6 פועיריס ןפונ
 'ת סמ ו"י וכייתשכ סמ ןייכועס סיטכקס יסקר יכועל ןקכמ סמלו ןסכמ סמלו
 תוכותתתס תומק יט וקלמכ רקע ןסכנע סיטכקס תומוק תוסכמ .סוכד) חו ןופלל
 סיקלק פרכומל סמק סירקע תוככותמ ןסקכ סמל סיעכרF תופירי לס ןכתכ .תולוגמ
 תוסככ סמלו בכעמכק סיקרקס יטקר יכוע דננכ סמו וככקכ ;כפמס 590 גנכ ןסמ
 סידומע (ספמק ןפי י"קרכ) 'ד 895 תרומב סיקכק ויס נק חכזמכק סידומעס יכוע
 יכוחפ לע .ןיינקס תומה ה ולייתסכ ןוכיו ןימכ ןסכש ןיווכ ינקו קוכפ ךסמסע
 .תודמ תכסמד תתייכבכ יתפלמ וז ,A תוכוקתקס תומ יתקו 3כעמבק ןכקמס
 ומ 'טו תכומס ידומע ₪5 תוסכמ תועיכיס ןי6 (קרוזס 'פ) בס תכסתב 23
 סיסכקס תחת תככפס ת תתנו וגעייסמ וז הקרפב 3וקכסו ןכעמס יכותק תויולת
 :סמק ככעפלו סיסלקס ןמ סכוקמ תכוכפ תקנמנ תקוה התיירכס = ירכדכ סה
 2 וז תרבותכק ומכל רח ןטסר ןיסיככמו (ןענגקפט) זטלכ ק'כימכיפ .בהז יסרק (ו)

 ןטסרו

 A גנכ
owסניכ ירטס לג 92 . 



 המורת וכ תומש

 עיר תיִשַעְו ו: דָחֶא ןָבְשִמַה

 -יתַשע ןֶבֶשַמַהְדלַ לָהאְל םיוע
 * : םרא הֶׂשֲעַת זעיר הרש יע
 םישלש תחאה הָעיִרְיַה ור ח
 הַמֵאָּב עֶּבְרַ בַחְרְ הַמֵאְּב
 תחא הָּמ תֶחֶאֲה העיריה
 ְתְרּבִהוט: תעיר הרשעיתשעל
 --תתֶאְו דב תעיריה שָמָחְ"תא
 "תֶא תלפבו הב ל תעיריה שש

 ינפ קי תיִשָשה העיריה
 םישמ תיִשָעְו י : לֵהֶאה
 ַמֶאָה a תַפְׂש לע תאכל
 םישמחו תֶרָבחּב הנציקה
 העיריה זרפש לע תאלל
 תיִשַעְ אי : תיִנָשַה תרָבֹחַה
 ָראַבָהְו םישמח תֶׁשֲחְנ יפרק
 ְרַּב תאְלְלִב םיִסְרְקַה תֶא
 חַרֶסְ בי :דַחא היה לָהאָהזתֶא

 = םולקנוא
 אָסְרַפְל יִזָעִמ ןַעיִרָ רָּבעַתְו ז

 יֵרֲסַע--האָדְח אָנְּבשִמ ט--לע

 אָכְרֶא ח :ןוהַתָי דָּבַעִפ ןעיִרי
 מא יל אְָ איר
 ןיִמַא עֵּבְרַא אָעְּוּ
 אָתְחַשְמ אָדח | אָתַעיִריִד
 :ןָעיִרי יִרַָע אָדֲחל אָדֲח

 ןֶעיִרְי ׁשֵמֲח--תָי ףפלתו ט

 דול ןָעיִרָי תיִש-תִי דֹוחל

 אָתַעיִרִ----תִי ףּועיַתְו

 יִפא = לְבקָל = אָחיִתיִתְש
 ןיִשְמח רֵּבְעַתְו י :אָּנְּכשַמ
 אָתַעִיִריִד אָתְפש לע ןיבונע

 יול תיִּב אָרְטְסְּב אָדֲח
 אָתּפִש לע ןיִבּונַע ןישְמחו

 :אָתִינ ןֶת יפול תיֵבְּד אָתַעיֵריִד

 אָשָתְנּר ןיפְרופ רֵּבְעַהְו יי

 אָיְפְרּופתָי יִעָתְו ןָיָשְמַח
 אָנְבָשַמ-תֶי ףפָלְהּו איבונעּב

 ויפו כי: דָח יהיו
 תּנלפ אְנְְעַמ הרב יִצָח לֵהֲאָה תע יריב ףרעה

  tleםש .העיריה 'צח ; םש .זא תלפכו : םל תבש .העיריה ךרא :םכנ ןירדהנס ,הרשע יתשע ;: חצ תבש .תעירי תישעו .ןרהא :

 יישר םירוטה לעב
 ןקכקמו ו םכבוק3ק | תוקלוכלכ רתת ןטמכו .ת'לפס (פ) :סינווג 5 'מיג םתת
 לע להאל :סיזע לש סלוכמ . םיזע תעירי 0 : ןסכ תת יתיונ| תיקפס סעיכיס סלותכ '3

  A.המאב םישלש (ה) : : סוכוקתסס תועיליס לט ןתומ םורפל Eלקלותן

 ומכ ל סוכל ןכר6
 יתססמ | חל תוסכל ןפכמ

4 

DAN 

 : תוגותתפס ןמ רתוי תוכוילעס ונק3 תפדועס .תיששה העיריה תא תלפכו (ט)

 ₪ ךסמס לע לופכו יונק סיס סכתכ ילמ .להאה ינפ
 יב ףדעה הרסו (בי/ :סינפ לע .ףיעל5 ססוכמס סעל

: 
 סמקו ןחכ חכמ סמק תופדוע ולס וקנמכ תוכוטקכס תק ןתנפ

- 

 לע סנוקמקס סמסו סיקכקס ןמ תוכונמ ורלפלט תומק
 :סמק וס יו חו ודחרה 3 סכומקס סמקס ליס ותו ססכמ סעיריס ןיפ שרק

 ןי = כג - sliNw ןדחס 3קלכ

 לומ לא

 סלכל סמוד תפס דנגכ סכועבק
 .ןכקמס תועיכי לע .להאה תעיר

 תוטירי



 סולקנוא
 חַרָכִּת | אָדיִתִִּב אָתַעיִרָ
 אָתְמַאְו :: אָנְבָשַמ ירא לע
 אַיִתיִדְּב ָּבִמ אָתמִאְו אָּבַמ
 אָנְְׁשמְ אָתַעיָרְי .אָּבְראּב

 אָנְכָשמ ירי תירס יהי

 : הָתּוסִֿכ אָּכַמּו אָּבִמ

 אָפָרַל הָאָפֹוח דָּבָעַתְו רי

 יקמסמ יֵרְכָדְד יֵבְׁשַמ

 אנוס יִבשמ האפ
 ae pi דָבְעַת וט : אָלַעְלַ

 ןיטש יֵעֲאְד אָנְכְׁשַמַֿ אי

 חמק  המורת וכ תומש

 לע חַרְסֶת תַפְדַעְה הָעיִרְיה
 הֶזַמ הָמַאָהְו :ןָבְשִמַה יִרחַא
 ךראְּב רעב הּזִמ הָמְאַהְ
 לע ַחּורָס היה לָהֶאָה תַעיִרי
 :ותפכל זמ המ ןֶבְשמה יי יִרצ
 תרע לְהאָל רָב יֵׂשֲעְו די

 תרע הָפְכַמּו םיָמָּרָאְמ םֶליֵא
 עכו פ | :הֶלָעָמְלִמ םישָחת

 בשפל םישרקה"תַא ָתׂשְָ
 : בע אמוי .תא תישעו ; חצ תבש .הוס הסאהו .ןרהא תודלות

 יש

 כס סייולקט סיוע לק תוכוילעס ןס סקס פועירי
 םירוטה לעב

 sk תוכוכ תיקעה סנקכ סכל יתכ

 : סנופ לככ סכרכ חלב ןכנוכ סיס= = "ומה 300 .לכו ,ןקש ל« 5065 ןסכ 'קק ומכ
 ו ןוסל 796 וכי ןסכ
 תופדוע ויס ןסו תוגוקסכס

 SE סכיתיס סלקע - סעיכי לק ילתסק 3כעקל סעיליס
 ג: ןײק = בסול תומס יתס וכתסכ לסקס יגפ לומ כ לפככ סיס
 לע חרסת : תוגותתקס 3תוכ לע ףדופ סילק
 :סיקכקכ תולוגמ ויסק תוממ יפס תוסכל .ןכשמה
 תכומ3 תתפסק יפל יבכעמ דכ קוס .ןכשמה ירחא

 לע תוככסמו פול פו
 ךליהו ןיד סכוסמכ 'ג | ,ךכופכ (גי)

 סיפ ךללכ .וותוילד ךכוקכ ולדגכ 3
 ןכעמס סיפה ךכפכ 'יפ | .ןולק סתופי יֿככ פוכוקספס

 סתופי לסהס תועיכי ךכולכ וכ
 לכעיל סנכתנו ס"כקס סתפת

 לגרפי ספייתנו לגעס ןוע לע ססל לפכ| | ירחצ

 סכותכ ותניכפ סלפספ לכ לע לדגגו
 לדגתנו םפיותלפ ךכוקכ ולדנכ ףייו וקו

 : ךכוקכ וכ = בותכפ ןכסמכ  ןרקכ
 'טמיגכ .סילמע סיעק יפע ןכשמל (וט) ןימיל סידדל ןייוסק | סולדו ןופלו ויכפ ןסס

 סיעק סימעפ ל"כ .סיטכ ספעמל רפ> ןןפלל .הזמ המאהו הזמ המאה 09 : למק

 לע תופדוע ןסק .להאה תעירי ךראב ףדעב : סולדלו
 : תומק יכק ןכקמס תועילי ךכופ
 ספיס לע ספ סדק fסיק ןכה ךלד סכופ סדמל .סלעמ) יקסריפק
 סייל תוכוע לק דת ססכמ דוע סקע סיוע תועיכי לק גג ותו
 ויס כ תוסכמ ןפוקו סיקפס תוכוע ססכמ וכממ סלפמל
 סכמ סדוסי יבכ ירכדנו סיפקכ וכל .ימכד וכ 'י ןבתכו 'כ ןככל
 סיטתת תוכופ לק וילקו סימדקמ סיכיל תוכופ לק

 ומכ סולדלו ןופנל .ןכשמה ידצ לע הורס היהי
 .להאל ה

 דועו סימדקמ
 גנס תמ 8
 וילמ סיס דת ס

 ל"פס .םישרקה תא תישעו (וט) :

 כמ (די) :

n= 
eS 

 ןידתוימו ןידמועס ןקוקמ 4 וסמ | לכדו רכד לכב 'קנס ומכ סיטלק תיסע
 ותליקכ ססמע סתולעסל ויככל סוכ תמקכו סיכלמב סיזכס עטנ כיבק בקעי .ךככ
 סיטק ילעמ רבדמב 9 תוקעכ ןפול תווכג ס"כקס דיקעק ססל רמו סיכלממ

 5  סיפרקס תא תישעו
 סיס 8 0 "יס = ,ס"לפ

 לאירבנ תרות
 סמ ,ןכקמ = סיקלקס ת תיטעו תל כ' = ר'דכ) ןכ

 למוע וסט סוק לע יעקוס כ" ןכסמל
 ןכטמל



 סולקנוא המורת וכ תומש

 אְְָא ןפפרש = :ופק רשע וט : םיִדְמַע םיַטְׁש יִצע

 תו אקט = אדו יִצָחְו הָמִאְו שרה ףֶרא תומא
 : דָח אָפְִר איתופ אָתְמַא : דחתה שרה בחר הָּמאַה

ees 45 .+ :0  

 רַח אַל ןריצ פופ " דָחֶאָה שרל הודי יִּתֶש יי
A og 2 jaו  

 ארחילבקל אָדֲח ןִנְשִמ ןְּב התחַאדדלַא הָשֶא תבָלְׁשִמ
 :אְנכְשמ יפפ לרעת ; ןְּבְׁשִמַה ישרק לכל הֶָשַעְת

a 5 Fa . —- JS woke 9 === la5₪  

 ננשסנאפדתיהגעמויי ןֵכׁשמל םיׁשָרקַהתֶא ָתיִׂשֲעְו חי
 ;דמ ת!רוככ .חל םירדג .ה םש ,ת!סא רשע ;המ הכוס ,םיטש יצע .ןרהא תורלוה

 יישר םירוטה לעב
 ילּצצס דסיש קוס סכדיב סילמוומ ויסיק וכ  יליל:ד סייםטדו הוד ןות)  סמרפכ

 .סיזכל וגיקכ תוכוק סיזכוזמ סטפ סמ ולק טויפב: :'ט2 לפס 96 ד"כ דצכ (סיפוג
 ת"מו סיהיכנ ה"מ דגנכ סיסרק ח"מ

 : ןכל סדוקמ סדיכ סלכומ תויסל וזכדולס סיתיככ 'ז ויסו : סיולג סנוקכ תוכמקמ

 טכערפיוק)  זעלכ ם"יכטגטקיל : םידמע םיטש יצע  כשמ דע ססכגéמ = תורוד סעכב דגנכ
 סלעמל ףוקז | סיקכקס ךרוק סיס (דנסעט : סיעוכ ספכב

 סיקכקס כקוכ תויסל סיבכופ סיסכק3 סילקכה סקעס כו ןלטמס תוכיקב
 וסכנ ולדמל .שרקה ךרא תומא רשע ש) :קכק לע םלק סילקכס סוג
 'ככ ןכקמ כס וככל וכדמפ .בחר המאה יצה המאו :תומק רקע ןכמ לע
 וש( :סמק 'כ 3רעמכ תכומס ןמ סולדכו ןופלכ ויסיק סיטלק
 עירו ןפכמ וכקכ עיככ תינמו סמ סכוגכ ועכמתכ סעמנמ קרקס תל ןכוק סיס
 סמ כקג ערק ל"כ) עכמק3 קרקס וכ ילק ןילתסו .תודיס ןס ןסו ןסכמ ותל
 קכקס כפול יכמ למכ .סמ כור כססכ זו .ןקכמו ןקכמ ןכסס רסת) רקקנק
 ןילתסע מ"ל ףד קכווס קרפכ ידסכ י'םכ טריפ ןכו .סמק ילק וס עכמקנק
 תיעיבר 3תוכ סיס די לכו .דכ לכמ סמ תיעיבכ ןכוק סיסו .סמ ילס כתכ עלמקב
 סנופ סרס זו .כטיס קודו .סממ תיעיככ כתוכ סיס ןדק תפס | לכ ןכו .סמל
 ןסבג סילדלסו סילוכת ויסp סינדק3 סינכמ תודיס ןתוקו (תקלוסמ ופסימתו ן"כמרס
 ולוכת סילדלס ללסכ תוסככגס קרקס תודיו סז 55 סז 'מ סיפולכ סיבקויו סמק
 סע ןדקס pכ לכ תק קרקס ססכיק ןהקס תפס יכופכ ןיכתס כפול ןסידל סטלקמ
 וסו ססיגיכ וקיספיפ סינלקס ינק תפק יכוטכ םכקנ סלק ןיב תווי קכמכ ןכ כ
 טז 0 סז סיקכקס ולכקתיק ידכ תודיס ידכ תל ןוכסיק סטמנמ סימוק ויסיו למקנק
 ךופכ סנכיל ססיטסכ ןיפומו וזמ וז תוכדכומ ספוס תובילמ ןימכ תויוטע .תבלשמ
 תוכווכמ ..התחא לא השא :סלוסס ידומע ךוקכ 3כקככ תסנכנס סכילעכ ןדלס לת
 סכוקמ וז תוליס יקפ ויסי לש ידכ וז תדמכ וז סיוט ססיליכת ויסיק וז דעכ וז
 יפכ ןיכיל תודי לש סוגכפו סמק וסק קרקס יכועכ ןומ דלכ סכוקמ וזו סיכפ דלל
 וז סקפ ןימ .הנמית הבגנ תאפל (חי) : ןקפמס יכוק3 סיסגלנס תלדס יכיל תומודק

 לאירבג תרות
 סיסי לק סס סידיקע נסו :ס"כקס סינכ י"ט ססימנוס וכייקפג ססק ןכקמל
 ל ססילע לסת סמו ןכקמ לכו עדקמ ססל  יכפכ סשמ רמ ,ססינע ןכעמתמ סי"

 רמה

 --טר == ודי יהוא
 .הוותו ו שרקל תודי יז



 - המורת וכ תומש סולקנוא

 ג תַאָּפִל ׁשֵרָכ םיִרָׂשֲע רכע סורל :ןופצ =
 הסכנה םיִעָּבְרַאְו ט טי :הָנַמיֵת כמ ןיעְבְרַאְ = :אָמורְ
 שרקה םיִרְׂשֲע תחת הֶׂשעת ןינקע תחת דע כ
 דָחֶאָה שבפה-תחת :םיִנָהַא ינש יי "מפ ומ אנ
 ןִרְּו יהו ןיֵרְתַל דַח אָפ
 רתהת םיִנְדַא ינשו וותדָ יתשל יל נק
 ;ןיקדי יתשל דָחֶאַה שרפה אונס 00
 תֶאְפל תינְׁשַה ןְּבׁשַמַה } עַלַצְלּו כ ןירסע אְנּפְצ תור אָתָיִִת

 םיִעּבְרַאְו כ :שָרק םיִרשע ןופצ :ןוהיכמ רו < :ןיפ
 תָהַת םִיִנָרֲא ינש סב םֶהיֵנְדא | תחְּת ןיכמס ִרת קְ

 םיִנֲָא גו רָחָאה שרה | הייס ולא נורתה
 תבל כ :דָחֶאָה שֵרָכַה תחת | פיפ = ראפ

cep Baהשש | הֶׂשֲעת המ  
 השעת םישרק ינשו פישר הרה ו

respיב  OE1- < = ןֹוהָי אָדֲחכְו ערלס ץינכמ :םיזרְכְרי בשמו : AE 
 ופַָי הטמלמ םמאת והיו רכ = ה ד

 :םש ,םישרק יגשו : ףצ תבש :יתכרילו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב יושר
 וכיכתו &f .סלוסמכ 'ג ו (לכ)- = -םספ סיוכק <> תוס לכ hb עולקמ ןופכ

 למול ןוילכי סלכ ולתיו ךלימו לסקיוכ ןופל ,יתבדילו (בכ) :למוכד רביע תוכל ועוגכתכ

 סיכות  ככעפסו. סינפ :קכומ :יולק הלומכ :סתפסק :יפכו = .יפיספו וטגוכקכ-ףופ
 : בתור = תופת = .'ט .יִכְס ,סישרק השש השעת .: תחרה. תוס - סינפסק = .ףוס סו
 תימוכד תיכרטמל דחקו םיכרפמ :תיכופכ-עולקמנ דתה .תעצקמל השעה, םישרק .ינשו .(גכ)
 ילת תנק:ןכעמס- נתב ןכיק סיקפה ופ6ש - תכנת. .ןס :הפל רק ו סנמש .לכ
 :סומ/ סמקסו - זמ. סממסו .רקעל - ובקכ .סילטסל .כנחב- תוקלכ -.וזפ .סמק-ילְחו .וזמ הממ
 : וע ןוקכמ עולקמס לקיש ידכ סוכדסו .ןופלס ןכקמס :ישלק יכוע תש דגלכ תוקב
 הפס  יכוע קיספי תל .סעמלמ סול תו-סימוקת סיקמקס לכ ..הטמלמ םומאת ויהיו (רכ)
 ןסידלמ סילולס תודיס יכיל -ויסיט .יקטרפש ומכ .וזמ- וז ןקיחכהל ססוכיכ,סילדקס נט

 לאירבג תרות
 י"עש =: כ"ס! :(.גכ ת"ר :תגכו ר"דמכ .ג"נכ) =: דחק .קידכ  ססמ לטופ :וכק ,ה"3קס :רמל
 יע; :ןיסי - סזכ > ,ןכפמל .ןכשמס + סיסיק קידס סנס = ;ש"יוע-.'וכ- ססילע ::רפכמו
 סידמוע --- .סיקידלס סקס --- ,סיטי תרפו רֶמתְּכ- קיד5 : כיטמכ רחל כשל
 : סוקיוקו ה קוס סעיסו . ,הָגשי tex וָרָֹקכ

 (חל)



 סולקנוא המורת וכ תומש

 אָתָקְוִעַל ּהשיר-לע ןינַכְמ "פא ושאר"דילע םימת יהי

 ןירת ןוהיִנְרַתל יֵהְיןָּכ אר היה 5 תחפה זרעָּבַטַה

 אָיְנִמִּת ןוהיו =: :ןוהי ןוז :ּויהְ תע עצקמה יג ינשל םהיִנְשל
 )2: :םהוג הא םישרק הנמש ליָהְו הכ אָתַש ַסְכִּב ןוהיכמסו ןיפד

 כמ רוס ל גש םיגְרא רֶשָע השש מ ןימפ כפה & שש ₪ רש השש ש יב
 דָּבַעַתְו יי :דָח אַפַּב תוחת לאה שר וקה תחת םיִנָרֲא
 ׁשפה מש יעשה יע שרפה תחת םינָרֲא גש
 ןד < a .רֶמ אנע רפפ יפד> יצע םַחיִרְב תיִשָעְו יכ : דָחֶאָה

 -רַטְס יִפַדְל ןיִרְּבַע אשמ חו זכ --טלצ ישרק ל השמ נח םיט בש

 F AE lz i= ו שת אקנה אנשפ השמחו וכ :דחפה ןֵבׁשמַה
 :חצ תבש .םיסת ויהי .ןרהא תודלוח

 יושר םירוטה לעב
 ידיל וק ידלל כלוב טרקס בחוכ לסיק ויה לש סז ספ סו סילכ ס'כלקס ויספ

 ו םכקס ןכו ןדלס תפס ם- תוסכל קרקס = דיק וכ יג יה וי קוו םנכנ סו
 ויעב וכתככ ןוכק 3כעמס רדסכש עוכקמס עכקו ספ סז סימול וקלמנו
 :ססיליכ סילדלס ודיכפי לק ידכ ימורדסו יכופנס טרק דכ לש ןירח דננכ
 0 קכק לכ .תחאה תעבטה לא : טרק לש ..ושאר לע :סימוסס ומכ .םימת ויהי ודחיו

 קעכעכ וסינכמו פעכע יכוע ומכ וידפ | ינפכ ןיליכק יל וכסככ סלעמלמ ןוכק סיס
 ok ןס : פועוכק סת יתעדי 55 תועכט ןתוק - .וננקp םרקכ סיתתמ למכ תחק
 ימוכדס תול p( יכ סלג) עכקס יב י3ועכ עכט טיס טפט סרקכו .תולטלוממ

 סמו וכופכ סנככ 'וכ שרק עקרו * יגופלסו ימוכדסק רמול סלוכו .יקק < סט ינופלסו
 יכופלסו ימוכדס (קודו יככטמס םרק יכופכ "לכ םכק יבועב תפכמ ספיס בוקכק
 : סילכוחמ סילקכס יש וקכמכ וכ 2 סללג 3כעמ  רדסכס עולקמס םכק לו
 ינטפ ןכו יככעמס שלקלו ןופג ףוסכ ם םכקכ עולקמכמ סיסכקס ינסל .ם הינשל היה ןכ
 ינטו סיטלק סקס סקעת סלעמל Brno ןס .םישרק הנמש ויהו (הכ) : תועוכקמס
 סנקמב סיונש ךל | .יככעמ רדסכ סיפכק סימס וקכמכ תופלוקמל סקעת סיפכק
 5 ןכותו סינולת סיגדקס תל סpוע סיס .ןכשמס תכקלמב .סיטלקס רדס 2
 תודי יפפ וכ סטעו עלמ6כ ויס ןיכתסו ןקכמ עיכרו ןקכמ עיבכ סטמלמ קרקס
 סלוס תוכילק לק ןיפכ (| יקומ ייפ ןימכ תסרנסק סלככ ילו) .ןיקומק ילק -
 סלוסס דומע 3קנכ תסנכגה סבילקכ ןדלס 3903 סנכס) תופוסמו וזמ וז תולדכומס
 יײפ למפלס סיכד6 יכע ךופל ןסיככמו סבילק ןיפכ תויוקט תוכנומ ןוקכ תוסו
 ךופל ןפונו ןסכמ עכנקו ןקכמ טבל סנעמנמ קכקס ת ןכוו סילדק ילע סיכדק
 סטמלמ סמוק ויסיו כמקכש סומ סז ןידכפכ ויסי לק ידכ .כסז לק תתל תעבט
 ומוגכפכ .םחירב (וכ) : תולכקמס לדסכ סלעמל יקטלס סלק 'יפסו סכקתס יס ךכ "וגו
 סעלט ססמת וכ .ןכשמה עלצ ישרקל השמח : (לעגיכרעווק) ע"יכפקל ועלו ןירכט

 - ל



 נק המורח וכ תומש סולקנוא

 ןֶבְשמַהְדדַעַלְמ ישרקל םַחיִרַב אָנְּכְׁשמ-רַמְס יפדל ןירְּבע

 ישרסל םַחיִרְב השמה תיִנָשָה ייָּבְרְַמ ןוהיפול
 :המו םיתכריל ןפשמה עלי וב הָאְיצְמ רעו =
 ךּותְּ ןכיִּתַה תירבה חכ יפיְמייִמ רַּכְעמ אפד

 "לא הצקה"ןמ חרבמ םיִׁשָרְּקַה ְֵַּ אפיה :יפימל
 ההַפַצְ םישרקה"תַאוטכ :הָצְקַה = רגע והתקנת אב
 השעת םֶהיֵתעְּבַמידתאְו בֶהָז הבעל . אר אמ

 -תֶא ָתיִפצו םֶחיִרְבַל םיִּתָּב בה יאק אנ יו
 התא: תמקהו ל:בֶהְז םֶחיִרְּבַה שפת = קא
 :א רעש תויקע .שכ ת'חנכ .תא תמקתו 1 הצ תנש .חיצגאו .ןרהא תורות

 םירוטה לעב יישר
 ןוילכי סנכ ודתיו וסוו עכולכ דע סי> יקקמ | יושע ןוקסתסו ןוינעה תיכבסק 698 ןס
 .ןכיתה חורכסו (חכ) : ןיכלוסו סילכ ויס5  ךע תיככמ סו לתוכס ילק דע תילכמ סז תוכיקח
 :ס!קס ןמ 5"עס תירכמכ דוד לוס  סנככ סו סז דלמ תעבטכ .םנככ סז לתוכס ילמ
 סה ךדיו כס סרופ '3 .תילה (ל) ןויפעס תכמכ סול סז ןיעיגמק דע סז דלמ תעבטכ
 יכ תפדג .. רסכ ייפ תפדל תילכס  ךננכ וככל יטלמקה ככל טככל ןסק סינק ןופתפו
 יפש ןככס- דוע ןיה סיסנס לו '5 | וסלק דעו לקוכס סלקמ תילבמו לפוכס לכ
 לקומ ולכל פוסט .ךללסו כסס לע סימס סקס ןמ תיככִמ "וגו ןוכיפס תירבהו רמסנס

 יתע ןכוקנ סגכסנ סיטלקכ תועכט ןסל ויס סיגוקתתסו סיוינעסק סלקס ה
 תעכטס ןמ :דחק קלח םרקס סבוג לס תומס רקע ךופ3 סיטלופמ קרק כ תועבט
 טלקס ךכק עיככ וס קנמ לכו סטמלו סגותתתס ןמ דת קכסו סלעמלו סנוילעס
 כבת וז דגנכ וז תוכווכמ סועכטס לכ ויסיפ ידכ תעכטל תעכע ןיכ סיקלח ינסו |

 ךכד סס3 סגכ) לוסו סייכועכ ןיבוקנ סיטכקס 56 תועבמ ןיס ןוכיפס תילבל
 סינוילעה סימילכה .סיטרקס ךוקכ רמלנס וטו סז כומ סז ןיכווכמ ססק סיבקנס
 וסזו סמק 'כ וככל ןוכיתסו סמק ו"ט תת לכ ךרו6 סורדכעו ןופלכט סינופסתסו
 סינוילעס ךכומ ברכעמבק סימירב 'סו בכפמס דעו תכומס ןמ סקס כמ סכקס ןמ
 תסכופמ היס ךכ סיקלק 'ת 3תוכ דעכ ביי ןוכיפסו תומק 'ו סינופחתסו
 סיקב ויסי ןסכ סקעקס תוטבטס .םהירבל םיתב (טכ) :(חכ תכט) ןכשמס תכקלתכ
 סיפילכס לע .קכודמ בסוס סיסp 69 .בהז םחירבה תא תיפצו :סימיכבס ןסב סיכסל
 יקדס 'כ ןימכ 3סז לש תויפיפ 'כ ןימכ עכוק סיס םכקכ 095 יופ5 סוק ססילע ןיפש
 תעכעס ןמ טרקס כתוכ תל כממ ןכרל ןלכלו ןמכ> תועבטס ככ ןטכוקו לופס סנק
 ופלמכ .יכטס ספל תעכטס ןמו ו וכממו .וכותל סנככ תירבסו ןקככ סנממו ןמכל
 :תוטנוב ויס ןומ3מ וגס סיתיכסו סיקרקכ ןיבותק ןהקכ כסז סיפולמ סימירכס
 : סוכפבמ קת לקוכס לכ כ ןכפמה ךוקכ תוקככג ויס 55 תויפיפסו תועכטס
 דיה uc ןכ> סדוק .ההב תיארה ; וסמיקס ומגיש רחל .ןכשמה תא תמקהו ל

 ךדמנג



 המורת וכ תומש

 ָתיִאְרֶה רָשָא ֹוטְפְׁשִמְּכ ןְבְׁשִמַה
 ישע אל ישמח םה ?ֶהַהְּ
 העלות ןמּנְרַאְו תַכַבְּת תָכֹרפ
 בשח השעמ שמ שָשֶו יִנש
 הָתַתַנ ב בל :םיִבְרּ הָתֹא הׂשֲע
 םיטש יָדַע הָעְּברַאדילע התא
 זלַע :בֵהָז םָהיְו בֶהָז םיִפַצִמ
 :תֶאהָתנ להסבר דאהַעְּבְרא
 ָקאָבְַו םיִסְרָקַה תחת כפה
 ןורא תֶא תֶכרֶפְל יבמ מש
 םַכְל תַכֹרַפה הָלירְבהְ תורֲעָה
 :םישרקה שק ןיבו שדה ןיּ
 ןורא לע תֶרפְּבַהְדַתֶא ההנ דל
 . : םישדְפה שרכב תרעה
 ןיוחמ ןחְלשה"יהַא תמשו הל
 חכנ . .הֶרנמַהְדדִרֶאְו .תָכֹרפַל

 :סולקנזא
 אָתֲחְתֶא | יד ּהָתְכְטִהְּ
 אָּתְכְרָפ דֵּבְעַהְו אל :אָרּוטְּב
 רוה עכו אְננְראו אפ
 דָבָעָי מא דבוע ריש ץּובּו
 ןתַתְו >> :ןיִבּורְּכ תַרּוצ ּהַתָי
 ידומע אָעְּבְרַא---לַע ּהַתָי

 ןוחיוו אָבָהַּ ןּפַחְמ ןיטש

 ל כב
 אָתְבְרַפתִי ןִתַתְו  :ףַסָכְד
 ןָמַּת לעָתְ אָיַפְרּוּפ תֹוחּת

 CF יק
 אָתְכרִּפ שָרפַתְו אָתדֲהְד
 שרק ןיבּ אָשדּוק ןיִּב ןוכל
 ידית  ןָתְתו ל :אַָשְדוק
 אָנורָא לע אָּתְרפַּב
 : אישךּוק ׁשֶדְקּב אָתּודֲהפְד
 אָרְּבִמ אָרְותַפ-תִי יִושתו הי

 לכ אתנית
 :תצ תוהנס .וכ הגונח .גל אמוי ,הרנסה תאו : וכ. תותנמ .אנ אסוי ,הלידכהו .ןרהא -

 יישר
 ב כבד הוגרפ: סיכת 'לכו הוס סליחמ :'כ ::תכרפ-(אל) : וקמקס 'לדס ךפוקרסלו: ךדמנע
 ותו כוס: ככב-לופְכ יסיס:ןימו: ןימ ב .ןמגראו תלכת : סעס: ןוכו .ךלמס ןיכ .לידכנס
 ישמש ןירוינסו::תוליק:ותט:נט ס גורס סיס וזע:יתקלפ: רככ! בשח השעמ : ןיטוס' ?ו
 סועוקפ .סידומע 'ד .סכ סעע"  תויסכ לש ןיכויכ .םיברכ : סזפ סז ןיעוד 2. סימכע
 (rel סגולכ ןקומע כישוסל םלט עמל : ןיקופפ ןס3 ןיפונק תוינקכוקו סיכדל 'ד:ךוקכ

 אש

 ה תכרפסו .סיוסע סה | ןיוו ןימכ ילסע ןיווס ןס הוי לקנוקסו: .סב 0 תכולפס
 ןכטמ לש:שולטכ :ססוכפ סיטרק' לט .ןסכגפ :תומח 'י:סבתכוי ןכטמ לק וכקלל תומס מ
 . 'כ ךוחלו:סכמיסו: תופת כטע es % סיט

 סוקדקס .יסדק  תיכ למל סמק

 תולכומ יתָק 7 סירכתממ סיסכקס קת תכרפס תי תתנו הונלנק :רקע לע לרקע

 סקלפעכויסמ 'כ.פרבומְס כתוכ .ןכשמס :תועיי לש
 סתסכ תלקס 'פנכומסו ןכעמה ישילמ יקב סתלכ
 ,ןחלשה תא תמשו (הל):: סיטרקה .ת :תוסכע:ווכוחמל
 סכוטמ | סוקדכ סלולמז.סלתמותומק יפש יכופלס

 בלֶעמעתתפס ןמ ןכשמס גג :לפ
 יולת כתומסו ןכסמ לס ושילש

 ןכמ
 : לםוכס  ן':הושמ :ךופלכ -ןתלס
 / iN - וי תומק - יוכומדס | לקוכס ןמ

 ס5סמו
nell. 

ah 



 סולקנוא

 אָנְכְשִמְד אָּדִצ לַע אָרותַּפ

 ילע ןתַת אָרֹותָפּו אָמּורָּ
 רֵּנְעַהְו ל :אָנפצ .רמְס

 אָלְבִּת אָנְּכְשַמ ערתל אָסְרּפ

 ץובו יִרֹוהְז עַבְצּו אָנְוגְרַאְ
 דָּבַעַתְו * : רָיִצ דבוע ריש

 יִדּמע | אָשְמִמ | אָסְרְפל
 אָבָהּב ןֹוהְהְי יֵפָהַתְו ןיטש

 ןוהל ךיְִַּ אבה ןוהְינְ

 : אָשָחְנ | יֵכְמַס אָׁשָמַח

 מאד אח

 אָּכְרָא ןיִמַא ׁשֵמֲח ןיטש

 עּברמ איתופ ןימַא שָמָחַ

 ןִמַא .תּֿכְתּו אָחְּבְרִמ יהי
 יונר דְֵּעַתְו : :הָמּור
 ןָנָהְּת הגמ ּהָתְיְְז עַּבְרַא לע

 : אָׁשָחָנ ּהָתְייֵפֲּחַתְו יהונְרק
 רֵּנַעַתְו ג
 ּהֲתְיְפֹורְנִמּו המק. יפסמל

 הָתְְרִתְבּ

ied ְבע םש .םקר תשעס :גל אסוי ןתת ןחלשהו .ןרהא ז תה  

 .סלסמו
 ילח:ןמ סיכוחכ טלכ)

 תתפס :דננכ <ךסמ לוסק :ןועיו
 טתמ סקעמ רוב תווקע תוכל

 נו לייל דפופ וונוגלתו תולמוקס
 : תומס 'י:כע :תוממה!י 'מכורפס
 ןתכ רמתכ רמו י'כ סלוסי מ: לכד! ןצתככ cnc )טכ
 פכתכ סילפ=ופ וטקג'ךנסל סמ

 סק תלו :ןמופש שש

 קפסמ .רקמוק''תומש:"ששו
 .השהנ:ותא תופצו- :ו3 ספה

 :(קשוחכ

 דגנכ ןופכ 3סוס .תכזמו

 לשו הפומה תא שע ‘א ו יי 4 הישועו .( 0

 נו
 מ /(ב)"5:סלעמלו בכוס

 קוזפ כ פפ רפכל

 sre :'קוכוו ןיונכ היתריס)

 אנק המורת וכ וכ תומש

 ןנשמהעלצ::לע ןחְלשה
 עֿלַצדדלע תת ןֶחְלְשהְ הָנַמיִת
 ִחַתַפְל ְךָסָמ ָתיִׂשֲעְו יל :ןופצ
 זרעלותו ןָמִגְרַאְו תָלְבִּת לָהאָה
 : םקר השעמ ךושִמ ששוינש
 ירּומַע הָׁשִמֲח סמל ת תיִשַעְ זל
 םֶהיְֵו בֶהָ םתֹא ָיִפצְ םיטש
 נא הָׁשֲמֲח םֶהָל תקציו בָה
 תשע תיא זכישש ם : תֶׁשֲחְנ
 ׁשֶמֲח םימש יִצֲע ַחֵּבְוִמַהיתֶא
 בחר תומא שָמָחְו ְךְא תומָא
 תומא שלשו הֵּבְוִמַה הָיְהְי עובר
 לע ויתנרק ת ישע : :ותָמק
 .ןַײהּת = ונמִמ  ויִתַנָּפ .עּברַא
 : תשחנ ותא תיּפִצְ ויתנרס
 ויעיו ונשדל יתר ָהיֶׂשֲעְו ג
 ויֵתּתְחַמּו ויתגלזמו ויָתְקְרְזמּ

 ,לובר : בס ם םנ שיחבז תומא שמח :

 יר/רוו-
- 

 :ם םנ םש ,תוסא שלש! :בס טנ םש

 תלזמס יפנכ קעפ; A סלוכמכ ןתלק ןיכמ ריו
 חונהה

 .- לפכ\ ןלקמה

 ולו : תוטל רטט כרטמ דל חתפס ןמ סיכועמ סרוכמסו: ןמנקסו תכזמס סמ
 סירקע  תככפע תפס

 ךסמ ז תישעו
 - עו

 ןכטמס | ךרופ דליכ
A = = 2םקר השעמ :ןינע 'ל: ודפ3 = תכס"(6 =בויס) "ומכ הרר . 

 ומקל | : סרט לט" ף\לרפ ךל הז רכט לס ףוכרפכ
 תדמכ בסמס תדמ  .לוי5 לכוע

 סיתב) + .ותמוק תומא ש

 עובר ימילפ5 למקנו טוכר
 סייקמ ינת סמו :גככקכ
 (Ba סקי ויתנהק |

 ךתנונו | (ת%-"סיעסו)
 יפסמל ל'תס וו

 סימטק

ah 1רהו + 

, 
 יכס יפ וסכג ןחכ

pas,ייחת ונמט ב  

, 

 למתלס "למ

 ספות = ולפל-'כישת) ! גנשדל



 סולקנוא המורת זכ תומש

 ּהָתְָיְרּונְצְו התְקְרְומ : תשחנ השעת וילָּכייזלָבְל

 הגעתי יפנהתה= תשר השעמ רמו תיַשע
wae, 8 :| . ₪ Ad . Gs 2אָדָרְס ּהל דָּבִעַתְ ר: אָשְחְנ  

 אשהנד אְתְצִמ רש 1 שרק" ₪ תיִשָעְו רשְחְ
 ברא אָתְרצמֿ+ע ד עברא לע תַשחְנ הָעְבַט עֵּבְרַ
 עַּבְא לע אָ ןקש תחת התא הָּתַתָנְו ה : ויתוצק
 תחת הינו הייה .התיהו הטמלמ ַחֵבְומַה בָּבְרּכ
 מ גמ הפלה הנקמה יצח דע שרה
 :אָתְּברט תּונלפ דַע אָתְרַצִמ * חח = 2 ₪ יישב
 אָחְּבְדמְל אר דַּכעַתוי יָהַּב חָּבְזִמל םירב תיִשַעְו ו
 יפסתו ןיטש יער יחיא : תׁשֲחְנ םתא תיִּפַצְו םימש יצע
 + שיק גנ םש .חשרה החיהו :בפ םיחבו ,החא התחנו ,ןרהא תודלות

 יישר

 ןוכתפכ תפנתתמ תסק םלמ תירכע 'לכ תונמ קי יכ סכותל ןטדס תופסכ סימטק
 ופונתו עיכטמ לול (ס כויפ) .סיטלק קכעתו (פ סילסת) ומכ סריתסו ןילכ שמסל
 (יסע) ופולו סיכופ סיפיעסב (זי סיעשי) וסומכו .םלטפ יתקובת לככו (כ סט)
 ויקומלפ רכט ומלע ןוכתלס סו (כ סימלי) וסומכו סיפיעס תספמ סכקפ ףטסמ
 סיככ6 וכיסס ןכלמ ונקס (ס סיעקי) ופונתו סיל3ת3 וסולקסיו (6כ ת"מ) וסומכו
 ר'יכדנלטדמ ועלו וגסד ריססל וגדל ןלכ ףמ וסנקסיו וסקזעיו (ס סש) ןכו
 סלידקס יוסכ ןימכ ןסו ןטדס ת ססכ לטוגע תופרגמ ומוגכתכ .ועו : (ןטקתטכעול)
 :סיקכזס סד ססכ לכקל .ויתקרזמו : (כעפיוק) ל"ידיו זטלכו די תי ולו קד תכפמ לק
 לע ןס3 ןיכפסקמו וכ סיבמקנו רסככ ססכ סכמו סיפופכ תויכקכול ןימכ .ויתגלזמו
 : קויכוכיל סימכת ןוטלכו (ןעקקס) ם'גיפוכק זעלכו ןקפירק רסממ סיס סככעמס ילחג
 ימינפס תבומ נע סתקסכ תומה ןמ סילחג ןסכ לוטיל ססכ םי לובק תיכ  .ויתתחמו
 קיש 'כ דוקימ סת תוחל ( סיטסי) ומכ תותתמ סייוכק ןתייתס ם'עו כטקל
 .רבכמ (ד) : וילכ לכ ומכ .וילכ לכל : וקתכ ם טיל סתתיס (ז ילטמ) ןכו סמוקממ ם0
 ןיכומ ןיכומ יוטט חכזמל וכ יוסע קובל ןימכ (פעיז) ם'לכירק ןיכוקפ סרככ ןופל
 :תעכ ספעמ תpתכ רככמ וכ תיקעו ווכתפ סכו סלוסמ סז תכקמו תסכ ןימכ
 לכסכ וכינטס ומכ בכככ יוכק לונעב כיכס ףיקמס רכד לכ בכוס .הבזמה בכרכ (ה)
 ןילירמ ןיטופק ומכ וסו 3כרכנו ףושל דיקעק ככ ןע ילכ ימלוג ןס ול5  ןיעסוס
 ונתכ סיסו וכיכס ןיכת סקע תכזמל ףל ןטס ילספסו תוביתס ינפד ישרקכ ןילוגע
 יפ וסכנ רמוס יככדכ וסכג לק תומל (םק "ס) עכש ףוסכ ?וסו יוככ וכפדכ סמק
 כבת .הלטמלו ככוס תפקמ ותמוק תומל כקו סייקמ יִנק סמ הס וככקכ סינק
 ןכו ויתונכקמ סינפכ ופקכ נפ כל תpתנה תכומכ סיס כ סינסכס ךולס> בכוס
 לט סמל ןסמ סיכפלו סמל כפוכ סיסו ןכקל ןכק ןיכ 3וכככ וסויל סיתכזכ וכינק
 כככ תת ביקכסו סע וגקדקדו .בכככ סייוכק וכלס תומ יתש סינסכס ילגכ ךונס
 יכפ ןכתמס ןכיפו .ויתחס הֵּכַכמס םוכלו לוס וכפדכ כוכככסק וגרמל סטמכמ תכזמס

 ווס

 ו



 בנק המורת זכי תומש סולקנוא

 ויָהְו תעְּבַטַּב ויָּבְּבתֶא אָבּוהְו ז הנ לע י :אְָׁהנ יה
 חָּבומַה תַעְלַצ יִתְשדלַע םיִדָּבַה ויו א = יהוחירא
 תחל בּוְבְנ - : ותא תֶאָשְּב יִרָמְס ןיַרְתיזלַע \ אָיחיִרַא

 הארה רֶׁשֲאַּכ ותא השעת 9 2 למ
 :a ו >= =! התי דּבעּת יחול לילה ח

 woe ס :ושעי ןכ רֶהְּב ָּךְתֶא ארו דִי יִזחַא יִד אמ

 שפה רצה תא םישעו תו רעהו = ין ןכ
 םיִעָלְק הָנְמיתזבְגַנ אפל :ונע ול נעט תְַד
 הָמֵאָב הֶאְמ רֶוֶשְמ שש רַצֲחַל | ב ָּתְדל ןְֵרְפאָמורְד
 ויָדּמִעְו י :תֶהֲאָה האפל דא גרא ןנאְב הָאמ ריש
 תֶׁשֲחנ םיִרְשֲע םֶהיִנְדַאְו םיִרָשָע יהוו + יד רש
 : בע אמוי .תא אבוהו .ןרהא תודלוה

 םירוטה לעב יישר
 תותול כוכג (ח) : סינותתתכו סיגוילעג כז .וגכתסי לד סינסכל דמו יוכל דס ווס
 סישש דע5 סיס סלוע כוכנ .ותות סקעת כבכמס ופיבלס ויכתקמו סיס יוכל ןפורכס

 וסכג ילתכ ןמיס סיס קוסו סמל 3תכ רככמסק קלמכ קכזמס ילח,דע וכחל .עיגסו
 תמגוד סימלוע תיכ תכזמכ וקע ודננכו סיכותתתס סימדל סיכוינעס סימד ןיכ גידל
 ונעמק רככ סז ןיכפכ וסריפ קלט פ'ע וכ ןילוע ויס קככו .ועלמלכ קלקסס טוס
 ל .ונק קכלכ תונעמ וכ סקעת כ תולעמכ סלעת כו יל סקעס סתדק חכ!מ 'פכ
 תסתנס תבומ וס סמדק תבומו .תתליכמכ וכי ךכ ם3כ וכ סיסע וכדמל קנת קככ
 תכזמס ןמ לדכומ תבומס סוכדב סיס קככסו ןקיינס סוקמכ סמדק וכנח ןיללממ ויסק
 רמוקס יככדל סוכדבק רלתס יענקל ךומס סמ דע ןיעיגמ וילגכו סכעקס טופ למ
 םככס ךכול סיס כ ותמוק תומ 'ג ןכפככ סירכד רמוס ירכדו .וקמוק תומק 'י
 טותס קמ תומס ןמ לדכומ סיסק סו תודמ ט"מ סכקמכ יתתלמ ךכ תומק 'י נק
 : לככמ) וקענק תועכע עברסכ .תעבטב () : כקמס ןמ וסודמל סיקכז תכסמכ
 לו עלמקב כלמסו דכ לכמ סיטק ילע .תותול ןיפוכ ליל ומוגכקכ .תחל בובנ (ח)
 ןייוטע .םיעלק (ש) : ןדס ןימכ תומק 'ס לע תומ 'ס ויכע סיס ' ןע ולכ סיסי
 ןידכס ומוגכתו גכומ הקעמ כו סעינק סטעמ סיכקנ סיכקנ סניפס יעלק ןימכ
 לכ .תחאה האפל : סככככ ןיכקונמ ןסp יפל דרס סגכוקמה רככמ לע סוגכפכ
 לק .םהינדאו : דומעל דומפ ןיכ תומק טמת ,םירשע וידמעו () : ספ יוכק תוכס
 ןימכ סקוט סיס ןכופכ סיעוקפ סידומעסו כס לע סיכקוי סילדקס תקסכ סידומעס
 ועלמלכ וכ עוכק תpתכ תעכטו 'ג ןכתכו סיתפט 'ו ןככמ ק'נפ ןיכוקק ןיסדגוק
 ךכד סדנוקס .סעותו דומעו דומע לכ דגנכ סיכפימכ | ויכיכס ענקס פפט ךלוכו
 עוקת דס וקקכו סלעמל ףוקז וטל ו"יו ןימכ יוטס דומעכק תויכקכוקכ ופעבט
 bיסו סעמנמ יולק עכקס כתרו ק"ימוג ןיכוקס תותכד ביכסכ ןיוטק ןפולכ דומעכ
 סידומעס ויס תופקומ .םהיקשהו :תוינקנוקס סס .םידמעה יוו ; כלתס תוכיקמ תמוק

 יעותכ



 סולקנוא המורת זכ תומש
 ןירשע ץחיכסס רע : ףָסּכ םחיקשחו םיִרְּמַעַה ו
 ןוהיִשּוּבְכו אידּומע יִוְו אָשָחְנ ְךְראְּב ןופצ ' תפל וו אי

 אָנּופצ חּורְל ןַבְו א :ףַסָּכ יעל
 אָּכְרֲא הֶאָמ ןיִדְרְס אָּכְרְאִּב ורבע jas הָאַמ םיָע
 ןוהיכמסו ןירָשָע יִודּומַעְו "םירשנ ָהיָנְדֲאְ םילשע
 אידּומע יִוָו אָשְחְנ ישע םה יקׁשֲחַו ם ב ה ו תי שחנ

 אתו :ףסלוןהשוכנ --זראפל רָצָחַה בַחָרו כי :ָסכ
 ןיֵדָרְס אָבְרעַמ-ַחּורְל אָּתְרַדְד המ םישמח םיעלק םִי

 ןוהידומע | ןימא | ןישְמח +

 :אָרְשַע ןוהיִבְמסְו אָרְשַע ההינדאו הָרָׁשֲע םריִרֲמַע

 תור אתרי איְהּופג ;* תֵאָפָל רַצְחַה בחרו גי :הרשע

 ןישְמח = אָחְניִרמ = אָמודְק ; המ םיִׁשָמֲח הָחָרְזמ הָמָדָק
 ןמֲא יֵרׂשֲע שמחו יי :ןסא ב עלק המ הרט שע שמחו 4

 ןוהיִדּומע אַרְבַעְל ןיִדָרְס םיִע ו
 :אָתְלִ .ןוהיְִמַסו | את םהינדא השלש םָהיִדְמַעַ ףתבל

 ל

 שמח | אָנְיְנִת אָרְבָעְל יט שמח שה ֹפֲתְּבל וט; .הֶש לש
 על

 ןוידופע קרפ ירש = ;השלש םהידמע םיעלק הָרְׂשֲ
as ani nsאָתָלּת ןֹוהיַבְמסְו אָתָלִּת : 

 אָסְרָּפ אָּתְרּ עֶרְתַלְו רַעָשְלּ = : הָׁש לש הנאו
 אגא אָלְבִת ןימא ןירשע המה םיִרָשָע 1 כמ רַצָחַה
 רוש ץּובּו יִרֹוהְז עבו ינָש תעלות ןְמנרַאְו תלָכְת
 עֶּבְרַא ןוהידומע ְךָי םקר הַׁש ;עמ רזשמ ששו אָעְּבְרַא ןוהידומע ריצ דבוע - לייד ₪ 5
 : ב ןיבורע ,תרעע שמחו .ןרהא תודלות

 יישר

 26 עדוי ךק סעלמקב סמו סרב ס ןפוכ ינפ לע ספ עדוי כיסו כיכס 5 יעוהכ
 סיעוכת סילופס דמכ ומעו (כי סיטפוס 1 סעכנכ קג ליפ :וכילמ לש סכונמ 'כ קוקחק
 'כ לוק .סילפ 'ל סדק ,סיולק סכזמס יכפ ,החרזמ המרק ק תאפל (ג ) :סיקוקפ ומוגרק

 0 סילכד) ת"דכ. רותק יוכק בלעמו סינפ ב 2 יולק תומס ךכיפ) סיכוחק
 סיעלקכ סלוכ סימות ל יס קל סמק 'כ ןפוק .המא םישמח :"תכרעמ קמי ןוכתתס סיס
 ל קילפס ףסככ ןכו ןקלמ תקפס ףתכנ סיטלק סמ ו"ט נק תתפס סקס יפל
 וליו סמק סיכקע ךסמ כנס רעקנו כמלנש רו סמל 'כ | סיקנ'כ תפס לת כחול
 pe טמפ .השלש .סהידמע \די/ : תתפס בסולכ ךלוק סמק ,'כ חתפס ךעכ 23
 לע תיתכומ תימוכד עולקמכ דמועס 'סוכדס קלכק דומע - דומפל דומע ןיכ
 יסלקכ .ינטס ןמו תומס = קמח ינקכ ממו תוממ 'ס תרומכק 'גס ןמ סוסמ 'דומע

 :מת



 גנק הפורה זכ תומש סולקנוא

 םֵָהיֵנְדאְו הָעָּבְרֹא םָהיֵרֲמַע דלָּכ יי :אָעְּבְרַא ןֹוהיָכְמַסְ
 יּומֲעדההלְב זי ריטפמ : הָעְבְרַא רוחס רוחס אָּתְרַד ירומע

 ףסכ םיִקְׁשְחְמ ביִבָמ רצ ;ָחַה ףסַּב ןֹוהיִנְו ףסְּכ ןִשְּבַבְמ
 :תשחנ םָהיִנָרֲאְ ףָסָּב סה אָכְרִא זי :אָשָחְנ ןֹוהיֵבָמַסְ
 הֲֵאְב האמ רַצְחָה ךרא הי אְיְתּופּו ןיִמַאְב הָאְמ אָּתְרדְד

 המק םישכֲח םיִשַמַחְובַחְר שמח אָמּורָו ןישָמַתְּב ןישָמַח

 קיראו רש מ שש תומא שמח ןוהיבְמסְו ריש ץּובְּד ןיִמָא

 ְכְׁשִמַה ילָכ 'ל כל ט טי : תַשְחַ אְָבָשַמ ינאָמ 99 : אָׂשֲחנ
 ב ותבע לכ יַהֹוכמ--לָבְו הָנָחְלְפ לבְּב

 :תשחנ רצחה תדתזדזלכו :אָׁשֲחְנ אָּתְרְדְד יִּבְס-לֶכְו
 : ₪נ םיחנז .חג כ ו ןיגויע .רעית דיא .ןרהא תודלות

 .ק 'יס 5 סיכפ>כ המלשל המכח ןתנ 'הו ןיריעפמו : ןמיס ו"לס .ןפיס ו"יעי .ו5

 םירוטה לעב יישר

 במו מ che asa Bh ל Fs סידומע סעכ ל תות ףתככ ןכו תומק שמח
 סימתמ דת קלחכ 'יפ .סופמתכ סיעמת ומע לכ (זי) : ברטל 'י דנככ ee סידומע 'י ילס
 :גועל "פדכ .תוכס רסכפ 4s סיקוסתו ןיוו םכיפ לק יפכ .'וגו ביבס רצחה
 3 2 תקתכ יכדקו סיקוקתו ןיוו כמקכ 95 כרטמלו תרזמל לכל סורדלו ןופלכ כס תקחכ
 : קטסכ קלע ברעט קרזמס ןמp סוכדסו ןופלס .דצהה ךרא (ח) :ןפכ דמלו
 ו סיקמק לע סיקמפ תעכולמ סתיס תכמכק רלתס .םישמהב םישמח בחרו

 ךכוק לע סינוכיתס 'ג תפסכ וחתפ חכומ דימעס רשע | וכתל\ סישלס וככק .
 ןיכ os תויכ סמק 'כ וקכמכ 'כ ףוסכ וככל .סלכו סימיכפס סיטמסכ ונכ קכמכ
 בתוכ עלקסכ תומס רקע ןכקמס כסולו ,ןקמה יכוממ לט תועיכיל 3כעמק סוענקס
 ןכטמס .פועיכיל  רלתס יטנק ןמ סולדלו ןופלכנ תויכ סמל סיכקע וכ ופלמכ כתה
 סכוג .תומא שמח המקו : (נכ ןיכוכיע) ויכפ רנמ סיסמת לע סיטמתו כלעמפ ןכו
 רמת לש ךסמס יכדמ ליבסל .תשחנ םהינדאו : סיעלקס כפול לוסו סלקס תוליממ
 ךכ :רחק ןיפ לס ךסמס יכדפ לכ5 סיענקס = ידומפל תה תסחכ יגדל וכמתנ כ
 ותדרוסלו ופמקסל ןיכיככ ויסק .ןכשמה ילכ לכל (שי) :ןפנטו כומ ךכנס יכיטב סמככ
 9000 תועיריכ ןייועע תקתכ יכגכ ןימכ .תדתי :סידומעו תודסי עוקתל תובקמ ןונכ
 ןפסיבגמ תוכס ספ כס ידכ ןסינופקב כיכס כיכס סילתיפכ סיכוטק רלחס יעלקלו
 לק תועיכיס ילופק דיככמ ןדכוכו ןייונתו ןיכוקק ומ ןרפכ ןיכוסת סמ עדוי ינסו
 ופלקכ ךכ> ןכק3 ןיעוקק ססק ססילע תיכומ ןפקס oh רמופו .תורכ ועוכי

 : bik ויתודפי עסי כב ןעלי כב סל (נכ סיעקי) יכעייסמ סז לכקמו .תודתי

 המורת תשרפ תלסח

 (טל)



 הוצת זכ תומש

 -דתֶפ | הוצת הָתַאְו> ם
 ןמש דיל וחקיו לֵאָרְׂשִי ינָּ

 סולקנוא

 לֵאָרְׂשִינְּב-תְי רקפת תֶאְו :
1- . 
. . 

 אָתְׁשִמ .ךל ובס
 : ופ תוחנס .ונ תוכרכ ,ךילא וחקיו : ל פב תליגס ,תוצת תתאו :ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 יב .ךז .הוצת התאו (כ) סוכ ספמ רכס fF סות התאו (כ)

 ל: כדס ןיפ ספמ
 סעעס סלות סנבממ ןות סכ רכווה
 תנתכ כה ךרפסמ כג ינתמ רמקפ סוכמ

 סייקתנו סfכ ינת לע 'יפת סכת תללק\

 : הכו

 ןכפוט
 .תיתכ

 יכוסק לתו סירמט וכ סי נק ידכ סיחירכ
 ןמטסו .ןכסועו סיתיככ | ןסיככמ סכוקקכ ספיט

 י"שר
 וכינסס ומכ סירמש

 תיוס pר3 וכגרנמ (ופ ףד) תוחנמכ
 ויו קקקכמכ קתוכ סיס סיתיזס

 לאירבג תרות
 ךיי ותקיו י'לכ תת הוצת התאו

 יויככ טודמ יכקסכ .'וגו
 וחקיו ביתכ וילכו ןכpמס םייקע תכמלמ
 סכוכמס תקנדס לע יוילכ ןתכו ,סמוכת "יל,
 י"פע יפכpסו .'וגו "ךילק, ותקיו ביפכ
 ףוגד =(. סירדנ) 'מגה יככד תנקסמ
 סנש סיטפקמו סיקותס ססק סלותס
 סנפיפ ס"עכמ סוטכג ,סקעמכ סמייקל
 קר סנקיכ 55 סרופס לופלפ כב ,נלרפיל
 סנקנו ןיע תכוע ס3 גסנו ,ועכזלו סקמל
 ודנה תכש תרטפה לע ירופיככ ןייעו] ,50רשיל

 וג ילכע הקמ תרות ורכז : כ"סקמ סוכ 'יפק

 י'פע רכד ךותמ רכד םדסל ,נופנפה לע וסע

 ,סעמ תרות רקכ ןכ רוכפ רפמ  ,תודימ "לה יללכ

 תילכת לקיע סנסו [וככ תֿפז לכ ודימס ןעי

 וכותכ רקק ,ןוכ6ס סיס ןכקמס סטעמ לכ
 כקיע וסע  ,פודעס תותוכ סיסנומ ויס
 סכוכמס 3 ,'ד יפמ סכוקלס סכותס
 סנוכתסו סמכתס לוק לע תוכוסל סב

 3כתמ תוסס .לופלפס תוסס סכוקבק ב
 - :סכ) כ"כ וומר ו"עו] סכוכמס רוקכ סלועו

 [סורדכ סרונמ : ךנמיפו /וכ סירלי סיכחיש קורס

 ,ןולל5 ןוכמ פוסק ןכטמס סקעמכ ןכל
 מקס תנכס יוולכ כבל יל ומקיו : ביפכ
 ,bets זמוכ לוסק סכולמס ככ תונעסכ
 קנת לע .ךילא ותקיו : כ"ס ,סרוקס

 (* :ךלפ סרותס
 ייפ וינפ "דפו 'ונו ךז תיז ןמש

 ילפ ספי ןנעכ תיז ד'סס ,'ל
 פיוס סמ קכ 'וכ ךמס 'ד רק רות
 ,ןקופ ןילמוכ כ'תקו ,'וכ טכחגו ,'וכ
 ןיפיכמו סילכסכ ןפוק ןיפיקמ כיסו

 ךכ | ,ןקמוש תק  ןיכתוכ כ'חקו
 ןיטכותו ןתו ןיטכומו ס"וק ןיקכ נתרקי
 כ'תו 'וכ ןיכלוקכ ןתול ןיתפוכו ןתוֿ
 'וכ ססכ סנועט ס'כקסו סכוקפ ןיקוע
 ןיבכעפמ ןיקקמס לכ קיד ,ןגעכ יז ר"סס
 ,דמופ 595 בכעתמ וכי ןמקסו ,סזכ הז
 תומופס סע סיככעקמ ןכימ כקרקי ךכ
 סיקפמס לכ ל"ד ,סכ ןססתת כ למפלס
 ןופקפ סזיפ עדוי וכיקו ססכ ככעמ סד
 וכרפמ =" 'יפס ןמסס לכ[ ןוילע וזיחו

 לכ

, 
miss 

 ו- כס

 תוכ נתכ .גנילזיצ ל"ז ףסוי ר"סכ י"ג ביל "ירא ןויצ ןב ס"וע :וכו 'גס כרס כ"ו .םיבג לחנ
 תויסנכ יתככ תורנכ תוכרהל ,נפרעי תויסק סכרסכ נוסע סמ פר ךילא : ןוטלבד

 ,[סויס לוככ) טרוד סכתו ,ספמ רפסמכ תורג ןיקינדמפ תומוקמ שי\] ,ס"ערפמ תריטפ סוי רד 'ז לילכ

 : ס"כקס וכ ומרמ וסת .וכפ 6"5יכ ודככל וילככ סיכופק לכס }רשי לכ לש ןכר ותויסכ יכ סעטסו

 וג ןפפ = ךדוככ) = ךילא ותקיו = ןככ ,הרותס ת5 י'נכ תפ דמ)תס = .'וג סופת סתו

 ,סונת סערפכ סיגפה כורכ לס רד 'ז יכ ןפכ סו ומר כו .ךפ 96י ןמוכ -- דימת ר) תונעסל

 ןורוק ל5רשט ןמוכ ותריטפ לע ומרכ | וז הפרפ3 ספמ סט רכונ 8 ךכעד "קולו "רנה ספכ עודיכ
 : נס כ"ט )"כט .סתול



 אָרְּבִמ אָנְמְז .ןָבָשַמְּב יט <

 ומכו (ג ,ס"ומ סע סיכתתתמ

 סולקנוא
 ארהנאָל אָשיִתַּכ אָיְכַד אָתיִז
 :אָריִדָּמ אָיניִצוב אָקָלְרֶאְל

 אָתּודֲהַס----לַעָד אָּתְבְרפְ
 יִהֹונְבּו ןרהַא ּהַחְי רד

 הוצת זכ תומש

 תֶלַעְהְל ראל תיִתָּכ ְךז תי
 דעומ לָהאַּב אכ :דיִמָּת רג
 תרעָהילֲע רֶׁשֲא תֶברָפִל ץוחמ
 בֶרְעַמ ובו ןרחֶא ותא רע

 דנק

 1 תצ תוחנמ .ותא ךרע' :ופ תוחנט ,דעופ להאב : אכ תבש .רנ תלעהל יןרהא תודלות

 יישר

 .סוכ = כוממל תיקכ 'קנפ תותנמל רטכו סכונמל לוספ ינקס
 דע קילדמ .דמת רנ תלעהל : תותכמל םיפכ תלו
 לכ .דמת :(כ תבק) סיכקמ סלוע תבסלע תספק
 רכדמב) רמו סקס ומכ דימת יוכק סכינו ספי

 םירוטה לעב
 דימתכ ןכו סכונמכ סו כתכו

 סיגסוג ססינמב יפל לפכשי ינכ תג 5
 ךכיפל סיכ ןוכסת סס3 פױ סוי לככ
 .סקוול ןופל ססכ כמ ןכל וכו ךירפ
 לנס .תקלדסל ופכ סול סיפנ 'יגכ סות

 תתנמב ןכו .סויל סוימ 595 סגיקו דימק תלוע (תכ
 דימת לכת .ככעכ סתילחמו כקכב סתילסמ כמ סגיקו דימת (ו רקיו) רמלכ ןיתיכת
 bסתע סתדמ סל ןת .יקב דע ברעמ (אכ) : וס תכקל תכקמ סיכפס סחלב לוממס

 לאירבג תרות
 סלעמ) ןותכ לוס סלועכק ןיקטמס לככ
 סיקוע סספ העקכ לכשי ךכ ,ןסמ
 ךלתנו .רמסכש ,לכמ סלעמל סיכל) מ"קנר
 יכפ ספי ןכעכ תיז יוס ,'וגו ןויפע "ד
 תנוכת תל כ"זכ ופיקמס הנה .כ"ע רות
 ןמעסק ומכ (6 = ,סירכד 'גכ ןמסכ י"נכ
 ,סעיככסו סטיכתס רחל נס בכ וניל
 וכקלזיו ּולסכי ןיכוסיס כ נה
 וכיפ ןמקסק ומכו (3 ,'וכ ןסיפוכועמ
 ןייפ | לללקי ךכ ,ןיקסמ רלסכ ככעתמ

 ןמקסק
 כלכטי ךכ ,ןיקסמס לכמ סלעמל דמוט
 סילועמ סמס סוקמ לש וכולל ןיפועסכ
 'גס דג סיליבקמ סל סטכסו ,ככס לע
 ינפל עטרס ןמס ססילע ןיטנסש תוכיסנמ
 --,דח6 סע ונשי :וכמוקכ ,םוכוקתק
 דסוימ דס 5 סע דובכס כקותק :ליכ
 (.טמ ,קיעש) כ"עמכו ,זקמ נלכקיכ סיסק

 ןטיפנו ןיקזס ,כלפתמ ךכ רט קרש
 סתלעו רכעש כרס ןמוס ךספכ
 תעכ סיוק סמס יכ (6 ,סדולמ ססילע
 ומכו ,פדכס ןיפכ תוכתלס תותדס יגכ לכל
 ידוסיס סיסע קיטעק סדועסס ךופב פיקס
 כלב סג יכ שיקפ סומו ,סימעס ןמ דחלכ
 : וכמוק וסזו ,ססכ לעוכתמ וסכס ויכיכע
 ---,סימעס ןיכ דכופמו רזופמ---וסנס יכ
 לדכס ןיקכ--ךתוכנמ תוכידמ לכ3--סג
 סנכיל ססנק סלוקס סג יכ (ב ,קוליחו
 ,סימעס יתדמ ,סד לכמ .סלועמו ססוכנ
 רפסכמ סתותפס דל ףק סוס סננימו
 =-תונוק ססיקדו : וכמול וסזו ,תותדס
 (*  ,סע לכמ---שתועיכגל תוכושמ ןסק
 ,ספיגסל סוק ןימ ךלמלו : רמס תיטילקס לעו
 ,סלוע | לט וכנמ לע ןויכ ךלמה סתסו
 ,סולגס קכל3 סינוקנ ויס 15 יכ עודיכ
 רנע רככ יכ רמכ עוכוטתק סעטו

 ןמזס

[ 
Aol ססילפ, 

 ססע ( ,ויניעכ ומ הפר ,סנפת תונורסלס סיתפכ רפי לע ןתכסכ רפיס ותעפכ סע)כו .םיבנ לחנ

 םרמ יכ :רממ ו"עו .'ד }6 סתכרקו סתרותכ ,סימעס לכ עמ ןתנרדמכ סיפסנו סימר

 ססכגכ סימול ססע ,סיעעס ילולג לכמ סנו סר וספ : לר ,ונרופל תועכגעו ולכל סירוב

 סע ןה : רע5 ,המומ סוסכ ןילנוכתמו ןיכרעתמ | סניפש תינפת }עו .תועכגו סירולכ סימעה רתי לנג
 כ ,ריפסל וי סעיכתהו סתיתכס י"עפ ןמטס ?םמכש | תישינטס סנוכתס 3כ6 ,וג ןוכש דד בל

 :15 ספר 65 ןיידע לוט ,ריכזס



 סולקנוא הוצת חכ זכ תומש
 טד אָרפַצ-רע אָשְמרמ תָקְח הָוהְי נפל רבע

 ןפ ןהירדל נע חי נב תֶאְמ םָתְרְרַל םֶלּוע
 4 ג ה < רשי יב הַא א חכ ס :לארשי

 ית ךֶא ןיָהאהי הל * ָךיַחֶא ןרָהא"תֶא ךיִלא ברק
 לֶאְרְשי יִנָב ֹוּגִמ ּהָמַע יִהֹונְּב לארשי נב ְךותִמ ותא יָת

 בֶדָנ ןרָהְא ימָדְקאָשִמשְל אּוהיִבָאְ בָדְנ ןרהא יכ-ונהכל
 מתאו עא אהפ :ןְרַהֲא יִנְּב רַמְתיִאְו רָע

te a2 0 7 שמ ו: ג + ; 

 ומ אסוי .םג םיחספ ,רקב רע ברעס ,ןרהא תודלות

 יישר םירוטה =
 פבטילילכנול ילס סימכח ורעיקו .כקכדעברעמ תקלוד ל .היײת ותקיו :תכמכ סכות סיבננ

 לכ ןכ

: 
 , yr ב .תיתכ + 5 ךול5 נפ נפ

iS ag Es ENסולכ ךככ ןיק כתווי סו תולילס ל : 
 כ תכללמ כומנתק רחל .ךילא ברקה התאו (א)

 סלונמס תקלדס גסוכ הסי סינכ כ"ת

 הודרמ
Waaווככ ו"יוכ למול '\ לסת .תלעסל  

 קס (א) :תכככ 'מיגכ .דימת רג : רכל ןמש גול י5ת 'יגב .תולעסל רוקמ: לוד יככעמ לכ לכה סתוק
 .- ,יול סטמ תת ככקס .ככקס "וגו ךיתה תא סגו ןכס ינכ סתול כרקס סתנמה תרות תקוו .5כס 'ד
 ױל וככ ול ברקו 6 ומכו .סילגככ ךנתתיכע דע | סכוסכל יוקכ וניקב סתנמה כ"ההו ךײפ
 'גל ומכ קוספכ ןרסה פ"ג .ךימה ןכסת תל ךילה בכקס סתלו : יל סמס סינ\תכ סינות) ביתכד

 : דיתעלו ינע תיכו ןוטקכ תיכ דגנכ ספרפכ יל ונסכל פ"גו .כמתיקו רועגפ ןכסת ססו ורקפיפ סינסכ
 לאירבג תרות .

, =~ - 6 suf 2 Ce ונו בדג ולב תו ךיתמ ןכסמ ספ :כ'סל עו ,תפכ ססילפ דקו ןמוס 
n - L / , 

 ,יכ וגסככ י"ככ ךופמ ותת ,כמתיקו ססכ ותקי כקתיײלב תמ סולת ספקו
Aw ל"דמס יככד י'פע סוכ פ"לכסו ה תויספ ,קיז ממס ןמ ןוימדו לסמ 

 תוככתס לכמ ,לקכעי יככ ךוקמ (ד "יס ,5) ם (6 | ,קיזסכש תולפמ 'גס לכ סב
 ,ק"מסיככ רחב י"קמו ,י"סכ ס"כקס רחב 5 ומס תויסל ןוינע תוסס --פיז
 ,ק'סק תיבב נק רת3 = ₪ ק'מסיכמו  ,רולבו לו וכו סיסיפ ,ךז (3 ,וינפ
 [ק"ופ לכמ] נתלקיב ס'נקס לתכ ךכ סגו תוללןכתס נב ט'פכ = דסוטו
 בשמו ,יול טבק ל כתב כ לתכקימו סעל לכ רק סיכוסיב סיקכודמ ,תיפכ
 'ג דננכ ,תוריהכ 4 : 'יפ] ןכסס רחב יול י"נד הרד וקכתקנש תולעמ חלחר סמל

 , ,0 -<וכ wil >?-י'

 ,755 רקעמסו ,דלכ סמוכת 'וכ ב לכמ סיקכועמו סילועמ ז"יפ סתויסכ
 דל רונתיו רועלל ,דנל סוסיכ ו 3דכ  י"לבכ ססללסס---רכ תולטסל וסזו ,סומוקס
 3כקתו לתכת | יל 5 :רמסנ 4 ,'וכ תזה .ומכו] דימק ספ ולרקכ רק
 ולפס ל"זרד י'פעו ,כ'ע ךכלת ןוכשי :[וכ רשי מה דימתס ,3'יס סכיד 5תחיתפכ

 סלעמל וז Fs ספ עיכפסו תקלס ךיפמ ןכס6 תק ךיײפ ברקה התאו
 ךילל יכס ,רטעמו סמוכת ומכ ,וומ ךוקמ | ותק ולב תל

 ומכ ,וזכ וז 5 סיבה תויסכ  רוענ ?וסיכתו כדנ ןרספ ,יכ ונסככ "כ
 תויסל ךילל יככס ןמ סמוכק שירפסס ןמ ינקס קוספס ילמ ןרסק נב רמתו
 סמוכתס קעודק הלעתקp ידכ ףקופס ןמ כ וכיקו ,כוימ וס וגו כדכ ןכסק
 וי?  iiwh w wsן-י וי" wei רטעמכ ןכו קל ךומסס סיכיטס ןמ = : רוליקכ בוקכל עיכיסק ול ,טרפו ל ככ

 סתסכ

 וי"



 הנק הוצת חכ תומש סולקנוא

 ןְרָרָאְל שרקרירנב תיִשָעְו ב "שט? רגל ין
 רָקיִל ףּוחֶא ןרָהָאְל אָשְרּוק
 :בי הליפ .דונכל ,ןרהא תודלות

 : תַרְמְּפִתְלּו דוְכָכְל ךיחְמ
 לאירבג תרות

 ,סדוקמ סירבועס סעטפס ייפ סמסב
 רידל ןסנוכל ךיכל כ"עו ,יכיטעס טדקפמ
 סשמל 'ד סול תכ ןכ (.חנ תורוכככ) במוכמכ
 ויפ6 ובל ,סדבל ויכלו ןכסקכ תכקיפ
 לכיס ג"סכל ןכסמ כחכגקכ ןכו ,סעידקסנו
 ודכל = ופופ וכקל סקמכ סמ קכ ,'ד
 קכ יכ | ,סיטדק סדק | וטידקסלו דימיב
 ותופ סילמ סיס י"לכ לכ ןיכ ופויסב
 י"טס ידכ ,וכ ךומסס ןמ וטדקל וטירפסו
 וסזו ,ספסודקכ סיגסכס ולעפי ,סיכפונס
 ךיל6 ברקס סתקו : כותכס ןוקל .פכוכ
 תקפ --ותק | ויככ תו ךיקת ןכס 5
 ךומסס ןמ--י"כ3 ךופמ ,סתוק
 ת דקל סלכתקכ ליחלו ,ססל טקומו
 ופויסל -- !יכ וגהכנ-לפוי דוע ןלסק
 ,ויככ סע דסי ותוק ףכלק ,סיקדקס קדק
 רמתילו .כזעלס לוסיכסו 3דכ ןכסק וסזו
 תל לותכת דסי סלוכיקמו ,ןכסק לב

 : קודו ,ג'סככ ןרסמ
 ךיתמ ןכס הוק ידגב תישעו

 לולי ,תכמפתלו דובכ
 ריכזסס תכקפתלו דובככ תונוקנס יתש
 יל ןג 'סב יסימכק מ"יפע פ"כי ,ספ.
 דובכ ןוטכ .ןיכס לדכסס רומיכ ,רסב 'פ
 לע תכוס דובכ : ןוטלט ,סכתפפ ןופננ
 ,םוכדס בויתסו תככסס תל סיכקמס רבד
 ,ןולסתו תותיחפ וב קי וידענכ רסק
 סיככדס לע תכוס תר 8 פת :ןוסכ 0
 ופי ףקו ,רבדכ יפויו  כודיס סיפיסומס
 כסחכ סיס 55 ותלמ רדעכ סוס רכדס סיס
 סג וכ ףסוכ תויסב זיכע ,סוקמ ודוככמ
 : מגודל ,כתויב סזכ כקופמ וסנס טז
 סטמ ותכיד תיבכ תלמסכ ךיכל סדמ לכל
 רועיקכ ,כ'ויכו סלולמו סכו  ןחפוקו
 ,וכ סל ןיפ כס םיקו ,כ'כלו וכ קוכדס
 וייו | ,תויככס לדובכ לסופמ קוס ילס

 סל תויסכ כ"עו ,סמס תולפקו וכ ייח
 וס יכס  ,תעלוממ ,סpכדנס סדמב ול
 מכ כ סמ ףפו ,ב'עכ דוכככ דבוכמ
 לס סתרמ ול ןנ) ביטמ כנוע ופיבב
 ימק רע תיבה עקכקמ ססוכנ תיכוכז
 תיבס 56 כס לרועתי כ ,סמודכו ,סכוק
 תויסכק 896 ,יקגנו ןוכסת זיפ | למל
 דוס וכ ופיסוי תיבב סיכקי סינכ סנקכ
 תוכומסו .תכקי כלופמ ביעכו ,תכתפתו
 (.ג קוספ ,כ) סק יכ ,ינקמ יקוספכ וכילמ סול
 וג: בילק בס סי דובכ-:ביסכ
 ותכתפתו : ביתכ (.י ,ש) סק סלטמנו
 לפס סלתס דדמ סנס ,טקפ לע כובע
 תדמכ יכ סל יופככ סדמו סדמ לכל
 : פק | ןתנ | ,ביכמ | סעיכמסו ספיבקס
 גוכיתמ סלילס קכ סו ןיסיכ .דוככ
 יסי ,ןודמו ביכל כיסמ סיסי ספד ,דוככ
 ופרקי ןודמו ביכ שי יכ ללוסמ ודוככ
 ,ביכמ תוכקל | ותורכ  רלוע ותויסכו ,ול
 סלמס סלול .ללספי לכל למוקמ ודוככ
 דע = ,ויקודמ = ןוקפכ סלע רק ,סלעמס
 וכ עקופס לכל תלוסו לסומ סוס יכ
 ןפג ,סוכ סכ יחל | כר עקפ ועיפק
 קוס וס יכ ,תכקפת :ללפ סכחסס
 קכ וליפ סג יכ ,וממוכלו וכתפל יוקכס
 ופונכ ו = ודוכככ | עגופסל למומ סיס
 וכממ ערננ סיס כ ,םפכ טסו ןודוב
 ומנע סיסמת | ותויסכ ןככ ,דוככ רקס
 נע כיבעמו ,3לוע וליקו בלעכו ,סייריסכ
 ,ותמלוס קר 8 פפ לתכ ,ירמגל עקפ
 שי דוכ כ :ת"סמכ קייודמס וסזו
 : למס | (ש) = סלעמלו ,כיכמ | סבש
 ל"ורלמכ] ,טספ לע רובע וסר תפ פו
 .[ש"ייע ,עספ לע רכועס ימכ ןוע םפוכ ימל .זי ס"ר

 ('5 רתפפ ת)יגמ) קוספס כ"ג רקכתי .סזבו
 ,וקוכנמ דוכ כ רשע תל ותוקרסכ

 תמו



 הוצת חכ תומש

 "יִמַבְחדלָּכְדלֶא רָּבַדְת הֶּתַאְו :
 הָמְכַח ַחּור ויִתאָלַמ רֶׁשֲא בל
 שקל רה יֵדנְביתָא ושַעְ
 םיִדְנְּבַה הָלֶאְו ד .;ילדדדונָהבל
 לעמו דופָאְו ןשח ושעי רֶׁשֲא

 יישר םירוטה לעב
 סידגכס ייע סגוסככ וסינכסל וטדקל - יל ונהכל ושדקל כ(ג) ימ תֿפכי 'מיגכ .רש% בל ימכת (ג)

Rl aסיפיכטנפ לוס תוכיש סגוסכ ןוקנו יכ ןסכ ?סיט 5%  
 .סידגכס סלֿפו (ד) :'ס תמי סמכת

 : בלס דננכ טיקכפ .ןשה (ד) : (םייקנייס) זנב
 ויכוקתמ וכ כונת פוסט יל רמו יכלו .ותיככס 'יפ תיירבב יתקכמ כו יתעמק כ .דופאו
 תוככולטכ תוכקס תוכגותט (ןכופ) ט"כילכופ ןירוקס רגיס ןימכ שיק כג כתורכ וכקר
 דופתסע וכדמל דב דופ רוגס דודו (ו 3'ק) מ סטפנמ וסעמ ךכ .סיסוסס לע
 ןפיו (מ כקיו) כמ) ילסט סדבל סכוגת 556 וכ ןיפש | כמול "ו .םיס סרונת
 A 6 ןיימסכ .סולקכו6 סגכפו דופלס 3קחב ותו רונסיו כ"תו a תל וילע
 סופפלס יתק סק לפס כמוכ "ו ודכל טיטכס סט דופ6סו לוגס ro בקתסp וכדמל
 דכ5 סע דופקסק וכדמל דוכס תופקכ יס רמכ יכהק דופק יורק וס וכש
 יוככק סטמ לש רגיסס סp לעפ רמו יל ךככ דכל סמ כקתסו דככ סק תופתכסו
 למ לוגס קוס כקתסו וכ וכ דפסיו (סש) רמקלק ומכ וכ וטpקמו ודפולט ם'ע דופמ

 לאירבנ תרות

 סולקנוא

 ללַמְת ּתַאְו : :ןְחְּבְשִתל

 א יִמיּכַמ כה
 אָתְמָכֲח חור ּהַמָע תיִמֵכְׁשֵאְּ
 ןֹרַהַא יׁשּובל--תְי ןּודָּכְעי

 יָמָרָקְ-אָשמׁשִל הושב
 ןּודְּבְעַד אשבל לאו ר

 כעועס כ ,וקלודג תכ תפת רקי פפו
 תומילקו סכויתמ סוס סכולמס רלוקכ
 ,הלטשמ לכו סכידמס לימ תוקכוסל סדוכ
 ,סיסק bפיטק לתוכנמ 06 ידמלב יכ

 יסכ סגידמסכ קלמיק כויתסמ ןי6 ל
tah(ןטננוללטטססיופ) סכ5מ יכעק ,סיכר  

 סכותכ 6 לכ וקכמיקכו ,סילודנו סיככ
 ותוסכסכ :כ"סקקזו  ,תכתפתל סע ויסי
 קיזחס סב [סנידמס תורמ יתכ] כקוע תל

 סקרסקכ סנמ ,ותוכנמ דו 3 כ תק קכ
 תוכוגסו יקיטנק יכימכ רקיס תמ כ"ג
 ,ותלודג סר פת לידנק "70 סיכלמ
 סנסו .כוקיכ 'סופכ לנס יכפסמ כ"ע
 לעבר וקדוכע דכוע ד"סכס יכ עודיסמ
 יכ סרג סזמ ,סכומקכ ג'סכו | ,סידנכ
 וסדוכע תעכ ןסכל סידגכס כויח רקיע
 ,ולוככ וסזו ,סעבכל3 יד וס םדקמכ
 סכי6 ג'סכל סיפסוגס סעקס ספ

 ןסכס קוס כקק3כ סכמ ,כ'כ ןיסרכומ
 סג עבונמ תויסל ךיכל וימלמ לודגס
 ןינע רמג רש5 ירספ יכ ס5] כ ₪ פ ינבּב
 לש סענרפכ קר ג"הכס דכע ספ .סנומטב דוכעל

 [.מי סיחכוכ = רפוכמכ כס ותדוכע = עוידס

 סעבכלס סנס סנוקקכו סלעב סגמק
 'כקי = ותמכח סרזנ ךכ ,ג 'סכל סיפסוגס
 תיקעו 'תי וכמו סו ,רהפ וכ תפל
 ךירל Bs ןכסמ קדוק ידנכ
 סעככלס וכייס ,סידנכ יכימ ילק תוסטנ
 דוככס סלע קכ סמסק טוידס ןסכ ל
 סעכרמ דוטו ,סדלב דובטכ "ל ר
 לדו פכפפתל וכ ויס סיפסט
 פע סומ דוע רפכ6 סלפתס רודיס לע 'יפכ\]

 [: סדוקס לנכס

 כעל בכ יפכפ לכ 5 רבדת התאו
 וקעו סמכמ חור ויתקלמ

 ,סיכלל וס כ"ס6מ סנס יתנקסכ .'וגו
 סלחת



 ונק הוצת חכ תומש סולקנוא

 טְבַאְו תַפנצַמ ןץיבשת תנו ילו א או
 וחָקִי םָהָו ה :יִל"ונָהְכְל נב בוא תש -- היו כאל שקרוב שו ל יש
 ""תרֶאְו תַלְבְּתַהְתֶאְו בֶהֶזַה"תֶא :ימְק, אשל ננה
 ינשה תרַעְלּותדדתרַאְו ןַמנְרַאָה | הדי ןוכסי א ז
 פ : ששההתַאו די ראית אכפת 990% -תיִו אנוגרא-תיו אלכת-תיו
 5 .poe 2 2 . 1 : אָצּוּבְ-תִיְו יִרֹוהְז עַבֶצ

 תֶלָפְּת בֶהָז רֵפֲאָהיתֶא ושע] י | אָבָהּב אָרופָאתי ןודב
 :ת הרתנ .תא וחקי הו .ןרהא תורלות

 םירוטה לעב יישר
 דוככל וה 5 סימנכמ ליס ו = יב וכ למול דועו .וכ תועוכק תופתכסו וגמיס סנעמ
 א 2 is כונס דודו ןתנוי סגלקש סוכל ןימ פוסק סימכ םיס
 8 טז יי זי ןימולככ סיליפמ ןכ ומכ סנלפו וכל םולככהב אה
 : סיליעמ תולותכס ךלמס תוכב סכקכנפ ןכ יכ (גי ב"ם) סוכסכק תות כמפ סטעמב
 קולק יוכק ליעמו וכקככ ךומס תכותכסק כל תכופכס ןכו קולח ןימכ סוס .ליעמו
 יטיכתכ תויוקעס תומוג ןימכ סס תולכקמסו יוכל תולכסמ ןייוטע .ץבשת : ןוילעס
 תוכסומ דופתס | יככלכ רמקנק ומכ תוילגלמו תוכוט סינק סעיכק | בטומל בסז
 עבוכ תפיכ ןימכ .תפנצמ : (ןעטסחק) ק'נוטקק ופופ ןיקכוק זעלכו בסז תוככקמ
 (: סכ מוי 'יע) ןיעבוכ ןגימגכתמו תועכנמ ססכ קכוק כת סוקמכ ירהק תיייפוק ןיכוקס
 ןפעיבל רדסב וכילמp ומכ ליעמס לע סלוגס דופלסו תכותכס לע סכוגס יס .טנבאו
 pf וינע ןתיו ליעמס תל ותוק םכפיו טככקכ ותו רוגתיו תנותכס ת וילע ןפיו
 ימכת ספוק .וחקי םהו (ה) : סתוק וקעי ימסכ תקדוקמס סמוכפמ .שדק ידגב : דופמס
 : סידגבס תל ןסמ תופעל תלכפס תו בסוס ת? סיבדנפעס ןמ ולכקי סידגכס וטעיס בל
 ינס תופלקמס לדס לע ןפתסו דופלס סקעמ כפל יתתב סל .דפאה תא ושעו ()
 ןוכי ןעמכ וסט תומכ ססיקעמ בפוכ יכל ךככ ןפולל3 לרוקס סנשיו סיקכפ ןטוליפ
 תוככוכ סיסנ לע לכיס ןימכ יושע דופקס .תוקכקמס רדס לע קרפל כ'תקו וכ קכוקס
 סדק לק וכג כפוכ תדמכ וכמכ ויכילקמ סטמכ וכל דננכ ויכוממ ופופ לגופו סיסוס
 סקפמ נק טתמכ כו וכתכ ינפ לע וקפרכ רכוחמ כסתסו ויכקע דע עיגמו רפויו
 תקל כקתכ תוככותמ תופתכסו וכ .לוגסלו ףיקסל ידכ ןלכפו ןתככ ךיכלמו גרוק
 תולק יל ןסכס יכותפמ סיפפכ תכדכס רועיק וזמ וז תוקתוכמ כקמקכ תקפו ןימיל
 תויוקע תועוככ יפק ןימכ ןסו ויפפכ יט לע וכ תודמוע ןפקווסכו ריס לק וכסל
 ונפל .םופפקכו ןסכמו ןסכמ וכלופ 555 ןפקזל רוטיק ידכ תוכוכק דופקס ןיממ
 טפכ לע תתו ןימי ףסכ לע תחל ססכ תועוכק ססקס ילכו עעמ ויפתכמ סטמל

 לאירבג תרות
 : ק"ומכו ,סמכת וכ כנס תל יקלמ וס ,ויסנמ לק ןוקנו ,ףוסו ק)תת
 יתֿמ כ'קפ] סמכמ יפפכ כל סכמ לכ בנכו = ,יפכשסו ,סיתלנמ רק : ל'לסו ,דיסי וסל
 [: ןכ 'יפמ ו"עפסכ תֿפז רע ורמולכ ,בל תלמ לע ,ככוס וז יכ

 סילכלהו



 סולקנוא הוצת חכ תומש

 יִרהֶזעַבְצ אנו לכ ששו  יִנש תעלות ןַמּגַרַאְו
 קא רבע רוש = יפש : :בשח השעמ שמ

oe aE RSE 
 יהורטס ןרת--לע הפ 78 "הני תרָכה תָּפרְכ
 י הנק ןיִמֲהְו "יפלו בשח] ח :רבְחְו ויתוצק ינש
 יהי הגמ יִהודְבִשְּכ קלע והשעמּכ ויִלַע רשָא ותרפא

aב ל יע  : 

 כלל ל ןמָגְראָו תָכָבְת בֶהָז יהי וגפמ
 י"שר םירוטה לעב

 ויפסכ = יגפל ססיקקרכ .תוכוקנ תולכקמסו כתמק  תיתתמה סרותס דגנכ | סיעות | סינבו
ae esןפתכק תועכע יתקכ פוכוחפ כסוס תוקוכע יקסו  

 U ו OS ִ 55 לכו רפת תותכ ךי ךריהו כס 'ג
 יכעו סמל קסמו ןימיכ תת ןויפעס ובתרתוק'קE3 ג םיכככ ינש ו ינפכ ךיגכ .ינכ
 יגס ןכו ןימיל תולבקמכ סיעוקפ תולקלפס ישפר וס לע מכ .ןמפנכ ווכענ ינ5 ל6 ןתיו

 ףפככפ תולבקמכ ןיעוקת תינקעפס תוכקלקס יקלל
 ינסכ תוטככ יפק דועו ויכפלמ וכל כע דופלס תולכpמבכ יונ ןסתס תכמכ ללמש
 ופתרכ .סעמפמ רופקה תופתכ יתסכ תועכט ית סדננכו ופיתקתכ ]קתס פולק
 סז לע סז סיככוק דוס תועכע לומ 55 ןקתס תועכעו כקכ רכופמס ןופתתס
 בקתל קוכד ןטתס תיתתת סיק ןטתסו דופפס תוטכעב בוק תלכפ ליתפכ ןסכרמו
 .רושמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת בהז : רזוקו ךלוס לדככו דכ סיסי כו דופלס
 ןיקד סיסט ןימכ כסוס תל ןידדכמ ויסו .טומו כוח לככ ןילוזש ולגה סיכימ השמת
 טופו קלכס לע ןיטות pp סע בסז כק טוס ןסופ ןיוועו ססמ  סיליקפ ןיכוקו
 ןטות ןילימס לכס קקכ ןכו למ תענוקכ ןכו ןמגרק לק ןימוק קש סע כס! לק
 ןןטוס תלמכ דתקכ סעכ תל רזוס כ"ו דתלו דסק לכ סע כסז לט טומו קס לופכ
 ןלקו בסוס יתפ תק ועקכיו סזס hרקמס ןמ דמכו קמוי 'סמכ קכופמ ןכו ח"כ לופכ
 טופס וגדמל .'ונו ןמגכס ךופכו תלכתס ךוקכ (בסוס יליתפ ת) תוקעל סיליפפ
 יפפ תניכל ?וסק יתסרפ רככ .בשח השעמ :ןימו ןימ ככ סע רוזס בסז לק
 סעמלמ רלגיסס .'וגו תופתכ יתש () :וזכ וז תומוד סיככע ינק תרוכ ןיש תוכיק
 ןסכ לש וכנמו סיקנס לכיס תמגוד סנעמלמ וכ סדומלו סרוגתס יס דופלס 3קתו
 ףקכ ככ דננכ תחת תוכקכ קועולכ יפס ןימכ תוכיפת יתק כסתכ תורכותמ ויס
 ןכוכת ידי לעו סותס דגנכ | ויכפל תוכפקנע דע ויתופסכ יקק לע ןפקוזו ףתכו
 ויסו ןלעכ קכופמק ומכ תולפוכ ןיקס ובל דנככ וינפלמ ןיזמקכ ןססס תועבטכ
 : פתק לככ תת ןסכ תועוכק ססק יכל יpו ויפתכ דגנכ תוכנוסו תופוקז
 וסכנו ןסכ לק וכנ דנגכ למ ובתכ סיס ללק דופת כס וכמכ כמ .ויתוצק ינש לא
 ןילגומ ןיק עזיכ וכגתי ל (דמ ל0קזחי) 'קנש p"ידוק ןירוקס סיליללס דנככ דע
 :ססיללק דננכ | 95 ססינקממ סטמכ כו ססיכיכקמ סלעמל כ סעיז סוקמכ
 לו כטתכ סטמל טתמכ סתופ רכסי דופתס פופפכ יקק ןפוק סע דולס .רבחו
 ודי לעש רכונתו .ותרפא בשהו (ה) : סככקמ כ'קקו ד35 סגכוק תל ומע סגכקי
 : סלונתס יס לכיסס תפקב סלעתכ .וילע רשא : וטpקמו ןסככ וסנקפמו ודפקמ קוס
 סעעמ כקמס תגיכק ךכ ןילימ תטמתמו כקוק סקפמ רניסס תגירפכ  .והשעמכ

 בסוס



 סולקנוא
 בָּפַתְו < :ריִזָש ץובו יָרֹוהְ

 אָלְרּוב---יִנְבַא יתרת
 יגְּב תֵתָמְׁש ןָהָלֲע :ףולנתו

 ןוהַתְָטֶטִמ אמש  :לַאְרְָ
 תַהֲמְׁש-תיִו אָדֲח אָנְבַא לע

 אָנְבַא-לַע ּורָאָּפְשֶאְד אָּתְׁש

 דבוע א :ןֹוהְתָדלּותְּכ אָתְַנִת

Soה  
 =תָי ףולְנת ןקָזעְר ףלֶנכ

 תַהָמְׁ--לע אנא מר
 ער ָעָממ ארלו ינ
 :ןוהְתָי רָּכְעַּת בַהְדִּד
 אָינְבַא ןיֵתָרַּתיִתְי יּושְתּו :י
 ֵנְבַא .אָדֹופֲא יִפְחְּב לַע

 לוטו לֶאְַָ נבל אנ
 םֶדָק. ןֹוהְתָהְמְׁש--תָי ןרהא

 :אָנרבר יִהופְתַּכ ןִרְּת-לַע יי
 :תמ םש .םתת יחותפ :םש .םתדלותכ :ול הטיס ,םתמשמ השש .ןרהא ת והלה

 יישר

 מע .היהי ונממ : סיכימ תקמתמו קוס
 .םתדלותכ ()

 לע | יפפפכו 1 סדוסי יול ןועמק ןכופכ ודלולק
 לכטסי רכס דג סינסס נעו .תתקס

 סוקמכ כוקכ וס ןכס כמ
 .ןבא שרה השעמ (אי)

 סכית וס קוכד סז קרח .סילבמ לק ןמומ סקעמ

 : וגלכתיו דבל וכגכלי לכו

 ןימיככו
 : תתקו תת לככ תויתומ סייכ

 בו ]כו .ופוס3 תתפ דוקנ וס ךכיפלו ויכתמלק
 .סילע לק סלח וק סט סילע קרת (דמ סיעסי)
 הלל ככ דכעמ כוכב שכח (ספ) ןכו

 מק | הוצת חכ תומש

 :ְךְׁשִמ ששו יש תַעְלּורְ
 םהשדינבא יִתְשתַא תָחַכָכְו ט
 נב .רומש םֶהיֵלֲע ָתְחַתְּפּו
 לע םָתמְׁשִמ השש י :לֶאְרשי
 זרומש"ידההו תָחֶאַה ןֶבְהה
 ןְבָאהילע םיִרְתּונַה השְׁשַה
 השעמ אי : : םֶתְדְלּורְּ תיִנָשה
 הַתַפִת םֶמח יחותפ בָא שרח
 תמָׁש--לֲע םיִנָבֲאָה ִּתְׁשזתָא
 תֹוצְבְשַמ תָּבַסִמ לֶאְרשי נב
 תְמַשְ כי : םָתא הֵׂשֲעַּת בַהָ
 תֹפְהּכ לע םיִנָבַאָה יִתְשתֶא
 לארשי יִנְבַל ןְרְַּ ינ ינבא רפֲאָה
 ונפל םֶתומְשדתא הא אשְנ
 :ןהָבל ויֿפַתְכ יִתשדלע הוה

 םירוטה לעב
 ךכל ינכ ל סכ רמפנכ סנוסכס ןיוכמ

se 5 -הת ה; +  
 'כ לגנכ .ססק ₪ יתפ (ט) : סיכרכ

 ן'יפ ולימג סס5 | תותול

 סתומקמ הפס 6 : תותולס 5ירטמינכ

 :'וגו לתכקי עמק וכמקפ עמפ ת"כ .לפ

 ךדיאו ןיד הכוסמכ '3 .סתועק (בי)

 ויהש דמלמ סילגלמכ סתופק
 פ"ע סככיכ סעמו סיכפכ סלכ סילגלמס

 גוכק סיסי ומע
 לדסכ

 סניכסס יפנכ

 טסוי ןלוכ| כ

 ס"מ י"ב וקדלוק ס

 סיקוכד סי

 ןכותכ = תויקופס תולורס .קקזעד ףלגכ קלפמ בכ .ומוגכתכ .םתח יהותפ : סיתוקפו
 ומכ .תמש לע :קלכופמו .רכיכ כפכ תוכגל סופת ססק תועבט ימות מ: ומכ
 : תומסכ ומכל

 ןימכ כסוכ

 ןכ6ס  כסומ סקועק 30 תולכסמכ סיככ6ס תופקומ .תוצבשמ תבסמ
 סעקסמו ןכלס תדמל קמוג

 : רופקה תופתכב תולכקמס רמו כ יכס
 )מ(

 ןכ6ס תל תככוס תלכpקמס תקכמכ תוככקמכ
 סיטכסס תל ס'בקס סלול סיק .ןרכול (ב)

 יכותכ



 הוצת חכ תומש

 תֹצְּבְׁשִמ ָתיֵׂשֲעְו איש ם
 בהְז תרשרש ית די : בָהֶ
 םתא הֵׂשֲעַּת תלָּבְנִמ רוהָמ
 זזדתֶא הָתַתַנְ תנע הֶׂשֲעמ
 :תַצְּבְׁשִמ ה"לע :תֶתְבַע :ק תרשרש
 טָּפשַמ ןֵׁשֲח תי טס
 דפא הׂשֲעַמְּכ בשח השעמ
 ןְמנְרַאְו תַכֹכַּת | בֶהז ונשַעַת
 שמ שְשָו גש תעלות
 הָיְהִי עֶבְר ₪ :ותא הָשֲעּת
 : וְבִחָר תֶרָוו וָּכְרֶא תֶרָז לּפְּ
 תצא .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 לע לפכמע .טפקמ ןכת (וט) : ספה

 ס 5 ויכ טפקמ סמו טפכמ | תונוע

 'ד דגנכ סיכוט 'דו סויכ סיכוה תופפ

0 

5 

aS 

 ברל .חפ םיחב: .בע אסוי .ןכח תיטעו :א7 אמוו

Aמ 1! | 22 סיס ןכ5 לכ .תוסמ6 'דו סילגד קלקמ ל  
 מוכי יטככו = תוכ%ס תסלב תומכ יכ תויתוק

, 
 דתה לכ סע ףכעלמ ןוכושי
 ומכ < .תו'תוח ו ויסיפ

 .'כ  ןועמב .ססלכתד

 ןטחס לוכג דע דתהו

 ו ןכוהכ

 סדוסי .ס"לכ יל
 ןיש 5

 | = 'ק ןד ית ןלוכו .'5 רכבבי = .קתניד יי
 "כייסכישלי ןיכוקק

 a ן = | = ב56 .יטכפ .דב יב. ילתפנ .כקעימ העי
mi. nme. 5תרשרש  

 שרש תא תתנו = כ: סיס 85 ןימינכו .ן"כ ףסוי .ו"םי

 תורטרס לק
 יכ דיקע je קי יו 'כ ןפכ רומקס
 בפתכג bלו ןת ןי- ועיכ 3ק

 כ וקקזוי וכנס תמ Rs 2 למול פז ךל 'כו

 ,טפשמ | ושה (וט) : ולס תולכקמס לע .סנתת ןטתס

 טלכ ט "סגורה תמל וקתטבסו וירכד רלבמק טפסמ

 .ןידס רמגו .ןידס ילעכ תוגעמ ירכד תונוקכ 'נ
 כוכיכ ןוטכ םמקמ סו .ןוממ םגוע ספ סוכמ שכנוע
 תרז (זט) : ןיכימ קטתמו כמות סעעמ רפא השעמכ
 ובל דנלכ וילפל

 גי) : ספקדל רוכזיו ויגפל סיכותכ
 דל 'יכ ₪ סיקק ה ו 9

 טקעפ
 סלו ןיטוק תעינק

 סולקנוא

 מרט ךַּבֲעָתְד *

 יֵכְּד בֵהְּר ןיִּכִת ןיִּתְרַתְו יי

 דבוע ןֹוהְתָי רֵּבְעַּת ןָמְחַתְמ

 אָיַכִתי-תָי ןּתְתְו וליד

 ביפ אקר
 המ =
 הנְרְבַעַּת אָרֹופֲא דַבֹועְּכְְמַא

 עַבצּואָגנְרַאְואָלְבַּת אָבֲהַּד
 דָּבַעַת ריזש ץובּו יִרֹוהְז

 ףיע יִהָי עֵּבַרְמ = :ּהָתי

 + ּהָיְתְּפ אָתְרִמ ּהָכְרֶא אָתְרָ

 :כע אפוי ,רפא השעמב .וי ןי

 יישור

 .תצבשמ תישעו

 סקלפכ סע
 ך5 רמוג ןסתס תסרפכו ןכרל ןככל

 ףוסל .תלבגמ eck: s .בהז תרשרש די
 : סתוק

 סיכקנ סקעמ
 למ תה מ

 ןפוסכ סילפכ
 תוקסדרפל ןיטועס ןתופכ 055 תורוככ

 ; )כ סליב) )ויכפRס(
 תובע סקעמ תויופעס תותובע לס .

 כ תוס הז נו וס תולכסמ לע
Poiןיסו יול ןוסל ןקכ | כומלס סקעת ןיקו ןפופיכק קוו  

 ןפייסע פפוו5 סוקמ
 הקנו

 לעו ןקייספ ל פע וסולמו כזוק ןטקס תקרפכ
 דופסס סע תוקעכ סולק תולכ ₪0 ל תנקמ עידוסל 5

 לע תולכנמ פולקרט סטעפסכנ
 לוקלק "ד .ןידס לע לפכמק

 עמפמ טפקמסק (ןטרסיפסיופ) 1
 ס ספימ קגוע סל ןידס קגועו

manne סילב ר ללכמו קלפטק : 

 ול .לטומו לופכ .ובחר תרזו וכרא
 לע ויכותקמ תוקבס sk תופתככ יולס ןרסק 3כ לע ויסו רמקנט

 קכופמק ומכ תועכטו תורטלקכ ןסכ יונת ןסתסו טעמ ויכפכ תודרויו תולפקכו ויפכ
 ןינעכ



 סולקנוא
 תמלְשַא ּהָּכ םֶלָשַתְו י
 ןְכָא ןיררס אָעּבְרַא אָנְַ
 קס הָאמְד ארס כ
 :דָח אָרְ קר ןקר

 אָרְרסְ טי; :םּולָהְבסְ יבש

 אקר | ירק | האתי
 ארס : :אְָנָע ץֶעו

 חנק הוצת חכ תומש

 ןְכַא תאְלַמ וב תאמו זי
 םֶרָא רוט ןֶבִא םיִרּוט הָעָּבְרַא

 : רָחֶאָה רוטה תמר הָרְמָ

 ריפס ךפנ .ינשה רומה חי

 ישיִלָשה רּומהְו טי :םלַהְְ

 רוטהו - :הָמָלְחַאְ ובְׁש םשל

 אָּלְרּובּו אָמִי םּורּכ הָאָעיִבְר הפו שו םהשְו שישרת יעיִבְרַה

 ןוהי בֶהְרַד ןָצְמרמ ימנו
 אָינְבַאְו אי :ןוהתּומְלָשַאְּב
 לֶאְרְּיִנָּב תמש ה
 ןוְהתְָמְש--לע יֵרפֲע יתר
 אקו ףֹולְנַּכ שר בכ
 ןירְתל ןֶנָהְּת ּהָמְש-לַע רב
 כ .רֵכעַתְו => :ןטְכָׁש רע
 ןְמְהַהְמ ןיכת אָנשּוח---לע
 :יבד בַהְּד לדג דבוע
 : Sst .סחשו 2 .ןרהא תודלות

 יישר

 סיככססש ק'פ .וב תאלמו (ז) = : ןונעב

 :םֶתַאּולַמְּב יָה בָהָ םיִצָּבְׁש מ
 רמש"דלע .ןייחת םיִנָבאהְו אכ

 --לע הָרְשָע םיִתְׁש לאְרשידינב

 לע שיא םתוח יחותפ םתמש
 טבש רשע ינשל ,ןייהת ומש

 תר ןְׁשְחַהילע תיִׁשָעְו =
 ;רִהְמ בָהְו תֹבֲע הֵׂשֲעַמ תֶלְבִ

 :חפ הפופ .סתאולמב

 םירוטה לעב
 .ספכי (ב) : תויתומ "ו וכ סיס יכ ףול5  וקלממ

 סוס ספמוכ קש ןכ פנג הרשיע תו כוק ןס) תונקוקמס תונכעמה = סופו
 בה תוככקמ סיפקומ סולולמכ סיכוטס ויסי .בהז םיצבשמ (כ) :סימולמ 3
 לס ןייבע יוכמ Rox סתולולמכ ןופל וסז ןכ6ס יכועכ ללמפיק רועיט קמועכ
 סתודלופ כדסכ .ומש לע שיא (אכ) : כתוי םלו תוחפ ₪ל תולכקתס קפוע ויסי סינק
 ןטסס ליבק .ןשחה לע (בכ) :סלוכ ןכו .ןועמש) סדטפ .ןכולכל סדוק סינבקס לדס
 ןיזימלמס ןכימ ישרש ןוסכ .תשרש : ןיכעב סטמכ טרופמס ומכ ויתוענטכ סעכקנ
 ןקו דופלכ יול סיסי סס3ק ןסחל ןיזיחקמ ויסי וכ ף ןרקב עקתסלו זחסכ ןליחל
 קורס ןכ ספנמ רתפ תולקלס טל תולכטמס ןינעכ הנמל תוכוממס תוכקכט יפק
 מ סוכ יגילו סקיככש ס"מו סוקנקכק ס"מ ומכ סכיקי ם"יכסש כמו סיקרט 'כ
 כומ6ס תולכנמ קוס .תלבג :סנקמ 'לכ תלטלסכ תירבע 'לכ תכטר כ וירכד

 לאירבנ תרות
 ₪5 סו ,סש ביקכ בקעיו קתלי ססככ5 | 'וגו י'לכ תומס לע ןייחת םינבאהו

 בקטי ככ סל בכ כמ ,סיכ כיקכ סו (:נע ,לפוי) "מנכ ןקקסו
 יפמ יתעמקו .סס כיתכ ןורושי יטכס = קחלי לכ נתומק ככ למ ,קידכ ביפכ 9

 ןולגס



 סולקנוא הוצת חכ תומש

 וימר אנחל דְַּעהִי יִתָש ןשחהההלע | תיִשָעְו גכ
5 . 

mma -יִתְרַת-תי ןִּתִתְו בהרד ןקזע  
 ןח ממ דיק יתשדדדתמ תַתַנְו בָהֶז תועְּבִט
 יֵרָמס = ןירמ-לע = אָתְמע חה

4 
 = ואשת שחה תוצק ינשדלע תועָּבַטַה
 ןרתירלע = בחר ג תבע שיהא 8
 :אָָעח יִרְטסְל אש ""לֶא  תָעָּבַטה יִתְש-לע בה

esר יג ופופ מ = תוצק תש תַאְוהכ:ןׁשְחַה תוצק -לעּב ןלידנ ןיִּתְרַּת תו הנ ו  ls eaלע ממ הורס תר  
 .עןתהו אהצפרמ תרה 'תC"לע ]תת תתבעה ית
 :יִהוּפַא לָבְקל אופ יְֵתַּכ a הָּתַהָנְו תֹוַצְּבְׁשִמַה

 : (סיוז) זעל כ'ימופ כ סלק 'ל לוכג לכו ןמחס לוכגכ ויסיט תועכטכ סעקתפס סלעמכ
 ןכפי כו .וכ סעבקל ידכ ןטסס .ךכול) .ןשחה לע (נכ) : סעילק סטעמ .תבע השעמ
 יפע תמ תתנו כמוקו רזוסס וס סמ ןכ סקס וילע ןתייטפ תלתת לסתס רמו
 ןטחס פולק לע קיקעו הכקמס תנחתב בותככ וכ סיס וכ סינוקנ רככ נסו תועכטס
 ינטל .ןשחה תוצק ינש לע :ןכ רוקפנ סתק ךיל5 תוכטרקכ ףקו 3סז תועכמ יקק
 תא התתנ (דכ) : דופס תופתכ לומ סיקכס קילספסלו תינמיל רסולס דננכס .פוספ
 ןפובק סוקמ םכיפ לו סנעמכ תובותכס תולכג תוקרפ ןס ןס .בהזה תתבע יתש
 יכסק תוכופלרס ןס ןסק ךל עדתו תועכטב ןתוק בתות סיס ךכ קרפ מ ויקכע ןפת
 ססיקתר '3 תופובעס יקק לק .תוצק יתש תאו (הכ) : ולפכוס 8 ידוקפ 96 תקרפכ
 | תקכפ ןיכ סנעמל תובלה ןס יןסתתצנשמ יתש לע ןתת : on תתמ לכ לט
 טקתיפ רפמ | ויטכפ = ןמוקמ תו ןכככ תת םכיפ לו דופסס תסכפו ןקתס
 נע רה ה המ כו ןימיל ןטסס תועבטכ תוכותתס תותוכעס יפקכ ןסּב
 תורמרמ יטפכ יכנס למס לסכ ןכו ןימי 6 קולכסמכ עקופ תילמיס תורקלק 4

 ולמכ וזכ תפסו וזכ תחל .דפאה תופתכ לע : תולכסמס .התתת |: םיכקמס
 סגותתתס ןטתס תפס ןיידעו יולפ וס ןסכו ג קלק ןטתס ת ןיקיזפמ דופקס תופתכ
 תועבט '3 דופ ךרלוס ךכל ספי וכ סקוכד סגימו וסיככ לע תטקונו סקו תכלוס

 לאירבג תרות

 קומקו :ךופיסכ כופכל ךיכ5 סיסק ,ייככ קחלי סקמ 'כ ס"ומ ססרופמס ןולגס
 תומש לס יכ- --סיככסס לע ויסי יילב 35 | ל"קה ר"דמסככ םגדמרנכ םרדפ סורדכ] כ "1

 יוד הר gs = +ווד /ה - -
 זייפעו ,סילבהס לע וכקככ | לסרטי יכּב תורה סכ לע כשל ורעב וז 'פ ק"ב לודנס

 כ"ג ןיקוקק ויסע רכסו ןטקמס סעט סעקס קכ עודמ סקקסק [וולעסוגלי רוע
 לכ סומל ךופס ןמנפ סילתס תומס | סדוק וסק תיטס ןורסקפ קעירכ 'וגנס
 bיסע סמק 3ותכ סיס ןכק לכ לעד --ףוקו תיח ,דוט רסחי קנס דועו ,קידנל
 '2₪9-- סיס .סדו6 ןכ6ס לע : וכייס ,וכ תקכקנ :תויתוק תוכסמ סיטכקס תומקכק עודיכ

 \ |= wen 3 סדטפס לפו ,ןבוקכ | ,סדו6 : כותכ | סקקי סכולכנד ןכקל רמקו ?ןק טת

 נק .,הדטפ : כוקכס ןושל ןוטמש ,סדקפ תומס לע ןייסק סילכקסו



 סולקנוא
 ןיִּתְרַּת דָּבַעַתְו וכ

 -לע ןוהָהי ישו בהר
 לע:

 אָדֹופֲאָד אָרְבְעָל יד ּהָחָפַ
 ןִּתְרַּת דָּבַעַתְו מ :ונָּלִמ

 אָדֹופָא .יֵּפְכ : יתרחש
 לְבָקָל יהופא לֵבָקמ עַרָלִמ

 טנק | הוצת חכ תומש
 ָתיִשָעְו וכ :וינָּפ למלא רַפָאָק
 םֶתַא תְמשו בֶהָז תועְּבַ יתש
 ותפו ש"לע ןשחה תוצק ינש"לע
 : הָתָיִּב דופָאָה רָבַעְ"לֶא רֶׁשֲא
 בֶהְ תועְּבַט יתש תיִשַעְו זכ
 תֹוֿפְתַכ "יתשדזלע םֶתא הָּתַתָנְו
 וינָפ .לוממ הטמלִמ רופאה

 ןמזע

 בשָחל לע ומ ִתְרַּבְחַמ תַמְעֶל ןמָהְל ָלעמ ופול תי
 י"שר

 רכטב סולכסמס ןתי לש = דרופל לש .ונפ לומ לא : ךלוסו קכפמס ומכ ותיתתפל
 דופ5 לס ויכפ לומ יולק וסו ןוחס יפלכש ןוילעס

 יתס ןס .ןשחה תוצק ינש לע (וכ) : סינפ יורק וכיל סרג וכיקק רכע ותוק יכ
 ינש ךל יכס .התיב דופאה רבע לא רשא ותפש לע : מקו ןימיכ תוכוקתתס ויתוקפ
 וניל וכוילפס דופסס דגנכ לוהק ותיקסכ לס תולק ילקכ סגתיק דח6ס ןיכמיס
 לס ןמיס ןפכ דועו ויגקמ לע ןותכ דופססו וס כפול ךומס ילסק דופמס דגככ
 רבעס ופופו .סתיב 'לט סיכפ יפנכס רכב 056 ןומס יפלכק ןטוסס רכט סעבקי
 תלקו ויכתמ לע ns יכפל רגיסס לפכנו ןסכל ולגוק דופסס כטחש דופקס דלכ קוס
 תופתכ יתש לע (זכ) : וינפ ןיבכופ ויתולקו ןקסס סולק דנככ דע ןסכמו ןקכמ וסירכ
 ויפקכ נע סלבס Bo עס דופקס תופתכ יספר סוכות; תולכקמסק .הטמלמ דופאה
 רכוחמ = פוסס ינקס ןפתרב ןפיל סול תועכטסו וינפל תודכויו תולפקכו וכוכג דננכ
 ,סכוגתס ןמ סכעמל דופלכ ןכוכת סוקמ) ךומס וקככתמ תמעל רמקכק סוסו דופקכ
 תופתכה תפיקז סכונכ טעמ סיכוככ ולו סכוגתת תמעכ תרכתמסק טעמ
 ןסופכ תלכת | ליתפ ןתוכו ןטסס ףוס דננכ ןסו דופסס בקתכ לטממ רמקנס קוס,
 ןטתס תיפתת סי נק כקמפנו ןימל ליתפ ותוקב ןסכוכו ןשתס תועכטכו קועכטס
 .וינפ לוממ : ספי ליעמס לע 3pוימ ףלמכו וסירכ לע קקונו כוח65 רזוחו סינפנ ךכוס

 לאירבג תרות

 כבעב 056 ליעמס יפלכק תופתכס

 תופס :כ'כ --סי;35סו :בוקכס
 --לע  תוקוקס 0 סילבה
 זייפעו ,סיטבשס סמס-- --י"ככ ומקל ,ךומס
 ,קטת :תויתומ'ג לע וכ סקק סיס כ
 --ת"יטו ,סמלתק3 לכמכ סיס ת"ימ ירסק
 סקק סיס ₪ ,סקרככ--ף"וקו ,קדטפב
 'יפ יכ י"כטר כי םסו .קידנ תופמ קכ ול
 כת תכסתש ומכ וניל סיכבקסו ןושע
 סקכ סיגוכמס תוכקס לע וס סנוכס
 ,לסרטי |35 סעוכ סקמ : כ"קמכ סיב

 ססלכת :ססו ,ובקס תומקק יוולס סיסו
 תומקכ ךומס סיבופכ ויס ,בקעיו קחלי
 ,ת"יממ 'סיל םסיכ קסו ,נתכסי גב
 סיס 236---קחל ף"וקו ,קידל
 ייצר ייפ ויפו ,ת'יטס ןולס וסחמ וכ ססק
 וכפ סזמכ סח ,סש 3יתכ ןורוקי יטכש
 ינסל ןייסת : ףוסכ ביקכד סב סכותס
 'סכ 3ותכ ב'ויכו=תיחפדו=-טבק לטע
 כ"ז ס"ס לעב ןוקנסל וז 'פב תרוק

 : ל" כקעי כס לעכ ןופגס סט
 5שגו



 סולקנוא הוצת חכ תומש

 אקי הירש ּוסְּבְרַו חכ : דופפה
 אַ את הקמ פ תעּכט--לא | ָֹתֹעְּבטִמ ןשחה
 יל .7 - .תויהל תֶלָבָת ליִתְפְּב דופָאָה

 ר '- דו ₪ ה-

 ו חזידדדאלו דּופַאָה בשחדדלע
 : אָדופָא | יִוָלַעְָמ אָנָשּוח eal . :דופ לע מ | : חה

 . הש % ז טכ ז
 תַהְמְש-תִי ןרַהַא .לוטיו = אט 4 3 ו

 , : לא *« הנ ֵּב :הא ו

am . =4 4 4 ג  

 שרק השמפ הפ אב ובל" שמ שח
 :אָדְדִּפ פד אָנָה ההוהיייינְפִל ןֶרָּבוְל שֵדרָקַהיִלֲא
 :ז ןילוח .בכ תוכמ .בע אוי .חזי אלו .ןרהא תודלות

 יישר
 יכּבת | ירוכק םיק יס כולמ (65 סילספ) ןכו ובס 'כ .וסכרו (חכ) : ןמיחס רבע
 דכיפ כטפק יס טופ סז סיכומסס סיכס סעקבל סיסכקסו (דמ סיעסי) ןכו סיעקכ
 תטקבל ויסי סקומעו ספוקז יגס ןפכימס ךוקמש לודג יפוק3 555 ססיניכס ינל
 : דופקס כסמ כ קוכד ןסמס תויסכ .דופאה בשה לע תוחל : רך סקוגו רושימ

 : טרבל ןכ נד ילכדכ וס יבכפ ןופנו קותיכ ןופל ,חזי אלו

 לאירבנ תרות
 ותילכפו ןכטמס סpפמ ןיגפ לכ יכ עודיס ,'ונו ילכ פופפ 6 ןרהא אשנו

 סלעמ לק מגוד 0 ותו 0s סיס טפסמס ןפמ כ סתתכו
 סיכלכ 'כ (סמורת פ"ר ר"דמכ) ע'זכקp ומכו | --'ונו "לב טפממ תק ןכספ סנו "וגו
 סימקכ לכ יכ ,'וגו ה ד ךל :תתפ רמלנס אשנו :ןופל תנפכ רקבכ ידכבו
 ס"כקס תכבט סמ לכמ ומ ספק ,ןכקבו | פ"סכ רמקנס ה :ןופכ סגו ,ןקכ
 רמקתס לכ ם"ייפ ,'וכו ו ,ןטמל כב ןנעמל סיבכס סיוכיטסו ,דופתס ככ סנוקר
 תומלופס ינס תל רסק דתלל ידכב ,וכיכסכ רמנסמ ססמ . 5"וחככ קלמנס
 סיכפוטמו ,סז תמועכ סז סיכוולמ ויסיש טיפ לדכססכ לכתסנק ירק. ןיבסל וכ
 תונכרקס תדונע י'עש ידכב הוב הז דופקסכק |( ,ןטסו רופכ ןיכ
 ,הלפמל סטממ 'כתי ויל ןוככ ועיפשי = לע קכ סיטכס בייס סימוקכ ויס 5
 ומ לע וקעפקס ךסמוי סז תמוענו ןקתסכו--(6"וכ לע סקס סינק יתק
 וכירלס רככ רפפכו] סטמכ סלעמלמ לקכקי ססמ 'וקכ סילק 3"י לע סימוקכ ויס
 ינש תקוכנק סיס ןכו = סיפרפמכ וכ ויס דופקסכק (3 דוע ,קתֿ ןכס לע
 לכנס סיס ג'סכס לט סקס סידנכס ויס ןקוקסכו ,ןכסל תופתכ לע סיקוסכ
 סוכ ומכל --'ד םודק תויסכ ,לסכשי לכמ תל דופקס לפס (ג דוע ובל לע סילוק
 סלק ומע י'לכ סע 'תי ותגהנס ןפוס נעו דככ "לב תומס קר סימקקכ ויס
 ויכפל סמוס כלמ ךכע י'פע סיגפומ תוכלס תומק סג סימור ויס ןשוס
 כ'קמכ לוסו --סינפוס 'גכ = 'כתי בקעיו קתלי ססרכ6 מויכ כ'זכ ם"קמכ
 לע ,'וכו ;קכ ס"ד (:2 ,תוכרכ) 'סוקס 'פ לע סלטמל .עכופמכו | ,סש ביכ
 ןיכ קנתל קתירַכּכ סע Wrote סמ = י"פע סו3 ןווכמסו---.'וגו ןייסק סילכסו

 ןיפוט



uals 

 סולקנוא

 --תָי אָניִּד ןָשֹחְּב ןָּתְתְו ל

 -לַע ןֹוהיִו אָיַמִּת-תִִו אֹוַרּוא

 י"זשר

 pכופמס סק בתכ וס .םימתה תאו םירואה | תא (ל)

 לעק ןפתס ילפכ ךותכ ולתו) סיסק קוס ודי

 סק הוצת חכ תומש

 ןשָחְדזרָא תתנו ל : ימת
 "תמו םיִרואָהזתֶא טפְׁשמַה

 םירוטה לעב

 כו 'יגכ סיפותו סיכול (ל) : ןימינכל
 'יגכ .סימתה תלו סיכותס תה .נקרכי

 b'6p ןסתס סיס יש םדקמכו (גע מוי) ויככד תל סמתמו ויככד ריקמ
 בקכס ותוק סק לעו וכותכ סיס לכ סקס ופופ לכ5 סידגכ לסוחמ תויסכ לודג ןסכל

 לאירבג תרות

 ,וכוטכ ןיוע ןיפפ סוקמ לם וכולכ ןיסוע
 ןיעועס וכייס ,סיכוכיכ תכ דוע ססיגיכ קי
 סיקידל סניפד ךכ לכ וכולכ ןיטוע ןיו
 מ"יפע | סכוכסו | .ם"ייע 'וכ | סילומנ
 ןמזכס = (.+ כ"כ) = ל"זרד ת"קמכ יתכקבק
 סילכקכ סוקמ לק וכולל ןיפוע נרקיק
 סיקכקנ מ"שלכ ןיקוע ןיקס ןמזכו ,סיככ
 יכ ,סומפ וס סכוקככו ,כ"ע סידבע
 תת דכוע לוהק ם'ע רקנ דכעס לס
 סקוע וגיל סו ,וכולכ סקועו וכודל
 ןכפי ךימ כ"ו ,רכע וכימ ז לכס וכולכ
 ןיסס ןמז סידבע סימרק) תויסל
 רמוכ ןיסרכומ וכ5 כיעבו ל וכולכ סיקוע
 'ד תולמ סקועס | ןיכ קכחכ ל'ז ספכוכש
 לדוג דלמ וגולכ תוקעכ | ,ו35 ןפקכ
 דלמ קר ופופ דכועס ןיכו ,ם'תי ותממול
 קוס .ןוקפרס ןפוק כעק ,םגועס תלי
 ןולכ תוקעכ 3כ ככ3 ןפתס ןב רקנ
 תניחככ קכ וס 'כס ןפוקב ל36 ,ויכ6
 תלכי  דלמ קכ | וקוכיק סקועק ,דבע
 (55"י) תיספרכ 'פ ק"סוזכ כיקמכו ,סנועס
 ןוסייד ןיגכ ס"כוק ןמ ליחדד םכ רב תיל
 קסכועמ ליסדד וק ,ןותומי לכו יסוככ
 קסכועמ כימדד ול  ,סיכוממד ול פוגד
 וכ ןיללו ,סנסיגד קסכועו מלע וססד
 יסיקד סרי | 535 ,ןוגיל ספכיד bכקיע
 וסיקד ןיגכ סיכלמל כ 03 לתדמל לרקע
 ,ןימפט נכד סכסו רקע | טילסו בל
 ה"עמסד יככד תנווכ יסוזו=-םיייע ,'וכ
 ---סגס --תולעמס | ליש (.נכק | ,סינסת)
 נלרקיב סינפנ=-יגיפ תל יפלקנ ךיל6

 ,סתומילש תינכקכ טופס למ תויסכ
 --סימק3 | יכסויס---ךכס ספק יכ ןעי
 --יכ ! סס 30 -ךוממוכ לדוג דכמ
 סגכדמס לפקכ וגס סויסכ סתע---סנס
 ---סידכע יניטכ=-קר רקס דוקמ רו
 : למולכ---ססיגוד6 די 56 = תופוקנס
 סקופ סכי ןפ ססינודמ תל ספרימ
 --סתליכג די ל סתפק יגיעכו---ודיכ
 דלמ ו סתכיכג די תמיקמ תדספתמס
 קרכגו ןודס ןולכ סיפוע סמס סקס
 תוקוש-'ד ל וגיליע ןכ -- תיבס
 ללפפמ לוס כ"עו--ולתיק דע - סויסכ
 ככ | וכ ולס 'ד וכגת :כמוו 'ד ל
 קיס סנודג'" ספרמ ."יכ !זו3 וכעכק
 וגֿפפ וסח] ! תלזס סתותפס וכקדובע וכל
 : ט"ויכ ףסומ תלפת לק סר תכרככ סיפקכמ

 דכעג סקו---סימסרכ ןויֿפל ךכוסכ וניניע סניזחתו

 --תויכו מדק סינטכו ס 5ו ע ימיכ --ספריכ

 קזריכ ! ך 735 ךתופp : וכייס -- תיתימפ ספריכ

 [כ"דו ךפפ טכפ דספ סע תפתופמ ספרי 59ו---דוכעכ

 סידכע סג כס ,פ9כ ןיפופ ןיפכ 0
 סמס סע יליכפ | ןיכו---סיקלקנ סג
 סיכפופס 'נ ךכט י"פעו=-ו'מת סיכקחכ
 'גתי וקתנטס תגרדמ כ"ג סתיתת ל"כס
 סיקותכ ויח וכ6ס ןמזכ יכ ,ללרקי ומע לע
 לוכיככ ומ סנס ,'3תי ותדוכעמ סבלס
 לע וכ תל סמועס בכ וכילל סתיפמ
 כ ,וכרכ לכ וכ ןפוכו וקוכו  ,ויפתכ
 יוסכ וכימ יכ ,וכלב ותו ותבסק דלמ
 וכ סעוטגס ויממכ תדמ דלמ ךק ,סזל
 ,וילע ומתי ימו ,וככועי .סכ6 יכ ,ועכטכ
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 הוצת הכ תומש

 ואב ןרָהָא בלילע יָה םיִמְתַה
 =זתֶא ןֹרַהַא אָשְנְו הוהְי נפל
 : וי ןיכרע .בל לע ויהו .ןרהא תודלוה

 סולקנוא

 טד. הלב ןרַהֲאָר אבל

 אֶת ןרֶהַא לופו ,י

 יישר

 טפpת3 וכ לקו (זכ רכדמכ) רמקנק טפקמ יורק קוס
 סיתכונו סיטפקל ססק לכד הדגל קכדמ יפלו תוקע כ ול רכד תוקעכ ס ודי לג

 ,לארשי ינב טפשמ תא :סיכוקס

 לאירבנ תרות

 ויכפל ונגה. ןכ ? ודילוסש ויבמ כ סמ
 ןיסו ו'ת .וכדכמכ סידמוע וכנסק תעכ
 סיסומע וככס ,וכילפ סוכמכ סיקוע טק
 ,דבכ טמכ לוכיבכ ופיתכ לע וילע
 ד'פ תלק3 פ'ס ר"רמכ כ'זכלש ומכו
 סידיפלכ 'יסק סקעמ 96 קלמע 'פ תכימס
 ,סז 556 סז ןיכע סמ קלמע ביו : כ"ה
 כמ ופקכ לע 3וככ סיסק קופל לקמ
 'מ ז"י הלקכ 'פ  י"םרפכ לוס] 'וכ ויק

 'כקי ויכפל וככ ןימ זו [לפמק לכ סש לכוס
 ולס קכ ,סדוככו ןיבורמ לט תוכיקת
 רססכ כמ = דת | םיפכ ויגפכ סיכסתכ
 ת וככיטסכ וכבלמ תולפסמ טעמ סלעפנ
 סיסנק וכייס ,טעמ 'בתי ויכפכ וכיטעמ
 סקענק : ע"כ ,ןיטוע ןיסו ןיפופה תגרדפכ
 ליס = קגופעס תכי .דלמ קכ ויפוולמ
 ,ותוממוכ לדוג דכמ תלו -- סתתת סרי
 וקבסק רכוטכ ולמעט סקעי סרתי ה
 דלמ קכ כבל ,כוכיבכ 'תי ובנב וכי6
 סמק רככש ףקס ,תוכתס תיככ תוכז
 "כע (.סנ ,תכס) ל"וכקע ומכ תוכל תוכז
 וכל | רוכזי וכילע ודסקו וימסכ דלמ
 (ספ) ל"ז י"טרכ כ"טמכ וכיתוכמ תוכז
 'סופכ כ"שמכ פובתס תיככ דלמ ות
 ,וכילפ כס לוכיככ ובל רכועתסכ (ספ)
 יכ .ופופרכ וכ כת 300 25 תככועתסכ
 ספיו בוט סמ לבא ,וככד 3יטסל ליתפס
 וכל סיטי 33וש ךלוסס ןכס ס לוס
 ןיכס | םיתימקס סככסס 56 ?וכו
 וקפכו וכל לכב ויכ6 ןוככ תוקע ליכטסלו
 לכ נמי 360 נס ו יכ ,ודוקמו
 סוכו] סיכפותס לככ סכוטל ולכ תונקקמ

 תפתהת תעכ 'תי ותלת ונינוגקה ירכד ורפוכי

 סיפומע סע סתריוס ! סימחרה 30 : ת"סס

 םירפממ תל תעכ ו ונפל
 ! סינתיפ תי ר כ ונע רכזי דועו (סנפפ סגרדמכ
 (תויכנמ דוכעפ) תוערס תועפס ןמ וגיתוספכ ליליו

 (,הפיעכפ רוסס תעינמ : יסוז) 'וכ ר"סליכ רעגיו

 סכוט סלמכ = וכיתוללסמ םכמיו | ,וכתו6 ןוסי וו

 טויפכ סירמופ וגלט סמ כ"ג םרפתי סוכו = 'וכו
 ע לומס :ספולק רלס רסל כ"סוו ם"סר

 = ךוסופע ךקדנכ ךיסוה ךל ורמֿפױו 'וכו ךיטעמ
 לע ןודפ טדקות (ספודק כהקכ תויסל  סכזכפכ)
 יכ -- ןעי ,תסדק ךכרעכ ךטידקמ יכ ,ךיסעמ לכ
 סה = ןככו = סיפודקמ רפפ = םודקל | סלכ

 םדקתי יכ | סיטקכמ ונגה -- וז סגירדמ) סכונ
 כ ספ ףפ יכ .סירמופ ונגה כ"קפו --- 'וכו ךמס

 " =- סינטוככ סיבקתכ .תויק) קר וינפל ו"ה סכוכ
 ת3ס 8 וכ רכת דוע -- יכ סיטקכמ ונגה סל
 מפ כ"הפו תוכ6 תוכז וגייס ,'וכו ווד ןתיס

 לומ רפוי למ ןיפ :ו"ס ספכס רפול
 דינת --- יכ ךינפ) .סיננקתמ ונגה ז"ע עספ דינמ
 דינמס) כיפת |: נ"ר ,טפסמו קח רכד כקעיג

 לכ -- ךינפ) סל וגם סע ונגה יכ עקפ
 עדונ ל רפה סלונס ןינעכ -- סכיסו סעט סוק

 לוכיככ ךינפל ןטכ ינמ  סיסומע וגס ןכ ,סתכיס
 ג'סכס כ"עו = [.'וכו טפסמכ ונקדכת הוכו

 עלוממס סיס וס רק? ,'ד םודק סיסק
 ןפומ וכ זמכג סיסו 'תי וניכל וכיכי
 ינש3ּ קובל סיס סזכ ,וכמע 'תי ותגסנס
 ינפו6 לכ הוב ומכל סנס סיקוכלמס
 סילמז יכפומ 'גכ וכמע 'כפי ויקוגסכס

 הלופס סכיכזס סנוקרכו ,סלעמל סיככוכס
 קל וכ סיעוכק ויסק דופסס סקעמ קח

 יתס

 וגייספ יפכ

 סיפיסומ

 בהטול



 סולקנוא
 םדק .ּהָבְל-לַע לֶאְרָשיזינבְד

 -תָי דָּבַעַתְו = :אָריִדִּת י

 ריִמְּג אָדֹופֲאָד | אָיִעְמ
 הׁשיֵר-םּופ יֵהיִו ל :אָלְכִ
 ףקמ אָהְי אָרות הונג ליִּפְּכ
 דבוע רֹוחְס רוחס ּהָמּופל

 אל ּהָל-יַהי . ןירש םּופְּ יִחַמ

 --לַע דָבַעַתַו  :עְֶּבה
 אָלְבִּת = יִנומָר .יִהְלּופיש
 -לַע יִרֹוהְז עַבְצּו אָנְְגְרַאְו
 יז רוחס רוחס יִהְולופיש
 :רותְס רוחס ןוהיִניִּב אָבָהְרּ
 .גרא השעמ :בע תוחנס .תלבת לולכ : אע אסוי .לגמ זא ת'שעו :ןדהא תודלוה

 יישר
 ק"ע טפסמ .ףרקכ ןידס יקווטמ כפ רפכמ ןתסק

 אסק הוצת חכ תומש

 יגָפלובְללע לארשידינב טפשמ
 יִשַעְוא ישילש ם :ריִמָתהְוהְי
 : : תלָכְת ליִלּכ דֹופַאַה ליעמתא
 הָפש וָכֹותָּב ׁשארופ הָיָה בל
 גרא השעע מ ביִמָס ויל היה

 : ערק אל ולי אָרְחַת פב
 הלכת לנמר וילּוש"לַע היֵׂשְֲ ל
 וילושדדלע ינש תעלות ןָמָגְראְ

 םֶכֹותְּב בז יגמעפו ביִבָס

 : כע אסוי .ערקי אל : חפ םיחבז .כע אמוי

 םירוטה לעב
 'יגכ .דופה (אל) : סית-ו סיעכ= ןכ סכ

 הפ: (בל) = : ךללמכ .םכולמ סיסב ךקנמ ג 2 ד
 ר"תמל לע רפכמ ליעמסב | .ויפל ליס ןתיכ רוקט .דופאה ליעמ תא (אל) : טפשמס תמילס
 ענמיש ויפל ספב סקעי כ"סנכ םטת ספכ ןימ ןיסס תלכס ולוכ bss : סכינחל ןילע

 :ל רפכתיו סכוכה סכעיו ר'סלמ כ An רם יח ב ה
 'וגו תלכת לע תיבפו (גל) | כיפממס יפ .ושאר יפ היהו בל) :ו3 ככועמ כתה

 קוס וס3
 .סיונל לופכ

 ילוגע יגמר גל) :ןוכקס ידכב
 קש ןילככט סע: ןיגז .בהז ינמעפו

 ויסו ססוק למ יפק

 וינפל סיסכז | וככיפש תעב

 :!כסי לותופ
 ךופסס תפתכ לע

 : רפולס תיכ תתיתפ
 תויסכ וכותכ לופכ

 ופכ ססיפ ססלק סי וירטסט וגדמל .ארהת יפכ

 ₪ ןכו סלותכס ןיוקכ כמ סוס וקנכ רבוע
 סייוטעס סיכומכ ןימכ ויס סילוקתו ס

 תומק וכ סימקלג

 -- ןכ6 לכ לע סקס סיטכק כ"ס לכ
 ףק .ונילע 'כתי ותתגקה ןפומ וכ זמר

 וככיס זק
 דתמ םימכ = תופלכב קכ וינפל סיבקסנ
 ךיר9 סיס וכ רפלמ קר וה סיתפ) ןקנתפ סמו]

 הוכ זמר ויפתכ יתע לע | ןתומ תקל ג"סכס

 [ווכק לש ופתכ לע כוכר פוסט קוכיתכ

 ,סלצקת ית תל תמקו
 ינבק -- סגייסקק

 דוע סזכ ולככ םיו] כעי יכל - - ןורכז

 35 תומס סעכקמ דחק יוניכ וס -- ןכ6 וכ

 יגומכ וילוב

 .וכותב ויסו .סכותכ

 ספסכ ול

 דגנכ כ"ע כז י;ומעפו ומונכסכ

 : טסמב קנו גרו סקעמ סיסו וקניפכ
 ועכוקסו טכקי נק ידכ .ערק אל :
 רמלכס וגנמ ורוסי כ ןכו .ןקתס חזי

 : תכונככת תכיבכ
 סיגומכ לש ןיצ דיכס ססיגיכ .ביבס םכותב : סכו

 לאירבנ תרות

 כ ןרכזילבפ :וסח = (.כנ ,סכוס) ר"סיס
 ןסיפעמ ןופט  תעכ י"נכנ ןורכז .סיסיע =- לפרי

 סקוט תמ ןלס6 סנו :"כעו [קיש
 -- ןוככול --- ויפתכ יס לע 'ד ינפנ
 -- סקטי נו סכוטי כו ,'ד סלכזיש
 ,ןורכמ - ןופנכ הפ 'כה סיס 9 ןכנ
 ןכ ו"ח גסנתיק 'תי ונפל תהנ ןיֿפ יכ ---[דימת

 רקס טפשמס ןסוח סקעמכ כ'תלו -- לימת
 0-8 ויס וכ
 ,בקעיו .קסלי ססר3ק :סקנקס ססיתובמ
 הגסנסס ןפוק זמכל ת3 סוס עוכנס סנס
 16 יכ ,טעמ וניטעמ תכעסכ סינקס

 ףרטני

 וסזו

 (אמ)



 הוצת .חכ תומש

a yas 

 : ביבס ליֵעַמ
 5 רו יז הא

PE 5 

 ושל

 לו

 תחתפו רוהמ בָהָז ץיצ
 : העריל שרק  םתתח יחותפ
 : מ המופ .בהו ןפעפ ,ןרהא תודלות

 םירוטה לעב

 ןומָרְו בֶהָז jמעפ דל
 יושע ןומרו בהָז ןמעפ

 =-לע הֶיָהְו ה:
 ולוק עמשנו תב

 החי ינפל שרפההלַא ואבב
 ָתישַעְויל ס :תומי אָלְו והאצב

 סולקנוא
 אָנז אָנֹומָרְו אָבַהְרְד אגו דל

 ילופישדלע אָנֹומְרְו אָבַהַרְד

 יָהיִו הל : רֹוחְס רוחס אָליִעָמ

 עַמְתְׁשִו אָׁשָמִׁשִל ןרַהַא-לע

 םֶרָק אָשְרּקְל הלעַמְּב הל
 : תּומָ 5 אָלְו ּהָקּפַמְבּ

 יֵבָּד בֵהְדְּ אָציִצ רָּבְעַתְו + יל
 ׁשֵרָפִמ בתְּכ יִהולַע ףולְנֲח

 יישור

 ןמעפ (דל) . : ליעעס ילוקכ ג קו בד דחה ןומעפ כ'ספל לע רפכמ 6 סיעגנ תופרמ כ"ע

elתומי אלו (הל) : ולס ןומרו 3 סז ןומעפ .'ו כו ןומרו בהז הז (דל) :ר"הם) ןוע3 תכ תעלגהו , = * ר"רהל 4 פר . 

rs esיָא כ ; =  םכוסעכ ג .טמפנו (הל):: סינב\ סיעכק כיײתסי כ וכ ויקי ס ןס עמוס התל וכ לפכמ סי  

 לנס סידגכס  ןמ לחש רסוחמ סנכי סמ 50 ס'מ | סכע יה רכד כ-6 לכ ךליו ןיד
 )(ס סכוס) .ץיצ סל :סימק ידיכ ספי כייק 0 ונויסו ךלמק סגתפ עפקנו .טמפנו

 לאירבנ תרות
 ,ססיכתמ ססילבל כ"ג קוכסס תוכז

 סבסקס כלועקכס דסי ספלטלסכו
 וכל תתלו Se סחכ) י"נ3 לק 'בסי

 יפכ = לפס סמ ןייעו .ססל ביטסל ססילע
 ,סהילפ רמוס סמ ומס סמ יל ורמקו : כ"ע תומס

 סופ סנלע ססל ןיפ יכ רפלמ סוכ לוע פ"ליו

 ספיפוסל 4 2 ו סמ לעו תו5מ תוכז

 וגו '5 רקס םוסמ ת"יפס ול ביה "ע"מ

 "ע ,סכיסטמ י"ט דיתפל סכמע סיסמפ דכמ 'יפ

 לע סכתל תפל ינע סכתמ .םומעל סור ינגס

 תמו סלה ומלעכ הקמ סתתקכו ,סויסכ יתופתכ

 סלולג .סכוע ססמע כיטסל סיד קיפסת 52 דכנכ

 ת"יסס וכ כיעס  ,סתמדס ל סתומ םיכסכ וזכ

 "גו ססרכה ' סכיתוכפ י5 'ד יכ רמס) דוע

 --סנועג--='ל תוס--ימפ = ס1-- סכול6 = וגקלש

 הז = ,55-- כיתכ סלעלו---סלעכ יננס סימעפלו
 'יפפ לוח --'וגו קפלי '5 ססרבק '5 לוקו ,ירכז

 [2"דו רודס יפל - רוק = .רודל

 56 ןטוסס תל סוככנ כוקכס סוכ כ"עו
 ןטתס הוי נפ רק | תויסל] דופלס תועכט

 ז סכטלי
 ָ ו

 וכנכ
CN 
 )ה =

 סקעמ | ךרע

 --[דומת וינפל רכוכ תוכסס רכז תויס9 ,דופלס לעפ

 =-"יע--ןרסת תשנו כ"סת כ'סק .סזכו
 כת ופוככ ובל לע =: תכיקת תומק חק
 =-'ד יכפל ןורככו תק סיסיק = ,םדקס
 ---וכועו ודסס תנסנס י"פע=-דימפ
 כמ ףכלקו ןקת לקלכ יכ כ'ס ז'זפ
 =-סימופס תו סיכוקס תק כ"ג טפקמס ןקוס
 רמולכ [כ"ז י"םרפפ ומכ] קכופמס סק קוס
 וכולככ לכס תופעל ססיקעמ וריקכיסכ
 וקוככ !ןכסק כל לע ויסו --וסזו ,'קי
 ודסחלו וימסככ וככטלי כ יזח !'ד יכפכ
 לס זו -טפשמב ויכפל וכי יכ 'תי
 ---וכפ לע ,י'נב ! טפpמ=-ת ןרסק סי
 וכנכ ס יסיש ,רימפ 'ד ינפל---שממ וכ
 י'פע = ןידכ| טפקמ3 .סקל | כיטסל 'תי

 :ל"דו ,סיכועס ססיקעמ
 וע תתקפו רוסע כקו ץייצ תישעו

 יתיסכ --'ד> דק "וגו
 יככסק ת'סע רפוס כתכ 'סכ דמתכ רד
 קרפכ Al ס"ס לעכ ןוקגס ויכק סקכ

 0 ד , כות



 בסק הוצת חכ תומש סולקנוא
 תֶרּבּת ליתּפ"לַע ותא תמשו ול ה ישו מ :ַײכ שרק

 "ינפ למלא תפנצמַה-לע הָיָהְו לו פלה אפ
 לע הֶיָהְו חל : הָיָה תַפנַצִמַה לכלל קפל

 -תֶאְורַא אָשִנְו ןרָהא  הצמ
 יין ןרֶהאְד יִהֹוניֵע תיֵּב
 ושידקי רׁשֲא םיִׁשָדָּקַה ןוע 3 אׁשְּוכ .תיוע-תי ןרהַא

 תנתמ""-לכל לאָרֲׂט י נב כ אר נב ןושדקי

 דיִמָּת וחַצמ"לע הָיָה םֵהיִׁשְרק -לַע יִהיְ ןוהיִשְדיק תנתמ

 : הוה ונפל םהל ןֹוצָרְל ועל אָריְִּת יהוניע תי
 .מ תועובש .ח ז אמו .וי םיחספ .ןרהא אשנו קי ןיברע .חפ םיִמבז .הצמ לע היהו :תלק ןילוח .ותא תמשו .ןרהא תודלוח

 המ םיתכו .ס תוסבי .ז אסוי ,ןוצרל דיסת ;ול תוחנס .ח אסוי .בי תכש .והצס לע היהו :הכ תוחנס .נכ םיחבו

 : הכ תוחנמ

 םירוטה לעב יישר
 ת"תו הליגמ כקמ סגל למת סליגמ> לע םיכע סועבלמ '3 בסוכ סיס 3ה0ז לש סט ןימכ

 סדוכעו סליגמ ףרקמ ףידפ סליגמ הכקמ 5 /
 לכל לבה לכ" 7 ףידע הלינמ 5רקונ כחל סוקמכו .תלכת ליתפ לע \ זל) :ןזופל ןזוסמ תכמס

 סלוכעו ת"ת ונייהל עמכנו ססענ 'ס דועו תלכ ת ליתפ ויל נע ונקיו b) ככ קומס) כמוס סוס

 סגתפ עמפגו .ולוק = עמבנ\  סכ .כיתלד
 יכ- ךימסו .סליגמ תפיכק ונייהו ךלמס = סיס! רמוק לוס סטמלו תפנכמס לע סיסו ןקכ ביכ
 סכל סגו יפט ףידעד תמנה יס הכל וכילק (טי סיקכז) סי קדק פטיקקכו .ןכסק תלמ למ

 ןיד סכוסמכ 3 ות: 30. בל פע וק = = - = יה 5

 יכג ותפ5כו וקוככ ךלמס "תש .ויסו  ךדיפו ןיפפס תיגמ סקס קפל רמי סלככ סיס וכעק

 2 ות ןלמו> ,ויסב סידכ 2" םקומע סכילו קרס סכונכ סלפמל תפננמסק וכדמל
 ךדיפו ןיד כ .סכוסמכ יכ .תנמ (חל) סטמלמ ןילסו תלמס דפ פלס לכ סב םנכסל:

 ידגגפ תנמ יקזח ףכופ .יטק יהי  סיקכ ינקב וכ = ןייופתו סיבקנב ויס סיליקפסו
 קוותו ןפכע תויכק לע סיכפכמ ס:וסכ :

 סלעמלמ כיקפ ונס תומוקמ 'גכ ססק ועלמקּבו
 וקכמכו ןתקנק ףכועס יכוקקמ סיניפפס יסכ רקוקו ודננכ סיכפכמ דחקו ךומבמ דחמ
 סע לוסק רפפרכס יעכמתס ליתפסו דקדקה תה ןופיקמ ויטל יליקפו סטס ךרוק ןיכ
 ועלתקס ליתפ נעו עבוכ ןימכ יוטפ קכמכ סלטמלמ קרס בתוכ יכפ לפ ךלוסו סיכטס יטקכ :

 כיקפהו .תפכלמה לע עכוכ | ןימכ וטסכ לע ךילס ןפוכ סיסו  .קפכלמ 5 סיסו כמו קוס
 ןילו ץיפס לע ליתפ תולכקמס לכ ומייקתכו וחלמ דגנכ יול we ו לפוכ וכ יחס וקיזחמ יעלמס
 A ןכ פ'עתו סחוס 'כ .ןרהא אשנו (הל) : סלטמלמ תפנלמה לע כיתפו ליקפס לע

iקסו ןרסל וטזמקממ  oiסיסדקס ןמ ןועס קלוסמ כמ ןופ לש קסמס  
 (סכ סוחנמ) וכילקש ומכ סקמוטב ובנק 3 בלתס לעו סדס לע תוכרכ .םישדקה ןוע תא

5 
 לפו -

 יכה רו ןוע סמו לכי 5 מכ לכ ילס לוגיפ ןופ ס5 pוכ וס ןוע סז יל
 כמקכ סיקדקס ןוע ילסס מט 3יכקסק ןסכס ןופ לפ רפכיס מול ןיסו כטסי כ רממנ
 ימ = .דימת וחצמ לע היהו : ןבכקס ריסכס) = 530 סלרמ וכל לס סיכיכקמס ןוט כו
 ~ לע ה דימס 656 סדוכעס תעק3 כ ויכע וכימ יכסק דימת ותלמ לע קסיק למול רקפק

 לאירבג תרות
 סימעפל סנמקו ,ש"ייע ,ךל סיס סכוז סp | (:וע ןוכרע) ל"זכ וכמקד מ"יפפ בופכס
 סימס סמל סלוחכ ליס תוזע לש סדמס = חלפו : ביתכדכ סינפ תוזט למ רפכמ ןלד

 "וס -
 כ !ססמכ



 סולקנוא הוצת חכ תומש
 ןח = + סמ וה? תיִשָעְו שש תַנְתְּבַה תַצַבְׁשְוטל
 רעו אצוב אניה? שעת טנבַאו שש .תפנצמ
 יִנָב פ :רִיַצ דבֹוע דֵּבַעַּת Ti: lar Fr ה הנ א הא ינבְלְו מ :םקר השעמ
 רֵבְעְַו ןִנּתְּכ רֵּבְעַּ ןרָהַא סה ָהיִשָעְו תֹנָתְכ הֶׁשֲעּת
 דָּבַעַּפ ןִעְבּובְו ןנְמִה ןוהל השעת תרועָּבִגמּ . םיטנבה
 : ןחכָשְתְל רקיל ןהל : תֶרְטִפְתְלּ רובכל םחל

 הפין של < ןרהא*-תֶא םֶתא ּתְַּבְלהְ אמ
 סע סטפ < ו" תחשמו ותא וינְב"תְֶו יח
 יי יי תשדקְו םָדייתֶא תאלמו םהא

 קא שבק  ןוהָנָבָבֶק יז: -
 רבע = :יִמְד ןושמשיו השעו במ ; לונה םתא
 האפל ץּובְִּפנְכִ ןוהל ב תֹוַּכְל רָב ןָבִמ םַתָל

 רעו מ הע שב םיִכְרְי"דדַעו  םינְתַממ | הורע

 יישר םירוטה לעב
 ךבוע ג"סכ סיס תלע וקלע Uw ני Alla ס

1 

 5 תופכל '3 .סולע (במ) :ל8כשי לש  ןתלמ
J 22> - ws 

 ולנכ וכסרת לו | רדיפו ןיד סכוסעב
 סתוקב תולגכ וכלקת ה: ןליהו ןיד סמ  oleכפכמ וחלמ כ לט וסדוע כמוס יכבדלו כ

 בור  nuלע ןיכפכמ סנוסכ ידנככ
  he 7 dsוכי וסל סחו 5 כמו ו  nnnדי וסל למ רדו

 .ויסי סיככי דעו סינתממ : תויכפר <  ; wl;ה  bo 212 N22עפ

 וקפד חיסי לק ותלמ לע ודופכ וכ עמקממס דמלמ כ במול ןכס לע וו סל ןימכ
 תולכקמ תולבעמ סתוק סקע .תצבשו (טל) : וכממ

 נופכ בוי לו ולס סידנכ 'ד .תנתכ השעה ןרהא ינבלו (מ) : טק לש תולכקמ סלכו יורו  !G -- mnדור 4
 תא םתא תשבלהו (אמ) : סטלפכ סטמל סיכוקכ סיסנכפו .תפנלמ ליס תופכנמו טכבקו

 ןילו .טככ6ו תפכלמ ןכסת | קכותכו ליעעו דופלו ןטח רסק ןיכומקס .סתו6 .ןרהא :
 / תכס סיסלכנו התא .תחשמו : ססכ .סיבוקכס סתוק .יתא זנב תאו :סלוככ סטמל .סיבותכס סיסנ

 םוסקכ ךולפ 'כ סידי יוכמ לכ .םדי תא תאלמו : סתקמס ןמשכ ויככ תלו ןכסמ ת
 תדיקפ כט סדה ןיגממסכ ז"עכ 'לכו סקנסו סוי ותומ וכ קותומ תויסכ רכדל סככנ
 תוס ודי כעו (סוקדנקס) ו"טכסווג ןיכוקע רופ נק די תיכ ודיכ טילקס ןפוכ רכד
 .םהל השע (במ) = : סידי יולמ וסו כ"יטסזיווד סכיסמ וול ןירוקו רכדב וקיזקמ

 לאירבג תרות
 ,תופרס רכדל תלו -'דכ םדק תוזעס תדמ 'וכ כעלכ וע יוכ ס"פס קוכ63 ל"וחעמכ
 :סזּכ דוע ק'ייעו רמה כ"פ--סימטכש ךיבק ןולכ פוסטל
 'וגו ךיחק ןכס6 תל סתוק תשבלהו ,תווטס פדמ לע רפכל---,'ונו ןיֿכ סיקעו
 'ונו דכ יסנכמ םהל השעו היסקק סתוח יחותפ וילע תתתפו = ןכ6

 רעסמ



 סולקנוא

 -לַע ןֹוהיִו = :ןוהָי ןכְ
 ןוהלעַמְּב יִונָּבלַעְו ןרָהא
 ןְבְָקְִב וא אנ ןבשמל
 ב לד אָשְמְשֶל אְחְּבְרטַל
 ןותּומיו אָבֹוח ןּולְּבקיהאָלְו

 ִֹונְלְו הג םלֶע םק
 ₪ אָמְנְפ ןיִדָו א יֵהֹורְתַב

 ןיההי אשד והלה
 דָח רות בס יָמָדְק אָשַמְשְל

 ןירת הכנה ב
 ריטפ םֵחּו = :ןמלש

 תשְמּב ןָיִפָּד ןִריטַפ ןִציִרְּ

 גסק הוצת טכ ka תומש

 Ki ןרָהַא--לע ּויָהְו גמ { יָה
 רעומ להאזיל ואו םאבב וי
 תָרָשְל ַחָבְומַהְדלֶא םֶתְשְנב א
 ותמו וע ו ואשי"דאלְו שרכב
 ויָרָחֶ ועְרזְל ול םלוע תָקח
 רבה הז א טכ ס יעיבר
 םתא שרקל םֶהְל השעְת רֶׁשֲא
 וב דָחֶא רַפ חקְל יל ןֶהָבל
 :םֶמיִמִת םינש םְריאְ רכב
 תצמ תקחו תרוצמ 6 ב
 תוצמ יקיקרו משב תלול

 םיטח תֶלְס ןמָשַּב םָחׁשמ ודל זדטפ פס
 ”Redes קל ל + | דָּבַעְּת ןיִמַח אָּתְלְס חַשמְּב

 : בע ת אמוי .רכדה הוו .ןרהא תורלוה : ל 2m יו

 םירוטה לעב י"שר
 לכדס סו (א) : לכל סימדוק סיסינכממ = לוד ןסכל סילנב 'ת יכס .רב יפנכמ : ויכלו ןכסמל

 רוכדכ ב למולכ .סהל הצעת כ: סידנבס לכ . .ןרהא לע יהו (גמ) :קוידס ןסככ סעככקו

 :כרקתו לתכת יכפת ססל רפקתכ סיכומקס .ונב לעו :וכ ןיוקכס ןכסמ כע סנס

 ודגכ 1 ךדופו ןיד .סלוסמכ 'כ .קק> | : ןכשמל ןכו לכיס .דעומ להא לא םאבב :ססכ
 לגעס ספע ןכס- ליגבכ כו גכע י> | :סתימב סידנב לסותמ םמקמסק תדמל קס .ותמו
 סיס וידנכ וילעמ כיססל ס"כקס 755  םכיזג קוס סלוע תקח רמקנק סוקמ לכ ול םלוע ז תקח

 יא (א) : וכ כעל תורודכו דימ
 תחסו סתיק לק תחק ןס
 .דחא רפ

 3 ןמק ןתולק סע לע ןמפ
 ויה = : (וע תוחנמ) תולס

 : ךחל ןוכתפ ןסלו סחיקל 5
 : רפ הוסט לגטס סקעמ נפ רפכ

 ns תולחו סכובכ ןיכימ 'ג 6
 ןיכימס לכו ןיקיקכסו תוכתס רגנכ ס 2

jew - 

 תקל רמפכ ווו ןיפמטמ 5"ע ידגככ יפ = םורזג יתסו חק ומכ

 :כע ףכלע| וכ וכפל ודנכ

 ו תוצ

 סיוכקס יס תולמ סחל

 לי

 יכס .תוצמ יקיקרו

 סתכ תלת ןינעכ
 כקע רשע סיס

 :(סע סק)

 ;מ הלו
 תצמ תלח םהל

 סטמכ ס

 ןללוכו ןמק ןסכ קלוי סמק ןססכ
 :((סש) וגלס | "ונכ סיוקע תיסק תיג וו כ ןימכ נכ ןסקומ ןתייפק כחל .ןמשב םיחשמ

 יסנכמס ספעמ | ריכז רקקמ
 ןכססל סידגכס לק סקp3לסס יו
 סוטלכ כ יכ 2
 ססל סיסנכמת תס3כנס לע
 כ'עפכי  ןסוז דב !כ יפפס

 לאירבנ תרות
 ס'ד (:ס לתיכ) | רפה

 יביקכ . סיסנכמו :ליזו
 ,וכ תפנגמו תנותלב

 ססוולכ ל
 bס לע תככוס 'מגס Fe סיקעכ קנו = ס"פרמ
 ,יפכק רכסמל ןטיכפס דליכ סדוקמ כמה לע קר
 : ק"יוע 'סוקס

 תיפעו



 הוצת טכ תומש

 םתוא :ּתַתַנְו : :םֶתא הָשַעַּת
 םתא תְבַרְַהְו דָחֶא לסיילע
 :םֶליאָה ינש תאו רַפַהזתֶאְו לָתַּב
 בירקת ייִנָּבדתֶאְו ןרהא""תַאְ ד
 ַתצ :חרְ רַעומ לָחֶא חתַפזלֶא
 --תֶא ּתְחְקְלְו ה :םִָמַּב םֶתא
 ןרָהאזתָא ָתְׁשַּבְלַה םיִדְגַּבַה
 רפאה ליִעָמ תֵאְו תַנתְּבה"תַא
 קְרְפאְו ןשחה"תַאְו רפַאָתְתַאְ

 משו י :דפאַה בָשחְּב ל
 "תֶא ּתַתְנְו ושארילע תַפְנצִּמַה
 : תפנַצפהדהלע ש דקה רג
 הָחְשמה ןְמׁשזתֶא ָּתָחקְרְו ו
 :ותא תחשמו ושאר-לע תק
 התפלה בירק ווָיְגָּבתֶאְו ח
 נבֲא םֶתא ָּתְרגָחְו ט : תָֹּתַּב
 - ָתְשַבְחְו ויִנָב ןרחה

 תחְל הָגהּכ ַהְל הַתִיְִו תעָּבִִמ

0 
- 

 סולקנוא
 -לַע ןוהְי ןח : :ןְח
 ןוהָחְי : בתו רח אל
 ה אוהב סב
 ןיֶרְבְּד
 ָהֹונְּב

 בהנאה
 ןֹכשמ עֶרְתל בֵרָקְּת

 יו ו נז
 שָּבְלַתְו אָיַשּובְל-תִי בָּפִתְו ה

 תֶיְו אָנּותּבְיִתְי ןרֶהַא-תָי

 אָדופְאדתֶיְו אָדֹופֲא ליִעַמ

 ני
 אמ שהו יאָ
 אָליִלְ-תָי ןֵּתִתְ .ּףשיִר-לע
 :אָּתפנִצִמ לע אָשְדּוקְד

 אָתּובְרַד אָחְשִמ-תְִי בַּסִתְו י

 ִּבַרְתּו ּהָשיִר--לע קיִרְתּו

 ברקת יָת = :הָח
 זָרֶזְתּו < :ןיִנּותְּכ של =

 הוב ןרהא ןיִגְמָה ןח
 יהתּו ןיעְבוּכ ןוהל ןקְפַתו

 םלע םיק אה ןוהל
 הסה אמ גאה "ד ראדו תאלמו םלוע
 ?ו' םיתבז .נפ ןירדהנס .ז ה אמו .םתא תרנחו :ג ןיברע .טי םיחבז .תפנצמה תמשו .ןרהא תודלוה

 י"שר םירוטה לעב
 ו סויב eae רלח +6 .םתא תברקהו (ג) = ךדילו כה 'סמכ "כ ו יש

 1 .שדקה ר רזנ ו ?ןוטובוכס ב הכונס ןקסו = = וכ לולג ןסכ תויסל הנמתנ 6 /

 י"ע סג לעמל יפקריפס ומכ .תפנצמה לע 3 :ן יִלָס סהיםמכ ויס תוגתכ סתקכל סוכ סקכ טמיקמ

 ןפסלט ןירוטקס ומלרכס ןיליתפ ינסו יכמקס כיקפס
 הסיקמ ףק (כ"ת) .ותא תחשמו 0 : טכוכ ןימכ תפכפמס לע פוכ קוס ףלועס יכוחקמ
 .םהל התיהו ש) : ומבלסב ןרכתמו ויכיע יסיכ ןיכו וקסכ לע ןמק ןתוכ י'כ ןימכ וז
 יופי .וינב דיו ןרהא די : סנס סירכדס י"ט '.תאלמו :סלוע .פנוקכפ סז סידי יולמ

 וש תדוקפ\



 סולקנוא

 ברקת י יהוד אב
 נז בש טד אָרֹיִ
 -תֶי יֵהֹונְבּו ןרהא ומס

 :ארות שיִר---לַע | ןוהיִדָי

 ,יי סָדַק  אָרותתָי סוכת אי

 בַּפְתְו = : אָנְמְז ןַּבָשַמ עֶרְתַל
 -לע ןֵּתְתְו אָדֹותָד אממ

 עצב אָחְּבְדַמ תר
 אָרֹוסיִל דושיֶת אָמְּר-לָּכ-תָיו

 ילָּכ-תֶי בָפַתְו יי :אָחְּבְדַמְּר

 תֶיְו אְוגתִי יִפֲחַּד אֵּבְרּת

 תו אָדְבלַעב = אָרְצִ
 יִד .אָבְרִפ-תִ ןָלְּכ יתרה
 :אָחּכָרמְל קיח ןקילע
 -תָיְו אָרּותְד אָרְסָב-תֶיְו די

 דיקות ּהיָלְכּוא-תָיְו ּהָּבְשמ

 אָתיִרְשַמְל אָרְּבִמ | אָבּנְּב

 אָרְכְּר"תָיְו יט :אּוה אָתאָטַח

 ןרָמא ןּוכְמְסִו בָפִּת דַח
 שירלע ןֹוהיַרי-תְי יָהֹונְבּו

 ha הוצת טכ תומש

 ינפל רַפַהְדתֶא ָּתְבַרְקְַו י :וינָּב
 נב ןרהא מס דעומ לַהא
 :רַפַה שארדדלע םֶהיִדְידִתֶא
 הוה ינפל רַפַהְתַא תחש אי
 תקל בי :דעומ לָהֶא חַתַפ
 תנרקדלע הָּתַתַנְו רָפַה םֶּרְמ
 הלכת דעבְצאְב חַכוַמַה
 ;חָּבְזַמַה דוסידלא ךפשת םָּדה
 הפה בלהה לָכְ"תֶא תקל ני
 -לַע ע תרה תֵאְו ְרָקהיתָא
 תיִלְנה יִּתַׁש תאו דֵכָּכַה
 ןהילע רש בֶלֲחַה-יהָאְ
 "תֶאְו די : הרָחַּבְז מַה תְרטקהו
 תֶאָ ןרעזתֶאְ רֶפַה רָשָּב
 ץוחמ שֶאַּב ףְרָשָת ושר
 דתֶאְו וט :אוה תאָטַח הָנֲחמַל
 ןרהא וכמְסְ חק כת רָחֲאָה ליִאָה

 שארילע סקירת וכ
 ;םמ ןילוח .בלהה לכ תא ;דכ םיחבו .סרמ תחקלו .ןרהא תודלות

 יישר
 יא: = ןכעמס רלתב .דעומ לחא חתפ (אי) : סנוסכס תדוקפו

 סעעמל (נכ סיקבז) תנרק לע
 :סדס יליק .םדה לכ תאו : שמע  תוככקכ
 לוכק תיכ .תטילכ ןימכ | (פודמד ג'פ) .הבומה
 : ןכתס ןמ סמל סלעק רחל 3יבס כיכס וכ מ
 סלכס לעט סוכקס לוס .ברקה תא הסכמה בלחה (גי)

 דככס ןמ ףק .רבכה לע : : (םיינפטסל) ס"רכימ בוק קדבכד לספרט
 : וז תל תפרקנ סכולימ תלטח וכילמ כ .שאב ףרשת (די)

ok(בי) : תפס  

 : (ל"פ)

 םירוטה 9

 כוענפ ת סתסכנסו ךכ ותפמ
 ךדיֿפו כס יג .םלכ ףולטת (רי) : סתיכ

 עקוסיכ 3 ףכפת ססיתוכככמ תו
 וסיקד5 יכג כ ףכפת תוס ליעס תו

 תל עסוסיל דמע  תוגגכקס תוכוש

 דוסי לא

 וס .תרתיה תאו : "לוט ןיכוקס
 סמע לוטי

 תקרזו



 הוצת טכ תומש

 לע ק"מ ָּתְמַחָשְו וט : ליאה

 -לע ו ומָּדִתֶא תחְקְל
 תה זי : ביִבְס ַהָּב וּמַה

 וברק תְצַחְרְ ויחתְנְל הּתַנִת
 --לַעְו | ויָחְתנילַע תתנו ויער

 א תרט טקהְו חי :ושאר
 הוהיל אוה הלע הָחָּבְזִמַה ילווה

 : אּוה הוהיל השא חוחינ תיר
 ליאה תא ern טי ישימה

 תא ויִנָבּו ןְֶרָהַא ָךַמְסְו ינש ינשה
 ; ליאה שארב-לע םֶהיֵד

 תחקלו ליאָהְדִתַא תְמְחְשְו כ
 ןזא ךּונת"דדלע הָתַתַנ ומ

 Hl מיה ויִנָּב ןזא וניל ן ןרַהַא

 ןָקְּבלַש ין תיִנָמְיה םֶדָי ןהבדלעו
 םָּרַהְזתַא קקרזו ג תיִנָמיַה םֶּלְגַר

 ָתְחקְלְו אכ :בִיִבָס הב טהילע
 ןמשמּוחב זמַהילע רשא "מ
 : בי פיחכו .אוה לע .ןרהא תודלוה

 םירוטה לעב
 תקרזו 6ט) לע וכ5בכ תונכרקס ולטכסכ לכ5 תומוקס

 רימה תו יס כיפה סככתנ
 ןיד 'ד .וידגכו (אב) :ם5כ ףכפת תוס

 .סולפי 55 וידגכ\ .סיעוכק וידגכו ךדיו

 בכוית לכתע פ"עמ .סנפרקת 55 וידגכו

- 

 .-* ל

 = סיק5 :!) .תקרזו

 לו ןכנו ןקככ ס
 גועט ןכ reser ts 3 רכלכ קלה 050 עבלקב
 וגיסו סעמלו תומס ילקמ סמד ןקמק עכ56 תנו ןכק
 רמופ 005 סכככ .סלוע

 תוכפמ
 ךלימ ןכקס יד5 יתקכ תיללג

 תכיק ידכ ןלקס סילפוכי

 '3 תק ביכפ ןיחס סיסדק קטיתטכ םרופמ
 סנקמ לכו ןוסכנקב סדננכק ןלק3 תחקסו
 : כיכס יולק ךכלו ביכס תותור 6 ןוקכ סדס
 קור תחכ תוחינ היר (הי) :סימפנס
 :םקס לעק סילק קלטקס

 לע ,\ז*

 .השא :יכולכ סקעכו יתכמקק ינפ
 ס קוס (ו 'פ כ'ק) ד

 סולקנוא
 אָרְכָּר-תי םֹוּכְתְו מ :אָרְבּד
 -ע קֹורָזתְו ּהַמְּד-הִי בּפִתְו
 הָיוּ :רֹוחְ רֹוחָס אָהְּבְדִמ
 יִהוְרְבֲאַ לת אָרְבְּד

 תו יִהועְְכּו הג ללַחְּ
 : הָׁשיִר=עֶו יָהורְבָא--לע
 אכלתי קיו ה
 טרה אּוה אָתְלַע אָחבְדמל
 נר ארכה
 תֶי בַּפְתְו = :אּוה יי םדק

 ןַהא ומס אנ אָ
 שיר--לע ןוהידיה-תי יֵהֹונְבּו

 אָרְכְּי-תָי םוּכִתו = :אָרְְּ
 םּורילע ןּתְְו ּהָמִּמ כסָתו
 םּור-=לַעְו ןַהֲאָד אָנְדא

 -לַעְו אָנימיְ יהונְבְד אָנּא | |
 --לַעו אָנימיְד ןוהיָרי ולא
 קורזתו אנטי ןוהילְר ויל
 רוחס אָחְּבְרַמדלַע אָמְּד--תִי

 יב אָמְד"מ בַפָתו כ : רוחְס
 אָתְׁשִפַמּו אָחְּבְדַמ-לַע
 ןהֲא--לע יִּבַהו אָתּובְרְ

 יישר
 ככ קרוזו . ומ ילכב <

 סנ תמ ןופט ןכר
 ו

 : קרוזו ןר(כ
 וז .קיוז ag 'הס 'ד ןסק

 קכמכ

 ךכ ,ביבס

| | . 

