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 לע הָּתַאְו ךָל כא ׁשְָּכיו ףתואג ברח רֶׁשֲאְו
 : ךרֶרַת ֹומיִתֹומָּב

 ילֲא הָבּוש ףיְתאטח ןְנָעְָ ךִעְשַפ בָעְכ יִתיִחַמ
 ועיִרַה יי יי הֶׂשָע יִּכ םִיַמׁש ּונְר יּףיתְלַאְג כ

 יִּכ וב ץִע לב רַעָי הנר םיִרָה ּוחַצַפ ץֶרֶא תֹויִּתֲחַּת
 תֹואָבְ יי יּנלָאג : רָאָפַת טֲאָרְׂשיִבּ בקי יי לא

 : לארי שוחק ֹומָׁש
 אלו ּוׁשְבֲת אל םיִמְלע תעשה ַיַּב עשונ לֵאָרְִׂ

 לבא סתְַכָא : : ר יִמְלע רע מלכת 7

 םּתְעְַו סלול יִמַע ושב אלו עק םֶבַמֲע
 דוע ןיִאְ םֶכיִהְלא יי יִנֲאְ נא לֶאְרשי בֶרֶקְב "ב
 ןויצ ואַבּו ןובשי י יי יּודְפּו) : םֹועְל מע ושב אלו
 ונישי הָחַמְשְו ששם םשאר לַע םלוע תַחַמְשְו הָנְרְּ
 םולשב ּנאָצַת הָחָמְשְב יִכ ג ; (הָחנַאַ ןונ וס
 לכו הגר םֶביִנָפְל וחְצַפי תועְבְגהְו םיִרָהָה לבת
 חַטְבֲא יִתַעּושי לֵא הּגַה :ףכ 'ואָחִמ הָרָשַה יִצָע
 : הָעּושיל יל יה ַי הי תרמו יִזָע יִּ רפא אלו
 םָּתְרַמָאו : הָעּושיַה ונע ןושְשְב םימ םתְבַאְּ
 םיִמַעָב עיִרֹוה ֹומְׁשְב ,וארק יי ייל ודוה אּוהַה םויּב
 תואָג יִּכ יי ּורַמַז : ֹומׁש בנש "כ וריפוה ויולי
 תבשוי יצרו ילָהצ :ץֶרֲאָה לֵב תאו תעדומ הֶׂשָ
 םויַּב רַמָאו לר 0 נב = יב וע

 תַנמָא היה ו ראב תכלת "ובל בקע תיֵּב
 יו תַאָר "עדו תַמְכָח תועושי ןח הע

 :מָע יי יבש וָכְרְּ ו לָכְל ו יה : : רצוא איה
 גיִדָמִע רוה םיִּבַרְב יב יל ב בָרקִמ רשפנ םו לש הַרָפ
 הָשַע רָשֶא תומי ןתניָה לאש לא םַעָה רָמאּו
 םָא יי יח הָליִלָה לֵאָרְׂשְּב תאזה הָלורְנַ העושיה
 השט נ םיְִלֲא םַע יִּ הָצְרַא ושאר תַרָמָשַמ לופו
 יי ליודפו : תַמ אלו תנו תֶא םָעָה דפו הזה יה
 םעאר לע לוע תַחַמְשְ הָנְרּב ןצ ואב ןובושי
 ודָפְסַמ תְכַפַה :הָחְנֲאוֹוג וס ןונישי הָתַמַשו ןושש
 הָבָא :אלו: הָתַמְש יראת יקש ת תחת יל למ
 הל ףיהלא י פֲהי טעג לא משל ףיקלא ַײ

 תבש יאצומל

coos nD mnarmne 
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 זמ זואי ףיִהְלֶא יי ףבחא יִּכ הָכְוְבְל הָלָלְקַה תֶא
 יִתְכַפַהְו דִי םיִנָקּ םירוחבו | לח הָלּותְּב
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 יֵשָמע תא a תורו יתאָפְדג 6 רַמֲא
 . םולָׁש ישי ןָב מ ריד ל םיִשיִלָשַה שאר
 סלק ףיתלַא הרוע יִּ ףרויעל םולש) הל םּולָׁש
 יחל הּכ םֶּתְרמַאְו : דּודְנַה "ישאָרְּב םנתו ריו
 :םולש ל רֶׁשֲא לכו םולעי תיִבּו םולָש הָּתַאְ

 : םולָשב ומַע תֶא רבי יי ןתי ומעל וע יי
 ותל אצֹומ הּתַאְׁש םוקמ לָבָּב נחי יִּבַר רַמָא

 אצומ הָּתַא םש אוה הב שודקה לש
 .םיִאיְבְַּב יּונשו .הֶרֹותַּב בּותּכ הֶז רָבּב .1תונָתְונע

 . 7: םיָבותכב שָלָשַמּ
 םיִהלָאָה יֵהלֲא אּוה םֶכיִהְלָא ו יִּכ הָרותַב בּותַּכ

 אָרֹונַהְו רֹוּבְּגַה לודגַה לאה םינֹרֲאָה ינרַאו
 ָּרְתַב ביִתְכֹו:דַחׂש חקי אל םיִנָפ אָשִי אלרׁשֲא
 םֶחְל ול תֶתְל רג בָהאָג ְךְנמְלַא םֹות טָפָשַמ השע
 םֶר רַמָא הכ יִּ ביִתָבּד םיִאבְנּב רוש + : הֶלַמְשְ
 ןוכשא שוקו םורמ ומש שודקו רע "בש אָשנ
 תֹוֲחַהלּ םיִלָפש ור תויחהל תר פג אָּבַּ תֶאְו
 וריש ביִתְכּד םיִבּותַּכַּב שלש + םיִאכְדִנ בל
 מש יב תוב'וָעָב בכרָל ולס ֹמָׁש ורמז םיהלאל

 ןידו םיִמּותְ יִבָא הת ביתו : : ונמל וזלעו | ג
 ונמע וניהלא יי יהי ושרק ןועְמְּב םיִהלֲא תֹונָמלַ
 , נט לאו נבע לא ּניָהֹבֲא םַע הָיָה רָאָּ
 : םיה םֶבְלַּב .םייח םֶכיִהְלֲא ייב םיִקַבְרַה םָּתַאְו

 הָרָּברַמ שו ְהעבְרְח לָּב םתנ ןויצ יי םֶַנ
 הב אָצַמְ ה ַחְמְשו ןושש יי 2 התבדעו ןרָעָּכ
 ליג קְרַצ וטל ץֶפִח י 8 : הָרמְז לוקו הָדּות

 : ריּרָאיְו הָרּוּת 7
 : ויָכְרְדְּב ] ;והה יי אָרְָּ יִרְׁשֲא תֹולֲעַמַה רש

 :ךל בוט) הירשא לכאת כ ףַפּכ עיני
 יֵלתׁשב ףינ ב ּףקיב יֵתַפְרְּב היפ ןפגּכ ףתשא
 רֶבג ףרבָי ןכ יִכ הנה + לשל ביִבָס םיִתיֵ
 לכ קור בּומְב הָאְרּוןויצמ יי כְרְִי : יי אר
 : לָאְרְש לו ! םּולָש ףינְבְל םיִנָב הָאְְ : ףייח יִמָ

 ie !. ײא (תבשל תולפת)
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 ּנורָאָא םיִריש תומְ מְזיענַא ןח
 : גורָעַת ישְפנ יל יִּ

 יָד לֵצְב הָרְמַח שפג להק
 :ּףְדוכ וָר לכ תל

 הָמֹוה .. ףֶרובְכַּב יִרְּבַד יְֵמ זז
 :ְהיִדֹוה לא יִבְל <
 . תֹודָּבְִנ ֶָּב רבַדָא ןִּכ לע ק

 : תודידי יֵריִׁשְּב דָּבַכֲא ףִמש
 .ְףיִתיִאָר אלו ףרובכ הָרָּפַסֲא יח

 :ְהיִּתְעַ אלו כא ל הֵָּרֲ
 יףיִרְבַע וסב ףיִאיבְנ ךיָכ ק

 : ֶדֹוה דֹובְּכ רַרָה ָתיַמּד
 ףקתל ּונּכ .ףתְרּובְג לד יח

 :ּךָתָלעפ
 י ףשי יִפַּכ אלו ףֶתוא ּמְּד ק

 : ףישעָש יפל הוושיו
 הנה .תונויוח ברב ףולישְמַה יח

 : תֹונוימְּד לָכְּב דָחֶא
 רעׂשּו .תורתבו הנ ְבּוחַ ?

 : תורחש] הָביֵׂשּב ףשאר
 םּויּב תורחבו ןיד םֹויְב הָנְָז ה

 ל

 הובסה: רושי

 ויי תֹומָחְלִמ ׁשיִאָּכ .בָק
 4 בָר ול

 .ושארְּב העושי עבו שבח 'ק
 :ושדק עור ומ ול הָעיׁשּוה

 .אלְמְ ושאר תורוא "פלט 'ח
 :הָלְיְל יִסיִסְרי ויתוצוק

 אּוהו . יב ץֶפח ב יב רָאָּפְתִי 'ק
 : יִבָצ תֶרַטַעַל יל הָיהְי

 ג ושאר תּומְד זָפ רוהט םֶתָּכ 'ח
 :ושדק םש דובָּכ חַצַמ לע קַח

 .הָרָאָפִת יֵבְצ . רובל ןח 'ק
 : הָרָטָע הָרֵטע ול ותָמָא

 .תורָחַב יִמיְבַּכּושאר תֹופְלְחַמ יח
 : תורוחש םילתלַת ויַתוצְוק

 הָלָעַי.ותְרַאּפְת יִבָצ קרצַה הנ ק
 : ּותָחְמַׂש שאר לע אנ

 ףיִנְצ .תָרֵטע ודיב יה ותל יח
 : : תָרָאְּפִ יִבָצ הָכּולמ

 .םֶדָנע תֶרטֲע םָאׂשְנ םיִסּומע 'ק
 :םֶרָּבַ יניֵעְב ורק רֶׁשֲאַמ

 בורקו . יי יִרָאְפּו ילַע ורָאָּפ יח

 בי

 :ויִלָא יִאְרְקִּב יֵלֲא
 הָרּופ.םּודָא ועובללםודא) חצ ק

 :םודָאָמ ואובַּב ּוכְרָדְּב
 .ָעְל הֶאְרְה ןיִלפְּת רֶׁשֵק יח

 : ויניע רגל יי תנּומּת
 .רֵאַפִי םיִוָנַע ומעב הצר ק

 :רָאְפְתַהל םָּ תֹולֲהּת בש
 .ׁשאֹרמאַרֹוק תָמָא ְְרָבְשאְר יח

 : שורד ףֶשְרוד םע רּודָו רוד
 ל ילע אָנ יֵרֵׁש ןומָה תש ק

 : ךילא בֶרְקַת יִתָנְר
 . תֶרַטַע ףשארל יֵהְּת תלה ות 'ח

 : תֶרְטק ןוּכּת ִתָפְ
 .ףֵנעְּב ׁשֶר תריש רקיִּת ק

 :ְףינְּבַר לע רוי ריש
 .ריָּבָשַמ שארל הָלֲעַה ִתָכְרְּב 'ח

 : ריִבַּכ קיִרַצ דילומו לֶלוחַמ
 . שאר יל עַנָעְנִת יֵתָכְרבְבּו ק

 :שאר םיִמָשְבּ ל הק ּהָתֹואְו
 יִּכ .ףילע חיש אָנ בֵרֲעַי ה

 : אג גורָעַ ישפנ

 יש
: 

 . םלוע תבשה 3 ריש רומזמ . :lp : ותלהק 5 עיט 2 ! תורו 3 למי ומ מ שארל "לבל

 ץֶרָאְס ינו םימָׁשַה למ םיִהלֲאָה ל ןָת
 / ְךֶדָבַש + : ׁשּוריָהְו גָד ברו

 תבש יאצומל
 ךָאָלמַה

 ווחתשימ םיִפע
 םיִרְעְנַה תֶא ְךַרָבי עֶר לָּכַמ יִתֹא לֵאגַה
 .םָתָרבֲא יֵתֹובֲא םַשְו יִמָש םֶהָב ארק

 יִנָּב ףל ּוֲחּתְשִו ףִחאְל ריבָנ הת .םיִמָאְל ל
 ָךֵרָבי יש לאו רָב ףיִבָרְבִמּו רורָא ףיררא מא
 י| ףל יו + םיִמע לַהְל תיַהְו ףבריו ףרפיו ףמא
 תֶא ₪ ּךִתַא ד טרול הל םֶהְרְבִא תַּנְרְּב תֶא
 לַאמ : םֶהְרְבאְל םיְלֲא ןֵתָ רֶׁשֲא ףיִרְנִמ ץֶרֶא
 למ םימש תֹכְרְּב כרבי ירש תאו זיו ףיִבא
 :םֵחָרְו םידש תכרב תַחָּת תֶעבר םֹוהָּת תר
 תב תואת רע ירוה הכר לַעּורַבג  ףיִבָא תֹכְרַּב
 : ויָתֶא ריז דקל תמי שארל ,ןייהת םֶלוע
 יִרְפּו ףנטב יִרָּפ רב ברי כב ְבַהֲאו
 היפלא רגש ָּךֵרָהְצִ ףשריתו ףנָּד ְףֵתָמְרַא
 ףיִתבֲאְל עֶּבְׁשְנ רֶׂשֲא הָמָרֲאָה לע ףנאצ תֹּתְׁשעְו
 הב הֶיִָי אל םיִּמַעָה למ הית ָךורָּב : ל תֶתַל
 ילח לָּכ כמ י* רסקו + ףּתְמָהְבַבּו הרקע רקע
 םַמשָי אל ָתְעַָי רׁשֲא םיִעְרָה םיְַצִמ יוד לכ

 אנש לָכב םֶָג

 םָכיֵהלֲא + : ץֶרָאָח בֶרָקְּב ברל וגְדַיו קָתְצָיַו
 : ברל םימשה יָבְכוכְּכ םויה םֶב גה םֶכְתֶא הָּבְרַה

 םיִמָעַּפ ףלא םָכָּכ סֶביִלָע ףסי סֶכָתובָא -יַתְלַא
 : םֶכָל רֵּבַד רָשאּכ םֶכְתֵא רבי

 ףרָּב : הָָׂשַּב הָתַא ָךורְבּו ריִעְּב הָּתַא ָּורְּ
 ךורַּב : ךֶתאָצְּב הָתַא ורב אב הָּתַא

 א ירו מב יִרפ ָךורָּב : ףְֶּרַאָשִמּו ףאנט
 : ףנאצ תֹורָּתְׁשַעו היפְלֲא רנש ֵּתְמֲהְב יֵרָפּו
 הָׁשַ לכבּו ףיִמֲסֲאַּב הָכְרְּבַה תֶא ףּתַא יי וצי
 חַּתַפַי :ֵּךָל ןתנףיִהְלֲא רֶׁשֲא ץֶרֲאב הכרבו די
 רַמְמ תֶתָל םִִמְשַה תֶא בוטה ֹורָצֹוא תֶא הל יי
 תלה הרי הֵׂשֲעַמ לָּכ תא רבו עב צְרא
 ָךְכְרְּב ףיהְלֶא ַי יִּכ "הָולַת אל הָּתֲאְו םיִּבַר םיג
 אל הָּתַאְו םיִּבַר םִינ טבעה ל רֵּבְד רֶׁשֲאַּכ
 : ולְשַמ אל ב םיִּבַר םִיונְּב "ָתְלַשַמּו טבעת
 הרע ןגמ ייּב עשונ םע ףומכ ימ לֵאָרְׂשי ףירשא

 רשאו 'א (תבשל תולפת)



 ףסומ =
 םולש יִהיילושְכִמ ומלא ףַתְרותיִבְהאָל בֶרםולָׁש
 הָרְּבַרֲא יער יחַא ןעמל :ּךיִתונְמְַאְּב הול ּךלחְ
 ל בוט הֶׁשְקֲַא ניהְלֲא ַי תיֵּב ןעמל :ָךּבסולַש אנ

 : םּולָׁשב ומע תֶא רבי י יי ןתי ומעל ועו |
 רַצויְל הָלְרְּג תַתל כה ןּודָאל בשל ונילע

 אלו תֹוצָרֲאַה יונ ּונָשִע אלַש תיִשאַרְּב
 םֶהָּ ונקלַח םש לש .הָמָרֶאָה תֹותפְשמַּכ מש
 םיִוֲחַּתִׁשִמּ םיערוב ּונְַנָאְו < : םנִמה לַָּכ ּונָלְרֹוְ
 : אה רָב שודקה םיִכְלְמַה יבמ למ ינפל םורומּ
 םִיַמָׁשִּב ורקי בשומג .ץֶרָא רַמֹוְוםִיַמְׁש הָטֹונ אּוהָׁש
 ני אוה .םיִמֹורָמ יֵהְבָנְּב וזע תיִבְׁש לַעּמִמ
 . ֹותָרֹותְב בּותָּכַכ ותל ספא 'ּונבלמ תַמָא :דוע ןיא
 םיִהלֲאָה אוה יי יִּכְחְבְבל לֶא ָתבֵׁשַהְו םויה עדו
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 לשבת  <
 תָרָאְפתְּב הָרָחִמ תואְְל וניהל יל הינן לע

 תֹורָּכ םילילֲאָהְו | ץֶרָאָה ןמ םיִלּלְנ ריבעַהְל ה וע
 רֶׁשְב יֵנְּב לבו וש תּוכְלַמְּב םֶלוע ןָקַתְ ןּותרַכ
 רי .ץרא יעשה לָּכ ףיִלא תֹונְפַהְל ְמָׁשְב ּואְרְק
 עַבָשּת ךָרָּב לָּכ ערכת ךליִּכ לבת יֵבְׁשֹוי לָּב ועד
 מש דובכלו ולליו וערכי וניהלַא יי וי יל .ןושל לָּב
 ףולמתו ףֶתּוכלמ לע תֶא םֶלְב ולָבקיו .ּונתי רקי
 = איָה ָףְלַע תּוכְלַַה יִּכ .דָעְנ םָועל הָרְהַמ םֶהיֵלֲ
 יי ףְתְרּותְּב בּותָּכַכ :דובְבְּ ךולמת דע יַמְועְל
 לָּב לע למל הָיָה רַמָאְנְו גדָעָנ םלועל ףלמי

 : דָחֶא ומָשּ דָחֶא 6 הָיְהְי אּוהַה םויב ץֶרֶאָה
 הצע וצע : : אונ יב םיעשר תֶאְישַמּ םִאָתַפ דחפמ אָריּת "לא

 אוה נא הנק דת :לֵא ונע יִּכ סוקי אלו רַבָד ורב רפת

 :ְָמָאּו למס יאשע ינצו יתישע ינא לֹא נא ביש דע
 = ' 1 םותי שירק ו |

 תבשה םויל דוחיה ריש
 םוי . ָתְתַ יִעיִבָשַה םּוַּב א קח

 : תְְרּב כ לע תָּבְׁשַה
 ; הָבורֲע הָלֲהְּת לע לָּ לע להק

 :הָכּוכְרָבי תע לב ףְריִסַה
 םיִהלֲא . םָלּכ רצוי יי ורב '

 : : םלּוע למ םייַח
 בח .ףיִרְבַע לע םֶלּועַמ יִּכ ל

 : ףידסחו ףימחר
 .תולתה םִיְרְצַמְבּו ה

 : תלָעַנ ראָמ יּב
 .םֶהָבְֲּהֹׂשֲעַב םיִהְלֶא לכ לע ?

 : םהיהלאָבּ םיִלודְג םיִמָפְׁש
 .ּואָר ףפע ףוס םי קבב ח

 :ּואָר הָלֹדְּגַה דָיַה |
 םש .ּךָל תושעל ךמע הנ ק

 ךָלָדָּ תושְרַהְל תֶרָאְפִת
 . םיִמשה ןמ םֶמַע ּתְרַּבְדְו ה

 ; םִיָמ ּופֲמְנ םיִבֲעָה םנו
 .ץֶראְּב .רבְדמַּב  םָּתכְל ערי 'ק

 : רֶבֲע אל שיא הָיַ
 . מש ב ףמעל התת 'ח

 0 : תֹורֹוהְמ

 עיֶדֹוהְל

 תיֵּב ית

 .םיִע םיִּבַר םִיֹג ׁשֵרנְּת ק
 : םיִמָאַל למעו םָצְרַא ּוׁשְריִ

 םיקַח ּורָמְשי רּובֲעַּבח
 תֹורָמֲא . תורותו

 .ןַמַׁש הָעְרַמ ב ּונְִּעְהִַו ק
 : ןמש יל רוצ שיִמָלַחַמּ

 י ףָש רק ריע ּונָּב םֶונְּב ח
 :ףָׁשָרָקִ תב ּרֲאָפו

 ,םיִמְיְְּרָאָל בשא הפ רָמאְַו ק
 : ֵרָבֲא ּךַרָּב ּהָריִצ

 . קֶרְצ יַחְבְו וחְּבַי םָש "יב 'ח
 : קֶרְצ שבלי הינה ףא

 ףל .וחָמז תֹומיִענ ינלַה תיֵבּו ק
 : ורישי ףַא ּועָעורְתִ

 .ַײ יאר לֵאָרְׂשִ
 < :% ףמש הו ּודְּבכ

 כ. םינושאָרְל דאָמ תּוביִטָה יק
 : םיִנֹרֲחַאְל םַג ביִטיִּת

 רֶׁשֲאַּ .ּונילע אָנ שיִשָת יי !ח
 וניתובא לע ָחְשש

 : ביִטיֵת יִּכ םֶלּעְל ףּל הָדֹונ
 יִּכ .הָרָהְמ ֶָּריִע .הָנְבִּת ַײ 'ח
 + אָרְקִנ ףִמַש יש

 ןוכשתו . הב ַהיִמְצַת דו ןרקו לק
 ההָבְרקּב ַי יי םלוע 7

 .הָחְבְנ הָמְׁש קֶדָצ יִחָבְ יח
 : הָחְנִמ בֵרָעָּת םֶרְק יִמיִכְ

 .ףיִנַּפ רואְּב ףמע תֶא ךְרְבּו ק
 : ףנוצר תושעל םיִצַפֲח יִּ

 .ּונָצַפְח | הֶׂשֲעַּת ְָנוצְרְבּו ה
 :ּונלַּכ מע אָנ ָּבַה

 םעֶל ל .תֹויַהל נתח יכ
 ףֲהָכְרְב ףְמַע לע . תָלְגס
 : ֶלָ

 .ּףֶתְלִהִת רַּפְַנ דמו 'ח
 : ָךְֶּראְּפִה םֵׁשל לַלַהְּ

 תֶא יב . ךרבי מע ףתְכְרִּמּו 'ק
 :ָּךְרבְמְךֵרָבּת רֶׁשֲא לָּ

 .יִאְרּוב תָלְלַהא יֵדֹעְב יֵנֲאַ ה
 :יִאְבְצ ימי לָּ הָבְכְרְבַאו
 מ. םלועל ףרבמ יי םֵׁש יהי ל

 תֹורָמַא 0

 < : םלּעָה דעו םלעַה . ביִטיַהְּ תוב רַהְל ונתוא יס : םָימ רוצָמּו רֶאָש רֶפעֶכ

 לאָיָנַד הָנע גמל ללֲהְ ןֵמַא םַעָה לָכ ּורמאינ םָלּועָה דעו םָלֹעָה ןמ לארי יֵהלֲא רָב בּותָּכַכ
 :איִה הל יִּ אָתְרּוב אָתְמבַה וה 'אָמְלֲ רעו אָמְל ? ןמ ָּךַרָבְמ אָהָלֲא יָּב מש אוהל רַמָאְ

 יי תֶא ּוכְרַּב ומוק הָיחַתְפ היבש הָיִרוה היְבַרְׁש הָיִנְבָשַ יִנָב לאי עושי םִיולַה ורמאיְו רַמָאנ
 יי ָךורָּב רַמָאְנְו : : הָלָהְתּו הָכְִּב :לָּכ לע םמורָמּו ףרובכ םֵׁש כרבי םֶלועַה דעו םֶלועַה ןמ םֶכיִהְלֶא
 לכ יִניֵעָל יי תֶא דיה ףרביו רמַאנו .: הילל ןמָא םֶעָה לכ רַמָא ,םֶלועַה רעוסלעַה ןמ לארי יֵהלֲ

 : םלֹוע דע un ּניִבֲא רשי יִהלֲא יי יי התא ורב ריוד רֶמא | לָתקַה
 םיענא א .(הבשל תולפת)
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 7 סֶתְלְפְתְבּג לֵאָרְׂשִי ףֶמִעְּב נמל יו ַײ הצר
 .לֶאְרְש רשָאְ ּךַתיּב "ברל הָדּובֲעָה תֶא |
 ריֶמּת ןוצֶרל יֵהְחּ ןוצָרְב לָּבַקַת ל הָבַהאְב םֶתָלְפתּו

 : ףמע לַארְׂש תַדֹובֲע
 ףּורָּב : עֶמֲחַרְּב ןֹויצְל הְבׁשְב וניניע .הֶניִוֲחְחְ

 עגיופיש ;"ןויִצַל ֹותניִכְׁש ריִזְחַפַה ַײ הָּתַא
 יהלאְו ּוניקלא יי אּוה הָּתַאַׁש ףל ונח םידומ

 ונעשי ןנמ ונייח רוצ .דָעְו ועל ּוניתֹובֲא
 לע לת רַפסְנ ףל הרות רודל אוה הָתַא
 ָךֶל תודוקפה ּוניֵתֹומְׁשְנ לע וי םיִרּוסמַה ונח
 ָהיָתּובּומְ יִהֹואָלְְ לע ּונמע םוי לכבד ְךיְִּ לע
 לכ אל יִּכ בוטה .םִיָרָהצְו רֶקְבְ ברע .תַע לֶכֵבׁש
 הל ניוקסלועַמ ףיִרְסח ומת אל יִּ םֶתַרְמהְו ףימתר

 םיסנה לע ןפכ סיכפומ סכטמ תנטכ

 ריִמָּת .ּונָּכְגַמ ףְמָש םַמּרָתנ ךרְּבִהי סֶלָּכ לע
 : רָע םלועְל

 : ףתירב יִנָּב לָּכ םיִבומ םייַחל בֹותָבּו תישב

 תֶמֲאְּב ְךֶמֵׁש תֶא ללה הָלָס ףווי םייחה לכו
 יי הֶתַא ְךּורָּ : ָלָס ּונֵתרועו ונתעושי לֶאָת

 םינהכ תכרב ץישל : .תודוהל הָאָנ הל ףֶמש בוטה

 ונילע םיִמָמִרְו דָסַחָו ןַמ הָכְרָבּו הָבֹוט םולש םיש
 נלי ּוניִבָא בר .ףָמע לאב לָּכ לע

 יי ול תת נה רֹואְב יִּכ נפ רואְּב דָחָאְּ
 הָכְרְּו הקְרְצּו דָסַח תַבָתַאְו םייח תרות ּוניִהלֶא
 תֶא "בבל ךיניִעְּב בֹוט םולשָו םיִיַחו םיִמֲחַרְ
 רפג :ַךמֹולׁשְּב הע לָבְבּו ת לב לֵארְׂש מע
 : םולָשּב לֵארׂשִי ומע תא ףרְבִמה 2 הָּתַא דרב

decבֶתָּכִנו רָכֹונ הבופ הָסְנְרַפּו םולָׁשְ הָכְרְּב םיִיַח רַפַמְּב  

 םיִבומ םייַחְל לארי תיֵּב סע לב ּונחנא נפל
 :םלָשָה "הָשוע יי הָּתִא ךרב : 1

 הַמְרַמ רֵּבַּנַמ יִתָפְשּו A . ינושל רוצנ ,יהל א
 לפל רַפְעּכ ישְפִנ םו= 2 שנ יל

 ישָפַנ ףזדרה היתי .ֵסָבו ףָתְרותְּב יִּבָל חַתּפ הָיָה
 לקלקו םֶתָׂצע ה הָרַהְמ הע ילֲע םיִבׁשֹוהַה לכו

 מז "עמל הֶשע בש ןעמל הׂשֲע : םֶּתְבַשַחַמ

 ןטמל .ְֶּרּה ןטמל הֶׂשֲע . הֵתָׁשְרַכ ןטמל השע

 ןוצרל ויָהָי + יַגְנעְו נמי העישוה ףידידי ןוצלַחי
 הֶשע :יִלָאְּ ירוצ יי יי ףינפל יב ןויְנָהו יִפ יִרמָא
 לב לעְו ונילע םולש הָׂשֲַי אוה ויָמֹורְמְּב םולש

 :ןָמָא ּורָמְָ לארי
 תיֵּב הָנּביִש ּוניֵתֹובֲא יַהלאַו וניהלֲא 6 ףינפלמ ןֹוצְר יָה

 ְךֶרָבַעַ סטו רות ונקלח תו ונימיב המ שוקמה

 היה תה על הברעו : תוינומדק םינשכ ו םלוע יִמיְּכ הָאריְּב

 0 : תינוק | םיִגָשְכּו לוע ימי סולי

 שא
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rw inven6  
 .ּונכְלַמְכןיֵא .ּונינודאָּכ ןיֵא .ּוניהלאָּב ןיִא
 יס וניהלאַכ יִמ : ּונעיִשֹומְב ןיִא =
 : ּונָעיִשומכ יִמ . ּונָבְלַמָכ יִמ .ּונינֹודאכ
 הרונ . ּונינודאל הָדונ .וניקלאל הר
 . וניל רָב :ּונעישומל הָדֹונ .ּונְלמְל
 :נֲיִׁשֹומְךּורְּבנּבְלמְךורָּב ונינֹודֲא רָב
 הָּתַא .ּוניִנודַא אוה הָּתַא .וניהלא אּוה הָּתַא
 חַתַא . ונעישומ אוה הָּתַא . ּונָכְלַמ אּוה
 תֶא ְךינָפְל ּוניֵתֹובֲא ּוריִטְקַהֶש אוה

 : םיִמָפַה תרטק
 הָנובְלַהו הָנְּבְלְמַה ןֶרְּפצַהְו ירצה ah םוטפ

 הָעיִצק רומ . הָנָמ םיִעָבַׁש םיִעְבָש
 רֶׂשֲע השש רֶׂשֲע "השש לְקְׁשִמ םּבְרכְ רג ל
 ןומנק ּ .הָשלש "הפולק .רֶׂשֲע םיִנָש טשקה :ֶנַמ
 ןיסירפק ןַײ .ןיִּבק הָעׁשַּת הָניׁשְרַכ תיִרב .הַעְׁשַּת
 ןיסירפק ןַײ ול ןיִא םָאְו ..אָקְלּת ןיּבְקו אָתְלּת | ןיִאְס
 בקה עבור תיִמּודְס הל .קיתע ןירוח רמח איִבָמ
 ףַא רַמוא יִלָבּבַה ןתְג יִּבר .אּוהָש לכ ןָשע 'הֶלָעַמ
 םָאְ הָלָסַפ שבה הב ןְַנַאְו ,אוהש לכ ןְריה תַפְּ
 ןועמש ןֶּבַר :הָתיִמ ביַח ָהיִנָמַ לָבַמ תַחַא רַּפַח
 יֵצֲעַמ ףָמּוּנַה ףרש אָלֶא וגיא ֵרְצַה רָמּוא לֵאיֵלְמנ ְּ
 יָד ןְרּפְצַה תֶא ּהָּב ןיִפַׁשׁש הָניׁשְרב תירב . ףטקה
 ןֶרפַצַה תֶא וב ןירושש ייפ 0 .הֶאְנ אָהְתְש
 אל ּהָל ןיִפָי םילָנְר מ אָלָהְו . הע אַהְתׁש ִָ

 : שקמה תיַבְב 'םיִרְמוא יָה לה רישַה
 ץֶרָאָה ויל . םיִרָמֹוא ּויָה ןושארֶת םֹויַּב

 פוד ,םיִרָמוא ויה יִנָשּב : הָביִבָשיו לבת ּהָאלְמּ
 ישיִלָשַב :ושדק רח וניהל ריעְּב דאמ לָהּ
 םיִהלֲא בֶרקּב לא תדעּב בְצנםיִהלֲא .םיִרְמוא ּויָה
 לאיי תומקנ לא .םיִרְמֹוא ּויָה יֵעיִברָּב : טפשי
 ונינרה . םיִרָמוא יָה יִׁשיִמֲחַּב : עיפוה תומקנ
 וה ישָשַּב : בקי יהלאל ועירה ּונזע םיחלאל
 .זַאְתַה זע יי ׁשֵבל שָבְל תּואָג די יו .םיִרְמֹוא
 םיִרָמוא ּויָה תָּבְׁשַּב :טומת לֵּב לבת ןוכּת הַא
 אכל דיִתֲעְל ריִׁש רֹומְזמ .תֶּבַׁשַה םֹויְל ריש רמז ו

 : םיִמָלֹועֲה ַײחל הָחּונְמּו תָּבַש לְבׁש םֹוָל |
 ןב אוהש ול חטבומ םוי לכב תוכלה חנושה לכ והילא יבד אנת
 :תוכלה אלא תוכילה ירקת לא.ול םלוע תוכילקו רמאנש אבה םלוע
 םיִמָכֲח יֵדיִמְלַּת אָניִנֲח יִּבַר רַמָא רָזעַלֶא יכר רמא

 ירומל יב לבורמֲאְגַׁשםָלועְבולׁש םיִּבַַמ
 :ָךנוב אָּלֲא ְינְּב יֵרְִּת לא .נפ םּולש ברו יי
 1 םולש !א (תבשל תולפת) |



 3 '' = שדוח שאר תבשלו תבשל פסומ
 : וז סעודק סיכָעופ ע"עס רזוח ן"סספכ

 ps איב דִי לע בּותְּבַּכ שדקּב ףִמש םישידקפה . שרק יפרש םיש דוס ףשידקנו ךְצירָענ
 אָלְמ ודובּכח :ֹוהֹובְּכ ץֶרָאָה לָכ אלמ תֹואָבצ יי שודק שודק , שודק ח"ק :רַמֲאְו הז לֶא הז

 : ומּוקממ ַי דֹובכ ורב ז'ק :ורְמאי ור םֶתָּמְֲל הוב םוקמ היא הזָל הז םיִלֲאֹוש ויָתְרָׁשִמ סלע
 הָבֲהַאְּב םִיַמֲעַּפ ריִמָּת םוי לָכְּב רקְבְו ברע מש םיִדֲחיִמַה םע ןח םיִמֲחרְּ פי אוה ומוקמִמ ןוח
 אוה ּונָכְלמ אּוה ניבא אּוה ּוניֵהֹלֲא אּוה ןח : דָחֶא ַײ ּוניֵהלֲא יי לאש עמש ח'יק :םיִרְמֹוא עַמָׁש
 : םָכיֵהלֲא י יִנֲא . םיחלאל םכל תויהל יֵח לָּב יניעל תינש ויִמְַּ ונָעיִמְשַי אּוהְו . ּונעישומ
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 : וטו רודו רודל + הלל רדו רדל ןויצ ךיהלַא םֶלּעל יי ךלְמְי "ל :רמאל בּותָּכ ףְשְק רבב ןח
 : שודקה (ןפַת ייפ לֵאָה 2 הא רב + : הֶלּפ לה םֹוי לֶכְּב םישודקו שודק ה שורק הָּתַא

 .ָהיַתֹונְּבְרִק = היצר תב ָתְנְכת
 יִרֹוּדְס םע הישורפ תיִוָצ

 לֲחְנידֹובְםֶכֹעְלְז היִנְנעְמ ָהיֵבְָ
 םיִבֲהֹואָה םגו .ּוכָ םייח ָהיִמעֹוט
 ִניִסמ זָא .ּורֲחָּב הֶלדַנ ָהיֵרָבְד

inesםשו . לוב ונעטתו  
 תֹונְּבְרִכ תֶא ּףנָפְל הֶׂשֲעַנ
 םֶרְדְסּכ םיִדִמִּת : ּוניתובוח
 תֶאְ .םָתָכְלֲהְּכ םיִפָסּומּו
 הֶּזַה תָּבַשַה םוי ףסּומ

 םויּכ ףתכאלַמ ָתילּכ .םֶדקַמ ל "מל תרי התא
 ונקממורוונב תיצרוונתוא ּתְבהֶא .יעיִבְשה

 ונָכלמ ונתברקו * יִתוצְמְּב ונתשדקו תונושלה לָּבִמ
 תת .תארק ונילעשודקהו לדה משו ךתְדובעל
 יִׁשאָרְו הָחּונַמְל תֹותָּבַש הָבֵהֲאְּב ּוניָהְלֶא ? ּונָ
 ניֵתֹובֲאו ּנְחנָאְינפְלּונאָמהְׁ יִפְלּוהַרְפכְליִשְדְח |
 לטו ונרקי הָלְו ּנְׁשְּדכִמ תיֵּב מו נרי הָבְרָח
 וניתובוח תושעל םיִלוכיּנֲא יאו ונוח יבמ דובב
 רש אָרְקִנש שדקהו לֹורָנה תִיַּב ףִתְרחְּב תִבְּ
 ינְַ למוצב יהי הׁשרקמְבהָהלתׁשנשד רִיַהיִנְִמוְלֲע
 ונצראל הָחְמִׂשְב ונלעתׁש וניתובא יִהלאַנּניִהלָאי
 תגבר תֶא ףיִנְפְל הֶׂשֲענ םָׁשְו ּונְלּובְנב ּונעָטַתְ
 תֶאְו . לח םיִפָמּומּו םֶרָדְסְכ םיִריֵמְּת וניתובוח
 הוה שדחה שאר םויו הזה תָּבַשַה םוי יִפסּומ

 ידי לע ְּךָתרֹותְּב ּוניֵלֲע ָתְבַתְּבָש ֹומְּכ ףנוצר תוצמְּכ הָבַחֹאּב ףינפל בירקנו הָשפנ
 :רומָאָכ ל ףרובְכ יפמ בש השמ

 ; סנו ןמעכ הֶלּלְּב הָחְנִמ תֶלְס םיִנֹרְׂשְע יֵגְׁשּו םמיִמְּת הָנָׁש יִנָּב םיִׂשָבְכ ינש תֶּבַשַה םויבו
qּהָכחנו ריִמָּתַה תלע לע תב תש תלע ; ; 

 "ו { תַּכׂש יִרמש ה וכלב ּוחַמשי
 ישדְקִמ םע .ננוע יאר

 ומ ּונָנעֶתו בש .םֶלכ יעיִבְש
 םיִמָיְדמְהְוִּשּדקְוּב תיִצָיִעיבְׁשבּו
 : תישאְרְב השעמל רָהַז .ָתאָרְק ותוא
 הצר ּוניִתובַא יחלאו ו ניִהְלֶא

 ונשדק ּונָתָחּונְמְב
 תות רנסלח ןתו ףיִתצִמְּב
 ונחמשו ל בּוטמ ּונְעְּבַש
 בעל ונָּבל רהט . ךֶתַעושיּב
 וניהלא :ַי נְליִחְנַהְי תָמָאְּב
 השרק תַבש .ןוצרבו הָבֲהֲאְּב
 :ְּךַמָׁש יׁשְדְקְמ לֵאָרְשִי וב וחּונ
 : : תָּבׁשַ ׁשֶּדִקִמ הָּתַא ב

 : (רּומָאָּ םֹויַ "ברקו ןכרְק הָנ)
 םינׁש רֵהָב יִנְּ םיִרָּפ ויל הָלע ובירקת םֶכיִשְדֶח יִשאְרְבּו

 : םֶמיֵמַּת העבָׁש הָנָׁש יֵנְּב תי דָחֶא לאו
 ןורשעו לי אל םינרשע יֵנׁשּו רפל םינרשע השש במ טיסו םָתָחְנִמּו

 "תלה םידימת יש רַב ריִעָשו וס קמ שבב

 יֵׁשְרקִמ םע . גְנֹוע יִאְרוקְו תַּבַש יֵרמּׁש וכלב וחמשי
 תיִצְר יעיבְשבו .ךָבּוטְמ ּוגְנעְתיַו ועְּבׂשִיםֶלכ יִעיִבְש ==

 :תישארב הֵׂשֲעַמְל רֶכֹז .תאָרְק ותוא םיִמָ "תמה ותשקְו וב

 םויָב ונילָע שח .ּונְתחּנְמְב הְֵר וניו יקלאו ּוניַהלֲא
 ןושָשְל .הָכְרבלְו הבט הזה שתה תֶא הֶוַה תבַשַה

 םיִיַחל ; הָלָבְלבְלּ הָסְנְרפל : הָמָחנל העשיל . הָחְמׂשְלו
 ו תַרּפבְלּ רוניעה תנטב) , וע תילו א אָטִח תליחמל . םולשלו

 רחב לֵאָרְׂשִי ףמעְ תב = יב :(עֵׁשפ | ל
 + ישא יקחו תָעָרוה םֶהל ףשדק

 ר םֶהְ םישדח ישאר

 % שח ישארו לָאְר תָבַשה שדקמ ו התא
 יא (תבשל תולפת)



 א | SY 7 ו ה

 ודוה םורי שטיווארדנסכלא רדנסכלא רפיק:
 ,אנוואראדאעט איְראמ הדובכה תירסיקה ותשא ם
 תאו שטיווארדנסכלא יאלאקינ רצע שרוי וגב
 וימחרב םיכלמה יכלמ ךלמ .ה"רי םרח ונכלמ תיב ל
 םימע רבדיו והליצי קזנו ןוגיו הרצ לכמו והרמשיו והיית
 , חילצי הנפי רשא לכבו וינפל ויאנוש ליפיו וילגר תחו
 ויצעוי לכ בלבו וכלב ןתי וימחרב םיכלמה יכלמ ךלו
 ; לארשי לכ םעו ונמע תובוט תושעל תונמחר וירש
 אבו טבל ןוכשי לארשיו הדוהי עשות ונימיבו וימי

 : ןמא רמאנו ןוצר יהי ןכו לאוג ןויצל
 : סז כמי עדומס ןיכרכמש סדוק

 וניקּובָא .יִהְלאָו .וניקלַא נפל ןֹוצָר יה
 הָבֹוטְל הֶזַה שָלִתַה תֶא ּונלע ׁשָּדַחַּתְׁש

 לש םַיַח .םיִכרָא םִיַח ּונכ ןְּתתְו .הָכָרְבַל
 םַײַח . הָכָרְּב לָׁש םִיַח . הָבֹומ לש םִיַח .םולט
 שיש םיַח . תֹומָצַע ץּולח לש םִיַח . הָחָנְרפ לש
 םֶהָּב ןֵׁאָׁש םִיַח .אָטֲה תֵאְריְו םימש תַאָרְי סה
 םַײַח .דֹובכו רשע לש םַח .הַמְלְבּו הָשּונ
 םַיַח .םִימָׁש תַאְרִו הָרֹוּת תַבֲהַא ּונָב אֶת
 : הָלָס ןמָא הָבֹוטכ ּונְּבִל תולָאָשמ יי אמי

 : טדוקס ןיכרכמט סדוק דכומס עדי) כ = =

 םֶתֹוא לאו וניתובָאל םיִפנ הָשעָש זמ
 נָהֹוא לֵאָנְי אוה .תּורָחְל תּודְבַעְמ

 תופנּכ עַּבְראַמ ּונָחַּדַנ ץּבקיו . בורק
 : ןמָא רמאנְו לֵאָרְשי לָּכ םיִרָבֲח .ץֶרֶא

 : הבוטל ונילע אבה (ינולפ) םויב (ינולפ) שדוח שאר

 לע ונילע אה ְךרָּב שודָקה והשדחי
 םייחל .לָאְרְשָי תיִּב מע לָּכ = 7

 הָעּושיִל . הָחְמשְלּו ןושָשְל . םּולָשְל
 'וכו יישא + ןמא רמאנו . הָמָחְגְלּו

 : סו סיכמו ]י6 םדומס ןיככנפסכ

 םיִמּוצֲעָה ויָמֲחַרְּב .םיִמֹורְמ ןְכֹוׁש םיִמֲחַרָה בא
 םיִרָשָיַהְו םיִדיִסֲחַה . םיִמָתַרְּב דֹוקָפִי .אוה

 לע םָׁשְפנ ּורָבְָּׁש שרְקַה תולהק . םיִמיַמְּתַה

 םֶהֵיַחְּמ םיִמיִעָּגַהְו םיִבָהֲאְנַה . םשה תשדק | וגינודא תא הלעמל אשניו לדגיו םמוריו רוזעיו רוצנ
 .ּורָבָנתּויִרָאַמּו ולק םיִרָשָגִמ .ּודָרַפְנ אל םֶתֹומְבּ
 וניקלָא םֶרְָּזִי : םֶרּוצ ץֶפַהְו םנוק ןֹוצְר תושעל
 תַמְקַג םיִקָניְו .םָלֹוע יקידצ רֶאָׁש םע . הָבֹוטְל
 שיא הָׁשֹמ תַכֹותְּב בּותָּנַּכ : ךּופָשַה ויָרָבַע םד
 . םוקי ויָדָבָע םד יִּכ ומע םִיֹונ ּוניִנְרַה .םיהלֶאָה
 יֵרְי לעֶו : וטע ֹותָמָדַא רּפכְו ויָָצִל ביִׁשָי םָָנְ
 אל םֶמָּד יתיקנו רמאל בּותָּכ םיִאיִבְגַה ָףיִדְבַע
 . רַמָאָנ שרק יִבָתְכְבּו  ןייִצְּב ןכש יו .יתיקנ
 םִיֹוִּּב עדי םֶהיֵהלֲא הָיִא םיוגְח ּורָמאי הָמְל

 יִּכ רַמֹואְו : ךופשה ְךיָדָכֲע םּד תַמְקַנ ּוניניֵעָל
 : םיִוָנֲע תקעצ חַכְׁש אל רֶכָז םֶתא םיִמָּד שרוד
 לע שאר ץחמ תיוג אָלָמ םִיוגַּב ןיִדָי רַמֹואְו
 םיִרָי ןכ לע הָּתְׁשִי רהב לֵחנמ :הָּכַר ץֶרָא

 יוכו ישא : שאר

 דוד ןרהא השמ בקעיו קחצי םהרבא וניתונא ךרבש "3
 תונעתהל וילע לבקיש ימ לכ תא ךרבי אוה המלשו

 אוה ךווב שודקה הז רכשב ינשו ישימחו ינש תינעת
 חלשיו הלחמו עגנ לכמו הקוצו הרצ לכמ והליציו .ותרמשי
 ןיואו פהיתולפת לכקיו םהידי השעמ לכב החלצהו הכחב

 : ןטא רמאנו םהיחא לארשי לכ םע םחיתועוש

 :ודַבְל ומש בָגָשִנ יּכ יי םָש תֶא ּולָלַהְי ןח
 רק סֶרִיַו : סימשו ץֶרֶא לע /ודוה םירמוא להקהו

 ובורק םע לֵאָרְׂשִי ינְבַל ויִדיִסַה לָכְל הָלְהִּת ועל
 " -  כו ובה דודל רומזמ ג היוללה י

 :סז סיכמו )כיס) ת'סס ןיסינכמסכ

 :לֵאָרְׂשִי יפלא תֹובְבַר ַ הָבּוׁש ךמאי החְנבו
 :ףוֲע ןורַאו הָקֲא ףָתְְּמִל ו המק =
 דו ּובעַּב ּוננַרי ףידיסחו קר שבלי נה
 יִתַתָנ בוט חקל יִּכ :ףָחישְמ ינפ בש לא רב
 םיקיִזחְמל איה םיַח ץע : ובוזעת לא יִתָרֹּ םֶכָל

 לכו םעוג יכְרד ָףיִכְרִד :רָשָאְמ כמותו ה
 הָבּשִנו ףילא  .ּונָבישָה : םולש ָהיָתֹוביִתְנ

 שידק יצח : םֶרְקַּכ ּונימי שלח

 שרוח שאר תבשלו תבשל פסומ
 : וניקלאל לָּדְג ּובָה אָרְקֶא ַ! םֵׁש יִּ
 ולה ריגו יפו תת יִתְפְש נא
 יהלֶא ּונֵתובֲא ימלאו ּוניַהלֲא י הא ור

 לֶאָה בקַעְי יתלאו  קֶחְצִי יַהְלֲא םֶהָרְבַא
 םיִדָסֲח לַמֹג ןֹויְלע, לֵא אָרונהְו רֹוּבְנַה לרע
 לָאֹוג איִבָמּו תֹובֲא יֵדְפַח רֶכּוזַו לּכַה הָנֹוקְו םיִבּ

 :הָבָחְַּב ֹוכׁש ןמְל םֶהיֵנְב יגל
 םִייַתַה רפסג ּונֵבְתַכְו םִיַחַּב ץַפֶה ָךְלַמ םִיַחְל .ונרכז עפ
 : םיִיַח םיהלא ףנעמל 7%
 :סָהְרְבַא ןגכ יי התא ףךורְּב :ןנמו עישומו רש ל
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 בר הָּתַא םיִתַמ הָיִחְמ יִנֹדֲא סֶלעָל רובג הָּתַא
 :םֶשָגַ רירומו תּרָה בישמ ףרוחנ : עיׁשוהל
 םיֵּבַר םיִמֲחַרְּב םיִתָמ הָיִחְמ רֶהֶהְּב םיִיח לָכְלַכִמ

 םיִרּוסַא ריּתַמּו םילוח אָפורוםיִלפונ ךמוס = =
 תורובנ לעב ךֹומָכ ימ .רָפַע ניל ותַנמָא םָיקִמ
 : הָעּוׁשי יִמְצַמּו הָיַחְּו תיִמָמ ַךֶלֶמ ףָל הָמּּר יִמּו

 : םיִמֲחְרְּב םיִיִחְל וירוצי רוז םיִמָחְרַה בָא ףימכ יִמ פע

 יי תָּתַא רָב :םיִתְמ תיָחַהְל הָּתַא ןמָאָ
 wv ד - ד An א

 ו םיִתָמַה הָיַחְמ
 < א (Rסשל תולפת)
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 :דָחֶא ַײ וניקלא יי לֵאָרְׂשִי עמש
Fn | תירחש 

 ו היִכְרְּב :רֵׁשֲאַמ ָהיֶכְמֹותַו ּהָּכ םיקיוחמל
 ניב םיִמָי ףֶרא :םולׁש קיתובית) לכו םעג | : מש שודק ונינודא לוד וניהלא דָחֶא
 : וָדֲח מש הָמְמֹורנּ יִתֲא ייל ולדנ |

 הַצְנַהְו תַראְפְַּהְו הֶרּבְגַהְו הלה ַײ די
 יי ףל :ץֶרָעְבּ משב לב ב רֹוהַהְ

 להק

 ומִמור : אוה שורק וילנר םרהל חשה ניהל
 וניהל יי שודק יִּ ושרק רַהְל ּוחַּתְׁשִהו וניִהְלֲא יי
 םַמֹורָת רֵאָּפְתִו חַּבתְׁשיְ שדקתיו לדת לַּפַה לע

 שודקה םיִכְלְמַ יִבְלַמ מ לש ומש אָשנְתִיַ
 םלֹועָהְו הזה םלֹועָה אָרְּבַׁש תֹומְלועְּב :איה ָךורָּב
 :לַאְרׂשי תיִּבלָּ ןיצְרַכו יא יןּוצְרֶכְו ונוצְרָּכ .אָּבַה
 :תֹוׁשָפְנַה לָּכ הלא תֹויָרּבַה לכ ןודַאםיִמְלּועָה רּוצ
 : םֶרק יִ | מש משב ןָמּושה םֹורָמ יֵבֲחָרָמְּב בשה
 :רֹוכָּכַה אָפְּב לע ֹותָׁשְדְק תֹויַחַה לע ֹותָׁשְדַ
 .יָח לָּב יעל וניִהלָא יי ּונָּב ףמש שדקתי ןכְבּו
 םיהלאל רוש : םּותַּכַכ "שַדָח ריש וינָפְל רַמאנו
 וולו ומש הב תֹובָרֲעְּב בכור ולס .ומש ורטז
 : בּותָכַּכ וה | לֶא ובּושָב ןיִעְּ ןע הָאְרנו :וינֲפל
 הלנת "מאו ; ןויִצ ַײ בושָּב אְרי עב ןיע ִּ

 : רב ייפ יִּכ וחי רֶשְּב לָכ ּואָרְו ַי דוב
₪ ta 

 תיִרָּב רוכזו םיִפּומֲַע םע םֶחֵרָי איה םיִמֲחַרְה בא
 תֹועְרָה תועשה ןמ ּוניִתּושפנ ליִציְו םיִנֲתיִא .

 תַמילפל ּנָתוא ןֹוחְְ םיִאֹׂשנַה ןמ עֶרָה רֶיְּב רעו
 הָבּומ הָדְמְּ ּוניִתולֶאְשמ אליו = .םיִמְוע

 :םיִמֲחַרְו השי
 סלות) ס)וע) ךרכט ימ

 (פ"נפ) ךרבי אוה בקעיו קחצי םהרבא וניתובא ךרנש יט
 דובכלו הרותה דובכל םוקמח דובכל הלעש רובעב

 תקוצו הרצ לכמ והליציו והרמשי ה'בקח הז רכשבו תבשה
 וידי השעמ לכב החלצהו הכרב חלשיו . הלחמו עננ לכמו

 : ןמא רמאנו ויחא לארשי לכ םע
 תדלויל ךכנס יפ

 תא ךרבי אוה בקעיו קחצי םהרבא וניתונא ךרכש "5
 הדליח תאו) דלונה הנב תאו (פ"נפ) תדלויה השאה

 רובעב (פ"נפ לארשיב המש ארקיו) בוט לומב הל (הדלונה
 הרותל רכונ) (הלדגי) ולדגי הז רכשב הקדצל רדנ,הלעבש

 : ןמא רמאנו םיבוט םישעמלו הפוחל (ו
 ס)ומ) ךלנט ימ

 דוד ןרהא השמ בקעיו קחצי םהרבא וניתונא ךרנש "3
 רובעב (פ29) (תינלוחה) הלוחח תא אפרי אוה המלשו

 אלמי ה"בקה הז רכשב (הרובעב) ורובעב הנתמ רדנ (פ"נפפ)
 (התואפרלו)ותואפרלו (המילחהל) ומילחהל (הילע) וילע םימחר
 (הל) ול חלשיו (התויחהלו) ותויחהלו (הקיזחהלו) וקיזחחלו
 וידיג ה"פשו וירביא ח?מרל םימשה ןמ המלש האופר הרחמ
 . לארשי ילוח ראש ךותב (הידיג ה"סשו הירביא ח'מרל סכקנ))
 האופרו קועולמ איה תבש . ףוגח תאופרו שפנה תאופר

 : ןמא רטאנו . בירק ןמזבו ,אלנעב אתשה אובל הבורק
 : סז כמי סרוק לפס ןיסיכגמטכ

 לַאָרְׂש ינב ינפל השמ םֶש רֵׁשֲא הָרּוַה תאזו
 איה םייח ץע :הָשמ ב י מ לע

 .-יהוההההחדהיחח דה חלילה
 ו

 וקדצ ןטמל ץֶפח ַי ג רוב רשע הֶלואמָשְּ
 :ריִראְ הרות פיג

 לקחו אח אמש ןמ ןקרפ םוקי |:
 . יחיו ינוזמו יכירא ייחו יַמֲחַרְו

 אָרוהְנּו אָפּוג תֹויָרַבּו אימשר אָתְעיִס
 אל יד ארז .אָמיִקְו אָיַח אד. אילעמ
 | : אָתיִרוא יִמָנְתְפִמ לּוטבי אל יִדְו קוספי
 אעְראְב יד .אָתְשידק אתרובח ןנברוזנרמל
 שירלו ילכ ישיר לֵבָבַּב יִדו לֵאָרְׂשִיִד
 -אָבַב יד ינידלו אֵתָכיִתְמיִׁשיִרְלּו אתולג
 יהידימלת .ידימלת לָכלּו ןוהיִדיִמלּת לכל |

 וָמְלעֶד אָּכְלמ .אָתרֹואְּבןיִקְֲעְןאַמלֶבְלּ
 ּוהיִמוי אָגְסִיְו ןוהייח שיפי ןיהתי ּךְרֶבָי | י

 מ ןובזתשיו ןוקרפתיו ןוהינשל הָכְרא ןתי
 אָימָשְביִדְוִרמ.ןישיִּבְויעְרְמלָכְמואְקעלַּ
 .ןמָא רמאנו ןדעו ןמז לָּכ ןוהדעסב אה

 ךרנש :ימ ו סז ןקרופ סוקי רעול ךיל5 וכי לנפפמס דיסי
 תו ימחרו אָרדְסִחְו אָיִח איִמָש ןמ ןקְרּופ םוקי

 ריב אימְׁשְד אס יֵחיוְר ינוזמּו ִכיִרֲא
 יער . אמ אי אָעְרַו . אולעמ אָרֹוהְנּו אָפּוג
 כל : אְָיַרואיִמָנתַפִמ לּוטבי אל יֵרְ קוס אֶל יד
 פט אירעונסע איבְרְבר ןיֵדָה אשידק אָלָהְ
 וכח שי ןוכתי רבי .אָמְל יד אָּכְלַמ . אישנו
 ּוקְרָּפְתִתְו ןֹוכיִנְׁשְל הָכְרֲא ןפו ןוכימוי אנס
 ןרמ .ןיִׁשיִּב ןיערמ לָּכ ןמו אקע לכ ןמ בושת
 ןַמָא רַמאננ ןֶּרעֶ ןמז כ ןוכדעָסְב אֵהְי אָיִמְשְב
 אּוה .בקַעיו קח םֶהָרְבַא ניִתֹובֲאְךרַּבש יִמ

 ָּב םע הֶוַה שודקה "לה לָּכ תֶא ּךֵרָב
 בהיַתונְבּו םֶהיִנְבּו םָהיִׁשְנּו םֵה .שרקַה תולחק
 תּויסנְכ יִתָּב םיִדֲחיִמׁש יִמּו . םֶהָ רֶׁשֲא לָכְ
 מו .לָלָפִתַהל םכֹותְּ םיִאָּבַׁש יִמּ .הָלְפְתַל
 פו הָלְָבְַל שודקל יי רֹואָמְל רָנ םיִנְתּונָש
 םיקסועש יַמ לכו | םִײנעל הָכָדְצּו םיחרואל
 בלשי אּוה ךּורְב שודקה ,הָנּומֲאַּב רּוציִכְרָצַב
 פו לָכְל אָפְריְו הָלֲחמ לָּכ םֶהַמ ריִסָיְו םֶרָבש
 לב הָתְלַצַהְו הכְרְּב חלש .םֶנֹוע לכל חל
 :ןמָארמאנְוםֶהיֵחַאלאָרְשִי לכם םֶהיֵדְיהְׂשעמ

 הירי רסיקה םולש דעב הלפת
 ותוכלמ . םיכיסנל הלשממו םיכלמל העושת ןתונה

 ברחמ ודבע דוד תא הצופה . םימלוע לכ תוכלמ
 רומשיו ךרבי אוה הביחנ םיזע םימבו ךרד םיב ןתונה הער

 Ai רו
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 ץֶרָאָהְו ייל םימש םִיַמָׁשַהץֶרָאְו םִימׁש השע ו .
 יָדְרּויָּכ אלוהי ּלְלַהיםיִתּמַה אל:םָרָא יב ןתָ
 :הולְלַה םלֹוע דעו הָתעמ היּרְבנּונְחנַאוהָמּוד

 יתבהא סילמופ סכנת תנטכ
 הָטַה יִּכ :יִנּנֲחַּת ילוק תֶא ײעמְׁשי יִּ ִּתְבַהָא

 יֵלְבֲ ִנּופָפֲא : אָרְקֲא ימיו יל 1ָא =
 :אָצְמָא ןֹוניְו הָרָצ ינּואָצְמ לאש יִרָצַמּ תִוָמ
 יי ןונח : יִשָפִנ הטל 4 הָנָא אָרְקֶא ַי יםָשָבּ
 ותו יי םִיאָתְפ רמש : םַחֵרָמ וניהלאו קיִּדצְו
 למ ו כ יֵיחּנָמְל יִׁשְפַנ יִבּוש : שוה: ילו
 ןמ יניע תֶא "תממ ישְפִ ָתָצלְח .יִּכ :יֵבְלע
 תוצְרַאְּבִיַ ינפל ךּלַהְתֶא : :יֵחְּדִמ יִלנְר תֶא המ
 : דאָמ יִתיִנָע יִנֲא רֵּבַדֲא יב יִתְנמָאָה : םייַחַה

 כיע : בכ םָרֲאָה ל ּזְפֲחְב יִּתְרַמָא יִנַא
 תועּושי סופ :ילע .יהלּומְנִ לָּכ ייל ביִשָא הָמ

 הָּרנְנסלׁשֲא ייל יֵרָרְנואָרְַא ַײםַׁשְבּואְׂשֲא
 :ןיָדיִסֲהַ הָתומַה יי יִניִעְּב רק : וע לבל אנ
 ְךתְמֲא ב ךרבע "נא ּףדְבַע יִנָא יִּכ וי הָנֲא
 יי םֶשָבּו הדות חַבָז חְַּוֲא ףל : ירומל תָחּתפ
 : ומע לָבְל אָ ה םלשָא ַײל יִרָדְנ : אָרְקֶא
 : היּוללה םֶלשּורְי יככותַּ יו תיֵּב תור
 יִכ : םיִמָאָ לָּכ ּהּוחְּבַש םיזג כ יו תֶא וללה

 :הי וולה םֶלּעַל י יו | תַמָאְ ּודְסַח ונילע הני

 : ּודָסַח םלועל יִּכ  בֹטיִּכ יל ןדוה
 : סח םלועל יּכלַארשי אָנ רמאי

 :וְּסַח םלֹועְל יִּכ = ןֶרֶתַא תיִב אָנ ורמאי
 : ודמח םֶלִעְ יפי וה אנ ורמאי
 אליל וי :ּהָי בַחְרְמַב נגע . ו יתארק רַצָמַה ןמ

 ינָאו יֵרְזעְּב יל וי : םֶדָא ול הָשָש המ אָרְיִא
 :םָדָאָּ ַחֹוטּבִמ יב תוסָחל בוט: יאנשב הֶאְרֶא |

 םיֹוג כ: : םיִביִדְנּב חוטְּבַמ יב תוסחל בוט |
 יִנּוכָבָס םג יִנּבַס : םֶליִמָא יִּכ םֵׁשְּב יִנּובָבָס
 ׁשֵאַּכ וכו םיִרֹובָדְכ ינוב : םלימֲא יּכיי יםׁשַב
 לֹופנל יֵנֲתיִחָד הֹחָּד : םליִמֲא ִּכ יי םשב םיצוק
 לוק :העּוׁשיל יל יהיו הי תרמו יִזֲע : יגר יו
 :ליַחהָשע יי ןימי םיקידצ יִלָהָמְּב העגׁשיִו הנ
 יפ תומא אל : ליה הֶשָע ַי ןיִמָי המור יי ןיִמ
 תמו ּהָי יִנֵרּסִ רוסי :ק ישעמ רָפְסֶאו "הָיִחֶא
 םָב אבָא קדְצ יִרְעַש יל ּוהָתְפ : יִנָנַתָ אל
 : וב ואבי םיקודצ | ויל רַעשַה הֶז : הי הָדֹוא
 ןְבָא ךדוא .:הָעּושיל יל יהו יִנַתיִנע כ ףְּוא

 יי תַאמ מא :הָּנִפ שארל הָתְיָה םיִנֹוּבַה ּוסֲאָמ
 םֹויַה הָז תאמ : :ּונוניעב תאלפנ איה ו תאז הָתָיָה |

 גז: T ה : ב הָחַמְׂשִנ הָליִגְ יי השע

 a | תירחש
 אָּנ העישוה יי אָנָא :אָנ העיִׁשֹוה יי אנא :

 :אָנ הָחיִלְצַה יי ו אָנַא : אָנ הָחיִלְצַה יי אנא
 ךוט : 4 תיִּבִמ םֶכּונְכרַּב , 4 םֶשּב אָּכַה ל ורב

 רע םיִתֹובֲעַב גח ּורָסֲא ול רָאְיַו 4 לא

 lugs יִמְלֶא ךדֹואְו הָּתַא יָא "אא :ַתָּבְזִמַה תזנרק

 ודוה וּדָסֲח םֶלּועְלי יִּכבֹוטיִּכַיַל ודֹוהייאְרְמְמֹורֲא
 ְהיֶדיִסֲתַו ףישָצמ לכ (5) "ניחא יי הולי

 תיֵּב ףְמַט לכ העצר ישוע  םיקידצ
 ּומַמֹוריו רֲאָפו ּוחּבְׁשְו ּוכְרביִו ודי הָנְרָּב לֶאְרְׂשִ
 ִּכ .ונְֵלַמ ָךֵמׁש תֶא כיל ושידקיו ּוצירעיו
 םֶלְועָמ יִּכ רפול הָאָנ המשל תודוהל בוט ףל
 למ למ ַײ התא ףורָּב + לֵא הָּתַא םֶלע דעו

 םלש שידק : תֹוחָּבְׁשִּתַּב

 ףְתּוכְלמ : ְףיֵׂשֲעַמְּב יא יֵנדֲא םיִהלֲאָב ףומָּכ ןיִא
 : רודו רוד לבב ּתַלְׁשְמַמ םיִמָלע לב "תּובְלַמ

 ומעל וע יי : רֶעָו םֶלַשָל ולמי יי למ דל ַײ
 :םולשַב ומע תֶא רבי יי ןתי

 הנבת ןויצ תא ףנוצְרְב הביטיה םיִמָתַרֲה בא

 למ ּונְתַמְּ דל ףב יִּכ : : םילשֹר תומוח
 :םיִמלוע ןודָא אָשְנְו םֶר לַא

 : סו למפי טדוקס ןוכפס ןיחתופסכ

 יי הַמּוק השמ רָמאו ןרָאָה עֶסְנְּכ יחיו
 : ;הינפמ ףיִאְנַשִמ סנו ףיביא וצפו = 7
 : םיִלָעּוריִמ יי רַבְרּו הרות אָצַת וימי
 :ותָשְרְקְּב לֵאָרְׂשִיומעֶל הרות ןתְנש רָב
 .ָּךֶרְתַאְוֶרְִּכ רב . אָמְלֲע אֵרָמְר הָמַׁש ָךיֵרְּב

 ןקרופו .םלעל לֶארְשי מ ע סע ְתּועְר אָהְי
 אנ יּומְמַאו ףשדקמ תיִבְּב מעל יזִחַא נמי
 אוער אָהְי .ןיִמֲתרְּב אנְתֹולְצ לב. ּךְרוהְנ בּוטמ
 אריקפ אָנַא יִוְְָ אָתוביִטְּב ןייח ןל ךירותד ףמרק
 לָּכ תי ית רָטנמל ילע םַחְרִמָל .אָיִקיּדַצ וגב
 סנרפמו אלל ן וה תָנא-לֶאְרְי ָךֶמִעְל יִָו יל יד
 טיִלׁשְ אּוה ּתְנֲא אָלָּכ לע טילש אּוה תנא .אָלבְל
 אָּדְבע אָנָא . איה ליד אָתּובְלַמּו איכְלַמ לע
 רקיד אקו הָמק אָנְריִגְסִ אוה ףךיִרּב אָשְרקְר
 אָלְ אָנְציִחְר שָנָא לע אל .ןדעו ןדע לָכְּב ּהָתיִרוא
 .איִמְשַר אָהָלֲאַב אָלֶא . אָנְימְס ןיהָלָא רב לע
 הויב .טושק התירו . טישק אָהָלָא אוהד
 אָנָא הָּב :טושקו ןובַט רּבעַמְל אגס י טושֶק
 . ןָרבְשּוה רַמֲא אָנֲא אָריְקִי אשידק הַמׁשלְ . ץיִחָר
 .אָתרואְּב יִאבְל הּתְפִתְד ךמְק אוער אַ
 לאְרְשי ְמַע לכר אָּבְְו יִאָּבְלּר ןילָאְשמ םיִלָשַתְו

 :ןֶמא .םֶלָש יחל בטל
 עמש 'א  (תבשל תולפה)
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 ונע םוי לָכָבְׁש ףיִּסנ לעו ְךֶל תֹודיִקָּפַה ּניִתומְׁשְג
 רֶקְֹו בֶרע .תֵע לְכּבְׁש ףיָתובּוטו "התל לע
 יִּכ םֶתְרְמַהְו .ְיִמֲחַר ּולָ אל יִּכ בוטה . םירהָצְו

 : בל וניוק םלועמ ףירסה ומת אל
 :סז סיר סכונמ תנסנ

 ל תורובגה לע ןקרפה לעֶו םיִסִַה לע
 וניתובַאל ָהיֵשֲעָׁש תֹומֲחְלִכַה לע תּועושְּתַה .

 : הזה ןמזּב םֵהָה םיִמָיַּב
 וָנָבּו יאנומשה לוד ןַהּכ ןנָחוי ןָּ ּוהְיִתְתַמ יִמיּב

 לֶאְרש מע לע סוכויטְנַא תובלמ הָרְמְעָשּ
 הָּתַאְו ףנוצר יקחמ םֶריִבַעַהְלּו ףֶהְרּוה ו םָיִּכָשַהְ
 תֶא תב םָתְרְצ תְַּב סה הל תדמע םיִַּרה היִסָחרְּ
 ְּרסַמ םֶהָמָקְ תֶא מנ םֶניִד תֶא נד םֶביִר
 םיִאָמָט םיֵּטֲעַמ ריב םיִּבַר םיִׁשלֲח ריב םיִרובְ
 יקְסוע דִיּב םיִדוו יִקיּדַצ דִיְּב םיִעְׁשְרו םיִרוהט רִיְּב
 ד | מלב שודקו לּורָּג םָש ָתיׂשֲע הו הָהָרֹות
 םויַהְּכ ןקרפּו הלֹודְג העושה ישע לֵארְׂשִי ףמעלו
 תֶא וו ףָהיִּב ריִבְרל נב ואב כ רַהָאְו הֶזַה
 תורְצַחְּב תּורָנ וקילדה) ׁשְּבִקִמ תֶא ּורָהְמְ ליה
 תודוהל ּולֲא הָּבִנַה יִמָי תנֹומָׁש עב ףשדק

 : לורה ּךמָשְ לָלַהְלּ
 דיִמָת ּונָפלִמ ףמָש םמורתיו ְךַרּבְתִי םֶלּב לע

 : דָעְ םליעְל
 :ְָּתיִרְב יִנָּב לָּכ םיבומ םייחל ב!תכּו ת'שב

 ָמָאְּב ףִמש תֶא לְלַהִו הֶלָּפ ףורוי םִיחַה לפו
 יי הָּתַא רָב : הֶלָס ּונַתְרּועו ונתעושי לאה
 + תודוהל הָאְנ ףלי ףמש בוט

 .הֶרֹוּתַּב תֶׂשלׁשִמַה הָברְבַב ּנְכְרַּב ּוניִתֹובֲא יִהלאְו וניִהְלֶא ץישל
 םינהכ ווינבּ הַא יפמ הָרּומָאה דע השמ ידי לע הָבּותְּכַה
 לא וינָפ "וו ראי משו ַײ .ףכרבי :רּומָאָּ ףשודק םַע
 : םולש הל םשיו לא ויִנָּפ "ו אָשי : נחי

 ונילע םימחרו דָסֲחְו ןח הָכְרְבּו הָבֹוט םולש םיש
 ולב ּוניִבֶא ונכרּב .ףֶּפע לַארׂש לּכ ל

 ַ "מל ּתְנ ףינָפ רֹואְב יִּ נפ רואָּב רָחֲאְּב
 הָכָרְּ הקר דָסָח תַבָהָאְ םייח תַרֹוּת וניחלא
 תֶא ָּךרָבל יב בֹוטְו םֹולָׁשְי םִיַחְו םיִמָחַרְו
 רפסני ֶמֹולׁשּב הע לָכְבּו תַע לָכְב לֵאָרׂי ףפע =

 :םולָשּב לֵארְׂשִי ומע תֶא ַּךַרבַּמַה יי הָּתַא ְּורָב
 בֵתָּכנְו "כמ המ הָסְנרַפּ םולשו הָכרְּב םִיַח רֶפסְּב ת'שב

 םיִבֹוּ יחל לֵאָרְׂשי תי שש לכו ונחְנָא ףינפל
 . Besםולָשַ הש ו התא ורב : ,םולשלו :

 הּתַא יִּכ םָלֹועְל םיִשּת מע לארי לעבֶר םולש
 היִניִעְּב בוטו םּולָשַה לכל ןורָא ָךלַמ איה

 ולב הַעש לָכְבּו תע לָכּב ארי ףיּגע תֶא ךַרָבְל
 +םולָשּב לֶאְרְשי ומע תֶא ְךַרָבמה יי התא ורב רוסנ
 הָמְרְמ רָבּרַמ יִתְפְשּו עָרַמ ינושל רוצנ ,יִהְלֶא
 לבל רַפְעְּ שפנו םּוּדִת יֵׁשְפנ יללקמלו 7
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 פג ףודְת יתוצַמְבּו ףְִרותַב יִּבְל חַתּפ הֶיהִּת
 .לקלקו םֶתְצְע רפה הרהְמ הער יֵלֲע םיִבְׁשֹוחַה לכ
 .ְךְנִמְיְו ןעמל הֶשַע .ּףֶמְש ןטמל הֵׂשֲע :םָּתְבַשְחַמ
 ןעמל :ףָתְרּות ןעמל השע :ףתשרק ןטמל הֵׂשֲע
 ןוצְרל ויהי : יננטו ףנימי ה הָעיִׁשוה היריד צלח
 הש : יִלָאְְו ירוצ יי ְינָפְל יל ןיגָהְו יפ יֵרְמֲא
 לכ לַעו טל םולש הֶשַעַי אוה ומור םולש

 :ןֵמָא ּורְמָאְו לֵאָבְִׂ
 0 הנביש וניתובא יהלאו וניהלא יי ךינפלמ ןוצר יהי

 : ךתרותב ונקלח ןתו ונימיב הרהמב שדקמה
 0 הברעו : תוינוטדק םינשכו םלוע ימיכ האריב ךרבענ

 : תוינומדק םינשכו םלוע ימיכ םילשוריו הדוהי תחנמ

 לה רדס

Aהַר = דעו הת ךְרבִמ יי  
 םִֹג לָּכ לע םֶר :ַי םֵׁש ללהמ ֹוָאֹובְמ דע ׂשֵמָׁש
 יִהיְִנַּמַה ונוהלא כ ימ : ודב "םִיִמָשַה לע 6
 : ץֶרָאְבּו םִיַמָׁשַב תּואְרל יִליִּפָשַמַה ו תבל
 : ןויִבָא םיִרָי תֹוּפׁשַאמ לד רַפְעַמ יִמיקִמ
 מישה מע יבידנ םע םִביִדְנ םע יִביִׁשֹוהָל

 : הָיּולְלַה הָחְמְש םיגּבה םא תיבה תֶרְקע
 :זעל םעמ בקעי תיִּ םִיִרְצְמַמ לֵאָרְׂשִי תאָצְּב

 :ויתולָשַמַמ השי ושל הָדְוהְי הָתְיִה |
 דקר םיִרָהָה :רֹוחָאל בפי ןּדִרַיַה סי הֶאְר םִיַה
 :סּונָת יֵּ םיה ףלחמ :ןא : ןאצ יֵנָבַּכ תועְבְ םיליאְכ
 םִליִאְכ ּודְָרּ םיִרָהָה :רּוחֶאְל בת ןּריַה
 ץֶרָא ילּוה ןֹודָא יִנָּפְלִמ : ןאצ יִנָבְּב תֹועְבַּ
 םימ םנָא רּוצַה יִכֿפהַה : בקע | ולא יִנָּפְלַמ

 : םִיָמ ּוָיְעַמְל שיִמָלַח |
 ונל אל סירמומ סכונק נסב

 ףּדְסִמ לע דרָּכִתְדִמשָל יִּכ ונל אל יי ונל אל
 אָנ הָיא םִיגַה ּורָמאי הָמָל :ךתמ לע לע

 ;הׂשֲע ץפֲח רֶׁשֲא לכ םימשב ניחא :םֶהיֵהלֲא
 םֶהָל הָּפ :םָרֶא יִדָי הֵׂשֲעַמ בזו ףַסָּכ םֶהיֵבצַ
 םֶהְ םִיְנְזֶא : ּאָרְי אלו םֶהְל םיניע ָרֵּבַדי אלו
 אלו םֶהיִדִי : ןּוחיִרָי אלו םֵהָל ףא ועמשי אלו
 : םֶגרגְּב ּונְהָי אל ּוכלהי אלו םֶהיכנַר ןושימו
 : : םֶהָּב חמב רֶׁשֲא לכ .םֶהישע ויהי םֶהֹומָּכ
 ןרֲהַא תיִּב : אּוה םֶנְנָמּו םֶרְזְע יב חַמְּב לֵאָרׂשִ
 ּחָמּב ַי יֵאְרִו : אּוה םֶננָמּו םרוֲע ַײב ּוחֲמָּב

 כיע ; אּוה םֶנְנמּו םֶרֵזע יב
 תֶא ְּךַָבְיְלֵאָרְִׂי תיֵּב תֶא ד ְךֵרָבִ ב נָרָכְז יי
 :םילדנה םע םינטקה יי יַאְרַי רבין תיִּב
 םָּתַא ה םֶביִנּב לעו כיל ה יי ףסי

 Faw» תיל



 ְֶאְנִכ הָדְפּו לַאְרְשַי תַוֲעְּב הָסּוק לֶאְרְש רוצ
 מש תֹואָבְצ ַי ונלאונ .לֶאְרְשיו הָדּוהְי
 :לָאָרְׂשִ לא י הָּתַא ָךּורָּב : לֵאָרׂשִי שודק

 + ָחָלַהְּת דיגי יפו חָּתְפת יִתָפָש יָנֲא
 יֵהלֲא ּוניֵהּובֲא יהלאו וניהל 0 הָתַא ורב

 לֵאָה בקע ילו חצי יהלֶא 'ם םֶהָרְבַא
 םיִדֲָח לָמוג לע לא אָרּונַהְו רּוּבּגַה לודָנַה
 לָאונ איִבֲמּו תֹובֲא יִרְסַה רֶכֹוְו לפה הָנוקְו םיִבּוט

 :הָבַהַאְּב ומש ןטמל םֶהיֵנְב יִנָבְל
 םיירה רַפְסְּ ונבהכו םייִחַּ ץפח ךלמ םַײחל ונרכז ם"פנ

 םייח םיִהלֵא ּנעַמְל

 : םֶהָרְבַא ןגָמ יי הָתַא ָךּורָּב :ןגָמּועיׁשומו רזוע ּךְלַמ
 בר הָּתַא םיִתָב הָיַחמ יִנדַא םלּועְל רּובְג הָּתַא

 : םֵׁשְנַה דיִרֹומּו חורָה ביש ףוחג : עישוהל
 םיִּבַר םיִמֲחַרּב םיִתָמ הֶיַהִמ דָסָחְּב םיִיַח לָּבְלַכַמ

 םיִרּוסַא ריִּתַמ !םילוח אָפּורְ ןםילפונדמוס
 תֹורּובְג לֵב מב יִמ .רַפע ניל ֹותָמָא םיקמ
 העי ַחיַמצַמּו היחְמּו תיִמִמ למ בל הָמּוְּד יִמּו

 :םיִמָהרְּ יחל וירגצי רכוז םימחרה בא ףימכ ימ שלו

 ַײ הָּתַא ורב :םיִתַמ תֹויחַהְל הָּתַא  ןָמָאְנ
 : םיִתַמַה הֶיחְ

 : השודק ]לכ סיכמו6 סנפתס רווק ץ"טססכ

 זתוא םישידקמש םשּכ םָלֹועְּבְֶּמׁש תֶא שנ
 אָרְְו ַאיִבְנ די לע בּותָּכַּכ םּורָמ יַמְׁשְּב

  שודמ שורק שודק חייק :רַמָאְו הֶז לֶא הָז
 שער לוב זָא זָא ןח :ֹודֹובָּץֶרָאָה לָכ אלמ תּואָבְצ
 תפעל םיִאְׂשַנְתִמ לוקםיעיִמְשמ קָזחְוריּדַא לוד
 דֹובָּכְךּורְּב חק : ורמאי ורב םֶתְמָעְ םיִפְרָׂש
 ףּולמַתְו עיפות ונפל ְךְמוקַמִמ קח : :מוקממ יי
 ןיִצְּב ךולמת יֵתָמ ףָל ּונָחְנָא םיִַּחָמ כ ונולע
 לדג . ןוכשה דַעַו םֶלועְל נימיְּכ בּורקְּב |

 חַצְנְלּו רודְנ רודל ףְריִע םִיֹלָשּור ךּותּב ׁשְּדכְתַתו
 ומֲאָה ךֶבּדַכ ףְחּוכְלִמ הָניֵאְרת ּוניניֵעְו: םיִחָצִ
 ולמי חייק: ךקדצח חישמל רוד ידי לע וע יֵרְׁשְּב

 : היוללה רוד רוד ןֹויִצ ךיהלַא םלועל 0
 ףקערק םיִחָצִ הַצְנְלּו ֵָלרּג דיגנ רוד 'רודל ןוח

 שמי אל וניִפמ ּוניִהלֲא ְךֵחְבִׁשְ .שירקנ |
 : הּתַא שודקו לודנ ְךְלֶמ לֶא יִּכ . דַעַו םלועל |

 1 (שודקה למה תישב) :שודק ה לאָה יי יהָתַא רָב

 םֹוי לָכְּב םיִׁשֹודָקּו שודק 4 שודק הָּתַא
 : שודקה לֶאָה יי הָּתַא ףורָּב :הָלס ללה
 : (שודקה למה תישב)

 דָכע,יִּכ . ֹוקְלָח תַנְתמְּב שמ חמשי
 תֶרָאפָּת לכ ול תאָרְק ןַמֲאְנ

 יא (תבשל תולפת)

 תֹוצָרֲאָה יווגל ּוניֵהלֲא יו ֹוּתַתְנ אלו

 ה = = .תוחחש
 .יִיְס רה לעְהיִנפְל ודְמֲעְב (ולּפְתְנ ושאר
 בּותָכְו .ֹויְּב דירה םיִנָבֲא תוחול יג
 : :ָדָהרֹותְּ 'בּותּכ ןֵכְו .תֶּכַש תַריִמְש םֶהָּב
 תָּבָשַה תֶא .תושעל ז תָּבַׁשַה תֶא לאָרְׂשִייֵגְב ּורָמְׁש

 לֵאָרְׂשִ יֵנְּבןִבּו יניב :םלוע תיִרְּ םֶתְרְלְל ְי
 םִיִמָׁשַה תֶא יי הֶׂשֲע םיִמּו תשש יִּ סלע איה תּוא

 : שַפָניַו תַבָש ֹועיִבְׁשַה סיב ץֶרֶאָה תֶאְו
 אלו .

 פה םיליספ 'יַדְבֹועל ונפל ותְלַחְנה
 ףמע לָאְרְשיל יִּכ , םיִלָרָע ונכשי אל ֹותָחּונְמְּב
 רב םָּב רֶׁשֲא בקע ערֶזְל הָבֲהַאְּב ות
 .ָךְבּוטמ ּוגְנעתִיו עב םלַכ יעיבׁש יִׁשְדִמ םע
 ותא םיִמָי תֵּדְמֲח ותשדקו וּב תיִצְר יעיִבְשַבּו

 : תיִׁשאָרְב הָשָעַמְל רכז ז תאָרְק

 ונשק ּונְתחּונְמב הצר ּוניִתּובֲא יהלאו ּוניהלֶא
 ונטּבש הָתְרֹותְּ ונקָלֲח תו היִתוצְמְּב

 ףבעל ונְּבל רַהטְו .ףְתעׁשיִּב ונחמשו ז הוט |
 - תַבְש ןוצְרְּוהָבַהַאְב וניהל יי ּנליִחנַהו תָמָאּב
 ָךּורּב :ְּךַמָׁש יִׁשְרִקִמ לֵאָרְׂשי וב ּוחּוננ + ּףשְרַק

 : תָּבְשַה שקמ יי יי הָתַא

 בָשַהְ םֶתּלפְהבּ לֶאְרעי ד מע וניהל * הצר
 .לֵאָרׂשִ ֵֹׁשְֲוְךָתיֵּב is הָרּובְעָה תֶא =
 דיִמָת ןֹוצָרְל יִהְהּו ןוצָרְּב לבת הָבָהַאְב םֶתְלַּפִ

 : ףמש לֵאָרְׂי תדֹובַע -'
 אביו הלעי ןקכ סיכמו מכ תנטנ

 הָאָרְְו עי אביו הָלֵעַי .ּוניֵתֹובֲא יהלאו וניקלא
 ננו ז .רַבָזְ) דקו עמו הָצָרי

 דה ב ַחיִשמ ןורְכְַו וניתובָא ןורְכ ּוננודקפו
 המט לָּ ןורכזו .ךָשְלִה ריע : ילו ןורְכוו .ףָּבְבע
 דָסָחַלּו ןֵהְל הבול הָטיִלְפל .יִנָפל לֵאָרְׂשִי תי
 : הזַה ׁשְְחַה שאר םויְּב םולָשל םייַחְל םיִמָחְְּ
 .הָכָרְבל וב ונדקפו .הָבּופל וב וניקלא 2 גנרכז
 םוח םיִמֲחַרְו העני רַבְדְבּו םייחל וב רנעישוהו
 , ונע ףילָא יֵּ ונעישהו ּוניִלָע םֵתַרְו .ּוננָחְ

 | : הָתַא םוחַר ןח למ לא יכ

 ןויִצְל ּותָנִכְׁש ריוחַמַה יי הָּתַא -
 אוה התאש ךל ונחנא םידומ התא בל ונח םיִדֹומ

 יחלא וניתובא יהלאו וניהלא יי וניהל . אוה
 תישארב רצוי ונרצוי רשב לכ |

 לודנה ךמשל תואדוהו תוכרב .רָ : לע וניִתובַא יהו

 רָב : םיִמֲחַרְּב ןויִצְל ףֶבשָּב ּוניגיע הֶנְֲחֲה

 ןנברד םידומ 4

 ונתמיקו ונתייחהש לע שודקהו התא ונָטָשי ןנמ ונייח רוצ

 ףוסאתו ונמיקתו וניחת ןכ ₪ הָדֹונ רוד | ודל אוה
 ונַײה לע ףתְלַהְּת רַּפסִו
 ןנחנאש לע םלש בכלב ךדבעלו lop הְריַּב םירוכמה

 ךשדק תורצחל וניתוילג
 ךנוצר תושעלו ךיקח רומשל |

 : תואדוהה לא ךורב.ךל םידומ | <
 | וניתומשנ
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 לארי ִנָּ לא רבִּד :רֹמאָל הָׁשֹמ לא יי יי רמאיו הֶשַעְל רּומָאָּכ . תיִשאַרְב הֵׂשֲעַמ ריִמָּת םוי לָכְּב

 נפ לע תַציצ םֶהָל ושעָו םֶהָלֲ ָּתְרַמָאו לע ׁשֶרָח רוא : ּוהְמַח םָלֹועְל יִּ םיִלֹודְג םיִרוא
 ליתפ הנֶכַה תציִצ לע ּונְתָנְו םררל םֶהיֵדְגִב | הָּתַא רב :ורואל הָרָהְמ ונלכ הָּכנְ רִאתןויִצ

 םֶּתְרַכּו ותא םֶתיִאְרְ תַציִצְל םֶבל הָיָהְו + תֶלָבת : תורואָמַה רצוי 0
 יִרֲחַא ּורּותָת אלו ז םתא םֶתיֵׂשֲנ יי "תוָצַמ לָּכ תֶא הָלֹודְנ הָלְמֲח ּוניֵהְלֲא יי תְבַהַא הָּנַר הָבֲהַא

 : :םֶהיֵרֲחַא ז םינֹז םָּתַא רֶׁשֲא םֶכיניע יֵרְחַאְ םָכְבבל רוב ּונָבַלַמ ּוניָבֲא ל תל הָרֵי
 םיִׁשדכםֶהיָהו יִתוצַמ ל תֶא םֶתיִשָעְוּורָכְִּת פל |

 םֶכְתַא יתאצוה רשא םכיַהְלֲא יי ינָא + םֶכיַהְלאל
 :םָכיֵהְלֲא י ַייִנֲא םיִהְלאל םכל תויהל םִיַרצַמ ץֶרָאַמ
 ביִבָחְ בּוהַאְו ןַמָאְ רש םיקו ןוכנו ביצי תַמֲא

 לָבְקִמְ ןכְְמ ריִּרַאְו ארונו םיִעָנְו רמתו
 תֶמֲא : רֶעְ םָלֹועְל ּניִלע הֶָזַה רֶבָּרַה הָּפְִו בוט
 רוד רודל ונעשי ןנמ בקעי רוצ ּונְָלמ םלוע יֵהלֲ
 ותְנומָאְ ותובְלַמּ ןוכנ ואָקְכְו םיק ומשּו םיק אוה
 םיִדָמְַנְ םיִנָמָאְנ םיִמִָקְו יִיַחויִרָבְּו : תמיק דַעָל
 ונינב לע וניל וניתובַא לע .םיִמוע ימְלוע רעפ
 - :ָהיֶדָבֲ לארי עֶר תורוד לּכ לע וניתורוד לעו
 םיקו בוט רַבָּד םיִנורֲחַאָה לע םיִנוׁשאָרָה לע

 .רֹובֲעַי אלו קוח הָנמֲאְו תָכֲא .דַעַ םלועל
 ונָכְלמ וניתובָא יהלאו וניהלָאָי יי אוה הָּתַאָש תָמָא
 ורצוי .ּוניתובָא לֶאּנ נאג .ּוניִתובָא למ
 יא ףמש םֶלּועָמ ּנליִצמו ונדופ נה רוצ

 הל םיִהלֲא
 יישומו ןֵנְמ םָלֹועמ אּוה הָּתַא וניתובָא תרזע

 בּורְּב :רודו רוד לָבְּב םֶהיֵרֲחַא םֶהיִנְבְל :
 'ץֶרָא יִסַפַא דע המדד יֶמָּפׁשִמּ ףבָשומ םָלע
 ה ָףְהָרֹותְ יִתוְצְַל עמשיש שיא יִרשַא
 למ ָכעֶל ןודָא אוה הָּתַא תֶמָא : ובל לע םשָ
 ות ןושאר אּוה הָּתַא תֶמֲא : םֶביִר ביִרָל רוב
 עישומו לֵאֹונ ֶַּלַמ ונל ל ןיִא ףירעְלְּבמּ ןורָחַא אוה
 ּונְתיִּפםיִרָבַע תיָּבְּ רנה אי ּונָתְלאְ םִיִרְצַמַמ
 עקב ףוס םִָתלֲאג רוכב א ָּתְנרַה םֶהיִרוכְב לכ
 היִרָצ םימ פב ָתָרְבָעָה םיִדיִדיו תַעּבִט םיִדז

 יבּוהא ּוחְבש תאז לע :רָהֹונ אל םֶהָמ דָחָא
 הָּבִׁשִהַו תוריש תורְמָו ידידי ּונָתַנולַא ּומָמֹורְ
 שנו םֶר : יו ימ לא למל תואָדוהְ תור
 ;וצומ םילפ היָבנמּו םיִא ליפַשַמ אָרֹוְו לוד

'.+.- + 

 ne קברו תר ורותְּב ונע "רֶאָהְ +הַב האב

 ףמש תֶא הָאְרְלּו "הָבַחַאל נבל רחיו ךיִתוְצַמְּ

 לודגַה ףֶשְדְק סָשב יִּכ .דָעָו םלועל שובנ אלו

 י ףֶהָעּושיִּב הָחַמְשְנְו הָליִגנ ּונְהֲמַּב אָרֹונַהְ

 ונכילותו . ץֶרֲאָה תֹופָנַ עַבְרַאמ םולשל ונָאיִבָה

 \ ה תועושי לעופ לא יב .ּונצְרַאְ תמו ק

 דנה משל ו נָּתְבַרק ןושלו םע לב רחב ּונבו

 0 היל ףָל תודוהל . תֶמֲאְּב היס

 : הָבָחַאְּ לֵאָרְׂשִי ֹומעְּב רַחֹּבַ ַײ הָּתַא ורב
 : ןֶמָאְנ ךלמ לא רמוא ריחי

 :דָחֶא ומיהלא 5 oro עמש
 : דעו םלּול tn רובכ הש ָךּורַּב שחלב

 ךֶׁשֹפנ לבב ְךְבָבְ לבב ךיִתְלֶא וו תֶא ָתְבַהֶאְ

 רֶׁשֲא הָלֲאָה םיִרָבְּדַה וָהְוְְּדאָמ לבב |

 תְרַּבְדְויִנכל םּתְנָשִדְבְבל לַעויַהְדּוצְמ יִכֹנֲא

 ְְּכְׁשְּוְךֶרָדב ףְּתְכֶלְבּו ךָתיִבַּב ד ּףִּתְבֶשְּב םָּב

 תָּטטְל ּויָהָו  ךי לע תא םָּתְרַשִּו : ְךַמּוקְבּו

 : :ְךרֲעְׁשְבּו ְךָתיֵּב תוזזמ לע םֶּתְבַתְכּו :ףיִניִע ןיּב

 יִבֹנֲא רֶׁשֲא יֵתֹוֵצְמ לא ּועָמְשַה עמש םִא הֶיָהְ

 םֶכיִתַלֶא יי תֶא הָבֲהֲאָל םויה סֶכְתֶא הָוצמ

 רַטִמ יתנו : םֶכֵׁשְפַ לבו םֶכְבבל לבב ֹודְבֲעְלּו

 ףשריתוףנגר 8 ָתְפַסֶאְו יעוקלמו הָרֹוי וְעְב סְצְרַ

 ָּתְלַבַאְ התְמַהבַל ףרשב בֵׂשֲע ִּתַתַנו : ףֵרָהְצִו

 םּתְרַו םָכָבַבְל הָּתַפַי ןּפ כ ורמָשַה : תב

 הָרָחְו : םֶהָ םֶתיוחְשהְ םיִרָחא םיִהֲא םָּתְדַבַו

 רַטַמ הָיָה "אלו םִיַמַׁשַה תֶא רַצֲעְ םֶכָּב ַײ ףַא

 לֵעַמ הָרָהְמ םָּתְרַבָאְ ' הלובי תֶא ּפַת אל ; הָמָרֲאָהְ

ֲבְּד תֶא םֶתְמְשְו : םֶככ ןַֹנ יי יי רֶׁשֲא הָבְטַהְ ץֶרָאָה
 נעל הנע " םולד רוע םיִונֲע הדו םיִריסֲא יר

 וה ורב ןוילע לאל תולה : ויָלֲא םעוש תַעּב תואל םֶתא םֶּתְרַׁשִק םֶבְשָפ לע םֶבָבַבל לַע הֶקַא

 הֶמשּב הרי ו ל לֵאָרְׂשי ינבו ו השמ .ָךבֶמ םָהֹא םָּתְדַמלְו סיני יב תֹפַטּוטל ּווַהְו םֶכְדי לַע

 במ ימ ל י םִלֲאַ הָבֹמָכ ומ : : םלכ ּורָמָאְ הָּבַר בלבו ל ּףָתיִבְּב ל ףֶּהְבְשְּב בב .רבכל םֶכ ִנָּב תֶא

 : :אלפ ז הֶשע תֹולֲהְת אָרֹונ שק רָדֲאְנ תוזּוזמ לע םָתְבַתְכ : ףֶמוקְבּו ּבבׁשְבו רַב

 פש לע משל םיִלאְנ וחְבָש הֶשְדַח-הַריש םֶכיֵנְב יִמיַו םֶביִמ וברי ןטמל : ףיִרעשְבּו ףָתיב

 ורָמָאְו ּוכילְמַהַו ּודֹוה םַלּ דַחִי םִיַה םֶהָל תֵתְל םֶכיִתְבַאל 0 יי עָבְשְנ רֶׁשֲא הָמְדַאָה לע

 1 דע םֶלעְל למי י A ײ : ץֶראַה לע םימשה וָמיִּב

 רוצ יא (תבשל תולפ פת)
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 בּותָכְו .ֹומָׁש שודקו םֹורָמ דַע ןכוש

 הֶואָנ םיִרָשָל ַיַּכ םיִקיִדצ ונגר
 יִרְבְדְבּו .לָלַהְמִת םירָׁשְי יִפְּב :הָלֲהְה
 .םָמֹורְתִּתםיִדיִקָחןֹוׁשְלְבּורּבְתַתיקיִצ

 , יּ=ףתיׁשְמ ְּףְָּבע ישי ןְּב דִוָד תֹוחָּבְׁשִתְ
 לורה לה לֵאָה ונפלמ רַעָל מש חַּבֲתְׁשִי

 מ הָאָנ ף" כ .ץֶרָאְבּו םימָשּב שוהה = =
 וע הָרַמְו ללה הָחָבׁשּו ריש ּוניתובָא יַהלאַו וניקלא
 הָשָרְק תֶרָאְפְַוהָלהְּתהְּובְנ הָלְרְנ חַצְנהֶלָשְמְכְ
 : םָלֹוע דעְו הָּתַעַמ תֹואָרֹוהְו תֹּובָרְּב .תוכלמו
 לֶא תוחְּבָשָּתְּב לודג ְךְלַמ לַא יי הָּתַא ְךרָּב
 הָרָמְז יֵריִׁשְּב רֵתּוּבַה תֹואָלְפְנַה ןודָא תואָדּוהַה

 | קח :םיִמָלעָה יח לֶא ּךַלמ

 :ּףרֹבְמְה יי תֶא ּוכָרָב ה
 :רֶעְי םֶלֹועָל ּךָרבּמַה יי ורב זיפ
 רצ לה למ יניחלא ַײ התא ךורב

 םולש הֶׂשֹע ּףָשְח אָרֹובּו רוא ' *
 : לכה תֶא אָרֹובּ

 ןיא ורמאי לַֹהְו .ףוחְּבַשָי לפה ףודוי ֹּכַה
 לפה רַצֹוי הֶלס ּומַמּורְי לכה : ויּכ שודק

 .חָכֹומ יִרָעַש תּותָלּד םיי .לָכְב 'חָתּופַה לֶאָה
 הגֶבְלּו המוקממ הָמה איצומ.עיקְ ינולח עקובּ
 . ויָבָשּויְלּו ולָּכ םֶלועָל ריִאָמּו .ּהָּתְבַׁש ןוכְמִמ
 םיִרַָּלְוקֶרָאְל ריֵאַּפַה :םיִמִחְר תּדִמְּב אָרָּבש
 דיִמָּת םוי לָבְּב ׁשָּדַחְמֹובּוטְבּו ,םיִמָחרְּב ָהיִלַע

 .זֶאַמ וּדַבְל םֶמּורָמַה מַה . תישאָרְב השָעַמ
 : םֶלּע תֹומיִמ אָשְנְתִמַהְו רָאפֶמַהְו חַּבשִמה
 ןֹודֲא . ּוניֵלֲע םחר םיִּבְרָק ךיִמָחְרְּב םָלֹוע יֵהְלֲא
 :ּונְדָעְּב בֶנֶשִמ ּונֲעׁשי ןגָמ ּונָּבִנֶשִמ רּוצ ונע
 הָמֹוד יִמּו ףִתַלַּב םָפָא לוז ןיֵאוּףְָרֲּכ א
 ןיאָו .הָזֲה םֶלעָּב וניהל יי ְכְרָעַּכ ןיא :ךָל
 ךתְלְּב ספֲא . אָּבַה םֶלעַה יִיַחָל ּונָּכלַמ ְךְָלּו
 ףל הָמֹוּד ןיאְו . חיִשְמַה תומיל ּנלֲאֹונ

 : םיִתַמַה תֶיִחְתִל ּונָעיִשומ

 לכ ִפְּב ְךְרכְמּ ורב .םיִׂשֲעַפַה לָּכ לע ןודא לא
 הָנּובְתּו תעד . םֶלֹוע אֵלָמ זכּוט ולָדָנ .המשנ

 רָּרהנְ שבה תויח לע הֶאָנְתִמַה :ותוא םיָכְבו |
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 .ֹואְסְכ יִנָּפל רֹוׁשיִמּו תּוכז .הָבָּכְרֶמַה לע דּובְכְּ
 אָרּבש תורואמ םיִבֹוט :ּודובְכ יֵגפִל םיִמֲחְַו דָסָח
 כ .לָּכָשַהְכּו הֶניִבְּב תַעדְּב םֶרָצָי .ּוניֵהיָא
 :לָבַת בֶרְקָּב םילשומ תֹויְהְל .םֶקָּב ןַתָג הָרּובְּ
 .םִלֹועֲה לָכְּב םִיֵז הֶאָנ .הגנ םיקיפִמּו וז םיִאלָמ
 הָמיֵאְּב םישע .םָאֹובְּב םיִׂשָׂשְו םֶתאֵצְּב םיִחַמְׂש
 הָלָהְצ .זמשל םיִנְתּונ דֹובָכְו רָאְּפ :םֶנק ןֹוצְר
 . רוא חרזיו שָמָשל ארק .ותּוכלמ רֶבְזל הֶנרְ
 ול םיִנתּונ חַבָש : הָנָבְּלַה תרוצ ןיקתת] האָר
 םיִגַּפּואְו םיִפרׂש הֶלָדְו תֶרָאָפִת . םֹורָמ אָבְצ לכ

 : שרקַה תויחו
 יעיִבְשַח םֹויַב .םיִשָעַמַה לָּכִכ תַבְשרָשֶא לֵאָל

 תֶרָאָּפִת .ֹודֹובְכ אָפְּכ לע בַשָיְו הָלַעְתַה
 הֶז .תּבְשה םֹויל אָרק גנע הָחּונְּמַה םויל הָטֲע
 לָכְמ לַא תַבָש ֹוּבַׁש יִעיִבְשַה םוי לש חבש
 רּומְזִמ רַמואְו חַּבַשִמ יעיִבְׁשַה םויִו :וּתְבאַלְמ
 ּורֲאַפיְךֶביפְלַייל תודוהל בוט תֶּבְׁשַה םֹויָל ריש
 נתי הָלְדִּו רקי חבש ,ויִרּוצי לָּכלַאָל וכְרְכיְ
 = -:. לֵאָרׂשִי ומעל הָתּונְמ ליַחְנַמַה לּכ רֵצֹוי ךלֶמ לאל

. 

 ונוקלָא וי ףַמְש : שָרְק תב םֹיְב ֹותָׁשְדקב
 לַעְו לעממ םימָשב.רָאְּפְתִי ונָכְלַמ ףֶרְכְְו שקי

 הֵׂשְעַמ חבש לע ונעישומ רָבִתַּת:תַחְּתַמְץֶרָאָה
 : הָלּפ ְוְרֲאָפי תישעָש רוא יִבוֶאְמ לעוני
 טישודק אַרב ּנלָאוגְו ּונָכְלמ ונרוצ ךרָּבִתִ

 .םיִתְרְשְמ רַציּונָכְלַמ דעָלְחִמְש חבש = =
 םיעימשִמּו םֶלַש םרָּב םיִדְמוע ככ ויִתְרַשִמ שא
 : לע ָּלַמּו םייחםיהלַא יִרְּד לקָּב די האָב
 םישע םֶלְכְו םיִרובְּג םָלָּכ םיִרורְּבֶַלָּכ םיִבּוהֶא םלפ
 תֶא םיִחְתוּפ םֶלָכו .םֶנוק ןוצְר הָאְריִבּו הָמיאְּ
 םיִָרְבִמּ הרוב הָׁשּב הֶרהְטְבּו הרב הי
 :םיִכיִלָמַמּוםיִשיִּדַקַמו םִציַרֲעַמּוםיִרֲאְפְמּוםיִחְּבשִמּו
 שודק אָרונהְו רְּּגַה לודנה ְךֶלַמַה לֵאָה םש תֶא

 הָז ימָׁש תּוכְלַמ לע םֶיִלָע ילו .אוה
 םֶרָצּיָל שייקַהְל הָוָל הָו תושר םיִנְהּ . המ
 לכ הָשְרְ הָמיענבּו הָררְב השב חור תה

esה א  
 גודּובּפְץֶרָאָה לָכ אלָמ תואָבְצ יי שורקשודק שודק
 םיִאשַנְתמ לדָנ שַעְרְּב שרק חו םינפֹואָהְו
 םיְִּבַשָמ .םֶתָמעִל .םיִפָרְע מע |

 :מקסנ ג דובב דרב י ירכא
 םָיקנ ימ לא למל .ּונתו תומיענ ְְּּב לאל

 איה יִּכ .ּועיִמְׁשי תּותְּבָשַתְו ּורָמאי תורו =
 . תּומָחְלִמ לַעַּב .תושְדִח הֶשע .תורּובָג לעופ 1דַבְל
 .תואופר אָרוּב . תועּושָי ַחיִמְצַמ , תֹוקָרְצ ערוז
 ובּוטְּב ׁשָּדחְמַה . תֹואָלְפגַה ןודָא . תלת אְרונ

 | לכב | יא (תבשל תולפת) 0%
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 רשָא לָכְוץֶרֶאָה םֶאָבְצ לָכְוםִימְׁשַה יִמָש םיִמשה תא
 ל תֶא הֶיַחמ הָּתַאְוַהָּב רֶׁשֲא ְכְוםיִמיַה ַהיִלָ
 םיִהלֲאָה יי אוה הָתַא םיִוחּתׁשִמ למ םיִמְשה אָבְצּו
 תמש םיִּרָשָּ רּואָמ ותאָציהְו ראב תְרַחְּב רֶׁשֲא
 י נפל ןְמֲאָנ ובָבְל תֶא תאַצַמּו : םֶהְרְבַא ומש
 יִּתְתַה יִנָענְּבַה ץֶרֶא תֶא תַתְל תיִרְּבַה וע תֹורָכְ

 תתָל יׁשגְרּגַה יִסּובְיהְ זרה ירמָאָה
 אָרִּתו : הָתַא קיר יִּכ ףיָרְבְּר תֶא םֶקּתַ ֹועְרול
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 תעֶמְׁש םתקו תֶאְו םִיְרְצִמְּב ּוניתובא ינש תֶא
 לָבְבּו העֶרַפְּב םיִתְפּומּו תותא ןַתִתַו : ףוס םִי לע
 םֶהיֵלֲ ודיזה יִּכ ָתעדְי יִּכ ֹוצְרֲא םע לָכָבּו וָדָבֲע
 םהיִנְל תעֶקְּב םִיַהְו + הֶזַה םויַהְּכ םש 0 שעתו
 תבלְׁשַה םֶהיֵפְדֹור תֶאְו הָׁשבִיַּב םיַה ְֹותְב ורבע

 : םיזע םִומּב ןֵבָא מכ תלוצמב
 דיִמ לָאְרַשי תֶא אהַה םויַּב יי עשוי

 םִירָצִמ תֶא לֵאָרְׂשִי ארו םירצמ
 דיה תא 4 אָ םִיַה תפש eh תַמ

 : : וחבע .השמכו יב ונימַאװ י ו .תֶא |

 תאזַה הָרישה תֶא לאש וגב השמ יש זָא
 הָאָג אנ יִּכ ייל הָריִׁשֲא רמאל ּורמאיו וול

 לי יהו הי תרמזו יזע םיב הַמְר ובָכרו סוס
 ּהְנְממרַאו יִבָא יֵהְלֲאּוהנֲאְו ילַא הז העשיל

 וליַהְו הערפ תַבָּכְרַמ מש ו הָמָחְלִמ שיִא
 תמהת : ףוס םִיְב ּעְּבמ ויָשלׁש רַחָבַמּ םָיב הָב
 ירדאְנ יי ני ןֶבָא ומְּכ תלוצְמָב דרו ומיסכי
 סרֶחַת ךנואָּג ברֶבּו :בָיזא ץעְרִת יי יי נימי חב
 ְךיִּפַא חּורְבּו :שקכ באי ד ףנרח תלת ףימל
 תמהת ואפק םיִלְונ רג ומכ ּובְצָנ םִיַמ ּומרענ
 לש קלַחא גישא ףּדרֶא בוא רַמָא :םִי בלב
 שנ ידי משירות יברָח קיִרָאיִׁשפנ ומָאְלְמִ
 : םיִיִּדַא םימּב תֶרַפעַּכ ּולָלָצ םי ומָּכ ְךחּרְב
 ארונ שרה רֶָּאָ הָכֹמָכ יִמ 1 וםלֶאָּב הָכֹמָכ יִמ
 , :ץֶרָא :מֲעְּלְבּת ְךניִמָי תי : אָלָפ תֵׂשֲע  תֹלֲהְת
 הָוְנ לֶא עב ָתלַהנ ָתְלאָג וז םע ְּךדֶפַחְב ְתיַחָ
 :תָׁשְלַפיֵבְׁשי זַחָא לח ןוזגרי םימע ועָמש :ףָשְדק
 דַעְר ֹומְזֲחאי בָאומ יִליִא םודָא יַפולֲא ּולַהְְ זָא
 דחפו הָתַמיִא םֶהיִלָע לת :ןעֶנְ יִבְשי לפ ּוגמִנ
 דע יי ךֶמַע רבָעְי דע ןָבָאְּב ומדי ףַעורז ללֶנָּב
 רַהְּב ֹמֲעָמִתְו ֹומֲאְבְּת :ָתיִנָ וז םע רבע
 נגב ינֹדֲא שֶדקמ יי תלַעפ בשל ןוכָמְּךתְלֲח
 : :דעֶוםלעל למי ו :דעו םלעְל למי וו : : די
 אָב יִּכ :אָיַמְלִע מלל םלעל ו םֵאָק ּהתּוכְלַמ 0
 םָהָלֲע יי בָׁשיו םיּב וישרֶפְבּו בכר העֶרַּפ סוס
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 הָשָבִיב ּוכְלָה לֵאָרְׂשִי יִנְבּו םיח יִמ תֶא
 קה : םיוגַּב לשומו הָכּולְמַה וול יִּכ :םִיַה
 .הָתְיָהְו ןשע רה תֶא טפשל ןויִצ רְַּב םיעישומ
 םֹויַּב ץֶראָה לָּכ לע ְךֶלַמְל יי היָהְו : הָכּולַּמַה ַײל

 : דָחֶא משו דָחֶא ָיָי יְהִי אּוהַה
 ַחּורַו וניקלאו וי ךִמש תֶא = ךרְכת יח לָּכ תמָשְנ

 ונפל ףְרכְז םמורְתּו רָאְפִּת רָב לכ
 ְיֶרעְלּבִמּולַא הָּתֲא םלֹועֲה דעו םֶלּועַהְזִמ,דיִמָּת
 ליצמּו הָדֹו .עישומו לַאֹוג ךלמ וגל ןיא
 ונל ןיִא .הקּוצו הָרְצ תע לָכְּב םְְֶמ סנרפמּ
 , םינורתאהו םינושארַה יַחְלֶא : הֶתַא אָלְא למ
 בירב לֶלְהְמַה תודלות לכ ןודַ .תויְִב לָּכ הלא
 ויָתֹויְרְּו .דָסָחָב ומלֹוע גהנְמַה . תֹוחָּבְׁשִתַה
 םיִנשָי רֶרּועמַה ןשי ו אלו םּונָי אליו, םיִמָחָרַּב
 ריִּתַמַהָו .םיִמלא חיִשמהְו .םיִמּדִרִנ ץיקמהו
 ל . םיִפּופְּכ ףקזהְו . םילפונ ךמּופהְו . םיִרּוסֲא
 םִיַכ הָריִׁש אָלְמ ּוניִפ ולֶא .םידומ ּונֲחַנֲא בל
 ₪ ּוניִתתּפְש .ויָלַ מ הנְר וננושלו

 תולק נינו .םָמָש ירש תושורפ נד
 ו ףל תודוהל םיִקיִפסמ ונחְנָא ןיִא . תלי
 ע מש תֶא ךרָבִלּו וניתובָא יהלאו וניהל | ו

 תֹובָבְר יִּבְרו םיִפְלַא יֵּפְלַא ףַלֶא ףָלֶאמ תַחַא
 : : ונָמעְו ּוניִתֹובֲא םע ָתיֵׂשֲעְׁש תובוטה םיִמֲעָּפ
 םיִדָבַע תיֵּבְמּו .ּניִהלֲא ַי ּונָּתְלַאג םִיַרָצמְמ
 בֶרְחַמ . .ּונְתְלּכ עָבָשְבּו .י ונתְז בַעָרְּב ּנְתיִדְ
 םיִנָמֲאָנ םיער םָיְלָחמּ ּנתְטלִמ רָבַָמּ ּנתְלַעַה
 ונובזע אלו ךימחר ורע הָנַה דע :ּונָתיִלְ
 ןּכ לע : הצל ניהלֲא יו : נשמת לֵאְו ףיִדְסִח
 ָתְַפְנש הָמְשִּ הורו נב ָתְַלְּפָש םיִרָבָא
 ידי םַה ןַה . ּניפְּב תַמַש רֶׁשֲא ןושלו . ּנפֶאְּ
 ושידקיוּוציִרָעַ ממוריו ורֲאָפיִ ּוחְּבָשיו כרבי
 ; הו "ל הָפ לָכ יִּכ ונכלמ ךִמש תֶא ּוכיִלמ
 לו .ערבת ל ב ל, .עבשת ףל ןושל לָכו
 לֵב .ךּואָריי תובָבל לָכְו ,הָוְחִתְשַת ףינָפלו הָמֹוק
 לָּכ בּותָכְׁש רָבּדַּכ .מְשל ורמי תויָלְכּ ברק
 קמ נע ליצמ .ךומכ ימ יי הנרמאת יַתּומְצִע
 השי ימּודַל הָמָרי ימ ולזוגמ ןויִבָאְו ינו ונממ
 לַא אָרנַהְו רובה לודָנַה לאָה .ָל ךְרָעי מו ל
 ךחּבשנו לה :ץֶרָא םימְש הוק ןוילע
 דִוָדְל .רּומָאַּכ .ףשדק םש תֶא דרב ףְרָאָפְנּו
 :ושדק םֵׁש תֶא וברק לָכְו יי תֶא ישָפַנ יֵכְרָּב
 .ףמש דובְכְּ לנה .ףוע תֹומְצַעַתְּב לֵאָה

 מַה .ָךיִתואְרונְּב אָרֹונהְו חַצְנְל רוּבְגַה
 : אָשְנְו מר אָפּ לע בֵׁשֹויַה .

 ןכוש יא (תבשל תולפת)



 ו תירחש
 ףישעמ לָּכ ַ ףודוי :ויִשעַמ לָּב לע ויָמֲחְו לכל
 ָהָתָרּובגּו ורמאי התוכלמ דובְּכ : המוכר \ףידיסחנ
 רַדַה דּובְכּו ויתרּובְג םֶדָאָה ינבל ג עיִּוהְל : רָב
 הְלַשַמִמּ םימלּוע לכ תוכלמ ֶּוְלַמ < : ותובְלַמ
 - ףקוזו םילפוּנַה לבל יי מוס : דו רוד לָכְּ
 םֶהָלןָהונ הּתַאְו ורבי .ףילא לכ יִניִע : םיִפּופְַּה
 יח לבל יבש הדי תֶא ַתֶהּופ :ותעּב םֶלבָא ז תֶא
 בורק :שָעַמ  לָבָּב ריִסָחְ ויבר לָבְּב יי וי קיד וצר
 ןוצר + תַמָאְב והארי רֶׁשֲא "לכל ויאְוק לָכְל ַײ
 רֶמֹוׁש : םֶעיִשּיו עַמְשי םתְעַוש תֶאְו הָׂשֲעַי יָאר
 תלה : דיִמְׁשְיםיִעְׁשְרָה לָּב תֶאְ ויבָהא :לָּכ תֶא יי
 םלועל ושדק םש רָשַּב לָּ רבי יִפ רָב יי
 : הולְלַה םֶלּוע רעו הָּתעַמ הָי רב ּנְחַנֲאו : דעו
 יהב וו הָלְלֲהֲא :װ תֶא ישפַנ יללה הלְלַה

 וחָמְבּת לַא : יִדּועַּב יהלאל הָרָמזַא
 וחור אֵצַּת :הּוׁשֲת ולְןיֵאְׁש םֶדֶא ןְבָּ םיִביִדְנְב
 : A ודָבָא אה יב "ןתַמְַאְל בש

 רמש ף : : םיקודצ בָהא . \םיִפּפְּ קוזי יי י םירוע
 :תועי םיע שר ךרְדו דדועי יהְנְמְלאְ םותיםיִרג תֶא
 :ּהְּלַה רֹודְו רודל ןויצ ךוחלַא םלועל ַיְךֹולְמ
 הָואָנ םיִעָנ יב ניֵהלֲא הָרָמַנ בֹוט יִּ הילה

 לֶאְרְ יֵחְדְנ יי םיֿפשר הנוב : הָלַהְת
 : םֶתּובְצְעְל שבח בל ירובשל אָפּורַה : נכי
 לוד : : אָרְקְי תומָש םֶפַבְ םיבָכובל רָפְסַמ הָנומ
 רָדועָמ :רּפְסַמ ןיא תובת כ ברו ונינודֶא
 הָדּותַּב ַײלּוגֲע :ץֶרָא יֵדֲע םיִעָׁשָר לפי םיִונ
 םיִבעּב םימָׁש הָּקַכָמַה : רֹוּנַכְב וניהלאל רמז
 ןֵתֹונ : ריִצָת םיִרָה ַיִמְצַּמַה רֶמְמ ץֶרֶאל ןיִכַמַה 1
 אל : ארק רָשָא ברוע נבל הָמְחַ הָמָהְבְל
 : הָצְרִי שיִאָה יושב אל ץַּפְָי םּופַה תַרובְנְב
 יֵחְּבַׁש : וְסְַ םיִלֲחיִמַה תֶא .ויָאְרָי תֶא יי הצור
 ייִרְּב קזח יִּכ : ןזיצ הלא יֵלְלַה ַי יי תֶא לשר
 םולָש לוב םשה :ָךְֵּרְקְּב נב ךרפ רירשש
 רע ץֶרא ותָרְמֲא חלשה : ָךעיִבְׂשִי םיִטָח בלה

 רַפֲאְּכ רּופּכ רַמצּ גש ןַתונַה :ורָבּב ץוריהָרָהַמ
 :דמעי יִמ ותק ל נפל םיִּתפְב חרק ְךיֵלְׁשִמ : : רופי
 דיגמ :םִימ לי וחור בש םַסֶמִיְו ֹורָבְּ חלש
 השע אל: : לֵאָרְׂשיְל ויֵטְָּׁשִמו ויקה ביל י ויָרָבָּ

 : היוללה םּועָרי לב םיִמָפְשִמו וג לכל ןכ
 והוללה םִימָׁשַהְןמ יי תא וללה הילה

 וָכֲאְלִמ לכ ּהּולְלַה :םיִמֹורַּמַב

 רו שָמְש ּוהּוְלְלַה :ויִאְבְצ לָּכ ּוהּוְללַה
 ימש ּוהּלְלַה : רוא בב לָּ והוללה
 וללַהי : : םָימָשַה לעמ רֶׁשֲא םִיַמַהו םִיִמָשַה
 םדימעיו : ּואָרְב הָוצ אוה יִּב יי םש תֶא
 תֶאולְלַה :רובעי אלו ןַתְנ קח םלועל דעל
 דָרבּו שא : תומה לָכְו םיִניֵנַ ץראה מי
 םיִרָהָה :ורָבְד הֶשע הָרע חור רוטיקו לש
 לכו הָיַחַה : םיִזרַא לכו יִרּפ ץע תג לב לָכ
 לכו ץרֶא יכל : ףֶנָּכ רופְצְו שמר הָמֵהְּ
 םירוחב :ץֶרָא יֵמְפׁש לָכְו םיִרש םיִמֶאְל
 תֶא ּוללהי : םיִרענ םע םיִנק תֹולותְּב סנו
 ץֶרֲא לע ודוה ודבל ומש בנש ִּכ יי םש
 ויָדיִפֲח לָכְל הָלָהִּת ומ מעל ןרקו םריו :םיִמְשְ

 11 יוללה וברק םע לֵאָרׂשִי ינבל
 :םיִריִסֲחלַהָקְּב ותלת ׁשֶרָחריׁש ייל ריש היוללַה

 ול ןויצ יֵנְב וישעְּב "לארי חַמשי
 רמי רונְכְו ףֹתָּב לֹוחָמְב ומש :ּולְלַהָי : כלב |

 :הָעּוׁשיִּב םיִוָ נע ראפ "ומעב 7 הָצֹור יִכ 5 ול

 : םֶתֹובְּבְׁשִמ לע נר רובָכְב םיִדיסֲח ּוְלֲעי
 תושעל \ : םדיב תויפיפ בֶרַחְ םֶנורְגְּב לא תוממור

 םֶהיִבְלמ רסָאְל : םיִמָאְלַּב תוחכּות םיוגב הָמְקְ
 םֶהָּב תושעל : : לָזֶרַב יְבַבְּב םֶהיֵדְבבנְ םיק וּב

 : היולְלַה ויָדיִסֲח לכל א אּה רָרָה בּותָּכ טָפְׁשִמ

 עיקרּבּוהוללהושדקב אוללה הלל
 הלה ויתּובנב ללה: יזע 4

 ּהָי ns המשנה לכ : העורת לצלב
 :ַהְיַּתַהּב :הָיולְלַה

 ןכש ןויִצַמ יי ורב : ןֵמָאו ןֵמָא םלועל יי
 ימלא םיִהלֲא יי רָב :המללה םִָלָׁשֹרְ

 ֹודֹובְּכ םֵׁש ורב : : ודב תֹואלְפַנ ז השע לֶאְרְשי
 : ןַמְאְו ןמָא ץרָאָ לָּכ תֶא חוב אָלְמיו םלועל
 ריוְד מאיו להקה ל יניעְל יי תֶא די ךֶרָב

 םֶלועְמ ניבא לֵאָרְׂשִ הלא ו יי הת א רָב
 תֶרֵאְפִּתַהו הֶרּוּגַהְ הלה יי ףל :םליע דעו
 , הָכָלְמַמַה ג יי ףל ץֶרָאְב םימשב ליב דֹוהַהְו חַצְנַהְ
 יִנְפלִמ דוובָּבַהְו רֶׁשעֶהְו :שארל לכל אָשַנְתַמַהְ
 לדגל ףריבו הרובנו ₪ּכ הדי לב לשומ הָּתַאְ
 םיִלְלַהְמּ ל נֲחנֲא םידומ ּוניִהלֲא הָתעגלּפל קזחלו

 ךּורָב

 ָהיֵׂשֲע הָּתַא ָָבבל ַײ אוה הָקִא  ףָהרַאָּ פת של
 תא יא (תבשל תולפת)
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 : ּדָסַח םֶליעַל יִּכ םיְלּדְג םירוא הֶשעְל
 : ְּסַה םֶלּועַל יִּ םִיַּב תלׁשְמִמְל ׁשֶמָׁשַה תֶא
 : לכ הלל תֹולְׁשְמָמְל םיִבָכֹוכְו ַחַרָיַה תֶא
 : ֹוּדָחַח םָלֹועל יִּכ = םֶהיֵרֹוכְבְּב םיִרְצִמ הגמל
 : סח ם?ֹועל יּכ םֶכֹוּתְמ לארשי אצֹויַ
 :ֹוּדְסַח םֶלּועַל יִּכ הינט רובו | הקזח דב
 : ֹוּרְסַח םלֹועְל יִּכ םירזגל ףּוס םִי רגל
 : והסח םלועכ יּכ וכותב לֵאָרְׂשִ ריִבָעָהְו
 : ּדָסַח סלע יִכ ףוס םִיָ ולח ז העֶרּפ רַעְְו
 : ודסח ם?ועל יב ךָּבְדַמּב וע ךילומל
 : ודק םליעְל יב םילֹודָנ םיִכָלְמ הָּבַמְל
 : ֹוּדָסֲח םלֹועל יִכ םיִרירַ םיכָלִ גרהיו
 : ֹוּדְסַה םֶלּועָל יִּ ירמָאה ְךְלִמ ןוחיסל
 : לדקה םלועל יב "שבה למ גועל
 : דַמַח םֶלעְל יב הלחנל םֵצְרַא ןתַנְו
 : ודה םלועל יִּכ ודבע לארשיל הלחנ
 : ןדְסַה םֶלּועָל יִּ ּונל רכז ּונְלפְׁשּבַׁש
 : והְסַח םָלֹועְל יִּ .נירצמ ּנְקָרְפַ
 : ֹוּדָסַח ם?ֹועל יִּ רֶׁשְּב ככ םֶחָל ןַתֹנ
 : ֹוּדְסַה םַלֹועְל יִּכ םִיִמְׁשַה לאל ודוח
 ייל ודה : הָלָהְת הָואָנ םיִרָׁשיל יב םיקידצ ּונָנ

 ריש ול רש : ול רמז רושע לָבְּב רנָכָּב =
 לב יי רַבד רֶׁשי יב + הערְתְּב ןננ ּוביִטיַה ׁשֶרָה
 3 דָסַ טָפְשמּו הָקָרְצ בָהא : הָנּמְאְּב והׂשֲעַמ
 יפ תּורְבּו שענ םִיַמָׁש ַַי רֵבְרּב : ץֶרָאָה האל
 תֹורָצואְּב ןתונ םיה ימ דנַכ סנ : םָאָבְ לכ
 לכ רוני ונמִמ ץֶרָאָ סב ייִמ ּואְרי : תומוהה
 : דמו הָוצ אוה יִהיַו רמָא אה יִּכ : לָבַת יִבָשי
 וי הצע + םיִמע תובשחמ איִנַה םיוג תַצֲע ריִּפַה יי
 יִרְׁשֲא + רוד] רודל ובל תּובָשחַמ כעת סלע
 : ול הָלֲחנְל רַהָּב םעֶה הלא ירש א יוגה
 ןֹוכָמִמ :םֶרֶאָה נב לָּכ תֶא | הָאָר יי יי טיִּבַה םִימָׁשִמ
 רַחָי רצויה : ץֶרָאָה יִבָשי לָּ לא חיִנָשַה ותְבש
 בֶרְּב עֶׁשּנ ףלפה ןיָאיהיִשְעַמ לָּכ לאי ןיִבַמַה םָּבל
 העל סופה רקע :חּכ בר לצו אל רוב לי
 ויֵאָרְ לא יי ןיע "הנה : : טלמו אל וליה ברב
 םתויַהְל םָעָפנ תֶוָמִכ ליִצַהל : : וּדָסַהְק םיִלָחמל
 יִּכ : אּוה נמו ונרזע ייל הָחּבִח ּונָשָפִנ : בֶעָרְּב
 יִהְ ּונְַמְב ושרק םֵׁשְב יב נבל חַמֵׂשִי וב

 : ףל .ונלחי רֶׁשֲאכ וניל יי ףָדְסַה
 רמז ייל תֹודֹוהְל בוט :תָּבְׁשַה םזילרוש רומזמ

 ֶתְנּומָאְוההְסִה רק דינה ןוילעףמשְל
 : רֹונבְּב ןוינח ילע לב ילעו | רושע יִלָע : תיל
 : ןּנַרַא ףידָי ישעמב ד ָלָעְפְב יי ינְתְחְמְש יִּ
 רעב שיא :יִתֹבְׁשְחַמ וקמע דאמ יי ףישעמ ול

 - תירחש

 ו ַחְרָפַּב : תאז תֶא ןיִבָי אל ליִסְכּו עַדָי אל
 :דע ירט םֶדָמׁשִהְל ןוא ילֲעּפ לָּכ וציציו בָשע ומ
 הגה יִכ יי ףיבוא חגה יִּכ : יי םֶלּעְל םורמ הָּתַא
 םיִאְרּכ רו וא ילֲעפ לָכ רפת ודבאי יביא
 םיִמקּב ירש נע םָּבתו:ןנעב ןְמׁשּב יתָלּב ינרק
 חָרֶפַי רָמָתַּכ קידצ :יִנְזֶא הָנעמְׁשִת םיִעַרָמ ילע
 תֹורְצחְּב וי תיְִּב םילּותש : הנשי ןונָבְלּ ור
 םיננעַרְ םינשד ָהְביִׂשְּב ןובּני דוע : ּוהיִרְפָי וניהא
 : וב הָתָלְוע אלו ירָוצ וי רש יב רינהל : יָה
 ןופת ףא ראתה זע יו שכל ׁשֵבָל תואג למ 0

 םֶלֹועַמ זאמ ּףָאְסִּ ןוכנ : טומת לב לָבִת
 אשי םלוק תֹורָהְנ ּואָשַנ יי תֹורָהְנ ּואְׂשְנ :הָּתַא
 יִרּבְשִמ םירידא "םיִּבַר םומ | תולקמ : םִיָכְּד תֹורָהְ
 ְּתיִבָל דֹאָמ ּונְמָאְנ ףיָתדע :י " םֹורָמַ ריִּדַא סי

 : םימי. ראל יי שרק הוא

 ה :ויָשָעַמְּב יי חֹמְׂשִיםְלֹועל יי דובכ יהי
 : םלוע רעו הָּתעִמ ףרכמ יי םש " '
 םֶר :ַײםׁשלָלְהמוָאֹובְמ רע שמש חרֶזִממ
 ךמש וי 1; :והֹובְּכ םִיִמְשה לע יי םיג לָּ לע
 ןיכַה םָימָשּב ַײ : רו .רדל ףרכז יי םלועל
 תמש: הָלָשַמ לב .ותוכלמו ואְסָּ
 למי םיוגב ורמאיו ץֶראה לח םימשה
 ךלמ יי :דַעָוסְלַעְל ףלמי יי ךלמיי ךלמ יי
 תצע ריפה ײ: :ּוצְרַאָמ םִיג ּודְבָא דַעְ וםלוע
 תובשחמ תובריםימע תֹובָׁשְחמ אינה םיוג

 םלועליי תצע :םּוקַח איִהְייתַצעוׁשיִא בֶלּ
 רמָאאהיִּכ:ררָנרְל ובל תובשחמ דמַעַּת
 דוא ןויְצְּב יי 7 רַחָב יִב :רמעיו הָוַצ אוה יה

 לָאָרְשי הי ול רַחָּב בקעי יִּכ :ול בשומל
 :בזעי אל ותלחנוומעיי שמי אל יִֹּותָלְנמְ
 רָבְרהְו תיִחְׁשי אלו ןוע רפי םוחר איה
 עשה יי :ֹותַמֲח לָּכ ריעיאלו וא ביִׁשָהְל

 : : ונָאְרְק םֹויָב ונע הלמה
 ה יֵרְׁשֲא :הֶלָס ףוללהי דוע ז ףתיב יבשוי ירשא

 ה: ולא יש םַעַה יֵרְׁשֲא | ול הָכֵכְׁש |
 לשל הש הָכְרְבִאּו מה יֵֹולֲא ממרא דוד | י

 .דָעָוְלועְל המַש הללהַאו ְבְרָבַא וי לָכּב : דע
 וורל רזה : רקת יא ותְלדגלו דֶאְמ לֶלַהּו יי לוד

 ןדוה דֹובְּכ רַדַה : ודיג ד ירבו ז ףישעמ חַּבֶשי

 רמי ףיהוארונ ועו :הָחיִשֶא ףיתאלפ ירָבְדְ

 רצו עיָּבי ףבּוט בֵר רכז : הָנָרפסָא התלְרגו | המ
 יבוט: דָסַח לָדְְ פא ראי יי םוחרו ןוגח : נר
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 ה = תירחש ' :
 ףְּדְבע סנ :םיִפּוצ תֶפְנושַבְִּמ םיקותמוב
 יִמ תּואיִנָש :בְר בקע םֶרָמְׁשְּבםֵהָּב רָהז
 בע ךשמ םירזמםג :י. קג תורני
 : בְרעׁשְפִמ יתיקגו םַמיִא זָא יב ולשמי לא
 יי ףינפל יב וינה יפ יֵרָמֲא ןוצרל ויה

 : ילֵאֹוגְו יוצ
 והשר ליבא ינפל ומעט תֶא ֹותֹונְׁשְּב דוד

 ותְלָהִת דיַמָּת תע לָבְּ ַי תֶא הָכְרְבִא ליו |

 :ּוחָמְׂשי םיִנֲע" ועמי ישפנ aks יב ג יַפ
 2 תֶא יִּתְׁשִרְּ : ָּדֲחָי ומש הָמִמּורְנּו יָא יול ולר
 ורה וילֶא ּוטיבַה :ינְליִצָה יַתורּונְמ לכ נע
 לָּמ עמש יין ארק יִנע הז :ּורָפָחְי לא םֶהיֵנְפ
 ויאְריְל ביבס ַײ י ךאלמ הנח :ועישוה ויתור
 רָבָגַה יִרשַא א .בוט יִּכ ואָרּו ּומֲעַט + :םָצלֲי
 רוסחמ ןיִא יב שק ַײ תֶא ּוארי גוב הָקֲח
 ּורְסֲחָי אליי ישרדו ובערו ושְר םיִריִפְּכ : ויָאְרי

 ג םֶכְְמְלַא יי תֶאְרי ל ועָמְש םיִנָב וכל ג בוט ל;
 : בֹוט .תֹואְרל םיִמָי בֵהֹא םייַח ץֶפַחָה ׁשיִאָה מ
 עָרַמ רוס : הַמְרַמ רָּבּדמ היתפשו עמ הנושל רצ
 לֶא יי ינע :ּוהפְדְַ םולש שק בומ הֵׂשֲע
 ער, "שב יי נפ: םֶתְעַוש לֶא וינְָאְ יקי
 למ עמ ₪ ּוקַעצ : םֶרְכ ץֶרָאַמ תיִרכַה
 אב תֶאְו בל יַרְּבְׁשְנל ַי בורק : םֶליִצַה םֶתֹורְג
 2 נלי םַלִָמּוק קירצ תועָר ובר: עשו הוד
 : הָרָבְׁשְ אל הָנַהַמ תַחַא ויְהֹומְצע לָּכ רֶמׂל
 0 י הפ ומשא קיִּדַצ יִאְנשו הע עָשְר ,תָהֹומְ

 ; וב םיִסֹוחַה לָּב ומשא אלו ודב ׁשֵפָנ
 הָּתַא ןועמ יִנדַא םיִהְלֲאָה שיא העמל הָלְפַ

 ור םירה םרמּב :רדו רב ונָל תייה
 : לָא הָּתַא : םלוע רע סָלועַמ לָבַה ץֶרָא לָלּוחְת
 יב \ םרֲא נב ובּוׁש רָמאתַו אה רע ׁשֹונָא בש
 המשא רֶבַעי ִּ 'לּומְתֶא םזיכ ךיניֵעְּב םיִנְׁש לא
 : הלחי ריִצָחַּכ רב יהי הָנׁש םָּתְמְַו : : הלב
 ונילְכיִּ שב לָלּומי בֶרָעְ ףלחו ץיִצָ רק
 וניִהֹונוֲע 'כ תש הָתַש ּונְלָהְבנ ףתמתבו פא
 נפ נימי לכ .יִּכ : נפ רואָמְל ּונמְלע ףדגנל
 ּוניִתונש "מ : הָנֶה ֹומָּכ ּוניִנָש ּונִלּכ ל ףתרבעב
 הָנָש םינומש תלּובְגְ םָא הָנׁש םיִעְבְׁש םֶהָּב
 וע רוי יִמ : הָפעֶנו שיח וג ב וא לָמֲ םָּבִהָר
 ערוה ןּכ ּונימָ תונָמְ הרב ךְתָאריִ ףפַא
 לע םָחִָּהְו יָהָמ דע יי הבוש + הָמְכֲח בב? איִבְנ
 הָחַמׂשִנו הנר הסה רבב ונעְּבַׂש :ּךיֶרְבֲ
 ּוניִאר תונָש ונתינע תומיָּכ ּונָחְמָש : נימי לְכְּ
 : םֶהינְּב לַע ףרדהו ףלעפ ףידבע לא האָר: הָעָר

 וניִדָיהְשַעַמּוּוניִלעּוניִהלֶא ָנֹדֲאסעֶג יהיו
 : והָנְנּוּכ וניִדָ הָשעַמ ונילע הָנְנֹוּכ

 ייל רמא + לת יּדָש לֵצְּב ויל רֶתַכְּב בשי
 אוה יִּכ : וב חַמְבָא הלא יתְדּוצְמּו יסחמ

 ל ךֶסי ותְרָבֶאְּב : תֹּחַה רָבְִּמ שוקי חַּפִמ ליי
 אָריִת אל ותַמָא הָרָחֹכְו הָנִ הָחְחָּ ויִפָנְּכ תַתַתְ
 לה לָפָאָב רֵבָּרִמ : םִמֹי ףועָי ץַחַמ הלל רַחַפִמ
 הָבבְרְ ףלא ךְוַצִמ לפי : םיִרָהְצ דושי בטקמ
 תְַלשְ טיִּבת ךיִניְֲּב סר : שני ואל לאז ְףְנָיִמיִמ
 תמש ןילָע יִסְתַמ ַײ הָתַא יִכ : האר םיִעְׁשְר
 ברקו אל עגנו הָעָר יל הָנאְת אל : עמ
 לָכְּב ףרמשל ךל הצי ויכָאְלַמ יִּכ : ָלְהאְּ
 + ףלגב ןְבֲאְב ףיגת ןפד ףנואשו םיפּכ לע כר
 יִב יִּכ : ןיִגַהו ריִפְּכ סוכר ךוררת ןתפְו לחש לע
 ִנאָרְכִי :ימש עַד יִּ הָבנֲא והטְלפאו קשח
 ּףְרֶא ּוהָדְּבֲִאו ּהצְלַהֲא הָרְצְב כנא ומע ּוהָנֲעֲאְו
 'ונו םימי ךרוא ; : יִתְעּושיִב הָאְרֲאְ והָיְבְׂשַא םיִמָ

 + ַײ יִדָבַע ּולְלַה ַײ םש תֶא ללה היּוללה
 תיֵּב .תורָצַחְּב ₪ תב םיִדָמֹועְׁש

 + םיִעָנ יִּ ומָשל רמז יי בוט יִּכ היוללה : וניִהְלֶא
 יִּתְעַרְִנֲא יִּכ : ז ותְלגסל לארי ה ול רַחְּב בקע
 ץֶפָח רֶעָא לכ + םיָהְלֶא למ ונינרַאו ַײ לוד ב
 + תֹומֹוהְּת לָבְו םִיַמַב ץֶרֲאְבּו םימשב הֶשע +
 הצע רַטּפַל םיִקְּבְץֶרֶאַה הָצְקִמ םיִאָשְנ הֶלָעַ
 םיִרְצַמ רוכב הָּכְהָׁש :יִהֹורְצֹואַמ חור אצֹומ
 ובכתב םיתפומּ תותא חלש : : הָמֵהְּב רע םָרָאַמ
 םיּבַר םג הֵּבְהַש : ויָדְבֲע "לבב ה העֶרפְּב םירְצִמ
 גועל ירמאה ףלמ ןוחיסל : םיִמּצֲע םיִבָלִמ גרה
 .םָצְרַא ןתנו : ןֶנְּכ תובְלִממ לב שבה למ
 + םלֹשְל ףמש ַײ : ומע לֵאָרְְִׂל הָלִתִנ הל
 ּגםֲחנהְ ויִדָבַע לע מע יי ןידיִּכ : רו רָֹל כו
 םֶהְלז הָּפ ג 'םָרָא יד השטמ בָהָזו ףָָּ םיוגה יֵּבַצַע
 םֶהָל םיִנְוָא אָ אלו םהל םִיניִע ּורּבד אלו |

 וה םֶהֹומַּכ : םֶהיִפּב חור שי ןיִא ףא נא אלו
 *ּוכְרּב לֶאְרְִי תִַּב : םֶהָּב חטוב רֶׁשֲא לכם םְהיֵׂשֹע
 ּוכָרָב ולַה תב זי תֶא ּוכְרַּב ןרָהֲא תיֵּב , "תא
 ןויִצְמ ו ךורְּב :ַײ תֶא ּכָרְּב ַײ יאר יי תֶא

 : ּהָלְלַה םילָשּורי בש

 : ֹוּרָסַח םֶלֹועְל יִּ בוט יִּכ יל ודוה
 : ּודְסַח םלועל יִּכ םיִהלֲאָה יהלאל ודה

 : ֹוּרֹסַח םועְל יִּכ םִנֹדֲאָה נדאל ודוה
 + ֹוּדְסַח םֶלּעְל יִּכ בל תל תֹואְפנ השעל
 4 ֹוְּסַח םלֹועל יִּכ הָנבְתְּב םימשה הֶשעְל
 4 ְּסַח םלועל יב םִיִמֲ לע ץֶרָאָה עקּורל

 השעל 'א (תבשל תולפת)
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 תחש: 8 . - 
 אָרְקֲא יי ךילא :לָהְבְנ יִתייָהְּיֶנפָתְרִּתְסִה זע
 לֶא יִּתַדַרּב יִמָדִּב עצב המ ןנחְתֶא יִנרֲא לא
 יִננֲחְו יי .עַמש : ףְתמא דיגיה רפְע = ףדויה .תתש
 חה ול לֹוחֲמְל יִדָּפְסִמ תְַפָה :יל רוע הָיָה 0
 דֹובְכ ףְרֶפוי ןעמל :הָחֲמְׂש ינרזאתו יקש

 ײק :רדוא םֶלּועְל יהל 5 ים אלו
 יארוב תא חבשלו ללהלו תודוהל 9 - ןממ ינירה

 ידי לע היתניכשו אוה ךירב אשדוק רוחי םשל
 : לארשי לכ םשב םלענו רימט אוהה

 . אוה ְףּורָּב .םֶלֹועָה הָיָהְורמֲאׁש ָךּורָּב
 רַמֹוא ךּורָּב ,תישארְב השער ְףּורָּב

 יי | לע םֶחְרֶמ ךּורָּב .םִיִקָמ ah ּורָּב .הֶׂשֹעְ
 ורב .תֹוירְּבַה לע םחרֶמ ףורָּב .ץֶרֶאָה
 רעל יח ףּורָּב .ויִאְריְל בוט רֶכָש םֶלָשִמ
 :ֹומׁש ךורְּב ליִצַמו הופ ךּורָּב .חַצְנְל יל
 בָאָקלֶאָהֶַלעָהְּדְלמּוניִהְלַאייהַתַאְּדורְּב
 רָאֹופמּו חָבׁשִמ מע יִפְּב לְלֲהַמַה ןמְחְרה
 .ףֶּרֶבע רִוָר יִריׁשְבו וידבעו ויָריִסַח ןושְלְּב
 ֶלּדַנְ תֹורֲמְזְּותֹוחְבְׁשב וניהְלֶא יו יףְלָלַהְנ
 הְכיֵלְמנְו ףמש ריכזנו ל ְףְרָאָפְנּו ל תש
 למ .םיִמְלֹועָה יח דיחָי .ּוניִהְלֶא ּונָּכלמ
 ורב :לודָנה מש דע ידע ראפ חָּבְׁשִמ

 : תֹוחָבְׁשִתַב .ללהמ uk יי הָּתַא
 2 | +ויִתליִלֲע םיִמֲעָב ועידוה משב ּוארק יי ייפ גדוה

 ג יהא לָכְב ותיש ה רמז ול ריש
 ַײ שרדו וי וש קַבִמ בל המ ושדק םֵׁשְּב ּולְלַהְתַה
 הע דשא ויָתאָלְפְ ּורְכְז ג דיֵמָּת וינפ ושק ב זע

 ורכז יַמפְׁשִ ץרַאה לבב ונמל : - רוח
 תֶא תַרּב רֶׁשֲא: רוד לאל הו רֶבָּד ותיִרְּב םֶלועְ
 קל בקיל ָהָרימענ : קת ותַעּובשּו םָהָרְבַא
 ןענּכ ץֶרא | ןּתא ףל רמאל : םלּוע תר לארי
 םיִרְְו טעמּ רּפְהִמ יֵתְמ םֶבְתוִהְּ :םכתלחנ י לָבָת
 :רֵחַא םע לֶא הָבְלְמִמַּ יג לַאיוגמ ּכָלַהְינ : :ָּּב
 : םיבלמ םֶהיֵלֲע חכו שעל ׁשיִאְל תי אל
 ייל ריש :ּועַרּת לַא יִאיִבְנְּו יָחיִׁשמַּב ועְגִת לא
 ורפס : ותָעּושי 'םוי לֶא םוימ ורשב ץֶרָאָה לָּכ
 יִּכ :ןיִתאלְפנ | םיּמַעָה לב ורובכ תֶא םיּונָב
 :םיִהְלֲא לָּכ לע אוה אָרֹונְו דֶאַמ לֶלְַמּו יי לוד
 : הֵׂשָע םיִמָש יו .םילילָ םימעה יהלֶא לב יִּב
 ייל ובה : מק הודח וע נפל רֶדֶהְו דוה
 ייל ובה : ועְו רובּכ ל ובה "םימע תֹוַּפְשִמ
 ייל ּותַפשַה וינפל ואב הָחְנִ ואש ומְש דובב
 י | ןּכּת ףא ץֶרֲאָה לכ וינפְלִמ ' ולוח : שק תְַרהְּ

 חמא ןיִרֲאָה לגָחְוםִימְׁשַה וחַמְשְי :טומת לָּב לֵבּת
 -תָרָשַה קלעי ואמו םִיַה םַעְרַי : ףלס ַײ סיוגב
 אב ו יי ינפלמ רעיה יִצַ ונגר א :ּוב רׁשֲא לכ
 - םלּועל יִ בוט כ ייל ודוה + ץֶרָאָה תֶא טפשל
 נב Rad יהא ונעייעוה ּורְמֲאְו : וסת

 רימה ו ףחמא הרסה ממ ּףיִמֲחַר אלה אל
 'ג המה םלּועַמ יִּ ףודסחו יי ַי ףימחר כז : נר
 + םיִקָחׁשַּב זעְו ותא לֵאָרְשִ לע םיִהלאֿל זע ּונְּ
 זע ןחונ אוה לֵאָרׂשִי לַא ףישדקטמ םיִהדֲא אונ
 לא יי תומקנ לֶא : : םיִהְלֲא רָב םֶעְל תֹומְצֲעַתְו
 לע לומג בשָה ץֶרֲאָה טפש אשה : טיפוה תומקנ
 ַײ : הפ ר ךֵמַע לע תעשיה ייל :םיִאָּנ
 : : הֶלס בקעי יֵהְלֲא ונל בנש ומ תואָבְצ
 למה העושוה יי : ךָב חשב םֶדָא יִרְׁשֲא תואָבְצ
 תֶא ּךֶרַבּ מ תֶא הָעיׁשֹוה :ונַאְרְ םויב ּוננֲ
 הָתְבִח 'ּונָשַפִנ :םֶלּועָה רַע םַאׂשנְו עֶר .ףתלחנ
 שב יִּ טל חַמָשָי וב מ אּוה נג נרו ייל

eed -₪-.: 

 םַעָה ישא ":ּוהאלמַאו חי בסְרה םיָרצִמ ראפ
 ףּדסַחְּב יִנָאַו :ויָהְלֶא יש םעָה ירא ול הָכּבַׁש
 גיל למ יִּ יל הָרְׁשֲד הָהָעּׁשיִב יִבְל לע יתתטב

 םיִרְפפמ םימָשח :דודלרוממ חצ נמל
 גמ וירי השעמו לא דובְּכ ="

 הלילל הללו רַמָא עיּבי םויל םי : עיקְרָה
 עֶמׁניִלְּבםיִרְבּדְיִאְורְמִאיִא :תעד החי
 לָבָה הצקבו םוק אָצְיץֶרָאָה לָכְּב : םָלוק
 ןְתָחַּ אה: םהָּכ לָהֶא םש שמשל םהיִלמ
 הָצְקִמ :חרֶאְעּורְלרובְְּבְשיִשי יותפחמ אָצִי
 ןיֵאְו םתוצק לע ֹותָפּוקְתו ואָצּומ םִיִמְשה
 תַביִשִמ הָמיִמּת יי תרות : ֹותָּמַחַמ רֶּתְס
 יִּקּפיִתּפתַמיִכְחַמהְנמָאְנ יי תודע שפנ
 תריִאְמ הָרָּב יי תוצמ בל יֵחַמִׂשִמ םיִרָשי יי
 יַמְפְׁשִמ רעל תֶדמֹוע הרֹהְמִי ַיתַאְריםיני
 זָפַמ במ םיִרְמֲחְנַה :וָּדחִיוקָדְצ תַמָא ַײ

 (תבשל תולפת)



 ה נחה העת |

 שיכי ר'גנ
 גיתצ ריטב
 עינמ ביקח

 קיופ ליגי
 תייצ ויקש

 תַבָבּכ ףדותי יֵׁשְרֹוּד רוָבִג אג
 . cלמג דימּת ךחקרצ םַמֲחַר םֶרֲהַפ םכְרְּ
 . ףתרע להד ביט בור שודק ןיִסֲח
 + ףתשדק ירכוז .הנפ טל הֶאָג דיִחָי

jer 
 תומלעת עדי וניתקעצ עַמׁשּו לַּבק ונתעוש +

 דַעַו םלישל ותובלמ רוב םש ָךּורַּב :

 ינשו םַמיִמָּת הָנָׁש ינב םיִשבכ ינָש תֵּבַׁשַה םויבו

 ובס ןמָשַב הֶלּולְּב הָחנִ "תלס םינרׂשֲ
 :הָּכְסְנְו דיִמִּפַה תלע לע ותּבְׁשְּב תָבש תלע

 5 רוח שארל
 ליאו םינש רקב יִנָּב םירפ ייל ; הלע ובירקת םֶכיִשדח ישארבו

 השלשו + םָמיִמְ הֶעְבש "הש יִנְּב םיִשָבְּב רח

 םינרשע ינו רְַָה רמל ןטשב הלל הְָנִ תלם
 ריס ןיהָשע .ןורשעו : רחאה ליאל ןטשב הלולב הָחְנִמ תלס
 : ייל השא תְחיִנ חי הל דחאה שבכל : ןמשב "הלב הָחְְכ
 תעיִבְרּו ליאל ןיהה שלש רעל היה ןיִהַה יִצֵח .םֶהיִנְסְנו

 ריש : הָנָשה ישדחל שח שדח תלע תאז ןיי שבכל ןיִה
 : סנו השי דיִמּתַה תלע לע יל תאטחל דָחֶא םיזע

 ןֶתָטיִחְש םישדק ישדק םיִחבָז לש ןמוקמ והְזיַא
 ןְתמיִחְׁש םיִרּופְּכַה םוי לש ריִעְו רפְפִּב

 היזַה ןועט ןַמַדו ןופצַב תָרׁש יִלָבְּב ןָמָּ לב |ןופצּב
 הָנתַמ בָהָזִה חַּבְמ לע תבְרְּפה לעו םיִדּבה ןיַּב לע
 רוסי לע ְךַפוׁש היה פדה ירש . תֶבָכַעִמ ןָהַמ תַחַא
 : בָּכַע אל ןַתנ אל םִא ןֹוציִחַה חבְזמ לש יברעמ
 ןְתַטיִחְׁש םיִפְרָשְּנַה םיִריִעְשּ םיִפרשגה םיִרָ
 ןועט ןָמָר ןופַעַב תַרָׁש יֵלְכַּב ןַמָּ לובקו ןופַצַב
 תחא הגמ בֶהָזה במ לע ו תכרפה לע הוה
 דוסי לע פוש הָיָה םַָּה יִרַש . תַבכעמ ןהַמ
 ולא בע אל ןַתַנ אל םֶא ןוציחה ַחַבְומ לש יִבְרַעַ
 .ריִחיַהְ רּוּבִצַה תאטַח : ןשדה תיִבּב ןיִפרְשנ ולאו
 לע 'םיִׁשָרֲח יִשאָר יִריִעַש רּוַּצַה תאטה ןח ו ולא
 תַרָׁש ילְבָּב ןמָּ לגבקו ןופצּב ןְתְטיִחְׁש תּודעימ
 : תונרק עַּבְרַ לע תֹונּתַמ עֶּבְרַא ןועט מד ןופצּב
 ר ול אָב בבל הָנָפּו שָבָּבַב הָלֲע .רַציִּכ
 תיִנֹופָצ . תני 'פָצ תיִתָרַמ . תיִחְרוִמ תמר
 היה םֶּדַה יִרָָש . תַמֹורְ תיִבָרעַמ . תיִבָרַעַמ
 םיִעְלָקַ ןמ םיִנפל ןילְבָא יורד דוסי לע פוש
 : תֹוצֲח רע הללו םויל לָכָאַמ לֶבְּב הָנֶהְכ ִרָכְול
 ּהָמּד ד לוקו ןופצב הָתָמיִחְׁש םיִׁשרָ שרק הָלועָה

 תּונתַמ יש ןועט הָמְוְוופַצּב תרש יל
 : םיִשָאְל לילו תּותָנְו טָשָפָה העט עבר ןהש
 םֵׁשֲא תומָשֶא ןַה ולא < תֹומְׁשֲאְו רּוּבְצ יִמְלַש יִחְבְ
 ריִזנםֵׁשֲא הָפּורַה הָתָפְׁש םֵׁשֲַא תול ליֵעְמ םֵׁשֲא תל
 לופקו ןופצּב ןָתָמיחְש - לת םֶׁשֲא עֶרוצְמ םֵׁשֲא
 תּונָּתַמ יִּתְׁש ןּועָט ןמדו .ןופָצּב תַרָש יֵלְכְב ןָמָּ
 ירבזל םיִעלקַה | מ םיִנפל ןילְכַא . . עבר הש

 : תוצָח דַע ee םויל לבאפ לָכָּב הָנֲהְ

Aד תירחש  

 לָכָּב ןֶתָטיִחָש םילק םיִשָדְק ריִזָנ ליִאְו הָדּוּתַה
 תּונפַמ ֵּתְׁש ןּועט ןְמָד הרעב םּוקַמ

 לָכָּב םֶדֲא לכל ריעָה לֶכְּב ןילְכֲאנְו .עּבְרֲא ןַהָׁש
 אָצויּכ םֶהְט םֶרומַה : תֹוצֲח דע ' הלל םויל לָכַאַמ
 םֶהיִׁשְנְל םיִנֲהַל לכָאְנ םרּומהש אָלֶא םֶהָב
 ak יעד םומְלש ו טה הינו

ood 

 םֶהָמ םרומה : : רָחֶא 2% םיִמ ינשל לכַאמ
 םֶתיׁשנְל םיִנַָּל בָא םֶרּומהש אלא םֶהָב אָצויַּב

 : םֶהיֵדְבעֶלו םֶהינְבְלְו
 ןְתָטיֵחְׁש םילק םיִשָרק חַסַּפַהְו רֵׂשֲעַטַהַו ר כְּבַה

 תֵחֶא הָנּתַמ ןועט ןמדו הָרָזעּב םוקַמ לֶכְּ
 רֹוכְּבַה ֹןָתליֲִאב הע דוסָיַה רַגְְּ תש דָבְלְבּו

 חַסְּפַה : :רָחָא הלל םִמָי ינׁשל לכַאמ לב ריִעָה
 תֹוצֲח רע אָלָא לבא ניאו הלילב אָלָא לָכָאְנ וניא
 : יֵלָצ אָלֶא לָכֲאָנ וניֵאְו ויגנמל אָלֶא לָכֲאָ ניאו

 הָרֹוּתַה תֹוּדְמ הָרָׂשֲע שלשב רמוא לאעַמׁשי יִּבְר
 נב .הָוׁש הָרזגִמּו רמחו קמ ןֵהָב תָׁשְרְרני

 . םיִבּותְכ ינשמ בָא ןֵנְּבִמ .רֵחָא בּותבִמ בָא

 יא ללבו טרפו ללב" לב טְרפמ .טָרפו ו לֶלָּבַמ
 רצ .אוהש לֶלָכמ . טרפה ןיע כ אלא ןד הָתַא

 הָיָהָש רַבָּד לָּכ .לְלְבל ְךיִרְצ אּוהָש רמו .טֶרָ
 אָצי ומְצַ לע רמלל אל רַטֹלְל לְלְּבַה ןֶמ אָ לְלְבָּב
 הָיהש רֶבָּב לָּכ .אָצִי ל לבה לע מלל אלא
 אי ֹונינעְכ אּוהש רַתֶא ןעט  ןֹועמְל אָ ללְכְב
 אָצו ללב הָיִהְש רַבּ לָּכ .רִמְתַהְל אלו לקהל
 לקהל אצי טנעכ אלש רַחַא ןעט ןועטל
 רבב ןוהל אָציו | ללָכְב הָיַהְש רָבָּר לָּכ .ריִמָתַהְלּ
 ונָריזחיש רע ולכל וריזחהל לובי הָתַא יִא ׁשֶרֲחָה
 . רנינטמ רמלה ובד . .שּורְפְּב "לכל בּותַכַה
 ה םיִׁשיִחְבַמַה םיִבּותָכ יִנָש כ .ֹופוּפַמ דמלה רָב
 : םֶהיֵניֵּב ערכיו יׁשילשֲה בּותָּכַה אֹבְיָט דע הָו תֶא

 תיֵּב הָנְּביש ניתובֲ יהלאו ּויָהְלֶא יי : ףינפלס | ןוצָר .יִהָי
 ףדבענ םֵׁשְו : ּףֶתְרותְּב ינקלח ןתו ה הֶרְהְָּב שדקִּפַה
 ןגברד שירק : תויָנומְדכ םינשכו ג םלוע יִמיִּ הֶאְריְּב

 יִכ יי ךִמְמּורַא : ךְוָדָל תיַּבַה תַּכְנַח ריש רֹומְוְמ
 יהל יי וי :יל יביא ְתְחמִׂש אל ינָתיִלְ

 לאש ןמ ָתיִלֲעֲ יי : ינאפרתו ךילא יתעּוש
 יד ֹוהְו יָיִסֲ וול רמז: רֹוב ידרָיִמ ינתייח ישפנ
 ברעב ֹוֹוצְרַּב םִיַח ֹופֲאְב עגריִּכ :ושדק רבזל
 לָביַולַשב יתְרמָא יִנָאַנ : הָּנְר רקבלו יֵכָּב ןילי
 יִרְרַהְל הָתְדמְעָה ךְנְוצְרּב ‘ו : םלועל טמא

 זע 'א (תבשל תולפת)
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 לא ןיִּב ותא תתנו הצר ; תש וו
 ּוצחְרְו :םִיָמ הָמְׁ ּתַתְנ הָּבְזִמַה ןיִבּו דָעומ
 : םֶהילְר תֶאְו םֶהיִדֵי תֶא ונפמ ויִנְבּו ןרָהַא
 ותמי אלו םִיַמ ּוצֲחְרי דעֹומ לָהֶא לֶא םָאבְּב
 הָשא ריטקהְל תרָשָל בזה לֶא םֶתְׁשִנְב יא
 הָתְיָהְו ותמי אלו םהילגרו םהְיִדְי וצחרו :ייל

 1 םֶתרדל וערזלּו ול םלוע קח םֶהָל
 לַארׂשִיינְּב תֶא וצ :רטאל הָשמ לָא ַײ רָּבַר

 יִשָאְל יֵמֲחַל ירק תֶא םֶהָלֶא ָּתְרַמָאְו
 תְרַמְאְו :ּורָעְומְּב ? בירקחל ורמת יִחְינ ַחיִר
 ִנָּב םיִשָבִּ ויל וכירקת רֶׁשֲא הֵׁשֲאָה הֶז םֶהָל
 ׂשֶבָּכַה תֶא :דיִמָת הָלֹע םויל םינַׁש םַמיִמְת הָנָש
 ןיּבהָשַעַפיִנַשַה שָבָבַה תֶאְו ןרקבבנ הֶׂשֲעַּת דָהֶא
 הָלּלְּב הָחְנִמְל תֶלְס הָפיֵאָה תיִריִשַעְו םיִּבְרעֶה
 הֶיְׂשַעָה דיִמּת תלע : ןיִהַה תעיִבר תיִתָּ ןמְׁשּב
 תעיבְר כנו :ייֵל הָׁשֲא חֹהיִנ חיל ניס רַהָּב
 :ַײל רָכש ַסנ ךסה שרק ד ךֵחָאָה שָכָבַל ןיהַה
 תַחְנמְּכ םִיָּבְרעֶה ןיִּב הֵׂשֲעַּת ינְׁשֲה ׁשֶבָכַה תֶאְו

 : ויל הנ חיִר הָשֶא הָׂשֲעַת וְּסְנְכּו רקְּבה
 וקרזו י יו יִנָפְל הנפצ חומה ףֶרָי לע ותא טֶחָשו

 ביס הָּבְוְמַה לעומר תֶאםיִנהּבַה ןרֲהֲא יֵנְּב
 הינפל וניתובָא וריטקַהֶש וניקלא ַײ אוה הָּתַא

 שָבַמַה תיֵבְׁש ןמזִּב םיִמַּפַה תָרוטק תֶא
 איִבָנ הָשמ דִי לע םֶתֹוא תיּוצ רֶׁשֲאַּכ םיק הָיָה

  ףֶתְּותְּב בּותָכַּכ
 תלֵחַׁש ףֵטָנ םיִמַכ ףל חק הָשמ לא יי רֶמאֹי

 :הָיהְי דַבּב דב הָבַז הָנֹבְלּו םיִמס הנבל
 רוהט תָלִמַמ תק תֵׂשֲעַמ ח הקר תָדטְק התא תשע
 ינפל הָּנַמִמ תַתנ קדה הָנָמַמ תקַתָׁשִו :שדק
 שָדְק הָמְש הל רָע רֶׁשֲא דָעומ לָהֶאְּב תֶרֲעָה
 הַא וילְע ריִטַהְו רַמָאְנְ : םָכָל הת םיֶׁשְ דק
 תֹורָנַה תֶא וביִטיִהְּ רבב רָקְַּב םיִמס תר
 םִיַּבְרעָה ןיֵּב תורגה תֶא ןרָהַא תֹולעַהְבּו : : הָנְריִטְקִ

 : םכיפרה לי נפל ריִמָּת תרה הָנְריִטְק
 םיִׁשְׁשְו תואָמ שלש .דציּ תָרֹטקַה םּוּפ ןָברּונִת

 םיִשָשְו תואָמ שלש .ּהָב ּויָה םיִנָמ הָנומְּׁו
 ספ םוי לָבל הָנַמ .הָמֵחַה תומָי מ הָׁשִמֲַו
 םיִרָתְי םיִנמ השל ו.םיָּבְרעֶהְןיֵּב םַרָפּו תיִרֲחׁשְב
 ,םיִרּופָּכַה וב ויִנָפַח אלמ לוי דג ןַהּכ םיִנְכַכ םֶהַמְש
 ןקחושו .םיִרּפַּכַה םוי בָרָעַּב תַשָפְכַמל םֶריְזֲחמּ

 רֶׁשֲע דַהַאְו . הָּתַּדַה ןמ הקד אָחְפֶש יַד הָפַי הפ
 הָנבִַחַה ןְרֹוּפצַהְויֵרְצַה ןה ולאו .ּהָב יָה םינמס

 הָעיִצְקּו רומ .הָנָמ םינ עב םיִעְבֵׁש לקעַמ הנובלה
 רע השש רשע הָשֶש לשמו םֹּכְרַכו דרג תָלבְׁש

 | מש ו השש הָפּולְקְו רֶׂשֲע םיִנָש טשקה .הָנְמ
 = ןיִסיִרְפק א ךיּבק הָעְׁשּת הָניִׁשְרַּכ תירּפ הַעׁשִּ
 = ןיִסיֵרְפק ןַײ אֵצָמ אל םָאְ אָתְלּת ןיִּבקְ אָהָלּת אס
 בקה עבור תמּודְס הלמ .קיתע ןירּוח רַמֲח איִבַמ
 תַפָּכ ףא רַמֹוא ןֶתַנ יב . אּוהָׁש לּכ שש 'הֶלָעַמ
 םָאְו ּהָלמֶּפ ׁשֵבְּד ּהָּב ןַתָנ סא אּוהָש לָּ ןּריה

 : הָתִמ ביח הנס למ תַחַא רַּפָח
 אָלֶא ּוניֵא "רצה רַמּוא לֶאיִלָמִ ןָּכ ןועְמש ןָּבַר

 הָמל הָנישְרַּ תיִרּב ףטקה יִצְעַמ ףטוגה ףרש
 אָהָּתְש יִדְּ ןֶרופַצַה הֶא הָּב תופיל ידָּכ הֶאָב איה
 וב תור כ אָב אוה הָמָ סירס 2 .הָאנ

 :דוָּבַה נָפַ הָרְועְּב a ימ ןיסינכמןיאש אלא
 קָרָה רַמּוא קַחוש אּוהְשּ רַמֹוא ןָתָנ יִּבַר אָיָנַּת

 הפי לּוקַהְש יִנִמ קֵדָר בֵטיַה בֵמיֵה
 עיבְרל שולשל } הָרְׁשְּכ ןיִאְצֲחַל המט . םיִמְׂשּבִל

 םִא לָלְּבַה הו הָדְוה יִּבַר רַמָא :ונעמש אל | ת
 לָּכִמ תַחַא רַפַ םָאְו ןיִאַצֲחְל הָרׁש הָתָּדַמְכ

 : הָתיִמ בִיַח ָהיִנַמס
 םיעָבָׁשְל וא םיִשָשל תהא רמוא אָרּפִק רַב אָיְנה

 דעו :ןיִאָצַחְל םִיַריִׁש לש הֶאְב הָתיֲה הָנַׁש
 ׁשֵבְר לש בוטרוק הב ןתּונ היה ולֶא ארק רב יִנָת
 ןיִבְרָעַמ ןיא הָמלְ ּהָחיִר יִנפמ כ ומעל לּוכָי םֶדָא א
 לכ ראׂש לָכ יִּכ הָרַמָא הָרֹוהַהׁש יִנּפִ שב הָּב

 : יל הֵׁשֲא ונפמ וריטקת אל שב
 : פינ הל בקע יֵהלֲא ול בָגׂשַמ ּנַמֲע תֹואָבְצ יו
 הָעיִשּוה ַי :פיגְָּב ַתֵטב דא יֵרְׁשֲא תֹואָבָצ 5 7
 רַצְמ יל רֶתַה התא :פינ ונָאָרְק םֹויְב ּונֵנֲַי מַה
 תַחָנִ ייל הָבְרעְו : הֶלְס ינבבוסה טלפ יג יִנַָצִת
 ! תוזינומרק םיִנׁשבו םלוע יִמיּב םִיָׁשורְ הָדהְי
 אָרָמְגַד אָמְשִמ הָכָרעַמַה רֶדָמ רָּדַמ הָוה יובא

 תַמָדוק הָלּודְ הָכְרְעַמ.לּואש אָּבַאְד אָּבְֲאְו
 לש הָיְנְׁש הָכְרעמּו .תְרטק לש ה הָיִש הָכָרֲעמְל
 יֵנְׁש רוסו םיִצֲע יֵרזג יֵנְׁש רודסְל תָמְדֹוק תֶרֹׂטְק
 חְַּוִמ ןׁשְדו יִמינְפַה במ ןּוׁשְדְל םֶדֹוק םיִצֲע יז
 שַמָח תַבָטַהְו תֹורנ שָמָה תַבֲמַהְל םֶדּוק יִמיִנפַה
 םרוק ריִמָּתַה םַדְ דיִמָּתַה םדְל תָמְדּוק תור
 תֶמָדק תורָנ יִּתַש .תַבָטַהְו תור יֵּתְׁש תַבָטַהְל
 הָחְנְמְל םיִרָבָאְו יִרְֲאל תַמָדוק תרטקו תרטקל
 ןיפסּומל ןיכסנו ןיִָסָנל ןיתְבחו ןיִּתְבֲחַל הָחְנמּו
 ןיִּב לש ריִמָתְ ןימדוק ןיִכיִזבּ ןיכיזבל ןיפסּומ
 ָךיֶלֲע ריטקהו הָלּועָה הָיִלְע רח רַמָאְנַש םִיַּבְרעֶה
 : ל תֹונָּבְרִקַה לָּב םלשַה ְךיֶלע םיִמְלְשַה יִבְלָח
 ץיתי גיבא , "הרורצ ריּתַּת = נימי תג חב א נא

 ןמש עירק . אָרֹונ ּונרהט ּונבְגש ףמע תנְר לכ

asאנ 'א ו  



 te יֵתובֲא יהלאו א וו א ןוצר יה
 םיִנָפ תּזֲעָמ םיִנָפ יֵועַמ םוי לכו םֹויַה

 עֶר ענפָמּו עֶר ןֵכָׁשִמּו עֶר רֶבָחַמּ עֶר םֶרֶאַמ
 ןיִּב הֶשָק ןיִ לעַּבְמ השק ןיִִּמ תיִחְׁשַמַה משמו

 ; תיִרְּב ןְב ֹוניֵאְׁש ןיִבּו תיִרְּב ןָב אּוהָש
 תֶא הנ םיִהלֲאָהו הָלֲאָה םיִרָבְּרַה רַחַא יֵהיו

 : ננה רָמאיו םָהָרבֲא יא רמו םֶהְרְבַא
 תא ּתְבַהֲא רֶׁשֲא ףריחי תֶא ףְנַּב תֶא אָנ חק רמו
 הֶלַעְל םַש ּוהלעהו הָיְרַֹה ץֶרֶא לא ףל ו קַחצְ
 סָהְרְבַא כו :ףילַא רמא רֶׁשֲא םיִרֲחָה דָחַא לע
 ותא ויָרעֶנ יִנָש תֶא חקינ ורמח תֶא שבחיו רק
 | לֶא ליו םקיו הלוע יִצע עקבו ונְּב קֶחְצִי תַאְ
 אשיו ישילשה םויב : םיִהלֲאָה ול רמא רָשָאםוקַמַה
 רמי : קחַרַמ םוקמה תֶא א אָ ויניע תֶא םֶהָרְבַא
 ינָאְ רֹומֲחַה םע הפ םֶכָל ּובָש ורע לֶא םֶתְרְבַא
 : םכיִלֶא הָבּושנְו הָוְחִּתשנו הּכ דע הכל רֶעּנַהְו
 ונָּב קַח לע םֶׂשו הל לעֶה ִצָ תֶא םֶהְרְבַא ה
 סנש ובלו תאמה תאו שָאָה תֶא ורב חקיו
 יבָא רָמאַיַו ויבא םֶהָרְבַא לֶא קַחְצְי רמי 2
 הָיַאְ םיִצְעָה שָאָה הָּגַה רמו נב יה רמי
 הָׂשַה ול האר םיִהְא םֶהָרְּבַא רמאיו : העל הֶשַה
 םקָמַה לא ואביו + הְחָ סֶהיִנש וכלי נב הלעל
 חבְומַה תֶא םֶהָרְבֲא םש ןָבַיוםיהלֶאָה ול רַמָא רֶׁשֲא
 ותא םֶשַיַו ונָּב קָתָצִי תא דקעיו םיצעָה תֶא ּךרעיו
 ודי תֶא םֶתְרְבַ חלש םיִצֲעְל לעממ חזה לע
 וילָא אָרְקּ : ֹונְּב תֶא טחשל תֶלָכֲאמַה תֶא חק
 רֶמאֹ םֶהָרְבַא םֶהָרָבַא רָמאיַו םִיַמָׁשַה ןמ יי ְךַאלמ
 שעת לֵאו רענה לֶא ףדי חלשה לא רֶמאיו : יננה
 אֹלְו הַא :םיִהלֲא אָ יִּכ יתד הָתעיִּכ הָמואַמ ול
 תֶא םֶהְרְבַא אָׂשו :יִנָמַמ ד הֶריֵחָ תֶא נב תֶא תי ַשֶח
 ל נק ְףֵבּפַּב וחֵאְנ רתַא ליֵא הָיַהְ ארי ינוע
 Fe תחת הָלעל הלו ליֵאָה תֶא חק םֶה ָרְבַא
 רֶׁשֲא האָר יו אּוהַה םקָמַה םש םֶהָרְבֲא ארק
 לָא ו אל אָרְקִו הָאָרְי ַי רַהָּב םויה רַמָאָ
 םֶאָנ יִתעּבְׁשנ ִּב רָמִאַיַו : םִיִמׁשַה ןמ תיִנֵׁש םֶהָרְבַ
 תבׂשְה אלו הזַה רבָּדַה תֶא תשע רֶׁשֲא עי כ 4
 הָּבְרַא הָּבְרַהו ְכֵרְכֲא ךַרָב כ ריח תֶא ךָּב תֶא
 תַפְש לע רֶׁשֲא לוחכ) םימְשַה יִבָבוְּ עז תֶא
 הערבי וכְרְּבִתִהו : יביא רעש תֶא ףטְרז שריו םיה

 ג | תירחש ּ
 עבָׁש רַב לא וָדְחִ ּוְיּוּומקיו וָרָעָ לֶא םֶהָרְבַא רעב ok עֶר רֵבחַמּו עֶר םדֲאַמ ּנְִחְרַהְו

 :עַבְׁש רָאְבַּב םֶהְרְבַא בָׁשֵ
 רֶתְמְכ םיִמָׁש ארי םֶדֶא אה ' םֶלועְל | יי

 רַבֹודְ תֵמֲאָה לע הומו ּלגַבּו
 : רמו בש ובָבְלַּב תָמֲא

 םוליפמ ּונְחְנַא ּוניִתוקרצ לע אל םיִמָלועָה לָּכ ןובר
 הָמ .םיִּבַרָר ףימחר לע יִּ היִנָפְל ּוניִנּנֲחַּ

 המ ּוניִתוקְרַצ המ ּונדְסַח הָמ ונַײַח הָמ ּונְחנֲא
 יי ףיְנָפְל רמאנ המ ונתְרּובְג הַמ ונַחּכ המ ונתעושי
 נפל ןיֵאָכ יִדוּבִּגַה כ אלַה ּוניִתובֲא יהלאָו ניק
 םיִנובְנּו עֶּרַמ יִלָבְכ םיִמָכחו יָה אל םשה יִשנָאו
 לָבֲה םֶהָייַח יִמיו וה םֶהיִשָעַמ בור יִּכ ָּבָשַה יְִבְּ
 גֶלָבַה לפה כ יָא הַמֲהְּבַה ןמ םָרָאָה רמו נפל
 ףֶבהא םֶהָרְבא יִנָּבַתיִרְב יֵנְּ מע ּונְחנֲא לבא

 קָחָצָ ער . הָיְרְַּה רַהְּב ול ָתְעבְׁשְש
 id בלע תַרָ ָּבְוִמַה - = %- ודי

 םיִמיִּבְשַמ ונחנאש ורע נשר ה 'הַמּ
 : םוי לב םיִמ ַּפ םיִרָמואְ | רקבו ברע םיִביִָעַּ

 : דָחֶא ו ַי וניהלַא יי לֶאְרְשי עמש
 | זרע םלועל ותוכלַמ דֹובּכ םׁשָךרָּ

 הָּתַא םָלֹועֲה אָרְבִנ אש דע אה ה תא
 איה הָּתַא םָלֹועְה אָרְבְּגֶשִמ אה |"

 שדק אָּבַה םָלֹועְל אּוה הָתַאְו הוה םֶלֹועְּ
 ל תֶאשָדקְול ְךָמׁש ישידקמ לעףמש תֶא
 :ּונָנְרְק ּהיָבְגִתְו םיִרָת ד ףתעושיבו ףָמְלֹועְּ

 : םיָּבַרָב ל מש תֶא שדקמ יי יי הָּתַא ףּורָּב
 יַמׁשַבּו ץֶרָאְבּו םיַמׁשַּב וניהל ַײ אוה הָּתַא

 ןושאר אּוה התא תֶמֲא .םיִנְֹלֲעָה םימשה
 ץַבק . םיִהְלֲא ןוִא ףיֶרעְלּבמּו ןורֲחַא אה הָּתַאְו
 יִאָּב לכ ועְרַיַו ּוריִכי .ץֶרָאָה תֹופָנַּכ עֶּבראַמ ףײק
 תֹוכְלִממ לכל ְּףרבל םיִהְלֲאָה אה הּתַא יִּכ םֶלוע
 תֶא ץֶרָאָה תֵאְו םיִמָשַה תֶא ָתֵׂשָע הָּתַא .ץֶרָאָה
 ְףידְי השעמ לב יִמּו םָּב רֶׁשֲא "לָּב תֶאְו םיה
 .הֵׂשֲעּת המ ףְל רמאיש םינותחתב וא םיִנוְלעְּב
 ּףמש רּובטּב דָסָח ּונָמע הָשַע םיִמָׁשַּבְׁש וניבָא
 המ ּוניֵהלֲא ַײ ונל סי וניל אָרְִנש לוד
 יִצְבְק תָעָבּו 'םֶכתַא איִבָא איהה תֵעְב בּותַבָש
 יִמע לֹכּב הָלָהְתְ 0 םָשָל םֶכְתֶא ןּתִא יִּ םֶבְתֶ

 וע רַמָא םֶביִניִעְל םֶביִתּובְש תֶא יבּושְּב ץראה | בשיו + יִלקְּב תמש רֶׁשֲא בקע ץֶרָאָה יג "למ |
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 ע | תבש לש תירחש תלפת 1
 װײ הֶּתַא a : : ּהָמְשל ּףֶתְרוה יֵרְמּולְ ףָמַׁשְו :סז כמי תסנכס תיכ) סנכנפכ

 0  לֶאָרׂש ומעל הָרּו רַמלְמַה לֵאָרְׂשִיְחיִתּונְּכְׁשִמ בקעיףילקא ובטןמ
 | רַתְּב דשא םלֹועָה למ יניִקלָא וי הָתַא ָךורָּ הְוְחַּתְׁשִאְּךֲהיִב אב ףדסח ברָביִנָאְו 7
 : ותת תֶא ל ןתנו םיִטעֶה לָּבְמ ּונָּב ןיעמ יתְבַהֶא יי :ַתָאְִ ףשדק לכיה לֶא

 : הוה ןתונ ו הפ ור הֶוחַּתְשִא יִנֲאודֹובְּכ שמ םוקמּו ףַתיּ
 נתי ףילֶא ןיִנָּפ יי רַאי: רמשיו 2 ָכְרָבִי

 ult א םֵׂשו לא ה 0 אשי : יִתָלפְת יִנָאְו + : ישע ַײ יי ws הָכֵרְבֶא הָעָרָבָאְי

 םיִרְַּּהְ הֵאָּפַה רועש םָהָכ ןיאָש םיִרְבְ ולא יננע ל סח בֵרְּב םיִחלֲא ןוצָר תע + 0 יל
 : הָרוּת רמת םירקה תלמה יאר % עשי תַמָאְּב

 הזה "םֶלּועָּב םֶהיֵתֹורַפ לבוא םֶרָאְׁש םיִרָבָד ּולֲא |: אָרְבְנ ריִצָי לָּכ םֶרָמְּב < .ףלמ רֶׁשֲא םֶלּע ןודָא
 סָאָו בָא רּוּבַּכ ןַה ולאו אָּבַה םֶלּועְל תמיק רפה : אָרְָנ מש ךלמ יזא .לפ ל הֶׂשֲעַ תעל

 תיִרֲחְׁש ׁשֶרֶדִּמַה תב תַמָכְׁשַהְו םיִדָסֲח תּוליִמְנ | הָיָה אּוהו : אָרונ למי בל . לפה תֹולבָּכ יִרֲחַא
 תַסָנְכַהְ םיָלֹוח רּוקְב םיִחְרא .תַפָנְכַהְו תיִבְרעְו ןיִאְו רָחֶא אה :הָרָאְפַתְּב הָיָה אּוהְו .הָוה יי

 ןיּב םולש תֵאָבֲהו הָלָפְּת ןייִעו תֵּכַה תלו הָלֹּכיִלְּב תיִׁשאָר יִלַּב :הריִּבחהְל ול ליִשָמָהְל .י
 : םֶלְּ דְַ הָרּוה הומל ורָבֲחַל םדָא .יֵלֲא יח ילֲא ג אוהו : :תרְׂשַמַהו זֶה ולו 6
 איה הרוהמ יב ָּתְתַש הָמׁשְנ . הלא הָנִמ .יל ם םֹונמו יּפָנ אּוהְו :הֶרָצ תַעְּב יֵלְבֲח רוצו
 הָּתַא ּהָתְרַצִ הָּתַא ּהָתאָרְב הָּתַא % ןשיִא תֵעָּב . יחור ריִקְפַא ורב אָרָקָא םויּב יס

 הּתַאְו ּבְרְקְּב ּהָרְמשִמ הּתַאְו יִּב ּהָתַחְפְ : : אא אלו יל יי יור םע לא
 דיִתְעל יִּב הָריְֲחַהְלּו ינממ הלל ריִתֲע 5 .sd es Bes א לֵּדָגִ

 נא הָדֹומ יִבְרְְב הָכְָׁנַהְׁש ןמז לָּכ אבל אל .ףוג ּוניאְו ףוגה תּומד ול ןיֵא :ֹותיּדְחַאְל ףוסןיִא
 לָּכ ןובר יִתובִא יהְלאָו יִהְלֶא 4 נפל .אָרְבִנ רֶׁשֲא רָב לָכְל ןומדק :ֹותָׁשְדק וילֲא ְֹורֲע

 הָּתַא ָךּורָּב : : תֹומָׁשנַה לָּכ ןודא םישעמה לבל םלוע ןודָא וגה : ותישארל תישאר יאו ןושאר
 : םיִתַמ םיִרגְפל תומשנ ריזחמה יי לא ונָת ֹותֶאּובְג עפ תוכל ותל הרי .רָצּונ

 ןַתָנ רֶׁשֲא םָלּועָה למ וניהלא . הָתַא ורב |:
 : הָליִל ןיבו זי ןיב ןיִחְבַהל הָניִב יוְבשל

 ג וג יִנָשע אש םלּועַה למ ּוניִהלֶא יי התא ךָּב
 :רָבֲע יִנשש אלש םֶלּועַה ַךלַמ וניה"א יי הָתַא ורב
 תשא ינשע אלש םלעַה ֶלַמוניִהְלֶא יי התא ָךורְּ
 : םיִרֲע חקופ םֶלעָה ְָלמ ּניֵהלֲא יי הָתַא רָב
 :םיִמְרע, שיִּבְלמ םלועה למ וניִהלֲא יי הָּתַא ָךּורָּ
 :םיִרוסַא ריּתִמ םלֹועְה "ָּךְלַמ ּניֵהלֲא יי הָתַא רָב
 ג םיִפּופְּכ ףקוז םְלּועָה למ ּוניֵהְלֲא יי הָתַא ורב
 : מַה לע ץֶרָאָה עקור םלועַה למ וניהלָא ַײ אב
 : כר לָּ יל הָשָעָש םָלּועָה ָךכִמ וניהל ו איב
 : רב יֵרֲעְצמ ןיִכמַה םלּועה ָךָלִמ וניקלא וו אב
 : הָרּובְגְּב לַארׂש רזוא סלה למ וניל יי וו אַ
 להָרֲאָפְתְּב לֵאָרִׂ רָטועםלועה ךלמ וניִלֲאַ וי א
 :ַתָכעיל ןתונה םֶלועַה למ וניל יו התא "ורב
 הָנָש ריִבעמַה םִלֹועֲה לכ ּוניִהלֶא יי הָּתַא ור

 יִפַעְפמ הָמונְהּו מ

 .לֶא מעל יה תַמָא תרות: תָנמְּת תֶא טיִּבַמּו איב
 ריִמָי אלו לאה ףילחי אל ו ותיּב ןמֲאָנ ואיִבְנ די לע
 טיִּבמ וניִרְתס עֶדֹויְו הָֹוצ :1הֶלּווְל םיִמלועל וחד
 .ילָעְפַמְּב רָסָח שיִאל לו :ותָמְדְְּב רֶבְּב ףוסל
 ןיִמָיַה ץקל חלש : ותָעָשְרְּכ עֶר עַשרל ןָתֹונ
 הָיחְי םיִתַמ + ותעשי ץק יּכַחְמ תפל .ּונחיִשְמ
 + ותְלהִּת םֵׁש דע יֵרֲע ָךורָּב .ּוּדְסַח ב לא
 ונָשדק רֶׁשֲא םָלֹועֲה ףלִמ גנ יהל וו יו הָּתַא ָךּורָּב

 : םִָדָי תליִטְנ לע ּונָּוצְו ויָתֹוֲצַמְּב
 תֶא רַצָי רֶׁשֲא סלע למ וניהל ַײ הּתַא ָךּורָּ

 םיִבְקְנ םיבקנ ב .אָרְבּו הָמְכחְּב םָרָאָה
 םָאָש ףֶובכ אס יִנָפל עי לג םילּולח םילּולח
 רָשָפָא יִא םֶהֵמ רַחֶא םֶתָסִי וא םֶהָמ דָחֶא תת
 רָב : תֶחֶא הָעׁש ליפא נפל רֹומֲעַלְו םיקתַהְל

 : תושעל אילו רָשָּב לָכ אפור ַי הָּתַא
 ונשק רֶׁשֲא םלּועָה ףלמ ניִהלָא יי הָּתַא ךורָּ

 : "הרות יִרָבְדְּ קב נצ ויָתוצַמְּב

 < ונקיחרהו | יא 2 תולפת)
| | 
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 תבשל תיברע .תלפת ₪
 סת רפפב בקו םיימב [9 למ יחל יב פי

 : םִיַח םיִחלֶא ּףְנַעַמְל

 : םֶהָרְבַא ןגָמ יי הָּתַא ְךּרָּב :ןֵגָמּו עישומו רזוע למ
 בר 'הָּתַא םיִתְמ הֶיַחְ ינֹרַא סלע רֹוּבְג הָּתַא

 םָשגַה ריִרּומּו ַחּורַה ביִׁשַמ ףרוחב : עישוהל
 םיִּבַר םיִמֲתַרְּ םיִתָמ היחמ דָסחְּב םייח לָּבְלַבַמ

 םיִרּוסַא ריִתַמּו םילוח אָפּורְו :םילפונ ףךמוס
 תֹורּובְג לַעַּב מכ יִמ .רַפע ִנׁשיל ותנומָא םִיקמּ
 : העושי יִמְצַמו הָיַהְּו תיִממ ףלמ ל הָמּוד יִמּו

 : םיִמָהְרְּ םיַחְ וירוצי רֶכֹוז םי מחְרַה בַא ומָכ ימ -

 וי הָּתַא ףּורָּב :םיִתַמ תויחַהְל הָּתַא .ןִמָאְנְ
 : םיִתָמַה ריח

 םוי לָכְּב םיִשודְקּו שיחק ַּמָשְו שודק הָּתַא
 : שודקה לֶאַה יי הָּתַא ְךורָּב : הפ ללה
 :(שודקה למה ם"ענ)

 . ףמשל יעיִבְׁשַה םֹוי תֶא שק התא
 ץֶרָאְו םיִמָש הֶשעמ תולבת ש

 לָּבַמ ותָשדקְו * םיִמָה לָּכַמ ֹוּתְכַרַבּו
 : ֶתְרותְּב בּותּכ ןכָו . םיִנַמְזַה

 םיִהְלֶא לָכיו :םָאְבְצ לבו ץֶרָאָהְו םימשה ולכיו
 תבָשיַו השע רֶׁשֲא ותבאלמ יעיבְׁשַה םזב

 רָב : הֵׁשֲע רֶׁשֲא ותְבאַלַ לָּבִמ יִעיִבְשַה םֹויַב
 תב וב יב והא שבק יִעיִבְׁשַה םוי תֶא םיִהְלֲא
 : תושעל םיִהלֲא אָרָּב רֶׁשֲא ותְכאלִמ לָּכַמ |
 ונשדק .נָתְחונְמְב הצר וניתובָא יהלאו ּוניהלֶא

 ונעבש ָהְרוהְּב נקְלֲח ות ךיִתוצַמּ
 רבע נבל רַהְטְו ְףָתעׁשיִּב ונחמשו ָךָבוטמ
 תַּבׁש ןֹוצָרְבּו הָבָחַאּב ּוניִהְלֶא יי ּונליִחְנהְו הָמֲאָּב
 ָךּרָּב יש ישדקמ לארי הב ּוחּוניו ףשרק
 םירחע פ)פפנ 85מ5 'וכו הצר : תָבָשַה "שמ וו וו ו הָּתַא

 ןפכ נימתמ כ"תלו ולכיו סיכמו לסקסו ץ"טסס | ץ"של
 יֵהְלֲא ּוניִתובָא יַהלאָו ּניֵהלֲא יו הָּתַא ָךּורָּב

 לָאָה בקע יִהְלאְו קָחְצי יִמלֶא םֶהָרְבַא
 :ץראו םימש הנק ןוילֲע לא אָרּּנַהְו ּוכגַה לדה

 ֹורְמֲאַמְּב םיִתַמ הָיַחְמ ֹורָבְדָּב תובָא מ גמ

 ןיִאְׁש ׁשֹורָכַה מַה שנ לֵאָה
 יִכושדק תֵּבׁש םֹוְּב ומעל חינמה . הֹוְמַּ
 הָאְריְּב דֹובענ וינְפְל .םֶהְלחיִנְהְל הָצְרְְב
 ויעמ ריִמָּת םוי לֶכְּב ומשל הָדֹונְו דחפו
 שדְקַמםולשהןודא תואָדוהה לֵא.תֹוכָרְבַה
 ל הָׁשְדַקִּב היִנַמּו יעיבש ךֵרָבְמּו תָּבְׁשַה

 : תישארב השעמל רה גנע יֵנׁשְדַמ
 ש"ק 'וכו וניתובא יהלאו רניהלא יל

 ןסכ ליהקמ דיסי

 ב
 ןיקילדמ ןיא .ןיקיִלְדמ ןיִא הָמַבּו ןיקילרמ הָמָּב

 אלו . ךֶלַכְּב אלו ןֶסּוחְב אלְו שָכְלב אל
 אלו .רָבְדְמַה תליתפב אלו .ןְדיִאָה .תַליִתְפְּב
 . הָנֲעַׁשְב "אלו . תּפְוְב אל .םִיַמֲה ינְ לעֶׁש הקוריב
 .הָיְלַאְב אלו .הפרש ןֶמְשב אלו .קיק ןַמָׁשְב אלו
 בָלֲחְּב ןיקילדמ רַמֹוא יִרָפַה םוחנ .בלחב אלו
 וניִאָש דַחֶאְו לֵׁשְבְמ דָחֶא םירמוא םיִמכחו . לָׁשִבְמ
 הפרש משב ןיקילרמ ןיִא :וב ןיקילרמ ןיַא לשבְמ
 ןרטעב ןיקילדמ ןיִא רַמֹוא לאעמשי יִּבַר .בֹוט םויָּב
 םיִנָמְשַה לָכְּב ןיִריִּתַמ םיִמָכֲחַו . . תָבַשַה דּובּכיִנפִמ
 ןמְׁשְּב תונונצ ןֶמְשִּב םיִזוגָא ןְמְׁשְּב ןִמְׁשְמְׁש ןְמְׁשְּב
 רַמֹוא ןופְרמ יִּבַטְפנְבּוןָרמעְּב תועקפ ןֶמֶשְּ םיִנָ
 ןמ אצויה לָּב : רָבָלְּב תיז ןמׁשְב אָלֶא ןיקילדמ ןיֵא
 ץֵעֶה מ אצויה לכו ןתשפ אָ וב ןיקילרמ | ןיֵא ץעה
 דְגָּבַה הליִתַּפ מש אָלֲא םיִלהא תֶאַמְטאָמַטִמּוניִא
 הֶאַמִ רַמֹוא רָועיִלֶא יִבַר .ּהָבָהַבָה " אלו הָלְפְקִש
 הָרּוהט רַמּוא אָביִקַע יִּבַר .ּהָּב ןיקילרמ ןיִאְו איה |

 הָציִּב לש תֶרָפופש םֶרָא בוקי אלה ב ןיקיִלְדמּו איה
 אָהְש ליִבָשְּב . רנה יִּפ לע הנ 'ןמש הָנֶאלַמ
 .ריִּתַמ הָדּוהְי יִּברו .סרַח לֵׁש איה ולי הפ
 יִלְּכ אּוהַש יִנפִמ רתִמ הלחּתִמ רָצויַה הָרְּבִחְמִא לָבָא
 רָּגַה דַצּב הָנְנתו מש הָרֲעַ םֵרָא אלמי אל .רַחָא
 .תֶבֲאּוׁש אָהְתש ליִבְׁשּב הָכֹותְב תליִתַּפַה שאר תו
 הָׁש ֵנּפִמ רּבַה תֶא הָּבַמַה : :ריֵּתַמ הָרּוהְי יִּבְְו
 ַחּור יֵנְפִמ םיִטְס סל ְפִמםיִבָכֹוכ יֵרְבֹוע יִנּפִמ אֵריְתַמ
 רגַה לע םָחּכ . רוטפ ןְׁשיִׁש הֶלוחה ליִבְׁשְב וא העֶר
 רַמֹוּפ סו ברבי הָליִפַ לע סַחְּבְִמְשה לע סח
 לע :םֶחָּפ הושע אּוהש יִנַּפכ הָליִתַפַה ןִמ ץּוח ןלכּ
 ןְנֵאׁש לע ןָתְל תֵעְׁשִּב תֹותָב םישנ תֹוריֵבֲע שלש
 םירבד השש :רנַה תקְלְדַהְבּ הלֲחְב הדב תוריִהְ
 .הָבֵׁשֲח םע תָּבַש בֶרע ותיּבותְּ רול םֶדֲאְךיִרְצ
 קס הָבָשַמ קפס .רגה תֶא קיִלְדַה םָּתְבַרע םָתְרשע
 ןיִליִּבִממ ןִא .יאדוה תֶא ןירשעמ ןיַא .הָכָיִח הא
 רָשע ל לָבָא . תורה תֶא ןיקילדמ ןיאו .םיִלָּכַה תֶא |

 : ןימתַה תֶא ןינמּוטו . ןיִבְרָעִמּו .יאָמּדה תֶא
 םַע תָבַש בֶרְעַּב ויד שמשמל סדא בַײח אָניִנִח יב רַמָא אית
 : אַַָּׁשל אָהְּבְר אתְְלה ףסוי בר רַמָא . אַציְו חבש אמש הָכׁשֲ

 םיִמָכֲח ִדיִמְלַת אֵניִנֲח יִּבַר רַמָא רָז עלא ִּבַר רָמָא
 ידומל יב לכו רמָאְנָש םֶלועַּב םולש םיִּברַמ |

 : ינוב אלא ְּךיִנּב יִרְקִּת לא .ףינּב םולש בֵרְו יי
 םולש יה :לושְכִמ מלו ןיִאְוְּהֲהְרות יבמאל בָרולְׁש
 הֶרְּבַרֲא יִעְרְו יחא 3 ָךיָתונְמְרֲאְּב הולש לח
 יל בוט הׁשְקבֲ וניִהלֲאַי וי תיִּבְוַעַמְל :ףּבםולש אנ

 \ םולשב ומ תֶאְּךַרבי יי ןח ומעל זוע יי
 עיא ייק ונולע שודיק ,ןנברד שיק

 המ
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 : תבש תלבק ,. 2
 הכו ְיִקְְּב םיִָׂנ ּונמּקְבּו ּובְכָשּב ּונִהְלֶא יי|רוקמ איה יִּכ .הָכְלַנְ וכל תֶּבַש תאַרְק -

 )יה סה כ ידעו יָָֹצְמבּו התרת יב תוס הפס םֶרקמ שארמ :הכרבה
 .ֶָּבַהַאְ : הלו םֶמֹוי הָנֲהְנ םֶהָבּו .ּוניִמָי ואו - : : הלחת הָבָשַחַמְּב הֵׂשֲעַמ
 בָהוא יי הַא ְךּורָּב : םיִמְלעְל ומ רסָת לַא ךותַמ יִאְצ ימּק .הָבּולמ ריע למ שק מ

 תיכחט תסקנ bSמת עמש תאירק * : לארי מע ו
 ג אוה יִּכ ונילע םִיקְו תאז לָּכ הָנֹמֲאְו תמָא | אָכְּבַה קֶמֲעְב תָבָש ְךל בר .הָכֵפָהַה
 ומע לארי ּנְחנַאו ֹותָלֹז ןיֵאְ וניִהלֲא | ןח : הֶלמִח ףלע לֹומֲחָי אּוהְ
 לָּב ףֵּכִמ ונלאּוגַה ּונְּבְלמ םיִכָלְמ דמ ונָדופַה | 'ִדְגּב ישבל . .יִמּוק רפעמ ירענת 6

 למג םלׁשְמַהְ ּונירָצמ ּונל עֶרפִנַה לֵאָה םיִיִרעֵה | תיִּב ישי ןְּב דִי לע ; ימע ָךֵּתְרֲאְפִה |
 םיִפָנ רח ןיִא רע תולה הֶׂשעֶה .ּונְׁשְפַנ יִבָיא לבל |הכ 1 : הָלֶאְנ יִשְפָנ לֶא הָבְרִק .ימחלה
 אלו םיִיַחָּב ונשפנ םֶשַה . רָפְסִמ ןיא רע תואְלַפְנְ יִמּוק ךרוא אָב יִּכ , יררֹועתַה יִרְרועַת ה

 וניָבַיוא תומָּב לע נידה .ּונלנַר טומל | ןתנ| מ דוב ירד ריש ירוע ירוע .ירוא
 םיִפנ ל; הֶׂשעָה .ּוניִאְש לָּ 0 נק סר": : הנ ףילע

 . םֶח יֵנְּב תַמְדַאְּב םיִתְפּומּו תותוא הערַפְּב הָמְהנ
 ומע תֶא אָצויו םִיָרָצִמ יֵרוכְּב לָּכ ֹותָרְבָעְב הָּכִמַה יֵחֲחּוּתְׁשִּת המ יִמְלָּבִה אלו ִׁשְבַ א ל

 ןיֵּב וינָּב ריִבעּמַה . םלוע תּורָחְל םֶבֹוִּמ לֶאְרְַ הָתָנְבִנְו ימע יינע וסָחְ A יִמֲהָּ הַמּו
 תֹומוהְהְּב םֶהיִאְנש תֶאְו םֶהיִפְרּור תֶא ףוס םִ רז הכל | : החלת לע ריע

 :ּומְׁשְל ּודֹוהְו ּוחְּבַש ֹותְרּובְג וָנְב ּואְרְו עַּבִט)לָּכ וקחרו . ףיסאש הָמְׁשְמְ ּויָה ו
 לֶאְרְלִי יִנָבּו השמ .םֶהילע "ולב ןוצְרְב ותּובְלַמו שושמָּכ יהל ךילע שישי. ךיִעְלַבְמ
 : : לב ּורְמָאְו הָּבַר הָחְמְשְּב הָרֵׁש נע ףל = | : הלב לע ןָתָ

 אנ שכב דג הָֹכ ימים המ מ . יצירע ַײ תֶאְו .יִצורְפִת לאמׂשו ןימ ו
 :הֶלנְ הָחַמְשִנְו יצר ןֶב שיא דָי לע '

 קוב ל יִנָב ואָר | ףקוכלמ + : אָפ תשע תַלַהְת

 החמש םּג . ּהָלֲעַּב תרָטע םּולָשְב יֵאֹוּב
 םֶלּעְל ךלֶמי יי : ּורמָאְו ונע ילַא הָו השמ נפל םִי
 קח דָימ ולא בקי תֶא יי הָרָפ יִּכ רַמָאְנְו י :רֶעְ

 .הָלְגִס םע ינמָא ךֹות . הֶלָהָצְבּ
 הכל : הָלֵכ יִאֹוב הָלַכ י יִאֹוב

 : לֵאָרְׂש לא ַײ הָּתַא רָב ממ
 ונָבְלמ לה 5 לשל ניִהלַא 5 ונָביִּשַה

 ףֶכולש תַכָס ּוניֵלֲע שורפו .םיִיַחְ 3
 - נטישה ales הָצֲעְּב ּונְנָּקַהו 2 ל Sir יא - 7

 בח רֶבָד בוא ונילעמ רַכָהְו .ונדעב ןגהְו .ףִמש תבש לש תיברע תלפת

 לב . ה ונינפְלִמ מֶע רַסָתְו . ןוגו בערו :ָךֵרֹובמַה יי ו תֶא כרב ןזח
 .הָּתִא ּונְליצִמו ונרמוש לא יב .ּונְדיּתְסַת ד | א

Aםלְל ובמה ָי 4 ו  Fhונתאָצ רמו .הָּתַא םּוחרו ןּונח ךֶלָמ ה  
 ׂשורפו םלוע רעו הָּתעַמ םולשלו םיִּיַחְל ּונֲאֹוב רֶׁשֲא םֶלעַה ףלמ וניִחלא ב הָּתַא ָךּורָּב

 תֵּכִכ שֶרּוּפַה ַײ הָּתַא ָךורָּב : : מול תַּפְמ וניל הָמְכָמְּב םיִבָרע ביִרָעַמ ורָבְדְּ
 : םיִלָשּורְי לע לארי ומע לָּכ לעו ונילֲע םוְׁש םיתע הָנַׁשִמ הָנּבְתְב םירעש חָתֹופ

 תָבַׁשַה תֶא תושעל תָבשה תֶא לאָרִׂייִנְב ּורְמְׁשְו םיִבְֹובַה תֶא רּדַסְמּו םינַמְזַה תֶא ףיֵלֲחַמו
 לֵאָבְִינְּבןיֵבויניַב :םָלוע te 7 .....|םזי אָרוּב .ֹונֹוצְרְּכ עיקְרְּב םֶהיֵתֹהְמְׁשִמְב

 4k תֶאְיי הֶׂשֲע םיִמָי תָשְ יִּכ ם?ועל איה תוא .
 :ׁשֹפָנו תַבש יעיֵבְׁשַה םויבּו ץֶרֲאָה תֶאְ spied ה מ bn 2 לג הל
 / לה דיג יפו הָּתְפַת יִתָפָע נא ב לידבמו חליל איבמו םוי ריבעמו .רוא

 יקל ּוניהובַא ילו ונוהלא ַײ התא ורב טיכו יח לֶא :1מש תֹואָבָצ יי הָליִל ןיבּו םיי

 לֵאָה בקע ימלאו קֶמְָי יַהלֲא .םֶהָרְבַ הָתַא רָב: רע םלועְלי ונילע ולמי דיִמָּמ
 םיִרָסַח לַמּו ךוילע לֶא  אָרונַהְו רובה לּודָנַה : םיִבָרַע ביִרְעַמַה יי

 לַאונ איִבְכּ תֹובֲא יִדָסַח רֶבֹוְ לב הנוקְו םיִבֹוט | הרות ָּתְבַהֶא מע לאש תיֵּב םֶלוע תבהא
 :הָבֲהַאְּב מש ןטמל םֶָינַב נבל + כ לע .תרמל ונתואםיטּפשִמּו םיקח תֹוצמּו = <

 ונרכז 'א (תבשל תולפת)



 הנשה תותבשל תולפת |
 תוישרפ עבראל רצוי םע

 תבש תלבק ררס
 תואָלְפָנ ִּכ שֶדָחריִׁש ייל ריש רומזמ rat ּנְעְׁשִירּוצְל הָעיִרנַײל הָננרְנ וב

 עור ונימי ול העׁש ה השע | ןלָא וכ ; ןל עיִרְנ תור הָדֹותְּב וינפ
 הל םיִוגַה יִניֵעְל ותעּושי יי : עידוה : ושדק | ודָיְּב רֶׁשֲא :םיה לָּכ לע לוד למי יי לוד

 ואְרְטְְשי תיִבָל ותָנּומֲאְוודסח לכזנותקדצ םִיַהּולרֶׁשֲא :ולסיִרָהתופעותוץרא ירקחמ
 ועירה + ?ּוניחלא תעושי תֶא ץֶרֶא יֵפְפַא לָכ הוחתשנ ּואּב :ורצי ויִדי תשבי והשע איה
 וניהש אּוהיִּכ :ונשע יי ינפל הֶכְרְבִ הָעָרְכְנְ
 ולּוקְּב םֵא םֹויַה וְָאֹצו ותיערמםע נחנֲא
 םּויּכ הָביִרְמְּכ םֶכְבבְל ּושקַת לא : ועמְׁשת
 יִננֲחְּב םביֵתֹובֲא ינּסְנרֶׁשֲארָּבְדַמַּב הָמ
 רֹודְּב טּוקֶא הָנְש םיעָּבְרַא :יִלֲעַפ ּואָר םג
 :יִכְרְד ועדי אל םַהו םה ז בָבְל יעת םע רמאָ |
 :יִתחּונמ לֶא ןואבי םא יִפַאְב יתְעְבְשַנִרֶשא
 ו וריש : :ץֶרֲאָה 2 ייל ריש שח ריש ַײל וריש

 : תעשי ם םויל םוימ ורָשּב מש ּוכְרָּב ויל
 לוד יִּכ :ויִתאלפְניִמַעָה לב דובב םיוגב ּורָפַס
 לָּ יִכ ו םיִהלֲא ל לע אוה ארו רֶאַמ ללהמּ 0
 רָרָהְו דוה :הָשָע םִימָׁש ak ללא םיִמעַה ימלא
 תוחַּפָשַמ ייל ּובָה + ׁשְדְקמְּב 'תֶרָאְפִתְ וע ונפל
 ואש מש דובּכ ייל ובה + זע] רבב ייל ובה םיִפט
 שרק תֶרְרַתַּב ייל ווחַפָשַה יָתורְצַתְל < ואבו הָחְנִ
 ףַא מי יו םִיונַב ּורְמֲא : :ץֶהֶאָה ל וינָפַמ גליה
 וחמשי :םיִרָׁשיַמְּב םיִמע ןידָי טומה לָּב לָבָּת ןופת
 ירש ולי : : ואלמו םִיַה םִעְר ץֶראה לת םיִמָשַה
 יִּ 5 ינפל רע יצע לָכ ּנָנַרְו זָא = רָשֶא לכו
 קָרְצְּב לבת טפשי ץֶרָאָה טפשל אב יִּכ אָב |

 : ג ותָנּמָאָּב םיִּמעְו
 ר נע :םיִּכַר םיִיֲא וחמש ץֶרָאָה לג 2% 2

ְ 
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 ג הָּתֲאיִּכ 1 וי יט ime הָדוהְ תֹונַּב 0
 : םיִחלֲא לב לע 'תילעב ראָמ ץֶרָאָ לָּכ לע ךוילע |

 םיעשר רמי ויריסח תושפנ רמש עֶר אָ יי יבהא

 ושרק רָב רוה יב םיקידצ ותַמש
 : הָחַמָש בל "ובשל קירצל עְרַו רוא לע |

 ייל רמז  ורזו נרו וחַצפ ץיֶרָאָה לָּכ ייל
 לוקו תורָצְצֶחַּב :הָרְמז לוקו רֹונְכּב רוכב
 ֹואלְמּוםְיַה עֶר מַה נפל ועיִרַה רפוש
 דחָי כ ּואחמי תֹורָהְנ + הב יבש לבת

 ץראה טפשל אָב יִּכ ַ נפל : ונגר םיִרָה
 : םיִרָיִמְּב םימע קצב לבת טפָשי

 A :ץֶרֶאָה טונה םיִבּורְּכ בֵׁשי םימע גרי ךלַמ יי
 הש ודוי : םיִמעָה לָּכ לע אוה סרו לוג ןויצְּב

 הָּתַא בָהֶא טּפְׁשִמ :ףלמ ועו: אּוה שוק ארנו לוד |[
 : תשע הָּתַא בקי הקָדְּו טפשמ םירשימ ננו
 שודק "וילנר םודָהל ּוחַּתְׁשִהְו וניהל יי וממור
 מש יֵאְרקְּב לאמו ויִנְכְּב ןהָהַאו הֶשמ + אוה
 םֶהיֵלֲ רבין דּומַעְב : םנֲע אּוהְו יי לֶא םיארק
 םֶחיִנְע התא וניהלא ַי זול ןתנ קחו ויָתֲֹע ּורָמש
 0 י ומור : סליל לע קג םֶהְ הָיָה אָשנ לא

 רב שי ּובָה סל נב ל ובה ודל = רומזמ
 ייל ּוחתׁשַה ימש הובכ יל ּובָה וו

 םיערה דובַַּה לֶא םִיָמַה לע יו יי לוק: שק תַרְדַהְּב
 לוק :רֶדָהְּב יי לוק ּכַ 0 י לוק : םיִּבַר םימ לע יי
 םריקרּ ןונְבְלֲה יורא תֶא רַב םיורֲא רַב יי
 בצח ה םיִמָאר גו מכ ןוירשו בל a ומ

 חכל ל תב
 לא ּונעימְשה :דָחֶא רּובְְּב רוכזו רוט ַש

 םשל ,דַחֶא ומשּ רָחֶא ַײ . דָחּויִמַה
 : : הלהתלו .תראפתלו

 תארקל יא  (תבשל תולפת)
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 ise ה רע טאה סטונ טוט רע ןעוֶנ 4 ka אנ לאו סע זַא זוא רקיע רעד נוא טסנעְ |

 - םְטְכעֶלְׁש ז טוט רע וא נוא לר פא ןֵרֲע ןג ףוא םוראוו הָשמ לכ תֶא יב (די) + ןְנעוֶו םִפאָג - % 2
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 םותלָאָהיתֶא עֶמְִׁנ לְּכַה ָבָּד ףוכ +
Fe"יקככ 'ט % ;  

 י'שר
 יננל לפויפ כקוו .רהזה ינב המהמ רתיו (כיו
 ינב :סנעפל סיככמס סיכפסכ סינוקכס סיכנד סמל
 ססכ פי ספ כמ6פ סו סיפכס יכבד רופש) .רהזה
 יץק ןיא הברה םירפס תושע . וכקכנ 55 סעל ךכט
 ירשב תעגי הברה גהלו: ונקפסס 65 נופכ) וסב סל

  ee ye BUREN INNצר |

ns oo 
 גֵהלְו ץק. ןוא הברה םיַרָפְס הושע ה נב

 : ויתוצמזתאו אָרְ

 יו יו ATP ריר הי (' 9

 % המ

 : רָשָּב תַעְנִי הָּבְרַח
 : םָרֲאָהילָּכ ֶזְיִּכ רומש

 יכ
 םיטכח יתפש

 תונס) ופכ סינס ןוטנמ גס) סנמס ילומ יישכ א : ס"ע
 סלקמו סכמס לגכס כוכמ תיסרפ סכסט 636 תיפופס ד"פנסו
 לקיע סנניפ ו"יתס וכ ןיפכופ םלמ) סלקש ופכ סכ סרק וס
 כפל קדקדמס סנוי 'ב כקכש ומכו כ"וח 356 פיסכפ פיסענו
 םילסיפמ שמ לע רפס6 ם:גמ) ועוכיפכ ע"כ6כס ופוכס

 כפי נפו וניטס) ןיפע םויככל יס סעיגי גיטמ כנס ןיפע סעמ לפוי סוליכמ א םסכיג) בל תפל כ סמו
 . ארי םיחלאה תא עמשנ לכה רבד ףוס (גי\:ךל . לפסל סמל סכפנמס רומגל לכוס פו ליפוס

 : סלפס לכ bככג סוס לכד) יכ .םראה לב הז יב רומש ויתוצמ תאו : סימט) ךכ)ו סטע !כוקעספ |

 וצ אוי ףְראַרָּב ןעָס זַא ןָנאז
 רפ רייַר יֵרֲעייֵ ןְרעֶה

 ו
 יכ

 עֶמ עק ןָבִַז ילמ ןופ ףוס םעֶד ןופ שמשנ לכה רבד ףפו טל ּךאָנ נוא רוה נב המהמ רמויו (בי) : אצה ָךרְּב | בקעי לוק מ"ע שוריפ |
 ויתוצמ תאו ארי םיהלאה תאי ןייַטׁש ראַּת גְתרלַא םיִאיִבְנ הרות ןוא טויטש סֶע רֶריֵא רעָמ =
 . AAA ד . 9 7. 2 ן

 ןָנְנ טְסעֶד ןופ םּוראוו (סדאה לכ הז יכו ןָמּוה אד טסָלַו כ וו : וו 8 ו

 טְסְנעֶד ;ְךאווג ןְּביִרְׁשְנ שיִנ ףוא יז ןֶנעָז סאו
 ןְראוָנְג ןְּביִרְׁשְג זיִא בַתּכִּבָש הֶרת יִד ןעונ לאָמ
 ןיא .הּבְרַה םירפ תושע םּוראוָו ןְנאָו זַא טיִנ וטְכְכאָז
 ןייק ןדנאה ראפ טיג זיא םיִרְפַכ ליפ ןָכאַמ וצ זק
 ןויָא םאָד זיִא רׂשְּב תשני המ ליפ נגא הברה גלו קע

 ןייא ףיז טעוֶו םּודד ןְׁשְטְנעֶמ יִר ראָפ ייקורימ
 טוִג אוי טעו) רע וא ןָמְבאַרְט ןָלעֶנ שְמְנעְמ
 רֶע טעוֶו הָרּות יָד ןְצנאַג ןיא ןעֶנְרעֶל סוא ןְנעֶק
 ןֶביִרשג ףרּבִתי פשה טה רּבירה ןיִנְרעֶל טיִג ראָג
 ריִא ןיִא זיא סע רעֶּבָא ןעֶצְוק ןיא הָרּות איד
 ןקתְמ ןְּבאָה םיִמָכֲח איִד סאו גיד ץֶלַא ןָמּורְמ
 עֶמְׁשִנ לכה רבד ףיפ ָךְלִמַה המלש טְגאָז (גי) : ןעֶטְג

 ור זַא אָביּפיִמֶאָה תֶא ןֶבאַז יִלַא ןופ זיא רקיע רַעְר
 נּוא רוטש ית ה ןְּבאָה אָרֹומ טאָג רפ שָסֶלאָ
 םּוראוָו םֶדפְה לכ היפ ןמיה ּוטְסְלאָז תוצִמ ניי
 ןָפאשּב ןׁשְטְנעֶמ יל ןנעֶז ןְגעוֶו ךאז רַעָר ןופ
 יָר יִפ יונ ייז ןָנְרעְל ןֶהעָנ ּוטְסְרעֶהְגםּורְד ןְבאָוג

 טסנעק

 פאָד נּוא דייב וניינ ןופ םּוראו) תָלָחְק רפס םעֶד ןופ דייכ ּוניי

 יִלֶא טנעָש וא םלעֶו איִר טנעָש רֶע וא עמשמ זיא רָפַפ
 פמאָג רָדיוִו רֶד דייר וניינ ְךיִז זיִא טְלעֶו רָד ןופ ׁשיִגעפעשּב

 תשע רשא לכפתא םיהלא אריו ְךאָד טייַמׁש סע סּודאוו דיִיָר

 פאה רֶע פאו גנגרלא לא ןהעֶזג טאה טאג (רואמ בוט הנהו
 שמול םאָג זָא אָלייַכ < םוג רֶעייֵז זיא םְלעֶוְו רעֶד ףוא ןָּפאשַּב
 למה תמלש אייז ןעק זַא איוו שינטפשב ילַא םיִמ טְלעוֶ איִד
 ןַיַא םימ ןייפש ראפ אּוצ ןְבעֶג ךאז ּוד ןלעֶו ריִמ ראָנ ןָדְנעש

 יב רעֶפֹורְגַא רעֶמְסנייֵמ רעֶכיִלְרעֶרְניִוַא ןעֶנְג זיא םָע " לָשָמ
 פאה א הָכאָלִמ עֶנייֵׁש ןיַא ןעֶוְג זיִא ונייז הָכאָלַמ איָד נא

 רֶׁשֹש רֶמֹורגַא ןעֶוֶג ויִא רָע םוראװ טצונאב טיִנ הָכאָלֹמ איד
 עא ןייש רעייז הָכאָלְמ רשָד ןופ םֶנייֵז גאַציִג פאָר עֶוְג זיא
 ליי גאַציִג םאָר .גנורוצא םיִא אייב עונג זיא סֶע טצופג פָא
 באב םּוש ןיק. ןאָמְנ טיִנ ראָנ גאַציִנ םעָר טיִמ טאָה רָע
 קוטג ךֹוא זיא סאוָו רָייֵא ןנאַטְשִג ןייא םיִא אּייֵּב זיִא לאָמָא
 םֶמּוראַּב תיַּבַה לעּב רעֶד ְךיִנ טאָה הָכאָלִַמ לַעְּב רתגייַא רעד
 רֶעיִיז גאציג םאָד םאָה נּוא גאָציִג םּונייש םעֶד טיִמ םיִא ראַפ

 גאָציִנ םעֶד םיִמ טְסְלאָז ּוד ןעוֶו חְבוא רעֶד םיִא םעֶפְנֲע טּבֹולְנ 1 5 4

 רעֶבָא ןייש רייז תַמֲאַב עקאט איז ןְנעֶז הָכאָלְמ רֶעיֵצ מור
 םיִנ ראָב אייז ןנעָז גנּוײּוצ ןייֵא ראפ אִיז םיִמ ְךיִנ ןְמּוראַּב ּוצ
 *םיִמ רָד םיִנ טסּובְרַא גד זַא גאַציִג סאָד ריִד גוט סאו  ןייש
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 תאי איד ןיִא לאָז ןעֶמ םאָג ןופ הָבאָלְמ איִר ןאָּמ אוצ הָבאָבְמ רד ןופ גאי רעֶונוא ןָנֶמ יֵרעֶנוא ןֶראָי איָד ויא לָשְמָנ ריר
 איד םינ םוט נא הָזַה םָלֹע ןופ םיִנּנֲעַּת םיִמ ראָנ ןיִראָי ונייז ְציִנאַּב ׁשַמְנעַמ רעֶד וא תא תוצמ ןאָמ נוא תרה ןְֵרעל
 ָךֶלִמַה הֹמֹלְׁש םאָה סאְר < םָׁשיִנ אוצ ןיִראָי יֵלֲא ְךאָד ןֵעֶי יונ ןפאשּב ׁשֶטְנעֶמ רעֶד ויֵא םעֶד אוצ םוָו טאָג ןופ הָכאָלְמ
 איד ןייַטְׁש ראפ ןעֶמ ןעק רַּפַפ םעֶד ןיִא וא זאָל ְךיִא םאוָי דייב ּונייִמ ןופ ףוס םעֶד ןופ ועמשנ לכה רבד ףופנ טאג

 רעֶד וא ראָנ ויִא דָנאָש עצִנאג איד םוראָוו ׁשיֶנעֶפעֶשַּב יֵלֲא םיִמ טְלעֶו איִר טְנעָׁשִג באי ְךיִא סאו רָּפָס םעֶד ןופ הָנְוּה |
 איר תַמֲאַב ְךָ זיא טאָג םיִנ ענד רָע זַא אָלייֵמ טאָג ןנוד לאָז רֶע תילכּפ ןתּומָא םעֶד טְלעוֶו רעד תֹוא שינ פוט ׁשֵמנעפ =

 וא תוצמ ונייז פוה תא טאָג ראפ ְךיִנ טְכְראַפ שֶטְנעֶמ -עֶד וַא רָּבּוא (רומש ויתוצמ תאו ארי םיהלא תאנ שיִראָי טל"
 םַלְעְוְ רעד ףוא ןראווג ןפאשּב שְמְנעֶט רעֶד יא ןֵעוֶו םסעֶד ןופ םּוראָװ (םדאה לכ הז יכ) שעָשְג םיָנ טְלעֶה איִר ןוש
 \קוצ ןייע ראָב זיִא גאַציִג סאָר וא הָכאָלְמ לעב םער וצ נאג טאָה חַרֹוא רעֶד איוו טקנופ * ראָיּנייז יִלַָא טאָנ ןָנוד לעֶו רע

 : גְנּורּוצָא ראפ םיִנ רָּבוא הָבאָלְמ ןיינ טיִמ רַשָר ןאמ
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 םימכה יתפש
 oh Dvdr oo וסל רפ סמל י"שר) סטקד

 'יפזכ ספכמס תלוגקנש ימ פ"כל + סלפמ סכקנ ןוס
 תופמכ לסכשי ןיחופ ךכ י'עו םוריפ ר :

 די תיכ ול םיט ילכב זומסל םונש ךכדכ סכיכעס ןמ וקחרתנט
 םקכ ספ ספק ש : ןיפוריעד 'כ 'פכ י"סכ פ"כ ול ןיסספ רפוי

 רַמָא םיִלָבֲה לבה :ָנָתְנ רֶׁשֲא םיהלֶאָהילֶא בושת חורהו הָיהְשְכ ץֶרָאָה
 ָהדייתֶא .תעדידמל דוע םָכָח תֶלחְק היַהֶש ריו <: לָבָה לכ

 א רע ד

 = ןקת רקחו .ןזאו םע
 = + תָמָא ובד רׁשי בות ץפח"יירבד אַצְמְל תֶלָהק שקב י + הָבְרַה םיִלָשמ
 "+ דָחֶא הָערַמ וננ תּופְסא יקעב סיעְטְנ תֹוחמְשַמְו תֹונבְרַָכםימָכֲחיַָבָּר *

 / רתיו
 | "שר

 סקלססנט ןויכט טדוקס מול וז * בושת חורהו : ול
 ספוכ ייל .םילבה לבה (ת) : ולג טדוקס סול
 :סתלמס ק תכוכק וכט ימ * תלהוקה רמא : ס;ועכ
 : סיפסרכ ימי תססב לרכנפ סמ לכ .לבה לכה

 : 'וכו וכל ןפנ פ"ככ * 'וגו תעד דפינפ רמ6 סדוקס קוספכ 9
 טיככ סטפ ןוקילעונ לע פוכוספ לסמ סעכמ ןכ לעט סקרנ ה

 ס'פ

 בסלנש סמפ לכתויו < םכח תלהוק היהש רתיו (ע)
 פכוס) סינזל סטע + ןזאו : סכמ תנסק סיס סז לפסב

 סינוס סל סעעו כו סכ זוסמנ סינז6 סל ןילט וז ספוקכ ;
 = שקב (י) : .תויכעל גייס תוינפס לע לזנו סלספל גייס סידי סליפת כט תכיפפ ר גייס) ןיכוליט

 . רשי בותכו :ייסמ סעפ> ל . ץפח ירבד : וסנמו לכדס לע ש רוסו וכל ןס: . תלהק
 סנפס תל קיקכס> תוכיזגכ סלופל גייס וטעפ . םימכח ירבד (קי) : סיפיכנסו כתככט סכוה סז
 : ןכ ומכ םיבכעד עממ תיקו םטמ דע וכפל ססו רסטס דע סיטדק םכיכפ ןוגכ סכיכעס ןמ
 : סײמ יככדל סללס סמ סינוכפ ססילכד ךכ סיעלס) סכפס ₪9 ןולפ סז ןככד סמ . תונברדכ
 ססילכד ףל סבו סכפ סעיסנ סמו סיעוכק ססיכנל 6 עונק סז כעסמ סע . םיעוטנ תורמשמכו
 וטכיפ ןכ ז"ענב ס"סוכג ססנו ספיספ תלוגנוג סס) פיפ סילמסמ *תופוסא ילעב : סעפ סקב bוכמל סיככו סירפ
 יפמ ספ ןגתנ תדתפ סעוכו ןכמפ וס סייק סיִסנפ יככלססיכנל לכ . דחא הערט ונתנ : סלכל ןכ טוד

 ט'ע שוריפ
 ןיפאַׁשַּב זיא רע וו ףוג רעד רה ןרעק םּוא יז
 וזָא דֶרע רֶר אּוצ הש ץֶרָאָה ל דֵרֲע ןופ ןְראוָונ
 איִר נא ביש ידי ןיִזעוֶניִנ רעְיִרַפ זיא רע איוו
 טאָנ אּוצ םהלָה לַא ןרעק םוא יז טעו הָמָשְנ
 ןייַא רעָהְנ םּורר ןּבעֶגְג איז טה רע סאו הָנָהנ רש
 יָמּוג נוא ןאָט הָבּושת לאָז רע ןֶהעֶז ׁשְטנעֶט

 איִד ןָמּוק סע, רֶדייֵא שני רֶדְןוִא ןאָט םיִשְ
 ןייק ןוש טאָה רע סאוָו רעֶמְלֲע רַעָר ןופ געֶמ
 םֶד םְּבַה לבה (ח) : ְךיִז ןיקוק וצ םּורַא טיִנ טייַצ
 תישאְרּב יִמָי תָשָש ןיִא ןראונְג ןֶפאָשּכ זוִא סו
 טויקָשוראנ רה ןַא או זַאטייֵקְׁשיִראַנ ןיַא זיא

 למה הרש טגאָז וז תניב רש טלעוֶו רעֶד ןופ
 גנולמאז ןיַא סֶד ןְדְנאַה ראַפ זיא םיִא ןיָא סאו
 יתיו (ש) :טָשיִנ זיא ץֶרֲא לבה לכה הָמָכֲח רֶד ןופ
 תֶקָהְק טסייה רע סו ָךָלַמֲה הסלש סָבַח תָלֶחק היִהש
 רָפ םעֶד ןיִא יו רָרייֵא גולק עט ןיימ אָנ זיא
 ָךאָנ טאָה רע נּוא העֶה תא תעד דמל רש טייטש
 מֶה רע,נּוא טו קְלאָפ םאָד טפאש ןְסיו טְיִרעֶלְג
 םילשמ קת תומבָר טְשְראַפְגטְה נוא רקתו ןמונ רפ
 שק (י) : םיִלָשְמ ליִפ טְכאַמְג טאָה רעה
 מאָה תֶכָהְק טסייה םֶ עס הטלק אֹוצמנ תק

 : סױ סנוסכ תוכפטמ ןיגמכו סיכפס סעכלו סיכטעכ סכוספ ן"יטכ כיפכ : תורטשמכו : טכוכגכ |
 רהיו

 יקְמְּוְנ יִד ץפ ירד ןְכיוו נוא ןֶניִפג טלאוָוְג רע
 ינוסמ הֵׁשֹמְל הָכְלַה איִד ןעֶמ טנייִמ םאָד הייב

 נא יִניִמְראָּפ טְכעֶר איד נּוא תָמִא יִרָבְד רשי .בּותכְו

 בֵתְּכִבַש הָרּות אד ןעֶמ טנייַמ סאָד דיוַר תָמִא יד
 : טסיוִוג ץֶלַא סֶד רע, טֶה םיִאיִבְנ ןופ דייר יִר נוא
 ייל ןְנעֶגםיִמָכֲה יד ןופ רייר יָד סי יד (א)
 ףוילג ןֶבאַמ אייז םאוָו סֶניִקעֶמְׁש יו ּוזא תֹונֹובְררכ

 חַא געוֶנ ןָכויֵלְג ןיא ןעָייִג לאָז רע זַא סֶקֶא םעֶד
 םעֶר ןנאָז אייז םיִבְכְמ איד ןופ דייר איר ךוא
 תושב געוֶו ןֶבייִרְג םעֶד ןיא ןעייג וצ ןָשְמְנעִמ
 יז ייז סאו סיקעוושמ יונ ךוא ןנעז אויז נוא
 ןופ דייִריִד ףוא ןְנעֶז וזַא טְרָא ןייָא ףוא דיִמָּמ
 םָנ ןֶרעוו ייֵז רָמֹולְּכ טְרֹוא ןייִא ףוא םיִמָכֲח יד
 םאוָו גנּוצְנאַקְּפ איוו דָא ןְנעֶז יוז פיפפנ שרַעָרְנַא
 דייִר יִד ןְנעֶז ךּוא וזא אוצ טייָצ סְכיִלָמיִא ןֶסקַאונ
 טְניִרעֶל שָמְנעָמ ןיַא םאוָוְרעֶמ םיִמָכִח יִד ןופ
 אוְר תופי ליג םעמ םעיינ ןייָא ויז ןיא רע טְניִפְנ
 .ץְקַא ןְראָטג ןֶבילקְג ןנעֶז םיִסְכִח יְִָנּוא ןופ דייר
 מעז יוז דָחֶא הרס וגתנ השודקה הָרֹוּת רעֶד ןופ

 הָׁשֹמ ןופ רַמֹלְּכ העור ןייא ןופ ןֶראְְָ ןָּבַעְביִנ
 מֹצָנ ןופ הָרֹוּת איִד טְרעֶהְנ טאָה רע נו ּוניִּבַר

 ךורב
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 :ףסכ ל תוקופכ ןוטל קחכי ; סיטלטכ סמעג סוינמכ |

 : ס5יככ .ןופל ןוכו . .תוילע סונוג ומכ ןיעמכ תענוג
 סנע יסש סככס סז < עובמה לע דכ רבשתו

 ןֿפוכתי :תובה לא לגלגה ץורנו : ותומכ תעסנא =
 ססכ ןילודס לגלג ומופס יפלו מוג ךומכ ןיעס לג

 טרדמו . בט תכסמכ ןינעס לכ טרדנ ךכ רוכס ןמ סיפ |

eeבי תלהק א | =  

 "לע רעה בשינ + :רובתילָא לגקגס ץֶרְָו עובטהילע לכ רַבְשתְו בה תג ץְרַתְו
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 ְי 0

 חרט

 ץראה
 | םיטכח יתפש

 : טכיפו תתיתפכ מ : תולפרפ 'יפ ףכ\ ףסכ פוקותכו ל
 "86 ספו6 ךוטטסו סת5ונכ ותפכמ ת6 כיססו גיקכד 'יפ ג
 םככ 63 05 קוחלמ) סקרוזכ סטקו 'יפ יס לק לכד חכופפ
 סקכוז סיסע סמ6 'למ לתוי סקלוז ןסכסו סקומ דיכו לודנ
 קיפ סט ם : ויס םכ ירוכג יכ םיכומ סז לכעו ןטדס סוקפ לע
 פגע ומכ כנה יכ ילנג ךרד כגמ ּוקכקג ע : לודג כידנו ריסע
 : וסכונ ינפמ סמ לוגס לכוי נפ כ3תסיו םלדו ליפלדכ
 סול ופכ סכופ רמקנפ סדנכ ססמטמפ סיככוכ תדוכע סו 'ופ פ

 : ותיתתת 'יפ צ : וכ רמקת ₪

4 

 ימיכ ךיסכוכ תפ רוכזו ?כפי לכ דגנכ וכפופ מ תוניס
 יפכמ גכמ ופופ כסכו (סכ כ 5 לסומש) כמנמ ספייק סנוסכספ דועכ ספייק סככט תומומכספ דועכ ךיחלותכ ,

 * .ךיטכט לכמ ךיסנמ 'ס לסכ וכ יכ (ס מי סירגל) כפל ספייק סיונסט דועכ < ןסכ) יל לפרש
 | סכ רמלנט מייק  סילטוכיט דועב + ודנע דולב רסביו (ע םע סילסס) כמנפ ספייק דוד םיכ תוכלפס דועב
 / יסרמכ ססעו (זפ ז 3 סימיס יככד) סכ רמלנט תפייק סלימבס סיכט דועכ סב יסכמכ רט ריעס (0י 5 סיכלמ)
 : ימי ואובי אל רשא רע : 'ס לכ ךכו (די סילכד) רענט סיפייק ססלט  דועכ . סזס תיכס יקטדקסו
 ולסכון(ז> ספ סילסס) רמקנפ דוד םיכ תוכנפוז : שמשה ךשחת אלש רע : ס)וגס יפי ול . הערה
 פד ןיכדסנס וז . חריהו : כופ סלותו סוכמ לכ יכ (גכ ג יטטמ) כמסנמ סלופ א .רואהו : ידגנ עמטכ
 : סיככוככ סיכלס יקידנמו (ג כי ל6ינל) כמקנפ סינככס ול6 . םיבכוכהו : סלונע ןלוג ילמכ סתיס ןיכדסנכ =
 סיפרי ססינע קנננט סוטקס תולוכנס לככ ומ סקפ + ספק סל כמ ס5* םשגה רחא םיבעה ובשו =
 ותזעתהו : סיולו פנוסכ תוכפספ ונפ . תיבה ירמש ועזיש םויב : תיכס ןככומ רמל ₪20 ססילע וקכ ₪ =

 למל .סויכ ןכס ףינס סיול ףלמ כ"כ נסכ לכ ב ינכ כמ סלב סיכובג ססע סינסכס ונפ * ליחה ישנא
 5 . תונחטה ולטבו : סמל סיטלטמ רתוי סקכוז ןסכסו לוס לק לכד סזס סכומס נ ניכמ יבר 96
 ללמגס טכפפיע . תוארה וכשחו :כפק ככ תנסמו קייפ יבכ נספו קביקע יכל סנטמ תולודגס תוילטמס
 לפשב : סמוכל סיסופפ ויספ ס ןסננפ ןכ קטומנ ילד ןוגכ : קושב םיתלד ורגסו : כ ןפ
 םוניפכ ןכיק סיסיכ ספ סיתיכס םנימסנ לסרטי ונפמכ ל6ומש יככ כמ6 סכוהכ וקסטתנ 6לש י"ע . הנחמה
 לפהכוכנ סז . רופצה לוקל םוקיו : סיילו סמוי וכ תיגסו (ת 5 עפוסי) ןסכ ףפ סלינכ לו סויכ 5
 סיתיכ ביכמפ ליז bםיכ 5דכע רננדכוכנ לש ןיסלפב תנופמו ססלוי לוק םכ ססיס סנס ס"י יול יככ כמ :  עטלס
 הכגמ םג : ןיי ושי 6 כיפכ (מ דכ סיעש) . רישה תונב לכ וחשיו : סי ןיעמט 89 ךכמ ייד ףכפז
 ךכ ךוקמ י ךרדב םיתחתהחו : סיגוסלככ וטע לטסכ וכ סטעי ןפ וכל גסדיו רייתי סלוע לפ סוכנמ . ואדי"
 ךללט ספ לע כב ךנמ דמע יכ (ו כ סכ לפקומי) רמסנפ ןיגעכ קיט ךללכ םילפי סמ סיזמלו\ תוקו ול בי
 דקפ לקמ (כי 6 סימרי) רמלנפ סימרי תסונ) פמלפ * רקשה ץאניו : סיפכסכ נסע סיכת ?קלק ססק ססק)
 סעפמ דע זומתכ ז"ימ ךכ סוי 6"כ ןיתוכיפ רמג דע ןיפמ טוסט סעפמ סזס לקפס רזעיל6 יככ למל סלוכ 6
 סיט ןימפ סייתוכשיתפ ןימפ סימוכ (6 ב לסינד) רכגדכוכ) לט ע ומ סז . בגחה לבתסיו : סוי "כ ככ

 ןידימעמ לפעו ותו ןידימטמ יביב ככ מס לכוד חעקכב סימק\ל םרמפ תמו דומעל לכוי וכיס עס ויכוע ןיס סו =
 סד> סכסזו (טי ז :לקזתי) כמסכט סמ סייקל וילגכ לע םועיד וכפסו סילפוכיבפ כסז לכ ופיכסט לע לפוטו ות =

 : םראה ךלוה יכ :כל ןופנפ סנויכסס סיסיו סכלט תובל קנעפפ פופ תוכ6 תוכז צז הנויבאה רפתו : סיסי ₪
 : סיס לסנס רכעמ ססככל יכ6 מכת ורזס לככל רסכ לככמ .ומלוע ריב לא : סמ סד סדק ןס5 bכקנפ ל0לשי
 עס ןיכעוקכ וסוקדפ תונג תל בפנדכוכנ סלגספכ סנט ל"י וסיקלכ קוגל סמדק סיגכי פולג .םידפוסה קושב ובבשו =

 פיוכעס הפ ןילוכ ויסו םינכמו רוכג וספ וסנק) ליעס מ3 רטט סע ןמלכ לע ללנדכוכנ תונרקנ סינכי םלג ןיפפוי
 וכפל יכל רמו תומכ םומ) רפס (כ וע סיפכי) ותופ ןיכיטמ ויסו וכ סטענסמ וכוכק לע פיפ סקופ ןילקופו =
 רשא דע : ססינכ לעו ססימס לע דפסס ןיקפפמו ןיקיפסמ סכס6 סדיבו סמ סדיכ ןיסנקמ ויסו כלל ככסל כסלו =

 (bי עי סינסה) כמלנפ סוס יככד וגל . בהזה תלג ץרתו :ןיסמוי תלעלפ וז . ףסכה לבח קתרי אל
 לכל ולג ססינטפ וסימכי !8 ועוכמ לע סיכנ ןכ ךוככ לע ודכ .עובמה לע רב רבשתו : בסזפ סידפסנס

 סנגס סיבלמ המ רפנדכוכנ כירמספכו סכק ןכ ןגסוי סנגספ סיכלפל וגגסנמפ . ךכדס יוניעכ סדועילמ וקספו |
 וככל ולכ כמ . 'וגו רפעה בשיו (ו) :סלע לס צ ספוז bוספ לככ וז . רובה לא לגלגה ץורנו: לגכנ

 ט"ע שוריפ
 אסמש וצ טעו גוא זני שיולפ םּוא רֶד םיִא ןופ ןֶרעוֶג

 = אס ןיירא בורג ןיא רּכַה לא דאָ יד לגלגה ןְרעוֶו
  אכלעונ ןְׁשְטְנעֶט ןופ גוא סאָד ןעֶמ טניימ
 א נוא גש (): ראָר ןויא איוו גירבולאק

 סיפ תמנקפ סיספ ספפס סז :םהזה תלג ץרתו |

 ו

/ 

 ןְבָרְּב וצ טעו סע  נוא רש רֶלאָג ןופ .
 סאָד ןָנּורּב לאווק םעֶד ףוא גמ לע גורק רֶד ַּב
 רע םאָ ןְׁשְטְנעֶמ םעֶד ןופ ףוב םעֶד ןעֶפ טָניּ

 ט;ור סע, נּוא טוט ןייז ףאָנ ןמלאפש רצ טרעו] .
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 גס ה; } תובא תארח יכשחווטעמ יב תונזנטה מב לחה שנא ותת
 ג - רישָה תונְב"לְּב וחש" רוצה לכל םּוקְיו הנפה לס לפשב קשב םיָלְד
 ףלהיכ הנויבאה רפתו בנה לבתו רקשה ץֵאגוְךֶרֶרְכ םיתמתַ_ו ארי תָבְנמ
 .ףסכה לבה ק קתיי קָחָרייאל רש דע יְִפּסַה קשב וָכְבַכו ֹומְלע תביא םֶרֲאָה

oe le bn 
 : ףונע לס לכ לע סיניגמס  סילסכסו aed למ

 םיטבח יתפש
 = פ'סחֿ תויו .ףוליתכ כגע ומכ כגת וכ כ : 'וכ ןופרס תלס
 : עוכדק לכתסיו נפ לכוסכ וילע תומוד ויוננע ויסיפ ט"שו

 ו : ססילע ףונס !כ ןעפנפ סיקופס ול . ליח ישנא : ז"ענב פ'נורופורקנמ |
 .תועתסו ף'פנלרק | ןולוקפ פווע מסי . ותועתהו

 : סטיפס ימה + תונחמה ו
 עפ . םיתלד ןרגסו (ד) : סייעס ₪5 . תוכראב תוארה : : תורפנ ויש כול סנקז קעל:+ וטעמ יב
 םוקיו * ססמסו ןכקכוקס וסו וועמכפ = 2255 .סינפועס סיסיל לוק . הנחטה לק לפשב : ויכקנ
 וי ומול ליפס ינכ לע פולוק לכירישה תונב לב וחשיו: ןוקזקסמ ותנפמ וקרמלמ מופ5 לוק וליפספ * רופצה
 ומכ וססי וע גש וסוטפ יפלו סמיטכ
 ב :לומס) דול

 למס ידעלגס יליזככ | ןכו ויגיעכ = סינפמ ויסי תומטו סיכפ לכ ונפש
 :םוילטפו קיפופכגמ ." ואריי הכגמ םג (ס) : טוכפו סיכט לוקכ דוע עמסס סה (וכ פי

 :ןל שי סיכלדב סכרס תוקמו תומיק * ךררכ םיתחתחו : ססכ :םכי ןכ קופל תפל בסוד Fok סוכוסרכש

 סימס ונס (ז ריפ) ל . ץאניו : סי סיפקק סילגנג נמכ | 'סבותכ סוס :לופכ ןופל +. םיהחהח
 וכפכ .ותונקזכו סכ עוקס ךריס סלעט 2 "קנס תסוכילק וז וניפוככ ןכמס ס3 תלרקנ הג 'םס יכספ
 ומכ טוב סלעסו םוסכ
 קוגניקס .לכ ינפנ למ ממס
 דיק לבתסיו

 : סלוכ תו ספ ניס כ
 בגחה לכתסיו :

 : ז"פלב .ןיעייפכוס ,ך"ייל

De ckשו דקסכ ןילע סנקזט ןופקתס כמולכ םידקס כ 5 קי  

bo.דככ ססמ :כ5וסכ וילע סופוד ויקוכגע וילקס כ סוכנער : 

 סישננ קקונג וגיסש סישנ תופס תלמת + הנויבאה רפהו
 רשא דע :(ו) : ךסעושיל יפכסס (דעק טיק סינסק) סיב לו (וכ 5 סיככד) ומכ סולק סְנויכה + םימפש)
 ךוסכ סקעספו סכיו ןקולקפו ןפומ כמ ותופכו ףסככ ןכ) וסע סלדטס סו סז י ףסכה לבח קתרי אל

 ט'ע שוריפ
 ףֹוא סאו ןְׁשְְנעֶמ םעֶר ןופ סיִפ איִד ןַעָמ טניימ
 תּונָחּוטַה ולב פוג רֶצְנאַנ רעֶר טְנעֶכְג ןָא זיא איז
 שני םאָד ןְלאָמ סאוָו איָד ןָרעוֶג לֵטְּב ןֵכעֶנ יי
 ןְכאָמ וצ ייזסאוו ׁשֶטְנעֶמ םעֶב ןופ ןייִצ אוד ןעֶמ
 שהו גונויוו ןוש ןְנעֶז יטעמ םוראוו כ ןיסע סאד
 סו יד תובראב תוארה ןְרעוֶו רָטְצְנּופ ןלעו] איוו נא
 ןופ ןגוא ר ןעֶמ טְנייִמ סְר רֶׁטְצְעֶפ יֵד ןיִא ןקנק
 : רָמָלע רעְר ףוא לקנוט ןֶרעֶֶֶו סאוָו ְשטנעֶמ
 טבל | ןֶסאְלְש ראָפ ןֶרַעוְו ןלעְונ אווז נוא נפו (ד)

 4 ןעֶמ טְגייֵמ םֶה קְראַמ םעֶד ףֹוא קוטב ומ יד
 ןָפָא ןְשְמְנעֶמ ןייא אייַּב ןְנעֶז אייז סאו רָטְרַע
 ןְרעוֶו טעוֶו סע לפשּב טְבאַמג ּוצ ןיֶרעוֶנ אויז ןְלעוֶג
 סאָד נול םעֶד ןּופ לוק סאָר הנפה לוק ניָרָּונ
 ןראונג טכאַמְג ןְגעֶז םאוָו םיִלָּב יַד ןעֶמ טְנייִמ
 ןְלאָמ וצ ןְלאָז יֵז זַא ךוב ןיִא נע םִעָר ייּב
 םיִנ ןוש אווז ןנעק רט }רעד ףוא רָּבא ןֶסַע סד
 ףוא טייטש רע נּוא הופצה לוק וקו ןְלאָמ אּוצ
 תֹונְב לכ וחיו לָנֹופ יא ןּופ לוק ןיָא רָּבוֶא ּוליָפֲא
 יֵלְרעֶלַא ןְנוּבג ןייַא ןוש םיִאיִיַּב ןֵרעוֶו סע רשמ
 יִלְְרַעָּב איִד .רָּביִא הונג ףוא סג (ה) : נאג
 ןְסאַג איד ןיִא ןָנעֶז םוָו רמרע עֶכֹוה איִר וא
 רָרְףּוא ןייֵג ּוצ אָרּומ טייל יִטְלַא יד ןְּבאָה ּאָרַי
 טיִנ .תוחוכ ןייק וש ןָּבאַה איז םּוראוָ סא
 געוו ןיא .רע,טֶה ןָמְכְראָפ ליפ נא ףרדג ית

i : 

  Aיל ו  ans 6א

 סורא טעו) סע נּוא דקשה ץיינינ טויג רע איו
 ןּופ רֶנייֿב ןעֶמ טגיומ סר םוּב לָדְנאַמ רַדְזיִצאְרְפָש
 טרעוֶו שייק ןייז וא רמלע רד ףוא ןעֶד ןָשטְנעַמ
 3 איוו טְצאָרְּפְׁשִג סורא ךנייֵּב יִד רע 5

 םדרע טייל םּורְד נּוא םוב ןַיַא ןופ גְנּוצאְר
 םוּב לָדְנאַמ ןייַא םּוראוו םוּב לֶדנאמ } יא %
 םאָר וא ֹוזַא רֶמייֵּב לא ןופ רֶעיִרְפ טְצאָרְּפְׁש
 לתו ףיג א ןְשְטְנעֶט םַעָד ףוא טמוק רע
 ןיוז םיִא ףֹוא ןְרעֶנ טְרעֶנְׁשְג טעוֶו סֶע נא נה
 ןֵרעוֶנ טְרעֶטְׁש רַפ טעו יי נוארֿפת בייל רַט נא
 טיִנ ןוש טָה רֶע רֶמֹולְּב טייקוטסּולנ םָר הניבה
 יָד ןוש זיא סע םּוראוָו םֶרָָה ךלוה יכ | הואת ןוווק
 ומקוע תב לא ןייג ןוש ףראר שטְנעמ רָ םוָו טייצ
 לע אייז נא םידפוסה קושב ובו טְלעוֶו ןייז ףוא
 : םרעֶלקאּב ּונייז קֶראָמ םעֶר ףוא | יג םּורַא
 ןֵרעוֶנ טעוֶו סע, רֶדייֵא = קת אל רשא רַע (ו)
 םאָד רָּבְיִז ןופ קיִרֲטְש רעֶר כה לֵבְח | טליַטייֵקְג
 אא סויונ זיא רע םאוָו םעֶדאָפ םעֶד ןעמ טְנייֵמ
 ןָשְטְנעָמי םעֶר איב זיא רע סאו רעּבְליִז איוו
 ןיא ןקור ןֶצְבאַכ םעד ףרור חומ ןופ ןגּוצְג ָךָרֹוד

 טרעוו טוט םֶניִׁשְטְנעֶמ םעֶד אנ נוא גנעֶל רער

 סֶע נוא ּךְראַמ םע ָך ןופ טֶראַג סוא םֶראָּפ רד

 ץןת טייק ןויא אוון רזא טוורדג ףיג אוצ מְרעוֶ

 לאווק רֶד בקנה 92 ןֶרעוֶו מש גצ טעוֶו סע נוא

 | ןוש



 י"שר

 .ךארוב תא רכזו () : וימולע ימיכ רוסט סד
 ספנעכ לכפסס רמומ 505005 ןכ סיכקע ןנינס ן
 ךפכוכ ₪5 כוכח ח שכל סז כקממו 'וכו -

 ךכופ ₪5 לוקו . ןטפל | ןוכטסו ןיד
 ךכפכ לוכמ * סעלןק| סמכ רפע שוקע  ךרנ
 על יש סקובס ספפ יס סלוקממ תעכנש |

 ופנמסו הנקוס יפי . הערה ימי : ןכל

 בו תלהק %
 - לאל .ׁשֲא דע ףיַתורֶחּב ימיִוְהיִאְרוּב"תֶא רכזו = ףי : לה תּורָמַשַהְו תּוְיַהי

 85 ומ

 ֵָׁשְחָתיאְל רֶׁשֲא דע : :ץיפח םֵהָב יל ןיא רמאת רֶׁשֲא םיִנָש ועיגחו הָערָה ימי ואב
 תיבה ירש :עזיש םייב ג:סשנה רחא םיִכֲעָה ּובשוז ןםיבְבוּבַהְיַחריהְו רואָהְו שמש

 ותועתהו
 םימכח יתפש

 0 ןכו ךרפנ ךלוכ ך6כוכ ןוקילטונ וסע שרד ח : ןפכל
 א 'יפ ט :ת"י'כפ סכר סרקיוכו תנסקכ תוככ שרדמכ
 תכס פכסמכ י"טר 'יפ ןכ ףופלפס לכמ כתוי תכסלפו קלח יספ
 יפסד ינמוכ ותוק ןירוק דומלת ןולכ 'יפ י : לוק קרפ
 ינפול למולכ * סיימל ןסס "נו וס תועט סייחל לש פ"מו
 קוספכ סיכיסס ריסכ י"סכ 'יפכ ליעל ןייע סייח) ןסט יפ6ד

 ז וכיחוככ וכמ * שמשה ךשחה אל רשא רע (כ) :
 ספותס סז . רואהו :תכ0כמ ו ןיסעק תנעמ ליס תנקזמפכו כותב טדסכ סבסלמו סריסמ םיספ ט תתד
 : סיניעס .כולמ וכ ןיפ טמיס .סלפינט ןויכט 765 סכילמפ סמענ ש . חריהו : סינפ רקסיק רוס לוס
 .םשגה רחא םיבעה ובשו : סיכיסנמפ סיימל לט ס"ילמופ ןיכוקט י יפפד ינמוכ תוססנס ולפ . םיבכבק
 * תיבת ירמש : וסיקכיי he (ג) : וילע וככעפ תוכ) סמכמ כס עמד כמ לופמס תייסכ ,

 ט"ע שוריפ |
 טייקניגוי סֶד םּוראוְו תרֲחׁשַהְו תודְליהְפִּב ןסוק ₪

 רֵמֹולְּב טייקשיראָג זיא לב טייקצְראונש סֶד ו
 ץראונש ד ואה יִניז ןיִנעֶז לאָמ סְנעֶד סאו ןְבאַז .
 ןויז קסוע טּנ ןעָמ רעֶהְג םּורְד טייקְׁשיִראַ וי
 טגיִגּוי רעֶר 6% ּוליִפַא רעֶהְג ןעֶמ ראנ אווז זי

 : ןְנְרעֶכ הָרּוּת ךוא |
 ןווד ףיאְרב תֶא ןקנעְרג טס גד גוא רוכת 6

 ןופ געֶט איר ןיִא ד ְךיִתורְחְב ימי רַפעשַּב

 נוא ןאמ רֶגְנּוי ןייֵא טֶסיִּב אוד זַא טְנעֶנּוי ןיי
 רפ ןְנעֶק וטסעוו ןצנאג ןיִא כ םעָר ְףאָנ טֶסא
 אל רֶׁשֲא רַע טְכאַמג ילאק טְסאָה אוד סוְו | מב
 איר הערה יִמָי ןעֶמּוק ןילעוֶו סע רעֶרייַא או
 יד ןכיירג ןְכעוֶג םע נוא סי ישיגהו געמ יטכעל
 םקמ יל יא ןינאז טסעו) וד סאו רמאת רֶׁשֲא ןיֶר
 אל רש דע (ב) + ןֶרעֶג טיג ןוש יז ןיִּב יא ץ
 איר ןְרעוֶו רָטְצְניִפטַעְע סֶע רעֶרייַא שמשה /
 הָנָבְל אי םיבְכֹוכ הי חריהו טכיק איד נא רואה |

 טעוו ןעמ רְיוַא ןעַמ טייט סָד ןְרעֶמְׁש יד 5
 רַטְצְנּופ לאמ טְסְנעֶד זיא סע ןרעונ קְנארק וי
 איד ןרעק םּוא יז ןלעוֶו סע, וא םיִַה ו
 ןיא םֹויַב (ג) + ןיִגעֶר םַעָד ףאָנ ₪ םשגה רַחַא + ןקְכא

 תיבה ירְמוש ןֶרטיִצ ןלעוו איז וַא ועויש גאָט ם

 ראפ ןְלעוֶו ייֵז נא ּתְעְתַ וה םָד ןטוה סאוו
 םאָד חּכ ןּופ טייב איָר ליִמַק ישע ןֶרַעוָנ טי

 ןביירג ןעק םיִנ םֶסַעְוו אור וא הָבּושִּת םיִמ ןֶראָי יגר

 .מְסאָה אוד םיִא אש es רעֶד ody םיִשּנלַמ יֶרעֶדְנַא

 בדעה אוצ אוד טְסאָה וא איוו ראנַא איוו ןאַפג תמא םיִא

 רמערק ןייא גוא םֶרּופִג ןיירא ךיד םאָה רע סאו רֶפעֶפש םעֶד
 דָא ןְּבעֶג הָצָצ ןייָא ריִד לעָו ְךיֵא סאו אא ְךיִמ רעה 'ואָא זוה

 ןששמ ןייש ראַּפ תיבה לעב םעֶד איב אוי ןְנעֶז ןֶכאַו ונייד
 געֶט יִביִלְפַע ְךאָנ םיִנֲפ לכ לַע קנורט נּוא סע וא םיִא ּוצ אייג
 ונייד ןרתו ןְלאפ ראפ ןוש ךיז םעֶו אייַפ איוו איות םּוראוו

 רד * קנר גוא ןיִסָע ְךאָנ יִשָטאַח םיִא איב וד שָסַלאָו ןֶכאַז

 עֶרְח רֶצי םעֶד ׁשֵמְנעִמ םעד ןיא ןֶפאַָשָּב טאָה טאָג ויִא לש
 אוצ טיַצַא טְצעוג פָא ןְכעלטּוא מאָה נּוא בוט רֶצִי םעֶד טיט
 ןירובג סנושסנעמ םעֶד ןופ ּוניִיַה שטנעמ םעד ןיִא ןְגּוטְלעֶנּג

 םע" נא ערה רֶצָי רעֶד םיִא רבוא טומל ןָראָי טפְלעֶה זיָּב
 רעֶד זַא ןֶראָי טפלעַה איִד ךאָנ נוא תֹוריַבֲע ןאמ אוצ ןָא םיֶא

 -שָמְנהעִנ סיאיזיא סע גוא קֲא ןיינ ןֶראָי ונייז שהעז ׁשְטְנעֶמ
 הָפְרָּמ םאָח נא ןָטְכאְרְמַב וצ ןא ךיז רע טְבייַה םוט םעֶד אוצ
 טיִמ געט וניצ שְרּופג פא רעֶהַא ב אה רע סאָוו םעֶד ףוא
 אוצ םיִא אּוצ בוט רֶצי רעֶד וש ןעק טְלאָמעֶד טייקָשיִראַנ

 םיִא לאָז נא אְראה ןיא ןייג ןיירא םיִא לאָז וא ןיִטעְרְמ
 עָרַה רֵצָי רעֶד רָּבַא טוט םאוָו ןאט הָבּושּת לאז רע ןפאָרְמְׁש
 רַשִי רָד זיִא רע, איט ְךייֵלְג טלאטשנ ןיא ךיז רע טְלעֶטְׁש ראפ

 | םקעֶרְׁש נא ןאָׂט הָבּוׁשְּת ליוו ׁשְמְנעֶמ רעֶד םְהעֶז רָע וא בוט
 איִד ראפ שנע ןייז וש םיִא םוייווגוא ׁשֹטְנעֶמ םעֶד רָבּוא
 ליפ וזַא ןנעק טיִנ ראָנ םעוו רע סורג רעייז זיִא תוריבע וגירורפ
 . 03 . T + 3 + 4 << . ו . 1

 םיִנ ראָג םעוֶו רע רעירפ ןפ תוריָבְי איד ףוא ןומ הבושת
 . ד ד i 2 - ד . ו 1 3

 עטְנעֶמ םעֶד רֶע םער ןָכָּב - הָבּושְּת איִד ןְטְלאַה טֹוא ןשק

 ןוש אוד םסנעק ןלאפ ראַפ ןוש ָךיו זיא רנּוצַא ב + ןייַא וא

 אוד ןרגל ראָּפ אוד םְסְלאָז םאָּפ ךאנ טְלעֶוו עֶגָי ןֶבאָה םיִנ
 טלעוו עי טיג וא םלעו) איִד םיִנ ןְּבאָה שינ אוד טְסעֶו

 י ןאמ גרא םעֶד ןְבעֶג הָצְע ןייא טאָה ראָטעַּפש רעד איוו טקנופ ןְצבאַג ןיִאב טל רעֶדי ןפ הָאְנַה ישפאח באה
 עֶרָה רֶצי רַעָד טגאז םאָד \טפשמב םיהלאה ףאיבי הלא לכ לע וכ עדו ךתודליב רוחב חמשנ קּופפ רעד טכעֶר ןוש זיא דנא
 יג ₪ הָאּגַה באָה נוא שגוגוי ןייד ןיא ְךיָז אייכפ םיִנָפ לָּב לַע טַפשִמ םּוצ גנב טאָג ךיד פעו) אייס אי אייס שֶמְנעֶמ :

 .di לש ראפ ןֶראָי גני איָד ָךאָנ נא עֶרָה ר רָד םיִא גאז רוחב חַמָש טנא טאָה אָנּוה בָב איוו זַא א + ₪
 6 : (שפשמב םיחלא = איבי הלא לכ .לע יכ עדו BJ תא בופ רָצַי םעֶד וס טלאַמְָנ ןיִא יו
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 4 נז חיי הברה םינְׁשימֲא יכ שְַׁשַהיתַא תוארל םיניעל בדמו רואה קותָמּו +: םיכומ

 = רוחב המש פ:לבה אָּבְשילָּב ויהי הבְרה"יכ ףשחה ימיזתא רכזיו חמשי םלָכּב םֶדאַה

 = עוני קחי יארמכו בל כרב ךלחו יתרה סיב כל ביט ודל
 - ףרשבמ הער רבעהו ףבלמ סעכ רַפָהְוי:טפְשַמַּב םיהלָאָה ךאיְבְו הלא וכ

 תכגמ סידימלס ףל5 ד"כ וכ ויספ מ"ר וניכמ .ךקוגקזכט
 556 כו תכצפ דעו סספמ וסת ןלוכו סכפיסגמ דעו
 כלב וכיכמ סינכס ןינענו ססל סנו סולדבפ וכיפוכל
 סנוכו וכל bיכס תונכ סיפ:פו סלוס תנפ תונכ סיטלפ
 : ול סייקסנו דכוע ₪6 דינוס ופונקזכו * וייסכ וספ
 בוטו : סכופ לט סלול לוס קוקפ . רואה קותמו (ז

 סילימנק ססיכפקו * שמשה תא תוארל םינ
 ךכ סיכוכ לע תכוותמו תככולמ סכנס סיפוכ ססיניעמ
 תעפ סיסי * חמשי םלוכב (ק) : סיניק תדגפב טדדמ
 ססמ ני ויטעפ ביסייו ךפמס ימי כוכזיפ דכנכו וקלמכ

 עי לוק
 םנונוי ויק קאמה (ךתודליב דוחב המש) פו

 ןופ ןְנעֶו איֵד ןיִא אייג תא :ףבל יכררב .ךלהט
 יכ עדו) < םֶּולְנ ץראה ןייַ פאָע ןוט טְמְלֲאַו אוד ץְראַה ןייד
 ףוא זַא יונ טפקאָו נוא (פפשמב םיהלא ףאיבי הלא לכ לע

 יד טעו רֶע + ְָּׁשִמ ןימ ןְגעֶרְּב טאָנ ךיִר טעֶו ןָכאַו ילא איד
 רעֶד יא + ןאָנ טְסאָה וד סאו ןְכאַו יִלַא איָד ףוא ןיִמעֶפְׁשמ
 רָצַי םעֶד ןופ דייר אֹיָד זיא פאָר אָנּות בר םֶגאְז תָּבַש אָרָמ

 וצ טיִנ זיִא קוסק סעד : בוס רבי עד נט רָטייַנ תאי ערק
 לאָז רָע ׁשְפְנעֶמ םעֶד אוצ עֶרָה רָציעֶד םגאָורֶיְִ ןייסש רש
 םיִא טעְוו טאָג וא םיִא נאו נוא ו טסּולְנ ץֶראַה ןייז סאו מ
 רעֶד זַא עַמְׁשִמ קוסָּפ םעֶד ןופ ְךאָד ויִא טָּפְׁשְמ םּצ ןִנְעעֶרְּב

 ןְלעֶו ריִמ ראָנ * דיה ּוגיִרורּפ ניי] םיִא טפראוו עֶרָה רצ

 ןאַמ םּורָא ןייַא * לֵׁשָמַא םִיִמ ָךאז איד ןייַטְׁש ראַפ אוצ ןְבעֶג
 ביִכ םאָה םאָוָו םיִא רֵנייֵא טנטעמב טאָטְׁשַא ןיִא ןָמִקְג וי

 ןאמּורָא םעֶד ריִפעָּפָש רֶד פג * ןשפנעמ ןופ .םעפש וצ טאָג

 ְךיִז טֶכאָלְה + זיא דָמְעמ ןייֵו וזַא איוו םִיִא םנעְרפ נוא םולש
 טיִג ְךאָנ שנייה באָה ְךיִא שָנאָז תא ןאָמּורַא רעד םיִא ראָא

 ןָאור פא ְךיִמ לאָז יא הָמּונָמ םּוקָמ ןייק, םיִנ באָה בוא עג
 יא לעוֶו סייהא ריִמ וצ טוק + םיִא אוצ ריֵעעַפְׁש רעד ג
 ויִא + ןיִסָע ןּבעֶג ריִד לעוֶו וא ןַאּור ּפָא ּוצ ליֵּפעבַא ןֵנעג ריד
 מופ ןייכַא םיִא רָע טאָה< םיִא םיִמ ןֶגְנאַגג ןאָפ סּורָא רד

 תר נא ןיִסָע ןָּבעֶג ןָסייִהָנ םיִא טאָה גוא ךעק ראגא ₪
 * ןְנְנאַגְג קעֶנַא ךיז זיִא נוא - ךיז ןָאּור וצ ּפָא ךוא ליִמעֶּבַא ₪
 םאה וא ןָמעֶגְנ טאה נוא נצ יִביִלְמַע ןֵסעֶנ ויָא חַבֹוא רעד

 ןְכאַז יל גייז ןָבנְג ףונ אוצ רע םאָה םעֶד ְךאָנ * ןקנרְז
 םיִא אייַב תָיַּבַה לַעַּב רעֶד טְמעֶנ ןייג קעֶווַא שלא טאָה תא

 ןקורמ גוא יס םעֶד ראַפ ןֶלאָצַב םיִא לאָו רָע ןְכ איד ו
 רעֶהַא טְכאַרבְנ ְךיִד טאָה םאָו ׁשְמְנעֶמ רעֶד םיא וצ םֶגאָו וש
 ןְבאַז איָד אוצ םָמעְנ נוא + תיבה לעב ןייק ןָנאַר ןופ םינ זיא

 םייג גוא ןקארש רעֶד ןְראְָנ ךבעֶג ןאסּורַא רעָד זיא ןטשטמ
 רע טאָה רָתעֶּפְׁש רעֶד םיִא םנּוגצנַּב קְראַמ םאָד ףוא סזרש

 אג ןָא ךִ פאק רש ליי םעק רָד פיו ריק ₪% =
 ירערגמ
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 הברה יכ : סיעסכס יפי סס סנוע סתימ ימי ססו
 | אבש לכ : סימס יפיע כפוי סימיס ןוקכ . היהי
 סורלו תונטרופ ןוש) לוסט לכס פי ךפתו לכס סיסי וילע
 דוחב חמש (ס) : ךלי ךפסכו לכ :כס3 וכ ומכ
 יכ ססס פס ונכלו ולבטל כמולפ סדסכ . ךתודליב
 מפפ כמ סכמס ןסכ ףס נכס לע סקנת 000 סעפ
 וכ לע יכ סיסה תוטכו ךכ) יככדכ ךלסו ךהודליכ לותכ
 = סילכד * םעכ רסהו (י) : ספטמכ ספוטס ךקיכי סנפ
 : פלס ללי .הער רבעהו: סוקמס תל סיסיעכמס
 סוכעג . תורחשהו : רפכ כ:ךל סיסיפ . ךרשבמ

 מ"ע שוריפ
 ןְסיוֵו טיִנ אר טְסְנעכ איָד נורא לרני נט יִּ
 סע רני רֶרֶא םיִדיִמְלּת יכלו רעבי יש
 ןְביילְּב ריד ןָכעֶ אייז רֶמֹולְּב ןייז גָטְרַפ טְכעֶר
 גנו רעֶד ןיא טאַהְג טְסאָה אּוד םוָו יָד וצ הו
 םיִגפ רֶהֶאְכ טי סָא רָטְכֲע רע ןופ רֶדָא הז י*
 יֵאְרוַנְב טעו ןָבייֵלְּב יִדייַּב ריר טעוֶו רָמאָט נוא
 קר ןופ טְכיִל םיִז זיא סֶע רואה קותמו (ז) : ןיוז טונג

 ןגֹוא איִר אוצ טוג זיִא סע,נּוא סיניצעבופו הרות
 זיִא סע, רֶמּולְּב ןוז אוד ןהַעָז וצ שָמְשה תא ואל
 זיא םוו הָכְלַה ןייָא ןהעֶז םוָו םוריִמְלִמ יד רַפ טּונ
 סֶדאַה הָיִחְי הָּבְרַה םינש םא יכ (ה) : ןוז איִדאיוָו ראָלְק

 חפשי לג ןָבעָק ןֶראָו ליִפ טעוֶו ׁשְנעֶמַא ןעוֶ
 ןייז ןיִא ןעייֵרְפ געֶמ ילא יַד ןיִא ףיז רע,לאָז
 ךֶשהה יי תֶא רט ןְבעגג םיא טְה טאג םאוָו קַח
 סוָוגעֶמ יִרעֶטְצְניִפ יד ןגאַפ רֶד ףוז לא רע, ראָנ
 = נעו רעָמ םּוראוָנ ויחסי הפרה יִּכ זוא טוט םעֶד ךאָנ

 סְנוִבעֶל יד רֶדָייִא רָבְק.ןיִא טְניִל ןעֶמ סוְו געָט יֵד
 ןיפ טייַצ רָניילק רד ןיִא ןעָמ רעֶהַג םּורָד געֶט

 ןעֶס וא יִרָּב םיִשעְמ עֶמּוג ןאָט אּוצ ןְּבעֶל םעֶד
 רוחב חַמְׂש (ט) : םיִרּוסִי אוָד ןּופ ןִרעוֶו לּוציִנ לאָז
 לו טְנעגני ןייד ןיא רּוחָּב ָּךיִז איוַרָפ :ףֶהודלנב

 ץואה ןייַר ןופ ןינעו) יד ןיא אייג נגא ףבל יֵרְ
 וא עֶנייֵנ ןופ ןְהעֶז םעֶד ןיא בוא ףיִני האָר
 ףוא זַא הלא לבי ןֶסיוְו רָּבָא טָהְלֲאז אוד יד
 טא ףיר טעו שלב םיִיָאָה ףפיכו כא עֶלַא יד
 ְןאֶמָג טְסאָה אוד םוָו ןָבאַז ילא איר ףוא ןָמְּפְׁשִמ
 סאו ןְכאָנ ןופ ץֶראה ןייד פא אוט ךבלמ סג רַפהַ
 זייַּב םאָד פא אוט נגא עֶר נעה טאָג ןיִנְרעָצ רעֶד
 פיוטי ןייק.ריִד לאָז סע ,רֶמֹולְּכ שייק ןייד ןופ
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 השעמ"תַא עדה"אל הָכָכ האמה
 עדֹי ףניא כ ףריףגמילא ברע העד

 יישר
 וקיכי ןפוסט עלי ספג סיפלמ סינע תי ס
 ספ תלכו סמו סכוטסס סוקפכ ןכמס גע 'סימש]
 ןוכפי ס6 'וגו ןע :ופי ספט עלךכ ה תונל ספט
 ספ ןוכטימ סוקמ סנידמב ומ ליעב קילנו סכמ סדמ

 ויסוימולס סודמו ופמכפו וסומ ילממ ויסטמ ןילכנ וי
 סכילדספ כוטס וגסנמ לע סוקמס יבפוינ סכוכ סולט
 נע (םי סכ תיפפכב) ומכ ןוכפי . לופי : סכשי ךלדבו
 ותוכזכ ןיגמט סכמ דימופ . ץע : ?פ וימ לכ ינש

 את "כ ור
 אָל חור רמש : : אוקי מש ץעה לופיש םוקמ ןופצב םָאו םורדב ץע לופייַא קיי
 ןמָבְכ םיסצעב חורה הרדיהמ ערי ניא ,שאכ ה : רוצחי אל םיבָעָב הארוע

 :תֶא עכז רבב :לבהתא השי רשא םיִהלָאה | |
 דחאכ םֶהיִנש"סַאו הוא הזה רשכי הז יא
 Arle : 3( ה 4 ג <> +