 רסס ל bs 4 ןיתקכ סע .ויחתנ
 bיסו ל 5

 ךוקכט .יעלמ6ס לדנ סוחסס
 ןוופס



 סולקנוא
 יִּונְּב-ַלַעְו - יהּושּובְל--לְַ
 הע יָהֹונְב שובל
 יִהושּובְּו אוה שָּדְקַתִו

 :ּהָמַע יֵהֹונְב ישּובָלּו יֵהֹונְבּו

 אָּבְרַת אָרְכדומ בּפָתו =
 יִפֲחְד אָבִיו אָתיְִ
 תֶיְו אָּדְבַּכ רַצֲח תֶיְו אָנַזִתְ

 יִד אָּבְרַּתי-תָיְו ןָלָּכ ןיֵתְרַּ
 אָניִמיִד אקוש תֶיו היל

 :אוה  אָנְּבְרְק רַכָּד יֵרֲא

 אָּתְצָרְנּו דַח םֶחָלְד אָּתַפְּו גכ

 גופסֶאְו אָדֲח תֵׁשְמ סל
 םֶדָק יד אָוריִטְפְד אּלַפִמ רח
 אָדְי לע אָ יִושְתּו כ :ַײ

 יִהוָנְבד אָדָי לַעְ ןרַהַאְד

 םֶדָק,אָתּומְרַא ןוהַתָי םיִרְתּ
 : הע תוחנס .קיקרו .ןרהא תודלות

 הסק הוצת טכ תומש

 --לעֶו ןרָהַא-לע תיזחו הָחַׁשּמַה
 יֵדְנּבִד-לע , ויְנָבְ"דלעו ויד
 יָד איה שדקו ּוּתִא ויָנָב
 תחל ככ ;ותַא יָנב יֵדְנַבּו וי ןָב
 --תֶאְ היָלֲאָה בֶלַמַה ליִאָהְדִמ
 תֶאְ בֶרְַהתֶא הפַכְמְה | בְלֶחַה
 תיִלְּבַהִיִתְשותֶאְ רבה תרתי
 תֵאְו ןֶקיִלְע רשא כְחַה-הֶאְו
 םיִאלִמ לא כ .ןימַת קוש
 תחא םֶל רבָבְו כ :אוה
 קיקרו תַחַא מש םֶחָל תֶלַחְ
 יִנָפל רֶׁשֲא תוצמה ילָפִמ דָחֶא

 כ לע לה ָתְמשְו כ : ה
 פנו רב יפּכ לע ןיֵהא

Aםירוטה לעב  

 לכתתסמ = ed מ קרפכו ללונס .םדי ןהב ורכגט ןיכוקס ןזופס
SSכיתכד ערק ג"'כ 5 ש לע ₪ , 6 ₪  

 לעו וידגכו תוס דקו סופי כ וידנכו סכיקס וס ו בלס סf A הה )ב כ) 5 : יעלמפס

 a קרופמק ומכ סטמלו תוילכס ןמ .הילאהו ו: (טמ ןיכוח) ידגכ ופכסנ לכ סנפרקת הל טמלו תוילכ היל
 סוקמ סגכיסי סלעס תמעל רמקנפ )כ ג) תרקיוכ : ןימייק ססידגכו ןפוג ופלקנק

 ( כ רפס
 ככ כיקו סקככו כ

 סיכומקס סע ו קוקכ סלטקס וכילמ כ .ןימיה קוש תאו
 לככב סנקוסק תומנפ- ןוקכ ס סיפק ,אוה םיאלמ ליא יכ
 סדוכעס דכועלו תכזמל סולק סימיקמש
 דכועל וכ תויסכ סזחס וכיכלמ יכ6 ךככ (סילעכסו
 : ןיכעב טרופמכ סילעכ ססע וינכו ןכס6 וככל רקססו סיקולמכ

 דח ןיקיקרס ןמ )סע וחנמ) קיקרו : 4 'ת) סכוכרס ןיממ .ןמש םהל תלחו :

 יכומקו תוכעוי תויל לס
 ככ תל סביכק סינק ןיסש

 תולחס

 סינק רמכ
 :סינל סינועט
 :ד3כ3 וז תק

 סימנק סיקונמסק כוקכס דינמ
 דכועסו קכזמס סע סולק ?" ס) ס

 םמיסש הקמ סו סכמל סדובעס
 ןמ .םהל רככו (גכ) ;

 ןימ זו רוק

 ינעכנו

 דבנב וז תל תכטקכ תכז סע לכס סתכ תמוכק וכילמ כו .ןימו ןימ כככט לטעמ
 העמל סיס כ סזמו קוקו סוס סע סיגסכל סכותכ קיט :We ל ימח) תמוכקק
 ע (דכ) :ד3)3 סוח 0 סנמל

 דליכ קס ןסכסו
 'וגו ןרהא יפכ לע

 ויגכו ןכהק ויס סזכו .ףיקמו סילעכס די תחת ודי סינמ ןסכ
 סילעכס ספונקכ ןיקוסע ססיכק .תפנהו

 סילעב ר
 סקמו (במ)



 הוצת טכ תומש

 :הָוהְי נפל הָפּונת םתֹא
 ָתְרַמְקַהְו םדָימ םֶתא ָּתְחְקְלו הכ
 ַחיִרְל הלעֶההלע הָהֵמַ
 אוה הֵׁשֲא הוה ינפל ַחוחינ
 הָוָחַהְדתֶא תְחקְלְו וכ :הֶוהיל
 ןרַהֶאל רֶׁשֲא יאלטה ליאמ
 הוה נפ הָפֹונְת ותא תפנה
 תשסו וכ :הָנָמַל Ge הֶָהו
 קוש תאו הפנתה הוֲח !תֶא
 רֶׁשֲאְו ףה רֶׁשֲא הָמּורְּתַה
 רֶׁשֲִמ םיִאלִמַה .ליֵאָמ םֵרוה
 הָיַהְוחכ :ויִנָבְל רֶׁשֲאַמּ ןרחאל
 םילוע"ייקָתְל וינבלו ןָהּפְל
 הָמּורְת יִּכ לֵאָרְ עי יִנָּב תֶאַמ
 דיִנְב תַאמ היה הַמּורְתְ איה

 םהיִמְרש יֵחְבזמ לֵאָרְׂשִי

 יִדְגְבּו טכ : : הויל םֶרָמורְת

 יָה ןרָהַאְל רֶׁשֲא שדקה

 סולקנוא
 ןֹוהיִרְימ ןוהְתָי בָּפְתְו הי :י

 תיל אְחְַּמל קו
 ו סָלָק אָועְרְב אָלְּבַקְתֶאְל
 :ַײ םֶרַת אּוה אָנָּבְרַק
 רְְַּמ אָיְְח"תִי בּפְֲו י
 םיִרְתּו ןרַהֲאַל יד אינְּבְרק

 אנ טנק וופימרא החי
 תֶי ׁשֵּדְקְתּו = :קלְחל ל

 אקוש תֶיְו אָתּומְרֲאַד אָיְִח

 יִדְו םַרּתִא יִּד אָתּושְרפַאְ

 יִּרְמ אָיִנּבְרְק רֵכְּדמ שָרָפַתַא

 יהיו חכ : יִֹונְבְ יִּרַמּוןרָהַאל

 םלְעטיִקל .יִּונְבַלו ןרֶהַאְ

 אָתּוׁשָרְפַא יֵרֲא לֵאָרְׂשִיינְבןמ

 נב ןמ יֵהְיאָתּׁשָרְַו או

 ןוהישְדּוק תַסְכְנַמ לֵאָרְׂשִ

 :ײ םֶרָק ןוהְתּושְרפַא

 ןרָהַאַל יד אָשְדּוק ׁשובלו טכ

 הָאְּכַרְל תחביב ןוהי

 5 ןוהְב ברא ָבֶרְקלּו ןוהב
  aleבע ה אסוי .שדוקה ידגבו :חי םיתבז .םלוע ₪ תוחנס ,זל הבופ .ףגוה רשא : בס תוחנמ 4 י .ןרהא :

 םירוטה לעב

 ךדיהו ןיד סלוסמכ '3 .כפתמו (זכ)

 סוס דוככס לכ תג ספפ וגוכקל לעהמו
 : ןסכ סקמו

 ה תותוכו תויגטכופ תלטבמו
isהלעה לע (הכ) : סיעכ סינג תככממו . 

 : וכוככ 6 כמפש ימל תוכ תהנל  .חוחינ
 ו"טלב ריילטכיו סלכוסו סכלוס ןוקל .הפוגת

hyיסס  
Gd 

 .הפונת

 תותוכ עברקק ימל
 כלעמ סמוכפ

 ןופתרס ליז
 = :ןק 2 שסל .השא

 : (ןענכיווק)

 יישר

 קיכמו ךילומ (3ס תוחנמ)
 תככעמ | ספוכפו ולס סלועס
 ןכקסו סימססק ימכ דיכומו

rrחיל |: סלוע  
 :סוקמ לק ופסל -

 הפוגתה הזח תא תש דקו (זכ

 לע קוקו סוק3 סתפנסו סקמוכפ .תגסוכ תויסכ תוכודל סקדק .'וגו המורתה קוש תאו
 : דילומו סלפמ ןוקל .םרוה :וכקכ ויככלו ןרספל סיסו ₪56 סרטקסכ 55 כב סימנס
 : ןסכל וכפי קופס תו סותס תו סילעבל סימלקסק .לארשי ינב תאמ םלוע קחל (חכ) כחל )=<(

 ינבל (טכ
 .החשמל : ויכחק .סלודנכ סכס יכל .וי הא וינבל :סוס קוקו סזקס .אוה המורת יכ

 לדנתסל



 סולקנוא

 ןָמֹי .תַעְבַש * :ןוהְנָּברַ
 יִֹותוחְּת אָנהֹּכ נבל
 ןְַשִמל עי יִּד יָהֹונְּבִמ

 :אָשְרּוקְב אׁשָמַׁשְל אָנְמְ

 פת אנ רכְּר תו
 רֵתֲאּכ ּהָרְּב-תֶי ַשַבְּ
 ןרהא לּוכייו =  :שיּדק

 תה אָרְכַּד רב יהב
 כמ ערה אל יד אָמְַ
 יד ןוהָתי יְיָ = : אמ
 -תִי אבר ןוהְּב רּפַּבְהִ

 קת אשל הנר
 אָשְדּוק-יִרָא ?ּובַײ-אל יִנולַחְ

 רב רַָתְשיַאְ ול :ןונָא
 -רַע אָמְחל ןַמו אנָברְק

 רַאָתְׁשִאְד-תָי דיָקֹותְו אָרְפִ
 -יִרָא לֵכֲאְהִי אָל אָבּנְּב

 וסק הוצת טכ תומש

 םֶהְב הָחְׁשִמְל ויָרֲחֹא ֹויָנָבל
 תַעְבש ל :םֶדיזתֶא םכדאְלמל
 ויתחת ןהכזה םַשָּבְל םיִמָ
 דעומ לָהֶא"לָא אָבָ רֶׁשֲא וינָּבִמ
 ליִא תֶאְ אל :ש בק תרשל
 תא תלשבו קת םיִאְלִמַה
 לָבָאְו גל :שדק סמ וש
 לאָה רֶׂשְּבי-זתֶא ֹוינָבּו ןרחא
 חַתַּפ לָּפּב רש םֶחְַּההֲאְ
 םֶהֹא ָלְכָאְו :ל :דעומ לָחֶא
 םָדיתֶא אמ םֶהָּב רפב רֶׁשֲא
 5 לבאוזאל רו םָתא ט שרל
 רָשְּבִמ רַתְויַאְו דל :םַה שרק
 רקְבַהְ"ְידַע םֶחּלה -ןמו םיִאֿפּמַה
 אל שָאָּב רֶתונַה"תֶא הפרש

 .גע תוחנמ .דס םיהבז .מי  תוכמ .צ ם תומבי .חס אסוי .םג םיחספ .םתא ולכאו : נע אפוי .ם'םי תעבש .ןרהא תודלות

 .סש םיחספ .תא תפרשו :םלש םיתספ ,רחוי םאו :וי הליעמ .חי תוכס .רב םיחספ .יב לבאו אל : ד ןוברע

 : אי הליקס ה תותירכ .הכ םיהבז .טכ הבופ

 ירוטה לעב יישר

 סזכ .דוככס לכל וכ וכז ןכס ליכסכב סלכע ןוסל - יסס ססיקמ 2 ססב לדנתסל

 a (סק סילסת) סחקמל סיתפכ ךל (תי לכדמב) ומכ
 םכלתמ וס סידנכס י"פ = .םדי תא םב אלמלו :יתיטמכ וענק כל

 סנוסכל ויתמפ ויככמ סוקי רסק .ןהכ : ןיפופל .םימי תעבש (ל) ה םשבלי
 סככסל ןכומס ןסכ ווק (גע למוי) .דעומ להא -לא אבי רשא : לודג ןסכ -

 : סלודג סכוסלב
 וסולמיקכ סלו

 יכפל
 : ו3 כ סכקכ סיכופכס סוי תדוכע ןיפש כודג ןסכ וסזו סיכופכס סויב סיכפל
 לודנ ןסכ וסוכמי ומוקמ תק 3 ןכ כודג .ןסכל . קי ספק דמלמ | .וינבמ ו
 pממ דכוע לעופ ןוסל ןסכ ןוקכ לכ סיר ןמכמ .ונבמ ותחת ןהכה : (כ"ק) ויקספ
 ונגה סימלעסס דעומ לס רלתב .שדק סקמב (אל) : : וינפ ךטמנ ריבת ןוגיכ ךכיפל
 ןכסמ  .םתא ולכאו (גל) :ןכ יוכק לפס לכ .דעומ להא חתפ - : ןיס ס -- 0

 ללב .םדי תא אלמל : בועיתו תוכז לכ ססל .םהב רפכ רשא : ססילעב סס

 : סנוסכ> וקדקפנו ססילי וקכמתכ וכנס סילולמס ידי כעק .םתא 2 : וס ט
 סעט רקמה ןסנפ ק"ק ככוקס רזכ סרכזה וכדמל ןקכמו סיטדק יסדק .םה שדק ופ

sh 



 הוצת טכ תומש

 ָתיׂשֲעְ הל :אֹוה ש ,שָרָקיִּ לָבָּחִי

 "רֶׁשֲא לֶכּכ הָבַ ןיָנְבלו ןרֲהַאְל

 םיִמָי תעְבְש הָכֲתא יִתיְוַצ

 תאטח פו ול : םֶר אָלַמְת
 תאָט נַחְוםיִרְפְּבַה-לע םוילהַשָעְת

 ויִלַע ָךרּפכְּב חַפזַמַהידדלע

 תַעְבְש ל :ושרקל ותא תֲחַׁשֲמּו

 ָתׁשרְקְוח חָּ ומה"לע רַב םיִמָ

 שרק ה יהו ותא

 :שְּרְקיַח מב עננה"לָּב םיִשְדק

 השעת הש הוו הלישש ₪

 הֶנְׁשינְּב = םיִׂשָבָּ חָּבְוּמַהְדדלַע
 .ןרהא תודלות

 :נפ םיחבז ,דל

 םירוטה לעב

 :ופ גפ ם'חכז ,דל ןירדתנס .עננה לכ : ה אמוי ,ןרהאל תישעו

 סולקנוא
 דָּבַעַתְו ה :אּוה אָשְרּוק
 לַכָּכ ןידכ יהו אל
 וו צכש ךתז תידקפהד
 או 6 וחברה בכת
 -לַע אָמֹויָל דָּבְעַּת אָתאָטַחְד
 אָחְּבדִמ-לע יֵּבַדְּו אָורּופְּ
 ּהֵתְי יֵּברְּו יִהֹוְלַע ְךְתּורָּפַכְּב
 ןימוי תעְבש + :ּהָתשְּרקל
 שרת אָחּבְרַמ-לַע רַּפַבְת
 ה ה
 ב קשר
 דָּבָעַת יד ןירְו ל :ׁשְּדַקְתִי |

 אָנְׁשינְב ןיִרְמַא ָאָחְּבְדַמ-לַע

 דה

 ןירדהנס .ינכ םישבכ :םב תזחנמ .השעת רשא הוו

 יישר

 וינבלו [9 תישעו (הל) :סס סדוקד סוקמ כ3ךל ת'ס .ינכ סינככ תכומס לע (חל)

 לכמ "ד לסת סלק בכע בי לפכו כוקכס סלק .הככ מס ת"סו ת"כ :סינש סנש :ימקנ

 סיגסכ Bos ססידי תי תג ל ןיכטב כוממס מפס דג:  ותופ | ןיטתומ | ויסכ

 םימי תעבש : ךתוק ומכ .הכתא :סלוספ סתדוכעו  סהנפכו דימת סויל סינש כס כיתכ

 :סוי לכב ולס תולב לקכו סוס ןינעכ .'וגו אלמת  'לק דימת סלוע סויל סינפ למול ףיסוס

 לע | לפכל סיכופכס ליכקב  .םירפכה לע 6ל) לוע סויהכ דננכ 'יפ סלופ סויל סיכ

 תוכז לכמ סבזמס  ד'פת סויל סיב .םמפס דגנכ = וייסד
 ןידימת "בת :ןינמד "כת .סלוע ת"כ

 כיקכ לכס לכת סתנסו סינקס
 קלדמו .סז כקמ ךרלוס ךכנ
 : תבומסו ןכעמס תכמלמב לוזג לכד
 ןמקכ .ותא תהשמו :יוטק יוכק
 ר הרומ=

alaשרק  

 רפ ןוגכ תבזמס

 פס קדקי תכזמכ עגונס לכ וקקודק יס סמו .שד

 לאירבג תרות

 5 ןיפ סדי לנמפ
 תכזמס יוטתכ קוסק

 קיפ 3דנסס מט ךרלוס קכזמס תרפכ רמוס כ"ת
 סימד תנפמ ןוסנ

 6ל) : תיכוי 6 ל תוסיטתה לכו סט
 כ יכדתו .תאטהו

 סימי תעכק 'קנש יפלו כועיתו
 ו סליבסכ לכס רכד קנק

 וכעמש כ

 טבנהכ סינוקלס

 ןילפ סלעק לוספ ןכלק

 :לכק כפל 'וכ ככטמ ןס3 כוקכס לכ = ,י"טכע--סככ ובנו ןרהקנ תישעו
 :וס ק3וכיכ סככו ,סככ ,וכ בכעכ לפכו 3וקכס סנס

 הרוכל --סכתס יתיפ רשא לככ ולע סכסדמ לכוכעע ףיליד טמסמ
 ירכדכ 'יפ 55 יקמל סקק תכקו ,בותכס
 סייקל סקמ: רכזוסד סוכ יל ד"מד טימ סקס וכמקד (.ס ,פמוי) 'תגס

 סקכנסו ל ןוסל לוס כי וכ

psומלעכ  
bh 



 ופסק הוצת טכ תומש

 שָבָּכַהיתֶא טל; דיִמָּת םויל םִינְׁש

 תֶאְּו רֶקְּבַב השעפ דחפה
 ןיפ השעה .ינשה | שבה

 סולקנוא
 דת טל :אָריִדּת אָמוי ןיִרּת

 אָרְמַצְּב דֵּבְעַת דַח אָרמָא
 ןיִב דֵּבְעַּת אָנְיְנִת אָרְּמִא תָיְ
 : אל דימת .סויל םינש .ןרהא תודלות

 יישור

 ככ 'קנע ךוקמ דרי לש וכיטכסל תכומס ודק
 ןיכ יולכ ןיכ יכל עמופ קדקי = קכזמכ עגונס
 ןוגכ דק ונוספ סיס 5לע רכד ןונכ יומכ וכיקס
 וכו ספכטסו דכענו סלקומו ע3רנסו עכוכס
 ככ ף5 סיור סלוט סמ (\כ 'פ כ'ת) וילת6 ךומסס סקעת כק סו ל ןסּכ
 טסו bכויסו | ןלס ןוגכ סכוכ כpמ לספכו רככ וכ סלכנע סיומכ

 לאירבנ תרות

 םירוטה לעב
 םככס תפ (טל) : סימי ה"ספל סיכרק ויס

 כיתכ כס .דת כיתכ סתנפכו .דתס

 תוכככ: ת"ינ ומכ ת"י הלוע דתפס

 כיתכ סתסו ןידימת דגנכ ונקתב הלפתכמ

 סומוקמ סכרסכס וכילמ יכ  ,תילס י"ט תנו
 סיס קכו ,תיטעו : ןכשמס תכקלמכ רמנ
 י"ע סקעכ יכ ,ומנעב תוס סקעיק יווכס
 סייעכמ לש סיתולמ ויסק ויכיכתו 3
 סיכקס עידוס סזו ,ותומכ סד לק ותולסו
 תל ססרפ יכסע ,וקכווכ ךכ יכ טללמ
 ,'וג 50953 סטכ יתסכק וכ : ומסכ 3
 ומלעכ סייקל 'ד יפמ רסווס סז רכדכ לכל
 סpעפת רק רכדס סו : כ"סקסמכ קוד
 =-ס כ תת=-יתיוכ רק לככ וסזו ,'וגו ססל
 ססר3קב רמלנס 'כס פ"5 ן כו קוד
 ב ,'וגו לכ קחלי תת ססלכ לפיו
 ילוסמ ויסpע ףקס רמקכ 'ל ותו סו
 5 לוכי סיסו ,ס"עקל לק ןפיככ כרס
 ,וככ תלימ תולמ סייק ז"כע ,ויסונק י"פ
 ךכט כ"כ ,סיס96 ותוא סו5 רpלכ = ומלעב
 ,ונ תק לומי ומכע3 וסע ס"כקס וסל

 : תיכק י"ט כו
 תקו לקוככ סקעת דחפס שבכה תא

 יתיקכ ,'וגו ינקס קככס
 יתיתלט סמ לע סכעס סזימ ספ גילסל
 ךולכ 'כ 'גס בכסל יהמימה הרות 'סב
 (.ֿפמ ,טכ) 'פ לע ןיילש = ייכ ןייטספע יונס

 תו כ"ס | ,'וגו ילסס קככס סו כ"ה
 ןיכ ינט ,סיבכעס ןיכ סטעפ ינקס טככס
 "וכ סיככעס ןיכ ןוטקכ כו סיכלעס
 תבומב קוד סוד 'מנכ קיסמו (.כ תוסנע)

 ןיכ ינק ופיפס ןשי חכומב כבל 'וכ קדס
 ,סמנפ 'פ3 3ביפכד י"םכפו ,סיטבכקס
 ,סיככעס ןיכ סקעת ינקס קככס תו
 רח םבכס תל ביתכ כ רק וססכו
 סיסומת סילכדסו ,ל"כע לקוכב סקעת
 סתנפ 'פ3 סג יכסק דוקמ דפ סיסלפנו
 'וגו דת קבכס תת כס ומכ ביתכ
 לע לודנ קודימו 'וגו ילשס שככס תו
 שק םווככה וקיפעסק ט"יופסו כ"עכס

 =-,ןילעס לכ טייפ ' וכ סמוקמ וכיעס קנו
 ,י"; לכתמס ג'סכס דוככ יכ סל סנהו
 יס ככל ,דוקמ ילע כקי וכפס דוככו
 סוכ סטלפ ת"כתמכ יכ רמול תלכומ
 ןפמל ,ןוקיפ ת יכלו תויגק סזיפ וסמלוק
 וילכד = ןייל (5 :סמימק | ותכות ל
 ןיולמ .תויסל ךילל סיסו מ קוספ לע
 ל"זכ וסכד nd סקלדס יכ ,טכ 'פ לע
 י"טככ םכופמ כ'קמכ ,סדוקס 'כס ןמ
 ,סיכלעס ןיכ ןופלכ כו ,ס"דכ סט 2

 םככס ת סל ,רק קירדימ יכסד
keבכקיכ ינק רטכוס כקככ סקעת  

 ןמ לקח ופ] כ כ יפו סיבכעס ןיב
 [6רקמ לט וטוטפמ ספ יכ ,םירלק דחפסד 'ס

 וכיככ לע סמפק ולס תנפסו סימפס (3
 תמ ביתכ סחנפ 'פ3 סג יכסק ל"ז ייקכ
 ןופלכ בטיס ןייפ תל 'וגוי דס קככס
 קככס תו : עי [כ'ערס קיתעה ןכו] י"קכ

 ינפס



 הוצת טכ תומש

 שלו מ :סיטרטה

 :ופ תוחנס ,תלפ ;רטעו ,ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 סיקוסע סינסכ ויס דתה ןינמד דתפ

 : םמוי תכסמב תיהדכ סימעפל דימתב

 סטעת .כקוככ סקעת דתה םככס ת6

 סיקוסע סינסכ סעכתכ סעקת תויתו

 ףיסומ ברעב ינטס תו .רתמ נפ דימתכ

 לולב תָלס
 סנו .ןיהה עבר תיִתָכ ןֶמְשְּ
 :רָחֲאָה שָבָּבַל ןי ןיִהַה תָעיִבְר

 סולקנוא
 אָמְלס אָנורְסַעְו < :אָושְמְש
 תּועְבְר אָׁשיִתָּכַׁשְמְב אָליִפ
 אָניִה תּועְבַר אָּכְסִנְו אָניִה

 יישר

 ןסכ םכויכו ומוקמ5 ץותו וכמזל ךוח תכקסמכ טחסכסו
 ג'מ ספימס תיכיטע .תלס ןרשעו (מ) : (זכ סיתכ1)
 : סלי קמומו סיליכ

 נס תיתכ
 ולספכ וכי תוסנמכ לכו רוקמכ עמסמו

 כמלכ סכוחל כ .תיתכ ןמשב
 רוקמכ תיתכ .רמפכש

 תוחכמל
 יפל ריטכסנ

 ףקע תיתכ ךיכל ןילע תוחנמ טעמל כ רומל תיתכ רמקכ כו תיתכ ןקכ ל"ת
 ומכ סילפסע .ךסנו : ןיגול סקכע .ןיהה עבר : (וכ תומנמ) ןסכ רקכ סיפירכ ןופטס
 ינט ןימכ סיכקטמו תומס קרב ויס ףסכ לע סינפס יש סכוס 'סמכ וכינעט
 קבומס גנ לע לפוכו סטותס ךכד לויו תלקמ קוסו וכוקכ ןייס ןתו) סיקד .סימטוק
 :ןכלכ תומס ןמ דרוי תפתנס קכזמכו סימלוע תיכ תבומב ןיקיש> דכוי סקמו

 לאירבנ תרות
 רקס תחנמכ סיברעס ןיכ סקעת ינסס
 5 ארק אוההבו (.ת ,תכ  ,םסנפכ לוסו) 'וגו

 כקכב סקעק דת קככס תל כיקכ
 במלכ רככ כסו 'וכו יכפסכ לינפו
 קו 'וגו דסק קככס , תל סטרפכ הלעמל
 קמ6ס ןכ סנסו---כ"ע ,'וגו ינעק קככס
 דתמ םככס תל ביתכ לכ ארק אוההבר
 ,סקכפב סכע מכ ס יכ ,רקוככ סקעת
 ופקלד ךמס ל" יייטרו ,טכ קוספ : וייס
 לש סמו ,סתנפ 'פכ ירכפסס ירבד לע
 ךגספנ סלכט ותסכד תת ירפסס קילוס
 וכיכקי לקככ וביכקס כ וכיפק תוס
 סקעת ינטס קככס תלו ןמ סיככעס ןיכ
 'פכש 'וגו רקוכס פחנמכ סיכרעס ןיכ
 סקרפס לכ יכ רקקמ (.מ'פ לוק) סולפ
 לס וכוכופ סוי לע יכיימ סולת רדסבק
 ךמס םימ קוספ יכל יכ סיקרסו ,תכזמס
 'ונו = סכיפוכוד5 דימס  פלוע :ףכיק
 ושכדש יכתלו = [תוחנמכ ספ ט"יותכ ןייעו]

 ןיסש טרדס תל (.טכ ,פמ) סול 'פכ
 רסס לש דימתב 56 תכזמס תל ןיככממ
 סקעת דחפס עבכס תק סק י'מרכ כ'קמכ
 סיבכעס ןיכ 3כקיל ינס רשכוס 16 ,רקוככ

 (5מ 'פסכ) כ'תמ םוכדכ ןיק ,85 כ יפו
 סדמס יס ךכ יכ | ,תינס תינסנק סממ
 כ תיקנו סלמלנט קרפ לכ סרוב
 03 קדתסנק רכד ליכקכ נק תינסכ
 ומכ סזכ תוקעל סיכסנסו סקנמס ?וסו
 סנ "ה ומרד 85 סמו]) כתק לק דימתכ

 ,רקככ סטעת דהמ םככס תמ סל הזכ םהנפ 'פכ

 ככעמ ןופפרספ ןילס קוספלו ,'וגו ינפ רקכוס ו

 תיפפרכ ר"דמכ )"ורד י"פפ פ"לי ,הימת ינטס תל

 ,דקס סוי ,'וגו כרע יסיו פ"ע ל"ו י"םרכ כוסו

 ןופפר סוי : כותכל ול סיס הפרפס ןופל רדס יפלט
 קפל = ,יפיכר פילע | ונע :סימיס ר%סכ  כ"טמכ
 'וכ ומלועכ דיסי = ס"כקס סיסט יפל דת ַתַכ

 כ"ה כיתכדממ סוכ סג )"זר וקדקד ןכו ,ם"ייע

 תפ כיתכ סמנו ,ןוטסר 3ותכל ךירפ היס ינפס

 כ תורוס) (סות 'פכ) ןופקר נו דחפה קככס

 רח ומלק הלפ ןמו לכס ,ןופפרסו לקלס וסע

 סעעכ תיל ךירפ | ,סכומת תֿפ ךיסל

 [רקוככ 15 וכירקסל ךיר5 דח 835 סס) ןיפ סו]

 ,סיכרעס ןיכ תויסכ ויכקפ כס יט רקכוס זו

 ,רק3

 ו ןוכ ןופסר לו : ל"ורדס ומכו ,ם) 5 יו
 סוכ קיילל י5מ יוס 85 סחנפ 'פכ לכ5 ,סיכרעס

 ירתפ יריימד ,ןופלר סע כותכל לוכי סיה לק

 ךלחתנפ



 סולקנוא

 אָרָּמִא תיְו אט :דָח אָרּמָאְל
 אושמש ןיֵּ רֵּבְעַּת אָננת

 הבנו אָרפַצ תַחְנְמּכ

 אָועְרְב בכת הֿל-רָּבעַת

 אָתְַע :: :ַי ֶדָ ר
 ןַּכשמ עֶרְתְּב ןוכיררל אָריִדְת

 : אל ריסת .פג םיחפפ .שננה תאו .ןרהא תודלוה

 י"שר

 סיכסנ תתנמק רמלכנ סתנמס לע | .החנ הירל (אמ)
 כ'תו סנתתב סיכבלס סתככקס רדסו ליככ סלוכ
 : ססנמו סלוע (גכ כקיו) למקנס סמנמס

 : סייתנכ סוי עבקקקכ .םכל דעוא רשא

 חסק הוצת טכ תומש
 הֶׂשֲעּת יִנָשַה שָבָּבַה תֶאְו אמ

 רקבה תַחְנַמּכ םִָכְרעֶה 8

 ּכְסנכ

 הלע במ :הוהיל הֵׁשֲא תהי

 הא חַתַפ םָכיֵתֹררְל דיִמַּת

 היִבְל הָלי--הׂשעַת |

 םירוטה לעב
 .סיפפ ילוג יע סל'כפ סינש ססילע

 סתנפכו דיתי ןוש) סםעת | ןפכ :כיתכו

 קיספי לו סוי 56 סוימ
 וגעכקק סש ךילל | רכדל

 .רימת (במ)

 דעומ

 לאירבג תרות
 ,סכרס ןילימת ולע וכרקוסו רככ .קכזמס ךנסתנש

 ,דח5 בותכל כוט רתוי כ"ע ,סויסכ ןופקר וניו

 ס5 :סלינמכ 5"טמכ ירמנ) רתוימ bוהד ג"עפו)

 לת סמ ומרד נה ,דסמ רמלכ סמל םככ רמסכ

 םלימתככ = תויס) ךירלה יפכ (ורלעכפ דסויעס

 ןיכ הסעת ינקת םככה תלו לפכמ וטרד כ"תלו

 ירחהד ,רתוימ blog ‘וגו רקוכס תקנמכ סיכרעס

 קוכ הז ןילת ןספ סרומ ןולרה קוספס ןיפש

 תורוס) כד ורמק כ"ע ,ססילפ וכתכ) רככ ירה

 וכירקס כ וליפפ ומ הכומס ךיסתנ 7
 [סזכ | םרפ) | ל"ככ | ,סיכרעס ןיכ וכירקי רקונכ

 סליגמב י"מכ ירכד לע .סקקסק סמ (ג
 דחמ pככס ת תומילעכ 'כה ינסק
 י'םכ  כתכ סנוככס פ"לי ,כקובכ סקעפ
 יכ תועט) רקפת סיסק פל כז
 רחל קבכ תקנו :'כס לע ספיס סנקקס
 דת קבכ לע וס ,עכולמ 'פכס 5
 יפבש = ,סיליסכב  רומסס .ס)ועל .ותנט ןכ
 ,ידימ סעק סיס כ קמ6כ סקו | אנ
 סיקככס יײק דנכ ,דחפ כיפכ טרולמ 'פכד
 תונדכד כיתכ כ"ע | ,סוריטפכ תיק
 סיסק סייטלב ןכו ,דחמ 896 יבמ וכי
 ביפכ כ'ע ,סימלקכ סיטככ סקמפ סע
 סקק סזכ כבל ,דחל ככ קכ סיס ספועלד
 םככו רקוככ סקעת קככ : בקכימל ל"סד
 כקוככ סקעק דחק וק ,סיככעס ןיב

 קילו : ל"זו 3תכ (ד ,סיככעס ןיכ דחקו
 וליל ילנע דנעס 'סותס 'כ תובותכ
 יככע רכט ול ,יכבעס דכעס ל"ל\ ,קוכד

 ,סוס דוסיס לע סככס סמ ק"ייע 'ו
 ךפיסכ וס 'סוקס יככדמ ת"כמסמבו
 סוריפו ,קוכד םוס ירכע-רכטס יכ כ"קממ
 "קרס 'ימב ןייעמס סרי קנס סילכדס
 סק וס תכחק סגווכו ,סק 'סותס לע
 קוכד תועמקמק קובד וכיססל קוכד ןיכ
 וסוכיפ קוכד וגילו ,יככע למ דכע קוס
 ןופכ סוס ןכו ,יכּבע ומלט קוס ,קוס
 ומנע וסק ירכע רכט סנקת יכ : 'לס
 ,ילבעס דבעס ,תוטמסמ לוס ןכו ,ירכע
 'יקועמקמ סוס יככע דכעס ןוקכ 6
 תמכו ,יככע כק דנע וסק קוכד
 ,ם'ייפ ,קוכד וכיפט ךפיסל לוס סנווכס
 מ"כסו ₪ע | סנכש ןילבס לכ כפכ כ"ו

 :סוכ כפוי ךיכלסל
 סתק יתדעוכו 'וגו esa דימת תלע

 'וגו .יימכ .ךופכ יתככקו 'וגו ייכככ
 סיכותכס כלכל כ'לו ,סקרפס ףוס דע
 יל וטעו ,סמוכפ פ"כ בותכס י"פע סנס
 ה'נמס = 'יפש --סכותכ | יתנכפו םדקמ
 : ןכ לעש---סיקרפמ סזיל דועו ,קודקס
 ---סכותכ ₪06  ,וכותכ יתנכקו רמקכ
 רקבנ יל סתרנו=-לקכפימ "וכ ךותכ

 ןיגעס



 הוצת טכ תומש

 רֶׁשֲא הָוהְי נפל דעומ
 ְךיִלֵא רֵּבַרְל חמש םֶכל
 לֵארְִי נבל הש יתר
 יִתְשדְקְו דפ :יִדְבְכְּב ׁשָדָק
 הפה תא דַעומ לָהָאזתֶא

 ןְרַהאדתַאו שָּדְקַא ויְנָּבְדתֶאְ
 :ומק םיחבז .הסש יתרענו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 ליתיס5פ למול סיבכ ןופל ופעת ביתכ
 סיכככ .כוכ5ל ולפמ ןידימת רוסמל לוכי

 .בל

 רע וא
 םש

 סולקנוא
 יִרָמיַמ ןמזָאד + ik  םֶדָק, אָנָמְז

 :ןְ מע אלל מתן
 ינָבַל ןְמַת יֵרְמיִמ ןַמזָאְ גס
 : יִרְקיִּב שדְקְתיו לֵאָרׂשִ

 אָנְמְז ןֵּכׁשַמ-תְי שדקָאְו רט
 -תֶיְו ןרָהא-תִיְו אָחְּבְדַמ-תִיו

 : יִמדְק אָשָמשְל שָּדְקָא יִהּונְּ

 יישור

 תקפנס קכזמ לעמק ןסכמ סידמל וכיתוכרמ יו

 לת שמ ספ בדת רקס יס ןיפ סע; יס םככס םככל םככס םככס
 יתרכדו (סכ תוטמ) רפנק | ומכ תרפא 250 כ סיכקוכמס = סיאלט וכ ןיתתופ
 כומפס סכל דעוק כקו .תרופכס לעמ ךת% .סדיקע 'פכ סלוע פ"ו סדגנכו סיפלעס

 דעומ לסקס לע כת תבומס לע רומק וכי6 ןלכ
 דעות[ .המשיתדענוסמ) : תכקמב רכס דעומ סוקמ עכוקס ךלמכ לוכדכ סמע

 יכקפ 56 "מו .וכ .יתגיכס סלקתק .ידבכב J +1 : ןכעמס .שדקנ :סק וידבע סע לכד

 לאירבנ תרות
 ויסק פעכ יכ ,טעמ תוכיכק3 סוס ןילעס
 ,סנולמ לע סידמוע םדקמס ו ןכעמס
 ס"כ ס'קס לומ ופקודק רו יכ ף סנס
 ןולסס לע כט תכופכס לע סלוק סיס
 כ":מל] סיבוככס ינש ןיכ ,קומולס ויס וכק
 "כע [(.ככ ,סכ) "וגו 5 ךל יתדעונו סמורת 'פכ

Saidלע סרועו תפפות סיס רולס  
 ג טספתס .סעמו ,וללככ ןכקמס לכ
 ך6- -לללשימ "ופכ נע סכוס תויסל
 תטקפתמס סרסס כ סמוד וכי יכ רקקמ
 רוק תקודק ףקופ סלעל ,ננכס לע פכלוסו
 סקס שדקס סוקמכ סיסק ס'כ ס"ס
 ,טדוקכ רוס ס5ע סוקמ כ"ע ,ןורסס
 תלכקנ רוקס וטספתסו ,םדקמ םרקנ
 5תנכסמ יפת (.קס ,מ"ב) ל"ז טו ה
 95 'פ3 רקנ סו ספ עו ,ם"ייע סיכג .סנוכטד

 סיס ןכפמס לכס ,תודעס ןכסמ ןכפמס ידוקפ

 תכלס סטספתנש ינפמ .[ק"ודו ,תודעסל ןכפ

 כנכס כט דוככ ןוכקכ 'כתי ותקודק
 --יכ טעו =: 'כתי וכמו = וסזו---ולוכ
 = !"יע = יקנכקו = םדקמ = ילוכע

 סק יכ ,ילכ תדע לכ ךות3--סכוקכ
 תניכק רוק טספתסכ עּבוכ אקו
 he לכ לעו ןכפמס לכ לע וזוע
 סנילסס  קנקסנק ףס ןכלוחס כספו
 ופניכס קקודק סכקקכ ו'כע ,לסלשימ
 [כ"תעל סדק סנוקר ספודק ד"מנ] סמוקמ לע

 כמוס "כ ,ביפ ,סככ תומקב ל"זכקק ומכו
 : רמלנק לכיס ךוקפ = סניכס סו סל
 כסמ יעו קכק 'ד 56 = ילוק 'וכ
 סוס ירס ל כת frog "פע ,סלס וקדק
 ןיס ספועל לסת 'כ רמה ,'וכ ,ופסודקכ
 - כמכק :יככעמ לקוכמ הזז סגיכסס
 050---שיייע ,'וגו ,וגלקכ רחל דמוע הז
 כוש כימסל | ילכמ סל סיכפ לפס סמקק
 וכ י'לב ל תנווכמו סכקי ךכדכ סתרקפפ
 ויל סקעפקס טקפפפ סקמו ,סוכמל סתנע
 תילקרקיס סמומס לע תפפוק
 -לארשו-שדקמ :סוכ רזוח רוקו ףיקמ רוקכ
 סיתניכפו ס"כוק דוקי סקכ : קסוגס תנילמ יסוח]
 וכל ולפ | ריפיט = ןוכפפמ | ר"סי כ ,וכ

 רקי רופכ = ונכותכ = ותניכס | סרסיט ןפולכ

 סוכ



 םולקנוא

 יִנָּב ֹנָּ תמש יִרָשַאְו המ

 ינּב 3; ןוה? רָא

 9 2 אנ ירא וערי ומ
 אָעְרַאְמ ןֹוהְתְי תיִקָפַא יּ
 יִתְְכְש הָאְרְשַאְל .םיִרְצִמְ

 יישור

 וכ זמר ןפכ ילק סידכוכמכ ידכוכמב 700  ידובכב
 סקמ למק וסזו iis סויכ ןרסק ינכ פימ

 יכוכקכ למל <
 נכשל 03 : ידוכככ קדקנו

 רשת וס (י קלקיו)
 רכד ןכיסו םרקפ

 לבד

 ןְהכל

 ,םכ תב .-

 םסק | תוצת טכ תומש

 ְףותְּב יִּתְנַכְׁשְו המ :יל
 םָהָל יהיה לַאָרְׂש

 הוה ינא ִ ועדי ומ :םיקלאל |
 םתא יתאצוה רש םֶהיֵהְלֲא

 םֶכֹותְב יִנְבָשל םֶיָרְצִמ ןירֶאמ
 םירוטה לעב

 תיריטפ יתכ כה כיתכ סתנפכ\ ןוכסע ביתכ הכס

 תכסו .ןופקכ תיכ דומעיב סונס י"תל זמר
 סליתי יה הלולכ כיתכ סתסו לולכ כיתכ רותר
 לע כפכל סיפכב תותנמ ינימ "סל זמר % .- -

 לאירבג תרות

 יכ סה תולגה ןמוכ כ"פסמ ,ל5רמי6 ---סטדקמ סוכ

 --סונפ רתססכ תפ)ועמ לכ ונילע תפפוס ותנוכפ

 ["דו = רעיה | סרוכיקמ ליס | ז"יעו

 ונכר3 : ח"י תלפפכ סיטקכמ וכק כ"עו
 תוכימזכו ,'וכ ךיגפ רוקב דחכ וכפכ וכיכמ
 זיפ זהו סל ןיככ3 סחמק ,תכש לילנ
 לס ףסומכו ,סקיסכפ ךינפ 4 03
 = שנ ןודק וכינע ךינפ רוק ,סינקס 'פ
 הסגו ןול) תיככ קס קוו

hoכ ho7 תריתס כפיית ל  
 סתלעו סגיכפ סקלתסנ :ורממ (,89) "לכד
 רמופ י"כפר ינת (.טכ) סליגמכו ,המוקמכ סכפיו
 ---ם"ווע וכ ססמע סניכס לפרקי ונס "כבש
 וינפ = רופכ ונילע ריפסנמ הקנתסנפ ,תמ ססיגפו
 טספתת סטמ ז"כעו --סורמל סתלעו ,רסי רוקב

 ורקכתי הזבו ,ףיקמו רוק רוקכ סניכקס תרה

 'בל יד5 לוסס עה (.כ ,מוי) ל"ורד וכל

 סתפמוט : כיתכד ,סת5 סיפמט ירכ תפס :נינס
 סת ןכוקס : והכ כיתכ סמ יוס םת : 6 ,םינוסכ

 סניכש | ןיפמט ןהפ ןמוכ וליפפ סתוֿפמוט ךותכ

 י"פע כ"ז סתגווכ ןבויו [.כ"ע ,ןסיניכ סיורפ
 ומס רק | םיפכ (ופ ,יעש) 'כס ילכד
 סילקוליכו סכמסנק יכנמ ןכ וכמסנפ
 סנה יכ :בותכס לק וכוקיכו -- ומתוכפ
 עpעתססל | וכּכ ת וקיחכ כבקי 3ס
 לוסק 9 ,יקכ קוסק ןמוכ קר ומע

 מ

 תקספנ

 כב ,וכממ וכקיתרי סולו קפל ךככונמ
 תעב וליפ5 יכ ,סתס טכטכ וס ןכ כ
 רכתתו = וככזעס כ כל מ לוסס
 ס"כקס ןכ .וככ תוללשמ וכ תוקנמכ ווק
 קכ וכינמ ויכפ רמי בלכ ונכ וס רק
 536  ,סיטודקו סייקנ ונגה רק ןמוב
 ליקסי יז5 ,וככ ו'ק סשודקו תויקכ ןיחכ
 536 | .ויכפ לעמ וככילשיו וכתסמ = ויכפ
 יסק סליכק : כלתכ סכוכמס 'כפי ותדמ
 ילכמ תינמקכ סלכ וכל קיס סימתכס תדמ
 כ וכפולג תעּכ ףל ,פלכ וכתומ כוזעל
 ףקפפסל וכילע סתר לו ונפול ככחלמ לדסת
 .סניכקס תולג : תכילמ יסוזו ,וכמע תועגכ
 ןכ ,ולמסנת ומק רסק םיפכ : כ"ס5 כ"עו
 סכפויסכ  ועיפמ = ,סכמסיק | יכנס
 סילקוכיל וכוקתסכ 335 ,סכתלמועכ
 ככמ ומתונק סלקוכיב יול ,סיממרב
 סכתויסכ תעכ יכ רמי ופ]---ס"כקסמ סג דל

 "יע ר ,מסוגת סכמלמ קר סנס תולגכ

 ---סכמע ףתתסס ידככ סלעכמ סדומנג קסרתת

 = ודסי סכינק -- ותוכנת ו ,וכוקת ס סילקוריכו

 --[.לו ,המוקמכ כ"ג סניכקה וסת ומ יכ

 יל לקקס : יקודלס .תכעע סיס וזו
 תרתסס3 ס"בקס סכתק כזעו ספק סיקמט
 קת : סנינס 'כ וכיקס ז"עו ,סכמ סינפ
 סליכסס !"כע .יכ--וסכ 3יתכ סמ יוס

 וגמע



 הוצת ל תומש

 יעבש פ :םֶהיֵהְלֲא הָוהְי ינא
 תרמק רטקמ חָּבזמ ת ָהיֵשָעְו א אל
 : ותא הַשַעַת םיטש יצע
 ובחר זמ ּכְרָא  הָמָא כ
 ותָמְק םירַמְִו הָיהְ עּובְר
 ותא תיִפַצְו ג :ויָהנרק ונָמִמ
 --תֶאְו ונָנְְתֶא רוהט בה
 ויהנְרקזתאו ביִבָפ יֵתריִק
 : ביִבָס בָהָז ךז ו יִשַעְ
 1ולזדהו שעת בָהֶז תע במ יִתשו ד
 יָה ל יתש לע ורזל תַחַּתַמ
 הָיָהְו .ויָבִצ יִנשדדזלע השעת
 ותא תא השל םיִּרבְל םיִתְבְ

 םיִרָבַהדתֶא ָהיֶׂשָעְו ה: : הָמְהְב
 : בָהָז םתא ָתיִפַצְו םיִמש יִצֲע
 תודלות

ke: 

 :ל הלינס .חכזמ תישעו .ןרהא

 םירוטה לעב
 תגמ לע יהי הל .םיב עפנס

 טק ןי" ji כ ןילע 5 ןתנ כ ךדופו ןיד סרוסעכ יג

 יכ .סמסכ סנוכתו סמכת

 : שנ םיהכז .קובר

 ןוכסל ז .העסכ (ר) : תומס
 ןםע לוט

j= ןמכ 2 ןמב סמסכ 

 סולעכ היתת סמכתסו כותכט וסז .וקלת
 רד 4 סמדמ

 : סכוסכ 5 1 : .וקלת ןמכ סמהכ יכ סמסכ סנוכתו סמכת
L גס לע רמכנק יפל 

wi ab 

 ויתעלצ \ד כיתכד ותממוכמו והלדגמ 5יסמ דועו
 Adar : סמסכ ותופ תפל

 (א) : סכוב יכ

 : סימס
; 

 נג וכ סיס ₪ ספוטס חכזמ כמ
 ייכ %
, 

 סולסנוא

 :ןהְהלֲא ו אָנֲא ןח
 אָרְטְקַאְל אָחְּבְרמ דָּבַעְַו א
 יִעָאְּד איִמְסּוב תָרוטק = וע

 ןיִמָש
 עַּבַרְמ הָיָתָפ אָתְמַאְו ּהָּבְרֶא

 ון הו ב

 אָתּמַא ג :ּהָחִי דּבְעַת

 בַהְר ּהָתְי יִפְחַתו : :יִהּונְרְה
 יִהְולְַכתַ ּהָרָנ-תי ב
 יהונְרק--תיַו רֹוחְס | רֹוחְס
 רוחס בֵהָרְּד ריִּב הל רֵּבְעַתְו

 בהר ןקזע ןיּתְרַתְו ד : רֹוחָס

 ּהֵריַרְל עַרֶלֶמ הָנידָּבעַּת
 לע בעת ה יתר לע
 ו ומס ןיכ
 וה ּהָתָי למל איחר
 יֵעָאְּד אָיַחיִרַא-תִ דָּבָעַתְו ה
 כה ןוהתי יפחתו ןימש

 י"שר
 תולפסל .תרטק רטק

 נג ול סיס סז .וגנ תא ג
 וננפ סיקכממ תל

 רקכל וס 'יס .בהז רז
 ומונכפכ תויוז ןוקכ לוס ןקכ ו

NNWש  

 : וידל ינקבק ויתויוז יתק לט וידל

 לאירבג תרות

 --סת ןכושה : בופכק ומכ סויסכ סג ונמע
 955 תקכמג יס ,'כתי ותניכש :וכייס
 "דו ,סקוקמוט ךותב -וכופק כרקי
 ס"עלמל ת'יפס למל לכו פ"לב סנסו
 יקתקכו ,'ונו 'ד | יכל י"ככ5 רומל ןכג
 סתעדיו ,'5 סכ יתייו סעל יל ספק
 תולכס תחת סכתש םילומס יד נק יכ

 יב סיקוספס 1 op כווכב יל האר נהו סיללמ

 ק"ב סיס רומל סלע לע סכוי 'ד סע
 קתנשסכ וגמע ותנסנס א יל סמו
 כ'עו ,ונכותב וקכיכק קרקס יייע תיטרפ
 "ד, יײ יכ י"נכל רמפל ס'ערפ סומלכ
 ---יקייסו סעל יכ סכק יפמקכו ,'ונו
 תֿפרעס י"ע 15] סתעדיו ,'תל סכל---יכ6 סג

 יתניכס



 סולקנוא
 אָתְבְרְּפ םָדָק תי ןּתִתְו י
 אָתּודהַסְד אָנֹורֲא---לַע יִּד
 -לע יִּד אָּתְרַּפַּכ םֶדָקכ
 ףל ירמימ ןמָא 5 אָתּודֲהס
 ןרהא יהולע רט י :ןמֵּ
 רַפְצְּב צב ןימסּוב תרוטק
 איניצוּב---תַו = ּהָתּונָכְתַאְּב
 ןרַהַא תּוקלְדאְבּו ה : הנק

 אושְמש ןיֵּב איניצב---תָי
 אימת הנק
 :ןֹוכיַרָרכ יי םֶדָק אָריִדְת
 תרטק יול קנה וא
 הל ישא רזא .ןרהא תודלות

 ,םג םיחספ .ןרזא תלעתבו

 .וקכב רקבב ה תותירב

 .'ט אמוי

 .טנ םיתסש

 :בי םיתכו

 עק הוצת ל תומש
 רֶׁשֲא תָכֹרַּפַה יִנָּפל ותא הָּתַתָנְו י
 תָרּפְבַ ינפכ תֶדָעַה הא לע
 רעּוא רֶׁשֲא תַדְעָה"לַע רׁשֲא
 ! ֶמַש ל
 הא
 תרָגהְ"תֶא וביִטיֵהְּב רק

 :הנָריִמְק
aםיכרעה ןיֵּב תֶרנַהיתֶא  

 הֵנְריִמְקִ
 ט : םֶביֵתֹררְל הוה

 לע ריטקהו +
 רָקּבַּכ םיִמס תְרטְק

 תלעַהְבּו ה | ריטפמ

 נפל דיִמָּת תָרטְק

 ילעתיאל
 גל אסוי .תא !בימוהב 5 ג 0 רי אמוי

 :כ תוחגס .ולעה אל

 ב תותנט

 יישר
 בל םתבל : 360 תועכטס סעעמ .היהו
 כ ןוכֿפס ךנככמ ךוקמ רמת מק .תכרפה
 : ןותכמ ןוכתס דננכ

 .הנדוטקי : ןקכס) תולעסכ סקינדיקכ
 : סיבכעס ןיכ

 מק סיספ תיפ לכל =
 עי

 ד סכוכמס לס ןוכיזכס יוק ןוטל ..וביטיהב (ז
 לכ: <ןכה 1 זעפב .ם"יפופ .תרנה : רקכו לקכ לכב ןביטמ סיסו סלב
 קלדס ןושפ לוסק סקלעס סק '(כס סוקממ ןוק סכועכ תורומקס

 יטקמ סכפ סוי לכ
 סז תב גמ לע .וילע ולעת אל | ט

 ינפל () :דכל םעכ
 ןווכמ תרפכס יכפל
 ופרסנס eh ןס

 תורכ
 .תלעהבו (ה)

 ריטקמ סרפו .תילחט
 הכדכ למ תכוטק סוק .הרז תרטק :

 ת סורל 5 ול ןופל

 לאירבנ תרות
 םילומס 'מ 'ד ינמ יכ [סככותכ יתנוכפ

 : רמולכ = תולנס תתקמ סכתק
 תולגס תתקמ סכתק יקקלוס ןכ "עק
 .הכ תוכרכו ג"ורפפ סמכ רתוי רלכתיו] סילכמ

 ןמ סח פומה | ךרכל ורעמד : 'יפ)= ןככרו

 וסל רעפק יכס וסס - (רכע ןוק) וספ ןרפס

 וכל ליכט וכל נקיפמ דכ לרפיל

 יכיס יכ | (ןכטמס תמקס :'יפ) bתלומ
 : כיתכד סירכממ ןוכתי תיקפפד וס נפה (ז"יע)
 [.ל'דו ,'ונו סכתמ יפומה "ד ינֿפ יכ סתעדיו

 סיכופכס לוקיכ 55 כוש התעמו
 --סכיפלד) דימפ תנוע .ונקערפבק

 פוסק ןמזכ =-דעומ כסק תתפ--- סכיכקסל
 יפנ דימתכר] לועכ וסק ןמזכ כו תותפ

 ,סירלמ

 ס"כוק
 ּותיעדיד

 ותטיחס תעכ תוקותפ לכיסס

 505 Rרקכ ככיססו [(.כ ,ןיכוריע) 'םוקככ
 : רק תכורפסמ ספל יכ] 'ד ינפל דעומ
 ,סדקס םדקמ : תומ ירהה 'פכ כ"םמכ םדקה םדקמ

 ,תועוכש) לכיס: קז דעומ לס ,סינפלו ינפל סז

 לט ודועיו סיס סם יכ ןעי ['יפ (: גי
 כ'ת קרפמש ומכ-עהכקי סע ת"יקס
 כמולל -- סכ5 דעומ כק : רמוקו
 --סק ךינל רברנ--סמק--סכליבקב
 ןיכמ וינפ לכ סיס לוקסו---יפכופ תולמ
 'פכ ק'טמכו ,קרופכס לע לע סיכורכס
 =-ךליבpנ-ךל יתדעוכו (.ככ הכו ו
 ופלקכ ססינק כ"עו [סט י"ערפכ ןייע] ,ס

 סיס י'לב יפל יכ ,דפומ | לסל מ
 לכיס

 תותלד סיסופ ןניעכ



 סולקנוא הוצת 5 תומש

 אָתְַעַ .ןִאְנכנ .ןפסּב הָחְנִמּ הָכֹעְו הָרְז תרטק ויָלָע
 ה מת מ בו י :ויִלָע כפה אל : ףסנ
 "לע ןרקא רבו י '95 השב תחא ויתנרקדלע] הא
 אב אש אדה יהי זרחא םיִרפְַּ תאַמַח םדמ
 אָּתְשב אָדֲח אָיִּופְּכ תאַטַח ; ? יל . ;ב
 A te cs םֶכ תרד ו 2 רפכ הָנָשּב

 |  wedאס אסוי תאמה 5דס :יח תועוכש .חנ ול אמוי .לע ןרהא רפכו ה :

 ןמיס 36קוחיכ םדא ןב ההא ןיריטפמו .'יס לאכימ .פ"ק

 י"שר

 .ףועו סמסכ לק סלוע | .סתלמו םלוע כו .ההנמו הלעו : וזמ ik 0 תורז ןנוכ
 וס = .סיכופכס סויכ .הנשב תחא ; סימד ןתמ .ןרהא רפכו ) : סחל לש יס סתנמו
 תאטה |: ןילע רפכו 'ס ינפל לק חבזמס מ סליו . ףבקיו) 7 יכתקב .רמסכס
 : ויטדקו םדקמ תפמוט לע סילפכמס סיכופכה סוי לס ליעקו כפ סס .םירפכה
 .הוצת תשרפ תלסה : תרחק סדובע לו דבנכ וננס סירכדל קדוקמ תכומס .םישדק שדק

 לאירבג תרות
 יל ןסכל םרקק ,'וגוןכסל תו [ועטסמכ] = ןוכלס סוקמ סיס הקמ ךכולנו ,נכיסס
 כמנה לכ 8 'כתי ותקודק סטקפ יכ כ"סקו = [וטמה תקנה יכג הרק 'פכ ןייע\]
 934 ףופכ ה פו --סכותכ "נבל lככיטכ :*פ] סמp יקדעוכו : דוע
 --י"נכ ועדיו---'8 ססל יע יתייסו = [סניכפס ליס 'ד דונכ :'פ] ידובככ קדקנו
 סמ יתסכוס רסק '0 'ד יכנס refs תפודק סוקממ סטספת) ספ תטודק יכ
 ינכטל--סז יקנתו מ"פ 10 - סירלמ ך 5  ףוס 2 ומו] - ןכפמס לכ לע ןוכפס
 תפכ=ססיסנק 'ד יײת כ'ע- .- םדקת ז"יעו [ןכפתה תה מ דוככו : ידוקפ
 =: ק"ודו ,5וכ ד יפעל סגו קכזמס תלו [כיסה ה דעומ לס פח

 אשת יכ רדס

 המסע ַ 9למּו* רשמדדדלתו הָוהְי רדיו אי
 יֵרֲא בי :רֶמיַמָל אשת ‘= בי :רמאכ

 : ל םב הליגמ .בס תוברב .לארשי ינב שאר הא אשת כ .ןרהא תודלוה

 יישר םירוטה לעב

 ןופתתעכ ומוגכתכ = סלב ןוש ,אשת יב (ב) | ה-ת י> ויתטרק ךמס ,אשת יכ (בי)
 סמכ תע דל סגיגמ סוכס lanl סמל ולמהב סמל זמר

4- |? 

 סילקעס תת  סנמתו לקקס תילקמ דחה לכ ןגקי 26 תלוגפגל סכמפ ל סס
 לאירבג תרות

 50כשי יל ןיכיימ ,סשמ ,ס'3קס יל רמה 'כ תפפ ךכ ר'דמו יוװ אשת יכ
 סמכ ,סת וכ רמקנמ | ,יכמיס וולס סמ דועו 'וכו לכ .רכ למוסכת

 קתיתד



 סולקנוא
 לֵאָרְׂשִיײנְּב ןַּבָשחְתְי לָּבַקִת
 קרפ רַב ןונתיו ןוהיניגמל

 אעק | אשת יב 5 תומש
 םֶהיֵדְקְפִל לָאְרַשייִנְב שאָרְתֶא

 םירוטה לעב
 "ל וכפל כפוכל כ"סוי ךונסו .6כת יככ לפרסי לכ סנכק
 תת תת .כ"סויב סקד5 קוספל וגסנ ךכלו וינפל ןיככופו
 :ג"כת סלופ י'נכ ןכו סיפלמ 'גו ףל5 ל"ת
 כסתי גו = ויל5 בוזתי סקדפל ןתו) סדק

 סת . .וגתנ\

 סז ליכסכ ול

 ןינמכ סעס לכ ות וכ וכפנ רפוכ ןתיל ךיככ כ"סויכמ

 ןכט ג"רת ןוכמכ סלועפ ת"כ ינכ טפר el סיפלתס ויה ת"כ ינכ פתר

 סמ לכ ךל ! "ול ונתנו כ"ג יהי ערפמל ונקרקת

 פ"גו 'פכ לקשה תי5תמ פ"גו סידוקפ פ"ג : סולכ

 לאירבנ תרות

 ססל לומ ,'ונו ךיערב סקת יכ : מיד
 ,קסת יכ יוס ,יל יו ססק סמ וערפיפ
 י'נכ רפסמ סיסו למקלט ססכ סמעסקו
 4 כומיבב יל התכנסו .כ"ע סיס לופכ
 ,טטלפס ןיכע סוכ םרפל וקכק ,ליז
 hs 3 ףגכנ סס3 סיסי 691 סכופ הלמה
 הנקי תעכ ףנס וי ןיקמ ,סתוק
 (.ככ ,למוי) 'מגס ירכד ורקכתי כגפו] ל סכפסמ

 'וגו לכ רפסמ סיס : כיתכ ומר ןתנוי כ

 89 רח |: ביתכו | (ןיכמ וסל תימ 5535 :י"םרפ)

 ןיטוט .ל5רסיס ןמוכ ןפכ ליסק 85 ,הפסי 89\ דמי

 ןימוע לפרי | ןיפס ןמזכ ןפכ ,סוקמ לם נוה
 ירק  סיקרפמס | ועקסו ,כ"ע סוקמ לם וגר

 רמפג כ"קלו ,וגו רפסמ סיסו סדוקמ רמפנ 'פכמ

 דסכ רמו ןרתל רמגה) ל"לוה ,רפסי ו

 לם וכפר ןיסוע ללרש ןיֿפפ ןמוכ ןפכ ,רקמס

 ןופוט נרפיפ ןמוכ ןקכו ,רפסמב המה ופ ,סוקמ

 .פהקמס רדסכ ,רפסמ סס) םיסי 52 סוקמ לט ונלר
 סלוק 'עגכ ספ ורפפפ סמל רתוס וסופ סקק דוע

 ינעכ ומ ,וללכ רבוע לקרי תה סנומה לכ : הול

 ,הנווכסס ,רפסי לו דמי 5 רח : רממנש ןיו
 'כ תעללו ,רפסמ ססל תויהכ ףמ סרפוסל רוסקפ

 65מי לע דע כ"כ ןיכורמ ויסיפ סנוכס ןתנוי

 סעטק ל"ג רשא ([.ננכ רפסמ ססנ

 נק .דלמ קוס ,לסלשי תת תונמכ רוסילס
 לודג סע תוביעתל סתיקסל סלעב וקגתי

=" 
- - 

 דובכ רק סיוגס ךרדכ ,סרפסמ יוּבכ דלמ
 קמ תמועל יוג לק ופורידפו וזוט
 הלפכ כ יכ ,וכפסמ תומכ יפל דדמנו
 סיפפש | תויס> סתבוק יכ ,י'נב קנמ
 (.35 ןירדסנפ) ל"זכקק ומכ ,דימק ססיגיעב
 "כלו ,סיקו 69% ןו) ל יוס סלוענ
 ןיחתופ hs לפס תיב : תכינת ימכ ןכ6 ףק

 סל יכ ,ם'ע ,וענ) תמ תוכל תוכונת וב
 ססממ וס לק סתבלתמ | רול3 וקגי
 סככורמ 55 : ןנסתפו 'פ3 כ"טמכ\] ,ךימת ססל
 ,סימעה לכמ טעמה סת יכ /ו סימטס | לכמ

 סככ ינקעות ס"כקס רמפ (ט"פ ןינוסכ) ל"ורדו

pסת סלולג סכנ עיפסמ ינקס סעסכ  'יפל 
 סיכומס | וסרדו ,ם"ייט ,'וכ ינפל ע"פ ןיטעממ

 לוס ,ורפסמ יוכירכ לדנתמו כטקתע וניפס ומ יכ

 כקקכ כיטו -- [ךרכתי .וינפל ע"ה טעממס

 רספת ,סרפסמ ןינמכ כתתסנ י"לב וניחתי
 רסק םיפל ןוימדכ קוסו=ףנכ ו"ח טולקכ
 ת"עבל סלסלמ ודי סטמו סיסוכ וילע קי
 ינפטטינפלפסיל) Rתככדק וילע וכ קי רסק
 סונפס ספורט ןמז לכ יז (.ר"נכ ,עפינ
 ךלוס וסנס יכ ,וכומ לעב ת ,וכ סקונס

 ותו םגוכ וכי ,ינוע ןתלב תיככודקו לפ
 ןיקמסל ופול ךירהמו ,וכוס קוניס ד"ע
 ךלסתמ .סולס תל סולמס תולכב סכמ6 ,ול
 ,סומ סלכגק ,3נס תוקנכו ,םתכ .תנרסב
 ות סנס ,סיסק יפכמ וכלמ = בטס יכ
 תובנכ ,וכוס תעיבת ויכע רוקפכ ררועפי
 יכ סב לסמכס וס סככ ,עורוכ .וכממ
 קעסמ לודג כוח וכינע קי ס"בקסכ סנס
 עת כמ : ס"ערמ קיקמכ ,כגטס סקעמ
 ןיסכ 536: ,'וגו סלודנ סקטמ סוס סעס
 כובסל ךתדימ סנס ,סבומ סלקל .תגפמ סדי
 ןופ תסוכ ,ק"סופכ תכתכס ומכ ,ךיכקסנו
 סתקטת קת ס6 ספעו :ק"זו ,'וגו עקפו
 ויל6 סלכתלו ,[ומוקמכ ןס) רפכנט ותכו]

 תל סתכ ךכ סקעו ויל ת"קמכ ת"יסס
 ןמ טעמ קר סכגל וקכעו 'וגו סעס
 -- ,'וגוסעס ת 'ד ףוגיו ,כ"קמכו ,טעמה
 bטתס ןתיג תכ יכ ,ךכ עידוק תלז סנמק

 רותיוול



 אשת יכ 5 תומש

 הָוהיל .ושָפִ רָפַּכ שיא ּונְתנ
 יָייאְָו םקא רב אָתֹומ ןוהְב יִהְזאְו קי םהב

 םירוטה לעב

 רפכל י'ככ פ"ג|\ רפכל פ"גו וקפנ רפוכ

 לע סירכד 'ג לט

 .ףגנ םהב היהי אלו | : סנינמ עדתו

 ןיע 13 - לכדו כערו סמתלמס

 סולקנוא
 ינְמִּת דָּכ  םֶדָה ּהָשְפַנ

 יישר

 טנוק .ןיכמסס
 וכלמקס ומכ ססילנע 3 רכדסו ערס

 לאירבג תרות

 יפת ךיכתמ קר ,יכמגכ סליממו כותיווכ
 םכ תולפסב סיכגסתמ ויסיק "כ ,ססל
 ינמיס ססכ לכל כס תעכ ככ ,יכפל
 רפסמו דקפמ סיסי יכ ונייס ,םקכ מכס
 ככיסו ספור ססעי יז ,סטמל י"נבב
 ,בומס תייכג ססילע דוקפל כ כ"ג סנעמכ
 סלועב כדסתסל סטפ ומיכי כפקכ יכ
 לש גוכטקס ססילפ ככועפי ז ,סייוכיכ
 סליחמפ ןתיכ לכ וכ ,סנטמכ לגטס כוח
 קכתכהו סיפק תוכיכקל קכ ,ירמנל
 :למולכ ידקפ שו : כ'שמכו ,ןמז
 וגיסו ,סלעמל סדיקפ פע רכועתתקכ
 ססילט יתדקפו 15 ,קטמל סידקפנ ויסיקכ
 סמס ססו ,לנעס קטס קוס ,ספ 5 טק
 :סמופנפ 'כ לק ותתיתפכ קכדמכ ל"ורד
 ,יכממ וונפ סמ נלכקי יל ןיכיית
 רפוכ תפל | סיכיוחמ כ"ע ,לגעס לטתכ
 וכופפמ ל'זכ וטכ כ ןסו ,'וגו םפכ
 ןוש סוס סת יכ ןוטלס ,לכקמ לס
 סנווכ .דוע סו3 וקרד לכ ,ןיכמו רפסמ
 יכ | ,תסת יכ ,'יפ וס ,סילק

 :למיתד סמכ , סם יכ ,סוכגפ סזכ סמ
 16 סקוכ סיסקק* 'ונװ ךפככ סטפ יכ
 רפוכ .ונפיס יע = ,יפ עיגמס סלסל יב
 י'ככ רפסמל 2 סיסי זו.,'לכ סקפכ
 וכולכ וקעי ספ 3h סו דוקפל
 דמי כ רסס - ,םפנ רפוכ תפל מ"ס
 ס ןכו ,סוכ וקכ רוסיל עי ,רפסי כו
 יכ ססל סמלקל סקפנ רפוכ וכ וכפי
 כותכ ויסיו ססכ קיי 85 כפסעהו מס

 :כ "דס 'ד [- ה ככ ןכ יכ סנס ,סי
 ס יכ הוב יתסרפ רוע

 7 .ככטמפ וקעיסכ

 סזיפ וקעיסכ ךלדכ ומ סכקי ולי סל
 לסג סזקכ ןטק רכקכ קדנו קדס
 סויק3 ךולככ ול ערק וק ,ותבכרעבק
 כ יכ ,3כ לפ ומ ופישי 5 הכס ןוליו
 סול ענ יטב .וקטיסנמ ךלמס תס וקיספי
 ,ופנככב ןקפל םוכדס ךרעס לק ןוקיפ

opא 5  neeקסופ 5% ,וכרד  
eerםופנ דומעיק , hוסנכי יז 

 קפתכ סיסוסס תוכק 5 ךלמס יתרפמ
 סו ,ןקפנו קזחל קדכ לכ ירח קודכלו
 סוכיכ 0 ,לכטס קזחפ לק ןוקית קיפסי כ
 קח ופילוי vb א ךולכ לכ ןוסינו
 ספיכיס ןכו ,וסוכילטיו = ככטנס רסנס
 סיסדח וניו ,ךולכל 4 ערק 3 לט
 כפותכ המס י'לכ סע סנס ןכ .סתלומפ
 יתנכקו :כיסמכו 'בתי ותכיכקכ סככרמ
 כוקחל ודימעי לק ןמז לכו ,סכוקב
 ,סדקופלו סלקכל סבכרמס ירבו ןוכקת
 ,דקפמו ןוכסק כ3 חכו ןוכי עסמסו
 סי סזיק ללכס ךותכ כמסכ סג יול
 ףכטנסל סיולכ סכיו טת3 וכלכלפנק
 סיסי כו ,ז"פ 35 ספוי כ ,ותככרמכ
hבקי ותב כר סייולכ .יתלכסב ףנכ ז' 
 ןוכסחכ יבסלו כופסל וכיתתי סת סנמק
 תוכי זו ,ססידוקפכ ייככ ןלײמ תֿפ
 ולמכ טוכטוכפכ םיקו שי לכ רכז
 תולכתסס ןוימדכ סיסי ו ל ,ןוכססס
 'כפי ותניכט תככרמ ירכ6 יטרפכ רוקכו
 סיטנסכ ףנכ ומ טולקכ רקפת ל
 ,ספומדקל סּביפסל לק סנוקפ ןיפש סברקמ
 ךיללו ,סבכרמס הכסל סייוקכ סתויסל
 ותלתתכ 'בסי סול ,סנממ סקילוסנ
 -'רל  וטפנ רפוכ ק"וקכ זמ וכפי יכ

 רפכ)

5 
< - 



 סולקנוא
 תן :ןוהָתיינְמ ד

 בעק אשת יכ ל תומש

 ונָתְיוהָז = :םתא רַקְפְּב ףגנ
 תיִצָחַמ םידק כּפה-לע רעה
 ירש שדקה לָקֶשּב לקשה
 לקשה תיִצָחמ לקשה הרג

 תּוגָלּפ אָנְנִמילַע רַבָעְְִלָּ

 ןיִרְסַע אָשְדּוק יִעְלסְּב אָעָלְס
 אָעְלְס תּוגְלַפ אָעַלס ןיִעָמ
 :נ תוווכב ,תרג םירעע .ןרהא תודלוח

 יישר

 ןימכ וכ ספרס (כ"מ) .וגתי הז ) :דוד יפי
 , == סזכ וכ רמו לקטס תיכתמ סלקסמו קמ לק עכטמ
 ןומכ סיס סו 'מיגכ .לע Are א תל סיכיבעמ ןיכומס = ךכד .םידקפה לע רבעה : וכתי

 'יפ .ס"ז ןוכמכ .ונתי סו : 25 למ עכעמ |
 ןפמל .לכיפד .ונתי סיטגש רפע סמש רובעי רסק לכ (זכ קכקיו) ןכו סז רס סז ןינמגס
 ייפ ןסנס סנכונעפ (גכ סימכי) ןכו טכסס תחפ
 קדקס | ילקס וכ לוקס ךל יתכנקק לקסס לקעמב .שדקה לקשב לקשה תיצחמ : סנומ
 ךל 'יפ .ויטכע .לקשה הרג םירשע : סות סדסו ןיככע תקרפכ ןיכומקס סילקס ןוגכ
 ףסכ תרוגמל ול "תוחתססל ?כי ('3 5 כלומק3) ןכו סעמ ןוםל .הרג : :וס המכ
 Bf תועמ שמת ולתתמ זוזסו סיזוז 'ד סנקס לקססש .לקשה הרג םירשע :סמל רככו
 וגתי ךכיתכמקק סזס לקסס תילקמו ףסכ סעמ 2 וסולעסו תוקק וילע ופיסוסו וקב

 םירוטה לעב
 תפ סנממכ דודל סוותס דג כמ ןכו

 הז (גי) : ךילע לעונ ינ5 םגפ לרבי

Re תרות 
 יככד ןכוקי .סזכו ,סתוקפכ לט רפכל
 לסרטי ויס ולי יכ ,כיגס מויבק 'מנס
 ,סוקמ לס = וכולכ תייטעב ןימכז סנוכ
 ותככרמכ למסכ .סלוכ ןייוקכ = ויסיש
 סוק סיס ל יזמ ,ס"בקס מ'סממ לק
 ,י"ככ תמ רופסל ןיפסכ ויסו ,ףננ טסח
 רססכ לכל | ,ייככ רפסמ סיסו :כ"קמכו
 וללמי סתססמו ,קומכ לכד וסז יכ
 לס וכולל ןישוע סגיקמ סיטכ6 סימעפכ
 תככרמכ תלמסל סייולכ ,יפלכו סוקמ
 רפסמסו ןינמס יכ לטפס זו ,'נתי וזוע
 וכתופ כ'תיטס ריסוס כ"ע ,ו"ת סולני
 ,רפסי bלו דמי םכ רכס :ולכ תרסוקב
 דוע ןייעו] ק"ודו ,ו"ח ןוע ריכוסל לס ידכ

 :  [רכדמב תרטפס רופיככ סוכ

 קת יכ :ל'װ ,זכ תנעפ רפסבו
 כ תכוגלגכ סנמת כק יייטרפ

 סדקפיו 3יקכ ס סקקו ,'וכו וכי
 י'קרפ ןמקל ןכו .,קזכב סדקפיו סילטכ
 םרפפֿ תנו (רכדמכ 'פ3) סינק סטפ ונמנק
 ירומיככ ןיעו] ןוממ תכית) סוס | וכפלש
 סנוכס | ,תומט רפסמכ | כותכס ןוטלס רכדמכ 'פ

 י"ע ונעו  ,ש"וסכ תומש תמיפרכ תוקקתפ ונתנס

 לע כפכל ןקכ קודד ל"יו = [תופקתפס
 [קוד לקעס תינחמ] וכתכ לגטס ססעמ

 ןמזכ ךומס זקד  וטפכ רפכ קיל וסװ
 ןוממ ןוידפ ןיכיכל ויס ,סקעמ | ותופל
 יפ] כתיב כיקסמ ,טפכ תרפכ סוסמ
 כב ינס סיליכמס [סנעמ) יתכתכפ סימעטס

 : ק"ודו | ,רכד
 לקסכ כקסס תילפמ 'וגו ונתי הז

 ,להסס סלג סיכקע ,םדקס
 דבנמו -- .'דל סמוכפ -- ?קסס תיכחמ
 סזיל כ"ג סוב פי = בקמ לש וטוספ
 ימעט סו3 מרגש ,ומכס ד"ע סנווכ
 ,קוסו ,סלק לקס נו לקסס תיפחמ תכיסכ

 ,סייכ (ג"ה כ"פ .סילקמ ל ליזכד י"פ
 תילתמב ולטסק יפכ כמ דח ,סיממג 'לו
 pק3 וקטתס יפל כמ דקו 'וכו סויס
 'כ 'וכ לקקה תילסמ וכפי סויכ קועק
 יפ) זיג סק3 סיעפכ 'כ יב עקוסי
 (לגעס פעתנ) וככדס קרקע לע ורבעק
 'וכ סכג סכקע יוקכ | ןתוכ סיסי
 הערפע למ לע סעמ דוע ףיסוס כ ספרנכ]

 סלותפ



 יכ ל תומש

 ;:הָוהיל המּורת

 םיִרְׂשֲע במ םיְִקְּפַהילֲע

 ו : הוה תמורת ןּתְיו הֶלָעַמְ הנש

 אל ילדה הָּכְריאְל ריִשָע ַעָה וט

 תת לקשה ; תיֵצֲחִמַמ טיִעְמ

 לע רּפַכל הֹוהְ תמורתיזת תֶא

 םירוטה לעב
 .סילמע :ונתג כ יול טכע למקד
 ןיוט סלוכ ויס לדו ריסט יכטמיגכ
 בפכל הכס םפנ יכטמיגכ | .לקמ :סוכ
 ת"ס .סנמ סיכקע | ןכ (רי) : םפנס לע

 סנפ : ןמס לם סילק5 עולכסל כב ןעס

 אשת

 :'סכ סמוכפ

 : סיס

 רֵבעֶה לכ די

 סכיפוקפכ לע רפככ "ד  .ןינמ

 םולקנוא
 75 יי :ױ םֶדק אתושְרפא

 רַבָמ איננמײלַע רַבְֲ
 תי אלע .ץגְש ןירסֲע
 ריִּתעֶּד ט: יי סדק ,אָתּושַרַפַא

 ריאל ןבסמְּו ינְסאֿ
 -תי ןַתְמל אעלה תיל
 אָרפבְל יי דאר

 יישר
 ןקכ ךדמכ .הלעמו הנש םירשע ןבמ (די)

 כ סכמכו בכל תלוי סיכטע ןכמ תותפ ןיקס
 ידי לע ופנלק לק .םכיתשפנ לע רפכל (וט) :

 7 ומכט יפל ס
 תחל פ"נ 'ס תמורת ןקכ בקכנט ומור 'ג ןכ

 סלעו לקפס תילקמ 'לו ' ככ וכתנק ןכpמס תכדגב ולי קתסקכ ןקנמט סיכד6 תמורת
 סינדפס וקטכ ססמו רככ תקמ סדעס ידוקפ ףסכו (תל תומש) 'סנמ רככס תפמל
 ל סקוסקמ ןפנמש ןיכמ י"ע יס ףק תינפהו | 'וגו ףסכס רככ תקמ יסיו רמלנט
 תינקס סנק3 ילקס רחל '3 (ת רב כרמב) סידוקפס קמומ תנמפ3 רומס ןיכמס לוס
 ווטוסו סנטו סנש לכ לק רובל 0 ןסמ תונקל ןסו כקקס תילתמ רח לכ וכתכו
 סרפכנ םוכלקטע .סכיתוטפנ לט רפכנ 'לכ ס סוכת opi לעו סיכיקעו סיינע 3
 תמורת סיכמ לכ (ס5 תומס) 'תכ רמכ ןקשמס .תמורפ יס תיקילססו .סיק3 סס

 לאירבג תרות
 לע ל קפסכ סיקנמנס סרג סירקעה סוכס סרותכ

 וככמש יפל יול 'כ סק3 פ"כ .[וזומרי סמ

 סירפע וס] ףסכ סיכקעכ לכ לק סכוככ
 לקט י] סעכט סְסמ ל"וקככ לפנו [רגד
 ולקס ןפוכ קיוכ סיסי ךכיפכ [ןירגיד יש
 ועידוס כ רשאבו .ימנקוריס ל'כע סעכט
 קכק רמקק יול 'כ לש ומעטל ל"זכ וכל
 יוקכ וקלט ףסוי תריכמ ןוט לע רפכל
 תילקמ לוסק ,ןילכיד ינש סריכמס ימדמ
 סילקעס ימוכס וככ זומכי סמ לע ,לקטס
 וסז יכ רמו ןיכירל ונמ כיעב ?סכנ
 סמס סלג סיכקפ יכ ,ומלעמ ןכומ
 סרגה יכ ןטי]'ףסכ סיכקעס דנכ ונווכמ
 ןווע = ,ירופ ףסככש סתוקפס ףסכ עכטמ הוס

 סקקיק סמו [סע 'סותו י"קרכ (: לי ןיטודק)'

 לקס "וכ כוקקכ ךיכל סיס כ'6 זיע

 לדבס עי רסקמ ל"י=-וינקמ לו סלק
 כיכמ לק טתל ,כגעס סת ןיכ ,כודג
 לפוקס סיס ,געס טחכ טד ףקוי
 ןיס רפלמ ,דבלב "לכ לע קר יונק
 סיקפוסמ ויסו סיפיעסס יקק לע סיתסופ
 ודל וס סק ,'כתי ותוקילמ תודחקב
 תיל סיכסמ ויסו ? ל ומ ,ותלכ ןיו
 ,לנפס וקע כ'קלו ,סויס גס דע סקמ
 תילקמ סקפכ רפוכ תפל וכייתסכ כ"ע
 ?קשמס סלפכ לקס רק רוע ,נקקס

 :סויס ילק דע וקקודק תודחל קס
 לע תוסס יל 'ב לס ומפט יפ ןכא

 יתרקכק מ"יפנו ,ףסוי תריכמ 6עס
 9קססכ קיש סרג סירקעסכ ןווכמס קוס
 2 בייל קי סכס [ףפכ סירפעס דננכ]

 יכל [סרג סרע וס] ,ותילתמכ קר י"לב
 )"ורד



 סולקנוא
 -תֶי פת ש :ןוביִתְׁשְפַעלע

 נעק אשת יב ל תומש
 דת ַתִחַק כֵל io :םָכיִתְׁשפנ

 לֶאָרשִי יֵנְּב ןמ אָיְּופְּב ףסְּ לֶאְרְשי ינב תאמ םיִרְּּבַה ז כ

 דעומ לא תדבַע-לע ותא תתנו ןפשמ תיקרצ המ
 ןורָּכזל לֶאְרְש ינבל היה לֵאָרְׂשִיי יִנְבַל יהיו אָנְמְז
 : בס תזכרב .תא תחקלו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב יישר
 סנ5 סילעע :סיפנוענ 'מיגכ .סלעמ | שים לס סב סוק סלכ די ספיס לו תpתגו ףסכ

 :ךיתתת סדק ןתקו וטע ת"ל למ להא תדבע לע ותא תתנו (יט) :וּבל וכדנש סמ שיש
 ךדיפו ןיל ל '2 .סילופכס (זט) 2

 רפכי סנט תת םיכופכס תלעת סדמ 1250 תכלכ תלחקכ סתוכמכ וועלנט תדמכ .דעומ
 סקד5 קוספל ומכ סו סג sels ספגמ סס3 סככנק יכפמ לגעס סקעמ רתק

 יכסס ןסלל כקמ .סעס ת 'ס ףוגיו (3כ תומפ)
 עדו לכ תת סנמ ךממ סקקככ Gg וכ כמ קספקמו לכד סב כ לס סילעכ לע
 סמופב לומפס לוס סוס ןילמספ למול ם"תו וילט סביב תיסק עידוסל ססכ וכתוכ סמכ
 קדחל .דח6כ סקוס ןכטמסו ינקס קדחל 'ק3 (ת רכדמכ) וכ רמקכ יכסק סידוקפס
 וקטכ :סוס ןיכמסמו 'ונו סיקפ םדחל 'הב ןוקקכה קדחס סויכ (מ תומס) 'תנק ןופלס

 תדמכ לס .'וגו תקלכ ףסכס רככ תמ יסיו (תכ תומט) כמקנפ ולס סינקפמ סיכדחס
 סיינט סנקכ קחו סכוסקכ סגק3 סיכופכס סוי כת ןפברכ תנמקכ - ויס סיתסש
 ₪5 תוקמ 'ו סיוק לפרקי ויה ססינטכס רקפת יכ ת"ח .ןכעמס סקוסשמ ריי
 ף5 סידוקפס קמוחכו ןכ .רמלכ סדעס ידוקפ ףסככ יכסק 'כו תוקמ 'סו סיפנק 'גו
 תו קמתו סיפנק הקלו ₪6 תולמ קש סידוקפס לכ ויסיו (6 רכדמב) ןכ רמ6נ וב
 לק סנס טי לב ןופלרה ןיכמ תעסכ ויס לנס "ו ויס סינק .יתסכ bכסו סיקונחו
 ל וכמכ תחל סנקכ סיקנתס תוקט ככ רכדל הבוסת .'כ יככ .וטעכ סיכקכו וכמנ
 קכסמכ וכינטע ומכ ןסיכמ ןיכומ סירפמ תֿמיכינק יפל סינק ית ויס סירכמ קפילי ןוכמל
 bs ןסיגכ דחת3 סנש סקרתתנק סינסכ סקוסו סכוקסרכ ןכפמס סנבנו סנסס קל
 סנסכ סיליגמס יש וקלמכ יכקתמ ןיכימקמס סלוע תונק ןיכמל ןייוכמ סיקנקס תונק
 תולסכ לקכקיל סוקמס סלכתנש סיכופכס סוי רתכ יכpתב סיס ןוחלה ןיכמס תחל
 וקלע סינדל ןס .דעומ להא תדבע לע : כיל דחלכ יכססו ןכסמס לע ווטלכו ססל

 לאירבנ תרות

 סד יככ לט סלילט תלוכ : 'פ לט ל"זרד
 |ם"ייע ,לכ 'פ) הרטפסה רופיככ סנוטנ יתפכס]
 וקכיזג תלע :כ'ג סיס ,סמילפסכ וכ
 >":תכו] סירתכס ןיכ | תיִרּכ תטכ 'בתי

 é"קמכו ,חריס תֿפ יתטעימס לע ,ינע סרפכ וקוכס
 ססעמו [תעדו סעע כוטכ סוס .רמפמס רפוכי

 סימטטס יל יפל ,זמכ ד'ע 'כס לקובי
 --לקסס תילתמ 'וגו קי סז :כ"נס

 ל"גס | ימלקוליכש סלוקלכס סעדכ ( | ל"רדמ ורכס קמעמ ה"ד כשו 'פכ כ"ז "קר

 וקסודק ונקקס ל'כ ,םדקס לקס כונעכ | יכ ת"סס רמי כ"ע [ע"ייע .י ,העוסכ
 וקקודק תודקק רכדכ סיקפתסמכ 'תי ,סילתמה קנת קכ ססמ לבקל קפתסי
 ופכו] = .פוכיככ ומכפע כפ לבקי ותיר6סו
 ת"מ = ריעסכ | כ"ויכ לע (.ם = ןינוחכ) : ע"ח

 ס"כקס רמ5 ? דל יפמ | /ד9 תֿפטח) :וכ רמנפ

 (דמ)

 -- לקסכ -- לס תייכסו--סויס לחנ 'תי
 וקטתכ יכ :ומכ ,ליכטכו רוכעכ ןוסל קוס
 יכ רקקמ סנוכתהס סעדכ (פי ית

 סירסע



 אשת יכ 5 תומש

 -זילע רפכל הָוְי נפל
 פ :םֶביִתשַפַ
 :רמאל השמדלֶא הוה רדיו זי

 וכו תַשָחְנ רוי ישע חי
 -ןיב ותא ָּתַתַנְו הָצָחְרְל תֵׁשְחְ
 תַתְְ חַּבוִמַה ןיִבו לעומ לֶהֶא
 וינ ב ןְרֲהַא ּוצֲחְרְו טי : םימ הָמש
 : : םֵהיָלְ"הָאְו םֶהיֵרְזתֲא ונפמ
 דוצָחְְ דעומ לְהָאל א םַאבַּב כ
 -לֶא םָתְשְנְב וא ּותָמָי אלו םָיִמ
 הֵׁשֲא ריטקהל תָרשל הבזמה
 םהיִדְ וצָתְרְו אכ : החיל
 םֵהָל הָתיֵהְ ותמי אֶל םֵהיֵלְנרו
 : אכ םיתבז ,ןרתא וצחרו : בכ םיחכו .ל ה נס .רייכ תישעו :ןרהא 2

 םש ,תשא ריטקהל :םי םיתבז ,תרשל : םיק סש םיחבז

 םירוטה לעב
 5 יתכ לע ו"יו כמ .ןוככמל יי "ככל

 .לא םאבב

 :םש ,םהל התיהו :

 סולקנוא

 יי לילמּו + :ןֹוכיִתְׁשְפַנ-לַע

 הי מל הטיס
 ה ,ארויכ

 ּהָתָי ןֶתִתְו שורק? אָׂטְחְ

 אָחּבְַמ ןיִבּואְנמז כשמו

 :אָימ ןַמַּת ןָּתִתְו
 ןושדקיו. ש

 ןוהיִדְי-תַי ּףנמ יהונְבּו ןיהא

 :ןוהילנרזתָו +
 ןוהְלַעיִמְּב ב

 אימ-ןושדקי אְנמְז ןַבְשַמְל
 ןוהְבָרָקִמְב וא ןּותּומי אָלְ

 אָקָפְַל אטְמַשָל אחְּבְַמ
 שקו + זיי ֶרָאָנַבְרְ
 ןותוי אלו ןוהילנרו ןוהיְִ

 .םתשגב וא : מי םיתבו .ג8 ןיררתנס

 יישר

 5% ןולכול ויס קלט ויו לסת ןוככול
 ןימייק ווסק ו"כ לכ ויפתכ לע סדועכ

 סיקילמס סידד סכו סלודג דוד ןימכ ירויכ (חי) : וב
 ןקוקמ כסומ סיסיסב ומוגכקכ .ונכו : סימ ססיפב

 קמ .חבזמה ןיבו : כויכס לע בסומ ,הצהרל :מויכ) ת'צעו (חי) :ןולכול ויס 55 ןידמועו

 דגנכ דמופו קטפק ךוסמ רויכס סיסו דעו לסל ןכפמ תתפ ינפכ קוסק וכ כוקכס סלועס
 4 (מ ןמקל) רמקנק סופמ סייפככ ללכ קיספמ וכילו ןכטמסו כועס ןיבק ריוס
 יכ ןיקו דעומ כס יכפכ תבומ .רמולכ דעומ כס ןכשמ תתפ סק סלועס בופ
 ה תא (טי) :סיקכזכ סיוט ךכ סוכדס יפנכ לעמק ךוקמ דליכ ס דעומ לס יכפל
 סירי םודק דליכ סיתכוב וגיגק ךכו ויפגלו וידי םדקמ סיס תת קככ .םהילנר תאו
 : ןטדקמו תינקמקס וכגכ ג'פ תינקמקס ודיו תינמיס ונגר ג'ע תינמיס ודי תינמ סילנלו
 סיככעס ןיכו תיכתק ליטקסל (עי סיתכז | יגימק 'פ כ"פ) .דעומ להא לא םאנב (כ)
 ס ס ותמי אלו :סיככוכ תדוכע יריעקו תיקמס ןסכ רפ סדמ תוזסכ ול תרטק
 .חבומה לא :ןס עמוק סת וקכ כככמו  תוללכ וכמקכ סכוקכק ותומי לסלי 2
 לע סתימ 3ַײתל .ותמי אלו (אכ) : רלסכ ל דעומ לסל פפיב ןפכ ןיסש | ןופיחס

 ; לאירבג תרות
 ='רל המורת יס סיקס נקה תילתמ סירקע לע רפכל סיסי ,לקטס סרג סירקע
 לע תו כ3קי = לוכיככ | 'בפי וסו םוכדל כ סנמ%- ףסוי תריכמ לק ףסכ

 :ומכ ךלדכ קכפנ ל'לכ---ולוכסס  יכ לטלמ--לקפס תילתמ קכ סכפקמ
 סתקו



 דעק אשת יכ 5 תומש סולקנוא

 פ: םתרְרְלוערזלוולםלועהסמ ה2 :טנעיסק ןח
 השמי--לא:הוהי .רבדינ ספ 1 יו 8
 - amas 4 0 + , . אָ יב :רַמיִמְל הָׁשֹמ-םָע 2

 ל חק הָּתֹאְו יי גב + רמאָּל אָריִמ אָשיִר ןיִמְסּוּב ךל-בס

 שמח רֹורְּדיירַמ שאר םיִמְשְּב הָאְמ שמח לקְתמ אָיְכַד
 : ה תותירכ .פלק ןילוח .רורד רמ : י הלינמ .ךל חק התאו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב יישר
 js = סילקפ 'פל . ךמס סילנכו סידי ןופכ וגיסו תכומב םמשמס

 ל b. or ots rp CE PaעhE כ  סנוטסכס ספיממק
 ב סינסכ 'ד ונממ ו5תכיצ ידכ קיוהפ .םשב ןמנקו : סיכומת | שאר םימשב כ) : לכיסכ

 בוט קוסק שי" וס ןע תפינק | ןומכקסט יפל
 סשכ ןמנק כמול ךרלוס ךכ> ךןטכ 56 וכיסש קיו סעעו וע םיכ וכ קיו
 קלמכ סיתלמו סיסמת סת ופקכס תילסמ .םיתאמו םישמח ותיצחמ : כועס ןמ
 וס וקכס פריזג ןיקלת וכ כמקכ סמל כ"6 ורד למ רועימ ומכ ומ טמפ ונכ
 תופילככ סינק ךכו ןיעכ ןיע ןינקוס ןיטט פוערכס 'כ וב תוכרסכ ןימלתנ ופיכסל

 לאירבנ תרות
 קעקסמ עעכ תילכ סת (:ס תטר) רח רמ עכ סיפק ךל הק התאו

 ול סיסו ,'וכו וב סרגפת כ ול תקתpמ | (.עלק ,ןלוח) 'מנכו ,'וגו
 סלמל ,ךלמס רעקכ 3קלמ ע'ק עולמל | רולד כמ רמלנס | ,ןיכמ תיסמ יכדלמ
 לע ןודקו כקומו לומג קידכ סיס ןעי סכווכס פ"ככ .כ"ע ,םיכד כימ ןכימגרפמו
 ,הוב לֵׁשָכִי כ יכ תוטב סיס כ"ע ,ויתוולס (.גיסניגמ) ל"זכדמ סכוקככ סלככ סנס וכ
 רומג קידד ,ג"נס תוכרב מנכ 'יתפ ומכו] יעמקכ דוד סילטק כד ידוסי יל סקע סמ
 (* [וכ תקחפמ סע עפרכ וניפ תורגתסנ רתומ ןמס סיב ינקימד יכדכמ סיכימ דליקקד

 תמכס תפל ינ3מ ,ם'קכ סיס וקנוכ כקקמו סקע כוט לש סיסכפממ דועו ,ס"ייפ
 יכדרמ וכמקp וס ,קכמע עכזמ לכ טטוקפסכ קפכ תנכסב ע"6 םינכסב יכדרמ
 כתיסכ זמכ קכמכ ןכיס :'יפ ,ןיינמ ת'סמ סרכמומכו ,ז"ע ע"פ סקעק עקרס ןמס סע
 יכדרמ ———

 ת"טכ ססרופמה 'ד תֿפריב סלעו ב"ותה ולגה כרס כ"ק יפמ לממג רכל יתעפפ םוכו ,םיבג לחנ
 56 תוממור (טפק) סינסתכק סיכותכס רקבל י'כ גנונ5 ביל םירמ ןוי ןכ 'ר ס"ומ

 קפה ( ,'ענכ סירמלגס סיפוריתס י"פע ,/וגו ,וידיסה לכל וה רלס 'ונו סליכ תויפיפ רמו סנורנכ

 רומג וכפל רומג קיד ןיב ופ וכו תתהפמ סעפסע עפר ןיכ לדכס םי (כ ,Bימפה ונימל םודיד ילימ ןיכ
 ליעומ וכי כומג קיד וליפד ו"יפל תוכוסל סכוקכל וס ,ינפס ול תקתפמ סע "ו ספסוה שים סעו]

 ןיפ 15 סידיד יליפב יכיימד סליגמד הכמגה תטיס יפל גםיל תכיגעת ךסמנ וסוד סקכנכ סנמק ,וכ תוכגתסל

 תוכגתסל לומג קידכג רתומ ףימסד ילומכ לבת ,ול תקתפמ סעמסמ טמרכ תוכגתסל לוג קידפל וניפה כתיס

 ית פיה רע ,תוכרכד רתכ 'יתכ כ"ע וס ,רורכו ןוככ סח [ול תקתבמ סעבסב פםככ ולפפ

 ש"ק קר ועיפפ ןומיקמפ סנורגכ למ תוממור קר ויפפ ספ רפפ סיעוממה ב"עכס ,הליגמד פרת
 935 וגו סיונכ סמקנ תופעלו סיעפרכ תורנתס) ,סדיכ תויפיפ כרס שי סנה (.ס תוכרכ) ,ע"וק
 ,סיֿפנת ינע דוע הול ךירכ ,ססל תקחקמ סעפסע סספ ,וגװ ססילככנו וגו ססי כל מ רוס

 ,סירופג סיקד5 ויסיפ ויליסת לכל וס רדס (כ ,bימקד ילימ היסו ,כותכ עפקמ סהכ תוטע) (6

 : קרפו רותפכ וס .ל"נה כ"ק ירכד כ"ע



 אשת יכ ל תומש :

 ָב"דמָנַקְו תואָמ

 רמה לָקְשְּב תֹואַמ
 ותא ָתיֶׁשֲעָו הכ :ןיה

 ש ןקי-זתַחְׁשִמ

 דע ומ

 + םפ תוחנמ .ןיה תיו שש ,ןרהא תודלות

 ותיֵּצֲחַמ םֵׁש

 םָׂשְבי"הנק םיִתאַמּו םיִשָמָח

 שמח הדק י\ רכ ; םִיָתאָמּו םיִׁשָמֲח
 תֶיז ןמשו ש

 תחקרמ חקר

 שדקיתהשמ ןָמׁש חקר הָשעמ
 < לָהאזתַא וב תְחַשְמּו וכ :הָיִהְ

 , : זרדע זזה ןור תאו

 ןיְּביײלביתאְ ןְָלְׁשַהזתֶאְ ו

 סולקנוא
 לקס התל מנ
 אָמְסּובהנקו שמחו א
 :ןׁשְמְַו | ןֶהאָמ = קה
 שָמָח קת .אָתַעיִצקּו יי
 תמו שק יעל ה
 רָּבעַתְו הי :אָניִה אל אתי
 אָשְדּוק---תּובְר תֵׁשְמ ּהָתָי

 ונמסּוב דבֹוע םָּסַבִמ םסב
 : אָהְי אָשְרּוק--תּובְר הֶשִמ

 ןּכשמתְי ּהָב יִּבַרְתּו
 :אָתּודֲהַסְדאָנֹורֲא תֶיְ אָנמז
 דלָּכ--תִיו אָרותָּפ--תָי זב

 ןמש

 יישר
 :סקכ למוכ ךללוס ספ לק ןכיקט סינק טיפ יפל סקב לע קשב ה ףר)
 .הדקו כ ולוכ לקסמ ךכ .םיתאמו םישמה

 ב וקלמג ןיגוכ ב"י יככ ול כממ ןירקעס תה וקנק וכ כי עניי פרש ימכ
 קפיס וגיל ןיכקעס תל ךוסנ קכסו סדוסי
 קו תיכס לקס דע ןמסס סכינע ףילס כ'תקו
 יכסו 8 וסט תיכומ סעטסו קוס לכד סע תקכ

 סק) ומכו סיס עגוכ (קכ סיעשי) ומכ רב לכו סמל סעטסק ןרה עקוכ (3מ
 וה סזמ תפוק סזש דע וכיכתכ בכועמס

 : תוכוכעתו תוכמוק ייפ יופעס חקכ

 תרות

 גסנתסל סזכ קיל לכויק ,ה'סמ יכדרמ
 --למ : וככיפו וכ .לקכק סוס ךרדכ
 bכקנ סמכ (.דכ ,קליכ) ליזכח יכ=-,רוכד
 ,תורמ סלכקמ סיקמ ,כוכד רופכ ספט
 ,ויתוופתב יטפתס כ"עו ,סדקבכ תיבב סלדו
 סיס לוס לכ6 ,קדט םילו ,רוכד ,כקנ
 ,וקויקפחו לע ןודפו כמ
 וס [ומפ זמר כ"ג הוכ מכ סןגרתס יפנו

 ,ןולעכס תתת :פ"ע +2 סעגפכ) ל"זרדס
 ,'וכו ס"וכע ומלע סקטק פטרס ןמס סז
 ₪"יפ תויסנ ךיככ סיס סכוקככג רק

" / - A ז"כע סנממ ,סיכ יכקיפד יכדרמל סדילי-- 

 ופוג תוקפ

 .הקר השעמ

 זה :ספינק םיפכה לכו בקע פרוש ס
 ןמטס ספ וטלכי .הנק סימב סוקכק ל
 .תהקימ ז קר (הכ) : ןיכקעס לעמ ןמשל ו

 וכיפו פנכ עקכ ומכ לוס

 קרפ . רמ הקר : תסקכמ יוכק סעט וס תיל
 .וב תחשמו (וכ :רכדב ןמוקס סק

 .תהק וק

 לאירבג
 סעעסו --יוליעל וכ 3קתנק ,םורב הלעי
 לככ : רמולכ ,סימקבס לכל קכ סיס יכ
 וסז-עקכ סיפקכ :כ"קמכו  ,סיקידלס

 : כ'קו ,כוכד - כמ
 ,'וגו = תתקמ ןמק ותוא תישעו

 סדק תתשמ ןטק

 סדוסי 'כ .ירכד ייפפ פלג ןוטלס  לפכ
 en he סקקמס ןמסו (: לי תוירוס)
 לכ סיסג טעכ לכדמב

hades 7ש ₪ Wwוסעכ  

 Fo ,ןינ 3 ביי ג סיס כ ותליתק ,ףוס
 ןיעלוכ ןירקיע סמכו תעלוב סלוי 5

| 
 וילכו ןכממ תקל וכו ףכוק רוקס סעכו

 ורהפ
pew 



 סולקנוא
 --תָיְו - אָּתְרנָמ--תַיַו יִהְונָמ
 תֶנטקד אָחּכְמ תי אח
 בְרַמתִיִו חי: אָמְסּוב
 -תַ יהיו אָתְלַעּ
 :ּהָסיִסְּב--תֶיְו אָרְויּכ
 שרק ןוהיו ןוהָתִי שדקתו טכ
 הב םֵָיְלְכ אש
 -תֶיְ ןרָהַא--תִיְו * :ׁשָּרקְתִי
 ןוהְָי שקו יב יונ
 נבעו א יָד אָשְמשל
 תַׁשְמ ךַמיִמְָל ללמִת לֵאָרׂשִי

 העק אשת יכ ל תומש

 תַאְו .היִלַּבתֶאְו הָדֹנְּפַהיתאְ
 הֶבְִמדתֶאְו חכ :תְרְמִפה חב
 רָיָכְהַתֶאו ויָבלְּבתָאְו הלעה
 יְָו הא תשדקו טכ : ּונּכ"תֶאְ
 םַהָּכ עגילָּכ םיִשָרָה שרק
 נְּבתֶאְו ןְרֲהָאזתֶאְו ל : שרק
 :יל ןהכל םתא תשדק] חַשְמִת
 רדת לארי ינָבְיִלְמְו אל
 החי שֶךק"תחשמ ןְמָׁש מאל

 2 :ה תותיוכ .טפ תוחנס .א' תוירוה .תחשמ ]מש ? זפ םיחבז .עננה לב .ןרהא תודלות

 יישר

 .םתא תשדקו (טכ) : כזכ ןימכ ןסק סיכלמ לקמ ךומ תיגוי ף"כ ןימכ תויסמס לכ
 יולכס ככ 'וגו עגוכס לכ סתעודק יס וסמ סיטדק קדק תויס) ספקדקמ וז ססיקמ
 לילו סוי לוכעו = סכיפו קלוי לספסל ףוגכ תטודק pודק וכול סנכנpמ פרס ילככ
 סמינק סנקמ יס סיוכקו ןסדקמ ןימ ססכ יוקכ וכימק רד ככל ןילוחל תמלל סדפכ
 וכ ןיצ יײק עמוק קדקי תבזמכ עגוגס לכ (טכ תומק) רמקנק ךופמ תכומ 06
 ןכעמ תתיקמ לכ .סיוקכ ככ ף6 סיולכ סיקככ סמ סיקככ ל"ת יומכ ויק ןיכ
 ןכ יכ סלודגל כמ ןתתיטמ ךכול ןיקש יפכ יוככ ןופכ סגכוקמ סיכלמו סינסכו
 תיטקכו (ו סומע) ןימוקמ ןיקיקכ ןוגכ תותיפמ כקו ןתלודג ךוכס סוס ךלמס דסי
 ןהכמ (םי תויכוס) .םכיתרדל (אל) : תיככע ןוקלכ ןס3 תימכק ןוסכ וחשמי סינמק
 : יוס ןיגול רסיכת | 'טמינכ .הז : 835 דיקעכ סייק וכוכס רמוכ וכיתוככ ודמכ

 לאירבג תרות

 ,סילולמס ימי תעכק ככ ולו ןכסקו
 ,'וכו סיכלמו סיפודג סינסכ ותטמכ .וּבו
 ןמק :כמלנפ ,ל"תעל סייק ןמס ווו
 הז ןסכיתכדג יכ סז סיסי ערק תססמ
 כ"סקק וס ,כ"ע ווס ןינוכ יי 'מינב
 תקוכ סקעמ תתקרמ תקכ סיסיפ ךק יכ
 [,'וכו סרויסכו ןירקעסכ עלכנ סיסי ןמפ סכרסו]

 קיפסי יכ ,סיסי דק תחקמ ןמס ז"כע
 כ"תו ,'וגו דעומ כס תל וכ ךוטמכ ךל
 רמפל י"כב 50 דוע רכדפ יכ כמקכ ףיסוס
 סכיתולודל יל הז סיסי יכ ססילתל ססילבכ
 : ל"קעל סייק--ןועכג ינבמ =וכוכ סיסיס

 --,'וגו ןרהא תאו 'וגו סתוק תשדקו
 ילכ תסודק ןיכ בותכס לילנס

 תקודק יכ ולו ןכסמ תסודקכ ןכטמס
 סכותכש סמ תת םדקל סיס ןכשמס ילכ
 ןנ"ז י"ערכ כ"םמכ] ףוגס קקודק םודק תויסל
 ,סמלענ קכ וס ויככו ןכסל תסודק 6
 סמב ול ססכ עגוגס לכ תק קדקנ נו
 ,סתוק תקדקו=-'כס ןכות וסזו = סדיכק
 --וסו [סירחל פדק] סיסדק דק ויסו
 ןרהק תל סנממ --םדקי סלב עננס לכס
 ויסיפ סד35ּ- -סתומ קכ --תסדקו "וגו

 : יל ןסכפ סייולכ
 לע



 סולקנוא אשת יכ ל תומש

 ימי יחי אשדיקיתיכר רשב"לע כל + םכיִתְרדְל יל הז
 חרק לת ור ו? ליה של = המק וטעה א ו הנתמך אל ד
 :ןוכל יהי .אָשרק אה רָשַא שיִא גל :םֶכָל הָיָה שרק
 הָתְכּ פי יד רַכָו * דלַע ּונָמְמ תי רשאו והֹמָּכחָקְר
 ןמסוב ךעבכ העמל | םיכס להק המלא הוה מאו ל :הַמעַמ יִצְתְשִו = בק A AEA לע הש ₪ דו רָמאיודל ם :וימַעַמ תַרָבני ךז
 תנו ארו אפו םיָמַכ .ידִנְכְלֶחְו תֶלחׁשּווהבנ
 תליעס .םש תותירכ ,ןתי רשאו : 1 תותירכ .היהי שרק :ה תותירכ .!תנכתסבו :ז ו תותירכ .םרא רשב לע .ןרהא תודלות

 ;ו תותירב .ג אמוי .םימס ךל הק : טי

 יישר םירוטה לעב
 (וסילכד) ומכ לעפי כ 'כ ןידוי ינטב .ךסיי אל (בל) = סיסי םדוק וה םדוק (בל) ; רויכ יס
 סוס ןמקס ןמ .ךסי אל םדא רשב לע : ךל בטיי ןטמל = תיכ ב es כ

Les boat ld 5סכז סנוכלו 'סמכ 'ג .סכז : ןיחקפ ינתילו סולס3ב (ס תוירכ) .והמכ ושעת אל ותנכתמבו : ומלע  
 יפל ופלס ןינממס לקשמב וסומכ כתק ושעת כ וילוממס = ןוכת ס"סז .סכז נוכל תכרעמס לע תתנו

 יפפ ןינממס .סככ ו6 תחפ סמ לכ6 ןמס ןיס תדמ
 כ בית ונממ ךסס | ןיא סז לק ופנוכסמכ יוקעס ףפו לתומ ןמק ןיס ד
 סקנוכתמכ ןכו = סיככלס תנכקמ (ס תומס) ומכ ןוכקת 'כ .ותנכתמבו = : ותקוכס
 : תוכלו סכוסכ ךכמ וכיפס .רז לע : סקמ לק ותומ .ונממ ןתי רשאו (גל) : תכוטק לס
 bוג זטלכו ףטכ" יורק ףטקס .ילעמ ףטונס ףרש ₪36 וכיפס לעו ירכ קוס .ףטנ (דל)
 ריסלמו קלס סקב שרוט .תלחשו : (קפילעסע) ס"קיכט וכ ןיכוק יכנסו (םיממוג)
 סקכ .הנבלחו : לכפוטו סונקנו סגכקס וסו ןכופל יורק .סכקמס ןוטלכו .ןרופלכ
 וגדמנכ כוטקס יכממס ןיכ  כותכס סקנמו (ןקבכנ) "לככג וכ ןיכוקו ער ותילק
 ויסיט לפכשי יעפופ ת וכיתולפתו וכיתויגעק תדונקב ונמע ףרלל וכיכיע3 לקי סלט
 b"י = וכיפוככ ודמל ןקכמ (ו תותירכ) .הכז הנבלו : סירת ..םימס : וכמע ןיכמכ
 .'ס יכס 'ג סנבנתו תלקעו ףטכ .סיגט סימס טועמ יכיסכ סמל וכ וכמקכ ןיכממס
 סלכלתס ןכופסו יכנס ןס וכו "י יכס סכוכלו .כקע יכס וכל ומכ דוע תוברכ סימס
 סעוד דרגסט דת דכגו תלכקסע 'ת יכס סוכרכו דרג תכובp סעילקו כומ .סנוכלסו
 ןיפט וכ ₪95 .רטקכ וכי סכיטככ .פירוכ .ק"י יכס ןומקסו ספולקסו טסקס .תלכטל
 ןיוט ויסי ןפכ סיככמס סעבכס וכ .היהי דבב דב : סקכ ספ .סככ99 ןרופנס תל
 סלבלתסו ןכופלסו יכל וגיכק ןכו סז לע וכקקמ ךכ סז לע ולקטמכ ?קטמכ לקסמ
 רחב רח דיחי ןוסל וסע יכיעכ סרכ דב 'כו סכמ סיעכק סיעכס לקשמ סנוכנסו

 סוסי

 ן"כמרו פרוע ןכ5כ ןייפ :ל"ו :גכילזופ ו"רכ ל"53ר כ"ע סוכ כתכ ,'וג סלפ רשב לע .םיבג לחנ

 קיידק ,"ז ן"כמרס ירכלל ףיסוסכ ספרנו ,החקמה ןמטכ ךלמ תסיפמ) רתיסס ןינעכ ל"ז

 ןנירמפדכ ,לנככ ךלמ סג הז : תלמכ לכ ,ךלמ ו סד= ןניפרד (.5י) .סלינמכו םדא רפכ לע : פרק

 : "גס כ"ט ל"כע ,נרפי ךלמ דוד לע וליפ6 ל"6 ,רמפנ ימ לע סו רקמ 'וכ כרקס רוסו (.5כ ,תכפ)



 סולקנוא
 אָתיִכָד אָתְנּובְלו ןיִמסּוב

 קמ < ל
 ּהַתָי \ דָּבְעַתְו הל

 ונמסוב דבוע םֶסּב ןיִמְסּוב

 :אָשָדּוק יִבְּב בֵכֲעַמ

 קיִּבַתְו ּהּנִמ קוחַשְתְו ל

 אָתּורַהְס םֶדְק ּהּנִמ ןּתִתְו

 ירמי ןמזָא יד אָנָמָזןְֵׁשַמְּ
 יָת ןִׁשק דקת ךל
 יִּד ןיִמְסּוּב תָמְכּו * :ןֹוכָל

 ןודְּבעַת אָל ָּתּומְדַּב דֵּבְעַת

 םֶרָק ל יֵהְת אָשְרּוק ןּובל
 ּהָתָוְכַּר דַּבְעַיַּר רבְּג ₪: יי

 :הַָעמ יֵצְְשִיו ב הָחְרֲאַ
 :רָמיִמל השמ-םע יי ליִלַמּו א

 לֵאָלַצְב םּושְב יִתיִּבַרְּד ִזֲחב
 אָמְבַׁשְל רּוח-רב יִרּוא-רַּב

 ּהָמָע תיִמְלשַאְו : : הָדּוהיְד

 : אָהי

 תרטק

 ועק אשת יכ אל ל תומש
 :היהי ְךבּב דב הכו הנבל
 חקר תֶרֹטְכ התא תיִׂשֲעְו הל
 רֹוָרָמ חָלִמִמ חקר השעמ
 קלה הָנָמִמ תקחשו ול :שֶדָק
 לָהאְּב תדע זה ינפל הָנִמִמ הָּתתָנ
 המ ְּךל רעוא רֶׁשֲא דעומ
 :םָכָל הָיָהְּת םישדק שרק
 השעת רֶׁשֲא תְרמקהְו | ול
 םכָכ ושעת אל הָתְנְּבְתַמְּ
 : זרעדיל ה הופה שרק
 הּומָכ השעיירשַא שוא חל
 :וימעמ תֶרְכִנו ּהָּב חיִרְהְל

 "לא הָוהְי רדיו א אל ס
 יִתאָרְכ הֶאְר כ :רמאל השמ
 רוחב יִרּואְָ לַאָלַצְב םשב
 ותא אָּלַמֲאְו : ג ;הֶדּוהְ הממ

RASתותיוכ .התנכתסכ : 1 ה תותירכ .רטא תרפקהו : 1 תותירכ ,המ אפוי .הנמס תקחשו ;ח תותירב .היהי = רב .ןרהא  
 ; תנ תוכרב .ותא אלמא! : שס ןירדהנפ .ןכ לאלצב :הנ תוכרב .יזארק האר : םש .ושטת אל ;ה

 יישר
 ומוגכפכ .הלממ (הל) :ס! ומכ ₪[ .סיסי
 יכס לכמולו סז סע סו ספי ספי ןפקימק לעיק
 (זכ נקזתי) סימנמס ולקייו ( סכוי) ול סעודק

 םירוטה לעב
 סעוד סלפתספ ךיגפל תלועק יתלפת
 סכיכ5 סלפתס ךכ סכו הופ ספכ תרוטקל
 .סיפלמ 'כ .תקוכ (הל) :סכו סיסתע
 .תקוכ ןמס 'וגו תומ יכוכו .תקוכ סקעמ
 כת סיננכמ ויסש | וניתוככ ופרדק וסו

 ככועמ

 סימס 6 ןיכפסממ סע לע ךילבומו ךילמ
 ךפסמס סדכ סליפסס תל סיגיסנמקכ תוטוקמב
 לכו סימס סע ןכלעל תופולע סיליכ ככ
 טכ50כ וכפסמ ספי ספי בכעכ סלוכ סדקק לכד
 לוסטו סיסי תלוממ .שדק רוהט הלממ :ךובב ומ
 bיס | .'וגו  הנממ התתנו (ול) :סיסי קדקו סיסי

 סכ וסיכפו כל) ותמ סכ "ול תכועקס
 תקוכ יכג תומ ינש תכק תדע ותמ
 ןיפס וכ סשמ ל"ו תלוטק וייסד
 'נ5 סיתמ סכרדה נה תיממ תכוטקס
 כיתכד סעס לע לפכיו תלועקס ת5 ןתיו
 : תיממ טתס ל | םדק | לוסע
 תוכית "י .ססעת כפה תלועקסו (זל)
 : תלועקכפ סימס "י דגנכ סו קוספכ

 .המש ךל דעוא רשא : דעומ לסקב תוסק ימיכפס תכומס לעק סויו סוי לכ סרטק
 : סינממס ןיגמכ .התנכתמב (זל) : סוקמ ותופל סעכוק יכ6 ךל עבקלק לוכד ידעומ 0
 קסככסמכ סת סקוע לב יהב חירהל (חל) : ימשל כל סכטעת לק .'הל ךל היהת שדק

 :המכחב (ג) : 5952 ₪5 יתכקנמ תוקע) .םשב יתארק (ב) : לול טכלמ) ידכ ךלסמ

 סמ



 אשתיכ אל תומש

 ןּובַתְבּו הָמְכֲחְּב םיִהְלֶא חּוָר
 2 חל ד :הָבאלְמ"לְבְבּו הע רבו
 ףסּכַבּו בָהּ תושעל תָבָשָחַמ
 בא תַשְרָתְבּו ה :זרשחנבו
 שעל ץע תַשְרַחְבּו תאָלַמְל
 הגה ינאָו ו :הָכאָלְמהלְבְּב
 --ןָּב בָאיִלָהא תא ותא יִתְתְ
 -ִלָּכ בלבו ןְדיהַטמְל .דַמָסיִחֶא
 תֶא ּושַעְו הָמְכָח יִּתְתַנ בכיסַכֲח
 לֵהָאותַא ז: ףַתיוצ רֶׁשֲאילַ
 "תו תָדַעָל ןרָאָה--תֶאְו דעומ
 --לָּכ תֶאְ ויָלֲע רשֶא תֶרַּּבַה
 ןֶקְלְשהד"דרַאְו ח : לֶחַה יל
 הנה" וילד
 תֶאְו הְיְלָּבלְּכירֶאְו הרהטה
 חַּבומיהתֶאְו = :תֶרַטהַה חַּבְומ
 :הנ תוברב ,בל םכה לכ בלכו ;וט ןיברע .תא ותא .ןרהא ו

4 

 סולקנוא
 אָתַמַכַחְּב . = םֶדָקְיוִמ חור

 ב עד: מב ּונְתְלְכּוסְבּ

 ןָגִּוא אָפְלאְל י :אָדיִבֲ
 אָפְַבְבּו אָבֲהַדְב רֵּבְעַמְל
 בא תונָמֲאְבּו ה :אָׁשָחנבּ
 תּורַגנְבּו אָמְָּׁשַאל אָבַט

 איבער רּבעמל א
 תי ּהָמָע תיִבָהִי אָה אָנֲאַו י

 ָמְמיֲִא--רַּב בָטיִלָהֶא
 לכ .אָּבְלְבּו ןְדְדיאָטְבׁשִל
 אָתמְבָה תיבָהי אבל ימי
 תרמיל תָי ןודְבע

 אָנֹרֲא-תָו מז שמ תי
 יִד אָּתְרּ--תיְו אָתּודַהסְל
 :אָנְבְׁשמ יִנמלַּכ תו יהולע

 יֵהֹנמ--תֶיְו אָרֹותָפ--תָיְו

 --תְֶ אָיִכָד ּאָּתְרנמ-תי
 אְָבְרמ תֶיְו אָהְנְמלָּ
 --תַ = :אָמְוב נט
 לידתו אָתַעד אבר

 יישר םירוטה לעב
 : דמלו סיכקסמ סילכד עמוק סדקק סמ סימו "ככ '\ רסת .תכ5תמ בועת: (ר)

 :דמלמ = םירכד ךופמ וכל ;בכרו יבמ ,,התבהבו | ייל ו ו גטו
 ןופכ .תשרהבו (ה) :3pוק סקעמ תניכק .תבשחמ בשחל (ה) :ץקה ןקס תוכ .תעדבו

 לבל joe ןמוסופכ סנקו קליפ סולקכומו סכת סכס (מ סיעקי) ומכ תמול
 קכיקוסל .תאלמל : : רגכ יולק ןע קלמו ןמוק יולק

 : סיכועו ןכס כסומ תדמל תלכסמס
 יקתכ רק ככו סלבס

 כע .הרהטה (ה) : קודעס תוחול
 לאירבג תרות

 דועו .'וגו בל םכח לכ בלבו 0

 ךיקיוכ לכ ת וקעו סמכת וכ
 :(עכ תוקלמ) רוטט 3סז סק

 תוקעל סוכמ
 2 יכק 4

 ךכולכ .תדעל ןראה תאו ₪) :

 סלק תלכסומכ

 rm (,סנ ,תוכרכ) ל'זכד י"פע ןכתי תודטל ןרפס תו דעומ להא תא
 לכ תו .,'וגו תכפכס תו

 ןכפ3 .3ופכס = קיספסק סמ 5 2
 --- לס ילכ ןיכו דעומ לס :ןיב: ,תכפכו

 פכמ לדסס ךפיס יש = וקמכתב
 כ ,וכ כמסנס
 ןקכ רמתנס רדסס מ "ויע ססיל ןכיסל

 סקופ יכקס שלל 2 :

 ןק



 סולקנוא
 = יִהֹוְנָמ אָרְויָּבי-תִיְו

 אְׁשּומׁש ישּובל תִיַו ייּהָסיִסּב

 ןרֶה הָאְל אָשְדּוק יׁשּובל-תָיְ

 יִהֹונְב יׁשּובל--תֶיְו אָנָהַּ
 אָחׁשִמ תֶיו = :אָשֶמַשָל
 איַמְסּוּב תְרטְק-תייו אתּוברד

 ףפרקש יד לב 8
 השפל ר

 -םע למ ּתַאְו = :רֶמיֵמָל

 םֶרָּ רַמיִמְל לארי נב

 ןורטת יל יִד אָיִבַש יִמוי-תי

 יִרָמיִמ ןיֵּב איה תֶא יֵרֲא

 זעק אשת יכ אל תומש

 "זדתרֶאְ ויָלָכײלַּביתָאְ הֶלע
Hsיִדְנּב תֶאְו י :ֹונַכיתָאְ  

 שדה ידְנּבייתֲאו דרשה
 וב יֵדנְּביײתֶאְ ןקּכַה ןרַהֶאל
 הָחְׁשמ ה ןָמש תֶאְ אי :ןַהכְל
 שקל םימָפַה תָרטק"דדתֶאְ

 פ :ושעי ּדְתיִוצְ"רָשַא לַבּכ

 :רמאל השמדלָא הָוהְי רמו כ בי
 לארְׂשִ נְּבילֲא רָבַּד הָתִמְו ג
 ורָמְשת יִתְתְּבַשדתַא :ךא רמאל

 םֶכיִניִבּ יניב אוה תוא יִּכ
 : הפ אסוי .טס תבש .יתתבש תא :נ תוחנס .ןמש תאו .ןרהא תודלוה

 י"זשר

 .דרשה ידגב תאו ()

 יס קכקמ

= 

 לק | למול
 סנוסכ | ידנככש רמו לטפל

 תלו ןסכס ןכסקל םדקס ידנכ תו סנכה כמקנק יכל
 ידנכ וכ תל ןסכנ וינב

 םירוטה לעב
 לש וטושפ יפל טועימ .ih וכמכת יתותנכ nb 6 (גי)

 לעו | .לו5 תוכככק| :פכ תוקיפ טעעל לכד
, 

 .תכ- ןיתוד ג לכש תכטכ 'יפה סתלל

 ןגיפליד ן> במס תכפלמל תכב .תברפ ךמס

 ידגכ ספ דרשה

 דגכ .ויפע וכתכו (ד לכדמ3) תועסמ 'פ3  סיכומ6ס ינע תעלוו ןמגכקסו תלכפ
 כמלנס וכד ןילרנו .ינט תעלות דגכ ססילע וכתכו ןמנכל דגכ וילע וכפגו כ
 וסע ניקס עלותו ןמגכתסו תלכתס ןמו (טכ תומפ)
 ככדמ .סנוסכ :ידגככ סלוססמע קש רכווס
 ןוש ת"י .דרשה ידגב :םש 3 יג
 ינסו תכקמכ ןוימד

 ס .ךלופפ .שדקל םימסה

 : A סתוק ינפמ

 ככמ לט סוגכתו סיעלק לע סוגכתכ ימכ ןופכ וסע מופ
 : (קרפוונלילט) זטלכ ן"ידילכ סיכקנ סיכקנ סיוטע טחפב סיגולפ ה

 \ :םדק | לוסק לכיס תרטקס
 כמ ןכשמס תכקלמ לע סתוולכ ךיתדקפספ פ "5

 .ורמשת יתתבש תא ךא :

 לו טדקכ תרקכ דרס ידנב
 תעלות ומ ןמגכק ססמ רחב וכילמ קכ

 וכ ןיפו תפומש יקוככ ומוגכפכ תוכיקו סדובע
 לכ

 תקפק תאו (אי)

 סתקו .לארשי ינב לא רבד התאו (ג)

 תכטס :ת תוחדל ךיגיעכ לקי
 תוזירזכ ןיזילזו ןיפודל a פ"פס

 : ןכסמס תכקלממ תכש טעמכ ןיעועמ ןיקרו ןיכת לכ .סינפמ סחדפ ל תכס סכקנמה
 ,םכיניבו יניב אוה תוא יכ

 כ'ע ,יוולס סיס ןכ
 :וכייס- דעומ לסל תייקע
 יולכ סיס 'וכו תועילכיסו

 סוי ק6 סכל יליקנסכ סכב יפכסבק וכיכיב קיס סלודג תוק

 לאירבנ תרות

 ומוקמכ ותו = דימטסל | קלפכסו ןכ6ס  ירתל ףלופ
 =- ,גסס לכ ככ וקענע "סלט ףק- סישלקס
 pl: ג תייטענ
 קריו (המ)



 אשת יכ אל תומש
 הלר ינ-יכ-תע ול םֶכיֵתְרֹרְל

 -תֶא םָתְרַמְשּו די :םכש ָשדקְמ
 םֵכָל אוה שרק יִּ תּנְׁשַה
 הלָּכ יכ תֶמ תֹומ היללחמ
 הָתְרְכְנְו הָבאָלְמ הָב השעה

 : ָהיָמַע בֵרָּקִמ אוָהַה שפה
 הכאָלמ הֶׂשֲעַ 'םיִמ תשש וט
 ןותָבש רכש יִעיִבַשה םויבּ
 השעה"הילכ הָוהיל שרק
 : תמוי תומ תָּבשה סו הָכאְרִמ
 --תֶא לארש עודדדונב ורמשו זט
 תָבְשה"זדתא תושע על תַבשה
 יניב זי :םלוע תר םֶתְרְדְל
 םלעְל אוה תוא לֵאָרְׂשִ יִנב ןיבו
 הְוהי הָשָע םימָי תשוב

 ץֶרָאהידתאו םימְשה"תמ

 סולקנוא
 יִרָא עמל ןוכיִרְדִל ןוכיניבּ
 ןורטְַויי :ןוכשרקמ יי אָנִ

 יָה אָשְּוק ירא אְָּבַש
 אלְָקְתַא הלל ול
 הרבע לכ יֵרֲא לִי
 אּוהה אׁשנֲ יְִׁשיָדיבְע
 ימי אָתׁש < :הָמַע ו
 אָמֹוְבּו אָריֵבֲע | דֵבֲעִ

 אְָּבש = תַבָש | הָאעִבְׁ
 כלב יי םֶד אַ
 אשד .אָמֹויְב | תב
 רט = טקה לט
 אָתְבַש-יתַ לארי
 ֹהיררל אְָּבע-ת בעמ
 ןיבּ יִרָמימ ןיּב י :םֶלַע םיק
 על איה תא לארי נב
 ית יו ד ןיִמֹי אמש
 אָמֹוְבּו אָעְרַא-תִיו אָימְש

 .אע ק"ב .דל תובותב .הפ אמוי .אוה שדק יכ :אי הגינה .תא םתרמשו :וי הציב .' תבש .ינא יכ תערל .ןרהא תודלות

 .ז תומבי .בלק ע גל תבש תומ היללחס : זמק ןילּוח

 גיב : לחקיו 'פ רתוזה 'ם .אי'פ בס םירקע ,הפ אסוי .טס תבש ,ינב ּורמשו:ע תנש

 םירוטה לעב
 תוכל יקתולמ  ת (די) :ןכבמה תכנממ תכב תכפלמ
 + סכקדקמ 'כ 5רוטכ דתו םניינפ יפסכ 'ג .'ד .תכבה

 "פכ 5תיפדכ וניסו
 ~~ י"ע סכות | ןתנתב סיס ױֿפכ ןיכדסנסד
 הנה טוט  :סקקודקכ פ 505 רוע

 .תבפס 2 לנחל

 מ ומדקכ

 מ( : Rכסמ סתסד תכקס
0 

 \גכ רקיו) וכ

 + לב סכסלמ
 53 סיכוסל (סק) ןופכס יג כימקס בש ו

 קקודק תרכימק ,'הל שדק : . פכ לכוס

 וקמיקכו וקפג ביט ספג ןוסל לוס טפוכ ןוסל

- 
- 

 : חע הל ןיררהנס .טיק ארתב .דל תובותכ

 :וי הציב .להקיו 'פ רהוזה 'ס .חס רעש הדיקע .ינב ןיבו

 בש :יטכס סונמ

 כו םפכ לכוס וליפמ סכללמ לככ רוסתק
 לכ3 רוס ס 5 ליס ןותככ  תכס
 ןופהרס סויכ ה"כ וכ רמכ 25 ומ
 תכפלמכ סיכפומו סדוכע תכללמ

 : יתולמכו ימקל ספ
 ו .סכקלמס תכוקמ ועיגרסכ

 .תשעה לב

. 

 : ססכתסו סידע קיסק.
 לוס ס3  גסוגס .הללהמ סל ור

 לו עונכמ סתוכמ | .ןותבש תבש
 רמוכ כופכס ולפכ קל .ןותבש ת

 כמקנק כיסוי |

 !סניו () לכו חכו ומונכתכ .ש

 כותכס

= 



 סולקנוא

 בה יי :הָנְו תק הא
 אלל .יצש-רּכ השל
 ןיֵרְת יָנִפְר אָדּוטְּב הָמַע
 אָנְבַא יֵחּול אָתּודֲהַס יחול

 תב ה
 רחוא יִרָא אָּמַע אָזַחַו א

 : ייד
 ד:-

 אָרּוט---ןמ תַחַמְל הָשמ

 ןרהא-לע אָמַע שֶנָּבִתאְ
 אָנל-דָבע םּוק ה2 ּורֲמַאַ

 חעק אשת יכ בל אל תומש

 : שפנו תַבָׁש יִעיְבְשַה םֹויַבּו
 השמד ןַתַו חיש ם

 יניִכ רֶהְּב ותא רָּבדְל ותלַבָּב
 ןֶבְמ .תֶחְל תָדָעָה תחָל יִנָש
 : םיִהלָא = עָבְצְחְּב םיִבְחָּ
 ששבדיִּכ םָעָה ארו א בל
 להו רָהְהִמ תָדָרָל השמ
 ויָלֲא ורמאיו ןרהאדילע םַעָ

 1 טפ תבש ,יב םעת ארו ? דנ ןיבוריע ,ןנא תחל : תל םירדנ .חשמ לא ןתיו : וכ תינעת .וט הציב ,שפניו תבש .ןרהא תודלות

 יישר

 ונעפ לכו עניי קכו ףעיי כ (מ סיעסי) וכ 3ופכק
 bיסק סמ ןזוקס רבסע ומלטכ סתוכמ בותכס רמקמכ
 סדקומ ןיק .'וגו השמ לא ןתו (ה) :עומקל סלוכי
 תכתלמ יופעל סדוק לגטס ספעמ .סכופכ רסוקמו
 ורכקשג זומקכ ז"יכ יכסק סיס סיככ סימי ןכקמס
 נhכםיכל ס"3קס סלכתג סיכופכס סויּבו תומולס
 ןסילב דתת3 סקוסו ןכשמס תכדככ ונימקה תכמעלו
 סקמכ ס"כקס יוולו רדסכ לכס קמליד קוט ע")
 לנטס סתוקע סרט .סינופלרס סימי סיעכרלכ סיס
 כRרסיל דיגס כ סשמו לגעס ופע כססמ ופדכ סדוקו
 ככקי ויסע סיכופכס סוי תכממכ דע ןכקמס יוופ
 כמ לסקיו רסוזכ לידס לוס ןכו .ס"כקסכ סילוכמ
 סג וכייסד םי6 ככ תתמ ביתכ סיבקס יוולכ ןכ לע
 דמלמ שי םימ כ"ז וכיתוככ וקכדק ומכ ככ ברע
 קקייד סכתלמ וחק כסכסיכ כמ יווילכ סקמו .'וכו
 : ((ל"קו ןיקט3 ומכג ססק יפל 3כ בכעמ לו
 סגתמכ סלוק ול סכסמנק רסת כיקכ וקלככ .ותלככ
 ןמזכ סלוכ דומלל לוכי סיס נק ןסחכ סלככ
 ד'כב תטסקסמ סנכ סמ רח רכד .סוכ טעומ
 ךילל ת'ת ף סיעסי לפסכ סיכומס ןס ןיטושק

 םירוטה לעב
 סלופל יס תו .תכט כבעל תנק כרממ
 ךלס5 סולט יכ תעדיו ם"ע ךנסה ת"כ יכ
 : תכש לילכ כנ תקלדס םינימ ןנישלדו

 סיתש ת"ס .םפניו תככ יעיכטס סויכו
 "פ כ"עו תכטכ סדל םי תוכפנ סיתבכ

 .טפכיו :תופפנ 'כ סוכמ סלופכ םפניוד
 סנסיג לע כו ףת5 סנסינכס ולח 'טמגכ

 .םפלו ת35מ יעיכסס :תככ תנוע
 : םפנ סדכמ תכש וספ ןויכד תיכטמינכ

 סנתנכ דמלמ .הכמ ל ןתיו םפניו תכמ

 י) ךימסו פפנ יו םפני\ .תכקכ סרות

 סדכלנו סתימ וכייתתנכ לגעה תפרפ
 תילעפיגכ .(סכמ) ל5 ןתיו (חי) : סקפנ

 סמ לסת .ותלככ = : דומלתס סז
 ןויונמס סיטוכק ד"ככ תטפוקמ םלכ
 עפוקמ תויסל ךיככ ת"ת ף6 סיעסיכ
 סיפפ דגנכ .תותול ינש : סירפס ד"כב
 : תומלוע יתפו תוכות 'כ סלכו ןתח ןכפו
 ם"כ ת"fכ תתל .יחלכ סיטגיכ ם"ע תחל
 : דוככס תסכמ ותקלגכ דמלמ 5"סכ
 ופכב למול ו"יו כסת .סכמ םסכ יכ (א)

 ךדיפו .ןיד סכוסמכ '3 .כ53 : תועס שש

 ףה תמ סתס סמ לכל ונככ שסכ עודמ

 כ

 יג ךוהכ

 .ותא רבדל : סיטפקמס סנוכק סיטפקמסו סיקתס .ותא רבדל': סיכפס ד"ככ יקב תויסל
 .תחל : דמי ססינט סכנסס ת ןינוקו ןיכזומו סכוכנס יפמ עמוט סקמ סיסש דמלמ
 סיטפופ) ןכו רומי ןוקכ ומונכקכ .השמ ששב יכ (א) : ווק ןסיתע ויס ביתכ תחל
 סיעככל ףוסכ ססל כמ5 רסכ סקמ סלעקכ יכ .םוב דע וליחיו (ג ספ) וככל קב (ס
 כמ fוסו לוס ןיקמס ןמ סנעק סוי ותוקע סס סילוכסכ תוטק 'ו ךותכ 3 יכ6 סוי
 סנע ןויסכ 'זכ יכסש ומע ולי ןי6 ויילט סויו ומע וכיכו סוי "מ סימילט סל

 הפמכ



 אשת יכ בל תומש

 רש םיהלֶא ּונָל הֶׂשֲע !םוק
 Lad שיאה השמ\הְו -יכ ונינפל וכלי

. Tre Aa 

 םיִרְצִמ ןירפמ ּנְלֲעֶה רֶׁשֲא
 רָמֲאיַנ ב : ול הָיֲהֹהַמ ּונְעַדָי אל
 בזה ימזנ לק כרפ ןרהא םֶהלֲא
 םֶכיִנְּב םכישנ ינְוֲאְּב רֶׁשֲא
 וקפה ג: יָא איִבָהְ םֶכיִתְנּבּ
 רֶׁשֲא בָהְּזה יִמְזנְזתֶא םִע היל
 :ןְרָהאדלא איִבַּו םֵהיִנְוֲאְּב
 טֶרָחְּב ותא רצו םֶיִמ הקו ד
 : גג תותנס .טפ תבש ,השמ הז יב .ןרהא 6%

 םירוטה לעב

. 

NN 

 'מ סוי קלמכ | ל"ולדכ ופכ תמכ סיכוגס ויס הכס
 Ue סז יכ : עיקככ ותטמ תומד ססל הלכהב
 סלועס תת הל סירלמ ןכקמ וג נלעס רב 25 ביחס סמ

 ךכל סשמ תמ יתדו סל ה8רס- יונ 2% סיס סמ .ונעדי
 oe rare QE ₪ כמ תטמ ןטבז הנה : וניכ במ לכ ותטמ ןטכ

wa aכמ לק סככס תוסל6ל וויהפ .ךיסנפ  
 ףד) תבקב קתיקדכ

 יכסש פול כחכ ןיכ
 ,ונינפל ונפל

 קולח סדוק ןיכ ןכועמס סויכ קנה ווד
 ופעיו .תכתממ ומיכשיו רמקגס
 סקרס חקת תומד ןימכ .שיאה השמ הז יכ

 וכלי רשא : תולוע
 וקו סילסונע ןטפס ססל

 סולקנוא

 "יִרֲא אָנָמָדְק.ןּכָהיְּד לה ר
 אָנֲקָּפַא יֵּד אָרְבִנ הֶׁשֹמ ןיִד

 אני רצה אא
 ןוהל רַמַאַו = :הכ הָוֲה-הָמ

 אבהדד יִשָרַק

 ןוכיִנָּב ןוכישָנ יֵנְדּואְּב

 :יתָוָ . ּויְתְיאו ןֹוכיֵתְנְבּו ;

 תי מע קירּפְחַא
 ןוְהיגדאב יֵּדאבֲהְד ישדק

 ביִסְנְּו ד

 אָפזְּב ּהָהְי רַצְו ןֹוהיִדיִמ

 ) ּוקיִרַּפ ןרָהַא

8 

 :ןרַהַאְל  ּויתְיִאְו

 יישר
 ככרפו ןטקס ת3 "מב וומתב ויי

 סלפקו ךפמ תומד .סלרסו
ew 

 למול םיבובכעו
 סלועל תיכוככע כ 0

 'וכו ת3 לכו תופס קס וכ
 ופט לס רמוכ "לו (טפ
 תכפמס סוי דע סקמ דרי ל

 ססל ווי סבכס תוסנפ :
 עיקכ כיוקב

 ןיכילכ סתפ סכ סלטכ כפל ךכד ונע סכומ סיסו .םירצמ ץראמ ונלעה רשא : סימקה
 סידליסו סיקכס וכלכ ןכסק כמ .םכישנ ינזאב (ב) : וכיכפל וכפי כס .תוסל65 ונמ
 וקכפו וניפמס כ ססו הש לכי ךכ ךותכו רכדס ככעפי למק ןסיטיטכפכ סיסח
 . ןמנע כ למ

 ססיכזפמ סוכטגקכ שמ תקירפ ל
 .ימזנ תא : (סמט16למכע)

 תרזנמ וכרכ ומכ דיחיל קרפ תרזגמ יוול ןוקכ .וקרפ :
 ססימזכמ סיקכופמ סס ותכמכ

 (ט פומק) ומכ ימסמ ומכ

 -רד
 .וקרפתיו (ג) ב ןרכ

 ופלכ ר'ייכקפיד סל "
 כיפכ פ והחצר , ; .
 :ליעפס ןמ תק י; נ (te נתלכ

 רדוס 'כ טכת3 .הכיק 'ל כליו דחמכ .סיכפ ינפ3 ומגכפל קי .טרהב ותא רצו (ד)
 .סיטילמ ינסכ ףסכ סירככ רכו (ס 3 סיכנמ) סיטיכתסו תומפטמסו (ג סיעקי) ומכ
 3ס!3 וכול וכ ןיטכותו ןילכותש ןיפרולס ומול ילכ טכת3 .סכוכ 'כ ריו 'כסו
 םונ ןככפכ וילע בותכו (ת סיפעי) ומכ ןיסקנפו תומולכ תויתופ טכומס רפוס טעכ
 תויתומ 3סוכ וכ ןיכרוחp תוכמוק יככ קוה ףויז ןוקל קפיזב סיתי כלו ק"תש וסזו

 .הכסמ לגע :תומתות ודי לע ןיפייזמו (5עכיטסכתרג) ל"ייג זטלכ ןיכוקפ .סידקש
 וסוקפעו סיכלממ ססמע ולעמ 32 3רע יפקכמ וק3 | רוככ רוקכ וכינקסע ןויכ

% 
 סירלמכ וכ  ךעמתנש  ןיככ יסומד ךוסמ ליפ סק סיס סכימ סיכמוק קיו סיפק

 ףסוי לם וכוכק תולעסל רוט סלע רוש סלע סמ וכ 3קכק סטו סט ודיכ סיהו % % + וב
 ךותמ



 טעק אשת יב בל תומש סולקנוא

 ורמאיו:דכפמ לנע והשעה הסט טקסט פה
 רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי ךיקלה se יד .לֶאְרְשִי ָךֶמְל לא
 ארו ה :םירצמ ץרָאמ ךולעה לולו ישראפ קא
 ארקיו ונפל הבז ןבורהא יח = ה
 רמַאְו ןַהַא אָרָקו יֵהומָדְק
 : רֵחָמ הוהיל גח רמאִ ןרחא 6-6
 לע .ולעי כ מיק רָחמ ייד אגח
 :ז ןירדהנס .ןרהא אריו .גס ןירדהנס ,ךולעה רשא :גג ייפ .ךיהלא 9 .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב יישר
 ו Ne זרד כגפס יו כוכס ךופל וכילקסו סוכיכ ךופמ
 לי הספ שו ( וג חט = יה סו ןילטנק "לק יד .תכתמ וסל ..הכספ+ (6ק
 דש DOES תומס סנש Trias ה כ מסכ A .ךיהלא הלא : סכסמ לק יכטמונכ וב
 ועעס ךכ כתו וסוקפעק ססו ןכס לע ןגסקנט סס סיכלממ וכעפ ככ כרעק ןקכמ וכיסנק
 רוק תיכ - (וק סיפספ) רמפנע סייפ תור וכ סיסp .ןרהא אריו (ה) : ויכחה ל0רשי תל
 סתותדל .חבזמ ןביו : יכמג) סקותד) ספ וכ סיס לו ןטק סקעמ חי ספ - - לכוס
 וטכדמו .וטופפ וסז  וסודכעיט סדוק ססמ כי fn סויס 6לו .החמ 'הל גח רמאר
 וסוגכסו סתיכומ סיסק = ןכ כומ סלכ .ןכהק סר סככס סיככד סככ לקיוכ
 סלתיק 3טומ כמו סכ דוע A תובזמ (סכיב ןופכ) ןכיו ויכפל תכזמ ןכיו וסזו
 כוככ יבמ .סז תומה תק 4s סס סמ כמו סלכ דועו סה3 כו ןוחרסס יב
 נעפמו ופוק סנוכ לקס ה '6 תבכ סיוטפ ןפכקנע ןכ6 יבמ סו

 bכימ סיס תוטכ סימל סיס וכלכ הל גח :3 הקמ ךכ ןיכו ךכ ןיכ יפכמנמ
 עמסמכ םי .קהצל :ולעמיק ידכ סורז ןטקס .ומיכשה (0) se תל ודכעיו סמ

 ב תרות
 ₪5 "וגו םילס סקמ סז יכ ,'וגו '5 ונכ רתיו ,ויגפנ תומ ןכיו ןרהא אריו

 3בוליסו כוכיע לכ כ"עו ,וכ סיס - עדי לעב 2 ,כתמ 'דכ נח
 עפנ תכיסמ סיס ,סרוכע ןכס סקעמכ = ךעופכ ךלוסס סדקס סנס יכ (ק : סינפוק
 ומכ ווק ןיגכוס ויס יכ ,ןכסקכ סממ סקובהו ,סיטסלו תועכ תוימ ידודג סוקמכ
 הז לע ע'ק כסמ ז"כעו כותל וגכסש ,סקו3קס סככיו דחמ וכי סק ,ודי
 סנכעל ם'סדק לע תוכו תויסכ ועיפמ סמדיו ,ףדכ סלע לוקמ דכתיו תפכי קנס
 ןכסמ כו .וסזו---לחמ סוי לע ןיתמהל = יכישל ףלט סיסיו טפמ דוע יכ וסב
 וטפככ פולט קו ,וילפ סילסקנס לסק קש ככ 18 ויס ןכ ,ססל סמרמלו  ,תויתס
 יכ בכיס ןיבהק י"פעו  ,סוקעכ : סמ סוקמ ,ךכד ןומיעיכ רכדמכ סיכלוסס
 :'יפ ,וילפכ תבזמ יס וז דבופ סכס קו ,סימ תי רמת ןוקמלו ףכפו טס
 ל ט קוכז כז סיסיפ דקמ כורק יכ פט לככ סניסנפו .סעוכ סיס סכר ספמ
 רברס ךישמסל 1 טינתס "כעו ,'כתי ומש יכ ספוק ירתק סתעמו ,סקולו סלל
 לכונו רתמ - סיסי דל נח יכ :רמחו ולסקנ כ'ע ,סניסנמו סעוכ ככ סבל
 :במול ןכפי (3 ,כתמ סוי דע es ןמ תופק טס רוכעכ ףכיפ ןרס6 לע
 יםוע ככעל 'ד תקכיכ סיכעסע סלורס ססע סוק :וכ ורמקיו ,כ כו ,סויס

 סער

 וכנ

 - םפמ

 ב



 אשת יכ בל תומש

 לֵכֲאַכ םֶעָה ביו םיִמְלְש ושי
 פ | :קָחְצְל ומקָיו ותשְו

 סולקנוא
 רַחְִאְו ןיְִכנ ובירקו ןלע
 ומקו יּתְׁשִמּו לַביִמָל אַמָע

 שמע ַײללמוי:אָכ ךֶריַרְל השמדלַא הָוהְי רָבדיו ו
 : בל תונרב .לא 'ד רבריי .ןרהא תודלוה

 יישר

 וג סוס תישתל3) רמסכס ומכ תויכע
 לסומס)

, 

 רמקנש ומכ סימד תוכיפקו יכ קחלל (טל .
 ןועפ = .רבדר ₪ : לוח גכסכ ןלכ ף> וכינפל וקחשיו סיכעגס לכ ומוקי (כ ב

 ךפלודנמ דכ (בכ תוכרב) .די ךל : תוטק ספל רכדיו (3מ תיקכב) ומכ קוס יעוק
 סעק ספוקב סליכסכ כל סלודנ ךכ יקפנ כ

1 

 :סלעמ לש ר"3 יפמ | סקמ סדננ

 לאירבנ תרות
 קקעי כ ס סנס ,ססיפולועפמ :סעסכ
 תיסש לכ סעועפ3 סלפתס הויל פ"סכל

mh ₪ליסתי סק לכ ,וכ ועמשי כ סמ רכדב  
 ןטק רכדכ סלקתס סזיק3 סנולכ תוקעכ
 יסוזו ,וכ וכימליו וינעמ סעס קמת ךכשי
 סק3קתמ תל ןכסמ כו :'כס תנווכ
 ףכית ליכטס ,ןומסס תתיקכו ,סערס
 ןכיו סמכסס לש ןמיס סזיפ סתופכסל
 ,סכנולכ סקוע ינגס רמולכ ,ויגפכ תּבומ
 רמסיו ,ויכפל תכומ תוככל ליסתמ יכנסו
 ילכמ גת גותכ ןימ ,יתטדכ ז"כע : כיחק
 יופכ כ'עו ,ועל סדוק דל סוי סנכס
 ,רתמ סויב .תוכככק תפכעסכ גתה תויסל
 ךותכ ינו ןמז כותיק3 ספות תומדל ידככ

 :ליקו ם'סעכמ וכי ךכ
 רהמ ורס ,'ונו דה ךל השמ לא ד ךבדיו

 ,ונו ססמ כ 'ד כמקיו ,'וגו
 סקמ לפיו ,'וגו יפמ ריו י5 סתיגס ספעו
 וכמי סמל ,'וגו ךפמ רפי 'ד סוכל ,'וגו
 .וככ סזכ סיקודקדסו .'וגו סירלמ
 ,סיככרס עלמקכ כמקנס ,כמליו ןופכ (
 סינוטסלס ויכבד לע הבושת קספס 3
 ןוטל רממ סעיתתמו ,קוס רתומל ך
 ,סוככ וסע סרימ ןוסכ כ"תו ,לובד
 סגווכסק סמרנכ ,סמל ,סמל : ןוטל לפכ (ב
 לע יככיסס סו ,סוbלס יתס ןסק
 ןופכ (ב ,תילטס תל ךכ ביט סנוקקרס
 גוכסי ס5 מ"ג סמ ,סיכס3 ספוק גוכסל
 וכמוק (ד ,רוטימ ןרקב. וק סילסכ סתופ

 סכופצ "נס וסמ "וגו כסמ ורכס 'כקי

 וס ,ו5 ספקיכזו לנעס
 ינגס ל"נס לכ תת בשילו .דימק לודג ןוע
 השק (ס"פ תוכפ) קנס קסל
 יכ ,עכ קלח וסז ד3קכ כיסמו ,טומסל
 וכמו וסזו ,קתועירגכ יקכפ תוס סנס
 יכל כ סכופ לקמ כמ סמר :'בסי
 ויסק ,עומשל סיפק ויס ,סרופס תת לכקל
 ,הקיכפו סלבנסו ,ככ ןמז סנכסל ןיכירל
 סנס תולמ לוע יכיסכ סתלכק רח ףכיפו
 ולס : ןופכ ,וסזו ,דקכ סיכיסמ ויס
 סיפרמ סע תוקק רכיד כ"ע !רסמ
 יכ ס'כקס לע ותדמ טודי רקקכו-זע
 --- וכול סייח ,כ'חקו=ופק3 ע ג כ קר
 כוש כ"ע ,עגכ ומעז סמכו : ע'זכקמכ
 ! תוככ ומע רכדל ליפתסו ,טעמ סייפפכ
 כ"שכ ל"  יככד סדקסכ רבו

 תל יתילכ סקר קוספ לע (.כ "יס ,ג"פ
 יקמ עדי קוס יכ : דיסס .'וגו ימע ינע
 ספר וספ] 'וכ ןכוכתי תלו ןו6 תכיו ,קופ
 סלוכ ספק :סטמל ס"כקס וכ כמ [יתילר
 ,יפרופ ןילכקמו יליסכ ןיקכע תחל סיכ
 יתכופ ןילכקמש רתקס ןתוק ספור ינקו
 יוס ,'וכ כנעס ןיקועו יתוק ןיסיעכמ ןס
 כ'למס ןוסכ וס ןכ .ט'ייע יפימכ ספר
 ,קתותילב סקמל 'תי וכמו וסזו  .רוליקכ
 רקפמ ,טעמ סייפתמ יפייס דבל סזכ יכ
 סנולסק3--סוס סעס ת יתיסר רככ יכ
 ידלמ ךכיפלו | ,ז"ע יתיככפנו ,םכמ ,הז

 ינגס

: 
 ןוע לכ ,רסמ

 ירכד סידססל



 פק אשת יכ בל תומש סולקנוא
 תילעה רֶׁשֲא מע תחש יב | מע ליס יִרָא תחל

 רהמ ּרָפ ה :םיִרָצמ ירא יי
 ושע םתיּוצ רֶׁשֲא .ְךְרּרה"דִמ = אסרו עיֶרפב טק ה
 : וג ןירדהנפ ,רהמ ּורפ גי '5 גס םירקע .ךמק תחש יב .ןרהא תודלות

 יישר
 שלו סתכיגו ךמלעמ תלכקש ככ כרע ךמע כל כמלכ ל סעס תחש .ךמע תחש

 לאירבג תרות
 ,סינק יככד תל סעימססל סלכפמ יכנס
 השק סע סנסו---? סpעל סמ למ
 לו ,עומקנ סיפק ססp=-וס ףכוע
 יתכתכ | לוסו--תינס עומסל וטרי
 יפת | לפיו יל סתינס---כ"ע ,קתועילגל
 יתק לע ס"ערמ כיס כיפ=-סלכלו סה
 ןרפכ דמע סליתקמו ,תוכוקת יס 0
 '3תי וכמו ד"ע תיתססמ ותמת ביקסל
 סג נס יכ לוס ףכוע סקק סע סנס יכ
 ועמק כו :כ"קמכ ,סדוקמ ספרי קז
 ,קסק סדוכעמו ,תוכ רלוקמ ססמ ל
 ססל סpק סיסק (ספ) ר"דמכ ל"זכ "יפו
 סע וכמק ןכו ,ם"ייע  ,ס"וכפמ קורפל
 (כ 'יפ ,"פ) סכל ומקו וכטמ 'פ לט כ 'פב
 לפריט ןמז ככ הסמל ס"כקס וכ ממ
 רומלו ךכ ,ונקגי ₪5 סירכמ יסלקכ ןידכוע
 רופכלו ,סיעכס ססיפעמ ותיכיפ ססל
 : כמולכ ,סכל וחקו ו כ ₪ מ :ד"סס ,סיוכעכ
 וטסקו ן65 סכל וחקו ,סיוכעמ סכידי וכסמ
 ךככט ,סספס ועעו סיככמ לט ןסיסולל
 תתנו .סכוקכ :יוס ,סכינע תסופ ס"כקס
 :מ"כי ססעמ קרקכ כ"ע יכ ,ל"כפ ,ןועקוק
 (.ג 'יפ ,נ"כפ) כ"כ ליזכלטמכ ,סקק
 סיסע 'תי וכיד תדמ דנכ סתיסק יפל
 וקכיממ יסוזו ,סליכוסלמ בכעמ ד"סדמ
 סכתי 'ד סמל :ת"ישס ל ס"ערמ לס
 םרמ תעדי תז סג לכס יכ ! ךמעכ ךפל
 ןכ לע נס יכ ,עוממכ סיקק סמסק
 דיו 5ודג קככ ת'קמ סתוק תקלוס
 ,ססילע גכטקמ סיסק ד"סדמ דנג סק זס
 סדמעמ סמוד וכימ תכנס רמת קמפו
 ןיידע זק כקמ מ'מ סת תע3 סדוקס

 סה יקייס כ יכנסו ,סעל יל ויס כ
 ולכק רככ רק תוכ תפל ,סיסנמל
 סמוד סכיקו ,סעל יל סמסו כ יחול
 ייפ ןכו] ,סכזתס שיח תקל סכזמס סיוכפ
 קתוטיכל יתרתכ ןכפ [כ"ז ךינפה וכ כ"ג
 ו'ע ,ססינע סוקפ דוע סתעמ יל יש ,סזכ
 כועית סוכ סקע סיסי יכ ךכיקסל יכנס
 דופכ נס סנס יכ ,סיוגס ינפל ךדוככ
 סכינפ דנ) סער יכ וסר : וכמק סירלמכ
 תוגילגטפיפכ ונמ ספור ססל רעפק י"פרפכ ס"ייע]

 סכתלרק) הלוע סער ומפפ בכוכ | ותופס ילס

 תק! סקע סקעתקכ כ'עו ['וכ ,רכדמכ
 לכל לכממל ,סיכנמ ורלפתי כס ,ססל
 ספוק תלכוס סעכ | סכוככ יכ ,סיוגס
 ,סתליופ סקוקכ ןידכ סגודל ידכ ,סלימקמ
 וסו ,לפוי םכועס ססינע לדגיס ידכ
 : פ"מ (.חפ תנשכ) ל" סכמקמ י'פע
 ססילע ספכק דמלמ רסס תיתחתכ ובליתיו
 ןילכקמ סמ ןסל כמו תיגיגכ רסס תל
 סע וקכ סו כטומ סכוקכ תל סתל
 ס'עכקמ ירכד וסזו ,כ"ע סכפלובק ספ
 ןווכמכ יכ סיוגס וכמי נס יכ :ןכ
 ,סלוקכ ןידכ סערכ סנודכ תקז תיקע
 ְתֹמִיֲאְו ,רסס ססילע תיפכ סלתפמק וכייס
 ---ךירכד ולכקי כ ס יכ ,ססינע
 סיכסס י"ע סילסכ ספול גוכסכ ,ןוככ ךנס
 "ו "מכ לכל עדו) וס רסס תיפכ סנס יכ]

 [רסס ת5 וגילנע תיפכ סונכ ורמליש ו"ע םירכ

 רות סג לס יכ סיככ ןוקל ספתו
 ,ססינע סכותס ןפנקט םקבל 193 למלכו
 תוכוכסתס לכ ךיכפל עודיו יוכגק יכח יכ
 ססילע ליטסל סיקעמ תיטע סמל ססלק

 רמוס



 אשת יכ בל תומש

 לגע ע םַהָל

 ְךיִ הלא הָּקַא ורמאיו ןליייוחב
 ץראמ דולעה רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי
 "לא הוי רֶמָאיַ ט :םִיָרְצִמ

 הוה םע ָהתַא יִתיִאְר השמ
 : אווה ףרע-ה שקזםע הָנהְ
 יִּפַאדזרַחְ יל חינה הת י
 יול ָךתוא השעאו םֶלַכִאו םֶהָב
 ינפדתֶא השמ לתו אי : לוד
 הוה הל רמו ולא הָוהי

 הוב לר כב םילָצמ כ ןיראמ
 םִיַרצִמ ורמי ּהָמְל כי :הקזח
 1 בל ל תוברב ,השמ לחיו :בל תוברב .החינה התעו :ןרו א תודלוה

 םירוטה לעב
 יכ תכלמכ סתיגה יל סתונה .'סמכ 'כ .סתינה (י)
 ןוכמב יכג סידומעס תה ינכימסו יתו

 ולדּווחְתְשיו זרכָפִמ

 תרמסו

 סולקנוא
 בו הורס אמ לע ןוהל ּודְבֲע ןיתְרקַפ יד
 אָעְרַאְמ ףוקְסַא יִּד לארי מלחה .ןילא ּורָמַאְו הל
 שמ יו רָמָאְו ט :םירצמד
 : איה לַרְק----יׁשְק אָמע אָהְו ןיִדָה .אָמַע יִמָדְק יל

 -ןמ ְךֶתועָּב תנה עב ;
 ןֹוהְב יִזְּור--ףְקתִו .ימְדְק
 םַעל ְךְהָי דֵּבעֶאְו ןנְצִׁשיִא
 -- הָשמ ילו א :יֵּנַס

 ספ : מב נה
 בב לֵב םרּצִמְד אָעְרמ
 אָמְל כי :אָפיִקַת אָדיִבּו

 רַמיֵמְל = יִאְרְצְמ | ןּורְמי

 יישר

 סניכמכ סירג וקכדיק %

 יעק = ןיליזתפ | .ףרע השק (ט) : וקיחטסו ותחק סס |
 החינה () =: עופקכ סיכלממו סקיקיכומ דגל סללע = 5 בתיו 9 סחומס וסת .וייתכ .תימסכ a ol 5 8 2 הממ לתו" ותומכ ססכ גכסכ ךל .רמול
 ססולפ סקמ | ללפתסס ונעמס כ ןיילפ ל לכ  םסכ תימסו = סלוכב = סלכל\ ססכ
 תתפ ול תתפ ןקכ ₪95 יל ספיגס | למול וסו  ךדיו ןיד יסמכ כ .םנכו :ססולק
 תוינעכופ ןיפמ וככדפ וסז ס!תמו סלכ5

 סלכי סל סםעפו :לגעה הפעממ ןועכפ סכ ןיפש

 פקק תופמ 'ו ךממ ופליש ויו נמ .ךתות
 םנקפמ 'ד לתו (אי) :ףפ
 "וגו וסיקוה לתו | זתפוכי לתו ךדיו

Abb 
 הכה | סרוסמכ 2

 לאירבנ תרות
 ידככ פוס סנווכל קכ לכ ספ קוקי ס למומ
 ומ כ"ע !סמדקס ינפ לעמ ספולכל

 = --:'ונו ססגסו ךפק ןולקמ

 סלק 'וגו וכמקיו ול ותכזיו ול ווחתשיו
 ןופכ לפכ .'וגו כתרקי ךיסעק .

 (: גג ,ו"ע) ל"זרד יייפט פל סימטפ יתס ול
 גילח ידימב וסל קתיכד לוס לגעב מלדו
 רמצמ .ללרטי ךיסנק סנק סלק רממ ,כ

 מ לחיו

 וכ יולק רכדסק ועידוסו
 : (כיימק)

 סכז תב סכ

 : ססל ביטיסל קרתא סכסתמ תקעתס .םחנהו (בי)

 ססילע כנפי סקס
 סולכ ..וכו .'ה המל (אי)

 : לוכנכ< = רוכג

 קכימק סוס ז"יפעו ,סככס תוסולקכ וויקק
 ,סיכתל סיסלקכ כ"ג סעק סתוקכ ודכטק
 : כ"ס כ"ע
 : וכמה ססיפכ

 : ג'קו ,ס3רס קוס
 'ונו 'ק 'ד ינפ 6 השמ

 סעקכ כמ סיממכ 'כו (' יס ג"מפ)
 סקמ וכ דמע סקעמ ותוק ללכקי וקעש

 קר ול ותכזיו ול ווקתסיו
 ווילס ,ללכקי ךיסל6 נק

 כ'דמכו .

 םייפמ



 סולקנוא
 א?טק? ןּנְתְקַפַא אָּתְשיִבְּב
 אָיְרּוט יִניִּב ןוהְתָי
 יִפַא לַעָמ | ןֹוהְתּויְציׁשלּו
 הר ףוקמ בות ער
 אָּתְלְלַמַר אָתָשיִּבְִמ ביִתֶאְ
 רֶכְדֶא = :ךַמעֿל דַּבַעָמל
 לארי קָתְציל םֶהָרְַאל

 הל אָתְמִִכ יד ְּךיְֲֶע
 הע אלטו מב
 בכוכב וכינה יא

 אפק | אשת יכ בל תומש

 גרהל םָאיִצֹוה הָעְרְב רמאַל
 ינפ לעֶמ ם םָמְלַכְּ םיִרָהַּב םָתֹא
 8 ןורחמ בוש הָמְדֲאַה
 :ָּךָמעְר הערה לע םֵחָּנִה
 קחציל םֶהְרְכֲאְל רכז המ
 ָתְעָבְשְנ רׁשֲא רָב לארי
 הָּבְרַא םֶהָל א רָּבדִּתַו ךָּכ םהל

 םימשה יִבְבובְּכ םַָעְרַזתֶא
 : ארקיו 'פ רתווה 'ס .ל תבש ,בל ' תוכרב .םתרכאל רכז .ןרהא תודלוה

 יישר

 .הערה לע

 תולויס) לסעכ ססכתכ ססיבק
 אל :כקעכ רסע ושליו ול וסנק

 :ססל תכקת רקס
 fk לכת תוככדס תרקע לע ולכע 06 (כ"פ)

 כס לכק כ ןיידעו
 ציל םהרב

 םירוטה לעב
 ונויס סעככי = ןינעכ סיסנה םי6 לתו

 ןיכ הבכי קמכ

 וילע ותעד ללותתתפ

 ןגיפרפמו

 .םהרבאל רכז (גי)
 ד"פס תוכרכב תתיהדכ

 ידכ סלפתל הלפת

 ימלפוכיכ םרפמ\ להיומ יל
 לתיו פ"ד דגנכ תומה 'ד פוסט כוכז (גי) : ארש לו קחנ 0 עי יל

 סידקס ןלכ .ךידכפ לכבילו קתלל סקככ6 | לסמש ססר3לל לכוכ! סס ספרסכ סת (כ"ק)

 .סידטכ רוק3 ךילפ ףלקסל ומלע
 פס קחליל רוכז
 ןכיס סקו קח סלגק 3קעיל

 סגיכסכ סק ךידכפל רוכזו כקע 'פכ\ ךידכעל תוכל
 כול תוכל ךידכע סידקס 'וגו סהלכקכ כוכז ! תולנל סb .סדיקעל וכסול ט

 1 יוג ךתומ סקעקו יל רמוק ספל סמ ןתוכוכ למ

 רקס לגכ לס סככ ו'ק ךסעכ תטק3 ךיכפל דמוע וכי סמ 'ג לט סכ סו לודנ
 לאירבג תרות

 ךל וטע ,סלועס ןוכר כמ .'מס תק סייפמ
 וקעש סזק לגעס ,ססילע סעוכ ספקו עויס
 קוסו ,סמתס תילזמ ספל ,ךעייסמ סיסי
 סת ,סוכומס קוסו סיבכוכס סת ,סנכלס
 סת ,תותוכס כיקמ ?וסו ,לטס תק דילומ
 כמ ,סיממכ לדנמ סוסו סימקג דיכומ
 סתומכ .סעוט סת ף סקמ : ס"כקס
 סת סמל כ'מ ע' ,םממ וב ןימ םכהו
 ךפק סכתי 'ד סמל :יוס ,ךיככ למ סעוכ
 ןופנמ תלז וסרדס הארנכו .כ"ע .ךמעב

 "נו השמ להיו .םיבג לחג
 : י"סרפו

 ת)מ םרוד וסק

 דמלמ רוענה 'ר רסס \ככרכות,  )3.
 לו :₪"ע כתכפ "פר ןייע ,וכ ריפפס

 (ג 'יס ,ג"מפ) תומפ ר"דמכ ד"מ דחכ ,קותמ רמה תפ ססעפ הוקיתמ ןונמ לתו :

 יקמ םרפל (.3כ = ,תוכרכ) ל"זכ ודמעס לפיו
 סרדמב 'ימסכ 'כ כמ כיעו ,לסיו "וש
 יככד ס"עלמ רכיד סליתקמש סכווכסק
 דוכס = ינפמו] 'כקי ויכפל ו'ח ןיכוכיחו לות
 סקמ לתיו ,סליתתמ וסזו [ומרכ תו זמרכ
 לכול ידכב---'6 'ד יגפ דגכ ,נוח ילד
 ת"יקס : רמססכ כיחלו ,י"ככ לע סימפר
 כממ ! סתומכ סעוע ספל מ סקמ
 ךמע ל הלאו יל סמל - כיס

 (* :ל"קו 'וג
 לוב
 גוק

 ,והנהספ דע סעמ .ללפתסמ
 כ"דכעלו ,ם"ייע 'וכ ,ותוטמטמ כעד

 (:ז ,ספינמ) פרוס יל .רדש וסיפו וס טיל ירדפ 526 (.טכ ,ז"ע) םיכ fינקתכ סיפרוס 'עגס ןופ)ו
 : ל"קו  ,סימחרל וכפסו ד"המ םעכ תורירמ תפ קיתמס ם"סערמ ןכו ,סמודכו

 (ומ)



 אשת יכ בל תומש

 יִּתְרַמֶא רֶׁשֲא תאוה ץֵרָאָהלֶבְ
 :םלעל ּולָחְנ םֵכֲעְרול תא
 רֶׁשֲא הע ֶרַהְ"לַע הָוהְ םֶחֵנו די

 ייפ ומעל תושעל רָב
 רה"מ השמ החיה ןפיו וט

 תחל הש תַרֲעָה ;החלינשו
 המח םהיִרְבֲע ינָשִמ םיִבְּכ
 רחלה זט :םיִבְתְּ םה הומו

 בָּתְכַמַהְ הָּמַה םיִהלֲא א השעמ
 --לַע תּוְרַח אּוה םיהלא א בָתְכַמ
 -תֶא עשו הינ עָמשיו זי :תחלה

 =-לא רַמאֹיַו העֵרְּב םֶעָה לק
 : הָנֲחַּמּב הָמָחְלִמ לוק השמ
 הָלּובְנ תונע לוק ןיִא רמו ה
 :וט  הלינמ ,םח תומו הוס :תק ן'רדהנס .לע 'ד סחניו .ןרהא תודלות

 : להק'ו '5 רהנוה רפס ,עצוהי עמשיו ? דנ ןיבור'> ,תהלה

 םירוטה לעב
 :(ב5 תוכככ) וכ וכ ףוס דעו סנתתמ וידכע ויס יכ

 וסע רכדכ ססנ
2 

 תלו סירסכ

 : דוד ידכעו .ידכע דוד כיתכ .סערכ (זי)

 -- וכח = .ומעב = םולכד ה ליכקכ "53

 ס סקנ יכסעכקכ  .עטכ יככ6 תונע לוק (חי) : תולותמ \

 סעוכקס תק
 רמקנ בקעילו

 הירבע ינשמ (וט)

 לוק .'כ .תוכע : ו"פ ודכעו רוח גרסנב 'מינכ

 תוגעס סזם וקפנ סד תונע סוי .תונע

 יש 33 .וכ עכקכ סבכו
 וש :(דק תכמ) סיס סיסג

 5 לכ .ולכסל רמוקס סדקכ
 :סלוקב ס"כקס

 ''פ תובא .תחלהו

 ה תועכנכ |
 כמקלק סלועל מייק | .ותכויו = .ווחתמיו .קתנל ופוקיו .ותפ,

 סולקנוא
 שצמחו: נס ןוכיִנְבֿ א יִרְמֲא ר יקראו עמ
 :המעל בעמ למ יד
 וכ השמ תַחְנּו ינָּפְתָאָו יט

 אָתּודֲהַס יחול ןיִרְתּו אְרּוט
 ןִרְּתִמ ןיִביִתְּכ יחול ּהָדיִּב
 ןּוּנַא אָּכַמּו אָּכִמ ןֹוהיִרְבְע
 אָדָבֹוע אְיַתּולְ ₪ :ןיִביִתְּ

 ייד אָבָהְּכ אָבְתְבּו ןּונִא ַײד
 : אְוַתּול---לַע ׁשֵרָפְמ אּוה

 אָמַע לק-תָי עָשּוהְי עַמְשּו +
 הָשמְל רמַאו ןבְּיִמ דּכ
 :אָתִרְׁשמּב אָנָרְק לק
 ןיִרָּבַּג לק אל רַמֲאַו =

 לק אל ףַאְו אָבְרקּב ב
 לע תווח :לתקיו '8 רהוח 'ם .

 יישר
 תעכקכ bל .ךב םהל תעבשנ רשא

 ל ןכסב bלו סימקכ כ סלכ
 ךפעוכעו סייק סת ךכ 6

 י3 (וט ככ סיסקרב)
 יפומיקסו (ג וכ סש) רמקכ קחלילו 'ס

ahיתעבסכ  
 ינס (קמ סל סש

 סקעמו תולכקכ תויפוקס ויס
 קוס וטמסמכ . .המה םיהלא השעמ

 לע ויפועטק לכ ךכ .תינולפ סכ6למכ יגולפ לס
 זפלכ ר"יינטנס קוקיס ןוקכ ססילק הוס דקל טרפו תכמ 'כ .תויח

 ךיכ6 = ססרבקנ
 סכפ ידק מ

 b'ד .ןסקע . ודוכככ

 תונע לוק ןיא (חי) : סיקמול סיפמקו סיעילמ ויסק וטיכס .הערב (זי) | : (ןטדייגסגיימ)
 סיקלס לוק כו ןותלנ :סיקעוגס סירוכנ תייכע לוק ספר סוס ה יל .הרובג
 ןפמוק | שפג :ת ןינעמס ןיפודג ןיפוכמ לוק .תונע לוק :ססיל , סיקעולק

 ןירמפנטכ



 בפק אשת יכ בל תומש סולקנוא
 לוק הָׁשּולֲח תֹונָע לוק ןיִאְ תמרה וירבממר ישלח
 יהו ש :עמש יבא ;רונע 72 המ = :עֶמָׁש אנא
 ארי הָנַחְמַהלֶא ברק רֶׁשֲאַּכ תי לזר אלירשמל ביק
 הארמי .תלחמו לנעָהְ"תַא | אָזְנּור-ףיִקְתּו ןיגנחו אלע

 דדזתא ודימ רש שו ה ש נתי יהלי אָמְרּו הָשמְד

 12 מ: ילופשב ןוהְתָי רֵּבַתְו אי
 :רהָה תחת םֶתֹא רָּבשִו תחלה יה ב

 ושָע רשא לֶנָעָהְְדַתֶא חו ףשְו אְננְּב דואו ּודְבֲע יָד
 ירָשֲא רע ןחמיו ׁשֶאָב ףרשינ -לַע אָרּו קיקד-הוהד דע

 קשיו םימה ינָפלַע דיו קב = יִנְבְ-תִי יקָשִאְו אמ .יִפַא

 רמי אכ :לאָרְשי ינְּבידתא הָשמ רַמַאו אנ: :לֵאָרְׂשִי
 הש שַעְ"ההַמ ןרהאזדלא השמ אָמַע ל דָבַעְ הָמ ןרהַאל

 : הנ 8 יגס .ןרהא לא השמ רסאיי : םיפפשמ 'פ רהוזה 'ס .דמ ו"ע ,ינפ לע רזיו ? וט /פ דס םירקע .חכ תינעת .רשאמ:יהוו :ןרהא תודלות

 םירוטה לעב ישב
 לסת .ודימ ךלכו (טי) : סל לפכתנ ל (זפ תכס) .'וגו ודימ ךלז שו (ט) : וכ ןיכמקנקכ

 ל ל ללי ול לז 3 ג תולמס ןמ דסמ וסקס תספ סמ רמפ
 כתכשי לכו ןסכ סלכ סכותס וכ ככקי כ רכנ ןכ לכ סכוק
 וסול לע  סרוזי (םי 3 בויק) A ךופל ןוטל ,רזו (5) : כסס לנבל: .רהה תחת :009

 ינב תא ל תויגטקו ןגד סב ןירוזפ תקלס סכוזמ סלק יכ )bי לטמ) ןכו תירפג

 סידע קי סל .סק וגולג תותיפ שלט תוטוסכ סקלכל ןיוכלנ (זס Pמוי) .לארשי

 סללפמו סיכמומ

 ספנמכ סלכפס לב ₪ Ap יפנה טפקמכ ףייס3 הקכפסו
 : ססיכט = וכלו סימה סוקדכש ןקוכדסב סלכפס לו סידע כ .סעס ספ ס ףוגיו 'קכק
 תטס ססילע סיכת bp ע ךוכסיק תלבס סיכוסי סמכ .הזה םעה ךל השע המ \אכ)

 לאירבג תרות
 'סות .זפ תכע .רהה תחת םתא רבשיו קרפל = ןכפי .עמש יכנא תונע לוס

 ינבותכ טוקליכ תכוסק מייפע
 'ד .יככ6---לנעס . כמ6ט ךלמס קמע סב
 cela ס"פכמ ביקסק וס ,ם"ייעו '6
 סז ןיפט !סנתכ סתלמ לוק : וכמוק לע
 ,סקולת תוכע ,פוק סז ןיקו ,סלוכנ'תוכע ,לוק
 -- עמוס י ככ 'ונו + כ 25 תונע לוק קל
 תתז יכוסכו ,כקק לוק לוס סנס הז לכדו
 סילכד לוק ןכתתקו 'פ5 כמלו רכזת סבנמ
 יתלוז סיקוכ סכגיל סכומקו סיעפוק סת(
 =-,'וגו סגומת לכ סתילכ כ יכ ;'וגו לוק
 [: היטות) סינפכ 'סכ ךכ. יתפמ כ"חפ] .י

 ןימ ,'וכו תספ סמו ס"ד
 עונמכ וכ סיס ₪ מימ 'וכ רומג ויק סז
 סבועקכ סליותסלו סלוקס ןקילמ
 (.ד א"פ) ןכירמסד ס י"פפ כסיי) םיו ,כ"ע
 055 סספמ ופול ןיופכ ל6רשי ויס כ
 סדוק כ"ה | .כ"פ קנוספ תוכוסל
 קל ,ספבוספ לק םיימס וכל נענש
 סיככל סבופק ליעומד סנדע עדוי סיס

 : "לס "עד 'מגכ ס"ייעו
 כ = סמ jןרהא לא השמ רמאיו

 וילע תקכס יכ סזס סעס
 ספטת

- 

 ,סיברל

- 
| 
 ו



 אשת יכ בל תומש

 לע תאבה"דיכ הו םֶעֶה דל
 ןרהא רָמאָיַו ככ ;הָלדְנ הָפָסֶח
 תָעְדָי הָּתַא ינדַא ז ףָא רֵחיײלַא
 :אוה עָרְב כ םעהחיתא
 םיִהלֲא ונליהׂשֲע יל ּורמאיו גכ

 השמה" וניִנָפל ובלי רֶׁשֲא

 ץראמ ונ ונלעה רֶׁשֲא שיאה
 כ הָיָהי-הָמ נע אל םיִרְצִמ

 וקְרפְתַ בֶהְזיִמְל םֶהָל רמאו דכ

 שָאָב זהכלשו .יל"דדונת
 ; הנ הליגמ .והנילשאו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 jr לכי כ (בכ) :ילכמכ 'ס תכעות פ"יו

 :ותופעל ססל ומכג ככ בלעק כרע תויתוק

 ב (בכ)

 סוכויסנכו דימס
 וקכפתסו וכסמ

 לאירבנ תרות
 כת ןכס ויל רמקיו

 יכ סעס תה תעדי ספת ילודק ף
 -'וגו וכל סקע יל וכממיו ,קוס ערכ
 רסה לס ותבוקת ןכומ וניל סרוקכנ 4
 סלודג 0 קרפל יל סלכנסו=-סו3 סקמל
 ,סיכימ יגק סנקיו ללרשי יעקופכ סנס יכ
 סכיפככו ,קיססלפכ ,ןודזכ עסכ יטוע קי
 סוס 693 ,לכ ןיטל תיטחומו סיולג

 ססו דכל 301 ימל דחק רכד

 ? סלודג סקטת
 טס לפי

 סקקקמ יכ סיעדויו ,סככ ןודז סיפול
 קס יכ ,סגומסמו ססמ וקסכתיו ,ססכ
 יכל נע 3טיס סיעדוי ,וקירבב סיקיזתמו 'ד לח
 סיעקכ תיכתה יכ ,ויטפקמו 'ד יכרד 2 !- =

 ותוקעכ ,סשע טפקמ 'ד עדוכו ,ססרכנ - - - 1 -
 יוט ןימ דוע קי סלופ ,סיעקככ ןיד " ה

 "סחנתהו , = ללרשיל סמס סיפק תמסכ לקה סעקר
 הפעל, סעקרסק סעקכ וגיסו ,קחפסמ רפוי סככס
 לתסבו ,סינפ 2 ה סוסמ סיקת דוע
 תלכסנס דומעפ סיקתתו ךולסת סינפ

 כחל טל לדגתו
 קדלס תפטעמ עמ טטמ כסות סתמועל
 דומעס רסס דע סילעמ
 יכיעל תקתומו

. 
 סתיקהככ

 דוע ססיקעמכ

 ייפ 96 י
 סח עמסד יכ

 גע לעו תורתקס:
 גכד ןילמסל לכס יכ | ,סילת= כ"כ ויחסי קל ססו חרד זול 1% la ור סי ר/- הו . 5

 ,יכמופכ ססיסעמ
 ופפפ 65 ,סמודכו ,קיססכפ3 תכש ללחלו סיבורקז

 דע ינוילס - סככדלו ,סמוהמ
 ןפופתמ יתייס ססמ---דחמ
 ,ךקרותמ

 ןיד סקופ סתקק סמ

 סולקנוא
 יִהולֲע אָחיֵתיֲא-ייַרא .ןידְ
 ןהֲהַא רַמָאְו :כ :אָּבַר אָבֹוה

 תַא ןנובְרְד אזר קיל
 שיִבּב יִרא אָמַע-תי עדי
 -דיבע יל ּורָמָאְו כ :אּוה
 אָנָה יד ןח אנ
 יד אָרְבַנ הָׁשֹמ ןידייַרא
 םיִרְצַמְד .אֵׁעְרֲאַמ אְנָקְסַא
 : הפ הָוהיהַמ אָנעַדְי אל

 אָבֲהּב ןֶמל וה תיִרְמֲאַו רי
 ּהֵתיִמְרְו יל-ובָהינ וקר
 :ןֵדָה אלע פת ארו

 י"זשר

 ןיכפוס סס עכ ךרדכ .אוה ערב
 : סוקמס = יכפ

 : וכ וכפיו
 .םו הל רמאו (דכ

 יקעדי סל\ .שאב tod a ו

 ,רקויכ לדגפק סמ לכו ,ט

 סיולג סעסרס
 סככ תמקכ וס לכ

 סעס יכ .סופכ = ןילמ ללכסל
 יכ  סלמּכ

 --'ד .תכוק קח וקזקי
 רטפס לפרסי יעסר

 סיקועס סמס סידז

 ,ןקטו ספרט לכ

 ססיכפ6 וכקמי

 יכל tr לו
 סלועמ ךיטפסמ

 סס3 טפעמו
 ils 930 .עונכמו סתונל יל סיס

 יתרכז, 3

 סיטוע סספ  "סיעקרמ  יכתומס
 סינטרי וכועו ןופנמ] יזוע, סמס ונקכ סמלע %- = - =

 יכ סכמק3 ,"ךהכות [הכקרה סעוהה דע
 קוזיקל



 סולקנוא

 יִָא אָמַע-תָי המ אָז ה
 ליבי אה למ
 ׁשיִּב םּוש ןֹוהְתּובְסַאַל ןרַהַא

 השמ םֶקְו : : ןוהיִרְל

 ןָמ רַמָאַו אָתיִרְשִמ עֶרְתְּ
 ית ןותַי ײד אמ

 גפכ אשת יב בל תומש
 השמ אָרָיַו ה : הזה לְנעֶה אַצִ

 דרוק או עֶרפ כ םֶעֶהִֶא
 םָהיִמְקְבהַצְמְׁשִלןרָהא העָרפ
 הָנֲחַמַה רַעָשְּב השמ דָמַעַיַו וכ
 פפא יִלֶא הָוהיל ימ רָמאֹו

 :וס אמוי .השמ דסעיו : ש'ק תבש .אות ערפ יכ : הכ הליגס ,תשמ ארויו :ןרהא תודלוה

 יישר

 :כו סוס כגעס תכיק
 כבדמב) ומכ וכוכקו וכמס

 סלגקג סלוגמ .ערפ (הכ
 pho תת עלפו (ס

 םירוטה לעב
 וכו וס עוכפ יכ .'כ .עוכפ (הכ)

 ס"וכע ף6 המט עכונמ סמ עוכפ סיסי

 :ססילע סימקס לכ יפ3 תוגגע סוס לכדס ספל תויסל .םהימקב הצמשל :סpקס
 :רקכ טקס לכס ןקכמ (וס למוי) .ול ינב לכ |: לש בכי "לא 'הל ימ (וכ)

 לאירבנ תרות
 סמ סיקופ סוקלסו = קלוקס  קוזחימנ
 לוס ,רודכס לודגס קר רק (* סיטועק
 תיקסכמ תעדכ לכוי ,'ד יפמ תיבנס
 סתוככ ,סיקודקס סיקיבנה ןככו ,תירחק
 וכיכס ,נקכעיכ סלכפק סנטק סכרפ סזיק
 דע סלילת יכ ,ספוס3 סיסי סמ קר
 יכתל ךכינו 'דב רופככ ,עיגת תמק רו
 טק לע סתיכוסל ףכיפ ומוקיו ,סינעכס
 רמפל סלועס לכ וסמת רשת דועב ,זיט
 ךיש ('3 סיפריכ) כ'סממכ ?ז"ע מק יח
 יכתל ,יתממטנ כ --- ןיידע---ילמפפ
 סמלו ,יתכנס כ = ןיידע = סינעכס

 כותכס רעקס סמ סע סוכ

 5וסש ורפיכ

 פ"י דועו .םיכג לחנ
 ו ,הפק .5רקנ סיסרפעסק

 :כמ6 "פע ? סינעכס תמוק | וריכזק
 סמ-עדתו דימפ --"פיגּכ ךכרד יקר,
 ,טשכס | ןודז םכפו ןכ ךילס=-תיסע
 סקעמו סידי קותס קכ סרג סלתקב
 ,'סיככד סכרשמ סלק סלל, ומכ ,קוכעכ
 לדגסכ ןמזס | ךסמכ כ'תלו ,טעמ טעמ
 תוליקפסכ "רכדמ דומכ לודג תרפכ ,ו רכדס
 ןמזס 'תוכ ספק סקפכ תוקכ, כיחקו
 כפקמכ | ,"סככישי ימ סתנת, כיסו
 סוכ יכנסו ,ןוכוסי תכ סימכ לכ בופכס
 דוע רמו עכו סיסי ןכ יכ םתכמ תת
 תלולכ סתמוטס קכנתת רק סוקמב רתוי

 סליס

 ,תעד ירמפמ תונסל רסומ עומסל ילב ללה ילקתכ

 ,הסומ עומפמ ע"מ עונעלמ ינכ לדס ,רמקי ועיקכ

 וסע דמ רפוכו לטוס ןיכק לדכססכ סנווכס יתעדנו ,קוחד וסו ,תעד ירממ .תוגס)מ ךמנע עוכמנמו

 ,סירסל תיתשי מכ וה יכ ,תעדמ רדענ ןרפס סע

 קר וס .תולגלכו "וה = ימרדמכ ,עלוקס יכתככ וינויע לכו דסמ דע

 וכרד ,עודיכ ,הנסו .סתטיש) סריפכ וגממ .תוסע) רמסמ סזימ םופמנ

 ירכדכ ןייעמ\ טפסעו ןויעכ .כשוי סיליסכסמ דת סור סיסקכפ רפפה ,ןככו

 ןכוסמ רכד לוס תומ ססכ ול

 ןלב ןוקלכו ,סכר וכ וכ

 תיפענ .סרותסו תועיטככ ףנקמו םריפו סכופס לכל

lw 
 ליסכס סע סג רכַד ה"עמסס -;

 רג םימכהל ,הערס ותכEתמ "יע | לילוס) תוקסריגה תופילקו לק יוכימ .סזיפ ומ ס"כמרכו ל"וה

 : סכר ןופלכ וכ רעופו ולה 53 סוס ,סעודכו הכונס

 תוהלמכ לכות תה ,ליכשמו דמונמ רפוכ תווסל ךל סמ וכ ,סומ

 סג הלה תעד ירמלמ ךל יתפו הגו לקול תויסל ךגוככ סקס

 סישיקכמס :סידז ס"עמהד ירכד תנווכ כ"ג וס ! ךהירכי ומו

 רעופ ינגה רמוקכ "רסימ עומס ינכ לדח,

 וקו  ,קיל\ רוכ ךתויסכ סג ךכל ןולז

 לכה תת םיקכס) לכות תעד ירממ 5

 דע ינוינה תדכ תופרפ סוקועו סירפוכו

 ךתומ

 סמס וכ ופריפו ונע סעס רפ ךתרות יכזוע סיעקרמ ינתוק% תופלפו ספע)ו לכה ,ל"נכ 'וג\ דממ
 :כ"דו ,תחפסכ !רפונ סיפק



 אשת יכ בל תומש

 םֶהָל רָמאיו זכ יול יב לָפ וילֶא
 לֵאָרְִׂ

 ורחל
 רעשל רעשמ

 ויֵהָאזתָא-שיא ונְרַהְו הָנֲחַמַּב
 -תֶא ׁשיִאְו ּוהֲערזתֶא שיִאְו

 יִהלֶא הוה רַמָא"הְּכ

 וְּברַחדדשיִא ימיש

 ובוז שו ּורָבֲע

 סולקנוא
 ִנָבלָּכ ּהָתַול יׁשְכְהאְו
 -ןדְכ ןוהל רמו = יל
 הש לאשר אלא יי רטא
 ורבע ָהּבְלַע ּהֵּברַח-רַבְג י

 עֶרתל עֶרְפִמ ּובּותְו
 -תֶי-רֶבָג ּולּומקּו אָתיִרׁשַמַּב

 הככת---תי רַבָנּו יִהּוחַא
 י"זער

 תומק) כמ ןכיסו .'וגו רמא הכ (זכ)

 תרות

 סולמ תנווכל סיטעמ סקעתו סליס
 סוכס לכ כ 6 יכ סכנשנ תילכתו
 סקעמב ומכו ,קיס סמ סכיכסל לכוי סתוק
 סינולכס עד יפל ,סנתתבש | לגעס
 תויסל ,סבנטכ פילכתל וסוסע ,יכזוכס
 ךוקכ סנו דוככ ₪55 סכטמ) ססכ
 ססילומ 36 ת וככזי ז"יעס ידככ "יונ
 סיגיעל ססל סיסק ק'סעלמ פתפ סיללממ
 כתקו | ,וכלס רפ כב
 תויסל תז תופעל ולכ סתעד יפל :סויסכ
 ססל סיסו [ססירכלכ ןיפ] ססינפל ןורכזנ
 לנפס ססל וקע ז"ככו ויחס ןכסכ- רוחכל
 סיס) סמו ,'ל ל ןכספ י"ט קודו
 סעילע =: ותיתטס ? סוס לעפמסמ
 ,ול ותתסיו ,סוכוקמ תומל ,קמנ) ומוקיו
 וכ ס5] ! לפרקי ךיסלס סנמ כ'תמ וכמקיו
 סעפס סיס = כקלבו [qותפכ וסודכע
 ססיליבכ תק לתכקי ילּכ ועטסק סכוקקרכס
 ס"מ ה כ םיבנסל
 לוכי סיס לכ ,סלוכגס יפמ עמסמ ומלעב
 תימרתלו ושל יכ ,םקרמ בפ סד סוק
 לע סקמ סעכתס לטקכ כ"עו ,ספכווכ
 תלבס יכ סוס סעס ךל סקע סמ, : לסל

 כ רק ,"סנודג
 ןווכל קיו 'וגו תטדי סת5 וכיקס !? וטעי
 וכמופ (א :סינפוק ינסכ ותכוקת תגווכ

 ,סזמ דכונס ת תעכ סקוכ ךכס סת יכ

 "עכמ יתלוז

a ox סיסעמ 

 : Rתליכמב סיונפ ךכ סכמי סיסכקכ תכוז (ככ

 לאירבג
 תעדי סת וס ,טלתסב

 לפופב ,6וס ערב יכ
 כתסכ סלתפ ומ3 כס יכל כ3ל ,סנוגמס

 יוס יסקמ סז יכ ,רתוי כו ,וכיכפל וכ כי
 ןיקו ,וכ סיס סמ וכעדי כ -'ונו

 ופוקל6 תנקסכ ןוככז תוקעכ סמכ | וכל
 :סיכודוס סיממ סעס ת לילס> ןותנו ,'תי
 סינק סנוכ קרפכ קי רפוי קימעכ ספו ב
 (p és:( ע"ז ןוקכ י"פע וקכוקקב
 קנביסי תקוקכ כ"כ ידסכ יעתקמד ןמ
 קלנכמ סיסק ,ידסס 693 (קסע -
 קידלס ג'סוקמס 3כס ת"ומ לק סימופב

 ס'קתמ סוקכ 'כ ס"ומ ססכופמס כנקנס
 כ"ז וכמק עודמ תוקקסל ליגכ סיסק ,ל"לז
 ת'יכ סע יטפסמד ןקמ יכו קול כ ל לע
 סיכימקמ ויס קכ Rקוקכ מקו ב ככ סע ו
 ל" וגוסל סיעכב רמסל לינכ סיסו ל וב

 ל"ע כוקסל סיר סל ילס יכל לכל עודי ןס

 ; יופיעו גפפומ ב סע תוכקחתס סזי
 דיפ וק ,סכופכ לודג קוס ךככ6ס ס? ןכ
 בוזעכ סיכומ 9 2 Bo ספ | ,םי6 הוי
 בלס יכ מלי יכ ,ןינקו רחסמ סזיק י"פ
 רמסיסכ סדק לכו ,קיללו ןלטכ לוס "כ
 למ וס סת 5 ,סכות רכד סזיק ול
 וק ,יוכיפו גלפומכ וקו קיזקי ,סירחק
 יכ ף ,ם'י לס סינפכ וינפל ספרתי יכ

 ןיפ



 סולקנוא
 ודָבֲעו כ :הָביִרְדתִיַשנָאְ
 עטר מנכ ילו
 אּוהַה אָמוַּב אָמַע-ןִמ פנו

 : אָרְבְג ןיפלַא = אָתְלַּ
 ובר ּוביִרָק השמ רַמָאַו טכ

 ל םֶדָק. ןיצ אָמֹוי אָנָּבְרִה

 הָאבּ ּהָרָבְּב רַבּג ירא

 ja אָמֹוי ןובילַע הָאָתיַאו

 אמו הָוָו 5 =: ב
 אָמַעְל הׁשֹמ רמו יִהֹורְתַבְד
 אָּבַר אָבֹוח ןּוּתְבַח ןתַא

 םיִאָמ ה 'הַפָא ןעֶבּ

 רפק אשת יכ בל תומש

 רֶבְדַּכיולְיִנְב ּוׁשֲעַַו חכ :וְברְק
 אהה םִויִּב םע עֶהוִמ לפיו השמ
 רמאיו טכ \ : שיא יפְלַא תַשְלֶשְּב

 ההיל םויה םֶכְדִ ואל למ השמ

 תֶתְל ויָחְפְבּ ֹונְבָּב שיא יב

 יהיו ל :הֶכְרְּ םויה םכילע

 םַעְהְלֶא השמ רַמָאיו תֶרָחַּמִמ

 הלדנ הֶאַטַח םהאָמַח םּתֲא

 ילוא הָוהְידלֶא הָלָעַא הֶתַעְ

 : םָכראַטת  דָעּב הָרָפִכִ
 ושפ

 : לסרשי וסו ומקמ | .ויחא

 יכ  :(וטק  סיתכ1) .סוקמפ סינסכ
 םכתאטה דעב

 תרות
 סינומק יחל ותו קיזתי ,ורככ וכופ ןימ
 ככ סנמ ככ | לוקסל ךיככ כ"ע ,קידפו
 לק ספועס תויוס כיטכ יקכ סלק 2
 ,קזס לכדס לוס ןכ .ופומ .תוסמלכ לכ
 ןיכס) וכי 5 סיכס5 סיפכומלמ 2
 ויכוענכ כט ע"כמ ךל ,ז"פ כ"כ סיקכ
 יגימ לכב יקכ סיסו ,כוילכ קיכ סיס
 סכוקקכ כקסכ כ"תו ,סלועכק תוימומרע
 דוע ולכוי = ₪ל ותוק סנס ,קידכ סקענו
 ידסּכ יעתקמד ןקמ קכ כ"עו ,תוחמרל
 ידסס 093 לקסע סיל לככיסי ?קוסכ "כ
 ופוכסוכע כוכב ןכסמ סנסו = .ל"ז וול כיע
 סכובתס תכ ול היס ע"ש קיזפמ סיס כ
 תיכתק עדינו ריכסכ ,סיעכמכ סקובגסו
 ם'סעכמ ך6 סמ יכ ,ותיטקכמ לכד
 ליכסל וכי סיס וס ,סבגקנס וקלעמב
 יטוע לט סכותכ ןומטו ןופלס תל עדינו
 תייס וכ ,ןכ סנמק : וכמו סזו ,לגעס

 ואלמ (טכ)

 תויסכ וככתתפ סז לכלב סקול סיגכוסס ספל
 ודי למי סכמ .שיא

 סל סכפלטת דנגל סמיתסו תוגקו רפוכ סיפק -

 לאירבג

 םירוטה לעב
 ןיד 'סמכ 'כ | .סלפכ5 .(ל) :סקמטמ
 וכמתע וסז סתלמכ וינפ סלפכת ךדיתו

 הרפכא (ל) ; ויתסכו ,טככ
 : תטתס ןיכו סכיכיב נילס

 .םכדי

 תל תעדי=-ומ !סתק--ימוקמכ סתק
 bוס עַרְּב יכ עדויו כיכמ תייס ;סעס
 רלוקו יקונפק יפכ כב  ,סככ5 תנווכ
 יתכקמנו ,םמכמ תז יתככס כ יתעד

 : ןכסו ,סגולכ תוקעכ ססירחק
 .'ונו 'דנסויס .םכריואלמ השמ רמאיו

 (:3) ,תוכרכ) ל"ז סכמ יייפע פ"ני
 ,ויפכ תמ תסי כ םפנס תל גכסק ןסכ לכ
 'כס .'יפו ,וקלמ סימד .סכידי רמלנק
 .(.טמ ,ןיפוח) ל"זכמ סנס יכ : (6 סיעסיכפ)

 סיגסכ :כמומ יוס ,סככבק ינו :פיע
 סיגסכל ךלכמ ס"בקסו ל6רשיל ןיכרבמ
 תפיסנכ סכר םויסל ךירל כ"ע יכ ,ס'ייט
 סמס יול .עכמ יכּכ סינסכס יכ ןעי ,סיפכ
 תסמ .סכלכ תעפש לכקמס רוכילכ קר
 וסיכגי- כ"עו ,י'לכ סע לע קיכסל ת"יקס
 ,קכככְס תעפקס | לכקל סנעמ) = ססידי
 לק סכיפכ .סכטרפכו |: כ"ס ועו

 סכרנס



 אשת יכ בל תומש

 רמאיו הָוהי-לֲא השמ בשָיו אל
 הָאָטֲח הזה םַעָה אָטְק אנא

 : בָהָז יהלֶא םֵהָל |
 םֶתאָטַח אָׂשָּתיפֲא הָתַעְו בל
 ושַעיו הָלֹדְג

Al el 

 סולקנוא
 בתו אל :ןוכיבוח לע רַּפַכֲא

 בב מו יד הָשמ
 אָּבַר אָבֹוח ןיִדָה אָּמַע בח
 :בֶהָדָּר ןקֲחּב ןוהל ּודָבֲעַ
 ןוהיִבוחל תֶכְבׁש-םָא ןַעְכּו ל

 זופ אמוי ,םהל ושעיו ;ופ ןיברע .ופ אסוי .אטח אנא .ןרהא תורלוה

- . 
 םירוטה לעב

 .התנמה תלפתכ כיסז 076 סי סלועל

 הרוק  סכילע ללפתהל סכתטת דעכ סכפכ
 ג ןרגס

 הור וכ
ww 2ודימעמו וכתוב  

 יליה 3וכ יכס .םתאטה אשה

 תרות

 יכ סג ,סכמ ייפ סינע ,יכממ סכרבס
 סכידי רקקמ עמוס יכיל סנפק וכרת
 רקקכו=-סוכ סייומכ סכגיקו וקלמ סימד
 סלכ נב סע תל כסוקס ס"עכמ
 ופלמ : כמ כ"ע ,סויסכ נכסי וכרכפיס
 כ יכ ,סלפמל וסיבגסו ,'דל סויס סכדי
 וגככ קיס יכ סילכסו ,יק> סד סקכפש
 ---סתילכו סלק תמקמ סז ןיפו ,ויתבו
 :ופכ]] = סכיפע ןפי ת"יקס יכ וכו כ"ע
 --'ד סע5--סככּכ סויס[.סכידי לע

 : לקו
 ןיה סו ,סתקטת אשת םא התעו

 רשת ךלפסמ כ ילסמ
 רכסס י"פפ 3ותכס כבל םי ,בפכ
 סיכתוססו | ןיטנפקירכספס יכ עודיסמ
 סייוסע תוקסקנפ ססל קי סינודנס
 כקק ,סכידמס סומילכו קוחכ סיכדוסמו
 "קכ3 סס3 סוקכו בוקכס לכ כ"ע
 ססל קי ,ונממ סכוממס וא ,כסוסס
 ססכ תוכגכ ס"כיקס . יקוחמ זועו סקופ
 סגוקס י'קתכ סקחנס ליסקעוו ףקו ומכ
 סגוקס לכוי םדומס עלמק3 יכ גוסנסמו
 סלוקס רורככ ולס רענקיסימקס סע וכל
 סככי לם לככ תויתב ול קירבלפסב
 ךלמכ כ'תל סו ,ותיכ ךוקכ סיבסעו
 82 סלופס תוכיתת יכימ סוי יכ סגוקס

| UU 3 

 י

 (ופ קמוי 3 תוכרב) .בהז יהלא (אל)
 ססל תעפקסק ססל

 תת סקקמו כיכקמ סיסק ריקעכ לקמ .ופטתי לק וקעי סמ
 םא התעו (בל) : תטתי לש ןכס סקעי סמ תוכוז תיכ תתפכ

 : יכתמ ךכ למול

 לאירב

 יישר

 וס סתק ]
 סלפפ לכו

 סלוקו וטקקמו טב
 בס

 ןכו כלק םכקמ סו .ינחמ ןיא סאו

 ,ככומס למ סכיזפיו סתו קיּבי וכ ותנלי
 תונובטתס לכ 16 וכמגי טדוחס תולככ 0
 לכמ | ,ןעכעכסיסימסקס סע ססל םיק
 יסי) ,לכעש םדותס לככ 956 .וקקל לשל
 רעגהיסימתק קו ,םדוס עלמקכ סויס
 סממ סכוקס סעיקכ סזיק סרוק דחק
 ופוככו = ,טנקיר3קפס לש תוגתל הקלק
 דוכט  טכ6קיככלפס רסוסס תק קנמ
 סירתוסו וילפופ סע 3יבס ףקומו ,וקסעכ
 תנסו ךל טנסקירכספס וכ רמתו ,סברס
 ,קיוז ןרקכ וכתס ךוקכ ךלק סכוחס תל
 סלומס תל סוקככ תטכ יקנפ יל ןיפ יכ
 כמקיו כעניסימקקס ןעיו ,יסקנפ ךותכ
 ךוק3 סכותסס תק 3וועל סת תנס וכ
 כופפק כס ךסקנפב סמוקכ יתנב תונחס
 ליב 3רעקפו תונתס ךוק3 סכוקסס
 כ כ"פ ,דובל סיסיו ,קוכותסס
 יקכזתסק סמ לכ סוקכקס דע ןסכמ ווק
 טנhקיככקפס ול רמקיו ,ךסקנפכ סתע
 ,קפכ יקנפ יל ןימ יכ סוכ ךגס נס
 לע תומס סקכפס תק ךכ ןפוכ יכנס כ"ע
 קלכסש סמיקרס תק ךמלעכ בופכו ,ןסלוקס
 ,רפנפיסימקקס ותוק ןעיו | ,קלזח יל
 וכ ר ל תקזכ תויסל ןכתיס
 ,ךדי בתככ ךלנ יספקסק סמ לכ בופכ
 תת ידי כפככ סק סוקככ לכול סקס

 סרוסס

 יתהר
--- 

 -רית-

 סקנפכ



 סולקנוא
 ךֶרְפַּפִמ עב יֵנֲחְמ אָל-ָאְ

 הפק אשת יכ בל תומש

 רֶׁשֲא הרפס אָנ ֵנֲחְמ ןיאדסו
 לא הֹוהְי רמאיו ל: ָתְבַתָּכ ַײ רַמָאְו א :אָתְבַתְב יִּ

 0 : : :a תפוס .וי ה"ר .בל תוכרב .ינחמ ןיא םאז .ןרהא תודלות

 יישר

 יתדכ יתייס לק ילע וכמקי לק סלוכ סלופס לכמ (3ל קוכלכ) .ךרפפמ : בס

 לאירבג תרות
 כותכלו תיכעסל ךיכל ךגס כ"ע !הלזחס
 תורותסס לכ תק ידימ תחקל יכ ,ךדי בתככ
 סנס : סז3 לקמגס קוס ןכו ,סכוס ולס
 ס"עכמל סגתיג רק סמלע סכוקס לכ
 סיסנ 3תככ סכותכ סתיס 'בתי ותק
 ,'ונו תוס ' 3תכע כתכמסו :כ"קמכ
 bלס יכ ת"יסס ת ס"עכמ לנתק ,כ"עו
 ,הסטפו עקפו ןוע לקוכ ,כ'ג 3תכג סכוקב
 לע רוכעלו קמתס לוכסל ךילע כיקו
 כוקס רמת יכ :'יפ !ןיפ ספו ,עטפ
 סנהה סיככדס תמ  לכקתו סתוק קוממל
 09 סזכ סגה ,סכוקכס סכוקס ןמ סלומ
 תנמנס דיס יס ס3תכק דיס קר יכ ,ןכפי
 יכ ,ךמנע3 ספל לכ קוסמ כ"ע ,קוסמל
 ךכפסמ רד תוסמכ יכל לכול סככיק
 םלס סתע יכ :וסו ? סת תכקכ רסק
 ,קכג ילתמ ,ןימ סו ,סתלטס ספ
 כ וכ סתמ : 3וקכ סיס וכיקכ וקוכיפ
 ת3קכ' "כס ,ךרפסמ [,יליכשכ: רמופכ]
 לע ופגווכו ,תכתכ רק תֿ : וכוטיק
 כועפס סמי וכקלמו ,'וג ןופ קפוכ : קוספס
 כעפס : מגודל ,ד"מנס סתי תרומת 3
 סתיב וכי ,דסח סקסכ וקמקכ ךשמ
 ,ךיעדויל ךדסת ךוקמ +5 ,סילקת) ,ד"מלס
 ,'וג לסת ךסומ וכ יסי כ קסו
 ןכ למ 6.8 ,היפרי) לופס סמיב וסוכקכמו
 :ומכ ילקמ ןלכ ןכו ,רסת' ךיפכקמ

 75 :ו) סחמ
 ןיגפ ת'קמב יסרפכס" 'מ"יפפ פ"לי דוע

 לט (.זי ,ם'הר) 'מגכ כ"ז סתתנולפ
 ,דיכע יכיס דס יפנכ סעמ דסמ כלו
 ס"יוע ,תקוכ רמ ח"בילו ,טבוכ כמוס "כ
 דתמ םימל ןוימדכ = וסע ,ע'ז י"טרכ
 דתמ רתוסנ ט"כ 26 ךס 3יית רפסנש

 (זמ)

 ,הנש = סילטעכ ס כותסמ ומע סקעק
 וכ סלקכ ספרו ,סיגומפ שיש סיס כקקמו
 סיכמוזמ תועמ ול סיס כ כקכו ,וטינמס
 ,ףסכ סוקב וכוס וכ קנסכ סלל ,וכ סלקל
 8 ךל = ,ופ56 סנקט תוכותססמ .סלופסכ
 יכויפ סק יכ ,תומינק תוכיתמ 1956 סיס
 ךלעכ סיקמקכ ול סמקכ  תוכוקס
 סת סנסו ,תוכטק תוכיקת (2"ככ ןעטסער)
 כפוסס סע 3ימסכ לודגס כתוסס סלי
 ,סכוטס יגפוק ינק ומע תוקטל לכוי ןטקס
 'יוסכ = תועטקס תוכיקתס לכקיפ ומ

 ונעו ,תומילק תוכיתק לק תקמס יפ
 סקעק ףקו ,וכוס יפכ ט"כ cf סוכסל
 קכ כ'כ סיוע סגיהו ןיטסעכ קכ סמסק
 ,ודסחכ ומע וכיטסכ ז"כע ,3 "6 ךרעב
 ול סככיש ול ,יל יוש ידיד כמתכ לכוי
 לכ 1955 סנקט סכותססמ דת טכנעלקרפ
 סיעכק ךסכ ס'ס3 סלועס וכתסמ תוכק
 וכממ קיוכס יכ | כוטתיו ,ט"כ סיפלס

 ןיטסעכס ףוכילכ סזכו ,תותפ ט"פ 1 ךסכ
 סקע סיוט ססp ומכ וכיפמ ,סתע לכקיס
 ,סומילסכ 3ותס ככ קנוסמ סיסי מכ
 תת שםכוכ ד"מכ ,הזכ לטמכס קוס ןכ
 ךילעיק :סכווכס ,פוֿ מס לק סיכזקמס ףכ
 ךלע סקעק תוכמס סקעמ תק סיכקס
 תובוקתו תולודגל סכרע טועימ כוקחל ,לודנ
 ,ס"כ ויגפל סכלס דסק יככד יכ ,סברס
 ,סקועס סדקס תוקילמ יפכ סקעמס ךוכעל
 ,ןויסנס וכידגהק סוקמס יפלו סעקס יפלו
 וכ ד"מלו !לודג ןוכסתל ולעי ז"יעו
 ןיטקמק : סכווכס ,תוגועס ףכ סיכגמק ןוע
 ז"יעו ,סלטפ כקסכ ,סקעק סיקטתס כוק
 סימקקמ סתוקנכ ,ףכס פל תולמס ועירכי
 כ ס"עכממ קכוטס סתיס וז ,ל"דו

 כ"תיפס



 סולקנוא אשת יכ בל תומש

 טריו מ שפל ונְתְמָא יִלאָמַח רֶׁשֲא יִמ השמ

 ענו יל :יִרְפַמ הָנְמָא -תֶא הָחְנְךְל הָתַעְ דל : יִרפָּפִמ
 רַתֲאל אָמַע-תָי רַבִּד לא וכ יְִּרּבְרדרַׁשֲא לֶא םַעַּה

 י"שר םירוטה לעב
 קי .ךל יתרבד רשא לא (דל) : . סימסכ ססילע םקנ סנס (רל) כ ןינפ סל? פכמ יתמ

 (3 ה סיכלמ) ןכו ךיל6 סוקמכ רוכד 556 ךכ ןפכ 2-4 סמ "ינכ סלוע יכתלמ ,ךינפל ךלי יכפלמ
 סויבו : ינס Ab יכאלמ הנה :וסיכודק לע ול רבדל סמל ןמכ הכנס ןינמכ סלוע ךלי .דת
 EVAL 29D al . נה : וסיכודק לע וכ רכדכ 'ה וקכפ .סנוככ ימ סמוד וניפ וכמ%ס
 דימסו דתי סונכנמ ךינק יתעמפ סע .'וגו 9 מ
 ססילט יפדקפו ססיתונוע ססילע דוקפתסכ ןינמכ = סלופ סנה ס .ןינפל | סכלסס

 לאירבג -
 לוכי סיס ךיקס כ"6 ,ונוקב ס"כקס רכיד לפרקי לק תויכזכ כספי סלכק | ,3יתיקס
 כ"6 ,ססכ לו קרמל ד ons ם'סערמ  רפוומ סנס ,כגעס עח ףכ ססכ טירכסל
 ךעכ הפ דומתת 85 תולמ וכ רמקכ ךיל = ויתויכזמ תקיכ : וכייס ,לטמ הז לע וס
 כ"ח סיכססו סקס ןמ םריפ ס'נכ קנס | לש ססיפויכז לע ףיסוסלו ס"ערמ לט
 דומפ ספ ספקו :3יקכד ודי כפ ס"כקס סינזקמס ףכ קל סזכ עירכסל ,נהרקי
 וגטהש ת"יפס עדיט ףפע רפול קתוו] ידמע  ןרפס הז ךרפסמ (.וט ,ה"כ) ל"ורדמ סול םילרו]

 וסעכ תפמ וינע ריסוס "כע העלה ןמ םורפ> .-תכ ילמוכ :וסזו [.סירומג סיקיד5 לק

 .\ כ'בילד כמול ןיכיככ וכל כ"עכו [ל"גולכ ינש תויכז סוכס סכוכע ינעמכ ספמתש

 יפמ .סוככדס יל קכד ל"ס י'כקכ סקכ כ ו'ת : ת"יטס וכ ביססו ,'וגו קפסמ
 יכלה סימטמ קכ וס ,סונעמק סכוכנס ,סיכת נק תויכז כסתכ יתדימ יס ךכ
 pכ ףכמ סקת6 יכ יכ וכו תו רפוי יכ
 םכ לקסכ ססיפוגוע pממ קלס סיטותס

 : לידו ססילעמ ססנוע

 'םמכ 596 עס 85 סולו ,ןכ רמל י'כו
 8 רמופפ ימ = תעדל\] -- 4 ככ ס"ס

 סיס הו ,תעמקנו וכמע סת רכד כיתכד להד
 רמוקמו סדקומ ןיפו  ,תוכוטלרס תורכד יתע רח< סקכ ל"כיכ רקס (.ה "יס גפפ) ך"דמב

 ס"כקס רכיד תורכדס לכד ל"סד ל"כירו ,סרותכ  לכקי וקעק סעקכ 'וכ "בטל
 רתולמו סדקומ םיל ל"סד סופמ וה-וגעכ סלועס ןוככ :סקמ כמ 'וכ לגעס 0
 [: ק"ודו ,סרותכ כ 'וכ ךיסל6 'ד יכנמ יגיסכ פלמ6 ך

, 

 סעל ול סכת6 תוטעל 'ד ליאוה יכ םש | יקלטכ 8 ל תכממ ססל se ,קרמס י
SE 

 וש מ = ליפוס ןיפ למופ מ"ל סעמ ליו : יוס ,יכ הסעת לוכדס תל
 גיוס ןיפ כמוס סדוסי 'כו 'וכו סנתסס | יול 'כ סקכ ןינכיסד "כ מ ןכו ,'וגו
 םכפל ל"נסו .ם"ייפ 'וכו ספוכס ןומע 36 = יכנס תתימ (ע ייפ וימפכ) ןכו ,ם"ייט . "וכ
 ם"קמב יפכקבק מ"יפע .וסייתנולפ סעמ 2 'ייפ ךכפסמ כ יכסמ : 00 לע סיעוכיפ
 כ סרוקכנד | [.תפ ,תכש ,'סותס 'ד י'פע] יפל סגו ,לילס כ"דמס יפלד ל'נסו
 סיפכ סיסד כיס 655 סנופ תנעט ךייט - יפ : רע סקמש מ 'פכש ינסס
 5כתנד כיס | ל55 ,ףוס דעו סלימקמ תעדכ רמוכ סימככומ | ונס - קנו
 וכפקק לכס ןונכ ז"פ ומיכססו סלימקמ יקי פ'ע שלש כ"דמב ל'סד ד"ה
 סכיסמכ סוכנל סקכימקו עמקכו סקעכ תוכוקקרס םורכד ילק קרד וסיפ תוקישנמ
 סנקמ יוסד הכיס כ'קכמו ,ימד מוידסל סמ לכ | ,ומלעכ ס"כקס יפת וכמקכ
 לוק כ 'ד סמ : כוקכס ל"קמכו קטעומ תוככדס לכד סק ל"כילכ ג'סר רמכ

 ךמעמ
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 סולקנוא

 יקורעמ ובו המחשב
 : ןוהיִבוח ןוהיִָע רַעְסְַ

 יב לע מצר
 דַבַע יִּב אָלְנָעְל ּודְּבעַּתְׁשִא
 השמ םע וש ליִלמְו א :ןרהַא

 אָמַעְו ּתַא אָּבַמ קס זיא
 םִיִרְצְמִר אָעְרַאְמ אָתָקָּסַאּד
 םֶהְרְבַאל תיִמָוַק יִּב אֵעְרַאל

 ? בק ןירוהנס .ירקפ םויכו .ןרהא תודלות רמימל = בקעת קמ

 יישר

 פלק ס3 ןיסט סל י לע לכ סוס ןו 5 ןמ טעמ

 .םעה תא 'ה חגו (הל)
 : הלל לכ

, 

 סמ יכ ךונטפ
 Fe סו ,סכוס

 תענו ןיפו םוכועס רקע סע
 לנעס ןוע ןוטרפמ

 ידי התימ -
 .הזמ הלע ךל (א)

 רמסס יפלכ "ד .סנע רמפכ ךכע תולכס

 ןסכ ןיק תר
 םיגינכ 3 תה ססילע הפקד

 ופק אשת יב גל בל תומש

 םיָבּו ְךיִנָפְל ךלו יָבָאְלִמ הגה
 :םֶתאָטַח םֶהְלִע יִּתדַכָפּו יִדָקּפ
 לע. םָעָהיִחתֲא הוהְי ףנו הל
 רשא לנעהידזתא ושע רשש
 רבי א ל ם :ןרהא השע
 הֶזִמ הַלַע דל השמ"לא הוהי
 ןיִרֶאמ ת היִָעְה רֶׁשֲא םַעָהְ הָתַא
 יִתְעַבְשנ :רשא] ץִרֲאָהִלֲא םִָרְצִמ
 בקעילו | חציל םֶהָרְבַאְל

 | םירוטח לעב

 ל6כימ תויתופ ו סנה .דתלו סמ

csתינעס (א) : יל . 
 תילעה יכ .סירלמ וטמקו ךדיו ןיד 'ג סידעכ סימק

 לוק: דמלמ .יכפנ לולב ןמ תילפס .ךקככ = למ סוכג = י"5
 וקו סנסיג ד תויל ג לוכעע תעקכ ול

 לאירבג תרות

 סמס יכ---כ"עס סעסולגטס תל וסע | תכעט
 : ןכסק תייקעל סימונס ויס

 סג .סכגה

 דתוימס יכתלמ וסע

 תילעס

 סעסו סקק סזמ סלע ךל 'וגו'ד רבדיו לוזתכ תוכסכ ולכוי נפ 656 וניל
 יפטכק) רק ךכקס כ ,'וגו סיבקס ס לכוי לד מ"כ כמ כ'ע ,סלוכדמ
 ,'וגו יתקרגו ךסלמ ךינפ) יתחלסו 'וגו | ןושל לי חרס יכ | ,וגיכוטככ וכתוק בוזעל
 ןיכטס תנתתסבו ,סכתתס
 ל"ס כ ס"יכו ,טמסנו סקעג

 : ק"ודו סעוכסס סעטמ למ
 תת וסע רשמ לע סעס תק "ל ףגיו

 ,'וגו כפל קי. .ןכסק סקפ רסק לגעס
 יכבוסכ טו

 יכ עיזכמ ןכו :עיװ סכוי יפנכ
 וכילטסק סזכ ומכנ 3כ 3לעסמ סינק יכ

 תה סקמ
 ןויכ ,כוס ילע .וכ
 וכינקס לוסו ןרסמ

 סקעכו סלמוטס תכ סזכ ופיסוסו ,3
 רסס לע

 קכוסק סמ סזכ זמככ יכ קליב

 'כ סב

 וכ סלעה
 כותל ס

 לק ודיכ

 עסק סט 3
 יסק ףסוי לע
 בסוס וגתנש

 .סייייע "וכ לוק : ולמות וסזו

 וקדקד .'וגו סכדו בנס תכז וכמ
 וכמוקכ ךומס סדוקמ ככ סיסp סיקרפמ
 יתתכסו ד"ות תכז - כ ,סנכת5 ל
 ךכרקכ סלע כ יכ 'וגו ךקנמ ךיגפל

 חלש כדסב טרפלס ת"יפע פיל
 ןכסס סכוע וכמקע כלכו עסוסי ירכד
 םיכסו 'ד לכ ץפס ס5  ד6מ דקמ
 רק ןק6 ,'וגו תתוס ןכלס למ תוק
 ופיסוס סמ סקקי סכולכנק ,ד"וח תו ליס
 סעס סנש יכפמ סיכגרמה ירכד לע הוב
 --היכפ הזו ליס ד"וק כז סנו וכמל
 סלרכ סיס סילנלמס ינפנק ףקס יתרקבו
 1 קכזכ ןכקס תכוט ססנ

 ב סלע
 כייע שו

 דרה
A; \ 

 ןוכסס

 8 ךל | ד"וק
 וקנמ



 אשת יכ גל תומש

 ננְתֶא ְךעֶרוַל רמאל
 ---תֶא ומשרת ְךַאָלִמ .ךינפְל

 יתחה ירמָאה יִנ נענְּבַה

 : : יסּובְיַה יוחה

 4s ec . כ ְכׁשֶבְדּו בלְח
 ₪ הָתַא ףרעיהשק"םע יִּ

 םֵעָה עַמשיו ד
 ולבתי הוה עָרְה רֵבְּרַהתֲא
 : ףְרֶרּב ךְלָבֲא

 שיא ותש"יאלו

 רַמָא השמדיל א הָהְי רמאיו ה
 כ 7םע םֶּתַמ לֵאָרְׂשיײונְביִלָא

 םירוטה לעב
 :יםפנ לופס ןמ :תילעס םירלמ רע
 יכלו ךליתו ןיד .'סמ3 'ג .וילע (ד)

 וידע ןסרו גתמכ .וסמכ ןולגל וידע
 ומכ סידע יב והגתנב כב .ליכסב ..סולכל

 תתנע ףסכו כסו כור ליכסכ ל"וכ וטרדס
 םיh ותב תל 3סז לגע ועע ססל
 ןוהתפ ססל סיס sc ססיפ המתסנו וידע
 : סוס לט וידע סלוככ ןסכו גתמ ומכ ספ

 םימפ ףפכ .ךידפ לכוס .'ג .דכוס (ה)

 סימה כה סתוה

 סיס ךילע דכוה ול כמהמ לע .ןועדג

 דכוה .סיסנא דרס

 כו ךברקב הלעא דחא סל .ךיתיל

 ה גרדמכ סתוק וקכמ
 רגכ ,תיס ד"וח תבז

 ,בככו עסוסי וכמה - ,סנממ תוחבוקמ
 תחת סתויסב קכ קוס הז לכ יכ
 ל"זכדכ כ"כ ססל טיפססל סיוקכ סגיֿפו

 ךיפוריפ י
 : תפוס .סנווכס נע סיכומס סיכוקכסלכ 'ונו "ד

 ןכמ ר (.כיק ,תוכותכ)

 וככ ןפמ ס גבל ,ק'ייע 'וכ
 0 קתמנוד ןיפ יכ ופרת יז6 ,וככ סנתכו

 סלועמס ןכקס יס ,סוככלס .לכמ

 סלע

 סנו סכמוקכ
 ,ד"וק תולכק דוע שיש =

 םוינכב
Ww den’ 

 סולקנוא
 חַלָשֶאְו : :הָנְנְתֶא ךיְנְבְל

 -תָי ְךֵרֲאְו א באל ףֶמָדה
 יִּתְחַלָׁשְו בו

 יאו יֵאָמֲא = יאש
 :יֵאָסּובִו = יא | יֵאורפ הפ

 בָּהּ אראל
 נבט ִּתְנַכְׁש קֿלסַא אָל ֵרֲא
 תַא לדקישָק-םע ירא
 : אָחְרְָּב נעַׁשֲאאָמלי
 אָמנִפתְי אָמַע עמׁשּו י
 דאו אָ ןידָה אשי
 :יִהולָע נז ןוקְת רג ויוש
 רַמיִא השל ַײ רַמֲאַו ה
 -יׁשְםַע ןּוַא לֵאָרְׂשִיײיגְבַ

 קלסָא אָרָח הָעָש

 :ויָלֲ יָדֲע

 יישר

 .םעהװ התא : קלע ךל ןולכ תעקב כ" דכ ךל סעכס
 סקק .'וגו ינענכה תא יתשרגו (ב) :ךמעו כמ 8 ןסכ
 :וילקמ ססינפמ סנפו דמט יקגלגסו ןס תומוק
 : סתופטסל ךכ רמוק נק ה בלה תבז ץרא לא )
 יקסלטו ךכ רמוס יכל ךככ .ךגיקב ה אל יכ
 יתניכקקכו .התא ףרע השק םע יכ :ךתנמ | ךינפל
 : סעז סכילפ ינ5 סכר יכ סירממ .סתלו סכבלקב
 סלוט סגיכקס ןיקס .ערה רבדה (ד) : ןוינכ 'כ .ךלכא
 וגתינק סיכקכ (תפ תבp) .וידע שיא : סמע הכלסמו
 ער (ה) : עמקנו סטטנ וכמקסכ בכוק3 ססנ

 סכפלע תויקקכ יכ סיכממ ספקו ךככקכ

 לאירבנ תרות
 תכז ןכת סק3 תהרקכ תויסכ סיופכ ליס

 סנתנו וכלת יתוקתכ ס : כ"טמכו
 'כ .כיג .וסזו---םיייעו 'וגו סיכפ ןרס

 תת ךקנמה טכגיש ירח יכ ,ןקכ כוקכס תומוקס
 תכז ןכ למ ופוכת יז 'וגו יכעככס
 הכורלב טס םרפת סקו=-קכדו כלת

 ךכוס 'וגו וילע וידע םימ ותש אלו

 ,וגו ךילעמ ךידע קלו | i hl= ריורוי

 סיקרפמס

 וקקסו

ree ריר en hn Rae ae Rh Rn pr 



 סולקנוא

 ךגצַשַאְו ְךֶנִּבִמ יִּתְנְבְׁש
 ְךָנמ ךָנז ןוקת יֵּדְעַא ןַעְבּו
 :ךְל דֵּבְעַא הָמ יִמָדָה יג
 -תָי לְֶרְּיִנָב ּואיְִעַאו ג
 : בֵרֹוחְד אָרּוטִמ ןוהיִניז ןוקת

 אָנְּבְשמדְתְי .ביִסְנ הָשמּו +

 אָתיִרָשַמְל אָרָּבִמ ה ּהָסְרַפּ

 ו אָחיִרְשִמ-ןמ מרא
 יהיו אָנֶפְלּא תיֵּב ןֵּכְשִמ הל

 למ מ ןפלא עבה
 אָנְפְּוא תי ןַכָשַמְל קפְנ יי
 הֶוָהְו ח : אָתיִרְׁשַמָל אְרְבִמ
 אָנְּכְשִמְל הָשמ 5 דָּכ

 אנש עֶרְתְּב רב

 זפק אשת יב גל תומש

 הָלָעֶא דַחֶא ענֶב ףרעדיהשק
 דרה הָתַעְ ְךיִתִילַכְו ָךְּבְרַקְב
 המ הָעְדִאְו ךיִלָעַמ ְךיִרֲע
 ="ינב ולנר ו :ךליזהְׂשֲעֶא
 : רהָמ םִיָדֲע"תֶא לאְרשי
 הָמָנְ לָהאָהְתֶא חקי השמו ז
 --ומ קחרה הָנֲחמַל ןיּוחַמְוול
 דעומ לֶהֶא ול ארו הָנָחמַה
 אצי הוה ׁשָּבְמילְ היה
 ץוחמ רֶׁשֲא דַעֹומ לָהֶאְלֶא
 הָשמ תאָצּכ הָיָהְו ח : הנחל
 םָעָהְָּכ ומוקי לָהאָהְ"לֶא
 וטיִּבַהְ ולְהֶא חַתַּפ שיא ּובַצְנְו

 ,חס תבש :גס תוכרב .חקי השמו :ספ תבש ,ברזח רהמ : חפ תבש ,ינב ולצנתיו : חג 'ם רהווה 'ם .ךידע דרוה .ןרהא תודלות

 יתקחב 'פו תישארב '8 רהווה 'ס .יק ןירדהנס

 יישר

 כמקנק ימעז לועיש תוסק דח6 עגכ סכילע סועומ
 סנכקו סעז רכעי דפ עגכ טעמכ יבמ (וכ סיעשי)

 .התעו : ךסלמ תנסלט סככ
 : סכי לעמ ey ודיכותס דימ וקלפ וז תוגטרופ
 עס רסס תדוקפכ .ךל השעא המ העדאו

 כו ךכיפל סכתל

 : 0 תוטטל יכלכמ סמ
 :סקכסו ןוע וקוקמ .השמו (ז)

 : דימכפכ סדוכמ
 b סיפנקכ ֹוניו סכיליב סיסי קותכ ךל
 שקבמ לכ : סרוק יטקמכ דעו תיכ קוס דעומ

 ככל סדוכמ למס סכחמל

 :גל ןישודק .ירחא ּגטיבהו :

 םירוטה לעב
 כיתכדכ סעתהו

 ס"וכע םיה 6כס7 ומכו דכוה סימע 3
 דיכפסל סימס 55 סתופ דכוס ימג סתס

 ףהס ינפמ סרי סממ

 תותסל ויככב 9 ערוכס כב ז"ע ידכוע
 היסו (ז) : סגילסו ז"פ דכעב ןמיס
 סד = ךיכ5כ = ןהכמ 1 כמ .ת5י ' םקכמ לכ

 עדוי ײק |

 : בכוס לסע סדיב 0 ילעס תת .ברוה er םידע תא (ו)

 ןוחמ .וסטוכו ונס תקוכ וס סווס ') .להאה תא חקי
 (ג עקוסי) :רמלנס ןיכמכ סמל סיפנק =

 ₪ ול לוק סיסו .ול ארקו : סדמב סמ
 פ לכקמכ ןקז יכפ םקבמל ןפכמ .'ה

 תלפס ה יכל ופיפל 'ס םקבמ לכ סיסו ו הב .פלוי ומכ .דעומ להא לא אצי : סניכסס
 .היהו(ח) : ססמ לס ונס3 וס יכס ססל סיכמוק ססילבמ סגיכק סוקמ סינוס ויסקכ
 ןיפו וינפמ סידמוע .םעה לכ ומוקי : לקס 50 תככ) סנחמס ןמ .הז שמ תאצכ :סווס 5

 סולי סע לע

 לאירבנ תרות

 ,סידע ססילע ותק לס מ ,סיטכפמס
 סלומ פ"לנסו=-ססילעמ דיכֹוס

 תעיעסל יכ ס6---כותכס רמקי סכ סנס יכ מכ רנר וכ
 סגיכעס ןיפש סוס עכס .ככדס תל

 סרוק



 סולקנוא אשת יב גל תומש
 -רע המ ירח לגש ; הָלֶהאָה ואב"דע השמ יֵרֲחַא
 ב הו אמל לת הפ ראה הֶשמ אָבְּכ הָיָה ט
 ה חתפ דמע) ןנעֶה דומע דר

 ענב ומינה וילי הארו י : השמ"םע רָבְְו לָהָאָה ב םי עד אדי
 :הׂשמ-סע ללַמתמו אָנָבְש8ִמ | די

 אָדּומֲע-תֶי אָמַע-כ ןח ' 2 4 ח רע נעה רוטעזתֶא םַעָהלְכ
 אְנְכשַמ עֶרְתּב א אָנְנעַ םָעָ 2 םָקְו לֶהֲאָה הפ
 רַבָּג ןיִרְנְסְ אָמַעְ-לַּכ ןיִמָילו : ול הא חַתפ ׁשיִא ֹוחְּתְׁשהי

 לֶּפַמְתמּו אי :ּהָנְכׁשַמ עֶרְתָּב םיִנָפ הֶשמ"לֶא הוה רֵּבְְו אי

 למסע ללְמַמ השמע שיא רבי רֶׁשֲאַּ םיִנְפחַלֲא

 הרבח-סע רב למס אָ הָנֲתֹמַה--לֲא שו והעְרְהלֶא
 : נס תוברב .לא בשו :ןנתתאו 'פ רהוות 'ס ,א' /פ גס םירקע .נס תזכרב - ד רניו .ןרהא תולה

 י"שר םירוטה לעב
 ,השמ ירחא וטיבהו :ססמ ססכתנק דפ ןיכשוי = לכדו (אי) :סכות דומנימ ידכ = תולגל

 סניכטסש תעכומ ךכש סק דולי יכעס תכקכ
 .סקמ סע | רכדמ | ומכ .השמ םע רבדו (ט) :וכסת מפפל ויכת | סנכס
 ככדמ לוקס תפ עמקיו (ז רכדמב) ומכ סניכס דוככ תוסס סקמ סע כלמתמו ומוגרפ
 ומנע ןיכ וכיכ ככדמ לוקס וכוכתפ רַּבדִמ כוק וסקכ ויק יֵּבַדִמ 5כוק וכיקו ויפפ
 :עוידסס סע רכדמ ךלמסס עמעמ רּברִמ rnp קוססכו וילפמ | עמוק | עוידססו
 :סשמ סע ללמקמו .םינפ לא םנפ השמ | לא 'ה רבדו (א) : סניכשל .ווחתשהו (י)

 סמ .סינקמ דמלמו סכתמס 36 סקמ כס סיס ומע רכדלס רחל .הנהמה לא בשו
 יב יכסק לפוי לו ןכטמס סקוסע דע סילופכס סוימ סקמ גסכ סוס רכדסו דמלע
 ט"יכו סיקטותס תל ןדו לנעס תל ףכפ ה"יו (תכ תיכעפ) תומונס וכבתקכ זומפכ
 םיטככל סע סקעו 'וגו סעס 55 ספמ רמיו תכקממ יסיו (3כ תומק) רמלנק סלע
 כמלכ כולל קדת קרו 'וגו 'ס יגפל לפנתקו (ט סילכל) פלנט סימפכ קקכו סוי

 ססכ os סוי 'מ סע ססעו תוכוכתלס תותוכ לכקל יניס כ רקבכ תילעו
 סיגוכתלס 4 ןופככ סינועלכס סמ "וגו סיכולכס סימיכ רס3 יתדמע יכנסו (י ס

 סתמקב %9רסיל ה ס"כקס סלכתכ ירטתכ יב -סעככ ויס סייעלמק סקעמ ומ
 יתפסו דכיו תוכוכל תומוכ וכ רסמו ךרכדכ יתסלס סממכ וכ רמו 2 בלבו
 לופ ותפ .רכדכ לכ סקוסקמו ןסיככ דחק דע רה" ןכטמס תכקנמ לע ותווכנ
 סווס ןוטל קוסק יפכ Aתילקתנ בקו ומונכת .הנהמה לא בשו : דעומ לסקמ 0

 לאירבג תרות
 כ יכ סיקכסו-תמקכ זע סיכעטלמ סיס סז ,וכבמתס ,ססמע תככסמו סלוש
 --ססיפעמ--ןיטיקכתס סמס--סידע וכיסס סלוכס ת"יקס לכה ,סיניפ סכמל קכ
 : כוקכס רועיקו ,סטלכ סילכספמס ךכדכ  סגילו = ססמע לכ סבל יכ 060 ככלל

wihוכ כינסע 5וקכ 'מיגכ וסעכ 5  
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 חפק אשת יכ גל תומש סולקנוא
 אל רַעַנ ןּונןּב עַׁשֹוהי ותְרַשְמְּו - הנשְמישמואחירשמְלכאִו
 ישילש פ :לֶהֶאָה ךותמ שימי א? אָמיִלע ןּונירב עשה
 הֶאְר הֹוײ-לֲא השמ רמו גי רמו הא רוה רַמָשַו = :אָנְכשַמ ֹוגִמ יֵדֲע
 םַעָהְדתֶא לעה "לא רמא הָּתַא תַאְו ןיֵדָה אָּמַע-תִי קיּפַא יל
 תֶא יִנָתְעַּוה אל הָתַאְ הזה חֵלְׁשְתייִּד תי יִנַתְעדֹוה אָל

 תְרַמָא הָתַאְ מע חלְׁשִתירִׁשַא חפר ֶָרְמָש או יע
 ןיִמֲחַר אָּתְחַּבְׁשַא-ףַאְו םושב
 ןח תאמו םֶשְכ ךיתעדי ןעכיייָא ןעֶבּ 9 ימה

 יִתאַטמ אָנְ"םא הָּתעְו גי ! יישב ךָמְרק. מתר = תיחְבְשא

 דת אָנ ינֲעַרוה הנע ןח ְףֶבּומ הנאה יה
 יוגַה ָךמַע יִּכ הָאְר יג ה irs אפ 0 a ףמרק יל ףמדק ןימחר --אָצְמִא ןעֶמְל עֶר ךָכְרר יאיר המה עבה
 יִתחְָהו ובלי ינפ רמאיו די :הֶזַה ַתינָאְְּךַהִ יִּתְנכׁש מאו
 ןיאדזדַא | יָלֵא רָמאיַו וט : כ = "סא יוס רמָאו= :ל
 :ככ 'פ במ םירקע .ע רעש הריקע .ו תוכרב .אנ ינערוה ;וי הר%\סת .שצ תותנס .םיק םיחפפ .גס תוכרכ ,!תרשמו :ןרהא תורלות

 11 תוברב .ונלי ינפ

 יישר
 .ןידגסו וותקקסו .ןילכתסמו ועיכסו .ןימייקו וכלנו .ןופו סעס לכ סללו ןינעס לכ ןכו
 ימ כיל סעככ סתו סעכב יײק כ'ק סנסמס 55 3וקיק סקמ 4 יס ה וקרדמו
 'וגו יל כמו סת ךילכד לע ךכפו ךיכיע ןק סר .ילא רמא הת א האר ) ; : סכלקי
 וז ןימ .ךללמ לוס כ סנס (גכ תומק) יל תכמק כקו 'וגו ינקעדוס 65 סת
 יככ רסמ  ךיתככה .םשב ךיתעדי תרמא התאו :סכ ןפס ינק ןיקע סעדוס
 'וגו ןכטס בעכ יפת כ יכנה סנס (טי תומק) יל תרמ ירסע תוכיקת סקכ סדק
 תת כ ינעידוס ךיכיעכ ןת יתקלמק תמ ס .התעו ₪ :סלועל וכימקי ךכ סנו
 טדלו .ךיניעב ןח אצמא ןעמל ךעדאו : ךיניעב ןח יקפומל ןתוכ סת לכס סמ ךיככד
 ןפמל ןס 506 ןטמל ןוכתפו .ךיכיטב יקל ןת תפיפמ םיס סמ ךילומנת תדמ וכ
 יוגכ ךסומ סקעלו למפת לש .הזה יוגה ךמע יכ הארו :ןתס תקיֿלמ רכס סמכ ריכק
 סיקפווס לע ךמוס יגיש סקמק ססכ סו סדקמ סל ךמע יכ סמכ כוזעת סל תו לודג
 קכסמכ וסוקלד וגיפובכו יכעידופ סוס סעכ ילט ככטס סולסת תו ומייקתיס יכנתמ
 .וכלי ינפ רמאיו (די) : יפלכ סכדס לעו ססיכפול לע תופרקמס בשייל יכלו (ז 'ד) תוכרכ
 : 3כקכ סיכלוס ךינפו (זי כ"מק) ומכ ךלפ ימלפכ ינס ךללמ דוע חנק Rכ ומוגכפכ

 : זמ וכלעת כ ךקכמ י"ע יכ ןפת יכ ווב .וילא רמאיו (וט)
 לאירבג תרות

 ןיידע סיס=-וידע = ,םיפ---יכ --סיקרסו  (.ד ,כויפ) סיפמ ונכמ : ופכו] בכ ותק כו
 ז"עו ]הול סיפתמ תויננס | קוסיפו] | ןילע סז לע [.כ"ויכו ,3) .סיפמ ילכמ : וסורקיכע

 נמתנ



 סולקנוא אשת יכ'גל תומש
 אנע המ ךמננש ת% : המ ּונלעתיהלא םיִבְלִה ך יצ
 המ =: אניקסאל יִתאָצֲמיְב אופ פא עֶריוהָמב זט

 תיִחָּבְׁשַאדדיַרַא אָכָה עַּריִתִי אולה = מַעְו י נא 5וניעב "

 מת אא סדק ספ ל 4 הפ 8 נע ה
 אמ ךתנבְׁש מב אַָה נה | ּונילפנו נָמַע ָךְתכלְב
 5 ןׁשיִרְפ אנ רבה יִנָפִ"לַע רֶׁשֲא םעָהלְּבִמ ךמַעְ
 יד אַָעְֶבִמ ישְמ עי יעיבה = פ :הָמְדֲאָה

wkלשמם הש מזל הוה רמו ו רַמָאְו = :אָערַא יִּפַא-לע  
 -ירא דּבַעָא אתלט יד ןיִרָה תְרּבִ רֶׁשֲא הזה רֶבְּדַהְתֶא

 יִמָדְה ןיִמֲחְר  אָּחְְִשַא יֵניֲעְּב ןח ָתאָצְמ"דִיּ הֶׂשֲעֲא
 פי יש ךס?0 נארה רמאיו חי :םַשָּכ ְךעֶראו
 לכ רְּעַא אָנֲא רמו = ,tla ה ג נא מאו ש ָךְבְּכיתַא אנ
 : ב'ם גמ םירקע !ם ארתב .ז תוברב .ינא.ונילפנו :!ט ארתב .עדוי הפכו : תל ןיררהנפ .ךינפ ןיא .ןרהא תודלוה

 יישר םירוטה לעב
 ךתכלכ תלס ןתס .תופילמ עדו .אופא עדו המבו (זט) | ינוט לכ .ריכפפ ינ5 רמפיו (טי) : סינפ
 ךפניכק סלקק לק ךמ קוק יגל "ד דועו וכמע וכ הל נו יכ - חוף  'מינכ .ךונפל 'ה סככ יתתכקו ךינפ לע
 ומכ סעס לכמ סוס לב כלב סילדכומ סיסכו .ךמעו ינא ונילפת : סיככוכ ידוע לע דוע
 טי סלקת לק הזה רבדה תא םג (ז) : 'וגו לקכקי סנקמ ןיכ 'כ סלפסו (ט הו

 לפוכ כ סניכ Es י"פ סעלכ לע וירכד ןיסו סקע סיככוכ ידכופ לע ד
 .וגו אנ ינארה רמאוו (חי) : תיכק ייפ ןיטמוק בכוגי רכד ילו (ד 3ויק) ןוגכ סיכיע יולגו
 : ודובכ תיקרמ sd לוק 4 .ףיסוסו סיפכוקמ ויכלו ןולכ תע סיסק סקמ סר
 תופרל ךפוק ספכקק סמ 3 סכקק סעס סעינס .'וגו ריבעא ינא רמאו (טי)

 = לאהבנ תרות
 ,דחי ולדג  סתודליכ | רקס ,ויס סישכ6 ופוקכב - ססילע סככע ת"יפס שעת
 סיקכ65  ספויסכו = ,סיכוס6 סיעכ ויסיו ,סז 3 סכ סימס "סניק ספרע תויפק
 ולידכס ןכמ יקסכמו סומ סז ודכפג ססינעמ סידע ליססכ .ססילע סוֿכ כיע
 םיללסו סלע ססמ לת סנסו | ,ססיגיכ :כ'סקזו ,סכופג סענכס ףכיק תולרסלו
 ךלס ועעקו דקמ לודג רעוע קעיו סכרס | פח י"נכ = וללכתיו ---י'ככ ומייק ןכ יכ
 ויססילו'קקוכת יפ3 סקש ,סיקתכמל סיכמוק יכעדוכ כ'ת ,ככוס כסמ סידע
 ןסיטלודו סנסקכ ויס סתומכוק רק ,וכ = : ןיזללווד מ"ר עיֿז קחכי 'כ ןוקגס סקכ ןכ
 :סקכ סנכ סקרקנו ,ןכ6 יספק לככ וככ ליב יס רמאו .'וג קכ ינפכפ רמאיו

 יכיקי יכיקכמ גכקו סוטמ תקוכת (א = ,'וג ןופת כק תל יפונסו 'וג
 ככל וכו יסמו "סע רמכ :סנכגימס סדס ירי קכ יכ 'וג לכו ₪5 רמאי
 ,סידכ מ *',הלפפק | יוכל ינימ ס"עכ 77 *"יפיפכ סוס 3נקנס ןיכעס .יחו
 ילכ סטעמפ (ב .'וכו תועיכיו תומקרו ינס :לוילו לקמכ לכעס 6 טעמ ומקל

 תיכולז



 טפק אשת יב גל תומש

 ךינֶפיײזלע = יבּוטדדלָכ רובעא
 ףֵנְפְל ָהֶוהִי םשָב יִתאָרָמְ
 יִתְמַחְרוְחֶא רֶׁשֲאתֶא ירנחְו
 רָמאֹו כ :םֵחַרֲא רֶׁשֲאזתא

 סולקנוא
 אָמְָכ יֵרְֲֲויִפַא-לֲע בוט
 א מלה
 מל לוכיח אפ רמַאו : םֶתַרֶאְּב ןֶמ לע םָחַרֶאְ

 דאל יִּכ ינפדתֶא תאְרְל לכות אל
 : : , :טס תזסבי ,טי הליגס .ינארי אל יב :ז תוכרב .תא יתנחו .ןרהא תודלות

 יישר

 תלכזס ל6רשי לע סימתכ קקכ) תכרלגקכpק סלפת דס ךדמלל ךירלו ספול ינקע יפל
 לכ ריבטק יכפ סוקת דוע ןיק .תוכ6 תוכז סמת סקס סת לוכסכ תוכק תוכז וכ
 כרס ךדמלל .ךיגפכ 'ס סp3 יקלרקו סכעמכ ןופכ ספלו רולס לע ךיכפל יכוע תדמ
 יתופ סלוכ סת סז רדסכו (זי ס"כ) תובת תוכז סלכת סמ 6 סימפכ תקקכ
 סוחר ינפל וכיכזיש י"עו ןכ תוקעכ רסי תל דמנמ יוס תודמ גיי רוקו ףטועמ
 : ןותל סלכקק סימעפ ןפומ .ןחא רשא תא יתנחו : סילכ כ ימסכ יכ ןיכענ ויסי ןוכסו
 סנעק כ סיתעו סנעק סיתע 7956 תיטכס לכ ןקכ דע סמכל ןופתקק תע .יתמחרו
 : (סק ס"כ) סקיל תוכזומ ןכיק וחיטכס תיל תרוכ יכנמ סנס כ"ק הקעמ תעקכ לב
 תוכל תוקכ ךכ ןתוכ יכיל ךינפ לע יכוט לכ ריכעקקכ ףק .'גו לכות אל רמאיו (כ)

 לאירבנ תרות
 זו 'וכו ססמ דלמ לודג סופד תיכ (ג ,סיכקי תיכוכו

 -א יֵרֲא יֵּתנכְש יפת

 וליסיו .פועופרס וליפי

 תוכר תוכוכמ י"ע  סכולמ סכקלמ ססוע
 סיקוכמתל תסקכמ יב (ד  .תופודנו
 יכימו תיכ יכמש (.עירעמופרפפ) סיקוכפתו
 דס לודג סנקט יב (ה .'וכו  פיכמ
 תכוסכ יב (1'=-.תנוסו סמק יכימ לכל
 סככמל סיתוככו סיזכק תותולו סיטלק
 תטס לכ .סרקי סכלנמ ככנו גנע יככיס
 סתכקלמ וסע סנס סייקנעס תpוכתס יתכ
 קפנלו ! תולודגו פוכר קוכוט תוכוכמ י"ע
 תוכיבכס .תוכוכמס ככ ת עינסל סיק
 סכוכמ סגלוס ,ןסיתולוטפל הס תוכידקסו
 תיכ דמ חכ תכרו סקנפנ תירטקנמ
 ,סנלס סיתכס תסס תכוג כ דחוימ
 וכתכ לוע תועולכ  רוכיחו ' קוכידבו
 תוכוכמס לכ ילגלג 56 לזרב ילוכילו ,תובעו
 .ןסיטעמ) ןלכ סעינסו סעיסס ,ןסיגפוקו
 כת תוגוכמס לוכימו כוקיק ןיגעכ הנהו
 ₪9 ,סעוגתס רוקמ סילטקללס סנוכמס
 סקיכסל סימי קי יכ | ,סיווט סיכמוס לכ
 סינק וק תpוכקס יקכמ דחכ סתוכמו

 (תמ)

 יכטקפפס סכזו תונוכמס ןפופמ סילוכילס
 ויכועכ דידיו סויס יהיו .עיגי כ ססיל
 ומע תוקכתסע וילמ 3 סוס ריכגס לש
 ,ורסע דובכ סס עמקכ וכל תתמק ול ועיבסכו
 ןטקירכספס 7 "תל ותופרסל ופתמ קקכ
 ,סיקתכמ = קופכלכ סנסתכ סיעדונס | ולס
 בבל ךפס לככ :וכ כמקיו ריכנס ןעיו
 יקב לכּכ ךמפ רובטקו ךסיכמ ךגסנק
 לכ תל ךתוקכסל ,יכ כס תסוכתס
 ךיליט יכ יתעדי יכ | ,ססּכ רק תולודגס
 תומיענ סנעכקת סנקכ ומכ לכ ר
 ,ךכטמ) סטפ פפו דועו !fכפנ גנעו
 הרקנ יכ עדת עודי סנס ,כקיס ידידי
 סיתכ סקנק תתיכק תעכ ינק תיכקכ
 ,סקוס תעכ סס3 ךכו5 ןיפ יכ ,ןסיקעממ
 סמס ,21 למו) :ססע סילק קרו
 ,ךק3ס ןעמל 3 ,סקדובעו סתעוגתכ
 ככ תת רבת רסמל ינעופל סול ,יליקי
 bיפוסנו ,סיכטקנלס פנס כה תוכוכמס
 זו ,וחכ זוזע לכ3 יכטקנקס סרוס תק

 ועוגי



 סולקנוא אשת יכ גל תומש

 :סָקְתְו אש ינוח רָמֲאַו אכ :יחָו םֶדאַה יִנאְרָ
 ו" תבצנְו יִתַא םוקַמ הנה הָוהְי

ERR. Sawa: sae 
 ירקי רַבַעַמְּ יִהיְו בכ hens הָיָהְו בב :רוצ גה ל

 ה תָכָכנְב ךיִתְמְשְו יִדבְּ
 ְבָעַד הרע ד לע יז יפכ יתכשו

 יושה

 יל ןכומ סוקמ םי דימק ךמע רכדמ יכל רמה רסב תא םוקמהנה אפ תה
 גע ושרדפו = וטוטפ וסז הרתק סמ סהכת סעמו קזות נע ספ ךכימטלס ךכרל
 ומוקמ ס'כקסק סוקמכ יגל למוח וכיתו ית סוקמס למוקו רכדמ סע סניכססס סוקמ
 ומכ = .רוצה תרקנב נפל לוכעלקכ .ידבכ רבעב (בכ) : ומוקמ ופפוע ןילו סלוע לט
 (!5 סיעפי) לחג יכרוע סוכקי ('כ ילסמ) לקנק ססס סיקגֿס יניעס (זט .לכדמכ)
 כ*פ) פכ יתכשו : רולס תיירכ ל תרקנ :ססל תק .סכזג סימ יתיקסו יתלק יכל
 קוס יולכ יכמימכ ןיגלו ומונכקו  לכתל סינכתמל תוסכ סכפנס ןסכמ (דקיו 'פ

 לאירבג תרו

 רצ אָרנִט תַרָעְמְּב ְךֶעשֲא
 .+ רע ךלֲע יִרְמִמְּב ואו :יִר

n - כ'סועב יכ | ,רודס ס - ןולטכ "פע לכו ךיגיעל סיגפוקסו סילגלגס לכ ועוני 
 סיב 'ס סקו ,דמועס לע סכולמ ןולפס = ,טערכו סערכ ןסיטעמ סכיקעפ סונוכמס
 סקיכ רכס לכל קוק קכו סיית las לוס = טגלכ ויסי ,ןסיקוטלות תולופסס יכימ לכו
 "מרס קורופיס סעכרקל ןס ,קללככ יכ תעדיו ,ךיליפ דנג סיקענו סיקכבג
 סיקמס לודנס ותכב "חלד סט ₪ קוס לשמב !תוקלפנו תובנקכג םימכ
 .סלכ תת סיקמ תלו : כ"סמכו ,לכ תת וכ ךילס) תיקדס טתמכ תתפל קומפקל
 סע לכדמ ס'עכקמ סיסק עס הנהו סגה : ונינפל לקה 3גקנס ןיכטכ טעמ
 ימיכ זק סיס ,סכקס סיככדס תק as ומנוע ₪0 לעפו ןיכס סעד-לדג ס"נקס
 ןפומ סלככ סיס כ וו עה \ ףנפס סיפנק תשס דמעמל 'כתי'" '' ודסקכ
 סילכס לע סעויקו סתוית | דננכ סינווכמ ןיככס ימי תקק3 ,סנש

- 

 ה

 וסט ףל0 תגסנס ןפוכ ככו ,יײסנ ת'נת :תוכיפסס תקק

,- 

\ 

 סיפפ5ס סלע ןכו ,סימדוקס סיפנקה  סריפסכ ומנוע תק גסנמ 'כתי קוס ססמ
 קוכ ילכמ סיפמוק ול ויס | ,סידיתעס סנסו ,תמקס ומכל עודיכ = ,קדתוימ
 ,וככיסו וכ ךלס ףנת רככ רכעס יכ ,סייח | ןיסיעכמ ויס ויקורוד רעל ןוטסכס 3
 3 סז סנסו קרבנ כ ןיידע דיפעסו ףכקבו ,דסחכ | ומלוע גסנמ סיס ,ןיקבו
 ,ס"בקס למ ןמקנס ודכעו ודידי א מ ,ןיפכו ןיסיעכמ ויס כ"ג ויתוכודק לקס

 רפופמס 'כפי ודוככ תל ותולכסל םקכמו יקילקס | ףל50 דע סלוכגב גסנמ סיס
 ומלוע תל ותנסנס ילפוק : וכייס ,לכ יפכ = ,ק"סופ ןפמ ,סיכלמ | קפולי :ויס וכש

 ותופרסל פקכש כ שילס ותולכ] ,ויתולועפו סתיס זה רק ,ןופתרס ק"מסיכ |

 סגסנס ינכס |: ס"כקס | וסנעיו [ ןעקידכטפס ל = דע ךלוס ככוס ןכו ,ת'ת קדמכ סנסנסס
 ןעמל סקע6 תז סג לופו .ךפפס למל ,קסיקמד קבקיע3 סב סיימ ולס סריפסס
 ,וקכע ופכוקס תוכוכמס סנ יכ ,ךק3סק סוס סויס סנו ,הוסיס תכיֿפס יסק
 סעלטסו סימדוקס סיפנתס יס ססש כ ,סימתרו .סנינתכ ומלוע גיסנמ קוס

 סיזיתעס



 צק אשת יכ רלנל תומש סולקנוא

 ַתיִאְרְו יִפָבְ"דַתֶא יִתרְסַהְו נכ דתי יהל ב

 פ | :ּואְרי אֶל נפו יִרחַאדתֶא
 לא הוי רָמאַו אך ישימח
 םיִנָכֲא תחל"ינש ְךֹלילַסְפ השמ
 לע | יִּתְבתכְו םיִנׂשאָרּ

 כד תהו קהה

 רַמְאְו * :ןוזחתי אל יִמָדָהָדְו

 יחול ןיִרּת ְְל-לֶסּ השל יי

 בותכאְו יִאָמְדִקְּב אְינְבַא

 ויה רֵׁשֲא םיִרבְּרַה-תֶא תֹהְלה | ד ננה אמל
 רשא | םינשארַה תחפהדיילע יד יאסר אתואלע וו

Ise ie \ NT lis = 1 
 :תל םירדנ .ינש ךל לפפ :ידוקפ 'פ רחווה 'ס ,תא תיארז : רל תותנמ .ז תוברב ,תא יתרמהו .ןרהא תורלות

 יישור

 ידעו .יפכ תא יתרסהו (גכ) : שממ ףכב וילע ךכוסל ךיכל וכיקע סלעמ לק דוככ ךכדל
 תיארו  :ןנסנו סקמ - ךינפ דננכמ ירובכ תנסה קלפספעכ ירקי תרכד תי
 ונס ךופמ ןוגיככנס בלתמ וסרס .ךל לספ (א) : ןיליפפ לש לעק וסקכס .ירחא תא
 תוכועקרה תכבק סת .ךל לספ : לבכס סטמ רשעפכ ספמ ךנש סיסי תלוספס וכ מלו
 תומפקס סע ותסולק תנסו סיס תכידמל .ךלסש ריממג bpp .תוכחמ ךל לספ סת
 ס6 רמל סתכותכ ערקו סגיכעוט דמע ער סט סילע לי תומפטס לוקנק ךומ
 סיס כס םלמו כיטעס קדב ךפסל סגיל ןיידע וכ כמול סגכוסל רוטעס רמי
 תכתל סבותכ ל 3וקכ סניכקופ וכ כמ סע סלכתכ תותפסס ןמ כ לוקנקס
 יו לתל לייג ךל סנק ספ סתוק תערק ספ ריטעס וכ כמ סנוקלס (--
 ןיכסוטסו 3כ רע 7 תומפטס | סייכקס סז לישעס | ןכ ידי בקכ3 וסל בופכל

 לאירבג תרות
 לככ ססב סקענס לכו תומלועס לכ :'יפ ,ךיכיעל סייח תוכ סול למל ,סידיתעס

 וקחסיו תיכתו סדק ירולי לכ דמי ומוקיו ילמזס
 עגרמ סלכ סירבס לכ ךיכיע ופרו ,ךיכפ
 עיקכ סולמו ,ןוכתקס דע ןופתרס סליליס
 תומלוטהס ככ ךיקו ,עכת סוסק דע
 ךלסמ | ךלדו | ,ז"כז סיבלוסמו סיזוסל
 ,ססכ סילנמנה תותכס לכו וכיפסס
 סוסמ וסע ,ק"כפי ו3 סייונת לכסו
 'כסי ותדמכ "וקככ .סייח סוכ עיפסמו
 סתיסו ,סמוק דע סקילּבס תלסתס תעמ
 סדמעק ומכ טו סיס ךיגפל תדמוע
 ,וסכפ סדמעמכו" - ,ורכטס תויכומדק סיגט
 תל ,ספוס דע 2 קתדימע תוכיקכו
 רסס לכ ת סמל ס"כקס ie לכס
 ה סורבס לכל ,סכקי כפל לכו סרק
 3וט כ כ ריכט ינל : םיזו .'כמי מממ

 'ד סט א ,ךינפ נע
 תויתס עפט תקכוס סלכפע :'יפ---ךיכפל
 הלוי ז"פ יכ סירכנה לכל יתתמ סויקסו
 עיפסמסו סוסמס וסע ס"'3 'ס סע
 ,יתלרקו = :ןוש] סיפלמכס ככ סויקו תויח
 םירכ הז ןיעכו ,סומלp = + ל"נה לפמסכ ומכ וס

 ורק ,סו רופנ ' רקיו :סיסספ 'סמ

 : ומכו .הממיד .5תו5מ5 | סידקפו רוסנע נמסר

 ,ודחי ודמעו ססילפ ינפ רוק (.המ = ,היעשי)

 תכ סתות מכ סולל יכ [.סע ק"דר ןייעו
 לכ תויס סרו סויקו תויסו ,לודג 'ד
 דיקעו : סיגמוס לכ3 סיפוככס
 תולוממ תוכיפסס לכ ךתוק יקופרסכ
 סתויסל סק> עכדנס רועיקכ ילויתס סכסכ
 .--יי פוכמו .:ק"ו ,סוענסס תילכקב

i 

 יהוה ,לכע



 אשת יכ דל תומש

 רכבל ןוָכָנ .הָיִהְו | :ָּתרנש

 יניס רהדדילא רבב תיָכָעְו
 : רָהָה שאר"לע םש יל ָתְבַצְנְו
 שיאדסנו מע הָלַעידאל שיִאְו ג
 ןאצה"דסנ רֶהָהלְבַּב ארי"

 רֶהָה למלא וע ;רידלַא לכְּבהְ
 םיִנ בָאתחלדינ ש לטפיוד :אּוהה
 לסבב השמ םכשיו םיִנשארְּ
 הו We יניס רֶהילָא ילעיו

 תחל ינ ודי חי ותא הוה
 ןגְעּב 5 דריו ה ;םיִנְבֲא
 םֵׁשְב אָרָקי םש ומע בציתיו

 ינפְ"לע הוה רבע הוי

 סולקנוא

 אָרְפַצְל ןיִמז יִוָהְו : :אָּתְרַבְת

 יִניִסְד אָרּוטָל אָרְפְַּב קַּפתְו
 -לע ןַמִמ יִמָדְק דָּתַעתַתְ
 -אל שָנָאְו ג : אָרּוט שיר

 יא נאה מע קס
 אָנְע-ףא אָרּוטלָבְּב יִזַחְהָ

 אָרּוט לכק קל ןועריײאפ יות

 יֵתּול-ןיֵרְּת לֵסֲפּו ד : אּוהַה

 םְּקַאְו = יאְמְדְְּכ אּינְבַא
 ארָוטל קלסי אָרפַצְב הֵׁשֹמ

 תו יי ריקפר אָמְּב יניסר
 יחּול ןיִרֶּת ּהַדיִּב כַסִּ

 אָנְנֲעַּב יי יִלְגְתִאְו ה : אָיִנְַא

 אָרָקּו מת ּהַמָע רּתעַתֲאְו

 . רַבָעַאְו 8 אַמָשְב

 אָרְק יִהוּפַא- -לַע הת

 :'פ תבש .תשס םכשיו :אב ת'נעת .ה תציב .רקכהו ןאצה :ר' ב"כ .כס תוסבי .ופ תכש ,תרבש רשא .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 ס"כקס 22 וקסוכק סקמ סז סגו (ב) :כוכיכ תילככ ףעפתנ ס"כקסכ

 יישר

 ךכ5 נכסי 6
 הננתמ סיס םיה ס רדיפו } 4 ו

wfכ  yeאל שא () : :ןמוזמ ו ל  
 0 4 דמע = הלעי לע ךומסי 55 יכנ יהי סת 'יפה רמול

 תוקוקקכ ויסק ידי לע תוכוקקרס .ךטע : :יופס לע כוכעל ותֿפוכנ
 ךל ןיס סעכ ןיפ ןסכ סטנק תונסקו הופקו

 .'ה םשב ארקה (ה) : תועיננס ןמ ספי - )=
 סדוק

 ןכימנרקמ
 תה קיס סימסכ תדמ

 לאירבג תרות
 למס ,ךקוטלסנ יקוככ תָחּוס תעכ ל"כ

1 

 : כוקיו קטסיק רח תחקו טיק

 : יכמכ

\ 
 הע :'כ

| 
 קמקכ כקו

 ףק לא 1

 סגטק סקספס יכחפו ,יבוט לכ
 ו לכוס כ pea ןיסס י'פעק ,ינע .סכינתס תדמב סתוק
 בוט לכ :רמלמכ יכ בות לש רסס 95--ס5 יכ ,וקכע סו ךרל
 לכד סז יכ ,יתומלע תייקכ סג ללכנ = - סמויקו סתויח ןמז עיגסכ ,דיקעל---ןוחל
 תוכל : רמולכ ,תוכל סדקל כקפק יש תדמ3 וטכע ס3 גסנתק--יפמפתכו
 סתר רק ת -- תומילקב ילק סימסרס
 תולרסלו ni דיקכס לכ יכ  ,דיתעל
 ךתוק = 0206  ,סתולועפ לו עיגסכ סב

, 

 וכייכ ,סוכ וסק ס מ as תב
 לש דכלמ יכ | ,יתומלט = ןיכס)ו ןיחכס)
 ,סתלי ס סג יכ-סדפ סוק ינ פלי

 ןכוסמ דופסנס .: וכ bוסp סמ עדי 05 ,ךנעמל יי seb תקזכ סנס | ,וטכע
 ופמ6תסכ = קוזינו = ענפכ תויסל וס | יתנווכ יסוזו ,ךתוק יתכסלכ ךכולכ למל

 תוֿפרל

QL: 2 hE RaV=. Pah erp aaaר  



 סולקנוא
 אָנָנחְו אָנָמֲחַר אָהְלַא יי

 רָבְעַמִל יִנְַּ זגר קיִחְרַמ
 ּוביִמ רַמָנ ז :טושקו ןובט
 נעל קַבְׁש ןיָרָד יל
 חַלָס ןיבוחלו דורמלו
 אֶל ּהָתירואל ןיִביַתְרַל
 יבוח רַעְסַמ יִּבַמ אל ןיִביַת
 ןִנְב נָבְ-לַעְו ןיִנ נבלע ןֶהְבַא
 -לַעְו תלת רע ןיִדְרמ
 הָׁשֹמ יִחֹואְו ח :יִעיִבְר רצ
 : א"ל יה יז .ןרהא תודלות

 : ופ אמוי .טל תועיבש .הקנו :ול אסוי

 אצק | אשה יכ דל תומש
 ןונחו םוחר לא הֹוהְיוהוהְי אָרְקִיו
 : תָמָאְו דָקָחדברְ םִיַפַא ךֶרָא
 אשנ םיִפָלֲאָל דָסָח רצנ ז
 הני אל הָקנְו הֶאמַחְ עשו ןוע
 -לעו םיִנָביזלע תובָא ןועורקפ
 ז--לַעְ םישלשדילע םנָ ינְב
 רקינ השמ רַהמְַו ח :םיִעָּבר

 ? איק ןירדהנס .נ ק"ב .ככ ן'בּוריע .םיפא ךרא ! םש .םוהר לא

 :איק ן'רדהנפ ,השמ רהסיו

 וע אשנ :וי ת"ר .רסח ביו

 י"שר

 ככ סילסת) כמוק קוס ןכו סימקכ תדמ וז
 ערפיל כסממ וגיסו ופמ ךיכמ .םיפא ךרא :5

 סנקכ .תמאו : (זי ס"כ) ךכ כ תויכז ססנ ןיקש דסח סיכירפל .דסחב
 תליכמב יתקנפ ך ךכ ילקוט סמל ןידס
 : סבוקפ סקעי מס
 : וגולכ יקופכ 3וט רכק
 : סיעכסל סקוע סדקט סידכמס ול .סיעספ .תוכודזס ולמ .תוכוע .תוכוד
 טעמ טעמ וגממ ערפנ 056 יכמגל ןוטס לע רתוומ וכיקפ עמקמ וטוקפ יפל
 קמוי) סיכט ןכיפסל סקכי קכו סיבקכ לוס
 כתה תכקמב קכיפ לככש ססידיב ססיקוכמ

 תדמכ רפול ןיקו יכתכזע סמכ ינמ ינק (

 סיפלפ יכשל .םיפלאל :וילפפל סקוט סדקסק :דסה רצנ (ז)
 .הקני אל הקנו

 סקלמ ד"כו .

 סקעמ סיזחולסכ .םינב לע ת ןוע דקפ : (ופ
 תמלמכ יטיבכ רוד .םיעבר ל ל : ילכו

 כמוס תוס סכוט סדמבק תוקמ קעמל תת תוינעכופ תדמ לע סבוכמ סכוט סדמ
 סקיכקס לוק עמקו תרכוע סניכס סקמ סתרקכ .השמ רהמיו (ח : סיפלסל דסמ לנ

 לאירבג תרות
 רקכ יגיע חכ3 ןיקס סמב ןילסנו תוכל
 העכרה (:די ,סגיגה) נ"חפeתכו] ,וסוקכל

 :ם"זו [/וכו תמו ןיפס יקוע ןכ ,סלרפל וסנכנ

 ,סולכל ךל כפפה ילp--תוקכל לכות ל
 יכסכי 55 יכ (א :סימעט יכסמ סו
 ותייפכ ןימ ותוקככ סג יכ :כ"כ=-סדקס
 קוסק סמ היפ וכי יכ ,סיימכ סכוקת
 סייקתסל לכוי כ יכ : 'יפ ,וחו ₪ .סקול
 : סיתעל תטמטמ אל תלו ,יח""כקסכתויסל
 רויב קוסו ,יק רלקי ₪ סנו ,סמרי תל

 : סנס סיכוקכס" ןושלב ןוככ
 3תכו "וגו סככ דוקיו השמ רהמיו

 ד"עו :כ"ח יקב וכיבכ
 ךכמ כמוק גיכתכ ,סתכ סמ םרדמס
 ,סיפסת קכדמכ וקרד ןכ 'וכ סקכ סיפק
 סלק סגס יכ כ 8 סרנסו--ם"ייפ

 סתעו : 'כתי וכמוק לע ,דולמל ס"טכמל
 יכ ,סנכלו סס3=-יפל se סתילס
 ו'ת ענככ  סכס---ס"כקס לע ופל ןוכס
 כייעו ויכפלמ סיממכ קב ,ודכסיו וככי

 : ם"טמכו ססמ ופ6  ןוכס פ'סכל ריסיק
 'וגו ךמעכ  ךפק כמי 'ד סמל

 מח לפרב יכ (.ד ,ז"ע) ל"ורמֿפמ

 סכתפ קר :כ"םמכו ,ול ןיֿפ

 המ ערפסנ | סכיתונוע לכ תפ סכינע דוקפפ
 'קמכו סיפל | ךרס תויסנ ותלמכ טעמ עמ
 וז ותסקכ יכ סלרנכו [.סכרס סוכ יתכרפס
 (וק ,סינסת) ס"עסד ם"פעכו] 'בתי ותקמ סלכקפנ

 ןרפכ למע | וריסכ סם ילול סדיתסס) רעליו
 ול כמלו | [ תיחטסמ-- ו תת ה -- כיטס) וינפל
 סתלטפ ססינע יפדקפו ידקפ סויבו "יס
 טעמ ותס ןוטכפ לע 5 סדיקפ ןושל

 טעמ

, 
 ה

 כ"ע = וגו יתעדי

 ס

5 



 אשת יכ דל תומש

 "-םִא רָמאיַוט : וחתשיו הָצְרַא
 יִנדָא ְּךיִנֵעְּב ןח יִתאָצְמ אנ
 -"םע יִּכ ּונָּבְרְקַּב יִנדַא אני
 וננועל תְחְלַסְו אוה ףרע-השק
 שש : ּונָתְלַחְנ ּונתאָמחְרו
 תיִרְּבתרּכיִבנָא הָגה רַמאֹנ י
 תאפִנ הֵׂשֲעֲא ךמעדהלְּב דג
 ץֶרָאָההילְכְב יאְרְבְאַל רֶׁשֲא
 "רֶׁשֲאטעה"לְכהָאְרוםיוגהזלֶכְב
 הָוהְי הׂשֲעַמ"תֶא ופְרְקְב הָּתַא
 השע יִנָא רֶׁשֲא אוה אָרְונדיּכ
 רֶׁשֲא תַא ךל""ירמש אי :ְּךַמע
 שרג ננה םֶיַה ָךוצְמ כנה
 יִנעְנְּכַהְו .ירמָאָהְדתַא נפ
 :יּובְיהְו וחְָו יֹורְּפַהְו יִתְחַהְ
 תיִרָּב תרֶרְכַתְִַּפ 7 רַמְשִה בי
 : וי ה"ר .ינא הת .ןרהא תודלות

 יישר

 קב 'ה אנ ךלי (ט) : וחפקיו דימ
 תומס) תז לע תכמו ךכ וכמיו לוס ףלוע ספק
 קמכ יכ שי "ו וכיכועל

 eh ם לע ךמעו ייל וכינפנו תטקכ יס וז תדחוימ

 \ .תאלפנ השעא : תחז .תירב תרכ \) גת: רווחו 5 לט תירב תרכ

 : ססילע יקניכס סכשת hp סיככוכ ידוע

 ;תתו .ונתלהנו : סמ סו
.. lias 

 לאירבנ תרות
 סדות יגפל ת"יטס סקרה רקסכ כ'עו=-טעמ
 ךכק תדמ ססנו ג'י תל סקמ
 arn ןיז תומס סל ,'וגו סיפק

 ויתודמ

 רמש סוס לע ספ
 ךכ6 תדמ סתכ לקתכ ףכיק 56 וילכד

 ןמיסכ ,וחתשיו הלר ויפמ לע לפכ סיפק

 wl ךל וכ

 לפכו 'ל
 .'וגו ירמאה תא (אי)

 ,רוקיכ ךירל

 סולקנוא

 :דיִנָסּו אָעְרַא--לַע עַרְכּ

 תיִחָּכְׁשַא ןעְּכיסֲא רַמָאְו =

 עבה יי ףֶַדִןיטסר
 -םע יֵרֲא אָנְיַּב ַײד אָּתְנְבְש

 קוּבָשְתְו אּוה היט

 : אננס נאט? אָנְבוְל
 סי ר אָנֲא אָה .רַמַאְ י
 שיר רָּבְעֲא מעל דמי
 אַעְרַא-לָכְב ּואיִרְּבְתְא-אָל יִּד

 אַטע-לְב יזחיו איִמִמע-לָכְבּו

 אָדְבְוע-תָי ןוהיִניַּב ּתַאיּד

 אָנֲא יִּד אּוה לֵחְָד ירא ַײד

 יד תי ךל-רַט אי :ָּךמְע דָבַע

 יאָה ןיַד אָמּוי ְךֶדָקפְמ אָנֲא

 ה מ: רסס אנא
 יֵאְּתְַו יֵאְנעַנְּו יֵאָרֹומֲא
 :יִאָסּוביו יֵאוְו יאר
 רַזְנתְיאָמְליִ ךל רמּתְסֲא :י

 סע סו ןופ קקוכ ספקע לחלמ תתטבסק ומכ .ונברקב
 תלספ סת ךרדכ TF ןפ 2 -

 (סלתכ ונכ ןתקש יס) סכתגל
 סיככוכ ידכוע לע ךפניכק סלט

 לכמ וזכ  סילדכומ ויסקק וכי
 ןסכ טי תומוק "ו

 ה nen ור 2
 סלותכס ופכעמ ג ה - -* -

 : ק"ודו ,פעכ
L :ו 4  - - 

 םוי ןולמ יככת רקה פת ךל

 ספ 2 הווה וסל ., 'ונו

 ביסוס רכש יכמק טרפכו
 כס



 סולקנוא

 תא יֵּד אָעְרַא בֵתַֹל םיק
 יהי-אָמִליִר לע | לָלָע
 -תָי ירֲא = יב אלק
 ית: ערפל ה
 דתו לבמה

 יִרָא די :ןּוצְצִקִת והיא
 איממע תַוַעַמְל רֹוגְסִת אל
 אָנְק לֶא ּהָמׁש אָּנַק יי יֵרֲא
 םִיָק רזְגֶהיאָמלי מ :אוה

 רהב ; ןשי
 ןֹוהְתנֲעטל ןּחְּבְיִוןֹוהָתועט
 :ןוהיִחְבְּרִמ לֹוכיִתְוְךֶל ןּורקיו

 ְךיִנְכַל ןֹוהְתַנְּבִמ בָּפְתְו ₪

 ןוהְהועט רֵתְּבןהְתַנְּבןועְט
 רַתָּב ְךָנּהתַי ןַיַעטְיְו

 אָבְּתַמְּד ןְלַחַּד ײ :ןֹוהְתעט
 אָנַח-תִי ה ָדְל-דְּבְעַה אל
 ןיִמֹוי העְבׁש רמת אְיריטפְד

 בצק אשה יב דל תומש

 אָּב הָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה בֵׁשֹויְל
 :ָךְּברַקּ שָקְומְל הָיָה ַפ ָהיַלֲע
 -תֶאְו ןוצתת םָתֹחַּבְִמזתָאיַכ ג
 ויָרׁשֲא-תֶאְו ןוְרַּבשּת םֶתבְצִמ
 הָוחַתְשת א אל 5 ;ןּותֹרְבת
 ומש אנק ; הוה יִּכ ךחא לֶאְל
 תָרֶכִתיד"וַפ וט :אוה אנ לא
 יִרֲחַא נו ןיָרָאָה בשויל תיִרְּב
 םהיִהְלאַל ּוחבזו םָהיַהְלִא
 : : וחְבּמ ָתְלַכֲאְ ל אָרָכְו
 גו דונבל יָֹנְבִ ָתְחְקְלו וש
 -תֶא ּונזהְו ְהיהְלַא יֵרֲחַא .ויִתְנְב
 יֵהְלֲא זי :ןָהיֵהְלֲא ירחא ָךיֵנָּב
 -תֶא ו הי :ךְל"השעְת אל הָכָּסַמ

 :גכ תוכס .חיק םיחספ .הבסמ יתלא : ח ז'ע .ךל ארקו : כס ןילוח .ד תוירוה .גס ןירדהנס .זנ ן'םינ ,הזחתשת אל יב .ןרהא תודליח

 יישור

 : ססינפמ סכפו דמע יקגכנס יכ
 עלפסל קנקמ .ומש אנק

 ד  ונומל3 ווק סנק ןוסל לכ וסזו כתוומ וו
 ןילp ספ רוכסכ .וחבומ תלכאו (וט) : ןיבזועמ עכופו |

 ותדוכעכ סדומכ ךילע ספעמ ינקו ותכיכקכ םכוע

 (ר) : ופופ סידכועק ןליפ

 םירוטה לעב
 כםויל .ןכ5ס כפיל תיככ תולכת ןפ (וט) וס .וירשא (גי)

 ססילע רוסומש ויס ספד "יו למ
 תמ וכוסו (זט) : סנפו דמע יעגלגש

 יסלק סיל ךימסו .ןסיסל | יכת)
 תפלפמ תוככו ןימכ וטעם ומכ סכסמ
 A"ע ימל55 תוככז ןימכ וסע סגו ג"על
 גת ת5 ךמס (חי) :סכ ונותו ביתכדכ

 סקוכתסק כוכיבס קדח .ביבאה שרח (חי) : (ס ז"ע) ךיככל ויתוככמ תקוכו תב ספל ךכ ךוקמק

 לאירבג תרות
 'פכו-- זע  כוסיפ לע סדוקמ פ"כ 'לס
 ,'וגו ססיסלתל סותסקפ ל 6 כ סיטפפמ)
 סי תבלמ תק רבקפ רכשו ססלספ סרה יכ
 טקזס לפרסי (ג) א"ע) "זרד י"פט פ"כגו
 סוקפקסו ס"וכע כו סע תוופפקסל סכיכל
 : bכמתכ לפקד תסמ סכ ףיפיו ,סכס סל
 תקומומ י"ל ידכמ ,ם3 ןופכקת ססיכקקו
 וכיקק לכד רסול סדק ןיקו ,וכיקובקמ לוס
 ולג לגל לללקי ותלפדמ Rob ,'וכו ,ולק

 וקמ יכו ס"וכעב וסל קסילד וסייסעדל
 ודכע לכקיד וסייתוסילק ותלפו ס"וכע
 ויסק תוכסוקס ייעד תלמג=-ק"ייע ,'וכ
 וכסקכ 5 ןיידפ = ,לגעס תייטע סדוקמ
 כוסקל ס"וכעס וכמ כד ,תוכקקס 6
 זמ ווטל) כ כ"ע ,ססלש וכיטס לכד
 יכס6 תעכ 526 -- תוכיטסס 369 נתכקי
 קתילד וסייתעד ולגו ,לגעס) לקרקי ודכעק
 תוריקקס רוסלל סקעמ ס"וכעס ולכויו וסל

 כ"ע



 סולקנוא אשת יכ דל תומש

 יד  אָמְּכ אָריִטַּפ לֹוכיַת םיִמָ תַעָבש רשת תוצמה גח
 אדאל ד רצ רשמה תוצמ לכאת
 אדו תתי = :םמִמ ₪ 773 ביֵבֲאָה ׁשֵדְח דעומ אָתְקַפְ אָביִּבַאְד אָחְרִיְּב ירא "" - יב ף ang ְל

 ןירבד ּדרעְּבִהיִבְו לד "לָּבי:םרָצַמַמ ָהאָצ 3 ביִנָאה
 א | ווב שדמה רָב ףנקמ"לבו + יל םֶהָר רַמפ
 קורפת אפה אנו * ףומח רטפו כ :השו רוש ' רטפ

eee :ב  Pedקורָּפִת אָל--םָאְו אָרַמיִאְּב  

 ינבְד רכוב כ הנ הָרֹפה כ םִאְו הֶָשְב הָּרפת
 ימָרַ ןּוֲחְתײאּלְו קרפ הְָפָת דיג רֹוכְּב לכ ותפרעו
 הָּפְִַמויאָפְש = :ןינקי< תשש אכ :םקיר ינפ ּואְְיִאלְו
 ור יפ יעיבשה םיִכּו דבעת םיִמָי

 : תּונת אָדְצַחְבּו אָעורְזְּב
 :RA : :תּבְׁשִת ריצה פבּושיִרָחְב תּבְׁשִת

Habisאלו : אנ תורוכב .םכ ןישורק .ריכב לכ : 1 ה תזרובב ,רוסח רפפו :12 תורוכב ,ךנקמ לבו : גב תובמ .חיק םיהספ ,נת תא :ןרהא  

 :ד תוירוה .ח תוכס .ג ןמק רעומ .ם ה''ר .ע תבש .שירחב :וי ןישודק .סקיר :אנ תורובב .פב ןישודק .ינפ וארי

 יישר םירוטה לעב
 אל םהר רטס לכ שש : סלופיבכ תככבס) ל 7 רמול סכסמ יסנקכ תונמה
 8 / 4 ינפ וכ פלו (כ) : הספב זמהכ ססנככ

 לק ךנקמ לכו = .רת רכזת ךנקמ לכו : סדקכ = יל ו ב מכ כ
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ann 1 -פת רכז . רוטפ כה ה סקו רוט כמפ3 רכופ : טיוב םיככק: תוקנו םילדנ רוויתו  
 לטופ (זי ילקמ) ןכו סתיקפ 'ל המ : סחר

 רטפו (כ) : קדנויס לע 3סומ יס .סכקכ ןופכ לכוס לט ו"ית .ןודמ תיקסכ סימ
 ןסכ דיכ .ןילוק לוסו ןסכל סט ה ,השב הדפת : סמ סמס3 כס לו רומח
 ןסכ ןוממ דיספס לוס ןיפוקכ ופכופ .ותפרעו :סינעבל סדובעכ רפומ רומח רטפו
 ong טק ולוידפ סילקט תקמק .הדפת ךינב רוכב לכ : וכוממ דספוי = ךכיפל
 bלקמ לע וטוקפ יפכ .סקיר ינפ ואדי אלו | : סדפק םדת 4 ויודפו (תי רבדמב)
 836 סינפ תייקכ לוכ3 .סולמכ ןיתש .רוככס לע .בסומ וגיקו וס ומלע ינפכ רכד
 יכסכ סכילע סולמ סקיכ יכפ ולרי כ תופרל לגנרל ec ליס תכמק סרה
 לע ,דמככ סו סכזגל סנפומו לוס כתי לכקמ תתיירכ טרדמ יפלו סילפ ייל תלוע
 קכסמכ | רוככ ןוידפכ ןימו ןימ ככמ סיפפס סקמס וסק ירכע דכע לע ותקכעס
 וכיקוכרמ סי רילקו םיכמ לכס סמל .תבשת ריצקבו ש שירחב (No) : 60 ףד) ןיסודק

 יקכומל לויס קיעיכט לש ריכקו תיעיכשל סנכנס תיעיכק ככע לק שירס 0 סיכמוס
 דוכעס סיפי קטש ועמשמ ךכו (ט ס'כ) םדקס לע לוחמ ןיפיסומק ךדמננ תיעיבק

 לאירבג תרות

 .כ'קו ןוקככפ ויכסל | ק6---סגו ,'וגו = ךולמ יכנה רקמ תל ך> למק : כ"ס כ'ע
 גפפומס יככופסמ תקז יתעמקק סעודמכו תיל תוככת ןפ 2 לוממס ,'ונו ס ויס
 : תלדכופמ ,ס'ק'ס רפוס סיעשי 'כ ק"יו = ןולפת ספוקכזמ ת יכ ,'וגו ץכ(ס קויל

 לסקיו

 ו

rw.יחי  



 סולקנוא
 דָּבְעַת אָיעּובְְד אגו
 אָגְַו ןוטה רצח ִּוכְּב ךל
 :אָתְַר אַ אשנב

 תתי את ןיִנָמְז תת
 אָמן םֶ יוכל
 ירא רי = יארד ה
 סלק ממ הַא
 דמות
 מב ערש" שא
 ףקלא יי טד השמש
 -אָל זכ : אָתַשְ נז תַלִ
 יחסַמַּב עיִמח-לע ות
 רַב אָרְפצְל | ןותיִבאֿלְו
 אג תַפְבָנ יֵּבְרּת אָחְּבְרַממ
 ירּוכְּב שיר וכ : אָחְסַפְ
 ;ד הגיגח .הארי : גי ;'ודהנפ ,ףיסאה גתו : דפ תותנס ,תעבש גחו .ןרהא תודלוה

 גצק | אשת יכ דל תומש
 ול הַשַעְת תַעְבָש גחְו ככ
 ףיֿטאה גַחְוםיִטח ריִצְק יֵרּכְּב
 םיִמָעּפ שלש ג: :הָנָשַה ה תפוקת
 --תֶא ףרוכזל כ הֶאְרְ הָנָשּב
 : לֵאָרְׂשִ יהלֶא הוה ראה ינפ
 נפ | םיוג שיראו דכ
 ב תֶא יִתְבַחְרַהְ
 תואָרל תל ?צראיתא שיא
 שלש יא הרי ינּפיזתַא
 טחשתדיאל ה : הָנָשַּב םיִמָעַּפ

 לידא הוט מקלע
 תישאָרוכ :חַספה נח חב רכבל

 הגינח ,;ודאה ינפ תא : דל ןישודק ,ךרּובז לב

 :ע שג םש ,ןילי אלו ;דס םש .יחבו :ה םיתפש ,טתשת אל : ת םיהספ ,ךסהי אלו :ד

 םירוטה ל לעב י"שר

 ימתמ | "יגכ .יתכג סד ךפת (הכ) סימיס 'ו | תדוכעו | תוכסת יעיכשס סויכו
 ל כוס = ריקה םירחסס סנט ₪ ךל  יתכתק
 קל ךדש (סכ םכקיו) רמלכ רככ יכסק תיעיכס לק | לילקו קיכת כ"כ ןיקו
 רינקו pיכתו תכסכ קנת רכדע וכיסש "יו 'ונו עכזק
 כינק כי תוקכ כילק ף תוקכ שירת
 .םיטה ריצק ירוכב (בכ)

 : קיס סיכועסס ןמ תספב
 : ךסיכ ךות 26 ופפסקו (ככ סירכד) ומכ תיכל ססנכס 'כ וז הפיס
 :סקבס סכפס תלחתכ סגpס תרוקכ וסט
 עכו סימעפ קלp ססמ קיו ולפכנו וכמלכ סכוק3 תולמ סככס ךכט סילכוס לכ
 :ססכק סקע ןיגמ לעו ססכp ןיוומל ןיכמ כע .םוכטלו יחל
 : ןיפוריג 'כ יכומקס ת קכויו )3 סיככד) ןכו ךרתק

 : (דפ תותנמ) סיטתס ןמ סחלס וה וכ קינמ סתקק
 דס ןמ סלבס סכוקקכ סחנמ ליסט

 יפאה גהו

 סמ ךל רפול וכ לכזוסמ
 : תכסס תת סתודו סולמ תקוסק רעועס

 ירוכב

 לכס
 .תיבל

Rn,הנשה תפוק . 

 דרוכז לכ (גכ)
| 

 כמועס תחנמ יכ םדקמל סיטפ ל
 סדקס 2 ךתתוכת שב סתקק - 2

 ל קסו סכיסמ 'כ .תפוקת

 .שירוא (דכ)

 ךלבג תא יתבחרהו
 ומוגכתכ

 קופל סתו -
 : לנס .סילגכ סלט ךכ עכוק יכל ךכפ דימפ ינפל תוקככ לוכי ךנילו סכיתכס תיבמ
 קכוזכ .ו6 יטסוסל ooh סייק: ןמת ןיידטו םספס ת תק 8 .'וגו טהשת אל (הכ)
 .ןילי אלו : (גס סיתספ) סרוכת יככמ דחקכ ו
 .הספה גה הבז :רתקס דומעב 896 סגיכ ןילו תכומס

 - תלפומ סכיל ןית ומוגרתכ
 לכל דמכ ספה ןכמו .ויכומל

 ךנכל סכקכ סיכומקס ןיכימס תעכקמ .ךתמדא ירוכב תישאר (וכ) : סיככו סיכלח לטקס
 סירכד (םמ)



 אשת יכ דל תומש
 תיָּב איֵבְּת ְּךֵהָמְדֲא יִרּוְּב
 יָדְג לשבתזדאל ְךיִהלֲא הוה
 יעבש  פ :ֹומָא -בלַחְב
 -בֶתַּב השמדלֶא הָוהְי רֵמֲאיַו וכ
 -לע יּכ הָּלֵאָה םיִרְבְּדַה -תֶא ָךְל

 ָךִּתַא הפ הֶלאַה םיִרָבְּרַהו יִפ
 יהיו חכ :לֵאָרְׂשיתַאָו תיִרְּב
 ם | םיעכרא הֹוה--זםַע םש
 לא אל םִתָ הכיל םיִעְּבְרַאְו
 "לע בְתְכ הָתְׁש אל םִימּ
 תַרשַע תיִרְּבַה רב תֶא תלַה
 השמ תַדָרִּ יה טכ : םיִרְבְרה
 הָרָעָה תַָחְל יִנׁשּו יִנָס רַהמ
 רההדיוִמ וּתְדְרְּב הָשמז ריב
 רוע ןרק יִּכ עדיאל השמו
 :רי תרופת .ס מיג .בל םירדג .יפ לע יכ :רי תרומת ,ס ןיטיג .חל םיודנ .ךל בתב .ןרהא תודלות

 :' תבש .ערי אל השמו

 םירוטה ה
 ad ןכפ (ת סיכבר) פסו היפה סילכדס יפ לע יכ (זכ)
 סיל יה + - 4 = למול סוי סיעככה 'ה סע. ס5 יסװ

 0 : סוי 'מ סע ססכ פיפכמ סירכד ליככבק

 סימעפ הו ךתה יתלכ ס;הה סיככדס יפ לע יכ
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 וסיכ שימושו דחקו סלנס) תג הקכ כ"ע פ"עכש סירכד ל .תירכ

 סולקנוא

 ו ו
 רֵׁשְּב ןּולְכיִתְאָל ְךֵהָלֶא ייד
 הָשמְל ַײ רַמַאו : = בָלָמּב
 ןלאָה .אְומְנתּפ"תי ףָ-בְַּ
 ןילָאָה אָיִמְנְתפ רָמיִמ-לע יֵרֲא

 :לֵאָרְׂשִי-םֶע םיק ק ךֶמע תיִרָּג

 סדק מַה הוו יש
 ןיָעְּבְרַאְו ןֵמָמְי ןִעְּבְרַא

 אימו לבֲא אָל אָמְח ל
 אָיִחּול-לע בַתְכּו תש אֶל

 ארָשַע אָמָיְק יִמָנְתִפ תי

 תַחְנ דָכ הָוֲהַו טי :ןיִמָנְתפ

 ןיִרְתּו יִנִסְד אָרּוטְמ הָשמ

 הָׁשֹמְד-אָדיִּב אָתּודָהַס יחול

 השמּו אָרּוט--ןִמ ּהָתְחַמְּב

 אָרְקִי ויז גס ירא עַל

 : ּהַמַע הָתּוללַמְּ יהְופַאְד

 : ו הבוס .םע םפ 'הו]

 יישר

 וס קכדו "וגו ןפגו 7
 בלתו רעל es .ירג לש

 דקו סליכסל
 + .ידג : (וטק ןילוס) ל

 דחה סְכותב

 פל ךרנוסק סע סככו כ 5 ע ףקוע עמקמ3 ךכ דעו = תירכ  ת"ס תמ5 ירכד | רבו בותכו

 סילכדס יפ :סימכת ילכד םיל ךימסנ

 "גב ת'ס תילכ ךתה יתרכ . הלהפ

 bg ; )טכ) : סכוו .ויגפ רוע ןכק יכ (טב) : דומלתה
 םירבדה תא (זכ) י ,ה "יו .ךילע יפכ יתוכקומ וינפ ןוריקל

 ₪200 aid ו-2 סינלקו .ןוכיקל רכז

 : ספ לעכק סכוק
 תוכוכתמ תוחול

 תותולס = תכיתכמ

 :תולמ ת"כ וחע  ןויכה סבו וכ הודיע

 ןכיסמו = ןקק ןיפכ = טלוכו = קיסכמ | רוקסע סינק
 וילפ לע וי סיכקס ןפנש סרעמה ןמ וכמק יוניוכל

 he גוי לכ ספס ידנק תדמכ סיוט ידג תומוקמ סמל
 ס כלת ול ןיפס ףועל טרפ .ומא בלחב : עמקעב

 :סילפוס יככדמ קנ הכותס ןמ וכוסיק ןיז
 כוקכל יקסכ סת ןילו .הלאה

 םיבסקכ .השמ תדרב יהו :(טכ)

 ןוטל | :ןיק יכ : סילופכס | סויכ
 דוסס ינרקנ סקמ סכז

 )5 תומס) 'קנק
 יתוכס\



 Ep אשת יכ דל תומש סולקנוא

 ןרהא אריו ל: ותא ורָּבַּב ויָנֲפ "ארנו רה אמל
 הגִהְוהַשמדתֶא רָאְרשי נב לָכ אַ וי יס או הָשִמת

Mdתַשגמ ּוארייו ונְפ רוע .ןבס  
je 0השמ םֶהְלא אָרְקִ אל 19  

 םיִאְשְנַהלָכְו ןרְַא וילא ובשיו ל קש גרקו
 :םֶהָלֲא השמ רבי הָדָעּב ןָכ-רַהְבּו ל + ןֹוהָּמִע הָׁשֹמ

 נבי וש ןְבייירֲחַאו בל נצ
 רֶׁשֲא-זל כ תא םּוציו לֵאָרְׂש ון 790 יּדלָּכ תי ןּונדקפו

 ריטפמ :יִניִס רֵהָּב ותא הָוהְי בד 1 ל
 תי סא רכרמ השמ לכ כל רנו יאו הול
 השמ אבְבּו דל :הוסמ וינפ"לע = אמל יש סדק השמ לע
 ריס ותא פרל הוהי ינפל יהופא תיּבתִי עא ּהמע

 רָב אֵצְיְו ותאַצְ"ִַע הָוְספההתֶא סע לס קנו הפר
 :הֶוֲצ רֶׁשֲא תא לֵאָרְׂשִי יָנְּבָא = 'רטפסס יד הי לכלי כ
 :ו תוכרב .תשגס וארייו .ןרהא תודלוה

 יישר
 סכיכט לש ססכ לודג סמכ סרו 3 .ולא תשגמ וארו (ל) : יפכ יקוכקו
 םסכ 'ס דובכ סלכמו (דכ תומק) רמוק וסמ סליכעכ ססידי וטקפ לש דעק
 לגטס קל וקעסמו סיעזעדזמ כו סיפרי לכו לסרטי ילב .יכיע) רסס 003 תלכוק
 יישכ ומכ .הדעב םיאשנה (אל) :סיעזטדזמו סיעיתכמ ויס ספמ לס ולוס לפקק ל
 : סוס צל לכ לוס סווס ןושו סוקמ לק ותותילק .םהלא השמ רבדו :סדעס
 ות .פלכסול סכנסס ול סקכפס דתלמו לזו סיכקזל דמלש רחל .ושגנ ןכ ירחאו (בל)
 וקרפ סpמ וכ סנש ןכסת סנככ סרוכגס יפמ דמוכ סיס הקמ סנטמס כדס דכיכ ןככר
 סס וקנתסנ סקלפ לטל ססל סנש וילכ וסנככ סקמ כמסכ וכ 3םיו ןכסק קלתסכ
 הקמ ססכ סנס סינקז וסגככ 'וכו ןכסק ללמשפ רמסיקו סשמ | ןימיל רוע קיו
 דיכ תכמג סקרפ סקמ ססכ סנש סעס לכ וסנככ ןירדכל ובטי סינקז וקנפסנ סקרפ
 תתיפדכ 'וכו סעבכ ןכסל דיכ סלט ןרסמ כב דיב 'ב סינקוס דיפ ' סעס לכ
 bרמגכ וס .ימר ןוקכ .יפ5 תיב .ומוגלתכ .הוסמ וינפ לע ןתיו (גל) : (דכ ןיכוליעב)
 לכפסמ סיס סטכס ןושכ הפקכ סוסמ ק סוס תוכותככ לופו בל יוס (3ס תוכוקכ)
 נס דוסס יגכק דוככלו סיניעס תיכו ףוללפס דגנכ ןתינה דגכ סוסמ ןסכ ףק סב
 העעכו כקו סע רכדמ ה סעק3 ולעוכו ןדננכ סוסמס ןקוכ סיס ססמ לכס וזו
 וֿפרו .לארשי ינב לא רבדו (דל) : סוסמ כב לי ופקנכו ותקכ דע ומע רכדנ סוקסק

 יגרק



 אשת יכ דל תומש

 ינפ-דדתַא לֵאָרְׂשִיהינְבּואָרְו הל
 השמ

 - הוסט"
 : ותא רָבַדְל ואּבידע ּויְנָּפלַע

 ינפ רוע ןרק יִּכ השמ

 השמ בישָהו

 יהיו ןיריטפמו .'יס ל"אננח .טילק

 סולקנוא
 יֵּפַא-תָי לֵאָרְׂשִי-יִנְּב ןזחו הל
 אָרָקִי ויֵז יֵנְס יֵרֲא הָשמ
 -תִי השמ בָתֶאְו הָשמ יִפַאְ
 א99מ9 לערע פא תי

 | ּהָמָע
 ח"י ןמיס '5 סיכלמכ םיבר םיטי

 יישור

 .וילפצ דוסס יכמק

 כו .ותא רבדל

 ואב דע וינפ לע הוסמה תא השמ בישהו (הל) : ססמ קלתסמ וסקכו
 אשת יכ תשרפ תלסח : וינפ לעמ ולטוכ ותל רכדל לכס

 להקיו רדס
 -לכ"תא השמ להקיואהל ס
 םָהָלֲא רַמֲאיִ Ce ייינב תדע

oF 85ל הליגס .ע תבש .השמ להקוו  : 

 םירוטה לעב
 כופ ןכק יכ ליפל כיתכ  .להקיו (א)

 במול תכב 'פ ול ךמסו ינפ
2 1 2 
 רהםכג תכמ לב סינפ ןוריק סמוד וגיתב

 .השמ להקיו )א(

 הכת סידי סיסנק

 הָׁשֹמ שֶנְכַאְו א
 יֵנְבָּד אָתְשְנְ

 בדת

 יישר

 רסס ןפ דריקכ כ'סוי תכממכ
 ףסוק | וכילש כיטפס 'ל וסו
 ומונכפו וכובד יפ לט סיפסקכ ןס

 לאירכנ תרות
 ריו "לכ תדע לכ 95 השמ להקיו

 סילכדס סלל ,ססיל
 סימי תקע ,ספול תוטע) 'ד סוכ רק
 סכ6למ וכ סקועס לכ ,'וגו סכללמ סקעת
 : סימי תקק ,'וגו תמוי
 תכתלמ יונ תכק תרס ססל סידקס
 תשס תל סתוד וכילע למול ,ןכעמס
 : תויפוק יתק סב טייל כp סלרנכ ,כ"ע
 רט6 כ"קמכו .סיטע לק יוולכ תתפ (ם
 הרסה כ"תק רמו  ,סתו6 תוקעכ 'ד 5
 ,וֿכ סכללמ res ילכמ תכקס לע
 קיו | ןוקלכ וז סpרפכ תתפ סמל (ב
 : ה 0 םרדמכ "ומ וטקסס ועכו
 סרמפנט ססרפ לכ ןיפ סוס תליתתמ
 : סמל ס"כקס וכ רמל ,סתז 755 לסקסכ
 ססילפל עוכדו תולודג תונפק ךל סקע
 ךממ | ודמליק ידכ תכק תוכלס סיברב
 תק לכ3 תוכסק ליסקסל סיס תולוד

- " 

 פ"ע ליז י"םרכו

 י"גכ5 וכוסלו דומלכ .כ"דמסכ) | סוככלו
 לודגס ימש סיסיק ידכ רפיסו רוסיק ת"ד
 ייטרפ כ"פ ,םיייע ,'וכ י"לכ ןיכ סלקפמ
 ייככ תדע לכ תת סקמ ליסקס תמקכד

ortולבקנ רפהכו ,ןכממס תכסלמל  
 סמ :ז"ע ווק ולס ,ול56 ותכו סלוכ

 סדמחס לכ 4 = תדרחט סיפויפ סויס
 ססיל כמי = A ףוסקכ תוס
 ספוק תוקע פ) 'ד סילכדס ס ה
 ססל 9 סו ee סכמלמ קוסו
 סכומנסו סדככנס כ ותלמיקו סוס ןיכעס לדוג
5% + 
 ,סלודג סקלוס סול קורד יכ ןפיו .,דופמל
 לכמ סבל הפיס ז"ע וקל ןוחנ כ'ע
 סכללמסע ןויכ וכמפת תמpו=-י'לב תדע

 ולכופ ,קיס סקודקו
 ,סלכ רמוק ילנה כ"ט ,תבע3 ףק סתוקענ
 hd Ad סלודג ךכ לכ תוס

~~ 5 wes 
, AL 

 סקפק סימי תקפ קכ .,תוס ןכ חם
LL2  

 ,ֹונו יפיכקס | סויכו ,תיסס =-,טכגוכ
₪ 
7. 



 הצק להקיו הל תומש סולקנוא
 2 : - יו צב 6 : as . 5 וו ךקפחוד 0 ב es = כ ב הָוהי הָּוצְדרֶשַא םיִרָבְרַה הלא וא ןוקל רָאו לאָרְש 5 yumm anid : 4 48 ] שי

 םימי תשש כ :םתא תשעכ יי ד
 Rs 2 ? < < דָבָעְּתיִמוי אָתׁש = :ןֹוהָהָי
 1 .ע פע םימי : זצע תבש םיובדה הלא .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב יישר

 'פ למול כס יפל לסקי כמו .סיפי = קדש תרה! ססל סידקס .םימי תשש (ב) : קיככו
 ושלל סירקוס הפ : ססלדה עמ =.( -: תכקה תק סחוד וכיפס למול ןכטמס תכמנמ וטל סילסקנ סיכוט סימיו תותכככ ומכ תככ |( . ב 5

 וליפהו  ע"ל יכס לת תוככל סילכדסד 'ה| סינש עמפמ סיככדו סל ןיײמכ תכמל | תוכמלמ ט"לל  ןכמ
 כס ינו ככדס סו ןכממה תכתנמב ביתכד הכה ינהע היל ןניכרד נו ה סלה כיתכ תומוקמ סעלכד
 'וכ סתוה | ספענ תוכקלמ ט"ל רכמוג ו"יו רסתו עכת כ תויתו .תכעל :5רדל סיככדס סלה כותככ
 תווסו תוכקלמו תוקיככו תוישכ מת = ולוכיוכ | כותכס תוכעל סיסלפ ככ רם ןכו תככב תל םימי
 וכעכת ל דע לסקיומ תת ןכו ססיתודלותמ ןות ןס תוכקלמ ט"כ 'ןל ט"כ סלוכ תולדכסו תוקוסו
 תכמלמל :6 תרעכס ךיכנב יפל וכעכת כ ריכוס :תכפס תלממ | ןות תוכית ע"ל תפסה סויכ "וגו
 : תתה  כסת סיעבכה 'ינכ,.ת5= ,(ב) ,: כס תכותנו ףסכ ףלפלוי פוכלל| סינממס "לבבל" ןכסמס

 לאירבג תרות
 ןכשמס לק סכלמס ךכול 55 ססיתוכדנ סרסזק יכתו ,'ונו תמוי וכ סקועס לכ
 : ל"קו ת3ס ססל ככל ןוקסלס ל כק וז

 יפלו
 וניֿפפ .רמופ  ,ןכסמס .תכפלמ יונ .תכס תרסו סס) סידקס םימי תשש ה"ד י"פר 'יפכ .םיבג לחנ

 זמר וסח ,יוכ [סרות סרספ] תכטקמ תכפלמ ס"ד (:י סגינמ) י"םרכו .תכפס תל סתוד
 (.גל קוספ ,םל וז 'פכ) ביתכד וס ןכסמכ )5 ,ביתכ 5 תכסכ תכעתמ תכנמ ולילד ,טעומ

 ענמפ )ו -,כ"ע תכס) .תכטתמ תכפמ ןידמ) ונֿפ ןכשמה תטלפ) תכט תפרפ להקיו 'פכ ךווסס יפלו

 ,(טייטס י"ג ינקכנקד ככס) "כ וקסוופדפס סמל 'ר ק"ומ ם"כ כ"והה 'נה כרהל כ"פמ סוכ םיכסל
 ןיוכתנ כתכט ס"כמרס לע ספקספ (ם"ה תכפ 'סמ "פ3) "חנה ירכד לע ר"תכ הטקס סמ ד"ע

 לכ רוטפ :ןושנכ .כותכ) ךירפ סיסע וכו סולכ כיס וי .רכותמס תֿפ ךתתו םולתס ת5 ךותס)
 תפ ךותקל ןױכתנכ כ"עכעו ,םולתה ת5 סיכגה) ןיוכתנכ 'יפ6 תכסד ירוטפ לככ ,הוסל

 ,5ריתסד הכיתת) סיס ותנווכ פה ,סוכ ךייפ רוס5 לכ יפמ ז"ט סמת ר"תכו  ,ם"ייע 'וכ םונתס

 רוטפ רכוסמה תפ ןיוכתמ לכ ךתספ דכעידכ ל"ר ,סולכ כייס וניֿפ : ןוטנכ רמול רתוי ךייפ כ"עו

 85 סזכ יכ ותילרו יתכש ןכל ,ר"תכ תעדכ ל"ג סיס סנופלר ספקפהכ וכ סו .ל"כע לכרכ .ןכרקמ

 ,רוטפ וכ .םולתס תה סיכנס) | ןיוכתכ (.כע ,תכס) מנכ רמתימ ע"מ סד מ"חלס תיפוק ןרותי

 לכפ פמסמ רוטפד כםילו .ם"ייפ 'וכ רוטפ רמה לכרו כייח רמ ייכ6 וכו םונתס תפ ךותסל

 ןיוכתנ ןיכ סזכ קסעתעכ ס"כמרס .סדומ יפדווד ס"כמרס ןופל םרפל ל"כ כ"עו ,מ"קלכ ק"יוע רופמ

 ז"כע ,רוטפד ל"ייקד  ,רכוסמס תפ ךתהו םונתס תא ךותק 5 ןיוכתנ ןיכו ,םלתס תפ הי כג סל

 ןגיכמקד ומכו] ,85/ ומ ,ו9 ךומס רכוקמ ול - ,רכוקמ קוס סמ נועל היל יעכפד ודיכ שי סריכע רוסיפ
 |5טיגל .ייוכקסל סל יטכיפ | (:55 ,תופכי) ןייכפה כ"ויכו = ,ם"ייפ = ילויכל ל"וקד (.כפ ,סיתספ) .תופמ כלסכ

 מ"תו .,סוכ הכסל לע רה .תויס) קוס כיותמו ,רוסמ 335---רוטפ הוב ורתקד 'תנס ןוס) תנווכ יסוח

 םירכ ותמדקה י"פע תרחל סנוכ .סזכ ,סולכ כויס = וכיפ :ןושנה כתכו סוכ ס"כמרת קדקד ריפש

 ןמו = סליקסס :ןמו = תרכס ןמ רוטפ "כ ,רוטפ וה סז רכד הועהפ רמסנפ ת"לכפ :ג"ס ם"פ

 .'וכ תודרמ תוכמ ותו ןיכמ ןודזכ ותומ הפועהו ,סירפוס ירכדמ ורוסיפו /וכ רוספ 956 ,ןנרקס

 ירהו-ם"ייע ,ללכ ותו ןיכמ ןיל ,סולכמ רוטפ ו ,סונכ בייס וכל רמפנפ מ'"כו :'כ ד"ס סע

 סינידה ינפ ללכמ /ןכ שולתס תפ ךותה ןיוכתנכ סוס ןידה תפ יוסל ותנווכד  רפוכמכ סו

Dh שכ 

 ככ  ,תודרמ תכמ ותופ ןיכמ ןודוכ ספועכ ז"כעל סה3 סנווכספ רוטפ : ןופ) ססכ כתכפ סימלוקס

 םי סריכעד וס סלומ לכל ,ןווכמ סיס ריתסל סל | ,תולרמ תכמ ופה סולכ כמ כיס סו ןילב

 רופפהל ןיוכתנ ו קסטתמכ הכפלמ הpועה לכו :'כפ קרפה סוכ .ם"יה ףוסכ תו וערו = וליכ

 :כ"ע ,רהמ סיס 5 מכ דיכע סימ רוסי לכל ותנווכו .ע"כע



 להקיו הל תומש

 יִעיִבשַה םויֵבּ הָכאְלַמ הֶשָעִּת
 = ןותָּבִש תָּבש שָרְק 'םָכֿכ היה
 הָכאָלְמ ב השעה הוהיל
 שא . ורעבת"אל ג ג : תמו
 : : תָּבְׁשַה םויְּב םֶכיֵתְבְׁשִמ
 "נב תָדֲעלְּביִלָא השמ רמי ד

 אְרְשי -רֶׁשֲא רָבְרַה הָז רמא ל

 סולקנוא

 הָאָעיִבְׁש אָמֹויְבּו אָּתְדִבַע

 אָּבׁש אָׁשְדוק וכי

 רַב יי סדק אָתְּבׁש
 -אָל  :ֿמקְהִי אָתְדבע ה

 מב אהא ןּורֲעַבְת לֵב
 :אָתָּכְׁשִראָמוְּבְכִנְבְתס = פ

 אָתָשְנְּ-לַכְל הָשמ רַמָאַו ד
 ןיִב רמימל לֵאָרְׂשִי ינבד

 : רֶמימ ? דק פפדוד אָמָּתַּפ

 אָתּוׁשְרְפַ ןוכָנְמ ּובָס = וחָק ה: : מאָל הש הו
 Di 1 דוד: - הבל יֵעְרְתיַד לכ םֶךָק לכ הֹוהיַל הָמּרְת םכְתאַמ

  esהל ןיררתנפ .ז 1 תומבי .ע 3 תבש .ורעבת אל :דב תבש .ןותבש תבש .ןרהא :

 םירוטה לעב
 .ם6 וכעכת כ (ג)

 סג סכליכסכ תכוט סנסיג לכ ייפ ילש
 .למתיו תככס : תכוכ סי סכלב רוס

 תכככ הלותה כקיעב סרות ת"סו ת"כ
 תה ספיכי (ה) :ויקסעמ יונפ סדקסכ

 כיכככ 558 יכי למול ל"יס .'ה תמורת

 לוק ס"כקס רמֿפ

 : סמלי

 .שא ורעבת אל (נ)

 קו יייו תסלי 2 bra כס סיכמו וכיקוכרמ
 ככ ל מלל יל .'ה הוצ רשא רברה הז (ד)

 רככ בל 3ידכ יוכק וכדכ ובלק סק לע .ובל בידנ (ה)
 כקמס תבדנ יפסריפ

4 

 קי (ו תומכי .סכ ןיכדסנס

 : ons סוקמכ ותכקלמו ן

 לאירבנ תרות
 םכפל שי לכס עכדקס תעד יפלו

 דומנכ סתו ליסקסק רחל ןפוקכ
 ססמ ל6םכ רקלכו ,סכק תוכנס קכ ססמע
 תדע לכ תל ליסקסל סימוימ סוי סמ
 יתיקפ יבלמ םכ יכ ,ססל כמ זע ,י"לב
 תונסק תושעל 'ד יפמיתיוכ ןכ יכ ,תֿז
 ודמליט ירכ תבק פוכלס  יססיגפכ טולדנו
 ,ססל למס וס 'וכ סופכס תוכוד ךממ
 תדע לכ תק יתנסקס רע סירכדס 0
 סתו תוקעל 'ד יכל סול רק קוס ,י'לכ
 וניתוכיכת וז סטרפ וכל סרוי לנכ ךרדכו]  ל"קו

 ונֿפעתפ י"פעפם ,bיס סכר יכ ,ס"כ .סוקמס ינפל

 רס 5 ז"כע ,לגעה תיטעכ 'תי וינפל וניועו

 ,ויכלל ןכטמ תוענ ונילע סופו ,ונתול  ככחלמ

 ה סילקס ךכיפנו ,וכותכ ותניכש תפ תורפסנו

 סדמעש יס תכקס תרימפ תוכז יכ ,תכס תרימס

 תכס רמוסס לכ (טיק תכט) ל"ופסמכו ,ז6 וכל

 וכ ןילחומ .םוכ6 רודכ | ז"ע לוע וליפמ ותכנסכ

 :[מ"כמו תוכירקב הוכ רֿפוכי "קמו ,וכו

 בידג לכ ,'דכ סמוכת םכתאמ וחק
 רוקי ,'וגו סקיי ובל

 (סמורת 'פ3 כ"ג םוכ יתכתכ רככ) םוס 3ותכס

 סpקו םיפ לכ סיכטס סקכפכק בוקה סגו
 ומיבס ,'ונו תיכסכ סול סכ) 3ד) רחל
 יכ ,רתומל ךק סוס כפל ,'דכ סבדכ ייככ
 ! םיכס ,יבסכ סלריש ימ ככ יתדווב
 ותקימ סיס 'בתי וכמקמ יכ פ'לג כ"ע
 : כ"עמכ ,סלוס סולמסכ קנמ י'נב תדע לכ
 ,רממל "נ3 תדע לכ 2 סקמ כמסיו
 סנס יכ ,סיילפל ןיו ,סיכיטעל ןיכ
 ,י"מוס ותכדג תפל לוכי ילדווכ ריפעס
 ,ודיכו וסוסרכ ות מכ כקי לכ יכ
 ,ודיכ = ןי6 סעק | יפל יכ ינעס סגו
 ןיכ = ובל תכדנו ומס 0 לכוי ז'כע
 ךקדכ כ'תק = וקכדנ סנקיו = ,סיכדנסמס
 ,כודגל יוקרספ : ןיקס י"פעסו ,סירדוכס

 כ"םעכו

 ר



 וצק להקיו הל תומש סולקנוא

 זרמורת תֶא ָהָאיִבְי ובל ביִדָב = פד, אָתׁשְרפַ חיי
 ינש .תעלותו ןְמְגְרַאַו תָלְבְהּו ו לע יה אמת י :תֶשְחְ הָכָכְו בָהָז הָערְי :אשקא אס אַ
 : וכ תועובש .י הגינח ,וכל בירנ לכ .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב
 יטיסכת למ יכי לפ 'יפ הליכי יכמ סיבנס ילכ ףסכו כהז יטיטכת | סיכדנתממ ןכפמס תכדנכ לכדמש

 : תיסו וס כל 'יגכ .סקיכי וכל : סנופרמ 606 הק

 לאירבנ תרות
 סגמק ,'וגו כודת כ כס בוט : כ"קמכו
 סולמ | רכדלק (.ת סירדנ) ל"וככ וגילמ
 ינכזפו--יתעכקכ ,דוד רמק ומכו ,רפומ
 תעוכק סתיס לכ יכסעעמ = סמיקקו = 'ד
 ,ךקדל יטפסמ רומסל =-ס יכ'" *"תוקרס
 סופ לק לכדס סז :תוטמ 'פכ כ"קתכו
 רודנג לדחת יכו ה"קמכ ךל יתרמק יכ ף9] 'ד

 דג רודי יכ םימ | [ז"כע ,פטת ךכ סיסי כ

 --סעונק עכקס ומ-='ל סקיי
 לוסקכ : וסזו --סכיכעס ןמ תלימ כדגימל
 סיסי -וקפ) ליכטכ --וקפכ לע רסיל
 יפדווכ קכ=-וככד לחי קכל=יכ חוטב
 כס ל"ורסקמכו --ססעי ויפמ לויס לככ
 (:ת ,כ"כ) כ"זכפו ,ותו ןיעייסמ רסטל
 ףדוכס לכ ,'וגו דססו סקדכ ףדוכ :פייפ
 תועמ וכ ילממ .ס"כקס הקדל יכתק
 יכ הקמ רמ כ"עו ,סקדכ ןסמ סקוטו
 יכ ןטי י'נכ תדע ככל כמי סוס יווכס
 סת ןככו ,'ד סוכ רק" לכדס הז
 -- ,סויסכ תתל סכפק קכמכ רט6 ,סיריטעס
 6552  רשסמ :כ"כ ,סכתקמ ומק
 כיד) לכ -סגו-,'דכ סומוכפ =-סכתק
 ,תקכ ו35 כדנסי כקמ :נ"כ=,וכ
 . סוקכי סנס ,ןכומס ןמ וכ ןימ ודיב 6
 תל =-דיתפנ-סקיבי = כ"ו = וקכדכ
 סקיי יכ סיסי תוטכו .'וגו 'ד תמורת
 ,בוכע סוק לכ רדנס יפכ יפדוונ
 סדוקמ רפיסק רח ןינטס ףוסכ כ"ה כ"עו
 ספכדנ וקיככסק סיכיטעס סיסנקס ןמ
 ככ יכ סת נמנע סממ ףכית תוזירזכ
 קיכסכ סתול םבל בכדכ רקס סקסו יס
 עייס ,ףכיק קפל סדיכ 165 סיס תנו=-'וגו

 סתכדנ תל י"נכ וקיכס יכ ,סתוק ת"יקס
 כוכיע סוק נב ,םקכמ וכדנ רק 'דל

 :כ"קו ,רופטמו
 כפוי הקעמס לודג כ"זרקס מ"יפע י"א

 16 סיס יקדוכו ל 3'3) סקועס ןמ
 םיפוס) סתלוכיכ 55 רק סייכע סזי6 כ"ג
 ,לעופס 6 תכמ לוסטס ספוכ תכדנ
 ,סכקנמה ל | ססיתוכדכ תופקתססכ
 סלוכ תל תוכל פייסס סלכ יכ רבו
 כמ כ'פ | : 55 כיד) קיל רוסממ ןיחכ
 --י'ג3 תדע לכ 56---ם"יטס סט3 ססל
 קלת תקיל ונכות סנוכ יכ=-רמפנ
 ---'ד סוכ רק רכרס סז יכ---,סוכפסכ
 ול ןיפס ימ ך6---ןפי ,ןפיכ ככויס ימ
 ןמ = סיסי ייפ כ תוכזכ לדקקי ןתיל
 ןכוסכ לסמל סל וגייס  ,קקדלכ סיקעמס
 וק ,סיטימ ילע לק  סכוק .תתל בדנקס
 ךלי ,תנכת לק ספיכ ו ,סpומנ תכיקח
 ופוכזל | וכממ םקכו 1955 ינעס ןועמק
 דעולס סוקמ ל5 ותכדנ תק יכיו תקיק
 וטילפסו ותק ,סיכיטעס ספק וסזו=-,סז
 ןיפו = וכל בידכ לכו דל המוכת סכפקמ
 וכלל רק ,'ד תמוכת תת סקיי -ול
 ןיכעס ףוס3 'כס סייס כ'עו=-סילחפ
 הקלו קיס לכ רק סיס ןכ יכ כמקכ
 סיס לו ,'ונו קיס סתוס סבל כדכ רק
 ,הולמהכ סקלת ותקל=-,תפל סמ ססכ
 ,סילת6 למ =-סכדכ ת י"לב וקיבסק כ

 :ל'קו "דל
 וזילכי רק סימעפכ סרקי סה יכ י"א

 יכלפמ .ךרופ סזיקכ תוכדנ תפל י'לב
 כ"עכ | סזיתו כרס וע וללכויו

 יכוטמ

 ,רובכ



 סולקנוא להקיו הל תומש

 ינָשמוי :יסו ןוכו ירה םֿלױא רעו ו :םיִזעְו ששו
 כשמו יֵקמַסְמ יֵרְּכַדְד יִצַעְו םישחת תרעו םימראמ

 : ןיטש = יִעָאְ אָנוגְסַפד ₪ 6 אמל ןמשו ה : אש
 אתו רֶהְנַאֿכ אָחְׁשַמּוה מט ְבו ואָמְל :ם קל
 אָתּבְ תַׁשְמַ אָיַממּובּו תרֶרטקְלְו חשמה משר
 -ינבַאְו = : איַמְסּוּב תֶר מקל ינבא | ₪ הר - ט : םימסה

 אָומשַא ינו לרוב --ּלָכְו י :ןׁשְחַלְ דופָאל םיִאְלִמ
 :אָנְׁשוְבּואְדֹופַאב אָעְקשל 4%

 וי ןוכ בליבו תא ו שעיו אבי םֶבְב בב םַכָח רקע = ד כ א RE A ה פי וא ף ּף -

 : יש דקפ יִּדלָּכ תי ןּודְבַעְ -תֶא < : הָוהְי הָוצ רֶׁשֲאלְ
 -תֶיְו הָסָרָפ-תְי אָנְבְשַמִתְי א והָסְכִמתֶאְ ולֵהָאזתֶא ןָכְשִמַה

 --תֶיְו יִהֹופְרּוּפ-תָי ּהֶאָּפוח ₪ ויש - ₪ קש ג

 --תי יִהְורְבַע-תִי יהופּד , ₪ 4 RR ב
 :יִהֹוכְמס--הְו = יהודומע < * וינְרָאדר ה -

 יָהוחיִרֲא-תֶיְו אָנורֲא-תָי = :תרֶא דב" ןְרָאָהיתא בי
 אָתְבְרִּפ תו אָתְִ"-0ִ ;ךֶסֶמַה תָכְרִפ תֶאְו ה

 תֶיְו אָרְותַפדתִי אָסְרּפ 7 -תֶאְו ויִּרְּ תֶאְ ןחלט שה" תֶא ג -תו ןתפ-תי גי ; ב = .

 תו יָהֹונָמ-לּכ- תו יה ןוחיִרָא
 אָתְְִמ תֶיְו רי :איפַא םחל ים פ פר םח- תֶאְו לב = ה ּפ ה וו הנק -

 --תְ הָאְנמִדתִיְ יָרְהְנַאְ היִלָבתֶאְ רואַמַה תָרְַמִ תֶאְו ד ו

 אָחְׁשִמ---תֶיְ אָהְניִצוּב :רואָמַה ןמשד תאו ָהיֶתְרַנ תֶאְ
 י"שר

 וס .ולחא תא :ןכקמ סיוכק וכותכ תורנס תוגוקתפס תועירי .ןכשמה תא (א)
 : סיפתתסו סייל תוכוע ססכמ = .וחסכמ תאו ee יוסעס סיוע תועיכי ל
 יוכק דעכע ןיכ סעעמל ןיכ ןיגמס לכד ככ .סליתמס תכורפ .ךסמה תכרפ תאו (ב)
 .םינפה 24 : ךכרד תק ךפ יכנס 0 עpוס) .ודעב תכק 6 בופ ןכו ךכסו ךסמ
 : סנולפ סכית ןימכ יושע סיסק ןפכלו ןקקכ סלפ וכ ויסט סע לע יפסריפ רבכ
 תוליקפסו ןגססס סיכיזכ | זעלכ . ם"יכילול .היתרנ : קוקחמו  סיחקלמ .הילכ תאו (די)
 סילק רקpמ סנו לוסש ככ ימכת ךיככ תוס ףפ .רואמה ןמש תאו : ןסכ ןיכותג

 לאירבג תרות
 וכ וכפסיו ,ותיככ כ'עכס כ"ח( וכי | סיכידכס יחתפ לע ככסל ריעס ינוטמ
 סינלמקס ןמ תמקכ וס סל סגה ,תקומ = סימעפל סקיו ,תיככ תיכמ תוכדנס ןכקל
 יגפמ ול = ,תככסכ קכ לוס ספניפג כקת | ומלע כ"עכס קס 15 ibn Bb רשס
 וקלמ לט סמכ חמש וס סנס ,קשוכס | רשפכו ,פונקיכ סידיכ סקמ וכלי  ,ופיכב

 ותוק :



 סולקנוא

 אָחּבְרַמתֶיְו יש :אָתּורָהְנַא
 -יתַ = אָימְסּוב = תר
 אָחְׁשִמ תֶיְו יִהְוחיִרַא
 איוב תק תו אובר
 עֶרְתַל אָעְרַתְד אָסְרֶפתַיַ
 אָחְּבְרַמ תָי = :אָנְכְׁשִמ
 אָשָתְוִ אָדְרְסיתַ אָקְלַעַ
 -לָכיתיְו יִהֹוחיִרֲא-תָי ּהָליּ
 :הָמיִחְּב-תְַו אָרויְּכ-תִי יהונמ
 --תָי אָתְרַד יִדְְס תָי ו
 תי אָהָכְמַפ-תיְו יִהֹודּוּטַע

 -תֶי חי : אָּתְרִּד עֶרְתְּד אָפְרַפ

 אָּתְרְַד בית אָנְּכׁשַמ יס

 ישּובְל-תָי טי :ןוהינּוטַא-תיו

 אָשְדּוקְב אָשָמַשְל אָשּומָש
 ןרַהַאְל אָשְדּוק ישּובְל-תי

 יִהונְב יׁשּובל--תֶוְו אנה

 --לּכ וקפ : : אָשִּמָשְל
 --ןמ לֶאְרשי-ינבד אָּתְשְנְּב

 --לָּכ ֹותֲאַו א: :הֶָשמ םֶרָק

 = לבו הבל יִעְרְתֶאְּב רַב

 :ךזו תיתכ וסו תיוס קרב וכגכנמ תומנמ3 קרופמק וכ
 וידמע תא (ז) : קוטירי כו סיסכק ספ ויס לק סרזמס יכפלט
 כרס סילכד ןכו סבקכ 'לו רכז 'כ ןקכ יולק
 ד55 ונמיס ןימוססו 3קכ סיקמת סיסק ללתס כתוכ לק תויפלמק סמק סירסע תכזמס
 יטק סמל סלסע קמתו (זכ תומק) 'ללע  סולדל ןכו סמ ו"ט ןופל
 : תוככ וולי לט ןלפכ תועיכיס יפוס ססכ  לוטקלו עוקקל .תדתי (חי)

 תעקב תותבומסו סלוגמסו ןתלק סו ןוכקס תוסכל .דרשה

 לאירבנ תרות
 ופוכי סלט כמי יכ ,ססמ לוטפו ,ווק
 תפק3 ןכד) וס סמ ככל ,תינס ויס
 ,סתירטסל סלכי מכ יכ רקקמו ,סזכ לעי

 ידנב (טי) : לומקע סיכת

 זצק להקיו הל תומש

 דתֶאְו תדמ טסה חבְזְמְדְדדתֶאְו וט

 תאו הָחְׁשִּמַה ןמש תֶאְו וידַּב

 הַתפַה ךסמז תֶאְו םימפה תרט טק

 הָבְומְותֶא ו מ :ןֶּבשִמַה התפל
 זרשחנה רבְכְמְדדדִתֶאְו הלעה

 -לָּבזתָאְ ויָרַּביזתֶא ולירְׁשַא
 . : ונֹּכידתֶאְ ריִּכַהְייִתא לכ

 ויָדמַע-תֶא רַצְחַה יעלק תֶא +
 רעש ךסמ תֶאְ ַהיִנְדִאדִתֶאְו

 ןָכשמה .תֶרָתיתַא . :רצָת
 הדרת רצחה תדתידדתֶאְו

 רָרָשה יְֵנְּביתֶא טי; 4 םֶהיֵרְתיֵמ

 שרפה יֵדנְיתַא שרק הרשל
 וינב יִדגְּבידתֶאְו ןמכה ןרָהאל
 -יִנָב תָדֲעילַ ּואציו כ :ןֶהְבְל
 יש :השמ | ינפלִמ לארשי
 ואְׂשְנרׁשַא שיִאלָכ ואביו אכ

 יישר

 ןוליו  .חתפה ךסמ (וט)
 כלת יכס .הינדא תאו

 55 קורפ ןוליו .רצחה רעש ךסמ תאו :ם
)3 

 ה ףסכנ
 :םהירתימ

 כ'ע ,תינק ויל ובל 055 כקסי יל
 תי 56 לכו ןכו ודיכ ות3ד) תקוכ וס
 סתות םיכיש וס ,וקבדכ וליבסל כרס

 דוע (נ(



 להקיו הל תומש

 וחור הָבָדְ רֵׁשֲא לכו ובל
 הָוהְ תַמּורְּתתא ואיבה ותא
 --לָבְל דעומ . לָחֶא תָנאָלְמל
 אמ: כ:ׁשֶדפַה ידגְבַלּו ותְרבַע
 ולְּכ םיִשָנ רייכע םיׁשנאַה
 םזנ חָח ואיבה בכ ביִדָ
 -לָכ בה יִלָּכדלָּכ זָמּוכְ תַעּבְטְו
 בַהֶז זרַפּונְת ףיגה רֶׁשֲא שוא
 אָצַמְנירָשֶאשי אילָבְו גכ :הוהיל
 זרעלותו ןֵמנְרא לבת ותא
 םליא תתרעו םיִזְע ששו יִנש
 :ּואיבה םיִשָחֶת תרעו ו ממ
 יס תמורת םיִרָמלְכ דכ
 תַמּורְּת תא Ss תשנו
 ותא אֹצמנ רש לכו הָוהי
 תָנאלמהלֶבל םיט גש יצע
 הָשא"לָכְו הכ :ּואיִבַה הָרֹבֲעָה

 בז

 :וצ אמוי .טצ תבש ,בל תמכה השא לכו .ןרהא תורלות

 םירוטה לעב

 : תועסמ קוניס כידנ לכ ס סיבגס לע סיפנהס ופכיו (בכ

 וינס כל סיהכ ותשסמו םי יינכ

 'ג .סק לכו (הכ) :דקי הכס סלוסעב A422 ה ררוהטרו

 ככ סיגימ

 תכ לונע 3סז לש טיקכפ לוס .הח :(סיזפס תל
 ge ו קת וקיכסק עימו .ןפיימו סגכפמ ק

 סולקנוא

 ּואיִתְיַא ּהָתָי הָחּור תַמְלְשַא

 = םָראְהּשרְַא--תי
 פב אָנְמִז ןֵּכְׁשַמ תַדיִבֲעַל

 : אָשְרּוק יׁשּובללְו ּהָנְחלְפ

 ישנ-לַע אָיְרְבִּג ןַתְיַמּו בכ

 ּואיָתְיַא הבל עֶרְד לכ

 ְךּותָמּו ןקזעו ןיִכְבשְו ןיריש

 יב הלכו בֵּן
aור בלש  

 חַכְתְׁשִאָד רבָצלָכָו כ יי
 עבו אָנגְרְַו אָלְכִת הַמְע
 יִבָשַמּו יִזעַמּו ץובּו יִרוהז

 יִבָשמּ יֵקְמַסְמ | יִרָכִדְד

 3 רכ ּואיִתְיַא אָנֹוגְסַס

 שַחְנּו ףסְּכ תמָרֲא םיִרָאּד

 אָתּׁשָרְפַא תי ּואיִתֲא

 אב לבני הדק
 תַדיִבֲעלָבַל ןיִטׁש יִאָע ּהָמַע

 --לָכְו הכ :ּגאיִתיַא אָנְחְֹפ ה

 יישר
 יכומסו סישנס סע .םישנה לע (בכ

 תיכנס Ros סמ) ססינק
 ליעל סנכפמק ומכ םיככנ ותו סיפכלס וסכיו סגכתמ

 ווט לע י"טר כ"טמכ סיטנס לע ןדו
 : דימ5 תוסו עוכזס לע

 :מוכ סק וקכיפ לי יו הלל סוקמ ותוק דעכ ןוקכ קוס הז

 לה סוקמ וטוקפכ לע

 ילכ .זמוכו

 :סמז סוקמ ןקכ
 ומ סילמ תוכוע ומ יל תעלות ומ ןמגר וק תלכת .ותא אצמנ רשא שיא לכו כ

 לאירבנ תרות
 יכ:סלוי סז סכסו ,וילס קוביק סרט דו
 5 בידכ וזק וס ,תֿז קפוע קוס וכל תתמסמ
 ד קמורק "וקכמ וכגו וקק "יכ ,'דל סונוכת סכתקמ

 ,ופכס תקז סגל ,'דל סמוכק
 סחמסב - וב

 לכ יכ
 6 ומלעב הליכי

 ,למוסו 'לק סַײס ז"עו ,'ונו
 יל



 סולקנוא
 אְָריִּב אָבל-תַמיכַח אא
 -תי לוע-דַּכ ןַהיִמּו אָפזַעַמ
 עֶבצ-תֶי אָנגְרא-תֶו אלת
 --ָֹכְו מ :אָצּוּב-תו יִרֹהְז
 ןְרמע ןהְבֿ יֵעְרחֲאְּד אונ
 :איזעַמיתָי לע אָמְכְְּב
 תֶי ּואיִתֲא | אוְַרְבַרְו מ
 יִנָבַא תְו אֿלְּוב נא

 חצק 5הקיו הל תומש

 ּואיִבו ּווָט ָהיִרִיְּב בליתַמְבַח

 דת תָלכְּתהיהא הממ
 -תֶאְ יִנָשַה תַעְלותתֶא ןְמְּגראָה

 רֶׁשֲא םיִשָגַה"לָּבו וכ :ששח

 ומ הָמְכָהְב הֶנְתא ןָבל אָ
 איה םֶאָשְנַהו וכ :םיזעָה"תֶ
 אָדֹופֲאְב אָעְקְשל אָתּוטלְׁשַא ינָבַא הֶאְו םהשה ןנְבֲא תא

 :פצ רע תבש .םיזעת תא וופ .ןרהא תודלות

 י"שר
 .םאשנהו

 : ופיכס סלול סיקמפ

 : סוק ןיוומ
 הלתק3 תבומס תכולסכ כדכתסל סיפישנ

 יבמ קמ וקיכס תוסעל וכילע
 סלתסמ וכפעפגק יפלו סלקת תבזמס תכונת וכדנקס

 ןיסיטחמב סיפרה פיעוכס ןתוה לכה לפכפיכ סנכו הדכיק סניכפכ ומרג לת ססילגכ סמרמכ

 סקלתסנש 'ב .סתפנסו (זכ) :לתכקומ סנוכפל

 (5 תבpק) .םיזעה תא ווט (וכ)

 ויס סיזעס יבג לעמש סכיתי .תוכמו6 סתיס ליס
 וכ סמ ןפכ כ'מ .ואיבה םאשנהו (זכ

 תכמלמבו
 סיקיפכ וכממ ךכ כ סנתת3 ובדנתס 55 ןכפמס
 ול ןיכסתמש סמו ןיּכדנקמס סמ רובל וכדנפי
 'קנp לכס תק רובל ומילפסק ןויכ ותו ןימילקמ
 סמ סיפיסג ולמס סיד סתיס סכקכמסו (ול תומק)

 ךכל 'וגו ססקס

 + ארקיו 'פ רהוזה 'ס ,תע אמוי

 םירוטה לעב
 ספת לכו שימ תעדוי סכ5 לכו ךדיפו

 סומע סתס ומילתת רכו בכסמ תעדוי
 תומכת ויהש ןפכ לכק סיפנל גולסל

 למהנב

 כס 'וסמכ 'ג .סיסנס לכו (וכ)

 סויתס סיתת סמכתס ב

 : סילעב

 וכייסו

 סיפנס לכו .כקי ונתי סיכנה לכו ךדיפו
 ססל למקס וסימכי | ןיכעכ תולמועס

 וקסעתנק סיטנס לת .ג'עמ םולפל

 סתומ לכ6 רקי ונתי סימסס | תכתלמב

 ומכג סימפס 265 סילטקמפ תוכולפס

 '5 .סנתוה :סכינסלו למל ווסו ולנק

 ס:תוה תפיפס רפת דע ךליו כס

 ןפס סיעוכע סיעוכס ןינעכ לקותיכ
 סימרוג לפרכי

 ולה למ סיפיכנגסו 'וגו סתנפ כפיו לסת כס

 למ וס ךכל דגו ןכוכ ינכו סיטכקה ןיכ סילפסל ווכדמש סתול לכ כסת ךכל ןככמס תכדנב ונעתנכ

 תרות
 סקסו קיל לכ יכ ,רכדס סיס ןכ יכ
 ,הסמסכו וקפכ ןולרכ "וגו סבל כד רק

 : 'ד> סתכדנ תמ סלעב י"ל וקיכס
 וע 'וגו ןכל לש לסל םישנה לכו

 לכו ,ט"סככו ,סיזעס ת
 לכו (3 כס ( = ,סלוסמכ 'ג סיסנס

deרתסקד קפל לקי וכפי  a,לכו  

 למומלס סידקס)ס 'עכמ סויטלכ ת"מכ סנסד
 תוכל כרמל סכ כ"קמכו ,סנתק סיס
 ינבכ--כיח = ,דנתו = [סישס ] בקעי
 ,ןכסמסל = תוכדככו [סישפת ופ] לרקי
 סיטנקס וב כיחלו ,סלתפ סיסכקס ובדנפס

 לאירבנ
 סיס סכוקס תכיקנק יפכ ,סיסנס לע
 קעדס ןע תניכק סת תל  ןקתנ
 סכ ליעס קוק לע םקנ לכ סעסכ ל"ורפסעכ\]

 ,ןתפסוז סקספ לע ודמעס פרשי מס

 רפי ונכק תל (ס ז"עכ) יסוי 'כו כ"כ תעדלו

 ענו מ"סמ סי )₪ ידלכ | 595 סרותס תל
 [ע'יע וגו סת ' ותרממ נפ רמפנע ןסב

 רמקנק סכוקכ סלכ6 קיס יכ רקקמו
 סpימל סג ןפפו ככקפו ויכפמ תקפו
 סכותס תככק ןוקיפ3 כ'ע ,לכפיו סמע
 וכזקסכ לחמו ,סנמת סל דיגסל  סוטלכ
 ,סיסנמה סזכ וסטת ,לגפס תטחב סלוקלקפ
 סשעמ לע רפכל לכס ןכפמס סקעמ כייע

 לגעס

= 
 יגיס



 להקיו הל תומש

 -תֶאְוח:ןְׁשְלודופַאָלםִאמה
 רואָמְל ןְמׁשַהיתֶאְו םֶשָבַה
 תָדְמְקַלְו | הָחְׁשִמַה מש
 הש שיִאדלּכ טכ :םימסה

 איִנָהָל םֶתַא םֶּכַל בָדְנ רֶׁשֲא
 הָוהְי הָּוצ רֶׁשֲא הָכאָלְמַהילבְל

 יֵנָב ּואיֵבַה השמדדיּב תושָעַל

 פ = :ההיל כ לארי
 רמאיו ל (ןירכופמ ןסע> ינש) ישילש

 ארק אָ לֵאָרְשי ינילָא הָשמ
 םירוטה לעב
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 סולקנוא
 אָמָסּוּב-תִיְו חי : אָנָשּוחְבּו

 אדאל | אָתְשמ--תֶי
 ד שמ
 אָתָּתֲאְו רֵבנ"לָּכ פי :אָיַמְסּוּב

 ןוהָמְע  ןֹוהְּבל | יִעְרְתֶאְד

EC BH 

 ל
 אָּתְבַרְג לֵָרְׂשִײנְב ואיתו
 גל הָשמ רַמַאְו ל זייט
 םׁשְּב ַי יִּבְַּר ֹזֲח לְֵרש

 יוד רוה hh רותר המאה 5 A 4 = יטכ-ורו םונכת ופונה  םפסנר| םנטד
ye cdסופיסנ | סלעמ וולמ וליתיפ 5יננעו סכ3ּ .רוה )ל( : 3יככ סתקנסו סמקמ תקוה סכסחכ מלשוכ ו  : 

  > 1 aA}ו . + *'- =. reiריר הוב *

 + טיפ סילמ לק סנרפ ןידימעמ ןיהפ יס רק ופכ (ל)

 , sf ג , , ק
 כ כה ,סזכ עק זכו; סיקלקס וככלוס ,לנעס

, , 
 סיס ס3ללס  סכסמו סכדכ רותכ קכ וקכ למס סיקגנו

, 

0 
 44 - ו- =. ~~

 סילפוכי כ"ס כ'עו ,סינס .קלופפ תת רפפנו
 לו היכו ,ומ סידיכ כל מכת הקל לכו
 ס תו תלכתס תק סוטמ

\ 

 תוככמ ,סוטמ יכיו

 ס3סל דל קכ היסס סיסנס 06
 רעקמ ססל תתכ תקז לכו בויחכ כ

 ןופ וכ ליכקסלו ןיכסל כל תעכמ סיס ,'ונו ןמגרק
 בכ ספכ ססל סכנ וע וסק לגעס סמלש ךלמס וכ סקע ןויכפמ כ"סקזו - ש 1 1 = . - "ו ,

= plan pie 3 lw Aa [\הוק ם"ס53 רומקס המכס לכ יכ עוהי 
, 

. 