 טיבומ
 םיטכחיתפש

 ספקד ה : תנסכ לכלי ם'ענ הרטש ימ ד"ע לנס לכות ל
 6וס רפופו 'וכ ןיתממ פ'כ) . תוכס כומסכ לכוי ימו י"סכל
 יכנדנ סכוספ וס סו ןינע ו : ככדס תֿפ רפס ויכקו ועכ
 סיקיוודמ סיכפסנ וס כ יפכ סיגסל סיכיככו ךפוסעו י"עכ
 עדוי ךייפ רטלכ תיתיפפס תסונס סיס ךכו ריפס ןכוי וו
 + עדי כי רקפכ ופלרנ ופוסמ םכדנ סלוסמ כקמ סו ילס
 * .ס6)מס ןטככ סיפנעגסו סיכגסנס סילגד סקנמס ןטככ סיעלע
 ךקד עדוי ךייל ךכ סנטככ סמ עדוי ךכיf ךומל תטכוכק פ"עסו
 לכת; י"סכ תנווכ ז : וכ פווט 196 יתפ תועידי כמוככ םולס
 םוכסו סינעס ןינע ספ כ'נפד * סקד5 ןינעכ סנוכ סיקוספס

 ספלפו ה ןיתמכ . חור רמש : ןכפס לע ךיסמס ןעכ
 / .סתופ סוכפכו סיכעב ויליע ןקמ . םיבעב הארו : כ וניפו ןיקממ סיפעפ .ערזי אל : מורס לכ דע
 . םיטצעכ + ערוי ךניא רשאכ (ס) : דיפק כיפ יפנ רוקי 6 ס:ועלו סימטבס ינפמ רונק: כי סילדוק
 ךיפ רטסכ . ןומ) חפנוכט יפ !ע ףו סנמ bיספ ןפככ סירלענסו סילגסנס סילנד + האלמה ןטבב
 צ ל םווט נפ םועידי לפולכ םומס ךרל עלוי ךיפ כטסכ ופסל ופוסמ טכדג סכוסמ ו bכקפמ סז יכס עדוי
 55 וכ ךלוסו ככוע יכ ןסכ 63 : טופו תוכס םכיפ סיבעב ליכסל רוכס סת סימעפ ךל סיולג וז כו ךכ סיולב
 :'דכ סט) סתכיכגכ סמפעכ (3לכ סיעשי) סילפמ ןככ 'ס ןגכ (י גי םיטסרכ) ומכ סז ןוטל יכסו תכחפ ץכש
 . ספידי דמל ןסכ ףל סדקומ) רמופפ סוטמ וסע סיעעפו למופעל סדקומ סופע הוסט סימטפו רכומכ סנוקכ (ב
 יככדכ סכוסמ לוס סז ןיגע * ס"סנס) : סיכעכ םוסכל תוכס ₪5 רומסנ ךל ןיפ רמונכ ןטבס תעידנמ תולס
 רשאכ : תיפימפס פתסטס יס ךכו ליפס ןכוי זו סיקייולמס סיכפסב וס כפל יפכ סיגסנ סיכיללו ךפוסמו י"טכ
 סילגסנס סיכנד סֿלנמס ןפנכ סיפנע עדוי ךימ כפקכ ור ופוסמ טכדנ סכוסמ bכקמ סז ילס . עדוי ךניא
 פועידי כעולכ תוכס ךלל עלוי ךניפ ךכ סנפככ סמ עדוי ךיפ ןוסל תטגופפ יפ נע ףפו ספ:מס ןסככ סימלעלסו
 ערה אל הככ : ויגיע סלע ומכ ז"טלכ ם"כופיגקנפ .םימצעב : (סימכמ יקפפ רפסמ 'וכו תוופ סלק יחפ
 כסמ מס גסדל דססס ןמ ענמת נו ךממ סס ז םומונע ךכ םוכיטעו תויגע ןינעל סוקמ לס ויקוכיזג ףס . "וגז
 :ססילע יכוסנ ךכפנו סיככ יל סיסיו ספ 605 55 ינעפו יתכמנפמ לפבקו סכותכ קוסע6 כ: ינעסו יסכנמ
 ךפודליב סידימנת ךכ ויס ספ ךקונקזכ סכופ למל ךפודליכ סות סדענ ס . 'וגו ךערז תא ערז רקבב (ו)
 סשע ךסודניכ סקד5 םיטע ךתנקזכ סינכ תב סל פק ךתודליכ סינכ תב ספק ספסנ ךונקו3 סידיפנס ךל ויסי
 950 ומייקתי 65 מש ול ךל ומייקפי ךקודליכט סיגכו סידימנק 06 :רשבי הז יא עדוי ךגיא יכ:ךתונקזכ סקד

 מ"ע שורפ = |
 ןְךיינָש טיִנ לאָמ ןייק טופ רעֶד ריקא ןקבאוָו טֶסייוניִד םּוראוָוענַת אל יב ןְּבַעְגְג גיִנַג ןוש באָה
 ' = שיִנ ןעַמ רעֶהיִגםּורד אָרּוס רע,טָה ריִמָּת םּוראוָו ןיַא ראפ סאו ץֶראְה לפ הב נְהיהמ משונ ףאה
 רֶמאָט טְלעוֶו רעֶד ףוא ןייז טעו סעסֶמְכעֶלֶש
 יִלָא טְסעוֶו אוָד סאוָו םויצ וכְלענַא ןיוז טעו
 יִד ןעוֶו עג סיִנְעק יאָלמי סא (ג) : ןַפְראַרַּב ןׁשטנעמ
 ןנעֶר טיִמ סְניקכאוָואיד לופ טְרעוֶו סע זַא טְסַהעֶ
 רעֶד ףוא זא ּקיִרָי ץֵכָאְה לש לאוו ךאָד וטְסיווו
 םורדב ץע לופי סאו זנעְר סד ןָסיִג סוא יוז ןוִלעוֶו דר

 רעֶדוא טיוז םֹורָד ןיא קיָדֵצ ןייַא ןעור טוט סָע זא

 רעֶד איוו ןָמְראָד ןֶעָה לופנש םיִקְמ יוז ןֹופְצ ןיג
 ןרעוֶנ טנק, רעֶד טעו ןמְראָר ןעגר טוט קי
 תור רמש (ר) : טוט ןוינ אנ םיִשעמ וטוג ינו

 טיג רע טוט עדי אל טניו ןיוא ףוא טךאע סו ד

 טיג טֶמּוק סע וא ףיז טפערט סע, םורוז) ןשי
 איר ףוא טקוק םוָנ ר גוא סיכנב הארטי ןייק

 זקוק טיִנ רעָהְנ ןעֶמ נואטניוו ןייק ףוא ןֶמְראו
 - אד אויוָו וזא ערי ףניצ רשאב (ה) : ןקלאו איר ףוא
 פניו רָד .טויז רָקאוו ןיאסורס ךכל המ טינ טסויוו
 טְסְנעֶ יָד יונ װַא הָאְלְמַה ןָפְבב םיִמָּצעַכ ןעייוו טעוֶו
 ןייא ןופ ךוב ןיִא ןְגְראָּב רפ זיִא סע סו ןְסיוֵו טיִנ
 הפ הבס ןייִא רֶרָא רֶכָז ןיַא זיִא סע בוא הֶָשֶא
 אור םיִלאָה השלמ תא ןָסיוְו טיִנ ּוטְסְנעֶק וזַא עדת אל
 זוא רע םאוו לכה תֶא הֶׁשעירׁשִא טאג ןופ תורויזג

 איִרְפ רעד ןיא רכב (ו) : ןְׁשְמְנעֶמ עֶלַא ףוארזוג
 ףוא וא ל, ןְמאָז נייד ןָעיז טסֶלאָז רט עד
ב ןיִזאָל פָא םינ ּמְמלאָזְףֶי נפ לא טְבאַ רָד

 = וניי
 + טניִרעְלג הָרּוּת ְסאָה אוד זַא רָמֹלְּכ מנעה

 .יאלףוא רשע רָד ףוא אנ פבלו טנגו רה



 רָב דיו ירק פיפגכ םיפנבה לעבו ליקה"תַא ךיקוי םימשה ףוע יכ רישע ללקתילא
 נכְׁשִמ יררחבו ללקתיל ךְלמ ףעדמב םג יילָכַהדתֶא העי תָכָּכַהו םייח חפשי | יו

\ 

 םגוהעבשל קֶלְחְְִמ =: ּונָאְצְמִּת םימיה ברביייכ סימה ינפילע ףמחל חלש * א*
 ירָאָהילע סֶׁשג םיֵבֲעָה אלטס ג :ןץֶרָאָהלע הע היחי"המ עדת אָל יפ נמשל

 | םימכחיתפש
 ינככ ןוטרוד ןימ קלפכ םוט רפג 'כ ת : *וכ ןוטלכ רכידמ
 פורימז 'יפ סלכו ןתמ יטופומכ תוקכל סיככקתפס ס"ל
 וגיפס ךעדמכ סג א : ןחפסנ ידכ סלכו ןתמ ינפנ סירמו"=
 דיכע לד ךלמ תכמ סגססרמ י"קרפ נו כ'ככ ךיתונעהעג
 ופיפס םכקכ מכ ןכיס כ"ק כ"הלו * ךעדמ כע-קכ ססוריפ
 וליפק סג כתכ סזל * ךתכפהמג 'יפמ למול וכ יתית יכיסש
 וליפס תלמט כ 'ופ זיגכת כ5 ללקק 96 ךכמ סקרמ כ"ח
 ךלמ 3לקכ רסוי) םי רתויש ףכרד5\ םטיקפד ךלמל קוכד סיסי
 ךתכטחעב 'יפס סנקמפל יסקו סג לט וכוכיפ לוס נה טוידספ
 , ונק5מי ךסיס סימס ינפ לע םנפי 06 י"םכל ססקד ב:'ש
 ונ65מי כ"מסו סימה יכפ לע ומה קלעי סנימ קקפנ יסמ> דופו
 דסמו סכוט סשע פ"כלו * וכמלסי נו ודיכ סנחתמ וכקיומי כ"
 'יפ ג : 'וכ וכתיפ למסנ סמ ס6כ ןימוכפפ לכקת ףוסכנו 'וכ
 סלוכל ךכטנתו כמ סמל כ"ד סתס סקדל כ וז סקדנס י'ע
 מנ סקדנס ךל ופנםיו סעכס ןמ נלנתס ךוכועי סלוכפ 6
 יימכנ bידסכ תוס סיקייודפ סירפסכו וו סקדכ י"ע לופס
 15 סערס סיסיטכ סתע סקעת כ סמ כ"כ ר : וז סקדל ייפ

 ירו
 , : ישר

 שול סיכנמו סינסס ת יפואמ פוודמ . םחל
 ול וככ סמל סיוכק סנולג סדועס סתסו סלועס
 יו :3כ סמ דנע קכנמ רפטלב b( ס .הינד) רמה
 ונעי ףסכהו : סימס תעפי כט6 סדועסכ ןיקסמ
 כי ₪ ךכיפ) סדועס ןימ ףסכ ןי ס * לכה תא
 נג (כ):יֿפוסנ סע וכ סיס ילכ סכסלפס ןפ סדק
 וג י לוכד לב א ךיתוכפסעב וניפס . ךלמ ךערמב
 כד . סלוע לט וכנמל זיגכס מל לקס :6 ךלמ טיפל
 ופש * םימשה ףוע : סדו רטכ ךלמ וטמסמכ לס
 .םיפנכ לעבו : סימפס לע ףוטל ספוסס ךכ סנוקנס
 כ (י מכ סינסס) כפלנפ ןיכעכ ךומ סווכמס ךסנמ
 5 שי : סיכססו סילֿכועס ועמשמ יפנו ךכ סוכי ויכנמ
 סיכמו ודיג ןיעפופ םי קמפ סיכב :כמ גפדנ
 סמו סכופ סטע .םימה ינפ לע ךמחל חלש (5)

 ןימיה ברב יכ : | סימס לפ לע ויתטאמ ךינסמט סדלכ דוע וגסבפ 06 וילע ךככ ךל כמסיפ ב סדפנ
 וכסו סמל לכפיו ול ןפכק (כ 3 תומפ) וכסיכ גמקנ סמ ספל ךמוטטת לכקסו סילכ סיפידוע . ונאצמת
 לכ וכח סניכטס יפנכ תסת וסינכסו נכסי לע ך:מו וסס ספענ ופוס סיס סמ לוע ונפרי םנוילכמ קוספ
 עי סעכשל רלפמו ךממלפ תקנמ * הנומשל םגו העבשל קלח ןת(כ) : תיזגס תכפנכ בטיל ויככ ילכו
 5 סיפי דוע 56 . הער היהי המ עדת אל יב : יד כממת נפו ססיכספ ומכיפ סנופטל דוע קלה דסס
 :ס 'וגו קנת ןס וכפל טיתוככו* ייפ ד ויפכע מנ סלוסעכס ןמ ג וז סקלנס י"ע גס ז ס:וכנ ךכטנפו
 למןפ b'ד : סלימס יפי תנועפ ל סנומסל סגו יפכטכ תונ) ךכלויל קנק ןספ דחק ןפ תיפסרב ימי תעש
 הער היהי המ עדת אל יכ : גמס ימי סנומפ לט .סגמפל סגו * םספ ימי תעכט לח רוכ5 תטככק מבשל
 ייסי סמ עלק ₪ יכ "ד + סעכס סכזג נפל סינוטסכס םוכככק ועיעויו דוע וכיכקס נו םיכס כלפי סל
 שנ םיבעה ואלמי םא (ג) : פועל תוכזגולכיו םוככקס וליעויו גמכ סימנס לע יג ספ סעדי ל

 קת ןיׁשְמְנעֶק יֵגיִרְּבעֶל ןעיירְפ רֶד לאָו סע וא
 ןאָט םָר ןעֶמ ןעק,טלעֶג טְה ןעֶמ וא לכ הָא השג
 םּורְד ןאָמ טיִנ סאָר ןעֶמ ןעק טְלעֶג ןָא רעֶּבָא

 טיִנ ְךיִז לאָז רעוא ןְהעֶז שֵטְנעֶמ ןייא רעֶהְג

 טְלעֶג ןְּבאָה לאָז רע יִרְּכ ןאָמ הָכאָלְמ ןייַא ןֶכופ
 ְךַָדכְב פג (0) : ןְּבעֶג סוא ןְפְראַראַב טעו רע זַא

 ּוטְסְלאָז ללקת לא למ ןעֶקנאַרְג יִנייֵר ןיִא ּוליֵפֲא
 ינייֵד ןוא בוא כב יררמני ןָמְלעֶׁש טינ לק ןייק
 ויִא ׁשֶטְנעֶמ ןייק סו טְסְּפאָלְׁש ּוד םוָו םיִרָרֲש

 ןייק.ּוטְְלאָ ריש לנקת לא ןֶרְנאה רַפ טיִנ ןמְרא
 לֶגֹוּפ רֶר םּוראוָ) םימשה ףש יִּכ ןטלעַש טיִנ ןָכ
 טעו ?ץּב תי יי למיה םַעָר רֶטְנּוא טְהיִלְק שש

 לוָניִלפ טה סוָו סר נּוא טיפ לגבולוק םֶד
 איד רֶמּולְּכ דייר יניב ןְנאָו סוא טעו לז לא

 יד עֶר דס ןייא ןָטְלעֶש וצ ןשיֵה די טל
 ןְרֶהֶע טאָג יו למ ןעֶד טְְלאָו אד ןטאָבג טיב
 ףֵלֶסָנ יב | תֶא אָרְו קוכָפ ןיִא םוישק סע איזו
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 וייָב פֶהיִלָפ םווהָמָׁשְנ ןייכ םוראו] יט יב
 טְבעֶלְׁש נייד נאָז םֹוא טעו לָסיִה ןיִא טְכאַ
 ;ָהיֵלַּב סו ָךָאָלַמ רֶד נוא ספ לגו תובשחמ
 ויד סאו דיר ינייד ןְגאָז סוא טעו רכלדינ ריִד

 תובָעֲחַפ ינייד טסויה סד ןצְראה ןיִא טְסְטעֶר
 ןוא טֹרְּב ןייד קוש סימה יגפ לי.מתל לש (א)

 פָה לַמֹוג אייז רֶמֹולְּכ רָסאונ םעֶד
 יז טאָ ריו ןשְמְנעֶמ ןייַא וַא ּוצ ּוליִפֲא
 עוֶנ נּוא ןֶהעֶז טיִנ לאָמ ןייק םיִא טסעוֶו יד א
 וא סאָד וו הָנּומֲא ירָדְנַא ןייַא ןופ ףוא זיִא רע
 ורב ןייז טקיִש סאו ןְׁשְטנעֶט ןוַא אוצ ףייל ג

 ייפ ווא םּוראוָו יטָאְצְכִּתיִמָיַה בג ִּכ ראו ףוא

 ויו זזַארפ ךד רכש ןייַד ןְניִפג ּוטְסעֶ רֶטעֶּפְׁש
 ופ קְלֵח:ןייַא ביִנ קלח ומ (2) : ּורָתָיייַּב ןְניִפְגריִמ
 ָביִנ אוצ המשל ורב ןייַד ןּופ נוא טְלעֶג ןייב

 צ קֶלַה ןייֵא אנ ביִג נא נמנו ןיִׁשְטְנעֶמ
 א א טיג טְקקאָו איד נא ןְׁשְמנעֶמ טא
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 לָכְסהו יי: הער | תּוללוה והיפ תיִרֲחֲאְו תּולָכָס ּוהיָכייֵרְבְּד תלחת > + :ּונְעְלַבִת ליב
 81 אמכ

 ע = 1 ל דיני יִמ וירחאמ היה 'רשאו היהיׂשיהמ םֶרָאַה עדיאל םירבד הָּבְר

 ףרׂשו רע למ ן'רא לא ו: : ריעזלֲא תֶכָל עדיאל רֶׁשֲא ונקי םיִליִמְּכַה
 ןהרּבְגְּב ולְבאי תָעב ףיִרָשְו םיִרוחְדּ ְכְלמָש ץֶרָא ךירשא יי : ולכאי רבב
 ל םיִש ע קֹותְׂשֹל ₪ : תיבה םָלֶדָי םיִדָי תּולּפָשְבּו הרקטה מי םיתְלצעב חי :יִתְשַב

 המ סיסמה סז ונעלבת ליסכ תוחפשו : ססילע
 ס"וכע לפ ןכדג ןכפמ סעלכ ןוגכ סכופ ךלדפ וכיכק
 ןעי סוסו ךלילו לוכמס לודמ תויכעס ןמ ןפלע וכדגפ
 תלחת (גי) : פט ססיפטכ ןיליקפמ תויס) סג
 קוס ךולכ פודקס ₪ למלטכ < תולכס והיפ ירבד

Rios,ו) סיס ךמע סנלס סיס יפ (פ נכ  
 כסומ ךנמ כופ5 ןכ קלכ כמ6 סוסו עדוי סת 'ס כיטס
 יניעכ ינפ כוטס סזכנ ינ6 ךיגיעכ סמ כמונכ ול6 ₪
 סופעיפ . תוללוה והיפ תירחאו : בפס יכלמ
 הברי לכסהו | (די) : סלול םמז ך:מיֿפ סכנ בוכרעו
 :ןוילע קטד עדוי ל ומנפב כפפסמ סיסס . םירבד
 יכסש ןעז כס ול . היהיש המ םדאה עדי אל יכ
 יפנו * בכתב לופיט עדי כו ןידמכ ורכס :ופינ ךנס
 ןכ ספעפ לממ למוסו לזוג סיככד סלי גכסס וכוס
 היהי רשאו : כמע סיסי סמ עדו טיסו ינונפנ
 עד וי ד'ס כ רפכ .ולדיגיימ וירחאמ
 20 ויכמלמ ויטכע סוסס ףס 626 ןגא לחסל סיסי סמ

 שוריפ
 שוט גְנאַלְׁש רעֶד זַא ְךיִז טפערט סע ןעוֶנ טֶהע
 תַמֲהַמ חל אלּב סֶד זוא ןְשְטְנעֶט םער סיִּב יא
 טיִנ לאָז רע וַא ןְבאָרפְׁש ראַפ טינ םיִאטָה ןעֶמ
 ריִמְכּת רָד רעֶהיִג םּוָרָד ןושלהלעל ןורחי יא ןֶמייּב
 טוג ןֶלאָ יז כָד טייל טאָמש יניוז ןנר עֶל םָכֲח
 ןַה םכֲח יפ "רב םּוראו) (בי) : ןאט הבּושת נא ןוי

 ןיִׁשְטְנעֶמ יד יוָּב ןַח מֶה ןגולק טעֶד ןופ דייב יד
 םעֶד רעֶּביִא םיִא טמוק דייר יָנייֵז וצ ןְרעָה סו
 .טָה רע סו ראַפ רֶר טאָג ןופ םֹורַא הָבֹוט יי
 ד רבא ליס תותָפשו טְניִרעְקְג גוא טְפאָרֲטְׁשִג יי
 ןשְטְנעֶמ םעֶד פא טעֶר םוָו ראנ םעֶד ןופ ןָצְפע
 : : ןיִּבראַד רפ םיא טוט ולב גַעוְו ןָטּוג םעֶד ןצ
 םעֶד ןופ דייִרּבויָה ןא רעֶד והיפ ירבר תלת ו

 נוא והיפ תיִדֲתַאְו טייקשיראנ זוא תּולְכָס לומ םֶניִרא

 ןווַא א הר תוללוה לומ ןייז ןופ .דייר ףומ רע
 םירבד הָּברַי לכה (רי) :סֶטְכעָלָש ןופ גְנּושיִמ או
 רעטעוו ןעֶגְאָמ טְנאָז וא היִוָר טְרעֶמ ראנ ד
 הָיהְיש המ םֶרָאָה עדי א ג מ ווא שנע מ םי

 טעו; סע : סו ןוסוונ טיִנ ןעק ׁשֶעָנעֶמ ןיוא רָב
 םוָו םֶד ּוליֵפֲא נוא וירחצמ היה רשאו ןיִגְראָמ זי

 ׁשֶטְנעֶמ רעֶד ףוא טסייוו טו ןופ וא טי
 סאוו םעֶנייֵא ןָּבאַה | ומ א - ל א 4

 י"שר

woשח  

 " ויו

 bסיפ ווק ךיכ) קוחכמ ופכע יכומסמ 656 ויכיע דגנכ
 סקטיפ . ונעגית םיליסכה למע :(rp) ול דיג יפ
 סאכמ יככד ודמל ₪ כס ןטגימס למע סס) סרוג
 עניו סימס יעלכו סיקקפ ךכד סונכל עגיסמו ליעס
 סרוקס יכזוע לס תונכע כמונכ ןוכב וילגכ סוטיכסכ
 36 כלל עדי ₪ כפל + סנסינכ למע תעיגי ססל סכונ
 שנות דמל נס יפל סכיכטס ןמ םוכפנ קמפ כיסג
 יא (זמ) : ךיככד | ילגרנ רג (סכ פיק סינסת) כמלנפ
 סיגסנסמ 6 ךכנעפ ןפזכ * ךכלמש ץרא ךל
 ןיקסועט . יתשב אלו הרובגב (זי) : תוכענב
 ל ןיי תייקסכ נו סניכסו סמכמס םרוכנב
 ספכפס ןקפמ טיו ללטסמ סדספכ * הרקמה ךמי
 ןינכס לפפי . הרקמה ךמי : סינס םלקתכמ סנפק
 ףלד ףכפסי ףלרי :וינע ךכסמסו 'תיכס ₪5 סכקמס
 סוקמנ סס סכוקכ סיינכקמ ללרשטכ רמטכ סימטג
 םישע (קי) : ךמו ככמ סחע ןוֿלג תיכו

 מ"ע
 פייקשוראָנ םֶד םליִסְכַב לסל (וט) : ןְנאָז םיִא לאָז
 הָרֹוּה טקאְווְג טיִנ ןְּבאָה יוז סו סד ןיִראָנ יִד ןופ
 תחיבע ןופ ףיז ןטוה פא יונ ןלאז יז ןיִגרעֶל
 יוז ןלעְונסּורד געונ ןיִטְכעֶר םעֶד ןיִא ןֶעייֵג גוא
 ץרא ל יא (זט) : םֶנֲהיִג ןוִא ha ןויַא ןבאָה

 ָךיז זוא ראה ןייבסונ עג ךכימש דנאָל ריד איוו
 גגא ולבאי 4 ירשו ןאַמ גנו ןויַא איוו גַהֹונ
 ֵכְׁשִא (זי) : ןכע,אירפ רֶד ןיִא ןעגט ןרעָה יניב
 למ ןויד זַא םיִרֹוח ןָּ .ךקלמש דָנאָל ריד לואוו ץרַא
 ְסייַה םּורָד םוָו טָפּוהש עֶגיִלייַה יד ףוא טְלאַה
 . מע ןרעֶה ינווד נוא ולי תעב ךינש ןורוח ןֶּב רע

 רעֶר ןיא קסוע ןְנעֶזייזנוא + הנ טייֵצ רֶד ןיִא
 ןווונ ןוא טיב נאו יִתְשב אה הָרֹות רעֶד ןּופ הָרּובְג
 ןעֶמ סאו טויקליש רוד םיפלצעב (חי) ג ןיִקְניִרְט
 ראָנ טְרעוֶו ה מי ןְמְביִראַפ אּוצ ָךיֶז טְלֹופ
 איר טקעָרּב ay סָד נוא ןקָכאַּב רָד ןנובג ןייא
 וראפ גצ א ןכופ וז סו סידי תֹולפְשְב ב בוטש

 7 תוַצַה ףולְדי בוט ןיִא ןנעֶ סו ןיִטְלאַפְׁש יד
 וע נעל (טי) : ןייִרָא בומש ןיִא נער רָד ןָפיִרְט
 מל זוא ןיו סֶתָל םיִשע סנה ןופ טויקכינ ייפ

 נא ןיוונהָרועְס ןייא טְכאַמ ןעֶמ זַא רֶנייֵטׁש
 יה פע הד רעב ףו קנר יט טי

{ | ₪ 3 
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 כב לָכְסַה ןתְנ + + טיקשה ינפלמ איש הָנְנְׁשַכ ׁשֵמָׁשַה תת יִתיאָב
 שוד ד 5 יסד חו ךאָהילעםיִרְבעּכ םיִכְלַהמיִרָשְו םיסוסילע םידבע יִתיְֲרז :ובשי לפשב םיִרישמ

 Ae צע עקוב םֶהָּכ בצע םיִנָכֲא עיסמ מ : שחְנּונכשי רַדָג ץרפו לפי וָּב ץַמוג ךפח ח

 גד . מכח ריִשְַהןוָרָהינְרּבגיםִליחולקלק םינָפיאקאוה) לורה ההקיסא : כ

 ושום" יז ןושלה לעב ןזרתיןועְ)שמליאולּב שקע שא א
 < ליסכ

 םימכח יתפש
 - ינו ךסטוענ וס פכמ ךילע | ןיפכס ןיכוסיִכ יפלו פ'ככ * ₪פ סםכ סימע ידוכ סימל סניכ סמ) ל'ץז ש

 ,ילשה ינפלמ אציש הגגשכ (ס) :סינודגס סילפמ
 שס ןיקו וס ךוככ םולקס רפול ךכ רוזסנ רסס ילו גגוט ויפמ is לכד bיכוספ סילטל וס ספוצ
 סו תוטפס ןסינפ םילטס ינפלמ ויש סגנטכ ליספ סעכס ליס ז * יבר םימורמב לבסה ןתנ (ו)
 זימע סספ טדוקס- תוככ סלוכ נפ = סיעטלס תו סיניסכס ₪6 bוס\ ככ םודקס ססיכנטפ סכוג יפולפכ
 ל פיפ דוככסו סלודנס לכס !רפי : ובשי לפשב םירישעו + וקול סכותופ סופו כיסכ די סוטפל
 גיוס לע םידבע יתיאר 0 : ומדי ןכסל וכשי (י 3 סכיפ) רמנש !פסב בטיל סידיקע . ימי ויטכע
 לפי ייוכט הפ סיכינומ סיסוס לע סויסנ-לעסי ויס 65 סעס טז (גי גכ סיעי) סס3 רפלנ סס סידטכ

us er - caסידסכ לט ןינולק ינפנ קעב סדק ינכ סינטכג- תפסו עס  : (D)ססופ * ץמוג רפה  

 וכו : רטרז סנלפ ףוסכ וילע 3וטל וכוסו סכמ 54 = שט שיעעע . /שי 3
 נעל סימכס לע גייס . רדג ץרפו :םממוכפס םימפ יכמ לעו (נכ ס לסינד) למקנט טדקמס סיב ילכ ידי לפ
 ישנ ןוטל ןיפולפתכ ליכזס כדג תכיר ןופלכ רכדפ יפנו ש סימפ ידיב ספימ < שחנ ונכשי : ססירכד לע
 ככ עיספ . םהב בצעי םינבא עיסמ (פ) : סילוכפ סיקכ ינקכ יכקנ יכוסכ רד וסט םתנ
 ומ לכ למונכ סנ:כמק ןונכעכ (זי ג תיפפכב)ומכ סעיני ןופ) . בצעי :ססכ עגיקמ סירס סקבנסעפ
 ו (כ 5/6 סיכנמ) ופכ ססכ ספחסי . םב ןבסי : רוקי וסעירז יפ) סעכ ספוע ףס ונוכל וסכפנמ יפל
 ויפ וסקפ סיכוכ תוכלס : לורבה ההק םא (י) : ססמ תונסיל ופוס תו5מכו סלוסכ קסועס ף תנכוס ל
 ל * קככ סס) תויס ןעמל (ופ כ :כקותי) סיפוכפו סיפופל סגיֿפו . לקלק םינפ אל אוהו : סדודסו
 עפו . המכח רישכה ןורהיו : תננ) סיליימס ילוכג תל סעמלמב לוס כיכגכ רכגי סילייסו ןכ יפ
 ליפעס ןיכןכסמ וסקוכ סו כעלכ ולפ לימסע סכמ דימלק ספ :זככס ןפ לקוי סעכמ) דוע םי ןולטכ
 יגסינסק) ומכל סירכע ןוטלכ ןכ סילפוכ ןיו) סככס יכ 'יליימו ו"יו לע סמק לו ודי לע סיככגקמ סיייימ סבכס
 לי םא (י) :סזכ סיטכופמ סככסו סעופיל יל יסיו סי תכמזו יזע (3 וס תומפ) ומע ןכתו כג תיפכ ספ
 סט עעכס ככמל .ןורתי ןיאו : ךופי 550 ככסס ופמ) 60 סמממ * שחל אלב : עיס 6 . שחנה
 וס יקומ קמ סלמנפו סס) םכוד סכמ ןיפפ תפממ ןיכוסיקב סילטכנ ךליע יככ סס ךכ טמל נב ופמנ) ליגל
 ולג לפטט וכ כועו ול סיעפענו ססיעפופ לעי ןח םכח יפ ירבד )2: רכפפי נו ותקיקפב וכ ןוכפי ןיֿפ

 9 . מ"ע שוריפ
 יא ןיילא טְלאַפ בורג ןייַא טְּבאָרְג םוָו רֶר לי ּךָכָמ ןייַא ןופ ןְגנאַגְג סורא זיִא סו ףאז ןֶרעֶג
 (ָע ןייַא טְכעֶרְּב אּוצ סו רֶד רד קרופ םיִא ןיִא ןייַא לוט ןופ םּורָא טעֶרְךֶלֶמ ןיַא יו וזַא רֶמּולְּ

 :פ(₪) : כָנאָכְש ןייא ןָסייִּב םיִא טעו שנ כי .ןופ ןֶרַעָג םוא טיס ןעוֶנְג זיא סע,יִׁשְמאָה דויָר
 אב םעֶד ןופ רֶנייֵמְׁש סורא טְהיִצ םוָו רָד סיְִכָא ןעוֶנ ףוא וזא ןרעו) ןאָטְג סאָר זּומ ןְגעוֶו טסעד
 אָר םּוראוָו איי ְךְרּוד טיִמְג רע טְרעוֶו פקְנבצי ןְרעוֶו ןאָטְג סאָד זומ הָריזְג ןיוָא רג זיִא טאָג
 אַפְׁש סאוו רעֶד םיִצָע עקוב טָּבְרַא יִרעֶוְׁשַא זיא לָכְסַה ןפנ ₪ 1 ןיבאמ רָביִא טיִנ ןאק ןעֶמ נוא

 8 אייז ףְךּוד טְמָרנְג רע,טְרעוֶו סב וכי ץֶיאָה םיעָשְר איר ןיִבאַמ סורג טעו) טאג םיִּבַר םיִמֹורְמַּב
 6 וא הָרֹוּת רעֶד ןיא קמוע ויִא םו) רֶר ףוא יִבִשְט.שֶדַקְמַה תיֵּב םעֶר ןָבאַמ בּורָה ןלאז אויצ

 ואָה הָאְנַה טעְע רע ַא ןיינ ףוס רֶר טַעָט תוִצַ ןיִא טנייה ןיִנעֶז םוָו לֵאָרְשִי איר גּוא ושי ָפַַּ
 נעֶט טרעו] סע, ןעוֶנ לורבה הק םָא (י) : יוז ןופ :ןְציִנ רֶריִנ רד ןיא יו ןיִלעוֶו ףייכ ןְטייֵצ יניימ
 יג טאָה סע נוא לקלק םֵָפ אל איתו ףרעוֶוְׁש איר סיפיפ ל פירש הָאּובנְּב ןֶהעֶזְג ךיִא ּבאָה יהיו ₪)

 יאָפיִנ טאָה דָרעֶוְׁש איד םְק טְרֶמייְֵג ןייק | טְכעֶנק יונ וז ראָנ בּושַה טיִנ ןְנעֶ} סו יִרְשּכ יד
 ₪ רע, טוט רג יל ןְנעוֶו טְכעֶר ןופ ץְנאַלְג לֵאָרׂשִייֵד ןְריִפ ןלעוֶנ גוא דֶרעָפ ףוא ןֶציִנ ןילעו]
 קח וי הָמְמְלְס רעֶד ןיא ןקראטש תֹוליִיַה םאוָ לַאְרְשי איד;נוא םיִָנבסיִלוה ירו ןננאַהג
 אפ ויִא טייקיטראפ טכער רעֶמ ףאָנ נּוא הָכְכֲח רַפ רְרִע רֶד ףוא ןייֵג ןֵלעוֶו ןיִרעָה שנייה ןְנעֶו
 Wi 2 ןְיַא םעֶד ןופ הָמְכה רֶד וצ ןָדנאַה וב ץמּונ 4 (ח) 1 טכעק יונ יג ןגעונ ירשו
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 ליס בלו ונמל םֶַח בל 4. : טְעֶמ תולכס דובּככ הָמְכחִמ רי חור ןמש עי
 "מא ג: אּוה לכס לכל רמָאורֲַח ובל ףלה היי לכה רבינו +: ולאמשל
 הֶעָרׁשיה :םיִלרְגםיִאמְה יי אָפְרַמ יִּכ ףנמילא ממ לע הל לשמה חור

 יתיאר
 5 םימכח יתפש | 4
 פוש סדק ככ 22 יכס ל"קד ר : סור וס דימת יכ סוס ל סשעע וסו וטיפכמ לוס סי כ ןמס |

ee as: eh סועוכעכס ןימכ וכ סלרנו ז"ענכ 5"מוקס5 ןיכוקפ ףכק : ונפט ליסכ כל ןכו 'וכ 'נמוזמ ותמכמ פ"כ) * ןפוגכ : ( / : :  = 
 סמ עיככס יכספ טעמ תונכסס דוככמ\ סעכתפ רקי ךכ כוטס רכד דיספספ לק רכד וכס טיבי לט וטמסמ וסזו
 םולכס םקנמנ סכומ ףכל וקעיככסו סמל סכיכע רבו כו תויכז סתמו'וליכע ספממכ לוקפ סז סדמ'יסמ יל סנכ |
 ןופ + רקי : ספוק תֿפ עיככס יכסט וכ סיסט דוככסו סמכמס .לכמ מתוי דככו ?קוטו כקי פעומ לכד לוס טז:

\ 

 . עיבי שיאבי: תומ יכובז ערס רפי סילטומ סדגס טרדעו < וכט דוככ\ סמכמס ןמ לפוי לוקטו דככ bוס .דכוכ

 :ופכופ) תנמוימס ךכד 55-ר וסופסנ תנמוזמ וסנלס . ונימיל םכח בל: (3) :תקול ןמטמ בכע 6ןסש בופ ספ
 (ג) : מ סמו םכלפק לוסט תנפויפס ךכדס ןפ וטקטל . ולאמשל ליסכ בלו
 סלעק סעועס לפומ . לשומה חוה םא (ד) : ספוט וסט ןיכיכמ נכס וכוכידכו וקכילסכ <
 ןידס קודקד . אפרמ יכ : יל יסקדפ ליעוי סמ וכ למול םנת 25 סכופס ךקדמ . חנת לא ךמוקמ : ןידס טדמכ

 == -* ₪"ע שוריפ ]
 ישְמאָמ לָמּוּב ןיא ןיירא ןלאפ יי זַא ןיִלְעְלְּב
 ןיִגעוֶו טסעד ןופ םיִמְשְּב טיִמ טָּפְמעָרָנ ווא רע
 ןייא זַא רימ ןְהעֶנ אּונ עיִלאק רֶע טֶעג
 ףאו עֶטּונ ןייא ןָכאמ עילאק ןעק, טייקָשיִראנ
 דב המכס ר זיא סע זא רימ ןְהעֶז וא,
 טאָה ׁשֶטְנעֶמ רעֶד סו הָמְּבָה רָד ןּופ רעֶהעוֶוְׁש
 כח בל(1)2 + | טיױקשיְראָנ ליב ןווא עמ תל
 סע זַא טייֵרְּבְג ןָא זיִא ןנּולק םעֶד ןופ ץֶראַה סָד

 .נּוא ןְטְכעֶר ןיִא ןייג לאָז רע וניפל ןְגייג םיִא לאָז
 םעֶד ןופ ץראה סר רָבָא לכ בל גע ןָטּוג ןיִא
 ןיקניל ןוִא ןעיִג לאו רע טייֵרְּביִג ןָא זיא ראָב

 ךלוה לבסהשב ףרב םגו(ג) +: געוַו ןֶמְבעֶלְׁש נוא
 ןויז זיא רפְס יגל גע ןוא טייִגראָנ רעֶד זַא ּוליִפא
 נוא אוה כ לכל פאו הָמְבִח ןופ טְרניִמְג ץֶראַה
 רע זש גְנאַנ ןייז ןָא ןעֶמ .טְנעֶק; רעֶד םעֶד טיִמ
 ןְקיוִו רעד ןעוט ?ש1ומה ירו (ר) + ראָנ ןַיַא זיא

 רֶצְנאַג רעֶד רָּביִא טְגיִטְלעֶגְג רֶעסאָו טאג |
 לאָז רע ריִד ףֹוא ןייגףֹוא טעוֶו = לע הקצה טְלעוֶו
 ןגעו טְסעֶד ןופ תוריבע ינייד רפ ןפאָרְטְׁש ףיד
 טסגעלפ יד סוו םישעַמ יֵטּוג ונּויַד חַנַּת לא ףמוקמ
 םאָד םּוראוו אָפרִמ יב ןאָט ריי וטסלאָז ןאט
 אוצ גנולייה ריִד זיא יָד טפארטש טאָג סאו
 םיִאָפִה תי ןאָטְג טסאה אור סאו] תּוריָבְע יי ן

 :רָניז יִסּורְג נייל קעווא ריד טעוו סד נּוא םילוד
 ןְהעֶויִג באָה ְךוא שפה  חסמ יהי התה
 איז סוו טְלעוֶו רד ףֹוא סְטְכעֶלְש ןייא הָאּובְננ
 םוא ןייֵא אוצ םיִלַָה נפ אציש הָנְב ולב ֹווָא
 ןרעג | 4
 הְַָ ןיימ לאב לא רע מנ

 .אוה לכס לכל רמאו
 ךילמ6 קדקדל ךינע

aו ה  

 פאָה. טאָג םאוָו םאָד (טעב תולכמ רומכמ המכחמ רקינ אנ

 לָמּובַא טטנעָמ םעֶד ןופ עבָמ רעֶד ןיִא ןָּפעגִ
 * הָמְכֲח ןופ רָרעְייִט סאָד זיִא ןְטְסּולג לאז רע < טייֵקְׁשיִראַנ

 רָּבְליז וא דֶלאְג אּוצ ואת איִר טְצּונֲאַב רֶמְכעֶלְׁש רעד ראָנ
 ' תיפמ נוא הָרוּה רעד ּוצ הָואַה איָד טצונאַּב קיִדַצ רעֶד נוא
 םאָו ראַפ לָשָמַא טיִמ ןיימש ראפ וצ ןְּבעֶג רימ ןְלעוֶו דְנּצַא
 הָנָאַּת איד וצ עַבָטַא טאָה שמנע רשָד סאו םייקשיראנ סָד
 רָאֹוטַא הָשּוריִּב טאַהְג טאָה רָנייִא + הָמֵכָה ןּופ רֶרָעייִ זיא

 םינ טאה רֶׁשֹוע רד בורק ןייז נוא + רֶׁשֹוע ןייָא בורק ןייז ןופ
 ןַטְלאַהַּב רֶע םֶה רֶׁשֹע ןייַא זיִא רע דא סי לאָז ןעֶמ םלאוונ
 םעֶד ןיִא א טנעֶו איַד ןּופ רעֶכעֶל איִד ןיִא תֹוריִׁשֲע ןיינ

 וא ןושָל ןא ןְבְראָמְׁשִנ זיא רע קו זיא ףוס רעד גוא רֵלעֶק
 םיִנ רָנייִק טאָה הָאְַצ ןייק טזאָכְג טיִנ תב נב ןייז טאָה
 מיג ךֹוא םאה ׁשֶרֹוי רעֶד נא טגול תּוריִׁשַע ןייז איוו טסו
 שרוי םעָד זיִא םֹויַה יה * םגּול רָאֹומ רעֶד ןיִא .סאָוו טס
 טאה באֹוא ןְראוְנ ןָלאַּפ רַפ רָאֹומ איִד תיִשרָינ טאָה אט
 ןגפְג רֶע טאה רָאֹומ רֶד ןּופ -ָכ.ָל איד נּוא אז ּוד טכּוזג רֶע
 פה ןְראָטג ןֵלאַּפ ראָּפ זיא סאְוְו ךאז אּוד נּוא רבלּוז וא דֶלאָנ
 ןָנּופְג רע טאָה טנוזג רֶמייֵו רֶע שאָה םעֶד ְּךאָג ןנופג טיג רֶע
 םֶה רָלעְק ןיִא םֶכּזְג רֶע טאָה סעֶד ְךאָנ תובוט םיִנבְא ירעייט

 םיָנ רע טאָה ךאז ּוד נוא תוביט םיִנָכֲא יִדעְסַעָּב ְךאָנ ןנּפְג רָע
 < + תוחצוא יֶרעֶפעַּב ןּפנ רֶע שאָה טֶכּוזְג טאָה רֶע ןייֵמ סו ןְּופְ
 ןיִא ןְנּופְג ליֵװ רעֶד רֶע טאה ךאז אוד טֶכּזג ּפָא טאָה רע זיִּב
 מאת םעֶד ָךאְנ ןָמְלאַהַּב טֶה בורק רֶד סט תּוריִׁשֲע סאָד ָצְנאַג
 או אּוד זיא * ןְראָוָג ןֶרול ראפ זיא םאְט ךאָנ ןיינ ןְנּופְג רָע
 פאה ךאז רעֶד ךרוד שנאוג טאָה רע םּוראָו בושה רעייז ןעֶנְג
 ןְּבעֶגג פאה טאָג + זיא לָשְמָנ רע תֹוריִשֲע םֹורְגַא ןנופג רע
 טסּנלְג םּורְד י ןמסולג לאָז רע ׁשְטְנעֶמ םעֶד ןופ עַבָב רעֶר יא
 אָלייֵמ + םיִא טְלעפ סֶע סאו ךאז רעֶד ּוצ תק ו גאק רע
 יָּפֲא רע םכז + הָרֹוּת רָד ןֿפ הָמַכְה רַעָד אּוצ טסלג קיָדָצ רעֶד

 מכ רע ,ןייָמ סאוָו הָמְכָח ןעֶגּופג לאָז רֶע הָרּוּה רעֶד ןיא לאָמ
 דובכט המכחמ רק ) טגאזג ָךָלְמַה המלש טאָה םאָד + הָרֹוּת רָדְןיִא ןְכאַו יַכיִלְעֶדְניוו וא זמ
 איד םוראוו דֹובָּכ ןופ גוא הָמְכָה ןופ רַבְשַח זיִא הָוֲאַּת וצ עּבָמ וד םֶה ׁשֶמְנעֶמ רעֶד פאו טייקָשיִראָג לָסּוב סאָד (םעמ תו
 | + ןָכאַג יִכּולרעֶדְניִו חָרֹוּת רעֶד .ןיָא רע, טְנּופִג םעֶד ךֶרוד נא הרות רעד ןיִא ןעהימב ְךיִז לאז רע קיָדַצ םעָד ב הא
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 "אָכ = כ י : םליתֶא הָרָמִי עגֿפ תעייכ ןח 8% אל ג רשע
 ינּב םיִשקוי םהָּ חָּפַּב תז וחאָה םירפצכו הָעְר הָדֹוצְמְּב םיִוחאנש םיִנַָּכ ותל

 קל שמשה תחת הָמְכֲח תיאר הזימג גי | :םָאהּפ םֶהֹילֲע לש הת ל
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 בסמה תמכו הרב המכח הָבֹומ ִנֲא יתרמו יטאּוהה סמ שיאָחיתא רַכְז תק
 םיִליִחּכַּב לשומ תק עזמ םיעמשנ תַחַנְּב םיִמָכֲח ירד "וםיעְמְשנ ם םניא ויָרָבְדּו היזְּב
 ץיֶאְבְ תֹומ יִבּוְבְז <": הָבְרִה הכט דּבָאְי דָחֶא אמוחו ברק יִלְבַמ הַמְכַח הָבֹומ חי

 ;ו :

 Cf יש
 ותנכ (וי) : כופ רפי : ןכסמ שיא : וכ סיטיגכמ םיזחאנש םיגדכ (כי) : ונס סיככלנ וסוכי 550 סהכ
 מכ סז כפפנ ספמ + תוילכנ סס סילכוקמ . םיעמשנ סעוכג .סדולמכ .סיזסלנט סילודג סיגדכ . הדוצמב
 ובוט (י) : פכפי גע סילכוקמ ויקוריזג ןיידעו סינט  םסמ ןימכ 096 וניל סכמ 6יס וכיפוככ וטכיפו ספולמז
 bופפ) כמסנט הכס לט סתמכמ . ברק ילכמ המכח = שמו ןסק לוטכמכ  םישקוי םהָכ : סכ .דכלג לודג גדו

 סל סדמע סקמכמכ סעס 365 סטלס הו (כככ 2 ,סעב .סדמ ינכ סילטכג תפסו סעכס סדונויס .ופכ = =
 וטוחו : כ6וי סע סמנסנ.מדוכ היפש ברק ולכמ נמו | סדוטמכ שיח והרי -היחפית: עושיכ ת3םכ ₪0 דוקפ
 3 עכסל סגכס ילוקיס * הברה הבוט דבאי דחא םדאו (ופ) :סקומכ * םהב : ז"עלכ ס"שיווסלמ סער
 0 'פ פפומו כס לכד.ודי לע סידוכס סלוכ ויס ילככ .ינא יתרמאו (זפ) : סולכל וכפוק סיס כ . רכז אל
 עפל ס50מו'יקודכ ס5סמ לסלטי ויספ יכס.סככס סכופ = סז לט וקמכס ירסו סלוכגמ סמכמ סכוט ןכ יתוקרכ
 % קס .עילכסש 650 סיכוכמ ןקסעו סמו '6 לכו סלגל םכדמו * ודי לע וסלמג סלוכ ויסכעו סל וכ) סיוזכ
 גיכ ןוגכ"'וגו עיבי שיאבי תומ יבובז (5): סכומכ ויככפ 56 - טעמ הב םישנאו : ףוגס סז סנמק ריע
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 ו 53 סל ג פומנ'יכוכק ססו חכןיכוכזכ ןילטףכומס ויככוס כט ערס רי סז ::לודנ ךלמ : 75 למ

 ם"ע שוריפ
 ןווָא ןיִדְנאַה רַפ זיִא סע םּוראוָו נפו תש יִּכ הָקָּפִּת

 ןעוג םּורָד ץְכע לש ןופ גנופעְרמ ןייַא נוא טייצ

 םוש ןייק טינ איו טֶפְלַעָה טווצ איִד טָמּוק סע
 שֶטְנעֶמַא ותע תא םָדֲאָה עבי אל םניִּכ (בי) 1 אַז

 וזא םיִזָחאָנַ םיִגָדַּכ טויצ ןייז ןֶסיוו טינ ּףאָנ טוט

 הָדּוצֲמּב טפאַהיִג ןעֶרעוֶו אייַז סוָוׁ שיִּפ יִסּורְג ּודווו
 נו תָּפב תוהה םיִרָפָצְכְ ו ץַעְנ וניל ןייֵא טימ הע

 ןויא טימ טּפאַהיִג ןירעו םאוָו ףילע ייפ יו וא

 איִר טֶלְבורַטשְג ןְרעוֶו או וו ֹוזַא ץעֶנ ג רייק

 ןנעק םּורָר ךאנ רָנייֵלְק ןיַא טיב ףוא ןַׁשְטְנעֶמ
 הָמְכֲח תיא הז בג (גי) : טווצ רעייָז ןְסיוו טינ אייז

 גולק יא ןְהעֶזְג ףוא ְךיִא ּבאָה םאָד שָמָשַה תַחּה

 זיִא איז וא יל איִה הוד טְלעוֶו רָד 'ףוא טפאָש
 ןייַא הנס ריע :(a) םאָד יא סו ריִמ ייַּב סורג
 ּהָּב םיִׁשָנַאֹו ףוג םעֶד ןעֶמ טְנייֵכ סֶר טאמש ינילכ

 סאד גיָנווְו ריִא ןיִא ןְנעֶז ןַׁשְטנעֶמ נוא טעפ

 או ןְשְמְנעֶמ םַעְד ןופ םיִרָביֵא אוָד ןעָמ טְני ומ

 םורא איז טָה נוא ריִא וצ ןְמוקְג ווא סע נוא יל
 טעֶוּבְג טאָה נא: םיִלֹודג םיָדֹוצִמ היִלע הבי טו גנירג

 יִרּב ןצנאש טסייה סד גנוטכעֶפ סור ריִא ףוא
 כמ שיא ּהָב אָצִבּ 5: ןְמעֶג ןייא אוז לאו רע

 ןאס םורָא יי טאָמָש רָד ןיא נו יז טה

 ובאַמְג רע  טאָה ֹותַמְכָחּב ריעה תֶא אוה םָלִמּו [ גּולקַא

 ְניוִמ סר המכח | וו טימ טאָטש יד ןָנּורטְנא

 צי רַד ןנּופג טְרעוֶו סע,זַא בוט רצ םעֶד ןעֶמ

 ופ ליִצַמ םיִא רע זיא ןשְטְנעֶמ םעֶר איב בוט
 ;ְטנעֶמ רעֶד ר אל דאו עָרָה רַצוַה תּולּוּבְחַת
 יא לאָו רע בכ רצ םעד בושח טינ טְלאַה
 העָנג םאָר ּבאָה יא זא יִנְא יתרביה זמ) 3 0 ןגכאַפ

 א הָכבְגִמ המכה הב טֶכאַרְיְג ריִמ ָךיִא באה
 ב ןכסמַה תמכו הָרּובְג ןופ רַעְסַעָּב זיא הָמְכִח
 נאַמ םּורָא םעֶד זַא "ּאָד ןָהעֶז ריִס םוראונ

 נו ןֶנעָו דייב יניײזנּוא הֶזּובְמ ןַעונג זיא הָמְבַ

 וע טאָה ןְגעוֶו טְכעֶד ןופ ןְראוָנְג טְרעֶהְג אוצ
 הָמְבְח ןייז טיִמ טאָטְׁש איד ראָנְו ;עונְג ליִצַמ
 מש תר עָנּולְק וד ןופ דייר יד םיִמכָב ירב ד (זי)

 גמ המכָח הָבֹוט (חי) : טְרעֶהְג ּוצ תַחַנ טומ ;ְרעוֶ
 וראו nr לב ןופ רֶמעְּב זיִא טווָהְנגלק נק
 ןרוד רעֶדייִא ןְרעוֶ לּוציִנ ןעֶמ ןעק,הָמָכְח ףְרּוד
 יוָא זיא סוָוׁשֲמְנעֶמ רָד רָּבִא דָחֶא מוה ןייז יִלָּ
 וַפ רע טכאמ הברה הבט רבא טְגִרניִז נוא ראנ

 : ןָשטנעְמ ליפ ןופ סוג ןֶריִל
 ייפ -הּכ ןא ןְנעֶז סו ןיִגיִלּפ יד מ יבובז (ש

 באט bw le ר יז א
 ב
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Whצרו רֶבְכ יכ ך גיי בזשיבֶלב ה  . vw Hrףיִבְנְב ויה : קג 4 ףישעמיתא ם  

 מ ייל ָתְבהָאירשא השאיסע םייח הֶאְר =: רֲֶיילַא ךשארילע ןְמׁשו םיגָבָ
 "רש ףלעבּוםייהכ קלה אה לבה ימי לב שמשה תחת ףלְדַתנ רֶׁשֲאלְבַה

 השעמ ןיא יפ השע חב תושעל רי אמת רָשַא לכי :שָמשַה תחת לָמע הָּתַא
 ׁשֶמְׂשַהיתחת הֶאְרְויתבש יי : הָמָש ךלה הָּתַא רֶׁשֲא לאב הָמְכְִו תעדו ןובשָחְו

EAA:6 ו-2  Sa 0 oa pre 

 ם הנ אל םג) םֶחָל םִימָכֲחַל אָל םנְו הָמְחְלמַה םיִרּוּבגַל אָלְו ץורַמַה םיִלּכַל אל יּכ

 on 0 םימכח a י"שר ְי

 וכ כופכס קוי ₪ סוליק ית יכ צ : ןיקילדמספכ : סמעפכ לכל ךל לכס סעל סכזו סינופס
(D)יפ רוכז ופכ וס ס"לומכ ס5כו ק : לופטכ ןוכטה סיסי נע ךמ!ע ןקפס . םינבל ךידגב ויהי תע לכב " 

 ךלמס טיפוספ סלל | ככדס סל סכמס .סמלט לשמו .סונטכ סנכק סויס תומס סלט בופ ססעמב סעש לכ
 סע דע למ סע ןכו ךסו ןסוכו ומוסכ סנכע דיע תקפ ול לוס סכפ ספ ןמז וכ עכק לנו סדועס סוול
 האר : הכט תכספכ טיתונכ וסוטכד ךכ ךסו ןומכ לוסו סינכל וידגכ סעפ לכ סיסי סדועסס ל כקי

 אוה יב :  ךדיכ כט5 ת'תסע ונפמ סגכפסס סונמופ דופל) ןכסו סלכ * תבהא רשא השא םע םייח
 פעיניש לכס סנועו םוטמולס ןמ סנלפהסל סזס סלועב סיימ סז ךקנמ סיסי ןכ סיטע ספ * םייחב .ךקלח |
 . יס סע ךסככ סחלמ דועכ ךנוק וכ . תושעל ךדי אצמה רשא לכ (י) : ןוע קסכסמ ססינפ |

 ןכו = טממ גסדספ לופעכ ןוכטס סופ ךכ ןיס ןכ קיטע סקז ופפמ חט .. לואשב 'ונו השעמ ןיא
 ןיל .סיספוקס ונתיפכ .סיקיד5 ןוכטס 6ל\ סיעפכ) לוסטכ סמכסו סעדו סטעמ ןיֿפ יכ צ סכוסמ הכקפכ
 תופעל דוע לכוי סמ סכטסמ ןוטל ןוכטס רסופ ועמטמכ סוכיס 653 וכמוכנ נסו םכלמכ טלדג ךכו ןוכטסו
 סדפע כ . ץורמה םילקל אל : "ענב פ'גידיוו רוז ק ופכ * הארו יתבש (₪י) : ןידס ןמ לטפס
 . טפו עיגסמע וסכונג לנכס סדמט ל . המחלמה םירובגל אלו : וקליקס עיגסטמ ותיק ?סשע) |
 יקנמ סז ויטכעו 'ונו תלוס כוכ סיטנפ (כ ס 6 סיכנמ) סויל יעסל סיסט יכל ןוגכ . םחל םימכחל אל םגו
 טסכטכ 'וגו וסנקמ יסינ = (ג 5 בויפ) סנמקב ויק ןוגכ * רשע םינובנל אל םנו : סדיקמו ינקמ ינמע לכמ
 b5מ bנו 56כטיכ ונממ ןוכנו עדוי ןיפ ססמ יכס . ןח םיעדיל אלו : יעיכ סקס ינוגס \ לכ פי סט) למס ותעש
 ןוליגכ ויסי סניקססו סעיגפסו סקופ סכקי קע יכ רק רכד ועמפמכ .עגפו תע יב : ןכסנ סנכיפ וקלפקב ןמ

0 

 שוריפ
 ךֶלֶמֲה המלש (ח) :ביהע ּוצ ןייז הָבֹוז טעו וד נגא
 זיִא איז םוְןִׁשְטְנעֶמ םעֶרןּופ הָמָשְנ יִד טֶכיילְג
 םיִשעְמ לאָז אז יְִּכ טְלעוֶו רָר ףוא ןְמּוקיִג ּפאָרַא
 סו ןְׁשְמְנעֶמ ןייַא ּוצ אָז רע,טְכויֵרְנ ןאָט םִיָבֹוט
 ד זַא הָרעֶס ןייא ּוצ ןֵטעֶּביִג םיִא טה ְּךָלָכ רָד
 רֶדיולק, ינייז זַא רע טְהעֶז גולק זיִא שטְנעֶמ
 גוא ןָׁשאוָנְג ּפָא ןייָז לאָז רע נוא ןייז סיוו ןְכאָז
 ןעֶמ איוו וזא ליוא םווּב טיִמ טְריִמְׁשיִג סוא

 הטל טְנאָז ווַא למ ןייַא ראַפְייַמְש ףְראַראַּב
 יְהִי ת לֶכְב ןְׁשְטְנעֶט םעֶר ןופ הָמָׁשְנ רַעָר אוצ
 עֶלַא םישעמ עֶטּוגטיִמ ןָא ְּךיִז טייַרג הנבל יב
 וה ףּורְּב טאָג רַכ ןיימש ןנעק טְסְלאָז אודגאָט
 לייא םוב רֶר וא רֶכחָילַא ךשאר לע ןמשו אווז טופ
 םאָד ןֵרעוֶג טְרניִמְג טיִג לאז פאק ןייד ףוא םאוָו
 ריִד העֶז םִימ הֵּאְר ₪) : תֹוצָמ יִר ףוא רע טנייִמ
 ריִא ןופ ןְבעֶל ןנעק,טֶסְלאָז ּוד םאוָו הָבאָלְמ ןיוא
 טסאה אּוד םוָו הָרֹוּה רֶד טיָמ ְּתבַהָא רֶׁשֲא הֵׁשֲא םע

 ּוטְכְלאָז טכְבעֶל ד ןמָז לָּב מ ינמ יי לכ בי
 ימי לכ שסטה תב וג רש הָכאָלְמ ןייד ןאש
 . םיימב ףקלח איה יב טֶקְנעָשָנ ריִד טָה טאָג םו] בה
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 טְלעוֶו רעֶדףֹוא ןֶּבַעָל ןייז ריד טעוֶו סָד םּוראוָנ

uu 

 ד םוו לט חמא רֶׁשֲא ךָלֶמְעּו טְלעוֶו רעֶנעֶי ףוא א
 קסוע טְסע נּוא טְלעוֶו רָד ףוא ןיִריִמ יז טעו
 ןייז הָכֹוז וטסעו] הת רעֶד טיִמ הָכאָלֲמְּב ןייז

 הֵׁשַעְַחְב תֹוׂשֲַכְְּדיאצמּת רש לכ (י) : אָּבַה םֶלֹועְל
 ןגעוֶו םֶמאָנ ןופ ןאָט טסנעק אּוד סו גניֵדץְלַא
 ןיפ יִ ןאָט ּוטָכְלֲאָו ןְּבעֶל ןייב אויב ה יור טיִמ
 שֶטְנעֶס רעֶד וא וישב הָמְכְחְו תש יבשה הָשֲעַ
 ןייק אנ רָד ןפְלעֶה טיִנםיִא ןוש ןעק טְּבְראַטְׁש
 ןנעק לאָז רע זא םישעפ יטוג נּוא הָמֵכֲח םוש
 ןד םיִא טעוו ןעָמסונ ןיד םעֶב ןּופ ןֵרעוֶו רוטפ
 טְרעוֶו סע,םוָו ןהעַזלאָז יא היִבניְִבַש (אי) : ןיוז
 פילק אלי ןְהעֶזג ףיִא באָה טְלעוֶו רֶד ףוא ןאָמְנ
 ןיִפֹול ּוצ גְניִרְג ןגעֶז סו ְׁשְמְנעֶמ יִד ּוצ טינוא
 נוא .הָכֲחְלִמַח םירֹובנל אלו ןפֹול םאָד טַפְלעֶה ץורמה
 סימכחל אל סי הִמְהְלַמ יָד זגא םיִרובְג וִד וצ טו
 פַתטורּב ןֶדְנאַה ראפ זיִא עָנּולְ ּוצ טיִנ נוא חל
 זוא יקְיָדְנאַטְׁש רַפ יָד וצ טיִנ נא רֶׁשֹע םיִנֹובְנַל אל

 םאוָו איָדּוצ טוָנ נוא ןֵב םיִעְרּויְל אל גג טויִסְבּוַב

 רֶמֹּלְכ ןח ןֶרְנאַה ראַפ זיִא הָרֹוּת סטאָנ ןָסייֵמ

 ןח ןייק טיִנ איז ןְבאָה טבל טיוַצ רֶעיֵז ןעֶ
 רָעייֵו ןֶרעָה אוצ לאָז רע וַא היב טאָג איוב

 הלפת



i Aה תלהק  
 ד הלא ִיָרחאְוםהיְַּב טָבבְְּב תולה עֶיאַלֲמ םֶדָאָהיגְּב בל םגו לכל דָא

 ילָּב לָא ייק רגחי רַחָבָי רֶׁשֲא יִמִכ י
 ותמָיִש םיִעָדי םייחה וכ ח : תפה היראה
 , : שָמָשַה תחת הש גרש לָבּבםְלעְל רוע םֶתְָיַא הָדְבא רֶבָּכםָתֲאנקיסג םתְאְנשיסּנסַתְבַהא םג י : םֶרְכז חש כ כָל םֶהָכ

 םיסכח יתפש
 ויגפלט קוספל 'חכוס סוס סו קוספס י"סר םנווכ ע ; סיקידלמ
 יכ םיכופו ותופ ינפ) בוקי מס ןומטכ םי עטר) ףלס רמסש
 וס 'קד ₪ :'וכ סיעטר ססינעו י'פכ פ"כנ * 'וגו יח כ
 כפל ןסכו סיתמס תֿפ ינמ חכטו רמ6 ליעכד ידדסמ יסרפ
 'פכ ךכ וטכד ןככ * תפס סירס ןמ בוט לוס ית כלכל ש

 . ךס בוט איה יה בֶלכְיּכ ןוחָמּב שי םייחה
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 ים 11

 ןח

 - דאו הָמאְמ םיִעָי יא םימַה
 קנה

 הל הח ב לכַא ד .ףָמְתַל הָתְמַׂשִב לכַא ךל
 י"שר

 ןפ יל ופכטס ןוטמט ססיל רפליו (כי ופ סיפפופ)
 ספ סז כ סכוממ סעוכש סתיספ ונדמל ספ6 יכ ןועגפק
 ל (ג) : ןכ לט . סיניע רוקינכ ספ סזו סיניע לוקינכ
 סטעלופ ןיד ןיפ סיכפולפ * ער אלמ םראה ינב
 קיד סימעפ תכקמס יפ) םנמ נכס ןיס סיעפכנ

 שי םייחהלכ לא רבחי רשא ימ יכ (ד) :סגסיגל סידכוי ןפוסו : םיתמה לא וירחאו : עפכל סיפעפו
 טי םיטטרל וליפפ סיימס לכ 5 רכמפנפ ומכ סיעפכנ ככמקנו עפכ וס טיפמ סיימכ ודועכ יכ . ןוחטב
 ו סיס כופ ע סיעפכ ססינפו : תמה היראה ןמ בוט אוה יח בלכל יב : ופומ ינפל כופי ממ ומס
 סלע (זד סיפכי) רמסנפ סירס כקנפ וכ רפנדכמ. ה ספימ ותמידקס לט רייגתנו עפר דכע סיספ ןדסכזוכגנ
 סיכלכס ונפל ם סנירגק תמ ןיכתממ ןינעל וטכד וכיקוככו . ןדע ןגכ ודכעו סגסיגכ  ועטכב תמו וככוסמ סירפ
 םיעדוי םייחה יב (ס) : רככ ומ קוניק וינכ וינס ןכ סל 695 ונסנפ) בוסל סעהכ לטומס תמו הכעכ
 ססל דוע ןילו סמופמ סיעדוי סגיל וקפפמ לכ6 סכרדמ וכוטיו סימס סוי סכל 55 וכופי ילוקו < ותמיש
 יהפ ובלט . םתבהא םג (ו) : תכטב לכסי תכט ברעב םלפמ ימ כ ךלילו סתימס | ןמ וטטיס סלועפ רכט
 לחו : ססילי ספעעכ bוס ךוככ םודקסל ופינקספ . םתאנק םג : סעד ילנמפ . םתאנש םג : ןוללו
 סיככט םדוכע ודנעפ סיעפכ ןסופל כו ןכ וכז ססל ליעוס כ + 'וגו השעג רשא לכב 'וגו םהל ןיא
 ךיטעפ 0 ךוככ םודקכ סככ לכס קידפס ספ לנמ * החמשב לבא ךל (ז) : סקיפ לסל סלפכ ססנ ןיק,

 ט"ע שוריפ
 יב רֶצְרעֶה עֶרייֵנ יא לּופ ייְזְרעוֶו טייֵקְשיִראַ
 טפאָרְטְש טאָג זא ןְנאָז איוז םּוראוו ןָּבעֶל רעייֵ
 טְרעֶיִנ בישעמ יֵטְכעָלׁש יִרייז רַפ םיעָׁשְר יד טיג
 ראָנ סֶד זיִא תֹוינֲעְרּופ ןויַא טמּוק ויז ףוא םוָו םֶד
 םעֶר ףיז טפעֶרְכ טָע איו וזַא גְנּופעֶרְמ תמחמ
 עָשְר םעד ְּךיִז טְפעֶרְמ וזא ץֶכעַכְׁש ןייֵא קיִדַצ
 ףיז יז ןיטכארט וזַא ץֶבעֶקְׁש ןיַא לאָמַא ףוא
 ןְּבְראטש יוז זַא םיתמב לא ויָרהא זיִא ףוס רָר רָּבָא
 ןופ םיִתַמ יד ןָׁשיוְצ ןייבַא םֶנהיג ןיִא רוז ןשי
 טכארמיג וא ןֶּבאה יוז וו רפ רֶד םֶנָהיִגםַעְר
 הָבּושִת ןייקטינ ןְּבאָה נוא טְניִדְגיזיִג ןְּבאָה נוא
 ׁשְנעֶמ רָד סייַחַהלָּכ לג רי רַָא יִפיִכ (ר) : ןאָטיִג

 עָשְר ןייַא זיא רע ןעֶו ּוליִפַא אנ טְּבעֶל סאו
 טָסעֶר ןּופ םיִעָשְר אּוצ רֵּבַחְמ ְּךיִזְךאָנזיִא גוא
 רע זַא גְנּופאָה ןייַא ןָדְנאַה ראַפ אָנ זיא ןֵגעוֶנ
 הָבּושִּת רע טעו רָמאָמ םּוראוו ןְרעֶוֶו שוג טעוו
 ןיױַא .ּוראוָו יפ לכל יִכ טוט םעֶד ראפ ןאָט
 רֶכַעָּב זיא תַמֵה הָראָה ן בופ אוה טנּוה רֶגיָרָּבעֶל
 ׁשְמְנעֶמ רעֶד ןטְז לָּכ םּורָד ביוק ןְמֹוט ןיַא ןופ
 ּותמיש םיִעָדֹוי םייחה יִּכ (ח) : שּוג זיא ףאנ טְּבעֶ

 ןְלעוֶנ יוז זא ןְסיוַ ןְׁשֲמנעֶט יִניִָּבעֶל יד םּוראוו
 יז ןְכע גאו דא ןייז ְאָנ ןעק אונ ןְּבראַמש
 ווא טוט םעֶד ןופ גאמ םעֶד ןַצְראַה םּוצ ןְמעֶג

 רָּבָא הָכּואְמ םיעדוי םניא םיתמהזאמ הָבּושת ןֶלעוֶנ
 ןְְּראַפְׁש ייז זא רֶמֹולְּכ טיִנ ראָנְןְבייוַו םיִתַמ איד
 ןאָמ טיִנ הָבּושְּת ןייק ןוש יוז ןְנעק הָבּושְת ןָא
 ןייק לּבקמ טיג ןוש ןְנעֶז יוז נוא רָָש םֶהָל דו ןי
 טעֶד ףאָנ ןאָט ןְלעֶֶו ייזסו) םישעמ יִד רפ רַבְש
 ;סעֶנ רַפ ראג טְרעוֶו סֶע םּוראוָו סר חַכָשְ יִּכ טוט
 איָד ףוא סה םג () : ׁשיִנְבעֶריִג .עֶרייֵ
 סָתָאגש סגטאהיג ביל ןֵּבאָה יֵיְז סאו טייקשיִראנ
 הֶרות יָד טאַהְיְג טְנייַפ ןְּבאָה יז סו םֶד ףוא נּוא
 רֶד ןֶּבאָה איזו סְר ףוא נואסָקָאנ סנ ןנרעק וצ
 רג םיִשֲעַמ יִטְבעֶכְׁש עֶרייז טיִמ טאָנ טְנוִראָצ
 םעֶר ףאָ ןְראָניִג ןָראָל ראפ ץֶלַא םֶד זיא כ
 יוז ןְּבאה קלה ןייק .נּוא םֶנֹועְל רוע םהל ןיִא קֶלִחַי טוט

 אור ןיִא שֵמָׁשַה תַהּח הש עַג רֶשָא לכב גיִּבייַא ףו+ טיִנ

 טְלעוֶג רדפףוא ןאָמיִג ןֶרעווסוו ביִׂשעמעֶטּוג ולא
 אּוצ טיִנ טפְלעֶה סע רֶמֹולּב רֶדָניִק יִרָעייַז ןופ
 םוצ רָּבָא (ו) : רדניק יִרֲעייֵז ןופ תּוכְז ןיוק םיעְשְר
 ווג ל הֶתכשְּב לואר ףרָמַה המקש נאָז קידצ
 וא יי בוט בלב הָהְשּו מרב ןייֵד הָחָמַׂש טיִמ סע
 כ יֵכ ןיונ ןיידץראה ףיליירפ ןייַא טיס קְניִרְמ
 טְגְקִוואַּב טאה טאָג םּוראָו ףישצמ תא םיִהלֲאָה ה
 נאַר 7 טְסאָה ּוד סוָו םיָבּוט םישעפ ינו



 ה ::ארי בש רׁשֲאב עשה

 ו.
6 

 ב

 ד אַכט רֹוָהְִָּ בוטל עשר קיל

 י"שר :

 ןיעדוי ןיֿפ . האנש םג הבהא םג : ספוסלופ יכנס |
 וכסלי = סמכ סכ) התל ןיריכמ ןיפ\ ס םויככס לקט |

 ינפל * םהינפל לכה : סילטט סס ספכו סוקפל

 מ תלהק
 : .םתיִנְּפְל לכה םָרֲאָה ד ןיא הָאְנשסג

 LA יו

 זו חל
 דַתֶא הָרְקִמ לכל רשאּב לָפַה ג :

 אָטַּכ בוטכ חכו ונניא רשאלו הבול
 א |

- 

 הקמ" שָמָשַה תַחת הֶשָעגרֶשָא לבב עֶר
 רחא

 םימכחיתפש
 פג רמפ ךיפו םימכתסו םיקידנס לש סתכסכ רפסמ נ'קד ס
 כ"תlו * פוירכס רפש ס'כל * סיעדוו בנימ סקנש סג 06
 נפ פ'ככ * ססינפכ לכס וסע יכייפק תויכנס רסכ ס עק

 םיעתיו דפ סכקמ סדפ :כ: עיגמ רפקכ סכנל סינפונ לכס * לכל רשאב לכה (כ) : סימכמסו סיקידלס
 עי דקל סכקפו םומכ עטכ רעו | קיד כס לכס ףוספ סיעדויו . דחא הרקמ : ויכלדכ טיפ לכל תפל לכד ףוסט

 סס סז לכ סוכל סזס סלועב
 : תג ןוגכ * קירצל : כס
 . סילנלפ 5 + אמטלו

 סנוענ ססיניכ פכפס םיפ סיעדויפ יפ) גוטס ךכד סס) סיכמוכ | ןכ פ"עו סיעדוי
 :ספמ סז :בומל : ענג סזו עג) טז סכ) סעכפ * עשרל
 53 וגו ןכפל וסנכנ 55 נפ סתטג וכמ ונפוללפי ןכמ לש סתכש וכמק ול

 :ןכספ סז * רוהטל

 רשאלו : וסיטסי םכזיו (מ כ סימיס ילכד) כמקנט וסיפסי סז . חבולו :סס) לסל סכקמ יכס ןכחנ וסגלג

 : אטהכ : לול טז : בוטכ : סיכתנ סמ סזו 'יֿכקב ספ סז לגככ תולעמ לכי ת סיכט 2505 סז .חבז ונניא

 לקט) עכפנפ וסיקד) סז עבשנה:סנפ'ע ךיפ סזו סנט 'מ ךלמ סז וכיכסס סזו טדקמס תיכ סנכ סז + רלנדכוכג טז

 דכמ דלנדכוכנ ךנמב סג(גי וכ כ סימיס ירד )'לנפ
fe A ; 

 םיקירגה רֶׁשֲא ןָכאַז עֶלַא יד ה ל הפ טְרעֶלקג
 םיִמָכֲח איִד נוא םיקודצ יד זא םֶהיֵרְבִת םימכחנ
 ןיִא טאָג ייַּב זוא םיִהלֶאָה דִי םידימלת יִרָעייְו נגא

 לאָמ לייַא נּוא ייֵז טָפְלעָה טאָג רַמּוְּב טְנעֶה יִד |
 ףֹוא ןאָט ץּוג ייֵז לאָז רע יֵרְּכ יוז רע םֶפאָרְמְש

 םישעמ עֶרָכאוָו טיִמ ךוא "וגו הָּכַהַא פג ףוס םעֶד
 טְייפיג רֶרֶא טאָג רַפ ןֵרעוֶו טְּביִליִג ןיִלעוֶו ייז
 יִטְסאָרְּפ יד רָמֹולְּכ ׁשֶטְנעֶמ ןייק טיג םייוַו וגו ןיִא

 ןְלאָז אייז ןַצְראַה םּוצ טיִנ ְּךיִז ןיִּביִג ןֵׁשְנעֶמ
 ןְהעֶז אָז וא ..ישעְמ עֶרייֵז ףוא ןָּבעֶג גנּוטְבַא |

 םוָוטיִמ נּוא טאָג רפ טְּביִליִג ייֵז ןֵרעֶג סוָו טימ
 : ןֵרעוֶו טְגייֵפיִג יוז ןְכעוֶו ןיבאז נּוא םיִשעמ הפ
 איד ראָנ רַמּולּב יז ראפ זיא ץֶלֲא סיגל לכה (ב)
 םעֶד ףוא ןְבעֶג גְנּוטְבַא ןעגט םיִמָבַה נוא םיקידצ
 ןְרעוֶ טְנייֵפיִ יז לנו טיס ןסיֹ ןָכאָ איז
 איָד לכַה ןְרעוֶו טּביליִג אוז ןְכעוֶו םוָני טיִמ נּוא
 זָא לכל ראג ןְצְראַה םּוצ יז ןְּיִג םיִקיָרַצ יִלֲא

 לפנש ןוטטע סז.ארי העובש רשאב : 'וגו ועיכטס כפל

 אש

ens” > rsa0א  mid AA 
 בקעילק

 * ?ש

 שמעט רשָר גיִלְעֶו איו ןקריוו ןָבאָז יל סבל רשא לכו (בג
 ׁשּפְנעֶמ רפטַא םומ ךאז וד וַא < ְךאנ וד טוט אָ

 קיש ףא] ור מוט שמנָעמ רֶפכעלְׁשַא וא נואיץמונ יז טקריונ

 שי רע הָרטְסַא םכאקג טה ךנייא לשמא זיא סק .ץְכנְלׁש יִז
 רֶע פאָה םְנייֵז אנושַא ןעֶנְג זיא טאָמְׁש ןיא גּא םֶדְּבאָה ּביִל
 םְצעְוְנ םיִא פאָה גוא הָדּשְס איד ףוא ןיִטעֶּבנ ךוא אָנוש םעֶד
 ּופְסעֶּב איִר ראָג ןְבעֶגְנ םיִא םאָה נוא פייל יִבּושָח איָד ןֵׁשיווצ

 ראָפ שיינ ףורד ןְׁשְטְנעֶמ איִד ךיז ןְבאָה < ְךאַסַא גוא םיִלבֲאַ
 .םפֶה רָע ליי ןָראוָוג קנארק רע ויִא הָרּועְס רעֶד ְךאָג * טְרעֶדְניוו

 אי וַא ןְנאַטְׁש ראַפ ןְׁשְמְנעֶמ איָד ןוש ןְבאָה ןְעֶגִג ליפ רֶעייֵ
 = געווער ןייו ןופ ראָג ןעוֶוג זיא הָדּועְסַה לעַּב םעֶד ןופ הָגְַּ

 םיִא לאָז סֶע נוא ןיסָע ליִמ ןְבעֶג אָנוש םעֶד לאָז רע, ידכ

 טייג למה חטלש טאָה סאָר + ןְרעֶוְו קנארק לאָז רֶע ןָמאש
 רֶבעֶלעֶֶו גילדעו) איוו ןגְרעֶו ןֶכאַז יִלַא (לכל רשא לכה
 תא ץֶפוג םֶגְרעוֶו ׁשֵטְנעֶמ רֶמּונַא אַז אוד טופ. םָע ׁשֶטְנעֶמ

 י ץֶכְלְש ךאנ רָנּוגייַא רעֶד טיפ טנרעו) שסנעמ רֶמְכעֶלְש ןייא
 סעֶד נוא םאָשָנ םיִנ ראָנ טאָה ןָשְסְנעַמ יֵלֲא איָד איוו םקנופ

 : םאָשְג םאָה אגיש

 = ץיוא קא הַא ןָקייַו אייז יִׁשְטאָה םּורְד םישעמ יִנייֵז ןשנַעָמ ןֶכיִרטיא טְלאָצאַּב טאָג יו
 רֹוהְשַלו ןיטוג םוצ ביטל עשר םּוצ נּוא שרל קיִדַצ םוצ קידצל ןֶדְנאָה ראַפ זיא טוט ןופ גנופעֶרמ .

 רׁשֲאַלְו תֹונְּבְרִק טְכעָש סאו םעֶד :.וצ נּוא סנייפ םעֶנייֵר םּוא םוצ נוא אמל םנייב םוצ נוא
 םוצ ווא אפית: ןטוג םּוצ איִוָו וזַא כ תונָּברכ ןייק טיִנ טכעָש סאוָו םעָד אוצ נוא חגו וא
 ארומ טה סוָי סעד וצ יו וזַא זיא יי המבש רש שְלאַפ אוי טרעווש פאו םעֶר ּוצ גש ןְגיָדְניִ
 םאָד .יי] ןֶסייו ןְבְראַטְש יִלַא טוט ןופ גְנופעְרְט ןיַא טמּוק יִרַא אוצ רַמּולַּכ הָעּובָש ןייַא ראַפ
 טעוֶו ףוס רָדוַא ןָסייוֵג ייז םּוראוָו תקדַצ רֶעייֵז ייֵּב טראפ ְיִז אייֵז ןטלאה ןְגעוֶו טסַעָר ןופ לאו
 טעו סע נּוא ףאָנ םישעמ יִנייז אנ ןְכיִלְטיִא טל רֶנעֶי ףוא ןיִלאָצאַּב טעו טאָג וא ןייֵ

 לכ ץְֶבעֶכְש ןייַא ויִא סר מ הָי (ג) : עָשְר םעֶד ןשיווצ נּוא קיִדצ םעֶד ןְׁשיוצ קּוליִח ןייֵא ןייזאוי <
 ןיוא םוָו רֶחֶא הקמ יל טלעו) רָר ףוא ןאָטיִנ ןְרעוֶו םאוָו ןכאז ילַא איר ןָׁשיונֲצ שֶמְׁשַה תַמִמ השג רשֲא =

 יֵמְסאָרְפ איר ןופ ץֶראַה םאָד טְרעוֶו סנה נב בג פו םּורָד םּוראוָו יִלֵא וצ לכל זיא גנּופעֶרְט ץְבעְלׁש ןאָמ ןֶלאו אייז רֶסּב ץבעֶלְש טיפ לופ ר יל; ישמח
 טיפ וא הב כָל חולות

 םייקשירנ | =



 "שר
 אוהו : 'וגו ולכלו וככש וכל ( סנ סיטפו) כמלנפ ןינעכ
 ךנסו (ת םנ סש)כמנש:ןגעכ ופע לבתי . ונולי
 . םיהלאה ול: ןהנ רשא וייח ימי : ךקדכ ףינפל
 סכוסמ םלקמ ופסל לע 3סופ סלקמס ףוסו ךכ ססעי
 ס יכ סיס וג. ןסנ רט וייס ימי ד כופ יס סוס
 רשאב (זפ) : ולמעב וגלי .םוסו-סומסלו תוקסל\ לוכסכ
 ומכ סמגוד ןופ םמפמ סז רססכ ןיסייבל תא יתתנ
 a2) 5 סיפסרכ) ןפז ןופל 6:5 ססעי ןכ ספמ רטלכ
 וגו כוכמנ ןלכ לטסכ (3 גמ ס5) ףסוי לכ רטסכ ןמכ

qhזפ רמוגו: כונו םעדל יכל ןקו יקייססכ ןכ .סז  
 ונניא ויגיעב הנש : סיסנלס ססעמ לכ יפיפרו
 תא )( : תויכעסו ןוממס לס ףוטסס עטכס . האור

 2 מח תלהק ,
 אי: ית רֶׁשֲאַכ יש : שָמָשַה תחת םיהלַאה ולחְנְרָשא וייח ימי ולמטב- נול
 [הלילכו םויב םג יכ ץֶרָאָהלע השענ רֶׁשֲא ןיגעַהתֶא תוארו חַמְכַח תעדְל יבל
 םלָאה לוי אל יִכ םיהלָאה הָשעְמילָבתֶא יִתיִאָרְו יי + האר ונְניִא ויניעב הנ
 שכבל םרָאָה לַמעיײרְׁשֲא רׁשֹב :שמשה"תחת הש נ רשא ּהֶׂשֲעמַהי-תֶא אוצמל
 תת הָוילָפ"תַא יּכ ג : אצמל לכוי אָל תעדל םֶכָחֲה דמאיזמא ם אמי אלו
 בג .םיִחלֲאָה דִי םָהיֵדְבע- םיִמָכחְ ה םיקידצה רֶׁשֲא הָולָכיתֶא רּובָלו "למ

 יי .תבתא
 לגוי אל יכ : סויככ) כספפ - םיהלאה השעמ לכ
 ףוס לע דומעל ןילוכי פוילכס ןיפ * 'וגו אוצמל ,םדאה
 סמק ססענע ספעמס לכ לכפ סמ ס"נקס לט וכרד
 לשב : סידכֹי סיקידל\ סימינגמ סיעפכ ןולוכט טמטס
 יפיסכ כפל ליכטכ .שקבל םראה למעי רשא
 :ןילוכי ןכילו סדמס  ףוס חל ם5מלו טקכל סילמע סככס
 יכספ לכוי כ עדוי טוסט . םכחה רמאי םא םגו
 (גי ג תומפ) ולמוסכ רכדס לע דמע 55 ס"טרמ
 תא : ללכלו . רובלו (6) : ךיככד תֿפ כ ינעידוס
 סיעכמסו סיקיללס לכס . יקנסכסו יפככיכ . הז
 ידכ ספפומ לכו סלזוע קוס * סיסנפס דיכ ססידכעו
 ססיטמפמ ססידימנה ססיםהידבעו:סתילתלכ סביטסל

 ט"ע שוריפ
 ךיז טאל רע טְרעֶיינ הָליִנְג ןופ נּוא םיִחָוְר ןפ
 נוא וצ םיא טקיש טאָג סאוו םעֶד טיִמ ןיגּונאּב
 סע םּוראוו דאל בוט יא רֶׁשֲא טומ רעֶד יז דיירפ

 ןְשְנעֶמ ןויא רַפ סרָפעְּב ןייק. ןרָגאַה ר טינ זיא
 סָא יב טְלעוֶו רד ףוא ןאָט לאָז רע םוָו ׁשֵמָׁשב תַהּמ
 תֹומְׂשַלו | ןקגירט וא ןיסע ּוצ "טרי | תותשלו לוכָאל

 טיש טאָג סאוָו םעֶד טיִמ ְּךיִז ןעֶיֵרפ לאָז נוא
 נכי אּוהְ ןופ רעֶד ןאָט תוָצְמ לאָז נוא אוצ םוֶא
 סֶע רמו םיא טיִמ ןָטפעֶהַּב וז טעו סאָד גוא
 ןייז ןופ למיּב טֶלָעְוְו רָנעֶ ףוא םיִא טימ ןייגטעוו
 ימי ןאט שטנעמ ןויא רעֶהיִג סֶד ןוועְראְה ץנאג
 טה טאג םוָו .םיהלאה ול ןַתְנ רשא ְּבעֶל ןייֵז יב וינה

 ףוא שמשָח תַחּפ ןיִּבעֶל לאָז רע וא ןְּבעֶגיג םוא

 ּבאָה א זא 0 תא יִּתַהְ רֶׁשֲא (זט) : טְלעוֶו רֶד
 ןֶסיוו לאו ְךיִא הפכי תַעַרל ץראה ןיימ ןָּבְעֶבְג

 םאָד יה תא ןהַעְז לאז יא נוא תואר ,הָמְכָח

 ןאָטיִג טְרעוֶו סע,םאוָו ץְרֲאָה לע השג דשא גריפ
 יז ןיִריפ ןיִׁשְנעֶס 1זא יוו רָמולְּ טלעֶנ רד ףוא
 גאָט אּווָּב זַא הָיילב םֹויִּב םג יּכ ןְהעֶויִג ךיִא ּבאָה

 ןייק ב ,b טוט האר ּונעא, ויני הָנַׁש טבא יוב נוא

 טאוָו עֶׁשְר רעֶד ןהעְ טיִנ ןגוא עֶנייֵז ףֹואז ףאָלׁש
 נּוא יִתיִאָרְו (זי) : תוריבע נּוא לעג ָךאָנ טאָ

 ןיצראה "ומ ּוצ ריִמ באה ףיא ןעוֶו לאָמְסְנעֶד
 ןְהעֶויִג ְךיִא בָה הָמְכָ ןְרעֶלְק לאָו ףךיִא זַא ןָמּונֶנ
 זיא טאג ןופ ןאָט םָד ראָג יא הֵׂשעיי לָּכ תא

 ןיִרעוֶנ יז רָב ןטייל וצ ןְראוָיִ ןְּבעֶגיִג טָ

 םֶרֲאֲה לבו ל יב ןָהעֶזיִג ףיא באָה טיִמ רַר טְריפיִג
 ראָפ אּוצ ןָבייִרְג אֹוצְמְל טיִנ ןעֶק ׁשְנעֶמ ןייַא זא
 אנ ֹוזַא איוו געוֶו םטאָג ןופ ףוס םעֶד ןייֵטְׁש
 תחת הֶׂשֲעַנ רֶׁשֲא השמה תֶא רַכְׁש םַעְד טְלאָצאב

 רעֶד ףוא } ןאָטיִג ןרעוו סאוו תֹוצָמ יָד ןופ שמשה
 םיִקיִרצ איִד וא יז טַפעְרְמ סע םּוראוָו טְלעוֶ
 זיא ןּונ טוג ןְּבאָה םיעשר יד נוא ץֶכעְֶׁש ןְּבאָה
 ףוא רַכְׂש םעֶד טשְרִע .טְלאָצְּב טאָג זַא ווי
 טונ ןעק שְטְנעֶמ ןיוא ראנ טלעוו וָרָדְנַא רעֶד
 אָפ זיִא געוו סטאַג וַא רו ןָקיוֵנ וצ ןגנאל רֶ
 וַא סְר ךיִא סייונ ןנאונ ןופ נּוא ּוזַא טוט רע סו
 לומעי רֶׁשֲא לש ןננאל דֶּד טיִנ סָר ןעקשֶטְנעֶמ ןייא
 ןישמנעמ זא ןהַעְניִג באָה א םּוראוו שקבל סאה
 רֶכיִלֲטיִא נוא ןֶסיוְנ וצ ןיְבייְִ סר טלאוָיִג ְּבאָה
 רַפ ןֶסיוו.וצ ןגְנאל רָד לאָז רע זַא טיִמיִג וז טה
 טיִנ טאָה רע ,רָּבִא ָעִמי א ַא טומ טאָג סאו
 ראי םָא סג ןיוו סאָד :אָ רע,זַא ןָכייִרְג טנעֶקיִג
 ןֵגאָז רָנּולְק ןיוַא ריד טעו סע ןעוֶו נגא תעְרָל םֶכְחַה
 ןֶבייִלְנטיִנ וטקלאז געוֶנ סמאָג אוי טו ורע זַא
 אּוצ ןֶכייֵרְג טיִנ סר ןאק.רע םּוראו) אצמל לבי אל
 טסּואווג טיִנ ףוא מֶה ויבר הָׁשמ םּוראוָ ןיִסיוו
 ןָנאַל רד טיִנ ּפָד ןעק שֶטְנעֶמ ןיַא וַא םּורְד סָד ג

 ג םאָר ןְרעֶלק וצ טינ רע רעֶהיִג םּורְ ןָסיוֵג וצ
 תג טייֵמְש רָמייונ םוָו ץֶלַא סָר ה כ א יב (א)

 ןָצְראַה ןיימ ּוצ ןְּבעֶגיִג ְךיִא ּבאָה יל לֶא
 פוא ףיא ּבָה ןרעלק סוא סָר לא] ּףיֶא יא רבו

 םרטלכוג |
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 פלט הָרהמ הָעָרָה השעמ ספ השיא רׁשֲא יי : לָבֲה הויט ׂשעְּכ רק
 דל ְיֵרֲאַמו תַאְמ עֶר השע אָפ רשא = + עֶר תושעָל
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 דא בּוטו + + וינְָלמ ּואְרי ךשַא םיִהלֲאָה יאְריְל בוטיהיהי רש יִנָא עדוייסנ
 רֶׁשֲא לָבָהְישָ יי: םיִחלֲא ינפלמ ארי ונניִא רשא לַצַכםיִמָיְיֵראַײאלְו עשרל היה

 או משלו תלו לָּכָאְיִַא וכ שמשה תת םָרָאְל בומריא רׁשֲאהָהְמשַה

 :ןייד ןיפו ןיד ןיס סיכוכס תויככסו סעלס יטועכ על
 הערה השעמ םגתפ השענ ןיא רשא (י
 סעכס יטוטמ עבפס> לסממ ס"כקס ןיפפ * הרהמ
 םופעל סכרקכ סכל 6ליפפו ןיד ןיש סיכוכס סס ןכ לע
 bפומספ סיקולפ יפל . "וגו אטוח רשא (כי) : עו
 וניו ס"כקס ול ךיכלעו תופוכיכו סיפנפ תפמ ער ספוצ
 תמ רמול וינפל קוכדו ללק bכקמ-תאמ : ונממ עלפ
 תרוכטו (םכ כ סיעפי) ןכו ף55 תפמ סינפ תסמ סימו
 : תוככפ רלטכ ןיימ נו סעכ תכוכפ כסמו רכק פרק

 ונולי
 םיטכח יתפש

 רפוס ומס )"קל ם : 'וכ סיוקכ ויספ פ"כ) * סיכלסמו סיֿפנ
 וקנתכ חמש 6סיט פ'כ) : ספוע וז סמ סתמכלו רמקס וירכד
 םימעפ ספכ רכזוספ ןכנ סדוק כו ספ סו י"טכפק סמ ג : 'וכ
 לע ערדמס )"זו )"וכ ודמל סז קוספמד ונייס סייתכו סליכ6
 סרותכ תו סלגמכ רמסנט סייתפו סליכל לכ סוס קוספ
 סנוכנפ כ ןינכ וז סיפכי ר" רכדמ כותכס סיכוט סיטעמכו
 יפו .רכקל ויימ ימי ז"סעכ ומלועכ ולמעב ונוי סוסו רמסנס
 סטועס סיכוט סיטעמו סכות ול 606 רכקכ סתסמו לכ6מ שי
 סניכפסו סכות) יוגכ סייתפס סוס םרדמס יפלו * ל"כע סדֿפַס
 : כ'כ ךכופ ןיפו וגינספנפ סשמ ר"רסופ כ"כ סיכוט סיטטמל

 סיעפל) סיקידנ ןיכ טכפס .תויסלו סיעטכס ןמ עכפסנכסעמ ינפפ תסז לככ ף6 יכ יינא עדוי םג :
 פרי ונניפ כפ יפל . עשרל היהי אל בוטו (גי) : כוס סיסי ויפכילו וככפ לופיל דסמו דמ לכ ףוספ יגל עדוו
 סעל סקי%6 עיגמס + םיקירצ שי רשא : סויככס 05 ליסנמס ככד * לבה שי (די) : סיסנפס ינפנ
 סילכסס ןמ דתמ סז סגפ יתכמ6 סיקידלס ספעמכ סנופ ססי:פ עיגמט סיעסר טױ סיעטלס סטעמנ
 .סנפ כמו סכסס סייספ רוכיד תוסיט לע יל בפוימ וניסו םויכוס תכסמכ רס6 15 וטרד וגיקוככו סלועכ סינקונס

 ץֶכעַלש ןְלעוֶנ ייז זַא ןָפאְרטָש מי ףוא יי פע
 טיִנ טְרעוֶו סע לווונ סָנִתַפ השענ ןיא רשא (אי) + ןאָש
 עֶטְכעֶלְׁש איָרהְִִה הש ןופ טָּפְׁשִמ רָד אָט
 טיג טְרעוֶו היחס ןעוט ןָשֶטְנעָמ יד ןעוֶו םיִשעָמ
 םֶהב םֶדאָה יגב בל אָלִמ ןכ לע טפְשַמ רעֶניַז ןאָטינ 4
 ןיִא ןיִׁשְמְנעֶמ יד ןופ ץֶראַה סֶר לופ טְרעוֶו םּורְד
 םּוראוָו ץֶבעֶלְׁש ןאָט אּוצ עֶר תושנג טְרָּבלעֶנ ךי
 ןיַא זַא הֶאְב ער השע אשח רשע (בי) : ןֶהֲעַו איי

 ןֶרי רָרֲא געֶט טֶרעָרְנּוה תוריבע שוט רָניִדְנו
 טְפאָרְמִׁש רערַמּולְּב םיִא טְראוַו טאג נא יל ףירממ
 ןוש טְפאָרְטְש טאָג וא ייז ןָנייֵפ םּורָדטיִנ םיו
 רָּבָא תֹוריֵבע ןאָט ךוא ן?יוו נּוא תּוריָבע רפ טי

 ןופ םּוראוְ יִנִא עי סַגיִּכ וא טיִנ זיא תָמַא ר
 טיִנ טְלייַא אוה ְּךּורָּב טאָנ יׁשָמאָה ןְנעוֶו טסע
 ףוס רעֶד זַא יא סייוו עֶׁשָר םעֶד ןיִלאָצאַּב אט
 ןָכייְמִיִא אוצ ןְלאָצאּב טעוֶו טאָג וא ןייז םע
 םע גוט היי רֶׁשא טְניֵד רפ מֶה רע יונ וזא יש עמ
 וד וצ ויָנפלִמ ואריי רשֲא םיתלָאָה יאכל מגג ןויז שע

 כמ ףופפ סי פו ככ יתתפמ סירפי סידוקפכ קסועו וקיסכ מ סמפ סיט * החמשה תא (וט) : לכס
 סיכרו סלנו6 לג תוריכע ידיל 3 ןוממס כס ףופפו וקנמכ קמפ וכיפס ימ לכ :זגו סיככמו ךפנכ ןוס סוכל
 : תותשלו לוכאל : פיס תפל יכמק כסכס סיטנס יכמ6 ףוקט וסמל תכסל ןינעל וקנמכ ספט וגס
 סלוק .דומלק ג נ6 סנימ תנסקנפ סיתשו סעיכמ לכ סדגל טרדעו . וקנקכ םומפנו ס"כקס וכ טסט סעצ

 : ט"ע שוריפ
 : מאג ראפ טאַהיִג אריס ןְּבאָה סאוָו ןָׁשְטְנעֶט

 שיִנטעוֶ עֶׁשָרםעֶר וצ רָּבֲא שנ הק אל בופ (גי)
 טונטעוֶו רע נוא לצּב םיִמְיְךיִרֲאַי אלי ץמּוג ןויק ןיוז

 ְךיִג טייג מא רָד איוו זַא טרעיינ ןְבעֶל גנאל
 טְלעוֶו רֶר ןופ ןיינ קעֶנַא ףיג רע טעֶו וזַא קעוֶוַא
 ארומ טיִנ טָה רע טּוראוְ] םיִחלֲא ינפלס ארי ּוננוֲא רֶׁשֲא
 < ןלנאה רפ זיִא סָעיגָה שי (רי) : טאָג רפ טאַהיִג

 מְרעוֶו סע סאוָו זרמה לע השמרשא טייקשיִראָנ
 זיא םוָו - טייל יָד יז ןעוט טלעוֶו רֶד ףא ןאָטיִנ
 םיקירצ ןֶדנאַה רַפ זיִא סע םיִקיִרצ שי רֶׁשֲא ףאז יִד
 חשצמב ץְבעֶרְש ייז ףוא טסּוק םוָ סא שמ עא
 פע נּוא יִנָשְר שנ םיִעָשְר יָד ףֹוא יונ וזַא סיִעְשְרִ
 ממּוק סע, סוְוּסֶהילִ ץינמש םיעשר ןדנאה רפ זיא
 איר ףוא איוו ֹזַא סיקירצה הע:מכ ץטוג אייז ףוא
 לְָמ הָננָש טְכאַרְטְנ ריִמ ְךיִא באה יְִמָש םיקיְרְצ
 יא אוט נָא יִתתבשו (וט) : טָשינ ףוא זיא סאָר זַא

 | ַתָמָׂש זיא ׁשֲמְנעֶמ ןייַא םאוָו הֶחְמַשב תא בול
 לעג אַ ןייַא טיִנ ְבּולְג רע, רֶמולְּכ 'קְֲחְּב

 ןיפ |

 7 83 זל

 = שו םיִעְׁשְרָה השעמּכ סָהַלא עיגמ רֶׁשֲא םיקידצ שי \ רשא .ץֶרָָהיל הׂשע
 "תֶא א יתחבשו יט  לָּבַה היבש יתְרפָא םיקידצה השעמכּכ סל עיגמש םיעש
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 ִּבְליתֶא ןותָנ

 'ח תלחק

 ב מילש לא ןיא חול ריי יס יח

 רָב ראה מלש רֶׁשֲא תע שמשה תחת השג רש הש"

 בן ועו אלל
3 

 יִתיִאְר היָּתתֶא = + ויִלָעְביתֶא עשר טֶלַמיאָלּו הָמָחְלַַּכ תחל
+ 

במְשיְו ּוכְלַחי שודק םּומממּו ּואָכְו םירבק םיִעְָׁר ִתיִאָר כְבּוי : ל עב
 : ריִעָב וחְּ

 םיטכח יתפש
 טיפט סר ןיֿפ ל"גס "כ הוכס ל"קד ₪ : ססיפ רומכ6 6)
 ומולט לש ומור לע יפק 6מק םורסד פ"כנ : ותו6 ולכל חורב
 תוככ טרדפכ י : ופונכט מור לע יסק 5רתכ תוכו סוקפ לס
 תומל סטנש ןויכ דוד ךלמסו כיתכ סימעפ סיתו סיכמחנ כורק
 יעתטמ ספחפמכ סניק ירס כ"קד ב : דוד ימי וכרקיו כיתכ

 רשא
 י"שר

 יפו פפפמכ- וסיכסנ וס ךוככ טודקס דיסעט סמל וכל
 וכ .דיגי ימ תלעכוקס . היהי רשאכ יכ : ךככ ול
 סוקתפ עתפ יכ תופכ לופילו סלע וכ לופילו וכ ךלמסל
 נפ וכליו ומולכ . חורב טילש םדא ןיא (ם) : ונוי

 - ופוגע תוכס תמ ונממ עמלו סולכ) סוקמ לם. וולש = סילוכק סיפסר םי יכו כ'קד ל : 'וכ וז סמחלמכ פ"כל * כס
 סוט לט .ןוטלש ןיאו : סופס ךסנמ טנסי סלט ם |

 קופל דוד י > יפי וככקיו (6 כ 5 סיכנמ) וקומ | סויכו דוד ךלפסו ומ סת  פ"ככ וסומ סויכ | רכינ ךנמ
 לכ תא (פ) : ופוקמכ ידכע ו ינכ חלפה לפסל ב וז . המחלמב תחלשמ ןיאו : ןפכ קוכלמס רכזוס פנו
 יכל 05 .יחקנ סדק ינכ סטעפ לכ) סו . השעמה לכליבל תא ןותנו : סלעמל  כומכ .יתיאר הז
 רבדמב) ופוסו :כרפי לפ .רכגסנ קלמע ופעככ ךפסנ ופוסו | וילע ככנו = וכיכסכ סדק םנס בפ תֿפיסילרו
 : םירוכק םיעשר יתיאר קו . ןכבו (י) : בירסנס ןכו רפדכוכנ ןכ סערפ ךכ דנו ידע וקירססו (כ :דכ
 כמלנפ תומופ- רק5 ןיכ .סיזכנ ויס רפעכ ל ןטפס) סיופכ ויספ < סילוכק סיעפכ יתיפכ וז ססוכנכ
 סנכל 55 ספמ סקכלכ) עודק סוקפ יספ ס"כקס :פ ותיככ ופלטו סיס ל סעס סז (בי גכ סיעפי) ססילע
 ל"זכ וסופרד ךכ ותכתפיו 555 וסכתפו יכקת 55 סוקפ לט ופיב ופע ךכו ךכ כפל סכיעכ סימכתפמ ויס
 ד לפוי) רמקנמ סכ ופע ןכ כפמ סלע ריעס ןמ סככזו סמט מכתפיפ ספוסו סדגלכ טכדג ךכ סתכפס ןינעלו
 (כ גע סילסה) רנו לוס ןכו ססמ ערפי וינפל ופסינט סוקמכ פפפוסי קמע 56 סיוגס לכ חה יתלכקו (כ
 לסממ ס"כקס ןיקט תויככס תל עגיל סלועל וכסמנפ סילכסס ןמ דמפ הז םג : סנס סמ5 ריעכ 'ס

 שוריפ
 טעוֶו סע סו הקש 6-ןהעְו לאז רעו ץֶראָב

 רֶׁשֲאַּכ כ ןיִמְּפְשִמ ראָפ רָד םיִא טעוֶו טאָנ זַא ןיוז
 תֹויָנֲעְרּוּפ ןייז ןּוכ טעוֶו סע זַא םּוראו הי
 טעו ןעֶמ רמו ןְנאָז םיִא טעו רעֶנ ל דייג
 סא ןיִא (ח) :םעדּוצ םיסמ זיִא רע, ּב1א ןיִנערפ ;

 רָּכיִא ןִנטְלעוֶטג טיִנ ןעק שנע ןיוַא רָב טיל
 ראַפ לאָז רע זא יה תֶא אכל תָָמַה ְףָאְלַמ םעֶד
 אּוצ טיִנ יִז לאָז רע םיא ןופ הָמָׁשְנ ןויז ןידיימ |
 ןייק טנעק רָדטיִנ טְרעוְנ סע גּוא ןיטלש ויפו ןָמַעָנ
 םעֶד ןופ גאָט םעֶר ןיָא הימה פייג טייִקנְטְלעֶויִג
 טיִנ םָנייֵק ןעק,ןעֶמ נּוא הלב התַצִמ יש טוט
 תומה ְףָאְלַמ םעֶד ןופ הָמְחְלַמ עֶד ןיא ןיקיש
 רעֶד רֶמּולְּב ןיׁשְמְנעֶמ םעֶד טיִמ טֶה רע סאוָו
 לאָז רע וא ןְרעֶרְנַא ןייק ןיקיש טיִנ ןעק,שנעמ
 ןייִלַאשֶטְגעֶ רֶד טְרָאייֵנ ןְּבְראַטָש טְרֶא ןייֵז ףוא
 טְלמי אלו םייַצ איד טְסּוק סע, ןעוֶנ ןיִּבְראַטְׁש זומ

 תעשר סֶד ןָניִרְמְנַא ןיבאמ טינ ןעק סע נּוא שנ
 םוָו ְׁשְמְנעֶמ םעֶד יישב א טוט ׁשְטְנעֶמ ןייַא סו
 ןָמּוק טיִנ םיִא .ףוא לאָז סע זא תעשר סֶר טוט

 סע, סו גְניִר ץְלַא הְָכ הֶא (ט) : ץֶבעֶכְׁש ןייק
 יל הֶא ןוהע ןְהעֶעִנ ףיש ּבאָה יִתיאָררעֶרְפ טייִטש
 ןייֵמְׁש רפ ּוצ ףֹורָד ץֶראַה ןייפ ןְּבעֶניִג באָה נא
 סע,סוָו ןאָמ םעֶד ראָנ וצ הָעִג רש הש לָבְו טד
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 ןהעָניִנ ףיִא ּבאָה טְלעֶ רֶר ףוא ןאָטיִג טו
 םֶדָאְה לש רש ה ןיִדְנאַה רפ זיא סֶע זַא הָאּוכְנָּב
 ןיִֶגֲמְלעוֶעֶג טוט ׁשֶטְנעֶ ןייַא סוָו טייצ ןייַא 3

 ןיגעוֶו ץְּכעֶלְׁש ןייז ןופ יל עב ןיִרָרְנַא םעֶדְףֹוא
 הָעָר ןייַא םיִא טְמּוק סֶע זַא זיִא ףוס רָדרֲמֹוְּכ
 רע קלַמע ייַּב ןניפיִג ריִמ איוו ֹזַא ןופ רֶד סורא
 ראפ רֶר נּוא לֵאָרְׂשִי יָד רָּביֵא ןעוניג לֵׁשֹוט טאָה
 ןופ טְקעֶמיִג סוא רע, ראוָו םיִא ןופ ףֹוכ רָדרָּבֲא
 הָאּובְנ רֶד ןיאלאָמְסְנעֶד נא ּוכְי (י) : טְלעוֶו רָד
 עֶבְלעֶזַא סרק, םיִָׁשְר ןְהעֶוִג ְּךיִא ּבאָה יִתיִָ
 ייז לאָו ןעֶכ זא ןְזעוֶטְג יואר ןֶנעֶז ייז םוָו םיעשְר
 טייט סאָר ןמוקיג ןְנעֶז אייז נוא גי ןְּבאָרְגאַּב
 נּוא ּוכָלַהישודק םוקמפו רַצְנדכּובְנ ןופ טייל יִד ןעמ
 טניס סד ןְגנאַגיִגיז ןְנעֶז טֶרָאגיִלייֵה ןייַא ןופ
 םעֶר ןָּבאָה אייז רָמֹלְּכ שָרְקְמַה תיִּב םעֶד ןעֶמ
 םאָד רג יפו טבאַמיִג בֹּורָח שֶרקְמַה תיֵּב
 יתָבְתְש טיימש סע איוו ְךייֵגְג זיא נפשי טְראוָנ
 אייז שְשווֲמ זיא שריג םיִבָּבִמ איִד ןָּבאָה וזא
 ישע כר? טאָטְש רֶעייֵו ןיִא טְמיִראַּב ְּךיו ןֶּבאָה
 לָבָמ הי :גוזה טאָג ןיִא ןאָטיִג ּוזַא ןָּבאָה אייז א
 סֶע רָמּויִּכ טְלעוֶו רָד רַפ טָׁשיִנ ןייַא ףוא זיא סֶד
 מָכעְלָש ןעּוט סו) ןְשֶטְנעֶמ איִד ראַפ טּוגטיָנ זיא
 עֶס וא ןְׁשְמְנעֶמ איִר יז ןישְבאַרְמ סּורְד םּוראוָ

 טעוו
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 יח תלהק

 = ומעתילַא ףלת ויִנָפמ לַהָּבתילַא : : םיקלֶא תֶעּובְש תַרבְּ לעו רטש ד
 הסחמ ול רמאי ימּו "ןומלש ףלמירבד רשָאּב רי התשע ץַפְחי רֶׁשֲאילָב
 פערי ד ; OAל |

 "לכל כ ו: םכח בל ערי טָפְשַמ תעו עֶררָבְּד עדי אל הָיצמ רמוש ה! ה

 י"שר
 ךיל5 ינמ ךכיפל .רמש .ךלמ יפ ינא (3) : וינפ .

leסכועס יסע סע ל5 וכלמ יפ רומל  
 ול וטעכסלפ * םיהלא תעובש תרבד לעו : ןכ

Pu has 
 יכ היהישיהמ עדי ּונניֵאיכ ז ; .וילע הבר םדאַה די טפו תַע שי ץֶפַח

 "רשאכ
 םימכח יתפש

 םלפמ סלהפכ ח : ןפוזמ יג םריפ ז : סעלפ וסו ספלחס
 פורכד 581 תורכד לעו רמו תונמס םרפמ ךכ לתו ןיינעס
 וכריכעי 06 ככ6 סיקלמס יפ לומפל י"י תעוכפ 56 רעולכ 'וכ

 לעו . תוונכלו תוילגלוגכ וכ סילפומס תומוקס יכלמ יפ רומל ןוכנ ייפ כמ רכד < ויתופמ רומפל כרומב
 סוקמל ונעכטנס סעוכטס תת ונוריכעי סלט דכלכו * סיסלפ קעוכש סל

 bכנמ ןיכמל ךי (זמ ג לסינד) רֿפלדכובגל ורמלפ סירזעו ללטימ סיננסכ וגני
 bכנמ סמנ ר5סנדכוכנ סמו .ר56נדכוכנ סמל כנמ סל ךסוכקס) סגספ לס

 קוי סיכנמס יפ כומפל סיס
 לע bנהנפ ןיססס 5% ר5קנדכוכנ

 םעוכט סכנל ח לו . לכד לעו .

 לפול תפס יל לע ךל םוילגגגנו סיסמלו סדוכעכ ונכ bכנמ םסד סיכמו טפ ךל וכ וכפמ ךכ 6
 להבה לא (ג) : ת6 רפסנדכוכנ ס"וכ דונעג סכלט
 . ער רברב רומעת לאו : םינע וס סוקמ לככפ ספ םילפ וניפפ סוקפנ

 ץפחי רשא לכ יכ : סיעכ רבד רשאב )7(: סופע) ודיכ םלוכיו תוטל ךממ ערפסל .
 . סטעס סמ וכ רמי יו לוס לטופ פוס ךולכ שודקס לכד כפל ליכשב

 וינפמ מככפו ךלתט למול לסכ) יס 56 : ךלת וינפמ
 סילכדכ קסוע ךמנע דימעמ :6

 * ןוטלש ךלמ
 עדת מנ סתמ סונמ לפופ סו

 סיעטכ = פדוקפל עוכק סע פיפ עדוי סכקס .םכח בל עדי טפשמו תעו (ס) : ךלוכק פג עכ לכד
 יכ (ו) : תונטכופס יסו ז"ענכ ם"5יפסוי טפסמ * ססמ עכפסכ ופוסט וס ךולכ םולקס ינפכ טי סיטפטמו
 םדאה תער יב : קנכומ תוינעכופו ספסמ עלפסנ תע טי חד לע רכוע\ וכפמ טפוע 'סד%ספ . ץפח לבל
 סומפ) ופכ רטסכ  ןוטככ שמשמ יכו . ופדוקפ 00315 ספודג וק6סו סקס פעל סככ רטסכ . וילע הבר
 יל 3 ככד סס) סיסי יכ (זכ קי

 ןופ ׁשיִנעֶרייֵׁשאַּב ןייַא זַא ךאָנ טֶסייוו רעו נוא
 ןעֶניִפיִג ריִמ יו וזַא םָכָח רָדאיִוָו 1זַא ףאז ןייא
 ןיִא םָכָח ןייא ןיִזעוֶעְנ זיא רע לויונ לֵאיָנָד ייּב
 םעֶד ןיֵרייִׁשאַּב טְנעֶקיִג רע טאָה טְכְניֵד סְטאָג
 הָמְכָה שְנעֶמ םעֶד םֶרֶא מכח רצָנְַכּובְנ ןופ םֹולָה
 נוא אָנִי רינפ זועו םיִנָ ןז טֶכויל רעָדו וי ריאת

 טְרעֶדנע רב טְרעוֶו םיִנָפ ןווז ןופ טייקראַמש טד
 אייַּב ןעֶנוֿפיִג ריִמ איוו וא ןיִׁשְטְנעֶמ ירְדנַא ןו
 ןיִא םֶכָה ןייִא ןיִזעוְנג זיא רע לייונ ּוניִּבַר חָשמ
 ןיֶטְכְליִג םיִנָּפ ןייז םיִא טאָה םּורָד טְסְניִד סמא
 אְרומ טָה ןעֶמ זיִּב ןישטנעמ יִרעְרְנִא ןופ רעמ
 : ןײש סורג תֶמְחַמ םיִא ּוצ ןיִמעֶרְמ וצ טאַהי
 לאָז יא זַא א העֶז רוטש ףלס יפ א םורד (ב
 לאָז ןאָמ טֶסייַה רע סוָו למ ןופ דייר יָד ןיִטיִק
 תַמְחַמ רֶריוָ נוא םיִהלא תָעבָש תַכְבד לע ,ןאָט ד ְךיִ

 זַא יִניִס גראַּב םעֶד ףֹוא ןיִר ךאוושג ןְּבאָה יִלַא ריז
 זנוא טאָה רע וא תֹוִצַמ עֶנייֵז ןיִטיִה ןְלאָז רי
 סע יו וזַא ָךְלָמ םעֶד ןיגְלאָפ ןיִלאָז ריִס ןֶמאָּב
 רָד םיִמָכְח יד ןיִנאָז יל ְךיָלָע םיִשּה םושנ טייטש

 ףוא ְךֶלֶמ ןופ טְכְראָפ רעד יז לאָז סע זיא שש
 וינפמ ןֶכיִא טיג יז טְסְלאָז וד לב לֵא (ג) : רי

 אוד ער רבב דֹוטעֶּתלַא םיִא ןופ ןיפולמנ אוצ ך

 םיִשעַ יִמְכעֶלְׁש ינייד ןיא . טלה טיִג = ,

 ןקל טיל סכיכע לנוע עעכספכ . היהיש המ עדוי ונניא יכ ():

 ט"ל שוריפ
 םּוראוו ץופחיהשמ לכ יב ןאָטרֶטייוַו אוי טְסְלאָז ור

 טעו השני ןאמ ריִר ןְלעוֶו טעוו רע םאוו ץֶלַא

 רֶׁשאַּב (ד) : טטבַעָלְש ןייד רַפ ןאָט ריד ןנעק רע
 שוט ןֹוטְלְׁש ףלמ ןופ דייִר אוָד םּוראוָו ךָלִב רבד
 םיא ןעק רעו נּוא הָשְִּּת המ ול רמי יִמּ ןגיטְלעוֶטג
 טוט םאוָו רד המ רַמש (ה) ג וטסּוט סאו ןְנאָז
 ןייק ער,רבד ו ןופ טונ טֶסייוָו רד עי אל תוָצָמ סַטאָנ
 בגא טה טיוַצ ןױַא נוא “תת דוור יטְבע רש
 םעְד ןופ ץראה סאָד טסו םֶכָח ב עי םיִרּוסְ
 ןֶרנאה רפ זיִא סע א טסו םֶכָח רד רֶמֹולְּכ םֶכְה
 םיִעָשְר איר ןֶפאְרְמש טעוֶו ןעֶמ 'סאוו ןטיוַצ ןייֵא
 מ (0) : ןאט אוצ תוריבע ןופ ףיז רע טיִה םּורד
 ׁשֶטְנעֶמ רָד םאוו ןָבאָז עֶלַא אגצ םּוראוו ץֶפמ לבל
 רייר טאָג ףוא רָבּוע זיִא גוא ןיליוו ךויז טוט
 םעֶר ףוא טווצ ןיַא ןֶדנאַה רפ זיא טָפשַמּ תע שי

 = טוצ יִד זַא ןיִטָּפְׁשִמ םיִא טעו ןעָמ וו ןְמעֶכַא
 | רד ןאָט ןָא ןירוסי ריִא טעוֶו ןעֶמ נּוא ןְמּוק טעוֶו
 | ול הבר סָרָאְה הער יב ןווז סאָד טעו] ןעו) נא רפ
 ןרעמ ף יז טעו ןיִׁשְנעֶמ םעֶד ןופ ץֶכעֶלְׁש סֶר א
 | ןייַנ יע אָלַמְתְנ טעוֶו סע וא רָמֹולְּכ םיִא ףוא
 | טאָג םיִא טעוֶו לאָמ טְסְנעֶד תוריבע ,ןופ סאָמ
 , רַעְר לכ נא יִּב () תוריבע ילא ףוא ןלאצאב .

 | ןיינ טיִנ רע,טיִג הָרָע ןיַא טוט רֶע וא עָשְר
 | ץראה

 אוי זו ול
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 תאצמ אלו יׁשפנהְׁשְקְבידֹוע רשא ח> :ןוְבְׁשֲח אצַמְל ז
 תאָצְמ הָיהֲאְר דַבָל ₪ + יִתאָצָמ אָל הֶלֶאלָבְב הָשָאְו יִתאָצַמ ףֶלָאַמ ךַתֶש דָא

 ,al VT םיִבר .תונבשח שְקְב המה רשי םִדָאָח"-תֶא םיִלָאָה חַשע

 ד זרז | אָגְׁשי ויֵנַפ ו ויִנָּפ ריֵאָת דא תַמְכֲח רבב רֶׁשַפ עזי יַמּו םָכְתָהְּכ טיח

 ינא
 "שר םימכת יתפש

bed7 כ ל ל  Aa Susתותוכע ילוטקכ רסקנכ וס יכס סדלכ סקיזססטמו :  

 די ופ סופפוט) ופכ סיכוטק לט לכד סמ + םירוסא ולס ל"קד ו : וכי6 סיקיודפ טיפל ייכ וקפנ כמוה טיפו
 וז האר (זכ): סקנמ וטכיפ ןכ ויכפק ויכוספ וסמיו כ סכקנ .ןוט) פסק פ'ככ * רכז ןופנכ רמ סיפטפ 9
 וצמל תחאל תחא תלהק הרמא יתאצמ ןכוקס טריפ .סנכוקס לפ .גסופ רכו ןוט)ג ורפופ 5וסשכו

 וכינעסו סיעוע סיקידנסע תונמס לכ * ןובשח =
 כסמכ וניפוכר וטריפ ךכ לודג ןוכפתנ םופכטנמט דע תחפ לע הממ ס"כקס ינפ) סינמנ סירכוע סיעטלסש
 תלהק : סמכמס סלכקמס םלכטמס וטפנ סכמלו ה סמכמס תופינק סכפמ * תלהק הרמא : ספ
  קימכי יככ כמ ונינמ = טכדמכו סמנפ וסו ס53וקס לע כסומ רכז = וכמ5 וספכו סיס סכקנ ו ןופל
 לע סינסק) כמומ דתמ .כוקכ סכקנ ןושנכ סמיטמ סימעפו רכז ןופלנ סתיטמ סיפעפ םדוקס חור יצענֿפ
 יפטמ כטכמ ( 3 סוסג) רמוס '6 כוסכ * סת יטלפמו יסכזע יל (םי מ = רמו דחס בוקכו סת( יפנספו ירזע
 ילופמס:סנפ דנג :ישפנ השקב :רוע רשא (קכ) : ןוי תכטכמ לוק (פ מ סיעפי) רמוס '5 כוקכו פוש
 ודא : ןסינע סלק ןתעד ןנוכ יכ יספ5מ 6) סיטנכ סכטכ יפסנ דוע סטקב סיס65מ bנו סיסטקכט סלע
 55 סנטמל סיוסכט םיפפס) ססמ סילוי ןימ סכקמל סיסנכנ נפ .סנוענפ גסונכ : יתאצמ ףלאמ רחא
 סמ םינפמ ןיפ 6כמגל ןיסנכנפ סכפע ןסופו סכפע נפ 'פגל ססמ סיפוי ןיס סנטמל וסנכנט ססמ סקופו סלמ
 בל (פכ) : לסזסל ךילל סת ךככ ףללכ טיפס .הלא לכב השאו : ףל6מ דת יכס ספכוס) דחמ 6
 המהו: לטי ןופסכס סדלס ספ ס"כ טודקס . השע רשא :סדי לע סנקק סנועל סלכט * יתאצמ הז האר
 כת :5 סוכטסמו .תופיזע .: םיבר תונובשח ושקב : סמס ופכקנו סינע וטענו ותפ סוס ול סגוולספמ
 כד לט ןוכטפ . רבד רשפ עדוי ימו : סכמ סדסכ כוטס סנועכ יפ . םכחהב ימ (6) : טכדפכ טרדנ ךכ
 יכטפ סטוע ספמכ ימ . ןיכספ יזכ וכ ולגתנ סימפ תכיב סכמ סיסמ ותמכמ ךוסמ לינדב וניכמפ ופכ
 ק יכ וינס פפגמ וסלי יכ (כ ד) תופפ) דע תויככס כפסמ * אנשי וינפ זעו : סיפטכמ ססיכלל פלי ןיכ

 ט"ע שוריפ

 אוצ ּפָא רעוֶוְׁש םיִא זיִא ןייִרָא טְנאַה עֶריֵא ןיִא
 זיא סאו רָד םיְִלֶאָק יג בפ ריִא ןופ ד ןידייש
 ןופ ןָנּורטְנַא רָע טְרעוֶו הָנָמִמ טלמי טאָג ראפ טּוג
 ה רני ׁשְנעֶמ רֶגיִדְגיִז רָד נוא אפיחי טְנעֶה עֶריא
 האָר (זכ) : טְנעֶה עָריִא ןיִא ןגְנּואוָנְצאַּב טְרעוֶו
 טְגאָז תלֲהק מש ןְנּופיִנ ףיא ּבאָה סֶר העז יִתיָצְמ
 הָמָכָ ליפ טְליִמאַזִג ןייַא טאָה סו ְךָלֶמַה המלש
 רעֶד אּוצ הָוְצִמ ןייָא טְליִצ טאָג ןַא הָהֵאְל תַחַא
 רָרעֶדְנַא רֶדּוצ הָריֵבֲע ןייֵא גּוא הָיִצַמ רֶרעֶדְנֲא
 ןיַאּוצ ןייז ףֵרצִמ לאָז רע יַדְּכ ןיבשח אַצְמְל הָריֵבֲע

 ןיִשְנעֶמ םעֶד ןיִלאָצאַּב לאָז ניא ןֹוּבְשָה ןיִסֹורְג
 : ןאָטיִג טאָה רֶע םוָו םיִשעָמ עֶנייַז יִלַא ראַפ
 ףאז ןייא ףאָנ ףלָמה הטלש טְגאָז רו רֶשֲא (חכ)
 ץוח ןָנּפיִג וצ טְכיִזְג בויק ןייֵפ טאָה יִשָפִנ השק
 ןְניִפְג טְלאוָעָנ ראפ וצ באה ףיא םוָו ןיִכאַז איד

 טיִנ ּבאָה ףיא רָּבִא יִתְָֹמ ילו הָריִשְּב הָׁשֲא ןייַא
 ןופ | םֶנייֵא ףלֲאמ דָא ׁשְטְנעֶט | ןייַא דא נופי
 יתאַָמ אל הָלא כב תֶׁשֲאְ ןנּופיִג ףיִא באָה טְגיִֹוט
 ןשי ּוליִפֲאְיִא ּבאָה הָריִׁשּב הא ןיוֵארב

 פא יז ןעֶמ רעֶהיִג ןְעּפְג טנעקנ טינ טניזט
 עֶד ןעק, איִז םּוראוָו השא ןייֵא ןופ ןיִטיִה

 ור מְרֲעיוֵנ "כל (פכ) : ןיִגיִדגיִז ןָבאַ ןְשְטְנעֶמ
 א סע וא ןְנוִג אוי ףיא ּבאָה םֶד העז יתאָצמ ה
 בא טְלעוֶו רָד ףוא םטְכעֶלְׁש ןייֵא ןָמּוקיִג סורא
 אָה טאָג זַא סאה תֶא םיִהלֵאָה השל רָעֵא הָׁשֲא רד
 ערי טְלעוֶו רָד ףוא ןיִׁשְנעֶמ םעֶד ןיִפאִׁשאַּב
 יִנ טאָה רע רֶמֹולְּפ גיט-אפ טְכעֶר ןעוֶנְג זיִא

 אוג ןְפאאַב ויִא הָוֲח זַא רָּבָש המי טגיְִיִז
 םייה סאד הָקַה ןפורינ ןָא ןְראנג ןְנעֶז ייז נוא
 קב ןְׁשְטְנעֶמ אייווצ ףוא טְגאָז ןעֶמ יו וז יז
 ווטכארט ליפ טְבאַרמג אייז ןְּבאָה םיִּבַב תֹונובְׁשִח
 לַא טאָה סאָרטְניִדְניזג ןְבאָה נוא תֹוריֵבֲע ןופ
 אָה ןְכֶדְניִזלאָז רע וא םֶדָא ּוצ טעֶרְגְא המ
 ְקעוֶו רד ףוא םעֶד ראפ הָתיִמ ןעווג רזוג טאָג

 : הֶשֶא ןויא ןופ ןיִׁטיִה ףיז ןעֶמ רעֶהיִג םּורָד
 אנ זיא רעו למה המלש טְנאָז רב ימ (א)

 עט רדיו וזַא טְלעוֶו רֶדְףוא בושה
 לרֶיפ גבי יס טְסְניִד טאָג ןיִא גולק זיא םוָו
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 סג יכ >> הָכָלקמ ףְדבעתֶא עמשהיאל רש בל ןתלַא ורדי רש םיִרָבד
 הָמְכָחֹב יתופנ הָו"לְכ :כ : םיִרָחֶא תל יקחו סָתַאיסנ רשא ףּבְל ערי תור םימֲעְּפ

 ּונָאְצְמְ יכ קמע ו קמע היהשדהמ קוחר יי + יִנָמִמ הכותר איָהְו הָמָכְחֶא יִתְרַמָא :
 תולה לֶסָּכ עשה תל בשַהְו המְכָה שקבו רּותָלו תל יבלְונגָאיתובס הפ
 ּהָּבִל םיִכְרַחְו םידוצְמ איִה"רֶשַא הֵׂשֲאָהיתֶא תֶוָמַכ ךמ יִנָא אמו ײ + תלה

 םירוסא
 םיטכח יתפש

 אל רשא : ןננקל ךכ) ןסה 35 ליככ יכנס ך6
 ספה כפל כופ ןיֿפ * ךללקמ ךרבע תא עמשה
 סכטעמ רח לכד * ךננקמ ךדכע ₪6 עומסכ ךנז6 ג
 יקט * סדלס ח5 סיכייסכס סיככד סלטע ולס סיסילע
 ןיטימסמ ויזפ יתט * סכיכע ירכד ופופ ןיסרמ ויניע
 יקס * ןסכ סמומו לזוגט וילי ימפ סינפכ סיככד ופופ
 לכד * וכל ויפו : סכיכע רכדכ ותו ןיכילופט וילגכ
 סלטעמ סיטילט סכטעע מנ סז סכמל זועק סמכסס למ
 סיטילט סכפעמ ססלכ סז סכתל "ד + וינפלע םוכוד
 סכטעמ ףסוי הז סכמ> "ל + וינפלט תולוד סכטטפ

 טס ינפ) דימת ונופ סתכנ סמ טה טהפ ימ )כד ןנסתכ
 סמכ bסתמ וכמטס וליעוי כו hעחפ סמ תנככ דכ6 רככו
 טעטס ןפכ פו . עיפרסל ףיסות ו ןכ כוסהת 69 דיתעק
 סידוכמ סנוכ ו'ה 15 ןכ כופמת ס6ס רמו ןכ כוטחי פל סמל
 סנופכ נ'כע 6:5 םטמי כ בטס ןכפנ קידכ ןימ סד יכ
 עיפרס) ףיסוי 52 ךכיפ) סנוע ססל וכפכי סעכס סכרדמ
 36 סינימ לועכ י"טב םריפס ומכ סינוט6כס ויטעפכ םפספיו
 ךיככ ךכיפ) י'םר םריפפ וסו ךיכעמב כפספ 636 וילע ףיסופ
 טפסי 056 סוקס וכ ןיס יכ כובהי לו קריפ ויסעמכ םפכסל
 ₪6 עומסכ ךנוק סטת כ שכיפ ג : | ונוע רפכיו ויסעמכ
 יעמט סע לסרסי ךלמ דוד סשע רס(כ ךדכע סיסיט 'יפס לנקפס
 ןכיטמסו "וכ ועמד ןכ וכ ה : סשק סתומס םריפ ר : רג ןכ

 ככלמידי לע ףוגס תל ןיטמטמס סירנד סרפע סיפילט סכטע ספת סז סכמ) כמ לכד * וימפ 5 סיטילפ
 לכלמל ךכסל) ממ ספמל וכ סדפע וקמכהו םנסק םכדמכ bיקדכ 'וכו 6סרכל ססטוו ןמ סטול מופ ןמ
 ןיפ סדפ יכ ויכהנפ bרקמ ןסינע בסייל לוכי יניל| םכדמכ וננס סינפס לכ * סליל סיעככפו סוי סיעברמ
 יתיסנ (גכ) : ןלעפנפ לעו (קודו לנו 6"ס) ןטענפ תולכקמ לע כסומ סמכתכ יסיסנ סז לכ ןכקכ קידפ
 קותר :וז יס סמו * ינממ הקוחר איהו : סעכקס סל תעל) * המכחא יתרמא : סכשכ + המכחב
 ןילפ טמנמי יפ קוס < קמע קמעו (כ) : תיפסככ תכיכיכ ויסע סיקומכס סיככדס 6 * תיהש המ
 פקנלו כותלו סעדכ * יתובס דועו (סכ) : כומb סמו סינפל סמ ספמל סמו סלעמ) סע ןסכ כסכסל תוטל יכ
 סוטכוקיפ6 לט סקעד ףוט לע דומע) - לסב עשר תערלו : סנולגס ןק ןוכטמו סמודמ סכפ תשרפ םמכמ
 טיפקס סיככד טכפעפ ד סטק ליספ * תוממ רמ ינא אצומו (וכ) :סכט סעעופמו כככועמ תוננוס תונכסו
 : תוסלוקיפפס ה וז סשקס קמ סנממ ספקו כמ יכנס קכומו ןיפסוטסכ רתכ ב53 לסיפדכ סגועב ומרכנש
 + תידי םירוסא : = ותכמכמב וספסהי ומלסכ וסכוגי (וט  קוקכח) ומכ תכומכמ ןוש * הבל םימרהו

 ט"ע שוריפ
 ןְּבעֶג טיִנ ּוטְסְלאָז בל פלא ןְדייֵב ריד רַפ ןְכעוֶו
 אל רֶׁשֲא ןיִרעֶה וצ יוז טקְלאז וד זַא ץֶראַה ןייֵד
 ףֶרְנִעתֶא ןיִרעָה ּוצ טיִנ ףוא טְסְפְראַר אוד עכְׁשָת
 איר רֶטְנּא ףיד טְלעֶש טְכעֶגִק ןייב ןעונ ל
 לוָפ תֹובבסיִמעפ ףוא םג םּוראוָו כ (בכ) : ןנֹוא

 ג רֶׁשֲא טְהּואוויִג ץֶראַה ןייד טאָה בל יַד לאס
 ןָטְלאָשִג ףוא ירערנִא טְסאָה וד זַאסיִרְֶפ ףלכק הַָא
 לאָז רֶנעֶ זַא טלאוויג טיִנ יאדונּב ָךאָר ּוטְסאָה
 ןייק ןיִרעָה וצ טיִנ ףוא ּומְְרעֶהיִג םּורְד ןיסיו]
 לב (גכ) + םֶנעָי ףוא ריד רַפ טְגאָז ןעֶמ םוָו תו
 רעֶטייוַנ פאוָו ןיִבאַזו עָלִא ףְלָמַה המלש טְנאָז ה
 רד טימ הָמְִִג טְבּורָּפיִג ךיא ּבאָה יִיִפִנ טייט
 ריִמ ָךיִא ּבאָה יִּתְרכֶא ןיסיוו סאָר לאָז ְךיִא הָרות
 לעוֶנ נּוא ןיִגלְק, ףיז לעוֶו ךוא הָפְִַא טכאַרטי
 ינָבַב ההד איה ןָכאַז אור ןופ הָמָבָה איר ןיָסו

 ןְבאַז עטי יָד ֶָׁש הב קוב זיו טאני ףו
 יא רָּבֶא םֶלֹוע תֹואיִרְּב ראַפ ןעְג זיא סע ם
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 ּבאָה סאָד נּוא (רכ) : רימ ןופ טויונ זיא אוז רב

 רעו ונָאְצִמי מ ףוט ץֶנא ג זיא סע ןַא קומע קומע העז

 עיִנְראָט ןעָמ םּוראו) ןיסיוו ּוצ ןְבייֵרְג סָר ןעק
 : םֶלּוע תואיִרָּב רַפ ןעוניִג זיִא סע,םוָו סר ןיִרעְלְק

 ץראה ןייפ טימ ףימ ףיא ּבאָה יּבָיִנ יא יתובס (הכ)

 ןהְעְו וא נּוא ןייו] וצ שקבנ רולו דל טֶליִנניִרְ
 : ןקנאביג ייֵכְריִלֲא נוא ויבָשֶחְו הָמְבַה ןְבּוז וצ וא
 תלכו לפי עשר ןיימש רפ לאָז יא זַא נא תל
 יָכְלַעָז נוא טייֵקְשיִראַנ איד נּוא תַעְׁשְר יָד תוללוה
 אצומו (זכ) : עֶמְׁשיִמ אּוצ ןֵגעֶז יז םוָו טייקשיִראַנ

 סוָו ףאז ןייא הי; רפ ןָניִרְד ןָניִפיִג ףיא באה ל
 פאר הֵׁשֲאָה הא טיופ םעד ןופ רעֶרעֶמיּב זיא סע

 גצ ןָא טעֶר עֶכְלעֶוו תָָּאנהָׁשֲא ןייֵא ןעֶמ טְנייֵמ
 וצ םידוצמ ףיכג זיא איז סאוָו איה רשא יב סעְלא

 נוא הבל פימיהי טימ רד טגנאפ ןעמ סאו ןיִצעג
 ןיִפיִנ היד םירוסו ןיִצעֶנ ּוצ ְךיילָנויִא ץיִראַה ריִא

 ריִא אוצ ןיֹוש א רע איז ְיילְג זיא ןיִשְנעֶמַא
 = ןיירא טלאפ ׁשְמְנעֶמ ןייַא זַא רַמולְכ טְפיִניִג וצ
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 םימבח יתפש
 סכמתת לכ כ"כ ןכו * 'וכ לומככ פ"כל סכרס קידכ סוסי
 "כל * עסבול טֶעמ 60 עכריל נד קוס סכרס לכד : רפו*
 סעמ ותו תכסכ תדכ5 רככב רמת 55 'יפ טממ פטפכ 'יפס
 עיככסל ףיסות 55 סנקפ ךל ןיסס ךכשהכ עיסרס) דוע ףיסותו
 תגווכ וסז כפוכפ ךתסטמו ךגוע רסו םוגוטסכס לע סות כתו
 דוע ףיסוי טעמ עסק כובקכ יכו 'ופ6 יפמ כ"ד י"כ
 תנווכ ת : תולכסכ וותסלו יבג ליעל יתכפכ ש : פירס
 536 'יפ א : סזמ סז ןינע סמ כ"לפד * סיקוספס ככהל י"פכ
 םעיו סיכנמכ ביתכדכ רופג קידכ סיס ימ טדיוסיכ ןפו לכ
 ןסכס עדיוי וסרוס לק וימי לכ 'כ יניעכ ריס סוסי
 : ס"דכ כותככ ופכ 'כ יניעכ עכס סכע עדיוסו תומ יכחקו
 ךכיפל טריפ ןככ סנטמל רכוחמ וסש םיכומ יכ תנפד ל"קד ב
 ךירפ ןכסכ קיד5 ןיכ רוכעכ יכו וכ סשק ךסי ;פספל ךילג
 ךיל5 קידפ וניכ יפ ומ סיקיד5 ת5קמ ויס ספ 6כרד6 םפספל
 ןימ ספ לכ קידנס תנעמכ עיגיס ירכ סכוכתכ בופיו ססספל
 . עה ותכב מ" יכ טפטפכ ךיר55 כ"כ לכס ןימ ןככ קידפ
 כוסכ ופלעי יס5 סכהכ זועק סמכמס 'יפס סממ יתקד ל"ו
 כמה ךיפ רמת תנכ ןסכ רמ6 כ"ע ויטעמב טפספ)ו סכופקכ
 'עמכהס .סכה סוס ספ סכוטתב כושל ותלעיש סכהל זועק סעכתס
 כמ סוכ * סכוסת תוסעכ ךרטלי לו לכ ממי נ5 ותנעי
 דוע : םפמסכ ךיר5 ךכיפל 6טחי נס ןרפכ קיד5 ןיפ סדמ וכ
 עיפכככ ףיסופ ל טעפ תעסכס ספ ליעל רמ ןעי ל"נ
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 ףָתְע אָלְּב תות הכל לָכְס יֵהְת"לַאו הְרַה
 יש הָרׂשֲעמ םֶכָָל וע הָמְכֲחַה = : םָכְיתֶא אָצְי יַחְלַא ארי"יכ ףרְתֶא חת
 סגיפ : אָמָהְיאָלְ בֹוטיהָׂשֲע רׁשֲאץֶרֲאְּב קיר ןיא םָרָא יִּכ =: רעב ויק רש
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 לפלנפ לוטסכ * ךתע אלב תומת המל : פיטרס!
 :עמ רסס ולעמב לוקכ סמו (בי י 5 סימיס ירכד)
 זוחאת רשא בוט (תי) :קנפעבו סינסכס ליע בכ
 bיננס ךכ למק ספ ש עטרכו קדלכ זוסק * 'וגו הוב
 גמ כמקפ ןוגכ עפלל ךל סעוד וסט ככל קידס
 : םלכ תא אצי : וכ קפקפ) ךיניעב קי 56 לול
 המכחה (פי) : ןפכנסכ עפכסו קדלס סייקי ססינפ ידי
 קעפכ סה סבכס עפכק !9 ת רטקפ יפל * םכחל זועת
 פסוק bכתו ךיטעמכ טפטפ 96 וילג ףסוק 56 םעמ
 גוש וקכעוי םיכפ סכסנ זועה סמכמכ .כמס םפהכ לע
 ליעספ וסיפיב עיכמ * םיטילש הרשעמ : סכוטקב
 וינפל סיס כ וסומכו (סכ גכ 3 סיכלמ) בוקכס וילע
 כ כופו ויפעמב טפספס ופמכמ ול סדמע יכס 'וגו ךימ
 יה רשא : סככדמ וכפ נו ועיסבכט סיכלמ סכפטמ
 כומ יכסס םפוי סיזהמ סיכס סעכקכ סינפוליב * ריעב
 : וסיקד5 סיקיוסי ןומק ספנמ זמ סיֿנמפ א עדיוסי
 ופספל ךיכנ ךכיפנ * ץראב קידצ ןיא םרא יכ (כ)
 גכד יפל + 'וגו םירבדה לבל םג (סכ) :ויסטפב ב

 לכלי רפק 'וג\ סיככדס לכל סג כמ סככס עפכפ 30 למס וילעו סיגסכס פע כט לע ערס ןוסל לכקט לוב

 ט"ע שוריפ
 ןיִא דיִמָת טְראָפ ְךיִז טלאַה רע נוא יב ןאָמ
 לא (זט) : הָבּושִּת ןייק טיִנ טּוט וא תֹועְׁשְר ןייז
 קידצ רעֶס ןייז םינ טֶסְלאָז אוד הבה קיִרצ יִהְ
 לּואָׁש ייַּב ןְניִּפְג ריִמ איוו וזא טְסייַה טאָג רֶדויַא
 םֹוא לאָז רע .טגאזינ םיִא טה איִבְנ רָדוָו למה
 טאָה רע נּוא סורג ויִּב ןיילק ןופ קלסע ןנגרהב
 ןעוניִג םָחְרְמ ףיז טָה נוא קיִדַצ ןייַא ןייֵנ טלאי
 ףד רה םכְמְתִת לו וזַא ןאָמ טונוטסלאז יז רֶּביא

 ףֶראַד ןעָמ רָרייִא רעֶמ ןנִלְק טיִנְךיִז טְכְלאָז
 ןייז ּוטְסְלאָז משה ןוְגעוֶו טְסעוֶו ןופ הָמְל םּוראוָ
 ראנג זנב זיִאטאָג זא נג רי יו) טְסוו רב
 וצ ןעוֶניִג זיא רע .סוָו םעֶד רפ ּךֵלָמַה לואָש ףוא
 ראָנ ׁשֶטְנעֶמ ןייַא רעֶהיִג םּורָד קיד ןייא לופ
 : רעֶמ טיִנ ןָסייִהיִג םיִא טָה טאָגסוָו ןויז םייקמ
 ןְגיְִגיִז וצ ןֵרעֶמ טיִנ טְכְלאָז וד ּהֵּבְרַה גשְרַהלַא (וו)
 וטסעוו טְגוָדְניִזיִג או ןוש טסאה ד ןעוֶגרָמולּכ

 לעוֶנ ףיא ידני ףאָנ לעוֶו ףיא ןיִטְכאַבט די
 גאָז םּורד םֶנֲהיִג ןירייל ןיט םֶנייֵא סֶלַא ןוש
 ןיִגיָדניִז אוצ ןיָרעֶמ טוָנ טְבְלאָז ּוד א ריד יא
 ראנ יי, ןייֵו םינ טְסְלאָז אוד נא לֶכְמ יִהְת לא
 ּומְכְלאָז תכֲת ןיִנעוֶו טְסעוֶו ןּופ הב םּוראוָנ
 סע, גש (חי) : טייצ ןויב ןָא >.אלב ןְּבְראַטש
 איד ןָמעֶג א טְסְלאָז אד הָיָה רָשֲא טוג זיא
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 = טָכעְר ןאָמ ריד טסייה איִבָנ רָד סאוו ףאז
 וכייה איִבָנ רד סו ןיבאז איִד ןופ המ ףוא נּוא
 בער טינזיִא סע ,ףוז טבאר ריד סאו) ןאָט ריִד
 נייר ןיזאָכ פא טיָנ ךוא וטסלאז תא חנה לַא
 ואפ אָרומ טה סוָו רָד סוראוָו םיחלא ארי יכ טְנעֶה

 ודו ןיִכאנ ילַא םייקמ רע זיא לכ תֶא אצ טאג
 חלוצה הָמָבָר יִד המכס (שי) :םיִא טְסיַה איִבְנ
 גיא טקְראָטְש איז רֶַמּוְּכ םֶכְה םעֶד טקראטש
 ןֹוא ןאָט הָבּושַת לאָז רע זַא ןָא םיִא טעֶר נוא
 נא זיא םעֶד רד נא טְגיִדְגיִזגטָה רע סוָו םעֶד
 שא םִרעֶגיִטְלעוֶיִג ןְהעֶצ ןופטיטילשהרשעממ רֵכעֶּב
 כד םיא רפ טאָמְׁש ןיִא ןעועג ןנעֶז יוז םוָור עבה
 כור טאָה רע. סאו ְּךלֵמַה והישאי ןעֶמ טְניימ
 ןופ ןעועְג רָסַעָּב םיִא זיִא םּורְר ןאָטיִג הָבושת
 רפ םילָשּורָי ןיא ןעוֶג ןָנעָז םוָו םיִכָיס ןהאצ יד
 ןייק ןֶּבאָה נוא טְגיִדְניִוִג ןֶּבאָה איי סאוָו םיִא
 ראב קירצ ןיִא סָדֶא יב (כ) : .ןאָטיִג םיִנ הָבּושּת
 ףוא טיִנ קיִדַצ ןיוק ףאָדּויא שמנע ןייַא םּוראוָו
 ל סוג ןאָט ראָנלאָז רע ביט הׁשעירשַא טלעוֶו רד
 ןייַא זיא רָד טְרעיֵנ ןיִגיָדְניִז טיָנ לאָז נא אמה
 הבושת לאו רע זא הָמְכָה יד םיִא טקראטש םֶכֲח
 פירבְדה לָכָל ףוא :פנ (אכ): תוריבע יִנויז ףוא ןאָט

 ןישְמְנעֶמ םוָו ירגיש תֹוקיִבָר ןופ רייר ילַא וצ
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 ו תע ןורחינ ףסבה לעב הַמְכֲח
 A ותוע רשא תא ןקתל לכי ימ יּכ םז

 * aia my ז תלהכ

 .הָמְכַחַה <
 א רק | |
 .העעְמדתֶַא האר = + הילעב הי

 . הער םיְבּו בומב חיה הָבוט יב +

 - ירחא םדֶאָה אָאְמי אלָש תרכְדיילע םיִהלאָה הֵׂשֲע הֶזתַמעְל הז"תַא סג האר
 ירָאמ עשר שי קְְּב רבא קידצ שי לבה ימי יקיר לכתיתֶא וש: הָמואמ <

ee 
  ‘iי"שר

 תעד ןורחיו : כיס כפוע) פמלוג סמכססט ףסככ
 = לע סליסי קמכסס דועו * הילעב היחי המכחה
 \ השעמ תא האר (גי) : סילעכ סימס סמכססט ףסלכ
 | נע סלועפס יל לכס ןקוסמ פוס ךסיס < םיהלאה
 | סזילכ ךל ספכ סיפפלל סניסנו סיקילכנ ןדע ןג סדל
 רכדס ₪5 ססימ רחל * ןקתל לכוי ימ יב : קנדה

 : בוטב היה הבומ םויב (די) :וייסכ ופוע רפ *
 סוס ישועכ סיס סכוט סוסע) ךדיכ .טיט סויכ :

 סמל סיעסכס לע סעכס סוכתטכ האר הער םויבו
 | וֿפכו וסליו (דכ וס סיעטי) לעסנפ צ סיסוכס ןמ סיסס
 . \ ויסו ק סיקכגס ןמ סיסק לו 'וגו סיפנקס ילגפכ

 סנוטס * הז תמעל הז תא 'םג : לכ לכל .ןוסלד |

| 

| 
 אלש : סתלעפ לכו סעכס תפעל סתלועפ לכפו .

 * וקדצב דבא קידצ שי (ופ) : פוס ךוככ סודקס =
 ןכ ףסויכ ססעמ וקדלכ דמוע וכדוע דוס 5וסס פ"פק ן

 ינעידוס .סרעסס .טוח) עיגמ ספססכ .סיל למס ונגר ;
 קייס ןסכ דע ינב וכ כמה וגב סינוס מק ספע ןכו |

 יהה לא (זפ) : ויכסמ ימס ןמ רכסל סמפפ ןסכ =
 סחילו קידכ תויסכ סמידס ר לופסכ * הברה קידצ =

 90 ןילס6 כסכסל * המואמ וירחא םדאה אצמי |

 ךותמנ קפוכל ופרק ולגכב מיל ספנעפ ןסכס ססנפ

 ןיפ יכ לפפיל בייס סת ןיס ךליסו ןקכמ יב לפסימ בייס <

 תופפ לס ו"ק ןוד) * רתוי םכחתת לאו : סיטפכס לע

 וא טְלעֶג טימ הָּבַזִמ םיִא זיא טאָג רְמולְּכ טְלעֶג |
 תה טְלעֶגםעֶד ןופ רעֶמ אָ זיא סֶע נא ןורתמ |
 ןופ רֶמָּּכ הָמְכִח רֶד ןּופ טפאש ןיִמיונ םָד המכה |
 םאוָו םעֶב ןיֶּבַעָל טֶכאַמ אי לעב הָיפְּפ הרות רָד |
 אוָד הָעָד םיִהְנאַה השעמ תא חאְר (גי) + אוז טָניִרַעָל |

 ץֶלא זיא סֶע זַא ןיפאַׁשאַּב טָה טאָנ םאוָו ןיָבאַג |
 םיִקיִרֵצ יד ןופ טְמְניִד רפ םְניִשֲטְנעֶמ םעֶר אונ

 יד ןופ נוא ןֶדֲע ןג ןייא ןיִפאַשאַּב רע טה ןיִגעוֶו |
 םֶנהיִג ןייא ןיִּפאָשאַּב רָע טאָה ןיִנעוֶו םיעָשְר
 םיִׁשֲעַמ יִמּוג ןיִּבעֶל םֶנייֵד יֵב ןאָט ּוטְכְלאָז םּורָד

 תא טוט ןויז ְךאָנ ןיִטבוראפ ןאק רעוֶו ןקתל לי |
 :ןיִבעֶל ןייז יימ טמירק רפ טָח רע םאוָו וחש רֶׁשֲא |

 ןאָט טְכְנעֶ וד םאוָו גאס םעֶד ןיִא הכט יב(
 ןיִׁשְטנעֶמ יִר ןיִׁשיווְצ ןייז ּוטְהְלאָז בוטב היה םָמּוג

 | ןאָפ ךֹוא טְבְלאָז וד רֶמֹולְּב םָמּוג ןָעּומ אווז סאו
 rr Tree weir rae רשתות", 0 שח 7 2 =" הררה יא 4

 . םַמֹוׁשִּת הַמָל רתֹוי םכחתתילאו הברה קיִּרצ יַתּתילֲא וש
 עשרתלא + .

 הברה |
 םיטכח יתפש

 93 סקרנ ךכ) + סע ךירפהפ ומכ ם"ס) סיס  ודומינ תלחפד
 "וכו םיכדו ימק יוס רימ ינכ תויסל ךילכ ןכ\ וס תועטד
 *ופק ריתמ יככ ופוכיפו םכדמכ סיוכפ ןכ עסינהד םתנימכ
 סיוכ6 ןכ עכינקד תכימב םרדנ סוס ןיילעס ףוסכו 'וכו םירדו
 .,םרדמכש ןיינעס תלתת ינמק קכ 'וכ םירד ומנע מ'כס 9
 . $0307 סו) סמל סזכ סעק ק ; סלכ וסמ כ'לקד צ : תנסק
 לופו לפנק סיסורס ןמ טיסת סת סזכ סיס יד רקד פיס
 : 'נ5 סתולכ סילכנס ןמ סיסת כו 'וגו סיסנפס יכגסכ וקו
 \ לועו * סיקלנכ סס סיכגפס יכ סיטנהס ירגפכ וכו ססילע
 כ סתענותו סב 3ותכפ סיקכנס ןמ כו סוס םכדעכד 'ק
 ['פפ "קד ל"נו = ןוקריד ויסו כותכו י"טר סנטמ סמל תופת
 | סתעלותו ססכ כותכפ סיקרנס ןמ סיס לכו כותככ םרדמס
 הופק bכקד ףכורסד ל"כע 6)5 סזכ ךייש סיפכנ סמ תומפ 2
 |. סיסת לפקקכ כ" תומס 65 סתענות יכ סיפנהס ירגפכ וקרו
 | קכ כ"כס םכ 'וגו סיככלס יכגפכ וחרו וקכיו כיתכד סיקורס ןפ
 מ סת לו י'סכ :פ'כל י כ ותו סיסרלס ןמ סת כו
 : סיללנס ןפ סיסת כו כמה וכקכ רעכ לככ ןופריד ויסו סיקלנס
 38 ופוריפ וסז| סיקר יד ססילע וכמי סיקידנס 020 סנסיגפ
 ; כפול כספו + סיעסי ףוסכ י"םרפו סוגרתס תחת ןופריד
 < 9*קכ תנווכ ומ טרדמכ יכס סורגנ .םיט רכוסס י"סכ תערל
 סתענות יכג כותכפ סיקרנס ןמ כו םרדמכ כתכק סעד סֶרפל
 :ריסו עַײסד תלמד םפיס לע תוס סרדמס תנווכ תומת ל
 ; לטפלו ןוכנ סוס ונינפפט י"פכיפל סיסיק :סמ סיסוו :ןופכיד
 : כמ תסולב םכדפכ סוס 'טוקכיִבו םכדפכ וינפל 3ותכ סיס ךכס
 : םיפכנס ןמ לכו סיהוככ ןמ קהת והסוכ סזו דקמ ןוכנ סוסו
 ססכ כותככ סתופמ לכו וסכו ותכיו -סככ כותכס סתוקמ לסת
 פינסק סמפ ך6 דסמ הינ סז יפלו תומת כ סתעלות יכ
 53 ספלו ל"קד ר : יתסרפפ ומכ םכומ ןוסכוד ויסו י"קכ

 ףיסופ ל5 טעמ קעפכ וכיפמ * הברה עשרת לא (זי) : 'וכו ספוכע סלגע לכס סכוס סכמל סמ טפנ נפ סמו <
 ט"ע שוריפ

 אוו טייִצ יד ןמּוק טעוֶו סֶע זַא םֹורְד הנ סיי
 רטסעוו, טמְכעֶלְש ןָמּוק טעו םיִעָשְר איד ףיוא
 פג תוויִנְערּופ ןָהעֶז טְסעֶוֶנ וא ןיטייונ ןופ ןויטש
 חי ןיררנא ןינעקטנא סנייא ףז מל יא ףוא
 יפאשב טָה טאג רָמּולְּכ ןיפאשב טאָג טה םיִהלָאָה
 םטְכעֶלְׁש נוא םישעמ ישוג ןעוט וו איר וצ סוג
 ןופ תר י,םיִׂשֲעַמ יִטְכעֶלְׁש ןעוט סאו יִר ּוצ
 שמ רֶר דא האמ וירא סלאח אָז אלש ןינעו)
 +דיירסוש ןייקטאג ּךאָנ ןדייר וצ ןנּופיִג טיָנ לאָז
 יִלָכָק ימי ןהעניג ףיא ּבאָה ץלַא יִתיִאָר לכה תֶא (וט)
 רבוא קירצ שי טלעוו עָשיִראַנ ןיומ ןופ געט יד ןיא
 טְרעוֶו רע סאו קירצ ןייא ןדנאַה זואפ ויא סע
 טְלאַה רע ןוא וקדצג טְלעוֶו רָ ןופ ןיִראָל ראפ
 וא ךיראפ .ָכ אמ םייקיטכעְיג ןייז ןִאטְראָפ ףיז
 .גנאל טְבעֶל סאוְועַשְר ןייֵא ןיִדְנאַה ראפ זיא סע
 ל ;i רע יֵּנְּכ ןיִּבעֶל וא טזאק טאָג סא
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 הכנס חרא במ ותיֵשאָרַפ

 7 יכ הָלֲאמ םיבוט ויה םיִנשאְרֶה םיִמיהְׁשהיָה הָמ .רמאהלַא י : ניס
 יִכ = :ׁשְמָׁשַהִארְל רַתְ הֶלְחניסע הָמְכָה המ יי : הזילע ְלַאָש הָמָכָחְ

 ןופכס דנפ ןס ןיכסכ סטקו ₪ :וינפ רכותמס היקופ ע כ ל לט bרקמל
 עסילסד סקלימ מ ה רפה סז וספד ןיינעכ דלמ ןפ
 ם"כמ יפק רק ילו םירדק סרק םירד עטי)6ד ת)ימ יכו
 6לוכ םירדד רמ6נ יס ליפ וכ וסמ דועו * וס Ape יס
 ולימ סג ןכ ןכוי נפ ןופנס דנמ ויש סו עמי360 קסלימ
 רכדס סג דככ רהמ רכדס קר עסינסד 'ניינטפ םירד לנד טמפ
 תוכל תופכד קר תלסק םרדמכ ריסמ ינכ ותו שירד 6 6
 כוט 526 םיכד ןכ 5 ןככ סכיקע יכרו כיס עטילסו סילמ6
 עםינד ססעמכ ופיטמרמ וסע ןמוכ ופיטפרמ רבד סיר

 =w 4 | ז תלהק
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 גכד + סכופב למ) כופ תיכתפכ לכ6 ופוסכ סי סמ
 היטקכמ םוספ ןפזכ ותיטסכמ רכד תילסס בופ למל
 סיפק סוס ליע יככ וכ ולימססטכ סכוסכ ונווכסכס בופ
 : תנסק םרדמכ פ סיוכס ןכ עמילסכ פליפ סינוכ עירדו
 וא (פ) : כיככ כסממ וכיקו וזגוכ ךיכקמס - חור ךרא
 היה המ רמאה לא (י) : רספס 55 + להבה
 ככ סקיספ סבוסס לכ סמתפ 56 : "וגו םימיהש
 ?םוכי נע וכודו רכדמס .כודכ סינוטקכס סיקיד5ס לע

 סספכס . 'וגו המכה הבוט (י) : תוכודס תוכז יפל לכסש * תלאש המכחמ אל יכ : דוד לש וכודו
 תמכסס יס ןוכקי "שמשה יאורל רתויו : סמכמס לוס סכופ יכ ספוב תוכז תלמנ סע סס) סדמע
 כ ןווכס ₪ ןיפוסכ ף רוס סמסס יפוכמ רדונס ןנסדכ תוילכס לכ ןס * שמשה יאורל : תויכנס לכל
 לכ טש סעכתס 3 וגסיש ימ לכ . ףסכה לצב המכחה לצב יב (כי) : ותו סלול סמססמ יפכ 6

 עי ל
 ןְרֶדְננַא ןְהעֶו טעו רֶפ וַא ראָנ ןאָמ אוצ תֶבּׁשִּמ םְלאָמעֶד

 ןמ לכ ןאָמ ו הָבּוׁשְּת ץֶראַה םוצ מנ יו רָע לוס ןבראַמַׁש
 טאַהְנ םאָה ךָנייֵא לשמא ְךאָנ : דנו דיִא נוא בצל רע

 טנעקנ םֶשיִנ טאָה רֶע אא ץראה םְרעַפּוּג ראפ ןייא ריי

 ןיִא רָאייּפַפ טאתג ןָא ְךיִו םאָה לאמא < תֹונָאב ןייק ןךייל
 סע ,רָבַה םוצ רע טְגאָז טְנעֶרְבְנ ןְּבאָה רֶוייַה איִד נוא םאָמְש

 לעוֶו ןייונ ןקנורמ ןיינ ריִמאָל ץֶראַה םעֶר ףוא רָפאפ ריס זיא

 טְסְנייֵט םאוָו םיִא אּוצ רָבַח רעֶד טגאָז ןקיווק רעֶד ְךיִמ ְךיִא

 טסע רֶמאָמ םייַהַא רֶפעֶּב אייג םֵׁשיִנ טנעַרַּב זוח ןייַב וַא וד

 טאָה יֵנעָנייֵא םאָד + רָאייַפ םעֶד ןּופ ןייז ליִצַמ סיפע ןעק וד
 וד םסלאו בראש ניי טֶסֶהעֶז וד זַא טנאוג ְךָלָמַה חמלש

 ןיִא ןייג םָמעֶו גוא ןָפעֶרמ טיִנ םאָד ןעֶק ְךיִד וַא ןָמְכאַרְט טיִג

 ץְאַה ןייד ןְבאֵמ ךעֶלייֵרְפ ריִד טָסָלאז הָדּעְס ןייֵא ןופ ווה
 ןייַא אּוצ ןייֵג וצ רָעָב ויָא םָע ראָנ ןאָט ֹזַא טיג אוד שלאו

 ףוס רֶד זיִא טוט רֶד ןְראוָו . טוט םעֶד ףוא ןנראָז ְךיִז וא לָבָא
 בל לא ןתי יחהט ןְּבְראַטְׁש זומ רכעלְמוא ןְׁשְטנעֶמ יִלָא ןופ
 הָבּושּפ םעוֶו נוא ץראַה םוצ ןמענ ךיז רֶניִדּובַעָל רעֶד םעוֶו

 : ןיִרַה תַדָמ םעֶד ןופ ןייז ליצַ ךיָז רֶע םעֶװו רֶמאָט ,אָט
 ןווצ רָעיִרַּפ טוג דיִמַת זי; סע (תישארמ רבד תירחא בוט) (ח)

 י ְךאָז וד טום ןעמ רדייא ןייז רטעפש טין סע פאו ןטכאְרמ
 ךנ ו ל "ו = לב וצ ¥ זולד"-ד

 ץוה איִד ןגפ ןֶראְָנ טנעֶקּורְטָנ סֹוא לאָמַא זיא ְךייֵטֲא לָשָמל

 ןעֶכאָרקיִג םֹזַא ןנעז ןעווכ םיִא נוא ;נעז סאוו שערפ איד נוא
 a + + צ'י . *צ צ ד 1 .

 ופיִמַא ּוצ ןָמּוקָנ שערפ איי ןעֶז ךייפ ןרעֶדְנַא ןייַא ןָבז וצ
 אָד זיִא אָד םּוראָו ןננורפש ןיירָא אָד רמאל ּונייא טגאז ענורב
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 ונּורְנ ויִא ןייבַא יִרעָדְנַא איד ריִא טרעָפִנָע . זנּוא רַפ רֶמאַוו טונ

 עֶנּורְּב יִד זַא ןאָט רימ ןֵלעֶֶו םאָו רעווש רע זיִא סּורַא רָּבּוא
 ךוא וזָא סֹורַא ןְנעֶק ריִמ ןֶלעְוו זַא איוו ןֶנוקורְמ םוא ךוא טעו

 קיִלְנְמּוא וטסעְרג םאָד לאָמַא עק סָע ְךאַנ רְבעֶלְטּוא איב זיא
 י קלְגַא זיא סע וַא ְךיִז טכאַד סָע סאו ךאוא ןּופ ןְמּוק םורַא

 ג ףא] רעֶד ןופ ףוס םעֶד ןְטְבאַרְׁשַּב רֶעירפ ןעֶמ ףראד םורָד

 0 , . ט"ע שוריפ

 ןָא ןיִא םּוראוָו בייִה ןָא רד רֶדייֵא והישארט אז
 רָד בייא טיִנ ְּךאָד ןעֶמ סויוו ךאז רָד ןופ בייה
 ףאז רֶר ןופ ףוס רֶד זַא רָּבָא טיג ןייז טעוֶו ףוס
 וֶאסַע גוט טוג ןוש יִאְדַּב ףא] איִד זיא טוג זיא
 ןייז ןיַא טֶלאַה ׁשֶטְנעֶמ ןייַא וא םוי א רָמַעְּב
 עְְנעֶמ רָר רָרייַא םיר הגמ טיָנ טְניִרְק נּוא סַעַּ

 ןייז ןייַא טיג טְלאַה נּוא הָוָאְנ לעּב ןייַא זיִא סאו
 ננירק סַעּב רָב ןָא םיִא טְמיק סע יון ראָנ סע
 גְסְלאָז ור לֵהַבְּ לא (פ) : םָנעי טיִמ דָלאַּב ףיז רע
 גְרעֶצ וצ פשקל טיִמיִג ןייד טיס חי ןיִלייַא טינ
 עור טוט ןוָראצ תני םיליסכ קיִחְּב םֵעַכ םּוראוָו יִכ
 ואָנ ןייַא רֶמלְּכ ןיִראַנ איר ןּופ סיוש םעֶד ןיא
 אד רמאה לא (י) +: ןיִנְרעֶצ דְקאַּב לאָז רָע טְלייֵא
 ןירעְנואוו רַפ טיִנ טֶסֶלאָז נוא ןיִגאָז טיִנ טְסְלאָז
 יד םוָנ יִנּוׁשאָרְה םימיהש ןעֶויִג סֶד זיא םוָנ היה המ
 גוט יי זנּוא רַפ ענג ןְנעֶז סאוָו ןָמייֵצ יִסָשְרַע
 ןטייצ עֶגיטניֵה יֵד ןופ עונג רָבעְּב ןְנעֶז הנ
 ְלפָש טְפאשגּולק תַמֲחב טיִנ םּוראוָנ הְָכְחַכ אל יב
 איר םּוראוָו רֵמֹולְּכ סאָר טְגעֶרְפיִג ּוטְסאָה הי לע
 בוקירצ יֹורְג ןיִנעֶז ןיטייצ עֶנעֶי ןופ ןיִׁשְטְנעֶמ
 רָמְבַה חב ₪ (אי) + ןעוְג םּוג אייז זיא םּורד ןעוֶוְג
 רָד רָמּולְּב הָמְכַה רֶעייֵז יז וצ ןעוֶוְג טּוג זיא סע
 טְניִרעֶליִג ןְּבאָה אייז סאוָו הָרֹוּה רֶעייֵז ןופ תּוכְז
 תוכז םעֶר טיִמ הלָחַנ ש ןְנאַמְׁשיִג אייַּב אווז זיא
 ןירטלע ירעייז ןופ הָשּורָי טאהיִג ןיִּבאָה ייז וו

 כורא טמּוק הֶרּות רעֶד ןופ ןעֶד שָמְשַה ואל רי
 טֶלנתְנ רָב ףוא סאו ןשְנעִמ יד ּוצ גנּורעֶס ןייא
 ןיִא זיִא סאוָנ רָד המכחה לצב םּורֲאוָו יִכ (בי) :זוא

 טלעג -
 םעֶד ןופ ןיִטאָש ןיִא רֶע זוִא ףסנס 733 הָרֹוּת איד טְניִרעֶכ רע סאו רוב הָפּכִמ רָב ןופ ןְטאָט
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 תרטג משל בופ ה : החמש תיֵבְּב םיִליִסְכ בלו לבֲא תיֵבְּב םיִמָכֲח בל ר: בל
 ליסה קֶחְׂש ןּכ ריסה תחת םיִריָפַה לֹוקְכ יִכ י : םיליספ ריש עמש שיִאָמ םֶכֲח
 רֶכָּדתיִרֲחַא בֹוָמ ח + ְנָתַמ בק"תֶא דא םֶבָח ללוהי קָׁשעָה יכ י :לָבָה הזמנו

 ותישארמ
 םימכתיתוש "שר |

hk iadי פלה בלו : סקיפס ם סוי לע סתכטסמ * לבא תיבב  . 
 לפונ\ קפועס יכ סכקמס םֿרכ רופלס יכ נפ טריפ ע סקימס סוימ סידלמ ןיל * החמש תיבב םיליסב

 ליפ סמק = ריסה תחת : ז'ענכ ם'גיפסל סיפוק ינע  םיריסה לוקב יכ (ו) : סללכ ילכ סנו
 ןוסנק תיל ןיקלל ןוכיל דכ bיסיק לכ יול ןכ עפוסי כ" סכוקל סיטקפקמ ססו סילוק סלעכת לע יופכס ספוג
 ף6 ונכ ךכט פיו סילעס ןמ וגל ףלט סיעידומ bסיק ןמ קס ףפ כמימ) ניזמ ןוסנק bתייכיס ןינס סרב ליז
 תויס) תוילכ) ס"כקס לסמפ וס לעעו * לבה הז םג : סיכוססס ןמ כמ סג כמול סיכנד סיככמ סיליסכמ
 וס סגו .וקטד בכְרעפ סלמה הל כהנקמ !יסכספכ * םכח ללוהי קשועה יב (ז) : סקכ סיכקנקמו סיעגי
 וכל ק5 ולבקו וסוככלעו 'וגו טופשיו סכילע 'ס סרי (לכ סתומס) כמול ספמ ספ וכתנק סריכלו ןקד נטלג
 כו סתכת ססע וביפספ רכדכ פנענו ךמע תמ תנכס נסו (גכ ס ספ) כמו ס"כקכ דגנכ דיפססס וכ ופלגו
 : סכמ ןתי 'ס יכ (ו 5 ינפמ) כפל סדלכ סנמ bיספ סמכמ ככ * הנהמ בל : סיכלמ "כ םמסנמב סמלה
 םיכומ bכקמס טסככ ע כומלס יכו וזמ וז סולכקמס ןידיכפמ ךפ סיכחה סינפ פי ןיכופנקו כיכ ןוסנ * קשוע
 רבד תירחא בוט (ם) + ונפנפ bכקמנ רכוסמפ

 ט"ע שורפ = |
 יד ןְנעֶז סד עֶגּולק יד ןופ ץֶראה סָר םיְִכִח כל (ד)
 לַבָא םעֶד ןופ וה ןוִא זיא לֶנַא תי םיִקיִרְצ
 ןְבְראַטְׁש ןיפראד ייז זא ףיז ןְנאַמ רָד ייז רמו
 בלו ןיִּבַעָל רעֶייַז יַּב הָבּושִת אייז ןעוט םּורְר
 ןעֶמ טְגויט סד ןיראנ יד ןופ ץֶראַה סֶד נא פלי
 זיוה הָחְבָש ןיא זיא החמש הינְּכ םיִעָשְר איד

 ףיז ;נאמ רד נוא ףיליירפ דיממ ןֵנעֶז רמו
 ןעּוט נוא ןֶּבְראטש ןֶפְראד יז זַא טיִנ לאָמ ןייק

 ףוס רֶ יב ןֶּבַעְל רעייז יב םיִנ הָּבּועְת ןייק
 עמל בוט (ה) : ןייֵרַא םֶנֲהיִג ןיא ןיִלאָפ ייז זא זיא

 ןיִרעָה אוצ לאֶז שטְנעֶמ ןייא זַא רָכעֶּב זיא סע
 עמוש שיאמ ןננלק ןיוא ןופ אייָרְשיג סר טכמ תַרֲע

 סאָר סל כ ריש ןיִרעֶה לאָז שנִעָמ ןיַא רָרייֵא
 םיִרִסַה לוק: םּוראוָו יִכ (ו) : ןיִראָנ איָר ןופ גנאטנ
 אויז סאוָו ריפה תחת רֶנְרעֶד ןופ לוק סאָד וו וזֲא

 זַא ןיִזייוו ּוצ ןעֶייֵרְש ילסעק ןייא רֶטְנּוא ןְנעֶרְּב
 רֶמְבעֶליִג זיא וזַא ליסה קיח ןּכ ץֶלאָה ךוא ןְנע
 יִשטאָח דייר ליִפ טעֶר רֶע רֶמּולָּכ ראָנ םעֶד ןופ
 זיא רע זַא ןייונ אוצ טיָנ םיִא ןֶא טֶמּוק סג
 ףוא זיא םאָר רָּבָא ִבָב ג יִנּולַק יָד ןופ ְךֹוא
 םּוראוָו קשיח יִכ () : טָשיִנ זיִא םאו) א ןייִ
 טיִמ ְּךיִז טְגיִרָק רע םוָנ ראנ םעֶד ןופ גיִרְק או"

 לָבָש םעְר ןָׁשיִמ וצ סֶע טּוט כ ללוהי םָכָח ןייא
 טגְנעֶרְּב רע זיִּב דויִר גיִרכ גְנאְל ֹוזַאםָכָה םעֶד ןיא
 ןויא ןָייֵב לא[ רע וַא םעֶד אּוצ םֶכָח םעי
 טכאמ ראג רד נגא הָנּהמ בל תֶא דגַאיו טייקשירא
 סאו םֶכָח םִעָר ןופ ץראה גולק סד ןיִריִל רו
 (ח) : איה ךּורְּב טאָג ןופ הָנָקִס ןייִא םיִא יב זס

 = אה

 סיעדני טל ןיפ ככדס סיפסככ ועמסמכ * ותישארמ

 םורא)ו סבל לא ןתי ree לכ ףוס אוה רשאב) מל
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 רָניְְִכְִל רָדהיִנ טעֶת ןׁשְמְנעֶמ ילַא ןופ ףוכ רד ויֵא פופ רעֶד
 פע לָעְמ ןַײַא ְךאָנ : ןאָפ הָבּושה םעוו וא ץֶראַה םוצ ןְמעֶנ
 םיִאֿפֹור ליפ אייּב ןַעְוְוְג ויא רע סאָוְו הָלּוח  רֶפּורְגַא ןעוְֶנ זיִא

 3 . - ee . צ ד ד 7 ae צי .

 טתנע;ב םיִא מֶה לאָמַא + ןלייַה טנעקג טיִג םיִא ןְבאה איז נוא
 אָד ויָא םאָפְׁש ןיִא וא אייֵּב םיִא םנא] וא רעֶטְנאקאַבא
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 אור ליי .ןיינ : ָביֵּת טסלא] ראג ןָלייַה ְךיד טעו רע אַפרֲא :
 ית םיִנ םסעְֶו אור וא םּוראָיו תוחוכ איִד אייַּב ְךאָנ טסוב

 עו תותוכ וגייב נוא ןקְראטש קנט ןייב ךיַו םעֶו ןייג
 ןְלעֶו תואופר איד ןֵמעֶנ ןנעק טיג אוד םֶסעוֶו ןֶרעֶו םֶרעֶנּוטְג
 תכלל בוט ְךֶלֶמַה המלש טנא םָד ןַפְלעֶה טיִנ ןוש ריָד איי
 לָבָא ןייַא ןופ זוה םעָר אּוצ ןייֵג וצ םּוג ויִא םַע ולבא תיב לא

 שאב רני ,איר וא ןריה םכיימכ רד יֵאָבעְב םע קמ
 ןֶכְלְמּוא ןופ הס רעֶד ויִא םאָר םּוראָו (:םראה לכ ףוס אוה
 ןתי יחהונ ןָפֹואְּב ראָנ ןְבְראַטְׁש ומ שסנעמ רבעלמוא ששנעמ
 אּוצ הָבּוׁשְּת ץֶראַה םּוצ ןָמעֶנ ְךנ לאָז שַטְנעָמ רעֶד טבל לא

 ְךאָנ טאָה רע גוא ןָראָי יגנוי יד אייב טבל רע ןַמְ לָּכ ןאָמ

 םִעְר ְףאָנ נא גְנּוי ויִא ןעֶמ וא רָבוא ןאָמ אוצ ּהְבשְּת ַתֹּכְב

 | הַא םיִנ ןוש טפְלעַה ןְּבְראַפְׁש ּוצ טייַצ איָד ןוש טמּוק סֶע וַא

 יא ְךיִ טְבאַט רֶנייַא שנ לָׁשְט ןייֵא ְךאָנ + הָבּושְת אד טוג
 רֶע ןעק, םייקנייש ןינ ןאפ ןְּבאָה הָאְנַה לאָו רע ׁשּובְלַמ ןייש
 ׁשּונלַפ םעֶד .ןיא לא םייג רע וַא ןְבאָה .הָאְַה ןייק טי
 שרבלמ םעֶד ןופ טיִיָקְנייֵׁש טאָר טיִנ רע טְהעֶז ְּךיִז ףוא םּוראוו

 םָאָגַה ןייש ליו רע וא ראָנ םייקנייש סאָד ה יֵרעֶדנַא רג
 שופלמ םָר רע לאָז שוצלמ םעֶד ןּופ םייקנייש םעֶד ןופ ןֵּבאָה

 ₪ ןקנק גוא םיִא ןנע ,₪ ןיימק לאָז :נוא ןאָמ ןָא ןְעֶדנאַנַא
 לי סֶע רעו יָא לָעְכְג רעֶד םייקנייש םאָד ןהעֶו ןוש רע
 םעֶד ןופ תכ םעָר םיִמ עֶרָה רע שעד םיִמ ןֶפְלאַה הָמְחְלִמ
 מיט ןיילַא םעֶו רע ץָע ןֶפְראונ םיִנ רע .לאָז טופ

 ויש ןופ ףוס רֶר רֶנְר היכש רֶקעכ זיא סֶע בפ
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  0וע דכמ לוטצלפ סע לכ וכל 36 ןקי יחס: ךליפפ ךכ יי ל א

 סיגיוולי סולייד סינודפסי דפסיד סינוגעפי ןעפיד סינולדי נ לדיד יסומכ יל ולפגימ יגל ךלפנ הפס * 7
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  0טוקמ תסמט ךל קנס ךמע סיספ סמו ןכ ךל ליז ךפוס כ כעונ נכי .ךנס נו = טמיז סתפמס תיכ
 ווט (ג):  דוע ל ופני 5 דסס וכ לופגי ןיטלע 55 סלע סוס רכדס * ובל לא ןתי יחהו : ךי5 ספו ךינכ
 'גקס ססלס ס לוכפס כוללססל סיס בופ לעקני 5 ןיכסל ןילס תדפ תפדולפ ימ: * קוחשמ סעכ
 כפול סיכזוס ויס סינק עול פעמיק ססל סלכס וניקע ססמע קחטמ קוסטמ סליכש תוחיכע לט תומועז סינפ
 .בל בינוי : וילע גכסנ ףוסכו ונספלסע קותקמ סע סיסע סריכפ לכ לע ויכ וכלע סמ וסיולל סיס נופ

fo) שורפ; יי: ו; 4ש7 טבקעי לוקו' 8 
 יבא ןיוא איש לבא תיִב.לא ןייג וצ תל רָסַעָּב זיא | תא ינו ןוַא ןְֶּ םאָה ןאמ רָטְלַ- קי8 + לט ץיא זיא
 וָמֲח תָקיִמְג:ןייִאדיא פאָד סאוָו ןיירא זֹוה ןוַא  רלָ סורא + ןָיִנ םוא- פיג תועד ריב יעז יז שמ
 יבא ןוינ אוצ ןופ הֶסְלמ תָמ םּוצ נוא לבא םוצ כ טְלעֶו "לר ןופ םינוגע איב גאן םַאממ ליו פז
 יא סאָד סאוו ןיירא זיוה הדועס ןיוָא וצ התשס ה לכ וג יס ליג איז פרלה ראָפ ווא גנו אד
 אהרׁשַאב יִניִדְּבַעָל איָד וצ דָסֶח תּוליִמְג ןייַא ראָנ טעֶה ,רָמאָש ,ארימ,שאַָה טיזר + ףינ רצ -וצ גוא ל ות
 = הפ הוט רד יא טיוט רד םוראוו היקב עֶר ןופ ןיימ .הָאְצוה אוד ויִא רָמאָמ הָאָצה יס ןייַא ווא יא יא טי Rleiss Au A A Tee לעֶּבּוא ראפ העֶמְלַא רעד
 נע רֶניִרְּבעֶל ג ןיְׁשְטְנעֶס תונובשח ניי ןיִנעכעּב טיִג - םוָא- איו ואל וגַא + הָמְנְבַה
 וצ רָסעב זוא סע ביש (ג) : ןיצראה וצ ןְפעֶג יז ןָאוט אנצ כא יִרעֶדנַא םיִא טנג אי ןְתַמּו אָׂשַמ םעֶב ב

 יָא םיִא טזייוו אוה ָךּורְּב טאָג ןעוֶגפג ןְׁשֲטְנעֶמ סע זַא גוא - :תוטובָשָח וניינ ןינוכעֶר ןנעק םיָנ לאו רש ידפ
 ווריְבְע יִניוז ףוא םיִא טְפאָרֲטְׁש רע רֵמֹולְּכ סעּב א רעֶרָא טיִנ טייצ ןייק, טאָה איז וַא לאָמַא ךיז טפערש

 וע,רָמולְּברטְבַעְליִנ םיִא טזייונ רע, רַדייַא קוחשמ | ןיִנעבערב ליי רעֶד רֶעט געט יט ףוא קתוא םראפ
 כ יג תוריבע עְנייֵז ףוא טיִנ םיא טפאְרמש = די יא .הָמעְג איד + זיא לָשְָנ רעֶד < תֹוְשָח אד
 עֶר טױ אוה ְךּורְּב טאָנ זא םּוראו םיִנָפ .ראג טסולנ אי] וא עוו רעֶד ןש ןכא] אי וא אממ .
 :פארְמש רע רמולב םיִנָּפ טְבעֶגׁש ןייא ןישטְנעמ . 5 וריי יז יקפ טָּולנ וא םאָנ ראפ ןְבאָה אוט ו
 שק ו ארו es ויו mis הוק 0 רד נוא + טלעוו רעָד ףוא ןאטג טאָה איז אוו תונובָשַח

CA ET OE. :ןּורָּב טאָג טֶכאַמבְל גטי תֹוריבע יִנייז ףוא םיִא :  
 1 רול - | הָזַה םָכֹוע ןופ םיִנּונְעִת ח אוצ טֶסּולָג רֶע - מרעק ראָפ טס
 וש רַמולְּב ץֶראַה םאָר טּוג ןיִשֶטְנעִמ םעֶד אּוה :איִדידּורָט ףונ רעֶד טכאמ. הָוַה סלע יונת איד ךרוד נא

 ול יצראה םנצ ףיז טמ
 ןאָט הָבּושְת אָז רע,זַא j ב ןי םּוצ .ףיֶז טְפעֶנ . םיִׂשעַמ -יִרָעּוא- ףוא ןיִנוכעְרַב ןעק פינג ךי לאו איז הָמָשָג

A . - (= » 0 -יא ךיו עֶמ טְנאַט רעָר לָכָא םעֶד אייָּב ליוו .טֶלּוטשג הָוֲאַּת ןייז .ןוש םֶרעְװ = לָבָא ןיַא אוצ .טמגכ ששנעמ רעֶד וא ראג - . % - ו  

 אג ךלמה המלש טאָה סאָד * טְלעֶו רעֶד ףוא ןאטְנ םאה ןעֶמ סאוָו ןינוכערב יז ןוש ןעֶב שק, לאככעְד . םומ םעֶד
 ;עג ךיז שטנעמ רֶגיִדּבעְל רעֶד םעוו טבל לא ןתי יחהונ לָבִא ןייֵא אּוצןייֵג אוצ רַסַעְב זיא סע ('וכו לבא תיב לא תכלל בושפ
 % רַנייֵא  לשמ ןייֵא ְךאָנ :ןאמ הָבּושַת טעו נוא טאַהְנ דנּוצא זיג טאָה םאוָו תואַּת ףוא ןְּבאָה המרה טעָע נא ץראה םוצ

 וינ איז ראָט ןעָמ סאוָו הרּוחס ןיִמַא וזַא ןָפּוק ליוו ןוז רעֶד זַא ןנאטש : רפ רע טה + הָרֹוחס ןֶלְדנאַה וצ ןא ןְגנוי ןיינ מיט ןְראָּפִג
 עג מינ| ראפ סער םאד ןיא . סכמ סד ןלאצב טיִנ לאָו רע ןיצנערנ איד ןניִבְנִג ליוו רע גזא הָניִדִמ רעד ןיא ןננעְרב ןייצפ
 ךטש יִפורנָא רע טמוקב הָרֹוחְמ ןימָא וזא טיִמ ץינערג איד תיִבנאַג רע.סוָו םִנייֵא טפאמ ןעמ וַא שלייצ רעה םיִא םאָה א

 WAL . יג זית :his 0 ev סוג. צה דרש = רו( 9 = iE צ ד + +

 ואָה רָמאָפ  רעָד דייר םרָמאָפ םעֶד טרעָהְג טיִנרע םאָה לָכָש ןננוי טה נא ְךאַזרעֶד וצ טסולגג רעייַו טאָה ןוז רעָד ליימ ראב
 A ד ct SR ₪ A a °F ז wer vg 0 ךז ¥ 6 3? 4 = 2 ₪ שש

 עד ְךראָד ןראפג עֶנְׁשיִמַא םיִא טיִמ רע זיא ןאָטְב וא ראפ "עד םאָה ךאו איד אָט םיא ןזאָל וצ טאג טיִנ מראפ רצ
 סאו טאאחג סֶנייִא פאה ןעמ יב גאָט עבילטע ןסעזג טראד םיא םימ זיִא א גירְייל ןיִראָפִג ךאב ןֵנעֶז אייז ןעֶו ץינערפ
 מייק ןיִא ןסאלשנ ןייִאםיִא טאָה ןעֶמ גוא הָרֹוהְ איִד ןָמּונְג וצ םיא איב ןעֶמ טה הָרֹוהְפ טיִמ ץיִנעֶרְנ יאיֵד תיִבְנאַגְנ מאָמ

 וא ךיִר טסירד . פע אֹויַא ףארמש ןייָא ראפ שטנעמ םעֶד טוט ןעֶט םאו) וטסהעז ןוז םּוצ רֶטאָּפ רעֶד טנאז . הָטיפּת רעָד ןיא
 AL Mm 312 ו צ ₪ ו 1 a i: Y 2 0 ד 1:0( ל. % צ נד זי; 4 .

 גְראָז יז אגד טספראד םאוו רָמאָּפ םוצ רע טגאז .טנייכ רָמאַּפ רעֶד םאוו ןְנאַטְׁש ראפ םיִנ טאָה ןוז רעד רָבָא * םעֶד
 ודק םיִג איו אוד םדעֶר סאוָו םיִא אוצ רעֶמאּפ רעֶד טְנאָז * ייל ןנעק .ךיו רע טעו רשע ןייא זיא רע שטנעמ םעֶד ראפ

 [6 | שטנעמ םעֶד ראפ ןגראז ךיז טסְלאָו איד ןעֶד ריד גא] ךיִא רעֶדֹוא שטעמ םעֶד ראפ ןעֶד ְךיַמ גרא ךיִא ספ
 ל טַפאַחָג טיִנ טְמְלאָז ןאָב אּוצ וזא ןטיה ךיז טסְכאַז וד יֵדְּכ טאָה שנ !מ רַעָד ףארטש ןייִא ראָפ סאוָו ראָב ריד זיי

 יא יזוה ןיִא לַבֲא ןיַא אוצ יג ; אוצ רֶפַּב זיִא סע םגאזנ טאָה ךלמה המלש * זיא לשמנ רעד . הרצ ןייא צא גוא דוא
 . + = . צ . צ ג . F. 'AA x זו -

 יו כ לק קה ןיא א היי הב ןילמע)ט ריש ףוא ןָרפ לא עב דייר וי ןח מפס
a erin shה - . - וי  . - . Aו יושי ד הרשו טקס א זיא ףא קרפ לנפח רחפ רוני ריר וי כט  

 ה ףמלש



 אבל - יי תלמי ה
 .+-.םֶדאְל רתיזחְמ לָבְה םיבֶרט הכרה םיִרָבְרישי יב אי + ּונָמִמ 'ה יי ףיקתהש ם
 ימ רֶשֲא לצכ עו דלְבַה ייחיימי רפְסמ םיחב ראל בוטיהמ דו כי
 סו בוט ןמשמ םש יפנו = בוז אָז : שמשה תחת וירחא הָיְחייהַמ םֶדָאָל די
 : ל ל לד 1 ל TH : a + & rar PK de רֶׁשֲאּב הָתַשִמ תיּבדלֶא תֶבְלַמ ' לבָא"תיב"לַא תכָלָל בוט כ + ולה םוימ מ

| 
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x םימכחיתפש. 5 Rs Ro on 
 לכ טריפ ןכ * כ סיפעסל סי ךי ייזרג מ : וס וס הומכ ךקנמ סע ןודנ ככוי כו ממ ופוסו 85

 סיטטמס טתוק: 'יפו ןמוסו סימיס לע 595 סיטעמס לע יקק קסעתנט * הברה םירבד שי יב () : וטפפ ףיז

 :.עדוי יט יב (בי) :.סמטמ וכ .כתוי סמו וג וככס לכס ויכלו .סיליפ) סיפוק סיכנעס קוסטכ וייסכ ןי
 ולבח ייח ימי רפסמ .: ךוכלס סלועל ול סיבופ ויסיפ ןייחכ תופענ סדפ) סמו סיכוס סיטעמ עדוי לס יפ :

 ו כועס ףוע כ בנק ןמז וסע ימ סוחט םסעומ מ סעסכ .סיטעמ סתו * םשעיו : כפסמ עפ סו
 ! סינספ) ויכס דוד וטכופ לנכ סיעונק סספ !תוכ 5 ספ קל 55 06 םכיפ נו סתס לכ מלט כמ יפ

 ןוס סייקי סמכ + םדאל דיגי ימ רשא : טכדמכ טרדנ ךכ הרופס ףוע:לט ול וסז רכוע לכ וימי (ד דו
 סויכו י כוכ ןפפע כופ ספ סלקנ ספי * בוט ןמשמ םש בוט (6) : טמפס תספ ויל ולכל קפועע ןכ]

bסימ וכוקל ןקונ סת ןמטסט ןיקפמ כלטמ רסוי ןמש> בופ ספ ''טקוס  ךכל ודלוס' סויע סטס ומ :תוע וסו 
 < ספמל לכוי כוס ןמס בופ ןפפמ ספ בופ: + סיעלוכ ססו סיפ ןכותל :ןקונ סקול סיקטמ :כפ לכ0 רכינו סלועו

 ךמפ סנדנקו (ב בו תיטסרכ) רמפכט סנעפ) סלוע כוס סע ןקזס לע דרויס ּכופס ןמטפ (3:גנק סיסס) רמפ *
 כפוי נו ןינקלמל ןופיקמ ךיוס כופ ןמט = * סלועל ומפ יסי (זי כע סילסס) כמלגט סלול בןפ-סעו סעסל כופ ןו
 :ססו סיפוכפ ויו סייסס סוקמל וסנככ בופ ןמט ינעב וניכמ ןומיס 'כ3 .סדוסי 'כ למ סלועס ףוסנ כופ ס
 ?פסימ סינג סיי וכו סתימס סוקמל וסנכנפ :כופ סט ילעכ וגיכמו ססטמס ןמעכ ומטמנט פוסיִכְסו ב
 סקלתסנ סתמ יס ספ ןיעדוי נכס ןיפ סילפ סדנוג * ודלוה םוימ תומה םויו : 000 ןטככמ וקכימ סילז
 + סיקמכו סייקכ תנסונס סלע * לבא תיב לא תכלל בוט (כ) : ןפ3 סטמ ןכו ןנע לומעכ ןכס ןכו ר
 לנפכ * םדאה לכ ףוס אוה רשאב : סיימכ 50 סגסונ סיט קדפ | קיספ * התשמ תיב לא תבל

ksבקעי לוק ; ט"ע שוריפ. <  
 אוצ ןיינ אוצ רָסעְב ויַא סֶע (לבא תיב לא תכלל בוש ₪ זיִא שנעמ רד סוו ןיבאַז ליפ ןדנאה רַפ זיא ם
 .והתשמה תיב לא תכלמ) ןיירַא ווה נא לָבָא ןייא ייז סוו לבה םיברמ טְּבעֶל רֶע ליוו וז ןיִא קס

 (פדאה לכ ףוס אוה רשאכ) זוח הָרּעַס ןייָא אוצ יג לצ ןופ טמּוק סו רק רוי המ רָּבִא טייקשיראנ ןירע

 ןתי יחהו ןְשמנעֶמ ילא ןופ ףוס רעֶד זיִא טוט רעֶד םִוראוָ ןיִבֲאַז אוד ןופ טוט ןייז ךאנ ןישנעָמ םָּר םוי

 פע .ןָצָראַה םוצ ןָמעֶנ יז טעו רֶגּודבעֶל רעֶד נּוא בל לא .טיכׁשיִראנ ןייק ןאַט טיב שנ עֶמ יא רַהיִג ה

 רָעְיז זיא םעֶנעֶי'זַא ןישְְנעָס ןייא ףוא טפֲא ןיטְכוד ףיז טעו ריד  ןעוֶו וא * ןיִּבעֶכ ןיד י
 רעוֶו םֶדֶצְלבוט המ עדיי מ יִכ(בי) : ןעָד וזַא טיִנ זיא סע ריד ףיִא גאָז טְכַעָלָש זיִא ריד תא ₪
 ליִסיִּב סֶד ןיִא טְבְהַיח ימי רפסמ ןבעל םֶד ןיִא סיב ןישְנעָמ ןייא ראפ זיִא טּוג סאוָו ןיסיוו סע ןו
 נוא ןיבאמ ווא ראָנ טְלעוֶו יִד לאָז רע לצנ פשעיו ןעֶד םאוו ראָנ ןיּבעל ןיקיטשונ ןייז ןופ לא
 ןְגאָז ןעֶד ןאק רעוו:םוראוו סדאל דיני יִמרָשא טשינ ראָג זיִא רעו ןיטאָש ןייָא יוו רזא ןיִסְבַא '
 יד לויוו םּורְד נוא טלעוו רֶד ףוא םיִא ףאָנ ןייז טעוו סאוָו < שה תתפ ירחא היה המ ןיִׁשְנעֶמ ם
 ויא יִבְלַעוְנ אָּבַה םִֹוע רפ ראָנ ןיִגְראָז טיִנ ראָנ ריִא ראפ רע ףְראד יִניַז טיִנ ףאָר זיא טל
 רֶד ןוא ןאָט םיִבּוט םיִשָעַמ איר = רע, לאָז לֵנב עילה יח יפו רפסמ רֶדֶא טְלעֶג וגיִּביַא .ןי
 ןעֶניְִ יז םוָנ ןְּבעֶד וצ טְלעֶע רָד ףוא טאָה רע סאוָו גאַמ ּבעֶל ָּמְלייֵציִג יִנייַז ןופ טיי רָצְר
 סְניִּבעֶל לֶסיְּב ןייז קעווא ףינ ןעייג  וזא קעונַא ְךיִג טָחיִלפ םוָו ליניופ ןופ ןיטאָׁש ןייא איוו וזַא ר
 םּוצ ןֶגאְז ןעֶד טעוֶ רעו םּוראוָו פד דינניס עא ןלמאז וצ ןייא טְלעֶג ףאנ ןְהעֶז לאָז רע טי גו
 ףיז סויונ רע רֶמּולְּב טלעֶו רָד ףוא שֶפעַה תפפ םיִא אנ ןייַזטעוֶו טע סוָו יירתא היהי הפ ןיש מנ
 : טיִנ רעֶרָא טְלֶמאַויִג ןיַא טָה רע סאוָו טְלעֶג סֶד ןיִא יז ַמיִלָצִמ ןילעוו רֶדְניִק יִניוז בוא ₪
 ןיִמּוג ןופ הַר רעֶד םּוראוָו לימיזב ןיִטּוג ןופ ביפ ןָמֵׁשִמ םש רטּוג ןויא רָסעְּב זיא סע < בֹומ (
 שייונ םש רֶדטייִג םֶש ןומּוג ןייא טאָה ׁשֶמְנעֶמ רָר זַא רעֶּבָא טייוו טיג טויג לימיוב |

 טְרעוֶו רע,סאוָו גאָט רָד רֶרְייַא ודלק פייס רֵהעֶרְג םש ןיינ זיא טבראמש ׁשְמְנעֶמ רָד וא תמה
 ןייַא ןיו] טעוֶנ רֶע בוא טיִנ ןעֶמ סייִו ןיִראָּביִגטְרעוֶו רע וַא דְניִק ןיַא םּוראָו ןיִראב

 סע בופ (ב) : םֵׁש ןייא רעטאָה טְּבראַטְׁש קידצ רָד וא רָּבֲא םש ןייֵק טיִגרע טאָה ורד קוי
 זיא

a TN Rae a FE NRE PIN 



oR, , ARS",ל ל  
Rs 4 FA nes’ 'שי  Ae9 0% שב 1 05  , 

 ו re Ra רש CAR ו יידי
 ב א ו AS ל CR ו ld יול =

an 10 ו / 4  - . ' * yeה .  ₪ , 

 הול תַחנ ערי אלו הָאְריאְל שמש:םג ה : .הָּפְכי מש ךשהבו לי ךשֶהַבּו גה אלו ג שי ה: : הפכי ומ. שה
FA l,l 2 ws Ba ow ees) rid ©ד <  ol vm00 אח ץ  FE I Farry 

4 

 יה ָחֶא םוקְמילֶא אָלֲה הֶאְר אָל-הָכֹומו םימעפ םיִנָש ףלַא היח ולא י
 יֵסְּבַהןִמ םֶכָחְל רתוייהמ יכ:ח :אַלָמַה אל שפנהיםנו והיפל םֶדאַה לבעל י

 2 , 2 א לא . = -

 בה הזיסג שפניךלהמ םיניע: הארמ במ < : םיימה רג להק עבו .ינעְלְהט
 יְִל לכוייאְלוםדא אויש עונו ומש .אָרְכנ לֶבְּכ היָהׁשיהַמ י : חוי תעְו

])--- 0125 remains. - ו = i oj wid ‘pea 7 "א 3. 0. , ג 

‘ad, die “aR : כ - + :יםישפממיתפש', = > ₪" 

dhe EET ao niיפנפ סימ סמו * היח ולאו (ו) : לעפלס) וכ ןיפו כל 2  
 וס יס סקכ 5 AR ןולסי סמ 0 של ליגפכ ככתפסל יהמקומוה;טכהלההטה

 זלכסו סוס סלועכ לכקיו סנסיט לוס ל וסיפ ?יכטכ + םדאה למע לב (ז) : סיינפס רפטכ כפטס-לפ ושל
 וכ תפעופ סלנסכ סתנמ כ ותוסת וליפס סח רמונכ סימקכ * אלמה אל שפנה םגו : וייסכ סנסנ ל
 יס סלפמ ומכקב . ול רתוי המ (ק) : וס ןכפ יכחהו סולק קגפכ ןוטי וטפנ ומקנפפ (פ וס סומט)
 06 לכד : סייקס 356 ןכסכ ךולסל עדוי-לוס סג סול סלוק וכ ןילפ ריטטס ןע ןוכסס * ינעל המ :ליסכ
 שפנ ךלהמ םיניע הארמ בוט (פ) : וייסכ סיכופ סיטעמ סטע 65 יכספ סנס סלועל םנמק 65 טפנס סנו
 יגיע סמכמ כופ רחל .רכד * טפנכ ךעוסס סקפפו לכמממ ויניע ססכמל | וכפוע סוכל סול רטכוסו סיס בופ
 גמ וטפנ ןכיס כל ןקנ פלט ופסנ ךוטיסמ קוטעלו לוזגל ויגיע כמ תכלל רטכוסו סזל סיס כוס םפנ ךנסע
 סתיספ סלודגו תוכיעס : ומש ארקנ רבכ היהש המ (י) : סיעטלל ןסינס לוס * לבה הז םג : תומיטכ
 לו סלל לוספ עדוג) ףיס סתעו סרלטכ ספ ול לי רככ לרבעו סיס רככ רמולכ ומס כקנ כבכ * וייסכ

iג  
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 . ט"ע שוריפ

 טְגאזיִג ְךיִא ּבאָה ןוִׁשְמְנעֶמ םעָר ףוא יְִָא ףוא
 0 לפנ ןיא םיִא ןופ רמַעָּב זיא סע ןָא 'וכו ביפ

 ןָמּוקיִגטֶשיִנ טיִמ זיִא לַפנ רֶד םּוראוו אב לֵגְהַב (ד)
 ׁשיִנְרעֶטְסְניִפ ןיִא נּוא הלי.ךשוחנו טלַעו] רד ףוא
 ןיא נוא "ךְשיח טלעוו רֶד ןּופ קַעוְוַא רע טייג
 טקעריג וצ ןָמאָג ןייז טוט הסיוט ׁשיִנְרָמְסגיפ
 רע טאָה האר אל ןוז יד ךוא שמש סג(ה) + ןיִרעוֶנ
 ןופ טֶכּואוויִג טיִנ טאָה נוא עדי אל ןהַעְזיִנ טיִנ
 רע טאָה ויִא טְלעוֶו רָד ףוא סאוָו ךאַז םוש ןויכ
 המ הל תֵהנ טֶלַעוְו רד ןופ טאַהְג טיִנ רעצ ןייק
 ןְׁשׂטְנעמ םעֶד יצ רֶדייֵא רָהעְּב ֶפִנ םּוצ זיִא םורד
 טְלעֶגְרָּביִא ריִמָּת ךיזטהימ נּוא גְנאַל טָּבעֶל סוו
 : טעג סאָד ןופ טיִנ הּור תַהֹנ ןייק טאָה נוא
 ןיִּבעֶל לאָז שֵטְנעֶמ ןייַא חיְח ןעוֶו נּוא ולאו (ו)
 אל הָבֹוטְו ראָי טְניִֹוט לאָמ ייוָנצ םָימַעּפ םינש לא

 טמּוק ןחעְטִנ טינ רע,טאָה סָטּוג ןייק נּוא הא
 ראוָו רפ איה ןיִּבעֶל םעֶד ןּופ סורא טיג םיא ְךאָד
 ְךאָר ןעג ךלוה לכה טְרָא ןיֵא אּוצ רָהֲא םוקמ לא

 אָ ןיזומ ןיִׁשְנעֶמ עֶלֲא רֶמוְּכ ןְׁנעֶמ עלא
 ןעֶנעֶראָה סאָר ראָנ םֶדָאְה יט.כ (ז) : ןְּבְראַטְש
 לוומ ןייַז ןּופ היל ראָנ זיא ןיִׁשְטְנעֶמ ןא ןּופ

 ףוא םעֶר ןופ ןיִּבאָה הָאָנַה לאָז רע רָמולְּכ ןְגעוֶ
 רָע הקרצ ןיִּבעֶג םעֶר ןּופ לאָז נוא טְלעֶו םעֶד
 רֶד רעֶּבָא טְלעוֶו רעֶנעֶנ ףוא רַכְׂש ןְּבאָה לאָז
 אל ׁשפנַה פג טיִנ יז טניִג ראפ רע סאו שטְנעמ
 ןופ ןיטעז ןא טיִנ בייל ןויז ּוקומַא ףיֶז טוט אלמה

 ִמָשְנ-איִר ןּבָש לָּכְמ .טְלעוֶו רָד ףוא סֶטּוג ןייז
 ייק :טיִנ טוט רע םּוראו) טְלעוֶו רָנעֶי ףוא
 ִטְנעָמ רֶד םּוראוָניִכ (ה) : ןְּבעֶל ןיוז ייֵּב הקדצ

 שנ ןייז .ןופ טיִנ חּור תַהָנ ןייק טאָה רע: סו
 א רע םאוָו סורא םיא טמּוק םוָו :סֶכִחְל רֶהְי המ
 ערָוג טלאוו רע רָדייֵא רעֶמ ל 'סְּכַה ומ םֶכָח וא

 אַבּורֲא םעֶד זיִא םאוָו נוא יל המ ראנ ןויא
 ָאָנַה ןייקטה רע.סאוָו רֵׁשֹוע םעָד רָרייֵא רֶגְרע
 גג ךלכל עדי ןַאַמּורָא רד, תורישע ןייֵז ןופ טיִנ
 יִמ טְלעוֶו דָר ףֹוא ןייֵג וצ ךוא טסייו] רע םִיֵחַה
 וא ףוא טְּבעֶ רע, םעייֵא ןיא יִניִדְעְּבַעָכ אי
 וע םעֶד ייֵּב רסְעָּב זיִא סָע גיט (פ) + טְלעוֶנ רֶר
 ְך ןיקיק ןָא לאָז רע, סיני הארמ גְראק זיִא רע סו
 אז רע רֶדייַא שפך ןיניוא עֶנייֵז ראפ טְלֲעג
 יג ןייִבָא לאָז סעזַא ןיִכֲע ףוא ןיִּבעֶג סוא סֶד
 יא ךוא: זיא סאד לבה הז םג בול ןווז ןיא

 ניִמיִנ ןיִבאָרְּביִנ ןייָא נא מור תוערו טייקשיִראַנ

 ך ףוא ןראוויג ויא ׁשֵמְנעֶס רָד םוָו הָיהֶשהַמ (י)

 אָד יא ומ אנ ככ ןאמ רָמּורָא ןייָא טְלעוֶו
 41 רע,איוו ןְמאָנ ןייז ןראונג ןַפּוריִג גנאכ ןוש
 2, זומ אוז ןעונג רג טה ךִרְּבְהִי םֶשַה יונ .ןייֵז
 אְָר זיא םָע םֶנָא אוה רֵׁשֲא עָדְי ןיִּביוַלְּב ןוש

 סְנעָמ ןייַאוַא רעֶמ טֶשיִנ זיא רֶע וֵא ְךיֶלְניֵׂשיוֵ
 : ןיּמפְשִמ וילג טיִנ ףיז ןאָק רֶע נוא לכל
 וו רקראַטְׁש זיא רע םוָו םֶד טיָמ ּנָמַמ ףיִקּתהַׁש
 גרה סירב שי כ (אי) + תֶוָמַה ְּךָאְלַמ רָד רָמֹולְּכ רֶע

 סע
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 אלי =: אה טי  nhcא  artyוכל תַחְמׂשְּב הָנעְמ םיְִלֲאָה כ ןח +
 ךןָּתי רְׁשֲאשיא = : םָרָאָהילֲע א הָּבִרְו שמשה תחת יִתיִאָב רש ז

 | זאל הֹואְהיירׁשַא למ 1 Cd רַפֶח נאו דובְכְו םיסכנו רשע םיחלאה 1
 : אוה עֶר יִלָחו לָבַה הז ּונלכאי .יִרְכָנ שיא יכ וגפמ לְכָל םיהלאה ונמל
 עּבשת אל שפנו .וינש"ימי ויחיש בֵרו הָיִחְ תור טי ak הָאט שיא .דלויסא
 אָּב לָבָהָבִייִּכ ו: לפה ונמִמ בוט יִּתְרַמַא ול הָתיִהיאְל הביס הָבטַהְְ

 ךכוס .ןיסס = .תברה אל יב (פי) : .לכַט לבסיס יו
 סס סעפ יכ * וייח ימי תא רכזי : סזס סלועכ סי
 דעועס רכדכ סכטי ןוס ףוסל) תכפי סמנו סכלס(
 ס"כקס * 'וגו הגעמ םיהלאה יב :עוסב לכ סלול
 תעטפ : ובל תחמשב : סלוטל קח סעוכק תוו
 ךיכדספ סנק:. סז טלדפ יקיסלו וייתב בוק תופ
 ןתופ סנעפפ ךרדבו סינגרכ שכ סולעל לפרי ז
 ססרפנ ידכ תרמגס סגפנ ןתופ סלעפ םיס 62 וז סג
 bוסס פיפס סנעו בופכס וסמי ךכופל סנוגרסנו לכל
 סכקננס ףופ סזס םכלמספ יכס .כמוקו .* למוגו וכיג
 עכקס סנק 5 סז וכל תסמטב סנעמ סיסנסס יכ ה
 סנעו (ג 5 פ"ם) וילע דיעסו סיכוקככ ודע ס"כקס
 ינ6 ךכנ ןפק םתפ דוקנ + הנעמ : : וליעמ תוסס:
 יפכ .סנעמ ןיפ יכ :a3) כ בויפ) ומכ לכד סט וטל:
 ::לגנ>: תמש :סיסע ובל תחמשב :  סיפנלס סמ
 : קגכונ פיס סדק ינב סככסכ * םדאה לע איה הב
 אלו : ועפסמכ ופופפ .יפ> * םיסבנו רשוע (

 :ךשחבו
 שת.

 וקגסכ מפ סיט * ונממ לוכאל םיהלאה ונמילשי
 ןוס סוככסלו קוטעל ףופ יכ וכטעכ  סוכ .סכוק מכ.

 סגו .עכסו ו קופי לוסו (ס 2 קוקכח) רפסנפןינעכ
bo.ירכנ םילו ליתעכ סנמיס .לוכלל סקד5 תופעכ ונטול  

 טכדעו + טממ סנסיו סקד5 וכ סעעיו ןומפ ופול לוסי
 bכקמ * דובבו םיסכנו ךשוע : .סכוס יככדב סדק
 לכמב) סכז יש + ונטילשי אלו : סדגלו סנפמ
 וכ .: סוס ב7 סופכ טמפ סנס ןיל .ךכ ךוחמו
 .דילוו םא (ג) : כמגס לעכ סז . ונלכאי ירכנ שיא
 :ןוס ככו) * וינש ימי.ויהיש ברו : סיכ * האמ שיא
 : סכופ לכל יד + יד ןוסל ברו + ולס (ויכט ימי בופ לכו
 תמש ניקס סכוסס סקוסמ *.עבשת אל ושפנו
 הרובק םגו : ודיכש ספכ ופול כלקתסנ וקנסכ
 לפו :ופוס סינכוס סוכנכו גכסנפ סימעפ * ול התיה
 וגועמו סכלס סינכ .דילוסש ב0003 65מנ ונמס סיכבדס
 מוכ : תכוק : ככ 2 סיכקס לט. דמופ סיסו סככס
 סע לט י לפנה ונממ בוט : וסונכפ סיכלכו ונופמכ

 ט"ע שוריפ
 טונ ְךאָד טָה שְנעֶמ ןיוַא םּוראָנְנ הברה אל יב (
 זאל ונח ימי תֶא רפי טעו רד ףוא ןּבעֶל וצל
 בעל בז ראג נעו ליפ וו ןונאמ רד ךוז ד
 טֶכאָנ וא גאָט .ןיטקוליג לאז םוראוָו .אונ גא
 סע סו טלעונ רד ףוא ןְכְמאזאּוצ ןווא סָמּוגר
 רע זאָל ריִשעֶּב גיִּביֲא ףֹוא ןווז טיִנ םיִא טע
 רנעו ףוא ןיצונ םוא טעוו סע סו ןאט תֹוִצְמ ך
 הננמ םיחלא כ גוּבוַא ףֹוא זיא אוז םאָי טלע
 עֶר .ףוא וטל תַחְמְִּב תור טְגאָז טִאְג .םּורא
 עָטּוג .ןאָמ וצ .ףיז דייר ץֶראַה ןויז סו ןְׁשְנע

 : טעג רָר ףוא םישעמ |
 םמְכעֶלְׁש ןיֵא ןְרנאָה ראַפ זוא סע הע שי ו

 ּבאָה יָא סאוו שָמָשַה תחת תואר רש

 או נוא ָדֶאַה לע איהה רו מ. .עוֶנ רד ףוא ןהעו
 שיא (ב) שנע גיד ןְשיוִנְצ טֶרעָמיִגזיִא
hs. 5םיחלאה ול ןָּתָ רש נעמ ןייַא } ךְנאַה רפ  

 נגא תורישנג וכ סי רָשע םיִא טיג טאגס
 םיא טייג סע וא פנל ר וניו דֹובָּב נא 5

 ןמילא 5 הנאה רָשָא .לפב ךאז םוש ןייק פא מ
 טכאַמ ט יג נוא יל ונמילשנ אלו סול סע ₪
 ןופ ןיִסָע לאָז רע ונמל באל ב ןגיטקע 2 .טיִנ םי

 לאָז רֶע זַא ןעוֶעִג הבֹז טוִנטָה רע רֶמּולְּב םעֶד
 'רד ףֹוא םעֶד ןופ ןְּבאָה הֶאְנה ןעֶנוִג ראַפ ְךיִז

 ו הקְדִצ טְלעֶג סא" .ןופ בג לאָז נא טעו

 מרעי כ טְלעוג רעו ףיא ןיִּבאָה הֶאְנַה לאָז רע
 סע מוט נלי שמטנעֶמ רֶרְמַעְרַּפ ווא כ שיא
 םאָד אוצ טְמעֶג רֵדְמעֶרָפ ןויא רָמּולְּ ןיסע ףוא
 טיג 'נוא טעו רב | ףוא םעֶר ןופ טסע נּוא טְלעֶג

 רֶנעֶו ףוא ןיִּבאָהְו האנה לאָז רע הקָרְצ םעֶב ןופ
 אה עֶר ילתו מ ,םייק: שיראנ ןַיַא זיא כד = ה .טְלעוֶנ ם

 דיִלוי םָא () סא ו ווא קְנעֶרַק וטבע לש ןויא בוא

 רָדניק טרְדנוה טה ו שמָנְעַמ ןייא | עוו האָב שיא
 ברו יב רע לאָז ןיראַי ליפ נוא הי תובר םינָשְ

 ןיא | ןיָּב באה רש לאָז סֶטּוג לופ נוא וינש ימי ה יה

 ְךיִז טעֶז עב אל בויל ₪ נוא ושפת ןיראָי ינו

 טאָה רע, סאו ] סשוג םעֶד ןופ הומה ומ ןַא טונ

 טה רע סוו םעד טיִטטינ יז טוירפ רע רַמְולּ
 לאָמ .ןייקרע טה םורד רעֶמ ץֶלַא ליוו רע ראָנ
 ַבעֶל יז אוב םמיג ג ןייז ןופ טיג חור תג ןייק
 וא יז, שפע 4 לאָמַא וא ול התה אל הרוב 2

 ב ירה אמ טינ ולופא רע רע ו{ טיומ fa ָאָנ

 הי ןימע טניה נוא ג ב; ב טרע וג רע רמו
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 ה תלהק
 + המּואמ ודב ןיאו ןּב דילוהו ער ן ינעְּב אהה רׁשעֶהרכֲאְ . דל
 | es 'ולמעב אשאל הָמּואָמּו אָבְׁשִּכ תל ביש יו וא ןְמְּבִמ אָ
 ל םגוו דל לָמע יׁש ול ןורתיהמו לי ןכ אָכש תמעיָּכ הלוח הָעָר הימנו =
 רש בוט יֵנֲאיִתיֵאְירשא הגה יי : ףֵצקנ .וילחו הברה סעכו לכאי שח ומ
 ימי רַפְסְמ ׁשֵמׁשַהתַחַּת למעשי למ הָבֹומ תוארלו תותשלו לוכֲאָל -הפי
 לא קוחְנ רֶׁשֲא םלָאָהיִלְּכ םג חי : וקל אוהיו םיִהלֲאָד ְלְהְערֶׁשִא ןח
 המ הז וָלְעּב המשלו וקְלחיתַא תאו = ונממ .לכַאל ול םיִָכג רשע

 " םיה
 י'שר

 וותשלו לוכאל (זי) : לעי ותימ (כ דק סילסק) ןיאו (גי) : לכ דרו Token סכק לט וכטעכ
 לו פופ תקנ ליסע סלוקכ קוס * הבוט תוארלו אל המואמו (די) : תוכל .םוכז 6 המואמ ןדיִב
 סקד5 תוכז סוט ודיב ספי 5 תומיטכ : ולמעב אשי
 pe ותומ כמ סמוע לכ ,A ונוממכ ספעס
 "יו ומכ.סכיקי ו"יוסו ילוסו ופכ * וילחו 2 רש

 וקלס סוס .יכ םמפי ול .ןסינס .קנסכ 655 ככ ןוס-ץכקי
 ואשלו : וייקכ + ונממ לוכאל ה (י)
 יפכ ןאפפ-סהוה קוסעל וסקזיפ וקומכ-- וקלה תא

 ט"ע שוריפ
 לאָמ ןויא ןְךנאה ראָפִזא םע וילעבל רומש רשע סד

 לעב ןייז ןופ טיִהיִנ טרעוו רע 'סאוו תורישע
 ןגעוֶו  םֶטְבעֶלְׁש / ןויז .ןּופ ותערל  ןיִגעֶו תיבה
 תּוריִשע ןישנעָמ ןייא .לאָמַא טי ןעֶמ 3

 נוא ןיִנִדְניִז תורישע םעֶד תמחמ לאָז רע
 רק דכָאו(גי) .: ןְּבאָה ףוס ןיִפְבעֶלְש | ןויא 2

 ערן עב ןיראל רַפ ףאָנ טְרעוֶו תירישע סר אּהַה
 רע רֶָמוקְּכ טריפי טְבעֶלׁש ְךיִז טאה רע תָמַחַמ
 ןוז .ןיוא טאָה רע זא נוא ב דיו טנג טאָה
 תורישע םוש ןויק ףוא ןגז רד מַה הָמּאְמ ודי ב א
 םּוראוו טיִנ ףוא רעטָה תֹובֲא תב ןייק וא טיִנ
 :םישעמ עֶטּוג ןיוק ןאָטיִג טיִנ טאָה רָמאָפ ָרֶד
 םֹורַא זיא רע איוו וזא ומא ןטּבמ אי רש (די)

 בישו םורע טיקאנ ףוב סֶרעָטּומ רֶד 'ןופ ןגְנאַגיִג
 ןרעק םּוא ףיֶז טייַה רעָמיקאנ רע טוט א הָבָלָל
 רע יו ֹוזֲא ֵּבְשִּכ טלעוו רד ןופ ןייג אוצ קעווא
 הֶקָרְצ ןופ תוכז םוש ןייק,נוא הָמּואו מוקי זיא
 טעג ןויז ןופ ולב ןְנאָרֲמ טינ רע טוט אשי ל
 רנו ףוא םיא טיִמ ןיֵג לאָז סע,םאוָו ודב ליש
 םּוראוָנ םיִרוִי ןופ ןייַז ליָצַמ יָא לאָז 'נוא טעו
 יוּב טֶלַעָג ןיוז ןופ הקדצ ןווק ןאָטְג טיִנ טֶה רע
 הָלֹוח הער | ףוא טד נוא הָז ב (וט) : ןֶּבעֶל ןויז

 איוו וא סוג אָבָש תפצ לכ כ קְנעֶרְק עֶטְּבעֶלְׁש ןיַא
 וזָא 2 רעב סאָד ןשנעֶמ םעֶד אּוצ טְמּוק סע
 םיא טמּוק סו וא יל ןיהַת המו קַעוְוַא סע טייג
 : :טסיז םוא טעֶיִראָה רע םוָו חורְל לימעיש סורא

 מוט לכאי בח געט ענייז עלא וימי לכ ; ךוא סג (זש)

 ֵטְניִג רפ רע רמו ןיסע שינְרעמְניִכ טיִמ רע
 טאה םעב ליפ נוא הברה סעכו ןיסע ןווז טו ּךיִז

 גוא מ קְנעֶרמ וא ייל ןְבעֶל ןייז אייַּב רע

 וצ נוא וא לעג רָביִא ץֶלַא זיִא סאָד נוא ןיִראָצ
 עא הָּנִה (זי) ג קעווא גְניִרְג ראָג םאָר טייג ףוס
 וג זיִא םסָד ביפ ןיִלעפיִג זיא ריִמ סוָו 'מְד יִנֲא יִהיֲאְר
 ְטְנעֶמ ןוַא זַא לטָאָל טוג ראָג זיא סע הפ ר 7
 ןא הבט תוארו ןקנירמ לאו ןוא תות יןוסֲע ! לאז
 כ הָרֹוּת ןְנְרעֶל לאָז רע רַמֹלְּב סטוג ןְהעֶז לאז
 עוו רע םוו לומעיש .ןיוועְרָה ןייז ראָג זיִמ-למע
 ייֵא רעֶהְג םָד טְלעוֶו רֶד ףוא שָמָשַה תַחּפ ןיונעֶרָה
 עַל .ןווז ןופ לאָצ ודה ימי : רפסמ .ןאמט שמנעִמ
 א םיא טאָה טאָג סאוו םיהלאה ול ןפנ רש8 גאט
 אנ ןיִטְסּולג ץֶכָאראָ רע טונ בעל וצ טוט ג
 מאז וצ ןויא טְלעֶג טְבאַג וא גַאָמ ןווואָראַה גצ
 וו לייֵב סאָד טיִמ ןעֶיֵרפ יז לאָז רע טְרעֶייִנ
 אְד םּוראוָו כל אה יִכ ןְּבעֶגוג םִיִא טַאָה טאָג
 ָךיְלטיא םדאה לכ ; ףוא 1 (חי) : לייט ןויז ןוא

 יאו םיָלֲאָה ל נר לא וזא ְךיִז טריפ םונ שנעמ

 כ נוא תורישע םיִפְכורְשע ןְּבעֶנג םיִא טאה טאָג
 esd טְבאַמיִג םיִא טאָה נוא שלשה סטוג
 אפ :ףוז לאָז רָע ּוִָּמ לוכָאל תורו 2: בעד רָּביִא
 לה תא תאׂשְלומְלע רָד ףוא םעֶד | ןופ ןי סע ןעֶגִג

 ֵלַח יז ןיגארמ וצ יז טי יז הָכֹוז לאָז ז נוא
 ורות ןייַעהָבֹוז לאָז רע,רָמֹולְּב טְלעוֶ רעֶנעֶי ףוא
 וזרישע ,ןיינ ןופ ןאַט אוצ תֹוצְמ בוא ןְנְרַעָל וצ
 נעו ףיא רכש ןְבעֶנ לאָז רע ןֶּבַעָל ןייז ייּב
 ייז טיס ;עיירפ וז לאז נוא ל חמו טְלעוֶו

 קמ הו עד רבא טְדוִמיִג יז טה רע סו סָמּוג
 ןיִז לאו רע הָכֹוז ןיִא םוָו ׁשֶנעֶמ רעֶד איה םיהלא

 וראו טאָג ןופ הָנמִמ ןייא םאָר זיא ןיִריִפ וז
 ןיֶריִפ ּוצ ּוזַאיֵאְדונְּב ףיז ְךאָד רעֶהְִגׁשֶנעֶמ ןייא
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 = Farrar 01 תיִאְריִסַא וכ ָהֶלָעְבִל ןורשכזחמו תילוא וְּבַר הָבּוטַה תוכְרכ + + לָבַה הק

 רישעל עֶבְׂשַהְו לכאי הבְרהיסָאְו טעְמ"סַא דכעָה תנש ּהָהּותְמ יי + ונע יקח
 ָלֲעְבִל רמָש רשע, שמעה מ יִתיִאְר הָלֹוח הָעְר שי :ןוׁשיִל ול חי
kkותערל |  

 םימכח יתפש :י"שר מ
a Rnמ טוסט יפל יתפדקס סנופטלכ ב; ך6 :ט סינוגס סילס6 .סינפ דועו: טלדמכ -ול) לחה כ: יט סינמה ו עק הפה יה סיטה  RD > s. 

 דופנק דמ) - ו סכות דמל סייפמ סכר לקיוכו לכס סו סג וקמסט ססילע .סיסוכג\  ןינפמ = לוסט יפני יסמדק ₪ ,

 םויסכ לוס ךיכ5 ךנמ יס וליפלט לכס לע פוס כוטס סמד6ס תדוכע רכס + סיס לכב ןכפ ןוכפיז "ד * דמי בותכ
 ₪ : ףסכ עבשי אל ףסכ בהוא : כעלכ תמ ו סו לכי סמ ול שי תוכיפ רסס ססטע סמ טדש) דנו
 ןכפ ןוכסיו "ד * לכס סז סג תוכיפ ול ףסו6 ונילפ * האובת אל : ןופפכ * ןומהב בהוא ימו : ףסכ לכ(
 ךיפ .רבענ הרשל ךלמ : bכמגכ ןיכ סנטמכ ןיכ bכקפכ ןיכ לוס סרות ירכד לכ לסלטי לט ןככפ : לוס לכ
 Fs סלסעו סלמופ לתיסו לוסיפ תופכוסוינפל כדסמ סוס תכמג לעכל דכעכ תויסכ ךיככ וגדוע סנפמכ\ פלקמ
 ול ןוו לעמו 5כקפ ול פיסי האובת אל : סלוק * ןומהב בהואו : סכ עכט וכי סכוק כסופ "ףסכ בהוו
 יתילכוא ובר :ססיטעמ ןיכיפמ :לפיפכ * הבוטה תוברב (י) : סל 5רקיוכ ולל לכ + ול עי סנס סע ב קרו
 סע סולט * ןיניע תואר םא יב : ססיטעמ תכפס לככ ס"כקס)  הילעבל ןורשכ חמו : תומס רכט ןק
 סיליכמט * הילכוא ובר הבוטה תוברב : תונככקס ןינעל ןכו וכטכ ספענו רמסס וינפל סול סחכו ול סיפופ
 סשענו כמלט * ויניע תואר םא יכ : ס"כקס ינפל * הילעבל ןורשכ המו : סינכופ סינסכס וככ סכרס תונו
 לכול .לוסט ןיכו סעפ לכוס וסע ןיב וילט וסנט סככעו ןטי סמדס דכוע * הבועה תנש הקותמ (5י) : טופ
 סויספקכפ לעב ריפע לפ סיסכנ עכופו * ןושיל ול חינמ ונניא רישעל עבשהו : ךככ לגלוס רככ יכ סבל
 ימי פעמ סל + סיסנמס תל דכועס תנט סקוקמ "ד : ןסכ לסכסמ סלילס לכ ןוטיל וכ תינפ ניס סככ
 ספנליפ יכנס ללומטו סנפ 'מ נסכםי תל סנליפ סטמ : סכולמכ סעומס ורכפ לכלי וינט יפי סככס סו יג
 םרדג ךכ 'וגו ומס יקרוק3 :ומפו ויגסככ ןכסו ספמ (ועכסינלסק) רמקנ5פ סזכ סז בומכס ןיקפו סינפ רפ
 יפפפ 3כוד (י ז ליפ) רפסנפ רכקכ * ןושיל ול חינמ ונניא : תועופש לטב * רישעל עבשהו : מוחל
 : ותערל וילעבל רומש רשוע (כי) : כ3קכ תוככוד ויסוספט ויפמ סעומפ רכד סיכעולפ ת"ס לכ סיג

 ט"ע שוריפ
 ראפ ןְלמאַו אּוצ ןייָא האוב ןייק טונ הבה ו
 טייקָשיְראָנ ןויַא ףוא סֶד זיא לבה ה סג טְלעֶג ןי

 תֹובְרְ (י) : םעֶד ןָא ןייז טיִנ ְףאָד ןעק רע םּורא
 םיִשעָמ עֶטּוגאיָד ןיִרעֶמ ףיז טּוט סע זַא הבופ
 היא וגר טלעוו,רד ףוא ןעֶנמ ןישְנעמ יד ם
 ןופ רַכְׂש םעֶד ןיסַע סוָו םיִריִשע איד ְּךיִז ןירע
 ןייַא רפ סוְו נוא הלל ןוישג המּוםיִׂשֲעמ עָמּוג י
 םיִבֹוט םישעָמ יד ןופ אּוה ףּורּב טאָגטְה הֶאְנ
 סאו ראָנ ויָניִע תואר םָא יִּכ ןעּוט ןׁשֲמְנעֶמ איד

 אוה ךּורְּב טאָג א רֶמּולּכ ןְהעֶז ןיגֹוא עני
 יוז טאָה רע םוָו ןעוט ןְׁשטְנעֶמ אוָר זא טהנ
 הקותמ (אי) : םעֶד ןופ םור תחנ רע טָה ןיסיי]
 םעֶד ןופ רֵבעְה ףאָלַש רעֶר תֹנַׁש טְסיִזיִג זיִא ס

 טמ פא דֶלעְפ ןיא דיִמּת טיִּבְרַא רע סו רֶמיְּבְר
 רע, ןעוונוא לכאי הגה םאולֲחיִּבַא טְסע רע ןע
 רָע םּוראוָו קאַמְׁשיִג ץֶלַא רע טְפאְלש ליפ טְב
 נוא ריׁשעל עֶכְשַהְו ןיראוויג טנאוויג וזַא ךיוש זי
 רֶמֹולְּב רֶׁשֹוע םוצ ןָרְנאַה רפ זיִא סע,םוָו טעֶז י
 ןושילול םינמּנניא מֶה רשע רד םוו הָרּוחְס לופ י
 עָצְנאָג ןייא טְכארְמ רע ןיפאָלְׁש טיִנ םיִא טז
 ראפ זיִא םע שנ (בי) + ןֶלָדְנאַה לאָז רע יו מְב

 בקעיל
 ידשָרְנַא ןופ ךאו ור טצינ ֹוזַא ןנעו) ןשפנעמ םעֶד ןופ טיִנ
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 v . . - ד 4 + :i עק, ראָנ ןייַא ןיִא ןָמּוקג זיִא רָנייֵא .לֶשָמְל + ןָנע ןְׁשְטְנעֶמ

 * ןפוק רפ ּוצ ןְנעֶ) ןְׁשְטְנעַמ ןופ גְראוַו ןיִסֲע טְכאָק ןעֶמ םאו)
 פְבעֶלעֶו ץכעקג ןיַא ריִמ טוג < תִיַּבַה לַעַּב םעֶד וצ רע טְגאָז
 פיִמְׂשְּב ןייק טיִמ ןיינ טינ לאז סע יֵאנּתב ראָנ ּביִל טה ךיא
 YA 5 F . ַּד צ ביי ד + .

 רעֶד ןֶרעֶו גוטראפ טעוו ץֶכעְקְנ סאָד זּב םראונג טאָה רֶע נוא
 ףוא ְךיִז רע םְּבייַה + םיִמֹׂשְּב טּפאַלק ןעֶמ איוו רע טְהעֶז לייונ
 תיַבַה לעב רָד ְךאָנ םיִא פול בּוטש רעֶד ןופ קעֶוַא טָפול נּוא
 וא לֶבֲאַמ ןייכ טואָלְג רבא וד טסאָה סאָוו סיִא םְנעֶרּפ וא
 ּבאָה ְךיִא ?ייונ רע םרעַּפְנַע * םינ גד טסע סאו רפ טספולטנַא

 ד 0 - *+ | +: צוצ . ביש ד Ris גו

 יאָנָמ ןייַא ריד םיִמ ּבאָה ְךיֶא וא םימקב טפאלק ןעֶמ ןֶהעג
 ּבאָה ְךיִא לייט םיִמָשָּב ןָא ןיינ לאָז ץֶכעקְג ןיימ וַא ןָמּונֵג סוא
 עמ י הָמוש ּוד םיִא אוצ תִיַבַה לַעַּב רעֶד טְגאָז < טייפ איז
 ןעָמ < ןנָעוו םונייד ןופ ראָנ גראַוו ןיסע אָד ןעֶד טֶכאקְ
 * ןמּוק טעֶֶנ פע רעו ןנְעוֶנ ְׁשְטְנעֶמ ילַא ןוש ְךאָד טכאק

 .םיַמשְב ביִל ןְּבאָה פאָע ןְׁשְטְנעֶמ יֵכעְלעֶַא ןָמּוק יִאְדְִב ןלעֶנ
 מֶה ינעְנְייִא םאָד ןנעוֶו טְרְעיִיו ןופ םימשב יַד ןָא ָּךיִא טייַרְג
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 טַפְהעֶו אד ּוליִפֲא (אוה לכב ץרא ןורחיו טְגאוָנ ְךָלֶמַה המקש

 מֶסְלאָו גיִרְּבּוא ןנעֶז אייז ְךיִז טכאד ריד םאָוו ןְבאַז יִבעֶלעְוַא
 םיִנ טספראר ד יִשָמאָה גיִרְבּוא טיִנ ןָנעֶז איינ זא ןֶסיוו וד
 איוו טקנופ < ךאנ אוד ןפראד שפשנַעַמ רָחעַָדְננַא טעוו ךאנ ּוד

 . 1 5 = ל +": ד

 < םעָר אּוצ טְרעֶפְנג טאה ךעק ראָג רעד ןופ תִיַּבַה לעב רעֶד
 : חַבֹוא

 ויד

 ויִא םוָוטְלעוֶו רָד ףוא ןְהעֶמִג ףו באה ששה תתפ יתיִאָנ קְנעָרְכ עֶטְכעֶלְש ןייַא הנה ה נא
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  Biכ ץפ =  alחי: ,םחילע סיבת רש הב  2 innאיה לכ א =
 ובת אל ןומָהְּ בהאז"ומו ףסב בשיא ספ .בחא <: רבע השלד

 . ,םימכחיתפש = ב
 יפו: . וכו ןפת יש פ"ככ * "מנסל רחפת 555 סטפ: תכיפכ
 .דכענ גס ופוכיפ סוס כעופ סעענ סג תוקג ךימ'ס פרקש
 :ופוריפ לילו טרחת סדש ןויכ כיתכד סדמ לש וטוריפ ןויפל
 וג םיפ .ימ 'יפ ח : 'וכנ סגוכנע עבתי ןויפל לעופ פוס סעכ

 0 תלחכ
ar 

 םג
(UW 

 . 7 "רי סיסללס חס 6 תומו;תה 36 עמטס |
 ידמכ ס6ק:ס0 : 'וגו קרצו טפשמ לזגו שר קשע
 750 תו-פפסמס תפ סיווגו סיטלס 06 סיקפוע ססס

 : לכס סז סג תורודנ עוכקו תמיוקמ תונפ לכ ןיפו ת\5מ ןומס נעכ ססילע סיכיפכ סוקמ לט ונפמ לע : המרת לא :
 גיטע 5 סלורו + רמוש הובג לעמ הובג יב

 גמ לט אג . םפשמ לזגו : ססמ עכפי) ספיקת סדיו סוקמ לט ותוסי :6: סיפועס ססינע פי סיסוכנ]
 לט סלח סקרה ןינע + ןפק לזוג דוקנ סיס קוכד סיס כ oh ןפק מתפ נזג דוקנ סוס קוכד .םוסס יפי
 גסמ .נ סמ עכפנ וניסו סכוט ססל עופפע .ס"כקסמ יע סכ:קידכ סת ספורו טפט מ סינטנו סיט כ סיקסוע
 כתסס נמהקפ דע ןיזצנמ : רמוש,הובג לעמ הובג יב : 9 ךיכפסנ וכלד ןכ יכ סוקפ: ל ומפס לפ
 כ סיפשי) יתססס לע רומעת סנו (זפ די כויפ) ומכ סתדוקפ תע סככ ססמ ערפיל ססילע 9 שי + םיהובגו
 60 יכפוי לט ןולתיו * איה לכב ץרא ןורתיו (מ) : ככדס ₪5 םמס :(6כ 1% תימלרכ) .סינוממ רמו
 ודכ ןיטוקי י"ט "יפו ערפיל וסוסילפ ספוע לוס לכד לכ < אוה לכב : סוקמל סיסיעכמו סיפגסמ סספ
 למ ס:םו סכיכסממ סנונע טבקיל ז ןוינל לעופ ספטנ ס"כקס . רבענ הרשל ךלמ : םוסיס) סטעש
 מ . ןומהב כהוא ימו : ססמ עכטי 52 תונמ בסוס + ףסכ עבשי אל ףסכ בהא (פ) : סי
 יו תסנכס תיכו sk םיכ ןינכ  ןוגכ. פנכינו ח. קפייוסמ סוממ ססע דב ןילו : האובת אל : תוככ

 שוריפ בקעי לו
 ד טְרעֶיוַנ ארי Fe תא יּכ ןיִרְעָ וצ טיִנ ץלא םָהְינוא עיצנאשס ןייז ףוא ןגניגג רע זיִא * ןאָט וא ךוא ךיא

 ו שר קָשע סא (ז) : טאָג רפ ןְּכאָה אָרֹומ םֶסְלֲאָז יא מיג ווא טאָה רֶע למה ריכ ןכרטנ א ספט
 א ןְהעֶ טְסעוֶו אוד זַא הדב חֶאְרִת קד טפשמ ראַפ ְךִנ רֶע טאָה םעֶד ְךאָנ * גאָט יֵכיֵלְטְע הסב ןקְנורַשְנ

tris keטלאי ה  Asןיינ  orג  htא ןאַמ םעֶרָא ןייא טְּביֹור ןעֶמ זא הָניִדְמ ןויָא  

 ה נוא טפשמ םעֶד נג קעֶמַא שוט ןעֶמ ידי רי איה ב א תופס
 יש גאז ןיטכעריג םעֶר ןופ םייקיטכעְרינ יה הא א םיא רו שפג הא ןקקהמ הא מ
 ו ּף ן ן קג זיִא טְרעֶה רע סאָד טאָה תיֵּבַה לַעַּב רעֶר איו הָסּורַפ ןייֵא

 רה לע .ןיִרְנאוו ראַפ םיִנ ףיז וטסלאָ ּהָמְתִ לא ןויא כא טאה נוא ןְגאָלשג םיִא טאה נוא פֵעַכ ןיִא ראו רָע

 + רע סאוָו רעֶד םּוראוָו הי יִּכ ךאז 'רעֶב ף1א = תבוא רֶד טנעֶרפ ןפייק ינרעייַא כא תָמופה רעֶד יא צג
 ועניז טהעֶז נוא .ךאז איד רע טיִה רגש רָכעֲה ןייַא ווא רימ טָמּוכ םאו) ראפ היפ רעה ןופ ןָמצְלַע םעֶד

 4 םיִחּולְׁש טָה רע נוא םהְיְלע םיִחְבְ םישעס יצ גוא דָלַעְב ייז טְנאָמ ןעֶט סאו יִלַא ןופ רעֶמ טפשמ ןֶרעואש

 רעֶמ סר ץרא ןורתיו (ח) : אווז רָביִא רֶבעַה ן ןעְ םעֶד ודלק רעד טעו | ןעֶמ זיִּב הָסיִפִּת רעד ןיִא אייכפ ןצו

eRסער ר  ne. aT a Neכ ב ראָנ ןעֶמ טְהעֶז איה לב דְנאָל יה ןופ  
 1 ןעַמ וא ףוא טְהעֶז ּךלמ ןייָא רָע הרשל פרעפנָע שנוע רָכֹורְנ ןייא ווא רימ םמּוק סאו ראפ הָמּורפ

 ו ו רעֶר סב בא (ט) + רֶלעֶפ ןיִא ןיִטעְּבְרַא + ג יד טאש ו ida יי ר

 אימו מעז ןָא טימ רָד יו לאָז רע וא טְלעֶנ = לירי יד אה וה םאָת ראפ טד ראפ ךיד אש מ ו טה קי אטיקה
 אוד םֶסיִווג טסאָה וד וַא י תוקשמ םימ םיל אמ יטוג ןְּבעֶג
 אַז וצ ןויא טְלעֶג ּביִל טָה סע רעוֶו נא ןומְְ םימ ןיינ טראָג ְךיִז אוד מלאה ןְלאָצ אונ םיִג םסאָה
 ! ןָא טעֶר רע, םּוראָו עֶרָה רֶצִי םעֶד ץַּפאָשַּב טאָה דע פאו) המרה טאה טאָג י זיא לָשְמַנ רעֶר .רַפאָו שמ גוא- ורב

 ו ןויז רָבּוג טנעקג טיִנ טאָה רע ור ןיַא ןְּבאָה םגּודנּו רַע םאוָו שנע רעֶד ןעק אָליִמ . תֹוריֵבֲע ןָאוצ אוצ שמ

 פגז ךְלִמַה המלש טאָה םאָד = םעכ ןיִא םיִא ףוא טאָג ויִא םייקמ מיִנ זיִא וא רָדְנִמ זיא ןייֵלַא רע זַא רבֹוא עֶרֶה רֶצִי

 טל א .בייַל ייד ןְיֵדְנּז ןְכאַמ אוצ רֶדַנ ןייַא ןָדייִב אּוצ ליֹומ ןייד ןְּבעֶג טיִנ טסלאָז (ךרשב תא אוטחל ךיפ הא ןתת

 / םוראוו ןפללה םינ ריד טעוֶו סאד . ערה רֵצֵי םעָד ןנעקא ןייֵמְׁשאַּב טיִנ אוד טסנעק שטנעמ ןייִא ראָנ סיב אוד זַא נז

 ו רֶדנ םעֶד ומ לוק ןייד ףוא טאָכ ןיִנְרעֶצ לאו סאו ךאָנ (ףלוק לע םיהלאה ףצקי המלנ ןייז רָדנְמ טְמְלאָו מינג ךיד שאָה

 ך (אוה לכב ץרא ןורתי) (ה) : היפ רעֶד ןיִא חְרוא םעָד מרעַפנֲעְג פאָה רֶמְצְלַע רעד איוו םקנופ . אָז אּוצ ;bn וד

 תא טְסְהעֶז ּוד סאו ןכאו איר ליפא . טְגאָ) שָרְרַס רעֶד טעו רָצְנאָג רע ןופ לֵכְּכ ןָנעְוו זיא טעה עֶר ןיפ גנורעמ

 נ םְכו איִד םּוראוָו * טְלעֶו רָצְנאָנ רָר pe ללכ ןיא אייז ןעז + םלעו רָר ףוא גיִרְבּוא נעו איי וא םוא ריר ךיז םְוייַע

 : או איִד וא ןׁשטנעֶמ ‘לא ןְכעֶו ןופ ראָג ןְגעֶו שלק ינּוצְנייֵא ןוש ןְראווג ןפאשַב םיִנ ויא םֶלעֶו רָד ןופ ןְבאַו איד
 עינ
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 הלהק
 שת אקו רדִהְׁשִמ רגתיא

 .-לַע םיִתלֲאָה ףצסי הַמָל איה | גני יכ
 הדת יִּכ ה םיִרְבדְ םילב ןהו רו תומלח ברג יב : ךידי הש

Re BN 

 ְךָאְרַַה נפל ַמאּתלַא ָךֶבָש

6 
 .ָףָפְתַא תֶא ןתחדילא + םֶָת

 י"שר
 .; כלב * ךיפ תא ןחת לא (כ) : יו ן
 לאו : ךיגכ !ע .ןועס דוקפיפ  ךרשב תא .איטז
 סקדנ .ךעכומל גס .םינט - ךאלמה ינפל רמא
 סיסקספ סגנטכ איה הגנש .יכ : סיכככ הקס:
 .תא לבחו : .ןסול ידיכ תוכי סיסיש יתייס וכ

4 

 אּוד רֶרייֵא םלשת אלו רדתְשִמ רד ןייק ןאט ט
 טיִנ טְסְלאָז נוא רֶרָנ ןייא ןאט אוי טל
 תא ןיִּבעֶג ג טונ טֶסְלאָ אוד ןּהִּת לא (ה) ; ןילאו

 איטחל רָדָנ ןייַא ןיָדייִר אוצ .סיורָא ליֹוט ןייָד 3

 ןייד וכ 9 טימ רד ןֶניִדְניִז ןֶּבאמ טְסְראָז או
 ןויז םויקמ טיִנויִאׁשטְנעֶמ ןייַא 18 רָמולְכ ביי
 אייז סאו רֶדָנִיַק יָנייז ֶניִדְניַז ראפרע ןאק רי
 אוד וא רמאה לו בכ ןייַז איוו ווא ףיולג ןיננ
 םוָו ַיִכָש םעֶד רפ לכס ינפל ןיִנאָז מינ טל
 סו ןֶבַעְנ א טְסְלאָז וד ןְנאַמ. מק ףיד טעו! ם
 םיִא ראפ נא טיְנ וטל עונג רדגְמ טֶכאָה .
 .ףיא רמו לונג ןיִרעֶג םוא זיא סע איה הג 7 :

 םויקמ ן:עקטוַנ לעוו יא וא טְסּואווגטיִנ בא
 לעוו ךיִא זַא טניימיִג ּבאָה ְךיִא רֶרָנ .םעֶד ו
 םאוו ְךאָנ םּוראוָו ףוצקי הל ןייז םייקמ ןנעק א
 ליק ןייד רְביִא לק לע טאָג םיִתלֲא .ןנֶראַצ לג
 טְגאָויִג וצ טְקאָה גד םוָו רֶדְנ םעֶר רָּבוא רָמֹו
 עניי ןְבְראַר רפ טעו רע וא ידי הׂשֲעמ תֶא ב
 ורב יב (ו) ? ןופ ןאָמיִג טסאה וה םוַו ת יא

 ןמוק ןילעוו סע ןעונ למה המלש טנאָז -

9 Au 
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 <ל-

 עָשיִראְנ נא סילבה תומילח יִלעּב לּופ .ריִד
 הַא הלה רב םיִאיֵב יטְכעַכׁש רָמּולְּכ םיִאו

 אווז וטמְראָז אוה ךּורָּב טאג ןופ ןידייש פא 5

 א ןאָמ שאָפָש ןיַא טיִמ ןֶננאָנְג רע זיא םיִחְצְור ₪

 יִרעונש א ₪

 | ט"ע שוריפ
 טְהְלאָז וד זַא רֶסעָּב זיא ורד רוה אל רשֲ בוט 1

 טְסְלאָז אוד א ןָרייַב א ָךיִד יוז ןיִרעוֶו ךוור כ

 :ססְדנֿפ .רנכ:הישעס ךידיכ ויסט סמ : ךידי השעט
 יב:(ו) : ךיוק ליכטכ : ךלוק לע : טרדמכ .טכדכ ךכ
 יסומולס ךל ולמפיט סמ לכ רטס * וגו תומולח בורב
 יב : סוקמס תמ פוכפנ סככס סירכדו !כס ייכנו
 % 6% ןובנג םמממ יכ יכס * ארי םיהלאה תא

 5 ב עילוק

 ףוא ןָפאְש ב פאה םאָנ ' יָא לָשְמְנ רעָד : שיירב רח ןיִא נוא

 חשיש .ןיוקראָנ זיא םייַרְנ רעיוז ןָטְלַעֶמ יִפֹורג לָמּוה םעֶד
 ןש םֶלאַמְש ג: םעָד ןיִא טְלעֶ) איד ןעֶנְג ללוכ םאָה תא םינ
 פל ןיוא ןַּורְג א שָפְנעֶכ רעָד טְרעְוְו םורד .ׁשְטְנעֶמ םעֶד
 ׁשֹטְנעֶמ םעֶד -ןיא םוראוָו םְלעוֶו עָניילק ןייַא טסייה סָדי ןעק

 שָסָנעַב רעד יש אָליֵמ - םְלעֶו יִסּורָכ ןייַא טלאָמְג סוא יָא
 ףיו טכאד סָע ישמח לומ םעֶד םיִמ .רּובד ןְטְכעֶלׁש ןייא טעֶר :

 ׁשטְנעֶמ םעֶד ןופ רּוביִד רעָד ןָנְְו טְסעֶד ןופ םיָנ ראָנ זיִא םָע

 פער ףוא םנפ ןייא .טכאמ טעו וויילק ןייא זיא רע סאו
 ןופ לעכיג סאד איוו םקנוס : מֶע סח איִד נא למה
 ּפעֶד ְךאָנּולא2.ןיִא יזָא הָדּוקְנ ןייא טקטפ סע זַא ריפאפ םעֶד
 :אוד טְסְלאָו טגאזג ָךֶמַה המלש םכ ה רָד טאָה סאָד < זוה םָד
 פאג ראפ דו יטְעלש ןייא ןדייב אוצ לוט ןיִַיַד ןְלייַא טיִנ
 ףוא ויִא טאָג םּוראוו קראה לע התאו םימשב והלאה וכי
 פְלאַפְׁשִג סד איו וזא דרע רד ףֹוא שסגב .וד וא לָמּוה םעֶד
 סלעי יִלֶא ללב ווא ריד ןיָא .נוא לעג משרי איִד.ןופ
 שטוב אוד סאו לעָמְנ ןייב ףוא ןקנק טיִנ אגד םְסְלאָז םורד
 נייד } רוד - ןָטְקעֶנ יִמֹורְג איָד ןופ לעֶמיִג םעד ףוא קוק ןיילק

 ןתת לא) ₪ : פע מור איָד וא ג ןייַא ןֶרעוְו ןעק דייר
 ןַײַא ןֵדיוֵר אּוצ סורא לומ ןייַב ןְבעג םינ טסְלאָנ (ףיפ .תא

 בייל ןייד טיִמ רַעָד ןְגיִדגז ראפ אּוצ (ךרשב תא איטחל) רֶדנ
 רָפ רע ןעק רֶדָנ ןייז םייקכ םיִנ זיא ׁשְטְנעֶמ ןייש זַא םּוראונ
 בייל ןווז איוו זַא ְךיִלְג ןְנעֶז .אייז םאָוו רָדְנּוק ניוז ןֶעדנו
 טאָג ןנְרעצ לאָו םאוָנ ְךאָנ (ףלוק .לע םיהלאה ףצקי המל)
 זומלש - טנאזג וצ טפאה וד פאו רָדָנ םעֶד ןופ לוק ייד רָבּוא
 איוב ריִמֲתַכ זיא הָבֹוּת איָד סאו ראַפ שָרּפס זיא מַה
 איר םגו תֹוצִמ יִלֲא אייַּב איו .רעָמ -רֶדָנ ןייא ןיינ סייקמ
 ראַמאָמ ארימ ןייק וזא שיִנ הָנצִמ םּוש ןייק אייַּב שה הָרּוה

 ןלעוֶ .ןייז םייקמ פיג ןעָמ םעֶו רֶמאָט אָרֹומ אוי הָרֹוּה איד םאָה םיִרָּדְנ אייַב תא ,ייז םייקמ שיִנ הָוצְמ איד ןעֶמ ₪ 5

 םיִבָגִנ איד יִּפָשּומְג טראד שאה ןעב םאָוו סאָטָש ןייָא ןיָא ןמּוקנ זיִא רעיא * לָשָמ ןַיַא טימ ןייַמְׁש ראפ אוצ ןְבעֶג ז

 איוו ןֶטּונ םוא ןאַמ טאמש רעֶד טאָה קְראַט | ןיִא ןקוצאפש

 רֶנייִא ן-עָזַג רע שאָה הָמיִִ יִרעֶנְׁש ןייֵא וז לש ןייז גילו רבלמוא הָסיִפְּת רעד ןיִא טצעוג ןייא ןָצּו שנע
 אייִרָפ ראג הָסיִפִּת רד ןיִא טצוז רַבייֵא וא ןְהעֶגְג רע מאָה aa רעֶד ןיסייק יָרעֶבנּורנ ןִא רַנייֵא וא ןטיי> |

 םעָד ׁשְטְנעֶמ רעד ער ' םייַה רעד ןיִא עֶנְג שלאו הָע אי לג ןקנורפ גגא ןיִסָע םיִא .טְנְנעֶבְּב ןעֶמ גוא ןֶטיוק
 םאמש רעֶד םיִא טְרעֶפנְ ףאָרְמִׁש יִגּורְג ןייֵא ₪יִמ הָטיפִּת רעֶד נוא איירפ וא שמגעמ העֶד מצו סא ְראָּפ ןאפ טאו
 . שאה רע גגא :דְלעְג םיא טנאמ ןעֶמליײנו טצעג ןייא םיא מאה ןעֶמ ראג ּתְליואגגטיִנ גוא תיִבְנאָנְג טי טאָה שָטְנעָט רצ

Nas.שמ יב הָקיִפִת רעֶד ןיִא :ןצּוז לאז רע טְָּׁשִמ רעד יא הָרֹוחְפ ןיינ גוא ןָראוְג ןָא מאָה רֶע ליי ןלאצב  
 איד ןמעֶג טינ םיִא אויב שק עמ םּוראוָו אייכפ ןואָל םיִא ןעֶמ טעו דלעג ןייק םיִנ טאָה רָע וַא תֶמָא זיא סע בוא ןָ

 לנו לא ין רשם ער ןפ א יא עפעס רעֶד וא ףי) רע כאר טעה רָד סד מאק חבוא ראה וא +

 רע ד טַעוו
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 'ִרָאהזלע התאו םימשּב םיקלַאה יכ .םיתלַאק ינפל ךָכָד איצוהל רהמילו
 + םיִרָבִ ברב לפְכ כו ןינע כרב םולחה אב יכ + םיטעמ כר לח

 רשת םיליסכב פח יא כ וללשל "חאל םידלאל רד ר רש ג
 שיצא פחי * תבז םיליסכה תתמ : ס"כקסל כולסו * וסנינ םוקיד) כ י"טר) סטקד ה : ושומי לד קוספ 9
 וטרד סו ןיעכו וגפל ןיפוכמ ןכרק וטל ער ןיכ סיני ןיל ל ל As תושעל םיערוי םניא cs :ןעק ס"גקס רמו 'יפ ופנענ עכ ססוטס ןוכמ ליסכס ןימ 'ופ-ןכנ
 :םיתלאה Ss יפנכ ספק רכדל * םיהלאה ינפל סיניסככ ןח יי. קל יז 1 תל רבד איצוהל \5) : ופעל עכ ספוע וסע ה ןיכמ סנו י יכ יס 'קד ו : תוכרכד ק"ס ףוסכ
 סלעפל וכג פ"כ רוכגה לפ טס םפיס ספמלמ רוכגו סנעפלפ שם ליפו : ץראה לע התאו םיטשב
 עט לדמי 65 יכ ויפמ םוניסכ לט לוק ינו .סיככד וקוככסכ יכ סירכד .כוככ וכל ליסכ לוק ךכלנ .םויכ .נסכסעו ןייעפ .סללט סיכוסכס כורכ .קוכל : סולתס ךלד יל = ןינע בורב םולחה אב יכ(כ) :ספעגםהו
 סילדטס ו סיעפככ ס"כקס יגל ןפה ןיל * םיליסכב ץפח ןיא (ג) : סיפעפ ךירכד .ויסי .רמומ. גמ .ךקל

 בקעי לוק |

 ינפל רבד איצוהל רהמי לא ףבלו ףיפ לע להצת לאט ₪
 אוצ לזמ ןייָד ףוא ןָלייַא םיִנ םָסְלאָז אוד (םיחלאה

 ןייא ןעֶהיִצ אוצ .סוא ןָלייַא םיָנ לאָז ץֶראַת ןייֵכ נא יב
 םוראָו (ץראה לע התאו םימשב םיהלאה יכ) טאָנ ראפ די
 לע) רָרָע רעֶד .ףוא טוב אוד נא לָמוה סעָר ףֹוא זיא םאָנ
 י גונייוו דייַר נייד ןייז ,ָלאָז רָבּורְר (םיפעומ ףירבד ויהי ןכ

 טְסְְּראַר ךֹוה רד ןיִא טצוז נוא קְראַמְׁש ָךאָד יָא טאָנ םוראָו

 גיִלָדעֶוו השק ְךאָד זיִא ןְדייַר אוצ ליפ ןְּבאָה אָרומ יִאָדְּב וד

 מאָנ ראפ ןְּבאָה אָרּומ לאָז ןעֶמ 8 ןְגאָז ליוו מַה המלש
 רֶצנאג רָד ףוא ליפ זיִא טאָנ םּוראוָו עמ םעֶד ןָנאו רע ףרא1
 ָּבאָה ארֹומ ןעֶמ ףראָר דייר ּונייז רָע טרעֶה רָבּוראַד טל
 ףוא זיא טאָג ליוו םַעַמ םעֶד טנאָו רע זַא רָּבֹוא + םיִא ראפ
 ןָׁשטְנעֶמ םעֶד ןופ אָרֹומ פָמאָנ ךיז רֶצ טְרעֶמייו רָד לָמאה םעֶד

 ראפ אּוצ ןֵּבעֶג רימ ןֵלעֶוו ָךאָנ ּוד ראָנ . טיִנ םַעּפ- ןייק דיז יא

 סאו הָכאָלְמ לֵעַּב ןייא ןעֶוג ויַא סע . לָשְמ ןייא 'ףְרּוד ןייפש
 סיִא זיא רֵגייַה עַנייָש טימ ןצּולאַפ ענייִש ןָאוב טיעקנ טאָא

 ןייש ןייַא ןופ לעֶטיִג ןייַא הָניֵרְמ רֶסייִע ןייַא ןופ מק 8
 גְנעָל איִד וא + זיא .זוה םעֶד ןופ טְייֵרְּב יָד וזָא איוו וה

 fe ט"ע שוריפ
 ףוא ּףיִפ ל: ןלייַא .טינ טְכְראָז אוד לה לא (א)

 ןייַר נוא רמי לא דגלו ןרייר וצ למ ןייד
 רָבָד ןעֶהוצ וצ םוא ציהל ןֶליוא טיִנ לאָז ץֶראַה
 טְסְלאָז אגד רֶמולָּב טאְנ-רַפ פיל י* רייר ןויא

 םּוראוָנ פיהל יִּכ טאָג ןיִנעֶקְטְנַא ןְדייֵר ףְראַׁש טיג
 וא אה לג הת לָמיִה םעֶד ףוא סימב זיִא טאָג
 הבר יהי רָּיֵרָד 3 יצרְרע רעֶד ףוא טֶסיִּב אוד
 םֵׁשַה סורא ו גיִצְניוו םיִמעִמ דור עֶנייֵד ןייז ןָכאָז

 רעד א ְאָנטְביִז נא קְראַמְׁש ףאָר ויִאףַרָּבְהְ
 ראפ ןְּבאָה אָרֹומ יֵאְרְּב ּוטְמְרעֶהיִג םורד ףייה
 ףיז ּוטְסעוֶנ רֶמאָט םּוראוָו ןיִכייַה אוצ ליִפ םיִא
 סולחת אב כ (ב) : ןיָריוָר םיֹוא .טייחשיראנ ןויא

 ןיִׁשְנעֶמ םעֶד ּוצ טמוק םולָח ןייָא יו וזַא םּוראוו
 ׁשֶמְנעֶמ :ןייא סאו גנוטכארמ ליפ ןופ מכ בי
 ןיִא רע טְהעֶנ עְנעֶגײַא סאָר גאַמ יִיַּב טְכאַרְט
 שיראנ ןייַא וא וזָא ליפכלוכו טְכאַנ אויב ולח

 םושוראו ווא ; wh re טי ו א a 8 ׁשֶנעֶמ ןייא זַא היו ליפ ןופ פיר בב טסּוק לוק
 טייקשיראנ ןייַא סיוא ףיז רָע טעֶר דייר ליִּפ טעֶר טְגאָז נוא ריִפֹאַּֿפ ןיילק ןייַא ףוא טְלאָמְג ךעווג זיא גנודלא זו
 רפ ןָּבאָה אָרֹומ טְסְלאָז אּוד ריד ְךיִא גא] םּורְר תיא לעֶמיִג םאָד ןביירש רָבּוא לאָז רע נדב ןיצ אש
 אור וא רהב רוּת רֶׁשֲאַב (4 ןידייראוצ ליפ טאָג ןְפְראַד טעֶו רֶצ וַא - איב ןָבאָה אּוצ ריִּבאָּפ רער

 רחוק לא טאָג אגצ פיל רֶדָנ ןיַא ןאָָמ טְכעוֶו גוא ריִאַפ םעֶד ףוא קוק ְךאָנ רע, טעו ווהא ַא ןרָעש
 8 יִּכ םיא ןיִלאָצאַּב ּוצ ןיִמאָז טיִנ ּוטְכְלאָז ֹומְלַׁשְל טאָה נוא ןאָפג וזַא םאָה רנודאָכ רעֶד * ו\ה טאָר .ןֶרעמ םשָמ 2

 גנּורעֶגּב ןייק ןְדנאַה רַפ טיִנ זיִא סע םּוראוָו ץַפח = וא ריפאפ רֶדנאנַא ףוא לעֶמּנ סאָר ןָמּנְג פארא טרעקא
 ןיֵא ןָעּוט םאוָו ןיראנ איָד ןָא םיליפכב טאג רַפ קק הָכֹאָלְמ לַעּב רעָד .אי) * הכאלמ לע סעד אוצ טננעַרפ

 ור לע ריק הז שנ ןילאצאכ נואר על רג בוא טק לע סל ןח
 - ₪ 'ז y+», ie ם יג 5 ד כ ג ןייַא .

 ..זלאאה וסל .ןאש ררג ןייש טעו אור רעֶנודאַּב רעֶד םיִא שנערפ . רנודג םעֶד ףוא םנורעֶצג רֶעיי
 ליימ ןָלעֶק םיִנ לאָז ןעֶמ ְךעֶלְנעֶמ טיִנ ְךיָו יָא סע טלעפְג באָה ְךיִא | סת הָדּוקְנ עניילק ןייֵא רָּבּוא ריִמ ףוא וד סנש .סאָמ 4
 הָדּוקַנ ןיַא םיִמ וא ןָסיִוְו טָסְלאָז ש סנעָמ | רָשיִראָנ וד םַעַכ טימ הָכאָלִמ לעַּב רָד םיִא טרָפְנַע + ףאז וניילק ןייש זיא הָדּוקְנ ןייַא 1

 זַא ויִא ווח םעֶד ןופ טייַרְּב איִד נוא גְנעֶל איִד לּופ איוו ראָנ אייַפָש רפ .ווה ּוצנאגו םֶד ולאק ןעֶמ טְכאַכ טְלעֶפ ןעֶמ פאו .
 מְמְלאָו זַא איוו ראָנ < ריִפאָפ ליקוטש ןיילק םעֶד ףוא זיא זוח םאָד ןיילק ּזַא איוו גוא ד ץ רעֶד ףוא םאָד טְלעֶמְׁש ןעֶפ 4

 געל ראָד תאווה פאה ןלאק ןוש .טְרעֶמ ואש ריִפאּפ םעֶד ףוא עֶכּוג םעֶד ןופ הוק ןייַא טְלוִפ טא טיפש רע שינ= | =
 בוא :
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 - םלינפק ל היִהירְׁשֲא = םֲהילְל ץקי
 .חכ

 8 ובייוחמשי אל ,םינורַחָאָה

 ג סלה תיב"לַא "ללת רׁשֲאכ "ריחו למה רֵמָׁש יי } : ור הול ל הו

 : וינכומ) סספ לודס ותופ קספ סייקסי במ" * ינש:
(tp |ידמ רתוי ויס סיככו סילפ .*.םעה לבל ץק ןיא  

 .ספ ססינפל ןוככ סעל (מ כ ויפ). כמקנט- ומ
 ססילווע ןפלל והנפי סימו. סלט - קדלוי\ סלפעקמ
 סיספ כופ )כ זק ןי * םהינפל היה רשא לכל
 + םינורחאה םג : וקמי לופס עגככו .דכ לכסו ססיל

 ט"ע שוריפ
 [העזג ףיא ּבאָה סעה לכל ץק ןיא(וש) + רֶדְניִק עי

 ךו 1:

 םעֶב אוצ ףוס ןייק ראָג ןעוֶטג טיִנויִא
 רעֶייז ְּךיִז ןְּבאָה לוּבַמַה רוד אָ רֶָמּולָּכ קל יא
 נוא םֶהיֵנֲפַל הָיָה שא לכל ; קע ןייַא ןָא ראָג טְרעֶמיִ ג

 סאוו | וג םעֶד וצ עונג טו 2 ןייק זיא סַע
 רֶעייֵנ ןְּבאָה אייז רָמּולְּב ןעֶויִג יז ראפ זיִא סע |

 טְגיִדְיִזג ןְּבאָה ייֵז לייוו רעֶּבָא טאַהיִג םטּוג ליפ
 רָד ןופ ןראוווג ןיִראָל רַפ ץֶלַא סְד ויִא טאָג רפ
 רדגיק איד טיִמ חנ ראָנ עַגָר ןייֵא ןיא טְלעוֶג
 סוו עֶרעֶדְנַא יד פינוימפה ףויא סג ןָביִלְּביִג ןנעֶז

 טנייִמ סָד לּבַמַה רוד םעֶד אנ ןעוֶעִג ןנעז ווז
 ךיִז וז ןֶּבאָה וב וחמש אל הָנלפַה רוד םעֶד ןעמ
 ןְּבאָה יוז םוָו סוג םעֶד טיִמ טיוַרפיִג טיִנ ףוא 7
 טאָה טאג וצ טְגיִרְניִנג ןְּבאָה יוז םּוראוָו טאַהְב
 םורד טעו רָצְנאָג רֶד ףוא טייַרְּפְש רפ םאָנ יוז
 םייקשיִראַנ הוא זיא סך א לָבָה חז סג יִכ ףיִא העז
 יא ראַפ טיִמיִג ןיִכאָרְּביִ ןווָא נוא הר ;ויערו |

 עֶרָה רצו םעֶד ןייִגְךאָנ לאָו רע זַא ןישְטנעמ |
 םוראוו ןָא םיִא טעֶר רע סו ןיגְלאָפ םיִא לאָז נוא
 ליפ טאַהיִנ טְהּבַמַה רוד םָר ישְטאָה ןְהעֶ ריִמ
 רַפ עֶגְר ןייֵא ןיא סָמּוג םעֶד טיִמ יז ןְנעֶז סָטּוג
 םעֶד ְףאָנ נאג ֹןנעֶז אייז לווונ ןְראוָויִג ןיִראָל
 יז ןהעו מנע ןויא רעֶהיִג םורד עֶרָה רָצָי

 ָז לאז רע עֶרָה רָצַי םעֶד ןיִגע קמא ןיקֶראטש
 ענייב טיה ל רומש (זי) ; ןידייב רָּביֵא ןיִזאָל טיִנ

 תיִב לא ווג ןלעמ טְסעוֶו wt ןַא ְךֵת רָשָאַּב םיפ
 טסְלאָז וד רָמּולְּכ ןיירַא זיוה סָטאָנ ןיִא םיִלָאָה

 יי"שר

 :סהינ ןקינס בופכ סס סג *וחמשי אל : סגופס רוד
 ךנסמ סד רפלכ מול ןויעכו לפס לע ופוס * הז םג יב
 = תיב לא ךלת רשאכ ךלגר רמש )rי):: ופי רח
 סימלט תכלנו סלוק bיכק ס5 ךלס ךֿפיס * םיהלאה :

 < .תולעס תוסבסכ ךכסכק קנט ךמלע לועסו : כועס קוס.
 קומססו כופ סו ס"כקס ילכל עוממל יוס * בורקו :

 . . ו 5

 תא איִרַפ ןפול םָפְראַרְנ יא באָה סאו ְךאָנ < דֹוָּכְּב םייַה
 א ךלמה רוד וא ! זיִא לָשָמָנ רעֶד * .ןָשֶראוַ וא ןעֶצצ

 ןפכארמב ו ןֶבֹוהָנ ןָא למה "המלש ןוז ןיינ טאָה ןָבְראַטְׁשג
 םעֶר אּייַּב איוו רָמעֶרְג טֹוט םעֶד איב ןְנעֶז םיקידצ אד בוא

 םעֶד ןופ :לּוצוָנ ןוש אייז ןרעו) ןָּבְראַטְׁש יג ןא םּוראָו 2 ₪ |
 . ןעָמ וא רָפעְּב ויִאסָע < רכו יכ רָע שְגאָז םעֶד ָךאְנ י עֶרָה צי
 + .יֶכָא טיג ןעֶמ ךלוהא ןעָמ ויִא טְּבעֶל ןעָמ זַא םּוראוו םֶּבעָל
 < תֹוצְמ ןיימ לאָמ יִלֲא ןעק, ןעֶמ הָגיִרְרַ יָרעֶבעֶה ןייַא ףוא לאָמ
 | פיג ןייֵמ . ןוש ןעק תַמ ןייַא רָּבֹוא ןעּומ םיִבּומ םיִשעִמ טיִמ

 : ןהעֶוג פאה רֶע זַא האָנ + םיֵבֹופ םיֵׂשֲעַמ ןיִא תֹוצֹמ ןייק .ןקוש
 |: תוחול יד טומ ןֹורָא םעֶד ןגנעֶרְּב ןייֵרַא טפראַר טאָה רָע זַא
 < שָרְקְמַה תב סאָד ןָאייֵנַּב אוצ נוא ןיירא םיִׁשָדכ ישדק ןיִא
 טנעקנ טיִנ טאָה הע, נוא ןְרט א ד טְכאַמ ראפ יז ןְּבאָה
 < רבק םעֶד ּפ יא למ דוד ּזיִּב ןורָא םעֶד ןננעֶרְּב ןיירא
 פאַה וזא ןְרֶעֹוט איד טנֹופְעְג ףוא לאָמְצעֶד די ןָבאָה .ןמוקג
 To lv = חתמ רבכש םיתמה תא ינא חבשו) טנא כת המלש ןוש

 = ָבְראָטְׁשְג גְנאַל ןוש ןָנעֶז סאו ןשטנעֶמ איד רַסַעַּב בול ָךיא
 / ןְלעו ייז לע רעֶד ןופ תֹויַרֲחַא סעד ןופ סּורָש ןוש ןֵנעֶז נוא
 | ששר ןגפ (הנרוע םייח המה רשאג ןעֶגידנּז טיִנ רעֶמ ןוש
 איר ןשיװצ קֶלֲחַא ןָּבאָה ןיַא ךוא דְנוצַא ְךאָנאיַ ןְּבעֶל ןֵגעוֶו
 | םּורָר" גובייַא טְּבעֶל רע םּוראוו ךלמה דָוְד איוו וזַא ּוגיָדעְּבעֶל
 , איר ןיא קֶלֵחַא ןְּבאַה אווז יָנּבְראָמְׁשִג איד רָסעֶּב ָךיַא בול
 . םיִב ןוש אייֵז ןְכעֶו ןְגיִרנּז TY יגּודבל איד ןָשיִווצ תֹוצַמ
 : רעֶד יונ טקנופ עֶרָה צב םעֶד ןּפ ייִבְפ ןָנענ אי ליו ו יָד וז
 : רֵדוַא טְגאָז רעָיְרְפ טאָה הָדּעְס רעֶד ףוא ןְגנאַנְג רעיִרפ זיא
 : אוצ לייא טיִנ יז מאה רע לאו ןאָסְג ריִסְּב טאַה רָבֲח
 בול ְךי רע טה ןָפעֶגִג ןוש טאה ןעֶמ וא םעֶד ָךאָנ וא ןייֵג
 : במ םעֶד טקוש ןעָמ זַא ןֶקעזג טאָה רָע וַא םעָד ְךאָנ גוא
 ג רָבַח םעֶד טבל רֶמייו ןוש רע, מאה ק קלה מּוגא םייחא

 | ןיפראר טיִג וטְסְלאָז ןיירא זיוה סֶמאָנ יא ןייג טְסעוֶו וד ואי ןאמ וצ תוריבע ןופ ןימיה הוז
 | בושַח רע טיִנ טאָנ איב זיא סע .םוראוָנ ןייז רָפָבְמ ריִד ףוא לאָז סֶע תֹונְָּרָק ןייק ןְננעֶרְּב
 סע וד בווא טְרעֶינ ג תונּבְרַקְיִא טְגְנעֶרְּב שְנִעֶמ ןויאזַא
 -- בושָח .רעמ טאָ ייּב זיִא סאָדטאגוצ הָנּתַט ןוא טסגנעֶרְּב ּוד ראָנטְגיִדְניִזְג .טיגטקאָה אּוד טסה
 א ןיִִדְניִז טיִנ טסְלאָז אּוד רֶמולּ דויר סֶטאְג ןרעה וצ ןווז טנהאנ .טסְלֶאָ וד וא ענמשל ברקו
 ג םעֶר ןופ ה םיִלִמְַהתָתָמ בּושָח רעמ טאג ווב סד

 דני אווז .םאָו טיִמ רעֶד דבק טעו

 םאָד הָבָרְנ ןופ תֹונָּבְרַכ ג גְנעֶרְּב ןכענ) 4 .