Fןכל-: םכ- רק סיקה לכו כמ זיפו וסע  
 לט ףל ,סיופס תק ווכ סמכתכ סנתוק 'יפ ,וכככמ ,'ונו ןוככלס יכעמ ,[ס"כקס לע =nL 2 = N= == , a ה"בהר למ

 ,סיטנס לכו כע וכ  סיכיותמ ויס | תילכתסו תיכקעס 'יפ | ,ןמגל5 וכקומ 4 -!- - , :
 900 ךלמס קכישי סוקמ קנילמכ | ,ל'כס לכמ
 הכתפת = ןיככס לכמ תילכתס וסק ןויכפתסכ
 ןפיסס ?לכמ פקז  רתככ עודמ רמוקו קרפמו
 ,סיכתק ףולכ ,ןמגכקס ךוק3 'יפ ,וכופק סוקמ

 ופיכס 'ונו סתופ סבל כדכ רפה ספלו שיא לכ ,םיבג לחנ

 לח לק = ןפיל -- סקילע | ולכק
 וסע דוע תומוסס לב ,ןסינעבנ
 סיסנקכ דוע תורטקמ סיסק ,סזמ
 : עידו סקס כ סלקס ןמ ךפסכ

 סעיו

ml wen As a= ףונע לכנמ סנה ,'דל סכדכ לפרסי לב 
 AN . wx 2% w yk תוכנה לכת = תוטרפכ סדוקמ כעת רככ ירספ ,רתוימ וה סוה 'פה - . . - -%- --- - - - - =

iw 2 
lm Mas - . -יי  -- amis ata’ 1 - seו"ע הסקי דוע [סונפופ סוימ לע סזכ יתרהכ רככו] ? תינפ סוס 'פס וכל ףיסוי סמו ןתי סמ ,וףיכספ 1 -  pwn od | oD, =| 

 בגמ ךרד 3ותכס הכפ הוכ יל הלרנסו ,תפלו קיה לכ סלוקמ וכמול ירח לארשי ינב ןופכ רות

 ,סתודליכ סדועכ 'כתי ותדוכעכ סכירדהלו סליגרסל וגינכ ךוכיחכ גסנתס) ךימ תירסומ סדמ וכל תורוסנ
 ידה
 ו-
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 סולקנוא
 רוח-רב יִרּוא-רַּב לֵאלַצַּב

 םלׁשֲאו :  הָדּוהיִד אָמבשל
 יסדה ןמ הֶאּובְנ חור ּהַמַע

 עַּמְבּוּונְתְלְבּוסְּב אָחְמְכִחְּב

 אָּפְלַאְלּו 5 :אָדיִבֲע-לָבְבּו

 אָבְהַדְּב דֵּנעֶמַל ןְונַמּוא

 :אָשֶחְנְבּו אָּפְַכָבּו
 אָבָמ  ןָבָא תּונָמּואְבּו 5

 אָעֶא = תּורנְבו 8
 :ןְןֶנַמּוא תדיִבֲע-לְבְּכדַּבעֶמַל
 איה ּהָּבַלְּב בהי אָפְלַאְלְּו דל

 ָךָמְסִחַא=-רַּב | בָאְלָהֲאְו
 םלָשַא הי + ןְדְדיאָמְבׁשִ
 דַּבְעֶמל אָּבל תּומיִּכַח ןוהמע

 רֶיצְו ןָמָאְו רֶּגנ תַדיִבָע לכ
 עב

 יֵדְבְע יֵחַמּו אָצּובְבּו יָרֹוהְז

 : ןְָנמּוא יִּפְלַמּו אָדיִבֲע"-לָּכ

 איה טל
 בֵתיִד אָבל-םיִּכח רַב לָכְ

 ייזער

 טכשמ .באילהאו (דל)

 905535 סוקמס וסוקסו תותפסס

 /ד .תלרי\ סמכתכ סכנסל ידכ

 ןיקי וכ .סג---ןעמל -- ,וכרד
 רפה יד

 רפמ הנכ  סיפנמנ
 המותר סלנעכ ססמע :עוסנל

 סלט ןכס ספעי סמו

 סומרי ןנוקתהק

 הרס ופיסוי

 ,פודקס

22 

 יככמ סיטבקכק ןידוכיס: ןמ ןד

 ק ודפמי םנפ
 ו

 רוסי הל
. 1 

 סכירדסל וליכשי סיכר 9

 סרוהס סנועט
 ,ה םמ טקי

 רממל וכול לכ ל

 טצק | להקיו ול הל תומש

 ירותו"ןב לֶאְלַצ גב םֶשָּב הוה

 אמו אל ; הָדּוהי הָמַמְל רח"
 הָמְכֲחְּב םיִהֹלֲא חור ותא +

 :הָכאלמילְבְב תַעַדְבּו העת

 תֶׂשֲעַל תֶבָשָחַמ בׂשְחַלְו כל
 : תָׁשְחְנַו ףָסָּבַבּו

 תאלמל ןְבֲא תֶׁשְרֲחבּו ל
 "רָב תרושעל ץע זרשרחבו
 תרה דל :תַבָׁשֲחַמ מ תֶבאַלְמ
 "כ בָאיִלָהַאְו אוה ולב ןַת
 אלמ = : ןךיהט טַמְל .ךָמְסיִחֶא
 לָּכ תוׂשעל בליזתמְבֲח םֶתא
 םקרו בשחוושרח תֶכאַלַמ
 תַעְלּוְּב ןטנראב תֶלְבְתַּ
 דלָּכ ישע גְראָו ששבו יִנָשה
 : תֶבָשָחַמ יבשחו .הֶכאָלְמ
 בָאיִלָהֶאְו 5אלצב הש ַשַעו א ול
 רׁשֲא בלדדַבָח שיאולכו

 םירוטה לעב
 ןתע דמ הג ₪ לה ה גע

 ָהיֶהכ י"נכ nh תוכוסלו ךדיי הכס 3

Sass2 < ינכל תוכוסג פדוי  

 .תוכוסלו (דל) :

 ןכטמס תכקלמל \

: 
 יפ לע רעכל ךונה כ"פתכו ,סיסנגג סתויסב ססילופרק

 לש סויסכ סימור ולגה וככל ןוכמדלו ,(3כ ינפמ) סכממ

 דוע = ,ספריסו תרותס ךרק לע סגסמו ,רפיסו וטס ךרלב

 סתופ rch הגומה ךרלמ סקוקרהלו ססטכ .תפ קיטמסל

 תכסס סויכ ע"כע ילע רוכמל סקלפנו ,ת3חכ הרכועל

 ומכ| !עוספג הוטס וידי תק הנממו ומה וי סז

 הדוקי ירעכ סיוט סעס סמ ספור ךיֿפס (קי )

 תוכוסכו



 להקיו ול תומש

 הָמֲהַּב הָנּובְתּו הַמָכָח הֹוהְי ןתנ
 תָכאלְמ"לּביתַא תשעל תַע דל

 הוְצז רֶׁשֲא לכל שדקה תרְבַע

 -דלֶא השמ אָרְק ב :הוהְ
 -ָּב לא םֵאיָלָהֲאלָאְו "לָאְלַצְּב

 הוה ןתָנ רׁשֲא בליפַכֲח שיא
 ואׂשְנ רֶׁשֲא 93 וָבְלְּב הָמָכָח

 הָכאלמַהיהלֲא הָבְרָהְל ובל

 ינָפְלִמ וחיו ג :ּהָתא תשעל

 רשא הַמּורְתַהדלַּכ תא | הָשמ

 תָכאָלַמל לארי נְ ואיבה

 התא תשעל שדה תֶדבַע

 הָבָּדְ דֹוע לא ו ואובה סת

 ב ואביו ד :רָקְַּּב רק

 כב תא םישע הר םיִמָכֲחַה

 שיא שיא שדקחה תֶבאָלְמ

 .וצ תבש .ותכאלפס שיא שיא :הע אמוי .דוע וילא ואיבה סתז .ןרהא תודלוה

 סיעקנמ .סינכס ,סינפורי תווסכו
 [!ססלפ תפכ ןעמ) סתופ נס ?'ד סול סיפיעכמ

 ולסי רסס ,וכמע יב יריעכ תוכלכ תוררועתסה תל סויסכ

 ומ כוטס ךרד לע כ5יתהל ולדוטתה רפת -סנפ ג"י
 ,רוכיכ = ןיליפתו = תי555 | תירחס תלפת לנפתס)ו סוי לככ

 יכ ,ססורוס סקכ וחמשיו ,לכ ונועכ

 ס ןרפ יכשוי לכ נפל םנכ 'ד
 סל ןכ ירפפו ,תפז סקעי

 סימיס תוכרכ

 כייוקמ תפז לעו !םכ קיזסי

 סולקנוא
 ןוהְּב אָתּונְתְלְכּוסְו אָמָבַח 4

 תַדיִבְע-לָב-תֶידַּבָעָמְל עמל

 דקפיי 32? אדוק ןלפ
 לֵאלַצבַל השמ אָרְקּו ב יי

 -םיִכח רֵכנלָכּו בָאלָהָאְל
 אתה = בַהיָד אָבָ
 ה27 יִעְרְתִאְּר לכ הכלב
 רֵּכְעֶמל אָּתְדְבְעְל ברָקְמַל
 הָׁשֹמ םֶדָק ןַמ ּוביִסְנּ : יָת
 ּואיִתְיַא יָּד אָהּוׁשְרּפֲא-לּכ תי

 ןחְלָּפ תִַיִבְעָל לֵאָרְׂשִי יֵנּ
 רב שק
 רָב אָתְבַרְנ רוע הל ןקימ
 אְיַמיִּכַח-לַּכ ותַאו ר :רָתָצַּב

 תדיבע--לַכ תי ןיִּדְנְעְּ

 ּהָּתְדָבְעַמ רַבָג-רַבּג אָשדוק

 :פס ןיררהנפ

 סס יתוההי ,ילסיעכה ןעמל "ונו הלה תה םירעכמ תוכפסו סיט

 לניו סמסי דוקמ סמו

 נע םירוחב תראפת תרנה

 פ"נ םס"נכסכל 5וכל סדפו '5 יניעכ ןק
 ,סופמ תררוג סולמו

 תרפפתל ויסו 55 יזרפכ ונפיו וסרפי יכ "לכ תוטכ ונכלו ,סירומו סירוס דככ) בוטל כרס

 לע סינדוגמה סלה סיעיטנס ויקי

 םיפ .ירטס ! ופעיי הו וכלי ,ועגיי לו וורו ,סירפנכ רבת ולעי ,סעלק

 רומשי ,לסרשי רמוס יכ ,ננפתסל ה"וקכ

 ונתופרכ = וככל

 ונתשנ | ז"יע יכ

 הלסתלו

 תֿפרי ינלפ

 x \= Mw תפ מפ 65 ונמע ינככס סילודנה יכ ףֿפ  ,סירלמכ וכיתוכמ לרוג סיס ןכ נסו !6רםי תירפש ת

 סינטהס סהילב ופדווב סגל
 תוכוסרכו סיקופכ ויטה רשת סינטקס סכלב סוג

 |סע) רפסס יתככ סג Sts המפ סירנמ ירע) סע
 ננוע) סל סיס

 ,סירלמ תפפ רכלל קר סנוסל ת6 ולמ) ה

 סרכתתסכ לה ,כר

 וחכסו

ettהת הת תי ה דררה  

3 



 סולקנוא

 הָׁשמלּורְמַאו :ןיִדָבע ןּגַאָ
 הָאֲחיאָל אָמַע ןגסס רמימְל
 רָקפְר אָתְרַבְעְל אָנְחְלִּפִִפִמ

 דקו י :ּהַתָי דָבְעְמְי
 אָזורכ ּורַבַעַאְו הָשמ

0 
 דועךּוד בעײא3 אָתְּתאְו
 שק תושב
 :הָאְתיַאְלִמ אָמַע קמפ
 "לכל תפס תו א
 :תָרָתיָנּהתידֵּבַעמְל אָתְדַבָע
 אָבְל-יִמיִּבַח לָב ּודָבֲעַו ה
 אָנְְשַמ-תָי אָּתְָבַע יֵדבֲעְּב

 2 להקיו ול תומש

 : םישע .הָּמָה"רְׁשֲא ֹוָתְכאַלַּמִמ
 רמאל המלא ורמאיו ה
 יִדִמ איבהל םעה םיִּבְרַ
 הוֵצזרַׁשַא הָכאלמל רָדבעֶה

 וצו ו :התא תשעל הוהי
 :רנְחמב לוק וריבעיו השמ
 רושעידדלא הָשֶאְ שיא רמאל
 ׁשֶדָקה זרמורתל הָבאָלַמ דוע
 הָכאְלִמַהְו ו : איִבָהַמ םַעָה אָלּכִ
 תֹוָשעְלהָכאָלְמהילָבְלםִידהָתְו
 ושעיו חיעיכר ס : רֵתֹוהְ התא
 הָבאָּלמַה ישב בל" םֶכַחְלְכ

 :1צ םס תבש ,פיד התיה הכאלמהו .ןרהא תורלוה

 יישר

 (דכ כויפ) 'נע סמ סייקל סיטכסס יכודגמ קוסו
 יח  ידכֲמ רוי .הדבעה ידמ

 : סעינמ 'כ .אלכו () :סדוכעס ךכול
 סיד סתיס סלכסס תכקלמו .הכאלמה לכל םיד התיה
 תוסעל ןכטמ לע סכנמס לכל .ןכטמס יקוע לס

 תת דככסו (ק תומק) ומכ .רתוהו
 :כקומ תל תוכסו (ג כ'מ) .וכל

 סידלוי ויסט וככדס וסו סשגס נכי ךדיפו
 יכסלמ סעס ולכ 15 תוכוטת סינכ5ס ףיכסלמ ולכפמ = ;גס סיפיכמס סיננעס 'יפ ספנס לכו

 (ח) : לד יכפכ עוש רככ תלו

 :רפוסלו סתו6

 ל סכפלמסו .סיד התיס סכלמסו 'נ

 לודג .סתיס סכתנמסע ם"עק

 סיכנג ס .סיד וכנגי נס .סיד סתיה

 : סיד סתיס הכקלמסו כקעיכ לכ5

 םירוטה לעב

 לוק וכיכעיו סעמ .וֿפיו (1) :סמכת ינימ

 כ"סוי כ"ה סלות סנתנ תכככ

 'ד סויכו 'ג סוי סיס סנכ סתוה לע
 וכ וגיכס ססו ןכסמה תכקלמ ססל רע
 תנפכו 'ו סויו 'ס סוי וכייסו כקככ רקככ
 םית :סנתמכ לוק | וכיכעי\ ספמ וו
 תמוכתל סכ6למ דוע וכעי ל5 הפו
 םילוי ל6 וסת (ויכוו ל5) 'יגכ .םדקס
 כס 'כ .[לכי\ : כ"סכל י"סכמ תפמס

 ןכעמה תכדנל סוקיכסו ןמס סע תוילגכמו תוכוט סינכ ססכ
 ,סכלמסו (ז) :

 הכאלמהו (ז)

 תיכס ןינכ ןיעכ ס"דכ .סלודג סכקלמסו .הכועכ סינפל קכו דת סול 5
 'ג .סיד : ססידי יטעמכ סכככ סתלתטנפ סיד סתיה כ"פפ5 סינםכ לו סויל תל ם

 םוכס ינקו ונכי תמה "לכ סוד6כ סולל תלפמכ סיד ותיתפס .סלילכ
 5יכסל סמולתס לתסמ .כתוסו לוכל 'ס כמה סכ יכ ךדיקו כס 'ג .רתוסו

 1 לכיס דסוי רק סויס ןמל כיתכדכ סלועל עכו כ ק"מסכו סכותת תוכזגש כ"סדכ כתוסו עוכקו לוכ5 'ה תיכ

 ער יסופכ 'ה ינפ סלוע ישופכ םכקת כ ךדיקו כס ד"ויכ 'ג .יםועכ (ח) : ךככ סזק סויס ןמ דע 'וגו 'ס
 : כל סכת לכ יסופכ נקת ימכו

 סתע כ"עו ,סמע ינקו 5 | ונפלו ,ןותלקע ךרד3 תכנ) וקיסרסו ,סירכעה סתוכ6 ןוטל תל וחכפו
 ת"יפס רתעגו 'כתי ותרות לוע | ססילע לכק)\ סירפמ דוכעק לועמ תל 'תי ודי לע ועסונ רספכ
 ססלכ תפ ךנחל ועל תיפפר ולר ,הוסטס סכל תוכדנ י"ע סכותכ דוככ ןוכפלו ןכפמס ופעיפ סל

 סירועה / : :



 להקיו ול תומש

 שש תַעיִרְי רָשָע ןְבשמַהזתא
 תעְלּותו ןמְגְראְו תֶלְבְתּו רֶושמ
 השַע בשח השעמ םיִבְּ ינש
 תחאה הָעיֵריִ ךְרא ט :םֶתֹא
 בחו הֵּפֲאּב םיִרְׂשֲעְו הנמש
 תחפה העיריה הָמָאְּב עָבְרַא
 : ;העיריה"ידלכל תחא הֶּדִמ

 תעיריה שמחידתא רָב
 תעירי ׁשֵמֲחְו תַחְפּולֶא זרחא
 שעיו אי : תָחֶא לא תַחַא רַב
 הָעיִרְיַה תפו שדלע תָלבִת תֵאָלְל

 ןב תֶרָּבְחּמַּב הַצִמ תַמֲאָ
 הָנֹוציִק כַה העיריה תַפְׂשְּב הֵׁשֲע
 םישָמָח ב בי : תיִנָשַה תֶרָּבְחַּמַּב
 תָחֶאָה הָעיִריַּב הֵׁשֲע תאָלְל

 ,סיריענה

 ! ילל .סכדנס יכסכ סיריעכס ססילכ ידי לע ,סבל

 הופ רקמ סכמנמה לכל היכה סתומ סכל כדנ רפס-סעכס

 75 סכלנס --- תת --- סיריענה ל"כ

 תוקעל ודמלו לפרסי ינקז ככ ימכמ ןכו סשמ ירח וסניו ,'ד ןכפמ תפודק רול

 תורוסט תורמפ ססינע ליזס

 סכוז לוס סנס כוטסו רשיס ךרדכ תכ)) ת"יסס  כרקתי רעל

 -- לארשי ינב ופיכסש סעכ ,סוב תוקעל

 הקמ ינפל ופכ רספכ יכ  דפס | כורק\]

 שס לכ וכ תעדל
 סיסי סמ וליפפו ,תעדו סכיכו סמכקכ סיס56 קורלו ,תורולנו

 ,ותד רומסל לכוי ו"כע ,סמודכו ,סקור וה ,םרח ול

 רי ינכ 55 סשמ רמו "הפס סקרפה תכימסכ ק"סותס

 סג ו"כעו ,סכמלמ לכ יסוע ,דע ,'וגו 5 סור ותופ םנמיו .יוגו 98255 ! סקכ

 לככ תוכגקנו תומר תוגווכ

 ד 5 ילסג וככג

 ןווכל ןוכירכ = ויסט ,סמת 'כתי ומפכ תוקולק
 5 דוע ילדווכ רק וניח< ) ועמשיו

 ,סת5 ססילכ ככ כיפסלו ,'ד דע כוט) וררועתיו

 ךככנ לככ ךינבו התא סויס ךוֿמ יכנפ רק לככ ונוקכ

 סתכדנ תֿפ וקנעש סמכ ?סמכו ,ןכעמס תפולק 95 ברקתסנ סדעו
 : 'כס תנווכ .יסוזו

 סולקנוא
 אָלְכְתְו ריִזש ץּובדְועְירי רָשַע
 gC 1 ן'יהז ': :

 תרּוצ

 = לרכוש ןיּורּכ

 יִרוהֶז עַבְצּו אָנְוגְרַאְו

 אָרֲח אָתָעיְריִּב אָּכְרֶא =

 איתּופו ןיִמָא אָיְנִמִתּו ןיִרְפע

 אָדֲח אָתְעיִריִ מא עֵּבְרַא
 ורה אהְתשמ ;

oe ue 
 טה אדה-םל אָרֲח עיר

 יּאָדָתְםִע אָדָח ףַפל ןַעיִרָי

 -לַע אָלְבַתַד ןיִבּונע דבעו אי

le 

 דבע ןָּכ פול תיֵב אָרְטָּסִמ

 אָרְטְסְּב אָתַעיִרִִד אָתפְסְּב

 ןָשְסַח = אָהנִת יול תי
 אָתָעיִריִּב דַבָע ןיִבּונֲע

 ןפהכ וכדנתס רפה

 סילודגס "רסקו שי לכ

 ןלילעהס | דוע -- ססמ דיכ תוסע) 'ד

 סכלכ עורזמ ידכב =! *

 | 'ד ₪5 רפס לככ

 ספרסו ,תורומ לטכ

 תולודנל
 כסז ףרטכ וילי למעמ סכרפתמס ןמוק

 וכ סומר ו"ע ילופו ,'כתי ומפ יכםוסמ  תויספו
 'ד הק יכ ומר (סנעמ) ורכטפ)

 -- תוכעסמ יכקומו

 ,טדקס תכפנמ יטרפ

 ורדועתיו = ,סתוכל יקמעתכ | ונפדק

 תעמשו ,ךיסנפ 'ד דע תכפו (.כ ,סירכד) : כותככ

 כיתכד יפמ וגכ סייוקי זו ,ךקפג לככו
 19" ,ה"יכו 'וג סימעס לכמ ךפכקו "וכ ךיסנפ 'ד כשו : 'ירתכ



 םולקנוא
 דע ןיכּונע: ןיׁשמו אמ
 תיִבְָר אהבה
 הנבוגע קמ המק פק
 דע = : אָדֲחלַבקָל אָדִ
 פה הדק
 אד סע - אדה אנ
 :דָח אָנְְּׂשִמ הָוֲהַו איַפְרּופְּב

 עָמַד ןָעיֵרְי רֵבֲעַו

 רח = נכשל אסר
 קת ,רבצ ו רו

 הנח היעד
 טא עברו יב ןח
 אָדָת אָתַעיִריִּד אָיְתּופ

 רשע חל אָרֲח אתת
 שמחתי ףפל] =:
 ןעיֵרְי תֶש-תַ דול עי
 ןיִבּונְע דַבַעַו " :דוחל

 אָתַעיִריֵד אָתְפְסלַע ןיִשֶמַח

 ןישְממו ןפול היפ ו
 אָתַפְסלַע דַבֲע ןיִבּונַע

 :אָתְָנְת פול תיֵבְּד אָתַעיִריִד
 אָשָחְנ ןיִפְרּופ דבֲעַו =
 אָנְְשמ-תְי אָפָפָ ןֶשְמַח
 הָאָפֹוח דעו = : דָח יוהְמְל

 וג סיטסת תוקנ) שעיו
 'גס לס 3'ק בכ

 סז ללקמ לע .'
 ס"ומ 'וכו

 ע"ז ףסי ל'כסכ ו"ככ ביל "רא ןויצ ןב

 אר להקיו ול תומש

 הָצְקַּב הֵׂשָע תאָלִל םיִׁשַמֲחַו
 תינ שה תרבחמב רֶׁשֲא העיריה

 א תֵהַא תאללה תליִּבְקמ
 יסרק םישמח שעיו גי :תָחֶא

 תחא תַעיִריַהְדתַא רָבַחִיו בה

 ןֶבְשְמה י יהיו ו םיִסְרּכַּב חאל

 5 , : רָחֶא

 -לע לֶהאְל םיִזָע תעיִרי שעיו די

 עירי הָרְׂשעיייֵתְׁשע ןֵבְשִמַה
 העיריה ְךְרא וט וט :םתא הֵׂשֲע
 עֶּבְראְו הָמֵאָּב םישלש תחאה
 תַחֶאַה העיריה בָחְר תומא

 הֵרְׂשְע יֵּתְׁשִעַל תַחֲא הָדְמ
 שמ ירא רָּבַחיַו זט :תעיִרי

 העיריה שש"תאו רָבְל תעיריה

We: 429םישמ תאְלל שעיו  

 הנציקה העיריה תפְׂש לע
 תאדל םישמָחְו תֶרָבְחַמַּב

 תֵרָבֹחַה הֵעיִרְיַה תַפש" לע הָשַע

 תשְחְ יסְרק שעיו הי : תיִנְׁשַה

 תיהל לָהאָהזתֶא רגל םיִׁשָמֲ

 לָהאָל ּהָסַכִמ שעיו טי טי :רָחֶא

 לאירבג תרות
 ןיכד ,סזכ עי לולג קודקד :ע'זו .גנילויצ
 גכ) סמוכפ 'פכ תוקע לקפל יווכב
 4לכ) .ןפייטע רופיסכ ןיכו (.י 'פו ,ק קוספ

 יִפ (אנ)



 להקיו וללתומש

 הַָסְכִמּו םיִמְּרְמִמ םָליִא תלע
 :הֶרְעַמְלִמ םיִשָחֶּת רע
 םיִשְרְקַהְ"ַא שעיו כ ישמח ם =

 ; םיִדְמְע םיִמָש יִצע ןְּבְׁשַמַר
 שרפה ךרא מא רָשָע אכ
 שרק וה בַחְר הָמָהיִצָחְו הָמַאְ
 שרכב תי תש בכ :דָחֶאָה

 תָחֶאלֲא תָהַא תבָלׁשִמ ְֶהֲאֵה
 :ןְּבְׁשמַה ישרק לבל הֵׂשֲע ן 6
 ןֵבְׁשמַל םֵׁשָרקַהתַא ׂשַעיַו גכ
 בג תפל םיִשָרַק םיִרָשָע
 ףסכייג גרא םיִעָּבְרִאְו דכ : הָנַמיִּת
 םיִשָרָקַ םיָרְׂשְע תַחַת הֶשַע
 רָחָאָה ׁשֶרקַהיתַחת םיִנדַא ינש
 -תַחת םיָנ א ינשו ויתדי יתשל
 :ותדי יתשל דחה שרה
 תינשה בשמה עלצלו הכ

 םיִרָשָע הֵׂשָע ןֹופָצ האפל
 םהיִנְרֲא םיִעְּבְרַאְו וכ : םיִשָר רק

 שֶרמה תחת םיִנְדַא ינש ז פס

 שרקח תחת םיִנָדֲא ינשו דָחֶאַה
Snצ תבש ,שרקה ךרא תסא רשע .ןרהא תו  

 לאירבנ תרות
 סידקס ,ופוסכ ופוג ה ו נו (.כי 'פ
 קרו pd סיטמת, :סלתק רפסעס
 ,nbd : בקכו ךפס ,ןפכ פרקר קסירכ
 כ ךפסק | סנס :סזכ ל'נהו  .יעכ  למעטו 'סיקמס
 ס תייטעכ ס'עכמ יכנל וקפנכ סייק ל650כד וגילמ

 סולקנוא
 יִרָכְדְר = יִבָשַמ  אָנְכְשַמְ
 יִָשַמ | הָאָפֹחְו יִקַמַפְמ

 דֵבֲעו = :אלֲעלִמ אָנְְַֹ
 ר מ את
 ןּמַא רשע + :ןיִמְָק ןיש

 תנו אַ אְפְַד אְָרָ
 :דָח גאָר אופ אְָמַ
 דַח אָפַדל ןיִרִצ ןיֵּתרַת ג
 ְַחִלַבִקַכ אָרְח יכָלשְמ
 :אָנְּכְׁשַמ יב לכ דבע ןַּ

 אנשל אפרתי דעו
 רֶבַע חרל יד ןיֵרְסָע
 | קי :אמֹרָּ
 וקשר הש דעה
 רח אָּפִּתוחְת כס ןיַרְ
 ןיִבְמפ ןיֵרְתּו יִהוריִצ ןיֵרתַל
 ןֵבְתל דַח \ אָפּד--תוחֶּת
 אָנְבְשַמ רַמָסָלְו =: ; יִהֹוריצ
 דבע ָאָנּוּפְצ ַחּורְל אָתָיְנִת

 ןיִעְּבְרַאְו ײ :ןיִפַּב ןיִרְסָע
 ןיבמס ןירת ףָבד ןוחיבְמס
 ןיִבמַס ןיֵרְתּו דח אָפִּדתוחְּת

 CF סדוקו "כבד כוקמ סיכנמ וכל,
 ד סק3 סקמ לק ויולכ ןוכתסל וכל סע | ק

 (.סנ ,תוכרכ) קתילדכו ,ויכתה רקכל קי למס
 סילכו ןוכפ ןכסמ תוקע

 ןויע סוקמ ז סיס תוסלולס

 יכגד

pn 

 לוד וג



 סולקנוא
 יפיפלו י: :דֲח אָפַּב תֹוחְּת

 אָמְש רבע ברע אנש
 דכע ןיִפַּד ןיִרְתּו חי :ןיִּפַד

 :ןוהיִפוסְּב אנְכְשַמ תל
 אָדֲחַָועֶרָלמ ןיִנבְמ וֲהוּ
 הַׁשיִבילע כמ ווב
 דכַע ןפ אָדְמ אָחְְַעְ
 ןיֵרְתל ןֹוהינְרתַל

 ןוהיִבְמַסְו ןיפד אָיְנִמִת ווהו ל
 ןיכמס רשע אָּתַׁש ףַסְכּד

 כמ ןירִּת .ןיכמס ןיֵרָּת
 דַבֲעַו אל :דַח אָּתַּ תֹוחְּ

 אָשְמִח ןיטש יֵעֲאְּד ירבע
 :דָח אנט רטט 7

 ר ה
 אָׁשְמַחְו אָתינִּת אָנְבְׁשַמרטְס
 אָנְּפְׁשַמ ןִרְּבַע

 דַבָעְו  :אָבָרעַמ ןוהיִפוסָל
 ארעל הָאְעיִצְמ אָרְַע-תָי
 יפי פיס אָופד ו

‘dn 

 ית

 אָבֲהַּד אָפָח אָיַפּרדתְיְו דל

 ג תרות

 קכ ןככמ  ,תוכונכ תועיריס תּרְּבַהמ יפק רוכת יכגד
 סנווכסו ,ידח, קויסל

 ילצמ וזכ וז תוקדוסמו תופופל
 ןתוק רחל 3 יתכ
 סלייספק

 בר להקיו ול תומש
 ןָבשמה יִתְּכְרַי וכ :רֵחֲאָה
 :םיִׁשְרְכ השש הָשַע המ
 תעצְקִמל הֵׂשָע םישְרק ינשּ חכ
 הו צי + םִירכְרִיִב ןֶּבָשָמִה
 ויהי בחו הטמלמ םֶמְמּות
 תרִעָּבַטַה"לֶא ושארדלא םיִמִ
 ינשל םֶהיֵנְׁשַל הָשַע ןּב תחאְ
 הנמש ויהְו ל :תעצקמה
 השש ףַסַּכ םֶהיִנְדַאְו םיִׁשָרְק
 ינש םינְַא ינש םינדא רשע
 : דַחֶאְה שרפה תחת םיִנְדא
 יש יצע יִחיִרְּב שַעו אל
 שמה"העלצ ישרקל הָשַמַח
 םחירב הֵׁשַמֲחַו כל :תַחְאַה
 תינשה בשמה" על ישרקל
 ןֶּבָשַמַה ישרכל ֹםֶחיֵרְב ה שמחו
 א שעיו גל :המְי םִיַתְָריַל
 ְךֹותְּב הבל ןֶכיִתה חיִרְּבַה

 :הַצְקהלֶא הצקהךןמ םיִׁשָרקַה
 בז הָפִצ םיִׁשְפַהייהאְו דל

 טכ

 לאירב
 יו- 0 . "=
 סיקמק ןיכירכ ויס ,תומה קכ

ees aיסק סיזעס  

 .סיטמפמ רתוי תויסל

| 

 יולכ סיס | ,תופלול
 סמק ס סיסלס ןכרפ
 פופירי יכ רועו

2 

 יפלס ןכומו ,ןסיכיכ כיול סופ .סולגתס
 ,תוקכונס רפסמ ךכוכ סיסי תועיריס ךרוק
 ידדס ידס ןיזדנסימ ווסיכד יִכיס יכ

, A 

 ויסס "וכו תלכתס תופיריּכ סל "פלו

 ,ךכ גל ןימ ויסט תלכפס
 קועיכי כ"קסמ דסי ןקדסכ כתויכ תוחוכ
 ןיפה קוספ ,סיזע לע ס5ונמ גרל וגייהל] סיזעס

 ורועיש ןלגו ,הקקו כע מולו "קש, סרותכ - --7

 כעל

 יוכקס



 להקיוזל ול תומש

 םיִּתְּב בָהֶז הָשָע םֶתעְּבַטְתֶאְ
 בֶהָז םֶחיִרְּבַהד תֶא צו .םֶחיִרְּבל
 תָלֵכְּת תָכרֶפַהְדרֶא שעיו הל
 ששו יִנש תעלותו ןַמָּנרַאְ
 הָתא הֶׂשֲע בשח השעמ רושמ
 הָעְבְרא הל שעיו ול : םיִבְְּ
 היוו בַהָז םפציו םיש י ידּומַע
 -ינְרֲא הָעְּבְרַא םֶהָל קצו בה
 חתפל סמ שַעיו ול :ףַסכ
 עלותו תא תֶלָכֶּת לָהאָה
 םקר | השעמ ךֶוֶׁשָמ ששו יִנ גש
 -תֶאְ הֶשמח ויָדומַעְדתֶאְו הל
 םֶהיקְׁשֲחְוב םהישאר הפצו םָהיְ
 פ :תָשְחְנהְנ שמח םהיִנדאו בה
 ןֶרָאָהְתֶא לֶאְלְִּכ שעוו א זל
 וכְרְפ יצחו םיִתָמא םיטש יִצַע
 יִצחְו הּמַאְוֹוּבְחָר יִצַחְו הַמֲאְ
 רוה בֵהְז והפציו כ :ותָמַק

 םירוטה לעב
AR CE A A 3 IAG: הג סגוכל3 .ןולהס תה תב 

 רזשמ

afלאלצב שעי : , 
 / ןוכהס גע הנה

 w= 2 22 הורה ה
 ןולקסע סכככמסו ןוכקס דוס ע 4 = רזר וורת = "

 לאירבג תרות

 תומלולס = ,ז"כפ ,סינכ) דנכס רוטיטמ .סכורמ ספמוט ןוכעל
 כ 'ד ןמ תותפכ הלמוט סוק3 5מטימ וכיפמ (ב

 ליתתסל ןכיקו | ,םוכעו תוקק ןסק | [.סיזפט 'ד לע \ \ = - םיתפמ 'ד לט
 ג

 ויס יקדווכ הכ 5 וז
1 

 רזוהב קופופג דומעל הותור
whl / , 

 :ס"ערכשמ כפוי 3וליק3 תוסלול ירד טוס וורורב
oA |- 7יש  leis2 2  . 

 סקעמכ | סקעמל ופסנכ 5055 דמע עו .ןכומכ

 ושפכ ןז סנש יל

 לע תרק יקל סימכח רסשמ רסוי

 מד ,סיזפס םועילי

 והחה הב
 תק ww סוס

 םוקנוא
 אָבָהּב דבע ןֹהְתקוע-הֶי
 -תָי אֵפַתַואּיִרְכֲעל אָרְתַא ,
 דַבַעַו = :אָבָהּב ארבע '

 אנ אָלְב אתרי
 = דבוע ריש ץובּוירוהז עב
 :ןיִבּורְּכ תרּוצ ּהֵתְידַבֲע ןַמָא

 = = ידומע אָעְבְרַא הכ דעו ל
 | | היו אָבֲהַּ נפו ןיטש

 < = אָצְּבְרַא ןוהל ְךיתַאְ אָבַהַּד
 דבַעו ול ; : כדי כמ

 כבת אָנְכְשמ עֶרְהל אר
 ץובו יִרוהָז עבו אָנְרְַו ב

 -תָיְו = :רָיצ דַבֹוע ריש
 ןוהיוו-תיו אשמח יהודּומַע

 ןוהיִשּוְכְו ןוהישיַר אָפֲחו
 אשמח ןוהיס אַ ם

 -תֶי לֵאְַצְּב דבענ א :אָׁשָחְ
 ןיפרפ .ןופש יד אָנֹרֲ
 אָתַמַאְו ּהָכְרֶא אָּנְלֲפּו ןימַא
 אָתָמַאְו היְתְפ אָפ
 בה יֵהפֲחַו ב :המור אכלו

 ה דַבָעְו ָרּבִמּו וָנמ יִכְ
 י"שר

 סכללעס לע
 : ומק

 סיקמתס לפס
 ותטדכ | טיפחסו ,סיכ ק

 סוכ כו 3תסלו = תופלול .תושעל
 פ 0 לסשי ,ס 1 יס כ פס וי טעמי םחו יה ת סיס ~ - - .

 ר ריר רב 5 סמס דרי ג
 יווכָה סי ! ןק ולק ולה

 ,תוכותתתס קועירי לס תוסלולס
 ןסכש

A 



 גר להקיו 15 תומש סולקנוא
 בהָז זול שעיו יס תֶיַּבִמ :רֹוחְס רְֹס בַהְדּר רי
 תעְּבַטְעּבְראול קַצװ ג : : ביִבָס וקול :עברא הק ו
 יֵתׁשו ויהֹמֲעפ עבר לע בֶה| חה א ה

 הָרְמַס-לַע ןָקְוע  ןּתְרתְ יֵתְׁשו | תָהֶאָה ועלצילע תַעְּבמ רב ו
 :תיִנָשה ועלצהיילע תַעָּבִט יַחירַא דַבַעְו י  .אָתָיִנִת
 ףצו םיטש יִצַע יִרַב שַעיְו ד ןֹוהְהי אָפֲחַ ןיטש עא

 םיּדָבַהְ"תֶא אבינ ה : בָהֶז םתרא יירש ליו אבה
 תאשל ןְרָאָה תעְלַצלע תֹעְבַמַּב שי ירסס לע יס

 בה תֶרָפּכ שעמ ו :ןרָאְקתְ מ ירא
 ו eae ןיִתְרַּת ובר בַהְּד אָּתְרְּפַּכ

 הָּכְרָא יִצְֲ םִיָתָמַא רוהָס אָתְמַאְו ּהָּכרֶא אָפ ןימַא
 ינש שעיו th .ּהָּבִהָר יצֶחו הָמַאְו ןיִרְּת דבעו י : הָיְתּפ אנפו

 םָתֹא הָׂשָע הָׁשָקִמ בָהֶז םיִבְרְכ דכע רג בד ני
 "בּורְּכ ח : תֶרּפַּבַה תוצק גש :אָתְרַּפַכ ירטס ןיִרְִמ ןֹוהָח

 רקע'כורקו המ הקמ רח ל יח ימי
 הֶׂשֲע .תרפכהיומ הזמ הצקמ ברט
 :ותווצק י ינָשמ םיבְרְבַההָא 3 = :יִּורְטְס ןיְִִמ
 םִיִפָנכ ישרפ םיִבְרְכַה ויהיו ט | אְלְעְלְוהיִפְדִנְסיִרּפ אָיְבּורְכ

 -לַע םֶהיִפנַכְּב םיִכָבְ הָלָעַמְל אָתְרְפַכ-לע ןוהיִפְנָּ ל
 ויחֶאדלֶא שיא םֶהיֵנְפּו תֶרְפּבַה חג דמ ןוהיפאו
 פ :םיִבָרּבהיִנַּפּויָהתְרַפּבַהְלֶא יפא רוה אָתְרְפִכ 2
 ארותפ-תי דבעו י : איבורכ

 םומש יִצָע ןֶחְלָשַה"תֶא שעון פר .ןיפש יעד
 לאירבג תרות

 תוקקוכ פ"כפ כ30 ,ופטדכ .טלחומ ןינמס | לפסמסש סנתתמ ותמכמ סמיכסס ןסכש
 יסומלונס, סט תת 0 ,קוקעל ול קי ,רפסמס תל 3ופכס סידקס ,לוס ןווכמ
 וכ ללכוס כ'תקו=-תומנוכ קטיו : כמו  ןיכמ ופעדכ סיס ספתת סכטתמכס רול
 .סיטמת--לפסמס וס ןווכמ סנמפ יכ ,סיזפס תופיכיל תוקכולב לכ5  ,סיטמס
 ו תרכתמב קכ סיס סוכ סנו סיס כ ןיידע ןפייטעל ותונפ תעכק

 כל



 להקיו ול תופש

 הָּמַאְו וּבָחְר הָמַאְו וכְרֶא םיִתָמִא

 ב ה ותא ףציו אי{ ותמ כק יִצַחַו

 : ביִבָס בה דל שעיו רוה

 ביִבָס חפמ תַרָגְסִמ ול שעיו בי

 : ביִבְס ותרגז מל בַהָזְזרַז שעיו
% .. 

. 

.] 
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 בֶהָז תֹעְּבמ עֶּברַא ולקצו ג
 עּבְרא לע תעָּבטַהיתֶא ןתיו
 : ויָכְנַר עַבְראָל רז שא הפח

 תעֶּבטה ּויַה תָרֹנְמַ תַמָעְל די
 דת תאשר םירּבל םיִתַּב

 שעיו םיִרּבַהזתַא וט :ןחלשה
= 

 ברז םא הצו ם םיטש יֵצֲע

 "תֶא שעיווט ןָחְלְשַהְדתֶא אל
 -תֶא ןקְלשהדילע רֶׁשֲא !םיִלְּ
 תֶאְו יָת" ו
 רשא תֹוׂשָקַהדתאְו ויריקנמ

 פ | : רוהט בָקֶז ןהְּב ךס
 שע | זי (ןיכוקמ | ןססכ .ישילש) ישש

 הָׁשְקמ רֹוָהָט בֶהָז הָרֹנמַהתָא
 הנק ּהָכְרִ הֶרַמַהְ"תֶא השע

 הממ ָהיֶחְפ ָהיֶרפּכ ְָיעיִב
 לאירבנ תרות

 סולקנוא

 "ו הפ יחסו הר
 אַפַחַו א :הַמּור אָנְַפו

 ּהָל דַבֲעַו יֵבָּר בֵהָּר ּהָתָ
 : רוח | רֹוחְס בֵהדְּ ריד

 הַמּור אָפְנִֶּנ הל דַבֲעַו =

 דֵבֲעַו רֹוִחְס רוחס אָבְשּופ

 רוחמ ּהַפְנַרנל בֵהְדְדריִּ
 עַּבְרַא הל ְךיִּתַאְו ג :רֹוחָס
 ij בהיְו בָהְדּר ןקְוֶע

 אָתְיְוז עַּבְרַא לע אתק וע

 בק יול ברא ה
 אָרְתַא אָתְּוע וָה אֵּפְנַו .

 :אָרֹותפיתֶי למל אייל
 יִעָאָּב אָייִרֲא-תִי דב <
 אְבָהְּ ןהְתָי אָפ יש
 דַבְַ = : אָרותפ-תֶי למ
 -תַי אָרְותַפ-לַע יִּד אימתי

 תִיָו יֵהֹוְזְּב-תִיְו יִהְוסיִנָמ

 יב .אָתַשקי-תְוּהליְִמ
 יָד בֶן נחי
 כֵתָּר אתרי ד י
 אָּתרנְ-תָי דב ריִננ יָד
 אָהָדילַּכ הנו ּהַריִש
 ּהנְמ אָהְנשושו אָחְרּוזִח

 פועיכיל סג סוס ןיגמס קיפסס ךיק = ללכוס לככע ירח6 ,תינמה תרכתמב בק
 תופיליכ | סנסד | : למול קי ?סיועס ןפייפפ תלחתכ ,קוס ןווכמ רפסמספ וכ
 סכייסקע ,בוקכס | וגל קכיפ תוכותקקת סיסמת תוקעכ וכלב טלסומ סיס לבכ
 סיזעס תועיריכו ,קנכתס ןיממ תוקלונס ,כפסמס תק כ רקד 9פיסכ ךכיפנ
 ,סולול .סיקמפ תישעו :כמו סקס וס ףוס ,קתלימד טטוק ןיבהלו .וכרדכ

 טוספו



 דר להקיו זל תומש סולקנוא
 םיִאָצ םיִנָק הָׁשְׁשְו הי ?ּווָה ןיִקפְנ ןיִנָק אָּתְׁשָו = :ווה

 הָרָבְ הָרנִמ ינקוהשלש הירצמ |ָּּתְרנְמ יק אָהַּלְּת אָהְרמַּפִמ

 הָרֹנְמ ינק הֶׁש שו רמה יע ינְק אָתְלִתּו דַח ּהֵרטָּפַמ

 םיִעְבְנהֶשלֶש שי : יִנָשַה הָבְצִמ יאגה הרששפ אמְ
 רְתְפַּכ רֶחֶאְה הנקב םיִרכָשְמ רצ ןדלכ אס =
 םיִדָמְשִמ םיִעָבְנ השלשּו חַרָפְו ששו רָמ רמ אנקב
 ןכ ורָפו רתָפַּכ .דָחֶא הנקב א נקב ןיריצמ ןיִדילכ אָתָּלִתּו

 --ןמ םיִאָצוַה םיִנָּכַה תֶשְשְל ימש% ןּכ ןשוש] רווח מ
 הָעָּבְרִ הָרֹנמַבּו כ :הָרְנָמְה יאִפְרְסְרִמ קפה נק

 היפ םידַכְׁשִמ | םיִעָבְנ ורכש אמרעכוכ
 ₪ תחת רתִפַכו אכ :ָהיַחְרַפַו יאנוש אָהְּזח ירי
 נש ! תַחַת רתַפָכְו הָנַמִמ םיִנָתַה זמ ה רח ₪
 ינש" תַחַּת רַפַכְו המ בז :םינקה | וניר תו רו הנ
 םינקה ת שש הָנַמִמ םיִנָהַה נק ןח רוחו הנמ

 םֶריִרּתַּפַּכ ככ :הָנַמִמ םיִאְציה
 השקמ ה הָלְּב יה הָנַמִמ םֶתנְקּו ןוהינקּו .ןוהיִבּוזַח :: :ּהֵּנִמ

 - שעיו גכ :רֹוהָמ בָהָו תַחַא ידאג ּהַלָפ ה המ
 חקלמּו הָעְבַש | ריִתְרְרנ -תֶידבֲעו > ייִבָב בה

- 

 ד

bal - 1 -יתתוד  camo 

 | ןקְּפִנְּ ןִנָ אָמשָל הגמ

 רב דכ ;רֹוהָמ בֶהָז ָהיִתּתְחַמּו אָהָהְבִצְו אָעְבְש אָהָניִצוּב

 תאו התא הֶשַע רֹוהֲט בָהָז :יִכָּב בהר אָחָתְִִחַמ
 : 7 4 6 ל

 2 ה יקב דֵבֲע יֵבְּר בֵהְּד אָרּבְּכ רכ

 לאירבנ תרות
 4; ₪ ;win ןסכ לש תוקנול סיקמפ ןסל וקיפסס ,ומפ 'כ = יפדוו ,םכפפכ נק ןויכד קוס עוטפו

, 4 
 תוספותו קוכעו פוסנ תוקכונס סנש יכפמ ,קועיכיס ןיממ תוקלונס  סגייסקק

 תופפונד ינוקזפכ דעס יתפנפ ז"קל\] .כתוי סוקמ | ךרלוס ,סיניפ 'ד .ןסכ ויסע תונותחתס תועיריכו] - רזתה = הפ - -

 סג הה  [.יתקפסו םיזפמ כ"ג ויס תוכוינע = [,דכ9 תנכתסת קפמ | סנייסת תופנטסע דינפל
 ;סוס יולקס לע ןנוכקס שי סיפלקסכ וכפי סיופק תועיכי ויסק י"פעק כ"ו % רו -

 יסרקכד



 להקיו חל זל תומש

 תֶרטקה חַב ןמדדתֶא ש שעיו ה

 הָּמַאְו ּוּכְרַא הַּמֲא םיטש יצע
 ותמק םיַתָמַאְו עּובְר ופחר
 ותא ףציו וכ :ויתנרק יָה ונממ
 תק ונָגִתֶא רוהט בַהָ

 ז ול שעיו ויתנרְקְדתֶאְ בבס

 ae יִתְש וכ : ביִבָס בה

 ורוק תַחַּתמוול--זהָׂשֲע בה

 ויִרצ ינש לַע ויתעְלצ יתש- לע

 ותא .תאשל םיִּרַבְל םיִּתבָל

 יצע םיִרָּבַהתֶא שעיו חכ :םֶהָּב

 שעיוט טכ | בה םזרא : ףציו םיטש

 -תֶאְו שרק הָחְשמַה ןמשדתַא

 הֶשַעַמ רֹוהָט םיִמַפַה תֶרַטְק

 שעיוא הכ יעברו יעיבש ס :חקר

 םיטש יֵּבַע הָלעֶה חבד תֶא

 תומַאְ"שַמְחְוופְרא תומא ׂשֵמָח

 :ותמק ת תומ וא של שו ַעּובְר ֹוּבְחְר

 עּבְרַא לע ויתנרק שעיו ב

 לאירבג תרות
 ,סיסכק = : כמו כפסמס סידקס כסוס יסרקבד

 ,קודקרב ,סיטעכ ןיכו יוולכ ןיכ ,כסז יסכק סיטממ

 סולקנוא

 רַב הי :אָהנמלְכתְֶהְי
 תוטקד אָחָּבְרַמ---תי
 אָתְּמַא ןיטש יֵעֲאְּד אָיִמְסּוב

 עברמ הָיָתְפ אָתַמַאְ ָּכְרא

 ּווָה מ ּהָמּור ןיִטַא ןיִּתְרַתו
 בֵהְּד הָתָי אָפַחַו יי :יִֹנְרק
 יִהְולַתּב-תִיַ ּהָרָּגִא-תֶי יֵבָּר

 יורקי רֹוחְס רֹוחְמ

 רֹוחָס בֵהָרְּ ריד הל רַבַעְו

 ןקזע ןּתְרַתְו מ : רוח
 עֶכלִמ הל--דַבע בֵהְדְ
 לע הָתיְ ןיתְרּפ-לַע הַר
 אָרְתַאכ  יִהוְרְמְס ןיֵרְת
 :ןֹוהְּב ָּתי לטָמְל אָיתיִרֲא
 יעָאְּב אָיחיִרַאדתֶי דֲֵעַו ₪
 :אָבָהּד ןֹוהָתי אָפ מש
 אָתּובָרד אָחְׁשִמית רעו =:
 אָימְסּוּב תרטק-תיו אדוק
 דבעו א :ּונָמְסּוּב דבוע כד

 עְָ אלעד כרת
 הּכְרֲא ןיִמַא ׁשֵמָח יש
 עּבְַמ הָיְתְפ ןימַא-ׁשַמֲַו
 דַבֲעַ גי המור זימַא אָתְלִתּ

 ּהָתִיוז עַּבְרַא לַע יהונְרק

 סלמולמ 3סוס לועיק סיסיק

 לש ידכ ,סרקס ךכמ יפל
 ךפס-- סיטעכו וולכ-- קעוחנס יסלקנו

 ! קנפ סו .סיטמק תקוסכ יסלק : רמו :
 כקי וסע כסזכד---רספ5 ךרד3---ע"יו
 ימרימנ כקנלב נע סרופס סרימתס ,דקמ
 ככ לדוג תדמב קדקרכ סנספמ סיטפנל
 ןסמ תוקעכ ןללוקס סעקב כס! תכיתק

 ססת סלופסד .סונכ לג 4 ףוטל ךרטלי
 תקותנסכ לבל לסרטי לש סנוממ לע
 ,דכ5 רמוק3 סיסכק | פוטעל וכ ריפה
 רכניו ףוקי ,יורס קש סג ויסי סל כיחקו
 ןקלו .סיטפת רפסמנ סירעוקמ ויסיק דע
 סיעעס סדוקד ,רפסמס סידקס כסוכ

 היס



 סולקנוא
 אָפַחו יורק וָה ּהָנְמ
 ינְמילָכ-תְי דַבָעַו : יאָשְחְ
 -תָיְאָתְָרְתְכספיתאָחבְרמ
 -תֶי אָתְָרְזִמיתְְו אָתְֹּורנַ
 "לכ אָתְיִּתִחַמתַ אָתְירֹונַ
 דבעו י יאָשְחְנ דַבַע יִהֹונָמ

 רבוע = אָרְרְל אָחְּבְדְַ
 תותה יאשה אפ
 :הָגְַפ-ידַע ערֿלמ בבס
 אָתָקְוִע עַּבְרַא ףיִּתַאְו ה
 אָררְְל אָתְרְמַס ער
 :איהיִרַאַ אד
 יֵעָאָד .אָיִרָאתִי דַבֲעְו י
 :אָׁשֲחְנ ןֹוהְתְי אָּפֲחַו ןיִמְש
 אָתְקזעְּב אְיַיִרֲא-תֶיליעֲאְז
 לֵטָמְל אָחְּבְרַמ יֵרֲמַס לע
 דַבָע יחול ליִלָח ןֹוהְּב הֵתי
 אָרֹויְּב"תִי :ּהָתְי

 אָׁשְחנ ּהָסיִסּב תו אָשְח
 האל הד

 דֵבֲעַו ח

 : בס םיחבו .וכברכ תחת .ןרהא תודלות

 י"שר

 (3כ סימכי) ןכו לולת וס 3וככ .תחל בובנ 0)
 :3וככ תועבלקל עלק ויכעו

 תוגכ .תאבצה

 וככ סוקכ ול סיס

 יז תוקולס .תהל בובנ :
 : למסב ללחסו תוכ ככל סיטק ילע לק

 תוקוכס תולכמ ןדיכ ויס כתלי

 .סיטמס | לפסמל
 ןגקתל וכ סע סיקעס כ תסוחנכ ל

 הר להקיו חל תומש
 ףציו ויתנרק וי ּונָמִמ ויָתֹנפ
 -לָביתָא שעף : :תַשחַנ ותא
 "תאו תֶריִפַה"תֶא חַבז מה יִלָּ
 "דא תֹכְרומההתַאְו םיִעו
 ולב תָּתְחַמַהיתֶאְ תגלְזמַה
 הָּבזמְל שעיו ד :תָׁשְחנ הֶׂשֲ
 הש תֶשְר הׂשֲעמ רֵּבְכִמ
 יצח"רע הטל ובְּכְרַּכ תַחַת
 su תעֶּבט עַּברַא קצוו ה
 םיִּתַּב תו שחנה רֵּבְכִמְל תֶוצִַה
 יִצַע םִיִּרָבַהְדִתֶא שעיו ו :םיִּרּבַל
 : תרׁשֲחְ םֶרא ףציו םימש
 תׂשְּבַמַּב םיִדּבַהְ"תא אבו ז
 ותא תאׂשָל חַבְומַה תעְלצ לע
 :ותא הֵׂשֲע תחל בּובנ םהָּב

 תָׁשְֹ רווה תֶא שעו ח ם
 תאְרַמְּב תַשְחָנ וכ תאו
 לָהֲא חַתפ ּואְבַצ רֶׁשֲא תאָבֹצַה

 םירוטה לעב

 .תופכמכ (ח) :דוככס סכ דגנכ וס

 רמסיו .תוכווס תותכמכ 'וסמכ

 סיסלק תופכמכ .תוקכמכ לפכפיל .סיסלמ

 תופתמ ולס סינה וקם .נתקזתיכ ירת

 תארמב (ח)

 לאירבג תרות
 תועיריכ תוקנונת סג ויס = ולילד רטפפ ליעד
 ,סיטמקמ תוחפכ יד סיס ,ןינימס עכרפ לכמ תונותהתס

 : ענה בק .ל"כע [.קפל ורועיפ ןיד (.יק) כ"ככ = תוס ןיגע] .סיקממ רפסמכ  ןמיקתסל
 6 (בנ)



 להקיו חל תומש

 רצָההְיתֶא שַעַ ט ס :רֶעומ
 רצחה יעלק הָנַמיִת בגנותַאפְל
 : המ כ האמ רז שמ שש
 םֶהיִגְרַאְו םיִרָשָע | םֶהיִדּומַע +
 םירומעה ו תֵׁשְחְנ םיִרְׂשֲע
 תַאָפִלְו אי סב םָהיֵקְׁשֲחַו
 םֶהיִדוִַע הָמֲאָב הָאַמ ןופָ
 תֶׁשְחְנ םיִרְׂשֲע םָהיֵנְרֵאְו םיִרָשָע
 : ףַסָּכ םֵהיֵקְׁשֲחַו םיִרומעה יו
 םיִשָמָח יעל םי"תַאְפלו כי
 הרשע םהידומע המהּב
 םיִדָמַעָה ו הָרָׂשִע םֶהיְִַא
 תאפלו > :ףָסְּכ םֶהיקּושַחו
 :הָמא םיִשָמָח הָחְרזִמ המרק
 הַמא הֶרֹ שע"שמח םיִעָלְק די
 השלש םָהיִדומע ףהכה""לא
 הַתָכַלְו יט :השלש םָהיִנְדְו
 רעשל הומו המ תינשה
 הרשע שמח םיעלק רַצָחַה

 םֶהיִנְֲאְו השלש םהיִדְמע הַמֲא
 זט :הֶשלש
 רשע פסח םיעלק ,ןרהא הול

 םירוטה לעב

 רַצָחה יֵעְלקדילכ
+4 

 ףתבלו :םנ םיהכז ,ףתבה לא המא ה

 לכס ןמ ילע ןיכיכס 6 יכ לק

 סולקנוא

 דַבַעְו < יאָנְמְ ןֵּכְשמ עַרְמִּב
 אָמֹורְּד רבע ַחּורְל אָּתְרַּדיִתי

 הש וסב אֶת יב
 ןוהידומע י יןֵּפַאְב הָאְס

 ןיִרְסַע  ןֹוהיַכְמַסְו | ןיְִסָע

 ןוהיִשּובְכְו אָידומע יְטְׁשִחנ
 אָנּופַצ חורלּו = :ףַסְכּר

 ןיִרְסַע ןוהיִדּוּפַע ןיִמַא הָאָמ

 ינו ׁשְחְנ ןירְמֶע ןוהיכמס
 :ףָתַבָּר ןֹוהיְשוּבְבְו אָיַרּומַע

 וקו טבעמדהה >=
 ןוהיִדּוּמַע ןיִמַאְּב .ןישְמח

 יננ אָרְמע היכו אָרְס
 :ףָמְכַּר ןוהיִשּובְכְו אָיַדּוע

 אָחְניִדָמ אָמּּדְק ַחּורְלּו

 ישמח ןידרְסיי :ןיִּמַא ןישְמס

 ןוהירומע ארבע מא יע
 יאָתְלְת ןֹוהיכמְו אח
 אָּכִמ אָתָיִנְת אָרְכעְת =
 ןידרס .ְתְרַּערְהל אקס
 ןותירומע יא יֵרַע שמ
 :אָחָּלִת ןוהיְִססְ אֶל
 רֹוחְס | אָּתְרְַד יִדְרְסיָּכ <

 : ב ןיבורפ ,חונפה

 י"שר

 5 ₪5 ןתו6 ףקו קוטסקתמ ןסקכ ןסכ
 סשמ סקומ סיסו ןכסמה תכדג) = תיכסלמ
 ה"כקס 5 ערס לליל .סייוטעק ילפכ ןסכ

 של
 ססידי



 סולקנוא
 אַָבְמַסְו ייִּזש וב רוח
 אידומע ו אָשָחְ אידומעל
 יּפַחְו כד ןֹוהָׁשּבבְו
 יו שבב ןּוגא ףסכד ןֹוהיִׁשיִר

 אָּתְרד ירו :לָּכ ףְָכ
 תב עֶרְתָּד אָסְְפּו יי
 אָנוגְראְו אָלְכִּח רצ דבֹוע
 ריש ץובּו יִרֹוהְז עַבְּ
 אָמּורְו אָּכרֲא יא ןיִרְסע
 בק ןיִמַא ׁשַמֲח אָיִתּופְּ

 ןֹהיִדומעְו = :אָּתְרד יֵדְָ
 אָעְבְרא ןוהיִבמסו עבר
 יפו ףַסְכּד והיו אש
 :ףָתְכּד ןוהיִשּובְכְו ןוהיִשיר

 אָנְכָשַמְל = אָיְבסלְכְו כ
 רוחס רוס אָּתְרַדְלּ

 | :אָשְחְנְד
 ד:

 היאונס .:/ .כ"כק

 יישר

 ודימעס ססידי

 תדוכעכ סיעגי ססילעב
 סתוק eres סתסמו ל26מ ססל
 סמלע סלוכ תחק לכו

 ךרפ

mim 
 ליש .

 ויסקכ סיכלמכ תוכל תוקבל סיסנס

ws ויס 

 ור Gi חל תומש

 םיִנָרֲאָהְו יי :ֶזשְמ שש ביִבָס
 םירּומעַה יו תֶש 4: םידָמְעְל
 םֶהיֵׁשאָר ֹּפָצְו סֶּכ םֶהיִקּושַחְ
 לָּכ ףָסָכ םיקשחמ םַהְו ףֵכָּכ :

 ףֶסֶמּו הי ריטפמ :רַצָחַה .יִדָמע
 הֶלָבִּת םָק ר הָשָעמ רצ חה רעש

 ששו יש תעלוהו מנ
 ךֶרא המה םיִרְׂשֲעְו רֶזשִמ
 תוממ שָמָח בָחרְב הָמּוק
 םֶהיִרְמַעְו שי : רצחה יעלק תמעְל
 תָשחְנ הָעְּבְרַא םֶהיִ דאו הָעְבְרַא
 םֶהיֵׁשאָר יּפִצְו כ םֵהְ
 ת ףָתיִה"לָבְו כ :ףֶמָּכ םָהיק שח

 :תֶשחּנ ביִבָס רו ןבׁשמל
 % ןמיס '6 סיכלקכ םוריח שעיו ןיריטפמו

nies5הובדהר  
 תוכילומו ת תואכמס 0

 תוללקמו = תופממב תוטפקמ ויסכ םרדמכ 4
 / סוקכמס תוכמ\
 : ססל ןיקקונו ןסילעבל תוקכמס תונמ

 וקלדקמו ad סלעב סע ס
 ססל ל קופת ידיל ססילעבכ תוליכמ ךכ ךוקמו ךממ סקכ ילמ כמול סירכדכ
 תוקרמכ 'קנק סו ךיקככוט תופקס תמת (ת ש"סט) 'תגס ספ תודלויו תוכבעקמו
 רוי סיממ קוקסס) וקל קיל ןיכ סולט סול וסע ססמ כ כה סשענו תוקכולס
 סנו סלעב סל נקפ ימכ וכוקבט
 'ונ\ כככ סיעכק ספוגקס קונו

 רמהכ יכסק קממ תוקכמס ןסע ךל עדתו
 ככזווס קל וגכו כויכו תדמ

 סל

 =n 'ונו כ קעיו
-- 

 סולקכופ סגכפ ןכו -םנוחכפ יבכ שרד ךכ ספונתס תפחנמ רויכ לע תטתנ סיס נפ
 "קוכימ תוסכמ לק סוגכת לוסו יסכ ןיזחמכ

 : התיזחמו ןכימגרתמ
 תדמכ .רצחה יעלק

 סיכוילגסו (ג סיעשי)
 סיפקיב וכילמ ןכו .(5פגטיפס) ופלכ -ש
 תמעל (חי : ןתכדכ יבסע .ואבצ רשא

 : רלקס יענק

 להקיו תשרפ תלסח



 ידוקפ חל תומש
 ןְׁשמ ןְבְׁשמַה יֵרּוקְפ הָלֶא אנס
 השמ יִפילַע דק רשא תַדַעַה

 "ב רָמְתיִא יב םיולה
 "ב לַאֿלצבו בכ :ןהכה ןרהא
 הָטמל רוחב ירא

 צירׁשַא-ל

 | תרבע

 לכ תֶא הָשַע
 םירוטה לעב

 דקפכ וייו ₪5 .ידוקפ הלא (א
 תוממ ו לכל

 .ףסכס ןמ תקלב | וסודטתי

 תונוע ליכבב פ"כ ןכפמתנ
 לוכת ג"סנכ יבנה ורמחב וסזו

 תודע סיס ןכפמ ןינמכ סינט ךס .ונלכת

 ךמע ןובהכ תיככ .לףרםיכ סרופ סניכפפ
 : ןכקמ ןינמכ סינ5 י"ת

 סתייתנ סר\תכ ןכ פ"ג .כוה ןכ ירו

 58531 (בכ)

 סולקנוא

 אָנָּבִשַמ יֵגְנִמ ןילא אנ
 אָהּודַהסְד אָנְּבְשִמ

 השמד אָרְמיִמ לע יִנָמְתֶא יד

 רֶמְתיִאְד אָריִב יֵאְוִ ןרַ
 לֵאָלַצְבּו גי :אָנַהַּכ ןרַהא--רַּב

 AA וג אָמָכְׁשִל רוחב יִרּוארַּב הדוהי
 ol RAR הָוהְי = -ײיֵּר--לַּכ תת דַכע הדּוהיד =ו=ו הו

 קושר

 תכדנ  ילקסמ לכ ונמכנ וז 'פכ .ידוקפ הלא (אכ)
 לכ ונמנו תסתכלו es ןכטמס

 מכ סימעפ יכנס .ןכשמ ןכשמה : ותדובע לכל וילכ
 למ ןסיסונוע לע ןינכלומ יכנס ןכסמפנק םדקמל
 ססל רתיופ ללכקיל תודע .תדעה ןכשמ | : לתכעי
 : ססיגיכ ופכיכק סנה יכסק לנעס סקעמ לע ס"בקס
 סכוסס סדובע וס וילכו ןכסמס ידוקפ .םיולה תדבע
 יש םימ קיפ סיקסנו דיכוסנו peg רבדמב סיולל

 כככ בוסמכ סלי 3 0 סיס לוס .רמתיא דיב : קכ 'פב רמקכק ומכ וילפ דקפומס
 :וילעק סדוכע 3 תב
 ביפכ ןי6 סקמ ופופ סול פק
 סס ובכ ול כמ חלש

 ,השמ תא 'ה הו וגו ירוא ןב .לאלצבו (בכ)

 רכד וניפת: ססמ

 שא לכ תא השע '.

 nb 'ס < סוכ כס ככ 656 ןלכ
 לכ ל סוכ סקמ יכ יגיסכ סמל '(כט סמל ופטד א

 -| סד כמק כדנתס5 יוו5 ןיכעל ₪( ןכשמ ךכ רתקו סינכ
 סלתקמ 2 תסרפכ ס"כקס

 5 ךפיסל סברדק 5
 .סיטלקס יוויכ כ" 'חלו תועירי Ass ןחלס טיל

 יכיימ ס סילכס כ"חו ונסו ןכטמס סלתפ לסקיו שיר ס"ע וכיבכ עמ | יויו
 'פכ תכמתו .רדסכ כועפי יש לעופל יוויל ןיכטל

 ילכס  כ"סלו דעומ לסוק . סלתתמ
 סלק כדנסמק סמ יל סמ ןיכירל ויסיט
 לכזוס- 'ונו

brןעמ "ו  
 ו ל0ללכ כת סקמ כקיו

 .ןיכפס ךפס 50535 סול ס ס"פרמס

 2 ססכ יפקכק סמר :ju יכ
 סמ ןיכסל 3דגתסכ ןינעל לבל

 (טכ תוכרב) סורה קרפ תופ סוקב ןייעו ס
 כסקיו תפכפ3 ביקכד ןויכ ל"יו

 ביקכדמ רק יקסכו ססמע רכידק סמ לקו 'וגו במינסק לס
 5053 וכ כמ .(3טיס קודו ךופיסכ ס ססל סולמ סיסד ןכיזמ סקמ תק 'ס סול רסק לכ
 לועס גסנמ

 ןעמ ןכעפס ידוקפ הלא
 י"פע דקופ רק

 , , סנס

 ,ןקכס ןרס< ןב רמתיל דיב
 ןמ סימעפ יפס ןכעמ ןכשמ רמקכ סמל ר"דמב

 .כ"ע ,לכסי לק ססיתונועב
Osומכל קי תוכייפו סוקמ סמ  

 ןכפמתנק
 ךיללו

 ,קפ סז ,תולעס

 יפמ יקפמק ךכ וכ כמה וכותכ סינכ סיעמ כ'תקו תיב למת תוקע) ס

 לאירבג תרות
 ןימ :כ'ז סכמפמ י"פע פ"לגו

 רד כו כוקפס רכדכ 8 סיומ סכרכס
 יומסס רכדכ 596 יוכמס רבדּב לכו דודמס

 ךפק 'ד ולי רמחנ ם (.3מ ,פ"3) .ןיעס
 סככבס ןיק ,'וכ ךימסקכ סכלכס תק
 וכ תטנופ ןיעס ןיש רכדכ כ סיולמ

 כ

 סע

 yu רה



 זר ידוקפ חל תומש סולקנוא

 היִלָהְא ותֶאְו וכ ?תשמדתא המט העט א
 = ןֶדְ"יהממל ךֵמסיִהַאי ְךֶמָכחָא-רַּפ בָאֹילֲהָא
 ןְמנְראָבּו תָלֵכְתַּב םקרובשחו לצו פאר הדיאט
 ילד ם :ששבּוינשהתעלותְבו דל "את יפה
 --ַלָּכ כ :אַצובְבּו יִרֹוהְז

 מ ae יושע ה בקו : יי
 לכְּבאָדיִבעל דֶבָעְתיִּדאָבַהִד

 םירוטה ל ב יישר
 סנונת\ סמכת 'וכ וסע ה 'ג דגכ ילדװב יכ תייס לה 3 ססמ ל ס"כקס
 5 "יפ .כםילהה ותו (בכ) : תעדו הלסת ןכסמס ססע כו ס"כקס 5 ס5 ךכ

isסינכתק הממ סידע ו 55 5 ) לכ ילכתש הסמל 0 יס סינשס | |  

 ינימ 'ה בסוס לכ (דכ) : לכקב ןוכשתס 72! כמ 'ס .הככ (דכ) :סינכ סטפ כ'תקו
 סנמסו סנמ כ"ק רכה וס סיס לופכ סדק לס
 לכ .טורטורפב | סנמ | ךכיפל סילק< סיפק : סדק לט רככ יכה סיפנס ס"כ

 לאירבג תרות
 וכ ולס יכ מכג סתיס וז ,ןכסמ = טולטל סכלס סלנ ₪ יכ כ"י כיעו ,'וכ
 ידוקפ סל :וסח ,ןכקמתנו סידי סקמ ייפע דקפנסיס לילו ,סילז ידי וכ
 סרג סזס דקפמס :ל"כ ,ןכטמ ןכסמס תרכדמ | סניכסס סתיספ | ,ודב5 וטלעכ
 :כקבמו ,סימעפ יקס ןכסמקסנ וכ סוס וכ תטלוק סיס כ ,וכוכג ךוקמ
 סקמ לס ויומ י'פע דקופ כס ןעי סול רקלמ ךק ,וכממ עולנלו וכ עונכ די
 למפיק י'פ סייונס תדובע = י"ט = סדוכטס תק רסמו ,דוקפל סיכתקל ס"עכמ
 :(*-.'ונו ןכ כמתיה קוס סיונכ סוס תלוטסו

 עוכר

 תנק ףיפוס גנילזיצ 3" ףסוי ר"רסכ י"ג = ביל "ירא ןויצ ןב ס"ומ 'וכו 'גהכרה כ" .םיבנ לחנ
 יפדווכ ,י"טריפכ וינעפ סדוכע 3% תיכ לכ9 רוסמל .ססילע דיקפ סיס רמתיומ ןויכד :סוכ 5

 ומכו ,לקסמכו ןיכמכ הננקס .סתיס ,ןכטמס תמקסל ססמ לכיקט ןמוכ ןכו ,לקשתכו ןונמכ ססל רסמ
 סיולה תדוכע : רקד פיס וסװ = .ךרולכ ם"ייע ,'וג סדי לע סלקטלו (.5--וכ ,ת ,6רזע) כותכע
 סטילס וכ סתיס ןכלו ,סימעפ כ ולקסנו ונמנ תועסמס ןמ עסמ לככפ מכ ,רמתיפ דיכ סתיס 590
 וניתוכר ? ןכרכ סכרכ סמ ,העמ סתופ ךרכיו (.ןפכ ,פמוחנת) "וס ירכדכ סעט מכ וכו  ,ןכטמתסל

 .ל"כע ,סכידי ספט סניכפ סרפתפ ר"סי :רמומ ע"ר .'וגו סכילע ףסוי סכותוכמ יסלמ 'ד :ורמק

 ירס ,הכרכ הזימ ערופו ןיפמ רמ לכד סכועתהס סגו "ןכרב סכרכ סמ, : סלסה הפקת םרופכנל
 ןויכ פנס ,ןל יטקתד סמ ןרת וכ ל"וס 535 ? בוט תוכרכ לכ למ הפב ךרכמ ס"ערפמ סוס ופלווכ

 ןיככעמס נקפמו ןיכמד 5תוטירג לעכל ותכרכ הככ שיט יפדװ ,ןכטמס תכקנמ לע ותכרכ ס"ערשמ ןתנפ

 ונרת ז"עו [.ו"כנ רכתמס ןולגס יככדכ] ןכpמתיפ 95 ומרג ךימ כ"ו ,המגטמ וכ הכרכה .תופונמ

 "סת%, .כיתכ ךכנד .רטפת\] ,ןכפמס לע ו ,ותכרכ עיפסה סיפועס לע קר יכ קייכ סלכ = םָתֹא תלעד

as 

 .ןכסמתנ ר"סועכ וכ וגה סיפור ירה ? ןכרכ הכרכ סמ : ם"וו  [.ללככ סכלמס סגד רמתנ נב ,ו"קו לסת
 :ל"נה כ" ל"כט .םדקס תכנת סיפועה לע ותטיסכ סכרכ 5"ופכ ורמפו



 ידוקפ חל תומש

 םישלשו תֹוָאַמ עבשו
 ידוק רע ףָמָכְו ה :שרכ יח לקשב
 עבשו 5 להו רָּכָּב תאמ הדעה
 לב םיִעְבְשְו השמה תואמ

 הלל עקּביײ:ׁשֶרקַה לֵכְׁשְּב
 שרק ה לכשב לקשה תיצחמ

 במ .םילקפה"ילע רָבַעַה ל
 "השש הלעמו הנש םיִרָשְע

 םיִפְלֲא תשלשו לא .תואמ
 יִהְיְו זכ :םישָמחְו תואָמ שמחו

 תא תקל ףספה רֵּכַכ רַאמ

 תֶכְרֶּפַה יִנדַא תֶאְו שֶדְקַהְיִ ינדא
 רָכּכַה תאמל םיִנ א האמ

 גל ַאָרדתַאו הכ :ןְרָאל לכ

 םיִעְבְשו הָשמַחְ תואמה ה

 הָפַצְ םידומעל םִיוָו הָׂשֲע
 .ירוקפ נו .ןרהא תודלות

 לקש

 םירוטה לעב
 ןיקותפמ סינקפס ומוכו תעכט הת .נסו ו .ומוכו תעכטו סזנו תת ,כס

 מ .ךרפ .ןיונע 'ס ססל יופעס דננכ יעקב ווב| : רכככ יקב (וכ ררז

 .עקכ (וכ) : ספק סדוכע .ןתל .ונע

nos.רח סגייכמ ולקכמ עקכ .תלגלגל טקכ 'םמכ 'כ  
 ןכקמס תכדנכ סתע : תלגלנל עקכ לוקפל סינכ ןידיתעכ סל

 ע סלוע ףכק תוקנ) לפ סידסוימ דננכ .םנדמ תפמ (זב)
 שס דליכ כ סילקש :סוי לככ תוכרכ 'ק ונקת סדגנכו ופ יגדמ

 רס סימנק 6
 כ) :סינקק סיעכקו סקמסו תולמ ng‘ | ןינוע סילק סיעמתו

 ינדא תא : קכסל ילדו סינדק ו"כ ןסנו סיטכק ח"מ ססק קט יקרק לס .ש ה

 תקתכ סיגדסס רסק לכו יכס סעככק תכרפ
 ספלו כיפכ ןכולבק .ןסמ סידומע ל

 :םש .ףס:ת מכ תאמ יהיו :םש םש .תלגלגל עקב :ה תורוכב

 סגילמב
 Uw ו סע וס

 .'רגו ףלא תואמ ששל

 סקוסע

 'נסו רככ תמ י

 סולקנוא
 על .ןיִתְּו הָאְמ עב
 ףָכּו == :אָשְּוק עב
 וה ולס ית
 ו הו
 יִעְלסּב = ןיִעְלְמ | אָשְמִחְ
 אָתְְְִנל אלת י: :אָשְרּוק

 אוק יב אל תופי
 רֵּבִמ אָינינִמלֲע רַבֲעְּד לכל |

 תיִשָל אלע ןיִש ןיִרָע
 טא טְהָלְהּו הָאָמ
 ]ה יס
 תִי אָכָּתַאְל הַסְכַּר ןִרְּכִ

 יֵכָמַס תָיְו אָשדּוק יֵבְמְס
 הָאְמלןיִבָמַ הָאְמ אָתְכְרפד
 :אָכְמַסְל | אָרּכְכ | ןירְִּ
 הֶאְמ עַבְׁשּו אָפְלאדתֶיְו חכ

 ןיוָו דבע אָשְמַחְו ןיִעְבְשְו

 ןוהישיִר אָּפְחְו אָידּומַעְל

 :םש .ףלאת תאו

 יישר

 ןיעינמ ןיקע סיפנק 'ג
 :לקסס ילחמ

 סלע ךכ לס
 קו רכדמכ

 ?- ל -

 \-YF -m ויס ךכ

 לפסכ ןכסמ< ו

 טס לט סיכקסס יקכח ןיכמו ויס ךכ
 סיפלס תסלס ל לש 'פ לכ רככ תחמ

 תוקמ 'נ ןס יכס ןימלמ לח תומ
 תוקע .'כו סיפח

 2 ומונכקכ .תקצל (ז

 .םהישאר הפצו (הכ) : סס3 כיקכ
 . : ףסכ ססי קוקו ססיקקכ



 סולקנוא
 אָשָחְו :: :ןוהֶתָי שו
 ןְרְכּכ ןִעְבְׁש | אָתּומְרֲאַד
 הֶאְמ עַּבְרְַו ןיפלא ןיֵרְתּו
 -תָי הב רבֲעַו * :ןֶעס
 אָנְמז ןׁשַמ ערּת יבמ

 -תיו אָשָחְנַר אָחְּבְרַמ הי
 הל יֵּר אָשָחְנִ יִרָלְ
 :אָחְּבְַמ יִנָמיָּכ
 רֹוחְס רֹוחָס אָּתרדְד יֵבָמַס

 הארד ער יפית
 ילָב--תַמ אְנְכָשמ יִּבְסָּכ
 :רֹוחְס רֹוחְס אָּתְרַד יֵּכַס

 עכו אורו איה
 אָשּומְש ישּובל-ודבע יֵרֹוהְז

 -תֶיּודָכַעַו אָשְרּוקַּב אָשִמשְל
 ןרַהַאל יִּד אָשְדּוק יִשּובְל

 :הָשמ-תָי יי דיפ יֵד אָמָּ

 אָבֲהַּד אָדֹופֲאזתי דַבַעְו ב

 יִרוהֶז עַבָצּו אָנְגִרַאְו אָּלְבַּת

 -תָי ּודיִּרַרְו : : ריִזָש ץובו

 ןיִטוח ּוציִצקְו אָבַהִד פט

 ו אב ה

 תי
 -תִיְו אל

 ת תורוכב .תפונתה תשחנו .ןרהא תודלות

 יישר

 ם .'וגו תלכתה ןמו (א)

 סס ל קש סיס סנוסכ
 כ ססַּפ
 ,ועקריו 1 ks ססכ
 ןידדרמ

 .םליתפ ץצקו :

 יײמ ןתכמו ןקכ רמז ₪ ק
 ידגב וס רש ידנכ ןיקק למוח

 סיס לק תועסמ קולס תעקכ קדקס יל
 ויס .ןיסע .ודידלו ומוגלתכ oe מ Re (ולק סילסת) ומכ

 דסיוק) זעפב 6"כדכטק6 סוס

 חר ידוקפ טל חל תומש
 תַשָחְנּוטכ ;םֶתא קְׁשֲחְו םהישאְר
 םִיפְלַאְו רַּכ םיִעְבָש הָפנְתַה
 שעיו ל : :לקש תוֶאָמְעּבְרא
 דעומ לֵהָא תהפ יִנְדַאזתֶא ּהָּב
 רּבְַמ"תַאותשחנה חַבֶזַמ תֶאְ
 בל תֶאְו וֶלדרָשֶא תֶׁשְחנַה
 רֵצֲחְה ינְרֲא-תֶאְ אל :ַחֵּבְַּמַה
 רצחה רעש ינְדַא-תֶאְ ביִבָ
 -זתֶאְ ןְכְׁשמַה תרתי תמו
 : ביִבָס רצחה תדרי"
 ןְמנרַאָהְו ג תָלֵבְת דימו א טל
 דָרָשדיִדְנַב ּושָע יֵנֵׁשַה תעלותו
 יֵדנְביתֶא ּושעיו שרכב תרשל
 רֶׁשאּ ןח אל דשא ה

 פ
 -תֶא שי ב רנה ןזעכ ישימה ינש

 ןַמֵנְרַאְו תָלֵבְּת בהָו דֶפאָה
 :רֶזוְשְמ ששְו יִנָש העלות
 ץצקו בָהְּזה יִחְפדתַא ועקריו ג
 תָלָכְתַה ךותְּב תושעל םלורפ

 : םש .ךותב תושעל :בע אמוי

 םירוטה לעב

 'ג .ןלקו (ג
 ןכטמס תוכוכק .סיעטל תובע ןלק דחו

 מו ססיכיוה לע As ויס ר nies % םורר

 .ת ןלקו .ס יליתפ ןלק ו תינת זה

 ידנככש סגוסכ
 יסכמק סידנכ

5 

 : ססיתותינת

 ךדמלמ וס ןפכ = .פוקד ןיסט (
 ךליס



 סולקנוא ידוקפ טל תומש
 ידָו עבצ רי אתא תעלות ךותְבּו ןמְגְרַאָה ךותְבּו
 אא בל אפ יל :בשחהשעמששה ךותְבּויִנשַה
 מ הל הנע טי -לַע הרבה ול"ושע תַּפְתּכ ד
 ה בש :ה רבה ותווצק גש

a %יִּולֲע יִּד ּהָּקִת ןיִמָהו ה 5  
 אבד יהודבועב אוה המ =אוה ונָממ ו לע רֶׁשֲא ֹותָּרַפֲא

 יהו קב אגרא אלכת |38 תֶלָבְּת בָהָז ֹוהֵׂשֲעמְּב
 ריקפ יד אס רוש ץינו רשאּכ ָךְוׁשִמ ׁשֵׂשְויִנׁש תעלות
 -תָי ּודָבַעַו י .:הָשמזתי 2 ושַעיַוו ס :השמחתא הָוהְ הָוַצ

 ןֵצּמַרְמ ןעקְׁשִמ אָלְּוב יִנְבַא תַצָּבשמ תָבַסמה דטה ינ בַאזתָא

 PH םהוח יותְפ הֹחָתפִמ בה
 :לָאְרְשִי .יִנְּב ןָקְמְש--לַ : לתְרְשי נב תומָשדדלע
 אפ לע ןח ישו ' פאה תַפְתַּכ לע םתא םֶשיו +
 בל אנ נא ארופאד רֶׁשֲאב לאְרשי ינבל ןורָזיִנְבַא

Wsיי ריקפ יד אָמְּכ לֵאָרְׂשְ  
 MR Roslyn פ :השמ תֶא הָוהְי הוצ
 אופ ידע מא רבע בשח השעמ ןְׁשְחַה" תֶא שעיו ה

 אמ לכ אבהו לבת ברז רפא הֶׁשֲעַמְּב
 .רׁש ןו ידה נו ששו ינש תעלה ןְנְרַא
 ודכָע ףע הָמ עמ = :ּושָע לּופְּב הָיָה עּובְר ט :רֶזָשַמ
 הכא אתו ָאַשח-תי תררזו וָּכְרַא תרֶרֶז ןׁשֲחַהיזתֶא

pa 
 ךלוקכ סיכיתפ סספ ןינוקו ןיקד ןיסט ןידדרמ ןיטוחס סע בסוס תק ןיוע ויס ךליס

 ןקול תוקעל סעס  Stטופ בסז ןסכ 'תנק דופלו ןקחכ ןימו ןימ "לכ סע ןיככועמ

 לאירבג תרות
 סלפוק = ינט לע רמלי עוככ | ןוטלד תלז ,ןטחס פ5 וסע כופכ היה עובר

 ,וכסככ | וככ סיסי  קממ עול (6 = --לופכ ונתכ תכח וככל
 ,וכסכ לע כפוי וככל סיסי וליפסס (כ מובל ג : סכלקב רמסכ סולפ כמ סתולבו
 יטוטמל ,תונכק וכ סיסי ,עובכ סל ירק = פ"לכו ,ובתכ תלזו וככל פרז ,לופכ סיס
 טרפל ןיעכי :וכויס יכ ןעיו ,ם"יוע )ונע  (הנ=-ע ןפחע) 'מגסמ סככד ת"יפע

 כ



 סולקנוא
 -ומיִלָשַאְוי:ףיע הָיְתְפאָּתְרז
 ןֶבֶא יִרְרס אָעְּבְרַא הב
 ןָקמס הֶאָמְדק אררס אבט
 :דָח  אָרְרַס ןקרבּ ןקרי
 ןיִּדנרֶמְזַא ַאנְנִת אָרְרְִו א
 אָרְדַסְו כי :םֹולָהְבְַו ויזבש

 ןיִעו איקרמ ירק כ הָאְיִלְת

 הָאָעיִבְר .אָרְְסְו ג :אָלְנָע
 יֵרּתְנפּו אָלְּבּו אָמִי םּורְּ
 בהְרִּר  ןֶצְמִרַמ | ןְעָקשִמ
 אָיִנְבַאְו יי + ןֹהְתּומָלְׁשַאְּב
 יא לַאְרשיִנּב תַהָמָש-לַע
 ןוהתַהְמָשדלע יִרְסָע יתרת
 אָכועְּר ףולְגְּכ שרָפִמ בָתּ
 רפע ןיֵרתַל ּהָמְש-לַע רַב
 אָנשוח"לע ורְבַעְו <: ןיִטְבְׁש

 ליג דבוע ןְמחַתְמ יב
 יתרת ּורְבַעַו = ייִבָּ בה
 ןקזע ןיתרמו בהר צמר

 תרפ"ה כ
 ירטס ןירת---לע אָתקזע

 ןיּתְרַּת ּובָהי " :אָנְׁשּוח

 ןיִּתְרַּת--לע בהרד אלי

 :אָנְׁשּוח יִרְמְסְלַע אֵת
 יישר

 ןימ לכ סע ןכו תנכפ לס ןיטות 'ו סע כסז נע
 טוס סוסו סקס לופכ

 :דתלו דסק לכ סע 'ז
 ןטות .ןיכימס לכס ןימו

 ---לופכ סיסי עוככ---,סולפ 'פ3ק סנווכס
 ,קכז לע פרז

 יככד ףוסו--תלז לע תרז ילק קכ סיס
 ,עוכב לע קר יקק ,ובתכ תכוו וככל תלו :'כה

 סוס (גנ)

 סקעכ סליתתמש

 טר ידוקפ טל תומש

 הָעְּבְרִא ובדואל מיו י ;לּופְּכָּבְחְר
 הֶדָמפ םֶרָא רוט ןַבָא .יִרּוט

 רּוטהְו אי :דָחֶאָה רוה תקָרָב
 ריטה כי: םֶלַהְיְו ריפס ךֶפִנ ינשה
 : הָמְלְחאְ ובש של ישילשה
 שישרת יִעיִבְרְה רוז םהְו ני

 תַצְּבׁשִמ תּבסומ הֿפְשִ ר
 םיִנָבַאַהְו די :םֶאָלַמְ
 הנה לאש נב ל
 םתמשדד"לע הרשע םיִתש
 ומש"דלַע שיח .םתח יחּותַפ
 ושעיו וט ad רׂשֲע םיִנְׁשְל

 ז שי ..-

 שחהדזזלע

x 

ksלֲע עפה יתשיילע - 
 םירוטה לעב

 ךופסד '3 'וסמכ 'ג .'וגו סד (י)

 "גו סדות ךתכוסמ 'וגו ןג ןדעכ ךדיפו

 :ע"גמ לופה ינכמ םסל ונמדונב דמלמ

 לאירבג תרות
 היס כ ולפככו ,סנימקמ ותיקע תדמ

 לא 8ה] ('כס ןפוקס יפ יפכ קר "שמ עוככ | ולפכבו
 וכמה תר וכרפ תרז= סוס רדסכ סרותס סכתכ

 ,ןכ | כותכ סוס ילד .סופמ לד .סופמ--- פופכ סיסי



 ידוקפ טל תומש

 יִתְש תרֶאְו זי :ןָשְחה תֹוצָק
 -לע ּונְתַנ תתבַעָה יתש תוצק
 לע םֶנתי תְבְׁשִמַה יִתש

 :וינפ לּומדדלא דַפַאַה תַפַתּכ
 בָהְז רעְּבט יתש ושעיו ש
 ןָשְחַה זרוצק ינשדדלע ּ ומישוו
 רָבעידילָא דשא ופשע
 יִתָש רשעיו כ :הָתָיַב דפָּאַה

 יִתש-לע םנתִיו ב הז תעבט
 דּוָמִמ הַטַמְלִמ הפ פאה תֹפתָב

 רעממ ותְרַּבִחַמ מעל ויִנָפ
 -תֶא ּוסְּכְרִַ אכ :הֹפֲאָה בֶשָחְל
 תע ְבַמהלֲא ּויתע ּבטמ ןשחה
 יחל תֶלָּבּת ליתפב דפָאְה

 ןשחה חזיאלו רפאה בשח"לע
 -תֶאְהָוהְיהְ ִצרָשַאָּכרּפ פָאהלַעַמ
 (ןירכומ ןסטכישש) ישילש פ :השמ

 דַפֶאְה ריעמיזתַא  שַעְוו בכ

 : תֶלָבת יל גרא זהשעמ
 יפּכ ובוזרְּ ליִעְמזְרִדדיִפּו גכ

 אֶל ביִבָס ויפ רָפש אורחת
 .ןרהא תוחלת

RT 

 :חפ םיחבז .דפאת לוטמ תא שע

 לאירבג תרות
Ain -- nunדורו / =  

 סלוסי 'כ תעלכ קיס סגווכסס הגימס סוס

 zמה :ביתכד תפוסנס הכומ יכג (.טג  ,סיקכז)
 1 4 5 -רוה ,
 תורוסכ ,'וגו סיסי עוכב כמור תומק שמחו ךרוק תומס

2 Hr 
 םיסו קור לכל תומפ פמק דדוע סיס ותיע:מקעד

Ls --7 =~ / . .  
 ל"שמ יגיממ סקמל במפגש סקע) סיסס קרוס ןכ ,םריע רקע לע םע

 סולקנוא

 עַד רג ןיְֵרַה תי
 -לע ּובָהְי יהורטס ןיֶּתְרַת

 בו תָצמַרְמ פר
 לכל .אָדֹופֲא יִפהּכ-לַע

 ןיִתְרַּת ּודְבֲעַו <
 -לע אישְו בְֵרְד ןקע

So ll 
 אָרופַאְר אָרְבעָל יד ּהַתְפִ
 ןקזע ןיְִרַּת ּודָכע = : ול
 ןִתְרּפ-לַע ןְּבהיִו בֵהָדד
 בקמ עֶרלמ אָדֹופֲ יִפְּ

 :יִהְוּפַא

 ןיִרְת

 יפול תיִּב לֵכְקכ יִהֹוּפַא
 :אָדֹופִא | ןמָהְל = יָלעַמ
 אָנׁשּות---תו | ןּודַחיְו אי

 אָדֹופֲאְד אָתְקְזִעָל ּהֵהָקְזעַמ

 יוהמל | אָּתַלְבְתַד

 קֶרָפְתִ-אָלְו אָדֹופֲא ןימה-לע

 אָמְּכ אָדֹופֲא יִוָלַעַמ אָנְׁשּוח

 :הָׁשמ-תָי ו דיקפ יד
 אָדֹופֲאְד אליעַמ-תַי דָבָעְו בכ

 : אָפְבִת ריַמְּג יִחָמ דבוע

 הגל ליִפָּכ אָליִעְמ-םּופו גי

 ףקמ אָרֹוּת ןיֶרְׁש םּופְּכ

 אַטּוחָּב

 לופכ ותויסכו ,ןיתרז לש לע ןיתרז ינט סליסתמ

 תוס 7 בתכנ כ"ע ,תרז לע ןיתרז יש סיס

 קרפל ןסכה כופכס תב כ"ט [ג"נכ
 סמל סיקופס תעד ומיכססש עי דוסלו

 ס6רכ י'זרכ ל"שמכ
 -ךפר

iis 



 יר ידוקפ מל תומש סולקנוא
 יקושזזזלע ושעיו בכ ער, א? - רוחי ר

 ןָמְגְרֶאְו תַלְבַת ינֹומְר ריעפה | יד = ועמי
 ושעיו הכ :רֶוׁשְמ ינש תעלות "ל" האמ

 : ריז יָרֹוהְז עבָצּו אָנְראו
 דתה גת רוהָט בָהז ינמעפ וכד בה איצ ודבעו זמ
 "-לַע םיִנמְרַה וב םינמעפה אָינומר וב אָיִנז-תי ּובָהי

 ב ביִבְס  ריעמה .ילוש | רח אֶל ילופע--לע
 ןמטפ ןמרו ןמעפ וכ : םינֹמְרְה אָגְ %- ונָּ ל

ssביִבָס ליִעָמַה .ילּושדדלע ןמרו לע נופה -  

asתֶא הָוהְי הָוצ רׁשֲאּכ תַרְׁשְד א -- 
 התכה ושעיוזוכ ם :השמ ית דְבֲעַו  :השמ--תו
 :וו ו ןרַהָאל גרא השעמ שש יִחָמ דכוע אָצּובְּב נו

 ech שש תַפָנצִמַה תאו הכ תו = :יִהֹוְבלְו ןהָהאל
 יתָאְו שש ת תָעָּבִנִמה ירתופ | "כלת אָצוכְד אפ
 -תֶאְוטנ ;רֶזְשַמ שש רבה יסְנְבִמ = תה וכד אנ
 3 ו ht -תֶז טכ :ריִזש ץוב אצּוב

 תלת רט = נכה אָלְכַתְו ריִזש ץּובָד אָנְְמֲה
 השעמ ינש .ורעלותו ןָמָגְראָו רע ירה עבו אָנגרַאו
 -דתֶא | הוהְי הָוצ רָשָאְּב םקר = הנ יי דיקפ יד אס רצ

 ערש ושעיו ל סי השק אתה הבעת

1 

Al 

 ובתְכיַו רוהט בָהֶז ׁשֶדקַהיְרזנ 21 כה אשַריקְראלְ
 \ :אע םש .שש תנתכה תא ושעיו :אע אסוי ,ליעמה ילוש לע ושעיו .ןרהא תודלות

 סימה לעב י"שר

 ךנס לכ .ןיפ תת "וגו תנתכס תה (זכ) | תועכנמס .תועכגמס תכקפ .תעבגמה יראפ תאו (הכ)
 :ולפ קיתת ה"וכ) םיספ תוכרכ ןיתפ : תוכסופעס

 לאירבג תרות
 לופכ יכ---ותישע ףוסכ ןיבו ,ס סליקתקב תת הפע ,'וגו ירו 2 55955\ :'פ לע ,רדסה

 ---טוספ תרז "לע ןיתרז יכש ,ןסתס תת וסע  ותגיכק3 יכ [ט"יוע ,ססמ תפ 'ד סו רטמ לכ
 --וכתכ לזו ל תרז תדימל ת3 כ'תלו לפכוססכו ,תרז 9 ןיתרז יכק סיס סליסתמ
 יפכ קממ = טובירב -- לופכ---ופויסכ | ---סממ עוככ --תלז לע תכז וקדמ סיס
 קס ןפוק ןיכ--סיס עוככ : כוקכס 'יפ | וקזו

₪ 



 ירוקפ טל תומש

 ק םתוח יִחּותַּפ בָּתְכִמ וילָע

 היתפ ֹויֿפָע נתי אל 7 : הוהיל
 ןּתַמָל אָּתְלְכִת אָמּוח יה לע תַפְנֶצמַה"יַלַע תת תב

 אָנְבשִמ ןחלפ=לְכ םיִלָשּו ל לבתו :השמ תֶא רי בל ס , . . mn ES alii 27 = ה "00 = רודי הוצ רֵׁשֲאַּב זרלעמלמ אָמְּכ אלעלמ אּתַפָנְצמ--לע

 לָהֲא ןְּבְשִמ תבע יב דב א ןנשמ =
 יי דיקפ יד לבַּכ לַארְׂשִי רֶׁשֲא בב לקירשי יִנְּב ושעיו

 ויִתַיִאְו א: ּודָבַע ןֶּכהָשמְי = פ

 ית השמל אָנְּכַׁשמ---ת

 סולקנוא
 בֵתְּכ ןָפיִלָג יִהולַע ּובְהְבּ
 :ַײ9 שרק שַרֶפִמ

 ש

 ּובָהיו אל

 3 וש כ השמ"תַא הָוהְיְה הו
 = ד רק =

 -לֶא בשמה ַהיתֶא איב גל יעיבר
 :יחיו '5 רהוזה 'ס .ןבשמה תא בח .ןרהא תודלוה

 י"שר םירוטה לעב
 סיליתפס י'עו .הלעמלמ תפנצמה לע תתל (אל) "גכ .ןכבמ תדכפ לכ  לכתו (בל)
 2 הקש : א תיק .לכתו : רמג: וגסככ סבמחו סילפעכ
 למול b'hו רתכ ןימכ תפלגמס נע ןכיפומ סיס . cid 5- תכפנמ הלכ סתע יכ במול
 Ww. הלכנ 2 Nh . ו,

 וגינט סיטדק תטיחטכ יכסט תפנלמס לע | ןילס
 יכס למס נע ןוקכ סוס ןילסו ןילפק םילמ ספק תפנפמל ןיל ןי סהר

 וס ןפכ סכ יתיפקס דועו .סלטמלמ תפנכפס לע וסמו oops זיו סלעמל
 לע ותוה תמפו (קכ תומק) כמומ וס סווכס Fo תלכפ ליקפ וילפ וכיו

 ןילסע יפכ תפננמב ןס3 ולטקל ןס ןיעומ הז תלכת ליתפ נפ מולו .סלכפ 5 הפ
 ויפלכ ינשכ תנכ יטוק וכ ןיעכוק ויסו ותלמכ וככעקי סמו ןזוקכ ןזולמ 656 וכי
 סלקו סלק ככ3 ויס ןיטוס ינסו וערב קוססכ תפכלעב Rho וכקוק ןקכס ותיטלמסכו
 סכיפק ךכד ןיסו רוטקל חוכ לוס ךכש ועלמסכ ןכו ותלמ דלל קפקמ תחקו כעממ תחת
 ססיל רוקו תלכ ליהפ וילעו תלכת ליתפ לפ רמסכ ךככ ןיטוח ינסמ תוחפכ
 רמכ לק סמפפ לו .תפנלמס לע וכיסומו ופרט .לומל ויכוח דחי סלוכ סינסס
 כ"פו 'ונו ןטתה תק וסכריו דופלו ןטחכ וגילמ יכספ ןס ןיכולמו ליקוס תלכק יליפפ
 תופקכ '33ו ןפתס תועכט '3 ויס ןטחס תולק יקסכ יכסק ויס כ סינטמ תופ
 תוקפ "מו ויס ןיטוח 'ד סריטק ךלד יפלו ןדננכ עכט יפלו ןדגנכט דופהה .תופבט '3 ויה דופלס
 : "נו" 'ס סמ 2 לככ סכקלמה ת .לארשי ינב ושער (בל) : רקפ6 יל סינעמ
 הכקנמ סוט סשמ סקע כס יפלו ומיקסל ןילוכי ויס | לש .'וגו ןכשמה תא ואיבר (גל)

 לאירבג תרות
 םיפ למל .'ונו לוק וכיבעיו סקמ וליו = לככ י'לכ ושעה 'ונו פדוכע לכ לכתו

 קמורסל סכקלמ דוע וקעי 56 סמלו --'ונו הקמ תק 'ד סמ רק
 3וקכס סנסו .קיכסמ סעס קלכיו טדקס | סדוקמ גוקכל ךיכל סיס לופיסס לדס יפל
 סיטע ןוטלו --סקכסכ סייסו סלבס3 תקפ ---.'ונו לכתו כ'תקו .'ונו י"כב ושער

 IN (ni - ושעי 36 :וכמלכ ,עלמ6כ רכז [ו תה /5] לסקיו 'פכ
 סכס יכ פ גהו

. 

. 
 היקס סכל תלבוקמ ם"גב ושלל 5 תכס) .'ונ\ סיסועס סימכחס לכ וו כיסת

 כ"ב י "הרמ הפה סל רוססל הו ,ת5ש סויב .'ונו תיבסל סעס סיככעמ סקעל 55 ור קה

 ם"ייע



 איר | ידוקפ טל תומש סולקנוא
 -לָּביזתֶאְו לָהְאָהְדדדִתֶא זהשמ = יהְונָמ---לָכ---תֶיְו אָנְּבְׁשִמ

- 

 וחיִרְּב וישר ויפרק = לב ג הינע יקופצ מופ
 סְכמ"תֶאְו דל :וינדאו וידֵמַע .ss הסכמי דו Ha. oo יי ה -תיו ל : יהֹוכמסו יהודומעו
 "תֶאְ םימָרֶאמה םליאה תרוע יכשמ .הָאפוח--תיו יקפממ

 תַאְו םיׁשָחְתַה תֶרע הָפָכַס ית ה אנו גסה
 ןוָרָאתָא הל !ףספה תַכרפ נראת = + אמו
 :תֶרפַּכהזתַאְו ויָרַּביתֶאְו תָדֲעָה הו ויראת אָתודֲחסְ

Msילֵּבלְביתַא ןְחְלשהההָא וס = תאהבי *  
ldתא ₪: : םיִנפה םָתָכ תאו  

 ה, אָתיִבַד אָּתְרַנמ-תִי זל

 היתרניזתא הרהמה הָבְִמַה -תיו אַרְדְס יניצוּב אָהָניִצֹוּב

 הילל הָברַעַמַה תֶרָ אָחְׁשִמ תו |אָהנמילָ
 תֶאְ הל :רוָאַמַה מש תאו אָחְּבְדַמ תֶיְו חי : אָתּורָהְנַאְד

 הָחְשִמַה ןמש תֶאְ בָהּזה חַּבְזִמ | אופה אסשמ תו אכהדד
 תִיִו אימסּוב תרטק תו
 ךסמ תֶאְו םימפה תרטק תאו 6 ו
 Re ב :אָנָּכִשַמ עֶרְתָּד אָסְרּפ

rsהבְזמ תא :לֶהֶאְה חזר -הִיו אָשָחְְד אָחּבְרמ תי < ּט שר 1" :  

 תשחגה רָבְכַמְדתֶאְ תשחגה דתו ּהליִּר אָשָחְנְד אָדְרְס

 -זתֶאְ נכח אא ולירׁשֲא -תָי יִהֹונָמ-לַ>-תִיְו יֵהֹוחיִרֲא
 יישר

 דנוכ תמסמ סד סוס ומיקספ כוכי סיס נפ וקמקס ס"כקס וכ תינה ןכקמב
 כספה ךיפ ס'3קס ינפכ ססמ רמל .ודימעס סקמו ןפקזל סדק תכ ןיקפ סיטרקס
 וינקמ סקו ףקמ | וו ופיקמכ סכג | ךדיכ סת6 קוסע ל" סול י'ט ופמקס

 : תמונת יככ קרדמ וינקמ סקוס ןכקמס סקוס רמקכק וסזו
 לאירבג תרות :

 ושעת 8 כסז 'ו .ףסכ לק סיכוככס | ומכס פ'לי רקד וטוקפ יפל ןכס [.ש"ייע
 סינע לע ףיסוי לט ריסוסל לכס ,סכל = רוכעל ילבמ.הלותס תופ ולב וכלסזוסס
 ,סיטועס סימכתס וקכ לטסכו---ש"ט ,'וכ = 53 רוסיק נעו ףיסות לכ רוסיפ לע
 סדוכפס ידמ יכהג סעס סיכרמ יכ | ת"יטס יפמ ס"טרמ סומלכ ןכ ומכ ,טרנפ
 ,סתוק תופעל 'ד הופ רע סכhעמל = ילכמו ףיסוס) ילכמ ןכעמס ססטמ לכ לע
 סעס תקוקתק סז י"ט סיכעסמ ונתנו | וילע 'ד דימ לכדו רד לכו ,עורגכ
 כפל ,דוע סירכר תוקע תובכסל הלודג (.כ ,2) ורפי 'פכ י"קכ 'כ ןכו 5יכסס
 ןכסומס תופיל ףיסוסל ,ססילע וכיוטל תל  וטפי לכס ,ףסכ '6 ית ןוטטת 55 :פ"ע

 לוע



 ידוקפ מ טל תומש

 :וָנָּכְידתֶפְו .רָיְּבַהדתֶא וכלב
 ָהיֶרְמַעְתֶא רָצָתַה יעל תֶא מ
 רעשל ךֶסמה" תֶאְ היִנְדָאדתֶאְ
 ההיתדתיו ויִרְתִיִמְדתא רַצָחָה
 ןֵבְׁשמַה תרבע יָלְבהלַּב תאו
 ידנית אמ :דעומ האל
 ִדְָבתֶא שרב תֶרשל רָרְשַה
 "דרס קנה האל שרה
 2 :ןהכי וב יִדְגְּב

 השמדתַא הוה הָוצדרָשַא
 ב תא לֵאָרְׂש יִנּב ּושע
 דתא השמ אָרו מ: הָרבַעָה
 ּהָתֹא ּושע הגה הָבאָלַמַה"לָּ
 ָךֵרָב ושַע ןְּ הוה הו רֶׁשֲאב
 :יעיבש ישימה | ם : השמ םֶתֹא
 השמד הָוהְי רבו א מ
 ןושארה ׁשֶדְחַהיםויְב כ :רמאל
 ןכְׁשמזתא םיִקָּת שרחל דחֶאְּ

 ריו

 סולקנוא
 תי פ :ּהָמיִמְּב-הִיַו אָרויִּ

 אה תיבה . יל

 אָפ
 יִהֹונּוטַא-תָי אָּתְרַד ער
 אָהָבְמס---תָיְ

 ןחַלָפ יִנְמ-לָּב תו אָהְּבִסְו

 + אָנְמִז
 אַשּומְׁש

 ל = אָנְָשִ
 ישּובְל--תִי אמ

 ישּובל-תָי אשדוקב אָשֶּמְשְל

 "תי אָנְּפ ןרָהאָל אָשְרּוק
 : אָשָמְשל שב? |

 השמ-תי יו ריָקַפQוְּ לַכָּב במ

 תי לאב

 הָשִמ אז

 יִהונְּב

he 

 גס :אָנְחְלְמלכ
 הדב או תְהְבַע-לֶב-תי
 כ דיקפ יד אָמְּכ הָתָי

 הָשמ ןֹוהְתְי ירבו .ודבע :

 רָמיֵמָל השמדםַע ַי ליִּלַמּו א :

 דַחְּב הָאָמְדק אָחְרייאָמֹויְב
 אָנָכשמ-תי םיִקת אחר

 :בע אסוי .ידנב תא .ןרהא תוכל

 יישר |  םירוטה לעב
 יכק סלנ קתפ is 5 .השמ םתא ךרביו (גמ סידומע תק 'סמכ 'ד ,סידומע (מ
 ב סיו 65 סילנסת .סכידי סקעעכ סידומפ '.תילומע סכנת .סידומע יתנכת

 . ה = - סיכומזמ ק"ימ '6 םוסו "וגו וכילע סיוע ידומע סה ןכטמס ידומעמ  .ןוללפתי

 . לאירבג תרות ₪
 לכפו :3ופכה 'יפ וסזו---קיכסמ סעס 3 כ"ט .'ד סוכ רקה יפכמ רוי דוע
 ילכ  וטעיו---מ"סת ןכםמ תדוכפ לכ םיק :רמקכ .סנחתב זילכלסל  ס"פכמ
 ססמ תל ד סול רקל 229 קהה ושי 56--יכ ועדפו ועמקת=- ! סו
 רוי כ ו קמולסל = יתיוכ רקקמ רוי =-סכקכמ דוע
 וטע סגסו = ee לכ תת השמ אריו תפדוק תושכפקנ =-ומוגכפכ = םדקס
 ןיכסמ---סעסמ סרכומס 'ד  טדקמל--
 קלכיו--ןכ תויסכו ,ויפיו וכוע סמכ וב

 ןכ 'ד סופ רסקכ סתופ
 סיס קלופכפו ,השמ סתו% ךככיו ,וקע



 סולקנוא
 ןָמַת ישי : :אָנְסז נְשמ
 לָטַתְו אָתּודֲהַסְד אָנֹורֲא תָי

 :אּתָכרפדתָי | אוראל
 רַּדְמְַו אַרותַפ-ִי לֵעְתְו ר

 אָנִי תו הָרדסיִת
 ןתָוה :אָהָניִופ-תָי קָלְדַתו
 תֶבמְל אבד חבד
 אָנֹורֲא םָדָק אֵימְסּב
 אָחְרפ-תָ ישו אתורַהסד

 ןתתו י + אָנְנשַמְל ערה
 םֵדָק. אָתָלעַד אָחְבִרַמ תָי

 :אְנמְזכׁשַמ מ אְנכְׁשִמ עֶרּת

 ןּשטןיּב ארויה תת
 הו אָפ בו מ
 -תָי שתו = + אממ מ
 ןֵתְו רָּחְס רוחס אר
 :אָתְרִּב עֶרְד אסתי
 אָתּובָרָד אָחְשַמ-תֶי בַּפְתְו <
 -לָּכ-תְֶַ אָנְּכַשַמדתי יֵּבַרְתּו

 הֵתְי שתו תני
 :אָשְדּוק יִהיִו יִהֹונָמ-לּיתְָו

 אָ ברמת יו
 -תֶי שק יִהוְנמלָתְַ
 שק אחד יַד
 אָרויִכ-תִי ברי :ןישךיק

 בר , ידוקפ מ תומש

 תא םָׁש תמַׂשְו ג :דעומ לֶחא
 ןֶרָאהְלע תּכַס | תודעה ןורא
 ז-תֶא תאָבֲהְו ד .:תברפהיזת א
 ְּבְרע-דתא תְכרַעְו ןחְלְשה
 תיִלָעהְ הָדְנָמַה"תֶא ָתאָבַהְ
 חַבְזמ"תֶא הָתַתְנְ ה :ְהיתְרנ תא
 ןורה נפל תרמקל כַהְזה
 חַתַפה ךסְמתַא תְמשְו תָדָעָה

 חֵּבְזִמ תא התַתְנ ו :ןָבשמל
 -לַהְא ןבשמ חַתּפ ונפל הלעה
 יב ריִּכְהְדִִה תתנו | :דעומ
 תתנו חָּבְזִמַה ןיִבּ דעומ לָחֶא

 רָצָחַהתֶא תמשי ח :םיִמ םש
 רעש סמי תַתַנ ביִבָס
 ןמשדדדתה תחקלו ט :רַצָחַה
 ןכשמהיזתָא ּתְחשמ הָחְׁשמַה
 ותא תשרקו וָב"רָשאז לָכ-תֶאְו

 : שרק הָיָה לֵב התַאו
 השעה חְִַּמיזתָא ָתְחַׁשִמּו -

 --תֶא שרק וילָּב"לָבתֶאְ

 שָרְק חבה הָיָה הבמה
 ריִּכהְיתֲא ָתְחַׁשֲמּ - : םיִׁשָדְק

 תא תחשסו :םש .ריכה תא התתנו .חנ םיחבז ,חבומ תא התתנו : בס תוחנט ,ול הפופ .ז הבוס .ןראה לע תבסו .ןרהא תודלוה
 :ופ םש ,הכוס

 סנגס 'ל | .ןראה לע תכסו ג

 לכ רמנכ וקכרכ סל ססל תקל ךילל
 ולייסד סתילכתו סכללעס למג לסל

 ילסק
 יישר
 ₪ | :סתיס | סליקמ

 לאירבג ,תרות
 שכחו רגכ לכ סנס יכ | ,סזכ כ'גסו ,וקמקס
 תוקלד תוקעכ וילע לכקי רק סילע

 תוככלעו

 יקק .וכרע תא תכרעו



 ידוקפ מ תומש

 : ותא תשדקו = ֹונַּכיזיתאְו

 -תֶאְ ןרַהא""תַא ָתְבְרְקִַהְו בי

 ַתֵצ ;ִחְרְ רעומ לָהְא חַתַפְדלֶא ויֵנְּב

 "תא ְתְׁשַּב הו ג גי : םִיָמַב םֶתַא

 קֶחשמו שדקה יִדְגּב תא ]רה
 : יל ןֶהַכְו ותא ּתְשּרַקְו ותא
 השב ְלַהְו בירקת ויִנָּבדתֶאְו ,די

 םֶתא תְחשמו וט : ֶנָתְּבֶתא

 םהיבַאזדזתַא תְחַשִמ רשפַּב

 םַתְל תיהל הֶתְיָהְ ל נה

 : :םֶתְרְרל םלוע תוכל םֵתָחְׁשִמ

 זרוצ רֶׁשֲא לבב השמ שעיו זט

 יהיו ושש ם :השע כ ותא הָוהְי

 = תיל שח הָנְׁשַּב ןוׁשאָרָה שח

 : ןְבְשמַה םקוה ש שחל דָחֶפְּב

 ןְבְׁ ׁשמהיזתא השמ םָקיו הי

 ויׁשָרקז תֶא םשיו וינ ךאתֶא ןתיו

 וותכ םקיו ויָחיִרְּבדתֶא ןתיו

 סולקנוא

 וה שבק הבית
 --תָיְו ןרָהָא--תָי בֵרָקְתּו >י

 אָנְמַז ןַּכשִמ עַרְתל יִהֹונְּב

 אָמַּב.. הק: יֵתְסַתָו
 תָי ןרַהַא--תֶ שבת :

 ּהָתְי יֵּבַרְתּו אָׁשְדיק יִשּובְל

 :יָמְדְק,שֵּטׁשו ּהָתְי ׁשּרקְתּו

 שְֵּלַתו בקמ יִתונְתַנ יי
 יִּבַרְהּו ₪ :ןִנּוּתְּב ןוהָתָי

 -תֶי אָתיֵּבַר יד אָמְּכ ןוהָהי
 יִהְתּו ימָדְק ןושמשיו ןוהובָא

 ה זחל יגל
 י ןוהיִרָדָל םָלע * תּונָהְבְל
 דיקפ יב כ השמ דב זמ

 הָוהְו " :דָבַע ןֵּב ּהָתַי יי

 אָתַשְב הָאְמְדְה אָחְרְיְ

 התא אָחְרִיְל דַחְּב אָתִיִנִת

 הָשמ םֶקָאְו ה י אָנָבָשַמ

 --תֶי בַהיו אָנְּבָשַמ-תֶי

 ִֹוּפַּ-תָי ישו יִהֹוכֲמַס
 -תֶי םקַאו יֵהֹורְבַע-תָי ביו

 ; םצ תוחנפ .ןכשמה תא השמ סקיו ;סכ תינעת .ג ה"ר .ופ תבש .שרחב יהיו .ןרהא תודלוה

 םירוטה לעב
 ךדיפו ןיד 'כ .סתתעמ (וט) : דמוע סלועס סתוכוכש

 יסי'ןופכג תל סומ ססכ סיסיםכ לכ סלוע תנוסכל סתתשמ ססל

 'יפ סכ סומ סה3 סתתסמ יכ

 יכג לע סקוס ןכבמס סקוס 'ג .סקוס (זי) :
 סיסי םימימת סספ ןמוכ

 םיוכת תיככ כבוי יכנת ת: סתכ ביתכדכ oe דול סיקסמ תוכוכ .כככ ןכ כדנוסי ילכד rh סקוס .דוד

 רמופ ככר: ןכ כדנויל - תככי תל כמלנפ סמל וכז ססיכ5 ילכד ומיקסמ ככר ןכ כדנוסי ינכ לע סקוס "וגו

 5תקיספכ 5תיפד סלפמ לכ ןכבמ תוכרל ןככמס תק רמקנ 55 ןכקמ .ןכשמס תה ספמ סקיו (חי) : סימוס לכ ונפל

 לאירבנ תרות
 ךכולג ב"עבל סמודכו תוגולמ  תוככלמו
 כ"עבסל סכקלמס תל ומיכסכ סנס ,ונינכ
 וככל = ורכק ביעכס וכ סלי כ ןיידע ,סכמגנקכ
 רכחלו יס כ סזיק סכללמס ימדמ Po כל ,תומנקכ

 סנוכמ לע לכס דומעי כק דע סוכס
 וכגפי ןילכסּכ סתדמעס תעכ כ i ילבסב

 סוקמ סויק3 קילססל
 96 רח6 רכה לכ

 דחה

 :ומכ |



 סולקנוא

 אָסְרַפ-תֶי םַרָפּו טי :יַהְודּומַע

 הֶאַפְוח-תָי ישו אָנְּבָשַמ-לַע

 אלעלמ : יהו =
 :הַׂשֹמ-תָי יי דיקּפ יִד אָמּ

 אָתּודַהְס-תֶי בַהיֵו ביִסָנּו כ

 יִנשְו אָנֹורֲאַל

 אָתְרַּבְתִ בֵיו אוראל
 לַעָאְו אנ : אָלַעְלַמ אָנֹורֲא-לע.

 ישָו .אָנְּבָשַמְל | אָנֹורַאדהָי

 הבאה טרה
 אָמְּכ אָתּודָהַסְד אָנורָא לע

 : הָשמ--תַי = ו דיק יִד
 ןָּכָשַמְּב אָרּותַפ-תֶ בֵהיָו ג

 יקר ירש
 י אָּתְכְרַפְל אָרָּבִמ אְנּופְצ

 אָיַחיִרֲא-הָי

 סת רודס יִהֹולֲע רָּדַסְו גי

 יו דיִכּפ יִד אָמְּכ יי םֶדָק

 רב : השמה

 לבל אָנָמְז ןֶבָשַמּב אָתְרַנִמ

 שמד דש לַע אבות
 קלֶרַאְו = אוב

 -תי ישו

 גיר ידוקפ מ תומש

 ילָהאָה-הֶא שרפו ט
 הסָנמזתַא םָׂשו ןַכש

 רֶׁשאכ הָלֲעַמְלִמ ייִלָע לָהֲאָה
 חקיו כ ם :השמחתא הָוהיהוצ
 םשיו ןרֲאָה-לָא תֶרָעָהתֶא ןתיו
 תא ןתיו ןראהדלע םיִרּבַהתַא
 : העמל ןרָאָה"הלע .תֶרִּּכַה
 כשהיא } ראה תֶא אָבְיו אכ
 ךָסיו ךָסמַה תָבְרפ תֶא םשיו
 הָוצ רֶׁשֲאּכ תוִדֲעַה ןורַא לע
 תו בכם : הָשמ -תֶא הוה
 לע רעֹומ לה ןְחְלְׁשַה-תֶא
 ץּוחמ ההַנפַצ בשמה א
 ₪. ויִלָע ךרעיו גכ : תָכְרפל
 ההוצ רָשָאּכ הָוהְי ינפל םֶחָ
 םשיו דכ ם :הָשמיָא הָוהְ
 רֶעֹומ לֶחאְּב הרנמַהדדהא
 ןֶכשמה רי לע ןחְלשה חַכְנ
 נפ תרה לעַו הי :הָּבג

 : ויָדּומַע
 שמה"זלע

 1 דס תורוכב .חל םירדנ .אכ הכוס .בנ .הנ תבש ,תא שרפוו .ןרהא תודלות

 י"שר

 : סינפס ספל לק תוכרעמ
 : סיזעס תועילי ןס

 סיס ןכ כ כב ,ודמי סימס תויסכ דחק
 :'יפ = ססישעמ לכ יכ ןפי ,ןכעמס יטוע תכקלתכ

 : כ"טונכו

 (דנ)

 ,'כקי ותקמ עויסכ ויס

 לכ סיכקנפג ה"נקה סב | ,להאה תא שרפו (טי)
 דעה תא (כ)

 כפול לק יכופלס ילתכ (גע מוי) .הנפצ ןכשמה ךרי

 םירוטה לעב

 סיקסל הלעמ
inn .רדיפו ויל יד .ך כ) :כ  Ar 2aןדיפו ןיד 'ד .ךסיו (אכ) : סלטמל ןככמ  

 ןתליו = ,סיתנדכ .ךסיו .ודפכ סו ןכװ = לע (בכ) : תותולס .ת
 לכב סיתלדכ ךסיו תוכוכ .דוד יכג ךסיו

 לאירבג תרות
 'וגו תכקנמ לכ תוקעכ 3כ תמכת סתוק . ,

 קתנוכתמו סתדמכ סכקנמ לכ תופעל
 סֹוסל ךכופ .סכ תויס ינכמ ,סולע קוידכ

 ןוקת

 של



 ידוקפ מ תומש

 "דת הוהי הּוצ רֶׁשֲאַּכ הֶוחְי
 הָבְזמְ"תַא םשיו וכ סם. ?השמ
 ונפל רעומ לֵהאְּב בָהזה
 תַרׂטְק ויָלע רמקיו זכ : תַברְּפַה
 :תא הֹוהְי הָוצ רֶׁשֲאַּכ םימַס
 :תֶא ם םשיו ן חכ יעבש ם ;השמ

 תאו טכ :ןָּכָשִמל חתָּפַה המ
 0 התפ םֵׂש הָלַעָה חֵּבְומ
 "תה ווכָע לע רעומיהדלָהא
 הָוצ רֶׁשֲאּכ הַחְנִמַהדתֶאְ הֶלע ה

 םשיו ל ם :השמדדתא הָוהְי
 ןיבו דעומ לֵהאןיֵב ריכהזתֶא
 :הָצ ר םִימ הַמָׁש ןֵת ריו חָּבְזִמה

 ןרהמְו הָׁשמ ֹונָמִמ ּוצֲחְר אל
 + ןוהילְנֶר--תֶיְו | ןוחיִדָיתי םֶָהיֵלְנריתָאְו םָהיִדְידתֶא ינו
 : אב םי םיחבו .ּונסס וצחרו .ןרהא תודלות

 יישר םירוטה לעב
 וללכ תוסק סוס ךכיכ דיל ומוגכתכ .ך :תיבס דפ םדקמל סנכנ > ןאה סיסק ןמו

peקז תש  eA e Peומכ תיברעו סירת .תישק 4  
 ₪6 וגו .וילע לער (₪כ) : 'ונו תוכגה ת6 וכיטיסכ רקכב רקכ3 (כ תומס) 'קנפ
 רובל תונכרק כיכקסו הקמ קמע ןכטמס תמקס סוי קוסק סיקונמכ יגימקס : סויכ
 :'וגו תומס כ ככק (מ לכקיו) 'נש סויכ וכ ןכסת סוטללמ ןתומ ךוח
 (טכ תומק) 'קנפ ומכ רינת 3 סיכסכ קג .החנמה תאו : דימסס תלוע .הלעה תא
 יליפע סו ו ינו ןרהאו השמ ונממ וצחרו (אל) :'ונו ןמסכ | לופכ תנס ןרטעו

 סקמ קדק סויכ וכ | .קילמ ןיטדקמו | ופונלקו סגוסכ) סלוכ ווקוס סילולמל

 לאירבנ תרות
 .לע כ"ג סרוי סיפר ןופכ יכ מ"ככ יתרפכשופכ] סיס תל כ'עו ,סרטסס טוקכ ף ןוקת

Noףק  
 סיוקכפ וקכככ תמ בכעל ק"סעכמל פושר

 : סולקנוא

 יד אָמָּכ יו םֶדָק, אָהָניִצוּב
 ישו וכ :הָשמ-תַי יי ריקפ

 ןְשַמְב אָבֲַרְד אָחָּכְדַמיִתי
 יאמכְרב | דק מז
 תרטק יִהֹולַע רַטְקאְו כ

 ָי דיק יד אָמכ סו
 אָחְרְפ-תָי יושו חכ :הֶׁשֹמ-תָי

 תֶיְו = :אָנְְשַמְל אָעְרַתְ
 עְַתּ יש לעד ְָּבְַ
 קסאו ָנְמזכְשִמ ָּנכְשִמ
 אָתָחְנִמ-תִיַו אָתְלַעְ-תֶי יִהולַע
 :הָשמתָי יי דיפ יָד אָמָּ

 ןֶבָשַמןיִּב אָרויּב-תֶי ישו ל

 בַהיו אָחְּבְרַמ ןיִבי אָנְמְ

 ןושרקיו ל :שודקל אמ מת

 יָהוְנְבּו ןרַהַאְו הָשמ ּהָּנְמ

 וקע סכסו [כטיס רכדס יטרפכ סניקכו תולכתסס

 סופ 3 'ד סוכ רטקכ--לכס--סתוק וס ,ןכעמס לק וקמקס רמג דע ססל
 ו , , ,

 ססכ ןקפל ךרול .ןיסט דע קוסיו ןוכסת סכקלמס לכ תל סקמ לריו : כ"ססק
 ךוע



 | סולקנוא

 אָנְמִז ןָּבָשַמְל ןוהָלֲעַמְּב =
 ןוהְבְרְקִמְבּו

 דיקּפ יִד אָמְּכ ןושדקי

 : הָשמ-תי

 אָנְכְקִַמְל רוחס רוחה אב

 אָחְּבְרַמְל

 וי

 -תָי םָהאְו ל

 אָסְרפתִי בהיו אָחְּבְדַמְלּ

 הָשמ יִציִשְו אָּתְרַּר עַרְתּד

 אָנָנֲע אפו י* :אָדיַבֲע-תי
 ה

 אמיל
 לַעיִמל הַׁשמ-ליִבָי

 אנ
=a Nap 

 זאָלְו הל

 ןֵבׁשמל

 יהולע

 יִלָמתֶא

 תּוקָלַתְסִאְבּו יל יאָנְּבשַמ-תֶי

 ןיֵלְמְנ אָנְּבְשִמ ינָלעַמ אָנְנע

 :ןוהינֶלָטִמ לכּב לארי יִנּב .

 אָרָשְדיִרַא

 ידוקפ מ תומש
 דעומ להאזהלא  םָאְבּב

 וצָחְרִ הָּ ןזמַהדלֶא םתְבְרְתבּו
 :השמדדתא הָוהְי הוצ רשָאּכ

 ביִבָפ רַצְחְהתֶא קמו ל ןס
 ו קמח מלו ןְבׁשמל
 דדתֶא השמ לכו רצחה רעש
 רטפמ - פ :הָבאָלַּמַה

 דעומ לָהא"דתַא ןנָעַה סכוו דל
 :ןָכְשמה"תַא א אָּלָמ הָוהְי דובָכו
 לא אובל השמ לבואו ה
 ןנעֶה וילע ןכְׁשיָּכ דָעומ לה
 :ןָּכְשמה"תא אל ומ הוי דוָבָכו
 שמ יה לַעַמ נעה תֹולְעַהְבו ול

 :םֶהיְִסמ לבב לארי נב וס

 דיר
 בל

 :ד אסו' .לכי אלו :ככ םיחכז .לא םתברקבו .ןרהא תודלות

 םירוטה לעב יישור
 A 5 Pa : וככקיפכ .סכלקכו ומכ .םתברקבו (בל) : ססמט

 eda כ"ק) ,העמ ל להא es בל שמ לכ 0 (הל) מכ | הכומלו סלק ןיכ הכומ מכ !- al דויוא רח יובל השמ רי ו (ח

 כב יה הקמ תבבו (ז כבדמב) רמוס '6 בוקכו (קכקוו
 סלוגה ןיכ כיתכ ןכו תומס לפ סכוכ = 'כ ססליכ עירכסו ימילקס בוכה 3 דָפומ לק

 רומק ןגעס וילע ןכס

 דגנכ רכד\ לכד לכ לע ביתכ סמ ת5 יס

 וילפ סיסס ןמז לכ סתעמ

 סכמ כמפ5 סמ

 ךמע לע יס וכמ6יו "וגו תכומגו
 פו סידפופ ויס סככ סו5 כפהכ היי

 ה"י סהו ג כפקכ סומע .וליכזסל הכס כ ונחע
main -4 -ררד " ירה  - haכ סםוכ כבה לככו הפמ תק 'ס % ' ohוכע ןכ יה תוכ כעתכ דתלו תוכככ ת"י ונקת סדגנכ| ססמ  

 ןגמ 'ה .סת .ךולכ ומכ תוכלכה | יפוסכ ןכו .תובית ג"יק ססכ .םיו = סונומס = .תכלב . ולגנכ | ונקת\

 : לס תנווכ ןיכיכג5 םמוחכ כל סיפפפ ג"יקו תוכית ג"יק ססכו סיתמה םיתפ 'ת סתה ךולכ סהלק
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 יכ תל ססל ק"סעלמ- בכ
 לאירבג תרות

w=סימעט  
 : סמ לע .ורמסכ ; -

 לוהק = יתלכו] דעומ כח כ ובל סקמ לוכי : ל'קו ,ססמ סתוק ךרביו  ,ותכרכ
 ססוכמ ןכעס וילע .ןכש יכ ( ,[סלוקמ יתופ | ,דעומ סוס 55 וכל סשמ לכי אלו

 ןכס :יכ
 = ל

 | ככ =-ןכסונס תל תלמ

 דובכו ,ןגעס וילע
 .ם'ייפ ,ןכטמס תל ללמ 'ד  םכפמ נ"ז
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 ידוקפ מ תומש
 ּועָסִ אֶל ונע ַעָה הָלֲעַי אָליסֲאְו ול

 הוה ןנע יב הל ! ותלֲעַה םוי"דע
 ב

 ּבָשַמַהְדלַ שָאְו םַמּי
 . 0 ף

 לצייר אָרְקִ הית

uiסולקנוא  
 נע קל אלמא <
 אָמּי-דַע ןיַכְטָנ אָ
 אָנְנע ירא ל :ּהָתּוקָלַָסַאְ

 אָנְּפְׁשַמ
 יער

 סנככ ןגפה קנסכ 5135 וכי סיס כ ןגעס הנרנ ןנוור = - \
 סיס סיעסוכ ויהע עסמ ככ3  .םהיעסמ לכב
 ו (גי סיקהלכ) ןכו עסמ יולק תוס נע ןפיילח

 בנ תרות
 סנס ונס סימעטס ינק יכ .לתוימ סז לכ
 סה יכ הוב ענסו-סדוקס ןמ .סינכומ

 ודל דטומ כס לע קר סיס ןנעס יוס
frogתודעס נסלל ךומסס כיס -- 

 ססכ : ךתולטסכ 'פכ  כ"טונכו ,סכטמלמו .- - !--
 %- ורח .

 ile 79 ZW Nh ךומספ יסס קוס ןכסונס תת ןלעס

 ו aie iw vl קכמ 'ד דובכו .; תודטס לסל היסכ הוה

nhכ"טכו | כיסה "תוס =-ולוכ טה  
isלוכי ו ןוכה סקפ  

 ןכט יכ op ל וב .ס
  msיכ כ : ןושל 'יפ-ןנעס  osספרו -

 יכ סת וכמוקכ - ןופלכ םמסמ לוס
 במולכ ןגעס וינע = קכ = ןכפ

 ויככ ודלק תתפס לע תלו =סלעמלמ
 : : וקסודק יכפמ סמילפ קוככ לוכי סיס כ
 תה למ סיסש  'כתי

, 
 יס רב
 1 סיס הג כע ס ששה

 ןקסונס כנמ לכ
 nq=  הוורפ ו םכ

 וע ס AAs תק

ldררי 4 םירכ -/ - =  
 ,ה לק ו פ - - םמכ 1 ו כה

 םיטסהמ "חה 4 וגינמ 5
wo -2וכסייתי הוכו 0 -ש- שר  
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boכונו סיעעפלו  . 
odie -= כמוס : 
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 סיסק שאו סמוי ןכשמס לע 'ד ןנע יכ
 לפרסי = תיכ לכ יניעל וב ספל \ 5 לכ יניעל וב סל

, , 1 

 ןיקס סקקי ,ןכסמס ךוקכ וב סליל סיסק - = םוהרד וכ רצ , קו לק סנווכס קרכפכ סת ,ססיעסמ ללב
 יב %- mal הורה ר"הה רווה םור

2227 Ow) רש jo וו 212117 IN ; : 
 סמ תוקככ ונכי ףילס יכ = לפרסי
 ל23 :כיפ סיס יכ | ,דועו ? וכותכס

 פ"כעו ןכשמס דמופ וכ ,סתוכתה : = .
 י"ע ומכ ,וכוק לת תוכל רקפסס רדנכ

 לארשי תיכ לכ יניעל (חל) : ומע רבדמו

 סוקמ .סק ונסי רק סוקמכ ןכוס ןגעס

 ics .יעסמ סל (נכ רכדמכ) ןכו ויעסמנ ךלי

 לאיר

 ךרדכ סטיסנס ןמזב ככ ,סכרפה .תלילג
 ?וב :כמוכ ךייט ה ,קכופמ קוססכ
 סגו .ססיעספ לככ ,:ןו ד מ סקקתו
 פק סיקס סויכו : ךפולעסכ 'פכט בוקכס
 =-סוסי 'ברעכו ,'ונו ןגעס ססכ ןכטמס

 וסגס .,רקוכ דע פל סקכמכ =-ןכסמס לט
 ,ןכשמס לע קח ספכמ סיסק םרופמ רמוה
 סקרפכ :ןוקנס וסמ סנו .וכותכ כו
 רקס ןנעסק ערפל לכ כיפו .ה
 ופלפ וס ,סויב ןכסמס תה ססכ
 וקו ,םת סלכמל 3כעכ ךפספמ סיס

 סיקק קו רמקס רמולכ --- וכ סלל ב
 יכיפל תקז סיס ז"יעו-ןגעסכ | ,וכ
 ססיליעב וקכק 'וגו ל5 ב םי קי כ ככ
 עה סקכמו ,סויב ןכעס יוסכ ת%
 לכ. ומסוי = סזכו --- סלילכ ו3 וכ

 : סיקודקדס
 'ונו סמוי ןכקמס לע 'ד ןב

 : ןופכ-'ונו לכס. תיב לכ
 : ןוסלכ ופוכיפ יש ,ןסכ רמקנס "יכיעל,
 ןופנכ 5 ,נתרקי םיכ לכ ייפ "דע,
 וכפ תייסו = (.5 2 = ,רכדמכ) 3וסכס
 לכד ' ':לכ ,רח6 רכה : ייטרפס סיכיעל

 יניעל

LS gm דוו" 

 כוקמ סיסק = ,וכיכיעמ סלפתיפ רכדו
A . "= -יכ ,ןפכ 'כס רמי: ןכ--ל'כע וכיכיפ 1  

, , + 

 לכ וניפ רילמ סיס ,םתסו ןכטס סתכמ
 ie יב
 ססל עונקנו ךרדס סתוחנכ כהרסי תיכ
 סיניפס ותכ ,סתיילתו סתעיסנ | ןמז
 .ןכקס לע וככד תל סדסנ סיכומס

 ז ועָבְרו והרַא + יווררו והיא



 וטר ידוקפ מ תומש = סולקנוא

 לֵאָרְׂשִיזתיִּבילָב יִניֲעַל וב הָלֵיַל יה שא יח אס
 : :םֶהיֵעְסַמ"לְבְב תיֵּב-לְ ייל ּהּב אליל

 : ןוהיגל מלב לארשי
 .קזח קזח

 :'ז ןמיס 5 סיכנעכ הכאלמה לכ םלשתו ןיריטסמו

 י"שר
 ידוקפ תשרפ תלסה : תועסמ ןלוכ וקרקינ ךככ וטסגו וכוס סיינתס סוקממש יפל

 אל םיהלא ויצחו :ןמיס [מ"ךא העשתו םיתאמו ףלא תומש הלאו רפסד יקוספ םוכס
 הלילל הלילו .ט"ב וירדסו :ןמיס יל ונבה רשא תיב הז יא ,א"י ויתוישרפו .ללקת
 ןינמ :ןמיס בלב והלא תרות ,[מ ויקדפו ,דך"י ויתותקספו :ןטיס תעד החי
 םיששו האמ לנה םיעשתו שמח תומוהסהה ,םיששו עשת תוהותפה

 :ןמיס ךרעסי ןוצמו שרקמ ךיע הרשי תוישרפ עבראו

 .הרותבש תודוקנה תויתואו יריעז תויתואו יתבר תויתוא
 אל לע ם"ירהו םיפלאל רפה רצ] לם "וגס ססו סיתפ סל יכ יתכר תויתולמ תומש 'סכ ןיֿפ
 סג ןיל תודוקנה תויתופע סג תוריעזה תויתולמו .תסת יכ תפרפכ .ססינעו\ ךחא לאל הוחתשת

 נר ןנתוכו סהימקב ספל 90 ף"וקס ריעז ןיכתוכק סירפוס שים פ"מ ,תומק 'סכ ססע תחש
 )מ בחז ץיצ תישעו לע סטופ י"ד סעה לכו התא אצ לע י'דוקו אוה בוט יכ לע ת"יעס

 .ססמ .סחונ ןינקיידה תעד ןיפ

nn RP NPP an PPP APE להדחה 

 םימעטה תומש ולא

 יעיבר חנְמוחנִמ לוס חַנְמ אקרז חנמ אָמְׁשַפ
 אָחְפט .אָכְרַכ לדני ןמקיפקז אָט :שפ ףךפהמ
 אילת ,רנטק"ראשילת רו אתא חנמ
 אגר םׁשְרג שרנדאלןא אלזא מדה הלו
 "דינר .תֶלָשְלַש :קיסַפיְיוס!קיספ ביתו ריב

 :ומויְרְּביחַרְי הָלּופְכיאָכְרמ הָרפ
DO ID 



 תורבדה תרשע =

 .ןויפעס = סעטפ סירקס .ןותחתס סעטנ <

 -העטידחא םיהלא לז היה אל לע םיִרֲחַא יהא רכה היחו"אל
 "לָכוולְספ ךל--השעת אל ִנָ -לֶכְולספ ל הֶשַעַתאל + ינפ
 לֵעַמִמוםיַמְׁשַב רשא המת לַעַמְמ םִיַמׁשַּב רׁשֲא הָנומְּ
 םִימּברׁשאו תַחּתִמץֶראְּב רשאו | םִיַמַכרשֲאו תַחְתַמֶרֲאברֶׁשֲא
 הוחתשתד"דאל ץראל תַחַּתִמ הָוֲחַּתְשִתיאל : ןִרָאָל תַהָתמ

 הוה יֿבנַא יסד אלופה | הוה יבנָא כ םֶרְבַעִַת אלו סה

 תַבָא ןוע דקפ אנ קלאי הלא תַבָא ןוע רקפ אָנְק לאל למלא

 םיִעּבְ לֵעְםיִׁשְְׁש-לעסינָבדלַע םיִעַּב בְר"לעְוםיִׁשְפש-לַינב-לַ
 םיפָפאַ דמה הֶשַעְו אנט | םיפלאל ד השעו : יאש

 ףיק יהְלֶא הוהייסש"תא אשת אל :יתוצמ ירמ שלו יבָחאל

 : אשל ומׁש-תֶא א ְׁשירְׁשַא תא הוה הק אל יב אשל

 וש קל תָבשַה םָיתַא רוז :ושד דקל תבשה םזידתא רוָכָ

 -פַב תשע רבעת םיִמְי תָשָש לב תיִשעְו רבע םיִמָ תשש
 תַבש יעיִבָשַה סו ףתבאלמ | תָבש יִעיִבְשה סו תאר
 לב הֶׂשֲעַת אל יָה הוהיִל | ל הֶׂשֲעֲת"אל יהא הֹוהיַל

 רבע תב נכי הָּתַא הָבאָלִמ ָךּרְבַע ףֶּתְבּוָּבִנְּווהַתַא האל
 רֶׁשֲא רג ךתְמַהְבּ ףתמאו רשא דרגו ךַּתְמָהְבּו ףתמאו

 הֵׁשֲ םינ םידתשש יב ְּיִרָעְשּב | הֶשָע םיִמָיתְשש = רָעָב
 הנו םּב- רֶׁשֲא ביתא םִיַהתֶא ץֶרָאָהיתֶאְו םיִמָשַה"תַא הֹוהְ

 : :והשדקיו תב ה םזיתַא הָוחי ךִרּב | ןבְדלע יִעיִבַשַה וי

 דו ןּוכיִראְ יןעמל מָא-תֶאְו ףיבאדתַא רב

 ל ןתנ ד היקלא הָוהְי"ְרַשַא הָמָדַאַה לע
 :בֶנְנִת אל :ףאנח אל תַצְרְּת אפ ֿבנְגְח א ףאנת אל חַצְרִת אל
 : :רֶקְׁש דַע ךערב הנעתדאל : :רקש דַע ערב הנעתדאל

 רער תֶׁשֲא רמה דער תי ומְחַ אל

 :ְּרעֶרַל ר רֶׁש א לכו ודז מחו ורושו ֹותָמֲאו ורבע



 תומש רפסל תורטפה

 םישודחו םירואב ןהילעו יהגהנמכ הנידמו הנידמל

 ם שוב

 זוגא תג
 ןיריטפמ ןיא עק ,סיחפפ) ל'זח ירבד יפ לע 'זוגא תנג. הּנְכי תורטפההל רואבה

 ירחא םיאיבנ ירבד תאירק יכ .ם'בשהו י'שרב ש"ייע .םיזוגאו תוילק םירמת ןוגכ חספה רחא

 א'כד אנתב אתיאו ,הלודג הדועסמ ןירטפנשכ .הקיתמ ינימ תליכא תמגודב איה .הרותה תאירק

 שיש לארשימ םכחו םכה לכ ךכ .םיתב העברא וב שי הז זוגא המ .יתדרי זוג א תנג לא (ת"יפ)

 ינפלמ אב ןיאמ לכהו .'וכו ,לכשהו העד הניבו המכח : םירבד העברא וב שי ןתימאל תהיה

 רטואו .'וגו ויאריל 'ד דוס :רמאנש לא-שיל הליג אלש רבד ה'בקה הינה אלו 'וכו ה"בקה
 יככד תורטפססו] ,ל"כע ,םיאיבנה וידבע לא ודוס הלג םא וכ רבד 'ה 'דא השעי אל וכ (.ג .סומע) ,

 רחובה ינפל ןוצרל יִרָמָא ויהיש ר'הו .ףלאוו באז לאירבג ירמא :ת'ר זונא םג ןןס סיזיכנ

 .קדצו תמא םהש םישודקה וניאיכנ ירבד לכ סע ןמאנ סבבל רשא ושדק םע ינפלו םיבוט םיאיבנב

 יתוא ודסחב ב'תישה ןנח רשא

Gu, : lw nny הא 4 : . . תוילגרמ ליז קחצי לאיחי = :=ג ףלאוו באז לאירבג 
 .הקירמאב 'יפנאו ססאמ ןאטסבב ללוכה בר



 הרטפהה תוכרב
CEוז הכרב ריטפמה ךרבי ללוגה רמגש 5 , 

 רֵחָּב רֵׁשֲא םֶלעָה ךלמ יניַהלא יי הֶתַא ְךורָּב
 תַמָאְּב םי יראה ל הָצְר םי בוט םיִתיִבָנב

 לֵאָרְִיְבו ור ורבע ה ה רחובה תי הָּתַא מ

 רֶבָרְ .. םינמאנו ו והלא . 3 התא א ןמאנ
 למ לא יִּכ םֶקיִר בושידאל רוח ךיִרְבּרמ דָחֶא
 ןְמֲאנַה לֵאָה . הֶתַא ךּורֵּב .הָּתִא ןֶמַחרְע ןַמָאנ
 נייח תיִּב איה יִּכ ןויצ-לע םָחְר : ויְרְבְדלְבְּב
 הָתַא ָּךורְּב .ּוניִמְיּב הָרַהְמְּב עישות שָפָנ תַבּולַעל
 והְיִלָאּב ּוניִהְלָא ַײ ונְחמש :ְהיִנְבִּב ןויצ הֶמשמ יו
 0 ךֶחיִשִמ רִוָר תיִּב תּוכְלַמְבּו ךרְבע איבה
 ע ּולַחְני אלו רֶז בשידאל ואְסְּכדלַע נבל לנו אבי
 - "העבשנ ףשדק םשב יִּכ .ודֹובְּכיתֶא םיִרָחַא
 :דָָּה מ יי התא ךורְּב .דַעְו םֶלועְל ורנ הָּבְכִי אלש
 םוי"לעְו םיִאיִבְנַה"לַעְו הדֹובעֶה-לעְו .הרותה"לע
 הָחּונְְלְו הָשָר = וניהל יו ולתת הוה תָּבַשה

 דיִמָת יח י יִפְּ ךמש רבה ְךְתוא םיכרבמו ל
 : תָבׁשַה שּרקִמ יי הָּתַא רָב :דַעְו םלועְל



 ב תומש תרטפה

 .םידרפסה גהנמכ
 ןמיס הימריב

 ץֶרָאְּב תותנעב רֶׁשֲא םיִנֲהּכַה"ןמ הלחן הימי יִרְבְּ
 ְךֶלַמ ןומֲאוְב והישא א יִמיְּב לא ג הֹוהְי-רבְד הָיָה רֶׁשֲא : מנ
 -ןֶּב םִיְקָײהְי ימיב יהיו ובְלָמ הנָש הָרְשְע-ׁשלׁשּב הוה
 ּוהָיְקְרַצִל הנש הָרָשָעיִתָשע 'םת"דע הוה למ להישאו

 יהיו : יׁשיִמֲחַ שרב םלשורי תֹולג"רע הָדָהְי ְךָלַמ והיׁשאידב
 םֶרֲמְּו ףיִתער | שבב ְּרצֶא םֶרָטְּב :רמאל ילֶא הָוהְירַבְ
 ינַא ּהָהֶא רַמאָו : ףיִּתַתַ סיוגל איב ףיתשרקה םֶחְִמ אָצִת
 "פא ילֶא } הוה רמו : יבנא רע רָּבּד יתעְְיאָל הָנִה הוה
 רֶׁשֲא-לְּכ תֶאְ ר רחלשא רשא" לבל כ יֵבֵנֲא רענ רמאת
 דם צהל ינא ָךְּתַאהיִּכ םהינפמ אָרית לא = : רבת צא
 הָנֲה יִלֶא הוה רמאיו יפדלַע עו ורדתַא הוה הש : הָוהְי
 -לַעו םיוגַהְדלַע הזה םיַה | ףיִתְרקְפה האָר : יפְ יִרָבְ ית
 : : עוטנלו תֹונבָל םורהלו דיִבָאהְלּ ץותנלו שותנל תלמה
 למ רֹמאָ הימי הָאר הָּתַא-הָמ רמאל יִלֶא הָוחְי"רבְד יהיו
 ינא קשב תואר ל ַתְבְטיַה יָא הוה רָמֲאיִנ : האר נא רקש

 הָּתַא הַמ רמאָל תִנְׁש פא הוהְירַבְ יהיו ותשעל רביע
 הוה רמו הָנֹופְצ ינָפִמ ויפו הָאֹר יִנֲא חּופנ רי רמו האר
 אלק י יננה | כ : ץֶרֶָ 5 ייל לע הָעְרַה הֵתָפת ןופצמ י ולא

 אס שיא ונתנו ואָבּו הוהידסָאְנ הָנפִצ תובְלְממ תֹוָחְפְׁשִמ"לבֿכ |

 :הָרוהְי רעל לו ביס הימה לע ם5 שּורָי ירש חה
 םיחְלאל ורק רש םהער- לכ לע םָהֹוא :יַמפְשִמ יתרו
 קמ יִנְתָמ .רָאָת הָתַאְ : היד ישעמל ווחתשיו םיִרָחַא
 -ןפ םָיִנפִמ תחּת-לַא ךוצא יכנָא רש" תֶא םהילֲא תרד
 רוטע רֵצבְמ ריעָכ םֹויה ךיתַתְנ הגה ינַאו : םֶהיִנֲפַל הא
 הש הַרּוהְ יִבְלַמְל -ץֶרָאָהלּפִלַ תַשחַנ תומה לזרּב

 נא תא 5 באו ךיֶלֲא ּומַחְלִנְו : ץֶראָ םעלּ הינה
 תארו ךלה : רמאל לא הוהודרבד יהו קיצה הָותיָא

 ינזאב



 תומש תרטפה

 ךירּוענ רָבַה ל יִּתְרַבְז הָוהְי 2s כא הב רמאל םלָשּורְ נָא

 שדק : הָעּורְז אל ץֶרֲאַּב רָּבְדַמַּב ירחא ְךָּתבִל תלול תַבָהא

 באד כ התאו תישאר הוהיל ילָאְרְשי

 : התא קא
 אַבֶּת הער משא 1%

 ,םיזנכשאה גהנמכ תומש תרטס

 לבתי נפ ואְלַמּו לֶאְרשי תרפו ץיִצָי בעי שרָשי םיִאָּבַה

 הָאְסאַפב : :גרה וג גרה גְרֶהכיסָא ּוהבה המ תּכמְה : : הבנת

 תאזב ככ : : םיִדָק סיב השקה ותּורְּב הָנֲה הֶנביִרְ הָחְלַשְב

 חֿפומ יִנָבַאלָּכוומּ שְּבותאטח רַפָה רפי הו | בסעיײדהןוע רפי

 .ז"כ ך ןמיס היעשיב

 'ק ותאובת *
 לסרטי סרפו ןילי :קעי קלסי םיאבה

 'ונ| ןסכס וסכמ תכמכס 'ונו
 וכ ןככ יונו סככיכת סתלק3 סלסקסכ
 דדכ סלול ריע יכ 'ונו בקעי ןוע רפוכי
 סלכו ןככי סו לגע סערי ספ 'וגו
 סע ורקבתי ונס סיכותכס = .סיפיעס
 ,סויס רדס3 ונרקפ ןוסקרס קוספס
 תל סמיכלמ סיל3ס י"ככ | תומס סכקו
 סיפרפמס וקדקדו ,וק3 ופינו קית כקעי
 תרכוסו .3קעיו , לפרסי ,תומקס תלפכ לע
 ,ללרסי סע רחל כקעי סע
 ירד .רוסיככ יל ספרגסו -- רופי ךירל
 רובעקס לע לתוק סתנכ 3p סזותס
 תתפ וכל תוקפנו ,סוס ןוכתקס תוכגסמ
 ,'ד תעוסתל תולתימו תונכ סיניעל סוקפ
 לפ ,סיככ תימס לוקמ ו"ח םיפכ 5
 ןכקלו וולס סמוקכ סככ 'ד סטע סמ
 ךרד יעותו סיכיפכ וגלסי דוטו ,תקוס
 ןכו סיככ כ וכוכנ רפ סימפס לדוג לע
 ולס ,סמלנ סיפפר ךכד עודמ ,סימילס
 יכנס לכ כ"ע .סמודכו דגכ ידגוכ לכ
 לע ןגוכקנפ ,וככל לע רכדל ,'ד סעב
 ריכזסל וכו ותוולכ ,ונמע סטעש כועס
 ותולטסל ,סיכלממ וגקיכי סוי לככ סימעפ
 יפרכ ונ) תקז .סיסיס ,דימס וככל לע
 )"ענב לעניפס) וכוס תולכמכו ,שטונמ
 עגפו סכקמ תע לכ ,וכ ךילסלו טיבסנ

 הז לכ ר

 זוגא תנג
 ,וכמע לכ םוחב סקרכ יול ת סרקי רחל

 פוקו = ,ונממ ס"כקס לש  ויתוכולספ
 תוכתס עלו ,וכיק3 ספ ת ויונסנס
 ודסת כזע כ וכיתולנכ סג רפ ,סיטודקס
 ספני יכ סוקפ םי דועו  ,וכקלמ .וקמתו
 לכו טל ןופלה כוט 3ר3 ופול 'ד
 סלמו סער יכ ,סתיפקר3 סמד רק סער
 ויתולועפ תקדכ סנוככ כ"ח תכי ,קיס
 תמליו ,סעוטיו סכככ תסוכ ,לכל יולג
 קתטכסכ  סילפכב סרו ינו סיתוריפ
 ,פרוס ךפמ תסוכ סככו ךלי ךולס רלופמס
 ומכו | ,ויקומולח לקו סירב וכי 3
 לכופ יכ ,ותמדק 3יט עדויס סדקס לעכש
 % סילוכ סיטימס ךכע וכ סילכסנ
 סז לפס מכ ידכב סנס ,סנש5 רילק
 ee טעמ תל: הקיל וכ5 לכ3 סלרי
 ןטככ = סכילטסל ,ורלוסב רומק קלמנס
 רp03 ,דספסו ןוכקכ סוקמ | תוסס סמדקס
 יכפ קעפו םיכקת םוכ קכ יכ קוס עדוי
 ₪ ™ פי ןיטס תיפרמלססל ב קלעמל

wi 

 רח עבטסע סכסומו יונ םז לכל סי
wands SiNוש  AN 

= 
1 

~ 
 es רמת ירפ ותקקב ,תוטסו קלוס

 סוקמל | וידי
 קודכ | רככ

 סֶכְרַּכְס ךרד סו קר יכ
 ,הוס סמודמס רקפססו
 כלמ וס ןכ ,וינטבל רקו

 סע

  bal kyוליקפמו 3 וילע
 סז ככד סלול | ,ןדכלו ןוינכ
 2 לכל יול ססוכמו
 ,סלועכ סייחסו
 ₪1 ו סעוקי םימלמ



 ו תומש תרטפה

 'הָרּוצְּב רוע יב : םיִנַמ בחו םיִרְׁשא ומקי-אל תוצְפִנִמ 'רָנְנָבַאָּ

 הלכו ץּבְרי סו לג הרי םש ךֶבְרַמַּכ בזענו חֶלָשַמ הונ דרב

 ּהָתוא תזריאמ תֹואב םיִשנ נ הָנרַבָשִ הָריִצְק שביב : הפס

 :ּוננחי אפ ורציו והשע ונמחרידאל ןבדלע | אוה תוניבדסע ל כ

 םָיִרצִמ לח רע רָהָנַה תלבשמ הוה טּבחי אּוהַה םויב היה

 קת אּוהַה סיב והיה : אר נב רָחֲא אל טל סאו
 זונא תנג

 ,ןילוסיכ סיקכודמסו סילועמס "לכ סע
 קכ יכ סמדג וכיניע תימכמל קר רח
 סליפ0כ ךלכו קמ סילועכו ,סויס לכ ַעֵכ
 סמק וכל כיפת ר דע | ,סליל ןופיקכ
 ,ס"כקס מ"סמ ךנמ יגפ רולב ונתמננס
 לכ ןיבכ 6 ,כומ סמככ ורוק ךק רסק
 וגו תוכוקס לכמ וביסס תולקכפקס
 קיכזסל לפפק סיס 82 יכו ,יסס קעס דע
 קוקולמו סולגס ולכס יתלכ ונקתנלס רוק
 סיגסתנפ) סיבותכס סז3 לסכל שיו .ןיכוסיס
 תוסע) 'ד לידגס סיוגכ וכמי זמ (ו"לק
 וכייס וללע תוקטכ 'ד לידנס סנה סע
 סיפמס ויסד קתובכס וסמ סטקד ,סיחמש
 וכירכדלו --- סהל סיסיפ סוס לפ 5
 רטסכש רמפל | ,ןוככ כמ רוי "נס
 יזמ ,ןויפ תכיפ תת 'ד 3וס3 תוקככ סכזכ
 תעס דע וכבטס סימיס וכיניע ולרי
 ,עכ סולת סות 'םילכ ,סימלותכ ,סיסס
 תועכ תויתמו סיטסילמ סידספ קנפו
 55 ככ יכ ספרי ופיקק3 רפק ,סמודכו
 ז"ע קתpיו ,לכס לש פוגוימד קל ויס

 ככ סיסי ןכ ומכ ,התכמס לע סמוקקיו
 ות bנמי 16 יכ ,ט"כטכס ריסעס עס
 ₪5 ךיקס | וכיתושפכ לע סומתכ וכיפ
 וכל סמודמס ןוגיס .לולעל וכפלוכיב סוס
 כ יכ 'בתי וכ ןוחטכסו סגומס תוקיכפמ
 תובקכ כ סזמ סגו ,סוס בטל דיכעד סמ
 וה ככקנס בוטס לט סנר ןופלכ ריפכמ
 לע תכקוקמ סכר יכ ,וכיתוכל ימי תולכב
 לע וס קותעו ,תיכיגקו תיפממ סתמש
 ,סכס לק דחפו וסוק רָּכד ול ,כטכ רד

 'ד לידגס יכ סכמוב וגתופ סיוגס ופלקי זו
 ןיכוסיסו סוכלס יכ וכייס---ס96 סע תוטעל
 דס קכ סיס ,רבעס ןמזכ כסכעיכ ויסק
 תוכפ סטעמ סינידג '3תי ופלמ כוטו
 י"כ .'5"נכ ןעטכֿפנפעג) וסוכיפ לידנסו

 עטמ ספוק עוכזל תוגוק תוכיסמ תוביס
 ,כתפתסל ססילע וכזכ ןיל ןילסלו ,סדוק
 ומ ילידג וכל סג גכולו לדוג סיס יקולסו
 סל [ער קלרג סיה ותפקפסכ רפפ] סללכ דסחו

 תמועל לבל  ,ולכוסל 16 סיס כמו עכיכ
 תויס) סכוט | כול ספע וכ) סיס הז
 סיערווה כ"ק5 סייסמפ | ומכו] ,תעכסיסמס

 ,"פ וכל יתימסס תוקסו |ורוכקי סנרכ .סעמדב
 לכ סלמה .סירלמ ןרסכ וכפויס ןמז וס
 תודכטכו תולכסכ סנש 'ו'ד'כ ךטמ ,ספמוט
 תוכל סשמ 055 לוכי סיס תל דבע רקק
 י"ע יכ- ,סבוטל סז לכ סיס וכיככמו ,סלועל
 ףכלכ = וכפרלכ ,הוס | לזרכס רוכ
 ןג6 ס"פ תכסכ התיקד ומכו] סומי עפ וככסבנו

 [סחנת סירפי תמות ןכ סייקיפ לתומימתכ ןנינסד

 ,סנתכ סעל וכ תויסכ ז"יע וניכ ז רק דע
 וסל תעמ סוי סיעמסכ רלק ןמז ךסמכו
 רואל וגכופכ ופניכס תולגתסל וליכז ססמ

 ק"סופ תנקמ | וכממ לק ,
Se 0קבו ,סזב ,סלוע ייחו , 

 קלחכ פדוס תלומ לעכ כרס קזכ ריכסה כטיסו]
 25 היס סירֿפמ תולג ןונע יכ ,ןסילפ /5 טורד ינט 1

 ,ףסכ

 ןיכפ רוחב

 תויסל

 לדגתס) לכוי קל רטפ ,דנוסל רוכיעסו ןוירקס ימוכ

 תטילק) סיפדס סעפת סדוקמ ותויס יתלכ קתפתסלו

 ,טרזס

 הורעה רוקממ ותק? ירסל וקו

 ,תוכוסו סדנה ימד ךותכ כרועמ ומס יעעכ

 קרזי סמועהו

 לע



 תומש תרטפה
 םִָרְצִמ ץֶרָאְּב םיִחָּרנַה רושא ןֶרֲאְב םיִדְבאָה ּואָבּו לודַנ רפֹוׁשְּב
 תו תרמע וזה : םלשּוריב שָרְקַה רה הותיל ווחתשהו
 םֶנָמׁשאְי שאר-לע רֶׁשֲא ותראפת יִבְצ ?בנ ץיצו ספא ירש
 םֶרכ בט רעש רַרּב םֶרּכ ינדאל מאו קה הנח :ןִי מל

 זוגא תנג
 לכת ינפ לע

 ןרפס לע
 סלוכו לפומ תוס פו

 סיס | ןכ ,ותלכפסו | ותמכחכ

 ספלמו ךרפס תורע תרקנה סירלמ | תולג וכל

 וכתלודנל וניכת = וכס5י = סכממ ,סלמוטו סנס

 סנופ ! סמנו סמ לע סז .ןיכעכ ללוטסו  ,תיחלכס

 רפמ לוס תעגוד םממ לוס  ,לקוד  סירפמכ

 סיס סמלו סמ לע יטוכפס ןימ תריפי לע פע

 תדיכי תילכפ סיס כזו [פ"ייע ,קוד סז ןפולכ

 סיס וס ר סיכלמכ וכיבק בקעי
 סככקכ ויפכק םירטסל סמק עוכוס עלוס

 תוככ סיקק כקכשי סע יתכפ יליֿכ ופסל
 ת כ3קכ ,יניס כס דמעמל וכזי רה
 ספנומקו ספקודק ככ ןיפסלו ,קיסותס
 סויס דע סתניפכ תעמ יכ ,לבת ינפ לע
 ךכע סיכיטתמ תומוקס כרקע סג סוס
 וקויסו ק'תי ותופילמכ סינימממו ,ק"סות
 עודיכ ,לכ ןודלו ,נכת ינפ לע חינסמ
 כובעכ ספירס לכ תילכק סיס סו רסק
 יפללי וו סע כ'קמכו ,סלותסו ,נלקי
 ---ולפסי יתנסת=-יכ לוסו=-ימפל=-יל
 סקכנ  *סיס סוכ סנ רק=-סירחל
 וליפו3ק לע ןסדירי יכ סנוטקרס ספקססכ
 יכ ככסס ןמ קוקכס דבנמ יכ סירלמל
 םודק וג סלעיו תמלי ספ רסס תורעב
 סג יכ ילדווכ סככ סיס דוע ,'דל סילכ
 כ"ג ויסי וכו 3קעי קוס ,קכוססו ערוס
 ס"ערמ רמֿפ ומכו] סמש סידספנו סילכ ו'ח
 ךמע תפ תה 55 }הו ת"יפס 58

 3קעי דרס תמלכש ומכו [ר"דמכ ל?פמש
 סיס 1986 ,ערוס לפ ןיערגספ ומכ] ז"ע וכי(
 יתלכל .יכככ וגיל ןיתתמ סיס ננממ סור וכ

 קזחל ק"יפס תככוסק דע [כופפכ .סייח ורכק
 ,סזמ דחפי לבכ סנמלכ ותיטבסלו וככל תק
 יוגל יכ ,סמיכלמ סדכמ לכיק לת כיקמכ

 'כ תעדל

 סג ךלעק יככקו יונו סע ךמיפק לודנ
 כ"ע [.'נכו רח5  ןפופכ תויסל "קו] ,סנע

 רפסל תומס 'ס3 ק"סותס סעיקתס רpכ
 יס כפל ,סיללמ תולג כופיס וכ
 סליתתס --- ק"סות = דוסיל סניפ ןבת
 לכוס סלע לע תכלוכ סמדקס כ"ג תפל
 ספקססכ יכ---0מ55-- סתילכת תרטמו
 תל ותופככ בוקתל סוכס לכוי סכוק6כס
 סיסק יוכעסו Sand סינינעס ירופיס
 סת .ינכ ןיכ ועמי יכ  ,סמפ וגל
 תכטמ --ל6רסי יכ דבקיו
 --בקעי Ph ons במ סי 3ס--תילכתס
 ולכוי 65 :יכ--דפיב ערזס לק ןיערגס סע
 וכמול סזו ,יוכעו תוכלס .כוכמ סייקתסל
 רפוסי רק נכמ רמולכ=-סנלו=-'ת
 לתת סוכה ספרי ,וקליתסמ סוס רפסכ
 תל סמיכלמ סיקכס י"גכ תומס ותפקסס
 536 ,'מ | ופכיו ועקתפי סלוכ ,בקעי

enיכ וקכק 16 כבד לש ופוס 6  
Aaםמככ ,עכוס סיס וס 2  

 ,ופכ ותיו קי ז"יע'יכ ,תינכתס ירפ
 ירפ תחימ55 ,לכקי תיב ןיככ סזמ תופעל
 לכסו ,תוקבכ 'ד ספכ סינונס עטמו קדוק
 יטכע סיטנקס סתוכ6 סע לע ולרקכ

 : ןכסו ,סלוכ כקעי ערזו ןורוסי
 סכז סכיקתכ טופס טופס לילענ הומו

 ,סוס ךוכלס וכיתולנ * :ע תיתימקו
 ,סירלממ ונתקל ןפומ לע סיסי וס סנס
 ,ם"תיובס 6 ה ססינקכ פח סכטמו
 כ"כ ומכו ,קלעכ כתויס ןפוקכ דועו
 כתרשי תת סיכקס סלגה כ (:ופ סיחספ)
 ססילע ופסויק ידכ 695 תומוס ןיכל
 סופכ ,ןכק3 יל סיתעכװ כמקנפ סיכנ
 סמכ | סיככסל כ הפס ערוח סדק

 ןירוכ



 ד תומש תרטפה

 תֶרַמַע הָנֶסַמְרִת םיִלְנרְּב : דִיְּב ץֶרָאַל חינה םיִפְמש םיִריִּבַּכ םימ

 רָשַא ותְרַאָּפִ יב 'לבנ תציצ הת : ירא יובש תא

 תֶארַה האר רֶׁשֲא ץיק םֶרֲָמְּב הַּובְבְּ סינמש אי שארדלע

 תֹואָבָצ הוה הָיָה איהה םויב : הלב ֹופַכְּב הָדועְּב התא

 מָפְׁשִמ רו : מע רֶאְׁשִל הראה ריפוי תר
 זוגא תנג

 וכיפיככ ותו ותיטכסק ומכו ,ק"ייע ןירוכ
 סמכ3 תולגס תילכס ונוכיכסו סיקודקס
 ךופסמ ו כ"קמכ ,ז"ע סיכומס סיכותכ
 סיסו כ"קמכו ,'וגו סכורּכ ספק סימע 0
 סיוג וכנסו וגו ןרקס לכ לע ךכמל יד
 סויכ 'ד כ סיככ סיוג וולכו "וגו ךכולל
 'בקי ותמכת סכזג רסלמ לכסו ,"ונו לוסס
 וטפכספ ופכו] כת ןפוקב תויסכ לכוי חלש
 ןוירסס ןינעמ ס"ועס ספכ רכססס סלעמל

 סלטפססכ סזוקס ירכד וסזו = [סריפסו
 סיכת תורכ וכתומ ריעסל ,סויס רדס לט
 ,וקלולגו סיככמ תוכג לוסו ,ופיטסרכ ,רכד
 = סיקכס -- יכ !ולכס לס מל
 -- יכ 'תי ונממ סנוכס סיס 1  [סמירמ]
 םרסי
 תילכתכ = נכשי סרפו ןילי = ונממ
 ! סכונפ לבת יכפ וקכמ ,ז"יע רסק ,בוט
 תולגמ 'י ותכועכ תוכל סוקנ ןכ
 דוע רמו = סזמ תינכתס תל ןוכחקס
 ס"כקס סקסי כפל לע סינטס וכיפוק ןכפל
 ומכ ךופסס וידכע סד סעכ סוקנג ילכמ
 קייכפסכו | ,פיזקכ סיגומדקס תומוקסמ
 טיכת סמל ('5 קוקכק) "קמכו ,סמודכו
 ךיכיע סד ןכ תכ לס כמ ז"ע ,'וגו סידגוב
 ,כתומס לע ,סדוקסמ תוכל סז לע סג
 יכלמ קיל סיס כט תעכ סירס 650 יכ
 ויס | י"ככ = ידנו ,יככע שיא תל סכמ
 כככ סידני ן'ק | וגלסכו ,כוליל סיכנקומ
 סיככ5 ךופ3ב סמכמל סיכופכ ויסו ,סוי
 ס"כקס כיקמ סיס יימוק 15 סקס ,טיטו
 ,סכמה תוכל ? ומע לב תפכס סקכ ססל
 ,טערכו סערכ ,56רשי שפג גכוסס גורסלו

 וסזו ! רכדו כבד לכ לע טפpמב סוקנלו
 -- נתרסי לק-- וסכמ תכמכ סקס : וכמוק
 סלס ול ?ב'תיסס -- וסכס -- ףכיפ
 ? יכלמס-- גכוס---ףכיפ = ויגוכס גרסכ
 ןוכקתכ 3 לכה יכ תימכ כ"ח ןכפ
 סתודמכ ססל דודמכ ' | "בפי וילפנמ
 ,ודז כקל רכדכו ,ונעמ רסק סלעמכו
 סלמתנפ רפוכס עק וכ דע םירפס קרו
 ס"כקס ןיק מ סטוסו 'מגכ ק"עמכו ,סתלס
 ,ם"פ סוניק תעש דע סמוקס ןמ ערפכ
 סיגעס תיכתל לע ס"כקס ןיפמס כ"ע
 כקעכ סתוק טופקל ספוניפ פע וכ דע
 קר סיפוכת | וכ כ 15 סגו ,תוכמ
 סנמקנ רק דעו ,סיתכיכ התרפסב
 י"נב כת ספדלכ סיתודג לכ לע ספקס
 קיו כוכגכ ססל סרכ סיס 15 ,סיס לע
 סזע סידק תורכ סיס ת גוסנכ סמחכמ
 ןיעכ תופרסל ,ףוס סיב עיכטסל סכינס לכ
 תוכוסק דע ,סלודגס ודי סלועו וחכ תל לכ
 ךרע יגטק סיככד קכ ויס כ ןימדוקס
 שיש תת בירי רק םיסכ גסנתסו ,סדנכ
 סיתועס י'ע ותוכתסל וכיד לעכו וכיכ
 תככומ סיסי לבל ומע רקפתסל וכ רילפמו
 כ"עו -- סמכ דיכ | ודגכ כ'חמ תמכנ
 ,לרpיל וסכמ תכמכ ס6ס : וכמו יכחק
 סס -- ויגולס גרסכ סול ףכיק וסכס
 סיס ןכ כ כס ? גרוס = כקרקי ידני
 סלמסנםכ =-ססס3 -- קר ,רכדס
 סמ לכ לע ןוכטמ ססמע סקע 15 ,סתקס
 קעכ :'יפ =- ססלקכ = ףקו= ווק
 סתיס כ לקרשי לס סתוליק ןמז עיגס
 =-סנכיכת--קר ,כ"כ סלודג סמקנס דוע

 ינטכ



 תרטפה

 הָרּובְְלְו טַּפשִמַה-לע בֵׁשוְ הָפאִנְו < : הָרְעָׁש הָמָחְל למ יִביִשְמ

 תומש

 ּועָת יה" ןמועְלבְנְרֶרשב גש איִבְַו ןהּכ ּועָּת רבב ונש ש ןייב
 אי למ תּונָחְל ַשִלָב יִּב : הילל וקָ הָארָּב וש רַבָשַהְִמ
 יִלּומְּ הָעומש ןיבָי יז יִמדתַאְו ו הע הבי מדת : םוקַמ לב הָאצ
 ריִעְז וקל וק וקל וק וצל וצ וצל וצ יִּכ : םִיִדָשִמ יקיתע בָלֲחַמ
 םֶעָהלָא רּברְי תָרֲחַא ושבו הפש ינעלב יִּב :,םש ריִעְ םש
 תאו ףֹעכ היִנֲה הָחּנמַה תאז סי רמַא | רשא :הזה

 וצ וֵָל וצ הֹוהי-רב םֶמָל הִיַהְו : עומְׁש אּובֲא אָלְו העגרמה

 רֹוחַא שב וכל .ןטמְל םש ריִעָ םש ריִע וקל וכ וקל וקו וצל
 רֶׁשֲאבקעי תיִּבדלֶא הוה רמָא-הכ ל ובל שקונו ּורַבְשִנְו
 : ּורְָתְי וינפ הע אלו בקעי ש שובי הָתַעְאל םֵהֵרְבֲאתֶא הָרָּפ

= 
iw Le 

 סנס = סנמ ,זיפז סיכיכמס ד"עכ ינקכ
 כבל ,סנקו סקכ תוקעכ =- סקקס ותורב
 ,סידק = .סויּכ = כ'תפ קכ סיס 89 סו
 זלע ,סידק חוככ סיס תל 'ד ךילוסק תעכ

 :ם"3תי .וקפמ ז"ע לכנומס ןמז עינס
 ,סימדוקס וילד נ תיכנס רות התעמו

 סל וקוסי יכ י"ג דינסכ
 יזועמכ קזסי ול סדוקמ ל"שמכו ,'ד קרות
 9 ,ןרדסנס) ל"זדו ,'וגו יל סולק ססעי
 סמקכ סרוק3 קסועס לכ יכדנסכנק רי
 fיכמפו ,ספעמ לש לינמפ3 סולק סיקמ
 ,'וגו .יזוטמכ קחי ו :'כש סטמ לס
 כמפלו :'נק ,סלוסנס תל ברקמ וללכ
 :i תתיכיק ומכו ,ם"ייע סק ימע ןוילג
 : כ"טמכו ,סכופס תלכק תוכוכ וכז
 סזי זילב כמונכ = ,סירלממ י"לב ת יול
 : ם"זו ,סכותס תוכזכ ס"כקס וביפסו ,קוכז
 תק ןודכעק | סיכלממ סעס תת ךפילוסכ
 קסע וכ! סתע ןכ ,סוס רסס לע יס
 כ"ע ,סלולנס תל 3רקת סעויקו סכוקס
 תוכזכ יונק לכס יכ עדס ספעמ :יכ רמל
 וכ = קכ = ןככ : רמלש וס ,סלופס
 גע יפק 'תוכ, תכמ ,בקעי ןוע רפוכי

 זוגא ת

 -- יװפקכ | קזחי וק סדוקמ רמתק סמ
 ,[ם"ייע סרות פל תז ןיפE (: כ ז"ע) ל"ורדכ ו]

 תת סכ תל5 תיכקעס | סלוכקתס וסזו
 (.זע .כ"כ) סרמלמכו ויפווקק לכו ריסליס
 ,ןילּת סכופ וכ תר ר"סלי ס"כקס קרכ
 ומלטכמו :ו"פ תוכקכ תנתס ק"קמכו
 תויסל | ,ןמפכו רסי = דיסח קיד5 תויסכ
 דובכסו סוקתסו סנקסמ 9 כמסכ
 עכוס תל תימקסלו עלכל ולכוי רסס
 ("נכ רעטטעוו-ליופ) ןוגקרה תורכ תינכתסו
 סניק | קומלע " 7 3קרו : כ"עמכו

 pלכ סרופ תויסכ סדקס הפ תוקיכמ
 סנמלו ,סכעקסו לעכס דוכעל ו ,סכ 8
 ותופקוופוכ תל סדקס ליפסי לוקס יייע
 סנסו ,9סמסו ןימי סולמס ןמ רוס יתלכל
 ר'לליסו = ,תכזמס סוקמ ןמ לכככ סדקס
 בכ תל יפוכיססו כ"קמכו ,ןכ6 לכקנ
 ספ סנוכי כ"ע רק ,סכרקכמ ןכלס
 סוכל. ,תכומס | יככ6מ לוסק  ר"סליס
 bיסק -- תקוכ קכ !ןכ נפ -- מפ
 [סרותה 5יס] הזו ,כקעי ןוע רפוכי ---סלוקס
 לססל יכפ לכמ סכועס יפימס ןילכתס
 -- ל'סליס לק ותלת תמסוז ספסנו
 ומוקכ 0



 ה תומש תרטפה

 ---תֶא ּושילקהו יז ימש ושידקי ובְרְקְּב גז יהְׂשֲעַמ ויָדָל ֹותֹואָרְב יִּכ

 : : וצירע לארשי יהְלֶאתֶאְו בקע שורק

 אראו תרטפה
 -רֶׁשֲא םיִמעֶהְ"מ לֵארְׂשִי תיִּב-תֶא | יִצְבקְּב הוה ינרַא + למאדהפ
 רשא םֶתְמְרֶאיַלַע ובשיו םיוגה יִניִעָל םב יתד םַב וצפנ
 עמנו םיִּתב נבו המכל היט בש : בקעיל יעל ית
 פתא םימאָשה לַכָּב םיַמָפׁש ית שעב הַטָבְל בש םיִמָרַ
 ישע היִרְׂשֲעָה הָנַשַב : םָהיְִלֲא הֹוהְי ינַא ִ יערי םתביָבָפִמ

 םיִש םֶלָאְב מאָל יִלֶא הָוחְידרבד היַ שחל רשע םיִנְׁשְּב
 : ה םיִרְצמלַעְ ויל אבהו םִיִרְצמ ּךֶלִמ העפיל היפ
 םִֹצְמ-דלִמ העֶרַפ לע י יננה הורי ינדַאורמָא-הְּכ תרמו רּבּד

 ינאו יִראָי יִל רָמָא רשא ויִראָי ךותְּב ץברה לולנה םיִּנַתַה

 זוגא תנג

 תכזמ ינכק לכ = סכותס י"ע ומוקב
 רק ,תולפוכמ ריג יככ6כ ר"סליס וסק
 סירפ5 -- דוע ומוקי כ =- סתעמ
 יכ ,הכות יות ןכ סקעת סו --- סילמחו
 ---קעכ תכpויס [סינעמי יס] סכולכ רוע
 רפה ק"מסכס קוס -- סוג סגו -- דד
 -- ככדמכ 3זטגו תנוטמס --וטדק סוכ קוס

 הטמשה

 רענ סנסו דעיס תל וססכפו החפתו
 סיככעס ידלימ רמו סלב

 כוסו ,כעלכ סמייסו = ,דליכ ססתפ - הז
 סגו ,סז סיככעס ידכימ סכמו סכוס
 ירכע דלי :סרמ פו סיכר ןוסלכ סמייס
 יכ יכ סלרכסו .עודי (: כי סעופ) ל"זכדו ,הז
 סכליפס יכ כ"ס ותותח סיכמ לע סנס
 ויק ןכס סג יכ ןכתיו =.יוגו קופרכמ
 ךנס כ"ע ,סוס סקעמסמ וכל כ כלעכ סיס
 ,כוליה תפסל ךומס סילענס ךלדכ ומלעמ
 ססיקוכלמ תק וגס לכ י"ככ יכ עודי רטסכו
 סיס 18 רעכ היסק ןרסק סג כ"ע ,סירלמכ

 (ב)

 וכלס .סילעוק סמקס ןויל רס לע כ"קמכ
 סמוקכ יוכיכ וס כגע סעכי ספ -- וכ
 bכ לגעכ סויסכ יס רסק ,ינקרפיס
 סpו =- ילכו יכנכ ןברי סטו ,דמוכ
 =-יסופלעו ותילכת רומגל ותיכח סלכי