 4 ןעוט יז זַא טינייֵז ןיסייונ ןֵגיִדגיִז םוָו ןיראנ אד 2 הושע  םינרוו ני ו רְניִז עָרעְיַַז ףוא ןייֵז רַּפכִמ לאָז רעןְּבְרִק ןייא ןגעֶרְּ ןיראנ יָד סאו
 : אייז טֶמאְרְמָש טאָ וא זיא ףוס רעֶב םּוראוו

 לא
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 "שר
 תיבמ יכ (די) : סקכוס לכקמ וניו Faro יכסש
 ןוסכסו תפטפס סוקפמ * ךולמל אצי םירוסה
 ךנמטמ : ותוכלמב םג יב : ילסו טסכיו ןגימגכקמדכ
 סלספ ךוקמ קו מממ כועס ןכסמס .טכס דלונ סדב
 יכ פ"ד < .טלדמכ וסועכד ךכ סחכס תפס ךוסמ לו
 דוע רסזסל טדי כ רפת * ועמסמכ 'וגו ןכספ דני בופ
 5 סילוסקס סיבמ יכ + וסוליסכו ועסבכ ןיקזס רככש
 ךונמכ יט: וינע וכמסיט ופופ ןכסמס דליס:יכ : -ךולפל
 דוקנ סיכוסס נע ך"מס ילסט ויכוס סיכמו וינע ךותכ
 (כ גי סיעפי) ומכ 09 סילוסלס ועכ לוס יכסו יפכ

roעילו  
 ןְפעֶגַנ א  ןייונ ,רעייט ek םאָה ןעֶמ תִּיַּבַה לַעַּב יָד
 ראַפ ןְנאָלק אוצ ןּבוהנ ןָא ןַאמּורָא רעד טאָה םיִלְכֲאַמ עפוג
 ראפ גידלגש ןויז וצ ןָראָטג ןֶנְניווצג ןיב ךיא טנאו נוא תֹורְצ

 לאַמ ןייק םְכינ ראפ טיִנ ראָג באה ְךיא םאָָו ןכאז יכעלעוש

 ףוא ןגנאַנ ףוא טיִנ לאָמ ןייק ראָג ריִמ ויִא סֶע איז ּופ

 ךיא .ידכ ןייע ןמסאָרפ ליפא ןקגרמ לאו ךימ ןקנאג איד
 עֶמ טְנאָמ דנּוצא דל ןייק יִדֵמֹעֶרְפ ןייז גיִרְלּוש טיִנ לאָז
 רֶד סעמ םעֶד טיִנ ראָג סייוו ְךיִא םאָ) ןייונ ןְרייֵׁש ראפ ךימ

 טיִמ טעו רעד ףוא ךיז טייִנאַב קיָדַצ רעד + ויִא לָׁשְמִנ |
 ףוס םּוצ נּוא טֹורְּב לקוטש ןקורמ ;ייֵא טעמּכ שפע רע גוני

 ןֶבאָה יז םאוָו םיעָשְר איִד ןּופ דנוז איָד ךֶרוד רע טבְראָטש

 ּוטְפעְּב יד ןסעֶגְג באה אייֵנ לע רעֶד ףוא תַואַּ יל אט
 מַה המלש טָה סֶד ןייט ןוטסעָּב םעֶד ןָנּורָשַנ נּוא םיִלְַאַ

 ןופ ןעֶיעֶרְמ איד (םיקושעה תעמד) ןְהעֶונ ּבאָה ךיִא טְנאוָג

 ךיִא ּבאָה .םאוו טְגאָז נוא טְנאָלק קיִדְצ רָד סאו םיקיִרצ איד

 איִר ןופ דנו איד רוד אמש זמ ךיִא סאו טְניִרְלּושג

 :רָטְסייִרמ ןייק טיִנ ןָבאַה איז נוא (םחנמ םהל ןיאונ םיִעָשְר

 ןייא Ae ןָמָבַנ ןְׁשְמנעֶמ אייֵוְצ טאה ןעֶמ :לָׁשְמ ןייֵא ְךאָג

 רֶנייֵא נא הֶרּועְס רעֶד ףוא ןננאנג פָכיִת רֶנייֵא ויֵא תָדּועּפ

 ןָצוז טְלאוונ םיִנ טאָה רֶע ליו ןייֵג תְּכיִּת מלאו מנ טאָה

 ףונ ו + "ביז ןָלעו ןשְטנעמ ילא יב ןמְראַ גיא שוט םעֶד ייֵּכ

 טְלייֵאָנ ְךיִז מֶה רַמָשְרָע רעֶד זַא וא + . הָרּועְפ רֶד ףוא ןמו

 סניק ְךאָנ טאָה נּוא הָרּועְס רעד ףוא ןְגְנאַגְג ָּכיֵת זיא נא

 זוב העש ראָפ ןייֵא ןיִסעֶוג ןיילַא .לייונ רעֶד רע ויֵא ןנּופנ טיִג

 ןעֶוְג אנְקְמ רֶע טאָה ןְבֹקְג ףונ אּוצ ךיז ןָשָנ ןְשְמְנעֶמ איִד
 טיִנ זיִא נּוא םייַה רעֶד ןיִא ןצו ןְּבלּבְג זיִא סא רַבַח ןייֵ

 ביפ: יא רע, סאו םאהנ הָפֶרַח מאק בוא * ףָכיֵּת ןגנאַנג
 ףונ אוצ ךיז ןנֶז ןָשְטְנִמ יִלַא זַא םעֶד ְךאָנ ראנ * נא
 טיִנ ְךאָנ ויֵא רָבַמ ןיינ תא ןיִסָע טעג ךיז ןָבאָה ןיִא ןְמּוקִג
 סו ןאָפְנ רֶפָּב טְראָמ באָק ְךיִא טֶבאַרְמִנ ְךיִו רע ,טאָה ןְמּוקְג
 ןיִפֲע לע ְךיִא םּוראָו רָבַח ןייִמ ןּופ ןֶנְנאָכג רָעיִרפ ןיּב ְךיא
 טְהעֶז םעֶד ְךאָנ + גיִרעֶנּוה ץיינ טעו) רָבַח ןיימ נוא ןקנְורָט תא
 קּוטְׁשַא םיִמ שופ קטש טּוגַא טמעְנ תִיַּבַה לַעַב ר ד איו] רַש
 ְךיִ רע טכארט םייֵהַא רֶבַח יז אוצ טקיש נא סנט
 ןייט  םּוראָוו רֶעירַפ ןייג אּוצ טלייתג םסוז םוא ָךיִמ באה יא
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 ךימט ke וניֿפמ ןכפ (כסלי ומכ יכרע ספ נסי כ
 4 1 כ"5) דוד ןכו * סירוסלס יב תֿפיֿכי ךוסמ
 ותוכלמב סג יכ : ןפנה כמקמ סנס ןפ ךיפחקל
 .ותוכנפכ סג יכ ךוליס וס ןוגסו לטכ יכ * שר רלונ
 סימכמס 56 - ומנע ןיפקמו סכלטס גסנעמךפסנ וס
 דלי סד קכפ ריעו )= לי כויפ) ןכו - סיטלס תדמכ
 : סד ססעיו ככ ליעכ סיספ סע וכ סנקשי\ ךפסיט
 לב תא יתיאר (ופ) :וס סוס ןושו ספע * .רלונ
 לוכמס רוד סז סזס כפסס טכדמכ יפקנמ * 'וגו םייחה
 דליה םע : ימס לכמו (םיו תיפלצ) ססכ רמפנט

 ט"ע שוריפ
 .ןצפ ןיטיה ףיז לאו רע דש רַהוהְל טיִנ טסייונ

 טְרעֶטְלע ראפ ןוש זיא רע םוראוו טייֵקְׁשיִראַנ
 זוא רע םּוראוָו טייקשיראנ ענייז ןיא ןראוויְג
 ןעק ךאָו רעֶד וא ןראוָויִג טְרעָטְלְע ראַפ ןוש
 פנייִמ סַד רֶסּומ ןיק.ןְמעֶג וצ טיִנ ןיוש זיִא רע
 ףֹורְד עֶרָה רָצָי םעֶד טיִמ בוט רצו םעֶד ןעֶמ
 ןְהעֶז רעֶהיִג שְנעֶמ ןייַא זא ְּךֵלֲמַה המקש טנא
 טרעוו רע,סוָו בוט רצ םעֶד ןיִרעָה אוצ רָכעּב
 גוא סח דניק םעֶרָא ןייַא סמ רֶלָי ןיִפּוריִג ןָא

 געוֶנ ןטּנ ןיִא ןיגלאָז רע ןיִׁשְנעֶמ םעֶד טגילק
 נוא עֶרָה רַצָי ןינעקנא ןיקראטש יז לאָז נּוא
 תיּבב יב (רי) : :עֶרָה רָצַי םעֶד ןיִרעֶה וצ טיִנ לאָז

 ַהֵצֹנְמ סֹורַא טְמּוכעֶרָה רֶצָי רעֶד םּוראוָו םיִרומה
 סיורא יז טְריִר רע ירו ןיִׁשְמְנעֶמ םִעָר יי אוצ
 בוט רצ רֶד דָּבֶא בייל םֶרעֶמּומ רֶד ןופ ןייַגּוצ
 זַא םּוראוָו יִּ טְרָא ןייֵא וזַא ןופ םּורַא טיִנ טָמוק
 ןיזעוויַג הצנמ גנאל ןיוש טאָה עֶרָה רַצָי רעֶד
 טְלַא ןווש זיא שֶנעֶמ רעֶר זַא רַמוּ ןׁשְנעֶמ םעֶד
 רֶד ד ןיִראּביִג טְׁשְרע טְרעוֶו שר דָלּונ ראו ןְהעֶצייֵרְד
 רע, נוא בוט רצ םעד ןעֶמ טניימ םאָד רַמיִרא
 גיִלייַה ןייַא ןופ נוא טֶרָא ןייֵרןייַא ןופ ןוש טמּוק
 לאָז רע זַא ןְהעֶז שטנעָמ ןייַא רעֶהיִג םּורָד טְרָא
 :עַרָה רָצַי םעֶד טיִנ נּוא ןיִרעֶה ּוצ בוט רע םעֶד

(On)איד עֶלֲא סיבה לכ א ןהעזג באָה ָךיא מי  
 ןגעֶנ סאוָו שמשה תַתַּת םִיכלַתְמַר ןָשְנעַמ עֶגיִרָּבעֶ

 םעֶד ןעֶמ טגיומ סאד טלעונ רעֶד ףוא ןיִזעוֶוִג

 רַפ ןְנעֶז א טנידניזג ןְּבאָה ייֵזםוָו לוּבַמַה רוד
 טיִמ יִנָשַה רָליַה םע טְלעוֶו רעֶד ןופ ןיִראוָויִ ןוראל

 זיא סע םוָו ויִּתְחַּב דֹומֲעַי רשא דְניִק ןָרעֶנַא. םעֶד

 טיס ַחֹנ ןעֶמ טניימ סֶד טְרָא רעֶניז ףוא ןיִביִלְביִ

 רׁשֶד ןיא ְךיִז טז רָע תא יא אונ וא ךוא ארס רבת ן
 םייה ג
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 צד
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 לָחָאָהולָא ובֲחיתֲא םיקי
 :ךֶָיּיִא .דָחָאלּו םהל םמו
 : קַתַני הָרָהְמב אל שלשמַה

\ 

 ומיכמ bכ וכב יפמ עמ כפ0 תפ קדקד לו לטכי ס ומ
 םחו (י) : 2 ג וו + ול יאו : תפס לע ודיפעמו |
 סזמ סז סיממסספ סכקנו רכז ןינעו ועמטמכ * םהל |
 סיפס) וסכ ס5 * דחאה ופקתי םאו (כי) : סידינומו .
 סס 'ג ספ ם"כו ודגל ולמעי סס סינט סמ ופקתל וילע |
 מ"ק וסט ימ "ד * קסני סכסמכ כ םלוטמס טומסו .
 כמוס לוס ןכו ועלזמ תקסופ סכוס ןיפ כופ וכב ןכו וככו <
 יפמו ד + .ךערז יפמו ךיפמ וסומי bכ (סכ .פנ סיעשי) .

 .םנש ובבשי"סא םנ = + זמיקהק ינש יאו לופש
 "מוחה וג יָד םִיִנֶעַה דָחֲאָה 3פקְתיייסָאְו ג

 "אֶל רׁשֲא ליס דק למ םֶכָחְ ממ לי בוס
 . םיטכחיתפש

 וכ5 דיפ)תכ ערפל סינ תינד וס קוולכ ועכ ועמסעל
 סיסיש 6ת)מ 'קיספ 69ד סע לפי סמ כ"שפ וכ תונק) ודי
 4:םרפלו קותדכ ךרפוה דימנתכ "6 קוורכ לכ6 ןכ סנפפ וכ
 כ" * ד"ויכ bנמ כתכדפ סו םרד ג : 6קיספ 6כד -bתניפכ
 יכסד ו"יו 6ככ ופיקסכ ינפ ןיפ לופיט דהפס ולו ל"נסד כ"ק
 "דמשס וכפו וכיכמ ת סיקי דחלס ונפי ס5 יכ ליענל יפק
 ס תלתפכ סוסו ול ו פ'כל * ומיִקְסל ינס ןי6 ?ופיס
 דח6ס וכ יוס רמונכ ןימוד ו"יו :תלוזכ ןכוי לג זס
 3לכ וניפ ס"פכו םלדמכ יס ןכ ר : ומיקסל ינפ ]י6 ססכ

 פכלנ סיכת סינפכ : סוס וס סכסעכ 55 ןכפ ךכדכו סנטמכו 6כקמב םגועמס פוס פ"ד * ךעכז עז |
 * םכחו ןכסמ דלי בוט (2י):: ססילע כטייקמ ונס סופכקמס לכ לדס ןי לכס ול ינמ ילו דתפ פי טכדמכ
 :ל"סניל ומכ ול:סיעמופ סילכוסס ןילפ * ןכטמ : סנע ג"ילע סדפכ ככ ניקס דכי םלקנ סמלו בופ לפי סז |

 ןקז + סירכילס ינכ לע :םינפ לוט "סי סז * ליסכו ןקז ךלממ : סכופ ךכדל סדמס תפ ליכפמע * םכח
 ףש סעכ ךכדב וסעתמפ < ליסכו : ןכול סלפס םתפנ (ז ד םיטסמב) רמפנטוכ ןופכ סוס דלוס דלוט סעפמט

 * רוע .רהזהל עדי אל רשא (גי) : טרדמכ טכדכ
 . all שוריפ

 םעֶר רָניֲא ןאק ורכס תֶא יקי דחאָה ץֶלאָפ איז ןעוֶ
 םוָוֶנייֵא רעב רֶבֶאָה יִאוןִלעֶמְׁש ףוא ןֶרָדְנַ
 רע זמ ןִרעֶדְנַא זיק .טיִנ ףיז אוצ טאָה רֶע
 וצ ףוא טיִנ ריק :םיִא טֶה וגילהל יִנׁש ןיִאְו טלאפ
 יוווְצ עו סנש ּוכְכשְי פָא ףוא סנאי + ןוִלעַטְש
 אווז זיא סֶהָל פַחְו םעְנּויָא ןיא :ןיגיל ןיִׁשְטְנעֶט
 סי דזָא יון ךיִא םעֶניוַא אוצ רֵּבָא דִחלי םיִראוַנ
 ןַעונ נּוא דֶמְאהיפקְתְי סָאו (בי) : ןייז םּוראוו טעוו .

 ןיקְראמָש ףיִז טעו גוא ןָלֶזג ןייא ןֶמּוק טעו סע
 ודננ ּדְמַעיאווווצ ןעֶניוַנ אווז זַא םינשה םוא ףוא

 שוחה ןלזנ םעד ןגעקְמנא ןְלעֶמְׁש ףיז יוז ְכעוֶו
 ןעיירְד ןוא זיא רע םוָו םיִדאָּפ רעֶר נּוא שלישְסַה

 ווז זאיןיסויר וצ ךיג טונ רע טעוַו קתני הָרְמְּב אל

 טיִנ יֵאְדנְּב אייז ןעֶמ טעו ןיִׁשָטְנעֶמ ייֵרְד ץֶנעָז
 ׁשֶמְנעֶמ ןיֵא רעֶהיִג םּרָד * ןָמּוק אייּב ןנעמ
 : = ןיילא רֶניֵא ןיריפ טינ ףיִז לאָז רע זַא ןְהעֶז
 דְגיק םעֶרָא ןייַא ונפט רָלָי רעֶסעֶּב זיא בוט (גו)
 ד ןאמ רֵטָלֲא ןייֵא רֶדייֵא גולק זיא רע, סאו כמ

 רע,סאוו עַדָי אל רֶׁשֲא ראנ ןיוא זוא רע טאוָו ליס
Re | 

 ילסס

 | בקעי ל
 אָפ איי עֶּבאָה ןעבראטש קידצ םעֶד טָהעַז רוד סאָר וַא
 פאָד נוא ; םיִבֹופ םיִשָעַמ נּוא הָבּוׁשְּת ןֶאּוט נּוא ךיז ראָּפ

 ןייַא םיִמ םיּבַר ןיַא הכזִמ זיא רעֶנייֵא זַא לָלָּכ ןייַא ךאָד זיא
 - . .- ." +" + . ₪ 'צ י% - ד .

 , םיִא ףוא טנוכערג הָוְצִמ רעד ןופ תוכז רעֶד זיא הָנַצִמ
 ₪ 1 ּצ = 1-1. 4 1 ד . + .TT םעד וש דננז רעד ראפ טבראמש רע סאוו קירצ רעד אלימ

 ןופ תוכז רעֶד זיִא הבּושת רוד םאָד טוט םעֶד ךֶרוד נּוא רוד
 רַכְׂש קיִרְצ רעֶד טמענ קידצ םעֶד ףוא טְנּוכעְרָג הָבּושִּת רעֶד
 ןאָטְג םאָה רֶע םאוָו תוָצמ יִנּוגייִא ונייז ראפ םלעוו רנעי ףוא
 ילייו טּומ רוד םאָד םאוו תוצִמ איִר ראָפ רכש טמענ נוא

TE nl BA a AW1  
 ךיִא  טְגאוג ְךלֶמַה המלש טאה םאָד < טְנעְצּורְפ טיִמ ןרק
 םיִקיֵרַצ איד ןופ ןְרעֶרְמ איד (םיקושעה תעמד) ןְהעֶג ּבאָה
 ידֹמעֶרּפ ְךְרֹוד טְלעֶ רעֶד ןּופ םְּבֹורְג קעווַא ןכעונ אייז סאו
 םיג ןְּבאָה אייֵו נוא (םחנמ םהל ןיא רוד םעֶד ןופ דנו
 פג באָה ךיא המלש טְגאָז םעֶד ךאָנ נוא + רעֶמְסייֵהְט ןייק

 ותמ רבכש םיתמה תא ינא תבשו) גנּוטְסייֵרְט ןויָא אייז וצ
 םיקידצ איָד בול ךיא (הנדוע םייח המה רשא םייחה ןמ
 רוד נּוא רוד םעֶד ןופ דנו איִד ךרוד ןְּבְראָטְׁשִג ןְנעֶו פאו
 איד ןֶבאָה + ןאָטְג הבושת יִניֵדעְּבעֶל איד ןְּבאָה טוט רעייז
 : ןָבעָי םעָד טיִמ איוו טקרעווג ןיימ טוס םעֶד טימ םיקידצ
 טכאנ ףוא ןעֶמּוקְג ןנע] םירתוס יִבעְֶלַטַע < לשמ ןייַא ְךאָנ
 ןקנורטב וא שיילפ ןְסעֶנְג ןֶּבאָה נוא עָיצנאטס ןייא נּוא רֶגעֶל

 ןֶמוקכ ןָא זיִא ןעוןג טראד ןָנֶז אייז איוו ווא לייונ רעד נּוא . עֶיֵצְנאַמַפ רעֶד ןיִא םיִנּונֲעּת ןאמנ ןָא יז ןְּבאָה נוא ןייַו
 = יסעְנג טאָה א טיֹורב לעקוטש ןייִא ראג ליקעו ןייז ןופ ןמּנָּנ םֹורֲא טאָה נוא רעל טכאַג ףוא ךֹוא ןאמ םּורָא ןייָא
 וא םע זַא + ןאַמּורֲא רעֶד ראָנ ןעֶּבלְּבִנ רעָבוא זיִא סע נא ןעֶפאָלטְנַא ןֵעעֶז וא ןְנאַטׁשִג ףוא םִיִרֲחֹופ איד נע מקנָּב
 ןיסע סעד ראַפ ץֶלאָצְג ןמענ םיחרוא איד אייּב לאו טאָה נא גאַטְׁשִג  ףֹוא תֶיַּבַה לכ רַעָד זיִא .איִכַּפ רעד ןיִא לטופ
 תיבַה לַעַּב רעד טאָה םירָחיס איָד ְךאָנ טְכאַגַּב ןְמוקג ןָא ויִא סאָו ןאַמּורָא;םעֶד ראָנ ןָנּופְג םיג ןיימ רע טאָה ןקנורמ גוא
 לעג םעֶד ראפ הקיפה רעד ןיא טצעזג ןייא םּוא טאה וא ןמּונג םיִא רע טאָה טיִרֲהֹוט איד ןפ רָניִיַא זיִא רע זַא טניש

 : . . v '- . שפל . + = | -

 מורא רעֶד םוא טגעֶרְּפ , ןיירַא הָכיֵפּת רעֶד נּוא תיַּבַה לַעַּב רעֶד טמוק לאָמַא ןקנּורַט גּוא ןיסע םעֶד ראפ טמוק םָע סאו
 שרעפיע + םֶכאָנ ןייִא ןיִא דלעג ליפ וַא ןעֶבלּבנ גידלוש ריד ןְנעֶז אייז סאו ןאָטְב שְכעֶלעֶַא ןְׁשְְנעֶמ איד ןְבאָה פאה

 רטר ps ל
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 : שמשה תחת לָבְה הארה נא יתכשו + : ור תוערו קמע םינפָה אל
 אל טי וניע-יימג ילֲטע"לכל ץק דואו ול-ךיא חו ןב ג יש יאו רֶחֶא ₪ =
 :איה עֶר ןינעו לבה הזסג הָבֹוְמ ישפִתֶא רפחמו לָמַע יגא !ימלו רשע בשה
 וָתָאה ולפיייסא יכ י : םֶלָמעְּב בט רֶכְש םָהָכיׁשי רשא ךֵָאָהְמנְׁשַה םיבדמ =

 םיקי / . ר = וניו ל | 7

 ד אל

 אא < AD םיטכחיתפש =
 | םינפח אלממ:ולוי) תוכ תחנ ןסכ סיס ועיניפו ספ:סד תכימנכ רכדפ יכנס ל"קד ב : ןיטרוד ןי6'פכ
 פל מול .תוכנעו לפע וסט סלינעכ סככס סיסכנ ליתשיפ .סילפס סיכוט .וחוכומ ךכ כה יכסט תוטל וחש:
 ;Rule ae os : פ"ככ * ח6-ול סיסיפ תוטע) וחככ יס ךופו סינק ו) סיסיש
 סיפפס תק ופכ * שמשה תחת (ז) : סוקפס | ןכ סכת דימלפכ כ'נ'יפ למ סמו 'וכ 0 סכח דימלפ 6

 לגל סטועפ סדס ךנ שי: ינז" ןיאו דחא שי (ת)
 וול סו * חלק וספ רכס ו ןככ וסע דימנ בול סנוק וניל פוס מ"פ ספ :ול ןיא תאו ןב םג : ידיפיב

 יליסי ךכדל וו סיפסופ ול סגוק וניל פוס למוס סו . ןכ דילוסלו כזעל םפכ ו םויסל סמ לםוג ןמי6 bוס |
 סי ני רשוע עבשת אל וניע םג : פיטטקרפכ למע פוס רמוס סו פסכיגכ עגייולמע לכל ץק ןיאו
 גא ימלו : ןופפס למל דימת ףדוכ ןופמס ןינענו * וידימנתמ סדפ דמו סכוק סגלספ סכוק ימעסב עכט
 הפס ןמ לכד לכל : םינשה םיבוט (פ) : םנכ  דינוסל ספפ ססוג יכילו סידיפנס דיפעמ יניסס כמ * למע
 ימוס ןיפט סינפכ תיטענ סכתנמ סככס * סלמעכ םויכ לסוי סטפ פי לפס סמי ככמ סלל וכ סנקי ךכיפל

 וליוממ וכיכס .ןלט סנטמ וינע ספקס ספ סנטמס ןיײעג . ועמפמכ + ולופי םא יב (י) : ולכל סכ ליססמ |

 יל
 גיא גְראָּב ףוא הָרֹוחְס ןֶמייִלְק איד ןיא ןְּבעֶנ ריִמָּת םגעלּפ רע

 םיִא ןְבאָה הרוס ירד ןגנערְב ראפ טראָג מאה רש וא
 רע טאָה תֹובֹוח איד טֶלאָצַּב ןעטיילק איִד ןּופ םירחופ איד

 טְנעלפ וזַא - תורוחס יֵרְדנַא ְךאָנ ןֶראָּפ וצ דֶלעְנ טאָג ןוש

 יניילק, איד אוצ ןָמוקְנ רָע ויִא לאָמַא + גָהְנִמ ןיינ ריַמָּפ ןיינ
 אּוצ םאַהְנ םיִנ ןֶּבאָה אייז נוא תובוח איָד ןְנאָמ םיִרָחּוס
 < תֹורֹוהְס איָד טפוק ראפ טיִנ ְךאָנ ןְּבאָה אייז ליינו ןֵלאָצַב
 יֵרָדְנַא ְךאָנ ןְראפ גיטיינג טפראדג רָּבַא מאה רַתֹוס רעד נא

ce .' \ד  no ig: -. vrי.צו- ד '* .  

 רעֶד ָךיָו םאָה ; דלג ןייק טאהג םיִנ טאָה גוא .תורותס
 טאָה סאו רשש ןייַא ּוצ ןְגנאַנְג זיא נּוא ןעוונ בשייס רח
 זַא ְךאָד םְסייֵַו אוד םיִא אוצ טְנאָו גוא דַלַעְג ןמוזמ טאַהנ
 ןְּבאָה איז ראָנ םיִחּושְב ןנעז ןטיילק, איֵד ןופ' םִיִרְתֹופ איר
 ריִמ לאָצ טסליוו אּוד בוא . ןלאָצַּב וצ דלענ ןייק טיג דנוצא

  * > or rigגר = 1 60 % cד .

 אייַו ןפ ריִמ טמוק סע םאוָו תֹובֹוח יֵרָעיִיז איי ראַמ פא

 ןְראָמ ןנעק ךיַא לוו ןיִלְמקעֶמ יִרָעז ןָבעֶג ריִד לעָו ְךיִא נא
 ןְּבאָה ןְכעֶֶו אי דא םעֶד ךאנ גוא .  הָרּוחְפ יִרָדְנַא פס

 םעֶד םיִמ רק, סאָר ןעְלאְצְּב יֵאְרְּב ריִד אייז ןְכעֶו רֶלעג
 זיא רוד סאד טהעז טאָג זָא * ויִא לָשַמָנ רעֶד . טְנעֶנּורְפ
 איד ןָמעֶנ ראפ אּוצ םכ ןייק טיִנ ןְבאָה נוא תוצמ נּוא םּורָא
 ךאד איז ןעק ,דנוז איד, ראפ איז טמוק סע סאו ףאָרמש
 רוד םעֶדי ראפ טְלאָצָג מאָג םְרעוֶו + תֹובֹוח ירעָייז ןְלאָצַב טיִנ

 רעֶד ןופ קיָרַצ סעֶד ּוצ טַנעֶג רע ּוניַה . ןְׁשְסנעֶמ ןייַא וש

 a ט'ע שוריפ
 לופ ייווָצ ןופ סנפח למ חור תחנ טאָג טאָה
 ּוריִׁשֲע ליפ טָה רע םוָו םעֶד ןּופ רָמֹולְּכ ןיִלֲפייג
 ֵכעֶר םּוא יה תשרי למל טאָג ראַפ זיא סע נוא
 וורישע ליִפ.סֶד זַא ּונייַהְד טיִמיִג ןיִכאָרְּבִיִג נוא
 פ טיִנ ַחּור תַחנ ןייק טאָג טאָה הָלזְג ןופ זיִא
 וא ףיז יא באָה .ינַא יתנשו () :  תורישע םעֶד
 טְׁשַה תחת לנה ןהעֶזג ךֹוא ּבאָה נוא הֵאְרָאוטְרעֶקיִג
 ערֶחֶא שי(ח) : טְלעוֶו רֶד ףוא טייקשיראנ ןייא

 יז טריפ סאוָו ׁשֶטְנעֶמ ןייא ןֶדנאַה ראפ זיא
 עֶר ףיז וצ טיִנ טְמעֶב נּוא ינש יאו ןיילא ץֶלַא

 עפאוָנ שנעָמןייִש וזַא ןעָמ טְנייַפ סֶד ןֵרָדָנַא
 ּוְרָד ל ןיפיחא: מ סג בייוו ןייק ןְמעֶנ טינ ליוו

 מֹלְּב רָדּרְּב ןייק טיִנ נא ןּוז ןייק טיִנ רע טה
 עונג איז טלאוו בייונ ןייֵא ןַמעֶנ טְלאוָו רע וא
 יז נוא רַדּורְּב ןייַא איוו זַא ףליה ןייָא םיִא וצ
 וא יל לָּכל זש ןוז ןייא טאַהיִגםיִא טל
 וס ןויא ןֶדְנאַה ראפ טינ זיִא ןיִגעוֶנ טְסעֶד ןופ
 יִעפַנ .דיִמָּת טַעָּבַרַא רע ראָנ טייֵקיָריִמ ןייז וצ
 יִטעָז ןָא טיִנ ךיז ןעק גוא ןייז ףוא רשע ענת אל
 וא זיא טאה רע ליפ איו] רֶמֹולְּכ טייקכייר טיִמ

 'ז זיא רע וא למע ינא יִמְלּ גונו ג טוָנ לאמ ןייק נוא . ריד םעֶד ןופ דנוז איִד ןְבעֶג ראַפ ןוש טְרעֶו מעוד

 וא הכט שפג תא רפת ןעהימ ףיִמ ףיא | אוט ןיִנעוֶנ סעָמעונ ןופ ןיטְאַרְמ לאָז רע בשייס טי
 יה עֶר ןינעו םייכשיראנ ןיוָא ףוא סאָד זיא לְבָה הז סג ץֶסוג ןופ בוול עֶנַעְגְייִא יס ןילעפ ראפ אוט

 יווצ יד םִיַנְׁשַה רָסעֶּב ריִמָּת ןיִנעֶז אווז םיבוט (ט) ¢ ןיִׁשְנעֶמ םעֶד רפ רֶנייֵמְׁש רמבעֶלְׁש ןייַא ווא

 יא חור ןטוג ןייא םלמַעב ביט רכש יוז וצ ןיִרְנאַה רַפ זיִא סע םּוראוָו םֶהָל שי רֶׁשא םֶנייא ןופ דָחָאָה ןמ

 וניו נוא ןאָט אֹוומְד ןינעק איוו סאו] ןיִכאַו ליִפ ןידנאה ראפ זיא סע רַמּולְּב םייקידימ רעו

 ָהעָנ ׁשֶטְנעֶט ןייַא רעָהיִג םּורָד םֶנייִא ןופ ןֶניִר ראפ רעֶמ אייווָצ ןינעק םּורָד ןאָט טיִנ סְד ןאק
 הא \לופי א יב 6) : ףליִה ןמעָנ ףיז רע לאָו ןתִמּו אָשִמ ןייז וצ נוא בייונ ןייא ןָמעֶנ ףיָע לאָז רע 8
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 :ןידפ ןרע ו ךדכע דוד ידסמל סרכז 5 ו3
 סיפק פכדמב יימכ .* השעמה תא האר אל 9
 : ופככנ bנו .סומלבסנ .ועמוקש תוכול א ד"עקספ 0
 ןקמ תוכיכעס ןס + למע לב תא ינא יתיארו (ד)

 * השעמה ןורשב לכ תאו : ם"כקס יניעב לפפ

 ר םיטכח יתפש
 יכעפקתו ') תוקרכסל ולזג) סנעתעכ ולע 'יפ א : ןיקינדפ
 ןתפ סדוק וקני תופרבס) םסינפ לו ס)ועס 6ככנט סדוק
 ןיפש ס6רסכו לוד: 6965, ןתנסכ סכות סתיס סיוקכ טלוק
 ןיפטסו סנועס ןמ: ןדלעו-דפע סרות לכ סייקתמ ס)ועס
 יג פל: : וניככ סקמ דע סדלמ תוכוד סירעע) סרות ןתפ

 : : וסעלמ ut תֿפנק יס כל = שיא תאנק איה יב נק ססינטמ וסעכפ םיפ תנקנ 55 סימס ססל ונופש
 ןילס סויל * ורשב תא לכואו : .לזגס ןפ 556 לכופ ויפו עני .כימו - וילי חפ קכוס עטכס * ליסכה (ס) =
 פעפ סיסכנ סנוק תויסל * תחנ ףכ אלמ בוט 0 : ילפסכ טלדג ךכ = ןוליג סוסו .לוככב. סיקוד5 סלוכט =
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 (םחנמ םהל ןיאו A טְגאָו גרה טסוז םוא שקוע |

 "ע שוריפ
 טיִנְךאָנ טָה רע סאוָו האר אל רֵׁשֲא טל רד ןףא
 רָשָא ןיִבאַז עַמְכעֶלְׁש 'איד עבה הָעַעַמַה תֶא ןְהעֶזיִנ

 :מלעוֶ רָדףֹוא ןאַטיִג טרעוו םוָו שֶמְׁשַה תחת הֶׁשֵע
 ראָג ל לב תֶא ןְהעֶזוִג ּבאָה יא נוא יג יִתיִאָרְו (ד)
 ור ל 2 תוריבע יד רָמולְ טְכעֶר םוא סאה
 איִה יִּ םיׂשעמ עָטּוג איד ראג הְדיוִו נא השעה
 ןיִגעוֶנ סָמאָנ ןופ טיִנ ןֵנעֶז ווז םוָו והָעְרְמ שיא תאנה =
 לאָז ןעֶמ רב ןגעוו סֶניָשְטְנעָמ ןיוָא ןּופ 2

 אד וַא לָבָה הז ְךְהעֶזיִג וא ּבאָה ןֶּבּול םוֶא
 אוצ .ןויַא נוא תור תער טְׁשיִנ זיא כא עֶדיִיּב
 הָוְצְמ ןייֵאּוליִפַאטּוט רע זַא ןעב טוָמיִג ןיִבאָרַּב
 ןוליוו ןויז ןוש ףאד זיא םִיָמָש םשָל טיִנ ראָנ
 םעֶד טנוימ סאָד ראנ רד ליִסּכַה (₪ יב רָד טוני
 רעֶיהַמֹולְּב טְנעֶה עניי טזלאַה יידי תֶא קנֹוח עֶׁשָר =
 יז ןנעק לאָז רעוא הָכאָלְמ ןווק מיָנ טומ =
 יא זוא רע : טְרעֶגיִנ הָכאָלְמ רֶד ןופ ןייז סנְרפִמ <
 ורָשּב תֶא לכאו הל לז 5% ₪ וז זיא נָוא כג |

 ןיסע ףוא טעוו רע זא ןייז טעו פוס רעֶד רָּבָא
 זַא ןזהַעָז טעו רע, זַא % רָמּולּ ׁשּלָפ ןייז
 ןעֶמ טעו םיִא נוא רבב סח ןְּבאָה םיקידצ יד
 ףוא ןיסע. ךיָו רע טעו טירופי טיִמ ןְפאָרְמְׁש
 ןיונ ריב טוג ןעֶט וג טוָנ ףוא זיִא רע טאו םעֶד
 ןַשְנעֶמ םעֶד טיִנ :טפְלעֶה לאָמ טְנעֶד רבא ןְּבעֶכ
 רע זַא ןְהעֶז שֶנעֶמ ןוַא רעֶהיִג םּורד הָטְרַה ןייק
 ןיִא סע ביפ () : םָּבַעְל רע מז לָּכ םטּוג ןאט לאָז |

 לּופ ןיוא ףב אלמ טאָה שנעמ ןיֵא זַא רָמעְב
 ןופ תורישע.לסיּב ןווא טה רע, וא רָמולְּב פיי .
 םעֶד ןופ סאו =חנ מגיד רַפ טאָה רע םאוו םעֶר .

 לש לא צלל אָנ. ןעוונ לאָז רע ןעוו וא ראי יִנייֵז יֶלָא קו
 פֶסעֶד ןופ .-םיכזמ םישעמ .גוא תוצמ ליפ ןאָמַנ ְךאָנ יֵאְרַטְּב
 ןייז אַכמִמ םאָד ןעק שב פוו ןֶדאָׁש וא ווא סאד יא נו
 ץראה םּוצ ןָמעֶ ךיז לאָז דיה .ןייא זא ןייז ןעק פע םּוראוו
 םיָבֹופ םֶיָשָעַמ טיִמ תוצמ ןאָת וא: ןאָט הָבּושֶּת לאו א
 אָלַממ דיִחָי רעֶד טעו אלימ ןְבראַפְׁש םיקידצ טהעֶז רע ליי
 ןיילק ןייא וא רעָבָא טלענ ךאג טאָה קיִדַצ םעֶד םאוו ןייז
 בוא ןּבעֶכ וצ ןָבוהְנ ןָא טׁשְרֶע טאָה רע סאו טְּבְראַמְׁש דנּוק
 ּבייַה ןָא םעֶד ןּופ קיִדַצ יג ןעֶוְג דנוק םאָד טְלאוָו רָמאַט

 איד םיִמ שנעמ רַצְנאַנ ןיַא ְךיִז טְלֲהעפ לימ תוס םעֶר ווב
 אָלַמְמ ןָבאָש ןְפֹורְנ םעֶד ןעק רע + געט איד טיִמ תא ןראי

 קסע ןְראָי יגרבּוא ּונייז םעװ רמאפ רעד שוו ליפא ןיינ
 ןיינ אלממ ןנעק 'טינ ךוא רע שעוו תוצמ יא הרות ןיא ןייז
 בייָה ןַא םעד | ןופ תֹוצמ ןוס טנק ;קג טְלאונ 0 ן ,דנוק סאד סאוָו

 באָה ְךיִא 'ךְלַמַה המלש טְגאָז "בל עז סאד יוס םַעָר זו

 דייק םינ ןְבאָה אייז גוא עֶמְּבּורְג איָד ןופ ןֶרעֶרְט איד ןהעז
 ןְרעֶ אייז פאו רדנוק יניילכ איר ןעֶמ טניימ סאד רטסיירט
 ריִפעַּפ איִד ןופ דנוז איד ךרוד םלעו רער ןופ טְּבֹורְג קעוַא
 זיא קוליִח רעֶד * ןורסח םעֶד ןייז אָלֹמְּמ טיִנ ןעק רנייק ניא
 םעֶד ןופ דנוז היד ךרוד ןּבְראטָש םיקירצ איד סאו םעֶד ןופ
 םעד ןופ .דגוז איד ךרוד ןֵבְראַטְׁש רֶדְנּוק איד פאו נוא רוד
 לאָמַא יִשָמאָח ןְּבאָה םיקיִרצ איד קולח רעֶד סאָד זיא . רוד

 ןֶּבאָה רֶלְנּוק יניילק איָד רֵּבָא נא ןופ סע םעֶד טְכיָז ראפ
 איז ןלאו סאו דנּוז ןופ סע םעֶד טְכיִז ראפ טיִנ ָךאָנ ְךאָד
 רעֶנייֵא לָשָמא זיִא סע . ןירעָסְלע איִד ופ שנוע סעד ןֶדייֵל
 ןָמּונְג סּודייַא םעֶד טאָה נּוא רָמְכאְטַא טכאמנ הנותָח טאָה
 ימלא ןְנאָמ ן ןמוקג םיִא ןעמ זיִא ליו רעד טסעק ףוא ךינ וצ
 רעֶטאָפ םּוצ םקושג פָא םּודייָא םעֶד דָניווָשְג רֶע טאה תובוח

 ןיימ ןֶהעָז טיִנ םּודייָא רעֶד יִשָמאָח זאל טְגאֹוג םאָה רע
 ריִמ ןְלעוֶ סאוָו ןנורְׁשְג ןְּבאָה רעָדְנּוק יִנָגייֵא ּונייז * השב
 םאָוְו רְלעֶג םעֶד ןּופ ןְסעֶגְנ טאָה ץֶמָע אי רע טרעשנָע ןאָמ
 סא ץְטְבעֶלְׁש סאָר ןדייַל ריִא טְגעמ םּורד גירלוש ןיב ְךיִא

 פאָר י ץְטכעֶגְׁש ןעֶבייֵל רע לאָז סאו ראפזריִמ איב ץטוג םוש ןייק טאהְג םיִנ םאה םודייא רעד רעבֹוא + רימ זיא

 איד ךרוד איז ןעבהאסש םּורָד ח-וזא ןופ םעט םעָד :ְכיִז ראפ ןוש רַשַפָא ןְּבאָה םיקְידַצ איָד אָד ףוא ּויִא עֶביִלְמִעָ

 םעָר ןָבאָה איי וא דנא ןופ םעפ םעָר טכיִנ ראפ שיִנ לאָמ ןייכ ךאָד ןְּבָה דק יניילק איד רָבָא * רוד םעֶד ןופ דנז

 פא רָֹ וא וצ לָשְמ יא לא + רמי יד ; םיִנ באָה אי
 רע
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 9 םימכח יתפש .
 וילכד לילד ר : סד6) פיל) * לוט ןי6 יכ יתיר רפל סמנו
 יכ :רמ5 ךכ רתו :סיתמס סכטמ ןמכ סז ת סו סירתוס
 'יפ ש : 'ופ טכפ 6ל דע פ"כ) = יתמס סירקמ כוט ית 79
 סמל לו ס"כקס ינפכ סקמ דפע .רכדמכ | ל6רקו ' ו6טחסכ
 קתיכ ססלכ6) רוכז רפ6סכו סנעכ כו וילפל :סינונמתו תולפפ
 תיכ 5 סמלס סנגקלד 'יפ ת : סנענ דימ ךידנע לכסילו
 סילעפ וקנד סיפדקס יפדק תינל ןוכפ סיככסל ופקנ עדקמס
 למס ןויכ סנט לו תוננכ עכללו סילטע ספנפ ר סזנ ₪
 ספכ קרפ םירכ וטרד ךכ סנענ דיפ ךוכע דוח ידסתל סל

 בקעי לוק = 2.
 .באָה נוא םרעֶקג םּוא ךיט ּבאָה ְךיִא (האראו ינא יתבשו ש)

 יֲִא איד (שמשה תחת :םיקושעה לכ:תאנ ןהנוג
 םיקושעה תעמד הנה טְלעֶוו רעָד ףוא םְּבֹורַג ןְרעֶו סא

 אייז סאו) עֶטְּבֹורג איִר ןּופ ןְרעֶרְמ איִד גּוא (םחנמ םהל ןיאו
 . תא ינא תבשו) .רעֶטְסייֵרְמ ןייק םינ ןָּבאָת איז נוא יו
 סאו ןָשָמְנעִמ איד רעֶפעֶּב יא ביול :0תמ: רבכש  םיתמח
 (הנהוע קייח המה רשא םייחה ןמי ןָבהאָמְׁשְנ גְנאַל ןוש ןגעֶו

 םיִעָשַר יִד ךרוד טגּננײּפנ ןֶרעְנו נוא ןְבעל סאו איד ןופ רעֶמ
 סאו םעֶד ְךְרֹוד רַמֲאַמ םעֶד ןייטש ראפ ריִמ ןלעֶנ דָנּוצַא

 רַתּוס ןייָא איוו טקנופ פייצ רֶעָד רפ :ָּבְרַטְש רֶדְנּוק יניילק

 אוצ יז דלג ןוכשַמַא םיִמ טאמש ןיא םּורַא יז טְגאָרּפ

 | רעָדְּוק ינוילק איִד וזַא השב יור ג זאב ְךאָד זיִא וייל
 איִד טְלאָוונ םיִנ טאה םאָנ םוראוו ןוכשמ סנדי איד נע
 ןוּכָשַמָא רֶדְנּוק איִד ןָבעְנָג ןֶבאָק אייַו זוב הרה איד ןָבעֶג די

 יניילק איִד ןעֶּבְראַטׁש הָרֹוּה איֵד םויקמ םיִנ ןנעַז אייז זַא

 סַאָר ווא ןְבְראַטְׁש הדוק יֵנייֵלק טְהעֶז ןעֶמ א אָליִמ רד
 םיִמָכֲח ירזנוא ןָבאָה ְךאָנ + רֵמעֶפ איד ראַּפ דָנאָשַא ְךאָד

 איד ראָפ תֹונָכְשַמ אייל איוו ןָדְנאַה ראַּפ זיא םַע טאג

 ןְָראַפְׁש רוד ןיִא םיקנדצ אָד זיִא סָנ זַא . רוד םעֶד ןופ דנז

 ויִא סע א נוא רוד םעֶד ןופ דנו איָד ךֶרוד םיקיִדַצ איִד

 רעָדְנּוק ינייקק איד ןָּבְראַָמש ווא - םכיִרַ ןייק אָד טיִנ

 איד ןופ זיא קּוליָח רעֶד וא < רוד םעֶד ןומ דנוז איד ּךְרוד

 וצ תא רָבַח ןייָנ וצ טֶמּוק רָנייִא איוו טקנופ תֹונָכְׁשַמ ודי
 טאָה םאוָו רעֶד יִשָמאָח . יֵלָּכ ירעיימ םֶרָבַח םעֶד םְכעֶרְּב

 ןופ יִלָּב רעד ראפ ;לאַצב ןעק בוא רשוע יא זיִא ןְכאָ ב וצ

 םּוראָ רעצ יִלָּב רעֶד ןופ תֶיַבַה לב רעֶד פאָה ןּגעוֶ םסעֶד
 י רְלעֶג ןֶמעָב ריִא ראפ לאָז רָע יִלַכ איד ןַטְלאַהְג םיִנ טאָה רע

 רע וא + ןָצִיִנ ריִא טיִמ לא רש .מְלאָהְג איז טאָה רע ראָנ

 ָקיִנ םיִנ ןוש ריִא טיִמ ְךיִז רֶע עק יֵלְּב איד ןְכאָרְּב וצ טאָה

 נוא ןאַמּורָא ןייא זיא ןְבאָרב אוצ םאה סאוָו רעֶר וא רַבָא

 תיבה לַעּב רעֶד טה זַא יִלַב רעֶד ראפ לאב טיִנ ראָג עמ
 טְּבְראַטְׁש קיִדַצ רעֶד זַא יא יכילֵמעֶנ ס םאָד . רַעַ ןיַמ ְךאָנ

 עג קמע מאה א ראי לופו טבעלג ןיוש םאה רע סאו
 טאָג ּושמאָה + םיָבּומ םיִשָעַמ תא תֹונָכ תא הָרֹוּת ראָד יא

ses |תעמד ! התו שמש תַּ םילעג ד  
 א ינא חבש <: .םתנמ םֶהָכ ןיאו הפ םָתיקְשע דמו םחנמ םהל ןיאו םיקשעַה
 רֶׁשֲא א תא םהיִנָשַמ בוט < ב יה םִייַח הָמַה רֶׁשֲא חת וחמ רכב ימה

 * האראוינא יתבשו :ai ויני

 ןדע

 ] < טדקס סולכ
 ליטטמב סנסיגכ סיקופע סיטעגס * םיקשעה לכ תא
 סרופק לט סיפונת-קתק *:שמשה תחת :סיטענ לפס
 לסיפוטפ) לע סיכוכ | םיקשעה תעמר הנהו
 נמופ וס ןכו סיזכפו:סימפמ יכסלמ דיב סיקוטעס
 96 וסוסימי ןיעמ פכבס .קמעב .יככוע .(ז דפ סנספ)
 ךימו .: .יכפסכ טרדנ ךכ ז bכקמ ףלו סגסיג ידכוי
 גמופ סיפקוקו סיפילכמ ססיקפוע * חכ םהיקשוע

 י"שר ..

 ומ ןוגכ וס ךוכב פולקס ןמ סמומדל סזס עכס ללי ססכ ר ב נפ דעיותמ רבכש (3) : הכצ |
 ג"ד) יתכממפ דע תוננב ד"כב .יגל ת יתנענ סמ יבמ דוד 0 ןסידי לע נפ ש סטמ סנענ פלט סינוטרכ |

 ט"ע שוריפ
 וָד ךיז רע רעֶהיג םּורד למה םעֶב ןופ ןֵּבעֶגיִג
 יִטְּוליִניִנ רָבֲא ןזאל ןיגונאב וא ןעיֵרְפ טיִמ
 ודניִק איד ןופ "טלעָנ ןעְלסאז ןייַא לאו רֶע וא
 ָגְנעֶרְּב םיִא טעו רֶעונ םּוראוָ ניי ימי ןיִגעוו
 נעֶד ןִא וירחא היהיש הָמּב ןְהעֶ לאָז רע א תוארל

 ָדְניְק איר בוא טיירגיִג ןא טה רע םוָנ תוריִשֲ
 נּורְָד טיִנ בוא נוא ןעֶניִרְד נצ תילְצַמ ןלעוו

 : וקלחב חמש ןייַז רע,רעֶהיִג
 ארצו טרעקינ םּוא ומ ךא באה יִנֵ :יתבשו (א)

 רה ַמּור טיִמ ןֵהעֶזיִג באָה נוא
 ִחּפ טביֹוריִג ןיִרעוֶו סו יד עָלא םיקושעה לכ תא
 ייד וא םיִקָנשַעה תעמד הנה ;טְלעוֶו רָר ףוא שמשה

 ווד ןיִא ןֵנעֶז ייז תָמִחִמ רעייז ןעֶניי עֶטבֹריִ
 ָתַרְמ טיִנ יז ןְנעֶז אוי סוָו םיִעָשְר ןופ טְנעֶה
 הל ןיִאז םישק םיָרּוסְי ןָא וז ןעּוט נוא יי רָּביֵא
 יו רֶמסייֵרְמ ןויק. טיִנ ןֶּבאַה איז נוא סג
 יא כ יז ןיִביור סאוָו טנעֶה יִד ןופ נוא םֶהיִק לוע
 וא יוז רַפ חַּכ רַעָמ ןְּבאָה יוז לווונ רעֶמ טשינ

 חמה ןיא רשוי טומ טיִנ רָּבָא רקראַטש ןנעֶ
 עק ייֵז לאָז סו רַמְסייֵרֲמ ןייק .טיִנ אווז ןְּבאָה
 יז ןעק סע םּוראוָ "ליה ןויז טיִמ ןיטסיירט
 ומלש = טְגאָז :ינפמבשו (ב) : ןיִפְלעֶה טינ רנייק
 א רֶסעְּב א בול וול עֶכְלעֶוַא ףֹוא למה
 יוש ןְנעֶז ייז פאו ןָשֶמְנעָמ אוְר ומ רֶבְכש םיִתַמָה
 יד ןופ רעֶמ םִייִתַה ומ ןיִּבראַמְׁשיִג גנאל
 ןאָנ ןְּבעֶל וז סאו הָנָרע םִיַה הָמֲה רשא .עְגיִדְּבעֶל

 םִיִעְׁשְר יד ְךְרּור טקיִנייֵפיִג ןירעונ נּוא טְנייַה
 א עֶרייַּב ןופ רָכעֶּב זיא סע נוא םֶתיֵגְׁשְמ בּומו (ג)

 יזעוויג יונ ראג ְףאָג זיָא םוָו רָר היה אל ןדע, רֶׁשֲא

 בל 60 טיפ ְךאָנ פאָה יש ליי קיִּדַצ םעֶד ףוא טְרָאורמ
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 יפולככ * ירלב ינא יתרמא (םי) : לטופ יכל
 סוקג סדפ ססל וזחפפ .םרא ינב תרבד לע :תא
 פ'ס) םרבל : ססמ סינטקכ תונכנו סרלפ גוסנ
 סולכ ספכלפ ןיקפ סעידוס) ס"נקה (םלככל

 : % / 4 7 4 יש
 ORR rn קי צץ ו ו שו וז , = - 4 :ger ב

 הק שי

bg co A rw ₪תלהק 1 יש  

 YY - םֶרָאַה יגְּב תֹרָבַּדַלע ִּבְְב

 הַטמְל איה תָדְדֹיַה הָמֵהְּבַה חּורו הָלעַמְל איה הָלעָה
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 ו םוש ןיִאיִּכ יתיארו גי : ץֶרָאל
 לק - ,Ws pl היבחא היה הָבב תוארל ּנָאיביומ כ דקל אוהרכ רישעמב טֶדָאָה חמשי ר ד ד דה

 < יתבשו
tr co םימכח .יתפש . 

 :םכיפ-ע : תוקופ סיפנ- תוכינע.םנפ לעד 6ס לפ ןיקילדמ
 םרפמדכ סס) .סמס סמסכ סמ .ויגפנש סמ וס סעט תכיתכ יכ
 ל"קד צ : ככ ןתונו ןיכמ כפל ימ ןכ סג וסוכיפו פ : ליזפו
 ?יקד ק : סנס לכע פ"כ) .ז ןככ סדוקמ כתוו סתע הר ספכ

 .כוע הקל תי .סכותלו 'יי כוט .כיתכ קנס ןכ למסיט סלילת | 7
 ,ans | המה המהב : סיכנמסו: סילטט ףסז סספ סתוקלטל

 ןסנ כט5 רכדס סעפ וס . נו םדאה ינב הרקמ יב (עי) : סמלע) ספ .םימו .סמסכ כקפכ * םה
 מיס: טטכ יכ =. ןסכ ססילטל דה טכקמו סמסכל ע עגפו סרקמ = שו סדק יײבנ  עגפו = סלקמ ס'נקס
 םמטמ ספכנ וכיפ ספסכס ןמ כפוי סל לט וקמ:כסו ונולפיו- ןיא המהכה ןמ םדאה רתומו :חמ סז ךכ
 כט לוס יפ ם כושי עדוי ימ  (די כ לסוי) ונכ * עדוי ימ (פכ) : כפעס כ כוסל לכס תויסל ךפסנ לכס יכ

 וישעמב חמשי רשאמ :סדק) * ק בוט ןיא יבצ

 ינב חבד לע ןיצראה ןיא ריס ףיא טְבאַרְמ יגל יש
 םשה סאו ןָשְנעֶמ איד ןּופ נע םַעָד רבא סֶנפ

 ךאַד ןֵנעֶז ייז נוא תורישע ליפ איוז טיג ָךֶרְּב
 סוא ראג איז ליוו טאָג זא .פיהלא פרל םור
 םָפָע ןיִלַעוְו איז בווא ןיָבּורְּפ סזא נּוא ןירעל
 יז לאָזנְוא תיא ןאט סטּוג תורישע םעֶד טי
 איוו ףיילג ןְנעֶז יז זַא סֶהָל המה זְמַהְּב םֶהֵׁש ןיֶזווו
 יוז נואטינ טנאטש רפ ןייק מָה םוָו הָמֵהְּב יא
 ינ (טי): ןירפסְנע ץלַא ףורְ אָּבַה םָכֹוע ףוא מ

 ראַפ זיא סע וַא ןהעז ריִמ םּוראוָו םדא יִנּב.הָרָק

 רע םאָד ןׁשְנעֶמ ןייא .ןופ גְנּופעְרַט ןייא ןודנאז
 ןופ גְניִפעֶרְמ ןייַא נוא המחנה הק ןֶּבְראטש ז
 זיא גנופעֶרְמ ןיֵא נוא םָהָ דע הקו הָמַהְּב ןיו
 טרעוו הָמֵהְּב איד וו ֹוזַא הז תו ןיִדייָּב וו אוצ
 ףיוא שְנעֶב ןייא טְּבראטְׁש וזַא הי חט ןכ טווטונ
 * עֶנָא יאְּב זיא םּוטָא ןיָא נוא לכל דֶהֶא חו
 ןיוָא ןופ טייקירביא סד גוא הסבה ןמ םָדאְה נב

 טָשיִנ ראָנ זיִא א הָמֵהְּב ןייֵא .ןופ רעֶמ שנע
 ןוא + םָׁשיִג ץְלַא טְרעוֶו סע, םּוראָו לכ לבה
 םֵׁשַה סאו) הָרֹוהְט הָמָשְנ איר זא רעֶמ טשינ
 ריִא יז טנירק ןָּבעֶגיִג ןיִׁשְנעֶמ םעֶד טָה ֵּרְּבִה
 ןעֶמ ףְראַב םּורָד נוא ְּךאָנ םישעמ עֶריִא ףאָנ וג
 .ןייַא ןְּבאָה אָז טעוֶו אָד ןְּבעֶג פאַר ףוא או

 (ה"ח)

 ןכפ) ספמ) סללוס ליס סמסכס מור; ןידכ תדמועו ספעמל סלועס ליס מלל יככ םוכפ 35 ןסוו ןי
 : 06 לככב *יתיארו (ככ) :: סיפעפ לע תלפקמ סניספ ספסככ גסנתסל למ ךירלו ןוכמתו ןיד ןסיל סיס

 וטסנ לוססכ כיסכהל לו כקו תעשי ויפכ עיניכ * |
 כ : תמו וכו סיפטמ ול ןקונס קלסס וס ויפכ עיגי * וקלה אוה יכ :: ול 5% תוככקסל רטעתסל דופח!

 פ 6 ססנתינסו וס ףסלע רפועכ סס סג ומיני ס ויל סיסיפיסמכ תפס כמקכ וקכנ * ונאיבי יט

 ט"ע שוריפ ,

 ןייז ףאָנ ןאק נוא טְלעוֶו רעָנעְי ףוא רכש ןסורג
 לֹכַה ) : ףַאְלִמ ןייא יוו רֶסַעַּב הֶניִרְדִמ רד ןיֵא
 ןוירַא טְרֲא ןויא ןיִא דָחָא פס לָע טייג ץֶלַא דה
 רעֶר ןופ ןֶראוויִנ ןֶפאָשּב זיא ץֶקַא רפה ןמ הָיָה לכַה
 וצ םּוא וז טְרעֶק; ץְלַא גוא רפה לֶא בש לכהו רע
 ראפ סֶע שֶנעֶמ רָבְלִעוְנ בוי יפ (אכ) : רֶרע רעֶד
 אוצ ןיימש רַפ ןְבאַמ סע, ףֹוא לאָז רָּבֲא טיימש
 יד ןופ םּוטָא רֶר םֶדֶאְה נג חה זַא ןיִׁשְנעֶמ עֶרֲדְנַא
 הלעמל איה הָיָה המשנ יד ןעֶמ טְנייִמ סֶד ןיִׁשְנעֶמ
 ודּכ טיט םעד אג למיה םעד ףוא ףורפ יִז טייג
 תו טלַעְוו רעֶר ףוא ןֹוּבַשֲה ןָּבַעְג פָא. לאָו איז
 .ןופ םּוטָא רעד נוצ ץֶראָל הטל איה תָדָיַה הָכהב
 איז רֶמֹולְּכ דְרע רעד ןיא ּפאָרֲא טייֵגהָמַהְּב רעֶד

 " םּורָר ןֹוּבְשִה ןְּבעֶג פָא ףֹורֲא ןייג טיִנ ףְראַאַּב
 רַע רעֶהְג ןעראַה םּוצ סאָד ףיז טְמעֶנ סו רעֶד
 הָמֲֵהְּב ןייֵא וו ןיִריִּפ טיִנ ףיז לאָו רע וא ןְהעָו
 : םישעמ עֶריִא ףוא גְנּוטְבַא טיִנ טּוג איז םאו]

 זו סע זא בוט יא כ ןהעָניג ְךיִא באָה יִתיִאָרְ (בכ)

 ןיִשְנעָמ ןייא ראפ םֶרָפעְּב ןי ק.ןיִרנאַה רַפ טי
 ףיז לאָז שְנעֶמ ןויאווא יישעמִב םֶדָאְה חמי רָשממ
 םאוָו םעֶד םיִמ ןואָל ןינונאּב נּוא ןעֶווַרְפ ראָנ
 .ּקְלִח איה יִּכ טנור ראפ רע זַא וצ םיִא טְקיִׁש טאָג

 ּםָא םיא טאָה ןעֶמ סו קָלַח ןיינ זיִא סֶד םּוראוָנ

 ןבעגג

 תוס ןק הז תומכ םֶהָל רָחֶא הָרקְמּו הָמַהְבַה הָרְקִמּ טק חשה הָמַהְכ הש תוארו םקלַאָה רָב |
 םָדָאָה יגְב חוב עב" ומ =: רפעהְילא בש לכַהְו רעה היה לפה ְךָהָא םוכָמ -לֶא ךלוה לּכַה  :לָבָה לּבַה כ ןיָא הָמֵהְּבַהןמ םֵדאָה רתומו
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 :תויסל רעו: סיפדכגס ת6טקכ וס ךולכ שודקסש וסוגיסוש

 רבב היתׁשיהמ יש + נמר :תֶׂשֲע םיקלאהו עורנל ןוא ונָטִמּו ףיִוהְל
 משה תחת יקיִאָר דעו יש + .ףְָרנ’תֶא שקבי םיִהלֲאַה יָה רבב תויהל רשאנ
 א ִּבְלְּב יִנֲא יתְרמא יי : עשרה המש קרה טק עשרה הָמׁש טְפְׁשַמַה םָכְמ

 . םימבח יתפש
 י'פכ לט וקוידו י : "וכ סנתטנטכ) םכיפ ןככ * וינפנפ ופרימ
 לנכ תויסל כפל למוגו םקכי סיסנפסו ןיינע סמ ןכ 3 סלצ

 דועסל וגל שי וס ככְכ סיספ סע ופוליפ ךכ

 טקָכ רעפו ויתודפ סגטמ לוס ךוככ םודקס ןיפ 'וכ סיס רעפ
 ףדורס ןמ עכפינ ףדרנה תת דיתע) קקכי ןכ סיפדרנס רנכ
 : וינפנש סיקוספס סע וככמל ידכ *וכ וגורפי סמ ךכיפל ם'פו
 סמק טפטמס סוקמד םריס:ןככ + ככ יתרת :י"םר) סשקד ב
 סוקפו:ועוססי דמופכ 'יטסר עסרכ ופעיס סמ לט יפק עטרס
 סכיתס תלהקכ עכיפ ל : .סתונעכופ6 יפק עסרס סממ קדס
 ופכ סעמר לס לכל סט טריפ רכד סט וספ רפול ם'יר תמפ

 ל*וגסס ךפסנ תתנתפו קוספ ףוסכד 'יפ מ : פילד ערס |
 : ן"מקכ ינעסו ל*וגסכ ןוט6כט ע5ס תמת עפ ומכ ן'פקל
 ויקווע סיליכומו סנכסכ סדחט סדיקפס תע 6ככ םליפ ג
 ןיזיעו כגימ סיעכ םכיפ ם : ססעב סמ ככ סיכיכומ סמ 9
 עיגסלו ןוככ לוכי ולי תסיפס סעורסו ןורכ 'ינק ןיטיסל

 ןעד ןילמומ ןכימגלתמדכ ןפנ תולדג רעקכ עיגמש:
 ןוכסהס וכ סכעמ סט רידכ ן5 סנוכס ןנקדכ רידס עשת |

 תוילבכ סיססכ סעמס רמוככ סקופ סכמ סטו 'חרכפ תומירכפ
 לכ6 סנוע ריכוסנ גכטקמכ חכ ןי6ו ןילות סיתויכוט סיפעפ
 סיפונוע סיכיכזמ סע סיסנ) סכירכו סנכסס מתפ) עיגתספ
 סעכ קרפכ וקרד ךכ ופנ סמ סנכ פיס סיוסר ספ סיטעשו

 ייל 7 0%
 ו

tarts vf, ANקו  / 

a ב מ ES Res TW WE PSY 
2% An AN 3 ml. AA לרב א 
AEF rh , Cs : ?ב = =. 

- 

4, 

 | יתרמא ₪ ְי es . י .םָש השעמה"ילצילעו ץֶמחילֶכְל עפ לא משי עׁשהייתָאְ ירצה

 יישר

 בכ מינפנמ סיסע ספ .אוה רבכ היהש המ](ופ)
 גל טיו וסוכפ סיכסלפ וסונעפט וס וסטיפכו יוטע לוס
 יפדכגה ₪6 שקנמ ס"כקסט וניסכט וילע דיפס)
 קטי ק5 כסלו (6 יכ6טמ) ףדוכ וטע ףדכנ כקעי י
 ויכלמ למכטי ₪5 סיפדוכ סיכלמ . יתסנט וסע תו
 פע י רשאו : סמכ ליכ וכנס :קרפו סיב ועכפ
 כ * סיס כככט סמ מגודל לוס סנוכסקכ דוע תויסכ
 סולפ סנטמ ס"כקס | ןי6 . סגולסקב ןכ סגופסככ
 פ עלפיל . ףררנ תא שקבי םיהלאהו : סלועכ
 וס כטסכ סענס ספוע לט וולי סמ ךכיפל ףדוכס
 וגו טפשמה םוקמ 4 :.סלקטסל ופוס יכס למע
 טיפע סילפוכיכ קיזגס קכש) סוקמ פדוקס םולב יחיפכ
 לגש ןמכ עפכ ב ופפטי סמפ ספטמ יסקנמ ( סיעסי)
 סתוגעכופ יקילרו ופופעי דסוטכ סיפלכ (ב סכיפ)
 כנס ךוקמ סוקע סיספ ךווקס כעפ * קרצה םוקמ
 לש לגכנ סיכס בכ סוכס לפ וכפי סמ עפכס סמע
 יכוסיכ נפרפי 6 ןינדו ויסוניימו רפנדכוכנו גמ בל
 ולעמל ומעט . עשרה המש : תומ יפפפמו סיטק

 "קניל ךפסנ קוספ ףוס לוסט יפ) 656 (ם"יכס ?"וגסכ דקניל יופכ סיסו) עטכס ותכ לכד ספ פוסט לפול ל
 נא יתרמא % : קוספ ףוסו bססנסלכ .ךססקפט דוע וכ וכילמ כ סוקמ לככט יפ לע ףסו ם לודג ץ"מק
 והעפ נפ סככ ופוס ככדס ככטסמט פ"עלו ןמז כמלנ ס"כקס םפופ נכס ת מופ ינ5 ןכיפל * 'וגו יבלב
 ₪ סדסס ספעט * השעמה לכ לעו : כי יתפ סע םי ןידס םדוקפ)\  תונעכופל ףס ןפס לכ שי סעפ ג
 לו ס ינימ יכפומ כנס ג וינע ספטסל סטעמס לכל ןפז ןפינ םעס ופולכ סמ * סדוקפס סע בכ וסופפש

 ט"ע שוריפ

 יו רע,סאוָו םמְכעֶלע סאָר ןיִלאָצַּב םיִא טעוֶו טְלעו רד ןּופ גְנוריִפ םָד טְרְָנֲע ראַפ טאָה נוא
 אָה ףאז ןייא ְּךאָנ יִתיִאְ דֹשְי (זט) : ןאָט םֶנעָי + ןְּבאָה אָרֹו טאָג רַפ לאָז שנעֶמ ןייַא זַא םּורְ

 זיא סאוָו סאָד ףלֶמָה הש טְגאָו היה המ (וש)
 יב רפ גְנאַל ןוש ְךאָד זיא םאָר איח רב יזע
 ןאק, סע, נא ּףרְּבִהִי םשה ןופ הָרּזְג רֶד ףרוד
 טעו םוָו םֶד נא תיל רֶׁשֲאַו ןייז טיִנ שֶרָרְנַא ןוש
 סוָו עֶנֶעיֵא סֶד ףוא סע זיא היה ר ןייז רעֶטייַנ
 טיִנ לאָמ ןייק זיא טאָנ רֶמֹוְּב ןעוְֶג זיִא סע
 טריפנ יז טה רע וזא איוו רעניימְש ןייז הָנֵׁשְמ

 רמי יז רע,טעוֶ וזא ןְׁשְנעֶמ יִדמיִס רעֶהַא זי
 זא ףְררג הֶא שקגי סיִלָאָהו רָּבֲא אָ * ייז טי ןֶריפ
 טאו טְרעוֶו רע םאָו ןְׁשְנעֶמ םעֶד ְרעֶנַּב טאָג
 בקי יב ןְגיִפְג מ איו) ּזַא ןָשְנַעָס םֶנעֶנ ןופ
 םוֶא טאָה נּואטנאוִנ םיִא טאָה וָׁשֲע םוָו ּוניִבא
 בוא קּוסָפ ןיִא מימש ןאמ םטְכעֶלְש טלאי
 סורא טמּוק סוו וזא אוי יא סע זא אונ יבקָע תא

 לוו גוא אנ םֶנעֶי טְגאָי רע סא ןְׁשְנעֶמ םעֶד
 טאָג ןיי אד טעוֶו ףוכ רָד אָט םֵמעֶלְׁש םיִא
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 עד, ףוא סאו טֶמָשַה תממ הָאּובְנְּב ןְהעֶזיִג ְךיִא
 וו טרָא םעֶד ןיִא זא לש סי זיא טְלעוֶ
 הא ווא ןיְראָר שהה טָפָשַמ ןייז ףראב
 רצ רֶד ואוו טְרֶא םעֶד נוא קרנה םיקמּו טְכעֶר
 א םיִא ליוו ןיִא ןייג וצ עָשְרִרְר ךוא טמוק זיִא
 גרד יגל יִנֲא יִתרַמִא (זי) : סטבעְלש אּוצ ןֶדוַר
 ןעד קידצה א ןיִצְראַה ןיִא ריִמ ְּךיִא טְכאַרְמ
 ׁשְכעֶלׁש לאָמ ןייֵא ּוליִפא טוט רַע ןעוֶו קיִדְצ
 יז טאָג טוט םיִהְלא פופשי עֶׁשָר םעֶד נגא עשרה תא

 ל הע כ ףאָנ םישעמ יִרעייז אג ןֲמָּפְׁשִמ עֶדייֵּ
 וע טייצ ןוַא ןיִרְנאַה ראפ זיִא סע םורא ן ץפה
 אְרְמש ןְׁשְנעֶמ ןייא ףראד ןעֶמ טו ןִכאַז עָלַא
 גְרעוֶו 5 םישעְמ עֶלַא ףֹוא נּוא השעה לב ל
 וא ןֶרע ןג ןעָמ טיג תֹוצְמ רפ טְלאָצַּב ןיִטְראָ
 יג טְרעוֶו סע,נּוא םִנהיִג ןעָמ טיִג תוריבע רפ
 פרש (חי) : ערדנט סָד ןינעק סנייִא טְניִבעְריְנפָא
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 קו | םכלב ןהנ םלועה תא ?
 מי bלע ידכ חלק סח תנק סז 6: דמו דס לכ לכ לכס ןסנ כ תויכפס כלכ ןנ לפק סע
 ב ןקיט ידכ לטכי סמנו ותדוקפ םע ₪5 עדי םל ותו תעדל לוס ךוככ םודקס סטעמ לפ תל סדמ
 ותפימ סוי סדמס עדי סלע סעלעס ןוטל לסת סלועס ןפכ כוקכ ךכל| תומס כחמ ומ סויס לפיו גדי ו
 ספי = רכד סתימ) קע פיט סזוקעכ סטע ספי .לכסט למול לוס ךכ) סככ עפי נו תיכ סנני כ 'כוד
 : תויככס ןמ סעגפ ספי וזו סלכ עטו = סיכ סוכו קומכ יקתימ תש ןיילע למט רפול סדפס ךמוספ לו
 ײיעכ .בופס תופעל וקלתב םומפל ס יכ תוילכב כוס ןיפ יכ 'דוקפס פע סלענו ליפוס ספע * יתעדי (3
 ךוככ טקס .השעי רשא לב יכ יתערי :(די) : חופו סכופ * בוט הארו (ני) :ימ לוסס דועכ ול
 יסנפס מ סנתטנסכו . ןועכגכ לו תפסוקכ 62 ותונפל ןילו סלועל תויסכ יופכ וס םימסככ ספעמכ 0
 סטע סיסנלסו סלוע לע וסילט ףילסו פנל לודכ ולוכג ןכפ סונייקומ וינפלמ וסכייט ילכ  סנסטיפ סעעו ס
 וינפלמ ומכיט ידכ םרכזמכ עוקסלו בכעמב תוכזל לוכמס רודכ סעמ ךולס \ ונסטנ סימי תעכס + וינפלמ וסל
 ידכ . ומומ .סויכ סלולס סככתנו סויס ל5קתנ ויבפ זמק יפיכו וסיקזמ ימיכ תולעמ לשע סיכוממל * 'רומ סמ
 : = ויכפלמ כי | ויפופמכ פנל קוסע> סדקל כוט ןיפ ךכיסל וינפלמ וסריס ידכ סז לכ דססנ סי ₪

. 

 זיִא טויַצ רד ןָא סֶע טוט ןעֶמ וַא רָּבָא טייצ ר
 טְלעוֶו רָד ןופ הָמְבְה יַד וא לנה תא סנטונ ₪
 ןיִאןיִׁשְנעֶמ אי וצ ןיִּבעֶוִג טאָג טאָה הכלב ו
 ןיִכיִוְו לאָז שנעמ; רעְבילְמיא וא רַצְרעֶה עֶר
 ןייַא רָּבָא : סרה אמ אל רשֲא לכל הָמְכָה או
 הָשעְמַה תֶא חַמְכִמ טיִמ ןעֶניִפיִג טיִנ ןאָכ שנע

 ט"ע שוריפ
 רעֶד ףֹוא ףיִסֹוהל ןיא וילע יבוא ףוא ןויז וצ ןוש

 .רֶד ןופ נוא ר ןי יפי ןֶרַעָמ טיִנ ןעֶט ןעק ףאז

 ףְךאד טלעוֶו יד ראנ ןיִרעָניִכ םיִנ ןעֶמ ןעק,ףאז
 ואראָנ ןַפאַׁשַּב איז טֶה טאָנאווְו וזָא ןיִריִפ ףיִז
 רַעְד ףוא ףאז ןייָא טְרְדְנע רפ אוי טְרעוֶו לאָמַא
 יאָדְש ןאָטיִנ טאָנ סאָד טאָה הֶצָנ סימה טְקעוֶו

 =| רט וי יד זא יש טאָ אם פילק רע אמ נאג
 5 ַפ טאה רְּבְתִי םשה וא ןְנֶפיִג ריִמ איִוו זַא םֶר זאָל םֹוא זיֵּבּבוֵה ןָא ןופ ףוס דע שארפ ןאשו
 2 ןיטיוכ איָד טאָה נא ןיִזעֶניִגעַבְטַה הֶנָשְמ לאָמ ןיִצְנאַג םעד ןיסיוו טינ ןאק רע עֶס טנו
 2 ראפ םסונויקוא סי רעֶד טה שנא רי טפאָרְטְׁשוִג סו ןייַמָש ראפ לאָז וא הָמְכָח רעֶר ןופ רנו
 3 לייונ םעָד רָּביִא טְלעֶו קֶלַח טיר ןייא טֶצייִּפ :ןופאָשאּב זיא .טְלעוֶו  איד רָדייֵא ועו זו
 7 יוז טאָה ןיִזעוֶנִג טְכעֶכְׁש רֶעיז ןְנעֶז ןיׁשְנעֶטיִד טעוֶו טְלעונ איִדֹוַא ןייז טעוֶו פט רֶדֶא ְןֵראוָ
 2 םוא רַפ ןְּבאָה אָרֹומ ןלאָז אייז זא ןיזיויג טאג בופ ןיִאיִּכ לואוו ךיאםויוו יפי (בי) 4 ןויג רש
 2 ןוז יד זיא גאט ןיִּביִז לובמה רוד םעד ייּב רֶדֶא 'םִא ִּ ןִׁשְנעֶמ יָד רַפ טּוגטיִנ רעֶמ זיִא סע זַאז

 3 ןְגנאַגיִג רָטְנּוא זיִא נא בֶרַעַמ ןיא ןגְנאַגיִג ףוא םעֶד טיִמ ןעְייִרפ ףיֶז לאָז רָביִלְמיִא םיִמָשל טְרֶע

 ג לאָז ןעֶמ זַא ןאָטיִג טאָג ףוא טאָה סאָד הָרָוְמ ןיא לאָז נוא בוט תוששי ןֵּבעֶגיִגטָה טאג םאָוו לוס
 = ןעֶניִיִג ריִמ איוו וא רָדֶא םיִא רפ ןָּבאָה אָרֹוט .תוצמ גוא ןְְרעֶל הָרּות לאָז רע רֶמֹלְּב ץוג ןא
 5 טָה ןוזעוג ףאלש זיא רֶע זַא ךלְסַה ּוהָיְקְז ייוָּב = לכ ףוא נא סע (גי) ןיִּבעֶכ ןייז ייּב ייפ ןא

 יי קיּוצ ןוז איר זיא ןֶכיצ ןייא ןיּבעָניג טאָנ םיא לאש זַא ףיז טריפ סאוָו שנע רָביִלטיא סו
 . ןְננאגְג ּפאָרַא ןוש זיא יז סוְנ פעְרְמ ןְהעֶצ ןְבְנאַגִג גוא בופ הארו ןְקְגיִרְט לאָז נוא הָהֶצְ ןיסנ לֵאָזה
 זיִא ְךָלמַה וָהָא רָמאָפ ןייז זא טייצ רֶה ןיִא נוא > נוא הָרו ןְנְרעֶ לאָז רע רֶמְּעֶטּג ןעַהעַז
 דיִמָּת יו ןעוֶנג רֶנעֶלְק גאָט רֶד זיא ןיִּבְראָמָשיִנ .תפמ טייקידומ ןייז ראָנ טוס ויש נָג תוצִמ ןא
 : לאָז ןעֶמ יִרְּב רָעיְִפ ןְננאַג רפ זיִא ןוז יָד םּוראוָו | ידי (די) + טאָג ןופ :ּבאָנ ןיוָא םאָר זיא איה יח
 4 ְןעוֶנְג זיִא רע לייונ ןייז דיפסמ ןיִנעק, טיִנ םיִא . ןֶפאשְּב טאַה טאָג םאוָו זא יחיא הקמ רשא לב

 = מ עלא אידן טאץ טק עשר יש רנר ענייה תושאבפ יות |



. 
8 7 

/ a א HV Cl RT Ls Ug A. 
VR, NA FF Ae A. יש ו וי 

A 70 . א 9 ?  : 

 .י :קַבַמ ק

wi + ?שי 
: 

 תת
 ו

I ie a Rat 0 VIE, EW 

 ו יה .

₪ - i 1 

 | . קובחל תע םיִנָבֲא סו

 - ישע 4 יחי >< :

) 7 
4. 4 

 רשאב ה 0
ar ad 

7 

od sare er rrווי.  
beםיסכח יתפש |  ace Co a dads 

 6 . סונכ תעו : סדק ינכ6 סנכפתסס (ד סכיפ) נוח : 'וכ רמולכ טריפ ןכנ + סנוכל דחמ .סכקע סיסי
 יס סויכ סיס: 'ס סעיטוסו (פ קיככז) סלוגס ןמ יל וכ ינקנהה ונייו קוספס ליכס 59 סמ: יתעדי
 "ח רוזס קכדי לטלכ יכ (גי סיפלי) קובחל תע : עמד לע תוססוגהמ רז ינבסכ ומ ןסנג
 זמ לקקזסי) רמלנע ןײעכ .שקבל תע (ו) : סד6ס ₪6 'ס קמיכו (ו סיעפי) . קבחמ קוחרל תעו
 גכסקדכקו (זכ קכקיו) כמפנפ סוג סדנפמ תעו * רבאל תעו : כמי ימד ןינעל . םקכל תודבוקס
 פו (פכ סיככד) . ךולשהל תעו : טופל סיטוע סקלטכ ךכמשיו 'ס ךכככי (וכנדפכ) .רומשל תע

 ופתל תעו : 'וגו סכלממס הפ ערקו .(די יסיכנפ) דוד תיכ תוכנע * עורקל תע (ז) : תלפמ ןכפ
 יפו קתופ . סדקפ סיפעפ . תושחל תע : תוכלממ יקטל דוט  טסי לו ךדיכ סידח) ויסו (ול ללפקמי}

 ג ןיי ןככ5 36 'ס ככדיו (י ס5) רמנפ ומע רוכדס דמייסנפ סכח ןכסמ סודו (י כקיו) לפפנט רכס
 נע ופק (לו עפוס) : סרוכד רטתו (ד סיספוט) * סטמ ךישיזל (ופ תופס) .רברל תעו : תטסנפ
 סנט ןכ נע לעגכ סקעכ לכ (פ ספ) כמפנש אנשל תעו : ךכספו .בוהאל תע (ם) : סיככד
 נעה (') ;ד30 ככסו לכי ןקע קוס סג למע לוסק לכב עכ ספוע לט ןולקי ספ . השועה ןורתי המ ()

 47 0% מ"ע שוריפ בקעי |
 ןק יבש ןיפורינ ןָא ןיִרעוֶו יז סוָנ ןּבְרּוהםעֶד ר פסו סא ויֵא םוברא ירש טיב ָךָ ןעֶהיִמַּ ליִפ רעב

 יהְד ןיסאנ איִד ןיא ןיוז ןיִפְראוָוִג ייז ןיִלאָז טיִנ ראג רָע לאה ןְְלעֶה ןְלעֶו טיַנ לאָז טאָג ןעו) סורא
 וו םע םיִנָבַא סו תו . שרקמה תיּב ןּברוה ןיִא ּוליִפָא ןָפְלעה ךיד ןעק ,םאנ נוא ךיז ןעֶתימְּב םעָד טיִמ םלֹופג

 וא גניוהד יז ּוצ יי טפעָהאָּב גוא לֵאָרְׂשִ תא הארהו התשו לכאיש םדאב בוט ןיאי ְךְלֶמַה הטלש טנא בל טה טאָג םאוָו טי ןייֵא יורד רעב 7 ד סה ינאי לבא יז טעה עפן
 צ ןווא זיא םע נא .קבחמ a מו 0 . ְךיִנ לאָז ׁשֶּטָנעֶמ רעד וַא םּוג םיִנ זיא סע (ולמעב בופ ושפנ

 + ם 1 : . +

 ִצ וי A RP עץ pa 2p ב וובה ג גע טה רע ליי ןְמּוקְג םיִא זיא ;קגּורמ נוא ןיִסָע םאָד וא ןְטְכאַרְפ

 1 יַאומיַהְד ףיז ןּופ ייֵגטְרעֶטייוַנ רד רע סו) העָמַא סאָד זיִא תמא רעָד רבֹוא * טעֶהיִמּב קראפש די
 ןאת רַפ זיא סֶע שקל תע (ו) +םוִא ּוצ ןֶגוִדז ךוא ךיִא באה םאָד ואוה םיהלאה דימ יכ ינא יתיאר הז םגנ
 םוָו לֵאָרְׁשְו יִד ןוִכּוז טעוֶו טאָגםונטױצ ןײַא ׁשְֶנעֶמ רעֶד םאוָו סאְד ךיז זיִא טאָג ןופ ויִא סאָד וַא ןְהעֶונ
 ןעֶלְמאַ ןויא איוו לאָז רע טיירפש ראפ ןְגעֶ} ןְפְלעֶה שק,םאָנ םּוראָו טקװ םוא לי אוצ ְךֶז םֶהימב
 אַמיִג יוז טאָה טאָג סאו] טייצ ןיוא נוא רֶּבַאַל טאָה ןאמ םּורָא רעֶד איוו טקנופ + היִמ גּוצניוו טימ ליפא

 4 ןייא ןידנאה רפ זיא םַע ומעל הש ןיִריִל רַפ פרא פיג לא תא ןיִפְ ראָדניִר ןְמוג םעֶד איב 6 עכו
 : ןעוט יז זַא ּוניִוהְד לֵאָרְׂשִי יִר טיִה טאָג סו ו |

 אָה | וז א ןיפראוויגקעווא ייֵז טאָהטאָגסאוָו טייִצ ןייא ןעוֶויִג זיִא סֶע נוא ךילשהל הפ ןיִלוָ
 כ טנַיימ םאָד דוד תיּב תּוכלמ סר ןיסייר ּוצ ןזעונגטייצ ןייא זיא סע ערק תש(ו) : טְניִדְניִאג
 ּוהי  ףֹוא םעְבַהְר גוא לֵאָרְׂשִי רָּביֵא םִעְבְרִי ןיִראוְָגּויִא םּולָשַה ויָלע ֶּלֶמַה המקש ּףאָנ רֶלאָּב
 ַך ןעֶיִנאּוצ טעוֶו טאָגסוו טייצ ןייא לאמא ןייז טעוֶו סע נוא רופסל תת ןעֶייווְצ ףֹוא טיט
 םייצ ןיוא ןיִדְנאַה רַפ זיִא סע תשחל תע. ןויז תּובְלַמ ןויא םעֶד ןופ לאָז סע דִוָד תיֶּב תּוכימ
 | ונייהד ןידייר רעֶהיִג ׁשְנעֶמ ןייָא סאוָו םווצ ןייִא ןיִרְנאַה רַּפ ויִא סע,נּוא רָבְרְל תַע ןיִגייַנְׁש

 יַהְר לֵאְרְׂשִי יִד בול מָה טאג סאו טייצ ןייא ןֶדְנאַה ראפ זיא סע ביהאל תל (ח) + טאָג ןֵּבוללאָז
 דָנייַפ ייזטְה טאגסאוָו טייצ ןויַא ןידנאה רפ זיא םע נוא אינשל תי מישעמ עֶטּוג ןעגט ייז וא
 ויַצ אָר זיא פע נוא פולש תת הָמְחְלַמ ןופ טייצ ןייֵא ןידנאַה ראפ זיא סֶע הכס זי ןְגיָדְניִז אווז
 טייצ ןייֵא .ןיכאז עא ףוא ןרגאה ראפ יא סע, וא .ְּךֵלָמַה המלש טגאָז םּורד נּוא םולע ןופ
 :ןייא .ְּךיִז :טְהְיִמ רע םוָנ םעֶד ןופ לֵמֲע אה רֶׁשֲאּב ןיִׁשְנעֶמ םעֶד סֹורַא טְמּוק םוָו השעה ןורהיהמ (₪)
 ו ןשי ןעחעוינ אָ ףיא קה הטל טז יב .() + טְכעֶר וא ומ טְלעֶ עֶר

 יִפ ְיִזןָלאָז יז יג תוגש ןיִׁשנעמ יד ּוצ םאְה יגל ןְּבעֶגיִג טה טאָג כאוָ םיִלָא ות 6
 א עב ראָנ טונ הפ טְכאַמיִג טאָגטָה הש ןבאַז עֶכֲא לכה תא (אי) + 18 ףיא העז םעֶד יס

mia 



 תַעי ר: תל

4% -, 
 ןוטלב סיכפמ סיוכק סירס .b רכד

 *תומל תעו : סיטדמ סעטס) . תרלל תע 3% |
 :סכנממו יג . תעשל תע : בודו לוד לכ ל טס 5
 גורהל תע (ג) : לקעק) לבי חט . רוקעל תו
 סיעשי) למקנפ ןמכ סתדוקפ .סוי עיגמפכ סמיגפ ספ
 סלנפ . אפרל תעו:גכסי בלמכ ךהיללשו (
 כת 'ס דע וכמו (םי ספ) מ מסנט מ :

 ט"ע שוריפ |
 ןעָיירפ טינ ףיזלאָז םּורְד ןעָמּוק לאָז יז ןעֶו

 יִׁשֲמאָה םּוראוו שטוג ליפ ןייַא טְלֶמאַז פאו רג
 םאָד טְנעֶה איִד ןיא םיִא אייַּב אָד זיא מני
 םאָד ןיִלעוֶו ןמוק טעוֶו טייִצ איר וַא רֶּבָא ש

iןיכאז עֶלַא יד וצ ץפח לבל תת נשי םיקידצ  

 ףוא זיא זיִא טְלעוֶו רעֶר ףוא טאו סימשה ה
 סע תֶרָלְל תע (ב) : : טויצ ןייא ןיִדנאה ראפ מעל

 ןיַא ןופ גְנּוניוְוינ םּוצ טיי ןייא ְןיִדנאַה ראפ
 סע נוא תומל תת ,םיִשְרָח ןיינ ּוצ ּוניִיַהְד ןישְנ
 לאָז שְנעֶמ רעֶר ןעוֶנ טייצ ןייֵא ןיִדְנאַה רַפ
 טאָג םאוָנ ןֶראָי יִד סוא טְּבעֶל רע זַא ןיִּבְרא .
 ןיִדְנאה רפ זיא סע פל תע טל ישיג פא םיִא ט
 קֶלאָפ ןייַא ןיִרעוֶנ טצְנאָלפינ .לאָז סע טווַצ 1
 טמּוק טויָצ ןייַא נא עגפנ רוקעַל תו ו טעו רָרְף

 ןוש ןְנעֶז סאוָו קְלאָפ סאָד ןיִסייֵר וצ םואל
 ןַא טױצ ןוַא זוא םע גירהל הע (ג) : טָצְנ

 ןֵרעוֶו ּתֵגְרַהיִג םיֹוא ראָנ לאָז הָמּוא ה ה |
 ןיַא ר עדו זוא סע אופר תֶמ ליפ ןיִגיַרְגיִ יז 1

 ןיִרעוָו וי זַא ונייהְ יי טְלייֵה טאָג םאוָו טיי
 רע טְלייֵה טאָג וצ םּוא וז ןירעק נוא טוג ןז

 ןידנאה ראפ זיא סע ץורפל הע ְךאָרְּב רַעָייַ ןשי ְי
 ןיינ לאז םִילָשּורָי ןופ ןירעומ איִד זַא טוי ןיו
 ןיִדְנאַה ראָפ רדיו זיא םע) תובל תמ ברב |
 טאָמְש אור ןעֶּב טעו טאָג וַא טייצ %
 ראפ טווצ ןייָא זיִא סע תֹכגָל תצ(ר) + םִיֵלָׁשִי

 קּותְׂשִל תי באב העשת וניוהד ןעֶנייוג וצ ןדנ ְ\
tןלעוו רימ סאו טייצ ןויָא ןייז רֶדִיוו טעם  
 ןיִא יוו וזא ןעמוק טעו) מיִׁשָמ זַא ּוניִיַהְר .
 זיא עו דֹופָס תע טניפ קוחש אלמי א מימש 5

 ןייָאויּב ונייהד ןגאָלק וצ טויצ ןייַא ןְרְנאַה רו
 אוצ טויַצ ןייא ןידנאה רַפ וא סע ריקי תעו ל

 cll תע (ה) : הָלֵבְו ןֶתָח ייֵב ניוַהְר ןיִצְג ג

 לֵאָרְׂשִי יִר א ןֶדְנאַה רַפ טייצ ןייאו זיא סע

 \ / יג . \ RN ליי וה יי
. \ ₪ 3 5 
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 שה תי רוקה תעוד תע קוחשל הת ת +
 , ו

 "שר
 סילע כזגנטכ ליעס פוס < ץורפל הע : ספפכו סס)

 רעו : תוֿפכופפ סינפוכי תומומו \ 5 סיפסג) כמלנט
 : סלע ימיכ סיסנכו ( סומע) למנפ . .תונבל
 : תעו : כב סעסקכ ..תוכבל תע(7) .

 : טיפ קוחט למי זמ (זכק סינסס) רמקנפ כל דיעל
 : תונכו סיגמתכ . דוקר תעו : לכ ינניכ . רופס תע
 סיכ'פופ גרפי יל = םינבא ךילשהל תע (ס)

 בקעי לו
 שק זיא יתנײַא סָה > יָת סאָ ןְכאָה מנ םעָר ְךאָג שו
 בופ ןיא) טנאָוְג מאק רָע סאָט 5:5 המלש וא וכ איד
 תא סע הלמעב בוס וש. - = אההו התשו לכאיש םדאב
 לאָז גוא וקנורפ נא ןיסע לאָז רע ןָשפנעמ םעֶד ראפ יג םיִנ
 יב וַא . םייקודומ ןייז ןופ םייקמוג סאָד שַפנ םעֶד יי
 םיִנ יִאָדְנַכ זיִא סאָד םייקסנ ןייַא ןָכיֵפ רֶע לאָז טייקּודּומ םעֶד
 לאו רע ןקנורמ נוא ןיסע ראנ ראד רע תילכפ רתימא רד

w out vל% ד ו = ל 1  | , Nyד +  

 תילכת רעֶר ד טסייה טאָג יד ןעק,לאנ רג יִָּ בל ןנעק
 ןיא ןיִא ןסוקק דיפ ןאפ םורא ןייא : ?שק ןייש ךאנ : שנ
 זיִא רֶנייֵא םוראָר;ור אייונצ ןעווג זיא םְראָד נּוא ןייהַא ףְראָד

% 

 קנס וא סע בענג םיִחרֹוא טאָק רע רָסּנ ןייַא עו
 פאה רָנְראָה ןייא גוא רֶמְעָלׁש ןייא ןעְֶג זיא רֶרדנַא רעֶד נוא
 עב נוא בוטש ןיִא ןָטְכעֶלְׁש םעֶד אוצ ןּפאָרְמְג ןאַמּורָא רעֶד

 לֵעַּב רעֶד יא טְרעֶפנע ןיִסָע סיִפע ןְבעֶג םיִא לאָז רָע םיִא ןופ
 םוברָא איד ריִמ מ יסנורמ וא ןיסע טסליוו אוד זַא תיַּבַה

 זיא ןאמהָא רעֶד קאי תא ןיסע ןכִנ סיי ריִד ְךיֶא לעו]
 פָה וא םאַהְנ מיִנ הָריֵרְּב ןייק רֶע פאה גיִבעָננוה ןעונ ְךְּבעֶג
 עב ְךיִז פאה נא םּוברָא איִד ןאָטְג םא- נוא טְגְלאַפְג םיִא
 םֶגאְו םעֶד ךאָג ' םיְִראָהְנ ןָא טונ ריי טוברפ רעֶד םיָמ
 ףוא םאָו בוטש רעב וצ אייג דנוצא םיִא אוצ תֶיַּבַה לַעַּב רעֶד
 ? ןקנורמ גּא ןיִפֲע ןְּבעֶג ריִד ןָפייַה םְראָר לתו נא ףְראָד םעֶד
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 ראָד םיִא ןעֶמ פה ןָרָדְנַא םעֶד ּוצ ןְגְנאַגִג ויֵא ןאַמּורָא רעֶד
 עא ןקנורמ גגא ןיִסָע ןְּבעֶגְנ םיִא םאָה ןעֶמ נוא מוג וצ דוב

 סָד זַא םְנייִמָג טאָה ןאנּורָא רעֶד .ןָאּור פָא טְגייֵלג ךיז טאָה
 םעֶד איי פּובְרָאְָג רֶעיִרְּפ טאָק רע סאו טונרַא רָד ראַפ זיא
 . א גוא ןְנאַטְׁשִג ףוא ןאמּורָא רד זיא אירפ רעֶד ןיא + ןָמְׁשְרָע

 איד וסנעקּב ּונייֵג רע טְלייֵצ רעֶד םעֶד ךאָנ + ןגנאגג קעֶוַא
 מ ׁשֲמלאַפ ןייא טאתָג טְסאָה וד םיא ּגצ איז ןְנאָז הָׂשֲעַכ ּוצְנאַג
 מא םּוא טֶסאַה גיא טּובְרָאְג טסּוז םּוא טפאָה אוד גנניימ
 סוצ בש רעֶד ןיִא ןייֵג יי ןעונג טסלאו "יאלה ןַפעֶגְב
 אוצ גוא ןיִפע אּוצ ְּבעֶגנ ןעֶוג ךֹוא ריד ןעֶמ פלאו ָסָשְרֶע
 רד .ןיִא םוראוו ןטוברא אוצ טפְראַדְנ טיִנ טלאי גוא ןיקנורמ

 . 9 'צ+ :- 31 =. . 1 ה 1

 רעֶמְכעֶלְׁש רעֶד ויִא ןנְנאְָג ןייכא רֶעיֵרְ טסוב וד םאָו בוטש
 ךֶמּוג םוצ םקגשנ ְךיֶד רַע טאָה טּובְרַא רעֶד ְךאָנ נּוא ראַדְניִר

 ּפָת םָדי טסו םוא ןיסע םיִחְרֹוא דיִמִת םונ הע סאו ראַדְניִר
 ולמע לכב םראל ןורתי הט) נאג ָךָלַמַה המלש רֶעיִרפ
 . ףגייִג יִלֲא ׁשֶמְנעֶמ םעָד טמוק ץַמוג ןיֵא ראפ סאוָו .סומעוש

 תֶּפְנְרַ ין יי קפוע לאָז שָמְנעמ רעֶד וא זיא טאָג ןש ןֶלו רָד ושפאָח 2 רעֶד 0 x סאו
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 ונפל בז תלו הַתַמָשְו תעדו הָמְכָח ןתנ 0

 רמפנ ןכו סתטמסו גכלמס ספ סקדל סטפ קופל -
 .ססטמ סטעו פפו לכס פנס ריב (ככ סימרי) סיקיוסי)
 כ ספל : 'וגו לכאי ימ יב (סכ) : ול כופ 6 סקדל
 יפו יטיגי ספ לוכל יול ימ ססשמו לכלמב יקנסכ תמטה
 דמ וז .ידענכע . ינממ ץוח : ידענכמ סע!וכל רספי
 םראל יכ (וכ) : סיכס6ק ךכוכנ סיפסופפ יס סיעסבס
 דיפ יכ סלעמ) לכמה סיסנקס ינפ) . וינפל בומש
 קוסעל ככ * החמשו תעדו המכח ןתנ : ליס סיסנלס

 י

 טכאק ןעֶמ זַא בוטש וי Rh אייז ןְּבאָה ןייתא םאָמְש

 רֶנייֵא אייז באה שיילפ ליִפ טארב שמ גוא טקאב קמ גוש
 יָסורנ ןייַא ןיינ אָ יא םעו סע טנא ןְרָדְנַא םעֶד אּוצ
 הָדּועְ רעָד ןופ םייָצ איד ןעֶו ןֵּבעֶג גנומכַא רימאל הָדועפ

 ךוא רי ןְלעֶ) הָדֹעְפ רעֶד אוצ :ָוק ךוא רימ ןְלנו ןייז טעו
 ןְאָה נא טצנזג טראָד ְךיִז ןְבאָה נוא ןָמּוקְג אייז ןָנ < ןיסע
 איוו וזַא * הָרשְ רעֶב ןופ טייצ איִד ןֶמּוקנ זיִא סע וגב טראָג
 ןייַג קעתַא רימאָל ןְרְדנַא םעֶדּוצ רֶנייַא טְגאָז ןָסֶנְג נז אנ
 ןְלֶו ריִמ + הָרּועס איר ןיינ טעו אָד םיִ םוראוו ןָנאַר ןופ
 טעו הָדועֹמ רעֶד ןופ םֶרֹוא םאָד איוו טייל טאָמְש איד ןְנְֶּפ
 םאסש איד טגעֶרפג באה וא ןגנאגג קעֶוַא אייז ונעו י ןייצ

 םֶראָד וא ןייז טעו הדס איִד איוו םִנאְָג ייז ןעמ םאָה םייל

 ןיִפצ סאד גוטראפ ראָנ מ טכאפ ןָכאַה ןהעוג טאָה רי איוו
 איוו טרוא םעֶד אּוצ ןָנאְרְפ קעֶוַא ןיסע סאד טעו ןעֶכ וש

 רֶנייֵא טייל ימּורֲא איר ןָקְרָפ םעֶד ְךאָנ ןייז טעוֶו הוס איד
 מְראָד טיִנ זַא טסיוונ רעיִרְפ ּוד םֶסאָה זַא איוו ןְרעֶדְנַא םעָד
 רעֶד םִיִא םְרעַפְנַע הָדּועְס איר ןיינ םעֶנ םכאק ןעמ אי

 איִר א ריִד איב ןֶכיִפ סעד ןְּבאָה דיִמָּת םֶסְלֲאָו אוד דָרעֶדפ
 םינ ּויָא ןיִנָו הָחְמְׂש ריִא ןופ טְבאק, םאוָו תֶיַנַה תל
 הכאה איו עו ץכצקג .םעָר ןח .ןיִסָע ,לאנ איז .טנייפש רב
 םעֶד ןופ ןָכװ ראָפ ּוצ שינ ךוא איז טוג דנּוק ןייק ולא
 םרג ;ןנּוא ְךיִז זיא סע דנּוק םעד אוצ ג איז םּוראוו ץְכעֶקג

 טייַצ איָד ןְמּוק םעו) סָע זו ןְטְראַו + ּומֲסְלאָז סאָוְו ראפ

 ְךיִא באה ועָמְראָד רעבוא < ןיִסָע יִלַא רי לו ןיִסָע ןש
 ץֶבעִקִג םעֶד ןופ נג ןיילש םאָה טכאק, פאו איר ןח
 ץֶכלקג סאָד טעו ןיָבאק םעֶד ְךאָנ זַא ןָמיִס ןיַא סאָר זיא

 רֶרָדנַא ןַיַא ןיִא ןָמעֶג ּוצ גודל טעוֶו ןעֶמ םֶרעייֵז ןייז םיָּכ

 לָּכ רֶנּוצַא איז םסע םורד ןייז טעו הָרּועְכ איָד איוו בוש
 איז טעו םעֶד אנ םּוראו ריִא אייַּב יא ןיִסָע סאָד ןמּו
 טוט שָמְנעַמ רעֶד סאו גנּודְקַא .זיִא לֵׁשְמְנ רעֶד ןֶּבאָה טיִנ ראָג

 ףבי ןליִפ טיִנ רע ףְראָד הָמׁשְג רעֶד ןופ תיִלְכִת םעֶד נע
 רד תיִלְכַּת רעָד ןוש טמּוק סע וַא םעֶד ךאָנ ראָנ טייקטונ םאָד

 רָבּוא . ןָאּופ םעֶד ןגפ טייקמּונ סאָד רע טְליַּפ לאָמצִנעֶד ןפ
 סאָר יִאְדַנְּב טעג ןָאוט תַעַׁשִּב טייקטוג םאָר םליֿפ רָע וא

 אי וא ןְכעק איִד איוו פקנופ  ןְדעֶו עָלאק םעֶד ְךאָג ןאָט
 איז וא ןָמיִס יא זיא סאָר ןכאק םעֶד | אייג מפ

ich ה [ A 
Re DA Dl oe EFT: 5 ON, pe EH UN > ל ack 

F Ft AR nl A 4 sl Mu os 

 יי

 ו רש

 ץּוח שיחי ולפי וכח | אה

 ם טעה הת ה תן ל א גי חה תה לט ל

 ו

 ל 4"

. 2 2 

.4 

 איב מ :יִצ 4

 ₪. A םונכלו טאל ןינע ןתנ אט

 . סכו סטפנו לכפמכ וקיתכ םופשלו םולמכו סרוסכ
 סגד גסנפ + ןינע ןתנ אטוחלו : סיײקנ
 רפסb) רמוטט ןינעכ סיסנ6ס ינפל בופנ חתנו םונכנו
 ₪6 . הז םג . ןמס םיכ לע יכדכמ ₪5 רחסל סטו
 . לפט כתו סינפע סט םויככל . טנפ סילכסס ןמ
 5 המ ןוסכ ףסופס חפשי % + ןמז לבל (5)
 לפי סיקיד5 וסופריי דוע וידיכ וס ויטכע
 : סיסי ופפ עוכק ןעז םי ככד לכל יכ ןפזס עיגס

 מ"ע שורי
 הדי ןקנירמ נּוא ןיסע לאָז רע ה לצי
 in ףוא הָמָׁשְנ ןויז ןיִזייַו לאָז וא שת

 קָצ לאָז רע רוב טיִקידיִמ ןייז ןופ םָטּוג
 גאָה טאָר רָּבֲא יִגא יִתיִאְר ה סם: טֶלַעָנ ןייז ןופ ןאָט

 יִא סאָר זא יייה יהל דס יִכ ןהָעְזיַג ףוא ךיא

 ןז רָהיִג שנעֶס ןייא םּוראוָו טאג ןופ ףוא
 שה ןיִטעְּב ףיוא זס נוא ןוריִפ וצ וזַא יאְרִוְְּב
 ןיִנייַנ וצ רֶד ץֶראַה ןויז םיִא לאָז רע,זַא ְךֵרָּבִתִי
 ימבארמ ּוצ ןיילא ְּךיִז ףךאב רע .וראוָו יִּכ (הכ)
 ולא גוא ןיסע לאָז ןעֶד רעו wns‘ יָמּולְכאי יִמ
 רָמ .ץוח יִנָמִמ ץוח סטּוג ןוומ ןנניִרְש אוצ ןויא
 גאו ונפל בופש ןָשְנעָסַא ֹווַא וצ ןעֶד םרָאל יִּב (וכ)

 יא טאה ן] טאָנְסאוְו רָמֹולְּכ טאג רפ טּוגזיִא רע
 ומָבֶח טאָג םיא טיִנ החמש עדו המכה ןתנ בול

 רות יד ןְנְרעֶל לאז רע ץֶראה טוג ןיוא רֶמֹולְּ
 יור נגא טְפאַׁש ןיִכיו נוא ןאָט תֹוצְמ לאָז נּוא
 uk לאָז נּוא ןיקנּורְמ נּוא ןוָסֲע לאָז רע רמו
 אָז א םאָה רע סאוָו לָכיָּב םעֶד טיִמ ןעֶייַרְפ
 אוו םעֶדּוצ רָבִא אָמוחְ ןיִגְראָז טיִנ לאָב ןויק
 וסאל גנּוריפַא וזא טאג םיא טיִג זי .ותג טנידניז
 ווצ ןוַא ןעוֶנְראָה טכאג נוא גאט לאָז רע סונכלו
 יִּבעֶג וצ קעווא םיהלַאה ינפל בוטל תל ו טְלֲעֶג ןלמאז

 אנ רַפ זיא רע סו ןָשנִעַמ -עֶד אוצ טלעֶג סאָד
 ויק. לאמ ןייק טאה רע רַמּלְּכ ןיִלעַפיִג לואוו
 וָּבְראָמָש רע זיִּב טְלעֶג םעֶד ןופ טיג תור תַחַנ
 גָה הו פַנ וצ טְלעֶג סאד טמַעָנ רעֶרְְנַא ןייָא נּוא
 ור תר טייקשיראנ יָד ןּופ םֶנייֵא ףוא'זיִא םאָד
 ְלעֶג וז ישְמאָח ןעֶד טיִמיִג ןיִבאָרְּב אוצ וא
 זע טְלאוָו רֶכעֶּב ליפ קיָרֹצ ןיַא וצ ןָא טמּוק
 וא הא ָצ ; ףוא .ןו ראס }יא סא לאָז רע ןעוֶו

 : םיָבֹוט סיִשעמ
 יִבִאז עָלַא אּוצ ְּךֶלָמַה המלָש טגאָז ומ לבל (8)

 יל וא טויצ ןווא



 ב

 יב (62) : לומעלו ענייל נפ . של ינא 6 0
 bמומנקכ סדג5 םכדמו וסופפכ ועמספכ = . םרא שט
 םופד עו ( נפקזמי) וכ מסנט ס"נקס יפנכ וסנכו
 למקנפ : המכחב ולמעש : סדפ סלממכ תומד לטכ
 ועקכנ סועוסק וסעדכ כ דסי סמכתכ יס (ג ינפַמ
 הערו לבה הז םג : וכ קמ ןקנ וכ מע נט וילג

 "ע שוריפ
 ra ךיִז ּבאָה ְףיִא סאו יתלמעש טייקידי

 תתּפ טְגיִלקיִג ףז ּבאָה ףיא סאו לא יתסכח] 4
 ןיא ךוא זיא סאָד לבה הו םָנ טְלעוֶו רד ףוא שנ שמש
 טְלעוֶו רֶד ףוא סוו טייַהְראָנ ור ןופ טייקשירא א
 רֶד נוא ןעווְראָה לאָז רנולק רֶר ןיּדְנאַה רַפ זיא
 ףיִמ ְךיִא ּבאָה יא יוס ן (כ) : ןֶנָשְרַי םיִא לאָז א
 ראָנ ןוש לאז ן ךוא יל תא שאל טליִגְניִריג קוו
 טייקרימ םעֶד ראג גףוא למ למה - ל $ ףיז זוז שווק

 ףוא + שמשה תחת טהיִמִנ וז ּבאָה הא םוו תל

 (:ט עו .
 טייקיָדִמ ןייֵז סוו ולמעש שנעָמ יא יג

 ןיסווו טיס נוא + העד טייָהְנּולק טומ המכס זי
 טדָאלו טייקיטראפ טְכעֶר טיִמ נּוא ןורש טפו

 טאה רע סאו וב לכע וש ןיׁשְנעֶמ ןיַא אּוצ ני
 טיג וקח טנתי םעֶד רבא טהימיג טיִנ ףיז רא

 אוצ טְמעֶג רָרעְדְא ןייא רַמָפִּכ קֶלִח ןייז 58
 טייקשיראנ | ןייא ףוא זיא סֶר לבה הז סג סטונ וו
 יג (ב) ! ךאז יטכעלש עסיורג יא נוא ב ה
 ןָשְנעֶס םעֶד סורא טמוק סו 'םוראוו אל הוה הז
 נוא ינל ןויערבו טייקודימ יי ראָנ ןופ לע -

 טעיִמ רע סו למע אוהש ץראַה ןייז ׁשינְבעֶרְב ןו
 ןיִגעוֶו ןופ ץרא טלעוו רעֶד ףוא שמשה תה ו
 טְזאָל ףוס םּוצ נוא וג ליפ ןְּבאָה לא רע םעֶד
 ןעֶד וימי לכ ִּכ (גכ) 1 ןיִׁשְנעֶמנ עֶרְדְנַא רָביִא סדר

 נוא סע גאו םיִבֹואְכַמ ןנעֶ געֶט עֶניִיָז על

 אויב הל יִלְב וא סג גְנּוריִפ יז טבע א ןיִראְנ

 ןעגר טיג ץראה ןווז ןעק ובל בכ "אל טְבאָג רי

 טינ חּור תַחַנ ןייק לאָמ ןייק ןיילַא טָה רע ו
 עֶרָרְנַא ןופ ץְלַא טְגְראָז רע,ראָנ סֶטּוג ןייז ןו
 וא זיא סאָר איה לבָה הו ךוא 2 ןיִנעוֶו ןיִׁשְנעֶג
 רעד ףוא סאו טייָהְראַנ איָד ןופ טייקשיִראג

 ( ו
 כ לע יְּבלזתָא צ תֶא שאי יִנָא

 ל וגני תי לט אָּכׁש םראלו rsd תעָדְבּ הָמְכסְּב |
 = אּוהָש דל ןועַרְבּו מלב טראק הוה:המ ו גי + הבר הָעָרו לבָה הז
 הע ובל בכָש"אְל הלילי ונע עכו םיבאכמ ויַילָכ יכ = :שָמָשַה תח)
 ה וֵלָמעְּב בוט שנת הארה ּהָתַש לבאיש םָדֲאָב ביטא רכ 1 אה לב

 . רפ לא סע םּורא\ו םדא שי יִּכ

 שָמְשַה תחת יתלסעש למ

 ותיאר
 "שר .

 ןכפנ סדפס תעכ סרו לכס למ רוד ושעכ ססו * הבר
 לתופ ספ יכ: 'וגו הוה המ יכ (ככ) : לוכפס לודכ
 פוסט סגלדו לעעכ וכל ןולכסו ונפעלכב סדמכ סוס
 לת סג ונסנפ: ונינע )2( : סיכח) סיכמו למע
 * םדאב בוט ןיא (דכ) : סנועכ סינסטס סילכסס ןפ
 .ןקי רפול כוס ופפ) תל סולכסו סתפו לכסיט סימקכ

0% jr 
 רַפ זיִא סָּת םוראוָו (תעדבו המכחב ולכעש םרא שי יכ) ואבו

 פייהנקק םיִמ ויִא טייקודומ ןייַו פאו שסנעָמ ןייַא ןֶדְנאַה

 עא וקלה ונגתי וב למע אלש םדאלו אש ןָפיוו טיִמ נא

 רבא טעָהיִמְג םיִנ ךי] ראָנ םאה רע סאו ׁשֲטְנעֶמ ןייא אוצ

 מכ רֶרדנאַגַא םְסייַה םאָד < קֶלַח ןיינ פָא םיִא רָע םּוג םעֶד

 גע ןיִא ןגנאגג ויא רֶנייֵא < לָשַמ ןייַא זיא סֶע - ץמונ ןייז וצ
 םעָר רבא ןַלאַפַּב נז םיִבְננ עינאפמאק ןייא ןמעוג רע שאה
 ׁשְמְנעֶמ רעֶד . לעג ליִפ תּובְנאַנְג ןעֶּבאָה נוא תורצוא "למ

 רָגעָל םְכאָג ןייָא ףוא ןְמּוקְג יָא נא געֶו ןינ ןנאַג ךיו וא
 בשק ןיִא ןָגנאַגְג םּורַא זיא רַע איו ֹוַא + גיִרָננּוה נוא דומ

 אוצ ןָנאָו א לעג ןצנאג םעֶד טיִס םיבנג איד ןַמּוקָג ןָא ןָנעֶו
 ןופ הָרּועְס סור ןייא ןְכאַמ גוטראפ לאז רַע תיבה לעב םעֶד
 ץראה ןיִא ך שטעט רַמּורָא רעֶד םְכאַרׂט + ןנעֶו טּורעייז

 חֶרּועפ יִד ןיִסָע םעֶו רעו םּוראָוו ןיפע ןָא ְךיִכ ךיַא לעוֶו דָנּוצַא
 יש גופראפ טעו הָכּועְס איד רָרייֵא םּוראָו . רימ ץּוחא
 אייז ןְלעֶו גיא ןֵכייֵרְ םרעֶנאָי ְךאָנ איִדְבִלַמ םעֶד ופ ןְלעוֶו

 רבא ןיילַא אד ְךיִא לעֶו הָמיִפת רֶד ןיִא ןצֶ ןייא נא ןֶדְגוב
 זיא לשסנ רד < ןֵלעֶֶו לע ְךיִא לופיוו ןיִסָע ְךיִא לע ןְבייֵלְּ

 שרעק קירצ רֶר .ץֶשְר םעֶר מיִמ קיִדַצ םעֶר ןַפאָשַב טאָה טאָג
 פרעק עָׁשְר רעֶד גוא טסנוד טאָג אּוצ גוא הָרֹוּת רעֶד אּוצ ךיז
 וא ןְראי וגייז טאָנ טְרגנעֶל רד קידצ םעֶר תעשר ןיי) ּוצ ְךיִז
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 אא ןְראָי ּונייז רע טצְרעק ראַפ עַשְר םעֶד נוא גְנאָל םּבעְל רע
 y Tr - צ :1 lw יז צ 1 ג * 2

 + עֶׁשָר םעֶר ןופ ץֶטּוג טאָר קיִרַצ רעֶר תּושְרִי : ְךעֶג טְבְראַטְׁש

 םגאו םאָד + םיִבְנַנ איד שימ שטנעמ מורא רַעָד איוו ט .ןופ
 ראה ראפ ויִא סע (המכחב ולמעש םדא שי) ספ רעֶד

 שראל םפאַשגּולק טימ זיִא םייקנדּומ ןייז סאוָו שסנעמ ןייַא
 פאה רֶע םוָוׁשְטְנעֶמ ןייָא ּוצ נוא (וקלח וננתי וב למע אלש

 םאָד ' קָלַח ןייז פָא רע טּונ םעֶד רָּבּוא טעָהיִמּוג טיִנ ראָנ ךיו
 : עֶׁשָר םעֶד ןופ ץֶמּונ פאָר אּוצ טמענ קיִדַצ רעֶד ןעֶמ טְנייֵמ

 ראפ טּוג טיִנ ויִא םַע (התשו לכאיש םדאב בוט ןיא) (רכ)

 ושפנ תא הארהו) ןקנּורְמ גוא ןיִסע לאָו רע ןְׁשְמְנעֶפ טעֶד
 * םייקודממ ןייז ןופ ץסּוג שָפָנ ןייז יו לאו נא סלמעב בוט
 = ןייא ןיא ןְמיקג ia טייל יִמּורֶא אייווצ < לָשְמ ןיַא ויִא ₪

 ריו ןשְנעֶמ םעֶר איב ןוַרגאַה ראפ 6 ןייק זיא םֶר אֶל כס זי (רפ : יז טרופ לא
 רכאיש
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 קי רח הש יגסנ יעדיו ףלוה ְֵׁשתּב ליסה ושאר ני מְכְחָה
 וה דיי ל ו יי יא =" רי ש"י עו למ" א | :A: : A \,Aa¥ 6 6 יִתְמְכָה .הָמְְו יגרְסיוגאסג ליִסּבַה הֶרְקִמְּכ יכל ינָא יִּתְרמָאְו ש: םֶלּכִתַא =

 ועל ליסכהי"ייסע םָכֵהַל ןורבוןיִא יִּכ יש: לָבָה הזיסנש יבלב יתר רת ₪ ==
 תֶא יתאנשו יי : ליסכהיסע םָכחַה תי יאו חֶכָשג לכה םיִאְַה םימיה רֶכְכָשָּב

 = מור תּוערו לבה לכהידיופ שמשה תחת השענש השעמה לע עב יכ "תה =
 רחא היחיש םֶרֲאָ ונָחיִנצְש שמשה תַחּת למע ינאש ילָמעלָּתֶא נא יִתאָנָׂשְו חי

 משה תמת יִתמכחשו יתָלמעש ילְמעלכְּב טלשיו לָכָוָא יהי םֶכָחַה עדו יפו = =
 םג | | 4

 0 םימכח יתפש
 סריכע רכופ סדק ןיפק יפל תונכס עברס) סכחס רוקו פר
 וק6רכ טריפ סיסיו ה : םוטס לפ הול וכ סנכנ ןכ ספ 6
 יכ6 סג'יפ ןכל כג וס י"םרנ סטקד ו : תפל ךכנד םלכ ומכ
 * ל"נכ ותועי ססילעק עדוי ליסכס ןמ סכמס תפ תככמ ר
 קוס תועט עדוי רת6ש יכל תנמו יכל תה יפעדי תלו
 ןכ למקיפ יכנסל סלולח י'סרל סקקד ז : וכימ רחל כססנו

 יססמ ככדס ה תלמקב :ושארב ויניע םכחה (די)
 םעדי) ינ5 סג יינא םג יתעריו : ספוסכ סי ספ
 26) עדו ?יסכס ו ןמ סכמס תמ תכטמ רטמ
 כ . 'וגו יבלב יתרמאו (ופ) : וקומי ססינטס
 לקמכ סמעמ ז יכנב רסכסל מפ סיס ססינטט יפל
 ררבדו :כסוי ז5 קידכ סיספ סמלו ינכקי ינ6 סג עטלס

 פי ססינט ןככזי 3 ןסומ יכסס ןיופ ליסכסו סכמס ןוככז ןיפ יכ פיס לכס. ןכ רסכסמ סע : יבלב
 bוכ יג רפ ליכטכ : חכשנ לכה םיאבה םימיה רבכשב (זפ) : סעככ טולכז סו סכופנ :טורכז סט 3
 יאו :סתפנגסו ספכוכג ככ .סמכע) ססילס6 סולנס סיפיכו דפ ומינכסו לבכ ויס לפס .סיעטכס ₪ 3

 5 יקככזו (זכ 5כקיו) ןוגכ ססינכ) סיליעופו סתיפכ סיִמיגגמ .סיקידנס סקול ינ5 ליסכה םע םכחה תומי א
 ; ולוד נע כנקמ סיספ : םייחה תא יתאנשו [זי) : ךילוענ לסת ךל ימככז(ב סימכי ) כמונו בקעי:יסיכב 06 4
 וטכוי = ליסכסו עגי סכתספ ספועכ ולסכנט סינכסס ןמ דקל סז סג . לבה הז םג : סיעטל ויספ סעכסל /

 % :ke ט'ע שוריפ = |
 עֶר קירצ םעֶד םּוראוו עשר סעד רֶמֹולְּכ ראנ = סעְ,יוו וז ךשיחח ומ רייס וליל הֶרות יִדטְניִרעָ |
 ּוגאּוצ ךֹוא טוט ןייז ףאנ ּליִפֲא ןעֶמ טנאמ טויקיטְביִל םֶד ּוצ גְנּורָסעֶּב ןייא ןיֵדְנאַה רַפ זיא 4
 וט ןייז אָנועֶט טנאמ רד עֶׁשָר םעֶד רעֶּבָא רֵמֹולְּכ רגולק רד םֶכְחה (הי) + שיִנְרֶטְצְניִפ סָד ןופ ;

 אָה עְׁשְר רעֶד ןעו םּוראוָו רכב ןְטְכעֶנְׁש וצ פאק ןוִא ןיָנא ןייז ןְנעֶז ישארי ץצ.קירצ רעֶד
 ְּבעֶל ןייִזייִּב ְךאָנ גנאַק ןיִזעוֶיִג ַיִלָצַמ ּוליִפֲא . יא תֹוריֵבע ןּופ ףוס רָר סוָו ןיוא טוג טְהעֶז רֶע

 סלב ןעֶמּוק סאו געֶט איר רַעְּבִא הנה םיִמיִה לת ךָשחנ עָשְר רָד .רמּולְּכ ראָנ רד רָּבָא ליפי
 אָג הָחְלְצַה ןייֵטְרעוֶו הָּנשנ לכח טוט ןויז ְךאָנ טיִנ טְהעֶז רע רָמּולְּכ רעטצְניִפ רד ןיִא רַעטייג מ

 אָנ וליפַא ַחיִלְצמ יא קידצ רד רעּבָא ןיִסעֶג רַפ יטּוט רע,סוָו אַז רֶר ןופ ןיינ טעוֶו ףוס רָד םאו]
 יז תֹובְז ןייז טנאפ רָד ןעֶמ רֶמֹולְּב טוט ןיוז יג סג יפה קיִרַצ םעֶד בול ףיִא יִׁשֵטֹאָה ןגא
 וילג רע ןעקוזאיוו אונ םֶכְחִה תו, ךיִאְטְרֶדְנוק דֶחֶא הרקמש לואוו ןיִגעֶו -טָסעֶד ןופ ְךיִא םייוַו

 עֶד ןופ טוט םּוצ .קיִרְצ םעֶד ןופ טוט םַעָב :ןיפערפ ףיז טעוֶנ גנּופעֶרְמ ןייַא וא סנט הא קי
 ניי ףיִא ּבאָה םּורְד וא יתנו (וי) : עָשָר = ןְעוֶו עֶׁשְר םעֶד טיִמ קירצ רעֶד רֶמלְּב עֶרֲא יו
 יִמ טְלעֶפיִנ סֶע םּוראוָו יל עב כ ןיִבעֶל םֶרִּיַַה רימ ְךיִא לעוֶ לב יתרו (וט) : ןָּבְראַטְׁש 'עֶדְיַּ
 וא סאוָו ןאָט סאָד שמשה תֵתִּת השש הָשְצמַה טוָנ ליפכה:הקמכ ןצראה ןיִא ןיִטְכאַרְמ ןְלעוֶו רׁשְקַא
 ;ָר מור תר לָבָה לכה יב ןאטיִג טְרעוֶו טלעוֶו רֶר ןופ רֶמֹולְ ראנ םעֶד ןּופיגנופעֶרְט סָר יו וזַא וא

 טימי ןיִכאָרְּבִג נוא טייקשיראנ ץֶלַא זיא סע ױוַא ךוא ךיִמ ףוז טעוֶו יגטיינו פג עֶׁשְר םַעָד |
 סג לכ תא טנייפ באָה ְּךיִא וא ינפ יקינצו (חי) ןְבְראַטְש ףא ןָוט ןישנעמ עָלַא רֶמּוָּ ןיִפעֶרְמ ,

 ְךיִז ךיא ּבאָה רי ו נצ יִלָכַכָד םוראוָו הָכָה
 ראַפ טְניִלְקיִג רעֶמ ןְּבעֶל ןימ ראֿפ לאָמ טְכְגעֶד
 ןיימ ןיִא רימ ףיא טבארְט יג יחיגדו עשר לעד
 לאָז ְךיִא טְשיִנ ףוא זיא סְר זַא לֶּגֶה ה סנש ץְראַה
 זיִא סע  םּוראוו ןורכו ןיִא יִּכ (ט) : ןיִטְבאָרְט וזא
 םעֶד אּוצ םֶנְחְיטְׁשיִנ גְנּונאַמ רעֶד ףייִלנ ןייֵק
 םעֶד טיִמ ףיילְג ליפה פע .קיִדֲצ םּוצ רֶמֹלְּכ גול

 יז דיס ְּךיִא םאָו לכי, נא; טיױקיריִמ ןיימ ראָג
 קעֶג ןָלְמאז אוצ ןיַא טְלעוֶו רָד ףֹוא שמשה תַרַּ
 ּוצ ןיִזאְל סאָד לאָז ְךיֶא יֵרָהַא היט סָדָאל ונָחיִנַאש
 (טי) : ריִמ ְףאָנ ןייז טַעוו םאוָו ןיִשְנעֶס םעֶד

1 

 "1 טעוֶו רע ביוא יהי סֶכְרִה טקייוו רעוֶנ נא דו
 ע נוא שו ראָנ ןווָא רֶרָא לכס יא רֶנּולְק ןייא
 יס ראָנ ןיא למי נג ןיגיִטְלעוקנ טעו

 2 | .טייתידימ י
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 י"שר 5

 כ יספכס סג . יתמכח ףא (פ) :לדגמו סכיס סדש
 .סיחסכט סלו יל סדמעו סנפס סיפעפס לכ ליכטכ ימנה
 63+ יתלצא אל (י) : סנפ לכ6שסכזעל יל סדמפ "ד
 מוכס ןמ :כיו (י רכלפב) ןכו א ססמ לידכסל ימקפר
 סככס תול) סנפמ ןיקילדמפ סלוגמכ סינקזס לע סי
 יכסלו * יקלח היה הזו : סונכ רסס סלול ןיו
 כbומסו ככ .ְסז 656 סנוכפ יל יל סנה לכ יפיטע
 םרמ למ ב סליק + ודיק רמל דמו טקמ כפל לח
 יתככ ןינעס לכ סדגמ פכדפמ סיכקופ שיו סכ ןיקופס
 . םיצע זומוצ רעי : תויסנכ יסככו סידימנפו תוטכדמ
 . יתינפו (י) : סיפרכו םודט תכסלפל גןכפס ימע
 סנוכמ וכ ססכ ןורפי ןיסט ינמ סולו יטעמ ללכ סתפ
 ינֿפ סנופ . המכח תוארל ינא יתינפו (כי) : כסמ ינמ
 וע | סולכסו םוללוסו סלוקכ ןגוכססנ יקסע לכמ
 - ךלמה ירחא אביש םראה המ יכ + תוכיכע
 סלעמל וסולטע לככו וילע לזנט סכזג לע וכ ןגתקסנ

 : ד עטכס וס . תולכסה ןמ (גי) : שקכ) ךלפ%

 בוא :יקפסוהו יפית (ט) :םעֶטיִראק נא ןיֶמְסיֵהַא
 םיִנּונעַתפ טְרעֶמיִג ּבאָה נּוא טֶסייִרְגיִנ ּבאָה ָךיא
 םוָו סלב יג חיש םיִכָלְמ עֶלַא ןופ רעֶמ ל
 יִתְְכמ ףא םיִכָשּורְי ןיִא ריִמ רפ ןעוֶויִג ןעֶנעֶז וי
 = :Pra Pah :ןְנאַטׁשאַּב ףוא ריִמ זיא דְנאַמְׁש רַפ ןיימ יל הָדְמנ
 ןְּבאָה ןיגיוא עֶנייֵמ סאו נא ינש לֲאְׁש רש לכו (ו]
 דייִשָנ פָא טיִנְּדיִא ּבאָה םהמ יִתְקצִא אל טְרעֶג ב
 ןיטיס רַפ טינ ּבאָה ְּךיִא יִבל תא יִתענמ אל אווז ןופ
 יל רייֵרְפ איְִרעָלַא ןּופ הס ל ץֶראַה ןיומ
 2 ףיליירפ ןעוֶעִג זיִא ץראה ןייס םּוראוָו חפש יל

 עֶכַא ןופ רֶמֹולְּכ טייֵקְיְדיִמ ןיימ ראָג ןופ למל
 רָּביִא טיִמיִג ְּךיִזּבאָה ףיא סוָו םינּונעק עניו
 ןעֶמּונֵג ְךיִא ּבאָה הָחְמְׁש יד נא יִקָלֲח הָיָה הו יו

 קעוֶנַא ְּךיִא באָה טייקְרעּורְמ נּוא קָלַח ןיימ ו
 ףאָב יג ייפ (אי) : טיָמוִג ךי] ּבאָה ךיַא סאו גנו מ ןייס ראָג ןופ יל יז ןופ ןיפְראו
 ןְּבעֶג אּוצ גְנּוטְבַא טרעקְיג ריִס ףיִא ּבאָה םעֶד
 ּבאָה ףיא םוָו ןְבאַו עֶלֲא יד ףוא יד ושש ישע לכ
 םעֶד ףֹוא נּוא השש יִקמָש יקבי טכאמו

 א לכ + + יל הָרְמע יִתָמְכְח ףַא טלשהריב ינפל היחש ל

 תוארל ינא יתינפו גי: שמשה תחת ןורתי ןיִאו מור תוערו לבה לכה הָנהְו ת

 פלו ויטעמכ סנמק ןנוכססל ול כוע * סלזוגנ סליזגכ

, + 

 תעש למבוי ושעש ישעמילכבינא ינו = : למעל יקל הי ולא
 רָבְכירְׁשַא תא ךלמה ירח אֹובש םִרֲאָה המ ! יִכ תּולְכַסו תל |
 ' : | 9 : 1 ola 1 : ךשחהיומ רואה ןורהיפ תולבפהןמ המכחל ור שיש יג יתיר + הש

 םיטכח יתפש
 סוקפס תוטמ ילו י'טכ סייסעפ וסוו תולכס סוקמס תולפ
 תוֿנמכ טז יתסבופס ףל ןכ 00 רפולכ תולכס ופופ קלוקו
 סטקד א : תונכס.סוקמס תולפל fרוקמ ג"סכ ונילמ סוקמס
 ד ותומו ככדמ רבד לינסמסכ תוס תוכיפמ 'כ ירס י"קכנ
 כ סוס ספ ףס ספו 360 לכד ופו רסת ונממ ליעב
 פ'ככ * סולכ סוכ רפה ויגיע ויס ג ויניע וסל סע וסע
 *וכ םורס ןמ נ50יו סונכ רפת וגוב ג"סכ 25יו ןושכ ליכמו
 fיגסל קר י'פכ תנווכ סיס כ ילו 'וכ ןיקינדמכ סרוכמכ
 דומ) קוספס קר bיככל כ"ס כ כדכס '5 סוסכ ללליו ןוככ
 ספ יפכו 'וכ 'יקילדמכ סרוכמכ לכמה .ליכסכ סילסמנו וככדכ
 וס סרח לס 'דיקפ י"םר םכיפב סמו. ב : מיג לוס ותסרפס
 וס ןכו סינע חמ5 רעיו תויסל .ךיר5 ג : סדוק לס ופוריפ
 וס י"טר יכנד ךס קוספכ נע יתק וניסו סיקיודמ סילפסכ
 ימככ ןיינעס לכ סדגפ םלדפכ סילתופ פיו 'יפש סמ יקו
 פע ולס סופע תמוכ רעי וסרד םרדע ותוסכו וכ תופכדמ
 רעי ןרפס ימע רק סמ) י"עלל סשקו סיעמושו סיקכפ ןרס
 לכ סדנ6 םרדממ סיכתופ םי י"פכ יככד סיסיו סילע הפול
 ימע ורד סיע ממו רעיו 'וכ תוקרדמ יתככ ןווגעס
 ס סיפככו תודפ תכנמל סספ יפל סילע תמופ סלכוק סמלו
 סוס סלוע וסרקנ סמכ סוס סנוע וטכד סילע תמול רעיו ןכ
 ופכ םכיפ לו ר : 'וכ תודש תכתנמל ןכסס יכרכל ססס יפל
 6יס ספ תונכככ םריפ ןכל * עכוע וכ ןיפ ןעמקמכ תוטפו ליומק תוריכע טנועכ לכסד * תוטע תוקכפו תוללוס םריפפ

 אוצ ןייַא טָריִמיִנ יז ּבאָהְךיִאסאוָו יקי ביס ט'ע שוריפ
 יא העֶז לבה לבנה םיגונעה נוא טְלעֶג ןעֶלְמאַ
 שמשה מפ טייקיִדיִמ םעֶד ןופ סורא טְׁשיִנ ראָג ממוק סע, וא ןרְפי ןיפ;טיִפיִג ןָבאְרְּב אוצ ןייא ןְנעֶז נוא פורשי טשיִנ ןגעֶז ןָכאַו איר עֶלַא א
 : לאָז וא תלכו תולה הָרֹוּת ד ןעֶנְרעֶל ראָנ לאָז יא הָסְכְס האל קעוֶנַא ןָכאַו עֶלַא יַד ןופ ןוש יז ְךיִא רעק םורד יג יפינפ (בי) : טעג רעֶד ףוא
 עֶכְלעוֶג תּוריבַע ןופ ףאָרמׁש אי ןייֵטָש ראפ
 יז לאָז ףיִא טייֵקְׁשיִראַנ גּוא טעֶּפְיִג רפ ןעָמּוק
 סאָר טפְלעֶה םוָנ םּוראו סדק הפ יכ יז רפ ביה
 ּהֶריִזג רַעָד ףוא והושע רבב רשא תא רב תי םשָה ןְטעֶּב ןָמיק לאָז רע רה ירח גל ןְׁשְנעֶס םעֶד

 ןיִזעוֶניִג רזוג םיִא ףוא גאל ןוש טאה עֶמ סו
 רָעיְִּפ יז רע, זאָל רעֶסעֶּב דָניַז עֶנייֵנ רָביִא
 ּבָה יִנָא יִתיִאָרְו (גי) + ןיִגיָדְנוִז םינ לאָז רש ןיטיה
 ןֶדְנאַה רפ זוא סע וַא ירק שש ןְהעֶזיִג טגייַה יא
 : ניל רעם קירצ םוצ הכל גנּורְקעֶּב ןייא
 רע סאו עֶׁשְרטעֶד ןופ רעֶס הייב ומ הָרּוּת יד
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 ינבל בוט הזְיִא הֶאְרַא רשא
 ישע," : מב יל יְִעמנ םיִתְּ יל יִתינְּב מ *.-י ד

 : .יִרָפיָּכ ץֶע םָהב יענו םיסררפו תו יל
 המ ביק היח תוברנכו תש םיִָבע יתינה 5 +. חמוצ
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 תלנסו בה תככים "ל יְִנּב " : םלךריב יגפל ויהש לקמ יק"חיה הבר א
 ג = תש הש םֶרֶאָה יב תנו תֹוָשְו םיִכָש יל יִתָשֲע תֹניִרְמַהְו למ

 םיטכת יתפש
 כ ליעל 'יפע ומכ תוטפ 'יפ תולככ סמ ל'ק ת ; סגופ
 י) סימודס סיככדכ .פ"כ) . תונכסכ הסיק רמפ ןיפ 4
 כפול וס ןכו כ"ה כותכב סמ ךה ספ רמ5כ ומכ תוכל
 סייר סיכסל ותכווכ ספד ויככד םולסל סטק'וכ זה6ק רט0 ומ
 ומכ .תופכס) וכ סמדנב רכדכ זחסיס רפ6 | לוסש לט סגז
 כותכע סוכ ותנווכ סמ .סקק כ"6 תונכסנ זוחמכ ספ 8
 ותויסכ רקיע סלו תולכס סתומ bכוקו סוקמק תופ סוסו
 תונמ 6יסו וכמו קדלי ןככו תולכס סוקמס תונמ) 6רוקצ וס
 ורק וניפמ ןכוס ספק ןיידע .תונכס סתופ רוקו סוקמס
 ךירל הנתתנפ סלרנו . תונכס סומ סתומ) לופס וכ הל
 'יפט סע ןכוי וירכד ךותמו ןמק> י"םכ טכיפט סמ תעד) פֿ
 סעידפ 6\9שכ סכרס קיד5 יסת 55 ןמקל נתכס וכו ספ
 ו"ק ןוד) רפוי סכהתת 361 סיעסכס לע סתיכו קילכ ויס
 לופס ססעפ ומכ םוכיפ'וכו תת םפנ לע ספו תוטפ למ
 רבה טוט סנועקרכ קלפ ס"כ תכסמכ סכדפ ומכ ו"ק ופופ
 סעוד bוספ לכדס קידנכ יכנס כמו6 6 לפוגו סו חקק
 וכ קפקפ) ךינועכ נקי 35 לופסל נומב רמ6פ ןוגכ עסר) 9
 ןתכלסכ םולכססו סעכתס סייקי :ססינש ידי סנכ קח 69%
 כתוי סכמתת כ רמלש יכס סיקייודמ סירפ:כ Rוס ךכ
 קולכסכ וניעכ סיס כ"ע סכמתס) סגור סיס לוסטד מנ לוססכ
 סנכ תמ 62י סיסנ רי יכ 'ונוותת רט6 כוט רפ סו עו

lwזוהסלו ועוריפ יכס לכסו מקל ל תולכססו סמכחס  
 סימודס סיככד תולכסג

 יתלרגו
 | י"שר

 % סיפודס סילנדכ  תולכסב זוחאלו : סכוקכ
 גופו נפיקיֿפ (כ ינטמ) ססינע יקכפפ ת סונכסל
 ססילע כיפמ ןפפספ 'סככס יל:כו ז:מעפ ספיכל ןוגכ
 לע סגוי * סזכ חומת רסס כופ (ז ןנסנ) רפול לוס ןכו
 סט דעו םילמ נוכסל תונכס ויגיעב סמדנט לוקס
 סול לוקו סוקפס ומ יסו קוי דעו ללוטמ
 : יודג ימיכ * ישעמ יתלדגה (ד) : תונכס
 ידיג המ וקמכסכ ריכפ סמלפ סיספ : ירפ לכ ץע (ס)
 סי ןילסנפ וכ עסגג פוכ 56 ךנוס דיג סזיפ ןכלס
 ספרס ידיג לכט ןיכוכ וכ עסנו ןיכוכמ ןכלנ ךנוס
 (ג סינסס) לפפנע סלוע נפ ופיתפמ ספמס ןויל סיב
 :םמוסנס פכדמכ יכפ ככ ןע רמסנ ךכל יפוי גנכמ ןויממ
 ןיכפוסט סיגד לט סיככיכ ןיפכ + םימ תוברב (ו)
 ןסכו כסז סיכנמ יג * םיכלמ תלגסו (ס) : עקלקכ
 : תינידמהו : ססיזנגכ סינגסמ סיכנמסס סלקי ןכ6ו
 : רע יײכ יניפ . תורשו םירש : סיכסוס לכ לוגס
 גי bכפנ ןוטלכו 25 תולגע יונ תוכככמ . תודשו הרש

 א פו)כס סוקמס תפל כוקד במול ךייס ןילו סיפפנ) סקוס ךכ רתלו 'וכ תונככ
 כזכ זחלפ רעל כוט לופט לע כמ פ"סו לוס תועט סג תמו 'וכ לוקס לע סוכ זמפת כפל נוט רפול וס ןכו סייסכ יכפ
 לג סוקפס קוטנפכ זומפכ םיפ פטיספ סוכ הת רט6 כוט רמסדמו תיטירפדכ סכמתסל ספוכ סיס ירסש תונכפ ך) סמדנש
 לוק5 יכס תולכססו סעכתכ סייקי עוכיפ ססינש ידי 69+ סיסנמ רי יכ רקד פיס ןכו תונכסנ ןכ סעדנש וליפס םריפ

 ט'ע שוריפ
 כ

 ןופ רֶמייַּב טעפ םיִנּונעֵּת ףֶרּוד ריִס לאָז ףיִא רֶמֹלְכ בי ףיא יל יפי ) : תּוריֵמ אייִלְרָלַא
 גי ןיִנעוֶו טְסעֶד ןופ נוא בייל ןייס ןֶבאָמ
 הָמְכַה ןיִא ןיִריּפ ףיז לאָז ץראה ןיימ נּוא המ
 זוחאלו ; 3

=. 

 ןייק טיג ראָגטסייוו ןעמ םוָו רבב טיוקשיראנ
 ראַפ לעוֶו ְּיִא זיּב הָפְַא רֶעִּמ ד םַעָר ףוא םעמ
 אוצ ֶרֶאה יכל טוג זיא אז וכְלעֶו בופ הי ןייטש

 תפמ ןאָט ןָלאָז אייז סאוָו ישי ןיִשְנעָמ איד
 לאָצ איר םָהֵח ימי, רפפמ טְעוֶו רעֶד ףוא םִיטשב
 ּבאָה ךיָא ישע יתְלַגַה (ד): גאָט סְניִּבעֶל רֶעייֵז ןופ
 ּבאָה ְּךיִא םיִּתְביִיִיִנְב גנוריפ ןיימ טְסייֵרְגיִג ריס
 ריִמ באָה יא םיְִכ ליג רָייַה טוּבִג רוס
 באה יָא יל יפי רֶנמְרעֶג ינאי
 רֶנֲמְרעֶג םוּב נּוארָנֲמְרע ג םיפדרפו תֹונגטכאָטְג רימ

 ר לכ ןצ.ייז ןוא טְצְנאַפיִג באה נגא תב יה

 ןופ גְנּולְמאַו ןיַא פיפ תוכנג טְכאַמיָג ריִמּבאָה
 יז ןגפ ןעקְניִרְט ןָא לאָז יא הפ תקל רעֶסאּוַ
 ;רעֶמיְּב טְצאָרַּפְׁש סו לאו ןייָא םיִצע -סוצ רע
 ָבַעָנְ .תוחפשו םיִִג שפּוקיִנ ּבאָה יא יי, )
 גאָה טייל זוה נא יל היה תי וגו ןיָטְסניד נּוא
 רעֶדְניִר וא רהב ְךיִפ הָנָקִמ וא =ג טאַהיִנ ףוא ְךיִא
 כמ רי יב ןעוויג זיא יל הָיָה ליפה ףאָׁש נא
 ןעֶנעֶז איי סאו יג ויִמש םיִכָלַמ עֶכַא ןופ רעֶמ
 :םילָשורי טאָטְׁש רֶר ןיִא םִיֵלשּוריַּב רוָמ רַפ ןיִזעוֶויִנ

 וגו פג טְלימאעג ןייא ר באָה ףוא יל יפסנב (ח)
 ןייַא סאָד נא םיכְלְמ תלגסו דלאָנ נּוא רעֶּבְליָז ףוא
 ףוא יל יהיש* ןייא ןלמאז םירהוס םאוָו גנּולְמאַ
 ןעֶטסאוָו רמז יִלְּב תש פיש טְכאַמוִג ריִמ ּבאָה
 עֶרעֶדְנַא נּוא פרא נב תונונעחו אווז ףֹוא טְליִּתְׁש

 הָרְׁש הָאְנַה םעֶד ןופ ןְּבאָה ןיִׁשְנעֶמ םאוָו ןיָבֲאַ
 איוו טקאבוג ויזל נע איילְרעָכַא הורי

 ןימסאקא |
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 סיעפי) ומכ בובכע ןופנ קי סומעימ תוס
 סגע .סקע * יתערי : סופט תוגכסו סימב ספ (5
 ךמוס סל סמכמס כורב יכ םוכ .ככס וב פי ספכסס |
 סעכ כול לכו כוסקס ןמ קתבספ ניקו וסמכס בול. לע <
 סעס תל כיפ5 5:\ סיסוס סברמ יחכמ6 ינק ס"בקסל <
 bנו סיטנ סככפ יקכפמ ינס  יתוביפה ףוסכו סמילנפ |

 ופס ויש (י b סיכנמ) ילע כקכנ ירסו יבבכ ולוסי |

 ְךאָרּבאָה יא ילנה הגה ינא [רדְנא ןייק טימ מו.
 הָמְכָח שְרעֶמג ּבאָה יא נואו; טסונג

 אוז סאו םיָכְלָמ יִלֶא אי ףוא לכ לע טפאַשלק |
 םִַלְׁשּורְי טאָטש רעֶד ףוא רימ ראפ ענג ןיִנעֶז
 טייַהנלק ליפ ןחעזנטאה/ץראה'ןיימ נצא האי יז |
 ןֶבַעְְנףיִא ּבאָה יכל הנהג י) :טפאַש ןָמיוננוא =
 טְפאָש נּולק םעֶד ןופ ףוס םעֶר ןָמיוו וצ המכה תל |

 ןּופ ףוס ןעֶד ןָסוְו אּוצ / נא תּולְכשְנ תוללוה תה
 איִד וַא לאוו טניה ְךיִא:סווו יתד טייכְׁשוִראָג

 זיִא- הָרוּתַה תומְכָח ץגח ןעֶכאַז יִלַא | ןופ הָמְכַח
 מְכְח בור יכ (חי) : טיטג ןיִבאָרְּב אוצ הר ןויעו וא |
 ליפ ןיונ ףוא ךיז טזאָל רפ ששְנעמ ןייא.זא םּוראוש |
 סו ןֶבאַז אוָד ןופ טיִנ ךוז טיה נוא טְפאַשלק |

 רע טְגְנעֶרְּב פע בְר ףוז ןשי ןשיהג טאָה טאָפ .
 רֶד גוא תעד ףוסויו יז ףוא טאָג ןופ גנּוראָצ ליִפ
 ףיז רע טְרעֶמ גייִכּב סי טפאש ןָפיוִו טְרעֶמ םוָו

 ןיימ ףוא ןונאק רַפ ךיז באה ףיא ןעֶד אוקי +
 רעֶד ןיִא יִשְמאָח טְגאָזְנ באה נוא טקאָשנולמ =
 ליִפ ןָמעֶג טיִנ ראָט ךָלָמ ןייא זַא טייטש הָדֹות .

 םוצ ץְראַה ןייז ןְרעכּפָא טי ןְכאָז יי יֵדְּב רָּבייוַו
 ליפ ןיימ מיה טיג ראג גאה דוח 260108

 ספעו ךמס הוס,וקפכת כור לפס כמומ bוס ןכו ובכל ת8. |
 : הכסנא : דיפ סספמכ קוסעקו ספכמס ןמ יכ לדספ וס. ןכו ליפוס + יבלב ינא .יתרמא (6) : לכו
 תארו : ןוטידנוקל ןייכ סימפכ כוריע ול וקתל סימכ ןיי ליע סגיי סכסמ (ם ילטמ) ופכ סוסי ןיי ךספ ןוטל

 : קופט ךוסמ סילכ סינוקנק סכרסמ סוכנכ יתיקר ילסט . לבה אוה םג הנהו : כוסכ ר תימכו ועכ * בוטב |
 יתרמא קוחשל (כ) : ססנ םעפפספ סנופ כול ךוקמ ופטסנ וכמה לוד ישנה < סתפמ ךותמ סמ רנסנכ =

 :יבלב יתרת (ג) :: סגות ספוס ילס ש ספוע סכופ * וז המ החמשלו : סנו יכְבַכ תבכועמ . ללוהמ
 כי יכטכ קש ןייס סקטמב ןדעלו ךוטמלו תונכסכוסמכקכ ספסמב | ץוכב קיזתסנ יכנכ כומכ יסלומ .

 קיוחסל ספכסכ גגעגתמ יכנ ןַײכ ךסמנ יכפכ סל ףכ . המכתב גהונ יבלו : ןייס ספ לע סיולק וע קדועס =

 ט'ע שוריפ
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 הָמְכָח הָּבְרַה ז

 65 ספרו סטעמס ףוסנ כ סוסטכו סולתסו ףסוכ תיִלָכת
 כי 595 יפ לכ ךרדכ ככ ככ ידי לכ וס ודיכ ותו6פ סלע
 ופלדו בל תלת סכטוממ ת)תות כיקכדכ ותוקתו ותכתופ ידי
 :םנטוכ יפס כרס טקנ ןכל כל ככ ידיל 55 ףוס ס6ורס קכפנ
 עמטמ יכל סע ינס יתלכדס ינפמ 'וכ ילע רמקי יע ףיסוס ק
 . ןויעס וסע כותכ לט וטוספכ לוס סו וכככ ןויעו סכטחפ סיסכ
 קיידק רמפל תלמ כ" 'וכ ילע רפי ימ פ"5 . סכעהמסו
 סיל יעכימ וגו סנס יכל יכל סע ינמ יתלכד וטוספכ לוס סהד
 פיפממ סיסט סבסתמק יקק רפ69 כ"5 606 * יכ סמג רפסכ
 30 ל'קד ש : רוקע ₪6 יו וכיס 'יפ ר + 'וכ רפי יפ
 ססוע סכוט וז סמ פ"כל . םוכ6 ככ תמקפו סהמכ סמוע
 ספוק נס סעוע סכוע וז סמ סחעק סיס סמ 66 רפונכ

 פיתימ)-ככגה סוסנ (כ ינטמ) רמנפ סילכד סמכ

 ןְעוֶנ איי] נא ןאָט .םאָד אוו לעֶנ ְךיֵא הָמְכָח
 ראוָוְףוס רד נּואץֶראַה ןייס ןֶרעק פא טינ ריִמ
 טייָטָש קו א איוו ןהעָשיִג וזַא וא זיפ סע

 פיג הז טס .רעמ סרי יה
 לאָז רע "אָנ טֶפאשגולְק ליפ ןייז ףוא ןְזאָל הפ

 ג טייַמְׁש הרות רָד ןיא סאו ןְטיִה
 טְכאַרְמיִג ריִמ ּךיִא ּבאָה יגלגיִא יתרמא (י)

 טפאשנּולק ליפ זַא ןֶצְראַה ןייס ןיא
 ןּופ ןיִדיימ ראפ ףיז ךיא לַעוְנ טוג טיִנ ףוא יא
 אָנ לעוֶו וא הָהְפְשִנ הקמ אנ הכל טְפאַשְגלְק
 ןיַאטיוצ יד ןֶנְנעַרְּב רפ גוא ןָבעְקּוצ ףיז בור
 רָּבָאץטּוג ןיא ןְהעֶז וצ ְךאָנ וא בט הא הָחְמָׂ
 ףוא ויִא םאָר זַא לֶבָה אוה פנה ןְהעֶזג באָה וא
 לּּבַמַה רוד ףאָד ןְגּופיִג ריִמ םּוראוָו טייקשיִראנ
 ; ץמּוג לופ רָּביִא טְגיִדְניויִג ןֶּבאָה איוז םאוָו
 רָמְבַעָליִנףוא ףיא גאז םּורָד ללה יֵתְמָאקוחְש(ב)
 הָׂשֹע הו הפ הָחְבשלִי ןווווִנ טיִמ טָשיִמ אּוצ זיא סֶע
 טוט ץמוג ןייַא ראפ סו ףיִא גאָז דיירפ וצ נוא
 מרעלקינ סוא ףיִמ ָךיִא באָה יכל יֵתְרַּה (ג) : אוז

 ןכאַז יל ןזאָק רַפ טיִנ אז ףיִא ץֶראַה ןייס ןוִא
 ןייס ai תֶא ןויו) ףרּוד ןי ןעֶהיִצ ּוצ טוא ְךֹוׁשָמִל
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 םלָשורְיּב
 יוצ +! *

 : .תֹונָמַהל לבּייאל ןורְְָו ןקתל
 םיממח יתפש

 סיס" 605 סמ םודמ םי סרוקכ 225 קודמ וכ ןי6 סמסס יסולמ =
 : 'וכ סכוקכ סגוסס ככ6 פ"כמ ' סכ ךייפס םודמס וספו
 ספול ךיכס סמל כ וקו כינס  ךלמ יקויס תנסק ינ6 )"קד ם
 וסכלו .ם"מו 'וכ סנופס לכ לע ס"כ) .סינפוכיכ ל6רםו לע
 כ ףוסכלג ('כ ףד .ןיכדסגס) . טקנ 6דומנתד .סנסול ונקמ לפ
 5 , ערס "ססינפ) ןפנ ןכיס ל"ק ב : ונקמ לע ₪ ךלמ
 תלמס םרפמ ל"חמו = 'וגו תומס פסו סייחס פח קוספס יכפ
 :סלל סכ גסנתוט גסנמ סנוינע ססינס תונעל תנו ןיינפ
 ןוע סינק שרוסו ןועמ ס"מכ תפסוכ ןיינע .ץ"וכ סיסיו 'יפ ס
 סככ 'גסנמו 'תיכ ספ.יכ ןועמכ סדימעס סיענס) סחויפו רפמכ
 6"6 ספו וכ ועכטוס רק גסנמכ סדימעס ססינק סחייפי
 ןייעמט 'יפ:ע : סרידס לע כ גסנמס לע כ ס6 ופרש
 ומכע:קוספס נע 'יפ נע סמ פ : וכ גסנופ וגסנפכ כתפו
 תופס תפסו פויכס תסו סייחס ת6 ךינפל יתפנ סלכ סי 'פכ
 וקוכיפ כ'ע ךונפל סכקכ תידסכ כיתכ סתסד * ערס תו
 bנס ל"ק סד ינכ) סיסנפ ןתכ ביתכ ספ לכ ךינפ) יקתנס
 פ"סד נ*ג.צ : ססינס) תינס פ") . סלעמנמ דרוי ער ןיֿפ

 כ כי ₪5 סנועמו כפוי סוספמ וס 15 סעעמס ףוסכ כסכד =

 כנ.צ בכ.ידיל לכ סמעמס ףוס טג'למ תוכ < וו סימע ועו (מ הש
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 ןולכמ סס) 'יסי 6 לולמ6לויהיש"ינורחאל םגו(לי)
 ןטכוד סדגל םכלמו * ססנ  סנולס69 וסיפ סולולב
 :סידכוע) כמקנפ םוסמל ופוסו קנמע רכז דוכס דגנכ
 יתייה תלהק ינא (כי) : וטע תיל דילט סיסי ג (6
 למ ףוסכלו ?סכטי לע ףוסכנו מ סלועס לכ לע . ךלמ
 ךלמ יתייס רמפנ יכספ י:קמ לע ףוסכל\ סלכל סילפוכי
 תא יתהנו (ע) : ךלפ ייפ ויסכע כמ סינפוליכ
 סלע ככ ןנוכתסל| סעכסס יס סרופכ + שורדל יבל
 יפוניכו טמטס סמק סענס סנעמל רומ6ס עכס סטעמס
 ינפנ bוס ךוככ :טודקס ןקנ כשל עלס ןינעס לוסס כ
 בופס ת תומס תלו סייסס ת (5 סילכד) סדפס נ נב
 וב תונעל : סס) עכ גסנמ : ער ןינע : עכס תו
 פיו סכידו ם ןועמ ןופכ וכתופלשי ןילע וב גסנתסל
 * ןתנ : וכ סנענ:ןכו סכפתמו ע ןויע :ןוטכ ומסופל
 ופכ םוכ לט 1 חור :תוערו (די) : ססינפ) ₪ םינס

 נכי ₪. וייקכ . תוועמ (ופ) :
 מ"ס לע ומ אממ . ךיפוסו סוכעס לט כס לע ופכיפ וניפוכרו תכפכ נכיתבס ברעב .םרסמ ימ תמטמ ןוקפ
 טיכפכס ןיגמפ ומנע כסמט סז * תונטהל לבוי אל :ןורפחו :תוועפנו וקנתקמ כפי סיסע סלוקס 6 טרופס
 יב5 ןסט נפ יספודגמ יתדכיפ ויטכע .יבל םע ינא יתרבד (זט) : סרכט .לוכקכ ססמע םונמסל לכול

 שוריפ

 שָנעָמ ןייַא סאוָו ףאז ןייא ןָרְכאַה רפ זיא סע
 ףאז איד העז או שרח הז האר ןיִנאָז ריָד טעו .

₪0 

 גאל ןוש זיִא םַע רָּבָא פיפי יס ככ יא זיא
 ראַפ סאו ָטייַצ איִר ןיִא טְלעוֶו רד ףוא ןְעֶוג
 טְקְנעֶרָג ןעֶמ ראָנ םינושארל ןורכזןיא (אי) : ראוָו זנוא
 נא .ּויהיש םיִנֹוהֲחַאַל סו .ןעֶבאַז עֶטְׁשְרע איָד טוָנ
 סאוו תורוד יִד ןיִא ןייז טעוֶו סוָו ןְכאַז אָיְד וא
 ןקְנעְרגטינ ףוא ןעֶמ טעו זנוא ףאָנ ןייז ןילעוְ
 ןְכעוֶו סאו ןָטייֵצ איִד ןיִא הנֹרֲחָלּהיָׁש סע אווז
 ףיא המלש ףיא תנהק יִנצ (בי) : םעֶד ְףאָנ ןייַז

 ןינעָוסא לֵאָרשְי איר ףוא ּךְלָס ןייא ןועָעְג ןיִּב
 עגּולְק רעֶד ןיִא ףוא נא סשה קְלאָפ גולק ןייא
 ריִמ ףיִא ּבאָה יל תא יִממע (גי) :םילָשּורי טאָטש
 לאָז נוא ןָמְׁשֶראָפ לאָז ךיא ןֶצְראַה םוצ ןְּבעֶג
 סע סו ןְבאַז ילא אוָד ףוא טייַהְנולק טיס ןוז

 רַפ ְּךיֵא ּבאָה טְלעוֶו רעֶד ףוא ןאָטְג טְרעוֶנ
 ְאַזיִטְכעֶלָש ןייֵא יא סֶר ונע איה זא ןנאמש
 ןיזאָלְג טאָה טאגס יחל ןפנ ןְשְנעֶמ איר רמ
 ןריִפ ןיילש ףיז ןֶלאָז אייז וג תוגש ןְשְנעֶמ איד וצ

 ” , , ח

 רציסעֶ רוד ןרעוו גוא אָן רעייז אנ
 סע רַעָד רָּבָא טְגיִנייַפְג נוא טְריִפ ראַפ עֶכָה
 םעֶד ןקראטש .רֶע ומ געונ ןטוג םיצ ְךיִז טְרעֶק
 ׁטְגאָו 1זא ןעֶד ,עֶרָה רי םעֶד ףוא בוט רָצְ
 אם הי חרב ?רח רי קלע אָבְמְג יד
 יא עֶרָה רֶצֵי ןייֵא ןעֶפאַַּכ תֶמֲא ריר ּבאָה
 ץֶרוווג ןייא ּוצ רָר ןּפאַשַּב ךוא רָּבֹוא ריִד באָה
 הָעָז יִתיְִר ורי) : םיבוט םיִשעמו הָרֹוּת זוֶא סֶר
 ׁשְרעוֶו םע,סוו,ןְבאַו יִלֲַא איר סיטה לָכ תֶאְךיא
 ץֶלָא ויא סע,זַא לָבְר לכה הני טְלעוֶו רֶד ףוא ןאָטְג
 : טיִמָנ ןְכאָרְּב אּוצ נוא םיי תשרו טייקשיראנ

 ןעק ןְּבעֶל ןיי ייַּב טְמּורק רפ םוֶנרָה עפ (וש)
 טְּבְראַטְׁש רע זַא םעֶר ְּךאָנ ןֶמְכּור רָפטיִנ רַע
 זַא נא ורה הָבּושְּת ְףְָד ןָּבַעָק ןייַניַּב ראָנ

 םאוָו ןְטְנעֶמ איִד ןופ יז טְרעֶניִמ שְנעֶמ ןייא
 טיִג רע, ןאק,תונמחל לי אל ןאָט הָוצְמ ןייַא ןעייג
 :םָנייֵא ןיִא רכש ןֶמַעָנ וצ יי טיִמ ןיִרעוֶג טְליוצְג

 למה הטלש טְגאָז טאל יל םע יֶנ יתר (וט)
 ~~ רָּבָא ןיילַא ץֶראָה ןימ טי ראָנ טעֶרג ּבאָה ךיִא

1% 



/ x 
Ah Pe, יה % Ah . 

MN oe 

 eT AF .א תלחס

4 

1 

A 

 אה הָשע גש =
 לכ) סז ןינע ספ י"טל) ססקד י: טמטזלט ותוככ כו
 סמ לע כסומ פ"כ) + וכ סדוקס סיס ל סיכלוס סילמפ
 על סז ךויע סמ ל'קל כ : כולו םרפמדכ 'וכ ןורתי
 וסט רכד עמפמד ל'קד ל : 'וכ bוספ ספ לככ פ"כ) . סדוקס

 ו . .

 סוקפלו ופכ תקונפס סוקמפ * ססל5 סוקמ 36 |
 סיסו סיס 56 סיכנוס סילסנס לכ ןכו + וכלי קפנפס =
 5וס סונַײקופ סי יכ וכוקב סירססנ ןגילט יפ* bלפ ונגני |
 ימנ םכוקס (ס םופע) רמbנמ וטוכ סלועס לכמ סוכג |
 םונייקולפ סיכטס מת תוליממכ סיכלס = סילסנסו ספמל ס:עפלפ ךפופ סד ןכיסמו . 'וגו סכפשיו סיס =

 ; לכ (ת) : ךלי ןכ 35 תמוע לכ עפכס ף ספ סינפ סס סיכנוס סי;סנקש סוקמ 56 וסחו םיעכוו סילזומו
 קסע לוס ףילספ סמ י ןוכתי ספ לע כסופ .ןוא אלסת אלו ןיע עבשת אל 'וגו םיעגי םירבדא
 כ וניע קוסעל 62 ןיעס 'פכמכ סלו סלוכ תל גיטסנ לכוי נו סיעני סכ יכס סילפכ סיכנדכ רכד) סרומס
 דפ לספ כ ספ לככ . 'וגו היהיש אוה היהש המ (כ) : נמס 5 וז ןופ תעימטכ סו עכסס
 לכ * תילכב ימי קטסכ 5רכגט כנכ סיסט סמ 550 ספרי 65 םודימ וכןיס םמטס יפילמ וס רכדכ
 סוס לדס סמ תע לככ ךווכי סידד (ס ילפמ) רמסנפ ןינעכ ל סימטפ יפודימ דימה סב ומ סכוקכ סגוסס
 סירכד םוגכרוס ןכ רזכיל5 יככ .כמסט סגינמ תכסמכ טילמ ןכו . סעפ וכ קנופ וכ טתפפפ קוניססט ןפז לכ
 לכד סז סכ וילע כמוס ךל כמסיט פמשס מפ ךדיל 53 . רבר שי (י) :סנככפ סטעמב ןזפ ןתכממ נפ |
 :טדפ תויס) סוד ךכל סינוטסכל ןוככז ןיסט 556 וטינפל וכנעפ סיפלועכ סיס .רכלט קדס טיפו כ שח .

 מ"ע שוריפ |
 טיג ואטְכעֶלְׁש רייז אָר אויז ןופ ףופ רָד
 םילחנה לכ (ו) + טגאָז נוא םָּי וצ םיִעָשְר אד רֶע

 זיא םָי רֶד נוא | ןייִרַא םָי ןוא ןֶעייֵג [ֶסיופ יִלָא |

; A 

 יוָו טְךוא םעֶד ּוצ פוקס לא םּוראוו לופ טיִנ ְךאָד

 תָכְטל םּוא ְּךיִז ייז ןרעק ןֶטְראָד ןעיג ןְבייִמ איד
 ןופ ןְלעוֶנְכ וא ןָמּוק ןכייט לַא רֶמֹלְּב ןייג וצ

 אנ רעֶד סּוניוקוא םִי םעֶר ןופ רֶרֲע רד
 םּורָר ןייֵרַא םִי ןיִא רדיו ןְלאַפ נוא אייז ןעייג
 איוו םיִעְׁשְראיִד ףזא וזַא לופ טיִנ טָי רעֶר זיִא
 ווא הֶליזג רוד תֹוריִׁשע איד ייז וצ טְמּוק סע
 טְקְלְגאּב סע ףוא ןעוֶו קעֶנֲא רֶדיִװ סע טייג
 יטְכעֶלְׁש זיא יז ןופ ףוס רָד רָּבִא לֶהאָמ ליפ יז
 ירוד ףוא טּביילב ץטלנ רעֶניז םיִקיִדַצ אי רָּבָא

 רדיִמ ןיִנעֶז ןֶבאַז יִלא םיעגי םיִרבְדב לכ (ח) : תורזד |
 הָרּוּת איד טיִנ טְנּורעֶל שְנִעָמ רעֶד ןעֶו רָמּולְּב .

 ראָג סע טאָה םיִלְטְּב םיִרְָר ףאֶנ טייג רֶע ראָנ
 טיג ןעק,ׁשֶנעֶמ ןייק  רגָל שיא לכי ל קש ןייק |
 טאזטינ ןעק גוא סֶד ןע-לבשת אל ןָרייִרסּוא ץלָא |

 לופ טיג ןאק סע נוא אַלְמִת אלו ןהעְז וצ ןיִרָעו
 םאוָו םיִלא םאָד ןּופ לפשט רעוא רעֶד א ןֵרעוֶו

 ןַׁשְנגַט םעֶד יז טֶכּוד סֶע ףוא ןעוֶו טְרעֶה רע
 זיִא ףאז עֶטאַנ ןייא טְהעֶז רֶדֹוא סעטְרעֶה רע
 זיא סאו סאָד הי המ (פ) ןעֶד . 1זא טיִנֹלֲע
 אה מְכעוֶו רעֶד ףֹוא ןיִראוָוְג ןאָמְג זיא סאוָו סאָד נוא הנע המי ןייז טעוֶו ד ןָא גנאכ ןופ ןיִזעוֶוְג
 רָמְנּוא טיִנ ךאז .עייאנ ןייק ראג טנופנ ןעֶמ וא ׁשֶדְח לכ וי ןֵרעוֶו ןאָטְג רָשיוװ טעוו םאָד השמש

 הרות איד םנגרע רב שי .(י) : רוא ןיא םיכעט עיואָג גאָט יִלָא רע טגּופג ז או"
₪ 

 ל סע רעו רָבָא
Aא  

 בקעי לוק
 ָמְרְ מיִמ ךוא ְךיִז ייז ןְבאָה כ ץנאנ ןיינ םיִמ דנייִרְפ םעֶד
 נייֵרפ ונייז ןֵנעֶז אייז זַא םְנאְונ ןְבאָה נוא טְכאְַנ וצ םיִא וצ

 ףאספ ןמוקב ר, סאה טייֵצ ּוצְרקַא ןיִא + הָהָפִׁשִמ ןייֵא ןופ
 פנורָב ןֶכָלְטּוא פאָה רע, ןאָטְ וז יֵלֲא םיִפ טה נוא דייר
 םוא יב טאָה רע סאו תִיָבַה לַעַּב רעֶד זא נא + גאָט ילא

 פאָו ןֶׁשָרְד ראפ םיִא טאָה ןופ רעד ןֶראָעְנ ראָצְכ זיא טד
 ּורָמעֶרֿפ טנודב גוא םייצ איִד יז טְגְנעֶרְּב ראפ תֶרָשִמ רעֶד
 ףיייַד תובוט פסּוט אוד תָמָא תֶרָשִמ םעֶכ רע טְגעֶרפ ןָשְסְנָמ
 ןָאופ תובופ ןיַא ראַפ סאו רָבֹוא * אייז טְסְנּודַּב נוא דנייִפ

 ָכּומ לָּבְקְמ לאו ְךיִא הָכיֵלֲח תַרׁשְמ רעֶד רָע ריד שי יי
 םיִפ לאו ְךיִא יאֵנְלַה יז ןודאַּב ְךיִא סאו רפ רָד איז ןופ ןיינ
 םיק אוצ תָיַכַה לֵשַּב רעד טְגאָז * ןאפ תובוט דיִמָּת ןָנעְק אייז
 א וד מסיה ווא איו י יִנ תובופ םּוש ןייק ריִד ןַאּוט יז זַא

 באד נו איי גא דנונוק זיִא רָמאָס דָנייִרָפ יתּומַא ןנעֶז אייז
 איוו ןנעו תָמֲא ןיא גוא ןָנודּב ייז םסֶלאז וד יִדְכ ברק ראָנ
 זַא פגאָו םלעוו איד ויָא לֶׁשְמִנ רעֶד * םיִנ דָנייִרָּפ ןייק,ראָנ
 עֶר ְךֹוא ויָא שמְנעֶמ רעָר נא ערי זיִא ָךיז מָנּופְנ םָע סאו
 ןצנאַג יי טיִמ גוא טֶלעְְו איָד שָסְנעִמ רעֶד טוה םּורָד סטְעֶנ
 ראַפ גוא סו ;ייז טיִנ לאָז איז טְלעֶוו איד רע טּובְרַאְּב תכ
 8 םגייַמ רע לייונ ןָכאז םלעו טיִמ ראָנ טייַצ ןייז ָךִד טגְנעֶרְּב

 ₪ לה המלש טנא סאד . טקעוֶנ רעֶד טי ןָאְינ רעֶהְגרַ
 אור תובומ ריד ןופ טאָה טְלעוֶו איד תַמא < ׁשֵטְנעֶמ םעֶד
 תתח לוטעיש ולמע לכב םדאל ןורתי המ) איִז טְסדאַב
 "שד ןופ שנ עֶד טאה ץפּוג ןייא ראפ םאָ שמשה

 + םָלעוו רעד ףוא ךיז טעֶהיֵמַּב רע פאו טלעֶ
 5 + 3 . ד + צ +1 1 *
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 קוי שטעה וכושר סתיו תרעג סלל ץאמ א) רו תרמי
 - מָה ךכוה בבס + בבי ומציל בב םחָדילָא ףלוה י : מש אוה חד ףַאש

 0 לעו י"שר םימכה יתפש

 סעקד 1 ; ןורפו וכ .טי סרופכ למע ס לבל. ןורתי וכ
 סול ךומסי ךימו. ןוכפי וכ ןיפפ וכייס םדוקב קוססכד י'

 סכוי סו קוספ כו 'וכ עסבסכ סמ ככ פ"כנ * 'ןכ ךעוס רוד
 לומפמ י"ט .הטקד ח : ןורתי וג ןיח סמל סדוקס .קוספ לכ
 ₪ .ןיינע סמ תדפוע סנועל ןרֿפהו סייסמו סיעטרס 'תכופג
 יפ פ"ככ * תדמוע סלוע) ןכססמ ןניעדי כ וכו דועו ןתכל
 סולד 96 ךלוס כמ6ד י"סכנ ססקד ₪ : 'וכ סיעייקתפכ סס

 סע סכותס קסע ת:וכ ףינסמ וסט לפע לכ כופ סלופו
 < פסכספ ספ לכ * אב רורו ךלוה רוד (7)-: וכ רכט
 יכ ויטעמ ₪6 -סלכמ- וע :לוזגלו קוטעל למעו עצי 1
 ןינעכ .ויגב דיפ נכס .לפונו 63 לס לולו ךלוס לודס
 םלועל ץראהו : סילד וכלי וינכ (כ כויס) .לפסלט

, 

 ten) note Rear. - ins or םמפכ סנכנ: ךוס כ"ו יעהטמ םמסכ סו לכו ככוס .ככוס 'וכ

 ןכפ סתמ :ויסח יכ (ב יכסטמ) רמסנמ : כמ .ופלקנ :רפי יקיל לכ רמוס 6מומנס טרדמו ןכפ ופרי סיונעו"
 לכ ךנקו סיככע עקטסו תיכמפ רוס פמסס לטלכ . אב רודו ךלוה רוד . 'וגו שמשה חרזו(ס) : ןפפ
 מ טטפ לפ ומול * חורה (ו) : = סויס סג םכוקפ ספ :ומתל ססרז כפל סוקמ : בוטל .תפסומ סליס
 כטיפו ףקיס לכ לסע סג: בש ויתוביבס לעו: תכנ)םוכס פס סיסי לט6 :פ ( ל6קזמי) ומכ זעלב ס"גלפ
 : סענכ סלל . ןופצ לא בבוסו : סויכ סנוע) *| םורד לא ךלוה : סויס כוסו ףיקמ וס לומקפ ככסש
 ןקכנסמ זופסכ * סלינב ןקבבסמ סימעפ סויכ ןקכנסמ סימעפט ככעמו םכזפ ינפ 9 * ךלוה בבוס בבוש
 בוט; ספוס סיככגסמו סיכנוס סספ סמ לכ עוקפל ןסוס ססלוז ןפמטט סמ ,לכ סיעפכס ףל * ןקככוס םכקכו

 ומ PO red FANN hd םתעְו תאיקראַט ןיִא ss רָנייֵא לֵׁשָמַא זיא םָע
 פְריִפ ֶיִרגְהֲע ןייא גוא ןעייטש ןשטנעֶמ עֶדְניִלְּב הרֵכִח ןייַא
 ןיַא אוצ טגאָז נוא רָמְב:ָליִנַא טכאמג ְךָנ רָע םאָה . אי

 * ןש .רָר קָלַחֶ ןְכעֶלְמיִא בונ גוא לאב עַקפ ריִדאַנ ןרְנלְצ
 98 * בענג טיי ראָנ ולב םעֶד רע פאה הממ ₪ תא
 לאָבְרעק סֶד טה רֶעֶדְנַא רֶד וא טייג רֶדנולְב רֶכָלְטּוא 0
 ןְנאָהְנ איי .ןָשינוצ זיא סע נא .םקהרקיג ךינ איו פאה
 נע ריד פאה ןעמ ןְרעֶדְנַא םוצ: טיב: רנייא איורי
 רעֶד ףוא רֶכעלַשיִא טְלעֶֶו איד ויִא ךוא וַא + לאָבְרעק סאָב
 םְלאָמְצנעֶד זוב טאָהרַע םו ןְכֲאז איד ףוא המרה פה רַעְלֲע

 רֶע ליי עו רֵפעֶּב ןָמְקאָו ןָכאַז עני וַא םְנייֵמ נוא ןאָמיִ
 המלש רעֶבא םִלעוֶו רעֶר ןופ ןְבאַו יִלַא טְבּרפְנ טֶשיִנ פאָה
 רֶע פת םרָד טל רעֶד ןופ ןְכאַויֵלֲא טְבּרְפנ םאָה ךֶלֶפַה
 םדאל ןורתי המ טָשיִנ גּודְלַא זיא סע סבה לכה טנא
 יא וא ׁשֲמְנעֶמ םעֶד סורא פמּוק ץֶטּוגַא ראפ םָוו (ולמע לבב

 ְךיָז לאָז רע םאוָו שמשה תחת לומעישנ םייקּודומ טיי

 ןעֶמ ראָנ . טָשיִנ גְנגדְלַא זיִא סע טלעו) רעֶד ףוא ןעֶהּומָּב

 םיִש ם א תֹוצְמ נוא הָרּוּת רעֶד ןיִא ןְֶהיִמּב ְךיִו ףראַד
 רמי ןייַא ןופ ןָמּוקְנ זיא רנייֵא לָשָמ ןייֵא ְךאָנ : םיִבֹופ
 ראַּפ תיַּבַה לֵעַּב ןייֵא אייֵּב טלעֶמְׁשִג ְךיִז טאָה נוא הָניָדְמ

 םיִנ טאה גּוא לָכָש גוצניוו טאַהיִנ שאה תַרְׁשִמ רָדי תַרָשַמַא

 רש רָד יָא לאָמַא + םאָטְש יא .ןָטְנעקב םוש ןייק,םאהְנ
 א ןייֵרַא בוטשא ןיִא ןָמּוקנ זיִא נוא טאָטׁש ןיִא ןְגנאַגנ םֹורֲא
 רעֶד ןופ תִיַּבַה לֵעַּב רעֶד טאָה העש ראַפַא ןסעג טראָד זיא

 ןייס ְךאָד טוב וד םיִא אֹוצ םְגאָז נוא טנק רע םיִא גומש
 טיירפג ריי תַרָׁשִמ רעֶרוְדיִז טאָה הָחַֿפשמ ןיימ ןופ דניה
 גאָט יִלֵא ןוש טְנעֶלַפ רע נא דניירפא ןַפאָרְ-ִג אָד םה רע שש
 זַא * דייַרְפ טיִמ םנּודּב םיִא טאָה נוא דנייֵרַפ םעֶר אוצ מש

 טְנורּב תַכָשְמ רעֶד אי ןְהעֶנְג סאָד ןְּבאָה ןְׁשפעֶמ ירא

 ט'ע שוריפ
 תיז ףךאר ןעמ רעָמטשינ ןוז רעֶד רעָטְנּוא יא
 טהְעָו ןעֶמ . םיבוט םישעמ נּוא הָרּות ןיא ןֶהיִמ
 טהעז ןעָמ . ףיז טְריפ טלעֶו איד אוו) ָךאָד

 ןויא ןֶלְמאַז םאָוָוםיֵעָׁשְר איד ןופ ףוס םעֶר ףאָר
 םיִעָׁשְר וָד אָּב רודו ךלנה רוד (ב)והְריִזג טיִמ טְלעֶג

 ןְמעֶג נּוא ןיִׁשְנעֶמ עֶרָרְנא ןְמּוק וש ןיִּבְראַטְׁש
 ןיִּבאָה יז םוָנטְקעֶג סאָד רֶדְניִקיִרָעייזייַּב קעוֶנַא
 רָבֲא תֶדמ לול ץרָאָהְ טְלוִמאַווִג ןייא הָליִזְנ טיִמ
 ןְנְרעֶל סאוָו יָד רֶָמֹלְּב גיָּבַא טיימש רַרָע יד
 וזא יו ייּב ןֵנעֶז נּוא תֹוצָמ ןעוט נּוא הָרּות יד
 ףא רכש ריד .םֶנילְב .רֶרצ איר יונ רעש
 איִר איוו ווא סה בו שָמָשַה חי (ה) + גיּבייַא
 טבאנ רֶר ףוא נּוא איִרְפ רעֶד ןיא ףוא טְנייֵׁש ןוז
 נּגא סע אה תָרוז ףאוש ומוקמ לֶאְ רָטְנּוא איז טייג

 מֶרָא םעֶד אוצ ןעָמּוק אוצ רֶריוו טְגְנאָל רַפ איְ
 טניה לאָז יִזטְנייֵׁשיִגףֹוא ןיִטְכעֶנ טאָה יִז ואוו
 םֹורָד לֶא לה (ו) : ןעְנייש ףוא רֶדָיוו ןיִטְראָד

 טיוז םֹורָד אוצ גאָט אייַּב ןוז איִד טויג גיִּבייַא
 אייַּב סורא איז טְליִגְניִר גוְּבויִא בוא ,ןופצ לא בבס

 . רַעְד ערה נוה בבס בבּוס טיינ ןֹופצ ןײיק טבאנ

 יִצְנאַג איִד ןְלְגּור וצ םּורָא ןּוז רעֶד ןופ ןֶקיוִ
 םּוא םעֶד ְףאָנ נוא חוה בש ויהביבפ לע טלעוֶו

 איד טלָיגנוריג םּורַא ןיטְכענטָה איז םוָו ןֶלְגְניִ
 ןְפְשְרע ריִא ףֹוא רָדיוָו טנייַה איז טמּוק טְכעוֶו
 ףוא ּוזַא גְנאַנ ןְמְׁשְרע ןיִא רֶמייֵ טיג נוא טרוא
 ףוא ןוש ןקילגאּב אייז ןעֶו םיִעְׁשְראיִד ןעֶנעֶז
 ענו לוס רעו זַא סוא טזייונ סע טלעוו רד

 יא ףוא רֶדיוו ןוש ןמּוק אייַנ ןעֶו נּוא רטנוא ןָעייֵג וַא זיִא ףוס רעֶד רָּבּוא לָמיִה ןיִא ףוה

6): 



0 

 .. ₪ יֵלְבֲה לבה ג + םכשהיב לס דוב תלהק

 יש ולֲמעלְבְּב באל ןורתויחמ אלֶבַה לכה יִלָבִַה 7"
 ו"

 וכיס .ילכד א לפלס סוקפ לכ +
 6 (6 .סיככל) * תומכות  יככצ 6

 ןולוטי ןמטיו (ככ ספ) = ספמ לכד רט סיכנדס
 סוס לכדס תל ועמפ (ד טס) סופע ירכד (6 סומע) ב
 ולקפ (ול סט) סיפרי .יככד.(6 סיפכי) : ןטבס תולפ
 יככד 25 (ככ כ ל5ומש) . .'וגו .ככז דפי סמ וכו כ
 יכנל: < ססלכ ךנומ ןוקכ: :עולכו (גכ 3: 5פומט) דוד
 . םיה לא םיכלוה םילחנה לכ : -טפטס תלזו.תלסק
 תנפמ ססל ןיספ סיו סנכלכו סממכ סועפכס תל סניכ
 רכדמ ןינעסק ג ספמ יפדפנו יכפסכ נפ ךכ לכ
 ..קעקופ ספוסש סעמס המוכגמ> סליטמסו סיעפרכ <

 .ל'ק סמ סיס !6 סיכנוס סילתנס לכ "ל י'פסוס
 פיפ סימוכס סימל סווסתטמס סיפוט רמלג ג"ע ידכוטב
 סינמנס לכע לודגס סיס ת: ןופוכפ פל טממ ססכ
 6 יכ ןיכסל ןיעדוי קסו למ ולי קוסו וכ סיכלוס
 ימימפ . תכננ .סיִט. סס ספ סיכלוס סינמנספ סוקמס
 וכלספ סעלע .סיפס סס סיס ךופנ סיכנוסס סוכסנס
 ןמ ס:עמנ סילנוס סוסקס תמפמ קועכונ סס לנכ

 .ירבד ()

 ןופו .סיקסופבסוכסנס ןיפ ךכיפ) סיעכוג סילזותו סיס דע עקלקס
 . תלהק סמכתס לכ רגפס קי ןב רובס (כ ילטמ) וככוק רק סוקמכ ןכו סבכס תומכת ;סיקפ-יספ נע

 35י

 לבה :תֶּלַהְ

 רור

 א [

 ; =  םיסכחיתפש |
 נסו . דכככ ולפ 606 סמל סענקנ לכ יכו "סר סטקד א

 ןכו 'וכ יככד 'פ5 מ'כ כתכ ךכ) גתכ סירסס ספלס
 8% מ'מ סחכוק ןייגע סלוכ סכדסס לכד ג'על ב : ירססכ
 דועו =. רק לוססכ קר סתכות ןיינע ללקכ ידסנ ןנילמ
 ומולכ כ לכ ותמ רבקש רכדמס רודכ יריימ ולוכ ןינעס לכד
 רפסעמ סממ כ ולוד יככל םיכוסמ רק יקוימ ךכ) ססמ לפ
 תרוט סיפדוי וכל ןיס יכו םמטס תרוו וסמ ל"קד ג : רנענכ
 פיפ ₪ רמולכ 'וכ | יתדמ)ו כקכ סמ , טמסס כו מס
 סיעשלכ  רכדמ ןיונעסש יכפסד קוססמ יתדמל כמ יל ססק
 י"םר) סטקד ר : תעקוט ספוסמ סמהס תכוכגפל סליטמסו
 סלק ינפמ רפסכ רווח ומה )6לסי לככ ךכמ סיס 65 נסו
 רפסכש רח6מ סרי סמכהס ריע פ'כל : סרטי ךלמ דוד ןכ
 סמלמס ריעכ .ךכמ תוסס כיכזמ ןכ = לע תותכותכ רכדמ סו
 וסע םדוקס ריע דכמו ויכ5 דגמ סעכמס תעסוק פויס זמולו
 קיד ןלוכ תיססרכ ימי תעכט תריֿפי ככ לע רמולו סמכמ סללמ
 : תיפ6לכ יפו - תעכס דגנכ סילגס תעכס  כ"ת כתכפ ופכ
 דק6ש : סוקנח ינטָכ הנ ןוכתי כ ךַײפ ןיס י"עפרכ סשקד ה
 ו:  רפופו לכס וקורופ ןוכתיכ פ"ככ וכינממ לקוי
 ס6 רכש ול סיסי:סלפ סליל ועמספכ סוס ספ י"סרל
 לופעוק ולמע:לכפ סדסל ןוכפי סמ רמ6 ךופו תוכמכו סרופכ
 ןיע.וג9 פרת 'יפ סוסוו סכותכ .תכומת פ"כנ םמפס תקת
 טכותס תרועס .לומעיש ספ לככו רוס תה סלי ןיע תמפ

 * כ"ט טמפ ןסכ שיט .וגפמ סנו ,הנמ סיס

 םילבה לבה (כ): סתכהס ד יִע . םילשוריב ךלמי : :סקסכ וירכד לכ למוק :סיספ :ם"יז סתוקסו
 י לבה : וס םינבס לט נכס לכקמ תיפֿככ ומועכש לילי לכ לע כמוו לגת :םלוק תנסק:.'תלהק רטא
 : תיטסרב ומי תטכפ ססעמ דעכ סילכס תטכס סילכסכס לכס כמונכ קוכד וסט יפנ  םספ :ףפח דוקכ לבס
 (ו ולטמ) כמפנפ רוק סיולק םיספ ו סכוקס סבומה : שמשה תחת  :לתופו לכפ ה : ןורתי המ (ג)

 , ט'עשהיפ יי
 המלש .טערָוג טאָה רייר איד הָלְמְק ירבד (א)

 ריי תֶקָחְק טפר ןעֶמ ןיִכְלעוו ַלָמַח == =
 ליוו רדא תומכִח ליִפ טלֶמאוג ןוַא טאָת רש
 ןיִרעֶה וצ טלָמאזיג ןיַא ךיז :ןיפאה טוי ליפ

 שטויט זיא להק טְראוָו םאָד ןעָד תֹומְכֲהעֶניוע
 היע ָךָלֶמֲה דה ןופ ןוז רָד רד ב גְנּולְמאַז ןויא
 םֶבָח ןייא נא קיִרַצ רֶשיורָג ןייַא ראוָו רָפְלַעוָ
 רעֶד ןיא ְּךָלֶמ ןייא ןִנעוֶטְג וא רע ליב למ
 טיט ןיִזעוטְג לופזוא אוז סאוו ולָשּורי טאָמש
 ןייטש ראפ ּוצ זיִא םּוהְר נוא תומְכְח אּיֵלְרעֶכַא
 וא םֶבָה יא ןויקא ןזעֶטג זיא רע ליוַניזַא
 עָנולק ןייא יזַא ןיא נוא; םֶכָה ןייַא ןופ ןוז ןוַא
 לופ ַּאְדוַוְּב רֶפָס ןויז ןיִא טְכעֶטְׁש * טאַמְׁש
 טינ ןִמְש | ראפ ריִמ ףויא ןעוֶג טְפאַש ֶשיוו

 ףלמה המלש תָקַהק רא סיִלְגַה לבה (ב): ןיִכאָז למ
 רעֶד ףֹוא םאוָנ ןיִבאָז עֶטְסעֶּב יָד ּוליִּפָא טְנאָז
 דאל ןירתי הפ (ג) : טֶשיִנ ץֶלַא וא זוָא טעו
 ןיִׁשְנעֶמ םּוצ סורא טְמּוק ץֶמּוג ןיוא רפ סאו

 בקעיל
 רע אוו ְךֵלֶמה תמלש :ןופ דייר איד ןֵנעֶז פד תָלָהק יֵרְב (א)

 ואיש לפס הרפז רצויה תכהק המ טעה
 המלש (תלהק רמא םילבה לבה (ב) :םילשּורי  ןיא .ָףְלִמ ןעוונ

 וליִפָא (לבה לכה םילכה לבהנ טָשיניִא ןָבאַז יִלַא טְנאָו ָךלֶמַה

 ןורתי המ) גנטי ץֶלַא וא טֶלעְוו רֶד ןופ כא וטְסְּב איד
 מק ץֶמּוגַא ראפ פו שמשה תחת קוטעיש ולמע לכב םדאל

 מָחמּב רע סאו טייקודיִמ ּונייַ יִלַא ןופ שמנע םעֶד םורַא

 ו דנּוצַא + ןוז רעֶד רֶטְנוא זיִא יבעָלַעוְו טְלעֶו רעֶד ףוא ְּךיִז

 זאת ולא: סא די ךיכש יצנוט תא ך:ןויפע ראפ ךְכענ ריס
 ןאָמְנ פאַה רע סאו הָטְרֵח רע שאָה רָמְלָע רעֶד ףוא ׁשֶמְנעֶפַא
 ׁשיִראָג ןעוינ ץלא זיא סָע וא ןוש טק רע ןעֶד דנוגוי רעֶד ןיִא

 עֶכייֵלְג ןייא ןֶבאָה ןעְׁשְטְנעֶמ ילא עי זיא קיה רעב ראָנ
 םע ןעֶד * דנייפ רֶרָדְנַא רעֶד טאה ּביִל טאָה רנייֵא סאוָו י העָד
 רָד ליי ראָג זיִא םאָד נּוא י שּוג זיִא סאָד זַא םיא ְךיִז טְכאַד

 לאָו רע םְלעורעֶד ןופ בא יל ןְבּהְּפ סוא טיג שק שמנעמ
 יע ןעק לָכַש םעֶד יִמ וא טי ןָצְננ ןיִא ויִא סע זן
 ג יא רֶע בָא קה המלש .: ןייטָש ראפ שָשיַנ ךוא
 פ ןְכאו יִלַא םבורפנ אוי פאה נוא ןְׁשְמְנעֶמ יל איוו רנו
 + יג ראָג ןְנעֶז כא יִלֲא א טְגאָוג רע םאָה .םּורְד טלעו) רעֶד

 עֶכְלַעו) טְלעוֶו רעֶד ףוא שמשה חס ףיז טהימ רֶע סאו לממש טייקיִדיִמ עניי עֶלַא ןוֶא לטל
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 תוככסל ךל סיס 5% ט6פמפ לינטכ < ונתסאמ סואמ
 ינפפ * 'ה וגבישה (גכ) : תפנק רטסכ ד6מ דע נק

 ל
 ְךיִמ ןאמ רעֶד תא Eo וַא םּוראָו מוג

 ,וַא ריס יא םְכייֵרְמ טאַהְנ ּבאָה ְךיִא סאָװ ןְראָׁש סעל ןיִא
 ְעֶג ריִמ פע וא ןֶדאָׁש ןייס ןייו אֵלַמְמ ריס םעֶת םאָו
 מלּופ רעֶד טעו) תורוחס איִד ןופ תָכאָלִמ רעֶד ןיִא חָפָלְצַה

 ְךְרֹוד אייג ְךיִא ז8 רֶגֹוא + דיילק םעָד ןש ןְדאְׁש ןייק שמ
 נוא שקאפ ןַמּוּברַא תֹוכאָלְמ לַעָב איר איוו זיוה פאד העז נוא 6

 ואש ןָפֹורְג סעד ףוא ְךיִא ןיי טָמעֶר * דיִמָה ןירעקאש יי
 ןמְּרַא .תוכאלִמ לב איד וא ןְראָו טאָהְג באָח יא סא
 ןיימ ןעֶו טופ רעֶד לאָנ סֶע וַא ְךילְנעֶס טיִנ ןוש ויַא שי
 ּוטְלֲא איד (ותבש רעשמ םינקז) קוספ רָד םְנאָו םאָר * ןְדאָׁש

 ףוא ךימ ךיא ןיִּב הָרֹוּת רעֶד ןופ רעָוט םעֶד ןופ לֲטְב ןָנעז טייל
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 רפאל גנ גב ןכ ומרסו סטפמ ויקרפו = '0 תעוטת) םמורו ליחיו לוט וניסו <
 : ויפגכ פתק כדכ וילחו * לג 605 סוסל

 סעפ וינפ)ש bכקמ !ופכ) ךכנוס סמכוק ילכדכ סייסמפ םא יכ (ככ) : ספייק ךתטוכט ךכ סויק סקלט סטכ
 יי: פסקו כטע יכס\ סיעפי ןכו כ =

 "= כ הביא תלגמ תלסח

 .. ם"ע שוריפ
 רו נּוא טאָג גד רעק הש ףילא 'ח ני (אכ) .

 ןירעק םוא רוד וצ ְךיִז ריִמ ןילעוו דנאל ןייד וצ
 רעָיִרְפ איוו 1זַא געֶט עְרֶזְנוא איונעּב סרב ינימָי פרח ץֶראָה עניי ןייַא טיס רֹוהָמ בלב ןֶנִר וצ

 יג (גכ) שקמה יב יא ןעניד ףיד ןילאָז ריִמ
 םָאְמְמ זנגא טסאה אוד ּביֹוא ןעֶד ּנְתְממ פואמ סָא
 ּוטְכֲאָה ראפ רי וגלי, נק, דני עֶרָנּוא ןְגעוֶנ ןעֶנְג
 םּורְדי ליפ רעייִנ זנוא ףוא טניִראַציִג ןווש ְּךאָד

 תֹורָצ ירא ןיִדְנעֶל רפ ןוש טְְלאָז ריס ןיִמעּב
 + .ןַפָאְו ןמָא ריִר וצ זנּוא רעק רֶרוֵו וא

 2 ב .ןָלעוו רָסנּוא ןסקאע םיייל יב איִד םּוראוו רעגמ טינ םעֶר

 םייג יי איד. ופתניגגמ םידוחב) .רבּוא הע ףיא וא . טיי נוי איִד ןומ ףלוה ןייא ןייו ריִמ םעֶו חו איד ןְְרע איי
 טבישח) (אכ) : טיִנ ןָטּוּבְרַא איז םָנ תֹוכאָלְמ לַעַּב איד ףוא טנאזג מאָה רָתּו רעֶד איוו טקנופ הָרֹוּת ןייק פשינ ם רעל ריק, וא פאה ןשש ךיִמ ו רמו ב ןייפ ףוא איו ריִמ יא טְלאָמעֶר הֶרוה רעֶד ןופ גְנאָנ םעֶד ןופ לב וא ןוש נו

 סאָר גוא ןֹוכְשַכ ןייַא ראפ םּונייַא איב טְנייֵלָג רָרנַא .דיילק םאָד רַע םאָה םעֶד אנ תֶּבַׁש דובָכְל ריילק ןייש ןייא טְכאַמ ביו טאָה ןאמ םּורָא ןייַא לׁשָמ ןייא זיא סע + ןְרעק,םוא יז רימ ןְלעוֶו ריד וצ רֶדיו זנוא טאָג אוד רעק (הבושנו ילא 'ה
 סֶע תא ןָטיִל סוא טיִנ ריילק .םאָד .ןוש ליוו ןאַמ םּורָא רעֶד וא טכארַג הָנָלַמ רעד יז אה טייֵצַא נעל קעוומ זיא ןטשמ

 א ןאָמ ליו הוָלַמי רעד סאו טרעהנ ןופ רעד טאָה ןאַמּורָא רעד זא םּואָמ ןייֵז אּוצ גלְדעוֶ ןאייֵנ ףוא םיִא ריילק סאד לאי עא דויל סא ויש אוצ לאו רע נא םיִא אה גוא רעדאנש ןייא .ןפור קש רע םאָח ןלאפ ראפ ןָניִלְב ןוש םעו

 כ םּוגייט ןופ טכאַסְנ רייְלְק פאָר ּגאָה ךיָא איי. רע טרפנע + דיילק,פאָר ייל סוא הקנו טסו וד םאוָו דימה איוו רעֶמ םְניֲה ויִא סאָ דְנייֵרפ ניי םיִא ןֵנעֶרְמ .ןֹוׁשַמ סאָד ןיֵל סוא לאָז רע רלעָנ ןְמּוקַב טאָה רע ווב דל ןְכז ָפאָלְג ןאַמורא רעֶד

 פיוא דייק םאָד לאו ְךיִא ןפאָה ְךאָג ךיַא ןאָק סמ ןיימ ףוא ְךאָנ זיִא דיילכ סאָד זַא ןַמְז לָּכ אָלייֵמ ריִמ ףוא םונ ןייזלאָו סע
 לאם כא כ וצ גוא סא רע ןופ כא עלאק ריילק םאָד לי תל רעד זַש רצ רבא םעָר יא יי לאָז גוא יי
 םיִנ םאָד ְךז טעו ייל םֹוא פאָר לעוו ְךיִא וליפא דייק םעֶד ףוא ןַּפאָה ְךאָנ ְךיִא ןטק םאוו ףּונ ןייֵז ןופ םאָמ ןייז ףוא ןיִמ

 םְניִרְנּוזנ ןְּבאָה ריִמ ֹוַא דֶנּוצַא נא םיִא אּוצ ןָדּוי יָד טְכעֶרְנ וצ םאנ טאָה וזָא םּואָמ רעד אּוצןיז לאז סע דיילק ןייא וצ םכעֶר . קיפ או ו הקמ אא היות מיט טנייכקג אייז טאָה ואן איר ןעֶמנ ןכתמ מאק טאג זיא למ ד - רימ ףוא םנ ןיו =
 עוו רע וַא ןָפאָה רימ ןֶלאו תּולְג רער ןעֶמֹוז רַפ ְךיִז טעו סע ּוליִפָא טגאָוְג וזַא םאָה וא תּולג ןיא ןוטשמב ֶבגְג טאג םיִא פאה .-

 ישָּבָא תוָצַמ איִד םיִמ הָרֹוּת איָד מיה ןֶלאָז ריִמ רָמְעַמ ןָמָשרע םעֶד ףוא ןייז ןל. רימ זַא טְכעֶר ויִא םֶד רא ג ןזייל פוא זןוא ל

 פוא ךעֶנ נא לאָז רע, טאָנ אוצ ןָאייִבָש ןוש ריִמ ראָד ווא עלאק ריִמ ןֶרעְו תּוָנ םעַד ןופ תּובָס איִד ךרוד וא הז ריִמ וא
 אנ טכנו .פאָב אוצ .ּואָר ןיינ םיִנ םולָשְו שה רימ ןָלוְו ןְייִל םוא םעֶד ןופ םייצ איִד ןמוק טעו סע וַא רמא םו"אוו ןוייל |

 ₪4 זנוא אואה רעק (תבושנו ףילא 'ה ונבישח) קּוסָּפ רעֶד טְגאָז םאָד < דייַלק סאָד ןְוייֵַל אּוצ םֹוא טייג ךיז םאה אור רעד |[
 | + ריד אוצ ןָרעֶק םוא אוצ יּואָר ָךאָג נו ריִמ ןמָו לָכ ריד וצ רָב .
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 : .רַחָו החל אָמַּכ בָשָּמ ה

 : וכ וכל סינעוטו ספפס נןויכ כט לע * וילמל
 : לוס ןכו לילוסו כשק סלוע) יכ ונעדי * 'ה התא (פי)

 ךכ .ם וכל סעבפנ bo ונתכשת חצנל המל (כ)

 : ןיראוָויִג ףאלש ו לז ץלאה ןופ תואשס עֶר
 "וצ ןינעלפ סאוו | ןיִרְדֲה נס איָד ותַכָש רעש סינק (

 ןְראוָויִג לֵַמְּב ןנעֶז טאָטְׁש ןופ רעיוט יא ןיִציִז
 : גנאזיג רעייז ןופ רֶדניק עני ו סתְניִגִמ םיִרהַב
 ןייק טיִנ ןיוש ןיִּבאָה ריס וגב שושמ תכש ₪ |

 איִד ןיִראוָויִגטְרעֶטְׁש ראַפ זיא שע ןעֶר הָהְמש
 ןנעֶז תונָּבְרק איִר סאוָ ץֶראַה רָזנּוא ןופ ריִרָפ
 טרעק ראפ זיא וע ונלוחמ לבל פה ןְראוָיִג לַמְּב
 םיִריִש נּוא ץֶנעֶט עֶרָנּוא גאלק :זוצ ןיִראוויג
 תפל ) : ןעֶגניִז גצ ןיִגעֶלְפ םִנָליֵד םאוָו
 ירזנּוא ןופ ןורק יִד ןיִלאַפיִג פאָרַא ויִא סע ונישאר
 בָרָחויֵא שֶרְקִמַה תיִּברָר טנייטיִ זיא סאד פע
 פאק ןופ ןורק רָזְנּוא ןעויג זיא םאָר ןיִראוָויִג
 ןיִּבאָה ריִס ןעֶד זנּוא אּוצ אוו וניסה יכ וגל אנ יוא

 וכיניע ּוכׁשְח הלא לע יְראַה רֶנוא ןאָמיִנ יונ זְנ

 ןיִראוָויִג לוקנומ ןְנעֶז עֶגיִזאָד איר : ןינעוו ם
 ןויצ רַה לע.(חי) : ןיווויָנ ליפ ןיִג געוֶו ןיִגיֹוא יֵרְזְנּא

 רַפ זיִא רע וו ןּויִצ גְראַּב םעֶד ןליוו םוא םמשש
 ןאָטיִג ןיִּבאָה סקופ יב ּוכְלַה םיִלש ןיִראוָנְג טסו
 ןיסייוו. ריִמ בָשִּמ סל על 'ה הָתַ (or) : םֶהיֵא ןיא ןייג

 הָכּולס ןייד נוא גיִבווַא טיב טאָג ור זַא לאו
 ּפָאטינ לאמ ןייק יז טעו טלעוו רעֶר רָּביִא
 ןיִציִז וטְקַעוו גיְּבַא ףוא וא רוד רול ךֶאְסּכ ןאָש
 חְכָשִת חצנל הל (בעג הָכּולֲמ ןופ ומ ןייד ףוא
 זנּוא ּוטְסְלאָז םוראוו גיִּבויַא ףוא טסיִּב ור ליו

 םּוראוָו םיִמָי ;ףרואל נועה גיִּבייַא ףוא ןיִסעג |

 : געט עגנאל אּוצ ןיזאל ראַפ זנוא ומס

 .ה תכיא
 ובל שמ :תַבְׁש . = : םָתָנגְנַ שו השג ל
 A יב ריד ונשאר pind <> גלו ומ ה

 "שר
 bכקמכ טרופמס לע * 'וגו וגבל הוד היה הז לע (י)

 טאָה עֶר ףוא גבל הָוֵד הָיָה הז לג :(a :טעְְנַ

 <" םימי ףראל נבעה נתת על הָמָל
 ונבישה

 םיטכח יתפש
 A Dns | re רס לע וילמל גיקכדמ טיסו ג
 שת ןיינפ) 9 ספל 2 ל ס :יפק ליענרפד |

 A תלגמ הלסח

 sams ותבש רעשמ ב 7 רֶמאָפ ןייק פיִנ םאָה
 ימלא איר ןוש וַא זיִא .קוסָפ םעֶד ןופ גנוניימ סאָד (םתניגנמ
 . וא .ןייג ןֶלאָו איצ ןייפש ראפ "מיל יגנוי איִד ןנעק םייֵל

 ןופ .הֶנָאָת רָב ְךאָנ ןייג אוצ ןיִנאָלְב טיג ןֶלאָנ גוא עוו ןי;ּוג
 - לסייע גוא ןֶבאָפג זיִא רמוס לשָמַא ויִא סע + רָצְרעָה ירי
 אה רֶע לייונ טקולגב טינ פאָה נא הָרּוחפ ןלדנאה ּוצ געוו
 פיִמ ןֶראָפָנ יָא גוא געֶו ןימוג םעֶד ןּופ םּוזנאָלְּבִנ פארא
 תוביפ געו סעד ףוא ןּפארפג םיא טה סע נוא געוו ןכעֶלְׁשַא
 טאָ רע זַא ןְבעֶל ןייז עג סָאְמַנ םיא יָא סָע גּוא תֹורָצ טיִמ
 פנינענב רע טָה ןְראַפ ּוצ םיִיָהֲא געיֶו םע | ןופ טְרעֶקְג םּוא יו

 באה גוא םרוא םעָד ןופ הרָוהס ןָכדנאה ןְראָק םיִרָחופ ירדנא
 היי רתופ רֶד טאַה געוו ןָטְכעֶלְׁש םעֶד טימ ןְראָפ טְלאוְנ ךוא

 עֶד איז פאַה וע גו םעָר טיִמ ןְראָפ .םינ לאָז אייז טְגאָזְ
 פְגאָוִג אייז טאה גוא ןפארמג םיא ךיז טאָה סע סאוָו םֶלייַצ

 עוו םעֶד םיִמ ןְראָפ פעו) ריִא זא רֶמּוב ןייז ְךייֵא טעו סע

 טאָ סע,םאוָו תּורָצ יִנעָגייֲא איר ןָפעֶרְט ְךייֵא ךיז םעוֶו רמאמ
 ףותבש רעשמ םינקוו) קּוסָפ רעֶד םנאַז םאָד . ןפאָרטג רימ ךיז

 יַד םרעקְג וא ראפ םעֶד ןופ ןוש ְךיִז ןְּבאָה טייל עֶמָלֲא איר
 םוא גנאל ןש ְךיִז ןְבאָה איז איוו עַל ןְנעֶו שייק עטא
 ירי טְבעֶלְג סוא ןוש ןְבאָה איי לייע געוֶו םעֶד ןופ טרעקג
 איר ;ופ זיא ףוס רעֶד סאוָו ןוש ןסייַו אייז נוא ראי גיִצעֶּביִז

 שמס םעֶר ביו פכאר רעיִרפ גו ןְמְכעֶלש ןיִא ןָאייֵג סאו
 זיא ףוס רעֶד רֶבא טסולג ץֶראָה סאָד סא ןֶּבעֶג ְךאָנ םעוו רע
 איו וא תא יִגיִזאָד םאָד ןיוש ןסייוו םינק| איד נא רטוב

 רעֶד ויִא סע סֶכיִלְו םיִנ ןָסייוַו פאו םייֵל יִגְנּוי איד ןנּוגעֶנַּב

 ְגָראוָו ץֶראַה רעייז ג הָנָאַּת רד ְךאָנ ןייג ןליוו נוא געוו רטּוג
 | בעְוו םעֶד ןיא ןיֵג םיִנ ןָלאָו איי וַא טייל עמלא איִד איז
 ₪תניגנמ םירוחב) םו-ד רֶמּוּב ןייע טעו רֶרָעייז ףופ רד םּוראונ

 ןָאייֵג גוא .גְנאָניִנ רעֶייִז ןופ שייל יננוי איד םּוא ןוש ךיז ןרעק

 לֵעַב ןפְלאַהְנ םאָה רֶנייֵא לשָמַא ְךאָג : גע ןָשּג ןיִא רָע
 רדנּוַּבַא םאַהְג רע םאָה תֹורֹותָס טְכאַמְג ןְּבאָה סאו תוכאלמ

 יֵד טיִברַאָג םראָד ןְּבאָה פאו ןגעוֶו תוכאלמ לעב גיד ןופ זוה

 רָע מָה רייֵלְכ םעֶד ןופ נוא ריילק ןיא כאב ןיירא אייז רע פאה תורוחס איִד טכאמג גוטראפ ןַּבאַָה איו זא גוא .תורוחמ

 .למיג

 איִר א ןראש ןסורגא םאהג טאה רע וא תורוחפ איִד םיִמ .ריילק סאָד ןראווג םנע רב ראַפ זיִא לאטא םיִרָחֶאְל םפוק

 םיִנ רע םאָה דייל םעֶד ךרוד ןְגנאַגיִג ד ךרָוד זיא רחיס רעֶד ןעונ םייקשמלאּפ טיִמ הָכאָלְמ רַעייַז ןאסג פיה סרְראָטּובְרא

 סא טנעֶרּפִג םיִא ןעֶמ םאָה . םְגייְג אוי רע םאה םֶרָרָמּוּבְרַא איִד ןופ 2 םעֶד ךךוד ןגגאנג ָךְרוד ּויִא רָע וא נא טיי
 1 "וי

 םעָר פיִמ דיילק םאד טסה אוד וא גּוא ּוד םֶסְנייוו תובא לעב איִד ןופ וזה םעֶד ראפ אייַּב ראַפ סייג אור זַא םאָד
 גו *

 | םייסש ראפ דא עֶנּוש מ טיִנ ןיִּב ךיִא וא ןיפיוו פלא ריא ; אייז רע טרפנע < םיִג אגד םסנייַו פאָהג םסאָה אור םאיָו 2
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 כ וניתמַא בָא ירק זיו ןיאס ּונייָה םימזתי

 .ּונתַנ םיִרְצִמ י ; ונְלְחְנוה ייק אלו אָפ ּנעגיּונפָרְרנ ונראוצ לע ה : ּואָבִי ריחמב
 ולב םהיהְנוע 'ל ייחאו ונחנֲאפ ל פיי םֶיַא אטחּוניתבאי : סחְל עבשל רשַא

 רבְדְמִה ברח ינפמ ונמחל איב ּונָשְפִנְּב < + םֶדָיִמ ןיא קרפ ּונָב ולשמ םיִדָבִע ח |
 הָריהְי רעב תֶלְתּב ונע ןֹוֵצְב םיִשָכ א: בער תופעלז ינפמ ּורמְכנ ָּנַתכ ונע י
 עב םיִרְעְּו ּואָשָנ ןוחט םירוחכ = יּורדְהְנאָל םיִנְקָז נפ ולְתִנ םֶדְב םיִרָׂש גי

 : ולשכ |
 "שר = | םימכח יתפש

 ימימ (ד) : דוע ןיסלו סוד תולנמ + ךתולגהל תניתכ סוס 'וכ רכעפ דינע סג כ 'וכ רכעת ךילע ספ

 קמ רסנס ןפ סימ בומטל סיממי ויספ * וניתש ףסכב = ל'לל * ספ נפ 5: aaa כ
 האוצ לע (ס) : ףסככ :ססע סינק ויסו סיכיוסס | ל .
 דיכ וגעיגי * ונל חנוה אלו : סיסכנו ןופמ ףוסל> * ונעגי : סטק סלוכע לועמ : ונפררג
 למ ךכד + רי ונתנ םירצמ (ו) : תוינוכללו תוילגנגו סיסמכ לכס סיפטותו סיכוג סיכױסס יכ
 טוכועיפ די וטפעוס סיככמכ ןפכ ףקו וכ :רוזעל ונפש ימל די םיסוכמ דומעל סלוו לפול
 'ל) ןכו סיינט ן"ט סוקמכ תטפפמ ן'ונס תוסגד ונס ופכ < ונתנ : סמפלכ ונועכסיט + רושאלו
 יבנ ונשפנב (פ) : סכל וגיפטכ תל וקנו (זפ דל תיססככ) ןכו ךכ ופנ ךדימו נכס ךממ יכ (די טכ 6
 ורמכנ (י) = : ןככדמס לת ינפמ סדסס ןמ וניקונוזמ סימיבמ ונייספכ סינכוספ וגייס מ וכפפנ נכס יונמחל
 bכפיפ רמכמ סיכנע :ם רמוכס לע: סבכס :טי לכמב ןוטלכו ויממכ וכעכג יכ (כ גמ סט) ןכו וממססנ
 לוע .סיכיולס ויספכ + ואשנ ןוחט (גי) : ספיכפ ןוטל תופעלז וכו (ו לי סינסת) ופכ * בער תופעלז
 יטכ ןופלו . ססכ לפכ : ולטכ ןעכ ןכו * סעגיינ .ידכ תומפמו סיימיכ ססיפתכ לע סינתוכ ויס ןיכנוקכ ספ
 ימכ .יטכס (ם כיענ) ןכו .לכסס תכ לפכ סדוסי כמקיו (3 סומפכ) לכזעכ רמפכט ומכ תכ תוטקכ לפס

 ט'ע שוריפ |
 נאג ןְרנאַה ראַפ טינ ןנעז איז וא טּורְגיזג | ןיִנעֶז טְנייפ ירזנוא יד ירמעְרפ וצ טְרעֶקְג רָּביא

 דוג םרוג אייז ןְּבאָה נא נּוא ּוְכְפ םָהיֵֹנוע . יִרָזְנּוא יֵדֲמעָרְכ וצ ןיִנעֶז רֶזאַה יֵרָזְנּוא סיר וניקּב
 ווריבע יְרעֶניז ןופ ףאָרְטש םעֶד ןְרייֵ לאָז ריִמ = ייל ןיפ וייה םיפותי (ג) : יז ןיִא ןנֹואו טֶנייפ
 ןייק טינ ןֶּפאָה סאָנ ןעֶנְג ריִמ .ןָנעָז םיִמּותָי
 רֶזנּוא זיא ףַרְּבִתִי םַׁשַה ןעֶמ טנייִמ סאָד רָמאָפ

 יִרָמּוא ןיִנעוֶג טריו רֶד יו טָה רע רָּבֶא רֶטאָפ
 זַא ןיִנעֶז סֶרעַמּומ יִרָזנּוא תֹונָלַאכּוניִתֹמַא ךֶניֶז
 טְרעֶוג- תֹונָמְלַא יִטְכַעְר איוו טיִנ נּוא תֹונמְלַא
 קעוֶוַא ריִא ןופ זיא ןַאמריִא סוו השא 'ןייַא אונ
 : ריא וצ רֶדיוְו ףיז ןרעק וצ םּוא זיִא העיד ןייז
 ןיזומ רָסאוַנ יִנָעיֵא .יִרזנוא ונימש ףסכב ּוניִמיַס (ד)

 ריִמ ייֵא טניפ רזנּוא אוצ טְלעֶג ןלאָצַּב ריִפ

 זנוא טמוק ץֶכאָה רנוא וארט ןוקְנירְ
 איָר ּוליֵפַא טנייִמְג וא סֶר גְנּוטייַּב ראפ ןיִא ןָא

 ריס ןֶּבאַה ינָגיֵא רֶזְנוא ןיִנעֶז אויז םוָו ץֶלאָה
 ונְראצ לע (ה) + םעֶד ראפ ןיִלאָצ טְפְראַרַּב ךוא
 ץֶלאָה רֶזנּוא רָּבֹוא טגאיג זנוא טָה ןעֶמ ור
 ףונ אוצ טומג .ךיז ןּבאָה רימ ּונָל חוה אלו ונע

 רָד טיִנ זיִא סע ,רֵּבֹוא רַעַטיִג נוא טלעג ןביולכ
 םִיָרְצַמ לצ דָי ינתנ םיכצמ (ו) + זנּוא ייַּב ןְראָ)ג זאָל

 זנו ןְכאָז אייז טְנאַה ןיֵא ןְּבעֶגְג ריס ןְבאָה
 ריִמ ןעֶּבאָה רושא וצ נוא םָחַל מבשל רישַא ןפְלעֶה
 רעָיַז ןופ ןעֶבאַמ טאז זנוא ןְכאָז אייז ןָטַעָּבַג ךיז
 זָּבאָה ןָרְמְלע ירא יַּנ יס יהב 0) + שרב

 וצ ןגעלפ סאו טְכעֶנְק אור ג ילשק סיב (ח)
 עש יבש טיג זיִא םָר ןֶכאָצ סֶניִצ זנּוא
 ר יא הפ ןטקעווג ווא ןא יז ןעגמ רֶנּוצַא
 צמ ונֹוא לאָז סע רעוֶו אָד טיג ויִא סע וא
 מ וגל אי שב (פ) ג טְנעֶה יֵרֲעיוז ןופ ןייז
 עא ןעֶגְנעֶרְּב ןייֵרַא ריט :ןענט שָפְנַה תנָכְס
 וה ןיִגעוֶנ רטנר יג רֶלעֶפ | ןופ :וייַפְש
 ַא ףיז ןיִטְלאַהַּב סאו רָּבֹור איד ןופ דְרעוְש
 ה רזא ּורָטְכנ רּונכנרע (י) : בור וצ רָּבְדִמ
 5 ןְרעוֶו טצוה רָב ןְבֹוא ןייא איוו ןאטגטאה
 גנו ןּופ גגּונעֶרְּב גוא שיִנְרְמיִצ ְגעֶנ בר תופעל
 ןינייפנ ןֶּבאָה טנייפ יִרָזנּוא יג ןויִצְב םישָנ (או)
 יֹורֲּפ גנו נוא הדוהי יֵרעּב תולותב רּבריוו ירזנוא

 גג פי פיש (בי) : הָדְוהְי ןופ טעֶטְׁש איד ןיִא
 לעֶה זנוא ןָלאָ יז יִנ ריס ןיִּבאָה ןיִרעֶה ןייק
 א טנעָה יִרעייז ראפ ןיילַא ןְנעֶז אייז ןעֶד
 והעָוְנָא רעֶד ירָלְג אל סינק נפ ןיִראוָניִג ןֶננאָהיִ
 חב (גי) : ןעוֶויִג טְכַאיִג טיִנ ןעֶנעֶז עָטְלַא ןופ

 ןאְרכ ןאיג ןְבאָה רֶרָניִק עגנו אוָר יש ןוחְט
 ןעֶפ איִד םאוָו לימ םעֶר ןופ ְּךאָי איָד יז ףוא
 ₪ ןעָנְני בוא ילעָּכ ץגב פירש ןעֶהיצ ןיִפְראַר

 ירעווש =
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 .ְׁשנמ וניפדר יה םילק = + נצ אב"כ ונימי ואלמ ּונצק כרק ּוניתְבָחְרְּב
 דכלג הָהְי םישמ ּניֿפַא חור 5 5 .ונל ברא רבב ונללד םירהההלע מש
 יתבָשוי םורָאיתּ יְִמְְו ישיש ₪ + םייגב החג .לצּב וגרמא ךשא םקותיקש3
 ןויצ"תכ .ףנעהםמ >> + ירעתתו ירכשת םופירבעת ףיכע-סג ץוע.ץֶרָאב 'ק הגש |

 יהַמ הוהי רכז * קן . ךיתאטהילע הָלג םוראיתכ ךנוע דקפ ףתולנהל ףיסוי אל
 :םיִרכְנּויּכיִרְזל הָכפהְנּונְַלְהנ = ּונֵָפְנָתיתֶא הארו יק יפי טיבה ונהיה

 םימותי

ON ns. ו 

 | י"שר
 סופס) ומכ וטיתוכוסרכ תכנמ וגידעכ ספ וככל יכיל <
 תק סלוכ חלו (כו דכ ם"מ) סדכ ל רסקו (גי כ <
 ס"דכ כמלנט ומכ וסיטסי קוס * 'ה חישמ (כ) : יטפנ <
 : וסילי לע וסימלי ןוקו (סכ כ 3 ס"ד) <

 םימכח יתפש
 יתפסו יפיס ןנוקמס רמ6- ךיפ .י"טכ) ספקד. ל : ספז לט
 סוכ רכעת ךילע סג ורמוסכ ךפס) סעט רסכיו ללכ סעט יל
 יפיפ פ"כל . סככתט יוסרט סנס ליס ת6ז סכרדלו ונעכיפס
 ןפוס לכ סעש יפ) סיספ סחמטס למולכ סעט יפ) יחממו

 וסוככמיס ינפ סיב ןככומ לע וסיפכי לכנפנ : םודא תב יחמשו ישיש (6כ) = : וכפסט קופוגכ * םתותיחשב =
 * ירעתהו :טממ ילכטסו סונערופס סוכ לכעס ךילע סגש ךפוס לס ל סעפ יפי * יחמשו ישיש : סיימור
 ףיסוי אל : ךיתלפס לכ לע םיקנ * ןויצ הב ךנוע םת (ככ) : סדכ רעקו (כ דכ םיטרכ) ופכ יפיקהו

 ט"ע שוריפ
 טְנָהעֶגְג טאָר סע ויק בכק ןָסאַג יִרְנּוא ןיא ןייג
 ירזְנוא ןראוָוְג לופ זיא סע יניִמיאלְמ דָרָע רזנוא
 : דֶנע רֶזְנּוא ןמּוקגזיִא סע זַא טצק. אב יִכ געֶט
 ְךאָנ יִרָזְנּוא ןעוֶנג ןֶנעֶז רֶנְניִרְנ וניפדור יָה םיִלק.(טי)
 לָמיִה ןופ ןֶרעֶלְרָא איד זַא רעֶכ יקל יבשנק רָנאָ
 וצ טגולְג אייז ןְבאָה רָּבְרְמ רֶד ןוִא ָּל יבמ רכב טאי זנוא יז ְבאָה גְרעֶּב יָד ףוא וגוקלר סירה ל
 זאָג רָזּוא ןּופ םּוטָא רעֶר יײּפַא חור (כ) : זנוא

 כְלְנ טאָנ ןופ רַמְּבְלאוג רעֶד ֹווֲא ;, םיִשְכ רָכעֶד <
 םֶד ןָצעֶנ ירעייז ןיא ץֶנניווצְּב זיא םקתיִה |
 סאו יְריָא רֶׁשֲא ּוהְנָשאי ָךְלָמ םעֶד ןעֶמ טיי
 ןָמאָׁש ןויז ןיִא סב הֶיִִנ לב טְגאָנ ןְּבאָה ריס
 ןָשיווָצ ןְּבעֶל ריִמ = ןֶלעוֶו תּובז ןיינ טימ רמולב
 עֶלייוו ןייַא ףוא איִבְנ רָד טְגאָז (אכ) : רֶקָכעֶפ יד

 תנשוי םּודא טאָטְׁש ָךוז אווָרָפ םֹודָא תַּב יָחְמְׂשְו ישיש <
 ךולע סג ץוע דנא ןיא טְציִז אָד איז ץֶרָאב

 רעֶד ןְראָפ רָּביִא טעוֶו ףוא ריָד ףֹוא פט נע
 ריכיִׁש טסעוֶו יִרעְתְתְויִרְכְשּת תונערּופ ןופ סמ
 תּב ךנוע םַּת (בכ) + ןנעקוימ םוא טסעְוו וא ןֶרעֶו
 טאָמְׁש יָד דניז ןייד ןְזאָלגסוא ףיז טאָה סַע וויצ
 ןָּבְרּוה םעֶד טיִמ זֶמּוקְג פֶא ןְנעֶז יז רַמּלְּכ ןויצ
 טינ טעוֶו רע לגל ףיסי אל תֹוריַבֲע יִרעָייִז ףוא
 רע םֹודֲא תַּב ךנוע,דקפ ףיד ןְּביירְמי רַפ וצ ןיִרעֶמ

 ךיְמאטת לע הנ םֹודֲא טאטש דנו ןייד טְבאַרְנטאָה
 רֶע רָמְּב דג ינייֵד ףוא טְקעֶלְפְמנַא טאָה רע

 < :ֶלאָציִנ ץֶלא ףוא ריִד ןּופ ןיִמעֶנ טעוֶו
 סָמּונ יָד טאָג יָד קְנעֶרְג ל ה המ ה רוכז (א)

 הַא הפיִבַה ןעווג זנּוא זיא סע סא
 רימ איַו) הָּפרְחומּוא דנּוצַא העֶז נא יגתָפְָמ א
 ןאּפְג פאְרֶא ןיִנעז
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 : גיִרדְיִג ראָנ ויּב ךוה רד ןופ

 בקע לוק יי
 זיא הָלָחַנ רעזתא (םירכנל. וניהב םירזל הכפהנ וניתלהנ) ב
 יִרנּוא גוא דנייַפ יִרנּוא אּוצ ּודְמעְרּפ אּוצ ןֶראוָוְג טְרעֶקְנ רָּבּוא
 סימותינ אייז ןיִא ןנאו דני יִרָזנּא יִדָמְטְרַפ אוצ ןֵנעֶז ייַה
 מיג ןְּבאָה סאוָו םיִמּותָי איוו ְךייֵלְנ ןֵנעֶז רימ (בא ןיאו ונייה
 םתָי ןייֵא םיִמּותי אייֵלְרְעייוצ ןֶדְנאַה ראַפ יָא סֶע רֶמאַפ ןייק

 םאָה סאוָו םֹותיַא א רַמּומ ןייק םיִננּוא רָמאָפַא םאָה סאו
 םּוראוָו ךייַג ּודייּב םינ ןֵנעֶז אייז רָמאָּפ ןייק, םיִג וא רֶמּובֲא
 רע ּוליִּפַא רעַמּומ ןייק םינ א רָטאָפִא פאָה סאו םּותְי רַעָד

 רָמאפ רעֶד וא וא ןיסע ןופ םייצ איִד טק ס זוב םינ םֶסָצ
 מצו וַא שּומ םעֶד איב ְךיִז טְצעֶז וא ןיִסָע םייִהֶא מו
 מסע נוא שוט םעֶד אּייַב רָמאָפ םעֶד טיִמ ְךֹוא וז רעֶד ְךיִ
 נוא רַממַא םאָה םאוָו םֹותָי רעֶד רּבֹוא רמאפ םעֶד טיפ ְךייֵלְג
 ְךֶסַע רמּומ איד םיִא םּוג רֶגייַמְׁש רעֶד זיא רַמאָּפ ןייק, םיִנ

 זיא ןיִסע, סאד ןַמְז לב ןְהעֶו טיִנ לאָז נייק םיִלָכֲאַכ יֵלֲא ןופ
 ןיִפָע ןופ םייצ יד םמּוק סע זַא רֶּבֹוא תּושר ןיִא ריִא אייּב ְךאָנ
 ןעֶמ טּג רדְנּוק ונייז טִיִמ ןיִסָע שוט םּוצ טָמּוק ןאמ רעֶד א
 יז טיִמ טְסְע ןאַמ רעֶד ליָפ איוו ןיִסָפ ליפ ֹװַא םיִנ םיִא
 ריִמ ןְנעֶז ּוכיִלְמעֶנ םאָד רֶגּונייוַו ןעֶכ טו םֹותָי םעֶד רָדְנּוק

 הָלוע ןְּבאָה ריִמ גוא רֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןיִא ןֶוָנ ןְנעֶז רימ וא ןדיי
 "לא עפָש ןגֶנג לּבקִמ ראָד ריִמ ןְּבאָה םילשורי ןייק שו ל
 דָנּוצַא רעֶּבֶא שוט םרעֶטאָפ ןיינ ןופ ןיִסָע טָמעָב שאו ןווצ איוו
 םיִעְׁשְר איִד ראַּפ ראָנ טייֵרְגְג םאָנ ןופ שוט רַעָר ויִא תּולָנ ןיִא
 ראפ תוביס יִבּולְרעֶדניוִו ְךְרֹוד ראָנ טאָג טְנייֵפְׁש זנּוא נוא
 פּוג רָמּומַא איוו טקנופ וזַא איו םיִנ םסייוו רייק ינּוגְראָּב
 ןְהעֶו םיג לאָז רֶמאָפ ףוטש רעֶד ןָנְראָּב ראפ דוק ריא ּוצ ןיִסָע
 עַפָש עַצנאַנ איד גוא ןָבְראָּב ראפ ךוא םאָג זנוא םְזייַפְׁש וזא
 ןגיתקהנ) קּוסָּפ רעֶד טָגאָז םאָד םיִעְׁשְר איָד אּוצ ראָנ טיִיָג
 אוצ ןָראוְנג מרעקנ רָּבּוא זיא הָלְהנ וא (םירזל הכפהנ
 פרעקג רָּבּוא ווא טאָג ןופ עפש איד עמ םֶנייִמ סאָד ורע ,פ
 גוא םאנ ןופ עפש אְיָד ?ָבְקְכ ןְנעֶו דנייפ ירזנוא אוצ ןָראווג
 < פאו םותָיַא איוו וז רדיו ינּוגראַּב ראפ םיִמ רֶע שָזייָּפְש זנוא

 יא שְָדְקְמה תב רזא טי הנ וגל (כ)
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 btn בואו רצ אבי כ לב יבש לכ כ ץֶרַאיִכלַמ ונימאה אַל ="

 ד הכיא
 לָכאַתַו ןויצּב שאיתו ופַא ןח ףְֿש וָמֲחיתָא הָוהְי הָקְּב
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 וא וחּב טיר עניו ; םיִקיִדְצ םּד הָּבְרקְּב םיִכפְׂשַה הינה תנוע היִאיבְ תאטחמ ת

 לא ורוס ּורוס ומל ואו אכט ורוס = ג םהיׁשְבלּב וע לכ אָלְּב םךַּ לאנג
 וי אל מלח הוה יגפ ו : רּוָל ופסוי אל םיוגָּבּרמַא עניים ּוצָנ יִּכ וענת
 'ק נירוע הניע יי : ננה אל :קשנקו םינקו* ואשנ אל םינהכ ינפ טיבה
 למ ונידעצ .ודְצ חי : עישוי אל יֹוגלֲא ּוניִפִצ נתיב "לבח ונתרֶזעְלָא ּוניניע

 ונית והרב "שר םימכח יתפש
 א 'ה הלב (י) :דוד הֿפ תוככסנ (ג ספ) סמל סה ער וס סינפ תלהכסו כוס וס נפ וכס י"ל ספקד ב
 ול סלכ ססע .סינט ספכ וכ סכעב רסק * ותמח ל פליפ ןכנ * לוכ65 ניסו ססמ יגפ יתכפססו כיתכד ומכ

 כ י תוצוחב םירוע וענ (די) :תזס:סערס סנ ספיס רקפ לפ * היאיבנ תאטחמ (ני) : ססמ ומקנסכ
 ברב ולאגנ : סליקכ סיגלוס סיעשכס ויספ סיגוכסס סדכ .סיפמטנ ססילגרו סיעג ויס קוטכ :סיכנוס סיכועס
 6 ונילעפ + ורוס (וע) : ססילפ סיקכוק ויסו ססיפוכלכ עגיל ססיל סיכוכקס ולכי לכ כפל דע סדכ וכנכננ
 6% ןגימגסהמד ספלוגכ וקסכומ (זפ 5 רקיו) ומכ ךולכלו ןוסכס ןופל + וצנ יב : סדכ סיכלכונמס סיפמסס
 ילפסו סקנמ ס"כקס למ סעז נט ב סינפ * םקלח 'ה ינפ (זם) :: סדכ ופמסנ * וענ םג : ססנפ ולס ךכ
 ררזע לא וניניע האק ונידוע (זי) : סתוטפכ סקיהב ולפנ 55 סינסכס ינפ רסס ןטמל ס"וכעכ
 לו לכס = סירנמו (ז 5 םיעשי) ססנ 'פנמ סערפ ליס למ סופו וגיניע ויס ןיידע סערס ונינע ססנטכ * לבה
 זעל סכל קנווס סעלפ ליס סנס (::זכ סימרי) ססכ כמפנפ וכ וסכ לו סרזעל ונסו סיפיפכמ ויס ולוזעי
 כופכ תודונ ססינפ) ףי5סו סיל ס"כקס זמכ תוניפסכ סיסכ ויספ .תוכיק טרדמב וכילמ + סמירפמ ופכפל כט
 ממ סיכ 50 סיכת יפנמ ויסוככ סס וגס תולונס סול סז וכמפ סימכ סילענ) סד5 יעמ ןימכ
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 ססילוכפנ וכזמו ודמע סתכזעל סיסלוי טסנסו ולס סידוסיכ

 ַש ט"ע שור

 מרב רעֶד ןופ טְנעֶה אוָד .תוינמחב םיִשג
 רֶדניק עֶרעֶייז טכאקיג ןְּבאָה והירלי ושב רבו
 הא ןיסע. ןייא ןראוויג ןעֶנעֶז אוז ומל תורבל יָה

 : קְלאָפ ןיימ  ןופ ּףאָרְב ןוא יממה שב אוז
 ןְאָצ ןיינ טְנעֶל ראפ נאה אָ ורן (א)
 ןֶראָצ םיִרָנ ןייז ןיִסאָג רפ טְה רע וּפַא ןורח ךּש

 ןוא רעניפ ןייַא ןדנוצג ןָא טה נוא ןויצְּכ שא תציו

 טנעֶרְב ראַפ טאָה איז וא ,יודוסו לכח ןֹוצ
 טינ ןיִּבאָה .אויָ} ּוניִמָאָה אל ;(a) מורג וְרוא
 לֵב נשוי לכ רע רָד ד ןופ ןנוניק זרא יִבְלמ בולי ג

 סע זָא באו רע אבי יִכ טלעוֶו רֶד ןופ רָציִז יִלָא נוא
 יבש טְניַפ ןווא נוא רֶגִייֵלְּב ןייֵא ןָמּוכ טעו
 זיִא ץְלא רָּבֲא םִילְשּורְי ןּופ ןֶרעֶוט יָד ןוִא םלשורי
 וָריֵא דני וד תַמִחִמ ה היִאיִבְ תאטחמ (גי) + ראו

 םיֶנְהּכ וריא ןופ טְכַעְר וא יוד הינהכ תנע םיאובנ
 םיקידצ בד ריא ןיִא ןָכיִנ גרפ אד יד הברקב םיִבּפֹוׁשַה

 תֹוצּוהַּב םיִדוע ול די םיִקיִדַצ איד | ופ טּולְּב איד

 ןסאג ןיא עֶדניִלְּב ןֶראוויג טנגו ראַפ ןְנעֶז
 טּולְּב ןוִא טור ןויא ןֶראוו } געֶז אווז םֶרּב ולָאְבָ

 ָךוָז םָהיׁשּובְלְּב עי ןנעק טיִנ לאו ןעֶמַּא לבו אל
 ומ ּוארק אממ ור וו :(iw) רדוילק ורוא א ןֶביִר ןא

 אווז אוצ פור אווז ןְּבאָה יניר םוא פָאישְרעק
 . םָנ זנּוא טלאָז ריִא פא טְרעֶק ימפ לא גרוס +וומ

 % ןְראוְג נעו אייז שנ ג םג וצנ כ ריר 0 5
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 ונירעצ ורצ ₪י) < ויכס * וניפצ :

 אָה איו] םִיוגַּב רפא טליִנאוְו ראפ ךוא טכירג

 וז "רוגל ּופיִמֹוי אל יוז ףוא רקלעפ רֶמְנּוא טְנאָזְג

 מעי רעֶד ףוא ןנאֹו אוצ ןיִרעֶמ טינ ןְכעוֶ

 ו אוז טאָה טאָ ןופ ןְראצ רָדפְקקִח י ינפ (זט)
 יצ ןְרעֶמ טינ טעוו רע סיבה יס אל טלייטג

 עֶד לייוַנ םּורְד יאָשנ אל םיִנכ ינפ איז ףזא ןג "נול

 אָרְט ראפ טינ אווז ןְבאָה םיִנַהֹּכ ןופ םיִנָפ
 יֵלָגטינ וז ןָּבאָה טיול מלא וא. ננה אל םיִנק

 עֶר יד יׁשְטאָח ּוניניע, הגל ּונידוע :(a טְגוִלע

 ןנּוא ןְגְנאגְג סוא ךאָנ זיא זנוא ףוא ןָמּוקְנ זיא
 יַהְראַנ סאוו ףֶליִה ךָזְנּוא וצ לבה תש %% ןנוא
 מ ןְּבאָה ןפאה רזנוא ןוא ףניפצ וגה ּפצב זיא

 או קלאָפ ןויָא .וזא רצ עשוי אל יונ לא טָפאַהְנ
 ד ׁשֵרָדָמ ןּופ טְּבייַרְל יישר ןַפְלעֶה טיג טעו
 יִרְשְי ןיִפְלעֶה וצל ןעְונ חיִטְבַמ ןְּבאה םִירְצִמ
 יא יישה טאה ןֵפיִׁש ןיא ןעֶמּוקְג ן ןנעז נוא
 גאַמיִנ רע טה םי ל רש םעֶד וצ ןְּבעֶגג
 1 םיִרעֶדְג אווו ןָלְגאָל יִנזאְלְּבְ ןא מש

 יָד ןְרָרנַא םוצ רָנייַא טְגאַזנ אווז ןְבאַה ןשנעמ
 2 תובא איד סאו תובא ירזנוא ןופ אד זיא

 ראב םורָד ןקנורמ רד טבאמג ןּבאָה לֵאָרֹש
 אב יז ןְבאָה נוא ןיפְלֲה אוצ טיִנ איז ריִמ
 אה אונ; גיד ודצ (חי) : קירּוצ טרְעְקָג םוא

 צ ןופ עתר תל טיִרמ רָזְנּוא As טגּולְג



 י"שר

 סתכ סכעמ) 5 סודס יכסש + עגר ומב הבופהה |
 ביופס ידי *.םידי הב ולח אלו : סכפס) למל עגלכ <
 וילו סדגפ יסכדמ פו + סכפסנ סיכסנמס י"ע יכ |

 ופכ סילש * היריזנ ובז (ז) : םופכקמס לדס לע כטוימ |
 רעפ ילדוגמ ויסע טממ סיכימ רמוס ינסו לתכו למ =
 : םינינפמ םצע ומרא :ימע כ לע סומו לתויכ סיקה <
 ומכ סתלזגו סינינפמ ט סולמ ססיפכמ ויס סול =
 : סתפ לוס : רוחשמ (ם) : סיפונפמ סכמת ךפמ ליפס '
 סימפס סכעכו (י דכ תומפ) ומכ י ספכמ ןוש < םצע =
 וכ ןיֿו ככספנ ספקנ + רפצ : "ענב ל'נוק לסושל =

tט"ע שוריפ  
 םֹודפ תאַטַחַמ קְלאָפ ןיימ ןופ דֶגי] איד טכייִרְגיִג |
 אוָד עג ֹומְכ הָבּפהַה םֹודָס ןופ דָניז איר זַא רַעָמ |

 קיִלְּב וא ןייַא ןיִא ןָראוָניִג רע ראפ ווָאאָד |
 ןקנערְק טְבאַמיִג טינ ןְּבאָה בוא סיד הב ולח אל

 גֶלָשִמ היִריזג וז (ז) : אנוש ןּופ טנעֶה ןײק.ריִא ןיִא <
 אייִנָש זַאיִיְִנ עֶריִא רֶרעֶמּול ןעוֶניִג ןעֶנעֶז יז <

 מרא ְךָכיִמ א ןעוֶוג רֶרעֶלְק ןְנעֶז איו יָה יחצ
 ןיִג זַא טֶלאטשיג רֶרעֶמֹור ןיִנעֶז איז םינינפס םצע <

 איוו ןעֶנְג זיִא רֶדיֵלְג יֵרעֶנג םֶתִג רצ דָלאָג
 רָרְטְסְניִפ זיא טנייה את הֹותְׁשמ ְךׁשְח (ח) :ריפאָמ .

 תוצותב ירכנ אל טלַאַטשיִג רע ןלוק זַא ןְראוָעִג |

 ָןֶמאַג איִד ןיִא ןראוָוִג גיִמְנעֶק םיִנ ןְנעֶנ יינ |
 ןרָאוווְג ןיִפְמּורְׁשיִג ןיַא ויִא םע םמצע לע םרוא ומ 1

 ויִא סע ,ןיב הָיָה שב: ןייּפ רעָייז ףוא טוה רֶעינ
 פיפ (פ) ; ץְלאָה ןייא וו ןְראוְטג טְניקוְרַמ ראה

 רָד איִר ןעוֶטִג רעֶסעֶּב ןעֶגעֶז סע ָרְה ל יָה |
 רעֶד איד זַא רעֶמ ביה יללפמ דֶרעוֶוׁש ןופ עָנָנאָלְש

 יוז םּוראו) םירקדמ יבמ פה רעֶגְנּוה ןופ עֶננאָלׁש
 איִר תַמְחְמ טייַה רַעְניִטְלאַפָש אָוצ ןעָניר עט

 ןָטאָרְּביִג ןְּבאָה דיפ איִד סאו רֶלעַפ ןופ טְכורְפ |
 ןייֵרַא איז ןיִא ַחיֵר רעֶד זיא םילשּורְי ןְנעֶקמְנַא .

 ידי(י) : ןֵטְלאַּפְׁש וצ ןֶראוונ יז ןְנעֶז ןופ רד וא. |
 םישנ

 -ד הכיא
 ׁשֵבי םמצע-לע םְרע רפַצ תֹוצּוחב ְּרְּכַנ אָל םֶרָאּת רוחשמ ְךׁשֲח ח : תג ריפמ .םיניגפמ םצל ומְרֲא .בלחמ ּוִַצ גָלׁשמ יריִזנ וז ו : םויּהְב ּוְתיאלְו עג

 ל שב תינמְחב שנ יי יירש תוָביִנּתִמ םירקדמ וכי םהש בָער יִלְלֲחמ בֶרָחייִלְלַח ֹוָה סיכומ = ץֶעְב הית
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 < ולב
 םיטכחיתפש

 םיקוספס רעקמ סנמתמ ₪ : כיוק ידי סכ ולח 62 י"טכ סויסמש
 וכ תתפ סיפתפמ 'כפת ךקמ קנסדעו כותכס טריפ כתפו
 ךשמ פ"כו כקכ סדקופ וספ ף6 סנע שכפיט סדוק פלפל
 כתכ סול רקכ סיפחפ רכזופ ןכיס כ"5ו * סיפחפמ סכפת
 תולהסס ןפ לתוי ךשמ וטופפכ טלפל ןיקד סחפ וס רומעמ
 כומפ רפוי לכד סיסיט רפול ליולי ךיסד עפ"6כס 'יפע ופכ
 פולמש וכ תולמס סע תמת ללכנ סיס כ רש6 תוכמסס ןפ
 ותו סמ כ"ז י"שכ כ"ע ןוכתלס סלקס דע תוכחפ לכ ללוכ
 ככר f5תיפ רפול רטפ6 16 יכ סתפס וסע דחוימ לםונכ
 ךפיס י"םר) סעקד ו: יטרפ סי לכמ ו5 סהפספ רוחט לתוי
 * רפכו רועכ ססוכע וס ילס פופימדפ רקותכ ופול תנסמ
 : 'וְגו ןופכ עכיפ ןככ : סי) יעכמ תופנע ומדל דועו

 םילט םיכיופס ויסע סלטס תוכנת םיכמ סיחופנ ויס כעכס ילס * 'וגו םירקודמ ובוי םהש (פ) : ןויפד <
 לוויכ םפימ סז יכסו כז סטכפו פעקככ וסיככו בעכס סופג ךותכ סנכ) תיכסו סתומל ןומ סינטעס לע רש <
 : ירש תובונתמ : סכיקד יולק בכת עוקיכ ןיכ כעל תפיפג ןיכ סיעקוכמ * םירקודמ : בכת יגוכסע למי |
 סלב לו (זי כי כ :ועפ) ומכ לכסמ) : תורבל (י) : ססופמו סעלפ ככ סינכוקו סיסקלמט סיכטעו סיטלטמ |

 ; עי ,
 ןיִגתר רפ ₪ רעויית ב טאָה רֵׁשֹוע ןייַא לָשֶמַא ויִא
 ועו זיִא רָשש רעֶד םּור-וָנ גייל ןנאמָשְנ ראָג איז נו

 םיִנָבָש איד םיִס ךיִז םֶנָלּפ רע רְניִנּׁשְמַא שָטְנעַמ רׁשְעֶלְׁשַא
 שאה םּורד םייצ רעָד ראַפ ןָמְראוַנ םֹורַא נּוא ןעָנּורְק דיִמָּה
 ןייא פאה לאָמַא * ןנאו טְלאוְנ םיִנ ןיזש םיִא אייַּב רני
 נוהג םיִא אייּב ְךיִו רע טאָה תֹוריָד ןגנוד ָךיֶז םֵתְראַדְנ רֶשֹוע
 ןשֶטעֶפ אי ְךיִנ ןָּבאָה + טְנאווָג גאל שֶראָ טאָה וא
 ליַפַא טנעקְג טיִנ םִיִא אייָּב ןְבאַּה אייז לייוו טְרָדניִווג רעייַנ

 איב גְנאַל ווא ןוש טנאוו רָשוע רַשָד גגא ןָנאוו ׁשֶדֹוח ןייַא
 ור םֶסאָה סא םיִמ םֶנעֶרְמִג רֶׁשֹוע םעֶד םאָד יוז ןָבאָה * םיא
 ּאָא םיִא אייִּב טֶסנאזו וד פאו םיִניִנּושָמ םעֶד אייַּב ןַח פג
 זיא רָנייִפָש רד זַא ןסיוְו םְלאָז ריִא איי רָע םֶרעַפְנַע י גְנאָל
 שָשיִנ רע, ויֵא דָעיִבַא גוא רעֶניִנּׁשְּב ןייַא ויא םאָוו סעֶד ןופ
 רָע ליִפַא עְנּושַמ רע זיִא דיִמָּת טָשיִנ נוא פע ןיַא ניִדְנעֶטְׁשַּב
 עב רעֶר פֶא םיִא םיו םעֶד ָךאָנ סב ןיָא געָמ יִבעְלְמ זיִא
 ןְּבאָה סֶע ןְׁשֲמְגעֶמ איִד גוא הָמָרָה טאה תא ְךיָז רש טקנערב
 ןְבאָה א םיִיָל יִמּורָא ןעֶווג אייֵז ןֵנעֶז טְנאווְג םיִא אייג רֶעיִרּפ
 ןיא ןְראונְג רע זיא םגרָד געמ ראַּפ ןייק אמש ןיִא טאַהְג טיִג
 ְךאָנ א ןָפְראַו םֹורַא אייָנ לאָז רָע ןעֶנָג גנּורג םיִא יָא סע

 ןוש איז ןְבאָה סע רעֶד ןְגְנאַגְנ פָא םיִא ויֵא םָע ּוליָפֲא םעֶד
 ְךיִא ףלוה סמאג ׁשיִמ ְךיִא רְגֹוא בוט ןיִא טאַהְג טיג ראָנ

 תא ןָׁשפ תא ְךיֶלְקנעְּב גוא ןָשעֶּב עמ ראפ םֹורגַא באָה
 תא פע ןיא םֶרעוֶו רע ליפא ןְבאַז יָרעֶדְנַא ךאָנ גוא רֶׁשְכייֵ
 ךיִמ ְךעֶג וזָא רָע ןעק, בוטש רעֶד ןופ ןפְראוַ) םֹורַא ךימ ליוו

 סורא יט שע רע רֶדייֵא ןֶרעיֹודָג ףךאב סָע ןָפְראָ סֹורַא םיִנ
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 דקה ןויצ גב : + תוצּוחלְּבשאְרְב שָרקייינְבא הָנְכָפְִשִת בימה םֶתָּכִה אנשי
 לה יק נה נייס : : רצוי ידי חשעמ שֶרָחייִלְבְנְל בש הבי פַּב םיאָלְסִמה
 לא קנוי ןושל קב ר ז ךְֶדַמַב פיש םיגע יּכ רוכאל יַמע:תּב ןהירג יקיניַה דש
 " תוצוחב ומשָכ םינרֲעמְל םיִלְכאַה יי : םָהָכ ןיא שרפ םָחָל ולַאש םיִלָלוע אָמַצַּב וכח
 תאַמַחַמ ימייתַּב ןע לנוי : תֹותּפְשַא יִקְּבִח עלות יקע םיִגְמֲאָה

 םיטכח יתפש
 ל"קד ו : 'וכו קופרמ פ'כל * סמודס כסוס סעוי כיוקס רכגט
 ינכ6 סנכפפסת וכ ךמס ךי% כיל יעתקפ סד6 יננכד רחסמ
 פ*כ5 + םדוקכ 'תופ סנכמ סמל ועמסמכ ינכפ ספ דועו * שדוק
 סניכו ז : םדוק ינכפ וסל וכקד יעכ קתינו סיריפמספ 3
 עונערופכ ןנוקמו רכדמ י"טר) סעקד ח + ענלס סע לע סידננכ
 סָת ותנווכו 'וכ חיכומ סתונעלופ 'יפ ןכל | ןופ )דגיו כפקו
 כתכ סול תכומ סמכו סיס סטק ולו ןועס לע תכ תוכטרופס לט
 סודס תלטתפ כמקד ג'ת 'וכ סודס יכסק עגר ומכ סכופפפ
 לח סודפ סיס 5% יכסד וטוססכ סניסד ל'כע ופכ טכוכסכ
 סכופסס סתוק סודכ סזי כמ ונכ לדכס ןפינ ךירל רש6
 כ'ל סוס כ סודס תכמס רמוכנ סכש כ"כפ כמ עגל ופכ

 'וגג ןוע לדני) ליתתמ סטק ךכ רתו * י"ב םריפדכ סלודנ .
 סתונעכופ 'יפ ןככ * סלודג סתיס תוילערופס תונערופכ סייסמו
 ודכפ לע וסממ ךסוטס ןוד6ס יכ ספ י"ככ פנווכו 'וכ היכומ
 'תמסמ גסדי ןעמ> סעותס יכיושמ דהמ די לע גכסיפ סו5פו
 וסודיפעיטו סנוקמ סתיפ תפויפ סטפ ןכו וילע כו
 סלודג קכקי פר! סתיס ןכו תומי סכעכ סמ ןמז תוכופלפכ
 סולס קר5מ סתרכ סככ יכ ןפופכ סיכיולכ י'עו סכוכפו
 ידי סכ ולה 59 תינפו סכ5ק ספיס סתכ!ו עגר ופכ סכפסנט
 וכו ויכללפ י'ע עגכ ומכ סכפוסל סו 'ס יכ םיכיו

 ל
24% 

 - ד חכיא

 הָכּופַהַה םֶדַס
- A: * 

 שר
 ינכ םפונק + םתבה : ותיפכממ סנתשי * אנשי : כסזכ
 סינכ . שרק ינבא : סתכ יולק ידע) סספ בסוס יונ
 85יפ סד םיעיכר לכ ל"מו םוכופ סינכלכ ו סיכיקמס
 סמוקמכ וככוק סיפרי סיס וכ ולענט ןתו ןח לככ וסיטסיפ
 םיאלסמה (2) : טדק ינכס סנכפסטמ רוק לוס סילעו
 כמוק סתומ ספולס זסכ סיככענסו סיננוספס * זפב
 6 (זפ םכ בויס) ןכו זפ תיֿפכמכ ונפ נט סכפופ וכ
 סנוכק ל לוספ סתככ (ספ) ליפול סתככ סנוסק
 ךכעו נוליס ןופכ םוככעכ ככוכל ולוס (ס מפ סינס)
 ןוגכ ןיי ססכ סינתנפ טכמ ידכ * שרח ילבנל : ןס
 * ןיגה םג (ב) : ופני ססילכנו (כי ממ סימרי) ןיי ילכנ
 קוסרמ 03 וגב ₪6 ססכפכ דס ונח פוס ירזכמט פ"ע ףס
 וילד לע יופיכ וכ שיט וקיסלנ ךוסע וילג זכומ כעל
 כוזפיו ססוכמ טכ וסכי כ ידכ וכותמ ולילומו
 ספ סיפוכ * רזכאל ימע תב : ןסירוג וקיניסו וילוסלל
 םימדוק ססיימפ ססל פכופ ןילו סנ) סיקעופ ססיל
 ילע םינומאה (ס) : כעס תפסמ ססינכ יחל ססנ

 למ הוטס : תותפשא : ססדס תל ןמופ יסיו (ז כ כסספ) ןופנ < םינומאה : ןינוענ ז ידגכ לע < עלות
 : סודס לפמ .סנוע לודגט ח ססילע םיכופ סקטעכופ * 'וגו ןוע לדניו (ו) : ןומכ תופסלס לפ סינכופ לכז

 לכ שארב שרוק ינבא Moa ו דֶלאָג סאָר ןְראָוִג לקאמ

 תא רעָנייֵפׁש יָנקייֵח איד ןְראָוָג ןָסאָג ראפ ןְנעֶי סָש שוצוח
 והָישאי קיִדַצ םעֶד ןופ מלב פאָר ןעֶמ טְנייֵמ םאָד ןֶסאָנ יִלֲא
 תואטחמ יטע הב ןוע לדגי 6 : ןֶראָנְגְןסאָנ ראפ ויִא ְךֵלסַח

 רעֶמ קֶלאַפ ןיימ ןופ דנו איָר םֶסייֵרְננ ביו ויֵא פע (סודס
 רַּפ זיא איִז סאָק שנר ומכ הכופחה) םודס ןופ ךנוז איָד אי
 וא (םידי הב ולח אלו קולְּב ןגוא ןייַא נא ןְראווג טרק
 .רְנייַ םעֶד ןופ דעה איד ןקנעֶרק טכאַמְנ טיִנ ריִא נוא ןּבאָה

 וש ןייה ןָבּוְּבָנ רָבוא שיָנ ויָא םֹורָפ. אייג םְנאו שרד עד
 ןייא ןְּבלְּבִג רָבּוא :אוי זיא םָיְכָשּורְי איב תא גנונירשנא

 ןיִאןְאָוג רק רבא וא סוד ממש איד - גי
 רעֶבוא תֹוצִמ ןופ רעה יִרֲעייֵו פקנעַרקנ ןְבאָה אייז ליימ עֶגְרַא
 * תֹוצְמ ןאָטְנ אוי דְנעֶה איָד טימ אייז ןָּבאָה םִֵלָשּורי ןיִא

 ןופ ןְׁשְטְנעֶמ איר ןופ קּוליִח םעֶד ןייַטְׁש ראפ ריִמאָל רוצא
 ןְנעֶז סודס ןופ איִד * םֶיְלָשּורָי ןופ ןׁשְטְנעֶמ איֵד אוצ םֹורְט
 ןֶעֶז םּורָד ףוג םעֶד טיס גוא םיִשעְמ איר טיִמ םכעָלׁש עו

 רָבּוא טיג ראָג אייז ןופ יא סע תא ןֶראָנָ ןֶרולראָ יִלַש איי
 מאֵהְנ ןְבאָה איי ישמאָה םִיַלׁשּורְי ןופ איָד רעוא * ןבולְבֶ

 ףוא ןְּבאָה אייג סא תֹוצַמ מאתנ רֶבֹוא אייז ןְאָה דנו ליפ
 סֶע * ןיֶדְנעֶל ראָפ 8 םיִנ אייז לאָז ןעֶמ א ןעְֶג ןינס איי

iz hsיא איז . הב ןופלדננ() : ןומְסיִמ אוָד טזלאהיג רנּוציִא ןעֶּבאָה אור  

 ח 0

 % ןיִסאַג יִרָא ר טְּביֹוה ןיִא  תוצות לָּב שרב

 עֶרעֶייֵט יד ןויצ ןופ רֶרְניִק יִד טינה ןויצ נב (ב)

 ןיִג טיפ טֶצאָשיִג ןיִרעוֶו אָר איד יקב סיִאָלוסמַ
 אייז ןעֶנעֶז איוו = שָרְמיקכל ובחג הביא דָלאָנ
 יב השעמ ףאלְגיִרְק עֶנעֶמייֵלּוצ ןיִראוָויִג טְניִכעֶרג
 יש וצקח ןיִנָפ םִג (ג): רעֶּסעֶט ןייַא ןופ קֶרַעְוְ) רצני
 רעֶד םּוא זיִא איז םאוָו גנאלש איִד עֶׁשְטאָה
 קיִעַה טסּורְּב ריִא םֹורַא איז טְמעֶנ גיִמעֶראַּב
 יִמִע תב רדניק עגנו עֶריִא ןְגייֵוןְכאָז סע,וַא ןירג
 ןיימ ןופ רעֶטְבעט איר ןעֶנעֶז רעָס רעּבא ירק
 ליִנייֵפ סורטש איָד ו גימעֶראַּב רעֶד םּוא קְלאָפ
 טְפעֶהאּב זיִא סע קגוי ןושל כל (ר):רָּבְרמ רעֶר ןיִא
 סִהֶא דניק עֶגיִרעֶגייִז ןייא ןופ גנּוצ סֶר ְראוָניִג

 םֶתָל ולָאָש פיללש טְשְראָד ןיִא ןעֶמּוג ןיוז רצ אָפ
 פל ןיאשרפ טֹורְּב ןְטעֶּביִג ןְּבאָה רָעְדְניִק עֶגניי

 =יִלְכאִח (ה): אָמיִנאייֵז וצ ויִא רעֶגְנאַל רעֶד ןייֵא
 טַנוייָפָש עָטּוג ןְכע ןיִנעֶכְפ אָד איָרַרמְל
 םיִנְמאָה ןמאנ יד ןיִא ןֵראוָויְג טֶכוִו ןעֶנעֶז תוצוחב

 רריילק ןידייז ףוא ןָנוצ רעֶד ץֶנעְזאָר איר יל יל
 ןיִראוָו

 םסיירגיג =



ns |ו ה ידו יה ישע ול א ו ל  

 עדי ' ד ג הכיא 2 ה
 מש יִתַתַע הוי הָתיֵאְר ₪ : יח ָּתְלאָ ישפנ יביר יהא תב חנ ; אָרי |

 ko הי םָתֿפְרְח תָעַמַׁש ₪ 1 ייל םָתֹבְׁשִַ כ םָתְמְקנילכ הָתיִאְר ס + מפ זמ
 הש פה ה םָּתְבׁש ₪ 1 םויהילָּכ ילע םנוינהו ימק יתְפַש ב0 : : יל םֶתַבְשְחַמ

 בלית םָהָל ןתת הפ + םֶהיֵרי הׁשֲעַמַכ הָוהְי למ - בישָת יס + םָתָניִגנמיִנַא
 בָהָז עי הָכיֵא * = : החי ימש תַחַתמ םִלימְׁשַת | ףַאְּב דת פ :םָָל ףתְלאת

 "שר
 : וגכעפ סייכ * יביר.'ה תבר (םנ) פלק סויכ
 יִכ וקוועפ קוס סכנכ .יתתוע 'ה התיאר (ענ)
 : לככ .ג תיסכ רססכ + יטפשמ המפש : יכיל
 סל 35 רכס * בל תנגמ (סס):

 נס ספומ * בכ תנגמ ס"ד + ךדיכ

 . ךתלאת : "קו

 * םעוי :ןוֿכ מכ רפפ הפ

 ט'ע שוריפ |
 אור אָריּת לא תְרסָא ןיִפּוריִג ךיד באָה ְךיִא סו גאָמ

 ינֹדֲא תר \(חנ) 1 טשינ ּףיִרטְכְראּפ טנא טשאָה

 יִניַמ טיִס טאָג טְניִרָקְג טסאה אּוד יִשָפַנ יֵביָר

 סווא טְסאָה אוד גב לא גיִדְנעֶמַׁש רער |
 טְסאָה אגד יִתְו יי י התיר (9ג) : ןבעֶל ןיימ טז

 ימּפשמ הטפש גנומירק ראַפ ןיימ .ןהעְעְג רנציִא |

 סת לכ התא ך(פ) : טפֶשִמ .ןוימ ןיִמפְׁשְמ אופ |
 ןעּוט יז שאו הָמָחְנ איִר ראנ ןֶהעְטֶג טָסאָה אור

 סאו תּובְשַחַמ עֶרַעָוַז ראג יִל םֶתֹובְׁשֲחַמ לב רימ | |
 אורד יי םֶתְפְרִח תעש (אס) + רומ .ףווא ןיִּבאָה יוז |

 ףיִמ ןיִרְטְסעֶל יוז סא הָּפְרָח ריז טְרעֶהְגטְסאָה
 ראָנ זיִא םוָו גנוטבארט העי ראי םָתֹבְׁשְַ ל |

0 

 נוא דויר איִר סנה יפה יתפָש (בס) + רימ ףווא |

 וא םויָה לָּכ ילע ;רעָיוטש ףוא עֶניוָמ גְנּוטְכאַרְט

 םֶתַמיִהְ בש "0 x : גאט ןיִצ נאַג ןוא רימ ףוא

 ינא ןינילו אוט ןייֵטְש ףוא נוא .גנוצו] רעו הָמיִּבַה
 לונג סל בית דס) 1 גְנאָויְג רע ןוּב יָא סמ <

 טא; או גנוטלעג |
 ראפ ןייא .ןירעק,רֶיונ םורפ

 ןופ קְרעוֶו אוָד וו סֶהיָדְי הָשָעַמְ
 איר טֶסְלאָז בל ,תנגמ םֶהְל ןתִּת (הפ); טְנעֶה ער יי |

Raa | 7ףתְלאה : ץראה ןופ: גנופאָמְׁש ראַפַא ןֶּבעֶג  
 : םיִרשּכ אד אוצ ןיוז לאָז גְנּובּולָּפ ןייב םַהָל

 ןיִגאָי וטסלַאָז םיִרשּב יד םָיִמְשַת ו ,ףמב ףודר (פ) |

 תָתַּתִמ םיִדָשּכ יד גיִליִמ ראפ נוא ןיִראָצ םעֶד טיס

 מ 1 : טאָג אוד ןֶלְמיה וד רעֶמְנּוא ןופ ל ימש

 אנשי
 םימכתיתפש

 מפ 65ו סעפפ | ביתלדמ י"םכ לס וקויד ג : סימ) סיפודס
 קו פוכיפ ר : תכר תכרק כמ רפקכ רנע ןופנכ סטפק
 יכענ יכו ל'קל ה : םכוס סגול ןועגס לפו ןופמס לכ ן"וכ

 ךיכ) ןגמ לפ6 (כ די תיפכב) ל ךכגמ6 (מ י עטוס) כמוס 7
 2 .דננכ ןגמכ וס כפפ סחנהו סב כ

 וכ ןוגכו סיוג ופס תרזמפ .ts לס ך'וכ וכ 6 פרופ סניק ןוגיכ ן'טספ יכ קיפו ן'מ . ןיֿפפ סעיפ
 38 ל'ג ןועגפ ר ןוממס לט ן"וכ ןוגכו) רכס תרזנמ ןוככפ ,ע "וג ןכו סל תרזגפ ןויל 2 ן'כו סנקנ פלזגכ

 ןעופ יכק ונסמ (גי פי סיעפי) ןוסנ
 סנוקס ךופכ לכיס סמעו תוניקס .כפס לע סכוקכ ליס נס (סכ ₪ כ ס"ד) סימיס יככדב כמקנפ ומכ וסיפקי

 כיסנמס ה סיגפ םיסלמ + בהז : יפע ססכ (גי לכקיו) סגכקמ סלל ופכ ססכי

 :ןנו סגוס :ןוטנכ ופכפפסו >

(b):גע סלמפנ וז סניק * בהז םעוי הביא  

 ילו
 חכיא) (א) : םיָבֹוט םיִשָעַמְְוַא ּוליִקָא םעֶּבנ ךזנוא ןיינ לק
 שארכ שדוק ינבא הנכפתשת בוטה םתכה אנשי בה: םעוי
 ראפ זיִא םַע דָלאָג פאָר .ןֶראְָננ לקנומ זיא סע איוו (תוצוח לכ
 אָ ןָסאָנ ראפ ןְנעֶו אייז רלאג ןיִג יִטּוג פד ןָבונְג םָרעָרְנָע
 רָייִא לָשָמַא זיִא סע י ןְסאַג איִד ןיִא רֶנייֵטְׁש ינּולייה איָד
 ד טיִמ טעג םאָה רע, הָבאָלְמ לֵעַּב רֶרעְייַט ןײַא ןעוֶנָגויִא
 רע מֵאָה לאמא ףוא ךוא יִרעֶדנַ נא ןייז םִנְרַפִמ ְךיִז הֶכאָלְמ
 תא תכאָלמ ןינ טְנאָלְג קעויא טאָה נוא ןרָּכוש םוצ ןֶמּונג יז
 ןייו ןמוקג םיִא ּוצ ויִא לאָמַא ןק הגש איִד ןיִא ןֵגעֶלְג דיִמִּת זיִא
 < וא אייג הכאלמ איָר 8% ודייּב ןֶּבאָה איז סאוָו רֶבַח

 בופָש ןיא םיא וצ ןַמּוקְ ןייכַש זיָא רבת רָד זא גוא רָמְסְנייִמ
 א ויִא הָכאָלְמ עֶר ןּופ גייִצְג סאָד איוו רָע םֶהעֶו ןיירא

 יא ףוא יו טעֶנְלאַו גייֵצְג לקומש  םֶכעָלְִיִמ .םִייַרָפְש
 ןפאְרְמְש אוצ ןּבֹוהנ ןָא םיִא רֶבִת רעֶד םאָה = םֶרֹוא רעֶרְנַא
 פא גייצְנ ןייט זיא ריִמ אייב איוָו העֶז םיִא אּוצ טגַאָז נוא
 כא ןפאְלש ראפ זיא סע נוא טרוא ןייַא ףוא טנוק סע ןָמּוהְנ
 ןייכ שָואָל ראָפ טְפאָה אור סאו טַשיִראַנָּב ָךיֶד טְסאָה אּוד
 ןייד וא ןרָּכּוש םּוצ ןָמּונָנ ְךיֵד טְסאָה נא הָכאלְמ יֵרעייֵט
 ינּולייַח רוּוא ויִא לקִמנ העד + ְךיֶז טְרעֶגְלאַַו גייִצְנ רעייט
 וא גוא הָכאָלְס ונייש רָוָוא זיא טאָג ןָניִד ריִמ סאוָו טפגיִד
 ןינ ןָאור םאג טְכאמ ווא הָכאָלִמ יגולייה רֶזנוא ןעפ ריִמ
 ײשְכַא י ץכעֶלְׁש םולַא ןופ פא זנוא יה גוא זנּוא ףוא הָניִכְש
 ְקאָרְמְׁשִנ רוד םעָד ןופ םיקיִדַ איד ןְרעוֶו ןניְדְנּוז ריִמ וא

 < דור םעָר ןיִא אָד טיִנ ןְנֶו םיקידצ ןייק זַא נוא רוד םעָד ראפ

 וא ןָנְָל םיִקיִרַצ איר < טָפאָרְמְשְנ רֶדְּוק יִגייֵלְק איֵד כו
 ךֶלמַת ישי ףוא .םנאָלְקְנ הָיְמְרי םאָק סאָב . ןָיִד וצ םאָנ
 זיִא | איוו (בהז םעוי הכיאו ןְראָוְג תיִנרַהְיג זיא רֶע פאו

 .טְרָרְנֶע ראפ ווא םע, בוטל טקה אנשי רֶכאָג םעד ןָראווִג לוקְנוט זיִא אווו בהז פי הכיא (א) =
 גרַהְנויִא סו ַָלָמַה ּוהָיָשאִי ףוא טייג הָניק יָד טייִרש ישר דלאָג ןיִגעֶמּג יר ןוְראוווג ו
 רענייֵמְׁש עֶניִלייֵה איִ ןיראוְניג ןיִסאָנ ראפ ןְנעֶז | אייז שבק יג הנכפפשת םיִרָצִמ מ ןופ ןיִראוָויִג |
 שרב 0 :



 וויי יי - פטה יי.
 sw S$ > us ו er? 0092 si ד ןדידיצ ₪ Ro Fd Bhd = תדצ ,Wonk i םֹואָמו יחס אפ : הקפת רֹוכעמ ל ןנעב הָתַכַכ יט : ָּתְלַמֲח אל ָתנרָה ונָפּדִרַתַו

 וה ה דפ יביארלפ פועל ו =: יה ב ומת
 אלו הרגנ יניע שמ :ימעיתב רְבׁש-לע ינֹע ררת םימיייִגְלַפ ₪ : רֶבְׁשַהו תאשת
 למ יִׁשפנְל הללו ני אי :םִמְׁשִמ הי אָריְו ףיקשנידע ג .ג תונפה ןיאמ הכר
 זו ןְבָאוד יח רּוָב ותמצ א + םנח יכְיִא רַפְצַּכ יִנְדָצ דֹוצ כי: יִריע תב
 : תוָתְחַּת רֹובמ הָֹהי ףמש יִתאַרְ ₪: + יִּתְרְְנ יִּתְרכֲא ישארחלע םימ"ופצ דג

 סא נקש סיב הכה < + יִתענְשְל :יִתְָוכְל נא םקעמ'לש ָתָעָמָׁש לוס

Aradלסס ימת  Kesלד ןכ יכ סמינסס סקנ סתיס ךלו + ר"סני ידי עפ טכרד סו  : . : 
 lol יש as ול sia ותיכ ₪ וקו לכ סייסש ₪5 ת6שס ת : קחלס כ סו

 תהפו רתפ (ומ) : לס סוס ןש : ונסישת | גיי טנג של ל קללה ל * . : bbּי - כו ,
 תאשה : סמופ תמפס 36 וכלפנ דספס ינפמ טסנפכ *

 לכמ ישפנל הללוע יניע ()) : סכנעסו ןיפילס ןיפפ * תוגפה ןיאמ (פפ) : תפסס ופכ ת סייפס ןופנ
 ימיע תככ לכמ יטפנ ילע ינפ .סלווינ\ ס:לוע סעפדכ יניע כעלו סיס .סינסכ סתפםמע סיפרי * יריע תונב :

 כמ תוככ) סנםי יסמפפפ * יריע תונב לכמ : יללק רפעכ יפגעו (ופ זפ כויס) ופכ לוט ןופ - הללוע
 נכס םיככ . ייח רובב ותמצ (ע) : כפי נכמ ס"כקס תדוכעלו סעודק> סלסכנ ססיספ ריעס תומפטפ :

 לכס יפ לע + יב ןבא | וריו ; ל"ופייכסיפ + ,ךסמנ) דעכמ ( ד ריפ) ןידיגס תפיכ ופכ ולספ * ותמצ
 לכי .יניפש יס רובפ ותמנפ יפלע ףלו < ייח רובב ותמצ : טדוקס ולב סלכ סיפכיו :ילדל וסע ךכ
 לע סימכ סדק כט ןפזנס א : 'וגו םימ ופצ (דנ) :יכ ןכל ודיט דע קפז) סג סכל ותט 5 וכופמ סלע
 יקפלק 5 ןכ סטוע ינימ יכמ לכ5 יפוקס סדכמ רמוס מ ופקכ לע סימ ופכ ספ לבמ סוקס שי ןיידט ויגקפ

 במקל סינוטסכס סיפיכ ליגכ יפייס ךכ : ךארקא םויב תברק (מ) : ס"ולע ב י םימ ופצ : 'וג 96

 ט"ע שוריפ בקעי לוק
 טְסאָה נא ינפדְרו ריִד נוא זנּוא ןשיווצ הָציִחְמ = רנוא ןינ קמ פי יֶאְרַעב ְךיִז ןֶלְ למאה םעָ ןופ םיִרָ
 תנרהינ טסאַה תְלְמֶח אל תרה ןנאָי ןאָמיג זנוא | סיקוט םישָפס לפיכַא רתוש בכ איינ ןְנעֶו רימ ןדיימ פג
 הפס (רמ) : טָמעְראָּב רעֶ טיג ףיז טְסאָה נא רוגל יג ראפ םיִג איינ ןָכעֶו םיִכֹופ םיִעָצַכ איד ןָא א

  aRל  lkןייֵא טיִמ טְקעֶד ראפ יז טְכאָה אוד לעב "7 בק ל
 ל ב  [oNוש ר  bgו

 נא ץמְבֲאיפש .פואִטייִמְס (המ) : הָלְפְת ךץנוא הָלֵעַמ יִרָש יִר ראפ ןגילק שָטנעִמ רעֶד יו לאָז סא ('וכו יח
 ןאקג ןּוא אור טְסאָה סימל קב טיש סואימ | םיא א םאָנ אוצ זוב ןאָמ הָבּושִת רימאָל .ו'ה דע הבושנע
 אווז םָהיֿפ ה (ומ) : רקלעָפ איר ןָשיווָצ יִאָדנְּב רע טעו שאג רעֶנּוטְראַכְרעֶרַא זיא רע ןְטעֶב ןיילא

 - : טא לכ למ רעיוז טְניִפעוֶג זנוא ףוא ןבאה
 תא ןֶראויַנ וא ןוא בּורְג איד נוא טְסְגְנַא אֹוָרּנָל היה תת רַפ (ומ) : טנייַפ עָרְנוא עֶלַא

 ןְלאֿפיִג ןייבַא ריִמ ןעֶנעֶנ הפ טיִמ ןֶפאָליִנ ןעֶנעֶז ריִמ וא רָמּולְּב ךאְרִּב  גנוטסיוו ראַפ איד בשה
 ןאעימ | ןעֶניָר ןְכאַמ רָמאּונ ןָכייֵט ייפ ררח םומ יֵלַפ (המ) : ןְכאָרְּב אוצ זנוא טאָה סאָר בורג ןוא
 אלו ןרעְרְש ןְרעֶריִג טוט גוא ןייַמ חרְנ יִניע.(טמ) : קלאפ ןיימ ןופ ְךאָרְּב איָד ףֹוא יֵמֲע הב בש לע
 קש: ד* (כ) : גְנּוטייַּב ראפ ןייק אָד טיִנ זיִא סֶע ליוו תֹונפה ןיאמ טלימשיג שנ טלעוו נא הכרת
 גוא ןיימ , יטפל הנע יני (אנ) : למיה ןופ םאָנ שס: העז נוא ןְגולטעוֶו רע ןעֶנאוַו ויָּב שבי
 ןופ ןָשְנעֶפ איר עלא וזא רעֶמ ידע תונג לכמ שָפָנ ןיימ ןֶכוַו םוא ןְכּואיִס ראפ ימ טָכאָמ

 רנייפ עֶנייַפ נח יצא לינייפ ןייַא איוו ןָננאָפיג ףימ ןָּבאָה ייֵז רפצכ ינורצ דוצ (בנ) ; אָט ןייַפ
 ףאָנ ןְּבאָה נּוא יש ידי ןבעק יס בורג ןיִא טְפעֶהאַּב ןְּבאָה אייז יח רוב ותמצ (גנ) : טסי] םּוא
 יפאמ זַא תורָצ איִד ןְמּואוְׁשיִג ןְבאָה אווז ישאר לע םימ יפצ (דנ) : ריִס ןיִא .ןייטש ןייֵא ןָפְראוווִ
 פיקמ(חכ) : ףאר ןָטיִנש ראפ ןיִּב יא טְנאָווִג ןוש וא באה יהרג יתר פאק ןווכ רעָּבא
 קמ ילק (ונ) ג גורג ןיִטְׁשְרָמנּוא ןופ תּויְחת רגָמ טאג ןְמאָנ ןייד פרי יא באה 'ה מש

 ל ית רָעְא ןייב לוה ראפ טיג א עב דאל לא ןנאר יב טְרעֶהיִנ ּוטְכאָה לכ ויס
 ןיא 4 משנעְלּפ ור ,ןארקא םוכ תגק (זנ) : ןעַיירש לעוו ּףיא זא רימ ןיִבאָמ רַמייִרְּב
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 "ּטָבָבְל אׂשנ = + הוהיידע הָבּשְנְו הֶרקַחְנ טיִכְרד הָשּפְחִנ 5: :קויאת ואט

 = אב התוכס = ג תָָלָס אָל התא וניר טעשפּטְמנ גג: םיִָשּב לאלא ם
 -- טפדהתו ג

" inh %םימכח יתפש  
 קמ וספ ל'קד ש : ונפש סע סו קוספ רעקל כ'ג 6 ל ל אשנ (6מ) : וילפמ לע ל סמ סד
 י פיכ) ® וג) חלפי fos 6וס ןיד ונירמש למסע וס ןידכ כס Aygo i ud) pb סישטונ ונפטכ * סי

 פלד סמכ סיפפ 56 סיננעס }6 = םיפכ לא כס כד : (bוס ךולג סוקמס ינפל ונככל ביטסל כוטנ ססמע ככ
 לט טיחוככ שכדמו כוש ססכ סיפכ לע (כ5 וכ כוימ) ןכו סנופ שיס ףלכ סנפק בע סנסו (פי ל סיכנמ) ר
 עיפו סלוסו ספוכי כזועו סדומ יכ ףוניט לכ וידיפ ךילטמש ויפכ ןויקנכ ץמוכס סדלכ ס"כקס5 מ03 וגב
 : תחלפ אל התא : עלס כ ש ידי לע טכלז הז * ונירמו ונעשפ ונחנ (במ) : ודיכ ןכטו לכוסכ כ
 פליכו ךקיכ .סניממ תויסנ ףלס ₪5 םננמ * ףאב התוכס (גמ) : ךככד ןכ יכ סתינפס ספג סיס ךע

 ט"ע שוריפ
 ןנעוו ירָנְנוא ןְּוז ריִמאָל הרחב כד החג(
 הָבּושְת ריִמאָל .נוא יי רע הנישנו ןָמׁשראָפ נו

 ןש יי אפה רעד ד אי וא שָייֶַנ אח
 שנ רג ךיז ןָצאִה יקנאכק יִנּורְבּוא איד תא ןנֶנ פוני

 טבל אָשג (אס) : טאָנ אּוצ ןייֵג ףורא טעו ןאָש

 טיִמ ץראה רענגאא ןָּביוַה ףוא רוס ןְזאָל סב

 טאָג אוצ ייטב לא לא הָבּוׁשָּת ןאָמ וצ טְנעֶה אי"
 ןְּבאָה ריִמ וניר ונפטַפ ונתנ (במ) + לָמיִה ןיא סאָז

 השריד ןיִנעק טְנינעֶפְשִ רעְריוְ וא ייטס
 ראַפ טיִנ טְסְלאָז וד רד ןייד ןעֶד זיא לס א

 טיִמ טְקעֶר רַפ טְסאָה אוד כ היפ (גמ) : ב

 םתעתר רעָר וא טייג זַא ךוא ןֶבאָה איי סּוראָע ןקאְרְשנ
 יִנורבוא יָד וצ אַפּור רעֶד פגאָז ןגעְוו הָלֹוה םעֶד ןופ ראג זיא

 תעבור םעֶד ןקנורפ עעוו רע ראָג וַא ריִא טְניימ פו] יקיר
 גירש ןָטמ ךיוא םעוֶו ריִא ןקנּורט טיִנ ראָג טעו ריִא נוא

 =< ל .הָבאַא . םכוק פע וא ןיִא לֵׁשְמְג רעָד . טפעֶצּור םעֶד ןופ
 . ןְׁשפעַמ ינורָבוא יֵר ןטכארמ םיִנ ךיז ןכאָו ָשְטְנעֶפ ליימ ןייא
 ןְקאָו הרְצ איָד םיִנ זיִא איז ףוא ליו ןָא םינ אייז שיינ סע
 רפעָפש פעג רמאש ןמכארמ ןלאז אייז ראנ ןטכארס םינ איז

YF , + vs 3 ier - + "+1 =: .ל  

 ןייַא םָנייֵא ףוא שמּוק סֶע וא םורד ּהרצא ןמּוק ךוא אייו =ֹוא

 קוסָפ םעֶד ןיא הָיְסְרִנ אַז סאד ןיראז רָבְסוא ְּךיִו לאָז הָרָצ ; ו
 ןָנְבאָנ לאָז רֶסיָּב דנא גייז ףוא ראָנ ןְנאָלְק ׁשֵטְנעֶמ רגדְּבעל רָפָלַמּוא לאָז ָסאָוְ ףא) חיאפח לא רבנ יח םדא ןנואתי דש
 םעָר ןייֵמְׁש ראָפ אוצ ןֵּבעֶג ריִמ ןשק ְךאָג : דְנז יִרעזנוא ףוא הָאּופרַא ןְבאָה יִלַא יִמ ןֶלעוֶו ןְרעֶדנַא םעֶד ראפ רָניא
 (םכיהלא 'ה ינפל םכלוכ םויח םיבצנ םתאו הָרֹוּ הָנׁשְמ ןיִא קיּסָמַא ןוש םיימ סֹוא רימ ןופרד ריִרּפ ראָ לֵׁשָמַא טיִמ קוס
 םנייַא ְךיָז ןָלאָז אי נא תּודָחַא יִלַא ןייז ןָלאָו איצ ןָדּוי איך טפאָרטְׁשְג פאָה ּוניֵּבַר השט וזָא קּוספ םעֶד ןופ םשפ רעֶד ₪

 ןאָפ ןֶכְדנַא םעֶד םעְ) רָנייֵא ןעֶו ןייצ תֹובָבְל דּוריִּפ ןייק איי ןשיווע םּולשו םָח םיִנ לאָז סע נא ןְּבאָה ביל יִרעְדְנא סאו

idםיִא טעוֶו םאָג וַא םאָג ₪ ןָפאָה לאָו רע ראָנ םיִא ףוא ןָניִלַק טיג ףוא ְךיִו רע,לא] דָלַנ ןאָמ ןָדאש םיא םעֶ גוא  
 םיִנְכִמ ןיַא ריֵנָג = ןיַא או ןְבּוקַנ ןֵעֶי מייל ימּורֲא אָיֵרְבֲהַא .לָׁשָמ ןייַא זיִא סָע אש םעֶד ןיינ אֵלַמְּמ םיִא טעו גוא ןַפְל

 מיג רע זיא דינָנ םעֶד אּוצ ןְמּוקְנ ןעֶז אייז וא תא ןקנורט גוא ןיִסע טייל יִמּורֲא ןֵּבעֶג אּוצ ןְּבאָה ביִל טְנעֶלּפ רע חַר
 תָכֲחַמ שופ םעֶד ּוצ טייַרְנִנ אייג איז םאָה ןְנעֶֶו םְסעֶד ןופ וגראקא ןעֶנְג זיא בייַ םֶריִננ םעֶד גוא ּםייַה רעֶד ןיִא ןעֶמָ
 ןיִסָע אוצ ןְּבעֶגְג אייַו םאָה איז םאנ ְךיֶז ןיִסָע אּוצ ןָא םיִנ ראָג ןיסע אּוצ ץכעקג מיִמ טּורּב ןְבעֶגְנ אייז םאָה נוא הש

 םיִנ דאָנ םאָה .ןָּפאַה טנעקנ טיִנ פאָה םאוָו רעֶד נּוא ןרעדנַא םעֶד איב םִגייֵא ןְּפאַה אּוצ ןָּבֹוהָנ ןַא אייז ןֵּבאָה לָפ
 ץֶסוק לאָז תָיַכַב לעב רעֶד יאנְלַה טְגאוָנ טאָה א טפאַחְג ןֶּבאָה סאו איד טיִמ םנורקנ ְךיִז רַנייַא רעֶד טאָה ןח

 ןייא טבאַמיִג טְסאָה רֶמלְּכ ןֶראָצ םיִרְג םעֶד

 ע

 ןֶפוהְנ ןא ְךיז יִנרְּבּוא איִ ןְּבאָה ריִמ ראפ ְךייַא ןיא ןיינ סקננ יז רֶע טעְמ זחא שָפאַחְג טאָה ריִא זַא ןֶלייִצ רעֶד םיַא ָךיַא 2
 ןיִדעֶכ נא ןייַז קָשָלַמ אוד טספראד םאו) םּוראָט םֶסְנאָז אוד פאו ו דייר נייד םיִמ םשוראנב ךיז שקאה אוד םיִא א
 כא הָבָרְגַא ןיּבַעָנ ריִד רע, םעוֶו וזָא הָבדנֲא ןָבעֶג ריָר לאָז רָצ תָיְּבַה לעב םַעָד ןופ ןָפעֶב אוד טְסְלאַז רָקעֶּב זנּוא ףוא תווליִכ
 טטיִבַר חעמ זיִא לׁשְמִנ רעֶד תֹובָדְג שייל יָא ןָבעֶנ וצ ביל מֶה .גוא ׁשֶמְנעֶמ רֶׁשנַא זיא תיַבַה לַעַּב רֶד וראו ךוא זש
 עו רֶע נוא םאָג ראפ יִלַא םניַה םייפש דיִא (םכיהלא 'ה ינפל םכלוכ םויה םיבצנ םהא) םנאָונ 6 ןָדּוי איִד ₪ מוש

 האנק רבשמ טְלאָז ריִא ץְכעֶלְש ןדייב ןרְדַא םעֶד ףוא רֶנייֵא ריִא לוק סא ךאָג ׁשיִנֲמעֶרַּב ןייז ןְּבעֶג ןְׁשמנעֶמ ןְבעֶמש
 רָע םעֶו לא ׁשינּופְרעֶרַּב רעייֵא ב ךייא לאו רֶע טאָג םעָב רעֶסעֶב י נצ ןְכעֶלְמּוא ףוא טאָנ טעֶו וא םאָנ ראפ יז
 ׁשֵּמעַמ רֶניִדָבעֶל רעֶד לאָז סאוָו סיאפח לע רבנ יח םדא ןנואתי המ קּוסָפ רד טְגאָז סאָד ףְראַר רע פא ןְבעֶנ ןְכעמצ
 יל נא רע םעֶו יִכַא זנוא ףוא טאָג מב ריִמאָל רעב טְרעֶגומְג םיִא םאָה רָבִח רעֶד סאוָו גנורענומ םעֶד ףוא נא
 ריִמאְל תא ןָמָשְראָפ ריִמאָל גוא ןנעו רעוא ןְכוז ריִמאָל (ה רש הבושת הרוקחנו וניכרד השפהנ (מ) : ןאָפ מ

 םנאָק רַפ .ןאמ םורָא רעד גוא רָבַח ןיצ טיִמ ןָראָכַנ יז פאָה ןאמ םורָא ןייא - לעמא זיא םָע - םאג אוצ זב ןאָפ הָבוש
 פיִנ דְלעֶנ ןייק ּבאָה ְךיִא וא םיִרָׂש אד אוצ ןיינ ךיא ףראב סאָע ןאפּורָא רעֶד םְגאָז םֵּתְשִמַה ירש אד דחו ןְּבעֶג וצ ם+

 פיִמ ןיִטָפֶשַמ ףימ יֵאְדַנְב פו רע'גוא דַחֹוׁש ןייק פיג טמעֶג רֶע ןיילא לס םעֶד אוצ ןיינ רַפעְב לו ְךיִא דָחוש :ָךַעְנ ₪
 איִר רע רעֶד ןש הָבולְמ איד איוו פקנופ ויִא לָמּוה םעד ןופ הָבּולְּכ איר וא לָלְּב ןייא זיא סאָד ויָא לֶשָמָנ רַעָר תֹנָמַה
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 םימכח יתפש ו
 ונמת כ רט6 סס 'ס ידסה ןקתל ךירל| סדעצ רנדפ וס

 ךכלו סול סו 'יכועסס סיקוספס רקק) י"טר פנווכ ר? 'כ
 י"קר יככדכ כותכ סיפכ כמ וכככל 5שנ קוספכ סילפס הק
 36 וניפכ ₪6 סיפסוג ונססכ סיפכ 6 וכיככ) 6סנ ןכלפ
 כ'ע כוקמס ינפכ ונגכנ רופסל סספע וכיכב 66 שנ סימ

 ַח םָרֶא | ואתייהמ פל : בזמהו תֹועָרָה אָצַת אָל ןויְָע פסי : הא
 אל

 . י'שר
 אכדל (ד)) : סכוג ןועס יכ ונופכמו וכלמ * שיא ינב
 פכדמ תויסל וכנמ סנע 65 יכ לע כסומ * וילגר תחת
 ₪ * 'וגו ככג ספטמ ופסל 6לו + 'וגו וילגכ סמ
 שלו ו ססכנ ₪ ספכ כ 'ס סנפ לכ וכירכ סדק תוטל
 8 * האר אל ()) : ק סוטעל ותכטתמב וינפל סלע

 יהתו רמא הז ימ (ל) : 'וגו קיטע יכ תיק סמ ופכ וכילכ סדס סלעפ לש ןיד םיכ ותוועיפ ויגיעכ רטכוס
 ןופ יל סיסש סיס סכקמ סוס סערס ילל סלכ ודימ ל ר למול יקלכ סלו זנו ןוילע יפמ (םנ) : 'וגו
 שי ספ לכ6 סנופ ןכ סעכ ןס 5ס 55 ויפפו סו5 כ 'ס ס יסקו כפל סז ימ תוכופ ןיב תועכ ןיכ ס וכ חול
 ןוינע יפפ)  סעכס וינע סיפיבמס סס יכ ויפפס לע .ןנולסי שיפו טיס לכ ויפפמ נע לכנ ימ סד6 ןגולססנ
 5: 'וגו כופס תלו סייסס תֿכ סויס ךינפנ ימקנ סר (זפ כ סיככד) ס"כקס רמסט סויפ ןגמוי יככ כמ 650 פל
 סעכקי סמ ןגפקי סמ ךכיפ) כופ סטועל כופסו עכ סשועל סינלמ סמכ סעכס 696 ויפפ סכופו סער 69

 < = 8ק9י ל
 םיִא רע פאָה ןֶדאָש סֶרְמּוס סעֶד ןופ טֶפיִהְג פאה ׁשְמעְּכ

 םעֶב ןְּבעֶנ אוצ פא ןָסעֶג רַב טיג לאָי רֶע ןְטּבִנ לאָמ יִכְָמִ
 ְךיִמ שאה טאָג םאָו םאָד < ׁשֶרָדְמ רַעָד טְגאָז פאָד + ףו"

 גוא חַפָּפ ןופ םֶכאַנ איד רֶצכעֶמייַבק ירעטוב םיִמ טכאמג 6%

 ןיקְנעדְג אּוצ רורמ םעְר םיִמ םיִנָמיִפ ןכאט ןְסייַהְנ זנוא םאָח
 רָע וַא פסיִונננ פאַָה רע לייומ ןעֶנְג פאָד יא םיכְצִמ .תַאיִצי
 ןופ טְכאָנ רעֶד ןיִא םאָלָּב ןְרעֶמּוב םעֶד טיִמ ןְפעֶז ןָא ְךיִמ םעֶו
 ןָבאּפ ךיז ןְכאָז ריס טְנאָזְג א זנוא רע,טאָה םורד בָאב הָעָשא

 םעֶד טיִמ תֹורָצ איֵד תַמָחִמ ןָסעֶנ ראַפ טיג ןְכאָו ריִמ ןְמיִפ ןייש
 םעֶד יא רֶנייַא וַא + ןוימד ןייַא ְךאָנ : ןיינ טעו) סע םאוָנ תּולָנ
 םאָר וא טְלאָצַב לקיִנַא םיא טאָה גוא ךֶלעֶג גיִדְלוש ןְרעֶדנַא

 ְךאָז איִד ןעֶמ ףראד ןְביִלְּבג גיִרְלּוש םיִא רע ויַא ינורָבּוא
 רבא ןקגעֶדְג לאָז ןעֶמ ְךיִב ןיא ןיִנעֶכייַצ ראפ רָרֹוא ןקנעֶדג |

 ראג םיא םביילָבנוא בוח םעד ,צנאג ןימ םיִא טלאַצַּב רע 8
iT .1 % ילו - ₪ 2  % . 