 ק"יקס וגכזי ןכ ,סיפיעס סלכו וקו ל
 : ןכימיכ סלסמכ .תקז תוכל

 לאירבנ תרותב תומש תשרפל

 קחתפ סערפ תב רקקכו ,סירכע ידנכ םובל
 סכוכ ס"עכמ תת סלק דכלמ קכיתס תת
 קעגרפס דוע ,סידניס ךכדכ סכיתס ךוהכ
 יכככ .ררועפס רק  ,ןלספ לק ותיככ לוקל
 זיפ ספיקסס רפקכו -- סקמ וותק נוק
 ספילוס ,ככק סוקו תרדוח ןיעכ סערפ כ
 ,סמס תחל ס יג סיפק יכ סטפקמ ז"יע
 .ל"קו ,סילכעס ידכימ וס תכמנס דניסו
 יתתלמ ןכו ,ט'הטככ כ"כס יל ופרס כוס
 ,ןלהת סז רעג יגכולר  טוקליכ כ"תל

 :ספי סלוע יכוקיכק ינסו

 יקקכרסו



 אראו תרטפה

 ףיָראְידזתגְד קה ְּךֶיחְלְּב םייחח יִתַתַנְו 1 יִנְתיִשָע

 ףיראי תגְּדדלָּב תֶאְ יאָ ְךֹוּתִמ ךיִתילעַהְ היתשקשקב

 תניב תֶאְוְךְתֹוא הָרֿבדמַה ְּךיִּתְׁשטנְו : :קְּבדַּת ְףיָהׂשְקְׂשְקְב
 ץֶרָאְה תי תיְַל ץבקת אלו הָסֲא אל לּופָת ּהָרָשַה ינּפלַע ְּףיִראְי
 ינא יִּכ םִיִרְצַמ יבש לערי הֶלְבָאְ ךיּתתְ םִיִמָשַה ףועלו
 ב םשַפָתּב : לארי תיִבְל הנק תעש סת ןעֶי הוה
 רֶבָשִּת לע םנָשָהְּ ףֵתָכ"ִלַכ םֶהָל תעקבו ץורָת לפכב

 '= םכב *

 ק ףפב * 'ק םיחח *
 זוגא תנג

 יגה ברה ב"ש תאמ ארקמה יטשפב םירואיב

 ,ךיפופקפקכ ךיכלי פגז יתקבדהו
 יטבש יכ | סכנשכ .סלילמ

 לט6 'וכו סיכולו סיטופ סיקוכ ,סירכמ
 ויס תומקלמו ,סז5 סז סיכרל = ויס
 תקוכנ סס3 סעייקפנק | ,ךימת ססיגיב
 סילכמכ סיללמ יקכסכסו (.טי) 'יעקי
 ריע וסערכ םילו | ויתתכ קיל ומס
 טכרס סומ רפופמו] סכלממב סכלממ ליעב
 תמיס ינפמ סתע [.סימע) סימיה ירכדכ

 סממ ךופסכ סיס וככד רק רלגדכוכנ
 רק תוכידמה לע ק5כ תויכזכק3 ופק
 כותלק ומכ ,סלוע תוברחל ןביכחסכ ,תלכ

 ,'וג לכרמכ לכת סס (7י ספ
 סערפ לגד תספ ספככ לע סלכ ודפקי
 רכנדכוכ) רננכ .קזחתסל ,יפתכס ךלמס
 סוכנס ונכ סעיכסק סמ וזו ,ןילעס
 עורי יכ !כפנ רוילו ןכמכ לסמב קז
 סות קגכ סוק ססכ ןיפ סיגדס יכ
 קוסק ף5 ןטקס ק6 עגוב לודנסו ,תועירו
 סקכוכס סייק לעב כ"קקמ | ,ונימ ןּכ
 ספנוכתו ,סנימ ינכ 56 סיפרוט סגיקק
 ,סכוליתס סקנומתמ קלכיכ תפוס תימיכפס
 ילעכו  ,סיקכי סמס סקכיכק ח"עכ יכ
 קכחפסכ ססל רפפו ,רעט ילעכו ,סילביס
 סמ ,סיככס קוכידכ .סזכ סז בלפקסנו
 ,סילגלו סידי סס) .ןיאק סינדכ ןכ .ןיפס
 לס תוקלקלמ ןוילפו = ,סיכוטכ ססו
 קוכימ ססל ₪ ה ,ססילע סיקקסק
 לע סוס לקמס כ המו .ללכ קוכיד

 ,יינ  גנילזיצ ףפוי ר'רהב ביל 'ירא ןויצ ןב א א ןויצ :ר היומ
 סיתסכ סינדל .ולסמנס  סיכנמ = יטכש
 טס ימיממ סתוימ תעפקסק (6
 ויתח6 6 קיל סיפכועו סיעלוכ ססק (3
 כ"קיטס םילפי ויפכעו סינדכ
 סיללמ יבוקי לככש סיגדס לכס תוקנפנ
 ןכורס לודנס סינפס כ ולכקתיו וככפפי
 ססל סיסק ,סנכ | 003 ויכוקי ךופב
 רכקכ וגוכנ תויסכ ,הֶּתַהְמּו תוכנפל רימת
 ויתוטקטקב וקכריו ,סלכ ת טולכלחופפ
 תיקעמ 35 וכרקתיפ נפ סח]

 ספ ויתופקפקכ וקכדו | סמדל כרופס

 הז לקמכו [! קוכיד לכ ענומה קלקנקס רעוחס

 סתבסקמ כ יכ סדס סליקע דוע תלבוקמ
 PD כ וכ ו ותו
 סל 56 במת ססק ,ויתוקקסקכ
 לס סיסקשקס יכ ,ולט-ןייז ינכ תונוירקהו
 לירמה = :ל"ב נט סו ןגמ סמס גר
 תק ועני סערפ לע טק ופקת
 ,רלכרכובכ בכתמ  ללכסל ידכ | ותלקממ
 ספועמסנו סקינקסכ ס"בקס - פי סז לכו
 רלגדכובכ  ידיכ דמי סלכ ת ליפסל ידכ
 קכלפ עגיקסל ךכטלי לכו תחל התנע
 ינפכ ססמ טכקו כס לכ סע סוחלל
 ספויס 'ןעי : סדמ דנככ סדמ יסוזו ,ומלע
 תמסכש ,לסרשי תיבל ןולכ סנק תכעסמ
 ,שפככ ססיֿכיוקו ססיכלול סייכלמס ויס
 ולילי יכ כ תוטכל רקסכ ספוק ועטסו
 ,ודיכ ונפנ ז"יעו 55נדכוכנ 3כתמ ספוק
 תועכל סתוכ ת ס"כקס = קקוכי ןכ

 סערפכ

 ,סומכ הוד

 : לופכ



 ו אראו תרטפה |
 ינְנַה הֹוהְי יֿנדַא לַמָא הָּב 9 : םִינְתָמלַכ םָהָל ָתְדמִעַהְו
 םִיָרְצַמ"ץֶרָא הָתיְֲו : : הָמָהְבּוסדַא ָּךמִמ יז יּתַרְִהְו ברח ד יל איבמ
 :יִתיִשָע יִנָאו יל ראי רמא ןעי ה הוה ינאי ּועֶדְי הָּבְַחְ ; הממשל
 תוברָחְל סיִרְצַמ ץֶרָאזתָא תתנו ףיָראײדלָאְ לא נה ךבל
 לגְר ל הָבדרֶבַעַ אָל :שּוּכ לּובְג"דעו הָגַוס להְנממ הָממש ברה
 : הש םיעברא בשת אלו ּהבירָכעת אל הָמֲהְּב נר םלָא
 הירו תומשנ תֹוצָרא ו ךותב הַמַמׁש ז םירצ :מ ץרָאדדתא יתנו
 -תֶא יתצפהו הנָש םיִעָּבְרַ הממ ית תוברחמ םיִרָע וב
 ץפמ הָוהְי יהא 'רַמָא הָּכ כ תוצא םיִיִר םיונב םִיַרְצִמ
 :הַמש וצפנידרָשא םיִמעָה"ןמ םִנצִמ ץּבקַ הגש םיַעּבְרא
 ץֶרא"לע סורתפ ץֶרא םתא יתְבְשַהְו םילצמ תובְׁש"תָא לתבשו

 הית תֹוכְלְממַה-ְוִמ : : הָלפׁש הָבְלִמַמ םש ּויָהְו םַתְרּוכמ
 תדר יתְלְבִל םיתטעמהוסיױגהדדלע דע אָשנהַתְ"אלו הָלַפש

 םָהונפב ןוע ריִכזמ הַמְבְמל לֶאְרְשי תבל רוע הָיָה : םינַ

 זוגא תנג

 סימסרופמ ויסש ,סתמגודו = לפותיססו גלוד ויס | ופיסוי לו ולפי ןעמכ ,סככוכ סערפכ

 ,ספודקס סובגס תוכמק וללמכ סמו .סוקל
 !ףסכ תויכעמכ כס! ימופת

 יסרפפ ןייע .סינפמ לכ סס> תדמעהו
 : סזכ ד"כעל סרנסו .סרקמס

 סיפקוקמס המיק ןועל סנ ןכו הדימע ןוסל יכ
 ,סביכקס ול סיטיס ךפס בכמס תלרוסל
 סתיכש תכוסל סג סיפתוקמ סוכקלמ
 לוכי לו סמק ויכיעו :ומכ ,קספסו
 ובישמ ויכיע ומק יכ (.וט ה ,'פ) תומרל
 סוכיפ יתטדל וס ןכו (.ד הי "מ)
 וסוכיו ימק ךככת ספקו סמס וללקי : בופכס
 ולעופ :5כ"כ (.חכ עק תיאת) .וג
 סללקו הנה למ ססיפ .סיסע ותער ילפחו
 תינלמו סנופ וספ סתוסרכ ,וילע דימפ
 י"ע סיסי סוש] .קיככ ססיתוללקו דימפ
 וקספ : רמולכ---ומק [ותופ ךרפמ  ס"כקספ
 ומלככ סזכק-- ,ועוכיו--דוע וכנקלמ וכדחו
 ה ויקמ .יכ] סימכת סגיקס לכ יניטל

 סתב וליפס סכח תלנק יכ [נפרעכ .סימכזל
 סג ןכו .ע"מכקו / תוכרכ) הב יס
 (.הכ ,טכ ,תיטלרכ) תדלמ דומעתו : הדימע ןוטלב
 יתפדל לוס ןכו ,דכינמ סקספו סלדחס
 תכמ ודמע ןובקת כל3 : כותכס קוליפ סג
 סק יכ פ"כס [.ספ סיפרפמ'יע] "וג סיסכ
 סוכל תכ ססכ דוע תויסמ וכדו וקספ "
 ס"מס סקי ומכ "תכמ) תכתכ ס"עס ססו]

 תכמ, סולמס רוכבת י"פעו |"תדנמ, תכתכ
 תפטסו ,תתתכת6 תגומ פוכינככ "סיסכ
 תלמל סגוסכ תכתמס יכפכ וכל סטפסמס
 סכרמב 'תכמ ודמע, וק3 כו "ודמע,
 תנמ יכ רקמכ ןכס דוע ףיסוכ ,קספט
 ,סדימעס פלועפ סוכל סננימ סיס,
 סעידיס 'סב "סיסנס, ומכ ססרפנ
 סקוכיפ "896 ,[ .ססינע ןייע ,סיטרפמס תעדכ]

 תוכרפממ' סיסנס ככ סנה :וס ךכ
 סבל ךוכ לע תוק קיס סתסינ ,סמחלמ

 תוסילתו



 אראו תרטפה
 עַבָשְו םיִרָשָעְּב י יהיו :הָוהָי ינדַא יִנֲא יִּ ערי םֶהיֵרֲחֲא
 ב :רִמ מאל לא הָותי-רבְד הָה ׁשֶרְחַ רָהֲאְּ ןושארב

 הָנָש עב יא
 א

 זוגא תנג

 ,ביוסס ילפ3 3ליפסמ סתכ תוסילחו
 סוכל סהילגלכ תכ דוע תוחפס לכל לכ
 ורכטפ] סיסנס בלומ לוח ישכ ככ ,ללכסלו
 as ןובקת 6 סעינסכ | .וינפלס פרקמ3
 ולס סתמות 553 םפנסכ ווק לק ,סזוע
 יכ "סיסכ תכ, טיפל" ססכ תויסמ וקספ
 קליק th“ תוכסלמ סוקתפ ולסככ סט
 -תדמעהו : קוריפס ןקכ סג ןכו .ןוכשתמ
 Arey ססל תויסנ דגוכ תטכמ י"עס
 תכמ = םינתמ לכ םהל =- תלעיכו תקספס
 סתלעוקס תנעסמ לכ ךפס. ,סדימט
 שמ ויכתמ לעמ לקסל סילט סדס ןעפסב
 לובסלו תלסכ םדח תכ ופיכתיו ,ופונ לכס
 תרטפסכ ןלסל) בופכס סג םכפתי ז"יפעו .דוט

 יכ דמע כ ךיריבמ ףססנ עודמ (.לכ
 ןוכנסכ סוכה תלילמ סקכק ,ופדס 'ד

 הטמשה

 2"מ) סיב כיפכ סמ (5% "יס ו"פ) ך"דמב
 ויפכ סמל - תנקז תעכ יסיו (.ל

 סמלסל ול תוכ י"בסכק ,וכ3ל תל וטס
 bרקמס וילע כתככ נפ ,ןיכיכ ףרוג סיט
 פייס 'ר סז3 ל"סוכ פתיֿפ מוחנתו = ] כוס

 ןיכיכ ףרוג סיס ולי סמל ו םוכ ,35 רכ

 סמ 4 .ם"ויע [סזס קוספה וילע כתכי לו

 ןוטפכ םדקכ סכרד רט ל"ו ירכדכ סז
 כ"ז ססיככד י"פע קיפמסכ םי ,סיקכ
 רנתמ ןיכפוס תכיפp ןיכטל (.תפ ןירפ)
 ,ס"רכ רומק וספ | כיכד ,ס3קב ס"לנ
 קספ ןכפ] י"בסכמ יגילפד סימכס תעדל
 [כ"ס וגס 'יס מ"ומ ע"כ בוס ס"כונרה

 סמ ךוכ6 'ופ6 וכותל ךופסכ רוסק
 ס"כנ ךופשי מס ,ל"וכ תכיזנמ סמל
 וכזגפ סכיזגכ ןיכ לוסק ,ם"יופ  ,םידסל
 סניקע סיפתוסס רלסל תיכמ לטלטל ילכמ
 לוטלט | ריתסל וקוכי מק | תככועמ
 ןיכוריע : די תכס) "כ הנהו .ס"כל י"סכמ

 אראו 'פל

 קבכ לע יס סכלפסו ,סכושתו ספ
 ,3נק יכיכמ ונפ סימסכופמס סיכובנ
 סככעמס ןמ הפס סג קָפְנהו וקסעכ עודמ
 תכמ סתלגסה | לקולק בד סויפ ומכ
 סוס סיליקה 3כ סגה ,ףסוס .לטמ
 כהתו תינמ קרו בכת 3הנמ | ףלטפכ
 ו ? סוכפ ופנו סתנסל קכמ דמעו
 ,ומכ ספ ומלפ דלמ תכ=דמע אל :ביקמ
 קמקמ -יכ ,וס תכ ריככ סמל יכ
 ל ביקכ | וליסכו "056, ןושב
 ,וילפל ןילכ סיכובנס ככ כס = ופדה
 4 :ומכ ,ןסככס "יכל, ,םוריפו
 'ונ .וגככקס כובק יכ 'וכ |[: ןילפ

 : Rכקתכ הכרה םיק 3

 .לינה י'ג ביש תאמ ןאכ רע

 לאירבג תרותב

 ןוקית] ןיכוכיע סמלס ןקפפ סעסבד (.כ
 [תוכסעכ גייס סוקפ] י"טכו [תוכילס | יכורע

 ךכל סכת סמ לכ :הרמלו ק"ב סלי
 וכ ונילפס סול .יײל סג יכל חמפי
 !ק0ס קסמו !סלס םד גש לע ותונכ
 סינייס תוסעכ רימחקש לע :כמוכ יכוככ
 כ"נ םי תורילה יכוריע רמוק ללככו] תק 'סב

 "טנג תכיזג כ"ג ןכו [קכיכ תכיפעמ ןוימד
 הכיפפ ללכנ הוב 6 תוינקסע סידי ספסל

 סליכנו תמ תפמועו סילקמ שפת סם שיט ןיכיכ

 < -- תורקט רעוק סופמ (,זמ ,ג"פ | תולקפככ)

 תוסס = ךלמל סיסכ יוכר רוסי ₪ עבו
 כ'ע ,תינסס bכ ,תסייכוקד רוס

boסלק ול סיס סתונו =ודיספ 2 א  
 תכשל סינייס רוזנכ ילכמ ,ןיכיכ !ףכוג סיסש
 לימחסנו ,סוינקסע סידי .ספס תקמוטלו
 וילפ בתכי ל כסוג תויסכ ומכע לע
 סלנק "וכככ 5 וטס ויקכ, : הוס תרקמס
 :תפסיירולד רוסי תֶריכְעַב ומלטל

 ספוק



 ן אראו תרטפה
 רצדלָא הָלדְנ הָדבָע וליַחדתַא דיִבֲעָה לֵבַּבידַלַמ רצאָרְדבּובְ
 רֵצִמ ולח ו היא רכשו המורמ ףַתּכלָכְו חָרָקְמ כ ׁשאָרִלָ
 ננה הוהְי יֿנדֲא רַמֲא הב כל: ָהיִלָ דַבְעְרַשֶא הדבֲעֶהלע
 ּהָנמֲה אש םיַרצִמ ץֶרָאזתֶא בּבדלמ רַצאָרְדּובנ ותנ
 רַבָעְִרַשא תֶלֶטַפ :וליחל רבַש הָתְיָהו הז ובו הש ללֶׁשו
 : הוה ינרַא םאנ יל וט ושע לׁשֲא םירצמ .ץֶראתא 5 יִתְתִ הב
 הפ ןוחַתפ ןתא ל לארשי תיבל ןֶרק ַחיַמְצַא אהה סיב

 : ות ינאי רם
 הערפ לא אב תרטפה

 לַצאָרְדבּובְנ אֹובְל איִבְנה ּהיִמרי-לֲא הָוהְי רָב רֶׁשֲא 'בָּבַח
 ועימשהו םלצִמב ודיגה : םירצמ ץֶראתֶא תָּּבַהְל ב למ
 "יכל ןְכָהְו בציִתַה ּורְמֲא סַחְנַפחַתְבּ ףנָב ועימה לְּּגַמְב
 הֹוהְי יִּכ דָמַע אֶל ריב ףְִסָנ עידמ : יביִבְס בֶרַח הָלְבַא
 | המ לרמאיו והר לֶא שיא לפס לשוב הבְרַ : ופה
 יאָרק : הניה ברח ינפמ נתְרלֹומ ץֶרָאלַא :נמעלָא הָבְׁשנְ
 -סָאנ לנאדוח : רעומה ריֵבֲעַה ןואָׁש םיַרָצְמיּדלַמ העֶרּפ םש

 : אוי םיּב מרכב םיִלָהְב רֹובָתְּ יב ומש תוֶאְבְצ הֹוהְי לה
 היָהְ המשל ניב םיִרצמתב תֶבָשי ליש תָלּונ יל
 : :אָב אָּב ןופצמ ץרק םִיַרַצְמ הָיַפ"הַפִי הנע : בש ןיִאַמ הָתְצְנְ
 ויָּדְחי וסנ ּונָפַה הַמָהםגיִ קברמ י לעב הברק הירבשדסנ
 שח הלוק : םֶתְּדְְ תע סֶהיִלַע אָּב םֶדיִא םוי יִּ "ודמעדאל
 ְתְרכ : םיִצְע יֵבֲטֹחְּכ הל ואב תומר וכלי לחבב פי

 זוגא תנג

 [ .כ"ע ,תעלגה וס "כ לש לכ "רד תודמ וכלי ליתּב יכ ךלו שחנכ הלוק

 וב  תומודרקכו
 םתנה ירה ,נ"ו ,י"פרע] סילע יבטוחכ סל
 ןסכמ ונדמל ,דמל 85מכ\ | ,סירפמ לע דמלל 3
 תֿפ עטקו ךלת ךנוקג לע םסנ) ה"בקה רמפסכפ

 כ") םרדמכ סיונש ךכ  ,סלועס ףוסכ ולוק ךלס ,וילנר

 יכ ,רקחי כ יכ 'ד סולנ סלעי ופלכ
 סוּכ "כנסו .רפסמ ססל ןי6ו סכר6מ וככ
 תוכעט סבכס (.טכ ,ןירדסנסכ) ל"ורר י"פט
 יפמ ,'וכ ןעט לו ןועעל םחנל וכ סיס
 יככד רימנתס ילכו כרס ירכד :כ"נוס

 ימ



 הערפ לא אב תרטפה
 ג : רָּפְסִמ םהָל 2 הָּבְרַאמ ובר יִּכ רקחי אל יִּכ ההיא ּהֶרָעַ

 תֹואָבצ הֶוהְי רַמָא : ןופצסע דִיְּב הָנְתִ םִיָרְצִמ"תַּב השיבה
 םילצמ"לעו הערפל אמו לא דקופ יננה לאש יהא
 םיִתַתִּ : וב םיִחְמְּבַה לעְו העְרפידלַעְו ָהיכְלְמ"לעֶ היִהלֲא-לע
 וידבע ריב לָכְכְ"ל רצאָרְדכובְג בו םֵׁשְנ ישקבמ דִי
 יְִבַע אליתזלַאהַָּאְו : : הוה םֶרקימיב שת ןח

 הֲעָרודתֶאְ קֹוחָרָמ לעשימ י יננה יִּכ לֵאָרְִׂ תַחָּתזלַא בקעי
 -לַא הָּתַא : דירחמ ןיִאְ ןגאשו טקשו בוקעי בשו םיבש ץֶראמ

 זונא תנג

 סנעט 696 סכיק יכ סו .ם"ע .ןיעפוס ימ
 ול סיס יכ ל"ות וכל ולוס סנמק .תתל
 י"פע סוסו ("םרסמכ ןייעו) ןועטל סמ דוע
 ףסוו : פ"ע כקו 'פ3 מונקס ירכד
 תולעפמ וזס וככ כ"ססז ,סמירנמ דכוס
 ף ,וכ סר6 לכ לע .סלילפ ר יד
 תל סעילעב וגילע יבמ ספק תורונס
 ךקלמ רב ןופתרס סוימ ,'וכ ןקיכמ
 סלילעו ,יטקב רככ סדו .'וכ תומס
 סתימה ת יכס וס וכ סננעפנ
 pקכמק ימכ ,ד'סמכ לקמ .'וכ סלועל
 יכפל סד6 כמ ךכ ,'וכ ותפס תה םרגל
 ךמפוע תלככ נק דע ע"קככ ס"כקס
 ןומס ךל56 סכות סתיס סנט סיפל6 'כ סדוק
 קומי יכ סד6 סכותס תלז :ס33יתכו ,'וכ
 יוס ,יכ סלילעס תוכתל תב כת ,'וכ לסקב
 קנעט סנ םנונכ סזכו] סד ילב לעסלילע קרוכ
 [וז .סכעט ןועט) לוכי סיס וס סג וכ פתנ)

 ס"כקס כ"ס ,'וכ סקמכ ללומ ספ ןכו
 תונתלמכ הלוכ התל ןיסו ,'וגו סלכת ספע
 לכ ועמק ססל nh ןויכו ,סיכנמ םיכ
 ק6 ופיכס 69 ןכ> ס"כקס כ' ,סירומס
 וס ןכו ,ספילע רוכ יוס ,סזס לסקס
 כיבס3 ,'ונו ויס וקכיו : ףסויכ רמוק
 דכינ סיטנעס לכל סכנ סיספ תנוקכ
 םקכמ ס"בקס סיס ןדוי כ"ו ! סירלמנ
 ב לע יבסו ,'וכ עדפ עודי תכיזג סייקל
 קל וערפו סיכלמ) ודכיו סירבה ו 5

 [כ"ענ] לכוס ףסויו רמכ ךככ ,רטסס
 סלסו ,כ"ע ,'ונו סלילע לכוכ יוס סמירלמ
 סייכלמהל סנעט סג סנונכ ףסוי תנטטכ
 יכת ,ןכ ןועטל סיכוכי ויס המס סג יכ
 וטכעכ סמ ינפמ ,סמודק סתיס סריזגסק
 סמ תומס פ"רכ ןייעו] .סנוממכ וקלו ספוג

 סכועת 'המ ו"פכ ד"כקרהו מ"רס ירכד יתלכספ

 סיסי מומנה יכבד יפלו [.ו"ע 'יתפ סמ
 סלונע כוכ : בותכס יככדכ לכס לנככ
 כ"טמ ,ת"כ רעפ סדקעכ ןייעו] סד6 ילֿב לע

[rsכוסכס 'יפ 'ס קוכדכ ד"רפס : 
 ךפסיו סעכ תככ יכ סיכלמ ךלמכ דניו
 לסרטי פל וכסלס יכ ,'ונו סעכפ ככל
 ;ם'ייפ סנוממ לכסכ י"סמפו ,וכדכעת
 יכ וכמעט כותכס ךופיס וסט סקקסו
 סזמ סרי ,וגדכעמ לכשי ת וכחלק
 ,ססכ דבעקקס) סילוכ ויסק סופמ ופדרע
 ייטס :ירכד י"פע "יפו ,ןוממס ליכסכ לכו
 יכ קלכזו 'וגו וכ קינעס קינעה סר 'פכ
 יתקנעס ינקפ ססכ ,'וגו מיק3 תייס בע
 סירלמ תל וללכיו : רמלנק ,סיכלמכ ךל
 קפיקו ,ם"ייע וכ קינעפ קנעס סת ףק
 קרוב ףק סכרמ ofp לוכי .ןיטודקד ק'פכ
 כי 'ונו ךמעמ יקפת ונתלטס יכו :ל"פ
 וגדמל יכס .כ"ע ךמעמ ופוליס ןיקp חכוכ
 תנווכ .יסוזו ,סקנעס כיל תרוככד ןסכמ
 ,סעס תל3 יכ סיכלמ ךלמל דגיו ,כופכס
 וחקל סמל כ"ו ,סקנעס כיכ תרוכבו

 סנוממ

 הנהו



 ח הערפ לא אב תרטפה
 -לבּבהָלְכ הֵׂשֲעֲא כ נא התא יִּ הוהיסֲאְנ בקעי יִּדְבַע אָרְיִת
 ףיתרפיו הָלָכ הׂשֲעֲאיאל תא הַמש יקר רֶׁשֲ םגַה

 חלשב יהיו תרטפה
 .רשתו ןנסכ ןיליתתמ סידכפססו .יה ןמיסבו 'ד ב םיטפושב

 לֶאְרְשיְתֶא הטפש איה תוְיִפל תשא הָאיִבְנ הָׁשֲא הֵבֹובְדּו

 יב המרה יב הרוב רמת" תַחָּת תבשוי איִהְו : : איהַה תַעָּב

 חֶלָשַַו טָפָשַמל לֶאְרְשי גב הלא לעם םיִרְפֲא רהְּב לאה

ar). 

 יָא "כשמו נז ו נבט הנ ינבמ שיא םיפלא תָרָשַע
 ונֹומֲהתֶאְ וּבְבְרתֶאְ יי אבצ"רש אָרְסיִסְיתֶא ןושיק לַחְנלֶא
 אָלםָאו יתְכַלָהְו מע כלת" םִא קרב הלא רָמֲאיו ז :ףרָיב הית

 זוגא תנג

 סדוכע רכש סוקמ וס יכ כ"עכו ,סנוממ
 עבר דוכעיק קסיספ ןכ תסיבג פרכסכו
 סולספ וכמג כ יכס כ" 936 ,סנק תוקמ
 יכ ןוממס סס תפל וגיטע תלז סמו 'תס
 סדוכעס ןמז עלמקמ לכפי ת .וגסלק
 לק ,וכיל56 דוע דוכעל סמס סיכירכו
 תיפד ומכ סוכ ףיפוס) פױ] ,סתלועפ וכמג

 הלמ ול רכעה םיל רמקד 60 (.סס ,ו"ע) 'מגב =

 הנד סמכ לכד י"טרעו תוטורפ הלעכ :תווכח

 [ .ם"ע .ידימ סול ביסי ₪ וסלוככ וסנירכע

 תכיסכד יפל ,סערפ סעע תמס יפכ ךל
 לפרטי וככתנס סמו ,סדוכעס כועיק יוכיכ
 לס סדוכע תכנמ ומינקס עכטס ךרדכ לש
 ספדוכע ףלס סיס ותקלק סמו ,סנק 'פ
 ,ם"ייפ ,ר"סכפ תסיספ ןכ פסיבנ תרכסכו
 סקנועפ וכמגקכ סילע יכעוח ךכד סגסו
 סס) סיכופפ ססיתומודכקו כ"סעכ כ וקובי
 ספ ל35 ,סתדוכע רכס שקכל ,ססירוזיקב
 ,סמוקמ ססל ןסני 65 עכמכ | וקיספי
 כגסומס למסמכ רמופק תיכנס !לכד וסזו

 סירלממ לסרפי וסלי תעכ רק ,סירלמ לע
 תנפטכ 1 ךלי םסככ == סירלמ לש -- ספוק
 ומכק ,סד .יכּכ לע סלינע סרוכ ! עגה
 יכ ,וילנכ תעיטק לע לכוק סיס םתנסק
 לע סלוק וכפכ סייכלמס ןכ ,סלילע יס
 סגוממ תליטכ לע סכוכתו ,ספוג וקלש
 לימכ יכ רמת כס יכ ₪ עמוק ןיקו
 !סכמז סדוק ספדובעמ לרסי וקלי חלכו
 רכס קבל --סל וק3 תומודרקכ ו"כעו
 ולפכ--סילע יכטותכ - סקנעס ול ,סלועפ
 סלינע קר כ"ו ,תומי לכ סתלופפ ורמג
 ילע תביטתכ סלילמס ספת רפקמו ! קיס
 ותככ--.יד סכ יכנס ביסס כ"ע ,רפי
 רמוס ק"כקס : למולכ 'ד סוקכ !סרעי
 תל כוטתל .סתלועפ ת ולמג י"נכ יכ
 דע = רקפי כ יכ 6 .וסומילסכ רעיס
 סעע דועו" ,ססילע .סלוע  ודיככס סמכ
 ןיסו ,סכרלמ וככ-ײ"נכ נס יכ (5
 ,רויכ ססמ ועכטלע סמ=-רפסמ סטפ
 ,הערפ לק ותערלנ וטסקנו ,טיטכ ועקסנו

 כ'ע



 חלשב יהיו תרטפה
 הָיְהִת אל יִּכ ֶּפֶא ךֶמַע לא ָּךְלֶה רָמאתַו: .ךלא אל ימַע יִכְלִ
 הת כמ הַׁשֲארִיב ִּ :ךלוה הָּתַא"רׁשַא ררְַּה-לַע ראפ
 קרב קו :השרק קַרָּביסע דתו הָרֹובְּד םָקָתַו אָרְסיִסדתַא
 שיא יִפְלַא תֶרשַע ויל לעיו הֵׁשְד 0 תַפניתֲאו ןלּובודתַא
 ןתח | בָבח נב ןיק למ דפ יניקה רֶבָהְו : הרֹובְ ומֲע לעת
 אָרְסיִסְל רו: :שֶר ָרְקְתַא רֶׁשֲא םִיֹנעַצְּב ןולַא-דע דלא טיו השמ

 וְכְרילָּכ-תֶא אליס קיו : רומה םעניִבֲא"ְּב קב הָכְ כ
 יוגה תַשרַחִמ ותא רֶׁשֲא םָעָהרלב"הָאְ לֹזרּב בֶכר תֹואַמ עשת
 לֶשָא םֹויַה ה יִּכ םּוק קרב לא הָרֹבְּד רמאהו : ןשיק לתל

 קרב דריו ונפל אֵצי הָוהְי אלה ְּךיְּכ אָרְסיִסתא הוי ןהנ
 אָרְיִסדתֶא הוה סהיו :וירֲחא שי יִא םיִפְלֶא תָרשעו רוב רַהַמ
 אָרְסיִ הר | קרב י ונפל בֶרָייִפְל הנחה לכת בְבְרָהַַכיתֶאְו
 ָבְרַה ירחא ףדר קב { רגב סנו הָבָּבִרַמה לעמ
 -יִפל אָרְסיִס הָנַחמדלָּכ לפיו םיוגה תַשרח רע היתה ירח
 לי לָהאלֶא וילג סנ אָרְסיִסְ : רָחֶאְדַע ראש אל בֶרָח
 רָבֲח תי ןיִבּו רוקי יי ו ןיב .םולש שיּב יניקה רֶבַה תשא
 'ק םיִננעצב *

 יוכלו ,דוכטטס יקוק :רמונכ ,סוו סז כ"ע
 רכש ססכ עיגמו ,ןמוס ומילקס ,סעס

 :ק"ודו ,ןידכ ספלועפ
 ס"ומ 'גס כרס כ"ק כפכ וע .'וג ספא

 :ל"ו י"ל געלזצ. ביל "ירא ןויצ ןב
 ךרדס לע, :ןוטלס לע (א סזכ קדקדל קי
 סגו תוכיכל סזכ םיפ *ךנוס סתפ ר
 סיס רפויו ,יוקרכ תמרופמ סגיל סכווכס
 "המחלמב ך לקה סיספ כ, : למול יופכ
 : ןוטלס יוס לע (ב .רקוכמו רוכיק תוסש
 וסיתת כו, הניתנ ןוסלכ רמקכ 'ז קוספכ
 "ד רכמי, הריכמ ןוספכ ןקכו "ךדיכ
 תוכיל תל רלבל בותכס לכס ,סוכ הארנהו
 יכ ,שממ סדמ דננכ סדמ וסקס טנוטס
 ןוסלכ 'ד סק3 וכ סכמל סיכנס סנס
 תל סלק לוסו *ךכ 'ד הוצ נס, : ול

 זוגא תננ

 : וכמ3 ,סרוכד לק סכולרכ 'כתי ותולמסויק
 Abo Pol ,ךיל כ ימע יכנת כ סו
 סיס כ .סילע יכ ,סמלע תוקלכ סגור
 סעקס ךלפ 59 סו .'כתי ופסע יול סוס
 רסמק כמכ ,'כתי ופולמ לטוכס סרוכד
 שנעו ,סס די ס"3 סוקמס לס ודוככ
 רוככ תל ס"כקס לטנק ויסעמ יפכ
 ,סק דיכ וסנפיו ,ונממ ןומלגסו סלוכגס
 :ק"ו = [.ק"דרכמ מ"י םוריסכ עי לע ומר]

 רפת רקיע--ךתראפת סיסת 5ל יכ ספל
 לע = ןפוס סזיסכו ,ךלק סיסי כ ןוקלכס
 תגסנק ךרדכ :ל"כ=- ךלו ה התא רשא ךרדה

 ודוככ תל תכסמפ ,סוקמ לק ודוכככ סת
 תא 'ה רכמי השא ריב -- ןכ סק6 דיב

 רקיע וס ולפ סעיפגס רק -- ארסיס
 ולפג וסנתמ לכש י"פעל  ,וקכלפתו ןותלגס

 בלב



 ט חלשב יהיו תרטפה

 יִנדַא הָרּופ ויִלָא רֶָמאָּתַו ארסיס תאְרְקְל לע אצתו : יניקה

 $ הָכיִמְׂשּב והסכִּתַו הָלָהאָה הלא רסיו אית ילֶא הרוס

 הואניתָא הּתְפת יִתַמְצ יִּכ םִימדמעֶמ אנניקשה ָה היא רמו
 הָיִהְו לַהָאַה חַתפ רמע הלא רַמֲאינ : יהפכו והקשתו בלה
 הקתו : ןיָא תְרמָאְ שיא הפ"שיה רַמָא ְלֶאָשּואב ׁשיִאסַא
 הרב תָבָקמַהתַא םָשַתו לֵהֹאָה | דַפתֶא רֶבֲח-תֶׁשֲא לע
 ץֶָאּ חַנָצתַו ותקְרְּב רֶתָיהְדִתֶא עקתתו טאלב ויִלֶא "ובתו
 'לַע אתו 'אָרְסיִפדתֶא ףדר קֶרֶב הָּגַהְו : תמו ףעיו םְֶרנ"אּהָ
 שָקַבְמ הָתַאְדִרָשַא שיִאָהתֶא ארו כ ב רָמאתַו האָר

 זוגא תנג

 ליבלעס סויפס רוכגס םוככ לכל ,קרכ ברחכ
 פ"עס ספקק ומכ'  ,ןוסלכס 012 לוס
 רקיפ לכ6 ,'ד תוכמ תיסע ףוס ףוספ
 סתקע ,'ד תמקנ תשיכנו ליס
 !3וימ סוק ילכמ ספכנכ סלוכד
 לטיל ,סניתכ קרבל :ןוסנכ יונשבו
 סלוגמ תחכופ דוע ספסל ,סכיכמ
 סוק סיס לכ קככל סנס יכ !דקמ סנולק
 ,ןוממו דוככ דויל ו כעל סזיפ לס ןויסכ
 וג סמדק רככס ירח יכ ,וז . סוכמכ
 bכסיס 5 ןפוג לוס יכ ,'כתי ופתטבס
 ומלעכו ודובככ לוכיככ 'בסי וסו ,ודיכ
 וכוסלכ סנס (.די 'פכ ם"ופכ) ויכפכ תלי
 דובכ סכרדסו ,לנכ סגד סוק ילכמ תוטכ
 הנתמב ,סוקתפ ול ולילמס סיכלמ דוסו
 .סכימכ סלכק5 ורדזכ 55 וסו ! סכומג
 הילע סיס כו ,ללכ סעדי שלש לפי לבא
 'כסי ודוככ ןטמכ סככועפס ,יו5 סוק
 ריב 'ד תמקנ .תולמ תונקנ ,לפרשי דוככו
 כקו רדס ככ סנפנק ,דקמ כונו סולט
 ,סוס עמרזו רומח לקבל סקקודקו ססרקפק
 ןטמלו סימס סק םדקפיו כדגפי ןעמפ קל
 סתקק סמ : ק"זו .ויסולק יוג תעוקק
 סת דיכ-סנתמב נ3קל תנקרהס
 ככ ,ודעב סלקתס טק אצְמְפש ,כו כמי
 סכמס יסוח :קפנו ףוג .קכיסמכ !ןוס

 :ל'נה י'נ ב'ש ל'כע !דקמ סוע סתכות

 וינמ כמלתו כסיס תתרקנ לעי אצתו
 ,'וגו יל סכוס יכודק סכוס

 ,סכימקכ וססכתו סלסקס סילק רסי
 ית יכ סימ טעמ כ יכיקפס סינל רמיו
 דומע סי רמליו ,וססכפו וסקסתו ,'וגו
 : ןופכס לפכ לע קדקדל םיו .'וגו לסקס תתפ
 לפכ סגו ,סימעפ יפס ,'ונו סכוס ,'וגו סלוס
 דומע היל וכמו סגו ,סימעפ יתפ וססכפו
 למול ךיכל סיס סז קכס ,'ונו לסתס קתפ
 .סנהס סינה כס רסקכ | ףכית סמ
 ת"ויכ פעד סזכ ומוכמק סב ל"נהו
 לעב תוליעכ טכש (.ק תופי) כמקק
 ןיכ :כמקנפ סע סתופכ עקר ופופ
 סלוכי 8קתס | וחוכ שיתס) ידכ| ,'ןגו סילנכ

 יגוד6 סכוס :ויל6 סזמכק וסזו [וגרוסנ
 ו ,שמפתל] יל םלוס [לועו ,סנסופס]

 מפ 05 לט ספטכמל כורק סזימרכ סיקכ ןופ
 ,[ספודכו (.זמ ,כ = תיסלרכ) כת ילפ כקעיל

 ,סנסוקס "סילק, רסיו :בוקכס כמ כ"עו
 (גכ פ ר"קיי) נ"זכקו ,סכימק3 וססכפו
 ,'וכ lןילפכ] קכדוסב ןיכמפ תכסד ןכככ
 : כ"סכ לע (גי סנינמ) ע"זכפ סנסו-- -ם"ייע
 קלתו ןקגכ ת'ויכ כמ שרפו ןפנכ ףלק

 סוימ סיכמולו ,'וכו ,ויס סיסכט כ
 וכיכיעב | סכיש וכיקכ כ וו סתקבק
 םימסתכ .סכרמ סיס וינע סכיכס תוסס ךותע]

 לפסכ סר ליטנו כ [יי"קר | ,תותסל מג
 לס )ג(



 חלשב יהיו תרטפה
 םיִהְלֲא ,ענְכַו :ותְרְּב דתָיַהְותַמ לפנ ארסיס הנהו ָהיֶלֵא אביו
 די ךלחַו : לֵאָרְׂשִ נב ינפכ ןענכידלמ ןיִבַי תא אוחה יב
 ּותיִרְבַה רשא דע ןענכ"ךְלמ ןיבידלע הש ול לֵארְׂשיינְּב
 ו rls םותמ ןוכ : ןעְנָּכְ" למ ןיִבָי תא

 עֶרפּב : רמאל אּוָהַה יב םַעְניִַאְְּב קב הלו רֶׁשּתו
 יניזאה םיְִלִמ ועַמְש ש גה ןהי ּוכְרְּב םע בֵּדנְתהְב לארי תוערפ
 : לֶאְרשי יִתלֶא "הוחל רַמזא הָריִשֶא יבא הוה יֵכֹנֲא םינור
 -סג הֶׁשֲעְר ירא םּודא הָרָשִמ ְרעֵצְב ריעשמ ָךתאַצְּב הֹוהְי
 יס הז הֹוהְיינפמ לוג םיִרָה : םָיִמ ּופטְנ םיִבֲע-סג ּופֲטְנ םימש
 ּולְָח לע יִמיִב תנע רגְמׁש יֵמיִב :לֵאָרְׂשי יהלא חוהי ינפמ
 ור רח : תולקלקע  תֹוִחָרֲא ּוכְלָ תֹוביִתְ יכלה תוחְרַא
 ָּחְבָי : לארשיב סא יִתְמְהַש הרוב לתמפש רע ולח לארי
 םיִעָבְראּב חמו הארי 22 םירעש םֶחל וא םיִׁשָדֲח םיָהְלֲא

 וכרּב סַעּב םיִבְּנתמַה לארשי יקקוחל בכ : לארי ףלא

 רע יכלה ןידמדלע יבש 4 י תולתנ תונתַא בכח : הָוהְי

 א תנג

 ןפיכו רמנג ופיככט סילכסו ,ולט ככסק יכת סולו ,כ"פ תומיק ידכ סימ לע
 ןסכתסנ כו יל ככ וכו ,כתכס-ודיכ כ | יניקפס סילק כפל תוכיעב 'ז וכמג
 סנו ,סכול לכל ןכומ תוסס .םיכסכס .תיככ = [שפפתס יוכר תמקפ| יתמכ וכ סימ טעמ
 עדופנ יכ ןפי ,סלודג תודנגתס סעגפ וכ = כע דנככ| וססכתו וסקקסו ,'ונו תתפתו
 ,ריפכ כוכק ריבג וכ = םיש ,ריעס יככל סכ רמ לכ כ"עו סינה לכ ךרדכ ,ממחנ
 כמ6ל ןבוכק סע לע 3רס סחייתי יכ כ וכמו ,סקע קכ ,'ונו כסלס תתפ דומע סדוקמ

 יפוס תעכ יכ : לעמנסו .ומקכ קוס יכ :ליקו
 ותלופ תה - סודקמו כיעסמ ס'3קס סג סעעכ ןר ,ונו ליעסמ ךפמנב 'ד

 יניס לסב כ'קיעס רקכ ,כלכסי ומעל סז'ד יכפמ' ולזכ סילס ,'ונו ופסכ סימס
 ס"עמסד "קמכו ,וקכוק תל וילע תקל "ינפמ, לפכ רקבל רשי ' 'ר יכפמ יכניס
 תינסו ,ותכש) סיס דמת רסס הס ס'אתו תחל ריעל לקמכ פיל ,סיונטפ יתק
 לכ סקעכ עו סלועכס סיכסס לכ ועסנו ,בכ סילע תוימל סכיככ סיס
 וילעש .יכיס כס סכז סמלו סמ לע ,ןכלס ,גוסלכ תוס סכקמס גיקסל סינבכ סברס
 סנ וקעל) דועו ,3כוק יקומ ןופיס 'יסי סמק ןסכקפו דת ככ וכו סוס יסיו
 לנס :ע סיכקלמס בכ לכו סימקס ןילע3 סעד ילעכמ דחק כ"פכ ל
 לכ ויסי "יפו ,ססינעמ ק"סופס תpודקי ,וכבקל ב'עבס רפי לכ כו ,בכס תוכמתס
 קיסס תעס דע יכ ,וכוכק סע נכסי ופיבכ תוככס 3קכ וכ ןפכי ס6 יכ סרמו כ
 ,תוקכלס יסנל יד סט3 ס"כקס לכקנסיס מכ סזס דוכככ דימק כקפתי זמ ,סז לק

 וללככס



 . חלשב יהיו תרטפה
 הוה תוקַדַצ ּונַתַי םש םיבַאְשִמ יב םיִצְצְחְמ לֹוכְמ : וחיש
 ירוע יֵרּע : הוה םיִרעְׁשל ּודָרְי זַא לאְרְשיּב ונוזרפ תק
 :םַעְניִבַאְְּב היבש הָבָשּו קרב םוק ריש"ירבה יע ירו הרֹובּד
 םִיַרפַא ינִמ : םיִרובְנב יל רי הֹוהְי םע םיִריּרַ רילש דָרָי א
 םיקקחמ דרי רי ינמ ךיממעב ןימינב הירחא קלַמעב םֵׁשְרש
 רכשָשיְו הלְֹד"ס רכיב ירשו : רפס טַבָשְּב םיִכְשמ ןלובזמו
 : בלייק לקה םיִלְּג ןבּואָר תוגֿכפב וילג חלש קַמַעְ קרב ןּכ
 תונפל םיִרָרְע תוקרש עמְׁשְ םיִתְפְשמה ןיּב ָּתְבָשי הַמָל

 רּוגְי הַמל ה ןכש ןדריה רבב דַעְלִג : בל-יִרקח םילּודָנ ןבואר
 ףרח םע ןולְבְז : ןֹובְׁשִי ויצְרְפמ ןלַעְ םיִמָי ףוחל בש רֶׁשֲא תֹוינֲא

 זא מל םיִבָלִמ ואב הרש יִמֹורְמ לע ילתפנְו תּומ שנ
 : וחקל אל הסב עצב וּדְגַמ ימדלט נעה ןַענְכ יכלמ ֹומֲחֿכנ
 לחג : אָרְפיִס םע מח םּתֹולְסַבִמ םיִבְבּוּכה ומ הל םִימׁשוִמ
 וא :זע רשפנ יבָררת ןושיק לחג םיִמודק לחג םֿפְרְג ןושיק
 למָא זורמ ורוא : ויִריִּבַא תורהד תורהדמ סוס"יבק קע מלה
 תרזעל הוה תרז לאבא יב היבש . ;רורָא ורא הוה ךאְלמ
 םישנמ יניקה רח תֶׁשֲא oN םיִׁשנִמ רבת: םיִרובְַ הָוהְ
 הָביִרְקַה םיִריִּדַא לפסְב הָנְתַנ בלה לאש םימ : רבת לָהֶאַּ
 הָמָּלָהְו םיִלָמִע תומה הימי הָנָחלְ שת דתי הדי : הָאמַח
 לפנ ער הילר כ ו ור תפל הָצְחְמ ושאר הקחמ אָ

 ששב עּורמ בְנשָאָה רעְּב ארסיס םא בביתו "הפס לק
 היתר תומְכַח : ויָתֹובְּכְרַ ימעפ ולחא עּודמ אוב וָבְ

 זוגא תנג

 כיטמ ₪פ ?קערס וסמ ,סקעכ ןכ | ויטכעו ,ןכלו סימס ככ  וכנככק
 עודמ ---'ד ינפמ ססעכ ןכל יכ רמופו  ,יסוזו=.כלכפי יסנפ 'ד פרח סע וכ רקי
 ופרות ת תתל כתנכ-יליס הז קוד | ךדעלכ ריעשמ ךפל3 'ד : בופכס תנוכ "
 ! ופטכ סימק סג !סטער ןכפ ,סודפ ידסמ
 ,ןוטסכ ןופסכ נע רכדה סעט רקכמו
 רמקנס ר"ע רמונכ ,ןוכת ןוכח לו

 סימס סג : רמסכס לעו ל ותלוז לע לו וילע
 וס סתעק --- ילפמ - לוס סז---ופטנ

 :קודו סרי יסלמ יד -סק3 רקנ
 לק



 חלשב יהיו תרטפה

 לש ּוקָלַחָי ּואָצְמִי אלַה : הל הא בישָת איה ףַא הנעת
 םיִעבַצ ללׁש אָרְסיִסְל םיִעְבְצ ללָש רבנו שארל םִיַתָמַחר סחר
 הוה ךיֿבוא- לכ ודְבא כ = "ראל םיתמקר עבצ הָמָקְר
 הנש םיִעָּבְרַ ץֶרֶאה טקש שתו ותרבג ּב שמשה תאצָּכ ויֵבַהאְו

 ורתי עמשיו תרטפה 4

 םֶר אָסבדלע בשי ינד וַא-תֶא הָאְראְו והיזע למה תומדתנשְּב

 ול לעממ םיֵרֲמֲ םיִפְרְׂש + לְכיַהַהיתַא םיִאלְמ וילושו אָׂשְנְו

 הָפַבִ םיִתשבו וינפ הָפכְ | םִיַּתְׁשִּב דָא םיפנ כ שש םִיְפִנּ שש

 שודק וז שודק רַמָאְ הא ₪ אָרָקו : ףפֹועי םיִתְב וילנר

 םיפפַה תומא ענו : ורוב ץֶראה הי אֿפִמ תֹוֲאָבָצ הֹוהְ שודק

 יּכ תימני י"א רמו :ןשָע אמי | תיַּבַהו ארק ה לוקמ

xכ בשי יבא םיִתָפש אמטדסע ע ךֹותְבּ בא םיַתְפָשְאמט  

 םיִרְׂשִהְִ לָחֶאיֵלֲא ףעוו :יִניֵ אר תואבצ הוה ךכַמהתֶא
 רמאיו יפ"לע עניו : : חָּבְזִמַה לעֶמ הקל םיַמְקְלמְּ הפצר ודיְבּו

 עַמְשֶאְ : רפְכֶּת ד ךְתאטהו הנע רֶפְ יָתָּפְש"לַע הז .עגנ הנ

 יִנְנֲה רמאו וכ ָךָלָי יִמּו חלשא יִמתֶא רָמא לָדַא לוק-תֶא

 ּוניבָתְדלאְו עומש ועמש הוה םֶעָכ ּתְרַמֲאְו כ רמי : יִנְחָלְש

 זוגא תננ

 סע ילפס3 כ"קמ ןייפ ,יניפ ופכ ןסככש ספילמ : ןוסכ ,וקלחי ואצמי אלה
 ןויצ ןב = "ומ 'גה כס כ"ק לליכ

 : ומכ ,קופיס ןוסלמ "ג גנילזיצ ביל 'ירא
 רנדעכ) סהל אצמו ססל טחפי רקכו ןסלס
 ,ק'כ סיטפוש) ןכ ססל ואצמ - (.ככ י

 תוקע יד ןמוס קופיס לע כ"ג ךיישו 6.די
 סלקפ וז סמ : סל וכמק וסזו ,סלוטפ סזי6
 ספ תוססס) ססינע כס "? קוב עודמ,
 קולו לקס תקולס יד ןמז
 וטגי וככוי כ :ומכ תוס "וקנתי, תלמב
 *'.קנתל וקכמי | : וכיכעו = (.די ה ,סכיפ)

 :ל"נס ב"מ ל"כע
 סמ סלכקו וסיזוע ךנמס תומ תנשב

 תופכ5 'ד ךנמס יכ דע ,'וגו 'ד

/- 
 7 ויס

 :' שורד
 לפ סז עמ סנס רמו יפ לע עניו

 ל"לוס סלוקכלו .כפוכס ךפלטחו ,ךיקפס
 ,תנטו  ל"ומקמ י"פע פניו היפ ךתלעתו
 ןירוסי ןילו לסת | לכ ספימ ןיק (.סנ
 *יפקיכ גכס סקכמ יכ עודי סכסו ,ןוע כ
 ספ 'יעסי רמל (:טמ תופכי) .ל"זרססכ
 ".סולסנו זכקכ סוית bra עליו
 סוקמ 'יטפכ חג מופ ידסע לטמ יכ
 ,3עוי יכנס סיתפס מט סע ךותכו למקד
 סויסכ סנס =-וינפ ךסלמס רמ6ש וסזו כ"ט
 ךרסיפ סלק סעיגכ -- ךיפפפ לע סזעגנ-קכ
 דיזמ וסש--ךגוע-- 1"יע--לסו ןיכוסיכ

 בקמסל



 אי ורתי עמשיו תרטפה
 ויָניִעְו דֵּבְכַה וינְֲאְו הֶזַה םַעָהבִל ןמשה : ּועְדְתלַאְו ֹואָר וארו
 2 אַ בֵׁשְו כ ובְבְלּ עמשי ויִנָאְבּו ויניעב הארי עשה

 בשוי ןיִאָמ םיִרָע ואָש"םָא לשֶא רע רמאֹו ינרֲא יתמדדע רמו
 -תֶא הוה קחרו : הֶמִמש האָשת הַמדאהְו םדא ןיאמ םיּתְבו

 הָבְשְו .הָירישע הב דועו : ץראה ברב הָבּועָה הֵּבְרְו פרא
 עז םַב תבַצמ בש רֶׁשֲא ולא הכאב רעב הָתיָה

 : הָּתבַמ שד
Giימיב יהיו ןיפיסומ םיזנכשאה לכת םידרפסה ןימייסמ . 

 -ָדָלַמ ןיִצְר הָלֲע הדּוהי למ ו והיזעדב םֶתְויִדְְּב זחא יִמיִּב יה
 אָלְו הע הממ לורי לארי למר" תקפו םרא
 םִרְפאלַע םרֶא הָחְנ רמאָל רוד תיִבל דניו : היִלָע סחלהְל בי
 הוה רָמאיַו : חורייִנָפַמ רעיײיצע ענב מע בבל בב עניו

 -לֶא ףנב בושי ראשו הֶּתַא זמ תאר אניאָצ ותיֲעׁשיהלָא

 תנג

 סתמכ לכ לטסמ ,גנופ קטתכ קכ בשססל
 --תומינק3 - ךפלטתו=-ןכ ,יכמגכ ןיידע
 :כ"קו ,ססכמ י'ט ,דיפעכ דוט --רפוכפ
 וסע ספ דפ רמיו .'מ יתמ דע רמאו

 לע6 ,'וגו קוי ןילמ סירע
 .סקבלמ טרק עכז ס3 תכלמ כלב
 לודגס כרס יפמ סכ תוחל יתעמס סב
 ק"קד מ"מס ל" לפרטי רירסומ ,י"ופכ
 סיבקס יפמ וגל תטבוס סנס יכ ,קסנימ
 ,יתקוחכ 'פכק תוסכופס לכ רח קיסוקכ
 קס לוכג שי ו"ת לודג סעכל סג יכ
 וסזו ,קונק ספ דע ,'כפי ותתמ סלוע
 ןרקכ: סתויסב תלז סג ףלו :רמקק סמ
 --סיתלעג לו סיתסלמ כ ,ססיביול
 —-סת יתיככ לפסל --וק=-,סתונכנ
 ל ,ןכ ססל תוקעל סע סי דיזסבו
 סוקנ סת יכ םירמ כו דופ קפלת
 בול ערס כס לכ לע סג וכ סוס
 קמנודכו ".ססיסנל 'ד ינמ יכ-סדוקמ
 רדחל .סוככל כתומס סליל ןופיק3 בכנס
 ,סק ןטי .ומלעכ כ"סעכסק סוקמ ימיכפס

 זוגא

 בסוס וכק זגכלס תל  תותפ) סלריו
 ,יטסתכ וססטמ ספעיפ ןמז ככק ,ןיטיקכפסו
 35 ,סבנגס ודיב סלעפ יכ תויס לכוי
 סילועכמס | רוכשל וכו סטוק ותויסב
 וזיגכסכ כ'סעכס רכועפי 16 ,סלומס לוקכ
 ,סילפכב תוככמכ תוכמ וסכיו וקנקמ ותוס
 .ופוככסו וקוטס לע סנו ,בוכגל ותכסתמ לע
 סלוע כס וכלמ כס ותגסנס סג וס ןכ
 לסרשי יככוכ וכקפיקס "כ יכ ,'בסי
 ,לתס תולובחתב ,לקכסיל רכס ,סכתממב
 כ ו"ח ומכו ,ןשיכ לוכיככ ע"מ סקוט
 ,ו'ת ספונככ ססינפ סזיעסב ל36 ,עדי
 ,טערו סמכ .דיכ ססדק תד לטב) ו
 קוס ספוק ךיו ,רוכנכ ןיקי לוכיככ 5
 ןמסק ז"כש ,ןמס ססעמכ סיס ןכו ,ךכי לע
 ס ,כתס3 סתולוכסת ומקכ םוכוססקו
 ןע ןמס ןיכס רט6כ ל36 | ,ןטיכ לוכיככ
 םיככ כתמ סויכ יכדכמ תל תולתל סוכג
 דע תעגוג סעכס סתיס ו'מ 16 יכ ,ילג
 יכדרמ יכ ,םדק .םירכ רפסכ ומ ו"ח סילכ
 קעיגס 1 ,כתכקי תיב לכ דומע 16 סיס

 ותקיפס



 ורתי עמשיו תרטפח
 ויִלָא ָתְרַמֲאְו :פבוכ הֶרָש תַלְסֶמלֶא הנעה הָכָרְּבַה תַלַעְת הַצְ

 תב יִנָשמ ךרודדלא בב אָליִּתחַפַא טקשהו רַמָשַה

 עי: והָיְלמְְ ןֶבּו סֶראְו ןיצְר ףאדירחּב הָלֵאָה םינשעה םיִרּואַה
 הלענ :רמאל היְלַמְר" ָבּו םֶיְרפֶא הָעְר םֶרא הילע ץעוזיכ
 ב תֶא הכותב כמ למ וניפַא הנעק בנו | הָנֹליקנ הָדיהיִב
 ומְבְׁש"ֲַע הָרָשמַה יִהּתַו לרה ב של דל דלי :לאָבֲמ
 הַבְרפְכ : םולש-רש רעב רֹוּבְג לא ץעוי אָלָּפ מש אבק
 ןיִבָהְל וְכַלִמִמלַעְו רוד אָסְּבדלַע ץסדיא םולשל הֶרָשמַה
 הוה תֶאנק םָלֹוע-דְַו הָּתַעִמ הָקַדֹצְבּו טפְׁשִמְּב הרעל התא

 : תאית תב
 םיטפשמ תרטפה .'ק הברמל *

Tee careשדח רחמ ו חיר וס ס וליפק םילקש לכ ןיכיטפמ םילקש 'פכ - . 

 ָךָלַמַה תר יִרחֶא הֹוהְי תֶאַמ ּוהְיְמְרִילֶא ָהיָהירְׁשֲא רבָּדַה
 : רֹורְּד םָהָל אָרָקַל כשר רֶׁשֲא םַעְ לָּבִדִתֶא תיִרְּ והיקְְצ
 הרבה רְבַעָ ותחְפְש-תֶא שיאְו וְבַעְדתֶא שיא חפש
 ל ועמשיו : שיא והיא ידּוהיב םָּבְדֶבַע תב םישפח

Fr 
  1נ 1

 ןכ ,לודג רפויס  תוטכסל מלע תוקע ילכמ ,סלק דע '3תי ותקיתס ,
 ופומילקל 'ד יככד תת לי 2 כפקכ וסס .סלילכ :כ"סקזו ,רוט ןםיכ לוכיככ נכד כנס

 סתוכתסלו = ,ל00שי תק תיכוסל תלז | סלוע לק וכלמ ךלמס תיק סד
 ל ופמשי לכ סל ,ו'ת תוינערופב (דמ .סילקת) ס"עמסד 0 וכ סלויכ נעו
 --'6 יתמ דע : כמו נק ,ןוקמ ןוכושי  --כ"6--'וגו סויס לכ וכגכוס ךינע יכ
 ןיײעב ידיכ תוסכ סמכ דע" ,רמולכ ימד ג ' נפו סקו .'ונו 'ד ןפיק סמל
 : וכ כיפסו  ,ןכועיסו תוילעכופס תוכל לע ,'ונו ןוימסי ךיכיומ סנס יכ ,'וגװ ךל
 יונו סילפ וחש ס דע ,דיגהל לכופ = סנסו ,ךכופל לפ ופטיתיו ,דוס ומירעי ךונע
 סדס תל יד קתכו .סממס סקpת סמדתסו | סנידמכסיככוסס ןיכענקיססימקקס ךכדומכ
 סתיסו סכקו סיכיסע ס3 דועו ,'וגו סילורנס ןיטנקקילבלפה ל לטסקוכוקס כוכמל
 : וס לוכנס ןקו .ןולקכו סנלכ רעבל = ת ולפסי,סכרדל עוסנ) ססילעבמ סדרפסכ
 ו"ת a לכ .ולפיט-- תכלקכ סג רק  תפ) |רעדרֿפ]תכס ססל ןתיכ סמל דע סנודק
 עונה יכ = -- רפת ןיידע ,סרוקסס ' ליחמ סוכס וכייס ,ספקס
 ק כסנ סיסי דוסיסו מנודלו ,ןופכפס ןמז ועכקי סמכ דע
 סדק עכו .-- ,סת יתירּכ רפסל  תועמס תנקמס ןמז ךסמ יכ ססל רמי
 תיככו ולכי קו סוכל עזנמ-- סתכלמ | סלעי כקו ,סיטדח סקקמ רפוי ךכסי לכ
 :כ"דו' + כפופ כ סקדק תד סולק סיפנ תקמס ךסמ רויל ספקסס סוכס

₪ 



 בי םיטפשמ תרטפה

 ודְבָעדתֶא שיא הלָשְל תיִרּבב ואָּבְרֶשַא םַעָהלַכ םיִנָשַה

 : :וחלשיו עמי רוע םּבדַבַע תב םיִשַפַה תָחפְשדתַא שיאו

 וחלש רֶׁשֲא תוחָפָשַה"תַאְ יִדָבעֶהזתֶא ובשיו ןכיירחַא לבושה
 -לֶא תוהְי"רַבְ יהיו : תחפש םיִדָבַעַל םּושיִּבָכִַ םישפַח

 יבנַא לאְרשי יהא הוהְי רמָאהּכ :רמאל הוה תֶאְמ הָיָמר

 םרָצְמ ץרָאמ םתֹוא יאצוה 'םזיב םליִתֹבַאזתַא תיִרְ יתָרּ

 ויַחָאדתֶא שיא חלש םיִנש עב קמ : :רמאָל םיִרבע יבמ

 ךמעמ יׁשְפֲח וקחלשו םינש שש רבע ל רמי רֶׁשֲא יְבעֶה

 םָּתַא ובָשַתַו : םְֶואתַא וטָה אלו ולא ְכיתֹובַא .ועמש-אלו

 ּותָרְבִתַ העל שיא רוד ארקל יִניִעְּ לָׁשיֲהתֶא ושעתו םויה

 -תֶא פחת 'ובשתו - ימש אָרְקִזרֶט שא תיפּב יִנָפל תיִרָב

 םֶתְחְלְשְדרָשא ותָחְפְשתַא שיאו ודְבַעְרתַא שיא ובָשַתַו יִמש

 ל תוַפֶשִלְ םיִדְבעֿ סבל תי םתא ושְכְכִתַ םְׁשפנְל םיִשְפָ

 ויִחֲאָל שיא רוד ארקל יִלֶא םָתעמׁשיאל םָּתֲא הוה רֶמֲאזהּכ
 -לֶא בָרָמַהְלֶא הויז אנ רֹורְּ םֵבָל אבק נה הער שיאו

 : ץֶָאָ תוכלממ לַכְל העל םָבָתָא יִּתַתַנְ בָעְרהלֶאְ רָבּדַה

 -תֶא מקהל רֶשֲא יִתְרּב"תֶא םיִרְבעֶה םיִׂשָנאָה-תֶא תנו

 ורבעיו םינשל ותְרּכ רֶׁשֲא ילְָעָה נפתר רֶׁשֲא תילְבַה ירְבְ

 לב םיְִַַהְ םיסרפַה םלָש ּורָי יִרָשְ הוה ירש ות ב
 כ םוש 8
 לאירבג תרותב םיטפשמ תשרפל הטמשה

 ,יפ ךופ  וליטסי ןפ ךללסכ ונשי אל
 ךל ויסי יכ ססיסנ תל דובעה יכ

 ל"זכד י'פע סוכ דוע פ"ליו ,םקומל ךל
 וכשיו סד יככ סכקע ופכש (.סק  ןירדסנפ)
 וכ וכמ6 סכוקתכ וכוס ןסל כמ ויכפל
 סונכ סלעב סקרנט סמו ובכ וככמק דכע
 סכתוכ לע סלועסו ,'וכ סולכ ו"פ סול םי
 סת רסק (כ .fקחי) סיסת כ ויס
 וככתס תוספקמלו סיוגכ סיס סיכמו
 סל ' 'ד סולכ ינ יח ןכ(ו ןע תרסל
 סכופק סמחכו סיוטכ עורזכו סקוח דיכ קל

 סלעס סגpק סרנכ ,ם'ייע סכילע ךולמל
 וקזו = ,ליעוס ככ סיסת קדס תרמה לט
 ךלכקב וכסי כ :סוס כוקכס3 זמוכמ
 ףגה ק6 ך3לפו=יכ ךפוק וקיטסי ןפ
 סלוכתת סקעפ יכ רמת קמקו --יגיעכ
 דוכטס רכpק3 סיקסתס | םנועמ  ללגסל
 יכ : וסזו ,ילממ יספת סיסתו ססיסנק תל
 ,ססיסע תל דוכעתק כוקתת -- | קמפ :ןופנמ]
 ךל סיסי דופ יכ=ךכ סכפמ יננס ז"ע
 לפמ ולוט קוכפ לכות לכ סלועלו-- טקופל

 : ל"דו ,ךרלול

 םע



 םיטפשמ תרטפה
 םהיִבִיִא רִִּב םֶתֹוא יֵּתַתנְו : לֲֵָה יִרְתּב ןיַּב םיִרְֹעָה ץֶרָאָה םע
 םימשה הל כאמל םֶתְלְבִנ התְיִהְו םשָפנ יִשקבְמ ריב
 ריב ןֲּהֶאויֵרְׂש-תֶאְ ההְירלְמ היקְרצתֶאְ :ץֶרֲאָה תמה
 לה לַבָּב לס ליה. רָיְבּו םשפנ .ישקבמ דיו םָהיִבְיא
 תאוה ריִעָהלֲא םיִתֹבַׁשַהְו הָוהְיְדְדָאְנ הּוצְמ ינְנֲה כיל לעמ
 הַמַמְש ןָּתֶא הָדּוהְ יִרְעְתֶאְו שאב הפרשו ָהּדְכְלּו היֶלָע ּומָחְלִנ
 תוקח הל סמ יִתיֵרְב אפ"מָא הוה רמָא הָּכ :בשי ןיִאמ
 סַאְמָא יב רוד בוקע ערו-סג :יִתְמְׂשאל ץראו םימש
 בֹוׁשֲא"יּכ בקעיו קחשי םהְרְבַא ערֶוְלא םיִלָשמ ועַרַזמ תַחּסַ

 ; םיִתְמַחְרְ םָתובָש-תֶא
 'ק בישא +

 המורת תרטפה .

 םֶריִח ןיּב םלָש יָה ולְרַּבִר רשאּכ המלשל הָמָכִ ןח הוה :
 כמ סמ המלש למה פע: םָהינְש תירב וְָרְביו המלש ןיבו

 תָרָׁשֲע הָנֹנבָל םחְלשיו : שיא = הלא םיִשלָש סה יִהַָו לאְרשי

 ותיִבְּב םישְרָח םינש ןונָבְלב וה שרח תופילח ׁשהחב םיפפַא
 לבס אשנ לא םיעבש המשל יהי ; סמַה"לע םֶריִנְדַאו

 רֶׁשֲא תמלשו םיבַצ צה ינשמ הב רָהָּ בצה : ףלֶא םיִנמשו
 םיִשעָה םַעַּב םיִדרַה תֹואַמ שלש םיִפלא תשלש הָכאּכְמַה--לע

 רפי תורי םיִנֲָא .תולרג םינָבא לעסיו למה וציו : הָכאָלַמּב

 וניכיו םיִלְבְגהְו םֹוריִח ינבּו המ ינב ולפיו תי ינבַא תיבה
 עבר הָנְׁש םינומשב יהיו : תִיַבַה תּונְבְל נב םיִצעָה
 תיִעיִבְרָה הֵנׁשּב םיְצִמץֶרָאמ לַארְׂשיײינב תֵאצ הש תֹואַמ

 ןְביו לארשי"לע הָמלש ָךְלָמְ ישה שָרְחַה אוה וז שח
 -םיִשש הֹותיֿ המלש ךלמה הָנָּב רשא תיבה : הוי תב
 -לַע םלאָהְו :ֹותַמו הָמַא םישלש\ ִּבחָר םיִר שַעו רכרא המ
 תיבה בַחְ ינ נפלט ור מא םיִרָשָע תיבה לכי ונפ

 םיִפָקְׁש י ינוח תָיַבַ שעיו : תיבה יפיע ובחר הָמֲאְב רָשַע

 םיטטא



 גי המורת תרטפה

 תיבה תוְריִקתַא בבס עצי תיבה ריק לע ןֶביו :םיִמטא
 הָנּתְחַּתַה עצי טיפו תועָלצ שעיו ריִבּרַלְו לָכיַהל ביס

 תיִשיִלָשְַו ּהָּבִחְר הַמָאָּב שש הכיתה ּהֿפֲתָר המ שמח

 הָצּוח ביִבָס תיל ןח תֹועָרנִ יב בחר הָמַאְּב עבש

 המלש ןְבַא ותָּבִהּב תיבה : תָּבַה תורי א תל

 תב עמשגיאל ורב יִלבִלָּ ןורגתו תֹובּמּו הָנְבִ עָפַמ
 תינמיה תֶיַּבַה ת"א הָנכיִּתַה עלצה הַתַפ : ותְָּבהְּ

 ביו : םישַלשַהְדלא הָנכיִּתַהְ"ִמּו הנכיּתה-לע ולעי םיִלּולְב

 :םיִראָּ תרַרׂשו םיבג תיפְתחתַא פס הכי תיַבַהיתַא

 -הָא זחא ומס תוָמַא שמח תיַּבַהלָּב לע עוציה--זתֶא ב

 תיבה : רמאל המלל הֹוהְיירַבְּד יה :םיזרא יִצעְּב תיֵּבַה

 ס עיציה * 'ק ל :סועבו * זוגא תנג

 ז'ע ,'וג סוס תיבה ,'וג 'ד ככה יהיו
 ןויצ  ןב ס"ומ 'גס 3כס כ"ק בקכ

 קדקדל שי :ל"וו ,י"כ גנילזיצ ביל "ירא

 עלמקכ 'כתי ותסמ וז סכסוק סקכ עודמ
 ףכיפ סױקכ סתיס לקוי יכ ?סכקנמס
 רמגכ ףוסככ ו ,ןיככס תכקכמ תלחתב
 רופיס דוע ךרוי יכ ספרפכ ןייע] .סכמלמס לכ

 הארנהו [.ספרפס לכ ףוס דע ,הכרה סכפנמה

 הקע כ ןיככס סpעמ לכ3 סנס יכ ,סוכ
 ס יכ ,ומלע תעדמ רכה סוס סלט
 ודיּכ תוכוסמ ויס תותסקניפו פוקכפיד
 לככ סקועו טיבמ סיס ססבק ,ויכ6 דודמ
 ,הכ ,ה"סל) ךרולכ םרופמכ] .סס3 סוקכס

 סלה תינכת תֿפ ונכ סמנפנ דוד ןתי\ (.םי=- לי

 ככ ליכסס ונע 'ד דימ כתכב לכס : ספ סייסמו וג

 ,סשטמכ עיגסק סעpבו [.תינכתס תוכפנמ
 ככ לע ןנוכתסו ותמכתכ סמק לכתסס |
 סמ לע סקומינו סמעע ןיכספ טרפו טרפ
 ,קכתפידסב סוקכ ופומרכ ןקכו ,ןומוכי
 נק תומנק קודו ,סיככלמ יולכ סיסיק
 לכ : כ"סמכ ,גזרכ ילכ סוק ןסינע ףגוי
 ןיכס ,ותוככסכ תיבכ עמקכ כ ורב ילכ
 תמייק כ ןיככ סיסי יכ ומרי סו יכ
 bכ תיחקמ ילכ לכו ,ןכ6 ומכ | ספועל

 )ר)

 רקכ כ"תו ,סוכ קמו ,וינע טוכקי
 ,ןע נק סיסי ןּופסַה יכ תינכתסכ כמ
 עיליס תק ןכו ,סיזכקכ תוכדקו סיכג
 וכ סקק סיס ,סיזכק ילעב זומקכ ךירכ
 ווסו ,וכ ענק ןוכקרו ןוינכ ןעס קנס
 יד רב ויל 15 קב ןכל ל יכפסד יקכפ
 ית לע תיכס סויק יכ ,סניב וכיכקסנ
 סלק (-ורתי 'פ) תפיכמכ תיקדכ ,קוס
 םדקמס תיכו יי : יקנפ לע ונתיכ סירכד
 פרק יתיימ ד"קמסיכ כעו ,ד'כ תוכנמו
 יתוקופכ ךנק ספ 'וכ סוס תיכס : קכסד
 סיכימס יל ןומוכי ועו | ,ם"ייע 'וג
 תותולו ,כורכ תטילק ינב ןבמ ,סנמס
 ן>יפכררכו  ,דלעמכו רוקכ סייוקע ור
 ס :קוספ נע (:ח ,לעוי) 'מגכ כ"ויכ
 ופכע = ,לכב ינוע לע ,'וג יס סמומ
 3קרסק 'זבסכ = סק)שמכ תוקלדכ סתילעק
 דל כ ןסכ רכו ככ המו ,וכ טנוק
 כו ,בוטס דכ וכייסד ,ילנתס לק דת
 ומתי) סוכד ע"י ,וכופיס ת סינקס
 ומויק סיסי ףוס ףוסד ,רעמלי נק
 ןעזנק זכה ןימב כק3 ךכנד סלוטל
 וכו (:פ ,'כ) סיקידלס ולסמכ וכש ,ףילסמ
 סיעקלס 0 ,ד"3 תיקמ סג ומרג

 וקטיע



 המורת תרטפה
 הֵׂשֲעַּת יִטָפָשְמְיתֶאְו יִתְְחְּב ךלתיזפא הָנב הָּתֲארַׁשַא הֶזַה
 תא ירֵבְּר-תַא יתמקתו םֶהְּב תֶבָלָל ֵתֹוצמלבקתֶא תרמשו
 אָלְו לַארְׂש נב ְךותּב יּתְנׁשְ יבא רול יתר רשא
 :לֶאְרְשי ימעדתָא בֹועֲא

 הוצת תרטפה
 .רוכז 'פ לט ןיריטפמ רוכז 'פ3 6

 ו"מ ןמיס לאקזחיב
 ּומְלַּבַ - תיבְהדתֶא 'לֶאְרשדתיּב"תֶא | גה םֶרָאןִב הַא

 ושעדרשא לָּבִמ ומְלְבְנְ םָאְו ; תי גְבתיתַא .יִרדָמּ םָהיֵתֹונֹועמ

 -לָכ תֶאְו ותרוצ" לבו | ויאְבומ ויאצֹומו וזונוכתו תִיַבַה תרוצ
 םֶהיִניעְל בת םָתוא ערוה רותה ןתרּוצלב ויק
 תות תאו : םת וא ּושַעְו ויִתֵקֲחז ביתא ותְרּוצ לָנתַא ירמשיו
 דהָּנִה םישְרַה שרק ביִבֲסו ביִבְ לבלב רָה שאר" לע תיבה
 חפטו הא הָמַא תֹומאְּב הומה תוָּדִ הלאו תֶיָבַה תקרות תאז
 דָחֶאָה תרז ביִבַ ּהָתַפְשלֶא הָלּובְג בחר הָמֲאְו הָמאָה קמו
 םיתָש הָנותְתַּתַה הָרְַעְה"ַע ץֶָאָ קיִחַמּו : הָּבְוְמַה בג הו
 הפּודגה הָרְועָהידירֲע הנַטפִה הָרְועֶהַמּו תָחֶא הָּמֲא ברו תומא
 ליִאראָהַמו תומא עּבְרא לארה ה : הָמֲאָה בַחרו תומא עֶּבְרא
 םיִתְשבְְראהָרׂשֲעםיתְׁשליִארֲאְָו : עבר תונְְקה הָלֲעַמל
 הָרְׂשֲע עַבְרַא הרעֲהְו :ויִעְבְר תעּברַא לֶא עּובְר בחר הֶרשַע
 ביִבְס ילובנהו היִעָבְר העבר לֶא בחר הרע עּבְראַּב ר
 :םידק תונפ והתלעמובינס מא ּהל קיחהו המאה יֵצֲח ּהָהֹוא
 הָּבומַה תוק לח הָּכֲא הָוהְי נא רמָא הָּכ םֶדָאְִּב א רמאיו

 הָּתַתַנ :םָּ יע קרלו הלוע לולע תולה ותושעָה וב
 'ק לאיראהו יק לאיראהמו 4 'ק ויתרות * 'ק ויתרוצ + 'ק ויתרוצ *

 זוגא תנג

 ףוס = יתנכpו = [.תענקומ ססעכס קר ,ילת ומוקממ ותוק ןיזיזמ ןיח וילע | ופוכיס
 ימע תל  כוזעס כו ,י"ככ ךוק3---ףוס (.ךרולכ ם"ייע רפי לכ סגו ,טי 'פ ףוס 5"רפ)

 סכוכ ןכו ,סלועבק ןפוס סוק3--נהרעי ףוסכנק ד'קמסיכ לע | זמכ וס ןכו
 ! "ככ ,קיספס ךכיפלו ,דע ידע ןיככ יוככ סיסי
 ,ל'גה י'ג ב'ש ל'כע סופ ילכ וסק רול דסוימ קוספכ סייסו

 יקסכו



 די הוצת תרטפה

 אנ יֵלֲא םיִבֹרּקַה קודצ עֶרֹומ סֵה רֶׁשֲא סולה םיִנַהְּכַהלֲא

 הָּתתנו ֹומָּרִמ ָתְחַכָלְו : תאָטחְל רָקָבְְֶּב רפ ינתְרש הוה יִנדַא

 ביִבָס לבנה או הָרעַה תונפ עבְראילַאְ ויתנרק עּברַאדלע

 פרשו תאטהה רַפַה תֶא תְחְקְלְו : ּוהָּתְרַפְכְו ותוא תאמה

 םיִזעְ"ְיריִעַש ביִרְקּה ינשַה םויבו :שָדְסַמל ץּוחמ תיבה רקפמב

 חלב רַב ואמה רשאּכ ְַמַההָא לאה תאטחְל םיִמָּת
 : םיִמָּת ןאצז -ןמ ליאו םיִמת רב רפ בירק אטחמ

 להו הַלָמ םֶהיִלַע םִינְֲּבַה ביִׁשֲה הוה ינפָל םָּתְברְקהו

 רפו םויפ תאַטַהיריִעש השעה םיִמָ תעְבְׁש:הֹוהיֿ הלע םֶתֹוא
 רפכ םימי תעבש יושע םיִמ בימת ןאָּצַהומ יאו רק"
 הָיָה םימיַהזתֲא לבו : : וי אְלַמּ ותא ּורָהְטְו הָבמה"תַא

 םְכֵתוע"תַא הבמה םִינהַה ושעי הֶאְלַהְ יניִמָשַה םויב

 : הוה ינדַא םָאנ סא יִתאּצְרְו םֶכיִמְלַש-תֶאְ
 'ק ויד * 'ק ורפי

 אשת יכ תרטפה

 .סידרפס גסנמכו באחא חלשיו ןמק) ןיכיסתמ דיפפ ק"קכ -
 א, םיכלמב

 תיִשיִלֶשַה הָגָשּב ּוהָיְלאַלֶא הָיָה הוהידרברו םיִבְר םיִמָּי וה
 : המראה נפל רממ הָנתֶאְו בָאְחַאכָא הֶאְרַה כ רמאל

 ארק ןורמְשּב קזח בֶערָה בֵאְַאכָא תואְרַהל ּוהָילא לו

 הֹוהיזתֶא אָרי הָיָה והידבעו ן תִיַבלַע רֶׁשֲא הידֿבעלָא בֵאְחַא

 הָאַמּהיְדבע חקיו הָוהְי איב תֶא לביא תיִרְכַהְּ יהיו : דאמ

 : םִיַמְו סחל םלכלבו הָרֲעַמ ַּב שיא םיִׁשְמֲח םאיּבְחּ םיִאיִבְ

 לא םיזמה יניעמ- לָּבלֶא ץֶרָאָּ כ יְדֿבע-לַא בָאְחַא רמי

 תירכנ אול רֶרָפו סוס הי ריִצָח אָצַמְנ ילּוא .םיִלָחְנה"לּ

 לה בָאָהַא הָבדרָבַעל ץֶרָאָהְתַא םהל יקל : הָמֵהְּבַהַ
 הדל ודב דָא ְךֶלָה והירבעו ודב דָמֶא רב

 וינפזלע יו והרכיו ֹותאָרקַל והילא הָנֲהו רב יהידבע

 ףינדאל רמָא ךָל ינא ול מאו :ותילא ינַא הֶז הָּתַאה רֶמאּ
 הָנה



 אשת יכ תרטפה

 "ריב ד ָךְֶבַעדתָא ותנ הָתַאיִּ יִתאָטְח הָמ רָמאיַו :והילא הנה

 רֶׁשֲא הָכלְמַמּו יונ" שודסָא ימלא הוי יח : ינחימהל כַאהַא
 -תֶא יבשה יא ּורְמֲאְו שב טש ינדַא חַכש"אָל

 ל רָמא הָתַא הָתַעַו : הָּכֲאַצַמִי אל כ יוגהדתַאְו הָכְלממַ

 | היה חור האמ דלא וינַא הָיָה :יתילא הגה הינדאל רַמָא
 האמי אֶל בֵאְחַאֿפ דיגַהְל יִתַאָבּו עאדל רשַא-לַע .ךאׂשי

 תֶא נדאל האלה : רע הוהידתַא אֵרְי דב ינגרהו

 יבמ אָבחַאו הוי איב תא לביא גרַהּב יִתיֵׁשֲעירְׁשַא

 :סימו סל םְֶכְלַבאְ הרֲעמַּב שיא םישמח םיִׁשמֲח שיא הָאמ הוה

 למאי :ינגרהו והילא הָנִה ףינדאל רמַא דל רמא התא הֶתְַ

 :וילא הֶאְרא : םויַ <- ונפל יִּתַדַמֲע רֶׁשֲא תואבצ הוהְי - הלא

 :ּוהילא תארקל כֲאְהַ לו ולידו כֲאָהַ תארכַל והידבעדלוו

 הז התא ויִלֶא בָאְחא רמי והילאדתא בָאְחא תואְרּ יהיו

 תיכו הָּתֲאסַא יּכ פאר שיײתָא יתר א ראו : : לארשי רבע

 הקו :םיִלעְּבַה ירחא לתו הוה תֹוֵצְמ-תֶא םֶכָבעּב בָא

 יאיִבְנתֶאְ למרכה רה" לֶא לַארְׂשיהלב תֶא ילַא בק חַלְׁ :
 ילכא תואמ עָבְרַא הרשאה איב םיִשְמַחְו תֹואמ" עּברַא לַעּבַה

 :לָביַא ןחְלש
 ,ריפפ ק'קו ינאילטיאהו םידרפסה ןיליחתמ ןפכ

 רהחלַא םיִאיִבָנַהְדתַא ץּבְסו לֵאָרְׂשִ ינְּביִלְכְּב בַאְחַא חלשיו

 יחס סא יתָמרַ רָמאיַו סעָהלַי לא והלא שנו : : למְרּבַה

 זונא תננ

 כילמ סיס ,ל'כ יוד םכע לע ככסמ) ךכמי
 וככי6 ומנע ייפ לע יכ קעלו קודו

 לו כת | דיגסל
 'ד פל כי ךדכעו ,יכנרסו

 יתאבו

 56 סיככדס וס רסק ןיכסל .יכוענמ
 כס ,סדוקמ רמנס | ,יכנלסו :רממ
 656  סיסכנ סניק סנוטקכס ספקססב
 י"פע פ"לי = ,ר6פסס) וימכקכ סכקסמכ
 לס ותכס סוקמ נדכוס ק"קכ עודיס
 כ"רסומ ע"וסי קידכ ג"סוסמס 3כס ם"ומ
 ולפ) תעכ רק ס'מ 'סמ ל"ז סותנ

 תוכמל6ו ת"ת סברה רפכ ךק ,כיכ גקוד
 ימ למ ,ססנכפ) וילפ סילטומ סימופיו
 יככל סיס ןכ ?סכועל ספע וכפי
 תל : דותכס 'יפכ ל'זכד י"פע סידכוע
 (:8מ ק"כ) ת"ת תובכל bכית י יד
 ,סרעמכ סיליכג סמ ליכסס סידכועו
 גלודו רילמ סיס ז"ע ,סימו סמל סלכלכו

 ילפל



 ומ אשת יכ תרטפה

 לַעְּבַהְדסָאְ וירחא וכל םיִהלֲאָה הֹוהי--סא םיפעַסה יתְש-לַע

 םַעָהלָא והלא רֶמָאיִ : רֵבָּד ותא םעה ונעחאלו וירחא ול

 תואמדעְַּרא עבה יִאיִבְ יד התל איב יתרת יא

 דָחֶאָה רפה םהַל רחב םיִלָפ םינש נלי דנו ז שיא םיִשָמחו

 -תֶא והָשַעָא יאו ומישי אל שאו | יציע ומ ישי הָהְתניו

 םׁשְּב םתאָרְּו :םיִׂשָא אל שאו םיֵצֲעהלע יתנו דָקָאָה רפה

 שאב הָנעיײרְׁשַא םיהלאה הָיָה הוהי"סשב אָרַא "נאו םכיֵהלַ

 והלא רמו רַבְַּה בומ ורמאיו םֶעָהלַּכ ועו םיחלֶאה אּוה

 םָּתַא יִּ הָנשאָר ישו לָהֶאָה רפה "ל ורחב עבה איב

 רַפַה-תֶא וחק כי :ומיִׂשֲ אל שאו "םֶכיַתְלא שב וארק 1 םיברה

 םירָתְצהדדעו רקבַהמ לטבמ--םׁשב וארו \שעוז !םהְל ןתנירְׁשַא

 רֶשא ַתּבּומַה-לַע הספ הנע ןִאְ לוס ק ןיִאְ ונע עבה "למאל
 דוק ואְרְ רמו והלא סה ?תהיז םירָהצב יהו :הָשַע
 ושי ילוא ול ו "ל גישיבו ישי אוה םיָאי לוד
 הוברח מכ הנח לוד לב ארק זץ אוה

 וחיל רֶמאַ : : כלה אז ה הנע" אז לוק יאו ה הָחְנמַ תל דע

 הוה הבּומתֶא אפרו וילא סַעַהְ" לכ ושגיו ולא וש עָה"לְבָל
 נב יבש רפְס מב םיִנָבַא תשע םיִּתְׁש והילא הקו :סּרָהַ

 :המש הָיָה לארי רמאל ולא הֹוהְי-רבְד הָיָה רָשֶא בקע

 םיתאס תיִבָּ הלַעַת שעיו היה םֵׁשְּב הב םיִנָכאָהתֶא הנ

 םשיו רַפַהְדתֶא חתניו ,םיִצֲעהיתֲא רעו נ במ ביס עז

 הָלעהדלע וקציו םִי ימ םידכ העַּברַא אל רמי :םיֲִעָה-לע

 םימה וכליו שש ושלש רמי ונשיו ונש רמו םיִצֲעָה לֵעְו

 הָחְנְמַה תולעב יהו : םיִמיאִֿמ .הלעתההתֶא סו במ .ביבס

 זוגא תנג

 יפיככמ יכתו ,'וגו יודל דגוס לס = דיגק) יתסכו וכ כמ כ"ע וסילמ  ינפל
 ,סימו סת סלכלכקו 'וגװ שי סמ 'ד כי ךדכעו ,ילגכסו ךקנמי כו בתתקכ
 0 כמוס ספ ספעו ,סתעמ ססכרפי ימו ,ס"ק ובכל 'ד תא

 קכמיו



 אשח יכ תרטפה
 לֵאַרְׁשִיְו קחי סֶחְרְבַא יִחלֶא הָוהְי מאיו איִבָנַה והלא שניו
 יִרבְ דדבע יִנאַו לארשיב םיִהְלֶא הָתַאהיִ עדו סויה
 םַעָה ועְיו יננע הוה ינ גנט : הָלֲאָר םיִרבַּהלּכ תֶא יתיׂשֲע
 : תינֹחַ םָבָלֶא תּבסה הָּתַאְו .םיהלאה הוה התא הזה
 םיִנָבַאהְדתַאְו םיִצָעָה -תֶאְ תֶלעָהדתֶא לכאתו ההיא לפתו
 םעֶהלְּכ אריו : החל הָלְעְתְבִִרָשַא םִיִמַחדתֶאְ רַפעֶהתַאו
 :םיקלאָ אוה הוה י םיחלֶאה אּוה הוה מאיו ניל לפי

 ק ךרבדכו *

 להקיו תרטפה
 .םידרפסה גהנמכ

 הָנְמְלַא שאב : רצִמ םֶריְִדתֶא חָקיִו המלש למה הש
 -תֶא אלטו תשחנ שרח ורצישיא ויִבָאְ ילתפנ הֵטַמִמ אּוה
 תֵׁשֲחנַּב האָלמילָכ תשע תעֲֹּהתֶאְו ה | הבה תֶאְ הָמְכְחַה
 ינשדתא רצו : ותָכאלְמְדלָכְתא שעיו הָמלש .למה"לֶא אובו
 טו רֵמֲאָה דומעה תמוק הלא הֶרְשע הנמש תָׁשְחְנ םירומעה
 תרתב ישו :יִנָשַה דמַעָהְדַתֶא בכי הָּמַא הָרָשָעְ"ְיםיִתְש
 תמוק תומָא שמח תֶׁשֲנ קצמ מ םיִרוטעֶה יׁשאָר-לע תת הֵׂשֲ

 = םיִכָבְׂש : תיִנָשה תָרָהֹכִה תמוק תומא שמח תַהֶאַה "תֶרַתְּבַ
 שארדלע רשַא תלת תורשרש השעמ םיָלְדנ הלב השעמ
 : תיִנָשַה תרתכל הב בש תַחאַה תר הָעְבְש םידומעה

 תֵהָאָה הָבְבָשַהלַ ביִבָס םירוט לנשו םיָרומעֶהתֶא שעיו
 תָרת" הֵׂשֲעןב םיִנמרה שאָרלַע רשא ֹרָתַֹה"תֶא תוכל

 םכואָב ןשוש השעמ םיִדומעֶה ש שארדלע רַשַא תָתְְ :תיִנָשַה
 תַמָעְלמ ילטממ"נ םירומעה 'ינש--לע תַרָתְכְו תומא עָבְרא
 לע ביִבָס םירמ .םיתאמ םינומ רה הכבש" רָבעֶל רשא ןמְּבה

 זונא תנג 'ק הכבשה *

 ןכטמכ סמוכס 'פכד ,ל"י ,סעידיס 6"סכ כ"ע כסכ "עט ,סמכקה תפ אלמיו
 ןייעו ,'וג | טדקמ יל וקעו =: דיפכ = "ירא ןויצ ןב ס"ומ 'וכו 'גס 3כס

 | !מוכמ יתנכשו תכסכמ ,סק ט'סעככ | ס)כ וכתכנע סמ :ל"ו ,י"כ גנילזיצ בל
 ק'מסיכ



 זט להקיו תרטפה
 -תֶא םקיו לכיהה םָלֶאְל םיִדָמעֶהדתֶא םקיו : תינשה תֶרְתֹּכַה

 ילאמשה רּומעֶהתֶא םקיו ןיִכָ ֹומׁש--תֶא אָרקיַו ינמיה רֹומעֶה

 םתתו ןשוש השעמ םירומעה שאר לעו : : עב ומש- תא ארק

 ותָפְשמ המ רֶׂשֲ קצומ םִיַחָא שעיו + : םיִרּומַעַה תֶכאָלְמ

 הָמַאּב םיׁשפְׁש הוקו ותַמוק מאב שמחו ביס גע ופשע

 ןתא םיִבָבס ביִבָס | ותפשל תחתמ םיעקפו : ביִבֲס ותא בסי

 יקי םיעקפה םירּומ ינש ביִבָס םיה-תא םיפקמ הָמַאּב רשע

 השלשו הָנֹופַצוםינפ השל רקְּב רשע ינש לע רמע : הציב

 םִיַהְו הָחְרְזִמ םינפ השלשו הָּבְנִ םינּפ / השלשּו הַמִ םינפ

 ותפשו חפׂט ויבַעְו : הָתָיְּב םֶהיֵרְחַא- לבו הָלָעַמְלִמ םָהיִלַע

 = ליי ת םיפלא ןשוש חרפ םוכ"תפש הׂשֲעמב
 םיזנכשאה גהנמכ להקיו תרטפה

 םינש עבש ןב סילקק לכ ןיכיטפמ םילקש 'פ וס סלו ינאילטיאהו םידרפסה גסנמכ ידוקפ תלעפס יסו

 תכטפס וה םוריח שעיו ד"פפ ק"קכו ידוקפ 'פל םוריח שעיו ןיכיטפמ וקו שדח רחמ 15 ה"רב ויפה
 .סידכפנכ להקיו

 מיס 'א םיבלמב

 לכו תוקרזמה-תֶאְו םיִעְיה-תֶאְ תֹוריִּכַההָא םּולימ שעיו

 תב המלש למל הֶׂשֲע רֶׁשֲא הָכאָּכִמַה לָּב-תֶא תושעכ םֶריָח

 םיִדּומעֶה שארילע- רֶׁשֲא תרתכה תּל םִיַנְׁש םיִדָמַע : הוה

 רש א תותּבַה תו יש" תֶא תובל םִיַּתְׁש תוכְבַשַהְ םיתש

 תוכבשה ית תואמ עבְרא םיִנמְרַהד תֶאְו : ידע שארל

 תרֶתְּבַה תל יִתְׁש"תֶא תוסכל הָהָאָ הָבְבְשל םינמר םיִרּוטיינש

 הָרָשע תָריִּכַהתֶא רשַע תונכמַהְתֶאו םידּומַעָה ינָפד לַע רֶׁשֲא

 תחת רְשֲעיסיִנׁש ךָקְבַהיתָאְו ךָהֶאָה םיהיתָאְ : תונכֶמה"לע
 זוגא תנג יבואה

 ביתכד = ,תועודיס ,סעדס תו סנוכתס ךכנד סקרו ,ינטס סנו ןוקתכ ק"מסיכ
 ותוס םלממו (.3 8 ,תומפ) לכלב יבג יכ ,ןכסמ כו שדקמ יל וסעו ביקכ
 עפpו ,ןכטמס לע וקסודק ס"כקס קילסכ
 ,הכפלמס יקוע לע עדו סכוכתו סמכס
 ןיכככ דיפעל ךכולס לכ סג 16 עיפקס
 וטו ,ךכולס פעל וכרועתימ ,םרקמס
 תלו סמכתס ת כמו : ןלכ כוקכק

 יכ ,'וג תעדכו סגוכקכו סמכתכ ' חול
 ויסכע סכועיו סכות יסס סעפקסס
 .ר"קמסיב .ןיכככ ,ילקפנ סטממ סליס לע

 ,ל"גה י'נ ב'ש ל'כע

 שיכיו



 להקיו תרטפה
 םיִלָּכַה"לַכ תֶאְ תוקְרְזמַה"תֶאְ םיִעיַהזתֶאְ תֹוריִפַהתֶאְו : םיה

 : םרממ תֶׁשֲחְ הוהי תיִּב המלׁשְךלמַל םֶריִח הֶׂשֲע רׁשֲא לֵהֲאָה
 :ןָתְרצ יב תֹובס וב הָמָרֲאָ הַבַעַמְּב לה םֶצי דריה ךֶבְכּב

 לָקְׁשִמ רָקתַ אל רָאָמ דַאַמ ברַמ םיִלָּכַהַל"תֶא המלש הניו

 חַּכוִמ תא .הֹוהְי הי רש א םיִלּבַהדלּ תֶא תמלש שעיו: תֶׁשֲחְנַה

 תורנמה"תֶאְו : : בה םיִנָפַה םֶתָל ולֲע רֶׁשֲא ןְְלשהתֶאְ בה

 תַרגַהְ הַרפַהְו רוס בה ריִבְּרַה נפל לאָמְשִמ ׁשַמֲחְו ןימָימ שַמָה

 שקל ימינפה תיבה תותר תותפהו 'רוגס בה תוִחַַהְ

 : בה לָביִהְל תיבה .יתלדל םיִׁשרפַ

 ידוספ תרטפה 'ק הלאה *

 ידוקפל ןיכיטפמ 15 להקיו 'פכ םילקש 'פ לת 'יס ס לכ ,רכותמכ ןיכ דלפנכ ןיכ םיזנכשאה גהנמכ
 ..להקיו 'פ לכ םוריח שעיו .

 יז 'א םיכלמב

 ָהֹוהְי תיִּב הַמלָש ךלמה הֶשַע רשא הָבאָּכִמַהלָכ םלשתַו

 -תֶאְו בָהְַההָאְ ףסכה--ת א ויבָא דוד | יש ישדק-תֶא המלש אביו

 ינקזזתא הַמלֶש ו רש הוה תי תֹורֹצֹאְּב ןַהְנ םיִלּכה

 לֵאָרְׂשִי נבל תֹובֲאָה יאישנ תוטמה ישאָרְלָבתַא לֵאָרְִׂ

 ריעמ הוהי-תיִרְּב אתא תולעהל םלׁשּור המלש רמה
 לאש שאל המלש ךֶכַמַה--לָא להק וי איה דָוְּ
 לֵאָרְׂשִי יה לכ ואביו : : יִעיבשה שְרְחה אוה גַהְּב םיִנָתֲאָה חרב

 לֵהֲאתַאְ הוה ןורָא"תא ולעוו ,+ןורָאְָדתא םיגַהְבה ואשיו

 םיִנהְּבַה םֵתֹא ולו לָהָאְּב רֵׁשֲא ש קה , בית רֶעּומ

 :ֿברַמ נמי אל ּורפסידאל רֶׁשֲא רב א םיִחְּבוִמ ה ונפל

 תיבה ריבְּדלָא ומוסמדלֶא הֹוהְי-תיִרָּב ןורַאזתֶא םיִנַהּכַה ואיביו

 זוגא תנג

 תלמ לפככ ,סירכדס פוכירמ כע הוב םיו 'ד תיככ ןוכמ ת סיגסכס ואיביו
 3 : רוכיקכ | ל"לוסד ,סימעפ 'ד לֶא כ תיכס ריכד ל ומוקמ 0

 יקעמקו -- סיכולכס יפנכ תקת . ,ומוקמ = "סיכולכס יפנכ תת כ סיקרקס שדק
 סוכ



 זי ידוקפ תרטפה

 םיִבּורְּבַה יִּב : םיִבּורְכַה יִפָנַּכ תַחַּתילֲא םיִׁשָרָכַה שָרְקלֶא
 -לַעְ רה םיִברּכַה בס ןֹורָָ םֹוקְמלָא םיִפנְכ םיִׂשָרְּפ

 שָרקַה"ַמ םיִּדַּבַה ישאר וארו םידּבה וראו : הָכֲעמלִו ויד
 ןיא : הזה םויה דע םש ויהיו הָצּוחַה ּואְרִי אלו ריבה ינְפילע

 רֶׁשֲא בָרחְּב השמ םש חנה רָשַא םיִנָבָאַה תחל ינש קר ןורָאְב
 תאַׂצְּב יִהיַו : םִָרָצַמ ץראמ םֶתאָצּב לאש נבע הָוהְי תַרָּ

 לאלו : הנה תיִבדתֶא אָלָמ נעו שְפהְךמ םנחה
 תיּבדתֶא הוהְי-דֹובְכ אָלַמיִּכ ןנעה ינפמ תָרׁשְל דמע2 םיִנַהּבַה
 יתיִנְ הָנב לפרעב ןשל רַמָא הוהְי המלש רמָא א הוה
 ככ יָנֲפיתֶא 200 ב בסיו: םיַמָוע ךְתבְׁשְל ןוכמ ₪ לב תי
 הָוהי ךּורְּ .רמאו : :רַמע לֶאְרְשי להב לֵאָרְׂש הקל תא

 : : רמאל אלמ ודיבו יבא רד תֶא ויִפְּב רב לׁשֲא לֶאְרְשי יהְלֶא

 יִּתְרְחְבאל םילצממ .לארשידתא יָמעדתֶא יתאצוה רָשָא םוזהדומ
 רֶחְבָאְו םש יִמֶש תויִהְל תב תובל לֶאְרָשי ימבש לּבַמריֵעְב
 תוכל יבא רו בבל" םע יִהיַ :לארשי ימעד לע תֹויְהָל דֶודַּב

 ןשי יבא רודלא 'הוהי דַמאָיַו : : לארשי יהְלֶא הָוהְ םשל תי
 -םֶע הָיַה יִּכ ָתֹביִטָה ימשל תיַּב .תונבל "בבל םָע הָיָה -רשא

 תנג

 'וכו 'גס כרס כ"ק למ ןוגס לכד וכ
 כמ6ש | י"ג = גנילזיצ ביל 'ירא ןויצ ןב סיומ

 ,קכמגד גידל רכוקמו זמכ סוכ קיק
 'מגכ ל'זכקמ סמל --י"ככ תדע יגסכמלו
 ,ןסכס כקו ,לסרשי = טחק (.דפ סיהספ)
 וכמו ,'וכ ,וכיבמל וכיבסו ,וכיכסל וכתוכ
 כו : כ טמסמ bק לס ,נ"מק יקמ סק
 ןיקוסע ןנוכ ויספ י"םרפו] למ תרדס סע
 (.ד"יה ,פ"ק: 'סמ "פ) ס"במככו [.סלוכעכ

 עיניט דע ,סולמכ סיככ וקסעפיק ידכ,
 .ליכע = ,'חכומל כוכקס ןסכ כ סדס
 ,ומכ קוכיפס ןייכמקכp ןיגסוג סעטס סזמו
 ןידככמו ,רעמווקס דימ קוכיפס ןיחקול
 וס ןוכתקסו  ,סיקוכקס לכל כ

 זוגא

 ןיפיכמטכ ןכו ,לסומס דיל וכפוכס ןכס יכ6
 לסק5 סזכ ןידבכמ כ"כסכ5 קדס פ"ס
 ופול ןיסינכמס דע ,סוכ סומ ,סיפסקנס
 סיככ וקסעפיק ידכ לכסו ,םדקס ןוכפ
 יכ ןלכ כוקכס רפיסק וסזו : ,3
 ,םדקמס נ 'ד תיכב ןוכמ תסנכהכ
 :סיככ סינסככ סוכ סידוביכ וקח
 =-ומוקמ 96 ותוק | ופיכס סיכוקרס
 וסוליכס סיילקסו  ,ק"מסכ יכעקל : וכייס
 סיפילקסו ,לכיסס סז---םיִכס כיבד לק
 ןמ סיגפל :וכייס--סיעדקס רק כל
 56 ופו6 | וסינכס סיגוכתקסו ,קכורפס

 : סיבוככס יפנכ קס
 ךבבל

 (ה)



 ידוקפ תרטפה

 יִָלחִמ א אציה בא י יִּכ תיבה הנְבְת אל הָּתַא קר: ְְבָבְל

 םְקֲאו ב רֶׁשֲא ורָבְּד-תֶא הוה סקי :ימשל תיבה הנביאה

 הָנָבֲאְו הותיר שאב לֶאְרשי אָפְּבְ"לע ובָשַא יבא ד תחת

 -רֶׁשֲא ;ןולאל םוקמ םש םָׂשֲאו :לֵאָרְׂשִ יהלא הוקי םשל תִיּבַה

 םתא ואיצֹוהְּב :ניאבַא-ד-םע תַרּכ רֶׁשֲא הוה תיִרָּ םש

 : םִיַרְצַמ ץֶרֶאמ
 םילקש תשרפ תרטפה

 .םכיתשפנ לע רפכל דע אשת יכ 'פ ת)חתמ ןירוק ריטפמל

 .א"י א 'ב םיכלמב סידכפסס ןיליחתמ ןֿפכ

 סע ןְ ה ןיִבּג הוקי יב תירְּבַהדתֶא עֶרֹוהְי תְכַו
 ץֶראָה םעלְב ואב : :םעה ןיִבָ ךלמה ןיִבּו ו ,הותיל םעל תֹיְהַל

 תֵאְ בֵטיַה ורְּבְׁש ימצא ותחְּבזמה תֶא יהָצִתיולעבה-תי

 תּדְקפ ןָהּבַה םשיו תב פה ינפכ גרה עבה ןְהכ ןתַמ

 םיִּצָרָה"תֶאְו ירָכְהתֶאְו תואָמַה יִרָשתַא הקו : הֹוהְי תיִּבדלע
 ואביו הֹוהְי תיִּבִמ למה" תֶא דיו ץֶרֲאָה םע"לַ תֶאְו
 1 םיִכְלִמַה אַלע בשיו ךלמה תיִּב םיִצָרַה רעש"ֶר

 תימַה .והילהע-תֶאְו הפריעה ץראָהסעלּב חמשינ
 .סיזנכט5ס ןיליסתמ ןֿכ 'ק ךלמה : ּךְלָמ" תיִּב ברחב

 ְךלֶמ אּוהְיְל עבָשדתנשְּב : וכָלָמְּב שאוהי םיִנָש עב
 רֶאְּבִמ היבצ ומא םשו םלשוריב ּלִמ הנ םיִעְּבְרַאְ שאוהי
 יהוה רשא וימָדלּכ הוה ינוע רֶׁשיה ׁשֵאֹוהְי שעו : עבש
 םירְמקְמו םיִחְּומ םעֶה רוע ורס"אל ; תומָּבַה קר ןהבה עריה
 רֶׁשֲא םישדק ה ככ לכ םיִנהְכַה"לֶא שָאוהְי רמו : תו
 מכל ורע תֹושפנ ףָסַּב ׁשיִא רבוע סבו תוהידתיב אב
 םיִנָהְּכַה פל וחְקְי : הֹוהְי תיִּב איִבהל שיא-בל לע לעיר שא
 אָצָמירָשַא "לבל תיַפַה קְרּביתַא קז סה ורב תֶאמ שיא
 -אל ׁשֲאֹוה 21 למל הנש ׁשֶלָׁשְוםיִרְׂשְע תַנְׁשְּב יהיו : : קרב םש
 עֶריהיִ שָאוהְי למ ה אָרָקיו : תִיַבַה קָרְּבתא םיִנָהְּכַה וקח

w=ןהכה 'כ  



 חי םילקש תשרפ תרטפה
 קָרָּביתָא םיִקֹוהְמ םֶכְניִא עּוּדַמ םֶהֲָא רֶמֲאיַו םיִנֲהכְִו ןֵהֹּכַה
 תִיַּבַה קֶרְבְליִּ םכירְבִמ תֶאַמ ףסב"וחקתדלא הו תִיּבַה
 יתקבל םַעָה תֶאַמ = טבְ"תַהְק יִתְלְבְל םִִנֲהְכַה ותאי : הת
 רֶה בקי דהֶא ןורא ןהכה עֶר חקיו : תיבה קֵרְּבתַא ק הוה
 הֹוהְי תיִּב שיִאזאֹובְּב .ןיִמָיְּבְִּבְזִמַה לֵצַא ותא ןתִיו ותְלרְּ
 -תיב אבומה סה לָכְִתֶא ףפה ירמש םיִנַהּכַה הַמׁש- גת
 למה רפס לעיו ור בה ברי םֶתאְְּכ יה : הוה
 נתנו : הוהי-תיב אֵּצְמּנַה = ףְֵבַה"הָא ונמיו ורצו לולה ןְהכַהו
 הוה תי םיִדקפ ה הָכאלמַה ישע ךידלע ןּכתמַה ףָתְכהתָא
 םירדגלו : הוהְ תיֵּ םישעה םיִנּבּפְו ץֵעָה ישְרָחְל ּוהָאיִצוַ
 -תיּב קב" קהל בֵצְחַמ יִנְבַאְ םיִצֲע תֹונְקַלְ ןבַאָהְי יב
 תב הָשַעְי אל א : חל תיבה" אָציײרׁשַא לקו הוה
 -יִלְבּ בָהָ יִלָבלָּב תֹורָצְצַח תֹוקָרזמ תֹורְמזמ ףֶסּכ תופס הוה
 הנ הכאָלמה רשעי : : הָוהְיתיב אומה ףסּההמ ףסכ
 נתי רֶׁשֲא םיִשֵנָאָהזתֶא ּובָׁשֲחי אלו : הוה תיָּבדתֶא ֹובוקְזהו
 :םישע סה הָגמאב יב הָכאָלְמַה ישע תת םריילע התא
 ויה "םינחבל הוה תיָּב אָבּי אל תֹואטַח הו םֵׁשֲא ףֶקְּ

 'ק םידקפמה * 'ק י 'ק ןימימ *

 .אצת יכ 'פ ףוסכ רוכז תשרפ ריטפמל האי רק

 : םיִרְצִמִמ תא ְךֵרָּרַּב קלָמֲע ל השַע רֶׁשֲא תֶא רוכָז

 ףיע הָּתַאְו הירחא םיִלָשָחְנַהילּ ב בניו ךְרְדּב ףרק רֶׁשֲא

 דלָבִמ haps הוה יב ה :Rou אָרְ לועג

 : : חַכְׁשַת \0 םימשה "תחתמ .קלמע רָבְזתֶא הָחְמִ

 רוכז תשרפ תרטפה
 -לע ךְלַמְל ףחְשמל הָוהְי חלש יתא לּואָשלֶא ילָאומש רמו
 סיזנכפ50 ןיניסתמ ןמכ |; : הוה יֵרְבְד וכל עַמׁש הָּתַעְו לאָרְׂש-לע ומע

 לֶארְשִיְל קָלָמַע הֶׂשֲערׁשַא תא יִתְדְקּפ תואָבִ הוי רַמָא הָּכ
 רשא



 רוכז תשרפ תרטפה
 -תֶא הַתיִּבְהְו ךל הָּתַע :םִיָרָצמִמ ֹותלֲעַב רָב 15 םׂש-רְׁשֲא
 הָּתַמַהְ "וילע לֹמְחַה אלו ול"רׁש א"לבהתֶא םָּתְמַרְחַהְו .קלמַ
 -רעְו ממ הָשדַעו רושמ קנוי-דעז ללועמ הׁשֲא-רַע ש שיִאָמ
 םִיָתאֵמ םיִאָלְב םָדָקְפ םעָהזתֶא ילואש עמשיו : רומח

 לאש אבו : הָדֹוהְי שיאדדתַא םיִפֿפַא תָרׂשֲעַו :oa הא
 ר בל לקהל לאש רַמאיַ :לֵחָנב ברי קלמע ריִע-רֲע
 סע רֶסַמ הָחיִשָע הא מעי לפסאדןפ יקלמע ומ ודר
 ו : קלֶמע ךותמ ניק רפיֹוםיְרְצַמִמ םתולעב לֵאָרׂשי ינְב
 : םִיָרָצִמ ינּפילַע רֶׁשֲא רוש אוב תליוחמ קפמעדתַא לאש
 :בָרֲחופָל םיִרָחֲה םַעָה ָהַלביתֲאְ יח | קלַמְְּךלמ גנאדתָא שפתי
 םנְׁשמַהְו רֵלָּבַהו ןאצה בטיִמ"לעו גנַא-לע םעָהְ לואש למה
 הָכאלְמַה-לְבו םמירחה ובא אלו בוטַה"לָכ"לע פיִרָּבַהְלַעו
 לאומש--דלֶא הָוהְ "רב יהו : ּומיִרֲחַה התא סמנו הֶזְבַמִ

 יהא בש למל לואָשתא יתְבלמהזיכ יִּתְמַחְנ : רמאל
 : הכיפה הָוְהַלֲא קעיו לאומׁשכ רו :םיקאליִרְבדְדתַאְו
 אב רמאל ל : אמשלרניו ו ךֶקְבַּב לּואש תַאְרְקִל לאומש םֶכְשַַו
 ללה ר רבעיו בפיו די ל ביצמ הנה הָקמְרבַה 5 אש
 היל התא ור לּואָש 1 רָמֲאיִ לּואש"לא לא מש אביו

 הו ןאצהלוק הָמּ אמש רַמאּי : הו רבּדתֶא יתמיקה
 יקלמטמ לּואש רמו : עמש יכנא רַשַא רבה ינֹוֲאְּב

 ֹבְ ןעֶמְל רָמְבַהְו ןאצה בטיִמל םַעָה למֲה רָשֶא םּואיִבַה
 לאָשלֶא לאּומש רמאיו : ּונמרהה ְרָתֹויה-תֶאְו יהל א הוהיל

 ול ורמאיו הלילה ילֶא הוה רבה רֶׁשֲא תֶא ף הרי ףרה
 יטבש שאר יגיע הָּתַא  ןטק"סַא אולה .לָאּומְש ר מאיו : : רָב
 הוה ךחלשיו : : לאָרְׂשִי-לע ּךְלמל הֹוהְ ּךְחשִמיו הָּתַא לאְרשי
 וב תמַחלנו הלמה תֶא םיִאָמַהִה"תֶא התמר הו ךל רמו רב
 ללָשַהלֶא טעַתו הוה לּוקּב תעמשרל הַמָלְו : םַתַא םֶתְולָּבדדַע
 ותעמש רֶשֲא לָאומְש"לֶא לואש רָמאֹו : : הוה יניב ערה שעת

 לוקב יק רמאיו*



 טי רוכז תשרפ תרטפה
 כמ ננַא-תָא איבָאָו הֹוהְ יִנחְלְשרֶׁשא רָב לאו הוהיכֹוְקְּב
 רקבו ןאצ לֶלָשַהְמ םַעָה חיו : יתמרחה קָלָמעְ"תֶאְו קמע
 ץֶפתַה לאומש ראו : ללב ףיָהלֶא הוהיל הבול סרחה תיִשאָר
 חבזמ עמש הָנַה הוי לוקב עשב סיב תל הוהיל
 2 יִרָמ םֶסַקְזתאַטַח יב : יל בלחְמ ביִשקַהל בוט
 ממ ָּךְסָאָמִיַו הוה ךבּהתַא ָתְסַאָמ ןע* רֵצְפַה םיִפָרַתּו
 ns הָוהְידיִפתֶא יִתְרְבָעיּ יִתאַטִח "לָאומשלֶא לאש רָמאֹ
 -הָא אג אש הע : םלּוקְב עמְׁשֲא םַעהתַא יִתַאְרְ יִּכ ףיִרְבּד

 לּואָשלֶא ללָאומש רמי : הותיל החשש יִמָע בושו יִתאָטַח
 תויהִמ הֹוהי ד ְֶסֶאמ הוה רֶבד"תֶא הָתְסֶאַמ יִכ ךמע בֶׁשֲא אל
 : : ערקו ליעַמהגְבּב קוחי תבל לָאמַש בו : לֵאָרְׂשִי-לֲע למ

 ףילעמ לא ןשי תוכְלְממתֶא הוה ערק אש ללא רֶמָאיַ
 אָלְו רקשי ג אל לארי הצנ סנו : ָךֵמִמ בוטה עֶר ּהֵנָתְנּו םִויַה
 אָנ נָרּבַּכ הע יִתאַטֶח רמו : סהְנהְל אה םֶדֶא אל יִּכ סח

 ik ראו : הוה לאש חָּתְשִיו לּואש ירח ,לאומש בשיו
 גָנַא רמי .תנדַעמננַאוילַא לו קלַמע דלמ גנַאדתא פא ושינה
 ּךֶבְרַח םיִשָנהַלּכָש רֶׁשֹאַּכ לָאּומְש מא : תומה"רמ רַפ ןָכָא
 הָוהְי ינפל גנַאזתַא לָאומׁש ףסשיו מא םיׁשֵּנִמ לבשה
 : :לּואש תעבג ויבא הָלָ לאש התמרה לָאּומְש לו לנְלנַּב

 הרפ תשרפב ריטפמל האירק

 .'קספ ףוס דע הרותה תקה תאז 'פ ת)חתמ

 הָרְותַה תיקח תאז : רמאל ןְרַהֲאלֲאְו השמדלֶא הוהְי רָּבְדיו
 הָרָפי לא ּוִחָקִיַו לארי ינְּבְלֶא | רָבּד רמאְל הוה הוצירָשא

 : לע היִלָע הלא רֶׁשֲא םּומ הביא רשא הָמיִמְת הָמְדַא

 הָנֲהמַ ץוחְמלָא התא איצה ןָתֹּכַה ר רעְלֲאַַ ּהָתֹא םֶתְַנּ

 הזה ועָּבַצֲאְּב ממ ןהכה ךועלֲא הקלו : ויִנָפְל ּהָתא טחשו

 לא
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 הָרָּפַהְתַא ףְרֵׂשְו :םיִמֲעַּפ עבש ּהַמִָּמ דַעומדלָהֶא נפ חֿכנלַא
 : תר הֵׁשְרְפ"ַלַע הָמּדְתֶאְו הָׂשְּב-תֶאְ הָרעְתא ו יניֵע

 ּךותְלֶא לש תעלות ינשו בז זְרֶא עו ןהּכה חקרו
 אָב רַחֲאְו םיִמּב ּרָשְּב ץחרו ןמכה ויד סב : הָרָּפַה הפרש

 ווד בכי התא ףרשהו : : בֶרֲעָה"רַע ןָהֹּכַה אמו הנחמה"לא

 רֹוהָמ שיא | | כא : בְרעַהְדִע אמ טו םִיַמַּ רש ץחרו םיּב

 תרעכ התה ,רִֹהְט םֹוקָמב הנהמל ץּוחמ הינה הָרּפַה רַפֲא תַא

 -תֶא ז ףסאה סבב :אוה תאטח הדג יִמָל תרמְשמל לארי
 לַאָרׂשִי ינבל הָתְיָהְו ברעה" דע אמט ויִלָָּבְדתֶא הָרפַה רפא

 םדָא פנל תַמְּ עגנה : םלּוע תֶקְָל םָכֹוהְּב רֵּגַר רגל

 םיבּ ישיִל שה םִויֵב באט אּוה : םיִמָי תַעְבְש אמט

 יִעיִבְשה םיבּ ישיִלָשה םיַב אָ אליבא רהט יִעיִבְׁשַה

 אָטַהָהְ אל לו תומוחרז שא םֶדֲאָה + ׁשֵפְנְּב תַמּב עגה :רֶהְטי אל

 ימ יִּ לֵארׂשִימ אוהה שפנה הָתְרְנו אמט הָוהְ ןכשמתַא

 הָרוּתַה תאו וב ותא דע הָיָה אָמ בט פע קכז- אל הנ

 אמ לָהאְּב רֶׁשֲא-לִכו לֲהאָה-ל א אבה האב תמי םֵרֲא
 אמט וילע ליִתָפ דיִמצדיִא רש א ַחּותַפ יל ילבָו : םיִמָי תעָבְׁ

 דא תַמַב וא ברחה הָָשַה יִנָפלַע ענידרשא לו: אּוה

 רפעמ אמל ל וחקל : םיִמ תעְבש אָמטְי רָבָקְב וא םַדֶא הצע
 לבטו בֹוזֲא הקלו :יִלבְלא םייַח םימ ָלֲ תנו תאטַה תפרש

 תושפנה-לעו םילכה"ל בלע האהל הֹוָהו לוהַמ שיא יםימב
 : רָבְקב וא תַמב וא להב וא םַצָעַב ע;נה-לעו השי רשא

 אמה יעיִבשה סי ייל שה םויּב אָמַטַהְלע הַטהְהְזה

 שיא :בֶרַעְּב רהט םָימּ ץֵהָר יָרְנְב םֵּבַכְו יֵעיִבְׁשַה סו

 יִכ לָהּפַה ות אוָהַה שפנה התרכנו אמת אל אַמְטידרשַא

 הָתיהְו :אּוה אממ וכ קנוהאל הנ ימ אמ נט הוה ׁשְֹּקִמ"תֶא

 הָּנַה יִמְּב עגה ויִדְנַּב סבַכִי הָּנַה-יִמ הזַמּו םלוע תֶקְחָל םֶהָכ

 אמטי
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 תענגה שהו אממ אמה וכזענײרשא לכבָרֲעה"רע אמ
 : בָרָעָהירֲע אממ

 הרפ תשרפ תרטפה
 .ו"ל ןמיס לאקזחיב

 -לַע םיִבְׁשְי לֶאָרְׂשִי תב סֶרָאְְּב : רמאָל יִלֶא הֹוהְי-רבְד יהיו
 הָתְיָה הלנה תַאְמְסְּכ םָתֹלילעבּ םכרדב החוא ואמו םֶתַמְא
 לע וכפש" רֶׁשֲא 'םבה"-לע מיל יִתָמַח שא :ינפל םָּכְרַ
 תוצר ריו םיונב םֶתֹא ץִיֲֵאְו :ָהיאְּמִמ םֶהיִלּלְגבּ ץֶרָאָה
 םש ואב" רשא םיוגַה-לַא אוביו : םיּתְמַפְש םֶתֹולילעְו םָּכְרַרְּכ

 :ואָצ ֹוצְרֲאַמּוהלֲא הוהי-םֲע 'םהכ מאב ישר םָש"תֶא ּוְֲחי

 -רֶׁשַ 5 סיוגב לארי תיֵּב ּהֶלְַח רש י דק םש-לע לֹמְחַא
 אל הוה ינרַא רמֲא הּכ לארשידתיבל רֹמָא ןפ: הָמש אָ
 םלַלה רשאי ישרקה םשל"ם א יִכ לארשי תי השע ינא םכנעַמל
 סו 'לֶלִחַמַה לּולנחימ ֶשְתֶא יִתְשְ 2" םש םֶתאּבְירַשַא סי
 הוה יֵנרַא ָא הוה ינאי םיוגה ּועְדיְו םְותּב "םתְללַח רֶׁשֲא
 יתצּבקְו םיוגהדמ םָכָתֶא יתחקלו :ם : םֶהיִניעַ םֶכָב יׁשְרקַהְּב
 יתְקְרזו : םָבְחַמַא- לֶא םֶכְתֶא יִתאֵבָהְו תוצראָה לכ םֶכְתֶא

 םֶביִלּוְלגלכַמְ םכיתואמ מממ םָּתְרַהמּ םיִרוהֲמ םימ םכילע
 םֶכּבְְקְּ ןָּתֶא השרח הר שרח בל םֶכָ תתנו :םֶכְתֶ רהטא
 -תֶאְו : רֶׂשָּב בכ כל יתנו םֶכרָשּבִמ ובֲאָה ביתא יתְרַפָה
 יִמָּפְשִמ ; כלת י ְֹתְּבירְׁשַא ת תא יִתיׂשְֲו םֶכְּבְרִקְב ןֵּתֶא יחד

 םֶתָיִהְו סכותבאל יִּתַתְ רשא ץֶראּב םֶתְבשיו :םתישעו ּורמְשּת

 למ םָכְחֶ יִתְעשּוהְו : םיהלאל םבל היא יבא עַל יל
 םֶכילע ןתָאזאלְ ותא יִתיבָרֲ ו לנדהדלא יִתאָרמ םֶיִתואַמט
 האל רט :א ןעמל הָרָשה תבּונְהּו ץֵעָה יִרָפתֶא יִתיּבְְֲו בער
 םיִעָרֲה םֶכיֵכְרּדזתֶא הרב : םִיגַּב בער תּפְרָח דוע חֵת
 לוםביִתֹנע לע םֶכיִנְפְּב םָתטְקנ םיבוט"אל רשא םֶכיִלְלַעַמּ
 םכָ עדו הֶוֲהי ינֹרֲא םָאנ השי ַא םכנעמ אל: : םכיתבעות

 ושוב
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 הוה ינֲֹא ֹרַמָא הב : לֵאָרְׂשִי תב םֶביִבְרִּדִמ ּומְלַכִהְו ּושוּב
 ונבנו םיִרְעֲהתֶא יִתְבָשּוהְ םֶכיִתֹווע במ םַבַתא ירה לוּ
 הָמָמְׁש החיה רשא תַחַה דָבַעת המשנה ץֶרָאָהְו : תֹובָרֲחָה

 ןרעְנּ הָיָה המשנה "לולה | ץראה זרמו רֶבועדלּב יניעל
 ּעְרָי :ּובשי תֹורצְ תוסָרְָהְ תמש תֹובָרחָה םיִרְעָהו
 תורה תי הוה יִנַא 1 יב םֶכיִּוביִבְ ראשי רֶׁשֲ םוגַה
 הב סירפסה ןפיסמ ןֿפכ :יִתיִׂשְֲו יתר הוה נא המשנה יתעַ

 הל תושעל לארשיזתיבל שרְדִא ת תאו רוע הָוהְ ינדַא לַמָא
 ןֶּב ה היו לורי ןאַצְכ םיִׁשָרְק ןאֹצְּכ : סֶדא אַ םֶהֹא הָּבָרֲא
 : הוה ינאי עֶר םֶרָא ןאצ תוָאְלִמ תּובְרָהַה םיִרעַ הניה
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 .5קספ ףוס דע םכל הזה שרהה 'פ תנמתמ אב 'פכ ריטפמל ןירוק
 .ה"מ ןמיס לאקזהיב ןיכיטפמו

 : לֵארְׂשִיְּב איֵׂשָנַכ תאזה הָמּורְתַהלֶא ויהי ץֶרָאָ םַעָה לב
 םיִשְַחְבּו םיגחב ךסנהו החמה תְלועָה הָיִהי איִׂשְנַה--לע
 תאמה"תֶא הׂשעי-אוה לאְרְשי תיִּב ירעומילְבב תֹותָב שבו
 -היָּב רעֶּ רפכל םיִמְלשַדתַאְו תֶלועָהתַאְ הּמְנַמַה"תַאְו
 םידרפסה ןלהזפ ל ּי לֶאְרְש

 רק" ןְבירֿפ חָּקִּת שרחל רַחֶאְּב ןושאָרּב הוה ינדא רמָאד הּכ

 ות תאטַחַה מ ןהּכַה חק ב שקמה תֶא ת תאַּטְהְו םיִמָּת
 תמו הבול הָרָזעֶה תו בראל תיבה תומא

 שרל or רשע הָעַּב ראב ו :תיָבַהתֶא םָהְרְפְכְו יִתַפַמּ
 איׂשנַה הֶשעו : : לבא תֹוצַמ םיִמָי תועבש גִח הספה סל הָיָה
 הימי תַעְבשְו : תאַטַה רפ ראה םעְַּ דַעְבּו ורעב אוהה םויב
 םָמיִמְת םיכיִא תֹעְבְׁשְו םיל תעבש הוחל הלוע הָשעָי גה
 הָפיא הָחְנַמּ : םויל םיִזֲ ריִעְׂ תאָטַחְו םיִמָּיַה תַעְבְש םויל
 שמה יעיִבָׁשּב :הפיאל ן יה משו השעי יא הָפיִאְו רפל

 רשע



 אכ שדחה:תשרפ תרטפה
 תאַמַתּכ םיִמָיִה תַעְבַש .הָלֲאָכ השעָי גחְּב שרחל םי רָשַע
 רַצֲחָה רעש הוה יֹנרַא למא-הב :ןמׁשבו הָחְנמַכ .הָלעכ
 ב השעמה ימי תַשש רּוגַס הָיִה םידק הנפה תיִמיִנְּפַה
 םלּוא ל רד אישה אב : חַתַפ שָרְחַה םֹויְב ַחָתַפ תַבַשה
 תא ם םיִנַהב :ַה ושעו רעָשה תזּזמדלַע למ המ רֵעׁשַה

 תֹותָבְׁשִּב איהה רעשה חתפ .ץראהיסע ווחתשהו + בָרָעָהיע
 םֹיב הוהיל אישנה בֶרקידדרֶשא הלעֶהְו:הוהְי ינפל םישָדַתְבּ
 ליאל היא הָחְנִּ : : םיִמָּת לָיִאְו םֶמיִמְּת םיִשָבְכ הָשֶש תבשה
 רפ שרה םֹויְבּו : הָפיִאָ ןיִה ןַמ שו ודי תּתמ הָחְנִמ םיׂשָּבלְו
 רפל הָפיִאְו וחי סמית ליאו םיִשַבּ תשָשו םַמיִמִּ רב
 ויה ןמשו ודי גישת רֶׁשֲא םיִׂשבכל הָחְנִמ הָשעְי ליאל הפיִאְו
 : אָצי ֹוכְרַָבו אוב לעָשה םלּוא ְךֵהָּד ישנה אב :הָפיִאְל
 ןופצ רעש מא ְבַה םיִרעֹומַּב הוי נפל ץרָאָהיבע אובו

 -ָךָרָּד אצי בגג רעש"ףרד אבה בגג רעש" רד אָצי תֹותְׁשִהַל
 :ואצי .ּוחְבְנ יִּכ וב אָּבְדרַשַא רַעשה רב בוש אל הֶנֹופצ רעש
 םילֹומבו םיִגחבו ואצי םֶתַאָצְבּו אובי םָאֹובְּב םֶכותַב איִׂשָנַהו
 ו תת םיׂשָבְּכַלְו פאל הָפיִאְ לפל הָפיִא הֶחְנִמַה היְהִּת
 מש וא הלוע הבד אישה הָשַעיִדיִבְו : הפיל ןיה ןמשו
 "תא הַשַעו םידק הָנֹפַ רַעָשהתא ול הַתַפּ החיל הָבָדְנ
 -תֶא ךֵגָסְ אָצ תַּבְׁשַה םִויְּב הֵׂשֲעי רשאב וימְלש"תאוותלע

 םויל הלוע השעת םיִמּת תָנְׁשב שבו :ותאָצ ירחא רעשה
 רקבּב ול הש הָהְנִמּו : ותא השעה רק רַב הוה
 תָכפַהתַא סל ןיהה תישילש ןמשו הָפיִאְה תיִשָש לק

 הָחְנַמַהתַאְ שבת תֶא ושעו : : דיִמָּת םלוע תק הָותיל הָחְנִמ

 ינדַא רַמָא-הב סדופפ) ג" } :ריִמָת תו רֶקְּבַּב רֶקּבּב ןְטׁשהיתֶא

 נב איה תֲָחנ ויַנְבִמ ׁשיִאֿ הָנּתִמ איִשְנה תי הוה
 חאל ותלחנמ הנתמ ןתידוב : הָלֲחנְב איה םֶתַזִחא הָיהת

 וידבעמ (0 יס ושעי* כ אצו*
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 ותָלַחְג ְךַא. איִשַּנַל תַבָשְו רורדה תָנְׁש-רע 'ולהַתִיה וילבעמ
 םתנוהל םַעְה תלָחנמ איש האלו : היְהְּת םֵָל יב
 יֵטֲע וצפויאל רשא ןטמל ויְנָבדתֶא לחי ותזִחאמ םֶמִחאמ

 דוח שיא
 שרח שאר תבשל ריטפמ

 .ח'ר תבשב ריטפמל האירק

 םיִנְרֶשָע יִנָשּו םמיִמת הָנָשיִנַּב םישָבְכְיִנש תַבשה םויבּו
 תלעדלַע ּתַבׁשּב תַבש תלע : :כְס משב הלב הָחְנִמ תֶלְס
 : : הבס דיִמָּתַה

 לאו םִיִנָש רַקְבינְּב םיֹרָפ ייל הָלֹע ּוביִרָקַּת םָכיִׁשְדח יׁשאָרְבּו
 תפס םיִנֹרְׂשֲע הָשלֶשּו : םִמיִמִּ העבש הָנְׁשינּב םיִשבְּ דָחַא

 הָחְנִמ תל םיִנֹרְשֲע ינש רַחֶאָה ר מש "הָלּולּב הָחְנִמ
 הפ הָחְנִמ תפס ןולשע רשע : רָחֶאָה ליאל ןמשב ב הָלּולְּב

 יצח םליְִסנְו : : יל הָׁשֲא יִנ חיִר הפע דחאה ׁשֶבָּכַל מש
 3 שָבָבְל ןיהה תַעיִבְּ ליאל ןיהה תַט שלש רפַ היה ןיִהַה
 ְֶחָא םיּוע ריִעָשּו :הָנָשַה יׁשְרָחֿכ ושר שרח תלע תאז

 סו הש ריִמָּתַ תלעדלע ו האָט
 שדח שאר תבש תרטפה

 ינפמ סג ,םדחס 'פו סילקס 'פו סכונת תכס תכטפס ינפמ וז סכטפס תתדינו ,יאסכ םימשה ןיכיטפמ ח'רו תבשב
 הרקע ינר f5ת יככ ןיכיטפמ וו יפסכ סימעס ןיכיטפמ ת"כו ספר 'פכ לכ ,יעסמ 'פד ןעמש תרטפס

 .סכעוס סינע ףוכיככ

 ויס ןמיס היעשיב
 תב היא ילנר םֶדַה ץֶרָאָהְו יאְסּ םימשה הוה רַמָא הב

 הָהׂשֲ יי פֲא-לב"תַא : יִתָחּונְמ םֹוקָמ הֶזיֵאְ ילונבְּת רֶׁשֲא
 דֵרָחְ תול"הַבג נֲעפַ טיבא הוא הָוהְידָא הָלֲאילְכ יהיו

 הלעמ בֶלָּ לע ל הֶשַה ַחָבֹוז שיִאזהַּבַמ רֵׁשַה טחוש :יֶרבְ-לֲע

 ורחב המה bE ְּךֵרָבְמ הָנבְל ריכזִמ ריח הָחְנִמ

 םֶהילְלעתּב רחְבָא נאז :הצפֲ שנ םָהיצוקְׁשבו םֶהי בְררְּב

 יעמש אלו יתר הנע ןיִאְו יתאבק ןעי םֶהָל איִבָא םָתרּנְמו
 ושעיו



 בכ שדח שאר תבש תרטפה

 הָוהְידרַבִּ ועמש : ּרָחְּ יִתְצַפְחאְל רשאבו יֵניֵעְב ערה ושעיו

 יִמש ןעמל םֶכיִּדנָמ םכיִאְנ ש םַביִחַא ורמא וְרְבְדדלֶא םידרחה

 ריִעָמ ןואש לוק :ּושבָי ה םֶכְחחְמְשְב הֶאְרְִ הֹוהְי רב

 הָדָלַי ליִחַּת םֶרָמָּב : יביא לּומג םֶלֶשמ הוה לוק לכיהמ לוק
 האָר יִמ תאו עמׁשימ + רָב המילה 7 לח אוב םֶרמּ

 הָלָחיִּ תַחֶא םַעפ יג רכז דָהֶא םֹויָב ץֶרֶא תה הַא

 הוה רמאי דילוא אלו ריִבְׁשַא נאה ָהיְנָבתֶא - הריס

 ולינו וא וחמש : : Te דא יתרצעו רָלֹומֲ נאטא

 ויזמ תנו מת עמל היִמֲחְנִת רֶׁשָמ םעבשו יקנית

 לָחְנְכוסּולָש רֵהְנְּכ היא הטנ ננה הָוהְ רמָא הביכ :הָדובְּכ
 : :ּעָשָעָשְת םִיַכְרבַעְו ואׂשָנ רצ-לע קני םַײנ דוב ףמוש

 : : ומחנת שרי םָכמָהנַא יבא ןָב ּונמְחְנִת מא רֶׁשֲא ׁשיִאְּב

 -די הערונו הָנְחַרְפְ אש םֶכיֵֹומְצעְ בב ששו םֶתיִאְּ

 אובי שאב הוי הגה ויבְיִאתֶא .םעו יְבעהֶא הוה

 יב ׁשֶאייִבֲהלְ ֹותָרעגְ ןפא הָמְֲּב ביִׁשֲהְ ויָתְבְּכְרִמ הפוסכו

 : הוה יל רו רש לָּבתֶא ברב םָפש שנ הוי שאב
 רש ילבא דוב רחא רהַא תֹוננַה" לא םילהטמהו םיִׁשְּקְתמה
 םָהישעמ יא : הָוהְידסֶאְנ ּופָסִ וָדְחִי רָבְכעֶהְו \ץקשהו ריזחה

 יאָר ואבו תונשלַה םוגַהילָבתֶא קל האב םָתיִתבְׁשְהַּו
 הא םיִמיִלַּפ םֶהְמ תחל תוא םֶהָב יִתְמְשְו :יִֹוְּיתָא

 רֶׁשֲא םיקתַרַה םייָאה ןיו לבת תשק יִבָשמ דל לופ שיִשְרת
 יִדובָכְתַא ודיג יובא ּואְרדאלְו יעמְשתַא עָמש"אל

 הוהיל הָתְנַמ םִיֹוגַהּלָכִמ | םביחֲאלביא ּואיָבָהְו : סווג

 ישרק רַה לע תֹולָבְרַּבּו ירבו םיבצבו בכר םיִטוסַּב

 ִלָבְּב הָחְנַמַהתֶא ?ארׂשי יִנָ איב רֶׁשֲאַּכ הוה רַמָא םֶלָשּורְ

 : הוה רמָא םִיול םיִנָהבַ חֶקֶא קמו הת תב רָהַ

 השע נא רֶׁשֲ השרה ץֵרֲאָה םיִׂשדחַה םימׁש רשֶאכ יב
 םירמע 5 תהא"



 שדח שאר תבש תרטפה

 דודמ היָהְו :םכְמשו םכטרז מעי ןָכ הָוהְיסַאְנ ינפל םיִרָמִע

 תוחתשַהְל רשב"י אוב ותבשב ְּב תָּבַׁש יִדמ ֹוׂשְדֲח שדח

 ִּ יב םיִעָשפַה םישנַאה יֵרְנַפַּב וארו אצה הוה רַמָא ינפ

 :רֶׁשָבלכַל ןוארד ה ויה .הָבְכִת אל םט שָאָו .תומח אֶל תעלה

 ותַּבְשְב תַבַש יֶדמּו ושדַחּב שדחחידמ הָיָה

 זהו רַמָא נפל תות ׁשֲהל רש אבי

 תבשב לחש ח"ר ברעל הרטפה
 תולסק כורכו ,םלתס 'פו סילק 'פ ינפמ וו סכטפס תתדי ,שדח רחמ לע ןיליטפמ ה'ר ברעו תבשב
 כתמ לש ןילכיטפמ ;נכשא כולו ד'פפ ק'קכ ןכ6 ,הכ 'פכ סלעוס הינע ינפמ סג תתדיג םהיבו ןילופ

Peאצת יכ 'פכ הרקע ינר סע סרעוס סינע ןירכתמו ת"כטו סב 'פכ לת , " 

 : ףבש ומ דקפ יִּב תרה 1 שדח רַחָמ ותנוהי ול- רָמאיַו

 םִיִּב םש תְרַתְסְנ רשא סוק ימה" אבו דאמ דָרת הְשלשו

 ה םיצ ;חה תשְלש יִנָאו :לזאַה ובאה לָצֶא ּתְבְ שו השמה

 -תֶא אַ ל רענה"תֶא הָפׁשֲא הנה הרט מל יחל הָרוא

 | ונחק הָנָהַו ְךמִמ | םיִצ חה הוה רעל רמא רמ אסא .םיצח
 סע למא הביאו :הָוהְיַח רָבּד ןיִאָו ל םולש"יכ הַא

 רֶׁשֲא רֵבָּרַהְו : הוהְי חלש יי יכ בכ .הֶאלחְ ָדְּמִמ םיצחה הגה

 ד רו : םועדרע ניב יניב הוה הנה הָּתֲאְו נֲא ּנְרּבְּד

 ל יה בש :ובֲא םֵחּלַהלֲע למַה ב שו שרחה יהיו הרשב

 בש נה פק ריקה הבשומדלֶא םעֿפב | םעפְּכ ובׁשומ-פעו

 הָמאְמ לּואש רבא : : רוד םוקמ דקפיו לאש דצמ רנבא

 :רוהֲמ אלי אּוה רוהמ יל אוה הָרָקָמ מא יִּכ אּוהַה םֹויַּב

 לא לאש רֶמֲאי דוד םוק כמ רקפיו ינשה שדחה תֶרְחַמִמ יהיו

 { : ָחְלַהלא םויהדסג 9ומת"סג יט ישוב אבדאל עודמ וב תְנה

 :םֶהָל תבע ידמעמ ד לֶאָשְנ לאָשְ לָאׁש-תֶא ןתַנ וה ןעיו

 יָא רל-הוצ אּוהו רעב ונל הָחַפָשַמ חב יִּכ אָנ נחלש רמו

 פע יחְאדתֶא הֶאְרֶאְו אנ הָטְלַמִ יניב ןח יִתאֵצַמֲא הָּתַעו

 ול רמי תהי לאש ףאדרחיו :ךלמה ןחלט שלא אב-אל כ
 ןב יק לֶא *



 גכ תבשב לחש ח'ר ברעל הרטפה
 ֶּתָשְבְ ישי הָּתַא רָחביִכ יּתְעַָי אוָלַה תוררמה תוענןב
 הָמְדֲאָה"לַע יח לשודוב רֶׁשֲא םיֿמה לכ יב מא תור תַשְבְלּו
 תֶוָמְְַב יִּ יא ותא ָחְקְו חלש התו | ףתּוכלמו הָּתַא ןובִ אל
 הָמ תמוי הַמָל ולא רָמאּיַו ויִבָא לּואשהתֶא תהי עו + : אה
 יב מנה עדו ותכַהל ןילֲע תינֲחַה"תא לואש לטו :הָשָע
 םַעַמ ןְתנוהְי קיו :רודיתַא תיִמָהל יבא םעַמ איָה הפ
 בצע יִּכ םָהָל ינשה שחה .לָאאְלְ ג מש

 -תֶא אָנ"אַצְמ מ ולענל רמאה : מע ןטק רעו רוה דעומל
 : ורבה יִצְחַה הָרְידאּוהְ ץר רענה הָרֹומ יבא רֶׁשֲא םיִעְחה

 נוה ארקיו ותהי הָרֵי רֶׁשֲא יצחה םוקְמ"רַע לענה אבי
 נה אָרקיַו : הָאלֲהְו ךממ יצחה אלה רַמאיַו רענַה יִרַחא
 -תֶא ןְנהְ רַעָג טקליו רמעתדלא הָשּוח הָרָהְמ רַעְנַה ירחא
 דורו ןְהנֹוהְ ְךַא הָמּואמ עֶר רענַהְו: וירא לֶא אבו חה

 ולְרֶשַא רֵענהלָא וילָכְדתֶא תנו ותו :רָבְַּהדתֶא ועְדַ
 בג לצאַמ םק : דודו אָּב לענה : ריִעָה איִבָה 5 ול רמי
 והְעְרתֶא שיא וקשיו םיִמַעַּפ שלש חת הֵצְרֲא ויפַאָל לפיו
 ל רוָדְל ןְתנהְי רַמאיַו : לידגה רודידע והָעְרְדתֶא שיא וב
 | היי הוה רמאָל הָוהְי םָשּב ּנְחנַא ונינ נֲעַּבְׁשִנ רֶׁשֲא םֹולׁ

 : םלוע-רע עז ןיבו יער ןיבו ניו ניב
 'ק םיצחה *
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 ארקמבש םינוקתה חול
 ןוקת תועט הרוש רוטע ףד

 יִחאלַכְו | וא כ
 הבעה | = תרה

 ּוניִפְצַה ֹוניִפְצַה

 לֶאְרְשי לֶאְרְשי

 ָפַַאְ תפסו

 יתְחְקְל

 םיהלאל םיהלאל

 ןושרג ןושַר

 ּוהפַמ ּוהָמַמ

 -לע לע

 -לָא לַא

 ןרחאו האו
 ינרבעיו יִנֵדְבע

 מב מב

 ָהיֶלֲע היִלֲע

 יִתמְשו יִתְמשו

 ראש רֵאְׁשנ

 יֵנְדְבעְ יִמַע יִנָדְבע יִמַע

 דלא לאו

 הָמיַמְׁשַה השמ הָמיֵמְׁשַה השמ

 .ןיחשל ןיחשל
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 ארקמבש םינוקתה חול

 1 ןוקת תועט חרוש רומע פד

 תַאְו דתֶאְו | + | ג | וצק

 לע, -לע | <|י| ו

 הממ | = הָפַמְלמ | י|*| ה
 ב ו ו

 לאירבג תרותב תוטמשהו םינוקתה חול
 ןוקת תועט הרוש דוטע ףד

 עוכקס יעיכקס | 8[|1| כ
 וילע ומיע | ם|כ| ג
 רתוימ .5מלטכ תכית סדפסו לעלקכ | ג|ד| *
 רתוימ 5%5 תכית ייותלל 56 | ם|5| ד
 תולכקמ תולכגמ |די |כ| ה
 5וסו bho |וע|ד| 1
 יתעדל תעד) | ע|5| ם
 רקחו רקוחו | ם|כ| *
 סלרי סלרי | די|ג| *
 ךתוסילסכ" < ךתוסנקכ * | ט|ד| *
 ךפיוסכו ךפיגסו | || *
 ריכסל ריכהו | 5|כ| כ
 - רתוימ יכ?תכות ןיפ יכ |ת|ג| *
 ,הכוטס ןמ סער ו ,הערס ןמ | ,הערמ סערו ,סכוטמ | |כ| כ

 ךפסל ו

 ,ינומס רמפמ ת5פילמכ יתרפכ ןומסה ינפל ידינהכו .'ד תפ עדי 6 | ז"יפעו 'ד תל עדי |
 ,תלדס 55 ונופ תפ סטי ס5 קספ לילכ סדגסס תק סייסמס יכ
 ןווכמסו 1 תותינסל ודמע=תלדה לע קפודס מפה לוק 16 ול עמק
 דיפת סיפודרו סירוטק ספס ,סינינעו ןמוס יכוכס לכ יכ--סומ "|
 ז"יפעו---סז רסמ סז וכל

 תועורוכ תועירוכ | ע|3| נכ

 סמו [רתוי ונירכל ןיכתו ם"יוע סוכו [ש"ייע |וכ| ג| דכ
 7 = ת6ז סיסי פ תו לם |5י|ך| *
 םווסרכודמ סנוו6רכודמ | :ן*| 5

 סמל סמ | י|פ| כ
 יכ כתכפ 'ונו תפוס סעפכ יכ פ"ע ,ךיטנפכ ןייעו] ,סעכיס ןמ | קרכוס כ"ע סקכיס ןמ |םי|* | *

 ,נכ ןיט) ,נכ ןועל | ,

 ,טדרפ5 ,סד תכמ ז"יפל\ --ם"ייע תכטכ דרכ תכמ סיס ןוכטסס יפל
 ,תמימס | B5וי סנס --פ"ע ,קח5י תודלותכ  ןייעו---כ5\ זומתכ ויס
 רופיס לדגי זמ יכ .כ5ו זומתכ 559 סויס דע סירנמ ךלמ גסנמ לוו
 ונירכד תמתי סנס ז"יפלו---ש"ייע "וכ .ס)וע תולעמ סמכ .תולר)
 ---ןרופיה תוילע תעכ סיס סיעדרפכ תכמ יכ ר"דמס ירכד בוקיכ
 =-נמפ םדוקכ סיס עדרפ5 וירכד יפנו 65 'פ ייסכ וניכרכ ןייעו
 bיסה סנטכ סרחלתכ סכמס תכיס רוכע יכ כקייל שי וירכדל סגו
 קרכוס כ"ע [ע"קו ,טעמ סימס תדירי ןמז

 ךמעכ ךמעכ פכ|ג| גע
 ןרע ףרפ | ס|ד| ₪



 הב לאירבג תרותב תוטמשהו םינוקתה חול
 ןוקת תועט הרוש ףד

 ,'וגו סרועקסו סתקפסו ,'וגו סרועפסו מ

ah 7סלעמל  
 5תוכר רקד יונו .

A 4 | 
 יפע / ₪

 ופה ,טכק א
 יתרמו וגו / ג| גמ

 ל"תע) סגו 5|6| ומ
 סתסקמ | ק |"| םמ

 סגהו - ז"ע ווטנכ |טי |"| *

 ע"כ ספקסד |די |"| סי
 םרפל 'כח [טכ |כ| "
 דועו ,ָסֶלינ | ח[5| וכ
 ןייע ,'וגו ץראה | | 0

ais Dיוגב כ[  

 ו .תוככרקסו | ע|ג| "
 רורכו יקדו | ס| "| גס
 ונינע קי |5 דס

 לניו /וגו=ןכ 2" ,תורופס הפ ופלתתנ סופדה תיגש יכפע
 כ ל5רטי סנקמכס ספרפ סממד=ועמפמד ,סוכ כוט ספק רק
 ,ךפיסכ וס תמכו וכל תדככס תכיס סתיס וז ,ספנמה סטפ
 ייפ כ"עו] = 'תי ולחפמ וככל ךכרתי וכ יור סיס ,וז סקכוסב יכ

 רעם ,סוכלס ,קחני תודנות ורפסכ ורק קחי 'ר "ומ ןופנה סוכ
 סנקמס לכ ססינקממ ערפת יגל ךפסי ססילע סכתה תו וכ
 "מק התוכר רקד פרפ) וכילע כ"ס [=-קחוד וסו=-ימעמ ותמפ
 ,ךכ . 3ותכל יוֿפר סיס וז ספרוסל לכ5 ,ול תל דיבכס "פפה
 טפשמ לוס ןכפ 'וגו\ וכ דיככס תפוז לכ3כו וגו סערפ קלפי
 כעל סיכפוסמ דיתעס ילעפ ו"הפו סיפכסכ ,הדוסמס רכעכ ןופנה
 תיפסרב) ומכ ,רקוקמה תכיס סדוקס לעפס סיסי הפ המס וקו י"ע
 ועדיו ספ ןכו וגו וירפמ תקתו "וגו ןעס כוט יכ עפה רתו 0

 סיעדוקס סיכותכסכ (5 ,'וגו - ינע ורפתיו סס .סימורע
 ל

2 
A 
7 

 וילע
 ,ופס טכק

 וכוס ,סוס סויסה דע סמלקס לע סתויס סוימ ןופל .סגו -- יונו
 ---יתרלכש סמ ופכ ןכפ ,הכרפה לע לו ,תוכלס מ 59 קדקודמ
 יתרמפו---ןוככ וס =סילמועס סיתכס לע = םנוכספ
 רתוימ סג תכית
 סתחקה
 --'עגס ירכד תויטקפ עמפמ ןכפ יפכ תהו יתכתכ] --ז"ע ווטנכ

 ןיפעוס ויס 85 ת"מ סדוקד ,ל"ורד תנוכ םרפל ירטפלכ סיס ןכו
 ,קתיירופד לפכסד עמפמ סוס כ"הד ז"ע תופקסל ןימו=-ונפ תוקססל
 ,ללוקל ת"סמ םתיירוקד 'סד ל"סד ס"כמרס תש ז"יפל יפקתו
 סמפכ ןניעכד ד"מפ הקוד וסול סיפרפמס 'כש | מ"יפ5 רמו םיד
 וי תותירככ ל"ס לס רועינפ ירו ,תוכיתס ינפמ תח סכיתס יונת
 ל"סד 'יתטימ) "רכ ועקה כ"ע=תחת סכיתס לע יפת ת"5 בייקד
 ויס כ רוכידס סדוקד ו"ע 'יתו ,פרמוסל ת"סמ תיירופד 5קיפסד
 רופיככ קדקדנפ ירחפ ,הוכ דוע ףיפוסכ םיו [?"דו ,5קיפס) ןיטסוק
 "סדוכע,, ןופפ רמפ כ"הפו=-"וניפעו, ןופכ רמפ סניסתמק סיכותכס
 פיפ .ומכט--ןוככ) םרפתי ל"גס לכלו וגו לוכענ סמ 'וגו דוכעל
 קוליק םי ןכ ומכ ,ןילס ןיכעל רוכילס רס59 ,הוכידס סדוק ןיכ מ"כ
 ספכ סוס ווילס דנמ העי סֿ ןיכל ,ןורמ סעעי ספ ןיכ ןוסנכ
 -- טיפעו רמפ סליתתמ כ"ע=-ןופרב סוקע " '89---5רקי סדוכע
 ,יויֿפס = ד5מ -- 5"ד תֿפ "דוכעלע = ךני כ"ג ונינקמו -- ךלפמ
 6 ןיידע יכ וגו דוכענ סמ עדנ ) ןיידע ת"מ סדוק סנמו
 סנרו=.ל"קו=-ו"ע וכרסווס
 ע"כ לגרב ספקסד
 םרפ) 'כ
 דועו ,סללכ  ,ל"לוסס דועו סליל
 סירפמ קזקתו ,ןכ כותכל ךיר5 סיס ןופלה טפסמ יפכ /וגו ץראה
 ןויעו וגו ןרֿפס ןמ סעה תֿפ ק)ט) רסמל
 וכיכר
 רתוימ ונ) תכית
 רורכו ילדו וניו
 וגילע



 לאירבג תרוחבש תוטמשהו םינוקתה חול
 לוהת

 / עיבטסל
 הככ

 סירע

 בותכה 'יפ

 ס"דסרס

 ס"דסרה

 סימ ו

 תוימ וסרכוה תכית

 י"3נר הל
 וכ רמק

 םיבג לחנב תוטמשהו םינוקתה חול

 עיכטס | ג|5 | בע
 םוככ | ק |כ | הק
 סולס | ד|" | יק
 כותכס יכ | 5|ג | גיק

 ס"כטרס | ד|3וזטק
 כס | |

 סויכ וכ | 5| ג[ 7
 וקרכוה .כ"פ | כ|* | =
 י'כנרס) | ד |ד | זיק
 ל רפפ\ 61*| עק

 תועט הרוש דוטע ףד

 תווקל | 013! דכ
 rn ורה | י|?| *
 "וב ביתכט סמו ל"דו | |" | *
 | קנילזי5 | ג["| כ
 ערב לופי דהפי 5| מ
 ןזפו | ס |כ | זיק

 סנופ סיס | כי | * ןסכק
rere || | ud 

 ספקי סרופכנו | ס|* |קכק

 סתטישל | 3| ה ןטכק
 סוכ ,סולכ | עי |" | סלק

 " | *| רוטפסל | וכ
 * | "| כ"ע הסזכ | זכ :

 ימכס ןכו | סlכ| ר 55

 ןוקת

 תוס !
 רתוימ "זו תכית
 ס"וכ כותכט סמו ל"זו
 בכיפזי5

 ערכ לופי .לב) דהפי
 ןיפו
 סנופ כ"ג סיס

 ז"ה ,סנקנ

 ןהו לכו הפ ןונה סרוסמ
 הכיפ ימ ספקי סרופכנו]
 'וכו ןיקדקדמ ןסו פ"לי י"פס
 ותטיפל
 סזכ ול פו ,סולכ
 רוטפ סל
 רפעכ קסעתמד הםלעספ 'ס 'יס ה"ער ת"וסכ ןייעו ,כ"ע ,הס
 ,תפטסמ ורטופל וס כ"סונד 555 גנוב סריכע + ירקמ תוריכע
 כיס ,הרות הרס תכמקמ תכללמ סעטמ ןניטעממד תכסב 8%
 סרינעה תיפעג ו סכפלמ ללככ וליל תכמהמ תכמנמ כילד
 :ם"יע ,ונירכדל ןווכמ וסו ,ןככרדמ סריבע יוסד 85 ,ננכ
 3% ימכת לפו

 ספיככ דע תיוכ דע ע"ע ןיקדקדמ
 וי ש₪ ירכד י"פע ןכפ [ה"כוק ימק לקיפס



 ג

 תוילגרמ יזנג
 תולגמ שמח רואב אוהו

 קה } יתוא ודסחב ה'בקה ןנח רשא

 תוילגרמ לז קחצי לאיחי + יג ףלאוו באז לאירבג
 ,איסור ץראב אנדרוה קיקב ץיומ םינפל

 הקיימאב ססאמ ןאטסאב רעב ללוכה בר תעכו

 .תוילגרמ יזורח ,לאירבג תרות ,בוזא תדגא ,םלוע םש 'ס רבחמ

 ספרדנ

 ,א'כבות 5 - שרי קהעפ



 .ארוקה ןיע לא
 תויתואב זמורמ ימשו ,תוילגרמ יזננ : אוה תולגמה שמח לכ לע ירואבל ללוכה םש

 ל'צז לאיהי וגבר עזנמ יתדלומ יכ .לאיה' דכנ באז לאירבנ :ת" ר ןהב שיש יזנג

 .הל האנהל יטרפ םש בוקנ דוחיב הלגמו הלגמ לכ רואבלו .ע'יז תורודה רדס לעב

 : המה אלה

 .הריש הז בבל בוטבו (.אי ,ןיכיע) ל"זרמאמ י'פע ,ש'הש תלגמ רואבל הבוט יזנג

 הנד (הפ ,'יעשי) ביתכד .בבל בוטו החמש ךותמ אלא הריש רֶׁש םדא ןיא]

 ,[י"שר ,בל בוטמ ונורי יד

 ר'דמב שרופמכו) דוד תיב תוכלמ סהיל הרקיעש םושמ ,תור תלגמ רו :אבל תוכלמ יזננ

 .[תור תלגמ הוס

- hi א תֹוהָמָׂש תכסמ : תו ולבא תכסמל 7 ,ל'זח תונקעב .הכיא תלגמ רואבל המחנ יזנג, 

 .'וג ךתולגה ול ףיסוי אל ןויצ תב ךנוע סת : שרופמ הב בותכ המחנה רקיע םגו] ופמ הב ב

 פופ

 ,[ה הנשמ ,גיפ ,םירי 'סמ 'יעו ,רבסה ךירצ ןיאו .ןבומכ] ich לגמ רואבל המכה יזננ

 : ביתכד ןיינמ ת'המ רתסא (: טלק ,ןילוה) ל'זרמאמ י'פע .רתסא תלנמ רואבל תורתסנ יזנג

 ןמזב 'הי ויתולילע ונל תורוהל הדוסי רקיע יכ .'ונ ריתסא רתסה יכנאו

  hae!ווווע-= lew סגה לעב ןיאש ודבל תולורג תואלפנ השוע אוהש .ר'הועב םינפ תרתסה

 פאנ בז Nill ies יניע 0 יאלפ ורתס לבא .עבטה שובל זא דפאנ 'בתי אוהו ,וסנב ריכמ

 דע השודקה ונתרותמ תואלפנ .הטיבאו יניע ל ה'בקהו ,םיחקפה ובורק םע
 .א'בב יה -- ה ושדכ םעל ויתו אלפנ ולנתי
 תו



 רתסא תלנמ
 ו

 ;ונֶשָהָא אוק שו ןשחא יִמיִּב יהיויא
 עו ו עבׁש

 יש =
2 lal ij ׁשּוכ-דַעְו ודָהִמ 

 / לּמַותֶבְש םהָה םיַמיַּב ג :הָניִמ הָאָמּו םי

 שולש תַנָשַּב :הָריּבַ .ןשושב ר רֶׁשֲא ותוכ למ אָ לע | שורָושחא

 םיִמָּתְרפְה ידמּ סר | ליִח וידבעו וי ׁש-לְבְ הָּתְׁשִמ הֶָׂשֲע למל

 -תֶאְ והובָלַמ רוב לשעזתַא ותאָרַהְבי וינפל תונידפה ירשו

 תורתסנ יזנג

 ותוכלמ דוככ רקע פ6 ותוארהב
 כמ ס"כסכ ר"דמכו 'ונו

 סקכככ .כ"ע ססל הכס | תופילי יגימ
 ךיכל סיספ כופכס ןוסל סוכ טייל ופכש
 וכ 'ונו  לשוע קש ותוארהְבּו בוסכל
 סוס קכדכ וק3 כ"ע ,רכסמס
 ותלודג תוכלו תוארה תכווכ תל לידנסל
 לכו ,סקעק סתמס לע רתוי ותכלפתז
 יכ ,סוכ לפטכ קר סיס סקעפ ספשמס
 לככ ולפת סיס ופוקג 3וככ םוכופסק
 יככמ לכמ ססלופמו סוסכ תויסכ ,ויכינע
 ןופנס ריכוסp ומכו ,ויכפל סימדוקס ןרפ
 יפפכ ךכד  ןכס "סמ 'ס3 דיססס
 סכחפס סקפמס ותוסעכ כ"עו -- ,סוקנס
 סיככד סילוכקס יגפל תולכסכ תולוכתתב
 תוגתלוע לככ וקככנ ל רק סיקדס
 ,וכייס ,סינופ סילכמ .סילכו "קוו ,סיכלמס
 סינפוק3 --- סילכ ןסלוסס | לע וקיבסק
 סיעודיס סילכ לכמ סיגוסמ ,סיקלפנ סיטדק
 ןכו = [ק"מסכ = ילכ סיס | ל"הד | יפ)]

 כטמו סמז ,םיקכ דבכל ותולכב סנ גסכפס
 ךלמס | רע םיק3 תוטעל סמ תוכקסמ
 סגקי סיעודי סיככד סרוקכנק ,וכקיב ןפס
 ,וכככר רק bוס לבק = ,סיכלמס לככ סול
 ןפחו ,סינסי סיסומינכ קפקסס כ: וספ
 םדס ןילפ יֿפמסל סיס תגנפומס ותוקג
 תמו !תוסעכ סמ ,וסו .וכ סוקר סיסיש
 כטסו ןמס סעמ ז"יטק תז סיס 'ד
 -- רקי ! תוקע ךלמס ךפחי ימל ,כמכ וכ
 תוכרפס סיד וקיפסי 50 סיכת ינפכ יכ
 יכתמ  יכובע קרו ,סנידמכק תוככס

 )א(

 כpל סיכפס לכמ יתממוכתנו יתלדנתנש
 תופדח תופעל סויסכ סלול וסכס כ"ע ,ות6
 כ"ט דוע סוכ ףיפוהו] ,סכדע ויס לכ רסק
 כ גנינװפ ביל סירפ "כר ה"ומ 'וכ לולגס כרס

 לכמ רתספ תֿפ ךלמס כסליו ,כותכסכ סנוכה וסוק

 סכילמיו ,'וגו תונותכס לכמ ויכפכ דסחו ןס bפתו,סיפנס

 לsמתp תעדס לע תולעסל ןפוקכ 'יס ילולט וכייס
 ןוכיעכ סופר סתיס ₪ ,התמגוד תקֿפ דוע סלועכ

 סיפנה ככ .סומכ ןיפפ כפה רפפמ ךלו ,הכילמסל
 כ"ג סיס סו [כ"ע ,סכילמיו ,ךככ ,תולותכסו

 יפוי תפ סימעסו סילקס תולרסל ,ותכוכ
 עזכ ןכלו ,סומכ ןימס לכס וריק ותק
pמקקמ יג0ק ילכ רמקpכ סכיל וב  
 ירכד רופיכב ןלהל רֿפוכיש סמ יפל\] וכו וידמ

 דיתע ןוכיהנפ לוכי ,עפר ותופ ןוסכ רמפ ר"דמס
 ותדועס תיסע סג סנס ,'וכו ןכמ רתוי .ןוכל דיכעד

 ,סנע) רתויס ןפולכ = סלפעע 03 רפפתסל סתיס

 -- [ם"ויע סתומכ תופעל סד סוס תלוכיכ ןיל ר

 ךס לטכ5 סזכ הלכתי רקמ שיקס ימו
 תוככוקס תמ  תוקכנ סוכ סיפי
 4 ה ספשמ סקע סזכ ,ולק סגילק
 ססכ סרי כ'וכ ןיכו ,סוי תקמו
 -- ו 'תלונס תו ,ותוככ סיב
 ליכסּכ סוקמכ bוס=-ופוקרס3 לק תיבסו

 ת ופולכס ליכסכס רמונכ ,ןסופכס * 
 ---סתעמס תופעל תרכוס ןכל 'ונו לוע
 ספיס סתקמס תנוכק ליס וכיככד יכחלו
 -- ויפוללומ כקיו דובככ ססיכפנ רפתסל
 ,ויתוכוכזפ לדוג ססל סרס כ Rלמנמ סנס
 דועו ,תכקו תוכיטת סוק .סזכ סיס כ
 ילק 5 וססכ יקכגכ וכ ךפסכ סיס

 סי



 א רתסא תלגמ
 | תאולַמבו ה :םֹוי תאמו םינומְש םיֵּבַר םיִמָי ותְלּודג תַרָאְפִת רק
 הָריִּבַה ןָשּושּב 'םיִאְַמְַ םֶעָה"לבל כמה הֶׂשֲ הָּכאְה םיִמָיה
 : למה ןתיִּב תִַּג רחב םיִמָ תָעְבש הָתְשִמ מיר לְנמְ
 ףֶסַב .יִליִלְנ-לַע מרא ץּבְדילְבְָּ ?ּוחֶא תֶלָבְתּו ספרּכו רוח י
 רו ששקטהב תפצר לע ףֶסְכְו בה ] תוטמ שש יִרָומַעְ

 תורתסנ יזננ

 (: טכ ןירדסנס) 'יככידפ ביכקד סרככע סיל
 תכ כ"ג ועכמ 3כ יכ ססל סלכס הל
 תופילי יכימ ,ל"זכ וכווכק וסזו ,תוככזפס
 ךרעמ ז"יע רססנ 65 ז"כעו ,ססל סלרס
 וגו ותופרהכ ןופלכ פ"כי דועו] = ל"דו ןרשע

 ,ופיו וירקל ר"כ תופעל סיכלמס ךרדמ יכ

 סלעילגהכ ,סנוס5) דוככ תרפפת תל ססל תוקרכל

 יע ונק רפה ,סכונמה דוככו רפופ ת5 ו"יע

 תונקנ םכסל לע סוכל ידככ ,סתמכסו סתרוכג

 ,סתעיגי לכ סיס קירל 8 יכו ,סירוכנכ סע סס)

 וס רטלמ ,סתפמה לע דוככ ססל קלס ןכל

 ,ותרפפתו ודוככ תפ ק"וקככ תומרסנ םירטס ומ5עכ

 סתפמ ספע ןכ) ,תרלפת) כ"ג סס) סיסי תפז רק

 ,הכוטס לכ רוכע ןוֿפר סעיכטסל וגו וילכעו וירפ לכל
 דוככ לכ תפ ססל ומ5עכ לוס---ותולרסכ רתויכו

 וליס ינכ תרועכ וכ הפכה ,ותרפפתו ותוכלמ

1831[ : 

 ךכדב "נס ר"דמס קרפל יפרמפ רועו
 ,קוס 3ותכסמ סכוכס יכ ותל

 ותכפפפו וכטע דוככ לכ 8 ססכ רסק
 ינטק סירכדכ וליפ6 ,כודג דעו ןטקמ
 תוכיטס סוס סזמ סיסי כ רק ,ךרעס
 ןפולכ | סיוטע 1956 ויס ,סיכתמ 70
 ,סזמ הז סיגוע תומוקמ סמלו | ,סלעכ
 סיקנסס וכ לקס תוקסכ יקכס ?וסו
 סיכדקמ סיכדחב 1950 סיס ,ו"ע וחיגסי כ
 הנסו = יפויו רלפ יכימ לככו ,סינוק
 היכי ןוסכ וכ כפוכג תופסכ יתכס
 סתקכיו (רֿפו 'פ) סמימס תלוי סנס כ"פמכו
 סילוחנס סירכדמ סמסו (:ת 'פ) ןופ סמק
 יזכקp . ומכו ,דלמל) סדלס 5
 ךומס ס"'כסכ וכ םיפ ככ ריסע וסויק

 --ס"כסבסז וכמ פעל (ה תוכרכנו) ,וחכוסל
 ןוטל כפ3 סלינמס 3תוכ יכ רסקמו
 םלילמכ ופנוכ .ףיטעס כ"ע ,סימוכע
 לכמ ססל = ותוקכסכ --- וסזו = וכוס
 =- 58 וכייס סיפוקפס סירכדס ןמ ,רכד
 וס כפל רמקל -- ותוכנמ דוככ רסוע
 דובככ ןונסו ופרס יפכ סזב סג ריקע
 סעמו סלעמ | ,ףרוק יתככו ,ןיק יתככ] וסוכלמ

 כ"כלו ,דכל וכ = ,ורפקל סיכומסס תודקכו תוגינכ

 סיכושס | תויס סירבדס דע ['וכו סירפנו
 סיס-- ,ותלודג רקפת רקי תל וייס
 יכימ כ*ז ספכווכ וסזו - סוי פ"ק ז"ע ךילל

nistל"קו ,ססל הרס ל"ג . -- 
 לכפ ךלמס הקע סנס סימיס תאולמבו

 ,כ"דמבו ,'וגו סיקכמנס סעס
 ,ופלכו סע ויס רודס ילודג פ"ב ח"כ
 ךיכג סיסו=-סעס-ןופנמ קיידד פ"לכ
 סקסמ כיס כ'סכ ,סישגקס | ,רמול
 :ולפטכ סיפוקפס סעס קרד 'יפ כ"ע -- סישכ
 ויס סידוסי לקטע ככ נייס ריק םשו

 תז וכ כי ,סדועס ספוק סע
 כותככ 5"וסו כתומל וסק סיקכמנס ןוסלמ
 סידוסיד וכמ6 כ"ע ,ןפוט3 לשל סעס לכל
 למק סוסילמ 'גסמ סמס רק ספ ויס

 --.('ג "פס ט'כ'פ ר"כ) ס"בקס

 <:8יסליגמכ) ל"ורסס יסמ יפל סזכ פ"לי םגו
 כתקכ "וגו ךלמס תכסכ פ"ע

 5 ילדו bתסס כמ 'וכ ופעד סכקיינק
 =-ספדת סילמכ וכל סז סיסו ,קיכפמ
 העק ופל ןטוקכ סיסלמכ קכ ויס תמקכו
 לש סילק 'ענ  סינס "י ופלמיס דע

 : כ'קו סילקוכי ןבכוק
 ןייו



 ב א רתסא תלנמ
 תוכלמ ןו םינוש םילַּמ ילו בה לכ וקשה ו: תר

 תורתסנ יזנג

 (.פ"ע כי סעגמ) ל"ור5 ,ככ תוכלמ 4
 b"וסכנש דמנמ כר רמק

 ןיס -- סינסכ וגמיס לודגק ןיי וסוקפס
 b'וכק דמנמ רזעלס 'כ רמל ,סגק
 fיבסנמ עכמ לו -- ותכידמ ןיימ וסוקסס
 לע הקמ ירמ 'סכ יתילרק דמסכ רכד סו
 טרספספס ספת 'כ ןוקגסמ לפסח פליגמ
 לע סעמ ןפיכ יולכס ןמ : ליכז ןפדיקמ
 לכנק דמנמ בכ רמלדמ ,סנקס סיכמלמס
 ,סיכסכ ונממ  לודנס ןיי וסוקסס יו
 ,סז דומילכ ןיכיכל פע למול תלכסס
 כיפכדמ סו דומיל ןידמכ וכקp ככ רמו
 סל 'ינימ ןל 6קפכ ימו ככ תוכלמ ןייו
 ,סתס ןיי ו סיכטכ וגממ 3ר ןיי וסוקסס
 דת לכל וסוקפסק סכ ףיסומ זעל6 ילו
 תו ןידמל ונס כ"ג רמו ופכידמ ןיי
 ךיכל סז סג כס | סנופ ןיפ ביפכדמ
 וגו תז תעדכ וכל ךיכל סמ ,רוקיב
 ,רטפס ךרד עו =: hרקמ סז דומנל ןיכירכ
 סע רמלקדמ ,תלז תעדכ ןיכירל ונס
 בכ רמת ,םילו םי6 ןולככ תוטעכ דוע
 שיש כיתכד יכדכמ ,ןמסו יכדרמ ןולרכ
 כ"5 ,בױפו ככ שיח ביתכד ןמס ,ידוסי
 "עו ,סתpמס לע יכדכמ סיסק סזמ סכומ
 ,קתיל םרדמבו טוקליכד ,ונכל ססק תמקב
 רמלמ רממ פפ רב גינת 'כ ,סיקלמנה
 כ סמל כ"ל ,וחככו לקרקי ילודג ועמסש
 ,כתרשי ימכת רלסמ רחלכ יכדכמ תרכ
 ןכירכ "עו ,ססיתסמ ןייכ כקגי לכל

 : כזעפ6 'כו ככ לס דומיככ וגל
 סד הכנה רפסכ לפיד יפפ םידקאו

 'סכ בותכ ןכו ותיֿפר] לכקימ
 ףד סלינכ) קתיקד ילמ לע [דוד תדונמ

 ,סיללמ ןרפ כוטמ תוכ חלש ויכלו סע
 תעדק ןסי ןיי וכ לס רזענפ 'כ רמל
 ולו ספ3 בקכו ,ומיס סתו) סינקז
 סקכ סנש סיעבקל תחל ימנקוכיכ סיד
 ,ספועכס תוכייס ככ סלכמו סלועכ ספג

 סיעכעמ לתוי ןשי ןיי סלועס לככ ןימ כ'6
 ריפס תל קתססו ,סלכמ סקגס יכ ,סנס
 סמ סקקד ,סירלמ ןכ בוטמ וכ תלקע
 ,פומוקמ יכלpמ רפוי סירלמכ קכיק בוט
 סיכלמב סע וכ נס ןשי ןיי רממ סול
 3ס ססגס תומוקמ ירססב ככל ,קלמכ
 ירכד כ"ט ,סדבקמ סנפ סיעבקכ תחק
 ןײ 5רקנ ךכנד רפפפה ספרו] ןח סכס יפ

bpפמכ Bסיעכקמ רתוי ניס = ,ןיימ ןפוימ ןיי  

 ,רוסיכס כ וככ סתעמ [ןיי רפסמכ סנש
 ומכ ןייס נע סיס ספpמס רקיעד :ץוסו
 ,ןייס סקסמ סמ יכ בותככ רכס לע
 ו"עכ) כובמכ ססל כסקכנ רבכק תמממו
 ועמק ןכ לע ,ויפפ רזג כקילדד ל ל
 סמל םיקוקס סיילו ,וסככו ככקי ימכס
 רבס סייל בכ 3 ,יכדכמ סרב 5
 וסוקטס דתו דת לכלס דמלמ רמו
 כיככ לקו ,סילק3 ונממ לודגס ןיי
 כקק סלוגס סע סיכפוכימ סלגס רק
 לקס ,סדוסי ךלמ וסינכי סע סתלגס
 רקיעד טבפכ רככו ,כ33 ךלמ ג'ג סגס
 תעמ סנש סיעכס סלכפ לע סיס סתסעס
 סתסמס סקע כ"ע ,ולסגי 65 בוקו ולגש
 סיס כ'קו דוע כקכשי וכקגי נק סוס
 ,תקוס תעכ סנק סיעכקמ רוי יכדרמ
 וכ סיס לו ,סילוגכ ספ סלג נס יכ
 סרטפסכ סיס כ יכ תוככל יכדכמל
 סתpמס ךלמס סקעק ןויכ ,ןיי ופוקססל
 וכממ כרס ןיי דת לכ5 תוקססכ תדס ןתנו
 סיעכס וינע .רכע רככ יכדכמו ,סיגקב
 ןיי םלמנ כ כ"ק | ,וככתכ רpלכ סנס
 ךכויס סקגסק תעחמ ,סילטכ וכממ בלס
 תוכייס לכ ת סנכמ סנט סיעכקל תחק
 תוללגקסס יד בכל כ" ,תוכידמס !לבק
 ברלר רטפסו ,תרכ סלט לע יכדרמל וזס
 ןייס סו | ,סלועכס תוכייס לכ ₪5: סלכמ
 סיסי ססינע נק ף5 | ,סיכלמ | ןרפכס
 יכלעכ דכויס ספנס סוקמ לכמ ,סקנס

 תוכידמ
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 קפ סלכמ תוכידמ
 כ סנמק ,סט

 5 - סוקמכ ך שת

 רכלוס רזעלמ
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 לכס

 mes דכי
 סקנס ,

 לכל דמלמ סוס דומינס דוע ףיסוסל
 סוקמ ,וקכידמ ןיי = וסוקסס דחקו דחק
 תונכנפסס קיפסמ וכי ןיידע רוענפ 'רפד
 סכקפקכ סיס נפ סמ ,יכדרמ יכפל תוס
 יכסד ,סינעּכ ונממ 3רס ןיי ופוקפסכ
 ןשי ןײ. 3קפיל ףסוי לפס סמד רק
 ןשי ןיי תכמכ סירנמ ןכהכק סעטמ וס
 רב ןימנב יככ יכסד ,סנט סיע3פמ רפוי
 3וטמ לוסס רוענק 'כ סעכ רמל םפי
 ספנסק כ"ס כ" ,ויכתכ חלסס סירלמ ןרק
 דכוי סעגסק סוקפכ סל יכ סלכמ ני
 סשנס וכי 655 רק סוקמכ סנמפ ,ּכ
 ןשי ןיי סירלמב כמכ קולו ,סלכמ טיֿפ

 ו

 דיֿב סיס ןיידע כת a לש סיעכטמ רתוי
 לס ןשי ןיי יכרכמל תוקססל םורופחק
 רנמ ןכפמ ןייס קיבסל ונממ
 יכהפ פכ םורבל יכדלמכ ול סיסו
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 סי
 יעכפ
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 תונכנפסס רוענה 'כ ףיסוס כ"ע ,לפרסי
 דמלמ תכקל ats דכמ ינפכ דוע
 סיס לו ותכידמ ןיי דת לכל וסוקסספ
 ,סירכמ ןיי יכדרמל תוקפסל סר
 סדוסי ןכסמ ןייו ,ימלטוכי סיס יכדכמ יכ
 כ ילו סז סילקכ יכדכממ כ סיס
 כ כ"פ | ,ספומ כמ סענס יכ תלמכ
 סע רסנו | ,תולכל יכדכמל ךרלג סיס
 נהגooל כבכ רשי ינכ ת רומפכ
 : למפלס לכ3 ססיקפמ ןייכו סנכתפב
 יפמ (.כי סנימ) ע"וכפ תלכ היתשהו

 תדכ מ"כ סוקמ ח"כ ,תדכ
 סכולמ סניכ ,סרוק לט תד סמ ,סוק לט
 ,'יפפמ סכוכמ סליכ5 ופדועס ף סיפעמ

 רתז

 לע מַה דפי | ןֶבְיִּב סנא
 יתשוסנפ ס | :שיאָוישי
 למל רשפ תּוכְלַמַה תב

 ןְמוהְמַל רַמָא | יב ג ּךְלְמַהבל בּוְּ יִעיִבְשַה םויב

 אתנ
 ו

 םַּכְרבְו Fs ₪ סיִרָּפַה הע בש

 תורתס
 ועידוס ןווכמ .סזיפל לויב ךירלו ,ש"ייע
 יכרכמ סנסד ל"גסו ,תלז לכ תל וכתוֿ
 זמרכ ןימטסל סטדק תורכ וליכטס רתסקו
 ילפמ יולגכ ססרפל ןפיכ כ רחל תק
 (פפ) ליז סכמל עודי רסקכו ,דוככס
 קנוממו תתוכלמכ יזמ יוס כ  םוכוטקקד
 סוכ ףככ יכופו ,סקו כיסיד וס ריפי
 ןופכ ועלו כ'עו  ,ופרוכנ ,קוכירע כינ
 ומרד ןכו ,יקננכ ,ומכעמ ךלמס ,ךנומס
 טכקייפנפ רתכ "תבסכ, ןופכ תמ "וכ" 7
 כ'נ ערפל נכוכ ל"ורר רכלמ רפ ,ותפד
 סקפ כ'עק דוע ל"יו kro סנווכס לע
 =-ופוכנמ ףקופ טז קיזחסל סוס סתשמל
 ןוגס סיס כ כמ תמלס ייפע 5
 "קדכ, לפ ספפכ לכס סול ױקרו
 = וכלרת) כיפה רתס לש הרמפמכ ת6ז זמר) םיו]
 55 וסר ךלמס 55 5וכ5 ןככו ('ד רתספ)

 רכד סויפ וב וכמכ סלככ 6 ,קרו [תדכ
 סז סנס --! פדכ סיסp כמ, נכוכ רפל
 ,סדכ סיס ! סיתטסו ,יכ ופלמ רק רכדס
 פלכ סיפקמ סכולמ סיס סליכקס יכ קוסו

bpסקפמס תייקע סלפ 6 לש כ  
 = .ל"דו ,סדכ לש סיס לכס ותוכנמ תקזחסו
 ;קיהו םיל ןוכככ תופעל 'וגו םנא ןיא

 ןיפ ןופלט ,סזכ קדקדל קיו
 ךיסו ,סטפפ כקו 3p רדנ קר קוס ,סכופ
 סעיכמס ןיקp תושעל כ"ח וכמו סזל ךייק
 םנוס יכ ,סזכ פ"לגו-סיפפס רדנכ
 יפפ לע ןכפי ,סיתקכ תוככס) תרכססו
 תופסל סד יככ ווק ןיסוקק ו כ
 קופמסל ,סתפמס לעב סכחתיט ופ כרס
 ירכ ןילכסו סקיקמ :יכימ כככ ןייס 6
 פוקס סתוקס תו תל סזכ ררוענ

 דוע
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 ג א רתסא תלגמ

 יֵּתְׁשוזתֶא איִבָהָל א : שורושחא ּךָלָמַה יִנֶפתֶא םיִתְרַשַמה
" 

 םיִרָׂשַהו םימעה תואְרַהְל תוכלמ רֵתָבְּב למה יג נפל הָבְלַמַה
 : איה הָאָרַמ תַבֹומ הופידתַא

 די רֶׁשֲ מַה רבב םיִתיִרפַ /

 אובל יתשו הכימַה ןַאָמַּתַו 2
. 

 ותמחו דאמ ךָל למה ףצקיו

 תורתסנ יזנג

 ימוסכל 6תווכ (:! סלינמ) ל"זכסשמכו
 סיתופ קיפ סיקמכ 'כס ןפוקו ,חיכק
 סמכ גוזמל סדועסס לע3כ ךילל סברה
 ךיחל קפמייש סמ כ יכ ,סניומ יכימ
 סמ וכו ,כתל שיש ךיחל קקמוי ,סז םיֿפ
 4 ם- -לעופ3---סכו6 ןי6- -ןפכ רמקפ
 לכ לע ךלמס דסי ןכ יכ ,סז5 ךיכל סיס
 קוקעל---תופקשמס סיגיכמס-- ופיכ בל
 -- יאו עי ןולככ - סניכסלו תוכייס 0

 --.סכרס ותפי קכיממ ז"יעו
 ןוכיסנ לוכי 'וכו ןוסל למ ,ספ רך"דמבו

 ולקח רוי ןוככ דיבעד דיקע
 סכתמל הקעי ךפלוז '8 סתפכ 69 ןיע ול
 סעוע וכ וז סדועסכ ס (דפ יעש) ו
 לע  סוכלכ רבכ וכ סיכמו וכ וככ
 קיפ סיקודקדסו .כ"ע .םוכוטת6 לק וכתנוש
 pוכוקתפ יככד סופפ) סל 6 ,סוּב
 ס"כקס לע ותנוכיכ סיסי ס ,סימקמכ
 סקכופק ןי6 ?סומ סלודנ סדועס תוספל
 ,בותכסמ תתלכ סימכ וכ ליכסל תקפסמ
 ונע ךיסו ,כוסכס סג קיקכי וס יכ
 כ ו ,כוכיב סוס לב ודננכ ופופ
 יכחק 6, ,תוזע ותו סתוכע לע וכ סרק
 רד 15 ס"כקס סקעי יכ כמו 3וקכסק
 ךיסס כ*ל ,וקלוז ןיע סתפכ כ דוע רק
 ספ ןוסלכ ,סכ דוע סיקפתסמכ וכ וכל
 ופרקכ רפת ירח (ג ,'וכו וז סדועסכ
 תכווססל ו = ,ננפתסל ילד סמע
 hp ןיכע סוילכ ,סנומל יכינעכ ססמע
 י"פע סוכ | פ"לנסו -- ססמ תו תל
 ,נותכס ילּכדּב סלפמל סירמקנס וכירכד
 כוככ pוכוקתקק 'וגו כקוע תל ופוקרסכ
 תולעסכ סיעלמלס לככ םמקפס ,וככל ןוקנ
 925 כ סיססש תוס סדועספ תל

 וקלודג סזכ ססרפל ,סלועכק תוקתקמס ,דופ
 תוכסכ רתויכו ,וסומכ ןילק ופוכיסתו

Aרקיו ,ופוכלמ דוככ רקופ תפ "יע  
 סידוסיס סג רכקקכו ,ותלודג תכקפ
 לפע3 ופלקממ תחת ויס רק ,סמס ויס
 סכלמ חכפכ כ דועו ,רומ סרו בלמס
 ולפעוס רסס י'ל3 ספלקממ תוקנ ת
 ססיל 6 לכ כ'ע ,ריבכ כ ןמז טז סנממ
 ,סנוססכס ס יפ) ספול סקנפכ

 יככר
 פקססס

 למר ליטס ויכּכד עלמקבו
 ויככד 'יסו ,3"סוטס רכפו כומנב סריפכו
 ,ןימוחכסו , הולג ,סיכיגע 'ג סיללוכ ולנס
 טיססל | סילוכס סיכפוכס ךכדכ ,פוכימו
 לע סעוק ככל סנומקסו תודסיס תדמ
 ,ול עכו קידל ספור ומלועכ 'תי ויקונסנס
 כיור כ כּככ "פו ,וכ וטו עקכ
 ככ סוי סיל ןידכעד (ט ןישדקכ)
 רכס יכ וכידיב דחפ לכו ,ק"ע ץיב סויו
 תופמ סחפמ תלוו] קכיכ bמלפ ילסכ סולמ
 ,לכעס ךרדמ סיעותס ןכפ [ם"ייע  סידוחימ
 ןוכסתו = ,ז"סועס פוקק) סתקוסת לדוגמ
 ידומס ססל סעגי ,סקנומל רוקו ,ססעידי
 כמ כפוי ,סויסכ = וילכסו = לכתס
 סל 'יסיפ ילסוכס רכש  תוסטס
 ססיליעק סמ ל .ססל ןי6 יכ ,דיתעל
 רופיככ לודגה תכש תרטפסכ כ"קמ ןייפו] .תוקוק

 כ"פבסס סדוקמ רמפס לע כ"פ תוכלבק ע"ר ירכד

 ,סיקיד5 לט סרכפ A עדו ,ו"ע .הכוטתסו ,קקוד

 ססיל 3 _- [p"ייפ וכל דיתעל ,פוס

 ,ססיגפנ ל תותיככ רמו קוכוטתל
 סדועס ז"סועכ סקעמ הושעהל ןכתי 69 יכ
 יפל ךקו ,תלז סדועפ יפכמ רפוי סלודנ
 יכ ,םפנה תרלקסכו ס"כקסב סכסנומל
 כת ילתוכ לומגכ דיעל סככק לע ובת

 סיס

 פוכימ

 < הש
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 א רתסא תלגמ

 ג :וב הרעב
 T\:דדג

 :ןיד תֶּד יעדי יִנְפָל ה רב

 ןכדיּכ םיתעה יערי םיִמְכחְל ךלֶמה רָמאַיַו :
 אָנֶשְרַ וילֶא ברקה ד

 תורתסנ יזנג

 סלודג סדועס סכל סקעי וס ,סיקפס
 תופעסכ לכוי לכ ז"קועכ 936 ,סזמ רתוי
 לכוי 'יפ-- לוכי -- ולס וסזו ,סזמ רפוי
 כפוי סכל תופעל ס"כקס דיפעד = תויס
 לכוי קכ יכ יכל כסות ז"סועב ככ ,ןכמ
 תל םילוס סבו ,סזמ תוקכ | רפוי . תויסל
 ר"דמכ נ"ורֿפע ומכו] .,ססיכיפכ ופוקג תוכ
 35 ,םרוקסמ הז ,ליסכ יפוי ומור לכ פ"ע

 סכזיפ ימ 'יפ ,סנהכקי רוספ3 ס"כקס סז סכסו

 -- [סקכפו סכרע ןיכיו ןיסכי לוס סימיס תירקכ 5

 סכ לע רבדמכ ומלע סקע ךכ ךותכו
 וכנעת ל ססעמ יכ רמקל ,ןימוסנת ירכד
 סכנס סומ סלודגל סכסנומ יפלק'ירתל
 ןוקו סיכת סיס | סזכ סנמק = סינכומ
 ךיפעס לע קכ סת% יכ ,רמ6ל ₪3
 יכועמ סכנס | 1"סועכו ,סיכתמ סכנס
 ןמוזמו ןכומ לכס וכירוכע לב ,סיסכודמו
 סידוסיס סנסו ,3כ כוטכו סקמשכ תעכ
 ,וכייס כ לע ,ת6ז רביד ססמע רק
 וככע  ,ולס ו יככדו ,ותוקנ לע
 לכ5 -- סמולמ ותוק וכע כו סקיקסכ
 ,סקיפסכ רוכעכ ולכ כ תיסילטס לע
 כפל ,ומלע יככד יפכ .סמכפכ ותו ונעו
 סלודג סדועס תוקעסל לכוי םכ ז"סועכ
 סלכקס סכלכ כשיסכ "= ספע סנס ,וזמ
 סרכס ןפמק ,פ"עכ וכיתוכתמ ונעסכוסמס
 סוקמ ןימ יכ ,כ"תעכ וס סיקירכ לק
 יולככ סלודג סדועס תוקעכ ז"סועכ ספ
 דע וכיכיעכ סטק סיס ז"כע --,'פי וכ
 יפועמ כועס תק ת"יקס עכמי עודמ ,סויס

 וכוס טיפ םוגגיטנפ ירכד םרפתי סוכו (*
 כותכ רככ נס סירפמס וקקסו ,וכו םר
 רכס תניתנ) סוקמ ןיֿפ ז"סועכמ לנס טירכד יפ) , סנ

 ופ לבקל

 הוכ נתסל ול םי תרספ סנוכ סנס ל"נס

 יכ סו .ו"סועכ ןככפ ססכ סלקכ ונולכ
 ןפוסכ ופדועס תויסכ ביומי 'תי וככע יפל
 וכנוימדכ וככייכ זיכע ,הלענ כפויס
 ופדנו ודוככ סוכ יפל יכ ,טבל קוט
 ספוק ומכ .סלודג סדועס תוקעל לכוי
 סופ דיכ ןי6 כפל ,סתל תיטעק סדועסז
 ,סקוקעלו 0 סמדקס יגפ לעק סד
 יכתמ סויסכ ןכ6-- 'תי ומקל סקכ סיסתו
 ל"וכ די סגיסס יכ וכיכיפכ וכיסכ רק
 ןימ כס פלזס סדועסס סג תוטעל ךומכ
 'ד קידכ יכ ספרנ כ"6 ,סלסמ רפע לט
 ויכפל סוקמ ןיל יכ ,ותגסנה יכרד לככ
 "קפל קרו ,זיסועכ ותדועס תוקע, 'תי
 ,סתפכ 6 ןיע רשת ת ול סיכחמל ססעי
 .: וכ 8 יכ | ,ופלוז סיקנמ סמ יכ
 ול יכס ,תוס סדועסכ ףל ונכ סקעי
 לע ונתלוק3 סוגלכל כככ וכ סיכמוק
 יקי ולכס סולקכ ס סופובכ יפמו ,םוכופתק
 סקותפכ סתעמ כ" !וככע לדוג יפל
 סולמ רכש עודמ ,כפוי וכ3נב סמנו
 ז"קועכ סמקב ןי יכ ,סכיכ מנע יקסכ
 סויק רובעכ וכל ןופלס רכס תנבקנ סוקמ
 ,עדו (כפס יככד וסח ,ם"תי ו
 לט ןרכפ ןפמ יכ ,ךכמב ןכסו עד 'יפ
 ססל תפל רתוי ןקופמו סלכ וס ,סיקידל
 ספמלסס3 ווק ופנק סנס "יפלו ,ל"תעל
 ,קוס ססעק ומכ וז סדועס יכ ,ורבדל
 כת סד סוש גיסי כ ו"סוע3 סנס
 ולממ וכקפכ לכ"עו ,ספוקעל | ותלוז

 :(* ק"ודו ,סולפכ
 כמקיו

 מ"ע 3רה תֿפ ןיטמקמס סידכע

 יפנו ,ויתונמ ומייקל רכפה

 גכ ויסת 36 רמלפ

 דועו סרותכ פ'כ

 םיסוס כ"ע ,הסורפ ןוטל סרפ וסוו ,רכפסמ קלח קר לכק) - 55 סד5ס 55 ןתני סמו ,יופרכ ותומילסב
 סוס םורדל ילכמ ונתופ

 .15 ופרס יפל ותומינקכ קר ,סרפ לכקי 82 זלט דיתעס !ומגה 55 תוכס) סדפס %6 כוט
 כ"ע = יופרסמ קלמו סרפ קר סלושי 8 יכ ו"סועכ ספ תונמס רוכע רכט

 ווס וזו

 :  תומילטב קר ,סרפ לכק) מ"ע ל ,ברס ת5 ןיטמסמס סידכעכ

rth he 
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 ד א רתסא תלגמ

 םֶרּפ וירש תַעְבָש ממ אָנְפְרִמ סֶרַמ שישרת אַתְמְדַא רֵתָׁש

 -הַמ תֶדְּ ט :תּוכְלַמּב הנשאר םיִבְׁשיַה למ ה נפ יאר יֵּדַמּו
 ךלמה רמַאמ-ת א הָהָׂשעדאל רֶׁשֲא לע יִתשו הָבְלִמַּ תשע

 ינפל במ רמו שם םיִסיִרפַה ךִיּב שוְושחַא

 יִּכ הלמה ית הת ודב .לֶמַהְלע אל םיִָשַהְ למה
 למה תוניִדמדלבּ רֶׁשֲא םימעֶה -לְב-פַעְו יִרְַׂהכ"לַ
 תֹוִזְבַהְל םיִׁשֵנַהלב"לע הָּכַלמה"רבְד אָ זי : שורושחַא

 -תֶא איִבָהְל רַמָא שורושחא ךְלִמה םלַמֲאְב ןָהיְניֲעְּב ןהילעב

 תורש| הָנְרמאת הוה םֹויַהְו הי :הָאב"אלְ נפ הָבְלַמַה יִּתְׁשֹו
 תורתסנ יזנג יק ןכוממ +

 ,הכנמס יפטו ספוע ודככ ךנמה לע אל  נת (:כי שיפ) ימננו ,ןכוממ רמאיו
 סימעס לכ לעו סיכפס לכ לע יכ סמלו ןמס סז ןכוממ

 כוממ ומקס קרקכ סלכ סנס יכ ,קמסכופמ יקוקס ,'וגו = למ ,תויכערופל ןכומק ןכ
 ןפוקק טוידסכ ;bכמ ?נסכ 95-03 לש ופנעמ ןיטקס ז"יעו ,קטמס לידגסל

 סז ךייט ילמ סלועס ןיפקמו ,כ"ע ,ם6רכ
 ימ ןכוממ סיסי סק ףק יכ ,סדוקס ל
 ריעלו רסופמ וס יכ ןטי ז"כע .,סיסימ
 קרב ותעד דיגסל ןפק ו'כעו סנוכנ
 ןפוק = פויסל וככד עוידסס יכ תכומ
 עוידסד ל"נמ ספועס ןיפקמ דוע 3
 תוספכ יכידד לייק ס ,םרב ןפוק
 ןכוממ תככומ סיס כ"עו ,דלס ןמ ןילימקמ
 ר"דמב bסימ ןכו ,םרכ ופעד דיגספ
 יגיד ססילידכ וכיכידד סמעטמ ד"מ דחל

 bיםוקד כ"ו  ,דלס ןמ ןינימקמ תוקפנ |
 כ סמ סנסד ,קקככתכ תלכוקמ סנוטקרס
 ונייס סיכסלס סירס ןמ 5 ןכוממ סיס
 ע"6 תמדקס סעט רמונו ןכפכ ןינוכי
 כ"דד ססיגידכ וכיגידד סוסמ סלוכמ
 רק יכתמ סנמל ,דלס ןמ ןיכיסמ
 כמ קתיירכד גתה לק וכמלמ סידקס
 יככדכ רמוק ומכע3 לוסו ,ןמס סז ןכוממד
 ססיתדו ,םוכוטת יכפל סידוסיס לע ופוכיפכמ
 ,ססינידכ וליליד ןיקה ,סע ככמ תונוס
 סלט = תכיקנב סידקסל "9 סיס 8 כ"
 ןפוק | עוידס יכ כ ס  ,סלספ

 : ל"קו ,םלרכ

 סימעס לק סתתוע תל לידנסכ ,םוכוסתל
 תמ3 סנס יכ ,סוב פ"כנסו ,וילפ סירפסו
 סלט ת"וקכ (א ,סילפככ יפו סטמ
 יככר דוט סכפסק (ב ,ךלמס כמלמ ספקע
 é"רגס 'יפ עודיכ] סיסיכסס יכפל ןולקו וכ
 ותפסו דופמ ךנמס | ףוטקיו פ"ע ל"ורד לע ל"ז
 'וכו יס ינוכ סיכ סקלד יפמ5 ךירפו ,וכ סרעכ

 5רמס ספ לכקל כ 5כקד סיירוס סרמלס

 סחירכס ימ יכ "ע סקסו ,וכו יור נו יתס
 ןיֿפ .דכלכ הכוריס יכו ,סירכד דוע סרמלט םרפל
 'יתו ?סמימ תונעסלו | סילע qףופקנ ךלמסל יד

 סעכה לוס סמי יכ ,סמימ ןוט)ו ,ף5ק ןופל לדכסכ
 תנוס ף5ק ןושל ןוחל 5י ו סדפס כנ3 רונעס

 ,סימס פ"ע ף5ק ןופנכ ךוקל וכלמ B5יפ סעכס לע
 ,ןולל ף5קס 52י רפת ירחמ וכ סינסעכס עכטמו

 ,סעוכס בלמ סתיקה ךכמ) סעכס לחתוי 15 סנס

 ,הוֿפמ ךנמה .ףוטקיו רמפ רככפ ירח ספקי .סזכו

 רפי ו"כעו ,סתעמ סתימה ךכשל וכ סיס כ"פ

 וסקס ריפפ כ"ע ,ופ סג ,וכ סרעכ ותמתו 'כס
 סרמפש יגסמו ? יפה ילוכ דוע ס3 סקלד יסמפ

 םוכ סיס רעה סיסירסס 55 רתסכ וכ ירכד דוע

 --[כ"כע וכ ותפמ סרעכ לוע כ"עו ויפמ ספיפוסל

 וסו ('כס | טס תוסככ סככק סללנכו
 סח



 א רתסא תלגמ
 ידְכּו ךלמה יִרָש לְכָל הלמה רבְּדזתֶא ּועָמָש רשא יֹדְמּזרַפ
 יֹנפְלִמ תוכלי אצי בוט מַה" ש :ףצקו | וב

 ונפל יִתְשו אובְתִיאל רֶׁשֲא רובעי אָלְו יֵדֲמּוזִרפ יִתָרְּב בב
 : הנָמִמ הבוז טה הָּועְרְל למה תי הָחוכלמּ שור שא למה

 איה הבי ותּובלמהלֶכּב הֶׂשֲעירְׁשא ל ה םִגְתַּ עמנו .

 ב יע אכ : ןמק-רעו לורנמל ןהילַעַבל רקי ּונָתַי םיִשנַהְד לבו

 חלשיו בכ { ל רבב למה ש שעיו םיִרָשַהְו ףְלמה י ניִעְּב רַבּדַה

 -פָאְ הָבְת ְבְּכ הני .הָניִדמדלֶא לפה תֹוניִדְמ"לבי לָא םיִר פס

 ןושלכ רמו ּותיִבְּב ררש שיִאלַ - הָיָה נֹוׁשלְכ סעו סע
 תורתסנ יזנג

 ,ילמגל ויפע סרכדס ווב ירכדו ןולקס טס
 ,סימכחס 5 וירכדכ תז ריכוס כ רפקב
 ךלמס תולמ | סייקלמ סכוכיס ד"ע סנו
 רססכ ,סקנופ לקסל .סילע תופתכ סל
 קר ,נככ סיל6 ותכיזג ירכד ומסרפתנ כ
 ,סיסיכסס דיכ דוס3 סנומ וס ןיידע
 ,דובכס יגפמ סע לכק תז ססרפל ורסויו
 ופדוקפ פריכע סמסרפפנ bכס ז*כ קכיממו
 סגיכל וכיכס סירגדכ קל סנס ,סע גסקכ
 סמ תדכ ,למ5 כ"ע ,סקנועב וניקוי 1*יע
 רק ד"ע = קר = יתסו סכלמב תוקטל
 -- קוכופת ךלמס רמקמ תל סתפע כ
 - סיסיכסס דיכ = דוס3 ןיידע קוס רסק
 ריכוס ל זובסו ןולקס ירכדו = 3
 לק ,ובל ןודזכ ןכוממ ביפס ז"ע=-ננכ
 סירכדכ קכ יפו ספוע כ יכ 3וקפ
 ס יכ ,וקטלו םי6 ךרדכ ,ךניכל .סניכש
 לכ3 רט סימעס לכ לעו סירס לכ לע
 דוס3 סתע רכדס ןיק יכ ,ךלמס תוכידמ
 חב יכ ,תכמל רקכ סיסיכסס דיכ קכ
 לכ לע סכוריסו סכלמס רכד לי רככ
 יפסו ת ליכסל 'וגו סכמק3 "וגו סיסנס
 רבדס יכ ןעו ,סק3 כו ויכפכ סכלמס
 טס וס כ"ע ,לככ עדונו ססכופמ
 סלכת סנו ,סגידמס ככככ עגוכו ססרופמ
 לכוי כ סז סג ,זוכסו ןולקס ירכד תוסככ

 פורש סנכמקת סזס סויס דוע יכ ,תויסכ
 - סכלמס לכד תל ועמק רק ידמו סרפ
 ןויזכ ידכו ךלמס ירט  לכל--תומילסב

 : "קו ,ףלקו
 וו = ופיככ ררק שיא לכ תויהל

 במס סע 6כמנכו
 כייקסכ כ פוכוטסרס תורנמ 0למל6 ככ
 ןכ רדסד יפה יקמ: יכמ יוכ טילפו דירס
 bכעדרפ 'יקיבב סמכק וליפקד קטיספ
 סעוקכ סוכ קוסוסק ,ל"1 י"קרע ,יוסל
 תיכ כ סכסו ,ק"ייע תומוקס יכיעב
 כ3 ,סיס קפיט ךלמד סע ד"מס תעדל
 וסעדל פ"כנו ,סיס קקיפד ד"מ) סםעכ סמ
 עודיס י"פע ,סזכ ול סתיס תכת סגווכד
 פנקכ יסוככ סיגלופס תדיכמ תלסתסד
 יכיֿנמ פיס י"פע רתסכ סגכלכ ג"כרפ
 רע ,ססיגתו ססיתקמ ימיכ ןילופ לב
 תפוכספ רַסכ וגכ6 דסי סדעותס תעב
 3יל) רקס ז"ע סכמתכ רקלכו ,סדיכמס
 יפכמ סנופקרה ותדוקפ :ז"פ ןקכ נניוו
 955 ככ סיסי קכ תופיסו סידעו תוקע
 --ותלתנ תזוקל3 ותיככ כמ) רקו
 [ררמ וטעיט ולקפ 55 סורכיֿפס ינפמ יכ ןכומכ]

 ליפ לש רכס וכילתמ עוסנכ ילכמו
 סמס רק סיליל6 ינק לע ז"כעו - רתפ
 יקלכ סכיזגס ספיס 1" סיכומס סילכק

 תירקפס



 ה ב רתסא תלנמ
 ּךְלֶמה תמָח ּךשְּכ : :הּלֲאֲה םיִרָבְּרַה רַַאאב פ : ֹומֲע
 רזגנ-רשא תֶאְו הָתׂשֲעירְׁשַא תֶאְ יִּתְׁשוזתַא רכז שּרְושַחַא
 תורענ למל ושקבי ויתרשמ ךֶכַמַהיִרעג מאב : : ָהיִלע
 תֹניִדמלְכב םיִריקפ לפה רפי : : הֶאְרמ תובוט" תלּותְב
 ןשושר לֶא הֶאְרִמ תבוט הלת5-הָרעניליתֶ צב ּותּוכְלַמ
 םיִׁשנה רמש ּךַמה םיִרְס אָנָה דלא םיִשָנַה תיּב"לֲא הָריִּבַה
 תַחַּת למת ָךַלַמַה ינ יניב בטית רֶׁשֲא הלענה: ןקיקְרמ ו
 היה יִדּוהְי שיִא ה ס :ןֶב שעיו ולה נע רֶבָּרַה בטיינ יִתשו
 שיא שיקדב יִעְמשְרְּב ריִאַי ןֶּב יֵכְָּרִמ ומשו הָריִּבַה ןׁשּוׁשְּב
 םע הָתֹלגַה רֶׁשֲא תלגה-םע םילָשּורימ הגה רֶׁשֲא י: יִניִמָ
 יהיו נ לבב למ רַצְגְדְּובְנ הָלְנָה רֶׁשֲא הרּהילְמ הנ
 הָרעּנַהְו או בא ּהָל .ןיא יב כ ורדזתַּב רתְסָא איה הֿפְרֲההֶא ךמא
 ופ יבמ הק מאו הבא תומבּג הָארמ תבוטו רַאתדתפי
 תובר תֹורֲע ץֵבִָּהבּו ות ,ךלמההרבד עמַשהּב יהיו: תבל
 -לֶא למה תבא לּתְסָא הקלו יגה דלא הָריִּבַה ןשוש-לא
 ונָפְל דָסַח אשתו ריִניָעְב הָרֲענַה ביתו: םיִׁשנ רמש יִגֲה די
 תּורָעְנַה עבש תֶאְ תל תת התונמ-תאו היקורמת"תא ביו
 תיָּב בוטל ָהיָתֹורֲעַניתָאְו הְנשיו למה תיִּבִמ ּהָלתֶתְל תיארה

 תורתסנ יזנג
 כ סימפלפס ילודגמ סילודג סילק סמכ = לכל ונכוי = סמסו ,סמייקל תורקפק
 סתיסס תע3 סיכת תיככ דוע וקכע תומוקממ ססיל סימונק וכ ןכ ,סולוכספ
 סתלרימו ,ססל ןופנס לכמ רנדל סיקופכ
 ועידוי ןפ סננפ סיתכקמס סילכיתס תק
 וגס כ"ע ,ס"כי סלפממסל סתוכ תוגס תל
 ,םיכילג ןוסלכ ו תיתפרל רכרל סגול 6
 יכ ,סינס סדוקפ דוע ו"פ .סנתינ כיע
 ןופל סיללופ יע ולכדיע עד 6
 רסקו ,דרמ ירכד ורכד ונקכ בקתי * תכחק
 סיכס) ויסי כ'עו = ,ונול6י 77 סדירמ
 סיס ןכ .סנידמה תפסכ קר ,רכדל ילבמ
 ולכ כ סתיס רק ,יתסו תגיכס ןינעכ
 סנדע ומ סיכמכ ויס רק ,עסכס כ"כ לש

 (ב)

 סגיד רזג סגול עמpכ כ"עו ,סדיכ סכוממס
 תי דובכו ספמקכ סוקכל וללועתי יקסו 2

 ,ודננ סגידמכ סלודג סדיכמ ןורפנ סי
 ,דלוגס ₪6 תוכל סמכתכ ניכקס -
 ןכוממ יככד סיקסכ ןוכנכ כמ רק ירח
 סיכפסס וקלי ,סתז סע ףכיפ ,טידו
 ויס ןסּכו ,ותוכלמ תוכידמ לכ כ ויכפנמ
 ,ררוש שיא לכ .סיסיק ( ,תודוקפ יתס
 bפמ) ףיקפו סררק לעכ וסק ימ וכייס
 סוקמ כ fוכנו רעוסכ יככמ ותיבב
 רכדיטכ ףל ונייס רבדמו (כ ,סע תופיסק

 סע



 ב רתסא תלגמ

 יכָּהְמ יִּב התְדלומדתאו ּהָמָעתֶא רתְסִא הריגה" אלי :םיִשָנַה

 ינפל .ּךֶַחְתִמ יד םֹוי םּי"לָכבו אי: :רינתדאל רֶׁשא היל הו

 : ּהָּב הַׂשֲעַידהַמּו רַתְסֶא םּולש"תֶא העל םישנהזתיב רצח

 ץקמ שורושחא ךֶכַמַה-לא 1 אֹובָל הרענו הָרענרּת עינַהְבּונ
 ימי ּואָלְמִי ןּכ יִּכ שדה רֶׁשֲע םינש טינה תַד ּהָל תיַה
 םיִמָשְּבּב םישְרַח השש רפה ןמׁשְ םישדח השש ש ןהיקּרמ
 רָשַא"לּכ תֶא למלא הֵאַּב הָרעְגַה הזבּוא:םיִׁשָנ גה קרמבו

 תורתסנ יזנג
 כל ןוסלכ וככרי כ ותיּבכ דח6 סע
 לכ וגיכיש ידכ3 ומע ןושלב ס-יכ
 סדיכמס דחפ כיסס סוכו: ,סיעמוקס

 =-: וממ .
 תו סמע ת רפפספ הדיגה אל

 סול יכדכמ יכ ספדנומ
 סזכ סעטס פ'לי ,דיגת כ רסק סינע
 עדי יכדכמע סיסכפמ זיפ ןכתכ סנסד
 סנמק ,סו3 סיסיפ סמ לכ תק םקכמ
 ,סכוסתכ יולת נכס עדיו ןיכס רפקכ
 ןכפ | ספודמכו] ,סדוקמ תקז סלנג כ כיע
 תול3קתסמ יכ ל"יק ו [,רופמ הויכ יתיר

 תתיקלכ יכ ןיכס ,ךנמס ינפל תולוקנס
 ,פרקיל סעוקי זמ תמלת ךלמס כ לפסק
 יפעו תתק לוכס ןפ ודתפב ןמס ןכק
 סיס ילופו ,נרפיכק תוסתוימס ןמ תפל
 לולק תיכ תחפקממו ןימיככ טק ןמ דוע
 ,קלמט לס ונטק תויסל ןכוס רק ,ךכמס
 קמתלמכ כנקס וכיסססכ 15 טחק סמו
 ,ןמס דכוכ סומו ,ומכע גג תו גל
 סקלסא ,ותחפסממ דח י"ע ותוכז לגלנתת
 רמק כ'ע ,תוע ר ת ןקפנו ונממ
 ןפי ספוכנמו" ,יתעו תגיכס3 ו ותלעכ
 רכדס ריכסו .סנממ סכוטס סתועכ) ךלמס
 סטפ ול סיסש דחק כיטפ םילכ לקמ ךכדכ
 רק ,הלעמס ימכ תחפקממ-סלודג תסמוימ
 סעטוקפסכו ,סגממ תוכל סכרס ו"יע וכ סיס
 יכ ךימת וינע .ס6קנתס ,ומע סיונעפל
 כ וקול סזכתו ,סומכ סתוימ וכי
 וי6 3 סתומ יכתק יסו ,לכ ינפע

 סוי ויכפל .עילסו ומע רכדכ דס ןכדק
 סוקי לע .ליטעס וסלשיו ,וכונע תודכככ
 ותו ןעיו ,ויגפל סיולכ ספ הפתפקמ
 סע6 לטיכ ונפתת סקע סנ סנס ,ןכדסס
 סיסק תוכלס ת רוכזפ לכ דועס ,תסתוימ
 סנס | ,סנוקסכס ךפפק לש סופיסמ ךל
 קסקל ןופתת כ סקעמק ךכ סנמכ יתלע
 כתל קל ,סחפקמ סוקיכ תסתוימ סל
 בוט סיסי ו ,סעכימו סנזמכ סמלע סוסי
 ,טולוטס6 יכפל ןמס לק וירכד ויס ןכ .סכל
 סיס רסק סופג 3וכמ יפקו סנס יכ
 לש ככ תב סתויסכ דימק וילע סקגסמ
 סייכוסל וכ כמו | ,ודוכככ סנוז .>"כ
 כו יפס תרמת פלס ל קל bab לכסד
 ,ףלקו ןויזכ ידכ סזמ וכ סיס רש 'וכו יול
 ספ ןמס וכ כמ כ"ע ,וכ סרעכ ותממו
 ידמו סכפ יתדב בקכי סנס ,יתלענ עמק
 ,'וגו יקפו ובס לכ רק רוכעי לו
 ,סותיו דוככ לע חינקק כ סתעמ יכ לועו
 סנוטסלסכ ךילפע סגקת סינקס סג ןפ
 כי ךלמס ןסי  ספוכלמ יכ בכי כ"ע
 --סתועכפ ס יכ ,סתפקמ סוסי תנעככ
 כו ,סתכוט סיסי סמלעמו סנממ רק
 = קל=סבוטס ,וסזו ,פוכ6 סותיכ סכוט
 סל עלוכי ןפ יכדכמ שטח כ'עו .סנממ
 ססל עדוויו ,סתדלומו סמע דינק ספ
 ,ךלמס .לולק תמפקממ תססוימ יס יכ
 כ"פו- ,דיגס כ רpל סילפ סול כ"ע
 םולוטת6 ךלמס כ תכנמ הרס כ
 סנס יכהרמ סל רמל ,סמע. לע ןכסתסל

 ₪ Pl תור



 ו ג ב רתסא תלנמ :
 : ךֶלֶמה תיִּבירַע םיִׁשָנַה תיִּבַמ המ אול הל תני רמאת
 -לָא ינש ישנה תיבד פא הָבָש איִה רקּבבּוק האב .איִח ברעב 7
 -לֶא רוע אוְבְתאל .םישנליפה רמש ּךֶלַמַה םיִרְס וגשפש די

 -רת עיגתבּו מ: :םֵׁשְב האָר מ ּהָּב ץפָחבֲא יי יב למה

 -לא אול תבל ו" הקל רשא יִכָדְרמ רד !ליַחיִבָאדתב רַּתְסא
 למה םיִרְס ינַה רמאי רשָא"תא םֶא יֵכ רב השקב אל לפה
 : : הארי נע ןח תאשנ ּתְסֶ יִתַתַו םיִשָנַה רמש
 שח ותּוכלמ תבל שורושחא מתל רֵּתְסַא ח הלו זמ
 ךלמה בֵהֲאיו + : :ותּוכְלַמל עַבָשתַנָשְּב תבט שדחדאוה יָריִשַעְה

 תולּותְּבַה מ וינפל דָסְַ ןֶהאָשתַו םיִׂשנַהלבִמ תְא-תֶא
 שעיו הי : יש תַחּת הכילמיו הָשארַּב תּוכְלמדרֶתְּב םשיו
 ַהֲחנֲהו רתְסֶא הֶתְשמ תֶא וילבעו וירש" לָבְל לוג התשמ מַה
 תות זכה טי ל די תֶאְשַמ כן הָשָע תונידמל

 רתְסֶא לבחרמ ךמָאמ"תַאו יכָחרמ הל הו רשע התאו
 םהָה םיִמיַּב א < ם וא הָגמָאְ הָתִַה רשאכ הֶשע
 למה יסירסדינש שָרַהָ תג לצק למהר בש יִבָּדְרַמּו
 רֵבְּרַה עדו בכ :שְרוׁשֲחַא ָךְלַמְּב רִיחְלְׁשְל ּוׁשְקַבו ףפה יִרָמְשמ
 םשב למל רֶתְסֶא רֶמאָתַו הלמה רָּתְסֶאְל ָךָּניַו יִבָהְרמ
 בתיו ץע לַע םֶהיִנְׁש תו אֹצַמַו לבְּרַה שקביו גכ { ז יִבָררַמ
 םיִרָבְּדַהֹורְחַא* ג סם : למה י נפל םימיה יֵרְבּד רפסב
 יגנַאה אָתְדִמהְּב ָמָהְדתֶא ורשה למה יל הֲָּאָה

 תורתסנ יזננ
 נע רכט סעס תרי יכפמט ךנקז סטעס ,כתק סוקממ סידוסיכ דומעי סכנסו תוכ
 : סוקמס יוויל ודכת 'יפ הדנאת ךיכ תיכו תק סנממ
 'וגו ןמס תל םורוע ךלמה לדג = רוקפל סכילט לעומס  ,רטוכס תעמ תה
 קס ןקתכל ידכ3 קלמע ירפ ת דבק
 סלזכ פע) ס עדוי ימו ,ךנקז כול ןוע
 כ"פ ,תוכנמל תענס כ יקדווב ? שירתפ
 ומכ כו ,ע' ןכסל ,סוכ תכיותמ ךנס

 דע ע"כ רממ טוקיו
 'וכ סמ סיסמפ לע ןע דע ונדג ןכיס
 סעכפ ךלמסמ לקמס י"פע סנווכס ,ם"ייע
 סלעסו ,וככ תת סכסק וידכעמ דח לע

 ותוק



 ג רתסא תלנמ
 -לָבְו : :ֹוּתֲא רשא םיִרָשַהְלּכ לעמ ואבא 'םשיו והָאשְני

 בכ מל םיוחקשמו םיִעכ ְךֶלֶמה רֵעשְּבירֶׁשַ למה "רבע
 ידבע ורמאיו ג הוחתשי אלו ערבי אל יְֿרָמ מַה ולה

 תוצמ תֶא רבוע הָתַא עודמ יבדרמל למה רעׁשְבירׁשַ למה
 ודיני םהילא עַמש אָלְו םויְו 5 ללא םֶרָמאּב יהיו ד : למה

 אֹוה"רְׁשַא םֶהְל דגה יָהְרַמ רבה דמעה תֹואָרְל מה
 מָה אלי ול הֶוְחִּת שמו עפ יפָהרמ כ ואדי ומה אָרְיַו ה :ידּוהְי

 -תֶא ל ודיג ובל יכדרמּב ר השל ויֵניֲעְב זיו ו :הַמֲח
 -לַבב שא "םיְִוהיהיַלָ-תֶא 'דיִמשַחְל ןמַה ׁשָּס ביו יבמ םע
 סי שבאה ןושארה שָרִחַּ \ :יָבָרָרַ םע שּורוׁשֲחַא תוכל
 5ךוגה אוה לופ ליפה שורְושַחא למל הש םיתש : תש

 תורתסנ יזננ 'כ םרמאכ +

 לע סילפכ פכ סיסיפ דע ,ולדג ןכיס | סלעתנט דע סגכדמנ סנרדממ ותיק
 הול | ויפע | םקכ כ'תו ,סיכטס טבל
 ךנמס כינו ,וגכסו ךכעס לק סכינע
 ,סדקמ וגכהס נק לע רנד; ip ומעט
 זמ סיס לכו סזככו .תוחפ ib סיס 3
 כ"ע ,וככ דיע ומע בקתתסל ודוככ יפל
 כ"דמכו ,סלעתנק ירש וכממ סקנסל ןיסמס
 לוקס 'יפ סוכו ,סוס לסמס כ"ג לכוס ספ
 ,סיללמ וכמי סמל בוסכס תל כק רמו6
 ןרֿפמ] ססילוס סעכ סנוככ 'יפ סעלכ
 6קוד- ספוק נוכסל [ססמע כקתתס) סירנמ

 סיסוכנ סמסש סגכדמכ רמולכ ,סירסב

 ס'נקס לס ומש םרקתיו סיפמס לק ןע
 כ ל"וכסש סמ פ"לי סטטס סזמו=-לתוי
 סיספק ידככ םכ ססענ כלכפיכ רינמס
 סככעכ סלודג .ונממ כ'תל סמקנס

 : ל"דו ,כפוי
 5 פל לכנס קוס רופ ליפה

 : גי סליגמ) וגו סויל סוימ
 תש כדמ םדק3 כופ לפלט ןויכ נה
 תמש תכיכ כופ לפכ כמ ,סלודג ססמק
 קמ כד3כ 'וכק עדוי סיס לו ,ססמ ו
 קו (* כ"ע סקמ דלוכ כדקכ 'זכ קמ
 ןועכ קוספס .לפכט יכח ( ,סוב קרקדנ

 רופ

 רפכמ סדנה ןיפ יכ (6 תויטוקס יתס דכ) תוטקסל שי רופ לפנט ןויכ תיירכה רמפמכ (*
 סרמפ ןוטלו (כ ,תוליכפו ט"56י סוי סויה ותו עוכקל סזכ סיגסוכ וכ ןורקפ רחפו ,סתיפס סוי לע
 רפסמ סמלד לוע תועקסל םי ,דנכ רדפכ 'וכס עדי כ ךפ ,עדי תפז כס ,תמ רדפכ 'וכט עדי כו
 --תמ רדפכ 'וכ דלו) רדפכ 'וכע עדוי סיס לו רמול ל"ה כפיל ,דלוג כ"חפו תמ סדוקמ רמו

 [כ = תוסנמכו ,ט כ"כ] רמגכ תגולפ 5תיפד מ"יפע דוע "פו ,סינפומ זיפ סוכ יתרמ6 רככו

 ם"רו ,ןכתכ עפוסיד רכס 'וכ ס"ירד ןכתכ ימ וגו סעמ ספ תפיו ןמ סרותכמ סיקוספ סנומפ לע
 ה"כקס 'וכ 56 'וגו סוס סרותה רפס ת חוקכ כיתכו תחל תו רסס ת"ס רפפפ רמו סילע גילפ
 סיכתככ 5תיפד ןגחתלו 'פכ ת"הע סדמס ןרפ רפסכ לכוס סנסו ,ם"ייע "וכ עמדכ כתוכ ססמו רמו

 כיתכ) סרותה לכ ת6 רומג) לכוי ומגפכט ידכב ותמסנ וכ רזוס ס"ערמ תתימ רחש ,תיטינק סעד
 ירפכ 50 המימת סנתינ ךילס ת"כו-סמימת 'ד תרות ,כותכס סוכ 'יפו ,'וגו סקמ סע תמיו ןמ

 רע ?,ל"זכ תגווכ כ"נ וס ,ם"ע סויסכ



 \ ג רתסא תֿלנמ
 שףחהאוה רַשָעְיסיִנש ׁשֶדְחל ׁשְֶחַמּו םויָל | םִמ ןַמָה יִנפל
 ראד נשי שורָועחַא דלל מָה רָב ח כס רהא

 תורתסנ יזננ

 fתיירכד קנתה קכס סמל ,לרוג ןוסנו ,רופ
 םנטיל קר טקנו ,קרמימס לככ לכוג ןוסל
 ע"ג סמ סיסרפמס תיקוק (3 ,רופד
 ערתימ מ"מ סס ,ססמ וכ דלק סמכ
 ,כ'המ .סיסט ססמ תתיממ רדקד נומ
 סקמ סמ רדב 'זכש עדי לכו וכמו סגו
 קרו ,עדי סו רכד נס ,סטק כ"ג תוס
 םרמגסל ל"נמ (ג ,סקמ וב דכוכט עדי קכס
 ,סעמ וכ תמד סוסמ רדד רופמ סמסד
 רסס םדחכ לופס לפכ) סוס יל למניד
 (ר"דמכ ןייעוו ןכ ומכ תמש כ'ג סיס
 bוס ,רופ ליפס סליגמס ןוטל טכפל ךירכ (ד
 סליגמס ףוסכ (ס ,ללוג וסמו לופ וסמ ,לכוגס
 ותכקתמב לימקמו | ,ס1 ןושלכ כ"ג כוכ
 וס רופ ליפסו 'וגו 3שפ לס סערס
 ךלמס = יכפל = ספוככו וגו רוגה
 ! ןכ לע | ,ונו ותכססמ כושי "וגו
 סע לע סיכופ סנס סימיל וכק
 קסד !ןכ לע ןוטל וסמ סקקו 'וגו לופס
 סכפסנס סעכ סיס סנס לקיע סכרדק
 ךופיס ופוכקכ ךירל סיסו ,סערס ופכקחמ
 סע סופתכ כו ,סכס כקיע לוסט סכשחמ
 --.םגס יטכפמ דח6 טרפ קר וסע לופס
 תוכטקמ לכד עודי סנסד | ,סז פ"כגסו
 רק ויכפ) תמנכומ סעק וכמכ סיס ,ןמס
 ובל תוכטתמ קיפסל רקוכס תעש סיספ
 סמודס וכימ ת ןימ קלמו ,סמסמתס 3
 ו"נז וגוודמע ןילקסו לקס לעכ כשמכ וכ
 טעמכ סמו רקס ססע רככו ,נ"זכמקמכ
 י"ע רשי ת וליטכסכ (טכ סיספ 'ד נט)
 םפתו ,םוכוטתל לט ופדועסמ ספנכל
 םילוסל סול כגוסמס ןמזס ולמכ תעכ
 לפנק ןויכ סתעמו ,לטופל סערה וקכקסמ

 ,וטפכב סמיד ,סקמ וכ סמק כיב רופס ול
 רשי לט סלומ תטינמ לע סכוי כז יכ
 (.וטק כ'נכ) כ"זכלע מייפע ,סז םדוסב
 [דימת 15] וקכויל ןכ .חיכמ וכילש ימ לכ
 ביתכו ,'וכ ,סלכע וילט תלמממ ס"כקס
 ןכ תילסע דוד 'וכ לוסס סויס סככע סוי
 תינס 595 בלוי סכיכס וכ סכמלנ ותומכ
 רטלמו .כ"ע ספימ וכ סרמלכ ותומכ ןכ
 לכ לופכ סיס ס"ערמ סמסככ יכ עודי
 טכוטסו כקיטס סיס וכו ,י"לכ .תומסכ
 קמס ןויכ יפדווכ ,וכוד כס תומסנמ
 יפכמ סולטקפססו תוימס סקספנ ק"סערכמ
 ,סיײכ סקמע | וגדועכ רוסק סיס רק
 סיכממ סויס סכמע יח ינדועכ ןס "קמכו
 ססמ יג ןכ6 ,סיכ סעיגמבו ,'וגו ספייס
 וטדוע סיסע תעכ 'יפ] ליס קתכטוז bתנמ

 יכנ סק כו ונע דיעמ בוקכסו [ססמע
 (.סעכ"כ) 'קגכו 'וגו סטמכ ל5רשיכ דוע
 יכפל ססמ ינפ ולמ5 רודס ופופכט סינקז
 וכוקp 'וכו סנ3כ ינפכ עסוסי ינפ סמת
 וקוקלתססכו ,כככריקמוקיסבמ סיס סעמ לס
 תוכלס סמכו | ,לסלשי לכל רולס ךססנ
 יפדווכ כ" ,סטמ לס וככל ימיב .וקכתסכ
 כpלמו ,סלודג סדיכ6 וס ורדעסו ותתימ
 סחייפנ כ"ע ותומכ .[דימלת ופ] ןכ חינה כ
 תכיכ דופ מס ןויכו ,סתימ ספ וי
 5סרטי ולפכש בסמ כ"ע סיגד וכומס רד
 סעכ ; סדולמכ סיזתלנס סיגדכ ,ופדולמכ
 סתמשו ז"יע תמש סיסו ,ו"ח סייס סעלכל
 ,וכוכזע כ 'ד ימקכ .ז"כע"סכמ6 -- ,סנודג
 סיס סליגמכ סרקממ] טרפו טרפ לככו
 סנממ יוס ,:'תי ותלמ .סכיתי סתגפסב
 סמ :סזל סידקנו .סכוטל .סוקפו תיכתמ

 בוסכש
 .ל"כע --סרמנ) וספג ול .וכימסד ,ססנ תכיסמ =-,רמופו סייסמ סול ? סכתכ יעד סונורסלק סיקוספ 'ם
 י"מות ,ססמ תמ רדלכ 'זכט סויס ותופכק ןמס עדוי סיס 5) סומד "גה 'מגס ירכד ןרותי סתעמו

 סולתל הלע כ"תֿפו ,תומילטכ סרותס ת רומגכ וילפ ותפס סכם יכ ,סקמ דלוג כ"ח סויה ותופב

 -.וחתימ תכיסכ לפרשיד ומ ערתיפ 55 כ"ע  ,וסיללכו ,ךוגסכ



 ג רתסא תלגמ

 תונש םֶהיִתְְו ףֶּוכלמ תיִניְִס לֶכְּב םיִַעָ יב ררפמו רז
 תורתסנ יזנג

 סעט וסעוס 'סמ) םוכוסכ כב 'סכ כופלש
 סלע כו לכקנ סמלו ,ס"ערמ תפימ לע
 יקדובו ,ךותכ ומ וסינתכ סמימפס סכעסכ
 כ: יכתס ,סנעמב ססמ לפוכ סיס כ
 ןמקכ יתיב לכב רק 'ד רכד וילפ ךיעס
 'ונו = דוע נלכשב יכ) סק נו ,וס
 סתיס ופפימ כפל סילוכיק ינק סוכ'יתו
 סדימעסלו סכותס במ ז"יע קיזמסכ תתרכומ
 ,דפו סלוט טופס ל3 ןוכ) דתי לע
 ותו6 סיקוע ויס ס"עכמ תמ כ ילמנ ((
 סיעוט ויסו ,ותול סידכוע ויסו ,סולס
 סקועסו סוכמס סיס ומלעכ לוס יכ סיכמול
 ךכדכ תמ כ יכ סזמ סימרסו ,סיסנס
 ,סמולע סליפכ סמ לוי סיסו ,ןרפס לכ
 ותתימ סתיס כ"ע ,תועטל סיכימכ סוקמו
 דולי וס סג יכ ככל תוקרסל תתלכומ
 תוכללמכ קרו ,ופתכ סמסכנ רסק ספל
 כו וכו = ותופס לכ סקע תוקככ 'ד
 סיקיוזתמ ויס תמ כ וללק (3 ,רפוי
 סנסיכ כ סיכמוק ויסו ל"ד ךקלמכ ווק
 סיסנקכ לו ,סpמכו "סמל 596 סרופס
 וענמי סיבכו ,סעלוקו סמיכ סקירת ר
 סכמופ3  סיקתסו סכוקס תרימסמ ז"יע
 טפשמו קוס פסל לכוי כ ךקכמס יכ
 לע סיסו ,ססל ךולע ןי6 רט03 סיסנפנ
 יכ ונילכ סע ל36 ,תילכתס לכ "יע
 ,וגומכ = סק6 דופיו רפעמ רלוכ לוס סג
 ךקו ,סיסקכ רפעס ל 3ם יכ סיפרו
 תונעתסל סכז סייקכ ויטטמ תקדכ י"ע
 ,סתטבמ זופ דירוסנו סולמב תולטל סריפי
 לכ סנש לכטס רסומ סדס דומלי סנממ
 קכדסל ויפודמ יכסכסכ וסל לכוי סדפס
 ם"ייפ ,ס"פרמכ וספכ תומילסב עיגסלו 'דכ
 פונ תנוכת ד5מ 1*יפל סתעמו ,תוכי כ
 ילת6 תומל ס"עכמ יוקכ סיס כ וכמוחו
 ופוג סגו.,סמל סכ לו ויגיע סתסכ נפ
 דימס 'ד יפפ) סידמועס תגכדממ סיס
 וקסיּכ תילכת יכ כפקמ סו ,לוסטו ךז
 ס"כקס יפמ סרופס לכקל הפיס סלועל

 כ"זכפpמכ סילע ומלע רסמו ,ייככ תססדמללו
 ומק לע .סכופס תכקכ כ'עק (.טפ תנע)
 סו ,ם"ייע ידכע ספמ תלות ורכז רמלנק
 ,ותדיל תיככפ כומנל תחככומ ופסימ סתיס
 ל"זכדו ,bוס בוט יכ ופול bרתו כ"קמכו
 סיסק ,סכוק תיככ לכ למתנק דמנמ
 סרופו כ"קמכו -- תופיככפ ]ונסו ןמוזמ
 תינכפ רומנל ספיס וקתימק יכתקו -- רול
 לק לכקיב סרופו תודע סיקסל ,ותדיל
 "זכדפ ומכו סלועס רכככ וז סלטמל
 ליכסכו ,סכופס ליבקב 'וגו לככ תיפמרב פ"ע
 ונֿפפ רפפכ ןכנו] וכו ם"סעכמ ליכסכו ,לקרפי
 "וס ,וניניכ סע דוכיל המ ת"יפה תֿפ ם"סמה

 כג ןתנ ןרפסו 'ד) סימפ סימסס רע ירחמ
 סוקמנ סימממ סילפל סט דולי סנככ ךיפסו ,סדפ

 תֿפ דוכעל 5נמ 5רככ הל סדפס לכו ,וכממ הוכנס

 = סורעכ סלעמ תולעל כ ופוגו ורמוחכ ופרוכ

 רקיע וסװ ,63 סרותס לכק) ת"יטס סכיפה כ"ע

 [כוכג תגשס סוס ןֿפכ | ןילו ,ותריֿפי תילכת

 רדקב 'זכ יכ ,נ"וכמ ריפס ןכס ןויכו
 ,לפכ ספימ סש וילע חכוי כו ,ססמ דלוכ
 תילכפנו ןיווט סתימסו סדינס סוי 1956 יכ
 סיס ופדילט ומכ יכ ,ססינט וכוכי דחק
 ופפימ סיס ןכ ,ןכפכ סדיכוסלו סכופס לכקל
 ןמסו = סקיזתסנו סרותס סיקסל תתרכומ

 תינס כ לס סתימל סכקת ותועטב |
 ס"כ רלויס תכשתמ סיס ןכ כו ,וכ ללויכ
 פולוסל ,סדילס סויכ סימס סוי ןויכ רסק
 סיקסל דפ סוקמ 96 ךלוס לכס יכ
 יפמ שומס כ רסק כקעיכ תודע
 וס ,קוס 355 לע סדימפסלו וכיערז
 סמ רדכ 'זט סמ יכ טדי כו ל"זרד תגוכ
 ונע ומכ וס קכ = סתימ וכי ,ספמ

 :כ"קו = סשמ דלוכ 3
 555 ןיע סיפכ כנס סירכדס ירחאו

 ;לופל ,לרוג ןוטל  ןיכ לדכסס
 ,ןידדפס | יכטל סטוגס סלק לכונ סי יכ
 ליכסנו ,דחס דלכ קכ סטוכס לרוג ילח קיו
 ןיפפוש ול ןיפמ לעמל ,וגילבד תגווכ

 סילולס



 חה ג רתסא תלגמ

 :סָחיִנִהָל השיא כמו םישע םֶיא ֶלֶמַה יִתְדתֶאְו ֶעיּבִמ
 תורתסנ יזננ

 וליטי סיקלח ינק לע ןסיכיכ קלחל סיפוכס
 סכזיק וקלס תל "וק ככל רכבל לכוג
 כב ,סנק לרוג סרק וס ,סזכ וק ,סזב
 יכטקכק תויכוס לע וליטיפ תולכוגס
 ,קכ ומ ,תויכוס ימוכס3 סכזי ימ ס"כיקס
 bכ ופ ,םוכזמ ,ככוג ילמ קכ לרקכ וסז
 רפסת עירעסס יכ ,סהכ ןימ סכוס ד9\] .וכזל

 תלעס ןכו [כרוגכ הכת 85 05 ף5 סדקמכ

 פרוג לח כ"ג וס ,ס"כיקס לכלל תוככוג
 תוכזדו] ,םכ ומ ,קבלס תדוכע כותב בותל
 יטפס ךלי סוכג רעמונ = גיסו ספ יכ ,ססכ ןי6

 יופי וכ ס כ"םמ |סדקעכ ןקיר ותיכל
 תלכ ומ ,סז ןפולכ ססעכ לכוגס סיסי יכ
 לז ,כיוכ סיוסמ ןוממב תוכזכ וס 3
 כסלו -- כוחל ומ תוכזכ 16 סלק לכונ סיסי
 לוס כ'סוי יכיעק לע ככוג תלטס כ"ע
 לרוגס וינע = סלטיק ימ ,סנ לכוג רקנ
 סיכוכמ ונירכד כ"עו = לןסזעל ימו דל
 יישנ סוס ד"ע גוי  לכוג ןושל יכ
 יס קכ לוס ,רופו ,סז ומ ,סז סידדכס
 ,ןפוסס ו" ומ ,תלגכ סלק ומ לכל ,לרוג
 הכרופתה רופ ןופנע] ,בוסל לש ול בוסל

 עיככמס וה סקס לכוגס 936 [ןרֿפפ
 ]ותל ומ !תלכנכ ס ,רכדס יד ילקב
 כמ סימעפ סמכpק לוס עודיו -- קודו
 ונקיספי ,סקוכנהו ק"סוכ רק ,םרקמכ
 ןכו = ,ויככד לע  כיטס) וכמסמ עלמקכ
 וס ימ ,פופל ימ פ"ע סודלופ טוקניכ
 כמ ס"בקסו 'וכו ןקכב תופנ דיפעס
 כ"וכלק ומכו ,ם"ייע 'וכו די5 דלס וס
 כוק תכו ,וסתנכפ סעכ סיח וככמלו פ"ע
 סיסי סמ | סלכנו ,סכמוקו תזרכמ
 תוס סעיגמכ פ"כי רפויבו ,ויקומונמ
 זמככ לונכג ק'סוכב סרכמק) ר
 ---סירכדס תוטקפ ןיכסל תוכתוימ תוכמכו
 תולסכ וכג = ,ל"כס לכ וכרקכש יכחקו
 ותועטכ ןמס יכ וסו  ,קללקכ ןינעס
 סדה ככ תתימכ ס"עכמ תתימ בקתק
 סזּכ יכ וקעדכ | סלע ,תותולס תסיפקב

 ףלו,סוס טדותכ ללכשי לק סנומ עכתיל
 ןילוק כ"ע ,סז | קדותכ כ'נ דנכ יכ
 קדוחס רלסכ וב פמס ןויכמ ,קרתכ רב
 ו = ,9סרשי תיככ ןוע = קככזמל סוס
 הוס קדוקס | לכויס | וכויעכ לע .סתלע
 כ"עו ,ןולגו סוקת תפל י"ככל דוע תויסכ
 סל ,ודעכ סתנלס ןויסכ ,וכ תוסעל קס
 ,ןודכסס ןויעכ לכס ,כ ו ,תלכלו תוכזכ
 לכו יכדכמ ת תלנכ סכזי לכ סב
 וכל לע ספלע לכ 61 ? ומעט סידוסיס
 קר וככל תוכרוג תנמס ןיכע סיסו ,סלועמ
 ,0כ ומ ,יכדכמ תל חלגכ ,כופ רדגב
 § ספ יכ ויער לע תזז סלע סיס וכ יכ]
 קפסכ ע"5 םינכמ סיה 8 ,ןודכ6ל ךני ,וחלני
 קסז סיס תמלכ לכ [תוכ םנולג סנכס

 b סב לסרטי תק לכיש ,ככוג רדגכ
 סלב תלכמ תויסל ול ,סכוקתכ ורוסי
 ןוקכדלו ןודכקכ ךליו יככו סולכ וכוקי
 סככ סוקק כ'ג קדותס סוכ יכ ,סנו
 סתייתי וקתימ סגו ,סשמ תדילמ ללרסיל
 לוגס ןוימדכ לוסו=,ודכוס סויכ 6
 יפנ = רופ ליפס --- 3ותכס * רמי כ"עו
 וס ןכ כ תתוולמ ק"סורו = ותכסתמ
 רט63---ןמס יגפל לרוגס וס ,יכ ,לכדס
 ס"כקסש  ,סדוסל םדוקמו סויכ סוימ וס
 סוימ סיקידל לש ססיונק כממו כקוי
 = ןוטעס לפכ יפל כ'זרל כ"עו = וכו סויל
 יל פ) רמל 'וכו "כו פס, לפנק ןויכ
 סזכ ןימ יכ ותעד יפכ וכיכסכ 'וכו רופ
 =-וכרדב םיללי יקדוכו ויכפל סעכ קפס סוק
 רמפל ,רכדס קוחל סליגמס ףוסכ וק3 כ"עו
 לע כקת 'וגו יגגסס 5תדמס ןכ ןמס יכ
 הז וגויעככ תולעסלו -- סדכ65 סידוסיס
 f תקז ,ססמ תלטמ סיסי ינוק קפסס
 יפל רופ ליפס כ"עו ,כנכ ותכקתמכ התנע
 סוס [תמפה יפל לרוגה וה לכפ]  ותעד

 כמ ךלמס יגפל סוככו סנמל ,סדכלנו
 עורדפ מ"יפע סנװכ דוע .פ"ליו] כפסס סע

 [ק"ודו = סלגמכ = כותכט סמ ,הפסכ ('ח סינמ)

 כוקי



 ג רתסא תלגמ
 ףָסָירַּכ םיִפְלַא תַרָׂשֲעו סֶדְּבִאְל בֵתָכי בוט ּךְלָמַה-לעדםָא ט

 רו מַה נא איִבֲהכ הָבאָלְמה ישע יל לוקשֶא
 תורתסנ יזנג

 סידוסיס לע 3פח לשל סערס ופכקתמ בוקי
 כופס ךפסל תויס) ,וט6כ לערופ תוסעל
 סוס םדוחס תויסל ללרסי לע ןפכוט 9
 סויכ ,סדוקמ "פמכו] סתמקנו ןופפל סס)
 ךופסנו סהכ עולקכ סידוסיס יכױפ ורכס רפפ
 ןיע = ססילנועכ סמה סידוסיס וטלפי רפת וס

 לע םירופ סכקס סימיל וקרק ןכ לע [ר"דמכ
 ופעדכ תז כת כ  ילמל6ש רופה סק
 תוכגתסכ ופעדו ותוככ לעפ ל רופל
 תעוקק תתימכ ס3כ ז"יע קרו ,תרקיב
 תז וכ סמכנק סוס תועטס יייע לקרקי
 ןעורכ וכ ךפסכ רפ סוס םדחב וממז יכול
 תפוס תרנפה ירכד לכ לעו ללוככ [ ןכ לע ,כ"הוו]

 דלוג רעש סקמ תוכז י'ע [סיכרה 'יתוטרפכ
 ספיס סלועס ןמ ופלילי סגו ,סוס קדוקב
 סקזחסנ רעל] נכקיכ לוקס סיקסל ופיבכ
 וקזו ,םורופתפ ימיכ ולכק רודס סרמופכ כ"ג ו"יע

 ופכקו ומיק יכ ! ססו96 עיגה סמו סירכדה ךטמה

 ול דמעי ק"סופס תוכזו ופוכזו ['וגו סידוסיס
 תרכי כ סלוע פול כ"םמכו סיחלכ) עפוסל

 =-.סירופס ימי ול ל"זכדו *
 כסכי ןופכ ,סדככ בתכי בוט ךלמס לע םא

 "ספרי כ ילופ כקת ןמס יכ פילי
 סכ כ יכ ומס לע סריזגס יכוסכ ךלמס
 ויכפכ סיסי סלודג ספרתו ךלמס יכפכ תו
 קר וכ ןפיפ רממ סזכ ,המילפ סמו דבמל
 סיכת י"ע תדס ןפני יז ,סמכססו תוקכ
 סל = כוע ךלמס לע ס = וסזו ,ודעלכ
 בכי = ךיכפפ סוס רכדס רקכו סלככ ד
 ופמרעב ןמס כ3 = סיכמ י"ע -- סדבמל
 תעכטס תנפמ כ"ס גיקסקכו סקע ןכ כ
 כ"ג סמו ךלמה ספכ בקכ ,ךנמס לש

 : ךלמס תעכטב
 גמ bיכהכ .סכלפפס יפוע י"ע לוכשא

 יקוע ןיכע וסמ רקככ ,ךלמס יזכנ
 סזיל וקריפק סמ סע פ'לכ ,ןקככ סכקלמס
 וקכטקמ | ךלמסל סעיג כ ןמסק סיטרפמ

 וגממ סקיכ קר ,גולסלו דימקסל כזגק סערה
 כ יכ רטסמו ,ופוכלממ סקימרסלו סדבלכ
 יכ ,ונמוקו תוכללמ יכעכ כ"ג .םרגל ןכתי
 תיכפש ססל תת סכולמ לכל סילוסכ סמס
 רטמו ,סכידמס יככל סס סיטרדנ יכ ןרקכ
 קולוכספ ופעי סזלס רויפס י"ע ןפ ןמס םסמ
 תוסס פחת ןרפב כלססכ סמכמו סמרע
 תופעל ספ יכ וכ רמק כ'ע ,סונס סק
 ,ולתול תוכוסל וככוי לע סזכ סלע הז
 תלקעכ דככו לודג סמ כולק6 יכ וסו
 =-סכלמס יקוע ידי לע---ףסכ רככ סיפנפ
 -- סלוכתו סכוכמ ככמ מ"עכס וייס
 וסט ימ "יפו .ךלמס יזכג 0 סיבסכ
 סמסמ וככע תפל וכ סוקי ,קמקכ "עב
 ,ופלועפו ופכ6למ ימד לע ףיסוי יכ ,סוס
 וכ סושי כ מ"עכ וכי6 תמקכק ימ ןכ6
 ךלמסו --- ,סוס סמסמ וכרע תל תפל
 סוכו = קכתמכ סוס סמס תק וכ ןפג
 קו ךססל יכדכמ דיגסק סמ כ"ג רקכתי
 ,'וגו כוקפכ ןמס כמ רק ףסכס תקרפ
 ףיסוו סמו ןפי סמ סכוקככ סקקי ר
 וכממ ספוק לכיק נק יכת5 ותרימקב
 סגוכסד ןוככ כ רובי ג'ס יפכו ,ךנמס
 לט לוקטל ןמס רממ רק סמס דכוכ לע
 סידוסיס לש תוכלנמ ילטכסמ ,ךנמס יזכנ
 תניפככ סמכמ ןמס סקע סוכו ,סדכקכ
 סידוסיס לכ תל גוכסלו דימקסל תדס
 ,ךלמס ןויעכ כפ פז סלע נק 'וגו
 ןמס סול רפ לככ בתכיו ,בותכס רמקמכו
 ןנטספ פל כ"ג ךסס י"ע סלע כ"עו ,'ונו
 סדימקסל | ןטוטכ ןסיכ ר תדס כתכ
 ויפכ סל = דיגסלו ,כתסק תל תוקרסל
 סליקס לוס ךילס ,וסלכנו ןמס תמרע
 ,ךלמס סע | רכיד רקס ףסכס תסרפל
 עכופמ ועמקכ דוקמכ ךלמס קגרפנ ןכנו
 יכס וכככמ) יכ ,כתס יפמ קוי
 וכוקכ ,דכקלו גוכסכ דימקסל ימעו

 ימ



 מ ד ג רתסא תלגמ
 יגנאה אָתָדַּמַהְּב ןַמָחְל ּהָנתַו ודָי לעמ ֹותעַּבטיתֶא ָךְלָמה
 םעָהו דל ןוחנ ףסכה מ הל ללמה רמי א :םיִדּהְיַה רדצ
 שרב ךלֶמה יִרָפְס .ּוארקנ > :ְּךֶניִעְב בוס וב תשע
 -לֶא מה הצר שלב בתו רב םוי רָשָע הׂשּוׁשּב ןושארה
 -פָא הנד הֶנידְמ"לע | רשא תוַפַהלֶאו למה י ינפררשחא
 םֵׁשְּ ונֹוש סע םעֶו הָבָתְכּ הָניֵרְמּו הגידמ םַעְו םע ירש
 םירפס חלש ו למה תעבטּב םּתחנְ בב שרָושחא למה
 -תֶא רֵּבאְלּו גְרַהל דיִמָשָהְ לפה תוניִרמל לָּבלֶא םיִצָרַה ד
 רַשַע הָשולָשְב דמָא םויִּב םישָנְו ףט ןקז-רעו רַעַנמםיִלּוהיהלָּ
 ןגשתפ די :זֹובָל םכְלׁשּו רדַא שדחאיה רֵׁׂשֲעםיִנָׁש שרחל
 תויהל םיִמַעהְד לבל "לג הָנידמ הֶניִדְמלַבְּב תָד תה בּכַה
 תה כמ הרברב סיפוח ואצי יצר ומ : הזה ויל םיִדְַע
 ןשוש ריִעְהְו תותשל בש מ למה הרבה ןשּושב הנ
 ערק השענ רעַלָפתֶא עדי יְִָרמּ א hs = בכ

 קעָזיו ריִעָ וב אָצִיו
 אוכל ןיא יכ ךָלמהְ"רעש י ונפל דע אובו ג בל + המ תלה ה הקעו
 םוקמ הָניִדַמּו הָניִדָמְלְכְבּו : :קש לב למה רע ש"לא
 יִבָבּו .םוצו םילָוהיל לו לבא עינמ ותָדו ךלמה"רֶבְּר רֶׁשֲא
 רתְסֶא ורע הָניאֹובְּת | : םיִבר עצי רַפֲאו 5 פס

 לקה ה ב אלו וילעמ וק בש "ימה ֵרְמתַא טיבלחל
 -לַע .ּוהָוצְתַו היפ דמעה רֶׁשֲא למה יז יִסיִרָפמ דתה רּתְסֲא

 תורתסנ יזנג

 ,לתס 6 ונממ סנקיט .ויכפכ ןמס תל = וכל ותכמ רסק וס סזיקו סז וס ימ
 סלנפכ ע"חפפ ותכ] ןיכחה ול רוכמיק ו :ל"קו ,ןכ תוסענ

 ךומל תמש [רוכז 'פ3 ורדכ סוכ כ"פתעו .די סרמלמ י"פע  ,רת5 ןפוק3 דוט "ליו

 ,ילולסו סנתכ סקול לוט וכ רמו ,הומ תל נוק סיס םוכוקתק יכ כ"ז
 ק6 סג יכ כמ ועדויכ ןמס ןכש כי סיס ךל .ןמס ומכ  רקי
 םוכוקתל סלרי ל סזלע סקוכדס סקלוסס ןפ נכסי סע תולגקסל וקפנכ דספסמו
 ס5כיש ימ למי כ ילדוכו = םילוסל | ופלמכ כ'עו ,'וכו סערפכ וספנכ ענובי

 יוסל 2(



 ד רתסא תלגמ
 "לא ִכָבְרַמִדלֶא ךתַה אציו ו: הן-המדלעו הו-המ תעדל יִבְּדרִמ
 ל תא יִבָררַמ לדני + יל הירש נפ רשא ריעָה בֹוחְר
 יזנלע לוקשל מָה רמָא רֶׁשֲא הסבה תשרפ | תֶאְו והרק רֶׁשֲא
 ןתנזרשא תדה"בַתּכ ןְנׁשְתפ-תֶאְו ה : םדּבַאל םיִדּוהיב למה
 ּהָל דיִגהלו רַתְסֶאדתֶא תואְרַהְל ול ןתנ םֶדיִמׁשהַ ןשּושְּב
 -לַע נפ שכבו ול נהְההל למלא אֹוָכ היִלע תֹוּוצְלּו
 רמת י ?יִבְּדְרַמ ורב תא רּתסֲאָל דיו ךתַה אביו ט :ּהָמַע
 םעֶו למה ידע א: יבדרמ"דלא והוצתו הל רַתְסֶא

 -לֶא אובידדרָשא הָשאְ שאל רֶשֲא םיעְד למ תונידמ
 תיִמָהְל ו ות תחַא ארקידאל רֶׁשֲא תיֿמינפה רַצָהָהלֲא למה
 אָל ינאו היו בָהְּזה טיִבְרְׁש-תֶא ךלמה ול טיי רֶׁשֲאַ רַב
 יְְֿרַמְ ודיגיו גי :םֹי םישולש הז ךלמַהדלֶא אבל לתאר וקנ
 יִמְּתלַא רתְמֶאלֶא בישָהְל יכָררמ רָמִאיַו ג :רֶתְסֶא יֵרְבַּד תֶא
 שרחה"םא יב די: םיִדּוהיהלַכִמ ךלמהתיב טלמַהְ דש שפנב

 רַא םוקמִמ םיִדוהְל דֹומֲעי .הֶלַצהְ חור תאוה תֶעְּב יׁשיִרֲחַּת
 תעגַה תאֹזָּכ תַעְלְ"ָא עו ימו ודבאה ְךיִבָא-תבּו תאו

 -תֶא םֹנָּכ כ זמ :יבּדִרמְלא ביִָהְ רָתְסָא רַמאּתַו ט : תובל
 --לַאְו וטְבאתדלַאְו לע מצו שוש שב םיִאְצְמִַ יהיה
 ןכְב ןּכ םּוצֲא .יתרענו ינַאזסג םויו הָליַ םיִמ תֶשָלִש ּותָשִת
 רבַעיו + :יּתְרבֲא ִּתָדַבֲא ר שאבו תֶדַכ אל רֶׁשֲא hr הלא אֹובֲא

 תורתסנ יזנג דוי ריתי +

 כ"ע ,סנסב סקעמל וקכקתמ תכועפ םילוסל
 סקכוסס יד וסיכמ ןפי לוס יכ וכ למס
 רככ סיפלת תכסע סוסו ,ז"ע סקוכזס

 ,ףסכ לככ סיפנמ תכקעו וסזו= ,ףסכ |
 ערע ומכו] ,ובעב ומכ=-ידי לע לוקס
 כו = ,טקיפ וה לכ5 ג'מ ז"פ תועיכקד סנקת
 סכסלמס יקוע [וליכסכ ומכ וספ ,ודי לע רכומ

 ,ךיקוכידמ תוככממ נרקי קל תוככ) תפוס
 ךלמס יכיעב ₪91 סיסי ןפ םpת רקקמו
 ךנמכ ןמס ריקעס יכ וכמי רטסמ ,זוכל

 ספעי יכ רמל כ"ע ,ספלוסס ףסככ ורזעו
 יכנוקל ססינכי וס רק ,יקpתכ תחז
 קולוטס6 סנמ ,סזמ עדי 65 םילו ,ךלמס
 ףסכס וכ למ6 כ"ע ,סזכ סג סכרפנ כ
 ,ךיניטכ בוטכ וכ תוס סעסו ,ךל ןופנ
 ךפסמ עוכדק 65 ןס .סלרקp סמ סקע
 סלק 65 סגו ,סכוכע ןוממ תכיפכ סוס =
 יכנס רי יכ ,ז"ע סכוס סוק יוס
 סמוקמ רוע סוקכ .סזכ די יל תויסכ ססמ
 סז ןוד65 | ףסכ סיס כ תמפכ רקקכו

fro 



 , ה רתסא תלגמ

 יהיו א ה : רַּתְסֶא ויְלָע התּוצדדרָשַא לֶכָּב שעיו יכררמ
 לקה תיֵּב רצח רמעתו תּופלמ רָּתְמַא ׁשבלתו ישיִלָשָה םויּב

 תיבב לתובלמ אָפּ" לע בש דאו למה תב חֶכְנ תיִמיִנַּפַה
 רתְסֶאתֶא נפה תֹואָרְב יהיו ב : תיבה הת הג תּוכלַמַה
 רֵּתְסָאָל למ ַה שוי ויניֵעְּב ןח הָאְׂשִנ רצְחְּב תרמע הַכַמ 5ה
 ׁשאָרְּב עֶגּתַ רָּתְסֶא בֶרָקתו ורב רֶׁשא כהות טיִבְרׁשתֶא
 -המו הלמה רֶּתְסֶא ּךֶלהַמ למה ּהָכ רמו : : טיִבְרְׁשַה
 -לע-סָא רּתְסֶא מאת י :ךכ ןח תּובלַמַה יצֲחרַע השב
 יִתישַעְ רָשֶא התְשמַהְלֶא םֹויַה מח למה אוב בוט ּךְלָמַה

 רהָסֶא רֶבְּיתֶא תֹוׂשֲעַל ןַמָהדתֶא ֹורֲהַמ למה רמי הול

 רָמאֹי ו רתְסֶא התשע"רשַא הָּתְׁשִמ מה ן ַמֲהְו ללמה אבו

 תְׁשִַב-המ כו תג ֶתְלאְש"המ ןַײה Bs רֶתְסֶאְל למה
 :יתשִסבּויתלאש רמאהו רתסא ןעתו ו: :שַעַתו תּוכְלַמַה יצחידע
 -תֶא תת בוט ללָמחלע םָאְ ְךָלַמַה יניִעְּב ןח { יִתאַצְמ"םֲא ח
 הָתׁשַמַהָ ןֶמָהְו ְךלַמֹה אֹוב יִתְׁשְקַּב"תָא תושעלו יִתְלַאָש
 םֹויַּב ןמה אְציו ו מַה רֶבָדְּ הֵׁשֲעֲא רָחְמּו םָהָל השעארשא
 ְךְלַמַה רעָשְּב יִבָּבְרַמְִתַא ןַמָ יה תוארכו בכ בוטו חמש אוהה
 קפאתיו י :המח יבדרמלע ן מה אָלַמי ונמִמ עול .םקדאלו

 תורתסנ יזנג

 סיסי .ופוסכו ,וטרזו קמע סע כקכעי לש = ,סענסננילוססל ןפכ רופ כ"פ ,ןמס קוס
 סנסו -- דכו6 ידע קלמעכ 'דל סמחלמ =: ל"דו וכל סננק יכ

 אתיא .'וגו תומס וסס סויכ ןמה אציו
 תמק ןמס | תליקכק ר"דמכ

 קולגיתס סחחו 3תכק רח ךלמס יבמ
 ויסק סוקוכית 'ג יכדכמ סרו ,יכדכמכ טגפ
 "וכ יפ תל לקו רפסס יבמ סיכ
 כמ 'bס סנס ,ךיקוספ יל קוספ ססמ
 ול כמק 'בסו ,'וגו סוקפפ דחפמ קליפ 6
 כמ 'גסו .'וגו כבד וכבד פוקו סלע ולוע
 ,טלמסו לוכס6 יכס 'וגו לוס יכל סנקז דעו
 פ"לכו .ש"ייע סלודג סתמק גיכדכמ חמקו
 סמתלמ סיסיק סימעפ 'גס וכק לע וכ וזמרס

 ,ךלדב סולתפ ססינע קלמע 3 'bס סעפכ
 ,וילעויו ןמס תכקתמ ז"ע סיס 'כס סעפכו
 -- ס"בקס י'ע .למגס סיסי 'גס סעפכו
 סעפס דוע סלקי ןפ ,'ס סליס סנסו
 'ס ועידוס ז"פ ,קנמע י"פ סרקס ומכ
 יכ סיעקר תלוקמו ,סופספ דחפמ כיס ל
 ג"י 'פ רבדמכ ר"דמכ וכילמס ומכ תובק
 סגתנק קלמע סו וכליפשפ סד תוקג פ"ע
 -=-.ק'ייע 'וכ ויפודיגו ויפוריקכ ס"בקס לע
 ,קכוכל 'כס כמ סויסכ ןמס סקעמ דגנכו
 לט ססטכסלו -- 'וגו לפוקו סלע ולוע

 ךיקעס



 ה רתסא תלגמ
 : ֹותְׁשֲא שָרֶזזתַאְו ויִבְחְאדתֶא אבו חשו ֹוְחיֵּב"ִלֲא אובו ןָמָה
 רש תֶאְ וינָּב בר ורְׁשֲע רֹובְכתֶא ןֵמה םֵהָל רסיו אי
 מאו :י זְךָכמַה יֵדְֲעְו | םיִרָשַהלַע ואש רֶׁשֲא תֶאְו למ ְָֹּ
 הָתְשַמַהלֶא ךֶלַמַה-סע הב לָמַה רתְסֶא הֶאיִבַה"אָל ףא ןְמָה
 : ךלמת"סע הָל"אורק ינֲא רֶחָמְלזםנו יתואדמַא יִכ הָתְׂשְעירְׁשַא
 יבָּהְרַמתֶא הָאר ינַא רֶׁשֲא תעיפְבב י% הש זנניא הול :
 = תשא שֶרַ ול רַמאַתו יי : למה רַעְׁשְּב בשוי יּּוהְיַה
 ות כל רַמָא רק הָמֵא םישמח ה לעוׂשעי וב

 תורתסנ יזנג

 יכול וסולעי יכל סנקז דעו 'ד סק3 'גס כמ דיקעס
 לובסק - 'ונו יפיעע יכל 'ונו לוס

 סקעי יכ ,ותpל תרז

 :ל"קו טמפו
 רקכבו 7 ה סונג ץע ושעי

 םכפכ ס סנסו ,'וגו ךלמכ רומל
 סופפל ךנמלרמליפ , ךלמל כומ6 ןופנס תכווכ
 ךלמכ הומל  לילס ,ןעס לע יכדכמ תל
 כ"ח ם"מכו ,ןעס לע יכדרמ תל תונפכ
 ת תוכקכ ךלמל רומל 'וגו כ ןמסו
 סיסי דכלכ סכימקב יכס דועו ,'וגו יכדכמ
 נפ תלו לועפלו םקבל ךיר5 סיס כס יד
 סוכ פ"לכסו .וולככ ופעל ךלמס 35 =
 רק33 סויו סוי לככ כס גוסנסמ סנס יכ
 לודגס 956 ןטקס דיננו רש לכ כי ,סכקס
 ריעס סולקמ ועידוסל סכידפכו ריעכ וכממ
 [9'5כ ערלפלה] ,םכיכ יכקמ 03 סקעכסמו
 תלפיט דוכס תתיחפ ןמס יכפל סיס סלרנכו
 זכיו סדוקמ כ"קמכו ,וד3כ יכדלמכ די
 כ"עו 'וגו ודכל יכדכמב די תוכקכ ויגיע
 סס3 כ סידוסיס לכ תל דימטסל קקיב
 סיס ₪9 כטלמ סכמ ,כ"ג יכדרמ לפככ סיסי
 ,סרזגס ןמז לע ןיפמסל וחורכ קפתסל לוכי
 רפת תע לככב יל סוק ויל סז לכו ("שמכו
 תולע פישל סלב 'ונו יכדכמ ת סור יל
 ןמ ודיכ6סלו ,דימ יכדכמ 95 תונכנ ךיפ
 עדוי כ כסת -- סיכת י"ע -- סלועס
 * bיבס ז"עו ,תלז סתקעכ וכממ יכ רּכדס
 כ"ע ,ז"ע סלע ולעיל 'וגו ויכסו תל ותיכל

 'ונו"סוכנ ןע ּושעָי ם"מכו סיכחל י"ע תקז
 ייפ סקעכ סיסי תוס סכללמספ סכווכסק
 ,סירסס לכמ לודנס סיסןמס יכ ןפיו ,סיכחל
 ךלמל רמפל סוי ככב סיכקמ סיס וס כ"ע
 סליפסו סויס לכ סEעלו סכקג = לכמ
 ופכמקמל ךלי לוס יכ וכ ולפי כ"עו ,רכעס
 !טְראָפאַרה! וכ כמנךלמס ג ,קקוכס
 יכדרמ 96 סיבת וכפי כ"וכ ןיכו
 ןפ דסתס תפ וכממ כיסי יעו ,ןילע
 ,יכדרמ םינתמ ןול ילעופ תכבקכ סיס
 יסס פפכ יכ לכל עורי סיסי יכ ןטי
 ויכיעכ רקכוסו ,ךנמס יב ןמס סיס
 ןכו ,סממק כוכמ ומלעכ ןעס םעיו סתלע
 רלתל 3 ןמס יכ ותכתמל רכדס סיס
 ת6] ךנמל כמקכ  סנוליסס ךנמס תיכ
 תולפכ ידכב סיס סגוכס ןכ6 [ערפפֿפרס
 יכדכמ תל ולפי סיכתקק יכדכמ ת
 יכדכמ לוכי סיס יכ רקמו ,סעק סוקב
 ךל סל ,וכ וכפט רק6 תסט תpרכ לופל
 עידוס כ"ע ,סעק סזיל ןמס סמסמתס וכ
 רהמ ךלמס וכ כמ יכ ,סגס תל בותכס

 :גו קוכלס תל תק
 סמל קיידל פיו ,'וגו ךכמכ רומק רקבבו

 קוד תקז תוקעכ וכ ולעי
 לכ3כ םתנמ סיס ןמס סנסד פ"לכו ,רקוככ
 סיסיפ תעב רכד לכ תוקעל םוסיכ יכפוק
 לכ לעופל ותכטתמ ילוסל כקוכס תעק

 סוק



 אי ו ה רתסא תלגמ
 בטייו חָמָש הָּתְשְמַהְְלֶא ּךְלָמהםְע אָבּו ויִלָע יֵכָּרְרַמ"תא
 הָרֵרְנ אּוהַה הכי א שעיו ומה ינפל רֶבְּרַה
 םימיה ירבד תונלבוה רֿפסתַא איה רמו ךלמה ת תנש

 יפחרמ רינה רׁשֲא בּותָב אצמיו ב :ךלמ ה ינפל םיִאְרָקִ יהי
 שק ברש ףסה יִרְמְשִמ למה יסירס יש ׁשֶרָתְו אָנֲתְנְבלע

 רָקָי השענ"המ למה רמו ; : שורושחא ּךְלָמב ר תש
 השיא יִמְרׁשִמ למה ורע :למאיו .הזלע יברְמ הוד

 למ הת רצחל אַּב כ ןֵמָהְ רצחב ימ למה רמי ד :רֶבָּ ומ

 ןיכַהְדרֶשא ץעָהְדלַע יפָהְרמְתַא תופת למל רַמאל הָנּיִחַה
 רָמאֹיו רַצְחַּב דמע ןַמָה הנה ויִלֶא ךְלָמה יי ירענ רפמאוו ה ל
 ׁשיִאַב תושעל- המ ְּךכ מה ול רמו ןךמה אובו ו: אוב מַה
 למה פה יט בלב מַה רַמָאיַ ורקיִּב ץַפֲח כמ רֶׁשֲא
 = שיא ךלמה-לַא ןָמה רָמאָיַו : :יִנָמַמ רַתַוי רק תושעל
 למה ו וברשבל רשא תּוכְלַמ שובל אוב ה ורק ץּפָח למה
 : ושארּב תּוכְלַמ רֵתָּב ןּתנ רֶׁשֲאְו למה ויִלַע בכר רֶׁשֲא סוס

 תורתסנ יזנג
 יפל דוככס תלעמ לדגי 'ז3 "וגו כופ ליפס 'כק ומכו ,בוכיע סוש
 סנש סיקלמנס סב סיס ןכו 'וכו סמ וכ תמפ 3
 ספ קלמנט תעכ סpעגה דוככס תכישת סלפתל סלולנ ךמוסס ככפ לייזר כפקמ
 יכמופכ ססעכס דובכסל ,ןטק רש סי | (: ע תוכרכ סות ןייעו) סויס לכ קוזיכ וכי
 ךלמס יכקמ דחמ כ"ג סמק סיסיק תעכ סלוקג ךומסכ יכדרמ ריסז סיס ומדווכו

 סיסנקס תלעמ סול
 סמוד וכיסו ,דמעמ ותוקב

 ,סימסלפס  ותולפל וכוי ₪9 כיסו ,ןיקיסווכ סלפפפ
 ךלמכ רומ6 רקוככו וכ ורמל ₪ ,כ"חס
 ןוכיפ סלט וילע יכדכמ ת ולקיו [ע'ככ]
 ד"קעיכ יתלנמ כ"חפ] ןכמזכ ש"ק תורקנעיק

 : [ןכ 'יפפ

 וקדקד ,ופלרב תוכנמ רפכ ןפיכ
 כתכ ןפגו כ"כוסק סיטכפמס

 גסכ סיסש טלפמש מ םיו ,וססרב פוכנמ
 ךלמסל סיס ךלמס לע רתכס גמ סויבק
 וו3 ךלמס ויפע ככל רק דמוימ סוס
 ,סוכלמ רפכ כ"ג סוסס לע ומסו ,סוי
 -- לתוימ וס רסקו לס ולו ז"יפכ סגו
 םיסל דוככ זיפ תיסע לכ יכ פ"לכ כ"ט

 רשאו

 ךלמס סנש ס3 כ"קכמו
 תוסעל דעוגס סוקמ נ וכי ומלעב
 ,כתויב דובכס לדגי זקס םילסכ דובכ
 ןופתי ךלמסש קת רסקכ ןמס סנסו
 ביקס לידגסע סלכ ,דובכס ול תופעל
 ותוסכ :מי ומלעכ ךלמס רכס ודוככ
 יכ ותוכיטס תנעמ ספרתי סזכו ,דמעמס
 יוסל וכי כ יכ רמו ,קוס ככ
 ,ךלמס ינפל סזכ לודג רבד ויפב קכופמ
 "זכלמ ומכו ,ומכ3 | וירכד רכד כ"ע
 ,גוסמכ יוסמד ילסרפ יכחש (קמ תוכרככ)
 ,סדוקמ כוסכס "ופי, 55 ךסמכ ככסו
 ,ורקיב ןפת ךלמס רק שיש ,וכמוק וסזו

 וקיֵכ



 ז ו רתסא תלגמ
 םימתרפה ֶּלַמה יִרָשְמ שיַא-רַײלע סּופהְו שּובְלַה ה

 -לע הבירה ורקיִּב ץפָח למה רשא ׁשיִאָה-תֶא ושל
 מַה רֶׁשֲא שיא הֶׂשָע הָכָּב ונפל :ארקו ריִעָה בֹוְְרְּב סופה
 -תֶאְו שּובְלַהדתֶא חק. רהמ מל ְלְסַרָמאו י : ורק פס
 רעב בשויה יִרּוְיַה יִָּרִרמְל ןב-הׂשֲעַו רב רש פופה
 -תֶא מָה חַקיו א :ּתְרבְּד רֶׁשֲא לָּכִמ רב לפלא ךְלמה

shריִעָה בָֹחְרְּב והְביִּכְיו יכָּרְרמְתֶא שבלי סולה" תאו ט  
 : ֹורָקיִּב ץפָח ךֶלַמַה רָשא שאל השעי הָכּכ וינפ אָרְקִ
 לבא ותיּבלֶא ףחרנ מו למה רעש"לא יכחרמ .בשיו ג 2
 לב תֶא יִבֲהֲא-לְבְו ּתְׁשֲא ׁשֶרְול מה רפסוו : : שאר ופה
 םידוהיה עכזמ םא ותשא שרו וימכח ול מאיו והר רֶׁשֲא

 לֹופּת לפני 5 לכותדדאל ונפל פנל תל חה רׁשֲא ִבּדְַ
 הב וענה למה ייְִָו מע םיִרְּבִמ רוע 1 ויל
 אָביַו אוצל :רּתְסֲא הָתְׂשֲע"רַׁשֲא הָתְשַמַלָא ןָמָה"תֶא איִבָהְל

 למה לָמאיַו ג : הָכְלַַה רתְס אדע תותשל מַה למה
 תורתסנ יזננ

 כ"ג ודיניו ,כ ול ,בוטל סל ,סיקכקמו ובל ,דעולס סוקמלו בומכס כ וקיבי
 סעפ דוע ו" סכקי ס יכ ספירת יכמיס = ,ךלמס וילע 3ככ רס סוסו 'וגו תוכנמ
 סוקפ לכ סדק יזמ סונס סכקמכ פת ןפינ רסמ שיקס ,סוקמס 56 וכי סגו
 ךלמס סג יכ סנוכסו ,ופלככ תוכלמ רפכ
 לכ ססעי ויכפלו ,דעוכס סוקמ כ וכי
 ומכעב *" ספמ כ ךנמס סנמו ,סזס דוככס
 תו םובנס תתיקנכ קר קפתססו ,ףוכל

 -- : ליקו ,סוסס
 'וגו ויכסו לכלו ותק םכוכ ןמס רפסיו

 'ונו וסקס םכזו וימכס ול .ולמסיו
 יכ ,וכ לכופ  וילפכ לופכל תולתס ל
 (.וט סליגמ) ימנו ,וילפל לופת לופכ
 ,וימכס סיל ילקו ויכסוק סול יכק וקדקד
 'יפס סמכס רכד רמוס לכ ת"ויכ למל
 קרפל לילו .ם"ייע 'וכ ,סכמ כקכ ס"וסכ
 סכמ וסזיל דימק 'סמכ ל"זכמ סנסד סו
 סילפוכס ךרדמ וס ןכו ,דכונס תי: סלורס
 הלתמס תודיקע תל קללמ ודיגימ סילודגס

 וכופיס לע וימכס ןוכתפ סיס ןכו ,כוזמו
 ינפל ךלכ ערכו לפנק ךי6 ססנ ןמס לע
 ןמיס וס יכ ,וימכת וכ וכמו ,יכדכמ
 יכדכמ סידוסיס עכזמ סל יכ ,וינפכ עכ
 ויכפ לופכל תונתס רכסכ | [ש'ייע ל"ורדכ]
 כסוסל סר כ"עו ,דוע סקעמ וכ לכוס ל
 כופנכ סכיס סזי ךל ובי בכ ונממ ךמלפ
 וייס = לופכ -- ס יכ ,סיכק ויכפכ
 לופס יכ עדת יז ,םיכס סליפכ ךל סרקיפ
 רקלכו -- דופ סוקל ףסופ ילכמ -- ויכפל
 ךנמס כס פל יכ ,סיס ןכ ול וכפפ
 יונו סטמס לע לפוכ ןמסו ןפיכס תכיגמ
 יכס סרק כ"עו ,סלפכו וייל ןק 3 יול
 ,ויקכמ סקּכ ויל  ססיככד תכוטתכ

 : דלוקס תל ופרס
 ולו



 בי ז רתסא תלגמ
 רֶתְסֶא ּךתְלַאְׁש-המ ןַײה הַּתְׁשִמְּב יִנָשַה םיּב םג רְסֶאְ
 : שַעַתו תּוָכְלַמַה יִצַחְדַע קֶשקב"המו כ ןתתְ הָבְלַמַה
 ה ַךיִניעְב ןח יִתַאָצַמ פ"םא רמאתו הָּבִלַמַה רֶתְסִא ןעתו :

 : יִתָשְקְּב יפו יאש יׁשפנ ְרֲנִת בוט דקה לֲעדםָאְו
 ולאְ רבא גורל רימשהל | ימַעו יִנַא ּונרכמנ יִּכ ד
 הוש ךַצַה ןיא יב יתשרחה ונְרּכמִנ תֹוָחפשִלְ םיִדְבֲעל
 רמו  שולושחא כמה רָמאְו ה  ם למה קוב
 וּבָל ואְלמ רשָא אוה הֶזִאְו הָז אּוְה יִמ הָכְלִמַה רּתְסַאָל
 עֶרָה מָה ביואו רצ שיא רָתְֶא רמתו ו :ןּ תשע
 םק למה ז :הָבְלַמַהְ ךלמה ינפלִמ תֶעְבּ מח הזה
 ׁשָּכבְל דַמֲע מָה ןֲהיִּבַה תא ןייה הּתְׁשִמִמ ותמחּב
 הערה וילא הֶתְלַביִּכ האָר יב הָּכְלַמַ רּתְסֲאַמ ןשפנ-לע

 תורתסנ יזנג

 יתקכתס וכככמ תותפקנו סידכע) ולאו
 סנס ,ךלמס קו סו רלס ןיל יכ

 ,ךפמסל לודג קזכ סזכ סיסי יכ וכ סכמקק סמ
 ןמס ע"6 סידקס רככס יכחק ןכומ וגיס
 "סתיכסל סוק ןימ ךלמלו , וכמק3 ךלמס יגפל
 יפו ,ךלמס ינפפ סירכר סו: רפסנ רככ
 יכדרמ 'כ ןוקגס כרס סקכ ]ונס רכד סוּכ
 ל"זרלש מ"יפט םרפל כ"ז יפכיזפרמ ליפמיג
 ויס כ"קמכ ,טסכ ספעכ לכסיכ רפימס לכ
 ןכ יכ ךנמסנ תפז סכיכססו ,סככ סיר
 ,ול סכמp וסח ,סנ לכוקמ רכרס
 תכמו בכמה נפש  םיס) רכמ) ול ס
 סידנע כ ומכ וקוריפ ,תוחפקנו סידנעל
 ססיגפכ יד סיס יכ יתפרתס וכככתכ תוחפקו
 סנעמ סזימ גיססנ ,םלכ תולעמכ תולעפסל
 סויסכ וכככמ) רקקכ ךק ,סנטק סרסמו

sbסירפס לכ פר וס סתע סג רק ןמס , 
 סמל לתויס סנעמכ תונעתסל ךכטלי ז"יעו
 סל יכ ,סָגמיס סלעמל ןימ כק ,סדככנו
 ירכרכ וכ סכממ כ"ע ,סמלעכ סכולמס
 סז ,ללס ,ןימ יכ ,דוככ תונעו .סיוטכ
 ךנמס קזנכ וניפפ =-ינפנ סוק--- ןמס

 ינגסק כ"קכמו =- ךכעס לק רכדכ =
 :כ"ע ,סכולמס ול ךסע טסוק

 (.וע סליגמ) ל"וכד י"פע פ"לי וטושפבו
 סוש וכימ סז ככ וכ סלמל

 ,סלטקו יפסוכ סכ נקי ךנמס יקטכ
 רקיעס -- ילטקמל יעכו ידיד יגקיפ תפס
 סכיכמס סיס קול יכ ,סמלע לע סיס סילכד
 סלוכסס bכומ תייס יז6 ,תוספסלו סידכעל
 סקס רסל * 'כתכ יכ ףק=-ינגילסנ
 כסוס תייס ,כיסל ןי6 ךנמס תעכטכ
 ונע *'*ופכ] ךיקוספקמ תחקכ יתול
 הת ,ה"עמסדל עכפ תכ ירכדב (' 5 סיכנמב)

 ולי (גיק תומכיכו) וגו ךתממנ ,' 'דכ תעכסכ

 כס כ"pכ סול .ןנונכו 5 ימ ומס הספ סכר

 ולככמכג רססכ לב [ק'יע | יתרת כיד
 סוק ספעמ ךכ ןיל ,ד3תכו גוכסכ דימססל
 ןימ יכ סלוכ יכנס כ"ט --וכלילסל .סלוכתת

 :פ"קו ,ךפמס קזגכ דיפקמו סוק רכס
 ול סתלרס יכ ,סוכ פל שי יתעדלו

 גוכסל ויקועוכתקב תעכ סלולש
 סיס יקפול ךל ,יתסו תל גלסק ומכ סתוק
 ,רפססכ ימינפ יול סוס ילו ,יולגכ רו

 וקלו



 ה ז רתסא תלנמ
 ןַײַה הָּתְׁשִמ | תיִּב"לֶא ןְהיִּבַה תַּנְנִמ בש למה ה:ְךְלִמה תֶאָמ
 םגה כפה רֶמֲאנ הי רָּתְסֶא רשא הַטּמַה-לַע לפנמה
 ןָמָה י ינו מַה יִפָמ אָצָי רבָּרַה תיבַּב יִמַע הלמה שוָּבְכְל
 -הָנִה םג דמה נפל םיִסיִרָפַה"ןִמ דָחֶא הָנבְדחַמִי ט: ופָח
 מע פטה במירב רשא יבָהְרמל ןמה הֶשָע רֶׁשֲא ץעָה
 :ויִלָע ּוהְלְּת ךְכַמַה רַמֲאי הַמַא םיִשָמֲח הב מָה תיַבְּב
 למה תמחו יכדרמל כ רשא ץַעְהלע ןָמָהתֶא ותו י
 שורָושחַא ךלמה ןח אואה םויַּב * ה  פ : הֶָכָבָש
 יִנָפְל אב מ םיידּוהיה רֶרצ ןמָה תיּבתֶא .הָבְלמַה רתְסֶאְל
 וְּבַטזתֶא "מה ר : : הל" אּוה הָמ רּתְסֶא הָריִגַהִִּ ךלפה
 כֲהְרְמיתָא רתְסֶא םשַת ו יבמ הנ ןֵמְהמ ליִבֲעָה רשא
 מַה נפל רבדתו רֶתְסֶא ףסותו : = ₪ = : ןמָה תיבילע
 ןמה תערדתא ריִבֲעהְל ול נחתו ָךְבָּתְו וילנר ינפל מו
 נה טשויו 1 :םיִּהְיַה-לע בח רשא ותבשחמ תא נאה

 :ְךֶלַּמַה נפל ומתו רתְסֶא םקתו בהזה טברש תא רהְסָאל

 רשמו ינפל ןח יִתאַצַמְאְו בוט למה" לע םָא רַמאּתַו ה
 -תֶא כיִׁשהַ בָָּב ויניעב נָא הבוטו ךְלִמ נפל רֵבָּרַה
 כאל במ רשא יננאה אָתְרמַה"ּב ןמה תבשַחִמ םיִרָפַפַ

 לבוא הבכא יִכ ו : ךלמה תֹוניִדְמלַבְּב רֶׁשֲא םידּהְיהתֶא
 יִתיִאְרְולכוא הָבְכיִאְו יֵמעזתֶא אָצְמירַשַא הַעְרּב יִתיִאָרְו
 רַתְסֶאְל שרָושחַא ךלמה רָמא ו יתדלומ דב
 ותאְו רָתְסֶאְל תת ןְמָה-תיב הָנִה יִדּוהְיַה יִבְָרמְלּ הָפְלַמַה
 דוי ריתי *

 תורתסנ יזננ

 ספ ,ךלמל סג תעגוכ ליס וז סריזג קלמנו -יולנ3-- ככ קיל כ'תפ סרמp ומכו
 עכס ןמס קוס -- לתססכ = ביוקו
 וגלכמכ תותפחלו סידבעכ ולימ יכ ,סוס
 פוסל ךלמס תנוכיב סיס 15 יכ ,יקפרחס
 סקכ יתוק תוככלו ,סריזגס ללכמ יתוק
 קריזגכ כ'קפמ ,ופסכסמו ךלמכ סחפס
 ,הללס סוק קיח ליעוי 55 סגיכסו דמקס

 דמע פז עומסכו --- ךיכיעכ ןח יתפלמ ךס
 וסלמ רק "וגו סז וס ימ כמו ,סמותקמ
 כ"חמ "ןכ תופענ, וככל יכופלמכ תעכ וכל
 mss = סוס סירמ ול כסתו ,יולגכ
 ערס ןמס = וסז כה -- רתססכ ביוקו

:= 
 ליעסו



 גי ח רתסא תלנמ
 -לַע ּובְתָּכ םָּתַאְו ח : םייִּוהְּב דָי חלָש"רֶשַא לע ץֵעָהלַע ּולָת
 מַה תַעַּבמְּב ּומְהֲחו דמה םֵׁשּב םֶכיִנֲעְּ 'בּומּכ םיִלוהְיַה
 זיא מַה תַעַבַטְּ םָֹתְחנו למה בּתְכנירׁשַ בָמְכיְּכ
 יִׁשיִלׁשַה שדה איִהַה"תָעְּב למהר ארק מ: : ביִשָחְל
 הוַצירְׁשַאלְכְּ בָתָכַיַו וב ירשו הַׁלְשְּב וס שח-דאוה
 תֹוניִדְמַה ישו תתוחפהו םינפְררַשחַאה לאו םיִרּוהְיַהלֶא יברמ
 הָניִדַמ הָניִרְמ הֶאַמּו םירשעו עבש שונ"דעו ודהמ 1 רֶשַא
 :םֶֹוׁשְלְב םֶבֲתְבּב םיִּוהיַה-לָא של םַעְו םעו הָבָּתְכַּב הניִדַּ
 חלשיו רדלמח תַעְבְַּ םתחיו שרׁשחַא למה שב בתיו י
 יִנֶּ םיִנְרְּתְשַחֶאָה שָכְרַה יִבְכִר םיִפּופְּב םיִצָרָה 'דָיַב םיִרָפְס
 ר רעב ורשא | םיִדּוהְיְ "לפה ןתנ לָשא א 1 םיִכֵמַרָה
 לחְדלְּבתֶא רַבָאְל גלה ריִמְשַחְ טשָפנְלע דמַעְלְו "לֲהקהל

 דַחֶא וב גי: זובל כָל םיִׁשָנְו ףמ םתא םיִרְצַה הנידמו םע
 -םינש שחל רשע הֶשולָשּב .שורְושחא למה תניב

 הָניִדמלבְּב תֶד ןתנתל בתְּכַה עת גי :רדא שרחזאוה רַשָע
 הֹוה םויל םידותע םיידּוהְיַה תֹיְהָלְו םיִמעֶהלְבְל יול הָניִדַמּ
 םינָרְתְׁשַאָה ׁשֶכָרָה בכר םיִצָרַה העל םֶהיִביֲאַמ סנה
 ןשּושב הנ תדחה למה רַבְְּב םיִפֹוחְ םיִלָקְבַמ ואי
 תּוכלמ שבלב למה י ינָפְלִמ | אָ יְֵּרמ שם : תֶריּבַה
 ריעָהְו ןַמָגְראְו ץוְּב ְּךיֶרָכֲחְ הלו בָהָז תָרֲמְעו רוחו תלת
 ןששו הָחָמְׂשְו הָרֹוא הָתָיַה םיִלּוהי ₪: : החמש הלה ןשוש

 תורתסנ יזנג 'קםידיתע + רוי. ריתי *
 סיגילמ ו נכי 55 רט5 לכלמ רד פדוהל ,סתמסו ₪ ןשוש ריעהו

 הזילמ כסוסס תיככ סעוסק 15---סיחפו | תעשו סכוק סיס
 סעט תפל וכיכלס סיטרפמס ,לקיו ןוטסו
 סיכופ לש סנס ןוככז תעיכק לט תבק
 ןכ כ סכונת סגב רק ,סתמקו סתסמל
 ,נלה פרימו תור תקלרסכ קר  ,וטע
 עודמו =-ז"מסרככו סגפתכ סיסנס לעו
 סגס יכ סוכ ל"גסו ,קזמ סז סכ סנפקג
 תכיס סזיסמ כ"כ סלחמכ לפכ רק סימס

© 

 =-וילממ םיקס hפרתי רקקכ סנס -- ,סלילע
 ןוככז סישי  ,ןקכלמ ספתנה עשוי ול
 ותללס יכפופו ,סלקמס תכיס ,דימפ "ודגל
 הקעמ סזיל תוקעל ןוחכ דומ סמו ,ססמ
 רטוסל עדיק ידככ ,טרוקמס ןיעמ ןורכוכ
 סגו ,ווכס קקעמ תסרכ תיכק כופנמ ,דוע
 רוע סו ,סתגסס ןפוקו סקופכס ןורכז

 לכוי



 י ח רתסא תלגמ |

 רׁשֲא .םֹוקְמ .ריִעָו ריעל הניו הָניִרמלְבְבּו = + רק
 םֹיָו הֶתְשמ | םירוחיל ןושָשו החמש עיגמ ֹותָרו למהר
 םיִדּותְיַה-דתפ לַפניִּכ םירהיתמ ץֶרָאָה ימַעמ םיִּבִרְו בוט

 תורתסנ יזננ

 רכעש סמל רכז תוקעל דס ןמיסכ לכוי
 סגו סנתמס כיס ודי לע רוכזיס וילט
 =-דולמכ כוע וס ילדוב ,סתקופכ תנלס
 65 סכונמ סב סנס ,סוס לכדס וס ןכ
 סורג נכסי דלמ סיס סוק סמק סיס
 קר ,ומ ססכ סיסק תוס סעכס ססל
 ,ססיפע ודז כפל סינויס תעקכ דלמ סיס
 סעוקיס כחל כ"ע ,תד "לע סכיבעסל ולו
 ןיעמ רכז ססל וקע ,ססכ 'ד סקעק
 תוכנכ ססינע 'תי ודסת לע ערוקמס
 וס ןכ 55--'פי ומסכ סדוסו ללסכו
 סיס סכיזגס תכיס יכ ,סיכופ נפ סנס
 לס ופדועסמ וגסכו וככקp לע נכסי דלמ
 ןמסכ רכמסל ססכ סרג סו ,עקרס ופופ
 דיעפ ןוככז ססכ תוקע וכככוס כ"ע "וכו
 ולכוי ,סיכוסט כ סינכקממ כפל תטדל
 תעידיו ,סוס תוכפפס סלק דע עיגסל יילַכ
 תליכ6 תילמ תוכוס יס תת סיכפסס
 וכז = ,סכוס | ירד גננוע ילכוקו תכס
 סכמל סדוק סופכ סס) לסל נכקי
 נפ כרפס ז"יע ספסכו יתקו *' 'סגרסנק
 יעיכעס סויכ פ"ע כ"זכקפ ומכו סמוקמ
 סוי 3כ כמ וכ ןייכ ךנמס ככ בוטכ
 ןיתופו ןילכו6 נפרפיק .סיס תכס יעיכקס
 קותכסטת | יככדכו | ת"דכ  ןיליסתמ
 וכו וכ  וסיפי פ"ע סכיפ ר"דמכ  ל"ורלטמכו]

 יכוימ ק"תסל יכ ונייס ,רכס יתופ תוגינכו רעס

 ימע ויפו ,סתסיפ יה סרותס. ירכד רעש
 רמװ תוקכקתכ ורכלי רכש | סיתועס תוכרֿפס

 לק סליכ6 יכ יכס ,ם"ע "וכו ס"וק 0
 ככועל תוכוכ ססכ סיס ,סקודקו סולמ
 סופר ןיכסכ ,'תי ודסת תדמ ססינע
 וכייס ,סנל רכז וקפ כ"ע---סכמל סדוק
 סמועל ,כוסימ ינכתמב ונקנק רס6 דיע
 רפסו יכדכמ ססילע לזגק יי ונקפנ סו
 ספקמכ זייע רכז כ"ג וקעו ,סימי 'ג סול

 ,ופקפכ סעיכמ י"ע יכ תוכוסכ ,ססמפו
 --וגקפנ וכ ,סpודקו סולמ תכיכפ י"עו
 ןיפ יכ ,סדלס הזמ :כיכסיו. סקרי יכו
 --ל'קו תיממ טחס 896 תיממ דוכעס
 ככולמ לללשי תנכס3 יכ כותכסמ סתרנכו
 ,לסלטי תסמקב לבת. ומקל. ,ןמסכ סקק
 סיקלמנ ויס רק תומוקס = לכ סג
 ןופכ סכוי וע רכס = ,הכיכס ןקוקכ
 כיעסו תלמכו ,סתמקו סנסכ ןקוס ליעסו
 77585 רק ףק ס3 תלמנס לכ לולכי
 קופמש סנסו =- ,סמס סידוסיס עלזמ
 רסס ( ,סינפול יתס לע ןכתי סדקס
 דפוי רט6מ וק ,ככ ןוס תילממ תמסי
 ,ופנקז ימיכ סיעוסעפ דלי דמסכ ן ול
 סיס לק ימכ (3 ,ססמפ דוע שי ןכו
 סיקיעמס ויללמו ,ךסת ינב וקנוטמ ףדרומ
 יג פויסכ 'ד וכוע כ"תקו ,ףכס לב וכ
 כ"ג תוכל 'ד ורוע יכ דוע לכו ,ססמ
 תמי כ"םמכו ,וידננפמו ויקוקב סמקנ
 ןיכ לדכססו = 'ונו סקכ סוס יכ קיד
 כפל סתמקסכ יכ ,ונלס תוממקס יקס
 קר ,סירחק וב וסמקי כ ,'5ס ןפומ לע
 ויפ6 סיכורקסו = ויכסו6 ו ומלע וס
 כפה סיקנמ כ"ג וקנמי .לכ5 ,ותתפקממ
 וכל סמ רפעתנ ןבוקכ יכ 05 ורכמקי
 יכ פויס לכוי ('כס ןפוקכ כב ,ותסמסכ
 כ כpקמ סוכ ופמקי ,םפנכ ויּכיוס סג
 לש ופפרתו ופקעכ לוכס> סדוקמ | ולכי
 יפנו ,עסכ יקנקמ ףדככס סוס לנמוקס
 סוס ףדוכס ס ערפכו ,סמרמו סימד
 לס יכ ,ותעפרכ תוירכנ עכ כ"ג סיס
 ל"וכסקמכו ,וקלפמ | לוק | וחמשי סע
 לכ סטקפ .סחכ קוספ לט (כ"ע טק תכפ)
 ופתימ כע , (ד"י יעש) סנכ ותכפ ןכקס
 סיכותכס ,ופרפתיבסוכ] ,עקרס! כ"; לע
 "גו סכר וכומו וכיפ קוסט למי 16 = (סילסתכפ)

 וייס

| 
| 
| 
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 די מ רתסא תלנמ
 הָשולָשְּב רָדַא שדח-אוה שדה רׁשֲע םיִנׁשְבּו אמ: םהיִלע
 םויּב תֹושֲַהְ ותו למה" רַבְ עיִנַה -שֲא וב םוי רשע
 רֶׁשֲא אוה ךופהנו םֶהָּב טולש םיִדּוהְיַה יביא ורָּבש רֶׁשֲא

 םיִדּוהְיַה וטהקנ כ םֶהיֵאנׂשִּב המה םיִדּוהְיַה זמלשי
 יִׁשְקבמּב די לשל שולושחא ּךלמה תּוניִדמלבב םֶהיֶרֲעְּ
 "בפ םְָּחַפ לַפָניִּב םָמיִנָפְל דמעדאל ׂשיִא םֶתָעָר

 תורתסנ יזננ

 ספ יכ ורמי םודימס וסמ סרולכלט סיקעמ ונייס

 ןכו 9 סיסמע כ"ג ויס ססל | ס)ולגה .סתיס וכ
 רכדי יכ פ"לנסו ? וסמ סגירו קוסע ןוטנס  לפכ
 ,!5 לפרפיכ סומנ ויש גוגמו גוג תמסלמ לע

 ותופר ירח ,לודג ןוסמתלו כפל תפז סיסי ר

 ןוופ עמק רק לפרקי = לט ןתהנפה לדוג. תפ ו

 כרעי גונמו גונ ז"כעו ,ןוזסלי סדערו }יתו ,ןוזגרי
 !רפיכ ספונת תמחכמ סוחלכ ונקז קלמע בכ וכל
 תוכרב) ל"ור5טמכו וסיטמ לעו 'ד לע בויתסו

 תפרפל גוגמו גוג תפסנמ סכמסנ סמל (דוי

 דרומט דכע םי סונכ סדפ ךכ רמפי סלט סונעכפ
 סיפעמ וס נה רוֿפיכ ךירכ סרוקכנו יוכ וכרכ
 לדיג ת5 פריס תעב ,וס סנווכס 6 ,סוי לכ

 וממותשי .י"ככ סגו ,ם"ייע 'וכ וכר לט ולספו וקכ

 יד םֶעְרְי יכ ,סומ דלה ק5 וֿפרי רפקכו ,ז"ע
 ונכריו = .וסמש 15 רו ילככ ספגו ,לורכ טכסב
 הנר סיעשר | דוכ6כו = כ"שמכו ,ותלפתכ " כ"ח%

 סוקל) -- קנמע = 5כ -- סוג תיפפר כ"סעװ)

 ,נרפיכ סוס)) סיוג לם ותירספ סיסי סגו ,לפרפיכ

 'ד כוקכ רמפ כ"ע | (7כ16 ידע סיסי ומ סנמק

 לפס לדוג תולר) ,סימלוסכ נייס ןויפ תכיפ תֿפ
 נע 15 סח)סל גונמו גוג תיכו ,'תי ותעוקימ
 געליו קחפי סימפכ כטוי סנמלו ,ותיסמ לעו 'ל
 ךיפמס) ידככ ,סתלועפ | ליסתס) .סק) םינסל ומ
 תפידרכ סיסע ומכו  ,תסס רב סתפרכ סתופ
 רכדי כ"ו ,ףוס סיס }5 ינכ ירח סירפמ

 נמי 0 וס -- ,ומלסבי ונורקכו ,ופתכ ומול

 כ"תו -- ,ונומסמו גוג כ ותוטקמ  ,וניפ קוסס

 תומופס רפפ סמלו .ותנפממ ,סכר וכנוסל -- למי

 סגיֿפ סונסיג לט סחתפ לע וליפלס ל"ומפמ עוליו)
 סתננהכ לפרי תסמפ סס) עדוסכ וליפפ (סירזוק

 םומפכ טל סע סיוגכ ורפי 15 סג סנס ,ונממ

 ןקתיו) ססכ קנת ונכ ןיפ יכ ירחפ | ,סתסמפכ

 תועיפ ז"סועס ןיכ ןיפ יכ רמופס תעד י"פע פוקס

 -- 'ד לידגסו (דכלב תויכלמ דוכעפ 555 חיטמס
 ₪0 ס5 סנממ -- ₪05 סע | תופע) = ך%

 .[סיקמע ליס יזפ --- ונמע סג תוקע) ד !ילגס

 נלכע סף יכ סוס סנכ סס ןכו
 סמוקכ סיכולו ,םפכ יפגוש ושלמי תע
 סיככ ןפוסכ ו ויס ידװכו ,יכקכקיס
 ,תומוקס יכלקמ סידוסיס יכיוקו יכרוכמ
 סמוק תויסל סוס ככדס תל סטמקב ז"כע
 סג סנס ,דכקלו גוכסל תככמנ סמילס
 םויכזכקו תלכ יקעמ לע ספמת ולעס סמס
 לק ןמסל טרפבו | ,וזכ סרוכו םלודג
 ותלנק ,כ"זרטמכו ,16מ וילט סתלנק ספיס
 דכע סליספמ סיסו ,סיכקכ ותקנק ,ךלמכ
 כבד תוקע) וככ נע סנעי ךימ ,יכדרמל
 קוכוקס סג יכ יכחל ,דוע 0 סמו ? סזכ
 לעכ לש לסמס ל"זכ וֿכילמס וילט כשש
 ,וכממ ופורכע רס יכתל ז"כע ,ךיכחסו לתס
 כונו סיולמס רכדכ לוס סג סמופקס
 כל וסזימו סז וס ימ וכמוקכו ,סזכ
 כ'תמ סתוקרב ןכל ,ןכ תוסעכ ובל ומ
 סעכטכ וכפסנ יכדרמ תלודנו ,ןמס תנפמ
 וסזו--,סידוסיס תחמפ3 קלת כ"ג תחקכ
 ירפפ לכ וכ פפוכס] ןשוש ריעהו 'כס תנווכ

 סלסכ [נ"נכ ןשוטכ ו סיפנמ) ויהפ תומופס

 סלול סתיס סידוסיכ לש תלמ = ססמקו
 -- :קודו ,'וגו סקמקו

 סתסמס ןיֿכ לידכס) 'כס תנווכע י"א
 ומכו ,י'גב תתמקנ=-תומוקס לק

 ולמקס



 מ רתסא תלגמ

 ישעו תוחַפַהְו םִנפְרַּרְׁשַחֲאָהְו תֹוניִדְּמַה יִרׂש-לְבְו ג :םיִמַעַה

 -דחפ לניב םיִרּיַתֶ םיִא שנמ פל רֶשֲא באכְמַה
 ועמשו "למה תיִבּב יב ודני ד : םֶהילַע יֵבְּבְרַמ

 כי ה + לודגו לה יכררמ ׁשיִאָהדיִּכ תֹניְְמהילְכב ךלוה

 םֶהיִאְנָשְב ושעיו ודב גרה בָרָהתּבַמ סבא םידּוהיה

 תֹואַמ שמח רבא םיִוהְיַה גר הֶריְּבַה ןשּושבּו ו : םָנֹוצְרְּכ

 | תֶאְו ו : שיא

 | תַאְו אָפִרנשרפ

 | תא דל
 | תֶאָו : אָחְּסַא
 | תֶאָו אָתָרֹופ

 | תֶאְו אלא

 | תא ט : אָתְיִרא

 | תֶאְו אתר

 ו תאו יִיִרַא

 | תאו יִדיִרַא

 תשע : אה

 תא חָכׁש אל הוב ּוגַרָה םיִדֹוהְיִה ררצ ה ןַמָה נב
 ויעז ןייז * ךירא ויו * אריעז ןיש * אריעז וית *

 תורתסנ יזנג 7

 יעיכטס .סויכ פ"ע סלינמ 'מנכ וכמקס
 ולקp ומכו [ל'כ] 'וכ ןייכ ךלמס 35 כוטכ
 וחמפי ,תבס לש םירתש תלפקכ סירמומ
 רמולכ ,נכוע ילרוקו תכש יכמוס ךפוכלמכ
 וכי ,תכקס סויכ י'נכ לש :גנועס יכ
 סוכ ומייקי קר ,דּבנב סמנע תוקת תמחמ
 ,סכקנמ סיקעמ תכק תרימק תונמ כ"ג
 יכ סקכוס םי סזמ סנס ,נוע יקרוקו
 ,יכ סול סיפכ דועו ,'תי ומסכ וס גנועס
 - ועכקי סלוכט ס6 ,יעיכס יטדקמ סע
 סזּכ וקפתסי כ ו"כעו = סטיכס ידכ
 ופוכי 'יפ ,ךכוטמ כ"ח וגנטפיו = ד3נכ
 ומכו [כוט תפרקנס] ךתכות דומנכ כ"ח

 סמ לע סעטס (כ 'יפ ח"וֿפ) רוטב וסע
 תירק סדוק תכס לט סמנמ תכפקכ "קס
 סע 'ד ךל יתנפת ינקו קוספס סכותס
 ליעסו= ,כ"סקמ וסזו - ם"ייע 'ונו ןולכ
 סנסכ "יס תומופס יכקפ רמולכ -- ןפוק
 ,ןיי תופסלו סיקתפמכ סכרדכ סתמקו
 תויס) כת ןפוקב סתיס סידוסיל 6
 ,סרופ וז סרו כ"זמקמכו ,סולמ לט סמק

 = :ל"ככ 'וגו סתמפו ,כ"חקו
 'מגכ ,סלי ת5 וחלק *"* ₪5 הובבו

 תיקסמרוד ןכ יסוי 'כ (.! סיגמ)
 סנס סרכמלנ ק"סוככ רסס רמוק
 ןפה י"פרפו] סדי ת וחלק כ סזככו

 ועדי

nm? iaוה.  
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 וט מ רתסא תלגמ
 ינפל הָריְּבַה ןָשּושְּב םינורהה רַפְסִמ אָּב אוהה םִיַּב אי : םֶדָי

 ּגְרָההֶריְבַה ןשּושב הָבְלַמַה רתְסֶאל למה רָמאֹּו בי למ
 ראש ןֵמָה"יִגּ תֶרָׂשֲע תֶאְ שיא תואמ שמח דָבִאְו םיִדּוהְיַה

 השקיה כ תני ֵתָלַאָׁשיהמו ושע הָמ ךלמה תוניִדִמ
 רַחַמדסַּגְוִתַני בוט ךלמה"לעדסא רּתְסֶא רַמאַתַ ג : שַעָתְו דוע
 מי תֶרשַע תַאְו םויה תַדָב תושעל ןשושב ר רשא םיִדוהיַ

 ןָשּוׁשְּב תַד נו ןתֹוׂשְַהְל ללמה 'רַמאָיו די :ץֶעָהלַע ּולָת
 ןשּושָּבדרשא םייִדּוהְיַה ולהסיו ו :ּלָּת ןַמָקיְּב תֶרָשע הא
 תואָמ שלש ןשּושב ונרהיו ררַא שחל לֵׁשֲע העָבְרַא םּויְּב 1
 שא םיִדּוהְיַה ראשו ₪ 1! םדידתא יתלש אל הכו שיא
 גורָהְו סֶתיִביְאַמ ו םָעְפנְלַע דמו ולח למה תּוניִדַמְּב
 : םֶדיתַא וחלש אל הוב ףֶלא םיִעְבְשְו השמח םֶהיִאְנשְּ
 הֶשעו וב רשע העבר ַחֹונו רָדֲא שחל רֶׂשֲע תשולם זי

 : הֶחְמְשְו הָּתְׁשִמ םֹוי ותא

 דוי ריתי + דוי ריתי +

 יקפסירפ מד ,ךירפו [סיקוסרס ושע סמ ועדי
 רתסו = יכדרמל וסלט סיסולע י"טרפו) .רודש
 "ערס בתכו [ךלמל ערי 55 סוככ ונעגנ לש
 רודט יקתסירפ למלד ,ל"זו תודנק 'יחכ
 bסמ סי9 קיידד bכקיעמ קדקדכ עי ,'וכ
 ועדי ךילס ,סדי תל וחלש 55 סזככוד
 סוס יפע ,ק"סורכ כ ס סיקוחלס וסע סמ
 רלעו ביתכד רקד סירמ ןכ קיידפ סיל
 סיעכקו סעממ ססיקנוקכ גוכסו'וגו סידוסיס
 לש סיגוכהס כפסמ ועדי ךילס 'וגו 6
 .ם"ייפ "וכ ע"יו ,ק"סורב 152 יל סיקורס
 דס6 גלפומ ןקז יפמ יתודניב יתעמסו
 כ"דמסבמ וכלב כ"ז B"םרס כס יכ
 תכרפ לע ותיסוק יככד | נילס עודמ
 ,סדוקמ 'מגס תיסכ לע .תוקקסלו ,טכמגס
 ןכ י"כ ירכד נע ףכית תוסקסכ ל"וס
 ופיקכ לינה תכ עודמ ומלע תיקסמלוד
 כ'ז B"םרסמס 3כיטסו ,סיגוכסס רפסמ ןמ
 ומנע תיקסמלוד ןכ יִסוי 'כ ילכה לעד

 ןשּושברָשַא .םיידּוחיהו חי

 תורתסנ יזננ

 להקנ

 ילולד ביטס שיט תוקקס) לוכי סיס כ
 ותנק 65 סוככו לע בותכסמ תקז דמל
 כעת ,סדוקמ 'כס ומלע ןטוטד סדי תל
 ועדי סינוכסס תוקמ קלע לק רפסמ
 סדי תל ותנס לד לס לכל  ,סמוקמב
 ומלע ןפוטכ ל סינוכי ויס כ הוב
 כתסכ ותנקק ססמ סזיל ויס ילו ,עדיל
 'מנס תככיפמ כ"ח 536 ,סזבכ סדי תק
 וס ,ד"כ י"כ לש וקויד .רקיעד סקכנ
 ת וחלק לכ סזככוד סמ יכקס בופכסמ
 לק סידוסיס כקו 53 3כוקכס סדי
 סמ ועדי ןימ כמוככ ,'וגו ךלמס תוכידמכ
 ענ] ל"ז "סרב  כ"סמכ סיקוסכס ופע
 סילוכי ויה ,סזנכ סדי תפ ןסוסכ וקלט 5 סמכ

 סידימי סזימ ילופ ףפו ,קיסור )3 סג עדל
 יפוקס כ" [כותכס רכד 59 סומ ,רתסכ וחקל

 ר"כ י"ר bיכס 55 סמל ,ספעמ ןווכמ ילס
 רפסממ רק ךסד ?םיכמ וסיפר ירכד

 -- :ל"קו סינולסס
 כט



 מ רתסא תלגמ

 רׂשֲע השמחב ַחונו וב רשע הָעְברַאְבּו וב רֶׂשֲע העֹולְׁשְּב

 םיזורפה םיִדּוהְיַה ןּכ-ַע ₪ טי : ָחְמְו הָּתְׁשִמ םּוי ותא הֵׂשֲעְ וב

 שחל לָשָע הָעַּבְרַא םוותא םישע תורפה יִרָעְּב יבשה

 : והערל שיא תֹונַמ חפשמו בומ םויו הָּתְׁשִמּו החמש ר

 תורתסנ יזנג "| ריתי *
 וכ לע סקמק 'וגו סיזכפס סילוסיס
 [וֿפו רפס] חלשמו "ויו ספשמו

 וספג כק סימיכ 'ונו וסערל שיק תוכמ
 סתמקו סתשמ ימי  סתוס תוסעל "וגו
 וסעלכל שיש | תוכמ וו 8פ] הולשמו

 סלינמ) 'תנב תיקו -- סינויבקל תוכתמו
 קיל תונמ תונקמו ,ףסוי יככ ינתCז
 תוגתמו ,דסמ םילכ תונמ יפס | ,וסערל
 ס"יכ ,סדל יככ יכפל וכתמ יפק ,סינויבמל
 מטס | םיעשוש o obיכ רדס סיס
 סיכ תלם ,bכמתד ברגו תנק סלגעד
 טיס = תוכמ תולקמו וכיבכ לכ תמייק
 -- סלמנס ל"כע סינויבלל תוכתמו וסעכל
 ךס וקסמ "כז "כגסו ם'כס סנסו
 ,קיעפוק 'כ יכבדכ רמלנס סינויבמל תוכפמו
 יככדמ כ"ג ספרככו ,קכס כייס ילמד
 הז  תמועלו -- סל סכג לד ל"ז י"קכ
 bס3 יעסוק 'כ לימק ילמ וכל סקקי
 pימ תונמ תולסמו תולמ וב סייקד
 סייקלו ,סזכ קרפל יל סתכנסו -- ? וסערע
 כופיכ סדקסכ ,וספ ומכ 'מגס תסריג
 ספדנס קמוקכ יתימכ סכסד ,סכוסמס
 ,ר"כקס תנס3 ,ספוכפ 'ד סדכטסמקכ
 ספדנס קמוקכ ןכו ,ודלכ סכוסמס סע
 "פע ר"ככס פתנקכ סוכ גכעכמענַב
 ,קלמ 'כסו כספ ןופתרס םלקמו ,סכוסמס
 סלוסמס י'פע ןיבותכ תוליגמ יפיקכ ןכו

 ףסוי ברנד םרתו (:ד ס)ינמ) ןייעו (*

 סיספדנס סיכח ןיפמופכ סנמ -- ל"נס
 פע ןיקכנס תוליגמ .סכרסכו ,סויסכ
 ,לסת ינטסו ,קנמ ןולכס סכס ,ססיפ
 ןיקופפ פוכוסמסד למול וכ ןימרכומו
 סיכופכס טרפל יל סכנו -- סזכ סמס
 ל"גס פוכוסמס יתטמ f"וקכ יפכ ןמטטב
 י'פע פ"כני -- 'אה סכוסמס יפכד=-סוב
 ןימ Bיס3 ,סנקמ (:די ס9כ) "ורד
 רנד "זהפ] תונמ 6 ט"ויכ  ןיחנקמ
 תוכיתמ ןוגכ רחמל וסילה יושע וניו ןכומס

 [סינד ןכו סיסרוֿפה -ילפכ | תוכותס | רפכ

 סבו = ,ןילטוכמ ויסימ סוכ .סנוכסו
 ןיכ = ןײפ ןיכ ףועו סימ סמסכ ןיחנקמ
 תויכטקו Aik סילמק תוכי ןיטוסס
 ,קסוכתכ ריקמ "רו סוכת לכ 6
 ןיטס ןוגכ = ,סלוכסכ ריקמ ק"כ ילתו
 יכפל ןפיכ ןיכועק ,וידוכ ןסמ סוסעל
 .כ"ע ןיסיסכ ןסמ תופעל סיקדע ,ותמסב
 "יס ם"ופ ספירדכ | ןייע | ןיכימ ירפפ 5 לכק]

 תועידס לכל כוס תועמד טוספו =-[ו"יקת
 יוסד לוטלטכ כוסקד סוסמ  תולסכ
 ,סהכנס יפכ סנסו -- ופוג תמסמ .סלקומ
 כופכ יס ,סיכופב סינויבקל תוכסמ תולמ
 (:סע ת"כ) | ל"ורתשמכ | ,סייכע) סקדל
 סועמכ סרקיעו .'וכ סיכופל סיכופ פכנמ
 ןילוכי ז"כעו (* רפויכ וילפגכיכס סוד
 5 כ'פ ס"נמר) .לכסמ יכימכ סג 5

 סליגמ
 ןישד 6מעטכ רמפע מ"יפל קוד תועמכ וס ןכ

 "וו = ,י"טרפו---ש'ייע סלגמ רקמל תופושנ סייע לש ןסיניעד  סופמ--תכעכ סיגמה תפ ןירוק
 ,תכסכ רפפפ ילו סינויכפת תונתמ לכקכ
 ספ) רמה ומגע ףסוי 'ר ירכדמ ו"ט תוטקסל | ןיפו--ל"כע רפפפ יל תכקכו סירופ

 ,סתעמו ,הפססב סירוסלט דמלמ כ"ו ,הכפנמ תיסעכ רוסס דמלמ ט"וו ,תינעתכ רוסלמ דתלמ

 תועמ ססל קנחכ 'יפ ל"ו ,רתוי םרופמ 5"כעירס 'יסכו
 ,הסעפ (:ס

 לד למל כילו] ע"ויכ רוספ פס סינויכפכ תונתמ תוֿכמ .סייק) סויכ וכ ןיכונ ויסי ךילס ספקי

 ימלטוריכ .5תי5 5סד---סינויכ63 תונתמ ומכ סויכ וכ תוגסוגה תוטמ ןיכע) ע"וי רמופכ כ"כ ורימסס
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 זט ט רתסא תלגמ

 דלָּב"ַלָא םיִלָפס : חַלֶשיִו הָּלֵאָה םיִרָבְּדַהתַא יֵפְּדְרַמ בּתְכִיַו כ

 םיבורקה שורָושחא למה תֹניָדְמלְבּב לָשָא םיִדּוהְיַה

 רֶשֲע הַעָּבְרא םוי תא םישע תויהל | פַהילְע םיקְל אכ : םיקוחרַהְו

 : הָנְָׁ השב וב רַשַע השמים תַאְו רָרֲא ׁשֶדחל

 ; תורתסנ יזננ

 נ"כ=-נמ תונמ חולשמו ביתכ כ'ע ,ולכיט = 936 -- (ד"הת 'יס  ס"ו5 = ע"ופכו ,הענ

 תולמ ז"יע ופיסוס סגו ,לליט סמ לכ יכימ3 סתולמ רקיע תונמ תוכיק פולמ

 סוגלתס כ"קמכ | , סינויכ6> = תוכתמ כ"קמכ תועמב לו (סע ס"כמר) לכמע
 לוס | ז"כ = יכישחד ןנְתַמ אָתקרצד אָהעְמּו = תכיס סועמ לוסק ,5"יק 'יס ד"ספ תיוק
 'אה סכוסעס יפל "ס כ"סכ ע'קנס לעכ כרס ית)וו] םועיכ

 ,קנמ = ןוטסרסד 'בה סרוסמס יפל בא ל כ תונקל לוכי ספ ריתמ ג"סק

 י"פע סיכופכס פ"לי .כסמ יכקסו ):ס סעגמכ) כ"זכל סנסו -- [לימ סדועס
 סוע תולמ יכג (: ס סנט. "זכדמ רכסס סעיטכ עטכ יככד סילפ לוכיפ ךדיפכ
 ימ ,קנתה ל"זו--לגרכ סגיגמ ימנקוסימלכ = ,וסיילע וככק כ ט"ויד סוטמ ,סירופב
 ,ןיטפומ סיסכנו סיבוכמ ןילכו וכ שיש ,ע'ויו סתמקו סתקמ כיפכ לקיעמד
 ,תוטעומ תולועו = ,סיכוכמ סימלק יבמ = ולילו ,סקמסו סקעמ ימי ביקכ ףוסכנו
 תולוע ליכמ ןיטעומ סילכופו ןיכוכמ סיסכנ = וגכוי = סקעמו - "ייע כיתכ כ ט"וי
 ומכ=ק"ייע 'וכ ןיטעומ סימנקו ןיוכמ = ןוטללס] "פס סלוסמס י"פע סיבוקכס
 תולקמ תוכמ יכג ,קכס ןידס לוס .ןכ עוכקכ וככקכ סלימקמד [נמ 'כסו ,רסס
 ס*כמרס 'כ סנס - סי rsp תולמו תונמ  ,כס תונמ חלשמו ביקכ ,ט"ויל סג סתוֿ
 תוליק = תולמ יבנ (ו'ע 'ס העגמ 'סמ כ'פכ) = יפכ] סנולרכ תולשכ ולכוי ₪ ט"ויכר

 ,חכוטמ סיעכל םולטל סככמס לכו ,סונמ = כתככ כ"עו = .["גס הפיכה | 'מגמ = ונתמדקס
 תולתמ תוכמ בוימ יכג (!י'סכ) סקו = גוסכל וככ כ סז סעטמו ,כסמ חלשמ
 תוככס) סדק בטומ ,ע'זו 3תכ סיויבקכנ וס סרקיעק יפכ ,סינויבקכ תוכתמ תוכמ
 ,ותדועס תובכסנמ = ,סיכויכ:6> תוכתמכ וסק יפכ תלז גוסככ ולכי לכו ,תועמ
 סקעק סוס ןיקp ,ויערכ .תוכמ חולטמו כ3קכ לכ כסכ | ףוסכל 3"
 סייע: 3כ תומקכ 696 סכלופמו סלודג סתטמ נס ,ט'ויל סיכופס ימי ק6 ססילע
 ןכומכו ,ם"ייע 'וכ סירגו תונמנקו סימוקיו סמ ככמ תונמ תוכיק תוכמ סייקכ וככוי
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 6 ,הכפלמ תיפעכ רתוממ סרממ דס 'וכו סכתוכ סיס ,סנסמכ תיפה 50 לע (כ"ה כ"פ סליגמ)
 [ט"וי = רמוס לככ וסיילע וככק םממ ט"ויד עמקמ ,ם"ייע !ינפע סויס תופמ ךרופלד רמול םכ יחל
 רוספפ דמלמ ט"וװ רמפד .5סו ,וסיינע וליכק 8 ע"ויד רמלד ,פכרד סירב הכרד וריתכ "5 כ"ענו

 לככד ("ה "פ) ימלטוריכ וס ןכו ,סנופרה הנע סמעכ וטעס סמ יפל קר וס ,סכפלמ תיטעכ

 'יפכ ם"יע] לכקו ביתכ 8 [ט"י 'פ ,מ לטיפלקכו ז"י 'פ ,ח לעיפפקכ ומכ] ט"וי\ כיתכד סוקמ
 ,ןמקנ רֿפֿע ומכ רסס כיתכ תונמ חלשמה סנו ,סינויכ6) תונתמכ ו וגסנ 8 כ"עו [ת"פס
 ןיפוכי תועמכ "פד יכיסד רכוס וסל סוטמ--ףסוי 'רד bמעטמ סכר דילנ יכה סופמד ל"י סתעמו

 תונתמ תוֿפמ בוכיע סעטמ תכסכ סעיגנה | תלירק תמד) | סתיס כ כ"עו ,נכפמ ינימכ סג תפל

 'ב ןכו ,ס5סמו | ןינע סדק תלת יגסמ רכ י"ר יכנ) סכרכ הכלה ת"ככד ל"ייקד רספמו ,סיכויבל
 תונתמ יכג "כ ה כ"פכ כ"ג קספ כ"ע ,הכרדל מעט ו"מ 'ה .סליגמ 'המ "פכ ס"כמרס

 ; "ככ ק"ודו ,תועמ סמידק ןיד ןתנ ך5 ,ןינכומ ינימ ומ ,נימכת ינימ ו ,תועמכ ופ ,המייקכ סינויכמ)



 ט רתסא תלגמ

 רׁשֲא ׁשְדחַהְו םֶהיִביֵאַמ םיִדּוהְיַה םֶהָב ּוחָנ-רֶשַא םיִמָיּכ ננ

 ימי םתוא תושעל בוט םויְ לְבֲאמ הָחְמשל גמ םָהָל פה
 : םיניֲִאֿ תֹנָתמּו הַר שוא תֹונָמ וָלְשִמ הֶּהְמׂשְו הָּתְׁשִמ
 בֵתָירַׁשֲא הא תושעל ַהירׁשֲא תא םיִלּוהְיַה לָּבק גב
 םיִלּוהיהלָּ רצ גאה אָתְרַמַה ןּב מָה לכד םֶהיִלַא יִכָּרְרַמ

 םמַהְל פוגה אוה רופ לפה םֶרְּבאְל םיִדּוהְיַהלַע בָשָח

 בש רֶפמַה"סע רמא למה נפל "הֶאבְבּו ה : באל

 תורתסנ יזנג

 ,ידרסמ יכתס נ"ז ס"כמרס ירכד יכ
 סייגעס כור יפנו ,סיסכנס ךכע יפכ לכסו
 ! ורמפפ י"פעפו ,כ"מ ספ 'סמכ לכתס ןופנכ]

 יפל נכס ,ו"כע (סיססמ סיפ) ןיתחופ ןיֿפ 'יפ)

 ,הלעה | כור יפלו ,סיינעס כור יפנו ,הדפה לדוג

 --[סוינע) סכרי (ותוליססו ,ותע כור 'יפ)

 רמות ססילע וליטס כ רקסכ סלימפמ סול
 ויה ד5מ כ"ג .י)ופו] סיכויכלכ תונתמ תולמ
 ,קוכמ חולשמו בתככ כ"ט [ענכ "וי תומ
 סכרמש ימ ככק ,ז"ע זומכ) ולו למ
 ססיפע ונכקסכ כ"ח 936 - ,קכושמ זס
 קוגקמ תולמ רמוס "וי תעיכק .רומת
 זמרל ,כסת תונמ חלשמו בתככ ,סינויבמל
 טעמל רפוי בועט ס'כמרס לם ינפס ןידס
 תולתמב רתוי תובכסל ידככ ,סולמ תולקמב
 תוכרהל ךירג ןיכורמ סו סוכ יפדוכ\| ,סינויבקל

 : "דו ,[ספ סגינסכ סנטמס ןופלכ ,ססינפכ

 55 וכג "גס סיככדס לוליכ ירחאו
 ,סליגמב 'מגס ירבד רוקי

 לכ סליגמ ימלקוכיכ לכוסד מ"יפכ סכסד
 ןיכו ספיסנ "כ ןיכ רבטק סקעמס רופיס
 ס"יכ סלע סליתסמ סנס=-,קיעפוק יכ
 תת סכיקת לוס סטע דח ,ק"כנ סליפכ
 טעומ רכד וס ןיי גטו ,כקב לק
 ירד ליעקוס 'כ וכ תנס 1 [ת"פס ייפ
 תונתמו ,קכ כ תמייקד ,סומוערפ
 רדסו ,ןויזכל תפז וכ בטנק כ"כ ,סינויבקכ
 למקד ככגו לגיע דמ ינש סעפ סיכ סלק
 תונקמו וכ תמייק רכמכ סיל תלס ול

 'מגכד סרנכ | ,כ"ע וסעכל קיל תונמ
 סמכ סינסס סקעמס קל רכזוס כ ןניד
 כיטסְו--ןופכפ יעפול 'ר יכפל לכקתנק
 שיש תוכמ תונקמו וכיכר וככ תמייק וכ
 יונת סוד ליכו--סיגויכ65 תונתמו וסעכל
 כ"ס ןדיד 'מגד--,פוכוסמס יקוליח י"פע
 'כסו רסס ןוקפרסד 'אה סכוסמס יפכ
 וסעד סיפסל "כ סלכ רססכ כ"עו ,קנמ
 ןופכ קיפס יכ ועידוסלו סליקכ י"כ לק
 תונמ סע וכ תלסס סמ3 ונממ סע
 סייקפ וכ זמכ כ"ע ,ס6למסו סבוטס ודיכ
 כופככ ,םודנו כמ ,תונמ חלשמו ,סתע וכ
 כ"פו =- סיויק תונתמו 6 ףוסכל
 ,וסעככ שיש תוכמ תולטמו ,ליסזכ ועידוס
 = ינטס וסק ןמיס ,סינויכ6 תונקמו
 bוס = סלוסמס ימלפוכיס סעד יפכ 6
 ,קכמ ןופלכסו ,רסח ינטסד ,'בה ןפוקכ
 שופ תוכמ חולשמו קכ וכ ריכוס כ כ"ע
 ל  ןוטסלס כותכס סייס סוכק וסערכ
 כוקכס וסע סוכ וכ זמר ,רפוי
 תונקמו ,נב ,סלמ בכנס ןוטרס
 ירכרכ סלכ תרפרפ וסזו ,ףוסכל סינויבקנ
 גידל כת .סיכוכנ וגילכד סו = ל"זכ
 ילנכסק מ"ככק :ככס וכדיב רסומק ירחל
 ןוכנסק ימלפוכיס תעד כ דנכסמ לוס
 ו ןיכיככ כ'עו = ,יפככסכ קוספל
 כוסכנו ('ס סכוסמה ןפוק תל סופת
 כקכpו .קלמ | ינסו לסת  ןוקסרס

 : ק"ודו

 ומיק



 זי .ט רתסא תלגמ
 ותא ּולָתְו ושארזלע םיִדּ הָיַה-לַע בֵׁשֲחירְׁשַא הַעָרָה וּתְבַשַחִמ
 םש- לע םיָרּופ הָלֶאָה םימיַ ּוארק ןפילע וכ :ץעֶהלע ינְּביתֲאָז
 ; המ הכבל ואְרְדהִמּ תאוה תֶרָנֲאֲה יֵרְבְּד"לָּבילע ן-לע רופה

 לע םַעְרוד וו םהיֿכע םיר והיה ילבקו ומיק וכ : םהילא עגה

 יכול ה

 ומיק ע"זכדו ,יוגו סידוסיס ולבקו ומיק
 רככ וגכקש סמ וישכע

 סמ סלעמל ומיק ופרד דוטו (.הפ תכפ)
 ותילוסס סלרגו (.ז סליגמ) סטמל | לקט

phrומיקו ולכק "נוסד בוכה ןופלמ , 
 ,ססינע סוס .לכדכ סילכקמ סעימקכד
 זומככ יכ ,65 סל ,סתו6 סיפייקמ כ"ח
 = סנעמל סיככונס "וכד תכווכ 3
 סיס סלינמכ "וכד יפכ | "כט סנמאו
 --- סעת9 -- ונגק ךפיס3 | כוקכל ךירל
 רידמכ 2 זמלמ י"פע פיו סלע כמל ומיקו
 ס"כקס נס ויתודמ ןיתק (ל"מכ 'פ) תומס
 ,תופעל סיכפקכ סרו ר"וכ ,ד"וכ תדמכ
 ויל = ס"כקסו ,סונכ סקופ וגיל תוסז
 וס סקופ וסס סמ נה ןכ סטוע
 קב 'פבו ,רומפנו תוקעל קכפיל רמוס
 2 וגיל ס"כקס ככל ל"סזכ קיפ
 - סס ,סלתק ה וס סכיזג לזוג
 bוס | יכ6 ,ד ית וגו ןקז ינפ תרדסו
 ,ם"ייע סנתק תדימע פולמ יפמייקפ
 רק ןגכרד .פולמכ סגד למול קי ז"יפעו
 כ"ג רוסת כד וקנס כדגכ סיסכככ המס.
 סכסוסק ןויכ כ"עו ,סלמפ סמייקמ 2

 סנס סיכופס ימי תל סייק> סלל
 ןמע סֿפ] סנעמנ ומייק ףכיפ ססיכ ב
 :ק"ודו ,סטמכ סכדע לק לש דע [וכ סמודה
 : נמק כמ ₪ שי סק 'מגבו

 bפירעד תנמ "ס סתס יוס
 סמ סלעמל ומיק ,וכצקו ומפיק ,וסנוכמ
 תיל וסלוככ ככ כמ ,סטמכ ולכקס
 סי תינד לומקדמ רבע כרפ וסל
 כרפ לכי תסד סק 'סותכ וקקסו ,קכרפ
 תככ) רממ סיפוג בכ סד ,קומקכ סג
 בקעי ככ חק 3כ רקד קס לט (.תפ

 (ה)

 תורתסנ יזנג

 כ"פעס תייכוקכ = סככ טדומ ןפקמ
 ומיק 'נק םודוטס6 ימיכ סונבק רולס
 ככ ונכקק סמ ויקכע ומייק ולכקו
 ןמיכסש סמ סע ,ןכפל ע"נסו = "ייפ
 תוס סטדומס תנעט :טבכ ןימדוקס תכ
 וסכס 65 וגסנק סוקמ 'פ יד סב

 ןדיככ רופמ ינו יוס כד גוסנ ןסיי יג
 ק"ויכד סימק וסייככ ותל ,קתכק ינעמב
 bb = וסל לטפ6 ןיתסב סיכ וכמק
 סכיפוכ6 ופכק ככ וסל כמ ,ןל רפפל
 לו ךיכמ כסומ יככ עמק כמקנק ,סכילע
 קזמ דמלכו ,ם"ייע ךמ תכוק | םוטס
 סיכייק ססילע תוכסס סיפכקמס סולמ ד"כס
 עודיו = ,רכר לכ .סייקל ססיכת סינבס

isתומס לכ ססילע ולכק סיטקסו תוכ  
 נע וכפי .טוקפיכ כ"pמכו וגתיכ קנס
 ולר ,עמסנו סpעכ 'ד רכה רחל לכ -
 ולמת 850 | ,סשעכו עמשכ .רמו5 היה
 לק דע סלועס לכ ןוככ ,ס"בקסכ נלי
 כ ,'וכ כקעי סייק יל ,סוגמייק סונעמפ
 ףסוי סייק רוכז ,'וכ ססככ6 סייק פק
 תוכלס ופכק רז  יכתלו "ייפ 'וכ
 למ ןפמכ כ'םמכו ,סעלז כעו ססינע
 ולמקו ויכתמ ותיכ תו ןיככ תק סולי
 ,'ונו טפסמו סקדל תופעל 'ד ךכד תל
 50רשי לע וסיינע םימכ 3ויק ןכק ןויכ
 סיס kt ,סולמס סייקכ רודס ותוקכק
 סתוק ספכ סל כוקו ,םדס רכד סג
 סגול תנעמ ןפכ ןיל רסס תייפכב
 תיבסכ ל"נו ,כ"ע ס!כקס 50 סעדומו
 כיטסכ וגסמ תוכתס תלכקד ז"ע סיב דוע
 סילופ סנמ ססיכתה סעכז לע סבוק
 ססילע סידוסיס ולבקו ומיק ביקכד ומֿכע
 םיעוע פויסל רוכפי כו 'וגו סעכז לעו

 'וגו



 מט רתסא תלגמ

 הָלַאָה םיִמָיה יִנָשדתַא םישע תויָהָל רובעי אָלְ םֶהיֵלֲע םִיָלְנַר" לָּכ

 םירְבזנ הלאה םימיהו חכ < הנו הָנָשלֶבּ םנמז כו םֶבָהְכּכ

 ריעו הָניִדָמּו היד הָחָפֶשַמו תָחפְשַמ רורו ל לָבְּב םישענו

 סרכוו םיִדגהְיַה ּךותִמ ּורְבַעְ אל הֶלֶאה םיִרּופַה ימיו רע

 תורתסנ יז

 סכוק ced ובתה ןיליכיד תמכ 'וגו
 ןפו ,תוכלס ונכקק מ סייק) סעכז לע
 סו ךקד ןכ מיל ןקמ למולס מסי
 סילבס ןילוכי יפו ידכע ריפסו קוס כיד
 ססילפ תוס סלכק טבל תותמכ כ"ח
 כממ "עפ ,ןכ - 05 ןכ6 תנטטכ
 ומיק = ולכקו = ופיק סלינמס כס 3תוככ
 רכבכק יכלו וננקק סמ סנעמל
 נעו סכילפ .ספלכקס סלט נ) ןכ סכסוס
 דופ ןימ סקטמ תיפימפ סלכק היס סערז
 סתע סקוסתכ ןכט ןויכו ,ז"פ רטרטל
 ס = ולכקש סמ | סנוקסרס סלכקס סו

 סטמל
eae 

 wi As -\ וכ

 סוס דופ ןימ סתעמד יכיסכ סלוקכ
 יכתמ ,הלטבכל טדומ תנפטמ כוטרע
 תנכק ספטמ סנכקנ 8 סיכיופמ ויסק
 לו ססינע כ'נ | תוב(ס
 סמ סלטמל ספע ו fכמכ
 ויטכע כ'ג ומייק !סטמ) סתפ ונבקק
 ה דו לדו ,רככ ססינע ונבקק סמ

 =-סערז

 חק
 ןכ ןווככ םיו -- ,סכריפ סופ ₪3 5
 :קיוחו = כ" Ae he ספ 030 ובכלל
 'ונו וככעי כ סנקכ םירופה ימיו

 ,סערזמ ףוסי כ סרכזו
 ק"סולכ כפסד ףסוי 'כ ףיכי (-) סכיגמכ
 כ סנס סירופה ימיד תסמ סרמק
 ת5 עדי נמ ,י"םרפו] סידוסיס ךופמ ורכעי
- 

 ל סככח לכסמ רמק י"'בככו [דיתעס
 סוסמ ,ףסוי 'כ פפ י'בנכ ףיסוס סוד רפנ וכפכס 'סוקכ ןייעו ,סערזמ ףוסי

 סידוסיס = 895 .ןגיז 85 לרקד לסירכד
 סזכ = סוסו , ד ותוקכק
 תל דסיל ולכ רק רסקו יכדכמ סכסד
 סויס רדס וקע ,תורודל es סנכ רכז
 יכפקס רחל .סלילכ הליגמכ תל לורקל

 וול תוקעלו סויב סתולפכ | רוזקלו
 תויקמ סנו ,סקמפו סקקמ סו
 ללס | י"פעו ןוסעככ | םיא | תונמ
 ,חלכפ וככז כקסי יכ ןוככל ןלנמ סזס

 ס'וכעב רפוכס לכ יכ סליגמב כ"זכמ סנס
 ימ סג סנמו ,ידוסי כקכ [פנ תריסמכ]
 ףק פויעעמ תולמכו תועד יקפס תוסס
 ידוסי לק דוככס סק3 וכוח לכונ כ יכ

 "כ סנסו לוס סידוסיס עכזמ
 סל ,הולמס סל 3ותכס 'יפ ימלטוריכ
 סרככ "וכו תולמ סכ יכס ןתוולמכ ןפיפע
 ןיוטפ סכ 5 קכ וס "ס56, ןוסל :יכ
 :סיפפקס סגסו =,ססיטכפ לכ3 ןקוולמכ
 פולמ ומיקי כ יכ | ף6 וכיתורודבק
 ,ססיקודקד| ססיטכפ לכ3 רתסו יכדרמ
 ךס ,סכלמ תכקנ כ סנס רכז ז"כע
 ,סיכפק סילפוקב סויס רכז ל ססל וקעי
 ןולעסיפס יפככ סכל וכלי סליגמס .כומתו
 -וטעי תולמ קולטמס רומתו ,סירופ דובכל
 וס ,סילופ דוכככ עקלס קופע ססנ
 ככ3 ,הנפס סיכופס ימיו" ,בותכס תנווכ

 ךוקמ וככעי כ ,ססיקודקדו
 :סיעפתס וליפלו [סיסקדופרוקה] סידוסיס

 95 יכ ס ,סידוסיס
 = וטעי !"כפ הלאה סירופס ימי ומייקי
 ,,וליפס ,ףוסי כ : םרכזה | ןקזו ,סויל רכז
 יככדמ יכ ,ייכככ ףיסוסק וסזו --,סטכזמ
 לכ סנס סיליפס ימיומ יכסק ףסוי ככ
 כ"כ סיכ וכי ,סידוסיס ךוקמ ורכעי
 לכס ערי כ ימ יכ ,ת6ז סרו כ | "סורק
 סידכתס סידוסיס ססינע 5 יע סולמ
 ףוסמ ככל ,חכנכ סיטכפ לככ סתול וקיזחי
 ףוסי ל סככח רמקק בוק ירכד
 .,קולקמ- סיקפסס ףק- למונכ ,סעכומ

 וקעי

 :"כע

 ססיפתוטרכ

 עכזמ סעכ לת



 חי ּט ו תלגמ

 -תב הכלמה רֶתְסֶא תֶכְתַו סם | :םַעְרַזִמ ףוסיאל
 םיִרּפַה תֶרָגִא תא םיקל ףקִתילבזתַא יִרְיהְיַה יִכרְרָמּ ליחיבא
 שלא םילּותיַהלַכיִָא םיִרפְס הש ל: תי שה תאָּוה

 תמו םּולש יִרְבְּ שורושחא תּוְכְלַמ הָניִדִמ הֵאָמו םיִרשעו

 עב
. 
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 םָמיִלַע םק שאב םהינמב הָלְאַה םיִרְפַה ימְדתַא םוקל אל

 -לַעְו - שפנדלע :מוק רשֲאכו הָבְלמ ַה רתְסֶאְו ידּוהְיַה יבָדְרִמ
 ירה םיק רֶתְסִא רמאמו בל : םהקעו תֹומֹוצַה ירד םערז

 לנג תתבר ות

 ססיקועיד מוכ יפל סויל רכז ז"כע וקעי
 ק"סוככ יכ כפוי סלככ סזמ ,ססיפובקסמז

 --תוחכ ד"ע לוסו פז סכמסכ
 'מגבו 'וגו ףקוק לכ תק 'וגו בותכתז

 boוק ןjכיסמו (.עי סנגמ)
 ע"כ ,ס'רי = 3 תלכוו סעינמס תמ סדק
 ,ידוסי = םיפמ רמוק ס"יכו ,סלוכ כמוק
 ,סנגס | סילככדס רכחמ למול יסוי 'לז
 ת"ויכ רמק ,קוסס סכילכמ רמו י"כטר קיתז
 ת 'וגו בוקכתו ורד דק6 bכקמ ןכוכז
 ,םוכוקה כס ןפקוק סלוכ ד"מ ,ףקופ לכ
 קיו ו ,ילררמ לס ופופ ידוסי םיחמ ד"מו
 ,ןמס ככ ופקות סנס סיככדס כסקמ
 ,ם"ייע סכ לק ופקופ וסס ספילכמ ד"מז
 ,סנסו ,ןמסו ,יכדכמ לק ופקוק סנסו
 סנמ = ,הליגמסכש סילקע .סילכד סמק
 כופיּכ ךיככ םורופס נק ופקופ ןיכט .