 זיִא .בוח רֶד םּוראוָ ןקְנעֶדְג טינ ןוש ןעֶמ ףראד גיִדְלּוש פיג |

 * הכי ׂשֶבָדָמ רָד ֶנאָז סֶד * ןָראנוג טְכאָצַּב ֶצְנאְג ןיִא ָךאָד
 ןָא ךיִנ ריִט ןָפייַהְג ריִמ טאָה טאָג םאָו סאָד ןָנַ די איד

 ןיי ראפ חפָּפ ןופ טְכא איִד רֶצְכעֶמייק ירעָמוב טימ מעז |
 יד זַא ןָמיַא סאָד יָא םִיֵרְצִמ תַאיִצְי ןיקְנעֶרג לאז ְךיִא ןורָָ =

 ןָטעֶג ןָא ְךאָנ ךיִמ פע רע, ןְראָנְג רטננ טיג ְךאָנ ויִא הָלשְג
 ףיִא בָאְּב הָעְׁשִּת ןּופ טְכאַג העד נוא טאלב ןָרעֶמּוב םֶגָד פיפ |
 פלאו יג ןעֶו וראו תּולג ןיַא ןָרעֶוו ןֶּבּורמ ראפ ְךאָנ לע <
 ןָלאָז רימ חַסָפ םוא רּורָמ ןיסע אּוצ הָוצְמ ןייק עונג םיִצ .

 לע רבג יח םדא ןנואתי חמ) (טל) : םִיַרצְמ תַאיִצי ןקעֶדנ |
 שמְנעַמ רעד שמנעמ רֵגּורְּבעֶל רעֶד ןָנאָלְק לאָז סאוָו (ויאפה
 םֹוא טְייֵ) קוספ םעֶד ןופ םֵׁשַפ רעב < דנו ּונייָז ףוא טגאלמ

 ןלייט :פָא טיִנ ךיז לאָז רע ,ׁשְמְנעֶמ ןְֶלְמיִא טְפאָרְמַע רָע וא |
 איִד נא הָרְצ ןייא איז ףוא טְמוק סע ןעע ּוליִקָא ?ָהק ןש
 ןָנְראָז ךיו רע לאז ןְנעֶו םסעֶד ןופ םיָנ ראָנ םיִא טאָש החד
 ןעָמּוק ךוא םיִא ףוא רָפעָּפש טעוו רָמאָפ םוראו) אווז ראפ

 | מ"ע שוריפ
 ןיִׁשְטְנעֶמ םעֶד ןופ הוריּבע יַד טְרעיינ ןליונ
 טכאַמְנטאָה נּוא שימ ינג הָנַי ןעֶוְג םֵרֹוג ןְּבאָה
 ּוצ ייל תַחּה כל (דל) : רֶדְניִק ןיִׁשְנעֶמ ןיִרעֹורְמ
 עֶלַא ץְרֶא יביא לכ םיִפ עֶנייֵז רָמְנּוא ןסוטש ראָפ
 גצ רֶבִג טּתְׁשִמ תֹומַהְל (הל) : רְרע רֶד ןופ עֶנְגְנאַפְג

 אוצ וויל יפ רג ןיִשְנעֶה ןופ טָפֶשַס סאָר ני
 אוצ וכירג פדָאהש (ול) : ןיִטָשְרָּבּוא םעֶד ןיגעק

 חֶאְר אל יי נירק ןייז ןיא ןיִׁשְנעֶמ ןייֵא ןעָסיִרְק רפ
 ןופ תֹוריָבע איד טרעיינ ןְהעֶזגטיִנ טאָג םֶד טה
 יָת רַָמ הי יט (ול) + ןעוֶוְג םרוג ןּבאָה ןיִשְנעֶמ
 א סע נּוא טְגאָוְנ סָד טאָה סאו רֶד זיא רעו
 יִנ םָדטאָה טאָנ זא ה ל ינדֲא טְכעֶלְש ןיִראוָנְ
 : ןעֶעְג םֵרוג ןֶּבאָה תוריבע יד טְרעייֵנ ןִטאָּבְ
 ְֵרָבִתְי םשה ןופ לוס םעֶד ןופ ויל יפמ (חל)
 טּוג אייז סע בוטה תושיה םיֹורַא טיִנ ףאָר טייג
 ןופ טְגאָזְנ טָה ןְנֲחֹוי יִּבַב איוו טְכעֶלְׁש רַעְרֶא
 האי טְגאָזג טה ףרָּבְתוסְשה סאו ןָא גאָמ םעֶ
 ּבאָה ךיִא העז ׁשֶטייֵט זיא םאָד (וכו ףינפל יִּתַ

 נא ןָּבעֶל סאָר גאָמ ןְגִטְנייֵה ןְּבעֶגְנ ריד רה
 טְסְלאָז אּוד נוא סטכעְלש נּוא טיוט יָד וא סָמּוג
 ;ןֶּבַעָל טְְלאָז ּוד יֵבְּכ סָטּוג ןיִא ןְּכייַו רעֶד סוא
 לוט סְמאָנ ןופ סֹורַא טיִנ טייג ןָא גאָט םעֶב ןופ
 סאו רעֶד טְרֶעייֵנ סטכעלש ןייק נוא סמוג ןייק
 עֶעְכעֶלְׁש ראַפ נוא םָטּוג םיִא טמּוק סטונ טוט
 םאוָנ ןגואְתִי חמ (טל) : םַמְעֶלְׁש טמוק םישעמ
 סֶע יח לכ ׁשְנעֶמ רבע רָר ןיִנאָלק לאָז
 + רני עניי ףוא ׁשְנעֶמ רעד ןיִגאָקְמ .ףְראַר

 םָנייֵא ּוצ םָמּוק אפור רעֶד זַא רָנייִמָש רָד זיא אפור ןייַא איי ןָסעֶג ןְנֶו | םילוח יָכעְלְמַע + ןֹויִמָד קיי וי סֶע + הָרָא ןיוא
 שאלה יִסּורְגַא םֶכאַרְּבנ אפור רעֶד םאה לאמא < רַעַצ םאָה נוא הָלֹוה רב ְךיִזקעֶרְׁש םָּפעָצְר ןֶרעֶמּוב םעֶד ןקנורס ןּבעָג

 רש רֶעצ םֹורנ םאַהְג הלוח רעד םאָה הָלֹותֲא ןֵּבעְל טְלעַטְׁשִנ רדטַא שאל5 איר מאה תא םפעצאר ןְרעֶטּוב םֶד םיָס
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 ולכא
 ישפ
 דיו

 סיטדפתפ * םירקבל םישרח (נכ) : ונמועב שנכ
 סנודג * ךתנומא הכר :סוי 56 סויפ ךידפמ סה
 סויקסש ףכ ןימסס> .וס .לודג לכדו .ךתמפכס ליס
 הרמא 'ה יקלח (לכ) : ונל תפפכסט סמ רומטחו
 בוט (וכ) : וכ לימופפ וס ןידו יקנמ תנמ 'ס + ישפנ

 לע ו"ו ומכ סכיתו ליסיו לש ו" * םמורו: לוחי
 סולו סד6 לוי 3ופ סנעו סיֿפו (דכ ל תיפסכפ)
 ול עריקפ ימ * הרב בשי (תכ) : 'ס תעוטסנ ספ

 | 'ע שוריפ . 2
 ולכ אל יכ ןיִרַאְוְוינ טצנעֶג וצ טיִנ ןעֶנייֵו טאָנ ןופ

 רעֶר ןייז דְנעָל ראפ טיִנ נז .איוז ןעֶד ייטב
 איד  סיִרְקָבל םיִשְדִמ (גכ) :  טויקיָצְראָה םעֶראַּב

 טעָיינאּב ףאָר מְרעוֶו ךַרְָּתַי םֶשַה ןופ ראָני
 שור רַעְיַז זיא סֶע נאהב םניִגְרְמ עָלַא וצ
 ּוצ ףאָז עֶׂשֹורְג ןייא זיא סע נא הָחָטְבַה ןייד
 יאְרְווּב טעו רע זָא ּרָּבְתִי םשֲה ןיִא ןיָבול
 ִחיִטְבַמ זנּוא טָה רע שאוָו ןיוז וצ םייקמ ןיטיה

 ישִָנהָיִמ לויט ןיימ זוא טאָג יקל (רכ) + ןעוֶוִג
 זיא םּורָד ול ליִתֹוא ב לע לויז ןיימ ןינאָז טיש

 וקל ןנ ביפ(הכ) : ןיִפאָה םיִא וצ לאָז ףיִא טְכעֶ
 אוצ נָשִרְרִּ שפל רעָפאה עָנייָנ אוצ טוג זיא טאָג
 ליִחְיְו בופ (וכ): ןיטשראפ םוֶא טוט שאו ליז איד
 רע, שאָד ןיִשְטְנַעָמ םעֶר וצ טּוג זיא שֲע פסי
 ףְליִה וצ יי. המשל ןיפאָה ןאָט נּוא ןיִניוונש לא
 ןיִשְטְנעָמ םֶד וצ טּוג זיא סע "בל ביפ (כ):טאָנוופ
 ףאָי םעֶד ןיִגאָרְמ לאָז רע,םאָר יד ליש אָשיי
 רֶד פודי הָרָּב שי (חכ) + טְנוָנו ןויז ןיִא יישה ןימ
 ןייֵא רֶרא גאָלְקַא ןיִפאָרְמיִג םיִא ְּיִזֹטָה סאו
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 לֶס יג תנא הבר םילקבל םיִשָדֲח + ק וי=ח ומחר
 םודְו ליִח בג מ : ונשרדת שפנל וקל הוקי בוט זי : ול ליחוא כ

 ןעֶד הגה פא יכ (בל) : טאָג אוצ ןיֵּפאָה וצ גוא ןוגייוש וצ טְבעֶר זיִא םּורָד טאָג גיִּבייא
 < ץיז ןופ טגינייּפג טיג םאָה רע,ןעֶ יל הע אל יִּכ (גל): דאנָיג עֶעוַו ליפ ןַא ריד רָּביִא ןמ א .רער,ףיז רע טעוֶנ ּףאָנ רעֶ יד גוג ספרו רני איך תמממ ןירעיורפ טבאפיג ביד טא
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 לני סה .רָרָב בשנ חי + וירעְנּב לע אָטייִכ רָב בוט יי: הי תענשתל
 : הָּפְרְחב עֶבׂשִי יחל וקכמל ןתי ל + וסת שי ילוא והיפ רֵפֲעב ןתי =: וע
 .הָּנע אכ וכ גל 3 יק וייט ררסח בכ תו הָנוהָא יִּכ :ל : ירא םָכועְל חני אל יכ יל

 ובלט
 י"שר ו

 ןופ : םודיו : סכופל ספניו דומלג כפי סככו ל
 "פילס ולמלי סכ ס5 (ם די כ :bופפ) ומכ סנפמס
 פס תוכזגס לעב יכ * וילע למנ יכ : ןסנוסיד ופוד
 ןכנ: ינדא םלועל חנזי אל יכ (63) : וז סלזגס ונע
 ליכמ סלקס סל * הגוה םא יכ (כ)) : סודיל כופ
 : וילסמ כוככ ספרו ךכ כמו טוט ליכטכ ןוני וילע
 5 | תגיו הנע אל יכ (2) : סס סנוק ןופל * הניו הנוה

 ָךוָנ ראָנ.םְנאָנ אוצ .לאָמ Ex םיא באָק ְךיֵא םֵרָּסְּב נוא

 שפיווג ןוש טאה נוא ןמוקנ םייהא ויא רַתֹופ רעָד וַא םעֶד
 ה %. 1 ד ןָמּו . -- . | .

 . יא ןנאַפׁש ראפ ןוש רע טאָה . םאָה רֶע פא ןֶראָק םעֶד ןופ
 פינג ןוש טה ןָטעָּבִנ קראמש םיִא טאָה םאוָו שמנעמ רעֶד

PANS FE, AMו1ן . ד = : voה ד וצ  

 = ראפ םיִנ לאָז רֶע ןָמעֶבג םיִא רֶע טאָה םוְד ןדאָק םעֶד ןופ
 וא ויִא לְׁשְמְנ רעד . ןִדאָש םעֶד ןופ הֶגֲאַד רעד תֶמֲתֹמ ןֶסעֶג

 יִכעְלֲפע זנוא רע פאה םִיַרְצִמ ןופ ןְֹוצְגי םוא ןנּוא טאָה טאָנ

 וא טה נוא םיְרְצִמ תאיצי ןְקנעֶדנ ןְנאָו ריִמ טנא ןָא לאָמ
 = מאו ריִמ ןקנעֶדג אוצ םיִנָכיִפ ןְכאַמ ןְלאָז ריִמ טְנאָוְג ןָא
 יג ןָכאו ריִמ ירכ חַפָפ ןופ םֶבאַג איד רֹורְמ נוא הָצַמ ןיִסָע .

 רֶרְניִַא ןעְוג זנוא אייב ְךאַנ ּוד ויִא םִיַרְצִמ תַאיִצַי ןָפעֶג רפ
wv |צ * - . -  

 ראפ ןְלאָו ריִמ העד רעֶד ףוא ןיינ ףוא פאָר ןעק ווא איוו
 שאה גוא ןאָטְג זנוא טאה טאָג סאו תובומ יִסּורנ איִד ןסעֶג
 ןיא ְךאָנ ןָנָנ ריִמ זא ךְננצַא ראָנ םִיַרְצַמ ןופ ןָנּוצְנ סוא זְנוא
 ראַפ ןוש ריִמ ןָאייִטָש ראפ תּורָצ יִפּורְג ןְּבאָה ריִמ נוא תּולָנ
 ₪פיִנ ןֵלאָו ריִמ םֶנאָזִג ןַא לאָמ יכעלסע זנוא טאָה םאָנ םאוָו
  .- vzד ae 0 = ןְכאַמ אוצ טְגאָונ ןַא זנוא פאה נּוא םִיַרְצִמ תֵאיִנְי ןְעֶנ ראפ

 תּורָצ יִסורְג ןֶמּוק דנוא ףוא טעו סֶע וא ּוליִפֲא יִרּכ םיִנָמיִכ
 רעירפ טאָה פאג םּוראוָו סָירְצִש תֵאיִצְי ןקְנָעְרְג ךוא ריס ןְלאָז
 ףרעֶד איוו טקנופ ןְּבאָה ןָכעֶו ריִמ סאוָו תֹורָצ איָד ןופ טְסיווְ

 - ףוא מאָה טאָג ןעֶד ילו כ תיישה ןופ שָמּוג אוצ ןֶפאַה לאָז נוא ליִמְׁש ןיִציִז רע לאז הָרָ
 איד ּיִּב ןימראוו גוא ןינגייונש ליִטָש שֶטְנעֶמ רַעָר ְאָד זמ םּורד הָרְָנ אי ןעֶניִג רזוג םיִא
 יא רע ןיִא ליומ ןייז ןְּבעֶנ לאָז רעיה פג ופי (טכ) : ֶרְּבִתְו םשה ןופ ןמּוק טעו תנסה
 ביִז טה סע םוָו :גאָלְק יד ןַעְְ ּויִפֲא טְנייִמיִג זיא ד גְנּופָהַא ןיִדְנאַה ראפ זיא טיל הק ₪
 איר איוו רעֶמ ןְלְבַס ןייא ןייז וצ ןעֶניווניִג ְךיִז לאָז רע הבל ןּ (ל): ךֵרְּבִתְו םשָה אוצ גנגפ - ןופ ןייז שאיי טיִנ טראפ ףיזרע,לאָז רֶרע רָד וצי ןעֶנְג עינְכמ םיִא טְה םיִא רצ ןופאְטנ
 םירָוסי איד ןייז הָבהַאְב לֵּבכִמ לאָז נּוא ןיקאַּב איִר רֶנאָלְׁש ןיינ .וצ ןיִּבעֶג לאָז רע זיּב זיא עב
 וצ יי, םלועל ןיִזאָל ראַפ טיִנ טעוֶו רע עֶר אל יִּכ (אל): דָנאָש טומ ןווז טאז לאָז רע הָקְרָהְּב עב

 רע ב
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 fo‘ םרפסס ק :.סכקנכ רתסנ ומכ לוס לכול תכונס וכ ר
 6 יכ לכ = ןוקיפ סוס ךיל9 ןי6ו רתסנכ וס ופפ 63 יפ

 ג הכיא
 לא קלג יֶבְלילֶא ישע תו wi ג

 שר
OR: ,3 יכל יל כמספר : יבל לא בישא תאו  
 סעו לוע לימוסו יכל 55 ₪0[ כיטס 'סמ יס

 פכ * ונמת אל יכ : 'וגו ולפי ספ דע ןינעס לכו * ונמת אל יכ 'ה ירסח (ככ) : יכל 55 כיס תז
 ל טפק ₪ פ6 סס 'ס ידסמ עוגל נמס ק סס (זכ זי רכדמכ) ומכ טפס 55 יכ סיפכפמ פו * פס ₪5 יכ

aבקעי ל יי  
 ןייַא םאָפְׁש ןיינ ןיִאןְהעֶטְג רַטאָפ רעֶד פה ןָכאֹג הָנּוֲח אי
 רעוא ןְנאַמְׁש ראפ לעני םער גוא טאָה רע נוא לעני גני
 י טְלעֶו רעֶד וא תֹלעַמַה לָכְּב םֶלָשּומַא גוא םֶכָחַא ןיינ םעֶמ

 הלב םיִט 2א) רצ ענג םינתמ ההדק יאך יג התה
 טְכאַרְמיִג וזַא ךיז אייַּב מאָה רֶע ראָג ּבייֵַא רַפ רַעָמְכאַמ ןייֵ
 ווב ןְעֶמְרא) גְנאָל וזא ןֶלעֶוְ טשיג רעֶטְבאָמ אגר טעו לעֶמאָמ
 טה + ןְכאַמ הָנותֲח ןענעק לאָו ןעֶמ ןָרעֶו סורג טעו לעֶגנוי םֶד
 נּוא ְךיִ אייַּב ךאLעגיזאָד איר מֶה רע ןאָטיִג וזַא רטאק רעֶד
 םְגאָויִג פוא טׁשיִנ ראָנ םענייק ראַפ טאָה נוא ןְמְלאַהיִג ץְראַה
 ָךּוריִׁשַא רעֶמְכאָמ רעֶד טיִמ ליו רעֶד טה :גא ילעֶגנוי םעֶד ןפ

 ט'ע שוריפ ,
 ומ ףוא טקוביִ - ווא בויל ןיימ נוא ישפנ
 יורש : יישר פל יעָה טיִנ ריִמ ןעק יא ןעֶד
 ףיִא םייִוָו םאָר רֶמֹולְּ יישה ףוא מוָיְג רות רוז
 עָּבִארְְמ ןיִפְלעֶה וצ ןעֶקְנייֵריִג טְסעוֶו אּור זָא
 פסעוֶו אָוד זיִּב ריִמ ףוא ןיִנאָלְק טוט בויל ןייס
 כעֶר ל ףאנ נוא יִבְל לא ביִשֶָא תאז (אכ) : ןעֶנאַפ רעֶד

 "א סע ,ןגאָז ;אָמיִ ריִמ טֶה ץֶראַה ןייס שאו

 עאָר ךיא אוט טאָג ןופ גְנּופאָה ןיימ ןיִראָל ראָפ
 :Wh אוט ָךיִא נוא ןיִצְראַה ןיימ ּוצ ןיִרֲפְמנֲ

 יא ןיִכאָמ קראַטש ךיָנ אוט נּוא ןיִפאָה ףאָנ רצ ךיז נא פה רע פו ןאמ עני םעֶניֵמיִנַא שי ןאפי,
 ראנג איד ונס קי יִכ יי ידסס (בכ) : ןיִּביֹולְג ןייז טָשיַנ ויק, ןייק לאָו גּויז רעֶד ידכ טאָהיִג תֹולֲעַמ עַטּוג םיִג

 עֶנייֵנ ןְהעֶז טעג איז וַא םייַצ רעגייֵלְק ןייַא ןיִא םּוראָו ןְבאָה
 פאה םיִא םיִמ טאַהְג הָנּותֲח םָה איָז זַא ןעוֶוְג עקאמ יא וז נוא , י ןעֶנאוו ןְכעֶֶו טָשיִנ םהיא טיִמ איז טעו תֹולעַמ עמבעְלְׁש

 יא נא רָמאָפ םוצ ןְראוג ןפאַלטְנַא םיִא ןופ זיא איז נוא שנורק אּוצ קְראַטְׁש יז יז ןעְֶבאָה ראָי יֵכילֲטע טְרָאֹורָנ ראָג
 :ָה גוא הָשּורְכ ןייא האי עילְמע ןסעֶיג איז זיא טעֶנ םעֶד ְףאָנ וא טעֶגיִג יו ֶבאָה גוא ראָי עֶכיִלְט רעֶטאַפ םעֶד יב ןְסעוֶג
 וא ןְכאַמ הּותַת םיא םֹיִמ םלאווג מה רעטאפ רֶר סו לעני סָד ןְראוָוְג סורג זיא ליוו רעֶד נא םיִבּודיִש ןְבילקְג ְךאָנ ראָג

 ;"?7 שה קְלאַפ ראָפ םֶד נּוא לעג וי םעָד טיִמ םכאמיג הנותַח .ריִא טאָה רעֶמאָ רעֶר נּוא ןייֵׁש נא גולק ןעוֶוְג זיִא לעֶגְנּוי םָד
 אאָד : טאָהיִג טאָה רע סו הָבְש ַחֵמ ןייז ןֶראָנוג טריפיג סוא זיִאסֶע םאָָו טיירפג ךיז טאָה רעָשאָפ רעָר גוא טאַהיִנ ביל רֶעייֵ
 גירוסי איד :ןָשְָלאַה סוא ןגעק טינ ייז ןילעונ תולג וא רדסכ ןיינ ןְלעֶע ןָדּוי איִד וא טסיִוְג שאָה םאָג וא ךוא זיִא לֵׁשֵמָג
 ןיֵא ןופ לייונ רעֶר לאָז איז יַדְכ טְזיַליִג םֹוא .העֶדוְ אייז מֶה נוא לאמ עֶלַא ןּבורָמ רַפ אייַו רע טֶה םּורְד תּולָנ םעֶד אפ
 יז םעֶד ְךאָג שעו) םוו תּולָנ םעֶד ןופ םיָרומי איָד ןעֶרייַל וצ ןְּבאָה גחּכ למ איז ןָאּור פָא לבא ְךיִ נא םעֶד ּוצ תולג
 :אָה רָפאָפ רעֶד איוו טקנופ + הלוא יִתיִמַא ןייַא ןעֶייֵל םוא ןוש אייו רע םעוֶו םעֶד ָךאְנ וא ןְרעֶו דיִמ טיִג לאז אי

 ;אָה ווא . ןֶהעו) םּורָנ ןח רעידת רעֶד טעוֶו ?ייוו רעֶד יֵרּכ ןְתָח מכל םעָר שיִמ טְכאמיִנ הָנּותַה רַעָטְכאָמ רעֶד
 תיִטא איָד ןיינ םעוו סע גּוא טייֵצ איד ןעמוכ טעוֶו סע ווב םּוייִלג סֹוא נּוא ןָבורַמ רַפ ןֶדּוי איִד לאָמ עלא ליי רעֶד טאָג
 'ִרָא | ןי"ק ןייֵרַא םינ םיא טננערב רע םאוָו ּוניּבַר הׁשֹמ ראפ טרופנע רך, פאה טאג סאוָו טכעֶר ןוש ויא דָנּוצַא הלוא
 ְָנ ֹוָמֵרְמ הָשמ וצ טאָג פָה הָלּאְ יִתְמִא ןייק  ןִעוְוְג םינ זיא האג איר ןְראוָו ןדּגי איָד טיִמ אייר ְךיִז לא רֶע לארי
 יא וא + תל ןיִא ןֶרוו ברט ראַפ ןפְראַרַּב ךאַנ ןֶלעֶו ייז ץבובענ תַמַא ןייק טיִנ ּויָא לאש ץֶרָ ןָדּוי איִד ןֵּבעֶג םֶר וא

 ִבָא ןויק איז טיִמ גנעֶרְּב ןיירא ךוא ךיד ָךיִא לעג םיקא ןְּבאָה ןוש טעו ןְבעֶג םאָד לארי ץֶרֶא תַמאַב ןֵּבעֶג איי לע

 ןיִפ טאָה םאָכ סאוָו (םירורמב ינעיבשהו שָרְרָמ שד טְנייֵמ טאָר : גובייַא ףיא ןָאייֵרּפ אווז טיִמ ְךיִז טסו נוא לָאְרְשי

 :ייקְבעָסּוב .םעֶד וא וָמְכִמ זיא םאָד ומ םנייִמְג ְךיִא באָההמֲּפ חןופ שכאנ איד רֶצכעִייִרק ירעטוב םיִמ ןַמִָו ןָא שָכאַמְג

 ייק שנ זיא סָע וַא עונג ומרמ ראנ טאָה סע זמ םיג זיא פע רָבּא + םֶיְרְצִמ תּולָג ןיִא רָעְיִרַּפ ןְשלְג ְבאָה ריִמ פאו

 ופ כאַנ רעד יא טאלב ןרעֶמּוב םעֶד טיִמ ןנּוטעָז ְךיִמ טעו רָע זַא (הנעל ינורה) ןמיס ןויא ויִא םֶע וא הָלּואְג יִתַמֲא

 ונידמ אפיינַא ןיִא ןמוקְג יא רָהֹוסֲא לֵׁשָמַא ְךאָנ : תולג ןיִא ןְרעֶמ ןבּורֲמ ראפ ןפךאב לאָמַא ְךאָנ ןְלעֶ ריִמ באב הֶעַשִּת

 תָנ פה שָטְנעַמ רעֶד וא טאְסְש ןייז ןופ ןעֶוְג זיא רע םאוו שטנעמַא ןנאוו הָניֵרְמ רעֶר ןיִא ןָנפְנ טאָה נא הָרוחס אָ

 עֶר .ןְבעֶגְג מאָה נוא :דֶנייֵרּפ איד ףוא רתוס םעֶד טְנעֶרַפִג שטנעמ רעד פאה רמוס סעֶר ןופ שאטש עֶר ןיִא גיי

 :עָד וא פְועֶהְג ׁשטנעֶמ רעֶד טאָה גאָט ןֶרָדְנַא םעֶד ןעֶמוכ םייק א טעֶו רע וא ךגיירפ איִר ןְּבעֶג לאו רע םּורּבַא רַחופ

 יב ראנ ןש רַעָר םאָה .רַחֹפ רעֶד נּוא . געֶמ ראפ ץנאנ ןיצ םימ ןְראָוג נער "אפ םייָה ןייַז ןיא זיא זיוה פרחופ

 עה רע 18 דָנייִרָפ ּונייֵו אוצ ףורְּב סעֶד ןבעג פָא טעו רתוס רעֶד בוא פסי רעו טכארמנ ָךיָו שָמְנעַמ רעֶד טאָה סיווג

 (וצ א = ןְסעֶג ראפ םיִרּופִי תָמֲחַמ רֶע טעו ןפארטג םיִא ָךיֶז טאָה סע סאו ןְדאָׁש םעֶר הע רעֶר טעו גיא ןעמּוק םייתַא

 וא רַחֹומ םעֶד אּוצ טְכאָנ רע ףוא גיא אירפ רעָר ןיִא גאָט יִלַא ןְגְנאַגג שמ דער זיא דניירפ ונייז אוצ ףּורּב םעֶד ןְבעֶג

 דיו פור ןעווג רמו םעְד זיִא רֶנייֵרּפ וניו וצ ףּורְּב םעֶד ןְבעֶג ו ָּא עג ראפ םיִג לאו רע ןָפעְּבג קְראָטְׁש םיִא םאָה

 - פינ המ לייק לא םיִא לאו יא ארכפ איִר ןעֶד ויֵא שָסְיעָמ רעד קראטש דוא ְךיִמ שעָּב םאְוְו ךיז םֵכאַרְמ גוא
 גוא



sdוס ל  
 .פעלֶכְל קחש תה  :ֹוָָפְשַא יב יִתלכְב איבה = :ץחק אָרָטַמַּכ יג
 יש ץֶצָחְּב סרו = ג הנעל ירה םיִרֹחְמב יִעיּבָשַה = : םּיִהיילָכ םָהְניִג
 יִחְצְנ בָא רמָאמ ₪ : הוט יִתיִשָנ ֵׁשְפַנ םולָשִמ חנו יי + רָבָאָּב ייפ
 'ק חשה שתו רוכזה רכז 3 :שארו הנעל י.ידּורְמּו יינעזירכז =י : הוהימ יתלמות
 ילע | |

7. 
. 

 םימכח יתפש

 Wo ע : יל ךפסנ פיככ וגופר סיסועככ ןכ וניֿפ ירסו
 פ : רססכ ינטיפכס ') ססופכ י"טר 'יפו סד6 סט למגכ
 2 'וכו יתכפק ס"כנ . וסכהות דנלס רמוכ חיִכנס) סנינה
 כט 6וס ערדמס ינו סכיקנ) רקסנ רוכוע תנע כיספו צ

 "שר |
 הססד ןלמ ימכ לכמג ןופיכ 6מגוד םיו וידעל ביסס
 ומס דגנכ ינדימעס * ארטמכ ינביציו (בי) : נקמ
 ינב (גי)) : "ענב םנ"יינמס סרסמכ יכ סורי)
 | : ם"ככיוק ןיכוקט ספסל ךוקכ ןינסונט סימס * רתפשא
 סיקד סיגכ6 * ץצחב : למככ טרג (כ bלקיו) ןכו יטפנ ססלג (די פיק סילסס) ותמגודו ככפװ * םרגיו (זפ]
 פולקכ כמלטכ כותל סגכנ ןֿכמסו עקרקכ סירפוקט תומוגס ךוקכ סילוגס ןחסיע ןיטל ויספ רפעס ךוה8
 ןכ וטעיו סס ודמניפ ידכ סנפק סככמ וכוקכ םוננ וכ תוספנ סלוג ילכ ךנ סטע (ג כי סקזמי) לסקזמימ ס"ב
 : ססיניט וככקסנ ףוסנ ןכ וטע ג וינע סיקמטפ ויס ססו ספומל סככ לקקזסי סיסו (דכ לכ ס5) רמסנס ןינעב
 ןוטיפ (וק תומכי) סנטמכ סמוד טי ז'עלכ ר"יסנרס ויפ לע יופכס ינככ רפסב יחול ספכ * ינשיפבה
 : ילכסו יפלוע דל פ יתומכ כורכ יכנכ יתכמל * יהצנ דבא רמואו (קי) : דדמ סטופכס ע סדפכ נפענ
 וס ךכ ילע םוסתו ידוכמו יינע סמ צ יפסנ * רוכזת דהכז (כ) : עלכ ם"גייטפפיקפ * ידורמו (פי)
 יטסנ ילע מופק ככל יל יוטטס תל רוכזל ךפוסמ יסעדי רוכזת רוז 5"מו * bכקמס טיפ ןיגע יפל ופופ
 : רוכזקט דע יטפנ ילפ תופס נכס רוכוג ךכ שי יכ פעדי וכ סייפס דסי ןקכמו סמיכזס ןמז דע ןיפמס)

 ט" שוריפ |

 זחל ירפסנ טְלעֶמְשיִג יס טאָה וא ןוניזב ןייז
 יתֹולְכְב איבה (גי) + ליַפ םּוצ לוִצ ןוַא אוו 1זָא
 איד ֹותְַשַא י ןוָרוָנ עֶנוֵמ ןיִא טְכאַרְּבִגטְה רע

 טָכּור ןעֶמ שאו לב ןיִא טְלאַה רע,שאנ ןיֶלוי
 ןיַא ןעוֶטִג ןיִּב ְףוִא קוהש יִתָייִה (רי) : הָּפְׁשֲא
 םֹויָה לכ םֶתְניִגְ קֶלאּפ ןיימ ראָנ וצ יִמְע לְכָל טאָפְׁשוִג

 םיִרֹורְמִב יִנעיְּשִה (וט) גאָט ןיִצְנאָנ ןִיַא גְנאַטְג ריִא

 עֶרעֶטיִּב טיִמ טְכאַמּוג טאַז ְךיָמ טָה רע היגרה
 :טוטְרעוֶו טיִמ ְּךיָמ טְגיִמעֶזוִג טאָה רע רָכיִטיירק
 טיִמ ןיִבאָרְּב וצ טאָה רע גּוא יָנְׁשזֶצ כ סרג (זפ)
 ןוימ ןיִא ןעוֶניג זיא שאו ןיִוַמְׁש עֶנייֵלְק אויר

 טאָהיִג טינ ןיִּבאָה איוז ְןעֶד ןייצ עָנייִמ ןיִכָע
 ליפ זיא בּורגַא ןוא טְרעֶייַנ ןיִטעֶנק וצ שאו ןיִא
 ָךיִלְדְנייִשש עֶניילק טיס ןיִסָע רֶעייֵז ןֶראָי

 ;שָא ןיִא טקַעָריִנ ןייַא ףיִכ טָה רע, פאב ישי
 דיִרְפ ןופ ןיִזאָל רַפ טסאָה וד נוא םולָשִמ חנה (זי}
 ןיִסַעָג ראַפ ּבאָה ָךיִא הכט יִתיֵשְנ ּבויָכ ןייָמ
 םכארדוג באה ּףיא נוא יִחְצִג רַבא רַמּואו (חי) סוג

 ןייֵט ןיִראָל ראפ זיא תֹורְצ ליפ ןיִגעֶו ןּ
 :טאג ןופ גְנּופאָה ןוימ גּוא מ יִתְלחֹוהְו טייקראַטֶש

 ןייּפ ןיומ קְנייֵריִג שארו הָנעְל. ידּורמג יינע רֶכ (טי

 רות רוכז (ב) : לאַג נּוא טּוטְרעֶוו גאָלְק ןייימ נג
 ילָעפשְת ןיַפ ןיימ ןָא ןקְנייֵרוָג טוט בייל ןייז

 בקי לוק .
 הג פאָר מֶה םאוָו רעד אלי * טכנאי רָדייִלְְואָמְנ
 ר ןֶהעְנ םאָה רע וא גאָלק יִסורְנַא םֶנאָקְְג יִאְדְב טאה
 ₪ ווב לָמּוה םעֶד ןוש איוו ןְכאַפְג ּפאָרַא ןְנעֶז ריִמ איו) דָנאָש
 ו

 פָגאָוְג טאָה גוא םֶנאָלַקַג איִגְנַה הָיִמָרי שה סד דֶרִע רעֶד
 שפנעמ רער ןיִּב ָךיַא סתרבע םבשב ינע האר רבגה ינא)
 םּורְג ןייז ןופ טור איִד םיִמ ןייפ איד ןְהעֶוְג ּבאָה ְךיָא סאוָו

 ןיִא לַאְרְשִי ץֶרָא ןופ ןְגְנאַגג נא םיִמ זיִא רַע םּוהאָו ןְראָצ
 ג ןעֶנ רי וא ןְהעֶג וא פאה רָע ,תוקָב ןעטגפ םעֶד
 וא ןהעְוג זּוא םאָה נוא הֶלּודְג רעֶד טיִמ םייקנייש םעֶד א
 רֶע טאָה םּורָד * תולָנ ןְעֶטְצפ םעד ןיִא ןְגנאַגג ןנעֶז ריִמ

 ו ןהְמְסיִא ןופ יי ווא ףוא טנק
 פאו ְךיִמ םאָה רָע הנעל ינוורה םירורמב ינעיבשה) (ופ)

 פאק רע רְָבעָטייִבק יע םיִמ טאָ
 םאוָו וזַא טְנאָז שרדמ רעֶד * םּומְרעְֶו םיִמ ךימ םֶגּוטעְוְנ

 ₪יִר רַצכעטייבק יִרעְמּוב טימ טְכאַמג טא: ְךיִמ םאָה טאָג

 ' םיִכְרעְֶו םיִמ ןְגיִמעֶז ְךיִמ לאָז רע יִבְּכ י חַפָּפ ןופ טְכאַנ
 ׁשֶרְרְמ םעֶד .ינבָאְּב העָשַּת ןופ טְכאָג רעֶד ןיִא םאָלַב רָמּובַא
 ' פה מאָנ י רַמָאַמ ,ייָא אָד זיא ְךאָנ : ןייִפָש ראַפ אוצ םיִנ זיִא

 ןְראווׂשְג באה ְךיִא סאו דְנאַל סאָד זיא סאָד הָשַמ אוצ טנאזג
 ריד פאָד ּבאָה ְךיִא רדגוק יִרעיו ןְבעֶג לאָז ךיא תובָא איד ּוצ
 פסעוְנ דָנאָל םעֶד ןיִא רעֶּבָא ןנוא ּונייַד טימ ןְהעֶז טְסְלאָז ןְטווְ
 ראַ טאָג וא קוספ םעֶד ןופ עֶמְׁשַמ זיִא ןָראָּפ רָּבּוא םינ ּוד

 טיג םיִא טְנְנעְרְּב רע םאוָו רב .יֵּבַר הָשמ ראַּפ ְךיִז טרָפְנ

 ר סאָד ןייֵגְש ר ןעֶמ ףראָד דנוצַא + לֵאָרׂשִי ץֶרָא ןייה ןייִָ
 ראפ ןְלעֶו ריס וא וזא זיִא ךאנ איר ראנ טאג ןופ ץְכְרעֶפְנַע
 ראָּפ לאמ ילא ןי איד אָה טאָג סאוָו הָּביִפ אי ןייָש

 רַפ םאָד ןְכעוֶ ריַמ זַא + גובייַא ףוא הָלּואָג יִתָמֲא ןייא ןייֵל איי רַע םעֶװ ןּוק עו תישמ א תא םָייֵלְנ םוא גוא ןּבו
 ראפ םרּופנע רפ ךיז פֶה םאָג סאוָו הרות רעֶד ןופ קוספ םעֶד פיִמ שֶרְדַמ | ןֶנּוריִרָפ םעָד ןייִפָש ראפ ןוש ריִמ ןלעֶו ןייּפ
 לש רע םייצ איד | מנ זיא סֶע זא . שאַהְג ּביִל רַעַייז איז טֶה רע נא הָדיִחְי תַּבַא טאַהג טאָה רעְקייא לָשְמַא זיִא םָע : /

A 



 םיטכח יתפש |
 יפנו ט:כח5 bיכנ סוע לע כו 'יפ ל : עודיס וכו ס'לקס
 ךרדנ סת(6מ רעל סלתכ לכ תמ ופכ סנפו ל" םרדמפ

 :י"פכ ירכדכ ןכ כופכ סירפס תנקמכו מפפס ופ) ויו ו
 פ"ככ * פי נפ טיפס וגכ וסו ודעב כדג ס0 )'קד ג
 פ"ככ * וכ ספס וינע כמ רס6 וס ימ )"קד מ : 'וכ גיס
 כו כול וכ 6וס סנועממ עמסמ כוקכמ תועפסמו ט"כקס

 ָאכִּו שאר ףק יו לע הָנמ = . יִמומצע רַב ידשו ירׂשְב ָלְּכ יי סמ
 שנ דגלה אא אלו רעב דרג י : םָע ית ינבישוה .םיכָשַמ *
 בב יה ותבית) תָנְּב ירד רג = : יתָקפת םתָׂש עּושאו קעוָא יכ םג *
 שק רד גיז םכש יִנָָש ינֲתְׁשַפְו רהופ יכרה יי : םיִרתְממְּב ' יי היִרָש כ או

An 
0 

 ינביצו -

 : סיפש) שס * ירשב הלב (ד) : ילפ ויסוכפ ל
 ₪ סיעשי) ופכ < ירועו יכטכ סלכ 6"ד ןע לכ
 ו לענ חטומ ןכפכ ונכפ כפונכ סלבס דגככ ןכמסו
 לילוג ססטכ סכפכ סנכו ססכו לכ סס) סיס ל
 גנל) ומכ :תאלתו שאר : יטפיקס * ףקיו (ס)
 גג לננלכוכנ קו סלגל טרדמו = סגענ\ םסכ (זי פכ

 סנידע) סמש סטע * ירעב רדג (ז) : מפנסו ם וסיקדל יפיכ סכמס למנמ ןדלכהכנ 96ל * ןיכיוטי
 רפומנ ינגגככסע - יתשחנ ריככה : סיככול לט תוסיינו תונמפ ג יסונינס כיס * אצא אלו : ל
 וביתנ (פ) : סינפכ עיקכס תכונה סתס < יתלפת םתש (ת) : ז"עלכ ם"ייליפ ךניל לכופ פ8 סידככ
 ךלל | 6% סיכױלס .ינפמ | סלעי ךללכ סינלסס סיככדכ סי ינימ 625 יתתכ ספ * תש
 ג סיכיפ ןופל * ררוס יכרד (י) : ככול כודל יל ךפסנ ס וס ךוככ טודקס * יל אוה ברא בוד (י)
 8 סינפופ ןולט סיכללס לע ככועסע סילגכס קוסיפ 'כ * יגחשפיו : יככדכ סטוק לזטפ ספופ ןווק ללוס

 ןייַא ויֵא רע וַא רומא יא 4 םְסייֵת אוד לייט רגאש
 איד טגלאפג מאה למ רצ ללקת + רק רע ןופ קס
 קעוא ְךיִז ןופ ןוז סעד טאָה נא ןאָטְנ וזַא םאָה נא םיִמָכֲח
 ןָמיִילְב םיִא ןָלאָז אייז טכענק ּונייו םנאזנ ןָא םאָה נוא מקש

 hia הצע ןייא סיא םאה ןעֶמ סאה ץיעננ ,רעֶד אש וג
 ןָנָנ .םכעֶנק, איד תא ןקש ראפ וצ .הָניָדְמ רער ןיא ןיִחֲא
 מאה ןופ רעד אָליִמ * םייַהֲא ןְרעֶק םּוא ץיִנעֶרְג רעֶד ןופ יז
 רגייֵרּפ ונייז טימ ְךֶלֶמ רעֶד וַא ןֶדייַר.ּוצ פאָע םינ ראג עמ
 רָד שאָה ןְנעֶו טסעַד ןופ ראָנ ןופ רֶד רעצ סורג טאַתַג ןְּבאָה

 םאְָו םייַת רעֶד ןיא ראָנ רעַצ טאַהְג רֶנייֵבְפ וניינ טיִמ ךֵלָמ
 מימ ןעמ םעוו הנירכ ררטערפ רער 26 18 טיש פאה עו
 רעֶר ןופ ןָשָמְנעִמ איִר תא + טּובְרַא יִרתְוש ןמוברַש םיִא

 ןְּובְרַא ךֶלָס ןֶּב םעֶר ןְהעֶג ןְּבאָה םאוָו הָניִדְ רדמעס
 ךוא יז ןְּבאָה רָדייֵלְק ּובאָרִג ןיִא דיילקג נוא םּוגְרַא ירש
 ןְהעֶוְג טיג םיִא ןֵּבאָה אייז ליו ןופ רעֶד רֵעצ ןייק טאָהְנ טיג

 אייז רֶדייִלַק תּוכְלָמ ןיִא דיילקג ווג זיא רע אמ רעירפ
 רָע וא אייז ןניימ רָייִלַ ,ַפבאָרְפ איד תא רנוצא םיא ןח
 איר טנא ףראד רָע אמ שמנע .יטמארפא .לקאמ | א
 ןְבאָה פאו ְךָלֶמ םעֶד ןופ טְכעֶנכ איר רּבֹוא + טוצרָא ירעווש
 םיִא ןופ ןְּבאָה נוא ץיִגעֶרְג רעֶד וצ זּוב טייֵלאַּב ָךָלַמ ןֶּב סע
 יַטְסאָרּפ יד ןאָמְג ןָא וא רָדייֵלְק תּוכְלַמ יָרעייִמ יֵד ןאָמָג םֹוא
 לָׁשְמנ רֶד . יִלַא ןופ ןיימ רַעַצ בעֶד טאקג ןְּבאָה אייז רָדייֵלק

 הָרֹובֲע יִנּולייַה ןיי] ןאָש ןָלאָז ריִמ ןָפאַׁשּב זנוא טאה מאָנ זיא
 הָרֹוּת רעֶד ןופ גְנּוריִצ םעֶד טיִמ דייֵלְקְנ ןַא זנוא טאה תא
 ָךאָנ רעֶּבִא . םאַהְנ םיִנ ריִמ ןְבאה הָפָנְיַפ ןופ לוע םעָד תא
 רעֶד ןופ לוע םעֶד ןָפְראוְג ּפאָרַא יז ןופ ןְּבאָה ריִמ וא םעֶד

 ט'ע שוריפ
 ב ןְבראָר ראָפ טאַה .רע ה (ר) : גאָמ ןצְנאנ
 ' יתומצע רג טוה ןייָמ נוא שייֵלְפ ןיומ ירות

 ו לפה (ה) : רָנייַּב עְנייַמ ןיִכאָרְּב וצ טאָה
 א .טְכאַמְג טאָה גוא ריִס ףוא טַעְנְּבְג טאָה רע
 טווקיִךימ וא לאָנ הָאְִי שאר ןעֶלְגנר
 טאָה רעֶטְצְניִפ רעֶר ןיִא יִנְיִשּוה םיִּכׁשֲתֹּב (ו)
 ְך ןופ עֶטיֹוט אור איוו פלש יִתְסכ טָצְעויִנףיִמ
 יֹוצ ראפ טאָה רע צא אל יִרֲעְב רַדג (ז) : טעו
 ה ןייָג שיורָא טינ ןעק ְךוִא וא ריָט רפ
 : ןיטיוק ןייפ טְכאַמיִנְרעֶנְׁש טאָה רע יִּתְשָ
 4 ןעו ךיוא שאו קא יכ פג (ח) : רעפוק
 רע טאָה ית פת ןיִטעֶּב גּוא ןעֶייַרְׁש אוט
 י כג (פ) : הָלָפִת ןיימ ןֶרעְה וצ ןופ טפאטש
 כ ןיגעונ עֶנייֵפ טכוצ ראַפ טאָה רע תי
 עֶמֶש עֶנייֵט הָע יַתֹוביתָנ רעֶנייֵמְׁש ינָעיוהיְנ

 אא יל אּוה ברא בד (י) | טסירק ראפ רע טאָה

 ,נוא ריִמ אוצ רע זוא טגול אָד סאוָו רעב

 שיִננְראָּב ראָפ ןיא בייל ןוַא וא טינְְש
 יִראָר ראַפ רע טאָה גע ןייֵ רוס יכרד (אי)
 מיג טאָה נוא סמו ינמש ינהשפינ רעֶנְרעֶד טיס
 עֶר יד ןיִגעוֶנ ןופ טיִרְט עניי ןיִכאַמ טייַרְּב

 ַפ טכאַמיִג ְךיִט טאָה גוא ןָנייֵז גו ןיִּפֶא סו]
 :עֶרְמיִג םאָה רע ינביצנ יתשק ּךרֶד (בי) : טֶמיוו

 הָמְְרַּפ איָר חוה םְלֹוע ןופ לש םעֶד ןָפְראְטָנ ףֹורַא זנוא ףוא םאָנ םאָה הָרֹוּת -עֶד ןופ לוע םעֶד פיִמ הָדֹובְע רָנּולייַה

 ה לַאְרַָי ץֶרָא ןיא ןְנ ןְנעֶירימ ןפז לכ אלימ < רובעש ןופ לוע םעֶד טאתג ןוש ןָבאָה ריִמ נא רעש ןעֶוְמ ןוש
 עָר ןופ חריג ימכעלשא ןָראָוְג רג זנוא ףוא ויִא םָע 18 הָאּובְנְבו ןְהעֶוְנ פאה רֵע ליו טְגאָלקנ זנוא ףוא טאָה הֶיָמְרִי
 ג וא לֵאָרְשִי ץֶרָאי ןופ ראו ןְברְט ראפ ןָעֶ רימ זַא ראג רעצ םּורכ טיִמ יז ןעְֶג םיִנ ְךאָנ ןְגאָלְק פא ויִא ןנעְנ
 יא םאָה ןעֶמ וא םייקנייש רותא ןְראווְג ןצג פָא ונוא זיא םֶדֹוד גוא לָבָּב ןופ ץיִנעֶרְג רעד אוצ ג ןְמוקְג ו
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 ט"ע שוריפ
 מיָמ ּוָרְנעטנַׁשְב ןייָפ יָד ןֶהעָזיִג טאָה סו ינפ

 ָךלויַו גהג יִתוא ב(: : ןְראצ םירג ןיז ןופ מורו ₪

 אלבה ןיוַנ טכאמיג נּוא טְריִפיִג רע , טאָה ףימ
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 םויה
 םימכח יתפש

 Adah סכמו סדור לק "ככ : יונכס ו"יוכ רמ6ד לק ב
 bo סעודי .יונככ ןינע רפיפ וס. יפ כ ירס

 נקכ

 בקעי ,

 רע םֶסיג .םיג איי ןבאָה :גוגיינ יא תפ ןֶדאָש םעֶד רבא
 אייו פא ךוא םילָּכ יִרְעייַמ איִד ףוא טְנייוְג טאה ןוז רעֶד
 רעֶד וא ןרָאוָויִנ טנערב ראָפ ןָנעָז נוא ביטש ןיא ןעיוג ןנעֶז

 םְרמאָּפ םעֶד ןופ סיווג ןָבאָה סאוו ו שמ איָד נוא מאה ו

 יו ְךאָנ ןעֶבאָה איי לייונ םגייוננ ןיימ ְךאָג ןְּבאָה תודוס 4 +4

a ds cs 1 ONקג יא נג יא ראָד סא תורו יב ראפ אי פא  
 זיא לֵׁשְמִנ רד : ןְראווָג טְנעֶרְּב ראפ זיא סע נוא פייקבייר סאָד < ןייַא כ ןופ ק ןיינ .ןעק,רעפ /'

 ראנ ןָּבאָה ץשֶדָייַָה איד שקמה תי ןברוח ףוא ןְגאָלק סאו איד איב תוטיִרְדַמ איילרעלא ןדגאַה ראַפ זיא ביל סאד
 אייז יל זוה םעֶד ןופ ןְדאָׁש םעֶד ףוא טְרָדניוִוְג ךיז איז ןיִּבאָה ןסֹורְד ןופ ׁשֶרְקמַה תיֵב םעֶד ןופ טייֵקְגייֵׁש סאָד ןח
 ענייונוא ןעוֶוֶג, יִא סע סאו טייֵקְייֵׁש םעֶד ןופ פיג  טסייונריא ןעדָייח איד וצ טגאזָג ןדָני איד ןבאָה + ןהעמ סאד ןאָה
 םיִכָאל אָיָר גוא ןֵּבְרֹוה םעֶד ףוא ןְגאָלק רַפָּב ריִמ ןפראב שָרְקְמַה היִּב ןיִא ןתוג זיא סאו) םיִנָּכ יִרעָייִפ איד םימ |

 תא שָדְקַמַה תיִּב ןיא ןעווג זיא, סאו השודק רעד ןופ תודוס איד ןעֶֶוְנ הָלֹנִמ אייַו טאָה טאָג לוו טְנאָלְקנ ןיימ ְךאָג מק =
 איד םאָוְו טְכעֶר ןוש זיִא דנּוצַא ןַברֹוה םעֶד ףוא ןיימ ְךאָנ רֶע טנאלק םורד | הָשּודְק רֶד ןופ תודוס ןייִמ ְךאָנ טסיווג םָה מאג

 יַנעֶגְראָּב ראפ ןופ ןַסיינ אווז לייונ ריִמ איוו ןייס ןברוח םעֶד ףוא ןיגאלק םיִכָאלַ איד טיִמ םאָג וא םנאוג ןְנאָה םיִמָכֲה =
 ימל.תשיבהו 'ד האר וכ) : ןופ רד טיִג ןְסייוַו ריִמ תא ןּבְרוה םעֶד ףרוד ןְראוָונ ןָדאָש זיִא סאו) הָשּודְק רעֶד ןופ הודופ
 ןייק וא יקנארק ליפ טאָטְׁשַא ןיִא ןעוֶוג זיִא סע לָשָמַא זיִא םָע < םקרעֶוְנ וזא ומסאה ןְמעֶֶו וצ קוק נוא טאנ העז (חכ תללוע

 טְרֶיינ יִּג 58 (ג) : גיִטְכיל טיג נא רני יו דוא

 תא * אֹפֹורַא אוצ הנידמ רטייוא ןיא שםנעמא טקושג טייל טאָמְׁש איד ןָּבאַה י טאָמְׁש רעֶד ןיא עו שיִנ יא את |
 אפור רָד יֵדכ רֵלעַּפ ןייז ןיקנארק ןְכָלמּוא ,ּומ קְנעֶרק איד םנּוכייַצְג ףֹוא ריֵּפאַּפַא ףוא שמס םעֶד ןְּבעֶגִנ טימ ןְבאָה

 ַ₪עֶד אוצ מסג זיִא ַחיִלָש רעֶד וַא נּוא הָאופר ןייז ןקוש אּוצ ןכלפיא רע  םעוָנ הָלֹוח ןָכָלמּוא ןופ םייחקנארק איִד ןהעֶ לאו
 ןפ למתבַא ןיא ןָדְנּוּבְנ ןייא אָפַור רעד טאָה טייקנארק איד ןעֶוג םָניִבייִצָג ףֹוא ויִא םאָו ריפאַּפ םעֶד םיִמ אח
 ףוא לָמְנּוב ןְכלטיִא ףֹוא פאה גוא ןְּבעֶגנ דְנאַה רד גוא חיִלָׁש םעֶד ְךיִלְטְנוּב איִד פאָה נּוא הָאּופְר ןייז ןְנעֶו הלוח ןֶכָלמיַא

 רעֶד טאָה הָאּופר רעֶד םימ ןייז גהוג ךיזגלאז הלות רעד א איוִו  נּוא רעֶהנ הָאּופר איד קנעֶרקַא ראפ סאו וצ ןְּורְׁשנ |

 ןהייל ןנעק שיִה טעו רע ףאלש זיִא הָלּוח םעֶד ןופ ריִפאַנ איד וא טסיווג טאָה תא סורג ןײַא לְמְניּבָא הג ַםיֵלָׁש
 םאוָו קנעֶרְק איד גולד הֶאּופְר איִד ןָנאונ פא טסאָה אוד תַמָא . אפור םעֶד אוצ רע, טנאָז  רֶצְכעֶמיֵרְכ יָרעֶסּוב ליפ לא
 קְראַטְׁש זיא רוטאנ יי בוא הָלֹוח םעֶד ןופ רופאי איד ,םיִנ טְקייֵ אור ראָג ריפאפ םעֶד ףוא םניִכיִיַצְנ ףֹוא וא

 יוזָא מיירְּבִנ ןָא עו םֶניֵו ןופ טסאה אוד .םאָוו הלוח םעֶד ןופ רומאג יפאלש איד סי טסלאז אוד ןעוֶו ףאלש רע ָךֶא
 טה איבְַה הָיִמְרי < זיִא לש רעד . תואּופר עגנּורג טכיזנ ןָנעוְנ8 טָניַ ןופ ממלא וד וא סו ְךיִא סייע ץכעמייבכ ליפ
 הֶאּופְר ןייא ןְשמנעֶמ ןְבעֶלמיִ וצ ןייז ןלאז תֹורְצ איד וַא רודנכעלפיא אוצ טיירבג ןמ ןְנעֶז סאו תּורָצ איִד הָאּבְָּב ןֶחעזנ

 רֶע טאָהֹו רוד ןֶפאְלְש םעֶד אוצ פלייִעג פָא זיִא סאו הָאּופְר קלַח םעָר ןְהעֶוְג טאָה תא גומייוו ןייז אוצ נוא עֶגָג ןייז אוצ
 אוד טסעו) רוד ןְפאַלְׁש םעֶד ףוא קוק טְקְרעֶוְג וזַא אוד טְפאָה בע אוצ וכ תללוע ימל) טנאזג םאָה תא םאָנ ןָמעֶבג
 מאה הימי (ותרבע טבשב ינע האר רבגה ינא) א: תור איד  ןָמְלאַה אוצ םֹוא כ ןייק םינ טאָה "דוד סאה וא ןֶהעֶז
 גיא םַע : ןְראָצ סורג ןייז ןופ פור איִד טימ ןייַֿפ איד ןָהעֶג באָה ְךיִא פו שסנעמ רעֶד ןיִּב ָךיִא טאג םאָה נוא .טְנאָלקנ
 ףוא למ ןייז אוצ לומש רעֶד ףוא ןייי וצ םייִבְבַנ ןָא ןעונג זיִא ןוז רעד עא ןוז ןייא םאהְג מאָה ְךֶלָמַא : לֶׁשְמ יא
 ןֶב עֶד זיא לאמא ג למ ןֶב ןייָא איוו א םיִׁשבלַ ונייש טיִמ ריילקנ יִאְדַעְּב ןוז םעֶד ךֶלֶמ רער טאָה אָליֵכ טְרֹוא |
 ןְאָה אייַו ראָנ הָאופְר םוש ןייק ראָנ םיִא אּוצ פג םנעקג םיִנ ןְאָה םיִרוטקאָר איד תא באנג קנארק ר 5

 רֶע םייצ ליפ טּוברַא ירעווש ןייא ןָמּוּברַא םיִא םיִמ טעו ןעֶמ זַא ראָנ ןייז פיָנ שֶרָדְנַא שק הָאּופְר ןייו 18 ןעֶוְג םיבסמ ילא *
 רעהו פעֶו נא קנר יז ןופ ןְרעֶו םכייֵהג רעֶכעֶג רֶע טטונןמוברא ןיימ טעת רע פאו תא אור ןייק ןְּבאָה םיִג ראָג לא
 םיִא טיִמֲָח איד ןֶּבאָה < ןאָמ לאו רע, x איוו םיִמָכֲח ניי םיִמ מלאה הָצָע ןייא למ רעֶד טאָת רָעיִרְפ איו) דנג
 רָדיילְק יִּבאָרִג טימ ןא םיִא רייק נא ריד ןופ ןוז ןייד קפוא קוש יד למ םעָד אוצ טְנאָוְג וא יִּבאָה גוא ןְּבעֶגְנ הצע יא
 א טינ םיא ןעק למ סאו .טֶרוא רמערפ ןינא יא ןיצ לאו ךע א ריילקנ ויִא רֶלעְפ ןיִא טְרעקא סאו רָאיפַא איוו 8

 OC ל רריילק תוכל יא דיילקג ןייז םעֶו רֶע 16 םוראוו ןםּובְרַא וצ ןמייג םֶרֹוד םיִא לאָז יעָמ | |
 יא רָע זַא םיִא ןעק,ןעֶמ סאו םְרֹוא ןייא ווא תא רדוא ויד טיַמ ןייז פעו רע וא טכְפפ הא ןְמּוברַא םיִא פיק לארֶע
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 סאה איד וא ןסינ םתָו שמ ישמאמ םיא 8 ןְטְּרַא אוצ ןלעמש רָמְנּוא םיִנ רייק יִאְדְּב ךיו פת ךלמ בשד |
 קיפ ןתעֶז אוצ ןנעק טיג 9 טסעווז ר ד : ובר םיִא מיט שה טיג רעיל םלָמ שי טסעַד - 0% ג
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 לת האר לבנה כא = ב : לכ יביא יתיר יִתְתפטרׁשַא רכשו שלּפ 2

 - שש םימכח יתפש
 ש ע+

 ממ למול סימכי ןנוססמ סיסיינע האר רבגה ינא (6 סיס ןסכ כותכ נו י'פכ ירפס םיִכ וס ןכ ינפ ל6ר ר68 *
 לבגסנפ י 5 לכמ ינוע 5 6 Sh נצ סלק סיס סז ק)וז יכ כפל קמ ףיסוס םילפסס נככו'וכ קוקפפ
 | יי ככ וכ כ 6מלע ילוכו ס6ב לוס יכו נק ספר רנמ 6
 :יפיכ סל יכ תיכס כלסנ ל ססימיכט םיכס ןככוס לע : 'וכ סיפיכנס לכמ ינוע סר כס פ'ל) * וימיכ ינפ סה

 2 מע שוריפ עי לוק
 ןופ גאָט ןוא דיִרָשְ טיִלּפ יי :.ףמ סיב ןעונג טיָנ זיא טֶה גוא ןוכשמ ןייָש ראפ 7 רֶדּונַא מאָה תא בופ ה |
 רָּביִא ןיוא וא גנונירטנא יא ןְראָצ סטאָנ רעֶד יא אליס הָסיִפִּת רעֶד ןופ טְיִלָנ םוא ןשטנעמ ר
 סוו ורָדנְק וָר לב יבוא יתיר יתְחְפפ רֶׁשֲא גנובוילּב מ ינ | לאז םוילג םוא םיִא שאה ןעֶמ סאוָו רעֶד זא רשת
 םוא רָע ןלמאנ ףֹונְצ טעו רע זיב ןָאור םיִנ לא וא פילק

 . ףְראַרנרַע גוא הסיפת רעֶד ןופ וייל אוצ פוא םיִא ןנעוו םיניצ ליפ מ טה הנ א פה 203 פצע ראפ טאק שפנעמ רעֶד סא ןושמ םאָד ןייל וש

 ןָקוא עָעיִז סאו ןנוקמ זיא הימרי רנה ינא (א) | אוצ סא רֶלעֶג ןראְָּׁש םָא ל וא ןיִסָע אוצ רָנוצניוו גראב
 נעו ןופ רָרֶא ןהעזג ןַּבְרּוח םעֶד ןְּבאָה לי איו ראָנ י ּוזַא טיִנ טופ רָע וַא נוא ןוכשמ סמּונעי ייל |

 קס רַעְד ןיִּב ְךיִא סאָד רָע טגאָלְק לֵאָרְשִ לָּ וא ןגעוֶו ניי ןופ דלעֶנ סאָד םיוא רע םיִנ טניד ראפ רָע
 ןיַז רָכָקַמיִא םנעק רע ֹוַא ןוכשמ סאד םיוא טיג םוייִל
 אר ןְבאוְג טְניְִׁשַמַנ לאָמ אייווצ זיִא שָדקְמַה יב סאָד וַא םִגאָמ ןְּבאָה םיִמָכֲח .יִרֶנּוא + זיא לשכג רעֶד . תַשֶשְר
 ראג ןֶדּוי איד ףוא ןְראָצ ןייז ןְסאָנְג .סיוא םיִנ טאָג טאָה םאְנ טְניִרעֶצ רעֶד ןָּבאָה נּוא טְניִדנוג ןְבאָה ןֶדּוי איד ןעֶמ טְגייֵכ
 ןָפְראד הָלְּפִת רעֶד אייַּב וזַא רָשְוי רעֶד ויֵא םורד שָרְקמַה תב סאָד םכאמג בּורָח טאָה תא שָרקמַה תיֵב םעֶד ףוא
 זנוא ְךרד תניִכׁשמ זיִא םָע סאו שָרְקְמַה תיִּב | ןברוה ףוא ןָמעב ראנ ןלא רימ נוא שינפרערב גנו יִלֲא ןְואְל ראַפ ריִמ

 טאָנ ןפעב לאָז ןעמ ('ה ינפ חכונ טייג הָיִמְרִי טאָה סאָד תל ןיִא ןְראוָוְג ןָבּורט ראפ זנוא ךרוד זיא הָניִבׁש איָד וא
 פאָמַש רעֶד . ןיִא זיא סע טאָמְש ישויוגא ןיא טנא טה רֶנייֵא לשמא ךאנ : שרק תיִּב ןברוח תא הָניִכְׁשַה ולב ןגעקא
 רעד גוא טצעזג טאָה רש רעֶד םאוָו םִינּוממ ףרוד טְריַפְג ְךיִז טאָה אמש איב וא ןייֵלַא רע ראג דוי ןייַא ליפא ןעֶווִג טיג
 AK לאָמַא ןמּוק טל רֶׂש רעֶד וא ןעונג זיא גַהנמ רעד בוא טאַפְׁש יְִדְנַ ןיַא ןיִא טייונ ןסנזג זיא רַש רד "וא טאַטְׁש
 רוי םעֶד ןְבאָה טאמש רעֶד ןופ םיוג יֵלֲא איִד נוא . יְךילֹפרַא ד יז טרי אָט איִד בוא ןְהעֶז ןייֵרַא טאָמְׁש רעד נּוא ראי

 דוי רעד וא טאָמׁש רעד וא ןֶראָּפ אוצ ןמּוקנזיא רֵׂש רעד זָא נוא טְרקאָלְג וי םעֶד ףֹוא יִלַש אייז ןָבאָה אַ דְניַה .

 איִר פג רע טאָה םיִדּוסי םיִא ןָאומ איו סאו םִיֹוג איִו ףוא ךיז ןְנאָלְק אוצ רש םעֶד ראַפ ןְלעֶמְׁש טְקאָוָנ ְךיָז םאָה
 אוצ לומ סאד ןינעפע טנעקג םינ ןוש רע םאָה רש םעֶד איג עָדָה ןֹוׁשָל טעֶרְג םיִא ףוא ןְּבאָה אייז נּוא רֵׁשג םעָד אייּב םיונ

 םנאָקנ טיִג רש םעד, םאָה רע, נוא טסאָהְ םיִא ןְּבאָה םיוג איִד םאוו םעד ,ךרֹוד נוא םָּפְיאָדְג טאָה רע, םאוָו רָש םעֶד ןָמעב

 םיִא דְנייֵרּפ איִד ןְּבאָה ןאט לאז רע, סאו דְנייַרפ ּונייז טיִמ ןֶטְלאַהְג הצע ןייא דּוי רעֶד טאָה לאָמַא ןְראוָוְג םּורֶא רע זיא ןָמב
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 ןָמּוק לאז תא אירפ ץְנאַג ןְרעֶרעֶּפ ְךיִנ רע לאז ןְראפ אוצ ןמוק טעו רֶׁש רד סאוָוגאט םעֶד ןָמּוה פא לאָז רע ןבעגג הצַע ןייֵא
 ליי ןטעֶּב טעוֶו רע סאוו ןֵכֹוּפ רש םעד אייֵּב ןנעמ ןוש רֶע טעו ןייז ןישלב םיִא ףוא ןמוק עו םיוג איָד רָדייֵא רָש םעֶד אּוצ |

 יז ןָכאָ רימ ןָּבעֶגְג הע. ןייַא זנוא ןְּבאָה םיִמָכֲח יָד .ויִא לש רעֶד + ץכעסש ןדער ןיא ןגעקש ןייַטש פיג רֶנייֵק טעו פש
 יכפש) טאו הָימְרְי טאָה םאְד י זנּוא ףוא ןיינ גרמקמ טמוק ןטש רעֶד רֶדייֵא םאָנ ןְמעֶב גוא איִרּפ ץנאָג הָנָׁשַה שאר ןְרדעַפ

 ןיינ טעונ רע זא מב אוצ ןריִדַפ ְךיִד וד טְסְכאָז ןילא טאָג ןנעק ץראה ןייד רָסאֹוַו איוו םיִג ראָפ ('ה ינפ חכונ ךבל םימב
 םיִכְְלמ איִד טיט טאָנזא םֶנאָיַג ןֵבאָה םיִטְכֲח איד * רַמאַמ ןייַא ְךאָנ : םאָג ראַּפ ןייז גרטקמ שעוו ןַמָש רעֶד רָדייֵא ןייֵלַא
 ןימש ראָּפ אש ןינע םעֶד ְבעֶ רימ ןְקעוֶו ןנאלק ריִמ איו ןיימ לאה תולג ףיא נוא שָדְקַמַה תיִּב ברוח ףוא ןְגאָלְק

 עֶר טכאַרְּבִנ סוא טאָה רַע רֶע אנ ןייֵא ןעווַנ זיא נּוא ןנילק ןייק .טינ ןוז ןייָא םאָהְנ םאָה רָשש רַפּורְג ןייַא י לֵׁשָמ ןייַא טיִמ
 גוא ןְניִׁשְרַי םעֶד ְךאָנ םיִא טעוֶו ןוז -עֶד פאו טייקכייר םעֶד ףֹוא ןאָסְנ קנאָּב רֶעייֵז רַמאָּפ םעָד טאָה לי רַעָייָז רג ראט

 תא סנייש ןייא זוה סורג ןיַא טאֹוּבנ רֶטאָפ רעד טאָה םייצ רָנייִלק ןיַא ןיִא םיי-בייר םאָד ןצנאג ןיִא ןיִגְנעֶרְּב סוא טעו

 פיִנ מאָה רייק םאוָו סְרעלע עק ינּוגראָּב ראפ זוה םעֶד ןיִא טְכאַפְג טאָה נּוא יֵרְעייֵט םיִלָּכ עֶגייֵש טיִמ זוה םאָד םליפנ ןא טאָה
 טרעֶלעק ינּוגראָּב -ַּפ איד A טסיווג ןבאה איד תודומ ונייז טלייצ רעד אייז טאָה רע םאוָו ןששנעמ איִד ראָג אייַז ןופ טי

 מאה רַמאָפ רעד רשיש ןא ראג תובוט םיִנָבַא נּוא ובלי גיא דָלאַב ןייז ןַצְנאַג ןיא סרָלעק איִד יא טְלָמאַונ ןייַא םאָה נוא
 מו רע תא ראי יכעלטע ןייֵג קעווא טעוו סע זַא ראָב .תורצוא אי ןופ ןְסיוִו טיִנ הָּקַע תַעְל ףְראָד ןוז רעד טכארטנ ךיז

 יִניָּפְרְִב ראפ איד ןָנופנ רָע טעו ןְבװ רָע םעֶו וא ןיִּבאָה טיִנ ראָג ןוש טעו רע נּוא ןעֶגנעֶרְּב בֹוא גנּודלַא בוטק רעד ןש

 נויה יִהַו ןגְננהְּב סיוא םינ ןוש טעוו גוא ןיִרעוֶו רֶנילק רע, םעֶו תורצוא יד ;נּופג םעוָו רע סאוו טְלאָמעֶ וב רָמאֲט תורצוא

 תורָצוא ינינראב רא איר, םיִמ נוא םילב ירעיימ איד טימ ןראווג | מנעֶרְבג ּפָא זיא זֹוה סאָד גוא טרור גנאָל טיג שה סע

 וה םעָד ףוא 0 טאה בוא טרדניוו -פ ךיז טאָה ןראפנ, ךרוד ויִא םאוָו רול וא ןְראִָג םנערב ראָפ זיא ןצאָג ןיא

 פאָד ןהתב ןבָאה סאו ,ןשמנעמ ויד = + םגייווג ןּבאָה סאוו ילא איד ןופ זיא , קוליח רעֶד ראָג אוג טְנעֶרְּב רָפ ויא סאו

 אוג טְנעֶרְּב ראש יא ס = ל הנ ,ןופ ;ייקנייש םעד ףוא ראָנ ניו אייז ןֶּבאַה ןבורד ןופ ראנ ויה oy ןופ שייקנייש
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 ןופנו תלרק ומכ * רעומ םויב ארקת (ככ) : סלועפ
 : תיסטסל ילע ףסלסל סימרס ינכט *ירוגמ : פוס סוס

 ₪ט"ע שוריפ 4
 מאה ריִא סאָד ןייש ףייִא אוצ ןעֶד זיא איָצ
 ןָּב הרבו טאָג ןופ שרקמה תיִּב ןיִא תיִנְרַהיִג
 ןייא נא ןֵהֹכ ןייא ןיעוננ ווא רע םֶד עריה
 ןיִנעֶז אויז וקו רג תוצוח ץֶרָא וכ (שכ) : ַאיִבָב
 טְלֲא :וא גנייְןְמאַגאיִר ןִא רֶרע יד אּוצ ןיִנעֶלָג

 ּונייַמ נּוא תולּותְּב נייָמ בד ולְפנ יִרחַבּו יתולותב

 ףפמ =ייג הנה רֶרעוֶׁש ןיִא ןְלאַפג ןיִנעֶז םירוחב
 ןְראָצ ןייר ןופ !נאָמ ןיא ןְנאָלש רעֶר טְסאָה אור
 טָכאָה נּוא ןיִמכאשינ טסאָה אה ףלמח אל תחש
 טְסאָה אוד איקה בכ: טֶמיִראַּב רעֶד טינ יז
 םיי ןופ גאָמְנייִא ףוא זַא עמ םוכ [פור ןאטונ
 ע גיטכראפ נוא עזוב עָניימ ביִבָמִמ יכוגמ בוט

 ב הכיא

 ולָפָנ ירוחבו יתלּותב קו רעג תוצ
 ו ביִבָּסִמ ירּוגמ דָעַומ םּויִכ אָרְקִּת כ

 יש

 קמ רענ תוצוח זאל בש
 : תְלָמח אל +

 שר

 יב הְנַרָה בָר

 א סו יָה
 הוהי

% 

 ה = .םלכ. יבוא .יתוברו יתחפמ רשא
 took“ 2 ביסס bג סול יחללנו יתספפ

 בק

 יקל רק איד פאה אין "נוא ןננאגנ דָא םימ ךוא ןֵנָנ
 נאג ליִא פאה ראק עֶר טאו הצע איר טנג ןא לאָכ
 עֶר ןופ רק איָר טיִמ ןעֶוָנ סנרעמ ְךנ שאה איו תא
 לשר איוו יז רָייַה איר ןיִא ןפעֶּבִג סוא טאה איז סאו םירב
 יָד ןָמּוקְנ יא סע וא וא םייל יִמּורֲא איד ןופ זיא רָנייִפש
 שוב סאָד | נאג סֹוא יד אייַב ויא ןיניוָנ לאו איז םייצ

 איִר םואָלְג רבא הייז ןְבאָה רננה םפָד ןֶרייֵל רָדנוק איֵד וא
 תא םורב ןָמעַּב אּוצ .םאנ ןיִא ןקנאגג קתוא ןנח נא רסּומ
 טנאָזנ ןָא אייו שאָה רסומ איר סאו ןמענ ראפ ןְּבאָה אייז
 / : . . . ve - vy rv מ

 + ןסנלס ירָכ ןאייבש ןיִא סאָג רעֶד רבא ןיינ ןָכאָז אייז
 פא ןָניווג פפרארְ לייוו רעֶד פאָה אי נא ןַפול ףונ אוצ ךיו
 עא ןָפלעֶה ריִא לאו ןעמ ריא יִבַעַל ןעוונ םינ רנייק זיִא סע
 v5 *% . id י VD ve . ּצ - . ₪

 ףוא רוָמ אוצ זיא אייוו טנאנ םאה אנ ןָנּורָשנ םאָה איו
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 מיק אונ סאמ רד ף'א סיביו ראפ ךימ ךימ באה מ - ףיז ןלאז איז רומ םּורָא ןעְנעוו אָד יִד םיִנָכש
 פעל אַ ּויָא סע (יעמ ורמרמח יניע תועמדב ולכ) םגאלקג ל נוא הנק אל ןָּבְראְר רפ אּוצ ימ ןעֶכְמאַנ ןייא םע ןוא היה אלו ; הי ל ווא
 וג ויֵא שייְרכיו ץנאע' רָנּוא ליי סורא םיִרעָדְנ וניימ ןֶכאָעַנ ןפסורשג :ןייַא זיא סע ןעא וניימ ןרערמ םימ ןרָאװנ

 ריִמעפ איד הסנרפ ןופ לש םעֶד שי ְךאָנ ןְבַאָה אייז לייונ הָרוּת ןְנְרעֶל גוא ןֶצּוז אייז םאָו רָדְנּוק עָשיִדּוי לני איד וא |
 קְׁשֲח:ןַלעֶו | רודו דוד רָזְא ןופ םייל עי איד זַא הָאּובְנִּב ןקעוג איִנָנַה הָימְרְי טאָה דנּוצַא רָבּוא י הָסָנְרַפ אייֵז בט

 ללוע ףטעב) טְנאָוְנ פאָק נא טְנאָ?ְקְג םעֶד 4ףֹוא רע מֶה ןְנְרעֶל לאָמַא אייז ןֶלַעְו הָרֹוּת איִד נא ןְלְדנאַה אוצ ראָנ ןַבאָת
 רֶעייֵנ אוצ (םתומאל) הקנרפ ראָנ ןכוז נוא ןסאָג איר ןיַא טְליִקיִוג ןייא ןְנעֶ רָדנק איד םאָו (הירק תובוחרב קת .

 אָ איב ןָקעֶב יוז טסייה פאָר ןיי גוא ןֵראָה זיא איוו אייז ןנָאז ןייו ןנד היא ורמאי) הגיבש איד ןעֶמ טניימ סאָד רטומ

 נייק. ףוא פי יי ריִמ ןְבאָח ּוַא ויִא סֶע וַא < תָרֹוּת רעֶד ןופ לוע םעֶד פאָרַא ךיז ןופ ןָפְראַת נא התנרפ ףוא ראָנ ריִמָּמ
 ןְגאָה ףוס םּוצ נּוא רֶדנוק איָר ףוא טְרעֶכעֶו ראפ ךיז פאָה איִו ןְגיִרְשְג םאָה הׁשֲא איָד איוו טקנופ + ןְרעֶכעֶז ראָפ אוצ =

 ץְכעֶלְׁש םאה רָע ןאז ןמְכעֶנְׁש ןיײַא םאַהְג מאה רֶנייַא < לָשָמ ןייא ְךאָנ :ןְניוֵוְג םפְראַרְג םאָה איז וא טאָג רבא אָז איי |
 ןיִא טכאמ ראַפ םיִא רמאפ רעֶד טאָח ןדייֵל טנעקג  טינ סאד טאָר רשאפ רעֶד נּוא ןאָמג ןדאש םאָה נּוא ןשמנעמ ןאָטָב |

 רע רע טעו טייצ לקוטשא ןייג קעֶוַא לייונ רעֶד טעו סע, וא תא ןֶשמנעמ ןאָט ץְנֶלְׁש סאַנ ןיַא ןיינ םיִנ לאז רע בוטש
 רעד ויֵא םייצ רֶניילְקַא ןיִא םּוראָ םיִמ רעֶד טֶלֹופִג םיִנ .ראָנ םָה רֶשאָפ רעד ראג שייִקָמְכעֶלָש םאָר ןַסעֶג רַפ טעו גוא ןֶרעָמ
 רעייֵנ רֶפאָפ רעל טאָה טודב ןֶמעְב אוצ ןוז םעֶד שימ ות איר ןיִא ןייֵג םּרֲא םזּומָנ טאָה רֶע נוא אונ םורָא רָפאָפ
 םינ א ןאָמ ץֶבעֶש ןייק ןוָאל םינ דנוצא םיא םעוֶו רעו ןוז ןיימ אּוצ ןאָט דנוצמ ְךיִא לאָנ סאו טְנאָוְג טאָה וא טיי
 ןָכח רי איינ ךיִא ןָנאָז עט רֶע ןְכאַז יֵטְכעְלְׁש ענייז ןאָמ טעו רע וא ץּורת, ןייא ןְבאָה רע טעוֶו דנוצא דלווו ןייז ןזאל
 רעֶד ןופ רֶרָג םעֶד טימ םמוצ ראפ איז רע טאה תוזע ןְּבאָה ןָדּי איַד וַא ןְהעֶננ םאָה פא זיִא לָשִמְנ רעֶד טוב ןייֵפ

 ןופ טְפאשְגגֶע פאָר ןְתעֶנְג מאָה איִבְנַה הירי וא נּוא הרותה ְךְרָד םעֶד ןופ ןַײג םֹורַא םיִנ ןְלאָו אייז תֹוצִמ איד םיִמ הָרֹוּת |
 אייז תֶמֲחַמ הָוֹוּתַת .רֶדְנ םעֶד ןְכעֶרְּב אוצ איז ןְלעֶו דצַא טגאזג רע טאָה תּל ןיִא ןֶּבאַה ןָבעֶו ןֵד איד סאו הָסְנְרַפ |

 עֶר תֶמֲחַמ וַא ץורית ןיֵא ןְגאָז ןְלעֶו תא םייקוטבעָלש ןאַמ ןּומ אייז ןְלעֶע הָסְנַּפ רעייז ןכװ ןייג ןפראד ןכעֶנ <
 סע 0ניע תועמדב ולכנ טנאָזנ הָיְמְרָי מאָה םאָד גנּונייָוְנ ןיַא ראָנפאָד ויא תֶמא ןיִא רבא ץכעלש ןאמ אייַוןומ הַסָנרַפ
 איי ןסאַג איִר ןיא ןַאיג רֶדְנּוק איִר לייע (הירק תובוחרבפקנויו ללוע ףמעבנ ןְרעֶרפ שיִכ ןגֹוא ותימ טְנעֶכ ראפ ןְרעֶנ

 ןח ב הריבמ ןייי,ןח .הסנרפ ןייק.ןְּבאָה טינ איז ןנעקוהסג רעייז ןכת ןפהאו איז ר הד ה ל ה
 תכונ ךבל םימכ יכפש) יג : הָריִבֹע איד ןאָט םיִנ ןפְראָד אייז יִׁשְמאָח ןאָטבאּוצ תֹוריֵבֲע יד ןייַא ְךיִז איי יג תבא
 םיִנ ראָנ ְךיִו ףוא לאו שמ וא איכה הָיפְרִי ןופ הָנכ איִד םאָג ןָעק,ץְואַה ןייד רֶסאונ איו וזַא סיִגנאַפ ('ה ינפ

 בוא הָפיִפִת רעד יא סוג יא רֶנייֵא לָׁשְמַא זיִא םֶע + תּולָנ ןיִא ויִא הָיְבְש איד, סאו םעד ףוא ןעֶּב לאָז ןעֶכ ראָנ ןְמעֶב =
 ןופ ןקיַק םוא טְלאָטְנ ןׁשְטְנעֶמ םעֶד טאָה רַע פאָע רֶרָדְנַא ןייַא ןְפאָרְטִנ יז םאָה ןְניִגְרַה או טּפְׁשִמִג םיִא פאק ןעֶמ |
 .ןפ םיֶלַכ יִמְסעְב איד ןָמוגנ גרֶע טאָה < טלאוָוג טאָה ןעֶמ ליפ איוו שקע ליפ וזא םנאמ ראפ םיִנ טאָה רע, ראָנ הָפיֿפה רער

 רעד )הח)  תיב 1 | ו

 צ%



win 4ו:  . ha 

 הָמיִבַהְו הוה הארי > : תוצוחיָּב שאֹרְּב בָעְְּכ םיפוטעה ףילליע ׂשָפְנ-לע ךיפב

4 A / iy. Ne eens 
3 07 EE ll AF ON 

  Sk (Ras ax. oeא / יש ל
  iו ב

4 

 ו <.

. i) א 
i. ppm ww Fh pias \ + 

op 

Wh ,ו  
 וקש םוה הז ךא ונע לב ורמ ןש וקרחיו יקרש יביא סקיפ ךילע וצי

1 PFA 

 ו םרֶה סֶדְק"יַמיִמ הוצ רשא ותרמא עצב סָמְז רֶׁשֲא הָוְי הׂשע י :וניאָר ּונאָצְמ
 וצ-תּ תמוח ינרֲא-לא םּבִל קעצ יי: ףירצ ןֶרק םירה בַײא ףילע תפשיו .למָח
 ימוק = : ניע-"תב םרתילַא ףל תנופ יגתת"יקַא הָלילְ םמ הָעְמִד לַחנכ ידיה
 ;2A לֵא יאש ינהא ינפ חכנ ךּבְל .םימכ יִכְפִש תורמשא שארל 'ק הללב <ליִלָב יִנְ

. J Ol 6 . 

 כ יהא שדקמּב גְרַהְמַא םיִחְפִמ יֵלְלעםַירפ םיִשָנ הָנְלְבאתדסָא הָכ ָתְלְלע יל
 איבנז 2 |

 og Af םימכח יתפש
 "יע) ס"פ סילקס ספ יגפפ < םהיפ ךילע וצפ (זס) דמ6 ססכ יתעפסו 'וכו שרדמכ וס ןכ (ןויפ תכס*) ח
 :ססיניעכ וֿפכ 5 ספ ח ססיפכ סיכמו ויסש ינפמ "ו Re סנוגס גכד ןוטמלס הק זה סניִתכ .ל"פס 2

 ןפ ג ויֿ) ופכ וסכזג :סנכ + ותרמא עצב <() = = "מ ספ מ
isופכפ סמ * םדק ימימ הוצ רשא : ינעלכיו ודי הי : 

 ומ תיטלרב]) ומכ ט"נימנטטירפ סרכעס י תגופ (תי): עכט סכתפ סרסי) יתפסיו (םי וכ bכקיו) סלוחכ
 גענספ ט סנונס יקנת יפפ * תורמשא (פי) .: ם'ליגולכ ןירוקפ ןיע ל5 רוספ + ךניע תב : וכל נפו (וכ
 ללוע (כ) : ז"עלב ן"ימופפל + םיפוטעה : תוכרכ תכספכ וניסוכב | וכמלפ ומכ סיקומ סבנע) סקנמנ
 גימפסכ וסדדומ ומול ספיספ ףסוי ןכ גלוד לע ד"לו סקופ ימיפקכ סי;דג ןדועמ סיככ סידי * םיחופט
 .איבנו ןהכ 'ה שדקמב גרהי םא : ות:כופ ףוסכנו לדג סיכע סמ יפ> ק"מסכ> בסז תפל סויו סוי ללב
 פנסכ סהיכוסש סימיס יככדכ בוקכפ ופכ עדיוסי ןכ סיככז תק סתגכספ .סכ) סלנג יכו סתביטמ םדוקס סול
 סוגלסו ינו ןסכ סיסו עדיוסי ןכ סילכז תפ ספכל תוכו (כ דכ כ ס"דכ) 5"ע וסופטעו םויל תווסקפסל

 ט"ע שוריפ בקעילוק <>
 ןילע וצפ (זט) : דואל עצנאג איר אוצ דיורפ ור | איי ןָעוננ ןפְראַר טֶסעֶו אור וא טייצ איד ןמּוק שו פָע וא
 כ למ רעייז ריד ףוא טניפעיג ןְבאָה אוי סָהיִפ ןייַא ןופ ןָפּוה פָא .ךיִד ןילעוו נא ןפְלעֶה יֵאְדַנְב ריד ןָלעֶ

 הטיס טק ןבאק א < לחג טעמי = יד ג רד ו ל
or nnןּבאָה רימ טנאזינ ןָבאַה איי] יל ירמא ןאָצ 5  ₪ 

 ו A ns oh 2 טאָמְׁש יל יו ןָלעֶנ אייִרָשְג ןייָמ םיִמ עא יט ןייַא
 אמ םַעְר טְרעֶניִנ יתְותש סויה  ך ןְבְראָד רפ לכה < ןפְראַר טענו עמ סא ןאָמ ןְלעֶֶו גוא ןעפול ףונ אזצ

 ומ ןְּבאָה יאָ אנ טְפאָהיִג ןָּבאָה רימ סאו = רדנוכ )היא גוא ראה רָמטַא טימ קא יא ראס אי
ane,גאָג סו רש יהשע (זי) + ןְהעֶזְנ וא ןעֶנפיִג נא = =  

 דק ימימ הָוצ רֶׁשֲא גאז ןויז טְריִפְג סיא טאָה רָע ותְהְמָא עצב טְבאַרְמיִג טאָה רע סאו ןאָטיִנ טאָה

 ְכתֶא הני יקפי) הָחָכֹוּת רעֶד ןיִא געֶט עֶטְׁשְרע ןופ ּוניִּבַר הֶשמ דוד ןְמאָּביִג טאָה רע סאו
 וא ךילע חמשיו טמיִראַּב רעֶד טינ ְךיִז טאָה נּוא טריפ וצ טה רע לח אלו סר יסֶביִתאט ב לע עבש
 ראה סעד ןָּבּוהַנ ףוא טָה רע רצ נק סינה דנייַפ םעֶד ריד ףוא ןעייֵרְפ רעֶד טְבאַמְג טה רע נוא

 ווד ןויצ תב תמוח טאָנ אוצ ןעיֶרְׁשְג טָח רַצְרעֶה יִריֵא לא סבל קצצ (הי) רֶיִדייֵלְּב ּונייַד  ןופ
 וא גאָט הלו םֶמֹי ןְרְהעֶרְט ףייט ןייַא יונ ןָרָריִג ףאמ העמד לםנכ ודיכית ןֹוצ טאָטְׁש ןופ ןֶרָע

 גיִנ לאָז אוז ְךֵנֲע תב םֹרָת לַא ריָד אוצ גנוטלאמ ףוא ןייַא ןְבעג טיִנ טסְלאָו ג תנפ נתת לג טכאָנ
 אנ איב איֹוַרְׁש נא ףוא אייִמָש הקילב ינר יפיל (פי) : גוא ןייד ןופ ליפא ץראונש יִד ןָליִמש
 נְכאַנ יִד ןעֶדטכאנ רֶד ןופ םיקְלַח איָד ויִא סָד תורומשא איד ןופ בוה ןֶא ןיא תהמְשַא שארל

 ןוִגעקבא ייפ חונ ץראה ןייד רָסאוַו אווָו סיִנ רפ דע, ם:מב יכפש תורמשמ אייִבְד ןיִא טלויטנ זיא
 ָןיילק נייד ןופ לויז יד יונ םּוא ףיללוע שפנ לע רֶנעֶט ונייד םיִא וצ ףוא בייָה רי ולא יאש טאָנ

 לא ןופ טּבּוה ןיא רָננּוה ןֶלוִו םּוא גיַטְכעֶמּוא ןְנעֶז םאוָו ור תוצוח לב שארב בערב םיִפטְנַה רָדְניק
 ָסעֶֶו אּוצ הכ תלו ימל גול נוא מאג אור העז טאג וצ ןֶרייִר אוט סָר הפיכת יי האר (כ): ןָסאַג

 עי רבי ןָסע,ןְלאָז סע וַא ןעֶד ףיז טפעְרט ספ םיִשָכ הכאה 6 טְקְרעֶנְגי זמ ּוטָסאָה
 ריִּב ןיִא רֶלאָג ןבעג אּוצ קַעְוְוא םיִחָפְט טיִמ אויז טְסעֶט ןעֶמ סו רֶדנְוק יָד םיִחָפמ יללש טכורפ
 /ָךּוקַה חור רעֶד שֶרָפְנִע יייבע ןסכ יי שדקבב גרה רקנוה ןְגעוֶו ןופ ןיִסעְגְנ אייז ךיִא ּבאָה שָרְקִמה

 איצ : "

 באה אווז יקרש מניית עֶנייַד = ראָב ףיכנוא = רדק נייד וניו ןָא שמא,ראנ טיֵקביִננעֶמ ינא טימ הנ י 4 : י 6 ראי יו יהו -



 תור קיל
 -הושא המ םלׁשּורי תה ךל
 ָךלאפרי

 ."המדא הָמ ייפ דייעא ףלועאזהמ גיז םֶתַּא קיחיילא םשפנ לֵב ןיו גד היא ולמאו חאל :י + הירק
 יימ ְךֵרבׁש יב לודגויכ ןויצתּב תלּותב ךמחנאו

 ₪ רתינש ךתיבְש .בישהל ךנועלעולגיאלו
 המחנך

 קֶפְתְו אש ךלזק ףיאיבְנ יי:

... yA ds AOS עו 2 ah 

1 ' / 1 6% 6 4 Sl 

 ענו וקרש ךרד יֵרְבֹע"ָּכ םיפּכ ףילע וקפס וש : םֶחּודמּו אַש תִאְׂשַמ ךל וחי
 תאוה םכְׁשורְי תּבילע םשאר

 : ל"יפטפ * ףטעב : סיכמכפסקמו סיפװכ סס רול
 ספ ךל כפול * ךל המהא חמו ךדיעא המ (גי)
 : ךקומכ עריש תינונפ סנמופנ ףק 650 ךככס לע יסמספ
 מופ סלל לע סרכ ססכפכ :ךמחנאו ךל הושא המ
 אוש (די) ::ו5 -סס סימומנק ךכ סחלע ינולפכ ףס ול
 על  ןוטככו סעפ ססנ | ןיסט .סיככד י לפהו
 רעֶד ןופ ןָמאַג איִד ןיִא רֶָדְניק עֶגנּוי איִד ןופ ט"ע שוריפ |
 ןעּוט רמומ עֶריא ּוצ ורמאי סתמאל (בי) : טאָמש
 זז דל ןייונ וא ןֶראָק זוִא ואו ןיו גד הַא ןינא] אייז

 :טיױקומבעֶמּוא רוִא ןוא ריע תבחר ללב עתה
 טאָמְׁש ןופ ןְסאַג איד ןיא רעֶגינאָכְׁש עֶד ןייַא וא
 אוצ לייז עָריִא ןיִסיִג רָפ ןאָט ןוָא שפג ךפתשהְב
 הָמ ךדיִעא המ (גי) 1 רָטּומ עֶריִא ןופ סוש איָד
 ןיבייל ג רַפ ריִד ךיִא לאָז סאוָו םיִלְשּורי תֹּבַה pH הָמֵדֲא

 מנו ךל השאה םִיַלְׁשּורי ןופ גְנּולְמאַז ןווַא ד
 םֶד יָד וצ ןְבייֵלְנ רַפ ָךיא לאָז םאוָו ןויצ תב תלגתב
 רַפ ןופ ןורפ גני איד ןָמְסיֵרְמ ףיד לאָז יא
 סורג זיא םע ןעֶד גש סיב לר יב ןֹויִצ גנּולְמאַ
 ;ריִר וצ ןָלייה ןאק רעו ְךאָרְּב ןייד םִי רָד וא
 ןְּבאָה רעֶנאָז ראוָו עֶנייֵד רגי ָךכ יח ְךיאיִבנ (רי)
 טייקשיראנ נוא שֶלאָּפ ריר ּוצ טְנאָוִג זיי
 טיִנ ןֵּבאָה אייז נוא ְךֵהובׁש בישהל נע לע ולנ אלו

 רעֶריֵו ןֶבאַמ ּוצ רְנִז ןייה ףוא טְקעֶנְסְטנַא
 וצ ןְּבאָה אייז נוא יח טייקודליוו ןייד ןֶרעֶה
 זוווו עשלאפ םיִחּודַמּו אוש תואשמ טגאזוג זייונ ריד

 אווז םיפכ ךילע וקפס (וט) : גנּוסוטש רַפ נא גנּוגא
 ינבש לכ רָנעֶט טיִמ ריָד ףוא טפאַלְקיִנ ןְּבאָה
 אווז םשאר ועיניו וקרש הָליִפְנ ןווב ףוא רעֶדנ אוו ליפ ןופ ןעֶייֵג געו) םעֶד רֶּביִא איֵר עָלַא ד

 ןְריִא טוִמ טלקַאשיִנ נוא טֶרעָצּומָשיִנ ןְּבאָ
 גנּולְמאַ ןיַא אֹיָד רעֶּביִא םילשורי תב לע פאק

 טאמש איר ןעֶד סאָד זיא רִעָה תאיה םילשודו
 יפי תַלילְבריִא ףוא ןיִגאָז ןַעּוט איו סאו איט
 ויֵא וז זה יגל ששָכ .םייהְנוש יַד רא) זיא או

 = 3 ץֶבָעהילָכְל שושָמ יפי תללכ .יתְמאש רעה
 וצפ =

 י"שר
 ךכרד םיכוסל * ךנוע לע ולג אלו : פ"נמיכפסנפל
 ןופנ ךיקוכוטמ רשי * ךתובש בישהל : ךינפ לע
 : ככוט ךיו (ול סיעשי) סיככוס סככוט (ג סימלי)
 ויפכ חפונ : וקרש (ופ) : ילעמ ךסידס * םיחודמו
 בוטס רכד ססומס ןכ תופעל סד6 ךרדו ז"עלב ר"ינניפ
 : סט סיט יפויס לכ * יפוי תלילכ : סנכו ככסט

 בקעי לוק
 ראל ובשיג םגאָזג איבנה הָיִסְרְי פאָה סאָד םִילָשּוְי ןָבְרּוח
 רעֶד ףוא מייל ומלא איָד ןצז פאג ראפ (ןויצ תב ינקז ומדי
 רעד ףוא ןְנאָלְק אוצ בּיָח ןייָא זיא אייז ףוא ןָנייווש גוא דֶרע
 צ + 5 . : ראָפ ןנעז אייז סניע תועמדב ולכ) (אי) + םִַלָׁשּורְי טאָמְׁש

 ןָנ מע טעמ ורמרמחו * ןָנוא וניימ ןְדעֶדְמ טיִמ ןֶראָוג טְנעֶל
 לע ידיבכ ץראל ךפשנ םיִרעָדְנ ּונייֵמ ןֶפְמּורָשְג ןייַא ןְהאָוִג
 5 iy + זי ול 4 ןיימ דרע רעֶד אּוצ ןְראוָוְג ןָנֶנאג אּוצ ויִא סע (ימע תב רבש

 קנויו ללוע ףסעב) קלאפ ןיימ ןופ ךארְּב סעֶד ןְנעֶ) .רָּבַעָל
 פלּוקיווג ןייַא ןָנָז רָדנק עֶנייֵלְק איד פאוָנ הירק תובוחרב
 םתומאל) יב :ןֶפאָג איָד ןיִא טְׁשְראָד ןיא תא נוח ןיִא
 זיִא איוו אייז ןגאז רַמּומ יָרעייֵז אּוצ (ןייו ןגד היא ורמאי
 ףרמבַא םיִמ טנאלקג טאה איבנה יְמֵי + ןיינו ןיא ןראק
 קעוומ ןזאל איי םאוו רדנוק עגנו ישּודוי איד ףוא ץֶראַה
 ri gs Y ir + ּצ ד | . רָכְלטּוא דלעֶג ןָמְסּולג אוצ ןנוא יֵרְעיִִז ןְבּוג נוא הוה איִד

 איִד גוא סאָג רעֶד ןיֶא םיִקָסִע ונייז אוצ ךיז טֶרעְק ׁשֶטְנעֶמ
 איִבָנ רעֶד פה םעֶד ףוא יִלְְניוו ןייא ןיִא ָךְּבעֶנ טנּול הָרּות
 vw ve צ . ד 0 ןְראָוג םּורָא זיא רעש ןייא + לֶשָמ ןייא ויא סע * םֶנאָלקנ

 איי םאָה רֶע וא רדנוק םימ לָפּוטמ ןייא ןעֶוג ויִא רָע נוא
 יג םּומְג רָדנוק ּונייז טיִמ רע טאָה ןייז סָנְרפְמ טעג טיִנ

 םיינ יִרדנַא .ןייַא ןיִא רקָקְמּוא טק רעד ףוא ןְמיירְפׁש אוצ
 זיא איו רעמכאמ ןייא טאהג טאָה רע נּוא + שור ןְמעֶּב אוצ
 נייל אנ טאָה רֶמְכאָט יד וא ולרי ןייַא רע ו
 רַעייֵז ןעֶוג זיא איז תא תֶרָבּועְמ ןעווג זיִא איִז נוא רָדנוק
 דנא נינג ןַּפְראַד טְגעלּפ איז ןעוֶו ריטאנ רעֶד איב ףאלש

 ye ויש ¥ = . 0 :

 0 . + - tr . ּצ . + רֶמּוב ריִא תֶמָחְמ הָלָלי לוקא םימ ןֶאייֵרְׁש רייז איִז טנק

 פע וא וא ריִא ןֶּבעל ןייפש ןשק םיִנ ןעמ טְנעֶנְּפ אייֵבְׁשְ
 עג ןייז טְלעוֶו רעד ןיא ןייֵג טזומנ םאָה איז דְנּוצַא ןָמּוקְג זיא
 א םנייווג .רָעי איו שאה גנּורעג רעֶד ריִא כו אוצ נו
 ְבאָרְּב ןייט ףֹוא ריִמ אוצ ויִא איי רָפאָפ םעֶר אוצ םֶנאָ
 עו פע זא ריִמ ןַפלעֶה אוצ ריִמ ןֶּבעֶ ןייז דנּוצַא טעוֶנ רעו
 דאל דמערפ ןייא ןיא דנוק פא נייג אּוצ םייצ איָד מק

 זה פסו ןְמּוק טסו אוד ןיִחא איזו ריא וצ טנא וא ץראָח סאָד טעֶרְנ סוא ריִא םאָה נוא פָסייפָנ איָז רָמאַק רעֶד פא

 .ןופ ןנאָל םיִג יֵאְְּב ךיד ןְלעֶו אייג םינכתכ יֵנְּב םיִנָמַתַ ןעֶו איינ ןעֶדּוי ּוניִנייַה איָד רָדּהְב ירא wR יג ל
 SR : ו

NSו  

: | "₪ ₪ 

 7 חה



/ 
a 

 צו

A 

 יש :5

7% 
 יול

3 
4A 

= 4 radia 2% א XAT 
 יא ל 4 / 5% 4 / ו  , , , , 4 / / \ 4 3 4 1 3 i A a FANEיא א  / . / 7 a 7 Fd 0 ~ we 2 : 4יו

SN SOTERA ed a 

 A ee ד
 .טץראָל וב י : הוהימ ןוזח אמאל ה ָחיבְנְדַּנ הָרוּ ןיִא סיזגב הר
 כשר תות ןָשאר ץֶרָאָכ ודירזה םיקש ּורְנַח םָשארילע רֶפע ולה ןויצ-תב נז
 גג יקגייחב רָבָשילע יַד ץֶכָאָל ךפענ יעמ ּורְמְרמָה יניע תועמדב 1

 4 ע ' | :

 וע
 תב כרבי

 4 ישר : | םימכח יתפש ו ה

 / פרופ ססכ ןיפ + הרות ןיא : סיכיופ ססכ וטלט =: דומנפכט סדנפ ןיכו שרדפ ןיכ לוס קוניח יכ סמופד 5%

Bisa aweטרדמו ופפטפכ + 'וגו ץראל ובשי (!) : סכוס '. 
 חלטו ז יכופנל:לט = סנפודכ ול כטיו לכ וכעוכפ לע רכעו וסיקדכ וכ דכמטכ ןרל סביטוס כלדכוכ) סדגפ

 :ומדס ססנ כמ כסז לש םוססדקקב סתופ כיפוסו סמו נט סיפנק סקופ ספכו : ותלכקל ופכו ןיכלסנס ליכפכ
 .לוזמל וס לוכי רוזמכ סלול לוס ספ סט כמ6 סיכדג קטמפנ וטיגספ ןויכ יל סופנכתו סטכפו סטכפ סכפלופ יל

 .ןטטקו ץכלל סכיטוסו סוטפפו סו וסעוכט תפ וסיקל5ג סתכתס סמל כ"6 ססכ רעש ול ליסיו סכמ 56 ךלי וכ וכמל
 פל סכינטמסכ סיעמ ינכ ךכד ז"עלב ם"כינוכנכ :ורמרמח (י) :סוללגו סיכוסס תוכנזכ סלל סוכעפ

 סאד וא טְמיִוְג טאָה ְךֵלָמ רעֶד לָעְמ םאָד איז פקנש . ר

 ץראל ובשי) 6 : ןוז םעֶד אוצ הָאּופרַא ןיי] םעוֶו םייקירורמ

 אי ןְניעְׁש ןיא  דֶרָע רעֶד ףוא ןָצז יז (ויצ תב ינקז ומדי
 ;ימׁש ראפ ןָכעוֶו רימ זַא + ןויצ טאָמׁש רעד ןופ מייל יסד
 טייל ּומְלֵא איד וצ ראָנ םְגאָוְג פאה איִבְנַה חָיִמְרי םאָו ראפ

 ןייֵַפְש ראַפ סאָד ריִמ לו * ךוא טייל עני איד וצ םיִנ

 רעֶד ןיִא טָצעֶֶג ןייַא םָנייֵא טאָה עמ . לׁשָמ ןיוא ְךְרור
 םִיִא ףוא ןָבאָה טאָמש רעֶד הפ יִמצלַע איֵד ליו הקיפה

 רעֶד ןיִא ןְסעֶזְג םיִנ זיפ רַש רעֶד נּוא לּובְלַבַא םכארמנ בוא

 סאו יִתֹורְנ ןייַא פאסש יִרָדְנַא ןייא ןיִא ןפעֶזְג וי רע טאמש

 רעֶד טאָה . ןיִלְדְנאַה טאָמש רָסּורְנ רעֶד ןיִא ןְראַפ םיִרֲחֹוס
 םייצ איד ןָמיִקג ויֵא סֶע זיּב טְראַוְג הָסיִפִת רַעָד ןופ ׁשֶטְנעמ

 תֶדֹוחְק ןיִלְדְנאַה ןֶראְפ לאָז טאטש רעד ןופ םיִרָּס איָד וא

 0 = = ש'ע שוריפ
 םָעי הת יש רקלעפ איד רָטְנּוא ןנע] ןיִרעָה ריִא
 סהֶאְרה הדס ןייק ייז ןָשיווָצ ןאָראָפ טיִנ זיִא
 ןעֶנּופִג טיִנ ןֶּבאָה םיִאיָבָנ עֶריא ףוא רג היִאיכְ
 .ףונו ומי קֶראל בש (י) : טאָנ ןּופ גְנּוגאָז זיו ןייק
 יִך ןיגיונש ןָעּוט נוא רע רֶד ףוא ןֵציִז יוז

 משאר לע רע לה ןויצ גנולמאז : ןייַא ןּופ מסלע
 פאק רוא ףוא דָרָע טְכאַרְּביִג ףוא ןְּבאָה אוז

 ָזֶרֶאָנ ודירוח קעֶז טְרּוגיִג ןָא ןְּבאָה אווז םיקש ּורְנְח
 ריִא רֶרע רעֶד ּוצ ןְרעֶריִנ ןכאמ ןְּבאָה יִיֵז ןשאר
 םְיְלָשּור ןּופ ןעורפ גְנּוו וָד םִיַלשּורְי תֹולּוהְּב פאק

 ךְראוְטְג טנעל רַפ ןעֶנעֶז אייז ני תמר לב (אי)
 ןעֶנעֶז סע יג הממ ןגוא עניי ןיִרָהעֶרְמ טיִמ

 איד ןפנכנ רע מאה ןָפמג: ןיאכש שר ה טאטע דהא
 טְגאָוְג וזַא אייז אוצ םאַה נוא ןֶראָפִג ןְנעֶז אייז רָדייֵא םיִרֲחֹוס
 טעו ריִאזַא הבט ןייַא ןאָמ ריִמ טְלאָו ריִא ְךייַא םעְּב יא

 | אּצ ןיינ ריִא טְלאָז םָצּוז רש רעֶד איו טאָמש עֶר ןיָא ןייז
 ו - קה לע ףפצכ קראָפ ןייַמ גְנּולְמאָז ןיַא ןזאָל םּורַא ָךיִמ לאָז ןעֶמ ריִמ ךאָפ ןָטעְּב םֶלאָז נוא רׂש םִעָד

 תֹוׁשלַמ יד רֶמולְב טְכעֶמ םוא סָד יו וא חל? = םוא ךומ מאה מ וש אז םיִא מלאו ריִא הקיפה ער ו
 יג ןלאָנ אי טְגאָזג אוצ םיִא םיִרֲחֹוס איִד ןְבאָה טְגיִדְלּוׁש ראַפ םיִנ ראָנ באָה ְךיִא הָסיִפְת יָד ןיִא צו ןייא טסוז

 סרנה ןייש ןגגאגנ רחוס רכלמיא זיא טצװ רש רעֶד אינְייֵרֲא טאָטְׁש רעֶד ןיִא ןָמּוקְנ ןָעָז אייַ וא + רע סר ןָמעֶב
 אָה רתֹוס ןייַא . הָקיפִת ןיא טז סאָק ןׁשְטְנעֶב םעֶד ראפ ןָמעָּב ןייֵג אוצ ןָמּנָנ םייֵצ טיִנ יז ןְּבאָה נא הָרֹותְס ןיינ
 ןָראָפ אּוצ רֶרעְפ איִד םֶנאֿפשִג ןייא ןוש טאָה נּוא םיִרָתֹוס יִלָא ןופ רֶעיִרּפ הָרֹוחְ ןיינ טפוקנ םאָה וא םרָרעֶפ) יו
 ןְפאָרְׁש וצ בה ןָא םיִרֲחֹופ יֵלֲא ןְּבאָה י ןעֶּבִג םיִא טאָה הָמיֵפְּת רֶד ןופ ׁשֵמְנעֶמ רעֶד סאו ןָסעֶנ ראַפ םאָה נֹוא םייַהַא
 רַעָד סאו ןְקנעֶדְג פיג אוד טֶסֶלאָו םאוָו ראפ טליִדְנאַהְג ןייַא ןוש הָרֹוחְס ןיַדנ ריד טֶסאָה וד םיִא אּוצ ןגאָז גוא רָתּוס םעֶד

 יעד ןופ סורא לאָז רע םיִא רַפ ןָעעֶּב רע םעד ּוצ ןייֵג טְסְלאָו ןׁעֶכְג ְךיֵד פאָה םאָטְׁש רֶזנוא ןופ הָסיִפת רעֶד ןופ ׂשְמְנעֶמ
 ןְפעֶב רַש םעֶד אוצ ןייֵג םיִנ ןְנעְק, ריִמ וא .ְךאָד טְסייֵַו אוד םגָאזנ צ םיא טקאה אוד סאו םְראָו ןייד זיִא איוו הפיפת
 הרָוחס ןייד ְךיִד טְסאָה אוד רָבּוא טיִנ פייצ ןייק רימ ןְבאָה חֶרּוהְס רונוא טפוקג ןייַא טיִנ ְךאָנ ןְּבאָה רימ לייִפ םיִא ראַפ

 ןייג גד טְסְלאָז הקיפה רָד ןיִא םנוז פאָע ןְׁשְפְנעֶב סעֶד ףוא ןָבאָה תֹונָכֲחַר טיִנ אוד טְמְלאָז סאו ראפ םלּורְנאַהְנ ןייַא ןוש
 ריִמ בויחא יִלַא ןֶנעֶ ריִמ תָמֲא ווא זיִא לָשמנ רעָד . נאג אוצ םיא טסאה אוד איוו וזא םיא ראפ ןָטעַּב רָש םעֶד אּוצ

 םיִלָהְת ןיִא ןְורְשִנ םיַפְש סע אי .וזא םילָעּודְי ןרוח ףוא ןָנאָקְק אוצ טנא אוצ ןבאָה ריִס סאו ןיי] םִימכ ןֶלאָ
 םאָמׁש איִד ןְקְנעֶדְנ םיִנ לעֶה ְךיִא בוא ןיִמּוג ןייַמ אוצ גנוצ ּוד ןָמּפעֶהַּב ךיז לָאז סֶע טכרכזא אל םא יכחל ינושל קבדתא
 עו ריִמי תַפֲחַמ ראָנ ןַּבְרֹוה םעֶד ףוא ןְגאָלק אוצ בוי ןייֵא ילא ךיז ריִמ ןְנעֶז אָליֵמ ןֶּברֹוח ריִא ףוא ןגאָלְק ּוצ םִלּרָי
 דוד ןְכעֶלְטּוא ןופ םייל ּומְלַא איִד רָּבּוא םילקורי ףוא ןָמעְּב אוצ םיִנ םייַצ ןיק רימ ןְּבאָה דימִּמ הָמְנְרַפ רעֶר ןיִא דורָפ
 ןופ םיקסע איד ןוש ןְּבאָה עא טלעוו רעד ןופ הָוצִה איד םינ ןוש ןֶבאה נוא חָתְנְרַּפ ןייק ףוא ןְגְראָצ טיִנ ןוש ןפְראַד אי
 םייָהא ראפ וצ דיפ ןייז פנאפשג ןייא ןוש טאָה אוו רעֶד איִו וא ןְבעֶלנג ןנעז םייל ולא איד:ןעֶנְג רַמֹוג םלעוָו רעב

 ףוא יה אוצ ביה איצ ףוא וי ןְכעֶלְנג ךוא םייל קא איד ןְעְו וא ןייֵרַא גע ןיִא ןְראָפ וצ גיִמָבאַפ ןש וי ה
+ 

 זָאל ךפשנ םיִרְעָריִנ עי ןיִפְמּורְׁשיִג ןייא ןיִראוָ
 רצ ןְראוָיִג ןֶסאג רפ זיא סע יס. תב רב לע יד
 ןופ ּךאָרְּב אי ןְליוִו םוא רָּבַעָל ןייס דֶרָע רֶד
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 : ססמפ לוק ונככסכ סוכינפס וגסנ ןכ סכ לוקכ וכוחב

 < אריה 'ט
 ₪0 שש

 :לפו פס לע יכ (5 בע :סימכי) כפסנפ ךכ ופעד לע
 הטנ : ינפ לעמ סליססל םלזס כיעס יל ססיס -

 : קיסטסמ היעלבמ :וכינוע לע עכפיל ספסמ לש

 ט"ע שופ 1
 ןוש טאָה טאָנ היְִׁשְִל יי בשָמ (ח) : ןֶּבְרּוח ןופ
 איד יִּבְראַב ראַפ אוצ א גְנאָל ןופ טֶבאַרְטיִנ
 טְראָפ ראָד טאָה נוא ןויִצ תַּב ןופיןיִרעיומ
 ראָנ ןאָמ הָבּוׁשְּת איז ןִרעֶֶו טכייקיפ טְראוָטְג
 ןייק. טיִנ ןעומ איז שא ןְהעֶויִג טָאָה רע איוו
 ןופ רּונָש ןייא טגיונינ רע טאָה וק ,הֶנ בושת

 רּונש יד טגייִנוִג ןוש טאָה רע, לוו וא טפְׁשמ |
 רֶדּווָו טֶבאָמיִג טיִנ רע טאָה למ די ביִׁשֲה אל |

 המ לַח לְגָאװ ָּבְראַד ראפ אוצ טְנַאַה ןווז ןרעק
 ענילק ןיִרעְורט טֶכאַמיִגנטאָה רע נּוא וללִמא ויָדְחַי
 רַפ ןראווייז ןעֶנעֶז רֵדְננֲא טיִמ ןרעומ עֶסּורְג נוא
 ןיֵא ןעֶנעֶז אווז היעש ץֶֶאְב שבט (ט) 1 "ןיטנש .
1 

 ןּופ ק ופ קְרעוֶו יָד ןיא דְגיפ יד יטלעוֶיִג טינ לאָז |
 8 רֹובָּכ ןְּבאָה אווז לויוו רעֶרָא "ָהְלָמַ דוד .

 טאָה רע ָהיָהיִרְּ רֵּבְׁשנ דָּבא ןּורָא : םוצ ןְּבעֶעַג

 ןיבערב אוצ טְכאמּוג נוא ןיריל ראפ טְבאַמִּג .
 נוא גיִניִק ריִא םיֹוגב ָהיָרְׂשְ הָכְלַמ ןעֶכְגיִר עֶריִא .

 ב היא
 ה . ל 1
 / כ עב ₪

 ססלעש תיל סימי סז : תיחשהל 'ה בשח (פ}

 :סֶע יִרְּכ ןיִרָעּוט עֶריִא דר רעד נוא ןעקגוזיג

we As,לָבָא באו עלכמ ד ". 

 "ּהָבְלַמ ָהיָחיִרְּ רֵּבְׁשְ רַבִא ָהי
 הירשו |

 םימכח יתפש
 כשת וסמ כ" רככ: תיחפסמ ןקוקמ 0)6 ל"קד ה : 'וכ
 - םמומ עלכ כ-530 ל"ק : 'וכ סוכר סיפי סז פ"כ) . תיחסס
 וכמ וכיתוכו ם"מו תוכר טרדמכ ךכ ו : תיחססע "ס"כ) ןימ
 jbo קרפכ Boo וכממ דומלתס ינעכ וניתוככ לכ 'יפ 'וכ

 דגנכש סכומנ סמוס לכופ כנו bכוש * המוחו לח :
ee(פ דכ סוטסס) למלנע ןוככ דוככ וקלסט יפנ סדגמ טכדפ * הירעש ץראב ועבט (ע) : ססוכג  

 ל ךכיפנ ויס דוד ידי יעעמ וכמ6 ר וניסוככו ץכלכ ועכפו: סיככ ססכ סעלט סל ךכיפל סכיטלכ סירעש וסט

 בקעי לוק
 ןויטנ וזא ָךֶלָמ רעֶד טאָה לֶהַמְש נא גּונעת ןְּבאָה ןימכלא
 קנארק ןוז רעֶד זיא לא ןְּבעֶגְג םיִא גְנּודְלַא סאָה טאה נּוא

 ןא םעֶד אּוצ ְךְלֶמ םעָד ןּופ םיִאָּפֹור יִלֵא ןמּוקג ןְנעֶז ןראיוג
 רַעָר איו ןְּבאָה ןְלייַה םיִא ןְכאָז אייז קְננֶרק ןייז ןְחעֶז אוצ

 לי ןָמקְנ םיִא ויִא קְנעֶרְק אי 1 זַא :הָמְכָח רעניז טיִמ רעלה
 זַא ןייז טעו האופר ןייז נא הָחְמש וא גּונעּת ליפ טאָה רֶע
 םעֶדןּופ ןְכאַמ ןְסייֵהְג למ רעָד טאָה געֶרֹוהְמ ןייז טעוֶו רֶע
 םיִנ לקניט גונייוונּוא ןייז לאָז סע נוא זוה סּואיִמ ן יִא נעו ןוז
 יָנָכאְרְב אוצ  נוא ווה סאָו טְכעֶלאקג .סוא טיג גוא גיטכעֶל
 ןָנרְּב םיִא ןָלאָז טכענק יִצְראַוש ןְבעֶגְנ םיִא טאָה נוא טנעֶו
 סאו אייז טיִמ ןָצּונ אּוצ םיִלָכ יָנידְרַע ןְּבעֶגְג םיִא שאה גוא
 ילא איד ןֶה אוצ סָאְמָנ םיִא זיא ׁשטְנעֶמ יֵטֲסאָרּפַא ּוליִפַא
 גוא = ךָכֶמ ןָּב ןייא טרפב נוא אייז טיִמ ןַצּנ אּוצ נוא ןָכאָ
 איד םיִמ רָאומ רעֶנייֵש רעָד ןּופ ןמּונג סֹורַא ןוז םעֶד טאָה

 ןיָא טצעַג ןיירא םיא נּוא טְכעֶגְק עֶנייֵׁש איִד טיִמ םיִלָּכ עֶנייֵׁש
 יִנעֶדְרע איָד םיִלַּכ .יִנָבאָרְּב אּוצ איָד טימ וה ןילקנוט םעָד
 םעֶד ןְהעֶוְג טאָה סאוו רעד .אָליֵמ + טכענק יִצְראְַׁש איִד טיִמ

 ןייַא זיאְּךָלֶמ רעֶד זַא נג סוא טאָה וז ןיינ ןאָט םאָד ָלָמ
 ןייז ביל עקאַט ְךֶָמ רעֶד טאָה תַמָא נא רעֶבָא ןוז יי דני
 איו .ּוזַא הָבֹוט ןייֵז דנּוצַא טְנייַמ נּוא רֶעיִרּפ איִוָו ווא וז

 ד ןופ ןָמּונְג םיִא טאָה רע, יׁשְטאָח רעֶיְרּפ ריא נוא רָאֹומ רָנייִש רעֶד
 ןופ ןל ליה םיִא טעו שייֵקְרָעֹורְ סאד הָאופר ןַיז זיא סאד ליו םוראוָו זיה ןרעטצנופ םעד, ןיִא טָצעְונ ןייֵרַא םיִא םאָה |
 אּוצ שטנעמ ןייָא .ןמּוק לאָז סע זַא םּוראוו ביל ךוא .דָצַא ן ןוז םעֶד טאה ָךְלָמ רעֶד זַא זיִא ןטיפא נּוא + קְנעֶרְק רעָב |
 איִד טיִמ טְכענכ איד גוא זוה רעטסנופ ןיֵא זיִא טצז ָךְלמ ןְּב רעֶד םאוָו זוה םאָד וַא ןֶלייִצ רעֶד םיִא לאָז נוא למ םעָב |
 ןימ ךאנ ךָלָמ רעֶד ךיז טלאונ וא , ןכא יד טימ טסומג ךיז טאו ש'טנעמ עטסאָרְפ ןיַא ליפא וא ןיֵש טיִג ןנעֶז םיִלָב | \
 , ןייַא ןיִא ןְשעֶוְג זיַא ןז רעד זַא רַעְיְרַפ םייכפג ְךיִו טאָה רֶע אי מק ;נופ ןׁשטנעמ סעד טפ גיי רעֶר םעֶד טימ םיָבְִּג . 4
 ןָנָז ריִמ וא הָלֲחּת רעֶד-ןיִא זיא לש רָד הָאּופְר ןַײַא ןייז םיִא טעו זוה ירעטצנופ סאָד וא יונ .רַע םוראוו זוה יש |
 טאָה נּוא לארי .ץֶרֶא דנא ליה םעֶר ןיַא טְצעְֶּב זנוא רָע טאָה רייר ןְּבאָה לאָז רימ טל טאָג םאָה לרע ןעֶעְב <
 כ .ירְדנא תא ןולריפ % םְִל איָד וא שָדַקַמַה לב ןיִא ןֶצּונְּב is םיִלָּב ענייֵׁש: נוא ׁשֶדקַמַה תיֵּב םאָד טָאיוּבְג זא /
 ראָנ ןְכַאז עֶלַא איָד םימ םייֵנֹפג ְךיִז ןְּבאָה רימ נּוא ןופ רעֶד גּונֲעַּת טאַהַג ןְבאָה ריַמ גוא ׁשֶדקמַה תיַּב ןיִא ןליפש וצ רמו ו

 ןופ ןֶעוו ןבגרמ ראפ ןְלאָז רימ נא ןְרעוֶו בּורָח לאָז גודל סאָד וַא ןעֶוְג םֶרּוג דנוז ירזנוא ןבאה טְגיִדְנוג ןְּבאָה ריִמ וש

 ריַמ פרוג זיא הָתְמַש איד זַא ןֶהעוג טאָג טאָה טגידנוג רמ ןְבאָה הָתְמַש רעַד ךרוד םוראו) ןיירא "תולג ןיא דגאל םעָד |
 הָחַמַש ליִּפ ְךְרֹוד םוראוָו רָסעּב זנוא ראַפ זיִא םיִרוסי זא ןהעונ טאָה נוא ןבעו) ןָא םָמּוג םאָד ןָלאָז רימ וא עֶר ל
 ןיירא תו ןיִא טְכאַרְּבִג זָנּוא טאָה וא הָתַמָש איִד ןְמּונְנ וצ זנוא אייַּב טאָנ טה םּורְד רֶע טְגיִדּוז טאה שטנעמ רֶד אה

 גאָט סעְר (דעומ ילע ארקו איִבָנַה הָיְמְרָ טנאו םאָד + דנוז ירא אּוצ הָאּופְר ןיֵא ןיוצ לאָז סע םיָרּופי ןְבאָה ְלאָ ר
 אנ איי ןעֶנְג סאָד זיִא תב סורא בוט םוי גאט םעֶד רג טאָג טאה. ןראווג בו מ זיא ׁשֶדקמַה תיֵּב סאָר פאו
 איד אוצ תאופר ןייא זנוא יי ןלתו .תורצ איד זא טסיווג טאה טאג לייוו בוט םי ןפ גאָט ןייא א אי ד
 : ג "וצי ד , - | ד 1 - : =t , x B ג

 ה 4% =



 ןויצ"תב ל ואב ןיע:ירמחמ לכ גרה יו רב נמי בבני ביואּכ רסק כ < 4

 יִרְ במ תתש היִמונְמְרַאילָכ על אש עֶכְּב בואָּכ ו ינדא חיה ה : ותמח טֶאָּב
 וה הגש ה תחש וכש ןֹנכ סמחיו י : הנאו הָיִנַאַת הָרּוהי-תַבְּב בר
 ערק רַאְנ ֹתְבְִמ ינדא חזי: ןהכו ךלמ ופאיסעזְב ץאנמ תָבׁשְ רעמ ןיצְּב
 : דע םויּכ התי-תיבב וגתנ לוק .תותונמַרַא . תמוה ביואיידיב = ינסה

 בשח - 
 י"שר םימכתיתפש

 תומט 'סב ליעכ סומ ןייע י"ביכ 'יפ ב : 'וכ סדגל שרדמ פל
 יקופקל קונכ טרדמ ג : י"םרפב תודלימל סיסנל כטייו קוסקנ
 ₪0 ןופסכ תינכ ירסד וכיס סח : ןסכ וספ ךנמ ןיכת לש
 ינפכ ' לכ פ'ככ .רוד םוכמ קר סדוסי יכגמ סיקלמס ויס

 ביטמכ ומלפ .כיפס + ונימי רוחא בישה :a) סלול
 : ותשק ךרר (ד) : וינכ דעכ סת:סלמ וגימי רומל
 0נכ סול סיקומ סספ ספק יככוד ךכד ךכפ יל
 ףפש : סכירד ןוטנב כתככ ןכ ספפוכ וספכ ססילע
 שbכ לוסט ותממ ךפפ סנמס לוכס ךכ יותמח שאכ

 בריו (כ) : סיוגכ ל5 ךחמת ךופס (ו:פע סייסק) ביתכדכ סממ 555 6 05 לם .סכוספ טיפ 8) וכ
 ימ וספ ב ןפק ן'מק ד"וי דוקנ * בריו : סנו כעל * הינאו הינאת : סדוסי פסנלכ סנכס : הדוהי תבב
 לעפפ סנימ לכ ןכו ומנע סה וס סנכ ןופל bוספ ק"כימ דוקנ דלמ ומכעיו סעס בלו סיכמפ 6 סככס
 ק"לימ דוק: el ככדמ וססכ ק'ס סנממ רסחמ לוסעכ פמפל סכלד ןכ סנכ .סכז סנפ ןוגכ "סב סלט
 כ 56 כ .ןפיו (ד ופ סיטפופ) ןוגכ ןפק ן"מק .דוקנ סירס נע רכדמ bוססכו סערפ - (ז תופפ) ןוגכ

 ויסע פ'כל דעופ .סויכ ךייפס סוס לוק סמ כ"קד ר : ומנע

 ud סמחי! (ו) : סכוטס לסכטי סמ לככ .ךכמ לגיו (bי םי ספ) ותמדל לעמ סדוסי לגו (כ סכ ב'מ) .
 וכש : סגנס חוקרי ןיזזוגט וכ : ןגכ : ךיכקע וסממנ (ככ גי סימרי) ןפגכ סומסי (ג: וט כוי6) ןכו ספילכ
 יפלק םיכ * ודעומ תחש : תטיק .טכדמב .טכדנ ךכ ויכ ןככוקב ויגכ לע ותמס ךכיטק ביקכ וכפ וסנועפ

 וסיכפו ג ךנמס וסיקדמ * ןהכו ךלמ :ספ ךל יפדעונו (בכ סכ תומפ) רמסנפ יינ) דעו) סיס ספפ סיפנקס |
 לודג ןסכ

 ןיוז טאָל ראָפ םאָה 27 (ושדקמ ראג וחבזמ 'ה חנמ ו
 ונהנ לוקו שדקמַה תיִּב ןיפ - םֶרעָמְש ראַֿפ טַאָה רַע תבָָמ
 ןיִא ןְבעֶגִג דנייפ איִד ןְּבאָה לוק יא (רעומ םויכ 'ה תיבב
 טייטש ריר נוא בוט םוי ןופ גאָט ןיַא איו) וזא זוה סטאָג
 תיִּב סאָד פאָו גאמ םעד (ירוחב רובשל דעומ ילע ארקו
 זיא םָע < בופ םוי ןֶפּורנ טאָג טה ןְראֹנְג בּורָח זיִא שדקמַה

 ןעֶנָנ זיא רע, ריח ןּב ןייֵא טאַהְג טאָה ָלָמ ןייא + לֶׁשָמ ןַיַא
 נוא + טאָהָנ ביִל רעייז ְךֶלֶמ רעֶד םיִא טאָה ט;ּורעֶלְג רֶעייֵ

 הק ןייא ו רע ם יה אנ ביל רעייז םיִאיטאה רש תכחפ
 וז םעֶד טיִמ ןאָט לאָז רֶע םוו םיִמָכֲח עֶנייֵז םיִמ ןְׁטלאַהָג

 םיִמְכֲח יד ןְבאָה גירורמ םיִנ גוא ְךעֶלייֵרְ ןייז דיִמָת לאָז רע
 ןייש ןָנָע ןוז םעֶד ןופ ןָאוב לאָז רע הָצַע ןייָא ןְבעֶגִג םיִא
 לא; גגא ןְּבראַפ אייֵכְרעְלַא טיִמ טְלאָמְג ןי 1 לאָז רָאומ עַנייש
 םיִא לאָז גוא ןוִנֵדַּב םיִא ןְכאָו אייז בענק עֶנייֵׁש ןְּבעְנ םיִא
 םעֶד ןּופ לאָז רע יֵדְּכ איז טיִמ ןצּונ אוצ םיִלָּכ ידְלּונ ןּבעֶג

 זוהי ןופ גנולמאז ראפ וד ןיִא התה תבב ןיִרעֶס טְכאַמוג טאה רע נוא ברו טעֶמְׁש

 סיככופפו ד סיספפ ויספ = דעומ םויב : ךדכע ירכ סלי (מ ספ סונסת) ןכו לסיכ * ראנ () :

 מ"ע שוריפ
 ייז [ופ ןיטירטשינ טינ טה נּוא רֶטְניִהַא םנאה
 רנו שאב בקצב רֶעבי טנייַפ עַד רפ ןיִנעוֶו רָרְניִק

 םאלפ וא ַא בקעו ןָא ןֶדְנּוציִנ טָה רע נּוא
 רג רב (ד) : םיִא םּורא טְנֲעְרְּביִג טָה נוא רעויפ
 דָניִפ ןוַא איוו וזא ןינוב ןייז ןטערטינ טה רע
 שנאה יִטְבעְר ןייז טלעטשונ טה רע רצוני בצנ
 פאה נוא יש א ל3 גּורֲהיו רֶניִדיילַּב יא זא

 תג להב גיוא ןופ טיוקומשּלנ עֶלא ןיִגאָלְׁש רֶר
 ןויצ טאַטש ןופ טְלעציִג ןיִא ֹותָמְה שַּכ ףפש ןויצ
 גןראָצ םיִרְ ןייֵז רעויפ ןייֵא זַא באג רַב רע טַה
 טיפ ןיֵא זאטאג ןראוויג זיא רע בננאכ יי היה )ה(
 ל עב לא ישי ְְּראָר ראָפ טאָה רע לארי עב
 ןיצאכאפ עֶריִא עֶלַא ןְּבְראָר רפ טה רע הנמר

 עָטְסַעָפ עניי ןיּבְראָר ראַפ טאָה רע וירצבמ תֶחְש
 הָינאוהיִנאַּת הד

 תא ןיִּבעֶעג ד וי 2 ןֶּבאָה וזַא רָמְז יֵלְּכ ףיוא [עְניִר יז טנעֶלָ :

 ןייֵא א טי ראפ טה רע נא וכ כ פומחנו 0 גאָלק עֶׁשיֹורְג ןיַא נוא גאקק עֶניילק ןיַא
 זיא שאד גנּגיטעֶטעֶּ ןייז ןְְראָר ראפ טאָה רע ורעומ תחש בנונואוו יוז רָמּולְּ לֶרָייְּב ןייז ןֶסְראָנ

 תָּבַש נא: בוט םוו ןויצ ןיִא ןיִס ַסעֶג רפ טְכאַמְ טה טאג הָבַׁשְ דנו ןֹיִצְּב / .חַכש םישדק ישְרק רעֶד

 תּב ןייא נוא ּףְלִמ ןייא ןחכו ךְלמ ןראָצ םיִרְג קו טיִמ טגיראצ יועד טאָה רע, נוא ופא םַעב ץאנר

 ןייֵנ ןיִזאָל ראַפ טאָה טאָג וחנ יי חגז (ז) ; לֹודָג ןקּכ הירש וא ףלֶמַה והיקְרְצ טֶנייִמיִג זיא שאָד
 תיָהּונמרא תומוח גַױא ריב ריגה שרקמה תב ןייז טֶרַעָטש ראָפ טאָה רע ושדקמ רג לוטש רָעָּפָא
 ןיִצאָכאפ עֶריֵא ןופ ןירעווט איד טנק תטד טנאה ןיא ןיִרעֶפמְנע רעֶּבוָא טְכאַמיִג טאָה רַע

 ןעס שאר בוט םוי ןופ גאט ןיַא זַא זיוה ׁשֶטאָג ןיִא ןיִבעֶניִג אייז ןיִּבאַה לוק ןוַא וגו ונתנ לק

 גאָמ ןיאהָרְמְׁש ןופ םימצ



 טו
 ָתיִשע התא יִּכ ששי יב ועמְש יֵביאלְּב יל מ ןוא יש הָח .---
 שא ומ ללועו ל לינפל םתעַר""לכ אבָּת גג: יִנֵמְכ וחיו תארים -תאַבְה
 נא וָפַאְּב ביֵלי הכא * בי : יוד יֵּבלְו י יִתְחְנַא תוברחיכ עשב לעיל תל
 טיב וילְנַר"ימדַה רכזאלו לארשי תראפת ץֶרָא םיַמׁשַמ ךילשה ןויצ תַציתא
 יִרְצְבמ ֹוהָרְבֲעְּב סרה בלע .תואְנָּ תא לָמָח 'ק אלו אל יא 3 5 פא
 לֵאָרְׂשִי ןרְ, לַכ .ףאהירַתַּב עֶרָנ יז הירש הָכָלְמִמ ללַח ץֶראל עגה הָדוחְיתַב
 : םיִכָס הלא הָבָהְל שאָּ בעי רעב בוא ינפמ נימי רֹוָחָא ביִשָח

 ףרד /
 י"שר

 כיופס בלס ןוממו תופ יכסלמ\ סיקוזפו סידפ םמי6
 סספ יל תמכג סת + תישע התאיכ (5כ) : חנכפמ
 ןפמתסעו ססיתעמפו סנכפממ ינתנדנסס יחוס סילנוט
 :'סיחונכ ינכ לעו ילע סימסכמ ויס ססכ יתנקסתי ספ סכ
 סוי ססילע פלכסו יונס י תארק םוי :ואבה
 : סעלכ * ינומכ ויהיו : ינע תלכקט דעופס ק
 סתונוע ודקפיו ולכזי * ה םתער מ אבת (ככ)
 (5 כ ילטמ) ומכ ומל לועפו * וטל ללועו : ךינפג
 : וינלעמ יכפכו (די לכ סיפכי) רכנסי ויננעמכ סג:
 סיתפסו (םי ל סיכגמ) b"דכ ליפי + ביעי הביא (6)
 ץרא םימשמ :: סינעב וכדקקס

 : סו) ןופכ כקעי

 םימכח יתפש
 ןיידעפ עמספ ינופכ ויסיו כתפו םיכס רככט עמשפר )'קד ק
 פ'כל . ינופכ ויסו "כס כ"נד כיפ םקכפס קר יס כ
 תפל פ'כל . "נס ןכפ) םימסמ ל קד ר : 'וכו יונס
 ןכפ סיפטמ וסע רמולכ ןרל סיפספ וניסו 'וכו ססיכגסט
 רמפ ןימ ל"קע יפ) ססיכגסע רמקל 'יפס סמו < תחל תככ
 לטמ ךרד וסט פ"כל * סימטכ ויס ל נס סימפמ ךינפסס
 סודס ןי תוככ םרדמכ ש : 'וכ סימס דע ססוכגספ רחל
 וומתפסו וכיסכפ 'ס ופעוכ לאש יס קדס ק"מסכ 656 וילגכ
 ךומסכ רמספ ומכ סכלע לח ל"נס ל"קד ת : וילגכ סודסל
 סכנממ ספ ל"קד א * 'וכו ול פ'כל . סיוגכ סיכפו סכלפ
 = .טכלממ ללככ 'סס יכס סיכקו ספ כ"ס רכב לפכפי לכ ללוכ

 ס"כל

 יכ * בקעי תואנ (כ) :
 תופט) סייולק ויספ ת td וג * הירשו הבלממ
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 סעמ סעמ לו ר תמל ככ ןכפ) סכילטס סימפנ דע ססיכנסט לתל *
 טדקמס םיכסזו ש ויפולגכמ ףרפכפ : וילגר םודה : bקקיפע כיל סמל לנו

 ללח : ןכס) סניפטס * ץראל עיגה
 לע סנימ רוס לע סנוממס ספינתספ סנעמ לש סיכפ ונפ א טי סדגל טכדמ * הירשו : סינסכ תכלממ t עי
 סנעמ ילפ חל ועיכשיט סס סיסמוכ\ טכופמס ספ ילעב לסרטי יעטרכ ויספ יפל סינוממס לכ ףילססו סימס |

 ןכו ידיכ וז סלטממ ןי6 כיטפ וסו ופפכ פלס לט ₪5 עיכסמ סיספכ ויפכעו כלסמו סיממו םלמ סנינסג

 טוט רעד ןזעווג זיא בּוטש ןיִא נא דנָייפ |

 : הָפנמ ןופ .

 ט"ע שוריפ

 ןֶּבאֶה טיי: נא החְנָאְג יִכ ועמְש (אכ)

 ןופ יל ססנמ ןיא .ןיצפיז אוט ךיא סאְר טְרעֶהיִג
 רָפ טיִג זיא ןיִצָפיז ןייִמ טְרעֶהְיִג ןְבאָה סאוָועֶלַא .
 יתער ועבש יביא לכ ריִמ וצ רֶמָכייֵרְט ןווק ןיִדְנאַה :

 ְּבאָה רנו ענימ עֶלַא רעֶמ ְּףאָנ נּוא שש |
 יז ןְּבאָה נוא דייל ןיומ נוא רעצ ןיימ טְרעֶהיִנ
 אגד ןעָר ה תישע הא יב םעֶד ףוא זש ג 2 ןאטינ

 יאָולַה ינו יה תאהק םוי ָתאְבַה ןאַטיג טסאָה /

 וד או גאָט ןיַא זַא אייז ףוא ןגנעֶרְּב וטסלאוו
 וזא ןויז ןְלאָז איז נוא ןיפורג ריס 5 ףוא טְסאָה
 נפל םתער לָכ אֹובּת (בכ) 1 דנּוציִא ןיִּב ְךיִא אויו

 ראפ וצ דעו רעֶייִז -אָנ ןֶרעֶו טְבאַריִג לאָז סע
 ווז ןצ אוט נוא יל ףללוע רֶשָאַּכ ומל לוו טאָנ ריד =

 ראָג ף1א יעשפ לב לע .ןאָמיִ רימ וצ טְסאָה יד אווו |
 ןנעֶז סע ןעְ יי רה בלי יִתְוחְנַא תֹוּבַר כ דני עֶנייִפ |

 וו ריִמְנִאטּוט ץֶראַה ןייס וא ןָצְפיז ינייִס ליפ
 טְרעֶמֹצניפ רפ טאָה איִָו "גו פא גיי הביא (א) =

 ןופ גנּולמאַז ןייַאאיִד ןְראָצ ןייזטיס
 איי טאָה רָע זַא ץֶרֲא םימשמ יה ןויצ א :

 טאָה םעֶד ךאָג לַמיֵה םעֶר יב ןּבּוהיִנ ףוא ףוה
 ףוא ןפראוויג פאָרַא לאָמ ןייא טיִמ אויז רע

 איר ןופ טייַהְנֹוש איר לארי תָרָאְּפְת הרע רעֶד

 םאָד שקמה תיּב רער טניימנ זיא סאָר לֵאָרְׂשִי

 ןיא ןעד לָארשו ןופ גְנּומיִראַּב יד ןיזעויג זיא רע

 הָניִכְש רעד ןופ גנּואור אוָד ןזעוְויג זיא םיִא
 טינ ְּךיִז טאָה רע נוא ופא םויְּב ויָלגְר םויה רכז אלו

 ןופ גאָט ןיִא סיִפ עֶנייֵז ןופ לּוטש איד. טכאַדיִג
 ןיראצ םיִרָג ןייז

 טיִנ ךיז טאָה נוא ןבְראר ראָפ ןאָטיִג טאה אּוה
 עֶלַא.ףֹוא בקי תֹואְנ לכ תא ןָעָמַעָראַּב רעֶד ןאָטְג
 תב .יִרְצְבִמ ֹותרְבעֶב סרה ו בלע ןופ גנּונֹואוו עֶנויְׁש

 ןייו מ מ ןריִפ וצ ןאטיג טאה רע .ץראל עגה הָדּוהְ

 רע טאַה הָדּוהי ,ןופ טעֶטְׁש יֵמְסעֶפ וָר ןֶראַצ םּורְג
 טה רע הירש הָכלִמִמ ללח רֶרָע רעֶד זיּב ןַפְראוָויִנ

 ןראַה עא נוא ןיגונוק עֶרוָא ןְבעֶוְׁש רפ ןאטיִג
 לכ ףא ירחב עַד 0 לאְרשי יד טְגייֵמיִג זיִא סאָד

 םירג יז טימ ןומינש ראפ טה רע ,לֵאָרְשִי ל
 ונימי רוחא בישָה לָאְרשי ןופ טפאשרַעַה עֶלַא ןֶראָצ

 :ךּורְּב טאָג לַמְח אלו יי י לב (ב) :

 ו יִטְכעֶר ןיי ןְרעֶ ּפָא ןאָטיִב טאָה רע בוא ינפמ
 טנאה

₪ 
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 םימכח יתפש
 כ'נ טריפ ו דמו עכ ןוסל פיס סדנל טיפט ספו ע : כוימ
 ןוככ כפוי ןיינעה יפכ ןכ םרפל לוכי ןכ סג סיספ קומיכ ןופכ
 סיעפר דיו ןופלמ 5וסו םוגד יתלכו ד"ויכ וס ליעד קס טייס
 ןללו סס דנו עכ ןוט5 סלוכו לרסו )גר דיטס) ינדינפ 5
 כיתכ כס לכ bוס לוטניטכ ןכ ןינכ כ"ג סגלתמס סגכפ
 סכיסנוש ער סוול סידנמס ןוענמ וסו םוגדכו דוי רסה סדנל
 ןכנו קותיכ ןייכע סעוריפ סלוכו 6יס סדכ םכפס סומו סכידנמ
 + ססיניכ קמכמ 'תקי6ל םימד סינפורי 5וס סגרתמס סגכפ
 כ"ק ל"תפו . סדנ) לם ופוריפ וס קומילל י"עכ 'יפ ןכלי
 ספמ סיקחרפס קוחיכל רמוככ וכל פ'ככ * קומיר) ל"נסד
 עמקמד 5"קד פ : סינפוכי סתיס ןכ ןויזמ ךכד וס סדכ
 : 'וכ וניסיפ ידכ פ"ככ > ועוג סמל כ" סספכ תֿ וכיפסק.

 ג תוסכ תי בָרְייהַלְּבַ ץוִתמ יבמ המ יִכ יקב יכל פה תָמְרמֲח עמ
 כ

 :Rec (a ז |
 ןטודק תכסמכ ם"מכ סופ סיכקנקמ ססו ססיל
 קוחיר) ע * הרנל : ינומעד סלוכ לכבב כי fינמוס
 סיפכמפ סתופנ : יבהאמל יתארק (סי) : ככ
 ויסט :קעמפי ינכ ןוגכ : ינוטר המה : סוכסוקכ סענע
 סקופ סיכינומ סיטכטס ויספכ סילוגס תכקכ סיי
 ססינע סימסכמ וליקכ סמנע ₪5 סיפכמו ססילע ךכד
 סירוכסכ סימופנ תודונו סיסולמ יגיע סס) סיליכופ ויסו
 דוגס ריתמטכו תוקפכ סיֿכוכו סיסמל\ סינכוקו ןיי לוסט
 כפסט Bוסו קמ םוסו ויעמכ תסנכ) תוכס .ספיס ויניסכ
 (די סט) 'וגו ונינס ברעב רעיב (גי bכ סיעפי) וקכס

 : סטפנ 06 פ וכיטיט ידכ י םשפנ תא ובישיו | :דדוכ ומדק ומסנכ מיק ןכ יכשוי סימ ויתס מכ תפכקל
 סתיס תיכס ךוקכ * תומכ תיכב : סיעמ ינכ ולמסנו מופ סלפנ | סנעפ ןוטלכ סוכ שיו ונווכ * ורמרטח (כ)

 בקעי לוק
 רעד איי ןופ ךיד טָסְלאָז דק ןיימ ךיד יא עב סור + יע
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 טיִנ אייֵז וטסלא] ןעדער ןַא ךיד ןְלעֶו אייז זַא נוא ןרעסיימ
 - צ  > !+" + - - iv'ז *  ¥vז' 11 7 .

 ןייֵרַא טאָמְׁש גּוא ךיז אּוצ ןעמונג ןתה םעָד םאָה דע : גְלאָמ
 טָה תא ןכאְָג טכעלש ןאמ רעננוי רג ד זיא םּורָא םייֵצֲא נוא
 רעד ןופ טייל ּוטְכעְלְׁש אי ּוליִּפָא םאֹוָי םיִשַעַמ וטכעְלַש ןאָמָג

 רעֶד יז ןָתאָז אייג רעֶדק עַרְעי טגאָנָב ןא ןְבאָה טאָמָפ
 עי ןעֶנְרעֶג פָ טיִנ םיִא ןופ ךיו ןָכאָו ייעפיַא ןופ ןְרעֶמייֵ
 זיא טרעָהְנ סאָד טאָה הָלַּכ רעֶר ןופ רַשאַפ רעֶר זַא םיִשַעַּמ

 העז טְגאָו נוא טָפאָרְְשיִנ םיִא טאָה וא םיא אוצ ןפמּוקיג רָע
 וַא ראָנ קְנעֶדיִנ טְרּומְׁש ראפ שייקנייש ןייד פאה אּוד איוו

 עָטְכעֶלָש יִד טיִמ ךיז שָסֶלאָז ד זַא שנראו ךיָד ּבאָה ָךיַא
 ןעֶגְרעֶל פָא ְךיִז וטפעוו רעמאש ןעָמּיק ףונגצ טיִנ םייַל ענני
 איִד זא ךיא רעה רֶנּוצַא וא  םישעמ עמכעלש עֶר ןופ

 ריִד ןופ יו ןְלאָז יי ררגיק ירעייז םְנאָוְג ןַא ןיִּבאָה יסכעְלש
 טְיִּב אוד םאוָו םיִשַעַמ יִטְכעָלָש נייד תֶמֲחַמ ןירָטייוו רעֶד
 לָשַמָנ רעד . הָשּוב ןייַא גיִניִג טיִנ ןעֶד זיא ייז ןופ רגע ְךאָצ
 נא תומוא יִלַא ןופ שליוו רֶד םוא ןֶדּוי ונוא שאה טאָג , זיא

 ןָא זא טאָה נוא תוצמ טיִמ הרות איד ןַבעְכיִנ נא טאָה

 אָז ריִמ ןיִדייַה איֵר ןופ רייָשָכ פא ןיינ ןֶלאָנ ריִמ טנא
 ןופ ָךאָנ נּוא ןייונ רעייז ןקנורש טיִנ גוא םורב רֶעייֵז ןיפע טיג

 ירי ןופ ןינרעל פָא טיִנ ְךיִו ןְכאָו ריִמ יֵרְכ ןָכַש יד6
 הָניֵרדַמ ןגְרָהיִנ ןײַא וא ןיִא רימ ןנעָז דנוצא נוא םישעמ
 רעד טְנאָו םאָד < טלגאוו ראַפ ןיִרייַה איִד ןופ ןנעז ריִמ וא
 אוצ ןָמאָּבִנ שאָה טאג סירצ ויביבס ככעיל 'ה הוצ) , קוס

 ןיִרָטיינ רעד .ףיו אי איינ .ןריי איד ןעֶמ טְנייֵמ סאָר בקמ
 וא ןָמָפעָהַּב םיִנ איו אּוצ ךיז ןלאז ריִמ רָניִדייִלְּב איר וש
 (םהיניב הדנל םילשורי התיה) טהעק רַפ ןְראָוונ ויִא ₪
 טניימ סאד יו ןשוווצ גנולנאװ האפ ןיַא ןראָצְג זיִא םילשוא
 : הו ןייַא איוו וא זנוא ןְרעֶמייַו רעֶד ןעֶדייַה איד עמ

 תנו

 ט"ע שוריפ
 ןויצ טאָמש אור יִִרְמ והיפ יכ ,; וה קיד (חי)
 םאָנ טְגאָז נּוא ןיִדַה קיִרְצִמ ףי) ףוא ןיילש זיא
 ןָמּוקיִג .זיא רימ .ףוא סו ץֶלַא ףוא טָכַעְרג זיא
 וא םיִא ןיגעק טְניִנעֶפְׁשיִג רֶריִונ באה ְּךיִא ןעֶד

 ראנג טפאָרְטְׁשִג ְּךיִא ןיִּב די עֶנייֵט ןיִגעֶ
 ריִא אּוצ ףיִמ טְרעֶה יִבאָכַמ ואריה לָכ אָנ יָמְׁש

 תב גאמייוו ןימ טְהעֶו וא רָקְלעֶפ עֶלא
 נייַפ נא ןָעיֹורְפ גני עניי ןעֶר יג לה יו
 פארק (טי) :שיִנְקְנעפיִג ןיא ןגנאַגיִג ןְנעֶז םיִרּוהּב
 עֶנייט אּוצ ןַפּוריִג ּבאָה ְךיִא ינומב המה יֵבֲהַאְמַ

 ןְכאָה יוז רָכֲא ןֵפְלעֶה ריָמ ןֵכאָז ייז רָּבאָה ביל
 אויז ןעֶנעֶג הָרצ ןיֵמ ןיִא נוא טְראַעגּפָא ףיִמ
 ןעוֶו נוא ּועוג ריעְּב ינקו ינהכ טְנייֵפ וצ ןְראוָנוִג רימ

 עָנייִמ אוצ רעֶרא םינהכ עניימ וצ ןפּור לאָז ְךיִא

 יי ענקי ןיִפלעַה ריס ילו יוטה
 ןופ ןגנאַג ראפ ןיילא ןְנעֶז יוז סאָד ןיֵפלעֶה ריִס
 ןְכאָז איוו ןַפְלעֶה טיִנ ןייכא יז ןָנעק נא רֶנְנּוה
 גשפ) תא ובישיו ומָל לכוא ושקב יִב ןָפְלַעָה ריִמ איז

 רעֶר ּוצ ייפ ףיז ןְרעֶגאַּב ןאָטיִג ןְּבאָה יז ןעֶד
 יאר (ב) ג ןֶניִרְקיִנ טינ ןֶּבאָה וא ליז ריִא ןיקיווק
 סע,ןעֶר ריס ףְלעֶה נּוא טאנ וד העז ל רצ יב !
 ןיַא ןְנעֶז םיִרעָריִג יָניַמ ורמרמח יעמ גְנֲע ריִמ זיא

 רעֶּביִא זוא סע 'וגו יִּבְרְקְּב יִּבַל פה ןיִּפְמּורְׁשיִג

 ץיפ ןינעו) רימ ןיִא ץְראַה ןיימ ןְראוָוִג טְרעֶקֶנְ
 וייר יד טגְיִנעַפְׁשיִג רעֶדוִו ּבאָה ְּךיִא לייונ ךֶניִז
 ןופ הימכ תיכב ברה הש ץחמ רבתי םשַה ןופ
 ןפ רֶרעוֶוְש יד ןָפְראֹונ רפ ןאָמוִג טאָה ןֶסּוא רעֶד
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 הוא תג למ ןא

 סיעפי) ופכ * הידיב ןויצ השרפ (זי) : תוגופס ןילע
 סכילומ וולי ךינומס .סדלכ וככקכ וידי םריפו (0* סכ

 ומסכל לכלל ססל ןיפ םכופו (ד ד סכימ) ומכ שיכט

 = = טל שוריפ 0
 אוָר ָהיִדָיִב ןויצ השרפ (זי) + טקאשי ד ףיז טא

 טיִמ טנעה ריא ןֶטיירפש ראָפ טוט ןויצ טאָטש
 רֶמְסייֵרֲמ ןייק.טאָה יז ןעֶד רעצ ליפ ןיִגעוֶו גאלה

 ןיטאּביג נ טאָה טאָג וירצ ויביבפ בק :עיל יי הוצ ריא אוצ |

 םיִא םּורַא ןילאז רֶידיֹלאַב עניי "בקע ףוא
 םילָשּורי טאָמְש אוד ָהיִניִּב הל םילשורי התיה ןווז

 -[ י"שר

aדמלמ ןופנכ - .סימ סדרוי ונוט דימק רמונכ . 

 וטל ןויֿפ ספרפ רח לכד + ססכ רעפלמו::סיכמו
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 ספייק ופוכיפ .סנטמ ןוטלכו ססנמ .ורכמ ךכ וסע לע
 : סככסמו וילי ₪6 קנומע .לעטנמס סדפכ :ועמסמו
 ₪5 * וירצ ויביבס בקעיל 'ה הוצ :  וקפנמ ספסוס
 סוסללו ככל וכגסכ ף ויכיכס ויככ ויסיפ בקעי לע
 סכיטוסו ב6ומו ןופע: ססיניופ: ₪5  ביכמנס סלנס

 ו בקעי לוק |
 ופ גייצנ רעֶייַס ןייֵז ןמיפ ןייָא ןזאָל Fk טזּומְג ריִא טאָה
 איִד ןָמיִגְרַא םיִנ רָע ןעק, גייצג םֵעָד ןָא פאו הֶכאָלִמ רעֶד

 רׁשֶד ןְרעֶו טּוטְׁשִג עֶו סֶע זא סו לאָז איִז יֵכְכ הָכאָלְמ
 םיִא איז טאָה ּוזַא * ריִא אּוצ ןרעכ םּוא ָךיז רֶע טעוֶו לּבְלָּב

 ןָא םוראוו ריִא אּוצ ןֶרעק םּוא .ךיז טעוֶו רע זַא טְּבייֵלְג וש
 אמ רעֶד ללבה + .הָכאָלְמ איד ןאט טיג רע ןעק יג םעֶד
 אָז נוא ראי יִכעֶלְמע ט עוד טָה סֶע נוא ןְראַקנ קעֶוַא זיא

 זיא םעֶד ךאנ + העיד םוש ןייק םיִא ןופ טאַהְג טינ טאָה i ןָשיווצ גגרעֶטייוו רָב יא וצ ןיִראוָנְג ןיִא
 :טסייוו רָמאָמ םיא אז טגעֶרֿפ * הָניֶדָמ רָשייו ןייַא ןיִא | ןהש ג ןא ריִא טָה רע זַא טְגאְזג טאָה נּוא ריִא וצ שטְנעַמַא ןמוקג

 .אוצ ןְרעֶק םּוא טיִנ ְּךיִז רע םעװ איימש ראַפ ְךיִא גלר ׁשֵמְנעֶב רעֶד .רִיָא טְרעֶפְנַע + ריִמ וצ ןאמ ןיימ טמוק ןעו ור -
 "רש ןעק ּוזַא איוו םּוראוָנ ןייז לגב סאד ןעק ּוזַא איו םיִא איז מנ ריד ןָא ןסעג ראָפ גְנאָל ןוש טאָה רֶׁע םּוראָוו ריִר
 יא אּוצ טְנאָז ג נוא ןְכאָל וצ וה ןָא רֶעייֵז שָטְנעמ רעֶד טאָה ' ךז איב גיִיִצְג פאָד טיָנ טאָה רע זַא הָכאָלמ איד ןְטעֶּבְרַא

 .טֶנְרֿפמ ךינ וימ גוא הָכאָכִמ אי םניילג קעונא ג;אָ ןו/ טִאָה רע הכאלמ רֶד נוא קס ךאנ זיא ןאמ ןייר אוד טפניימ סא
 טְנאָז וא ןָנייונב אוצ ןְּבֹוהְנ ןא איז םאה םרעֶה רד סאד םאה אי) זַא + םּוציילפ איד ףוא אשמ שטנארמ רַע סאוָו םעֶד ןופ
 ערָיִא ןֶּבאָה לאָו הָניִדִמ יִכעָכַטיִא םאָד בע טאה טאָג זיִא לָשָמְנ רֶד םיִא ןופ גְנּונָפאָה ןיימ ןול ראָפ ןוש זיא רנוצַא
 ןייא רָסְנוא ווג טיִנ זיא לַאָרְׂשִ ץֶרֶא דנאל סאָד נּוא הָניֵדְמ ינעְבייֵא ריִא טאַהְנ םינ = ְךאָנ ןְּבאָה ןְךּו איד ראָנ טיִכלמ

 .ץֶרא ןייק ןְדני איד טְכאַרּבְג מאָה נּוא ןעוו ג גווזמ טָה טאָנ זּוב דנאל םעֶד נא טיטְלעֶג ןְּבאָה םיִכָלְמ יִבעֶלְמָע ראָנ למ 1

 רנאָל גיִלייַהַא זיא לארׂשי ץרא א קלאפ גילַײה ןייא ןנעֶ ןְי אי ןֶראָו גו רעֶכְבֹערַא ןעֶוג זיא סאָד נא לאְרֶשָי
 ןְדי איד באה טייַצ ורוק ןיֵא ןיא נא ןעֶוְג עשעתשמ ןְרָדְנַא סעֶד | שיִמ סֶנייֵא דָנאַל םעֶד שיִמ וי איָד ךיז ְבאָה
 ְראָוְג טלייט ּוצ דנאל םעד טיִמ דגי איד ּוניְיָה גויז רעד ויא דנא םעֶד ןופ ןראונג ןֶּבּורְס ראָפ ןָנַז איז נוא טָגיִדְנּוזג
 פאָה סאו דנאל םעֶד ןופ ןֶראָוַג ןְבּורְמ ראפ ןְנעֶז ,ְךי אי סאוָו םעֶד = ףוא טנייַווג םָעָמְּכ םילשורי ןופ ןֶרֶעֹוט איד ָּבאָה
 ןְמּונְג וצ זנוא אייב שאָח רע ןעמ נייט סאָר הָבאָלַמ רזנוא ןופ גייִצְנ םאָד ןמּונְג אוצ זנוא איִַב רֶע טאה + ןאָטְנ טאָג
 ןֶבאָה ּביִל ףךאד ןעֶמ םאוָו טפ אשבל סאד ּונייַה תו איד ןייז םייקמ . גוא הוה איִד ןְנְעֶל וצ ןקּולגּב סאוָו תודמ איר
 ןָמּונְנ אּוצ טאָה נּוא הָאּובנ רָד טיִמ .הָמְכָח רעֶד טיִמ ה הס רעד שי מ נ השּודק איד ןמּונג אּוצ םּוא אייב טאָה נוא טאָג
 ןיא תוקיתמ ןייא ןְלְיַפ לאָז רַע רנייה } ןסייצ יִרָזנּוא ןיִא ןדְנאַה ראָפ שיֶנ ויִא סֶע הָּפַּה רעֶד ןופ םייקְסיִז םאָד זנוא איב
 תֶרֹוּת רעֶד ןופ הַעַמ .םעֶד ןָמּונָג אּוצ זנואג אייְּב פאה רֶע םאוָו ןהָטג טאָנ גְנּודלא טה םָד נוא תּוצמ איד ןיא נוא הָרּוה רעֶב
 סֶד סאו דָנאַל ר;נּוא ּוצ ןרעק םיִא זנוא לאָז רע םאָג ןיִטעְּב ןפראד ןְלאָז 'ריִמ יִרָּכ ןוכשמ ןייא ראָפ תֹוצמ איָד ןופ גּוא
 ּניִתונוָעַב דנּוצַא רב רקיע ןיַא ןייז זנוא איִיַּב לאו הָרּוּת איד זַא ןעווג טעְרְג זיִא םאָד ראנ ןכאָו עֶלַא איִר וצ לָנּסמ יא
 זיִא רקיע ןייק םינ ןנוא איב זיא תוצמ איד טיִמ הרות איִד נּוא רקיע ןייַא הָכאָלִמ רעֶזנּוא | טְכאַמְג ןְּבאָה ריִמ וַא םיִּבָרָה
 זנּוא לאָז רע פא ןטעֶּב וצ ןָטָסּולג לאָז ריִמ טיִנ טייֵהְרעֶכיִז ןייק ןעֶמּונָנ  אּוצ ןנּוא איי טאה טאָג סאו ןוכשמ סאד ןוש
 ריִמ םּוראָוו תֹוצמ יָד ּוצ נוא הּובנ רֶד אּוצ נּוא הָמְכָח רעֶד אּוצ טיִנ ןָטְפּולג רימ ליינו ךְנאַל גליה רעזנוא וצ ןְרעֶק םיִא
 צ נּוא דְנאַל ןגנלייַה םעֶד ּוצ טיִנ סול ריִמ גּוא בּושַח ךוא זנוא ייּב זיִא ןְּבּולְּבִג זנּוא זיִא םאָוו לָסּוּב םעֶד טימ יז ןָגיֶנאּב
 בישמ םחנמ ינממ קחר יכ) ןְיי ףיא אוט ןְגיִזאָד םעֶד ףוא (היכוב ינא הלא לע : קּופפ רעֶד גאַז םֶד שדקיכה תב םעֶד
 םניינו םילשורי טאָמָש איִד < בייל ןיימ ןקיווק רעֶד לאז רָע,רָטְסייִרַמ ןיַא רימ ןופ טְרעֶמייַ רעֶד ךיז טה םע ליו (ישפנ
 גוא ןְפעֶג ראפ ריִא = וא ןעֶבאָה נּוא םְרעֲטי רעֶד םיִא ןופ ן ןוש ףיז ןְּאָה .ןדוי איִד ןעמ טנייַמ סָד רעָטסיירט ריא ליי
 נוא הָבאָלִב יד טֶזאָל רפ טאָה רע סו םעֶד ףוא יג טאָה הָריִחְי תב איד םו לָשִמ רעֶד יו טקנופ + ריִא וצ םיִנ ןמסּולְג
 עֶגְדילְּב וניז | םוא | םּורַא ןָמאָּבְג טאָה טאָג :וירצ ויביבס בק עיל יד הוצ) זיג + ןַפעֶג ראפ צג ןיא ןוש ריִא נוא טאָה
 ןייא זיא סָע < איז .ןָשיווצ גנּורעָטייַו רעֶד ןייַא אּוצ ןְראָעג ויָא םִַלְׁשּורְי םאָמְׁש איד (םהיניב הדנל םילשורי התיהע
 פאָה נוא תֹּולֲעמַה לָכְּב םֶלשּומ ןיֵא ןעוֶוְג ויִא סאו רּוחַּב ןייַא םיִמ רעָמְבאָט ןייז טכאמג הצתה טאָה רעְניִיַא ילָשָּמ
 ָךיִא ראָג ריד םיִט רייז ְךיִמ איירפ ךיא זַא ןָיִוו טְסְלאָז ןֶתְה םּוצ הָלְּב רעֶד . ןופ רעָטאָּפ רעֶד טְגאָז תובוט תּודָב טאַהְג
 ךיא באק ןעשנעמ וטכעלש טְראָד ךיז ןְנּופְג סע נוא ןיירא טאַטְׁש ןוא | ריִמ ּוצ ְךיֵד םעֶנ ְךיֶא + ךאז ןייַא ראפ ְךיכ נְראָז

 םימ ךיילג | ןייז טעו םיׂשֲעַמ וטכעלש יז : ןעֶגְרעֶל 84 ךיז טס: עו וא וז שימ יג 4 וצ ְךיִז וטפעו רעכאָט אמ |
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 והכל ירש ךרה תנ יךוחב רכש
 ריי

cםיטכח יתפש שש  
 רס ועוכופו ספנע סלועפס לע י6ק סנדריו "ד טריפ ןכ
 סוי וס דעומ לט ופוריפ וכיתוככ תעדכ שוריפ ס : 'וכו תופס
 יכק6 מנ ח"כ ייכק רמסדכ םועוכטד למק קרפכ סתי6דכ נוט
 fרתצ 'פכ סתי6 6רמימד (פוגו דעופ ילע 6רק כיתכד דעומ

 כיתכד סוילמ ייולמ 6תש וססד  זופת ייכ6 רמ6 תינעסד |
 כסמ םדהש 'ניטקנ י"טכ טריפו יכוהב כוכסל דעומ ילע 6רק
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 .דעומ ילע ארק : סניסמס ולוס ולוס (י כס סיעפי)
 ומת ופכדפ סמוסרד וכיפוככו ילע כל סוסייג םדיעי
 גה65 סיינט סנס ₪ם- לט סוילמ ייולמ מש לוססד:
 כ סעטת ניל סילגכמ לט ןסכוס ערי ךכנ סירנממ

 ןופ6כ סוי יוסל ה"כ סיעי ינס ןנידכע נפ  םדמ רח6 כס
 ינש 165מכו נפ ותוסעל ונממ סלעמלפ שדוח סבל סמ)טס

 ןמז ק'סו ופוקכ דחפו ותלמתנ דת כמ םדחכ סיכוע סיפי | :
 סויל סכוה ןילנפנמט ככ סעקתכ ירומנ סכיכסל דעומ ילש /

 בקעילוק "
 ןיִמּוניִג פֶרַא םהיַא ןופ רֶע טאָה ןהעֶזיִג םיא טאה םָע רַעָמ .
 ףוא ןיקיק ,דיִמּה לאָז רע טריפיג םייִהֶא םָה וא טעֶרמאפ םעָד <

 דָניִצַא + זיא סאָד שטנעמ רּונייֵׁש ןייַא רַָפ סאוָו טַעְרְמאָפ םעָד |

 יונ רָשּוע םיִניִמיקיִג ּפָא םעֶד ןהעיג םאָה ששנעמ רעֶד וא

 םיִנָפ יִנייֵׁש םאד נּוא ןיראוויג  ץראוש רעייז זיא םיִנָּפ ןייז < 5
 סְרָשוש םעֶד סֶכְּג סוא ךיז איב רע שאה םּואיִמ ןְראוָוְג זיא ; 4
 טעְרמאפ םעֶד טאָה גוא רעירפ ןופ טאַהְג טאָה רֶע סאָו דל :

 וד ןייש איוו טערמאפ ןייד העז םיִא ;עכַא טְלעֶמְׁשִג רָדּנֲא |
 ץֶראָטש זיא םיִנָּפ ןייד איו] דגּוצַא נוא רעיִרְפ ןעֶג טסּוב

 ןגאז יִבעְלְמַ םאָד < טנייֵוְג עָדייַּב ןבאה איז נּוא * ןְראוג .
 וזַא איוו רֶעיֵרְפ ןופ םיִג זנוא ןעק רָנייִק טאָנ אּוצ ןָדּי ריש ,
 ףוא ןרדניוו, ראפ זנוא ףוא ְךיִז לאָז רע ןעְווְג זיא דמְעִמ רזנוא =
 רעָירָפ ןופ זנָוא טסנעק טאָג אּוד ראָנ + דנָוצא :ולָפָש בָא .
 בָקֲעַי רעָטאָפ רונּוא ןופ טלאַמְׁשִג םעָד ןיִא טאָג הע (ה הארו |
 : יתייה י הב 0 כ םעד וי י ו ;

a eT Sh ad. ָנייט בוא רבָג יב םיכמש יננ ויה בוול ןייַמ ןקיווק הת  
 : ₪ Mlk 7 = זו" הלא לע) זש :ןיִּב ְךיִא הֶגיִרְדַמ ינּורעדיג ןייַא ראפ סנו ןהעָז . ייפ רעֶד ןעד טסיונ ראפ ןיראוויג ןעֶנעֶז רֶרניק | A PRP a na RT Rr FA ג ב * 7:  אּוד טסעוו זּוא ףוא ןעקוק אור טסעו) שראָד ןופ נוא שלל

 תר יכנ רפאוו איוו ווא ןרערפ טימ ןסּוג ןגוא עניימ ןנָייוו ךיִא אופ ןְגּזאָד םעֶד ףוא (םיט הדרוי יניע יניע היכוב ינא
 עיבל | ןייפ ןקיִוק רעֶד לאָז רע רעָטסיירט ןייֵא רימ ןופ טְרעֶטייַו רעָר ְּךיִז טאָה רעבלייונ ישפנ בישמ םחנמ ינממ .
 עייז ןעוֶוג זיא נּוא תולָעַמ ליפ ְךיִז וא םאָהְג טאה איז םָו הָדיִחְי תַּב ןיַא שאַהְנ טָה רשע ןוַא י :ִשֶמ ןוַא ויֵא .
 יו ןְבאָה תֹולֲעמ יֵכעֶוַא ךוא לאָו רֶע .ןֶתַת ןייֵא ןָפעֶרְט ריִא ְךיִז לאָז סע ןֶדייַה ןְּבאָה הָנּותַה םְלאוָוְג טיִנ איז םֶה טְגּורעֶלַג .
 יָה איִו נוא טאג טאָה אָז איוו ןתַח ןייַא ֹזַא ןְפאָרטִג טיִג ריִא ְךיִז .טאָה םַע גוא ןֶראָי ליפ ןסעֶוְנ קעֶווא אָז זיא * אָפ |

 ַּב איִד ְךיִז טאָה רֶדְנּוק ןוש ןְּבאָה נוא טאַהָג הָנּותַת גְנאָל ןוש ןְּבאָה ריִא ןּופ רעגתי ןְנעֶז פאו םיִּתְרעֶבַה עֶריא ןהעֶוִ
 ימ ּארַא ריִמ ןופ םענ ְךיִד טעְב ךיא טאג אוצ טְגאָזג טאָה נוא םאָנ ןְשעֶּבִג פָה נּוא ןעווג אַגקִתִמ איז א הָדיָהְי ,

 ייִא טֶרעָשּב ריִא טאָה נואו טעֶּבִג ריִא טְרעֶהְג אוצ טאָה טאָג נּוא י ליו ָךיַא איוו ֹוַא גווי] ןיימ אּוצ ריִמ קוש גוא דנאש

 רצ טיִנ זיִא םָע םוָו הָכאָלְמ לעַּב רֶרעייֵ ןייא ןעֶוְג זיִא תא ּתֹּולְעַמַה לָבְב םקָשּומ ןייַא נּוא ןייש ןעֶוְג זיא רע סאוָו רוחב

 עֶד טיִמ טה הדיחי תַּב איִד גוא הָכאָלמ רעֶד ּוצ גייַצ קְרעֶע רֶעייֵט טאָהְנ םאָה נא הָכאָלַמ לַעַּב רֶרעֶייֵט ןייַא ו" ןָנּופַג

 יא םְכאַרמג םֹוא ןאט  ןְגנּוי םעֶד ףוא ןעמ םאָה םייצ רֶצְריק ןייא-ןיא טאַהְג ּביִל רעייֵז םיִא טְה נא טאַהְג חֶנּותֲּת רוהָּכ
 ין טאָה ןיִראוָוְג ראָמְג ןופ רעֶד ויִא בייַ םאָד זַא הָניָדְמ ריו ג ןַיַא ןיַא ןיִפֹלְמְנַא טזּומיִנ טאה רע נּוא לּובְלַּב טְכעֶלְׁש
 אָו ךיַא ןפְלאָהַג ריִמ ;טאָה טאנ זַא גּוא ריד ףוא םראונג ךיא ּבאָה ליפ יו טְנאָזיִג םיִא ּוצ שאה נוא טְנייווג קראָטש רֶעייֵ

 עָר וא +. םֶניַא ןיִא םייצ יֵגְנאַל ןייק, ןָסֶנג טיִג ריד טימ ְךיִא ןיִּב ; ףוס םּוצ נּוא טקאָוג באה יא יו וזא ןאמ ןייא ןְּבאָה
 ְלעֶזא ןּפאָרמִג ךיִז מָה סע תָמֲא ְגאָויִנ טאָה איז + ןָטְסייִרְס טְלאָוְג טיִנ ְךיִז טאָה אָז וא + שסיירמג איז שאה ןאש
 יִמ ןְסעֶו ןָנעֶז אייָו םוראו גיִסייִמ ןיימ איו וזַא םינ גיִטייונ רֶעייֵז זיִא | ןיִנעוֶו טְסעֶד ןופ + ריִמ ןופ רעֶּבייו יִרעָפעֶּב ןכא
 ְבֹוא י ןָכעֶג רַפ טיִג ןְרָדְנַא םעֶד נּוא םֶנייַא יו ןְכעֶנ ייז תא קראַפְׁש ייז ןיִשווצ טפאָשְּביִל סאָד זיִא טייצ ליִפ ןָנאָמ ירי

 וגיכס 5 * ךרד תג : תוכודל ןתייככ סעכקוס סינעפ
 יכנע ךרולכ ידכנ יתככד סכופ (ג גס סיעשי) ומכ :

 גיע (זפ) : סמד יוס סיטנס סמר ךכ סניי bיֿנוסנ

 ט"ע שוריפ
 עמי טֶפארק ןייִמ ןעָלְבורְטש טְכאַמיִגטאָה רֶע
 יִא ןָּבַעְגיִג ףיְמ טאָה טאָג םיק לבוא אל יִדיְּב ג

 ל (וט) : ןיוטש ףוא טיִנ ןעק ףיא סאָר יֵכְלעֶז
 נייס עָכש ןיִטעֶרְמ אוצ טאָה רע "וגו יֵריִַא ל
 ןע וגו דצמ ילע אר ריִמ ןָשוונֶצ טאָג עֶקראַמְש
 נצ גנּולְמאַז ראָפ ןייֵא ןפּוריִג ריִמ ףוא טאָה
 הי תב תלותכל די כד תנ נוי עֶנייֵט ןיִבעֶרְּב
 עיֹורּפ עֶגְנּוי יִר ןְטעֶרְשיִג טאָג טְה רפְלעַק,ןייא
 ווא תיוג יִנֲא לא לע (זט) : הָדּוהְי טאַטְׁש גןופ
 ןס הררי נע יִניִע ןְניוו ךיא הוט עגיִזאָד איד ןֶליוו
 ג רֶבאוַו איוו וזא ןְרעֶרְט ןסיג ןעּוט ןְגֹוא עֶנייִט
 עֶד ְךיִז טאָה סע לוווו יִשפַנ ביִׁשָמ םֵחָנְכ יִנמְמ קר
 עֶר לאָז רע, רֶמְסייֵרְט ןייֵא דיִמ ןופ טְרָטייונ
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 וא גְנאָל ןופ טיג זיא סע ליוו ןרעוו ןסעג ראַפ טפאשביל סאָד ןעק ןנעונ שמעְר ןופ ביל ךיד באָה ְךיִא ישטאָה ךיא \
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 ה סדיהילָכ ממש :
  7י"שר | ג

 לכטיו סמו סדכיו + הנדריו (גי) : ןוני ןוטל סז סג
 וכטופל 3 ספוגד ן"ונס ןכנ ץכוסמ ם יודיכ י"ט סתומ
 'כ סלעסט סנעלי .סנמסרכי :סנטעי: ומכ :יליפי ןוטלב
 קוטכיס םופנעס (ד וכ :קקזמי) רמוס תסד ומכ סבקג
 (פדי סיטפוט) ומכ סלדכיו פ"ד * פסו תחפ לכ רכש
 םופס סלוכו רלוג תופס תל:קיכש: ויפכ 56 וסדליז
 סכיסל ןיפ : ודיב יעשפ לוע הקשנ (דו) : וכוקמ
 ןכרדל ןיכוק תקיספ לט ימרל ןושנכו bכקמב ןוימד וז
 ס"גירסנייופ .דקשנ ינמ למוקו כקכס דמנמ קנקס
 לש ודיכ יטפפ ויס סינמוסמו סיכמטמ סידוקנ ז"עלכ

 ונרתשי : ססימולטסו סניינמ םכסנ 52 ןורכזנ ס"כקס *
 ןיפ סנשמ ןופל ירסט נע ונעו סועילק סועילק וטעג

 כ ופנוגכ יסד וס ךכ .י"טר תכווכמ עדתו סמנע ינסכ

 ט'ע שורי
 : ןֶראָצ םיִרְג ןיינ ןופ גאָט ןיא ןֶרעיורמ טק
 טאה לָמיִה .ןופ הָנְְרַ יתומצעב שא חלש םורממ (גי)
 וא רֶנייִּב עיט ןיִא רעייפ ןייא טְקיְׁשעֶג רע

 יגל ַשָר שרפַרִמ ףוא ןְגִטְלעוֶוְג ןאָמיִג טאָה
 םיַפ עֶנייֵמ אּוצ ץֵעֶנ ןיַא טוירפש ראפ טאָה רע

 ןְעק,רְיוִו טכאמוג ףימ טה רע ריח ינעשק
 ְךיִמ .טאָה רע, הי פייב המ יננתנ רמְנהא
 : איוו רָמ זיא גאָט ןָצְנאַגַא טְסיוו רפ ןְבעֶגִג |
 טְניִבייִצג ןָראְוָו ןיא סע יריב יטפ לש דקשנ (די) |
 ןּופ טְנעֶה יִד ןיִא תּוריִבִע עֶנייַמ ןופ ּךאָי רעֶר |

 ריִא ןיא ןיִרעוֶו ןְסעֶג ראפ טיִנ ןיִלאָז יוז תיישה

 ןטְכאָלפי ג ןִראוָו ןְנעֶז ייֵז ירא לע ולעוגרהשי לאצ |

 יִחּכ לישכה לאה ןיימ פוא ןגנאַגיג ףֹוא ןיֶנעֶז נוא =

  | rk: hyא הכא  Pas ute rrrו « 5 -

 ֹגנמנ רוז ינבישה ילנרְל תש ׁשרָפ הנרי יתטצעב שא
 יתכ לישכת יראוצילע ולע ונרתשו ריב יעָשּפ לרכש ג יי
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 ננתנ
 םיטכח יתפש

 *"םכ 'יפס ינטס 'יפס יקופ6) סו = 'יפו סוככ) סרע) 'פידוכ
 וכעל עידומ סדסשכ סרוקס ןמ ננכוקכ ןסכמ bוסז קנת
 יכ :י36 כט ומכ ך) תו לכס כ ול רמפימ ךיככ רחל
 וכ ןיפ ז'ע .דיפקמסו וילע תכזומ סימעפט עומסל וס סטק
 רקיע וג ספר יכ ינטס 'יפס סכ 'יפ כ ןקכו פומי) .סוטמ
 5'סכ סנדמיו וסע 'יפ סנמת ט: : ננכוקד bנםיל עמממ כסד
 דריו ןופנ ןייפ ןיפד ל"ק כ"חפו סתוֿפ דריו ומכ וספ כפכו
 יסריכפ ') סוסט דריו וניכמ ןכיסו כ"קו רכטיו'יפ סול 'וענעג
 'מרוגס סכסס לע סכופ דריו תלמ כ'ת סיכוסיו יודכ י"ע פיל
 תידימו ןוסנכ וכתופל ידכ כ : סמלע סלועפס לע 5 סלועפס
 פידיחי ןופל וס סד סכמס כודגסכ ידכ ןכוקמס פנווכו: 'וכו
 %עו סדיתי עמסמ סנדריו סינכ עפסמ יתופנעד ססק יו6
 ן'וכ סיס ספ יקופנ תהֿפו קמ לכ רכוט םרפ) סיכיר5 ךתרכ
 פונלכ סנזכיו יסד ימיו 'פכ ינוקזמכ כתכס :ומכ סינרס
 סרכיטט עמפפ סג תופעס לכ רכיפד עמתפמ יוס 55 יעתקפ
 תו תחל לכ רכיפ ס6 ומכ סכודג כ"כ סכמס ןישו תחל תככ

 כפכדמו תידיחי ןוטל bיסע יפמ סעוגד ן"ונסו לכס כותכס םרפ) קר ו
 לחלמ סיכרס ן"ונ יוסד ספוגד 3 כמ כו סטוגד ן"ולכ יכנס כפה סמכ ל"קד ל"כע 'וכו וכפופל ידכ סונד ן*ונס ךככ
 לחֿפו . תו פת לכ רכיפ ופוריפו 'וכו תידיהי ןופלכ ורתופכ,ידכ סיכככ תנווכד סקוגד ן"וכס ךכל כעל סול יעתסמ פוכלכד

 בקעי לוק
 מב רֶתיַה איר ןיא ןיינ טַפְראַדְג ןוש פח רע ןְראָוְג םּורָא
 אוצ טייל יִמּורָא יֵלֲא איוו ןעונ גַהֹונ ךיַו פאה רַע עא טֹורב

 א טָמּוק סע איוו שּודיִח ןייַא ְךיִזזיִא ןיקנעָש איד ןיִא ןיינ
 יֵר ןיִא ןיינ לאָז וא ןיינ הָוַכְמ ְךיִולאָו ןאָּורָא רעֶלְרייֵא ןייַא
 םינ ךיז לאָז ןעֶמ זַא ןְבעֶל ךוא ןעֶס ןעק םעֶד ןָא םאוָו ןיִקְנעֶׁש
 וא ץּוריִּת רעָר ראָנ < ןקְנעָש איִד ןיִא ןייג גוא ןיצ הָוָבִמ
 םיִנ זיא רָשוע ןייַא ןעווְג זיא רע זא רֶעיֵרַפ ישמאַה םעָד ףוא

 ןעֶמ וַא ןָרייִפ ראָנ ןיקנעש איד ןיִא ןיינ או גְהְנִמ יי
 ןופ ראָנ קְנעׁש ןייַא ןיא ןייֵג לאָז רע ןָטעֶּבִג קְראָטש םיִא םאָה
 מיור ןְנעוֶו ןיינ הָזַכְמ ְךיִז ףְראַד רע לייע דנוצַא ןָנעוֶו טְסעֶד

 רע ןעק,טֹורב ןייק ןָא םוראָע מ ןייש ְךיִי רָע זיא אוצ עֶד
 ןיצ ןופ הֶשּוב איד ןאָטְנ ּפָא ןוש ךיז רע טאָה ןְּבעֶנ טיִג די
 ןקנעָע איָר ןיִא ןייֵג אוצ םיִנ הָשּוּב ןייק ןוש רע טאָה םיִנָּ

 ג זיָא לָשְמְנ רעֶד : ךייא םעֶר ןָא ןְּבעֶל שק רָע יִשְמאָה ךוא
 ןְׁשְמְנעֶמ איֵד ןְפאַשַּב טאָה נוא טְלעֶנ איד ןֶפאָשַּב טאָה םאָנ

 םיִמ םייַצ רעוא ןגנעֶרְּב רפ ריִמ וזַא םיִנ ןָאופ ריִמ נוא טאָנ ןופ הָדֹובַע רעד ןיִא טייצ ןייז ןֵגעֶרְּב ראפ ְךיִז לאזה .

 זגפ םייֵצ איד טְגייֵלְנ קעֶַא ןיוש ןְּבאָה רימ: ליז ראָנ ןְּבאָה ְךיִז רימ | ןמ הָסָנרַפ יִׁשֹמאָה הפנר ןֶכּז ריִמ וא טייקשיִראנ
 םיִרָכְד טיִמ פייצ איִדנ ןוש ריִמ ןיִנְנעֶרְּב ראפ ןְּבאָה זומ ןעֶמ סוָו הסנרפ שימ טייֵצ איר ןיגנערב ראפ ריִמ נוא הדיבע טאג
 ץֶרָא ןיִא רֶרָע רָּוא +וא ןעֶנ ןְגעֶז ריִמ וַא תּולָנ רָזתא ףיוא איבנה היָמָריי טְגאָלמ םאָד גיטוינ ויֶא סע ישָפאָח ךוא םילפב

 = רָּּבָא מאָנ ןופ הָדֹובַע רעֶד ןיִא ראָג שייצ רונוא שֶכאָרְב ראפ רי ןְּבאָה .טְלעֶפַנ םיִנ ראָג ווא טאָה סֶע נוא לֵאָרשְי
 ןוש ריס ןְנעֶז ' םיִנ מור ןיײק ןְּבאָה איי לייע טֹחְּב טעְב קלאַּפ עֶצְנאַנ םאָד (םחל םישקבמ המע לכנ תל יא דָנוצ 5
 טיִיִצ איִד ןוׁש ריִמ ןְגְנעֶרְּב רפ ןְּבאָה ְךיִז ןעֶמ זמ טֹורְּב גוא טוב ןְגעֶו ראנ טייֵצ רזנּוא: ןגְנעֶרְּב ראפ אּוצ אוג טנואוונ

 טְגְנעֶרְּב ריִפעֶרַּפ ןייַא איוו וזַא ןיִריִפעֶרּפ ןייא ןיִראָנג ןיִּב ְךיִא (הללוז יתייה יכ) מש רֶד זיא סאָד < ךוא טייקשיראנ ןגעֶו |
 יכ הטיבהו 'ה האר + זיא נייג טיִנ סאו םייקשוראנ ףוא טייִצ יד .רימ ןיִגְנעֶרְּב ראפ וזַא זיא גיפייג סו םיִג לעג סו |
 קיש ףוא זיא  ןְהעֶז ןושל סאד < טְנאָז שְררמ רעד + ןיריסערפא ןיִראויִג ןיִּב ְךיִא וַא קיק נוא טאָג העָז (הללח יהיה |

 יא רָשע ןיַא . ןוימָד ןיֵא ויִא סע < םייע תא סאָו ךא:ְןיֵא = ףוא ויָא ןיקיק ןושל םאָד נא טְניַהאָנווא םאוו ְךא =
 םיָנ םיִא ןעק,ןעֶמ איוו טאָמְׁש יִרימא ןייא נוא קנָוא רָע ויִא םְמעֶׁשיִג רי פאָפְש ןייז נוא וז טה וא ןיִראָווָג םּורָא רעד = |

 טָר תא שמ ןיימ ןיִפאָרְטיִנ ְךיִנ טאָה לאָמ ןייא טֹורְב ןיִניִר ראַפ | ְךיִו לאָז רע ץלאָה שקאַחיִג ראָד םאָה וא |

 ורַפ זיא ;רעֶד איוו םנאב ךעד שָנעְס רעֶר ְךיו פאָה י רּורָפ ןופ םֶנעְקְיִג רׁשֹוע םינימיקינ פא םעֶד טאָה רע םאוָו םאָטש

 =? וו זמ ןייש ןייֵ לא ריָביֶרְנַא רעֶד ןעוְג טיִנ ראָג יָא םע וא םיִנָמ םעֶד תא ןייש ןענג ויִא גוא רשע יייַא קחי ) =
  : Ae ) suרעוו 2 3
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 יפל וס ןכ יתרת מ"פ סיתכקמ רמ6דמו סיקכס לע וקח
 רוכות 55 י : דומל פכש ןוככ ורוד סדגל םרדעו . ומושק
 סיֿפטומ ויססכ .פ"כ) רכע . ןוט) סרכז כ דפ סמנו ליל
 : .סזכ טז ןיינע סמ כ"נקד סיפנפ דכתו ךכיכל .ףיסוסו 'ושנ
 סיקנופ וסנכנכ סעככ Bכומ סת רכ קרפ ודי תוככ םפדמכ כ
 סיפכ לכס ויסו ססמע .סיכ6ומו סינומע סיסנכ) םדקמס תינכ
 ידכ סכופס תֿפ זוככ סיֿככ סיכמומו סינומעו כסוו ףסכ וונכ
 םכפ ודי קוספס 'יפ סיסיו 'וכו יכקומו ינומע לכי כ רוקעל
 ףסכ זוככ סקדקמ וכ סיוג סתלכ כטסכ סידפהמ לכ נע 5
 סכ סתיוכ רק תורות יכפסס ווככ סינומע 15כ סכוקכו נסזל
 וס ךיפ יכ סעט תניתכ סנופ ספ יכ תלמו ךל סקכ ופי כ
 כטסכו 'וכו ככ םכפ ודי תרוגכ 'וכ סיוג סתפכ :יכ סעעט
 זוכל ונפנ ככס כמו ךירלסש י"ט תנווכ וסזו ןוכנ סוס יתטלפ
 במומו ןומע ככ םרפ ודי קכ ל"גס 'וכו סינפנ ססו סו ףסכ
 סול סמנו 'וכו כותכפ יפכ ספרוס) ידכ ת"ק סידפהמ לכ לע
 סתקכ יכ םרפל ידכ ל"כע כ סיוגס רק וטעט ספ רמימל
 טיסכ לנלכוקל םנםיל דה כ"ז י"טרפו קלח קלפכ ל : 'וכו סיוג

 בקעילוק
 * דנאש ריא ןְהעֶוג ןְבאָה ייז םּוראוו (התורע ואר יכנ טָכעֶׁש ר

 איב ןְעוֶג ןְעֶז ןוז ןִיֵא םיִמ רָמאָּפ ןייַא לָשָּמ ןַיַא יא סָכ
 ןָסעַזג ךוא ןָנ טייל יִסֹורְג גוא ןסעֶנְג ןְּבאָה נוא שמ ןייָא
 ןאָטְג טאָה ןוז רעֶד וַא ןהעזג רטאפ רעֶד טאה שוט םעֶד יב

 ןְגאָלְׁשִג םיִא רעטאפ רד טאָהעֶר הֵׂשֵעַמ ןייא שוט םעֶד איי
 םעֶד אּוצ םייֵל יִחֹורְנ איִד ןופ רֶניֵא טגאָז ןנוא יִרעייִז ראש
 ּבאָה ְךיִא סאוָו סעיינ ןייַא ריִד ןופ דנוצַא הֵעְז ְךיִא רָמאמ

 קְנעֶדְג ְךיִא םּוראָו . ריר ןופ ןֶהעְונ טיִנ לאָמ ןייק ְךאָב
 אוד נוא גנּולצולפ ריִד אוצ ןמּוקג ןיֵבַא לאָמַא ןיִּב ךיא

. 

 טְלאָוג םיִא טסאָה נּוא ןוז ןייָד ףוא םַעַּכ ןיִא ןעֶוג טסו
 אּוד טסאָה ןַמּוק ןייַרַא ;ְהעֶזְנ ךיִמ טְסאָה אוד זַא נוא ןנאָכש
 ׁשיִיַבִמ טלאוָוג טינ םיִא טסאָה וד ליוו ןגאָלְׁשְג טיִנ ןוש םיא
 ׁשֶייַבמ םיִא טְסאָה וא גאָלְׁשְג םיִא וד טְסאָה דתצַא גיא ןיצ
 + רַמאָפ רֶעָר טרעפנע * אָד יִלֵא ןְנעֶז ריִב ישטאת עג
 טאה רע םוָו עֶר הָשַעַמ ןייז ןהעג טיִנ וד טסאה לאכצנעד
 ד צ,צ ד ד w= - ENA Ad . 1 + וע

 דנּוצַא רעֶּבָא < שָנוע ןייז ןהעז טְפְראַדְנ טיִנ אּוד טְסאָה ןאָטג

 ןייז ןְהָנ ריִא טפראב עֶר השעמ ןיינ ןְהעֶג יִלַא טאָה ריִא זַא
 ריא ןגוא יָרָעייֵא ראפ ןגאָלְׁשִג םיִא ְךיִא ּבאָה םורד ךיא שנוש
 קוס רֶד טגאז רֶׁשירְפ * זַא זיא לשמנ רעֶד * ןְהעְג יִלַא טאָ
 איד ןהעזג איז ןֶּבאָה סע (היתבשמ לע וקחש םירצ הוארכ

 טרעטש רַפ ריִא יא סע סאוָו םיירפג ךיז איינ ןְּבאָה רגדיִלּב
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 איוו חשק ךאק זיא * םיִבֹוט םיִמָי םיִמ םיִתַּבַש איִד תּולג ןיֿא
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 באל הָתיֹוצ רשא השק ּואָּב םיוג הָתַאְרְ"יִ ? ₪ 4
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 כאב יח סידומחמ ומנהל םישקכמ םיחנֲאנ הבעלכ =  ףל להק
 ףרה ירבעילֶּב םכילא אול גי + הללו יתייה יִּכ הָמיִּבַהוהָוהְי האר שפנ בישָהְל

 ןח יב הָהְי הנה ָשֲא יל לע רֶׁשֲ יִבאכְּכ בואָכמ שויסָא וארו מיכה
 ו

 ופא
 י"שר :

 כ י ןתילמל סיסק סמ כל וכ 89 ןיפפוס ויספ
 םיסילפ לכסט סככס סי:פ תנפנ סקדילי סיקנפ דרו
 ' רצ שרפ ודי (י) : ריע לכנ עכיפ סנט סמ סל עכיקט
 למלט סוכופ ילפס * הידמחמ לכ לע : כסומו ןומע
 וכ וכפנ לכס נסזמ סידמסנס (י כי סינסת) סס כ
 יפל ספכוטל ידכ תוכוק יכפס לע סיגפנ ססו כסזו ףסכ
 רשא : 'וגו ינומע לכי ₪ (7 גכ סירכד) סקכ כוקכט
 : כפועו ןופע וגל = ךל להקב ואבי אל התיוצ
 כל .דוע תלוס סלנכ לס כ * םכילא אל (כי)
 קלוסה ןמ םננבוקנ ןהכמ סימכס וכמס קד לע ירבוע
 יל ללוע רשא : 'ונו ולכו וקיכס יל סטע סמ ופכ ל
 ₪6 ןוכפ סויכ יפוק : 'ה הנוה רשא : יל סעענ רק

 כ יל וטע סמ וכ כ"ח 'יפט וסזו סיככל סנעידוי סככ וכ

 ט"ע שוריפ
 שי ד( ףאָטְׁש ןייז רי רבא ןאָמ וצ
 ןיִדייֵלאַּב רעֶד טייֵרּפְש ראַפטאָה טְנאַה ןייז
 יא ראג ףוא ָהיֶדֹמְהַּכ לָּכ לע בָאּומּו ןומע זיִא םאָד
 רורות יִרפְכ איד טְנייִמיִג זיא סאָד טייקיטְסּולג

 העְניִג טאָה איז ןעֶד הקרקמ ואָב םייג התא יב
 עֶרְקְמַה תיִּב ריִא ןיא ןעֶטּוקיִג ןעֶנייֵז רקלעפ
 ןמאָּביִנטְסאָה אּוד םוָו ךל לה ואב אל התו רָשָא

 וצ סאוָולֶהְכ םעֶד ןיא ןעָבּוק טיִנ ןֶלאָו ייֵז סֶד
 א רו למ םישקב טיב ה לכ (אי) .; וי ריד
 תיִרְהַּנְנ טֹורְּב ןַטעֶּב וא ןֶצְפיז ןעוט קְלאָפ
 ראפ טייקיטְכּולג ירעייז ןְבעֶגיִג ןֶּבאָה ייֶז לכי
 ן האר בייל ריִא .ןקיווק רעֶד וצ טניה ןיִסֲע
 כאר הללו יִתָיָה יִּכ גול נּוא טאג אּוד הָעְז הָמיּבתו

 כלא אל (בי) : ןְרעְסַעְרְפ ןייא ןראוןג ןיב ףיאו
 ןייַא וא ךייא ףוא ןעָסוק םינ לאָז סע ךרָד ירי ינ
 ועֶד ןופ געוֶו םעֶד רָביִא ןְראָב סאו עלא הָרָצ
 2הַעָו נוא טול 'וגו בואכמ שי םא אר ּוטיִּבַה הֶרּוה

 אמו ןיימ יון גאָטייוַא ןָדְנאָה רַפ זוִא סע בוא
 ןי טאה םא ג סאו פא ור םויב הוה הנוה רשָא

 ספ רעד םגאְו םּורְר * ןהעו ןָכאָז ןעֶדייַה איָד ןיוז שָייְבַמ איז לאָז רע רובָּב סנודוי איָד ףוא סָח םיִנ םאנ םאָה וא
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 ְמעֶׁש ראַּפ דנּוצַא איז ןָּבאָה ןָמְלאַהְנ ָךילְרע רֶעיֵרּפ איז באה סוָו יִכֲא איד (התורע זאר יכ הוליזה הידבכמ לכו רמי
 ןוא טאָג איי םלאוו ןְהעֶז םינ לאו רני ןְגְראָּב ראפ ןנידנוז ןעויג ןלאז ןדֶגי איד, ןתנ דְנאַש ריִא ןֶהעְוג ןְּבאָה איי םּוראוָו
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 בה איז איג רנאש ריֵא ןְהעְֶ ןְּבאָה ןיִדייַה יל רנאש רעייַו טקעֶלּפנַא ןְבאָה ייז וש רָבָא ןְגְראָכ רַפ טְפאָרְמַשִג ןעֶפ
 וגו םחל שקבמ םיחנאנ המע לכ) (אי) : שנע ריא ןהגוג ןבאָה יז טְמעָׁש ראפ ןדייה ילמ איו ןְּבאָה םּורְר שגיִדְנג
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 וכ הפיבחו 'ה חארפ שורב ןָשעֶּב ןיִא ןָצְפּוז ןֶאופ קלאפ ריִא ראָג םִיַלָשּורי טאטש רעֶד ףוא טגאָלְקְג טאָה איִבְגַה הי ₪ A : א - 3
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 א הכיא
 ןיַאְו רֹצ-רִיְּב מע לפגְּב םֶדְמ .ימימ ויה רשא הידמחמ לַּ היורו הנ -
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 ילָּכ הָחיִה הדגל ןילע םָלׁשֹורְי האטה אמה / ָהָּתַּבִׁשִ :לע וקחש ביו ; ָהוָאְר ה
 ָתיְלּושב ּהָתָאְמְט 9 : רוחֶא בש הָחְנֲאְנ איה הורע ואָריַּכ ולזה } הָידּבכמ
 : בוא לידה יב לנעקתא הוה האר הל סחנמ ןיא םיִאָלפ דר ּהָתיִרַחֶא הבז אל

 י"שר

 * הידורמו : ינוע ידיל ספיכסט ז סנככוס ימי .* הינע
 סילקס לע יתדכיו (זכ bי סיפפוט) ומכ כעל ןופנ סוס
 : הידמחמ לב : סמיסֿפו ימיטכ דוכס (ג סג סילסס)
 לע וקחש : סדק ימימט סידמסמ ח בופ לכ סרכזו
 ספלמ סגה סעופמ תתיכמ לע וממפ : היתבשמט
 סלוגכ ןיקכופ ויסט רחל ןופלב וטכוד "מו ₪ ססכטו
 ס"וכעס ויסו םיעיכטב סיטמופו סיכופ סיפיו סוסכסכ
 סקכפפ קל סכנכסכ סיפופ סיכפוקו ססילע סיקספמ
 על ןוכנ סגל * הרינל (ם) : ןוכמסת .סלוגב ויסכעו
 * החנאנ : סנגק * התורע : "ענב ר"כומפיק דנו
 סוס * החנאנ אה םג : ז"טלב ר"ריפסוס סלעפנ ןוטל
 ןוש * הילושב ההאמומ (פ) : b"כיכופטוט :ככד ט5

 ודי
 םימכח יתפש

 ידדספ יכתסד סירכד ל"קד ז : כיתכ רסח ילו6ג תנטד י"טר
 ו סידמתמ סיס כ ןכ ס6 סיינע ימי סככז סד וסנינ
 ימיד דה ןפוכ סניסד פ'כ . סייגע ימי סניס סידמהמ
 %פוע ילי) םיכסק סנככומ ימי סככזו ןככומס כמה סס סינע
 םרפת 5לפ יקופ6) ח : סנככוה סדוק סדק ימימכ סידמהע לכו
 ה סידמתמ לכ נע כ) טרפ די ךומסכ סריפס ומכ תורות יכפס
 < תוכוטכ ןינעכ 6כסד סידמהמ כוט לכ ופוריפ תכסד פ"כל
 םרפמ י'כלד עמסמד סוכ סשכו ט : יעתכמ 02 סילק
 סגה סקוטמ למ כ"תלו לוטיכו סתכטס ןופנ סיתונק
 ף"ככ תנווכד ספכנ\ תכס ןוכל וטרפמד עמקמו סתככו סכדמ
 םדקמס קתתככס 'ולייסו סוס דוח) רכד תתככס ןוסכ ילד
 "סתכשו סטדה תתיכס לע כ"כע 606 סיפממופ לע וקחכ כ"נס
 םלפמ כ סמ) כ"6 תכס ןוסל םרפנ ךרלוס סל למהה סו
 יג ןכ ספד ל"יו + דוהל תכס ןוככ וסט סדגס םרדפכ

 + התירהא הרכז Pe : יולגכ ןקלטע סבכק ןייולג סיקולפס כמולכ סילגכ י)ושב רכיג סקולג סד ה יז ילכב
 ט"ע שוריפ

 הידמחמ לָּ כ גאְלק ריא נוא הדו ו ןויפ ריִא ןופ געט

 ןנעֶז אווז. םאוו יָה רֶשֲא טוקוטְסוְ עָריִא עלא
 ףנ : געֶט עט שר איָד ןופ סָדְכ ימי ןעוֶויִג

 קלאפ ריִא ןכאפ ןאס ןיִא הע לפננ אוז טקנעֶריִג

 אוצ רָפְלַעָה ןויק ןָדְנאַה רֶפ טינ זיִא סע נוא ה
 רָגִדיילאַּב יָד ןְהעֶזְג ריא ןֶּבאָה סע םירצ ָהואָר ריִא
 רַפ עְריִא ףֹוא ְךְּתִּבִׁשִכ ל טכאַלְג ןֵּבאָה אייז ‘תק

 ְְניִז ןיוַא אפס (ה) + תָבָש נּוא בוט םוי גְנּורעֶטְׁש
 'םּורָר בלע םִיַלׁשּורְי 'טגיִדְנוזוג טאָר אָז הֶאטְח
 ןיִראוָוְג אָז זיא הָהיִ גנּולְגאוָ ראַפ ןייא וצ הדי :

 ָתוליזִה טרָהְעג יז ןיִּבאָה ם סאו יד עֶלַא .ָהיֶרְבַכמ "לב

 איז ןעֶר התודע ארי טְהעֶמְׁש ראַפ איז ןעֶבאָה |
 החנאנ וא יז איה ג דנא ריא ןְהעֶוְג ןֶּבאָה
 רו טאה איז נוא רוחא בעמ ןֶצְפ8ִז טוט איז |
 ָהיָלּושב האמ (vb) + םינ ַפ "רוא רֶמְני הַא טְרעֶהיִג .

 עֶר ןופ םוז ריִא ןיא זיא טייקינוור בוא עְריִא |
 ןעוויג .ןנעָנ תוריבע עָריִא רַמסְּכ : רֶריילכ

 טָבאַדיִגטיִנ ףיז טאָה יז הָיָה הָרכְ אל טְקעֶלפנַא
 נוא רפ רעֶד ףס ןוַא ראפ ןוו 'רוִא ןעק סוָו
 ךיֶלְעֶדנּואוו טְרעֶדיִג יז טאָה םיאלפ ד םּורָר
 וא ןְרעֶביִנ ריִא ףוא ףיז ] ןירעָרְנּואו עָקַא רֶמֹולְּכ

 רָמְכייִרְפ ןייק .ןידנאַה ראפ טי זיא םע הנ סמ
 אוד העת בוא לידגה יִכ יינע תֶא יי האר ריִא אגצ |
 טְכייַרְגיִג טאָה טייפ רד סאָד ןייפ ןוימ טאָג

 + דנוז ירזנוא
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 (םילשורי האטח אמחנ (ח) ףוא הָרָפּכ ו .ןיינ טוי
 מלאה יל אי ןְּבאָה סאוָו ו למ (הוליזה הידבכמ לכנ גמל רַפ יי צ אל אָ יא ₪

 קעי לוק .
 עד זַא טְכאַדְנ ןוז רָד לשל 0 itn ְךאָג םיִא זיִא רָב
 וו רַפ רעֶד ןנאלש סִּגַא לאו רַע ןְגנאַנְג ְךאָנ םיִא זיִא רָמאַפ

 פעד ךרוד וזא טקוכ ןצ רֶד נוא ןדניוו טְכאַפְג םיִא טה רֶע
 1 ו! v צב * 1 0 . ד 1

 עא םְלעֶנ אַּפֹור סעֶד םּוג רעֶטאָפ רֶד איו] רע טְהעֶז ְךָמצנעַ
 ד ירטאפ םעד אוצ ןוז רעד םיירש םיִא טימ ךיז טניִגעזנ =

 או ו [ ו dle, (a, Pan נע ןיִא) רֶגיִדייְלאַּ םעד ןופ טְנאַה ןוא רצ דנב
 ףנוצא ןאָטְנ ריִמ םאָה רע םאָוו הָצְר רָד רב םיִא םֶסְלאָצּב

 םימוראג רעֶד םוא ןְראָג ךֹוא ריִמ טסּוב אוד וַא ְךיִא ה
 אָה רע סאָוְו ראַּפ רֶד םיִא טֵפְלאָצַּב וד זא העז ךיִא םּואְנ
 רעד חטוש אוד רפאפ רעד םיא םרעפנע ןָדְניִו טְכאַמִנ ריִמ
 ןאמנ םיִנ םְטְכעֶלַׁש ןייק ריד טאָה רֵע זַא ןֶסיוְו ּוטְסְנכַק ןופ
 ליי - ןְרעְֶו םָסעוֶו אוד ןאָטג ססּוג ריד טאָה רֶע הָבָבְרַא
 לב םיִא לז ךיִא טְרעֶו יִד ְךאָד רע טה קְנעֶרק ןייד ןופ
 נעז רגודיילַּב עֶריִא ארל הירצ ויה) קּוסָּפ רעֶד טְגאָו םאָד
 ןמְלאָצַב טאָג וא קּוסָפ םעֶד ןופ םוא ךיז טְיֵנו יִטָצְקַע רצ אונ
 םִיָלָשּורְי טאָמש רעֶד סטכעלש ןאָטְנ ןְבאָה םאָוְו איָד וצ סוג
 שוט רע סוו אָפּור רָד איוו טכנּופ ראָנ זיִא סע ֹוזַא זיא סע רָּבָא
 יי ןְׁשְמְנעֶמ םעֶד ןְנעֶז םיִרּוסָי איד וא םיִרּוסְי ןשטנעמ עֶד
 פאג טה טאָג זַא ןְגייֵמ טסעוֶו שררמ רָד טְגאָז םָד הָאּופְר
 x הָחנְׁשַה ןָא ראָג טְסּז םוא לו אָט איִד רט
 רזא טינ זיא סָע קּוסָּפ רֶד רמיינו טְגאָז ןָניימ ןִדייַה איָד יוו
 פאה איז ליי ןְרֹורְמ טְכאַכָנ איִז מאָה רע (היעשפ בור לע)
 ָךֶכְו םיִרּסי איד יֵדָכ אָט םאנ םאָד טה םּורד טְגּודנוזָג ליפ
 | רימ שארל הירצ ויה) הָיַאְרַהְו דנוז יד ףוא ןייז רּפַבְמ
 יז םָד טאָנ איי טְלאָצַּב ץְעלש זנוא עמ םאְוָו איָד זַא ךיד
 ְמְכעֶגְׁש םעֶד םיִמ זנוא איִיְז ןעּוט םְָּסַה ןמ י וצל ןְבעֶו
 ₪%ה רמאפרעֶד יונ טקנופ טאג ןופ ליו םעֶד טיִמ הָבופ ןייַא
 ןעופ ווא הָבֹוט ןיַא םיִא פומ אפור רֶד זַא ןז םעֶד טְדעֶפְנג
 ה םֶד וא זיִא חָבֹוט איד הָבֹוט ןיימ ךוא ןְרייַה איד,זנוא

 לע טנידגוזג םאָה םילשורי טאָמְׁש איד

8 / 
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 2 םימכח יתפש

 ססלגש סוקפו + סו לע ןקוקמ סמלו סנממ סיט 5
 סניפ סיכױפ סס 65 )"קד ו : םונמ סמ 5) ספ סבי
 *ססמע סונפכ ססכ ל טונעכ סיכטוי םריפ ןכל ססממ סולל
 טרפפו * ינולג תנע סרסמו יפפדוכ כמ עייפס דסי ןכ נע

 " 5 סכיקכ טרופ yb ןוגי ןופל = תונונ : : סילגכילע
 ' הגוה : סונטנ ו סיכפוי .ולש (ס) : סדכ) ל"מיגס
 ואצמ אל םיליאכ (ו) + ןוגי :ןוט) וסו סכיפדס
 !ןסכ טסל ןיפפ סעכמ ופנמ 8 לפס סיניֿפכ * הערמ

/ 

 | cr סמולט ספידכ ופדכנפ סמ סזו לסמ כקמכש ףדול לכ : ףדור ינפל : כעלכ סמכ םנמוסש םולכל
 מי: :סתוגגכ < םלשורי הרכז ([) : כיקכ רסס ספכ יונ נט : ילולג תנע .סככלו יפדוכ גמ פייפס דסי

 עילו
 : הְבּושְּת ןאס אוצ ןקעו] - ןוש .ְךיִז איז ןְלעֶר גאל
 אוצ רגודיילב עֶריִא ןראֵטְג ןֵנעֶו איי שארל הירצ ויה) הע
 איי מאה םאג םּוראָע (היעשפ בור לע הנוה 'ה יכנ יִתָצְלָע

 ןגאָז םיִמְכְח יִרָנוא דנו ליפ .עֶריִא ןְנעֶנ ןופ ןְרָעֹורמ םְכאָכְג
 רעו ןדּוי איִד רַעָצִמ ויא פאו רעֶד (שאר השענ רצימה לכי

 ןיימ ןְּבאָה ןָלאָז רימ יֵדְּכ סנס רעֶד ויִא רעֶמְְלֶע ןייא רָע
 ןְראָטְג קנאַרק זיא רק ןייא * ןיָמָד ןייא ויִא פא + רצ
 ןיינ ג .ןקלוג רצ סאה נע ןוינ ןהענ .ןסיקג אפור שר זיפ
 אָפּור רֶד ראָנ ןנעקיימ לאָמ יכעלטע לאָו רע, זַא זיא הָאּופְר
 ַתֹּכְּב טיִנ ויא דנּוק םעֶד ןּופ רּוטאנ איִד וא ןְנאטְׁש רַאַמ טאָה

 ףראר רע ליפ יו םיִרעֶדְג ענייז ןיא ךצכעטיירק ךאפא אוע

 ןינעקימ ליפ נק לא רג יד רצכעמייבק אי ןופ ןקנורפ

 ט"ע , שוריפ
 עיור גנו עֶריִאְה היִתולותב ןְצפיִ ןעוט יו םיחנאנ

vir 

 ןטאְָׁש איר איָז ןוא איה גרעורְמ ןְנעֶז יז תוג
 ןְנעֶז יז ויה (ה): ריִא אוצ רֶטיִּב וא הל רַמ ןווצ
 ןיטסלע אוצ שארל ֶגּוִיִלּב עֶריִא הירְצ ןראוויִג
 ee הָולְשְב ןעֶנעֶז ‘אייז לש הָניַפ עֶריִא היבוא
 |: ןיִרֲעורמ טְכאַמיִג ריִא מה רע הָגוה טאָג ןעֶד
 ןעֶביִא היללּוע ד וז ליפ ע ;ְריִא יג עו ןופ ה היעשפ בור

 ןיִא ןעגנאגונ ןגעֶז איו יבש וכלה ו רֶדְניִק עו
 אציו (ו) : רַעְגיִדיואְּב םעֶד רפ רצ נפל ׁשינקְנעֶפיִג

 ןאיָר ןופ ןיִצ הנ מ ןְגנאַעֶג סרַא זיא סע נוא
 | איז יה טייהנוש ריִא ראג ה. לכ ןויִצ טאטש

 אּוצ ןְּבעֶנְג דנג םאָד םאָה רע ןאָטָנ ֹוַא אפור רעֶד טאה
 ןְמעֶג רַפ ןעק רּוטאָנ ןייז גיל רֶצכעֶטייַרְק איִד ןופ ןקנורט.
 ןָא טעוו דוק סאָד וא םיתרשמ איד טְגאזְג ןָא טאָה נוא
 הר () + רעֶגאְי ףאָנ םעד רפ ףדנה יגפל טפארק ןַא = ea] i de רעק ראפ טיִנ ץכעקיימ םאָד אייז לאו געכיימ אּוצ ובייה
 ןקוק םעֶד ףוא לאָז רש יֵדְּכ ןגוא עני רַפ ןָנּל לאָו סָע ראָג

 הינע ומי - . 0

 יד % 5 תודה ןיִא םִלָ שור זק ביג טוט יז טעוֶו טייקסּואימ תֶמֲחִמ ןַצְראַה םעֶד אּוצ ןְגאָלְׁש םיִא שעוָו

 ןשק ןְנאָז ריב מכ םעֶד אייַּב ףאַכְׁש ןָנָש ריִמ זיא שמ רד . האופר = ןייז ןופ זיָא ריש רָד גיִלְדעוֶו ןיִנקייִמ ְךאָנ רָע
 ריִמ יִדּכ זנוא | רָבּוא ןְגיטעֶוְג םאוָו איר ןְּבֹוה דעֶד מאָנ טכאַמ נצ ירנּוא ראָפ זנוא טמּוק םַע םאָע תֹורצ איד ןָדייֵ
 ןָנו אייז שארל הירצ ויהי קּוסּפ רעֶד טנאָז סאָד < רסנְרג גיטיונו רזא ןייז טעו סורג זיא רע איוו טנייפ רזנוא ןתעז ןָלאָו
 תּורָצ ליפ וזַא | ןָךייֵל אוצ תכּב טינ ןְבאָה רימ ליי !היעשפ כור לע הגוה 'ה יכ) מצע אוצ - רנודיילּב עֶריִא אג
 איָד יִרּכ יִטְצְלַע ןֶרשנ רָגּודייֵלּב יִרנוא סאו טיט רַעַצַמ ווא טאָנ ויִא = םּורָד דנּז ליפ רונוא ראַפ זנוא טמוק םע ליפ יז
 תירצ ויה) קוס ןְגעֶריִרפ םעֶד ףוא רמוזמ ןיַא ְךאָנ : דנו ירא ףוא הָרַּ ןייַא ןייז לאָז םָע רב ןיצ זנּוא לאָז גיִטייוו
 פאה טאָג זַא ןָנייִמ טעו שרדמ רעד שגאז * ןְרֹורמ טְכאַמג םָלָׁש ורי טאָמש איד טאָה טאָג םּראוו (הנוה יה יכ שארל

 זִא ןופ רֶד נע רעֶד * דנוז ליפ עריא עמ | ןופ (היעשפ בור לענ קּוסָּב . גּוא םעֶד ךאנ טייטש טְסיְִמיִא .ןרורט טכאַמְנ איז
 פד נא ונוא ןופ קעֶוַא טקוק טאָג זַא תומוא איִד ןמְכאַרְמ תולג ןיִא ןָּבאָה ריִמ םאָוו תֹורְצ יִלַא איד זַא ןָסיִו טסְלאָו ווא
 ַתיִגְׁשמ טיָנ זנוא ףוא זיא גוא טְזאָל רַפ זנוא טאָה טאָג םּוראוָו ןָליונ רעייז םיִמ םאָד ויִא זנוא ןאפ ןֶדייַה איר סאו ץְכגֶלְש
 זיא תַמֲא יא רָבָא ןֶדייַה איר כא זַא ןייֵג ליצמ טיִנ אויז ןופ זנוא טעו רייק וא + ןָמעַנ ןָא זנוא ראפ ְךו לא רֶע
 םתדנּוזְנ ןְנאָה ריִמ א ראָנ ןאָטג פא טיִנ זגוא ןופ ְךיִז טָה טאָג; ןופ םייקמּוראַּב רָד םעֶד עיִמ דָפָה רעֶד ןגּול פאר
 םנייֵא אייַּב לָשַמ ןייא זיא סע ןייז טיג םעֶד אנ זנוא לאָז םע יִרָּכ םיִרּפי יִרעָמּוב איד טימי תֹורְצ איִד ביל רימ ןממ
 ןיַא אפור רעֶד .םאָה רּוָדֲא גאל ןא םעֶד לאָז רע אַפֹור םעֶד אג .םֶקיִש רע, טאָה רִיְהָי ןְּב ןייז ןְראָוִג קנארק זיִא
 ראפ ְךיִולאָו נא ןהעז טיִנ םיִא לאָז ןוז רעֶד בוטש רעד ןופ ןייג םֹורַא לאָז רטאפ רעֶד זַא רטאפ םעֶד אּוצ ןאָטְג קני
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 פרא זיא נּוא ןאמג ווא טאה רַעָטאָפ רעד + רּודא ןנאלש םיִא אפור םעד ןזאל טיִנ לאז רע רעֶמאַפ םעֶד ףוא ןֶרָכמ
 : ד. ז ד ד ד ד v rl . =, x ls ד 2 ד .' צ ַּד . | *צ

 , ₪ םעֶד אג + רּרָא-ןנאַנְׁש ןואָל שןומנ ןוש ףיז רע, טאָה ןנגאגנ פור יא רָטאָפ רֶד וַא ןְחעְג טאָה ןוז .רֶד וא ןָננאש
 | הפ ןייָא םיִמ .ןוז רעֶר םייבש ןייכַא בוט ןוִא ןמּוקג ןייַרַא קירוצ רָטאָּפ רעֶד ִיֵא רּודא ןְגאָלְׁשִנ ןיוש םיִא טה אַפֹור הֶד

 | אווו וזא םיליאכ ; ןֶראַה עֶריִא ה היבש ש ןראוווג ןעֶנעֶז

 | ןעֶנֿפגטינ ןְּבאָה יוז סו עמ אמ אל ןָדְניִא יִד
 .םכ אב ןְבאָגיִג ןֶנַעָת איינ נוא וכל י גנּודויוו ןייק

 ןונע

 , שר פני סאו רַפ טיִנ סייע ד יא ןדניוו טאָג ריִמ טאָה גוא ןָמּוקְג ויִא ׁשֵמְנעֶמ רַעָר איוו הע רָמאָּפ רבי ןיימ ל

 יא 1 סורא אפור רעד א ב רֶטכעֶלְׁש אוד בּומָׁש ןייִמ ןופ סורא אייג םיִוואָמק Kw אַפֹור םעֶד ּוצ רמה
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 : סל סוקמ ןיֿפו ןסכמו ןסכמ סכוג שי *

 ל ןיכמש לכ דנט וכ לס רב ירד:
A , 

  eםיטכחיתפש א: :
 ריעועמ ספת סדוסי סג פ"כ) : סדונפ כוכמו ינועמ
 כ 15 תונפ המ כ סיוגכ סכטי סמ. "קד ה : ינוע תמחפ

 + רעומ יאב (ד) : מכ סעטת) זומסב לטע סעבט ןיכ סדגל | טכדמו סככו סדפ לש סילוכנ \ . ה

 ט"ע שוריפ
 ינשפ .ךנאלריִא ןופ הָדּוהְי ןָראוָוְנ ןיִּבוִרמ
 טְסְניוִד ליפ ןופ נּוא הָדֹובֲע בורי ןייַּפ- ןו עוו ₪

 יה טְרעוֶוְשּב -ריא ףוא .ןבאָה םיִרְקְכ איד סו
 רקלעפ יד רֶמנוא טצעַב ךיִזטאה יז סי

 גְנואּור ןייק ןַעְנּופיִג טיִנ איז טאָה מוס הֶאצמ אל |
 איז ןְּבאָה וגישה רָנאְו ךאָנ עָריִא עלא היעדר לכ

 סֶד ןקְראַמְג איר ןָשיוְנֶצ סיִרָיִמַה ןיִּב כר ןאָמג \
 : בָאּב העָשִת ויְּב זּומתּב רֶׁשֲע הַעְבָש ןופ זיִא
 ןנעז אוז תובא | ןווַצ ןופ ןיִגעֶג אור ןויציִכְרַד (ר)
 טוָנ זיא ןעָמ ןיִגעוֶו ןּנפ רעמ יִאּב יל גיור <

 ןְרֶעֹוט עֶריִא עָכָא הרעש לָּב וז ףוא לג הלוע

 םיִנָהּכ ערי שו ראפ ןנעֶז יז ןימפש

 עי לק
 ף₪ אייז לו עֶס ל ןיא . ןייֵוְג םָד ףוא טיג קס

 זיא - פא רנוק םעֶד ןָא עג אַ למ נא ןְנייַ וצ ןֶרעֶה
 םעֶד ןופ ךאו יִריָּבְראַהַא ןגאָו ריִר לע ָךיָא ךאָנ + ןבְראָטְׁשִ
 ּופְראָד פאו ןייֵוְגַא בוטְׁש ןייֵא ןיִא טְרעֶהג ּבאָה ְךיִא ןְגיִזאָד
 "שֶביִא ויִא סע, נוא רָמּומָא טיִמ רעֶפאַפ ןייֵא ןְּבְראָמְׁשִנ יא
 ּבּולְבג רָּביִא ךוא זיִא דוק ןייֵלקַא נּוא םיִמּותְי יִסּורְג ןָּלְבְנ
 רק יגיילק סאָד נּוא ןָנייַנ נוא םּורָא ןיִיְג םיִמֹותְי יִמּורְג איִד

 ןְאאִנק ןעֶמ ףראד םעֶד ףוא + ןייִונ רָמבַא םיִמ ךוא טיי
 ךיִסעֶג ראַפ טיִנ.לאָכ ןייק, טעְֶו דנוק סאָד םּוראְָו ןנייוַנ נּוא
 ָךֶרעֶ רָפעֶרְג טעו) דנוק סאד סאו .נּוא רעֶמּומ נוא רָמאָּפ איר
 רע, סורא רָפּומ נּוא רֶטאַפ איַד ףֹוא ןעֶריורט רעֶמ רע טעו
 עו רע א ןייז לָדְגַמ םיִא לאָז סע, רעו ןְּבאָה םיִנ טעוֶנ
 בוא ניַטְׁשְראַד וא גירעגנּוה נּוא סיִווְראָּב נּוא םיקאנ ןבייֵלְב

 וףראב םיא וא ןואֶל ראפ םיִא ןְלעֶו רעֶּרְב יָרעֶטְלְע ניי
 וכש לבב תורהנ לע) םיִלְהִת ןיִא םייִטש סֶע אי יז תולג ןיא ןיִנעֶז רימ סאו זנוא ףוא זיִא לָשמִנ רעד . ןנאָלק אוי ןעֶמ
 םעָר אייֵּב ןֶסענ רימ ןינעו תּולָג ןיִא ןֶבורט ראפ זנּוא טאָה רַצְנַכיבנ ָךְלַמ רעֶד וא (ןויצ תא ונרכוב וניכב םג ונבשי

 מאה ןְראוָוְג בּורָח זיִא איז סאָו ןֹויִצ טאָטׁש רעֶד ןָא טְנאַמ רעֶד ךיז ןְּבאָה ריִמ זַא םנייֵטְג ןְבאַה ריִמ עא לָבְב ןופ ְךייַט
 ְךאָנ ןְניוֵג ןפראב טעוֶו ןעֶמ סאו ןייֵוְג םעֶד ןְנעֶקַא טיִנ ראָנ אנ זיא תּולְג ןיִא ןָאיג ריִמ סא ןייֵוְּג םאָד טנא הָיִמְרִ

 יַדיִמקת אָד | ְךאָג נא ןָשיווצ זיא סאו ןְטְייֵרְמ ְךאָנ ָךז רי ןינעק, דְנּוצַא םּוראָו תּולָ יא ןייז ןוש ןְכעוֶו ריִמ וַא םעֶד
 פָד נא םיִמָכָח יֵדיִמְלַּת ןָא טיקאג ןְּבייֵלְּב ןֵלעוֶו ריִמ םאוָו טייצ ןייַא וזא  ןְמּוכ טעוֶו סע רָּבָא םייל יָביֵלְרֲע נוא םיָמָכֲח
 מעֶו הָרֹוּת איד נּוא הֶרּות רָד ןופ געוֶו םעֶד ןְטיוו זנוא לאָז םע רע ןייז םיִנ טעֶֶו םע נא ןְזאָל םוא ְךיִז עו םייקְכיִלְרְע
 3% ךוא טספראד וד (הכבה הככ) איִבְנַה הֶיְמְרי םְגאָז סא  ןיִנייַ) ןפְראַד תְמֲאְּב ריִא םעוֶו לאַמְטְצְנעֶד ןֶרעו ןְפעֶג ראַפ

 םיוגב חבשי איה 62 :םכאַנ רָדּוצ ןְכעֶלגְג זיא םאוָו תולג םעֶד ףֹוא עמ טְנייֵמ םאָד + םְאֿצ רעד נוא (חלילב) ןנייִמ
 ןֶסורג ןיֵא לָעָמ ןיַא זיא סע * גנּואּור ןייק ןנופְג טיִנ איז טאָה רקְלעָפ איִד ןשי ןְסעֶזג ווא יז איוו (תונמ האצמ אל
 םיא ּוצ ןנופג םיִנ ןְּבאָה םיִאפור איד וא ריִטאָנ םעֶד איב לָדיוֲא רֶעייז ןעוֶוְג זיא רע וא ןְראוִג קנארק ויִא ןּוזא סרשוע

 -ש וא אנ פאלש ליבא ראָנ לאָ רע ןמוה פק םיִא לאָז ןעֶמ וא  ןנופג אייז בא הָובְתת יי ראָג הָאפְר םוש ןייק.
 ֹוזַא רָמאָפ רעו םאָה םייהקנארק ןייז ןופ רוקמ רֶד סָד זיא גּונייָננגא ְךיו םָציִה רד נּוא ְךאַפַא טְפאָלְׁש

 ווג זיא רע לייע ןָפאָלָש ןיִנעק טיִנ רֶע טעוֶו רֶעיֵרְּפ איוו ךייונ 78 ןיַצ טיִנ םיִא טעו טיי רד רַמנוא טעָּבִג רֶׁשְנּוא רֵניִצְניו
 יֲמייֵו ןוש רַע זיא טימ רעד ןְראוָוג םנואווג ןש רע זיא געֶט בל ןְנְנאַגנ קעֶַא זיא סע וַא רָבָא רעֶלְרייא ןייַא רעייז

 ראפ רעֶד מֶה וז ןָפאְקש ניצני לאָז א ככ םעבנ רנה ניצני כ יא אי וא פלג
 אוצ ןֶראוונ טְנואווָנ ןוש זיא רֶע זיּב טעָּבִג רפא רָגיְנייִַונ םיא רע טאָה ןְראוָוְנ םנּואווג זיא רע םאָו לאָמ לא ןאָמג

 רָע רָלֹוה רעָר ףוא ןוש טפאלש רַע זַא ןְהעֶוג טאָה רֶמֹאָּפ רעֶד זַא טעֶּב רֶָטְנּוא םוש ןייַא ןָא דֶרָע רֶלֹוה רעֶד ףוא ןּפאָלַׁש
 פלש םעֶד ןופ ןיקעוֶו ףוא םיִא לא איז םיִרמוש טְלעֶטְׁשג םיִא ןבעל רָמאָפ רעֶד טאָה רָעַצ םוש ןייק.םינ טְליַפ וא

 אָנ + זיא למ רעֶד * ןָפאָלָש ןָנעֶק טיִנ לאָז רע יְִּ ןפאלש מלא טאָה רע א גאל םיִא ןְנעֶלְּפ םיִרְמּוש איד גיא :
 מאו ףאָלְׁש םעֶד ןופ ןקעוֶו רעֶד זנּוא ןְלאָ וא ןייז רעצמ ונגא ןלאו אייז זַא ןדייה איר ןשיונצ ןּבּורְט ראפ ווא טאָה
 הניק גוא ץלַא ןֶּפאָלָש ריִמ גוא תֹורָצ איִד טיִמ טנּואוָג ןיש ,pr רימ ליי ראג טסניד פמאנ ןיִא ןפאָלְׁש ראפ ןנעֶז רימ
 תור איר טיִמ ןוש ןָעָז ריִמ ליי תֹורָצ איד ןופ ןטיל םוא זנוא לאו רע םאָנ אנצ ןָפּור לאו רֶע טיִנ ְךיֶז טְקעֶו רע
 איינ םימ גאמ | יִלַא ףאָלְׁש רזנוא ןופ זנּוא רע טקעוו רעֶד = רָנּומְראַב רעֶד ןייַא רבא ךיז זיא םאָנ נוא ןְראָֹנְג נואו

 חָבּושת םיִא וצ ןלאו ריִמ-נּוא גּוטייוַו איד | ןליפ רעֶד ןְלאָז ריִמ יִרָכ ןֶראוָוג טְנואוונ םיִנ ְךאָנ אייז םיִמ ןנעָז ריִמ פאו םיִרּוסְי |
 ₪ יאווָג ןוש ןנע נוא רֶקְלעַפ יֵד ןְׁשיונצ תּולָג ןיִא ןּפעֶנג ןְנעֶז די יד איו (םיוגב הבשי איה) < קּוספ רעֶד טָגאָו פאָד ןאָּב ;

 5 קיפ ראפ טנְעְכעֶר ראָפ איז איב ןוש ויא תולג םעֶד ןופ A a פאד גוא רכְלעפ איִד ןופ תור איִד טיס ןְראָוְּג
 ו-3 איז ףוא פט ןש זמ ימי < ןייכ ןתפג טיג ןלאָז איז (תוגמ האצמ אל) ווב תורצ עג גאָמ יל
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 4, ט"ע שוריפ
 יא סע ל ןיא .דיִמָּת טְנייִוַו יִז לייונ ןקאּב
 .עֶכֲא ןופ ְה היבהוא לָּבִמ רֶמְסייַרֲמ ןויק אָד טינ ריִא

 ₪ ודנב ,ןלעוג עא עֶלֲא היער לכ רָּבאָה ביל ריִא היער לכ
 נע וז םיביואל הל ויה ריִא א טְשְלעֶפְג ןְּבאָה

 זיא איז חרגה התל ₪ : טניִיַפ וצ ןיראווינ ריִא

 ֹוזַא איוו הָכיֵא םֶראְָו פאָד ןקי שנ טיִנ םיִא ףוא ְךיִז לאָז סֶע
 ליו רָשש ןייַא ןעֶוג דיַמּת טלאו) רע ןֶראָע זיִא רָמַעַמ ןייז 0
 יִנייֵו ןיִא טצעב םיִנ שנע ןידמערפ  ןייק פאק רֶע 9

 תא ָליִזאָנָּב םיא ןָּבאָה אייז תא ןׁשטנעמ יִדֹמעֶרְפ טצעְואָּב טאה רֶע וַא רעב ןיִנעֶכונאַּב םיִא ןְכאָז אייַו סיִמָשָפְַרְק

 .םימ ןעֶנג זיִא יֵנְגייֵא םאָד , דמעמ ןייז גאל אוצ הָכיֵא טְראָוו םאָד ןֶנאָז וצ םיִא ףוא יז טְכיִׁשג ןָרַאָווג סּורָא זיִא רָע
 .18 םעֶד ְךאָנ נא שינע שב יִלֵא ףיא טלעוו רֶצנאַג רעֶד ףוא םוטלעוג רע טאָה טגיִדְנוזְג טאָק רע רעֶרייַא ןושאְרַהָסֶדָא |
 א לו רעֶד ףוא הָלֵׁשְמִמ ןייא ןְבאָה ךוא לאז איז אָרֲחַא אָרמְס רעֶד אוצ כ ןייֵא ןְּבעֶגְנ טאג טאָה טְגיִדְנוְגפאָה רש =

 פאה קו רעֶד וא טל רעצנאג רעֶד ףוא טכוטלעוג טינ ןיוש טאָה רע, ליו הָבִיא הָלֲאַׁש איד ןֶלאַּפַנ םיִא ףוא : ןוש Ws ל
 םעוו סע זַא רד ינווז ףוא וא מש םיִא ףוא יז טעו אָרְחַא :אָרְמְס איד זַא .ןייז טעוֶו ףוס רַעָד וַא עו ומִַמ

 ןעֶנייַו םּוט איִז (הלילב הכבת הכב)' (ב) + יא םײקמּורָא רעד | זַא איוו הָבֹיא הָלֶאַש איד ןעקושַנ יז איי ףיוא יי
 .שֶּבאְה םיִרֲחֹוס רקפפייל .יניילכ איִד נוא רַחֹוכ רעקסּפיֵל יֶנְואָמְראַה ןיַא וג זיא סע לָשָמִא זיִא סע . טְכאַנ אייַב

 : 'לאָמַא < םיִּתַּב יֵלעַּב איִד לייא רעֶד ףוא סיי גיִצְנייא ןפייק ראָפ-.גצ נא קינוָיאָטְראָה םעְר איב הֶרוחְפ גראב ףוא ןמוננ 4%
 ראפ רַהֹוס ןְפֹורְג םעֶד ןְלאָּצַּב טנעקג טיִג םיִרֲחֹוס יִניילק איד ןָּבאָה םיָרֲחֹופ יִנייִלְק איִד טֶצעְזג ןָא םיִתַּב יִלַעַּב איָד ןֶּבאַה 2
 יָלַעַב איֵד ףוא םגאָלקג אייַו ףוא ךיִז טאָה וא םיִרָהס ינָייִלק איו טֶנאַמנ קיִנואָטְראָה רעֶד טא ; ווא .הוהְסעֶד |
 סאָו םיִרֲחֹוס יניילק איִד ףֹוא ;גאָלק ךיז קינוואמראה םעֶד טְרעֶהְג טָה םאוָו עד אָליִמ טצעֶזְג ןָא איי ןְבאָה סאו תב 7

 איר ןופ אייַרְׁשִג םאָד טְרעֶהג טאָה סאו רעֶד רָּבָא םיִר סניק איד | טָבאַמְג גידל וש ןעֶמ פאָה טיִנ םיִא ןֶלאָצּ אש .
 םירהוס יניילק איד טְכאַמְג טכערג ןעמ שאָה טיִנ ןְלאָצַּב אייז סאו ראפ םיִּתַ לעב איד ףוא ןָאוכׁש אייָז סאוָו םיִרֲחֹוס 5 4

aוא ןָאייֵרְׁש ראג ןָל-ַז א ןָנייווש טיג םירחוס יניילק איִד ןָפראַד םּורָד | םיָּתב יֵלעְב איָד שֶכאַמְנ גיִדְלש טאָה ןעֶמ נוא  
 לעֶמּוה םעָד ןופ ןייֵעְג:םעֶד טיִמ גאָלְק רעֶד זיא לָשְמְנ רעֶד .ןְׁשֵנעֶמ רַפ ןְכאַמ םכעֶרג ךיז לא אייז יָד םִיּתַּ לעב איד א
 ןנאלק םיִכָאְלַּמ איִד סקעצ םילארא ןט םייסש הָיעשי ןיִא איט זַא ןָראוְָג בּורָח ויִא שדקסר תִיַּב סאָד סאָוו םעֶד ףוא ה
 יתברתה םהיתונועבש :ינבל יוא) מְגאָי טאָג . זנא ףוא ראָנ גאָלְק איד ויִא ןֶראַווג בּורח זיִא םאוָי שָדקִמַה תיִּכ םעֶד ףוא 4
 ראָנ גאָלק יִצֹנאַנ איִד זיִא קמ"היב ;ייִמ טכאַמְנ בּורָמ ְךיִא ּבאָה דנוז רעייז ְךְרֹוד סאו רָדּוק יִנייַמ ּוצ איוו (יתיב תא |
 ראו בּורָח זיא אייז ךְרוד וַא ןעֶדייַה איִד ףוא יז ןנאלק ריִמ סאוו טיִמ רעֶד טְכעֶרְג ךיז ןָבאָמ ריִמ גוא + זנוא :וא 2:

 ףוא ןְאָל ראַפ טיִנ ָךייַא טֶלאַז ריִא איִבְנה הָיִמְרי זנוא טְגאָז פאָד ןְעִדז טְכאַמַג זנּוא ןֶבאָה אייז לייוו שְדְקִמַה תב סאָד

 וא ראָנ יָא  לעמוה םעֶד ןופ ןָנִּלְק םאָר אָגַרְדַא שֶדְקְמַה תיֵּב םעֶד ףוא םגא?ק ןעמ םאָוו לֶמּוה םעֶד ןופ ןייִעָּנ םעָד = =
 %הכבת הכבנ ראָנ . לָמּוה םעָר ןּופ ןנאָלְק םעֶד ףוא ןזאל ראפ םינ = ךיז ריִא טְלאָז םּורָד בּורָה שָדְכְמַה תיִּב םאָד זיא זנוא
 ףוא ןיד רעֶד ןְּבייֵלְּב טעוֶו םיִב ןעוו ןכאמ טכערג ךיז טְפְלאָו אּוד יֵדֹּכ ןעֶדייַה איד ףוא ןגאָלְק גוא עניי ןייֵלַא .םְסְלאָז

 באג + ןְביֵלְב םֶכעְרִנ ןָלאָו איז יֵדְכ םיּתב לעב איד ףֹוא ןָאייֵבְׁש םפְראַדְג ןְּבאָה םיִרָחּוס יָנייַלק איָד איוו טקנופ ריד 2
Aףאָנ דנג וזה יוז ןְרעֶג רעֶד ּוצ טאַהְג םיָנ מאָה נוא ןראוָוג,םּורָא רעייז זיא רע םאוָו רָשש ןייא ןעוונ זיִא םָע < שמ ןייא  = 

 יא עו ְךאָנ זיא רע ןעֶו נואו מג זיא רָע איו ֹוַא םֹורְּב ניי = ןיסע שיט םעֶד אייֵב אייז ןגעלפ + טֹורְּב ןקורמ =
 ֿפעֶד צצ רעֶדְנוק איִד ןנאָז ןיִסע, וצ ןןייפש ירֶדְנִא ןעוננ ויִא סע לוו ורב גיִנייוַו שי םעֶד איי ןְסעֶגִג שמ פאה רשע

 ןְבאָה ריס זַא רָעִרפ איוו ּווַא שימ םעָד איב טורּב לקְּוטְשַא םיִמ םאז ןייַז  ךוא דנּוצַא ןֵלאְז ריִמ אּוד טסכארמ סא רַמאַה |(

 - רצ כא חב = לקויי ג ויַא ויפש יָא אי ןופ מאז ןעֶונ ריִמ עו וייפש יְִנֲא שיט םֶד אייב ֶָע =
 איִכְנה הָיְמְרִי םאה עֶכיִלְמעֶג םאָר . טֹורְּב גיָניִ ןְעֶג םיִנּפ לְּכ לַע זנוא אּוד םְספְראַד םורב טיִנ ןַײב פע ריס א |00
 ןיימ דנוצא זנוא זיא סע ליינו גיִצְניוו ןְנייַו טננ םֶסְלאָז אּוד ןיניימ ראָנ שסֶלאָז אוד (הכבה הכב) ןְדּוי איִד אּוצ םנאג = :

 ןייק םיִנ ץָּבאְה ריִס + ןייווג םעד טיִמ ראג דנא ירא ןופ ןכאמ ןייָר ְךיִז לא רימ תּולג ןְרְסצנּוֿפ ןיִא | ןְבְבְנ רָּביִּמ טיג 0 : 4

 ןֶלאַז ריִמ ןייווג סאָר ןָבלְּבִג ראָנ זנוא זיא םע ןייֵז רָּפכְמ זנוא | ףוא לאָו סע תונְבְרְכ ןייק גוא הַּבומ ןייק גוא ק'מהיב =

 לָשְמ ןיַא ְךאָנ > ןויז רפכמ זנוא ראפ ןייונג םאָד םעֶו. יו אוצ ןנְראק םיִנ םיִנָּפ לכ לע יט ןפראד + םאָגראַּפ ןעיַמ |

 םורְנַא |םְרעֶהְג באָה ְךיִא איי יא טְגאָז נוא ןייֵרֲא בּופש ייִא רמאפ םעד ּוצ םאג רעֶד ןופ ןֶכִקְג ןיירַא זיא דק ןיא = =
 רק םעֶד ּוצ פר 0 צ רי תא 0 tua ןייש איב ןְבְראָפׁשג ויֵא ראָד סאו בוסש ןייא ןיִא ץיש =

me 6 5% ck 



 שאף 7 לש ; (4)

 לפס א גסכ סיפלי < דרב הבשי הכיא ₪
 סיקיוסי ףכט כפל סליגמס ליס תמיק-:

 ק"ומיכ ף"נפ .טלט סב סיסו לס לכ לסל חס ל
 וולע ףיסוס ;כוט סע סכיפ ביעי סכיפ סבי סכיל
 )כ ול סומְרי) כמפנש ת"וסיב ף"נפ פ:0 וסט לכגס 6
 : פנס דגנכ סנט סמסכ סיככ סילגד ססינע ףסונ דועו
 סכיפי ד"וי * םע יתבר : סיכפויפ לופלג . דרב
 סככס סלגק יטרדמ םי ככ סמע ססיסס סע תבכ מכ
 התיה : ועמסמכ סכקמס ןופל טלפל  יק6פ ינו
 ךלסט סעמכ 66 טמפ ב סמ: ו : הנמלאכ
 וכב (3) : 056 למל ותעדו סיס סנידפי סיעכ
 טדקפסע : הלילב : ןינככומ יפס לע תוילב יקפ -הכבת
 es תל וכ סי בכע סעל כפ למסד סלילב ףרטג
 553 ג סעססב סילגכמ תייכב למ סלול סנילב למק רבד
 סנילכ .סכוכס לכס סללַכ כס לכד י ססנ ספרג
 ךופפ * היחל לע התעמדו : ומע סכוכ לוק עמופכ

 מ"ע שוריפ
 טנאלקגטֶה איבְנַה הָיְמְרִי דדכ הג הכיא ₪

 טאָמְׁש אד רי יא צי אוו
 ריא ןיא ןעוֶוְג זיִא סע סאו סע יְִַּר םיִלָשּורְ
 ןיראווג איז זיא sist הנמל החיה 'קֶראָפ ליפ

 אירפ | ןיֵא אוָו ֶא אָז אור טי ןיֵא או
 קעווא זיא ריִא ןופ טאוו ןאַמ ריִא ףוא טראונ סו
 אוצ ןרעק םוא ְּךיִז טעוֶו נוא דנא ןטייונ ןיִא
 ןופ ןָטְׁשְרעֶפ ןייַא עונג זיא איז - יתר רוָא
 מ ְׁשְרעֶהג טאה אָז תֹוגיָדָמּב יִתְרׂש רקע איד

 : שניִצ "רצ ןֶראווג אוז זוָא סֵכָל הָתיִה רָרְנעֶל ןיִא
 רעֶד ןיִא הָליג ןְניוַו טוט אוז הְָּבִה זני וכ .

 גנּונייוָ יּולְרֲע וו ןצ איז טיי תּולג ןופ מכ
 תיִּב רעֶד לייונ רֶדוו נוא תֹונָּבְרּוח עדו -
 י טכאנ איב ןיִראוָויִ טְנעֶרְּב ראַפ זוִא שוקה
 םילרכ ןופ Ke יד ב סרג טה סאָד נוא

seg 

 א הכוא תלנמ |

 יב | הְְמְלאְּב הָתְָה םָע יִתָבַר ריעָח כל יהא
 דא ה ל לעהמעמדו הלב הפ A ג : םַמָל ה .

.-Y 

 םימכח יתפש |
 3 ינפ ס6כ לכנס ינפ סיפרי רמקדפ סזכ ותנווכ א

 "פע סל לכנס יל למול סיפרי ןגוקתע סיב םכופ.ותרכע
 6וסט ככ רכגס ינ6 כפמ ספש רחקמ "סו ןמקל י'סרפכ
 %פכ ינכט כתכ כת bיכ) סלגמס ווט כוסמת ןינעס תנמתס

 פוכיק כפס כתכ סיפרי כ"ככ * תיכס ןככוה לע וסכנתנ סוסוככ |
 סו לכגס ינ וילע ףיסוס כוש 'וכו ףכפ כפפ סלגמס לוסו
 < ץלפ תומוסל ככגס ינמ כימתס ןכלו ונע ינפכ ןיינע ומכ
 פ*חפויסיקיוסי ףכטש סלגמ סתו כו רחש ןיינע תכתפס וס
 גס 6 קכ כתכ 63 סיפרי bעניד סכתכ סימריד ל"כמו כ"ק
 ססילע ףסוכ דועו רעיס סייסכ 5יכמ סזל כתכ רח6 ליכנ +4
 ' 5 סוס ספסוססו = ףקטפ סעסכ םריפ .סמסכ סיכר סיככד
 6900 'גס סיס ףכספ סנגמ סתוסמ כ"כע כ"מ סנס דגנכ
 ינפמ ת"יכ ף'ללכ . ,נתכע סמו סלחתמ סיעכי 'כב תופי
 ןסנוי ינכ םלד ךכ תיכ ף"נלכ סנתנע סכותס לע סלנעק
 7 םמש םממ סנמנ סני6 לפרסי 56 כס ספד ב : קנמ קרפ
 וכוטיו ופ6 ןוכתע 'ס כושי .דע סיפייקו סייק סס יכסכ סנעכ
 : םממ סנמנפ סנילש סכיכסס תולקתסס 36 כט 6 "כו סגר
 ולכע יפל י"סכ םכיפו סליל יקסע לע סנילכ קנת קרפכ ג
 ס"כקס ססל כרמל רעגנ קיסמו סנמ תייככ כול ותו
 סייככ סככ ענק ינקו סנמ 5 סייל סקילכ ספ לקרפיל

 ע : יל
 לשד ףוא םְנאָלְכ איִבְנה eh ; רֶרָּב הָבָטְי הכי סט

vir 

 םייַפְׁש סע וזַא טְגאָז ׁשֶררָמ רעֶד םילׁשורְ "טאטש
 רָב ןְּבאָה ןדּוי איִד (תירב ורבע םדאכ המהו) עשוה ןיא

 אי .וזַא ןעוונ תיִרְּב תַרֹוכ אייג טיִמ םאָה טאָג סאוָו ןעְֶג

 ןייכפ ןיִמָדָא באָה ְךיִא כג ווא םאָה פאג . ןושארה קא
 מיג לאָז רֶע טֶנאָזְג ןָא םיא באה ניא ןֶדָע ןג ןיִא טֶכאַרְּבג
 ןיימ ףוא ןעוג רָבַש טאָה רע וא תעדה ץע םעֶד ןּופ ןיִסָע

 םֶנאָלְקְנ םיא ףֹוא באה נוא ןבּורְמ ראפ םיִא ךיא ּבאָה טבְנ
 ּתיִׁשאַרְּב ןיִא טייַמְׁש פע איִו ווא + הָכיֵא טְראָוו םעֶד טיִמ
 חַא הָכיַא ןיִמָרָא אּוצ טנאָזנ טאָה טאָג (הכיא ול רמאיונ

 ראַפ ריִמ ןפראד דְנּוצַא + רעָרְנוק פַמָדָא ןְנעֶז כיל טסעָד
 ןְכעֶלְגִג רע טאָה ַא איט ׁשְרָדִמ םעֶד ןופ דייר איד ןיפש ך

 יִדייּב איֵד ישָמאָה הָּפִיִא טְראו םעֶד ּוצ הָכיִא טְראָו פאָד

 הָדוקְנ רעֶד םיִמ רעֶּבָא הֹויָתֹוא איר טיִמ ְךייֵלְג ןיִנע רׁשְרענ
 ₪גצ ןֶּבעֶג ךאו איד ןיִלעֶו ריִמ וא ראָנ יג טינ אייֵנ ןינעָ
 < "לייב איד וא הנ עמ טעו = לשמ ןייא םימ .ןיימש ראפ
 ןיַא זיא סע . גְנּנייִמ ןייא ןְּבאָה היא נוא הֶכיַא רֶשְרעֶו
 = םַעָד נוא ןיא ףראד ןייַא יָא ןאז ןייז טצעוב טאָה רנייא לשמ

anםגאָונ ןָא רזא םיִא טאָה נא ןיו ןייז ןְּבעֶגִג רָּביִא םיִמְׁשמעֶרכ . איד םאָה נוא ל עי זיא  

 לְנאַהּב איז לאָז רָע יִמָשעְרְקַא ןיִא ןְׁשְמְנעֶמ וידמע-פ ןייַ ןיִצענַּב טיִנ םתלֲאְו אוד וַא ןעֶטיִה ְךיִד טס אור
 םיִא טאה רע סאו םיִט רעֶד ןעווג זיא רַטאַּפ םעֶד ןּופ הנו איד נא םיִּמְשְמעֶרְק איִד ןָלְדְנאַהּב ןיילא טסלאוו אנד ראָכ

 ןְגעֶלְַג קעֶוַא טעְוו רע סאָו ןֵכָע ןְטְכעֶלְש ןייַא ןָפעֶרְמ ןָא רֶע שעוו רעכאט | חַבּופ סֶנִז םעֶד טְנייֵמְג רע טאה טנג ןא

 רע םּוראוו םיִטְׁשטעֶרְק איִד נוא ןְשֲמְנעֶמ יָרָמעֶרּפ טְצעֶוַב אָי םאָה נוא םרֹעֶהָנ טינ רֶטאַּפ םעֶד טאָה ןז .רעֶד דב יי

 זיא רמאפ רעֶד וא רעֶמְבעֶליִג ןופ רעֶד שכאמג ָּךיִז רע טאָה רַטאָפ םעֶד ןופ גְנּונייִמ סאָד טאראקַא ןָנאַמָש ראפ טינ םאָק

 ןךרְשְג טיִנ = ןיימ טאָה נוא ןוז םעֶד אּוצ = ןייא ןֶבּורשג רע טה "טנא טיִנ םיִא טאָה ןח רעֶדַא ןֶראוג ראו

 א רעד זיא םּורא םייצא נוא גנּונואוו ןייד וא טרוא יד זיִא איוו זיא גָנּונייַט סאָר הָכיַא ראו םאָר ראָנ ףיִרְּב ןיא

 ָבירְשג םיִא רֶמאָּפ רשָד טאָה ןֶראוְיְ ךייר ןינת סיטי עמעֶרק איד קא ןיפענג | ןינעז סאו ןשטנעמ איִד נוא עט םּורא

 : איִד נוא רַמעַמ ןייז זיא איוו םגע ירפב םיִא סאה רע .ויִא גנּוניימ סאד הָכיֵא טראו םאר לאָמ ירד םאָר ףיְִּ וא

Pe 6 |א ןׁשמנעֶמ ירמערפ ןייה .ןצעב גונג טינ וא ייל םעֶד ליפו 0 לאָ ב עֶר ני ויעל ראפ ןוש  reישר  
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 | ור :תַמֲאָּב םיִדְמֲאנַה םָהיֵרָבְרְּב הצר םיפוט / 2

 מע .לארשיבו ורבע השמבו הָרותַּב רחובה הוה הָתַא . 4
 \- קרָצְ תַמָאָה יִאיִבְנב 3%
 הז רמאי הרטפהה םייסמשכו 5

 םימלועה ל רוצ םֶלּועַה ךְלִמ ּוניקלָא הָהְי הֶּתַא ְךורָּב =
 השעו רַמאַה ןְמַאַה לֶאָה תורודה לֶכְּב קיצ =

 אּוה הָּתַא ןְמֲאָנ : קדָצְו תֶמֲא ויָרבְד לָּכִש םוקמו רָּבְדְּמַה
 רוחַא ָךיִרְבּדִמ דחֶא רָב , ךיִרְבד םיִנָמָאְו ּוניִהְלֶא הי =
 דֶתַא ורב :התֶא מחר ןמָאְג ךלמ לא יכקירבּושיאל 4
 : ויִרְבְ לָבַּב ןמָאָּגה לֶאַה הָוהְי < =
 עושות שפג תבּולעלו ונייח תיּב איה יִּכ ןויצ לע םַחר =
 :ָהיְנְבְּבְויִצְהְשִמ הָוהְיהְתַא ףורָּבונימיבהְרְהמב "= =

 תב תּוכלמְבּו ךדבעאיבְנהּהלַאְבּוניהלַאהקיּונַהמַש
 אל ואָסָּכ לע ובל לגו אבי הָרָהְמְּב הֵחיִׁשְמ דוד .
 ףשדק םָׁשְב יִּכוהּובְּכ תֶא םיִרָחַא רוע ּולֲחְנִי אלו רז בשי | - 4

phהָוהְי הָּתַא ךּורָּב :דעו םלועל ּורָנ הָּבְכִי אלָש ול ָתעבְשנ |  
 1 רוד ןנָמ 1
 הזה תבַשה םוילעוםיאיבנה לעוז ןהָדֹובֲעֶה לע הרותה לע |

 רֹובָכְל הָחּנְמַלְו השדקל ּוניִהְלֶא הָוהְי ּונָק תְתָנש =
 : ; תַרָאּפַתְלּ 4 1 ;

 ךתוא םיִכְרְבִמּו -- םיִדֹומ ּונְחנֲא ּוניהלַא הוהי לכם לש ==
 שי רַעְו םֶלועְל רמת יח לכ יִפְּב ָךֶמׁש ָּךרָּבתִי
 ; תָּבַשָה שדקִמ הָוהְי התא
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 עמוק סאו ְךאָנ ןְרֶדְנאַנַא איב עטספֹוק הָרֹהְס א
 עטְעֶלש ערע זופ ְףייֵא: = רֶנּוצַא <

ire: 
 סאד יא , in a.חַר 2

 ,ףיַא טרעטייל, גיא . תוריבע| ערעייא פאי

 2 ךאָנ רד כ
 : דיִמ טיט חּכינַא ןְּבאַה ' 0

 2 יב
 א שאו

 -לָשַמ פיל 7 aboxa ץֶרֲאָה הוט םָּתעַמְׁשּו ובאה םָאי .אָשַמְל ריִמ ףיא ןייז ןוא עקצסאפ .ןיימ ןֶמכיִר ןייַא ריס אוצ

 מא וגו .יִנּפ תֹואְרָל ּואֹובָה כ .איָבָנ רעֶד טגאָז .סאָר

 אוצ יז ל הָלֹוע ןִפייַהְנ ריד ּבאָה | יא יקאַמ יא
 ךְרּוד ןעְג זיא הָנוַכ ןוימ רֵּבֲא

 תאְחְיו הרות  רצרעה .ירעייַא = ןיא ןמּוכ ןיירא טעו םעֶד

 םיִשעַ תונמ הוה וס ריִמ אייבי ןפוק שעו) ריִא םִיַמָׁש

 -מְלאָו ריִא זַא וא ןּופ .טְגְנאַל ראפ רעו רֶבָא םיִבֹומ

 : שֶסְנּז םּוא .רצְד ןיימ ץֶא ןיסרפ =
 טאה רשע לָשמ םיע. . אשנ יִתיִאְלַג .חַרְיְל ילע "
 רע טאָה ףאלש עג ןנעֶז עלא נוא רֶדְנִק טאַהְג =

 ערקו ףוא ןְבעֶג .גְנּומְכַא לאז רע רַטְקאָדַא םיינַא מוג

 רעטקאְד םעֶד טאָה גוא ןיריראק אייז לאָז גוא תיאּופְר

 איד ןְמּונַג ןְּבאָה :רְדניק .איִד ןמְז לכ טאהג ביל ריי
 נּוא =אלש ךיִגרה פב .ןהאווג אייז ןְנעֶז לאָמַא .ןְטֲּפעֶצעֶר

 רעֶד טאָה ןַמעֶנ טאו טיִנ איז ןֶּבאָה ןטפעצעֶר איד

 טנעֶרְפ .ןראָצ סורג םימ רטקאד םעֶד טקּוקנ ןַא רֶטאָפ

 ליו אוז סא גידלּוש ףיִא ןיִּב םאָו אַפֹור .רַעָד םיִא

 ריד דד רֶמאָב רעֶד טרטנע ןָעֶצעֶר איד ןמענ םיָנ
 . טְלעֶפאָט .תורצ עֶנייֵמ נז
 טְלאָו נּוא עג שָאייִמ ךיִמ ךיָא םלאוו אָפּור ןייק ריִמ

 העז ףיא דְנּוצַא רבא ץֶראַה ןיימ ןופ טאל פא ךיפ

 ךְרּוד ןֶמוק ןעק העושי רעייז סאוָו םֶכָחַא אָפּורַא ריִמ ייֵּב

 לֵׁשְמנַה . איוו ץֶראַה ןיימ ריִמ טוט טָפַעַָעְר םֶנייִלְקַא

 איד ןְליַה אוצ םיִבּופ .םביִמָיו תֹותָּבַש ב םאָה היבקח

 עָצְנאָגַא םְגיִדְנִז ןעֶב םאוו קנערק עֶרעייַז ןפ זרושפנ

 תָּבַׁש טמוק סע וא רֶבָא הקודְב הָאּופרא תָבַש זיִא אָ

 טיִמ םיִלָמְּב םירבד טיִמ םּורַא םייִג ןעֶמ נוא בוט םוו

 נאז שמנה תואיפר איד ןְמעֶג םיִנ ןֶליוַו נּוא ןמייקשיראב

 איב ןנעֶז םיִבש םיִמָי עֶרעֶייַא נא םישדח עֶרעיֵא לֹוכיִבַּב

 ְךיַא אָחְרמַא ריִמ ףוא ןֵנעֶז (חרֹוטְל ילע ּויָהי . טְנייֵפְנ ריִמ

 ןְגאָרְפ ראַפ םיִנ אייז שק
 רָעיִא לׁשָמ פ'ע <הָהָכְונְו אָנ ּוכָל וגו ּוריִסַה ּוכוה ּוצֲתָר

 איד רָּביִא בייונ ןייז טיִמ ןאָמ אוצ סאַהְג טאָה

 . הָׁשריְּב רָמאָּפ ריִא ןּופ ןֶלאָבִג זיא סע סאוו םיִסָכָנ

 נעל זיא רֶע איו ניא ןְראָוְג ףאלש רע זִא ליוו רעד

 טאַהְג ריִא טיִמ רֶיו רֶע טאָה טעֶּב ןקְנאְרְק םעֶד ףוא

 דֶנּוזְג אייַז רעיֵרּפ םיִא אּוצ בייוו סאד טְנאָז .ןאַט אוצ

 ריִמ ןְלעוֶו ְךאְנ רעֶד ׁשְטְנעֶמַא רעו וא ךיד קְראַפְׁש נא

 . ייֵּב ןייז טיִנ טְסָלאָז אּוד ןעוֶו

 יא רוחבא טיב A i טלאײְנ יז מאָה רשע

 מאב רוחב םעֶד ךאָג .טקישנ רשע רעד 'טאָה גָלֶפּומ
 ןוא לאָז רַמאָּכ רעֶד וא םייוז םֶנאווָגנ םאָה רע סאוָו
 ב רע טאָה | ןְמּוקְג יִא רטאפ רעד וא = .ןייֵע םיִּכְסִמ

 גרר ה ןְּבעֶג טֶלאוְיְג רֶׁשֹוע רעד םיִא טאָה ווג םיִּכְסַמ

 fe a טיִנ רע טָה .רדעק איד ראפ ןדנ ץוח ךָלְדנעֶר |
 מ הוריש םעד טי רשוע רעֶד טאָה לוווו העֶד

 שד איוו .םיִאָנִּה ןְביִרְׁשֶג טאָהְמ נוא ןילא רּותָּב םבעְד
 עו םיִכָמִמ ןוש ךֹוא רֶע פאָה םֶדעֶה רעֶד טאָה ראפ
 קני רשע העד איבה טנאמְכ יז רע 'טאָה - אנ רש
 וַא ויִא תַמָא רשוע רֶד םיא אוצ גאו . ךֶלְדְנְר טרדנוה
 וד זַא יאַנְהַּב ראָנ עוו רֶּבַא ןעוינ םיִסְבִמ ריד ּבאָה ְךיִא
 עֶר וא דָנְָא רֶבָא ךודיש םעֶד ףוא יז םיִּכְסַמ טְסלאז

 אוהד .םְסאָה הָמָּבְסַה ןייד ןָא ןְראוַוְג רַמְגַנ יא ךוריש

 ןייז .םיִלשמ יא ךיִא .לעוו .ןדַנ םעֶד .טיִנ ראָנ ריִמ
 מיג ראג ריִד רָבֶא ןעֶוְג ַחיִטְבַמ באָה ְךיִא איוו א

 2 תֶפָנְּכ איִד טיִמ ןעְֶֶג ךרָשמ ְךֶח טאָה תישה א

 ו תויִנְהּורַה הָמָׁשְנ אייד םיִמ וִא ךּודיש רקיע רֶד נּוא
 טי טיִנ בָא תֹוצְמַהְ הֶרֹוּתַה םיק אּוצ ױאָר זיִא אי

 אלו ץֶפתַי סוסה תַדיִבְנְב אל) םיַמְׁש סע איוו ףונ םעֶד
 20 םֶכֹועְּב ראָנ ויִא הָמְׁשְנ רד ןופ ןדג םעֶד (וגו יקושב
 םיש ןייק הַמָשנ איד טאָה יִמְׁשֵנַה זיהועב ןֶראוָנ יִנֲחּורָה

 ָבָא טה איִז ראָנ . אבל אמלע יֵאַהְּב הָוצִמ רֶבְש טי גּונעה

 איב ןוַא איוו תושר ריִא רַשְנּוא | זיָא איז םאָו ףּנַא
 וס ןאָמ ליוו הָמָׁשִנ איה הָוצַמַא ראפ םאוָו ל"וו רָמאָפַא

 טאָ דְנעֶה איר ןייֵג ןלאז םיִפ איִד ףוג םעֶד ןָטֶּב אָ
 כעד ןא ךיז טנעוו רביד .הבּופ .תיִציִצ .ןיִליִפִת . ןאָמ

 ןֹוצָר םעֶד ּוצ םיִכְסַמ וא יָא נא ליִדייַא זיִא ףּוג רד וא
 רָד ףוא לּומְגַא ןְּבעֶג ךֹוא ףוג םער שמ ףְראָד .ׁשֶפָנַה
 ויִא פוג רֶד וא רבא . ב'הועל שפה לּומְג ץּוח טעו

 יע ויִא ׁשֶכָנ רֶד יֵבְצאָה . שפנה ור םוצ םיְִַמ מי
 מיִמ רָבָא .םיִבֹוט םיִשָעְמ טוט נוא ףינ םעֶד ףיא רֵּבנֲתָמ
 תוג רֶד וא טָּפְׁשִמ רד זִא .רציַה תַשיִבְּב נוא כ םורְג

 יבאת םָא) איֵּבנ רֶד טנא יסְד .ז"הועב ןיײג הָנְהָנ שיִנ לאז

 בּוטַה ןוצְרְּב ט'עמו תוצמ ןאָמ טעו ריִא וַא .וָתעַמְׁש
 עראה :בופ) .טֹוג שיִמ טיִנ יז םיִכְסַמ ךוא לאָז ףוג רַד

 | א זהב ןְבאה האנה ןנעק ריִא טעו לבא



 ו

 431 זמר ןוילעה אוהו רובצב ארוקל
 היה אָל .םידבע תיֵּבַמ םירָצַמ ץֶרָטַמ ךיתאָצוה רֶׁשֲא ךיִהלֲא ה ִכְנָא

 רֶׁשֲא | הנּומְּת"לַּב | לספ ְּלְהַָשָעַת אל ינפלע םירָהַ םיִחְלֲא ףל
 -"אל ץֶרֶפְל תה | םיִמּב רֶׁשֲאַו תַחִַּמ ץֶרְְּב רַשֶאְ לטמִמ | םַמָׁשַּב
 תובא וע דקפ אנ לא יָת הוה ִכֹנֲא יִּכ םדבעת אלו םֶהל הֶוחתִשָת
 אל םיִפְלֲאַל לסח הֵׂשֲעְו "אנשל םיעבר לע םיִׁשָלְש-לעו םיִנּב"לע
 הָקני אל ב אשל הלא הוהיםש" תֶא אָׂשֲת אל כ :יָתֹוצַמ יש
 רש ושדקל תָּבָשַה םוידתַא רֶומָש ס + אושל ומש"תא אָשיירָשֶא תֶא .הוהי
 יעיִבְׁשַה םֹוְו ךְּתְכאַלִמזלכ ישו בעת .םימי תשש מלא הוה ו
 ךדבעו ךֶתְבּוהנְב הַּתֶא הָבאָלְמְלָכ הֶׂשֲעַה אָל היל החיל | הכבש
 ךדבע חוני ןעמְל הירש רֶׁשֲא דרג הֵּהְמַהְּב--לבו רח הרוש תמו
 ָתייַה .דָבעְיִּ תר ףומּכ ְךְתְמאו

 כ לע
 \זעמל ךָהלֲא היה רז רֶשאַּ ךּמַא-תֶאְו יבָאזדתַא דָּבַּב ם

 הָיּוטְנ ערב הקה ךיב םֵׁשַמ

 : תָבְׁשַה

 הלא הוה ךָאצנ םִיַרצִמ ץראּב |

 םויחתא תוׂשעל ָךיִהלֲא הוה ךוצ

 0: ל ןתנ ךיִהלֲא הוהיזרשא הָמָדֲאָה לע. הל בטי עמלו ךימי בראי
 ם:אְוָׁש דע ףערב ו הנעל ס ּובְנְְ אלו ס : ףאנת אָלְו ם :חַצרת אל
 או נבעו .והדש ףער תב הָואְתַה אלו ם עֶר הָשֶא דַמָחַמ אֶל

 : הערל רֶׁשֲא ל ורמחו .ורוש

 תרטספה
 \ לארשימ בכוכ

 ןְׁשְמְנעמ אייווצ .לשמ פ'ע (הָרָפ ּופיסוה דיע וכות חמ ל

 ןיִא ןראפיג זיִא רָניִא געוו א  טעונאְלבג ןָבאָה
 ןוא . דָניוושנ ןְפאָלְג זיִא ןוא רדֶרעַפ עמוג טיִמ עטעראקא

 יִא ןוא  לֶדרֶעָּפ לֶהאָפַא ףֹוא ןְראַפג ויא רעְרְדנא דעָד

 רָבַח רעֶד לייונ עונג אנקמ רע םאָה ךְלעֶמאַפ ןגְנאַַג

 טרעק רַפ ראָג זיִא תמאָבּו . זוה אוצ ןָכּוכ רעכיג םעוז

 אוצ םיוו ְךאָנ רע םאָה ְךְלעֶמאַפ טראַפ םאו לשד

 געו םוצ קירק רע טמּוק אָהְרֲמ עֶגייֵלקצ טיִמ ןעֶוְנאלְּב
 הע. קיט ליפ טעזנאלב ראַפ ןוש םאָה רבה רעֶד רבא

 . רֶׁשיֵה ךְרִד םעֶד אּוצ .ןמוק א געוו ןמייוָא ןוש םאָה

 ןייַא זיִא סֶד זַא טיי ןוא הָריֵבֲע ןייַא םּופ רֵניֵא וַא א

 רעד רבא . ןאמ אוצ הָבוׁש רגנירג טיִא זיא הריבע
 4 ¥ + ּד ל: ג , . דה

 רעֶד ָךאָנ זיא רע וא ןייא יז עֶר ןיא םְגיִדְנִו סאו

 ןאָמ טיִנ הבּושת ןייק וש שק רעד . דָבּועַא טיפ

 טיִמ רעד זַא רע, טניימ טוט רֶע םֶטְכָלְׁש יימ סאו לייט

 הָמ לַע) . איִבָנ רעֶד םְגאָו סאָד תֹומִלׁש הנק רֶע זיא
 :צ + i x ד = ¥ +

 ןנאָלְשג טרעוו ריא םגוָו ְךאַז עֶעיִגייֵא איד ףֹוא וגו וכומ

 ְךאָנ ליו עֶניִנייֵא סאָד רטייונ ריִא טּוט (הָרָכ ּופיפֹוּת ד

 ׁשֶנֹוע רעֶּד וא טְגאָוריִא .ַ ְךֵרָדרַד פד זיא העד רעיא
 ןיימ ריא

 ןְראָּפ אוצ ךו

 טוט רָביִרד גיִצְנױו ןאָמְנ םאָה ריִא ל"ונ יא

 טֶלייַח רֶניֵא אוו 6 תיקח רעמ פיפ

 םירבד
 לארשימ בכוכ

 עררעי ףוא טייב ןוא טֶסאָּפ רע טמעֶנ טאָטְׁשַא ןיא

 לאז רע | יִדָּכ ןיַא טיִג טאָל ןוא רֶרעֶפ איִד עיִצאָטס

 געוֶו ןפימ ןיא ליו] רע אוו טרָא םעֶד אּוצ ןַמּוק דָניוושג

 אוצ ךיז טֶלייַה רע ןיימ סאוָו זיא טזנאָלּב ראַפ רע זיא

 : שא סעד ןופ ְךיִז רע םרמייו רעֶד דנו מל

 פע (רגו םֶכְדִיִמ תאו שקב יִמ ינָפ תוארל ואובת יִּכ

 דניירפ .עַמּוג עֶגייַז ןופ וא ןְהעֶוְנ טאָה רֶהֹוסַא לֵׁשמ
 דנא אייַּב מל ןמוומ רָּמ הָרֹוחְס גיִדְנעֶמְׁש רָנייִא שפוק

 איב ראָנ לאָו רֶע זַא הָלּובְחַּתַא 'מרעלקנ רע טאָה רֵהֹופ

 מאָה ןוא םייהא םיא אוצ נאג רע ויִא ןפוק םיא
 ראַפ דָנייִרָפ רערשיט | דייר עֶטּוג םימ םְתּוטְׁשיִג םיִא םיִמ
 וזַא עיִעווא ףוא ריִמ אוצ לאָמ ןייק טיִנ עָטְסַמּוק סאו

 ןיִא ןוא ריִמ אייַב ןייז גידנעטש טְגעלפ רמאפ ןייד איוו

 וא ווג זיִא הָניַכ ןייז טּפאַשְדְנייִרְפ שּוג ריִמ שיִמ ןעֶנְג

 םיִא אָליֵמְמ ןיש רֶע טעֶו םיִא אוצ ןֶמּוק ראָנ טעו רע
 פָה ׁשטְנעֶמ רעֶד דניירפ ןָמּוגַא איו וז ןְייֵל אּוצ ןּבעֶג
 יקאמ רע טְגעֶלַפ הָנַּכ ןייז ןָנאטש ראַפ טיִנ ראָג רֶּבֲא
 הַעָע ראַּפַא ךיז עמו ראפ ןוא רחוס םעד אּוצ ןמּוק

 ןְפוק רֶטייַ רע םֶגעֶלּפ הָרָוהְס ןוא . םיִלֲמָּב םיִרָבְד טיִמ
 אוצ רע טְגאָז . ןיִפאָרְד ראַפ רַחֹופ םעֶד טָה רעיִרַפ איוו
 ריִמ אוצ ןָמיק טְסלאָז טנגאָל ראַפ ּאָה ְךיִא אוצ םיִא
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 : )< ןמיס הנשיב) שרוח שארו תבשל הרטפה | 7
 ראְו ילרנְבִת שא תוב ְהֶזיֵא ןֶלְנַרםֶדֲה ץֶרָאָהְויִאָסְּכ םימשה הָוְי רַמָא הָּכ

 ' א הלא ,הֹוהידסאנ הָלֲא"לַב ויהיו הָתׂשְע ; ידי הָלֲאלַּתֶאְו : יתָחּונמ םֹוקָמ |
 כ ףרע שה חבז שיאה הבמ רושה מוש :ירָבדדלע דרחו הורה ינֲע-לָא
 טהיצוקש בו םֶיכרדב ורחב המה-סג ןוא ךרבמ הנבל ריכמ ריזח-םּדהָחנַמ הלעמ
 הנע A יִתאְרְק ו ל איִבֶא םתרונמ Aas תב רֶחְבָא יא ה םְׁשפנ
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 נאה :ָהינְּביתֶא וי es in תַחֶא סע ּפ יונ awit דַמֶא יב ץרא לחה
 -תֶא ּוחְמְש : :ךיַהלֶא רַמָא יתרצ דילומ ַה יא היה רמאי "דילוא אלו ריבְׁשַא
 קנית ןע מל :הילע ; םיִלְבַאֲתַמַה-לַכ שיִׂשָמ הָּתֶא ושיש ָהיְבְהֶאלְּב הב ולי לשר
 הוה רַמָא | הכי :ּהָדובְכ זיִזמ םתְננעתַה וצמ ַּת ןעז מל המח דשמ ו םָתעבְׂשּו
 -לעו אַש רצילע םתסנו םיוג דוְבְּכ ףטוש להנכבו םולָש * רָהְְ היִלֲא-הַמּנ יננַה
 : ּומָחְנת שובו ם םָכמֲהנַא כנא ןכוג ונמחנת ומא רֶׁשֲא שיא : עשו שה רב
 םע ו יָדְעתַא הוה" הע ו .הנתרפת אשר םֶכיִתמִצע ו םֶבָּבְל ל ששי םָתיִאְּ
 ות ֹופֲא הַמֲחְּב נ ביׁשַהְ ויתב רמ הפ אוי שאב הוה הנְההִּכ ויָביִא-תא
 : הוה יללַח ובר רשָב-לִָתא וּבְרְחְבּו טֿפׁשְנ הוה שאב יִּכ 1 : שאיִבָהלּב
 רווחה רֶשְּב יל וב גיתכ רחא הַא ךחא תֹונַה"לֶא םיִרֲהטמַהְו םיִשְּדקתּמַה
 בקל הֶאַּב םָליִתבְׁשְחַמּ םהישעמ יֵבֹנֲאְו + הוהָיסֲאנ ופי וחי רָּבבעֶהו ץֶהׁשֲה
 | המ יִתְחְלְשו תיא םהב יתמשו :יִֹובכזתָא וארו ואבו .תֹנשְלַה .םיגה"לָכְ"תא
 רֶׁשֲא םיקחרה םייאה ןויו לבית תשק יכשמ דול לּופ ׁשיִשְרַּת .םיזגהדלַא םיטילפ
 -לַּכדתֶא ּואיִבַהְו < :םיוּ רובא ודינה יובְתָא אראל יעמש-תא ועמש"אל
 לע תור םילרפבו םיּבצַבּובְבְרב םיסוסב הוה 1 הָחְנמ | םִיגַה-לָכמְביֵחַא
 רוהמ לבב הָחְנמַה תֶא לֵאָרְׂשִ יב איי רֶׁשֲאַ החי רמָא לורי ישדק רה
 םישדחה םימשה רשאב כ: :הוהי רמא םיולל םינהל קא א םָהָמיְִ :הוהי תי
 םֶכְמְׁש סכר דמעי ןּכ כ ההיא ינפל םיִרֲמְע השע ינא רָשַא הָׁשְרְחַח ץֵראָה
 רמָא נפל תוחתש הל שבלב אֹובָ ּתַבׁשְב תבש דמו ושְדַחְב שרחהידמ הָיַהְ
 ל | םֵׁשֲאְ תֹומְת אל ם םָעלֹות יּכ יב םיעָשּפה םישְנאַה יִרְפּב וארו ואָצָיו : : הוה

 : רׁשְּב-לְכל ןוארד ּויְַו ָּבְכְת
 : 'ה רמא ינפל lee i רשב אובי :AR תבש ידמו ושדחב שדח ידמ היהו
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 / ו הָחְְשמ הב ו" 2 6 |
 -לא אדאל ן בזלע י יֵחֲאיתַא הָאְרָאְ אנ הָמְלמֲא ףיעעְב ןח יִתָצִמיסַא .הָּעו יחא
 ישי 'אֹולַה תוחרמה תוע נב דל מא רב .לואש ףארַחו למה ן הש
 יח יׁשחְּב רׁשֲא םמהלכ כ נא תדע תֵׁשבַלּוּׁשְבְל יׁשײְְבְלהּתַא ךתבחיפ -

 < אה תומךב יכ ילא תא המ חלש החעְוְה תומלמו הת ןוכַת אל הָמָדֲאָה"לַע
 < = תמְתח"תַא לאש למ :הש המ תמוי הַמל וְלֲא רַמאּו ויבָא לוָׁשדתָא ןתנוהיןע -
 -  םעמותנהיסקיו: דודְתֶא תיִמָהְל ויֵבֲא םעמ איה הָלָייכְוַתְנוהְי עדו :ותכַה וָלֲע-
 - אבָאמְלְבהיּכ דוְדלֲא בצענ יב םֶחל ינשה שךמַהְ"סויּכ לָאדאלו ף אירח ןֵתְְׁשַה |
 אמ ץרורענ נל רמאיו :ומע ןטק רעו דו דעומל הרשה תהי אצמ רקבב יה
 ב אבו: ריִעֶהְל יצחַה הריאה זר 2 גה הָרֹומ יָא דשא םינחהיתָא אנ

 "תא תני רג טסו הֵׁשּוֲח הרה רענהירחא ןח ארק : האל
 --תֶא ועדי דודו ןֵתָנהיְּךַא הָמּוִאְמ עדיזאלרענהו :וינדאהלא אבי ביתכ .יצחה םיִצְחה
 ענה :ריעה לול ול רָמאּו ֹולירׁשֲא רע נהילֲא ויִלָּכְתַא .ץתנוהי תו :רָבְּרַה
 -תֶא שיא ןּוכְׁש םימעפ שלש וחהשיו הצר ויפאללפיו בג לצאמ טק; דורו אַ
 רֵׁשֲא םולשל ךל דודל ןתנוהי רמי לינה דוד דע ּוהֲעָריתֶא שיא כ יהב
 ןיִבּ יד גיד הניבו ניַּב | היה החי רפאל הָוהְי םׁשְּב ונח ונינש ונעבשנ

 : םליע"דע ףערז
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 שרוח שארל האירקה רדס
 פמכפו סילקמ סטרפו סכונס נע סכטפס ינפע וז סלטפה תיחדנו . יאסכ םימשה ןיליטפמ טדומ טסלו סבב |

 יאסכ םיטשה ןיליכפמ םדק םסכו האר תסרפב לכס . יעממ תפכפד ועמש לטפס ינפמ סג . םדקס
 : הרעס הינע ףוכלג הרקע ינר אצת יב ספכככ ןיליטפמ וקו | *

 הירו תבש ריטפמל האירקה רדס
 החְנמ תֶלְס םיִנרְׂשֲע ינשו םַמיִמְּת הָנְׁשינְב םיִשְבְכיֲש תָּבָשַה םֹויָבּו מ חכ רג

 ּפ "+ הבס דיִמָּתַה תלעדלע ּתבׁשְּב תבש :תלע :וכסנו ן משב הָלּולְּב
 םיִשַבְּכ דַחֶא ליאו | םינש רקב בינפ ם םיִָּפ :הוחיל הלע וביִרָקּת םּכיִׁשְדְח ישאְרַבּ

 ראה רפל ןמשב as הָחְנִמ תלפ םינרָשע השלשו + םָמיִמז העַבְׁש הָנׁשייִנְּב
 הָחנמ תל ןורשעו שעו : דחאח ליאל משב יהלּולְּב .החנמ תֶלַפ םינרשע נו <

 החי ןיהה יצח ב : הוהיל השא חהינ חי הלע רחצה שבכל ןמשב הלל
 ׁשדֲחְל ׁשְדֲחְּב שדח תלע תאו ז ןיי ש שֶבָּכַל ןיהַה תֶעיִבְ ליאל ןיהה תַשיִלָשּו רפל

 : ובְסת השש דיִמַּתַה תלעלע הוהיל תאָּטַחְל ךָחֶא םיִּזע ריעשו :הנשה
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 .וכסנו השעי ו דע ישאל NE ינבי 4 תא - סחנפ ל ילנ סעבלק ןילוק שרוח שארב
 םידקו עוכסס פכרפַכ וכנג 'ז ןיכוק דססב סיכפס 'כ ןיסילומ סכטכ םדומ םלכ לס סו . |

 + ופסנו קש דע םכישדח ישארבו תבשה םויבו ססנפ תפכפכ ןילוק ינ5 לפסכו

 'כ ןמיפ יא לאמשנ תבשב לחש שדוח שאר ברע תרטפה ,
 . טדמס 'פו סילקט 'פ ינפמ וז סכעפס סיפדנו , שדח רחמ לק ה שדח שאר ברעו תבשב 4
 | רָב דאמ דרת תשלשו :ףֶבָשומ דקו יב הדקפנו שרוח רֶחֶמ חנה לימי ְּו
 .ינאו לאַה אה לצַא תבשיו הָׂשע - וב םש תְרתסְירׁשא : םֹוקמַה"לֲא \

 תא ג אצמ ךל :רעגה"תַא 'חלָשֶא התו : הרטמל ילדהלׁשל הרוא הָּרצ םיצחה תֶשלש
 או םּולָשיּכ הֶאְבְ וגחס הנָהְו ה בי חה ו הגה תי רמא רמי םיצחה
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 אל: רה כ ד פיו ו לואש דצמ רָנְבַא ב בש
 : רה AR אּוה רק 4 אה ה מא יב אהה וי המ ל ות

 לארשימ בכוכ

 ןָתנֹוהְי ו ראַפ םַעָמ םעֶד (וגו רֶענְל רַפֹוא רּומָא םָא

 ייווצ רָּביִא ןעֶנְג יא ליפ םיִמ ןְמיִסַא טְכאַמְג טָה
 טְלאוָוְג טיִנ רֶע םאָה תֹוקְדְצ ןייז תֶמֲחַמ ליוו םֶנייֵא ןְבאַז
 רֶד סו שּוריִפְב ןייֵר סּורַא ןוא .עֶרָה ןֹוׁשָל ןייק דייר

 רע םאָה רָּביִרִד דוד ףוא םטָכעְַׁש ןדייֵר טעו רמאפ
vz: = + ₪ד 1 % 3:  v 

 ןעֶוְג רֵחֹיּב רע טאָה רביד גוא ןְלייַפ טיִמ שו ומרמ

 םעְר . איירר ּתיִגְרַה עָרָה ןושל ףוא זָמְרֲא . ןֶלייַּפ אייר
 רעֶד נוא רייר סאו רעֶד נּוא .םיִא ףוא טֶנאַזָמ סא

 \הרטמל יל .חַלָשְלְ ןתנוהי םנאְז סאד .אּוצ םמענ סאו
 Tres 4 1 + ד 3 % ד ד ץ ד

 ןופ טְציִׁשאַּב ליִצַא איוו ץיִשַא םימ ןייז ןְלעֶו ןְליֵפ איָד
 םיִנ לאו ְךיִא ןיִצִשאַּב ןלייפ איד ְךיִמ ןְלעוֶו ֹזַא לייַפֲא

 רע טאָה םֵעֵמַא ְךאָנ .עֶרָה ןֹׁשָל אֲָה ןיִא ןרתו לָשכָ
 תיישה ןּופ ןֹוצָר םעֶד ןְסיוַו ּוצ ןֵליַפ םיִמ ןְמיִסַא םֶכאַמָנ

 פֹלְטְנַא לאָז דוד וַא ןְראָוְג רזגנ לָמיִה ןופ זיא אוצ
 טיִלְהַמ טיִנ ןעמ ןעק דייר םִלּואְׁש ןופ םכּוראוָו םיִנ רָדָא

 ףוא ןדייר שק שטְנעַמַא .ןפֹלְשְנא ףראד דוד וא ןיצ
 ת"ישה ןופ ןוצר רעד וַא נוא סָמְכַעְלַש רֶבָה םעֶד
 איד ןופ נּוא הָבֹוטְל ןייֵז ְךָּפַהְמ ת"ישה ְךאָנ ןעק ֹוזַא םיִנ

 רעֶד רייֵר לאָמַא וא .רֶמֲסאַלַפַא רֶע טְכאַמ קל הָּכַּמ

 טֶליִקיווָנ ןייַא זיִא תַמָאְבּו . ןיָמּוג אּוצ רַבַח םעֶד ׁשֵטְנעֶמ

 םיִנ ׁשֶטנעֶמ ןיק "ֶא תָמָאָּב ןְראוַו . הְָר ןייַא ןניִרְד

 זיא

 ויק
 ןוצְר ת"ישה ןּופ ראָנ טלֲחְהְּב הָבּטְל ןה הערל ןַה רג

 אל יי יַהָהַו רַמָא הָו יי הָביֵא ןיִא טיֵטְׁש סע איה
 . (רגו ןֹוִלֲע יִפָמ הָוְצ

 ֹוִָא רֶקֹרְַא ג א רע םאָה ןווש
 טאַהְג טאָה רשש ןיַא לָשָמ פיע

 ₪יִמ לָפּוטְמָא א

 כרי

 לארשימ בוב

 ןייז ןעֶוג קיפפמ םכיִא םאָה רַמאַפ רעְד ראָנ
 ** וי" . 5 2 ּצ ד

 רָע ּוליִמִא .ׁשֹונְלמּו הָריִד ןוא הָּתַשְמּו לָכַאַמ ׁשינֲפְרעֶדאַּב
 רמאפ רעד טאָה דניקא ןְכאַמ ּוצ הָנּותֶח טפְראַדְ) טאָה

 ןייא ןְמּוקְג זיִא לאָכַא הָנּותְהַה תֹואָצֹוה נּוא ןַדָנ ןְּבעֶגְנ
 בע טיִמ ןז ןיז ראפ ךּודיִשַא ןְדייֵר ריֵבְנַא אוצ ןְכְרַׁש
 זַא הָמיֵׁשְרֲא ןְזיִוְג םֶהיֵא טאָה גּוא . רָמְכאָסַא םִנאַמיִרָא
 טיפ ראּפא  ןדנ רָמּכַאַמ | ןייז ןּבַָנ לוו ןָתּוחְמ .רעֶד
 וטסיווו ןנאונ ןופ ןכְדש םעֶד ּוצ ריִבְג רעֶד טְנאָז .ליִבּור

 ךיא ןכדש רעד טְגאז .ןדנ ליִפ וזָא ןֵּבעֶג ליו רע וא
 רעויז ריָבְג רעֶד טאָה ןַהּוחְמ םעֶד ןּופ םרעֶהְנ ןייִלַא באָה

 גאָט רפ ןָתּוחְמ רעד וכדש םעֶד אוצ םֶנאָו נּוא. םֶכאָלְג

 סרָמאָפ ןייו ןיִא הלית ראָנ זיא רע הָמּורּפ ץיִא טינ ָךאָד
 טרעיינ טֶראוָו ןייז ףוא ןלעמש טיִנ ףיא ןעק רָּביִרְד העד
 :WE דיש = -- צ 'ָפ - . צ | +"

 זיא רע וַא ןייֶלא רטאפ ןייז רשוע םעד ןופ ןרעה טסעוו
Y % us 1 \7 7 =: צ  = - 

 שטנעמא וא לשמנה . ןהונ רעד זיא רע לייונ . םיִּכְסַמ

 אוצ קבייקמ חּכ ןייַז טינ זיִא . ןאָמ םיִּפַע םעוו רֶע טְנאָו
 רֶע חיבקה רֵּבֲא םיָּכְסַמ זיא יישה ןטייצ דיה ענייז ןַײז

 רעד טְגאַז סאד . םייק מהו רֵּבְַמַה הָשיעָהְו רמואה ויִא

 ןעק שסנעמא זָא . ויִא תמא .יָהִּתַו רַמֲא הָו יִמ) קוסָּב
 4 Fiore . : לצב ו ל yy ge ד

 איוו טלההּב םשיִנ זיא סע רבא ןאס םעוו רַע .ןָגאַז יקאַט

 איוו עֶוְג םיִּכְסַמ טיִנ טאָה טאָג וַא (הוצ אל י) רֶלאַּב

 םיִג םאָה יישה וא . (אצת "אל ןוילע יפִמו לאב

 ירש םינ אוב שעָמ . בוטה ןהְו תועה ןַה ןֶסייִהְנ
 : טריפ סוא
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 == הכרב תרשפה |
 םימ תֵׁשְלְשו דועְּביִכ הדצ םֶכָל ניכָה ףמאל םעֶה"תֶא וצו הָנְתִמַה בָרְתב ג

 םָתַא
 םֶכָל ןתנ םָכיִהְלָא הוי רֵׁשֲא ץֶרָאָה"תֶא תֶׁשְרְל אובל הָזה ןח תֶא םירבע םּתַא
 דהא לוכז : רכאָל טשוהי רמא השנמה טבש יחלו יגלו יִנָבּואְרָלְו : התל
 -תֶא םָכְל ןמ "םָבָל חינָמ םָביֵהְלֲא | הוה רמאל התיר השמ םֶכָתָא הָיצ רֶׁשֲא
 בפ םֶכֵׁשג + תאוַה ץֶראה

(TT 

 ינפל םיִׁשֹמֲח ורבעה םֶּתַאְ דריה

esטיע  
 ןְגאָז וצ וזא קְלאָפ םעֶד ןופ םיִשָמָש איִד

 תא ייצ הָנֲהַמ רֶר ןָשיווצ רָּביִא טְראָפ יי
 םֶכָל ּונֵכָה ןגאָז אּוצ וזָא קְלאָפ םעֶד טפאש
 ןִא ְּךאָג םּוראוָו דייּפָש ןא ְךיַא טויִרג הד
 םעֶד ןְראָּפ רָּביִא ריִא טעו סורא גאָט איירד
 דְנאָל סאָד ןנָׁשְרַי וצ ןָמיק אוצ ןדדי ןגיִזאָד
 יִנֵבּואָרְלְ : איז נשר וצ ךייא טיִנ טאָג סאוו

 .טְבַׁש םּוצ גוא ןָבּואְר טָבַש םּוצ נוא יד

 עשוהי טֶב הָׁשֵנְמ טֶבש בְלאַה םּוצ נוא דָנ
 טְקְנעֶדְג ךֶנָרַה הֶא רוט ; ןגאז אוצ וא טנא
 וצ טאָה טְכעֶנכ םֶטאָג הֶשמ סאו ףאו איִד

 רעיא טאָג ֶכיֵלֲא  ןנאז וצ וזא טפאשנ יא
 כאָד ךיַא טיג נוא ןעור ךייַא טְכאִמ טאָנ
 נוא רָּבַו עֶרייַא םֶכִָט םֶכֵׁשָנ ; דָנאַל עֶניִזאָד

 םָו דנאל םַעָד ןיִא ןָציז ןזאל רֶרְניִק עֶרעייַא
 ןדרו טיײז  רֶנַעְו ףוא ןְּבעֶגִנ ףייא טאָה הָשמ

 טְניִּבאָטְג ןֶראָּפ רָּביִא טְלאָז ריִא נוא ורבי םָּתַא
 םעֶד ןופ עקראטש עֶלֲא רֶדיִרְּב עֶרעיֵא ראַפ
 : ןּפְלעֶה איי טלאָז ריִא נוא לח
 עֶרֲעיַא אּוצ ןעור ןואָל טעוֶו טאָג ויִּב ₪ֶש

 רֶׁשֲא דע

 וז
Ard 

 רֶכעְּב ב השמ םֶכָל ןתנ רֵׁשֲא ץֶרֲאַ ובשי םכינקמו
 Wi םָתֹוא סע ו לימה יִרובְג לָּכ םביַחֶא י

 תא המ ב ושר םֶכָּ מ | הוה הינ"רָשא

 טיע שוריפ
 ףוא ןלעו] איז וא ףייִא אווו וזא רָדיֶרְּב
 אייז אּוצ טיִנ טאָג סאוָו דָנאַל םאְר שרי
 דְנאְל םוצ ןרעק רֶדיוו ףיז ריִא טעו הש
 ןשי ריִא טעֶװו ריִא א ּבֶרַא רעיא ןופ
 ןופ טְכעֶנק רעֶד הֶׁשֹמ םאוָו העט סל ןָנ רׁשֲ
 ןֵרַָי טייז רֶנעֶי ףוא ןְּבעֶגִג ךיימ טאָה טאָנ
 עְׁשֹוהְי תֶא ונעו : ףוא טיג ןוז איִר ואו ןמראָד
 ֹוזַא .עָשוהי ּוצ טְרָכְנעג ןְּבאָה איז נוא רמאָל

 זנּוא טסעו) ּוד םאוָו ּנְתִצ רֶׁשֲא לכ ןגאָז אוצ
 א סֶכְלְמיִ ּוצ נוא ןאָט ריִמ ןְלעֶו ןפאש
 : ןייג ריִמ ןְלעוֶנ ןקיַׁש זנּוא טְסעֶו וד ואו
 אָ ריִמ איוו = וזַא הֶׁשֹמ לֶא ינָטמְש רֶׁשֲא לכ

 ָךוא יד ריִמ ןלעוו ּוַא הֶש צ טלאַפנ
 טיִמ ןיי לאז טאָג טְרעיג ה כ ןגְלאָב
 : הָשמ טיִמ ןעוָנג זיִא רע איו וזא ריִד
 רדיו טעו סאו שְטְנעָמ רֶביִלְטיִא שיא לָּכ
 ענר ןנלאפ טיִנ טעוו נוא :לומ ןויד  ןניִנעְפש
 | ןמאש םיִא טְסעוֶו אוד םאוָו ץלא אוצ דייר
 אײ: ראָנ פאו קח קר טייָטְג ןְרעוֶו לאָז תמי

 : טְסעֶּפִג נוא טקראטשג
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 שמ תש כן עשיהָלַא החי הֶמֲאו הוהי דָבָע, הָשמ תומ ירחא יהיו

 גע הלו הָּתַא הָוהְןְרריה-תֶא רבע םוק חת מ ידע השמ+ רמאל
 םַּ ףרהת - רֶׁשֲא םֹוקָמהלָכ לארי ינבל םָהָל ן תג יכנא רשא ץֶרָאָהלֶא הזה

 'א רק הוה םעֶה"תֶא לחנה הָתַא כ מ מאו קח :

| | 
 | he הוה ל רָבְדִמהְמ : ני ירה רֶׁשֲאַ ית ל וב סל

 הע רש הנ תש יל בשל ר AE 'קזח קב: םֶהָל תל ל סא

 ט'ע שוריפ
 ו דבָע הָשמ תומ יֵרָהַא ןעוֶונ זיא סע נוא יה

 טְכעֶנק רעֶד הָשמ : ןופ טוט םעֶד אנ
 רד עָשוהי ּוצ טגאזג טאָנ טֶהָי ראמ טאג ןופ
 דמאל השמ ןופ רָניִדאַּב רֶד תְׁשְמ ןונ ןופ וז
 הָׁשֹמ טְכַעָנְק ןיימ תמ יֵרְבִ תֶׁשמ ; ןְנאָז וצ זזַא
 ייֵטְׁש דָנּוצַא נּוא רובע םיק המ ןְּבְראָטְׁשִג זיא

 הָפא ןדרי ןְגְואָד םעֶד רָביִא אָפ נוא ףוא
 לֶא קֶלאָּפ עֶגיזאְד םאָד נוא וד הק םעֶה לכו
 םָו דנאל םעֶד אוצ םֶכָל ןמונ יָא רׁשֲא ץֶרְִ
 לָּכ : לֵאָרְׂשִי רֶדְניִק איִר ּוצ איז וצ ביִנ ְךיַא
 טְרָא םָכיִלֲמיִא אוצ םֶכְלְנַר ףכ ךֹורְרְּת רֵׁשֲא םּוקמ

 פל ןעֶעִרְד סופ רֶעייֵא ןֶטעֶרְמ טעוו םאוָו
 יִתְרַבְד רָשֶפַּכ ְךיַא אּוצ ןְּבעֶגג ךיִא ּבאָה ייִּתַתָ
 ֶּנְַמַהַמ : הָשמ אוצ טעֶרְג ּבאָה יא אווו וזַא
 רָּבְדִמ רֶגִואָד רָב ןופ | לודנמ רֶהָנַה דע ןֹנְבלַה

 ץֶרָא לָּכ תָרפ ךייט רעֶד דייט ןסֹורְג םעֶר ויֵּב
 לודנה םיה דמ םיִּתִח ןופ דָנאַל עֶצְנאַנ סאָד
 לּודָנַר םָי םעֶד װיָב סקלבג היי שֶמׁשַח או
 ןייז טעו טיג ראַפ ןוז איִר ואוו ןֶטְראַד
 מַה יִמְי לכ ףינפל שיא ביתי אל : לּובְג רעיא

 ראפ שָטְנעְמ ןיק ןלעֶמְׁש טינ ךיִז טעֶו סֶע
 עֶניַד עֶלַא ריד טיִמ ןטְלאַה וצ הָמְהְלִמ ריד
 וזא מע הָיָהָא הֶׁשֹמ םע יִתיִיָה רֶׁשֲאַכ נאָמ םנָּבעֶל

 קיז ְיִא לעֶו הָׁשֹמ טיִמ ןעוֶנְע ןיִּב ְיִא אי
 ךיִר לעֶו ְךיא ּהֵכְעַא אלו ףפךא אל ריד טיִמ
 ₪ :ךיר ןואָל רַפ שיִנ נא ןואָל פָא טיִנ
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 טיע שוריפ
 םעָח תֶא ליִחְנַּת הָּתַא יִכ קְראַמְׁש אייז ץֶמַ

 אוצ ןְנָשְרִי ןכאמ טְסעוֶו אוה םּוראוו ץֶרֶמִח

 :תיִבָאל יּתְַבְׁשְנ רֶׁשֲא רְנאָל סאד קֶלאָּפ םעֶד
 עֶרֲעייַז וצ ןְראְׁשִנ ּבאָה ְךיִא םאוָו םֶהָל תַָל
 .לֵאָרְׂשִי יִד ּוצ ייִז וצ סאד ןֵּבעֶג ּוצ ןרָטְלְע
 ועָייז ךיר קְראַמְׁש םֶרֲעייֵנ רואמ ץֶמֶאָו קח קב
 זא ןאט ּוצ ןֶטיִה וצ הָרּתִה לָכְּב תֹוׂשעל רֹומְׁשָל

 אוו יֵדְנִע השפ רצ רָשֶא הרות איד ראָג אי
 יפת לַא ןטאָּבִג ךיד טאָה הָׁשֹמ טְכעֶנְק ןיימ
 רעק פא טיִנ טְסְלאָזו אור לואטשו ןיִמָי ּונְמְמ
 יער ןיא נוא .םיוז עַּכְכעֶר רד ןיִא ןּופ רַעָר
 לגרד 2 רֶׁשֲא לכ ליבשת ןֵעַמְל יוז רקניל

 ןייג .טְסעֶו יד ואו ץלא ןיא ןנילק ּוטְסעֶו
 :א טינ לאז םע ייפמ הית הָרֹוהַה רֶפס שימי אל

 זמ ןייר ןופ הָרּות רֶפַס איִר ןֵרעוֶו ןאָטְנ
 טכארט טְסְלאָו אור נּוא הללו םֶמֹי וכ תיִגָהְו
 כ תוׂשעל רמת ןעמְל טְכאַנ נוא נאָכ ריא ןיִא

 אמ אוצ ןָטיִה טְסְלאָז ד ןְגעוֶו ןופ וב ביִתְּכַה
 ד וא 3 ןנירר ובירשג טייטָש סע איוו וזַא

 טֶסַעוו ףֶכרָר תֶא לת ןאט ֹװַא טסעוֶו
 אָמטְסְנעֶד גוא נעו ןייר ןקילְנעְּב לאָמטְהְנעֶד
 ואָק ְךיִא ראוו רפ ףיסיוצ אלה : ןינילק ּוטְסעוֶ
 יד גיִמְסעֶפ נא ְּךיֶד קְראַטְׁש ןָטאָּבִנ ךיִד
 יִסֶא ג ףש כ ןָמְכְראָכ טיִנ ףיד טְסְלאָז ּוד
 ו ואוו םַעְלַא ןיִא טאָג ויִא ריר טיִמ ןעֶד
 פאשנ עשוהי טאָה יח וצו ןיינ טסעוֶו

 א הוה שעה

 לד
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 יד .אְיַתְפמ
 םיִרְצַמ ץיֶרָאְב תושעל הוה \חקש אנ רגש
 ר א"ל "דב לכל העל
 ארומה לֵכְלּו הקזחה דיה ?271= הפ אָ לבת ב
 יניעל .השמ הָׁשֲע רֶׁשֲא .לודגה מ יוס רצ

 קזח : לָאְרַשייִלִּ
 לָּב יִגיִעָל הֶשמ דַבָע

 : 0 תותנפ לסרי לכ יניע) : י"פו ט"פ כ"פ סירקפ סיחפופסו תוס לכ) א"תך

 קזח :לֵאָרְׂשִי

 .'א יס עשוהיב השמ תומ ירחא יהיו ןיריטפמו . ןמיס ילא . 'יס לאואג א'מ

 פלפל רכרס יפ לע תיקעו וימו : ןפיס ץינה . ספממו סיפמסו תוקמ עפפ םירבר לפס יקוספ םוכמ
 ויסוסקספו . ןמיס קדכ דיני סנומק חיפי ז'כ ןיכדסו . ןמיס סיפוכעכ נח ולסק א"י ויקוימלפו ךל ודיני

 םירשעו האמ תופופסלו . העבראו םישלש קוסופפס ןינמ . ןמיס בבל:לככ יי סדוס ד"ל ויקלפו . ב"כ
 .ןפיס םליחני דוככ סכו . פוופלפ הנמשו םישמחו האמ לכס העבראו

 .סיתענק סיסי המחה כולו ס5מסו סיעבכלו תוקמ סנומקו םיכנס סקממ סכוקכ לכ לק סיקוכפס םוכס
 לכ רפסמ . ('ת 'ם סלקױ) סיפופס תו סיכופס 5 ןכמס 55 ןתיו ןכסס תל וילע ספיו ויכמו . ןמיס

 לכ לם חוסותפס ןינמ . ה'צ סוסקספס לכ רפספו . ר"נק :סילדסס לכ לפסמו . (ג'ג 'נ) ד"נ תויפלפס
 .םיעבשו תואמ שלש סומותססו . ןמיס וידגמ ירפ כמו מגל ידוד קני . םיעשתו םיתאמ סכופס

 שש תומופססו קומותפס סויכרפס לכ ןינמ וק5מ) . ןמיס העבשב ספפנ לע לסל סלספ 5 . העשתו
 :ןמיס סכ לכ רפחת אי .העשתו םיששו תואמ

 סירוטה לעב
 פויטכפ ד" לל לט .פונוטסכ תויתופ . ל6כס יפ 'יגכ .לודנס כומס לכ)ו : ןטככ ססמס סמימ ף6 'יגכ . סקומס דיס (לי)
 טומופסו שימופפ ט'סלפ . וכמי 'ס יפ לע ןינמכ סנוט םוסופפ םויטכפ ן'כ : תמה ךיפכ 'ס רכדו ןינמכ 6"נטפ ןילופ סכופכש

 ן : ל"יכפ תוסיגסמ וככיניו תופנפכ ופכותמ וכפכי 'סו : תויכטעג ןינמכ סלוע סרוסכס

 א, Me = Fort tine pee, aia ior 2 i תא .ae shh מ +5

 = רשא םיתפומהו תתאה"זזלַבְל א אתא לכל אי:

 יישר
 סכופס קל לנקפ . הקזחה דיה לכלו (ני) : סכל
 ספ . לודגה ארומה לכלו : ויליכ תוסטכ 1
 .לארשי לכ יניעל : לכונסו לודגס ככדמככ תולוכגו
 ליעל) רמקנמ ססיל סומעס ם לוכש) ובל וססנש
 ופערל ס':קס סעד סמיכססו סכיניע; סללו (פ
 ךסכ כקי סככס רסס (ד5 תוממ) רמסנמ ע

 : (3כ סכמ) סםרכסש
 הכרבה תאזו תשרפ תלסח

 לוגוטק ןיפפ

 .טיע שוריפ |
 לכל (א) : טֶלאָטִנ טאָה רע טייצ עָבְלעו
 רָדְּואוְו יד נּוא םיִהפומהו  ןביַצ עֶלַא ּוצ תֹותאָה
 טאָה טאָנ םאוָו םִיָרצִמ ץֶרוְּב תושעל יי יָלָש רֶׁשֲא
 הופ םִיַרְצַמ דְנאַל ןיא ןאָמ וצ טקָיָשנ םיָא
 עֶלַא ּוצ נוא הַעְרַּפ ּוצ ֹצְרַא םע לָבל ייִרָבַע לכל
 : רָנאָל ןצְנאג יז אוצ גוא טְכעֶנק :עניז
 עקראָטָש יִד עֶלַא ּוצ וא הקופה דיה לכל (בו
 לָּבַקְמ :טאָה רע, םאו) טֶסייִה םאָד טכאַמ
 עָניִז טיִמ תוחול איד נא הָרּוּת אי ןעוָוְ
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 : לוגינפ ססענ

 םימכח יתפש

 הפ סשמ לע יק סקזמס דיס לכלו 'יפ 1 : סורק תע
 סידככ ויסע ף6 תומונס וידיכ לוטיל קחתו תכ וכ סיסק
 ס'כקס לע פקס סוקמ לככ ומכ ופוכיפ ןיק ככה דקפ דע
 :'ס יפ לע סשמ סטע כס סקותס דיס כנו ע'נס כ"הד
 : כ"כ וניל נפרםו ככ לכד תלל ם
 פ") . תותונס ככיטמ סמ )₪ ותנסכ רפס) לכ ויככע
 ךחכ רסיי תרכט כ םרדמל כ"נמ רמקפ סקו 'וכ סעילססו
 ק'כײכ ןכיפ רככ סוקמ לכנכ ווכוכ כס bמניד תרכפס
 ומע כ"כקס סיכססש כ"ד (ופ ףד) תכנס תכסתכ
 ןויכ ןוקכ תומס ירכס תל תינסנ .רפה ימה

 הכרבה תאוו תשרפ תלפח

 מ'ע שוריפ
 אד עלא אּוצ | נוא לידנה ארומה לכלי טנעֶה
 איד וא םיִסָנ איִד זיִא סאָד טְכְראַפ עֶסֹורְג
 רָסֹורְג רֶד ןיִא ןאָמְנ טאָה רע םאוָו תורּובג

 ראפ לצְרָשַי לָּכ יעל רָבְרְמ רעֶטכראפ רד נוא
 סו זיִא םאָד לֵאָרְשִי איד עֶלַא ןופ ןגֹוא איר
 ּוצ לאז רע ןגארט ראפ םיִא טאָה ץֶראַה ןייז
 לַארְׂשִי  איִד עלַא ראפ תוחול איִד ןְכעֶרְּב
 וצ ןעו. םיכסמ ךֹוא טאָה הָעיַד סֶטאָנ נוא

 יי ער יג

 ילסמ לכ
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  < Aהחל 1

 םוי "םישלש באומ תבְרַעְּב המ
 ימי ומתו

 כ ק"פ יפי ופפיו : 5 ןיפודיק גק פ וכופכ ינכ טניו איה
 3סקיו 'פ רפוופ

 םימכח יתפש
 כתכנ ל ךכ) 636 רסס כסכ וקופכ 'וכו ס5מ ןכ ןרספו
 וניע סתככ לכ ותופכ ךימסס> ידכ כ6ומ תונכעכ ןקכ
 ייפ ס"6כסו . ל"ג קודו וגו סתסכ 65 ופומכ ףpֹ דמנל
 ל"גמ כ'נד טרדפס פ"ע 695 וניל תמכמ ף6 ם'מו )"וו
 וכו .ם555 דוע לכו 65 ומכ יכיימק וייתכ מכוד כ
 ןווט ךופ כ'כ :  סיכננ 'פכ ועל י'םריפ5 ומכ 1
 פ'ל . סלול תומד סו ל ןו6ו סינפ '5 ס"כקס לע לפול
 לככ ופט רכדפו וכינסב סגס סדקכ 55 ועמקמכ יוס ןי6

 ט'ע שוריפ
 ןיִא .םאוו טייֵקֲמְכייַֿפ םאָד ןֶראווָג ןְפאָלְטְנַא
 ןיִא ןעֶוג, טלוש טיִנ טאָה סע רֶמֹולְּכ םיִא
 ןייז ןופ טְלאַמְׁשִג סד נּוא טייקלופ ןייק םיִא
 : ןְראָוְנ טְרעֶרְנע ראפ טיִנ וא םיִנָּ
 איִד ןופ רֶדְנִיִק איִד נוא לֶאָרְִי יִנָּב כו (ח
 תניב הֶשמ נוא תֶא טְנייֵואַּב ןְּבאָה לֵאָרׂש
 גיִסיירה םוי םישלָש באומ ןופ ןולּפ ןיִא | בָאוט

 סוא יז ןֵּבאָה איז נוא יֵכְב ימי ומתו נאט
 הָשפ לא גנוניואַּב םעֶד ןּופ געט איִד ןְואָלְ
 טְּביירְׁש ישר . הׂשֹפ ןּופ טייקרעורט םעֶד  ןּופ
 ןופ רֶדְניִק איִד לאָרְׂשִ ינָּב טיימש הֶשמ :ייָּב

 םיִרָכְז יִד רמו טְנייואַּב םיִא ןְּבאָה לֵאָרׂשִ
 ןרַהָא ייֵּב רָּבָא רָּבייַו איִד טיִנ רָּכֲא ןייִלַא
 סאד שטייט זיא סאד לֶאְרְשי תיּב לב .טייֵמְׁש

 םיִא ןְּבאָה לארי ןופ דנג וה עַצְנאַג
 :םּוראוו תובקנ איד טיִמ םיִרְבז איד םנייואַּב
 יא ןשוווצ םולַש ףדור ןייַא ןעֶעַג יא ןרֿבַא
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 תא .לארשי נב וכביו ח

 : 'השמ לָבֲא .יבְב
 המְכִח חור למ ןּונְרְּב עָשוהיו *
 וילע ויָי-יתֶא השמ .ךְמְסיְּ
 ׁשעולֲאָרְׂשִוהונְּב ויְלֲא ועָמשי
 :אְלְוי :השמ"ת הוהְי הוצ רש
 הָשמָּכ .לֵאְרְׂשְִּב דוע איִבָנ םק
 ; םיִנָפילֶא םיִנָּפ הוי ועדי רָשֶא

 < לחי
1 

 ה

 = ; טז :יהוּפַאָד
 חש לאש
 ב באמה ו

 ףמילשו ןימ ןיִתָל
 לבא :אָתיִכְב ימי
 רב עשו היו : השמה

 אָחְמְכַח זר יִלָמ ןונ
 תי הָׁשֹמ ּףמְס יֵרֲא
 ליבק ל יהודי

 תי" . ht יד אמ
 אָיְבְ 8 אלו י1 :הָשמ

 :כ'פ ג"מ סירקפ טפ רעעו גי רעש סד'קע 62 ס"ר תינג סק ₪ >

 השמה לֶאְרְשְיב דע
 ּפַא יי הל יִלָנְתַא יד

 ןיפאב 'פ - 3 פק ןונ ןכ עפוסיו :

 ישר
 935 סיככוס . לארשי ינב (ק) : וינפ לסוס ךפסנ
 פיק ןיכ סול ןפונו סולק ףדוכ סיסס ךותמ ןכסקב
 םיכ לכ (כ רכדמב) .רמסנ ס סיענל) ספל ןיכו ןסעלל
 םינפ ה ועדי רשא (י) : תוכקנו סילכז נספי
 לככ וס .רכדפו וכ מ סג וכל סיסע . םינפ לא
 סלעפ ספעו (3ל .םומכ) רמסכש ןינעכ ספרס תע
 'ס סולי סמ סטמססו ודמע (פ לנדמכ) 'ס לס

 טיע שוריפ
 ׁשיִוצ נא ןֶרָרְנַא םעֶד ןְׁשיִוְצ נוא ׁשְטְנעֶמ

 ןְבְראטׁשג זיא רע וַא םורד בייִמ נוא ןאַמ
 : טְנייֵאַּב ךוא רָּבייַו איד ליָכֲא םיִא ןְּבאָה
 ןונ ןופ ןוז רעְר וג מ עָשוהי נוא לשוהיו (ט)
 ןופ טיִמָג טיִמ לּופ ןְראָטְנ זוא המכה מור אָלְמ
 הָשמ םּוראוָו ייל ויי תֶא הֶׁשֹמ מפ יִכ הָמְכָח
 שמשו םיִא ףוא טְנעֶה עֶנייַז טנעהלנ ןא טאָה
 לארי ןופ רֶדְניִק איִד נּוא לֵאָרְׂשִי יב ולא
 ןֶבאָה יז טֶכייַה םאָר טְכְראָהְג וצ םיִא ןֶּבאָה
 ןאָטג ןְּבאָה אַז ןוא ישע םגלאָפְנ םיִא
 ןטאבג טה טאָג איו וא הָׁשֹמ תֶא יו הַָצ רָב
 םע נוא לֵאְרׂשִיְּב דע איֵבָנ םק אלו ₪ : השמ ּוצ

 ןׁשיוִנְצ ןְנאַמְׁשִג ףֹוא טיִנ ןוש רעָמ ְּךאָנ זיא
 ישי רׁשֶא השמ איוו איִבְנַא .וזא לֵאָרְׂשִי יד
 א סיִנָפ ןתוואָּב  םיִא גצ -ְךיִז טאָה טאָג סאו

 םיִא טיִמ זיא השמ נּוא ְךיִלְרעֿפניׁשעְּב םיִנּ

 טעְרג םיִא ּוצ טאָה נוא ןעווג טנואווג רֶעייֵז

 .עבלעװ
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 ,paces שש
 בְּאַרְעָא  לע בָאומד

 רַבְקּו ו \ ווד אָרְמיִמ
 אר אָתְליִחְּ ּהָתָי
 תיּב לבל בָאומְד
 ׁשנֲא עַד אל רוע

 הכרב דל םירבד

 יפיילע בָאומ ץֶרָאְּב הוהיידְבֲע
 ץֶרָאְּב ינב ותא רפקיו י : הוה
 עֶריייאְלְו רועפ תב למ בָאֹומ

- 

 ₪ ביר

 : הזה םויה דע ותְרְבְקְ"תֶא שיא אַמּוי דע הת תָ
 / רב הֶׁשֹמּו ז : ןיַדָה
 דֵּכ ןיִנְׁ ןירשעו הֶאָמ

 התהכ"יאל ֹותֹמְּב - תַהָכ אָל תו
 : א וי אש אָלְ

 .ג סע ספ ןכ סשפו , ככ רעש סד'קע די גי סמ שיש פדי hו.ד > פ ססס יג פל 1 א צי יִכ פל את

 םירוטה לעב
 ינכ פוס רוכקיו (ו) פס ךולכו ס"כ סנופ לם ודמי 606 פדי 55 ס"עלמ 'יפסו ותכוכק תפ םיֿפ עדי 696 "6 לפמ .

 הָנְׁש םיִרֵׂשֲעְ האמ" הָשמּו
 סאלו וניע

 החל

 : ןמ5 ולכו ךולכו

 ישר

 בסכ ךעיפו ןסכמ סקמ כסכ ןפכ דע 6 ספמ
 סוסו סולכ כסת סכוסס לפס לפכפ 'מכ עמוסי
 נפ סוס סכוקס לפס 5 תוקכ (65 ליעל) רמוס
 .'ה יפ לע :עמדכ י כסוכ סקמו רפול ס'נקס
 וכל כ ודונלכ ס'כקס . ותא רבקיו 0) : סקיפ
 ססלסמ דה וסזו ומנע תל לכק קוס רמוס קעמסי
 .לכדמב) וכ ויכ ןכ םרוד לקעמכי יכל סיספ ןיקס
 תל bיכמ וכ וקו6 סוכי וכזכ ימי תסלמ סויכ (י
 קמפס ןוע סתוס וליפסו (ככ סלקיו) וכ סנויכ . ומנע
 :ספנע 06 ןיסיסמ סס נפ ספול ןיסיסמ סילהק ילו
 תכפמ ספ ןכופ סיס ולכק .רועפ תיב לומ
 דספ סו .רועפ ססעמ לע לפככ תיסקלכ יפי:

 .וניע התהכ אל ([) : (ס"פ

 ט'ע שוריפ

 בָאֹוט דָנאַל םעֶד ןיִא טאָג ןופ טְכעֶגק רעֶר
 זיא רע, רַמּולְּכ לומ סטאָג ךרוד ייִּכ לפ
 הֶרּות איִד טגעֶרְפ ישר הקיִׂשְנְּב ְראָמְׂשִ
 ןייז ןאק ּוזַא איוו ןְביִרְׁשִג השמ ךאד טאָה
 הָשמ תמו ןֶבייִרְש רע; לאָז טוט ןייז ְךאָג א
 הָשמ טאָה הָשמ תָמָיַו זיִּב ץּוריִה רד זװִא
 טאָה רַטייוו נוא הֶשמ | תָמַיַו ןופ נוא ןְּביִרְׁשְג <

 א הָׁשֹמ וא םעְר ףאָנ ביר עשוהי

 טאָה רֶע נוא יג ותיא רטקו () : ןְבראנ שנ
 ןייז טיִמ ןיילא טאָג לאט א ןְּבאָרְַּב םיִא
 לאעמשי יִּבְב . ןְּבאָרנַּב םיִא טאָה רֹובָּכ

 ליפ ןעֶוְג רֵּבקִמ
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 ְךיִז טאָה ןייֵלַא הָׁשֹמ טְגאָ

 םימכח יתפש
 סוכ רפול ךויש ןולו תפוס תעל ויפונט ופלסנו ךוכסס 69
 פיפי ךוכפמסו סונט 'ע סכ וניתונט ומיד ןויכ סופי רוליק
 סנ ןלותי ן"יכסמ ססכ יפנתכס סמ יפלו .ותוכ: נוכככ סוס
 ןוכ לדנכ ןפונ וידְכ קנו עמדכ  מ'יו ו : קודו וז יקוק ןכ
 רוקו סיכ ידכ סנוכ סכופכ לכ ןיכו ונס סוקוספ סנועק
 סוסש ע"יו ססוניכ קיספהל נפ סינ5 לו סקו6 6רוק
 לע פוכומס .ןניפכדד ב : כתוכ סוספ סעטכ תועמד דירומ
 ךפסנ לו .סמ) סנ B| םייסד 7 :וקול  לוכקוו 'כ יפ
 ותכוכ סנתסנ נס רפולכ וניט סתסכ כ ונייכ וינכ כוס
 נתומכ וגו ספמ ןכ ספמו כוקככ .ל"ס כ'נפד תמספ ל
 ןלסמ יכג כיכ) כיקכד ועכ וגו סתסכ מכ בומ תוככעכ

 תוכס) םוסמפס ןיכ סככ כרעב ולכננפ סירכדס ןפ
 ול ןוטקכ וכ סלט ל ונס סיפוק .החל סנ :Non קמסמ ף

 : ט"ע שוריפ
 הָשמ ןופ רָב םאָד טָּבייִרְש יישר רשְפ תי

 תֶשש ןופ ןֶטְראְד ןַעְוְוָנ טייִרְגְנ ןָא יא ּוניֵּבַב
 םעֶד ףֹוא יז רַּפַכְמ לאָז רע תיִשאְרּב ימי
 .תדובע איד ּוצ טנידג ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי איד סאו
 וא ֹותָרּובק תֶא שיִא עדי אלו רֹועַפ ןופ םיִבָכּוּכ
 מְרָא סאָר טְסּואווְג טיִנ טאָה ׁשטְנעֶמ ןייק

 תת םיה דע ןְראווָג ןְּבָרְנאַב יא הַׁשֹמ ּואוו
 םיִרָשָעְ הֶאמ ןָּב השש ( : גאט ןגיזאד םעֶד זיֶּב
 שרעֶרְנּוה ןעֶנְג טְלַא זיִא הָׁשֹמ וא ותומּב הנ
 אל ןְּבראָטְׁשִג זיִא רע זַא ראי גיִצְנאוָוָצ טיִמ

 ןְראוָוְנ לקנוט שנ זיִא טְלאַטְׁשְג ןייֵ ונע הָמ
 םיִנ זיִא סע נוא החל סָנ אל| טוט ןייז ףאָנ

 ןפאלטנא

Mr i 



, -. 

 יג
. 

- 
| 

 FN מוש ל a wh ו < We 4 4 יא..ע 4 וו*+ "כ
 SNR 3 0 זן 3

2 L.iw 

 : ןֹורֲחָאָה םָיה
 םיִרָמתַה ריע וחרי תע קב רֵמְּכַה
 תאז ויִלֶא הוה רֶמאֹו 4 :רעצירע
 יִּתעבְׁשנ רשא ץֵרֲאָה
 רול רמאל בקענלו .קָתְְל
 הָּמְׁשְו ףיניעב תוארה הנתא
 השמ םש תמו " : רבעת אל
 . פי םוכרכ 'ס רפפיו אית

 = = תכרב דל םירבד
 אָמֹורְּב תו ג : אָבְרעמ -תֶאְו בָנָנִה"תַאְו ְ

 עקב אָרְשיִמ תי
 אילה קדד אָתְרִ יחריד
 ראו ד: רַעַצ דע
 אָעְרַא אד הל יי
 םֶהָרְבַאְל תיִמָיב יד
 רמיִמל בקעילו קצִיְל
 תיא ּהֵנְנתִא ְּךיִנְְל

 םָהְרְבאל
 רע

 אל מַה ני
 ןַמַּת תיִמּו ה : רָּבַעִת

 ַָײד | אָבַכַע ה הֶשמ
 אעראב רבע

 . 3 תומנפ וט הלפכ תכ ןיעודיק גי פספוס 92% סע קפיו

 םירוטה לעב
 ססכ כותלע סלכותכ סיקוספ  יכ " 659 . ךיפיפכס (ד)

 םימכה יתפש

 סעעס סומו "נו דעלגס ת סלוכ סיטרפס כ'נו  ןוכתפ
 לס כ"כ במה) כ'נכ ז : רככס תו כגנכ תמו ערפל ךקכוס
 למ סרוסמ סרקמספ כ"5 סו ופנו וכו רמתו ךנקס ידכ
 כש6 ןרס 2 כפה ולקכו סדוק תויככ ךיכנ ךיתיפכס
 רפה ןכ6ס סננתל ךעכוכ רממנ ךיניעכ ךיפיפרס 'וגו יפעכשנ
 כפוי 161 וכיכעמ סיס ₪5 ספי 5 לכ ח : יתעכשכ
 סעוכסס כול םוכיפ זמ : סל דיגככ כוכיו-קופככ- לוכו סוכ
 סויס סוויס יכנ6 סנכ סיכפעו סמ ןכ כיתכ רככע פ'עפ
 וסלמכ ןויכ תמ כ"ג סיס סעוכס נכ כ"ו וכו ומי וקנפ
 פסו סיכקמ םיו ן"יכסמ סככ וכו ןמייקמ יתיוס מ"פ וימי
 סויס סויס וכנ6 סנס ךק ןכ י'כ סריפ ךליו 'פכ ליעל
 . ךמויקמ יתיוס ךכ ילו:5כ ספ 'יפ ךי6ו יפונסו ימי .ו6למ
 'יפ5 סמכ רול ופעד 'וגו ולכפ סויס י"םכוסט סמד לנו
 לכל קומ6 סז סויכו יתדלו) סז סויכ רמונכ יפי ופלמ
 ופכ סונפ ךיכסמ סיס ופוכו לוכטכ לטהס וכ וופונפ
 bעתס ליכעכ לכ ןכ6ס 56 וככ סכוז סוסו ויכֿפ ךירפספ

 ט'ע שוריפ

 וצ ןזיווג טאָה טאָג רֶמֹולְּכ גאָט רֶמְׁשְרָטְניִה
 ןפערט ְךיִ טעוֶו סע סאוו ןכאזה לָּב הָׁשֹמ
 תחת ןייז טעוֶו סע זיִּב לֵאָרְׂשִי איר אוצ
 םיִא טאָה רע נּוא כנה תְֶו ) : םיִתַמַה
 ןֹורְבֲח ןיא זיִא וו הָלָּפְכַמַה תַרֲעִמ איד ןֶיונְ
 ןולּפ םעֶד נא נה תֶאְו טייז םורר ןיִא נוא
 ןסאְנְג טאָה המלש איוו ןויוג םיִא טאָה רע

 וחירו תק שָרקְכַה תיִּב םעֶד ןופ םיִלַּכ אד
 טאָטש יִר סִרְמְַה רש  וחיִרי ןופ לאָכ םַעָד
 : רעוצ ויִּב רמצ דע ןסקאונ ןְלְטייַט איר אוו

 םיִא אּוצ טגאָוְג טאָה טאג תא ו סא
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 : י"פכש פופורק י וספלסו ןכפ) ס6יכסנ ₪05 עכעכ לס

 ישר

 מקס כ 'ד |. סנבלומכו סתולפכ בלעפס ןכל
 לכ ס'נקס וססלס ןוכתקכ סויס 096 ןוכסקס סיס
 : סיפמס וימיפ לע.ככפינ עכֿפיל ןידיתעס תועלופמס
 =לפכמס םכעמ "ד . סוכדס ןכפ . בגנה תאו (ג)
 : ןולכמ דע ביו בנככ ומעיג (גי לכדמכ) למס
 'קנס פ'סב ילכ קלוי סמנ5 וססכס . רככה תאו
 : סמדסס סכעמב ךלמס סקלי ןדכיס לככב (ז 6"מ)
 ידכ .ךיתיארה הננתא ךערזל רמאל 0
 עכפנק סעונכ ז בקעילו קהל ססלכסל כמקתו .ךלסט
 ךל סיסיקכס ךכל למל וסזו ספייק ס"כקס סכל
 ינוטסס לוכטס םכ סמספ ח ינפלמ וכ סמיזנ לבל
 סיעופנ ספוק ססכקפ דע  ךמייקמ יפייס ט ךכ
 םש תמיו (ס) :ססכ דינו ךנסו ס3 סיעוכקו
 ספ תמו כיקכו סמ סע רכס (ופ כ'נ) .השמ

 ט"ע שוריפ
 ןראוושג באָה ףיִא םאוָו דְנאָל םאָר זיִא סאד
 בקעי אוצ נוא קחְצי וצ נוא םֶהָרְבַא אוצ
 רֶרְניִק עָעיִד אּוצ ןְגאָז אּוצ הָננְהֶא עֶר רמאל
 פאַה יא | רעב ףיקיארה ןְּבעֶנ איז ףיא לע
 עָניִד טיִמ ןֵהעֶז טְסְלאָז ּוד ןויוונ ריִד םאָד
 ֹובֲא איר אּוצ ןנאו טְסְלאָז אודה יִרַכ ןנוא
 ןראוושנ ףייא וצ טאה טאָג םאוָו העּובָש יִד
 רָּבֲא רובעת אל הָמָׁשְו ןעוֶוְג םַײק מ איז רע טאָה

 זִא חַא ןְראָפ רָּבִא טיִנ ּומְסעֶו ןֶמְראָד
 רע נוא םָׁש תָמַו (ה) : ריִמ ראפ ןּופ הָרְגַא
 כָאט זאג ל רע תׁשמ ןֵּבְראָטְׁשִנ ןְטראָד זיא

 רער
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 יפא לע יד 'אָתְמ
 ל תי יי חָיזחַאְ תר
 ד דע 2 אשרא א
 יִלתַפנ ל תי ב:
 םיִרְפֲאָד- אַעְרַא \ תי
 .אָעְרַא לָּכ תו הָשָנִמ
 אי דע " הָדּוהיְד

 ישר
 קונעפ ספכ .ובנ רח לא באומ תברעמ (%

 וכ תא :  קספ סעיספנ ספמ ןעספו ה וז
 סקולפכ לפרסי .ךכס לכ .6 וס .ץראה
 ד דע :ס) ןיקממ פויס) סידיפעס ןיקינמסו ן

 "טאבו ל
 אש תַבְרעֶמ השט לעו ודל:

 שא הָגְסְפה שאר ֹובָנ רהייילַא
 .ילָּכיתָא הָוהְי והא וחרי ינפילע
 תאי: :ןדידע רעֶלנההַא ץראה
 .םִיִרפָא ץרָאזזתָאוז ילתפנידזלכ
 רע הדוהי ץְרָאלְּכ תֶאְו השנמו
 ,ֿגי כפוק סע לעװ איה
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 םימכח יתפש

 ספמ לעיו 636 "ככ כ כ'נפד הד : ווכממכ 631 ונפל 5
 ןיעדוי ו8 ןי6 ןיידע יכו כ"כ כמ םוככעמ מנ :לס- 6

 תינכ) סלוכ סכות סנכמ סד כ8ומ תוככעכ ספמ סיסמ
 סוס דע ןכקס לכ ₪6 כ נ"נס ₪ כ | :כומ תוככעכ

 ליתעס ןוסמפ וססכסו לספס:תל ןל לכ ססל ומיקיו (סי סיסכופ) .רמסכב :ח"ע סידכוע ןד מכ וסקרס
 םדקמ קלכו סכונד וסלכסו סנככומו סתונפכ כל וספלס .ילתפנ לכ תאו (כ) : יסומל וגממ 5
 . השנמו םירפא ץרא תאו: ויפוטייסו כסוס סע  סימקלכ ילתנ
 קלמעו ןידמ סע סתלנ סטנממ סכם ןועדנו סיכפסמ כ ןענכ יכנמ סע סהנג עפוסי וסר

 ..סננכומבו ססולטכ כל וססלס
 תאו :

 . ןורחאה םיה דע :סגומלװ דוד תיכ םוכנמ וסקכסו סנככומ3ו ספטפכ .הדוהי ץרא לב

 טיע שוריפ |

 : ףייִר ענעו ףוא .ןמעְרְּכ .טסַעוו . אז
 תֹובְרעַמ ןְנְנאַגְג ףוא זיִא השמ נוא הָשמ עמ (;

 םוצ ּונְנ רה לֵא בָאֹומ ןופ ןולפ םעד ןופ כט
 ןופ ץיפש םעֶד ףוא | הֶנְסִפִפ שאי ֹובנ גראַּב

 וחְרי רַפ זיִא סאו חי .יִנָּפ ל ירְׁשֲא ָךיַה א

 ןזיווג םיא טה טאג נּוא ץֶראָח לָכ תֶא יי והא

 וא תַעָטְּב לֵאָבְׂשִי ץֶרֶָא דנאל עָצְנאַנ םאָד
 רֶדיִוו םיִא .טאָה נּוא . הָוְלַשְּב ןייז טעו אפ
 ןאָט .סטְכַעְלָש -ןלעוו םיִאָנוש איר סאו יו
 םיִא : טאָה רעה רע ךנ עְלְגַה תא לַאָרְׂשִי איד וע

 תרוכע עד לעג ד יֵנְּב איָד וַא וב
 ןושְמש  ןיווָג םיִא רע טאָה ףוא םיִבָכו
 טַבש ןופ ןָמוק . סורא טעו) רע סאו רֹובנַה
 עְרַעָיז .ןופ ןפְלעֶר לֵאָבְׂשִי איד טעוֶו :נוא :
 םיִא טאַה נוא יִלּתַפַב לכ תַאְו (ב). 4 הג ןיִדּיְלאַּב

 תַעְׁשְּב ָּלָּתְפַג ןופ דנאל ,עֶצְנאַג סאד ןֶקֶמַע
 'טעוו איז זא נוא הושב קיז טעו אז וא
 טיִמ הָרֹובְד ןזיונג םיִא טאָה נא ןֵרעוֶו בור :

 שרק ןופ קָרָּב
AF 5 4 

 ןטלאה | הכבל לע יל
ie 

 טיע שוריפ
 ץִנַא המ תולַײח עֶנייַז טיִמ נוא אָרְמיִס םיִמ
 .םאָד ןיװג םיִא טאָה רע נוא הָשנְמו ור
 וַא תַעָשְּב הָׁשֵנְמ ןופ ניא םִיַרְכָא ןופ דנאל
 או וא תַעָשְּב נוא הֶולַשַּב ןיַז טעוֶו איִז

 םיִא רע טאה רי נוא רעו בּוַה טעו

 .םִיַרּפֲא ןופ סֹורַא-טְמּוק רע; סאוָו עועוהי יונ
 .ןופ 'םיִכְלמ איר .טיִמ ןמְלאַה .הָמָהְלְמ טעו
 ןופ ןְמּוכ םורא טעוֶו םאוו ןועְרִג נּוא ןענָּכ

 . תא ןירמ טיִמ ןמְלאַה הָמָחְלַמ טעוֶו הָשנִמ
 = ןיִוְג םיִא טאָה וא הָרהְי ןרֶא לכ תַאְו קלמע
 ןייז טעוֶו איז תַעָשְּב הדּוהְי הָנאָל עָצְנאַנ םָר
 ןֵרעוֶו בורה טעו איז זַא תַעׂשְב נא הָולָשְּב
 רע: ןיִא רה תיַּב תּוכְלַמ םאְר גוא
 = בעמ ףוא ןטנוא זיִּב ןַהַאָה סיקה רע טויקראמש

 בֶרעמַה ץֶרָא ןזיונג םיא טאָה רע רֶמוְּב טיי
 תַעָשְּב נּוא הָולשב ןייז טעוֶו איז וא תעְׁשּב
 גד םּבייֵרְׁש ישר . ןֶרעגֶנ בּורָה טעונ איז זַא

 םויה ראָנ ןֹוהֲחַאָה .םֶיַ ןגעויל טוִג טְסְלאָז
 am שטייט .זיִא םאָד זאו .ןייַא טיִמ ןֹורֲהֲאָה

 רטשרמניה



 ב
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 םימכח יתפש

 'וכו םטכו דדכ 'ס ונוושכ 'פכ ליע> םכופ י"טכ סד םטב
 לכ 'יפ .םכסד דדכ ןכקמו . וס תטכ '9 ימ) דדכ כ"ו

 65 וכלהכו תלודכס פעגודכ וכוליפס א :יוכו ו 6 +
 במול פוכס ךרנוס סמל ל"נכ ב : כקעו תכרכ תמגודכ ןלכ
 סכרכ תפגודכ כו עמכמד כקעו םכככ סעגוד וכ סכלככמ
 כ םוכיכ 3 : 'וכו סימכי תכרכ תמגודכ כ פ"ל .6
 קתי לט ופכרכ ף 526 סכ3 סיוקתי דכ) כקעי לס ותכרכ
 כקעו םכרכ ןועמ קוכ תוס סכככס לפולכ ף5 ילמ "כד

 נטמ.:סיסגלס .ךל ןתוו סכ רמלנמ קהלי 35 ותככנפ ו
 לפה ד : לע ופלעי 3 קחי לט ופכרכ ומרמ ךכ) טימסס
 ןכנ סמ עפונ סע ל'נכ5 ינפמ עכו) סע סוקמכ ךקעוספ
 וכ יונת  ךסעופס ייפ סיסװ "וכ ךפעוטת תנע ןקיפ
 בלוק יתנכ ךכזע ןגמ סיסי כס סנוזכס לסל למ ףיסוסו

 טעשורפ =
 ׁשֶטְנעֶמ רָביִלְמיִא רָמולְּכ ןיילַא ְּךיֵלְרעֶביִז ןעור
 קאָטׁש יונ ןייז רטְנא | רֶהנזאַּב ןְציֵז טעו
 וא בקי ל םוב ןניַפ ןיז רֶטּוא נא
 טיִנ . בקעי ןופ הָכְרְּב איד איוו טְלאַטְׁשיִגַא
 טגאָנג טאָה הָיְמְִי סאו דָדָּכ רָב איוו וזַא
 הָחָטְבַה איָד איוו וא ראָנ נשי ב העל
 םיִהלֶא הי עונג יִטְבַכ אייז טאָה בקע סאו
 זא םאָד םֶכֵתֲֹא ץֶרָא לֶא .םֶכְתֶא ביֶׁשֲהְו םֶכָמָע

rRטעוֶו נּוא ןייז ףייא טיִמ טעוֶו טאָג שמייַמ  

 עֶרעייַא ןופ דָנאָל םעֶד ןיִא ןרעכ רֶדיִו ךיא = =
 ןראק,ןופ דָנאַלַא וצ שייח נד זרא % ןיִרָטְלָש =
 קֶהֵצְי ןופ הָכָרְּב איד .ףוא הַא יונ .ןופ נוא <

 עני למ יירש ויט ןְּבאָה ףֹוא איז ןלעונ
 זיא םעֶד טיִמ  גוא אוט ןָפיִרְמ [לעוו ןלמיה

\ / 7 

 ; ₪  Raw \ " wo .h ailו.  aaa 0%יי קשב ונקלוס  < ,  a eel 7ה ווי | 5
yao yee men an Gua ₪ - / -נגה אמש ₪ ; לטזהיפרעי וימשי"ףא שוריתו 

  SA - (WW IT rn CN AN 3שי +

 ל שידנש כ םע מכ ימ לאָרְׁשִי ךירשא =
 יה -רשאו ךלע ןגכ הוהיב עשונ
 => הש ךל ךיכיא שהו האג ברח
 כ :ףררת ֹומיֵתומְב לעהָהאְ

 .ז סניגפ תיק פכע לע כמו .פ רעפ סדיקע 'כנ עעונ סע .ו םוכרכ ךירז אית | |

 סימועכנס .ןונכ .ךל ךיביא ושחכיו : ךמונ נכס
 סנס סיכנמס | ילסו5 .לע-סכילגכ ת ופיפ (י סט) כמסנב ןינעכ |. ךרדת ומיתומב לע התאו

 .אָלַמְּכ . ןטְׁשְמַׁש

RO" קת מ 

 תרְּג  .ןַהצ] יעיבש
 ? ָצְנְל בכ
 ןאָגצ תקירפ לע הַא
 = לרדת  ןוהיִבְלמ

 לעיו

 םירוטה לעב
 ןכ כוטו ךילט5 גסכםי ךיכט0 סלופמכ '5 . ךילס6 (טכ)

 ישי

 וולס ינפמ דסי ככלו ףססססל סיכימכ ןולו ןיכזופפ
 לכס א ןיעכ וניעו (סי רכדמב) ומכ . בקעי ןיע
 מכי כמסש- דרככ- כ 3קעי סכרכש .סכלכס ןועכ
 יטנספ סמטכס ןיעכ ₪35 ב יקכםי דדכ (וס סימרי)
 נסו סכמע סיסלס סיסו (קמ תיפסככ) כקעו
 א: ופיטי .ופרעי : סכיפובס ןכל נכס סכפק
 סוג קס לע :וסכככ ף6 .לט ופרעי ויטש
 סנס: ךל ןפיו (זכ- ספ) ככעי לם ג ומכלכ לע
 ₪ .לארשי ךירשא (טכ) : 'ונו סימס לפפ
 כ עוכפל ול סמ סס) רמל תוכככס סט ערפפ
 ומכ ימלארשי ךירשא : סכלמ לכס רכד .ללכ
 וכ םסו) ךכזע ןנמ קוס כספק ד 'סכ ךסעופק
 וגו ךידכע וס סקוסכ ןכסמ (כ עפוסי) ולמסמ

 | טיע שוריפ

 ָרְּב רעֶד ןופ רַעָמ קֶחְצִי ןופ הָכָרְּב איר
 פח טייטש קּוסְּפ ןיִא איוו וזַא בקעו ןופ
 וו לֵאָרְשִי ךירשא (םכ) :  םיִמָשַה לַטְמ םיהלאה

 ו .קְלאָּפַא וא יב ישו ₪ לָאָשִי .ריִד

 יה ןייֵד רֶמֹלְב טאָג ןיִא ןֵפְלאָהְג .טְרעֶו
 = רע םאָו איה ךּורְּב טאָג ןיִא טְנְנעֶה
 מ ףֶליִה ןַײַב ןופ רַציִׁשאַּב רעֶד דר מ
 עונש איד אנ ָרַח זיא רע, םאוָו גוא
 מ טיַמ רעד ףיר טְסְכייַה רֶר אור סאו

 פ:ךיִז ןנעֶו טניה עביד וא דל נא
 .ןְנֶפג - ריִמ או וזַא ריד ראפ ןְנעֶקיל
 קג םיִא ּוצ ןנעֶז יי עׁשּוהְי ןופ טייצ רעֶד

 טנקי ראַט ףיז ןְּבאָה נוא- םיִנֹועְבִנ איִד
 ודל תב לע התא םיִנֹועְבִג ןֶגעֶז איי

UMשו וו  



 : אָיַמְש יִמָּב הפכה
 יִד אָהְלֲא רֹודָמ וכ |

 ְךיִרְָו אָמְלַע דַבעְתִא .
 דרב רומא הָאְמ ממס |
 ** ארשּו חכ : יצַׁש |

 שחל לאש
 ןיעּ ןֹוהיִדֹוחְלְּב <

 ןּקרְבְד י-ה

 םכדמכ 5פי6 .טיקסט (וכ) : סכמפל כיֿפמו ספמפ 769 =

 : קת ְךְתמש
 אָהָלָאְכ ּהָנֲא תיל וכ
 וועב הָתְנִכשִר = לָאְרשד
 תערז תחתמו םָדָכ יִהְלָא הנעמט ענה

 רֶמאַו ביוא ָךינָפִמ שנו םלּוע
 : דמשה הָרְמיִמְּב | ןיִמְדְקְלמ

 So הכרב גל םירבד

 םִיִמְש בכר ןורשי לָאְּכ ןיִא ל
 י* : םיקחש ותואְנְבּו דד

 419 יר

q. 

 חַטָּב לֶאְרְשִי ןכשיו כ
 ןנָּד ץְרָאזלָא בקע ןוע

 שוריתו
 .רכ פוכפ דק ןירדסופ ל(רטי ןוכעיו . טפ ןילות סמ תועורז פתפפו .2' סגיגה סיפפ כוי אה

 רֶמֲחו רּוּנע אָּדְבֲע אַעְרַאְל ןוהובַא בקעי

 םירוטה לעב

 ישר
 ןכפל כסזו ףסכ תוקכוד ויסי תופכקכ לכפ ךקכד ויסי =

 סוסנכפסמ ונכס לכו תוכיפכ תכרוכמ סססמ לקרמי |

 אגַא זַא ןֶרְנאַה רַפ םינ א =

 טאָה רע גּוא ןְראוָוְג ןְפאַׁשאַּב זיא |

 ןעססקנ) ט'גלוקכפ סנס ספסכ סל קוכיסממו סנמיס
 תוכיזמ ןס5 ססמ סלכ כסזסו ףסכס (ןעסעילפוכ
 ך) עד . ןורשי לאכ ןיא (וכ) : סכלכ55 ןפופ
 ךכונכ פלו פ סיפעס יסלס לככב לפכ ןיקס ןוכוסי
 ךכזעכפ 96 ופופ וס .םימש בכר :סכפ
 יהלא הנעמ (זכ) : סיקספ ככוכ פוס צ וסוקנכו
 סדקפ ק סדק יסנסנ סיקמסס סס ןשמ .םדכ
 וסנוטמו ופסל סיקממ וכ לכו סיסלס לכל
 תערז : סינכוט עוז לעב לכ ותנוכלפ קמפמו ר
 וקכוכגו ופקס ויספ ןענכ יכלמו גועו ןוסיס . םלוע
 פלס סהכו ועוזיו ודכמי סהמכ לע ךכיפל סלוע לש

 םכס5 סוסו ךומגס לע סוכגס תמיק סלועל וינכמ |
 . ביוא ךינפמ שרניו :ךכועכ טס סלונגסו
 סכיכנפ סכיפ לכ .הנעמ :סתוק דמסס ש ךל רמקו
 .דדב חטב (תכ) :ספוסב b"ס סל ליפס ספלספכ ד'מכ
 ותנהמ תספו וגכג תסס סימל ת דיפו לימי לכ

 טיע שוריפ
 סע זַא ןָקיוִו טְסְלאָז אוד ןודושי לֵאְּב ןיִא הב)

 טאָג ןייד או
 לֶמיַה םֶר ףוא טיַר סאו טאָג רָד םיַָׁש בנה

 טיִמ נוא תו ףֶליִה ןייד ןיִא זיִא רע ה
 פיקה םייככֹוה ןייז טיִמ רֶדָא טפאִׂשְרעֶה ןויז

 יא הָנוְמ זכ : ןֶלְמיֵה איד ףוא רָע טייב
 טאָג ּוצ גְנּונואווא אּוצ ןִנעֶז ןֶלְמיַה איד כ,

 טְלעֶֶו איִר רֶדייֵא רֶעיֶרְפ ןעֶנְג זיִא רֶע סא
 ָךיֶז אּוצ
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 סיקידנ) ןפ סיקמוט סטס סיקמט ופטס טיקל םי סימטכ סטט

 םימכח יתפש
 עו .ךכמ ככ 'וכ כו י"ככ טקנד הס ם : סיתמ סייורק
 וכ רמסנכ ומכ ןוכוסי וסנהכ ןימ טקנ כ סמנ י"2רל סקקד
 סו לעו לקכ יס לכק טקנ סמלו םינונמ סימעס יסנמ לכ
 ופופ תמו כמחנש ןמכ וס קווה ןופל גלו 'וכ לו טריפ
 : קווכ ןופ) 5וסס כ82 ןיפ ןכ סג רמ6ג ןככ מקל ןלפס
 ןיפ סו תגווכ וכ סג וכל ךלדס ₪8 מכ ן"יכ רכמו צ
 פיכסכ :ןכוש וכוקגכו 'ופכ סיקחב ותוסגכו רמממ) סעל
 : םרקר תפוכד סיקספמ 55 יסק קוסכס םסרנע בכור תנמ
 סיקתכ וקוסנכ ככול 'יפ\ וכ סדוקס סע ]וכד סזכ קוספסש כ
 עידוסל סוס סוקמכ סדק יס: תכקנו סדק וכנמ סנוטפ 5
 : סיכנ ככ סודק פוסק יגפפ ותכיפו) סיקספס ן) כתנפ סכסכ
 ספו 'וכו גועו ןוהיכ ןוגכ עורז ינעכ לכ ינכוכ ויתמפמו 'יפ ך
 ספטעומ = עודוס> ירכ וס ויתמת סכפ עידוס) ךפוככ
 ויתתת סינכוכ סספ ןויכ מ'מ סלועפ סורוגגס סמככ פ"עסמ
 ףכועכ תכס לעכב רמלמו 'וכו תמיה סגול יכ ונממ ודכמי
 :ס"כרכ תו דמסס ךכ רמתו ךיכוופ לכ ךונפמ םכגו סנס
 פריפלכ התיס ימל עידוסכ רמו כמה ךל תנע ףיסוס ש
 םלעס טעידוסנ דמכס תלת רה ספופ ת)מ qףיסוס סגנו
 ךכ רמפױװ כמ ונפכו סלעמל הומפס כיופס כ0 ככ דמסס
 בוקכד ןויכ וכ סמ; דדכ תנע "כ ת :כוהס פה דפסס

 ט'ע שוריפ
 -ָנּוציז ןייז אוצ ןֶלְמיַה איִד טלי רעֶד םוא
 רַטְנְוא ןגפ ניא תַבּפִמו גנונואוו .ןייז אוצ ננא
 עקראטש איד ןענר םלע תשרי גננואו ןייז
 פיִמ ןוחיִס ןעֶמ טְנייִמ םאָּד טְלעֶו רעֶד ןופ
 וא . טאג ראפ ןֵּרַיִצ אַז ןזממ םורד גוע
 הָרּובְג יִד נוא ַהּכ רעֶד סאו טאָנ רעֶד ליי
 בא ּףיִִפ שָרְנַו ףליִה ןייד זיא םיִא ּוצ זיא
 ג שלעַנְכ איד ריֵד ראפ ןְּביֵרְט רפ רֶע טעוֶנ
 עוו לֵאָרְׂש נוא | דָדְב חַטָּב לאבי ןֹכְׁשִת (הכ)

 | ןעור
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deהכרב גל םירבד  

 ₪ אנ תנר:מ יוצר יהי רָשָא םיִנָּבִמ ךוְרֶּב רמא
 ינקו לֶזְרַּב = :וֶלְגר ןְמׁשַּב לבטו ויִחֶא
 : ךָאָבְּד ְךיֶמְנְכּו ךקענמ תַשְחְנּ

 ןיא
 06 סותנפ ןפשכ לוטו את

 סולקנוא

 ףיקפ הכ : ןיִכְלַמ
 אָשָחְו אגר
 ימית | ףָבָתִמ

 םירוטה לעב
 וסודנו ודמפו ממ 16 6כ6מ 16 6קוניד סתוטד ינפמ סיכסמ
 כמ6 סעמס טימטסכ לוס6 סדונמ יכ וליפס) ס"טרמ כו
 מפ ױככ יסי כמ6 ונמיס ןילדכ 06 ויס . סימכפ ךולכ

 םימכח יתפש

 כ ינפ (כמ ףד סיקספכ) זך : יוויכ '9 םכיפ ןכ) סיס 7
 ותו ןיככ סמלו םינכ וכס ל5 תיז ןמש ןוניקיפנ6 למו6
 ןוטסב סעטלל זמ :רסכס תפ ןדעמו כעטס תפ ריטמס ינפמ
 ויממ 6סד וכ וימקמ כפוי ןוקת) ס5וכמ וס סוכ סמל סמק
 ךוככ כפול כ"ס ספק 6'ד לק יפנו = ס6וכקכ וכ ןינלמ ויס
 ול סיס תופס לכלו תופי ויקונכ ויסש ןויכ כס םוננמ
 תונכו סינככ ךוככ יכס כותכלו סינכס סע ונכס 3
 "ו . ")כ תיז תכ כ'5 ת"ו י: ןוטלכ סעט סג פ'כ
 סונככ סס ולס סינכ ינכד ויתונככ ןס ילס ויקונכ ינכד
 ןנסו םולפ 'יפ כ : ן"יססמ סככ .םיו רכ רמנ ןסינעו
 לופו ךימ סטק ןופלכ סעטנד ל ; 956 סכלס ןמט מו
 635  סילענמ קוכע) גסנמ ןיל סד סינענמ לע ססוסנ
 סטטלו 'וכ "ד פנו כקכ וככ) 6כ סיהיככ סגו לזרכמ
 רפכ סג סד קוד רסק יכג סו טקנ סמ ספק 'ד לם
 ןכנ ס;לכל כיככ סירס ויסו רפסס לע סיכפוי ןוס סיטככס
 וכוכ יממו סוכ וטונכ מב :ל'קו ןובסכ סטטל סג ךירנ
 סכככ יספ ןויכ סיטכ:ס לכמ רוי רק םכלננ ז
 : ךקכד) סגקז ימי סיקכ ןיפו ת"נכ ] :סויטנככ )כ) תאוככ
 קב יס: ךכל 1 ךלוענכו לס סכק ןוכקכ סעט)ד ס
 סנ ךיכ5 ןכ) ךלכד ןיכעפכו )כ ספק  דיק) 5"ד)\ . 'וכו
 וייסד סימי ןיוכק ךימיט ןפו )כ רפונכ ץ : ןוספר סעמ)
 לכט ןלכד סיסי וה סוקמ גם ונונכ סטוע ספט םימיס לכ
 ו סוקמ כס וכל סכוע סת ןימסכ ככ 'וכו סורת
 ססויפכ ף5 סועפכ ןנימסדכ סימו סינק סנו6 ךיפי

 ט'ע שוריפ

 שא טנמ דוג טנג רע טאָה .רֵׁשֲא ףא
 ייצר יִקָי ןיִז טיִמ ןרעוו טְשְטְנעֶּבְו טעו) רָשֶא
 רֶדיִרְּב עָניז וצ טְגיִליִואַּב ןייז טעוו רַע יפי

 טְניִלואּב לֵאָרְׂשִי איד אגצ ןיז רע טעו)
 לויא ןְּבעֶג איז טעו) רֶע סאו םעֶד טיִמ
 טיִמ טגיליִואּב םיִא ּוצ ןיז ןְלעוֶו אייֵז נוא
 לכו האּובּת ןֵּבעֶג םיִא ןְלעֶו אייַז סאו םעֶד
 :לייִא ןיא םיִּכ עֶגייַז ןדאַּב טעו רע נּוא יל מש

 ןָכלְטיִא טשְטְנעְבִג הָשב טה רעהא זיָב יהב
 עלא ןְנעֶקַא רע, טעֶר טְנייֵה . רָדָנֹואַּב טָבָש
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 לייא םוב ליפ ןייז טעי דֶנאָל ץייז ןיִא רֶמֹולְּ

 ךוסנ לפומ היפ ולגכ ןמסכ  לכופו למ6 סכיסכ לופס סיס
 : ךלפנמ פסמכו לוככ כמ6 לדנסס ס)יענכ כוס6 סיס ןמסכ
 %וסט ןמטס סט לע ליֿפמ ת"כ ,ױככ סיסי לע6 סינכמ

 ישר

 ךי ןֿפ יכפסכ יפילכ . רשא םינבמ ךורב (דכ)
 יהי :דניכ עדוי ינסו רטסכ סינככ ךככסנט סיטכמס ללב
 ןוניקיפנס ןפפכ וימסנ ס5כקמ סיס . ויחא יוצר
 יופכ יסי פ"ד . ססוכפכ וכ ןילכמ ססו םוללפקנו ח
 יכָכדכ) לעסכמ סוסו שט שוק ויסוככ ויספ וימק
 .סוסוטכ ויסולכ ויסקס תיזככ יכס bוס (ז 5 סימיס
 לבטו : קז ןמטכ סיספמגס * סי)ולג סנסכל
 ןמפ קכבומ וככל  ססיסס (יכפס) . ולגר ןמשב
 םסנ ונמ ןמסל םיקדו) יפגס וככטכנפ ספעמו ןיעמכ
 1 (ס'פ) םומנמכ .ססיסדכ 'וכו דס6 ב סוטסומנופ
 רכלפ וס ויפכע . ךלענמ תשחנו לזרב (סכ)
 רפסס ילעכ סיכקוי ססוכוכג ווקס כפי ככ ד
 ונסכ סכ סנכסל סיכיוטס ולכוי 052 סקופ סילעוגו
 . סטסנו לזככ לכס סימילכו  סילוענמכ | סכוגס יס
 םיכסכ סנועג סכ5לס ךנענמ סססנו לזכב ל סיד
 ססיס לפס לם ופכסו ס5סנו לוככ ססמ ןיכלוסמ
 סיפיכו .ךאבד ךימיכו : כ | לע מ סנועגמ
 ןכ ךיכועג ימי ךפלמסת ימי ןקמ ךל סיבוכ ספ
 סיטטומפמו נ סינז סיכקוד סספ ךפנקו ימי ויוסי
 מכ ך> סיכופ סספ ךימיכו ס ךקכד ךימיכו ם"ד
 סוקפ לכ וגופכ סיטוע ספל כפל סימיס לכ ע ךימי

 טיע שוריפ

 לע רַעְפּוק נוא ןןיֵא תשחע לחנ לֵאָרְׂשִ
 וא פֶא םאָר ןַטיֵה אייֵז רֶמֹלְּכ רֶסַעְלַש עֶנייֵר
 יג ןייבא ןנעק טיִנ ןְגיִרְד ןְלאָז טְניַפ איר
 טימ ןְקאָלְׁש רפ ןעֶוג טְלאָו סע איִנ ָּךיֵלְ
 רָפּוק ןופ נא ןזייַא  ןופ ןֶלְגיִר גוא רֶסעֶלְׁש
 ןלעמ תָשחְ לג טשפ רעֶד יָא וזא רֶרֶא
 עֶכלעֶזַא טימ ןסאָלש ראפ יא .דָנאַל רעייֵא
 א שיא אייַז ןופ טקאַה ןעָמ סאוָו גְרעֶּב
 עט עֶגְני עֶנייַד איוו װַא נא יפני רֶפּוק
 עָט עֶניִרְנעֶניִר עניי קיז ןְלעוֶו װַא אָ
 | רֶמְנע, ץיב ןופ געֶט יִד ןעֶמ טְניִס סֶד

 ןיא



 = רג כ כה ןָּ
 איל ןמא תש ; הערא |

 ןנְתִמ מ תה |

Bnאָועַר עבש  

 < הכרב גל םירבד
 | קרא MT ה :רַמָאןֵדָק בכ

 - מא יכְתפנה = : ןשבהרמ קג
 תכרב אְקִמּו ןוצר עבשה ילתפנ י

 רֶׁשֲאָלְ = ס:הֵׁשְרי םורדו םיהוהי רַמָא יִלָתְפַנְ .-
 רמא

 . fo פק סע ספרי סורדוסי .נ תונרכ תכרצ )מו אית םֶדָקְו ןמ אָתָכְרְּב יל

 אָמורַדְו רַסּונּ םי ברע -

 סמ 5.506 24 ןילה ףלטו סמלו ככט 06 לש6 עוו
 לס ס"כ .ןופכ- טכס ימספכ-(גכ) : וךימ ל%מ ןיפ ףכטפ

 ךולכ .(דכ) = : סימטכס ויכס -ןופל וטל לפנכ .לק סיסע |

 ישר

 כפסל ךופס סיס לוס ף .הירא רוג ןד )32(
 ופונכפכ . ןשבה ןמ קנז : ויללכ ונפומ ךכיפ) =
 סליימס תלעפמ א וקנממ וי ןדכיס סיס =

 ןד נפ וקלסכ סיסס ספל קיו ב (םוסעפקנפפע)
 וקוניח ג ןד סם וקכקו (עי 2 רמסנמ
 סוקפמ וי סז קוניז סמ ליד .ןטנס .: הטיקו ד
 ולככ ןד לם וטבס ךכ ה סומוקמ ינפ קלסנו דס

 קינכעמ תינופ5כ ולטכ סנקק קומוקמ ינפ3 קנס =
 סע ומסלנו וקו: סל וקפס נו סיקוכינסו ןוכקע |
 ןדכיכ יכסש תיהכזמ סינופלב קיו םסיימפ סוספ ספל /
 כו "כ לפ סמרזמכ סוסו סליימפ סלעממ קוי

 מכומכ וסט םלמכ סי סכקנ סלכו סולדל ןופנפ

 ו יגר 0 אא

 . 'וגו סכל סע ומחניו ןד נב ונעו <
 וגכל סתיספ =
 : סוכומכמו סיפכס םוכפל סמולדכ ו סכמ |
 םכי ופכ :סיפומ ם"ולכ |
 סלודגס םלוסמכו וכ ןושל ססכי ןקכ ףס סקקל /

 טיע שוריפ =
 ןְֶלאָהְנ ןְּבאָה נא ןֵדְרָי םָד ןֶראָפִנ רָּביֵא ןֵנעֶז
 ןְמּונְג ןויא ןְּבאָה לארשי יד ויָּב הָמֲחְלִמ אמ וצ |
 הלו (בכ : לב וצ ךיז ןֶּבאַה נּוא דֶנאָל סאָד |
 הָירִא רג ד טְגאָזְנ רע שה ןֶד ףוא נוא רמא |

: 
 ו

 השרי

 םְּבייֵרְש ישר . בייל ןגנּויַא ּוצ ןָכיִלְנַנ זיא ןָד |
 םעֶד ןופ טְניִראָנ טְנואוו] ףוא טאָה ןֶד ליו |
 בייֵלַא וצ ן כיל םיִא רע טאָה םּוהְר ץעֶנעֶרְנ |
 טוט רע - ןנאַטְׂשִנ זיִא ןבוא איִמ ױזַא
 רנאל םעֶד ןופ שנה מ ןָמיִצ רֶדָא מש <

 םירוטה לעב = | :

 < ורב רַכֶא רָשָאְלּו דכ :: תַרי

 ופפמטלס יפנ;ונגס סיככלכ. סשמ וכככ ךלכ . כע0. סינכמ
 = רע6- כ סכסו ופופ .ונגי. 55 .ומיכסס ףסוו תפ םיטכסס
 - ס5.סטדי קמ סיטכעס ולעסו. םפובנכ .ותכוכמע סעד

 : םימכח יתפש
 ליכופ סעל ספק "דנו פ"ד 0" סימל ונפ) וכנס ססנמ טכס
 וקנתמ 'יפ א : ןיר סעמ פ"ל .דג תכרפכ סטפ לט ותקד5
 bכקמ ןוסנכו דומנס | ןוכלכ וסו ספיומפ קלעפ ב:הנש
 וקטיז 'יפ ד : יקנה וכיסיסע פל לפכ :3 :ססנ הרקנ
 ןפ: קו כסנ ופופ וככככ סיסס לימפס6 ךלד ךנוסט סנס
 ןוטסכ סעטנד ה : ןד לכ ו5כספ וניו סוקמ ספ 'יפ ןכככ
 לע כו ומלע ןד טכcb יפקד עמכמ סרק 'נס ועוטפד סטק
 ושי קיד "פיל bad ופכ סוק ג ןיל ןדכוס וכ ןדריס
 16 סד ןככס ןמ קנו כתכ סמל ס5ק ומנ דוסע 5'דלו
 לכת נפ לטנ 'יפ | :ןוכלכ סעט סג פ"כ וקנה לטנ ןפכ
 פולופכמ כ וכ סג סיפכמ . םוכומכמו סופלה סט םוכפנ
 סוו טרי רככמ עמסמד 'יל ספקד שץ ד) 1 :Bוס ןובכ לפכו

 סספ ןד מכ לגג כ or) .ספ) ממסנט bוסו עפוסי קפסכ םרופמס ומכ י"6-= לם סמוכדב לטנט סדוסי
 .וכ קומנל וליספכמ סוכס ותוק לכמ סלוכג קי

 .השרי םוכדו םי : : סוכקוי ןופכ לכ סענס
; 2 

 'כ וכ ףיסומככ עמפ סקל עדי

 . ןוצר עבש (גכ) :
 לכס 5 לטו וקלסכ סלפנ תלנכ סי

 סועפלפ .סעטסו פכ סלע (8 סירכד) ומכז
 סהלכ סעדי סעמה סלעמ) סעפס סיסי

 : ליעלמ ןוסיכעטד יוו5 ןופנ ססיכ | 09903 | וכילמ

 ט"ע שוריפ

 | קל םעֶב ןיִא ןעוֶנג .ויא ןדרי רֵד רֶמֹולְּכ ןְׁשְּב
 : ןְׁשָּב ןופ ןנוצנ ְךיִז טאָה רַע נא ןֶד ןּוכ

 רע טאה יִלֲּהְפַנ ףוא נוא רמֶא יֵלְתְפִַּי (גכ)

 גְנּוגיִליוואָּב טיִכ ןיצְר טאו עכש ץתְנ טנאזג

 < ןכאז עֶכַא טיִמ טאז זיא דאל ןייז רמו
 ו תּכְרְּב אלמו ןיִרואַּב סרעַצי עֶריִא סאוו

 גְנושמנעג םעֶד טימ ןייז לופ םעוֶו רע, נא
 םֹורָר יִמ םָי םעֶד הָׁשְי סודו סי טאָג ןופ
 וא רמי רשי (דכ) : ןנָשְרי רע לאָז טיי

 2 | . י ףוא = Chumesz Tom 7. Ark. 27 }j3 (היח ט'ע שמוח)
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 עורז ףרטו ןמש
 יג KS ¥ = . ן ... .

 לנווט תקלח םָׁשיַכ 9 תישאר ארי
 -.0.. => תקדצםע ישאר את'וןופפ קקחמ

 :לֶאָרְשַײטעויַמְפְׁשמּוהְׁשע הֶוהְי
 : וע רב .גי קעוס סע פ כ סיזר ליו אית
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‘ade 22םירוטה לעב  
 ךלסמ סיס ףסוי לט ונולפע יפ) ףס* תללככ ןכו ?יפ דעו
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 + םימכח יתפש

 גטמנמ סופמ נ"י Bמסו סוכהל לפמנ .לטפנ ס"טמ סורסכ .סוס
 ךיכפ ס"םמ :כקעי לם ותככככ ןכ.נכמנכ סדוסו קנוסוכפל .דג
 ולו כ"כע יכקכ כוכג קווס) ךוככ לפסכ ןכוטס לכס טרפ)
 פוס ךומככ-.יעל. 'יפע סמ יפנ 820 /יפ ו"סרֶד סלכנ
 'ופ. סו. 'יפ ם"עו סוכנק .ויכב ופ) סכיכגסל) סקוסל סתומש
 סיללכ לוכג ןתויס סוכמ" ג'ד 'וכ ךיפכ 'סיסט -ופ) לכס
 ףיכוסס סעכ סוכ טטכ כ" : ל'קז סיס סיסנתס ןמ סד
 ויכסלט סכמ סע קוכד תיטפכ םנמ :סיכ ילכ :טוביכ נפ
 ו"טכ פ"כו סיכתנכ סלמ סע ,סקוכד סני6ט תיסקכ ךל ןיפמ
 וטוכפמ וכ ןכ םכפל םלכוס רך : תיפתרכ תסרפ םילכ יזסכ
 סמ ונימ סוו רוכק- סט קקותע סיס ככככ עמכמ כק לס
 עמסמ bכקמד = ןקית דוע ספונננ 15" סננקנ עדיייכ פל
 . ןופס קקוהמ תקנת סט כוקכדמ ןנסכ קנס קקוממל סיסש
 ינפמ סד5 תנמ ףיסוסו קקוממ םכונק .סדמ תקנס פ'ככ
 : סדפ לע ףיסוס ס"מ לכדב קלה !ע סלומ תקלה סנמפ
 וקכוכק סוקמ קר ןומט קקוסמכט רמקע נע סו ךרפוס ש
 םימ.עדי נו כוקכדכ .סב..רוככ .6וסט סקנמ סתוק רפולכ
 ך6יס1 ןוטקמ פי . ופרוכק תפ
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 קנוא

 ןכלמ סע: ןינטלש 4 4
 יִתְמְדְקְב לּבקְתְִו אכ |

 שמ | הָתְנַחאְּ
 אָרְׁשִיַד אָּבְר אָרְפַס
 ןדלו את קָפְנ אּוהְו ריִבְק

 דָן אמע שיר
 לטו 'ּ . ףלטו ג סזצ נותכע סמ סז סייק לעול ןוכפס 6

 יישר

 יינולס . דקדק ףא עורז ףרטו : סיכוכג םויסנ
 קמפ .סָכְמכ .עוכופ סע טסלס סיכפוס ןיככנ ויס
 למ ול לוטיל סקכ . ול תישאר אריו (כ)
 לפס םוככ כ םיטסכ וס ועו ןוסיס ןרפנ
 ללסנכ ספ לפס עדי יכ .קקחמ תקלה םש יכ
 ןופס :סשמ וו קקוקמ פכונק סדפ ר פקלק
 מנכ סירב לכמ ש סנוממו סגופס סקלמ סתופ
 לג . אתיו : ותכוכק ₪6-טופ עדי לנו (דכ ןמקל)
 וככ3 ןופסס ינפל סיכנוס ויס סס .םע ישאר
 ככ לכדמכ) רמוס וס ןכו .סילוכג וסע יפל ןלסס
 ד תקדצ : 'וגו סכימפ ונפל סיפולמ וככעס סקסו
 וכעל ספמטכס וכפשו ססילנד טימסספ .השע
 ;קכ ספמ סתיו 6'ד . וקלמו וקנכמ דע ןדליס תל
 לומל סשפ ת לע .השע 'ה תקרצ : סע

 "מכ וננ .כסב לוס סטמ תכונק נסו דג ינכ תנתנכ ליס סקמ תכוכקכ כמו 56
 וול ינכו תוטמ 'פכ כוקככ ופכ ןכומכ כ תככנכ סיס וכנ כסו "וגו וכ; לס 3 כ6ומ  סוככעמ  ססמ לעיו- ןמק)
 נתתמט ינפמו דג לע וקנסכ סיס כססו לופיפכ פדעוע סתיס רועסו לודג סיס וכנ כ5 רוסומד לגו .'וגו ןוכטמ תפ נצ
 יע ל5 .לוטימכ דפוע סוסו ריִעָס ןמ כ"כ קומכ סיס 55 סג כיעכ סכ לע לכס רקנ "6 סד לע .כוטסו רכס סיס
 מו ל'כ סג סד סע יפפכ תו דגכ רמ6 סמל סעק ןופלכ סעעעד ר : קו בועט סס לע כסס פרק ס'םש

 טיע שוריפ טע שוריפ

 ָך תק תא שיא עד, אֹלְו קּוסְּפ ןיא טייֵטְׁש ןֶּבאָה רֶרעֶנְׁש רעד ןפ קאַה ןיֵא שמ
 וו טיִנ טְסייַו ׁשֶטְנעֶט ןײק שטייס ויָא : פאק םָד טיִמ םּורָא םֶד ןֶטיִגְׁשְנ ּפָא אנ
 א רע נוא אח ןְראָעְג ןְּבאָרגאַּב זיִא הָׁשֹמ רע ןהעזנ טאָה רע נוא ל תישאר או (אכ)

 לכ קֶלאָּפ םֶר פ טְניִראָפ ₪ שנ ןְמּוקָנ ןוחיִכ ןופ רָנאֵל םֶד ןופ קֶלַח ןייֵז ןַמעֶנ לאָז
 אָד .ןְניונְצאַּב ןננאגג ויִא קֶלאָּפ םאָד וַא
 מה ןְטְׁשְרע םּוצ ןגְנאַגג איינ ןָנעָו רֶנאַל
 עֶר הׂשֵע יי תקהצ םיִרֹוּבג ןעוֶוג ןִנעֶז איינ

 אָנ רפ טייֵקיַטְכעֶרג ןייא ןאָטִנ רע םֶה טיִמ
 יר טיִמ טְכיִרְג ןיז וא לֵאָרְׂשִי םע ויָטְּפְׁשִמּו

 ֶעייַז ןַטְלאַהנ ןְּבאָר איז דָמֹולְּב לֵאָרְׂשִ
 א ןעונג חיִסְבַמ ןְכאָה אייַו םאָו הָהְשְבַה

 נעו |

~ 

 ןְטְׂשְרֶע םעֶלַא ּוצ סד טאָה ןעֶמ םאוָו גֹועְו
 פ/ טואונג טאָה רע, םּוראוָו כ ןְמטַג ןיַא
 קיִטְׁש םֶד קס תקלה הָלֲחַנ ןייז ןיִא ןָטְראָד
 ןָא טְרעֶו רע סאו ּוניִּבְר הָשמ סאו רֶלעָּפ
 פס ןְראוָננ ןְּבאָרנאַּב ןְנִרְר יא קקוחמ .ןָפּורְג
 רַפ נא ןֵמְלֶצַהאַּב ויא רֶלעֶפ קיָמְׁש םאָר
 סע אֹוָו וזָא ׁשינעֶפעְֶׁשאַּב עֶלַא ןופ ןגיאָּב
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 םולקנוא .
 .יֵבְכנ = ירא אעל
 wena RA ןולָכמ אממ

 ילנְתְמ אָלֲחְּב ֶרְמַטִמְד
 רַמָא דָנְלּו כ :ןחְל
 .סע )ות פופפ יאו אה דגל יִּתְפֲאְד ְךיִרְּב

 488 חר < הכרב .גל םירבד

 איִבְלְּכ דג ביחרמ .ְךרָּב רַמָא |
 זבש

 םירוטה לעב
 6955 לכ 65ממ דנ לט וקככנכ . למ דגלו (כ) : סלוט

 יישר

 קודמ םקנ 050 וקלס לע ץונז סעלסמ סיס
 רמסנט ומכ יסכ ןופ) .ינפשו : 'וגו סימלכ!
 ומונכפו זכסכ ןופסו.(ז סש) תוכנה ₪6 ןופסוו (ו "מ
 כס סימע 'ד ול (וסלכ b"ס) ילויככ ם ללטמו
 סלועס תומוק ילגס קש נפ סיטמקרפ י'ע ָ ופכקי
 סיכמוס ססו לפסס לע דמוע סוסו וככפ ג סיס
 ססלגו סילפוכי דע לג ןסכ דע | וגלעטננו ליקוס
 לכ סיפוק .ססו סיסעפ סמו וז סמומ ל5 סתפכי סמ
 יכל .דמ6 לכ6מ סינכומו דמ6 סלקל סידכוע לסכקי
 ולכלמו סז למ תוסולפכ 05 סז לק םוסול6 ס'וכעסע

 ף"נפפ סנוכ סכופס לכ סייקט וקנמכ לזכק ס"פכמע יפכ פתיכ

 םימכח יתפש

 ןופ6כ סעטלד עץ : סווכ63 תוכוקס ססלמ וס "פ ם
 סע וסכזו תמכלקס לכ כ 'וגו ומכוי ספ רמקנ סמל ססק
 'וכו "ד פ"כ קדכ יח: סימנוס לכ סו 6 ימנו יפמ דועו
 כויג ןיכ) סקוכוס סדוק סד 'יסכ ל"לסד 'ק ימנ "דנו
 sםומת bנכו ל"כ 5 : ןוכלכ סעטל סג ךיכ5 ןכל ונע 6"עמ
 דג כימכמ ךורכ כיתכד וס ופמ כ' דכ) ןדרוס דע סוס
 סיס ןדכיכו כרכעמ כג נו כוקכמ סיס | םרזמ דנג פיל
 ל'נמ סוכ כרס תנונכ יתונוכס כ ס'לכס נתכ צ : כלעמ)
 רוכנד סוקמ ליד סוכל נכמנ סיס לפסל ךומסד סוטמד

 סמוק ןיל סיכמו ססו סז לס ונכסמכ 65 סז ב
 סיס לכפטוװ קובז . וקניי םימי עפש יכ :קדכ יפנו וקכז ספ לפקנמ ספ ןולייגסמו וכ סלפכ
 יפלכ ךנסו 5 כיקכמ דג לע ועוסק סיסס למנמ . דג ביהרמ ךורב (כ) : עפקכ ןוממ ססל ןמוכ
 פיכיל) לפסל סיכומסס לכע תוירלכ לעמנ ךכיפנ צ לפסל ךומס סיסע יפ) . ןכש איבלב : תרזמ

 ט"ע שוריפ

 ןעווג קסוע טאָה רָבׁשָׂשְי נוא רֶכשְשְי טְבְׁש
 ןְראָי ןעווג רֵּבעֶמ ןְּבאָה נוא הרות רעֶד ןיא

 וא םיִשְרָח יִשאָר ןעוֶוג עָבּוק ןְּבאָה גוא
 ןעֶמ  טאָה אייז ךרוד נוא :םיִבוט םיִמָ
 םּורד ןייז לָגְב הלוע ןייֵַג אּוצ ןעוֶו טֶסּואוונ
 ייָּב ּואָרכְי הה םיִמע ןופ קּוסַּפ רעֶד טייִטְׁש

 םימָי עַפַש יִג ןולובזג רֶבשֶשִי ןופ הָבָרְּב רעֶד
 ןנייֵ ןְלעוֶו- ןולובז נא רְכׁששִי .םּוְפאוו קני
 םעֶד תמסמ נוא םי םעֶד ןופ עָפָש אד
 ןיא ןייז אוצ קסוע ןְּבאָה טייִצ איז ןְלעוֶו
 יָּב טנואוו ןולּובְז תמחמ: רֶמּולְּכ הָרֹוּה רַעָה

 לָּב ןִלְדנאַה נוא םָי םעֶד ןופ ןטראָּב םעֶד
 רדא םִי םעֶר טיִמ ןָא טְמּוק םאוָו תורוחסה
 נא סי ןיא ןקגורט רעֶד סיִפַע טרעֶו סֶע וא
 םֶד ןיא סורא ְךאָנ רעֶד סאד טפראוו םִי רד
 , אוצ םאָד ןְמעֶנ איז נוא ןּולּובְז ןופ דנא
 םֶד ןופ עַּפָש יִד ןנייז אייָז סאָד טֶסייַב םּורֶד
 םוָו לוח יִעמְט ןְכאַז עֶטְקעֶדְנ ּוצ בוא ינופלו םָי

 אָרָמְנ איך . דָמאַז ןיִא ןגראָּכ רפ ןֵנעֶז אייֵז
 וז זיִא םֶר ןוזלה םָד ןעֶכ טְנייֵמ יִנופש נאָז
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 פ'ע שוריפ

 םי םעֶד ןופ סֹורַא טמוק סאו שיפ ןייַא
 נוא תָלַכּת ןעֶמ טְּבְראַפ טטָּב ןייז טיִמ נא

 תיִרְמ ןעֶמ םְנייֵס יגפפ רֶעיַט רע זיִא סֶר
 סאד לח שיִּפ רעייֵמַא רַעָייִז ךוא זיא סאד

 טְבָׂש ןופ רנאַל םעֶד ןופ רמאו סאָד זיִא
 ןעֶמ סו דמאז עֶרֲעייֵט רעייַז זיִא סאָד ןּולּובְז
 וא חַא רֶרֶא ֹואָלְג סײַו ןופ רעֶד טְכאַמ
 הָרֹוחְס רעֶד ךְרּוד יי רַת פיט טָשְּפ רעֶד
 ןְלעֶו ןפוק רפ ּוצ ןְּבאָה טעוֶנ ןולּובְז סאו
 = ןָמוק םֶלועָה תומּוא איר ח ןופ םיִרְהֹוס איִר
 = וא דא דָנְ ₪ : ןפוק הָרֹוהְס דֶָנאַל ןייז ּוצ
 רֶר ויִא טּבולג דב טְגאָזְג רע טאָה דג ףוא
 קְראַמְנ םָד טְרעֶטייַו רעֶד רע םאוָו רג ביִחְַמ
 טעוו קט טְרעֶּפְמעֶלַא יו זָא איֵנְָכ דג ןופ
 םיִרּוּבג .ןַעוָונ זיא טֶבָש ןייז לײַט ןעור רַע

 ץֶרֶא ןופ ץֶנעֶרְג םייִּב טְנְהאָג זיא רע תָמָחַּמ
 בייִלַא וצ ןְראָוְנ ןֵכיִלְנג רע, זיא םּורר לֵאָרְשִ
 ףא םּורא םעֶד ײײ טקוצ רפ רע נוא הר
 איז סאו איד רֶמֹלְּכ פאק םעֶד דלק. ףוא

 = תוהאָו טנעק רעד ןעֶמ טאָה  תָנְרַהְנ ןְבאָה
 טימ ,
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 םִיִמָי עפש יִּכ קָדְצִהיִחְבז ּחְּבַ
 .וסענפ קדו יחע הע = קת

 לָאְרְשיד
 "דו

 א דיג יז םש וארקי"רה םימע = ניל
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 ךֶכְבְר יקב לע אָבְרְק
 קמ | רכש
 וק ניי יידטומ נמו רֵּבעַמְל

 ֵּמְבׁש טי : םֶלְשּוריִּב

 ןֵׁשְדּוק  תַסְכִנ ןסְכָי ןָמַת ןושְנַּכְתִי אָעּדַקַמ תיִּב רּוטְל

 סירוטה לעב

 ןקטמ סנופ ןיכספפ ןכעפ ל ךדיס יד 'כ . ךילספע
 ססטמס סו וטכדס ומל סיסיכ) סיכול לפס סכופ ןוקילטמ

 םימכח יתפש
 םילכ ג : טכט סוט) סנס רע סשע נע ספ ן)וכו גט ומש
 2 "כס כ"ה ת"ו כגככ 'יפ ו :לכטסי ינפ) ןנוכו הפדקס
 הפיס ף כ"ו וכו ספיס6 לכ פ") וכקי ילמו 6
 ןס ןמנעמ ג וכ ס6וכק ידו לע נפ פ"ע5 קכסד
 סגמגמ יכלו ס'רס כתכ . סלורק 'כ ביהכ יכס 'ופ6 ןופסנ
 ןינכמ :י'כטכ .ש"וכסו ןמקנ ב"וקס ופכקי כוקכ) ל'כד סב
 תיסורפדכ סוס סלירק נכ ככד ספיסלד נ"לו 'וכו )עסנ
 לגו ולעיפ סכינע סטס תונמכ ופסקתו סמ:עמ סס 58
 ומרקו כס כתכ ספוכק ו"ע סס וזמ ןות תופוכמ כקכד ינכמו
 דוקינכ דקננ כ ןכל וכ לעפג ומ סלוע)ו ופספי סוקמב
 .ןיפע סמ עדוי יגיש ך6 ס"6רס כתכ דוע .ל'נ . קודו לעפנפ
 רככסו ל5 ןפכרכ ךותכ סוכומס רס 95 סיטנקס הפיל
 ומנעכ י'סכ כד עדוי וגוש סמל יתעדי 6) תמפכ; ןלוכה

 סְסיכוכיעו ססיקע תועיכק ס"עו כקכו וז 6יעוקמ רסמ סיב
 ככפפו וכו סיכומכ ככל ולכקי רס לסרטי יטכנט )5 סומע
 ג'קו כתכט סמ ככ ס'טמ כרס דיכ סיס תעטומ סליגד
 ףיסוס ס"םמו ידדס6 לקס רוכיה ככה סוכ ונטכ ב : לכ
 ויס סנקס קופי לכככ ףל קד5 יתכו וחכזי סולגכנק רמו) ןח
 רוכיה רכהנ ידכ ו"יו ףיכוס ס'עמ 536 תונככק ספ ןיכוכקמ
 גד ןיפ פילט ןב : סוכ שי סכככ סעד כ"כ ל : לקס
 תופכ ופנענ םקככ ןלוכו6 ישק ספס 3 : ונינוט ומסו וס
 ףרח סע 5רמגכ 'יפקמ ז'עו סדכס ימורמ לע ילפפנ רססכ
 לע | ולקפנס ליכסכ ומנע תומ םקיכ תו )ונסב מו וססנ
 bנ5 סתנ כ ולו 'וכו סעלתמ סיס ןרתמו סדק ימזלמ

 : 'וכ תיכט יות ןנממט סי יקסנ ךל ס'כקס ו) ניסו סיפי

 םיע שוריפ

 םֹורַא ןאמ ןייד ןיא ןייז חילצמ טְסְלאָז נוא
 יד איירְפ נוא רגשי ןלדנאַה | הרוס יי
 אור רֶמֹלְּב טלעצג ןייד ןיִא .ילִּג רֶכשֶשְ
 ישר . הָרּות ןייד ןיא ןּבאָה הָחְלְצַה טְסְאָז
 הָתּורְבַח ןָּבאָה רֶכשֶשְּי טיִמ ןלּובְז טְּבייֵרׁש
 מְראְּב םעֶד ףֹוא ןסעזג ויֵא ןֶלּובז טְבאַמְ

 פיש יד טיִמ ןְנְנאַנְג זיִא נוא םימָי יד ןופ
 טֶה ןָנּואוונ טאָה רע סאוָו נוא תורוחס ְּךאָנ

 לאָז רע, רֶכׁשְשְי וצ ןְּבעֶגְג קֶלַמַא ןופ רָד רע
 וא ןְסעֶוג ּויָא רָבׁשָׂשָי וא ןייז םֶנְרפְמ יז
 עפ אָד טייֵמְש םּורָד הָרוּת שְיִרעָלִג טאָה
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 עו ויס לכספי לכו סנומ וטישש לפסו עולפ לטש ותיככ
 ינס6כ ןכת 56 סתופ כיסומ כ"ט סלופכ סיקסועו סינסוֿפ

 ישר
 ונוסע סס סס .סיטנפס לככט סיכלמ ויספ יפל
 ספ ס5קמו (זמ תי5לככ) כמקנמ סעככ נפל ףסוי
 ימי bלג סיסנס סילכנס יפל סיכנק סכמפ מקל
 תאצב ןלובז חמש :ופמהלמ יכפ וכ סתופ
 :ע לכעפו ט שוא .ךילהאב רכששיו
 ימפקלפל b5וװ ןוכפי סימי ףוקל ןלונז תופקופ
 סו ככפסי ל5 ויפ ךול ןסולו ככתסמו תיניפסב
 כפמי) ןנוכז סיזקס ךכיפל סכופכ סיקסועו סינפוי
 ?ובז חמש : ססיס ןלוכז י'ע ככטסו לס וסכוסמ
 רכששיו :סכוססנ ךפקננ תננס .ךתאצב
 מפ ככעלו נסי סכוקלנ ךילסמ םכיסיכ תוס
 כםםו ילכמו (בי 6"סד) לכמלנס ומכ סיכדמ עוכקלו
 וטכדסנס יפסכ סיתקמ ססיפסכ סיקע) סגיצ יעדוי
 ססיכונעו ססיקע סועינכ פ"עו ךכ3 סיקסוע ויס
 וארקי רה : לסלע יעככ לפ .םימע (טי)
 יס סילק י'ע ספיספ לכ ו ופססי סילומס רסל
 ימי עפש יכ :קד5 יסכז כ סינגלב והכזי ספו
 ופעל. ל יסנכ ססנ קסו ןלוכו לכססי .וקניי
 סכ (ז סלינפ) . לוה ינוממ ינפשו : סלוקנ
 וס סנ3ל תיכוכמ ןופקו מ םילט לומ ינומע
 כ ויס ןכוכזו לכטשי לט וקלקכו לוקס ןמו סיס ןמ
 כז (ס .סיטפוק) . סליגמ סכסמכ (וכ ספ) לומפפ
 זע ימוכמ לע ילספנד סוכפ נ תומכ וטסנ ףכה סע

 ט'ע שוריפ
 .םּוראוָו רֶמְלע יא רֶנׁשְׂשְי עֶׁשְטאָח ןֶלּובְ
 ןוד ןעוֶנְג ראָנ ְךאָד זיא רֶבׁשָשִי ןופ הרות
 ןעונג םַגְרַפְמ םיִא טאָה רע לייט ןולּובְז
 ד ןעָמ טְניִמ סאָד רקלַעָפ איד פיפ (בי)
 יז ןְלעוֶנ וע רה לֵאָרְׂשִי איָד ןופ םיִטְבש
 לך שלש איד ןיִא ןְרעֶו טְלִמאְַג ןייא
 קמה תיִּב רעֶד זיא םאָד הָיְרֹומַה רַה םוצ
 4 יח ןׁטְכעֶׁש איינ .ןלעו] ןְמְראָד יבמ סע
 | רַעָר . טקטְכעֶרְג ןופ קצ גְנּוטְכעֶש
 גג קסוע טאָה ןולּובז לייונ טּבייבש היא

 | ןעֶנְג סָתַפְפ טאָה נא ןמְמּו אָשִמ ןיא



 סולקנוא |

 םֶדְקמ ה אָריבעתַאְ
 ליד אמו אפ
 איממע ּהָתְרַבְנֶּב
 יפי דע אָדַחְּב לט
 אָ ואז אעְרַא
 ו םיִרָּפָא  תיִבָד
 : הָשָנַמ תיִבָד אָיַפְלַא
 יָדַת רַמָא ןלובולו חי

 פה ץרא +

 כוסכ מממ ןנוכו ספ 'כ .ממש (תי) : סליש וקשמ ףסוי לש

 יישר

 סמכ סוכל - לופכ ד ספק וסכפ .ורוש : עפוסי
 (זכ רכדמכ) = מסנט ול ןופכ .ול רדח : סיכלמ
 לו . ןינרק םאר .ינרקו : : וע ךדוסמ  סקסגו
 קולנ וינלק סלל כנפ ה פולג ולכק ןיסו סקק ומכ
 ינכק יפוי) רוט לכ ומכ עמוס ןקנ ספק וקל ןיפו
 סנוכמ לטפס סיככמ פ') .ץרא יספא :סקל
 ןוטנטו ךלפ לכ ךכ ןיל 600 ו ויס כי ןכסמ
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Risaיספאו ודה - 
 םהו םירפא לם

 ןקובזלו "-שגי ם : הָשנַמ יפְלא
 רכששיו ךֶתאצּב ןלובז חמש רמָא

 ךלהאב
 . ךפונפסכ 'פ רסוזס 'ס רפ6 ןוכוכולו

 םירוטה לעב
 1 סילוכת סילוסכ ויס 6יעמקלפל סיכסַדק סיס  ויסס ש"ט

 םימכה יתפש

 פ'נכ ד : 'וכו Bכויכ ךלמ עוליפו סנודנ 'למ וס סד
 ופוק סמדמ כ ו6מ6 כ"כ ד :לוכל וסמדמ ספ ןינעל
 ןכותי סוכו /וכו ס5כל וינכקכ וסמדמ סמל :לופ) כ"ג וינלקכ
 סוכ 'למ ס6כ קלכ 'כ ופוכמ י"םכו וניקוככ = !טריפד לס
 ופקקו ותרוכג ןנופומסל 63 סתסד םממ ס6כ ו סיד וס
  יפ ו : סמלוסס סיללתכ םולמ וס סל ס" נקס 5
 לע ססכפ תופמ 'ד 630 סיס 6 ו"5 כו וס סימקכ
 וכנמי סנוכ סיכלפ הינע כס: סיס ךימ ססרפ תוסמ 'ד

 לפכ סעט )"כ חה : וכו סמויכלכ למ סוסו ז : י'פכ סלוכנ סכוטסס י'סב סמלו ןיטלפ ול סנק סלט
 > סױנ ז סוסכ5 ככ תלנמג (ג סימלי) רפקנס קוס
 יפלא םהו : סילפלמ קנק עטוסי נכספ תוכככס סס סיקגלפס ספוק .םירפא .תוכבר םהו
 ובזלו (םי) : וגו כקכקנ ענומנו סנו (כ סיכפוס) כמקנפ ןידמכ ןועדג נכסע סיפנלס סס .השנמ
 סליגנסנו סקזמל ססיסומק לפכ טסו ולקפנ ןד דג ןלוכז ח סנוכתק3 ךכיגכ סיסנק סקעמ 6 רמא

 ט'ע .שוריפ

 טְּבייֵרְׁש יישר . רָנְרַעָה .עֶנייַז ןְנעֶו .וזא ויק
 רָנְרעֶה עָניז רָּבִא מפ סורג טאָה סקֶא ןייַא
 רָנְרַעָה עָנייִש טאָה ריִט לעְַא נוא ןייש טיִנ ןנעֶ
 עְׁשֹוהְי ּוצ נּוא םֹורְָו טיִנ ווא הֹכ ןייז רָּבָא

 סקָא ןַײַא ןּופ כ רעֶד ןֶראוָונ ןְּבעֶגְג זיא
 ל ןופ רֶנְרעָה יד ןופ טייקנוש םאְר נא
 טייקְראָמְש ןייַז טימ רֶמּולְּ יז טיִמ םהָּב רט

 יי רַכלעֶפ איִד ןסוטש רע טעוָו חג .םיִמע
 טלעוו רעֶד ןופ ןראה איר ץֶרֶא יספ רנאַנַּב
 טה םיִכְלִמ גיִסייִרְד  נּוא ןייא איֵד ןְנעֶז םאָד

 איִד םיִנכָא תב ןנעְז עְנעָסּוטְשָנ איִד וא
 ףרוד ןראווג תגרהג ןנעֶז סאוָו טניזוט ןהעַצ
 טָבְׁש ןופ  ןָמּוקנ סורא זיִא רע םאוָו עְׁשֹוהְי
 איִד ןעֶנעֶז םאד נּוא הָׁשֵנְכ יפָנִא םֵהְ םִיַרְָא

 ָךְריד ןראווג תְגְראַהְנ ןְנעֶז םאָו טְניִזט
 טבׁש ןופ ןָמּוקְנ סורא זיא רע םאוָו ןועדג
 טֶה ןְּובְז ףוא נּוא רַמָא ות (הי) : הָׁשנְמ

 ןלובו ףיִר אייִרְפ ּדְתאַצְב ןלובְו חמש טנא רָע
 גוא 28 0 /
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 לארשי ילשמ
 סות ינוממ נפש קני כימי עַפָש יִכ רַמָא ובלו

 תעֶוַא :םיינ :ףיש | איִד וא :ויִא רֶגייִסש רעֶד

 וַא נוא עֶרָרְנַא רד ןיִא הָניִדְמ ןייֵא  ןופ .הרָוחְס  םיִמ

 חרותס ןייק קיר אוצ מעג אוצ שנ שאה ףיש איד

 נוא | הָרָיחְס ןייק ןמעֶג טיִנ ליוו ןאַיִּפאקַסְפש רֶד ךֶדָא
 רֶסאַו םעֶד ףֹוא גיִדייַל ןיג טיִנ ְךאָד עק ףיֵׁש איַד

 דַמאָו טיִמ ףיש איד ןאמיִפאָקְסְפיִׁש רעֶד ןָא םֶנייִל ֹזַא

 םעֶד שמ ןײג ןנעק לאָז איז יֵדְכ רֶנייֵטְׁש םיִמ רֶרָא
 עַפַׁש יִּכי ןלּובו םֵבְׁש םְׁשְטְנעֶבִג הֶשמ טאָה ,םאְר סאו

 = כז איז | ןלעו] ןרסאוו איִד ןופ עָּפָש איִד וקני םיִמ
 ד ןייז- טעו ןלּובז טָבָש ןופ  דָנאָל ןיִא ןעמ טְנייַמ םֶד

 תורוחס אייִלְריִלַא םיִא ייּב ןפְג ְךיִז טעוו סע םּורְג עַפְׁש

 עֶרָדְנַא ןיִא איוו רעליוולעוו ןטסאק ןלעוו תורוחס יִד נא

 .ןופ ןֶמְרִּב סעד אייּב ןייטש טעוו דָנאָל ןייַז וא רֶדָנעֶל

 אוצ רנאל רָפייִז ןופ  תורוהס  ןיִריִפ איז ןְלעֶֶו םִי םעֶד
 מֶלַעְנ ליפ תורוהס איד ןָא:  ןֶלִעּונ איז גּוא רֶדנעְל עֶרָדנַא

 ןיִפיִׁש אי לע קיִרּוצ נוא (לֹוח ינומט ינו שוו ןְיֶדראפ

 פיג ןֵלעֶו | יִפיש איִד תַמָחַמ דָמאַז םיִמ ןְדאָלְ ןָא ןייֵג

 םּודאוו לוב ןופ דְנאָל ןיִא קירוצ זיִריִפ אּוצ םאוָו ןָּבאָה

 ץא רֶכיֵא  תורוחס רעיל ןייז םתו דנאל ויו ןֵא
 : רדגעְל ערד
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 ץרָא דמו = + םלוע תועפ
 תגְינְכְש ןצְרו הָמלְמו
 :ּויִחֶא רז הדקל ףסוי שארל

 | ומ ו דממה םדסייייררח שאר

 מר .בוטמו = אָיְיִכַב <
 בּוטִמו זמ +ןהְסַפ אל
 ּהָליִעְרְו הָאָכְמּואערַא
 לעו אָיִמְַב הָתְניִכְשד
 אָנְפֶאַב יִלְּנִתֶא הָׁשֹמ

 התאובת

 ₪ יי םָאְר ינרקו ול רָרָח רוש רווכְּב '
 . fלקיו 'פ .רסווט רפס נע מק וג םוכרכ ורוק רטָּב , תיק סיתנו יננוע ןויו אית

 םימכח יתפש

 תתת תור סוסת תוכלכו כעמ סימס תוכרכ כותכ כקעי
 :6כ לטסד ימוד סטמלמ סנוע סוספס םולופ יפדוכ סקסו
 ו9 סיס ול סעקד ר : ןכ יפנ כס ף% ןכ סו סנעמנפ
 תטבגמ ןכפס םר:מו סירי יקמ דיתי כ תלי םרג רפונ
 סיתרו ביתכ ךכל יפומו הווה. שהו קדס לכ למונכ "וכו
 ם6כמו תלמכ עידוסל סככוכמ תנפ qףיסוכ ש :סינכל
 םכפל י'סר ךרנוסד סו רקד הpולד תככוכמ סע סקנד
 כפוי 6כקד סולד תכלונמ סע קוכד םרמו תנמפ ספ
 קפיכ סע קוכד יפנ 5וסד וגו שמס תופוכת דנממו .6רקמ
 ולרס ק5כמו רק וסד b'ס כס טריפ 63 סד כ"י רקד
 תוכלס תכרככ ךלכפיפ 'יפו וס לתוכה תניפ 'ונו סדק
 טסרעו פ"ל תוטכג וסכקנט תוסמפס תוככנכו סירס ולקנכ
 ותסכוכו וכל תכרככ יריימד רקד 6םיכפ יפק סדק ורכס
 סומו ךכ6 דגפעו סיכתכ כיתכדמ לכקד ססוכק י6קד
 םטירל .סוקכד תופכקמס לכו וככל פכרככ וליימד וגו
 1555 לע ס"כקס תסגפסכ סוכ תכנסו םנעפלו. ת :: רקד
 תתגכס סליכככ סמודק 6וספ ןויכ תוככק לקט לעמ רפוי
 ןוכסכ סעטלד סופמ "ד 'ופד סוסײע סמודק ופנ "עס

 אָּבַר זי": יָקוחַאד וינרק

 ןֶריבְנו ל אָז יונה
 1% ישר

 . ןוטוטדו ןיפופק ןס כלו ןסנפנמ סנכנסע תויִפ קי
 םדסמ ספינוכו תסכגמ ןכלספ .סיסכי םלג "ר
 תככונפו . סדק יררה שארמו (ןפ) :םדפ ר
 לככל ןימידקמ סיככספ .ש .תוכיפס לוב | םיקסרמ
 ןקסיככ סמדקס דינמ 'ד . ססיקוכיפ לוקב
 וועס תועכנ .םלוע :תועבנ :סיכס-כפפ) :ת
 : סימפנס לנוע .תוקסופ :ןולו::א סלועל םוכי
 bספו סנס ןכוק ומכ .הנס ינכש ןוצרו :(זט)
 סלננה ס"נקס לק ומול סנו ונולכמ סכלוכמ: ולכל
 ןוֿככ לכ ןכו םויפו פוכפקנ . ןוצר : סנסכ סנס ילע
 : ףסוי פסל ב וז סכככ . תתאובת : ללקפנק
 יוופב 4 : וסכיכמנ ויססמ םלפוספ . ויתא ריזנ
 'סנפ פוכנמו ב-סלודג ןול .סוסס לוככ שי . ורוש
 (7 םופפ) ןכו וסגקס לוככ נמס ףל (טפ סינספ)
 סוסו ולמפ נוס ךלמ .רוכב : לקכסי יכוכב ינכ

 וסע ם'ע ו 5וכ סכלכ ישמ ספק דול "דנו ם'ד פ"כ םרמו תלמכ ללכנ לככ סד כ"כ כקכ כיתכד סדק סעק
 : ןוכלכ סעעל סג ךכנוס ןכל יס סכלכ ותל מ'מ תוטורפדכ סנעפו סכש
 וכ תועכגס קפממו למ6 ולכו פוכופ תוטעלמ סיקסופ

 ניס סיפקנ פרטע םכמ סוליפ א
 נ'נל:ב : ןהכנ תועכגס ןינט סמ כ')6ד .קסופ ותנכ דומה

 לולכ ףמ כ"ו ב :וו סככנ ףיכוס ךכ) ףסוי םפכל כת סמ עפסנ סיס כ יכס ו6לכד סכלכ כמ ףיסוסע סע

 מיע שוריפ
 טְׁשְטְנעֶּבִג זיא .דָנאַל .ןייז נוא שאימו המ
 ןיטראד ןֵרעֶו תֹוריַפ איִד סאו םעֶד טיִמ
 רָדנעֶ עֶרעֶדְנַא ןִא רֶדיֵא גיִטיַצ רעֶירפ
 וצ ףךינ ןרדעֶפ גרעֶּב עֶריֵא םּוראוו סדק ידה
 סלע תֹעְבג רנו תֹוריַפ עֶרעייַז ןָכאַמ גיִטְראַפ
 ןיסקאונ סאו ְּךייַה יד ןּופ טייקסיז ןופ נוא
 ןײק טְרעֶה סֶע נּוא תֹוריַפ גיִּבייֵא אייַז ףוא
 נוא האמ ץֶרָא דמו זמ : ףֹוא טיִנ לאָמ
 גְנּוליִפ רָד ריִא גּוא ךֶרע איד ןופ טייקסיז ןּופ
 םאוָו םעֶד ןופ :גוניליוואב וא הפ ינכש ןוצְר
 דנא ןייז רָכולְּכ ןראר סער ףוא טְעּורְג טאָה

 תַנָנ נא ןוצְר םעֶד טיִמ יז טְׁשְטְנעֶּבְנ לאָז
26 

 שע שוריפ
 מאה רע סאו אּוה ףורָּב שודקה ןופ ַחּור

 ןײַא .ףיא .ןָעוואָּב הָלְחִּת ןִא ריִמ אוצ די
 ףסֹוי שארל . ןמּוק לאָז הָכְרּב . יד .הָפיָּפ ןְראָד

 אגצ נוא דק ףסוי ןופ פאק םעֶד ףֹוא
 וראו זיא םאוָו םעֶד ןּופ מא רג פאק םעֶר
 ּבאַָה אייז וא .רֶדירְב עני ןופ דייג א
 טעו םוָו ְךֶלָמ רֶר חריג הי + טפוק רפ םיִא
 רש עְׁשֹוהְי זיִא םאָר ןָמּוק םֹורַא םיִא ןופ
 ןײא אוו וזא קראטש זיא חכ ןיַז אוו

 5 רק םיִכָלְמ ליפ ןְבעֶנ אוצ יא סֶקָא
 אר יגלו םיִא וצ ןראוָוְנ ןְּבעֶגְג זיא טייֵהְניִׁש
 ריִמ ליִזוַא ןופ רֶנרעֶה איד איוו וזא גוא

 וינרק
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 = ם : ןכָש רויִפַתּכ ןיבו םויהילָּכ ₪ טפח |
 הָוהְי .תֶכרבְמ רפא קוקו * יל התו ה red; \F hr ד . יהולע ןינמ

 למִמ | םיִמָש = רֶעט == וצרא
 יהל ארק ראו
 דָנָמִמּו " : תחת תֵצָבר םֹוהָּתמֹו ןנֶנמאָדכע הערא מ

 5% : ;םיִחְרְישֶרָנדנַממּושַמַש תאובת להתמלא

 hs .ופ פק גפ fפוי תווכק רגפמו .סע סיתכו ול סטופ ויפפכ ןינו אית אֵעְרַא יקמעממ ןְַנְ

 אָדְבֲעְו די + עֶרמ
 ; חָריֵב = תמי שירס ןיְנ בכת שמש לוכיס לעג מ

 םירוטה לעב
 ולקנ סיסי סנתתכ יִכ ומכ . ףסזכו (ת) ןכע ויפפכ ןיכו : סילשוכוכו 'יגכ . ויפפל ןיכו : סתונמכ ללט קלסי כלענו כקעי

 םימכח יתפש יישר

 קוחפס לכ) ל"וס 2'2כ ב : וקכרככ סדקוס סמלו כיעגס סיס וקול ססכפ .וילע ףפח : ףסויל ןיפפנ סידקס
 יל פ'כ וקכהכ ןכ סג סוס סליט ןכספ לסד ףסוי סידק  סולקוכו סלסננפמ ם סלוע> .םויה לכ : ולע ןינמו
 כ"ח6 סניכט סתרפ 55 סגו סתעסכ יס ספודקס כ"כ וכו , ל דוד לט ותעד סיס סטו ספוע ןיעמ סמ6 םל . רבב שב הב, סילפע ךופנ5 קנה יטכ מ'סכ סיס ע 1505 סכוגכ סולפולי סכמכנטמו ןכפמו סלוע) סו .ןילו וכ כוכס נסו ו - + ו סעקוסו כ"סוע> םרפפ נס יקופנ (י"תנ) ס :'כו .ןכש ויפתכ ןיבו : כספ סוקמכ סניכס ספלפ ל
 ףקככ 'ופ 1 : סנופו כונו: לגנגכ כ'םמ רחל  סוקמכ = ולכל דוד כמ ותעד סיט סמו ספיע ןיעמ ספט סנסו
 ופמנל "וס כ' פ'כו ןולכיפס לכ סוכג סוקמ וסס לתלופ סיכ קמהל וכפק סיסדק םכיהסכ פסיפדכ
 'יפ וכ ךומנס )6 פ"כ רפוי סוכנ וסד לס 35 ופסרכ לקוי לושכ סקנ ךי ןיס ןכ5פ ווכתכ ןיכו כיקכד סוסמ
 סטיע ןיעמ ךופנ תופפ ג'כ סוס ס"כ וכ סוסכ סוקמס סקיפ ₪2 .וצרא 'ה תכרבמ (גי) :  ויפסכמ
 םרפפו ל'נפ ת'כו וס6כ לע )ו ויפתכ ןיכ כיתכ ןכנו לם וככלכ פ בוט לכ ספלמ ןכמ. סיטכמס :סלהננ
 יכס דיכע- כ ע'מו ותנככ דוד לס וקעד סיס ספ ילסד . םוהתמו : קסמו סינדע ןופ -. דנממ :ףסוי

 טיפ סכוגכ וסונככ ס'כקסל :סיכ Bתינ נד .פ"פ "וכ לת ומ ספ צ ספמלמ .סקוס שלקלפ\ סלוע סוסססש
 - 626 סכונכ ותונכל סיל תי) 5 ע"פ .כתכו תונכתכ לע וקכרב ןוטמ ספמ לע וסכלכ כ סימכפס לכ
 'כ 5 : ן'ורסמ ססכ יתפמ 'וכו ספג ךל ןילס יפ) ויפתכ - מש תאובת דנממו (די) : ככעו
 ןוס נע פיפ .סוכרוכמ  ןניפ .סוטכט לס. תוכל בש וכו לפסל .שמש תאו -- \ ) :כקע
 ינכ תלתנ לכ תוככוכמ ופנ ויס תוכל כלע רפול וכו - םיחרי שרנ : תוכיפס תקתממו ספסל סתוקפ ובס

 םיכוס) ונולכ כ : סעמלמ סלוע 'יפ צץ : ןלוכמ רחוי ףסוי
 יכג סתסו 'וכ ומ ספ פ"ל םוסתכ קהת ןכוכ רחל לכד סופ למלו יככ תהת תנכוכ סוספמו נע 'יפ5 נ"נמ סו |

 טיע שוריפ ט'ע שוריפ

 זיא סע טֶבייִרָש ישר . טאָנ ןופ טְׁשֹטְנעֶּבִג םיִא ףוא ְּךֶלְרעֶכיִז ּוצ ןעור טוט רע תפל

 -טוג ןייַא זַא םיִטָכְׁש עֶלֲא ןְׁשיֵנְצ ןעֶוְג טיִנ ףוא יא נוא םיִא ףֹוא טְקעֶרּב רֶע יל ףפח
 םִִמָע דָגְסַמ ףסוי ןופ דֶנאַל סאד איוו דָנאְל טסייָה סאד גאָט ןָצְנאַגַא פיק לָּכ ןיִנַמ םיִא-

 רער ןופ לממ לַמיה םעֶד ןּופ טייקסיז ןופ טֶה טאָג וא ןָא טייצ רֶד ןּופ םּוראוָו גיִּבייַא

 תֶצְבִר טְניִרְנ ּפָא םעֶד ןופ וא םהְּתִמּו אוט הָנֵכְׁש איד טאָה םִיַלׁשּורְי ןיִא טלייוו רד סוא |
 דנט ד : ;מְנּוא ןופ ןֵרעוה טוט םאוָו הפ ןיִא ראָנ טְרָא רֶרְנאַנַא ףוא טַעּורְנ טיִנ

 שֶכּורפ רעד ןופ טייקסיז ןופ נוא שֶפש תואבת ןֶלָמְקַא עֶנייַז ןׁשיִוְצ נוא ייפ ויגו" םולשּורי \

 ןופ רֶד נוא ןוז רע ןגעקַמְנַא טסקאונ םאוו זיא שְרקְמַה תיִּב סאד רֶמֹולְּב ןָעּוה רֶע טוט

 תפ נא שב דפי םיִז טְבּורְּפ איר ויִא ןופ טְרָא ןָסְסֶכַעֶה םעָר ףוא ןְראָוְנ טָעְוּבנ |
 סוהא יו ןופ טֶבייִרָמ דֶרָע יִר סאוָו טייקֶסיז ףסוי ףוא נוא רש ףסויל (ג) : דְנאַל ןיו |

 1 ןררנא םוצ ׁשֶדֹוח ןייַא ןופ שסקאוו סע נוא יָא דְנאַל ןייז מרא = תכדיכל טנאונ רע יטאה

 שארמו 28 |
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 : ְךָחְּבְומילע ליִלָכְוְּפאְּב הרוק
 וי לעפּו .וליח הָוהְי ּךךבְּכ *
 וואְנַשְמּו וימק םינְתַמ ץחמ הצְרת

 ריְִ מא
 ויקע ףפח וילע חַטָבְל ןֶכשי הוה
 ןמְנבְל יס : ןומוקימ

 הכרב גל םירבד

 ג ומישי לארשיק ךתְרותו בקעיל

 Sram. A שי "מ.

 2 ד 4
> 

 2 סלקנא

 יא
 תרמה ןשי לֵאַרְׂל
 רט ְךָמָר ןיִמסּוב
 : ךָחְּבְדִכ לג אועַבל
 ַהומְכַנ ײ רָב אי
 בַּת יִהֹרְי כר
 אָצְרַה רַבְּת .אָנעֶרְּב
 לעבְדּו | יִתֹאְנָמְ
 :ןומּוק אָלּד יִחובָבְ

agp ornו =  
 ירשי "ירך אמיחר . כי םוכפ וס ןיפודיק כע סיתספ וליח 'ק ךלכ . ספ ןתכופ לפ )ינכו . ספ ךפלכ שהופק פיי א'ע

 us Es ¥:- USB .תיק רג סיחכו וכ סליגפ כי פוי וילע ףפומ .גנ תותנפ כ' םוכרכ רעל ןפטפ)

 : םירוטה לעב

 ןופספ וז ךחכזמ לפ !ינכו וסח ןסכ י"ט | סינפכ ככקס סמ | ומכ 'םיגע . סכוטק ומיפי : 55רשיכ סליפלו כקפי לפפ פו
 קד5 יסכז ןיפסת 16 ךסכומ לע כינכו 'כ .כינלו : ריטפמ
 615 קד5 ימכו וכימ סמככ .כיכקמ לוע פ"מ לילכו סלופ

 םימכח יתפש

 סתכפ לפסמ סוס ךכ> סכוט סכרככ סכככ יכס סוטמ וטנט
 : ססלעפ כורמ וו סכככ) ו95 םיולכ רמה כ'חו ןכל סדוקפ
 ןוססכ 'יפלד ב : סונג) סנוע יספ ינפמ ןכ סרקנו +
 סממלפל ופי 6 סס סד וו סככככ יול טכט ךכיכ סמל ססכ
 'וכו b'ד פ"ל סוככוי סס ךלמס )כיסכ סד סיטנס רפסכ
 לכ 5 וימק ויס סד וימק רפמל סמל סעק לח רנדל
 סג פ"ל תוכמס לע ריכעס) סוס ספכונ לקיע סר ללפי
 60 כ"לקד וופנממ יסק ימג ןתפד "כ ל : ןו:סב סעל
 6וס וככ כ מ |: )ועכד6 וימנקפו רכוקפ ךי6 עכפ) ןכפי

 לטי (כי) : תוכיע 'יגכ .ס!כת וידי לעופ| | (6י) : 'וכ
 כלב ןכו מטכ) ןוכפי כפוכ ס"ולעס ףוכטיפ: למ6נ . סטכל

 יישר

 ימק ןספ .וימק םינתמ ץחמ (םי) : סלוע י
 כסינפמו (סס סילסס) לפקנפ ןלעכ סינסמ םכמ
 .ןכ למל סנוסכס לע ןיככועמס לעו דעמס דיפ
 כע ססלסל וכו יפנוססס כ | ןיליסעס ספכ ל"ד
 לכ כ'י סיטעומ ויסק יפל .ססילע ללפססו | סינויס
 ןלכ למסנ ךככ תוכל סמכ דגנכ רזעלפו יסכומסס
 .ןומוקי ןמ ויאנשמו : סנלפ .וילי- לעופו .וכיס כ
 = ספוקפ ססל םויסמ ל ינסו ויפק ןספ
 נתכעכ סייל תכככס יפל . רמא ןמינבל (ני)

 לוב ןכפמ וס ףסמ ויכקס ףסוי ךמסו סל סז ןכמס וקלתנ םדקמס תיכ ןלככ ןימינכ לו ם סונככקס
 ןכל .ספיפמ כיככ נ סימלוע. תיכס יפלו וגו ףסוי לסלכ סע (ת'ע ספ) למפככ וקלסב ימכ סיס

 ט'ע שוריפ
 ןאט ןלאָו איז  הֶרוטק .ּומישי לֵאָרְׂשִ איִד ּוצ

 רֶמּולְּכ רֶבעֶל זאָנ עֶנייַד ןיִא ג גְנּוּפמעֶר

 תְרוטְק ןייז ריִטקִמ ןֶלאָו אייז יּואָר ןְנעֶז איז
 ינאר ןנעֶז אייז נוא ומ לע ליִלָכְו ריד ראפ
 ףוא תוליע ןבְרְה ןיז ביִרקמ ןלאָז איז זַא
 .ןְׁשְטְנעֶּב לאָז טאָג ליה ַי ּדָּמ (אי) : ַחָּבְזִמ ןייד
 נוא | םרּוּכְּב ןעֶמ שְניִמ םאָד םטּוג ןיז
 טָבְש םוצ ןְּבעֶגִג טאָה ןעָמ סאו תורשעמ
 טְנעֶה יִרָעייז .ןופ קְרעֶוו איִד נּוא יי לצפו ייִוָ

 ןְלעֶו אייז םאָו תֹונָכְרִכ איד טְסייַה םאָר
 םיִגְהפ ץיִממ ןְניִלוואַּב וטְסְלאָז הצר ןייז ביִרָקַמ
 םאוָו איר ןופ נעל איִד ָּךעֶרְּב אוצ ייִטק
 ץְבעֶנְׁש ייז ןקיונ נא איז טעה ףוא ןָעייִטְס
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 טיע שוריפ

 מוקי ןמ טֶניִפ עגייז ןופ ףוא נּוא יגלו ןאָט
 ָכאַמ וַא ןְּבאָה טיִנ הָמּוקְת ןייק ןֶלאָז איי
 גער קוס רעד, טּביירְׁש ישר . םּונְרַת רֶר
 ןָרָא . הָנּוהְּכ רָר ףוא ןנירק םאוָוי איֵד ףוא
 נּגהאוָו יז עֶנייַז טיִמ יֵאְנֹמְׁשַה ףוא טייג סאָד

 ניִמ יִאְנמְָשַח וא הָאּובְנְּב ןְהעֶוְג טאָה הָשֹמ
 ןְלעֶוְצ ןעֶטַג ראָנ ןנעֶז אייֵז או ֹןִז עניי
 ומ ןְטְלאַה הָמְְלַמ ןלעו) רֶועֶלֲא ניא ןושרפ
 יִבְבֹוכ יֵדְבֹוע יִד .ןופ טְניזוט ןְהעֶצ עֶביִלַטְע
 עֶוְג לֶלָּפִתִמ איז ףוא רע טאָה תֹולְזַמּו
 . וכו הָצְרִת ידי לעיפו וליַח ית ְּךֵרָ קּוסְּפ םעֶר

 ףגאָזְו רע, טאָה ןיִמנְּב ףוא רצ ויִמנכְל בי
 שי טאָג ןופ רָׁשְּביִלָנ ןייַא װיִא רָע הד

 חטבל



 .םוקקנוא

 יִפַאְו אנד .ןֶמ וב
 אלי |
 תר רט ירא בי כני
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 כח. ~~

 : ּאיִנָשַא
 000 + 0 גה ןפלה דלא

 .כ bמוי ךיטפעפ וכ" א'ת

nb 60+2" קטויסנ "כ סיס \ 60 "למ מפ  

 Cie ישר

 ךל סיסי .  ךתרמא ורמש לכ :%פנ
 סנימ םילכ : ורצ :ןי ךתירבו : סילפ ו ז
 ססלב תל ולמ ל לפכפילפ לנדמכ ודל ספוק
 ודלונט ספוק 'ס) ססינכ תק ןילמו ןילומ ויס ססו ח
 :(ןלומ ויס ססו ססלכ קס ולמ 6 6 לסרקוק רבדמב
 ו ךכ< 26 ט ןיוקל . ךיטפשמ ורוי (י)

 יכ .(כ: -עָוָכְי) %וס נפ: קּוסָפו
 : לכדמכ כרס טקנ ךכיסלו |

 סכרכ לכמ בקו סכלנס

 .טע שוריפ
 ןהעוג טיִנ םיִא ּבאָה ְּךיֶא ית אל רַטומ |

PH 

 רע
 תאו
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 טיִנ :ייֵז ןאק רע איו ךייֵלְנ טְכאַמְג יו
 איוו ָךייֵלְג ןיז עניו ּוצ .נּוא עֶדָי אל יב

DVRS A lee ae ee 
 םֵהֵרְמ טיִנ איז ףוא ףיַז טאָה רע טשָּכ
 מָה נוא ןיִדּב ןעֶוְג ביה ןְנעֶז .אייֵז זַא עונג
 זא טיִנ טְהעֶז רע, איו :ףיילנ טְכאַמְג ְּךִז

 יא ניר ישר . םָבּורְק עֶניז .ןָנעַו סאָד
 נוא לָגַע הֶׂשעַמ ןופ .הֶשמ טעְר קּוסְּפ םעֶד

 סע רעו טְגאָזְג .באָה ָךיִא וא תַעָשְּב טְגאָז
 ןְּבאָה רי :וצ ןָמּוק לאָז רעד טאָג ןניד ליו
 טְבׁש עצנאַג סאד טְלִמאַוג ןוא ריִמ .וצ די
 סוא ןְלאָז יוז זַא .ןיִסייִהָג איז ּךיִא ּבאָה יול
 םעֶד ּוצ טְנידג ןָבאָה סא איד עֶנַא ןָנְנְרַה
 גליִכַא וא .ןאָמְג איז ןְּבאָר וזא תא לֵגֲע
 רֵטאַפ רָטְלִע ןַײַא טאַהְנ טאָר .רֶנייִא עו
 ןעֶנְג זיא רע, םִו רָמאָּפ ׂשְרעֶמּוב ןייז ּוניַה
 רֶדּרְבַא טאַהְג טאָה רָייֵא ןעוֶו רָרָא לֵאָרְׂשיַא
 םיִא טאָה רָאּומ איד סאָו רָטּומ ןיֵא ןופ

 מבט  ןייז  ןעוו "א לר ןופ טאַהָג

 הכרב גל םירבד

 "תֶאְוריִּפָה-אָל-ויִחְאיתַאְו ויתיאר
 ףתרמא ורמש עה אל לכ נב
 רצ ָהְתיִרְבּו <

 םירוטה לעב

 .םאָה רֶדיִרְּב עֶנייַו .וצ נּוא ריִכַה אל ויָהֲא

 409 הר

 ףיֶטְּפְׁשִמ הק +
 == = .בקעיל

 פלוס דומנל פלי לככ וופיפ . כקעיל ךיטספמ ווי :(י)

 םימכח יתפש

 םג ם') ול טכס לכל יפקד לוס 6כק ל5 תועמסעד "וגו
 1 6טסע סשממ ןוס סונמלנ ןיס טכסס לכס .ןוס6כ סעט
 כ סוסו נו יכנס .ךמנעכ .ססג תכמהט סמ 'יפ (ט"כל) ז
 ינסו כ"כ ה מ ךתכות וכמוכ כ"נתד .ועפכ סרכוכגס יפמ
 סד סימד ינס נ"וכ וכרדו ,ןיפדכ תססוכפמ ךלכלו בופכ
 סירפמכ ןילומנ ויס כפכפי לכד סנופ עמש סלימ סדו ספ
 סודלונס לע יסקד פ'3 וכוטני ךתירכו והמ ןכ סו  רכדמכו
 :סולומ וכ ו טק סיל:נמ סוויס 6 (יקנ) <. רכדעכ

 ונע 0 סיננממ - סתק5כ ךלדצ :רכדמכ סידונוכ סעכ לכו .סיסנווכ סעכ לכ ןיס .סילומ וכ
 סדוק יול עכט תכטכ כפסמ סיס יהמ סיעככ כס ופכ יו)  עכפ ךכיככ ןפכ נר טנ:

 סוכילמ ויס סדוקמ סמכסכ רפסמ סוס כ ית רמונכ 'וכו סס סיולכ פ'כ סינכס כ
 יננ ססק יל סיכמו ויכו תוכככס )כמ סלועמס סָכרכס וגייסד "וגו ךיטפטמ וכוו סכרכב סמכ סכמ סע ?סרסי

 טע שוריפ
 טאָה איִו נוא לֵאָבְׂשִוַא ןאמ ןייש .ןָמּונג טאָה
 עניי עלַא איר וא ןוזַא םיִא טיִמ טאַהְג
 יוז רע טאָה לע םוצ :טְגיִרְג ןְּבאָה טְנייֵרְּכ
 ןאק ְךיִא תא םיִבֹורק עֶנייֵו ןְנעֶו סאד זַא מאג טינ לא רע, איוו ךיילנ תב
 זַא ןְנאָז טיִנ
 נוא ּבְלאַה רֶטאָכ ןופ רֶדרְּנַא ןופ נוא רֶעאָפ
 םִיִוְל ףאד ןְנעֶז ייז םּוראָט ןוז ןיִטְכעְרַא ןופ
 וליִפא ועוָנ :טיִנ .ףאד ויִא םְִוְל יד ןופ :נוא
 םּוראוו | לָגַע םוצ ןֶניד לאָז רע םאוָו רֶניַא
 יל יס טְגאָוְג טאָה רע וא ףאד טיימש סע

 ןטכעֶרַא ןופ טְניִמ קּוסֶּפ רֶר

 :עָצְנאַג סד טְיִמאזג ןײַא םיִא ּוצ ְּךיִז ןְּבאָה
 ןייד נא ורוצני .ףֶהירְנּו פא ור יִּכ יול טֶבָש
 סאד טְכאַמ ישר. טיִהְנ אייז ןְּבאָה תיִרְּב
 איד סאו הָליִמ ןופ תיִרְּב םעֶד ןעֶמ טֶניִמ
 איד נוא רָּבְדִמ רד ןיִא ןְראְָג ןְראּבְג ןנעֶז םאוָו ןיז עֶרעייֵו ןעֶנְג למ טיִנ ןְּבאָה לֵאְָׂשִי

 אױ ליוו נוא 0) :ןעוֶנְג למ איי ןְּבאָה .םיול
 יז ירי מאר אייז ןנעז ןאָטַנ ץֶלַא סאד ןְּבאָה
 - וצ :ֶכיִרְג .עָניִב יט ןנְרְעְל לא
 ןייֵד נוא פד

 וצ

 בעל ןפאס יי ןְלאָז הָרֹוּה
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 Be 9 ou } ; ! יסוקנסכ ומוגרפכ וסכירפ ד : ול כע 626 לנדפ סיב מ
 וגו והבית : .סינינמס רסק 7 תוכורסב סנולפס .י"ע 'ופ ןפיסמ הכתטו 6סו5מ-ימ לע
 ספקתסנ סכיכמ ומ כפ ןסכילת ס'ד ופוגלסכ ד פנס .ךפפנ נפת וכל תנתכ סנונמ ומ: לע : ותו
 מ וכדי תפכתסנ נע ?ופ"6וס 5נילעכ כל: נתכש ספו ה
 : ם'ע ונינע ek קוספכ ןקמ 'פכ ניט) י"םרוכדכ סלולע
 וס סנכי לט ot ניכנס התו ונע = ססנקנו רפעכ ך
 bנסו סתומ Ss ססנקנ סמלו 1500 סמ סילפו = ןלס6 |

 b'ד סעטכ ךכפוסו . יול טכס) תככ סו 'סגו ןכ69 וסנכי
 ללכמ לכד ןמיסמ = כמ )סד סטק ןופפל סעט) יכ

 פ"ל סועכ) וכ סוס נע סוקפכ סעכו תועט ידי) 3 םעכ =
 סתינ5 'ויס- סיכמו .ןכס6 .יכו סקק "ד לכ יפלו 'וכו ה"ד
 וסכוכמ רקס ססילע כמסכ דע וכ עככ לכ דגנכ סינוקט

 טע שוריפ

 ןטעֶּבְג הֶׁשֹמ טאְה ףורד . .רַמָּ הֶׂשֲעַמ ףוא
 ןופ לוק םאָד טאָג וצ רעֶה היי לוק יו עמַש
 םִנִיֵא ןיִא .ְּךיִז לאָז רָניַב עניו זַא הֶדּוהְי

 אוצ םָניַא .ןיִא יז איז ןנעֶז . ןמּוק .ףונ וצ
 טיִנ ףאָנ םיִא טאָה ןעֶמ רָּבָא ןְגנאַגְג ףונ
 הָׂשֹמ טאָה הָלעַמ לש הָביִׁשְי רֶד ןיִא טאל
 םיא טמא נֲאיִכּת מע לא ןטעָּבְג רי

 םאָה . "הלעמ לש = הָביִשְי רד אּוצ ןגְנעֶרְּב
 לש הֶביׁשְי רֶר ןיא טְכאַבְּבִנ ףֹוא םיִא ןעֶט
 לָפְלַפִמ טָסּואונ טיִנ רָּבִא רע טאה ..הֶלַעַמ
 ןטעָּבִג רדיו הַשמ טאָה הָכְלָ רֶד ןיִא יז

 טאָה .ןייז לָלַפִמ ןנאק לאז רֶע ל בר
 וא ןרֿפטְנע .אוצ טְסּואוְג טיִנ אנ רָּבֶא 6

 טְנִעְרְפנ אָוְשְק . ןיַא םיִּפָע םיִא טאָה ןעֶכ
 אוד .היִתַת .ייִרצִמ דש ןטעֶּבִנ יונ השמ שאה

 רָנירייַכאּב עני ןופ :ןייז ףֶליִהַא םיִא טָסְלאָז
 לאָז ןנעֶרְפ .סיִּפַע םיִא טעֶֶו ןעֶמ זַא .רָמולְּב
 יול ףוא .גוא רט ה : ןְרֶפְטְנֲע וצ ןְקיִו רצ
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 ועמפ (כ לנדמכ) ככק טפמ ספ ה 983 סוכל ול
 רמאה (פ):ופע סמ סיכמו ןכסק ו סיכופס סכ
 לגג וטפספכ .ןיתיאר אל וטאלו ויבאל
 לב לכ .י5ס ופסתנ לס 'סל יע (ב5 םופפ) יפכמקו
 וס ל5בפימ סוסו ומס ונס סל גוכסל סיסיולו וול
 םלפנ לו וקע ןכו וקכ ןכ וס ומלפ ןיכי תל
 סוג ילסנ םפמ וינכ ןכו ויכקמ ויקלו םממ ויק
 לכ רפסנפ סספ דקל סה סל ױל כסלו סס

 ט'ע שוריפ

 םירוא עָעיִד יראו הסית טֶנאָזְג רָע טאָה
 אוצ .ּהֶלְמַה שיאל ריילקנ ןא ּוטָסאָה  םיִמּותו
 רַפ .ריִסְהַא ןראווג ןְנּופְג ויִא סאוָו ןאמ םעֶד
 םיא טְסאָה אוהד סאו הָסִּב ֹותיִכְנ רֶׁשֲא רי
 ץֶנאַנ עונג טָא רע, :נוא :בּורְפ- טיִמ טֶבּורפִ
 טיִמ טְבּוהַּפַג םיִא טְסאָה .וד הֵנִרְת יָד טיִמ
 טַּביִלְגאַּב ןראוָנג ןנּופְג רע .ויִא הָביָרְמ יִמ .רֶר
 יִמ רד אב .טנירקנ .טיִנ טאָה רֶע רֶמֹולְכ
 טֵׁשָּפ רעֶד זיא .װַא טְּביֵרְׂש .יישר הָביִרְמ

 מְבאַמָג םיִא טְסָּה .ּוד הָביֵרְמ .יִמ .לע ּודֵביִרּת
 ןייא טְכּזג ריִד טְסאָה אור הֶמֹולְּכ ןגירק
 רער רָּכיֵא ןפארמש איז טסְלאָז וד הֶליִלֲע
 טנידניזנ .טֶה הֶשִמ ןעוו םּוראוו ..הביִרִמ יִמ
 ווא = םאוו םירוטה אָנ שמש טנאָזג טאָה נוא
 טְסאַה אּוד .סאוו .גידְלוש .םִיְרַמ טיִמ . ןרהא

 ץֶרֶפ ייפ ןמוק טיג ןֶלאָו יי .טֶפאְרְשְג איי
 טָבָש רד םאוָג מגלי ויִבָאְל רָמאָה (ש) : לֵאָרְׂשִ
 יז אוצ נא .רֶמאָפ ןויז וצ טנאְזְג םאָה ל

 רטומ



 קי

wad 

 - הָדהִּד = ּהָתולצ 5

 ול בר ֹויָדָי ּונָאיִבת דזמע אנרק יסאלהקמפ
 םֶלָשְּב הָגְביִתָת ּהָּמעְלּו
 הכן יחי

 ִובָבְדיִנעְבִמ דיִעָסְו יֵתֹאְנָסִמ | אור

 | הכרב גל םירבד
 "לֶאְו הדוהי לוק הָוהְי עמש מאיו ג ראפ

 407 דר

 רע
 וירצמ

 .גכ פשנפ םכ !"ע וכ כר דידי .ס5 תוכפ כ! fפק ומע }ו.ספ פטפ לק יכ עת א'ח

 יה

 םירוטה לעב
 'מינכ ס'ב : לוק 'ס טמס' (ו) : כקטי פלסק סיפסלפפשכ

 ישר

 סימיס לכ מלל יתפעמו (דמ םיטסרב) לפסנמ וילע
 : "וכו סלוסי א סדווכ ןכולכל סלג ימ סעמ 0
 קסו סמלקו דוד תלסק .הדוהי לוק 'ה עמש
 סינומעס | ינפמ טפקוסיו סיקוכס (ןמ 'ס) ינפמ
 . ונאיבת ומע לאו :כיכקנס ינפמ סיקומו
 וידי : (סממלפס ןמ ל'ס) סעסלמס ינפמ סולט
 וירצמ רזעו : ותמקנ סוקנ וכיל גילי . ול בר
 תומכ סמקלמ לע ללפקס םפסוסי לע .היהת
 b'ד . וכזע 'סו pפסוסי קעזיו (םי כ'סד) דענג
 ןועמסל סכרכ זמכ ןפכ (ילפס) .סדוקי לוק 'ס עמ
 כפי ןכק וקלסטכ סו ב סדוסי לט ויסולככ ךופמ
 (מי עפוסי) למקנס סדוסי לע וללוג ךוקמ ןועפפ לטכ
 65 סמ ימפמו) ןועמט ינכ תנמנ סדוסי מכ לכסמ

 ט'ע שוריפ
 הדּוהְי ופ לוק סאד םאָנ אּוצ רעָה  מְׁש
 רפ ןְלעוֶו הָדהְי ןופ רֶדָניֵ איד ןעוו רֶמּוְּ
 ןיִא ןייג ןְלעֶו איז תַעָשְּב ןייַז לֵלַפְהִמ ריד
 הָלְפְּת ריז ןייז לֵּבמְכ ּומְכְלאָז הָמְחְלִמ רֶד
 םיִא ּומְסלאָז קְלאָפ ןייז וצ נוא ּנׁשְבִה וטע לא
 ידי הָמָהָלִמ רד ןופ םֹלָׁש טיִמ ןְננעֶרְּב רֶדיִמ
 טיִמ גיר ןייז ןניִרק ןֵלאָז טְנעֶה עָניז % ר
 ןייז יז םקונ יז לאָז נוא םיִאָנׂש  עָנייַ
 ּומְכְלאָז ליה ןייא נוא היפ יט רעו הָמנ
 טּביירש ישר רֶיִרייֵלאַּב עֶנייֵז ןופ ןייז םיִא

 הָכרְּב איד טְלעֶמְׁשִג הָשמ מאָה םאָנ רַפ
 סע ןבּואר ןופ הָכְרְב רעד ןֶּבעֶג הדתהי ןופ
 ןופ הָכְרְּב איד ןיימש ּוצ טְרעֶהְג ףאְר טְלאוָו

 יול םּוראְָו הֶדּוהְי ןופ הָכְרְּכ רעֶד ראפ יול

 רעֶד זיִא הוה ןופ ןעֶטַנ רֶָטְלָע ְּךאָד ויִא
 עֶדייַב ןּבאָה הָדּוהְי טיִמ ןֵבּואְר לייונ ץּוריִּת

 הָרּומ טָה ןבּואְר ןוע רע ףוא ןעֶטְג הָדומ :
 טאה הֶרּוהָי וא הָחְלַּב הָשַעָמ ףֹוא ןעֶוְג
 אָרְמְג איה | רמת הָׂשֲעַמ ףוא ןעָטִנ הדומ
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 םימכת יתפש

 ןגומכל סלוסי פכככ ךפסש לוס נ"5 סס) תופד) רו ןולו
 pr or יפ) כ"ו א : ןכולכ תכככ כה יול ךרכ לו
 . 'וכו ןכוסככ סרג ימ 'יפד סו . סימקכ 'לכ וכ סדוסיל
 סרוק לכל סדוסי יכסרפכ סדויפ ןכופכנ סרג ימ פ'כ
 קסוע סוס ןכוסכ 3טיו 'פכ לועל י"טרופדכ סעגנכ סדוס ןכל
 סדוקד ע"פ סדוסיו לפס סטעע סדוק סיס סוו 'וכו וקפכ
 קסוע סיס סענכ למול ךיכ כ"ע 6:5 סדוס יפנ סול
 יוססלפכ 'ופ6 וקסכ קסוע סיס סדוסי סדוסט רק( 'וכו וקטכ
 ספק ןוט6כ 'יפ) יכ ב : לכומס קכפ 'סופס וכלי ןכו
 ופלפס לכקי 51 וילמ עפעי ספט סדוסי לוק 'כ לכק עס
 פפע למ סיס . 'וכ| 'ד  פ') סעיפשכ טי תלעות סמ
 ןועמט סכרכ) ופכ סמל סטק 'ד 'יפנו . ןופמט סס) ומר

 ספ לע ולע וכלכ סיסט שנע ספכ סכרכ וכ דתיי

 טיע שוריפ

 הָכְרְב איר טְלעֶטְׂשִנ םּורְד טאָה הָׁשֹמ טאָ
 םּוראָו ןֵכּואְר ןופ הָכְרַּב רָד ייַּב הָדּוהְי ןופ
 רָּבְדְמ רעֶד ןיִא ןְנְנאַג ןעֶז לֵאָרְשִי איר א
 ןופ רניצ איד ןנאָרְפִנ יז טיִמ איז ןְּאָה
 םיִטְבָש עֶלַא ןופ רֶנייִּב יִד נוא םיִטְבְׁש עֶלֵא
 איז וו ףיילג םֶנייֵא ןיִא ןְטְלאַהַנ ףיז ןְּבאָה
 הרּוהי = ןופ  רֶנייִּב איד נוא טְּבעֶלְג ןָמְלאוָנ
 ראַפ שֶנּוע ןייז ןיִא ןעֶנְג רָדָננַא ןפ ןֵנעֶנ
 ןעֶטג לֵּבִקִמ יז ףוא טאָה רע סאוָו םעֶד
 םיִטיה .לָּב יִבָצְל יִתאָמְהְו טנאזג טאָה נוא יּודָנ
 טאג טאָה נא ןעווג לֵלַפְהִמ הָׁשֹמ טאָה
 איו ךיילג ְךאָד זיִא ןֵבּואְר רֶמֹולְּכ יאָר יִחָי

 ןצְנאַנ ןיִא ךאר ויִא ףוג ןיינ ןעֶד טְּבעֶל רֶע
 ץיז סאָד לאָז סאוָו ראַפ נּוא . הָדּתיֵל תאו
 רֶנייַּב עֶניַז סאוָו הָדּוהְי אוצ ׁשֶנֹוע יַא וזא

 םרָנג ןעֶד, טאָה רעו ןורָא ןיִא יז וירא
 רעד ףוא ןיַז המ לאָז ןָבּואְר וא ןעֶנְנ
 תֶריהי ּךאָד טאָה םאָד הָהָּב ןופ הֶׂשעֹמ
 = עָטְנ הָדֹומ טאָה הרוהְי תֶמֲחַמ ןעֶוְנ םֶרוג

 ףוא
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 תמו ןָבּואר יִחְי י : לֶאָרְשִ
 הֶדּוהיְל תאום: רָּתְסִמ ויָתְמיָהיו
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 סולקנא ב |
 שיר > תׁׂשנְתאְב יבש דחי םע ישאר ףִסאַתהְּב

 אָימְבש אָדָחּכ אמט 2
 ןכּואְר ִחָי ו : לֵאָרְשִיד
 אָתֹמּו אָמְלְע יַהְּב
 ןלְַּמותומְי אל אָננִ
 ןהְתְנקְחַא = יִהֹוְּב
 אָדְו ז : הנגב

 רטאיו

 םירוטה לעב
 תעײקקמ | סרופס יפעֿפ כקעי ןנס6 טמ ספ 9

 םימכח יתפש

 ןילפ ךכנ ןפכ ןו6 סכוה לכ5 סדיב ללכפו כוספ) פורש
 ס"כקסל סכולמ וכ ןופ יכו "קד ם : ןופכ םוכיפל סג
 וכוככמ לוע פ"כ סנסמ לככ ותוכנמ וכסו 365שי לפ 8
 סינכקמ ןנופ ננה "וע לע ךפמ לוס סג יקדוכ 'יפ 'וכז
 ריפת וכ סיפופכ ססע 'יפ כלכפי ומכ ותוכלמ לוע ספולע
 סס סייולכ רפלכ ע : ססילע רזגט פונמס )כ סייקל
 ומכ יספר פ'ל . ןוכטמל םכ תנמ לכ ןילו טרפמו סכככל
 ןינמס ןינעג סיפספקמ ססס מ"ַכ רמולכ םלכ 06 ףסס
 פ"ככ רמולכ ם : ססינע ךתוכלפ לוע ןילכקמו ךדוככ) וס
 ל קוכד וסו סכרכ6ס סס סייולכ ספפוסל ןיכטממפ
 .'וגו ןכומכ יהו סו כוכעכו כמ ככ ויכמפ נס
 סופ סכוקל סלעמ) קוכד ךכמ ןוכוטיכ יסוו רפלמ סוס%
 לוע רדיפת ס"כקסו סנכוענ כו סנקיותנו "וגו סכפ לכ
 סע קוכד ןוכוסוכ יסיו כמ6מ סיסיו :  ססילנע ותוכנפ
 טקנ סמל ספק "ד 'יסכ לכ ןיכנ כפוי סוו "וגו ףסתכב
 תופי לכ םוכיס כ : ג'קו ןוכפכ סטע סג פ') יססב נפ
 : סיומ סייוכק ןקפומכ /יפמ סיקילכ 'יפ ך : תככ םפיפ
 'יפ תו : וכו סינמנ פ"כ סו וס סכנקד כ'ק (ט'ד) ש

 לארשי ילשמ
 לֲֶאמ עֶטְׁשְרע סאד ןְסעֶגְג ףוא טיִנ ןְּבאָה אייז ןש לָכ

 סאָד איז רע טיִג לָכֲאַמ עֶמְׁשְרֶ סאָד ףֹוא ןֶסֲע איז א
 טאָג ךֹוא וַא לֶכֲאַמ עֶרְד סאד ְךאָנ רעד לָכָאָמ עֶרְרנַא

 רע וא ןְךיֵס הָמְכָח עָייאַנ ןייק ְׁשְמְנעֶמ םעֶד טיִנ םיִג

 ןיִא שייקיִרימ ןייז מ .הָבאָלַמ .ןייז ןאָטְנ ָּא ןוש שאָה =
 נא ןייז גיִשַמ לאָז רע זיִא חכ ןייֵ גּולדעו] הָרוּה רעד

 הוא טו לאמו ")שמ .םינ יי וש מ "רע
 ןייא טיִמ לָמיִה םעֶד ןופ הָאּובְנ ַחּורַא שקעו) רעד זנּוא

 הָרֹוּת רעֶד ןיִא סעיַג עידומ םיִא ויִאי שאָנ נא הָּמְכֲח
 ד . ד . . 0 1

 גיִׁשִמ לאָז רע טְהיִמאַּב טיִנ יז טאָה סאוָו רעֶד רבא

 ךאָנ ןייֵ גיִשַמ ןעק הָמְכֲח יז םיִט ַחֹכ ןיינ גולדעוו ןיינ

 המכח איִד וַא הַמְכִח ןייז ףיסומ אנ םיִא ןעמ לאז סמ
 Tir - וגז 9 - 2 + ד ד

 טיִנ ראָנ ריִא טיִמ רע טאָה רעיִרְפ ןופ םאָה רע סאו
 לאָז סו ךאָנ םיִא איב טְפאָנְׁש איו הָריה רֶד ןיִא אפ 5 :

 : הָמְכַת ַעיאָנ יוז ףיסומ םיִא שמ

 יישר

 6קס לכנ . ףסאתהב : ססילע ופוכפ ם
 (5 םומפ) ופכ . ישאר : סספיסס ןיכסמ ע יפלכ
 b'ד . סככנקע ם ונס ןײוקכ םסכ קל לםס יכ
 ססיניכ סוכפו סמל סדוגלכ דתי סכסלתסכ ףסלתסכ
 : ססמיכ תקולקמ םיסכ לנו סכלמ לס צ
 . תומי לאו : ז"סעכ ק .ןבוָאר יחי ()
 ויתמ יהיו : ססלכ ספעמ ול רכז סנכ כ'סעל ר
 םיס סמגוד וימ6 לכס ןינפכ ש ןלמ) . רפסמ
 ססנכ 5 ככ (ס) םיטסככ) למפנפ | ןינעכ וז
 : ןינמס ןמ לי לב רסע סלפ נקעו מכ ויס
 סלוסי ךפס (םי םולפ) . הדוהיל תאזו ()
 'פנכ סדיכט לוקנק לע ולוס ססינסס ינפמ | ןכופרל
 לנו סלנל ססל 'ונו ודיגי סיפכמ כפל (ופ כויפ)
 וטריפ דועו (כ5 ק'כ) סכוקכ לז ת רנע נו
 ויס רככדמכ לכעי ויס5 סנס 'מ לכס | וניפוככ
 לנקכ יודג יכפמ = ןולסכ סילגנגתמ סדוסי תומיע

 ט"ע שוריפ
 ןייז םייקכ ןְלאָז איז אייז ףוא וא אוה ָךורָּב
 םעֶד ןיִא סע ישאר ףסְִַב תוָצְמ עֶנייַז עֶלַא
 קלאפ םָד ןופ לאָצ רעד ןופ גְנּולמאַו ןייַא

 רָרָא ןְרעֶו טְׁשְנעֶּבִג ןְלאָז יז ײאָר ייֵז ןֵנעֶ
 טְלֶמַאַונ יא ןנעז יוז וַא טׁשְּפ רָד זיִא א
 זיִא ףיז ןְׁשיִנְצ םולָש ןֵּבאָה נײא םֶנייֵא ןיִא
 איד טָעּור רֶמֹלְּכ ְּךֶלֶמ ןייַא איז רָּביִא טאָג
 תֶקולֲחַמ זיא סע וַא רָּבָא ייֵז ןַשיווצ הָניִבְׁש
 הָניִבְש איִד איז ןופ יז רייִש אי ןָשיווַצ

 רֶר ףֹוא ןֶּבַעָל לאָז ןבואר יאר ימי 0) : פא
 ןְּבְראַטְׁש טיִנ לאָז רע נּוא תמי לאו טלעוו
 ןְרעֶו טיִנ םיִא לאָז סֶע רֶמּולְּכ אָּבַה םֶלּועְל
 דָטְפ ויָתְמ יהו הֶהְלִּב הָשַעַמ איִד טנאמ רָב
 רעֶד ןיִא ןְרעֶו טְלייֵצְג ןֵלאָז ןנאמ עֶנייֵו וא

 רע, ויִא הָהְלְּב הֶׂשֲעַכ טיִמ טְניְִניִזְנ טאָה רע עֶׁשְטאָה רֶמֹלָּכ רֶריִרְּב עֶניִרְיִא עני ןופ לאָצ
 כנו טייִטָש סֶע יו וזַא םיִטְבָש ףְלעֶוְצ יד ןופ לאָצ רעֶד ח.ןופ ןְנְנאַע סורא טיִנ טֶראָפ
 טְנאָזְג טֶה רָע נוא רפא הָרּוהְי וצ זיִא םאָד נוא תא )|: רָשפ םיִנָש קש יג ויקר הָהָלַב תש

 צמש



 םולקנוא
 : במ .לע יל
 אָנ בבי אמא ד
 : .בכעג.) תש
 אָבְלַכ לֵאָרְשִיְב המנה

 - תושנכתאב .

 . 23 ש'ר ןורֹועינ יסיו

 --=יתבחב גל םירבד :

 הרות + : ּףיְתְלְּבִדִמ אשי לגל
 תקחק :השרומ :השמ :ונליזהוצ אגדי המ תשמ

 ףקמ- ןִרְׁשיִב = יקי בקש

 405 גר

, 
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 ףסאתהב
 .9 ראש סריקע גנ תוכמ 01 טנ ןירדסנס גפ סכופ טפ סיחסע ו פר ו 06 קרופ אית

 םירוטה לעב

 . סטלומ (ד) + תוכנט לש :סילת ינת ןוקו ןוק לפש סילק ת"ל
 ספלומ סכ) סקו6 יתתנו דקעי תנכק סטכומ סכסמכ סינש
 ויתולופו .ויקס ולמשי = לוכטפ<>סיוג תוככס ססל ןתיו וטייס

 יישר

 ךומל ןפנע  וכפ .יכסמ ךכ) סוקכ ססו . ךלגרל 4
 וכווסוס ולעוק ןופל וכת:. יניסב :ךלגכל כ לסת יקמס
 ססולע :ופטנ .ךיתרברמ: אשי: ךיקולגכפ .ךוסל
 לוסל נולק וכ ס'פס :ךיתרברמ: : ךפכוק: לוע
 ומס .לכדמ לוקס = 6 :עפסװ (ז רנדפכ) ומכ ל
 56 סגדקמ ומכ יל לבדמ לוק :עמפהי ( לסקזחי)
 ינעימססל לכלמ םייס5 ספ מ .ךיסולפדמ סז 6
 (ןענגודעבכפסנוס מייד) זעל ר"ידילפרופיס ססל רמסל
 וג ס"מסו ךיככד פ'ע: סיעסו) ויס סנכס כולקנוסו
 .סימע ככמ ףל כרס לכד .ןמ ופל תסכפמ. בופ
 ומוסנ םיסכסכ :נ סלוטס תומוק לס .ןסכנמ העסכ 6
 וישדק לכ : סדינ לחרפי חס .תכספו תוקקופ סינפ
 וכמ סנו ךכ וקכד .ססיכועו :ססיקיד) לכ . ךדיב
 . ךלגרל וכת :םהו :סלטופ = ספקו .ךילססמ
 אשו ':ךג) קחקל :סיסנכסמו .סיטנמתמפ - ססו
 סקמפכ ךיסוסדו ךימוכזג סלגקפ . ךיתרבדמ
 סכמ וגל סו ככל . הרות (7/, : ססיככד 1
 : סנכזענ לו סוגת כקעי תלסקנ יס ססלומ
 לוע דיפפ .ךלמ ןורשיב : ס'נקס . יהיו (ס)

 מכ ך) ספולי סניֿפ סכותכ ל"מסע וסזימ: לכל . וכוני
 95 סינכװ 6גו סשכומ 'ס יג6 סעלומ סכ) יתתנו סתס
 כשו סת שי כקפיכ כיתכד סועמ כקעי תנסק ימג כס

 םימבכח יתפש

 ןכנ וכ וכ ןככ סדוק רכד רכמ סמ )5 לפ 65 תפ
 ככוסע ךוק כיעכ רכווכ רככ 'יפ וכו וז סכיה ףי 'יס
 סכיס דוע סזכ לויכו יניסמ ספקרקנ ניס סמכ לכו
 לעופ ןילכמ וסו = . ךופ ומכ וכת "יפ כ : וכו סכותי
 לסס }כ וקיתסת וייסד ויתולנכמ ךופל וסנלנכ רמולכ
 לטקל יזכ ךכנ סייר ססו רמו ןינגכ תופדכ סכב
 ךדיכ ויטודה לכ ל: רוכד סע וילגכ) וכס סכו | רוכידס
 ככ תקת תאונג ויס; סתופסנ וכו סמלו רממ וכסכ
 כ"כ ל: וגו וכת טכ] ינסמ סד נכי ר6קמ לכתוי וכו
 ס'מ תוסס םכפכ ןיפד ב : ךסכוק םוכיפס ןויכ 3" ס"ס
 ככ ססילכ ולנק 595 עעקמ סיס כ"ד ןמ ומכ םומיסס
 וכ םלפסכו תונמ ג"יככ לכ ולנק סס תפלנו סכותס
 וס וקוטמכמ = רכדמ תנמט ינפמ לי רכדמ ןונו רכדפמ
 לכדיכ סנעמנ דוככ ךרד סו ןישו סד<ס סע לכדמ ס'כקסכ
 רכדתמ ככה ולינה סע רכדמט סדו: רטכ ומכ סד6ס תכונל
 סו ןיללמ  עמוכ םוסו ומנע ןיככ וניכ כנדע סוס 'ופ
 ךיקולכדפ פי לט ד"וװ 'וכו = רכדמ תויסע ספ י'םריפט
 רככ כבול ססמ ךרכס תעפכפ ףפמ רכפ סוקפכ דותע
 ןופ לוכד | יכנפד ינפמ ךקכופ לוע רמו סכוקס לכ נק
 ףייט לוע וכגנד לוע תגפ ףיסוס ןכל ספ ןוט) וצ לפונ
 "פו סוניפ לועכמ ף5 תלמ יה 5% סז "יפו 1 :: סע 2
 סנופ ךופ לופכ בכוימ וכית ןוסמב 'ופ .ופלכ לוי ןוכ) סו

 סוטמ םוקתוט סינפ ₪05 סתרמ לוס סד סכיק 'ל "וע יכג) בתכמ) ךייק ךי6 סשק- "ד יפלו ןלככ וכו ככופ 5

 טיע שוריפ
 ליוו יִניִס נראּב םעֶד רַטְנּוא טלעָמָשנ .ףיז

 אָשִי גראַּב םעֶד ףוא טעורְג טאָה היבקה <
 לע םֶר ןֶמילג ְךיז .ףוא ןֶּבאַה אייז ךימירגדפ |

 םעֶד טכאַמ .םּוגְרֶּת רֶר נוא הָרּות רֶר ןופ
 ףרוד ןגוצג ןְּבאָה אז = יִסירּכִמ שי טשָפ |

 הרות יד הָשמ ּנל הוצ הָרֹוּת (ך) + דייר -ענייד .

 תלהכ הָׁשְמ ןמאּבג זנוא טאָה השמ סאו
 גְנּולֲמַאַז ןייא םעֶד וצ ברא ןייא אז זיִא בקע
 ראפ ןטְלאַה יז ןְלעֶג ריִכ .רֶמֹלְּכ בקע ןופ
 ודו : ןאָל רפ טיִנ יז ןלעֶמ רימ וא השוו ןייא

 איד רָּביִא יא טאָנ נּוא ךָלִמ ןודושיב יהו ה

 שורקה ןופ לוע רד רֶמלְב ככ ןייא ללי ||
A nd |רוחבו  

 לארשו ילשמ

 הרות איִד בקי תלהק הָשְרמ הָׁשֹמ ּונָל הָיצ הרות
 ּבְרַא ןייא זיִא א ןֶמאָּבִג ונוא םאָה השמ סאו

 נאו םָה ראפ יִבר בקע הפ עלמא ןייא םעֶד אוצ
 ליפ אוצ הָכֹו רע זיא ּהָבָשָל הָרֹוּה םניִרעְל סאוו רעֶד

 חרות עֶד יא םיִמַעְמ עֶלַא ץיע ׁשֵדֲחְמ ןעק נוא ןֶכאַז
 .רֶנייֵַא םתו רמאט גּוא הָרותַה זרודוס םְסְייַו נוא םעיינ
 הָכֹח יָא רע סאו) שסנעמ רעֶד ויִא דאו ןָנעְרפ ןֶלעו)
 תָרהָה תודיס לָמיִה םעֶד ןופ ץייז הָלֵנְמ םיִא לאָז ןעֶמ

 םעייֵנ גאָט עֶלַא הֶרֹוּת איִד ןיִא ןייז שדסמ ןנעק לאָז רֶע
 מאָה רֶׁששֲא לְׁשָמַא זיא סע ןְרַפסנע וזַא םביִא ּומֲסְלאָז

 שיִלְבַאמ שיִניִמ עֶכיִלְמֶע 'טְכאקג טָה נוא הָדּעְכַא שאמְג
 רעָר אוצ ןָכּור םעװ רע סאָו ןְשְמעֶמ איָד בג אצ

 םֶניֵא םִלָכֲאַמ איִד רע טיִג הָדּעְס רעֶד ףוא . הָדֹועְס

 ֿלְכֲאמ עֶרָרְנַא כאָד םיִנ איש טיִג רע  ירָדְנִא םעֶד ךאָנ
 לב
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 בס ו סוכרכ ומ: סך 25 טיפיפ .זי גינת תוננפ ספ6ו אז
 .מ (רקכ סיפפ ככוח gb .ד ססוס ככ ס!כ ע fגפוי

 םִיָרְצמִמ ןונקפא . אָרּובְנְּב לֵאָרְׂשִ
 יד:

 םיבשר שוריפ

 : ןראפ רחמ ריאה .ןראפ רהמ עיפוה : םורא הדשמ
 בר ברע ןוגכ םיבכוכ ידבוע םנ . םימע בבוח ףא .(ג)
 םע הרותה לככל ואבו וריינתנש םיבכוכ ידבועה.ןסו
 םהילע ןכש םלבקו ה'נקה בביח םתוא םג לארשי
 ביתכד זביוא וצופיו םיהלא םוקי רוממב ביתכדב

 : םיקלא בכר היב
 לאומש וגיבר דופימ הכרבה תאוו תשרפ תלפח

 למול ס6כ0 '5 626 ף6 ס6כס 'ל סתס שפ . קת ספ לש

 םימכח יתפש

 ספל כ 1 : סונופ ליטל סל ךומסד :3650ו6 פקד ומ
 ס'מד ל"כ ז : )לקו טרס) ךכנוס סת ימ) כותכ 3
 נד ופהכוסו ןנממ ס'מ לו תנקפ ס"מ וס תוכנכמ
 ס"הכסו :ל"קו תכקמ ס'מ כ" כ"ע תוכככ ועפט סוקמ ונפט
 עכופ סקס 'ופ סיסי 55 מממ ס'מ סוסו  ס5ד "פ
 סקתו /יפ םיסי ומע) תנמ סלוזו ודככ 521 סדוק- תוכככמ
 ףוכוסו .ופעו ת)מ לככ סעט וכ ןימו םדוק פוכנכ תנקמ

 ומכ רבד לע כפונ םדוק תנמס ינסמ עדוק תנע סדוק 5
 סנועכ גסנעכ ה. : ל'כע סוכ>למס סס ספ קדוק שו
 ונתכ סו 'ופ יפל סרוסמ 6רקסו . ריינס לע וידכ בופפ)
 דו נתכמ וככ כקד 'ופ סיסיו ₪5 תד ומל ונימומ 3
 לע סכומט לכ סכותכ סכוקס סיסד פד ול ןקנ נימי
 ךוכ>ד ססק ןוטסכ סעטלד ב : ס'כ .סנָנ) 56 נג
 ע'נס סכק  דוה) 6"ד וכנו וכו "ר ס'נ 6רקמס .םרס)
 ןכ; 55 ךוקמ רמולכ 56 ןמ וסוליפ סיס פד פד סמ
 ןיפה 0 ימק סמפ ל'כ ו : ןובקכ סעט) סג ךכלוס ןכל

 טיע שוריפ

 רֶמולָכ ןְראָפ רה ןופ טְכייֵלְג טאָה רע הפ
 ּוצ ןְראָּכ רה ןייק ןנָנאנְנ רע, זיא ףאָנ רד
 איד ןייז .לּבְקְמ ןלאָז יז לֵאעֶמְׁשִנ יִנָב איר
 נּוא הָתָאְי טְלאוָוָנ טיִנ ךוא אייז ןְּבאָה הָֹוּה
 תֹגְַפ לֵאָרְִׁי יֵר וצ ְךאָנ רָר ןֶמּוקְג זיִא רָע
 ןָכעֶצ לייֵטַא ןעֶנְג יא םיִא טיִמ נא שד
 טיִנ רָּבַא םיִכָאְלִמ עֶנִלייֵה עני ןופ ןמניזוט
 יוו וזַא טיִנ בור ןייק טיִנ ּוליִפַא נּוא עֶלַא
 ןופ רובְּכ םעֶד ראנ טזיט רע ךָלָמ יא
 ור וניִמיִמ .הָפּוה ןיינ ןופ גאָט םָד ןיִא תוריָשָש

 א

 == הכרבנל:םירבד =

 ונִמיִמ :שדק 'תָבְברמ .הָתָאְו
 בכח ףַא י : ומְל קז 3 תְדשא
 כת הו ךֶהיְב וישדקילָּכ םימע

 ףלגרל

 הע ןְראָמְר ארטס
 ּכַהְּכ ןישידמ תַבְּבִר
 אָתׁשָא מ הנ
 :.אָנְל בהָי אָתיַבֹוא

 אָימְבְׁשְלןּנְביֵּבַחְףַא נ
ONE Pen we oer wee 

 ןילטנ נע תות ןירְב מ ןּוַאְ

 םירוטה לעב

 . םוככלמ : עיפוס סיס יפו ))כמ ןזלמ לפפנע סצ
 ספ יכל סעל ספ תונכלמ 6כי6 65 . םדק תוככלמ סתֿפו 'כ
 . סיכג 'פינכ .סימע ככס 66 (ג) : ינכזע> םרק פוככרע 'ס
 ופי כעמ ם6 ןכו יניסכ ודמע כַײנתסנ ןידיפעט סילג ףפש
 ף6 'נכ למֿפו . פ"מ תטקכ סע ויס סלוכט סכופ ת"ס ספ
 . ויטודק :ם"ד נע סיכסיקפק סילוסי ינעככ ילייפד סוסמ
 'פ ₪5 וסלי סמג ויטודק 'ס ת6 וֿפכי .ךדיכ ויפודק לכ 'כ
 ךנגלג ולת ססו סכוסעכ 'כ . וכפ : ךדיכ וישודק לכ יל ויטודק
 . ךיפוככדמ סי ךכגככ ולפ : ךילמ6 תכננו םנכטנ סיכומ ססט

 ישר

 .התאו : כ פלו סלנקיפ נפעפסי ינכ5 תתפו ספ
 קת ופענ .שדכ תבברמ :(ספ) פלפ% ו
 קל סנוכ לו סלוכ לו ז םדק יכללמ תוכנכ
 סווכ .וקכספפו וכקע דוככ לכ ספכעמ ו'כ ךכדכ
 בכ וינפנ זפמ סכופכ ספיסק . תד שא : ותפומ
 זי 3קכ סומולכ ססל ןס) ה סננל 0 ג'ע סלוקכ
 ןופמ ססל סנקנכ ועונכתכ ₪ תד ש0 ס"ד .וכימי
 קלימי סנק סג .םימע בבה ףא (ג) :םסס
 לסס סע יוכק למקו לסכ לכמ י סיטנפס ספ ננס
 ק'ככס כמסעכ דלכווסל ליקע | סיס = ודכ) ןימלב
 : ךפמ סיסי סוג לסקו יונ (סל תיפפלב) כקעיל
 ₪5 תוזוכג סיקידנס תוסכנ .ךדיב וישדק לכ
 גול םפנ סתיסו (סכ 5 נפומפ) למלנק ןינעכ
 ןכת םהו : ךיספ 'ס תפ סיימס | לוללכ סלול

 ט'יע שוריפ

 זנאה רֶעְכעֶר רָד טימ ןביִרָשְנ יא סו הרות
 ְבעֶגְג איז רע טאָה ומָנ תר שא היבקה ןופ
 ₪ ₪: לָאְרְשָי איד אּוצ רָעיִפ ןָשיונצ ןופ
 וע טאָה טֶפאָשְּביִל ׂשֹורְנַא ףוא | םיִמ בנוח
 ולָא דב ושדה לג םיִטְבְש אי טאַהְג ביל
 ִמולְּכ טְנעֶה עֶניַד ןיִא ןְנעֶז עָעְליִה עניי
 מ ןְמְלאַרַּב ןָנעָו םיִקיִרַצ יִד ןופ תֹושָכנ יִד
 צ רֶר יאָר ןֶנעֶז יז נּוא לגל כת םַחְ ריִד

 טיִמ ןיִא ןאָטְנ ףיז ןְּבאָה יז ליוו ֵּלְנַל יה
 ְבאָה יג ןעָמ טְנייֵכ םאָד .םיִפ עֶנייֵד ןְׁשיִנְצ
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 סולקנוא |
 :ּהַתֹמ םֶדְמ לֵאָרָׂשִי |
 יִנָסִמ א רַמַאַו ב.

 ּהָרְקְנ רֹוהַמ יִלָנְתַא
 אָנְל .יִזְחְתֶא = ריעָׂשִמ .

 הָתְרָבְגִכ = יִלתִא

 רמאיו 2

 ארוטמ
 .) מק כ) פוכרנ לספ עינוס . קלכ 'פו לעורפ 'פ רוס 'ס כ"כ 6'מ סילקפ כ ו'ע כ יניספ 'פ רפקיו איה

 םירוטה לעב |
 תוכזכ יכ סלותס פיס וז 'מינכ . סכלכס םפוו : סתכלכ נע
 סעמ ם'סו ספט פ"כ .סיסנפס םיֿפ סממ : סכככ סכוסס |

 כמ6ט סימפפ ףל6 סככ סכינע ףסוי סכיפוכ6 יסכפ 'ס וסוי
 יָה סיכוס; 'י סכככו סכככ כלו סוילככ סוכלכ 'קוכ וגס
 ךלכױ יפטמ סימטפ ףנ6 סלכ סכילע 'ס ףסוי כמפ ךלכ 6

 כ"י ךכיכע למו) ו'יוכ סיסמו לימתפ קוספס . ולטמ סכפפ .
 מכוו עמסס לוו ךטסכ םלוו 'ג . כיעסמ סכוו (כ) : סיטכפ
 ןטתכ םכח ל"פ וֿפכ 691 סכוקס לכקכ ושע) סנס ליטסמ
 לזו סונכקט ל6רשי נכס סנפפו ךטומ) סס5 ךפסנו וסנענע
 'ג . עיפוס : סיניע | פכוסמ סככ 'ס תונמ רמסנמ םמסטה
 תומקנ 56 . עיפוס .סיסל6 יפוי ללכמ ןויממ .ןכלפ רספ טיפוס
 סמ וכו סונכקמ ל6כשי לכפ תומופנ .עיפוס תופקנ 36 'כ

 ישר

 (ילפפ) .ותומ ינפל . הכרבה תאזו (פ)
 ויככע ל ספע א וקתימל ךומס

 (סכ) .אב יניסמ 'ה רמאיו ₪ : יתמ%
 סספ כ'תקו ב סוקמ לכ וקכקכ סנמס םקפ
 תככזס וכ םי וכ תפפמ תכסכו לסרטי 55 ססיכרצ
 יסדכ כמלכ וס יומכ ךכד סז לכו ג להכפיל סוכז
 60 . אב יניסמ : סכלכ ססלע לוסקפ ונס סס
 ןססכ כסס ימת כליהסל ןקנטכ ד כ סתקלקל
 תפכקנ (םי תומפ) רמקנמ סלכ ינפ ליכקסכ הפיק
 ריעשמ חרזו : סדגגכ פיפ ודפכ סיסנקכ
 סכופס ₪5 ונכקיכ ופע מכל םספ (יכפס) . ומל
 ךיסע . ןראפ רהמ :ה ססל . עיפוה :וֿכל גג
 וייסד ססל :פ"ל עיפוכ ימכ טכופ ₪ סמ) ל'כ ה ₪

 ט'ע שוריפ
 איז לעֶו ףוא וא טֶכאַרְטִנ ףינ טאָה רֶע
 יז ְךיִא לעֶו ןעֶד עמ ןשְְנעָּב טיִנ רֶנּוצַא
 טה רע נּוא אג ינפמ  רמאו (ב) : ןְׁשְטְנעֶּב
 ןָמּוקג יִנְס גראּב םעֶד ןופ יא טאָנ טאָג

 גְראַּב םָד ןּופ היבקה זיִא הָרֹוּת ןממ תַעַׁשְּב .

 סורא שיינ ןָהְחַא וו ּזַא ןנגאנג ןְנעֶקמְנַא יניס
 םבירש ישר . הָלַּכ איד ןייז םיִנָּפ לַּבקמ
 סר ןְגאָז וצ ןּבֹוהַנ ןָא ןטשְרע םּוצ טאָה הָׁשֹמ
 ְךאָנ רעֶד נוא איה ְּךרְּב שודקה ןופ חַבָׁש

 ׁשינָפְרעֶרַּב םאָד ןְטעֶּב ןְּבֹוהְג ןָא רע, טאָה
 ׁשֹודָקַה ןופ חַכְׁש םֶד ןיִא נא לֵאָרְׂשִי יִד ןופ
 תּוכְז רָּב טְנאַמ רעֶד ןעְרְ ויֵא אה ְּךרָּב
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 גביית
 403 בר

 : .ותומ נפל לארשי
 חרת אְּב ינפמ הוה

 ןְראָּפ רָהַמ עיפוה .ומל  ריעָשִמ
 התאו

 םיבשר שוריפ

 תחכותה רחא חכרנה תאזו וגו םימשה וניזאה םמות דע
 רחה לא הלעי םרטב לארשיל ןכריבו רזח וניזאה לש
 'ת (ב) :הכרנח תאזו הרישה תאז רמולכ , םש תומל
 הרזו . ותרות םהל ןתנו לארשיל הארה .אב יניסמ
 לכמ שדק תוננרמ ךותמ אתאש רציכ . ןראפו ריעשמ
 ריעש ךרד םיכאלטהו חרואה האב יניס רה לש ןידרצ יד
 שא ךותמ םהל תד ןתנ ןנימימו . יניס לא אנש דע ןראפו
 םע עטשה ביתכדכ לארשיל שאה ךותמ רבדמ היהש
 *להתב וניצמ ןכו .יהיו ונומכ שאה ךותמ רבדמ םייח םיהלא
 . שדקב יניס םב 'ה . ןאנש יפלא םיתובר םיהלא בכר
 תפכ הלס ןראפ רהמ שודקו אבי ןמיתמ הולא קוקבחבו
 ףךרדעצב ריעשמ ךתאצב 'ח ביתכ הרובדבו .ודוה םימש

 םימכה יתפש

 ףסופ נפל כיקכד כד קרספ 6 ספ שוריפ א
 ותמי6 ןניעדו יוס 6 ותתימ) ךופס סוסד

 נפל וסס ןויכ יקמיפ ןוכע כ 065 יו"כ טקנד מנ וס
 ומ ינכג כיקכדלמ ותתכוכ ג'ת ותתימ) ךומסו וקומ
 כוקכ סיס כ '5 695 וקומ כמ6) סכרכ )ד 6עופפד
 ןכ) סתול ךככטכ ותומ ונפל סיס ככ ןמו 6"ס וקומ ונפל
 ויכסו יכפס . סוס ותתימ) ךומסד ונדמננכ ופופ ינפ) כיפכ
 כ5 תוכרכ יכג סוקמ לכ וסכס ןינע סמ ל"כ ב : ס'כס
 םתפ 65 ספל ןכ 5 ספד 1 :'וכז סנמת התפ פ") סיטככ
 נענו פ"לו סוקמ לט תומנכ רלט ו סלועס לרכס תכסכ
 ₪05 פ'כ לכס ניס יניסמ גותכ ספל כ"כ ד : 'וכו
 65 לפכםי  וסכטכו יניסכ סיס רככ 'יפ 'וכו סתפרקל
 םיס)60 תפכק) סעס ה ספמ לוו רמסנט יניסמ סתפכקל
 תפרקל סו סופכטכ 596 כפונ וניל סתפכקל 'לו סנתמס ןפ
 פיקכדמ טרפ) ךור5 סוס 6 ריטסמ חכו יכג | 336 כסיל

 טיע שוריפ
 לַא רֶע טאָה סאָר נא לֵאָרְׂשִי איר ןופ
 ןְנעֶז לֵאָרְׂשִי איד רֶמֹלְּכ טעֶּבִנ ךוד טאָג
 איד ןייז לח איז ףוא לאָז סע זַא טעו
 תא תּוכְו ליפ ווא ןְּבאָה ייַז תֶמֲהַכ הֶכְרְּ
 ןופ טְנייֵׁשְג איז וצ טאָה רע נּוא ֹוכָל ריצָשִמ
 הָרּוּה איר טאָה הבקה וא םּוראוו ריעָש

 יז רֶע טאָה לָאְרְלִי איד ּוצ ןְּבעֶג טְלאנ
 בוא טְגעֶרפְנ אייז טאָה נוא עֶלֲא ּוצ יואב
 םוצ רע זיא ןייז לֵּבִִמ הָרּת איד ןליוו איי

 ריעָש ןיִא יז םאוָו איר וצ ןַמיקנ ןְׁטְׁשְרְע
 לַּבקִמ הָרֹוּה יד ןֶלאָז יז טְגאָזְג אייז טה וא
 דס עה טְלאָוְג טיג ןָבאָה איז נוא ןיינ
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 משל ילהשחבתי כני :ינדבענ יקטריראל םע וג שארל נר ימעיבידמ
 לא סה 4 ורוצ ל רב הוהיהימ : םָתורְְסְמִמ ֹורגְחַ ולב רכנ יב :יל עמי ןא
 ממיר ממ וָבָיאַמ יאיצומו :ינָתחַּת םיִמע דירמויל תמקנ ןתנה לאה ישי דצ
 יתכ .לידנמ המ רַמוא ְךְמׁשְּו ם סוג הוה ל דוא ן ו לע : יִנליִצִת םיִסָמַח ׁשיִאָס

 : : םלועדדע ועל דודל תיָשְמְ דָמֲחהֶׁשע וכלַמ תעשי

 מע שוריפ
 נוא גַאוד זיא סאָד קלאָפ ןייכ ןפ סְרעֶגיְִק
 | יִנְְמְשּפ :םיפיִז איִד נוא לאש וא לָפויִחַא

 וא ןייז לאו יא .םאָר יג ףיס טְסאָה וד
 קלאפ סר יי ש = קלעפ 'ך רבא שאר
 ןְניִד ףיס ןעוט איד טיִנ סֶע םיַו ְךיַא אָ
 טאָג ןְטעֶּבִג טאָה דִוָד טְּביֵרְׁש שֶרְדַמ רעֶד
 טְסְלאָז וד םיֹוג שארל יִנרְמְשִּת טְנאָזנ טאָה וא
 יז לאז ףיִא ךיִמ ךאמ רמו ןטיה ָךיִמ
 לארשי .ץֶרֶא םּרַא ןֶדייַה איד וצ שאר יא
 ןְלאָז טיִנ איז םייוו ףיִא םאּוו קְלאָּפ סאָד
 ןלאז רֶדניִק עֶדְמעֶרפ יד רק יג : ןָניִד ףיס
 תָמָחַמ טְניִגל ריִמ רפ ןגאָז ןלאז- נא .ןָנקייל
 םעֶד ןופ גתרעֶה םעֶד ּוצ ןֶטא נמשל ארומ
 רֶמֹולְּ ריִמ ּוצ ןְרעֶה ּוצ איז ןלאז רעוא
 ךומ איז ןֵלאָז ןגוא עָניִמ רַמנּא ּוליפַא
 ְרעֶה ראָנ ןלעֶו אייז ןעֶו ריִמ רפ ןְּבאָה
 ניק | עֶדְמעֶרְּפ איד רה יב : טאָּבִג ןיימ
 גוא ןרע תו רימ ןָלאָז ל לאש ץֶרָא םּורַא
 עֶרעוֶוְׁש איד תֶמֲחֹמ ןֵרעֶו גיִדעֶקגיִה ןְלאָז
 לעוו ףיִא םונ גןוסיִלְש רַפ רעייַו ןופ םיִרּוי

 טע שוריפ
 נו טאָנ רד יי :  איז טיִמ ןֶפאְרמְש אי
 איר ןאָטְג ריִמ סע טאָה רעֶד גיִבייַא טָּבעֶל

 עשב ןימ יא טְּולְנ וא םיִסיִג עלא
 מאג ויִא ןְּבֹוה רֶד נוא רַכְראַטְׁש ןימ רֶרָא
 : ףֶליִה ןיימ ןופ רקהאטָש רד זיִא רֶע סאו
 כּורַא ריִמ וצ תֹומקנ טיִנ םוָו טאָג רעֶד לאה
 וקלעָפ ןֵרָיִנ טְכאַמ רע נוא לֵאְרְׂש ץֶרָא
 וא ןוומ זיא רע; נוא יאיצומו ; רימ רַטְנוא

 כאוָו איד ןופ נוא טְנייַפ עֶניַמ ןופ רֶהיַצ
 אפ ןְּביֵה רֶד ךיִמ ּוטְסּוט ריִמ ףוא ףוא ןעֶיִטׁש
 ְּבּוראַּב ָךיִמ ליוו סאו ןאַמ םעֶר ןופ יִזְסִ
 כר טְּבייֵבְׁש םּנְרַּת רֶ יוז ליִצַמ ךיִמ ּוטְסּוט
 ןאמ םעֶד ןופ םיִפָמְח שיאס גֹוגָמּו גוג ףוא טייג
 | ןייז ליִצַמ ךיִמ וטל גוג זיִא סֶד רֶּבֹור םֶד
 בול טאָ ְּךיִר ְיִא לעוֶו םעֶד רבא וג ל?
 לעוֶו ןֶמאָג ןייר ּוצ נוא רקָלעֶפ איד ןְׁשיוִוְצ
 טסייִרג רָד רֶע לידס :גנאוג בול ןֶנְנִז ְךיֶא ר

 וָמָה טוט רע, נא למ ןויז ןופ הל איִד
 וָדְניִק עָניז ּוצ נא ךֶוָד יצ ןְטּבְלאַוג ןייֵז .וצ

 ג גיָּבייַא ויָּב |

 / הברב גל םירבד

 ַךֵרְּב רֶׁשֲא הָכְרַּבַה תאו * גל
 מ םיִהלָאָ שיא השמ

 לארשי

 ם ווטה לעב
 ככל ןפו) מפ כס כיתכ סינימ ליעל . סכלכס תאזו (6)

 סילספ ינ6 לפול סכ נכס פ6וו סיכ ךיפסו סלי

 .דיסטוס 6 סניגמ סכרכ תה 4 ת

 םיבשר שוריפ
 ינואב השמ רבדיו הלעמל בסומ
 תאזה הרישה ירבד תא לארשי

 .שע שוריפ

 הָכְרְּב איִד זיִא םאָד נא הנְנְנִנ תא ₪
 הֶׁשֹמ םוָו םיִהיָאָה שיט חַשמ ּךֵרֶב רָאָא
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 . הכרבה ["(א]ן (א)
 להק לכ

 סולקנוא

 ד אָתָכְרִּב אָ א
 דשמ ךירְב

 טע שוריפ

 ניק איר טׁשנעֶּבְנ טה ןאמ רֶכילְטעֶג רָד
 םּוראוָו טוט ןייז רַפ טְעֶהאָנ יתפ יל לֶאְרְש

 ְט
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 ו ו שי

  aאר | | .ונזאה תרמפה 401-
 הוהיג הי ירי הת \ ליפשת םימר"לע הינע ישות ינע םעתאְו : למת
 הוי תָדמָא ורד םיִמְח לַאָה : רוׁש-גלדֲא יהלאכ דודג ץורא כב יִכי ָשָח הי
 : :ּניהלֲא יִדעַלַּבִמ רוצ יִמּ החי יִדְעְלַבִמ לא"י וכ : 13 םיסחה לכל אוה ן גמ חַפּורַצ
 יתמבדלעו תוליאכ גיתכ ול "ילנה הָּשִמ ; גיכ וכד יִכְרַּד םיִמָּת תו ליח יזעָמ לֵאָח
 רתע \ ָעָש ן גמ ילְִתתו :יתערז הָשוחנתָשק חנו הָמְחלִמַל ידו דמלְמ < \ יִנֵיִמֲע :
 בושא אלו םֶדיִמְשַאְ יביא הָפּרֶא : :ילְסְרַ ודעמ אל יִנתִחָה ידע צ ַ ביִחרַּת : נב
 ָמחְלִפל לוח נרות + ילנה תחת ל ןולּוקי אלו םצחמאו סלכאו .:םֶתְלָּבְע
 דלא עישומ יא ועשי :םֶתיִמְצַא יאְנָשִכ ףרע יל הּתַת יביאו נחת ימק ערכת
 נמלת : סע קרא םק דָא תוצוח--טיִטכ ץֶרא-רפע ב כ קת חשו 'םש אל הוה

 טיע שוריפ

 תובשחמ יֵשְכעֶלׁש עֶניז :ןעוונ לָּבְלַבִמ טְסאָה
 ו לאש איד ףוא :טְכאַרמְנ טאָה רע סאו
 וטסעוו :קְלאָפ :םּורֲא סאד וא יע פע הֶא
 עָבּוה יד ףוא ּוטסּוט ןנוא עֶניַד נּוא ְלעֶה
 אייז טל וד :סאָר סורג יז ןְלאָה םאוָ

 טיב = טאָנ רד: ןעֶד התא  :ןייז לפשט
 ןייֿפ טיול :רעֶד טוט טאָג :גוא :טְגיל .ץימ
 ןוהָמְּב ןייד ףרוד ןעֶד  הֶכְב יִנ + ׂשנרֲמצניָפ
 לה ןַיַא ּוצ רו ראָש ןייַא ּוצ ְךיִא ףול
 ןופ ףְליִה איד ףרוד יִמלאַּב אנוש םעֶד ןופ
 ןופ ןְרעומ איִר ףוא ןֵגניִרּפְׁש ךיא אוט טאָג
 רָד לאה : שכופ איז ןיִּב נוא טְנייַפ עָנייַמ |

 גאָז יָד תַרְמַא גַעוְו יז ץֶנאָנ זיא םע טאָג
 םייקמ ֹויֵא רע דמו רֶמּול זיא טאָנ ןפ|

 רָצְנאָּפ ןיַא זיִא רע םטְּבַמ זיא רע סאו
 יִמ יִכ : םיא ןיא יז ןיִׂשאּב סאוָו עֶלַא ּוצ
 טאָג .רָד ץּוה טאָג ןייא זיִא רעוֶו ןעֶד לֵא
 ןייא רֶדא רֶפעְׁשַּבַא זיִא רעוֶו נוא .לֵאָרְׂשִי ןּופ/

 רֶר יָה יס לֵאָה 4 טאָג רוָנוא ץוה רכראטְש
 חּכ טיִמ ןקראטָש ןאָטְנ ְךיִמ טאָה טא;
 עלא ןנְנִרּפְש קעֶנַא טְכאמְנ טאָה רע נו
 ןימ ץנאג ןָביִלְּבַג זיא סע וב גנּולכורמש |"
 רֵדָא :ְניִרְו ןאָטְג טָה רֶע לה הש : געו|ל
 ןדניִא יד ייֵב יו וזַא סיִפ עֶנייֵמ ןכאמ ייל ו
 טייקְראַטְש ןיימ ףוא רמו ךייה ןיימ ףוא נוט[
 םומ רע 8 : ןְלעֶטְׁש ךיִמ רע טט|ל
 א ןַטְלאַה ּוצ הָמָמְַמ טְנעֶה עֶניימ רגרע|ש

 ךְרוד ןגוב רָנְרֶפּוק רַב ןְטעֶרְטְג טרעוו םו|
 ריִמ טְסאָה וד נא יל ןפמ : םּורָא ענו"
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 טיע שוריפ

 ריִמ וצ וי סו ףֶליה ןייר ןופ רֶצְנאַפ םֶד ןּבַעְננ ת
 הָדָמ ןייב נּוא רָצְנאָפ ןייַא איִו ייִלְג עו
 .ריִמ א טיר ּומְסאָה יא הֶוְנע ןופ
 ריִמ טיִמ ןעֶעְג גַהֹונ ךיד טְסאָה ּוד רֶמּולָּ
 מֶרָמייֵרְּב רעֶד טְכאָה ּוד יִחְיִפ : הָוָנע 2
 טיִנ לא ךיִא - ריִמ רַטְנּוא טירט עֶנייַמ
 טשמילנג שוא טיִנ יז ֶּבאָה יז וא ןְלאַפ םיא
 טגאינ ְףאָנ ּבאָה ְךיֶא קְרָא : טיִרְט עֶנייֵמ
 טְגיִליִט רַפ אייָו ּבאָה ְףיִא נא טנייפ עֶניֿמ
 יא זיִּב טרעקג םּוא טיִנ ףךימ בָה ְךיִא נוא

 אוט ְךיִא נוא םלכֲא : טְנעֶל רַפ איו ּבאָה
 וא ןֶדְנואוו ייז אוט ףיא נא ןֵדְנעֶל רפ איי
 ןלאפ אייֵז נוא ןיִמָש ףוא טינ ןנעק איי
 ָךיִמ טְסּוט יד נוא יגלו : סיפ עֶנייִמ רָטְנוא
 וה ןְמְלאַה הָמָחַלַמ וצ חּכ טיִמ ןֶטְרּוג ןָא
 :ריִמ רָטְנּוא טנייפ עֶנייִמ ןעינק ןָכאַמ טסּוט
 ריִמ וצ ןְבעֶגג ּוטְסאָה םָניִפ עימ וא יא
 אייַו םאָד טְסְכאַמ וד רֶמֹולְּכ ןקא םעֶד טיִמ

 יז ייז ןרעק אָליִמְמ רִמ רפ ןפֹולְטְנַא ןְלאָז
 אוט טְנייֵפ עָנייִמ ןקַא םעד טיִמ ריִמ וצ םוא

 ןרעק, ףיז ןעוט אייז ישי. : ןֶרינָש רַפ ְךיִא
 איז ןעק, סע רָּבָא רֶטעֶנ ּפָא עֶר .וצ
 עק םֶר ְךאָנ ןֵפְלעֶה טיִנ איז ןופ רֶנייֵה
 : ןֵרפְטְנע טינ יז רע ליוו טאג וצ ףיז יז
 איוו וזַא ןְלאָמ וצ יז אוט א גוא .םֶקָתְׁשאְ
 םייל םֶד איוו װַא רְרע רַעָד ןופ בוש םעֶד
 רַמּולְּכ ןָעַד וצ יז ְךיִא i ןסאַנ איִד ןופ
 בוא ינטלפתו :ןְמעֶרְמ יוז אוט נוא ןֶבאַמ ןיִד

 ףימ טְסאָה וה

 סרעגירק
 איר ןופ רט טְכאמְג
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 תת םימָת רֹובְנ בע דָפַחְתִת .רוסח"טע + 0 ני דגש

 לארשימ בכוכ

 לָשֶמ פע ,רגו יִנָמְמ צמא יִכ יאנּושמ וע יביואמ יל

 ייל ףוא דָניקַא אוג ףאלש יא רַשועַא איב
 לאז רע הָמּומ 'אָפּורַא ךאנ טקיִשִג רע 'טאָה טייקפאלש

 וא ןקעָמ טאה רָמאָפ רד איוו .דנּוְנ דניק. סאד ןכאַמ

 אָפֹוה םַעְד רע טנערפ טליה טיִג ךאָנ ויִא דניִק םאָד

 וא ןֶסיוו טְסְלאָ אפור רעֶד טְרֶפטנע ןיפ רעֶד הָּביִס איָד
 איוַו ראָנ ןטעֶרטנ פא ןיש ויִא קְנעֶרק עֶניִריִריִרּפ איִד

 א ןעווג רעשמ ךיִמ ְךיִא באה טְכאַרְמאַּב םיִא באָה ךיא

 ןיא םוָו טיױנפאלש עֶניִנראְּבראַּפַא אד םיִא = איב זיא סם

 סאד טעו שמנעמא רע טעוו רע ןעֶו םּורַא טייֵצַא

 ןייז ןוש טעו לאמטצנער | נוא .ןְרעֶו הָלגְתַנ טייקפאלש

 ליו לאני .םיִמעַ אייווצ רֵּביִא ןעוויטאר אוצ רעווש

 עקראמש ןמעג ראפ אוצ ךאווש ןייז ןְכעוֶו תוחיכ עניי

 קש טעו ריִא אּוצ טס רעו עֶסייֵטְצ םאָד .ןְטפעֶצעֶר

 ףיא טל ךאָסא ְּבאָה אוצ ךילגעינ ראַפ לאָממצנעֶד

 רָּביִרד .ןֶפראד טעו עֶמ ליִפױִו תואופר םיִמ םיִֹוטקאָד

 סאוָו ןימפעצער עֶרעייֵש .דנוצא ןְּבעֶג אּוצ לָכָש ןיימ יא

 דְנּוצַא םיִא .לעֶ) יא ןוא טייקפאלש סאְד ןקעוֶנ רעד ןלאָז

 רכ וצ נא וא שירפ עו פה ליז ןמ לכ ןידיראק
 רַפ דצַא ה'ב ריִא טְנעֶו הֶּתִע תל עָטייִווַצ םאָד .ןְמעֶג

 םיִמ. רעֶד ןְנעֶו םניַ ראַפ טלעֶג ןייז אּוצ רופמ "בל

 טעוֶו רֶמלְע ןייז .זיב ןוא הָמיִלְש הֶאּופְרַא ןְבאָה רֶע עוו

 רע אָבֹורַא זוִא  תיישה לשמח . קרַאַטש ןיזייַא .ןייז רע

 איִד ןיִא זא ןהעמ םאָה תיישה תב תישאְרְמ טקוק

 םיִמ לּופ ןוא ךאטש יז ןדוי ןלעוו תורוד עגיִרְמעְפש

 ןיק 3 ץיק ןְּבאָה טיִנ לאָמְסִצנעִד ןלעוו | נוא םיִרּוס

 ת"ישה טאָה רָּביִרד .ְךיִז ןעוונ טאָר אוצ סאו םיִמ תוכז

 רַעעֶפְׁש יז ףראד סאו םיִרקְמ איד טקעוו רד ודה

 איד ןיִא ןעֶוְג םיִדְקַמ איז טאָה נּוא רעיֶרַפ | יז לאָז

 טיִמ םיִרֹובִג ןעֶוַג ןנעַז אַז סאוָו תֹּבִא איִד ןופ ןיִייִצ
 ןְמעֶג ראַפ ןְלאָי אייַז ןוא הָנּומָא רעֶד ןיִא טֵפאָרְק ליִמ

 ;רואופר עֶקראַמְׁש ןייז וצ לֵּנַקִמ ניא לָמיָה ןופ הָעּושָי

 פְנייִמ םאָד גיִּבייֵא ףוא םָלייַהְנ 'ךוא ריִמ ןֵנעֶז טיִמ רעֶד

 טלאווג טאָה זר'ישה וא וע יֵבָיֹואַמ ינליצ) .קּוסָּפ רעֶד

 ןנעז סאו דְנייִפ עקְראָטש עֶרעֶזנוא ןופ = ןייז ליִצַמ זָנּוא

 איִד ןעֶגְנ זיִא ריִמ ךְרוד טְכיַה סאָד .ריִמ ןופ רקראָטָש

 םעָד ןופ גאָט םעֶד יז םידקַמ לאָו רע ת"ישה ןופ הָצָע

 טאָג דיִמ זיִא ייל ןעְׁשַמְל יו יִהְיִע םעֶד ךדוד . ְךארָּ
 םֹוא ךיז טואל רביד . ךוא םייֵצ עֶגיִטְנייַח ףליה אּוצ ןעֶָנ

 שרלו דול רנו ֹונְלַמ תועושי ליגט לטיפאק סאד
 : (םכָלוע דע
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 ובָּכ יִהָכדְצְכ י 5 הוה בש : שס Shen יל םיִמָת היחאו < : הָנַממ רּוכָא-אל
 A גס רבחת רביע :

 טע שוריפ

 .ריִמ : ןופ .רעָמ טקראטשג .דָיו ְךיִז .ןֶּבאָה אז
 ןייַפ .עָגייִכ .טְרְדעֶפְנ ְךיִז ןְּבאָה איז טרק
 גא גאָט ָּךאָרְּב ןייפ .ןיִא ריִמ הַפ ןֶמּוק וצ
 ריִמ ּוצ רָנהעֶל דָטְנּוא .ןייַא ןעֶֶנְנ ויִא טאָג
 8 ףוא ןגוצג םֹוא ףיִמ טה רע נוא אצֹמ
 יצָג וא .ְּףיִמ טְה רע, נא .ׁשֶנעֶטייֵבְּב רֶד
 ד טְגאָז .: ריִמ ןיִא טְלאוְנ טָה רע םיראוו
 כ אוו וזא ןֶלאְצְּב ריִמ לאָז טאג י יֹלְמִג

 גאגנ ;ףאָנ .םוא :ץָּב ףיִא - סאד טוקטְנעֶרְג
 0 ּףךֶמוס ְךיִמ באה נוא רָּבְרִמ רעֶד ןיִא
 קרעָטול םאָד וו . זַא .הָהָמְבַה .ןייֵז ףוא
 = םּוא רימ רע לאו טְנאַה עָניִמ ןופ
 אה ,ְךיֵא: ןעֶד יתְרטש יִ + ןנאָצּב וצ רָמולְּב 5

 אג רַפ טְכעֶר יא סאו ןנעוֶו איר טיִה
 : טאָנ ַפ טְנירְלשנ טיִנ ּבאָה ּךיִא וא
 עו םיִטְּפְׁשִכ ע עֶנייֵ עֶלַא ןעֶד יָד ןיִטָּפְׁשִמ לָב

 א ,ּבָה :ץעָנג עניי: נוא ריִמ ןגעֶקטְנַא ריִמָּת <
 ג ךיִא הָיְֶאָא : ריא ןופ ןאָטְנ 5ָא טיג ְךיֶמ
 א א טְסְניד יז ןיא םיִא ּוצ ץֶנאנ ןעֶגְ
 ג לאָז ףיא סאד שָפָנ ןײמ טיג ּבאָה
 ועקג inh טאָג רִמ טרה ל גשר : ןֶניִדְניז
 וה וא סאד טײקיטכעֶרג ומ איו וא
 ָא באה יָא וא לואק םעֶד תָנְרַהְג טיִנ
 באיִמ .1זַא דיילק קע יז ןמינש שנ פא
 ד וא עניי ןנעקטנט זיא טיוקרעמול
 מ טל רֶע טאג ןופ רָדָס רֶר זיא וז
 : םאָוו םֶהָרְבַא טיִמ ריִסָס פע : הָרָמ ךֶגְנְּ
 יז טיִמ דָסָה ןאָט וטסוט ריִסִחַא ןעווג זיא
 : סאָד ןֶרָטול םעֶד טיִמ לג ₪ : רֶדניק
 קוט ריד רפ רָמול ןעוֶנְג ויָא סאוָו בקע
 ייַו רעד םוא טֶסאָה וד רֶמֹלְּכ ןְרעֶטּול

 . טְקאָה נוא רֶקְלעֶפ עֶלַא ןופ רָדְניִה עֶנייֵ
 מירק רַפ םעֶד טיִמ נוא שש מ טייל
 רֶכֹלְכ ןָמיִרְק רַפ ּוטְסּוט העְרַפ ויִא םֶר

 טסאה



 % שאו

 טיע שוריפ |
 ריִמ זיא סֶע זַא ל דוג ןאטנ ףיא ּבאָה סאָמ
 וצ נוא טאָג ןָכּורָנ ְךיִא ּבאָה ןעֶטְג גני
 טרעֶהג וצ רָע טָה ןַפּורָנ ְךיִא ּבאָה טאָנ ןייֵ
 לוק ןיימ לַמיִה רעֶד זיא סאָר לָכיַה ןייז ןופ

 :ןְרֶעֹוא עני ןיִא .ץֶמּוקנ זיִא אייֵבְׁשִג ןיימ וא
 סאו םיִביִנ איר רע טֶליִצ רעֶד םאר נא

 נוא שפטתנ לֵאָרְׂשִי לָּכ ּוצ ןֶראוָונ ןאָטְג
 ןאָמְג טאָה איז גוא ןָמְרּוטָש ןאָמְנ טאָה \
 איִד ןופ טֶסַעָּפ דָנורְג איִד דְרֲע איד ןְרעֶט

 טְמְרּטְׁשג ןְּבאָה וא  טֶרָמיְִנ ןָבאָה למי
 ןְמיִרְג ןאָמְג טק סע 18 עונג ץֶלַא זיא ם

 שת הא : רָנְרעֶצ רעֶד עָעיז רָּביֵא םיִא ּו
 ואָנ ץינ ןופ ףור ןייֵא ןְננאַגְג םוא זיא םָז

 סַעַּב ןיא זיִא רֶעייֵא ןעֶו זיא רָדַפ רד |
 זאָנ עֶניז ןופ ףור ןייא יוָו ֹזַא םֹורַא טיי
 ןופ הֶרִּג רָר תָמָחַמ רֶָעיִּפ יא נּוא רבע
 םיִעְשְר יד ןיִא ןנעֶרְּב ןאָטְג טאָה לוט ןיז

 : םיִא ןופ ןֵנעֶרְּב ןאָטְנ ןְּבאָה ןלוק פל
 תא לָמיִה םֶד טְניֵנְג טָה רע, נוא םִיַמָש =
 עֶנייֵו ןופ  ןייז וצ םקננ ףיז טרערינג טאק
 ןייא נא העְרַּפ ןופ  נוא .םְְצִמיִר ןופ טניס

 בכרי : םיִפ עָניִז רָטְנּוא ןעֶוג זיא ליִפעֶג|

 סאוָו ףֶאְקמ ןיַא ףוא ןָמיִרְג טאָה רע נ
 ראוו נא טְּבעֶנְׁשְג טאָה נּוא בּורְּכ טְסייֵה

 הָשְּו : טו םֶד ןופ לֶעְלֶפ איד ףוא יו
 םּורַא שיִנרעָטְצְניִפ סֶר ןאָטַנ טאָה רע נוא|

 סאָד ָּךֶלְריַפ ּוצ םיִא ּוצ יז לאָז סע 1
 םעְר ןופ נְנּופיִז םעֶד ןופ טמּוק ׁשיִנְרָמְצניֵ

 טיג םָו ןגעֶר םֶנִד םעֶד ןופ רֶכֹלְּכ רָה
 : סֶניֵקְלאוָו עַּבאָרְג יד ןופ פיִזַא ףרוד יוָו ּוזַא|

 ןֶניִמ = טיִנ טְסְלאָז ד קּוכָּפ רעֶד טְנאָו אָ
 ןעֶד וון . שָנְרֶטָצְנִפ רֶד ןיִא טְהּור טאָג או

 ׁשֶנְרָמִצְניִכ םֶד ןופ הָציִחְמ רֶד ןופ גיני
25 

 ועזאה תרמה ,
 הנע : ול הָרָחב שעגתינ זרי םומשה תודסומ ץֶראָה שער חג שנׁשע גת

 תחה להד דרי םימָש טי: ומס ורעב םיִָחְג לבאת ויָפִמ
 תו ויי ְךֵׁשֲח תש : חורי לע איו ףעיו בּורְּכהלע בריו : ול
 יל היתי סימָשִמ םערי.: שארל ּורְֲּב ודגְנ הנגמ : םיִקחׁש בע םיטיתַרשז
 התודה לט יקיפאוארינ : גיי =הימהיו קב צופי םיצח חלשלו : ילוק ןמ)
 יִנליִצְי : םיִּבַר םִיַמְמ יִנׁשְמִי יִנ חקי םֹורַמָמ חַלְׁשי :וּפַא חור תַמְׁשְגִמ הָוהְי תרע גָּב

 399 ר

 טע שוריפ
 םאוָו טְכיִל רעֶד ןופ נג הגו + נָמְכיִל זיא

 עֶגָרְרעייַפ ןְנעֶרְּב ןאָטְג ןְּבאָה זיא םיִא ןְנעֶקְמְנַא
 יִד ףוא ןְראָנְג טקישנ ןְנעֶז אייז סאד ןלוק

 םעָר ןופ ןָמְרטְׁש טוט טאָג ₪7 : םֶיְרְצִמ
 ןייז ןְּעֶנ טוט רֶטְׂשְרְּבייֵא רעֶד נוא לָמיִה
 .נוא ןְלייֵכ טָקיִשְג טאָה רע נא חלשו : לוק
 רע, םיִרְצְמ איֵד טייִרְּפְש רפ איז טאָה רֶע
 אז טאָה רע נוא ץיִלְּב ןיַא טקישנ טאָה
 ןהעזנ ןֶראָו ןֶנעֶז יז נוא יאָר : טֶליִמּוט רפ

 טְקעֶלְּפְמִנַא ןנעָנ ייז םי סך ןופ גְנאַג סוא יד
 וַא טְלעֶװ רעֶד ןופ טְסעֶפ דנרְג יד ןראוננ
 ןָא ןעֶמ טאָה ןראווג ןְטְלאַפְׁשִג זִא םי רָד
 יר ןופ ןֶטְנורג יד, טְלעוֶו רד ראָג ןיא ןֶהעֶוג
 ןופ ייֵרְׁשְג םֶד רָּכיֵא ןעֶנְג זיא םאָד ןֵרָבאַנ
 םעֶד ןופ ואְלְּכ ןקְראַטְׁש םעֶד תָמָחַמ טאָג
 יד ןופ רע טְגאָו סר .ןהאָב יד ןופ פיו
 חלי : סע, ןנאָז אייז יו .ףיילג ןנעָע לֵאָרְשִי
 לָמיָה םעְר ןּופ ןקְיָש ןאָטְג טאָה טאָג םֹורְ
 ךִמ טָה נא ןֶמינְג ְךיִמ טאָה נוא םיִכָאְלַמ

 םִָרצְמ יד ןופ גוא םָי םֶר ןופ ןעֶנְג ליִצַמ
 ןְרָסאַנ ליִפ ןפ ןֶנצְנ םֹוא ףיִמ טאָה רָע
 ןעונג ןְגעֶז אייַז םָו תולייח ליַפ ןפ רֶמולְ
 ףוא ךֶוָד טֶה סאָד רֶרָא רֶסאּוַו יו ליפ ֹוזַא
 טְכיׁשְג טְסאָה ודיני סמ חלשי .טנאָט די]
 וצ ְךיִמ טסה נוא לָמיֵה םעֶד ןופ ְּךָאְלַמַא
 .עַלְס םעֶד אייַּב ןעֶד ליאָׁש םעֶד ןופ ןְמּונג
 וצ םָפאַהְנ טְנֶהאָנ ןעוֶוג רוד זיִא .תֵקלֲחַמַב
 ןָמקְנ וא לואש ןופ טְנאַה רעֶד ןיא ןֵרעוֶנ
 תא לּואָש וצ לָמיִה םעֶד ןופ ְָּלמ ןייַא
 םוראוו םייַהֲא אייַנ נוא לייא טְנאָזִנ םיִא טה
 .ץיד ףיא םייִרְּכָש רפ ףיו ןֵּבאָה םיִתׁשְלְּכ יִר
 "ןפ ןעונג ליצמ ְךיִמ טְה רע ינלצ + רֶנאַל
 זא טיפ עֶניִמ .ןופ טיפ עקראטש .עֶנייֵמ

 אייז
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 : לָאְרְׂשִי יִנְבְל
 פ פ פ

 ה

 ישר

 9 רפופ פל ןכ לע ך) ליס סכינס יכ  יספדו . אובת אל המשו : ךויסכ דוע .סנפלס 65 ויסכע
 וניזאה תשרפ תלסח :סלכו סלע

 טע שוריפ

 םּורְר טֶּביִלָ נוא בושה ריד ייָּב זיִא דָנאָל

 5 ט'ע .שוריפ
 וא ןיינ ףורַא טסלאז אוד וא ריד ףיא גאָז

 : ןהעָו דְנאַל סאד טְסְלאָז נוא גראַּב םעֶד

 ככ ןמיס ב לאומשב וניזאה תרטפה
x - 

 דוד רבדיו ןיכיטפמ %6 תולזס> ל"סוי ןיכ 7 הג לכֿפ . לארשי הבוש ןיכיטפמ 16 כ"סוומ ס"כ 2 וכיז6ס ןיכוכטכ

 ו ה דוד בדיו

 ישקמ ינמדק ונס לול למ ינתעבי 2%
 וינֲאְב יתע שו לכ ולכיחמ עמשו אָרְקֶא יהלאדדלאו הוה אָרָקֲא rs ל

 טיע שוריפ
 טאָנ וצ טעֶרְג טאָה דֵוָר ניא ןל יח רָּבִדִמ

 ןיִא הָריִׁש רֵגיִזאָד רעֶד ןופ רייר איִד
 ןזעוֶוְג ליצמ םיא טאָה טאָנ םאָמ גאָט םעֶד
 וא טְניַפ עניז עֶלַא ןופ טנאַה רַעָר ןופ
 ויִא דע סאָו לּואָש ןופ טְנאַה רֶד ןופ ךוא
 ןופ רעֶמ רֶגאַי ְךאָנ ןייז נוא טנייפ ןייז ןעוֶוְנ
 דכאו : טגאָזְג הָריֵׁש איִד דֶוְר טאָה .עֶלַא
 ןיימ .ויא טאָג יש  טְנאָזְג טאָה רע נּוא
 ןיימ = רֶמֹלּכ גְנ ןוטְסעָּ ןימ .ינוא ץיטש
 טיִמ ְךיִמ ןְנִרינַא יטְסֶכאָמ ּוד נוא רקראָמש
 נוא הָכֲחְלְמ רעֶד ןיִא :לֶאְרְשִי. ןופ ליה םעֶד
 ןיִּב ךיא זַא ןניִרטְנַא מ ּוטקכאַמ לאָמ ןייא
 ןיִא עונג ויא םאו] יִבשי ןופ ּונייַהְד ןייֵלַא
 רַמּולָּכ ןייֵמְׁש ןײמ יא טאָג ירוצ יָא : בונ
 ka ַךוִמ אמ ְךיִא םאוָו רקראטְש ןימ

 ץיצ זיִא  ץיטש ןייא איוו 2 םיִא רֶטְנּוא

 ןנעֶר ןופ םיִכְרְד יֵרְבֹוע איר ּוצ גְנּוציטאַּב
25 
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 ט"ע שוריפ
 וע, גוא רֶצְנאַפ ןיימ זיָא רע ןטְניו ןופ נוא
 ומ ל :ןיימ ןופ טְפאַׁשְרעֶה סאד זיא
 חָמ נּוא רנרעֶל רטניא ןייֵמ וא רקראַמְׁש
 יא ּוצ ןפולַטְנַא געל תיִא סאָר רֶפֹולטְנַא
 מ וָא דע נשוב ןַפְלעֶב רימ לָאז רע

 פלה ריִמ ּוטְכּומ םֶרעֶבֹה יד ןופ פלה
 פור ןָא טאָג ףיִא אוט טייָה רבו לָלּוהְמ
 יא םָּכיֵּת ְךיִא אוט םיִא ףור ְךיִא וא רָמֹלְּכ
 גימ הפ וַא חּוטְּב ןֶּב ְךיִא .םּוראוו ןבול
 פפא כ. : ןָפְלאַהְג ןְרעוֶו ְּףיִא לעֶו טנייפ
 ּיניִכעְֶּב יד טליגגיִר םּורַא ְךיִמ טָה סע וא

 יז םאָו תולייה .יֵמְכעֶלׁשַ מוט םעָר ןופ
 יִמ ןֶּבאָה ןֵכיֵט איו = ליפ וזא ןעוונ ןנעו
 ב תּולייַח איד לואש יִלבִח : ןיכאָרְׁשג רָּביִא

 הג יא ןְרעֶריִנ טעו םאוָו םיעשר | איִד
 מ ןַּבאָה איי טרנר םּורַא ָּךיִמ ןְּבאָה
 טוט םעֶד | ןופ גנּולְכורמָש איִד טֶרֶדְעְפיִ



 תּוצמ יִמְּב לָאְרְַ ְִּב
 לע ןַצד אָרְּבְדַמ סקר
 ּנָביִתָי ןותשדק אָל יד
 ירא בנ + לֶאְרשי יִנַּב

 .אָעְרַא תָי הת לֵבָקַמ
 ןמתלו

 יישר

 ס'כקס רמק ותופס ןיקממ מ ןיק
 מ רשאכ (כ) : !גכו חויכ יח

 וסלכמ נילס

 .ךיחא ןרהא
 ספמ עיקפספ סכ צ תדמהו תיקכפ סתימ סו
 ןכו יס ןכו .בזעל5ל ופיכנסו ןופסכ דנכ ןכסל תל
 סלע יהל ןכספ סםמ ל'ק :ודוככב - מכ סקרו יכל
 טספו ךילגכ) טיס טכפו ךידי פופ סלע\ ספמגו

 סכמ במס ול ךנסו ןמקו ךיפ ןומק סנעו ךוניע סונע
 םתלעמ רשא לע (פנ) : וז ספימכ סמס ימ יס
 אל רשא לע :וכ לשפל ספפלנ .יב ם
 יתכמק םדקספ סלע 5 ספפכג .יתוא םתשרדק
 וסוכס ססו עלסס ל ספרכדו (כ לכלמב) סכנ
 וימימ ןפנו, ומע וככד ולקו סימעפ ופוכסל וככנוסו
 ל5לכי ויסס סימס סע םדקתמ סיס ססכס 3
 ספ תונעכופל סלו ככפל וניקפ עלסס סמו סילמוק

 טיע שוריפ

 זיא ןרַהַא רֵדרְּב ןייד אוָו וזא ּףיִחָא [רֶהַא תב
 רָהָה רוה גְראּב םעֶד ףֹוא רֶתָה הנ ןְּבְראטְׁשִג
 ןראווג ןאָטְג ןייא זיִא רָע נּוא ויִמע לֶא ףסא

 טייטַש םּורד טּביירש ישר . קֶלאְּפ ןייז וצ
 םיִא טאָה טאָג םוראו) ּףיחָא ןרָהא תַמ רָשאּב
 הָתיִמ רעד טיִכ ןֶּבְראָמְש טְסעֶו אוד טְנאָזְג

 סאו ןְּבראַמְׂשִג זיִא ןרַהַא רֶרּורְּב ןיד סאו
 לע (אנ) : הָתיִמ רעד ּוצ טְסּולְגְג טְסאָה אוד

 ׁשְלעֶפ טאג טאָה רזא ליוו יג סלב שא
 תרמי לֵאָרְׂשִי רק יד ןׁשינְצ רימ ןיִא

 שדק ןּופ גירק רד ןּופ רָסאַו םעֶר טיִמ
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 שרק

 | - .ףעזאה בל םירבד

 א ןרחאתמ
 רֶׁשֲא לע א : ויָמעילֶא
 ּתָביִרְמייַמְב לֶאְרְשִיִנְב ךותּביב

 ֵנמ יִּכ בנ
 א

 ה לעב
 6 םמ לב6כ :(כ) : תוככד 'י דגנכ

 39 טצק

 תאו רֶהָה רהְּב ךיחֶא
 םֶתְלעְמ

 זאָל רָשֶא לע ןָצ"רְּבְרִמ שָדק
 ץראָהְתֶא הָאְרה ד :לֶארָשייִנְּבְךותְּב יתוא םֶתשדְק

 0 המשו |
 םירוטו

 : ןכס6 תמ סקיטנכ ןס סיכטמינכ . ןלס

 םימכה יתפש

 ךימס. ןכס6 תמ לבקכ ןכ 53 ספד ל : תימיקמ 'ג 5
 כש6 לע ג'ס כ : תמ ודכל Bוס 5 נסו יל סעל
 סיקויודמ סוכפסכ קוס ןכו יכ לועמל סקמלג וכ סתלעמ
 59 כו 'כ יפ תמ סוכעמ ויכיפ סע סתמכג סת6 יפו
 : ס'כְקְסְכ לזעמל ל6ככיל ומרגש ₪20 ולעמ ןרסלו סספכ
 כס ל5 וקלועל טוליפש רסס .דגג ןמכ םרפה ככ יקופ6 ר
 לססמ וה. תרומ ךכע ןכמס סלכו םפ סםמכ מ") ופְמ כ"ד
 26 "ספ רפדוכד :כ"כ: לכס כ .ספקו "ככ ש.: תוחול ,

 'וכ 66 וכ פ"כ כו 6 יפדוכ קוסכמ תוכל ס'כ ופסכ
 םוככעס כס ל סלע כיקכד ספה יפק נועכלדפ רעונכ
 ןוככע סנתכת 5 סת כ"ו כת קל ספק וכ סמלו 'וגו

 : 'וכו יפעדיו פ"ל . סוכ םסוק ניס "קו . ותמי
 וניזאה תשרפ תלפח

 ךכ סקול וניל עמ סו לכש ןספ ול ןופ סכז
 סנקלפ פל ש ספ יכ .'ונו הארת : קוסלפ ר . דגנמ יכ (כג) : ןכמ לכ קג וג וקלוכ תונמ סייקמ

 טיע שוריפ
 יִתֹוא םֶּתְׁשַרְכ אל רֵׁשֲא לע ןיִצ רַּכְדִמ רעב ןיִא

 = ןַמאָנ ןיימ וא ןעֶעְג םֶרוג טאָה .ריִא ליי

 =: לֵאָרְשִי יד ןשי ןרעו) טְנִלייֵהַג טי לא
 תפ ראָג םּוראוו ץֶרָאָה תֶא הָאְרּת דָנִָמ ִכ (בע

 הפו הנאַל םאָד העז ּוטְסעֶו ןטייו רעֶד
 יִנַא רשא ץֶרֲאָה לא ןָמּוק טיִנ ּוטְסעוַו ןיִהַא נּוא
 ּביִג ְךיִא סאו דָנאַל םעֶד רצ לצאר יל ןח
 טאָג .טָּבייִרָש ישר . לֵאְרׂשִי רָדָניֵק איד אּוצ
 טניײב טְסעֶו אוד א טְגאָזְנ וזא םיִא טאָה
 . יד ראפ סאָר ישסעֶו רָנאַל סאד ןְהעֶז טינ
 = פר וא םייַת ףיִא תא ןְהעֶג טיִנ ןוש ןָּבַעָל

 | דנאל
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 עב
 גירה הוה םִירְבעֶה רַחיילָא
 ינָפיילע רשא בָאֹומ ץֶרֲאְּב רֶׁשֲא
 רֶׁשֲא ןעגְּכ ץֶרָאתֶא הַאְרו וחי
 לָארׂשִ יִנְבִל ןתנ יִנֲא

 םימכה יתפש

 ניקכד כד ל"ו . וכו כייתנט סלילכ נו סויכ  י"קכופו
 י'םכיכפפ ומכ רמימ) כיל סוס סויס סכעכ ססכנ ונג
 םכ טקנ כ ןככ כומינ סוועלננט סויכד 'יעופסנ קד

 וכ ןיטיגלמ לק ₪6 ךכו ךל3פ סילפוקס נכסי
 סמ טל ינסו ןמס ת וכל דיכוסו סיס סל ול

 מע שוריפ

 ןְלעֶ טעוו רע זַא ןְהעֶז ןעוֶו ריֵּפ זַא טְגאָונ
 טיִנ םיִא ריִמ ןְלעֶו הָביּת רֶד ןיִא ןייֵג ןירַא
 ןיִאַה אּוצ ןְלעֶו ריַמ רַעָמ ףאָנ נא ןאָל
 טְגאָזג אוה ָךּורָּב שודקה טאָה הָניַּת איִד

 ןלעָה .ןטימ ןיִא ןגְנעֶרְּב ןיירצ םיִא לעו) ְּךיִא
 . ןְרעוֶו ואָל תֶלֹוכְי טאָה סע רעו תא גאָט
 םִצֲעַּכ וא טייֵטְׁש םִיָרְצַמ איד אייַּב נוא
 ןיִא שטייט .ויִא סאד ₪ איצֹוה הֶזַה םויה

 לֵאָרְׂשִי איד .ןנוצג סוא טאָג טאָה גאָט ןֵטיִמ
 טְגאָנְנ ןֶּבאָה םִיְרְצִמ .איִד םּוראוָו םִיַרְצַמ ןּופ
 סאוָו טײַצ איד ןַיַטְׁש ראַפ ןלעוו ריִמ זַא

 םִיַנְצִמ ןּופ ןַײג סורא ןלנעֶו לֵאָרְׂשִי איד
 רעֶמ .ְּךאָנג נוא . ןואָל שיִנ איז ריִמ ןְלעֶו
 ןַײז יִלָּב עֶרְזנּוא טיִמ ןֶנְנְראַה אייו ןֵלעֶו ריִמ
 לעו) ְךיִא טְגאָזג אה ָּךּרְּב שודקה טאָה

 גאָט ןֵלעֶה ןְטיִמ ןיִא אייִרְפ ןֶהיִצ םֹורַא אייז
 וזַא . ןרעוו זאָל תֶלֹוכְי טאָה סע, רעֶו נּוא
 ךוא טייֵטְׁש הֶׂשֹמ ןופ הָהיִמ רעֶד ייַּב אָד
 ןיִלעוֶו ריִמ זַא טגאנ ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי איד םּוראָ

 ְבְראְַש לאָז הָׁשֹמ סו גאָט םֶר ןייֵטְׁש רפ
 ׁשְמְנעֶטַא וזא . ןןאָל טיִנ םיִא ריִמ ןְעֶג
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 = וניזאה בל םירבד

 הלעפ:רמאל הזה םויה םָצ
 = םולקנוא

 מ טמ + רָטְמְל
 ידה .יִאְרְבַעַד אָרּוטְל
 עְרצְב יד ובנד אָרּוט
 פא לע יד .בָאומְד

 ירא תֶי יח ור
 ָהָי אָנֲא יד ץענָכְד

 אָנְסֲחַאְל לֵאָרְׂשִי יִנָבָל

. 