 ןיכ % סזמ ונכ קיק תוכייקס פלק
 כ"זמממ י"פע וסז יכ סזב ל"כסו ,סליגמס
 ! ךכ וכוֿככ יכבועל ס םוכמ 'סמ ףוסכ
 'ם3 יתיר סוו]] .כ"וכםע וכוככ א ישועל
 סיכותכס לע 'רעי רויכ סינסת לע רועינמ קסמד
 רפי 'וגו ססיפוע ויסי ססומכ (ו"יק) סינסתכ
 ןופנ] וס סגגמו סרוע [תכל ןש] 'דכ קט
 יפלו .'וגװ לוס סכננמו סכרוע "נוסו [רתסג
 תיכו לרעי יככ סת יכ ,בותכס רמי ל"נה
 תפ ןמפלו קוס ןיכירכ סכנה ,'ד יפרו ןרספ

 סכנה וכ ירק ,המוסו לקמ 'דכ קומכלו סככל
 רט ססילי ספעמנו סיכע) סידכוטה תק סיקוד

 תורתסנ

 כ לכו ,ססיטוע וישי סכועכו "וגו ססל ספ

 סרזע יכ ןעי סכרד וסיני ז"כעו ,ססכ חעוכ

 [תמה '5 'דכ סיקעוכה סתפ כ"פכמו וס סנגמו

 מעט יקסמ ת"כ תוכרבב כ"וכמ ןכו
 'וכו :תכקי יככמ תתככל סד ןוליק
 3יתכס כ"ע ,ם"ויע 'וכ ןיתכי סכזי סלק
 ופקות ת וכל עידוסל סליגמס תל בקוכס
 ,םיס סככ לס יכ ותלודנו קוכוקסק לס
 סיסיפ דיקעס כוע תל ןיתכיי סזמו
 כמולסק סמ3כ ,לתוי דוע בםייתיו=-ק'סיל
 וכטיקכ מ"כו ,מ"כ תעד וס .סלוכ
 "וגו סכלמס יקפו סג קוספ לע ,ר"דמ
 ל ויסיטכמל סקי כיקפ "כ ספ כת

 : --ל"דו ,וכולכ יסועל ו"ק
 סילופס ילכד סיק רתסא רמאמו

 ,רפסב בתככו ,ססס
 סלל סתנק (:! סליגמ) עומקמ י"פע פ'לי
 ע"ויל י"ערפ] תולודל ינועבק סיומכתל כתסק
 תלכלועמ 5 טקנק סל וחלש ['וכו סרק
 ככ ססכ לחלק ,פומוקס ןיכ וכינע
 סתלק ,'וכו סימיס יככל לע יג .סכופכ
 890 סל ותנק ! תולורל ינובתכ ססל
 ופלמס דע ,סיעככ לכו ,סיטילס ךל יתכפכ
 סמ לפס3 'וכו סלוק3 בופכ קכקמ וכ
 כeקמו וסזו -- ם"ייע | סלינמכ כופכס
 כתס לע סיכממ  תכוקת 'יפ = כתסס
 סייק 'וכו ינ6 סכופכ רככ ססל סכיקסק
 ככ3 סיקענ תויסל = ,ס58ס סילופס יכבד
 =-'ולו סתקו סתשמו סקילקכ סנו סנס

 כב



 י רתסא תלגמ

 שר שחַא למה שיא * .=מ :רַפַַּּב ָּתְכְנו הלאה ָה םיִרפה
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 רפסיסע םיִבותְ האלה דמה ולד רֶׁשֲא ֵבְררַמ תל
 תֶנשמ יוהי יִבָּררַמ ו יב : םֶרָפו יִדָמ יבמ םימיה רב
 'כ שורושחא *

 תכקכנ סניגמ יס סמ 1 :תכנו 6
 קר ,סכמתמ י"פט 65 וס ,סיכותכס ןיב
 תלממ | ,סכוקכ מכ ז"ע למנש סממ
 יככד 'ס3 51 יק65מ כ"סש - כפס3--

 וקעדל יקגוויכש ב ייככדס י"כסמ) סולק
 -- : שתו ל"ת

 ןרמס לע סמ שרשחא ךלמה םשיו
 :ב:קכהו ,יונו

 ,סז ס3 רקכ ךכלט (.5י סענמב) כינס
 ךימכ ססיו קנס וימיב ןיפר וטל לכסק
 סמו ,כסמ 3תככ כ"עו ,ם"ע סמ סרפתל
 ,הליגמס תעיתקב עו ,בסק ספ בתכנש
 סנס יכ ,רכדס תכיס סז3 תוכוסל 3
 ,סנידמס תגסנס ךכולכ םוכדס סמ קחנס
 קעורתו רותסמ יגיע כע קמ תויסל ןכתי
 לכ bכ ככ ,סמודכו .סיפכו ,סpעמס
 פעיזכ קכ כס ₪ סמדקכ ידכועו סי ו
 רהי = כ"עו ,ןכקס ןמ סח ותלוי ספק
 כ"pמכו = סכידמ סמ פוסט סמס דימפ
 נפ סמ כ כ3ל ,ססע תוכידמל סנסו
 ,ןכומכ .סכידמס Ea יכ ,ןרפס
 ירח סתע קר יכ "סו ט) וזמכ כ"עו
 סנוכ וטעכ סזכ = ןכֿס סמ תעכ סקס
 pכקתל ןפכ כקכנ כ'עו ,וימיכ ןיסל

 תא (c a ,לסת

 ךימ) סשמ ידוהיה יכדרמ יכ
 גו קוכוקתל

 כוקיככ 'כס פ"לכ ,וגו ויק בוכל יולכו
 3רוכ יתס ייבמ כמ (סק תוכותכ) "וכד
 סוקמ וקכ תמ ינב םיכ ומס ןככרמ
 ילימב והל ₪ לד סושמ 896 ילעמד
 ינב ןופכ לע קדקדנ םיו -- כ"ע שנ
 וס - ןופל סגו אתמב ל"כוסו  ,ףפמ
 סגס יכ ותל ךרדכ ו"ע יתרמו = רתוימ

 תורתסנ יזנג

 תפ תיכוסל ריעב- | כרס 7 -
 יכ תויס לכי ז"יע ,קימפד ילימב
Re.סידננפמו סילנופ סככס ז"יע ול : 

 סיכוקתסו סיכיקעס לתויבו -- וקמועל
 ןנכ ה 5 כוס נול כ ;סומל סלגו סה

 ,וקסכרפ תה ותפקי יזק ,סכלסכו סרוקכ
 ולה ככה = תסנרפ רקיע  בורס י"פעו
 סוקתע 3כס סיקי סה סז מועלו -- ססב

 ולכקי קנס ' ספ 5 ה דינססמ וקיפ
 ,רסומ טרופ = 3כס יכ סכמוק3 ופול
 3רס סגכו = ויפ תתפי כ סנמכ- קוסו
 ג וכתי כ"ע ,סיכלמס ןיכ ז"יפ דעוע
 ספק ככ ןס ,רמכ  ,סלע סיריטטס
 רכדמ ךמלפ עוגמנ יקפכ ךכיל ידוכו
 יככל היגס וככ כ לכס =-בסומ ירכד
 סנתו | ,סיינעס סע ןומסל קכ ,ךרסומ
 ופיפסו ,כפומו סתכופ יככדכ ךסכות %
 סופל ךיכפ ךני6 סיינטס .ודיפקי ee סל
 --סמוקמ ךל ערסכ וכוי 69 יכ--ז"ט בל
 ןקכבמ ככול יס יב =: וסזו
 --סיריקפס ,תמ ! ינכ = סי ןימפלמד
 ב'עככ | 'יפ -- יפט ו סוטמ וקל
 -- לסומ עופפל סיבסוקו = סיכיקעס
 סתפי 55 סנכ לוקו ,קתומו לורד סושמ ו]
 סייקמ וי וכ וילע סינלמ ויס 5 1לש ויפ

 לסומ דינמ סיס | יתדווכו [סקכות תומ
 יוס כד סועמ 556--סע לסקכ ותחכוק

aךומסל ס יכ ,ימפד ילימכ  

 כת כופכס למול וסזו = סיינעס סע
 יכנס קנפ רכד דופ = סליגמס ןינע לופס
 ידוסיס יכדכמ 550 סנס יכ ,סכל =

 תודכככו תוסוכג תונעמ סקלק ללמכ ס
aוקזו- -סיפש כו לודג דיס  

 כ"ו סרמוקכ ! ידוסיס יכדכמ יכ---ןוסל
 סמל

 רש רש ירי יו רק ריו וו. יוז ה
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 טי י רתסא תלגמ
 בוט שרד וָהֶא בֹורָל יּוצָרְו םיִדּוהיַכ .לודנו שורָושחַא למל
 : : ועְרולֶכְל םּולט 4 רבדו ומעל

 ןעתו ויצהו ,לאונפ "סו העבשו םיששו האמ רתסא תלגמד יקוספ םוכס
 :'ה וירדסו ,רתשסא

 תורתסנ יזננ

 ס"וכע3 רפוכס לכס ידוסי ומש סרקכ 9
 דועו (גי סלגמ) ידוסי רק [>"סתכ]
 יפדווכו ,םוכופתפ ךלמל סנקמ סיס יכ ('3
 סיקינק סב דועו=ןוקכ סיעכק יקב סיס
 ,סידוסיכ לודנו כ"קמכ סכוקכ לודג סילק
 כככ כו ויחס וכל ,קכ ,יופכ סיס ז"כעו
 סילעכפ סמכ ל ספ כ וה
 וכ סה תו לכ יכ יפדוכו = סיקנוקז
 סשקי לכלו ,'ד ספל ולסומ סקכופ ד
 ע" 4 למק 4 עודמ וקגסנס יככל לע
 יכדרמ יכ כמוקו "כס סייסמ ז"ע ,דכלמ
 יכ ,ומלפ סולט קתכוט לע תיגסס עי"
 קכוד---וסזו --ומע יגכ בוט לע ספ
 סזלועכז לכל סולק לכודו ,ומפל 3וט
 =: סמוקמ ומלע תכוט לע םיגסס ל
 55  סולב לגודו ומעל בוט שרוד

 ק3ק ןכתי ,וערז
 ליכססס ךי .ותלפמ לדוג סת וכל לפסל
 ככד sia ,ולוד יב תה רולפ) וקמכתב
 יפכ ,קיוה לכ) וכד ינכ תלופר ןקקל

 הלו
-.* 

 דומע תל - קיזקסל | ותלוכיכ סיסע סמ
 ידוסיס יכדכמ סנס יכ ,סולקסו סכותס
 - ע"פ רוסמל ובל .תליממ תפ סקרה ר

 [ןמה לש הרז סהוכע לכל רופכלו

 סיס יכ ,תולעמס יגסכ לתכומ סי
 ,סכידמס

 =-סלריו סכותכ ,סי דויל 5 ג סיק ז"כעו
 םכוד סיסש וכייס ,ויק6 כולל וכ סיסו
 [וסומכ סילרקה] וננעכ [כפומו סרות ₪] בוט

 רססמ ,טעמ סיקפק ויסס סי םנססל 5
 םיכ=תופילקכ סכיסכל לכי סיס 5
 סולטס זועמכ קיזחסכ ל ₪: רכוד
 סקול במקל ל כיחתו ,ללכס קודקסו
 פ"לי סזכו--ועכז לככ=וסח ,סכ טל
 תל ויק ל : זט ה ל"זכ תעד
 לקמ וגממ ועכיפכ למלמ ותל לכל
 היל מקס סקכנכ יכ. ,ש"ייפ ןילדסנס
 ,תתזס סגסנסס ל ומיכסס מכ סמ
 סיקנקנ סג סכיפו קוככקתס סרכק סמכ

 .. : ל"לו ,םכמכ

 יגינטכ

 תלקמ

 הליגמ ימגב םיטקולמ םישודיח

 תמו .סליגנמ רקמ סכר יעב (ב"ע 'ג
 יוכ ףידע וסיילימ יס סולמ

 כמ למסד ףידע סולמ סמ סטקפ דק
 תק" ת סתולק תוילכס דובכ לודג
 סדיכ6 תכקס ןוגכ י"טרפו ,סכוקכק
 ,ספפתמ סת סימפפ תמלעקכו כילד
 וטקסו .כ"ע ודוככ יפכ וניו ןקז ןונכ
 דיסכ סמל ( ,תויפוק '3 ז"פ סיקרפמס
 ןכיכמלר יפכמ וקוכיפב Ys י'קכ .וגיככ
 סלוקנק ת"כ ךסד (שי תוכרכ) מנכ סם

 ךס לע סד (3
 הכעגכ סש

 "גן =

 ,כוסת כד וקנב וס
 יקר סדיכת תכקסד גיד
 ןכיפלי כ תנומממ לכוסיפ וכמו
 (: כ פ"ככ\ . סוס וקקסק ת"יפט ןרהל
 ,סנומממ כוסית כמ טיעפ יכיס ס"דב

 תנוממב ןיקימממ יפט תי ,
 ןוממכ ןיכנוה נק ןימ סד ,סכוסיקמ
 ןגינזמ רוסיקבו [ןופמ תקוה דג] בוכס רחל
 סקומ כילד :םכיס 'יפת וכ לתכ
 מק ןנישייק נו ,כוכס דעכ דוסיפד

 סוקמכ

Dr 



 טקולמ . םישודיח
 סנס .םזייפ 'וכ וחש .תק .בקג סוקמכ
 וכמפד ס לע סכולככ תוקקסל קי סזכ
 ,ןכיפלי 5 6 רוסי (ס) תוכר3
 תמסכ ןכ6 ,ר רימס לגוממ הסל
 בכוס תוכרככ "גס ירכד סד מ "קל סט
 רמפד 3כ רע ס"יכד כמימ לע ךלוס
 קוסכ ופיפ6 ןטסופ ודגככ סיפלכ תלומס
 (:ומ ק"כ) 'מנכ קס ככו 'וכ
 ןק6 ןכפ ,הנוממב ל וכ רקב ןכיפזסד

 ןוממכ ןיכפוס ןיד נלומפכ ץ יוקר ןדיד
 סמנכו 'מנס תישוק כקקי ,בוככ כחל
 'יפכ ןרפל .ןיכיכל טל כ"עבו = ,סיכימ
 ,וקותלומ ךיכפד ס לע סק תכקסמכ 'מגס
 וספ רד לכו ,יגלמ סקעס נו 3קד
 פוילבס דוככד סיכימ ןכירמג ,ת"ו 33
 כיפק ספ = ,קסייכוקד ת"ל ף סתוד
 כודג רמתד תתייככ ךס ימקומכ וגילמ
 סכוקבק ת"ל תל סקודס תויככס דוככ
 --ת'לופ3 סלוקכש "5 ₪5 סטוקפכ
 ל" י'םכ ירד ןוכגכ כשוימ סקסו
 וגל סתודס ןכיכמפד סמ וכלה ,סלינמכ
 bnלד יתכוקכ ילמ סוס Bכ ,כוסת לד
 ימוסכפ סוקמ קוס קמ ךס
 סוסו ,ןלככד :כוסיה לכמ ףידע סי
 ם"סרכ :"ורמפד ומכ ו5] ,תייכוהד כוסילכ

 וסי יסמ

 לכוס ףדוב

 סגיגמ הרלי

& - - 4 - ls 7 a, וס הלכה ולכל סקיסק:ן> סינג קיפ עי 
r Lng -- lw == ם"ייע לימד סרות ירכדכ סנכק ירכדז] 

 תי קס קוד מ פרד poo" סול
 ס Fתייכוקד ת"כ וכיפק קוס סכוקכס
 ₪ תכטסד ךס ןונכ ת"קוק3 קר וכ
 כוסית סו סכימ ןניכמג יכיס ת"קו
 = יא וכילסז | ,ןכיפלי כ תנומממ
 ןוממכ rs ןיקה כומקכ = ל"סד
 תכוסימ ףלימכ שי ליפס כולה רחק

 =: ע'קו ,קנומממ
 דע לירופכ ימוסכל פיק בייה (ב'ע יז

 ןמס כוכק ןיכ ערי נד
 לע :סיככ וכ וקד לכו ,יכדכמ ךולבל
 סמ סלוע ספ ירפסכ ןייעו] כמקמס תנווכ רוסיב
 [כ%51 כ"כ "ומ .קידפה ג"סוקמה ה"ומ סמכ יתפכסמ

 תוכ6 | יכסט ף יכ ,סזכ .פ"לכו ,
 ןכו ,עקכס ןמס סיס לפרסי

 ילכוכ

 ול סעודכ

 הלינמ ימנב םי

 3pתכ לכי - יכיטמ תובק יבלכ [עלנסנ]
 סבלס דופ קי סכמ6 ,ידוסיס יכדכמ
 לכב .כתרקי | יביעמ ןכו ,:לעי יכלול
 סכופכ סגירדמכ עב ףקו  ,רודו רוד
 תודלקכ 3pתסל ולכוי סמסו ,ססמ
 ,סכיכוסל ךיכל" סו סג ז"כע = ססל
 bתילד טה ,סינפולס יתקכ תג י"ע
 סיכול6 רפול ךיככ ככ רמ6 ,ימל םוכיכ
 יכ--סיקידנס לכ סיכולכ ,סיעקסרס לכ

 יבסוקו סינק סינח רוד ככ3 וכסמי ל
 סינטקו ,סיגוכיכ >> ,יכדכמכ | לסרטי
 כטוימ קוספ כ כ"עו ,ונעמ סכרעב
 כיכוסלמ תכסי ככ יקדװכ ,וכיימ ןיידע
 ןענכ] | ,יכיכפ יכיכט  ,סיעלועמס תק סנ
 תויסל ליחתיו ולגכסמ רתוי סקסיסכ לכס
 סילודנס א קכ ליכזי כ יז6 ,ססובמ
 וכל ,,וסזו ,רככמ ויפכ סילגכומס ססמ
 עדי 5 rn להק ךור וכ ,ןמס

 = ןוכפ-- ןמס רוכפ- ןיכס תפ ריכוסכ
 ןיכט סיעלוממס ספוק וכייס ,יכדרמ ךורכ

 :"קו ,יכררפ .ךולכ 95 ןמס רול
 ע'מ סיכפלו קקלנק יכס יא (ב'ע 'ח

 3תכפ b"סרסמ ןייע 'וכ כ
 ויתוסנסכ ת"בסו ,סגמוגמ יכס ילד סכסילד
 185 ישוק ךסד .Po פ"לגסו-סז קחומ
 וסיל סד 5 סל ביפומ תק ייבק
 ,כתה סקקמ 656 כ"חמ סכ ןרתמ פונ
 יפב 85 .רנסומ סגד ותעדל לכוס סיסד
 ד קסו סופו קכ ןיופ ןכילו ,םוליס
 ןיכ ןימ .ךקכ ןיקיכקמד נתס תקז טעממ
 :סד סוקמ , ןוכ ןיפ ךס3 נק ךס ךינסד סוקמ ,קעילד

 תחלנקמ כנסומל ב טיעממד תפיסד
 כו ביתכד תרק ךסמ סכ ףיכיו ,סירפל
 סנסו ןסכס סרו ,סנסמל ןוחמ 56 ןסכס
 יפכס מכ קוד יכיימד מנכ 'ונו תפר
 וש | כ כגסומד ןויכו ,סנקמל ןוחמ תוליש
 סילפלו סקלגתמ כ"ג כוטפ חועיפ יע
 ןניככמד תסס לכ6 | ,סילת תס3 סד
 תולישל כנסומ עכולמ סנ תוכרל ימי לכמ
 ןסכס ליו קרקד נקול ךייש ימכ סילעו
 יעככ 6ל מ"מ כ"ק ,'וגו סנסמכ ןומ נה
 ייכ6 ןרתמ ז"ע ,סירפל תקלנס כ"ג

 ן'טטממד

AR רש רוש ירוד ירוק יי A rh 



 ולמ םישודיה טק

 כיתכד סוקמ ,סזמ לגסומל סיל ןכיטטממד
 סיולת ופפכלכ ימ "נו פכנ) סנכו

 : ל"קו ,'וכו םופופרכ
 י"כקכ | 95 וידימנק ןלאש (ב'ע בי

 וכייססנ) סמ | ינפמ
 סס) רמ ,סילכ רודה ותוקכס י"ק ןסיקנוש
 וקדועכמ וכסכק יכפמ ול וכמ ,סתמ וכמפ
 כככפ ,וגורסי ןטוככס כ" סכ) רמל ,'וכ
 ,סתה כומ5 וכ וכמל ,וגוככי כ ס)ועס
 ימיכ| 0255 וומקכסק ינפמ ססכע רמל
 ,רכדכ שי סינפ שמ יכו וכ וכמ6  [רפדכובכ
 סינפל 895 וסע כ סכ סכ) רק
 ₪95 סכמע סע כ ס"כהס ף [סלריפ]
 קנכ סו סיקודקדהו .ם"ייע 'וכ סינפל
 קוד סלתכס סתיס סע) ( ככ
 מת תמסמ סיסד כמיי ןסמ (3 ,י"כפכל
 שובה סכיסמ תז סיס קמלד ,טקפו
 תחיככ | ,ןמט רק ופסרב ןמה ליפכע
 וכלכ סpובכ ססנש סהיסק ,ונקז קלמט

 ס
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 לסככי סרמוק (ג ,ונקז וסעמ סקוריכ
 יפדוד ,כתומל .ךל יס "רודס ותוקכק,
 ל"לוסו ,סקלסק וכווכי רק רוד לע ל
 ,וכסנס ינפמ ןוסכ (ד ,ןמס ימיבק ל0רפי
 ינפמ וכמפ לכו ,ספגסכ ןוע וספכ עודמ
 סמ סקקי כ'ג  סכירכד) (כ | ,ולכקש
 סינפ קמ יכו י'כסכנ כ"ס6 וקקסק
 י"כסכ קל רמלק כהה (ו ,לכדכ קי
 סמל סכקי כ"ק ,סלגל ווקכקסק ינפמ
 ,רללדכוב) ימי י"מות ו'פ וסנטנ לכ
 ,ןמזס וה דע סריזגס סכתלכנ סמנו
 וכימ ,סקת כומל ,סק6 וכמ ןוקכ דוטו
 כוממ כוקסכ רמי קנס יכ ןכומסמ
 סס יכ 3םייכל עי וגיכּכד) סמק סל
 ויס כד ויפמ ופמק ןטי  ,וק5 וכ
 סקפ ס"שמכ ,ןמככ סורוסתלמ סיכוכמ
 ולכקס יפת ,סכמ סכ נו ,ססמ סינוק
 סוק תנכ ,תיכבס ירכד 090 5 לסרטי
 וכרפבס ומכ סכוקכ לע סעדומ תנטט
 ספט ונממ ועמכ סגו ,רסה סוקמכ
 סנככ ווחקקסס יכנפמ וסעד יפכ סריזנכ
 סמ ינפמ ול0ס כ"ע ,רלגדכוב) ימי
 לו ! רודס ותופכב ,כתכקי וכיימתג
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 ב הליגמ ימנב םי

 קר ודכע סה ףךהו ,ףכית רלנדכוככ ימיב
 תנעמ סכנ ןיקפ ,ךקטיטל 690 ,סלכימ
 לפ ןיונמע ססכ לפרסי ןידו ,עדומ
 כו גכסיד ע"ייק ז'עו ,ספס םודיק
 וכמק. כ'מ = ,ססל כיקס "פע = ,רוּבעי
 ,העדומ תנפט סיד סכתטיפ יפנ סקה
 סמ ינפמד רפויכ דופ ססקי לכס
 לפ = ןיװלמ סגיֿפ | כ"כס ,ננכ | וכייחתכ
 וקדועסמ וגסנק יכפמ וכ וכמל ,ם'סדק
 (.ת .ו"עכ) תילדכ סוסו ,טקרכ ופול לש
 ל"ותכמ ללכטי רמול לסטמשי 'כ סילק
 סיוכפ דניכ ,סס סכסק3 זע ידוע
 וכיעכק סידוסיס לכ ןמיזו סקפמ סכעק
 םמקו ,ססלקמ סיתוכו ןילכוקכ י'פפל
 כ"סע סלעמ ססילע קמפמו דמוע ןסנפ
 5יכסד דפ םמילו ,סיקמ יתכזמ וככל וכ
 וכמ סזפ ,כ"פ ססירק תפפמ ךכ כקו "וכ
 [סגו ןי יכ] סכוסכ כו ,סתמפב ,וכסנק יכפמ
 5 וכ סיתככומ ויסק כמלכ 05 סו
 ויס כ ז"כע ,ךנמה תלכי ינפמ סקסמר
 ,רוסמ ןווכמ קו כקפק לו תונסל כל
 ,ר3ד3 םי סינפ שמ יכו סקקי לכ וקטימלו
 כ"ח ונכקיפ וינפל פודיו יוכג סיסק ןויכס
 ומכ כמ ,3וטכ סנטככ סכוכס תת
 ,ו"פ ודכטס י"פפ6 סירלממ לסרי וכסגנב
 ומכו כ"חמ סכותכ ת ולכקיש סמ רוכמ
 סזת3 י"קס תק סקמ ללספ "זרק
 ךסילוסכ ת"יפס וכ למלו ,סילול תוכ
 כהה לפ 'ההס תה ןודכעכ סעכ תק
 יבקק ,סוכ-פסוס: זק כ"ג :םיכ .ןכ סט
 --סנוקפ וקעו תומולס תל סכילע ופכקס
 סכסטישכד ,ססילפ סטקס "כפר סגמהו
 סיס סמל כ"ק = כ"כ ןיד ןיידע סס.לט סיסד
 תוככע ןימ סד ,סנועכ לכ לפ סריזגס

 ססל סיס ןפופכ קכ כי ,לכ
 ,סלועס כככ לו סגיכסככב סדימפסל
 רומל וכ וכמו ,קתלעכ סכיזנכ ייל
 כמה כ'ע ,ךהטיפ 063 רמולכ ,סח
 סיס כד סנוכ) יס יתטיפד סכע
 ייפמו טדומ | תכטט סופ סלועמ
 ,סלכימ | כ"כ ימיכ זק: סללכ ווסקפהס
 ליסק וסדועסמ ולכלו וןכזקסכ כ"חקו

 ב
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 הליגמ .ימנב םיטקולמ םישודיח
 ,סטסכ | ,וטכקסכו ['גכ] ז"ע טק כ"ג
 ,כתיסכ ססילע ססעכ סיסי סתעמ כל
 ןועמ גוכעקס . ססילע | רלועתנ | ז"יע
 ססכ סיס רחל ,כ"כ ימיכ 000 סלל
 ,קוככט סעטמו ,ם'סדק לע .ע"6 .רוסמל
 כולש ותוכנמ ןכק יכמוי ככ לע רו
 כ כסלמ סכמס 5 וותתסס ללרקי

 סמ סבוסק וקעו ,סיגככ 696 סיס
 ך"וג יײפל סית סנדע רפלמ ילולו] סלפתו

 תדגכ 'סותה כ"קמכו ,ול ל5רםיל | סיכפ סוד

 סוק היפ 55 םועמד י"כמר תטיס ו ,כ"ע 'ע
 לכ סהכ גרנד ריפמ ית5 תעדומ תנע

 856 ססמע סעע כ כ'ע [סינפ לשל ללרמי
 : ק"ודו ,'תי ודסתב סינפל

> Wee C=. 



 הנשה תותבשל תולפת
 תוישרפ עבראל רצוי םע

 תבש תלבק רדס
 רּוצְל הָעיִרָנ ,ַײל הֶנגַרְנ ּוכָל הצ
 הָדתְּב וינָפ הָמְּדקִנ :ּונֲעְׁשִ
 לודְג לֶא יִּכ :ֹול עיֶרָנ תורמְזְּב
 : םיִהֹלֲא-לְּכ"לע לוד למ ַײ
 תופעות ן"ראדירקַחְמ un =. רֶׁשֲא

 אּוהְו םִיה ולירשא : ול םיִרָה
 ראב ותצרו תֶשָּבִו ּוהשע

 ייפ הָכְרְבְ הָעְרְכנְו הָוְתְתְשנ

 םע ּונחנאווניקלַא אוה יִּכ :ונשע
 ולקְבְדםא .םויַה ֹוָדָי ןאצו ותיערמ
 םָכְבַבִל ושקמ לא :עמשת
 רשא :רָּבְדַמַב הָּסמ םוויָּכ הָביִרְמְּכ

 ּואָרְ"ּג יִנּונֲחְּב םֶכיִתֹובַא יִנּופִ

 רֹודָּב טּוקָא ןהָנְׁש םיִעָּבְרַ ז ֵלֲעָפ

 לאל ה ףח ל יעת םע רָמאָו
 יּפַאב

 : : ִתָחינמ לא ןואבידפא
 : ץֶרָָהדלָּכ יל וריש שָרָח ריש יול וחוש וצ
 :ותעּושי םזי יל" םֹויַמ יש מש ּוכֵרּב ייל ויש
 ופ + ותא םי ָמָעְהַלְכְּב ֹודֹובּכ סב פס
 :םיִהְלָאלָּכלע אוה אג רָאָמ לֶלְהמּ יו לוג

 : הָׂשֲע םָיִמָש יו .םיִליִלֶא םִמְעָה יֵהלֲאלְפויֵ
 ּובָה שד תֶרֶאְפִתְו וע נפל רַדָהְו-דֹוה
 ּובָה :ֹועְו דֹובָּכ ייל :ּובָה םיִמע תֹוחּפְׁשִמ ייל
 :ויָתֹרְצַחְל .ּואְרּו הָהְנִמ ּואָש מש דֹבָּכ ייל

 "לכ סמ .וליק שקית יל חמשה
 לֵנַּת ןופתחףא ךֶלֶמ יו םיוגב ּוהְמֲא :ץֶרָאָה

 םִיַמְׁשַה ּוחָמְשִי : םירָשיִמְב םיִמע ןיֵרי טמפ
 -לָכְ ירש לע : ֹואלֲמו סה םעֶרי ץֶראָה לגו
 אָב וי ינפל :רעחיִצעלְב וגני זא שמ

 םיִמְֲו קֶרְַּב לבִתְטפשי ץראה טפשל אָב יִּ

 : ותא

 :םיִּבַר םײא ּוחָמְשי ץֶראה לנֶמ ְךֶלֶמ ך ש

 :ּואָסְּכ ןֹוכְמ טֶפָשַמּו קדצ ויָביִבְס לפרו ןְנֲע

 יראה :וְְצ ביִבָס טֵהלְתּו לת ונָפְל שא
 גנוהכ םיִרָה :ץֶרָאָה לֵהָּתַו הָתַאָר לבת ויס

 ּודיגַה : דא" ןֹוהַא ינפְלִמ ,ל ֹונְפַלִמ ופמְנ

 ושב ג

 ּוָחְמְשַה סיִליִלְאְּב םיִלְלַהְתִמַה ספ ידבעלכ
 :ֹודֹובְּכ םי מֲעֶהלְב וארו וקדצ םיִמָשַה

 הָנְלגּתַו ןֹוְצו חַמְׂשתַו הָעָמְׁש :םלֲאל ול

 יו הָּתַאַּכ :ָר ְךימָּפְׁשִמ ןַעָמְל הָדְהְו תֹונָּב

 ; םיהלַא-לָכְדלע ָתילעג דאמ ןיראהדלכ-לע ןוילע
 דָיִמ \ וידיסח תושפַנ רמש ער ּואנש 52 יבָהא

 קידצל .עֶררֹוא :סליצו עשר

 : שלק רק ודו יב םיקידצ ּוחָמש : הָחְמש

 =יִּכ שָדָח ריש! ייל ּוריִׁש רומָזמ חצ
 וניִמָי ולדהַעישוה הֶשָע תואָלְפִנ
 ותַעּושָי ַײ עיִדֹוה : ושדק עורו
 רכז + ותקדצ הֶלּג .םינגה יניעל
 ּואָר לֵאָרְׂשִי תיִבְל ֹותָנּטָאוו ודפח
 :ּניהלֲא תעשי תא ץִרָאיִסְפַאדלְכ
 ננו ּוהֲצַּפ ץֶרֲאָה"לַּכ ייל ּועיִרֲה
 לֹוקורּונַבְּב רֹנְכְּב ַײלּורָמז :ּורמזו
 ועירהרפוש לוקו תורצצַחּב :הרמז
 ואלו םיה םערי זי ךְלֶמהו ינפָל
 -ּואַחְמִי תֹורָהְ :ּהָב יִבָשִיַו לַבָּת
 כ יי יֵנְפַל :ּונגַרְי םיִָק די הב
 לָבָת-טּפְׁשִ ןיִרֲאָה טּפׁשְל אָב
 :םיִרְׁשיַמְּב םיִפעְו קָרָצְּב

tk ₪ץֶרָאָה שת סיִכּוָכ בשי םיִמַע וגר : 
 ה

 בלרשילו



 תבשי תלבק
 ודו :םיִמֲעֶה"לְּ"לע' אוה םֶו לדג ןֹוצְּב *
 טָּפָשַמ ּךֶלָמ ֹועְו :אוה שוד אָרֹונְו ל לה ודָּג ךמש

 הדו טָּפׁשִמ םִרשיִמ ָתְננּכ הָּתַא בֵהָא

 ּווחתשהו וניהלֶא יי ממה: ישע הָתַא ובקעימ

 וינָהכּבַו ןרַהַאְו השמ : א:ה שודפ ויָלְגַר םדָהְל

 : םָנֲעְי אּוהְו יי"לָא םיארק ומש יִאְְקְּב לֵאּומְׁשּ

 ומ רפמ
nsםֶתְיְנְע הָּתַא וניהלֶא  

 ור : םהו לילע "לע - -

 קחו וָתדַע ּורֲמְׁש םֶהיֵלֲא רָבְדִי

 אשנ לֶא

 ו :םֶה ְ וניהלָא יי וממ
 :וניהלַא יי שודק יִּכ לשדק רהְל ּווָחתְשהו

 ַײל ּובֶה םלֵא יִנָּב ייל ּובָה דִוָדל רומְזַמ טכ
 ייל ּוֲחַּתְׁשַה מש רּובָּכ ייל ּובַה :זַעְו דו

 םי ערה ו דֹובָּכַה-לַא א סימה :-לע יי לוק : שָדְקהתַרדהְּ

 :רָדָהַּב יי = לוק ח

 ןונבלה יִזְרַאדתֶא יי בש

 ב ב יל : םיֵּכַר םימילע יי

 : םיִמַאָר ל רגעומ םֵדיָליו

 ָּכְרַמ ליחָי יי לוק

 ןְב ּומָּכ ו
 : שֶא תּובָהְ לב בצח יי"לוק
 תֹוליַא ללוח לוק :שדק ְַּרִמ לדרמ יי \ לי
 ַײ :דֹובָּכ רמא ול ּולָכיֵהְבּו תדעי + תשחיו

 למעְל זע ַי :םֶלֹועְל ףלמ יי בש בשי לּובָמל

 חכב אנא םירסואז :םולָשַב ומעדתא ֵּרְכיוַי תי

 ינפ .הָּכִּכ תאַכְקַל יִדֹוּד הָבָּל
 : הָלְּבְקְנ תַבש

 ּונָעיִמְשַה .דָחֶא רובדָברוכְו רומש
 ,דָחֶא ומָשּו דָחֶא ַײ .דָחַיִמַה לֵא

 הכל הל להתלו .תֶרָאְפַתְלּו םשל

 איה יִּכ .הָכְלְִנּ וכל תָּבש תארק 5
 םֶרָקמ ׁשאֹרַמ .הָכָרְּבַה רוקמ
 ?ָהַמָּב | הָשעמ פוס ,הָכּוסְנ

 :הֶקַחּת
 יִמּוק .הָכּולְמ ריע ךָלַמ שדק מ

 ךְל בב .הָכַפֲהַה ךותמ יאְצ
 לומָחְי אּוהְו .אָכְּבַה קַמִעְב תָבַש
 הכל ֶּו : הֶלְמָח דילע
 יֵרְנְּב יִשָבְל .ימּוק רֶפַעַמ יעְנָה ה ה

 הכל
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 ישִיְְּב די-לע .יטע ךתראפת
 יִׁשְפצלָא הָבְרְק יֵמֲחַּלַה תיִּב
 הכל : ּהָלֶאְנ
 ךרוא אָב יִּכ .יֵרְרֹועָתַה יִרְרֹועְת ה

 .יֵרֵּבַּרריִׁש יִרּוע ירּוע .יִרוא ימוק
 ל 4 הָלְנִ ךילֲע יי דֹובְּכ

 הַמ ,יִמְלְּכִת אלו יִשְכַת א 5
 ּופֲחִי ךָּב .יִמֲהַּת המ יחֲחּתׁשִ
 -לע ריע הָתְנְבִנו .יֵמע ַײנט
 הכ : לת

 -לָּכ וקתרו .ךיסאש הָּסַשְמל ּויָק ן
 .ְּךיָהלֶא ךולע שישי יבמ |

 הכל | :הָלְּילַע ןֶתֶח שושְמּכ
 ייתָאְו .יִצֹוְרְפִּת לאמָשּו ןיִמ י
 ,יִצְרּפ ןֶּב שידו לע .יִציִרעַת '

 הכל : הָליִגְנְ הָקַמְשְנְ
 םג .הֶלַעַּב תֶרָמַע םולשְכ יִאוְּב

 ינּומָא ךות .הֶלָהְצְב הָחַמְשְּב
 יִאֹוּב .הָּלַכ יִאוְב .,הָלְנְס םע
 הכל  הֶלַכ

 ייל תוההל בוט :התָּכַשַה םֹוָל ריש

 סח רב א :ןֹולע ףֶמשל
 לת לבנרלעג רֹושערלע Rots ךְתוטֲא

 יִׁשֲעַמּב ךלעפב ַי ינקחמש יִּכ : רֹוכְּב ןֹוָגַה
 יִשָעַמְ

 רַמּזְלּ

 וקמע דאָמ יי ףישעמ ּולְרְנהַמ + ןּנרַא היד ידי

 ןיביראל ליִסְכו עֶדי אל רעֶב שיא : הָתבְׁשְחַמ

 -לָּכּוציו בָשערמְּכו םיִעָשְר ַחְרֶּפְּב : תאז"תַא

 םִהַמ הָּתַאְו : דעידע םֶדְמָשהְל נָא ילעפ
 יבוא | הָָההִכ ַי לא הָּנַה יִּכ : םלעל

 םיִאְרַּכ םֶרָתַו : ןוָא ילֲעפלָּכ .ודרפתי ובאי
 יִרְׁשְּב יֵניֵע 0s + ןנער משב וחלב ינרק

 רֶמתַּכ קיִּדַצ : יִנְזָא הָנעַמְׁשת םיערמ ילע םימקּב
 יי תיִבָּב םיִלּותְש :הֵּנְשִ ;וָבלַּב א הָרָפִ

 ָהָביׂשְּב ןּובני דֹוע :ּוהיִרֲפִי ועקלא תורְצַחְּב

 ידוצ יו רֶׁשיִּכ דיִגַהְל :ּוְהִי םיִננערְ סנש

 :ו3ּ הָתְלְעיאלְ
" 



 ב תבש תלבק
 ראתה זע  ׁשֹבָל שכל תואנ למ ו *

 זָאמ

 תֹורָהְנ ּואָשְנ טו תֹורָהְנ ּואְׂשָנ

 ְאְסִּכ ןֹוכְנ :טֹומת-לּב לבמ  ןוכפא

 : הָתִא םֶלועַמ
 םיִּנַר םימ ותֹולֹקִמ :םיכְד תֹורָהְנ ּואשִי םלֹוק

 ּנְמאנ וידע יור רי ירּבְׁשִמ סירי
 םותי שידק : ימי יי שקרה תבל אט

 תבש לש תיברע תלפח

 : ךרבִמַה ןיתֶא ּוכָרָּב וח
 : דע סלועל כמה ורב חק

 ְּךֶלֶמ ּוניִקקֶא ַײ הָּתִא ךורָּב
 םיִכרע בירעמ ורָבְדְּב רֶׁשֲא םֶלועָה
 הּגבְתְבּו םירעש חקפ הָמְכֲחְּב
 םיִנָמְזהתֶא ףילחמו םיִּתע הָנְׁשִמ
 םֶהיֵתֹרָמְׁשַמְּב םיִבָכּכַהיתֲארַּרסָמּו
 הָלְיְלְו םוי אָרֹוּב ונוצְרּכ עיִקְרָּכ
 -יִנָפמ ףשחו ְךַׁשְח"יִנְפִמ רוא ללּוג
 הָלָיְל איֵבַמּו םוי ריבעמּו .רֹוא
 4 הָלְיְ ןיִבּו םוי ןיֵּב ליּדְבַמּ
 דיִמָּת םיקו יח לֵא .ימָש תֹואָבְצ
 רָב .דעֶ םֶלּועָכ ּונילע ולמי
 :םיִבָרָע בירעמח יי הָּתַא

 הדת .תְבהֶא מע לֵאָבׂשִ תי םֶלוע תַָה
 0 יי ןפ-לע ִּתְדַמל ּונָתֹוא םיִטָּפְׁשִמּו םיִקְח תוצמּו

 המשנו יףיקתב ז ַהיִׂשָנ ּונָמּקְבּ ּונּבְכְׁשְּב ּוניהלֶא

 םה יִּכ דע 42 חֹצמְּו תות ירד
 .הָלילְו םָמֹ הָּנִהנ םֶהָבּו נימי ראו ונח

 הָּתַא טיל ומ ריקת"לַא ּףֵָכָהַאו
 רסוא דיחי : לֵאָרְׂשִי ומע בוא א

 .ןמאנ ךלמ לא

 רָחֶאי וניקלָמ ג לאלשו עמש
 : דָעָו םֶלֹועְל ותּוכלמ רּובָּכ םש ךּורָּב שחלב

 הפעל ללב = יהלֶא ַװ תַא תְַהָאְ
 יִכנָא רֶׁשֲא הָלֲאָה םיִָבְּדַה וָהו : אמל
 תרדו ףינָבל םָּתְנְׁשו :ְךְבֶבל"לע סויה ףוצְמ

 כבשו ךרדכ כלו חב ךתשפ
 תפטטל יָה די לע תֹואְל תר :ָּמקְבּו

 :ְףירֲעְׁשְבּו ףתיבי תּוזָנמד לע סּתְבַחְכּו : ףוניע ןיּב
 שור[

 רֶׁשֲא יִמוצַמלֶא ּועָמָשת עֶמְׁשסַא התו
 יֵהלֲא תא | הָבֵהֲאְל םָעַה םֶכְמֶא הָוְצְמ נָא
 -רַטְמ יִּתַתנְו כפל בְבבל"לְכְּב וְעַל

 השיג תססָאְו שוכלמו הר ות םֶכצְרַא
 ָתְלַכֲאְו ףתְמַהְבְל ְּךרׂשְּב בע יִּתַתו :ְְרָהְצ
 םָּתרְַו םֶבְבַבל הָּתְפִִּפ םֶכְל ומשה : תעָבְשְ
 :םֶהְל םֶתיוֲתַתְׁשַהְו םירחא םיַה הלא םָּתְדַכעַ
 הָיָהאֹלְו םִמְׁשַהיתֶא רצעו םֶכָּב ַײ-ףַא הרָחְ

 תאו הלבה ה אל המה רט
 :םֶכָל ןמנ ו רֶׁשֲא הָבֹטַה ץֶרָאָה לעמ הָרהְמ
 םָכְׁשִפנ-לעו םַכְבַבְל"לע הָּלֲא ירָבְדתא םָתְמַׂשְו
 תפָטומל ּוָהְו םַכְ"לע  תֹואְל םתא םתְרׁשִק
 םָּברֵַּדְל םֶכיֵנְיִתַא םָתא 2 :םֶביִעע ןיּב
 : ףַמּוקְבו ףככשבו ףֶרְב ְְּכְלְבּ ֲתיֵבְּבְְּתְבׁשְּב

 וגר ןעמל +: ףירעשבו תב sss םָּתְבִתַּ

 יי עֵּבְׁשִג רֶׁשֲא המאה לע םֶכיִנב ימיו םֶכיֵמָ
 : ץראהילע םִימְׁשַה יִמַּכ םהל תחל םֶכיְִבָאַל

 יל רד המלאי רֶמאָ
 "לע, תַציִצ םָהָל שו םֵהָלֲא תרַמָאְ לֵאְְשי
 נכה תציצילע ותו םֵדְל םֶהיֵדְנִב .יפנפ
 ותא םֶחיִאְרּו תָצְיִצְל םֶכְל היָהְו : תֶלְִת ליִתְּ

 0 רמאל

 אלו םָתא סחישענ יי תֹוצמלְּכ תֶא םתְרְַ
 םָּתַארִׁשַא םֶכיֲֵע ירֲחאְו םֶכְכַבְל יִרָחַא ּורּוַת

 -לָּ-תֶא םָתיִׂשֲע בות ןעמל :םֶהרֲחַא םיִצ
 כ םֶתייהויִתוצִמ
 םֶכְל תֹויֲהְל םירצמ ץרָאמ סֶכְמֶא יתאצ 8

 םָכיֵהלָא יינֲא : םכיְִלאַל םישדק

 -. תמפל סכיסלק ףככל
 = יש ₪

 םכהלֶא נא םיקלא

 ַי אה יּכ ונילע םיקְ תאזלכ הָנּומֲאְו תָמָא
 נופה למע - ינחְנִאו ותל ןיאו ּוניקלֶא

 םיִציִרֲעַה"-לּב ףמ ונלאוגה ּונָכְלמ םיִכְלְמ מ
 -לָכְל לּומָג םּלׁשְמַהו ּונירֲצַמ ּונֶל ערפנַה לֵאָה
 תֹואְלְפנְו רקח ןיִא דע תולדנ הֶשַעָה ּונָשְפנ יביא

 ןַתְאלְו םייחב שס םֶׂשַה : פְסַמ ןיאדע
 םֶכו וניביזא תומפהלע ונכיררמה ּונלְנַר טומל

 ג וגל השעה : אנשיל לַע וגנרל
 הערפנ
 הָמְקּו יס



 תבשל תיברע תלפת
 יֵנְב תַמְרַאְּב םיִתְפֹומּו תתוא הערפב הכמה :םָה הכמה : םח

 לאש :טע-תֶא אצייו םיִרְצִמ יִרּוכְבלָכ ותְרכֲעְב

 -םִיירוּג יב ווב ריִבֲעַמַה :םֶלּע תחל ם םָבּותִמ

 : עַבַמ תּומהְתַּב םָהיֵאְנֹוש-תֶאְו םֶהיִפְדּורד תֶא ףוס

 ותּוכְלמּו ומשל ּודוהו ּוחְּבַש ותֶרּובְג ויִנָב וארו

 ונע ףָל לֵאָרְׁשִי יִנְבו הָׁשֹמ סָהלע למק ןוצרּב

 לכ ורְמָאְו הכר הָחַמשְּב הָרֵׁש

 שָלְקַב רֶָּאַנ הָנְמָּכ יִמ י . לאב הָכְמְבִמ

 ְףנָב ּואָר למ
 ּרָמֲאְו ּונֲע .יִלַא הָז הָׁשֹמ

 יו הפ

 : אל הָשע תלה אונ

 נפל םי עק

 -תֶא רַמָאְנו : דַעְו םֶלַעְל ףלֶטוַי
 לֵאָ . הָתַא רָב .נָמִמ קּוָח די שא בקש

 :לַאְרְשּ
 נְלַמ ּונדיִמעַהְו סולָשל ּוניהלָא יי ּונְביִכָשַה

 וננקו הנולש 2 רעלע שורפו םייחל הָצעַּב

 ןגֶהְו ףמש ל ונטישוהו ךיִנָפְלמ הָבֹוט

 רַהָהְו ונדב
 ָמָׁש רסֶהְ

 ןוגר בער בָרָהו רָב בוא וניר לעמ

 ּונירֲהַאַמּ , ונפל

 | לא יֵּכ התא ּונְליִצמּו ונרמוש לֵא יִּכ ונָריִתְסִ
 ונאובו ּונתאַצ רֹומְׁשּו הָמַא  םּוחרו ןח ףֶלמ

 ינילע שהו .םֶלּוע דַע דַעְו הָּתְעַמ םולשל\ םִיַחְל

 םולש תַכְס שרופה ַײ הָּתַא ְךיָּ .ּףמולש תַבְס
 דדלעו לארי ול לעג ונלע

 דתֶא תושעל הָּבַשַהדתֶא א לאישיהנב ּורָמׁשְ

 לע תיִרְּב ֶתרדְל תָּבַשַה

 -תֶא ls % תַששחיכ םֶלועְל אוַה תוא

 תַכְש יֵעיֵבְׁשַה סנו ץֶָאָתַאְו םמָשַה

 לֵאָרְשי נב ןיבו יב +

 קיח :שָסָנו

 : ךִתְלַהְת דיג יפו חָמְפַת יתָפְׂש יא

 יא וניתּונָא הלאו .ּוניקלָא ַי הָּתַא רָב
 לאה | בקע הלאו קח יֵהלַא םֶהָרְבַא

 mao לַמּג ןוילע לא ארונו רְּגַה
 םיִבוט םיִדָסָה ן

 ינָבְל לַאֹוג איִבַמו תּובָא יִּדְסח רַכֹוְח לכה הנק

 : ָבהאְּב ומש ןעֶמל סה
 ינְבְתָכְ ,םייחב ץפח ₪ םָייַחְל ּנְדְכְז תישב)

 לחה רַפְסב : (סיַח םיהלֶא ּדְנעמל
 יו

 ! פל לצו

 נמו עיעומו רוע למ
 : םֶהָרְבַא
 ד זד -

 ןנמ ל הָתַא ְךרָּ

 בר הֶּתַא םיִתֹמ ּהיַחְמ יָנדַא םלֹועְל רג התא
 :םֵׁשְנַה דירזמו חורה ביֵׁשַמ הרוחב : עישוהל

 םיִמָחְב םִתַמ .הּיהְמ דָסָחְּב םיַ לגל
 םיִרסַא ריִתַמּו םילוח אַפֹורְו םיִלָפֹונ ךמֹוס םיּכַ
 לֵב ףומכ יט .רָפֲע ינשיל | ֹותָתמָא קמ
 ַהימְצַמּו היחְמּו תיִממְֶלָמ ְךֶל הָמֹו יִמּ תורו . . - דס = ןוריבנ
 רָכז םִמָתַרְר בַא וכ : הָעָנְׁשִ
 תֲֹחַהְל הָּתַא ןֶמָאְנְו :(םיִמֲהרַב םיחְל וירּוצ

 יִמ ת'שב)

 : םיִתַּמַה הָיַחְמִי הָּתַא ךֶּב : םיִתַ
 םוי"לָכְּב םישודקו שודק ְּךְמׁשְו שודק התא

 הלמה תישכ לאן הא רב: הל ללה
 : שודקה

 יִעיִבְשַה םוידתֶא ָּתְׁשַּרק הָּתַא
 :ץראוסימשהשעמ מתיִלכת. ךמשל
 דלָּכְמותְשַק כְוםיִמיַה-לְּבִמ ותְכרבּו
 ד בּותָּכ ןָבְו .םיגמזה

 יֵהלֲא לכה :סָאָבלֶכָוֶרָאָה םיִמָשַה לכו
 תַּבָשִפ השע רֶׁשֲ אמ יעיבשה ב
 ךרָבְה : הֶׂשֲע רֶׁשֲא ותְכאַלְמַלָּכִמ יעיֵבְׁשַה םלּב
 תַבָׁש וב יִּכ וא שקו יעיָבְׁשַה םֹוידתֶא םיַהלֲא
 : תושעל שחל אָרְּב רֶׁשֲא ֹוּתְכאֵלֲמלָּכִ

 ּונְתחְונְמְב הצר .ּניֶתֹובֲא | יהלאו ּונֵהלֲא

 ונע רחב ונקלח ןחו יקב נשק
 רבע נבל רהטו הנשי ונחמשו ךכוטמ

 תַּפׁש ןוצרכו הָבֵהֲאְּבּוניֵהלֲא יי וניחְנהו תַמְצְּב
 ורב מש יש קמ לאש | ָּב וחנה ּףשדק
 שמ a ד

 :תָּבָשַה שדקמ יי הָּתַא

 .םָתלַפְתב
 לֵאָרְׁשִי ישאו ְָתיִב ריִבְדְל הָדֹובע

 ןוצרל :יהֶת וצר ל

 יי הצר לֵאָרְׂשִי מב ּונקְלֶא

 אביו הלעי ןפכ סיכמוא ח"כ תכמכ

 עננו בר הָלעי  .ונית תוב וניהלא
 -ן- דו = ןיידו

 רכז רֶכָתְו דפ למשל הָצְרִיו הָאְרְװ
roiד דה: ל  ₪ GAדדי: - + =] 

 + יהלאו

 וננדקפו



 3 תבשל תיברע תלפת

 "ןֶב םיִשָמ ורכז = .וניתובָא ןורְכזו .וננדקפו

 ןח :ףשדק,דיע םקשורנ ןירקח המגע דא
 הָכוטְ הָקלְפל .ףנֶפל לארשי תיֵב מעל
 שאר םֹויּכ םֹולָׁשְלּו םייחלו םימָחַרלּו דסְחלּו ןחל
 ּונדקּו .הבוטל וכ וניהלָא יי ּנדְכְז .הזֲה ׁשדְחַה
 העוׁשי רַבָדְּו .םִיַחְל וב ּונֲעיׁשֹוהְו .הָכְרְבַל וב

 ִּכ .ונעישהְו ּוניֵלֲע םַחְו ננו סיח םיִמֲחרְו
 :הָּתֶא םּחָרו ןח ְךֵלָמ לא יִּכ .ונינע ךילא

 ורב + םיִמְָּ ןויצל כוש ונעה
 :ןויִצָל ֹותָניִכְׁש רימה יי הָמַ

 וניקלָא יי אוה התְאָש ל ּוְחְנא םידומ
 ;גֶמ ונח  רוצ דעו סֶלּועְל :ּוניִבַא יהלאו

 רּפַנּו ףֶל הָדֹונ רֹודְו רֹודְל אּוה הָּתַא ונעשי
 וניתומשנ לע ְּךריְּכ םיִרּוסְּמַה ונח לע-ּךְתְלַהְּ

 לע ינָמע .םוילְבְּבש  ףיפנ לעג ל תודוקפה
 .םִיִרָהָצְו רק ברעתע לבש ףיתובוטו יואל

 כ םַחְרְמְַו ףִיִמחְ ולכל יִּכ בוטה ומת"אל ינ

 ל נק םֶלועמ יפה
 םיסנה לע ןפכ סיכמו סכונת תכסכ

 דימה ּוכְלַמ ףמש סמו ךרְחי סלכ לע
 :דַעְו םלֹועְל

 : ֶתיִרְב יֵנְּב"לָּכ  ךּוט םיִיָחְל בֹותְכּו תישב

 ְךֶמְׁשתֶא ּולְלַהְו הָלָס ודי סימה לכו

 הָתַא ךורְב .הָלָק גרו ונקעושי לֶאָק תַמָאְּ
 : תֹודֹוהְל הֵאג ףְלּו ךִמש בוטה ַי

 םלֹועְל םיִׂשָּת ְףמע לֶאְרָשיזלע בר םֹולְׁש
 ףיניעְּב בוטו .םּולשה"לכל ןּודָא ףלמ אּוה הָתַא כ

 הָעְׁש-לָכְּו תעלְבְב לֵאָרְׂשִי ךמעהתא רב
 : מושב
 רַכָנ הָבּומ הָפְנרַפּו םולשו הָכְרַּב םיִיַח רפסְּב ת'שב

 םיִבּו םיִיַחְל לֵאָרׂשִי תי ְֶּמַע לָכו ּונְחַנֲא ףינפל בחנו
 : םּולָשַה חֵׂשֹוע יי התא ְךּורְּב .םֹולְׁשְלּו

 : ושב לַאְרׂשִי ומעתֶא במה  הָמַא ו
 .הָמְרַמ רפדמ חפשו עמ יֹשְל רֹוצנ יהא

 לגל  רָפעִּכ ישו םַת .יִשפִנ יִלְלְקִמלְו
 ףחרת ומ רוב יגל חת : היה
 רפה ֶרהְמ .הָעְר יֵלֶע םיַֹׁוהַה לכו יִשְפ

 השע ףמש ןעמל השע .םמבשחמ לקלקו םֶחָצֲע

 ןעמל השע תָשְדִק ןעמל השע עמי ןעמל
 יי העיִׁשֹה יי וצל ןעמל

 ךינפל יל ןֹונָהְו יפררמא .ןוצרל ויי :יננע
 ויָמרַמְב םֹולָׁש

 יחתרות

 אּוה הָשע :ילפװ ירצ
 : ןמָאּורְמָאו לַאְְׂשִײלַּכ לע ונילע סולש הש
 הנביש וניתוכא יהלאו וניהלא יי ךינפל ןוצר יהי
 ; ךחרותב ונקלח ןתו ונימיב הרהמב שדקמה תיב

 ןֿפכ ליחתמ כ"תלו ולכיו סיכמופ לסקסו ן"כס ןישל

 הלא וניתבָא יהלאו .וניקלַא יי הָּתא ורב
 לה לאה ב בקי יהלאו קח ייְִלֶא ם םֶהְרְבַא
 : ץראו סימש הנק ןוילע לֵא אנה רנה

 ןפכ ליחתמ דיחי לתק

 םיִפִמ הָּיַחְמ ֹורָבָדּב תובָא ןנמ
 שודחה קמה =: לאה ורָמָאַמְּב
 םויָּב ומעל חינה ּוהומַּכ ןיִאַׁש
 ַחיִנָהְל הָצְר םֶב יִּ ושדק תַּבַׁש
 דחפו הָאְרִיְּב דובעג ונפל .םָהָל
 ןיִעַמ דיִמָּת םוידלָכְּב ימָשְל הָדֹונְו
 ןודא תֹואָדֹוהַה לֵא .תֹוכָרְּבַה
 ּךֵרָבְמּו תָּבִשַה ׁשּדקְמ םולשָה
 יִנָשְדִמ םַעָל הָשְדְקּב חיִנמּו יעיבש
 + תיִשאָרַב השעמל רכז גע

 ש"ק 'וכו וניתיבא יא וניהלא ן"כל

 ןיקילרמ ןיא יקל ןיִא הָמבּ ןיקילדמ המ
 הבא לב אלו סב אלו שכב אל
 הקריב אלו .רָּבַמַה תֹליֲתְפַּב | אֹלְו ןדיִאָה

 סימה יִנָפ לעָש הוֲעַׁשְב אלו .תָפְְמ אל
 יה - 1 -

 הפרש ֹמׁשִּכ אלו קק משב אל
 רַמֹוא יִדָמַה םּוחנ  .בָלַחְב אלו הָכֲאְב אלְ

 רָחֶא = םרֹוא םיִמֲָח .לָשְבִמ הלב ןיקולדמ
 : ומ ייקילְִֶמ ןיא לָשְבִמ ניִאָש דָחֶאְו לֶשְבְמ

 יִּבַר .בוט םּוְּב הפרש ןַמְׁשְּב | ןיקילרמ ן ןיא (ב)

 דּובְכיִנָּפַמ ןְרְמעְּב ןיקילדמ ןיִא רמוא לאַעָמְׁשִי
 ןָמָשָּב םִנָמְׁשַה לֶכְּב ןיִִּתִמ םיִמְכַ .הָּבַשה

 ןיִמְשְמְׁש
 משב םיִנָ

 ןְמׁשְּב תונונַצ ןַמְׁשְּב .םיזוגָא ןמְׁשְּב

 ֹופְרמ יב
 רמוא

 טפגנו ןְרעֶב תועקפ }



 תבשל תיברע תלפת

 דָבְלְּב תַז ןמָשְּב אָלַא ןיקילדמ ןיַא רמוא
 אל וב ןיקילרמ ןיִא ץעה יש bs )ג(

 תַאְמְמ אמממ לניא ץֶעה ןמ אצלה לכו .ןְתָׁשפ
 הלפקש רננה תַליִתְּפ .תְשפ אָלֶא םיִלָהא
 איה הֶאַמְמ רַמֹוא דלא ִּבַר .ּהָבָהְבַה אלו
 ,איֵה הָרּוהְמ רַמֹוא אָביִקֲע יב יּהָּ ןיקילדמ | א
 לֵׁש תרָפפְׁש םֶדֲא בוקי אל (ד) : הָּב ןיקילְרמּ

 ליב רנה יפ לע הנתון האלט הע
 ירו סרה לֶׁש איה ליאו הפ אְַּתְׁש
 הֶּלַחְּתִמ רַצֹיַה ּהֶרְּבִח םִא לָבָא .ריִּתמ הָהְי
 םֶרָא אַלָמָי אל .ךָהֶא יֵלְּכ אּוהָש יִנְּפַמ רָתְמ

 הֶליִתפַה שאר ןה רה רַב הנ מש הרע
 הֶּּהְי ברו .תָבָאוש אַהְתׁש לישב ּהָכֹותְּ
 ארָיְתִמ אּוהְׁש יִנֲּפִמ רנה תֶא הֵּבַכַמַה (ה) :ריִּתַמ

 וא | הָעְר חור יֵנְפִמ םיִטְמְל .יִנפִמ

 רג
 בר יבר

 4 םיוג יֵנּמִמ
 לע  סֶחְּכ ..רּטָפ שיש הלה ליַבְׁשְב
 בָיַח .הָליִתָפה לע םְתְּכ ןֶמָשה לע סֶחְּ
 יסֹוי

| 

 אה נפ היתה מ ןיוח לב רַמפ

 תֹותַמ :םיִשָג תחַבֲע שלש לע () :םָחּפהֶשוע

 הָלחְּב הדב .תֹוריִהְ ןנֵאְׁש לע .ןָתְרל תַעְשּב
 םָָא ךִרָצ יָד הָׁלְׁש (0) : רנה תֶקְלְרַהְבּ
 םֶתְרַשַע .הֶכֵׁשְה סע תָּכְׁש בֶרע ּותיב ףותְב רַמֹול
 קפְס הָכׁשַה קפָס .ַנַר תֶא ּוקלְדַה םּתְבַרע
 אנ | יַה תֶא ןִרְׂשעמ ןיִא .הָכָשָח ּהָנֵא
 ,תֹורַנַה תֶא ןיקילדמ ןיו .םיִלַּכַה תֶא ןיליִּבְממ
 תֶא ןיגמוטו ןיִבְרָעְמּו מדה תֶא ןירָשעְמ לֶבֲא
 :ןימחַה

 יִדימְלִת = אג יֵַּר רַמָא רעל יִַּ רַמָא
 לָכְו רַמָאָנש + םֶלעְּב םֹולָׁש םיִּבְרַמ םיִמָכֲח

 אָרְקִּפ לֵא ְּךנְּכ םֹלָׁש כַו ִי . ידומל יב
 סרו יִבָבאָל בָדי םֹולָׁש :

 הולש ְּךלַחְּב םֹולְׁש-הַהְי : לושְכִמ ומ ןיאְו

 סולש אּצ"הָרְַּרֲ יערו הַא ןעמל : ְךיתֹנְמְרֲאְּב
 :ףל בוט הָׁשְבֲא וניהל ייתפ ןעֶמְל כ

 :םֹולְׁשַב ֹוּטעדתֶא ריו

 םיִּבְרַמ

 יב אָלֶא ב

 ,ןמי פל שנ
 : י"ק .ונילע .שוריק .ןנברד שידק

 תבש לש תירחש תלפת
 :סו כמי תסנכס תיכל סנכנככ

 ףיִתנְּבָשִמ בקע ףילהא ובטדהמ
 אבא ְךְּדְסַח כרב יִנֲאַ :לאר רש
 ףשדק לָביַהְדְלֶא הָנֲחּתְׁשֲא ףתיב
 תב ןועמ יתְבהֶא ַײ :ְּדֲתֲאריְּב
 הָוֲחַּתְשַאינאוְּךְדֹובְּכןּבְׁשמ םוקמו
 :ישע יייִנָפְל הָכְרְבִא הָעַרכֲאְו
 םיקְלֶא ןֹוצָר תע ַײ ל יִתְלַפְת יִנַאְו
 :ךעשי תַמָאְּב יננע ףרְסַחבַרְּ

 "לָאיתע ןיִאְו אָצִמִנ הֵּבתְׁש יח םיהלא לבג

 ןיא םגְו לְעְכ ֹודּיְכ דִהָי ןיִאְ דָחֶא :תואיצמ
 ףוג :ּזניִאְו :ףוגַה תּומד ל ןיא ..ותודחאְל ףוס

 רֶׁשֲא הדל ןומדק :' ותשדק ויָלַא ךורענ אל
 ןּודא וגה : ותי שארל תישאר יא ןושאר אָרְבְנ

 עַּפְׁש + ֹותּוכְלַמּו ֹותָלְְג הָרְ רֶעֹו"לָכְל .סֶלּוע

 אל :ותְרַאְפִתְו ֹותָלנִס יׁשֹנֲאזלֲא ֹונְתָנ ֹותֶאּובְ

 -תֶא יִַּמּ אנ דוע הָׁשמְכ לֵאָשִּב סק
 רַײלע לֵא ֹומעְל ןתָנ תַמֲא  תרות :ֹותָנמְּת
 רמי אלו לֵאָה ףיֵלָהַי אל : ותיּב ןַמֶאָנ ֹואיֵבְנ

 נירְתס = עד הָפֹוצ : ֹותָלּזל םיִמָלועְל
 דָסָח ׁשיִאְל לוג : ֹותָמְדקְב ר ד ףוסל טיִַּמ

 קל הלׁשֹי !תעשרכ ע עֶר כ עשרה ןתונ ּולַעְסִמְּ
 םיִתַמ :!תעושי ץק יּכַחְמ תפל ּונָיִשְמ ימי
 : ּותְלַהְת םש דעהידע ורב ֹוְּמַח-ברְבלַא ה וחי

 רם למ רֶׁשֲא סלע דא
 ומָׁש ּךֶלֶמ יזָא .לכ ּצְפְחְב הָשַעַנ תַעְל :אָרְבִ
 : אר למי ּבְל .לכה תּולְבּכ יִרֲחַאְו : אָקְקג
 איה, : הָרֲאָפְתְּב הָיָהִי אוה ן .הָוה אּוהְו היה אּוהְו

 לב : הָרַפְחַהְל ל לשמה .ינש ןיאְו ד
 אּוהְו : הָרָשְמַהְו זעֶה ולו .תיִלְכַת יִלָּב תישאר

 ילא

 ותד

 רוחי
 טה



 1 תירחש

 יִפנ אּוהו : הָרָצ תעּב יִלְבָח רוצו .יִלֲאג יחְו ילֶא

 ריִקְפַא דְָּב :אָרְקֲא םוָּב יסוכ תַנִמ .יִל סּנָמ

 ן ית יחוריסעו + הָריִעאְו ןשיא תעב חו
 : אָרִא אלו יל

 ונשדק רֶׁשֲא םֶלועָה ךָלִמ וניהל יי התא ךּורְּב
 :םידי תליטנ לע ּונוצו וָתוצַמְּב

 רֶׁשֲא םֶלּעָה ךַָמ וניקלַא יי הָּתַא רָב

 םיבקנ םיִכְקְג וב אָרְבּו הָמְחִּב םֶדָאָהדתֶא רצ
 ְֶֹובְכ .אפכ נפל ד יל םילולח יל

 םָהְ .דֶחֶא פי וא המ דָחֶא חֵת אָש
 הַָא ורב + ךְנֶפְל דומעְלְו םִקָתַהְל רָשְפֶא יא
 : תושעל איִלְפַמּו רָשְּב"לָכ אַפֹוה יי

 רֶׁשֲא ֶלעָה לכ ועְקלָא ו הָתַא וב
 : הָרֹות ירבדּב קושעל ּונְצְו ויתְִצַמְּב ונשק

 ּניְִּב ּהָתְֹות יִרְבּד תֶא הלא ָי אָנ"בְרעַהְ
 ּניאָצֲאָצְו ּונְחנֲא הָיִהְְו לארשי תי מע תב
 לֵאָרְׂשִי תיַּב דמע יִאֵצֲאַצְ (וניאצאצ יאצאצו)

 : הָמְׁשל ּהָתְרֹוה יִדְמּולְו מש יעד טל
 לֵאָרְׂשִי  ומַעְל הָקּות רַמְלְמַה ַײ חָּתַא ךּורְּ

 רַחָב רֶׁשֲא םֶלֹועָה ּךַלָמ ניהלֲא '  הָתא ו
 ךּורְב ותת תֶא וטל ןפעו ימה -
 + הָרּותַה ןתונ יי הָּתַא

 יחיו ךילא וגל יי ראו .ףכסשל :נ כב
 ולא :םולש ְּךֶל םֵׂשָנ יל ויָּפ ו אש
 םיִרּוכְבַהְו הֶאּפה רועש םֶהְל ןיִאָש םיִרָבְד
 ולא .הֶרֹוּת דּומְלַתְו םיִדָסָח תּוליִמְגו ןוארְ
 הֶזַה םִלֹועָּב םֶהיֵתֹרַּפ לכוא םֶדֶאָש םיִרָבְ

 בֶא דּוּבָּכ ןה ּולָאְו .אָּבַה םֶלועָל תשס ןֶרהו

 ׁשֶררמַה תי תַמְָשהְו םיִָסַח תולימְת םַאְו
 םילוח רּוקְבּו םיִחְֹוא תַפְנְכַהְו תיִבְרעֶו תיִרִתש

 תַאְבַהוֶלַפִת ית מַה הּלַהְו הָּ תנו
 :םֶלָּכָננּכ הָרֹוּ דּומְלְַו ורַָחל םֶרֲא ןיּב פולש

 הָרוהְט יב ַָּנָש הָמְשְנ יחלֶא
 ּהָּתְרַצָי הָּתַא ּהָתאַרְּב הָּתַא איה
 הרמשמ הָּתַאְו עבו ּהֶּתְחַפְנ הָּתַא

 -לָּכ + אבֶל ריִתֲעָל יב ּהָריִזֲחַהְלּ
 יִנֲא הָדֹוט יִּבְרְקְּב הַמָשְּנהֶש זַמְז

 יתובא יחלאו ימלא דיג פל
 -לָּכ ןודָא םיִשַעְטַהְילְֶּכ ןובר
 ריִזֲחַּמַה י הָּתַא ורב תֹומָׁשַּנַה

 :םיִתְמ םיִרָנָפְל תומָשְנ

 ןתנ רֶׁשֲא סֶלעָה ְּךֵלֶמ ּנְהלָא ו התא וב
 : הָליְל ןיִּו םֹי ןיּ ןחְבַהְל הָנִב נכשל

 ירכניְִשע לש סֶלּועָה למ וניהלַא יי התַאְוּ
 :ָבָע ינשע אלַש לוע ךלמ וניקלָא ַי הָּתַא רָב
 אלש םֶּעָה ְּךְלַמ | וקְלֶא ַײ הָּתַא רָב

 : הָשָא ינשע
 : םירוע חק םֶלעָה למ וניהלַא יהָתַא ורב
 : מרע ש'ִָּלמ לוע למ וניהלַא יי התא
 : םירָופָא ריִּתַמ םֶלֹועָהְךֵלָמ ּוניקלַא יי התא רָב
 : םיִפּופְּכ ףקוז םֶלּועָה למ וניהלָא  הָּתַא ךּורְּ

 ץֶרָאָה עקר םֶלֹֹעָה ךלַמ וניהל יי התא ור
 : םִָמַה"לֲע

 יִל הָשְעַש םלְועָה למ יקל יג הָמַא ור
 : יִבְרְצ-לָּ

 ןיִכַה רֶׁשֲא | םֶלֹועָה ךֶלמ טיקלַא יי הָּתַא ור

 רביע
 לאש רזא לה ללא הת

 : הָרּובגְּב

 ףלמ ּוְהלֲא ןי התא דור
 :הָראְְָּ

 לאָרשי רטוע םַלּועְ

 כ ףעיל ןתוגה סלע למ וניהל הא ורב
 הגש ריִבַעְמַה םֶלֹועְה למ וניהלא ו הָּתַא ךּורּב

 יי הינָפְלמ ןֹוצָר יהיו : יפעפעמ הָמּנתּו יִעעמ
 תות ליש ּונֵֹובֲא .יהלאו :ּוטיקלָא

 אטח יִדיִל אל ּונָאיִבִת לאו ףיִתוצְמְּב ונְקּבדו

 ייל אלו ןויְסִנ ידיל אלו ןועְו הרכע ידיל אלו
 יטקיחרהו ערה רצָי נב טְלְׁשַת .לֵאְו ןֹוָמ
 בֹוּטַה רֶציִּכ ּנְקְכְַו עב רַבָחַמּו ער םֶרָאַט

 -רָּעַתשַהְל ּונרְצַי תֶא כו םיִבֹוט םיִׂשעמְבּו
 םיִמָהַרְלּו רה ןחל םֹו"לְכְבּו םַה ונח ְּךל יִנֵמִמ הלל דיִתַע הָּתַאְ יִּבְרְקְּ

 ךיניעב



 תירחש

 םיִבֹוט םיִדְסָח ּונְלְמְִתְו ּונָאֹור"לָכ יניעבו ְףיעעְּב

 :לֶאְרַשְי וטעְל םיבוט םיִדְסֶה למוג יי התא ּורָּב

 יֵתֹובֲא יהלאו .יהלָא ו ִנְפלַמ ןֹוצָר יהי
 תוזעמו :םיִנָפ .יץעמ .םוילְכְבּו םֹיַה ינליצּתְׁש
 ער ענָפמּו ער ןַכָשַמּו ער רַבָחַמּו ער.םֶדֲאַמ םיִנָּ
 הָׁשק ןיִד לעמו השק ןיִּדַמ תיִהְׁשַמה ןטׂשַמּו
 תה ֹוניֵאְׁש ןיִבּו תִרְּב"ְב אּוהַש ןיֵ

 דתֶא הָּסִנ םיִהלָאָהְו הָּלֲאָה םיִרְבְּדַה רַחַא יִהָי

 רַמאָו : : נגה רַמאַ םֶהָרְבַא ולא רַמאַו םֶהָרְבַא

 "תֶא ָתְנֲהֲא"רַׁשֲא ְּךְַהְיתֶא דנּבְ"תא אָניחַ
 הָלעְל םש והלעהו מַה ץֶָא"לָא לדלק
 םֶהָרְבֲאַּכְׁשִ וךיִלַא רַמא רֶׁשֲא םיִרֲהָה דַחַא לע

 ויִרעָב יִנָשתַא הקו ֹורמֲהתַא שבחיו רב

 ל םקָ.הלע יצע עקבו וגב קָחְִי תֶאְו ותא
 ישילשהסויפוסיהלַאה ןֹולרַמָארְׁשֲא םּוקָמַה"לֶא

 :קחרמ םּוקָמַהדתַא אָרָיַו ויִניעתֶא םֶהְרבִא אָשיו

 "סע הפ םֶכְלּבְש ויְרעְגְ"לֶא םֶהָרְכא רמו
 הָוחתשנְו הכירע הָכְלִג רעהו נאו רּומָחַה
 הלעה : יצע-תא םֶהְְבֲא חק :םכילא הָבּוְׁשנו
 תֶאְו ׁשֵאָהתֶא ֹודְּב השוו ֹונְּב קָחְצי-לע םשינ
 "לֶא קָחְִי רֶמאּו  ָּדהַי םֶהִִנש ּוכְליַו תֶלְכָאָמַה
 רֶמאָו נב יח רמאמ יִבָא רֶמאַו ויִבֲא םֶהְרְבַא
 רָמאָו :הְלעֶל השה היא םיִצעָהְו שאָה הגה
 וכלי נב הָלעְל הָשַה ולדהֶארָי םיהלָא םֶהָרְבַא

 ול"רמָא רֶׁשֲא םֹוקָמַהילַא ואביו :ודחי םהינְׁש

 ךרעיו חּפְּמַההתֶא םֶהָרְבֲא םֶׁש ןְבַו םיהלָאה

 ותא םשיו ֹונְּב קָחְצְירִתֶא דקעו םיצעֶה"תא

 תֶא םֶהָרְבא חַלָשיַו : םיצעָל לעמְמ הבמַה-לע

 אקו + ובא טחשל תַלָכאַּמַההתֶא חקיו ודי

 ופָהָרְנא רֶמאּו םִׁשְׁשַהְזִמ ַי ךאלמ ולא
 ד הְׁשִת"לַא = רַמא :יִגַה רמו הַא
 הָּתעויִּפ הָמּאְמ ול שעת"לאו = רעגהלָא

 "תֶא תְכׂשֶה אלו הָּתִא םיֵהלֲא ארי יתד
 "תֶא רבא אש :יִגממ ּףְֵחתֶא נב
 ְִנ נרְקּבְךבְַב זחָאְנ רח לא" הנהְואריג ויניע

 רֶׁשֲא הארי יַי אּוהַה םֹוָּמַה"ְׁש םֶהְרְבִא אָרְקיַו

 דלֶא יְךאְלמ אָדְקִ : האָר יו רַב םַֹה רַמָאי
 ִתְעַּבְׁשִנ יב רֶמאַו : םָמְׁשַה"ַמ תינש םֶהְרְבַ
 אלו הזַה רָבִּדִהִדתֶא ישע רֶׁשֲא ןעָי כ ,ַײזסָאנ
 כא ר"י + חייא ףנב"תַא תְכׂשֲ
 לוחכו םומשה יִבְכּוכְּכ ְףעֶרותֲא הָּבְרַא הָּברַהְו

 רעש תַא ךערז שרו םיה תַפְש"לע רֶׁשֲא
 ְקע.ץֶרֲאָה יג לכ ּהעֶרוְב ּוכְרבְתִה : יביא
 וירְעְג לא .םהרבא בֶׁשְו : ילקב חעִמֶש רֶׁשֲא

 םָהרְבא ביו עַבְׁש רֶאְּבְדלֶא יְהִי כלו מקו

 : עַבְׁש רַאָבּ
 רֶתְמְּבםיִמש אָריִֶדֶא אֵהְי .םֶלועְל

 תַמָא רבֹודְ תַמָאָהְלע הָדּומּ

 :רַמאִו םֵּכְׁשִי ֹובָבְלָּב
 ּוָחְנַא  ּוניִתוקְדצְ"לע אל םיִמְלועהלָכ ובר

 םיֵַָּה ְףימָהַר לע יּכ ְּףינָפְל ּוניננחַּת םיִליֵַּמ
 וניתוקדצההמ ּונְּדְסַח 4 וניח הָמ ּוטָחְנא הָמ
 רמאנזהמ ּונְתְרּובְנ"הַמ ונחכ"המ ּוגְתְעּושידהַמ

 אלָה ּוֵתֹובֲא יהלאו ּוניקלֶא יש נפל

 יָה אֵלּכ םֵׁשַה ישנאו נּפְל ןיאכ םיִרונַ
 בוהיִּכ לָּבְשַה יִלְּבַּכ םיִנֹובנּו עֶּדמ יִלְכַּכ םימְכָתַ
 רַתומּו פל לֶבָה םֶהֵיַה ימְו הת םֶהיֵשעַמ

 : לָבַה לפה כ ןיִא = הָמהְּבַה מ םרָאָ
 םֶהְרבֲא ינְּב .ּףְְַב .ינב דמע ּוְחנֲא לֶבָא

 קָחְצִי עֶרו .הירמה רהְּב ול תעּבְׁשנְׁש ףְבַהא

 נב בקי תדע חפזמה"כג לע קעש .ודיח
 ְְתָחְמְׂשַמּו ותא ּתְבַהָאש ַתְכָהַאַמש רכב

 :ןורשיו .לַאְרְשַי .ומש"תַא ָתארק ֹוְתְהמְׁשְׁש
 ָחְבָשְלּו דָל תודוהל םיִביַה ּנְהֲא כפל

 הֶידֹוהְו חבשדתַתְלְו שקל בל ְְראָפְלּו

- 
 ּונלָרֹוג

 םיִעָנהַמּ ונקלה בוט הַמ ּנירְׁשֲא :

 ּונְחנֲאְׁש נישא ּונתשרי הָפַיחהַמּו

 םימעפ םירמואו רקבו בֶדע .םיִבירעמו םיִמיִּבְשַמ
 םי" לכ

 :רָחֶאֹוַײּוניִהלֲא ַײ לֵאָרְׂשִי עמש ;

 :דַעְו םֶלֹועְל ּותוכְלַמ דֹובְּכ פש ךורְּב"> ; :ֹנְב תַחת הָלעְל הקעו ליִאְה"תֶא הקיו הבא
 התא
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 ה תירחש

 םֶלּועָה אָרְבַנ אלָש דעאּוה הָּתַא
 הָּתַא םֶלועָה אָדְבנְׁשִמ אוה הָּתַא
 םֶלּועל אּוה הָּתַאְו הזה םֶלועָּב אּוה
 ישידקמ לע ףֶמש תֶא שרק אָּבַה
 דמלעב ְףְמְׁש תֶא שדקְו מש

 וננרק היִּבְגַתְו םיִרּת ָהעוׁשיב
 ְךְכשהתֶא שרקְמ יי הָּתַא ְךרָּב

2% 
 ה הָּתַא

 עֶה סיִמָשַה

 ץּבק .םיִהְלָא ןיא ףידעלּפמו הַא אּוה הָּתַאְ

 יִָבְלָּכ ּועְד וריקי א תֹוּפְנַּכ עֵּבְַאמ ףיוק

 לכל

 םיִמשה

5 , 
4 is ₪0 מ רש aE, as ₪ 

: 
 ימשבו ץֶר 4 % 2 % 27 1

 ןושאר אוה הא תַמָא .םיִנ

 בל טילֲאָ אּוהדהתַא יִּכ .םֶלּוע
 דתֶא ישע התא .ץֶרָאָה  תוכְלממ

 ימּו .םָּב | רָשֶאלָּב תַאְו .םָיהְתֶא ןיִרָאהדתַאְו

 רַמאׁשטיִנֹותהתב וא םינֹוְלעּב ידי הׂשעמ"לְכּב
 ונמע השע םִִמָׁשַּפְׁש ּוניֵבֲא .השעּת"המ ל

 אָדְקנְׁש לונה ְךְמֶׁש רּובעּב דָכָח

 תָעָּב בּותּכְׁש-המ ּועֵהְלֲא יי ול

 יצפק תעֶבּו םֶכְתֶא

 ימע לכְּב הָלַהְתְלְו

 דסק ונילע
 איִבָא איִהַה

 םשֶל סֶכְתֶא ןּתְאהיִּכ סֶכְתֶא
 םָכיֵתּובְׁשתַא ישב ֶרַאָה

 + לי רַמָא םְכיניעכ
 ְׁשְהִנר רויּכ כ ָתיׂשעו . מאָל ; הָשמדלָא יהב

 דעומ לק ותא תתנו ָהָצָחְרִל תשָחַנ וכו

 ןרֵהַא ּוצְקְרִו :םיָמ הָמְׁש ּתַתְגְו הבמה ןיִבּ

 סה הילה ם םֶיִדְי-תֶא ממ וָנְבו -לָא םָא ₪

 םּתְׁשְנְב וא ּוחמְי אלו םִיֵמרצַחְי דעומ להא

 ּוצֲחְְו : ייל הא ריטקהל תרשל הומל

 ותמי אֹלְו םֵהֵלְגְרְו םֶהיֵדי

 הב ֹוּדמ ןהפַהׁשבְלו: םתרדל ֹוערולּו ול םלֹוע

 ןַשִּהדתֶא םיִרַהְו ֹורְׂשְּ"לע ׁשּבְלַי דבדיסנכמו
 ֹומְשְו חֹּבְזמַר"לע הָלעֶה7תַא ׁשֵאָה לָכאּת רֶׁשֲא

 םידָנּב שָבְלְו ויִדְְּתֶא ׁשְׁשְפּו : הבמה לַצֲא
 ןָחָמְל .ץוחמילא ןשְלַהדתֶא = איצוהו םיִרחֶא

 :רֹוהֲט .םוקָמלֶא
 לֵאָרְִי נְגזתָא וש: רמאל הָשמלֶא ירד

 (ב)

 דקה םֶהָל הָת יהו

 חה יִׁשֲאְל יחל .ינָבְרַקתֶא סָהלִא תרַמָאְ
 םֶהָל ָתרַמָאְו : ודָעומְּב ו ורָמְׁשַת יחי
 הָנְׁשנְּב םיִשְבּב ייל El רֶׁשֲא הֵׁשֲאָה הָז

 רָחֶא שָכָּבַהתֶא : דיִמָת הָלֹע סלל םָיִנש םמימת

 ןִּב השעת ינשה ׂשֶבָּכַה תֵאְו רֶקּבַב השעּת

 הֶלּולּב הָחְנַמְל תֶלְ הָפיִאָר תיִריִׂשעו :םָּבְרעְה

 השעה ךימָּת תלע :ןיהה תיבה תיִתָּכ ןְמְׁשִּב

 תַעיִבְר וכסנו :ייִל הַׁשֲא חחינ םירל יִנָס רַהַּ
jE :ןח ₪ 

 0 ייל רכש סג ּףךסה שר קב קב דֵהֲאָה שָבּל ןיחה
 ןז

 תַהְנַמְכ שבה תַאְ םִּבְרעֶה ןיִב הֶׂשֲעַת יִנשַה
ud 4ג ײל ַח ַהְחיִנ ז ַהיִר השא הֶׂשֲעַּת  

 חטא [- 2 ונ א [- . איה

 ׁשדְמַה תיּבָש ןמזפ םימסה תרמה נפל
 ְָאיְִג השמ ידילע םְתוא ֶיַצ ֵׁשֲאֿפ .םק
 :ְףָתָרותְּב בּותְּכַכ

 ףלדהק הָׁשֹמלֲא ה רַמאָ
jh 

 בג גב רַב רב הּכז ה 4 םיִמָס .הָנבְלְחְו .תלְחְשּ

 הקור השעמ ז הקר תדטק התא תשע : היָהָ

 הָּתַתְנ קדָה הָּנַמִמ תק : שק רּוהְמ הָלַמִמ
 ףל רעיא רֶׁשֲא רעומ לָהֶאּב תה נפל הָנַמִמ

 המ

 "ב

 ריטקהְו רַמָאְ ל הָיְהִּת ם םישָדק שדק הַמְׁש
 וביטיהְּב רהכר = - םיז מס תֶרט טק ןרָהַא . ויִלָע
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 תרָּנַהתֶא ןרֶהא י תרָנַהה תא
 א נפל די ברעה וב

 םּוידַלָבְל הָנָמ .הָמַחַה תמי ןיגמ

 הָשלֶשּו םָּכְרעִה ןיּב דפו תיָהשְּב

 וינָפָח אֹלַמ ל ןהכ סיִנְכַמ םֶהָמְש םיִרַחָי םיִנָמ

 םוי בֶרָעְּב תָׁשּתְכַמְל םֶרֹזֲחִּו .םיִרּפְּכַה םֹוּב

 ןמ הקד אֵהְּתְׁש יֵרְּכ הפי הָפָי ןקַתֹוׁשְו .םירּופְּכַה

 ןח ּולָאְ .הָב יָה םנָמס רֶׂשֲע דאו

 םיעבש לקְׁשִמ הָנֹובְלַהו הנְלְחַה ןְפצַהויִרֲצַה
 םיעבש



 תירחש

 תֶלּבש הָעיִצְקּו רומ .הָגָמ םיעבש

 טשקה .הָנֶמ רָשָע הָשש רֶשָע הָׁשְׁש לקשמ
 תירּב הָעָשִּת ןומָנְקו השל הָפּולקְו רשע םיִנש

 אָתַלת ןיאְ ןיסירסק ןַײ .ןיפק הע הני
 איְבַמ ןיסירפק ןַײ אצמ אל םִאְו אָמְלִּת ןיִּ
 ומֹוהְס הָלָמ .קיתע ןח רַמֲח

 ףצ .רפוא ןְָנ ר .אוהשדלּ ןשע הע
 ּהָלְסְפ שַבּד ּהָּב ןַתָנ םָאְו אוהש"לּכ ןְיַה תַמְּכ

 ד

 בקה עַבֹור ת רכה ב

 לֵאילְמנ
 יצעמ ףטוגה ףרש אָלֶא

 :הָתיַמ בח טס לָּכִמ תַהֹא רַפַה םָאְ

 רַמֹוא

 הָעִׁשְרּב תירּב ףשקַה
 לני יֵרֲצַה

 יד ןרְפְצַה תֶא הב תופל ידְּכ הָאַב אֹיַה הָמָל

 ידְּכ אָכ אּוה הָמָל ןיסירְפק ןַײ .הֶאְנ אַהְּש
 ע אקפש יִדּכ וב תוהשל

 ₪ אלא ּהָל .ןיפו םילנר מ

 : דוְּכַה יִנָּפִמ ׁשְָמַב םָילְנְר

 ןרפצה הֶא

 לדֶה רמוא קחוש הש דוא ןְתנ יִּבַר אית

 .םיִמְשבַל הָפָי לוקהש יִנָפַמ קדָה בשה במה
 אל עיְבְרְלְו שילשל הֶרָשְב ןיִאָצַחְל ּהָמְמּפ
 הָדּוהְי :ּונעְמש

 "למ תַחַא רפח םָאְו ןיאָצְְל הָרָשָּכ ּהָתּדמ
 : הָתיִמ ביה הנס

 מֹוא אָרְפְק רַב אנ

 0 : ןיאצַחל םירש לש הָאָב הָתיָה הָנֵׁש

 ׁשֵבְּד לָש .בוטְרוק ּהָּב ןתונ הָיָה ּולֶא ארק

 טא א

AG 
 םַא לֶלְּכַה הז בר רַמָא

 םיע בְׁשְלֹואםיִׁשְׁשְלז תהאר

 א 6 ּהָהיִר יִנָפִמ דומעל לּוכָי ם
 לָכ יִּכ הָרְמָא הָרֹּתַהְׁש יִנָפִמ שַבְּד ּהְּב ןיִבְרעַמ
 ול שא + . ונממ גר ריטקת א אל ל ׁשֵֹבְּדלֶכְו ראש

 : הָלָה בקעָי יהלָא קב בֵּנְׂשִ מע תֹואָבְצ יי מו יארש
 ףִכ תש 3 חטוב ם א יִדָשַא תֹואָבצ יי

 נאָר ם םֹויְב ּוננֲעַ : למ ַד ה;יׁשֹוה .

 ינבבוסת טלפ ינר ינרצת רַצַמ יל רֶתַס הָּתַא
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 :הָלָס
 םֶלֹוע יִטיִּכ םיְלׁשֹרַר הָדּוהְי תַחְנמ ייל הָבְרעְ

 + תֹיֹנמְרַכ םיִנָשְכּ

 אָרָמְנַד אָמְׁשְמ הָכְרעַמַה רֶדָ כ ּדְַמ הוה יַּבַא

 תֶמְדוק הָלֹורְנ הָכָרעַמ לאש אְּכַאָד אָכְלַאְ
 : לָׁש הָינְׁש הָכְרעַמּו .תנטק לש הֶינְׁש הכרעמל

 וש רודס םיִצע יג יִנָש רּוּדָסְל תַמָדֹוק תֶרטק
 ןושדו יִמיִגָּפַה ַחּכזמ ןושדל םֶדֹוק םיִצַע יד

 תַבְמַהְו תורג שָמָה תַבָמהְל םֶדֹוק יִמיִנְּפַה חב

 םָדֹ יִמָּתַה םֵדודימְּתַה םֵדָל תֶמֵדֹוק ת
 תמָדוק תּורָנ יִּתְׁש תַבמַהְו תּורנ יֵּתְׁש תַבָּמַהְ

 הָחְנַמְל םיִרְבאָו םיִרְבַאְל תָמְדֹוכ תרטקו תֶרְטקל

 ןיִפְסּומְל ןיִכֲס ןיִכָסָנל ןיִּתְבַ

 יב לש דיִמְתְל ןיְִֹוק ןיִכָבּ
 ָהיֶלֲע ריטה הָלעֶה היל ךרעו רמָאְׁש ם ה

 :םָכְּכ תֹונְבְרקה"לָּכ שה ָהיָלע םיִמלְׁשַה ֵבְלֲח

laתורנ  
 . ש מח

 ד

 ן 2 הָחְנִמּ
 ₪ ןיִכיַַבְל ןיִפָסּומ

 ץתי"גבא .הָרּרְצ דָּתַת ְנמְי תַלדג ְַכְּב אָָא
 ןטש"ערק  .אָרֹונ ּונרהט ונבָנַש דִמַע תַּנַר לב

 שכי"רגג = .םֶרָמָש תַבָבְּכ ףֶדּוְי ישרוד רובְג אָנ

 גתצירטב ,םלַמָנ דיִמָּת ּףְתקְדצ םַמָחְר םרֶהַט םֶכְרַּב

 ענפ'בקה | .ףתדע לַהָנ ד ףְבּוט ברֶּב שוחק ןיִסַה

 קופ"לגי ָתׁשְדִק יִרְכוז הָנפ ףמעְל האג דיִהָי

 .תומלעת עדוי ונתקעצ עמשו לּבק ונתעוש
 תיציוקש א

 :דַעְו ם םלועל ותּוכְלַמ דובְּכ םׁש ךורְב =

 םַמיִמְּת הָנָשינָּב םיִשָבְכ ינש תֵּבְׁשַה םֹויָבּג

 ןָמשב הָללּב הָהְנַמ תֶלְס םיִתְׂשֲע ישו
 דיִמָתַה תלע-לע ֹתְּׁשִּב תַּבַש תלע : וס
 : הָּכְסִנְו

 טרח שארל
 ינָּב םיִּפ ויל הָלע בירק םֶביֵׁשְדָה יַׁשֹאָרְבּו

 הָעְבְש הָנְׁשרִנְב םיִׂשָבְּכ דִחֶא ליאו םיִנְׁש רקב

 הָלּולְּב הָחְנַמ תֶלְס םינרשע השל : םַמיֵמְּ
 הָתְנַמ תל ale ינׁשּו דָחֲאָה פל ןָמָשַב

jasהָהְנִמ תל ןֹתְׂשע ןרֶׂשֲעֶו : דָחֶאָה ל  

 חג תר הע ראה שככל ןמָב ה
 פל ה קה צח הס :יל -

 יי, שָבָכַל ןיהה תָעיְִ
 ּהָנׁשַה ישְרֶמְל ֹוׁשְהְּב

 דיִמָּתַה תלעדלע ייל תאָמַהְל דָחֶא םיזע ריִעְשּ

 םיִשָרִ .יִשְרִ יִחְבוְלֶש ןְשְֹמ .הָטַצ *
 ןתטיחש



 ו תירחש

 םיִופְּכַה םֹוִּלְׁש ריִעָשְו רפ ןופָצַּכ ןָתְטהְׁש
 ןופצב תרָש יֵלְכַּכ ןֶמָּד .לופקו ןֹופָצַּכ ןֶתָטיחש

 "לע תברפה לעו םידבה ןיבדלע הֶצַה ןּועֶט מר
 ירש תֶבָכִעִמ ןֶהְמ תחא הָנָּתִמ בֶהָנה חַּבֶממ

 הּבנעלְׁש יכְרעמ דוסו לע ףפוש הָיִה םִדַה
 םיִפָרַשגַה םיִרפ ב: בָּכע אל ןתֶנ אל"סא ןֹוציִחַה
 ןְמָד ליפקו ןופְצְּב ןֶתְיִחְש  םיִפְרְשּגַה םירָיְעְו
 תָכְרְפַה לע הזה ןועט ןְמָר ןֹופצַב תְרָש יִלְכּ
 ירש .תֶכנעמ ןֶהמ תחא הָנִתמ בֶהֹוַה חּבְזמ"לעְו
 חֵּצַמלְׁש = יִבְרַעמ דֹוסי לע .ףפוש הָיָה דה

 ןפְרְשִנ ּולאָו ולא בכעדאל ןָתָ ליסא ןֹוציֲחַה

 ןה ולא דיִחיִהְו רּוּבַצה תאטח = :ןְׁשְּדַה תיִבְּב

 תודעמלשו םיִשָרָח ישאְר ייעְׂש רּוָּצַה תאטָח
 ןופָצַּכ תַרָש יִלְכַּב ןָמָּד לובקו ןופצּב ןְתְטיִחְׁש
 : תק עֵּבְרַא לע תֹונְּתִמ עַּבְרַא ןּועַט ןֶמָדְ
 ל ולאָבּו כנופל הָנְסּו ׁשֶבָכַב הָלָע די
 תינופצ .תינֹופָצ = תיִחְרְזַמ .תיַהְרוַמ תיַמֹורְּד
 ףפש הָיָה םֶּדַה יריש .תימורד תיִבָרֲעַמ .תיִבָרַעַמ

 סיעלקהְרמ םינפל ןיִלְכַא מרד דופי לע

 : תֹוצַח-דע הֶלילְו יל לֶכֲאמהלבּב הנְהב יִרְבל
 לּופקו ןֹופְַּכ ּהָתָמִחְׁש םיִׁשָדְ שָדְק הָלֹועָה ד

 תת ית ןיע המ פב תש יל מ
 : םיִשאְל ליִלָכְו הּותנו טשפה הָנועטּו עּברַא ןהָש

 תֹומְׁשֲא ןַה ולא .תֹומְׁשֲאַו רצ יִמְלש יחְבְז ה

 םֶׁשֲא תולזג םֵׁשֲא
 ןתטיקש .ילְּת םָׁשֲא עֶרֹוצִמ םֵׁשֲא רֵנָנ םֵׁשֲא

 ןועט מ ןֹופָצב תַרְׁש יל מָה לוקו ןֹופצב
 ןמ .סינְפל ןילָכָאְת .עַּבְרַא .ןהָש תֹונתַמ יתש
 הלילְו םויל לכַאמילכּב הנִהַכ יכול םיִָלְקַה
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 הָּפּוהַה הָהפְׁש םֵׁשֲא תוליעמ

 םילק סישָדְק ריז ליאְו הָּדֹוּתַה י : תצח דע
 יִתְש ןּועָט ןֶמָדְו הָדזעְּב ֹוקָמ"לְכְּכ ןָתָטִהְׁש

 "לָכְל ריעֶהלבְּב ןילְבָאְְו .עָּבְרַא ןהָש תֹונָּתַמ

 םֶרּומַה : תֹוצֲח דע - םֹוְל לֶכָאַמילְכִּב םֶדָא

 םיִנָהּפל לָכָאְנ םֶרּומַהְׁש אָלֶא םֶהָב אַצֹוַּכ סֶהַמ
 םיִׁשָרְק סיִמְלָש ז :ָהידבעְל סב ם סָהיִשְנל

 ןועט מו הרעב םֹקמ"לכב ןְתׁשַהְׁש .םילק

 ריעָה"לְבְב ןיִלכַאו עפר .ןהָש תֹונְתמ יֵּתְׁש
 ד הללו מ ינשל לב" כל
 לָכָאְנ םֶרּומַהָש אָלֶא םֶהָב אֵצֹוַּכ םֶהַמ םֶרּומה

 רָוכְּבַה ח :םֶהיִדְבַעְלּו םֶהיִנְבְל סי םיִנָהַּכל

 -לָכְּב ןָתָטיִהְׁש םילק םיִׁשְדק הַָּפַהְו רשעמהו

 רֶגְלּו .תָהֶא הנתמ ןועט ןמָהו הָרְָּב םֹקָ
 רּוכְּה ןְלנֲאב הָנש .:דוסה ךֶנכ ןפש
 ןלָכָאָנ .םֶרֲאלְכְל רׂשֲעַמהו םִנהכַל לכ
 ךֶָא הָללְו ימי ינָשל לְכאמ"לְְב רעה"
 לֶכָאְנ .ֹועֲאְו הָלְֹלְב אָלֲא לְֲאָנ וניִא חסה

 ב אָלֶא ניאו נמל אלא לָָאְ ניאו, תֹוצח-דע
TY 

 :יִלָצ אָלֶא לָכֲאנ
 תחמ הרשע .שלשב .רַמֹוא לאעְמַשְי יִּכַר

 .הָוָש = הָרזְנִמו רַמְהּו לקמ : תַשְרְדִנ הָרּותַה

 יִנָשַמ כא = ןנְּבְמּו  .דָחֶא בּותָּכִמ בָא ןנְּבַמ

 לֶלּכ .לַלְּ טְְפִמ .טְרפּ לֶלכַמ = םיִּותְ
 .טֶרּפַה ןיִעְכ אָלֶא ר הָּתַא יא 0% טיפ
 ףירצ אּוהְׁש טְרְפַמו טֶרְפִל ְּךיִרְצ אּוהְׁש למ

 דַמָלְל לְלַּכה"ןמ אָצְו ללב הָיִהָש ר"ל לבל

 לְלכַהדלע רמַלְל אָלֶא אָציטצעדלע דַמְלְל אל

 ןועטל אָצְו לכ הש .רֶכָד"ּכ .אְָ ול
 אלו לקֶהְל אָ .ּוטנעְכ אּוהְׁש ט

 ןועטל אצה ללב הֶיְתְׁש רֶנָּדהלכ .ריַמֲחַהְל

 | + = 2 Bees לקָהְל אָצְי ֹויְנעְב אלש רחא ןעמ
 ׁשֶרָהָה רבב ןודל או לֶלְכַּב הָיְהָש רב 0

 ונריזחיש דע ולָלְכְל ּיזָחַהְל לּוכָי הָּתַא י

 .ונינעמ

 יִשיִהְכַמַה םיִבּותְכיִנָש ןֵכְו .ופופמ דַמָלַה רֵבָד

 עו ׁשיִלָׁשַה | בּותָכַה אבְיש דע הודח ה הֶז
 : סהיניב

 וניתובא יהלאו וניהלא יי ךינפלמ | ןוצר יהי
 ונקלח ןתו ונימיב הרהטב שדקמה תיב הנביש
 םינשכו "םלוע ימיכ האריב ךדבענ םשו : ךחרוחב
 ןוברד ירק :תוינמדק

 דַמְלַה רָבּד . שּורָפְּב ולכל בּותָּכַה

₪ 

 ממרא :דהְל | תיַּכַה תחש רומז
 הלא יל יבא

 לואָשְמ = יקנה ו זיא ףיקא יש
 ישפנ

 משר ני יג



 תירהש

 םֶלועְל ּורְכָז +ויִטּפָשִמ ץֶראָח כב וניהלַא | וידיסח = ייל : ּורָמַז :רֹוכרָרְיִמ נחת | יש

 "תֶא תַָּב רֶׁשֲא : רוח ףלֶאְל הָנצ רבב ֹותירְּב | ֹוֹוצְרְּבםִיַח אְּבִועְנְה יִפ :ושדק כל ודֹוהְו

 לב יתר ינו או :הְָורקפלויככ לי ברע

 א + הָּתְרמעַה ףנוצרב יי :םֶלועָכ טומָאלּב
 אָדְקַא 4 ךילא :לָהְבִ יִתיְה ףינפ תרתסה וע

 קחל בקעיל הדימעה :קחציל ו ותעוכשה 9 היא

: 4 
 רָפְסִמ יִתָמ

 יזנלֶא | יגמ
 סקשעל שיִאְל הינהדאל: רהַא סע-לא הכלמטמו

 -ץרא ןהֶא ל "מאל :םֶלֹוע הב לֵאָרְׂשִיל

 דו -לֶא יּתדְּב יִמְְּב עצב"המ :ןְַּהְתַא יי לֶאְ

 ידעמש :ְּסָּתַמַא דינה רפע דיה תה וש

 יהישְמָּ ועגתלא הירט הב יל ןלֹוהָמְל יִַפְסִמ ָת בפה : :יל -זעדהָיָה ןי נח

 ּורָשַּב ץֶרָאְה הלָּ יל וריש עֶר זלָא יִאיִבְנָבּו רמזי עמל :ה וָהְמְׂש ינרז רזאתו יקש תחת

 ףדוכְכתַא םִֹוּנַב ור ַפַס is םוידלַאזמֹוִמ י"ק ק :ָךדוא ם םֶלֹועל יֵהלֲא 2 ד אלו דובר

 ללה 2 ל וכ + וּתאָלְפִנ םיִמְעַהְלָכְּב תא חבשלו ללהלו תודוהל יפ תא ןטזמ ינירה 7ל-
 לע חיקניכשו אוה ךירב אשדוק דוחי םשל יארוב
 : לארשי לכ םשב םלענו רימט אוהה ידי

 רָב .םֶלּועָה הָיָהְו רַמָאַׁש ּרְּב
 ורב .תיִשאָרְכ הָשע ךּורְּב .אּוה
 .םיקמּו רזוג ְּךּורָּב .הָשעְו רַמֹוא
 םֶחרַמ ּורָב .ןיֶרֲאָה לע םֶחַרמ ךּורְּב
 רֶבָש םַלָשְמ ורב .תּיִרְּבִה לע
 םָיקְו דעֶל יח ְּךרְּב .יֵאָריַל בוט
 רָב ליִצמּו הָדֹופ ּךרָּב .חצנל
 ּךְלָמ ּוניֵהלֲא יי הֶתַא ְּךירָּב .ֹומָׁש
 למ ןמַרָה בָאָה לֵאָה .םָלֹועֲה
 וׁשלְּב רָאפמּו הָּבְׁשִמ ומע יִפְּב

 ךדבע דִוָד יִריִשְּו .ויָדָבעגויָדיִסַח
 תֹוחָבְׁשִּב ּוניֵהלֲא ַי ּךְלְלְנ
 ּףרָאָפְנו ךְחְּבשְו לנג תורימְזְבּו
 ל ְִביִלָמְ מש ריכזנו
 למ :םי ִמֶלועָה יה יחי וניהלַא

 לודגהומש דעיִדְעִרֶאּפְמּו חָּבְׁשִמ
 לָּלַהמ ְּךַלִמ  הָּתִא ּךורָּב
 : תוחבשתב

 ו"מ יא ה"ר =

 ןלַאלָּכלַע אּוה ארְונְו דאָמ

 ררָהְו דוה : השַע םִיַמְׁש ו .םִליֵלֲא םיִמעָה

 ייל = ומפה ונפל ואבו הָחְנַמ ואש מש
 דףא ץֶרָאָה"לַ וינפלמ וליה + שָדְק .תַרדְּב

 לגתו םימשה ג המשי : . טֹומת- לב הרה
nd 

 ֹואלֲמּו םיה םַעְיְּךלַמ יי םינגב ורמאר ץ
 יצע ו א : מררַשָאְדדלַכְו הָדָשַה לע
 ל ודו :ֶרָאהתֶא טוּפְׁשְל אָבִיו ינפלמ רע רעיה

 יהל וטעישוה ּורְמַאָו : סה םֶלעְליִּכ בוט יִּכ
 םֵׁשְל תּודוהְל םיוגהןמ ינליצהו ינקו ונעשי

 יַהלֲא
A lz 

 םעֶה-לב ורמאו םלעֶה"דעו םלָועָהְִמ ל
 םדָהְלּוחּתְׁשַהְוּויֵהלֲא יי וממה : ייל לֵלַה

 תּלִהְתְּב §הּבַתְׁשַהְל 5 ד ָּהּורְּב : ך

 ּוָתְּתְשַהְו ּונ עלא ל יי וממה : אוה שודק
 ו ּוחַר אּוהְו : וניהלָא 3 שוחק יב

 סא בֶׁשֲהְל .הָבִרהְ
 מתר אָלְכַתְ"אל יי

 ףימַחר רכז : נור לילע םיִמַעַב יעיִדוה משב ואיק ייל ודוה
 םיהלאל וע נה :המה םָלֹעַמ כרי | + ֹואְלֲפְצלְכַּב חש ֹולרמז ול הש
 ישקבמ בל חמְׂשִי ושרק םשְּב ּולְלַהְתַה

 תומה ותו וע ;תונ איה לא ורכז + דיִמָּת נפ ושקב זעו ה ושרה

 תומקנ לֵא ,יי תומקנ"ל :והיפיטפשמו וִתפֹמ הָשַע רֶׁשֲא ויתאלפנ

 דלע  לומָּג בשָה ץֶרָאָה ר אוה זויִדחְּב בקע נב דבמ לארשי ע-ז
 םיאג



 | תירחש

 : הָלָס בקש 0% נְל"בנְׁשִמ ּונָמִע תֹואָבַצ

 העישוה " :ךַּכ ַח ירא תֹוָאָבְצ
 דו

 ףמעדתָצ הע שוה : ונָארק"סליב ונע ףלטה

 כ םדא

 הַמְׂשִי וב" : אוה ּנּנְנְמ ונרזע ייל הָתּכַח ונשפנ
 ןנ ףףסחהוהְ : ּונחטְב ושדק םֵׁשְב יִּ ל ול

 שדה י נארה ל ונלק רש ועל

 : םֶלועָה"דִע סאׂשנו םערו ףֶתְלְחַ תא רב

 :ףלסח ןעמל ּונְָפּו וגל הָתרזע המק :ּנל"תת

 -בָהְרַה סָיִרצִמ ץֶרָאמ לעַמַה ףיקלֶא יי .יִמנָא

 ירְׁשֲא ל הָכְכש םַעָה ירְׁשֲא :ּוהָאְלַמָאַו ךיפ

 ִּבַל ל יִּתְחְַב ּףְקתְּבויִנַא וי קלֶא יש סַעָה
 יל למ יפ יש לג הֶרָׁשֲא ףתעושיב

 םימשה : דוָדְל רומזמ הצנמל טי
 ויָדָי הָשעַמּו לא-דֹובְּכ םיִרָּפסִמ
 רַמָא עיּבַי םֹויְל םֹוי :עיִקְרָה דיגמ
 רָמִא ןיִא : תעְּב-היְַי הלילל הֶלְילְ
 : םֶלוק עָמְשִ יִלָּב םיִרָבָ ןיאו
 לָבַת הָצְקְבּו םוק כ אָצְי ץֶרָאָה"לֶכְּ
 :םֶהָּב לאם שָמְשל םהילִמ
 שישי .ותּפְחַמ אֵצי ןֶתְחְּ אּוהְו
 ןםִימָׁשַה הָצְקִמ : חרא ץורָל רֹובנְּכ
 ןיִאו םתוצק-לע ֹותָפּוקְתּו ֹואָצֹומ
 הָמיִמּת יי תרֹוּת :ותַמַחַמ רָּתְסִנ
 הֶנְמָאְג ַ תוד} שָפַנ תַביִׁשְמ
 םיִרָשי יי ידוקפ :יִתפ תַמיִּכָתַמ
 תריִאמ הרב יי תוצמ בלחיחְמשמ
 יי הָרֹוהְׁט ו תֵאְרְי +םיניע

 םי קותמו בר זמ בָחְזמ .םיִדמָחְגַה
 ךְרבעסג :םיפוצ תַפְנְו שבדמ
 :בָר בקע םֶרָמָשְּב םֶהָּב רָהְזִנ
 : יִנְקג תורתסָּנִמ יבמ תֹואיִנְׁש
 =ולׁשמהלַא ד ףרבע ךשח!םידזמ ג
 :בָר עשְּפִמ יִתיִקנו םָתיִא זָא יִב
 יִּבַל ןֹויְנָהְו יִפ ירמא | ןוצל רה

 ;יִלַאנְו ירּוצ יי ְיִגָפְל | : הל כב ךמעלע
 ךְלָיבָא ונפל ֹוטעַט--תֶא ֹותֹונְׁשְּב דוָדְל דל

 דיִָת | תע-לֶכּב תא הָכְרָבֲא :ףלמ השר
 נע עמ שנ ללהתת יב : יפות
 : .ודחְי מש המור ןתא יל ּולַג :ּוחָמְׂשִו
 : יִנָליצְה יתגלו ננו "תא יש
 נע הָז + ּורפְחי-לַא םֶהיִנְּו ּורָהְנְ וילֶא ּוטְּבִה
 הת : ועישוה ויָתֹורָצ"לְּכִמו עָמָש ו אָרָק

 די ּואְּו ומעט : סצלחוו יָאריל ביִבָייזִףאלמ
 א

 ּושְר : ואיל רופחמ ןיא יִּכ וישדק
 םיִנָבְוכְל : בוטל .הסחיזאל י יי ישרדו בער

 ּואְרְי :ֹוב הָּפִהְי רָבָגַה יִרָשָא ,ַײ בוט

 םיִריִפְּ

 ץּפָחָה שיאההימ : םֶכְדָמְלֶא יי תֶאְִי ילרועמש

 ערמ ףנושל רצנ : בוט תוארל םיִמָי בהא םָיַח
 בוט"השעו ערמ רוס : הָמְרַמ
 ונְזָא םיקידג "לא < יי ינוע גו

 רֵּבּדִמ ףיִתְפָש
 הדל
 תדרו םולש שָקב

 :סָחְעּוש"לא ץרָאפ תרכל עב שה
 ליה סל לש ו וקעצ + כ
 + עשו ורדיו ב"ש ו בורק
 "לָּכ רַמש ג וגליצ ָלְּכמּו קידצ תוער וטר תובר
 מצע
 :ּומָשָאְ קיד יֵאנׂשְו הע עֶׁשְר

 תַתֹומְּת : הָבְׁשִנ אל הָּנַהַמ תַהַא

 שָפִנ יי הָדּפ
 : וב םיִתֹוחַהלָּכ ּומְׁשֲאָי אלו וידבע

 ןועָמ יָא \ םיהלָאָקשיא  הָשמְל הל
 ור :םיִרָה !םֶרְּב :רדָו .רדפ וגל חיה הָתַא
 הָתַא :ֶַּע לעמו לכת ץֶרָא ללֹחת
 אָכִּדדִדְע שּונָא בשפת :לַא

 רש ₪ ב
 דיִנָב ובּוש רַמאְתַו

 כ לומֶא וכ עב סנש ףָלֶא וכ : סא
 רק ויהי הָנַש םָּתְמְַי : הלילב הָרּובְׁשֲאְו רבע

 ללּומי בֶרְעָל < םסהו עי
 ב = Arr ףל ]| רקבב : לחי ריצחפ

a jlלש  

 תש : וגלקבנ ּףְתַמהְבּו ףפאב ניב" יל שבו
 הלֶב יִכ וְּדָנָּפ רואמל נמל ד וניתנוע

 : הָנָהדומְב ּונְנָש ּוניִלּ תב ָּפ נט

 | תרּובְגּב

 מ
 ו

 םאו הָנָש םיִעבְש םֶתְּבוּוניִתֹונְׁש .יִמָ
 שיח זָנ יִּכ ןואו לָמָע םֶּבְהְרו הָנָש םינֹומְׁש
 : ףתְרבע \ ךתַאְיכו ףפא זע עֶדֹו"יִמ :הָפעִּ : פתרבע התארירנ רפא לט טדויח . רינו

 תונמל



 1 תירחש

 :x דלעו ושע יי יש : דור רכז םֶלֹועְל | הבּוש :הָמְבָח בַבְל אָבְנְו עדה ןַּ 2 נימי תֹונָמְל

 - דדו וז וזו re | ןט ד"-: יש ידו ד \ ישעמ בֶהזו ףסכ םגַה יִפצע : םֶהָנְתַי ויָדָבַע | רקבב וטטבש : ףידבע-לע | םָחַַּהְו ןתָמדדע

 אלו םֶהָל סנע ורבי אלְו ם הָהַ : םָדֲא יֵדְי | ונחמש :ּועַמחלְבְּב הֶחְמְשִנְו הָננְרּו סח

 רש ןיא ףַא וטזאש אלו םֶהָל םִיֲא : ואי | -לֶא הֶאְרִי : הָעְר ּוניִאְר תֹונְׁש ּונָתיִנע תמי
 ררָשא לכ סָהישע ּויְהַי םֶקומְּכ : םֶהיֵפְּב - םַעְנ ו יהיו : םֶהיִנְב לע ףר רדהו ְףֵלֲעַ היִרָבֲע

 תב .ײײתֶא ּוכָרָּב לֵאָרְׂשִי תיִּכ :םֶהָּ חט ּונילָע הָננכ ונידִי הׂשֲעמו לע וניהלֶא נָא
 :ד

 יֵאָרְו .יירתֶא ּוכרְּב יולה תיַב :יודתא ּוכְרַּב ןרדא : והננוכ ּוניִדְי השַעַמּו

 םלער בש ןויצמולי רב : ית כר. | ייל רמא + לִי דש לצפ ןולע רתסב בשי אצ
 : הָּלְלַה ףליצנ א חה יִּכ : וּבדחַטְבָא יהלֶא יתדָוצמו יפחמ
 :ודְסַה םֶלועְל יִּכ בֹוטִיְּ ייל ּודוה ולק ל ג סי וֹותָָכֲאְּב : תה רֶבְּרִמ שוקי חֵּפִמ

 : ְּסַח םָלֹועְל יִּ םילאה + ף הלאל ודה ה :ּותָמָש הָרֲחסְו הָּנִצ הָפְהָת ֹויָפנכ תַחְתו
 :ְּסַח םֶלֹועְל יִּכ םרֲאָה .יִנָאְל ּודֹוה | ב

 מַה םֶלֹועְל יִּכ ובל תֹולֹדָג תֹואָלְפִנ ו השל ד

 זמ :םָמֹוי ףועי ץחמ = הָקְיְל דַחָפַמ אָריִת
 דצמ לפי : םירְָצ דושי בָטְקִמ דלהי לאב

 מַה םֶלעְל יִּכ = ָָנבְחְּב םִימָׁשַה השעל | דְנעְּב קר : שני אל ףילא ממ הָבָבְו ללא
irae Ns | 

.. 

> 

 :ּוחְסַח םֶלועְל יִּ סימהזלע ןיראָה עקנרל | ןפחמ יי הָּתַאיַּכ : הֶאְרִת םיִעְׁשְר תַמְלַשְו טיב

. 

 :ְּסַח סֶליִעְל יִּב םֶלְֹג םירוא הֶשעְל | עג הָָרְּיִלא הָּ דאל : דנועמ מש ןוילע
 סח םלֹועְל ל כ סלב תֶלָשְמִמְל ׁשֵמׁשַה"תַא ףרמשל ו ו יִּכז לה א בדקאל
 :ַחְלּכ = הָלְילַּב תֹולְׁשמַמְכ םיִבָבּכְו חריההתא | ָבָאְּב ףוגמְפ ףנאְׂשִי םיפכלע + יכול

 :ּוְסַה םָלֹועְל יִּכ = = םֶהיִרוכְבְּב םירְצַמ הָכַמְל | : ןיוחו א טמרת רדת ןתְפו להש-לע + קנר

 : ְּּסַה םֶלֹועְל יִּכ םֶכֹּתִמ לֵאָרְׂשִי אציו | :יִמָש עדר ּוהָבְנשַא והְָלַפִאְו קשָח יִב כ

 עָּב :יִכנָא ומע יהנו אדל ג ָּסַח םָלֹועְל יִכ = ְָבטְנ עורזבו הקזח ְךיְּב | ּוהָצְלַחַא >
 :ּודְסַח םֶלּועְל = םיִרָזגְל ףוסד םי רֹונְל יהֲאְרַאְו וה בש
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 עיּבָשַא םיִמָי ךיא :ּוהַדְּבַבַאו

 :ְּסַח םָלֹועְל יִּ ֹוכֹותַּב לֵארְׂשִי ריֵבֲעַהְו .'וכו םימי ךרא : יתְעּושיב

 :ֹוּהְסַח םלועל יִּכ - וסב ֹוליֵהְו הֹעְרַּפ רע | + יי ידבע ולה יי םש"תָא ולְלה וּהּרלְלַה הלק

 :ֹוּדְסַח םֶלּעְל יִּ רָּבְדַמְּב ומע ףךיִלּומְל | לָלַה :ּוניהלָא תי תורצחב יי תיִבּב םיִדֲמעְׁש
 :ֹּדְסַה סֶלּועְל יִּכ םיִלדְג םיִכָלְמ הֵּכמְל יִּ ומשל ו ור ה בּוטרִּכ הי
 : סח םֶלּועְל יב םיִריֶּרַא ם בל גרה היו יתעדו ינ נַא :ותלנמל לֵאָרְשִ ּהָי יל רֵתְּב

 :ּוְסַח םֶלּועְל יִּכ יִרמָאָה למ ןּוחיסל | ןיַפָחירְׁשֲא לכ : םיִהלֲאלָכמּונֹנרָא יי לדני
 ו וּדְסַח םֶלֹועְל יִּפ ןְׁשְּבַה דלמ גועל : תומהְת-לָכְ םיִמָּב ראב םיִמָשּב השע יי

 הָשע רַטְמִל םיקרב ץראה הֵצְקִמ םיִאְשנ הלעמ :וּדְסַה םֶלֹועְל יִּ הָלֲחַנְל םָצְרַא תנו

 :ְּסַח םֶלֹועְל יִּ וְּבֲע .לֵאָרְׂשְִל הָל

 תנו
 לַחַנ | םירְצמ יִרוכְּב .הָכַהָש : ויָהורֲֹואַמ חור אצומ

 ii :ְּסַח םֶלֹועְל יִּ ינל"רכז לשבש יככֹותְכ םיתְפמּו תתוא ו הַלָׁש : הָמֵהְב"דע םֶדָאֹמ

₪ 

 :ְּסַח םֶלֹועְל יִּ ּנירָצמ ּונקְרְפו | בר יג הָּכַהְׁש :ויָרְבע-לֶכְבּו העֶרפְּב םִירְצמ

 :ֹוּהְסח םלועל יִּ רָשָּב"לֶכָל םֵחָל ןתנ יה וה ּךֶלַמּו ןוח יִסְל : םיִמּוצַע םיִכָלְמ  גַרֶהְ

 : ְּסַח םֶלֹועְל כ םִיִמָשַה לֶאְל ודוה תת : ןענְכ תּוכְלְמַמ לכלּ ןׁשְּבה לָמ גועל

 ה ;הָלַהְת הָואְג .םירשיל ב םיקידצ טק ג | ףמש ו :ופע לֵאָרְׂשִיִל הֶלֲחנ הֶלִחנ צר
A 

 ודוה



 ח תירחש

 וריש :ולדּורמז רושע לבב רכב יל ודוה
 רֶׁשיחיֵכ : הָעְורְתִּב נג וביטיה שֶדָח רש ול

 הָקְרְצ בהא :הָמֲאַב ּוהׂשְעַמ"לָכְו רב

 םָמש ַי רַבְּב : ץֶרָאָק הָאלְמ יי ֶסַח טְָּׁשִּו
 סה מ רג סנכ + כלב זיפ חורכו ושענ
 ץֶרָאָהְדלכ ַײמ ּואְְי : תומוהת תֹורָצֹואְּב ןתנ

 יהו רַמֲא איה יִכ :לֵבת יִבָשילָּב ורוני וגטמ
 אינה םיוג תַצע ריִפַה ַ :דמעיו הָּוצ אוה

 תּובָשָחַמ מעת םֶלֹועל יי תצע : םימע תובשחמ

 וםַעָה ןיהלַא ײײרְׁשֲא וגה יֵרְׁשַא :דָו דל פל
 -לָבתֶא הָאָר יי טיִּבַה סמ :ול הָלָחַנְל רַחְב

 יִבָשי"לְּכ לֶא ַהיִגָשַה ֹוּתְבְׁשֹוכַמַמ :םֶדָאָה יִנּ
 : םֶהֵׂשֲעַמלְּכלָא ןיִבמַה בל דתי רציה : ֶרָאָ

 דבָרְּב לצנידאל רוב ליח"בר עֶׁשֹונ ְלּמַה ןיַא
 : טלמי אל ֹוליַח ברב הָּושתל סּוסַה רש כ

 לצליל וארא י ץע הנה
 הָתְכָח ּנְׁשְפַנ : בעְרֶּב םֶתֹוֲחְלּו םשפנ תֶומִמ

 יִכ ובל חַמָשָי ובחיּכ : אוה נמו ונרזע ייל

 רֶׁשֲאַכ וגילע יי סח יִהְי :ּוְחְטְב שק םֵׁשְב
 : ָךְל ּונְלֲחי
 ייל תודהל בוט : תּבַשַה םֹויְל ריש רֹומְזַמ בצ

 סח רק ריגל :ןוילע משל רולו
 ילע | לֵבניילעֶג .רושעקילע + תֹולילַּב ףתְנּומָאְ

 ישע דלעפב יי יח וכ + רכב ומה
 קמע .דאָמ ,יי ףישעמ ּולְרֶעהַמ + ןּרַא ְּךָ
 ןיבחאל ליִסְכּו עדי אל רעב שיא: ְךיתבְׁשִחַמ
 -לָּכ וציציו בֵׂשֲעֹומְּכ וםיִעְׁשְר ַחְַפְּ : תאזחתָא

 םֹורָמ  הָמאְו : רעדע םֶדְמֶשהְל ןוָא ילעפ
 יבוא הּנִהִּכ יי ךיבא הגה יִּכ :ָי םֶלעְל
 םיִאְרַּכ .סֶרֶתַו : ןָא ילעְפילְּב .ודרפתי ובאי

 ישב יעע טּתו : ןנער ןִמָשַּב יתלּב ירק
 רַמְַכקיִדַצ : ינו הָנעְמְשִת םיערמ ילע םיִמָּ
 ןי תיִבְב םילּותש :הָגׂשִ ןּנְבְלַּב ורָאְכ ר
 הֶביִשְּב ןּובּונ דֹוע :ּוחיִרפִ וניהלא תֹורצַחְּב

 ירוצ ,ַײ רש דגל :ּוְהְי םִננערו םיִנָשּ
 :15 הָתָלְועאלְו

 אה וע ל שכל שכל תואג ל מ +
 זאט ףֶאסכ ןוכְנ :שומתדלב לב ןוּכתףא
 תורָהְג ּואְׂשְנ יו תורה ּואָשְג : הָּמַא םֶלּועַמ
 םיִַר םימותולקמ :םֶיְּד תֹרָהְנ ּואָשְו םֶלוק

 ונָמָאָ ףיקדע סור רידא ירש סירי
 : םיִמָיְדְרִאְל יו שדקרהְואנ ףתיִבְל דאָמ

 ַײ חֿמְׁשִי םלּועל וי דֹובְכ יחי
 הָתַעַמ ךרבמ יי םש יהי וישעָמְּב
 --דע שמשדחבזממ + : םלועד-דעְו
 -לָכְ"לע םֶר :יי םש לֶלְחִמ ואובמ
 ַײ + ודובְּכ םימשה לע 4 ןםיוג
 :רדורדל רכז ו םֶלִעְל מש
 ותּוכְלמּ ואְסּכ ןיכה םימשב ַײ
 םִיַמְׁשה ּוחָמְׂשִי : הָלָׁשְמ לכ
 יי םִיֹוגב ּוָמאיְו ץֶרָאָה לגו
 למ 5 יל ל למ
 דעו םֶלוע למי דעו םֶלַעְל
 תצע ריִפַה :וצראמ םיוג ּודְבָא
 תובר : םיִמַע תובשחמ אינה םַג
 איה ַײ תַצַעְו שיִא"כֶלְּב תֹובָׁשֲחמ
 מעת םֶלֹועְל יי תצע, : םּוקָת
 איה יִּכ :רדָו דל ובל תובשָחַמ
 -יִּכ :דמעו הוצ איה יָה רַמָא
 :ול בָׁשֹומְל הא ןיצְּב יָי רַחְב
 לַארׂשי הי ול רַמָּב בקע
 ומע יי שטיחאל | יִּ : ֹותָּלְנִל
 םוחר אּוהו :בוזעָי אל יתְלסְנ
 הָּבְרִהְו תיִחְׁשִי אֹלְו ןוָע רַּפכִ
 : : ֹותָמֲח"לְּכ ריִעָי אלו פא ביִׁשָהְל
 --םֹויְב .ונגעָי ל טה העישוה יי

 : נאר
 : הָלָפ .ּוללַהְו דוע ףתיִב יֵבְׁשֹי ישא
 ג ויָהלֲא יש םעֶה ִרְׁשֲא ל הָכָכַש םעָהיִרְשַא

 הָכָרְבַאְו ףֶלמה יֵהֹולֲאְְּממֹרֲא רול הָלַהְת המק

 הלל כא ולב : כ ליעל מש
 דא = לֶלְמּו ו לוג ידע םֶלְֹל מש

 ותלרגלו



 תירחש

 ךישעמ חַּבַשְי רֹוהְל רוח :רקח ןיא ותְלְדְנל
 יִרְבְדְו ףדוה | דובְּכ רַדָה : ּודיגי = ףיִתרּובְנּ

 ורמאי תארו ּּוזֲעְו : הָחישא אַלס

 תו ועיּבי ףבּוטבר רכז : הָנּפִסַא ְךְהולְ

 םיַפַא ְךרָא ,ײ םוחרו ןוגח גוני

 יי ףודֹוי : וישעַמְדלָּכילַע ויָמֲחְַו לכל בוט
 ההיכל דובב = :הָככְרְבִי ףירוסחו ישעמ-לָּ

 ֶדָאָק ינבל עדֹוהְל = :ּורְבדָי רובו ורמאי

 ּוכְלַמ הול :ותוכלמ רַדַה דוב וָתרּוב

 מופ : רדְו רוד"לְבּב ְףְתלְׁשְמַמּו םִיִמְלע"לְּב
 לכ יניע : םיפּופּכה"לָבְל קו םיָלפּנה"לבל יי

 2 דָסָחְ"דלוְדְג

 א-תֶא ם ל הָּתַאְו ורבשי ףילא

 קידצ + ןּוצְר יחדלכְל עיּבַשַמּו ףְדָיתֶא התופ

 : וישעַמלֶכְּב דיִסָהְו יְכְרּדד לכ .
 : תַמָאְב והארי שא לכל וויָאְרְקלָכְ

 : ֹותעְּב םֶלָכ

 מ בק :

 -ןוצר

 : םעיְׁשֹוְ
 ה ג

 םֶתְעְוש דתֶאְו השעי ויִאָרְ

 ויבה הא" לָּכ"תֶא ג רמוש

 ₪ רֶשְּבִ"לּכ רבו יִפרָּבדָי ַי תַלהֶּת : ריַמְׁשִי
 ה בו יד םֶלֹועְל ושדק
 : ּהָיּולְלַה | םלֹוע"דעֶו
 5 הָלְלהא : יי"תָא ישפנ יִלְלַה היּולְלַה ומק

 םיֶביְנְב ּוחְְבְּתַלַא : ידועְּב יהלאל הָרְמְזא יח

 עַמשי

 תֶאְו

 רי דררו
 ןח ב 4

 חור אַצִת :הָעּושְת ול ןיֵאְׁשּו םֶדָאְ ןָכִב

 :ויתנּתְׁשֲע / ודְבָא אּוהַה םֹוַּב ּותַמְדַאְל בש

 :וָהלֶא "לע ורבש ורעב בקע לאש ירְׁשֲא
 םּבררֶשָא"לּכ"תֶאְו םיה"תֶא ןֶראְו םימְׁשו השע
 םיקושעל ו טְפְׁשִמ השע : םֶלֹועְל תַמֲא רַׁמְׁשַה
 הקפ ו יי : ירוסא .ריפמ יי םיִבעְְל םֶחָל ןתנ
 ו + םיקידצ בא יי יפו ףקז ַי םירוע
 םיִעְׁשְר רו דדועו הנָמְלַא םֹותי םיִרָגֶא מש
 רדו דל ןייצ יהא םֶלּעְל יי ךלֶמי : תעי
 : ָּילְלַה
 נב ּונַהלֲא הָרמַז .בוטהיכ וּהָּמלְלַה זטק

 ַאְרְׁשִי .יחדנ ,ַײ םֹלְׁשּוְו הגב :הָּלַהְת הָואָ

 : םֶתֹובְצעְל שָּבַחְמ בל ירוכשל אַפֹורָה : םנַכָ
 ד לה ג : אָרְכִי תומש לכל סיב רָפְסַמ הָנֹומ

 ם יעַנהיִּב
 ל

 דדועמ : רָפְסַמ ןיֵא ֹותְעבְתַל ַהְ"בַרו ונינודא
 ייל ונע + ץֶרָארדע םיִעְׁשְר ליִפשַמ יו םיִנע
 וִיַמְׁש הָּפְַמַה :רונכב ּונ ניהלאל .ּורָמז הָדֹותְּב

 : ךיצָה םיִרָה ַהיֵמצמַה רטמ :ןיראל ןיִכמַה םיִבַעב

 : ּוארקי רֶׁשֲא בלע נבל ּהָמְחַל הָמֵהְבִל ןֵתו
 : הָצְרִי שיאה יקושב"אל ץפְהָי סּופַה תרּובְגב אל

 יִחּבַש : ֹוּדְסַתְל םיִלָחְיִמַהדתֶא ןארתֶא יי הָצֹוה
 חרב קני : ןלצ ךיהלֲא יִלָלַה י"תֶא םיִלּורי

 םֹולָׁש ךֶלּובְג םֶשַה :
 "דע ץֶרָא ותְרְמִא הלש

 . -- דינב רב דירעש
Rsמנ  

 ה :ְדעֶיְבְׁשִי טה בֶלְה

 רַפַאָּכ רּופְּכ רָמָצַּ גלש met ץּורָי הרהמ

 : דמי מ ותרק  יִנָפְל םיִּתפְכ וחרק ְךיִלְׁשַמ:רופ

 דיִגַמ אה וחוה בשי םַפְמַ ֹורְבְּד חלשי

 הָשע אל + לֵאָרְׂשִל וֵטפְׁשִמּ ויק בקעיל ורבד
 ד : הלל 1 םּועְדַילָּב םיִטַּפְׁשִמ ו יגדל וכ

 והוללה םִיִמָשַהְִמ תֶא ו וללה ו הללה חמק

 ַלַּכ לק ויְכָאְלְמלּכ רז ּוהולָלַה +: םִמ ִמְורַמּב

 דלָּכ .והוללה ַחְרְה שָמש הלה ואב
 םִיַמַהְו םיָמְׁשַה יַמְׁש והוללה :רוא יִבְכְּ

 אוה יִּכ,ר םש"תא ּולְלַהְי :ם מטה

 -אלו תק םֶלֹועְל דַעְל םֵדיַמֲעיַו : וארבנְו הנ
 jails םינינת id ַמַדתֶא ּולְלַה : רובעי
 ורבה השע הֶרָעְס ור רוטיקו גלָׁש ךֶרָבּו שא

 היחה :םִוְרֲאלְבו דפ ץע ees םיִרָהָה

 -לָכְו ץֶרָאְיכלמ : ףגכ רופצו שמר הָמהְּב"לְק

 -םנו םיִדהַּב + ץֶרֶא יטפש"לכו םיִרש םיִמאל
 היִכ יי םשדתַא ו וללהי : םירענ"סע םינקז תלו

 םֶרַו : םיִמשו ץראזלע ןדוה זבל ּומש בְָשִנ

 םע לאש ינבל וִדיִסֶהילָכְל הָלַהְת ומעל רק
 : הָּולְלַה . וברק

 להב ּותְלַהְּת שָדָח ריש ייל ּוריִש ו הולְלַה טמק
 ולי ןץצנְב וישעב לֵאָרְׂשִ"הַמְׂשִי : םיִדיִַח
 דּורמרנְכְו תב לּחְמְּב ומש ּולְלהִי :סָכְקַמְּב

 , ֹומֲעְּב ַײ הָצֹוהַּכ ; ול
 םיִדיִסֲח .ּוזְלעְי

 : העּושיִּב םיִוָנע רַאָפָ

 : םָתוכְכְשַמְ""לע ו
 + תושעל : םֶרָיְּב תֹויפיַּפ בֶרַהְו ג גֹורְגְּב לא תֹוממֹור

 :הרה
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 המקנ



 ּט תירחש

 םֶהיֵכְלַמ רפָאָל : םיִמָאְלַּב תוחכות יוגב המק

 | םָק ָהָּב תושעל : לרב יִלָככְּ םֶהיֵדְּבִכָנְו םי קנְּב

 :ּהּולְלַה ןיֶדיִחַחלָכְל אּוה רֶדָה בּותָּ טֶפְׁשִמ

 ושדקְּב = לַא-רל לחוהײללַה ל
 והוללה :ּזָע עקרב יהיללה
 :ולדְג ברָּכ ּוהּוללה ויָתרּובְנְּב
 ּוהוללה ךֶפוש עֶקתְּב והּוללה
 לוחמּו ףתְּב ללב :רוּכְו לבנּב
 וחוללה : בֶגְעָו םינַמָ הלכה

 ו ללה הָמְׁשִנ לכ : : הֶעורְ
 : ה"י'ת'ה'כ + חי יוללה

 עו יי ךורּב : ןַמָאְוו ןמָא םֶלועְל ַײ ורב
 םיהלֶא ַײ וָּוֶּב : ָּּולְלַה לש ןכש

 ד
 יָהְלֶא

 םשו כ : כל תל השע לאש
 ו ןמא ץֶדֲאָה"לכדתֶא ודובכ אָלָמְו פלועְל דוב

 .ט"כ 'א היר' |!
 לָהְקַהְלָּכ | נעל יזתֶא דו רָב

 א לאש הלא התא כ רו
 רמי

 םֶלֹועַמ ני בא

 תאו  הְרובְּגהְו הָלְוה יל :םֶלועדעְ
 סיִמְשּב לכיִּכ דֹוהַהְו הַצִנהְו

 : שארֶלו לכל אָשַנְתַמַהְ הָכלממ
 ל ףל אל

 שעה

 ה דיו לֶכַּב לשומ הָּתַאְו ךיִגָפְלַמ דֹובָּכַהְ

 זַהְלּ לדנל ךָיְּו הרוב

 ws ְךָכ ונחנא םידֹומ
 -תֶא תיָשָע ּתַא ףדכְל ַ אוה הָּתַא 'ע יימחנ

 רא"ל נאה אצלה םימשַה ימש םומשה
 "תֶא ּיַחְמ הָתַאְו ב רֶׁשֲאלָכְו םיִמוה היל

 אוה הָתַא : םיוָתּתְׁשַמ ףְל םִימָׁשַה אָבְצּו סל .
 רֹואַמ ֹותאַצֹוהְו םֶרְבְַּב תְְַּב רֶׁשֲא םיִהלֲאָה יי

 וני הלָא הָּתעְו : לכל ק

 : ףָתְרֲאַפְת םֵׁשְל

 ֹובְבְל"תָא תאָּצָמו : : םֶהָרְבַא ומש ָּתְמשו םיִּדְׂשַּכ

 "א תחל תרה מע תנו נפל מנ
 יתחה יֵנֲענְַּה
 : התא = קידצ כ ףיִרְבדתֶא סקתו ֹועְרוְל תל
 םֶתֵקעזתאְו : םִצַמְּב ּונתבֲא ינעדתֲא אָרַ
 הערב םיתפמּו תתא ןמתו : ףוס"סו"לע תעֶמְׁש
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 יׁשגַר ִגַהְו יֵסּובְיַהְו יִזרפַהְו יִר ֹומָאָה

 ודזה .יִּ עדי יּכ וצרא םעזלְבב ובעל
 ְתְעְקְּב םיְַו :הֶָזה םֹויהּכ םש ףְל"ׂשעתו םהילט

 םֶהיֵפָדדתַאְו הָשָבִּב םִיַהידֹותַּב ּורְבעַו םֶהיֵנפְל
aLםיִזֲע סב ןָכָאֹומְכ תֹלֹוצָמַב : 

 םירצַמ ריִמ .לֵאָרְשַיתֶא אוהה םַֹּב יי עשו
 :םִיַה תַפְשדלַע תַמ סָיְיִצְמתֶא לֵאָרְׂשִי אָדָי

 יו הֶׂשֲע רֶׁשֲא הָלְגַה יַהזתַא לֵאָבְׂשִי ארו

 השב יב וניו תא םֶעָה ּואְרַו םִירָצמְּב

 :ֹּדְבע

 תאזַה הָרְׁשַה-תֶא לֵאָרְִי ינָנּו השמזרישי זא

 הֹאָנִיְּכ ײל הָרׁשֲא מאל ורמאְו יל
 הי תָרָמְזְו יזע :םִיַב הָמְר ֹובָכְרְו סוס הָאְּג

 בָא .יהְלָא ּוהנֲאְו יִלֲא .הָז הָעְושיל יֵליָה

 תכקומ מש wes שלא ו ּוהנמַמרַאו
 ּעְּבֶט ויָשְלש רַהְבַמּו ב הָרֵי ולי ה הערּפ

 רי ומסכי תמה : ףופיסיב
 א נמו הנ ירדאנ יג ךעמו :ןכַ

 -ומְּכ תלוצְמָב וד

 ץערמ
 ךנרח חלש ףימק טרַהַּת ףנואג ברב : בוא
 וכְצְנ םִימ ומדע פא חרבו : שק מלכא
 דַמָא : סיב תמהת ּואָפק 0% דנמְכ

 ישָסִ ומָאְלְמִת לָלֶש ה שא ֹהְרֲא בוא
 ומסּכ ךַהּורְב תפשנ : + ה משירות יּברח קירא

 הָכְמְמרַמ :םיִיִּרַא = מ תר ּוללצ סי
 שרקב

 מעְלְבּת נימי תיִטְג : אלפ השע תלה
 ארו רדָאְנ | הָכְמְּכיִמ | םלֵאָּב

 ףזעב ףלהנ תלו וסע | ףדסחב חח :ץירא
 חֶא ליח וג ם'מע ּועמִש : ףשדק הנ"ל
 וליִא = םּודָא יִפּולַא :ּולְקְבִנ ז זָא :תַשָלַּפ יבשי

 לפת : ענב יבָשי לכ ונמנ דער ומזָהאי בָאֹומ
 ןנָאְּכ ומ

 ומאכת : ָתינק ּוזזסע רבעידדע ַײ ףמע רבעיזדע
 4 תלעפ ךּתְבשל ןוכמ ְלַחְ רַהְּב ֹוטְעֲמְהו

 יו + דעו םָלַעְל למוט :ך ננו נא שרק

 וישרפבו ובכרב הערפ סוס אב יכ :דַעְו םֶלּועְל ל למי
 ינבו .םיה ימ תא םהלע יי בשיו םיב
 :םיה ךותב השביב וכלה לאושי

 םיעשומ ּולֲעְ :םִיַּּב לשמו הכולמה ייל יִּכ
 רהב

 ךעורֶז לדְנְּב דַחַפְו הָתַמיִא םֶהיֵלֲע



 ייל הָתָהְו ושע רַהיתֲא טּפְׁשִל ןַצ רָהְּ
 םֹויּב ןירַאדלפהלע למל יי הָיִהְ : הָבּולָמַה

 ְךְתָֹתְבּו : דָחֶא מש

 :רָחָא ו ויהלֶא יל
 רָהֶ ו = הָיְהְי אּוהַה

 שי עַמְׁש רמאל בות
 ּניהלֲא .י ףֶמשהתא רבת יִלָכ תַמְשנ
 ונפלַמ ףִרְקז םמֹורְתו רָאָפְת רֶשֶבילָּכ חו
 לא הָּתַא = םֶלּעָהְדדעְו | םֶלֹועָהְדַמ  .דיממ
 הָדּופ עישומו לַאג ךְלִמ וגל ןיא ךידעלבמו
 ןיא הקּוצו הֶרְצ תע"לֶבְּב םַהְרְמּו סנְרַפמ ליִצַמּ

 םינושארֶה יַהלֶא :הָתַא אָלֶא למ ול
 תֹודְלֹוּת"לָּכ ןֹורַא תוביל הלא .םיִנֹורָהאָהְו

 רֶמְחְּב ומָלוע גַהנְמַה תֹוהְְּׁשִתַר ברֶּב לֶלְהמַה
 ; = יו .םיִמָתרְּב ויָתֹוירְבּו

 ן . םיִמְּדִרִנ ןייקַמַהְו סיִנשְי

 כ קוה 5 ךטֹוּפַהְו םיִרּוסַא

 ררועמה .ןשיי"אלו ם

 ריִּתַמִהְו .םיִמלִא הישמהו

 יִכ הרש אָלָמ וניפ ּולֶא .םידומ ּונְחנֲא ףדבל

 הַבָש ּוניִתותְפשְו ויל

 .ַהַכְו שָמְשַּב .תוריאְמ

 ןומָהְּפ ה וננשלו

 עיקר יבחר
 ֹושּורַּפ ּוניִדו

 יא תל
 -לע .ףמש-תא ּךרָלּו .ּנתֹובֲא יַהלאַ וניהלו

 וניניעג

 תולק ּונ ילו .ם

 צל תודוהל ם 5 ונָחְנא

 םיִמעפ תֹוכָבְריֵּבְרְוםיִפְלֲא יֵפְלַא ףלא ףלָאמ תא
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 םירצממ : ּנָמעְו .וניתובאזסע תישעש תוכוטה

 בעֶרְּב נג ידָפ םיִדְבַע תיבמו ועל יי ונתלאג

 רָבְרִמּו .גְנתְלַצַה בֵרָחַמ sla עֶבְׂשְבּו נז
 ןד

 ו םיעַר םִילֲהַמּו ּנתו טלמ
24 A 

 | ונובזעהאלו  .ךימהר .ונורזע הנה
 + - תְנלָּפש םיִרכַא ןּב"לע + חצנָל ינהלֶא יי נשמת

 רֶׁשֲא ןושלו ניפָאּב תה 2 ְַָׁש הָמָׁש נו חור .ונּב
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 ּורֲאַפנ ּוהָּכְׁשִו וכרביו - םַה ןֵר .ּונֵּפְּב ָתְמש

 ּףֶמָש-תֶא כימי ושיּדקו וצירעיו ּומַמּוריו

 ל שללו .הָדֹי ףל הָפ -לָ כ :ונָפְלַמ
 נפל הָמֹוק"לָכו ערכת ףל "לכ .עַבָשַת
 תֹויְלכּו בָר aks וריי תֹוכְבְל"לָכְו .הִוֲחּתְׁשִת

 צע לָּב בתְָּׁש רב .המשל ורמי

 | ונטמ קזַחַמ נע ליִצמ .=ֹומָכ יס ַײ
 הָנְרַמאּת יתומ

 ןליבאו יִנ ינעו

 "הרע ומ .ךֶל"הָנְׁשִי יִמּו ךֶל"הַמְָי ימ : ּולְזּמ

 הנק ןוילע לא ארנה .רּּנַה לּודְגַה לאה
 רבנו ּרָאְסִ משו ךְלֶלהְנ :

 -תַא יִשְסִנ ִכרְּב דורְל רּומְּטְּכ ךשדק  סשדתא
 תומְצְעְתְּב לֵאָה :1שָדַק םש"תֶא = .

 ארוגהְו הַצנְל רה : ףמש דובכב לוג :ף
 'אָשְנְו סר אַּפַּכ לע בשה ָךְלַמה : תאר

 ;ומש שודקו םֹורָמ רע ןכוש

 םירשיל יב םיקידצ ּוננְר בּותְכו
 ,לֶלַהְתִת םירָׁש י יִפְב :הֶלַהְת הָואְנ
 ןּושְלְבּו .ּךרָּבְתִּת םיקיד ציַרְבדְבּ
 םיִׁשֹודְק בֶרְקְבּו .םָמורְתּת םיִדיִס ֲה

 :ׁשְּדקתַּת
 ףמע תובבר תֹולֲהְקַמבּ
 ונכלמ מש רפי

 ץראו םִיַמְׁש
irןזד ? 

 הָּנְּב לֵאָרְׂשִי תֵּב

esתַבֹוה ןֵּכְׁש רֹודָ  
 וא יה הלאו טא . דאל םידוצוהדלְכ

 בשל ללַהְל תֹודֹוהְל
 תוהגשתו תש א לע סלקלו | הלעל
 שר דוד

 אה לֶאָה מו

 יו הֶאָנ ףל יִכ ץֶרָאָכו םיָמָׁשַּכ שודקהו ן לה
 לֹלַה הָחְבְשּו דיש ּונֵתובֲא יהלאו וניהלא

 הָלַהְּת  הָרובְ הָלְג הַצְנ הָלְשְמְמּו זע הָרָמֲח
 הָתַעַמ תֹואָדֹוהְו ֹוכרְּב תוכלו

 לֹהָג ָּךְלֶמ לא ַי .הָּתַא ְּךיָּב :סלועדדע
 תֹואלנ ןודַא תו is לֶא תוחָּבְשַתַּב

 ק"ת :םיִמֹלֹנעֶה יח לא ךְלמ הָרְמז יִרישְּב רַהֹובַה

 :ךְרבְמה ותא ּוכְרָּב ןח

 ::דֲעְו םֶלַעְל ךֶרכְמה יי ורב"
 דלמ ניַהלֲא - הֶתַא ךּורָּב

 השע ךָשְח ארובּו רוא רצוי םֶלועָה
 :לּכַה-תֶא אָרְוכּו םֹולָׁש

 ןיִא המי לכהו .ףוחבשי לכה ףודֹי לה

 לֵאָה .לּכַה רצוי הָלָס ּדומְמֹוי לכַה : ייכ שוחק
 עקבו :חַרמ רעש תֹוהלְ סול ַחְתופה

 הָנָבְלו ּהָמקְּמַמ המח | איִצֹומ
 ןוכממ

 ישקר נול



 : תירהש
 .ויָבְשּויִּו .ּולָכ סֶלועְל  ריִאַמּו ג הָתְבש ןוכְמִמ

 םירהלו דאל ריאפה = :םימחְר תב רש
 דיִמְּת = םֹולּב ׁשּדחָמ וכּוטְּו .םיִמָחרְּב ָהיֶלע

 .זָאְמ ֹוּדְבְל םֶמֹורְמַה מַה : תישארב השעמ

 : םלוע תֹומיִמ  אָשנְחַמַהְו רֶאפמַהְו חְָּׁשַמַ
 .ּולֲע.םתַר םיִָֹּה ּףיִמתַּב סֶלע | יִמְלֶא
 בֵגְׁשִמ ּונֲעְׁשִי ןֵגִמ .ּנבנְׁשִמ רוצ ּנֹזָע ןֹוהָא

 ְתְלַּב ספא .ףָתְלז ןיִאו רע ןיא :ונדעב
 םֶלֹעָּב וניהלַא ַי ּכְרעַּכ  ןיא :דל"המוה ימג

 : אָבַה .ֶלּועָה יִיחְל נכלמ ףתקוז .ןיאָו .הוה
 "הַמּ ןיאְו .חיִשְמַה תומיל ּונלֲאֹג ְךְתלַּב ספא

 :םיִתָמַה תיחְתִל ינעישומ ל
 וכמו ורב .םישעמהדלָּכ לע ןֹוהָא לא

 תֵעַּד .םֶלֹוע אֵל ֹובּוטְו ּולְדּג : הָמְׁשְנלַּכ יִפְּב
 תויח"לע הָאָגִתמַה :ותֹוא = םיכְבס הָעבְתּו

 הָבכְרמַהלע רֹוכָבְּב רְֶּהנְו .ׁשֶדקַה
 : ודובְכ נפל םיִמֲחרְו דָמֲח .ואָסְכ יִנָפל רֹוׁשיִמּו
 תעדְּב םֶרָצְי נֵהלֲא | אָרָבַׁש תֹוהֹואמ םיִבֹו

 תֹויָהְל .םֶָּב ןַתָנ הָרּובְּו ָּכ :לַּפְשַהּו הניב
 .הְָנ םיקיִמּו וז םיִאלמ : לה בֶרקַב םילשומ

 םיִשָׂשְו םֶקאצְכ םיִחְמש :םָלֹועהלְבְב אז הָאְ
 דֹובָכְו רֵאַּפ :םֶנוק ןוצר הָמיִאְּב םישוע .םָאֹוכְּב

 ארק :ֹותּוכְלַמ רכזל הָגרְו הָלָהְצ .ומָשְל םינָתֹו
 os תרוצ ןיקְתַהְו הֶאְר .רואדחרזיו שָמשל
 הָלְרְ תַרָאְפִת .םֹודָמ אָבְצ צל ול"מיִנְתֹנ חַבש

 תּוכז

 :ׁשֶדְקַה תֹויחְו םיִּנפֹואְוםִפְרְש
 יעיבְׁשַה םֹוַּב םיִׂשְעַמַה"לּכִמ תבָש רֶׁשֲא לאל
 הָמְע תֶרֲאפִּת .ֹודֹוכְכ אס נַשְו העת
 הַבָׁש הָז :תֶּבַשַה םֹויל אָרְק גֿנע הָהּנְמַה םֹויָל
 באלי לֵא תַבָש מש :יפיטשה טול

 כרבי וראפ ee : יל aes בוט תָּבַשַה
 לַאְל נתי הָלדְּו קי חַבָׁש .ירְוציְלָּכ לֵאָל
 לֵאָבְׂשִי ֹומֲעְל .הָחּונַמ ליחנמה לכ רצ למ
 ויהלַא יּהָמׁש :ׁשְדְק תַכַש םֹוָּב :ֹוְתְׁשְדקְּב
 לעממ .םִמַָּב .ָאְּפְַי ּונכְלמ דרכו .שדקת

 .ועימשי תֹוהָּבְׁשִתְו ּורמאי תֹורימז

 חכש"לע ּונֲעיׁשֹומ רבת : תַחתמ ץראה"לע |

 ְּורֲאְפְי ישעש רואהירואמ"לעו .ףידְי השעמ
 : הָלָפ

 םישודק ארי ּונלֲאֹוְו ּנכְלַמ ּונרוצ רבת

 רָשָאַו יִתְרָשְמ רַצֹו ּונָכ למ רעל מש הֵּכַתְׁשִי

 םיִעיִמְשַמּו םִלֹוע

 : םֶלֹוע לו םייח םיִהְלא יֵרָבְד ֹוקְּב רַחי הָאדיְּב
 םּוּב םיִדְמֹוע םֶכְכ ויָתְָשְמ

 םֶלְכְו םיִרוְּג םֶלְּכ .םיִרורְב םֶלָכ םיִבּוהֲא םֶלָ
 םיִחְתֹוּפ םֶלָכְו ם םנֹוק ןֹוצְר הָאְריִבּו הָמיִאְּב םישע

 הָרָמְזְּו הָרׁשִּב הרהטבו הָׁשְדְקַּב

 םיִציִרֲעַמּו

 םֶהיִפדתֶא

 םיִחָּבְׁשִמּו םיִכְרְבַמּ

 םיִכיֵלֲממּו םיִׁשיִרקמּו

 אָרֹגְהְו רֹוְּנַה לודגה ְךָלָּמַה לֵאָה םשתֶא

 םירֵאָפְמּו

 תוכלמ לע םֶהיִלע cn םֶלָכְו :אוה שודק

 ׁשיּדְכַהְל הָוְל הז תּוׁשְר םיִנְתֹונְו .הֶזמ
 הָשְרַק הָמיִעגבּו הָרּורְּב הָפְׂשְּב חור תַחְְּ פעיל
 שידה ו שודק .הָאְרְּב םיִדמֹוא םינוע ד דָחֶאּכ םֶלּכ
 : ודּוכְכ ץֶרָאהדלְּכ אלמ תֹואָכִצ ַי שודק

 םיאְשִנִתַמ לדג ש

 : םירָמואְ םיחבשְמ םֶתְמַעְל םיִפָרְׂש ת תַמעל
 :ֹומֹוקמִמ :ודדובּכ ּךוָּ ,

 סיקו יח לֵא ְּךֶלַמְל נתי תומיענ ורב לֵאל
 ודבְל אוה .יִ

 עוז תֹומָחְלִמ לעב תוש

 הֶז םִימְׁש

 שָעְרב שָדְקַה תייחו םיִּנַפֹואָהְו

 ְךֵח השע תורּוכְג לַעֹוּ

 אָרֹונ תואּופְר אָהֹופ תועושי היַמָצַמ תֹוקָדְצ

 -לכב ֹוּטְּכ שִּדַחְמַה תֹואָלְּפִנַה ןודָא תֹולָהְת

 השל :תיִשארְב הֶׂשעַמ דימָת םֹי
 דלַע ׁשֹדָח רזא : ֹּדְסַה םֶכֹועְל יִּכ םיָלדָּנ םירוא

 ורב ואל הרָהְמ ּונְלְכ הבז ריאָת ןֹוצ
 : תורואָמַה רצוי ַי התא

 הָלֹודְנ הָלְמָח .וניהלַא יּנּתְבַהֲא הָּבַר הָבֵהֲא

 רּומֲאַּכ
 דד

 רּובעּב יננלמ ניִבָא :ּונְלֲע ּתְלַמָח .הָרֵתו

 ןפ םַײח יקח םדְמַלְתַו ב ּוחְטְבש ּונֵתבֲא
 :ּונָדְמלְתּו ּונְְחְ

 1 משל ליכשהלו בל ּנּלְּב ןַתְו ּוניִלָע םֵהָר

 םְֵרָמַה ןְמרְה באה נא
1 

 "ֵלָּכתֶא םיקָלּו תושעלו רמשל דמַללּו דמְלל
 ירכד



 תירחש

 נייע רַאָהְו :הָבַהאְּכ ְףֶהֹּת דּומְלַח ירד

 כבל דחו ףָתֹוצמְּב נבל קו חרות
 : דַעְו םלֹועל שובנ"אלו מש הָאְילּו הָבֲהֲאְל
 הָלינְ ּונְהָמְּב ארונהו לֹורְגַה ףשדק םשְב יִּכ

 עְַּרֲאַמ םולָשל = ּונָאיִבָהַו + ךִתעְושיּב הָהָמְׂשְִ

 יִּכ : ּונצְרֶאְל תֹויִמִמֹוק כלות ץֶרֶאָה תופנכ

 סע ְָרחְּב ובו הָּמַא תועושו לעופ לא

 .הָמָאְּב הָלְס לונה משל ָּתְכרקְו ןֹושְל
 רֵהֹוּבַה ַי הָּתֲא ָךּורְּב : הָבְהַאְּב ףָחיִלּו ל תודוהל
 ,ןמאנ ךלמ לא רמוק דיזי : הָבָהָאְּב לֵאָרְׂשִי מב

 : דָחֶא ו יי וניהלָא יי לֵאָרְׂשִ עמש
AEs : : 

 :רעו ל ל ותוכלמ רֹובָּכ םַש רָב םתלכ

 ּףֶשָפנ"לְכְבּו ְבְבְל-לְכְב ףיהלָא תא ָּתְבַהָאְ

 ּיָהְו : אמל
 תְרְדו ףנְבְל  םְּתנַנְׁשְ : ףבבְלדלע םֹויַה ומ

 שבו רב ְִּכְלְבּ ּףְתיְִּב ףתְבשּב םָּב

 תפטטל ּויָהְו ףדי-לע תֹואְל םתרשקו : ךמּוקבּו

 : עבו ףְיַּב ומי םָּתְכתְּו יע ןיפ
 ועמְשת ש"ס הָיָה

 יו"תַא = הָבְהַאְל םֹיַה = םֶכְתֶא הָנצִמ יָא

 .- לָכְבּו סֶכְבָבְלילכְּב ְּבַעְלּו םֶכיֵהלַא

 יא רש הָלֲָה םיְִַָה

 רֶׁשֲא = יִתוְצַמדלא

 0 לק הָדֹוי ותַעָּב םָכְצְרַארטְמ יִּתַתְ

 ik ףשריתו גד
 ד תלכו הל

 ךצ יו ט ו 4
. 
 יב

1 
 .. ה

 1 ל 1 ב3 1

 . ₪ אה הוה עבשו

 ְתְרַבעַו .םֶּתְרְַו םֶכָבַבְל הָתְפ
 ו :םֶהל םָתְָחְפְשהְ
 ₪ כ הָיְהְאלְו םימׁשַה

 -תַא רצֲעְו םֶכָּב ב יהא הָיַח
 -תֶא ןִּתַת אל הָמָדֲאָהְו ר

 רֶׁשֲא הָבְטַה ץֶרָאָה לע לעמ .הָרַהַמ םָּתְדבָאַו הלב

 סכבבל-לע הָלֲא יִרְְּדדתֶא סֶּתְמַשְו : םֶכל ןּתנ יי
 ָהְו םֶכְדי"לע תואל םָתא ָּתְרַשקּו ם סכשפנילעו
 םֶכֵנְב-תֶא סתא םתְדַמַלְו : םֶכיִניִע ןיִּב תֹפמֹוטְל
 כב ְּךּתְְלְנּו ףתיבב תְבשְּב ב רבדל

 תב תוזְמדלע | םָּתְבַתְכּו : ךָמּוקבו ְּךּבְכְׁשִבּ
 9 םֶכנְב = ומ סמ וברי 5 : יעשו

 סָהְל תְָל = םֶכיבַַל יו עג רשא הָמְראָה

 ראל מַה יט

 נְזלֲא רַּבַּ :רמאל | הָשמלֶא יי רמא
 "לע תַציצ םֶהָל ושעְו םֶהֵלֵא תְרַמְטְו לֵאָרׂשִי
 ףנפה תציצ"לע ּוְתנְו םֶתידְל םֶהיִדְַב יפַ

 ותא םֶתיִאְרּו תָציִצְ סל הֶיְָו : תֶלֹכּת ליִתּפ

 אל א סתישו תמ"א תק
 םָּתַארַׁשֲא םֶכיֲע יִרֲחַאְו םָכְבכל יֵרֲחֲא ּרּותָת
 דלתא םֶתיׂשעו ּורְכזִת עמל :םֶהיֵרֲהַא םיז

 ל נא: םכנולאל םישדק סה ומ
 םֶכָל תֹויְהל םיַרְצִמ ץרָאמ סֶכְתֶא יתאצוה רֶׁשֲא

 .תמפל סכיסנפ ans פי :םֶכיֵהלֲא יי יִנֲא סיקלאל

 ביִבחְו בּוהֶאְו מאו רש סיקו כנו ביִצָו תַמָא
 בוט לָּבַקמּו ןקתמו רידאו אָדֹונְו יענו מֶה

 תַמָא : דעו םלֹועְל נע
 :ּנעשי ןנָמ בקע רוצ ּוכְלַמ םֶלּוע יֵהלֲא
 ותּוכְלִמּ ןֹוכנ ֹואְפַכְו םיק ומשּו םיק אּוה רֹודָו רורל

 םיִנמֲאָנ םימיקו םיזח ורבו : תמיק דעֶל תְנּומָאְו
 וניתובָא"לע םימלוע :מלועל דַעָל םיִרָמְחִנְ

 ער תחול לעֶו ונזתורודדלעו ּונינב-לע ונילעו

 7 ז- :Fr הֹוַה רכדה הַפו

 רבע לארי
 םיִנֹוׁשאֹרָהְ"לע

 רובע אלו |קח הָנמֲאְו תָמֲא .דֵעְו םלֹועְל םיק

 Ca יהלאו ּוניֵהלֲא יי אוה הָתַאְש תַמֲא

 וניתובָא | לֵאֹוג ףנלאג רע ּוניֵתובֲא למ ּונְָלַמ
 םֶלְועַמ ניו  ונדופ ונתעושי | רצ ּונְרצֹ
 תל םיִהלֲא ןיא .ְֵּמֵׁש

 לֹועַמ אּוה הָּתַא ּוניֵתֹוכֲא תרזע

 בוט רֶבָּד ינוהֲחאַהלעֶו

 עשומו ןגמ ₪

 םלֹוע .םּורְּב :רֹוָו רֹּ"לָבְּב םהירחא םֶהינבל
 ישא :ץֶרֶא יספא-דע ךתקדצו ך טְּפְׁשִמו ףבשומ
 -לע םִיִשָי רב ףתְרותו ןתוצמלעמ משיש שי

 רֹופג ףְלְו ר ןודָא או

 אּוה הָּתַאְו ןושא

 : עשומו לֵאֹג למ וגל ןיא ףֶדעֶכבמּו ןֹורֲחַא

 הָּתַא תמא : ובל

 ר אוה הָּתַא תַמֲא : םֶביֵר ביִרָל

 וניר םידבע תיִּבַמּו ני ּנּתְלַאג ם םירצממ

 תעקב תוסס תל רוכב תת סירוב
 םֶהיִרְצ םִיַמ סבו תר ובעה םידידיו ָתְעַּבְט סידו

 םיכָוהַא והּבש תאז-לע : רֶתֹונ אל םֶהַמ דָחֶא
 וממורו

 : 1 age jas aרצ -%
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 אי תירחש

 תֹוחָּבְׁשִתְו תוריש תֹוריִמְז סידידי ּונְתִנְו לֵא ומַמְּ

 אשְנְו םֶר : םָיקְו יח לא למל תֹואדוהו תֹוכְרְּב

 איצומ םיִלְפְׁש הינו םיִאג ליִפְשִמ אונ לֹודָ

 ומעל הָנֹועְו םילּד רֶזועְו םיוָנע הָדֹוּו םִרסַא

 רָב .ןוילע לֵאָל תולה : וָלֵא םֶעַוש תעב
 הָרֵׁש ונע ל לֵאָרְׂשִי ינו השמ במו אוה =

 :םֶלָכ ורמָאְו הבר הָחְמְְּ
 ׁשֶדְקַּכ רדאנ  הָבְמְּב ימ יי םֶלאָּב הָבְמְכ"ייִמ

 וחְּבש הָשְדָה הרש : אל השע לתת אונ

 ודוה םִלֶכ די םיִה תפש-לע משל םילּואג

 : דעו םלעל למוט .ּרָמאְו וכילמהְו
 מאב הָרפּו לֵארְׂשִי תרזעְּב הָמּוק כ לארי רוצ

 שודק מש תואְבְצ לא לֵארׂשִו הָדּוהְי

 : לָארׂשִ לא יי הּתַא ורב ולארי

 :ְָּתלְהת דיג יִפּו חֶתְפִת יתָפְׂש ינהא

 יַהלֲא ּונֵתֹוֲא יהלאנ ּוניֵהלֲא ו הָתַא רָב

 לֹודגַה לאה בקע יהלאו קחצי יל םֶהְרְבֲא

 םיבֹוט םיִדָסַח 2 ןוילע לא אְרֹוּנַהו רונה

 ינָבְל לַאֹוג איִבַמּו תּובָא יְִּסַח רַכֹוְו לּכַה הָנקְ

 .הָבֵהאב ֹומְׁש ןעֶמְל םֶהינְ
 נבו .םיחב ץפק למ םיַחְ כז ח'שב
 :םִיַה םיִהלֲא ףנעַמְל םייחַה רק

 ןגמ : הָתַא וב גמ עישומו רוע למ
 ָהְרְבַא

 בר הָתַא םיִתַמ הָיַחְמ ירא םֶלּועַל רג הא
 :םֶׁשְנַה רירומּ ַחּורה ביִשָמ הרוחב , עישוהְל

 םיִמָחְּב םִתַמ היַהְמ דָסְחְּב םִיַח לּכְלַכְמ

 םיִרּופַא ריִּתַמּו םילוה אַפֹורְו םיִלְפִנ מוס םיִּבַר

 ל ףק ימ .רֶפָע ינשיל | ותְנמָא קמו
 תיִמְצמּו היחְמּו תיִממ ּךָלֶמ ךָל הָמֹה ומ תורו

 רָכּז םיִמָחְרֶה בַא ְֹּומָכ יִמ ת"שב | .העְנשְ

 תֹוֲהַהְל הָּתַא .ןָמָאְנְ :םימֲהרְּב םייחְל ויי
 :םיִתַמַה הָיַחְמְ התא ףורְּב .םיִתַמ

 : הדשודק ןאכ םבירמות+ הלפתזד רזוח ץ"שהדשכ

 םישידקמָש סשְּכ םֶלֹוְּב ףמש תֶא שנ

 אקו ְףֶאיבְנ דִי לע .בּותּבַּכ םורָמ יִמָשַּב ותוא

 ַײ שיודק שודקו שודק ת"וק : רַמָאְו הֶז לֶא ה

 לק זָא 'ח = :ודובְּכ ץֶרָאָה-לכ אֹלָמ תֹואָבְצ
 םיִאְׂשנְתִמ לוק םיִיִמְׁשַמ קחו רידא לוד ג שער

 הרג "ל = חמא על תל
 עפות ינפלמ ךמקממ ה: ומּקמִמ ַי דו
 למת יִתְמ ל ּנחנֲא םיִַּהְמ יִּכ ּלֲע 2

 לּדנְתִת א ןוכשת דַעְו סֶלַעְל ּונימְיְּב בורק ןיצ

 חַצְְלּו רודְו רול ףריע סל ָֹותְּב שדקְתִתְו

 רּומָאָה רֶבכ ףְתּוכְלַמ הָניִאְרִת ניניעו : םיִחְצְ
 ךלְמְי ת"ק : ףקדצ תיׁשְמ דוד יד לע זע ירש
 : ּהיּוללה רדו -דל ןצ לא םֶלֹועְל ײ

 םיִחְצְנ הצנְלּו ְךָכְֶפ דנג רוד רוהל 'ת
 שּמָי אל וניפמ ּנֵהלֲא ךָחבְׁשְו שידקנ ּףְתְׁשְדק

 ףורב .הְתִא שודקו לודג ךלִמ לֵא יִּכ דַעְו םלועְל
 : שודקה (ךֶלֶמַה י":כ) לֵאָה יי הָּתַא

 םֹוחלְכַּב ם םישודקו שודק משו שודק התא

 (ףֶלעַה ת'שכ) לֵאָה ןי התא ב .ָלַ ךְּלְלַהְ
 : שודקה

 יִּכ ּוקְלָח תנְּתמְּב השמ חֿמְׂשִי
 תֶרָאְפִּת לילְּכ .ול ָתאָרְק ןְמָאְג דָבֲע
 לַע ףיִנָפְל ודמעּב .ָתְתְנ ושארְּב
 דיְוה םיִנָבֲא תחל ינשּ .יִניִסִרַה
 .תָּבַש תריִמָש םֶהָּב בּותְכו ,ודָיְּב

 תְרּותְּב בות ןכו
 -תֶא תושעל תָּבָשַהְִתֶא לארָשיחינב ּורָמשו

 לֵאְָׂשִי יב ןיבו יניב  םָלֹוע תירּב םתרדל תָּבשה
 -תֶא יי הֶׂשֲע םיִמָי תֶׁשְׁשיִּכ םלעְל אוה תֹוא

 : ׁשַפָעו תַבָׁש יעיִבְׁשַה סבו ץְראָה"תֶאְו םיִמָשה
 אלו .תֹוצרֲאָה גל ּונֵהלֲא יי ּותַחְ אלו

 ותָחּונְמְּב םנו .םיליספ ידבֹועְל .ּונפלמ ֹּתְלַחְנַה

 ותתנ מע לֵאָרְׂשִִל יִּכ .םילרע ּוְׁשִי אל

 םע .תיִחְּב םָּב רֶׁשֲא בקעי ערזל .ֶבֵהֲאְּב
 יףבוטמ ועְּבְשי םֶלְּב יעיִבְש יִשדקְמ

 והוא םימי תֶּדַמֲח ֹוּתְׁשַּ דקו יב ְת יעיָבְׁשַבּו

 : תֶׁשֹאַרְב השעמל רכז תאָרָק

 הק
2 
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 נֵתָחּנְמִב הָצְר | ּוֵתֹובֲא יהלאו ּונ קלֶא

 ונשרק



 תירחש

 תות ונקלח ןתו תוצג ונשק
 ףרבעל ונפל רהטו ףְתעְושיִּב ונחמשו ףבוטמ
 תַּבְׁש ןוצרְבּו הָבָהאְּב ו והלא י 0 . ונליחנהו תַמְאּב
 ףמש ישדקמ לאש הב וחוניו ףשדק
 : תֶבַשַה שדְקְמ ַי הָּתַא

 .םֶתְלְפְַבּו לארשי מעְּב ּונְלֶא יו הצר
 לאָרשי ישאו תב המ הרובעה"תא בֵׁשָהו
 ןוצרְּב לֵּקִת הבאב םֶתָלְפִתּו
 :ףמע לארשי תַדּוכְע דיִמְּת

 אביו  הדלעי ןאכ םבירמוא חי"ר תבשב
 עיר אבו הָלְ .נֶתֹובֲא ימלאו וניקלֶא

 ּוננּורְכז רָכְְנ דקְּפְו עַמָׁשִר

 ב <

 ןוצרל :יִהְתּ

 הֵצְרְו הָאְרְר

 ןֹורָכְו  ּוננדקפו

 הכו .ףדְבע דוד

 פל ,Re תיִּב ּהמעדייִּכ

 ב ַהיְׁשָמ ןורְבו .ּוניִתובָא

 ןורכת .ףשדק רע : סלח ןו
 הָבֹוטְלּו המלל .