 וב

 ְּד אָרּומְּב תמוז נ : הֶזְחֶאק

 מתל קס א
 שנבתתו המש

 יישר

 יא ילכו | סופייס ןילכונ ונס כ דוע לו סמל
 יכ ימסכ ןסילומ יניככ ס'נקס לכעס ססכ ןיגלוסו
 לכ ףס סהמו כי סופמל םכ וכ םימ ימ לכו
 יסp יפל סוס סויס סנעכ כמקנ ספמ למ וקסיעכ
 כקו סיכנממ טסינוספ סד ופופ ןימלמ טס יס
 לופס 5 וכל ןסנו כסכס תל ונע סלעסו וולס

 טיע שוריפ

 וא םירצמ ןופ ןגוצְג סוא זאא טאָה םאוָו
 ואָה נוא םִי םעֶד ןְמְלאָּהְׁשִג ווא ּוצ טאָה
 ואַה נא ןמ םעד, ןרְיְנ פארא טֶכאַמְנ
 ְכאַמֶג טאָה נא ֹויָלָׂש םעֶד ןֶהיִלֶפ טְבאַמְ
 ןוא וצ טאָה נא רֵאְּב םעֶד ןנעֶרְּב ףוא
 אָל טיִנ םיִא ריִמ ןֵלעֶו הָרֹוּה איר ןְּבעֶגְ
 עוו ְךיֵא טְגאָזְנ טאָנ טאָה םּורָד ןְּבראַטְׁש

 אָט ןְלעֶה ןֵטיִמ ןיִא ןְּבְראַטְׁש לאָז רע ןְכאַמ
 אָ ןְרעֶו אּוצ תֶלֹוכְי טאָה סע רעֶו נוא
 יִרְבעְה רַה לֶא הלע (שמ) : ןֵרעֶֶו זאָל נוא ןַמּוק
 םיִרְנע גְראַּב םעֶד אּוצ ףוא | אייג ה
 מ ץרַאב רַׁשֲא ובָנ גראב רד יָא סאד נג

 ג לע.רֶׁשֲא בָאומ דנאל םעֶד ןיא זיִא סאו
 רירי טאָמְׁשִיד רפ זיִא גראַּב רעד םאוו היִנ

 שא ןענְּכ רנִאְל םאד העז נּוא ץֶרָא תֶא הָאְּו

 ַארְׂשִי רדניק יד ּוצ ּביִג יא םאוָו ופונ יג
 הַא רָשָא רֶהָּב תו (ג : ּבְרַא ןיַא אּוצ היא

 ד ףוא ןְּבראַטְׁש טסְלאז אוד נוא הָמָש הָלש
 א ףֹורַא ןטךאר טְסייִג אּוד סאו גְראַּב

 = ןְרעֶו ןאָטְג יא טְסְלאָז אּוד נוא נע ל
 4 ןּבְראַטְׁש .טְסְלאָז ּוד רֶמלְּכ קָנאָפ ןייב

 תמ

 ַה



 סוקקנואב

 אקר סֶנְתַפ אָל יֵרֲא
 אּוה יד ןֹוכָנִמ אוה

 ןיִָה אָמְגְַפְבּו ןוכיימ
 אעְרַא לע ןיִמֹי ןוכְךות
 תֶי ןיִרְבע ןּותַא יד
 החריפה
 הֵׁשֹמ םע יי ליִלַמּו חמ

 ןידְה אָמֹו  ןרּב
 .רמימל |

 לע ןינפ . ₪וס קכ לכד 65 מ (ופ) : סנש כ"ג סדוסיכ
 לט סליס יליפ סרות לם ןיגתס לפ 'יפל5 לפול ף"וקס
 וגו6ו קכ כוכסש למול .ןידנ . קל רוכסו 'סעכ 'כ . קכ : םולנס

 יישר

 מל לע מ סלעקכ ןיולהכ ןילכסכ ןסמ סכופ ילכד
 . םכמ .אוה קר רבד אל יכ .(זפ) :ספלו ספג
 סכ יונק רכ5 טככס יכ 03 סיענו ספל סנמל כ
 סכוקכ ןקיכ לכד ךל ןופ ק'ד . סכיוק סיס כ נ
 ןככ ך) עדת ם לכ5 ןסמ וכ ןילע וגקכדמ ספב
 ענמפו ע עגמת ןטול תוסקו (וכ תיפסלכ) ולמה
 ו םויסל יקדכ ייפ סכמקמ יפל 'ונו םגניכ ססיס
 וסכט עידוסל סמל ךכ לכו ופגליכ סיכק יסופק סלל

 םצעב השמ לא 'ה רבריו (קפ) : ועזב
 סנעכ פ כפקנ תומוקמ ספלפכ . הוה םויה
 53 סוס סוס ס:עכ (ז סם) תנכ כמסנ סוס סויס)
 ולוד לב ויסע יכל סוי לש וכוס םיסכפכ 'ונו ג |
 ומ ןק וכ ןיפיגככ ונס ספ ךכו ךככ סיכמו |
 ןמס ונס = ₪95 דוע לו סביב סנכסל ופופ ןיסינמ |

 ס'נקס כמ5 .סכוקס תל ןיעקכמו סומודכקו  ןוליסכ
 מכ ודיכ םי ימ לכו סוס %ק3 וסימכמ ולס

 טיע שוריפ = 4

 רייר יִר עָלַא ןאט ּוצ ןֶטיִה ּוצ תאמ הָרּותַה
 אוה קר רנד אל יִכ מו : הרות רַניִזאְד רֶד ןופ
 רַפ ךאז עֶרעֶל ןייק טיִנ ויִא סע, םּוראוָו םנַמ |
 ףיז ריִא טעוֶו טְסיִז םוא טיָנ רֶמֹלְּכ ויש |

 רָבָש = ליּפ .םּוראוָו הָרוּה רעד ןיא ןעֶהיִמ
 וא סע ןעֶד םנַיַמ אה יִּנ ריִא ןיִא טְגְנעֶה

 טְגְנעֶה ןְּבעֶל רֶעייֵא רֶמֹולְּכ ןְּבעֶל רֶעייֵא
 ריא םָו ףאז רֶד ְךְרוה נוא הוה רנדי ןְנִרְד
 ןְלעוֶו פימו כירופ הָרוּה = יִד ןייז םייקמ טעו |

 רע רוה ל: געֶט יִרְעייֵא טְרעֶגְנעֶל רד ןרעוע]
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 : < וניואה בל םירבר

 דיִּכסֶּכִמ אוה קֶר רָבְדאְל יִּכִ
 וכיראת הָזַה רָבְּדַבּו םכייח אוה

 םָּתַא רֶׁשֲא הָמְדֲאָהדלע םיִמָי

 .קנדס) סױפתמ סיכנמו סינוסנפ ויסס ססכנכ לש

 395 חצק

 :ּהָתְשְרְל הָמׁש ןְרְריַהיתָאםיִרְבֹע
 הָׁשֹמייילָא הֹוהְי רבדיו יט ריטפמ פ

 םצעב
 : דג פוכלכ סיפי וכירמפ סוס לנונו אית

 םירוטה לעב
 : סנפמ תוֿפנמתס' סדפ לכו 55 סלופס ןכ ותיינוממ 6נמסמ
 פמ65 6נכ יכיפסד " .סנענ סטפ 36 'ס לכדו (ספ)

 םימכה יתפש

 ןיקד ןסט סכופכ טי סוכנד סכלס יכ 'יפ מ : פולס סנו
 לכסס ןסמו םוכיכ ] : כס ןוטנפ סיככסכ סלעטס טותכ
 "וסל יכ "ד 'יפ) ךכנוס ם : 'וגו סכוימ קוס יכ םרפמו
 וככד לכ תל וגו סכככל ומיפ קכ לנס כ סטק ןוטסכ
 קכ רכד 65 וכ "5 סמלו "וגו סכיימ וס יכ 'וגו סכופס
 ךכ ןי6 ס"סו סס סינונע נטו 'וכו ד פ") 'וכו סכמ וס
 סלט דועו:ןכוכנ 3 כתכנ סי 'יס הכותכ סקיר לכד
 ונככרפ סהכ םכותככ ככד ךכ ןיפ פ'סו 'וכו ונטכדס
 וקופפע וסכ רכט ןפמ לע זומכ) סכמ כיתכ ןכ)ו 'וכו
 וס יכ ל'ננ ססק B'ד םוליפלו ותתלנס תינכתו סד6 לס
 ךופס) כ'כ כ'5 תוס סמיט סעטס ןקנ כככ 50 סכייה
 סכייה וס יכ תוס סכותכ יככד לתל כותכ) ל'כד
 : ןופסכ סעט סג סם" וגו קכ רנד 6) יכ ךכ רמו
 כפכנ לסיט סכוקכ רכד ךל ןיֿפפ סיפר םוכמ סומ םוליפ ץ
 ינמ ונימ ןגסרדק ספ כככ לוכיקמ לכ ךכונל ככ סנסכ
 סוס סויס סנעכ סנופ וניהל סעלו פ"ו 5 : סומ סיֿפכ
 ססלכ6 לופי) סוס סויס ס5עכ ביקכד ססכנל יכג רפסנד

 ס:ענ (3י פומס) .רמסכ סיכנמב . ססמיו כי וסמל
 סקופ ןיפנמ טפ ןיפ ססכ ןיפינכפ ונס סל ךכו ךככ סיכמו סיככמ ויסע יפכ 'ס סינוס סוס סויס

 שע שוריפ =
 סאו דִוע רָד ףוא הָמָׁש ןדרימ תא םיִרְבֹל םֶּמִא

 נשי .וצ ןיחא וחי םֶד רָּבִא טְראָפ ריִא
 טאָה טאָג נוא השמ לֶא ַײ רבו (חמ) : איז
 ןיִטְׁשְרעֶטֹול ןיִא הָוַה םויה סב הָשמ וצ טעֶרְג
 ןְלעֶה ןטיִמ ןִא טְסייַה סאָד גאָט םֶד ןופ
 ןיָא .טְּביֵרְׁש ישר . ןְנאָז ּוצ װַא רפאל גאָמ

 םָצעְב טייִמָש = הרות רעֶד ןיִא רֶמְרע, אייֵרְ
 וכו םוַה םֵצעְּב טייטש 3 אויב . הֶזַה םֹויַה

 ןיירא מנ ויִא גאָט ןְטיִמ ןיִא שטייט זיִא סאָד
 ןֶּבאָה רוד םָד םּראְו . הָביִּת רֶד ןיִא ןָמּוקנ

 טגאזנ

RS 
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 .וניזאה בל םירבד

 אוה םעֶה יִנזאְּב תאָזה -"הרושה
 השמ לכיו = : ןוניְּ עשוחו
 הלאה םיִרְבְדַהיילָּכתֶא רָּבדְל
 םֶהְלַא רָמאַו 5 : לַארְׂשִילְבלָא

 םרכרהיילֶבְל  םֶכָבבְל
 רשא םויה םֶכְּב דיעמ יִכְנֶא רֶׁשֲא
 ומיש

 םולקנוא

 דה אָדָה אָתְְּבשִ
 כ עָשוהְו אוה אמ
 שמ יִציִשְו המ + ןּונ
 מנתה לָּב תי אלל

 לֵאָרְׂשִי לָּב םע ןילאה '
 ₪ .ןוהל | רַמאַו ומ
 ימָנְתּפ לָכל ןימבל
 םּב דָהָסִמ .אָנֲא יד
 טדקפת יד ןיד אמי

 הלא תושעל רָמשל םֶכיִנְב תֶא טוצת מִמְל = -ןוכיִנְּב תי +
 יח אמ : תאזה הֶדותַה יִרְבד"לְּביהתא
 וכ : ת'פ a סירקע םורכדס % סגל ופי: את

 םיבשר שוריפ
 א ארק ביתכרכ ה'נקה הוצ םהינשל ירהש . ןונ םהב רפוכי אל ץראלו ביתכדכ .םיבױא םד תכיפש
 ןב עשוהו אוה (רמ) :וכפש םדב םא יכ הב ךפש רשא

 םימכה יתפש

 מפ 'וכו יסניככ -סכסמ ינפ דימתב.םוכיפ סיפכנ ילו פוס
 תמס | סוינערופ כיקכ רככמ ןויכ סעונכ 'נמ םרפ) ה"
 ויככט עכסי יכמכ ןכ סו /וגו ספע ות" 'וגו סגיי סינינפ
 ריפ יתמ )רמי ימקד ליעל יתסריפכ וטוככ | פל ככ
 פב סועס) כל 335 הדוו וכככ 2 סמ .סוקנוכ עכסנש
 2 םוכיפ כ : סעובק 'למ םרפ) 5"ס "יע ופנכ סכרפס לכ
 גז סינכ וס גווו ויד כב םוליפו 1 2 לפכו - ךס תונפ
 סוכ ןכפכ ונוככו . נוי ל הוס ןודו ילככ סונכתמ וס
 לוכנו .=כלמ סיס וסב סעס וגו לכד סמ ס5 ול סכקד
 סיס ) לוס יכס סוס רכדכ נע סמ עפוסי 538 ספ
 ויד לכ תכס רמ6ק סול סטמ תהופ רס5 856 ססונע יסנ
 ותעד סהו 520 וילע סדיעמ סרופסט כמולכ ליו ןינו
 כ; סכג 'יפ סתו קלעו עכוסו כו עכוס והכוק ךכנו וילפ

 ט'ע שוריפ
 סע ןָפאַש אּוצ טאַהְנ עֶרייַּב יז ןְּבאָה

 וא הָשמ ןופ תושר רֶד ןראונג ןממג וצ
 טְר הָׁשֹמ : נוא .עשוהו וצ ןהאוג ןְּבעֶגִג ויֵא
 ןְּבעֶל ןויז ראפ ןָנשְרִר לאָז עשה זַא ןָסייַהְג

 0 םיִא וצ אָג .רָד לאָז לֵאָרְׂשִי יד יב
 ּטְסאָה טְּבעֶלְג טאָה יִּבר ןייב ןַמְז לָּכ גאז
 טפור םּורְד נּוא . ןְּבֹוהְג ףֹוא טיִנ פאָקַא
 ןוייונ .וצ דּויַא ןָא עשוה ןָא קּוסָּפ רֶד םיִא
 ןטלאַהְג היַאַנְּב טיִנ ךיו טָה עשוהי זַא ןנּוא
 טאָה הלּודנא ןבענג םיא טה טאג עְׁשטאָח
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 : רמונו ונוצאו דעומ לחאב ובציתהו עשוהי

 יישר

 קפוס) .ןונ ןב .עשגהנ אה .(דכ) : סנעפג
 גסנו .כזמ םועכ .סנסנ .ספיס "ב ינוניל לט סנס
 לוד כיב עפוסיל ןפגכיקמ סמ 2 דימעב סול
 יס כ ךנכ יס לכ םי וכמי. הגס ידכ .ןייחכ
 לע למל עטוס ןפכ .וסכוק סמנו לכ סיכסנ ךל
 פעכ סנודג טל: סנסנב .פ'פסמ,.ל וײע וסעד סקז
 בכבבל ומיש (ופ) + )2 גפב) ימיה לסתכ ופנמ
 ןנדל .סינווכמ ויגזמו ן3כו | ןיניע ןוסיכ סדק ךילנ
 bo סדפ נ"מ 2פקוהיג למוק .םנכס ןכו סלו
 ק סיכגל יככ וגו ךכ5 סיפו עמק ךיגסכו  ךוניעב
 נקב דדמנו סיניטנ סקכנ וסט סיס קינכס סמו
 ןיכס) סיגווכמ וכלו וזו נייע ניסיכ סדק ךילל

 טיע שופ

 לֶחְת רָד ןיִא יונ א טְכאַמְג ןייֵלְק ףיז רע
 ₪ (הכ) : עשוה ןסייִהְג ְךאָנ טאָה רֶע וא
 נדה ל תֶא ברל מנ על רַפ הָשמ טאָה הֵׁש

 יד עלא וצ רייר עֶלַא אוד ןרָנ צה
 ייז אוצ רע טאָה ,סֶהִלַא מאיו ומ : לֶארשי

 תא טוט םירבדה לכל נבל מיש טנא וזַא
 ב רע כא שא ךייר איִד עֶלַא וצ ץֶראַה
 אז תּודָע ףייא ןיִא ףאמ ְּךיִא םאָו םיימ
 לאָז ריִא םאוָו םֶנֵנְג תֶא םִיֵצְת רֶׁשֲא טניה

 בך לָּכ תֶא תֹוׂשֲעַלְו רֹומָׁשָל רֵרְניִכ עֶרעֶייַא ןְפאַׁש

 הרותה



 םולקנוא.

 | תשבחתא 

 :ותיא ודנעתו וחוארית סא םכל השעי ןכו ותודבעו

 שר

 קוכגס לע נ ופעג ופמד6 םייפו . ומע ותמדא
 מכ ןופל . רפכו ; כיוסס ססל ספעפו ססילע וככעמ

 : סיזגוכל סיניקנק וימפ סכפכס (בל םיכסרכ) ומכ סויסו =
 ומעסכ .ופע וסמדפ יס ספו .ותמדא רפכו
 (ספ סילסמ) לפוק וס ןכו סמסנפמ וככל .סימקנפמ
 . כקעו תוכנט סנס ךככס תינכ סמכ ךככק 'ס קילל
 'כ סכ וקנסנו יכפסכ קפרדנ יס סיכסל סינפצ
 'כו לסרטי דגנכ סנוכ פכוד "כ סימסנ 'כג סלוסי
 ספכוד סדוסי ככ תומומס דננכ סלוכ םלכוד סיפסנ
 לו דע יססריפס ומכ :ססיפפס יסכמס לסרמי יפלכ
 יככומ ודכס סמס תונע דכוס יונ יכ תסז לכ לעפ 'כ
 ןנוכססל הכונס ססכ ןיקו סנוכג ס5ע סס)ל סיב
 יכל ספ ססמ ףל5 םומוקס ןמ 'כ ףודכי סכיק
 יקעכיפס ומכ לכס סכופ ונכולכ 05 יכ סככמ סלול
 תומוקס יפלכ ספכוד סיפסנ יככו .ופלכס דע ד

 סלהפ יסקריפס ומכ סמס םונע דבוק יוג יכ "וע :
 .םנפנ םודס ןפנמ יכ (כ)) : סינינפ טיכיוקו ךע
 ₪ . "וגו הרמע תמדשמו :'ופ תופס לכ
 .שור יבנע ומבנע :וכ סנודגס תונפנ סכל ומיפי |
 סנועכסל לסלקו לע לונק כױק סעכ לול כמסמ קוס =
 ספופ טיעלספ ופל תוכוכמ תולכפמ ךכיפל סכיכמסנו <

rus, 

 םמפ (דל) : סס) ןיטועט ספ לע סתוקפסנ ןכומ
 סוכ יכ (סָע סילסס) רמקנש סוכס ופוק . ידמע
 ןײפכ . םלנר טומת תעל (₪) :'וגו 'ס דיכ |
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 תפדריו השמ בי לס .לילמו הע אא
 RE 2 - המ 2% מנת לב

 ..םניי םנינת תמח (2) : מכל וכעפ סמ למ

 בילי יכ ומכ ל ןיכוסי ןוסל ןידי ןילו ו סד ןוסלכ ןדי יכ עמכפ ה ₪ ןושכ .ומע 'הי

 ₪93 זצק -וניזאה:בל-םוהב
 ש% 1 יָת

 = * הרישח
 םיבשר שוריפ

 ירי לע המדאה ןמ .ומע םד הנקי .ומע ותמרא רפכו

 םימכח יתפש

 ןיִכ טרפס ןיסד עפ:מ-ד : ומע ןנווסד ותמד8 טוליפ ]
 ספס תונפ דכו6 וג יכ 5רקכ כה י"סכיפ ןיכו וסוכיפ
 פ'ע6 רעו לע וסרוד דוי וככו ס"ועס לע טריפ י"סרפ
 עכיפ י"קרכ סגפנ סודכ.ןפנמ יכ טוליפכ סיפנסתמ ססש
 סנפגפ יכו םרוד דוי יככו סרומעו סודס ססעמ ססוטעמס
 םודק עטממ סת 6)סו סכועע )כ עטממ 16 סת סודס לכ
 ומיס)6 ומ וכג 96 נכסי יפלכ וסע סוס ססינס מ"פ
 דני וככו וכו סי 35255 ס"כקס רמו טריפ י'סרט
 ככ .וככדט י'טכ כתככ סמכ ל"ו "ועל לפרטי וכמסיס םרוד
 קטע דכופ יוגמ ןומ תילכת דע טמפ וטוריפכ סס דוסי
 סוככוס דוי יכרו י"פרט רמסו טוריפ לע 606 וגי6 .סמס
 לפלו טריפע  סיפהנ יככ תעדכ 'ועס וככר רמפו ןיסס
 ספד זמיס)6 לע כ לכ וכ כויכו סועיע וסע כס
 פנכ כ  למ6קד להרסי ופלכ וסלוד דוי יככ י6מ ןכ
 לדוי כו ו'סכ ילכד ןיש סונפ לכ לע לכל וסכוד "וע
 : ס'6כ . )6כשו רמו 'יפ "שכ יכס5מ יכמג) סיוס
 ירד וטוכיפ) םוכיפ | : סנעמנק וס סעע פניפנ 'פ ה
 סוסו סכיכ תל בירי יכ 'וגו ןידי יכד לק טכיפס סיפהנ
 "ועל סלעו סקנ ל רפמ סמל "פ| כד ןוסלפ וכ 'יפ
 עוכופלד | : ססיקסוע דיפ ל5כשו לע סכיכ בוכיט ונפמ
 6'ע ןקולכ לו תויתסלו תימכל חיכס וכ 'ופ סוסו י"ככ
 ית ופיסנפ יס םריכס סיפסנ וככ טורופ 955 סתדנעל
 סתע ולכ רמי ךיק 'וגו ומוסלפ יל לפרטיל רמפיפ טסרק
 ףקעוסו סלגי 16 ףיסוס ןכלו תויתסלו םיפסל ודיכפ וניכסו
 : ותעוטי תולגס סכט סתיכפ סממ כולה תוכעתמ ךפסק םוכיפ
 ס>ושנ כככ רמולכ י :לתכסיל 'יפ ג : 8"ועס פופ ה

₪ 

 ןידי יכ (כ) :לגכ סנסמכפ (וכ סיפסי) כמסנפ
 סכיכ סק

 ופיסנל יס כפי כוקכ .וטיהלא יא רמאו () : וגו די תלוא יכ הארי יכ : ססיקפוע דיפ
 יהו כקו (ז סכימ) רמסנמ ןלעכ תכוכפס מפ רכדנטכ עפכס סומיכ למס ומכ לקלסי לש
 ותעושי ס'כקס סלי 5 .'ונו ינא יכ התע ואר (םל) : ךיסלס 'ס ויק ינ5 סכפוקס ספוכ ססכפו |

 ןיאו : כועס ₪ ססילע נפ יפלעו חה סעכס ססילע םקכ יקפפ וס ינפ נס יכ ספע וקר לפסיו ז
 ופכ . ידי םימש לא אשא יכ (פ) :סכינע סיכס ככ6 סעלס ןמ סכק6 לליפ יפ . ליצמ ידימ
 לע תכיל סטמ) לוכנו סלעמ) םנת 'יפ5 ומוגכסכ סימקב יקניכפ סיקמ סכפמ ינ5 דימס * יסקסנ יכ

 ודו לע םיפ (כ רכדמכ) ומכ יפניכמ סוקפ . ידי : סממלמ םלסו סלעמל לוכגס ןכפ לכו ןוסספק לע
 ככדכ תוסס יל םי5 יכל עוכפל כסממ יה סלול יכנס מע יתכמל לכל סכמ עכפסנ ידיכ סיסו
 ךנפ .סייסס ןפו סיסמס ןמ ערפסל ידיכ | תלוכיסו ססמ ערפנ מ סימוכמל סוכודבו .סלועל יס יג
 ותמקנ ססכ bלפ נמנו וכיופ וכ סוס תופי ממ יכ וייסכ ערפסל ופעקנ לסממ תופל ךלוס וסע 3
 יתונש םא (סמ) : ןסוכ עכפל ןסיימכ עכפנ ניו סס יופי סו סלוע) יס מל לכס ונמפ
 יתפכיפפ ומכ וכו ידי ספסמכ זסקתו יככס קככ ןגפססכ ןייולפ סגיקפ עי סל סכלכ . יברה קרב

 טע שוריפ =

 מעֶרְנ טאָה נּוא וג תֶא רנו ןָמּוקנ הָשמ

 נְזאַה .ןופ הָרִש רָיִזאָר רָד ןופ דייר יד עֶלַא
 איר ןיִא סת טָאג ומע ותָמְרַא רָפְכְו וי
 ַעׁשּוהְו וא רע אה קְלאָפ םעָר ןופ ןֶרָעוא

 ט'ע שוריפ
 סאוָו ָּףאָרְּב םעָד ןופ בייק ןא םָד ןופ זו
 םּוראוו . לֵאָרְׂשִי יד ןיִא ןכאְרְּבִנ ןְּבאָה איז
 איד ןופ טֶלאָצִנ טְמעֶג אּוה ףךורָּב שודקה זַא

 יָד נוא דָניִז רֶעייַו איז רֶע טקְנעְרְג םיִעָשָד
 זיִא הָשּפ אני המי: ןֶרָמְלֶע עָרעַייַו ןופ דנימ|

 ןכאה 25
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 אל יסקי בתא קכאת יִּבְרַחְו םּדמ יצח ריִכְשֶא כט
 שארמ הָיְבְשְו לֶלָח סָּדִמ רָשָּב
 ומע סיוג ונינרה =: ביוא תוערפ
 בישָי םקנו םוקי ויָדְבעייזסד יּכ
 שיש פ + מע ותָמדא רֶפְכְו וירָצְ
 רַּפַכיִו יִהֹואְנָכְל ביִתָי אְמונעְרְפּו עַרְּבְתַי אָיקידצ יִהודְבַע

 םיבשר שוריפ

 : ןנער ןמשב יתולב ללב ןמ . ךינא תיב שפנ לכב
 הריתס ןושל .עורפ היהי ושארו ומכ . תוערפ (במ)
 'ה תא וללה ומכ .ומע לע םיוג ונינרה (נמ) : חצריפו
 רבג ירהש וב ונימאהו םימואה לכ והוחבש םיוג לכ
 והוחנש ךכיפלו . תומואה ראשמ רתוי ודסה ונילע
 והוחבשו ונינרה ןאכ ףא ינומכ םכילע רבגיו וב ונימאהו

 םימכח יתפש

 תוינעכופס וכו ומ קרככ 621 כמלנט ס"כקכ לש למ וס
 סג יכסע ודימ סונומ עמכנ לכ ועמספכ טוריפ סוס יח 6
 דכ סויקנ עפספס םועסל לוכי טפסמכ כסויסכ ד"וכ ןנפ
 תדמכ כ סינימ עמקמ רופט תונעכוכ "יפט ויככעו ספכוש
 ודי מסתו ק"סו סדג6ס יפ) לוס םרוסמ כקמו 'וכו ד"וכ
 כיוקס סד ןמ ועכ סדמ פלמ .סיסיו ₪ : טפסענ ונכס קרב
 ןוטלו 'וגו ללמ סדמ ס"מכ סנוכס ס"מ סדמ ס"מ סיסי 1
 לכ ס'מ סיסיו .סוכופ תת |: ןוומ נו תלוכס למ רוכש6
 .פוינעלופס פלו טריפ ס"6כס . סכוכס ס"מ סדמ תלמ
 כוכעכ לכ ל9סס ןוע ינפמ לוב 'ןגו י5מ רוכמ6 יתרמסש
 ומכ וו ךופס ופכ סדמ םוסמ  ל5ככימ ןגרסכ סד יללמ
 כתכש סמו סדכ רוכעכ וס ומעס ןועסש ינפמ סד ול)המ
 6וס קמ ללה סדמ לש 'ופ ]יש סדמ כת ריכסס סלטפל
 ₪ ל5 סוככעסס לכמ ךכד וסו קוספס' ש6ככש סדפ 'ס |

 סע קוכד וסכ ינפמ א : ביוסס סד תייקפ כולמ קכ וס
 סונפס עכסמו סד ילנה עכסמ וכוכיסכ סיכעו למ סרפ
 ןוט) תועלפו כוו8 תוערפ ש6כ עטפמ םכפ) כ"ג ךול5 ןכ ספ
 ססיקוב6 ימופ גכרקוכ סוס סככפס תלמתפ ינפמו תוככפ

 ! םלשא יֵבָבְד ילעבלו

 אָמְּדִמ יִריִנ יורא במ
 אימנעְבלוטקת יִּברַח
 ְבשְו ןִליִמָק סמ
 שיִרָמ ןיִרְתְכ הֵאָּדעַאְל
 : אָבָבָּר לַעָבִו .הָאָנכ
 אָיִמְמְע ּוָּבְש נמ

 תונערפ  יִרֶא ּהָמְע אב
 : הע לעו ּהעְרַא לע

 אתאו :
 םירוטה לעב

 לם וככסט ךל לפול ו"י כלת תויתופ . יככמו (כמ) : סיפפלס
 פילע סקנ ט'5 עלדמכ 6תיפדכ סינפ וי סע עי ס'כקס
 "פ ךלנו פותיככ וי סינע ומככנש סונמוסונפ לכ לפ סוקנל
 סקג פ"ד .(כ) נֿפקומיכ) לוכצ ידכוי 'פכ- כלמ סימעפ
 כ"כ . ינֿפ סנפ פ'דו סנפ דע פ"ד דוד כמ6 סדננכו סםלפכ
 םיס לכפ 55 ךככ ססינע וככטס יפלו טיפס3 סיקוספ

 ישר

 יברהו : גוסס ש .םדמ יצח ריכשא (בפ)
 פז .היבשו ללה םדמ : סלסנ . לכאת
 כפכפי ת (סד יננק ל"ס) יללמ סד ןועמ סס) סיכפ
 . ביוא תוערפ שארמ : ססמ וכקס סינקו
 עכפנ ס'נקהקכ יכ א בווסס םונכפ למק עמפמ
 ססיפונס תוועו סלוע ססילע דקופ םומוקס ןמ
 ונינרה (נט) : לפכסוכ ונכפפ ס5כפ םיססכמ
 לפכסי סל םופולה וקככי ןמזס וקו .ומע םיונ
 לככ ס'נקסנ וקכדפ וז סמוק לם ססככ סמ וכ
 ויכ סיעדוי וסונזע לו ססילע וכנעס םוקלקס
 תוכיפפ . םוקי ,וידבע םד יב :וחנפכו וכופכ
 ונס לע . וירצל בישי םקנו : ועמסמכ ססימד
 סמכל סילפמ (ד נקוי) כמלנס ןינעכ סעסס לעו ב
 למוסו סדוסי ינכ סמממ סממפ ככדמל סודו סיס
 רפכו :'ונו כקעי ךימק םמקמ (6 סידבוע)

 נפרפיכ ןפרפס ןכומ וניפ כיולס תופכפ תלתתפ ינכפו וגו ןמ עכסנ "ועס ןמ עכפנ ס"כקסטכ ןשכמ ודע) ו06 לש
 * סוקי וידכע סד וכ רמקנ רנכע .סימד סכופפ לע 6 ב : ס"הכ .כהרסיכ וכרפע סנכפ 0605 םרסלו כוס ךרפוס

 מע שורית
 יז טְלאוָו רע איוו ךייֵלְג ייז ןָמַעָנ וצ קד ּוצ .

 ךיִא יצח דא (במ) : טְנעֶה עניי ןיִא ןטְלאַהְג

 ןוכ פופ ןלייפ עיט ןקָניִרְמ ןָא ןֵבאַמ לע
 נוא רֶׁשְּב לכאּת יִּבְרַחְו םיִיָרְשַּב איִד ןּופ טּולְּ |

 פופ שייִלְפ רעייז ןיִבָע טעֶו רְרעֶנְׁש ןימ
 חמש עניִנאָלְׁש רד איד יִלֵת טלְּב ןֵנעוֶו .ופ
 מ ְךיִא לעו) סאו רַפ רֶמלְּכ עֶנגְנאַפַג גוא

8 

 טיע שוריפ

 8 םיִכָכֹוכ ידוע איד ןיא ןיימ םקונ ו
 טלְּב ד ןנאָ;ָש רד ןָּבאָה יז םאוָו עֶכְלעֶַ
 ןֶּבאָה ייִז סאו םעֶד רַפ נוא לֵאָרְׂשִי איר ןוכ
 תַעָשְּב ןיירָא הָיְבָש רעֶד ןיִא איז ןופ ץֶמּונְנ
 ןָא ןופ שייט יִנָש תיַבּו ןושאר תֶיַּב ןּבְרּוח
 םיִרָשַּכ יִד ןופ ָּךעֶרְּב יד ןופ בַײא תשרפ ּבייַה

 םָד רַפ ןְרעֶו טְפאָרְמְׁשִנ ןלע אַז רול
Ns 
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 < םולסנוא
 לע סא אמ =: ןיִמְלֲעל
 קרב וב קרת ה
 ףֹופ דעו אמש ףסמ
 יבְרס ריְנְחִה: אמ
 ידק- אָיְּב ה קהה

 בתא

 . יתונש םא (אמ) : 'ח לא ידי יתומירת ומכ העובשב

 ישר

 כםסכ ל ספ 'ס ססנ יײל יס ומכ) פוס ספונפ
 ימ עכס) ממ ןסכ ףס (די רכדמב) .ינוסנ ספרכד

 קפל סל .יברח קרב יתונש םא (סמ) : יכנס |
 סל םויס ןעפל (סכ נסקזסי) ומכ ינכס ע בסל תל
 .ידי טפשמב זחאתו : (ןגללג) כ"ודננפ קל.
 מפ כעס סכל ועכסס פ יכיופכ .סימסכ תדפ םינסל
 זמלתו 'ד .סעכל וכוט סמסו צ טעמ יפפנק
 : סק) סוקנלו סכ קיזססל ספסמס כ פדמ חק ידי
 ךוסמ סדנקכ וכיפוככ ולמל . 'ונו ידי בישא
 סדמכ ל ידי ספסמב תקפו כמקע כקמס ןוסל
 ונילו ןמ קלוז סדו לשכב תדמ ס"ככס תדמ סדו לק
 ןכיפסל = ודיכ םױ ולס קלוז ס'כקסו וביססל לוכי
 ןסכ רמסנפ טס לוס קככ ילס ודיכ ןזסופ וללכ
 תונעכופ '5 סזס ספכמסו ידי קפקפב זסספויכרס קלכ
 : (טײקגיטכעכעגססכסס) | ס"סניפסוי זענכ קוס ד

 ו רג וניזאה בל םירבד

 קרב יתונשדרמא < :םֶלעְדיכֹנֲא
 ביִשֶא ידי טפָשַמְּב זחאתו יִבְחִח
 : םלשא יִאְנשֶמְלְו יִרָצל  םֶמנ

 ו וצק

 ריכשא
 ם'בשר שוריפ

 יתוכס בבס ןמ ומכ . ןכ רמאי םנושל ברחכ וננש ןמ

 םימכה יתפש

 פ'מ לפולכ וכ :יפ6 ןוכסכ יכ פ'3 . סמעכס סופ תוענס
 סתנתו נעו וגממ סקנסל כוופס לע ופ6 ןולס כוכפ
 תנמ לכל ס"6כס כתכ .ונממ סקניפ עכפיל ךככוס סומ
 םנומ יכ ססוכיפ יתעדי כ ודי סימב )5 506 וכ לש יכ
 ₪06 מלר י6 ססס יכ ל5  תונוט) 'דמ דס6 סוס לכוס
 כ'6 הנק ןיעכקנס גסגפכ ןוכ ןויכ 'ופ וכסד ספכנ| סד
 ונינמכ ופכ רכד סוס תופעל 16 ןפול סדק) םיטכמט
 סתטכססו וככל סייקל עכפנ לוסו 'וגו יככע 'כ יה עוכב
 zוכופ סוסו קל קוסעל כנדפ רכדס 18 סקוש תיטנכס
 תועל סלוכ קוס רק לע ענסיל סיס גהנמט ןווכ וכס
 :6 ₪56 b'ועכ תוכהל יתעדנפ ף ןולקס !יכפכ יכנ6 סג
 יכ םולופ סיסיו 'וכויכלק קלכ יתונס לק עכסיל ידו סיפק
 יסלנד ס6 דע ומכ יתונס .ס ל5 'יפ סוסו סד ומכ כסד
 עכפי) לוס גסנמס5 ןויכ ךכ רקס םורופו , ר56 וסורופפ
 ספע6 ןכ וככה סג וכיכמל סד תיטכמפ סמעבסס לע
 םוסיו סעוכעס יכפ יכנ יס יקרמסו ודי יפנע 95 סו
 ינמכ יססכ לוקס סימכ תכקנס ומנע 96 ל"ב סומס 36 'יפ
 סלועל סיקו ימ לוכס עידזמ 6וסט 5) יתופכע ייסכ 6

 סג!וכ ףיסויס ידכ הנ וניל ודיכ עכסנס נטע | ןפתסט ינפמ ךפמ תטיקנכ עכשנו ודיכ סימסס ספפס כ"כ טיפ סגו
 עכטול סמכוס ס'כקס לע ודיט ספ י'ערופו סו סכ לע די וכמ ונכיסת :לו ךככקי סככ לפונ סו ןילו ופעוכפכ סקכו
 ןיפ5 ןויכ קלכס ןגכיפ ןכתי ךי6 סוכ ל'כ ע : ס'כסמ .ספ ע'עכ סעוכפ לע סלומס כ כיפכ 63 סקסד ולסככ
 פוס סוקמ לכ3 ןומיקס5 יככמ לכ לוכנס דדמק ס רמולכ רכ כסל ת5 פ'ג כסנס 32 ספרמס וס קרכד תופממ וכ
 קרכנ ומכ קרפו כ0לכ סמוד וטסלתסכ ככמכע ינפמ ןכ bכקנו והינה פכסל ופכ לוככס לוס כלהס כלו דודימ כ
 סכ םמקטס) 0 סופמרס הינסלו סקנסל ידכ סכ קיֹוהְסֹל טפסמ תדמכ ידי וחלתו 'יפ ₪ : קכככ ₪5 תווסכ וקוכיפק
 תופכקמס םוכיפ סיסיו סיפככס תדמ הינסכ סע ל טפסמכ ומתו סע קוכד סככ וערסס יכיופכו סכנ וערספ וכיוה סע
 ירי טפעמכ ומהססו ספסנמכ: וי גסנמכ קככ סל תוכענ וככמ ת ןנכקס יכ)5 ימ וקעככנו ודי סימס כ יקפסנ ןכ
 נס סוכ .וגלכ  :סעכנ וכוע סמסו עעמ סכילע יתפכק ונע סכנ ועכסש ינפמ ססמ | סקנסנ ורגל סקנ כיסס)
 ןפפ סיממכס תדמ סכק ןוכ5כ סנטל ק : סדומ ולסותס ידכ סדיכ סתכסמ ספ יככס סוכ ה'וע ופטמ סמ רמספ
 וכומ ופמו . ס'סכס . ןוכלכ סעט סג פ"כ . עפסמכ ידי :תלפו כותכ) סי) סוס ספק "ד :וכיפלו סומפ לכד
 קלכסט וכלמ קככ סע קוכד ותלקו תכמ סיס | :וס רמל טוליפ נכסו וס ס"מ b'ד ומסד וקעפכ ל"טכספ

 ט"ע שוריפ

 ָךיִא גוא יתרמאו ןְרעֶוְׁש לעֶו נא דיִמ אוצ
 איוו .וזא רעוֶנְׁש ְּךיִא סלל יִֹנָא יח ןנאָז לעוֶו
 יְִּרַר קרב יִתונש םֶא (אמ) : יביא ּבַעָל ָךיא

 ןיימ  ןופ גְניִלְק איד ןפראש לעֶו ְּףֶא וא |
 טעו טֶנאַה ןיימ נּוא יִדְי טָכְשִמּג יחאתו דֶרעוְׁש

 הָרָמ יד ןְאָל ּפָא נא טֶּפָשַכ ןיא ןֵמעֶג ןָא
 ןייַז םקננ ףיז טְנאַה ןיימ טעֶנ םיִמְרר ןופ
 לֵאָרְׂשְי איד ּוצ ןְּבאָה םאוָו םידָשַּב איד ןיִא
 רֶדיוְו לעוֶו יא יגל סקג גיא ןאָטְנ טְכעֶלׁש
 סאָד ךֶגיִדייֵלאַּב עֶנייֵמ אּוצ גְנּונַכעֶרַא ןְרעֶה

 ה

 Dl - ְש עו es עי" ו Ake וו ג

 ט"ע שוריפ

 ינסו ןייז םקונ יז ןיִא ףיִמ לעֶו ףיִא טְסייֵה
 ןִלאָצאַּב ְךיִא לעֶו טְנייַפ עֶנייִמ וצ .נּוא םלשא
 קּוסֶּפ םֶר ןופ ןושל םעֶד ןופ טְבייֵרְׁש ישר
 טְנאַה ץייכ ןֵמעֶנ ןא טעו) סֶע טייִטָש סאו
 ּפָא םיִמָכְה עָרְזְנּוא ןֶּבאָה . טָּפְׁשִמ ןיִא
 טיִנ זיא היבקה ןופ זמ איד זַא טְניִרעֶלְ
 םּוראוו םֶדְנ רָשָּב ןייא ןּופ הֶרָמ איד איוו ּוַא

 ןעה ןְצעֶמיִא ּוצ טֶסיִש רֶע זַא םֶדְו רֶעָּב א
 רָבָא ליפ איִד ןֶּפאַה קיִר ּוצ טיִנ ןוש רָע
 תֶלּוכְי טאָה וא ןְלייַפ עָניִו טפְראַו הבקה
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 וניזאה בל םירבד

 יאר < : הָרְתַכ .םכילע
 ידמע םיִהלֶא יאו אה יָנֲא יֵנֲא
 ינאו יתצחמ היחַאו תיִמָא נא

 --יב מישש + :ליִצמ ידימ

 יח יתְרַמָאְו יִדָי םומָׁשלֲא אָשָא
 ןיאו אֿפְרָא

 חס סיתספ סימו קיפ יג : סיעפעפ 'פו תי:לרכ 'פ רסווס 'ס י'פ ד'פ סיר;פ ספע וחי א'ת
 : דק ספ יריפ ןיחו : 5 ןירדסנס

 םיבשר שוריפ

 התע ואר (םל) : וב ויסחש הלחתמכ ןויסחו ולצב םכתא
 .ומיהלא יא םירמוא םתא רמוא ח"בקה . אוה ינא ינא יכ
 . אשא יכ (מ) :ימקנהב תוארל םילוכי התע אלה

 סגש סיפל6ש תעש למ65 ו'ױ כסמ כיפכ סנע)

 םימכח יתפש

 כ"כ | ספפו .דוס תנו ומ לע עידוס) ססינע ת)5 ףיסוסו
 . טומס ידי לע סנוכמ כ"כ כונעו . ףסכ ספל 'למ ספ
 יײפמ ספמו פנע רמ6 ססכ נפ ףיסוסו קזוסמ כ"כ כוועו
 סיכוע תווכ ססכ סק .למולכ ססכ קכ גופי 55 ספ תלמ
 עודוסל כפהו קלמ רסה ס'כקס קלמ ףיסוסו סיכוועז
 עודוס) ססינע םנמ רמלו ס"גקס 6וס ופיסנפ יה לפוסט
 סיסיו )יעל םיככונס וידכע לע וס ומוסנה רמלנ יפ לע
 םוכיפ סוסו מומי ופוכיפס ךיסנק 'ס למפו ו"יוכ רמו ווק
 סוכופוס ןקוסכ ומע ₪5 ססס כסוו רפקכש ךכ תוקכקעס
 קקוקקמו תכעוס כיוהס דיס סכיככ ססינע סקנתיו לוומו
 לסועו לטוס יתככ תויסכ כוזעו רונלע ססכ סו ססילט
 ס"כקס פסי
 סכנ סיס כ סכילע
 ליכססנ ידוככ וס
 : 3 סימעפ 'כ

 . סלופל 6

 ןולו = סוכס)ו
 בוסכ יככו כ סם

 ידימ

 וכו יפ6 ןוכסכ וכ יפש סמו ימנע 25 כ"כ ימכעל "ופ סימסס כ כיקכד ס פ'נ סכ לוס 1

 םולקנוא
 עֶּכ זה טל = ןיִנָמ יכהתע |

 אוה אָנֲא אָנֲא = ירא
 יִנָמ רב הלא תיִלְו

 הָיְַמּו תיִמָ אנא
 אָנֲפַמ = ףָו אני
 : בֵתָׁשְמ יִדָי ןמ תילו
 תיִנַקְתַא יא א מ
 יּתְניִבְׁש תיָּב אָיִמְשְּב
 אָנֲא םיק תירמַאו

 ןוטלעל

 יכנא

 םירומה לעב

 5 פ'ג .םימ6 ײֿפ פוס נפ י.6 יכ (ע5) : סלות סכ ןיֿפ
 סנוגס ךותכ ינ6ו כיפכד 'ד פולג דגנכ נפו תוינג 'ג דגככ
 .ינמ יריפ ןיֿפו :כניכסנ ונעע ס"כקס תויכגס לככס למוכ
 יס יקלפ6ו (מ) :ןידס סוימ כופיכ ןיֿפפ ןיד bיכטמיגכ ידימ
 סייודכ סיפי סטסש ו"ו לסמנו ודככ 'ס כגשכ סיסי וסע

 ישר

 ול .הרתס םכילע יהי :סכיסנ ןײ סיפופו
 . התע ואר (פל) : כוקסמו ססממ סכל סיסי רולס
 עיפומ סכ) ןיסו סכילע .יססכסמ תונעלופס ןמ וניכס
 ינא ינא : ידיכ סקומ ןיקו סכעיפוקס סעוקסס ןמו
 םיהלא ןיאו : סיכסל מו ג ליפפס) מפ .אוה
 : ינומכו יקמנול .ידמע + סוסמל ידננכ דמוע . ידמע
 אשא יכ (פ) :ינ סיעפופס .ליצמ ידימ ןיאו
 3 יחי לפס יכל ןכס3 יכ .ידי םימש לא
 ace) ןפפ .יכנא יח יתרמאו : סעונטכ ם ימנע

 יתהכככ תועכס לככ וניכתס סככ יוסכ ןככ סכוכועו ומוקי ססכ סיהטוכ ויספ סכנכ ם'ע סיפ ססינל ס
 גפמ ידיכ םומע) תכ סככ סיס לו סככ ספהטככפ סינילל תודונעס לכמ עיסומ סוכ

 ונס ײמ כ"כ 3 : סיכיולסמ סוקניט תומקנס כיכופכ לימתס ךכ רתלו לי:מ
 ודי כיס רמוכ ךייט ןילו סימככ כסוי ומכע וס כ"סו 'וגו יחסכ .סימכס

 ינכ י

 גסנמס ןיפ יכס כ"כ
 קנכ ןויכ עכעג י6מ6 וס כס כ'6 ולכד פת ןמנ תיטכמס וכ עככנ 15 וכיכת תה היטנעסכ 605 עכסיל

 טיע שוריפ
 ןקנירט ייַז םֶכיפְנ מ יּתְׁשִי רוז ןופ תֹונְּבְרִק ןינ
 מיקי יז רפ ףֶסנָמ ןנעֶז אייַז סאו ןייַו םעֶד
 אל גוא ןייֵטְׁש ףֹוא רֶנּוצַא ייֵז ןְזאָ סנש
 ןיינ יג זאָל הָרְתס םֶכיֵלֲע יִהָי ןפְלעֶה יא יז

 ; גְנוציִשאַּבַא רֶדֶא שָניְנְראָּב רַפ ןיַא ְךייֵא ש
 ןופ טייִטָש רַפ נא רֶנֹוצַא טהעֶז הָמִ יאָר (טל)
 ךייַא ףֹוא ּבאָה ְּךיִא סאוָו תיְנעְרּּפ םעֶד
 טיִנ םעֶד ןופ ְךייֵא ןאק רֶעיֵכ נוא טְכאַרְּבִג
 ליה רעֶד ןופ רֶריִו שייִטָש רפ נּוא ְָלעֶה
 טיִנ ריִמ ןעק רֶנייֵק. נא ְּךייַא ףלעָה ְּףיִא סאוָנ

25 

 שיע שוריפ
 רָר וצ תֶלֹוכְי ּבאָה ְךיִא את יאש יא יִּכ ןְרעֶו
 טאנ ןייק נוא םיִהלֲא או ןְּבייַה ּוצ נּוא ןיִרעֶדְנ
 רֶמֹולְּ מ טיִמ יד ןְרְנאַה ראַפ טיִנ יא
 ןנאק ריִמ לאָז נא ְךיִא איו ֹוַא ןיז לאָז רע
 ָךאַמ גוא הָיתֲַמ ןטייט אוט ָּךיִא תיִסֶא יִנָא ןֶרעוֶו
 ינו ןירנואוו אוט ְּךיִא יְּצִִמ גיִרָּבעֶל רָב
 ליִצַמ ידיפ ןיִאְו ןְלייַה רֶדיוִו אוט ְּךיִא נוא אָ
 ןְכאַמ טיִנ טְנאַה ץימ ןופ רֶנייֵק ןאָק סֶע נוא
 יכ מו : ריִמ ןיִא רָרּמ ןְנעֶז סאוָנ יִד ןְגיִרְמְנַא
 ,רֶנאַה ןימ ןְּביַה ףֹוא לע ְּךיִא ןעֶד אש

 וצ



 םולקנוא
 תּונֲעְרּת ּתַמֲעְד
 אָיְקיִּדַצ = = יִהֹודְבַע
 ִלְג | יִרָא .עֶרְפְת
 ןְנעֶבַּד = = -יִהומְחמ
 תַחָמ .ןוהילע הְקתַתְּ
 ןילְמְקִמ .ןֹוהְי הָאנִ
 ןָא רמָיְו זל : ןיִקיבְׁשּו
 יוָהד אָפיִקַמ ןוהָתָלֲחַּ
 יב חל + ּהָּב ןיִציִחְר
 וה ןֹוהְתַמְכִע = ברת

 ָחרֶׁשֲא =
 םֶכיִסְנ ןָי
 : יניפע 'פ רסווס 'ס גס סיתספ ןיי ופש : שכ ז'ע ופיתכו כלת רע : 0 ןיסיג י6 רעו א'ח

 הק = וניזאח בל םירבד
 .הָפְרְי יִּכ הנח ויָדְבע-לעו מע
 : ועו רוצע סֶּפאְו דָי תַדְזָאייִּכ

 הב פח רצ ומיהלָא יא דמָאְו
 ותְשי ולכאיומיחבז'בלח

 יה |. םָכְעו .ומוקי
 םכילע

 ןוכילע ןוהי ןוכנּודטפיו ןעֶּכ ןומוקי = ןוהיבסנ רַמָת | ןפש = ןילְבָא

 םירוטה לעב

 ₪6 (9) : תוככדס םכסע לע וככעו םושפל דמנפ 5לכ₪ סירכד
 6יכטפיגכ . ם6 יכ ספי יכ :תולג ו 8יכטמינכ .די

 ןיגמ
 םיבשר שוריפ

 תמקנ ה'בקה םוקני ירהש ןימולשתהו םקנה היחי וא
 . לארשי די תלוא יכ .הארי רשאכ . הארי יכ :ומע
 : המוחה דע םילשורי ובזעיו . בוזעת בוזע ומכ בוזעו

 םוקנאו םליצא ימש דובכ ינפמו .לארשי לש םהיהלא אנ היא ורמאי תומואה םגו- ,ומיהלא יא רמאו (זל)
 רמאל ראפתמה בוא םעכ ינפמ אל םא םרכז התיבשאו לארשיל םהיאפא יתרמא הלחתמ םגש םהיביואב

 ומיהלא יא רמאו המר ונידי ורמאיו םדי תלזאש ךכ לכ לארשיב הרצהו תוינעה לדגישכ התע לבא . המר ונידי
 ריתסי . הרתפ :לארשו לש םהיהלא .ולכאי ומיחבז בלה רשא (חל) : םיללהמ םהש ימש שדקתהל םהמ םקנא ןכל

 יישר

 ססילע ופוכיסכ ןכלס 56 ופוכס יכ (סכ כקו) ומכ
 כול ל וידנע לע ס'נכקס סקנסיו ולס סיספסמ
 כיטיס) סכטסמ ךפק ןופ) . םהנתי : ססינע ססכלו
 סלליעכ .די תלזא יכ הארי יכ : עלס ו
 ספסו סכילע דלמ תקומו .תכלוס ביוסס ם די יכ
 לנוע ידי לע עפט . רוצע :כוזעו .כולפ ססכ
 לנוע .בהע י'ע . בוזע :ססצ לונעיכ לסופו
 סתלנכ סיכזופמ וכלי סלט סע כלועכ לסומס וס
 : (כעבקסדנקס) ר"'ודניטניימ זטל ןולכ ביוסס לע 5
 קווסמ .בוזע : לפומס רולטמכ עפונס סוס . רוצע
 סמומס דע  סילפוכי ספ וכזעי| (ג סימסנ) וכ
 . בווע : | (טכססדנפסענ) ר"ודנוטנוומ
 סמסס מפמ וכ ןיסכפפ ויכפ עלסס . וב ויסח רוצ : ודכטפ ק'ע

 םימכה יתפש -

 . סכות) ס6 תוקמ ספ ספוש ןידוטכ ועמטפכ םטרפ ןיפ
 דנע לע סקרי וכד סהנתי וידנע לע כוש ולמ ןכ ספד
 ךלפוס ל : סיפתרל וככטכו כ ותו וכול 85י סניד ספנר
 עודוס) ךכ כמה סמחנס וכ סוכוכיס כתמ5 סוסמ ךופסל
 כו וידכע כעו רפסו בוקכס רותפ ונפמו ןידכפ לע וספ
 פסס לפוכוס כ"ג כווהו ול סדוקס ופע ם)מכ ו) קינסס
 : ןודכע לע ס'נקס סקנתיו ופע 'ס ןידי יכ רמפל וטֿפכו
 יכ ספכופכ ספרי וכ טרופכ סונטע ספכ סמ ןקפ מ
 תלומו . ופוכססכ 'יסס 'וגו וסכפ יכ וטכ 62כסד וכ תנמ
 ספ רכמ נפ ףלו כױתס ל כע די נמו תכלוכ ל"כ

 .רוצע :סלסת ליע סכזפס 60 ךיס (םמ סימכו)
 ומיסלס וס ססילע ס'בקס . רמאו () : (סניטסעב) ד"יככופניפ

 ןנסל וכ  ןיסוטכ ויספ כמונכ סנלסו
 .ססמפל סיגילקמ ויצכ .סילכופ תוכל ןפופ ויס . ומיחבז בלח רשא (םנ) :סעכס ןמ ססילע

 . טיע שוריפ
 ל ןְנאַטְׁשג זיִא ןֵבֹוא סוָו םירוסי איד טיִמ
 רע, טעו טְכעֶגְק עֶניז ףוא נּואי םֶדֵנְתָי וידע
 לאָז רע, הָבָשחַמ יֵרָדְנַא ןייא ןְמאָראַּב ףיז
 טעו רע זַא הד  ןײז םֵהֵרָמ ייז ףוא יז
 םיִדשַּכ יד ןופ טֶכאַמ איד זַא רי תל יִּכ ןְהעֶז
 לֵאָרְׂשִי יד ףוא רעֶייַז ףיז טקראטש וא טייג
 ןָשיווצ = ןייז טיִנ רעָמ ןוש טעוֶו סֶע נוא ספ
 :רַמְקְראַטְׁשיִנַא נא בו ךניֶפְלאָהְג ןייַא ריצצ ייֵ
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 שע שוריפ

 מיהלא יא ןנאז םיִא ףוא טאָג טעו] מפ ל

 פיפ ןְּבאָה ייז סאו טאָג פָא רעייז זיִא ואוו
 יז םאָו וג יה רקְראָבְש רֶד רט טֶניִדנ
 ז םָו רֶמֹלְּכ טְציִׁשאַּב םיִא ןיִא ְּךִז ןְּבאָה
 ןנמ ייז ףוא לאָז רע טאַהְג ןֹחָמְּבַא ןְּבאָה
 באי ומיחְְו בלה רָשָא (הל) : םִמְכעֶלְׁש ןופ ןייז
 ןופ עָטְסַעָּב סאד ןיִסָע רֶמעֶג ּפָא יד סאו

 היִרָקַמ ןגעֶלְפ אייז סו רָמלְּב גנוטְכעֶׁש רֶעיי
pr 
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 םַקְנ יל * + יָתרָצּואְּב

 : ₪5 ןידדקנס לטו ופשע 'כ ןידי כ : כ "ע םדי6 סוי ורק יכ את

 "גואה בל 'םיפבד 388

 תַעְלסְלַשו
 םדוא םוי בורק יִּכ טלר טומה
 הוה דרכי" 1 :ומָל תדיתע שָחו

 = = םולקנוא-
 ; יצא אנד

 אָתּונעְרפ ימדק הל
 ןָקעְּב םֶָשֶא אנא
 יֵתַא ןוהעֶרַאַמ ן וליד
 רבת םז ברק

 :ןוהְל .דיתער עבמּו וסע
 אָנִּד + ןיִדָי יֵרֲא ול

 םיבשר שוריפ
 . םלשו (הל) :תאו לע םקנ םהל םלשאו . רטוש ינא
 רטקהו .םהב ןיא רבדהו ומכ .רבד םש .םולשת
 םויל םיבכיכ ידבוע לש .סלגר: םומת תעל :הימריב

 םימכח יתפש

 ירפד ןויכ סכקנ 'כ ספוכתס פ"עסו יס לו רכז ל וס
 ינד ס"נקס לע יל ןוסכ לפו) ךיס כ"כ ד : רכו 9 וס:
 ס'כקס | כג למול וכ ןכתי םגו ותנוומ ויני כיכ עמסמ
 י) פ'נ וס ס'כקס דיכ נכס כככ יכס וכ כי ןיקפד
 סמקנכ תוכממ פי יכז וסקס לנס סזכ ונוכלו | : ימע ופכ
 םוסממ םיס עמסמד יפע 'יס ונייכד סניפו סקנ יכ ביסכד
 םכ) סללו ססמ סקנלע = סולטסו סקנס יל יפו ן :סכ
 ו"יוכ .כוקכ נק ףס יסיפכ יכככ סוכ נלכנ ה: סנמפכ
 : רנד סט ם"מכ ועוכיפ תויסנ לוכי ס"פ5 רכד ספ וסב
 קנו .ופק סידומל םלפו לע סנגל טומפ תעל פס 'פ ₪
 : ומע ןמוומו ןוכנ וכ סלועכ סמקנס קוינעכופ יכ סקנ לע
 ס:פ ןתוכוכטכ ויסכע וכס 'ןגו כוכק יכ כיתכד ספ נכ +
 ןַײדו תוכפ פוכזכ סנומ ועכעכ וס סנו ולטס כ ןַידע
 לכל כ :'וגו כולק יכ יפמ סדמוע סמוקמכ. תוכל  סוכז

 'ס כו "וגו סנלקסו סככנס סלקס סילכדס לכ ךינע וכי וכ ,סיסו (כ ליטנ) מעמל-מס
 כ ןיכוסיכ ןסול

 סולכד) סעמ פסל קסד ןוסנכ םמםמ כיס ה: יכ סיפע ןחי סנ כ
 טופמיסכ .וטע.'ה ןירי יכ:) : ו

 מע שוריפ
 :  תורָצּוא עָניִמ ןיִא ְּתָמְתַה ראָפ ןְנעֶז איז
 פלשו גְנונְכעֶר סד יָא ריִמ וצ סג ל הל
 ןיִא ָךיִמ לעֶו יא רֶמֹולְ גנּולאָצאַּב סְד נוא
 וזַא ןְלאָצַּב ייֵז לע ְךיִא נּוא ןייז םקונ אייז
 ָךיִא לעונ ןעֶו נוא . םיִשעמ עֶרעייֵז איוו
 זא טיֵצ רד ןיִא סלב טטְּת זעל ןְלאַצַּב אונ
 סאָד ןְרעֶ טְׁשְטיִלְנִג סוא ןְלעֶו סיִפ עֶר
 תּוכְז רֶד ןזאָל סוא ְּךיִז טעֶו סע זַא טְסייֵה
 ףֹורד יז ןְגעֶז אייז סאו תובָא יִרעָייִז ןופ
 טְנְהאָנ זיִא סע םוָראוָו דיג פי בירק ל ךמֹוב
 לַעְו ָךיַא זַא רֶמֹולְּ ךאָרְּב רעָייַז ןופ גאָט רד
 סאד ויִא תויָנָעְרופא ןננערּב אייז ףוא ןְלעֶ
 ןגנעֶרְּב ּוצ טייֵרְּבִג ןָא נא םְניֵהֹאָנ ריַמ ראפ
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 כספכ . םדיא םוי בורק יכ.

 תתעב .ומל תודיתע שחו : םהל עובקה םתרצ דעומ
 תמ תודיתע .לארשיל הלואג ג"ועל הרצ . הנשיחא
 . ומע 'ה ןידי יכ (ול) :זאמ םיאיבנה םהילע ואבנתהש

 ישר

 קת הי ןוכ יפפ .םלשו םקנ יל (ס)
 סקנס . ססיפעמכ ססל סנו סקנ ו םונערופ
 ומכ לכל ספ סנפו סיסכפמ סו . סופג סלל =
 (ס סימלי) ססכ ןיל רכדקו קרזגמ לוסו ז סונק
 טומת תעל : סכל ספט .יסמולו לוכסו וכ ה
 וילע ןיכופס ןסע סתונס םוכז סופקעכ ט . םלגר

 סוי סכיוע קיכסל ס
 סיסעכ ידו לע יכסל כפל י ןמוזמו כוככק = סדיס
 קודיקעס ופוגו כספו .ומל תדתע שהו: סכר
 דע .הקיסי ה כפי [ה .סיעפי) ומכ . שחו : ססנ
 סרימכ םוושל ססכוס .יכבד סקמ .ססולע דועס ןסכ
 מפס ועדי םוינטכופס ססילע כססכ דעל פלוס
 ילכד סלע דיעס ךלימו ןפכמ . פסכמ סיפעדוס
 רעל גככ םינטכונס םונככ ססילע ויק ןיפוחנס

 ךפונע םק ךיסל
 (ול כויל) ועכ לע תוכומפס ונלס

 לוכד זכתס ןוסל סנס סלעמ לט

 ש'ע שוריפ

 סע נוא ּומָל תֹודיִתע שָחְי םיִהּולְׁש ליפ

 סאד ןָמוק ְךיִג טעו סע
 : אַז אּוצ טייִרָּבִ א

 יוז

 תה
 רֶכּולְּכ ןֵליֵא טעֶ
 . זיא סאו עֶניִזאָד
 הֵׁשֹמ טָה רעֶהַא זיִּב םֵּביֵרְׁש ישר ול
 אוצ ץיז לאָז הָריִש יד דייֵר ףאָרמְׁש טְגאַוג
 תוינערופ ןמּוק יז ףוא טעֶו סע וא 4%
 רֶעיֵרפ סאָד יי ּבאָה ְךיִא זַא ןֵכיוֵו ייז ןלא
 ריו נא ןָא ןֶנאַד פ נוא . ןעֶנְג -
 םאוָו םיִמּוהְנַּת יִרָבִד טְגאָזְנ אַז רע, טאָה
 םעֶד ףאנ ןַמּוק ייז ףוא טעו) סע סַטּוגַא רַפ
 תִייִנְעְרְּפ סאָד ןְואָל סוא ףךיז טעֶו סֶע וא
 זא ומע ל ץִָי יִּכ ןייַטְׁש טעֶו רֶמייוו אוו) וזא

 קֶלאָכ יז טָּפְׁשִכַג ןְּבאָה ןוש טעֶו טאָג
 םימ +



 . 1 א: 4 2 6 + 34

 סולקנוא

 :תמדשמו .טידמד אמ תּונערפְב
 ןוהתוקלו  ןוהתונערפ
 ןיהחָחְמ :הדמע עק
 ןמח = ישירָכ ןשי
 ןוהיִדְמוע < = תַמְלְשִתְו
 אָה: נל .+ןוחתּורְרֶמּכ

 םּכ :אִָנִנִת | תַרָמְ
 ׁשיֵרָכּו  ןֹוהְתּונעֶרְפ

 337 דצק - .יניזאה בל םירבד

 ייַבנע
 ר

 ֹומֵבְנע הָרֹמע
 תַמֲח * :ֹומל תררמ תָלְּבְׁשַא שור
 : רֶזְכִא םיִנְתָּפ שארו םֶניי םֶניִנִת
 םּותְח יִדָמַע סָמְּכ אוה אָקָה *

 יתרצואב
 : פ רפפ דיקע ידפע סעכ וס 550 : וכ פוכרכ עור ינגפ ופינפ איה

 םויל ןיטגנ .יטדמ לג. ן'היְבע לב אהב הל : ןִאָדְכַא זה .יגמפ
 םירוטה לעב |

 סרטפ לע וככעס יפל דו לפס . סנינה (נ)) : שלו

 . ודיגה םודסכ סתאטהו גיתכדכ הרומעו םודסכ ואטה ירהש הרומעו םודסכ רכז םהמ

 םיבשר שוריפ

 םהש ג"ועה תואג ינפמ אל םא םרכז שונאמ התיבשא
 ראשי אלש ןידה ןמ תותשל םהל היה םודס ןפגמ

 םע םודס יניצק
 : המר ונידי ורמאיש . םשה לוליח .ינפמ אל םא . ןידה ןמ תותשל םהל היה . םינינת תמח (גל) : הרומע
 םיבכוכ ידכוע תואג ירבד .ידמע פומכ אוה אלה (דל) : ונא םמאי שרח ןתפ ביתכדכ עשר .רוכא םינתפ

 ישר

 לכופ סמע כ תומדכו (ג קוקנס) ופכ ספונמ
 . שור יבנע :ןוכדק םומדְסכ (גכ 3 סוכלמ)
 כמ סקכפ . ובל תררמ תלכשא : למ גטע

 סגלפ ןכו א  ספסונטלופ ססיסעמ יפל ססל יוס"
 תמח (גל) :ןוסקולכעכ ןוסידכוע תמלפוקו םולקנוק
 סכ קינײת תכפכ פס ועונלפכ . םניי םנינת
 סתסמ | סוכ  סיקס) | קוכילמכ סנס | ןוסס נעכופ
 סוסס ב ספוכ . םינתפ שארו : סתונערופ

 םימכת יתפש

 תולכטל סנפג סודס ןפגפכ רוכעכ רפ6 כ א
 : סונספ לכ | וטוכיפ סכוכ ב : סכ) ױפכ סס) תוכוכע .

 460 לכ ד : 'וכו יכוכפ כול לרק למ פ'סו כ"כ ג
 9 ל"לס 'וגו סס 590 דיקי ןופכ 'וגו וס לס כותלד
 %סוטעפ יתמככע סס סורוכסכ וגו סומכ לט 'ופ סוסוכ סמ
 60 למונכ סנפג ילפ וכ נס פ"כ סיככ 'כ ונויסד וכ
 60 ופק סו לעו סנפג וכפ םוכיפ 'וגו סנפג לועל כינקד
 פל ומנ ןכנו וס דוקי ןועל יפג יכפד ש'ו 'וגו וס

 יקסכפש סס סיכוכסכ ומוגכפכ . ידמע סמכ אוה אלה (דל) : סספ ערפיו סבי ג ירזכס כיול ךוסנל רזכס
 .אוה אלה : יטפל סילומסו סיזונג סלוכ ססיטעמ

 שע שורופ | =
 םּודָס ןופ קאָמְׁש ןייוו םעד ןופ םּוראָוו ספג

 איד ןופ ןוא תומישמו קאָטְש ןייוו רָעייז יא
 ןמורט ןייונ עֶרעייֵז יפי הָרומע ןופ רֶרְלַעּפ
 איוו וזַא ןֵּבֹורְט ןייונ יִרעֶטיִּב ןָנעָז שח יננע

 םֶד ףוא טייג קּוסָּפ רֶד טֵּביֵרְׁש ישר . לאנג |
 מֶה טאָג זא ןנאַטְׁשְנ זיִא רַעיִרְפ םאוָו קּוסּפ |

 ףיא שטייט זיא סד סרו שונָאמ הָתִבְׁשִא טְגאָזְנ

 םאָד ןְרעֶמְׁש רַפ לאָז ףיִא זַא טְכאַרְמְנ ּבאָה
 זיִא םוָו רַפ נוא .לַארׂשִי יד ןופ שיִניִכִעְדִג
 םּוראָו וכו םֶנֶפַנ םודָכ ןֶפיִמ םוראוו כ ֹוזַא סֶד

 םֹודָכ או וזַא םישעמ עָמכעְלַש ןֶעוט יז |
 ווא ל תוֹהְמ תולכְשִא םורד נוא הָרֹומַע נוא

 זיא םרד רֶמֹולְּכ איז אוצ ןֵלְנְנעֶה יִרעֶמיֵּב .
 1 יו |

 : ידמע סומכ סקומדמ קקונסו סנכנ ד יכפ

 . שע שוריפ

 יָרְעייֵז ףאָנ ןפאְרְמְש איי לאָז ןעֶמ טְכעֶר
 איוו זַא םֶנַי םִגְנַּפ תמה ג :ְּךאָנ םיִׂשֲעַמ
 יונ רע ןייז טעו) ןגנאלְׁש ןופ טָפיִג רעֶר
 יזַא בייֵלְג ןייז טעוֶו תוינערופ רָעיִנ רֶכֹלְּב
 הָכֲא םיִנָפְפ שאדו גְנאַכְׁשַא ןופ םֶכיִנ רד יִע
 רד םּוא ןיַא ןופ טֶפיִנ רעֶד איוו וזַא נא
 ןָמּוק טעו סֶע רַמֹלְּכ רֶמאָנ רֶכִּפ ןִמְראַּב
 לאָצִנ ןְלעֶֶו נּוא טניפ רֶגִמְראּב רָד םוא יא
 םּמָּכ אה ראו רַפ אלה (דכ) : יז ןופ ןֶרעֶו
 איז רֶמּולְּכ ריִמ טי ןַמְלאַהַּב זיא סע יִמְ
 םישעמ עֶרעייַו ןסעֶג ראפ באָה ףיִא ןנייֵכ
 םישעמ יִרעייַז ןעֶד . וזא טיִנ זיִא סע רָּכָא
 יואב םוָח מ יב מיה נא ןעְלאַהַּב ןְנעֶז

 יוז

 יא



 וניזאה בל םירבד

 םֶהָּב ןיִאְו הָמַה תוצע
 ּוניִבָ :תאז וליכשי מכה ול מב ישימה
 רֵחָא תדרי הביא 4 : םֶהיֵרֲחֲאְל
 אל"מ חבבר וסיני םִָנְׁש לא
 : םֶריִגְסה הוה םרכמ םֶרּוצדיִּכ

 .סולקנוא
 ןוהְּב תילו ןּונָא הָצְע +

 לא  םכ : ּנָתְלס
 : הנובְת

 אָדְב ּולּבַתְסֶא ומיִּכַח
 יהי ה ּורֲבְס
 ןידכא ל ;ןוהיפומְּב
 אָפְלַא - ףודְרְ
 אָתיבְרְל ןוקרעי ןיִרתו
 ןוהָפיִקַת יֵרֲא ןֵהָלֶא *

 :ןומלשע ר וס וניִביִאְו םֶרוצ ונרוצכ אל יִּכ *
 םנָפנ טד ןפָגמְדדדיִּכ * : םיִליִלְּפ
 : וי ק"מ ףודרי סכימ : קומ ירח6 'פ רסוופ 'ס .פ6ז וניכשי ופלמ וכ אה

 םיבשר שוריפ
 ףלא ונממ דחא ףודרי הכיא ורמאיו תומואה ומכה
 סרכמ יכ םרוצ אל םא . ונב ןיליגר ויהש המ לארשימ .

 םימה רוצה הלעמל רמא ןכו .ול ואטתש יפל ונידיב
 .םרוצ ונרוצכ אל יכ (אל) : ולעפ
 לש ונרוצכ אל ירהש םיוגה
 ול ואטחש ה"בקה ידי לע תאז אלה . (םיפפש)

 םימכה יתפש
 סמכ סמ סקיתטס לש ןויכ 'וגו סמכ ונידו למול ןכפי
 'ונו יל רמ6מס ינפמ וכ תנמ לע ן"יפ ףיסוס כ : סזי
 דנו יונ יכ רמפמ לע סיהכ וס קכ רוכודס תנהפס מי
 סיכה כו םוכיפ 'ך : 'וכו סימכת ויס ונמ סמס תונט
 ףוכ ונע יפקס סוכ סמכוס 'וגו ףודכי סכילו סמלע למ
 תו נפ ייפ וס כ ףודכי סכיפ יכ נכסי םוינערופ
 סללק- 6סד ונממ ףל6 לרסומ דחפ 55 ש : ספירס תנמו
 תדממ סכוכמ סכומ סדמ סו סוקקמ סי  ןפכ נסחס
 סמ סשממ סכמ ופדרו כיתכ סכוע סדמכ סנסו תוינעכופ
 ןרתל שף פרםימ 606 ססמ דת qףודכי פוינטלופנו
 6וסו ןידס קרוטמ 5וו וז סריקכ כמלנט תוינעכופס
 ךכדכ סתדוכו סתיסע סיקנפ דרתו סכיל תניגמכ כמפנק
 : hכקמכ עלס רכונ ךקיסו כ*נכ תת : פודמס ןידכ 500 נפ

 יכל סככז סינכסו ססיספס ינננ

 טיע שוריפ
 רפ ןְּבאָה אייז סאו קְלאָפַא .וזַא ןנעֶז םידש
 סאָד ןעייֵטְׁש ראפ ייֵז רֶמֹּוקְּכ תוצע יד ןראָל
 טיִנ .אייז ןיִא זיא סע, נּוא הָנכּח םֶהָּב יאו טיָנ
 : דֶנאַָטְש רפ ןייק רַפ
 תאז וכ ןַעְווְנ = גולק שלאו יז זַא םּוראוו
 ןטלאְוְנ ספרה ני טגילקנ סאד ייֵז ןֵמְלאוָ
 םעֶד ןַיַטְש ראפ ּוצ ץראַה סאר ןְכַעְגג אייז
 : לא לי איד ןופ  תוינערופ םעֶד ןופ ףיב
 יו .הֶנא ןטכאַרְט טרעקנ ּוזַא ןַטְלאָו נא ול
 רֶנַיֲא ףָלֶא רֶמֶא ףודָב ןעוְג לג ןימ טלאוו א

 לֶאְרְשַי יד ןופ טְניִזוט ןָנאָי אנ לאז זנוא ן₪
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 יסכמס סנעפל

 ודי וה
| aa. (טכ) ּומכְה ול 

 בקהש ךפ רמול םהל חיה ןידה ןמ השמ רמא ךכ
 .םיבכוכ ידבוע לש םרוצ לארשי

 סימכמ ויס 00 .הנובת םהב ןיאו

 אָנּפְקִתְכ אָל יֵרֲא אל
 אָנְבְבְד ילעבו ןֹוהפְקַּת

 יֵרֲא בל: אנניד ווה תרשמו
 םירוטה לעב

 ןיֿפו (סכ) :ךלפכ דעפ וכימכ סטמ ינו סשמ פכפמל ם'ס
 פדועסע ונסנע סנוכס ססכ סיס 5כ5 ןמס פ"ס . סנוכמ ססכ

 יהלא אלו תאו השע ה" ית
 םיטפוש ונב םישועו םילילפ וניביוא כ"פעאו

 .םהיאפא יתרמא המל רמולכ .םנפנ םודס ןפגמ יכ (בל) :

 ישר
 ומיכסי

 ופי .'םתירחאל וניבי : 'וג) ףודכו סכיל תסז
 תכיא (0) : לפכפי לט ר ססונעכופ ףוסל ןנוכתסל כל
 אל םא :)לרטיפ ףלס ש ונפמ . דחא ףדרי
 סלסמו סכלמ .םרינסה 'הו םרכמ םרוצ יכ
 אל יב (סל) : (ןטכעגכעכיק) זעלב ר"רכלוד סדיב
 סיכוקל סס) סיס סז לכ . םרוצ ונרוצכ
 נמננס ססיסנקנו ססל לו סלוגסס סעספ ןינסל
 ונכו5 דננכ ססיסנפ סולכ ולכי ל סנס דע יכספ
 : נס 'ל ת ככמנע רו לכ סעלס ונענסכ כ וכ
 סול סיככוע טיכױל ויפכעו . םילילפ וניביאו
 :סככמ וגרם יכס 'ס) ססל ונלכמ טכופ יכספ
 נסוכ .םנפג םודס ןפנמ יכ () : (סכל
 סדפ . תמדש : סלופעו סודס יסעמ ססיטעממ

 ט"ע שוריפ
 ןְפֹולְטְנַא ןכאמ ןְלאָז ייוְצ נא הָבְבְר .ּוסיִנָי םִיַנׁשּו

 טָנ זַא אל א לארי איד ןופ טְניִזט ןְהעֶצ
 סע כ ןייז טיִנ ׁשְרעֶדְנַא סאָד ןאָק רֶמְּ
 אייז טאָה טא רקראָטש רֶעייֵז זַא ראָנ םֶרָכְמ
 עֶטְכעֶלְׁש ה ןגעו) זנוא ּוצ טפֹוק ראפ
 וצ יז טאב םאנ בוא פינס כ םיִשְעמ
 םָרוצ ּוְרְכ 9 יִכ (אל) : טְרעֶפְנעֶג רָּכִא נא
 אּווָו וא טיִנ וַא ןייֵמְׁש ראפ רוז ןפראד אנ
 ךאְר זומ רקראטש רָעייַז זיִא רקראטש רְֶנּוא
 אוצ טפֹוכ רפ זָנוא טאָה טאָנ רֶנוא זַא ןייז
 םדָס פט יִכ (בל : תֹונֹוע עֶרְוְוא ראַפ איי

 סנפנ
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lites,טא :םיוא סעכ אז  

 הוה אלה המר נרי .\רמאיז"פ
 תאזדלכ לע אָנָה ןח

 "אמלי ׁשיִנְּכ הָאְנָסְד
 :אָבָבְּד לעְּב בֵרבְרתַי

 אָמְליִ
 . ןמ 'א תַפיִקְת

 יִדְּבַאְמ םע יֵרֲא חכ : אָּד לָּכ תַוָה ַײ דק

 םירוטה לעב
 . סללו .טונ5מ סתוכט6 (וכ) : סימטס 625 לכו . תוכמל

 : תומואח

 ישר <

 סיכתופ :םיו- , סהנמ .ולכמ-:ןכו לקפסל ספל סקלספו
 ספ5 ןכסי :bh :ןוסלע יזמוכ לוסי 3-ומוגכקכ ופול |

 סקסו פוסל קה6 ססיקפמס 3וסכ) וכ סיס כ
 סכנימסס (זמ :בויס) ךכזק6 (סמ-סיעפי) ופכ דוס
 ללכ וב סױפכ סנימ סנוכיפס ם" '6סו יפ ופב
 יכפסכ סיונטס ע תיולבק ןוטל לס5 סגלפ סולקנוסו
 סס יה ףס יסְכמס פוניק ‘כ וז סכיק קקלוקס
 ססיסול וכמליס סנימ = וטלכ סנס יפסב יפרפפ
 . רוגא .ביוא סעב ילול זכו סס סיל ססילע
 סלו פ סיקססנ ססיל ע" סונכ ולס םעכפ 5 סל
 קו ןיסנקכו וכ סלולגס סלפי צ סתימקמ ססכ לכוו
 לנוס וככני א Pe ןפ ם'ו יכ סנודגה סנו
 ודגס ןיפ ילכנכ סתלוכג סולל

 טיע שוריפ

 ומ דֶלַעָכ ןייז טיינְש רע וא תַעָשְּב תִיַּבַה
 יִד ןיִא ןְגנאַז יי ךֶלְסיִּב ּוצ ןואָל רָּביֵא רע
 ןגעֶו םִייִנַע איד ןופ רלעֶפ םעֶד ןופ ןיקֲע
 םויָנע ייִד .%צ רקפָה זיִא הֶאַּפ איוו וזַא נוא
 איז רקפ הד לאל שי איד ןֶכאַמ ְךיִא לעוו וזא

 ְךיִא סנה vip‘ הָיִשִא ןֶּבראַד רַפ אייז ןלאָז
 ׁשֶעכעֶדְנ רֶעייז ןְׁשְטְנעֶמ ןופ ןְרעֶמֹׁש רפ לעֶו
 ןייק, אייַּב ראג ןוש ןלאז איז טְסייַה םאָד
 יא באה זַא .ןְרעֶע טֶכאַרְנ טיִנ ןְׁשְטְנעֶמ

 ילל זכו : ןאָמ זַא ייֵז לע ְךיִא וַא טְבאַרְטְג [
 ןְראָצ רָד בא סמ ןעוֶוְג טיִנ טֶלאוו סע א
 וצ טְליִמא ןייא זיא ו רו טנייפ םעֶר ןופ
 טְבאַמְג לאש יִד יא טְלאָו יוז ןֶּבְראַר רַפ |

 ןָנאַטָשִנ זיא ןְבֹוא איוו וזא אַז ּוצ רקפָה
 רַפ ןֶרַעָנ איז ןְטְלאָו טנייפ איָר ליוו ראָנ

 Ar לפ הכי .)הח ט"ע שמוח)

Besוניזאה בל 5  

 מכ :םְרכז שמָאַֿפ הָתיֵבְׁשַא יס לבא

 ןאצו רקב רשעמ .םיקונד םהש יפל . הנבל לקמ .םיוורמת דפסמ ומכ . תוצע דוא

 'ונו המר ונרי ורמאי ןפ :ולפ כ
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 רבא יונו זכ 9

 : תוצע

 הצע

 םיבשר שוריפ
 פ .חסר ונידי ורמאי ןפ (זכ) +:יתאריו רוגא םיביוא
 + יוג יכ (חכ) : ינא אלו ושע םהש ערפמל רמול ורכני

 ולא לבא .

 םימכח יתפש

 כפול ל'ס סמול bכק טקנ סמל סטק 05 סוטולופ נס
 שי םוכיפ 3 : ןוסקכ סעט) סג ךיר> ןכ) רנד סולדחמ
 לס סוסו < 8 ןוכנפ ססיקפ0 סוסיפ סנגנה פל טולתופ
 ספכ ומ ססינע יפת סוכ5 כמ וכהכ רכרמס '% סנוסכ
 וקנווכ ע :תלס סכיקכ ךועו כ = : 'וכו ןכפו ₪ סו
 5קיוככס ןוכל ןוסילע יוגוכ לוסי "פט ספכ סונקנו לט
 תלכ ויסיפ ןוסילע וזגוכ לוסוש וס סומ ןווכמסס וכו
 : סיכפוס  םוס ותו סיניכפס ומכ וטמספכ 'ופ ןיקו סניק
 5 ןפו 05 וטורופס ול ןמ סנככופ תוס סנמכ םוליפ פ
 ײכינכ תלכקג סלעסע ופ) ד'ויכ סכותכ סנמספ פ'עפ
 סיסססל פסונע | תולמ ית5 ףוסוסו .ף"לפ וכמ ו"כונסו
 "לועו סעכס יפ לע סיעדוו | ונווכ 6) טול תלווכט וגפמ -

 6% סז קנווכס סז לכ ףיסוס צ : סעכס ןונע וס סע

 ט'ע שוריפ

 םוראוָו . ןאָט טיִנ םֶד ףיִא לעוו םּורד ןֵּבראָד
 יז נוא לֵאָרְׂשִ איִד ןקוק ייַּב רלעוו אייז א

 ןנאָז טיִנ אווז ןְלעוֶו ןְּבִאַד רַפ איי ןלעונ .

 ןָא ןְלעוֶו יז ראָנ .ןאָטְג סאָד ּבאָה ףךיִא וא
 טֶה טאָג פָא רֶעייֵַז ןיִא נא ףיז ןִא ןגְנעֶה
 רֶמאָט ּּפ טייטש רֶייֵַו איו ֹוזַא ןאָטְנ סאָד
 עֶנייַו .ימידצ ןְדְמעֶרְפ ראפ ןְלעֶו אייז ּורְכנ

 רַמעְרַפ ןלע הנ טנייַפ איר רול רֶניִדייֵלאַּב
 הָרּובְג יד ןנְנעֶה ןָא ןלעוו נוא ףאז יִד ןכאמ
 גרמאי ןפ ןֵדְמעֶרפַא ןיִא ןאָטְג ּבאָה ךיא סאו
 טֶכאַמ רֶוֶנוא יט ני ןגאָז אייז ןלעוו רֶמאָט
 םאָד טאָה ַהֹּכ ךָןֶנוא רֶמֹלְּכ ןִּבוה רד יא
 טאָ טאָג טיִנ נוא תאו לכ; .לָפָפי <> ל ןאָטְג

 יז ןְלעֶֶו א ר תא (חכ) : ןאָמְג ץלַא סאד
 איר םּוראוו הָטַה תֹוצַע דָבוא יונ יִּב ןנאז וא

 םירשכ |

 =. ספס קטע דנו יוג וקוס כ .
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 תַמֲח םע ‘4 םָב חַלְׁשֲא תמהְב | + ו א ל

 = ייפ זה |'וחמ + רפע יקחז תמחיימע
 ה אפ = -םָנ המוא םיִרְדִחַמּו בָרָח"לְבשִת

 ינרח איוְתְּו אָּבְרַ
 הנע ₪ אמ שיא""םע קנוי הָלּותְּביםנ רחָּב

Al .הימני ו וע תו : . : 4  

 האט: םקיִאְפִא .יִתְרָכָא < : הָבש
 הילע יַמָר לחי  התיבשא |

 : ₪ למק כלמ לל:מ ןומע .יק ןירדכנפ גס זינוויפ פפה ספ . ג bפק פופסנ וו זז

 ןונצישאו
 םיבׂשה שוריפ

 וד ןכ; םירהצב דדוש רוחב ביתכדכ .םיטסיל םהש ןתנו .ןיד וב ןישועש .ןייד לש ןוע ,ילילפ ןוע ומכ
 הושרגי םירחצב דורשא א'הכו .םירהצכ םחלהל םימסיל ףא .םירחאה תא ןינרש .ןכ ןיאורק םיניירה םילילפב
 וכש אל םא םלועה ןמ םקלסאו ,םהיאפא יתרמא (וכ) םירחצ דושי בטקמ והוו ,םירחא תא ררממ .יררמ

 ישר | םימכח יתפש

 םוכ). ומכ ספילכ נפק . יכוכמ ומטכ דש םותיככו = 'כ לכ | וטורוספ סילכ וכ םיס סמ נר רמנכ ןומע
 לפס) . תמהב ןשו : לס . ךכעק יסק (בי תויקפ ןויכ פוית ןמו ג'נלד םוכ ונלנ כ : ןטכדס 5

 ומח : ןיסיממו ןיכפונ סינכרס ויס) כ סיס סקעמ ל -/ ו 2 3 ₪4
 כ סנוקנ לע סיכנסמס סיפסנ סל .רפע ילחז קוספכ הנק 'פכ "כר" גפכדכ קורס רכד לע ספולו כוכקב ו , פונג דס 32 ד 7 ורדה:

 כמ 2 םנחז ןכלס לע סייַוה סיפכ לפעס 6רקכ ונינמ ןכיס ספק ןופסר 'יפ) יכ זב : ססילע )ופמ
 ) ףספסמס לכד תכוכמ לכ ןכו לפעס לע סימס | וכו "וכו 1"5 כ"ע סקס סורדמ ססנ סיפרקנ כל וכדהב:
 סמ . ברח לכשת ץוהמ (סכ) : ךלוסו לפעס :עיפ םולדהכ רמ5 סמל סמק "דנו וטמסמכ סוכדת 'יפ:
 המיא םירדחמו =: תוכייג נכה סלכפס ליעל תנממ ךפיס ספי סינפכו ל"נס רכד יפנ סיס רופכ לכד
 וע סיפקוג וכל יכלמ בכהס ןמ םלפנו סכוכסכ רמונכ ןוסכ ו:ט> תורוכפ לע "ד דוע רפ ןכ) ןוקב
 יכלסמו ס'נ . כב ךלוסו סמ 6וסו ל סמיק סמקמ סד5 סופט ןתוס ספרו 692 סיכדק יכדהכ ופטס לעו יוגב

 ימכי) רמסכמ ומכ מ לבד קפיס כיספ םיככס סמיס לז" 690 רנק 60קמ סיסי כ'5 השק ,ס'דס לכ סו סנו
 'ד .ילפס) .'ס ןכו טינלתכ תומ סלע כ (פ ק"כ'חנ סורדממ ל ס'מס דקנינ כ"ס כ"ק סייקע ןונ הרס
 לסנט שעוקב ו-ט= סמ לע ככה י=ב זיפ b'רל ןירכ ןכל סונפכ וכע5 תוכיכע ןמ וכ וכ .סוסד

 וששח ל" שני ו

 כז  ססמב סיגסוכי סולומ לפסמו (י סימכי) |
 יסוט לפכפי .וכקז ככל (ה לסקזמי) רפסנט סירדמ ילדסכ וסעמ סמ לע .המיא םירדהמו : ספוככ
 סיקסמ םכפכ םיו ספומ ספל יכלכ יתרפל .םהיאפא יתרמא (וכ) :וקיכסמ יכדהכ םפ
 יממעו וכנעפ ןכל סס) ןקפו (פ סימסנ) ללזעכ ונימ וספגודו כקכס ילעמ סכינעסנ ססס ססיפס

 4 טיע שוריפ טיע שודיפ
 הַחְּב ןאָטְג ןֵּבאָה אייו סאוָו תוריִבָע איֵד טְסיַה סאו דש םעֶד ןופ ןֵטִנְׁש רפ ןֵרעֶנ
 יז ןְלעוֶו הָמיֵא רֶתְסָּב טְסיַה סאד םיִרְדַח ןאָצ םֶד נוא סֶּנ ֹלׁשֲא תֹומַהְּנ שו ירירמ בטה
 ני ןייא רחְּב םג טָכְראָּפ תֶמֲחַמ ןְבְראַטְׁש ןָא ְּךיִא לעוו תֹומַהְּב יָר ןופ לומ' םעֶד טיִמ

 א פג טאהָנ הָנּותַה טיִנ טאָה רע סאו יז ןלעו) תֹומֵהְּב איד רֶמֹלְּכ איז ןִא ציי
 א ₪ רֶניָה גיִדְנעֶגיַז ןיַא קי הָלּותְּבַא טימ = רֶּפָע ילחז תַמֲח םע ןייצ איד טיִמ ןסייֵּב

 יא ףוא טעוֶו ןאַמ ןיִאְרְג וייבגא טיִמ הש רָד ףוא :וכיִרק אייז םאוָו ןגנאַלְש ןופ טיג
 א ןְבֹוא םאו) תוינערופ סאד ןמוק עֶלַא רעְר  ןופ גינייוג ןסוא ןופ ץיחס (הכ) : רֶרָע
 כאַרְמְג ריִמ ּבאָה ְךיִא יפו הכ) :ןְנאַטְׁשִג יִר ןֶפְראַוו רַפ איז טעוֶו ֶלַח לָכשְּפ טאָטְׁש
 הוא איז לעוֶו ְךיִא פְהיאפא ןצְראַה ןיימ ןיִא ּתְנְרַהִנ ןְרעוֶו ןֵרעוֶנ איוו טְסיַה סֶר רֶרעֶוָׁש
 פָה ןְבאַמ אייֵז לעו) נּוא ריִמ ןופ ןפְראוו ייֵז סאוָו תולייח איד ןופ רְרעוֶגְׁש רעֶד טיִמ
 ב רֶכיֵלְטיִא סו טְסיַה םאָר הָאֲפ יונ וזַא רַפ גוא םיִרנִתמי טאָטְׁש איד ןְרעֶנעֶגאַּב ןלעוו

 תיבה



0 

 יליכַאו
 2 1 שש

 ףוע ןפְב

 mh שי .ןימוה יׁשיִהְכו
 םירוטה לעב 4
 ימומלו כעל יזמ סיככד 'ס ליכוס .כעל יזמ (דכ) : סיינכנס ;

 סמ דגנכ פע ילסוז תממ סע סומסכ ןטו יליכמ כטקו ףסל

 רקיעו .תשק יפשר רבש המש .יפשר ומכ .םימשה -
 םיכתוחמ .ירירמ בטקו : םמו' ףועי ץחמ ןושלכ . |

 יישר

 לכאתו :דוסיס זדע סכנ . דקיתו : סלעב <
 סינפוכי . מהלתו : סנו סכלכ5 . הלביו ץרא =
 סינפולי (סכק ספ) רמלנפ סילסס לע ח תדסויפס =
 . תוער ומילע הפסא (נכ) : סל כינס סילס =
 סנט ופס (טכ סיעסי) ןופנ סעכ לע סעכ ריכספ =
 סכיפולוע (ז סימלי) סוכס תופס (טכ ליעל) סנס לע =
 תיפסרכ) ומכ ומ סלכס ספס6 פ"ד , סכיסכז לע ופס =

 יס לכ , םב הלכא יצח :ספסק ןפ (פי |
 סיס .סכרכל סוגעכופס יכל וז סללקו ססכ סילפס |

 . בער יזמ (דכ) : סלכ סניק :סכו סילכ מ |
 ומסמו . וילע תיכומ דע יל ןיסו ןככ ימיפ) םי'מ =

 נעכ יכעס יסעמס ססולופמ ןסכדק סמ ינכ לש |
 ןושס .יזמ :וכככ נפ רעש לדנמ עוסכ סדק |
 ימחלו : מכ ךכסמ ו סוסד . זמ עפ ימכפ |

 ינו (ס כויפ) למסנפ ססכ ומסלג סידעס . םשר
 . ירירמ בטקו : סידט ססו ףוע וסיכגי ףסכ <

 . תכילו .םמסנ .לעכל . סיליטקמס 'ס דגנכו נפקומי ספל
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 2% 1 צק
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 : םָּב"הְלַכִא יִצְח תֹוֲעָר ומילע
 בטקו ףשר יִמְהְלּו בער זמ יי

 ורירמ

 םיבשר שוריפ

 הלכא . תוער ומילע הפסא (גכ) : םמומ וינב . הלעמל
 תוער ינימ לכ רמולכ . םנושל לופכל תוארקמה ךרד יכ
 . בער יזמ (דכ) :םהב םישא םלוכ .קיזהל ודיב שיש
 ידה אוה דומלת ןושל םאו . ומוגרתכ וגיינע יפל ונורחפ
 ןמ שאו הרב . ףשר ימוחלו : ןידד היחומ זמזמתנ ומכ
 .ףוע והיבגי ףשר ינב ךיהכדכ ףועב החירפ ןושל ושוריפ
 םדא ינב םיגרוהו םירוממה םיטסיל ידי לע םירקודמו

 םימכה יתפש
 ףיסוס ץ : ןופפ ל"כס ספק 6'דלו 'וכו "ד פ'ל ו"יוכ ןמופ
 םיעדוו טײס 6) וכס ופלכד .סכ5כ5 ת)מ ןכו סככ תנמ
 ידסומ ןכ 6) ספד | : ןכמ סוימנ ופ דקיק ימ פס
 . ללככ ןכפס לכ6קט כיהכ רככ ילס יל סמ) סיר
 ינפכ סדסיו סילסס לע תדסוימ יהס סינפוכי "כ 6
 5 סכ סהלכל תועכ לכ למונכ שנ : סתוכיכמנ סלע
 5ת ד'ע ססילע וכי סנוכ 6 תוערסמ סעכ סופ פסק
 סעטל וכ "ד ךכלוסו סכ קוכומ יפה לכמ סכ סג
 41 סנס לע סנט פס 'נמ ופסל כותכל כ"ס ספק ןופפכ
 פיתכ סד סטק ימנ דומ) "דנו ספסת 'למ b"סכ ספסמ
 פס סוער ללככ ימנ סיניהר סד סכ ס)כ6 50 וילתפ
 פל סולס תופס ו'סלופ סינג סת 'פכ ליעל סועקמ פיו
 צ'ו כוכימ ןוטנמ סוכס תופס טכיפ ןסכו 'וכו וכ יוס
 | פנתתמ וס 6ליממ רח6 לכד לע ףיסומ וסע ספסוכ לכד
 סס) ' ןינעו ' עוליפ רוכיסו ספסוס סיסי סז יפנו 6
 כינת כמול ךייכ לד ונינט יפל ספסוס ןופל יעל םכופו
 תוינעכופ ריכתל רמו ךילו גגוטס לע םנוע וכ ןיפ סד
 גגו סוס בוכוס כ ןלכו ספסוס ' 'ופ ס"םמ תוינעכופנ
 לוד כםיי) ל'נ דועו רוכת 'כ ונינע יפ) 'יפ דיזמס 5

 ססולע ףיכוי ס'כקסד עמסמ סד ספסוס ןוס) םכפ) 675 ןפכ ךמ וס ספסוס ןומל מ"ככ ספס5 לפ וטוטפד ||
 bוספ ןפכ םרפנ ללוס ןכנ וינפנ סדסס | עיטרסע ופכ ₪06 עכפנ ס'כקס ןיסד וניפ סוו 1פטסש ספמ כפוי וינעכופ |

 םרוסט 'ופ לע סנטתמס ת)קסכ סעקת ככ ידכ רוכימ למ סתומ ערופו יקרק ינס לכ י"סר ונס ןכנו לוכיס .ןשכ <
 ס: ו: ספ ןויע כמ ת6 קריו כג ליעל יקסכיפ ₪1 ןיעכו קודו יכסק תומרקמ ינכ לכמ לוכימ 'למ ספסל פלפ

 טיע שוריפ 741

 רַמּולָּכ .ּבּורְנ עֶטְׁשְרעֶטנּוא איד זיְּב טְנעֶרְּב
 ןְלעֶו אייז יב ןעֶרְּב איז ןִא טעֶנ סֶע |
 ראפ טעוֶו םע, נּוא לכַּו דנורג םוצ ןמוק |
 דָרע רעֶיֵא רֶמולְּכ רֶרע יד לבו זיא ןנעֶרְּב |

 רַפ טעו סע נוא טקלו טכּורפ ריא טימי
 פירה יִדְסמ ןמאָלְּפ ראפ טעו סע נא ןְנעֶרְּב

 איִד ויא םאָּב געב איִד ןופ דָנּורְנ םעֶד (|
 = זז[ טְניימ םאָד לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןִא רֶמְרע, עליה |
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 טע שוריפ

 ִא איז םאוו םילשּוי טאָטְׁש איִד ןעֶמ
 איוו חש גְרעֶּב איר ףוא םְניטְסַעְּפ דָנּורְנְנ
 ביבס םיִרָה םילָשּורְי קּוסָפ ןיִא טייֵטְׁש סֶע

 ןיִרעֶמ לעֶו ךיִא תֹשָר ימילע הַא 0 : ₪
 יה ץבעלש םאָד אייו ףֹוא ןֶדְנעֶל רפ רָרָא
 ןנעֶל רַפ ְךיִא לעו] פג הלא .ןלייפ | עֶנייֵמ
 = ןְרעֶנ ןלעו אי: כת יפ הכ + אייז ןֶא
 = לעָט איז נוא ייָפ פת רננה רפ ןָלאוושנ
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 .םתירחא |

 : םָּבְוִמא"אְל םיִנָּב הֶמַה תֹכפַהּת
 ינוסַעּכ " לַאזאלְב יִנּואְנְק םה

 םעְזאלְּב םָאיִנְקא יִנֶאְו םֶהיֵלְבַהְּב
 שאדרִּכ = : םֶסיֲעְכֲא לָבָנ יונּב
 לואשדיידע דקיתו יּפֲאְב הָחְדָה

 לא = .ועזאה בל םירבד

 םּהָמיִנָּפהַריִתְמַא רמו: ויֵתֹנְבּו
 אמ ימדס יל .ןוהְנְמ
 אר ירא ןוהיפוסב יֵהְ
 אב ןונא = ּואיִנשַאְד
 .ּונָמיַה ןוהְּב .תיִלִּה *

 ומר ּואיִנקַא ןונא אכ
 ּוזיִנְרַא - .אלחד .אָלּב
 ןֹוהְתעמְּב ימדק
 םע אָלַּב ןונְנקא אָנַאו

 . :ןוצגרא אָשְּפ אָּמעְּב
 ףיִּקִּת םודק יֵרֲא בכ

 רח: א

 דפ קג אָשָאְכ ,ala : גס םופכי לכנ יוגכ + וכ ץיפחיק סכ ןפ6 6: סינכ + גס [פוי רוד יי איר

 לּואָש דע יִציִשְו זנרָּב
 | םירוטה לעב

 סס 8ילטמינכ . סט לכ (62) : םמפס) סלטטכ ופיסנפ

 ישר םימכח יתפש 0
 המ (כ) : סדלויכ ליס (סמ סמ) תוליס | ללומו סי סמ םעדכ קכ וני וס םקוכמס יכ 3 : סכוט יסוסנ
 וס סתילהפ יכ סתיכסמ כו סמ 5 סנוכמהכ ססולפ
 סמ 606 תומכל סידוניס ככ סינפ תכתסס וקנכו ספימס
 ססש 6) דד : סונפ תכתסס ליכטכ תוינעכופ ססילע סו
 וס יכ לכו וגו יכ ביתכדמ ופתכוסו ןכומס יפכ ןיכפספמ
 יכיו ';מ ןפל םוכיפו ה : ע'קו סלעמ)ט6 סעע תניפנ
 סי תפסותס תנווכ יכ סירכנ למ ףיסוסו ססדס תֿפ ןמו6
 ףיסוס ןככ יקלדג סלט רפופכ סכ ונודג ןיפפ ונפמ ןנופכ
 רמ6) כ סמל ספק סיס ןוטסכ סעע)ד ן :סיככנ תלמ

 .םע אלב
 לבנ יוגב :דמ ספ יוז (5 סידנוע) כמ =

 רוד יכ : ספוסכ נ ססנ סנעס ספ . םתירחא
 אל :סעכל ד וגל ןיפפסמ . המה תכפהת
 סיפיכוס יכ ססנ ה .סילכנ ילודנ ןיפ . םב ןמא
 (3 כקספ) ו .ןמא : סנממ ולסו .סכופ ךלד
 ןומפ "ד (ננוסינכע) זעלב ס"כוכיכוכ ןמוק יסמו
 עמסנו ספענ יניסכ ולמס ומוגכסכ ו סנומס ןופל
 ינואנק (סכ) : לגעס ועעו ססחטכס ונמכ סלק 'עפנו
 : סולס טיפש לנלכ .לא אלב :יפמס וליענס

 וס ופעכו סיס קל סעס הז סידפכ ןכפ ןס (גכ קיעשי) כמפנע סמ סל ןיקע סמוסכ
 סילסס) כמופ פוס ןכו סילפוכס ונפ .םסיעכא

 . החדק (כ) : סוס ןיס | וכלב לננ לפס (די

 ט'ע שוריפ
 הָדְתְסִא רע טְגאָז םּורָד רֶמאִמ (ם) : טְניִרעֶצ

 ןופ הָניִבְש ןימ ןאט םָא לעוֶו ךיִא המ יָפ

 סאו) ןְהעֶז יא לעוֶו סקירה המ הָאְרְצ אז
 המה תוכּופהַמ א ףוס רעו ןייז טעוָו

 ראַפ איז םאוָו רֹורַא וזא ןֶנעָז אייָז םוראוו
 ןְנעֶז יז שנ ןֶראָצ ּוצ ןליװ ןמוג ןיימ ןרעק
 גְנּוהיִצ רָד ןַימ םֶּב סא אל רֶדְנִק עֶבלעֶוַא

 טיִנ טְרעוֶו ןנזצ רעֶד איז ּבאָה ְּךיִא םאוו
 ןְיוְג ּבאָה ףיא םּוראָו אייז ןיִא טנעק רעֶד
 ןופ רֶר ובאה אייז נוא געוו עַמוג איך איז
 שטייט ויא ןְמַא טֶּביִרְש ישר . טרעקנ ּפָא
 םייקמ טיִנ ןנעו אייז טְסייַה סאָד טייַהְראַנ

 יִניִס גראַּב םעֶד ייֵּב םּוראוָו הָהָטְבַה רַעָייז 4

 שייט ויֵא סֶר עלה הג טגאוג איז ְבאָה | =
Msn - 2 (24  

 טיע שוריפ
 ןכעֶג רפ ןלעוו רימ נּוא ןאָט ןלעונ ריִמ
 ןְּבאָה טייצ עָנייִלְק ןייַא ןיִא נוא תֹוצִמ םַמאְג
 ןְבאָה נא הָהָמְבַה רֶעייֵז ןעוֶנג לָטַבִמ אייז
 לֵאָרְׂשִי יִד אַז ₪ַח (אכ) : לָנע סאד טְכאַמְג
 טיִמ לַא לג טניִרעֶצ רעֶד ְּךיִמ ןֵּבאָה ינואנק

 פֶסייַה סֶד טאָג ןייק טיִנ זיא סאוָו ףאוַא ּוזַא
 נוא נו םיִבְבּוּכ תרובע טְניִדְג ןְּבאָה איז
 רעֶד איז ְךיִא לעוֶו םּורד םאינקא טאָנ ְךיִא
 זיא סו הָמּוא ןייא ּוזַא טיִמ ₪ לג ןְנְרעֶצ
 איִר ןְנעֶז סאָד קְלאָפ ןיַא רַפ טְכַאיִנ טיִג

 קלאפ גיֶטְפאַהכלׁשַא טיִמ | לֶבָנ יוגב םיִדְׂש

 ִפ בכ : אייֵז ןְנְרעֶצ רעד ְּךיִא לע םֶיְִַא
 ןיִא .טְנעֶרְּב רעֶייַפ ןייא םּוראוָו יפאב הָחְרִק שא
 סע בוא היִתְהַת לֹאָׁש רע קיה ןְראָצ ןייֵמ

 םנערב |



 1 = עא Be | ה / = סולק ו 4

 ₪ רוצ יי : םָכיֵתֹבֲא םורעש יל הי +
 ארכה אפק

 יעיבר : ףללחמ לא חכשתו שח את אָתִׁשְנתַא |

 נב סעפמ ץָאניע הָוהְי אָרְ = : השתי
i1 יש וזיי יו: אית ב הָוגְר ףקְתּו  reלק : גקפי ליו פ רסווס 'פ . םוכומכ  

 4 | :ןָנְּו ןנּג יהמְדְה |
 םיבשר שוריפ = | | םירוטה לעב

  Fםהירחא םינוו םה רשא םיריעשל ושל . םורעש | 'יכ וקו6 תיסנו סיככד ד"וי ךל ןפ> סנעק ד'וי . יספ (םי) 1
 :  2%.ישת : דילוה ומכ .דֶדּומְלֶא תא דלי ומכ . ךדלי (חי) ססלכ)  לוכז ךל כמוכ סנודג כ לדגיד ר' ךכנו

 הטנ ןמ היכרד לא מת לא ומכ השנ ןמ ,חכשת .
 = רומאכ םב ןומא אל םינב ., ויתונבו וינב (םי) :החמת לא ומכ יחמת לא ךינפלמ ד"י ומכ ישתב

 ו םימכח יתפש יישר |
 סיסוו א : ינממ עכסס ונעכסק ןפ ינממ וכי נופי ינכ ופכ סמקמ דומע) סדקס םורעמ ךלד ססינפמ -

 רר

 ןוממ םוליפ ס-מ 'יפ קכ ססמ סירעכ יונכ ספ כ"  ןופל סוכעט דוט םרפל פו ילפסכ םללנ ךכ ססכי |
 וסע סורעט םוכיפו סנעמ) סילכזגס סודכס סס5 סיליעכס סידכ א סכ סיריעכ סע ודקלי סיליעפו )גי סיעטי)

 רו וש , שת (קי) :וננכ סיכיעפ סכיסוכ6 וסע סכ . סו ב : ס'פכ . סימו;5 וסע סומלפמ ומכ סוריעכ ' \
 תריזגמ יטפ תנמ סיסי ןןכלר .םוריפלו סכקנכ ומכ שטס ל5 כ ככ ביסוס פנפכ וסכד .ונוקוכלו הכס <
 (פכ. סגספ) ושל סככפ ךפופ .ךללחמ לא : סכל גיסיסנפ ב = וקכ סישסמו וכפל ןיסיפכפ =

 לארשי ילשמ ט'ע שוריפ :
 אנ ןקראָטְש כעד (=ָללחְמ לא חּכְשִתַו יִשֶת דו רוע פָא ןייא זיא םאָד טְגאָזְנ רָע םאָה טאָנ פא |

 4 נ א ל Rs כ תא ורע אל יִרּוהְוֲא ןופ מאָנ
 לא א רש שא כ א ל אוצ מנ ןבאר יא 3% "1 79 ככל טיג דיו באה יל

 סו בוה םעֶד ןְעֶטאַפ לא רע וא איו הָצֲע ןייֵא ןּבעֶג ןיִרעֶטְלע עֶרעֶייַא םיִרְׁש שָסייִט יא םִורֲעְׂש 6
 שנונָא םיִא זיִא ןועְמָש םּוראָוו ןועמש ּוצ גירוש זיא רע ריִא םאוָו םיִרָש איִר ּוצ טְנִרְג טיִנ ןָּבאָה ג

 ענשמ ןכאמ ךינ לאָז רע ןְּבעֶנג הָצַ ןייא יול םיִא מאָה ֶדלי טאג רקְראָמְש רעֶר רצ הי : טְניִ
 אָה מש וַא .נוא .םיִא אוצ מק שתו שמש וא םוא מְכאָה יט ןפאַׁשאַב ְךיָר טאָה סאו
 בֹוה םעֶד טואָלְג םיִא רַע טאָה עְנושמ זיא רַע זַא הג המ ּוּ ףאלש שייט זוא שת רֵדֲא .ןסַעָנ רפ

Onןְואְר יִא םעֶד ְךאָנ םטְנאָמְנג םינ ןש שא םאָה גוא  
 פלעג ןעייל םיִא לאָז רֶע םיִא םעְּב א ל א ןַמקְג א טנגו ןאָפ סְסּג ףיימ ליוו טאָג וא
 א םעֶד ְךאָנ ניא ניל ‘יל םיִא טאָה געָמ עֶכיִלֵטַע ףוא ףאלש טָכאַמ ריִא נוא םיִא טְניִרעֶצ רד נוא ;

 אוצ ןֶבעֶג .פא לאָז ןֵּבּואְר וא טײַצ איִד ןָמּוקָנ זִא סֶע ְךיֵא לאָז רע ַחּכ םָטאָג לֹוכְוְבַּ טיִמ רעד
 םְלעֶג סָד ןְנאמ ןביאְר אוצ ןַמּיקַנ יול ויִא בוח םעֶד יול מ טְסאָה וד נוא חַנֶשִּו .ןאָט סטּוג ןייק |

 "גגא דייר עביולג ןיק- טיג הייר .וצ ןבוהנ .ןא ,ןְבאר םאה ָךיִד טאָה םאוָו טאָג םעֶד למ לא ןְסעֶג |
REM al re teןגנורַּפְׁשִג םאָה רֶע איוו וא יול ןגעקא ןָנְנרְפְשִג טאָה  

 ןגאלשנ טה גוא ןקעטשא ןמונג יול טאָה .ןועמש ןְנעקַא :טְבאַרְמ םֶרעֶמּוב ןייֵד ןופ ןָהיִצ סורא םֶכאָמָ
 ריד באָה ךיא הָמֹׁש אד םיִא אּוצ םנאָז נא ןֵבאְר רפ טקעֶלּפנַא ןְראוָו זיִא סע  נוא א שטײ |

 ריִד ְךיִא באה ענישמ ןְכאַמ ְךיִז טסלאז הצע איִד ןֵנעֶגְנ ויתֹוגבּו וָנְּכ סמ טָניִרעֶצ רע, בוא זאג שאָנ 1
 זיא לֵׁשְמְג רעד .ןגעו םַנייַמ ןופ הָצַע איִד ןְּבעֶגִנ שד רעד םיִא ןְּבאָה רֶטְכעֶט נוא ןיז עֶנייֵ לייב |

 יד ןסעֶג רַפ ןיפ עַבָב יֵד ןְׁשטְנעַמ םכעֶד ןְּבעֶגְג מֶה טאָג \
 גיא וה ןייק םַעּבְנ םיִנ לאָמ ןייק רַע לאו ןפעֶג ראַפ שיִנ לאָו שָסְנעַמ רעד ןעוֶו םּיקַא ןְבאָה לאָז םֶלעְו איִָד |

 םלאוו ףאו םּוש ןייק ָכאָמג םיִנ רע טלאוו ם טוט םעֶד םקנעדנ לאו ׁשמְנעֶמ רעֶד ליו בייוו ןײק ןַמּונָנ םיָכ
 ו במ רעֶד שיִמ ןפאשב ְךיִד םאָה טאָג יָת ּךְדָלִי רוצי:קּוסָּפ רעד םִגאָו םאָד טאָהָנ םיִנ םויק ןייק טל איד 1

 ה א הגְכ םפאָנ ניא טאָג ןָא ראג טְסעֶג ראַפ אוד נוא ְָלְלֹוחְמ לא חֵּכְׁשתְ ןָנעְו = הָבּוט ןייב ןופ ןסעג רפ ןופ |

 ה יג שאב ןא םיִג ןראַת ערקנא ןַסעֶג ראָמ פסלאָו ןַסעְב ראפ ןופ עַבָמ רעד טיִמ ןפאָשַּב טאָה רע סאו וג |
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 - טטדאה בל םרבד )= #86

 גי 1 אלא לכ קב והשע הלא שטו תיִׂשָּכ תב

 והָאנכו = : ּותֹעׁשִי רוצ לבנו
 והָבְיי :ּוהָסיִעְכַי תבעה םיִרוְ
 אל םיִהלֲא " אלא אָל םירשל
 ברק םיִׁשָדְר סע

4 
/ es 

. 

. 

 ל

 ד, גרו הדעה
 + הֶקרפְד = אפיק
 יִהֹומְרַכ ּואיִנְקַא זט
 "ןאועמ ןחְלפְּ
 ּוזיָנְרַא 4 אָּתְבְעְותְּב

 ּוחָּבִּד זי : יהומָדק :
 is תיִלְד ןירשל אל ואב

 אלה להב ךורָצ | םורעש
 ןוהְב = ּוקְסעְתִא אָל .ּודיִבָעְתֶא ביֵרָקַמ יד ןֶתְדָח ןּנְעְָי

 םיבשר שוריפ

 הבעמב תרזגמ .תיבע (וט) :ךסמ אלמ רמח ןייו
 ןכו) תישע .תיאר .השעמ הארמ ןמ ומכ .המראה

 םימכח ותפש

 וגוטכ ע : 'ןכו סתוכ סיס כנע סדו קוספ לט 'יפס ךכט
 וניטמט ומכ |'יטס םינדסל נ'ס ייסכ 'למ סוסכ ןווכו ספ
 סקס עמכמ לוכ ויסכע 336 ף :םגדופ יוסכ ןופנכ "ככ
 סלמקמס וכ סלנק ןופכ לכש םוליפ צ : ךמנע ₪6 ססכפ
 וכרכוסו תלוכיו הכ פוכיכ ךול> כ : לנד תמקנ סוקנ)
 'יפ סיס cו סועדו 5 סיסנמ 'דיכמ6 כיקכדמ ןכ םלפ)
 : ס'נס . סיס: סו כממ רק ךיפ ו.מכמכ סטפ 6)
 ספ ננ0 עמסמ סּוסכ5 6) בוקכדמ וסקס 592 נ'כ ך
 ךיהו וכ םיטמקמ ויס כ תוכופו סיככוכ ןוגכ ךוכ) וכ סיס
 535 לכל ומ הכי) וגו ךינוע 600 ןפ כיתכ כס סו ןכתי
 סמל י"טכיפ כת וכ 'פכ | ליע) כו פ"ו ש :סיפסכ
 סמל כ"ו 'וכו כונגכ רוכג נ6 נקתמ סולכ ךפ6 סכסי
 כמ י'סס סויכנ סנפת וכג כועל ג'ו סלופכ ס0נק ס
 םנוע ןינטל 336 'וכו 6נקקמ סונכ ךפ6 סכמו סמ) סעמ
 סנועכ 16 סהופ סודכועס 'ע לע םנעו) ס'נקס נסכ
 סוכעט יונכ סיס | תת: ןוככ סיכ כילד יפכ כודג רתוי

 : :ןינפ 'ססכ יכ (וכ כויק) ומכ פ

 אוה ,והשע הולא :(ושרשב א"ח םוקסב ד"ויה תישע
 ל (ז) :םכח אלו לבנ םע , לבניו :.ךננוכו ךשע

 יישר

 לנס םופככמ םכפנ םי דועו . (סכטייוו) זעלכ ם"כיוו
 פעכל וכקומ לע ןוניכפס םולקנוס לש סוגכפ רחל
 ופכ =. תישכ : ינוע וס  ..תיבע - (וט) : "וגו
 סדסכ וכלסב וינפ ססכ יכ (וכ כויס| ןופ) קיככ
 רמוס וס ןכו ןוקנמ סונפכנ וינסכו םינכבמ ןפכב
 לק ןופנ טי .תישכ :לסכ ילע סמוכ םעװ (סכ)
 סוכע ןוטק סכוכו | (כי יטסמ) ומכ יוסכ ןופלכ ע
 סילקפ תפ םיסכ עמשנ סיס םוגד תיפכ נסכ סו

 רוצ לבניו
 (ס לסקומי) רפלנפ ומכ וסזיכו וסנג .ותעשי
 : סזמ לודג לוכנ ןיס וגו /ס לכיס נפ ססילופס
 .תבעותב :ותפנקו צ ופמח וליעכס .והאנקי (זכ)
 מסנט סיפסכו רוכז :ככסמ ןונכ סיכועפס סיסעעכ
 ןוככ ילד ומוגכתכ . הלא אל (זי) : הכטוס ססנ
 םקנק ספיס ל ר ךכמ ססכ סיס 95 ק ךוככ

 יככנ ססנ סילינכ ויס ל סופולס וניכפ (ילכס) .ואב ברקמ םישדה : ויטכע ופכ סלכ ש
 סדמע 65 ת סספ וקלי ₪: .םכיתבא םורעש אל : יוסי סנ) סז מופ סיס ספופ סול סיס

 ₪7 שוריפ

 נג ןראונ טעָפ ןנעו לֵאָרְׂשִי יִד נוא ויש
 ןְראָוְג טְסיִּב ּוד ל; ןיסעְרְפִג טֶה רע, נוא
 טְכעֶדאַּב ןְראוָו טְסיִּב ּוד ִסִשָכ קיד נּוא טעֶפ
 ןזאְל רַפ טאָה רע נּוא שפו טייפנעְּפ טיִמ

 ןֶפאָשְּב םיִא טאָה סאָו טאָג רֶד יהָשִּפ הא
 הֶזְבְמ טאָה וא טְנעֶׁשְגנ טאָה רע נוא לג

 טֶה םוָו טאָג ןקְראַטֶש םעֶד ושי רוצ ןעֶוְ
 םיִא ןעומ אוז האנק הט) : ןַפְלאָהְג םיִא

 רבע; א עֶדמעֶנְפ טיִכ טיח ןנעֶצי רעד
 הסיני םישעכ | עָיִרְריוו םּוא טיִמ | תנע
 םיִרָשל ב ) : ןְנְרעֶצ רעֶד םיִא איז ןע
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 = טיע שוריּפ

 סא 6 ןלְבייַט איר וצ ןֵמְכעֶׁש ןעָוט אייז
 םֶר טְכאַכ םּגְרַה רעֶד . טאָנ ןייק ןְנעֶז סאו
 רָנייק שטיימ זיא םאָד רצ ןוה תיִלְד טָשֶּפ

 אי ןופ םאָר ריק נוא טינ אייז ּוצ ףראר

 עֶכְלֲעְנַא פיו אל פיזלא טיָנ הָאְנְה םּוש ןייכ
 ראָנ . םיִג איז ןנעק אייז סאו רָמַעָג פָא
 טיִנ ןְנעֶז נוא איינ ןְנעֶז איי יאָּב בירקמ םיׁשְדֲח
 ןְּאָה לַאְרְשִי איר רֶמֹולְּכ ןמוקנ סורַא ,גְנאל
 איד ּוליִפֶא זַא רֶמעֶנ ּפָא ָעייֵנ טְכאַמְנ הי
 .טְנאָקְג סיב ףוא איז ןֶּבאָה םיִבְכּוּכ ירבוע
 סַעַב ןתעג טאָה םיִבְבּוּכ רבוע ןיַא זַא נוא

 פא
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 :Fn roe "ואת בל םירבד יי 9% לקנוג 6

 קב תֶאְמְח + הוצ שימלחמ 1 2

 רַתֹע םע
 ןֹוהיִפיקַתְו ןֹוהיַבְרְב

 הטח חרא אַ
 תַּוְּב םע ןֹוהָּתְנַסַחַאְ

 משו 5 haan ןוהיִיִח
 רׁשָתִי  ןֹוהיַרָּבִג םַדָ
 רּתעַו וט + אמ

 ףֹקִת חַלְצַא טעְבּו לֵאָרְשִי

 ריר

 .בלח תבו ץרא טשפה יפל .רקב תאמח (די) : םירק
 תוירבדמ םיליא . םירכ בלח :לוכאל םהל הברה רשנו

 ןכו בחרנ רכ ךנקמ הערי ביתכדכ הערמב םיטשופמ

 רב ופשעי םיקמעו קוספה וס תמגוד ןאצה םירכ ושבל

 תוערל ןאצ םיאלמ ןאצה תא ושבל האובת לש םירכז
 תואונת ידש תעינמב םירב רקיכ 'ה יבואו ןכו .סהנ
 ולכ . הליל דועב ריצקל ךומס דחא ענרב ןיפדתששה

 ךכ ינאו ןיריחשמ ןפופו . שא תפירשב ולב . ןשע

 יש :

 םימלס דוקכ ויכהסנמ sd קוכד וליקסכ עלס ג
 רקב תאמה (די) : םיפימ דוקנ קוכד פוספכ) ב
 סיכלמ) רמלנפ סמנט ימוב סיס סז . ןאצ בלו

 סמו יעכ רקכ סיכעעו סיסילכ רכב סכפע (ד ז
 קכפע .ימיכ סיס סו .םירכ בלה םע :מ
 ןסנמ סיככ סילכוסו (ו סומע) כמלגפ סיט
 כמסנס ספלע ימיב סיס סז . המה תוילכ בלז

 בנע םדו-: נו סמלכ סמל. יסוו (ד 6 סוכל
 (ו סומע) סיטנטס תככע יפיב .רמח התשז
 ןפופ פוס .רקב תאמח : ן יקכומכ סיהו:
 ןפפ לפ בלס .ןאצ בלהו :כנתה ג'עמ טנקנ
 םירכ : ומס גו ומכ כלס דוקנ ל קוכד לוס
 כלל | סינמט סיפק . הטח תוילכ :ויס סי
 : יפכפ ןשלכ ןי . רמח : כומק ןײ סעעו ם|

 | : ש'ע שוריפ

 זיא ןבוא ןופ ןֵהעֶוג רע טאָה סאַֿפ םעד ו
 טאָה נוא רֶמאָפ םּוצ ןְמּוקַנ רע, זיא קינאז
 עֶראַר ןגְנעֶרְּב ןְסייַהְג ריִמ טְסאָה ּוד טנא
 ְךאָד זיִא ןַמְראָד נוא םאַפ םעֶד ןופ ןנוו
 ןיירא גייל טנאָזג רֶָטאָּפ רעֶד טאָה קינא

 : ןגייפ ןמַעְנ סורא ּוטְכעוֶו רֶפִמ טנאַה
 נוא % בֶלָחַ .הלָעַב ןופ 3% % ,תמ
 צל

 סבג אב

 - םיִליאְו םיִרָּכ בָלחזיםע = בֵלֲהו ןהנלמ הבי ןח
 = תויְלְּכ בלח"טע םידותעו ְׁשְבִנְב

 : רֶמֲחדיהתְׁשת בנד
 .תנמָש = טעְבַו רש

 תיבע
 1 3 תוכלכ ןורשי ןפעיו : םע רפת סקעת נע סו : 5'ק תוכופכ סעמ םוינכ נלמ סע אית

 קבשו
 םיבשר שוריפ

 תאובתב םיחילצמ הליחת םיעשרה ןכ .ריצקב ךכ יתיאר
 ינב םתס , ןשב ינב םיליאו :ולכ לכהו הליל ךפהיז םירכ
 .םימטופמה םירכה תומוקמ ראשב לבא םינימש .ןשב
 תוילכ בלח םע :תותייבה לכמ םינימש םה הערמב
 לכתו ומכו .ןאכ םירהבומה םיטח תרמה ןמוש .הפח
 הלכ .הואהו דומיח ןושל ישפנ התלכ ,ךלמה דוד
 לכב י'ה תחת ר'וי היבש הבש שרושמ ומכ . יראש
 . רמח : הינב הרונה הנב ןמו . י"ה לעפ ד'םל יפוטח

 םימכח יתפש

 רקנימל ל'כ ד"מנס תתת "וטכ םימלמ דוקנ ספנ נ'קד כ
 קוכד וניססכ 'פמ ךכ) סימ וניטפל טיפלס ומכ ןפקב םופלמ
 פתת "וטכ כלמו דוקנ סמל ל"קד 7 : קוכד ןפכ לכה 'וכ
 : ן"פקכ ונוכ כלהו כפכמכ ל'ס ד'מלס ספ "רינו ת"ימכ
 ₪'5 סתפסו סיכככ סירכ וס ךכ י"טר תעככד סללנ מ
 םס סוליסד 6"ס סז לכד ועמסמכ | טוכיפ וכ .סוליפד
 ןסונעכ ת6 סילטעמו סיקיוסמפ סיני ופכקנ סמנו סיפנכ
 ככ קוומ ןוכל לוסכ חקל ןרֿפס וניפ תלו 'נמ עליו
 קוסד) סיפוכ ונפ ןימ סיײככ סילכ יפסכופס קטר
 : ועמטמכ | טולופ סייף 606 קוומ ןוסנמ-סיליפד :םרפנו
 כ ם : כס כל נו פוינכ כל סמדמ סמנ כיפה נ

 : וטסטסכ מ .םיליאו : סיטככ
 .בנע םרוי: bילוככ ב ןיסגו םוילכ
 .רמה

 .ןשב .ננב
 כוס ספוט סיס

 סעפכ סכופמ ןפל 655 לנד סע סז ןס

 | טיע שוריפ

 < םיקמַעָפ טיִמ סמ גלה ספ ףאק  ןופ ניס
 = ןָשְּב ןופ ףאָׁש נוא של יג סלי ףאָש ןופ
 = .הָמֲה .תֹולְּכ בָלַת םֶע ףאש ןופ םיִרָבְז נּוא םידותמ

 .ןופ בָּלַה איוו ץייו עטעפ ןיוא וזא נוא
 | היִנֲא איו סורג וזא זיִא ץייוו עְביִלְמִא ןוא ןרָיִ
 טולב יװ ןְּבֹורְט ןייונ עֶטֹור ןופ נוא בש פד

 = 0 של חש: ץיונ ןקגורְמג ּוטְסאָר רפי ה
 = רשי
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 והכניו
 : ₪ ספוק שר סקיי איה

 יחטנכ פק: אל יִדָש תכנת לכאו ץֶרֶא יח

iT 

 | ם'בשר שוריפ

 לכמ ההובנ לארשי ץרא , ץרא יתוסב לע (ע) :"אל |.
 לע םילדנש םיתיז .ןמשו :םירמת .שבד :תוצראה |

 םימכח יתפש

 bמס רסס נפ כמונכ םטכ פוריכ וכז לכ א : רכפ:פסמ
 ססעע סתנסכ ומכ תוקכסנ סיוגס וסנמ לכמ דת סופ סוקי
 ונו5כ ב: דדכ ייד 5כק כ"כ ב :'וכ סיס נד סוקמ
 ילכד רכדמ | ויסכטס ןויכ דיקעס לע וטלפ) ךייט ןיסד סו
 סהכופס ע5מ62 ןסככ קכנתיפ ןכתי ךי6 כ'ה ססעע תוקכות
 נע בוגד וסכ בס רמונכ 'וכ רמוס נו פ"כ ריסעס לע
 נ"כ ד :/וכו ןינעכ לכו סהכופ ילכד סב סג מ"מ דיקעכ
 : לכעלו כס עמסמ תוס נמני דדב י"י )₪ 6רקס ןכ
 יסמ וגו .וגליפניו כ"נכ כ' ם"כו י"ה סס) ןפיכ 'פ ה
 למק סוקפכ יכו | ל"ק | :כױלו סכפמדכו 'וכו וסכוכרוו
 סך: b3 ךליסו כ'קד ז : וכ תוריפ ולה :פ") ולכסי 5
 :: סוקמ סכ. כיככ ה : ענסס ןמ םכד סיקנוי ויסט
 ססולע םבד סיס ס'פלו עלס וכ סיסק סס תוטיקו ט
 : סוקמ סמ ככה עונ * :עלסס ןפ טכד סיקנוי ויס כ"ו

- 

 ף5 עכדס נמו ךלס םינמס ןמ תופינק יל פנס
is(יכפס) סכופמ תועי5ק סלעמ סמו סלול  : 

. 

 טיע שוריפ |

 ןיִא רכיז ןֵריפ ןאָטְנ .אייז טָה רע ןיילַא טאָג
 ןייק םָעְיִג רפ ןְּבאָה אייַז א  רָּבְרַמ רעֶד
 טיִנ זיא סע נוא יש ןיִאְו טאַהְג טיִנ אְרֹומ

 ּפָא רָדָמעֶרְפ ןיֵא נג א םיִא :טיִמ ןעֶנג .
 טאג ּפָא ןײא ןעֶֶוְג טיג זיא סֶע רֶמֹולְּכ טאָג
 ַחֹכ ןייז ןוייונאְּב לאָז רַע רֶמעֶנ פא עֶלַא .ןופ
 יישר .לֵאָרְׂשִי אד טיִמ ןֶטְלאַה ּוצ הָמְחְלַמ
 סאו רייר ףאָרְמְׁש ץְלַא יא םאָד טְנייֵרׁש
 טַה נוא לֵאָרְׂשִי איד טָפאְרְטשג טאָה  הֶשמ
 תדע. רַפ רע רעֶד טיִמ .לָמיַה םעֶד טְכאַמְג
 ףיִא סאוו תּורע םֶד ןייֵז לאָז הריש איד נא
 וַא ןייז טעוֶו ףופ רעֶר זַא טגאזג איז ּבאָה

 ןְלעוֶו אייז וא טאָג ןיא :ןשלעָפ ןלעו] איז ==
 טאָה רע סאו תוביט אד ןקנעֶרְג שי
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 .ישלג ןיפיישש יתומב""לע ּודבַּכְר "7 אמלעב ווהתורשאל ותו ר"*"רול ודרררו כ

 עלָסִמ שבר
 = ןיורק  יטילש = תּנַּב ןוהָל . בהיו ןוהיִאְנָס

 = אָתְרַהָל דריתע .אוהד .

 יִפקָּת לע ןּונְרָשַא גי "+  ןאעט | ל
 "תב ןונלָכאו אערא

 משו
 שימלחמ

 < יסכנו |

 םירוטה לעב

 סיעמפ סטס לע "ו 5נפ . ןכ6 ימופכ לע (גי) : וכסני
 סלופס ככ תקני תוככד ר'וימ ד"י לסמ |. וסקניו

 יישר

 סחלסלו ומכ םולכסל סיוגס יסנפ לכמ א דספכ סכ
 סנלס ןכו דיתעס ב לע וסוקרד וניקונלו . ססמע
 .:דיעסל ג סס סהכוק יככד כמוס ינקו סולקנוס
 ןפוסמ דעל ססנ סכיטסס לספו ןלקסו סיעסס

Ar 

 םודלוגס לו ססל ססעס םונוטסכס ולכזי לו דוגל:
 לכדס כפיל ךיככ ךכיפל ססל :םוטעל דיתע לוספ
 סלוע סופי כוכז לע בסומ ןינעס לכו ןסכנו ןפכ ד
 ופעל ךיקע ןכו ססל סטע ןכ כולו רוד םונפ ניב
 יתמב לע והבכרי (גי) : רוכמ ססל סיס סז לכ
 =7."וגו והבכרי : ופוגלקכ ה סכקמס לכ . ץרא
 לבאיו :פונכפס לכמ סוננ לסרמו ןכפס ספ לע
 סילקפ ו לככי ןכ6 קוכיפ נפ . ידש תבונה
 < שבה והקניו : סומכסס תוכיפ לכמ לפכססלו , כוכל
 פכיסכ ה וככל למסע זדחסב הכעמ . עלסמ
 עקפס וכ כמפ סיס םכד לש וז ול כמל שנ סיפ לע
 סייז ולס (ספ פוסנמ) .רוצ שימלחמ ןמשו

 וקופו ופקפ .רוצ שימלח :סדע ןוכ .ידש :סכוג ןוש .ץרא יתומב :כלס * םוג

 ט'ע שוריפ
 : ןאָט אַז םעוֶו רע םאוו נּוא ןאָמֶנ אייֵ
 טְכאַמָג םיִא טה רע ץֶרָא יֵתָמְּב לע ּוחְבְבִרַי (גי)
 טֶסייִה סֶד ררע רעֶד ןופ ְּךייַה איִד ףוא ןְטייֵר

 + לֵאָרְׂשִי ץֶרָא יא ןעור טְכאַמָג איז טאָה רע
 תוִנָה לא רֶדנִעְל עֶלַא ןופ רָכעֶה ויִא סאו
 טְכּורפ איד ןֶסע אייז טְכאַמְג טאָה נוא יש
 ץֶרָא ןופ תוריִּפ איד ויִא סֶר רֶלעֶפ םעֶד ןופ
 יִלֲא ןופ גיִטייַצ רָכיִג ןְרעֶו אייז סאו לֵאָרְׂשִ
 סמ ׁשְֹד ףקגו רָדנעֶל עֶרעֶדנַא ןופ תּוריַפ
 משו ןְוְלעֶפַא ןופ קיִנאָה טְגייֵזיִג טָה רע; נוא
 .ןוְלעֶפ ןקְראַטְׂשַא ןופ ריצ שימלחמ לייא נוא
 רֶנייִא ןֶפאָרְטִג ךיז טאָה סע טֶּבייִרָש יישר
 עֶראַד ריִמ גְנעֶרְּב יג ןוז ןייז וצ טגאָוְו טאָה
 < ןְסיִקְג רֶע יא . סאפ ןְנואָד םעֶד ןופ ןגייפ

Frוצ  ; 
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 : סא טחני דד 9 א'ה ד תעש

 םירוטה לעב
 כימכי סד6 ןתמ נמני דוכ 'סעכ 'נ .טמיי (צי) :טפל5 =
 דדָּכ ס'כקס סקר5 ןסמס 'ימ רול םמני  סינודנ טפו ול /
 טסני 4

 ישר |
 ףפוסמ נפ ססילפ ומנע דינלפ טיפ . ףחרי .

 וסונ55מ ל ידט-(זל כויש) ס'כקס :ףל עגוכ טיסו עגוכ
 ססלע סלנ) ל סלופ ןסיל סכטכ ק:חכ | סינמ |

 (גכ ןמקל) למלנש פוסוכ עככלמ נפ ק6 םולמ
 כסמ עיפוס ומל לכיעסמ סםכח ר כ יניסמ 'ס-
 ןפיתמ סטפ (ג קוקכמ) םדוק םוכככמ סקסו ןכספ .
 . והחקי ויפנכ שרפי : פועונכ םוכ א ניי

 כפסכ וילנככ .ןלטומ וניס סוקמל סוקממ ןלפול סכסכ
 סינגמ סוספ לפנה ןמ סיפרי תופוע לפספס יפנ סופוע
 לסנכ ינפמ וילגלכ ןפסמ ךכיפל ססילע םלופו ףופל |
 ןסכונ a מס ןפ סנה רי יס לענק לכל |
 סנכי כו וכ ןסס םנכיט כמומ למול ויפנכ לע =

 יפנכ נע סכתפ סו (טי תומפ) ס'נקכ ףפ מנכ
 לע סמוק סוגיפסו ססיכסל סיכלמ ועסנככ סיכסנ <
 דימ תופכטסילכ יגכקו סילס ססנ סיקכוז ויכ סיס :

 סנקמ ןיכ כו "וגו סיסלסס ךסלמ עסיו (די תופמ)
 קעכו דלכ 'ס . דדב 'ה (כי) :'וגװ סמנפ
 סיס 5 .רכנ לא ומע ןיאו :לנדפכ סנס ש |

 טיע שוריפ 1
 גְנּולְּולָּפ ןיירַא טיִנ טייג נוא רֶדָניק עָניִז רָּביִא

 הי ןֶלאָז רָרָנִכ עי יֵרְּכ טְעֶנ ןייז ןיִא |
 ןייֵרַא טיג רע ײֵא ראָג ןקעְרָש רָּביֵא טיִנ
 לֶגֵלָפ איד :טיִמ רע, טְּפאַלק טְסעֶג רעֶד .ןיִא |
 לאָז :רע יִרְּכ דָמייִּב איד ןָשיווָצ אייז רבא

 ןּאָה הֹּכ ןֶלאָז איז וא  ןקעָה רעֶד איז ||
 טְכאַמ רֶע א א ףוא ץיז ּוצ לָּבְקְמ םיִא

 ְעֶנְׁש רע ראָג אייז ףֹוא רעֶנְׁש טיִג ָּךֶ
 אייז ןיִא ןָא טיִג ךיז טְריִר רע איוו ךיילג ||
 ןכּוקג זיִא רע  זַא  ןאָכְג ךוא טאָג טאָה זַא |

 רע, טאָה לֵאָרְׂשִי איד וצ הָרֹוּה איד ןֵּבעֶנ |
 ראָנ םייז ןייִא ןופ אייז ּוצ ןטוואַּב טיִנְךִז |

 ןְטייֵרְפְׁש רַפ טוט רע ייפ שירו ןטייז ריִפ ןופ |

 הֶאְׂשִי ןֶמעֶנ םיִא טוט רע יסקי לָיִלָּכ עֶנייז |
 עֶנייַז ףוא ןגאָרְמ םיא טוט רע ֹסְכְכַא לש |[

 םעֶד ףֹוא טְרָא ןיֵא ןופ רֶדְניִק עֶניֵז לֶעֶלָפ |
 ארוס ןְּכאָה לָעיִפ עֶָדְנַצ םּוראוָו טְרָא ןְְדנַא |
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 ם'בשר שוריפ
 . םבילע ריעמ ינגת . תאיו ןופצמ יתוריעה ומכ .ותרבא
 : הרעה ןושל ותוא ארוק םוקמל םוקממ ואיבמשכ
 םתוא ךילוהו םירצממ םאיצוה ודבל אות .דרב 'ה (בי)

 םימכח יתפש

pוסוגס5מ ל ס"כקס ונייסד ידע פ"סו ןכ למו6 י"טכ  
 םככ נסו) ל קומ ונייסד יג 6וסד ג'עסד ל'כ כ פינס
 םוסוכ 'ד ןינמ ןפ וניפ כ יניסמ ף : םוירָכַס סע
 תכוו תותוכ 'דה ןס וכו נהרסו תסרק) יניסמ םניע 6
 ןמותפ סולל םדוכ סוכנכמ סתקו ןרפפ כסמ עיפוס רועפפ
 ומג כועטמ םכוו 6כק ליעל 'ופ י'פכ סו סיסקמ םיו פונו
 ף"םר פ'כו סרותכ קל ססולע לכקל ונכ לנס 8"ןעס לע 'וגו
 סנועס תומוכ 'דנ 5רקס 'יפ ןפכו סכרכס תהו 'פכ ןמק)
 כתכנ דומל תוקוכ דל ילד סוכ וסנתיק וכייווכקד "יו
 ספ 16 תומככ תוסוכהס תומס כתכ סמל סקק כ'כ לקס

algסלוכ סכוהס לככ 95 קומככ ס)ועס ומול 'ד רק  
 סוס דוה) "ועל ונקו 6"ועס לע ימנ י6קד )"5 כ"ע 6
 וסויווכס כ"ע נ6 ידככ ןקומסכ ןכיכוס כ סמל יֿפ
 לס ןמכככ רפסמ סם וכתנעי קוסנכ ליעלו סיכ וסיינפל
 :סכוקס לכקל וכ נפ 6"ועכ גע וכרדכ סעטס יכמ נהרסו
 כיטוסע סוקמ )5 ןתכוטכ לפסל ככ ונק רועי רכנכ קוכפנו
 תל גסנ "יו קוספס ק'סו ש : ינסה סעט 6יכמ נהרםונ
 פשיכפ סוד דדכ סיס י'יו "5 לכ לעכו דדכ לקרפי
 = סוסכ ןיכיבכ ויס 65 רפונכ סעס )5 בט דדכ תנמ 6
 :ריתע ונתכי תל סיס סנוקטכ כוככ ססמע תכנ) סמוֿפ

 | | טע שוריפ
 רפ לָניִלְּפ רֶעייז ףוא רְָניִק איר ןנאָרְמ ּוצ
 אי ןופ רֶנעֶה טיִלְפ רע םאוָו רֶלְדָא םעֶר
 ןֶפאַה ּפאָרַא טיִנ רֶדְנִק איד ייז ייֵּב לאָז רֶע
 י ָךָשיוָצ ראָנ רֶדניק איד אייַז ןגאָרְט םּורְד

 אָרט ןייק טְה רֶלְרָא רָד רָּבָא .םיִפ עֶרָעיינ
 לגופ םוש ןייק םוראוו לְגייַכ עֶרָדְנַא רַפ טיִנ
 אָרומ טֶה רע ראָנ םיִא ןופ רָעָה טיג טיִלְפ
 םיִנ טא ןופ םיִא לאָז ןעֶמ ןׁשְטְנעֶמ רפ
 עֶניֵ רע טְנאָרְמ  םּוהֶד לײפַא טיִמ ןֵכיִ
 טאר רע, םּוראָו לְנִלְפ עָנייִז ףוא ריק
 רָרייֵא ריס ןיִא ןייִבָא ייפ יֵד ּואָל רֶכעֶּב יז
 טאָה ּוזַא . רָדְנִק עֶנייֵט ןיִא .ןיירא לאָז אי
 םיָרצַמ יָד זַא ןאָטְנ ךוא אוה רָב שודקה
 גצ ןֶּבאָה נוא טגאָיְנ ְךאָנ לֵאָרְׂשִי איר ןְּבאָה

 ןופ ףָאלמ רעֶד וא ןְלייֵַפ טיִמ ןָסאָשַנ אי
 . = לֵארְׂשִי איד הפ ןייג טגעֶלְפ רע םאָו טאָג
 = מ ג מ (בי + ןֶטְנִה ןופ ןנְנאַע רע יא
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 רח רחמ ןטשא רֶׁשָנַכ * : רניע ןושיאָּכ ּוהָנְרְצִ
 שואה שרל הרי ויקזנ""לע לכ רי

 = ןּטרסנ אָתְַרֹוא יֵמגְהַּ ₪ ר
 7" . ו רעפ סדיקפ ריפי רטכ אח

AT:ד:  le: 

 = /םולקנוא
 צ תיבּו אָרְּבדִמ

 9 ןוהיניש .- תַבָבְּכ ויפנכ

 ףפוחתמ יהונמ לע = הקל שיִחְמּד  אָרְשְְּכ אי
 : םירוטה לעב םיבשר שוריפ

 תיבכ ו"וכס ו"ו למ .וסננוכי (י) : נכסי ינכ לפסמכ .םהלש קופיס היה ה'בקה .םהל אצמנ ה"ב
 פפו סונמ ידוקפ תודע סלות ןס ולו סילכד '| ססל ןת) ביבס ךיכאלמ ונל ביהכדכ .םורטשש ויכאלמב והנבבוסי
 | ןיא טשפה יפל יכ . וניא םיננע ףכיהב :שרפמהו .הנחי
 רהנרצי יכ דועו .ךרדה םתוחנל ןנץ דומעב םמוי םהינפל ךלוה 'הו  ביתכרכ םהינפל ןנע : דומעל אלא: ןנעה

 לע ףפכנש רשבה אוה .ןיעה תא רמושש ןושיאה ומכ לארשיל ה'נקה והנרצי וניע ןושיאכ  .והנבבוסי לש .ולפכ

 ענונכ .ןיע תב ןושיאכ ינרמש והומכו ןושיא ארקנ ותוא ךישחמו ןיעה תא:הסכמש יפלו.. א'דייפלפה ןירוקש: ןיעה

 לע ותאשל .וכוכממ וענענמו וריעמ . ונק ריעי (אי) : הב ןיאורש  א'לינורפ ןירוקש:אוה וניע תבבב

 םימכח יתפש

 ומכ ויכיכ ידכ סזכ סכוטסו 2 : בְקָעי ₪ וינכ ומכ קלוז
 יקכריפ .ןכו ססונל ןידכ וימי לכ סקנפנ לכוי נו סיסומ6
 יסד כ"ו ונס ססלכג ל'נמ קוטקסנ .ןילד וכתי עמסו| 'סכ
 וסנכַכוכו כמפקד ןתכנס םרפמ כקכד ג" קקפמ ןסיינימ
 סכולע ספכ ונווסד סכותס תניקנ תעפכ ןתו5 כניספ וסננוכי
 יננעכ .ןפיקסכ ונייבד סוכסנמ וסנכנו וסנַבָכוכי םינינכ לס
 ןופיכ וסגכני וסנככוסו סיככקעסו סיטסנס לכ גרסו דוככ
 bרקנ סמנו (י'תנ) כ : סיפגדכ ןכנסט ונייכד תומוקס ןפ
 סומד ספכנס ומכ ןטק םיפ תופדכ וכ הלכנד סוטמ ןוטי6
 ייפ ע : ט'עו שופ ןוס) ןוביפד | סימנס םופרפכ 6
 דעומ נס סז טככמו וסנככוסו לע ךכ סגרקמ  סוגלפסט
 תעמ ססל ססעפ תוכוטס רפס) כוס ס6לסו ןפכמ ₪ : 'וכ
 : סיכע ףנע סכוט 'יפ צץ : לכס 5 והכס .סכו םולפממ 5

 לסס וגל מי 6 (זי 0 ססל 65מו (5י לכדמכ)
 רשנב (י) : םותוכ .'דל סילגד סעככקו ע5מ0ב דעומ

 לי והתבו :ןכפפ סמ עיפוכ ומ

 י שר

 ₪50 ספ ולועו ותוכלמו וקכוק ססילע ונגקש לנדמס
 כיפכמ סכחו (בל ןמקל) רכמלנפ וסע\ לקעמפי וסע

 .:ןמשי
 ףל תנעו תונו סינינק תנלי סוקמ סממכו סי ןכק
 ךסיס סכמל וכמק לו סתמקס רמ5 וכפמנ סמ
 פמסנס ןיגעכ ןוטמבו סי סוקכ תוכנדמל ג
 ספ . והנבבסי : ככדמנ יכהל ךתכל (כ סומלו)
 ענכסל סילנדכ סנככו = סוננעכ ספיקסו .סכנס
 : םינוגכ ססילע ג וקככפ כסס תימכתכ .סככסו קוסול
 פמנמ .והנרצו : סניכו סכוקכ ספ . והננובי
 וס .וניע ןושיאכ |: םימופס ןמו ככקעו ףרס
 םונקנו = .ונמיס .ספןי כוסמס5 ם ןיעכפ לומכס
 ופכ רכדמכ וכככ לכ וסקיססי וספ5מי סונרפ
 פסוק ע סיתניכפנ לוס לוקס ןוגילפל . והנבבסי :
 סזק לפנכ פ סנמסנו סימהכנ סנסנ .ונכ ריעי

 ןיכ ןליקל פיס ןיכ ויפנככ ולב לע ףרטמו ל bוס5 דע סוקספ ונקל םנלכ וניסו" מכ לע .יממסב
 כקל תכ סס3 קסױ ומכ ורועיט ידכ סקרינסל צ סכוט

 טע שוריפ
 ןְלאָז אז וַא טומנ ןֶא אַז טאה טאָנ ןעֶד
 טיִנ ןְּבאָה איז נוא הָרֹוּה איד ץייז לַּכקְמ
 םוָו דְנאָל םֶד ןיִא נוא משי ללי יההְנ טלאוג
 ּואװ טְרָא ןיַא וזַא זיִא סע נוא טְסיוַו-זיִא

 ןטראר יז אייז ןְּבאָה ןנאָלַק ןנְנאלֶש איר
 גאה נוא . הָנמָא רַד .ְנ ןנוצג אָנ וא
 ןיִא 'ןייג ריִמ ןְלעוֶו או הָׁשֹמ ּוצ טגאָונ טיג
 טבל ןָּבאָה יז ראָג תֹורָּבְרִכ עֶטְכיוו איִד
 טאָג והנני ןֶגנאַנְג נעו נא ה'בקה א
 איִד טיִמ טְקֶגְניִרְג םּורַא ןְטְראָד אייַז שאָה
 ייז טָה רע המי ילך טיִמ נוא םֶניִקְלאָמ

24 

 וילוונ לע : ויכ .לכשי .ונק ריעי :ו

 ט'ע שוריפ
 יהי הרות איד ןייֵטְׁש רפ וצ ןָּבַעְג ןטְראָד
 ןיִדְנע ןופ גוא ןָננאלָש ןופ טיִָנ ייֵז טָה רַע
 וַא ונע ןשיא םיִבָכֹוּכ יִרְבּוע איִד ןּופ נוא
 בוא גזא ןייז ןופ ליַּפַא ץראווש סאָּד איו
 טֶכאַמְנ יוז טָה רע האמי טָכאַָמ םּונְרַּת רֶד
 רָּבְרַמ רעֶד ןיא ׁשיִנְפֹרעֶדאַּב רעו .ןכיירג
 םורא ןָלְנְניִר םורא טכאַמְנ טאָה רע נב
 גוא ןטיִמ ןיִא דעומ לָהּוא רֶר .הָנִכְׁש ןייז

 : ןְטיז ריפ ענח םּורא םיִלָנְד רפי איִד
 רֶד טיִמ טֶריִפָנ איז טָה טאָנ נק ריי רש (אי)
 םַתְרְמ ףיז ּויִא :רֶלְרֶא ןייַא איו] וזַא טייקמיִראָּב

 רביא
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 והתבו
 םיבשר שוריפ

 לכב לבא לארשיל ויה ולא לכש יפל וצו ןודיצמ ינעגכח |
 יתאצמ בושו . לובג םוש םהב שריפ אל חנ ינב ראש .

 ישר

 בכי ₪06 ןכ  ספע נו סלועס ןמ סכינעסל ודיצ
 ינב רפסמל : סדנס לו ספייק סימע ו |
 55% סידיתעמ ורפי ינכ לפסמ לינסכ ..לארשי =

 ודריס ?סםי לכ לק טפנ סיעכב רפסמל ח ספ ינכמ |
 : ןופל | סיעככ סימע תולוכג בלס ₪ סימל |

 סיספ יפל ססז לכ סמל .ומע 'ה סלח יכ (פ)
 וקנס לוס יפו קפ55 דיפעו .ססמיכ םונכ וקנס |
 פוקו .ותלחנ לכח בקעי :ופע פוס ימו . ופע |
 כס יכל תויכז םנקכ םנוסמס כ תוכסכ יכילסס |
 ױ:פ וסס סזס לכסכ 'ג ילס ופוכ ויכל סוכזו

 לפעמפי 1 ל סלסככ ול ויס ומכו סוסו סילידנ 'נכ |
 והאצמי (י) : קקני לפ ככ ושפע לו ססלכק ןכ |
 ןכלכ סמפק) מם וכ 555 ספופ . רבדמ ץראב |

 קמנילו 5וס ותנסנ ולד לעמו סיס טס 336 סלח |
 2 ןוידע מ"מ ספ יננמ סס5 ל5רסו :ינכ רפסמ רוכעכ |

 זנבו ןענכ יכ לארשי ינב רפסמל שררמב םינפ המכ
 . םחל אצמו ומכ .והאצמי (י) :םה רשע םינש ךכ ומכ

 םימכח יתפש

 ילו ל"ל כפספל כ'36ד ד : ספטטו ספיס .ןק)מנ קנס
 = סגגפס לוד ןיפסטכ ונויסד סר נב ודוכפסכ 60קס עמסמ
 סשע סמלו סנועס ןפ סכוכעס נפ "כ סיפע ולוכג כי
 : סע ןפ כיס לסרטי ליכסכ כ"כ :ל6כ:י ינכ רפסמ) ןכ
 0 קוספס ק'סו דת ןיײע .דוע סרפל סובב לכ ט
 ספע סמכו סככס תופול סעע למול ס5כ סיפע פועוננ
 ודכוט טסנ 'פ לט רפסמב רמול סכר לפכטי ינכ רפסמ) םכפמו
 ולוכג כני רפקמ סיסיו תועוה 'ע ןנויסד סעע סיכפ)
 < ונטל י"סכ ףכלוסו יפדכ ויכתקלו ונפל םכד) סיפע
 סיס 5 תולוכג תכמכ ול סמ) ספק ןומלב סעטנד סומעט
 - סמל תולוכג ?6כשו יטכ .לפסמ) סימע כ:י קר לוסכל ול
 = סדכיפ כ סמ) ונפל וסיעככס ןויכ סטק ןוכמ סעענו ל
 5 כבד" ומ ד" וופר סעענ סג ןילכ ןכנ סלועס ןמ
  סעע ןפיל סלוכש עמסמ כ"ס סינמ )וע36 סעט תניפנ וס
 < "קה כ: ותלקנ לכה כקעיל כק ככ כ כ : עפ

onויס וײכו סוס ןכתמו קמני ומ ססכנפ ביתכ ₪3  % + 
 " פוס סדכ5 לכ ספ סנעמ) כפל כנלכ ס"ע6ו וסע סוס
 = יסנל ולננוכ דע לקכעי ינכ כסספ לם סנונע סמ סט םרופ

 < קוי" וגו קנס יכ nbn פ"ע6 ססינוכ םוככ סיס וגו כקעו יכ ונפמ סעעס ןלכ פרופז סכוכככ .סניפס לוד |

 .ססיניכ םוככ = סיסש :ונייסד סספ

 טע שוריפ .

 וזַא טְראָּפ טָה רע נּוא שלעוֶו רער ןופ ןייז |

 הונג טְלעֶטְׁשִנ טֶה רע בת ראג אמני
 יִנָּב רָפפמל רכלעפ איר ןופ ןקראמג איר םמצ ||

 לֵאָרְׂשִי רדניק איד, ןופ לֵאָצ רעב וצ לא |
 רַפ טְכאַמְג טיִנ םּורָר איז טאָה רע רֶמֹולְּב <
 ןגעֶו ןופ ןְּבעֶל טְואָלְג איז טאָה נּוא ןֶריִל |
 אייז םאְוו לֵאָרְׂשִי .רֶדְניִק איֵד ןופ לאָצ רעֶד |
 םש .ןופ ריק איד, ןופ ןָמּוק .סורָא ןלעוֶו <

 איַו םוָו .תושְפְנ גיִצָּביִז איד ןְנעֶו ןופ נוא .
 טְכאַמְג רע טאָה םִיִרְצִמ ןייק טְרָריִנְג ןְּבאָה |

 וצ וז טאָה נּוא תֹומּוא איד ּוצ דֶנאַטְשְּבַא
 םוָו רפ נוא ₪ : תֹונוׁשְל גיִצָּבִז ףוא טלייט
 קלח רעֶד םראְָו ַײ קל יִּכ וז .םאָר ווא |
 איז ןְׁשיוְצ ןְגְנּואוְצאַּב ןעֶוְג זיא טאג ןופ |

 נוא איל ןופ ןָמּוק סורא טאב טאָה נא

1 | 

 תקכל סידיקעס כ רפסמ רוכמב סימע = תוכוכג בלו סלעפל כוקכלפ סעל סעט תנותנ וס ןויכ סכיניכ שוכ? סיסש < |
 ססרכמ ינגנמ סספ ותלתנל )5עמשיו ופע ימנ ס5כ כ ע"מ סוכ ונטל מ : ס'קכ

 ט'ע שוריפ

 . נוא .. קֶלאָפ ןייז מ קלה םטאג װֵא רעו
 = ןופ הּונְׁש רד לֶנָח קש קֶלאָפ ןייז זיִא רעו
 ןְביִלגְג זיא בקע טְּבייַרְׁש ישר . ּברַא ןייז

 טייררג ןעיירד יא יָא םוָו רּונָשִא ּוצ .ןראוונ
 א וזא ןֶסייב רָּבִִא .ךינ טיִנ ְּךיִז רע .ןאק
 זיִא נוא תובא איִד ןופ רָטיִרִד רעֶד בקע
 םַעָר טיִמ  תּויְכְ יילרע אייר טימ טיַרְרְג
 - מיִמ נוא םֶהָרְבַא רֶטאָפ רֶטְלע ןייז ןופ תּובְ
 = שמ נא קֶחְצַי רֶמאָפ ןייז ןופ .תוכז םעֶר
 = ףחניק עָעיז נוא רֶע נוא .ןיֵלַא .תגכז ןייז
 ץֶרָאְב יחאצמ 0: הָלֲחנַא רפ טאָג ּוצ ויִא
 | טייל רפ לֵאָרְׂשִ איד ןנופג מַה טאג רב

 | לפקמ יִז ףוא באה אייז ..הָּכְדַב רעב קא
 ה יע א תוכקמ ןייז נא הָרֹוּת ןייז ןעֶטנג

 = ןאָמְג שינ וז ןְּבאָה ןְראָפּו ריעש רָּבֶא .לוע
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 םיג ןוילע לַחְנהְּב :  ךל""ורמאיל
 בצי םֶדֶא יִנְּב ורירְפהְנ
 + כיסגיגת פטנג כני + כ סנופ ריכ5 8 א"ד

 םיבשר שוריפ
 שושג .םלוע תומי רוכו (ז) : םידכ> תיבמ ךארפש |
 . םיוג ןוילע לחנהב (ח) :םכתלחנ םכל ןיכה םתרלינ'
 תנ תתימ רחא , םדא ינב ודירפהב : תולחנ םחל ןתנש
 שיא םיוגה ייא ודרפנ םשמ . םש ביתכש םהרבא 'ימיִב
 ןענכ ינב . םימע תולובג ביצהש אצמת םשו .ונושלל,
 . רשע םינש ויהש בקעי ינב רפסמ דגגכ רשע םינש

 סימכח יתפש

 : תיככע ןוטלמ ןכו תימכפ  ןוט)מ סיסכ 608 כסנ 9
 : תכתמ סנידממ ךנמ ןיתקולד תומוק רקסכ כ"קסמ ד
 םיטע לד ןויכו סלוע תומי כוכול .סככ וכ פיס לכ ה:
 םרפל ךכפוסו 'וכ כסל רודו לוד תונש מיכ תוספס 5
 כמסנ רככ 6סד /ל לפכ תסק ןופמכ 'ופנד סולמ וכו ד
 פל . סללככ לוכמש כורו םונ6 רוד סגו סלוע תומו כוכק
 ןופכ רפול ןייש ןיפ יכ ססק יפי .דוס) פ'ד יפנו . 01
 ןיע רק נס סנועכ bנ סוס סלועכ ונימע לגל סגכפ
 'יפ | : ןוטסל סעמ סג פ'ל ולכג סוסנה וקלכ כפמכ 5
 סוס סמ כ'כ } : סמכמ סנקע סו ןוקילטוכ ןקז נפ וכ

 ספעעו ספינס ז ןפנמנ קלה םל ויסיעכמ) כ'כקפ \

 ט'ע שוריפ
 ףייא ןופ טָה רע, טייב םאָד ןראפש ןָא יז
 רוה () : םיִאיִבְנ וא םיִנָהּכ םיִכָלְס טְלעֶטְׁשִג
 א לה מי עקר הפ ירי קניג שואה
 עֶטְׁשְרֲע יד ּוצ ןאָטְנ טאָה טאָג םאוָו קְנעְרָצ
 יה = תש: פיג םיִא:רפ -טכֶרְנוִנ באה טא

 עֶמְׁשְרע, איר ןופ ןְראָי איִד טייַמְׁש רַפ הנ
 שונא ןופ רוח םֶד ןעֶכ טניימ סאד תהו

 סיִבָכּ תדובע ןבוהנ ןא ןָּבאָה איז סאו
 םֶר טְציֵלְפ רפ או ףוא טאָג טָה ניר וצ
 .רע טאָה לּוּבָמַה רוד םעֶר נוא םונייקוא םִי
 ויִא .וזא רֶרֶא .לונמ םד  טיִמ טצילפ רַפ
 ןְּבעֶנְנ טיִנ- מאה ריִא פלש תי וטו טשָּפ רד
 סאו תיבוט איִר .ןקנעְרג וצ ץֶראַה רעיא
 רוד תונָש ּוניִב רעהַא זיִּב ןאט) ךויִא טאה רש

 תָלוכּו טאָה רע וא ישע רפ וצ עא דב
 24 יא 7-
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 . = שולקנא =

 ְַרא ו : קת
 אָמְלע מר מו
 = הו רָד יִנְִּב לָּבְתְסִא
 כ ו ְךובֲא לאָש

 + דל רמו ְךֶבָכ = .
 הָאלְע אָמְחַַּכ ח תֶלָבָנ
 הַתְׁשְְִּב אמממ | םימע

 מות םייק שנא נב
 םירוטה לעב

 : סמולפ ספיטמ ןטככ ךגנוכיו ךפוֿפ ססע ךפיס לוכז למולכ
 לתגסכ פיל ךימסו תוכוד 'ג יס . ךילקז ךדגיו .ךיכ6 5
 ןיֿפפ סנמנכ ול פוס יכס מ'מ ונכ ןכו ונכו 5וסס לכ למול
 9% תוכופ ב'י למוכ ן"יװ 'כ כסק . תנכנ (ת) : קספס מ

 לובנ יחיו םש ביתכו רשע םינש וינב א'יו ןענכ אצמתש

 ישר

 . םלוע תומי רכז () : וב יונת לכסט ןלכ ד
 ונש וניב :ויײפל וסיעכספ סינוטסרב .סקע סמ
 לולו סוכייקוס ימ ססילע ףיגסכ סוס .כול . רדו רד
 :לנעפ ה לע סככבל) סססנ כ ם'ד . ספטמם לוכמס
 ליב םיפ לנסנ ליכס .רדו רד תונש וניב
 .: לכס סלועסו םיפמס קומי סכל לימנסנו סכל ביטוסל
 ומכ תונמ סימכקנע סיסיכנס טק . ךיבא לאש
 : לפרסי כככ יכל יכנס (ב סיכנמ) וסינפצ רפסנק
 .ךל ורמאיו : סימכהס ג לפ(כל ןיכוליק) . ךינקז
 ליקגפפכ .םיוג ןיילע לחנהב (ס) : תונופלכס
 זןפרדכ סיס סננפס כה .םוא גב ודירפתב=ה

 ןשי

 ס"ע שוריפ
 ְייַא לאָז נוא ץֶסּוג ןאָט רַמייֵַ :ךייא לאז רַע
 ףיִבָמ לֵאׁש אָּבַה סֶלַש וא היֶשָמַה תֹוטָי ןְּבְרַא ןְבאַמ

 ר .םיִאיִכְנ איד ןנעז סד רֶטאָּפ ןייֵד געֶרפ
 םינק] עיד געֶרְפ ריק: ןגאָז ריר רַע טעוֶנ
 אַז וא 7 ורסאי םיִמָכְה איר ןנעָו םאָר
 . .םאָה טאָג םאָו תובוט איד ןנאָז ריד ןלעונ
 יֵחְנַהְנ (ח) + ןמייצ עֶגיִדְרעֶיְרְפ יד ןאָטְנ ְךיַא
 שורקה יא סר רֶעְׁשְרְּבייֲא רער ומ סג ןולֲע

 עֶמְׁשרע יד ּוצ ןנשרי טכאמג טה אֹוה ורב
 .םעֶד טְנִרעֶצ רעֶד םיִא ןְּבאָה סאוָו רקע
 רע ןעֶמ טְניֵכ סאָד הָלֲהנ רעֶייִנ ןופ קְלַח
 רעב אי טאָה נא םָצייִלָּפ רפ אייו טאָה
 יא ןאָטְג טאָה רע וא טד יג ויירפמ) ןקנּורט
 מֶה הְָלּפַה רוד טד, ןופ ןְׁשְמנעֶמ איד ריש
 דכעמ אייג לאָז רע טאַהְג תֶלּוכְי ףאָר רָע
 גרי 6 : א
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  he - Meא , . . .

 ןותָא = דה, אָהּו
 ּוליִּבְד אַ יל
 מיכה :אָלְו .אָמָיוא
 ֵאְוְךובָא-אוה אָלֲה

 ווי" ְְֶבָע אה

 םירוטה לעב
 טכ) ןתנט 6ז ונפגס כל יכו למול סלודג 6'ס .'סלס (ו)
 . לו (ז) סי> ךימסו . ךננוכיו ךשכ וס : סכופ יסמומ 'ס

 יישר =

 ליס ותימטסב קקתפהי צ ויס ומנ . םמומ ןיכנב : סל
 :ומומ לז כ סיס ויננ לס טפומ . םמומ וינב :סמומ
 סלכוס תמו (נ סכומ) ומכ לקועפו לוקע . שקע רוד
 : פוסוקעו תופוקע סוניטם .סדלוס סנסמ ןוס:כו וטקעי
 סוס לימפכ (טסערדכעפ) ס"ייליפכוטנ6 . לתלתפי
 . לילגס ר תוניכס וסוק ןיפיקמו ווק ןינדונכ
 סדמדפ קלקכי ומכ תונופכס תוניקס ןמ לקלספ
 ספיפ .ןופל. . תאז ולמנת 'הלה : לגגס לסכפפ
 סכמ :עכככל ודיכ טיס ןיכלעפ ש סמ וינפל יכו
 :וסכפכ .לבנ םע : סונוטס לככ סכ) ניכיספו
 סולננס פק ןיכס> .םכח אלו : ססל יוסעס תק
 . ךנק ךיבא אוה אולה : עכסנו יטיסנ ודיכ םיפ
 סקוק ןלסכו סיענכסס ןקנ א ךנגקפ ת ךקנקפ
 ספוק .ךשע אוה : סנקס ומ לככ ךנקספ
 סיסכ יניפ לככ ןכ ילהפ .ךננכיו : פומופכ ב
 סיכלמ סכמו: סיקיננ סכמ סמסכ סכמ קו ג
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 וניזאה בל םירבד

 - ולמה = להפיח
 . ד ג א ;

 : לע ג'פ סירקפ סת דפס סריקפ נק ןירדכנס ס) פוטרכ ןכק ךיכ וס נס אית

 =זאלַה םָכָח אָלְו לבג םע תאו
 : ְךגנכיְְשֶע אוה נק יבא אוה

 רכז

 םיבשר שוריפ

 . תאז ולמגת (ו) :םב םומ םהב םתחשמ יכ ביתכדכ
 . ךתוא הנק .ךגק : םירחא םיהלא דובעל .הימתב

 םימכח יתפש

 בוסגס | ןוטנ רסס ותו סגרפס 525 65 כינו סגלת) כ"ס
 ךו6 סו ק)ווכ יכ פסט תלמ רחש ןוסכ תנמ ףיסוסל ךרגוסו
 וכ 6) וכ תנמ יינע לופי נו תמכ ימנד רקע סננס ול
 כוס ר, >'קד :  ס'כ . תחש ימל סועדוי נפ ןיסס
 ל סמופ כיהכ ספל ל'קד כ : ולטהט ןויכ ונכ .ןסו6
 9062 תתפ סע סקכד וינכ תכמ סיסמ סקס סומ כיפכ
 ספ מנע סוסו וכל וליכמ סגכפפ סח וינכ ותתכ רע
 pונופ תונפכ ןינעס לפכש 535 כ ו1) תהס סנעמל רמפב
 סניפפ ןיטועט ופכ ו : ס'כ . תוקוכנסו:תוכיבס גסנעכ
 םיפוע ספל כ ש :םקס נינכ ןיפיקמכ ןמכ לס כנ)
 סכפ עלפס) ודיכ טיס תופעל ןו6 ספ)ו סיכטעמ סיטפמ
 רכס 060 ו'סרל ל'נמ ל"ו תוכוט לכ סכ)  כוטוסב דועו
 הכט לכנ סע ביקכד לקו טרפמדכ כ"י ססל רעה סופטטס
 ספ ןוכס) סכמ לו סס) כיטיסע ייסד סל יוטעס ת
 ףחד) ססעט ועכ סכפ עלפסל ודוכ םיכ ונווסד תודנונס
 וגו 'ס)ס קלמד פ'פ סודס יסנ6נו סגנפס רודו לוכמס
 לד םוכיפ ןק 3 א : ןינק 9 תת : סיפעט ינס ומנ ללוכ
 %סד ךיכ5 רפול ךייפ יל ןינק % 6וס5 ךגק כיתכדמ
 ותו ךננק ןועכ fוסס פ"ל ןינק ןוככ כפוג ןיס ויה יגנ

 ןופ ] ן / | ושלא לוס "ל וגה | רועי רסנכ 'לפ ן'ונכ םינדס) ל'כ סגו ף'וקס תחת ק"ריסכ דקניל סוס ןק ןוכ) 5וכ סד ג'ק
 סגוק 'לפ סלוהכ ךנוק דוקנ) כ"כ כ' ןק 'למו ןינק 'פמ וכ 6מפד ןוקיפ כ וכ כ'נמ ל"ו ןוקוק
 ג לכ ג" ב'ע | 606 ןוקיס תנמ לש ו"יה כסח כ" ןונק ןוסל לו דוהל ךננק 'לו ןוקת מ םרפל

 ו ןכלו סיפק
 פ'קד ב :ונוסל

 מנ bוס ןכו סיסכ 2 : ע'סופ לכמ ךכ רחכ כ"כ תומוכ סמו פ'כ .ספע סלועכ לכ הס סתוה סעעב סו םנכ סמ

 : טיע שוריפ

 דה םּוכ רֶעייַו "א םאָר ןָבְראְר רפ ןְּכאָה
 ליתלתפּו רוד רַמָמיִרְכ רַפ ןייִא זיִא סֶע שקע

 בוא תאז ּולְמִנִמ לה () : רַייֵרְד רַפ ןיֵא נוא
 םאָד ןטלעג רפ ֹעֶב ריִא טוט טאָג ּוצ |
 טּוט טְגיִדְנִז ריִא סאוָו םאָד רָמּולְּכ עֶגיזאָד |

 יב זיא סאוָו טיִּמ רֶד טאָג םיִפַע ןער ריִא

 ֶאְרְפְש ְךייֵא לאָז רע טְנעֶה איִד ןיִא םיִא
 ּוצ אָרּומ םיִא רפ ריִא טְרעֶהְנ .ראַפ רעֶד

 תובוט ןאָטְג ְךַיַא רע טאָה ךוא נוא .ןְּבאָה <
 .חרזמי .. הבוט יּוִפְּכ ןייז טיִנ ריִא טְרעֶהְג
 איז םאוָו קֶלאָּכ גיטפאהקלאש ןייַא לבג סע
 טאָה טאָג סאו ץטוג סאָד ןֵסעֶג רפ ןְּבאָה
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 טע שוריפ
 ירָמּולַּב גולק טיִנ נוא םָח אלו ןאָמְנ ןוש אייז
 ןא טאָג אייַּב זא ןייַטְׁש רַפ טיִנ ןליוו אייז
 בוא ץמוג ןאָט איז לאָז רע טנעֶה איד ןיִא
 יא רע ראוָו רפ נק יִָ איה אלַה ץֶכעֶלְׁש
 שסענַא טְכאַמְג ריִד טאָה רע, רָמאָּפ ןייד
 א וא טּונַא ןיִא טְצעֶואַּב יד טאָה נּוא

 ןפאשּב ְךיַד טה רע ו איה דָנאַל קְראַמְׁשַא
 יישר .םנטעֶמְׁשאַב טאָה רע תא דעכ
 רע הש, אוה טָשָּפ רֶר ויִא זַא טְּבירׁש
 וכו הָמּוא ןיַא רפ טְכאמַג ףיר טאָה
 = תפְסְלאָז גד ספ טְכאַמְג ריר טאָה רע, נּוא
 = םיִפָע ףוא נוא דֶנאַמְָשְּבַא אַז ףוא ןְּבאָה

 רי
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 " ףניזאה בל םירבד 10 מ

 א ד תא ]א הנומָא לא טפשמ ויכרדילכ
 יהומדק ןֶמד אָנְמיַהְמ
 סלק ןִמ קפנ אָל אלו
 :  אוה םישקו יאָבַז
 ּהָל אָל ןוהְל ּוליִּבַח ה

 ואיְשַאָד אָרָּד אָתְועמְ וחלְפ דאב
 םירוטה לעב םיבשר שוריפ

 :יטסנד ספי למול וכ כימט . לוס כשה קיד* :פפ60 ןייד לארשיל אביש רחא הרישה תרברמ ךכיפל .איה דעל
 תונערופ לכב ולעפ םימת רוצה .םתאטח תוינערופ
 שמו ןורושי ןמשיו םהו .םיניינע המכב םכל ביטהש ךלוחו שרפמש ומכ אוה רשיו קידצ . םכילע איבהש
 :התחשה ומצעל םרנ אוה . ךרועב יב יכ לארשי ךתחש ביתכדכ ומצעל לארשי תחש .ול תחש (ה) : והשע הולא
 .םמצעב םומ ושע םח ח'בקה לש וינב לארשי תחש לש ןושל לפכ אוה םמומ .םמומ וינב : רחאל אלו רמולכ . ול

 יישר םימכח יתפש

 ול תקש * : אּוהרָשְיו קידצ לו
 :לֶתְקַתְפושָקערודםִמומ וינְבאָל

 .₪ קיפ נופה 6 א"ת הוהילה

 . יהורבוע

 קנמ6ס כ יס סלודג וקל ןמסו לדוג ונס כיתכד )יוס
 ל5 סמ עמספ רק 'ס ס5 וכ יפנ כיקכו ךככמס ילכד
 ס5 וכ ןינוכגנ 'ד לס סטס ריכוסנ רוסו  ויתווקולכ 'ד
 סמל סי) סטקד 7 : ויתויתולכ סטס סוכיכומ ויס טדקמכ
 סימס ומ וקו כוכ ס"כקסל סונפס וינע ןניכב ססמ םכק
 פ'ל סמיפת סנימ ס"כקס כ5 ותלועפ יכו כס ריכוסד
 סרפמו סנופ לס ןוכנכ רמ5 ספל ל"קד ם : 'וכ "עפ
 = כ'סעכ ךןוכמ ןמול 6וסט סיקידֿכ לט ןרכס ןפמל פקד
 וס ןוטל לפכ סו קוספד ל'כ ב : סנומה ןוסנ סינ ךיימ
 6"סד סיעטרל ף 65 לוט ססוע ןיפ יסדו סנופ 36 כותכרפ
 לעו סכיכע דגנ סוטמ ןס) סכנמ 826 ןרכט ןס) סנספ קנד

 ימנו לע סוכעמופ סיכמטכ ל קמ פוסט פ'עפ . ולעפ
 סיממ יכ ןידכ סל יכ יבמ סוס ףספכ 65 ונוככ
 סלועל ספקל5 סיקידכל סלש . הנומא לא : ולעפ
 ₪5 ןפפל ופוס סלומנק תל כמלממ פ'עלו מ לנס
 ככ: סנכפ סיעפכ) ףפ . לוע ןיאו : וילכד
 לכס .אוה רשיו קידצ :סוס .סלועכ נ ספקדל
 ססל לקו יופכ ךכו ם וניד תל ססילע סיקידנמ
 : וקידגסנ לכו ע סוס לפױװ תוילכס  יפפ קידכ
 פלופןוסל וליכמ ופוגכפכ . 'ונו ול תחש (ס)

 ע סלעי 62 וכ ךככתי וקל לע דועמ כותכסש רמול b"תס ינפמ 'וכ ןיקידנמ לכס  טרפ) ךוס .

 ניקכדכ ז"סעכ תומס רכט סס) ס)טמ 5 סריכע דננ סונמ סכנמ :ןיסד למק ןתוק םינעמ וס תולקונס תורינעכ
 ןופלד 'וכו קוד5 סלמ טרפ) סוכע כ"כ ם :סנוכפ כס סלועכ תוכוכע לס םנוע סיס 'וכ וינפ 56 ןימנוטל סלקמ+
 'ופ ס'bכסו 'וכ wa לכס ןכתפו סנילמ ס'כקסכ ךויט ןיל סוו סככס תומילס ומכעכ סנוקפ ימ לע רמלנ קיר

 ע'כו סז ךפוכ פעד
 ס'מ ס'כקס) סיכלופ סס רסיו קיל תכמט רפולו תוטעל םיס ינפמו לוע ןילו סנופ 26 לוסכ ןילע כפקנס 6
 ןכ תוטעכ תויכככ כפיס כ"כ ע : וניד ₪6 ססולע | ןוקידפפ לכסמ ל"כ "וכו תויככס יפמ סקס כלות וס ססינטד 'יפ
 רשוו תנמ ימנ ס"ס ס'כקס6 נו תווככל ולק קודנד ןויכ ס'כקס לע רסו יפקס 96 לנה תוילנכ לע רסמ /
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 כמ5ק| ותימסס יפלו וקיקטס 5כקס עמטמ יכסו ס"כקס) סי) ל "כ פ : "קו ס'כקס6 כו תוירכ6 יפ) פס

 כוקכס ןופל יפלו קמע למ סע 5) ווכממ 630 6) תלמ סע סקכד ול תלפ סו יפ) סוסו ס'כקסל 65 למונכ וכ

 ט'ע שוריפ
 ןייז רָבֹוע ןְנעֶז סאו איד ףוא תוינערופ ןייַא
 םּראָו טייקיטכעָרג טיִמ ראָנ רע טוט ןוצָר
 טְכעֶר נוא ץֶנאַג ןנעֶ קרַעוְנ ןייז לע םיסמ
 עָנייז עֶלַא םּוראָו טֶּפְשַס ייִכָרד לכ יִּכ גימְראַפ
 ראוָנַא זיא רע הָנמֲא לא טַּפְׂשַמ זיא ןגַעוו

 רַבְש םֶר טמיוז רע יִשְטאָה טאָג רֶניִמְפאַה
 ףֶּכיִת טיִנ אייַז טְלאָצ נוא םיִקיִרַצ איָר רַפ
 זַא ןייז טעג ףוס רֶד רָּבָא טלעֶו רעֶד ףוא
 נוא ריָר עָניִז גיִטָפאַה ראו ןְכאַמ טעוָו רע

 אָּבַה .םֶלּועְל רַבָש רעו ןְלאָצאַּב איז טעו
 טְכעֶר םוא ןייק זיא םיִא רַפ נוא לש אנ
 םיעָשְר איִר ּוליִפָא רֶמולְּכ ןֶדְנאָה רַפ טיג

 ב שי"

 טיע שוריפ
 םישעמ עָטּונ ןאָטַג סיִפַע .ןָּבאָה אַז בוא
 םֶלַעְונ רָב ףוא רַכְׂש רעָייז איז רע טְלאָצַּב
 טגנעֶרְּב רע ןמעוו ףוא רֶכֹולְּכ טְכעֶרְג קינצ
 ןיר םֶב קיִרְצַמ ְּךיִז ףוא עֶלַא ןנעֶז תונערופ
 טאָה רַע נא םְכעֶרְג ויִא טאָנ ןִגאָז נּוא
 יִר סאוָו םאָר נוא אה רֶשְי טַּפְׁשִמִנ טְכעֶר

 טְבַעְר ויִא סאָר ןיד םעֶד קיִדְצִמ ןְנעֶז טייל
 תמש (ה) : ןייז ּוצ וזא רַעָהְג סע נא גיִטְראַפ

 ליו ןְּבְראָד רפ טֶרָּבְלעַו ףיז ןבאָה איז
 אייז טיָנ -םיא ּוצ אל ול טְגיִדְניִזג ןְּבאָה איינ

 איז ייִנָּב ןאַמְג טיִנ ראָנ טאָג טיִמ רד ןְבאָה
 יז םאָו סאָב גוא רֶרְיִה סְמאָנ ןעֶנְג ןנעֶז

 ןבאה



 .ל- ¥ .

 אבר 3% אָּבְשִע

 ובה יֵלצְמ שי
 1 ja an םָדָקאָתּובְר
 ןיִמְלשְד אָפיִקִמ ד

 םירוטה לעב
 לטכ לטמכ . 'וכו ליתס יניקפס סיוג לפיו 0 כיפלדכ
 ןלו .סידנולכ תודמ 'ד דגנכ תודמ 'ד . סוכיככלו סיריפסכ
 לדס דליכ יכג ןיכוכיטכ 5םי6דכ פ"ד ל6לשימ 'סו '6 לכ דינ
 ןסכמ . קמ 'ס ספ יכ (ג) סט ינע סיכיכנכו : סנשמס
 'כ סט יכ לסט ינע פ"ד . סימטג םכיפפ לע: סיללפתמס

 ה אָדָקֶא חוהי םש
 יּכ ולעפ םימּת רוצה דג :וניקלאל

ad. 

 | לחג בה
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 גפ רטמ סריקמ תי ז"פ ג פק סימס רונס . גכ רעפ טדיקפ מ bh ספ i קמונ פס: ל אית

 "בשר שוריפ
 תורובג םכל רפסא רשאכ ..ארקא 'ה.םש כ (ג) ::רטמכ
 אוהש םגו םבל .למגש תובוטהו ה"בקה םכל השעש
 וניהלאל לדוג ובה םתא םג םכל השעיש המב קידצ
 רז הרוש .ולעפ םימת רוצה (ר) : תמאה לע םידומ ויה

wongךולכ . ןיללכמס .רמוג . .סיפפ רוס (ד) 0206 יס: סע יכ . תוכלככ 6סיפרכ ןימו = ןימ ככ כט ןכ  

 יישר
 כסמספ ופ5 וכ ז סיקמפ לכסמ (ילפס) . לטב לזת
 וכלוס ןוגכ (וכ סיכנע :םי ם"ס) םוילנל סיכנמ וכ םי
 ןופ) . םריעשב :ןיי סלע :וכוכ .סיספ יפו סיכלד
 ולנכ םוסולס ספ סרטמ ימוככ ומוגכתכ:ח סלעס סול
 סכוק ילד ףס ספול ןילדגמו סינסעס פק .ןיקיזסס
 סקכנ לטפ יפפ . םיביברבו + .ןסידמול סל ןילדגמ
 ממס תסד סמכ: ביככ סכקנ ןסכ סכויכ- סמ לפ- ל
 (טכיזקכג) ץ"ילככס . אשה : תפק סכומ (קכ קימסרכ)
 דמפ סלק . בשע : קליכ ססוכפ :ט ןלפס ספיטע
 יכ (ג) :כםע יולק ומלטל ןימו ןימ לכו 3םע יוכק
 כפקכ ןופ לב םמספ יכ מס .ארקא 'ה םש
 bכקספכ ןכסס לפ וקנס יכ (ג2 כקיו) ופכ *

 ופ5 וככבו וניסלסל לדוג ונס ספל 'ס סמ ליכוסו =
 למ כ .וסוכלמ דונכ ספ ךולכ ןיועמ ולמפ שק |

 טיע שוריפ =

 וזא אָשְר יִלַע םֶריְִשְּ גאז ןייֵמ יִתדְמָא אוט אחי

 סיניִנְרגו זאָרְג-םֶד ףוא - טְניוו םֶרּוטָש ןייַא אווי
 םעֶד ןּופ ןפאָרַטמ איִד איוו וזַא נוא בש יל
 וזא םֶּביִרָש יישר . טורק םעֶד ףֹוא ןְנעֶב
 רֶר טימ לָמיִה םעֶר וצ טאו הֶשמ טאה
 טֶלאַז ריא םאוָו תודע םאָד וא םאְר : רָע
 הרות יד ךייא רַפ גאַז יא זַא ןְנאַז תורָע

 סאוָו לֵאָרְׂשִי איד ּוצ ןְּבעֶגְג ּבאָה 'ףיא סאו |
 איו וזא טלעוו רעֶד 'וצ ןּבַעְל ןייא יָא איז
 איד טסקאמ גער םֶד רוד םוראוָו 'ןגער
 נוא . לט איו ךיילג זיא איִז נוא . הָאּובּת
 וַא םּוראוו ןנעֶר ןופ רֶבּושְה ְּךאָנ יא לַמ
 טייל עֶכְלעַ ןדנאה רַפ זיא טייג ןגעֶר רד

 םאוו טייל איִד ּונייהד גיִרָעורמ ןנעָו סאו ||
baבורג ןויז םאוָו רָד רָדָא געוֶנ ןיִא ןנעֶז  

 רמאט ₪ רע טְגְראָ 6 7 70 זיא

 / םומכח יתפש
 טרופה ןכ נכשל ססנ כמלס קוכפמ סו עמסמ ךפיס טרפל
 י'םכ) סילנמו . 'וכו רטלכ רק ק"סש םרפמו רטפכ יס
 רתקנ גוט תקל יכ כיפלד סושמ סכות וס וחקלד פרפל
 למקנט דו ל דיפ ותקנד סוטמ למ סמעטו 'וגו סכל
 פ'נקס לק ונומומ סקקל ס"ערטמ כ"כ: וכ תד ם6 :ונומומ
 לוקוזפמל וס סוימ ןע רמ6נב סוסמ .סייח .ככוס כקנ סמו
 וסד סוכל סתוק סמדמ כ"תפו רטטב = ןכ ןיפפ סמ ז ::סכ
 ך'פסד ןח :-ךכוכו ףיכומ םוסו לטכ ןמ לוו כוט ימג
 סינכ סינכע ני כ סד 'יפ = זמ : ןיפפקפמ יפו
 3כ וס ככעסו לפד כקנו > 'ייוסולו ןכֿפס תפוכ) פוסט
 6"6ד ו : תוסרכ 'פכ ןויעו 2ע יורק ופנע ינפכ = ןימו ןימ
 םיונע למד ת"6ו כ : סלעפ)56 סעט קנופנ 5וכש טכפל
 כ"ו . יפנ סנידפכ נד םדקמכ טמפל סילנמ ותו . ןמל

 םימת רוצה (ד) :(זכ םינפה) טדקמכמ סככב

Aטיעשוריפ |  roe 

 תמתמ ןייֵט ןייז ןכאִמ עלאק ןֵנעֶר הֵד טעוו
 בּורְנ ןיִא רֶסאוַ סאד עד ןירַא  טעוֶו סע
 יד ראָג ףיז ןעיַרפ .לט םעֶד טיִמ רֵּבִא
 ילע סריִצָשְּכ טיִנ םֶנייִק טאש סע םּורֲאנ טְלעוֶ
 = םֶד קְראַטַׁש ןכאמ ןֶטְניונ איִד איוו .וזא אשר
 הָרּות .איִר וזא ןסקאונ אייז ןָכאַמ וא זארג
 . 5-6 :איִז ןֵגְרעֶל ו םייל איד לדגמ זיִא
 ןֶמאָנ םֶר ןפור ןא סע ָךיִא.זַא אָרְקִא יי םֵׁש
 טייקרַעָפְכַא ןיַא טיִנ ּוניהלאָל לֶדּוג ּובָה טאָג ןּופ

 = םּביַבְׁש יישר . ןַמאָנ ןייז טְּב ול נּוא טאָנ ּוצ
 רכלא ְךאָנ וא ּפָא ריִמ ןנְרעֶל .ןנאד ןופ
 . = שדקמה תיָּב ןיא טנאונ טה ןעמ סאוו הָכְרַּב

 מה ןמאְנ סטאג טנאמ רעֶד טאה ןעֶמ נוא
 | ותוכלס דובּכ םש  ְךורְּב טְרעֶפְנֲעַג ןעָמ
 : מול רָקְראמש רעֶד רה (ר) : דַעָו םֶלועְל
 ור ה ב רע וא קְראַטְׁש זיִא טאָג יָׁשֲמאָה
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 לע שה אפ אה Dy ,תינ ירפט אפ "ילע,םֶריעָשַּכ יִתְרְמֲא לטּכ ות לת יִנּפְלֶא אָרְמַמּכ חקל = "רעו ד + יא
 3 האתר = 4 'ג % ₪ 1 2 ו מכ רח עד י)ט סיריפמכ :-ז םינעפ יחק) רטמכ ףיעי איה

 < = ,םירוטה לעב . םיבשר שורופ = לת

 פעטסו וסוו סיעסוג וסת יפ ילפל ועמטת סע פיטותו םכל וליעוי יתחכות ירבד ולכקת םא .רממכ ףרעי (ב)
 ספוסכומ וכפי ךדימו ןיד סלוסמכ '3 . ףולפי (כ) : עיסופו :cr שיא ₪

 65 דמלט סכו 53 .ססכי ףוכעי 5"תו כטעכ qולעי כיסו .סייס סס ול תיטטנ סטפ .ומכ | סלופ ךמלו סכו סתוכנמ דדוסי
 ךדיפו ןיד 'פמכ 'ג .:יסק) : סכגטס ת6- סט ופלעו ומכ .ספילע ןוש> וסע סתומכומ ףולעי וניסו ופסי סס וכ םיטטכ סמל
 וכמ6ט וס סכ) ופסנ .כוט הנ יכ = רמ6כש סכופ 636 סקל ןיֿפפ סכותכ יפססמ 6כס .יסקל ךז . סמל פפ +5 6: יקל
 .יקקנ : סלופ עו םמק םי סל סמק וסה סמ5 תפ יל ימקכ . יסקכ ךז יתמ .ימכנ .רטמכ סרטי : סכופ:ןי6 :ממק ןי6 6
 ךפסכ = נ"וע) 936 6קוד | ל6כשימ לטכ יס סלוסספ כפול 6רשיל נטכ סיס6 לטל את 'סמכ '3 . כטכ : סמק 'םינכ

Ww: 23 

 םימכח יתפש 1
 3500 ססכ סכתמ ונפט ם'כ ופטמ )5  .ןוידע ורס . רמו -

 ץכפס תו סימכס ת6 סויס סכָכ יפודיעס ליע) כ
 יכ 'וכו טיפס ונכ דיעס דפס ומכו וס פלפס ןוט) וסא =

 יישר

 סמלו . ןכפס עפסתו ןכו סידע ויסת סקפט ב סס)
 סדו לק3 ינס ספמ למס נג ןכפו סימכ ססכ דיעס
 ונלכק סל כפכפי וכמי סל ד סמ יײל כספל

 ססב * , כםימפ : סכמע רכד ויקכעו סולכ ןכפסו סימפס סע לכד 6 ןודע =
AE2 סודע תויסל ןכקו סימט ולכקו לכ ללכסו מעוד.  Agesלש ב 7 6  Ee 

 ספ דועו סנוע) ק ס ] 96: 'יפ 1 : ססל יהרממ רככ לכ ססל ותכמ6פ ס
 סיכפ ןסס ןפגס סלכפ טסו סידעס וקובי ול" ינ יֿפדו כככדו ןרלס) סימטס וניוקס כיקכ 5לדמ כעת
 וניסמי סו סלט ונפי סימטסו סלוכי ןסס  ןכלסו ססכ סכפמ ינלט ןכ6ס עמטתו ןכו )"כ 635 סס סינינע
 תפ כנעו (bי ליעל) סנמק סידעס לי ססכ סיסס טױפכס סומכ יכג כיסכד סו רכדכ דע סיספו לכטיכ
 סלוני תפ ןפס לכל סמדססו כממ סיסי לו סימסס סוס סימס פולק סיס ס"עכמד סוסמ.עמסתו ןכפכ ינגו
 םרעי (3) : תומוסס "ע סלסמ ספדכלו כ'תלו סדלעכו סלעמל סקנד ותפפנ ספע סתיסו ספיפל גוכק

 נס ה ודיעסש תודעס סיס וז . יחכל רטמכ מפ ןכ) ןיילס.ול רמוס ונ5מ כוכק דפועט וכיכמ בורק |
 סיימ יסמ לסבול יססנע סכוס סללפנ רמוס ןומ) סכ ךייט ןכ) ןכפס ןמ קוסכ סיס לנ6 וגו 4
 AP 2 סיעטס טיזלס לפול דס5כ סקופ ללכ 6) ס'מו סעיפמ ג

 לפסכ סנוע) סיס bוס5 סזס כפמכ (ילפס) .סלועל ןפוֿ לכ 6% ס'פד םכיפ ס'רסו .'וכו . סרכדלו ןכפסו

 וכו ףיפי ןוש .  ףרעי : לטמו לכ סיפסס 1 ופכע' ופנו ןככ ןמ סידכנ ךפוו סכ סימס5 ימפמ 'ל רובודכ .
 : לכ ופלעי (גכ ןפקל) | ןטד ןופעלי (סס סילסס) | כוקכ סימב יכגד ושלכ לקס סניש סמ ספק ומוריפ-
 bסו ת'6ו די : סעיפק ןוסל כיקכ ןר6ס יכגו סוס .ןוט)
 טדפכ תוכתסל סידעס סיכורכט ספכתכ וכג ליעלד "יו 'וגו סיפטס ת6 סככ יקודיעס קוספכ 5"ע ספ 'יפ :סינלנ 'פכ
 םכפל ןישד לכד) ןינוכי ןיֿפ 60 ס6כקס ןרפסו סומטס וטעי ךי6 כ"ק כ"ו כוכעי 692 סריכע :רוכע) ס5וכס
 ו קפס תפכפס יוסו לוכעל וכ כ ןמז ופוקכ סד וככעי קנע ןכלסו סימטס ינסכ לפרעיכ ססכ סרפס סטמד

 רכלמ וז סכיסכ כסו ספכ סלכתסס וככד ונקכ וס סוכ תולכפססו וכו ןלכססס ו'פכ םליפ סו )עו סהכפכ סיפ 4
 ךקכ פ') סגועמלכ וכ .סיספ סידעס . די כיתכ טנועס יכגו 6"ע ודכעיו ססכ תונמ לע ורכעי ס5ט לפכפי לס ןטנועב ,

 סנוכט כ" | :/כו תודעס וס ווד ןלככ יועס רופטד קרפמו | |6ככ רכדס סז יונס ךקיס )'קד ה : כח סעע

 טע שוריפ | טיע שוריפ

 קיו טוג ןְלעוֶו לֵאָרְׂשִי יד וא םּוראוָו םעטא הֶשמ טה םורר נוא ץָאָה תו םיִסָשַה תֶא םויה
 רייע ןְּבעֶג ןלעוו נוא תודע איד ןְמוק ןלעוֶו רֶרַע רָד טיִמ לֶמיֵה םעֶד תּוהֲע. רַפ טָבאַמְ

 גוא טְכּורְפ ריִא ןְּבַעָנ טעֶו רֶרַע איֵד .רַכָׂש ןיִּב ְךיִא טְכאַרְטְג ּוַא ְךיִז טאָה רע םּוראוו 2

 א וא .לט רייז ןְּבעֶג ןְלעֶו .ןֶלְמיִה איד .לעו) ןְגְאָמ נא ְךיִא על טְנייַה םֶדָו רֶשְּבַא |
 תּורֲע איד ןְלעֶו ןגיִדְנִז ןלעֶו לֵאָרְׂשִי איִד רָדןנעֶו לֵאָרְשִי איד וא נא ןֵּבראַמְׁש ָךֶא = =

 ןְמּנְנ טיִנ ראָג יז ףוא ןֵּבאָה ריִמ ןגאָז ףאְנ
 ןְלאָז ריַמ זַא עובש רֶר טיִמ תיִרְּב םעֶ
 רעו .טייֵטְׁש הָדֹוּה רעֶד ןיִא סאו ןְמְלאַה
 תודע רע טָה םּורְר .ןנקְניִל פא ייזןנאק שעֶמ
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 תודע עֶכְלעֶַא רע רד טיִמ למיה ם מ
 ָךאָנ נוא .

 טעו לָמיִה רעָד ןפאָרטש ןטָשרַע םּוצ אייז
 וא ןנעָר ןייק טיג נא לט ןייק ןְּבעֶג טיִנ
 גוא טְבּורְפ ריִא ןְּבעֶג טיִנ טעו) רֶרָע איד
 ; ןְרעֶע ןֶהאָל ראפ אייז ןלעֶו ףאָג רעֶד
 ןנעֶר יו וזַא ןפיִרְמ לאָז סֶע רֶטָכִכ ףומ (ב
 הַא ניר לאָז סע, לפנ לת גְנּונְרעָל ןיימ יקל
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 לארשימ בכוכב ==
 זמ םקיִגְראָמ .םוצ , . םֶרְדְניויָק יקי .הכייִרפ-השוג ה ו
 םאָה נוא דיַר עֶכיִלְּבִל םיִמ םיָהַא םיִא אוצ ןָמּוקַנ רָע

 וה בוא רעְרָרְנַא רער םיִא םֶגעֶרְפ .הָנְתַמַא םגעֶרבנ פא
 ַךיִמ ּוטְסאָה סאו) ראַפ דניירפ רטוגא תַמאְּכ ריִמ םֶסיִב

 ריִד רַפ לעוֶו ְךיִא רע טגאָו .פאָנ ןיִסיִמ ןיִא טְליִדיִנָנ ןְמְכעֶג
 ןְגאָה גיא ןְׁשְמעֶמ ד: אש מק ןנעֶו סע ניקל :םינ
 ףוא יא ּבאָה םיִשַָמ עֶסּואיִמ ריִד ןופ םְליֵצ רעֶד ריִס
 לייונ טנאג ןְׁשְמנעֶמ עְלַא ןָבאָה .ןעָעָנ תוכז רַמֵלְמ ריד
 ףוא תוכו דַמָלְס ְךיִא ןיִּב רָּביִרְד דניירפ רַטּוגַא ריִר ןיִּב ךיא
 ןזיימ אוצ הָרִּת לָהְק יִנָפְּב שֶליִרִנ ךיָד ךיַא ּבאָה דד
 םייקינייִלקַא רֶביִא ליי ףניח ןייק טיִנ ןיּב ךיַא וַא ל
 ןסיִט רֶר פעֶו םיִמ עֶר ןשָנִג המ ךיד ְךיִא ּבאָה
 הָבַהֶא תַטַחַמ טיִנ יא :ריִד ףוא תוכ] דַמֵלְמ ןיִּב ךיא סו א
 הָנוְלֲעָה הָנֲהנהְּב זיא ךוא וא גוא זַא זיִא תַמֲא רָד ליי דאָנ

 ערעננוא ןְנעֶקַא םייטש רָמח יינ שיִמ ךרּבְהִי א רעֶד
 . תוכז ףכל עיִרָכַמ רע יִא םיֵׂשֲעַמ עֶרנוא :גוא םיניִרְפקְמ
 טְסיִג .רָביִרִ . רֶמאַפ רוּוא יָא תישה ליה א" ןנא
. 

 סולקנוא
 הרבדאו םימשה ּוניִזאָה * בל ליסמאמש ותיצאא

 :אָעְרַא עמשת| <
ARES y= 

 סירוטה לעב
 סמפ דע תפוס סכיטס 5 כיפכ סיניפ ליטל . ונזאה 6

 סתפעעו סתנוֿפסע ומכ | טיזפס סי) ךיפסו
 מױפס טספס יפכ .תוס סימס ילכלכ טלס ןכל "רצ

 ישר

 לפכעיכ ססכ סלפמ מפס . םיטשה וניזאה (ל)
 יתכמק ךכפ לכדכ סידע וספו א |

 םיע שוריפ

 לַמיִה יד .הֶרְגראו םימָשה טָמַעָנ רַפ טזַאַה 0
 ץִרָאַה עמשפו ןדייר, לעו] ְּךיֶא נא

 גאָז איר יִפ יִנְמַא ןרעָה לאָז דֶרָע איִד נוא |
 ווא טה הקמ טביירש ישר . לומ ןיימ ןּופ
 איוו רֶרע וא לָמיִה ריִא וצ טְרעֶה טאָ
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 < חדלו תרטפה ל

 : סמעקס סיכע| .סילפכ יכשו "פ ןכפס יכשת .ןכפס עמסתו . סימסכ וכמו סמודגס סילפ יכסוי 'יפ סימשס
 סכיטס ם6ככ סעס לנכע ל"ויכ סימו 6"סכ | )יקספ קוספס .תלפ ג'ילתל טיפס למונכ ג'יכפ סנוט .סלכדו סימס
 .פמטפו ךדיסו ןיל 'סמכ 'כ .טמפתו : סעעמס ימי 'ו תונלפ ו סיעיקכ " ךגלכ סעכע סידומע סכנה וניסו םוכית % וכ םיו

 .Chumesz 10 Ark 24 ךכ )היח ט'ע שמוח)

sir הפק 

 י טלר :סקושל וסע ושכמראלו אולפסל כמ הׂש-רשא םכיִהלֲא
 + םלעְל יטע ושיא דוע ןיאו

 .לארשימ בכוכ |
 שיקיְניֵלְקַא רָּביִא  ןרוי איִד ףוא םַעַכ יז סוא תישח
 הפ וא ויִא .אָסָהְרַפְב הָפְרַח רעֶייִז הָלֵנְמ זיא נוא

 א חֶאְנָש ווא ףֹוא שקעו] רעֶד תישה םאו) רֶדְנװַא

 יי פיס ביסט א זר"ישה וַא ְךאָנ רעֶר . הָבְהַא םאָמְׁש

 תֶמְחַמ ךוא זיִא ת"ישה ןּופ םַעַּכ רעֶד וַא ראווְג ןֶדּוי ןרעוו

 זיא תפישה וַא | ןֶסיִנ ןְלאָז םיִניִרפקמ איר יִרְּכ .הָנֵהֲא
 תַמָא \ רע ליוו ראָג הָפּונֲח תרֶמחַמ םיִנ זיִא תוכז דָמלמ
 סבָׂשְו לּוכָא םֶתְלְכָאְו קוסָּפ רעֶד טֶנאָו םאָד .וװַא יא

 יִראָצ םֹורְנ מי מוג וא רע סאו קיִרעָשייה :םעֶד ְךאָנ
 תֶאּובּת סע ריִא טעו הָאּובּת איִד ןךְּבְראַד ראפ טאָה נוא

 'םְכיִהלא ,י םש תא םתָללה) .לאמְְצְנעָר .םעֶו איר אוצ
 פעכ סר, ףוא (םָכָמע הֵׂשְע רֶׁשֲא) ת"ישה ןיִּבּול ריִא טעו
 אייַּב סאו 'אילפקלי ,ןאָמְג ךייא טיִמ פאָה רע סאו ְךֹוא
 ְךיִז דיִא טעו דָנּוצַא . רֶדְנוווא ןעוונ םאָד זיא ְךיֵא

 ישובי אלו ידכי . חובב ןעֶוְג ויִא םאָד וא ןֶנידְנּוקרע

 תפ ןְרעֶו טָמעָש ראפ םיִנ לאָז קֶלאָפ ןייט . וםָלֹועְל יִמָע

 : יביא ףוא םיִניֵוְטְקמַה תֹונֲעַפ איד
Fo Nas = 

 וניזאה בל םירבד

 ץֶרָאְה ץֶמשתו
 ירמא <

 םיבשר שוריפ
 .ואפח' םא לארשיס ערפהל . םימשה וניזאה (א)

 :% אנו םיטשה תא רצעו ביתכדכ

 םימכח יתפש

 וס יכו סיפסל פופ ספל ול סמ *קד םושמ א
 32 קודע קקל ספל ק"עו סומסס לע לעומ

 ט'ע שוריפ

 ןְלאָז אייז וש לֶאְרְלִי איד  הָרְתַמ ןיב יא
 :ףורד תדע, ןייז טְלאָז ריִא נוא ןגיִרְנִז טיִנ
 וא ףוא לֵאָדְׂשִי איר וצ ּבאָה ְךיַא םוראו]
 < סע לוו וזַא תּודֲע ןײז טעו ריִא זַא טנאָזג
 = ם תחש םיִבָאְנ תׁשְרַפ ןִא נטש וא

 םויה
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 3 .ךליו תרטפה
 ak וצמק לק ושדמ םלירפסַא + הרצע ושרק םוצרשדק ןויצב רפיש וע

 לּואה 5 :ּהָתְפִחַמ הלו ורדָחִמ ןֶתַח אי םירש יקנו םיללוע פא
 < ג ןֵתּתלַאְ פעלה הוהי הָסּח ורמאיו .הוהי יִתְרְשִמ םיִנַהְַּה כְביַהְבִמ
 ו הָוהָי אקו : ;םֶהיִהְלא היא םימעב ורמאי "המ םלמ םּכלֶשֶמְל הּפְרַחְל
 הציורית ןנדה תֶא : כָל חלש יִנְְה ומעל רָמאו החי ןעיו : ומעהלע למחוו
 8 קיִחְרַא ינופְצַההתַאְו : םִיוגב הָפְרָח דוע םָכְתַא א אלו ותא םּתְעבְש
 ןורהאַה םִיַה-לָא ופלו ינמְדְקה םיִהלֲא ויִנָּפִתַא הָמֲמׁשּו הָיִצ ץֵכָאלָא ל ָּתֲחּדְֲו
 -ייִכ יִחש ו יל המדא יִאְריִּת"לַא : תושעל לידנה יב ותנחצ לעת ושב הל
 אנ ץעהיּכ רָּבְדִמ תג ואשר כ יִָש תומָהּב אריה : תושעל הוה לינה
 םכל ןתְנהיִּכ םכיַהְלֲאהוהיּב חָמׂשו ולי ןויצ ינו :םליח ּנֲתנ ןפְנַו הָנֲא וירפ
 רב תיגר ואלמנ : ןְׁשאָרּב שולמו הרומ סָשג םָבָל דריו הק דצל הָרומַה"תֶא
 : רַהְצִו שורית םיבקיה ּוקישַהְ
 ָחַהְו

 לארשימ בכוכ |
 איִד ןוא ןמוק | םעוְו רע ןעוו אןש םעְד טיִנ רע םלייֵע
 רע םעֶ ןַשיוו םעֶו הֶנעֶי לײװ .םיִרֹוּבִג עניי ןופ הָרְבְג

 תֹוליִּבְחִּת םיִמ הרָּובג .םיִמ ןייז לְדַּתְׁשִמ םעוֶו נוא ןסיִה יז
 לּוציִנ םיָנ- לאָז רֶגעֶי יֵדְּכ גנלצּולְפ רע טמּוק רּביִרְד
 ּוסְּב זיא רע, םאוו ןיִיִ .איד ןּופ זיא רַע וַא רָּבֲא, .ןְרעֶו

 םיִא ןנעק ןנאק םיִג ךיו טעו) רָנייִק ניא תֶרּובְנ ןייז ףוא
 רד וצ בָעָי יֵדְּכ גאָט םעד עידומ רע ויִא אָּבְרדִא ןְרעֶו
 רָּביִרְד תולּובְחִמ סעְמְנעי ראַפ ארָומ םיִנ מֶה נא ןקערש
 הַמָהְלִמ גְנִלֶצלפ ןמוק אּוצ םיִנ ןְטאָּב ראפ ןד" ןְנעֶז

 רֶעיִרְפ ןנערפ אוצ ןא ראָנ הָמּוא םוש ןייק םימ ןַמְלאַה

 סאָד .היישה ןופ ַחּופַּב יא ןיתָצְנ רעייז לייונ םולש ףוא

 ויִא תיישה וליִח יֵנְפַל - ולוק ןתָנ יט קּוסָּפ רד םגאז

 ויָא ןָא טֶמּוק לָּיַח ןייז רָדייִא ןָמוק טעָג רֶע וַא עיד
 ליוו (ורָבד הָשּוע םּוצָע יב . סאו) ראפ עיִדּומ קּוסָפ דָד

 ןְמעֶוְו ראַפ םיִנ םאָה רע, הֶרובְנ ןיִא קֶראָפָש ןֵנעֶו אייז

 נא תּולּוּנֲחַּת ןְכאַמ א"! ןֵנעֶו רַמאָמ ןְּבאָה אוצ אָרט

 . ודואמ אָדְונ יו םֹי לֹודְג יִכ .ןָרעֶנ לּוציִנ ןְלעֶו איז

 ןניִטְכְראָּפ םעד ראַפ ןְרעֶו ןְקאָרְׁש רד ןלעוֶנ אייו אָבַרְרֲא

 :נאמ םעֶד מלאה ראַפ ןאק רעוו יניב יִמ .גאָס
 פ'ע (רגו ֹורְדָחַמ ןתָח אֵּצָי וכו להק שדק םֶע ּופְסַאו

 הָמּוהַה םֹוי םעֶד אּוצ זִּב ןְהָחַא ןְהעֶו רַמאָל לֵׁשָמ

 ְךאָג גוא ,םֶָלֹועְו םיִרּוהַּב יד ןְׁשיִוְצ טְגיִכעֶרְג רע םֶרעֶו
 ראָג .םיִלֹודְנּו לֶהק  ןשיווצ טְניִנעֶרְג רֶע רעו הָבּוח רד

 נוא .םיִרוחַב איד ןְׁשיוצ עֶצּומְמ רע זיא עְרֶפוח םֹויָ

 ּרְכַא םֹורַא טיג סע ןעֶו רָביִרֶד .לָהקה יִבשַח ןְׁשיֵנְצ
 ד ז ד | ו | די ם ד + ןְתַת רעֶד טְכאַרְמ םיִנקזּו לָהְק ןְמּוק ףיניצ לאָז סע וַא

 להק ןישיוצ בֵׁשְחַנ םיִנ קְּב ךיִא םיִנ שָמ טפר ךיִמ
 ןייא לא ןעֶמ סםיא טפר ֹעֶמ עוו ן ןְכייְֵג טְסעֶד . הָדָע

 טיִנעֶמ טפר ךיִמ ןח רֶד טכארמ :a בו םירעג ל מא

 רעָד טגאָו רָּבִִרִר . אַ ןופ דייג פא ןש ָּב ביש

23 

 קליההפראה לבא שא םישה"תא מכל יֵּתמלְׁשְו
 זתֶא םָתְללה עובש לוכָא םתְלְבַאְו :םְֶּ יחל רָשא לונה ליה םזנהְו כח

 לארשימ בכוכ
 ולָקְה ּוׁשְדְק) . קְלאָפ סֶר ןייֵא טְליִמאַז (םע ּופְסַא .. קּוסָּפ

 וא םיִלָלֹוע ףוניצ טמעֶנ (םִלָלע ּופסַא) להק ןיִממ םייז
 .םיִלָלֹע ןּוא להק טפר עמ וַא ןְרעֶה טעו ןֶתָח רעֶד
 ןײג סֹורַא ןייִלַא ןֶתֶח רעֶד ןוש טעונ יורְרָחַמ ןֵתָה אָצ

 תרעמ זיא רע רפטנע יךָׁשְפַנ הָמָמ) ןראוו רֶדַח ץנ ןופ

 עָלַא ךאָד ןרעֶנ םיִרהַּבַה תדעמ וי רע רָפטנ .לֶהקַ
 : ןפּורְג ןעָמאָו אוצ

 ווג זיא סָע תָעָשְּב וג םיִנָשָה תֶא םֶכָל יִקְמְלָשְנ

 גיָסייֵרְד רַפ ןָבאָה הָנּותֲח טיִנ לאָוְמ וַא הָריִזנא
 התה ןּבאה נוא םְלייַהנ ןׁשטנעמ ךאסַא ןֵּבאַה ראי
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 ֵַמְתְט ָנ םיִרי אייוצ ןכאָה רֶדנִ ניל טכאטנ
 רֶד ְךאָנ גאָט ראָכַא נוא רֶדְניק עניי עֶריֵו םי ןעֶנְג
 אוצ רֶכיִלֲטיִא .דייש אּוצ רֶדְניִק איד ךיז ןְּבאָה הָנּוזרַה

 ןֶבאָה יי ג רעצמ ְךיִז ןרָטְלע עֶרעייו ןְּבאָה רֶמּומ ןייז
 רתַאָי ראָפַא ןיא . תיִלבמא ןָא םגָהְּב תֹואָצֹוה טְכאַמְג

 אוצ קירק אייזן רָע ראג ןֶעֶז רָדנֵק איד םרַא
 איִד סאוָו טייֵרְפג ןרטלע איד ךיז ןְּבאָה ןָמּקְג ןעֶמאַ
 ןעֶוְג זיא זַא תואצוה ןָא ןמיקג עֶמאַו אוצ ןְנעֶז רָדְניֵק

 ץוה תואובּת עֶלֲא ןְּבְראַד ראָפ טאָה קיִרעָשייָה רעֶד איוו
 מאו ןעֶוג  רָמיִּב ריז הָמְדַא ידבוע איִד זיִא קָיָה םעֶד

 םֶסְנּוזמּוא ןעֶוְג ויִא תואָצוה עֶרעייַו גוא טעֶּבְרַא עֶרעֶייִ
 תָבּושּה ןְלעֶו ייז וַא ַחיָמְבַמ איז קּוסָּפ רעֶד זיִא רֶביֵרְד

 איוו ןייִמ הָאּובְּת טיִמ ןְרעֶו לופ ןירָעיִש עֶלַא ןָלעֶו ןאָמ
 יִתְמַלְׁשו .טֶּברַא עֶרעייֵא ןּופ ְךֶרע םעֶד ְךאָנ יּואָר זיא םָע

 ןְראָי יִה ראפ ןְלאָצאַב ךייַא לעֶו ְךיִא (םיִנָשַה תֶא םֶכָל
 טְּכרַא עֶעיַא נוא ןְסעֶגְנ ףוא טאָה קיִרעָשייַה רעֶד סאוָו

 נוצַא ןָניִפָנ ריִא טעו םעֶד ןנעק . טסנוומּוא ןתָונ יא
 : הָדֹובע םיִׁשַא ןַא ךאָבַא הֶא בה

 עו טְליִדימ םאָה רֶנייִא (רנו עבָשְו .לוכָא  םָתְלַכַא
 םאָה אְקְהְרְַּב םאָגנ ןֶמיִט ןיִא דנייִרְּפ ןְטּוגַא

 ךיז
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 כ יו תרטפה
 : םַתאטָחְלָּכ .םָי תֹולְצְמּב ךילשתו ונתנע שבי ּונָמ

 : ה ימימ וניִתבָאל ָחְעַבְשִנירֶשַא םֶהְרְבֲאְל
 חי raed : אוה דָסָח ץפָח

 דָמֲח בעל מ
 כ לח ו לק וה הוה

 367 רפק
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 -םוי להניב וָרְבד השע םּוצֲע יב והנתמ דאמ בר
 םָכְבַבַל" לֶבְּ ידע ובש הוהְיהםָאְ .התעדסנו : גיב ימו דאמ ארונו הָוהָי

 וכ .םֶכיֵהלָא הוהידלֲא ובשו םביִדְגְּבִדלַאְ כבל ותק ג רּפְסִמְבּו ככ םצְב
 רֵאְׁשַה םֶָנְ בֵׁש עדי ימ + הערהדלע םַחְנְו דָסֲח-בְרְ םיפא הא אּוה םוחרו ןח

 : םֶכיִהְלֶא הוהיל סו החנמ הָּבְרְּב וירחא .

 . <> שע שוריפ
 ןנעק .רדוו .טעֶו רע רָמֶב ראָנ טְדעֶגַּב רָע
 ןְגְנִנְצאַּב .טעֶו :נּוא ןֶמְראּב רעֶד טעװ נוא
 רעֶד ןיִא < ןפראונ טעוֶו נוא  דְנָז . ערזנוא

 ןופ דניז עֶרעיִז .עָלַא םִי םעֶד ןופ ׁשינעֶפיִט
 ןָּבַעְ טמא וד בקע תַמָא ןפפ לאש איר
 ןָבעָג זנּוא טְמְלאָז ּוד רֶמולְכ ֿבקעו ּוצ תֶמָא
 םאוָו הָהָמְבַה- אוד ןְבאַמ ראוָו שָסְלאָו וא
 טְסאָה נוא בקע ּוצ ןעֶעְג ַחיִמְַמ טְסאָה וד
 תיא .שטיימ זיא סאד דבָמֶא אל יב טנאָזְג
 םאוָו סאָד נוא יִמֲה ןואָל רַפ טיג .ףיִר לעוֶו
 סאָד לאָז הָחָטְבַה ןייב ןייַז םווקמ טְסעֶו וז
 שאה םֶתָרְבא םאוָו דָכָה םֶר רפ רָכְשַא ןייז
 הָקָרְצ ןאָמ ןלאָז אייז רֶדְניִק עֶנייֵז וצ ןָמאָּבִ
 ןְראוושג טְסאָה וד יו ָתעּנְׁשִנ שא םשָּפָשִמ נוא

 רֶמֹולְּכ ןְראָי עֶטְשְרע יד ןּופ ןֵרָטָלע, עֶנּוא ּוצ
 ןְראּוְׁשְג ּוטְכאָה קָחְצְי ןופ הָריֵקע רעד אייַּב
 ְטְסְלאָז וזַא + טְסְלאָז וד זַא

 : ןייַז םייקט 7

 לארשימ :בכוכ

 יא ןיִב ןילָעְב סאָ ראפ ריִא םֶסייֵװ רע ֶנאָו עו
 רע =ּוַא םיִָו ְךיִא לייוו . רָביִא ְךיִמ טעָּב רע וַא לָחּומ

 ְךיִא ּבאָה םיִא רָּבָא . ןייז הָיַבִמ ךיִמ שיִנ רעָמ וש םעוו

 רַטיינ ְךיִמ זיא רע ןוא לאָמ עכילטע ווג .לָחּומ ןיש

 . ץיז לחומ ךֹוא דנּוצַא םיִא לעוו ְךיִא וא ןוא . הזנמ

 . יז הָוַבִמ רמי ךומ הע .םעו) םּורָא געֶמ ראָּפַא .ןיא
 טסייוו תי אָרֹוּב רעד ןייז לַחֹומ טיִנ םיִא ְךיִא ליוו רֶּביִרְד
 טֶכייֵֵו רע, ןוא . ףֹוס ןײז זיִּב תּובָשְהַמ םִניִׁשְטְנעֶמ םעֶד

 ראָפַא ןיִא . הָבּשְּת דְנּצַא טוט שטְנעַמ רעֶד יִּבְצאַח זַא

 טינ תיישה טלאוו ןגידניז רטייוו רע םעוו רטעפש גאט
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 ת"ישה װיִא ןגעוֶו טסעֶד הפ . ןייז לָחומ םיִא טפראַדַּב

 רעוו =ךֹוטָּכ לֶא יִמ קּוסַּפ רעד טנאז סאד .לַחֹומ םְראַֿפ
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 טעו רע זַא טָסייוו אוד יִּבְצאָה אוד איוו םאָנֲא וזַא זיא

 (רגו ןֹוָע אׂשע ןֶנעוְו טסעְד ןופ ןניִדְנז רַמייוו דיִתַעַל

 טאָה | רָניַא לֵׁשְמ י'פע (רגו ךיִלָשַתְו ּוניִהֹונוע שובו

 טַפֹוקִג ּפָא טאָה רָע םיִבָנַנ איִד טיִמ 'טְליִדנאַהְ
 ןיא םיִא אּוצ ןָמּוק נעל אייז  תובינג "עלא אייָז איב

 ןִּבעֶגִג גְנּוטְכַא םיִבָננ יד ןְּבאָה לאָמ יא ןיֵרַא בּומש
 . איז אויב טפוק רע סאוָו הָרּוחְס איד טֶיאַהְּב רָע איוו

 ַצמַנ . ןָצְנאג ןיִא ּתָבְננָג קעװַא שֶכאָנ אייּב איי] ןבאָה
 ןֶלדְנאַה םיִנ לאָז רע ןעוו . ןייִלַא רע :גידלוש זיא רעוֶו

 שיִנָטְלעהייב | וז ןסיוו טיג אייז ןטלאוו םיִבָננ איִד טיִמ
 ןייִלַא שטנעמ רעד ליוו . ר'הצי ןופ הָּביִס איִד יא ֹוַא

hehe wi 

 אוצ אָלַנְמ מא תַנּוכַּּב זיִא ּוניָבֲא בקע וצ העּובְׁש ןיַז עונג םייקמ םאָה ת"שה םאוָו ניא .דָמָח |

 חַתַּפַל טיימש סע איוו דניז אוצ ןְגְנעֶרְּב םיִא לאָז רע ר'הציה כ רֶד אָד ויֵא רֶּביִוַד ךנּוצַא דניז ןאָמ וצ טכארמ

 סנש נעֶמ םֶד אָצִמְ 6 ןייֵרַא דְלאּב רֶע שײנ רי איד טְניִפע ןעֶמ וא ריס איד איב טְגיִ רע בור תאמה

 תנוע יִרֶנּוא ןקירד ןייַא לאָז רע ּוניִתונוע שבכל קּוסּפ רעד טְגאָז סאָד אָטְחַא ןאָמ אּוצ םיא םֶגְנְרְּ הָכׁשֲחַ

 קג רע יג ןוש טעו \סֶתאטַה ל םִי | תולּוצמְב ילו תונו ןאָס ּוצ ןייז רֵרעְתמ טיִנ דיו ולא ריִמ זא
 : תּונּוַע איד ןופ טצארפשג טאה סע פאוו םיִאָטַה יָד

 עג טלאָוָנ םאָה הקדצ לעבַא נּוא דָסָח תּוליִמְ לעב רָעיִא לׁשָמ יִּפ לע כָהָרְכַאְל דָסֲח :בקעיל תַמא מפ

 פאה עֶטְכעֶלְׁשַא ןעוֶוְג ויִא איִז בייונ ןייֵו ראַפ מאַהְג אָרֹומ רע, טְה הבד עֶנייֵׁשַא :ןּוגָה שיא ןייא ןאמירָא ןייֵא

 םיִא ןֶנאָמ ןמוק לאָז רע ןמו ןייא ףֹוא ּהָמיִתַח ןייַז טיִמ טְלעֶג עמיסַא ףוא בֹוח רמשא ןאמירָא םעדןְּבעֶגְג רע
 . םיִא ןְרעֶו ראפ אוצ הָפ ןֹוחְתַּפ ןייק ןָּבאָה טינ ןוש םעוֶו בייוו ןייז גוא בֹוח םעָד

 ףאד טאָה רע ליוו דחה תַעכְּת ליִסְקְעוו פאָד ןְּבעֶגְג םיִא טאָה רע תעשְּב תונּוכת אייווצ הקדצה הָשָעַמ איִד |
 םיִמ ןאָטְג תיישה טאָה וא .תָמָאָה תַנכְּת בֹוח םעֶד זביא שלהאָצ רע תעָשּב נוא .טֶלַעב ןגיִלְג טיִנ םיִא אייּב
 תַרֹוּתְּב זיא סאְד רדניק | עָניִז שיִמ ןייז ביִטמ לאָז רֶע ןראוושנ מָה נא ןעוֶוג תירב תרוכ רע ₪ה ּוניִבָא םֶהְרְבַא

 איד ןייז
 : ּוניִבָא םֶהָרְבֲא ןופ הָחֲמְבַה

 ד ןְטְלאַה הָמָהְלִמ יג רעְנייַא וַא יא רע ןיימש רעֶד הנָליִכ ימו םוי לּודָנ יִּכ רנו וליַח יפַל לס ןֵתָ

 טלייצ
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 חה

 ; טע שופ >  .לארשימ .בכוכ ד. חש
 ןְלייַה ךיִא לעוו אָּפְרא םורד : ןרייר חַא רוִמ ןוא טליִרינ םֵאָה לאָמַא לָׁשָמ פע (ונו ךֹומָכ לֶא יט

 ְּבאָה ּביִל איי .לעוְי א טױקידְכיו רעו "5 סירא פ"מ 5 נפ ₪7 .רעימ שנ הס

 עז איז סאה ר לא וס לד "לנס = לז רע טז יב מ חה
 יא לעֶו ןְּבאָה בול .אייז לאָז ךיִא יּואָר ט'] = רע שימ רדענא הרע איב עונג וי . וג ריצפמ
 ּביִל אז לאָז ּךיִא ןליוו ןְטּוג ןיימ .ןייז בָדנמ הָנָנְמ םיִא סאָה סע רע ץיז לֵחֹמ גינעֶפְׁש נעל

 טרעקג ררתו קז טאָה סע ה םוראוו ןְּבאָה
 לֵאָרְשִי איר לֵאָרְשִי איד ּוצ לט איו ווא ןיז לעֶו | ףיִא דא : אייז ןופ ןְראָצ ןיימ
 ןְקְאוַנ ןלאז אייז א ןְלְצְראָו עז ןְנאָגְׁש טעֶו לַמ רֶר עא זחא יו וז ןֶׁשֵלְב ןלעֶ
 סאָד ןיג ןֵלעוֶנ אייז יכל. : סורג ןֵנעֶז אייז סאוו דֶלאוו םעֶד ןופ רֶמייֵּב איִד איוו וא
 לווא םאָד או וזא נוא רדנוק עֶנייז זיִא םֶד ןגייונצ עֶנייֵז ןֵרעֶמ ףיז ןלעונ אייז טְסייֵה

 בע נשי ; .ׂשְרכִמַה .תיֵּב ןיא ביִרקַמ יא ןעָמ סאוָו תרוטק איר איוו ֹוַא יז טעונ
 רעֶד ּויָא סאָד ןֹונְָכִל םעֶד ןופ ןטאָש םעֶד ןיִא ןסענ רעיֶרְפ ןנעָז סו לֵאָרְׂשִי איד ילצ
 רצ בעמ רדיו = ףיז יז ןלעֶנ םיִא ןופ ןראוג ןְביִרְט רפ ייֵז נעו טניה תא ׁשֶרקְמַה תיֵּ
 שמי ףז טְרעֶנ רָד רֶניֵא איט א תָֹצִמ םֶטאָנ .טיִמ .ןֵרעֶנ רעֶד יז ןְלעוֶו או םיִא
 טאָנ רייז ןופ ׁשיֶנְכעֶדְו סאָד ול: קאָמְׁש ןייַַא איוו ּוזַא ןעלְּב .ןֵלעו איז נוא ןראק

 יב ןואָלְּבִג טאָה ןעֶמ סאו רֶפש םעֶד ןופ ׁשֵנְכעָרְג םאָד איו וא ןרעה ףוא שיִנ טעו
 דש יג המ ןְנאָז טעו | ספא : שְדְקְמַה תיֵּב ןיִא ןעֶוג ֵּךַפַנְמ טאָה ןעָמ סאו) יונ םעֶד

 םיִבָבֹכ .יִרְבוע ןופ רֶכיִּב איֵד אנ ןיינ ְךאָג לאָז ְךיִא סיגל ףאָנ ריִמ גט סאו
 תֹורְצ עָנייז ןופ ןֵרָפַטְנֲע םיִא לעוֶו טאָג ְךיִא נוא יתיש ינא ןאָט הָבּושִּת טעוו נוא תֹולְזַמּו

 לאָז רע םִיַרְפֲא וצ ןנובג ןָא ןיִּב טאָג ְךיֵא יא טײקמיִרָא ןייז ןיא ןול לעוֶו ךיִא נוא

 שטנעָמִמ םאוו םוּב רֶעֶטְּפאָה גייְַצ ןייא איוו װזַא ריִפ ןיִא טְנאַה ןייז ֵֹטְלאַה ןָא ְךיִז

 נוא לֵאָרְשִי איד ּוצ ןניפנ ןזאְל רימָּת .ףיִמ לע ְּףיֵא רֶמֹולְּב ןניונָצ עֶניֵ יי ןָא יז טְלאַה
 רָד ןִּב יא רֶמֹלְּב ןנּוכנ תוריּפ עֶניַד עֶלַא ןנעָת ריִמ ןּופ יממ "הֶלֶפִּה :רעייֵו ןא ןְרעֶה
 םֶכָה ןיַא יָא רעו] נח יִמ : ריִמ ןופ סאָד טמוק טְסאָה ּוד סאו תֹובֹוט איר םוָו טאג

 רָדיוֵו לאָז נוא ןְכאַו עָלַא איד ּוצ ץראה ןייז ןְּבעֶג ּוצ ןייֵטְׁש רַפ לאָז נוא ְךייַא ןֵׁשיְצ
 םיִׁשִי םּוראָו כ ןְמייִו ןכאַז עֶלַא איד לאָז וא ךֶנֶרְנאַטְׁש רפ ןיַא וטנ ריִמ וצ ןרעק
 א איז ןיִא ןֶעייֵג םיִקיִרָצ איד נוא טאָג ןופ נעו איִד גיִטְראַפ טְכעֶר ןנעֶז אייז

 לייונ וא .נעֶ םֶד ןיִא ןנְנאגְנ טיִנ ןְנעֶז אייז לייַה יז ףךוד טְלִבורֲמְׁשג ןרעו) רעֶניִדְנִז יִד
 איד ןגאָז ןעָמ לאָז םּורְד סט טיִמ ןואָל םוא ְךיִז לאָז הָרֹוטְפַה יִר זַא טְכעֶר זַא סֶע

 : םיקוספ עֶכיִלטע
a 

 רפ רע, סוו טאְנַא דא טְכיֵּב גד םּוראָו אוד אֹוָו טאָנא וזא א רעו ּוֹטְכ לא ומ

 יז תפ גְנוביִלָּב רָביֵא םעֶד ּוצ טיַטְכיִ יִד ףוא רבא טְראָפ נוא רני יִד טנאָרְמ
 סורא ןְראָצ ןייז גיעיִש  וצ טקראטשג טיִג טְה רע קמה אל לֵאָרְׂשִי איֵד ןְנעֶז סאָד הָלֲתַ



 סולקנוא
 דע אָרָה אָּתְהַבשִּת | ְּו

Dos: ak 

 םירוטה לעב
 bלקתסכ ךיפומומ סעוטי תפכקו נ6נמפ ופס תפלקו נפפמש
 ךפ עמשיט 365 ננפתתס ל5עמשי תסלקו סערה סכת
 : ךימומומ ספושי ם6כקו16 סכומסכ זיפ כוסו 55 ולפע סיסיסו

 םיע שוריפ

 ןופ ןרעוא יד ןיִא טַעְרִג טֶה הָשמ נוא לאש
 רמו לאש איִד ןופ גנולמאז ןייא םָּד ראָג
 תאוָה | הָרָׁשַה יָרְבָד תֶא טְּרעֶהְג ןְּבאִּה לֶאְרְשי עֶלָא

 ט"ע שוריפ
 דנאל םעֶר ןפ לֵאְרְׂשִי ריִא לַאַשִי הָבּש

 הָנּׁׂשת טוט נוא רֶריוִו טרעק חדוה
 תַדָמ רֶד ןֶדְנאַה רַפ ְךאָנ זיא סע יב =.

 טעו ריִא וַא נוא יי טְסייַה רע, םוָו םיִמֲחַרְה

 ןידה תַדָמ רָר ןָמק טעו) ןאָמ הָבּושְּת טיִנ
 ךייִצ ףוא טעוֶו נּוא ףיָהלֶא טְכיַה סאו
 ליִפ טאַהְג טְסאָה אּוד םּוראָו ץייז גחְטקמ

 טמַעְנ ק : נז עיד תַמְחַמ גנּולכורְמְׁש ו
 רֶטייַו סאוו רֶטְרעוֶ איִד ריו ְךייַא טיִמ

 נוא טאָג ּוצ רֶדְו טרעק נוא ןייֵטְׁש טעוו |
 עֶרָנּוא עֶלַא ּביִנ רפ ןֹו אָׂשַּת לְּכ םיִא ּוצ טנאָז |

 ּביִג רַפ וי אָשִּפ ייל עַל וצ לכ רֶרֶא דנו <
 עֶמּוג איִד זנּוא ןְרעֶל נּוא בוט חה דניו איר

 רָדְא בול עָמּוג זנוא ןּופ םעֶנ רֶדָא געוָו <
 ריִמ סאוָו םיִשַעָמ עָמּוג לָסיִּב סאד בופ הק

 ְךאָנ זְנוא טפְׁשִמ א ריר רַפ םעֶנ ןְּבאָה |
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 לו אל םירבד

 : םֶמִּת דע תאּזַה הָרישה

 םאו] םַעָר רַפ נא ָךאָנ םיִשְעַמ עָטּונ אוי

 305 פק

 . ר"י ןמיפ עשוחב הגוש: ןיריטפמו ןמיס ה'ינדא 'ע

 םיבשר שוריפ

 תשרפ .תאזה : הריש יורק םירבד רודיס . הרישה (ל)
 תוצטה לע ורבעישכל - תונערופ .םהילע הדיעטש וניזאה

 : וקל םתאטחב יפ וגב

 טיע שוריפ

 ןיַא ּויָּב סט דא הרי רֶניִזאָד רד ןופ רייר יר
 זיָּב ּוניִזאָה ןופ ןעֶמ טְנייֵמ סאְר זאָל סוא

 : ומע .ּותָטְַא דפו

RIOR ASAE ל 

 רי ןמיס עשוהב ךליו תרטפה

 ד"י ןפיס עטוסכ לארשי הבוש ןיליטפמ 16 סכוט תכשכ ךלו ןיכוקטכ
 שישא שוש ךנױ סיכננכ ןיליטפמ 61 . סכופ

 -לֶא ּובּׁשְו םיִרָבּד םֶכָמַע וחכ : ךניעב ָתָנשְכיִּכ ְףיֵהלָא הָוהָי דע לֵאָרְׂשִ הָבֵׁש

 םכעכ וניז6ס ןילוק 6 סיככוחמ .ךעו סיכנ ויסיטכו .
 :לארשי הבוש טי;ֿפסכ ןיכיטפעו .

 | רּושַא :ּוניִתְפש םיִרָפ הָמְלַשְנו בומדחקו ןוע אשת לא ּורָמֲא היה
 -רַשֶא ונידי השעמ מל ניחלֲא דע רמאנ"אלו ק'וב ץמק בַפְֶ אל םּוס"לע רגיש אֶל
 לט יהא : :נממ יּפַא בש יִּ הָבָדְ םּבַהֶא םתְבִׁשִמ אָפְֶא :םּתָ םחרי ל ב

 ט"ע שוריפ
 רפ םיִרָּפ יז ביִרקִמ טְפְראַדאַּב ןמְלאָו ריִמ

 ריִמ םאוָו םעֶד טיִמ ןְלאָצַּב ריִמ ןלעוו טאְנ
 טְנאָז . ןצפעל עֶרָזְוא טיִמ ןֶּבול טאג ןלעוו
 טאג רַפ ןְנאָז ףוא ריִא לאָז סאָד עשוה
 זַא ןְסייַ) ריִמ טאג רבי הֶלַפת רֶעייַא יא
 ןַפְלעֶה טיִנ זָנּוא טעו רושא ןּופ ּףלִמ .רֶ
 ְׁשְמְנעֶמ ןופ ףליה יד טיִנ ןְרעֶגאַּב רימ רֶמולּ
 אייז סאו םִיַרְצַמ ןופ דְרעַפ איר ףוא וא
 טיִנ ריִמ ןלעו] ףליה ּוצ ןקיש זּוא ןגעֶלפ
 וצ טגאָוְג ןְּבאָה ריִמ איוו ֹוַא טיִנ ןייִר
 ןפֹולְטְנַא רֶרעפ איִד ףוא ןלעוו ריִמ הָיעְׁשִ
 איד וצ נאָז טיִנ רעֶמ ןוש ןלעו) ריִמ נוא-
 רָזנּוא טסיב ב טְנעֶה עֶרָנּוא ןופ קרע
 רִמ ןֶרעוֶו ןיילא טאג ריָד ףוא ראָנ טא
 טֶמָראּב רָד טְרעֶו ריד ףרוד םיראו) ןָפאָה
 רִמ טאָה ּוַא איִבְנ רָד טנאז . םותָי רַעָר
 רַפ ןְלעוֶנ איו לוו שֶריִקַה חיר רד טנא

 * רומ
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 תא םָּב ₪ דיעאו ..ןסיס ) 'םש .ה'יב רומע שארב הדיעוא
 יֵּתערְ יב טכ + :ץֶרָאָהיתָאְו םִיִמׁשַה

 ןותחשת תֶחְשהההיּב *תומ ירא
 יתיוצ רֶׁשֲא ךררה|מ םָתְרַהְו
 "תא ושעת"ייב םימיה תירָהֲאְּב העֶרֲה סֶּכַתֶא תארו םֶכְתֶא
 הי יניעְּב ערה
 : םכידי הֵׂשֲעַמְּ
 יִרְבְּדיַהָא לָארְשי להק יִנָאְּב

 םירוטה לעב
 סנופ "ל . סימיס תילמסכ סעלס (םכ) : סינקוס םמסס

 םימכח יתפש

 סד5כ גכונכ סללט ןימ רפולכו תופכ סויכ ןוטנע ןיֿפ
 ף5 ומנ) סמ) תוקקסנ ןוקו . וקופ סויכ תגסונ פל
 סככפ סוס סז סגד )"וו .ןסכ ועקתי כ וסגי 6) 6
 ןכו ווגג) ןכלו עכוסי ססכ טילכס 6 ןונכ ווספ קס
 ךנמס דוד וכיכוכ וליכ:מב .מ"ככ ס'ע ךלמס דודכ וניל
 מטע וbסמ תומל דוד ימי וככקיו כיקכ תפס סוי ותוכו
 עפוכי 95 ותקימ סניכ ךכיפנו צ : "נו ןוטנכ ןיו
 תופ יכמ5 סוקמכ יתומ וכ כסכו ססמ לם ותתיפ לוס

 ךליו תשרפ תלסח :עכוסו

 טיע שוריפ =

 ישר  דִרָע רָד טיִמ לָמיֵה סעֶד איז ףוא
 ןְנאַמְׁשִנ לאָמַא ןׁש ְּךאָד זיא סע טְנעֶרְפ
 תֶאְו םימשה תא םנב יתודעה םיִבְצְנ תשרפ ןיִא

 ףייא ףוא ןכאַמ לעוף ןיִא שיט יא ץֶרצִה
 סאו רֶרָע רָר טימ למיה םעֶד ןֶנאָז תּורָע

 עֶנִנייַא :סאָד ןייֵעׁש לאמא ּךאָנ אָד ףְראַד

fi: ₪ 4עי + ₪  
FAA;ו  . | 
 א

 ,ָתְולַקְנוא
 תת מש . תי .ןוהְב
 יִרָת טכ י אשרא
 .תּומָאּד רַתָּב אָנֲעַדְי
 תלְּבַחְת אָלָּבַח .יֵרֲא
 = יד אָחְרֲא ןמ ןּומְסַתְו |

 עֶרעֶתו ןומְי תידקפ
 ףוסְּב אָּתשַּב ןוכתָי \

 .תִי י ןודּבְעת יֵרֲא אמו
 אָזְגְרַאל יי םדק שיבה
 ייֵדָבועְב = - יהומדק

 השמ ליִלַמּו ל : ןּוכיד וסיִעְבִהְל

 ל ה א השמ רד
erp Shi 

 הרי שה

 :מע פ6כקו ספרס סלתפ תֿפלקו ד .תסכקו :גוג 'וגכ

 יישר

 ץראה תאו םימשה תא םב הריעאו
 :סככ יתודיעס (כ ליעל) סלטמל דיעס כככ יכס םיפו
 "כפל ₪5 ןכסו סימסנ לכ6 רמפ לסלי סתכ וגו סויס
 ירחא (טכ) :'וגו סיכפכ וניזפס למול כ ויטכעו
 תופי לכ לה . ןותחשת תהשה יכ יתומ
 סעס ודנעיו (דכ עפוסי) כמסנע וסימכס ל עפוסי
 כינס סד6 לט ודימלסמ ןסכמ עכוסי ימי לכ 'ס סל
 :ספמל צ קסכנ סיס יכ עפוסיע ז'כע | וקונכ וילע

 ךליו תשרפ תלסה : יס פוס ונפכ

 טיע שוריפ

 נאה .ןויטש טעו רֶטייונ וו זזא תּודֲע ןייז
 .ףיא םוראוו יִתעדי יִב (מכ) : 'וגו הָרבדאְו םִימׁשַה

 ףאָנ זַא .ןוהיִחְשַה תָחָשַה יִכ יִתומ יֵרֲחַ לאו :סויוו

 "רדת מ סת ןּבראד רַפ ריִא טעו טוט ןיימ

 "ןופ ןרעק פא טעו] ריא נּוא םֶבְֶא ית רֶׁשֲא

 תק טֶנאָשָנ ףייא ּבאָה ףיִא סאוו 'געוֶו םֶר
 פאָר ןָנעֶנעֶנאַּב ףייא טעוו סע  נוא הערה כא השמ טה יִתֹוהיֵעַה קוסּפ םֶד זיא ץּוריֶת רֶד
 ןָכאַמ טעוֶו רע וַא לֵאְרְׂשִי איר ּוצ טנא
 םוצ רָּבִא תּודע רַפ רֶרֲע רָר טיִמ לָמיִה םָד
 טיִנ ְךאָנ סֶר רע 'טאָה רֶרַע רד טיִמ לָמיִה
 ןָא ןָמּוקְג ןוש רע זיא רֶנּוצַא נוא ,טְנאנ

 ןְלאָז אַז וַא רֵרָע רָד טיִכ לֶמיֵה םֶד ןָנאָז *
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 איד ןופ ףוס םֶד ןיִא םיִמְיַה תיִרֲחַאְב ץכעֶלְׁש

 ואָט טעו ריִא זא יי יֵעְעְב לרָה תֶא ושעה יִּכ געט
 סיעה; ןנוא סטאָג ןיא טְכעֶלְׁש ויִא סאוו םֶד
 קְרעוֶו יד טימ םיא ןנרעצ רֶד וצ םֶניִדְי הֵׂשעֵכְּ
 חק לָּכ יִנזָאְּב חָשמ רָבַדָיַ ל טנעֶה ירֲעייַא ןופ

 לארשי



Au «ידיי ה ו 1  

 םולקנוא

 רַמְסִמ ּהֲתָי
 2 :Py יוד "אמי
 : דיִהָמְל ךָּב מת
 תי אנדי אָנָא יִרָא זב
 eh תי ְךָתּנְבְרכ

 אָנָא רע אָה שק
 ןיד אָמֹי .ןוכְמע םיק
 דק; תה : ןימכְכ

 רָב ירא 6
 ׁשיִנְכַא חכ + תומָאד
 יבָס לבי תי יול
 ופי ןומיִמבש
 ןוהיִמְדְק ללמַאו
 דַהְסַאְ | ןילֶאָה אמנת

 ןוהב

 םֶכיֵטְבְׁש
 היטב ה

 אית

 י"כ .ימזפ ילסמ יכל ףֿפו (וכ) : רומל 0! גכ . ססיפכ

 יישר

 םי bכמכ סככב למכפו ימכק וכ וקלקג . ה תירכ
 ספו ןוסכמ ןוכמס ןמ עלוב סוס ףד סילמופ םסע =

 ךוקכ סנומ םיס תומונס 755. סילמוס םװ תנומ סיס
 ופופ ועקפ לג .ילא וליהקה (תכ) : ןומפס
 רמסכמ יפל לסקס תה. ליסקספ | ,תולוהב ע סויס
 ףפו ססילע עפוסי כילטכ פלו ךל סכע (| רכדמנ)
 (וקומ .סניכ .ם"ס) ופופ סי סדוק פ ומנג ןיימ
 :פומס סויכ ןוטלפ ןיסו (מ תלסק) כמקנפ ספ סייקל

 ט'ע שוריפ

 םיִא טְלאָז ריִא טסייָה סאָד ןאָמ םיִא שלאו
 לא ו תי ןורא .טויז רָד .ןופ- דצמ .ןגויל
 טאָנ ןופ טייַהְרעֶביִ רַפ םֵד ןֹורָא םעֶד ןופ
 עֶרָזנּוא ןופ ליטא טֶּבייִרָש יישר .טאָג רעֶייַא

 ןופ ןגנאגג םּורַא זיא טַעְרְּבִא ןֶנאָז םיִמָכֲח
 איר ןגעֶלְג זיא ףורְד גיא ׁשֶבֹוקַב ןורָא םֶד |
 ויִא אח וא אז לייבא נוא הָרֹוה רַפַס |

 ןופ טייז :רֶד ןיִא :ׁשֶרֹוקַה = ןורָא יא ןגעֶלְג
 ןייז ןְמְראָד לאָז רע :נוא פש הו תוחול אי
 ג ןניל ןטראד לאז הדו רֶפַכ איד רֶמּולב
 איוו תודע  ןייַא רפ ריד וצ ןייַז לאָז איז דל
 ךיְרֶמ תֶא יִּתְעַָי יִכָא יּכ זכ : ןנאַמְׁשג זיא ןְבוא

 תֶאְי טיכינעֶפְׁש ? רֶדיוִו ןייד סיוַנ .ְךיִא םּוראוו
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 ךליו אל םירבד |

 ותא םֶתַמשו וש וכ |
 :דעלי ָךב םָׁשיהְיִהְו םֶכיהְלֶא הוה <

 יתֶאְו ףיִרְמ"תֶא יִּתֲעַיכֹנֲא כ
 יח יִגְועְּב וַה השקה ףפרע
 י"פע םֶתְיָה םיִרָמִמ םויה םֶכָמִע

 פה איב ףאו הוה
 ינקחילְביייתַא יֵלֲא .ּוליקקה "כ

 : ךי הרמכ ותוה ספעעו

 868 בפק

 ..תירב ןֹורַא דצמ

 הָרָברֲאְו | םֶכיִדְמְׁשְו
 הָלִּאַה םיִרָבְּרַה תֶא

 הריעאו

 םירוטה לעב .
 סלע 'כו סנט "כ ל6לעי ת6 םנלפ עעוסי יתומ ילח6 סי

 םימכה יתפש

 דעכ תויס) ןוכמס דנע סתול סוסלו סוס ת'כ תל תסקל
 כיקכד ומכ ועקתיכ ביתכ )5  וקמכ ל'כ ע-:סיפיס לכ
 כמונ :עה ספ םוכיֿפ ף :-ססול ליכקיסכ ךסולטסכ 'פ3
 יכסט עוקסל וכ סיכ סוקמ לכמ ססילע טילפס כ עסוסי
 ספ 5מלככ רמולכ וכ וייהכ ףלו פ'כ סייק סוס ןוודע ססמ
 סיעקופ ויס הכמ פומ ירה סכנ ענו עקוסי .-סיכ
 עפוסו טוגטכ  נדמ לכה ססמ תמש סוי ותומכ ..66 .ססב
 ספמ פמס סוי 1קו8כ וונגוט וס ןיד סמ תומ יכתמ ןסכ
 רמלנמ ספ סייקל סתימה סויכ סכככ סקמ ססכ גסני. ו

 טיע שוריפ

 יח יֵנָדשְנ ןח ןיקא ןטראה ןייד נוא השקה פע
 ךיִא : נוא ויה סכְש ךאָנ בעֶל :ךיִא וַא ןונ
 4 םַע םתיַה םיָרְמַמ ףייא טימ טניה ְףאָנ ןיִּב

 טאָג ןגעק;סֶרעֶגיִנעֶּפְׁש רֶריוֵו ןעֶוג ריִא טייז
 טוט ןייֵמ ְךאָג וא ךֹוא נּוא יתֹ'מ יֵמֲא יב ףַא

 וא םֶד אנ ןאָט ןוש ריִא טעוֶנ סו רֶמֹלְּ
 טלימאז לא .וליקקח (תכו + ןֵּבְראַטׁש לע יא
 יִלָא םכירטשו סכיטבש נק לכ תֶא ריִמ וצ ןייַא

 ירעייא נּוא םיִטָבָׂש יִרעָייא ןופ םינקז יִרעייַא
 ןרייר לעוֶו ךיִא נוא םָהיגְאְב הָרְנַו םישָמש

 ןְרעֶה לאָז אַז רַמֹלְּב ןְרעֶגא ירעיו ןִא
 פ2 הֶרינֲו ךייר עֶגיִזאָד איד הָלֲאָה םירבדה תא

 תּורָע ןְכאַמ לעוו ףיא נוא ץֶָאָה תֶאְו םיִמָשַה תֶא

 ףוא



 ךליו אל םירבד 862

 : תימק תאזה הרישה"תא השמ בתְְבְָּו בכ

 ּהדמְליַו איהה םויכ
 ונדב עָשוהי"תֶא וצו : לָאְרְׂשִ
 איִבְּת הַא יִּכ ץֶמָאְו קַח למאי
 ירשֶא ץֶרֲאָהלָא לארשי ינְביתֶא
 א יכנאו םהֶל יתעבשנ
 תֶא בּתָכְל הֶשמ תָֹלֵכְּב ו יהְיַו כ
 דע רֶפְסילע תאּזהְ"יהְרותה יִרָבד
 םְל"תֶא הֶשמ וצו כ יש מת

 : רמאל | הָוהְידתִיִרְּ
 חוה הרותה רַפָס .תֶא ַהֹכָל וכ
 ןורא-יאשנ

 : 3 םוסנפ וט די 5 ןיטיג רפס ת5 תמקנ :ח ןילדסנפ סק6 ל אית

 םימכח יתפש

 והכקי 15ן סטס תוֿכמ לע סיככוע ונייס כ תועכס 6
 סכ סכתסע סכתסס טוכופכ סכ כותכ< תוס סכופס תל
 תוכככסש תווכ וניניט ילס כ ₪ : תועלס לכ לע
 כמולכ 5 : וגו קכסת ) יכ כיקכד סז סמו תוטעמתמ
 ךיתוכמ סע ככופ ךנס סקמ ל 'ס רמפױװ = לועלרס ילקד
 וניפ לכ6 עפוסי קס סו ססמ סע וילכד סייסכ -ם5ו 'ונו
 סונמס סיס סטמס "55 'וגו ספמ כותכיו סע קוכד

 סיס6

 ט'ע שוריפ
 ּבאָה ףיא סאו דֶנאְל םעֶד ּוצ אי: :נעֶרְּב
 תאוה הָריֵׁשַה תֶא הֶׁשֹמ בותכמ (םכ) : ןראוושנ 2

 עֶגיִזאָד יִד ןְּביִרְׁשְג טאָה הָׁשֹמ נּוא איהה םִיֵּב

 רע נוא ּהָדְמנְג גאָט ןגְזאָד םֶד ןיִא  הָריש
 : לֵאָרְׂשִי ןופ רֶדְניִכ איד אוז טנירעלג טאב
 עשוהי וצ ןֶטאָּבִג טאָה טאג נּוא וצי. יגכ
 טְגאָוְנ טאָה רע נוא ר וג ןופ ןח םֶד
 יג יד גיִנְקעֶפ נא ּךיִר קְראַטְׁש פו קיח
 איד ןגנעֶרְּב טְסעוֶו ןד םוראו) איִבָה הָּתַא

 םֶד וצ םֶהָל יִתְעבְשנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה לָא לארי רָדְניֵק

 ןְּעֶג לאָז ְךיִא ןראווְׁשְג ּבָה יא םאוו רָנאָל
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 "בתו בכ
 .אָתְחְבְשִ תי: הָׁשֹמ .

 :אוהה אמו אָדַה
 ְ : לֶאְרְ שי ינבל הנפלא

 שוה תי דיק נכ
 פקת רַמַאו ןּונ רֵּב
 לעת תַא יִרֲא םיִלֶא
 אעְראל לָארשי נב תי
 ירמימו ןוחל תימיכ יד
 הוה דכ :ְךֶרעֶסְב יֵחָי
 בתְבִמְל השמ יִציש דב
 אָתיִרְוא יִמָגִתּפ תי
 רע ארס לע אָדַה
 ריקפו הכ : מיִלְשְ
 ילטנ יִאול תי הָׁשֹמ
 :רַמיִמְל ַײד אמיק ןורא *

 אפס תי ּובָמ וכ

 אתירואד
 יישר

 וציו כ): .ילפגל מ סעכומ ססכסממ סלוס ןיסס
 סגיכפ יפנכ .סלעמל כסומ ..ןוג ןב עשוהי תא
 סבל יסעכסנ לפה :כקס 0 נ-םכופמק ומכ
 ןורא דצמ : ךונס רומק: ם:לוכז ופכ: . חקל (וכ)

nY 

 ינפיייתא

 :רמע היח

 םתמשו

 וכי כ 326 סס) יקענכנ רש5 ל סס) עכסנ ככל רמו) ל'כ
 . סופמס סוס ססמכ ןויכ סול יעכימ ךמע סיסי וכו ךמע סיס יכנֿפו כיהכדמ .םוכוכ) י"סב

 יתעככנ רקמ םיכוכ5 י'פכ תרכומ ס'מ ךמע סיסי יקוכז רמולכ 'וגו
 וכ ליעל כמפקד יססו עכוכיל 06 ססמכס סשמ ופנכ תיכת סת וכ וֿפס סופכפמ
 יקעכ-ג רש5 תלממ סניכמ יפלכ ככומד י'סכ םיכוס ס'מ מנע.