 םֹויְּב | םֹולְׁשְלּ ea םימחרלו הסל הל
 תּוכּסַה גה תוכסל תֹוצַמַה גַח חספל שדחה שאר יכל
 וב ּונדקפו הָבֹוטְל ו וניהלָא י יי ּונרְבז .הזַה

 העּושי רַבָדְבּו
 כ ונעשה ונילע םַהְְו גו סוח םיִמָחר

 .םייחל וב ּנעְׁשֹוהְו .הָכָרבְל

 : הָתַא םּוחַרְו ןח ְךלָמ לא ִּכ ניני ףילא
 ךורְּב .םיִמֵהרְב 7 ףבּוש נייע הָנזחְַו

 : ןויצל ותָנִבש + ָחַמַה ַײ הָּתַא

 | ל
 וניהלֶא װײ אה

 ןגגכד סידומ
 התאש ךל ונהנא םידוט

 יקדללתנו וניהל יי אוה
 רשב לכ יהלתמ וניתובא

 זרישתנרב רצו ונרצוי םֶלֹועְל ּועֵתֹוכַא
 ךמשלק תותגדוהדו תוכרב |

 לע שודקהדו  ללודגהד
 וניחתןכ ונתטיקוונתייחהש
 וניתוילג ףוסאתו ונמיקתו

 ונה ְהֵנֲא םיִדֹומ

 הָּתַאִׁש
 4 ד

 יהלאו

 ןנָמ טיח רוצ דע
 רודְל אוה התא ונעשי
 | - - 7 לע םלש בבלב ךרבע גלו ונייח לע ףָתְּקַהְּה ךנוצר ערושעללו ךיקה | ans ד ל ומשה ךשדק .זרווצחל | רָפָסְו ל .הָדונ .רֹוד

 ךורב .ךל םידומ | =
ad aod Bg) םיִּוסמַה ד 

 םֹולְכּבְׁש יס לע 0 ו תומשנ
 ברע תע"לכבש ּףיָתֹובֹוטְ ָתֹואְלְפָנ לע ונמע

 ףומחק לאל יִכ טה םח רמהו .סירְהְצו רק
 ַדָסַח ומתה אל יִּכ גל ונוק םֶלועַמ ףיד

 : הז םבירטוא הכונח תבשב
 לעו תֹורּובְגַה לַעְו קרה לע םיסנה לע

 וניִתמָאל שש תומָחְלמַה לעֶו תֹועׁשְתַ ינְעְּבְש
 : הוה ןמּב םֵהָה םיַמְּ

 ינֹומְׁשַח לֹודָג ןהכ ןנְתֹוִב .והיתתמ יִמּב
 ףמע-לע הָעְׁשרָה ני תוכ rw המעשי .וינָבּו
 יקְתַמ םָדכעַהְלּו ות םֶחיְִׁשְַל לארשי

 םֶהָל ְָּדַמְט סירה
 םעיִּדתֶא ָּתנּד םֶביִדתֶא ָףכר .םֶתְרָצ תב

 םיִשְלַח דב םיִוְּּנ סמ םֶתָמְקנ"תַא ָתְמְנ
 םיֵעְׁשְּו םיִרָוהֶמ דב םיִאַמָמּו סיִטעְמ יב םיֵּכַרו

 ףלו .ףתות יקסוע דב סידו םיקדצ דב
 לארי מעל ךמלעב שוד לדג סש ישע
 :הֶזַה םהְּכ ןקָקַפּו הָלֹורְג העושה תשע
 -תֶא ונס ְּךֶתיִב ריבדל כ יאָּכ ןפ רח

 תוהנ = יקילדהו - ףשלקמ"תא
 ולא הָּכְנַה ימי תנומש ּועבקו ףשדק | תֹורְצַהְּב

 : לדה ךמׁשְל לַלהְלּו תֹודֹהְל

 ד וננלמ ךמש סמו תו ליל
 : דעו םֶלעל

 תב יִנבלָּכ םיבוט םייחְל בתו תי

 "תא ללה
 הָמַא וב .הָלָח ותו ונתְְושי לֵאָה תַמְצְּב
 : תודוהל הָאְנ ףלו מש בוטה יי

 הָכְבַב רב ּונְתֹונֲא א יא פל

 הָשמ ידי לע

 סע םיִנָהּכ ויָנְבּו ןרהא

 :ףרמשו כרב

 ףל חש לא

 ּרַהֲמְו לכ

 הָלָפ ודי םִיַהַה לכ

 הָבּתְכַה הֶרֹותַּב תֶׁשָלְׁשִמַה

 ד la :רּומַאַכ ףשודק וק
 יי ראי
 ד: קיד

 נפ יי אשי :ךנחה א וינָּ

 גש
 םיִמֲתְַו דָסָחָו ןח הָכְרבּו הָבֹוט םּולש םיש

 מע לֵאָרְׂשִלָּכ לעו ניל
 ל ײ "ל תג ד

 הָכָרְבּו הְקַדְצּו מח תַבָהַאְו םיִיַח תות ּונֵהלֲא

 "תַא לכל ונְּב בוטו םֹולָׁשְי .םיִיַחְו םִמֲהר
 :ףְמֹולְׁשַּב  הַעָשלְכְב תֵעלְכְּב Hie מע
 הבֹופ הָסְנְרַפּו םולָׁשְו הָכְרְּב םִיַה רָפֲמְּב ת"ל
 לָארְׂשִי תב נעל נְנֲא נפל בתְּכנו כ

 םייחל

 נפ רואָב יִּכ ףינפ רֹואְּב דָחֶאְ
 ּונלכ ניבא ּונרָּב

Aha A 

- 

 שץ רעב



 בי תירחש

 הָשע יי התא ךּורְב) : םולָשְלּו םיִבּוט םִיַחְל
 (: םּולָשַה

 : םולשַּב לֵאָרְׂשִ מעת ףרְבמַה יי הָּתַא רָב

 הָמְרמ רב יִתְפְשּו עֶר ינושל רוצנ .יִהלֶא
 הָיִהִת | לכל רֶפעכ יפו םודת יׁשְפנ ילְלקְמל
 יִׁשְפַנ | ףודרת | יִתוְצְמְבּ ךָתָרֹותְּב יִּבְל חַתּפ

 םַתְצַע רפה הָרְַמ הער ילע  םיִבָשּוחַה לכ
 הׂשע,  דמש ןעְמְל השע .םֶתְבַשְחַמ לכל
 ןעמל השע שק ןעמל השע נמו ןעמל
 נימי העושוה יד ןּוצלחי ןעמל התרת
 פל יל ןויגקו יפ ירמא ןוצרל הי : ננו
 הַשְעָי אּוה ויָמֹורֲמְּב םולש השע :יִלֲאגְו ירּוצ 2

 : ןמא ּורְמַאְו לארשי לָּכ לעֶו ונילע םולש

 רה חב טה ה טה
 זרחנמ ייל הברעו + תרוינמדק םכינשכו םלוע יטיכ האריב
 : זרוינמדק םבינשכו םבלוע יטיכ םילשוריו זדדוהי

 ללה רדס

 למ וניקלֶא ו הָמא ךורְּ
 ויִתוְצמְּב ונשדק רֶׁשֲא םֶלועָה
 : ללההתֶא אורקל ּונּוצו
 יש םׁשיתֶא ולה יֵרְב ולה הלל?
 -הֶרוְּמ : םִלֹוע"עֶו הָּתעמ מ.י םש יֵהי
 "לָּכילע.םֶר :י םש לָלֶחִמ ֹואֹובְמדע שָמש
 וניקלַא כ יִמ : ודובְּכ םיִמָשַהְדלע ,ַײו םיג

 ישב תֹוארל יליפשַמַה :תֶבְׁשְל יהי
 ןויְבָא םיִרָי תפשַאמ לד רֶפעַמ ימיִקְמ ראב
 ויִבִׁשֹומ : למע יִביִדְנ סע .םיביִדניפע יִביִׁשֹוהְל
 : הָלְלַה הֶקַמְש םינְּבַה"ַא תָיּבה תֶרְקע

 םעמ בקע תיִּב םרְצמִמ לאָרְׂשִי תאצּב דל
 ;ויִתולשמַמ לארשי שקל הָדהְי הָתיְה :זעל
 םיִררָה :רחֶאְל בש ןֵדיַה סו הָאְר םִיַ
 יִּכ םָיַה ְּךֶל"הַמ : ןאצינְבְּכ תֹועָבְג םיִליִאְכ ּודְָר

 םיליִאכ ודקרת םיִרָהָה : רֹוהֲאָל בת ןדריה םנָת

 א יל .ןודָא נפלט :ןאצנבכ עב
 םָמימנֲא רּוצָהיִכְפהַה :בקעי = ולא יֵנְַלַמ

 : םימרניעמל שילח
 וגיל א םירמטוא , הכונח תבשב

 דְָּכ ןת דִמְשל יִכּוְק אל יל אל =

 דֶהְיַא םִיֹגַה ורמי הָמְ : ףתמא"לע ךדְסמלע

 ץּפָח"רְׁשַא לכ םִימְׁשַב ּוניהלאו : םֶהיַהְלֶא אָנ

 :םְרָא ידי השעמ בה ףסק סה :הָשע
 :ּואָרְו אלו םֶהָל  םיעע רָב אלו םֶהָל הפ ,

 :ןוחירו אלו םֶהָלְ"ַא ּעמְׁשִי אלו םֶהָל םינוָא
 "אל ּוכָלַהְי אלו םֶהיֵלְגַר ןּוׁשימְי אלו םֶהיֵדי
 -רֶׁשֲא לכ םֶהיֵׂשע ּוְהְי םֶהֹומכ :םֶנֹורנּב וגה
 : אוה םֶגגמּו דע יב חַטְּב לארי :םֶהְּב חט
 :אוה םֶנְגֶמּו םרוֲע ַײב ּוחְטָּב ןרֵהַא תיב

 : אוה גו | דע יב ּוחְּב יא
 רבי לארְׂשִי תיבת ךרֶבַי רבו ונע

 -סע םינטפַה ,ַייֵאָ = ףרכ + ןרֶהא תויתֶא
 : םָכיִנְּג-לעו םָכיִלֲע /סכילע ַ ףטי :םילדגה

 םָמָשַה :ץֶרָאו םיִמְׁש השע ל תא םיִכוב
 םיִתֹמַה"אל :םֶרא"ינבל ןתנ ץֵרָאָהו יל מש
 בג | ּונְנַאַו + הָמּוד יַריחלָּכ אלו היולְלַהי
 : ּּולְלַה םֶלֹוע"דעֶו הָתעַמ הי

 יתבהא םירמוא הכונח תבשב

 :ינֲחת | ילֹוקזתֶא יי ו עטְׁשייִכ = יִתְבְהִא טק
 יִלְבָח ו יִנפְפֶא :אָרְָא ימיבו ןל ֹוָנֲא הָטֵהי
 :אָצְמא וגו הֶרָצ .יִָאְצְמ לואש ירצמו תו
 ו ןח +ישְפִנ הָטְלַמ יי הָנָא ארק סבו
 יתלד ,ַײ םואָתְּפ רמש :םחַרְמ וניקלאו קיו

 לַמְ י יב יִיָחּנְמַל ישְסַנ יבוש + עישוהי ילו
 דןִמ .יִעעזתֶא תֶוָמַמ יִשְפַנ ָתצלִח יּכ : יכל
 תֹוצרֲאב ַי ינפל לה : יחד לג המ
 ינא + ראמ ית ינֲא ךפדא י יֵּתְנמֲאָה : יח
 : בפ םֶדָאָהלָּכ חב יתרמא

 תועּושידסוכ + יל יִהולּומגּת"לָכ ייל בישא-המ

 הָהְגנ לשַא ייל יְֵָנ :אָרֲא ןי םֵׁשְבּו אָׂשֲא
 : וידיסַחל התה ,י יעְּב רי : ומעַ"לָכל אָ
 דתמאְְּב דע נָא בע ינארפ ו ה
 יו סשבְ הָרְוה חב חַּבְא ל : ירפומל תת
 :ומע-לכל אנ""הָדגנ מלא יל רג :אָרְקצ
 : הָולְלה םֶלּורְ יִבְכְותּב יי תיּבותורצַחְּ
 ; םיַמֲאָה"ִלְּב ּוהּוחְּבַש .םיגדלּכ ית ולְלַה ויק

 יכ



 :הָלְלַה םֶלֹועְל ןייתֶמָאְו ודסח וניל רב יִ
 ורוה 'ק :ֹוּדְסַח םֶלֹועְל יִּכ בודי ל ודוה ית

 ורוה 'ק : יס םליעל ִּכ  לַאְרְשָי אָנ רמי 'ח

 , דיה 'ק : ֹוּדָסַח םֶלֹועְל יֵּכ ןרָהאתיִּבאָנררְמַאו 'ת

 ורוה 'ק :ֹוָּסַח םלֹועְל יִּכ יאו אָנ ורמאי 'ת

 יל ו + הָיְבַחְמַּב יננע הי יתארק רַצַמַהְדִמ

 נאו רעב יל ַײ : םָדֲא יה הֶׂשֲעַזהַמ אָרְיֲא אל

 : םֶדָאָּב הב יב תֹוסֲהל בוט :יִאְנשב הָארֶא

 םיוג-לֶּכ + םיִבידְנב | חָשְּבִמ ייַּב תֹוסַחַל בֹוט

 יס יאס :םלימֲא וכ < םשב יב
 ׁשֵאְּכ כעד םיובָדְכ יִנִבַמ :ם למ יּכ יי םֶשָּב

 פנל יֵנֲתיִחְד החד :םלימַא יִּכ יי םׁשְּב םיִצֹוק

 ולק: העשל י ילחיהמ הי תַרָמ דע : ינרזע יי

 : יָה הש יי ןימי םיקידצ ילָהֲאְּב הנו הר

 תומא" אל

 תומלו ה הי ינרסי ופי : היחיׂשעמ רַּפַסֲאַו ה

 :לה הֶׂשֹע יי ןיִמָי המור ַײ ןיִמי
eeןיִחֲא  

 הָדֹוא םֶב אבא קֶרצירעְׁש ילרחְתּפ :יִנ גת אל

 :ֹוב | ּואְבָי .םיקידצ ייל רעש "הז :ה - .
 ןבא .ךדוא : העּושיל ילרַהְּתו ינתינע יּכ ףדוא

 יי תֶאַמ ןכא : הָנִּפ שארל .הָתְיְה סינמה ּוסָאְמ

 םֹיַה הָז האמ ה תא איה תאְז הָתְיָ
 ה + ב הָהָמְׂשנְו הָליגְנ יי הֶׂשֲע

 א . העשּוה יי :אָגֶא
 י אָנָא = אָנ הָחיֵלְצַה יי אָּנֲא

 ךויכ יי תיִּבָמ םֶבּנְכרִּב יי םָשָּב אָּבַה ְךיָּ
 תק ע .םיִתְבְעַּב גַהורְסֲא ּונל רָאװ ַײ %

Rs.ו דוה ודה | : ְסַה ב יב במדי  

 ךיִדסִמו .ףישעמ לכ (לַע) ניהל יש ךּוללהי

 לֵארְׂשִי תיּכ ףִמַע
 ּורֲאָפיִו

 "ל צה ישע סקדצ
 ּומַמּוריִו ּוחְּבָשיו ּוכְרְביו .ודוי | הנר

 יב ונּכלַמ ףִמש"תַא .ּוכיִלֲמְו ושידקיו וצירעוו
 כ רמול הָאְנ משלו תודוהל בוט ל

 הָּתַא םלּוע דעו םֶלּועַמ

 : תוחָּבַָתַּב ללְהמ למ
 יי הָּתא ךורָּב .לֵא

 הרותה תאירק רדס
 .םירטוא תולהק תצקב

 : ךישעמכ ואו יא  םידלָאב ףוֶמָכ יא
 -לְנבּתלׁשִמַמו םיִמְלע ל תוכלמ ףתּוכלמ
 : דע פלעל לי דל למ זו רו
 : םּולָשַּב ֹוטעדתַא בי < ןת מעל וע
 הָנְבִּת ןויצ"תא = ףנוצרב | הָביִמיַה םיִמָחְרֶה בא

 לא למ ּונַָּב דל ב יִּכ :םֶלְשּורְי תומוח
 :ןז ד :iz ד ד

 :םיִמָלַע ןודא אָשנָו םֶר
 .ןירמואו תיס ןיאיצומו שדוקה ןורא ןיחתופ

 הָשמ רָמאָיַו ןרָאָה עסֶנִּב יֵהָיַ
 ְךיאְנשֶמ ּוסָנָנְךיָבָיֹא וצְפְיְו זי הָמּוק
 רַבְדּג הָרֹת אָצָּת ןויִצִמ יִּכי ךִיְנֶפִמ
 הָרֹוּת ןתְנָש ךּורָּב : םֶלשּוריִמ יי
 :ותָשְדְקְּב לֶאְרְשַי ומעל

 יִּךְרֶתַאו ְךֶר ָתּכ ָךיַּב אָמְלְע ארַמּד ּהָמְש ְּךיֵרָּב

 ןכרופו

I: 

 אנ אינטמאלו ךשדקמ תיכפ מל וחא דעט
 אַהְי .ןיִמֲתַרְּב אָנְתולצ | לּבקלּו ְךֶרֹוהְג בוט

 אוהלו .אָתּוביִמְּב ןייח ןל ךירּותל ְּךָמָר אור

 למ 0 רשי מע ם סע ְּךּעְר .אהָ

 רַמְנמְלּו יֵלֲע אא איקיִדְצ נב אָדְיקְּפ אָנֲא
 תנא .לֵאָרְׂשִי ךמעל ידו ל ל ו יִתָ

 אה נא .א לכ ל םֶנְַפְמ ל ןָז אוה
 איכלמ"לע טל אוה תנא .ג 5 לע טילש

 ךירב אשדקד אְָּבַע אָנַא .איה ךלרד אָתּוכְלַמּ
 -לָכְּב .התורוא רקד אטקמו המק אגְסִד איה

 -דכילע אלו .אנצחה טגא לע אל קו ןדע
 אוהד .אימְׁשַר אֵהְלֲאַּב אלא .אָנְכמְס ןיִהְלַא

 .טושק יִהְואיִבְ .טושק ּהַתיִֹואְו .טושק א . אהְלַא

 .ץיחר אָגָא הב .טושקו וב .רֵּבְעַמְל אנס
 אֵהְי .ןֶקְּבְשּות רַמַא אָנֲא אריק אָשידק ּהָמְשלו

 םיִלָשַתְו אָתירֹואְּב בל הָּתְפְתְד ְּךמָרִ .אועב
esבַמְל .לארשי ְךֵמע-לֶכְר אָבְלו .יִבלּ  

 ay ייַחְל
 :דָחֶא ַײּוניֵהלֲא יי לארשי עמש - יח
 שודקונינודא לֹודנּוניֵהלֲאדָהא יח
 : ומָש ואָרְונְנ

 ולרג

 וי"



% 

 גי תירהש

 : ודחיומש הָמַמְורְנּו .יִּתא יילּולד
 הצנהו תַרָאְפִַהְו הובנה הלנה יל

 הָכְלְמַמה | יל ֶראָבּו משב לכ כ דוההְ
 וניקלַא ו ומָמּ :שארלולכל אָשַנֶתַמַהְו
 וממה : אוה שורק וילג םֹודָהְל :ּווקְּפְשהְ

 יי שודק יִכ ושדק | רַהְק ּווחתשהְו ּוניהלֲא ַי

 : ולא

 לדגי לכה לע
 1 אָשְנְתִיו .םֹמֹורְתו

 אָרָּבְׁש | תֹומלֹועָּב : אוה ורב שודקַה םיִכְלַמה
 ןוצְרכו .ּונוצְרִכ :אָּבה םֶלָועְהְו הזה םֶלעָה
 םיִמְלעָה רּוצ : לֵאָרְׂשִי תיִּבדלָּכ ןֹוצְרַכְו יאר
 : תֹוׁשָפנַה"הלּכ ּתולֲא תֹוְרְַּה"לְכ  ןחָא

 ימש ימְׁשִּב ןכֹוׁשַה םֹורָמ יִבָחְרַמְּב בשעה

 אפכ"לע ֹותָׁשְרקּו תֹויַהֲהלע ֹותְׁשְרִק : דק

 וניהל יי וב ףמׁש שדקתי ןכְּו :דֹובפַה
 : בּותְכַּכ שָרָח ריש וינפל רמאנו + יִהלָּכ יניעל

 תֹובְרעַּב בצל ולה ומָש ומ םיהלאל ירש
 ובישְּב ןיעב ןיע והָאְרְו :וינְפל וזלַעו ומש הָיְב
 יו בׁשְּב ּואְרי ןיעְב ןיע יִּכ :בּות הול

 רׁשְב"לְכ וארו יו דֹובְכ הלו רמאָת :ןצ
 : רי יִפ יפ ודי
 תיִרְּב רוכזו םיסּומע םע .םחרָי אה םיִמָחָרָה כא
 רַעְנְו תֹועָרְה תועָשהְוִמ ניתושפִ ליו םיִנָתֲא
 תטילפל ּונְתֹוא | ןהָיְו םיִאֹׂשנַה מ עֶרָה רֶציְּב

 הנשי הָבֹוט הּדמְּב ּוניִתְולָאָשִמ אמ םימלוע
 ד
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 סכותל סלועל ךככפ ימ = * םימחרו

 (פ"בפ) ךרכי אוה בקעיו קחצי םהרבא וניתובא ךרבש יט
 תבשה דובכלו הרותה כ םוקטה דובכל הלעש רובעב
 עגנ לכמו הקוצו הרצ לכמו והליציו והרמשי ה" 'בקה הז רכשבו

 לארשי לכ סע וידי השעמ לכב החלצהו הכרב חלשיו ,הלחמו
 :ןמא רטאנו ויחא

 תדלויל  ךככמ ימ
 השאה תא ךרבי אוה בקעיו קחצי םהרבא וניתובא ךרבש ימ

 לזמב הל (הדלונה הדליה תאו) דלונה הנב תאו (פ"בפ) תדלויה
 הקדצל רדנ הלעבש רובעב (פ"בפ לארשיב המש ארקיו) בוט
 סי הפוחל (ו הרותל רכזל) (הלדגי) ולדגי הז רכשב

 : ןטא רמאנו םיבוט
 סלותל ךרכב ימ

 דוד ןרהא השמ כקעיו קחצי םהרבא וניתובא ךרבש יט
 רובעב (ם "בפ) (תינלוחה) הלוחה תא אפר! אוה הטלשו
 אלמי ה"בקה הז רכשב (הרוכעב) ורוכעב הנתמ רדנ (פיבבש)
 תואפרלו (המילחהל) | וטילחהל (הילע) וילע םיטחר

 (ד)

 רָאָפְתִיו הֵּבַּתְׁשִיְו שדקתִיו

 למ ךֶלֶאלַש | ומש

 (התויחהלו)  ותויחהלו (הקיזחהלו) וקיזחהלו (התואפרלו)
 ח"מרל .םימשה ןט המלש האופר הרהט (הַל) ול חלשיו
 (הידיג ה"פשו הירביא ח"טרל) = וידיג ה'סשו = וירביא
 תבש' ,ףונה תאופרו שפנה תאופר .לארשי ילוח ראש ךותב
 ,פירק ןמזבו אלגעב אתשה אובל הבורק האופרו קועזלט איה

 : ןטא רטאנו
 :הז למי סכות לפסס ןיסיכגמקכ

 לֵאְרְׂשִי נב ינפל הָשמ א הָדֹּתַה תאזו

 הב םיִכוֲחַמְל איה םִיַהץע + : השמידיב יי :פדלע

 סש הרש

 -לָכְ םענ"יכרד | ָהָכְרְר :רֶׁשֲאמ ָהיַכָמֹותו
 ּהָלֲאמְׂשב הָנַמִּב םיִמ ךרא + םֹולָׁש תב
 הֶרות לדג וקדצ ןעמק ץפח .יי :דֹובְְו רשע
 : רידֶאַו
 אָּדְסַחְו אגח אימְׁשְ"ִמ ןקְדיּפ ו
 יַחיור יִנוזָמּ יכיִרַא ייחו ימחרו

 אפיג תּויְרבו אָימשד אָּתעיסְו

 אַמיִקְו איח אערז + אילעמ אְרְוהְנּו
 לּוטבידאל ידו , קוסְפִידאְל יד אָעְרז
 ןנְּברְו ןְנְרֶמְ :אתירֹוא יִמְגְתַפמ

 אָעְראְכ יד .אָתְשידק אָתְרּובַח

 יִלַכ ישיִרְל .לֵבָבַּב יִדְ .לאָבְשד
 אָתְביִתְמ ישיִרְלּו אתולנ יִשיִרְלּו
 ןוהידימְלפ-לכל : אָבָב - ינידלו
 לָכְלּו ןיהידימְלת יִדיִמְלַתִלֶכְלּ

 אָכְלַמ .אָתירואב ןיְִעְד-ךמ
 ןוהיימ שיפי ןוהְתְי רבי אָמְלֲע
 הָכְרַא ןֵּתְיְו ןוחימוי אָגיְו
 ןמ ןּובְזּתְׁשו ןקְרַּפְתִיְו .ןוהינשל

 ןישיב ןיערמלְכ ןמו אָקְע"לְ
 ןיהדעסְב  אָהְי אימשב יד ָןֶרָמ
 : ןַמָא רמאנו ןֶדעֶו ןמזזלּכ
 ךריכפ ימ תלו סז ןקלופ סוקי למול ךיר וניל ללפתמס דיהי

 יִמָהְרְו אהסחו אגח אָימְשְךוִמ ןקרּופ םּקי

 תּויְרַבּו א איַמְׁשָד אָּתעיַסְ ההר גֹוזְמּו יִכיָרֲא יַהְו

 ארז אקו אָיִח אערו אילעמ אָרֹהְנּו אָפּ

 : אָתיִרוא- ימָנְתפִמ ל יִדְו קּוספיחאָל יד

 או םע = איב
 כה ליי אס אכל .אשת | אלפט
 .ןוכינשל הָכְרֲא תו ןוכימוי אנסה שי

 ןוקרפתתו

 :ןיֵָה אָשיוק אָלָהְק"לָכְ



 תירחש

 אוה hxc הא םָהרְבא ּונָתֹובֲא ךרּבָש מ

 הז שוקה = לקָסה"לַכדַא דש

 ste שיצא שש סה שה הק

 דת  .לַלָמְמַהְל כמ

 .םינעל הקדת שיאה

 םלַש אוה חב שרקה .הָתטַאֿב דושג יוצע

 ראה ה 7

Bahri 6רו  

 לביקוכלמ יתוכלב .םיכימנל הלשממו םיסלמל השושת קונה
 ךוד סיב קונה .השר בדחמ דדכש דוד תא הצופה ,םימדש
 םשוריד דחשה רוצעו רוטשח ךרבי אח .השתנ םיש שמפו
 ךלט .זדזה םוחי  (ינהלפ) ועכחהא תא הלעשל אשעו לוו
 קונו טה רצ לכו והוטש"ו זוהי ויטה"ב שלשה פלש
 לו דינפל יאנוש לישו זילכר תחת םיבע רכויו .והללש
 בלכוומלש ןפי זיפחבטכלטה יכנמ-ךלש .אלש המשי רש
 ג ונמע הכזמ תושעל תועה וידשו דיש? לכ

 > ןכא רסאנו צר יה" ןכ לאז
 LG םדוהס ןוכוכמבכ

 תהא והלאָו והלא י* הנמלט ןֹוצְר יה

 הכל באל הוה 0
 יה סח לשלש םִיַה .םיכודָא .םייה נכה

 הָפָתַפַלָש םִיַה הָכנרׁש .םיַה הָבֹושלֲׁש

 הַאְהְי םֶהָבׁשַׁש  םיַה תֹוטַצַמ ץולח"לש יה
 ןיָאָש םִּיַה אָמַה תַאַדְו מש

 נב יִהְּתִש םיַח מכר רֶׁשֲעלַׁש יח הָעלב

 תולאשמ ואש יה מש תא הרוק תב תַבָהֶא
 : הדס ןמצ .הָבוטל ונבל

 ב ---
=- = 

 ; ; עפ ןיכבכממ a דגופכ פדיל ןוככ

 לֵאָנְו וניתובאל םיִפַז הטעש יִמ
 3 וה .תּורחל תודכעמ םָתיא

 ַאָה

 = אנו
 j=ת |

 :יהבופל ונילע אבה (ינולפ) םיצ החי ld היד

 ּונילע אּוה רָב שורקב והשדמי

 בוט תועימשל

 לָכָּב .לֵאָרְׂשִי תיִב ֹופע-לָּכ לַפְ
 ,הָכְרְבְלְ הָבטְל :םהָש םוקָמ

 .הָמְתָנְּוהעוׁשיל.הָחַמְׁשְל ֹושׁשְל
 .םּולטלו םייחְל .הֶלָּכ לכלי הנ ָךטל

 תוכוטתודושְכלדתובוט
 הָמלש הָאּומדְלְו .ֶּתְעָּכ םיִמְשְנְלְו

 :ןַמָא רמאנָו ו ה הלגאָנלְ
 ₪ שדפש 6 מכ

 .םימגצעַה ויִמִחְרְּב en ws םיִמּתְרַה בא

 .םימיִטְּפַהְו שדָשיהְו םִדיסֲהַה .םיַמהַדְּב דֹוקָמָי אוז

 תָבֹוְכ ּונָלַא כי :סֶהּו ץֶפחו םֶֹק ןֹוצְר
 ודע םֵּד ּתַמקנ םּוקְנְו .םלוע יקידצ רָאש םע

 .םהלֶאה שיא השמ תרתַּב בּוְכַכ :תפָשַה

 ביש םקָנו .םּקו .רָבַע םד יִּכ מע סוג וענרה

 קבע ידי לעג :לטע ֹותָמְרַא רו ידעה
 יקל ז יח .רמאל תב סאיגה

 ורמי המ הָמָאָג שדקה יִבְתְכְבְו ןויצב ןכש ו
 sid aes ₪8 עדת :םהיהלא היא םיגה

 שֵמְּכ שרח יִּכ רַמֹאְו : פשה ףדְכַע םַּ
 ןדָו רַמּואְו :םונְע תקע הָכָש אל רכז םָתֹא

 :הָּב יבא לע שאה ץַהָמ תנע אס ב
 רכנ ירשא : שאה ירי ןַכ לע הָתַשי ךְרדּב לַחְמ

 דוד ןההא השמ קחצו םהרב יבא ועתובא  ךרכש יב

 ינפבקנעה לע לקיש = לא ךימואה הש
 עלו תחסשי אה ךיכ שתדקה ה = רכשב ינשה ישימחו

aלכ שע סתיקועוש יואל חש לכי  
 { טא דשאת םיהא האישה

 בָצָעַנְרַכ ַײ טשתַא
 ורק ג םֶמָׁשְ ץרַאזלע חוה םירסיא להקהו

 ושק ₪ לֵאֹהְׂש ונָכל ויִדסהל FIR 2 ָבָל ל הלה לטעְל

 רכז ובה" דורל רופומ' : היוללָה

 : 01 סיכפופ לכיסל ת"סט = ןיסינכפסכ

 : לֶאְמְשִי יִסְלַאתובַבִר יי הש רפא  .הְנב

 הפ :ְףָנֶע ןתאו הָעַא חול ד השק
 ושבלי



 א תירחש

 קבע דוח, רובעב + ףידופחו ק קָרְצרשְָלְ
 irs יִתתְנ בוט חקל יִכ+ ףחישמ יִנָפ בְׁשְּת"לַא
 סיקיוחמל איה םיח ץע : ובעת" יתרו

 "לכו סענררכרמ : היקרה :רֶׁשְעְמ כמו ףפ
 שדָח .הָכּושְנְו ףילא יי ונבשַח :'םולש ָהיתיביִתְנ
 שירק יצה : םֶדְּכ ומי

 שדח שאר תכשלו תכשל ףסומ
 : וקוזידלאל -לרגיומח תוחקא יי :םש יכ

 :ְּתְלהְּ רי יִפּו חָּתְפִּת יִתָפְׂש ינהַא

 יַהְלֶא ּוֵתֹובֲא יהלאו א יו הָּתַא ךורְּ

 לורה לֵאָּה בקע הלאו ק חצי והלא םֶהְרְבַא

 םיִבֹופ .םיִדְסַח לַמ ןֹוְלֲע . אַרִהְו רנה

 מ תֹוכֲא ידְסַח רֵכֹוֲח לּכַה הקו

 .הָבַהאְּב מש ןעמל םֶהיְִב
 ך- ו ד

 כר תֶּתַא םותמ יַחְמ ירא םלֹועְל רומג התא

 :םֶׁשְגַה דידומו חה בֵשַמ פח . עישותְל

 םיִמָחְְּב םיִתַפ היִתְמ דָסָחְּב םִיַח לָּפְלַכְמ
 םיִריסַא ריִתמב םילוח אפור םיָלָפֹמ ףמופ ם םיבר

 לע מכ מ .יֶפְע ינשיל = ֹותָעמָא שקמו
 תיטצמו הת תיִממ ךלְמ ל המ מ תורובג

 הכא םיִמָחְרָה כַא מכ ומ ת"שכ = המשי | נבנו .םייחכ ץפָח ףלמ יחל .ונְָכְז ח'שב

 :םֶתְַָ ג יי הָתַא רב .ןנָמּו ערשומו רוע ףלמ ons הָּיַחְמ יי הָּתַא א ב .םיתמ
 וז הדשוהק ןאכ תבירטות+ הלפתתד ב

 אָרְקְג ףיבנ רי"לע ות .שדקב ףמש םיִשידקמַה שדק יפרש חיש דֹוסְכ ףשדקנ ךצרענ
 .םֶלע אַלְמ יהב 'פ :ודובפ ץֶרָאָהילְּב אלמ תּואָבצ יי שודק שודקו שוחק ז'ק :המָאְ 4 הז
 : קֶמִמ דוב ורב ת"ק :ורמאי ב סמל .להַובְּכ םֹוקָמ היא הָזָל הֶז םיִלָאש זָתְרָשִמ
 עַמְש הָבֵהֲאְּב םִִמָעַפ דיַמָּת םּויילְבֶּב רקְבְו בָרֶע ֹומְׁש םידחימה םע ןח םיטחהב ןפ איה ֹומֹוקמַמ 'ת

 .ּנֲעיְׁשֹוט וה יננלמ אּהּוניִבַא אה ּוניִהְלֶא ומה רט לי ודא ומ ןהלֲא יי לֵאָרְׂשִיעַמׁש ח"ק :םירָמֹוא
 ירבְְבּג 'פ :םכילא יי יִנֲא תק .םיחלאל םכ תְֹהל יִחְדלָב ִָעְל תיִנׁש וָמֲחרּב וגנממשל אות

 .'וכנ הו רורל :המ הלְלַה ,רהְו דל ;יצ = ולא םלועל > : לש ת"וק .רמאל בּתָכ ףשדק

 :שודקה (ףלמה ת'שב) לאה יי מא יב .הֶלִס ףוקלהו םּוידלֶבְּב םישּודקו שורק ףמשְו שחק הפא 1 האב וב .הל להיםיילכב םישורכו שס ₪
 ףִּתְכאַלְמ חיִלָּ 4 ףמליע ְתְרציהָּתַא ן תיִצְר תָּבַש תת שארי תבשל תבפל

 נב ָתיִצָרְו ּונְתוא ּתְבְהא .יעיבָשח םויּב
 ּונָתְשד תינושלההלּכ מ ּונָתְמַמּורו
 ו רובעלּוגְכְלַמ ונ ַּתְבִרְקְו יִתיִצַמְּב

 adhd .תאָרְק , ונילע ל שודמהו לודָגַה הימְטולְָגידוב כםֶלּעְ
 יִשאָרְו הָחּונְמְל תֹותָּבַׁש הָכַהַאְּב ּנ יהלָאְיַ םיִבָהואָה םגְו .ּכָז םייח
 ףינָפל ינאטהש יִפְלּו .הָרפַכל םיִׁשָדֲח זָא ּורָחְּב 'הָלדָּג ָהיְרְבְּ
 תיִּב םַמָשְו ּונְריע הָבְרָ וניתובאנ ּונְחנֲא |ונּוצתו .הילע ווטצנ יניפמ
 תיֵבִמ דֹובְּכ לט נרי הֶלְנְו ונשק |ןבְרק הָּב בירקהלוניחלַאי
 וניקוכוח 1 תושעל םילוכְיי יי ןיִאְו .ינַיַח ןֹוצָר יִהְינואַרָּ תֵּבַׁש ףסומ

 שודקהו לודָּנַה תִיַכּב ךָתְריִהְּב תיִבָּב | ד הלא : נפל
ES Seהָתְלתשגש יה ינפמ לע דמש אָרְקגש  

 ניִהְלַא 2 יג ןָפְלַמ ןֹוצָר יֵהָי :ְּשָרקמְּב הָחְמְׁשָב וגל יעתש גנ תובא

 הָסמְשב = ונלעמש = ּוניתוכַא יהלאנ |- יניב נעטַתָו ּנצָרֲאָל

 ָהיִׁשירּפ תּוַצ .ָהיֶתֹונְּבַרְק
 ָהְינְגעְמ .ָהיֵכָָנ יֵדּוּדְס םע

ezד  

 וקו



 הכו שחר תבשלו תבשל ףסומ -
 הָשעגנ םִשו .ּונלוכנב ּונעטתו ונָצראל |דתֶא ְךיִגָפְל השעג םָׁשְי
 םיִדיִמְּת וניתובוח תונְּבְרְקְתֶא ּףינָפְל |םיִדיִמָת .ּוניתובוח תונְברק
 יפְסּומְ-תֶאְ .םֶתְכְלהְּ םיִפְסּומּו םֶרְדַסְּכ .םָתָכְלַהַּב םי פֶסּומּו םֶרדַסְּ
 הזה שָדְחַה שאר םוויו :הֶזִה תָּבַשה םוי |הזה תבשה םוי ףסּומ-תֶאָו
 ונילע ּתְכֲתָכַׁש ֹומְּכ ְֶּנֹוצְר תַוְצַמְּכ הָכָהאְּב ְּךג פל בי רקנו הֶׂשֲעַנ
 :רּומֲאָּכ דובב יִּפִמ ְךְּרְכעהָׁשמ ידי-לע ףתרותב

 וס משב הלב הָחנמ תֶלָ | םינרׂשע ינו סמ הנגב םישבְכ"נׁש בשד ו
 : הָכְִנְו דמּתַה תַלעדלַע .ִתְּבשַּב תַַּׁש תלע

 : (רּומָאְּכ םלַה ןמרקו | תָּבַש ןרק הע יִרָמּוש = ּתּוכְלַמְּב ּוחְמשְי

 סנש רק םרָפ יל הלע וברק כח שארכה = | 700 5% יכל, יארק תש
 וגנר ועשו םִָכ יבש
 ופ ָתיִצָר יעבשכו = .ףנוטמ

asםינהשע ינשג "פל םינרשע הָשלש רברַמַכ םֶהיִּכְסִנְו סֶתְחְנַמ | ''  
 ן ותוא םיִמָי תֹּדָמַה ותשדקו

rsםיִמת ינש דפנל רעו וס ן שנכַנ שת לאל |. תישאבב השע  
 : רב הַשְעַמ בז .תא ה

 יָת וניתובַא יהלאו ני הלֶא
 סע נע "ארקה תָּבַש יִרָמּוש | ףתוכְלמְּב וחמש ונשדק ּונַתחּונמב הָצְר
 עיִבְׁשַבּו .ףכוטמ ינעתְו :ּעְְִּ לכ יעיבש ישדקמ ונקלַח ןפו ְךיֶתֹוֲצמְּב
 השעמל רעו = תאקק ותוא טי מַה ותשדקו = יונ עָּבש יְּףֲתָרֹותְּב
 :תשאכ ונחמש | ךבּוטמ
 לע שתו ּונָחּונְמְב הַצְר :.יניתוכַא יהלאו ישקלָא | נבל רחטו תניב
 . הכבל הָבֹטְל הָּוַה ׁשָדְחַהזתֶא הָזַה תָּבַשַה םוֵּב ,תַמֲאַּב ףדרבעל

 הסנרפל . הָמָהְנּו העשל .החמשלו ןֹושְשְל ּניֵהלֲא 4 ּונְליִחְנהו

 | :ְָלַּ| תפש ןוצְרְכּו הָבַהַאְּב
 ע .ןוע )הב ּוחוניו . ףשדק

 םישָדִח ישאר יקֶחַו תערוה סל ףשדק תַּבַשְו .ת ומאהזלצמ +ךמש ישדקמ לֵאָרְִׁי
 דוד

 :םַמיִמְת הָעְכַש הָצָשַדדינְּב םישְבכ דָחֶא ליאו

 תַחיִלְסְלְו = אָטַח תַלַהְמַל ..

 תְרחְּב לארשי ךמעב יב : (עָשָמ תַרָפַכלּו לטפס תנ

 ישאר לארשר  תֶּבַשַה שדקמ התא ורב :תעכקסהל | שדקמ יי חמא
 > 5 שמ | .An :ה+תְּבְׁשַח

FAMםע שהקו | *לודגהד | נָמ יח ײצ דע .םתלפתבּו לאש פע לא  

 -וגיחתןכונתמיקזוגת"ההש | '"" ; ss 3 היל 17
 ל ףופאתו ונטיקתו | רֹהְל א אּוה הָתַא ונעשי לארי ישאו us ריב ₪ תא: /

 רטשלל ךשדק  תרורצחל : |[ ישע ase rior “Hs = ך
 -ךגצו זרושעהו ךיקה | "פסת ףֶּכ הדג .רֹורְו | ןוצי < "התו וב ל3קת ה

 לע.םבלש 9 ד ל : :[ 1 8 לא gat בבלב ךדבעלו ; - : 1
 ךורב .ךל םידוט וכחנאט [ ל לע .ךֶתָלַהְפ- ל 2

 :תרואחורד לא | לעג דרב  םישמה ו המ ןלצל ies יל :הָניָחְתּו

 ו ךיס למ ל ה :Sibel 17 00 jd rs יי הָּתַא

 רע תע"לְְּבִׁש ְּיִתֹובֹוטְו היתואלפנ ל 2

 םחרמהו ףימחכ Foal יִפ ב

 Spain EL Bb 7 נא סיד 42
i, .4 .הֶפְאְג ,ךל וננא קעדומ  

 יהא ונוהלא יי אח | לניהלא יי אה התַאש
 רשב לכ ,יתלתמ וניתובא .[, 0," 0
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 וט תבשל ףסומ
 :םיסנה לע ןאכ םבירטוא הכונח תבשב

 דיִמָּת ונלמד מש םמֹרָתו בתי םְָלעֶו
 : דַעָו םִלֹועְל

 :ְתְִִב ינְב-לְכ םיבוט םייחְל בֹותְכּו תי

 ףְמְׁש-תֶא :ּולְלַהְו הָלָּפ ד םִיַחַה לכ

 הָּתַ ורב .הָלָ ונעו ונחעשי לֵאָה תֶמֲאּב
 : תודוהל הָאַג ףלו ףמש בוטה ַי

 הָכְרּבַּב ונְכּב וניתובא יהלאנ ּונהלֲא זיפ

 הָׁשֹמ יִדָי לע הָבּותַּכַה | הָרְותַּ תֶׁשְלְׁשַמַה

 סע םינָהכ ויָנְּו ןרהא יִּפִמ הָמֲאָה דע
 ו ראי :ףְךמשְו ו ףְכְרְבָי :רּומָאְּכ ףשודק

 דל סשה דלא ו כ אשי ד לא ו
 : םולש

 הָכְרבּו הָבֹוט םּולָש םיִש
 נלָּכ ונְבֶא ונכרּב מֶע לאְרְשילָּכ לעו ּונילע

 ןנ ונלדדתתנ מ .רּואָב יִכ נפ ראב הא
 הָכְְבּו הקָדְצּ דָסָה תַבֲהַאְו םִיַה תרות ּוניהלֶא

 -תא ףלבל ב בושו .םולשו םִיַהְו סח
 :ָּמֹלְׁשַב | העֶש-לְבְּו תעדלְבְּב לארשי ףמע

 הָבוט הָקְנְרַּפּ םֹולָׁשְו הָכְרְב .םיוח רֶפמְב ת'כ
 לֵארְׂשִי תב ְךמעלָכְו נג נפל בְּכנְו כמ
 הָשע װײ הָּתַא ורב : םֹולְׁשְלּו םיבֹוט םיַחְל
 (: םּולָשַה

 : םֹולָׁשַּכ לֵאָרְׂשִיֹופעדתֶא במה יי הָּתַאְךּורָ
 הָמְרַמ רּבּדִמ יִתָפְׂשּו עֶרמ יִנושל רוצנ .יָהלֲא

 הָיְהִת לכל רֶפעְּכ ישפנו םֹוּדת יִׁשְפנ יֵלְלְקְמַלְו

 יׁשְפַנ = ףודרת | ףיָֹוצִמְּו ָּחרֹותְב יּבְל חת
 םָתְצע רפה הָרַהְמ העְר ילע, םיִבְׁשֹוחַה לכו
 הׂשע  ףמש ןעמל הֶשַע .םָתְבַשְחִמ לקלקו

 ןעמל השע ףתשדק ןעמל השע ףעמי ןעָמל
 ךּעַמְו :העְְטוה ףיִדיִדי ןוצלחי ןעמל .ףָתְֹוּת
 פל יל ןו'גהו יפ ירמא ןוצרל הי זי
 הָשעָי אּוה וימֹורֲמְּב םֹולָׁש הָשע :יֵלֲאנו ירּוצ יי
 : ןמא ּורְמַאְ לַארָשַדלָּב לַעָו ונילע םולש

 : 'וכו ןוצר יהי

 לכקתת םידק ,סלפתס רווה ן'פה
 ןיא -ּנּכְלַמְּכ ןיא ננֹודאַּפ ןיִא ..וניקלאּכ יא

0 

 ומ  ונינודאכ יִמ .ניבלאכ יִמ .:ּונעיִשומְּכ

 ַא :ּונעְשומ

 הָדֹונ .ניהלאל .הדָנ :ּנעיׁשֹומְכ מ .נְָּלַ

 ,ךּורָּב : ונעישומְל הָדֹונ למל הָרֹונ אנ
 ךוְּב .ּונָכְלמ ךּוָּב ננֹרַא ורב .ּניִקלֶא ב ִ = : ב בי דובב ב 15

 .וננודָא אּוה הָּתַא הא אוה ה
 איה הָתַא : ונעישימ א

 עה תרטק תֶא

 וה הָּתַא Ais אוה הָּתַא

 הל ּניֵתֹובֲא ּריטְקהְׁש
 .ףֶנֹולַהו הָנְּלָחַה בצו ירצה תדְמְקַהםּטּפ

 תֶלּבש הָעָיצקּו רמ : הָנָמ םיעבש םיִעְבְׁש לקְשִמ
 .הֶגְמ רשע השש רֶׂשֲע השש לקַשמ םכרכו דרנ
 מק .הָשלְׁש As .רָשְע םיִנְש טְׁשקר
 .ןיסרפק ןַײ .ןיבק הַעְׁשִת הִָׁשְרַפ תירב .הָעְׁשִּת

 ןיסירפקןי ול ןיא סָאו .אָתְל יבקו אָתְלִת ןיא

 ו תיִמודק חַלַמ : קית ןח רמח איכמ

 ףַצ רמוא ןָתנ יִּכַ :אּוהש לָּכ ןָשָע הָלעמ
 שב הב ןַתְג סאו אּוהָש לכ ןדְרַה .תַַּּ
 : הָתיִמ בח הינָמק למ תַחַא רַפַח םא . הָלְספ
 אָלֶא נא יֵרָצַה .רַמֹוא לאיִלְמַּנ ןּב ןועמש ןְּבַר

 ןיפשש הושרפ תירב : ףטקה יצָעמ ףטוגה ףרש
 ןיסקפק ןהָאְג אש .ירכ .ןרְפַה תֶא ּהָּב
 אָהְתְש ירְכ קפצה תֶא ים ןרוׁשׁש
 סמ ןיאָש אָלָא הל ןיפנ םולנה מ אלה

 : הֶזִע

 : דֹובָכַה ינפִמ הָרועְּב םילגר מ
 : שְדקִמַה תיִבָּב םיִרָמֹוא ויה סיולהש רישַה

 ּהָאֹולְמּו ץֶרָאָה ייל .םיִרְמֹוא ּוָה ןושארה םזִּב

 ַי לֹורָג .םיִרְמֹוא ּוָה יִנָשַּב :ּהָב ֵבְׁשִו לכת

 יל : שררה ועקלא ריעְּב דאָמ לָלְהָמּו

 םיִהלֲא בֶָקָּב לַא"תַדעַּב בצנ םיִהֲא ,םירמוא ּוָה

 לֶא יי .תומקנ"לא .םירמוא ויה יעָיִבְרְּב :: טּפשי

 יםירמוא = ּויָה יִשיִמָחַּב : ץפוה תומקנ

 - ישָשּב : בקע יהלאל ּועירְה ונע םיהלאל
 רזאתה זע יי ׁשֹבְלׁשֹבְל תּואָג ָךְלַמ יי .םיִרַמֹוא
 ,םיִרָמוא יה תֶּבַשַּב : טומְת"לַּב לָבָת ןוכתדףא

 דיִתַעְל ריש - רומזמ

 ני קרה

 : תָּנְׁשַה םֹול ריש רּומְזמ

 : םיִמְלעֶה ַיַחְל הָהּונמּו תָבש ולָכָש םֹויְל .אבְל

 יִדיִמְלִּפ .אָננֲח יִּבַר רַמָא רזעלא יִבַר רַמָא

 וניל מָאָנְׁש .לֹו םולש םיִּבְרַמ םיִמָכָח
 ידומל



 תבשל תסומ

 נב ארקת לא יב םֹלָׁש בי ידומל
 ןִאְ תת יֵָהאְל בר םֹלׁש +: אלא
 הָולש ּךלִחְּב .םולָש"דיהי :לֹוׁשְכמ ֹוטָל

 םֹולָׁש אָהָרּרֲא ירו יחא ןפמל + קמ
 :ְָּל בוט הֶׁשְקבא וניהלָא תי ןעמל

 רדק :םֹולׁשָב ועדת רָב וין ועל זע יי

 רַצויל הָלְְּג תל .לכה ןֹורַאל חש וטל
 אלו .תֹוצראָה נע ּוְׂשֲע אלָש תישא

 נקְלָח םֶש אֹלְׁש .הָמְרֲאָה תֹוחְּפְׁשמכ מש
 םיעְרּכ | ּנחנאַו .םתמַהלכְכ גנו ה
 םיִכָלְמַה יכלמ ךְלֶמ יֵנְפְל םידומו םוֲחתְׁשַמּו
 דו םִיִמְׁש הָטֹונ אּהְׁש .אוה ךּורְּב שודקה

 תַעַכְּׁו .לַעַמִמ םמָׁשְּב ויקי בשומו ץֶרָא

 .דוע ןיִא ּניֵהלֲא אּוה :םיִמֹורְמ = יִהְבְנּב דע

 ּותֹתְּב בּותכַכ .ותָלּז םֶפַא ּנָכְלַמ .תַמָא

 אוה ו יִּכ ְךְנְֶללָא תֹׁשַהו םַֹה ָתעֶו
 תַחְתִמ ץראהילעו לעממ םמׁשַב .סיחלָאָ
 : דוע ןיַא

 הָרַהְמ תֹואְדל .וניהלָא יי ףל .הוקג ןפילע

 ץֶרָעָהְמ = םילולּג ריבעהל = עתר
 תּוכְלמְּב םלּע ןקתל ות תורָּכ .יִלילאְָ
 תֹוְַהְל :ךמשב יאָרק רֶׂשְב ינָּפלְכְו יש
 יִבָשּולָּכ ועד = וריי .ץֶרָא עשר" ףילא
 : ושֶלְילכ עבָשַת רבלָכ ערכת ףל כ לכת
 מש .דובכלו לופו ערי ּניְהלָא י ףינפל

 .ףַתּוכְלַמ .לע"תֶא לב .ולָפקו = ונח רי

 תּוכְלַַה יִכ .דעֶו סלועל הָרְַמ .םֶהיע למת
 ,דובְכְּב ךולְמִּת רע מלו אה לש
 הָמָאָת + דעֶו םלעְל למי י הָתדתְּב בות
 אוהה םֹוַּב ץרָאָה לע למל 2 הית
 פו שדק ; ךָחֶא משו דָחֶא יי הי

 .סלוע ןודפ ,י"ק ,הבשה םויל ריש רומזמ

 תבשה םויל דוחיה ריש

 לע תבשה | סוי .תחנ יִעבְׁשַה םּוָּב א ו"

 7 ש 1 ָתְכְּב

 לעיסה .הָּורע הל לעוף לָּכ לע לז
 : הָכּוכָרָבָי תַע

 : םָלּע לע םיח םיִהלֲא .םלכ רצוי ןי ְורֶּב "
 קה ימה בה הב לע לועס כ ל
 + ָתיִלענ דאָס כ עֶדֹוהְל :.ָתְלַהַה םְֶצִמְב "
 םיִלדּנ םִעָפְׁש :םֶהָב תושַעב יהלֶא לָּכ לע ל

 :ּואָריו הלודגה דיה .ואר ףמע ףוס םִיְהעְקְבְּב 7
 תוארה תַרָאְפִת םש .ָּךֶל תושעל ִמַע הנ ?

 סמ ופָטְנ סיִבעָה פו .םימְׁשַה ןמ מע ּתרּבְִו 7

 רָב אל שיא הָיצ ץִרּב.רָבְִּבֶתְכַל ְָי ל
 סמ דוצמו ראְׁש פע םימָש ןגדְמעֶל התת "
 לַמע םֶצְרַא ושרי .םיִמְע םיִַּר יג שנת ?

 : םיַמָאָל

 תומא י.תֹורמֲא .תורותו קח ורמי רבב "
 + תֹורֹוהמ

 ינלַפ רצ שיִמְלִחִּו .ןַמָש הָעְרַמְּב נדע ?
 + שש

 :ףשדקמ תב ּרֲאפְו .ךָשְר דע ְּּב םֶחוְּב "
 רב הָרֵי םיִטָי ךֶרֶאְל בשא הפ רֶמאָתַו ?

 רבא
 :קְדצ ושכל ךינהכ ףא .קדעיחְזחּיסָש וכ "
 ףא וערי ףל  .ורממ  תומיענ יולה תו ?

 כ ףמש ודח ודב. יארה,לארשי תב ײ
 םנ שת ןּכ .סיתשארל דאמ בטה
 : םיִנורֶחְצָל

 אוניתוכמ לע שש רֶׁשֲאַכ .ונילע אנ שישי "
 יִּכ םֶלֹועְל ףֶל הָדֹונְו .ביִטיַהְלּו תוברהל ּונְתֹוא ?

 : בֵׁטיֵת

 :אָרקג ףמש לע יפ המ ףריע הנ יי"
 :הְָרקְּב ַײםלֹעְל ןֹוכְׁשַתְו .ּהָּבֲהיִמְצַת רק ?
 : הָחְנִמבַָעַת סדק ימיו הָחְבזִנהְמַש קיח 7
 יצר תושעל םיִצהי נפ ראב מו ?
 ₪ קב מאג שמה הז השצפ נגרו "

= 



 זט תבשל פסומ

 ףטע לעו :הָלְנַפ םעְל ל תייק ּותְרחְב ?
 יהל חקר

 + ףתְרַאפִּת םשל ללַהְ .ּףתָלַהְת רסנ דיִמָתְו "
 רָבת רָשָא לכ תא יִכ .ףרכְו פעד ל

 כמ
 ימי כ הכר .יאָרוב הלֶלַהֶא ידוע יאו
 : יאְְצ
 ::םֶלּעָה דעו םֶלֹועְה ןמםֶלועְל כמ יי םש יהָי ?

 דעו סלועָה ןמ לֵאָרְׂשִי הלא ,י ורב בות
 הנע : ןיל להו ןמָא םֶעָה לָּב ורמאיו .םֶלּועה
 ןמ במ אָהְלֶא יד  המש אָֹהְל רַמָאְו לאונד
 הל יִד אתרוג אָתְמכְח יז אָמְלע דעו אָמְלֲע
 לֵאיִמְדקְי עושי םלַח ּורְמאַמ רמֲאָנְו + איה

 ומוק הָיחַתְפ הָינַכְׁש ידה הירש הנְכַׁשָה יב
 \סֶלּעָה דע .םָּועְה ןמ םֵהְלֲא יי תֶ דפ
 ; + הָקהתו הָכְרְב לכ לע םָמֹדְמְּּדֹובְכ ₪ ּוכרָבי

 דַעְו | םֶכֹועְה מ לֵאָרְִׂי יא :י ורב רַמָאְ
 ,רַמְאְִ + חוללה ןמא םעָה לָּב דַמָאְו ָלֹועָה
 לו- . ליו רָמאָה להקה לָּ יעל י תֶא דד

 דעו םלֹועַמ ּוניִבָא .לארָשי יֵהֹלֲא יי הָתַא ורב

 . םֶלּוע

 דובכה דיש

 ךיִלא יִּכ .גֹורָאָא םיִרְׁשְו תֹוריִמְז םיִעְנֲא יח

 : גורעת ישְפַג

 : ףרוס זָר לכ תעְְל די לב הָדְמִ יס ל
 ; + ףידוד לֶא יֵּבְל הָמֹוה .ףֶדובכּפ רבה יִדמ

 ירישפ דכָא ףמש) .תֹוָּבגּב רֵרֲא ןּכ לַע
 : תּודיִדָי

 ףנכא מרא: .ְףיֶתִאְר אלו ףדובְ הָרָפסֶא "
 :ףיקעדו אלו
 :ףָדוה דֹובְּכ רדה מד .ףידבע דוסב ףיאיִבְגדְִּב ל

 :ְףָלעֶפ קהל וג החרב ּףִתְְְג "
 :דישעמ יִפל ףוושמ .ףׁשיימְכ אלו ךתוא ומ '
 לָכְב ךֶחֶא נה .תֹונֹווֲח בה ףולישמה

 : תונוימד

 : הבושב ףשאר רעשו .תּורֲחַבּו הָנקז ְּךְב ּוזֶחַיַ ?

 : תּורָחָשְו

 שיִאָּכ .בָרק םֹויְּכ \ תּורָחְבּו ןיד םֹוַּב הָנקְז "

 : בָר ול ויָדי תֹומְחְלַמ
 ול העיִׁשוה .וׁשֹארְּב השי בכ שָבָח ?

 :ושדק עוז ֹוניִמָי

 :הָלְיְל יס ויתוצְוקּואְלִמנ שאר תורואיללט "

 תָרָמַעַל יל חָיִה אוהו .יִבעַפָח יִכ יב רַאָפִתַי ?
 :יבצ

 חצמ לע; קח .ושאר תומד זָמ דֹוהָט םתָּכ "
 ?ושדק םַש דֹוכָּכ

 מע הֶרִמע 1לותֶמִא .הָראפִת יב ובְכְלְִּמְל '
 וותוצוק  .תורָחְב ימנע ושאר תֹופְלֲחמ"

 . : תודוחש םיִלּפְלִמ

 שאר לע אָג הָלעי .ֹותְרֲאְפת ִבָצ קָדָאַה הו?
 :ותֶחְמש

 יבצ הכולְמ ףינצ .תֶרְמע ודב יהָת תלה "
 :תָָאסִת

 ודק רשאמ .םָנע תָרָע םאְׂשנ םיסומע 7
 ד יב

 ויל יאר יל בר ייל יראו ילע וראפ "
 ֹונְרְְּ הופ .םּודָא !שּוכְלְל .םּודָאְו הַצ ?
 : םּודָאַמ ואובְּב

 :ועע דגל יי תנומפ .נעָל הָאְרה ןיליפת רשק. "
 םָּכ תּולְהְּת בש .רֶאְסִ ונע ֹוטעְּב הָצור יק

 ץראָקְחַהְ
 רֹודְו רוח .שאהַמ אָחּוק תָמָא ִרֶבִּה שאר "

 : ׁשֹורְּד ישרוד םע

 : ףיֶלֵא ברקו .ילע אָנ יריש ןומה תש ל

 : תֶרְַקןותיִתְלַפְתּו.תְרִמע ףשאהליהת יִתְלהְת "
 יגר לַע רוי רִׁשְבףונועְּב שֶרתַרש רי ל

 דולומו לְלֹוחְמ .ריּבָשַמ שארל הָלֲעַה יִתְכַּב"

 : רֵּבַכ קידצ
 ָל חק הָתֹואְו .שאר יל ענענת יֵתָכְרבּו ל

 : שאר םיַמְׂשְָּכ

 + ףוקאגורעת ישסנ כ .ףילע יחיש אָנכְרְע ף
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 : ו"דכ6 הבר הנעשוהו תרצע .('6 סויל ותדנ תכקכ ולח

 :ת"פ לוס סכותס תקירק סלועל לותי תספלפ 'דסויכ 'יפק'ך|  :תספה תומימ םידעומה תעיבקל ןמיס
 : רופכ ס15 סלועל לוחי תספ לכ 'ס סויכ 'יפ ץ"ה : כמכ סטסת סלועל לותי תספ לפ *5,סוכ 'יפ ת"א
 : רכט סיכופ לת תספ לכ 'ו סויכ 'יפ 'ם'ן\| :תועוכפ סלועל לותי תספ לכ '3 סויכ 'יפ ש'ב
 : למועכ ג"ל סלועל לותי םיכופ וכ לתע סויכ 'יפ ג'לפ | :סנפס םכ סלועל לוי תֶכפ ל 'ג סויכ 'יפ ר"ג



 זי םילקש תשרפל רצוי
 : ןאכ ןיליחתמ כ"חאו לכה תא ארובו רע םורט דע ןכוש ןיליחתמ

 רַמֲא לָפְפַמ תורוא .םייח רַצֹואְּב םֶלוע רוא

 : יהו
 תַלִּד םֹואּב רַהָּב .שארְלו לכל אַשְנְתִמ לא

 ּהָתֹואְו לֵא הָטְּב ,שארּב הָנֲאְתַּב הַּוכְבְּכ .שאר
 לע ּהָאְׂשנל .ׁשֹורפַל הָתֹוא םֹוא לָּכַמ .ׁשורְּ
 איִהְו  .שאר דֹונָמְל תיִשְּת ּהָלעֹג .שאר לכ
 םירמו יִדֹובְּכ : שארמ דֹובָכ אַפְכְב שאר םיִרְ
 ,ישארב | רובעי הָּתע .ישאר

 : שודק

 שקב קביו יִשְרֶדָו

 יִלּושַמְל ,רַפש יִרָמָאּב ָיקְו ,רֶפַס הָזָּב רָבִּד

 .רָפַחְנ יפו יִלָּב .פכ םיִנְתֹונ םָּויָה .רפאו רֶפֲע

 ורב .רַָ בוב תק .רפַכְל םנֹוע דע
 הֶז : רַפאָו רֶפע יִבנָא .םָנ סע סָתּנְמִל .רָפַפַה

 שא עָבְממ  ןיִמָּכ יהָאְרהְו .הֶוח יִבֲאַל סג ילֶא
 .הְָב תשוי םֶּסח .הָָּּכ נתי לכה סו .הוֲַּ
 תֹובֹוט .הָזְי םֶררוצְו .היּכִתִי לֵא םֶהֵמ דָחֶאְ
 םיִּבַר םיִמעְו .הָזְחל וכי הָניִכשּו .הָז לע ובמוי
 .הָמיִמְת הָרֹתְּב הָנְתַה .הָמּור ןכוש ריִחָי : הת

 ולקשי = .הָמְּב רַבֹועָה לָּכ .הָמִּפ איִהָש הָנֹוְל

 62 .הָמּורְת לקשה תיִצֲחַמ .הָמּוהְמ יִלְּ לקש
 לע ץֶרֶא הל ls ּהָל הֶיָהִתְו .הָמָלעֶל לב

 יִנָפ הָנחַּב ובו .הָנָש ירש ןְבמ : הָמלְּ
 וו םֶלכ ,הֶנעְׁשֹמְּב ידו םיִאישְנ .הנֹועמ ןכוש
 .הָנִחְת תיכסי הָלס .הָנְתַמְתהְק רוע יִלְּב .הֶניתנַּב
 לע :הָנְרַּב .ּמָיקְתִנ .הָנֹע לֶכְבּו תע לָכְּב
 כוט קָלֲחנּו רי םָתאטַחְו .ּרפכי םֶהֵתֹוׁשְסנ
 .ורומגיו נתי חַבְׁשְו .ּורַּפסִי לכה םֶרָאּפ .ּורַפְס

 .רָסחוטעְמְ םֶתיֵרְֹוצְו והקושי רוצל הָיָה
 :ּוְבְתי תיחְמְש עבו רני םֶראָּצ לע
 .הָדעַמְל דוע יִלָּב .הָדּעְתְּב קוחהל סֶלְהְק
 הָבָהֶאְּב .הָדעַּה םָמַע םֶר .הֶדבעְל הָז סבירה

 ,הָדימְחה יִיַחּב מש .הָדִמעֶבּו הָביׁשיּב .הְמַחְְ
 : הָדְבַעְל יִלָּב רול .הּדמְח לכ לָכּב
 רוכב .ןֹורְׁשַה תֶלָצַבְחְל .ןּורְכזל הָיְהִת דיִמָמ ןוח
 ךודוי לכה : שודקו םֹורַמ ינפל :ןֹורְָּיְו

 (ה)

 וינָפְל רֶׁשֲא יֹוגְּב .אָשְנְתִו םַמֹורְתָי ֹודֹובְּכ פל
 הָבָהַא םהיִעָשּפ לעֶו .הָסֶהַמ םֶהָל אּוהְו םיִדיִמְתַמ
 + אָפַּכ םיִבְבֹוסכ ּוהּומָמֹורְי לכַהְו .הָּפַכְמ

 .ָּךֶמורָמִמ ְדְר םּובַעַּב .ָךֶמִע ָתְבַהֲא הָּתַא תיוו

 סה .ּךֶמְׁשל :בהָאְּב םקְּד :ְּמַ סל תר
 תיִרְּב רוכז .ּךֶממרל םיִדיִמְתַּ .ּךְמִ תק
 ָתְמנ בוט :ְךֶמֹ  םֶהָל ברקו לֹומח :ְּמְנ
 .םיִָפַכמ ]וע רֶפוכ םירופכ ףסכ ולקשי .םיִרידאְל

 תַניִתְנ .םרְׂשֲע תֹועָמ ןִנִמ .םירָמָשִמ הי רעל
 םיִצְלֹוע = .םיִרָפְסנַה לָּכ תכיִמְס .םיִרִׁשעַו םייִנע
 .סֶתכְבְסָאְכָצ .םָתֹומְׁש היפ : םיִרָכַע לכ
 יֵטְנְׁש .םָּתַא ןכושה םֶר .םֶתֹונֲחמְּכ םַמֹוק

 .סֶתְכְרבל ןפּת .םֶתיִרָחַאְל הָוקִה אה .םָתירֲאְׁ
 םֶהיֵאְגוש = םירוכב תַּכַמְּו וס םִי תעירקְכ
 .עבש ןיללפתמו תרוע ; םֶתֹוכֲהְל

 תויחהו

 : ןאכ ןיליחתמ כ"חאו }גטו עישומו דע התא ךורב ליחתמ ןזחה
 .םיִנִגְמ עד דַמָּלמּו .םיִנבְנו םיִמְכְח דֹוּפמ

 'לָלהלּו תֹודֹוהל .םִננְּו ריִשָּב יִפ הָחּתְפֶא
 : םיִנועָמ בֹוׁש יִנּפ

 לקַשמּב רָּפְסִמְּב :לעֹוּפ לֶכְּב תו ו זָאַמ זָא

 .לעׁש יממ יּושְמְל ןכְּב תְדג .לעהל ףל לכ

 דֹוכְכ ּורימה לעה : לע יִמעַפ יפֹי דקֶפְמ תעד

 וז .לעמב וחְצָּפ הֶז אלל הָת .לַעְְּב ער

 ירָצַהְו רכח םֶדעַּב ל .לֵעגְו ףגְו ףא ור
 םֶרֶׁשָי .תֶאָש ול דגה בֶאְׂשַמ חרוט :לעת
 תַּת ץֶּפ םֶרְסָּכ וי" : תאַשְל שאר יות ץיִלָהְל
 : תֶא אשת יֵכְּב םַאׂשַנְל ל טנל .תאָשַמ םיִמָאְל

 יִמֹרָמ לע יג .תאשנ שאר לָּכ לַע ישאר

 עַשָפ לָּכ לע הָבֲהֲא וח :ְתאשַנְתַה תק
 : תאשנתה יול מש לַצ  ןינְּב ..תֶיסּ
 :םֶהֲא נמי, התא ו
 םיתמ תויחהל

 לּקׁשְמּו דּדַמְמ .חור אָרֹובּו רצ םיִסּולַּפ קיעמ
 . חור יִאְּכדִנְל קיח לבל ףננ -.חור סע לז
 ריעש רז גירש + ַחּור לָכְל ןויִדפ תַּת םָּתְַבֹנ
 .דַמעי ןינצלו שקומל כ רְקְס .דמע סרט

 סל דותע .רַממְּב עמש הל הז ףצע
 שארמ

 לע רובג התא



 םילקש תשרפל רצוי
 ץֶקְּב תוגהל תאז הָשרֶפ : דמְלְל שֶדֶח שארמ
 :הָבּו רצ סֶלָפְל םיִדקהְל ָהֶמְלְפ .הֶז
 ריִצְל רּוצ הָּוצ .הזֹוח יִבָא ןָחָּ עּבממ תר ןוח

 : הז ןפמ תַּת ןֵּ
 לכ וָלֲעְו .םיִתומע ול םעְּב ףֵתְׁשִמ מש

 דיו עורז ףושהיו ריעָי ןח :םיִתָמּומ םַה םוַה

 ורב :םיִתַמ תֹוָמַהְל שקל יִפָטנ ליְִּב .םיִתְמִמ
 : םיִתַמַה הֶיַחְמ ַײ הָּתַא

 סיניִצק .םילקָו םיעושל תאז | איה הבצק

 לומ וע לבל יִצק,.םיִלוקְׁש הב דַחי םיֵׁשָר
 :םילּוקעמ יִנארָפ ינֹוה רמול ארק | .םיִלָהְקַמ

 םיִרְׂשֲעַמ ריִעָצ םע בֶר .רַפסִי אל רֶׁשֲא םַע בור

 .רַפְתַהְל רָרְסְּב רַהְמ שעל םײאר .רַפסַהְ

 : רֵפהְלּו רּפְבְל עשַפ לָכְו עשר
 שאר תַאישְנִל ומליתש .ּבגַהְל ֶקָפִמְּב רועש
 ןח :רַבַחְל םֶתּוא

 : רֵבֹועָה לָכְל תֶּת ןֹורָזְל םירּומַש .רבְרַהְל .
 הֶׁשלׁשּב םֹורְּת .םישודק תַדְע לָּכ זָאַמ ּודָמְ

 תיבה קֶדָבְל הָנּוכְת ויה : םיִשְְק תַמּהְת םיקְרפ

 :םִׁשְרְַה ככ םיִנָהַּה רָב תת .םיִשָא לכ
 כרב טיִּת .ונשפְר טיט דיפ ןֹואְּב פת

 וב זָאַמְּכ רֹורָד אָרְקִת וי" :ּנׁשיִפְכַּת לָּב דועְו
 : ונשפנ תחת םיִציִע ןומה תת .ּנְׁשיִפְַהְל

 םיכומת .םִיכָדמ סחר יִאּושָג תֹולעַהְל רכזת
 א ו זוע ףקות ןח : םִידֲע בוט דוהּב .םיִרוזנ
 םִיַ es םִיָפְסִמ םעְל רּוּכְִת .םי לע

 רדל ןויצ יקל םֶלועְל ַײ ימי
 הָיּולְלַה רדְנ

 לֵאָרְׂשִ תולה בשוי שודק הָּתַא
 : אָנ לֵא

 לָבֲחְּב רׁשֲא .םיִדְקְּפַה לָּכ רעָשְל לכי יִמ
 זאמ ֹומְל הָתּרְּכ תב .םידקְפִנ אל שֶלֲחבּו
 : םידוקפ ׁשֹמֹוחִמ גְמַה רַסֲהָי לבל .םיִדקפְּב

 דש םְַו ןֶרְְּכ םָא
 ףֵָאְּב או ₪ םִאְו .םידקנמ אובר םישָשמ

 לָכְּו ,םידקֶפֶמ םַה רֶפְּּב תת ככ . קמ

 הוב יש

 םֶרָפְּכ םירופכ ףסכ ילקש

 ּוטָעִמְי אל .ם םיִדקפָמ

 רקב יעגר לֶכָכּו .םידיקפמ ריב םֶתָמְׁשִנ ברע.
 ,םיִדּוקפ יה ילע ורקי המ יֵלְו .םידקפנָו םיִנָהְב

 יד רֹומְׁש .םיִדְקְפִתַמהו  םידוקפה הָלא

 : םידוק ךלּו .םידקשמ תֹויָהְל .םידקושו םידקפנו

 : שודקו םֹורָמּו אָרֹונ םָיקְו יח

 הי תַחִיַו לָה .שאר תֶא אְׂשַת יִּכ ועָמָשְּב ןִמִא
 רפָסִי אלו רמי אל רֶׁשֲא סל : שד םֶתֹוא ךיא
 מע םרָקע : רַפָפַהְל ּונְּתַנ אלו םרפְסֶא הק
 : רופסל לכת םא בֵׁשיו בְׁש .רֹופֲתּו טַּבַה ול
 יא ינָאַו .םיִרּופָ | םיִבָכֹוכְו םיִמָ ל כ םעֶר
 .םֶרְפְממ תֹוא ול הָוח םֶר : םיִרָּפ דעֶלְו םרפְסֲא
 םֶתֹומְׁשיִׁשאָר רּוקּב :םרפס לע דומעלָוסַתונָמלִּיַא

eseהָלֲעּת א דב סָנְנִמ תּדִמּו .הלעפ  : 
 מ | יגל כ .דקפְה אל םֶכֹותְּב ישיִלש רק:
 תֶרַמְׁשַמְּב דק ,Re ןטָּבִמ .סּושָר : דקפנ ובל
 יעְמָשְּב : שלח ַּבַמסיִנְמִ ויָדיקְפּו ֹואָבְצּו .שדקה
 לּוכָשָא הערת הָמּב ץֶפ .רֶפּוּכ שיא ּונְתְנו רָמְא
 אָצְמִו  .ּושְפַנ ןֹוָרַּפ ןַתת המ ריִצָי : רֶפְלַה

 קיצה ץּפָהַכ .שודק :ושפנ םֶׂש יִנָּפ הָנינֲ
 ודְמְל : הֶוֲחמַּ והָאְרִה שָא עָבְטמ ןיִמכ .הָז םע
 רֶׁשֲא תֶא וג לכלו .נְתַמְתִי אלו ּונתִי ה
 תקנ רֶׁשֲאַּכ .חְכ אינש ףונאְצַמ אל הי ָּתָ

 יִךיָאּושְנ תְמַַרְּכ םּוחב יח : חכ יִרָּבִנ אָטח

 יִרָּפ םולְׁשב וניִתָפְש הַעׁש ןּכ .םירופְכ הק
 ,שָדְקּמ םִלֹועְלּו .ץֶרעֶת סלל אָנ לא

 ּךְלַמ .לֵאָה .אשנְתַתְו ךולְמִת םיִמָלּע יִמְלּועְלּ
 יִכְלַמ ףֶלַמ איה הּתַא יִּכ .שודקו םֹורָמ אָרּנ
 ורפס .וחיש ויָתֹואָֹונ .הצנ ֹותּוכְלַמ .םיִכָלְּמַה
 .והוממור ּוהושדק .ויִאְָצ והוא .זע
 : ֹותְרֲאְפִּת תֹולַהּת ףכֹות .חַבׁשְו

i=e 

 ריש וה

 ק"וח
 :שוהקל שידקהל .שארמ ומָּב ,שאר אָשֶא דע

 : שחקו אר .קדצל ינעירכי .קדצ ינְזאְמְּב דע

 חשב יִתֹוְהַּב .הָשַעְנ רֶׁשֲא תֶא הרֶכְֶא הלא

 ךיא ילקשו רָבְעְּב יּתְלעוּג .אְׂשִנְו ןוכנְב טקַשו
 4 םֶּנַה .ימלקש אל דע לש יד : אָׂשֲא

 רבוע



 חי םילקש תשרפל רצוי
 עְׁשְרְל לקש לע אטחְבּו ,יתלקש םֹויַה דַבֹע
 יִתְבח .הָליגב :נְכׁשְל יפת אלל יזוז :יתלקשנ

 םָה םנ ּועְּבִמ  .הָלג ילועל ןומְּכְרִּד םּולשַתְל
 תֹוׁשָלְׁשִמ תופק שלש רָשְי : הָלְנִמ יִּתְמְרעעהְו
 וחקל .םיישו םיאיִרְמ יש חקמְל תֹוסנְּכ .םיִאְס

 ןילקמ תורפוש תדמ :םיאְׂשֹונ יִעָצַּב רוע ןיִאו
 יןיקתעמ ּויִה סָּב רשא תּובָרָנ .ןיקיתעו ן'ּתְדַח

 גְנוח ןומָה םצוע + ןיקיִתע םירבדהו ינמ הָמּכ ורס
 .רֶחֶה שאר ןרָוְּכ יִּתְרַתֹונְו רַזָּפ .רֶקָנְּכ ףטוש

 אָרְק רופָצ ןק. :רֶה לַתְּב ררעוש יֹלְמ קדצ
 .םיִרְָל ופ זאמּכ  ףיִאושנ שאר .םיִרָה םורְמְל
 דַע וזח :םיִרְּת שארל םֶהיִלע הָנֹומׁשּו העבש
 : שודקל שידקהְל .שארמ ֹומְּכ .שאר אָׂשֲא

 שודק | הָתַא יִּכ הָשְרַ הָלַעַת ףלו כב
 : עישומו | לֵאָרְשִ

 תל םתֶרְדָמּו רקחו ףנכהו .ָתרפְסו תיאר א
 ָתְבָשחְו  ףדקפו .תרבָצְו תְַמָאְו .תלקשו
 יָת :ְּצְרַחְו תבצקו .תְפָסְו ינו .תַמכסְו

 שנ םלפשתו ףנבהו .ףטפהו רעש | תחפטו
 ְִַו ףניצו תקקחו תטקחו תבתכו רק
 וצו גו יריה נו עדנה ףמל
 רקפמו ןינמ לכ .תרמָאו ָתְּבְַו נע םארקו
 .ויּוזנּו סיִכְו סלפו לק קשמ ל .ויִרְּפְסִמּ שח

 רד קוק לכ ושמו שו חל לק לכ
 לֵכְל רָב לכל ןֹובְׁשִה קדקדל ךאיה : יעשו
 הָדיְמּב .ליִחְהַמ .רֶכעְו ףמְׁשו ןובְׁשָח םֶלְנ
 עָבצְֶּב הָלְכִמ אוהש דע .הָנָש תואמ שמחמ

 תעברו .הָהרַפ רֶׂשְעּב איה םוי רד .הנֵטְקַ
 הָצָחַמּו הָעְבְׁש ליִּמַה תמו .הָהְרַּפ לָּכ איה ליִמ
 רּעְׁשְו .םיִרָה בצק אוה םִיִנָק םיִׁשלְׁשַבּו .םר

 ׁשיִלָׁש תֶרדּומ המ לָכְו .תרְו תומַא שש הָנקַה

 עַּבְרַאְו .טיִפַּב םינש דע תחתומ תֶרְזַהְו .תֶר

 הָּמ הָנּתג ֹומְּו : טיִפהְו חַפָמַה איה תֹועבְצָא

 ץֶרָאָה תודְלותְל לכ ןפנ ןּכ .ץֶרָאָה תדידמל
 אּוהְׁש דע .הָנָׁע ׁשֵׁשְו םיִׁשְׁשְו הָאמַמ ליִחְתַמ

 לֹוהָּנַה םִיַה הָז :הָנֵטֹק עּבְצֶא תתׁשְּב הלָכְמ

 .בשחתמ דֹועְו שׁשְו םיִׁשְׁשְו הָאַמְּב .בשוי שישב

 ףוסו .ףוס חַתַמְל העבה םרְׂשֲעְּב ֹוקְמֲ
 םיִשש ליּפָכַמ ןוחינו .ןוחינ לגֹועְל םִנְׁשּו םיעבשְּב
 .תורהְגִה ונשנות תַרְפַהו .חֶרָפ תַּדמכ
 ןדרָיהו  .ןדריה ראב םיִפידעִמ תֹורָהְנַה יִנָשּו

 הָאַמ לּבְזַה םִיְו .לּובְזה םִיכ הָשְמָח .ביחרמ

 םיִרָמָח יִנָשְּכ הָוְקְּמַה תדמו .תֹואְנְקִמ םיִשָמָחַ

 לָכְו .םיִכָתְל יִנָשכ רֶמֹוח לָכ רּועָשו .שַבָב

 הֶׂשֹוע הָפיִא לָכְו .תופיא תֶׁשִמֲח לִי ְךֲתל
 .הָלְכּו עַבְר העְבש רע לכ .םרָמֲע הרשע

 שבי תאמו .הָאפב .דועו, הֶאממ דָחא הלכה
 הָׁשלְׁשִמ דָחֲא חַלַה תַאְסּו .חַלַּב שיִלָש הרסה

 לכ ןיחהו .ןיֵהַּב הָׁשְׁש תַקְִהַמ תּב לכו .תַַּב
 תעְרֲאל קלחתמ גולַה דֹועְו .גול רֶׂשֲע םיִנש

 סוכה .תועושי סוכ עופרל ןְכּומ עברו .סיעבְ

 רַמָח ּהֵבֹג לעו .םעַּבצִא 6 םָיעְבְצֶא בוס

 .ץֶראָה תודלותק לכת ומְּו : םעְּבְצָאַמ תּותש

 תְׁשְׁשִמ תּונמְל ליִחְתַמ .ץֶרָאָה ימיל ץק ןפנ ןכ
 כ .ץֶרָא יעְגְְּב הָלְבְמ אש דע .ץֶרע יִפלַא
 הָשְמִח םיִׁשֹוע .םיִפָלֲא תָשש ּולָּכ םֶלּועָה לָכ
 םיִרְׂשֲעְּב רֹוזֲחַּמַה ןיְנמּו .תֹורֹוֲחַמ סידי יִּתְׁשּו

 תֹותְּנש עכָׁש לֵבַֹר תַנְׁשּו .תֹולְבֹו םִנְׁש

 הָגֹומְׁשּו םיִרָשְעְּב םנָׁשַה תֹותְּבְשְו .םיִנְׁשַה

 םֹוו דָחֶאְו םיִעָשְת הָפּוקּתַה תומיו תפוקת

 םִעְבְׁשְו תֹואמ עח םֹוַה תונועו .שיִלְשּ

 קָּדקדְמִהְו .םֹויַה לָּכ תּונעְכ הָנעָה יעגרו .ׁשְֵׂ

 ןפָשָח .ןִַנ ומ :םיִעְנְר הָּמַכְל עְַַה קל
 ליִחְתִמ .לכל סֶלָפְו לקָשִמ ןפַנ ןּכ .לכ לע

 לדג לּודָנַה רֶכְּכ .הָנַטְקַה הָטּרְּפ דע .רֶכִּכִמ

 םֵׁשְׁש לָדֹונְכ לֹוָנַה רֶכְּכ אירגה חפש הָנָמ ִנָש

 עַלְמ שַמָחְו םיִרָשְעְּב בָשחְתִמ המה הָנָ
 דע הָלֹוע הָנָמַהְו דחא לכה לקשו עקב יכ יונו עֶלָפַהו

 שָמָחְו םיִרְׂשעְב בֵׁשַהְהִמ לקשהו .לקש םיִשָש

 הָלַחְתִמ זוהו .זוז עיִבְדּו עק לב צח - .עלס

 תו שמת וה אצה שמחו ל
 רֶפאָהְו .תֶד
 הלוע

 רפא .תונוידְוס ינְׁש המה ה



 םילקש תשרפל רצוי
 עֵּבְרַאְכ עקבה אָצְמִנ .תֹוטּרַּפ הנֹומְׁש דע הָלֹוע

 .תֹוטּורֲה בֶתְכְּב םַהְו .תוטּורְפ תֹואַמ

 .תֹונָמל לּוכָי ׁשֹונֲאְׁש םֹוקָמ דעו + תֹוטְרֹופִמ
 יִפְלּו .וחכ יִפְל .תּונָמְל םַו דודְמְל ל רַסָמְנ
 יִפלּו .ולקש ןוה טּועַמ ול כצקַה .וליַח טּועמ

 כ ברו וינודָא לּודָּנ .ולּולה אַהְי ןכ ֹולְכׂש
 ולקשו ּותָדִמ יִּכ .ול ליחוא ןּכ לע ןכָל .ֹוליה

 .ולקֶשמְּבסֶלַּפ הורו גָלְש תֹורצֹוא לכ .ֹולְדְנ יִפל
 כח םּור יִמשּו .ולַעָש אלֶמ דַדָמ תיִׁשֹאְרְב יִמּ
 .ולקש עָּבְְִּב סדק יררה לָכְו .אלֶמ תרז
 הָרְפעלָכְו אי .ולָדִנא דוהְּב ְַמְּת סֶלּוע תּועְבְִ

 :ול ןיִכַה תֶנפיִמ ןיגמ ללֹוחְל .וליִכָה הָדָרצְּב

 תַפָפ אלְמּכ Cs תַריִצְי תַּדִמ לָּכ תאָצְמִנ

 ו הפְבְו

 עיר רֹוּכָנ  דְָּב עימקכּ .ומושְר איִה דָי

 .ומּוצעת יִרְקֲהַמ בור בוצקל ןיִאָו : .ומְחּוח

 תָּדִמ לָּכ לע .ומורְמּב רעְׁשְו בצקו דַדָמ רֶׁשֲא

 .הֶלעְמ לב ְךֶלִמ  תַּב תדמ .ומודַהו אס

 ץק. שי .הָלעתנ .ּהבונּב קמֹועְּב בחורב רב
 .הָלְב אל רעֶכ הָבָחְר ּהָרָמֲאְו .הָלְִת לָכָל
 ןיִמיִּב הָנּותְנ ּהָתְּדִמּו .דָי תַּפַפ אלֶמָּכ םֶלּוע תִּדַמ
 ּהָתִָּמּו .לָּגַא דעֶו תֶרָזמְּכ לוע תַּדַמ :דִי ער

 שילב תדר לוע תמ לג אמ רוק
 .הָמַא םִפלַאּכ תַבָֹוְו הָלֹוע ּהָתָּרִּװ .הָמֲא

 םיִרְׂשֲע הָּלְנְמ הֶאָר ריִצ רֶׁשֲא הָּמַה הָאְרַמְּ
 םְִׂשְע לע םיעְָרַא הָפֲע .הָּמֵא רֵׁׂשְע לע
 לע םיִעָּבְרַא הָפע אפ .הָמא תֹואַמ הָנֹומְׁשּו

 תואמ הָגֹומְׁשּו םירשעָו םיעְּברא הָמִא םרְׂשֲע

 תאַצְמִנ .הָּמַא שיִלָשַ ּולָכ םָלֹועְה לָכְו (הָמַא
 עֵּברַאְ סל .הָכֲאַו הָבָהְר ָתיֶתֹּדַמְב תּד

 סלול הָנְּתִנ אֹיֵהְו .חָכיִרֲאמ םֶכֹועָּב תֹואַמ

 אקרא ימי לָּב תֶבְצוק ּהָנִמיֵבּו .הָכּורָאְו אפרמ

 :הָכְרְּו דֹבָכְו רשע תלוש ּהְלאטְׂשִבּו
 איהְו .תֹוּותְמ ןֹוְכָה לָּכ תֶא העידֹוה

 לָּכ תֶא הָחְתַפ אֹיַהְו .תורּופְס תודמ לָּכ הָבְצַק

 .תורָצוא לָּכ תֶא הָרְצָאְו הָלקש איֵהְו .תֹורּנָס

 אי םיִנתֶחַ דְָפִמ ןֹומַה הְֶקָה או
 תַמק הָרעׁש איה .םינֹוְלע ידודנ רּפסִמ הָננ
 .םְּׁשִמ םֶתָמוקְּב הז הָז רָשָא .םינַאנׁש יִפְלַ
 ולְלַחַּכ ׁשו .םֶתְמּוק לֹורָגַה םיַה תדְמְּכ שי
 םֶלּעָה לָכ אֹלֲמַּכ שו .םֶתְמְקַה םֶלֹוע לָש
 שו .םֶלּוע םיִסָט תֹוסימ יּתְׁשִל שי .םָתָמּקְּת

 דָחֶאְו דָחֶא לי .םֶלּוע םיִפֲע תַהַא הָסיטְל
 םָמְּו שָחְו גָצ .ותציחמכו .םָלעְג יְנָחְּ
 דע םיִָחְו .םֶלּועַה ּךֶלֶמ תּושר ןמי דע .םֶלֲאְ
 יהלֲא רַאָפְל ּוחְצְ זָאְו .םֶלּע  םע היל
 יִּכ .םינוש אל דֹוע םירָאְפְמ םַהָשִמּו .םֶלע
 םיִבְצָחְנ ּוגמ = דועו .םיִנָתִנו םיחש רּוניד רַהְנָב

 לֵאָל ןורו ללהו חבש .םיִנשאָכ ישמח
 רֶׁשְו רמז .םיִננְר ףנָכ סע תשק יִּפְכְו .םיִנָנשְמ

 לכ לע סלמה םיִפְרְשִ es ןָתַו וע
 .םִנֲּח םִינּכ םיפנָכ שש שש .םִנֲאָנְׁש

 לע בשלו .םיִנּותנ "כל תֹובָרע בֵׁשֹוְל לעָמִמ

 איהְ

 םה םֶנּגְנְּב ןַח אֹוצִמ .םיִנָנִמ הָליְִּב אַ

 שּולָשְו .םינוע לעמ אָבְצ לֶבָל םדֹוקְו .םיִנָנַחמ

 םִוחּתְׁשִמּו םיִעָדֹכ .םיִנְחֹנ אָׂשִת vs הֶׁשְְק
 תֹובְַר יַפְלַא דוסְּב ץֶרעֶגְל .םִנֹומָה םיִנומֵה

 : םיִנֹוּתְחַּת תֹובְבָר se ׁשֶּדקִנְו .םיִנֹוְלֲע

 רַמָאְו הָז לֶא הֶז אָ ףאיְִנ דִי לע בת
 : שודק שוחק שחק

 לע רסכל דפ כת יכ 'פ 'ככ ריטפמלו סויס רדס ןיכוק 'כ ת"ס "כ ןייפומו .ן"םס תלזתו ספודק סיכמוקו
 :"י *כ סיכלמכ ןיכיטפמו סכ'תוטפנ

 םילקש תשרפל ףסומ
 : ןגמו עישוטו רוע ךלט דע הלפתהד רזוח ץ"שה

 ולצְּב .שָפנ לָּב תאַּת יא .לֹוכְׁשֶא

 .שַפנ אצמ תָבש יתדמח

 קַמָה .שָסָמְּב יתצפו ויִתאְצְמ אלו ויתְׁשקְּב
 תַּתִמ ילקש יל .שָסַח יל רירדהלמ רַב

 : שָפִרְו טיִמ לּוצ ימְּב יתעבמְו .שָפִ רָפֹו
 רוא



 שי םילקש תשרפל ףסומ

 אְׂשֲא לֵקׁשְו .אָׂשִנ ןודָא ּוצֵלֲע נפ רוא ןח
 .אָׂשַת יִּכ ףֶרע הנה קדצבו ה ןוכְג תיבּב

 ןָמ ל הָתַא ורב :אָשנְו םֶר לא ןגמב ו
 : הא

 םיתט תויחהל דע רובג התא

 אוה ֹומְכ .רפס לעמ ּושרד יעד .רַפֹוְּכַה

 ורישתַה .ָפַש = יִרְמַאְּב = תּורָה

 םנ תּוכְז םֶכָל רז .רָפעַל הָמְדְנ יִנָּפ וב

 .רָפחו פנו םָכָב הָיָה אלו רפא פע יֵנֲא

 נפ רוא ןח :רַפֹוכ םשל הָז מ םֶכְּתִתְ
 ןוכְנ תֶיבְּב אָשֶא לקו .אָשִנ ןודָא ועלע

 וניִחַה .אׂשת יִּכ רע הגר קצב .אָש
 היחְמ יו הָּתַא רָב :אָשנְו םֶר לא םֵׁשָנְב
 : םיִתַמַה

 : התא שודקו דע רודו רודל .ךצירענ

 בָא לקש רֶׁשֲא .ןופע ילקש יל דו ,ידוד

 יִסּובָי ילקש רקח 4 - לַפְבַמְּ
 .ןֹורֲחַא .רורל דע יל הֶרָכָז .ןֹרָח יֵתיְּׁשַמ

 לא יִנַמ העַש = .ןּורנב אָרקִא רשא ןיִח סע

 .אָשְנ ןודָא ּוניֵלֲע נפ רוא ןח : ןורָצְבְל ינוש

 הָנה קְדָצְבּו .אָשנְו ןֹוכְנ תבְּב אָשָא לקו
 : אָשִנְו םר לֶא שודק ףשידקנו .אָשַת יִּכ רע
 : שודקה לֵאָה יי הָּתַא ור
 + תעבק דע תרצי התא ח"רשבו ךמש ישדקמ דע תבש תנכת

 יֵלֲע ץילמ די כ .רֶׁשְג תַרְבָא לע אָשָי 27

 .רָשַת ול ןֶש ֹולָׁשמ רַסְּב .רֵׁשֹו חיש

 שּונָא קידצהְל .רָשּועְו דֹובָכְו ןֹוה ויִנְפָלִמ יִּ

 :רֶׁשֹוא אצל ןֹויְדפ ול תֶׁש .רָשִכ ול איִצְמהְל

 אָשָא לקָשְו .אָשְנ ןודא ּוניִלָע ְָפ רוא ןח

 .אָשַת יִכ ְךֵרע הֵגָה קַדָצְּ .אָשנו ןוכְנ תֶיבְּב

 א הָּתַא רָב +: אָשנְו םֶר לֵא שנ ינגנע
 : (םיִׁשְדֲח ישארו לֵאָרְׂשִו חירשל) : :תֶכָשַה שדקמ

 : םימחרב ןויצל דע הצר

 תֹואַמ עַּבְרַא .ִדָש יִנָש ןיּב ןולֶמ ,יִמְרְַּב

 םנכׁשּב חי .יש תלה רשע
 ףעְעָס יש םָנ אל םֹרָהו כו .יד שו ם
 ילעמ די תֶא א .יִשַח ילקש עצב
 לקשו .אָׂשְנ ןודָא ונילע נפ רוא ןח : יררוש

 יפ רע הנה קר .אָׂנו ןוכ) תב אָשַא
 התא וב :אָשנְו סרה לא יׁשְכ .ינצר .אָׂשִת
 :ןויצל ותְנִכש רֶָחַמַה יו

 : הלס ונתרזעו דע םידומ

wsהָנָמ יִמ .םיִרָפע .יֵנְׁש ַּפְמַמ ןומה םָצֹוע  

 ׁשֹומְחְּב רקופ םֶרַפ .םירופו ׁשֶלֲחְּב דפ
 תֹוחַצ .םיִרפְפַה לֶכְּב שָמִח דֹוע םַנְו .םיִרָפְס
 לש + לכ םַּפָא יִּכ .םיִרּפ םַכְׁשי וניִתְפש בי

 לקשו .אָׂשְג ןודֲא ּונילע ְּךנָפ רוא ןח :םירופכ

 יפ רָע הנה קדְָב .אְׂשֵג ןוכָנ תב אָׂשֲ
 :אָשִנְו סר לֶא בב ונָל ביִשיִתְו .אָשִת

 : תודוהל הֶאְנ ףלּו מש בוטה ַײ הָּתַא ורב
 : ךטולשב העש is תע לכב דע םולש םיש .'וכו וניהלא

 רוע בֵהֲאְּב .אָשְל תֹוכָרְּב םידי רושק .יֵדּנ

 לע ית הער .הָסְלעֶתְנ הֶניִכׁש ור
 .הָסָמעְג ןצֹוְחְו םֶכָׁש לע ֹונאצ .הָסָמעמ בָא
 רוה תׁשֹובְלַּת .הֶׂשֲֶמ יֵנְב חֹוחְׁש
 ןֹודָא ונילע ףיפ רוא ןזח : הָמּוכָט םיִיָדָע יִדָע

 צו
 ףאּ המ

 קָדְצְבּ .אָשְנְו ןֹוכָנ תָיַבְּ אָׂשֲא לק קשו .אָׂשְנ

 יפ ר הנ
 : אש
 : םולשב לֵאָרְׂשִ

 : יי .ונילע וניהלאכ ןיא .םלש שידק

 םֶר לא ולב ּנְכרָּב .אָׂשִ

 ורב ומע תֶא ְּךֵרָבּמַה
 תב =1- ו

 רוכז תשרפל רצוי
 : ןאכ ןיליחתמ כ"חאו לכה תא ארובו דע םורמ דע ןכוש ןיליחתט

 : יהו רַמָא לָּפְאִמ תורוא םַיַה רצֹואְּב סָלע רֹוא

 .הָמָשְמְלו זַבָל יהיו .הֶׂשֲע רֶׁשֲא תֶא רֹוכז

 .אָׂשַּת לא ֹואָמָהְו לא הָטיְּב .הָסיעְבְּב רקע ענו
 אל ףֶּב םָּנ .הָקרְדּו הָרְצ לכ .הָּפע 2 זק

 : הסמזמ ןֶבַא ְֹותְּפ .הסנמע לילדה תוזעבו .הָסָח
 .םיִחְבשְמ ףל םוא רוכז .םיִחּכְׁשִנ רכוז התא
 קָתָע רב רֹוכְז : שודק .םיִהיִצְפַמ ל הָׁשְרקּ
 םיִדקה .רָפִמ יודדל ר יקומח לע .ךרְע לב
 ,ֶרדהְלּו תיאנְּב שודל .ךֶּ ₪ גזל .ךרדּב אָצְ

 ךרובכו



 רוכז תשרפל רצוי

 מע ראו בחיר לבב .ךקחמ ץֶצ .ףדוכנו
 רט: :ּךֵרֲאהְל ףכּטְּ

 .הללחל ץא

 ַהּב .הָליִפַהְל סָתוא הל טיל קזַח
 .הֶלְָּבּב !תלפה .הָלְפְּת עמוש בוט .הָלָפְׁשַהְב
 דאמל יִכ כ .עָׁשָר ריִהְי רוכז : הָלקלקל ותירחאו

 עמל יִלָשַהְש הָרּומְ

 ףיבּוהַאַ

 ,הלו

 ,הלפמ יִעָמָּכ םֶתַושע

 הָענ

 שו אטח רבע ןמ קיצחו עפ
 .עָש אל תארי .עַשָק ייָעעַ דְֵּכַה ונְזָאו
 רַבֹוע .עַשָי םיעָשּמל שיח .עֵׁשֹונְו קידצ הנמל
 .ֶלעְפְּב סֶאְמ ךלמל ולולמ רֹוכז :עשָפ לע
 ול לש יש םי רכז אָנ להק ירוחבל

 לע ףָעְׁשְּב יהב .ךְליחמ ער לּומג .ּךֶלשִמ

 מע רוז לע אָלַּפ לע :ְּלְלַהְי הָּפ לכו
 Be םַקְמּו .ךֶתְבַהאּב םַה רֶׁשֲא .התלחג
 ששב ינוח .ףָתָר, לע סחר תלה הָנָ

 םֵׁשְו  .ךֶתרְקְּב סַעְטַתְו

 יִמ תַדעַו .הָנָח תורק רכז ָךָתְנִכְׁש םֵצְמַצְת

 יכ .הָעִנמּ המסר .הָנפ לֶכְּ תַרְמִמַה הנ
 לָּכִמ .הָניִדע םש חבש .ּהָננֲהְל תעו .הָנּע הע

 : אָנ בֵׁשְה ָהיֶלֶעל תּוכְלִמְִו .הָּנפ לָכִמּו דצ
 דןצ'ד

 ָּךְתֶמְרִִּב םל ָהֵצ יְךָתַּד

 עישוהל .םיִמֹורממ עיפותו .םיִמָחַרְּב הָּתַע דקת
 ךודוי לכה : שחק .םיִמִע יּועָמ

jobעימשיו .הַמְׁשּנַה לָּ יפב םַמְודְתִי ןדובְּכ  

 ראָּפְתי ומש םישידקמה  ויִשידקמל .הָמיִעְְב
 הָמּוה ןכוש הָטמבו הָלעַמְּב eR תויחהו 2

 המש .םיִמּוגַע | חפש יֶמְרּ .םיִמֲחר אַ התא ל"
 .םימַאמ וה .ףחד -דו ,םיִמֹותי םַה יִּכ םָלָאג
 .םיִממֹורמ דמתה ףתואו .םיִמעמ םיִלְָּבִמ םה
 : םִמָר ֹומּכ ונְבְּב .םיִמּודק תֶשלש רכז

 יִ סח בכ סחמש די ידידי רכז בוט
 סמק = הָרַהְמ .ֶּרְְטְל

 ףּופַח

 םיִדּומְל .ףידְבְ םֵה

 .ףדוחי םֶשָּב םֵכָמְס .ףיֶדָי קשְחְּב םֶלָהְנ .ךדיִנְנ

 הְּדִפִת הדָּפ + ףֶדאמְּב םדָנע

 .ףירב !מילע

 סי יֹוצ .היריפומ

 סבה שק משל כל לֶנְּ

 .ףְרעְּב סנש .ּיִרדַחְל .סבְכוש .ףֶריִחְּב תב
 : ףירָדָע גְלפ תַעיִרְקְְּכ םּדְפִת .ףירדהב חַַּתְׁשְת

 ;עבש ןיללפתטו .תרוע

 + ןגטו עישומו רע התא ךורב ליחתט ןוחה
 .םִנִנְמ תעד דַמָלִמו .םיִנוכְנּו םיִמָכָ

 לֶלָהְלּו תודוהְל .םיִנְו רֶׁשְּב יפ
 + םיִנֹועְמ ןכוש יִנָּפ

 םיִר הָלַָה לימי .םישעמ ןורְכז הָלסִַּא
 רול ונוארד .םיסָכע ןיִּמ חָּנ ןֹוהָנ .םישענו
 רמו .רּדְַדְ לנלגִמ ץנה ַתֹוחַה : סיס בקי

 קה מב ןוע רנו רה
 .םַחְר תחשממ ףַא ףרֶט : רַדַטַהְל יִלָּב מא תאָטַח
 ושיִלָשְל רקפיהּכ .סחי ןוְרהְּב .טולקמ ֹותָמחְי
 ףְלַהמ : סח יִמָחולְּ תלה טּכְל .םַחונ אָט
 .הָמְרפְל תִמְכִמ דֶנְו עֶנ .הָהְרַפ תואמ עַכְרַא
 ןיָׁשּובַמ ענו = ףיע ! .הָסּורְּפ ןיִמְכִהְו ריעשמ עֶס

 תּותיִמַצ . ל הָרֹוכְּב תַמיִטְש לעופ : הָסרָהְל
 ,רוכזל טעּב טֵרֲּוה וולה .רֹוכְמְל םיֵׁשָדְק ןאצ
 .קלוה הָליל רכז יֵּׁש : רוכב עלגל םָיּג תישאר
 וָלׁשֲה יִכ רמת ןוח:קלַחהְל ; .כלקלחב תנו ׁשְׁש

 :קלַמע שעמ רכְהְל עַבָ .קלמה
 םַממ ןנעה יִּכ .טלש םָּכְׁש עי הָנֹרֲהַאְל
 ןונג סע ןנוגְ .טֶלְמי אל הָחְמי תַעְל ֹווח : טל

 : םֶהָרְבֲא ןנמ יי הָּתַא ורָב :טֶלְפִמ
 םיתמ תויחהל דע רובג התא

 יָד ידע ץובש .םידופר יס םיִמַמָּ
 םידי וצפה .םיִדיַפל ןִּתַמ לולָש ּוצָר .םידופא

 עשופ .ףוספסא לָּכ ףפא ררֹוצ :םיְִיפְרִב תופְר

 תולּוצמִמ זמיִמַעְפ תולע .ףוסָא  סנָחַמ תֹוביִבָס
 שלש ףעו דד : ףוסו הָנְקּכ םלמקל רבס .ףוס
 הָכְה ץל ..םיממַע הָׁשִמֲה יִניִנְּב רזחמ .םיִמְעפ

 רַהָי :םימע. יִבְיִדְנ סחיתהל לֵל .םיִמֲעָה יִתַפּו

 .הָלֹס הָמְּב ירוחּב םיּכַמ .הָלְסְמ ריִמעָהְ ל
 ביִעְתַהְלּו עיּכְרַהְל עֶרז .הָלֹפְל סב כרי ₪
 לֵחַה .אָבְחְמַה ושישי תַמיִמָש | םֹוטְׂשיו : הָלג
 .הָבּוהְל .בֶרָחְב תיִנש רנד .אָּבְחַמַּב שארמ אֹבָל

 יש למ : הבוחב
 : םיִלּושנ | רוסְמ דמע

 לָּכ בז זָאמ זַא ..םיִלְשְכִנ ריִחכו כָל ּורָמָא ןח
 : םיִלְׁשְחנָה

 דוסמ
 הָחִּת פא

 כ 1 רד לא רוד

 לילעב יְׁשיִלְׁשִּב שָּג

 קָר ב .םיִלְׁשֹומ םֹואְּב

 ףיאנוש



 3 רוכז תשרפל רצוי

 יהָמְׂש יעְלצב מכ .תֶשְב ּוׁשּבְִי םה יאנוש

 .תׁשובלתיִיָדע תֶרפע ףחוטעב וה : תש
 הָתַא ְּךרָּ : תֶׁשְֹּבְחַּת תעלֹוצְל יֵחָת םיִשְנַהְל

 : םיִתַמַה המ
 יִנָב הָלֶא תודלות .ריעש דֵכָנ יערמ יליצַא

 ּׁשְרָח םֹאְׁש .ריִעְבַהל יִׁשֲא ּוצֲא םָשקְּב .ריעש

 ויָתֹנֹוׁשְר .ָתְרְּזַה אֹלְׁש לֹודָג יוג :ריִע הד

 םישודק .ָתְַכְמ ןוה אֹלְּב םיִלָגְד תְרכְז זָא הָמְ
 .ורָאְנ הוָנ םיִמֹדֲאַל רזה + רמה ןַײבּו הע

 .ורע ורע דוסיה דעֶו . ּורעְרע תומוח רֶׁשֲא םירצ
 .הָחְבׁשְּףינָפְל ןיא הז : ורעָפּו תּואְגְב ורד ומיפ

 עְרָי אל .ףלח .הֶחכׁשְלמ הצג הָרמְׁש םֶתרבֲ
 סמ : הָחבֹּת סול ּותָח םֶרֶפְס .הָחֹוכְג תושע
 אב םויןיח : חַבְׁשִת אל כ רכָמ .חַכּומ תַדְּב קוח

 : הכת אל ףמעל ּוצ ןאּמ .חָּוְתַהְל םֶמַע
 אָבָצְּב תירְב יִמּתַהה .תֹואְבְצ ףרַחְל ץל שקי

 תעד ות : תֹואָצֹותְל הָּדַמְב הָּרִמ דקפּוהְו .תֹואָ
 : תּואְבְצ יי םָשְּב דפי אוה .תֹואיִצַמַה תַעְל יִּכ

 : ָלְלַה דו רדל ןויצ קא םֶלּעַל יי למ
 : אָנ לַא לֵאָרְׂשִי תולהת בשוי שודק הָתַאְ

 וב .רוכז ףרְבוזל רה רֶׁשֲא ןֹוׁשְלְּב אָנ לא
 םֶרָאְּכ הָמְה סָאְו .רוכָז הָּתַא אָג ריזה ןושלב
 הָמְל שיא אלו לא האו .רוכזלמ תירב ּורְבָע

 ,רוכְזל ל שָי .יִּכ יִּתְעְַי תאזְּב ..רוכְזַח אל
 יִּכ יחכ המּו .רוכְזִת רוכז דע ישפנ חּושַמ לָבָא

 דע יִשְפִנ ךירָאא יִּכ יצק המ .רוכָז ץקל לֵחיֲ
 ןעמלו ףנעמְל .רוכזת ינעמל אל םִא רוכש
 .רוכז תודע חַבָׁשִת אל יִּכ קוח .רוכז םיִלָשּורְ

 דקְפַתְו ..רֹוכְז הל .הָּתעְךְָׁשֶא ם רֶמֹואְ
 עַל .רופסל והיפ .רֹוכָעַל  רֶצ בֵאְּכ .הֹוכזתו
 :רוכְּב ב .יִבּוקְנ .הֹפְמַּת לַּפ דעו רוכש

 ףךצְרָאו רכז ראפ ..רּכו ךֶתְְּב יִּוכְנ ןוח
 : רֹוכָז תֶׁשְרְפְּב .רופזל

 : שודקו םֹורָמּו אָרֹונ םָיקְו יח

 רבב .ץצקל יצוצק .ץיציק ןּפ .ץיצק ץֶא
 ןלָפ .ןיצולל בב ץל + ץצרל יצור .ץצופמ

 רופצ לע ץינ .ץיצחל םיצצחמ ץֶעכ .ץיצולתנו
 לָח .ׁשֹורְג ונמ םידיחי .שארמ עקָּב בָע : ץֶצנְל
 בקנה ןַמז :ׁשֹורֲח יּבּג לע בֶׁשי שרפו לו
 לָכְל תֹוָה .שורְדל ערָל סג תֵׁשאַר .שארְל
 ץֶר :שּורּב רחַבְמְּב תלת ֹועְפְצְו .שאר םיְִּּ

 ז אל ץֶפּו .ּךִרה תּוחרמ יפיע .ףְרֶהַּב הָרְקהַו

 ילע שָחְנּכ + ךֶרָה ןומישיּ רָבְרמב ּועָּפ רה
 .ףרהשאר לָּכ לעו רי יקומחּב די חלש .ףרד
 ןְתַפ רוחמו .שָחְו ףֶעְו ףעי + ףרָד ירְבֹוע לָּכ בז
 שגר : שָחָנ שְרּושמ .שחוה יִּכ עַדּונְו .שַחְר

 .שַתְכוה ויִפָשְכְבּו .שחנ תְרִל תַעְו .שַחְלְו

 ויָמְסקְבּו .ולְלַהִמְשְִּב * שח אלו שח שלח
 : ֹולְְלזְו םיִמָרַה שמש ,ולַלזו ריִמֲעַה םוי .וללח

 שָמָשַה אב דע .ולָחְנ תֹופָרֲַלְו .ול חניה אלו עי

 .קהֶח ןשו שק + וליח לבו אּוה תּוחָמַהְל .וליְִזַה
 : קָרְבַה ּוְּרַחְו .קרה ּופַאְּב הָרֹומְז .קרָש תוצא
 .קֶּותְזַמְש סל קז הָלעַמ יפלו .קַרַּפ הָליִמל

 לּושמ לֶא ןָצ רפה לופְׁשֶא הי: קר קורי ב
 : רֶפפַּב ןורכז תאז בֹותְכ .רפָא יִלָשמ ורכז .רָפֹוע

 םיִנּותּכַּו םיִאיִּנַנּו הָרֹּתַּכ | .רֶפ הב םָשְר
 לָכ םע בֵתְִי אלו .רֶפַפמ תּוחָמַהְל .רַפָחַהְל
 יוכו אג לא : רָפַתַּב םִיַחְל בּותְּכַה

 : קלָמ ףל הֶׂשֲע רֶׁשֲא תַא רֹוכזןכנּ
 ,ריִכזהְלַמ ורכז חַמנְו .ֹרכְזו וש חמו להקו ןזח

 : שודק | ןֹורְכוְּב

 רָכזהְלמ .רֶכִַב בשחְנְו .רֶכָז אל רש ןעיילהקו ןח
 + שודק ןּורְכְּב

 ֹוצְרּב .ותע אלל בָא ענה רֶׁשֲא שיא רו
 : ותָיחִמִמ םיִנָש ׁשֵמֲח עַרָג .ותעב ףֹואָנְו בונו

 ונקזלל שָע חֶא לעוג .דָסַח תּולימָּג לע הזו רֹוכְ

 תור הָלַּג רֹוכְז : דָקָח ּוהעְרַמ סמל המוד ..דָסַח
 ְךַפָה .הָשה ומ ֹואֹוְּב ךֶפָש םָּד .הָדָׂש תַאּוצְמ

 .הָלרֶעָה אב יוחְ רוז :הָרָשַּב חֶׂש בָא בל
 לוע ּוָמ קרפּו .הָלעְרּתַה םֹוכְּב הָרֹוכְּב הֶזוַּה

 .רֶמ שיא ךרָה ְךפְכּפַה רכז + הָלְִע ול שְמ
 בָלְּב םמָ .רז תדוכע ןשעב בָא רּואמ הָהְכהְ

 תויח
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 .הׁשֲאכ עַבְרְל לַלועְְנורּכָז : רֶזְבאל חאל תֹויָ
 בל תיל ויִרְּנ ותח .הָשָאְב ואישה ובל ןודז

 קל .הָלֲאְנְו בָעְְנ םיערמ עֶרָז רוז : הָׁשֲא
 : הֶא לֵּבְַל חַּפ םיִאג ונָמְט .חֶאָה רולו תיַחְׁשַהְל
 .יקְלַח דאל קליפ סט ,יקלמע ונמ טנֶח רּוכָ

 ,הָמירֲעַהַמ שפְמרּוכָזגיקקוללרכ ןיעל םיִריִּּ עו

 : הָמיכֲחהְל בח ןכ מ .הָמְרָח דע יט תמו דַרְ
 הש ןֹוׁשְלְו תוס .דֶרעַּכ לוע יֵלְּ בָגָנ בשלו רכז
 רֹוכז: דרָתְו דַרֶמ יִבָש תובשל .דֶרֲע ףַלָמ תו
 .ותוקעב ןידמ תבורעתל .ֹּתְלאְּב הָנֹׁש לְֶּ
 ותָצְּב עק ע ק ל רכז ֹותּולְבנ הָלגְו תָׁשָּבְרי רהָמ

 ישי שנענ .ׁשְרֹוְׁש םָנְוףְנע ול בוזעלמ .ׁשנְׁשִמ
 .תונדעמ גנָא השעמ רוכְז : ׁשֶרֹוׁש ול ריֵאְׁשְה יִּ

 ףּפׁשְל וראש = םֶרֹוס .תוגעל וברח הֶלְכָשְכ םיִשָנ

 הָבּולְמִמ רֶס .םיִּכְסַה ולָמְחְל דיִגָנ רֹוכָז : תנע
 רכז : םיּכְׂשְל רמע רֶתֹונַה לֶלּוע .םיִכיסנ ןיִּבַמ

 ור .בָגנה ץֶרָאְּב בש קלָמע .בגנְו גלקצ בס
 ץירָע | רֹוכָז + בָנַעְּב ףשַנָמ יִאֹור בוט

 שיא ּובדֹוצ .אָבְוהְּכ יִרְג ןיע ימרכ ץֶרָפ .אָּבְחְנ
 ףאְּב רֶׁשֲא םיִטיִלָּפ רּוכָז : הָבּוהְל בֶרָחּב וֵחָעְּב
 םֹוקְנְל אנק .ריעש רַה לֶא םתְָלְּב יֵאְבצ .ריעָסַה
 םק .ידירש ריגסהל קרַפְּ גֶצ רּוכָז : ריעש תוריע

 םֶדָיְּב רַפָמּו ףדְר .ידור תא דועְסְל םיכרה שארְּ
 שער .םיִמָשַה רעשל ץפק רֹוכְז + יִדּופְר ידו

 : םִיִמְשַל דע לדו טָלָש .םֶימָשַב יל יִמ גַאָשְ
 רֶׁשֲא ישָמש .תָבָלְמַמ ףִּנחַהְ ףִנֶח לא דבר
 ּהָתְופְרְל ןישְלה הָמַּת .תֶכָלֹוה תַשַמָאְמ ושמש

 םיִליִתש .הָרָׂשֲע םיִפְלַא לק קש .רּוכָז : תֶכאַלְמַמ

 : הָרְרְׂשְל הָרָשע סֶהַמ רעש .הרבסְל טיִנָחַה הֶאַמ

 תולכל בצק הממ .םיִשְמִח רַפָהל עֶבּמ רֹוְז

 : םיִשָמָח לַע הָלְתַנ םיעבש תיִלכּת .םיִשָמָח
 שודק הָתַא יִּכ הָׁשְרק הָלַעַ
 : עישומו | לֵאָנְׂשִי

 עַמָשנ םיִּבַר םימ לוק .ָּךְל יֵמְּד לא םיַהְלֲא

 : ְּלָעַּפ נק לשל הומו שמשמ לול
 שחי ןרק רשֶא .ּךְל הֶׂשֲע רֶׁשֲא תא רֹוכְ

 םיִנּומָעְּב

 לו כב

 לָּכַמ ורכז הָחְמִת .ךל ךיקלַא ײ תנְהְּב יָה

 דש לש .הל מאו וב ו .וכנ
 רע .ףלּולמ רכְה תֶא םקֶה נָא .ךֶל יח
 רֶׁשֲא תַא רּוכז הָּתַא .ּףָל רזה ּוּצִמ הָתַאְׁש
 םיִאנתפַה .ךלּובְז םֹוו תֶא ַ דֹוכְז .ףל ישע
 ףַאּב תֹורֹומְז םיִחְלושה ל המ הפ סימא

 גמ רֶׁשֲא .ךְלֶרֶנ ֹובְכ אָסּכ רוז כלה
 לָּכ ומישיו .ךלְכיַה ׁשֵאָב ּוחלִׁשְו .ךלומְל ּוצֲאְנו
 הָתְִּצ רׁשֲא .ךֶלֶהא תועירי קְּתנוּדְּרׁשְ .ּךֶּבְּ
 ּגִמ םדָהְכַת כל ּורֲמָא 2 לַהְקב ּואְבָי אל
 .ףְליֵה וועי ףילע .ּךלולה םש רכזי אלו ללב
 בד ּנְתֹוא .ךֶל ושע ּנְל ושע רֶׁשֲאַמ רַחְו
 ץיח נתוא הֶלְתִנ בׁשיְּב ּףְתֹואְו .ּטֲתְלִ
 ּנָתֹוא .ּומָהְנ הָנֲחַַה בָרקְּב ףִתואְו .ומה הנחל

 ממ ןֶנָע תרופכ תאו .מֲמז ןָנָע .יטילפ
 יִתָמְּב לע תולעי ְְתֹואְ .ומד בע .ילושחל ונתוא
 נפל ְְתֹואְו .ומק הציִחְמִל ץיח ּוגָֹוא .ּומָמד בע
 .מְׁשֲא םֹוקָמ קיחרְּב גָהֹוא = .ומְּדק סנו
 ּנֵתָביׁשיִמ ץיה ּנָתֹוא ממש ףִמוקמ ברב ףתואו
 תֹוא ּונְתֹוא מד ךתְבׁש ןֹוכְמַּב ףֶתואְו מ

 יִריִּבַא תַבָׂשע. ףחואו המרה ראַשְמ תי
 .ומירה ונע יִדָי תַחנהְּב ּונתוא :ּומיִרֲהַה תיִרב
 ּוצֲעיתנ ּונְֹוא .ּומירה ְךֶלומְל דָי תולת ףְתואְו
 תֹופְרַחל וס יִכּורְּכ .ףִתואו .ּמיִרֲעַה דוסו

 ד אּוהְו בשפ םלֹעְל : הָתַאְו :ּומרנה
 יִנָא ..בּושיַה לָכְו רֵּבָרמ שּופְּמ .בשוי .הָטַמּב

 םּיקָת הָתַע אל םא .בשחְתמ  בָלְּב דוע יִסְפַאְו
 .בֵׁשַהְל תומקג תומיק הרשע שלשַּב .בישקַתְ
 ןיַא םָאְו .בשלה לע רוקְפל חפָו תַחְַו דפ
 תואלפה ץק בשלחו רפוסְוהְנומה ל .בֵׁשחת ר

 אלו .בֵׁשַהמַמ ֹותְרּבְג הָתְׁשְנ -בֵׁשֲהְלּו ןיִבְהְל
 .בֵׁשְקַהִמ הימה הָׁשֲהָו .בׁשהְל הָנעמ אצמי

 רַמִאיו .בשי בל לע תא .בֵׁשי ויִלְסִכ הָנמָאָבּו

 .םמוז רעּכ יִתְבָשַחְ * בשק ארו ףיקשי דע

 .םַמֹותְׁשִמּו דאַמ הָלֲהבנ ישנו .סַמדְמ םּוַה לכ
 תיּב דֹוכְז .סַמֹודְו הא יִתָמ דע ָ הָּתַאְ

 ךשרקמ
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 .סַמּותשמ ויָלֶע רבוע לָּב .םַמָשַה ףשְּדקמ
 :םַמְוק ךיפ רַמָא רֶכִמ יםַמּורֶתִתְו אָשְנְתִּת יֵתָמ

 םֶרְבז תֹותיִמ שלָשְּב .סָמְהל קלמע תותע שלשב

 .םַמֲעַהְל הנ הָלְפַא יַמְי תֶשְלָשּב .םמְַהְל
 דַמְש יִעַמ הָׂשעכ .סמישרהְל הָרְבע ימָי העבְׁשְּב
 סע ּובְע .םיִרכְד הרְׂשעֶמ ֹומְכו : םַמשֶאָהְל
 רֶׂשְעֶּב ןּכ .תּונָשְיִמַה תֹוצַמ עַבְׁשַמּו .תֹונעמ

 .תֹונֹועְמַמ אֵּצַּת לוק תַבּו .תֹונעל ּורּכְׁשי עַבְשְו

 דּלַהְל םירבה ןורכז  .תּוחַמַה לֶכֶּב צפת
 תועושי אָנ וניּב .תונושאר ּורְכְזִת לא .תונעלו

 אָּב רשֶא קלמע, .תֹוננְר רכז ּוריִּכְזַהְו .תֹונֹוהֲחַא

 אָציְו .תֹנָב ִנְפִּב םֶכְתֶא רקהו .תֹוגַחמ תנע
 יא .תֹוּנַתְל | הָּתע ּואָר .תֹונידָמַה לָכְּב םש ול

 רֶׁשֲא םֹורְמַה אָבְת .תוּפ לבב ףֲָחְּכ הָחְמְ
 דקֶפִי .תֹונעְׁשַמְּב םהילע ךַמְסּוה רֶׁשֲא .תֹונֹועֶמָּב

 בּושָחְל .תֹונָמַהְל םיִמָי בֹורל .תֹונֹועָה תֶא םָהילֲע
 .תֹונואְַּד תַפֹותְל םֶליַּפַהְל .תֹונובְׁשִח םֶהיֵלֲע

 רּזעָו רזוע לע .תונושְלַה לָכְו יִמָאְל ןֹומֲה
 : תֹוננֹקְמ רּוזע, לַפִנְו רע לַשְכְו .תועק ּואְׂש

 כ ריצו לכ ןיִכָ .ָּתחְכָש אל יִּכ עפ לָּכ עַד
 קלֶמעג חכו זָא ויִרָשו ריעשו דש םָמְש
 ורות טפׁשמַּב םִאְו .ףחכוה וירספְַ
 רנו .ףְרכּז םתֹוא הבֹטְל יּכ ָתְַכז רֶׁשֲא םע
 ּורמאי ַי תֶא םיִריִכְזַּמַהְו ןוח + ָתְרַּכַנ סֶּתִא בוט

 לכ ּודְבאי ןּכ .י יֵלּואְג ּורְמאְו .ײ לדני דיַמָת

 יב םיחְטופהו =. תב םידָמֹועהְו ייבוא
 ןיא יִּכ ודיג | ענב ּוזֲָי יי תיֵבְּב םיִלּותְׁשַהו
 אי אֵרְו לָּכ ירשא .ָיי םּוחַר לא יִּכ ַּכ שוד
 םיקיִדצ ּונַר .ַײב תוסָחְל בוט .ַײל תֹודֹוהְל בוט

 ךרב עָרז םה יִּכ ַײ תֶא ּודֹוה םיִרְֹוא לוק יב

 אָּבַה וב .ילודְג לֵא יִּכ .ָ הֶׂשֲע םַה הז
 םיִדעֹומַה לָּכ םָאְו יש: יב שישָא שוש .ָיי םשֶב

 אל םֶרכְ .םיִלָמְבנ אל םירפַה יִמָי .םילטב וי

 ןושָשְל .םילּואָג דעל וכו סלט ףשי
 ּזעְו .םיִלָנְמ םיהלֶא תולַעְפִמ .םיִליִג תַחָמָשְּ
 תֶרָשעְּב .םיִלְלּוחְכ םיִרְׁשְו .םיִליִדִנַמ ויָתּואְרּנ
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 תֶרָשעַּב .םיִלְבנבּו תֹורֹונכְּב .םיִלסְלַפִמ רושע יִנימ

 .ִלָהצהָחְמְ ינימ תֶרָשַעַּב .םיללָהְמ ללה ינמ
 ומְל ויקי ברל דימְלַתְּב .םיִלעְמַה שדקה יפרשו
 .םיִנְּבִמ ויהי הלא יִכ :םיִלֲא לֵא לעָּפ המ ,םיִלָאְוש

 .םיִנֹּפ ֹומְל הָציח הלֲאו .םִּנמ םֶהיִנָפְלַמ הָלֲאְו
 הָׁשמְחּו .םיִנֹולְתמיֵּׁש לֵב .םיִנָפלְויֵנָפַל הלא
 .םיִנִּפְצַמ העּושְו הֶגְר לוק .םִנּופצַה  תולוק
 .םיִניִנְפִמ תרי םיִנוהַה .םיִנפְצ םיקידצ יֵלָהֲאְּב

 ,םינגנְמ שה יא תעדְל .םינונ רחַא םיִרָש ומדקו
 .םִנְג תה םִלֵצְּב .םִּגִמ יקיפָא תאנב
 .םִנַמְתַמ םָתֹומֹוח לעֶו = .םיִנְנֹוגְתמ םֶתָרְבֲאָבּו

 הָללַה לכו םַֹה לָּכ .םַּנמַמ םיִרְמּושלו םיִרעְושל
 ץירעהל .םיִמָא רצונ תַׁשְִק ריִבזהְל .םיִנָמזמ
 .םיִנַכְתַמ לָאְרשי םשבו .םינּומִא רַמוש יוג תַריָכְז

 שרב םִיַתְׁש .םננְַתִמ שודקק הָשְרִק שולבו

 ,םיניקְתמ ָכְלַמ ׁשֹאְֹּב תַהְַו .םניְִׁשִמ םיִּב
 םלש םֵׁשְו םֶלָש אַּפְּכ .םינֹוכג םַה םָתְשְלְׁשִבּו
 ,םיִנבִמ וָאְּכ תֹונע הָשְרְק שּולָשְבו .םיִנָכָמ
 שודק םש יּנְכְנּו .םיִכְמ הז לֶא הָז אודק
 יוכו .בותככ : םיִּנַכַמּו םיִאְרֹוק

 ףוסכ כוכו 'ככו סווס .רדסכ ןיכוק '3 ת"ס 'כ ןיקיפומו
 : תופכ5 'ס רמ6 סכ ו"ט ללומקכ ןיכיטפמו .85ת יכ
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 : ןאכ ןיליחתמ כיחאו לכה תא ארובו דע םורמ דע ןכוש ןיליהתמ

 יהו רמָא לְפֹאַמ תורוא .םיַה רַצֹואְּב םֶלֹוע רוא

 .הקהצל ָתיִצְרְו תצְפִח .הקובר ףּב רֶׁשֲא םוא
 .הקּומעו הָּרֲא ראב .הָנתְמ ׁשֵבְּמ ּהָליִחְנַהְל
 .הקְּבַחְל ראָנצל דיבְרְכ .הָקְׁשִחְל בהָאְּב םֶהְּ
 .הְָקְַ .יאנתְּבּו ףק!ּב .הקָוחמ ראמּב איה םג
 םֶקַהְתַהְב .תאז .ימ יִרָשַא : הקל יֵלְּב ומעמ
 רעּב שַרָּב : שודק .תֹוּזִמ יחְתפְּב תאז הרָותַב

 .הֶרְפַכְל רובע םֶדַעַּב .הַרָפ איִבֲהְל םֶגְו .הָרַמֹו

 .הָר = םֶהיִלִע ֶּרַח .יהָנפ ןְבּכ ּואטְחְכ אלֲה
 .הָרִתע,  לפקמה הו .הֶרוס הָרמָאְּב ה
 הר ןורכז + הָרְָנ הקּוצ לָכְו .הָרבע םהמ ְּךׂשֲ
 דָסָח .הָמְלעֶל יֵלְּב רעֶכ .הָמַת הגוי יְִּב .הָמְֶא
 רַצי ינפל = .הָממֹורְתַהְל הב ּוטֲעַי .הָמיֵמְת תַּ

 הסשנ
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 .הָּמַׁשְל תה ,הָמיִעְנ בּוטּב המעט .הָמׁשְנ
 : המשנה ץֶראָה ּףְבׁשֹוהְּב

 הב .הומְׁשּו לּכב הָכּורע .הָרוּתַה תְּה תאז

 : שודק .אָרֹנְל שידה

 .הָמְלֶש םומ לָּכַמ .הָשִמְה .הָּבְרַהְו הרי

 ,הָמּושְר קּוקָח בת .הָמָיְסִמ הֶרָהְטְבּו תוקנו
 .הממורלו .ףוקול הָלעמל .הָמגע,ׁשֶפָנ חמש

 דוע .הָמּעְז ןוע לֹוחְמַלְו .הָמְשִאְו אָטַח רט
 םש תֹוצַרְל .דֶחֶא יוג תֶרָהְטִמ : הָמישֲאַהל יִלְּב

 ףשָחּות םֶשיִפִנ .דחָיְתמ הָּפ לֶכְּב רשֶא .דָחיִמַה

 .דָחֶא בַלְּב םללּפִתהּב .דַּכָהִי לב םנֹוָנָהו ,דחפמ

 םָרְבֲעּב .דַחַפְו הפו תַחַפַּב .דֶהֵאּכ ושְדּוי םֶהיִאְנוש

 ֹורֹובְכְל .ּהָתְעִתנ ןהפ די לע : דָחֶא םֶכָש רוצל

 ,הָתְבְרְקהו ּהָתְלעַפ .ּהָתנִפ לָכְּב קדקד .ּהָתְנָּת
 לּפַה םָפֹוצ .ּהָתֹוא איִצוי אאּוהְו .ּהָתֹוא בירקי אוה
 :ּהָתעְר להק לָּכ .ּהֲתְְרִּב תֶא םיִנִתְמו .הָתבֹוְּב
 ןְְרקְכ .הָלְועְו םּומ אב .הָלּוסְפ אֹלְו השודק

 ה נב אלו ֶפְחּב .הָלע ּהָהֹוא םֶר .הֶלּעו ליל
 .הָלְְלַמ וצי הירש הָיָה ולה
 ןָפת + הָלִהְתּו ריש םֶרְרּושְּב .הֶלָחִמּ עגְנ לָכִמ

 ומילע קור .םיריִכמ מש רֶׁשֲא .םיִרורְּב לב
 יוכו ךודוי לכה : שודק ,םירוהט םִיַמ '

 יוטע ,רּד תֹובָרעּב אּוהְ .רַָהְתַיו םָמּורתִי ודֹובּכ ןפו*

 תויחה :רָהְתַבּו ריִמְתב ּוהּולדגְי להו ,רדָהְו רוה

 רֶׁשֲא יג .ףָבֶהֲאְי בהאפ .ךב יסוח לָּכ רְׁשֲא תלו

 רפת .ְֶביִר בירת ה מא 5 ב םָּתקּבִ .ְְבַהַא

 כל לע יִמּתַח הַא נב רוכז .ָךונ תֶא
 רֶׁשֹוְכ .םָתמׁשַא אנ רַפּכ הי .םָֹואָמֲמ לָּכִמ םרָהַט

 הָתַע רַהַמ .םָתֹומׁש םיְִתָי דעל .םֶתיֲִחַא אַהְת

 עבֹושְב חמש .סֶתוקת הא יִכ רואנ .םָתׁשִת
 he םֶתֹוא הפ םָתֹוא רֵאָפּת זע .םֶתְחְמש

 םֶר .םקנ ןוע לָּכִמ שורק .םקּבַחְל חַמֲצ יִחְמצ

 רוזָאְכְו סנש .םקְּבּד ףלצבו םרמָש .םֶקָזח בוט
 ףוס םִי תעירקכ םקיתמהְל ָתְרַּב רמאת סקירת
 יוכו תרזע ;jas ףיאנוש םיִרוכְּב תמכו
 : ןאכ ןיליחתט ב"חאו ןגטו עישוטו דע התא ךורב ליחתש ןזחה

 .הקחו הרות היְרַחאִמּ

 ,םיִנבְמ תעד דָמַלמּ .םנֹובְו םיִמָכִח דוסמ

 לֶלַהְלּו תּודוהְל .םִנָנְּו .ריִשֶּב יִּפ הָהָּתְסֶא

 + םיִנֹועָמ ןבוש נפ

 ןפוא לע הבד הוק הָמּולע  הָמּולְּג ,הקָוקפ

 ןוש הָנושדו .הָקעַמהְו הָלְקְסְמַה  .הקוקח
 רֹוהְמ קוח .הקקזמ םיִתעְבש רז .הָּקִ ִח רָמָשַמְל

 .הָקיחְר איִהְו .הקוחר אל הבט .הֶקזִחִמ אָמְטִמ

 ּהָּב הקּומַח תַמָהַּכ ןוח : הקו הרוטָא הָהּהְי
 :הֶקִח תאו הָקקַחְנ .הקושח תַהָטל .הָקחְמ

 .הָלָּני תַעְל ןוח + הָלְִי היקְמעמ .הָלְגְי הָמֹוקְמ

 + םֶתָרְבֲא מ ו הָּתַא רָב : הָלְעְי וי
 ד

 טלַּב תאז הָיִכְבנּב ,הקְקז ףורצב ןמֹוא תַלִצַ
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 ןמַאנ רז ּהָרָמֲא ןּונְבַּגַמ .רְג הּקִח + הָדמ

haלֹולְס .רֶמ ּהָרֹונְּב ןכ ידע הצי .רֶזאְתַנ  
 | הז ומָל בֵׁשֲחַ) הבאב רקס נָא ץֶלח הע
 ןימּכ שקע לתל רובע .רֶזְּפִמ סעֶל קוח =

 נב הָתְלעפ .רְֶשִמ דנא היקקּב ראפ.
 .רֶזַע לַא סע תַרְהְמל הָנפְצ ןח : ךֶׁשָמ יִדעְּב

 :רֶזעְלַאְל הָרּורְצ רוצ .ריִצְל רוצ הוצ

 לה קידצהל תצפָח .ָךֶלש ֹואלַמּו לוע
 יֵמטֲא יִחָת םִׁשנַהל .ָּךָל ליחוא ןּב לע ןוח

 :םיִתַמַה הָיַחְמ יי הָּתַא ורב :ָּךְלעַפ

 ףושח .הסירֹואְּב הטל .רקיה תַפְלֶא קוח ןואפק
 ףנעפל םיבער :רקע ל המעלה קמ םעֶל
 יתיִתודיח תומג םיִאמְצ .ָהֶתודמ ה .ָהיָתָּד

 ףדצמ רהט םיִלָנְד ץמש : היתודע םֶהָל הל
 .רַהָטְל םֶתֹוא םָײּועמ .הֵהַמְּת ם סבב ברה .רהטמּו
 םירָוהְמ ןוח : ןֵהַּכְתִמ באב ךמְטְּב .ןהכ אָרְקַז
 : ןהּפַה Se חקמ ם רמת .ןהָכְְּכ קורז

 : הולְלה רו רדל ןֹזֶצ ךיֵהלֲא םֶלֹועְל יי ל
 : אָנ לא לֵאָרְׂשִי תֹולְהְּת בשוי שודק הָּתַאְו

 ידעלאותואחְׂש .הֶקנחְר איה המלח ית
 תאז .הקֹוהְר אלו איה תאָלְפִנ אלְּב .הָקְח תאז
 ,הָקֶחְו טפִשִמ ַהְָנְפְלַמ .הָקָתְרְמּו איה הָאיִלָּ

 בל לבו הק תו
 הקחמ
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 מ  לּואָשְמּו .הָלּולְּת קודמ .הקחמ
 .ּהדֹוְּב דומעל ןי

 2 el יֵרְִּמ הק

 א כב : הקּומַח הָתְלְסִמ .אקרַא
 שיִלָחַהְל ןיִאְו .ּףִח רוקחל ןיא :הָדוסְי ע'גהל ןיַאו

 .הָכִרה ןיִבָהְל ןיֵאְו .ּהָּכְרע עדל ןיאו -

 : הָכְרַּד = ןיִבה םיִהלֲא
 : שודקו םֹורָמּו אָרּונ םָּיקְו יח
 תאז .הָשְרּופְמ אֹלְו הָרּוצֲע .השרָופָמּו הָרצֲא

 יִלעֶבְל :הָׁשְְתִמ הָנָש לֶכְּב .הָשְְפַה תק
 .תופּוסְכ תֹורֹורְצ לָכְו .תופּושַח ָהיִתֹודיח .תופוסָא
 .הָרומְנ הָבּוצְ .הָרומְשּו הָכּורע : תופס ָהיקודקד
 .וינעְל | הָעְו + הרומחַו הֶלְקַּב .הרָומָאָו השור

 : ויניעמ .ויניע יניב
 תב הָרָפ .הָתְנְׁשֹמ תַלְחְּמ םעמ תיְִסהְּכ דַעְר

 בשק ןח ריצ רב : הָחְנש תַּב הָלְנִע סיִחש
 :ּהָתעׁשְל הָכְלָה הֶרֹומ הָרָפַי יִּנמ אָנ .הָתּומְׁש

 ץיפְּ היְגהְו .וינעְמ

 .תֹוכְרעַה הלא :תֹוכְלֲה ןונשו תוכילה הב ועדי
 ּהָמְּד .תוזחל יא ּהָתיִאְר : : תולה הָּלֲאְו
 : תאז ימְל תלחל .תוזבהלמ הרְּואָּב .תזהְל יא
 בש = .ויְנָּפ זוע \ הָּנָש םִנַהֹּכַה לא רומא רובדב

 ול רַמֲאנְכ ןעו : ויִנע .ריִאַהְו .ונָפְל-תאז ךֹורעו
 רוהַט ןָתְייִמ ז הש יתָתְעְּב תּוצְלַפ .אַמַָל ּוחקלו
 .האִמַטִמ רּוהָמ לָּכ .הָרָפ יֵרְמֲא שוק : אָמָמִמ

 הָקַח לֵא דיִנַה ול : הָאְמִטַה חור ריבעת איה יא
 + עֶדַת הַמ לואָשִמ הקּומע .עדלי עת המו .יתקח
 .רָרָמּכ תה .הֶרפ ןּב ףוגט ןיּבְלַהְל .הָרּפ רָפַא ב

 תה . הפ לא יח והֶיוב זַמְר ןזח : הָרַפְּכ הררוסל

 רעל ְלשְו .תולְּכ תֹורָפַה לָּכִש .תָדָמְתּומ ֹותָרְּ
 וכו ץרעות םלועל אנ לא : תָדָמֹוע

 : שודק :רֶמֹאְּב :םירָוהְמ אַמֹמְל .םיאַמְמ הטל

 הָנּנָס ּהָרָמֲא

 : הָפּורְְל ןְנעֶבְכ הל
 תֹורפּו .העבְׁש םיִסּבַכְו תּוליִבַמ תויזה .העבשמ

 םיִמיַמְּת תיזג ינקז : הֲעָבְׁש םיאמטו םירֹוהט םינהכו

 .הָפּורעמ ּהָתְדְּב הָלּודְּב .הָפּורְנּ

 הָעְבְׁש קיִקְִּב השורד

 הָרֹוהַמ .םּומ הָּב תֹיָה לבל ורקבי היאובח .םּומָמ
 ׁשֶכָכ ןהפ ןּוהַמ הֶׂשֲעיי : סוממכ תומדאל היקת
 ּהָב .איצוהל .הָרֵאָפַּת דֹוהְּב סא לומ הס ,הרַפ

 בכ

 ּואָצַי ותא וָדָעְסִמ : ה

 הָרֹוּכ רובע

 ְךיִפָמ הָּמַּת אָטַח הָמיֵמְּת

 תיִנָש לוב ץֶחָנ הְָשמַ
 םָדקַמ דַמִע : הָּהְׁש אלו תֶכְרֲעַמ רַּדַפ .הֶחיש

 ּהָּב תֶצ .בֵרֲע אל םֶדְו טַחש הפ .
 םַדָו ןותיא רעש לימ םק :  ברה ּהָרְֹומי תורה

 רהל

 בָרָעַמְל נפו

 לפל עָמש .הָוֲחי ינָשי בזאְו דא נטר הת עבש
 הָשלֶשְל הק קלחו הלגרמ : הז בֹוזַא; הֶז ֶרֶא ץע
 הָנכְּת .םיקלחמ. הָנִמ  תּויִמְשִמ לָּכ .םיִקְלַח
 הכו רהשל + םיָי םיקּוקנ דע 08:

 שודק הָּתַא יִּכ הָשְרְק ל ְְלּו"ןכְבּ
 : יישומו לֵאָרְׂשִי

 רקח דיִנַהְל ןיא .ףיִתאְלִפנ םַצוע חחושל ןיא
 ןח ןיבהל ןיא תות * 25 ולעפמ ף

 .ףיתודמ ןפס לע דומעל ןיא .יתְאְלְּפ קַמּו
 חנעפל ןיא .ףיִתו

 לָּכ עיִמְׁשַהְ רוס הֹוקֲחַל ןיא

 תושְרּופְמַה :ףיתודע דוס תולגל ןיא .ףיֶתֹולְהְ

 .תּומּותֶח תוראובמה .תומולע תו 8 .תּומּותְס

 ןיאו .ףיִתודיח

 תּורְסַחַה .תומושר תוקּוקחה .תומוצע תּונָנָשִמַה

 .תורוחֶצ תֹורֹוהְׁשַה .תּודִתִמ .תורוסאָה .תֹוָתִמ
 תּולּולְכַה .תורוצא תּוטּופַה .תורוטָא תופושחה
 .תורקי תֹולְזִמ איצומ .תורומח תולקה .תורוצע

 : תורוהַמ תזאמטמ ןתזנ .תורתמ תורוסָאמ רִּתַמ
 רָשָּבִמּו .םֵֶּ לוחט סה ןמ .בלַה ןָמּוש בלחה ןמ

 ב תלת נב אל .בלְָה לכ בלב
 רַאֹות תַפָי שיא תָש'ִאַמ .חֶאָה םּוּבָי חֶא תֶׁשֲאַמ

 רַּתַהַמ :הָׁשֲאילּתְּב תְְַט .הָּנ תַאממִמ .ׁשיִאְל
 רוהָטַמּו .הֹוהָט :אַמָטִמ .הּתַה ריפאמו = .הוסא
 דוע ּולְכּב הְָרּפ .אַּמַמְת טנמִמ תֶרָהַּב .אַמָט

 ּנּמִמ אָצָי .אַמָמ ּוניִא תְֶבְּב תַמֵה
 .אַמָט ל לע רָּפְבְמ רופכ םֹוי ריעש .אַּמַמְמ ותוא

 .אַמַטְּת לֵּב

 ָהיֵׂשֹוע המדא הָרָּפ : אָמַטְמ םיַדְּב ויקיְסעֶמ לֶכְ

 ּהָרֲפֲאַו .האָמָט לָּכ רהמל הישע .איהְו .הֶאְמַטְמ

 תובא יִבָא תרה הטמ איָהְו .הֶאְמִט ה בא השענ

 קיקז אל .תְרּות
 ,יִמְָל ןיא

 דו יהל יא כב: האמ
 ןֶכְּב .ףָתֹרְּמ ףורצ אלו .ךַתְרַמַא
 ןיִצ :רמרחְל אלו .רֵהְרַהְל ןיֵא .רימְתַהְל אל

 עריל



 הרפ תשרפל רצוי
 עג .עַדּת הָמ לֹואְׁשִמ הקְומַע .עדיל אלו .ערול
 וז .הָרְָגַּב זו .הֶרימֲאַּב וז :עֶרַה אל ָהיֶתֹולְגעַמ
 .הקושת וזו .הְָׁשנְּב וז .הָפיִסָחַּב זו .הָסיִסַאּב
 וזו .הָשירְדַּב וז .הָשְרסַהְּב זו .הָשיִבְכֶּב וז

 ןיא .הָקְח ּהָּכ קוקה חמא לב : הָשיִרַחּב

 הנ דבש הק המ לע רולו .רהרהל
 לשמה לכו .ןיִבַמְל םִחֹוכְ סלְכו .הקישְנַּב

 סֶכָח לָכְ .ןיבהל ןיאש .הָרָפ יִמעֶמִמ ץּוח .ןיִב

 הת תש בקלן הן לבל
 םיִרְו םהָש .הָוש אל יש ןְְק לָכל .הָביקְנ איה
 םֵה .הָבֲעֹוּת לֶגְע תַצְמַש רַהְטְל  .הָבְקְנ איֵהו

 את .הְָפִּ וב רו .ֶרמ בב רול רימַה
 סה : הָרפַּכ םֶעל היְהְֲו .הֶרֶפ איה רֶׁשֲא ומָא
 אמ .םיִננָּפִמ סָצְע ּומָדָאְו .םיִנָּפ וב ּומיִדְאָה

 אָׂשִי םּודָאְו חצ הָבּו.םיִנְּפ תַמָדֲא איה רֶׁשֲא ומָא
 ּוכָיַה ֹובּו .םיִמָתְּכ :גָצ תֹיָה והוטרח םַה :םיִנָפ

 הב .םיִמִמּת תַמיִמְת מא אֹבָת .םיַמיִמְּת תֹוְהַמ
 : םיִמָּת רוצה הָמַת רַהֲטְי
 רֶׁשֲא ומָא אֹבָּת .םּומ יֵלֲעַּב תֹוָה וב ּושנִעְנו .םומ
 םַה : םומ ה יאו הָפי מ ַחיִדָהְל .םומ הָּב ןיא
 את ,לוע ּוקְרַפו יל וחְבזו .לועמל לעב ּומְמז

 םֶמְכש לע ןְֵנְו לוע הע הָרָע אל רֶׁשֲא ומ
 דיִמְׁשַהְּב הנו .ןקכ לֶא ּורּובָע ּולֵהְקִנםַה : לּועְּ
 הָב רַפְיִ .ןקל ןַתָנִתְו ומא אֹכָּת .ןהְכְמ שיא

 :ףרשּות שָאָּב ןּכ .ףרשִנ שָאָּב ּומְכּו :ןהּכ ןוע

  ֶפַעהָשָעִתַו קת ןפ רע דע קו ןחוט מכ
 הָא ךלָשּות ןכ .םימה לא וסע לה ומ
 ןָּכ .רשוי יא תָשְלְש וב ּולְפָנֹוטְּו :םֶָמה לֶא

 .רֹוהָמ םע ףנט ֹומְכּו :רֶׁשֹוכ ינימ תֶשְלש הָב ולי

 וב םע רהט מכ :רֹוהָט לכ עֶנַמּב אַּמַמְת כ
 ועְׁשְפרוּפ ימכויאמטנ רשא שיארהמת ןּכ .אָמְסנ
 יִמְל תְמשמל אהְת ןּכ .תאָטַל רּומָש רוד לָכְל

 תֹוקַנְל = .םיִמְְּ 5 .םיִמָד ַיִדָהְל : תאָטַח
 רַהָטְל .םיאטח ןיבלהל .םיִאֹוצ ץיחרהל .םיפינט

 ץיעּב .םיִסּומע קידצהל .םיִשודק שקל .םיִאַמְט

 .בֹוזַאְּכ 5 בֹוזאְּב .ֶּאְּב םיִפעַל זר

 לָּכ לֶסֶפִל יחַמָש סה

 יִאְרִִת לַאְל תעֶלֹותְכ .יִנָשכ ָהֶֹותְְׂשְל ישב
 אל םָאָש .רָאכ הָאְּנְחִמ הָטְנְִי לַבְל .תעְלות
 בּזאְּב רַהְמְי אל .תעְלּותְּכ בֵׁשָהיְו כיזאְּכ ּךמ
 אל .םָמִּב בל ְךֹוּפְׁשִי אל םֶאְו .תעלות ישב

 .שַבָי ריִצָה הָאְּנְתִי המּו .םָיִמ תַקידְּב רַהָט

 חכו .הֶאַג שיִצ זועי הַמּ .שא הָלְכֹוא ׁשֵא חַבֹונ

 הֶאּג .הָוָאְנְּב םיִקֲחְׁש בכור אּוהו : הָאָג האָנ לא

 לע זֶרָאְּכ הָאְנְתמּ .םיִאְׂשִנ לע אֵׂשנְהמ .םיִאְג לע
 ֹומְלֹועְּב רָצְו .םיִאָכְדִנ לע בֹוזֲאַכ ויָנֲעְו .םיִאָגְתִמ

 .היחּכ היא .הָמהְּבִּב רוש .םיִאנ עמ הָׁשַמְ
 ְֵלָּו .םֶלְכּב םֶָאְו .םיצעב זר .םיִפפֹועְמב רֶׁשְנ
 םֶכְּב םקקח :םֶלְכִמ תואג ׁשֹבָל .םָלְכ ל הָאגְתַ

 סַכּב דָחֶאְו .הָלֲעְמ םִכְּב הבא שא יִביֵבְׁש
 לָכְו .הָטִמ םכ רָע כמ הָלַעְמ סכ יִּכ .הָעַמ
 .אַּפְכ לומ אָפָכ .הָטָמְּב שי הָלעַמְב שי רֶׁשֲא
 לומ לּובז קמ למ ׁשּדקַמ לכי לּומ לְכַה
 םידָבַע .םִנָּכ לּומ םיִנְב .ּכומ למ במ ..לובז

 םיִתְרשמ .םיִכָאְלַמ  לומ םיִכָאְלַמ .םיִדָבע לומ
 למ םיִבּורְּכ .תֹואָבִצ לומ תֹואָבְצ .םיִתָרׁשִמ למ
 ,תֹובָבְר לומ תֹובָבְר .םיִפָלֶא לומ םיִפָלֶא .םיִבּורְ
 .תֹוֲחַמ לּומ תֹונַחַמ .םישודק למ םישודק

 .םישידקמ לּומ םישידקמ .םיִציִרעמ לומ םיצירעמ
 יוכו בותככ :םיִשְלָשִמ שודקל הָׁשְדָקּו

 כיטפעל ןיכוק 'ככ\ סויס כדסכ ןיכוק תתלכ ת"ס 'כ ןייֿכומו

 :ו"ל לקותיכ ןיכיטפמו ברעה דע אמטח דע תקח יפכ

 שדוחה תשרפל רצוי
 : ןאכ ןיליחתמ כיחאו לכה תא ארובו דע םורמ דע ןכוש ןיליחתט

 : יה רַמֲא לָפאַמ תורוא םייח רצֹואְּב םֶלוע רזא

 עשו ובו .שָּדקְל לכָמ תצא .שדחַה הֶז תֹוא
 הָּתאְו .שקְל ְּךְתֹוא םיעְבות ְיִרֲהב .שּדַחְל

 הָמַע םתָלאג .שדקב ץֶרעֶג לא .שדקֶמ םֶתֹוא
 םַמֹורְי הָּפ לָכְו .שַדָהְל םאָתַּפ םֶהיְִרּצְו .שּדַחְת
 .םכיֵתֹוכְׁשומ לֶכְב .םָכְל הזה שָדִהַה : שקו
 .םִׁשְדָח לָכְמ ותְׁשִרְּד : שודק .םכלהכ לָכְּב הָלֲחַ
 ותְנַמְוה : םיִׁשָּדכִמ וב תֹויָה .םישודקל ֹותְלֲחְנַו
 דע ֹוּב תונמל .םיִשְלנּומ ית .םישיִלָשַל

 םישלש \ .



 גכ שדוחה תשרפל רצוי

 ןאצ לע | לֹומֲחתְו .םישדק ליִפַת ובו .םישלש

 תַעּובְש ]ורכז :םיִשְדַקִה שָדְק תיִבָּב .םיִשָדַק

 דָיִמ םֶעְׁשוהְל .םיִכָרֹובְמְל ּתְלְחנַה .םיִכּרְּב

 .םיִכּומְג לע תְלַמָה .םיִַּרו םיִלַּד ןנוח .םיִכירפַמ

 .םיִכיִרֲאַמ םעמ בוט .םיִכּׁשְמ ףירֲחַא רֶׁשֲא
 צְבִי: םיִכיִלְמִמ חַי שארב .םיִכְֹוׁש בל נפלו

 עַמְׁשת םֶׁשְנ .םיִלּולְכִמ רַאות יב .םילהקמ הָּתִע
 ןַחַתְּו ריִשְּב .םיִלעְמ ְּףֶמְׁש דֹובְּכ .םיִלּולּס

 וה ףָָפל .םיִלְגְר שאר ןֹונְׁשָחְּב .םיִלְלּפְתִמ
 : םיִלְלַהְמּו םיִרְּושָמ .םיִלְגְּד עג לָּכ .םילנְסִ
 םיִנָנְל .סיִפְְו תֹואְלַּפְנ השל .םיִׂשְעַמ ולְרָּכ הַמּ

 רֶׁשֲא .םיִסּורְתַפ מ ּולֲצְנ .םיסּומעְו םיִבּוהֲא
 םֶהיֵאְֹוש .םיִשָש תֹוָהּותָמעְּהְו .םיִשעְמ םְתֹוא
 םֶתֹגְב יִּכ .םיִסְפֹה ומשא תגכְו .םיָסְרֹוד ַּ
 .תֹוחְלְצַה בּורּבּושישָי .תֹוחָמְׂשִּביִצלֹוע : םיִסוחּויָה
 .תֹוחרָה יַהְלֶא הָדֹוּפ .תֹוחָנֲא לָכַמ ּוטְלַמְתָו
 םֶהיֵרְרֹוצ .תוחישל ןְזא הָטי .תֹוחָבְׁש לְכּב הֶלֲעּמַה
 ער לֶכְּב .תֹוחְׁש הָנייהּת םֶתֹושִפוְו .תֹוהּוׁשְּב ליפּ

 תיִרּב .רוכְזו = .םיִרָדָע ץבקָי שודק : תֹוחָכּומ

 םיִנְָב הֵצְר  .םירורב יָה ונפְל רֶׁשֲא .םיִרבַא
 .םיִרָבעֶו דצ לָּכִמ ,סיִרָחְבּומ

 .םירוכְּב םְנעַמְל לטו .םירמש ליִלּב םֶהיֵלֲע דש

 .הָגָשי יִנָאְּב ןָפַּת ןח : םיִרְרְּומ תּודְפַּב סָאיצֹוהָו

 ,הנׁשַה .יׁשְרָהְל ןֹושֹארְּכ | .הָנִדעֶמ הניע
 יוכו ךודוי לכה : שודק

 ןיעמ אּוהְו  .םֶלּועָה לֶכָּב םיִחְּבַשַמ ֹודֹובְּכ ןפו
 והומור לַכַהְו .סֶלּוא יִחְתַפּב ּואָבּו ,םֶלָעְנ לכ
 תויחהו : םָלֹועְל םיִּנַֹאְּב
 .תֹואְרונ תיׂשֲע םֶרּכעּב .תֹואְלְפְנ השע לא תלו
 .תֹואָלְּתַמ איִצֹוהְל ֹומיֵלָנְּד .תֹואְבְצ יְִברְּב תיל

 דָבז .תֹואְׂשֹונ םֶתֹורֲאְׁשִמּו .תואושנ םיִרְׁשְנְּכ םה

 םיִנָב בוט |: תואור םֶהינעְּב דָמָח .תֹואָלְמ בוט

 נפל .םֶלַהִנ רה לָּכ .םֶלָלֲעַמ יפי .םלְל
 םֶתָעָר .יִמָאּונ .םִלֵאְׁשמ לָּכ אלמ .םֶליִלְתַה לכ
 : םֶלָע םוא לָּכ לע .םֶליִָאַה ןֶמ עבש .םֶליִפִה
 הָדֹוּת לוק .אָרֹונְו םֹוֲאְל יקדצ .הָרשְּב הָפ ּוצפ

 .םיִרֲמְׁשִמ תה נפל

 ,אָרֹנַהְו דָכְכִה םֵׁש .הָררֹושְל ור .הָרְמ

 .הרזאתהל םֶלְכ ּופקֶת .אָרֹומְּב דיִעָהְל חבש

 :הָריְִַהְל םיִרֹוכְּב תַּכַמְּו ףוס םי תַעְיִרְקִּכ תות
 : עבש ןיללפתמו תרזע

 :ןאכ ןיליחתמ כ"חאו ןנמו עישומו דע התא ךורב ליחתמ ןזחה
 .םיִניָבמ תעד דַמָלמּו .םיִנֹובנּו םיִמְכֶח דופמ

 לֹלַהלּו תודוהל .םִנְנְּו ריׁשְּב יִפ הָחְתפֶא

 : םיִנּועָמ ןכוש יִנָּ
 טופ רֶׂשעְו תַחַאְּב .הָענְכ םירוד תע תיתֲא

 תאו ַעְ גל .הְְָפְכ לַּמְכַמ ןֹוקצ תש"ג .הָעְְ
 ְךֶרָא לּתַחְו .תוכרא ףרחמ ֶפֹוע חיגשה : הָנר
 םיִשָדִח .תֹוּבַר תושע ץיפק ןמָז .תֹובּרֲעַּת ֶכֵתְּב

 קי .הָּנְׁש ןֶּךעֶו אָדַו סֶט : תֹובְרַהְל םיִנָׁשְי סג

 .הָמשייחְתַפְּב קפדְו ףַסּב ווי : הָנְׁשִמְּכ רעו ןשי
 .ןונגת רוע יל הָנָשַה יׁשְדָחְל ןושארֶּב הָׁשְפַחְל
 ורב זן תַנמְּב .ןונבל נב יח : ןונְנו חול
 ! םיתמ תויחהל דע רובג התא : סֶהְרְבַא ןֵגמ יי הָּתַא

 תּואְַהְל תה במ .תֹואָלַהְהָלְנע לוע יִמיִִמ
 םיִתאָמְל ּוצֲחְנ .תֹואלְפַה ץק הָשִחָה הקֲאְנ .תוא
 ,רוצ דקעל ךּבְסְמַה הש : תֹואַמ עַּבְרַא רֵׂשעְו

 ,רוצּב תעל ּוָתַאְכ םיקומע .רּוצנ פב ורכז סמ
 .תובא ךֶגְי תֹוׂשע.אָלּפ :רוצע אֵהְי יִׁשל ומידע

 דרי תַחיִלְצ יח : תֹובֲעב ֹורסֲאְל רושעבמ מ
 : תֹוכֲא תיֵבְל הֶׂש תיפצ .תּווַהְל וב

 :הָבֲאְׁשִנ העשיה ינעַמִמ .הָביֵשְקנ רוע ףל

 סשנ תָחתבו .הָביִשָה ונל ףעשי ןֹושְׂש ןוח

 + םיִתַפַה הָיַחְמ י הָמַא רָב : הָבׁשָחַנ
 תַכוְת .דֶקָפְּב הָבְצִנ איה  .דקע תילע תחיק

 .ברע םיִנָשְי שחר : דקיל דול יּפְׁשְר .דקש ירֲתּב

 ןיִּנַתְּב ררועל .בֶרְקְו שָח ץק. .בֵרעכ הָסּובְּת םּד
 . םיִחּוסְפ ּוסְּכ רֶׁשֲא .םיִחְָּפ תפְבִמ עמש : ברק
 : םיִחּסְּכ םיצוקּב םֶתיִצַהל .םיִחּולְסַּכ הָחָמִצ אַ

 קנת ויח :טעמ יִתְמ ינִמ .טעמל יִרְּכ םיִפָרְת

 סאו ונמל םׁשְרוה .טעֶמְהְלמ למ תַרְרַה
 : טעמי

 .רֹומ רה יִפּוסֲא סֶכְסְּ .רֹומְׁשְל םֶכָל הֶזַה ׁשֶדְחַה

 :רֹומְׁשְל ו תותוא תְׁשְלְׁש רומני לא תאו
 שרוד
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 : שק תפֹומְלּו תואְל .ושדחב ׁשֶדְח הֶז שרוד
 :ושדק עורו וימי ול העישוה .ושודק םע ידידיו

 שדי .הָזַה .םּורְּכ .שָדְע ומ רַנַמ םֹודָה
 דָהֶאְּב ןוׁשֹאָרְּב .ׁשֶדָקַּב יש ליִבונו ןוח :ׁשֶדֹונְּב

 :ׁשֶדחַל

 : הָלְלַה רָ דהל ןצ ךהלֲא םֶלּעְל יל
 : אָנלַא לֵאָבְִׂי תֹולָהְּת בשוי שודק הָּתַאְו

 לּועפ ףיתולעפמ .ְּרְסו תְבשחְו תשע תור
 תְרפְׁש ֹולָבָח םידעָמְלּו תותואל .ָתְרפָס רהפב

 עָבְרַאְו םִפְלַאְל .ףֶרפַצ יצק תורוזָחמּו תֹופיקְתַל

 עַשְתְבּו יִתְרַאְּב ונמז הנֹו ןומשּו םיִעָּבְרַאְו תואמ

 םעל ָתירֹוה .םַּהְ .תרמע ויָדע םיִרּובְע תֹואַמ
 תרה ֹוׁשְדָח שדח לכ לע ןכל .ֶּרחָּב רֵׁשֲא
 זאפ .ָתְרְקה ולזנ .תְרְקַח ופצק .תְרְקּב פס
 : תרקיתנו ָּתְרקִי ובו ירק ודעומ תר

 : שודקנ םורמו אָרֹונ םִיקו יח
 ,הֶזֲח ול רַמֲאנכ .הֶוֲחּמַּב וב לָה .הָוֹוח לָּכ יֵבֲא

 .תְרלֹומ בַצק ןיִבְרְל :הָזַה שדחה .תונָבַּ
 ֹותיִלְכַת דע ותֶאלֶמ ראו ותָלחְּתִמ

 ןֶב זָא .ּהֲאְרה עּבְצֲאְּפ דע .והָאְרמ ריִַּה אל
 .שׁשאתַהל ֹורָאָּת .שש תועָשל רַהְז והא

 ,והארהל ֹותּמ

 וידע .רקבְל ויאור : ששעי ןיע לָּכ .ששִמ תֹוהָּ

 ול ד - :רקעל וירָיִמְמ הקל ויריֵמֲאַמ .רסמל

 .רעש תַפִטְׁש דע .העְׁשְל ְּךִא ֹובֲע .רעש
 םואְל תֹוּוהְל .הָנּובְּת ועדי : רעש יבש ּולָּכק
 םיִלָגְר : הָנכְל רע .הָנִב יעיל תֹרֹוהְל .הֶנֹוכְ
 דוסו .בשיל ךיא רֲּעְּב .בׁשֲחְל םִּנַמְז .בֵׁשיְל
 תדע ריעל .שדק יל ּונָצוינפב :בֵׁשֹקַהְל הַמ

 ּהָי : שֶדֶח ישידק למ .שדקב ףטעתנ לֶאְו .שָרח

 וחְוָצ לַכְַו .ֹונֲהַמְּב קדקד םֶתּודעְו .ֹוניִעְל רָב

 לָח ותרלומ ץק ומ שחה שָדְקִמ .ֹנֹועָמ
 םישלש רעו  .תּוצָחְּב יעיבר םֹוְּב .תוצקהְל
 רֶתְו .דָחְפּו ריצ oe : תֹוצּוחַּב רַכְ גל .תֹוצּורַמ

 סב יב רק ו eas :דָחֶ תונמ ברע רעו
 :ּןאַצְמְנ ךָחַא ןֹולַהְּב םֶתיִִּב תַּלֲהְַכְו .ּוצְכ ןֹוּבְׁשְח

 ֵּבעְל בֵׁשַחל .ּוצְמא תֶרֹוקִמ ומל ןַתנְכ םיער ןח
 :ּואָצמכ תורֹופְס שקל

 יִמְלּועְלּו .שְקִּת םְלֹועְלּו .ץֶרעֶת םָלֹועְל אָנ לא
 אָרּנ ךלָמ לֵאָד .אְׂשנְתַתו ךּולְמִת םיִמְלע
 .םיכָלמַה ֵכְלמְךֶלָמ אוה הָּתַא יִּב .שודקו םֹורָמ

 .הזע וָּפַס .חיִׂש ויָתֹואְרֹנ | ,חצנ ותיכ כלַמ

 ריֶׁש .ןור יוהוממור וה: שדק ףק .ויִאָבְצ ּוהּוְרֶאָּפ

 : ֹוּתְרֵאֿפת תולה פקות .חַבָשְ
 .םֶכיֵלֲע חֹסְפְל .םָכָל איה ןושאר להקו ןוח

 : שודק .םֶכְכּותְּב ׁשֹדְקְהַהְל

 .ןושיאכ = ירּצְנ .ןושאר אוה םֶכְל להקו ןזח
 : שודק .ןושארו ןורחא לאְל יִרעַהל

 דָפְַּב לָג אל נב ,שאר ּונָכִת םֶדְקִמ ןורָא

 : שיהדל םֶכְל הָלַחְת .ּוהָלְג .שאר  תּודְלּות
 םע לָּכַמ אָלְסּוה .ןושיאו הג וב תוושַה ַהְל שרה

 הָנְדָע מז : ןושארֶה דאל רַסְמּוה אלו .ןושְלו
 ָהֵּפַט .הָרַפֹומְל דיקע וצקל .טּונ ..הָרָשָב וב

 הֵנֲעַפ אל רֶׁשֲא הָרָי : הָרשְב ּורָשְב וב ןכָּב
 ,םִנְׁי םְו םיִשְדַח ןופְצְל סימכ .ינטארל
 םיִדֲעֹומ : : םיִנָש יׁשאָר הָעָבְרַאל םשוה שארל

 ,םיִלגה יֵיִצ ומיניע וב םיִדֲעֹנ .םיִלָנְִנְל ןימזמ

 םירבעמ 3ּע :םיִלְגְרְַו םיִכְלָמַל איה רּופָס

 .ודַעול ב הָמוקִת ביִבָצְ הפ .ֹורֲעֹומְּב ֹורמׁשְל

 ושארְּב שק : דָעסְל ּופְרָצְי םָּתְׁשְלְׁש ןוִצ
 תַחְקְל שדְקְל .הֹומְׁשל בו ֶֹצֲה :ֹׁשילְׁשּו

 רּמְׁש = .רֹוד- לָכְּב םֵׁשְר ,הומגלו רוצקל גֲהְל
 ןְּרּב ֹוׁשיִלְׁש תַריִמָש : רֹומֲח לע שה אּוה

 המה .לופ .ןואָ צח תבל המ
 + הָדִיִמְעָה יִניֵמְי וריצק תַעּושְת

 .ןֹוׁשיִאְכ יצנ | .ןושאָר אּוה םֶכְל לסקו ןוח

 : שודק .ןושארו ןֹורַחַא לֵאָל ץיִרעהְל
 שוחק הָּתַא יִּכ הָשדְק הָלעִַת ףלּו ןכְבּו

 : עישומו לש

 שאר אָרָכָנ ומָאּונְו ,ןושאָרְו שאר אָרָסְנ אּוה

 וואו שאו שאר  אָרְקִנ ֹודֲעֹומּו .ןושארו

 שאר ּואְרְִנ :ויָלָחְטְו .ןושארו שר אָרְקִנ
 ןושארו
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 םֶבַהֹאְו .ןושארָו שאר אָרְקִנ באו .ןושארָו
 .ןושארו שאר אָרְקִנ םֶלאְגו .ןושארָו שאר .אָרְַ
 שאר איה רָשָא ץַקּב.ןושארו ן שארֶּב אבי תַעָה הָּנַה

 שאב ןֹוכָנ ןנוכל .ןושארָו שארב רובעל .ןושארו

 טקעקל .ןושארו שאר ַחורְּב רצונ ּתַאְו .ןושארו

 םיִרּוצ רַרֹועְל .ןושארו שאר קֶלָמַע יֵדֵרְׂש

 שארְּב תּושְדָח לועפל .ןושארְו שר םיִבּוצָחַה

 .ןושארו שאר תַרּושְת שּודָח תוצרל .ןושארְו

 רבי לָּב דועו : ןושארו שארל יש וב ליִבוהְל
 ּושדהי יִּכ .םיִנֹוׁשאָר

 ,םיִנשַמ | םיִאָלְּפִמ םיִאְלַּפ

 .םיִנָשָי םגָו םִׁשֵדֲה

 .םיִנְׁשי לָּכ וציר

 : םִנָנשִמ םיִרֵׁשַמ םיריַש םיִרְרּושִמּו םִלָּלַהְמ
 יי יַח םֶא כ .איִבְְּב הָלָעָה רֶׁשֲא דוע ּורָמאי אלו
 .איִבְלִּכ גאי לַא זָאְו .איבה רֶׁשֲאַו הָלֲעָהרׁשֲא

 .איִבְנ שיא דב .איִבְהְל תושדח .יבְרק ךודעל

 ַהמְצִ .: ִבְרָק שדחל בבל בֶׁשָהְל מ טְבְׁשִמ

 .העבש 7 והי ֹוּתֲאְו .ה ;ֶבְׁש ביקָנ 2 המצ

 םֶהַמ הָסבְתִנ .הָעְבַש םיִרָבְד םֹואָל ּושדָחִו

 .םישּודק םעֶל הָלָּנַנ בושָו : הָעבְׁש םיעְבְׁש

 ןאצ ירדעל אלו .םיִׁשְּדְקִמ ּוהְי ומע רֶׁשֲא
 ןושאר אב דע .םיִׁשָדֲה השש ץיק דע .םישדק

 .םישודק תרעל הָאָרי זֶאְו .םישְדָח ישארל
 תותוא מל הֶאְרְו ..םישדק לזעַמ אשה

 חשמל ,םישְרָחח מש ׁשּדַהְל = .םיִשְדָח
 םישודקל | תֶלָּ .םישְדק שק

 תדֹובע שּודח הצי וָאְו :םישָדָהְבו תֹותָבְׁשְּב

 תדֹובעו .שָדִח לָּכ שארְּב תולעהל המ .ׁשדְח
 לכל הֶלַחִת םיִּדְקַת איה .שָדֶח לָּכ ןושאר
 הָיִהי ןּכ .שָדְח לכל שאר הָיָה ֹומְכ כ .שֶדח
 תארבל .הָׁשְרַה וב הֶׂשְעַתו :שָדְח לָכָל שאה

 תֹואְרכהְל .הֶׁשְרַח העד ןחּוהל .הֶשרח ץרָא
 ליִבוהל .הׁשְרַח ה שּדהְתְַל .הָשְדַח הרב
 .שּדַחְתִּת הָנְבְלּו הָּמַהְו :הָׁשָרָח הָחְנַמ יש וב
 .שֶּדַחְַי הָנָשַּב םָיִתְש .שּדְחי םִיַתעְבְׁש םֶרֹואְו
 ול ארקנו .שֶרָחַה רעש ךֹותְּב ותניִכֶש םֵצְמַצו

 םעֶל תג .שָדְִַה םֹומ ריֵעָהםׁשָכ .ׁשֶדָח םש

 וכ

 רָאֹופְמ ריש .ׁשֶדָח ריש םֶהיִפְּב ררושְל ,שדה בל |

 ירש יִּכ : שקמו לֶלֶהְמ ריש לָּכ לע .שדָחִמּ

 נפל .םיִלְלַהְמ תֹוחְָּׁשַתְו ריש רֶׁשֲא .םיל א
 לוק רֶׁשֲא םילֲא ּוצִנְו .םיִלָח אל הז רי

 : םילְלַמְמ אל הָז ריש יִנָפְל .םיִלָהֹוצ 2
 ינָפְל .םיִלְלֹג לָּכ שוה םֶא רֶׁשֲא .םיִלּגלּג נר

 םֵה ֵׁשֲא םיִבּורָּכ תַמיֵאְו :םיִלְלֹוכ אל הֶז דיש

 :םיִכְרַמ אל | הז רש יֵנָפַל .םיִבֹה ֹומְּכ םיִצ

 ינפְל .םיִנָפ יעּבְרְמ םֵה רֶׁשֲא .םיִּנַפֹוא תַרְַהְו

 םֵה רֶׁשֲא .םיִדּודג ןומהו :םיִנָפֹוכ אל הֶז ריש
 .םיִדנָאְנ אל ה הז ריש יִנָפְל  .םיִדיִנַמ לֵא דֹוה

 ריש נפל .םירעופ לֶלק ןיִעְּכ ֶׁשֲא .ןיריע דוס
 םיִרְְּבַל רֶׁשֲא ןישידק שגרו .םיִרֲאָפִמ אל הֶז

 םַהְנו .םישידקמ אל הז לש 1% .םי

 ריש ינפל .םיִנשָמ אל םֶמעמ רֶׁשֲא .םינָאְנש

 ְׁשּדַהְהַמ

 עג רֶׁשֲא .םיפרׂש  דַחָפּו .םיִנְנְשמ אל הז

 לכ יִּכ : םיפפור אל הָז ריש יֵנפַל .םיִפְרֹׂש לכ
 .םיושידקמ ּוהָי ויָתְרְׁשִמ .םישודק םיִתְרׁשִמ תֹונֲחמ

 .םיִכיִלְמִמ ּוהָי םיִמיִעְנמ .םיִכָאְלַמ אָבְצ ןומָה םגְו

 תַחַלְׁשִמ ו .םיקָזחְמ ּוהָי ֶמּכ .םיִק לִיַח תֹוצּורְמּו

 ,םיֹוה למל .הָצּוחְו .םיקירְכמ וה םֶהינּפ .םיקרב

 .םיִאָב אל םֶתָציִחְמ דעו .םיִּבָהְאּב םיִסְלַעְתמ

 םה .סֶרָאָסבּ .םיִוְכִג םֶתָלֲחנְּו .םיִבָהְלִנ םֵׁשֲאְּב
 ליי יִּכ תעָו שחי ּוליִחְתַייִּכ תעו ו .םִמְלֲאָ

 ושיח יִּכ תעֶו .ּוצירעי ורמי יִכ  תעו .ּלחָי

 הֵׁשְרַכ .ושלשי קושי יִּ חו שיק
 יוכו בותככ : תָשָלָשִמ

 ריטפמל ןילוק 'ככו סויס כדסכ ןיכוק '5כ ת"ס 'כ ןיפי3ומו
 ןיכיטפ מו תוצמ ולכאת 7ע םכל הזה שדוחה אב 'פ

 :ס"מ לפקותיכ

 שדוחה תשרפל הסומ
 :ןגטו עישומו דע התא ךורב ליחתמ ןזחה

 רַרֹועְל שּמָא .םיִנׁשֹוש חַרָפְל ְתצַמַא .ןושאר

 .םיִנֹוׁשאָר תב ףְרכְזִּב .םינשי םֶדרַמ

 .םיִנּנְׁש תַדְּב זתולג .םיִנְׁשְי םגְו םיִשָדַח ןופְצּב
 הָעְּבְרא ןח :םיִנָש ישאר הָעּבְרַאְל שאר ר
 ,הוחל הָזִמ הז ראב .הָזְחַמַב םיִנָש ישאר

 רשאכ



 שדוחה תשרפל ףסומ
 :(םֶׁשָרֲח ישארו לֵאָרְׂשִיְו חרשל) תָּבַשַה שדקמ | ׁשֶדחַּב ןגָמּב מנגל .הֶזָחְנ רע ןֵּבּונֲעמְׁש רָשָאַּכ

 רע רובג התא : םֶהְרְבַא ןגַמ יָי הָּתַא ךּורָּב : הֶזַה

 :םיתמ תויחהל

 תורי רזא רַב .תופק  ָתְשַה רד .ןֹויצְל
 וב תותשי רֶׁשֲא שתה .תֹוּפקְל

 תּוליחְתַמ ּונַמּו .תֹופיִקְתַמ 13 םיִסוחַה .תופיקמ

 עְֵּרַא ןיח : תפוקת עַּברא = שאר דַעְו .תופקותו

 רֶׁשֲאכ .הָנּושארֶכְּכ םֶרוא שּדַחְת .הָגָשּב תפוקת

 ןושאַרָּב ו וניחה .אָנ שיח דוע i ינעְמְש

 : התא שודקו דע רודו רו

 םיִצּוצר לואגל ןומז .,םיקְרְפְל אָּב הז 8

 ו םיִבְֵר רֶׁשֲא = שדחה = .םקָראַ
 תוורל תֹועיִט .םיקר תאלַמְל םימ תרָׁשַח .םיקירמ

 :םיִקָרְפ הערב .םקהְל וב םיִאְלט ..םיקרו
 הָזמ הז אב .הָחמְבְּכ םיקָרפ העָבְרַא ןח
 ףצירעגו .הזחנ דֹוע ןּכ ּונעמש רֶׁשֲאַּכ .הָֹחַל

 לַאְה ַײ הָּתַא ְךָּב :הָוַה ׁשֹדְתַב שוחק
 הירשבו) ךמש ישדקמ דע וכו תבש תנכת : שודקה ד

 :(תעבק דע תרצי התא
 סָכֲאּב .ׁשוקְלַמ הי .םיִכָרּבָמַה םיִמָי .םָּנַה

 לָמְרַּכ .םיֵַּר םיִביֲאַּב תת כ .םיְֵרֹפ
 ץיִצמ תולעפמ  ןנשל .םיִכרַּפ ביִּבֲא אילקהל
 :םִיכְרַע הָעְְּרַא = ןיְנע םיִאְרּוק ויִנָּפְל ..םיִּכְרחמ

 יחרפ תוסמ רופס .הָננְׁשַא םיִכְרַע העָּבְרַא ןוק

 ונגנע .אָג שיח דוע ןָּכ ּנעַמְׁש רֶׁשֲאַּכ .הָנֵׁשֹוש

 התא ְךהָּב : הָנָשַה שד ֹושאָרְב ׁשָפֹונְב
 ךד -

 : םבימחרב ןויצל דע הצר

 כי .תופב 5 קחו ומ םִיַלְׁשּוריֵלְו
 בֵלּב רֶׁשֲא תומק) he יַח

 הָׂש ..תוסּוכְמ תֹיָה הָז רעֹומּב ּוְְהִנ .תֹופְמ
 םִפְע ולע תֹוּבַס .תוסכִמְּב תֹונְמ תובא תיבְל

 ְתְרַאב .הֲָחַּמַבְ תוסוכ עַּבְרַא ןיח : תוסוכ עּברא

 .הָזָחִנ דֹע ןֶּב ּועְמׁש רֶׁשֲאַּכ .הָזֹוחַל הוִמ הז
 רוַמַה ַײ הָּתַא ורב : הוה ׁשֶדְחַּב ישְכ ונצְר
 :הלפ ותרשו דע םידמ : | ץצל ותָניבש

 ,תְַכָּד לוצמ תולעהלםירוצע .תֹכפע רש במ
 רּומְתיִריִש חֹוצְּפ .תֹוַּכְַׂמְּב הָוח םיּודפ

 עצי ןנאצ .תקְכְׂש תַּדמָה לָּכ תֹואְבִצ .תְָכְּב

 ךתודִמְּב .אְנ שּודנ ףיאנוש ןיח : ְףיֵאְנֹוש ששורל

 שיח דֹוע ןּכּנֲעַמְׁש רֶׁשֲאכ .הָנושארְבְּכ םֶתָלְעַּ
 : הָנְׁשַה 3% ןושארּבְּבּוְּב ּונְל ביִטיִהְו .אָנ
 : תודוהל הֶאְנ ףְלּו ּךִמְש בֹומַה ב הָּתַא ְּךוהְּב
 : ךטולשב העש לכבו תע לכב רע םולש םיש .'וכו וניהלא

 איְּב ןורְנְב ארק .םישאר וררושכ 6 .ןַּתֶא

 ִבַג לע רֶׁשֲא םיִנְנַת יִשאָר .םיֵׁשְרֲחַה
 ׁשֶרָה ריש .םיֶׁשְרֹוגַמ שדח הָנְּב םתֹואָר .םיִׁשְרֹוח

 הָעְבְרִא יִרושַּב יֵתַפְׂש | הָננרְת .םיִׁשָרָדַמ הָגָהְו

 הָז ָתרֲאּב .הוֲחַמְַכ םִׁשָרָח הָעְּברַא ויה : םיִשרָח
 ונכרב .הָוחִנ דֹועןּכ ּוְעַמׁש רֶׁשֲאַּכ .הָזֹוהַל הֶזַמ

 תֶא רבה הָתא ב : הזה ׁשֶרְַּב םולָשב
 : ונילע .כיא .שיק ; םֹולָׁשַּב לֵאָרְׂשִי מע
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