 וכ;הו וס | "יסד כמו קי
 ינייס יתעכבנ רש6 כיתכד 16) יפ 336

 סלע ךכד ונייכ וכ ונס 6
 סכילע לפוטכ יװיכ ןובכ כו סוס ןופ) פוסט כ :

 ט'ע שוריפ

 ְךיִא הכל הָיְרָא טאָג ףיִא נוא יאו אווז ּוצ
 זיא סע נא זמ (הכ :ריד שמ ןויז לעונ
 ראַפ טאָה הָׁשֹמ זַא ביהְכְל הָׁשֹב תּלֵכְכ ןעוְֶג
 איד תאוַה הֶריּתַה יֵּרְכֲד תֶא ןֶבייִרש וצ רְנעֶל

 ןייא ףוא רג הרות רֶניִזאָד רָד ןּוכ דייר
 יו כ : זאָל םוא םֶר זיָּב פה דע רָפָס
 איר טֶפאשְג טאָה השמ נוא .םִיָלַה תֶא הש
 סֶר ןְנאָרְמ איז םאוָו ץ תיִרָב א יאשי םיול
 א רפאל טאג ןופ טייַהְר ןעְכיִז רפ םד ןורָא
 מעג הית :הֶרותַה רָב תא מקל וכ : ןגאז וצ

 ריב תא הא טו ,הּותַה רחש ןהואָד םָד
1 

 טלאז

 ב



 םולכנוא

 .ןוהתהַבִאל תימיק יִר
 שָבְדּו בלח אָּדְבָע

 ןּועְּבְׂשִו ןולכייו
 רב ןּונְּפְִיַ קנפו
 ןח איממע תועמ |

 תָי ןונשי) יִמָדק ןוזגריו
 יִרֶא יהיו אכ : ימי

 שיִּב | ּהָתָי ער
 בָתְתְו = ןקעו ןָאיגַב
 אָרָה אָּתְחַּבְׁשִּת
 יִרָא דיִהָמְל יהומדק
 ןוהיִנְּבַּפִמ יִשְנְתַת אל
 תי מדה יל ירא

 ןידבע ןונא יד ןוהרצי
 אל דע :ןיִַד אמי
 יד אֵערֲאְל ןּונלְעֶא

 תימיק

 יישר

 : סעכ ןוסל ןונ לכ ןכו .יטוסיעכסו . ינוצאנו (כ)
 . דעל וינפל תאזה הרישה התנעו (פכ)
 ותופס תוכפס לכ לע ל :סכוסב וכ וסיכפספ

 שוריפ
 איִנַא ל (ב) : לָאְרְשו רֶדניכ יד ףֹוא תּורֲע
 לעוו ְךיִא .םּוראונ ותא יעְּבשָנ רֶׁשֲא הָמְדֲאָה לא

 ּבאָה ָךיִא סאו .דרע רֶד וצ ןגְנעֶרְּב םיא"
 בעֶג איז לאז .ךיא ןרטְלֲע עיז .ּוצ ןְראווְׁשְג
 ens יִד ןופ סאו ׁשֵכְדּו ְלֶח תַכְ) דְנאְל םֶד
 ןופ נא ְךְליִמ ןֶעַר טוט ןנעֶ ְמְראָד סאו

 ניר טופ .ןפקאמ -ןטְראָד םאוָו ןלמיֵט איד |
 רע, נּוא ןֶסֶע טעוֶו רע, נא נו לאו קיִנאָה

 ןרעונ טעֶּכ טעֶו רע, וא ןשדו ןייַז טאו טעו
 ןרעק ְךיִז טעו רע, ןוא םיִרְחְא םיהלָא לֶא הָנָפ

 טעו רע נוא םיִיָנע רָעַעָנ ּפָא עֶדמעֶרְפ ּוצ
 ףימ ןַנְרעֶצ רד ןלעֶו וא יפת אייז ןני
 ןיימ ןְרעֶמְׁש :רַּכ טעו רע נּוא יִּקִרְב תֶא רַפַה

 ,ןאִצמַת כ ןייז טעוֶו סע נוא הָיִהו (אכ) : תיִרְּב
 ליפ ןְכייַרְג םיִא טעוֶו סע וַא תוגבר תר ותוא
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 ראי ונאי באד" כ כ ןירבוחמ ןהשכ יעיבש ישש .אעראל לע יִרָא ב

 ויתבָאל יֵּתעֶּבְׁשנירְׁשַא והמדאה
 עָבְשו לַבֲאו שבדו בֶלַח תבז

 םירחא םיָהְקֲאײ-לַא הפ ושדו

 :יִהיֵרְּביתָארַפַהְ ינּוצָאנו |םּודְבעְו
 תועְר ותא ,ןאָצְמִתְיּכ הָיַהְו יט
 הָתְנֲעְו תורצו תובר

 חַכְשת אל יִּכ דעל ּויִנָפְל תאזה
 רֶׁשֲא רצית יתְעְרִי יּכ וערז יפמ
 ּונָאיִבָא םֶרָמָּב םויה הָׂשע אה
 1 יתְעָּבְשִנ רשא ץִרָאָהְלֶא
 .ס סגיגת ות6 ןא5פפ יכ כיסו . 2 קוכרכ ענעו גנו איה

 1 אפק

 הרישה

 בתכיו
 - חנק סע תכסמ 6) יכ

 םימכח יתפש

 ככ סועדוו :ונווס 126 רפול ספ ןוסספ סס) ןילו ל : וכ

 כפיל סתסנס וז ילס .וערז יפמ חכשת אל יכ :

 טיע שוריפ
 תאוָה הָרִשַה הָחְנִע דייל וא תי םֶטְכַעָלש
 רֶפ ןְרָפְטְנֶע טעֶו הָריֵׁש איד וא דע וי
 לַארׂשי יד וַא רֶמֹולָּכ . תּודע ןײַא רַפ םיִא
 יִד טְכייַרְגִנ זנוא טאָה םאוָו רַּכ ןְגעֶרְּמ ןלעונ ן

 ןלעֶו הָריִש רָד יא ןֵהעֶז אייז ןְלאָז תֹורְצ
 'הָריֵׁש רֶד ןיִא יש רֶפְמְנָע ןייא ןֵּבאָה אייז
 ףוא ןעֶנְג הָרָהֹמ אייז ּבאָה ְּךיִא זא טייֵטְׁש
 יג טְכייְֵנג איז טאָה סאו ןֶכאז עֶלא איד
 טיִנ טעו הָעְׁש יִד םּוראוָו ישר יִצְמ הַנׁשִתי אל

 רק עעינ ךופ לומ םָד .ןופ ןרעע ןסעג רפ
 יד ּוצ הָמְטְבַה ןייא זיא םאָד טְּביִרָש ישר
 טיִנ גיִּבייַא אייז ךופ טעֶו הָרֹוּה איִד לֵאָרשִ
 ְךיִא םּוראָו רצ: תא ני ל ןְרעֶו ןסעֶג רַפ
 םאוָו םִיַה הֶׂשֹוע 'אּוה רֶׁשֲא ןקְנאַדְנ עֶנייֵז סייוַנ

 . א ייַא למ ל: ּגָאיִבא סרב .םְנייַה - טוט רָע
 גנערב |
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 והָאְצִמ לאל הָיהְו םָהֵמ יֵנָפ
 םוָּב ּרַמֲאְו תורצְו .תוּבר תֹוֲעָר
 הלא ןואדהּכ לע אלה אָוהַה
 : הֶקֶאְה תועְרֶה יִנּואְצְמ יִּבְרְְּב
 םִיַּב יִנָּפ ריָתְסִא רתפה יֵבֹנֲאְו ח
 הע רשא הערהיילכ לע אהה
 : םיִרֲחַא - םיהְלָאדדזלא .הָנפ יִּ
 הרישה"תא םֶכְל ּוָבְתּכ התו מ
 לָאְרְׂשִיײײנְּביזתא הדמלו תאוה
 ילייהיהת ןעֶמְל .םֵהיִפּב .ּהמיש
 :לֶאָרְשִ יִנְבּב רעל תאוה הרשה
 : טי רעפ סדיקט כ ןירדסנס ת) סירד) וכתכ סתפו : טלק ןילש ספ ליפס רפפפ ילו איח

 סולקנוא
 ותו ]הגמ יִּתְעִבְׁש
 ןיּהְתָי - ןעְרעיו לֵביַמְל
 רשי קת ןָאיִנַכ ןְׁשיִב
 אָקַה .אּוהַה .אָמֹוְּב
 5 יִהָלֲא תַניִּבְׁש .תילּדמ
 אָישיִּב יִנּעְרע -יִניֵּ
 אקלפ אָ או חי :ןיִלָאָה
 ןוהְנִמ יִּתְניִבְׁש קלפא
 לָּכ לע אּוהַה אָמֹוְּב
 ירא ודָבָע יִּד אָשיּב
 תועמ רַתּב אינְפִתֲא
 ןעֶכּו טי : .אימְמַע
 תי = = ןוטְל ּוביִתכ
 הָפְלַאְואָרָה אָּתְחַּבְׁשִּ
 היוש לָאְרְשי יֵנְּב תי
 יַהְתְּד ליד ןֹוהְמְ
 אָדָה אָּתְַּבׁשִּת יֵמָדַה
 :לָארׂשי וגבְּב דיִהְמְל

 : דג ןיכוריע )fרעי % oh סדפ)ו

 םירוטה לעב
 כילחנס ידי לפ 'ג לג סיפעפ ספט רפול ו'4 כסס . וס0נמז
 : קולג עככפ "גכ . סנס תועכס : ןדסכסכנ י"פ 'א

 םימכח יתפש

 לפונ ןופ ןכ6ס למ ןכ סה רכנ כב סלמ) קוכד יס!6 ספד
 כ"י ככנ "וע יכק ט'מ כתכו ץ"ילסמ ססכ יק65מ . וולט
 לנכ5 ססנפ ךרמס: ןילפ וכ סיככמנ סיככנכ ססט רכט
 : םקמ וקכגיט ססינע סווצ

 טיע שוריפ

 ה אַז ןּופ הָניִכְׁש ןייס ןנְראָּב רַפ לע
 לּוכָאָל קלאפ םאָר רֶמּולְּ ןייז טעו רע נא
 סֶע נוא תֹונר תר יתואצְמו גְנּוּבְראַד רַפ ּוצ

 נוא תורו סמְכעֶלְׁש ליפ ןֶכייִרְג םיִא טעו
 ןיא ןִנאָז טעו רע נּוא אּוהַה םיַב מא דול

 יא ןיִא יִּכ ל ראו רַפ לַה גאָט ןְגיִּבְלעֶז םָד
 ריִמ .ןָשיווצ טיִנ יא טאָג ןימ ליו נה
 איר טְכייִרְגִנ ְךיִמ טאָה הָלֲאָה הערה .ינואצמ

 נא ריִתְסַא רפה יאו (חיי : מעל עָניִזאָד
 פיג הָניִכש ןימ יג ןהאָב רפ לע ףיַא
 לעוֶו ְךיִא רָמּולְּכ גאָט ןיִּבְלעֶז םָד ןיִא יט
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 סמיט : לסככ סקופ ןס 'יגכ . )סכש לכ ת6 סדמלו (טי)

 יישר

 . תאזה הרישה תא (פי) : ספלנכ סלול כ
 :ומע ותמדל כככו דע סימפס לס (כל ןפקנ)

 םיגפפ ןיפ רכד סוכ וילט ימ לכ וכ וקמגפס רדעס וס סינפ כפסכ 'יפ כ

 טיע שוריפ

 ןיִא טיִג העז ְּךיִא איוו ףיילנ ןֵכאַמ ףיִמ
 ילא רבי הָׂשְע רֶׁשֲא הֵעַה לכ לע תֹורָצ יִרֲעייֵ
 הָנפ יִּכ ןאָטְג טאָה רע םאוָו םֶמְכעֶלְׁש םאָר
 ּוצ טרעקנ ףיז טאָה רע לייג םירֵהֲא םיִהלֶא לֶא
 נּוא .םֶנָל ּנְפַכ הו טי) : רָמעג ֿפָא עֶדְמעֶרְפ
 איר תאוה הָריֵׁשַה תֶא ָךייָא טְּבייַרְׁש רָנּוצַא

 רָּפְכְו זיִּב ּוניִזַאַה ןופ .ויִא סאד הֶריָש עִֶואָד
 איר ּוצ איז טגיִרעֶל נּוא דס ומע ֹותָמְרַא

 רייז ןיִא איו אוט םֶהיִפְּב הש לֵאָרְׂשִי רָדנִק
 איִר יֵדְּכ רעל תאוַה הָכיׁשַה ל הָיְהִּה עמל לומ
 ץיא וצ ריִמ וצ ןײז לאָז הרש עֶגיִזאָד

 תורע



 : ןכקס .* יונ 1

 םולקנוא
 הֶי עָשוהיו -הֶשמ לאו <

 ןפְשמב = דָּתַעְתָאְו
 וי יִלְגְתַאְו ומ : אָנמז
 | אָרומעב אָוְּבְשַמְּב
 אָרּומע :םקו אננעַד
 עֶר לע :אָנעַד
 יי רַמָאַו זמ : אָנְכְׁשַמ
 בֵכַׁש תַא אָה הש מל
 םוקיו ָתָחְבִ םע
 רֵתַּב יִעְַיַו ןיִרָה אָמַע
 יד אֵעְרַא יממע תנעט
 ןוהיִניּב ןַמּת לָלְע אוה
 ןגנשיו יִּתְלַחַּ ןוקְּבׁשי

 תב ידית
 יִָנָר ףיקממו זי ; ןוהָמֲע
 איִהַה אָנָדעְּב ןוהְב
 קלפאו ןונקחרַאו

= 
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 םעה םקו

 ןסו תלמפ 5כ ילו ס'ככס .ל"6 'תומל ינלטכע ₪56 סו ךכדכז 4
 . סעס סקו (:ט): יכ סתנפסס 65 ןעי כ"ו יכ ונימסי 5
 סמנע לע ןיגככו תוכרכ 'קכ .וססמימ כפול ף"וקס נע ןיגפ

 יל ז

 ראה רכנ 6ע) +: טלפוימ
 ונופש ומכ .ינפ יתרתסהו +( :

 .יונוצאו (די)

 כ'קד ג'ס ק' ו ןרלפ כ למ וסל רפמ ופ5כו יסנפה יקק
 יכל עוכיפד 'וכ םסכרככל יסכ6 תוכוו סוו ויכסקנס סנמ |

 2'ע שוריפ
 עשוהי שיִמ השמ ןגְנאגְג א רע נוא ל
 ןיִא  טְלעֶטְׁשג ל אה איז נוא כְעיתִ

 מאָה טאָנ גוא אד
 דומע םֶד טיִמ = לַהוא ןיא יואב יז 1
 טה ןנעה דּומע רד וא ונעה דומע דומעה ןנע [

 לָהּוא םֶד ןּופ ריַט רֶ .ףוא טְלעֶטְׁשֶג ףיז 4
 טאַה טאָג נוא השמ לא 2 , מא המ : דענמ

 טָסעוֶו וד יב פע בנש ףנק הֶׂשֹמ ּוצ טגאָוְנ |

 טסַעוו אור רֶמּלְּ ןרטלע עָנייִר טיִמ ןגיל
 קְלאָפ עֶניִואָר םֶד נוא הוה סה סקי ןְּבְראטְׁש |
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 ץראָהרבג
 ימיִרְבייתֶא רפַהְו ינבזעו ופְרְקְּב
 וב יִּפַא הָרִחְו" :ותא יִּתְרָב רשא
 יתרתסהו .םיתכזעו אוהה"יפויב

 ינפ
 < ס סג'גת וכ יפח סרתו + בכ פז וכ סעס סקו : 5 ןילדסנפ 36 'ס רע6יו : גי סטופ סקפ יי אף

 םירוטה לעב

 יש פק
pe 

 ךליו אל םירבד
 דעמ להב כתה 4

 ןגעה רומל Aa ונע דומעב
 הֶוהְי רָמִאַיו = :להאה

 ךיתבַא-זסע בבש נח השמזלָא

 יהְלֲא וירחא הזו הזה

 המשאב אוה ןרׁשֲא

 6ופ טז 'מיגכ . ילחפ סנז| סוס סעס : סמ6 כ ונליס סיספ
 'טמיגכ מ"ס . לוכ65 סיסו ססמ ינפ יפלתססו (₪) : ססנמ
 : לפספ) :עכ ליתספ =לתסס יכנסו ןינומכ וטלדס וס ןמס

 םימכח יתפש

 ללככ לו סעומש ללכב 6 ןני6 ףטסו סיטנלס נ5כש ודמלי
 con וי ל"ד ו : ססולוכמ) לכ5 ןסיל נה דומכ
 רכנפ םרפסט יקופלל י : װי סוס ןיכמל ביתכ תכ וכסכ
 סע קוכד יסנפ ונ6מ לד סוככנ סוסנק) כמומל סול סוכ
 דועו . ויכמ6כט סלעל קוכד יסכ ןיפו וכו ססלכס לט

 טיע שוריפ }
 ןְגיֵטעֶטׁש םּוא טעו נּוא הָנָו ןיַמְׁש ףוא טעו
 פא ורמערפ .איִר ְךאָנ נתת רג יהלא יֵרְחַא
 וְרְקְב המש .אָב אוה רֶׁשֲא רנאל סב ןופ רטעְנ

 תֶא רפה םיִא ןֶשיונצ ןטראר טְמּוכ רע םאוו
 | .ןרעָטש רפ טעֶו רע נּוא ותא יִתְָכ רֶׁשֲא .יִתיִּ
 שיִמ ןטיִנְׁש רַפ ּבאָה ְךיִא םאוָו תיִרְּב ןיימ
 ןיימ ןְמיֵרְג טעו סֶע גוא וב יפא הָרֲו (ו) ; םיִא
 פיג קְלאַפ םָב יא רֶמּולְּכ םיִא ןיִא ןֵראָצ
 ךיִא נּוא .םיְִּבַעַי גאָט ןְּבְלעֶ םֶר ןיִא איהַה

 = ףא נוא סקס יִנָפ יְִּרְִּהְו אוי ןזאל רַפ לעוו

 לתו



 סולקנוא = ףל%ע אל םירבד 858

 רוה הו + יג תאוה הָרֹוּתַה יִּרְבְּד
 דמוי ועמשי / רעדייאל רשא
 ייִלָּכ םֶכיִהְלָא הָוהי"זתֶא האר
 ל: םייה םתַא רֵשֲא םימָיַה
 יתֶא םירבע םָּתַא רֶׁשֲא המדאה
 ּהָּתְׁשרְל הָמֶש ןרריה
 השמזזלא היה רמאיו די ןירבוחמ ןהשב

 ז-תֶא אָרְק תומָל מ וברק ןה
 תכ ק'פ וכלק ןס אית

 ןְרָמְל פל ןּועָמְשי
 לָכ ןוכַהלא ײ תי
 מיק ןּותַא יִּד אימי
 ןותא . יד - אערא לע
 ןַמַת אָנְָרִי-תִי ןיִרְבֲע
 ַײרמַאו די :הָתְרימְל
 בירק אַח  השמל

a8אָרְק תַמֹמְ מ ישש ישימח  
 ּודָּתְעְתֶאְו עשוהי תי

 הגדְקפאו אָנִמְ שב

 עשוהי
 םירוטה לעב

 ס"פלמ לפס . פומל ךיעי וככק ןס (די) : דומנ) 5

 לארשי ילשמ
 טאָה םאָנ (תּומְל ףיִמָי וברק ןָה הֶׁשֹמ לֶא יי רמי

 וצ געט ענייד טְנְהעֶננ םאָה סע חשמ אוצ טְגאַוְנ
 רג הָשמ ףוא ויִא סאָָו רפ ׁשֶרְרְמ רָד ם;אְי ןְבְראַטְׁש

 נָבַב איר ןק ןושל םעֶד שמ בראש לאָז רע האָט
 הָנתְמַא ךְלמִא טֶכאַרְּבִג טאָה רֵנייֵא לַשַמִא זיא סע נאָז
 zn דצ - ו ד ₪ < ל? = . ד ו. ד

 פאק סד פא םיִא טקאה םֶנאַזג ָךְלְמ רֶד םאָה רֶרעוושַא

 יִגדַא ךָלֶמ םעֶד אּוצ שטס רד שָנאָו דֶרעְוש רֶ םיַמ
 םכעֶד טיִמ :ןעוְָג רָּבַכְמ ךיד ּבאָה ְךיִא םוָו םֵדֹטיִמ ךֶלֶמַה

 טנאזג השמ טאָה ווא פאק םעֶד ןקאַה פָא ריִמ ּומְסְליִוָ
Ne 5 : 1 =ןיצל ד + ד א  

 ְךיִא םוראוו םֶּבולְג = ךיָד יא ּבאָה ןמ םֶראָו םעֶד טיט
 מאג (םימשה ימשו םימשה ףיחלא הל ןה) טגאוג באה

v4 צ *  vr: Re esצץ  QLד דר א  

 ןח טְראָו םיִנִגיֲא םעֶד טיִמ נוא ןָלמיִה יד ןָפאָשָּב טה
 ליפי וברק ןח  דיִמ טְסְגאָו הֶתיִמ רזונ ריִמ ףוא ּוטסיִּב

 תֹופָנְכַה איר טְהעֶז עַר ןכׁשַ השמ וצ טאנ םנאָו + \תּומָל

 טיִנ .עטסקנטדג םאוו ראפ תואצֹוה איָד שיִנ העז נּוא

 ןדוי איִד .עֶעיִל, םֹוא טְסְלאָו טקיִשֶנ 'ףיד ּבאָה ָךיֶא זַא
 איר ייל ּוניִמָאְי אל ןָהו שְנאָוְג ריִמ ּוטְסאָה םִיְרְצִמ ןופ
 ןהי ריִד יא גאָו םורד ןּבייִלְג ןָלַעָו שיִנ ריִמ ןֶלעוו ןדוי
 רעד טאָה שָררַמ ןיִא טייַטְׁש ױװַא (תּומל ךיִמְי וברק

 םעֶד וא םֶנאָזְג רעֶנְליוִו ּוהָיְלַא 'ר ןֹואָנ

 הֶאְצּוה עֶסּורְנ ןייז ןנש םעֶד םיִע טְניִַעְרַּב ןוא רַחְסִמ ןרעיא-ןיא שעד רַפ רע לפיו טפערמּב .הָסְנְַה ןייז
 ןייז גיִלְרעוֶו בוט רעֶד ןְנעֶו םאָח טה וא טוט רע סאוו םיקסע עניי עְלַא גּוניִג טיִנ םיִא זיא הָאַצֹוה עֶסֹורְג

 מ סימטס ךיסנפ 'ס) ןס יפכמלש ךיפמכט 'נס סוכ ע"פכל

 שע שוריפ
 איר עֶלא ןאָט ּוצ ןטיה ןְלאָז אייז נוא תאה
 רֶׁשֲא סיני גי. : הרות רֶגיואָר רָדי ןופ דויָר
 ןסייונ אייז םאוָו רדניק יִרֲעייַז נא: טְדָי אל

 אייַז נוא ןְרעֶה איז לא ּודֹמָלְו ּועָמְשי טיִנ

 ןְמְכְראַפ ּוצ | תְַהלֲא יי תֶא הֶאְרל ןְנְרעֶל ןְלאַ

 געט יִר עֶלַא םיִמיַה ל טאָג רעייַא רַפ ְךיִז

 ףוא הָמָדאְה לע טַּבעְל ריִא םאוָו םיַח סת רֶׁשֲא
 רוא םאוָו הריק תֶא .םיִרָבַע םֶּתַא רֶׁשֲא ררע רֶר
 וצ ןמְראְר הפטל הָמָׁש ןדרי םֶד רֶביִא טראפ
 מאג נוא השמ יָא ײ רמו (ר) : אוז ןשי
 וג תל סי ינקק ןח הָשמ ּוצ טְגאָזג טאָה
 רָמּלְכ ןבְראַמֶש .ּוצ טנהעְג ןְבאָה געֶט עניי
 אלק טוט ץיד וצ טְנעֶהאָנ ןוש זיא םַע
 ןיִא ךייִא טלעֶמְׁש נוא עשוהי וצ ףר ונציה
 טיֵּבִנ םיִא לעֶו ףיִא נּוא ינקו רעומ .לָהא

 ליִפיִח .ןכש ןייז פניבערנ .ןכש רֶטְכְנְשַא וא .רנייִטש רָד לֶׁשְמַא שָרְִ
 2 ש רע סאו

 םראוְו םעֶד --טיִמ טבולג ךיִמ טסאָה ּוד םאוו הָסְנְכַה .רַד ףוא ןבָשָ ןיַא  ריִמ טֶסְכאַמ .ּוד הֶשמ אוצ םֶנאָזְנ מאָנ

 נאג ריִמ .ּוטְסאַה ןהי איד ןייַל סוא טק ְךיֶד ּבאָה ָךיִא וַא | תאצוה איִד ןניִבעְרְב םיִנ וטסלאו סאוו ראפ ןח
 ףָהיִמ עו רג ריד ףוא ךיִא באָה םורד ןח טְראוָו םעֶד םימ רֶדיִנ רד טְרָפְעֶג ריִמ ּוטְסאָת ob ימאי אל תק

  aןַה םראוָו םעֶד שיִמ ְךֹוא :

Lj re ar. % ' 6% ad 33 0 



 סול;2נוא->
 יֵתיֵמְּב אי + אָיְלַכְמְד
 הָאְִחְתַאְל לָארׂשי לֵב <

 אָרְתַאְּב ךַהְלִא יי ,םדק
 וה תי יִרכִּת יערת

 = 831 טעק ךליו אל םירבד

 תא תוארל לארׂשיילְכ אֹוָבְּב *
 דשא םֹוקַמַּב היַהלֶא הָוהְי .יִנּפ

 לכ םָדְכ אָדָה אָתַרֹוא
 : "ןּונעמַשתו לארי
 אָפְע תָי שָנְכַא בי
 אָלְפַמְו אושו איר
 יקב יד דדי

 ןעמלו
 ליִדְב ןועמשיד ליב
 םֶדקִמ ןלַחּרו ןופליד
 ןוריו ןוכהְלֶא ַי
 יִמָּגְתִפ לָּכ תי דֵּבעֶמְל
 : אָדַה אָתיַרֹוא

 תאוה הרותה""תַא ארקת רחבי
 להקה י :םֶהיֵנֲאְּבלַאְרׁשִילְּכ ד
 ףפהְו יש םישנאה 7 םעח" תֶא
 עשב רשֶא הרג

 ודמי
 לכ תא תושעל ורמשו םָכיִהְרַא

 ועמשי ןג ןעמל 1

 הוהידדדתא ארו

 ירבד
 . םש ןפמ:ו וטמטי ןפמ) . ספ ספס ם )סקס .ספ סגיגמ ססינוקנ . ספ סטוכ ג סגיגמ לכ וננ איה

 םירוטה לעב
 bוככ (5י) : כפכעי יס56 סכפסלמו 'ס סכינפ) ךנוס יכ כיקג
 סיכה סלקוו סיגסכ סיס :ויס 'ו יכ 1"! 535 . כ6כשי לכ

 : יישר
 סכ קנסונ םיעיכמ ןיידעכ ספמפס תנמ סתופ לרוק

 : תיעיכמ יקכומכ * ויס -+ תיעיכס ל5 רינקפ |
 סה .ךלמס .תאזה הרותה תא ארקת (קי)
 סטוס) תכסמכ תיפדכ סיככדס סגל םלהסמ סכוק
 הרוע ןיכוע ווקס ןע לם ספיב לע (סמ

 : עופש) .םישנהו : מע .םישנאה )3י)
 . ףטהו

 ט"ע שוריפ
 ןָא ףיז טאָה סע נּוא ראָי עָטַעָּביִז סאד יא
 םעֶד ןיִא תֹוכֹפַה ְַּב ראו עֶטְכַא םאָד ןְּבוהְג
 לאָרְׂשִי  לָב 'אוְּב (א) : תוכּוס ןופ גאָט רעייַפ

 נפ תֶא תאכל ןָמּוק ןלע) לֵאָרְׂשִי עָל א
 רֶׁשֲא םיִקָמַכ טאָג רַפ ןְרעֶו ןְהעַג ּוצ הַא

 רד סוא טעֶו טאג ּואװ טְרָא םֶר ןיִא חב
 יד ןנעייל ּוטְסְלאז תאוה הָרֹוּתַה תא אָרְקת ליוו

 לָאְרְש עֶלַא ןנעה, לאש לכ ד הרות עֶנזאָב |
 עֶלַא טסיַה סאַד ןְרעוא יִרעֶייַו ןיִא סי

 טְכאַמג טה ןעֶמ טְגאָז אָרָכְג יד ןְרעֶה ןְלאָז

 רָב נוא הָרְוֲע רָר יא ץֶלאָה ןופ חַמיִּב ןייא
 םיִא טָה ןעָמ נוא טְצעֶז ףורד ָךיָנ טאָה למ
 טנעילג RB es ןְּבעֶגְנ

 עֶלַא רַפ םיִרָבְדַה רָפַס עָצְנאָג סאָד | הָלאְ
As 
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 :ססט ₪ 6 ילטפינכ . סיטנ6ס סעס (כי) : ךלגו ףטו סישנו

 םימכח יתפש
 םלותס לכ )'כ ןפכ רכס תוס סרוסס םולופפ י"םר
 תפזכ סכותס ומכ לו ללכסי לכ יניע) דע סיס6רכמ
 סל וגס! סמ)ד דכל סרותס סנכמ )"רש הז רסק כוקכק
 עכו טיס סל כוכיפ [ : סלוכ ו סינככ) סכוס סנכמ
 םיפס ג'ל סטפ:3 ומכ סטמשס כתה כרוכה סטמבכ לוסיקכ
 ןעפו סיכנכ 56 כס ועפסי ןעפנו פרקד חח : סטמסד

 : ססילינמל ח לכס תפל )ג סגיגס) ולכ סמל

 מע שוריפ
 ןייא טסלאו ור סמ תֶא להקה (ב) : לארי
 איד טה םישנהְ םיֶׁשְנֲאָה קלאַפ םאָר ןלמאז

 ְניִזִג ןילמ םאָד נוא ריו איִד נוא ןנאַמ
 ןיִא טנואוו סאוָו רג ןייַד בוא ּףֶרְּב רש נג
 ןְלאָז אַז םּורְר ישמשו פל טעֶטְׁש : עֶנייַב
 ןְלאז אייז .ןליוו םוא וא דסי שפי ןֶרעֶה
 ןָמּוקג ןֵנעֶז ןנאכ איד םְּבירְש ישר .ןְנְרעֶל
 ןגעֶז רבו איד נוא הָרֹוּה איר ןְנְעֶנ וצ
 .ביא ןְגְרעֶל טעו ןעֶמ איוו ןֵרעֶה ּוצ ןְמוקְג
 .טאָד טְכאַכְּגג ןעָמ טאָה ןְנעוֶו טְסעֶו ןופ
 וצ רַבָׂש ןְּתעֶג לאז ה'בקה יַדְּכ דני ןיילק
 רָטאָּפ םֶר וצ "מול אייז ןגנעֶרְּב םוָו איִד
 ןפכְראָפ ףיז ןְלאָז איז נוא אְרְו רָטּומ נוא

0% 1 

 יא בוא | | טאָנ רעָיִא רַפ 3 ירפד לָּכ תֶא תֹוׂשְעכ וומשו טג 2

= 



 , 7 "ךלח אל/םירבד 2

 םתֹבֲאַל הֹוהי עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא ץיִרָאָה
 : :םתוא הָניחנת התאו םהְל תַתָל
 אוה הי ךלהה | איה הוה ה
 ָךֶבזעְי אלו ךפרי אל מע הָיָה
 ריו -- תחת אלו ארית אל
 הניו תאזַה הרותַהייזתֶא השמ
 תא םיאשנה ו יול נב םיִנָהכַהלֲא

 יגקז"לְבייילָאְו הוה תיִרְב ןורא
 םתוא השמ וצו ישי : לארשי
 דעמְּב םיִנש עֶבָש | ץקמ רמאל

 : תוכְסַח ָחְּב הָממׁשַה תֶנש
 אובב |

 1 89 פטופ כי כ"כ סינש עכפ ןקפ: טו ןיטי ₪2 נשייו אית

 םיטכח יתפש

 ות5 ונפמ כזענ םויס) | ןויפכ ך) ןפז 5 ךפרו 6 לש
 05 לנת סטס ןמ כוענ ונולט ןויכ 6כית ל ס"מ ריפט
 ופכעת 62 וינע לופו 63 יופכ ךקו6 ססעי 89 םוכיפ סוס
 : ס'Aכס וככד ןכ סג וס ןכו ונכעפ נס סכיכ סו ןו6 יכ
 יפכק ולתס כ'6 'וגו ינפ סת וכ כיקכ ןפקנז נק ד
 יכיס וכ וכ סה יכ 'יפ קינס סתפ וכ ו ודד6
 יכ נע ת"6 ורכק מ": ופככ נס ודוס ילפס ויסו ד
 וככע מכל סכסנ 1 פ'סד ןכקפו ןידס מע סע )ועוק ₪5 יכֿפ 'וגו וכפ ספ
 קנווכ (ן"כסמ) ן : גוכנמ םוכיפ לנד ה : ל 56 ספ

 ט'ע שוריפ
 טימ ןמּוק טְסְלאָו גד ןעֶד הוק סה תֶא אֹונָה
 םָתֹובֲאַל יי עַּבָשָנ רֶׁשֲא ץרָאָה לא קלאָפ ןיִזאְר םֶד

 מאה טאָג םאוו דְנאַל םעֶד ּוצ םֶהָל הָתָל
 סָד איז לאָו רע ןרָטְלע עֶרעֶייַז ּוצ ןֶראוושנ
 אז טְסְלאָו ּוד נוא םֶהֹוא הָיִחְנמ פאו ןְּבעֶנ
 נוא ף ל ךלהה ג 00 : אייז ןְּבְרַא ןבאַמ

 הָהָי אה יָד רַפ טייַג םּוְו רֶד זיִא רע טאָג

 רע פי אי ריד טיִמ יז טעוֶו רָע דא
 טָסְלאָז וד אח א ןזאָל רפ טינ ףיד טעֶז
 טְסְלאָז וד  נוא תחת אל פאק שה 7

 תאזה הָרה תֶא הָׁשֹכ בכי (ש) : ןְמכננַא
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 יול יִנְב םינהכַה לא

 ןופ םינקַז איָד וצ

 ןופ

 שוריפ

 ףנתנ הרות עֶניאָד איר ןביִרְׁשְג הָׁשֹמ טאָה
 נוא

 םִאׁשגַה יול ןופ רֶדְניִכ איד םיִנָהּכ איד ּוצ

 סאָר ןֹורָא םֶר ןגאְרְמ איז םאוו  תִרְּב תֶא

 נוא לֵאָרְׂשִי ינקו לָּכ לֶאְו טאג ןופ גנּורָביז רפ

 איז טאָה הָׁשֹמ בוא םֶתֹוא

 ףוס ןופ פיש מש וק5 ןִגאָז וצ
 פ :טיצ-רד | יא הָטְמְשַה ףנש דַעיִמּב

 מאה סע וַא טְסיַה סאד הָמִמְש רַד

 םר הָמיִמְש רד ןופ ראו סאר ןזאלג םֹוא יז

 : .םולקנוא
 2 סַײק יד אֵערַאְל
 הלו תל ןּהְתָהְבַאל

 י ןוהְהי .הָננְמְחַּת תאו +
 ֵּבַדַמַּד אה יו ח
 יהי = ָּרמיִמ ףמדק
 ָךְנקְּבְשי אל ףלעמב
 לֶחְדַת אל דנ לך ןקחרי אל
 בת ט: :רָּבתִת אלו
 אָדַה אָתְיִרואנ תי השמ
 ינב אינהכל ָּבָהיְ
 ןורָא תָ ןילמנה יול
 יבס לכו יד אמיק
 השמ דיק י : : לָאְרְשי
 ףיפמ | רַמיֵמְל ןוהָת
 אָּבְׁש ןמוּ ןינש עב

 אָּנַהְּב אָתמַמְׁשִד
 : ג =

 אילטטד

 יישר
 ןקֿנעו ןסעד יפ לכס ד ךמע ויסי כוהכפ סמקז
 מכ ₪5 סיכת ססק יכ עפיסיל רמפ ס'כקס לכ6
 ינס (גלןמקנ) ססל יקענסנ ר 50: ןכפס 36 לכו
 ןדקדק נפ ךסו לקפ לוכ ךב יונס לכס סמלכ לט
 :(פ ידסנס) ודל סילכד ינפ לו רוק דס6 ה רכד
 סנוכ סלרפעפכ . הנתיו 'ונו השמ בותכיו (ט)

 םינש עבש ץקמ 0 :
 סמלו םינוטש סל םיספ סממס לכ .סנומסכ סגפכ

 טיע

 איז ןְּבעֶגְנ טאָה רע

 תֶׁשֹמ וצי () : לאש יד
 הַא רפאל ְפאׁשְג

 ראָי ןָביִז
 ראי םֶר

 זיא



₪ Mas 

 \ םולקנוא =
 ןויִסֶל דבע יד | אָמְּ
 הטְרא 3 גועל
 יציש 3 ראל

  qמֶה { | mjןוגרסמיו < ה

 ןודּנעתו .ןוכימדמ
 הדק לכ הל
 ןֹוכְתַי תידקפ יד
 אָל ּומילֲאְו ּופיִהָת ו
 ןרְּבַתִה אֶל לחה
 יי יא ןוהיַמְדקַמ
 רֵּבדְמ ּהָרָמיִמ הלא
 הנקבשי אל מד,
 אָרְקו ז :הנקחבי אלו
 רמו טשוהיל השמ
 לֵאָרְׂשִי לכ .יניעל הל
 תא יֵרֲא םיִלֲאְו ףקּת
 ןיִדַה אָמַע םֶע לעיה

 אעראל

 יישר

 :סתכמכ סוניטמו ב סוכוסמ טפמ ומססנש דפ
 כזענ פוסל ג ןויפכ ךכ ןתי פל . ךפרי אל ()
 .הזה םעה תא אובת התא יכ (0) :ונמפ
 עטוסול ל'פ סממ ןדס פמע סע לועיס 6 יס

 . סויכ

 ךליו אל םירבד

 ו אה יִבְלִמ :גֹועְלּו ןוחיסְל הֶׂשֲע
 -םתא דימשה- רשָא םצראלו
 ane םָכיִנְפַל -הֹוהי םנהְנו ה
 יתונצ .רשֶא .הוצָמהדיֶלְכְּכ םהל
 ואריתדילא וצמאו וכזחי :םכתא

 הָוהי ןיָּכ -םַהיִנְּפִמ וצְרעתזלַאְ
 אל .ךמע ךלהה אֹוָה ףיהלַא :

 -. ןחשב ישימח ישילש 4 במי אלו הפרי

 רמי עשוהיל השמ ארק | ןרכוחמ
 ץמאו קו אר וזלכ יעל ויִלָא
 דלא הוה םעהיתא אובת התא יִּכ
 .מ ןירדסנס ספה יכ 6

 סטקפו /וגו מ כפל 'ס5  יפ> דע וכ לוכו כנו 5 דוכ לכו 6% לופנפ ךפד לע ןכתל סו

 ץראה

 םימכה יתפש

 וסל וטוכיפו ןו6 סדפו ככ וס 'סו ו"וסו 'וגו רמ6 סמ
 ןי6 סד6ט
 ספכס5 | תולוכמ ונטמ סמססנט ןויכד .עטוסו) סנסנו ונממ
 םלממכי טלפפו "ככ ךפסמ סמל כמלת סו .סיימ ול סמל
 5 .סווס:וכנ6 :םכפמ.  ךכ .רסלו כלו תפל .דוע לכוח ג
 1 כנס סדוק דיפ: )"50 "ד פס ספק דועו . ככה ד'ע

 "סר

 לכו: סוס ‘8 ו 6 6 i סו סעט לכד מ"פ כ" 'וכו ימו ופנמ סויס םכדמכ 6215 וכסו "קו כו סע
 כלו ₪053 דופ

 'סו 5"9 "ד יפלו . ץ"ירסמ .סטכ 'וכו ס'דכ 621
 65 יהס
 "ע לופכ .ךסו8 ספ בעי ככ ינפמ ססינפמ וכרעס כ םותכד סנופ כועלדמ ומכ- סעט סניקע

 טיע שוריפ |

 וצ נגא נר יִרמא ןופ םיִכְלִמ איר גש
 טאה רע סאוו סְהא ריִבָשַה רֶׁשֲא רגאל רעייֵ

 טאָג נוא .םְכיִנְפַל יג נתת (ה) : טעֶליִט רב יוז

 םָהָ סה ְךייֵא רַפ ןהפע רָביִא איז טעו
 וזַא המה לֶכָכ איו וצ ןאט טְלאַז ריִא נוא
 יא אונ ספ נפו רָשָא טאָבִג סאָד איו

 ָךייא טָקְראָטְט קנת ₪ : ןָמאְּבְג ףךויא באָה |
 טְלאָז ךוא אריה לא ָךוַא טְגיׂטְסעֶפ נּוא וצקאו |

 ריא . נוא סָהיִנָפָמ צרעה לַאו ןַמְכְראָּפ טי ד
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 סכדמב 6פו6 יכה ךל יכק 5קדו יפפריסס ומכ וכו סנועכ ךלקמו .
 . כו 9 לוכו דוע סוס 69 'ונו 36 מ 'סמ סעט לנד

 "וגו 5
 גוט ןומוכ ונפל יופכ ךסו6 סטעי ל 'ופכ סוקמ לככ וגסנמכ ןסו6 סוקמכ ךפכו

hhל  
PM ap if.שי  a sg fh . Ya TAAL! + #4 © 24 2 AWE 

 טפסמד 'וכו ומ* -159מ סווס
 nos = ₪" :5'עָכ .Bo nosh סלפמ טכדמכק לי
 י'טריפ ,םלד לכ 1 : ס"6רס .רפמ 'סמ ועמסמכ

 לכ וכ נפמ סקכנ .
 טורוס וה חינה ריח 5% כ

 טיע שוריפ

 2 יִכ אפ ראפ: ןְכעֶרְב ּוצ טיִנ יז טְלאָז
 סֶע .ךלהַה אח טאג ןיד טאָנ םוראוו יהא
 רע, ול אל ריר טיִמ טיג םאוָו רֶר זיא רע

 א העי אלו ןכאמ ףאלש טיִנ ְּךיֵד טעוֶנ
 תשפ נק 0 + ןזאָל רַפ טיִנ ףיד טעוֶו רֶע
 רפא עשוהו וצ ןפּורְג טאָה השמ בוא גשוהיל
 גש טאָג טאָה רע נוא "לאש לב יִניִעָל ויָלָא

 קמ לְָרלִ איָד ראג ןופ ןגוא איד רַפ םיִא

 חמא יג ףיד גיִטְסַעָפ נוא זמ ףיד קראטש
 אונת

 5 אל res ושל ל תש
 4 4 af א

 < .םלטגס סלטנט רעטכי 50 ודכ סעטסו ב:



 - יא
 ל % +6

> 

 רק אל םירבד 231

 םויח יכנא .הנש םילשעו האמ
 הֹוהיו אֹובלְו תאצל רוע לכּוא"אל
 הדיה"תַא הב עת אָל ילא רמא
 רב ןאוה יהא חוהי י:הוַה
 = םיוגה""תֶא רימׁשזזאוה ָךינפְל
 עשוהי םֵתְׁשְרְִו הינפלמ הָּקֵאַה
 רָב רֶׁשֲאב רי רבע אה
 : רׁשֲאב םָהל הוהי השעוייש :הוה

 םירוטה לעב
 : "פז סיכפספ סיתמסש שכדמל 6061 ןל65 כ5כשי םינכסו
 ירית סטסכ :וכ) רוט לכוס 6 וו 6למ . וכ (כ)

 םימכה יתפש

 עפוסי כוכעס כ ינפ כמ5 'סש 95 6 ey א

 יכ וסכ םסתש ינפפמ ג לנ כוע וס
 סיטפנ יכנשכ וס 'סוס ל"ד "וגו וניע ספסכ ל ניקכ
 69 םכיסס ןוולד נפ כרמל 'ס5פ דועו לכוס כ כמ וכ
 בוכעס ₪ ויל כמה ס"כקסכ ונס כ"ה ופסכ וניפ לכומ
 יכל לכו6 כ למונכ וו םוליפ וס למ 'סופ ם'כנ

 סז סויכ יסונשו ימי וסכמ: סויס (י ס'כ) .םויה

 שיע שוריפ

 טנייה ןיִּב ְךיִא םֹויַה יבנָא הָנָׁש םיִרְׂשעְו הֶאָמ ןּב

 ישר , es גיִצְנאוָוְצ נא  טְרָדנּוה טל

 טאָה רע םּוראוו םויַה טייטש םורְד טּביירש

 איז וא ןְואָלְג סוא יז ןְּבאָה טניה טְנאזג
 ןיִא םּוראוו געט עֶנַיַכ ןֶראווג טֶליִפ רֶד ןנעז

 םֶד ןיִא וא ןְראוָו אב ףיִא יב גאָט םֶד
 תאָצְל דע לבוא אל ןכְראָמש ָךיִא לעוו גאט

 ןיינ סוא טיִנ רעֶמ ףאָג ןוש ןאק ְךיֶא ל

 רַפ ןַיַג טיִנ ןוש ראָמ ךיִא רָמולְּ ןְמוק וא
 קעווא ויִא סע, םּוראוָו

 זיִא סע נוא תושְר רָד ריִמ ןּופ ;ְראווְ ןֵמּונְג
 ילֲא רַמָא יי םוראוו עשוהי

 ןְטְלאַה .הָמָחְלַמ ָךייצ

 ו ןרי ווג ןְּבעֶג ג ףיא 5

 תֶא דֹובעה אל טֶנאָזְג ריִמ וצ טאָר מאָנ נוא
 םָד ןְראָפ רָּביִא טינ טְכְלא) וד ה הפ
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hesג  

 אנא ןיֵנְש ןירשָעְו
 לכי אנא תל ןיד
 ג לנמל קַּפְמְל דוע
 תי רבעת אָל יִל רַמֲא
 נ :ןירָה אָנְּדְר
 רֵּכְעַי ּהָרְמיֵמ ְֶהָלָא
 יִציׁשי אּוה ךֶמדק

 ןילאַה = אממ
 ןּונתְריִתְו המדקמ
 רבע  אוה | עְׁשֹוהְי
 למ יד אָמְּכ ךמדק
 ןוהל ַײ 4 רָב דני

 אמכ
 השע

 לימפמ קוספס . | ךינפ) לכופ 6וס ךיסנפ ס (ג) : סנסמ
 ןכו ססילמנו לסכשי ינסל ךנוס ס"כקסש לפוכ סטכ סייסמו

 ישר

 דוע לבוא אל (נ) ו השמ ליו (5)
 ל'פ ומ> טטסט לוכי . אבלו תאצל

 וסמ נפ סח סג לו טיט ספסכ 6 (דל ןמקל)
 סלתנו תוסכס יכממ .סלסנס יססכ .יכיס לכוס ל
 לכוס 65 .םוליפ וסז .ילא רמא 'הו : עכוסיל
 יכנא +: 0 מק לש יפל כלו posh א דוע
 סכומ יככדכ בלו תלככ 0'ד םומל סז סויכו יסדל

 יע שוריפ
 שייט זיא אכלו תל טביירש יישר . ןדהי
 רעֶד ןיִא ןֶמּוק נוא ןיינ טוא טיִנ ןעק ָּךיֶא

adםיִא ןופ ויֵא גאָט ןגיִּבְלעֶז םֶד םּוראוו  
 ןופ ןְרְּב לעווק איִד ןֶראוָוְג טָּפאָטֶש ר
 לא מ ₪! הָרּות רָד ןופ נוא הָמְכָח 9
 ראַפ טעו רע חיִנָפְל רבוע אּוה טאָג ןייד טאָג

 הָלֲאָה םיֹגַה תא דֵמְׁשי אה ןראפ רָּביִא ריד

 םַײנענכ עגיזאד יד ןגליִטמ רפ טעוֶו רע ּינלמ
 ןּבְרַא ייז טסעָט וד נוא םִתְׁשִַי ריִד רפ ןופ
 ריד רַפ טעוֶו רֶע עשוהי ףיִנָפְל רבוע אוה עשוהי

 טה טאָנ איוו וזָא ַײ יד רֶׁשֲאּכ ןְראָפ רָּביִא
 אָ טעוֶו טאג נּוא פל , הָשִת (₪ : טעֶרג
 תשע רֶׁשֲמ םײנענּכ איד ּוצ רֶמּולְּכ אייַו ּוצ
 ש נוא ןח ּוצ ןאָמְנ שאה רע איוו ווא

 יוע



 םיבצנ תרמפה

 = י.י ירו יל טרחו נכס דואו הקיט רעד
 :םָחְצְ ץֶרָאָל דירואו יִתָמֲחַּב םֵרכְׁשֲא יִפָאָּב םיִמע סּוָבָאְ
 הרב ם נרשא :לֶאְרְשי תובל בּומ"ברָ היה נְלְמְערׁשַא לב לע היהי תלה
 ל סָהְל י יהו ורק שי אל םיִנְּב "המה ימע"הַא רמאו : .וידסח ברב

AE 

 לֵבְּב : עי

 | סלפניו סל אּוה ותָלְמֲחְבּ ותכהאב םעישו וה ₪ :ָאְלַמ רצ גותכ אל יל | םָתָרְצ
 : :םלע ימי סאו

 טיע שוריש .

 רָד יב ףיא נוא לֵאָרְשִי יד טיִמ טייֵקיִטְכעֶרְג
 והיעשי טְגאָז : ייֵז ןפלעֶה וצ רַעָמ ְךיִא סאוָו

 לֵאָרְׂשִ יד ןנאַמ רֶד לעֶע יא ו יש איִבְנַה
 בול טאָג נוא . תל - ןופ םיִדְסַח יד
 ןָטְלאָג רַפ זנוא טֶה טאָג סאו ץלַא ףֹוא וא
 תובוט טֶלאָצאַּב זנוא טאָה רע טְסייַה טאָד
 סאוו ןקנעֶרְנ ףיא לעוֶו סטו לִפ סֶד א
 לֵאָרְׂשִ ןופ דניִזג וה םיצ ןאָטְנ טאָה רע
 ןייז אוו חַא ןְטְלאָנ רַכ ייִז טאָה רע סאו
 : דאָנְנ ליפ ןייז יו חַא נא םייקמיִראָּב רד

 סייוו יא עָשְמאְה נאָז טאָנ נּוא רֶסינ
 דא רימ ןנעֶקטְנַא ןגיְִנִז ןְלעֶו יי'ז וא ףאר
 קְלאָפ ןימ  ְּךאָד עֶנעֶז אײ: טְרֶעייֵ
 רעדניק איוו ּזַא רימ ראַפ ןעֶנעֶז אייז וא
 אּוצ ןעוֶוְג זיִא טאָג וא טינ ְׁשְלעֶפ סאוו

 סולקנוא

 אימנתַּפ תי

 : לָארְשִילַּב םע ןילאק |
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 . ךלו (|
 + סעמ ךליו : סילכפנ ךניו סיכככ 6 'ג ו "3 סו /

 ט'ע שוריפ

 רמי וב טערג טה רע נוא הָלֵאָה םיִרָבְרַה תֶא

 .an Tom V Ark 20 ןכ )ה'n ט'ע שמוח)

 םיע שוריפ
 תורָצ עֶלַא .ןיָא סמ לג : ףֹליִהַא אּוצ איי
 טאָה ֶצ א טֶבאַרְבְנ יז ףוא טאָה רע סאו
 יז שָאָה רע רול טנידיילאּב טיִנ ייֵז רָע
 ןמּוקנ זיא איז ליפ איו טפארמשנ ליפ וז

 קמפ  דָר טנאָז םישעמ עטְנעֶלְׁש ערי ר
 אללי םּוראוו וזא םֶד זיִא סאו רפ םעטַא

 םאָו ראַפ נוא םיִנָפַה רש לֵאָכיִמ רָב ייפ
 רַפ: טְניִד רע ליו ןָמאָנ ןייא ֹוַא רע טְסייֵה
 איי ןפלאָהנ טָה ָּךֵאְלַמ רובל רָד .היבקה
 טאל ןייז .תַמַחַמ טאָנ ןופ " תזחילש ןיִא
 רע טה טייקמיִראַּב רֶד ןייע טיִמ נוא ּותָלַמִחְב

 איז טגאָרְמ רע נוא פו טייִלָג סוא אייז
 טייב סד אָשִמ רז רייל רע נוא תש
 נעֶט עֶלַא סל ימי ָּכ שיִנָּפְרַעָרַּב רֶעייַז טיִנ רע

 : גיִּבייֵא טסייַה םאָד טְלעוֶ רֶר ןופ

 ךליו אל םירבד '

 --תֶא רבדװ השמ ךלמ * אל לש יאט מו
 -לֶא הָּלֵאָה םיִרָבְּדַה

 "ב םָקְלֲא רֶמֲאו י : לֶאְרְשְִלְּב "פרפל דפ
 האמ

 : מ) ןיעודיק גי סטופ הי ס'ל ססינה רפהיו א"

 םירוטה לעב
 ךױ סל ךימסו כקפינו .קסלי5 ססלכפל | כיקכ סינימ כיט) ס"כ כמסל למס ג"כ 'יפ .ךלי! ת"פ .ךלפס :ג"כ

 .ופעוכ5 תפ ס"כקס סײק יל ססכ דינס) ססינפ ךנסע ספמ

 טיע שוריפ

 ג אוג ויו 3 טאָה = נוא םהיִלא =



 ו .םיבצנ תרטפה ;
 עד ונהת הלאו בל מָלֵא .תֹוהיי=תֶא .םיִריכמַה שחי אל דימָּת הלה
 דב ונמיב הוה עב + ץֶרָאָּב .הָלַהת םלשורהתא .םישדע .ןפכידדע ל
 שא השחי .רָכָניִנְב .ּוָתְשידסאו .ףיביאל :לכאמ רע ד ךגנדתֶא ןֵתָא-בא דע
 :ישדק תֹורָצַחְּב והתשי יצְּבכמּו הוהיקהתא ּולְלְַו והלא ויִפְסאמ כ :וב ּתַעי
 למ סג ימירה ןֵּבַאַמ ול הלפִמַה .ּולָכ ולס םעֶה רו - םיִרֲעׁשּב ורבע ורבע
 וה אב שי הנה ןויצדתבל ּרַמָא רפה הצמלַא .עימשה הוהי הנה : םיִמַעָה
 השחר א ְי ל ה הודי ילו שרקַה"סע :םהל וארו ונפל ותלע ו ותא ורכש
 וע ׁשּובְלְב רודה הז הרְצבַמ טוד מה םודאמ אב | הזחמ :הבוע ג אל רי
 ןֶרִּ הידנבו ךשובלל סל עודמ : עיש והָל בר הָקְבְַב ֶּבַרְמִנַא וחכ בֶרְּב
 ָתמֲחּב םֵכְמְרֲאְו יּבַאְּב םֶכְרדְאו יא שיאריא םימעמו בל י יתד | הרופ : תַנַב
 האב ילו תש ְִלְּ םק ם יִּכ :יתְלֲאְנָא ישּובְלַמ ניהלו רבנב"לע | םָחְצִ ו

 ט'ע שוריפ

 רֶב טיִמ ְךיִז טיֵרְפ ןְהֶה רעֶד איו) װַא נוא
 : טאָג ןייד ריד ףוא ןעייֵנְפ יז טעוֶו זַא הָלָּ
 ןופ ןרעומ עֶניַד ףֹוא היפימח לע מאָנ טגאָז
 ק ןיִצְנאגַא םיִרְמֹוׁש טְצעֶג ףיא ּבאָה םִילְׁשורְ
 ןְכיִלְניִטעֶמְׁש דיִמַּמ טכאַג עָצְנאָנא נּוא גאָט
 ןֶעוט םאוָו יד ןעיווש טיִנ ןלאָז איז יׁשֲחָי אל
 םילשּרי ןופ ןּב ךוה םעֶד טאָג רפ ןקְנעֶדג
 איִד רֶמּולְּכ ןָעּוּב רֶדיָו איז לאו רע וַא נא
 הָתא ןֶנאָז נוא טאָג רפ ריִמָּת ןֶרייֵר םיִבָאְלַ
 טְְלאָז ד שטייט זיא םֵאָד | ןצ סה םקָה
 רָּביא ןמראב רעֶד ףיִר טָסְלאָז נוא ןייֵמְׁש ףוא
 גנוגייווש ןייק ןייז טינ לאָז סע םֶכָל יִמִד לא ןֹויִצ

 ןויא ּוצ םילָשּורי ןאָמ טעו) רע זיִּב טאָג וצ .
 ןְראווְׁשִג טֶה טאָג ו ְּשִג : דָנאַל יָא גנּוּבול
 ןקראטש ןייז טיִמ נוא טְנאַה עֶטְעֶר ןייז :טיִמ
 ןײד ןְּבעֶג רעֶמ ְּףאָנ לעֶו ףיא בוא  םּורֶא
 יז בוא נוא טנייפ עֶנייַד ּוצ ןֶסע אוצ ןראק

 ןייונ ןייד רֶדְניֵ עֶדְמעֶרְּפ איר ןקנירמ ןלעו]
 יִנ : טיִמ רעֶד טיִמְג ךיִד .טָסאֶה אוד סאו
 ןראה .םעֶד ןופ א יא עֶנייֵז יס ראָנ
 נּוא ןיִסַע סד לע לר איד ןְנעֶז סאָד
 ןופ רֶלָמאַז ןייא עָעיַו נא בול טאָנ ןלעונ יז
 ןיימ ןיא ןקנירט םיִא איי ןלעו) ןייונ םעֶד
 : םִיַלְׁשּורְי ןיא ןעֶמ טנייִמ סאד ףוה ןְגיִלייַה
 רעֶה נוא ןיַה טראפ ור ורבע נאָז הִיֲעַשְ
 םעֶד ןופ ןגעוו יִר סוא טרעק ןרָעֹט יד ןיִ
 טנייִטָש געֶטְׁש איִד םֹוא טמיוח ןְנעֶו קְלאָּב
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 שע שוריפ

 ב ףוא טיג סֶע ןייֵטְׁש ןּופ געוֶו יָד סוא
 ופ זיא סאָד :תּולנ םעֶד .ןופ עֶנָּביִרְמ ראפ
 עק -רדיוו :ןנעק ןלאָז אייז .זַא ןגעוו טרעֶיי
 ךיִרט ראפ ןְנעֶז אייז סאוָו לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןייק
 ₪: ריִמ אוצ ןָגְנעֶרְּב יי 1 ןלאָז נוא יו ןשי
 יז  ןרעָה םְכאַמְג טאָה טאָנ עמה ַײ ןונ
 יִצ תַבָל ּורְמא םּגרְד טלעוו קע ּויָב .ףליִה
 א ליה ןייד :ןונ ןויצ טאָטְׁש רַעָר ּוצ טגאָו

 ער רֶמֹלְּב רַכְׂש ןיי ְָׁ ןּונ הנה .ןמוק
 יקירצ איד אוצ טיירבג ןָא וא סאו ר
 אג אייַּב רֶבֹולְּב םיִא ַּב טייֵרְּבַנ ןא זִא
 ְבאָה ייז םאוָו םעֶד רַפ רַכָׂש רד נּוא ֹותָלְעַפּו
 פ רַכְׂש רָד טסיַה סֶד טגרעֶנְג םיִא טימ
 4 םיִא רַפ ויִא יִנֲל םיִבֹוט םישעמ עֶרֲעייֵז
 יא נא .םֶכָכ וארו :ןְּבעֶג יז לאָז רע טייֵרְּבְג
 מויל רֶד קלאפ גולייה לֵאָרְׂשִי יד ןָא טָפּור
 מ טעוֶנ םיִלָשורְי ךיִד נא דו טאָג ןופ
 יק םיִנ טאָג ןופ עטְׁשְראַָפַנ ןייא ןפּור א

 אָה איִבָנ רֶד . טאָג ןופ טאָטש עֶניִזאְל רַפ
 מ וו וילג נוא ריִעָש ףוא טְנאזָנ תֹואיִבנ
 אוו הָד זיא רעו םדָאמ אָּב הָו יִמ : טגעֶרפ
 ךיילק עָטְּבְראָפְג ריִעָש ןופ ןמּוקג זיִא רע
 א רַע הָרָצְּב טאָטְׁש רעֶד ל טול ןִא
 א רע רריילכ עֶנייַז טיט .טְריִצְג נוא טיש
 אָג טנאָז : טפאַרְכ סור ןײ: טיִמ םְרּוגָ
 אָה ְףיִא הקדצג ֵּגֹנְכ סאָד יב ְךיִא יא ה'ב
 אָד ןאָט אּוצ ןעֶנְג היִטְבַמ ּבאָה גוא טעֶרְג
 טיישיוכער | ,



 רי ץיפְחִּ
 יע שישי הלב" ןמְח

 טיע שוריפ

 סאוו ןָתְהא איוו וא ֹותְתִ הקדצ טיִמ טְליִהְנ

 ןהכ ןיַא איוו זא טייַהְנׁש טימ ּךיִז טריִצ רע
 ָךיִז טְריִצ יִז םאוָו הָלֵּכַא איו וא נּוא לֹודָג
 יִּנ גנּוריצ ריא טְסייַה סאְד םיִלָּב עֶרַא טיִמ
 ריִא סוא טהיִצ רֶרע אוָד איו וזָא ץֶרְֶ
 טְכאַמ ןטראְנַא איוו ּוַא נוא גְנוצאְרפש

 ןְצאָרְפַש טאָנ טְכאַמ וא ןעֶמאָז יר ןיִצאְרְפְש
 ןינקטנא לֵאָרְׂשִי יִר ּוצ בול נּוא טייקיטכערנ
 איִד ןְנעֶו ןופ נוא יִצ מל + רקלעפ עֶלַא
 לעוֶו ףיא ןאמ סאָד ףיא לע ןויִצ טאְמׁש
 איִז ןְּבאָה איז סאוו םעד ףוא ןנייונש טיִנ
 טאָטש רעֶד  ןנעו) ןופ נוא טֶכאַמְג בּורָח

 לעוֶו טאָג ףיִא ןאָמ םאָד ףיש לוו םילָשּור
 גוא ןייִג סורא טעוֶו סע ּויָּב ןייַז ליִטָש םיִנ

 םאָד ןיִרעֶטְׁש ןגראָמ רַעְר איו וזא ןעָיש
 לֵאָרׂשִי יד ּוצ ןאָט לוו יא םֶט טיֵקיִמְכעֶרְ
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 םיבצנ תרטפה | 1

 "לכ גג הֶלֵהְתו הקדצ סימצנ הוי ינדַא | ןכ םימְצַת |
 עשו הקדצ ּהננכ אצי-דע טיקָשָא אל םלשורי ןעמלו הָשָחֶא |
 הי השי יפ רׁשֲא שח םש ל ארו ף דובכ םיכָלְמ"לְכְו ְךֵָדַצ סג אר
 הָבּולַמ יח: ףואי ףיגצּו הוהיידיּב תר תר תי
 ה ארי ל יִכ הָמָמׁש דוע רמָאַײאל גְראלו הָבּוע דוע

 שושמו ךי 3 לבי הב רוחב לעביכ :לעְבִת צרו ךּב הוהי
 םֶהכ .םירכש יתדקפה סורי ךיתמוחילע : הלא ףילע שישי ה

 331 ועק
 אל :ןויִצ ןטמי
 + רעֶבְי דיּפְלְּכ ה

 זנב

 ל רַמָאַײאְל :
 הלב צר

le 4 . | .\ 

 הלא
 : ּהָביִצַּפַח אָרָקי

 לארשימ בכוכ

 ּנייִא זַא רָבָא ןוצר ןייז שנ הָנָשִמ טאָהְמ ליוו הָניִקַח

 'זכיִא לאָז רֶע םיִא אּוצ טְגאָז נוא רָחֹוסֲא אּוצ ןַמוקְנ ויִא

ne aT aה = א  
 רחוס רעֶד םכיִא םאָה לאָמַא ניא = ,ןייז ַחיִוְרַמ לאָז רֶע

 רַפ גוא טפֹוק ראָּפ טאָה רע גוא . תֹורֹוחְס עֶנעֶלאוָו ןְּבעֶגְנ

 טסעֶד ןופ ןעוג הָנשִמ טאָה רמוס רעֶד יִּבְצאָה .םִניֵד

 רקע רעֶד ליי :היִנִמ אֵקפַנ ןייק טיִנ םיִא יא ןְנעֶו
 ראפ טאָה רֶע נוא ןָנִד ראַפ אוצ ןעֶנְג זיִא עניוַז הָנְיַּ
 תַמֲחַמ ז"הועה תובוט ליוו םאוָו רעֶד לֵׁשְמְנַה . םניָד

 אָה םיִרסְי םיִא ףֹוא טקיש תיישה רֶלאַּב איוו גּנֲעּת

 ןֶליוְו אייַו םיקידצ רָּבִא תַחַנ ראַפ רעצ גָנֹוע ראַפ עַגְנ רָע
 איו טְניַה .ׁשָכנַה תֹומיֵלְׁש ּוצ ןַמּוק ןֵלאַו זיהיעה תובופ
 זייט איז נוא םירוסי איז ףֹוא טקיש ת"ישה דלאַּב
 בוט כב אּוצ איי ןבייִרְג םעֶד ךרוד וא ןויסָנ םעֶד
 סאד . אָלַמְהְנ אייִפו אייַה הָנֲטַּכ רי טעו .ןּפְצַה
 ורָבָד ללַהֶא םיִהֹלאַב .רָבָד לֵלַהֲא יב .קּוסָפ .רעֶד שָנימ
 אייס .ןיִדַה תַדָמ םעֶד טיִמ אייס תישה ןְּבֹול אוט ךיא
 (שושנ קוסָּב רעֶד םֶנאָו פד . םיִמְחְרִה תַדְמ םעֶד טיִמ

 ףימ ְךיִא לע שב שישאו . ןעיירפ ףימ לעוֶו ְךיִא זַא
 איד םיִמ ייפ ךיִמ לעֶֶו ְךיִא שיִנ יב ראָנ ןעייְרפ
 רעֶד ריִמ אייַּב זיִא סאד דֹובָּכ ת"שה םיִמ ראָנ הָבֹוט
 כ א אפו ישמג לע קנו חל הקש
 םייֵפְׁש סָע איִו ֹוַא .ךוא קרה תַדְמ םעד | טיִמ ןְעייֵרְפ

 : (הרישא טפשמו דפח)
VAT ro vr 

 ףוא ןֶעעֶרְּב לעֶו ףיא סאו ףליִה ריא נוא
 ריפלנ ןְבִלְטיִא ּוצ ןיִרעוֶו ןְהעֶוְג ןָא טעוֶו ריִא
 מומ סע סאוָו רעייַפ ןופ דנאַרְּבַא איו) זַא

 ןְהעֶז ןלעוֶו רֶקָלעֶפ יד נוא פייג יאו : ןנעֶרְּ
 | ןאָמ ריד לעֶו /ףיִא סאָו טייקיִטְבעְרג ןייד
 :סאוָו ןְמאָנ םעיינַא ריר ּוצ ןַפור טעוֶו ןעֶמ גוא דּובְּב ןײד ןְהעֶז ןְלעוֶו םיִכְלְכ עָלַא וא
 ְסעוֶו וד נוא תֶרָמְ, תי : ןייֵמְׁש טעו רֶמיַװ או וזא ןרייש אָּב = םיִא טעֶו לומ םֶמאָנ
 ןייז ּוטְסעֶו ךיירגיניק ןיא ןופ ליָהְנייַא ןיַא נוא טְנעֶה םֶטאָג ןיִא טייַהְנוׁש ןופ ןורקא ןייז
 ריד ףֹוא ןיִרעֶו טְגאָזְג טיִנ רעֶמ ןוש ריִד וצ טעֶו סע ול רפא אל : ׁטְנעֶה םֶטֹאָג ןיִא.

 רְנאַל טְסיוַו ןרעוו טגאָזְנ טיג רעֶמ ןוש טעו רנאל ןייד אּוצ נוא טאָמְש עֶניִואָל ראפ ןייא |
 = ךייד וצ נוא ריִא ןיא ויִא רַעְנאַּב ןיימ םאוָו טאָטָש איר ריד ּוצ ןֶפּור ןִא טעוֶו ןעָכ ראָנ |
 = וא טְרעֶנַּב ריד ןיִא טאָה טאָג םּוראוו דנאל ןְכְזאַּבַא רָמּולְּב טנאַמאּב ןפור ןעֶמ טעו דנאל -
 | רּותָּבִא טְצעֶואַּב טְרעֶו סע איוו וז הָתְּב רָב לבי ינ : ןרעוֶו ןְפעֶזאַּב טעו דנאל ןייד |

 = תְדְנַא םָד ןופ רֶנִיִא פא שיִנ ְךיִז ןרייש יז וא הָנותַה תַעָשְּב םֶניִא ןיִא הָלּותְּבַא טיִמ
 "יד ןופ ןרייש פֶא טיִג ךמ ןלעו) יז עא ןָצעּב יז ריד ןיא רדניק עֶנייַב .ןלעוו וש
 , - נוא 24 ו
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 .רשא המדֶאהְלע תֶבָשְל

 ףיתבאל הוהי עֶבְׁשְנ
 פפ פ:םֶהָל תֶתְל בָכעלי קחציל

i םייק 

 | םֶהָרְבְֲל ם
 ןיתל ןַמַמְל בקעילו

DDB 

 םהְרְכאְל

 : א'ס ןמיסב היעשיב שישא שוש ןיריטפמו . ןמיס ו"בבל םיקוספ 'מ

 יישר

 לסכ וככל כמופס סדקכ סיימה קלקכ וכמנקפ סכפ
 מולו ספיס קנס לע ודימעמו יסנקננ ספיס קנס ךל
 סנמ 'כ (זמ סילסס) רמסנ ז'עוךל כוכב סז כ כ

 לארשי ילשמ
 ןָעָל ןימּוג םעֶד ןיִא ןבולק םוא טסלאו <ףעֶרח הָּתַא הָיַחִּת

 ּוד יֵדְכְּב תוצמ נוא הרות איִד ןייז םייקמ םסְלאז ּונייהְד
inaז  rid if05 1% ד 0  

 ב'העב רעד איו טקנופ רֶדניִק עֶנייַד טיט ןֵּבעֶל טסלאָז

 : רעֶראָמיִּבְרַא םע?} םְגאָזְג ןָא טאָה |
 ונייהְד הָכאָלְמ לַעְּב רעֶרעייֵטַא זיִא סע רֶכיִלעֶו לָשַמַא ְךאָנ
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 ְךֹוא דיק, ןייז יארווב רע טנרעֶל ריִמָש דֵלאָנֲא
 ןייַא טיִמ .ןייז סֶנְרֿפְמ די לאָז רע הָכאָלִמ עֶניִגייֵא איד

 הָכאָלַמ ענייַר
 + צ: + =

 אּוצ יִצ טייֵג

 ּומְסְלְו סאוָו םיִא אוצ
 .הכאלמ | רעד רוד רנה ןוא םָׁשְראָד

 + זו1: צץ

 וג לע ידי ססנס ילכוג ךימוס סת יסוכו יקלס
 : ךל תק סז קל למול בומס
 םיבצנ תשרפ תלסח

 טע שוריפ
 וא ןֶציִז וצ המדאָה לע תֶבָשָל געט עֶנייַד ןופ
 ָה טאָג םאוָו ְּךֶתֹונַאַל יי עֵּבְשִג רֶׁשֲא דֶרָע רֶר
 : נוא םֶרְרְבַא ּוצ ןרְטְלָש עָנייִד ּוצ ןְראווְׂשְנ
 וצ ןְּבעֶג וצ סֶָל תַתָל בקע אּוצ נּוא קחי

 : דאל םאָד אַ

 או נוא קעווא םיא םפראוו נּוא שנאה רעד ןופ גייִצְנ סאָד םּורָא יֵאֹדווְּב םיִא רע טסייר גייִצְג ןייֵ ןק. ץיַו טה רע, וא בב זיא הָכאָלְמ איד הֶכאָלְב לעב רני ןייק, שנ יא סאָו רעֶד נָא
 ד ₪ 4 a hee 1 צ

 מ יג קעוא ןְלאָז ןֶראָי ענייד ךוא םְֶליִו אוד הָכאָלַמ הּּובְמ ןיַא ּוזַא ןֶנְרעְל ךוא ְךיד
 טז ןא םנאו קיִדַצ רעד עֶניִגייֵא סאד א ךוא יא םאָד
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 ה םֶלַש תָוָאָת ךאָנ טיג סאוו עָשְר עֶד רֶבָא זביקידצ ןייז ךוא ןֵלאָז וא געו] ןיִטּוג ןיִא ןייֵג ןָלאָז אייז רֶדניֵק

 | טיֵקִיַטְכעֶלְׁש טיִמ םננעְרּב ראפ ראי עֶניֵז טאָה רע וש רע שָהעָו םיִא טַפאְרְסש םאָנ וַא םעד ְךאָנ נא

 ה רֶע סאָט ןאָּב םיִנ לאָז גוא ןנְנאַגג | זיִא רע סאוָו געוו םֶד ןיִא ןייג טיִנ ןֵלאָז אייז רֶדניִק עֶנייֵז ןָא רֶע םְגאָ
 הָּתַא הָּיְהִּת ןעמל םִיַהַּב ָּתְרַהְבּו קּוסָפ רעֶד טגאָו סאָד .ןאָמָנ

 רֶדניִק עניי לתו םֶסְלאָז אּוד יֵּדְכְּב תֹוצְמ ןאָמ ks‘ ונייַהְר

 ול עָמּוג סאד ןָּבּלק סוא ריד טַסְלאְז אוד יער
 | רַעְד איוו טקנפ ןְבעֶלַא ֹזַא ןָּבאָה ךוא ןלאו

 : הָכאָלְמ עֶעִגייַא איֵד חןנעק  ךוא לא דניק ןיינ דע ליוו הָכאָלַ עֶרָעייַסַא ןעק

 אס ₪ היעשיג םיבצנ תרטפה

 עי הקדצ ליעמ עַשי"יִדְְּ יג ַיִּבְלַה יִּכ יֵהלאַּב 'שפנ גת הזהב שיִשָא שוש
 רז הנו ּהָחְמִצ איִצוּת ץְרָאָכ ב :ָהיִלְב העת הָלּככְו ראפ ןהכי ןח

 לארשימ בכוכ
 .'וכ ַיַּב שיִשֶא שוש

 תא .ׁשיֵלְפ עייִצְראָפַא ןֵגְנאַל

 . שייִלָפ םיִנ תֹוקְּת

 ןייא יא ןְמּוִקְג זיא רנייִא לֵׁשָמ פיע
 רעד םיִא לאָומ וַא טֶלאָצאַב טאָה נּוא ןיירא אָיְנַפְכַא

 ראָג טקיִשְנ םיִא םאָהַמ

 ןיצב םעֶד ןְראווָנ ןאָמְג טיג א

 שע שוריפ
 + טְגאָז םילָשורי טאָטְׁש איִר ג שיִלֶמ שוש

 | דיִיָר םָטאָג טיִמ ןעייֵרְפ ְּךיִמ אוט
 + םעֶד טיִמ בייל ןיימ ןעיירפ ְּךיִז טוט
 ךיִמ טאָה רע  םּוראוו טאָנ ןופ גנּוײל

 ד ןופ ףּוג םעֶד םּורא טלינניר ריולקַא איוו חַא רֶמּולָּכ ףליָה ןופ ריילק טיִמ דייל

 ג רֶע טֶה הָכָרְצ ןופ ליִדְמעֶהַא ןיִא ףֶליֵה טיִמ טליגניִרְ םּורֲַא טאָג ףימ טאָה וזַא שטנעָמ

  Aukאו א "רול לה ןייא 4
22 

 וא טאָג ףימ טאָה א ליה םּורֶא טְבאַמ רָמַעָהַא

 | טליהג ה



 ה: ו

 םולקנוג

 הָלְלָּקַהה 2 תא סה לב מב

 " ּהָרְמיִמל
 לע אּוה ּהָתְלַחדל

 בתמל

 סיעכטכ כפומ 'ע סנוע סייסכ . סייסכ פלמכו (טי) : ןכפצ
Lu 

 קמע ול סחמ5 פנו ספול סתעלז סמס ססדמ ססנש
 סל ובעגב ומס סמו סיכועפ ספלעסו .סועס ספעכז
 סקו ככפ ןלכקמ ןיס ןיכז ספ דספסל 4 לכל |

 טיע שוריפ

 סוו ףאז רַעייֵז ןעֶוג הָנְׁשִמ טיִנ טְראַפ איי
 . ןְראָוְג ןפאַשַּב םעֶד ןגעוֶו ןופ ןְנעֶו איז |

 אר ריִא טייִז סְסּוג טּוט ריא זַא לֵאָרְׂשִי ריִא |
 טייז טְגיְִנִז ריִא זא ניא רַבָׂש לָּבְקמ אוי
 ריא טרעָהְג שְנע ץיִא לָּבַקִמ רפ רָר ריִא

 יא ּאָה טוט םעֶד יִמ ןּבעֶל םאָד דאל |
 ןְּגעֶגִג ךיִא ּבאָה ףוא נוא . ריד ראַפ ןְּבַעְנְנ <

 רו הָלְלִכ רָד טיִמ הָכָרְּב אֵר ריר ראפ |
 רָד סוא טֶסְלאָז ּוד ריד זייוו יא נּוא :סינחב |

 איִו ֹזַא טֶּבייִרְש יישר . ןְּבעֶל םֶד ןיִא ןליווו
 םעֶד םוא ריד .בולק ןוז ןויז וצ טְנאָז רֶניֲא

 טְלעֶמְׁש  נוא הָלֲהַנ ןײמ ןיִצ קלה ןיְסַעָּב
 טְגאָז נּוא קֶלָח ןמְסעָּב סֶר ובעל רָדיִנְא םיִא |
 ךוא טאָנ טאָה ֹזַא ריד םעֶנ קלה סא םיִא |

 א קֶלַח ןטוגא ריד רַפ ּביִנ ףיִא טנאמ |
 טסְלאָז אוד זַא ריִד זיו ךיא ראָנ ןטכענשַא |
 הָּתַא הֶיְחַּת ןְגעוֶו ןופ כ? קֶלָח ןמּוג םעֶב ןמעָנ |
 : ןְבעֶל ןלאז  רדניק עעיד נא אור ות |

 ַ תֶא הָנַחַאְל קֶלָמ רֶטּוג רָר זיִא םאוָו נוא וכו |
 וצ ּולקְּב משל טאָג ןייד ןְּבאָה ביל וצ לא =
 ןְטְפעֶהַּב וצ נוא וג הכל לוק ןייז:ןמעֶנ הפ |
 זיִא סאָד םּוראְָו .ףימ אה יג םִיִא: ןיא ₪ ֶ

 ןירְָנעָל רד םֶד וא הש: דנו ןבע |
a,ןופ | 2 . 
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 התא היהת ,acl זחא

 הָוהיזתא כרת
 ףייח אווה יִּכ ובידהָהְבָדְלו יי תּכְראְ ₪

 : גס סילדנ ךיס:6 יס פ5 סנכפ) איח

 יִּתַתָג תֶוָמַהְו םִיַהַה ל םטאָג ןְטְלאַה יאָדֹונְב ֶ

 = ,שבצנ ל .םירבר
 ןעמל םיַהּב ּתרַהְבּו <

.-. 
.. . 
.. 

 יהא
 ה = : הערזו

 ולְְּב עמָשל
 ראו
 ךימי

 : ת'ןיפודיק עפ סיחספ גי 25 סנ תוכרב ךיית וכ יכ

 םירוטה לעב
 סדפס יומו וישכיל 'ס ד"ופ ןלו ןסכ תסלד) סלותס סינפ קוד ימכ סתס 'וגו ןכֿפפ ךכככו כיפכר כס ומכ ןרֿפנ ןומכ

 : סנס 'ע

 סמ ספדמ תל טס ל םונעליפ ןילנקמ ןיס ןיקטוס
 ונגקס ספפעס סו לכפ ונכקס ססיכז סב
 : ו"כספ תוכעלופ

 לארשי ילשמ
 םעד ףוא ןיציז לְסיִּבַא לאָז נוא ןינמ םעד וצ אָד ייל

 רד ָךיָו טאָה סע זַא נוא ויָא גהְנַמ דעָד איו ווא תיִרָּב
 רעֶד ףוא ףראד ְךיִא פאוָו הָדּועָב עֶטּונַא םֶכאַמְג לי

 טיִנ הָדּעְס רעֶד ראַפ ףְראָד גיא ןמְראונ טיִנ הָדּועַס
 וא רֵּבָא ןואָל קעֶטַא איז ףיִא לאָז םאוָו ָךאָנ ןְלאָצאַּב

 ךיִא ליִפיוו ןְכעֶראַּב הָדּעסֲא ּוזַא ןְׁטיֵרְג ןָא טְסיַה אד
 קּוספ רָ יא לָשְמְנ רעד הָדעְס רעֶד ראפ ןֶלאָצאַּב ףְראַד

in MYד  . = isצ [  idּז 4 ב יא  

 הע; בוטה תֶאְו םִיַחַה תֶא ףיִנפְל יִּתַתָנ האָר ווא םגאָ

 וא ויִא סמּונ סאד ניא ןֶּבעֶל סאד ריד ראפ ּביִנ ָךיא

 סאָד נוא בע סאד ןָא ריָד ראַפ טייֵרְג ְךיִא טַׁשְּפ רעֶד

 ריד ךיילק סאוָו םטּוג םעד :ןופ ןַמעֶנ ריד וטסְלאז סוג

 ןבילק ולא ריד טסעוו אוד זַא רֵּבֲא (םייַהָּ ָתרַחְבּ ןָא

 ראג ןְבֹוק םיא שיִנ ריִד ּוטְפעוו םּוג זיִא סָע םֶכיִלעֶו

 טסעוו אּוה םוראו ןאס ןדאש ריד טסעוו אּוד ןְּבעֶל סאַד
 < % ד + ג 4 ( a % דץ ה

 שבור הָאְנַה איז ןופ טאָה ףוג רעֶד סאָ תוריכע ןאָט

 םאג ףוא ןזאָל ראַפ ְךיִז טְסְלאָז אּוד וא ריָד ְךיִא גאו
 ₪ . ד - . 1 ד - . . -

 תַמאַּב ריד םעוו סשיג ןטייֵרְּב אּוצ ריִד טעוו רָע וַא נא

 עיר ןופ םוג זיִא זע סאו טְסייֵֵ) רע םּראָו טּוג ןייז
 'ריד טעו) זאל ראַפ םיִא ףוא יז ּוטְסְנעֶמ םּורד ןנעֶו
 . דד . זז - . , 8.3% ש : +

 : םּונ ןייז

 רָרמיְִרא ןייא :טְָרְַג םנייֵא איב מֶה סע לׁשָמַא ְךאָ
 - עד רע שאה טכאנ רעד ףוא גאמ םעד פיא

 צ 4 ד 31 צ ד ¥ ה

 ןַא םיִא םיאז גוא נאט םעֶד ראָפ טְלאַצאַּב -ׁשֶראַמיֵּבְרַא
T / 1 zr Fr - 2 4 ea ₪ 7 25 gn 

 ןְגנעֶרּב םייֵהֲא טֶכְלאָז איד העז

 רַפ םיִנ םלענ סאָד םסָלאָז אוד דני נא בייַ ןייד ןייז
 ספ רעד נאו עֶכיִלְמעֶנ סאָד געֶו םכעֶד ףֹוא ןקנירמ
 . א העז בוסה תֶאְו םִיַחַה תֶא םויַה נפל יִּתְתַנ הָאְר

 מלאו ּניַהְד סרג .סאָד נּוא ןְּבעֶל סאד ריִד ראפ ביִנ

 = מל םַָׁהַב תרמו תֹוצָמ A הרות איד ןיֵ) םַקמ

 : סלופ טס . םייחב תרחבו

 .פנרפמ טסלשז טלעג סאד
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 יּתְתָנ תֶוָמהְו
  wnפ'פ "מ סירקע סיימכ סלמנו פופסו סייחכ :

 םימכח יתפש

 ךדוג יכ תומס ק6 ךל ןק5 סער סת סטעס סו סייהפ
 סוכ וגוגכ ז : לקכמ סנרקש סזופו עכסמו בוטסמ רומל
 סכקת לספכו פ") ודועו ו5מ6ו סונכ וסע כ ןיידע וכסו
 עס ספק ןוטסר סעטלד ןח : סס פלפס ידע רפולכ 'וכו
 ידע ןיסי  ססכ יגפמ ןכתסו סומפס ינפכ סלכ יכודעס .

 כמ5 סמל ספה ל"ד ל 'ופלו "וכו ל"ד כמ ןכ; ספרס
 cעטס סג פ') ס6כפס 16 תודע ןוכנ לוכס ימורעס 5

 םיבצנ תשרפ תלפח : ןופקלס -

 לארשי ילשמ
 טרזְנוא ןופ ןטיירג ןֶא לאָז רֶע גאָז נוא תיבה לַעַּב םעֶר
 אד ויִא סע תיַּבַה לַעַּב רעֶד טְגאָז .ןְסע אּוצ סיִפָע ןנעוו
 ןְכייַהג רע טאה טסרעגַב אּוד ליִפִו ןיימ ךאָנ ןֶסע אוצ

 תריִּבַה לעב רעד םאה םיִלְבָאמ יִנִמ עכילטע ןטיירג ןא
 <= == ¥ ד .זר כא ש של :AC en ד

 גיא: ןְגאְו םעֶד אייִּב ןעווג זיִא רָמאָפ רעֶד נּוא ןאָטָנ ווא
 . ד ג - ל * . + ד 3 ד * -

 ויִא רָמאָּפ רעֶד וַא נוא דְרעָפ איד ןסע אגצ ןֵּעֶגְנ טאָה

 מֶה ןעָמ סאוו הדּועְס איד ןְהעֶוג םאָה גיא ןַמּוקנ ןיירא

 טאה נּוא ןגיונשג רע טאה ןגעוו טניַז ןופ םייְרנג ןא
 rT FSS ia ד T ₪ v 4 hed od ד

 טמוכ סע ליִּכייו םלאָצאַּב םאָה גוא ןקְנירטְג וא ןְבעֶגנ
BN 9 FEE ., We3 ד שנ >  

 אָה נא ןֶנְנאָגְג רע "א ןֶסָע םעֶד ְּךאָנ ףָּכיֵה גוא
 זיא םע זַא ןראָּפנ קעווא נּוא דְרעֶּפ איִד םִנאַּפְׁשִג ןיַא
 מנערפ טצְפיז נוא טציז גנו רעֶד נּוא שֶכאַנ ןעווָנ ְךאָנ

 פאו םיִא אוצ רע טְגאָז עָמְצָפִי סאוָו רָמאָּפ רעֶד םיִא
 פראד םעֶד ְךאָנ טְכאַנייִּב ןְראַפ אּוצ שָלייִאְנ ְךיִז ּוטסאָה

 שיִנ ראג ְךאָנ ּבאַה ְךיִא נוא ןפאָלׁש ןנייל ףיִמ- ךיִא

 רעֶד םֶנאָז טְנאוְנ שיִנ טיִמ רעֶד ןיִּב ךיִא גיא ןפאָלְׁשְג

 אוד םאוָו ןאָטְג ךייִלְג טיִנ טְסאָה אּוד םיִא אוצ רַמאָפ

 איִד ןְרּוד םאוָו םיִלָכֲאַמ עטּוג = ןמיירג ןא ןייַהְג שסאָה
 ראד געוְו ןיִא םוראוו ןְפאַלׁש אוצ ְךיִז טסּולג סיִלָכָאָמ

 םּוראוו ךיז םפעֶרְמ סע םָו גוא םיִלְכֲאַמ עגְניִרְג ןסע ןעֶמ

 רמי ןָנעֶז יז זַא תא ןְּראָּפ וצ געוו ןְטייַמַא ןּבאה ריִמ

 טְכאַנַא ףוא ןמִקְג ןְנעֶז אייז זַא ןֵפאָרְּמִג ְךִז טֶה ןְראָפְג

 נוא הָליִמ תיִרְבַא ןעֶוג יא ו םעֶד איב סאוָו רֶגעֶל

 הָדּועס עַבֹורְגַא טייֵרְגְג ןָא תיִרְּב סעֶד ףוא טאַה ןעֶמ
 ד : + 1 1 ד 3 + ד .*

 רעֶד יא ןָיְנִמ אוצ ןְׁשֲמְנעֶמ אייווצ שֶלעַפְנ שאָה סע ראָנ
 םעֶד טיִמ רֶהּופ םעֶד ןְשעֶבִג טאָה נּוא ןָמּיקְג תיִרָּב לַעַּב

 גוא ןֶנְנאָגְג אייז ןנעֶז תיִרְּב םעֶד ףוא ןייִג ןֵלאָו אייז ןח
 גני רעֶד טְגאָו ןסע םעֶד ְךאָנ ןקנורטג נא ןֶסעֶננ ןְּבאָה

 ויִא סע זַא םגאְוג רימ ףיז טסאה אוד רַמאָּפ םעֶד אּוצ

 ןעָמ םיִלָכְִאִמ עָמּוג . געוו םעֶד ףוא ןֶסָע אּוצ ךייִלג טיִנ

 ּוטְסאָה סאוָו ךאָנ נוא  םיִלָבִאמ עֶנְניִרְג ןסַע ראָנ ףְראַד

 רָמאָּפ רד טְרַפטנע םִלָכֲאַמ עָבּוג הָדּועְס רעֶד ףוא ןסעֶגְג

 טפְראְדְנ סנייא לא ְךיִז מלאו ְךיִא דנית שיראָ] אוב |
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 = םיחַהְְראָהייתָאְו םימשהידתא
 תי 5 0

 / ןתתו פלי ו רב הָכְרְּבַה נפל
 "הללקהו וייה

 יישר

 סע וסי ז סערס סל סלקס לפכו סלועל
 סכנ יסולעס 'ד .תז לככ סככ יתיכסס ינפפ
 ןללתסס לקפל ס'נקס ל'ק 'וגו סימסס סל סויס
 םתדמ תל ונס קממ סכסס טמשל יקסרכפ סימפכ ח
 )כל כיקסו תלזעס ןמ סמח לגלג סלע ל הממ
 קנו סמעס םכו (5 סנסק) למלנ5 ןינעכ סלועס
 למס סכפס םמסל יקפכככ ןרפכ ונכקסס םעפס

 טע שוריפ
 םּוראוָי ררע רד :טיִמ לָמיִה םֶר ץֶנְה תֶאְו םִימָשַה
 תיא לעַטְׁשאַּב םּורָד םּויקַא גיִּבייֵא ןְּבאָה איז
 סע וא ןנידניז טעוֶו רוא זַא תודע רַפ איי]
 ןְבּוא או וזא יג םוא טְכעֶלְש ְךיַא טעו
 באָה ְךיִא זַא .תּודע ןייז יז ןלאז ןנאששנ וי
 ישר . ץעָעְג הָרְתִמ ץֶלא סאָד ייפ
 תֶא םִיַה םֶכָּב יתודטה ׁשיריב רָדננַא טְּבייֵבְׁש

 לֵאָרְׂשִי יָד וצ טְנאָוְג טאָה טאָג רמוג םֶיְבָשה

 -ָכֹלְּכ לָמיַה ןיִא םאָו ןֶבאָו איִד ףֹוא טקוק
 ףיִא סאָו הָנָבְל רָד ףוא עא ןוז רָד ףוא
 איז ןיז שָמָשמ ְּךייֵא ןֵלאָז יז ןֵפאַׁשּב ּבאָה
 הָנֵׁשִמ ןעֶד איז ןְּבאָה ןטְכייל יא יצ ןֶלאָז
 םֶר ןְגעֶו ןופ ןנעֶז יז סאו אַז רֶעייֵנ ןעג

 פא .פג ןענָי ןעֶד יי טאָה ןראָטנ שב
 ןייג ףוא טיג לאָז ןּוז רָב ןופ האָר איד וא
 רָאנאג רָד ףוא ןטְכיַל טיִנ לאָז נוא חַרְוַמ ןיִא
 טאַה רֶרָע רֶד ףוא רֶדיונ טקוק נּוא טְלעֶו
 יא איז םאוָו ףאז ריִא ןעווג הָנָשמ ןעֶד איִ
 פאָה רֶמּולַּב ןֶראוָוג ןֶפאַשַּב םעֶב ןגעוו .ןופ
 ריִא ןיִא טְלאָז ריִא וא ןְפאָהְטְג ןעו) ןעֶד יז
 ְצאָרְפְׁש םורָא .טיִנ ריא ןופ לאָז סע נּוא עי

 םאָרְּמִנ-ןעֶדי- ְךיַז טאָה רֶרָא . הָאּובָת ןייק
 תא: ץייוַו ןעייז רפ ריא ףוא טֶלאָו ריִא וַא
 כרעהנ ןמְׁשְרעֶג ןסקאונ סוא ןּופ רֶר לאז סע
 ִמיִה רער ְּךאָד המ ןייַמש ראַפ .ןיילא רי
 איז ןנעז םטּוג ןעומ איז זַא דֶרָע יִר נוא
 אייז וַא וא רַבְׂש ןייק לָּבקמ טיג ראפ רֶר
 ְּבאָה שנע ןייק לָבקמ טיִנ יי ןנעז ןגידניז

 איז



- 

 .סולאצוא

 תחדנו י
 אמ .ןוכל יִתּוח ח

 ןּודְביִת דַביִמ יֵרֲא ןי
 לע ןימי .ןוכְךית אָל
 תִירַבֲע ּתַא יד אערא
 ןֵמַהְל לעיִמל | אָנְרְר

 תיִדְמַ טי: ּהָתְריִמָל |
 יד אָמֹו ןכְּב|

 כ םויה

 אימש
 זופ סכוס סנפי ta א יה

 ישר

 םאו (!י) : סיקס ילס .תיברו תייחו : למ
 דבא. יכ (ת) : עכס ילס . ךבבל הנפי|

 םכב יתדעה )טי( : תומס ילס .ןודבאה
 סיפייק סספ .ץראה תאו םימשה תא םויה

 ט'ע שוריפ
 יד טסַעו] אור נוא ןְּבעֶל ּוטְסעוֶו ג 2 |
 הָמָש . אָב הָּתֹא רֶׁשֲא ץראב ריש: דפי הע
 ןיִא ןְׁשְטְנעֶּב ףיִד טעו טאָנ ןייָד נוא המשל
 ןָנָשְרַי וצ ןְמראָד טֶסמּוק ור סאוָו דֶנאָל םעֶד
 ץראה ןייד וַא נוא ְךְבְבְל הָנָפי םאו ז) : איז |

 טְסעוֶו גד נוא חד עֶמְשִה אלו ןרעק ּפָא טעו
 נוא טְיאִׁשְג ריר ּבאָה ְּךיִא םאוָו ןֵרעֶה טיִנ
 םיָנלאל יה ןְכֹוטְׁש רפ ןעֶו טְכעֶו אור

 עֶרְמעֶרְפ וצ ןקוב ְּךיִד טְסעוֶו וה נוא :סידחא |
 ןְעֶד איז טְסעֶו אור נוא תָרִמ רָכעֶג ּפָא
 אוד זַא נוא (הי : ץֶכעֶלְׁש םאָד זיא סאָד
 טוט םעֶד ןְּבאָה רי טעוו ןאָמ םאָד טסעוו
 טְנייַה ןְנאָז ְךייַא ּוצ אוט יא םויה םֶכ יִתְדִה

 ורעונ ןְראָל רפ טעוֶו ריִא וא ורנה דווי
 רעֶד טיִנ טעוֶו ריִא המראה לע םיִמָי ןוכיִראְת אל

 םוָו רבש הָהֹא רֶׁשֲא דְרע רֶר ףֹוא געט ןרֶגנע
 הָמְָרְל הָמָש אל ןֵדְרו םָר רבא טֶסְראָּפ אוה |

 םֶכֶב יִתֹחעה (םי) : יִז ןנָשרְי ןְטראָר ןמּוק יצ
 תֶא תּודע טְנייַה ְּךיַא ףוא ָּךאַמ ְּךיִא פ"מ |

 םימשה 22

 - = \םיבצנ ל םירבד

 :ּהָּתְׁשְרְל הָמָשיאָּב התאירשא - ל
 .עמשת אָלְו ָךְבְבְל הָנְפידדדמאְו + ל

 תיוחתשהו
 םֶכְל יתדנה" :םֶתדבעו םיִרֵהֲא
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 םיהלאל

 אל .ןודבאת בָא
 רֶׁשֲא הָמְדאְהְ"ילע םיִמ ןְכירֲאָה
 ןּוריה"ת רבע הָּתַא
 םויה ָכָב יתדעה * : התְשרְק *

 הָמש אובל

 םימכח יתפש

 עודקס דיכד עמסמד 'וגו יתסנ סלכ סשק דועו ןומסנדכ
 ידיכ לכס וכממ יכספ ונימ סוו סדאס ססעמ וס ןוככ
 סעעפ ספט סוכ יולת סו פ"כ סימס תפרימ ןומ סימס
 ת וג5 ךכ ןתפ 'וכו כוע ךמנעמ סטעס ס5 םוכיפ גו

 לארשו ילשמ

 פו ןְּבעֶג יֵאְדנְּב רימ טעו ןעֶמ ןְעִכעֶראַּב יֵאָדַנְּב יו רע |
 רֶׁשיִב םָדְךאָנ ריִמ טעו) םַע ראָנ ןְרעֶגַּב טעו ץֶראַה ןיט
 לוו ְךיִא נא ןוּבָשָח ןסורגא ןכאמ ריִמ טעוֶו עמ וַא ןייז

 רֶמעֶרְג ןייז ץֶליָצַּב םאָד טעֶמ ןְלאָצּב ןָפְראַד גְניְִלַא רפ
 ךיִא ןיימ פאוו נּוא ןְּבאָה לעוו ךיא סאו הֶאְנַה רעֶד ןופ

 גאו םד לאב ןפראד  ףיא לע יי ןַבאַה הֶאְגה .לנ
 תֶאְו בוטה תֶאְו םִיַחַה תֶא ףינפליתתנ הָאְרְו קּוסָּפ רעֶד
 ןֶבעָל פד ְגייַה ריִר רַפ ּבעֶג ְךיִא העז שְרָה תֶאֹו תוָמַה
 ןּבעֶל םָר ןְּבֹולק םוא ריָד טםְסעוֶו אוד זַא שוט םעֶד נוא
 מסעו תוצמ נוא הָרֹוּה ןיִא ןייז קס טסעוו ּוניַהְד
 מוט םעֶד ןְבולק םוא ריד טסעוו וד וַא נּוא םֶמּוג ןְּבאָה
 ןְבאָה וטסעוו תּוצְמ סמאָג ףוא ןייז רֵבֹע שמעו ּונייהד
 טְסעָוו תֹוצמ נוא הֵריּת ןיִא ןייז קסוע ּוטְסְלאָז ץטְבַעְכש
 לָּכ לע.יִכי םנאזג מאָה ְךלֶמַה המלׁש םיראוו םטּוג ןְּבאָה

 ןְכאַו עָלא איִד ףיא םּוראוָנ טֲּׁשִמַב םיִהלֲא איב הָלֵא
 ןמ. טסעוו אוד ןיד םעֶד אּוצ ןגְנעֶרְּב םאָג ךיד טעו
 < הייל ןיִא םּורר טאָנ אּוצ ןָּבעֶג ןיּבַשָח ְךאַז רֶרעְיִא ףוא

 נב ְךיִז טאָה רָחֹוס רֶד אווו טקנופ (םִיַחַּב ָּתְרַחְבּונ

 0 3 ןלאַצ ןפראד רע, םעוֶו לכאמ ןכיִלטיא ראפ וא

 רטאפ ץייו ןְטעֶּבִג טאָה דְניִקַא קוסָפ םעֶד ףוא לֵׁשָמֲא ְךאָנ
 שעוו רע וַא ןייִרָא געֶו ןיִא ןֵמעֶנ טיִמ םיִא לאָז רַע

 םְכֲאנַא ףוא- ןיירא געוו ןיא ןְמִּקְנ ןשי איי וא אָפ
 < ַאוצ ירא אייג רניִק םעֶ אוצ רֶטאָפ רעֶד מאו רֶגעֶל



 < םיבצנ 2 םירבד

es דבבבו 
 ךיֵנָפְל יתתנ האר וט ןירבוחמ ןהשכ יעיבד

 תאו בּוּטַהיֲתָאְו םיַהַהזתָא םויה
 : עֶרָהיתָאְו תומה

 : ק רפשו ! רעמ סדיקפ סיימכ ה 2

A baat - הש nn PH eg) 

 יִבֹנֲא רֶׁשֲא
 הָוהְיתֶא הָבֲהָאְל םויה ךוצְמ
 רמשלו ויִבְרְְּב תֶכָלְל ךֶהֲא
 יָה וָמַּפְׁשִמּו ויִתֹכֲחְו ּויָתֹוָצמ
 ךיהלַא הָוהְי ךְברֶבּו תיִבְר

 ee מופ + שחל :ריטפמו יעיבש 0
 יח ומ : הָדְּבֲעַמְל <

 אגו המרה ,תיבָהיִד

 אָתְכַמ תו יח הֶייד
 : אָשיִּב תָיְו אָתֹומ תֶיְו :

 כמ אָנֶא יד זט
 תָי סחרמל .ןיד אָמֹוי
 ןְתְרֲאְּב ךהִמְל ךֵהָלֲא יי יי
 רטט יִהֹומָדְק ןנְקַתּ
 יִהֹומוכּו = = יהודוקפ
 יגסתו יִהּוניִדְ

 הלא = ל | בב
 אעראב

 יָחיִתְ
 ו
 ץֶראְּבִד ד:

 רשא

 םירוטה לעב
 סימס 6 (וט) : 6050 6תעמפד 6026 ךככלכו ססי6לומל
 : סייק םוקלוס ונממ יכ םופנות שיכטמינכ . כוטס םסו

 םימכה יתפש

 גיכמס רפוקו גכומס קמוע ד5מ סכוהס תנכס סטק ונינפל
 סכות ךותמ ןכ סו ספ לעכו כתככ סנס) סלוקס פ"ועז
 "כס 27 | : )'קו דשמ סכוכק סכוקס תננס ספ לענפ
 עכס תו כועס תו תומס תלו סימס 6 ופוכהו לכד

 לארשי ילשמ
 םיִג טייקְיָלייַה םוש ןייק רֶע טָה. דֶרָע רֶד ןופ ןראוָוְג ןַפאָשַּב

 סטאָנ אָליִמ תֹונָמֲחַר תָמֲחַמ םיִא טקנעָש טאָג םאוָו ראָנ
 3 7 צ 1 7 צב :F i ₪ ד ד

 יד ןופ הָרֹוּה יִד זיִא םּורד רּועיִׁשַא ןָא ןייז ןעק קְנאַׁשָג

 תדות רעד ךרוד ןפראר אייז לייונ ןגְראָּב ראַפ טיִנ ןר"
Hh, a : . .1 ה = 2  Vvד  

 : םייקילייה ליפ ןמעֶב םֹוא טשְרע

 תאו ביטה תאו םייחה תא םויה ךינפל יּתָתִנ האו
 vt - שנ og ד צד : ל "\

 בַעְג ְךיִא העו טגאָזְנ טאָה טאָג שָרִה תֶאְו תומה

 נוא ססוג םאָד נוא ןְבעֶכ עֶגיִביֵא םאָד םְניַה ריד ראָפ

 הִיִהָּת ןעמל םִיַהְּב תרחבט ןַטְכעֶלְׁש סאד נוא טוט םעֶד
 ענייד טימ ןְּבעל סד ןבולק סוא ריד ּוטסְלאַז (ךערוו הּתַא

XK Raa win: 2ד . 1  pe ood7 %  

 דְנייִרְפַא ןָמקְג םָנייֵא אּוצ זיִא סָע לָשְמֲא זיא םע רֶדְנִה
 טאַה ןְראָי ליפ ןהאג טיִנ םיִא םיִמ ָךָנ טאָה רע םאוָו

 םיִא אוצ תיא דְגייֵרַּפ רעֶד סאוָו טייַרְפִג ריז ךיז רע
 םיא טימ ךיז רע זיא ןייא םיִא איב טייטש ניא ןְמיִקָג

 ומכל םיִלְֲאַמ ביל םיִא טְנעֶרְפ גוא חַמֵׂשִמ רע
 ןְכאַמ ריד ְךיִא לעוֶו הרּועס רעֶד אּוצ ןְכאַט ריר לאָו ְךיִא
 םיִלְכֲאמ עֶטְסעְּב איִד ןבולק סוא דניירּפ רעֶד יִאְרוְּב טעו

 סוו רֶד רֵּבֲא ןְּבעֶג םיִא לאָו רע הָכְׁשַמ עֶמסעֶּב איד נא

 גוא עיִצְנאַטְכַא ףֹוא  דָמעְרָּפ רעֶד א ןֶראָּפ אּוצ טְמִק

 םעוֶו ןמע ּוצ ליוו רע, םילכאמ עבו םיִא עְנעֶרְפ עֶט
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 סטקי 6 יככפ דכפ יכג ךדיפו ןיד 'סמכ 'כ . כלו (זט)
 גסונ ע"ע ןיפע ל"וק6ש וס ךיסנפ 'ס ךכלכו 'וגו ךינימכ

 יישר

 יט סז . בוטה תאו םייחה תא (וט) : ספ
 ערטמעפ ספו ו סיויק ךל יכס כופ סקעת סל סוכ
 רשא (זע) : ךסיס ךלוסו 'פמ .כופכסו םומכ ךל יכס
 טו כוכס יס .הבהאל םויה ךוצמ יכנא

 ט'ע שוריפ
 ןְּבעֶגג ריד ּוצ יָא הָרֹוה איד םְּבייֵרְׁש יישר
 ותושעל ְּכֶנלנו ְּךִִנ הָּפ לַעַּב נוא בֵתְּכִּב ןְראוָוג
 ןאָמ אוצ ץֶראַה ןייב ןיִא נוא לומ ןייֵב ןיִא
 באה יא הָעְז םייה ְיִנָפְל יִּפְתָנ הֵאְר ט) : סאָד

 בוטה תֶאְו םייחה תֶא טָנייה ריר ראפ רצ ןְּבעֶגְג

 ערה תֶאְו תֶוְמַה תאו םטּוג סאָד נוא ןְּבעֶל םאָר
 סֶנייֵא רֶכֹלְּכ ֹויַּב סאָד תא טוט םֶר נוא
 ןאָט טְסעֶו וד זַא ןְרָדצ םָד ןיִא יז טְנעֶנ
 ןאָנ טסו וד וא נא ןֶבַעְל ּוטְכעוֶו םטּג
 רָר זיִא טְנייַה זמ : ןּבראטְׁש ּוטְכעוֶו | ץבעְֶׁש
 ְךיִא םאוָו .םויה המ יכֹנָא רֶׁשֲא שרופמ קוסָּפ
 טסלאָז וד ּףיִפלָא ג תא הָבַַא טְנייַה ריר ףאַׂש
 ןִא יג .אוצ ייננדג הכל טאג ןייד ןְּבאָה ביל
 גצ נוא ויָטּפְשִמּו ויהיקחו ויִתֹצִמ רט ןְגעוֶו עֶנייֵ
 = עָעיז תא ץעוג עֶעייַו נוא תֹּוצִמ עֶנייז ןטיֵה
 ּבאָה ךיִא סאו קֶטּוג םאָר זיִא סאָד . טְכעֶרְג

 ןאָט .איינ טסַעו) ור וא גוא ןְּבעֶגְג ריד רב
 תייחו |



 .איִה אמ 1 ב
ksאיִה אקיחר אלו : 

 איה אָימׁשְב
 אָנ קַפָי מ ו
 אנ ּהָבָסִ אָיַמְשְל
 הָתְ אננעמשי

 אלו ני : הָנְרְּבְעַנ
 איִה אָמְָל אָרְבֲעַמ
 אָנְל רָּבַעָי ןָמ רמיטל
 ההבי אנד אָרְבֲעְל
 הָתָ אנ עמו אל
 ירא יי < הָנדְּבענ
 אָכנתפ = ל = בירק

 ונל"רבי

 אדה
 : ס'כפ ר"מ סירקפ וירעע 6וכפ סדיקע ךמפ היס תהנפנ ₪ איה

 . סמימסס ככ סלעי יפ (כי) : ןלוכ םופמס לכ דגנכ סכוטפס
 ספ ססס 355 תולעכ לוקי וכיֿפ כמוכ סוסי ת'פו סניפ פ"כ

 ישר

 אל (י) :םסירנמ ונס סמ יפכטו (סכ לסקזחי)
 ומכ ךממ סיס .ססוכמ ל .ךממ אוה תאלפנ
 (5 .סכיס) יסכתו מס הלכי יכ (ז. ליעל) .רמסכט
 : ןומכב סםונמ ססוכמ פוינומסמכ דכפו סיפלפ דכסו
 קיס נחש (סנ .ןוגולש) . אוה םימשב אל (י)
 ב (דו) : סדמל) םירחל ד םונעל ךיככ םייס סימס
 וקנו לקלל ומ ₪ ךילא בורק

 כ וגל ספוכס) עמבמר .ונ) .סקקיו. כיפכד סו וש

 טע שוריפ

 מב אה תאַלְפג אל שנייה ריר ףאש ְּךיִא סאו
 ה:והְר אלו ריד ראפ ןְגראָּב ראַפ טיִנ זיִא איז

 סימשב אל (ב) : םייוו טיִנ זיא איז נוא איה
 ימ רגל למיה ןיא טיג זיא הָרֹוּה איד אה
 יב ףיא: טעו רעו ןְגאָז נצ הַמָיִמְָשה ּונָל הָלַעִי

 גוא ל קי לָמיִה ןיִא ןנעֶנ טְרעֶנוא ןופ
 זנוא אוצ איז טעו

 , ןְגְרעֶל איז = ןטְראָד
 טעו רעוֶו ןְגאָז וצ סה רבע לא ּונָכ הכי ימ
 נוא הָנְׂשִענְו ּהָתֹוא ּונעיְמְׁשו ּנָל הְקו טו

 ןפ
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 למל םתוככ
 ידמיל) כםינהנ ודכ רכוע ומ סנוט םיפ סוכ קנמ) סל 'יפ %

 נוא ּהָתֹוא ּונֲעַמְׁשְִ ןְמעֶג

 וא יג ףֹורַא ןיהא טטמְג ריִא טלאו לֶמיֵה םֶד ףוא ןיו לאז יז םוראוו רֶמֹולְּכ ןאָט אז
 רפאל םִי טייז רֶנעֶי ףוא טיָנ זִא הרות איד נוא אה . רָע אלו גי

 ףוא ןְראָפ רָּכיִא ןנעו) טְרעֶנּוא

 אוה ב אל + : אוה הקחר
 המימשה ונָקחיהָלעי ימ רמאל

 :הנשענ ּהָתאונְעְמְשְיְוונְל הָחְקי

 יִמ .רמאק אוק םיל רֶבֲעמ"אָלְו *

 החלו םִיַה רָבֲעלֲא

ו התא ּונעמְׁשוו ונְל
 רָב הָנָש ענ

 ב ראִמ רכה ףיקא בורק
 ךבבלבו

 ו מ ןיכוריע כירק יכ : טנג עילפ סי ןיכוריע סיפעכ הל

 םירוטה לעב
 5פ למלנס סימק סיסו | ינפל So ןלו למל סיס 52
 פס סײת יל ךיפכ . וסוסעכ ךככלכו ךיפכ (די) : סניפס

 םימכת יתפש

 סמק ד : ט'ע 'וכו ספילפו סלד30 ןופכ י"סכ םרופ נפו
 הלתתne ודדס5 ולתס bרקד- 6פוכו נכד 55% ורכס סול
 bc עמסמ = ונל נמי ומ-במ6) וס סומכ ₪ כיתכ
 Se עמטמ ןכ 05 סיכת םילט םולכל לוכיו םוס סכורק
 לתו סוכמ6 םולכ תולסכ ךכטני 0:5 דע סנורק ךכ לכ
 ה ךרננ נד עמפמח וגו = רכדס ךו;6 כורק יכ ביהכ
 רפפק יה סימככ סתיס .נפ5 וכ םיפפכ ספל .נכ
 םיוכ ךמלַעָב סתמ כ'עב .סדמנל תקנ פו סיכת םונסנ:
 כוכק יכ כיתכד 60 ריכס ית כ חו סיכמה :תונעכ ךיככ
 ונכופ לכ ילדו סכ תולעל ומ רוכע) 6קוד ול רמטכ

 boכ: gb 001 | כ'קד ה: ס'0מ .:תנמו :6 0

 לארשי ילשמ
 זיִא .ביִשּובְלַמ עֶנִגיַא עֶרעייֵז ןְבאָה רֶדיִרְּב עֶניִרְּביִא איִד
 םיִשּובְלַמ עֶכיִלעֹוַא טֶנאָמ ראַפ רע גּולדעװ רֶכיִלְשיִא ראָנ

 .םיִנ ןיימ ןָשק, יִכְטְלַמ איד ויִא לָׁשִמְנ רעֶד .רֶע טאָה
 פאג םאוו אנרד עְגילייִה רעייו גּולדעוו ראָנ ןייז גיִשַמ

 ןרָאויג ןֶפאָשב ןנעז איז עו ליי אוצ איז טאָה

 תא ׁשמְנעֶמ רעד רָּבֲא ןיוז גיִשַמ םיָנ איז ןנעק ןייִמ נוא

 םעוֶו ריִמ נוא הא זנּוא ןרעֶה ל יז טעוו

 מייז .רנעי

 זיא ןְרעֶה ןְזאָר איז טעוו נוא זנּוא וצ ןְמעֶגיֵז טעו
 ה יי רעו ריר אּוצ ויִא ףאָ איר  דואָמ רֶבָדה היֶלֵא בורק יִכ הפ: ןאט יז נע ריִמ נא

 י'שר
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 ה ב תוהו לוקְּב עמשת יִּכ * *ףיִתְבא 5 דהא
 ויתקחו ויתוַצִמ רַמְׁשְל היה ללא
 יִּכ הוה הרֹותַה רָפְסְּב הָבּותְּכה
 לכ לבב מא הָוהְידִקא בושה

coeכאיש ס השָפְנְבְב  
 ָךְנצִמ יִבנָא רשא תאוה הָנְצַמַה

 רממ ל הלא ייד
 יהומיקּו = יָהֹודוקּפ

 רַפְסִּב ןיִביִתְכְּד
 יֵרֲא ןיֵדָה \ אָתיִרוא
 הלא יו םֵדְק בּותַת
 : שנ לָבְבּו בל לָכְּב
 A אָ יָא

NTכי :ךדקפק  
 ןיד םויה

 םירומה לעב
 סמנע

 סיכטמיגכ
 סכוטת> כוסס  ס6ש .ךכיפוסו (פ) :'וג לוטמ
 . ךיסנפ 'ס לוקכ טמעק יכ (י) : 565 פס דיפ

 לארשי ילשמ
 ןבירְסנ ןָא רעֶירְפ זנא ןְכאָה סאוָו תֹולָנע לֵעַב איִד אוצ
 ףיֶלֲא יי נע קוסּפ רֶד טנאָו םאָד .ןאָמ אוצ הָבּׁשְת
 (ףּפָדְר רֶׁשֲא ְּךיִאְנֹוׂש לעֶו ףיביוא לע.הֶלֲאָה תולָאָה לָּכ תֶא
 ְּבאָה סאו טניַפי עֶנייֵד וצ תולָלק איִד ןֵּבעֶג םאָג טעו
 סאו: תוריזג איד ךרוד הָבּושִּת ןאָט. אוצ ןָביִרְמג ןַא ְךיֵד

 ןײז תֹלָלְק איר ןנעֶו ןעֶטְג רג ריד ףוא ןְּבאָה איז
 : רָבְש ריי

 זהאָלַפנ אל םֹויַה ףוצִמ יִכנָא רָשֶא זראוה הָוצְמַה יא

 אוצ טנאוג טאה טאָג (איִה הקוחר אלו ְךֶמַמ אוח

 ןְנעֶז ןָא טְגיַה ריד גאז ךיא םאוָו ת'צמ איד ןְדּו אי
 ריִד ןופ םייַו םִיִנ נא ריד ןּופ ןְגְראָּב ראפ םיִנ א יז

 איוו טה ןֶּוי איָד אּוצ םֶנאָז טאָג שמ רעד ט אז

 טיי אל םוש ןייק וַא "םבולג ריִמ איי טְנעֶז דוא
 סוו ראפ ןייְמְש ראפ ןעמ ףראד דָנּוצַא .הָרות א םיִג

 נּוא הָרּוּה איִד ןַּבאַה ןֶלאָז ןדוי איִד וא םםיִכָאְלַמ איד ןופ רבּושה ןייז וי איָד ןְלאָז
 ד . ic ד lu ד . .

 'ס 36- כוספ .יכ : סכפ דימנלתס לש 5 לוקנ| וס
 סיס סלוקפ למול ₪600 סוכמס יכ (הי) 05 ךימסו . ךיסנפ

 טיע שוריפ
 לַע שש רֶׁשֲאַכ טּוג אּוצ ריִר ףוא יז ןֵעייֵרְפ
 ףוא טייַרְפִג ָךיו טאָה רע איוו װַא ףֶתֹוֲא

 זא | היהלֲא ליקב ,עַבָשַה יב ) : ןיִרָטְלע עֶנייַד

 ומְשְל לוק םטאְג ןיִא ןמעֶנ ראפ םְבעֶו אד
 עֶניַז נוא תֹוצָמ ענײז ןטיִה ּוצ ויְבּוקּוחְו ויָתֹוצְמ

 is זיא סע סו תאוה הֶריּתִה רפסְּב הָבּותַּבַה ץַעָוְג

 שמ יג הָרּוה רֵפַכ רֶנזאָד רָד ןיִא ןביִרְְ
ohאוצ ןרעג רָדוַו טְכעֶו אּוד וַא |  

 ןצנאג ןייד טיט . השג לֶכָבו בכ לג מאג ןייַר
 הָיִגמַה יִכאו) : בול וצנאַג ןייד טיִמ נוא ןַצְראַה

 הוצמ עָעְּנאָר איר םֹיַה ףנצמ יֹננָא רֶׁשֲא תה

 ראנ טינ םיכאלמ איד
EE3 .  

 גולדעו) רֶכיִלְמיִא .טייקילייה ריו שיִמ נוא הָיִרדִמ רֶעייֵז םיִמ ןְראְג ןַפאַשַּב עז םיִכָאְלַמ איִד וזַא "א ךא. איָד
 ןפאַשּב יָא ׁשֵטנעֶמ רעד רֵבֲא ןָא גְנאָּפְנַא םעֶד ןופ אָנְרַד עֶגיִליַה ןייַז םיִמ ֹוַא רע יא אָלִמ אָגְרְד | עניִליי ןַּפ

 חַלְּפִּת טוט ניא הרה איד םֶניִרעֶל רע זַא ראָנ םיִנ ראָג גְנאַפ ןָא םכעֶד ןופ רע םאָה אָליִמ דֶרע רעד ןופ ןְראָוְג

 מרעְנְב רע ליפ איוו הָמְכָח ץיֶפָשַמ םיִא זִא רֶע זַא םאָג אייּב רע טְלעֹוּפ הָמְכֲח ןדעיא | טיִנ רע סאו שנ אוצ

 ןיילַא טה שַָעַמ רעֶד רֶבָא אָנְרד ןייז גולד םאָג ופ םַצעֶנִג פֶא | טייקיִלייִה קָלִמ ןייז ויִא ָךָאְלִמ רע , אָליִמ
 ןייִא ןא טְרעֶגאַּב שַטְנעָמ רעֶד ליִפיוו הָמְכֲח םיִמ םיִא רֶע טְגיִלעֶז טײל טאָג אייִּב ןח טְניַפג רע וא ראָנ מנ ראָג

 הָנּותֲה טפראַדג רֶמאָפ רעד טאָה לאָטֲא הָניִדְמ עְֶטייַנַא ןיא רדניק םאַהְג םאָה רֶעיֵא לֵׁשָמֲא זוִא סע ץאַו פָא
 ּוצ ןְמיק לאָז איז זַא רָדניֵק איד | אּוצ ביש ה רע טאָה םיִיָה רעד ןיִא ןעוֶוְג זיִא סאו ןוז ןמְצנעֶלק ןייז ןכא אוצ
 קז ןייִא טָה םיִנָתּוהְמ איֵד ראַפ דֹובָכְל .ןייז םיִא לאו םע .ריילקב ןייש ןמוק ןלאז אַז ראָנ הָנּותַה רעֶד ףוא ןֶראָּפ

 אוד ררוילק ענידעלאק ןימ ןְכילעוֶ טיִמ ריִמ ביירש רַמאַפ רֵּביֵל ןיימ  ןושָלֶא ּוזַא טיִמ ףיִרְּבַא םיִא וצ ןַבְרָשְג

 ןופ ףיִרְּב סעד ןְהעֶז רעד טאַה רַטאָפ רעד דֹובָכְל ריד ןייז לאו סע ןמוק יִא לעוָו ּוזַא ןָמּוק לאָז ךיִא טֶסדעיאָּב
ia -2יש ד :..צ - ד ו + ל : - - ד - ₪ ד %  

 ָךיִא םיִשּוּבלְמ עבילעוו ןבולק סוא ְּךיִז שק רע זַא  רדְירַּב עלא ןופ רֶכייִר ויִא ןוז רעֶד זַא טְנייֵטְג רע טאָה ןז זעָד
 רע םאְוְו ראָנ ׁשּובְלַב םּוש ןייק טיִנ טאָה רע עֶלַא ןופ רָטסמיִרַא רד זיִא רֶע וזא טיִנ תֶא תַמָא ץא רָּכֲא רעֶיַּב

 רָבַא ליוו רע םיִשּוּבְלַמ עֶכיִלעוֶו ןעייל לאָז רֶע םיִא איב הָדיְרְּב איִד ה זיִא אָכיִמ םיִנֵכְׁש יִד אייּב ןשיל ךיו ם ג
 =Fo . Ci - R ד * צץ . ד ל . - Toes . . . + < ה . - ₪ .
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 יט 0 תי הלא
 די עב לע לה
  ָךְּפְדְר יִּדְהיִטְְס ל
 לָּבְקְתּו בּותִּת תַאְו ח
 דָּבְעַתְו יד אָדְמיִמְּב
 יד יהודוק ל לָּכ תי
 אַמוי הדק אָנֲא
 ַײ הנרתו| ם + : ןיד
 ידבוע  לַכְּב ְךָהלַא
 הטמד אְָלוְּב = ד
 ָךֶריִעְבְד אּדְלובּו
 אָבֲטְל ךעֶרַאָד אָּבֲאב
 ידחמל יי בות ירא

 ךלע

 ךככ) תֿפ : 'ס דגנ יתדכמ ליש! לונמש 3ו36 .קויפו6 6גוכ

 ט'ע שוריפ
 אוד ןנעוו ןופ ית מל בייל ןַצנאַג יד
 טאָג ןייד גוא ףיִטלֲא יי ןח ) : ןְּבעֶל טְסְלאָז

 ףיצנש לע רָניַפ עֶניַד ףֹוא א לע  תוללק
 ןְּבאָה םוָו םיִאנוש עָיד ףֹוא נוא ףופרְר רֶׁשֲא
 אוד נוא שה התו ₪ : טגאיג ְךאָנ .ףיד
 אוד נוא ָיְו ליקְב ָתעמְׁשְו ןרעק רֶריוְו .טְסעוֶו
 לָכ תֶא ָתיִשו לוק סטאָנ ןיִא ןמעֶג רַפ טסעו]
 תוצמ עֶניַז עֶלא ןאָט טְסעֶו ּוד נא ית

 : טנייַה ריד ףאש ךיא םוָו .םויה דצמ יִכנִא - רֶׁשֲא

 ןכאמ יד טעוו טאָג נוא ףיִהלא 3 ףריתהו (ט)
 עיד עֶלַא ןיִא רני הש ב ןְניְִּביִא ראפ |

 איִד ןיא נב ירפב טְנעֶה עֶניַד ןופ קרע
 יִד ןיִא נוא ּהְתְמְהְנ יְִּּו ךוב ןייַד ןופ טכורפ
 נוא ףֶתְָרַא ירפנו תומָחְּב עֶניַד ןופ טכורפ
 הנטל טפאַׁש רנאַל ןיַד ןופ טְכּרְפ יִד ןיִא
 ריִד אייַּב ןְלעֶו ןבאז עֶלַא רַמּלְּכ ןַטּוג ּוצ

 ןְּבאָה טְסעֶו אּוד טְסיַה םאָדי גיִרְּביִא ןייֵז
 אוד רֶָריִיִא רעֶמ |
 וצ בוטל ְךֶלְע שישָל ןרעכ רָריוְנ ריִד טעוֶו 8
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 .תֶא ה הוה ו
 ףיבוא"יילע הלאה תולאה"ילַּב
 : .תֶתַאְו" :ךופדר רֶׁשֲא ךיאְנשילעו
 תישעו הוהי לוקְּב העמשו בושת
 ָךּוצְמיִ יבֹנֲא שא ויֵתֹוָצַמ לָּכיתָא
 ָךְריִתֹוהְו < : םּויה
 השעמ ולב
 ךתָמְרא יִרְפְב ְךּתְַמַהְב ירְפְבו
 הֹוהְי בי | יִּ הבמל

 : .עֶניִזאָר יד עלא הא תה לָכ א ןְּבעֶג טעו

 , םוראוָו  בׁשי יִכ טספראַדַּב

ose 
se 

 ףְנמְב ירְפַּב הרי
 ָךיִהְלֲא הוהי

 .שּושל
 ךילע

 םירוטה לעב
 . ליטמס ופיל סז 'פיגכ . תֿפו

 לארשי ילשמ
 לעְו ףיִבְא לע הָלֵאָה תֹלָאָה לָּכ תֶא .ךיִמלֶא ןַי ןתְנ

 וו ןְרעֶה וצ טְסעְֶו אּוד וא (ךּופָרְר רֶׁשֲא ףיִאנוש
 םעוו . תוָצְמ סָטאָנ ןאָמ עְסעְְו נּוא ןָא ריִד םֶנאָז טאָג

 רעָד ןיִא ּיִרְׁשִג ןָשיִסְש סאָו תּולָלְק איִד ןְּבעֶג םאָנ
 זיִא סע טְגאָיג ךיד ןֶּבאָה םאֹיָו םְנייַפ עניי ףוא הֶרְדַס

 מָה עוו ןמיינַא ןיא ןראָפ טפראדג פאָה רֶׁשֹועַא לֶשְמַא
 ןיַא טפְראַדְנ רע טאָה רֶרעֶפ טימ ןְנאָטַא םֶפֹוקְג ךיז רע
 ןנפָנ רע םאָה רְרעֶפ איד ןְּביֵרְמ ןָא לאָז רע ׁשְמָנעֶמ
 ןָא לאָז רע, טְסּומְׁשְנ םיִא םיִמ מאָה א ןאַמ ןְגְניַא
 ליִפ איוו ןאמ רני רעד םיִא טְגעֶרַפ דֶרעָּפ איִר ןְּבייֵרְמ

 < סֶסֶלאָו רשוע רעֶד . טְרָּפְטִנע תֹוריִכְׂש ןְּבעֶג ריִמ ּוטְסעֶֶו
 איִד םינ ךיא ףְראַד ןעֶמּוק םייִהָא לעֶו ְךיִא זַא ןֶסינ
 זרוריכש ןייד ןייז סאָד טו ןנאוו סעד שיִנ א רֶרעַפ

 רֶד םיִמ עפ איר םיִמ ןְנאָו סעד ןןְּבעֶג ריד לעוו ךיִא

 אנ זיא לׁשְמִנ רֶד .דֶפ יר ןָא כָל ׁשֶסייֵ
 ןלאָו ריִמ הרות רעד ןּופ געֶו =עֶד ןְּבעגג ווא םאָה
 ראפ טאָה גיא תֹוצָמ איִד טיִמ הרוח איָד ןײג םייקמ
 .םלֹועְה תומּוא יד ןנעֶ) סאד תולנע | לעַּב םײרּבג ןָא זגּא

 יֵרּכ תוריזג עֶרָמיִּב ןייז רזונ גאָמ עֶלֲא זיא ףוא ןֶלאָז יי
 טעװ ַחיִשָמ זַא .ןאָט הָבּׁשִּת ריִמ ןְלאָו תּוריזג איִד ךְרּוד

 רצי ןייק היִסִנ רעֶד ןוֿפ ףוס רעֶד ןייֵז ןוש טעו ןָמיק
 | .ןְפְראד ןאָב הָבשְּת ןְלעֶו ריִמ נא ןייז םיִנ שעוו ערה

 סתסו (מ) סי ךימפו

 ןְבייַרְמ

 םיִמ .תּולָלק ןייק טיִג גוא םֶרּגייֵרְמ ןָא .ןייק טיִנ ןוש ריִמ
 3 תולָלְק יד ןֵּבעֶג טאָג טעוֶו טאָהְג ןְּבאָה ריִמ םאוְו תור

 אוצ

 -  oeא 0

 5 ג



 7 א 82

 ןיֵרָאָהיִלֲא
 הְכְמיִה = הקשר
 "תֶא ְךיָהלֲא הוה לָמּוי :ףיתְבַאמ
 הָּכַהַאָל ךערז בֵבְלתֶאְו ָךְבָבְל
 4 ְבבְללֶבְּב ףיָקְלַא הוהיייזתָא

 . טקה םיבצנל םירבד

 םיִמעָהזְּבִמ צְּבִקְו בָׁשְוךמֲחְרו
 + הָּמָׁש ְךיָהלֲא הָוהְ ָךְציִפָה רֶׁשֲא
 םִימְׁשַה הֵצָקּב ָךְמְדנ היְהָיִסִאי
 : םָׁשמּו ףוחלַא הָוהְי צבי שמ
 ךיִהְלֶא הָיהְי ְףֵאיִבֲהְו " * ךחקי

 יבא שרר

A | 5 mwשיש יח : ךןייח ןעמל ָךָׁשְפַנלָבְבּו ישילש ישי  

 | מ:ךשְנְכְו .בּותיו
 =" רָב יד אממ
 .םא ד + ןָמְַל ףְָלא
 יִפְָסּב = ףִתַולנ = יח
 נכי ןָמַתְמ איש
 פו סא יי
 ינקו ה + נבי
 ותיריד אעְראְל ֶקָלא
 במו הָתְרְַו ךֶתהְבִ
 : ַתַהְבָאְכ נסו ל
 תי ךָהָלֲא יי ידע ו
 תו  ףֶּבְל תש
 ףינְבַד אָּבַל תּוׁשְפַט
 לא ַײ תֶי םַחרְַל
 שנ לָכְבּו בל לָּ

 לידב

 ברה

 . ם'לפ ך'פ םירקע מפ רעע סדיקע ךיסנמ יה לפו : ופ סדנ סע ןיפונמ ולי רשת .ָ.  ןיכרט יס וחיכהו איה

 םירוטה לעב
 ו: ןיסט ןדכיס ולכעס ןסינכ " דפ סלותס לפכ) לימתספ
 תפ (0) : כככ תוכנ לם סנס 'פל זמר 6'ד . םנטי) ומיכל

 םימכח יתפש

 תטרפכ סו רעלת סו .וו סתוכנ סכמל) לככ פונג
 לנו ןכו סקכפס ןוטל 6וסכ יתלפסו קוספכ י"שכיפ %
 "וכ ססוכמ ןוטכ 5וסכ | טריפ ןפכו 'וכו ךממ יס קסלסנ

 טיע שוריפ /

 בֶשְו ףסמו ןרעק רֶדיַו יד  דמונש תֶא טאָנ
 טעוֶנ רֶע נא ףיד ןַמְראַּב רֶד טעֶו רֶע נא
 ףיחלא יי ךציפס רֶׁשֲא םיִמעָה לכ צב ןרעק רֶדיוַ
 ףיד טֶה טאָג סאָָו רקלעפ יד עֶלַא ןופ הָמׁש
 הצקב ףחדנ הָיְהִי 568 (ר) : טייֵרָּפַׁש רפ ןׁמְראָד
 ראַפ עֶייַד ןייז ּוליִפַא טעוֶו סע ןעוֶו .סימשה
 רָמּולְּב לָמיִה סעֶד ןפ קע ןיִא עעֶבֹומָׁט
 ְכיִרְמ רט ןייז ּוליֵפֲא ןלעו) לֵאָבְׂשִי איד ןעוו
 ןייד טעוֶו ּהֵהלֲא יי דצנמ שמ טלעו] קָע א
 דחק. סמו ןְמְראָד ןופ ןְנְמאַו ןיַא יד טאָ
 שתו ה : ןֶריִפ ךיד רֶע טעו ןְטְראָד ןופ נא
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 3נפפסל םיכמסל ונסנ ךכל לט6 ת"כ .כככ תו ךנכנ
 'ס כוטכ פוקככ יתנמפס 6כו> ןכו ךליסו לו56 מ"כמ תוסינפ

 ישר

 .ןכ וכינמ םומוקס כסק תולגכ ףסו .לקכפי מכ דסק

 יכ קוספכ סיעפוכ תטרפכ וו לוטוק ס"רס ןכוק רככ

 ט'ע שוריפ
 א ףיר ןְגְנעֶרְּב טעוֶו טאָג ןייָב נא ריס נו
 םאוָו רֶנאַל םעֶד אוצ היִתֹנֲא ושרי רשא ץֶרֶאה
 אור נּוא התו תֶׁשְריְנ ןְּבאָה ןרָטְלע עָנייד
 ריד טעוֶו רע נא דניס ןנָשְרִי סאָד טְסעוֶו
 ףיד טעֶו רע נּוא ִּתֹכֲאמ רנה ןאַט םָטּג

 טְסעֶו אה רֶמֹולְּכ ןִרמְלֲע עֶניֵד ןופ ןְרעֶכ
 טאָג נוא יִמלֶא + לַמ ו : אייז ראפ רַעָמ ןייז

 ץראה ןייד דל ככל תֶאְו בל א ןֶדייִנָשַּב טעוו
 תֶא הָבַהֶאְל רָדְניִכ עֶנייַד ןופ ץֶראָה סאָד נוא

 גל לג טאָנ ןייד ןְּבאָה ביל אוצ די
 מיִמ נא ןצְךאַה ןְצְנאַג ןייַד טיִמ 33 לָכְנ

 יוד ,



 אימג לָּכַד ו

 יד יט כ ןילאָה
 ביִתָתְו ְךֶמָדְה תיִבָהִי
 יד איממע ל ךְּבלְל
 מתל ךהְלֶא יי ָלֶנַא
 אהלמרל בותתו ב

 "היהְו ל
 םיִרְבְּדַה

 לֵּבכִתּו הְלַא ויד
 אנא יד לב "ּהרְמימל
 8 וי הדקפמ

 ל לכ ְךיִנְּו תא
 ביה ג :ָּףֶשַפנ לָבְבּו
 יבש תי לא =
 ל תו ג

 בותיו

 ישר
 .ךתובש תא ךיהלא יה בשו (ג) :סמ סז סינלפ
 ודמל וניפוככ ךקוכס תי 3יכסו וכל ול סיס
 סתולג 0053 ללכפי סע סיוכט סניכפספ לוכיככ ןלכמ
 סכמע כוסו סוסכ ומעל סלוקג ביסכס ןילקננככו
 קוב וכ יםוקכו תולנ ןוכק סוי לודנכ כי דועו
 ונוקממ טיפ םיס םממ ודיכ זתוק תויסל ךיכ5 ופ:ע
 דסקל ג וטקלס סתקו (זכ סיעפי) רמסנס ןינפכ

 | טיע שוריפ
 ןשטנעמ טד, ןֵלאָזו ריִמ זא רֶדְניִק יִרֶזְנוא וע.
 ץכעלש םֶד ומיור םוא ןֵלאָז ריִמ וא ןפארמש
 ןשטְנִעָמ םֶר ןְלעוֶו ריִמ א זיא ןְׁשיִוְצ ןופ
 ןְפאְרַמְׁש טאָג טעוו ןֶכַעְג טיִנ טַּפְׁשִמ ןייק
 לני טייטש םִורְד נּוא .רפ רֶד םיִּבַר םָד
 ןזייונ וצ ּונינָבְלּו ּונְל 'רַמְרעֶו ייווַצ איר ףוא
 רֶנייֵא וו תזריבע איִד ףוא ּוליִסַא זַא זא
 טיִנ ףורד םיִּכַב איד ןְנעֶז .יּולָנְּב ןאָטְנ טאָר
 ןְראָפְג רָּביִא ןֵנעֶז אייז זיִּב ןְראָנָג טפאְרֶמְשִנ
 יד ןעוָונ לּבקמ ףיז ףֹוא ןְּבאָה נא ןֵדְי םֶד
 םֶד ףוא ניא םיִזיִרְג גְראַּב םָד ףוא הָעּובְׁש
 ברע ןייא ןֵראוָוְנ ןנעֶז אייז נא לָביִע גְראַּב
 סע נא יח ₪ : ןיִרְדְנַא םעֶד רפ ךֶניַא
 ןמוק ןֵלעוֶו אייַז וא ּךֵלְע אוג יִּכ יז טעו

 רייר עֶגיאד ae עלא הָלֲאָה םיִרְבְדַה לָּב ריד .ףוא 4
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 = םיבצנ ל םייובד

 .תרחש ןטפ יש שו : תאְזַההַרוהַה יא

 הָלֵאָה
 ְךיִנָפְל יִתַתָנ רֶׁשֲא :

 ףחידה רשא םיוגהיילֶבְּב ד ךְבְבְל
 "דע בש = : הַמְׁש יִהלָא הָוהְי
 בפ ֹולקְב תעַמְׁשו ךיָהלֲא הוה 5

 הָתַא םויה ךּוצמ :יכנָאְרַשא
 השפעקכְבּו ךבָבְל"קְכְּב ךיְנָב
 הורי בָשוי
 . bרכיו 'פ רכוזס 'ס טכ סניגפ ך - 'ס נעו אית

 < אעק |

 כמ 'ףילע ואביב
 הָלְלְהִהְו הָכְרְּבַה

 לא | תבשהו

 ךקּבְטתֶא ָךיִהלֲא
 םימכח יתפש

 סכס פס דוקנל ךרד ןושב 036 טטמ)
 סנמ סוקמ .ןסכ ןיפפ .סרוע דעכש סדוקנסד | טריפ ס'רסו
 םלוע דעו .סלועמ ו סדמר רפול = תוכתכ6 י6ק קכ ו
 ויק תונתסגד ונעדי דפכס סדוקנ נכד כג לע ףלו
 כלנש תדמנמס דעכס סדוקנס bonds מ"מ ניענדכ תוכגנס
 וכול כפוככ ינפמ סועט תופדכ ספר סיס סמוקמכ כ
 ןוסק סוכופכ כתכ ו)לכ סדוקנכ סע לכה סולגנכ ינג
 לנכ וסנענ סמל ןכע יֿכג כמת' סו . סלעמל 8 ופוקמ ןלכ
 לע 1 : וכו ןקכ6 סיכ יעדי ווסד סוכמ bרמגכ ונרות

 ט'ע שוריפ
 רשַא הֶלְלְק איִד נוא .הָללקִהְו הָבָרְּב יָד הנר
 ןּבעֶגְג רִִד ראפ 3אָה ףיא םאוָו ּףֶנָפִל יה

 ןרעק רֶדיִו טֶסַעוְנ אור נּוא ּהבָכְל לֶא בשה
 לבב ןצרךיזב םּוצ ןמעֶג ריד טְכעֶו יד רֶמֹולְּ
 רָכְלעֶפ יד על ןשיווצ ןייז טסו וד זַא םנגה
 ףיד מֶה טאג םאוָו המש ףיִקלֶא יו ףמירה רֶׁשֲא

 שסעוו וד תא ףנשו (ב : ןסומש רפ ןטראד
 רַמולכ טאָג ןייד זיֵּב ימלא } דע ןרעק רדיו

 גד נוא לב שמו ןאָט הבושה טסַעוְו ור
 יִכְנָא רֶׁשֲא ככ לוק ןייֵז ןיִא ןמעְנ רפ טְסעוֶו

 6% טניה ריד ףאש ְךיִא איוו זַא .סייח מ
 < עלא ריא עוו רדניק עָנייִד נוא אוד די
 = ןצראה ןצנאנ ןייד טימ דגל לכי ןאָט הָבּושַת
 כמ כ : בייל ןצנאנ ןייד טיִמ נוא שנ לכ

 . ן'ילסע ססכ יפפנמ

 ןייב טאָג ןירעק רדיו טעו רע גוא ההיא ָײי
Bk: 



 ךאָצ טיִמ ף% דָרָש

 .םיבצנ טכ: םירבד |

 יִכ תְרָחא ץֶרָאילָא סלה
 הוה תרתסנה "כ + הזה

 . iw ירא ערק םי
 | ךןְכְמטְמְּ חכ :

 אָנַהלא ג .- ני ָהלָא
 = אבל אל - ןילנִמד "ידו בב נ ל ו בל תודוקנ א"י תלננהו

 תֶי רַּבעֶמל-םֶלְע דע
 אָתְרּוא יֵמְגְהּפ  לָּ ירְבריהלְכיזתָא : תושעל םלוע

 .גפ סע פולקספ אית ארח

 טיבשר שוריפ

 תורתסנה (חכ) : ןועטשת כקע תשרפב רנו רמואו 'ה לא
 תורתסנה לע יכ םירוראה לצא יתשריפ רבכ . וניהלא 'חל
 שנעיל רבדה ןיאש תוללקהו תוכרבה ויה (םירתסנה יכ)

 : ה'בקה דיב אלא ןיד תיב דיב

 םימכה יתפש

 ךופ סוכ כ*ככ תת : תוכנ תוכוכג ססכ וליכסע פמקמ
 כמו סעס דומי עמטמד א : סטרפ 3503 תולתסנס ס)ומ
 וסנענ ןרפס לכד עמבמד bיסס ןכ6ס תוכמ 96 וכו ךכ
 סדמס ליס ךכ B'כס סדוקנס וקכ ילד םוכיפ ב :וליכסכ
 ונ) תולננס .כופכד 6סד = םורד) סדוקנס סכ .סלשג
 ךלילו ןסכמ 555 וז סדמ תגסו) סנס דע וכ וניל
 יכל OY דוקנכ "כ כ כמ סלו . טעמ) 63 סדוקנ לכד
 סכמ וענ טמסמז מוס: 'ס) ןסד סיניפ כיפס עמקמד דכנ
 נע ףל5 םוכד) 6986 דכיכ סו סל לו ונכ ןסד סדוקנס
 כמו טי דטכט ן"ועס סדוקנ סמל סטק דועו וכ תולגנכ

 יה דוקנ ךללד b"י דגנכ תויתומ 'י דוקנ) ידכ דעכט
 5 ססכפ פויקומ סעס לע תויסל ף5כ סדוקנספ ןניעומס

 טיע שוריפ

 םיִרג טיִמ נּוא .הָמֵחְבּו
 ןֶראָצ םיִרְג ןָסֹורְג טיִמ נוא לדג ףצקגי ןְראָצ
 ץְרָא לֶא ןפְראוו רפ אייז מאָה רע נּוא סבל
 איוו ּוזַא הוה םייַכ דנאל ַמעֶרְפַא ּוצ תר
 יִד ּוניִהלֶא ייל תורת (חכ) : גאָט ןגיזאד םֶד

 טוט ׁשֶטְנעֶמַא סאוָו תוריבע עְניִנְראָּב ראַּפ
 רע, זַא טיִנ טְכיוַו רנייק. םיַה רֶעִגְראַּב רַפ
 םֶ ןייֵלַא טאָג טעוֶו הרב איד ןאָמְ טאה
 תוריבע איד נוא תולה ןְפאָרְטַׁש ןְׁשטְנעֶמ
 טְסייוַו ןעֶמ סאוָו ןיֵפָא טומ ׁשְמְנעֶמ רֶד סו
 ונינָבְל ינל הָריִבִע איר ןאָמִג טאָה רע זַא
 יִרעזנוא וצ נוא זנּוא ּוצ רעֶהְנ םאָר סלע ר
 פאָרט ןלאז ריִמ- זַא גיָּבוַא זיִּב רדניק

 טה הֶׂשֹמ וא טְּברְׁש ישר . ןשטנעמ םעֶד
 ןלעו) ריִא טעֶו רֶמאָט טנאְזְנ איז וצ א
 שיא סבב שי. ןפ קּוָּפ ןיִא םיימש אָר ןנאָ

 גאה .רַפ - [ שייט וי סאה %

 הרותה

 סירוטה לעב

 ן'יע לע דוקנ (סכ) : (ג"ע 'פ כ"כ "יט) סיטכעכ 'י) סכנטס
 פכסכ רס69 סיס סוי 'פס ןידס לעגנ קכפכ 5םיפדכ רעכט

 : םידע יפ לע ןישנוע יניד תושעל . ונינבלו ונל

 ישר

 ספ וכפקפ סלו .וניחלא יהל תרתסנה (סכ)
 יכוסכס לע סינכס 5 םינעמ ספק ת תופעל וכידיב
 כ'תפ\ < 'וגו א פיס סככ םי ןפ כמקנמ דיסיס
 דו סלל ןיפ סוסו 8יסס ןכפס תוכמ תק וקכו
 לע סכס6 םינטמ נס ןיס וכיכס ל5 ויפונומסמ
 לימי ותוקמ עכפי סוסו וכיכנפ 'סל ססכ תוכססנס
 5 סמו וגגכקמ ערס רעל וגינכלו וכל תונגגס 6
 )3 ןילדסנס) .סיככס פל םטעי ססנ ןיד ססעג
 55 סולנכס לע a םוכרל | ונוככלו וכל לע דוקנ
 ענקפמ ב ןדליס ספ וכנעכ דע סיככס 05 םנע
 וטענו לכיע כסכו סיזכג רככ סעוכסס תל ססינע

 טע שוריפ

 סע רע סאָו שמָנעָמ ןײַא ּךיֵא ןֵׂשיוָנְצ
 ץֶרָאָה תּוַּמ תֶא אָ טייֵטְׁש ףאנ רָד נא ןְגיִדניִז
 ןלעונ איז נּוא שטייט יא םאָד רגו איָהַה

 ָךאָר וטְסלי דָנאְל םֶר ןופ תֹוּכַמ איִד ןֶהעֶז
 רֶנִו איך רַפ דְנאַל עָצְנאַג םאָד ןֵפאֵרֲמְׁש
 איוו אָז ןלעו] ריִא טעו שֵטְנעֶמ ןייַא .ןופ
 ןופ ןְבאַו עֶנֲמְלאַהַּב איר ןסיוו ׁשְטְנעֶמַא ןאק
 רי .ןנאק :ןנאוו ןגפ .טְסייַה סאָר רבה זי
 ראַפ שוט -רָעיִא םאוָו תוריִבע איד ןסיוו
 ראָּפ רֶד םיִא ןלאָז ריִמ זַא טיוָה רֶניִנְראָּב
 איר תורְכְִמ קּוסְּכ רֶד טְנאָז םורד ןְפאָרנׁש ר
 טיהלא ל רֵתַסַּכ טוט רֶנייֵא סאו תוריבע
 טסייוו טאג ָמולְּ טאָג רָזנּוא ּוצ זיִא םאָד
 םעֶד רע טעג רֶהַסְּב טְגיִדְנִ סע, רעו

 םיִּבַר ןייק טיִנ רָכֶא ןֵפאָרְמׁש ןיֵלַא ןְׁשְטְנעֶמ
 טוט רָניֵא םאוָו תוריבע איד רָּבֲא תֹלְנְַהו

 עא זנוא ּוצ רעֶהָנ םאָד יֵנְק ל לגב
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 םיבצנ טכ םירבד סולקנוא

 אָעְרַאְכ  ןהָה
 ולאו הכ : םיִרְצִמְד
 אָיממִע .תַועַמל יָלּ
 יד ןלחר ןֹוהְל ודינה
 אָביִמא אלו ןּונעְְי אל
 אָזגְר ףקתּו וכ + ןוהְל
 איֵהַה אעְראְּב ַײד
 תי הֶכֲע .הָאָהַאְל
 ןיִיִתְכְד אופל לכ
 ןיֵדָה . = אָרמְ
 לע יי ןּולְטְלַמְו זכ
 א המחבר ןוהערא
 אב לג מר ףקְב

 אעראל :

-+ 

 םָׁשְתְַו

 .? סע יכ ספקיו אית

Sh it sissies dine 

 1 עיקלכ סליקמ וכ סעענע סכיפמ ןוט) ססנפ יכגז
 : סינפ ןיטל וס5 סדוכע כפ5 ס"ס ו" 6כפ . וחספמיו (סכ)

 יישר

 לפו) ככז 'ל ךכיפ) 191 סיקונד סלופס לפס מנ
 .םועדי אל (סכ) : כפסה לע לפוג 'לסט ויכחק
 . םהל קלח אלו : תוסנפ תכוכג ש ססכ ועדי סל
 ןוכל כביכול סנו סגכק סולקנולו . סקנסל סנקנ ל
 וקוס .קלס ל ןוכלו . סכופ סוכ ססכ וכיסס ל
 סוכו סלכנ סופ ססל קלס ל ססל וכחכ5 ספ
 ןכו ןינלפלטו ופונכפכ . 'ה םשתיו (זכ) : קנס
 ססמד< לעמ | ספת ננס (כי סימכי)

 טיע שוריפ

 ןופ תיִרְּב םֶד טאָל רפ ןְּבאָה איז לח
 מאָה טאָג םאָו מע תַָּכ רָשא ןרָמְלע ירי
 םָתֹוא ֹואיִצֹוהְּב ןעֶגְג תיִרְּב תרֹוּב אייז טיִמ

 ןופ ןנוצְג םֹוא איז טאָה רע, זַא םִירצַמ ץרמ
 טאָה טאָג םאוָו רֶמֹולְּכ םִיַצִמ דָנאְל םעֶד

 ייז וא ןֶרְטְלע יִרעייו טיִמ ןעֶנג תיְִּב תר
 : ןעֶטְג רַבֹוע ןְּבאָה איז נא ןֵֶד םיִא ןְלאָז
 ןנעֶז איז נוא  םירחא שחל ודב כג (הכו

 רֶטעֶג ּפָא יִדְכעֶרְפ טְנירְג ןְּכאָה וא ןנְנג
 טְקּוּבְג אייז ּוצ ְךיִז ןֶּבאָה נא םֶהָל ּוֲהֲּתְׁשיו

 סאוָו פרי אל רֶׁשֲא רֶמעֶנ ּפָא יֵכְלעוַא .םיִלא
 איז ןיִא ןְּבאָה איז .רֶמּולְּכ שיִנ ןנעק, איז
 טאָגַא ןופ הָדּוכְג םש ןייק טנעק, רָד טי
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 רָּב םֶמִע תָרָּכ רֵׁשֲא םָהֹבֲא
 = : םִיָרְצַמ ץֶרֶאְמ םָהא
 ּווהתשיו םירחא םיִהלֶא ּודְבעו
 אָלְו םועְרייאל רש םיהלֶא םָהְל
 הָוהְי ףאידירחו י : םֶהָל קָלִח
 תֶא היְלע איִבְהְל אוהה ץֶרֶאְּב
 : הזה רָפְכַּב הָבּותְּכַה הקלה"

 הָמָחְב
 םירוטה לעב | ,

 םֶתַמְדַא לַעַמ הוה
 לורָּג ףצקבי

 םכלשו

 סנט סיעככ דגנל סיטכס bיכטעיגכ . ףלקכו סמסנו ףפכ (זכ)
 ןיספ למול ד"וי כסמו סנודג ד"מ) . סכלשיו : לככ סונג ל

 םימכח יתפש

 פסו ₪ : 3עוכ לפוכמ סטו סהנפ 'פ טוככ "עו סמק 5
 תיכוסל לכד סוטמ רקס רדס לפ ל5 'ופו ו"סכ ךפסמד
 פוכוכג ססכ ועדי 62 טיס סוטדי 5 bכקכ כיתכד סמ
 5טוספ כ"5 סקנמל סנפג 595 ססל קנח 65 כוקכדמ 56
 וכדו 52 ךמרכ לע 606 . ל": סוטדו 5) סועדי 5 וס
 למול 1 סוסכ ינסמ טריפ ס"לכסו . פוסל תוכוכנ סככ
 ןתופע סכמת למול ידכ סועדי לו ססל קנס ג רפה
 פעכ סס) סנתנס תמהמ סנופ סס) וומתכסכ תוכוגס
 סתéעפ סס סתות וכהכ 55 סג רמונ 53 כ'מהו סקנתל

 טע שוריפ

 תדֹובע איד שאה טאָג נּוא | םֶכָל קֵלֶח אלו

 אַז קֶלָח רייז ּוצ טְקייַמַנ ּפָא טיִנ םיִבָבּוּכ
 שֵׁשְפ רעֶד זיָא װַא רֶדֶא . ןָנִד אייז ןֵלאָז
 טיִנ יײז ןְּבאָה רֶמעֶג ּפָא איָד םֹעָדְי אל םיִהֲא

 אייז נוא םֶהָל קלָח אל הָבֹוט םוש ןייק ןאָטְג

 קֶלַה םוש ןײק.טְלייֵטְג ּפָא טינ איז ּוצ ןְּבאָה
 ףַא ראו הכ) : רֶיִרְד הָלֲחנ םוש ןייג נוא

 ְןְראָצ רֶד טְמיִרְגְנ טאָה סע נּוא איהה ץֶרָאָּב
 תא הלא דנאַל ןנֹואָד םֶד ןיִא טאָנ ןופ
 ףוא ןגְנעֶרְּב גצ הזה רּפַכַּב .הָבּתָכַה הָלֶלַקַה לכ
 :םָר ןיִא טייָטָש סאוָו תוללק איִר עלא ריִא
 מַה טאָנ נוא םֶתָמְרַא לעמ  םֵׁשְתִַמ (זכ) : רֶפָס
 רעָייַו ןופ ןַפְראָט רַפ רָרֶא ןסיטש רַפ איז
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 וארו הקוחר ץראמ אבי רשא
 זתֶאו אוהה ץראה תוכמדתא
 ; ּהָּב הָוהְי הָּלֲחִרְׁשֲא היִאלחת
 ּהַצְרֲאדלְכ הָפְרְׂש חלמו תיִרפ בכ
 הָלעייאָלְו ַחמְצַה אָלְו ערזת אַל
 םֶרְס תַבְפְהַמְּכ בְׁשֲענלְּכ ּהָב
 קמפ  םייבצו הָמְדַא הרמעו
 : ותמחבו וּפאְּב ג הוה ְךפְה רשֶא
 השע המזלע םיוגהילָּכ ורמָאְו =
 יִרָת המ תאזה ץֶראָל ל הָכָּכ הוה
 לע ומאו רי : הזה לודגה הַאָה
 יֵהלֲא הָוהְי תיִרְּביזתֶא ובָוע רשא
 . ספ לע ורפהו איי

 םיבשר שוריפ

 ללפתאו לצא יתשריפש ומכ 'ה תלוכי ילכמ ורמאי אלו

 = | שולקנוא

 אָקיחְר אערמ יַד
 אָתָחִמ תי ןח
 תו איִהַה אָעְרַאּ
 יי" ערמַא יִד אָהֲעְרַכ .
 אָתיִרְ בכ : ּהָּב !

 לָּכ  תדוקי .אָחלַמּ
 אָלְו ערַדְוַת אֶל ה ּהֲערא
 ּהְּב קָפ אלו חַמְצַ
 אָתְכַּפהַמּכ אש לָּכ
 הָמְרַא הרמעו טרָמּ
 ײ ךפֶה יִּד םִיֹובָּו
 : ּהָתְמַחְבּו ּהָוְנרְּב
 איִמִמִע לָּב ןורמייו גכ
 כ. רבע הַמ לע
 ףוקתאַמ אָרָה אערַאל
 : ןיִדַה אָּבִר אר
 וקבשר לע ןורמייו דכ
 הלא 7 הכי תי

 ₪ ד ןהְתָהבָא
 ןוהמע םתבא

 םירוטה לעב
 ןיד .יכינע יכסמ 'סמצ 'כ . סנס : סלולמ כפוי ס"וכעכ
 ןייכדו וכ לתעיו 'ונו 'ס לפ תל סמ וכ כסלו ךריפו

 קלס ףס ןרֿפכ סכיכמ מ 6כסד סלמ סע וניסו סכוטקכ ולכקו ךוכככ 602 תמפ סכיתמ ס'כקס לפסש דעלנפע מ לסת

 יישר

 סימעטס קוסיֶפ י"עו רפסס לע נסומ לכז 5 סוס
 קספפס ונלקס קטכפכ תונופל ימסל סיקלסנ ןפ

 ט"ע שוריפ

 ץֶרָאמ אני רשא רֶרְמַעְרְּפ רד תא ננה ְךייא
 דָנאָל טיַוַא ןופ ןמוק טעו רע םאוָו חֶקְותָר

 ןהעֶז ןְלעוֶו אייז נוא אוקַה ץֶרֶאָה תוכמ תֶא ּואָרְ
 היֶּלֲחַּת תֶאְו דנאל ןְניִזאְר םֶד ןופ תוכמ איד
 טאג םאוָו הב יו הלה רשא קְנעְרְק עֶריִא ניא
 תְִִנ (בכ : ריִא ןיִא ןכנעֶרכ שָכאַמְג טאָה
 טאָה ּהָצְרַ לָכ .הָפְרְׂש ץֶלאַז נוא למ לָּבַעוְוש

 איָז ערה אל רְנאָל ץנאג ריִא טְנעֶרְּב ראפ
 סע נא יִמְצַה אלו ןְרעוֶו טעג טיִנ ןאָ
 בֵׂשֲע לָּכ ּהָב  הָלַעְי אלו ןְצאָרּפְׁש טי ףורד טעו

 םוש ןייק .ףורד ןיינ ףוא טיִנ 9 סע נוא .
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 ככ סז סיקונד קסוס סלוקסו לפסכ מק סגופנ
 ככופס סספ סנוסנ לקפעס ןלכו םלזס רמפ ןכל

 מ 7 שוריפ

 וא .הָמְרַא הרומע םודכ טל = ריִפ איד

 טה טאָג סוו ותָמחַבּו פט יי ךּפַה רשא םוובצ
 % טיִמ נּוא ןראַצ ןיז טיִמ טרעק ראפ

 יִלֶא נוא | פינגה לָּכ מת (גכ) + ןראצ םיִרג
 ץְרֶאָל הָכְּכ ײ חש הָמ לע ןְנאָז ןְלַעְוו רקלעָּפ

 וזא טאָג טאָה ךאזא ראפ סאו רָּביִא תאוה
 לודְנה ףאָה יִרָה הָכ דנאל ןניזאד םָד ּוצ ןאָטְג
 :ןְראָצ םיִרְג רָכֹורְג רֶניִזאַד רָד יָא סאו הוה

 ₪אָה םֶד רָּכיֵא ןְגאָז אייז ןְלעוֶנ ירְמַאְו (דכ)
 םֶתיִבָא תיִרְּב יא וגע רֶׁשֲא לע ןאָטְג םאָד טאָג

aםייָוְו  
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 ee :םיבצנ טכ םירבד סולקנוא
 :י אָתּונְרְז לע אָתּולְש
 קְַּׁשִמְל יב אל טי
 ףקתי כב יִרֲא הג
 ּהָתְמֲחְו ד אָמְר

 אצל >

 דא יִּב רק ותא אנה קו הוהי"ףא ןשי
 הלאה" יִלָכ ובהצְבַרואּוהַהְׁשיִאְב

 ןקְּבְדיְו אּוהַה אָרְבַנְּב |
 ןיִיִתְכּד אָט לָכּהַּב |

 יג יחסי ןיֵדָה אָרְפִסְּב
 תֹוחְּתִמ = ּהָמָש תי
 יי הנשר כ: אמש
 .אָיְַבְש לֿבמ אָשיִב
 מל לכ לָאְרְשיד

 : ִדָה = אמבא הָבּיתְּבַה רַפסָּ ןיִביִתְכִ אָ
 רמו אכ הָאְרְתַבאָרָּדרַמְַו אכ
 ןומוקי יד ןכינּב
 ןיִמְמע רבו ןוכיִרְתַּבמ

‘ve oh 9 40אית יתייד .  , 

 םירוטה לעב
 כט6 (62) : סעכרי סו סנס 'מיגכ . סעלל 'ס וכידכסו (2)
 יועיטלס ססע ססנפ סעכלי 2006 ם'כ . סליכמסמ ומוקי

 ישר

 סמקסמ ףוגס םעֶכ "ע .'ה ףא ןשעי (שי)
 ופסכ ןסע סלע (ככ 5'3) ןכו .ףסס ןמ כי ןטעסו
 סמ עימספ 3וקלס  סוקמס ינפל וז ןיסס פ"עקו
 jי; ךכז יפכ .עומפל םנוכיו = סוגר :סיבמ :ךכדכ - ןוקס

 חק ט'נמטלפנק ז ספה 5. ותאנקו : ןכפס
 סדמס לע ריכעמ גיסו ר סמקנ סמ יכל  תזיסה
 סלעפעו .הזה הרותה הפסב הבותכה :(כ)
 לכ סג תוס סכוקס לכסכ (סכ ליעכ) מופ סוס

 ט"ע שוריפ |
 ףוא נא תונְנָש איד ףוא ּונַיַה .ראָנ ףוא
 טאָג ול לס יי הָנאי אל (טי) + תונודז איָד
 םוראוו א .יכ ןַּבעְג רפ ןלעוו טינ םיִא טעו
 רד ןְרעֶכייַר טעֶו סע יי, ף8 שי לאמטסנעד

 ףוא ןְנְרעֶצ טעוֶנ טאָג רֶבֹלְּכ טאג ןופ ןֶראָצ |[
 ןייז בוא | אוהה ׁשיִאָּב ותָאְנְקו ןְׁשטְנעֶמ םֶד

 ןְׁשטְנעֶמ ןְניִּבְלעֶ םֶד ןיִצ ןייז טעֶט גְנּוניִכעֶר |,
 סע רָמֹולְּכ ןרעוה טעו סע נּוא ₪ הָצָבָרְ
 יִד ראָנ ל לכ םיִא ןיִא ןטְפעֶהַּב ְיִז טעֶנ
 ןּביִרְׂשְג זיא איז סאוָו הוה רָפְסַּב הָבּותְּכַה הלל

 תַחְַּמ ומש תֶא  החמו רפָס ןגיואָר םֶד ןיא |"
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 יִָכְהְו םֶכיִרְֶאַמ ומוקי רשא

 ה .החמו הזה רָפָּפַּב הָבּותְּכַה
 : םָמְׁשה תחָתִמ ומשדדזתא
 וליִּרְבַהְו :
 תירּבה תֹוְלָא לֹכָּכ לַאְרְשי יטבש

 למ .הערל הֶוהְי

 : הזה הָרותה רֶפְסְּב
 םֶּביִנּב ןורְחֶאָה רודה

 רשא

 םיבשר שוריפ

 יא יכ (םי) : תורירשב אלא .יבל תורירשב יכ
 . ובוע רשא לע ןשעי זא אלא ול חולס הבאי אל .

 : עבוש
 ןשעי

 םימכח יתפש

 בכועס ספסיב ןטמכ לוכסיו כוקמ םופכס ינפמ ףוסופס ןעמל
 ימ) ןכוו ל וכ תכמ כול וכ וכ תלפ ףיסוס סגו לוסס
 לע סוגנפס ףיסויכ ןכוי תוינערופ תפסו ילכו qיסול
 :וריפו ךופיסס ול תוגצלכ תונודו וכעתיפ םוריפ תונודוס
 ובל .פוכוככ יכתמ ךנוסס 196 ויקולועפ וס יכס כק לכ
 תוינעכופ סע תוגגכס תוינעכופ ן> ףיסוקס ול סנס סכ
 ספקנל רפול :ךייפ ךילו .סוכ טופל ר : ס"תר . תוגודוס

 סכוקס לע בסומ סכקנ 'ל קסוס גו סכפ לכו לח
 ט"ע שוריפ

 ןופ .טסייַה סאָד לָמיֵה םֶר רֶטְנא ןופ ןְמאָנ . ןײַז ןקעֶמ ּפָא ןְכאמ טעֶו טאָג נּוא םיִמָשַה
 נוא העל 2 ּוליִדְבִחְ 3 טְלעֶו רָצְנאַנ רעֶד

 יִטְבָש לכַמ ןְזייַּב .וצ ןריש פא םיִא טעו טאג

 לארי יד ןופ םיִטָבְׁש איד עלא ןופ לאש
 = פ תוללק איר עֶלַא איו ֹוזַא תיִרְַה תל לכ
 8 סע .םוָו הוה הרה . רפסב הָניתְה תיִרְּב םֶד
 רַמָאו אב הרות רָפְּס רְגיִזאָד רָר ןיא ירש

 -י סון - רוד רד ןרֲחַאַה רידק ןְנאָז טעו רע, נּוא
 םֶכיִרְתַאַמ ומיקי רֶׁשֲא םֶכיִנְ איז ךאנ ןָמּוק טעו

 a 1% מש 8 ןלע םאוָו רֶדנִיִכ יִרֲעְייֵא

 .an Tom / Ark 22 בב יה מ'ע שמוח)

 ל

 הפס הוהי הבאיחאקש :הָאְמְצַה



 .םיבצנ טב מיבר

 א ןח רד ירבְד"תא ֹועְמְׁשְב הָיָה" : הנעל
 ךֹרְּבִתַהְו תאוה הָלָאָה
 תורדשב יבקש ןהי םולש רמאל

 הו החי[ אָנודְז
 בת תֶי הממ וֵבָבְלְּב

 שחיו אָדַה אָתָמּומ
 מל רמימל ּהָבְלְּ

 הטפיל יא "תא הָוְרִה תופס ןעמל ךלש יִּבל
shדב ליִזָא - ל  

Ahצמח הל אפמואְל 0-06  

 אתולש םיבשר שוריפ
 ותס סיעכהל השועכ עשר וניאש .ןובאיתל :תאמצה :אמוח אוה עבוש ךותמש דיומח . הורה תופס ןעמל (חי)-

 םימכח יתפש

 6רקכר דועו כיעל םריכ רככ ומנטכ "סר וכס סשק סיס
 סככעס6 והקכ וס סריפ ךיש כ'ו 6"ע5 יקב עמסמ
 סככ עי ןפד רק טקנד סו י"טכ ןוכלמ וס 85 םירכ
 ונופפד 'וגו הס 16 םיכ סככ םי ןפ טקנ כו "וג) םרוכ
 סמט טרפ) סלכו כ"; סככ םי ןפ ותלת = ןרת) - "סר לש
 רכדמ ןוערסס ונפמ קוס סככ עי ןפ שרק5 סטפ בפכש
 רכ6 סככ כו מפ רכה 162 = םירכס תנכקכ ינסכו ס'ַעַּב
 םו 553 .ו5 "כ יכה םכנ) 'ס סעמ .סווכ .סנופ וכנ}
 תלמ- סוסו תיככס :וכ ככקנמ סויכ סנופ 133) רכס סכנ
 ככל סינה | סנופ דהו ססינסב וסייו:תפ ו6ק סוס
 סכמ ןכו סוס כמ כסע ןימ ןידינכ .ע :ס 'תכס . פילכפ
 כמו ₪5 5 + ןידיג י'פו סכיקכ םהכו סנעג ונסמב סגענכ
 ו) הופי ל ס סוג םי סכלכ סמ תונלקכ וגיטי ₪ סה
 רמוגכ סויש תכככ 'יפ ךכ) . כוט ככ כמולכ סריתי סלעמ
 סולט; ומע ₪6 ךכני 'כ . ביתכדכ סכרנ וכו סוככ םוסב
 ןויכ וכ סטקד צ : וכככ כוקהו סונב )₪ סכככ סתופו
 ופמ כ'5ו דצמ לוס עמסמ ך 56 יככ תוכולסכ וכ בוקכד
 קוינערופ וע ףיסופ ןעמל ןכוקו 'ןגו סוכס קופס ןעעג

 השר

 סע ןידינכ ע כפ כטע לדנמ םכפ . הנעלו
 סכנכקכ עככ סככעו סכפמ למולכ סילמ
 לכ כוטמי סכלכ ןופ .ובבלב ךרבתהו (סי)
 נס םולנק ינוסוכי 9 כמקל ומכל פ סולכ 5

 'יוט "ודב . ךרבתהו :יל סיסי סטכ
 ללכתסו םלגססו ומכ (ןטננעז ךיז דכיוו) -
 ודמכ) ומכ ינל פיללפכ . ךלא יבל תוררשב
 וכ יכלט ספ: רמולכ כולק bכו ונכוסס .(דכ
 ףיסופק- וכל =. חורח-- תופס ןעטל : תופעל
 כו גנוטב נס דע סכעפ סמ לע צ תונעכופ
 נפלו מ דיזמה סע ספל: פ ססכ סכוגו ססינע כינעמ
 קולט ילטק סל פסול ליד 6"ת .ןכו .לכס ונממ
 תוגודזס לע תוגנסכ = ימ6 ול ףיסולכ תונלז לע
 ₪ סטועמ רוכש סדסכ .סטוע פוסק גנופ .הורה
 סוקקכו קעדמ סטוע סוסשס .האמצה | : תעדמ

 1 סניט דועו ספספ ןפ ומכ סיינכ ןינעפ ו ספסוס ןוטנפ קופס 'יפ5 סינינע ספכ סוכ ןקפ ק:נקו .'וג

 טיע שוריפ
 יִכְלַעָוַא טעֶילְּב םאוָו ליִצְראוָו ןייא הנו שאר
 נּוא לאַג איוו רֶעיִּב ןֶנעֶו סאָו רֶכעֶטיֵק
 ןָשיווצ ןְרעֶו לדוג טעוו סע רָמולּ טּומְרעוֶו
 ירבד תֶא יָמָשִּג היה (ה) 1 עֶׁשְר ןַײַא ָךײַא

 טעו רע, וא ץיז םעוֶו סע נּוא תאוַה הָיָאָה
 נו הָלְלְק רואד רָב ןופ דייר איד ןְרעֶה
 רע רֶרְג ןְמיִראַּב ךיז טעו) רע, נּוא ובל

 הָכָרְּבַא ןֶצְראַה ןייז ןיִא ןְטְכאַרְכ-ְךיִז טעו
 איד ןְגאַז טעו רע נוא רטאל םולש ןופ
 פולש ראָנ ןָמּוכ טיג ריִמ ףֹוא ןֵלעֶו תוללק
 תוריִיְשַב יִּכ םולש ןייֵז רימ וצ טעוֶו סע יל הי
 ןופ גול ןיִא ןײג לע ְךיִא וא דא בל

 טעג ץֶראַר ןייט סאו רֶמֹלְּכ ןצְראַה מ
 ןופ של ןאָט ְךיִא לעֶו סאד טסויג נא
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 טיע שוריפ
 עו איד ןְרעֶמ .הָאַכְצַה תֶא הָוָרָר תופס ןנעשֶו
 עז יד טְכייֵרְׁש ישר :. טשראד איד טיִמ
 וא טוט שטְנעַמַא סאוָו תוריָבַע םְסייַה
 ּורְּכָש תַמחַמ נּוא טאץ זיא - רע תַמַחַמ ןרענ
 כייה טְׁשְראָד איר נוא ןליוו ןייז טיִמ טיִנ
 א רוזמָב טוט ׁשְטנעֶמ ןיַא םאו) תוריבע
 | וצ םֶסּלְג נוא משרד זיא .רֶנייִא איוו
 וו ןופ עמל טְׁשּפ. רעֶר ויִא וזא נּוא ףאז
 ץיִה טעו) ריִא םאוו םיִשעַמ יט:עָלַש איד
 ִפֲא זַא ןייז םֶרוג אייז ןְלעֶנ דיִזַכְּב ןאַט
 ושב ןאָטְג רעֶהַא ויֵּב טאה רֶע םאוָו סאָד
 א .לעוו ןעווג .להוס םיִא ּבאָה יא נא
 } סאָו תורובע איֵד וצ ןייו םֵרַמִצִמ םאָד
 אָרְנְׁש םיִא ילו נא ריִנַמְּב טנײַה טוט

 ףוא ₪ 4
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 335 חסק םיבצנ טכ םירבד םולפנאה: 1

 תֶאְו .םֶהיֵצּוָקְשזהֶא ארז יט הומה + ןח +
 רשא בָהָת כ באזע; דבי לה טה תש |
 וא שיא םֶכָּב שיזדיזפ" :םהמע ד ב אג
 רֶׁשֲא טְבְׁשוא הָחפְשִמ וא השא האנק
 וניֵהלֲא הוהי םעמ םויה הנפ ובָבְק אָטְבְׁש וא. תיעְרַז וא

 םיוגה יהלָא"תַא רבעל .תכלל
 ןיִד :אָמו יִנָפ הָּבִל יד

 שאר הָרֹפ שְרָש םֶכְּב שירפ םהָה
 אא יי 'אָתְלַחַּדִמ

 הנעלו

 יי.תלפמל ..ףחמל
 ns אָֹמְמע תועמ
 רַב ןוכּב תיא אָמְליד

 נג ו"פ 556 ויפו א"

 םירוטה לעב
 : ל6לשי לכס סללופ סלפכ ומכל סלפ סיצ יכק ו'ו לסת . סכפ (וי) : ןינוספ) 6טנס) תוכטכ ולסזוס 696 ומכ

 יישר , םימכח יתפש
 וקופ סכמ למ בכ ישי מקו 5"וע םומוקס ל
 .םהיצוקש תא וארתו (זט) :ססילהמ כלל
 'יכפומפ . םהיללנ : סייקטכ סיסולמ סס5 ספ לע
 פו סלע לש ספק . ןבאו ץע :ללנכ ןיסוקמו
 קמפ סלי b'ועס ןופמ יל ב יולגכ ספילכ סימנס
 ספילקמ ילדקכ סספע 3סח ףסכ לש כ30 וננגי
 שי ןפ (ז) :וכנע 6מ5 סיפני סספ יפל סס
 שי ןפי:סנ עינכהל ךילפ ל ךליפג .'ונו םכב
 הנפ 'ס ובבל רשא :סכנ ₪ נ 05 .םכב

 וטכק תוכ6ספ ןווכו וס סוכ6ד סיעככ ככ יכ לי דועו
 קד ל : תוננס לכ ל סג ססיכתפ סילנכ סיננב
 ספ ונניה כ תמה וינפנע סמ וס סעט תניסנ יסמ
 פכעיכפסל ךולכ ינפ ךכופל דע וכו סתיסלט פ"כ סויס ונפע
 ע"נו "וגו תיכגכ ךככעל6 וינפ ונפל סעט םניתנ רמולכ
 ךיכנו 5"ע ודכעיפ כ5כפי) דפומ ס"כקס סיס סמל וס
 יפ) ססג למקס ןדסומ סיס ךכ) 636 סו לע סעינכס)
 סקעדי סת יכ לנס סיקוספ ינפ ןיסוו 'וכ סתיפרפ
 סלכ םי ןפ סע סיקונד סס "וגו ססיפוקש ת6 וקכפו "וגו
 < *וגו סכפו פ"כ גו ןפ תלפ ןמ "וו רסמיו ססוכתפ נס
 { 0 פופנכ לקס סנימ ימממ כ"כ ב : סככ םי ןפ רחל

 : ןפכס כתכ ל כסוכו ףסככו ולכפ ןכ6כו ןעכ נתלו שאר .תֵרּפ שרש :סילנס ונע כקנמ . . םויה .
 סקפי ןפ כקע 'פכו 'וגו ךיניע סת ןכו סיכנדס ת םכטפ ןפ ןגמתפו תפכפכ ליעל כיתכ סו סוכקמ סו 1

 805 םרפנ לכ נו ו"סכ ילכדמ וה סככ םי ןפ יסד ס'הככ םרופס סמ יפלו מס 'ל וסע סמ 'יפ bנו סככב) .
 ליעל לו ןפ גע 'ופ ןלכ י"טריפד 5סד כ"י ימנ וכס ופלכ -וכיפלו ידיכמ ו ק") ו'ככ ופופ טקנ כקס לוכח סוטפ
 כ'ע כס לג סזעק 6 835 וניפ גו ןפ למס כפמנפ סוקמ נכפ ורמלק ומכ סטעפ 6) ןוסנ לוס 'לוטנד רמו סו

 ןְנעֶז אַז סאו מו זע תולזמו |

 םרפכ כול

 טע שוריפ

 םָּתְרַע רֶׁשֲא רקע איִד ןשיווצ ןֶראָפַנ רֵּכיֵא

 אֵכּתַו ט) : ןְראָפְג רָּביֵא טז ריִא סאו
 םוא יִרָעייֵז םֶהֵלֹלִג הֶא "העז טאָה ריִא נא

 םיִבְכֹוכ תדוכע רעֶייַו טכייַה סאד טייקידריונ <

 לאָה = ןופ
 אייָו םאָו איד נוא בהָח פס ןיימש ןופ נּוא
 דָלאְנ ןופ נּוא רָּבְלִז ןופ ןֶראוָוְנ טְּבאַמְג ןְנעֶז
 ךיז אַיַּב אוז ןטלאַה אויז םאוָו םֶהְמע רֶׁשֲא

 נוא .םאנ רד ףוא טיִג םירדח יִרעייז ןיִא |

 א ץרעס ןיז  ךיימ ןפ סגני: עמ רי
 ו ירש" .

bopןוסכ תוסס | ו'טרופ ןככ וסכ יכומד סככ םו ןפ כיקכ קסד תלו סָקעי - נפ רמולכ .ספעה 6)  | : 
 כ'נקד עדתו 'וכ וככל כ ₪6 סככ טו פס רק ניתכד 60 ויש לע טרפמ י'סרפ .bn י'כב ןופכמ וה ם : פק

 טיע שוריפ

 ּוצ ןניד ךֹוא לאָז רע דייב
 ְךיִא זומ םורד טייֵמְׁש רֶטייונ
 ןדנאה ראפ וא רַעָמאַמ | םֶכָב שי ןָּפ (זי)

 ןייַא הֶשא רֶדא ןאמ ןייא שא ךייַא ןָשיוְוצ

 רֶׁשֲא טָבֶש ןייא רֵרָא הָהָּפְׁשִמַא רֶרָא * הָשֶא

 טעו - ץראה ןיז סאו ל םעֶפ םיַה הפ טבל
 גצ .תָכלל טאָו רזנוא ןופ ןרעק 88 טנייֵב
 פא יד ןניד וצ .םֵחָה וגה יהלֲא תֶא דֹובעל ןייג

 פג = מ רֶקיַעָפ עֶנְואַד איר ןופ רֶטעֶג
 הממ שָריש ווא ןׁשיוצ ןְרְגאַה רַפ זיא רֶמאָמ

 שאר

 או וזָא איז
 :ןרעונשב ףייט



 :םיבצנ מב םירבד 4

 אָלְו * :בקעל חציל םֵהָרְבַאְל
 :תֶא תבכ יכנא םֶכְדַבְל םֶכִחֶא
 : תאזַה הָלֶאָהיתָאְו תאזה תיִרְּבִה
 דמע ונמע הפ ונשָי רֶׁשֲאזתָא יד
 רשא תאו ּוניִהלֲא הָוהי יִנָפְל םויה
 יב שש: םויה ונמע הפ ּונְנא
 וגְבְשי""ירשא תא םהְעְָי םָּהַא
 נְרְבעירָׁשַא תֶאְו םיִרצִכ ץֶרָפְּב

 = םולקנוא
 ךֶצִל םֶהְרְבֲאְל
 ב אָלְו גי  בקעילו
 ן אנא כיול
 אַדַה /אַמְיִק תו
 א די ; אָדָה אָתָממ
 כה הְותיִאד מ תי
 ד אמו םָאק אמ
 | אָנְהְלֶא יו טד

 גה יקותל יד-ןמ
 המי עפ
 הֲעַרְי ןותא יִרא וט
 ערַאְּב אָנְבַהי יד תי
 רבעי תיוסירצמד

 | אפש ג : םתרבע רשא םיוגה ברכב
 : טל תועונצ סג סירדג סלתל ₪1 איה

 םימכח יתפש

 'וכ = ףולסספ כ ךיפוכלנ עכפנ .רככש יפ9 "וכו  תוכטכ
 סה ech ודי נעכ וכ | : 'וכ ססונכסכ תרכוכ ךכנ
 תונועס = ןיקכממ ססכ .דועו ס)וע) .תונמכ .רוכטלמ ןולסזנ
 )7 ףד) וכד ק"פ וכמה ןכו  סלוע) סיפקו סיימ ויפו
 ילד סמ רכדס .קכומ .םוכ ןמ :(כ ףד) תוכרב .'סמכו
 ססרפכ.לכ ינכ .סיסויפ לכד ךיוכ ךוק וכקת נס סוסויפ
 סעטלד .י : סתכות ככה .סינומ - לועל סגו סתכוס עמכפמ
 לו סתכומ וס סקרפה 9 25מ = ופ) סד סכק ןוספכ
 סוכ5) | סהה כמה סמל = סמק. 6'ד יפנו "וכ ל"ד פ"כ סויפ
 ונמסמכ םרפל ןכתי נו כ |: )"9 6כקכ .כוקכד סוי .סווס

qhסווס סיכנג סת כיקכ ונסד סככ וכ)סכ ספ נוה  
 וניסע ימ סע פורכ .פורכ) ךייט ךי6 כמו) עי דועו סכ)וכ
 כקו ספ וכ תומכ ס לכ5 ספ ויכ 6) סיפמגס סה ףד ם' פויל סודוקעס לע ילק יֿפ 56 תיכנס

 טיע שוריפ

 ָךיא טאָה טאָג ליו טנא איז ּוצ הָשמ
 עֶרעײא ּוצ ןראוושנ טאָה וא טגאוג ּוצ

 ןליפדע  רָכיִא .רדניק, יֵרֲעייֵו לאָז רע, ןרָמְלֲע
 ןְדבְנ יי רע טאָה םּורְד םיִנעְֶניב םאָד
 רָב טינ םיִא טלאז ריִא תֹועּובְׁש איִר טיִמ
 פא טיִנ ףאד ףיז ןאק| רע, םּוראוָו ןנרעצ
 יִבֹנָא םֶכָרַבִל םֶכְּתִא אלו (נ) + יא ] ןדויש

 ןיילַא ְךייֵא טיִמ טיִנ נוא תאוה  תירבה תֶא תרופ / 1 [-\ -

 הּנֲָר תֶמ תיִרְּב ןְִאאָד םעֶד תר ְךיִא יב
 תא יִּכ (ךפ : העובש עֶניִזאְר איד נוא תאוה
 םאוָו ןגזאָד םעֶד טיִכ טְרעייֵג הפ נשי שא
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 ומק םכפ ספ סי רפה 06 יכ
 ןותרבע וארתו

 ו ג"יפ ד"מ סירקפ ונרגפ' רפה + ךל ך) 'פ רסחכ 'ס סע םועונע

 ישו
 עמל טטרפס פו וונפ) .סכפפ ח ןבונמו סכסל
 גו ומיסט רפה ססיהכ ספל סס ןיסויכ ט וזמ
 יכפמ .ןיסנוו .םלי: ויסבי יכ) יכל יי סמ פ"ד
 1-7 סקול ספע ךכיכנ עבוסיע ססממ סגרפל
 ₪ לסומב)- 5סומב ןכו עסוסי סקע - ןכו .סורזפ
 וליל וסנכנו.עהימ והניקכ סכספ הטכסלו וכניסה
 ףפו .הפ.ונניא השא תאו (די) .: לוקס
 תעדיםתא יכ (וכ) : םויסל .סידיסעס.כ םוכוד
 רוקכמ יל . םהיצוקש תא וארתו "וגו

 קמ סיכ תכ סָפ םיסו ךכדכ ןמ 3 סיס ספ פלד ספ
 ף

30 

 ט'ע שוריפ

 ה דפש ווא םיִכ אד ןֶדָנאַה רפ זיא רע
 וא האו טאג ראפ טנַײה טייַטְׁש רע, סאוָו
 5 רע ס: אוו םָד טיט נוא םויה ונמע הב ונניא

 ֹלְּכ טְניַב זא טיִכ ןֶדְנאַה ראפ טיִנ
 48 4 אייָז סאוָו תורוד איד טימ ליפ
 קמ ףייא ףוא טייז ריִא טְכייֵה םאָד
 א - ןייז ןְלעוֶו סאוָו תורֹוד איד ליפא
 רעונש רד טיִמ תיִרָּב םֶד ןָמְלאַה ךוא ןלאז
 א םּוראוָו ּונְבַשָי רֶׁשֲא תא תי םֶּתַא יִּכ ש)
 יְֵצִמ רנאַל ןיִא ןסעָוג ןנעז ריִמ וַא טסייונ
 עז רי .םאוָו :נוא פה :בָבב נר רֶׁשֲא תו

 רביא

= 
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 סולקנוא | 0 |

 : ךמ למ רע
 אָמְיִִּב ְךֶהולֲעֲאל אי
 ּהָהְמֹומְבּו ךֶהְקַא ד
 בע רג לא ן יד
 ליִדָּב בי :ןיֵד אָכֹי

 ןיד אָמיי ָךְתי אמל

 ( א ותל בּוריָהְלֶאהְוהַיתיִרְבְּב

- 

 ₪ םיבצנ טכ םירבד א

 ר ףרבעק" :ךימיִמ באש דע היצע
 רש וג

 = : םזיה ָּהמַע תָרֹּכְךיהקָאהוה
 םעק ול םזיה ךתא"םיקה ןעמְל *
oie Pirרְׁשֲאַּכ םיהלאל ךְלזהְיְהְי אה  

 אָמְכּו ףֶל | ליל
 "פא סג יד

 : םהרבאל

 | יישר
 ךלדכ ד סטמ | ימינ .בוינפס) סיענכ ולכמ דפלמ
 סינועכנכ מומקס וסזו עפוסי ימוכ סינועכג ולכס
 ספמ סנסנו סמכעכ סמס סג וסעיו (פ עפוכי)
 ךפויס . ךרבעל (י) : סימ ינלוטו סמע ינכוה
 נפ ךכינעכל ומכ וכלפל ןכפי סל\ םיכננ ה רנוע
 . תירבב ךרבעל : ספופ ו סכפוסענ (ד ליענ) ומכ
 סכיהמ ןיטוט סותיכנ ימכוכ ויכ ךכ סככעס ךכז
 סימכי) | ם"מכ םיסניכ סילבועו ןסכמ סכיהמו ןלכמ
 : ויסקכ ןיכ .וכבעיו סינסל וקלכ לפה לגעס (דל
 נכ .םעל ול םויה ךתא 7 ןעמל (3י)
 וינפל ךסוס סײכ ןעמל םוכסנ ז סנככ סוס ךכ
 ךל רנדט יפל .םיהלאל ךל היהי אוהו : סעל
 סכסל סמולכ סעכז 05 ףילכסל פלט ךיסוכסל עכסנו
 וסוטינקס סלט ונס םועונמנ סכפל בסוס וס ךכל
 יתפכיפ ןסכ דע .סכמ לדבסכ לוכו כיס סוכם לקס
 תכככ סכמסנ סמל 'מו .ססכפ ל5 וטוסכ יל
 תוללכ ססמ נכסי ועמס5 יסל םוננקל סינג ססל
 ססינפ וקיכוס סינסכ סכוכככ ט"ממ ;ומ סיסט רכה
 ססייפל ססמ ליקסס ולס3 דומעכ לכי ימ וכמקו
 סכע לו סוקמל סתסעכס הנכס סיוס סיננ) 06
 סויכ . םויה :וינפל ןיפיײכ ספ יכסו סיילכ סכס6
 סכל ביסס ךכ רוסמו ליפסמ לוסו סייק קוסָמ סוס |

 ןימייקמ  ןיכוסוסו תוללקכו  סכל מיכסל דיקע ךכו

 מע שוריפ

 יג רקעָה ץֶלאָה ןייב ןופ דיש.גשהס הממ |
 טייטש רַּפעֶׁש רָסאוַנ ןײד ויָּב במ באש
 נע א : היִּב טאָנ רַכ עֶלַא טניה .ריִא

 ןיִא ןראָפ רָבֲא .טְכְלאָ גד הַא יג תר
 ןייז ןיִא נּוא ותל טאג .ןוד הפ תיִרּב

 ןייד םאוָו סויה מע תר יא יי רשא העובְׁש
 : תיִרְּב תֶרֹוּכ םניַה ריר טיִמ זיא טאָג
 םאָנ טאָר םּורד רֶכֹלְּכ ןליו] םּוא אפל (בי) |

 טיִמ לאז רַע אָחְרִמ רעֶד וצ ץֶמוק טְמְג

aA | 
1 
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 ךיִתבַאְק עּבְׁשנ רָשאְכְו ְךָלירְּבּ
 םהרכאל

 םימכח יתפש
 םכיטסכ סעק ומנע ינפכ דתו דת ככ סכוטכסו סכיסלכ
 כפפ סנו לנככ סיספככ סג סכיטכס | ביקכדמ וכ סמ)
 fמלככ .סס סכיטכ3 ללככ ןנוכ יככש יכל סמל סיטכפס
 םכיספכ טקנ סכמקכ למונ םי סכיטכט) סכיסמל וסוריפ:כ
 כועמס לרבי ככ כ'הפו סכיכטוט כ"תפו סכינקו כ'תֿפו
 כ" ונומ יכפ סכיטכסו סכיססכ סוס יפ 335 סדוק בושה
 כיתכ לו סכיפסב כיתכ וממפ כ'5 מיס וכו כ סכיטכ
 דגנכ לוקס וס רודס יסנד ונדמל) ל"יד סכיטככ יסקכ
 ומכ סשמ תמ ומורכב רפול סנווכס ןיפו ד : רודס לכ
 לככ וינע רמסנק יפי סל ומיכט ו'מ עכוסי תל ומיכב
 ןנכק קנו ומפ סולטסכ וינה ותכס 5 וכ ןמכנ יפיכ
 ופכט 'ונו סמס סג 'יפו סימ יכוכנו סינע וכטומל ןנפנו
 פס ןמנעכ סת ל"5 קה : ותופ תומככ ונכיכ ₪3 לכה:

 י'ע םוכיפ 'וכ ןכתי ו 'יפ5 וכו סיכת י'ע לו רכוע
 ןויכ ךוספ5 'ס תירככ ןוסל ווכממ נופי ךיפ כ"סד סיכת
 סעדומ סוס סו ךריכטס) סרוסי ךו6 דועו ךרוכעס) םרופכ
 תוסעל 'ופד | : וייס .סיסונ6 כפל תיכנס | קלככ) סנכ
 ס6 ל'ק ז : סירה י'ע כו םכמנטמ סת רכמולכ סתופ
 5) סו קוככ ססמע תכככ סמ6 סז ןעפנכ | ונעידוס) כ
 ביתכד תיככ סכמע םרככ סמל ויכה6 כתכו ליסוס ןכתי
 הפק יפמ6 כ"תו 'וגו טכפ 5 סספסמ ול כס ו טיק סככ פי ןפ
 וגמכ כמולכ 'וכ תוכטכל סנכנ וכ כ"כ פ"כ הוס ןעמל

 ס'גקס סיס סמל ססקס נפ 'וגו ןטמלכ ןרה) ?רק
 66 סכיסוס וכ סיס 6 סעונסכ סקופ ככולו םולטמ
 ןפי ועמסו כ סו בוט ןטמבו סו לעכב סרב
 ךכ לכ סנכנ ךכ) 5 סייװי) רה לכנכ םנוע סכ)

 טע שוריפ
 ןְרעוֶוְׁשאּב יד לאָז נוא ןייז תירְּב תַרֹוּכ ריד
 םִקָה הָרֹוּה איד ןייז םייקמ טְכְלאָז וה וא
 ןֵטְכיִר ףוא ּךיִד לאָז רע יִדָּב על ול םויה מא

 סיחלאל ל .הָיְהַי איהו םְלאָפַא רַפ ףיז וצ טְניַה
 = רשאכ .טאָגא רַפ ריד ּוצ ןיז טעוֶו רע, נוא
 ריר וצ טעֶרְג טאָה רע איוו א ךל רנד
 טאָה רע איוו וזא נוא ףיִתובאְל עַבָשְנ רָשאַבְ

 וצ נוא םָהרְבֲא ּוצ ןֵרֶמְלע עֶנייַד וצ ןראוושנ
 = מָה ווא טְביירש יישר . בקעו וצ נא קֶחצי
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 7 תי אפ ינפק םָכְלִּכ םויַה םיִבָצִנ םּתַא יד אמו ןימיק ןונ ; ירשו המא ט
 וכישיר כהנא ם םכישאר םֶכיהְלַא הוה

 ֹיִבְס | = ןוכיִמְבָש לב םכיִרמׁשְ כינה םֶכיִסְבְש
 א לכ .ןמיכלס

 כלפש י : לאב םכישנ םכּפמ : לָאְרְשי שיא

 עא טקלמ ףתירשמ 5 יי = בקחמ יבמ ברב רשא דרג
 ן טע תומכי ךינפ נעפפ א'ת ךיצע

 םירוטה לעב םיבשר .שוריפ
 רסס םיפתפכ וכו .יכיסכ כמלגפ ךלדכ . םיבצנ (מ) ארקיו ליעל ביתכדכ . םכלכ םויה םינצנ םתא (ט)

 סנה 'ס ינפכ 1 סיכל) סת6 ןפכ למס ןוסנכ - : 'וגו לארשי לכ לא השמ
 גומכ ךכל הכומס כמונ סכיסגפ) סליפסכ םיקס . סלוטסל

 גו פי ךימפו . סבי : ספעכ סֶכיִרדסנו סנס סיפרה יניטכ לפלסו ויסוט רמו . . סָבְפַט (ו) סל ךימסו .569שי : סימס

 שר = םימכח יתפש
 ככ ספמ א ססנכמ ךמנמ -. םיִבצ :נ םתא (ם) הקלו דת לכ נה ססנכ fכ טד לס נ'מ תיאו א

 תיִככַכ ססינכסכ ב ופומ סויכ ס ינקה דועו . ע)מ6כ דמע םוסו ולס סוינקב דמע
 סכיטנשס ס:לקכ ג . םכימבש םבישאר bלקכ 6ידסכ 3יהכ וככ תיכנכ | ססינכס) שפל ל') סשה
 הג סרוק .כופס ישחק . םכירמשו  םכינקז לו טק קמו קוס םייככ ססינכס) טריפכ ספד בי

ueפומנפ) . ךיצע : סרבי £ דהי  ססנכו סמוזממ סרקע ניממ תיכככ ססינככפ פכקכ דיצע .בטחמ (0) : לבי םיפ לכ יה תק הק כ  
 . וקנמ סויס עמכמ | סויס ביהכדמ 3: תננכ סריכעס) ידכ

 ומ סוי וכ ס פינס סנש סועכר5 לכמ רקוו וימכג ססניכ סמל יכב ם"נהד כ"5 = ס'פר .םומפ סוס סויכ יסונסו יפו
 6 כ'נלד } : סנס /מ )כמ | רפוי ןיכט  סמ) .ופופ סויכ סוס 6 ס5 לכ ותמי ווכע 6 סד ריפכ יס

 טע שוריפ ט'ע שורופ

 ינ ּוצ עלא איז השמ טאָה תֹולְלכ איד טניה טייַטְׁש ריִא םֶכְלִכ יַד םיִנְצַי םֶתַא טו
 ייר וצ ןייֵא ןֶּבֹוהְג ןא אייז טאָה נוא ןפּורג סליס םכֵׁשאָר מאג רעֶייַא רַפ עֶלַא

 א םויה .םיִבָצָנ םּהֶא טֶי גאָזג אייז נצ טאָה נוא עֶרעייַא וצ ןנעז אייז םאוו ןראה יִרעייַא

 גיְניִזעֶג לו טה ריא רֶמולְ טְניֵה טײַטש גוא םֶנרְפְשְי םיִנָכַז יִרָעייִא נק: םיִטְבְׁש
 יג טְראָּכ ְךיֵא טאָה רע נוא ה'בקה ּוצ ןְנאַמ יִלֲא נוא לֵאָרְשִי שיא לג םיִׂשָמַׁש יִרעװַא
 רד נוא . ילֲא טבעְל ריִא נוא רֵנעֶל רַפ נאט םעֶד טְּביֵרְׁש ישר . לֵאָרַשַי איד ןופ
 גאָט רעֶר שטייט זיא סאָד םיַה טייִטָש רע טאָה ןבראטְׁש טְלאווְג טאַה הֶשמ סאוו
 א םויקא םאָה גאט רד איוו ּוזַָא רַמּולְּכ יז טימ לאז טאג לארי יִלָא טְליִמאזְ ןייַא
 עוו וצ גאָכ ןא טְּביַה סע, וא תא תביא ןופ. טיי שָרְַמ רעב יז תיִרְּב תָדּכ
 עוֶו ָךאְנ רעָר :נוא רֵׁטְצניפ רעָירְפ טְרעוֶו םיִבְצִנ םֶּתַא הָשְרַּפ איִד טייטש ןנעו) טְסעוֶו
 מְכיִל טכאַמג יא ּוצ טאָנ טְה וזַא גמל טייטש סאו) הָהָכֹוּה רעֶד ןופ טייוו טינ
 א ןְכאַמ גיִטְבול ףייא ישה טעוֶו זַא נא ןְּבאָת לֵאָרׂש יד וַא םּוראוָו הָרדָס רגעי ןיא

 א טאָה םיִרּוסי איד נוא תֹולְלֹק איד ףרוד סאונ תוללק גיִצְנייִנ נוא טְכַא איד טְרעֶהְו
 א טאָה איז רוד םּוראוו +שה רַפ םויקא ןײג ץוח טגאזג הרס רֶנעְי ןיא טאָה הָשמ
 ײַא | סֶבְפִפ () : םיִא ןנעקא ןנידניז וצ אָרּומ זיָא יִתוקּוהַּב הָשְרַּפ ןיִא סאוָו גיצְרַעָפ נּוא
 א וע | רבי יִרעיִ יש דנג ןללק נּוא ןְראִָנ ןקארָש רעֶד איז ןֵנעֶז ןְנאַטְׁש
 ד ןְׁשיווְצ זיִא סון רג ןיד גוא עמ גרב ןְגעֶב ןיטטּב ןנעק טעו רעוֶו טְנאְזנ ןְּבאָה
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 טע שוריפ
 ּוצ ןוז איד ריד -ּוצ ןייַז טינ "ועָמ ןוש טעו

 טיִנ טְסעוֶו .אוד רֶמּלְּב גאָט איב .ןטכייל

 וצ נוא ןוז רעד ןופ טְכיִל רעֶד ּוצ ןָפְראַדּכ
 ןפראְרְּב טיִנ ּומְסעֶ הֶנְבְל רֶד ןופ טְכִל רד
 ריִד טעוו טאָנ נוא ריד ּוצ ןְטְכיֵל לאָז רע
 ריָד טענו טאָג ןייד נא טְכיִל עֶגיְּבייַא ןייַא ץיו
 סע ךשמש דע אב אל [ טייקנייש ןייַא וצ יי!

 ןיד וא ןוז ןייד ןיינ רֶמְנּוא טיג ןוש טעו
 םּראָו ןאָטָג ןייא ןְרעֶו םיִנ טעו הָנְכל
 טְכיִל עֶניִּביֵא ןייֵא ּוצ ריד ּוצ ןייז טעוֶו טא

 עֶניִדְרעֹורְט עֶנייד ןאָל םוא ףיז ןֶלענ ייז נא
 םיִכירצ יִלַא ןנעֶז קְלאָפ ןייד נּוא רטמ : געֶט
 דְנאַָל םאָד ןנָׁשְרַי = אייז ןְלעֶו גיִּביַא ףֹוא
 ןיימ ןופ גְנּוצְרֶּפָש סאד ןְנעֶז אייז .ילממ רצנ
 ןופ קְרעֶֶו איב ןנעָת איז נוא | גְנוצְנאָלְפ
 אייז .טיִמ .ךימ לאו א וַא טְנעֶה .עֶניַמ
 ןְׁשיווְצ יָא ןיילק םאוו רד ןיפקה + ןְמיִראַּב
 רעֶד וא םייל טניטט ּוצ יז טו איז
 טעוָו אײ: ןּופ .רֶמְסּפאלְש רֶד נוא רַמְכְגנו
 הָנָשיִהֶא הב ַײ יא קְלאָפ קראמש ןיֵא וצ ןייז
 לעוֶו הָלּואְג רד ןופ טייצ רעֶד ןיִא טאָג ְּךיִא
 רָד זיא ֹוזַא טְּבייֵרׁש ישר . ןלייַא איז ְךיַא

 הנשיא ןייז םּורפ ןלעֶה לֵאָרְשִי יד וא טֵׁשְּ
 איז ןְֵנעֶרְּב וצ .ןלייא הָלּואְנ איִד ְּךיִא לעוו
 טיִנ ןֵלעֶנ איז ןעֶו נוא טיצ רעד ראפ
 איר זיָּב ןַמְראַו ךיא לעוֶ ּהֵּתְעְּג ןויז םּורָב
 איִז לעו) נא ןמּוק טעוֶו הָלֹואְג רד ןופ טייֵצ|

 : ןְגְנעֶרְּב .לאָמְמְסְנעֶר
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 ו וס אבת תרטפה שלב

 השמש רוע אובי"אקיףתרטּפתל ףיהלאו םליע האל החי ךַלְהְיַהְו 'ף ל ריאויא
 331 וסק

 םיקידצ םלּכ עב ימי ומלשו םלוע רול היה הוה יכ ף סי אל ד תרי
 ; ; א וי + תאיר למ" 277 <. var \ז ףֶלָאָל הָיַהְי ןטקה : ראּפתהל ידי השעמ ית עטס יעטמ רצ; ץֶרֶא ושרי סלול

 הנשיא הָתְעְּב הְָי א םּוצע יגל ריִטָצַהְו
 לארשומ בָבוכ

 תא חרוא ןײַא לשמ פיע . (הָנשיחא ההָעַּב 9 יִנָא)
MM IN4 * וז שק ז  ₪ 

 ןְמּוקְג רע, זיִא לאָמַא .ַאְינַסְכַא ןייַא ןיִא ןְנאַפְׁשִנ ןַיַא
 טַפעָשְנ גיִטייֵנָא טאָהְג טאָה רע גאָטיִט ראַפ סאג ןופ
 איר אּוצ רע טֶנאָז . רעירפ גאָטיִמ ןסע, לאו רע טאַה

 "ֶא סע ןכעק איד טגאז ןסע ןגנאָל רעד םיִא לאָו ןכעק
‘ud 1 . Vrו * +, ? f(r lyוצ 2 . + . 

 אי] נא ןעֶֶוְג ריִצְפַמ ריִא רע טאַה .גיטְראַפ טיִנ ְךאָנ
 ןייק טאָהְג טיִג טאָה רע נוא ןָסַע טְגְנאַל רעֶד םיִא טאָה

 ןכעק איר ניא .גיִמְראַפ ןעֶוְג םיִג זיִא סע לייוו הָאְנַה

 מאָה רע לייוו = גירלוש ןיֵלַא ויִא רֶע םֶהיֵא אּוצ סא

 פאָה ןְגְראָמ ףוא .טּוג ןְמּוקְנ םּורַא טיִנ סע זיִא םלייַהְג

 םנאָוזַנ אָז םאָה ןיֵנ ּוצ קעֶוַא גימיינ טְפראַדְג ןכעק איד
 ןסַע טיַצ גאָטיִמ ראפ ןְמּוק לאז רע וא חֵרֹוא םעֶד אּוצ

 .צ - צ * ד ד 2 = = +

 < הָאְנַה ןייִא טאהְנ טָה רֶע ניא ןאָמְג טַא טאַה רַע נוא

 ּוסְסאַה ןְסְכעֶג סאוָו ראפ ,ןִכעק איִד חריא רעֶד טְגעֶרפ

 פונג ןפע סאד םֹורַא םיִנ סמוק ךיז םלייַה ןעמ וא םגאוג
TT.ד - . 1 . ו - ₪1 - 4  *. 

 םְנאָו .טּונ זיִא סע נּוא םֶלייַהְג ךיד ּוטסאָה טְנַײַה וא
 אוד ליו טונ טיִנ זיִא ךיד םְסְליַה אּוד זַא ןכעק איִד

 לאָז ְךיַא שק פיו טְסְלאָו ןכאק םעֶד ןיִא יקב טיִנ טְסיִּב
 גיָרְגנה .טיִּב אוד לייוו ְךיִד .טְסְלייַה אּוד גיִטְראָפ ןָרעוֶו

 דֵּבִצ .גיִטְראַפ טיִנ ְךאָנ זיא סָע זַא ריד ןעֶמ םֶגְנאָל רעֶד

 ראַפ םיִלְכֲאַמ איִד גיִטְראַפ ְךיִא ךאפ ְךיִמ ליַה ְךיִא וא
 םֶלייַהְנ ןרוי איד ְךיִז ןְבאָה םִיַרָצָט ןיִא לֵׁשְטְנַה .טייצ איד
 ןמו רעֶד ןראַוְג םלַשְנ יא סע רַדייֵא חַלּואְג איָד אוצ

 1 ד . צי - [[ . . y * - ּד 8 .

 רבא . הָמיִלַש .הָליאְג ןייק  ןעוונ םיִנ יא רביד תולָנַה
ye . . vw |]: ia9 ד : -  vr 

 :רישה טעו ןייז הָבושְכַּב ראה ןֵלעֶו ןדוי 18 ריִתָעַל
 תַמיִלְש הָלּואְג ןיַא קיז טעֶװ סע גּוא הֶלּואְנ איִד ןֶלייַה

 ןֶמְו .ןֶוי וַא (םיקידצ םלָוכ מעל איִבְנ רעֶד טְגאָז סאָד
 פא (רגו ףֶלֶאְל הָיְהְי פק םיִבּטְו םיִמיֵלׁש עֶלַא יז

 טעוָו תיישה דא ניא םיִמילש ןיש נע דגי זַא  םֶזייונאּב
 תיישה טעו תֹומיִלְׁשִּב ןראווָנ רַמְגְנ ןוש זיא סֶע זַא ןהע
 תִא טאָג ריִמ ראפ ראָג ןַײ יִנָא) . הָלּואְג איִד אוצ ןלייַה

 ןלייַה לעֶו ְךיִא \ הָנָשיִחַא ּהָתָעַבי ליוו. ןֶלייַה אּוצ יש
 סעלַא יז ןיש לאָז סע רעירפ ןיז לאז שייִצ איד וַא

 קיד ד 0 lh = ד [. ב

 : תֹוטיִלְׁשְּב רַמְנָ
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anהת ינ ינוב  whתחתו בה איִבָא תֶׁשחְנַה תחת + : בסי רבא 5  
 ספ "תמש לוּ םיִנָבֲאָה תַחַהְ תש םיִצעַה תַחַתְו ףסל איִבֲא לרבה
 תאָרקו יב רבו רש הּצְרֶאְּבסַמַח דוע .עמשי"אל : הקדצ ךישנת םֹלָש
 תכיה לג םפוי רואל שמשה רוע ףל"היהיראל .+ הָלְהת ףירעש ךיתמוח הָעּשי

 טיע שוריפ |

 ןגְנעֶרְּב וצ המלש ןופ געֶט איד ןיא ןטשרע
 רַעְיז  גוא ןטייונ ןופ לַארְׂשִי רֶדניכ עעד
 איז טיִמ .ןייֵ טעוֶו הָלאָג רע נּוא  רָּבְלִח
 ןמאָנ םֶד ןגעוֶג ןופ ןנעֶרְּב אייז ןֵלעֶו םאד
 ריִד ףֹוא :זיִא רע סאו טאג ןייד טאָ ופ
 ןופ ןעלייה םעֶד ןעֶו ןופ וא ןפורג א
 : טָנייִשאָּב יד טאָה רֶע סאו לָאְרְשָי איד
 ןעוּב- ןלעֶו :רֶרְנִק יִדְמעֶרפ איד = נא ו

 ּבאָה ןְראָצ ןיימ טיִמ םּוראוו ןרעומ עֶנייֵר
 ּבאָה ןְליַו ןיימ טיִמ נּוא גאָלְׁשְג ףיר יא
 עֶניב נוא ְּקִפת : טמיִראַּב רעֶד יד ְךיִא

 טָאג נוא .גאָט ןייז ןיִּפָא ריִמָּת ןְלעוֶנ ןֶרְעוש
 ןנְנעְרָּב יצ ןֵרעוֶו ןסאָלָׁשְג ּוצ טיָנ איז ןְלעֶו
 רֹובְּכ רד ומ דֹוְּכ : םֶטּוג סאד ריד ּוצ
 רֶמייַּב עֶטּוג = איָד רָמֹולְּכ ןונָבְ דאו םֶר .ןופ
 ריִד ּוצ ןֶבַעְוו טְכאַרְּב ולעו רֶלאַו םעֶר ןיפ
 רּׁשַאְתּו רָהְדִּת שרב ןְסייַה סאוָו רֶמייָּב איר
 וצ = רֶדְננַא טיִמ ןְרעֶו טְכאֵרְּבי ןלעוו איד
 א שְרְקְמַה תב ןימ ןופ טרָא סד יישב
 טאָג ְךיִא לעוֶו סיִפ עֶניַמ ןופ טְרָא אָ
 ְלעֶ אייז נוא = רילא יכלהו : ןטְלאַה  יְרֶע
 איִד ןופ רדניק איִד ןְוּבְנ ןיֵא ריִד וצ ןיינ
 איר ףוא ןיקוב ףיז ןְלעוֶו אייז נוא םיִלְבַּב

 רֶנְרעֶצ רד עֶנייד על םיִּפ עָנייִד .ןופ :טיִרֲמ
 טאָטֶש יד טאָטָש סטאָנ ןֶפּור ךיִד ןלַעוְנ גיא

21 

 טיע שוריפ

 סֶר לֵאָרְׂשִי איד "ןופ ןנילייה םעֶד ןופ ןויצ
 ןלעונ ליד ןיִא טֶל"מ עֶר םוא טאָה רע
 םאוו ראפ רער תי תַחַּת ; ןפור יד איז
 נוא טְנייַפג וא ןֹואְל ר ןעֶוג טְסיֵּב ה
 דָנאַל ןייד ןיִא ןֵראּֿפנ רָּכיִֵא טיג זיִא רני
 ןיֵא ּוצ ןְכאַמ ףיִד ְךיִא לעוֶנ ראַפ רעֶד
 רוד וצ זיָּב רייַרְפ-ןייַא נוא טקס ָּביַא
 ָךיִא זַא סי טְסעוֶו וד נוא הו : תרה
 ריי סוא ןייד :נוא רֶפְלַעָה ןייב ןיִּב טאָג

 : בקַעָו ןופ .רקראטָש .רעֶד ןיִּב ְךיִא סאו
 טאָה ןעָמ סאוָו רֶּפּוק םֶד ראַפ תשנה תַמּמ
 ןגְנעֶרְּב ריִד ְךיִא לעוֶו ןמּונְנ קעֶוַא ריִד ייַּב
 םיִעעַה ַּחַתו רּבְליִז יא םֶר ראפ נוא דֶלאְנ
 רַפ נּוא רפיק 'ץלאה םעֶד ראַפ נוא תָׁשחְ
 ְךיִא גוא :ןזייא ןנְנעְרְּב יא לעו) רֶנייֵמְׁש יד
 עֶניַד .נוא םּולש םיִנּוממ עֶנייַד ןאָט לע

 טיקיטְכעֶרְג טיִמ ואט ךיִא לעֶו רֶנְניִנְצאַּב
 נּוא עָטּוג ןְכאַמ ריד רָּביִא לעו) ףיִא רֶמּולְּ
 וא שי אל : ןְראַה נוא םיִנומְמ עֶביִלְרֲע
 הָליזנ ןיק ןרעוו טרעָהְג טיג ןוׁש טעוֶו סַע
 טעוו ׁשֶנָכעֶרְּב נוא ׁשיִנעְּבור דנאַכ ןײד ןיֶא
 םע, נא לבג ןייד ןיא ןרעוֶו טְרעֶהְג טיִנ
 ןרעומ עֶנייד ןיִא ףֶליִה ןייֵא ןרעוו ןָפּורְג טעו
 רַמולְּ בֹולֵא ןייז טעוֶו ןְרעוט עֶניַד ףֹוא נּוא
 סע הל חי אל :ןְּבּול טאג ןֵׁטְראָד טעוֶו ןעָמ

 טעוו
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 ןיִרא-הסִכִי עתה הנה"יכ : הֶרז ףילע הוה דֹוככּו ךרוא אָברְּכ ירא ימה
 ך ראָל םייג וכלה :הָאָרי ךילע ודובכו הָוהְי חַי
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 קרפ יב ך לא יצבקנ לכ יארו ני ביבְִאש :ףחרז הגל יכל
 ך הייב ך בבל בחרו דחפו תהנו יֵאְרּת זָא :הֶנמָאַת דצדלע ךיתנְבּו ואבו

| . 

 לכ הפי ןידמ ירק פת םלמָג תעש : ףל ואבי םייג ליח ₪ מַה לע
 כ וצו רֶדְק ןאַצילכ :ּורָשַבְי החי תילחתו ואי הָנובְלו בָהָז ואבי אָבְשִמ
 בָעָב הָלֲאיִמ :אְפֶא יִתְרְאַּפִת תב יחבומ ןוצלהלע ּלֲעַי ףעְתְרשְי תֹיָבְג יא

 שע שוריפ
 ייִמש ירא יִסיק : טְנאָזְג טאָה איִבְנַה הָיעַשְי

 םוראוו םִילָׁשּורְי וד טְכייֵל נּוא ףוא
 .דֹּובְּכ סטאָנ תא טֶכיִל ןייד ןָמּוקְג ויָא סֶע
 יר ןעֶד שחה הנה יִּכ ; ןניֵׁש ריד ףוא טעו
 נוא דר איִד ןקעֶד ּוצ טעֶו ׁשיִנְרָמְסִניִפ
 יֵדָבֹוע איִד ןִקעֶד וצ טעֶו ליבע ןיַא
 ףוא גוא לֵאָרְעִי ןָרָא וא  תולומו םיָבָבֹּכ
 ְךֵרואָל םיונ ּוכְלָחְ :ריד ףוא ןרעוו ןיקעזג טעו הֹובָּכ ןייז גוא הֶניִנָׁש סֶטאָנ ןָעיש טעוֶו ריִד

 טיל ןייד וצ | ץיג ןֹלעוֶו רֶקְלַעּפ איר וא
 טייכיטכל ידי יג ןלעונ םיִכְלַכ איד נא
 םּורָא ּבייַה נע. ביבס יאש: גְנונייש ןיד ןופ
 סאד עֶהעֶנ נּוא .םילשּוהו וד ןגא עֶעיַד
 טְליִמאַוג ןײַא- ןְנעֶז .ןשְְנעֶס עיד עלא
 עֶנייֵד דנג ריד ּוצ מיק ןֵנעֶז גוא .ןראוונ
 רָמְכעֶמ עיד וא .ןטייוו :ןופ ןַמּוק .ןלעומ ןיי
 : ןָשיז .איד ףֹוא ןנעֶנ ןנוצ רַעָר לע

 וא = ןֶהעָו .וטסעוו לאָמ- טסְנעְר יא
 טעָע סֶע נא .ןטכייל :טְסעֶ

 לארשימ בכוב
 םֶנייֲא זיא סע לָשָמ ריע (וכ הָנִפּעְת בעי הָפַא יִמ

 איד יַּב ןְכז ןננאנג רע זיא ןּוהַא ןראֹוָנ ןָרֹול ראַפ

 ךיירא זיִא רע איוו ןןְניִפָנ אָז רֶע טעו רַמאָט םיִנָכְש
 וצ זיא ןוה איד וא ןהעוג רע טאה ןכש םעד אּוצ ןמּוקג
 a ‘ud | 65 v ד ישי ., ל 2

 םיִא וצ רֶע נאָז . שָּב םער אוצ סּופ םכעֶד טיִמ ןֶדְניִבְג
 א ןוה איִד וַא םֶנאַז ןֵכָׁש רעֶד נּוא ןיִמ זיִא גה איַד

 רַָפָשרְע רעֶד םיִא אּוצ טְגאָז . טְפֹוקִג איז טאָה רע זיז

 דְניִּב .ןיֵמ זיִא ה אָט זַא ןָמיִסַא ןשיונ דיר לתו ךיא
 ןְתעֶו ּוטְסעְֶו רהיט איַד ףוא פע וא טעֶּב קפ ּפָא א
 .טרַא ןיִתַמַא דיִא ףוא ריִמ ּוצ ןֵהיִלפ דְלאַּב טעו או וַא

 ןז . ד צ . . ּצ . 1 a - ל .

 םֵעַרְתַמ ויִא ת"שה .ת"שה טיִמ ַחּוכיוְוַא ןדוי ןְּבאָה וא

 ריִמ ןָנאָז ןֶדּוי נוא תומיִלָשַּב םיִנ ןְנעֶו ריִמ סאוו ראַפ

 רַפ ראָנ . רַעְירְפ אווָו וזַא םיִמיֵלְׁשּו םיִאיִרָי ךוא םִנייַה נעו

 זר"ישה ןופ טו ןְנעֶו רימ וַא פוא םעיו) דָנוצַא םאוו

 יואב ריִמ נוא . תּולָג ןיַא ןָדְנָּנ ןָא ןעֶז .רימ לײַט

 ריִמ ןְלעֶו תּולְנַה רַכֲאַמ ןופ ףוא זנוא דִגיִּב ןְמיִסַא ריד
A‘ 1 : . Mj . . . 

 מְרֶא םעֶד אוצ הָחמָׂש םיִמ דייֵרְפ םורג טיִמ ןפול .רֶלאַּב

 יִמ) איִבְנ רעֶד נאו סאד .רעירפ ןעווג ןְנעֶו ריִמ אּו

 ןלעוו ריִמ םֶהיֵתֹונרַא לא םיִנֹוֵכְו הָניִפִּעְּת / בעָּכ .הָלֲא

 פאַהָנ ןבאה ריִמ איוו טסעֶג רוניא אּוצ דִניִמְׁשְנ .ןהיִלּפ
 - *- 2 e . +: MW vs ti. '[:' ל * :
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 ץֶראָה ץיב ןרעֶו טְרעֶטיֵרְּב רֶר גוא ןרעו) ןקאְרְש רעֶד
 ברעמ ןופ שייקכייר טד ריֵד וצ ןרעו) טרעק רַפ טְרעֶו סע  םּוראוָו רפי. יג הָחְמָׂש תַמֲחמ
 וצ ףיד ןְלעוֶו ןלמעק ןופ גְנּורעֶמ סאד .פלפ) תשש ריר ּוצ ןָמּוק טעו סָטּוג סאד טיי
 אָבְש ןופ ריד וצ ןֶמּוק ןְלעונ עָלַא איִר הָפיֵע ןופ גוא ןִדְס ןופ מע ענני איר ןְקעֶד
 = ַעָר נא ןייֵז רָעַּבְמ אייז ןְלעֶו בול םָטאָנ וא ןנאָרְמ אייז ןְלעֶו .ךיִריַט נוא רֶלאָנ
 ןספעָש יר ריד וצ ןְרעֶו טֶליִמאזְג - ןייֵא ןלעוו ןֵרָמאָמ איֵד .ןופ :ףאָש .עָלַא אז לכ + ןְלייֵ
 ןְלעֶו איז ׁשיִנֲפְרעֶראַּב ןייד ּוצ ןייז ןְלטוֶו אַז  רֶמּולָּכ ןָניִראָּכ יד | ןלעוֶו תֹוָבָנ .ןופ

 ןויז = בירקמ טעו יא רֶמֹלְּכ :ןליונ :ןְטנ ןיימ .וצ תְֵּוְמ יט: ףוא ןרעֶ טְכאַבְּבנ ףוא [
 ןעָמ סאוָו שְרְקָמַח תיִּב רד זיא סאד ווה בול ןימ נוא יָת תיגו המ ּוצ תֹונָּבְרִק

 הֶלּואְג רָד ןופ טַײַצ רד, יא וא .ןְניֵׁשאַּב םיִא טאָג .ְךיִא לעֶו םיִא .ןַא ףיִמ טְּביל
 ןְנעֶ רעוֶו הֵּנֲא יִמ .ןנאָו ןלעוֶו יא לֵאָרְׂשִי יַד ףוא ןְרָרְנַא םָד רֶנייֵא ןגעֶוְפ ןשְטְנעָס ןְלעֶנ
 ןָהיִלְפ ןּבֹוט איִד איוו חַא וא ןְכְלאָו ןייש איוו ךיִנ וזַא ןֶחיִלָפ איז סאו עֶניזאָד איד
 = ןלזנא יד ןופ ךנֹואוו-יד ןְלעוֶו גאָז ןיימ וצ ןעֶד ל כ טָאג .טְנאָז :ןֵמְסעֶג יֵרעייַו וצ ְךיָ
 < םּוצ ןְמוקְג ןנעֶז איז איוו חא ןמּוק ןְלעֶו ׁשִׁשְרַה םייםעֶד ןופ פיש איר וא ןפאָה
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 328 = אבת טכ םירבד :

 ְַהיזלָא ובתו ייפ
 גועְו ןיבשָחיַּקִמ ןחיִס אַצַ
 :םָּכנו הָמְחְלַמַל ונתארקל ןשָבה
 הָלֲחְנְל ּהָנִתִו םֶצְראְיתֶאְחְקִ י
 טָבָש  יִצָחְלְו = יִדָנלְו יִנַבּואְרְל
 יִרְבּדְייתֶא םֶּתְרַמְשּו " + יִשָנֶמַה
 םֶתא םֶתיִשעְו תאזַה תיִרְּבַה
 רְׁשֲאלְּכ תַא  וליִכְשת ןעמל

 פפפ :ןושעת
 .0 רפפ סריקע ו)יכטת ןטמ) . טי 'ע ט5 ןיררקנפ סע סטופ םירנכ ירכד ₪5 ספרפפו איה

 | הימה דזה ל
Rsדלמ אָנְלַמ ןחיס | קפנו " 

 אָכְלַמ נעו ןוּבְשָחִד
 אָוְתּומְדַקְל = ןָנְהִמְד
 אָבְְק  אָחָצַל
 אָנְבְסְ ד .+ ןונְניִחְמ
 הָנְָהְו | ןחערא תי
 אָטְבָשְל = = אָנְסָתְַ
 דָנְ אָמבׁשְו ןבוארד
 אָמְבְש | תּל
 ןורטְתְו ח : הַׁשֵנָמְד

 אָדָה אָמְיַק יִמָּנְהּפ תָי
 ליִדְּב : ןֹוהָתְי ןּודְּבעַהְ
 יד לָּכ תֶי ןחְלְצַתְּ

 פ פ5פ ו ןורבעת

 : 'פ ןמיס היעשיב . ירוא ימוק ןיריטפמו . ןמיס וידבעל . ב"נק

 םימכח יתפש
 סוס סוקמס לע סוקפס כד ועוכופ סיסיו ה : סלוסס
 סלעמ) וסוכיפ כ'ג ל'רל ןכו תפוס סנודגנו סנעמ) רפולכ
 ידסת. ריכס) סעד כל עכיפס ןוטסנס םוכיפנפ סוס
 סוקפס ןמ סכ סכנפ .דונכסו תונודנסו סונעמס :כע סוקפפ
 לכס .כיכסל תפוס סהגכרמכ )8 סתככ כמקמ וטוריפ סוסו
 .תמ וכפספפ .ופכ .סכדומ נו סוקמס ןמ ןס ךלפ תוסס
 ןוטטסו ןוכעת רפ לככ ותיננת ןעמכ תוס תיכנס ירָּבד
 וםוליפ סוסו תונכ תומכת גוכסנ סעד) ככ 'יפכ ןוכתהס
 ןככסו ותמכק גיכס) תֿלוכ סנכדמכ 96 סתקנפ 8
 וס יושר  ןכל תונמס תכימ:כ סכפע קדקדפ לוס ספעמ
 ןעמל ךככפי ויפונמ ןסע תוס תיכנס יככד ק5 וכפפק
 קל לכמ ס"כס ככ .ןוכטה רח לככ ונככפ כו וניכטמ
 לכ קספסס ןקופי ךי6 יקעדי

 ישר
 : סוקמכ סינפמו סיקכד סקקכ יסננכ סוס סוס
 סילוכ סקס ספע .הזה םוקמה לא ואבתו (ו)
 96ו  סוקמכ ופעכס 56 ה דוככו סלודגכ סכמלע
 6'ד . קסזס םיככס:יככד ק5 ססלמעו סכנכ) סולי
 סדס ןיסמ (ס "ע) תעד) בע סכ) 'ס ןסנ ו
 דע ות:סמ - סמכמו וככ לכ ותעד ףוס לע דמוע
 סווס דע 'וקמס סכינע דיפקס 65 ךכיפלו סנט סיעכלס
 : .ךכופלו = דופקי = ךליסו ןסכמ לנס סוס
 :'ונו תאזה תירבה ירבד תא םתרטשו (פ)

 אבת וכ תשרפ תלסח
 סז סיקנד סכפ ןויכ "וגו סתכמכו ןוכו סוס סוקמס 6 ופכתו ןיכ וגו ןוהיס פו

 סיכלמ סכמל 'ס ידכמ סתככפו דונכו סלודנכ סכמלנע סילוכ סת סריספ ןוטסר םוכיפ ופל םרפל ענו סמ
 סנרדמס 0 סקעגכפ רסלמ פ'ס ןורמל םוכופ יסלו 'וכ וטעכ ל ןכל ת'כ יכומלס יכלמ גופנו ןופיס) .סינודג
 קו:מסו סכוקכ סויק ""ע סכקת)נס לכס | גיכס) כ"נ ולכותו סומסו סכותס וככ ךלכתי ותמכמ גיטס) ולכוק5 תקס
 והיננתע ידכ וגו וכמטתמ יוסלס ןמ וכ סקעמ ןככ יכופלס יכנמ מש 65 ספיכסס דפ

 אובת יכ תשרפ תלסח : סכמע קדקדמ וס סתעפ וכ וחיננק כ

 שע שוריפ = 4
 ריא | םעלֲא ל יג יג טֶרפ םּורָד ₪ םֶראָפ
 : טאָנ רעייֵא טאָג יב יא וא ןשי טאָ
 ןמּוקג | שייז ריִא נוא הת םיקְמַח לֶא ואמו ()
 גותו ןוגשֶח ךלָמ ןיחיס אצינ טרָא ןְניִזאָד םעֶד ּוצ
 ןֶנאַנג םֹורַא זיא המלל גמאל ןשָבה דל
 ְֶלכ רד גוע וא ןובְׁשִה ןופ לכ רעֶד ןוחיס
 סנו ןֶטְלאַה הָמְהְלמ וא ןנעק שב ןפ
 םצרַא תֶא חקת ₪ : ןְנאָלְׁשְג איז ריִמ ןְּבאָה

 הת .דָנאַל רייז ןָמונג קעֶוא ןְּבאָה ריִמ נא
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 15) סו ןוכעפ רסס לכ

 שע שוריפ
 ריִמ נוא הֵׁשנְמַה םֶבַׁש יִצֲחְִו ילו יִנבאְרְל הָלֲחל

 ןֶבּואְר טֶבַש וצ ברא ןייַא וצ ןּבעֶגְנ סֶע ןְּבאָה
 , הַׁשֹנְמ טָבָש ּבְלאַה ּוצ נוא רג טָבָש וצ נא

 יא סאו תיִרָּב ןניזאר םעֶד ןופ רייר יד ןטיִה
 ריִא וא יז תיִרָּב תַרֹוכ ְּךיַא טיִמ אד לעוֶו
 ריִא נּוא םֶהֹא ְתיִשעע הרות טאָג ןֶטיִה טלאז
 טלאז ריִא םורד וליגלה עמל ןאַמ אייז טְלאָז
 ואט טעו ריִא ו ץֶרָא ושפפ רש לכ תא ןקילגאב



 : ןוכהלא ַ אָנֲא ירא
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 סולקנוא

 ןתְניאָלְו אלע ןתַנדאלְו ג אוג יא אבר

 תיִרָּבַדְו ד :ןיֵדָה אָמְי

 ןינש = ןעְּבְרַא ןֹוכֲתי
 תַאיִלְב אָל אָרְּבְדַמְּב
 כמו ןֹוכְנמ ןֹובְתּוכְּ
 :ְךֶלֶנר לעמ ודע אל
 ןּתְלַכֲא אָכ אָמְחַל ה
 17 אָל קיִּתעְו תַדָח רח

 ןועְּדתְד ליִדְּב ןּותיִתֶש
+ 

oe 
.. 

 ןותתאו

 םירוטה לעב
 ןפנ 6ו (ג) : סמכוקכפ ומס "כמ ןגסלו סיניפפ תכרכפ
 וכ סנש סיעככפ סכתפ ךכומו סי ךימסו , םטד) ככ סכל 'ס

 : וככ תעד נע לעוט סד5 ןי6 סנט 'מ דפש

 ישר
 אלו (ג) : סב וכפלנפ כ'קנמ פילס . תירבה
 ידסס פ ליכסל .תערל בל םכל 'ח ןתנ
 יכעמק . תזה :םויה דע :ו3 קנופלו:ב ס'כקס
 ם"מכ יול ינכל סכופס לפס ססכ ןסנפ ג סויס ותוקט

 < .יאבת ממי םירבד

 תעדל בל םֶכָל הָוהְי ןתָנאלְ
 דע עָמְשְל םיִנְזֶאְו תוארל םיניעו יח

 םֶכְתֶא ואו י : הוה :םזיה
 לְבִיאְל רָּבְדִמַּב הָנָש םיִעְּברַא
 "אל ךלענו םֶכילעמ םֶכיֵֹמְלש
 אל  םֶהָכי : לנה לעמ הָתְלְב
 םתיתש אל רכשו יויו םָתְלַכַא

 ' 3% רסק

 ;םָכיִהְלֶאהְוהְי יִנָא יִּכ ועדת ןעמל
 ואכתו

 .סע סכפ5 קו .ס"ע 'כ ןמ אית

 ם'בשר שוריפ
 אה .יניס רהב השמ דיב ןפופב בותכש יתוקחב םא
 : םילודגה וישעמ םתיארש .םויה דע (ג) :ברוח רה

 םימכה יתפש
 תוקופסו תוכודגס ת!סמכ קעד) כ ב : סנוק ןיפס ינפמ
 כפול סכ לוסי 55 וכ כותכס טטפפ ןכופס יפכ סיתפומסו
 סו ןלפו ךי6 כ ב : כמוגו קעד) כג סכ) 'כ ןסנ ו
 לע םוכיפ ד : סינוֿו סיניע ןק) סדוק סס) סיס לד

 מיסכ ונדמע ונס ף וניבכ ספמ וכ וכמו סטפ ינפל ללכפי לכ וסב יול ינכ סינסכס 56 סנפיו (6ל ןמקל)
  כסמ סו מכ וכפקװ ד סלע ךטכש כ תל םילטמ סקס סמו ונל סגנו סכותכ תס ונלנקו
 (זכ ליעל) 'ונו סעל תיסנ סוס סויכ ססל למל תסז לעו כנדס לע ספמ םמפו סנתנ ונל סנקג סע

 ט"ע שוריפ
 טיִנ ְךֵא טאה פאג נוא תעַרָפ בל םֶכָל יי ןנ

 םידסח איר ןנאק רד ּוצ ץראה ןייק  ןּבעְנַ
 סינימ םיִא ןיִא ךיז ןטפעְרַּב וצ נוא טאָנ ןּופ
 ןְרעוא נוא עומשל יאו ןהָעְז וצ ןגוא נוא  תואָרָל
 זיָּב הוה סייַה רע טאג ןופ הֶרוה יד ןרעָה אוצ
 ויא םאָד טֶּביִרְש ישר . גאט ןגיזאד | םֶד
 ןְעֶגְג טאָה ּוניֵּבַר הָׁשֹמ זַא גאָט רֶד עו

 סע איוו וזַא יול יֵנְּב יד ּוצ הֶרּות רַפַכ יד .
aoe 

 ךוא ןנעֶז ריִמ ּניֵּבַר הָשמ ּוצ טְגאָזג ןְּבאָה
 ףוא ןְּבאָה נּוא יֵניְס גראַּב םעֶד ףוא ןְנאַמְׂשג
 רָּביִא ּוטְסְכאָמ םוָו נּוא הֶרּות יר ןעוֶנְג לָּבַקִמ

 איי ןלעונ ןְגְראָמ .טֶבׂש יד ןנמְלעֶוְג א
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 ט'ע שוריפ

 ןְּעֶגְג שיִג ראָג ףייא טאָה ןעֶמ ןגאָז זנוא ּוצ
 ןְבעֶגְג ןעָמ טה ןייֵלַא זְנּוא ּוצ ראָנ הָרות יִד
 .ףֶע-טֶה םּורָד טייַרְפג ףורד הָשמ ְּךיִז טאָה

 ןראוָוְ ראווג ףיא ןיִב גאָט ןניִטְנייִה טְגאָוִנ אייז
 טְפעֶהַּב טיוז נוא טאג ןָנִד .טליו) ריִא זַא
 ,.רָפְרְמג הָנָש םיעָבְרַא םֶכְהָא ךלאו (ר) :ישה אוצ
 רָּבְרְמ רעֶד ןיִא טְְיִפְג ךייא באָה ךיא נּוא
 .ערעַײא סָכלעמ םֶכיִתֹומָלַש ולב אל ראו גיצרעפ
 [[ דהא - . : ד . א =

 .ףייא .ןופ ןְראָנְג טְלֹופ רפ טיג ןְנעֶז .רֶריילכ
 .מוִנ זיא ךוש ןייד נּוא ףלגר לעמ הָהְלְב אל לעג

 ל חל ה : םיפ ןייד ןופ ןְראוִוג טלופ רַפ
 ₪ .ןסענג טיִג ריִא טאָה טֹורְּב ןייק תק
 = יונ ןימלא גוא ןויונ ויק  נּוא םֶיִתְׁש אל רכשו

 ָךאְר טָּבַעָל ריִא נא ןקְנורֶטנ טיִנ ריִא טאָה
 טראפ



 hs םולקנוא 7 "אבת חכ םירבד 0 8%
 < ילעבל ןממ ןנְּבדְת תֹוחָפְׁשִלְו םיד ובעל יביא םש

 ןֵחְמַאְלּ יט ָךְבָבְד
 ץלא טס + ינכְד תיל תירְּבַה יִרְבְד ָלֵא = ם:הנכ ןיִאְ

יתא הֹוהְי הוצירְׁשַא
 ריקפ יד אָמְיכ ימנְתּפ תרכְל השמ

 םע רזנמל השמ תי י
 כג לה יג בַאומ ץראב לַאְרשי ינביייתא
 יי = יי םהֲא תּכירְׁשֲא תיְּבַה דבלמ
 לכל השמ את א השמ ארק א מב יעיבש תי ברחב

 ןוהל רמַא לגרש
 לָּכ ת ןותות ןותא ם םֵהֵלֲא רמאיו לארשיייילפ"דלא

 ןפפש = רש ד השע רשאהלְּכ תא םַתיִאְר םֶתַא
 םִיַרְצִמְד אָעְרַאְּב

 יהיחְבע לכ הערפל םירצמ ץראּב םֶכיֵניעְל הוה

 את יד = ןיבְרְבַב * ו כ הש ל ראלב ויִרְבעְ"לְבְּו הערפל
 איתמו אא ני ךיניע יאָר רֶׁשֲא תלדְגַה תוסמה ג

 איברבר

 7 : םהה םילדנה םיִתָּפַּמַה ו תתאה
 אלו wd Sips תוכי תילכס ירכד סל . ns ה

 םירוטה לעב םיבשר שוריפ
 ןומ מ"י פנפתכ תומט ו"כ דגככ סמכוקכ תועע ו'כ . סימלי .תשרפבש תוחכות . ברוחב (מס) : םילוחת ךרד ןכש

 יישר םימכח יתפש
 .לארשי ינב תא תרכל (פס) :סגוק .ןיסו וילספ ןיננמ סקרכמפסו כיקכדמו ימעו מל ונרכמג יכ ומכ לעפנ
 דבלמ : סעוכטנו סנקכ סלותכ תק ססילע ולכקיס ונכות נו רכמס) ופקכקפ סקככמתסו םוריפע סלוי לעפפס

 ט'ע שוריפ מ'ע שוריפ
 לֵאָרְׂשִי יד טיִמ ןעֶוְג תירְּב תַרֹוּכ טאָה טאָג דש ףיסה אל טגאזג ריד ּבאָה ְיִא םאוָו נעו
 נוא לֵאְָׂשִי לכ לא שמ אד (א) : בָרּוח ןיִא סעֶד .ןהעז ּוצ ןְרעֶמ טיִג טסלאז וד המואר
 םֶהיֵלֲא מאיו לאְרשי עֶלֲא ּוצ ןפּורנ טאָה הָׁשֹמ תָּתממִתִו .ןמוכ ןזּומ רֶריַו ןיִהַא ּומְסעֶו געוו
 טאָה ריִא סחר םָתַא טגאָזְג איז ּוצ טאָה נוא ןְלעוֶ טעו) ריִא נוא תֹוהְַשִלְ םיִרְבל באל םָׁש
 םִֵרְצִמ ץֶרֶאְּב םביעַל יי הש רֶׁשֲא לָּב תא ןְהעֶזְג ְךאָד רפ רנייִפ עֶרָעיַא וצ ןרעו) טפוק רפ ןְטְראָ

 עֶרעייַא רפ ןאָטְג טאָה טאָג םאו) םאָר ץלא רני. נּוא הָעק זו ןָטְסְנִר ראַפ נּוא ֶכָעָנק
 אוצ ויָרְנע לכלי העגל םִיַרצִמ דאל ןיא ןינוא = ירגד הָנַא ושש : ןפוק ןלעו) טיִנ ףייא טעו
 אוצ :נוא טְכעֶנְכ עֶניַז עֶלַא וצ נוא הערְּכ ,רל% תיִוְּב םָד ןופ דייב איר ןְנעֶז םֶד תְִּּבִ
 אָר רׁשֲא תולודנה תפסה (ב) : רנאל ןצְנאָנ ןייז אוצ ןָמאָּבְנ טאָה טאָג םאוָו הֶׁשמ תא | ה
 ןְּבאָה ןנוא עֶיב סאוָו םיִסָנ עֶמורג יד ייל לאָז רֶע זא בָאֹוכ ןופ רֶנאַל םעֶר ןיִא השמ
 עֶגיִזאָד איד םֵהָה ילדה םיִתְפֹמַהְו תותאָה ןהָעְזנ רבָלִמ יז תיִרְּב תָרּּכ לאְרְׂשִ רדניכ יד טיִמ

 אלו ₪ : רָדָנּואװ עֶסֹורְג איָד נא ןכייצ עָסורג םוָו תיִרְּב םעֶד ץצר גיב םֶּתַא תַרָב רֶׁשֲא תי

 ןתנ ‘21



 אשי וי יורו

 325 גסק אבת חכ םירבד םולקנוא =

 רמאה רקבכ ה + ךעַחְּב .ןימאת ושפה אֵת אה
 ו ,aK = : NE . ור ₪ אר צב זס 4 ְךינַחְּב

 ןתיייִמ רכאת ברעבו ברע ןתייימ אנ ןמי מ רח
 רחפת רש כָבְל דחפמ רק רק ל
 : הָאְרִּת רשש ךיעע הֶאְרְפִמו הת נה יד דל
 תֹוָנֲאְּב םירצמ ו הָוְי ךְכישַהְו = כימי ה ומ
 2 , F 4 A° \ ג ךְנכיִתְ חס יָת

 אל כ יּתְרְמָא רָשֶא רב וש פס
 ֶמַּּכְמִתהְו התארק רוע וסת כ דע הש

 ש ןונבדזתו ם
 לי ט)יגמ ספרכפפסו , כמ סטוכ רפת רקננ אית

 םבשר שוריפ םירוטה לעב
 אבל דיתעה ברע משפה יפל .ברע ןתי ימ (ום) :ליחד ןיכ ןידמוטו סולת סוגויכ ןגולמקד וניסו יפכופמ) סיס
 | :Cb וסוו סימל .ןיכקכנ וכו 5) = םייסל ןובקל) וכו = ל"סוי) ס"כ
 כְכעַכו . ןלטמס כט סיסי כלעכו ְךְדיֿו . ללס . סכוקמכ 'ד . ככטכו : סכוטפ וטטיב דע סידמועו םלתס סופת יפעו
 סיליפקעו וכ למפנש לק ןְתייימ מסתו סנוגג | וסליטכ יתכתמ . ככטנו כקככ :תולוע סל סיליטקמו . .לוקכ יל ןסכתמ
 יפיכ סיסי סו 'פינכ . 'פ ךכיפסו (סס) : ממעט סנילָס וככ 'סיסמ ןכפמס לע סיסי ככעכו למ6נס ופו6כו כרטכו כקככ 'וכ

 יישר
 רמאת רקבב (ןפ) :רענפה לע כ ךפוסס סז
 ג5 כלעס סיסװ (פמ סעוס) .ברע ןתי ימ
 .רקב .ןתי ימ רמאת ברעבו : םפפ ר
 סע לכו דיפס ש תוקותתמ תוכנהפ סיכספ לש
 םוניפסנ . תוינאב (סס):סינפנפמ סתלנק סכוכמ
 ספ .ךיביאל םש םתרכמתהו :סינקכ ת
 : תוקפפלו סידכע) ססל סיככמנ תויסנ סיטקנמ
 .םתרכמתהו : ןוילכו נכס ךילע ולזגי יכ . הנק ןיִאו
 ךיי6 טעדלעװ ליס דנופ) .ם"יו\ ן'ילדנווכופיה זענכ
 ןוכלכ | ססרכמפסו כפל ןכתו לו :(ןעטעיכגיױפ
 רמסנס מפמ א סיכהל סיככנמ ידי לע ססרכמגו

 ט"ע שוריפ
 ןימאת אלו טְבאַנ נּוא גאָט ןטכראפ ףיר טְסעוֶו
 ןיא ןְּבייֵלְג טיִנ ריד טְסעֶו אּוד נוא ףייחג

 יח יי שרד ןנְבַר עָרְנּוא נוא ןְּבעֶל ןייר
 הָאּובָּת טְפֹוק סוו םעֶד ןעֶמ טְנייֵמ => יאו
 םּוראוָו הֶללְקַא זיִא םאָד קראמ םעֶד ףוא
 ןופ הָאּובָּת טאַהְג רֶכיִלְטיִא טאָה ןטייצ רפ
 םָד ןעֶמ טְנייֵמ יג ןטָאמ אלו רָרְלַעָּפ עֶניי
 רקינג זכ) : רקעָּב םֶד ייַּב טּורָּב טפוק סאו
 ןגאז ּוטְסעֶו איִרפ רעֶד ןיִא = כר ןתו יִמ רמאה
 ןֵמְכעֶג ןופ טבאנ יִד ןְּכעֶגִנ טְנייַה טְלאוָו רעו
 תֹורָצ עֶרֶסַעָרְג ץֶרא טעו העש עֶנא תמה

21 

 םימכה יתפש
 קוטס ןמ סקונפ תקונספ כתוי עוכג הוו ק :5'ע וזנעיפ
 םוט סככס סמל סעפכ ה:וכ לוכי קובס ןמ סקוכק תקונסד
 קמטד וס סנלקסו רעלפס לע ךמוסכ כ"6כמ ככ ןמול קופיס
 כל "קד ר: כעככ תופיו תקיל נמי 65 תת סעפ
 דיפ (וט ףד) כ'ככ | ןגירממ סד וס םכוכס 5לכסס
 כקכנמ רתוי ככעכ דככק יוקסש מ'ם כיײק נדיה סמוי
 קיכוס) סוכ מלל ש : סמל 30 3כע סוסו טריפ סז לטו
 :םויסל ןיודע דיהעב כ ןסי יפ וסוכיפ ןולו ךכ וכוכיפב
 סלק ח ןיפ כז תלווככ רוכעכ סיכסכ תנמ ףיסוכ ת
 סללק 1 סוסו . ס"הכ .סיננמ) תוגיפסס סע וניעי 5
 :ססק סכמ סוס סוד סוסמ סי)גלכ סכילנוכ ספכמ לוי
 :ןונכפמ ספככמנו רפלכ ₪ : סיכ סיטכוט סמלעמ ויסק

 שע שוריפ
 טָכאָנ רֶד ףוא נּוא רב ןמו יִמ רפאת בֶרָעְבו ןויז
 טניה לאָז סע ןּבעֶגְנ טְלאוָו רעו נאָז טעו
 םוראוו ןעוֶנג ןוש זיא רָע סאו] גאָט רעֶד ןייז
 הָרָצ עֶסרְנַא וזַא ןעוֶוְג טיִנ זיא לאָמְמְסְנעֶד
 "ןופ טְבְראָפ םעֶד תַמָחִמ רה רֶׁשֶע ל דַּמ
 ןְפְבְראָפ ךי- טְסעֶנ או סאו ץֶראה ןייד
 גְנּוהְעַז סד תַמְהַכ בוא הארה רֶׁשֲא ףיניע האר
 5 ןְהעֶז טְכעֶו אּוד םאוָו ןנוא עֶניַד ןופ
 = ףיר טעו טאָג נוא תיא סרְצִמ יי ףָכישהנ (חס)
 ןייק ןפיש טיִמ ןרעק רֶביו

 | םעֶר יא רליחרמא רֶׁשֲא דב ל השש
ant י 

1 

 < עד ןיִא םירצכ
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 הָמְׁשיאָב הָּתַארְׁשֲא

 םימ a הוה Rah דס

 התא הערייאל

 . גק תותנפ דכ םוכרכ ךיימ ויסו .בכ סירדנ ך) 'ס ןפנו . כ פטפ ספס סיוגנו א"

 םיבשר שוריפ

 ןמאנ םוקמב דתי ויתעקתו , ךתנופא

 םימכה יתפש

 קמש ס'כקס ןיל יכנס דועו עוכי ומלעב לוס עפסמ יסד
 סכסנו כ"כקסס רמוכ ךויט ןיה צ :סימככ לכ ןפנפמכ

 .זגו בל (הס) :

 סעגכמס סלח (קכ סיעפי) ומכ תונס 9

 םיאלת ךייה (וס) : bונס םנ) סעושי) ספנמ
 סז ופלד ונופוככו (דק תוהנמ) ונילע סנס בלסב

 טיע שוריפ

 טעוֶו טאָג נוא | םִמיַה לָכְב מ ףציִפהַי (דס) :יִז

 הצקמ רקלעֶפ עָלַא ןְׁשיווְצ ןטיירפׁש ראָפ יד
 יב טעו קע, ןיַא ןּופ ראה חצק דש ץֶרֶאָה

 םירָהֲא הלא םָׁש ּתְרַבַעְו טְלעֶו קֲע עֶרעֶרְנַא איר

 רֶטעֶנ ּפָא עֶרָדְנַא אּוצ ןֶנִד טְסעֶו ּוד גוא
 ענד טימ גד םאוָו ףיִתֹובֲאַו התא ָהעדי אל רֵׁשֲא

 (הס) + טְסּואווְג טיִנ ןָּבאַה רט
 רעל עֶגיִזאָד | איִד ןשיווצ נוא תה אל

 םֵהָה םיֹוגַבּו

 הָיָה אלו ןְּבאָד טיִנ אור ןײק וא ּוטְסַעְ

 ןייק ןויז טיִנ עוו סע נא ףלגר ףכל ַחּונמ

 מ חט םיפ עֶעיַד ןופ רֶעט איר ּוצ גנואה
0 

 אבת חכ םירבד

 , צד השל

 בא
 עיגרת אל םהה םִיונָבּו = בָא
 ןתנו ךלנריףכל ַחֹונְמ ההיא
 םיניע ןוילכו זנר בק םש ָךל הוה
 םיִאְלת ךייח ּויַהְו :  שפנ ןובאדו
 םויו הָליִל תְדַחפּו דגנמ הל

 3% בל +
 וזגכי סיפסק סודסומ ככ 3 (bins ןוזגכז סימע ועמט (וט תומכ\ ךל סגל תססמ

 מתל
 הנרדבר דס:

 יפיסמ איַמְמַע לָכּבי יי
 אערא יפי דעו אָעְרַא
 ל מ מ לת

 : :ּהָתְריַמְל

 Ase תַא תעדי
 : = אָנְבַאְו  אַעָא
 ןונָאה  איממעְבּו הס
 אָהְי אָלְו ַחּונְת אָל 9

 ףלגר תסרפל חנמ

 בל ןֶמת ךל : ןמה
 ןינוע = תַבְׁשַחְו לָחד
 ןוהיו וס :שַפְו תַחְּפמּ

 לָבקמ ףל ןילּת ףייח אלו ם
 אָיִליִלְב .דיִחָּפ יַהְתּו

 אממיו ןימאת

 | םירוטה לעב
 יפפו םיֿפפת ךײמ ויסו 'םמכ 'כ . סיֿפנפ (ופ) : .פונלק

 יישר

 םירחא םיהלא םש תדבעו (דס) :'ס טסו
 סילעמ סל5 צ םממ | םוסלס םדוכע ל ומוגלסכ
 . עינרת אל (סס) : ס"ע יכמוכל תוילנלונו ספ

 גול (לי סם) ומכ לימד וטונלסכ ךכק ככ
 .םיניע ןוילכו :

 סווס תופק 'למפ לת ,ילק קפפ נכ קפסס לע .ך
 . ךייחב ןיטאת אלו :קוסס ןמ סקוכמ תקולס

 טיע שוריפ

 ריד טעוֶו טאָנ נוא םיניע ןוִלָכְו זנב בל םָׁש ל

 רפ נא ץֶראַה ןקארְש רֶד ןייֵא ןְּבעֶג ןְטְראָר
 ןיקוק סורא טסו וד רֶמֹלְּב ןנוא עֶטְנעֶל
 ראפ ריד ןְלעֶו ןגֹוא איד זיִּב ףֶליֵהַא ףוא
 מק טיִנ טעֶו ףליַה איד א ןְרעֶנ טְנעֶל
 יח הש : טיִמְג גיִרעֹורְטַא  נוא שו ןובאדו
 ןְבעֶל ןזיד ןייז טעוֶו םע נוא ל םיפלח יה
 ןְבעֶכ ןייד רֶמֹלְּב ןגנעה ןיגעקטְנא ריר טעֶ
 רֶמאָט קַפָס ןיִא ןיינ דיִמְּת ריד אייַב טעו
 רְרעֶטְׁש רֶד טימ ןרעו) ּתָנָרַהִג דֶלאַּב ּוטְסעֶנ
 אודה נוא םֶמֹיְו הָליִל ָּתְדַחְבּ דְגיִפ םעֶב ןּפ

 טסעוו



 םולק כנוא

 אָרְפְסְב ןיֵביִתְכ אָל
 ןונתנ .אָדָה אָתְירואד
 : יצתשתר רע = יי
 םַעְּב ןּורַאַפְׁשִהְו בס
 ןותיוה יֵּד הָלֲח ריז
 ִנְסְל  אָמְׁש יֵבְכובְּ
 אּתְלַּבק אל | ירא
 : הָקְלֶא יד "ארמימל
 יי יּדַָחְד אָמכ יהיו נס
 ןֹוכְתָי אָבָמאְל ןוכילע
 כ כה הָאָנְסַאְלו
 אָדְבֹואָל ןוכילע ייידח
 ןוכַתי הָאציׁשְלּו כת
 אערא לעמ ןולטל מת

 יד

 תוברהְלו

 | .טגןינדסנס יפי על = סירקמ י סליגפ sex סיסו אי ת

 יישר

 : סלע ם ןוכנ..םלעי (6ס) : ונממ לוגו וסע
 . "וגו תחת טעמ יתמב םתראשנו (כס)
 . יח שישי ןכ (גס) : ןינוכמ ע .ףולס ןימעומ
 :/וגו דיכססל סכילע פ סכיכױס תק (י סליגמ)
 סיקנ םיכ (וט וטפמ) ןכו סכיקע ןופ) . םתחסנז

 רמה
 ומ 5'וכ דוקנ ןיכ :קלסמ וניל י"סרד 25 כ"עו "וטנ דוקנ
 כקו ךינע-'כ .לפונ = ךו6 .סמלָעס ןונמ .םוס  ס6ד ותסכוס
 סמ .כול) ea יככוככ .סעט סמ ןכ. סד. ססוכמפ .דגנכ דומענ

 עופ ויקכע ןיסי ספגפסכ .סיככ ויס סוקפנכ ל"6 סגו גסס
 ווסט סוול עמ:מד סוכוכמ ףולכ 5) סינוס סוכורמ ףולה עמקמד סיל ועכיפ טוכורעס ףולק
 יכפכ .וטעמסיו וככיס .ןקנווכ

 ממולכ סיכיופס לע כסומ ססמטסט סכיכיוק תנפ ףיסוסב

 טיע שוריפ /

 תאוה ; כ אל רֶׁשֲא קעֶלְׁש עֶלַא נוא

 רֶניִזאָד רעֶד ןיִא ןְּביִרְׁשַג טיִנ טייֵטְׁש סאו

 גנעֶרְּב אוז טאג טעוֶו יש יי , סלע הָרּוה

 ןניִליִפ רפ היה טעו רע זיִּב דדמשה דפ רד
 ייל טעו ריִא נוא םְעֶמ יִתְמְב םתְראשנו 0

 כ םֶיֵה רׁשֲא תִחּפ קֶלאָפ גנו ראָנ
 עונג טויז רוא אוו רָעיִרְּפןּופ ןטיִּב רפ ברל

 טניה הָּבָא א ןיא ןְרעֶמְׁש א או ליפ וזא

 והלא ו יו לוקב תעבש אל יב נונו ןייז ריִא טעוֶנ

 לוק סֶד יא טְרעֶהְג וצ טיִנ טְסאָה וד -
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 הרותה רפסְב בות

 אבה חכ םירבד

 רַפְסּב בּותְכ אֵל -.רשֶא .הָּכִמ
 ךילע הוה םלעי תאזה .הרותה \
 :ללדמשה דע
 תחת טעמ
 לֹוכְּב תעמש אלייכ ברל םימשה י
 היהלא הוה
 םֶבְתֶא ..ביִטיִהְל םכילע | הָוהְי

 סלעסו "ומכ "וככ סלעי לוקנ סילפסס כב סד ססקו ..ס'6כ .תוכמס 6 כש םוסס
 כקועו 4 וכ ף"טמ

 ףוא ]

 38 ,בםק 2

 יֵתְמְּב םָּתְראְׁשִנ = :
 יֵבְבֹוכְב םהיַה רֶׁשֲא

 ׂשׁשירְׁשֲאַכ הִוָהְו =:

 הוה שישי .ןכ םכתא

 דימשהלו םָכְתֶא ריבאהל םכילע
 המדאה למ. םהתֶכנו םֶכְתַא

 .רשא
 םימכה יתפש

 וודס לכ פ'סו םולפמ6.ו6כ . סכוגסמ ..קרוגו רה לפימל
 םיכוסל םככוכ ךכ) ססינפמ תכוגו רכ6 םורנמ סוילו סירנמ
 סינכ) יוניכו טומולס ס"מ וכ "פסו ם : 'וגז עומט ספמ
 ומכ 'יפ סוסוו ך'5 סנטה 96 ומכ סונלעס ןוככמ וניו
 ונועמ תומלענו תונכומ ויכיע ךמולכ :ךסוכמ תה 'כ נפסו
 ךגו6 סלעק 5 וכ ?"וככ דוקנ ן'ועס יס כ" יה לכ
 ךופע 'ס ספינעי .תווסל יופכ היס .דועו ומנעו סנעסו

 ימנ bוסס ומולטי
 נ"מ שמולעו- כותכ) ל"סד וכ ותסכוס

 ולכוו 592 טעמ ותמ .ול 2 וכ כוקככ קנוול-ן
 ככ .ןוטעומ ..15 .ןקנהקמ ןיכורמ ווה .6 ל

ofbbos. 7סיטעוט כ"סד  
 4 יב כ: ס*ק7 ,

 םי ל"\ס ןכ ) סד  סכו)ע  סוכיופס םיפו  ס"כקס

 טיע שוריפ

 טעו) םַע נוא היו טסו ! טאג ןייד :טאָג ןופ

 אד ינאא טנא ימית טל לשר וו
 ץמוג לאו רע זא םטייִרָכְג יא ף א ָתיִז טאָה

 ףייא ןְרעֶב וצ

 ןעיירְפ ןכאַ

Pe:ה ייפ  

 נא םֶבְתִא תו ףייא וצ ןאט

 טאָג טעו חַא סליל י שישי
 דיִמָשהְלּ םֶכְתא .ריבַהְל ָּףייּה םוא טייפ עֶרעייַא

 ראפ אוצ נוא ךייא ןיִריל :רַב ןֵבאַמ
 עוו ריִא נא: הָכָאְ לעב תהנו יי .ןגילימ
 ןופ ןֵרעֶו טכור דפ
 ןְּבְרַא ּוצ ןְטְראָד טסמוק וד םאוָו ּהָהְׁשְִל הָמׁש

 איז

 ּוצ :םֶכָהֲא

 אָב הָקַא רַׁשִא דִרָע רעֶד

 א
Fins 
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 ךל קיצי רֶׁשֲא קֹזצְמְבּו רֹוצָמְּ
 רמשת אלמא :הירעשב ָךְביא
 הָרותה יִרְבדְילָּיתֶא תושעל
 הֶאְרִיל הזה רֶפְפְּביִבְתְּכַה תאזה
 תֶא הזה אָרונהְוררְבְכְנהמֶשה"תַא
 "תֶא הָוהי אָלְפַהְו =: :ָךיָהלֶא הָוהְ
 תוָּפַמ .ךערז תֹוכַמ תֶאְ הב
 םיעְר םיִלֲחי  תונמָאנו תלד]נ
 "לכ תֶא ְךְּ בישהְו 5 :םיִנָמָאַנו
 םהיִנְפִמ תרגירשא םִיִרַצַמ הודמ
 לכס לחיל םג * :ְךָּבּוקְּבְדו

 [ .סולקמא
 = קיעי .יִד אָתְקַעבּו
 םָא הנ ;ְךֶנְרָקְּב ָךֶאָנְס

 תי רֵּבעַמְל רמת אל
 אָתיִרוא יִמָגְתפ ל
 אָרְפְַּ ןִביִתְכְ אָדָה
 אמש תי לָחְרְמְ ןידָה
 ןיִדָה .אָליִחְדּו ארק
 שב טג הלא ה
 תת ו ְךֶהָחָמ תי
 ןיִבְרְבַב ןָחָמ ךינְ
 ןיִׁשָּתְבַמּו ןיִנְמִיַהְמּו

 :ןִנְמיַהמּו ןֶשיְּב
aלכ תי ְהַּב ביִתָ  

 יד םירצמ תב
 ןוהימדקמ אּתְלַחְד

 ףא אס :ךִּב ןקְּבְי
 יד אָחָמ לבו עַרַמ לֵב

 הכמ
 ג סרופפ גכ םוכמ תלק פנע תה 'ס סלפסו . "נפ ג'פ סירקמ ג סרומה גכ גיתוכמ רופפפ ₪ סה אית

 .מנ ןיטיג ינמ לכ סג
 םיבשר שוריפ

 . למ לכ (50) : דמ6 סויכ 63ו סימי רודו רודל ומכ . םימיוקמו םיכורא .םינמאנו (פנ) : טשפה

 םימכח יתפש =

 סינפקס סלב 526 נ : םולופס סו ןֿפמי ונכהה כס וימלכ יכ סער

 אל
 .9) "כ סיעכ סינתו .

 םירוטה לעב

 "כ דגנכ "5 סנוט

 יישר

 ק6 לכפפסכ סל סניע סת ככ .
 אלפ פהו (םנ) :כפנס ןמ 0 סל ןסילמ cs םונוכוד ודימ הוכוכנ יל ססינפמ תרוגי רט6 כיקכד כספ

 . תונמאנו
 6 קופכס .סונופמ תוכפ
 סלסמס לכ וגו עומק ספ

 טיע שוריפ
 םעֶר ןיִא צמנ שיִנְנְראָּב ראפ ןיא | רֶסְסִּ

 ׁשיִנעֶנְנְֶוצאּב םֶד ןיִא  נּוא קיצי גְנּוהְנעֶלאַּב
 ְךיִד טעוֶו דניפ ןײד םאוָו הביא הי קיצי רֶׁשֲא
 א (חנ) : טעֶטְׁש עָנייִד ןיִא ּףיֶרְעְׁשְב ןנניוְצאּב
 ןְמיִה ןלעוו :טיִנ ךאָנ טְסעוֶו וד בוא רומָשָה אל
 איִד ןאָט אּוצ תאוה .הָרֹותַה יִרְבְד לָּכ תֶא תושנל

 האל הָרֹוּת רֶניִזאְד רֶד ןיִא טייטש םאוָו דייר
 רפ יז ןְטְבְראָפ ּוצ ה אָרֹגֲה רבְכנַה שה תא

 ה מא ןנטְראָפ .נא יל נאָר םעֶד
 תֶא יי אָלְפַהְי (טנ) : טאָג ןייד טאָג רַפ יא ו
 עֶנייַד ְךלְרעֶדְנּואו ןְכאַמ טאָג טעו ֹוזַא הש
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 . םהינפמ תרגי רשא (ס) : ןסוסלפ סייקנ ךכסיל
 (ופ תופפ) כופכ ןכפ עדק ססילע סג וקוכי ל5 ססמ סיליכי וה סיכ5מ
 לפדכ ₪0 סדסכ ₪5 נב ןיסכימ ןיס .ךילע סיס 05 סיכנמב יסמכ כל

 ךתכמ תא ' : סוכמ כפסמ סולד ז3ומו םוסלפומ .
 םיסוכ לפלס ןיסשכ תוכמס ינפמ

 ט'ע שוריפ
 ןופ קער איד נוא ףערז תוכמ תֶאְו קעֶלְׁש

 קעש כ תינמאנו תולודנ תֹוכַט הע עֶנייֵד

 יז רול עמי ֵאַּב נוא םיִנֲָאנ .טיקנאנק
 תוחילש רֶעייֵו ןייז וצ םַײקמ טּביילגאּב ןְנעֶז
 רע, וא ב גיֶׁשַהְו פי : ןֶפארמש ּוצ ףיִד נוא
 םִיַרצִמ יודמ לָּכ תֶא ןרעק רֶדיִוו ריד ףוא טעו
 םוָו םָהינִמ יי רֶׁשֲא םִירְצִמ ןופ גאָמייוו עֶלַא
 ָּב יקנו איז ראפ ןְמְכְראַפנ ךיד טסאָה וה
 : ריר .ןיִא ןמְפעֶהַּב ְךיִז ןלעוו אווז נא,

 םייכנארק עֶלַא ףוא הֶּכִמ לֶבְו יִלָח לָּכםִג אס)

) 
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 סולקנוא יה

 ןַתַמְלִמ הנ : רֵאָׁשִ
 רֵׂשְבִמ המ דל
 אָלְִּמ לוּ יד יִהֹונְּ
 אָלֹכ הָל רֵאָתׁשִא
 יד אָתָקעְבּו ארנב
 לָכְב ְךֶאנָכ .ּךךָג קל
 אָכיִכְרִד ונ + ףינרק
 אל יד אָקנפִמַו כ
 ּהָלְנְר תַפְרַפ תֵאיִפנ
 אעְרַא לע אָתְחְַל
 כיכר = קנּפְהֶאַ
 רַב הָנֵע שא
 הָרְבְבְו המק
 ריִעְזְבּו זנ :ּהָּתַרְבבּו

 הָנִמ | ןקְפיּד אָרְנְב
 יִרָא דיִלַת יד אָהְנְבַבּ
 תּוריִסָחַּב  ןּנלְכיִת
 אָריִצַכ אָרְחְּב .אָכּ

 אתקעבו

 אבת חב םירבד

 ו תַתַמיי :ריתוי רש וינָּב רֶתָיְבּ
 רשָא לְנְּב רָשְּבִמ םֶהָמ דָחַאְל
 = .לוצָמָּב לב יריִאׁשַה ִלְבַמ לבא
 הבא .ךל קיצי רֶׁשֲא ְקֹוצמְבּו
 ב .הָּכַרַר * : ָךיֶרעשהיקְבְּב
 הלגריףכ הָתְסניאְל רֶׁשֲא הָנְנעהו
 ָךְרמּו גנעְתהְמ ץֶרָאָהילע גצה
 ּהָנְבִבּו קח ׁשיֶאְּב הנע עַרָּת
 |איח תצויה התילשביוי : ּהתְבְבּו
 דלת רֶׁשֲא ָהיִנְבְבּו ָהיָלְנַר ןיּבִמ
 רֶתְסָּב .לֶפ"ירֶסְחְּב םֶלְבאתדייּב

 311 אסק

 רוצמב
 ..גק םופכי ספי)קנו . מ ןיט'ג ךנ סכיס אית

 םיבשר שוריפ

 שיאב הניע ערת (ונ) : (ה"בקהל םתדבע אלש .רמול
 המ לכמ םהל תתמ םילודגה התבבו הנבבו הקיה

 דלת רשא הינבבו [התילשמ] התילשב םגו , לכאתש [

 תלאמ סנ .לכ רסחב םלכאתש יפל עדווי אלש . רתסב
 : םהל תתמ התבבו הנבבו הקיח שיאב הניע ערת
 יפל . דומלתב וניצמש וסכ שמט אילש , תתילשבו (ונ)

 .התילשבו (מ) : סללנס .התבבו חנבבו הקיח שיאב הניע עדת (ט) :סילקונס ססינכג
 טיע שוריפ

 וצ ןגפ לאי רֶׁשֲא וינְב רֶשְּבִמ םָמִמ דַמַאָל תפמ (הנ)
 שיילָּפ םעֶד ןופ ןיִכְע ייז ןופ םֶנייֵא וצ ןְּבעֶג
 םּוראוו סֶע טעוֶו רֶע סאוָו רֶרְנִכ עֶנייַו ןופ
 ןגכ לכ ל ריצשה יֵלְנִמ רָּביִל םיִא זיִא ןְּבעֶל ןויז

 ןְבייֵלְּב רָּבִא טיִנ םיִא טעֶו סע ליו נעו
 םעֶד ןיִא בא ךל קיצי רֶׁשֲא קּוצָמְנּו רֹוצְמְּב [

 סאו שניִנְניווצאְּב םעֶד ןיִא נוא גְנורְנעֶאַּב

 הירש לגב ןְְנונְצאַּב יד ןְלעֶו ךֶנייַפ עיד
 איִד דב הָכִּה חג : טעֶמְׁש עֶניַד עֶלַא ןַא
 רֵמֹולְּכ ָךיַא ןְׁשיִוְצ זיִא איז ו הָשֶא עֶכייַ
 הָגנעִהְו ץְראַר ףייונא רעייז טאָה איָז סאו |

 אל רָשא עֶלעֶדייֵא ןייַא ןעְמְג זיִא יז אט נוא |
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 = שע שוריפ
 מיִנ טאָה איָז םאוו ץֶרָאָה לע גַצַה הָכְגַר ףכ הָחְסנ
 רֶר ףֹוא םיִפ עֶריִא ןְלעֶמְׁש לאָמ ןייק טְבּורְפְ
 נא | טייקלְרייִא | תֶמְחַמ רמו גשְקהִמ רָע
 טעו הממ שיאב הָעַע עת .טייקכייוו תַמֲהַמ

 ריִא ןיִא ןנוא עא ןֵלְבִא תּולָנ ןִא טְנייֵ
 ריִא ןיִא נא ּהָתַנָנּו ננו סוש ריא ןופ ןאַמ
 יבמ תצויה ּהָתַלְׁשְּו זנו : רָטְכאָט יָא ןיִא נא ןוז

 = דָשָפ היי רָדְניֵק עָניילק עֶרִא מ נוא הלה
 טעו ןָניווג טעו יז סֶו ןיִז עְריא ןיא נא ר
 מ ןְּבאָה םיִנ תָמָחב ןייק איז ףוא אז
 רָסחְּג ןיִסְע ףוא איו טעו איז ראָנ םִלָכאת

 רעֶניִמג יז ץלא ריא טעוֶו סע ליוו למ
 רתסב



 אבת חכ םירבד < 80

 ןַהָּב חטּב הָּתַא רֶׁשֲא תֹורָצְּבַהְ
 "לֶבְּב ל רצה ףצְרא"ילֶבְּב
 ןתנ רֶׁשֲא ףךְצְראײלְבְּב ךירעש
 יִרפ תלכו = :ךל והלא הוה
 רֶׁשֲא ְךיִננְבּו נב רׂשְּב נסב
 רוצְמְּב ףיִקלָא הָוהְי ְךְל"הְנ
 בוא ל קיציהירשא קוצמְבו
 דֶאְמ גנעֶהְו ב ךרה שיאה יי
 וקיח תֶשָאְבּו ּויֵחָאְב וניע ערה
 ויק 5פק רויפנ אית

 םימכה יתפש

 סיסט ךוקומומ ןמ ת"יכ רססיו כ : 'וכ כדי ככ סופתס
 וכסד סיס תגדכ ודריו וככ ןיתומותכ תדנ דע כותככ וכ
 תומומסו ךופנג סוכנס לכדמ כת לפונ סדוכי ןוסנ ןי
 למ נככ וקוכ 'יס ס"מו ןכהס לע ךומנכ סודמוע שס לנכ
 pונממ לוס )'סד ע'י סככ לקסממ סדכט ו םוככו יודל
 ודיכוי ןככמס דכוסו כוקכט ףלו סכותכ סככס סינק סוכוס
 תדכ תלמ ינק5 ןלפס לע דמוע סוס ןככמכ סגס ןכטמס
 וי לעופ דרוכו ודיכוי יקופתכ ומגטב דמוע לעופ פוסש
 ולוכעכט | ןוכטכס | לע סכ'מ כונמס ןיה םוכופ 7 : נסכ
 bוס .קופמ סס סוסיט כייהמ כומכ קר ססונכ רסכ וכי
 קומכו לס ו"יו ססינכ | רסכ ולכלי וכונכככ ןונעכ תקט
 ןהולמ ככ סיסי וניע 'יפ ב : סנעו סי6 כ5 ו"יוכ ףס
 תפלנו ןימ6כ כקכ סינכונס ןסומכ וניע עכפ יפלו סל

 ט"ע שוריפ

 עֶכּוה עֶָניַד י;ַא ןְמעֶנ ןײַא טעוֶו רע זי
 לָכב ןַהָב חטוב הֶּפַא רֶׁשֹא ןרעומ עקראטש נוא
 אויז ןיא ךיד טְכְרעֶכיִז דפ ור םאוָו וא

 נוא השש לֶכְב ל רצחו דנאָל ןייר ראָג א .

 עֶנייַב עֶלַא א ןגיִדיִגאַּב ףיד טעֶו רֶע
 יִלֲא ןוא דל ימלא ג ופנ רֶׁשֲא רצ לְכָּב טעֶטְׁש
 ריָד טָה טאג ןײד טאָנ סאו רֶדנעָל עֶנייֵד
 טסעו) ּוה נוא נסב יִרְכ ְףלכֶאְו גע : ןְּבעֶגָג
 ףיָתונְבּו נב רֵׁשְב ךֹוב ןייד ןּופ טְבּורְפ יר ןֶסָע
 עיב ןופ נוא ןיִז עֶעיֵד ןופ שייִלָּפ םאָד

 ie םולקנוא

 כי אָיכְר ףיךוש
 אָבְתְשאְל ץֶהָר א יד
 - ךטרא לָכְב ןהְּ
 כְּב ורק לָבְּב ל
 מכ בה יד ּףעֶרַא
 וכיִתְו גנ + ךַל ֶקָלא
 רַשְּב עמד אָ
 בַהְי יד יִתְנְבּו ךיְנְּ
 אָרְיִִּב ָּהְלֲא ל
 ךל קנו יד אָתְקעֶבּ
 אָרְכִג דנ : ְךֶאְנס

 קמו ב ירד
 הנע שאָבִּת אָדְחַל
 ּהָמָיק תְַּאְבּו יהוְְּב
 יד יִהֹּנְּב \ רָאָשְבּו

 ראשי
 ישר

 ךנטב ירפ תלכאו (ע) :םנכו ב ודב 5
 ןי5 ויסיפ פפספ . רוצמב "וגו ךינב רשב
 ךרה (דנ) : ןונעכ פקע קוֿפמ ספ סיסיו ל ריעס לע
 קונפ ןוטל :גונעס פוס ךלס פוס . גנעהו ךב
 ס'עפ דהפ סקינפט ססילע תיכומ ךכמו ננעסספמו
 וכ קסמי סופמ לכלב ס5ק וסעדו קנופמ וסע
 וינככ מ וניע עכס יכ דפ ויסונכו וינכ לפכ ונובעלל
 כס ססיפס | וינכ למכמ ססמ דהקנ תסמ סיכסונס
 כולמ .ככלפ ךכו יטמסלס .ךּכ ךכס 'ד לכלי
 סיטומסס ססילכ לקנמ וגסי כו וכזכקמי סטקנעל

 יע 6ספס רמויכ ימנעכ סער וניע סיסקט 5 לכ וקיה

 טע שוריפ

 קמו רצ ןיִסֲע ףוא אייז וטסעו) ןְּבעֶגִג ריד
 ישא ׁשיִנעֶגְנוְצאַּב ןיִא נוא גנּורְגעֶלאַּב ןיִא
 ךיד ןְלעוֶו רֶנייַפ עֶניד סא יא דל קי
 ׁשטְנעֶמ רעֶד ב דק שיאה רג :  ןְעדיִלאַּב
 ָךייווא טאַהְג שאָה סאוָו ריד ןשיווצ סאו

 םוָו וא רואמ גוצקו רֶרניק עֶנייז ףוא ץֶראַה
 ויִחְטְּב וניל עַרָּ רֶליִדייַא רעֶייַז ןעוֶוְג ויֵא רע

 עֶניֵז ןֶא ןנוא עֶנייֵז ןֶלְביִש טעו .וקימ תש
 רנו םוש יז ןופ בייונ ןייַז א תא רֶדְיְרִּב
 םאָו ןיִז עָעְרּביִא יד מ נוא ריפ" רֶׁשֲא יי

 רתיבו

 : ןעֶלְּביִא ןנוא עני טעו טזאלג רָביִא טה רע טאָה טאָג סאוָו ּףיֶהלַא דל נ שא רׁטְכעֶט

 תתמ 20
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 טה ק יִצ

 יָד אָמְּב אר ופיסמ-
 יד אָע אר 2 ידתשי

 הנשי עמשת אל י
 יד ןיפָא ףיקפ סע ג
 אָבְסְל :ןִּפַא בפי אל
 : סָחַרְמ אָל אקני לע
 אדל לוב | אנ
 רע עראד אָּבאְ ְךְריֵעַבְר
 אל יה יִצְתְשַתִד רע
 ארוע הל ראש

 | יִרְקַּב אָחְשְמּו אָרְמַח
 ףנע ירד :ףירות

 ּךֶתַי דֵבֹויְד דע
 לב aed עו בנ
 שָּבְִיִ דע יורק

 הש

 וקזק םינפ

 שורית
 תֵדּתַׁשעֶ
 = תא '

 bתיסדכ סלסע םילעמיגכ .לשנס ססדי (ספ)
 , שי.

) <6 

VAS Aישר  

 סופפפ . רשנה האדי רשאכ (טמ) : גופ
 .ונושל עמשת אל : ויכוס ופקוו תסננמ 77 0
 סנה עמשק (סמ קיטסרכ) ןכו כושל ריכס ל
 י'כדנוטניק ףסוי עמום יכ (כמ סם) ןכו וסוס כומפל
 .ךיתמה תדר הע (כנ).: (ןעסעפעלעפ) 3

 מ'ע שוריפ
 ודיִמָשִה דע ולאד ןייד ףוא ךאי ענרעו יא ןיַא

 : ןְנְליִמ רפ ףךיִר טעוֶו רע ןנאוו ויְּב .ךהיא
 ןְגְנעֶרְּב טעוֶו טאָג קוחרמ יג יל יי אשי (שמ)
 ןופ קֶלאָּפ ןייא ריד ףֹוא ןְּבייַה רעֶד נא
 ה 'רָשֶאַּב טְלעוֶ קע ןופ ץֶנֶאָה הצקמ ןְטייוַו 1

 ֹװַא טְּבעֶוְׁש = רֶלדא יא או וזָא רֶׁשח

 חַא יט :ןָמוק יא ףוא רע טעו גנּולצולפ |
 טסע ו וה םאוָו וניׁשְל עַמָשְת אל רֶׁשֲא קְלאָפַא |

 קלאפ יג ₪ + ןושל ןייז ץייטש רפ טיג |
aםיִנָפ אָשְי אל 0 םיִנָּפ תוזע  ןייָא זֶא סאוו  

 וצ ןייז םיִנָּפ אָשונ טיִנ טעוֶו רע סאו קל ,
 ןייש ףֹוא נּוא ןחָי אל רעו re ב 6

 a - 4 . ב zd . 7 ולה ה 0 / או

oe Bryans oN₪9 טק ישרה  

ko9 עה והיא ₪4 :ךָתאודימשה ד יד רג  \% , 

 תדר רע
 . כ סכוס ךינע יס עי אית

 םירופה לעב /
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 רְׁשאּכי ץראה הָצְקִמ ןלחְרִמ יונ קח
 עמשתזאל רֶׁשֲא יג רשנה הֶאד
 אְׁשִייאְלרְׁשֲא םינפזעיונינ :ונשל :

 לבֲאְו =: ןהיאל רענו
 דע .ןהְמְראדירפו ָךתְמהְב יע <
 ןנח ךל ריאשיזאְל שא ךדמשה +

 היפלא רגש רצו
 ודיבָאה ד ע ףנאצ
 ירעְׁשזלְבְּב ְךֶל רצה

 תהבגה = ךיתמח
 תורצב הו

 ד"ויכ 65 לעיסס סוכדנסכנפ מייסד סכוסכ

 םימכח יתפש

 לכ כורכ כפה וכהכ כ יניסכ ס"מ ומכ ת"יכ ומכ .כוכמ
 : לוט לכ ךל סיספ דועכ רמולכ לכ בוכ דועכ וסוליפס
 'ןכ = סופתפ פל כורקפ רפנס וככ כוכי כ כו ל'קו ל
 קוחלמ יוג6 מק כו ע"פכ ןינע וסז רסנס סהדו רפכ רמולכ
 ווג ךולע 'ס סמי bרקד 6שיב6 ישק 555 סי ךיפסד "וגו

 ₪"ע שוריפ
 לכָאְו (אנ :ןָמְראַּב רֶר טיִנ ְךיִז רע טעו דניק

 ןֶסָע ףֹוא טעוֶו רע נּוא הְתְמְרא ירפּו ךמִמַהְב יִרפ
 מ ןיפ נּוא ףיפ עיר ןפ טְכּורְפ איִר

 ןגלמ רפ ְּךיִד טעו) רע זיִּב דמה רע דרָע
 טעו רע וַא רֶהְִיו שרית ןָנ כ ריִאָׁשי אל רֶׁשֲא

 ןייונ ןייק. גוא ןראק, ןייק ןזאָל רָּבא טיִג ריִד
 = פרא סֶד יא רש טְריִּב לייֵא ןייק נוא

 איד נוא | ףנאצ תֹּורְּתְׁשעו

 רע זיָּב ןופ  םֶדאַטְכ
 לָכְב ףל רצה (בני : ןְריִל רַפ ןְכאמ ְּךיִד טעו

 עֶלֲא א ןנידייַלאַּב ְךיִד טעֶו רע ניא יש
 תּורצָבַהְו תוהבְנַה ְיִתמֹו תדר ד, טעֶטְׁש עֶנייַד

 ב 4

 רני עָנייִד = ןופ
 תיא ֹודיִבאה רע ףאָׁש

ih Ae Rh re 
 בו < ייעשה
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 הוא ואבו ה : בזל הית הָּתַאְו
 ףופדרו ּהָּלֵאָה ..תוְלְסַהְילְּב
 אל"יכ - ךרמשה דע ךוגישהו
 רמְשל ףיִהלֲא הוה לוקְּב תעמש
 ויָהְו ש : ךוצ רשא ויתפחו ויתוצמ
 ידע ףערזביו .תפומלו תואל ב

 ָתְדָבעזאל
 םּוָטְבּו הָחְמְשְּב הלא הָוהְייתא
 יזתֶא רבע = + לב ברמ בבל
 ָךְב הֶוהְי .ּונָתְלַשְי רֶׁשֲא יביא
 רֶָפְחְבּו םֶריעְבּו :אָמְצְבּו בעֶרְּ
 דע ךראוצילע לרב לע ןתנו לכ

 , : ה 1-4 2 + - יח

RS 

/ 3 

yw ans 

 רשֶא תחת ₪ : םלּוע

 .סע םוכרב 55 סדכעו . ג"נפ ג"מ סיכקפ םי ןיכרפ ) רש פקפ את

 םקקנוא 0
 le יֵהְּת ּתַא
 ג לכ .ףלע ןּותַיְו המ
 : הנפדריו ןילאה אטול
 :יִצְתְשִתִד רע גנב
 ' אָתְלָּבק אל ירא
 ָךָמָלֶא ַײב .אָרְמיִמְל
 יח רטמְ
 A יד יהיה
 ְךָּב . ןוחיו ומ
 4 ךיִנְּבְבּו תַפֹומְלּו
 אָל יד ףלח ומ :םלע
 ךֶהְלא יי םָרָה אָתְחלְפ
 תּוריפשבו אָוְדַחְ

 אלב ינפִמ אבל
 יל תי חלפַתו המ
 5 הבה יד ךְכָבְּד
 אָתּוה 'צְבּו אָנפַבְּב ב
 תּוריִסְחְב אֵתָלְְרע ב
 אלורפְב ריִנ ןתיו אלפ

 לע ודימשה

 םיבשר שוריפ .

 םימכה יתפש ;

 : ספוסמכו לוקכ ןימכג למוכ סגכס כ כמונכ 6
 ס'מ סטע ₪ : לחג .םינפסו סוכה 7 וי קחק ק'כיהנ ח

 ש . שוריפ -

 : ףאלש ןויז .טסעו) וד נא קְראָטְׁש ןייז טעו
 ףוגישהו ךיפדרּו הלאה תולְלקה לָּב ךיִלע ואנו (המ)

 עֶלַא איר ריִד ףֹוא ןָמּוק ןֵנעוֶו סע ! נוא

 ןְלׁטו נוא ןגאי ָךאנ יד ןלעונ נוא תוללק
 ןרעוו טְכעוֶנ ּוד זִּב ורשה דע ןֶביירג ְךיָד
 ד ליו ּףיִהלא װי ליקב מש אל יג טגיִליִט רַפ

 טאָג ןופ לוק םעֶד ןיִא טְְלאָפַג שיִנ טְסאָה |
 ןצ ךוצ רֶׁשֲא ויָתוקוהו ויתיִנמ רומשל טאָנ ןויד

 רע םאוָו ץעָזִנ עֶניַז נוא תוָצְמ עֶנייַז ןטיה
 תַתֹומלּו תיאָל ףב יָהָו המ) : ןֶמאָּבְג ריד טאָה

 צא ןָבייִצַא ּוצ ריִד אייּב ןייז ןלעוו איז נוא
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 שי םגו) והומכ תויהל ואנושל ללקמ ללקמהש , תואל (ומ)

 ישר

 9 טיס ןכ ספט ןיטוליגו סםכוס ןופל לוח סלי
 לכ מ ךכ סיסכ דועכ . לכ ברמ (זמ) : םיכוי כותכג

 = ט'ע שוריפ

 דע רֶדָניִק עֶניַד ןיִא נוא שדכּו רֶדְנואווא ּוצ
 תֶא ְּתְרבע אל רֶׁשֲא תסחמ (ומ) : גיִּביֲא וב סל

 שינ טסאה וה ליוו בבל במבי הָהְמַשְּב ְךיִהלֲא יי
 נוא הָחַמְש טיִמ טאָג ןייד טאָג ּוצ טְניִדְג
 ץֶלא טְסאָה וד זא לכ בֹרַמ ץראַה טוגא טיִמ
 וא ּיְנְוא תֶא תנו (חמ) :טאַהָג סָמּוג סאָד
 שנ = רני: ןייַד : ןני :ןזופי .טסעוו :וד
 עג ןקיש ריד ףיא טעו טאָג םאוו ג ִי
 גוא  םֹוריִצבּוי טְׁשְראָד גא רננה ןיִא | אָמְצְבּ

 וז ץֶלַא ריִד טע ו םע נא לכ : רֶבוחְבּו טקכאנ
 וכלב טַעוו רע נוא לרב לש ןַהָעי טרעְנימנ

 ; ןַײא |



 אא יי 6 ג 1% א a א :NR / Nl ו ,

 . יל בב ו DN v ה ל

 סולקנוא |

 אָח ַחָשִמּו ְךָמּוחְת

 אבה חכ םירבד

 : תעְלתה ּונְלְכאת יִּכ ג הל ןח ןיִתט |
 817 טנק

 ויהי םיִתיַז

 וסת אל ןמְשו ךֶלּובני לֶכְּב ל: היָהיִּורְתִייֵרא כת
 ילוה ןנְבּו ןיִנְּב אמ
 6 % % ל ןוהי אָלְ
 כ במ :איְבְשְּ
 הננס ראד אָּבִא
 לרע בות גמ : האק

 : לצלצה לקס ינו קמ =
 ּתַאְו אָלֲעַל אלע ךנמ
 אָּתַהַתְל תה יהת
 2 דמ : אָּהְחַתְ

 חו ו
 יַהְי אּוה הנפות

 + תאו =
 .סמ פוכוכ ויסי פיפי! אית

 םירוטה לעב
 . לשי (מ) .ךכוכג לכב מ ויסי סיפיז (מ) : סכוכקכ ןפינ 690 סיקיוסי דקדקל

 דיקות תֹונָבּו םיִנְּב יי: ךתיז לשי יב
 : יבָשּב ובְלי יִּכ ךל ויהידדאלו דשא כ

 שריי ךָתְמדַא יִרפ הצע במ
 ָךְבְֶהְּ רֶׁשֲא רנה =

 התאו הָלעַמ הָלעַמ הילע הלעי
 לי אוה = : הממ הממ דר :
 שארל הָיהְי אּוה ונולת אל התאו הפ

 התאו
 . ויק פק 95250 עכיי . ספ | םוכרכ תוככו סינכ . ₪ סניכ ךפיז לפי יכ

 םיבשר שוריפ

 .םתלמנו ןמ וריצק למי ןכו .םיוג לשנו ומכ
 : לעפי ןושל .שחנה ךשנ ןמ ךשי שחנכ :תירחא ןכו למ ןפי6כ כקסמ תיוס ןיֿפע מו תיוכ 'ייסמו ליסמ קוספס סז
 סי 5 ךמס ןכנ סיכססכ וכלעתי נס סייז יניתסכ ךינכ וסזו
 : סנסינ 'פיגס .סטפ סעע : כג ככענו ךימפ ךומי יכ :מכ ךכלקכ .כעמ כנס (גפ) סיכ ךיפסו . 35550 םכײ(כמ) :דילות תונכו

 לשר

 לפנו (סי לוטל) ןופכ ויתוכיפ ליפי ו . לשי יב (פ)
 ןפ פל סככסס טשעי . לצלצה שריי : לכנס
 ולו .סככק ןימ ז . לצלצ :נעי . שריי : ילפס
 כוקכל ול סיס ןכ ספ5 ספולי ןוסל םכיי םכסל רטסס

 = טיע שוריפ
 אלו הָתְׁשִה אל מ ןַטָּבְרַא סזא נוא ןָצְנאַלָּפ
 טיִנ םיִא ןופ וטסעוו ןייו ןייק נוא רּוְצָת

 תְַלותַה ּונְלְכאת יִּכ ןלמאז ןיַא טיִנ נוא ןקנירט
 : ןסע ףֹוא סע ןלעמ םיִרעֶמ איד .םודאוו

 רָמּוּב ןְטרעֶּב לייב כג לבב ל וחי שחיו (מ)

 ןיקְראמְנ עֶניֵד עֶלַא ןיִא ןְּבאָה ּוטְסענ
 טיִנ ְּךיִד ּוטְסעוֶ לויא ןויק טיִמ נוא ּךּפָת אל

 טעו םֹוּב רעֶד םוראוָו רָתַנ לש: יִּב ןְריִמְׁש
 : ןְטְריִּכ ליֵא עָעיִז ףיז ןּופ ןפְראוו פאָר
 רֶטְכעֶט נּוא ןיִז ָךָל ויהי 6 דילות תונבו םיִנָּב (אמ)

 ןלעוו איז רָּבָא ןרעט ןראָּבג ריִר וצ ןלענ
 אייז םוראוו יִבָשַ וכלי יִּב ריד איב ןויָז טוִנ

 ו הש לק (במ + הֶיְבַש רעֶד ןיא יג ןלעו)
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 ןמשו

 ןעייל ה ו רע עי"

 םימכה יתפש =

 13 וופסס 691 1 : כס סלכמ וסט ספ לע
 ; לופס רסהו הקל וי לעופ 6וסס ינפמ
 גש רכס לסנו ומכ ויתוכופ כיסי כמה כלו
 rh עקנתפס ןעפ ןמ סכיתת לוכנס לסנט ופוכיפו הכו
 ho ןוקנמ bוס5ס 5 לק 2 % 47% : ס'5כ . וקגכוסו

 4 טע .שוריפ |

 ןופ טְכּורְפ עֶלַא נוא רָמייִּב 4 גּוא דס
 רפ קיִרעְׁשייה רָד טעוֶו לֵצְִצַה ׁשֵרָי רֶרע ןייד
 ןְעוֶו ןיסע, ףוא תֹוריַּפ איִד שעוֶו רע ןְמיִרָא
 רֵגַה (גמ) : תֹוריכ ןּופ ןייז םּורָא רֶמייַּב איִד
 ןנואוו טעוֶו סאוָו רֵדָמעֶרְפ רַעְר ברב רֶׁשֲא
 רָּביִא טעוו הָלְעֶמ הלעמ  ףיְלָפ הָלֵעַי רוד ןשי

 טְסייַה סר ןייֵג ףוא רֶבַעָה לאמ סֶביִלֵטיִא ריד
 הָמְמ הָמַמ דרה הָּתַאְו ןרַעְוָו לָרנהנ טעוֶו רֶע

 םאָד ןטנײא ןררָינ לאָמ עלא טָסעוֶו וד נוא
 אה ורמי :ןְרעֶו טְמיִרָא רפ טְסעוֶג וד טסייַה

 נוא גולת אל .הָּתַאְו

 עו רע  םּוראוו - טיִנ םיִא טְסעוֶו וד
 רע בל הָיְהִּת הָקַאְו שארל הֶיָהְי איה ךײר ןייז

 = םעו



Ctr ה Aו 1%  

 אבת חכ םירבד 316

 ל דעו הלר ףכמ אפְרהְל לכת
 קמ "תאו ךְתֶא הוי לוי * : :הדקדק
 יוגז""לא הילע םימת רֶׁשֲא ְךְכְלַמ
 ךיתבאו התא תעדידיאל רֶׁשֲא
 ץע םיִרְחֶא םיִהלֲא םש הרבע

 לֶשִמְל המשל ָהֵיֲהְ ל
 -רֶׁשֲא םימעה לכב הנינשלו
 כר ערָז " : המש היה ךנהני
 יִּכ ףסֶאַּת טעמו הדשה איצות
 עת םיִמְרַּכ * : הָּבְראַה ּונָלְסִחְ
 דת אָלְו הָתְשַתְאְל ןייו תדבעו

 : ןְבָאְ

SAT. 

 + ! ןילדסנס ספעפ 53 . סע תוכרכ כר פרו .כג פו ךפו8 'כ קי איה

 םיבשר שוריפ

 ומכ רובד . הנינשל (ל) : ןירבוק

 םימכח יתפש

 605 סמלו ליסמ סכלל ₪ 'מנ 'יפ ה : לו .טסרסב

 : ילולפ םכמל סמוד וז וכטקי סדל לע סעכ סכמ

 ונלסחי (םנ) : יעתמלו כוס ןופל יעופלו ומוגכק

 טיע שוריפ

 עֶנייַר ןופ ררקרק דש לגב ףכפ ןרעו) טְלייַהְג
 ףסא ַײ דל הל : ןיקַא יד ןיִא זיִּב םיִפ
 ָךֶלֶמ ןייב טימ ןריפ ךיר טעוֶו טאָג למ תֶאְ

 ףוא ריִד ףוא טְסעוֶו ּוד סאו לע סיקה רֲֶׁ
 וצ  ףיִתּובָאְו הֶתַא עדי אל רֶׁשֲא יוג לֶא ןלעַמש

 ןְרעֶטְלע ענד טיִמ ור םאוו An ֹוזַא
 ור נוא סש ָתְדַנְע טנעקג טיִנ איז ןֵּבאָה
 רקֶלַעָּפ ע לע וצ ןניר ןַײמ ןטראד טעו
 יִרעֶבְנַא = בָאְנ ץע םיִרְתָא םיִהלְא ןניד אייז סאוָו

 יהו (זל : ןייטְׁש ןופ נוא ץֶלאָה ןופ רָמַעְנ ּפָא
 נוא לסל טסו וצ ןײ: טְסעֶו נּוא הָפ%ַ
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 : םתנגשו

 ak א ו

 ak תַמְרפְמ ; רג
 On ול:
jsיז ךָּכְלַמ תי  

 - אל יד םעל ףלע םיקת
 ףיתהבָא תאי תעדי
 איממעל ןמת חַלַפְתְ
 | אֲעֲא אתועט יחל
 .ּודצְל יֵהְתּו זל :אָנְבָאְו
 לבב יעושלו לָתְמְל
 % גרב יִּד אממ

 ער רָב חל : ֶמַתְל
 רע אָלְקַחְל פת ינס
 הָנְלְסחְ ירא שונְכִּת

 ןיִמְרַּ טל : אבו
 אָרְמִחְו חַלֶפַתְ בּוצּת
 שונכת אלו יתשת אל
 :אָּתעלּ "הָנלכִִת ירא

 ןיהיז
 םירוטה לעב

 ופכ .ךכנמ פו ךפופ 'ס ךנוי (ו) ךדקדק (סכ) : ןועגסכ

 ישר .

 (ננוכייטעכ רוכ) ן'ופידלומ שס ו'עס .המשל ()
 סבספכ .לשמל : ךײע סופי ךהול סלוכס לכ
 ןכו ךכ ולכלי וו לוע)) .ססנככו וכל .הנינשלו
 + לכס תק סלכמפ ליפס ה כקנ ךכ ם'עו לכי .

 ט"ע שוריפ

 עֶמְכעֶגְׁשַא ןמוק טעו סע, וא לְׁשְמַצ רפ
 זיִא םאָד ןגאָז טייל ןלעֶו םֶנייֵא' ףוא הָּכַמ

Re:ןמּוקנ 0 רש ויִא םוָו הַָּמ איד ּוצ  

 הָמׁש ַײ ר ,רשא םיִמעֶ ₪ ןדייר 0 ןופ

 ףיר טעו טאו סאוָו רכלעפ עֶלַא איִר שו
 םעֶר ןיא הָדָט יה איצה בכערו (תל) : ןְריִפ ןיה

 ףָאָת שפי ןמאָז ליפ ןָהיִצ סוא ּוטְסַעו רעפ
 חֶּבְרַאָה ּונְלְֲחַי יב למ ןייַא ּוטְסַעוו גיִנייוו נוא

 : ןרנעל רַפ סע טעֶו קירעָשייַה רד םּוראוו
 רָנטְרעֶג

 ןצגאלפ
 טעו ןייונ ָתְדָנעְו עטה םיִמְרכ (מל)
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 כ FR רָכָדַמ
 ילעבל ןיִִסְמ

 : קירפ ל תילו ְךְבָבְד
 הנו  יִנָּב בל

 ןָרָהָא אָמעְכ ןיִריִסִמ .
 ןופוסיו < ןח ךישע
 תיִלְו אמ ל ןוהל נב
 אבא גל ודב אליה
 ףתּואל: לכ דער
 אל יד אֿמע לו

 ףתמרא

 דול יהתּו | תעדי
 אימו לכ עיערו קישע
 ימּתׁשִמ יהְתּו רל
 יִהְת יד ףינע ּוזַחְמ
 יי "ףתמי הל: יח
 לע = אָשיִב = אנש
 יד א לע ו אָיְבְכְר

 | "ייטב רבה ו

 = בוש אָלְו ךיִנָפְלַמ לז דמה *
leakל או ףיִביִאל  תֹמְתנ  

 . םיִנְתָנ ְףיֶתֹנְבּו ךיְנְב ל : עישומ |
 תולַכְו תואר ךיניעו לַחֶא םעל
 ירפ** :ךדי ַצְלְיַאְוּוהלְּכ םָהיֵצ

 םע לכאי ןעיגיײיזלָבו
 קושע קר תייהו תעריהאל רֶׁשֲא
 ענשמ ָתיַהְו י*: םימיהידלַכ ץוצרו
 1 האר רֶׁשֲא ךיניע הארממ
 עֶר ןיִהְׁשְּב הָוהְי הבכי

 אל ה םיטשהלעוםירבה ;
 . גס תומכי סע סינוסנ ךיפונכו ךינ>כ אית

FNו  

 א

 םירוטה לעב
 סיסי ךנסנמ לכע 596 סלכיע יד כ לפונכ גסני ןועגסכ א

 ירער
 <, סייע ןוילכ סינק סלכ סניפמ תלמו לכ . סינפ סניפו וכופיט ססי)5 תופנמ .םהילא תולכו (כנ)

 ט'ע שוריפ

 עֶניַד רפ טְכעְׂשִנ ןיוז טעֶו סקא ןייד דיל
 םיִא ןופ טְסעוֶו וד רָּבֶא ּנְבִמ לבאת אל ןוא |

 ןײד רָל בושי אלו ףיִנפְלַמ לוג ּףֶרֹומֲח ןסע :טיִנ

 נוא ןנוא עניד רַפ תלזגנ ןייז טעו לייא
 ףנאצ ריד וצ ןנעו טרעקנ םיא ׁשיִנ:טעוֶו םָע |

 ודע ןלעוו ףאש עניב ףיִביֹואל תנו תג

 טעו סע נּוא עישומ 4 ויפו .דניִּפ עיד וצ |

 יג (בל : רֶפְלעָה .ןייק ןויז טיִנ ריד ּוצ
 ענד נוא ןיז עֶנייָד רמֶא םֵעָל םיִתָנ ְּךיֶתֹונבּו

 קֶלאָּפ רֶכְננַא ּוצ ןְרעֶנ ןֵּגעֶגִג ןֵלעֶג רֵמְכעֶט
 ןהעָו סע ןְלעֶו ןנוא עֶנייַד נוא תואר ניֵע
 איז וצ ןפאָה ןלעוֶו גוא םּיַה לָּכ םֶהיִלֶא .תולָבו

 לֶאְל ןיֵא ,Tse םוא יז ₪ 9 ל

 ל 5 5

ka 

 ט"ע שוריפ
 פק (גל) : ןָקּוק ייַּב ּוצ איז טְנעֶה עָנייִד ןיִא

 איר תפ טורס אנד נג לכו מרא
 ףיר טֶסאָה ור םאוו טייקידימ ןייד ראג נוא

 סע טעו תי אל רֶׁשֲא םע לכאי ריִמָג . ףורד

 / ₪ חנק

 חל

 איז טסנאק ּוד סאו קלאָפַא וזא ןְסע ףֹוא
 ןייז טֶסעוו גד נוא קשע קר ָתַיָהְו טינ ראג

 פה לָּכ ןסוטש ףצ נוא יוצרו טקוצ רֶּפ ראָנ

 = תַשֶא ףיניע הָאְרַמְמ ענושמ תייהו (ךל) : געט עֶלַא

 .ןופ טלֶמּוט רַפ ןייז טָסעוֶו ּוד נוא הָאְרת

 :ןהעז ןומ ןלעונ ןנוא עיד םאוָו ץֶלַא ןגעוֶו

 = לש ףיד טעו] טאג גר וחש ץ ה (הל
 [( | אד ףוא םפקמ לע ןיִחְׁש עַמְבעֶלְׁש טיִכ
 Se שא ליִכְנעׁש איד ףוא נא םיקושה לעו ןָאינק

 5 אה שנ טְסעוֶו אוד םאוָו אפל לכות אל



 ןח po םירוחטבו םילפע בו 1

 הָכְכַיפ :אַפְרַרְל לכּותזאל רשא =
 ןוָהְמְתְבּו ןורועב ןועגשְב הי
 םירהצּב ששממ תייחְו = : : בבל 3
 אלו הל אב רועה ששמי רׁשֲאַכ 1

 דךא :תייהָו ךיֵכְרְדייתַא חילצת =
 :עישומויאו םיִמָיהילְּכ לוזנוקושע
 הָנְלנָשי רחא שיאו שראת תשא ל
 - בׁשהזזאלו הָנְבִת תב ירק הנבבשי
 ףךוש 4 : ונלל ?חה אלו עמת םֶרכ

 ה לנָמִמ לכאת אָלְו ךיניעל חובט =

 ו ;
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 . סכ סע סנלגעי : ךכ סליגמ טעפפ תייסו . מ פורוככ סרהכו כרגנו . סכ טניגפ סילפענו אה

 ו :ברנבו

 . וג תוכלכ תוכט ךכומ

re 

 | שס ג: 2

 ןירוהמנ ּ | מצמד
 0 "שיִבָי 2 אֵּבְרנְבּו
 .זהָאָהתִאְל לכת אָליָּד

 | ce ךְנהְמְי = חכ
 = 'אָתּוימְסְבּו אָתישּפְמְּב
 : אבל .תּומָמַעְשְבּ
 שָשַמְמ | יתַתּו םכ
 .ׁשָׁשַמיִד אָמָּב אָרֲהַמּב
 אלו אלבק גב ארוע
 :ףיִתְחְרַא תי תלת

Naקישע | מֶרּב  
 תיל איַמֹוי לכ סינא
 אָתּתא ל : קיִרֲפְ
 ןחא = רבת םורית
 ית :אָתיּב הָנבְבשי
 אָמְרּ הב בתת אלו
 . הנח אלו בוצת
 סכנ יחי רות אל

 " ףיניעל

 5וסו ןופגסכ 'ס סלכי

 ברנ : (פמ םוכוככ) םוכוככב לפיפדכ ןוסכמ ענו
 : סלקכ ת ני

 ן"וםוד כומפל | ננס סמק .
 סיסיךיפעמ ככ . קושע (טכ) :

 בותכסו ב םגלפו לג ןומל
 סילפוס ןוקסו (סכ סליגמ) סנכככו ג קכשנ וסנכ

 :וילפ לוכקל םיעיככס סנעכ .ונללחת

 ןגעו) עֶניַד עָלא
 ץלַא טסעוו ןד נּוא םיכיה לָּכ לָּנְו קישָע ךַא יָה

 םירוטה לעב 1
 .'כ . ןוטגסכ (סכ) : ףנכ 'ס ךגתי ועמספ 83 ספו 'ונו סכפ 6כיו כיתכדכ סכינפ) זסמי ופפספ = =

 םימכח יתפש :
 : כול 'פכ "עו ₪2 ככג יוס סכקכו כיתכדפ םוכיפ תת \

 ןיקס .םרחה :םכ ןיהס כילפ רכס 2 ו ו מנ ופכ 61 א
 ווהמתבו (םכ) ללקיו ןינעמ פ'נ רומה רככ סנױגו םורופס ןינעמ ונופש
 בבל lee 9 למולכ טגלפ ספ6 'יפ ב : וקפעפס וכ קטע לנס ספ
 הנלנשו (ל) :כועכע א א 'וכ 3 : םגנפכ וכ סנהכי כת םיקו ססכהה סתפ

 :Hy ו 6נכ רעולכ תככנ סנלגבו סו יוניכס 536 סנככסי
 Rs רנכ 'ך : םגניפנ סתוה םקימ 598 תונו ךכדכ סתוֿפ
 : סו פוס ד |

 ט'ע שוריפ ע שוריפ |
 ןיִא ןכֵלְנאַּב טיג טְסעֶו ןרֲמאָלְּב עטְריימ טיִמ נוא יםיִפמו םָעַמ | =

 טיִמ נוא .דָניִרְג ןטְכיַפ טיִמ עא הנני בְבַּו |
 טסעו) ּוד םאוָו אה ל לכות אל רֵׁשֲא דְניִרְג ןראד 0

 טאָנ יי הכי תכ : ןְרעוֶו טליַהְ ןנאק .שִנ =
 טיִמ בבל ןוהבהבו ןֹורְועבּו ןֹועגְׁשְב ןנאלש ךיד טעו -

 רַפ ןייא טיִמ נּוא .טויקיְִניִלָּב טיִמ נא ןועְנָש =
 נוא .םירָהְב שֶשפְס יָה (טכ) : ץֶראַה טלבוט = = ו
 ששי רֶׁשאּפ גאָט ןְמיִמ ןיִא ןֶּפאַמ טְסעֶו אד .

 סע לייט טְּבאְט רֶרְניִלְבִא איו] .וזַא הָליֲִאְּב רעה | =
 ור וא כר תא חילצה אלו רטצניפ םיא זיא 2

 ּנעֶט עיד עֶלַא תְלָזנְג נוא טקוצ ראכ ןיײז
 : פְלעֶה טינ ריִד טעו רייק נוא ששומ יא

 .ׁשיִאְו ןופשטְנַא וטְסַעוו  בויווא שָרֶאְת הָׁשָצ ו

 ריִא טיִמ טעוֶו ןאמ רָרָננַא וא חל רח
 ּטְסַעוו זוה ןייא וב בֵׁשֲה אלו הָנְנה תי ניל

 מת םֶרִכ ץֶציִז טיִנ ןָנְרְד טסַעונ וד נא ןָעוּב
 נא נא ּוטְסעוֶנ ןטראָנ ןייווא ּונלָלַחְה אלו
 .תונָמ דרש (אלו : יל םוא ,a םיִא טְסעֶו וד |

 ךיניעל |



 pss ]- rr , / 7 ba ה
 % א מ וע -

 "ןמ רפעו קָבָא ךצרא רַטְמזתֶא למ אגא ד
 : ְךְדְמְׁשה דע ךיִלע דֶרָי םִיַמָׁשַה : יגמשפח

 =: | אָחְרֲאְּב אמ םדק ליבוא ינפל ףננ והנה נתי יי הכה ה האמ הכי
 הָעְבְׁשְבּו וָלֲא אצ רַחֶא ךְרֶדְּב המק קטס אמ
 ןֶחרַא אָעְבָשְבּו
 הועול תייהו pap סונת םימרה יהמדממ | קהת

 התה וכ :ןִרָאָה תוכְלְמִמ לכל ל על תת
 : 1 8 תובל

 : ירה ןיאו ץֶרָאָה תמהָבל 2 לק וחש
 אָריִעְבְ אָיִמְשְד אָפוע
 םירצמ ןיִחָשְּב הוה הבכי 0s דיִנַמְר תילו אעראד
 םילפעבו אָנַהָשְּב ץ ומי וב

 םיבשר שוריפ | םירוטה לעב
 ףגנ 'ה ךגחי ךכ ךוחמו . םכוניע ורקניש רפעו קבא וג ךש ךדיפו ןיד סכוכמכ 'ג . ףג) (סכ) : וכלכ םוכעומ
 רטמ (דכ) : ךיביוא ינפט חורבלו תוארל לכות אלש | עומס 05 36כש נפל ףגנ יכ סכ6 ליו וכינפל וס ףגכ

 תירפג הרומעו םורס לע רישמה ומכ הדירי ןושל .ךצרא
 ךיא יכ תולבגה לעמ תופועה חירבמ ןיא .דירחמ ןיאו (יכ) :תירפגװ שא םיחפ םיעשר לע רטמי .שאו

 as יתפש ן ₪
 ווטלו bכמג 'כ וסו כ :פסהנ ךסכ נע ר ךיפט וילו רטמ (דכ) : כטמ וקיכי 03 סימסס ןכו םוכיפ
 רלפעו קנפ סיסי רטמכס רפול ןויכ ךיס ןכתל וסר לע סכטמ רסבד קיז )ג סינעס) .רפעו קבא ךצרא
 קיו סל יה דה לכ ינכ סוכפס ינסו סס סיכפס ינ3 זונכב) יל וכ פל לכו לסל כ

aה כר לכ  a SRססכ קנדנו סימס ןמ סיק) ןקמ סיעלוס ככע 0 : ןיספ סתס ל'לס סיכנמ ןימככ למל סמ) כנסו ש סכמו קנס: 2 קס סנעמו 2 תונסו לפעכ קס 2% ושל | : ל; ססכמו כ . כ ופעמ פסק ןכוכ ןוטלמ וכ ןיכלס) ך : 'וכ רתכד  % 

 וכמסוו ךממ ךיקוכמ יעמוס לכ ועוזיכ עיטו on . הֶועזל (סכ) : ןיכוכרמו קכײקפו טיפ ססעג

 סינפכמ סל ש דסמ סוס על . םירצמ ןיהשב (כ) : גת לע כפ ךרדכ ונלע סוני 5 וכל יוס
 טיע שוריפ טיע שוריפ

 ןיז טיִמ גוא יִנפִל םּוגְמ יב השי ןָטְלאַה טְּבייֵרְׁש ישר . בומש נוא רֶרָע דָנאָל ןייד
 נוא העל קה םיִא רפ ןַפולְעְנַא ּוטְסעֶו ןנעֶו ןעֶמ ליִפ איוו טיִנ רָּבֲא ןנעֶר ץיג טעו סע
 עֶלֲא אוצ שעְנְרטיִצִא ראפ ןיינ טְסעֶו אוד ררע איד ןַצעֶג ףךוד טיִנ טעוֶנ סע, נא ףֶראַד
 ןְּבאָה אָרֹומ ןֵלעוֶו .ייז ררע רעד ןופ ףיבנניִ נּוא טְניִוַא ןמּוכ טעו ןִנעֶר םעֶד ףאָנ נוא
 ויִא סע איוו ֹוזַא ןמוק טיִנ איז ףיא לאָז סֶע הָאּובָּת רָכאַנ רעֶד ףוא ּבֹוטְׁש םעֶד ןעיְִ
 טעו) סע נּוא חלבג הָהֲהְו הכ' : ריר ףֹוא ןְבוקְג םִע נוא ןּבעלק ןא ןענירד ףיז טעוֶנ סע נא
 ןיִסַע ןייא וצ שמשה ףש לְכָל לְכֲאְַל וג ןייד ןייז איד טעו) םעֶד תֶָמַחַמ נּוא םייַל ןֶרעו) טעֶו

 as םֶר רַטְנּוא ןְהיִלֲפ סאו הלוי עֶלַא ּוצ ל די סימה מ ןְרעֶו טְליֹופ ראפ הָאּובָּת
 ררע רָד ןופ ףיִפ איר אוצ נוא זרעק תני יָד ףֹוא ןואל רע טעֶו לָמיִה םעֶר ןופ
 ןקעְרְש רֶר טיִנ ייֵז טעוֶג רֶנייִק נוא .דידחט זו = + ןנְליִט רפ ךיר טעֶו רֶע זי שה רצ ןְרעֶריִג
 :ןּבייֵרְמ קעווא טיִנ אייַו טעו) רעֶנייֵק רַמֹוְּכ ןְּבעֶג ףיר טעו טאָנ דיכא יגל ף די (הב) <

 ןְגאָרְׁש ד ףיד טעו טאָג םבָצִמ ןיִחְׁשְּב יי הָכְכַי (זכ) = ולא אֵּנַת דָחִא ךֶרְדב רנייַפ עֶניד ראפ רֶראָמְג

 יאו a ;ג טאָה רע סאו ןיִחְׁש םעֶד טיִמ הנחל םיא וצ ןייֵג סור א וטסעוו געוו .ןייא טי .

 םירצמ
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 אבת ז'ב םירבד = 312

 ןוקריבו ןופדשבו ברֶחְבּו רחרחבו
... - 
- - 

 ְךיִמְש ויהו = :ךֶרְבִא דע ךופררו
 ץֵרָאָהְו תַשְחָנ ךשאךילע רש
 הוה ןָתִיי :לזְךּב ְךָתְחַּתירְׁשֲא
 .ע ג תינעס לטפ פ6 'כ ןקכי איה

 דָבְעְמְלַמ = אָלְְְּכ אְָקּפ
 םיבשר שוריפ

 רטמ דרי אלש .תשוחנ ךשאר לע רשא ןימש ויהו (גכ)
 חורה .רפעו קבא ךצרא רטמ ןתי אלא .םימשה ןמ
 קבא םימשה ןט ךל ריטמי רטמ ריטמהל לינרש םוקטב

 םימכה יתפש

 סרקע דע ופכ ווכיכ סוקמכ סעככ סופג ןוטלס ךכד יכ 'יפ
 סימנמ | ינימ סנמ כ'ע 6סד לק ב : 'ןכ סעכב סדנו
 bוכי5 סוס ומלע ינפכ סננקד ןכתמו סוס ונוס יפת כרמו
 ספק כ"ג 3 : ומלעמ סכמ ככה ךקיס ל'קד ג' . תוכייג
 קוכמ סנפ ןפכ דעו ןכ תותוכת תוכפד םרפמו ןכ ופכ ול
 עמטפ וטועפ ופנד ם : פופוכת תוכמ סנומ ןפכו ףוג לס
 סלד וניל סח כק6 ךסנמו ונפמ דכ6פכ דע ס'כקס ךפדלו
 סונכפס 5יכמ ןכלו ודימ וולוו 65מו ומ ס"כקסמ דנו
 כ'סו ו'5ככ סכקו סלועס ןמ ןוינכ ') וסע רכיסד דע
 רמופכ 'יפ ז"עו דוכ6 דע כמ רמוכ כ"ס 6% כ סייוניכס
 תנמ 'ס ונכס ף"כ רמקנ 6 ופד 'יכ ךתופ דוכ6 דפ
 סתמ דנלתס דע יפו ןודכסת 735 ומכ רוקמ 6וס 6
 ידכ יונכס "כ ףיסוס ןכנ ךקלעמ תרפכ טיסו סמ רנד
 םריפ מ"מו ךהול דוכ5 דע רמונכ וילע דכ תלמ נוכיט
 סמ ןרוכי סוכו . כעיס קודו ךינפמ .סלכתפ ופוגכפכ
 לע סנמת כותכט סמ כסייקו ךיכ יפערי נו ס"סכ כפכס
 דע ןכוכיפ סוס עמ:מד ךקתופ דוכמ דע וכ סייסו דניתד
 'יס) 6 ני סו ךינפמ סלכתע סו כת כקכו דכוקד
 וכ ךולכ טודקסמ םקיכ סכמ פ"ס 1 : ל"כע סגכפפס
 כ'ו תוסכ ס"כקכ וכ ןסנו יכס סננק) תוככ ו) ןתיס
 םדימ 69 תת תוס וליפפ ןניכפפד 50 ריפכ ותפ לכס
 ןרמ6 ומנע יסמ סריפד סו ס"כקס פוכר 'ינכ )"כ ומנטמ
 ינכ קכפ ונתכ תופכוכסו ס'כקכמ םקנמ סיס וסע ל"נ
 סו 5 : ם"ע סדוקס תורכו ןכמכ ומלע ופמ ספמ ריעס
 טונכ ש : 'וגו ול ועמכת רמומ) ךייט 55 ןרמל ססמ
 סוכ סכנק יפו סננכנ סכוכ וס יכס יטקית 602 סוכ

 טיע שוריפ

 תחרק , ןופ , רעֶמ טְציִה סאו טײַהקנאַר
 טימ נּוא גדסבו טייקראד טיִמ נוא רוחרחבו

 לְנאָה םיִמ נוא ופדשגו תוליוה ןופ ררעֶנְׁש

 רָרֶא ליִגאָהַא ץיינ טעו סע רֶכְֹּכ קאלש
 הָאּובּת איר ןגאָלְׁש סוא טעוֶו נוא טְניוִוַא .
 יד רֶמֹולְּב טְבּזלעֶג טייקניִרג טיִמ נוא קי
 איז נּוא ןרעוֶו טְראַד ראפ טעוו הֶאּובִּת

 תר טעֶו רָע נא רוני לעָנ ןְרעֶנ טעֶנ
20. | 

 אורכו | אְָּרַחב
 "דע פר אקר
 הו גכ + דָביִתְּד
 הישע יור יש
 .אָשָהְַּכ ןיניסח ךשיר
 אָרְכִמ | אָחְחַאְלִמ
 תת יד אר

 רַפָמ תי יי מו דכ : ןַפ
 םירוטה לעב

 ל דננכ ןוקכיכו ןופדסכו ככסכו לסכסכו קקלדכו תמדקנו

 דרי רטט ןיאמ םישבי ןהש םירהח יהבגמ רמולכ . רפעו

 יישר

 ףונס ךופ ופפפמס יליס .רחרחבו :סס סיללת
 ןופל = (דנסרב) | ט"נמנוכמס זע:כו סימל דימק מו
 תופמ רג .(1 סימכי) כרס ינמ סלק יעפעו (כ בויק)
 ןופדש : קוסייג מ ךלע סיני , ברחבו : סמ
 סול . ןופדש : סודטכפ נ ספוכפ פוכפ :. ןוקריו
 . ןוקרי : (םנפלגכעפנעגסז) זענכ ס'דילפ סילק
 למה ןוקריט ןיכפסנו ןיכיסכמ סוכתס ינפו עני
 לניקנ דע סונלפ .ךדבא דע :(כ:עג) זעל
 ויהו (גכ) : ךלפמ .סלכספ ךסופ ךוכ דע כמולכ ס
 ספפ ולנס פולק . תשהנףשאר לע רשא ךימש
 ןלמפ ס'גקס וכמ יניכ רסכסו ע .ןכממ ומנע יפמ
 י) ועמפס כ ספו (וכ פלקיו) למפנ ןכו ועמפמכ
 ךיסנפ 'ס לוקל כמוס וס ןקכו יכקכ ימע וכלתו פ
 ןכמנ ויקוללקכ ספמ לקס 'ס סלכי ךכ 'ס קנדי
 סוס תונופקלכפ לקס וז סלנקכ ןכ סנו דיכוי לכ
 ככ ספוהנכ סכככלו לוכככ סכימש סל (ספ) למופ
 ךוסמו עױמ .לזרכס .ןיסט ךכדכ  ןיעיזמ סימס ויסי
 ךכלכ תעטומ סם ןלפסו .סלועכ בכוס סי ךכ
 סוס ןהכו סיתוליפ תנככמ םיסו עמ תססנכפ
 ןיעיזמ סימס ויסיפ לזרכ ךככקו תשסנ ךימס למל
 לם בכוס סיסי סל מ'מ כטמ וקיכי לם פ'עפ
 ןיסכ ךכדכ = סעוזמ סת 5נןכלסו סלועכ ןודנכ
 bיס סלק מ'מו ןיכיקכמ תוכיפסס ןיו עיומ לזככס
 bילות ל לולככ סיסש ןיכ תפסנכ ליסק ןיכ צ

 טיע שוריפ
 ןְראָל רפ טְסעוֶו וד זי ָּדְבִא דע ןנאָי ְּךאָנ
 סע נוא תֶׁשֹוהְג ףשאר לע ףיִסש ייְִו כ) : ןְרעוֶו

 חא פאק ןייד רָּביִא סאו ןְלְמיִה יד ץיז ןלעֶ
 ןייק ןייֵג טינ טעוֶו סע, רַמּולְּכ רָפּק אי
 רֶמְנּוא םוָו ררע יד נּוא ךיהחמ רֶׁשא ץראהו ןְגעֶר
 טיִנ טעוֶו יז ןטיא איוו וזא ןייז טעוֶו לחג ריִד
 רטמ א פו (דכ) : תוריפ ןיק ןֶריִצ סוא

 ןופ וגעְר םעֶר ןְּבעֶג טעוֶו טאָג רֶנֶמ קָּבא צר
he: \א  
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 יִצָתְשְתִּר דע .דָּבְעַת
 עיִרָפְּב ,דַביִתְּר דעו
 ןמ
 Na יִד ךיֶדָבֹוע

 פוקמ סקנפל 1

od orb be |ךכד ןכ יכ סיכככ וס סלועס  

 גנורעניכ יד הלה הפ :ךיָּר \

 : ןאָט 1

 רניוושנ ןֶכאַמ טעֶו רע זיָּב נוא רקמ ףךכא ד |

 תּושיִּב סה

 ײ קברי אמ + יִּתְלַחַד
 המי תי" ךָּב
 וא לעמ תי יִצָשיד
 ןמִמְ לג תַא יִּד
 ףעומו בכ + ּהָתְרימְל
 אֵּתְחַרקבּו אָתפֲהַׁשּב

 "אב התא

 אָרוהְרַחְבּו אָתְְלְדב |
 אברחבו

 םירוטה לעב
 'ס סלכי תוקלוקכ כיתל סימעפ 'ד .'ס סלכי (ככ)
 תפססכ סיני סעכט קוספס סוכ שו . םוילג עכלפ דגנכ

 םיאלח ינימ .'וגו תפחשב (בכ) : .םהיתוכרב תא יתוראו

 יישר |

 ןולסס .הראמה (כ) :ד5 לכל ןילופסמ ל סויסל |
 המוהמה : םלפממ פעל5 (ני קלקיו) ומכ =
 : סופגו ףספנ ולככמ . תפחשב (ככ) : סלסנ לק |
 יכסכ סמדק 06 יכ 3 סילכד) ןופל .תהדקבו |

 bיסס (טניסרעגעופ) זעכב י'וולמ sh tg cb סוסו 1

 םוגמ .

 יניפו תסדקמ לס ספס .תק לדבו : דפמ ספה

 םלועס סוכ דומלתט סלוקס ןכ סג תכספכ ןפקנכ סת

 ןמיס | קוסכ ךותמ פמ ניי עגדכ ול עכ ןמיס וסוו סיכנכ

 טיע שוריפ
 ןייז וטכעוו מב ּולַפ רפ ףְתאַצְב הָּתַא רּורָאו ךאובְּב

 סיא ןייד ןיִא טבולפ רפ נוא ןמּוק ןייד ןוָא <
 ןיא ןקיש טעו] טאנג דג יי חלי (כ + יג

 סאד הָמּהמַה תא

 גנובראד רַפ סֶד נוא תרגמה תא גנולְמּומ רפ
 םוא "לט ןיִא הָשְעִּג רֶׁשֲא ףדָי חלשמ לכ

 מסעו אוד ?םאוו טנעֶה עָנייִד ןופ נער
 ןעלונ רפ ףיר טעו רע ויִּב רמה רע

 ft ְךֶחאַצְּב התא רוראו 3 + ספ
 הראמהייזתא שו | הוהְי חלָשְיכ

 = :תרענמהייידתאו :המוהמהז-תָא
 ,Aw השעת רַשֶא ךדָי הלָשַמלֶכְּב

 רַהֹמ ףֵרָבָא--דעו ךךמשה דע
 ריללעמ ער ינפִמ
 דע רֶבָּרַהיתַא ָךְּב הוי קב יי
 ירֶׁשֲא הָבָרֲאָה לעמ תא והלב *

 : ינַתְבֹוע רֶׁשֲא ד

 הָכְּבִ בכ : ּהֶתְשרְלהַמש
 תב תַהּדַכַבּו הָפְחְשְב הוה

 רחרהבו

 םיבשר שוריפ

 .המוהמה (כ) : וטע םתא יכ ותוארהב . ךיתולאשמ אלמיש
 כו לודג לוקב 'ה םעריו ומכ .דרבו תולוק די לע

 ערוה תא םכל רעונ יננה ,תרעגמה : םמהיו םיתשלפ לש .

 : םה תומימח ינימ .רחרהו תקלדו תחדק :םה

 םימכח יתפש

 כו) סתסד | לסוככ  ךסוככ ספה כוכ6 כיקכ ימנ ספסד
 , 3" ס"קכס סקס ועכו 'וכ 6עסכ סנועכ ךפונכ מול
 פ"סד ידומ ק'נד כותכ יכסנמ גפכפמ 6"ככסמ ססב כ
 ךנ סיס ופדוכ ךסמנכד ךק65כ ומכ ךלוככ ספ 56
 סומתכ ולו םטמ נע רמולכ כוכ5 סיסק ךלוככ 65 סטפ
 פע תוכפ ןוע דקופ ס"כקסד כ"ו טס ספכ | ד)ונכ ןטק
 פע םרפפ יג ססכנו . סוכר סוככד סוכ וכמנ דועו סיונכ
 ומ ועמכ המוד ד)וס סמל םקוניקס 'פכ ורמלט ךכד

 לוכהו סכופס לכ ךממ ןיהכפפפ ךסככ ספה רוק מסג סו לעו 'וכ סלוכ סכוסס:לכ ופופ ןידפנמו /וכ כ
 ןתמיכד "וכ. .םכוקכ תקכע וס סד לש ויד ת)תתו

 כ'ג סוסו ס)ועס ןמ וקפונו ךכ סכוכ 5וסס סנועס ביס 5כסכ קוניפס
 יפ'פכס ל : כ"נ ל"קו 'וכ ול עכ ןמוכ סוככ ךותמ וכ ספו

 . טיע שורופ |
 ענייד ןגעוו ןופ ךיִלְלעמ עֹור ינ:ט יד | ןריל רפ

 טְסאָה אוד םאוו יִנְּתְבע רשא קי עו ענכעלש

 אכ) : ןזאָל רַפ מ
 ררךאמ םעֶב ריד ןיָא ןטפעֶהאב ןְכאַמ טעו

 רפי ףיד טעו] רע, זיֵּב המדאה לעמ וא ֹותֹלַּכ רע

 = הָמָש אב הָּתַא רֶׁשֲא דֶרָע רֶד ןופ ןדנעְל

 איז ןברא אוצ ןְטְראָד טסמּוק אּוד םאוו

 ףב 5 קָבְדָי

 תב ןנאלש ףיר טעו טאג  הֶבְי בכ

 ןיַא טיִמ נוא תקָלדנו תקנו ץֶבָליוושַנ טיִמ
 שי הקנארק

Ts 
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 : תושעלו
 םכְתא הוצמ יֵכֹנֲא רשא םירבדה
 ירחא | תֶכָלְל לואמשו ןימי םיַה
 ; היה טפ : םָרְבֲעַל םיִרֵחַא םיהלֶא
 הוה לֹוקְּב עמׁשת אלזא
 לכ תֶא תושעל רַמְׁשְל ךיהלא
 ָךוצמ יִבֹנֲא רשא ויתקחו וינ ויתוצמ

 תולְלְמה"ילְּב ךילע ּואָבּו םויה
 התא רּורָא = : ךוגישהו הָלֲאָה
 הרֵׂשַּב התא רוראו ריִעּב
 ידי רורא =: ךסראשמו ָךאְנמ
 ףיִפְלַא רנש ךממדפ יִרְפו ךְנְטְב

 רורא וו

0-0 ! 

.- 0 

 זי הדק אנא יד
 1 Fs רַמְמְל ןיד
 לָּכִמ .ןוטסת אָלְו די
 אנא יד איִמְגְתַּ
 אמו . ןוכתי רקפמ

2kאָלאַמְשּו אָנִי  

ep יד res 

 לכ תי דּבְעַמִל רט מל
 ד יִהֹומיּ יהירוקפ
 ןיד אָמ לרקפמ אנא
 אימו לֵב לע ןותייו
 נקב .ןילאַה
 אָּתְרַכְּב תַא טיל זמ
 : אָלְקַהְּב תַא טיל
 : ךַתוצַאו ךלס טיל זי
 עמד אְָּלַו טיל חי
 ירקּב ףערא אָּבאְו

 ks "כ א פלש התא רורא ₪ : ףנאצ תרתשעו = נע ירד ךירות = . : , |
 טולו ךאבב . סע עפעת 6) ספ סיסו .טע כקכ סדנע) אית 4

 טיע שוריפ מע שוריפ

AR we 

 עֶניִרריִג ןייק. ןיִא .ןייז טיִג טעו וד גוא חס
 יד ןרעָה וצ טְסעוֶו ּוד זַא למשת יִּכ הָנָרְדַמ
 םויה ףוצְמ יִכנָא רֶׁשֲא טאָג זייד טאָג ןופ תוָצַמ

 סַמאַג ןופ טניה יד טיִּבְג ְךיִא סו תושעלו רומשל =
 יס אלו (ךי) : ןאָמ ּוצ נוא ןְמיִה וצ ןִגעוֶו

 אוד נוא םֹויה םֶכְהֶא היצְמ יִבֹנָא רָשָא םיִרְבְדַה לָּכַמ

 ןְכאַז עֶלַא איד ןופ ןרעק, ּפָא טיג טְסְלאָז
 טיִנ ל'אמְׂשּו טי טנייה ריִד טיִּבִג ףיא סאו

 רעֶד ףוא טיִנ נוא שייז רֶטְכעֶר רעֶד ףוא
 ךאָנ ןייג רצ םירחא םיִהלֲא ירחא תֶכָלל מייז רקגיל

 התו ש) : ייֵז ןָניִד וצ סלל רַטעֶג פָא עֶרְרְנַא <
 ימלא יו לוב למת אל םא ןייז טעוֶו סע נוא =

 לוק םַעָר ןיִא ןָמעֶנ רפ טיִנ טסעוו וד א
 נא ןטיִה וצ תשע רימשל טאָנ ןייב מ ,

20 

 זיתיקחְו תֹוצְמ עֶנייַז ראָנ ויָהֹוצִמ לָּכ תֶא ןאָמ ּוצ
 ָךיִא םאוָו סויה דצמ יִנֹנֲא ישא ץעֶזְו ענייז נוא

 לאה תוללקה לָּכ ףיִלְע ּואְבּ טניה ריד טיֵּבְג

 תוללק עֶניִזאָד יד עלא ריִד ףוא ןִמּוק ןְלעוֶ
 חמש רצ וזטי : ןְבַײַרג ףיר ןלעונ נּוא ףונישהו

 רו טאָמש ןיא ןייז וטסעו] טכולפ רפ רי
 יא ןייז וטסעו) טכולפ ראפ נוא .הָדְ הפ
 טָבּולּפ ראפ ההדאשמו ףאנמ רּורָא (ן) 1: רְלעֶפ

 ןייד נוא בראק ןייד וכ תֹוריּפ יִד ןייז טעו
 טֶכּולָּפ רפ דנג ירג ררָא (חי) : גני רָּביֵא
 ְףְתֶמְדֹא ירּבּו ףֹוב ןײד ןופ טבּורְפ יד ןייז טעוֶו

 םאָד פא רט דֶרָע ןייד ןּופ ik יד נוא
 נוא ּהָנצ תמש רֶדניר עיד ןצ גנופראונ
 חָתַש רורא .(מוו ; n+ עֶנייֵר 5 סעֶראַטְס יה

 ךאובב וש |



 יִרֶא אר | יִמָמַע
 ךלע ירקתַא ייד אמש

 : מ ד
 אָבָמְל יי ְּךנְרְתֹויְו אי
 אּבלוְבּו ל העמר ו אָדְלוְּב
 אָּכַאבּו ךֶריֲעְכְד
 יד אעְרַא לע ףעְראְד
 ְךָתָהְבֲאל יי  םייק
 חַּתְפִי בי + ְּךֶל ןפמְל

 אָבַמ ּהֵרְצֹוא תָי ךָל
 רַמְמ ןּתַמְל אמש תי
 נע ךעֶרַא
 יִדָבוע לָּכ תי אָכְרָבְלּו
 מבע תוהו "די
 : ףוזת אָל ּתַאְו ןיאיִנס
 יקתְל יו תו תי
 הרב יֵהְתּו ׁשְלֲחְל אֶל
 יהת אָלְו "אלל

 לָּבקת יִרא אָתַתַתְל |
 יַד | אדוק |

 הב בוטל

 ָךְתְמָהְב

 תמְדא ַה

 א גי סגיגת ט כ תינעת ךכ 'ס םפי אית

 םירוטה לעב
 ה"כ . 6לקנ 'ס סט 6) ל ןמ יומסס לכדכ 555 סיופ
 סל ךיפסו .ךממ וסכו : ןיניפפ כי ן"יש 'יפ ן"יש

 ןיליפסס תוכזכ <פופ 'ס ךכיפוכו (6י)

 טיע שוריפ
 ₪ יִנ דרע רעֶד ףוא ןנֹואװ םאוָו עֶלַא ןֶהעֶז
 טעו טאג ןופ ןמאָנ רעֶד וַא ל יִרְגָּת
 ןלעוו ייֵז נוא = ממ אָ ןיִרעוֶו ןפורג ריד ףוא
 הכוטל יי ריפה (אמ : יַד רפ ןׁטְכְראַפ יז
 ףוא ןְזאָל רָּביִא ןכאַמ ְךיִד טעוֶו טאג נוא
 ןײַד ןּופ טְכּורְפ םעֶד ןיִא =: הב יב ןטוג |

 ְקְמְרַא ירבו ררניק עֶניַד ןעֶמ טֶניִמ ךוב
 טי :Rs יד יו טְכּורְפ םעֶד ןיִא נוא

 ףיתיב יי עַּבָשנ רֶׁשֲא הַמְדֲאָה לע האּובת יד ןעֶמ

 טאָה טאָג םאוו רֶרע רער תוא ךל תתי

 ריִד לאָז רע זַא ןֵרָמְלע עֶנייַד ּוצ ןֶראוושְנ

 לֵאְרְׂשִי ץֶרָא עמ טנימ | ןּבעֶג סאָד
| 20 

aw.יע אבה ה  
 2 ₪ אָרְנ הוהי םש כ ץֶרָאָ
 : ָךְממ אָ

 09 הנק

 הָוהי ָךְרַתֹוהְו *
 יִרְפְבּו | ָדְנַמְב ירפב

 לע ָךְָתְמְדִא  יֵרְפְבּ
 הָוהְי עַּבְׁשַנ רָשֶא

 | הָוהְי פי י :ךְל תַתָל ךיִתֹבֲאַל
 םיַמְׁשַהתֶא בוטה ורָצוא"תא ל
 ָךְרבְלּ ותעְּב צְראדרַמִמ התל
 םִיֹונ תיולהו הדי הֶׂשֲעמלְּכ תֶא
 ךנְתְּה * :הולת אָק הָּתַאְו םיבב :

 קר יי בזל אָלְו שארל הוה
 "זוִכ הטמל . היהת אלו הָלֲעַמְל

 יהא הוה | תוצמזילא עמשת הא :
 רשא

 | םיבשר שוריפ

 + ךילע ארקנ (י) : עבש ךימסא ואלמיו ביתכדכ רקצװ

 : וימי ססיטע יײדפ ליתכד ךימי ריפוי

 טיע שוריפ
 וצ טעו טאנ בוטה ֹורָצֹוא תֶא ףל יי חתפי (ב)
 2 שש םיִמָשַה תֶא רֶצֹוא ה ןייז פע ריִד

 תשעמ 5 eh יו רעֶד ןיא דר ןויד
 עֶנייַר ןופ קְרעֶו עלא ןׁשטְנעֶּב וצ בוא יד
 מסעו אודה נּוא סבר סוג תינלה: טְנעֶה

 ! ןעיילט טנא ןפרארב טינ יז יב טסעוֶ 1 רָבַא לת אל הי ןְׁשְְנעֶמ לכ וצ רלעֶג ןעייל
 ןֶבַעְג ףךיד טעו טאנ נו שארל י + נהנו ג
 אוצ טיִנ נוא בנק אלו טייקראו מש ןייא אוצ
 אוד נוא הֶכְעַמְל קר ָתיִיָהְו (םגת) טייקפאלש ןייק

 = הפ א הָנְרְרַמ עֶכֹוהַא ןיִא אָנ ןיז טכעוֶו :

 . הממל



AR 4 4 APו  

 אבת חכ םירבר 308

 םיִמָקַה ףיֶבָאתֶא היי ןתָי '
 דֶהֶא ךרדּב ךינפל םיפגנ לע
 וטוני םיכרד העְבַשְבו ףילא ואי

 -תֶא .ךתא הוה ויי
 הֶקְׁשִמ לָבְבו .יטָסִאַּב הָכְרְבה
 הוהירַשפ ץרֲאְּב ךכְרְבו די
 ל הָוהְי מיקו < : דק ןתנ ףיקלֶא

 :ָךינפְל

 ג

 יִכ ךְל"עבְׁשנ רׁשֲאכ שורק םעֶל
 ךיֵהלֲא הֹוהְי תוָצְמ"תֶפ רמשת

 ימי ארו ' :ויִבררּב כלה
 . 3 ןיפוריק סטפנו א"

 . טפ ןינומ סל קוחנמ זי סטוס וי ס)יגפ ₪

 םיבשר שוריפ

LAP a PN Cae 0" 24 CAS KR, par haa Aad 

  fap ld oeל יי לי.
 /  0סי 0

 % קוכרכ יפע לכ וללו .3מ 6עי55 ת תינעת ךפפ 'כ ופי

 !ןתו ז :דקפְְּב תא
 ימיקד ףָכְבְד ילעב תי
 דק ןיִריִבְּת ךש
 קי אָדָח אָחְרֲאְּב
 תְרָא אעבשכו תל
 הדק קרש
 ָ כ ג דקו ח
 אב = תר
 ןָדָי תוטשוא | לכבו

 ד ,אָעְראְּב כרבי
 כ בהי ְךָהְלֶא

 על ּהָכ ניקי ט
 כ יד אָמְּכ ׁשידְכ
 ו רפת ירא דק
 ללא יַד איד
 קת ןָהראְּכ ְּךַהְּ

 כ ןח י : יהומְבִה = ץראה
 יממע

 םירוטה לעב
 ךילפל וסוכני (ז) : סימלק ילכדלו ם"דכ פיכטמיגכ . פמסס שורית ןגד םיאלמ ויהיש .ךיתורצואב .ךימסאב (ח)
 כלבס ןיסש .יומס וסז 'ונכ . ךימס6כ : כוס :כ סיפנע סיתכ 6:פתפ . ךימספכ סכככס 6 ךפ6 'ס מי (ס) סל ךיפפ

 ישר םימכח יתפש

 ועבשבו () : סלועל  ךספינכ פח סלכ כ טס 6נכ סנוכ) ךססיכ ספ 'ופ כ : ןוטפכ סעטל סג ךי
 ולכל סלסננכ ךכד ןכ . ךינפל וסוני םיכרד | 6סולכ גוקכדמ והתכוסו . טה ללכ סכועס ןמ ךספיני 6%
 תיכס ןמ סלספ ת65) סלוטס ךכדו ךהפנכ כ"ו ךקוככ
 וסככ לועיסו שטמ לכ ותליכ לע בותככ פ"ל ויתוטמת לכו ותכינס כ וממנו ותליכ ךכיכ סמל דועו ככ כ"ו
 לק וכנ סעענ סמ "לו טה ךכ סיסי 592 ךתלכ ךוככ סיספ סככו טק ךכ סיס נע ךקוככ תייפ ךולנ וכ ךכ

 טע שוייפ

 וטסעוו טְׁשטְנעֶבג גוא ַּאַצְּג הָהַא וב ןַמּוכ
 תא ַײ ןש ₪ : יג םוא ןאט ןייר ןיִא ןייז

 ענַײד ןבעג טעג טאג לע סיִמקה יביא

 נפל סיִפַָנ ףוא ריד ףוא ןעייֵטְׁש םאָו טְנייַפ
 צי. דָמֶא רב ריִד רַפ ןסוטָשנ ןֵרעוֶג לע
 וצ יג םֹורַא אייז ןְלעֶו געו] ןיַא ןיִא .רילא
 גל סוני םיִנרְד הש ןטלאַה הָמָחְלְמ ריד
 רפ ןֵפולְטְנַא איז ןְלעוֶנ ןנעָט ביו טיִמ וא
 טאג מס תכְרבה תֶא ְּסַא  יפ ₪ : דה
 תֹורָצֹוא עָנייִד ןיִא הָכָרְּב יֵד ריד ןְּגעֶג טעו
 גְנקעֶרְמְׁש ; םֹוא | עֶלַא ןיִא נא הי חט לג

‘a0 | 

 ט'ע שוריפ

 ָנייֵד יִלַא ןיִא טְסיַה סאָר טְנעֶה עָעיִר ןופ

 ְטנעֶּב ךירטעע רע נּוא קנת ןֶּתַמּו אָקַמ
 נאל םעֶר ןיִא דל וג קא ו רֶׁשֲא ץְּ

 פק ₪ :ריִד טיִנ טאָנ ןיַד טאָג סאו
 ; ןְטְכיֵר ףֹוא ְּךיֵד טעֶו טאָג שק סע ל
 ₪ ל עֵבְשִג רֶׁשֲאּפ קְלאַפ גיִליַהַא רַפ ְּךיִז
 א דֹמְׁשַה כ ןְראװשג ריד ּוצ טאָה רע איוו

 ווָצְמ איִר ןשיכ טעג גד וַא היא ו תוצמ
 עוו ור גוא כה כלו טאָג ןייר טאג ןופ

 גוג םעֶד יא רָפיָּכ געש עָבַל ץַא ןייג
 עו אי: נוא ץֶרֶאֶה יטע לָּכ ּואֲו ₪ : גַעוו

 ןהעז
. 1 = 1 . J / 
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 1 אָרְכיִמְל
 ₪ תא רָב +
 1 .אלקחּב תא ירבו
 :הָדָשִּב הנכד אלו ךירְּב ד

 יד טאָנ ןופ יּוִצ םעְר ּוצ |

 ly 4 ₪ FA ₪ וככ ווג ה יל רצ ה

Rl : 3 לק 

 ירא ןקּבְדִ

 אָדְְ הערה אָּבְאְו
 ָךְתְמדא ףיִרות יִרְקַּב הריעבד

 ג | 0
 / ב .תקרְּבה 3 סה ל

 ₪ "1 ורב ריעב הא 5% כ
 ורפי ךנטבייירפ ורב 1

| 

 רגש -ךָתְמַהְב ..ירפו
  3 + nN) 9אמ \ ְךורָבה .: ףנאצ תורתשעו ףיפְלא הרכה ד =
 בו ]ל ירבו למְב תא,

 תא
 .!ק ע"כ . סע ןהוככ סת ךורכ אית

 התא ךורְּב י :ְּךָתְרַאִׁש
 ישש :ךתאצב התא ךורבו ךאבב

 ,ןתי
 םיבשר שוריפ

 : תוריפ אלמ אהיש .ךאנמ (ה) : רתסבש תוריבע לכ לע

 יישר

 קודלו . ךיפלא רגש (ד) : סעוטטנו ספלכ ססילע
 .ךנאצ תורתשעו: סיעממ סכנעמ ספסבסע ךלקכ
 םוכתמע סממ סלקנ סמל ולמפ וגיסוככו ומוגכתכ
 תוכקכעכ ספופ םוקיזהמו-- ןסולטב סל תוכיפעמפ ה
 . ךאנט ךורב (ס) : סיקומ סיעלס ןספ לס
 ןנטמ סקס תל לכד ךלנט כהס לכד , ךיקומופ <
 ינככ רפסנס םכי לנד .ךתראשמו + סי)סנ מ |

 התא ךורבו ךאבב התא ךורב (ו) : כז וכיקו
 סנועס ןמ ךתיני 6סתס (זק פ'נ) .ךתאצב |

 למכ ונ5כו ספופמכ : תוכוכ סקורפסמ ופכ ועמסמכ.6וסס לכו סומכ =
 ךלנט ם"7.פ') ך

 ףסס ומגע ןוו) סכרכ ןפנד כ"ו ומנענ סכככ וכ טנק סמלו תוריפס פכרככ םינלכ)  סיכנעב
 לנט רמ5) סמלו ועמסמכ ךיתוליפ כפהנ כ סמל =

 : קצבה תא וב  ןינתוש ילכ אוה . ךהראשמו

 םימכח יתפש

 . לקו 'וכ יתיר ןכיתו עכס ןוט) ססולע לפוכו ויהפ לע
 ותומכ פ"ו סיקי כ כפל לע וכ ותיפכ סיסלוג פי יתיסכו
 ס5כ כ דע 'וכ סיכה "ו ןשלוס סמ 3 יס ודוסיכ
 "וגו סיקו כ ככה כובל .סע "וגו כ"ו לכ סטקו וכנקנ
 סכופס 5 ת5 ללוכ 'וגו סוקו כ כפה רוכקכ ו ןכתפו
 כ"ו 'וגו .סוקי - 6; 226 כו הב וכגכנ ליענד סוכוכהס .סגו
 ילו לנמ וכתלנ םענג סס .סוכיתו כיענד סיכוכקד .ספק
 'פכ ל"ע | : ןסכדס סכמ 'כ )5 ורוכיכ ותיפנכ ועכ
 לכ ןוגכ ו : םוריתו ןיי ןוגכ..'ופ זמ. .:.וקכריפ סכו 3קע
 יפו .לסכ סינפ:נ סב .רוכעב ךהכסטפ Bרקנו תוכיפ ינימ
 .- ךתלספמ כס 'ופ-סוסו 55 כ"5 ךיפנכופ 'ומד ןופתכ 2וכיפ

 - ןועהכ יפו סתסועו סיתוכופ םיכוככ
 תכככ : לכל ..סככ ל"ד וסגנו 'וכ ןגסמZ רנד

 סכּוכמ סכרכ סיס נס
 ןכפ- ןוו יוכוכל סיסי מתסמו ללככ סוכנעס סג תוריפכ סכוכע סכרכסכ ןויכ וגו סו ןיי סככס סוסו ספה סיכנעכ |

 שע שוריפ =
 נוא וגישה ןייטש רכייוו ןלעו) סאו תוכְרֶּב |

 והלא ו לוב עטה יִ ןְכיירְנ ךיד ןלעֶו איז =[
 רֶמּולָּכ לוק םעֶד ּוצ ןֶמעָנ רַפ טְסעוֶו אוד זַא

 ְךורָּב (0) : טאָג
 טאָמְׁש ןיִא ןייז ּוטְכעװ טְׁשטנעֶבג רָב הָהַא

 ןיא ןייז .ופסעוו טשמנע נג בוא הָרׁשב הָתַא ורבו
sgtטעו טְׁשטְנעֶבג יב ֵרְפ ףויִּב (ד)  uf 

 עֶנייִד ןעֶב טניַכיךֹוב :ןייד ןופ טְכּורְכ איד .
 ןייב ןופ יטְכורְכ 'איִד נּוא רףמוא ר דניה

 עֶניד ןופ טְכּורְּב איד נא ָּקְמְַב רפי רָע |
 עֶעיֵד ןופ גנוכְראוַנ רָפ אי = a a 9 . / 2 י 5

 ט'ע שוריפ
 הַמָהְּב איר סאו תֹּודְלְְו איִד רָמּולְּב רֶדניִר
 .תויתְשְִו םיִרעֶרְג עֶריִא ןופ םֹורַא סע טפְרא
 טְּבייֵרְׁש ישר . ףאש םֶראַטְס עניי נוא נצ
 ףאש יִר םוראו) תורישע ןושל זיִא .תורתשע
 נוא לאו איד ןופ םילעב עֶריִא ףייר ןכאמ ט

 טׁשטְנעֶבג דגט יג (ה) : תּודְלוו נוא ָךְליִמ
 התרשמו בראק םֶד ןּופ תֹוריַפ עֶנייֵד ןייֵז טעו
 ןייא טְסייַה םאָד גנוּבײלב רֶּביִא יד נוא
 יִלָּב רעְר ןיִא טְנייֵלְּב םאוו ךאז עֶנעֶקרְמ
 חֶתַא רג ₪: םוא טיִנ ףיז טסיִג סע נוא

 ןאָפ ןייב יא ןייז וטכענ טָש ינעָבֶנ דא
 ב ןטק

 \ 2 ל כ ;
ihיל יושי ו יל וש  
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 כ + מא םַעָה"לְּב רמָאְו יקנ םּד
 ירְבּדיתֶא םיקידאְל רֵׁשֲא רּורָאט
 םֵתֹוא תושעל תאזה-הְרוּתַה
 הָיָהְויחכ פ : ןמָא םעֶהלּכ ראו
 הוה לוקְּב עַמְׁשַּת עֹומְׁשיָא
 לבת תושעק רַמָשְל ךיִחלָא

 מ יִכנָא רֶׁשֲא ויתוצִמ
 נתנו
 : ץֶרָאָה יי

 0 "אבה וכ כשש 5

 שָפָנ תּוָּכַהְל דחש חקל לורא יס

 ילכ לע ןוילע הלא הוה

 "-לָּכ ךילע ּואָבּו *

 = א =
 בקי י= מיל הכ
 3 So אָדֲחְׁש
 כ .רַמייו יא םָּ
 יל וכ :ןַמֲא .אָמע
 גְהָפ תי םיקי אל יד
 בעמל אָדָה אָתירוא
 מע לָּב רמי ןתה
 א יה א + מא
 ורַמיִמ יל לָבקת אלק =

AY 

 ממ ךֵהָלֲא יד
 כי תי, רּבעמל

 נא יד יהודוקפ םויה ךוצ
 ד אָמֹי - ךדקפמ
 קלא ַײ לתו
 מע לָּב לע הָאְלְע
 לע ו ותייו ב : אערא

 לב תוכרבה
 . וע רטט סדיקע ןוילע ךיסנפ 'ס ךנפנו : עפ fרפפ עפעת עופע ס סיסו : וכ תופוכע סיקי 6 רע רו6 א"

 םיבשר שוריפ

 . תוקלמ .תאזה הרותה ירבד לכ תא תישעל םלוע
 בותכ ןיא הארה אלה ,קנחו . גרה .הפירש . הליקס
 סנכיל ךל המ יכ .והער תשא םע בכוש רורא ןאכ
 תיב םוקמב . ויבא הלקמ .וילע וזילי אלו םירחא תיבב
 הבננב לובג גישמ ןכו .םש ןיליגר םירחא ןיא .ולורינ
 .ודיב החמי הארי םאש השוע אוה
 . האור ןיאו םש לדג אוהש םוקמב והז . ויבא

 :התב תיבב הליגר םאה

 םימכת יתפש

 ל'כ 63 כ'מ רפול וס עכס ןוכ) לע .רקסַכ וסעכ סכפד
 סכד יוסס qףסוי תפ סג תינוסנו םיכוכס 'י 606 רפול

 טיע שוריפ |
 רעֶד ןעֶמ טְניֵמ .םאָר .םְביֵנְש זשר , רג

 ןויז טגאלש רעֶד נוא עֶרָה ןושל טנאָז סאוו
 שיִנָנְראּב רַפ ייַא ןיִא ןייז טיִמ רַבָח

 לאָז רֶנעֶי זא ףיז רע טיה םֵּתְכַה ןמ םוראוו
 תֹוכָהְל דחוש חקול רירַא (הכ) :ןְרעוֶו ראוונ טיִנ

 םאוָו רעֶד ןֵרעוֶנ לאָז טְכּולפ רפ קג םד שפָנ
 נא שנ ןײא ןגאָלְש רעֶד ּוצ רהוש טעג
 סה כ רו טּולְּב .יִדְלּוש םוא ןסיִג רפ ּוצ
 : ןָמֶא ןגאָז לאז קְראַפ עֶצנאַג םאָד נוא ₪
 תאזַה הרות יֵרְבַד תֶא םיקי אל רֶׁשֲא שיאָה ריש בע

 טיִנ טעו סאו רעֶר ןרעי] לאָו םְכולְפ דה

 הממו רוע הנשמ ןכו
 . המהב לכ סע

 לע לע .םיקי אל רשא רורא (וכ)

 םירוטה לעב
 נמל .לוכל ךלוס למול .םפכ תוכסל דמופ מקול (סל) ךעסו
 פוטס עול םפנ. תולסכ סיקי 65 כש6 (וכ) ךמסו . סד ךפפ
 כו י'נדפ סוסי. 'תיגכ . ןמפ : סכותס ככ .לע לכועכ סד
 ומס (6) : תופס יגש סלועש ךככמס ןמ רפוי ןמ6 סנועס לודג

 שא םע בכוש .רתס ירבד ולא לכ  טפשמ
 ותנהוחו . ותוחא ןכו .רתסב םא יכ הז ןיא

 יישר

 שא (וכ) : ופלקל סל כ ךכל סיפנפס לפס ךלבסכ
 ענקו סנוכ סכוקס לכ תל ללכ ןסכ . םיקי א

 ט"ע שוריפ
 של הָרֹוּה רעֶב ןופ הַר איד ןייז םייקמ
 נאָה אָד טְבױרְׁש .יישר . איז ןאָמ וצ א
 ןאָה .נוא .הָרֹוּת עֶצְנאַג איר ןעֶוג לֵלּוּכ אַ

 הָעּובׁשְבּו הֶלֶאְּב ןעְֶנ לַּכִקִמ יז ףוא א
 ע נוא ּףיֶהְלֶא ו לֵקְּב עַמָׁשַּת מש םִא היה (א)
 עֶר ןיִא ןֵרעֶה ּוצ טְסעֶו וד זַא ןייז טעו)
 תוִצִמ לָּכ תֶא תושע> רמָשְל טאָנ ןייד ןופ לוק

 + תוָצַמ עניו עָלַא ןאָט וצ ניא ןַטיִה וצ
 פ טְנייַה ריד טיִּבְג ְיִא םאוָו פויה ףצמ יִכנא

 וא תוכְרְבַה לָּכ ְּףיֶלע ואב a : ןינעונ טניז

 זאב איר עֶלַא ריד ףזא מיק ןלעוו אייז

  2 isתוכרב -
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 לכ. רט ב |
 : טיל כ : ןמָא אמ

 תַּתַא םַע בּוכְׁשיְד
 אָפְנַכ יִלָנ יֵרֲא יִהּובֲא

 אמ לכ רמו יִהּובֲאָד
 בּוכָשי טיל אכ : ןַמָא
 רַמַיו אָריֵעְּב לָּכ סע
 טיל בב : ןֵמָא אמ לָּ

 ּהֲתָחַא םע בוש ד
 תַב וא יִהּובֲא תַּב
 אָפְע לָּכ רַמְֵװ ּהַמֲא
 בּוכשיד םיִל גכ + ןֵמָא
 לָּכ רַמָיו ּהָתֹומֲה סע
 טיל דכ :ןֵמָא אָמע
 אָרְתְסְּב ּהָרְבַח יחיד
 :ןֵמָא אַמע לָּב רַמָיְו

 טיל

 םנְּכ הָלְ

 םירוטה לעב
 לוט סגסמ וס לקט ןעוט
 ןכו סמסככ סילק ךולכו תיככ סמפ *וסט יפל ויכ6 תפל
 וסעכ סכמ (דכ) וכ ךמסו .ומפ סיכידע ססס וקנפומו ופומ6
 סעגנכ וסע ופוסלו ופכתוה תונז ופכ סעכילכ 6וסמ .לפסכ
 . ולינה ןוממ לסמ "ינכו ערס ןוטלכ 'יגכ . רססכ : ותינכ

 יישר

 ערס ןופל לע . רתסב והער הבמ (דכ) :סעכ
 ןםכדס ססמ יככ לם ודוסיכ יסיסכ . כמוס לוס ו

 ןועמפ דננכו סיטכס ם"י דגנכ ז ןסכ טי סיכוכס ס"י [
 וקומ ינפכ וכלכל וכלב סיס לם יככ לוככ כסכ כ }|

 טיע שוריפ א - --

 הָנְמְלַא ןייא ןופ רֶדָא םּותָוַא ןופ רֶרָא רֶנַא
 ראַפ ויֵבָצ תַשֶא סע בָכש רּווֶא (ם) : הכו רמאו

 ןיז טיִמ טְניִל סאו רעֶר ןְרעֶו לאָז םְבּולְפ
 רַמּומ ןייז טיִנ ווא איז עֶׁשמאָה ביו סר אָפ
 טנקעלפנ טאה רע םּוראוָו כא ּףָּע הל יִּ

 ריר (אב) + וכו רַמָאְו רךָמאָּב ןייז ןופ דנאש םֶד

 רעד ןְרעֶו לז טְכּולַפ רפ

-<- 

 הָמָהְּ לָּכ םע  בֶכּוש |

 ה
 : ןמָא םעֶהילְּכ רָמָאְו הָנָמְלאְ
 יב ויבָא תשא"יםע בבש רּורָא :

  סמסכ סע כלופ (62) ךפס :
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 303 גנכ .

 םֲעָהיילְּכ רַמָאְו ויכא

 "ילָכיםע בכש רורָא = ם : ןֵמֲא
 מא םַעָהיִלָּ רַמָאְ הַמָהְּב
 ויֵבֲאזתּב ותחַא"םע בָכש רורָאכ
 :ןמא םַעַהְיִלִּכ רַמֲאְו ומֲאדתַב וא
 רָמָאו ותָנתַהיבע בש רּורָא ים
 הָּכַמ רורָא יי ם : ןמִא םַעהְיִִּ

 :ןמָאֶעַהְּכ רַמָאְו רתְפּבּוהְעַ '

1 

 רורא
 : טפ סימספ סי ןיכוריע ככזע רול דג תכע נלי: רו אית

 םיבשר שוריפ

 םהינשב שריפ ךכלו .והער הכמו ג'ע ןהו . רתסב
 ןיד תיב יכ ללקל ואב אל יולגנש תוריבע לעש רתסב
 . תוללקה לכ ףוסב בותכש ומכ תויולגה לע והושנעי
 תורתסנה ןמ המקנ חקי אוה . וניהלא 'הל תורתסנה
 דע ונינבלו ונל תולגנה לבא ה'נקה םשב וללקתנ ירהש

 םימכח יתפש

 כ'35ד | : סוכודק 'פכ ןויע ןלכמ 5כוג סקסו סיסודק
 סימסכ רסומ םממ סלככ יונג וסכו 05 וכו כ"כ רתסכ
 ת"קו ז : 50 וכ 'פכ ףיסוי ןפ ףיסוי 6) בותכ נסו
 'ױו . רתככ וסעכ סכמו יכגל ןסכרס ספמ 'כ ךמס סמ)
 ילכ םוכוכמ "י כקכ סמל ודיפ ק"כנ סו 603 סמלטב
 סע בכוס רוכל ניהכד סוםמ דוכס לנכמ ןנופכ יוסל

 יקסכיפס סמ יפכ ויככע לכה ןכומר יפוסכ ידכ סירוכמ "ו 606 וכמפנ 65 ס"מ וובה ועפי לכלכ וסו וינ6 ספ

 טיע שוריפ

 טְכּולְפ רפ ומא תב וא ויבָא תַּב ותוהא םע בכוש

 רֶמְסעוֶוְש ןייז טיִמ טגיִל םאוָו רד ןְרעֶו לאָז
 רֶרֶא ראפ | ןייַא ןופ ריִא טיִמ זיִא רע סאו
 סע בֶכוש רּורָא ( גב) ; הכו רַכָאְו רַמּומ ןוַא ןופ

 טְגיל סו רעֶד ןְרעֶו לאָז םֶכֹולְפ רַפ נה
 תב רהא (דכ) jw רַמָאְו רגיש ןויז

 סאפ רַעְד ןְרעֶו לאָז טְכּולפ רַפ רֶתָסַּב יהָגָר

3 tog 

 < סמ שינו רַפ רָד ןיִא רָבִה ןייז טנאלש רורָא (בכ) : וכו דמו הָמָהְּבַא טיִמ טגיל םאונ |

won)מ'ע  n'20 = )ה Chumesz Tom V Ark. 
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 אנ ישו יי םעהיילכ ונעו רהב םֶשְו שח | יושיו ןמא ידי = ] :
 פל =: רה הלקט  רורָא ם מא ומאז = לָּב ןּוביִתְ 4 :

 : מא אַמֲע לָּכ רמי יה שא יד ם מא םעֶה"לָּכ רָמָאְו ומַאְוויִבָא

 סה שה טלי רמאו ד הער לבג גיסמ רורא " .

 ה הָנְׁשמ רורָא יס :ןַמָא םעֶהקְּכ
 רמייו אָחְרֲאְּב אריוע : ןמא םעֶהיזלְכ רָמאְו ףךררב רש 4

 תי אד דיל םותירנ טפשמ הָטִמ רורא"ס מיל טי :ןמִא אָמִע לָּכ
 .אלמראו . 6 | |

 םירוטה לעב םיבשר שוריפ זו

 טפע ס'נקס | לוקכ ליס סל לט ומוקכט כמו לספ ספ לכ . רתסב םשו (וט) :לביע רהל םינופ םיללקמשכו
 לכמ .לפסכ- סטו /ד -. לפסכ : ,ךכ סיסי פנו 'ס כנה לוכד םלוכו םיטבש רשע םינש רננכ רשע םינש םירוראה
 כ .עכש תכ .ןיגעב .דוחב כתסכ םיטע ספ6 יכ כסס3 וסעל  .םלוכב שרפמש ומכ םה רתסב תויהל םיליגרש תוריבע
 לסת סלכפפ לפסל ספפפ ס6 לפול כסכ 32 לפמכ ס!:6ת  םימעפו יולכב םימעפ תויהל םיליגרש םינשמ | ץוח

 גלוס ככ דננכ ספוקש םיסס ס"ולעכ ליספס .לססכ ל :
 יט bכסע למול וסעכ כוכנ גיסמ )( 30 סנקמנ ךימסו : סדפכ שי ןיפום 'גד ומֿפו ויכפ סכקמ (:ט) ס"וכפל ךמסו .סנכ | ֶ
 טייס 6 כמו) לוט סגסמ (םי) וכ ךימסו . וי לכנ וניסס וי6 סלקמש ןככ סכונ וכעכ כוכג גיסמ 5םוספ םיֿפ 6 0%
 א 6:95 ונטימס לוע סגסמ .וטכלש סוסו עכ ךכדכ .סיכטי סגסמ לוע סנשמ 'כ .סגסמ : ונוכג גיסס) ידכ ךללד יפכ ו 0%
 5 ויקויסלכ וסעעו ןידס עדויספ עפסמ סטפ (שי) וכ ךמס) .ויככד סקעל .סִע וכ ןתוכו כפי 6וסס על ךלדכ סיכשי סנטש .

 יישר םימכה יתפש

 סכ ליעל) ןופל נס . ויבא הלקמ (זפ) : סיקי ןועפס סעס ם ןרכ ורמי סנקו כוהכ יכסו ת"ו .ףגו
 יכוס6ל וכיזסע . לובנ גיסמ (וי) : ךיסק סלקנו כס לע דמוע סיס וכ סנס עמסמ כ"ק 'וגו סדוסיו יול
 לופס גנסוסו (טנ סיעפי) 2 עקלקס 6 A סיולסו סינסכסו ל"ו וס 'יפ יפו סיטכס כס ופכ סיולג

 ססמ סס סול ונימ ינמ ל"ו .'וכ עכמקכ סטמ) ןוכלסו 1
ir |נע וליטפו ה לכדכ ספוסס .רוע הנשמ (פי) ןיופכ  ןכילסו סינכ 'נ) עוגיס דע ונייסד .סמומ)  

 ןידמוע | סכוסל ןיופכס ןתוו ךכיקו  'למ וייסד .סכוש; |

 כמ סנסמ סנסמ ןגיכמגד ה : (ו) ףד) ןירפפג ממ קרפ תוילכ רסס לע ןידמוע סכים) ןויוסכ קיפ ןקומו ספג =

 ט'ע שוריפ טיע שוריפ

 ןמָא יג סאו רָבַח ןייז ןופ לּובג םעֶד טקּור טייקרריוומּוא םאָר ַ תת :גְנּוסיִנ ןיַא נוא

 רעו לאָז טְכולְפ רח רַמ דג רע.השמ ררא (הי ןייא םאָו קְרעֶו ׁשֶנָת ידי השמ טאג ןופ

 ןוא הי יי ןעֶעאָלְּב טְכאַמ סאו רעד סו טְנעֶה איר טיִמ טְכאַמְג טאָה רָמְסְנייֵמ
 ןוא טיִנ םיִא ׁטְריִפ רע רָמּולְּכ געֶו םעֶד ׁשיִנֵגראָּבְרעֶפ ןיִא ןאָט סע, טעו] נוא רֶתְסַ 3

 ָצָנאַג סאָד נּוא פא וגו רמו נעוֶו ןֶטּוג םעֶר טְהעֶז כיל זַא ןאָט סד לאז רע םּוראוו
 יָד טְּבייֵנְׁש ישר .ןַמָא נאו לאז לא טעו) רע זַא ראְנ הָליִק קס םיִא ְּךאָד טָמּוק
 פא ראָנ ןְניִלְּבַא אקווד טיִנ טְנייֵמ הָרֹוּה רַפ רע לאָז ןֶהעֶז טיִנ לאָז רע ןאָט סע

 אָפ רע ךאָוא ןיִא רני ווא רנייַא ןעוֶו םאָד נוא ֹמֶא ּרְמָצְו סָה לָכ יָת ןְרעֶו טבל
 יז גַהֹונ ףיז לאָז רע חַא איוו טינ טייֵטְׁש ןגאָז ןלאָו נּוא ןֵרָפְטְנע לאז קלאפ עצנאנ
 אָז ןניִרְד הָצְע ןייא ןֶרָדְנַא םעֶד טעֶרְפ נוא ןטְלאָש רַה מנ יִָא למ א זמ : מא =

 בג טיג הצע עֶטְנעֶש ןייק םיִא רע רָטאָּפ ןייז הָבְמ זיא סאו רעֶד ןרע] לא =
 רעו לאז .טבולפ רפ טפְׁשִמ הָמַמ רּורָא (םו) לובג גיִסַמ רחָא (ןי) ! מא רגו רמָאְו רָטּוכ נוא : ,

 ה טְְׁשמ םעֶד קעֶא טנג סאו רעֶד רַפ םאוָו רעֶד ןְרעֶנ לאָז טבל ראָפ המ



prאמל |  
 ריילע המעי; הדאו למ + 6

 - ןקּובזו :רׁשֲאְ רג ןמואר לביע ןבואְר לבה אָרמְּב |

 הּב:תְלְלמהי

 -לֶא ורמאו םיוקה ונעוד : יִלּתְפַנְו = ו רש דג
 ילתפנו
 יא

 ןוביתי) די
 סם שמ" "לוק לֵאְרְׂשִי ׁשיִאדלְּב לק ןורמייו
 לָמַּפ השי רֶׁשֲא ׁשיִאָה רּורֶא ₪ ג א
 ידי השעמ הֹוהְי תבעות הָכָּסַמּ אָכּתַמּו םלָצ דבי יד

 דבע יי 0 סדק
 ודו

 אָקתְ
 םירוטה לעב

 לט6 םי6ס לוכ6 (וט) סיכ ךימסו . סל לוק (די) : וע סיסי

 יישר

 לספ ססעי ₪ לפס םיקס | ךולכ ד סכלנכ ומספו <
 ססינפ וכפסו  וכזמ ןמ ןיגוע ולפו ולסו וגו סכסמו
 םיפס -כוכס סולפוסו סננקב ותספו .לכיע כס יפנכ
 .<b לכל לוכק דע סלוכ ןכו 'וגו לספ . סקעי למס

 5 ומכ ןסל סיכוכק ויססט <  סוווכג לס לע סודמוע
 סינגככ סונע ןיסלודס סננקכ סוטממ םי יכו סננקס לע
 סנה כותכד Bס ניפמ ןיננקמ ןנימ ןמכע ןספ מ"פ כ'6
 "וגו סיוככ ונעו כיתכדמ יול טכס ססכ וס לנס

 : ספ ז"ע וכ תועונע 3 סע םיס רורמ : ג סע סר לוק : סע סעופ סיס פו א"
 שרח

 םיבשר שוריפ

 :םיזרנ רהל הכרב תעשב םהינפ ןיכפוה םיולה לבא

 םימכח יתפש

 5וסד ויל סכוקנ רתוקמו סדקופ ןי5 5כס רפול ךייט ןיפד
 סוס סויס רמקנפ יפל סעטס רקיע
 .סיכככמ ווס סיטכש ססס ןקוסד עמסמ "וגו סדוסו רו
 סנלקס לע ןדמעו כנו כותכדע )"יו דכל יול טכס נו
 .סוופסע כ"כ סללקס 356 סננקס לע )"5  כ'עכ\ לכיע | רסַב
 ןקוסמ | בסוי 8 וכ; קכ ןכנו ןסל ססינפ וכפְס
 ודמכי סל רפול ךויס ןיס5 . וממבמכ םכפל ןכפו 690 ןויכ
 סוללקמס ןתופ 6 למילכ סעלקס 356 וטוליפ כ"עכ 6
 ויטכעו סיככנמס ןנו5 ןטלע ןס .ומנ וגו ךרכ) "וגו ודמעי

 -ס)6 כיתכד כז יסמ כ"6 ןיכרכמס ויס כ ןמגע ססד כ"מ5 כתכו

 .ןועמס כיתכד ג'עה ד :

 ויס

 ןדמעס סעסכ סיולכ 356 ודמעי 36 פ'סד כ"ו ,ןוכרכמס ויס )6  ןטֿנע ססד עפסמ ילכו 'וגו ת6 ךכככ ןדמעי |

 יכס ןכ סקר ןסירח סעס ככ "תו וכיהתס סכס רמולכ סכתת .סיוִנס ונעד ופוכיפ סיונס ונעו ילד bסד ל"ד
 ןללקמס ןמ כ"ג ויה ןמלע סה ורסס ל6כםי םימ:לכ כ6 ילמ דועז "וגו וכמו מכפי שופ לכו םילס טעו לנס
 ק6 ןלכל ודמעו סנפד 6כקד 'ופו ו'סכ םרופדכ ססונפ סיכפוס ויסו ןינגקמסו ןיכככמס ווכ סיינככ כ"ע 6
 יו ןועמש סיולג רס לע סידמועס סס וכו סעס ת:ךרנע סיונכ .1בופכ סיוהג.רס לע :ולמעי ספ רפק. וכלכ סעס

 )5 וכמו סיולכ ונעו כיתכדמ ותהכוסד "לו . סו)ודנסמ '5 ססכ פ" כ וגו ןיעמס סיווכג ככ לע סעכ 6 .ןרכע סוס
 יס  ךורכ| סיכמופ ויס טיפס רור5 וכמלט סדוק כד .ןיכרבמכ ס"סו ןיננקמכ ויס סיולנד מ"פ 'וגו 5רסי םי לכ |

 שע שוריפ
 הָדּוהְי וא יול נּוא ןיעַמְש ןֶדְרִי םעֶד ןְראַפ

 הלא וגו : ןַמיִנב נּוא ףַסוי נּוא רָכְשֶשי נוא ו
 עגיזאד איד נוא לֶבע רַהָּב הללקמ לע ודמע .

 לָביֵע גְראַּב םעֶד ףוא ןייִמש ןֵלאָז םיִטְבש
 ןלעו) םָוְל איִד טיִמ םיִנבּכ איִר זַא תעש
 ןלּונְז וא רֵׁשֲא נוא דָנ נא ןָבּואָר . ןֶכּולּפ
 םָכעֶז טְביֵרְש ישר .  יִלָּתְפִנ נוא ןד נוא

 גְראָּב םעֶד ףוא ןְנאַנְג ףוא ןְנעֶז םיטבָש |
 גראָּב םעֶד ףוא םיִמָבְׁש סקעֶז נּוא | םיִזיִרְג
 רֶר נוא םיל יִד טיִמ םיִנָדּכ איר נוא לבי |
 יָד ושיִטָצ ןָמיִמ ןיִא ןעוג נעו שָר קב ;ורָא
 ףיז םָול איר טִיִמ םיִנְרִּכ איִר ןָּבאָה גְרעֶּב

 ןְּבאָה נּוא םיִזיִרְג גְראַּ םּוצ ₪ םוא

 טיע שוריפ
 גיא הגו ׁשיִאָה ְךְּג הָכְרְּבַא טיִמ ןְּבּוהְג ןָא
 טרפנעג .ןְּבאָה םיִטְבְׁש ףלעווצ עֶלַא איִר
 באה ָךאָנ רעֶד נּוא ןַמָא
 ןְּבוהְג ןא ןּבאָה נּוא לָביִע גְראַּב םוצ טְרעֶגג
 טְרָפְנעֶג עלא ןְּבאָה וי שיח .ררא הָלְלקא טיִמ

 רורָא ןְכִלְמַא איב ןעֶנְג זיִא וז נא .ןֵמָ
 ץא איז ןֶּבאה רֶמיַו טייטש סע סאוָו

 : ָךרְּב .וושְלְּב קּוסָּפ םעֶד טְגאוג רֶעָיְרֶפ
 | שימש ןלאז םָול איד נוא סולה ונעו (ךו)

 = גאו ןְלאָז .נוא םֵר לוק לֵאָרְׂשִי שיא לָּכ לֶא ּורמֲאְו
 = הע וטו .: לוק דוהַא. טיִמ לָאְרְשי עלא ּוצ
 ו רעו לאז ט-גלפ רַפ ה הָכֶסַמּו לָכָפ הָשַעי רשא ׁשיִאָה

 00 רג יא ןכאַמ טעו % םאָו שטְנעָמ רָב

 .רֶבִט ףזז איי

7 
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 2 א | תָבָמַה מא אה
Dod -לֵאָרׂשִי תרמה הזה םויה לארשי  

 : והלא הָוהיל םעל
 ל מ .ארמומל ---תא הישעו יהא הוה .לוקְּב

 אמ 0

 םדכ א ל אס
 ₪ - :..ךָהלֶא- תע משו 2

 0% ל ירו יִכְנָא רשא רוקחיד"תאו- ותוצמ
 ₪ מ "תא השמוצונא של ס:םויה הוצמ

 ל ב ר לאה +: רמאל אוהה םויּב םַעָה . ! תָׁשֹמ ,היקפו .אי
 א 3 ריי רהזילע םעֶהתֲא קבל ודמעי
 לג אש ןיעמש ןהריה"תַא םֶכרְבַעְּב סיר

 תמש אמ = + ןכיגבו ףפויורבששןה והיו ולו baer םיזרגד ומ : " . : .
 א LF שש הנה הלאו לע : תל 3 .סטוס ודפעי 026 :סעוקת 'פ ירק a 2 רכ פפו תכקפ א"

 םירוטה לעב םיבשר שוריפ
 הלא.(ב) :

 ןמא ןינוע ולאש המוד טשפה יפל . הגו ךרבל ודמעי

 םיִמְכח יתפש

 תכסממ ל"; י"טב לע סטקספ ס"פכס פויפוק רותי סמו |
 .יתסריפ סטו סולכד 'פ ל ב :.ןובמסנ 55 'פ סטוס
 תכסמכ 6קי6דכ | ונויס ןופכ 'עכ תכנס סעטסו (י'סנ)
 כיקלדמ 'ופ: ג: סקיתעסל תומופס :ולכויש (סל ףד) 'סעוס |

 תירכס לעפ  עמשמ סוספ כותכ כו ךיסנק !ס) סע תיינ
 לככט .ססנ :ומרכ ונדמל סוס. סווכ כיקכדמו ילויפק סדוקס
 גילו . ס"6כס . 'וכ :תקצ: סיס. ונהכ ךיניעכ ויסו סוו
 רפול יסד ךופמ ךיסנת 'ס סוס סויס יכג ומכ קייד ס/ס סויסעד
 יסד |. לכיע כסכו | סיזולג כסכ וכוס תוללקסו תוכרכס ססילע ככ סוויס וקולכ ולסכ ועמכמכ

 ווק ןיליפ: 'ס וקסלפנ ןדכיס תֿפ וכנעפ כס סויכ כותלש
 גבס 'ינכ . סיזילג (כי) : סטוסכ יד2 סינכפס ומיקסט

 "שר

 זה םויה : ופוגלפכ . תכסה ₪ כ ב
 ויס ולפכ ג ךיניעכ ויסי סו ללכ .םעל תייהנ
 לק; םעה תא ךר ובל (בי) : תיככב ופע סב
 כ ככל לע סיפכפ ספק (ןל .סטוס) ספוס 'סמכ
 לפסו סיולסו סינסכסו :לכיע לס ככ .ספסו סיזרג
 יזלג כס יקנכ ססונפ סיונס וככס ע5מסכ ספל

 נקנ כ"כ
 ס ויס תפרפ טקנומל כ"ס כ"תפו תוננקכ סטרפ פוסט 'וגו:סעס ם סשמ וגו למופו סודקסכ כ'וס כ'5 סנס סיס

 טיע שוריפ

 לֵאָרְשִי עלא וצ .טערג ןְּבאָה יול טָבַש ןופ
 נוא םעֶנ רַפ משי תָּכְסַה ןנאז רצ | וזַא רמאל

 ןגיִזאר םֶד םֶע יִיהְנ חזה
 9% זז + . .

 א ײג קלאפ .ןייֵא וצ ןְראָמְנ ּוטְיִּב גאָט
 סא יע לקו שסשו ₪ :-םאָנ ןייר טָאְנ וצ
 מאָג ןופ לוק םיצ ןְרעֶה וצ טֶסְיאָז וד וא
 ןד | ןוא ויקוח תֶאְו ויהוצמ תֶא ָתיִשעו טאָג ןיד

 ץעֶוג עֶעיַז | גוא תִֹצְמ עֶעיִז ןאָט טסְלאָ
19 

 טע שוריפ

 טניה ריִד .יִּבַג יא םוָו םויה צח יֵכנא רש
 ה הָׁשֹמ נוא אהה םֹיַב סָיַה תֶא השמ וצו (א)

 מ ןגֹואָד םעֶד ןיִא קְלאָפ סאָד .ןטאָּבְ
 א ככל ידמא הלא (ב) : ןנאָז ּוצ וזָא רפאל
 אָז .םיטבש עָנִּזאְר איד .םיטרג רה לע םעֶה

 יִר זַא תַעָשְּב םיזירג רה םעֶד ףוא ןייטש
 אר ןְׁשְטנעֶּב "ןלעוו םִיֹוְל איִד טיִמ  םיִנָהּ

 כיִא טעֶנ ריִא זַא זמ תא נב קָלאָפ
 ןראפ



 | תא תרשו oe "תב :a כ ep מ
 .ז אָדיִסְּב ןֹוהְתַי דוסתו |
 םיִרְת אֶל ןיִנְבַא חֵּבְדַמ ףיִנֲתיזאְל םיִנְבֲא חבזמ ךיִהלֲא הלא ַ סדק אָחְבְדַמ = הוהיל במ םָׁש הינו :רישב שח "אמ ה
 תומָלְׁש םיִנָבֲא 4 לזר םהיִלֲע : אקזרפ  ןוהילע |

 ָךָהָלֲא ויד אָחְבְַ תי .ףיִתְקַא הוהי ַבְומ"תֶא הָנְבִת 2 פלש ינאי

 :ְךיִהלא החיל תלוע ויקע תילעהו לע יהלי קפפו
 65 ךקלא ַײ םדק

 תש תְלַכֲאְ םימלש תחכזו ' ןישדוק 'תמכנ סות

 :  ףיחלא הָוהְי יִנְפְל תחמשו ִדַָתו ממ | לכי
 : "מלא יי  םד]
 = לְביותֶא םיִנָכַאהיִלע ַתְבַתָבְו ה אינבַא לע hon ח
 : תואי שיִרָּפ אדה .4 במיה ראב תאזה הרו תה ירה אָתיִרוא יִמְנְתְ לָּכ תי
 םיולה םינהכהו השמ רֶבדו 5 מ אנֲהכְו הָשמ ליִלַמו ם

AH 
 . סג סטופ תנו . ל סגינת עק סימספ סימל; :תתכ/ו : ס דג סיחכז ספ סנכפ תועלע סינג + כנ ו"ע ףינפ ל : ס סיתכו סיכה תנופ את

 : וכ סל ככ ספ טיס 3

 . םיבשר שוריפ םירימה לעב
 = לכ תא םינבאה לע תבתכו (ח) : ז"עלב א'רירשיאפ . כעיס ככ תוס סכותס (ס) : סינכ6ס 6 ופיקפ 6
 התיה לביע רהבו םיוירג רהב התע ועבשנשכש .'וגו ירבד "מפ כעול 'כ סלעכ ו 'פכ . תלול סיעכפכ סג 'פינכ

 םימכח יתפש ישר
 ופנקמ ןויכ לכיע רסכ ןתוֿפ ומיקס סנמקפמ ס'ע6 6 עב (vo) . כטיה ראב oY) :(Do) סמוס) יסמכ

 "עו ילדסכ וסניטקנ ס"מ כגכגכ סתומ ומיקסו ותק ןקו6
 תומוקפ ונומ /ג כ"כ ו'סכ כתכע סינכ ינוע גו .:עפוסו רפסד כקס יכע סתסד .סעוס תכספכ קתיקדכ "ער כתכ |

 < ט"ע שוריפ . ט'ע שוריפ
 לא ייל תולע וָלְע תילקו טאג ןייד טאָנ ןופ יישר . ןְכעֶלאֵק אייַז טְסְלאָז גד נוא דיש
 תולוע ןְגְנעֶרְּב ףוא םיִא ףוא טְסְלאָז וד ניא רע טָח רֶנייֵטְׁש ףְלעוֶוְצ לאָמ איירד טְּבײרְׁש
 < תלכו םילש תסכְו מ : טאָג ןייד טאָג רפ לאמ ןייֵא ןלעטש ףוא גוא .ןֵמעֶג ןָסייַהְנ אייז |

 + טְסְלאְז נּוא םיִמָכְׁש ןטְבעֶׁש טְכְלאז וה וא לאָמ עֶרעֶדְנַא םאָד נא ןדי ןיִא ףֶלעוֶנצ
 טֶסְלאָ בוא | סא | ונפל חמו ןסע ןטְראָד םאָר נוא לגלג טאטש רעֶד ןיִא הלעוֶוְצ

 תת (ח) : טאָג ייד טאג רַּכ ןעייֵרַפ ףיד : לבי גְראְּב םֶר ףוא ףלעווצ לאָמ עָטיִרד |
 ףֹוא ןְּבירׁש ףוא טְסְלאָז וד נא םינְֲאָה לע מלא וד נוא יא יל חצמ םֶש ינו (ה)
 = האָג תא הָדהַה ירד לכ נוא תֶא רָניִמָש איד חס טא) ןייד טאָג וצ ַחָּבוִמַא ןעֹוּב ןטראָד
 7 | בשה ראב הָרּוּת רֶניִזאְד רעֶד ןופ דייָר איִר אל רָנייִמש ןופ ןייז לאָז ַחָּבְוִמ רעֶד םינָנַא

 0 איז טאָה רע טְּבייַרְׁש ישר .דיִׁשאַּב טיג ןְּביַה ףוא םיִנ טְסְלאָז וה לכ מיל ףנְה |
 < עצב ףוא הָרֹוּה איד ןְּביירְׁש ףוא ןְכיַהְג + אייז ןְׁשעֶצ ּוצ פָא ןזייֵא ןייק איז ףזא |
 ל לא סלח םיִנַהֹכַהְו הֶׁשֹמ בדו (ט) :  תונושל ראָנ ףיָתלא  חַּבְוִמ תא הָנבַּת תומיִלָש םיִנָבֲא ₪ |

ia |ןְגעֶז סאו םיִנְרּכ איר טיִמ הָשמ וא לאש ַחָּבָוִמ םֶר ןעֶנּב וטְסְלאָז רֶנייֵמְׁש עֶצְנאַג  

- 
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 דל ₪ םיִקְתּו ד סינא הל קמקהו ךלןחנ ָךיִהקֲא

 ; 2 א = מת השב םתא .תדשו תולדג

 תי :ןוהילע וּתְכַתו ג יָרְבְיזלְבַזתֶא ןהילע תבתכו ּ
 4 תירוא יִמְגַתּפ לָּ
 -ליִדּב ְרבַעְמְּב אָדָה

 :אָעְראְל .לּועית יד הֶוהְירָשֶא ץֶראָה לֶא אבת רֶׁשֲא

 בָלֶח תַבָז ץרא ךל ןתנ וךיֵהקַא
 זדזיָהְקָא הוהְי רָב "שאב שברו
 הָיָה 1 ל ָךיִתבָא
 םיִנְבאָהְ"תֶאמיִקִּת ןריהזתֶא
 םֶכְתֶא הָוצִמ יִכנָא רֶׁשֲא הָלֲאָה

 : דפ ןירדקנס סכרנעכ ַּתיִסּו : ג) סטפ סויג כלו איה =

 ל בָהָ ּךָהְלַא י יד
 םלח אָדְבע אעְרַא
 לילַמ יִד 'אָמָּכ שָבדּ
 הְלָּהַתַהְבַאַד אָהָלֲא יי
 תִי ןוכְרַּבעֶמְּב יהיו ד
 תָי = ןומיקת : אָנְדְר
 אנא יד ןיִלאָה איִנָבֲא

 םכרבעב

 םירוטה לעב
 תמקסו תונודג סינכ5 ךל תועקסו 'וסמכ כ . ך) תומקסו (כ)
 פעקסל סילכפס מפ תמקס 'סס) סלוקטס כמו ןלטמס 6

 םימכה יתפש

 כומט כ"לד רוקמ 5וסט וערפל ןופד B"וטכ ן"יטס דקנו) סיס
 ןפ א : ס'6כ ןקס ןותנ תקפפ תותפ ומכ :סו) יעניע רומספ

 .עפוסיכפ: תופכקמס ןפ נה ידומ םכומ 53 bכסד םולרקמס
 ןדכוכ ופיקכ סינכמ כקע סינפ כיתכ עכוסיכד לכס סכופ
 ומיקס סל רשע סינשו סינככס | ילגכ תופכ סוקפכ
 סנהתנ כפכ סינכה סתופ לעו י'5 לכ ןוט6כ ןונפכ לנגב

 סינה ינימ ונס עפוסוכ כיתכד סוקפ סכותס לכ )כיע רספ

 טיע שוריפ

 ךל, ןתונ .ףיהלא ײ רֵׁשֲא ץראָה לא ןררי םעֶד ןְראָפ

 ריד טיג טאָג ןייר טאָג סאו רְנאָל םעֶר ּוצ

 רי ןיִא ריד טֲחְלאָז .תולודג םיִנְנֲא ל תומה

 דיִשָּב םֶתֹוא רש רֶנייֵמְׁש עֶסֹורְג ןְכעֶטְׁש ףוא ו

 : 'ףלאק טיִמ ןכעלאק אי -טֶסְלא וד נא
 גד .נוא תאוה הָרּוהַה יֵרְבַר לָּכ תֶא היל תְבַתְכְו (ג)

 דייִר .איִד ראָג ןְּבייֵרְׁש ןָא אייז ףוא | טְסְלאָז
 רָּביִא אָט ןײד יא רכב הרוה רעֶד ןּפ

 ץֶרָָה לא אֶת .הֶׁשֲא ןגעוו ןגפ שפל ןחהי. םד ראפ
 םוצ ןְמּוק טְסְלאָז גד רג פט ּףתלִא ירא

 ל 13

 אמי ןוכתו | דקפמ
iF :ד  

 ד םויה

 כםפו סינכ6ס 6 ומיקת סלוסמכ 'כ . מיקס (ד) : ןקטמס
 :סונמ יג6 ופיקת 85 סכפ6 יפימט סמ ךגנכ ומיקס 65 סכ5מו

 יישר

 חלפ .ךל תומקהו (3) : (דנעסכפנסטב)
 'מסכ םכומ ןסמ סגנו תוכספ סקמ טיפות כ'ססו
 סינפ א ויס סינכק ינימ תבלכ רמוס ספל תסכפכ לביע
 :פסיסדכ ליפ כסכ ןדננכו לגלגכ ןדנלכו ןדמיכ רשע

 ינט סנהת י'סכ טקנ ס"מ !גלגו ןדכו ונווסד

 טיע שוריפ

 בי ץְכַא ריד טיג טאָג ןייד טאָג סאוָו דנאל
 איד ןופ :ךְלִמ :טְניִר אונ דנאלַא ׁשֶבְּו בלה

 פומוק

 איִד ןופ:טְנִר קיִנאָה נוא ףאָׁש :נּוא תֹומֲהְּב
 איוו וזא ל ְףיִתֹובֲא יהלא 0 , רָּבִד רֶׁשֲאַּכ לייט

 עֶניַד ןופ טאָג רעֶד הא רע םאוָו .טאָנ

Aaaתֶא .סֶכְבב היה (ר) : טעֶרג ריד וצ טְה  
 רָּביִא ןאָט :רעֶייַא ןיא :ןייז טעוו סע נא הריח
 רֶׁשֲא .הָלֶאָה םיִנבאָה תֶא :ּומיִקְּת ןרהי םעֶד ןֵראָפ

 רֶנייֵטְׁש יד ןלעטש ףוא .ריִא טְלֲאָז .הוצמ יָא
 הוא תר לבשל גְראַּב םעֶד ףוא לביע רַב

 רישב |



 le % וצל יד אָמְּ "ביִבָח = :םעל

 ה .לָּב -הַמְמְלּ ל

 אממ לָּכ לע הָא
 אָחְבְשַתְל ' דבע |

 ךוְהמְלּו ּובְרְלְו םושלו
 יי םדק שידס םע
 :לילמ יד אָמָּכ א
 יֵבָסְו השמ דיִקָפּו א
 אמ תי לֵאָרְשִי
 א לָּב תי ומ רָמיִמְל|

 אנא יד אתר
 :ןיד אָמיי ןוכַתי דקפמ
 יד. אָמּיְּב יָהִו ב

 ןורבעת =
xסע תיכלנ ןוילפ ךפתלו  

 םירוטה לעב
 כיתלד ס"כוקד פופטועל זמכ . ןוינפ ךקפנו (פי) : שחק 8
 כפלעיפ סמ 'ונכ . תכפפפנו סמלו סכספכ : 56לשי ךילט סי
 ןגיכמסד וניסו תכפפמל ססל וס ספל סיננסעו: סימכ-צ

 :"סועכ ל"כ םככיכ ןתעורק תייווס ןיֿפפ rr לפת . .ךפיסל }
 . שדק סע ךתויסלו : סײכקנ נסכש  םודק פ"ו ןקו סלעע>

4-5 ohh 5) רשאב )0 : :ןוס ולעופ לכ וכמלסי 
 : סלוגס ול סתייסו (פי תופפ) . ךל רבי[
 . רבד .רשאכ . שדק םע ךתויהלו (פי) |
 תא רומש (6) : סיפולק יל סקיכו (כ סלקיו)|

 שע שוריפ
 רע, איו] :.ּזַא דל רג רׁשֲאַמ קֶלאָּפ םְּביִלְג ןיַא|
 ור וא | יתיִצַמ לכ רימה טעָרְ ריד ּוצ טה
 טְּבייֵרְׁש ישר . תוָצָמ עָלַא ןטיִה טל

 ּפָא ןושל שייט ויִא ְּדמֶאַה נוא תרנאה
 ּפָא ריִד ּוצ םיִא 'טְסאָה אה רַמלְּכ ןֶדייִש]

 ןייז ריד לאָז רֶע רַטעֶג ּפָא עֶלַא ןופ רייִׁשְנ
 טְסְלאָז רייִשג פָא ךיר טָה רע ניא טאָנֲא וצ
 תֶראתל םֵׁשְלּו הָלְהְתְל (מי) : קֶאָפִ םיִא וצ ןיי

 טייקְניישא ּוצ נוא םש ןְמטַא ּוצ נוא בול ּוצ)
 גילויה 2 טְְלאָז וד נא שק + ייל ג

 -יייאבת ומ םירבד

 9 יםשה ָךרימָא
 .הֹמְׁשלו ךלירבד דשא

iלעןוילע ָךְּתַתְלּ ל: יָתוצמיִלְּ : 
 : הָקהתְל הֵׂשֲע רֶׁשֲא םיוגה"זלְּב
 סע ָךְתיְהְְו תֶראּפתְלּו .םשלו
 :+ הבד רֶׁשֲאַּכ יהא הָוהיל שדה +

seלארשי ינקו הֶשמ וציניזב  ; 
 "לכידת רמש רמאל םעֶה"
 .םֶכתֶא הָוצִמ יִכנַא רשא ה
 ובעת רֶׁשֲא םויּב הָיָה : :םויה

 קל ל :תויהל-

 םיבשר שוריפ

 | פל םעל ול היהֲתש תיצרתנו תרמאש ךליעפה . ךרימאה
 : תרמאה . םעל ול תויהל תיצרתנש דע תורובגו םיסנ השעש

 . מופ תעש ימ נכפ ססנ סכיזממ ספלפפכ .ס'כקס) סילעעמפ סכטע ספופש .קידלו קיד: ככ ט53 סכמט תויסנ ס"2קס דיקע
 סיכיפס נוקכ גדלו תיל םיכיעס ליש ךככ סילוקכ .ןפוג לכ וכ .ןיסיקמ כ "202 ןיגוס

 וו לסת . טדק :
 : .םומו6 סיעכע 'מיגכ .סעפ כ :

 ךפופ וטדקיו סטמל טפמ ךמנע םדק רצו
 : ךמכע טדקל ךוטעיפ ד"ככ סכסומ . סעמ וכו (6) סיכ ךימסו .

 , ::םימכח יתפש
 -2(ג:ףד סגונמ) סמ ןכרדכ ומכתסו ןוק ילעופ כ ןלפתי
 כ'מד ױוי5 ') ל דומת ם6וס סממס כעוס סווס 'יפ ת

 "ועלכ לדלג ת סוס ןפ) . הוצמה לכ
 % שע שוריפ

 תוָצָמ .עֶנייַו ןָטיִה טְסעֶו ּוד םוָו םעֶר ףְרּוד
 אא מד רש קֶלאָפ גליה ןרעוו ּוטֶסַעו
 ""םיָשודק יל םֶתיִיִהְו טַעְרְג ריד ּוצ טאָה רע איוו
 " יִלייִהַא רימ ּוצ ןייז טְלאָז ריִא שָטייַמ ןיא

 וא םעֶה תֶא לֵאְרְשִי ינקו הָשמ וצו (א) : קלאפ

 ןֶבאָה לֵאָרְׂשִי יֵד ןופ עֶטְצְלָע איד טיִמ הָשמ
 ןְנאָז וצ הַא רפאל לֵאְרְׂשִי קֶלאָפ סד ןְטאָּבְ
 ֶ 8 םֹויַה םָּכִתא הָּגִַמ יִכנָא רֶׁשֲא הֶוָצְמַה לָּכ תֶא רּומָש

 טניה 4% טיִּבְג :Al םוָו תֹוִצְמ איִד ריִמָּת



 cased טבבלילבב םתוא תישעו
 3 םויה תרַמֲאָה הָוהְידתֶא 4 ךשפנ
 ש תַכְלְלְו  םיהלאל = ל = תויהל
 ויקה רמשלו ויִּבְרְדּב
 לק עמשלו ויִטּפְשִמּ

wenמ ןיטיג סע סגיגמ ו םוכרנ 'פ  

 "םיבשר שוריפ

 תא (זי) :רטושפ יפל יל ןוא יתאצמ .לונש ןוממ: ונוא:
 הצרתנו ה'נקה רמאש תקקוה התא . םויה תרמאה יה:
 אוה 'תושעיל וב יולת  רבדה וכ . םיהלאל ךל תויהל
 אוה םנו (חי) :וותוצמ תלבקש ךותמ .ךעישויו ךיהלא

 קכמ6ס 'ס ת6 :פמע תֿפיכקכ סו 'עינכ . סוס םכמסכ

 - - - a ו |

 = 7 7 אמת וכ םירבר
 | םיטפשִמהְדתֶאְו הלאה

 .ס5 ןיפיג ספ סגיצת ספ םוכלנ ןכיפהכ 'סו :

 מכ ן6כ .

a Arא  
rt 3 be 9D weg 

 .ןוהְתָי a רמת
 90 . א

 ,ad 1 tal וז * כ הר

 Fn = ויתוצמו רט המק גלח
 אָלָּבקְלּו יִהֹוניִדְ הוהיו חי +

 הק -  וט
 אמו

 םורוטה לעב
 "סווג = תונלפ סס) .ןמיו סמלכט סמל זמכ .סופפלךולמ ךיס6
 לככו ךככל לככ (זט) : וכוכני ויפולופ) ויקס ולמשי : לוכעכ
 ךעסנ כו ךככ3 לככד .תכמפס 'ס תפ סינ ךימסו .. ךספנ
 ןכילמסד טיסו ךקפנ לכו כג ככ סיִכ כיפכד ם'ק ונייס
 יס תֿפ ((י) : ש'ק ניס ןכ5> תמס סכיטק ינופיטפ סתֿפ

 סיעלז לדס סו סיסנפל ךכ ויס, . סילדס ו
 דעומ כדס סו ויככדצ כללו .יסעס ןיכ) .וטיניכט סילכד סטס תלי ססע תולעעמו תופולפ וכ שיט דועו ם"קכ ליספמש
 סיסי קדס: סזויקס לומסנז .ךנגכ תכשמ כיפת ספ ביקלד
 ןיקיט לדס סו ויטפקפו . תומס. סנפ וסכ כיסכד תולככקכ לכדעפ .סישָדק לדס

 סו ויפוֿכפו = . יקוקמ ת5 סתמפפו ססכ: "620: תילעכ לנד
 כיפכד תוכסמ לדס סו ולוקכ עומסנו .

 ךתויסנו תלֿפפפנו ספנ סל ןוינפ ךפפנו סנוגפ:סעכ וכ םויסכ . סילכד 'ו 296 סלגנלו . פולוסט תוכפפ 'ס תוכמ6 טיכ

 םימכת יתפש

 י6דוכ ל'קד צ + וניתוכלל .תעכסנט סממ לקוי טכדו כנס
 80 ימנ סיש - סולוקוכ 'םכ-לכסל = וו 'פ :סכמסנ וכסל
 קטכפ6 לפוכ ךילו סוכוכיכ תפרפמ י6ק םכמסו ניתכד
 סילוכיכ עפנט ןויכ "וגו ספוק תיפעו  פרעסו סיכוכיכ
 :עמסמדכ סיכוכיכס ינס רככס סטעמס ססע לנכס :בופכ
 . 'וכ ופכרנמ לוק ת3 פ'5 "וגו ךטדק ן'עממספיקעספ
 סווס כיתכד ל" וטופפכ bכקס סד ל'קד נ'נו . סלט
 'פנו עומק סל סוסו 'פכ סו לע ריסוס לככ ס רכ סוס
 סילוכיכ פנס לע י6ק ןינעכ לכד ל'5 כ'ע 626 תנסו
 רעקתנ ךילו י57ק סמ לע פועעו פרמטו ביקכד יקמ כ'ו

 ישר

 .םתוא תישעו תרמשו : ססילע תיופ-סויכ ו
 סנפפ = סויס .סיכככ תקנס צ ותככנפ לוק כ

 ססל ןיפ . ךרימאהו תרמאה (זי) :ספכס סגל .
 ספרפס ןופל bוסע סקכנ ילו . bכקפכ תילופ דע
 pויסנ לכנס יסלקמ ק ךל יתלדכס סלדנסו
 שי ה ימעפ ר ול ולכל סוסו סיסנסל
 ש 'ל bוסו דע ססל יתקנמו סלוגנס סעל

 לוק סכט סכרכ) כ'ע ₪6 'וכ םכפס 'ס פל סע קונו
 ופכ פסכט פרטסס ₪ :'וגו ךרימפס 'סו למ עוליפ שו רך : 'ןנו סוס סכפפס לע םוכיפ וס ןכ : 'וכ ופול סכלכפ

 ט'ע שוריפ |
 הא ץַעָוָנ עֶלַא ןאָמ ּוצ טאָנ ןייד טאָג ריִד
 םּורד טְּבייִרְׁש ישר . םיִניִר איִד נּוא םיִמפְׁשִמַה
 ןייז טאָג ריד טיִּבִג גאָט ןָניִזאָר םעֶר טייֵמְׁש
 אייַּב לאָז גאט רָכיֵלְטֲא וַא ןייַ) ּוצ הָרוּה
 איז ריד טְׁשְרֶע :טְה ןעֶמ איו ןייֵז ְךייֵלְג ריד
 ךְּבבְל | לֶבְּ םָתֹוא ָתיִשֲעוַּתְרטשְו ןֵטַאְּבִג גאָט םעֶד

 ןייד טיִמ אייַו ןאט נא ןָמיִה טְסְלאָז ּוד נא
 ישר . ליוו יד ראג טיִמ בוא ץֶראָה ץנאנ
 וא ןַײג םּורָא טגעֶלפ לוק תַּב ןייא. טּבוירש
 וזא טְה גוא -טְׁשֹטְנעְֶנ ןְׁשְטְנעֶמ םַעָר טאָה
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 טע שוריפ

 נוא םיִרּּנּב טְניַה טְכאַבְּבִג טסאָה ור טְגאָג
 וצ ךוא ראיא רֶּביִא ןייז הָכוז ּוטְסְלאָו רשעמ
 טאג ּוטְסאָה פייה ּתְרמֶאָה | תא זי) : ןְגְנעֶרְּב
 רַפ ריר ּוצ ןייז וצ םיזלאל ָל תיל ביל
 עני יא ןײג :רצ נוא יירד חלו טאָנַא
 ןָטיַה וצ נּוא ייָמְפְׁשִמּו ריִהיִצְמו ויקה רימָשְלְו ןנעוֶו
 םיִניִד עֶניַז נא תֹוצְמ עֶנייַז נוא ץעֶזְג עֶניי
 : יּוְצ ןייז גצ ןְמעֶנ רפ ּוצ: וא טליִקְּב עמשל

 טְּביִלְנ ףיִד טה טאָג נוא .םוימ ףרימָאַה יג (הוו
 רָפ ןייז םיִא וצ טסלאז וד הלּוג םעל ול תֹוִהָל

 ןייא



A he 

 4 תה ו
 אס
 לח .. אְדְבָש . .ערא
 ןידה אָמו זמ : שֶבְרּו

 : שברו דפ -..ָמְלַא ;
 אימיק תו רע

 ..ןולאה <.
 וג סליגפ סוס סוס אית |

 = אבת וב וכ םירבד ה ה
 ו לאריה א יע-הָא | +7
 שאב נק התַתַנ רֶׁשֲא המדאה \ ב הָבֲאַ

4 

 -בָלִח תבז ץרא ה השג
 הוקי הזה םויה טשש

 | םֶקְתַהיתָא תושעק תש נָא "
 הל אה

  csםירוטה | --. :
 ו.-

 -ונל התתנ רשא : ספעכ .סכימשג ופנו וכנס
 קמייקו טל פל =. וניתכאל תעבשנ רשאב
 'ה תוה םויה ע) + הו ימ כז ןלק ם
 מכ סיקדמ ךיניעכ ויקי סוי ככ . ךוצמ ךיהלא

 טיע שוריפ .

 . לָמיָה םֶד ןופ  גנונואוו תיִלייַה ןייד ןופ גול

 ןאָמְג ןְּבאָה ריס רע טֶנאָז זמ טביב ישר
 אוד נא ןאָט ןסייַהְג זנוא טְסאָה אוד םאונ
 וד זַא טְגאָזְג וצ זןנּוא .טְסאָה .אוד סאו .אוט
 א שייצ רעֶד ןיִא ןנעָר .ןָּבַעְג א = טעו
 ׂשֲמְנעְּב נא לאְרָשּו תא מע ֶא ףרגו תּוכְרִ עלא
 ול חַּתַתָנ רֶׁשֲא .הָמדאֲה תֶאְו לֵאָרְש עו קאפ ..ןייד

 ןְבעֶגִג זנוא = טְסאָה :אוד םאוָו דע :אוד :נוא
 ליִפ ריִא ןופ ןסקאונ לאָז סע וא שטנעָּב
 אוד אוו וא וניהובא> תעבשנ רשאכ הָאֹובָּת

 טסְלאָז וד ןרמְלֲע 'עֶרְּוא ּגצ :ןראְָׁשִגטְסאָה
 סאו "רנאלא שבו ..בֶלָמ תו זרֶא ןְּבעֶג דנא
 נוא תומָהְּב נא ףאָש איר ןופ ךְלִמ טְנִר

 ןגיזאד םֶד הוה יה (זמ) : ןלטייט ןופ קיִנאָה |
 טיָּבְג .הָנַאָה םיִקְהַה תֶא תש ףצמ ךיקלא יי גאָט

 םימכח יתפש

 :לכווס כ סעוכטכע 'וכ ונ) סתל תנע ףיסומכ סמכ לכ פ
 :תעכטנ רפסכ לכס כימכ ןיה כ'ו םכרו כלח כו: ןר 7
 :וניפוכק) = םת> תעכסנ כפתכ-למולכ: ול :תת) פ"כ 'וגו

 = הכו ןרל :ססל תפל סונפפ rsd תקטכסע סתטכסס:פעייקו :

xלארשי ילשמ  
 עי וא הע דנא קיר רעֶד םיִא םרפמנע ןיירא רֶהֲח
 2 טְכאַמַג שיִנ ריִד ןופ ּבאָה ְךיִא נוא תַמִא ןֵעֶז רייר
 יצ ןְּבאָה קְׁשֲח םיִנ ןעק דניק ןייא וא סו וטסלאו סאָד
 ראַפ אוצ םיִנ לָכָש זיה ףאָנ טאָה רע וַא ןטז לכ "רעל
 .ןְדעֶר .רָביִא םיִא ןעֶמ זומ ןְנְרעְל םד ןּופ הָלָעִמ  איִד ןייֵמְׁש
 פה .סָע דיק םֶכיִלעוו נוא םיִנ פיִמ רדָא לֶליִפַע ןיַא טיִמ
 = "עמ שק דְניק סא ךֹוב סרטומ רעד קפ ךאָנ הָיֲאַּה איִד

 םיִא םיִג ןעֶמ ןיֵרַא רֶדַת - יָא יג לאָז רע ןֵהייֵר .רָּביִא
 יא רע; םִיִג ווא טול רָע. םאָוו .הוָאּת רעֶד ןּופ םיִפַע
 יהאָפ נּוא | רָמלע עו דני סאד זַא .רֶבָא  ןייֵרֲא רדח

 | ָבאַרְבִנ םיִא מֶה סאוו הִיאַת איָד רוב זיִא ןיש טיש

 יא ןויג - ןזאָל טיִנ םיִא טעו הנאָּת עיניו אידי רָדַח ןֶא

 גיא תוָאת עְרָסַעְרְג אּוצ ןֶטְסּולְג  ןוש טעו :רע יבא :רדח
 טד רָּבָא בּושַה ןווז םיִנ םיִא אייַּב ןיש טעו היאַּה איִד

 םיִא ןעֶמ ןעק ּוזַא איוו הואַּת ןָא .ןרֹּבִג םֶרעֶו.םאָו דָניִק

 פה :הָנֲאַּת :ןייק !8 ןיירָא ;רֶדַח :ץא: ןייג אוצ ןקָדּורָּביִא
 רע טייסש רַפ ןֶנְרעָל םעֶד וש הָלעמ איד נוא שיִג רע

 רע וא רָּבִא ןיירא רדת ןיִא ןײג טיִנ רֶע ליו םּורד םיִנ

 הל איִד ןייטש = ראַפ ךיש םעוו נא ןְרעֶו רט טעו
 | 81 הֲאַּת ןייק םינ םאָה רַע זַא םּוראוו רֶדֲח םעֶד ןופ ןֵמעֶנ סורא ןנעק םיִנ ןוש םיִא ןעֶמ טעו ןֶנְרעְל םעד ןופ

 רע םּוהאוָו ּוצ עֶד ןְגְנעֶרָּב םיִא לאָז

 ןְבאָה ,םרצִמ ןופ ןגגאגג םֹרַא נעו ןֶוי

 הָלַעַמ .איִד טיימש רפי רע ליוו ןיירַא רָדֲח ןיִא טי
 .רֶדָח םנעֶד ןופ ןָמעֶנ םֹורַא:םיִא לאָז איז חַואִמ ןייק שיִנ טאָה רע וא ןָּכָש לָכ ןייֵא

 ה ךוש זיא ןָנְרעְל םעֶד ןופ
 יד וַא .שָרָמ דד טְנאָז םאָד

 פולג ןאה יז ּונִיַהְד לֵאָרׂשִי ץֶרָא ןייק ןײג .אּוצ .ןייקא טסּולגג עלא
 | איז דא עונג םרוג איז מאָה סאד גיא תֹוַאַּת .עֶרפעֶרְג אוצ םֶכאְרְּבַג אַז שאָה הָואְּת איִד נוא תוריפ איִד ּוצ
 טעו ַחיִׁשָמ זַא רָּבָא לֵאָרְׂשִי ץרא ןופ ןראָעְנ | ןְּביִרְמ ראפ ןְנעֶז אייָז זיִּב םִגיִדְניִוְג ןְּבאָה

 אוצ מל ראָג ריִמ ןֵלעוֶו ןִגידניִז אוצ הָואַּת ןײק. ןֶבאָה טיג ריִמ ןלעֶו- ב |

 קּוליִח רעֶד איִו וא טקנּופ לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןיִא םויקא ןְּבאָה ריִמ ןְלעֶו וזַא תוצָמ עני

aג האמ ץ 8 םאַהְג שיִג שֶה פאו םעְד או הָוֲאַּת טאַהְג טאָה סאו םעֶד תפ;  

 .םיִנ ערה רַצָי ןייק טעוו ןמּוק
 ןי אוצ  םִיקְמ אא טאָג ןֶעִד

 | סע אייוָוְצ איִד ה תא



 ג'ל קר /
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 דעְכ .יִלבָאְּב תיִלָכֲא
 הפ ית אה /תרעבהאלו גמ יֹנאְָב יתְלַכא
 תלה ו 5 תָמלּונָמַמיִתְתְניאָלְואַמְסְּב ּונָמִמ

 .תיִלָּבַה תיִמ .לַע ּהָגִמ
 יַהָלֶא ד  אָבְכיִמְל
 יִּב - .לכָּכ = תידָבע
 יִבְחְסִא .וט :יִנָתְִ
 ןמ ךָשְִדְה רֹדָמְמ
 pe תא מע תי כו אמש

 :כיסניגמ ספ מש ועעפ ספיקעס : ךפ תומכי יספנ לו : פי םוכפ דפ גע תופנינפ מפ רסכפ יפ6 ₪ איח

 םיבשר שוריפ
 רקשלו ויתורשעמ בכעל םדא רמאי אלש ידכ ה"בקח חוצ
 הנבושת וידי ומכ .ינאב יתלכא אל (די) : ה'בקה ינפל

 מ ןלונל טממ יפסנ 69 למולכ וכ ודוגס 36 תמ) וככס 6

 םירוטה לעב

 Bומתכ יפפכ 55ו ךדיסו ןיד 'כ . יתסכ לו (די) : סילכוממס
 ונע ךמש ליכוסנפ יפמכש 6: יכפסכ וםלדס 6וס הז יכמ
 ךדיש| ןיד 'כ .תמכ : וכ יפסטמ ג ילוכדכ 'יפ ךכככנמו
 ק'ת 'עיגכ סנוע . ספיקסס (ומ) : תוננוקמכ לו תוככמכ 65

 'ג . ךלכו :סגפ סמל דינוסס ססככפ תוכוכ כעונ ף"וקס לע ןיגפו .ןכפ) סימטמש סנט ק'ת ןנסממ ספיקשס לפולכ

 םימכה יתפש
 ס"6רפ כתכ ₪ : ןוכועפ לע ןיטימ 'יפ [ך :לדכס לע
 תכרכ ךככנמ )ו תוכקעע תסרפס תעכ ךתנפנמ ןככננמ 'יפ
 תסנכ יפנה ונקת5כ תוככנס תכונ תוסס פוכסעפ תשרפס
 (קיגק) ו :ןנככדמ גמ וניפ תומס לע םוכלכט סלולגכ
 וס יודיוסש פ"עלו לכ 3 ספ לכ5 ספ מ'נ וֿפפ כ"ד
 סגוד כקמ "וכ וסרדכ ומכ םועוכהסו תוכעעמס לכב
 דק6 רטעמ עמסמ ונממ תנמ מ"מ ליענדכ 'ונו וכל ויקסנ
 סתוכפס "כ כ : ע'עו םדוק bרקנס ינט רטעמ 835 סו ןופו
 ןסכמ ימנ מינו ת"קו כ : וסט ינקו פט וסע ןיכ
 לוסיס יפדוכ "וו ןנוסל כוסלכ ןפלמ )יעל ם"מכ רסו
 רונעיט.ידכ כ"כ ךכ לע לסווכ ןכיסו פ"כ ןסכמ ןידל
 רוסוח כ וניק נכפ5 ןנומ וכג לכ הקנו ולב וילע
 695 וניֿפ ינופכ יפלכס 6 כותכד סו תוקנפ כו פנעכ
 696 ךייכ כ סרסוק וכ סרסומ וניס 335 סולכד לוסיכ
 'וכה ל'מק ספונכ 13 : 'וכ ןונמ סלסוק פ"כ  ס"כקס יפפ
 : מ"5קַכ ךויעו ומ לכ ם"כו סוכמ לכ וש ןיכולכתו ןורפ
 סווקש סדותכ כככ ולס 'ס לוקכ ותעמס נ'תמ כ'נקד ב
 סעטס סומו וילע רסווסק סמ לכמ כמפנסו וילע סונס סמ לכ
 יקתמיכו יפממט ינתוכ לם לככ יתיסע יכנ ןסרד ומנע
 סנפפ) סוקמ סמ כ'ל6ד עי: סיכה "ל. ס : ס'הכ .וכ

 לכוסמס לע םונפס ןמ :ללו) ןטיס לע םדסס מו ה
 . יתחכש :אלו :(םולסכ לע :רכוסמס ןמ ו
 יתלכא אל (די) : תורטעמ וב תסכפס לע ךרנלמ
 אלו : קופל :י כוססק ןלכמ . ונממ ינאב
 סוסו סמט לקס קג .אמטב ונממ יתרעב
 להזוס ןכוכו 555. סוסו רוטט מק ןיכ כ לוסמ
 קומכי) ךוכעפב לוכ65 לכות 05 (כי ליעל) ךכ לע ל
 ינוספכ רמסלפ ומכ -ספפוט -םלוכס וז (י םוכמ .דע
 לוסעסו למסס ונלכלס ךיכעטכ (ופ ליעל) סיפדקומס
 ךיכעפ םליכק ךרד | לוכהל לכוס סל סילק 'וגו
 . תמל ונממ יתתנ אלו : לס: סוקמכ כומס
 יתעמש : ןכיככפו ןוכפ מ וכ םוסע) (יכפס)
 קולינס (ד'פ מש לכעמ) .יהלא 'ה לוקב
 . ינתיוצ רשא .לככ יתישע : סכיקנס חינל נ
 ןועממ הפיקשה (וט) :ו3 ם יקתמפיסו יתסמק
 ספל ססע ונולע תכזנס סמ וכיפע (ילקס) . ךשרק
 יקקסכ סל (וכ 6לקיו) תכמפפ תופענ ע ךלעפ סמ

  ע'כדו ס'קכס ם"מכ נו קוס סנפק פ'כע ככ וקסעכסכ סמ תוטעל ךל וקכ | 'וכ .וניטעט ןויכפ 80 ןפכל א

 שע שוריפ לארשי ילשמ
 וא יִּתְחכׁש אל טאָּבְג ןײד ןּוכ ןעֶונ רבוע | א ןיֵג םיִג ליו נא םיִנ .איִד םִמ ליִפָע איד ןירֲא

 א (די : רַׂשעַמ ןופ גְנּודייש פא םַעְד רָּביִא ןכאמ אּוצ הָבְרְּבַא ןסעֶג ראפ טיג ּבאָה ָךיִא

 גָמַמ יְִעַ אל רֵׂשֲעַמ םעֶד ןּופ טייקרָעורְט ץיימ ןיִא ןְסעֶגְג טיִב ּבאָה ָךיִא ּנָמִמ יִנֹואְב יִתְלַבָא
 וַא ןְסעֶנְג טיִנ םיא ּבאָה ְךיִא רֶמּולְּב רָשעמ םֶד ןופ טְמאָרְג סוא טיִנ ּבאָה ףיא נּוא ֵּמְּמְּ

 וא תפל נב .יִּפְַנ אלו טרעק רפ ךָרֶא רֹוהָט ןעֶנְג יא רשעמ רָד נּוא אֵמָמ ןעוֶנְג ןיִּב ְךיִא

 םיִכיִרְכַּת נּוא ןורָא ןייַא ןכאמ םיִא ןופ לאו ןעֶמ תַמַא ּוצ םיִא ןופ ןְּבעֶגג טיִנ באָה ְּךיֵא

 ישא לכְכ יִתִשש טאָג ןיומ טאָג ןופ .לוק םעֶד אוצ טְרעֶהְג ּוצ ּבאָה ְךיֶא יָא 3 לוק יִתעמַׁש
 םַמְׁשַה ןמ שדה ֹושְטְפ הפקשה וט) : ןָמאָּבָנ ריִמ טסאָה ּוד יו וז ןאָטְנ ץלַא באה ךיא ישו

Ro he, . | 19גול :  
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  Caו

 ה ל מ א
 "האל .ּהָתְבָהי ה

aאמיל  

 ינ יתְדקפ יד ְךְדּוקְפ

 אָלְ ְךיֶדּוקְִּמ תירָבע
 :פ תוכרכ יפרנע

 םירוטה לעב . .
 לפ סיםונתס ןמ 65 bיכסעיגכ . ךיפומממ יפככפ 67 (+

 יישר
 ינכמ תוסס ןלֹוגנ מעל :ןיפסופ ןיס וכמק ןקכז
 .ךיהלא יה ינפל .תרמאו גי) : כו סימס בז
 יתרעב :ךיפולקעמ ג ספנפ סדוסס (כג סמוס'
 עפנו = ינפ כטעמ סו \ימפס) . תיבה ןמ שדקת
 :סינס יסכ לפ | ויסוכטעמ סספ סלט  ךדמלו ד יעני
 : ויסכפ  סקוטעסל ךיללט סלה סלעֶס סנו ז
 סגו ןומלכ רפעמ ,סז (ספ) . ולל ויתתנ םג|

 .הנמלאלו םותיל רנלו : als 1 ספוכק תככ
 6 ןכדסכ סיקפי .ךתוצמ לככב :נע :רסטפ ס}

 סנו סמולסל כפעמ לו סילוכבל \סמוכס יקמדקז
 סנופ0כ וסע ז סוכסכ סיוכק ספוכחכפ :ןוטסקל ינו[

 כ ךעמדו es (ככ:תומכ) 'ביסכו ןנד סעענפז
 יתרבע-אל :לדלסס פל סנטס: 6 למל:
 וגימ וכֿל5ס לע ןיפמ יפסכפס ₪: . ךיתוצממ|

 מע שוריפ =
 ןגאָז טָסְלאָז ור = נוא :ףיִלַא ןי יגל ממו ו
 ָךיִא תיבה ןמ שוקה יב טאָג ןיַד טאג ראו

 םעֶד ןּופ ןְכאַז עֶגיִלייַה. יֵד טְמאָרְג סוא בא[
 םעֶר ןעֶמ טנייַמ סאָר .טְּבייַרְׁש ישר . זז
 קּוסְּפ רעֶד נוא יעְבְר עַטָנ נא יִנָש :רשעמ|
 םֶד ףיז ייּב .טמאזג טאָר רע זא ןנוא טמ|

 איז מָה נוא ראי ייֵוְצ עֶנעֶי ןופ יִנש רשעמ
 אייז רע ףרארב םילשורי ןייק טריפנ טי|
 םגְ םלׁשורְי יִ ןרופ ראָי ומיה םוצ טנייז)

 נוא רג םוצ וא Rhus ל רגלו ןבעגנ ו

 רָשעמ ןֵּבעֶגְג ְךיִא ּבאָה הנמל םותי םּונ
 עָעיִר עלא איוו וא יגתיוצ רֶׁשֲא ּףְתּוצִמ לכ יננ|

weרמו ;  poי  
 ּותנ םנו תובהי"מ שד

 כב הָנמְלַאְלְו םותיל רנכו יולק
 ינתיוצ רשא ךתוצמ 0 פרל

 ְ רעב הלא הוה

 = יתרבעיאל
 ךיתוצממ

 ומפ 6עילפ %פ יג כ העגמ נפ מפ רסעפ ס) תוכרכ נקט יקרעכ וג סטופ יגפל ,pont אית

 םיבשר שוריפ
 :ינע רשעמ .רשעסה

 םימכה יתפש

 < כק ול ןפיפ ךילכ סיכועס לכ סיכיכ רקע סינט וסע ב
 ₪ פיג 555 ביעכ לב סיעמ בק לה וכ ןחי) ךו5 ןכוגכ.
 ןופש .ספ . סירת כ'נ נג ללי ליככמ 3ק ולס
 סדופס לפונכ 3 : סזמ סו סיקומכ תונכגטש וגנב
 65 ךוסנס /ס) תכפקו במול סיכ סוס ןכ 5 c6ד .ךנכ
 :,3פמסמכ וסד (Ba) םיכולכ תפכס יכנ ליעל כיתכד ופכ ונפל
 םרופדל דך : וינפ) עולי רככ 60 ס"3כסל מול ךלו ספ
 םכ יעככ עטנו ינש רטעמב סובודק קס יפכ ליע) י'סכ
 גסו) ינפ רסעמ ןי6 ירסו למול ונופל ה : טדוק סיפכקנ

 ךכ :ךיחלא יה ינפל תרמאו (גי)

3 

1 

 ימנע רסעמ לע 595 תודותסל "0 55 2" תיילפ סנסכ |
 תימיבר סנס לכ תספ דע תכפענו תיסילפס ספ גסונ קוס
 "5 וככל סיככ 'ל סומולפ כתכ ו: 'וכ ךדמלו = פ"כ = ליעכדכ
 <: 3נכ ינמ רטעמ יסֹלפ ןיתינתמכד יכיס וכ רסעמ סמורפ סג
 ךדי תמוכפו ניקכדכ ם'כ סמ 'וכדכ סוכת ללכב סילוכיכ
 י"סנימ לכ ולד 'יפכ סריכוכ י"עכו סיכוככ ול ל"וכו
 וכימג לתעמק

 לארשי ילשמ

 י סוכ .סרותס סדיפקס ןכיכו סוכ ונונכ ז :

 םרפפנע ןצראַה ןיִא מאַהְג טאָה רע םאוו :גאפייו) ןסורג
 2 ו 5 ב 0 ד ּצ ד ד . 3

 םנאו נוא פרדנוו ראַּפ רעייז קיִדַצ רד ְךיִז טאה דניק ןשיראנ םעֶד ןופ רֶמאָפ רֶעְמעׁש רַפ רד ןיִּב ְךיִא אוי רֶע
Noצ . ד +  . 

er Bak: keg 

 + יּפְסגאַז: איד פאו: דייַר איד םכוראוו טיג היד ביילג .ךיא
 .' "א פאו .ןֵנׁש םעד ןופ דניק םעד ףוא טְגאוג ָךיִא ּבאָה

 = טְגאזג ךיִא באָה דיק ןייד ףוא רָּבִא ריר םיִמ עו
 < םאָו גיא .קיָדְצ םעֶד ראפ ךָּבעִנ טנייַו רַמאָפ רעֶד סטונ
 םעֶד ּוליִפָא = ןעק רע: בוא .םיִא בּורּפ- אָד יא דניס סאד
 1 יב שי . 1 ד . AS ד

 ןְגעֶגְג עֶדייַב :ןֶבאָה יז וַא םיִא טְליֵצ רַעָר נוא תיִּב הלא
 ג רֶפְלעֶּב ןיֵא נא הנה יא יא רדניק איד מיג רָפְלעַּב ןיֵא נא .ןייַרַא .רדח ןייא ןיִא רֶדניק איִד
 .םיִמ ליֵּפֲע עֶדייֵּב איו םננעְרב נּוא עדיַּב אייז אוצ ןיירא

 טמענ דניק םִנְכְׁש םעֶד ןיירא רֶדָח ןיִא דיג ןֶלאָו אייז םיִנ
 = | רפְלְעב םעֶד טיִמ טיינ נא םיִנ אד םיִט ליִּפע :איִד אּוצ

 וא דה יא .ןיירַא רֵּדֲח ןיִא יִנפ ]יא רָפְנעֶב םעֶד .פתְראַה- רע וא

 [ - nyeויה ּבאָה ּךיִא וַא רע טְנייֵמ םאָד םֶּבייִרְש ישר . ןמאָּבג רִמ טְסאָה אוד 0
 | באָה יא גוא רָשעמ אנ רֶר נא הָמּרְּת ףאנ רַעָר נוא םיִרּוניִּב רעֶירְפ ר =



 in ו ds ג | ל "תר
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 םירבד | ce ו א

 םוקל צל לכ התתנו רשעמה
 :ועַבְׁשְו וףירעשב ּולְכָא הנכיאל

 או
 ווי תר ספ hos» nb ןטיג ופ תומכי ס) םוכרכ ךירעעב ולו : רפ סירדנ 7 7 א את

 םימכח יתפש

 עמטמד סיטולפ סנטכ ןמ ןכומס ופכ .סוגמ .סנט.)ט רפעמס
 ספד סינט סנט לט רטעמ םירפמו תיסיגס .סנטכ רמוע ספט
 סנכס תוקונת רטעמ לכ 06 כסעל ס)כת יכ לנס ןכ ג
 סנטכט םיטו)טס סנפכ טוליסט טכפל ךככוס ךכיפל קיטינסס
 סכ וכלוט סכ וכלי ךכדס תל .וטכ "וכ רפמו.תוכינטכ
 סוכ מכ ך : סטמפ לט תיכינע סנס וס תיסילכס סנטז
 כיקכ סו קוספו פ'עכ יודיוסו כועיככ ןמז עכקימ תוכוסל
 וו פקרפכ ןסכ קוה וס ש : רטעמ יכנ ככ תפרפכ
 יוסו ןקמ תיכנס סנט נס רסעמ :ע רפלנ רמול סכר ג
 סנס לט רטעמב ןכ סג ןפכ רגדמש רחלמ ןקכ כוקכש ומכ
 ככעמס תנע תיסינעס סנס רק סמ ספקד תת :תיסילנק
 סנש קש כטעמ לס סינס ןגיש 'כ\ '6 תלפ סינפ ללב יכו
 5 ספוכ וניל ס6 יכ י'פכ) ספק א :'וכ גסו) ןיפס
 : תוטעכ םי ךולעכ סמ ססע 'וכ מ ןפ .oh תוכענ ספ

 ןפולמ . גסוכ ןוסט a .סנטב < ןפכ. ךדמלו. לכו

 :אָפִהִל | אָרייִנְל
 eal = אָתְלַמְַאלּ

 ין ךנקְב .
 רמיתו

 ישר

 יקנו ש ןקפ ןלכ לפסנ ר .'וגו לוק .סינמ טיפ
 1% ןלסנ ספ לסקס ןינעל סיגט עכמ ןקמ (65 סש) .ןלסל
 - ןסכ ףס םוכוסס גס לסל סמ יס לגל ןסכ ףס
 סנס לש םוכטעמ לטעל סלכס יכ ל'ק תוכוסס גמ
 סכלספ תספ וסח וכ ןילכ תוכעעמספ לגל .יסילפס
 = .תולטעמ וקנמנ וכוסס לק5 ןיטקננפ שי תוננול
 סספע ימ לכו םיעינכ לע סספכ  ןילכ םימילמ לש
 תנש : תיכס ןמ גכעכל בוקכה וכיללס ויפוכסעמ
 דחס כסעמ 055 ס3 גס ןיסס סנכ . רשעמה
 סנס5 סמפנפ סינק יקפכ וגסנפ סוכמעמ ינטפ ת
 ןוססכ .לסעמ | ןסכ גס ספמש למ סינםו סכוססכ
 ₪6 :לסרשי לכ תלמ וסקס יכ = (טי לכדמב) ם'מכ
 'ס ינפל םלכסו (די ליעל) 'סנס ינפ רטעמו רסעמס
 סוכטעמ '3 יכס ךכסליע ךפוכיקס ךלגד כסעפ ךיסלק
 ןסקכ .רםעמ סז  סזילו דסקס, םנפ .םוכסעמ .'3

 םותיל רנל : ןוכקכ רטעמ יכס ול רפס פס .יולל התתנו : ןסכ כמסנס ינע רטעמ ןסי .ינט כסעמ תסקו
 סז .הנמלאלו

 לארשי ילשמ
 :רֶע פאָה הניק דנא םעֶד ףוא נא םּונ ןח ביִל
 ןלעו טיִנ טעוו תא הואמ לעבא ןיי% םעֶו רע וא גאו

 ..ןראְָנ ריב רעו רָמאָפ םעֶד וא  רפומ  ןיק עֶד
 רֶדְניִק איד וַא .ןְראַפְג םייָחְא ןנעו ןְׁששנעֶמ איר לָלְנא

 ןִא רֶדְניִק איד ןבעְנְג עֶדיּב אייז ןֶבאָה ןְראָוִג רַסְלָע ןְגעֶג
 אוצ ןָנְנאָנְג זִא רַּפְלעֶּב ןיֵא נוא .ץיירָא רח קיִרראְרַא

 ְךאז איר זַא ןְהעֶזְג איז ןְבאָה כעד ְךאָנ יא .עֶדייֵּב
 רעֶד טאג אייז טאָה קידצ רעֶד איוו םרעק ראפ זיא
 רע וא 'טנאמ םיא ףוא םאָה קיִרצ רעֶד סאָ) רֶמְׁשְרֲע
 פאלט גאָמ עלא אקוד רע זיא דניק םּוגַא קיו שעוו

 גאָט עָלַא ויֵא דניק ערדנא סאד נּוא רֶדַה םעֶד ןופ.
rbרער .םנעקנ םאה ניא חַחַמש םיִמ נא ןפאלג  

 טיִנ ליוו רע א ןעֶג מֶה דניק ְְׁשְרע סעד ןופ רֶטאָפ
 גאטייונ רפורגא ןעֶוֶג םיִא זיִא . ןייִרַא רֵרָח יא ְןייֵג

 רע, סאו ׁשְמְנעֶמ טיִמ ןפְלאַהְנ הָצְע יא ְךיִו רע םאָה
 רע ןְּבעֶגְנ הָצַע ןיַא םיִא ןְׁשְטְנעֶ אר ןֶבאָה ןאָב לאָז
 םיִא לאו נוא קיִדַצ םעֶד אּוצ לאָמַא ְךאָנ ןְראָּפ לאָז

 סד ףוא ןְנאָו לאָז ןעֶמ םּוראָו שייִמאָּב סאָד סאוָו ןנעְרפ

 קיז פיג שק טְרעְֶו ןייק טיִנ ןְּבאָה דייח עֶנייַו זַא קיִדצ
 אוד ןַא טְנאָוג אוצ ריר םאָה רע וַא טְהעֶו ןעֶמ ראב
 ךוא רע טאָה ןֵכׁש ןייד נוא ןעוֶנְג וַא זיִא ןְּבאַָה םֶסענ
 ואו ve - . v 4 רַמאָפ רד לֵלְּבַא .ןעֶוְנ װַא ךוא זיא סע נוא םנאזג אּוצ

 ןראָּכְג יא נּוא ןָמאַרְנ םיִא טה ןעֶמ איוו טגְלאָפָנ סאה

owעֶר טיִא םיִג ץיִרָא בוטש ןיִא קירצ םעֶד אּוצ דעִק םעֶד טיִמ ןמוקנ ןייִרָא דע זיא קיִדָצ םעֶד אּוצ דניק םעֶד  

 פער תָמֲהַמ גוא arn עי ןופ דניק ןְרעייֵמ םבעֶד ןופ רֶמאֲמ רעֶר טְסיֵּב אּוד םיִא אוצ טגאו נוא םםלָש קידע

ls \ : 3 019  

 . (מססו סקפ) ןעכש ידכ א סס) ןפ . ועבשו ךירעשב ולכאו : מע רסעפ

 שע שוריפ
 re זיא לאָמְמְסְנעֶד םאָו הָמיִמְׁש ןופ ראו
 ןייא גָהונ ראָנ זיא סאוָו ראָי םאְר רֶׂשֲעמַה

 עֶמְׁשְרע םֶד םּוראָו טְּבי ירש ישר . רָשָעַמ :
 ןישאר רָשעמ גַהּונ זיא הָטיִמְׁש ךאָנ ראו
 ךאָג ראו עֶרעֶרְנַא סאָד נּוא ינש רֶשָעַמ נוא
 גוא ןושאר רַשעַמ גַהּונ ףוא ויא הָטיִמְש
 רַעָמ זיא ראָו עכיִרְד םאָר רָּבָא יִנָש רֵׂשעמ
 לאָמְטְסְנעֶר ןיילא ןושאר רַׁשעמ ראָנ גָהֹונ טיִנ

 ןופ בלב רָביִא םֶניֵא אייַּב ךאָנ זיא סֶע ןעֶנ רׂשעמ םֶד ןמיור סוא ןוש ןעֶב ףרארב
 םילָשּורי ןייק ןריפ ייִז רע ףראַרַּב ינש רֵׂשעמ
 טֶסְלאְ אוד | נא  הָנְמְלַאְלְו םּותָיַל רֶגַל יולל הּתַתנו

 ןיֵא .אוצ נא .םותו םּוצ נּוא רג םוצ ןְּבעֶג
 ןיכע ןְלאָז ייִז בוא שבָשְו ךירעשב ּולְכֲאְ הָנְמְלֲא

 רֶמֹולְּכ ןיז טאז ןֶלאָז נוא טעָטש עיד ןיא
 ןָא ןְנאֵק ְּךיִז ןלאָו אייו ןְּבעֶג אייַז טְסְלאָז וד
 ןְּבעֶג טיִנ הְראַבַּב רע לייט טיִמ רעֶד ןטעו
 : יִנע רֵׂשֲעַמ ןְּבעֶג רע לאָז יִנָש רָשַעַמ ןיק



 ו

 2 ל |
 תא "יחסוגש ׁשנָאָלְו .
 :ךְניִב יד אָריִנְ יאו
 :אָרׂשעֶליִציׁשֲה ירא | ביי
 התללע רשעמי לכ תי

 .חי ךל :

 הָאלְל
 ארויגל

 ופ ןיטיג ךקיכלו : 6י ןיכרפ ₪ סיחספ לג פפפפו א'ה

 םירוטה לעב
 ליכסכס רטעל .סכלפ יכ סינ ךימסו . כוס ככ קסמו (6י)
 : לקעפפס ליכסכ לסט 7 ומכ כוטס ללכ סמסס רסעעס
 : םויתופ כ"לכ  סנפנמ  סלותס: לינשכ כ"כ סנוט | , דוטס
 : קספ לט גמכ 'פיגכ ם"כ . רסטמ לכ 06 לטע) סנכמ )2(

 תואר

a)לכב תחמשו (קי) : (ס'פ סירוקכ  
 ןילוק ןיפ וכמפ ןסכמ (ג'פ = סילולנ) . בוטה
 דעו סרנעמ ע סהמס ןפזב סנה סיכולכ bלקפ
 536 ונמקו ויו ויתוכיכו :וססוכס טקלמ סדקפ נמס
 .יולהו התא :פכוק וגילו ליכמ ךליכנ .נהספ
 : ססולע פ ךותכ ועטנ ספ סילוכ3 ביק ולס ףס
 לוכמ (ע' קוכמ ספ .ךברקב רשא רגהו
 יכ (כי) : עיתובקנ למול לוכי ליחפ-צ קלוק וניסו
 ךתאובת רשעמ לכ .תא רשעל הלכת
 .תישילשה הנשב
 כלעכ .יודיוסו לשינס ןמז ענק ק םיפילכס סנס למ

 טיע שוריפ
 2 רַפ תֹוריַפ איִד טיִמ בְראק םעֶד נייל

 בוטה לב חמו (או) : טאג | ןווד טאָג רפ "קוב

 ןעיוֵרְפ ףיד טְסְלאָז וד נוא ףיִהלא יו ךל ןַָנ רֶׁשֲא

 ןייד טאָנ סאָו ץֶמּוג סאָד םעֶלצ םעֶד טיִמ
 ףיִרעָשַּב רשא רגַהְו יולהו הָּתַא ןְבעֶגִג ריד טה טאָג

 ןשיווצ זיִא םוָו רג רעֶד נּוא רול רֶד ניא וד
 טִצְנאְלּפְנ ןְּבאָה אייז זא םיוְל יָד רָמּוּ ריד

 טה רָגִא ןעוֶו רדא טעטש עֶרָעייֵז ןיִא רָמייָּב

 טצנאלפנ ןמְראָד טְה נוא. רְלעֶפַא טפיוקג יז
 : םירוכּבּב בח ךוא ייז ןנעז מיו ב 1

 טסעוֶו ד ןעוֶו .דחאובּח רשעמ לָּכ תֶא רׂשעליהָלכה |

 ןופ תֹווְׂשעכ יד עֶלַא ןרֶׂשעמ ּוצ ודגעל רַפ
 ןמירר םעֶד  ןיא .הישילשה השב a ה ב

 א א

 3 (בי)

 סכורע . ח"מ 'יפ פ : םוכוככנ  סיבויוהמ |

 \ םורסעמ | םירפסל כ עגססכ

liaז% -  
 9 מק | א =
 Ak טבת א | תא | הְוהי ינפל תי התה

 יש 0 נ הברקב רטא .רגהו יולהו
 : רְׁשעמלביתַא רשעל הָלְבִת וכ : אֵּתַׁש הֶאָתיִלְת אָהְשב

 -.תנש תז שילשה השב ךְהָאּובְּת ₪ -
 רשעמה

 :'* סרוממ וכ סירד) רסעמ לכ 85 : הפ סטוק ני כ"כ סלכפ יכ :

 םיבשר שוריפ
 ל חיכוח הוה ררפכו הב יתיכז ךדסחב םא יכ תאז התשע
 . חרת םלועמ םכיתובא ובשי רהנה רבעב לארשיל עשוהי
 ןענכ ץרא םהל יתתנו םשמ םיתאבהש רע

 םימכח יתפש-

 ס ונפל ומינסומ "ופסנסו ןנוכמנד 6כסמ
 וכו 65 = ףונמ סוס סהנס סדוק
 ןגיה לכו .'וגו .תתמסו 3תכע ן6כ- ביפ תפס
 ןכגו 'וכ וכמה ןפכמ | ס'כל . סמוכפל ופקתילד סירול
 כויוקמ סתלס 05 תכרפכ ומכ ''6 כגסו וס יכג ימנ
 פ'ככג.. סה סוכוססד ןויכ ךמע סתופ םעס)

 יקר הסהל צ
 בייקד לטוכו סכותכ תוכועפכ םו5מכ ל2כ ביימ כגכ כו
 יכמ ונכמו .יונסו סת 525 כוקכנ וכ סיס נו סיכוכונכ
 םורפס) כומגתסכ 6 'יפ ק : וקנימ | יכסלו כוק וניסו

 = שורד ןחונסו סע 'ס

 סנקמ (די סיככד) כמסנק םיעינכס סנס לש תספס

 לארשי ילשמ
 .דז לאָז רע קידצא ןנופג איז ןְלעֶו רָמאָש ןראָפְג קעֶנַא
 םנערפג ןֶא יז ייז ןְּבאָה רדניק ןְּבאָה ןֶלאז אייו ןׁשטנעֶב

 . םש ןְסֹורְנַא טאָה רע םאוָו קידצא אּוצ

 םֶנאָזְג אייז םאָה נא רֶדְניִק ןּבאָה ראָי
 םאה ניא ןימענ איד אייַּב ןְכיֵה ןְלאַו רדניק

 שלאו ראָי איירד יז טל ןלעוו רדניק איִד זַא טנא

 = לוו איז .זכּוראוו מ אוצ רדניק איד ןגנעֶרְּב ריִא
 . "םיִנָכֶש

 ' פאְד ןבאָה רבו עֶרעייז ןְראִַג ןפְלאַָהְג ראָי סאד ןֶגעֶז

 = רד ןראוְג טל ןנעֶו רדניק איִד זַא םיִרכְז טאַהְנ ראי

 יָד ןעֶנְג וזַא זיִא .ןְׁשְטְנעֶּב ייֵז לאָז ךיא ןפראד

 . קירצ םעד אוצ רדניק ק איד טיִמ ןמוקג אייז ןנעז ראי

 םיוקמ זיא הכרב יז סאוו טייִרָפִ ְךיז םאָה קירצ רעֶד

 < איוו ְּבאָה ןראָפג םייֵהַא ןנעֶז םיִנֵכְׁש איִד רֶדיֵא ןְראָג

 : םירצ רעד םאַה קיִרַצ | םעְד אוצ רֶדְניִכ איִד םֶכאַרְּבְג

 הם "ש הַא דניק יא ףוא םֶנאָו נוא לומ ןייז טניפעג

 | .תנש (בי) :

 ספ .כ'נֿפד (ט'כד) עי
nba) 

 - .סס: סיגל

 . איז רע מאָה
 | סאד ןלעונ איי וא טנאָזְנ אוצ איז טה וא םֵׁשְסנעְבִנ

 | איד א איוו
 ָךָא אייז

 of ראָנ טעו נא סע טי טי טעוו רע ג קירצא



 ל
 רו 0%

 ל

/ 

% 

 קי

5% 1 ENA 0 ו 

  AM klל ה שא

 לב
Ae 2 . 

Fa 

 ןכק ונויס סוקפס 35 םכפ) | =

 "תאו

Rinערזבו הכוח ריב םירצממ  

 לְדָנ .אְרֹמְבּו הטְנ
 םוקמַהיילֶא ּונָאביו < :-םיִתּפִמַב
 תאזה ץֶרָאְהי"תא ונל"ךתינ הזה

 : שברו בקח תכז ץרא |
 ירפ .תישאר"תַא יתאבה הנה
 הָּתֵתָנירְׁשַא המדאה
 ינפל | ותחנהו

 םיבשר שוריפ

 יתאבה הנח התעו (י) : רמא ףוסבו ונל ה"בקח הנתנו
 ירי םצוע אל יכ . יל התתנ רשא הטדאה ירפ תישאר תא

 םימכח יתפש

 וקתנסו כ'55ד ם : ל%רסו
 ותקכוס ףינמו רוומ טכיפד 601 ומינסו כיתכ רככ כס כיל |

 לארשי ילשמ
 דְנאַל םעד ןיִא ןָמּוקְנ ךיא ןיִּב טְנַה זַא שאָנ אּוצ ןגאא

 דגאָל םעד ןיא ןְמיִקְג ןיב ךיא זַא ךיא .סייוו םנייַה ןיירא

 ןופ הָיצמ איִד ןייז אוצ םייקמ הָכֹּז ִּב ְךיִא לוי ןיײרַא

 טניכעְרג שנ םיִנ ריִמ אייַּב זיִא רֵעיִרְפ רָבָא סירוב

 : דנאָל יא ןיִּב ְךיִא וַא
 סורא ןְנעֶ ןדני איִד זַא םֶנאָו שָרדַמ רעֶד רַמאַטַא ְךאָנ

 ּוצ ץירָא םסּולְגִנ עָלַא ייֵז ןְּבאָה םִיַרְצִמ ןופ ןְנְנאַגג

ER peין רע אר ה  
 שָרְדִמ םעֶד ריִמ ןלעוו דנאַל :םעֶד ןופ ןְראוג ןֶביִרַמ

 אייווצ ןעוֶוְג ןְנעֶו םָצ לֶׁשָמֲא םיִמ ןײטש ראפ אּוצ ןֶּבעֶג

 איז ןנע] רדניק ץיק טאַהְג םִ ְּבאָה סאו םיִנַנָׁש

 למי איִד ןופ טְניִר קיִנאָה נא תּומַהְּב

ie יִלהֶתַתַנ A 

= 2 

 : אָנְהודו אנאל ונָאְצויו צהל

 ָךיַהְלָא הוה
 : קס פוחנפ תי פולע ופ סכוס ופחנסו : פ רעב יכ סתפנ רע : דפ עוי פ5 יו א"ת

 סאָר ןעֶמ טְנייֵמ טְרָא ןגיזאָד םֶד ּוצ טְבאַרְּבִג זנוא
 ד ןּונ ףָליִמ טניר סוו דנאלא שברו בלה תו ץֶרָא דנאל עֶגואָר סאָד ןְּבעֶגְ זנוא טאָה רע

 תא יתאבה | הָנֶה הֶתַת 0:

1 ch is 6 

a Pn Fra של 2 

 תירצג 0 כ אָנְקפִאְו ח
 אעְרְדְבּו אפקה אָדיִּב
 בב .אנוזחבו אָממְרָמ
 : ןיִתְפומְבּ יא
 ורה אָנָתְיַאְו ט
 + -אָנל ביו :ןיִַה
 ער וא אָדָה אָעְרַא
 שבר בלח אָדְבִע
 רי יהיה אָה ןעֶכּו +
 ד .אָעְרֶאְד אבא שיר
 נְתְחְתו יי יִל ָּתְּבַהְ
 ּוגְכַתו | הלא ַײ 4 םדק

 םרק

 תותאבו |

 הָּתַעְו '

 הוה יִל

 .תיוחתשהו

 .םירוטה לעב

 סוס סיקמס 6 - (פ) : סילוכיכ .'פ3 'ם סלענ ךכנו
 סל ונסיכסו .תטויסכ לפע ופופ וניסנע ד"וי לפס וכפכיו

 בישר

 כמנס "ס) םפנס לח ולטונפ דינפ . ותחנהו (י)
 למו לחמו לוק קוספכ ודיג וזו ס ןסכז

 טיע שוריפ

 לק תֶא יי למשה ןְרֶטְלֶע עָרְנוא ןופ 'טאָנ רָד
 נע תא אמ לוק רזנּוא טְרעֶהְג וצ טאָג מֶה
 א ןייפ רֶנֶיא ןהַעָוְג טֶה רע נוא ּונָלָמע,תֶאְ
 שֶנֶנניוִוצאַּב רנּוא נוא ינצחל תֶאְו טויקיִדיִמ רֶזְנוא
 אָה טאג נוא הקו דָיִב םירצממ יי ונָאיצויו (ח)
 לראטש טיִמ םירצמ ןופ ןנוצג םּורַא זנּוא

 קעֶרְמְׁשְג םֹוא טיִכ נוא הָיטנ שני טְכאַמ
 ראפ סור טימ נוא לֹודְג אָרומְבּו :םּורָא
 ימ נא םיִתפֹומְבּו ןכייֵצ 4 טיִמ נוא תות ואב

 ר רע בוא ; הוה םוקמה לא ונא יביו (th) : רָדנאֹוו

 א תאוה ץראה תֶא ּונָל ןתיו שרקמה תיָּב

 4 הָמָרָאָה ר תישאר

 ע רד ןופ ןֶסְקאּוַנ איז םאוו תוריפ יד ןופ עָט .שרע סאָד טֶבאַרְבִנ ףיא ּבאָה ןּונ רָנּצַא

Dsשל אה נא א תי שנה לן רמ טְסאָה טאג וה  ₪ 
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 הוו = ₪ קת =
 ףיקת בר םעְל ָכַת |
 אל ושיאְבָאו ו : גוי

 ובָהיִו אנג יִאְרְצִמ
 : איש אָנְמְלַּ אנ 3

 הָוהילא
 יי "ליבק אָנתָהְבֲאַד |

 + ופ .סירוכצ דַכוח  יפר6 :wn תי

 0 ראי מרא א א הָיהְי +
 0 ' + - המירצמ . דר ו ה Es 'ת

J** דם aוש  

 .םוצע לוג יונק םשירהמ טעמ
 ונוגע םירצמה ונְתא וערי: ברו
 קעֶצנו': השק הרבע ונילע נתח

 עמשיו ןניתבא יהלֲא
 הוהי

 סיבשר שוריפ

 ךצראמ ךל ךל ביתכְרב םרא ץראמ
 ןושל ובא תיבמ םיהלא יתוא ועתה רשאכ יהיו ביתכדכו

 ישר

 םקב ןככל ובס דכוס ימכס י סוקמל ילסס לילזפ
 כססמ לינמטנו כקעי כת ףדכסכ לכס 5 רוקעל
 תומולס ספע ולקכ סוקפס ול נסס תושע) כ
 : ססעמכ סבסמפ ס'נקס ססל כפומ ל 5'וע סלועס
 לע ופכ מ סילק דשו:. המירצמ דריו
 יתמב :סילנמ) בקעי דלי nor יכקסכ  ונפונכל
 הז .הזה .םוקמה לא :םסנ סיעגענ :טעמ
 : עפטפכ 1 . ץראה תא ונל ןתיו : טדקמס סי

 השכ יתיעת ביתכדכ הלוגה םדאכ םה דַחא העותו דבוא הלונו דבוא היה ימרא םהרבא .יבא דבוא יטרא ₪(.
 טהיעור .ימע ןיה תודבוא ןאצ .ךדבע שקב דבוא .

 .ראזה ץראל וניתובא ואב הירכנ ץראמ רמולכ . םועתה

 םימכה יתפש

 ₪6 סס) ןקנט ס"כקס לק וחסה ריכז ןויכ רמונכ *
 סע סקעע סודסמ כסש ומנ "לוכומ תוס | ןפס
 : סוכוכוכ יכג וכ דכול ומכלד ונינע סמ  כ'35ד וניתוכֿפ
 רו כוקכד כס סמ כ"ו ודיכסס ל נסו סוכ לכ כ
 דכסמ רמ6 ונ6כ 59וי לטופ דכופ םוסו ןדיכפסס עמסמד
 יכ"וכ םרדפ יפל סרפ) ךיככ ךכ) קודקדס יפכ יקפ 5
 ןוח ספעמ) הכקִתמ ףרנמ-ס"נקס ןיפ סו סוכ נטכ ל
 כ6רטיב קולו :'ע ככ 'יפפ מי 'וכ "ועסק פ'כ ז"טכמ
 דכוו וכ6 דכו6 ימכ6סמ סז םכמ עפסמד לכ מ :ןכ וכ
 : וס ומנע ינפכ ןינעו 'וכ סוכס6 דועו פ"כ ונימ סזו סעירכמ

 םילוכי ונוס ועמספכ 16 ןכפס ת6 וג ןפיוד 'יפ סת לכ ס"כ ונייס סוקמס 5 כיקכד לס dd כ'עכ כו נ

 טע שוריפ
 יִמרֲא טאָג ןייד טאָנ רפ ןגאז ְסְלאְו ו וד נוא

 ןריל רַפ טכאמג טאָה ומרא בל יָא דנא .
 רע, ליוו .טְביירְׁש ישר בק רֶמאָפ ןַײמ |

 תעַׁשְּב בקעי ּוצ ןֶריְל רַפ ןְכאַמ טאו טְה
 .םיא טאג טאָה טגאָוְג ךאָנ םיִא טאָה רע וא

 רפ טְכאַמנ ןוש טָה רע וו ךיילג טְניִבעֶרג
 ראפ ּוצ ןמּוקנ ןנעֶז עָרֶדְנַא ְּךאָנ נוא היל
 טְרְדיִנְנ רע זיא םֵׁש גמ הָמְצמ דרו זָנּוא ןדנעל

 פנמ יִתְְב טנואווג טֶראָר טָה נּוא םִיַרָצִמ ןייק
 ןושרפ גיִצְּבִז טיִמ ראָנ ןשטנעמ גיִנייוַו טימ
 אָט ןְמְראָד ויא רע נוא לוד יול םש יהי
 : ליפ נוא קראמְׁש גו פע קְלאָפ םֹורְנַא ּוצ
 אה םיְרְצִמ איד, נּוא םירצמה ּונְתֹוא ערי 0

 טְניִנייֵפַנ זנּוא ןְּבאָה איַז נוא ײנענ ןאָטְג זייַּב זנוא .

 : טְבְרַא + ערש 0 נא

 לארשי ילשמ
 רעֶד רָּבָא םְרעֶגאַּב רע סָאְװ טאָהְג םףֶּכיֵת רע םאָה דְנאַל
 םעֶר ןיִא ןָמּוק לֵאָז רע עֶוְג זיִא הָניְּכ ןייז סאוו רמּורפ

 ְךִז עז סאו תּוצמ איִד ץייז אּוצ םייקמ ץירָא דְנאַל
 ;ַהֹונ ְךיז ןְּבאָה תוצמ איד נוא דְנאַל םעֶד ןיִא גַהֹונ

 םיִנ ענב ץייז טאָה ראָי ןָצְרעֶפ איד ּךאָנ ׁשְרע שנ
 אייִּב וויא ראי ןצרעפ איד ךאנ םשרע ראנ םָּכיֵת טאַהְנ
 = . ץ ליקי וש . ד 4: ד על - +

 זמּוקְג םיִנ ראָג זיא רע איוו .ךיילג םניכערג ןעֶוְג םיִא

 פאָה רע זא ראָי ןֵצרעֶפ איד ךאָנ רבא דָנאָל םעֶד ןיִא

 טל סאוו תוריפ עַטְׁשְרע איִד ןקעו אוצ ןעוונ הָכֹו גש

 םימ תוריפ עֶמְׁשְרִל איד ןָמּונג רע טאה ןֶראָוונ גיטייצ
 -. 2 יא . + 0. 1 + .זי : =

 8 SBP IN ה 0{ כ םעֶד אּוצ ןייִרַא ק'מהב ןיִא ןמּוקג ויִא נּוא ההמש
 זכַה לֶא ָתֶאָבּו ןְׁשְטְנעֶמ םעֶד ּוצ טגאָוְנ םאָג מֶה םאָד
 קראה לֶא יִתֹאְב יּכ ימלא יל םּויַה יקנה יָא ְתְרַמֲאְו

 אוס ְךיִא ןגאַז םסלאז גוא ןהכ םעד אוצ ןמוכ וטסלאז
 4 * Po ג - ד ול + זה

 ףוא ןְּבאָה נוא השק חֶדֹבַע ּניִלָע נתי
 פאָנ וצ ןניִרְשנ ןְבאָה ריִמ וא וניחטא לא מלא קת ₪



 ע" 7

 ןהבמימַא תאו 1 :םש
 תיוח הָל רַמיִתו ןּונָאָה יתדְנה וילא ָתרמֶאְו םהַה םיִמְיַב

 .אבח וכ כ םירבד

 יג: סמ "יהיה
5 

 שב יח יד אנה ב

 7 קיש ילֶא יתאבזיּכ ְךיִלֵא החיל ז סויה
 ל = סמ וניִתבָאל הָוהיעַבְׁשִנרַׁשֲא ץֶרָאָה

 ף אערַאל תילע ירא
 ינְתַרֲַאל

 ה אל אנטה ןקּכה הקלו י = וגל תֶתָק
 סנט האמ הוהְי ַּבוְמ .ינפל והינה .ךדימ
 | יִנָפל תרמאו תינעו " + ךיִהלֲא

 גיִתְתְו ה :ְךָהָלֲא יד
 הלא .ַי סדק רַמיִת

 ןבל | < הוהי
 . וס םוחנפ תי םוכמ ומינסו : ס פותנפ תי תוכמ ופ סכוס ןסכס תקנו :ורקי 'פ רסווס 'פ וע סירוככ סויס יקזגס א,

 . גג 33 סטוס םרמו םינעו

 ויכ6 ככדל טדויס ןטק 'סל סכמ ומילוי תיספכ ופוכק תיל

 םימכח יתפש
 כ'6ה | : תוכיפ כלב לכמ כפוי .לעבתס) | רסממש , מכ
 :pb 2 0" לקס עדו ל ןכ) סדוק וכו יככ רמוכ .ךול5 יסמ)
 6 'ופ ז : רַפַפַכ ינטיפכס ןופנמ קוס יוסכ .ןכפס 26 נב
 כהוי רכבתס) כסממ דח6 ןימו דק6 ןיממ כפוי תוכיפ וכ וי
 כ'קסו םכוקו סילסוכיל לככקמס ןימס יככ וסו ונקספ
 םינע סעפ וכקכ 5'ת כ"ג ופיכמ | ונטס ןיפס  לכנפנסכ
 : ל"ג סוס כ'נלד 6טועימ עמסמד סויס כיקכדמ וקתכוסל
 "דפ וקסכוסו רוממ 'פכו סולק .'פכו ₪ 'פנ יקסכיפ זז
 נפ ל" ךדימ וגו 'ס םכומ ינפ) ותינסו נמס ןכככ םקנו

 םירוטה לעב

 כמ דמ5 סיכופכל זמכ 'ם 'מיגכ . 6נט (ד) : סלופ ודמנמ
 = "שר

 0 .םהה םימיב תיהי רשא (ג) :סילולכ
 ןילא תרמאו : לוספ ומכ ךימיכפ ןסכ 0 ךל
 סש) .םויה יתדנח :סכוכ יופכ 1 ךניקע (יכפס)
 וקלו (ד) : סיפעפ יפס לו ז סגככ 006 סעפ
 למ ןסכס ופופ ףײס) .ךדיט אנטה הכה
 (זפ סכוס .יכפס) ףינמו סילעבס דיפ ולי ח
 יבא דבא ומרא : לוק פמכס ט יל . תיגעו (ס)

 פת ןונע) סכסד דו 5 סמ טרפמדכ ספוגת ןכס) סמ דו סימנכד סינעכנ רמו די ןפכ רמסנ ם"גכ סנפומ ךדיפ
 כ לע ףסו נט כט וינוט תחת | ודי םינמ ןסכו נטס ספסכ סימול סילעכהכ סכרעו כלול קכפכ י"2ריפ .לכסד םפונתכז
 ו קהת ןסכ כט ודי ס"מ "נוסו ספס כיל סיפנט ינגד .סוסמ שממ סיִנְִכ ךי פחת ודי םינמ ןסכס סיענכ ונגד
 < טממ סינענכ

 לארשי ילשמ
 םיִא טאָה איז סאו םייצ רעֶד ןופ ראָנ ןָניִכעְר רע םעוֶנ

 םיִא אייַּב זיא רַעירְפ ןופ םייצ איֵד נא ןוז םעָד שאָהָג

 םיִנ טָה איז םוָו טײַצ עצנאַג איד םּודאוו םְניִכְעְרַג שיִּנ

 ראג םאה רע איוו ךיילג םיא אייַּב זיִא דניק ןייק טאַהָג
 r ד , . 6 . - . :1. -<-

 טייַרפ דניקא טה אָז זַא דָנּוצָא טאַהנ ֶיגתַח טיג לאמ ןייק

 גְנּונייַמ ןייז וא רֵּבֲא דניק סד םימ נּוא ְךיָא טיָס ךיז רַע
 הוָאָּת ןייז ןײז אָלַָמְמ לאָז רע ראָנ הָנּוהְַה רעֶד טיִמ יא

 עָשָטאָח ךוא ריַרְפ ןופ געֶמ איד טְניִכעֶרְג םיִא איב ןָנעָת .
 ץֶרֲא עכילמענ סאָד זיא סאד דניק ןייק טיִנ שאה אָז
 צצ ו. ד 5 ד 8? ד -

 סע סאוו הָלְעַמ ןייִא תֹולעמ אייַוצ ךיז ןיִא פאה לֶאְרשְי
md >ד ז דה . + רק = ד  v 

 ןיא ְךאָנ נּוא האובה נוא תוריַפ עמּוג םְראד טסקאוו

 סאוָי תֹוצִמ איִד ןופ גִליַה זיא דנאַל םאָד םאוָו הָלָעַּב

 ןיִא טעור הָניִכְׁש איד גוא דנאָל םעד ןיִא גחוג ךיָז זיא
 ץֶרָא .ןייק ןְקְג ןֶעְ ןדני איר א אָליִמ .ךְנאַל םעֶד
 ןײַא סד ןְּבאָה אייֵו זיֶּב ראָי ןצרעפ םֶרעודְג טאָה לֵאָרְׂשִ

 סוו ׁשמְנעמ רעד אָלִמ .םליט ּוצ ךיז ןְּבאַה נוא ןמּונָג
it * ¥ hd + > . ₪ iF +tד  

 יד ןסע לארשי ץרא ץיק ָֹמּוק לאָו רֶע אְנייַמְג ראָנ מה
 םעֶד ןיִא ןמּוקְג ןייבא יא רע וא רגאַל סעֶד ןופ תורי

 סמ ולסט וס ופכק יפ םכסו סמ 16 6כוק סלוו סכופס ןיפס סכוכהו סייע. ןוטלמ סני6 535 מ :

 טע שוריפ
 א תאני (ג : שֶרקמַה תיִּב ןיִא ןעֶמ .טניימ
 מו טְְלאָז וד נוא םַהָה םימיב הָיְהָי רָשֶא ןהכה

 ְגיִואָר יִד ןיא ןייז טעוו רע סאוָו ןַהּכ םּוצ
 ַא םיִא ּוצ ןנאָז טסֶלאָז נּוא יילֲא תרמו געֶט
 ימלא יל םֹויַה יִּתְרַה הבט ייֿפָּכ טיִנ טסיּב אוד
 ! טאָג ןייר טאָג אּוצ טניה ןְנאָז אוט ְּךיִא
 עֶר ןיִא ןָמיִקְג ןיִּב ְךיִא םאָד ץֶרָאָה לֶא יִתאָב
 ואו ּונָל תֶתָל ּוניִהּובָאְל ַײ עֵּבְׁשִג רֶׁשֲא ןייבא רנאל

 וע "רטלע עַרזנוא אוצ ןראוושנ טאָה טאָג

 וא ןעֶנְג םייקמ רע, טאה ןְּבעֶג זָנוא סע לאָז
 ָךמ אָנְמַה ןהכה חקלו (=) :ןְּבעֶגִנ זנּוא סע טה
 יד ןוכ בראק םעֶד ןָמעֶג לאז ןהכ רד נא
 גייל לאָז בוא ףיהלֶא יי חבומ ינפל וחינהו טְנאַה

 יָת ₪: טאָג ןייד טאָג ןופ חָּבִזמ םעֶד רַפ

 יש מ יעל הדפו ןְעיירש שָסְלאָו אוד נוא
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 : אָרְתַאְל ַהְתּו אָלְסְב
 תְכַלַהְ אָנמִב דהא ײ יס יד
 - הָאָרְׁשַאְל

 םירוטה לעב
 למ תוסס י"6ָּכ ןילע ססנס דיג  וטְכָדַס וסוו תוכ תויתוֿפ
 : ןינימס סעכפכ 'מיגכ . תקקלו (3) : םוכ62 סיכופסס סיקידל
 /סנ .נפכעי שדק ךנגר . םיסלכ םיטפכ לכ 6לו .םיססרפ

 ישר
 תוכיפס לכ ןילפ ב תיפסכ לכ קנו . תישארמ (כ)
 ןפכ כמקנ: דנלכ ןוכימס םעבס כ סימוכבכ ןיכייס
 "גו סכועפו סממ ןכס (מ:ניעל) ןלסל רמקנו ןלס
 ףס י'ל) ססכ סמנתפנפ סינינס תעככמ ןנסל סמ
 . ןמש תיז : ןניפ סעכפ ןסס כהרפי ןכס כס ןלכ
 קוס . שברו :וכוקכ .כוגק .וגמסס כ ומוגס םיז
 סילוככ .טל פוכככ) .תישארמ : סיכמס ד
 סנס סולו וסדמ ד ךומנ דכוו סדפ (ס'פ
 וז יכס למוקו ןמוס> ומג סלע ךכוכ סלכנפ ה

 ס"נקסכ םוכיכס )פיט  ידכ קוכיקו םוכיכ רחל 656 וניסס

 יי >
. 1 .9 x 2/2 \ 

 , ₪) חל ,
NPA OA 

 "אנתומשהבמה 0

 .תמשו ךל ןתנ ְךיַהלֲא הוי רֶׁשֲא

Rl 4 ak 

 0 ו -

 ל

 רש
Ro . 0יי  

eA a , 7"ו .  . + 

 ךצראמ איב רֶׁשֲא ה a‘ - / ₪ ל -. . - . |. AA תישאר / 0 א" / 3 A RPS. ¢ | % \ שארמ
XK 2,7 ls i ; he . 

 רֶׁשֲא םוקמה"לָא
 וממש ןֵּכׁשְל ימלא הוה רחבי יל

 :םש
 : טק ןילומ סע תוחנפ ןֿנללפ : סע ןיכרפ fיכת ל: : י ןיכרפ כק כק ןילומ רפ פוחגמ פ רפצ ומ ןיטיג לכ םיטחרמ מקו אית

 === םיבשה שוריפ
 אוהש יפלו ןענַפ ץרא . ךל ןהנ ךיהלא  'ה רשא (ב)
 : וינפלשל רבוחמ אל לבא ץ'מקב ר'מלה רופד ףוס

 םיטכה יתפש

 6006 ןכ ןקוכ ף5 סכיפיו ספורי כמ 635 טיפס ךימכ כ
 סכ תכפוו ספפריו ןפכ למול סו) סמל כ"ו וס סכופג .ס' גד
 ספיכל ןינעכ כ'51 'וכ סיכוכככ וכוימפנ .2)6 דיגמ ןכפמו
 ןסמ ןינכנט סדוק סילוכינכ | סיכייה דימד "כ רנד

 פנו לעמ ונקכ סכרכ 52 ו"סועס ןפ סנסנס לכ ןנילפדכ
 סתטכיו bידסכ סוכ םכפכ | ךור5 ןכ) ךנממ סוג ןנופ)ו סוס
 סנ ןגיפלו סוכ כ סיטפוט תסרפכ ליע) לכ סכ תנו
 ךנמ דימעכ) סיכויוסמ 59 ןוסנכנכ רימ "סד סורוכונמ
 ססינפל פליפ ידכ ךנמ ססינע ןימיסמ כז ליכפכ כד
 וקל קולימו םוכיכ סעכמ לודג רפוי ךכופ ךל ןילו סמהלמל

 סכ תככיו סהםליו סכ םרפל ךירכ ןכנו סמהנפ רקיע סוס +
 סולפכ כוככ סב יס ךכ ב : סדו כסכ ךלמכ ו

 דועו דב ןינימ 'ז 8: סיכוכיככ ןוכייק ןיפכ ןכל ןכקד ם'גמ סול קופית תוסמרמ כ"כ ס'פכס ז"ע סעקסו ונידוכט
 ןפנקמ קנס סיכוכיככ סיניימ תוניס לכ תיככ ויסו לנס עעמל תיכפכ לכ לו םיטסרמ ןניפררד ככ ט"מ
 : תוכירכ י"סנכ ןַײעו סזכ ךיכפסװ סלח ותסיע לכ ססעי נס טעמל תיסכ לכ 6)ו םימ6רמ ןגופכדר סנמ ונג ס"מו דכננ
 'יפס מכ סקס "יפ ם) סמנו ןמס סכוע ןילט סיתיז עי יכ ןמפ סטועס תח ןמס תיזי 'יפ כקע תסרפכד כו 2
 יקופ5ג ןמס ןיסוע ןיסס סיכיז םי תונכפ רלטב כעונכ ןמכ טוכועכ סותיו /יפ סו לעו י"ל קכסב וכווט ועד ל"ו ככ

 םכפמו י"ה תוכ פמ 896-סירופיכ ןוֿפוכע ןיֿפפ סורוכיככ רק יכיומ 5כסו ןפפ ןיכוע ןנוכ סב סיתיוס - לכ לפכפי ןרפב
 סיפיזכ יכוימ קכסד תית סיכוכינ תככפכ תוכוקס לידסכ דמג וכתכנ וכסכ יוסו ןכ6 ךכ6ד ם"גמ ןניפלידכ י"6 תוריפ
 םיתיו .םי יכ 'וכ וכותכ רוג5 ונמסס ןמס תיו 'יפכ סמ רופפ = יפס ;כ"0ו בקע 'פב ו'פריפרכ ןמ5 ןוסוע ןנוכפ י"ד
 : ילדסה ס"לס לנד סיפקמס סמ כ"ג ןרותי סוכו וכ יכוגק תוו פ"כ-כ'כ סוכוע סנולו .םכגכ םעכ ןספ כז ןנמפש
 ספת :עקנד סו .ןונימ כהע ס'ס 555 סנלת לקוד ו ה :'וגו יכפמ תחקלו 606 ע"נכ 63 ע"כ תיפסכ קנמ "כ ד

 | לארשי ילשמ |
 וא םיַצ רעֶד יא ןייז םעוו סאו ןהכ םכעֶד אּוצ ןַמּוק
 ןיִּב ְךיִא וַא טאָנ אוצ ןגאז אוט ךיא ןגאז םיִא טסלאז
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 רעֶר םאוָו ןיֵטְׁש ראַּפ עב ףראד דְנאַל םעֶד ןיא ןָמּוקְנ

 אוט ְךיִא שֶרָאָה לא יִתאָב יִּכ םֹויַה יִתְדִנֶהה טְנאָז קּוסָכ
 ה ירא דָנאָל םעֶד ןיִא ןְמיִקְג ןיִּב ְךיִא וַא ןֶנאָז טניה
 4 ךאו יִד ריִמ ןלעֶו גיִרְּיִא זיִא םֹויַה טראוו סאד םּוראוו

 ה פיי ןְמּונְג טאָה רֶנייֵא לֵׁשָמַא םיִמ ןיימש רַפ ּוצ ןְּבעֶג
 ראי ליִפ איוו טאהג טינ רדניק ןייק ריִא טיִמ טאָה נא

 = |  שאַהְג םיִא םאָק נוא ןראנְנ תֶרָּבּעִמ אז זיא םעֶד ְךאָנ
 | הָנּותַח רֶד ןופ טייַצ רעֶד םיִמ םְנייֵמְג טאָה רע וא ןּוזַא

 טעשוריפ ..
 טסעוֶו ּוד נוא דנאל סאד ןֵּבְרַא טְסעֶו אה
 לכ תישארמ פק (בי) : ריִא ןיא ןצענאּב יד
 איר ןופ ןֶמַעָג טֶסְלאְז אוד נא המאה בא

 ץֶרָא סָו םינימ ןּביז איד ןופ תוריּפ עֶמְׁשרֲע
 סאו) ןלאָוְג טָמיִראָּב אייַז םימ יא לאְרשו1
 ךְצראמ אינְּת /רשא דרֲע רד ףוא טֶראְד ןסקאונ[

 ןגְנעֶרְּב טסעו) - אוד םאוָו ל ןמונ ימלא ו רש
 אוצ טיג טאג ןיר טאָג סאו דנאל ןייד ןופ
 ןאַמ ןיירא ַיַז טְסְלאָז וד נוא אנג פס ריד[

 | םַעְר וצ תֹוריַפ יִד טיִמ ןייֵג טְסְלאָז ףד  גוא ףיחלא יי רבי רֶׁשֲא  םּקְמַה לֶא תְכהְ בראק ןייַא ןיט
 = ןָמאְנ ןיינ ןמְראָד .ןעור ןְבאַמ ּוצ הש מש של ןלייוו רָד םֹוא טעו) מאָנ ןייַד טאָג םאְוָו טֶרָא
 | עו ף טד
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 אז הנ מ גיב: התל לג רמא + ךיתמִמר םלוע דָסַחְבי ממ עגר יגפ יִּתְרַתְסִה צה
 ברו ךילע ףצכמ יתעבש413 ץֶראָהלג דוע המ רבעמ יתעְבְשנ רֶׁשֲא ל
 ל האמ .ידְלמְו הָניִמּומִּת, תֹועָבְגַהְו שמי םירהה כ

\ 

 ל יִמולש תיִרָּו ל

pe דו 
 : הוה ך מחרמ .רמָא טּומָת

 טיע שוריפ
 ןיימ ןגְראָּב רפ ףיִא ּבאָה ןֶראָצ גיִנייַו טיס
 ןַיַא ווא טיִמ גוא ריד ןופ עַגָר ןייא הָניִכָש
 ךימ יא לע ןְרעוֶוג .גיּבייִא טעוֶו סאוָו דְָח
 טאָג טְגאָזג .טאָה .וזא ריד ףוא ןֶמָראַּב רעֶד
 איר איוו זַאןעֶד כ יט יג :רֶייַל םוא :ןייד
 העובְׁש איִד ריִמ ּוצ זיִא וזַא הנ ןופ רֶסאְו

 רעֶמ ןוש לאָז יא ןְראָנְׁשִנ ּבאָה ְּךיִא אד
 םֹנ ןופ. רֶמאָט סאָד ןֶראָּפ רָּביִא ןְכאמ טיִנ
 ןְנְרעֶצ .וצ ןּופ  ךיא רעוֶנְׁש וזא רע רעֶ ףוא
 לֵאָרְׂשִי ריד ןיִא ןֲעַיַרְש :ּוצ :ןא נוא ריד ףוא =

 טע :שוריפ
 עו ןלעו) גְרעֶּב יד איוו ןעֶב .ושומָ םיְִִ כ
 ןייִנָנ ןְרעֶע ןלעֶו וה איר נא ןאָטְג פָא
 אֶל סוא .ךיז טעו] סע ןעֶו ליפא רֶכלְּכ
 עֶו טבעְר .ןופ . תֹוהָמָאְו תובָא תּוכְז רעד
 + ןְרעֶו טיִנ רָסָה .ןיימ .טעוו אמ ינסו
 ) תיִרָּב.תותיִרָּכ רעֶד נוא ריד ןופ ןאָטְג

 וג םיטכמ ריר .ְּבאָה .ךיא םאוָו םלָׂש ןיימ
 ואז וזא יי ּהטֵרְמ רמא טנייננ ןְרעוֶו טיג טעו

 : טאג רָעַמְראִּב רד ןייר

 אבת וכ םירבד

 * ץֶרָאָהיְלֲא אוָבְתדייִּכ הָיָהְוי וב
 : ןהנ ךוָהלֲא הוה רֶׁשֲא

 ָךְל הופי 5 הב תבשיו התשריו הלחנ

 ךימסו קנמט לכו ת6 סקמת סינימ כיפכ כיתכ אובת יכ (6) <
 וסמל .וװטננס . ןכ6ס 50 6וכפ יכ סיסו סיל

 סת ככעכ 05כ סו נעו ןכ65 ןססינככ דימ קנמט לכו םֿפי .

 םימכה יתפש

 סיטפוכ 'פכ ליעל סו י"פכ םכפמ ₪ סמל כעת םאו א
 קככוו סתבכיו בופכ כ"ג סתסד ךלמ תפרפ וכג

 סכ כפיו סתעליו ןפכ :כ"לכ ןרק) י"סר קעדד ע'װ . סב
 סינויה ןניס ספס סמ ידדסמ סהונ ןניפכיד ןגיכמג ךלמפ סל
 םוכיכ להפה 8
 ספיכ | סנוטע : ןכפס )5 .סכלוככ לע סלק

 לארשי ילשמ
 יִרפ לָּכ תיִשאְרַמ ָּתְחְקְלְו וכו ץֶרֶאָה לֶא אּובַת יֵּ היה

 זבֶחַה םיִמָיּב  הָיהְי רֶׁשֲא ןַהכַה לֶא תאָבּו יוכו |

 ץְרָאָה לֶא יִתאַב יִּב ףיִחלא יל .זכויה יִּתְדיַה וילֲא ָתרַמָאְ
 ןופ ןֵמעֶג וטסלאז לֶארשי ץרא ןײק ןמוק שסעוו אּוד וַא

 םזלאו נוא ןרעונ  גיִסייַצ רָעיִרְפ ןֶלעְה םאוָו תור אד

 םירוטה לעב
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 סולקנוא
 עת ירא יחיו

 | אָעְַאְ
 ? בהָי ה לא

 הב
 תחקלו

 . טטס | סלכ יכ סיכנמ ךנננ דיגס וסע ן5
 ..דקפי תככ .יכ ןכננ
 : יבפ דכוֿפ ימכס סכ

 כ ןכו
 - סילוליכ םככפ וכ ךמס ל"טו

 .'כ ןינמל סנופ יכ . 6ונפ יכ

 ישר

 וב תבשיו חתשריו .אובה יכ היהו (פ)
 גוכככ וכייססנ תנפ דיגמ (ול ןיפודיק)
 : סוקלקו ןכפס ספ א וש>:פ דפ

 מנע סערפכ י'סכ 'וסס ומכ יניסמ כסמל סכ)ס 6וסד יכימג ם'ג 'לסו ןכ 620 ף6 קונימו
 כ ןויכו כ"כ 'וכ ןל המלכ ךכ טכפס ןויכו 'וכ סכוסכק תולוכ לכמ וו

 ט'ע שוריפ .
 | טעוו סע נוא ץָאָה לֶא איכָת יִּכ הָיַהְו (א)

 אל םעֶד ּוצ ןָמּוק .טְסעוֶו וד וַא
 ra ג קיד טאג סאו הלחנ ל ןהינ נ ףיהלא יו רשא

 | = מ השר בְרַא ןייַא :ראפ ריד טיִג
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 הָלעְב נבט המושב םיפריכ הָלְיאל יִלהצו הנר יְַצְּפ הדל אל הָרָכ ע 2 |
 ֵֹכירֲאַה יִכָשְחַתְילַא ו .יִתונְכְשִמ תֹויִרו ףלֶהֶא םוקְמ | יביֲחְרַה : הוה רַמָא

 תָמַשָנ םיָרעְו שרי םג ער יִצְרְפִת לואמְׁשו ןימיריּכ : יקזח ףומרתיו 'ךיצתימ
 יִחְבְ/ַתִהיַמל תֵׁשְב ִ יִריפְחַת אלי ימְְּבִּת-לַא | ישובָת אֵל יאְריִתְלָא ביש
 שודק ךלצגו ומש תֹואְבְצ הוהי ףישע הולעב כ :דעהיִרכְזת אל ךיתּונמְלַא תפר
 תֶשָאְו הוי ארק חור תבוצעו הבוזע הֵׁשֲאְכִּכ ארקי ץֶרֲאָהיִלְכ יהלא לֵאָרְשִי

 לארשימ בכוכ -  שע שוריפ
 מנ יִכ וכו דירמימ יניראה וכו לא םוקס יכיר םילשורו וד טנייַה גניז והיעשי טנאָז חב יִנְ

 ירוק טיפש סע . ירח ערכת תאמו וַא רעֶהֲא וב ןעֶונ ךיילג טְסיִּב ור או
 ייטש סע איוו א .ק"'מחב םעד רמייֵרְּב ןכאמ ת"ישה

 ו ו ו nen Dane אב .NT ד תר הָשֶא ןייַא איוו

 זַא וא . הלעמלַׁש = קזטהב ןְנעֶקַא : וא "ָטַמְלָש שָרְקַמַ נוא | גְניז נוא לומ ןייד ןיפָע ,יחצפ | ןעְנּויִנ

 נּוא .רֶסעֶרְג ןייז .ךיא ןיִבֹוא םעוו רַסעֶרְנ ןייז טעו ןְטְא סאָד םִיַלׁשורי אוד לוק ןייד טיִמ וה גְניְלק

 רֶע םאָ רָפיִרְב ןֶו טעֶו הֶלמְלְש קמחג רעֶד וא םֶר הָׁשֲא ןייא וו וזא עו ףיילג טְסיִּב וד
 איוו .רֶמייֵרּב ןְרעוֶו ְךֹוא לָמיִה רעד טעוו לַמיה ןיא זיא םיִּבַר יִּכ ןעֶניוְג וצ טגאָטייוְג טינ טאָה איז

 ץפייה ןלמיה איד הי ְךיַתֹוננְׁשִמ :תועיריוו םייטש :סע
 6.5%: + . al .. 1 6 0 רנומ רה: ןח לעוו וו

 ֹןַרעוֶו טעוו וו רפ נא .(העיִריַּכ םִיַמַׁש הָמֹונ) תֹועיִרְי }= ומ רק ד ןשי
 פופ זיא קימהב עד ליי ריב הפ קיפהב רעֶד %'7 א'] רעֶמ םִישּורְי טאָמְׁש רָמְִו ראפ
 ןדּגי יד ןְלעֶו דיעל ןוא לֵארְׂשִי ץֶרֶא ןופ םיִמ רעד ןיִא טאָה א טאָט ֲמְׁש רעֶבנאמאב רֶד ןופ רֶדְניִק

 איד גוא .יִנומְד זינק יִנק שעֶפְׁש איירד איד ןָנָשְרִי .שֶרֶא םאָד רֶמייֵרְב רעֶד יִניִחְרַה : טגאָזגי טאָג
 תא ןינ ףראב שדקמ רעד גוא .םֹחָס ןופ ₪ קיפ  ננאַהְריפ יִד נוא םִלָׁש ורי אּוד טְלעֶצִ ןייד ןופ
 רע נאו סאָר . רֶמיְֵכ ןעװ רע םעֶמ כי ןלפ ב וא ןרעוו םגיינָג יז ןזאל גנואור ןייד ןופ

add iןימי יִּככ .רפיֵרּב ןרעוו םעוֶו רע סאוו ראפ םעַמא .איֵבָנ . 4 יקי  

 איירד ‘איד זיא סאד . שרו םיוג ךערמ יצורפת לואמשג .ןדיימ רַפ טיִג טָסֶלאז וה טייונ ןְרעֶוֶו טייִרְפָש
 אגר 8 (ובישוי תמש םיִרְ . ינומדכ / יזיק רב טעטש נוא קירש עֶנייַד רֶגנעֶל רעֶד ןְנייֵג ּוצ ןּופ

 םֹחָס וא םאָד םָצְּו איב הע ןנעֶו עֶטְׁש עֶכְמִװ איד רע טְניֵמ םאָד קְראַטְׁש הַכעֶלַּפ עֶעיַד
 ל < וא .םְלעֶצַנ קע .ןוא ןעֶגְנעֶה- סאו -קורמש
 רקַעְלְפ יִר נוא ןְדנּבְג וצ איז וצ ןְנייֵ רַכְעְלּפ
 רעֶר ריִד ְּךיִא םייַה םּורְד נוא טלעצג ם סאָ ןקראטש ּוצ ררע רעֶד ןיִא ןייֵא ןעֶמ טקעטש
 = רַעָר ףוא נוא שיז רֶמְכעֶר רעֶד ףֹוא ןעֶד יִצְֹּפִּת לאמׂשּו מי יּ : ןְטְלעֶצג עֶעייַד ןְרעֶטייֵרְּב
 ידבוע ןופ רקלעפ איר ןנָׁשְרי ןלעו רָרְנִק עֶעייַד נוא; ןקראטש ךיד .ּוטְסעֶו טייז .רקניל
 טיִנ אָרֹומ ןַײק טְסְלאָז וד יִּאְריִה לא : ןיִצעֶנְּב יי ןלעֶו טעָמָש עָטְסיוו נּוא תולזמו םיִבְבּוּכ
 אוצ ןמעֶׁש טיִג ףיד טְסְלאָז אּוד .ןּוא ןְרעֶו שיובמ טיִנ לאָמ ןייק ןוש טְסעֶו ּוד ןעֶד ןְּבאָה
 הָשּוּב איִד ןעֶד תציג כ ןְרעֶו טמעָש ראפ טיִנ רעָמ ןוש טְסעֶו וה ןעֶ הָלּדְנ ןייד ןזייונ
 מְסעֶו טֶפאַש הָנְמְלַא ןײד ןופ גנורמְסעֶל םאָד יא ןַפעֶג רפ ּוטְסעֶנ טייקנינוי ןייד ןופ
 = םֹורְג ךיד טאָה גוא ןֶּפאָשַּב ְךיִד טָה םאוָו ראָה יי ןעֶד דיל יפ : ףאָנ ןקנעֶדְג טיִנ
 םוא ןייב עא הלו ןמאָב = ןייז זיא תולייח עלא רָּביִא ראַה רָד טאָג ומש תו ַי טְכאַמְ
 ןַא רע טְרעֶ טְלעֶו רֶצנאג רעֶד ןופ טאָג רעֶר לֵאָרְשִי איר ןפ רֶעֶלייֵה רד זיִא ריי
 ןְראוונ ןיזאל ראפ זיִא איִז סאָד הָׁשֲא עֶנזאָל ראפ ןייא .איו] וז ןעֶד הנ הָשּכ כ פור
 וא. נא .ןפאְרַמִנ טאָנ .ףיִד טאָה זַא טיִמְג גיִרעֶורֶט ןייַא .טימ זו .איָז גוא ןאמ ריִא ןופ

 an יט יל וטל "תיִּב סאד וא עודו "א סע ניא ָךְלַהֶא םוקמ יִביַחְרַהְ

 / סי .עָעילק ןיא ףֹוא ןאַמ ריִא ןופ ןנוא יד ןיִא םֵאְמִנ טְרעֶו אז סאָד הָׂשֲא ןיֵא איוו .
 0 קר ףיא ּבאָה עַנָר עָעיִלַק ןיַא ןיִא טק לה : לאָרְׁשִי ריד ףוא טאָג ןייד טְגאָוְג טאָה וא |

 | ןאצ םיר טיִכ יא ₪ + יד ו ןייַא ְךיִא לעֶו  טייקמיִראָּב רב 9 גוא 3 דפ 4
fFיט 3  
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 התַאְו <
 | אצת הכ םירבד

 יו ףיע
 ינ ךל | ףיֵהלֲא "הוהי חיִנָהְּב הָיָתְושט <

 ךיִביאלְּכַמ = רֶׁשֲא ץֶרָאְּב ביִבסִמ
 הֶלֲחַנ דל ןתנ ךיָהלֲאדהוהְ
 קלָמע רֶכזייזתֶא הָחָמּת ּהַתְׁשְרְל
 פ פ:הָכְׁשה אלםיַמָׁשַה תַחָּתַמ

 :6) רעש סדיקפ סומעס זתתפ :כ רתנ סתמת :כ ןירדקנס תינהַּכ סירו :3 ק"מ עגיו ףיפ את כ

 . ןמיס ילָע . י'ק : ד'נ ןמיס היעשיב הרקע ינר ןיריטפמו

 םימכח יתפש
 סככסד טלה ןוטלמ וס סונפמנד כ : סס) ס)יעוס ספ
 י"םביפ תוליפפ ןכו םככ כסכ ומכ ופלמקנפ ונונמ .תוכוס

 : סמלס סלמס ןכו תוקנפ ילכפ  ופוסכ כלו תסרפ
 םרפת פנס ב : קנמעמ ןּפניִמ ףססנו ןנעס ןמ וטנפנ
 סיעוד סיסלפ ירו נכסי ווס 5ל5 נקרסינ רמוס ספ
 פקס ן"מק רוקנדמ ךכ וסרדו 'וכ קנמע פ"כ) עגיו ףיטד
 סוס 61 קחנו ןקו יכ ומכ גע לטופ וס כ' לויס
 רולסס נס למולכ 1 : ד"ויס תמת 5"וסכ דוקנל כ"ס רוס
 כ"נפד סתיכ קלמע לס סז כמוכ וינע ולכו סה לכו וירהה

 אצת תשרפ תלסח : ססיל יעכיפ סכפ

 שע שוריפ

 ןופ דיִמ ןעֶנְג טְסיִּב וד נּוא ענו ףיִ, התא
 אָרָי אלו | געוו סעְר ןופ רימ וא טְׁשראָד

 טיִנ אָרֹומ :ןייק טאָה: קֵלָמע רעֶד נּוא םיִהלא
 . ריד ןאָט ּוצ סֶטְכעֶלְׁש ןּופ טאָג רפ טאָהְג
 טאָה רע שמייט זיִא הרה שא טְּבירְש יישר
 אָרּומ ןְּבאַה תומוא עלא רַמּולְּב טליקג יד
 רעֶד זיִא ןָטְלאַה ּוצ הָמָחְלִמ ריד. טיִמ טאַהְ
 ןְמְׁשְרֲע םוצ ריד טיִמ טה נוא  ןמּוקג קלע
 איִד ןופ אָרֹומ איִד ןוש זיא ןְמלאַה הָמָחְלַמ
 לָשָמא יא סע, ןעווג .סורג וזא יטיִנ תומוא

 -ןֶבאַָה טייל עֶלַא סו רֶסאוו עֶסיה יִלבַא וצ
 ןָמוקנ זיא ןערה ןייג ּוצ ןיירמ טאַהְג אָרט
 ןגרּפְׁשִנ  ןיירא זיִא נוא ׁשְטְנעֶמ רֶעעֶלְׁשַא
 ןופ טיִרְּבִג ּפָא ףיז טאָה רע עֶׁשטאָה ןירה
 ּפָא לסיֵבַא טראָּפ סע רע טאָר ןְגעוֶו טסעֶד
 קלמע רעב וא וא עֶרעֶרנַא רפ טלוקנ

 הָמְחְלִמ רד ןיִא טאָהְ ְךאָד טאָה רע עֶׁשְטאָה

 4 אלו יאלו aly . :םיהלא אר אלו עני
 , \ 4 םולקנוא

0 id 

 מ שם

 כד
 עְרַאְּב רוחַס רוח 8

 ל בָהָי ךֶהָלֲא יי יי יד

 ךמת הָתְריַמְ אָנְֲחַא
 למד אָנְרְּוד תי
 1 'אימש "תוחַתִמ

 "פ פ פ : יׁשְנתַּת

 יישר
 תאו : ןטנופ כעס סיסט ל סקסס ספספ כ
 05י\ 0 םומס) כיקכד 0053 ףיפ . עניו ףיע
 נו . קלמע נו וילסס כיקכו סימל סעס ספ
 ךל עכסלפ סיסנפ מ קלפע . ארי אלו : ךכדכ
 6 דעו םוסמ .קלמע רכז תא החמת (טי)
 5 ססייללפ ספ דעו לוטמ קנוי דפו כלועמ ב
 ומ וז סמסכ רפול סמסכס לע ופיפס רכזנ קלמע

 אצת תשרפ תלסה : ספיס קנמע

 ט'ע שוריפ

 | מְראָפ ןוש .ויִא ןְנעֶו טסער ןופ הֶלפַמַא
 ענג םֹורְג וזַא טיִנ ףייא רַפ אָרּומ איִד ְךאָנ
 הלא ,ַײ ַםיִנָקְּב \ ןייז טעו סע :נוא  הָיְחְו (טי)

 ור ןְכאַמ ךיד טעוֶו טאָג וא בא למ ל

 אג םורא ןּופ ביִנְסמ רֶניַפ עֶניַד עֶלַא ןופ
 ֶד ןיִא -ּהִתְׁשִרְ הָלֲחנ כ ןהונ ימלא  רֶׁשֲא
 | ּבֶרַא ןייא רַב ריִד טיִג טאָנ םאוו דנאַל
 סל קָלָמַע רכו תֶא הָחְמַת ןניערי סע .טֶמְלאו
 ּולָּב קַלְכִע ןוֿפ שיִנְבַעָרְג סאָד ןקעֶמ סוא
 יז ּליִבַא ןגגרה סוא עלא טסְלאְז ּוד
 ₪ עניו נוא רָדניִר עֶנייַז נּוא ' תומָרָּב
 א ןנאמ רעֶד טְׁשיִנ ראָנ לאז ןעמ יִדְּ
 הְּב איר נאו טינ לאָז ןעֶמ לאָמ ןייק
 ג לאָז ןַמאָנ ןײז .ראָנ קֶלְמַע ןופ א
 עת אל .טלעוו רעֶד ףוא ןֵרעֶו ןֶסַעְג ראַפ
 ז ְףיִא סאו ןֵסעֶג ראַפ טיִָנ טְסְלאָז אור

 :,ןא די |
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 8 מק | אצת הכ םורבד סולק: =[

 ג : | ' : = .זוכרויד ה הל וזה

 "רֶׁשֲא /הָמדאַה לע ימי וכיראי ה אהא לע דס
 < ךל בי הַא
 ים קָסְרַס ירא זמ
 כא רבע לכ א
 יוה זי : רקש דָבְטלּכ
 רבע ידו "שלריעד

 אָתְרְְּב קלטע ל
 : רצ ןובקפמּב <
 אָחְרְט ערש יחי
 ויה לָכ ֶּב לט
 תא ךרקב ןירמטתמ

 יתלשמ
 םירוטה לעב

 סו סילטמינכ .ךכ כגויו:סלפ 'יגכ ךלק ,ךלדכ ךלקכש6 (םגי

 םירצממ

 .+ ןד כש ועכש סיס סו 'עיג> .ךילמפ סי?טמנס לכ : סליפ

 יישר
 השע רשא תא רוכז (וי) : סכלס ךל סיסי ו ןכ

 יוכנמ | גסוה יוס תונקספנו תודמכ סכקמ 5 .
 'כ תכעוס סמכמ ינזסמ .(פי יטסמ) כמקנס כיופס
 רשא (םי) :ןלת כױ ז ןודז 3 סיכפכ כיסכו <

 ילק ןיפל לפה רני .סכקמ ןוש) .ךרדב ךרק
 ') רסס ככל .רוכז ככסמכ ןפסספ סיס5 ססמופו
 םומוטס לכ ויסם ךסמיפלמ ה ךכיפכסו ךנגכ סומו לוק
 סוקמ ספלסו ליסססו סז כו סככ סמלס5 סיפולי
 ןפקו דס לעילב ןכ לכ סכוקכ דליל
 רפוס כ כת .ךב בנזיו.

 טיע שוריפ

 םורר עפל ריִר ּוצ ןייז לאָז םאָמ עֶטְכעֶרגַא
 ףוא ןְּבעֶל גנאַל ּומְסעוֶו הָמְרֲאָה לע ףיִסָי וירא
 ןייד טאָג סאו ל ופונ ףיקלא יו רֶׁשֲא דֶרֲע רעֶד

 קוס רֶד טְנייֵמ וזַא טֶּבייִרְָע ישר .ריד טיג טאָג

 טְלעֶג ןיײק ןְּבאָה טיג טְסעוֶו גר סיב דל הית א:
 יינְצ ןְּבאָה טְסעוֶו ור זַא ה 6 לֶמיַּב ןא

 א ןֵּבאָה טְסעוֶו ור זַא רָבָא טְכיוְג ייִלְרָע
 ל היה טכיווג טכעֶרַג נוא ץנאג קֶד המ |

 4 תבנה יִּכ 0ט) : טְלעֶג ליפ ןָּבאָה וטְכעֶ)
 גידריוו םּוא זיִא סע םוראוָו הלא השי לב יה

 סאָד טוט או רעֶד טאָנ ןייב טאג אייּב
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 : סלעמ .יפלכ י קכוח םולימ

 תבע יִּכ רק זִתְנְריִהְָאהְוהְ
 לָּב הָלֶא הַשָעְ"ָּכ ךיהלָא הוה
 ירָשא תֶא רֹובָזי דיפ :לֶוע השע
 םֶכְתאָצְּב ךרדב קלמע ָךְל השע

 ּךְרדּב ירק עא =
 ךירחא םיִלשָחָנִהְהלָּכ ְּב בגני

 התאו
 ורע רע סריקע קנפפ :ךכ :>5 סכ סליגפ רוכזו :תפ ספ סג סעופ ₪ :םפ סע ספינע סעה אית

 םיבשר שוריפ

 .ךררב ךרק רשא (חי) : רשיו ןווכמו תחא הכיתח . קדצו
 תרקא ןמ ןכו .ךננוכו ךשע השע ןמ וטכ הרקמ ןושל

 : ךרק הכ

 םימכח יתפש
 < לפכ ךכד | : םינכסכ ס"ס סלמ סט לוס ספיד לימוד
 5רקכ ך) ף6 סכיכע םניע סע קוכד וסע מק ךלד יוד
 סמסלפ ךכ סרגפו כיופס סכ כ"כ } : סופמס רכס סע קוכד
 ךכ ונממ סיפרי נכסע 'סח רכדכ כי :ןונקל ךכ סיסיז
 פיפ 'ל ךריטפסו ךנגיפ קלמע לכמ סכמ סיהכי ןיס ס'וסס
 כמונכ י :סילהמ ינפכ רק ךהופ ס5כס "כ זמ : ןיכסופ
 גרסו ךמעל סתיו סונמ .כמול סלעמ יפנכ סיכנד םיטסש

 סלוכי סילכ לכ ןילמ סקפול יסנמלל לטמ . סולססל
 : סילמס ינפכ ספוק ט סלקס סוכנפ יפ לע ףס סכותל דל

 פכ ינפס . ךירחא םילשהנה לכ

 טיע שוריפ

 טְכעֶר םוא טוט םוו רֶר לש, השש לג עֶנֶזאְד
 באה לאָז ןעֶמ טְנייַכ סאָד טאָה טאָג רֶמֹולְּב
 איילְרע אינצ רָדָא טְכיִנְנ איֵלְרֲע איו
 מק המ הש א מיד אמ
 ריִר טאָה קלַמע םאוָו קְנעְֶג סירצממ םָכְאָצִב
 ןגְנאַגג סורא טְכיִּב וד זַא געוֶג םֶר ףֹוא ןאָיְג
 טה רע סו רכב וא רשא ה : םִיַרָצִמ ןופ

 םלָׁשֲחְנַה לָכ 5 בג געוֶו םֶד ףוא טגיפג ְּךיִר
 ןְנעֶ סוָ עֶלַא ריד ןשיווצ ּתַגְרַהְ טאָה נוא
 טייל .עָפאַלָש איר רֶמֹולְּכ טְקיֶכורטְׁשִנ ןעֶֶנְ
 ןְטְׁשרעֶטְנִה םוצ ןננאגנ | ןנעו סאו הַא

 התאו

aN As A 



 אצת הכ םירבר 4

 "אל *ס :ךניע סת אְל ּהַפַּכיִתָא התצקו = :וישְבמְּב הָקֲחָהְו הדי
 ַךְתיֵבּב ךְל ָהיִהייאל ה + המק הלודג ןְבֲאָו ןְבָא כיכב ךל היה
 הֶכֹודָנ .הָפיִאְו הָפיִא

 קדצו הָמַלׁש ןְבֲא
 :עכ סע תה סתועקו :ופ תכ כ פק כדי חלו אח

 :טפ תפ סע ספינ< ןכ6 : סכ fרסנ טפימו ספי

 םיבשר שוריפ

 יפל ץרא ךרד ועונב וניצמש ומכ תמה זחא תשורי
 םיקוקז יאצח ינש השעש . הנטקו חלודג (גי) : וטושפ
 ינש לקוששכש םרא ינב תומרל ןטק דחאו לודנ דחא
 הניתחכ) םצמוצמ קוקז אוה ירה דחיב םיקוקז יאצח
 םצמוצמ םלש קוקו הטילש ןבא רמוא ןכלו .רשיו (תחא
 המילש (ומ) : תומרל לכוי אלש השע תהא הכיתתב

 ךסילכ ךנ סיסי 0 (גי) סל ךימסו . ספכ 86 ספוגקו :ןיפס

 םימכה יתפש

 ול רוס6 ותמכו סנוכ סב 'יפ סיקכ יסס תנו סנוכ וס
 ויקס "| ת6 טופ סכי יכ )"גס כ"6ד א |: סקר5 תמ סכוו)
 : תוכמ ידוכ 535 ופוס תונמ י"עד ןלקפו 'ונו סגרקו
 סנטמג טקנמ ופכ כיכ ןוכל טקנ כו ס55 ןוסנ טקנד ס ב
 סנעמ) טקנ 6כקס ן טנד סוכמ סנילפ ךופמ גוי סולט ןי6
 טקנ וגני יכ כיתכ ןחכו סכוכמ טקנ 3יכ סיסי יכ וכ
 605 סנמ יכמ ססינב וה ככ סנמ ססינסכ ןוגכ 2 : תוכפ
 27361 ד : סנטק תמו סנודנ תהלפ רפונכ סו תפ םיהכפ סז
 "יפ סוסו סו) יככימ ןכלו ןכ5 ךכיככ סיסי כ 9" ך)
 ןנֿפו ןנל ןסיככ סיסי ספ כמונכ ךכ סוסי ) ככ פכקס
 'וכ ןכ ססוט הסל סמ רמונ "ב ונסמו ךל סוסי 63 6
 סנודנ סלה םריפ סנטקו סלודג תנככ םכפתס רחל 6
 וכו "כ ה : םרקמס ד"ע כט ךל סיסי 59 כ'חfג סנטו

 ט'ע שוריפ
 ןקעְרְמְש סֹוא טעוֶו יִז נּוא רישונמַּב הָקֲחְהְו הת
 הְמעֶרְפ םֶד ןפיירג ןָא טעו) נוא טנאַה ריִא
 ּהָּפָכ תֶא החוצק  (בו) ; דְנאָש ןייז ןיִא ןאַפ

 עפ ספ אל טנעָה עֶרֵא ןקאַה ּפָא ּוטְסְלֲאָ
 רָביִא גוא ןייד ןָמְראַּב עֶר טיִנ טְכְלאָז ה
 תֹונָמֲחַר ןייק ריִא ףֹוא טְסְלאָו ּוד רֶמֹולְּכ ריִא
 מאו בָא סִכג ךל חת א מ : ןָבאה טי
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 מָשּותְו .יִהְוהַמ :דימ

 ל יהי אל > נע

 ךְתיִבְּב 7. הנכה ל

 יהיה
 הפיא

 ןילקְמ ומ : אָתְרע

 םירוטה לעב

 ןיד סלוסמכ 'כ . סקוזמסו : סוכו .סלינסמ סכטפ6ד
 .דצמכ סכיומכ .ס6 קוד סינפ :סופס וכ סקסנו וכ סקיזחסו
 : סכוטפ סגנט ס נכה וג כמ6תו סינפ סזטס כיתכדכ
 ןוממ ןנסנ ספ ינעל סשכפ ספכ ךדיסו ןיד 'כ . ססכ (כי)
 לע למול .ךסולכ ךל סיסי 5 סי ךימסו .. ךכיט : ןוממ ןלכ 5
 ךסילכ ךנ סיסי 5 ךניט 5'ד ופוכעכו ויטוכמב םיכב נלתסי
 ןפ יומסס רכדכ 656 סיונמ סכככס ןיס וכ וכס סמ תונמל
 : םיככ לטומס לכד ןוממ 5וס ספל 6 סתונקד רמונ

 יישר

 יחי ךופפ 05וי סולט ןיס וסכמ דימ למפנפ ופכ א
 ימד ןוממ .הפכ תא התצקו (כ) :תכפ ב
 6b יס ופ  םיינקמסו םייצפכ יכ) לכס ותפכ
 סידעב ןנסנ כמפנו סוקק ל ןפכ רמסנ טמפ סדי
 ןקכ ףפ ןוממ ןנסל סמ סוהס 6% (טי ליע)) ןיממוז
 סלולנ (ילפס)::הנטקו הלודנ (ג) : ןוממ
 סנודגב לסוג סי םנ5  קנטקס תל ב ססחכמכ
 פיפע ספ ..רל היהי אל (די) : סנפקכ ריזסמו
 :סוקטפ ה .ןבאו ןבא :סונכ ך) סיסי ₪ ד ןכ
 :פיפע ספ .ךל היהי קדצו המלש :ןבא (ופ)

 .תלעב איל דָח
 תיִבָּב .ףקתתו .הָדָי
 ..ץוקתו בי : ּהָתְתַהּב
 .םוחת אָל ּהָדְי תי

/ 
/ 

 ..לקְתמּו לקְתמ יב
 -.אָל דו: אָתְרְעּו אָתְּבַר

 = אָתָּבַר אליו אָליִכְ

 .'ףלןוהיטשקו ןימֶלש
 ןליכמ

 ןסכ | ןילקוטש תולזקסמ ןלהמו ותונכ סיננל  סויס) 5

 טעשוריפ

 לָטיַּב = ןייב ןיִא ריד ּוצ יז טיִנ לאָז סֶע
 ְכיִוְג סֹורְגַא הָנפקו הֶלדִנ ביו יילרע יײווְצ

 ןפוק רפ וצ טְיווג ןייֵלְקַא נוא ףורד ןַפֹוק ּוצ
 טינ לאָז םֶע .ּדתיְִנ ל קח אל (רי) : ףורד
 רק 85 תו ךיַר א יז
 + עָקיִלְקַא נוא םאָמ עָסורְנַא הָגַ הדג ןָסאָמ
 פא | עָצְנאָנַא ול היה קֶדְצְש הָמְֵש א הס

 לסבערגא

4% - 0% 



 = סולקנוא
= 2 

 לעמ = היס " ירשת] ו
 יֵהּוְּנַאְב קורת ּהָלְנְ
 ןִדּכ רמיֵתו בֵתָתְו

 אֶל יד אָרְבנְל דֵבעְתָי
 יִהּחֲאַד אָתיְּב ִייִנְָי
 ּהָמש = ירקתה  י
 ירש תיִּב לֵאָרׂשיְּב

 ןוצָע ירא אי : אניס
 רג = אָתּכ | ןיִרְכ
 תַּתָא ברקת יִהּתֲאְ

 דה
 וק לק תופני סינקוס יניפ* אית

 :ק םופני 36רעימ . םמ ןיררסנפ רי ןיפודיק וק כק

 םירוטה לעב

 סקרו :סעממכ סכיכמ תומס ךל למול סינקז ס .סינקזס (ט)
 : עלו סיקס) ןפמ וני6ט למוככ :"ם) סעוה קוכסק ינסמ .ןיכפכ

 יישר

 . וינפב הקריו (פ) :ק י'סלכ ר סילכד לס ה
 . הנבי אל רשא : עקלק ש יכנ לע (וק תומבי)

 כומ סככ ל5 ןוכ סכבו 0ל לפס 555 סנכ ל
 סטפ (ספ) .'ונו ומש ארקנו )י) :סנכי ל
 יב (ו) : לענס ןולס רמו ת סט סידמועס לכ לע
 תוכמ ידי) ככ ופוס (ילפס) . םישנא וצני

 : ונפל 6כו ןיײסכ כיתכ ןכל םפמ

 טיע שוריפ = |
 ּוצ הָמָכ איד ןֵנְהעֶנְג לאָז איז נוא סת |

 ולעג העל םיִנקְוז איד ןופ ןִגֹוא איר רַפ םיִא
 ךוש יז ןָהיִצ פא לאָו איז נוא לני לעמ
 ןעייפש םוא לאָז יז נוא ינִּכ הקהל םופ ןויז ןופ
 הָרמָאְו הָתְנַת ןגֹא עֶנייַו רַפ רְרֲע רעֶר ףוא
 שיאל הׂשְֲי הָכָכ ןְנאָז נא ןעייַרְׁש לאָז איז נוא
 ןְרעוֶו ןאָטְג לאָז ֹוזַא יח תי תא הָנבֹי אל רֶׁשֲא
 ןעֹוּב טיִנ טעוו רע, סאו ןְׁשְטְנעֶכ םעֶר ּוצ

 םַּכִֵמ .טיִנ לױנ רע, רֶמולְּכ זוה סֶרְורְּב ןיֵ
 לאָרְיְב מק ארנו ₪ :בײװ םֶרָדּוהְב ןיז קיפ
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 אצת הכ םירבד |

 ג הָצְלְְו א ינכוה יניעְל לֶלַא
 .הָתנעְו ינּפּב הקריו ולנר לעמ
 רֶשֶא שיִאְל .הֵׂשֲעָי הָכְּב הרְמָאְו
 אָרְקנְו ' ּויחֶא תיֵּבִתֶא הָנְבִיאְל :

 זפ םומכי סנכי ₪ 50 .טמ ןירדסנס די ןיעודיק וק סק דק תומכי % סעעי סככ .ג) 3) סטוס סרעז סקנעו ,טפ
 יכ :רי ןיעודיק ךפ םועכי ןות פי

 :למס ביקכ נד סכַײװ יוהי סנס ןלסס ימ) ןקכמ

| 7 

 : לענה ןיוִלֲח תיִּב לֶארֶשיִּב ומש
 שיא .דַחִי םיִשָנַא .ּוצְנוחיִּכ * ם
 ליִצָהְל דַחֶאַה תֶׁשֲא הְברָהְו ויחאו

 ץילדסנפ 3 - וינפכ הקליו .טי ןיכרע דק תומכי ולגר !פמ .די ןיפוריק וק גק 3ק ספ ולפי ט59מו .
‘er ir frp . 

 .ופ ןילדסנפ תפ עק ופני

 םיבשר שוריפ

 "ונטמ תונקל .ולענ הצלחו (פ) :טשפה יפל (ויחא)

 .36כשי לע סומע ךינכל סטכע ןויכ ןנילמפדכ ספ סכילפ סמ י"עס לענס ןונמכ לכי יכ ךפס .סיטס וכי יכ (6י)

 םימכה יתפש

 :לפמו לכס כיפכ ס"ג וכמו רמקו ןייפליד ך : ד'כ רפטכ
 ק'סנכ ןנ5) סמ וגו לכ 6 וכמו למול לכת וכ 'פכ ןנסנו
 ידדספ סייגע סוינע ןניפלו ןלגמ סתסו ק"סנכ ןקכ 6
 .לנרו ספמ כפול םוכ וכפי 'פכו סיולכ ונעו כיתכ כסד
 : ק'סלכ ןפכ ףס ק'סלכ ןלס) סמ לוקכ וננעי סיסנפסו
 סקריוד סופמ 'יפ םעמ וינפכ נו וינפ דגנכ וינפנ 'פ ש
 םונקוס וניעכ רמה ולסכ סונקוס יניעל תלמל לוע) קוכד
 ויגפ דגנכ = וסוריקס .כ'5 כ"עו ודב וונפכ ריו סקריו
 וינפכ וס .ופ52 כופה וינפ דגנכ לקוד וס קוכסד סוקמו

 לתעמכ נ6כקיכ 'יפ סוסיו 'וכ סומ ןרתצו "3 ל6כםיכ ם'פ קד טוכיפ ת
 5 תוכ וקמ פרד תיכ תלמד ל"וו ןונמ תיכ כקכ כיתכד ג עו לענס ןולמ = 6ולקל ל5ילמ פעקכ ספ ויסופ כפכפי

 טיע שוריפ

 ךְׁשיוִוצ ןמאָנ ןייז ןְרעֶֶו ןפּורְג לאז סע נּוא
 טְּבייֵרְׁש ישר ,לֵעְנַה ץלח תי לֵאָרְׂשִ איִד

 , ןְְראָר ןָעיִטָש סו עלא ףוא הָוְצַמַא זיִא סֶע
 .ָֹרְחי םיִׁשָנא וצי יִכ (אי) : לענה ץולח ןְנאָז ןְלאָז

 ןָנאמ ונירק די ןלעוו םע ןעוֶו ויִחָאְו שיא

 דָר טעו רֶררְּב ןייז טיִמ ןאָמ ןייֵא רֶרְנאֵנּ
 יא 3%צ ןַמּוק םֹורַא טעֶו סע ןיז פוס
 ןופ בי סאָד נּוא דֶחֶאָה תַשָא הָנְרת גַעְלָשְנ
 = ַימ ּהָשיִא תֶא ליִצַהְל ןְנְהעֶגְג טעו םֶנייֵא

 לז ראל יז ןפ אפ רוע ןיז ליצ וצ
 הרו

  1 . Ans CS.ר ₪ \ /
 + יא,



 ףסוי ומכ ןיכוק 2 ומ5 ספש .

  | tags.אצת הֶכ םירבד .

 וּתְמְב .התלעו ותַמְבִי
 ןַאמ הָרָמֲאְו םיִנָכְוַהִילֲא

 אֶל לֵארְׂשִיְּב םש ויחאְל םיִקָהְל
 וריעהנקז 5 וארקו" : :יִמְבי הָבֲא
 אל רַמֲאְו רמעו ויל רָב
 ותמְבִי הָשַגְנו 7 :ּהָּתַהַכְל יתְצַפִח
 .3) תורוכב מ דכ תומכי ויתח ספ לע 2 5

 כג 3% סדנ סק רפ 6מ טל כ..סומבי תתקנ םיהס ןופתי 6) סו
 .בֶרְקתַתְ 5 סע יפי סב .יק 5 םומכי סע ויחהל

 סֶקְמק) יתיפת צ .fק םופכי ורכדו
 .טפ ןירדסוס ד ןיפודיק וק תומכי סיקס) יפכי ןתמ
 .פפ: 6 ןירדסנס וק 6ק ךפ סם וכי נוט וחרקו .ק
 ..טמ ןיררסנס טק פומבי הכ ןטק דעופ

 םימכח יתפש

 62 רולכ כותככ ספו סכיימ רוככ ניס ויתמ ף6ד פ'ט
 רוטיטו ע : י"טבופדכ : סיההס = ןמ לודגכ סונפ ךרפל

 סכויפס כמולכ כוככס סיסו סעסכ וכ .סקקלו וס ןכ 3ופכס

 טרפ רנינ םיוקכ 6סת סמכ* סת!6| דנה כס . כוככ סוסו

 696 = וגוש ול סנהנ) רמות סתפ ('פגנ) פ : תינוליֿפל
 ןגהוי 'ומ5 ןוכוק ןנהוי

 ופלק+ ססוהל סכ לע ןל 7 רמלנו ויהה ספ ןפכ למסנ

 תומכיכ ןגתו צ : סלתנ ןלכ ףמ סלק) ןלס> סמ ןקנקנב
 ו"עריפ סמה סיככ סיס ספ (טע ףד)

oe 7 

- md 

 .ויחַא .םש"ילע םּוקי דלת רֶׁשֲא |
 ₪" יש .לֶארשימ ומש הָהְמיאְָו תמה

 זתֶא תחקלשיִאה פחי אָליםאְוי

 סדק םילס ננה וקולטככ קמפ סעמ סמק סמכ נב ןמ6 יעממ סקלכ
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 במ אָרבַ יב אל
 קַּפְתְ ּהֵתְמַב תי
 תב ערתל הּתַמְבי

 הרעָשה
 מב

 כרס רַמיֵתו

 יִבָא אל לארשיב
 הל ןורקיו ח :יִתֹומּבִל

 אל רמי םוקיו ּהמע
 :- הָבְס בל אָניִעְר

 ּהָתְמְבָי

 התול

 וילא
 fכ כ תומכי וקמכי סקלפו .

 ישר
 סניפפ ע םיגוליולל טלפ .דלת רשא :סתס
 סל סכיפ סז .ויחא םש לע םוקי : סד
 ההמי אלו : וינס יככגנ קמס פ תלקכ לוסי וקל
 :יוקמ ומסב סילס צ קס טלפ (דכ ספ) .ומש
 :סניד טיג ק ערסל ומוגכפכ . הרעשה ()
 ק'סלכ (בל ud .רמאו :סדימעכ .דמעו (פ)

 ן) סתוכש

 סינקוס כקומו כיקכ סונקוס )5 סד ליע וטוכיפס ונלכקת ןירעסכ ומכ nr ק: ותכסנ ןיללומו ןלומ .לטוכס קעפ

 טע שוריפ

 סאוָו רֹוכְּב רַעָר ןייַז לאָז סֶע נוא רדלַמ רֶׁשֲא
 לאָז תַמַה ייִמֶא םֵׁש לע סקי ווג טעוֶו איז

 ןופ ןמאָנ םעֶד ףוא טְניִטעֶטְׁשַּב  ןרעוו
 נא לֵאָרְׂשיִמ ומָש הָחָמִי אלו רָדּורְּב םֶנעֶּבְראַטְׁשִג

 ןֵמאָג יז טקעָמְג .סוא ןְרעֶו טיִג-לאָז סע

 יט שרב ו אָרָמְג איד . לָאְרְשַ אי ןופ
 ןעָניוָנ ןאק סאו הָשֶא ןייַא וז אקוְוָד רַלִּ

 רָּבָא ןייז ּוצ .םֵּביִיְכ הֶיְצְמַא איִז זיִא רֶדניכ

 ןָניונָג טיִנ רֶרְנִק ןייק ןאק סאו הָשֶא ןיײַא

 םש לע סקי ןויז םָּביִיִמ טיג איִז ןעֶמ ףראַדַּב

 יִד ןְמעֶג % םָּביִיְמ איז זיא םאו) רַעְר וי
 ןופ םיִכָכָנ איִד ןשיווצ ןטוט םָד ןופ הָשּורְ
 תֶא תחל שיאה ץופחי אל סאו :Do רֶמאָפ -
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 קי

 ט'ע שוריפ

 ןְלעוֶו טיג .טעו] שטְנִעָמ רָד בוא נוא תמי ם
 הנה א הושע מנו ההְלְת המי אודי ןמענ
 רעוט םּוצ ןַיג ףוא הָכְבִי ןייז לאָז הֶרְא
 נא םיִנָכְז איר ּוצ צי ןיד תב סאָד ואו
 לֵאָרׂשִיְּב בש ויֲאָל םיִקָהְל ימבי  ןַאָמ ןנאז וזא לאז

 וצ ןֵמאָנ ןייֵא ןְנִטעֶטְׁשַּב טיִנ ליוו 'םֶבי ןייֵמ

 יִמְבְי הָבָא אל לארשו איִד ןטיווצ רֶדּורְּב ןייז

 ל אמ ה : ןייז ָּבייִכ טיִנ ָךיֶמ לוו רַע
 ןפור םיִא ןלאְז איז | נא ייִלֲא- ּורְבְדַו וריע ינקו

 ןדייב לאָז תא טאָטש ןייז ןופ עֶטצלע איד
 רע נּוא ּהָּתְהִקְכ יִתָצַפְה אל רַמָאְו דַמְעו םיִא ּוצ

 ליוו ְךיִא שָרּוקַה ןוׁשְלְּב et גיִרְנֲעייֵטְׁש זמ
 יניעל ויִלא ותמבי הש ₪ : ןְמעֶג טיג איִז

 | םינקזה

 ה Fp םיקי דלה 2 ב

 ןוללמיו הפרק יב
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 = םאוז ! לָארְשמ המש

 = .איבס םדקל אָניִּד

 | אָמְש יהוח אל אָמְהאל
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 ןיִחַא ןּובתָי ירא ח

 ןוהְנמ דָח תומיו אָדחּ
 יהְת אָל ּהָל תיִל רב

 אָרָבְל אָמיִמ תא
 ּהָמָבָי ןְרֲהֹא רכנל
 ּהָל ּהָבָּסְִו ּהָלֲע לוי
 יהי ו :הָנמְּבִ ות

 ארכוב

 = אצת הכ םירבד
 םיחא ובשיחוּכה ם : ושידּב רוש:

 = לא ןיבו םֶהֵמ דַהַא תמו ודי
 הָצּוהַה תַמַהי-תְׁשֲא הָיְהְתִאְל
 ההקלו ָהיִלֲע אָבָיּהָמְבִי רז שיָאְל
 רֹוכְּבַה הָיָה ' :ּהָמְבִיְו הָׁשֲאְל ול
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 = ו אמק

 רשא
 85 .סע סדנ ופ ס) ככ סע ו) ]יס ןכו .ךכ תומכי ססמ דה תמו .רפ סדנ גכ תוכפ טיק רתנ 6יק רכ זי ד תועכי ומי סיס ונעי יכ איה

 ת קופכי 45. ו) סתקלו , גפ קוכוקכ ד) טל ל כ ג תומכי סינ כי .סעכי . טי תולולכ וט ןיסודיק 35 טי םועכי תפס סם סיספ
 .3) תוכוככ כי רקנ פ ךכ 3' תומכי רוכבס סיכו .די ןיפוריק גפ םוכופכ ט) כ טי

 םירוטה לעב

 עלפי ךקיפל ונוכ פדי 65 סה וסנוק כוס פדי סוספ ?גפ
 60 ךמס .ודסי סיספ וכשי יכ (ס) :כגע ל5 סעטלכ

 םיבשר שוריפ

 יבא םש לע ןבה .םוקי (ו) : ןיד תיב ידי לע אל לבא

 = 6 - כפונק .ןישד ף'ל5 סע ןנו6 פ"ס .וכ ןיֿפ ןכו :סתופ ןיטפומ | ןי6 ןיחפ סכומ ינפל סלפנט סמכי ךל למו) סוסספ
 ו סתלכ לפכ סמכי 6יכטמיגכ . סמכו סססל :וסידכ 13 ךמס  ךכ)ו ןוסכמ סלוה סינפכמ סד טיסש ןנוסכי סמעי

 יישר

 ףועו סיס ספסכ לכל ןידס לוסו סווסכ נופכס
 סמל ןכ סל לכפמ כנדכ סוס סכ6למנ סיטועס ח
 .ושידב :(טפ סש) סדסס םפ םינוסנ מ כופ כפסנ
 לכמ לוע םוסמת 65 ל"ת * ןוסנמ ונמסמי ?וכו
 דסוימ םיד סמ ךל כפל םיד רמסנ סמלו ב סוקמ
 ןלודגו = |סלסלו .כפעמל] וסכסלמ סרמגנ לק לנד
 ןכנמסו = כלומס 09! וכ וכ לכ ףס ןכקס ןמ
 ףפקמסו פלס כי ןכסס ןמ ולודג ןילס ןכסמסו
 םורגולגכו סיִרמסכ לדוכס ני ספסל ותכפנמ סכמעפ
 ובשי יב (ס) :רפעמל ןסכנמ סכפנפ ל
 סניטי סס) ספיסמ זי קוטכי) . ודחי םיחא
 :גמנוככ סיס לנס. יכל פסל פכפ סלועכ סמ
 :ססס ןפ ויק ערפ ממ סלמנכ סידחוימס . ודחי
 תכ ול ב ןכ ויפט יט (ככ ספ) .ול ןיא ןבו
 : קכס תכ וס (תכס ןכ ןס) ןכה קכ ופ ןכס ןכ ול
 סנייפ קוס 'ם סיקלס לודנ . רופבה היהו (ו)

 "ו ככ ןמ ןפכ ף6 כ"ס ןמ כל סמ 'וגו סיק6 ךידנע

 םימכח יתפש
 סטעפ 6ל3 | רכועט רוכילכ ותלהתפד סנהכ :וכוכמ
 לוטד ןווכ 'יפ ט : ליעל תיטורפדכ 'וכ רוט רוש ןניפניד ך
 לכ יו :סמיסמכ םודת 6) נמתכ כותכל כ" קוד וכ
 ןוסכמ ונעכמי לןכי כ"ה סםיד תעסכ לקוד עמכמ ומידכ
 כ"ס סמיסקכ ןכ טוד) רקומ סו כ"תלו סטיד תעפכ לש
 יטמממד  סמיסקכ רוטכ םורס 62 )'פס כקו כ + וכ

 מ'פ עמעמ סוסתס כ כוקכדפ) כוס ססוד תעככ קוד
 כמלנ סמלו ךנוסו םכפמכ ופכ יק6 bנירחפ 5סרד) וכודכו
 שו בכיתי כ כע כקע 'פ ףוככ יפסרופ סז ןיעכו 'וכ סיד
 סו לע סו ולכקפנו ןככיי) גגס לע עת 06 ל"ג כ : 'וכו
 ופסכש 'יכו jנטיכ ס5וכ 06 סומ סו סדיכפס) ןר5ו
 עקכק י/וליג ןכפ תוכפנמכ לכ0 כול סוכמ וכופה םוכ6נ מס
 לוסמ סקפנדכ ולנכ רכוע ןנופ5 פ"ט6 ןתכ5למ סרמג) נו
 ונפכ לכ ומע סנתס 60 סת הכיפ סוטמ מ'מ סרה תנו

 סופ סנסנכ סידתויפס קוד "כ זמ : ךורכ 6) וקנס וגופו
 ןפ סיהפ) טרפ 255: ןמ סימל ועויסד תמ סל סו תה םרוי
 וקופ ןישכוו ויככ יכיכק לכ5 הז 85 בלוי סו ןיפפ סלס
 סיתפד  ם"גמ יסינ קופות :ודהי כיל .ת'ו ופסמ ויה ו
 מסע םינס ססכ :כיתכו סיהה כס :כיהכ כקעו וננמ סיס

 סופנ6 כיהכדכ סינוכק וניפמ סיה ופכקנד וינס ןויכ
 < םרמגכו 'וכ סלתנב .סידתוימס ודחו כיהכ ךכ) זטוכ ונג ונילמכ ומכל סייל ןיכיימ סינוכק ופופ6 'ס ונמנ5 סיהפ
 כתכנק ומכ ד'וו לסס ןל כ לכ ר'ויכ ןיפ כותכדמ )"ב ) :ם'ע ס'סכס ןליכסו ם'ע רקה ןינעכ ובית תופניד כ"פ
 פיסקה ונע ןייפ )"כ ן"יע כיסכ ונ5כ רוסו ן"יעכ ךנתתמ "נסו ןיפ ופכוק ד'ויכ כיתלדמ ד"וי רכת ומכי ןהע ךופככ
 .סיכוטפ לוככ ןיפ- סו קמנד ת'ו סייל לודגצ סונמב כ"כ ם : סוכוס ןפו סנונקס ןמ סלוטפס 'וכ תכ 6 ןכ ול
 סלו יםכיפדכ ומעועכ סיס הנע ץמס תפהל טכפ ךדמננ bכ לוסו וומי סימל .וככי יכ לנס 65 כ"ד "יו סוכמ

 רו גה וס לוככ וכ bסד הטיפפ ומלועכ סוס , ככ ויחס תקל טעפ) ךיכטניפ סמל סכייפ ןיכה רמכ ונילס ויס6 [

 ש'ע שוריפ טיע שוריפ

 םעֶד ןופ לומ םאָד ןְסיִלְש ְרַפ טיִג טְסְראָט
 : הָאּובְּת איד טְׁשְעֶרְר רע זא תעָשְּב .סָקָא

 ול ןא ןָבּו םֶהָמ דַחַא תַמּו יָדְחַי םיִחַא ּובָשָי יִּכ (ה |

 רָדנאַנב רלרְּב אינצ יע ןלעוֶנ .סע עו
 טעו אייו ןופ רֵניֵא נוא טֶלַעְוו רעֶד ףוא |

 וצ ןייז טיג טעו רָדק. ןי2 נוא ןְּבראַטׁש
1 | | 18 

 סניטוט םֶד ראָט הצּוהַה תַמה תַׁשֲא הָיְהַת אל םיָא

 אבי ּהָמָני ןאָמ ןרְדנַא ןייא ןמעָנ טיִג ביו
 .םֶנאַמ ריִא ןעֶמ טְנייִמ סֶר רֶנאוָוְש ריִא הל
 ל הג בייווא רפ ןְמעֶג איז ומ ָךְּורְּב
 = בוא רפ ןַמעֶג יִז לאָז רע נא ּהָמְנְִו הָשָאָל

 היהו
 צצו

 רשא

 טה היו 0 : ןיִרְנעוֶנְׁשַּב אז לאָז רע נוא
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 אית

  aאצתהכ םירבד 0 -

 א הָיָהְוי : עְׁשרָהיתַא ועישרהו
 טפשה וליפהו עשרה תוָּכה ןּב
 :רָפְסִמְּבּוהְעְשר יִדְּכ נפל והָכהְ
 ףיִסיִרּפ ףיִסי אֶל ּונָּכִי םיִעְּבְרַא י
 הבר .הָּנַמ הָלֵא-לע ותְבַהְל
 םָכֲחַתיאְל י :ףיִניִעְל ךיִחֶא הָלָקִנְ

 רו סוכפ וליפסו .סכ םוכמ מ גל י ץירדככס ס) גכ תונותכןכ סה סיסו

 :ןנמְּב ּהָתְבּוה תַפַמְכ
 ל הלו ןיעְּבְרַא ג
 כי .אָמְליַד פס
 לא לע  ּהָתויקְלאְל
 ןיחַא לק אָּבַר אָחְמ
 2 ( דֹוחָת אָל ד : ְךיֶניֵעָל

 ונכי סיעבר6 .בכי ד םוכמ גפ 6מק ז) ב5 םוכוקכ ותעשב ידכ .ג סרומס גכ ככ ג'
 םופ ז סליגמ ךימח | סלקנו .גכ םוכמ ג תוכוקכ ףיסוי 63 . גכ ככ ב תוכפ 3% סובוסכ
 ,1* סניעפ גכ תוכפ די חםפ fעינפ ד קופכי ּוקיִדְכ רוע סוסחפ ל . גכ קוכפ י ןיררכעמ

 םירוטה לעב
 סיסו (3) : סענעצ תולמס למול . טפוטס סוספסו טפטמס
 ךיללש ןכ .למופ סגיכ ןוסנ וס ןכ .פסלס מס ןכ 6
 נכקנ ױמכ תולמ סמכ ותוֿפ ןידמופש דומ60 ןינטכ סכיס
 סקי ןכ כונֿפ ילכד ןכו . םנתסס) תויופכס תוכמ ותופ וכי
 : סניכו סמכת גמ סיסע ןכ עטוי ןכו ס6יקסו סגיכס כג6ש
 סעופלס סיסתט ךיל5ש לוסכ 'מיגכ וליפסו . ספוסס וליפסו

 םימכה יתפש

 סלועו קיכפפ וטוכופט סלועו גספמ ןוסנמ רסלס ףפכס ןיל
 "פ א : כפוי םכופמ סעו סיטודק תפרפכ ןויעו )"כש
 ק"סד מ'פ טפטמס סס) סיסי כעל סיסנל וטנו וכ ל"לכדמ
 6'כ רספתסל ולכוו ו טפסמל וטניט ספוס ניל סיסי 6
 ככ וסע סניכ ןוסנ וסס מ'וו ופוגלתכ ב : טפסמ י'ש
 סוסו כמונכ םכוסל יקקפ סוטרפמ םיז ו'סס יקופ) פעד
 קפי) כ ג :ות55מ תוכסכ יורו כנעפ ןיכמ טפוטס 6
 תףותל ןפינ:ו סטעמ וכ ןיפס 163 ס'סו ןיקול ןי6 ססעל
 'כמפ היפדכ תונלכנס וסנו סימולטת) ןסונסו ד"כ ססימ
 םינש רפולכ וונפפמ תמה תויעככ 'ג ינס ד : (גי ףד) תוכפ
 תוכמ ג"י ונייס ופטסכ ידכ מ"יו , ווכוספמ סורי '31 ומפ)
 לע ויכוס65 וכל דגנכ ל"כ וינפ) וס ןיטנוע רכ ג'י ןנדיסוה .

 תמפ ה'ספנ )"כ ןח : וס סנק סיקנס 'כ ןפוו :ונ
 כסמ 'מ ןמממכ ליכוסנו תונמל ךיללפ כמונכ | 3

 סעטסו תה רסס 'מ רמי 606 ל" רמפימ נו סמ *
 ןפ לע רוכעװ '5 סכמ דוע ופופ סקליו קכסו נע +

 סוכו רוכזיט ידכ סמ רסק 'מ רוכומ לוס ס"מ 'וגו ףיסוי
 סלימתכ לכס כד ז : ט'כ כו 'מ 5ַרְקְכ רוכומט קיג
 תה סכפ סה ם'כ ףיסוי לו כיתכ כ'פעפו רפיסכ סכפ

 טל שוריפ
 שיִשְרַהְו קיִדצַה תֶא .וקידצחו גירכ ןופ סזרַא טיִנ
 םעֶד ןָכאַמ טְכעֶרְג ןְלעֶו אייז נּוא עֶׁשְרָה תא
 דדו ה (ב) : עָשְר םֶד ןֶכאַמ גיִדְלוש נּוא קיִדְצ

 רַפ טְסעוֶו ּוד זַא ןייז טעֶו סע נוא ג ₪
 עָשְר םֶד ףֶראַרַּב ןעֶמ זַא ישִרֶה תה ןייטש

 רָפְסמּב ֹותְעְׁשְר ר יִנָל יכַהו טפושק וליפהו ןנאָלש
 םיִא לאָז נּוא ןַײד רַעָר ןֶלאָפ ןְכאַמ םיִא לאָז

 : לאָצ ןיֵא טיִמ תעְׁשְר ןײז ראפ ןגאָנָצ
18 : 

 דכ 55מו ודי סגיטסו ךדיֿפו 620 'םפכ '3 .ידכ :סנופכ
 זוככ סנכנו ךדיֿפו 6כס 'כ . סלקנו-(ג) : כטפנו ל6גנ5 וסנוֿפנ
 לילטעיגכ . ךיס6 : כפוי ותוזכ) 6g ודוככ סנקנס ןויכ כסומ
 ןימסו . ךיניע) ךיס6 סנקנו : כוטפ יטלכ כקנקתנ ספ5 לז
 .זיעו ןיפ לקמ שמשס ינפ> ןסונ ךיככע :מכ סוסחת 55 סינ
 ימ סוס סכ ןיקנפש סעוכנכ5 תוקנמנ סוסספ 65 (ד) ךפס

 יישר

 ונירמ ךוקמ וי סולט ןימ סתעמ רומק סכפפס א
 ז מוס ױס קידכס ןמ םוכפל סו סלג יס
 כ נכי . עשרה תא ועישרהו :סנילמ
 פנס ב םוכס ןכ סל סיסו ל"ק ןיקוכ ןידכ ןיכייססמס
 יקוטס וס יפו סקול טיפ סימעפו סקול סימעפ
 למ 165 ומידכ ליפ סוסממ ל  ןינעס ןמ דול
 . טפושח וליפהו : (גיםוכפ) ספעל קסינ ג
 לס כשוי לכו דפוע 59 וקופ ןיקפמ ןילמ דמלמ
 כיקש ידכ ויכסקנו .ותעשר ידכ וינפל : סטומ
 ינמפנמ סודי יקמ וסוק ןיקממ וכמס ןסכפ ד
 גיסו (ספ) . רפסמב : (ככ תוכמ) וינפלמ םילפו
 :כסמ3 למול קוכד יסמ דמנ ה רפסמנ דוקנ
 לכוס bוהק ןממ 655 סימגפ סיעככפ נו סיעכרפ
 צל (ג) :תמפ לסק סיענכק ןסו ו סיענכֿפע סינפמו

Hiדלקנו : וכינמ תכ ז סכמל סלסופ ןסכמ  
 ךימס ופכק סקלפמו עפכ וקרוק סו לכ .ךיהא
 כיד (5 פ'כ) .ושידב רוש םסחת אל (ד)

 טע שוריפ
 גאו לאצ איִד ראָנ .ףימוי אל ּוִָי םיִמְרַא (ג
 עֶמ טְניֵמ סאָד גיִצְרעֶפ ּוצ םיִלָשַמ יא

 =" ₪ רעָמ טיִנ רָּבָא םֶניֵא ןָא גיִצְרעֶפ
 יִא .ןנאָלְש ּוצ ןְרעֶמ ּונָסעֶו רֶמאָמ ותל
 יעֶלְׁש ליפ הֶּבב הכס עְניִזאְר יד רבא הָלַא ל

 רעָע נְניִרְג רָדּורְּב ןייר טעוֶו יעל יס הנק
 ְׁשיִנ רַפ ןייז טְכַאיִג טעוֶו רע טסייִה סאָד
 ד ׁשיִדְּג רוש םֹטְחַה אל (ר) + ןְגֹוא ענד ןיָא

 טסראמ



 שס רק דחו תא. ראפ ייל יל
 4 כ יִּכ + אכ :יהה a הָנְמְלֲאָלְו ד: "מר ימת א
 or הרתב היללעת א

 .ש גל .ךירחא ללועת אל ךמרכ חב דל א
 \ תרבזו = : היה הָנְמְלֵאָלְו םותיל : ית אמל
 לע םירצמ ץֶרָאְּב יָה הָבֲע יִכ bo ה ה .ow 1 ₪ יי ] רָּכְדְתְו .
 .רֶכָּרהתַא תושעל ףוצמ יכנא ןָכ אא ןפ לע םצ
 < תי .דבְעְמְל הדק
 וי ביר היהייֵכ "הנם: תזה :ויָדָה אָמגְת
 טפשמ הזזילא וש ננו םיִׁשנַא איר ןיֵּ יד יַה
 ווג ול י

 .קירצהזזתֶא .וקידצהו -םומפשו ב הית תג
 ועישרהו שילנכו .י 1 נלסנפ סוטפשו Bp ןילומ * סקיפ 0 יכ אית ו

 סע ןיררסנפ תה
 | | | םירוטה לעב

 < :סו ספ סו סיינפ סיכילפ ס6פו סקכש טק כ פע טקלכ כיל ךמס כיל סיסי כ (9 3 ןטכנ ןייכ ז וקל .wo פככזו (:

 םימכח יתפש ששר

 לכ לוטפ כ י"ככופ ר : סקד5  גיפכד תופוקפ רלכפ כתוי: ספ ןימינמפ ןקכפ -ונמפ. ר. ופכלפפ לופס 5 )5
ARR : nfןוסנפ  כפפק 5 ןוסנו רחפ רפי 50 דע ונממ וילפ:- : ; םפככ/ ₪ ןח.( ספ)  > 

ae hwגי ג \ מ דפש ה ה ה שה יה יש ו  White - 

a >לכ ו -)  sis756: סלדט) קופונפ סמדב סורק לוכבסכפ ועמה עוכרפ תת ףקכ % /  
 + ולכט6  ו) -  סירכוחפ + ןכו םוענגס: תל. תורכחמק = סד ל: ככ לוס כ סל = 8 1

 ויקתגל הפנד סכיתס ןופל ןיניספו :ןוגיכפ טול ןקנכ תונטק 2 ןיגיבפ ףסכ סוס וויל קמ םיכו מ רמנכ ותוסי |
 סו סינכוט ןיניספספכו ןוגיספ) סיתי :גיספפ ימנcוכי סוגרת "כ )0( 2 םולכלו סלדפב תניולתס וגס ףטכ סז כג 1

 = = ךכנ סלע תופתכ לע תוככוכס יוקכפכ ןס סו לע כס - סיכנג . תוס; ספופ (יככס) .ביר היה
 + פרדעס ףוככ -סכרס | סירכותמס - סוכנפ .ילגכג סס ףטגו

 => יפהנמ-. .סווקפ) וכ ו ןורזופפ סי ףטנ לנו כ 6 ןכב ןופככ לבה סינג = ספ 35 כ סכמע ןופטו
 99 לכ סלכ ןיפס סיככ: ןוי כ תכקנס תוכומ:ס. וחרכ ןוונקס ןסו ףסנ תלו כ עול ןיפב גכ\ םליפ םיפכ:א
 + טיכ קיספמפ ונפע סגיספ ףתכס רקנו תונכםלס פוכרפכ תויונתס es ןסס ףטכ לכו 'וכ סו גג לכ הוס ןיגופפס ןס[

 | סע שורמ = > | ט'ע שוריפ |

 הָנָמְלַא רד יצ גוא םותי םּוצ נוא רג .םוצ :םייקנייש ןייז ןמעְב פאָרַא טיג ממלא טרי
 ץֶרַָּב תייָה רבע יִכ ףרכו (בכ + ןייז םאד לאָז ןננורדג זיא םֶדי ןופ םֶּבייִרְש יישר :, םיִא ןג
 טְסיִּב ּוד זא ןקנעֶדְג טָסְלאָו ור גוא סיב ו םוב 'םעֶד ןופ "הֶאַּפ ואל זומ ןעֶמ ו

 ₪ ל םָיְרְצְמִ הנאל:ךיִא ןעווג טְבעֶגְכ יא הָהְּבַׁש ןִר רֶר :אָא טו" ְךיֶרֲחַא טראוו ₪

 ףיִא טיִּבִנ םּורר הוה הָבְרַה תֶא תושפל .ףוצמ נא - הנְמלאָלְו םותָיל רגל םוב ןיוא ייֵּב ןא ךוא טיי[
 ןיפ כח הא יפ וא: + ףאז אור ןאָמ וצ .ריִד .הַעָר וצ - גוא םותו םוצ נוא הג .םוצ הי
 :ץָשוונָצ- גירה  ןייא יז טעוֶו םע, ןעוו .םישנא .ףסְרכ רֹוצְבִת יג .(אכ) : ןייָז םאָר לאָז הָנְמְל]
 ןוכ רה  גוא םּטָפְׁשּי םֶּפֶשִמַה לֶא ישנו = ששנעַמ ןייו ןײב ןטְּבְרַא טסעוג ּוד ןעֶע לעת א]
 < :טפשלכ  םּוצ :ןנְרַעָנְנ לע אייז וַא .ךייז טעיֶנ עֶבְלעֶַא ןְעֵפְג םיִא .ייּב טקעו) ור וא .ןמְרא]

liאיז ןסָּבְשִמ ןלעונ איז נוא םיָנַיַד איד -ּוצ תולליע איו טפור אָרְמִג איר םאוו .ןנייוו  | 
 : טמוק םסּונ קיק וא ןננּורְרנ זיא נאד ןופ הי .הֶנֲמְלַאָלְ םותיל רגל יז ןְמעֶג טי 0
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 פסי ימיה -חיהלקא הוהי ךדפיוםירצמְּב הרה

 ףוצמ יפנצ ןפלע םשמ
 רצקת יִּכ שם : הזה רֶבְּדההתַא
 רֶמע ַּתְהַכְׁשְו ךךָשְב .ףךריצק
 רגל :ותחכל בושת אָל הֶרָשַּב
 ןעמל :היִהְי הֶנְמְלאָלְו םותיל
 השעמ לֵבְּב ךיהלֶא הָיהְי ְךְבֶרָבָ
 אל ןְהיו םּבחת יִּכ * ס + יד
 .י עינמ ספ סטופ רפע םחכפו . נק ןינומ פס סטופ ךרינק רוקפ איתו

 . 6ע ספ טונתמ יכ .fנק ןינומ רג) . נק ןילומ סע fפינפ כופת ל

 .ןלע ממ ְךָהלֲא ג
 הנמל דק אא תו!שעל

 + ןידָה .אָמנִהִּפ תי
 ְָרָצֲח רוצחת יִרֲא טי
 אָרְמע יֵׁשְנִתתו לק
 בּותְת .אָל .אָלָקַהְ
 אָמְתְאָרֹנלּהבְמְ
 ליב יהי אָתְלַמְראלּ
 לכְּבְָהְלא יי נבי
 יִרֶא כ + די יֵדָבֹ
 יִלָפְת אָל ְָתיִֵזטּוּבְחַת

 ךרתב ראפת

 םירוטה לעב
 תייסע לוכופש .כפו) לוכמת 65 נע סו ליקוט . סיללמכ תיס
 כסז ילכו ףסכ לכ ךנ ונֿפפו סילנמ יניעכ ןמ ךכ יתפנו דכפ
 כמקת יכ ךמס (טי) :לוכסת 65 ךוֿפמ ינ5 כ"ע תונפסי
 עפסמ פדפט ךיכנע ךל לפול . טפספ סטפ 535 ךדפכ ךליפק

 םימכח יתפש

 ונכוכק בסס ביפכ לוע) לכו סנמכ5 דגכ לוכתפ לו טקנפל
 ונכסמ וליפלד לוכתס 83 סנמנמ יכג 5רק טקנ יכס) 636 וכ
 ותסונס םעפכ 6לע טריפ ס'מ :ריזקס) כוימ סלונס תעסכ
 606 ךווט כ לוכסק נד סלוומס3 5'5 ופונס תעסכ 6
 וקטדמ ןסנס ןויכ ותסולכ תעפכ לכל ספטכ תעסב נס
 דגכ לוכתת לכו לכק טקנד סו סלכה ןוסכ וכ ךווט ןיק
 ס5 יפסל נט סוסמ 66 סככסכ סניקס דמנכ סנפנפ
 סנמל6 .תווכסל .נ"מ לכקמס: 'פ 'מגכ לעפדכ .סיפונכנכ. עכ
 םודנ םD : סקופ ןינכטממ ןיפד סכיסע ןיכו סינע ןיכ
 סע סופ6ס לע סלוק סדופקס ספד ץ : סוס וכ בכ ונוס
 סיתפס סמקכ ןי6 ס5 םוכיפ ם: רפוע יל סמ םידג יל
 סוס לד םידגד סיעוד סתככ סנימ םופסס סכ כי פה 6

 . ךכלכי יכ : טקנ וניֿפ שלש  טקל סיפס ןנפד סיססכ לינקס
 ךל כמוכ . ךיקס6 רֿפפת 65 ךפיו טוכמת יכ (כ) סינ ךימסו
 ןימיגנמט ססכ למול סדסל תו ךימסו .סכככ ןמיס (תיוס)
 כיפכ םככ וכג : ןניפכ ספ םינסל ךילכ ןכ סרסכ ספ

 ישר

 סוכ : ןולסס שי 'יפס יתוקס  כומפל- ךיתילפ ןכ סנמ
 ןסכפ ם םידנ כו .רמע תהכשו (טי): : רכדכ
 : ססכש וניק וסככו ע סיפקס וכ םיפ כמוע וכמה
 סת:;קמ סככם פ סמק תהכמ תוככל .הדשב

 ןפכמ / (5 ספפ) .ותחסל בושת:אל : לטקל
 וניסמ סתכס ניס ומכלפ צ סקכמ ויכתסנע וכמס
 םסכמ פ"עפו (ילפס) . ךכרבי ןעמל : כופס לב
 כומק | ןייכתמכ ספועל ץק כ ןיוכתמב לס ודל
 סב םנכסמנו ינט ס5מו ודיכ עלס סנפנ ספעמ
 ןלוכ) . ראפת .אל (כ) : קמע ךכנתמ לוס ילס

 .כיפכ ס'פהו סינעכ קנווככ נ- דיפ סוינעכ ןכ וכו רככו סילטככ וכ ועלי כ ןוודעו ופופ תככעכפ 'יפ 'צ : סתכפ
 ןלככי ןעמנ לכס כיתכד פ"מ ןיוכקמכ ילד 'וגו ךכככי ןעמנ כיתכדפ ןיולפמכ . 65 וריימד ופתכוכְו כ : ךכרכי ןטפצ

 ט'ע שוריפ
 וא ןקְנעֶרג טֶסְלאָז וד וא דצמ יה רֶכָע
 פו םִיַרצַמ ןיִא טְכעֶנקַא ןעֶוְנ שֶסיִּב ור
 ָךיִד טאָה טאָג ןייד טאָנ וא שמ :ּיִחע יי
 זא יאֵנְת םעֶד ףוא טְוייֵלְג סֹוא ןָמְראָד ןופ
 יִכָא ןּכ לע תֹוצמ עניי ןייז םַײקמ טְסְלאָו ור
 ריִר ְּךיֵא טיִּבְנ םּרָד הת רֶבָרַה תֶא תושעל ומ
 :ךאז יד ןאָמ טסלאו וד זַא ןגעוֶו םֶמאָנ ןופ
 טְסעוֶו ּוה ןעוֶנ ֵּרְשִב דריצק דוצקת יִּכ (שיו
 בֶראַג ןייא ןְסעֶג רפ טְסעוֶו נוא ותסקל בושת אל השב רי תת ֶלעָפ ןיא םיִנש יד ןריינש
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 שע שוריפ
 גצ ..ןרעק םוא טיִנ ְּךיִד ּוטְסְראָ .דֶלַעְפ ןיִא
 רָנ יא :וצ :חָיְהְו הָנְמְלַאָלְו םֹותַָל רג םיִא ןְמעֶנ
 לאו הָנָמְלַא ןיַא ּוצ נוא םֹותְי ןייא ּוצ נוא
 רי הֶׁשֲעַמ לכ הלא כבה עמל .ןייז םאָד
 עלא ןיִא ןְׁשטְנעֶּב טאָנ ְּךיִו טעו םּירְד
 ןופ טְּביֵרְש ישר . טְנעֶה עֶעיִד ןופ קְרעֶ
 ןעֶמ וַא רכש טיִנ טאָג ןעו) ןגנּורְדג יא םֶד

 וא ןֵכש לָּכַכ הָנְיְּבְב אלָש הֶוְצַמ ןייַא טוט
 רֵאָמִת אל =ְתַמ םוגחפ כ (כ) :הָנוַּבְּב טוט ןעֶמ
 לייא עֶנייד ןפאלק םוא טְסעֶו ור ןעוו רידא

 ןיטריב
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 הווה: ןותומי אל נב ןיִנּ
 . = לע רַבג הַא םּופי לע

 אמת אָרויִגְזיִד יִלְצַ
 אָנּוכְׁשַמ "מַה אָל
 .יאָלְמְרַא שובל

 שה "ירא רָּכְדִתִו ח
 אתה = ,

 םירוטה לעב
 סײכ כמ סוכס .ותמוי 0: (:כ) סינ ךיפסו 600 ךכ סיס
 ךינכ ומי ך6טסכ .סימפפס למול . ומס נע ופמזי 55 סינצ
 וסטסכ : [י"עכעו ססידיכ ססיפוכפ ישעפ ןיזמוששכ ל"ל]
 : סתימ לייק ןיד סטמס גכ לפול . סטפ כ (זי) ופמו
 ןײקכ | ריינתנט לג ךל למול סיתו לג לע 65ו .סוסי כ.
 דכט-יכ תככװ (םי): .סנמנה הגכ לוכמפ לו :-ימד דוגל

 שר

 : ןלולכ ל סלתנו סכככ סלע םומל וטפכ סל לפול לוס סח
 ןיכסממפ bob מ מ"מ )לפס( . אטה ךב היה[

 תובא ותמוי אל (זפ) :bכוקס ידי לע עלפס!
 סממכ ןועכ כמספ סו סככ קודטכ .םינב לע

 סמ שופ וניכק ימ לכס וסמוו וככס3 םיפ למסנ לכ:

 סחוס לנג

 ט'ע שוריפ
 יל אָרְקְי אלו ןלאָצאַּב גאט ןִִּבְלעֶז םֶד םיִצ
 וצ ריד ףוא ןַפּור טיִנ לאָז רע נוא לו
 ןְלאְצְּב טיִנ םיִא טְסעֶו ּוד וַא םּוראוו טא |

 ְּב הא טאָג ּוצ ןעיירש ריד ףוא רע טעו
 ישר \ דָניִזא ריִד ןיִא ןייז טעוֶו סע נּוא אש

 ייס אח ב יָת טַשְּפ רעד זיִא וזָא טְבײֵרט)
 : עוָו רע איַכ נּוא טאג ּוצ ןעייֵרְׁש טעוו ר

 הֶריֵבע ןיַא ןבאָה ץלא ּומְכעוֶו ןעייִרְש טו

 ְךיִד ןעֶמ טעו ןְעייֵרְׁש טעֶנ רע זא רא[
 םיִנָּב לַע תּובָא ּותְמי אל (זמו ; ןֶפאָרְמְש רָביָז

 ףרוד רָטהעָּכ יִד ןֵרעֶו טייג םינ ןלאָז סו
 ןוזא ןעו) רֶמּולָּכ רֶדְניכ. איד ןופ תודע םע

 תגרַהְג טָה רע זַא רָטאָפַא ףוא תּודע טנא

 םנגי טיִנ הָתיִמ  ןייק םיִא טֶכּוכ ׁשְטְנעֶכ,
 טינ ןלאז רָדְניִק ןייק נּוא תֹבָא לע והָמ אי

 רָפהַעָפ יד ןופ תּורע איר 5 4 3

 :ותַמּו ואח ב ש יא תובא אל זי : ןותומו הבה

 לבחת אָלְוְ םותָי רג טפשמ המת *
 חַבַע .יִּכ תרבזו ne הָנָמְלַא דֶנָּב י

 ז םּוכלָפ ותמוי ) םינכו .תכ זכ ןילדסנס חס 4 טע סופני תוכ6 ופי ₪ אי
 גיק המיומ נונתה 6%0 . סמ והטתב םיח .זפ ןירדסנס תפ סמק

 השעמ םיזהואשכ .

 סלמס נ סטסב ללב .לבהת אלו :ולע סנו כוס ךכל ליכע לסמ לפו

 ור +

 "הָיָה הוהיילֲא ךילע ארקיחאלו 2
 .תּובָא רתְמוייידאל שם : אח הב ₪ הא 5

 :לוז ּותמויזזאל םיִנְבּ

- 

 הייה
 . הס ןירדהנס וטק

 םיבשר שוריפ
 ?ואטח לוכאל םינהכה םיואתמ . םשפנ ואשי םנויע
 . תוכא לע ותמוי אל םינבו (זט) :םנווע לע ואיביש
 בותכב תימה אל סיכמה ינב תאו ביתכדכ .ןיד תיבב
 םינכ לע תובא ןוע דקופ ה"בקה לבא 'וגו ותמוי אל

 תובא ביהכדכו םהידיב םהיתובא

 תובא תלחנ דבאל .הניהקת םינב

 םימכח יתפש
 .רסומכ = "פרופ ל :יפט רכהסמד = 696 .כסוק לג תוכל
 ןגיסכ קולו לופול מגע ןכיסו סוכנ סיככ תונט) וילט ובפנ
 כקו רמלנ סעל-כ'מ: פרקי. 03 וניפסו ב :וילכ הנעפכ
 si ספ .םכסכ ו'פכ םרכוס ] : 'וכ .ןוכסממס .6)6 ךילע
 בק) ל" ..רפו) .סעטס 5 ידכ "נכסי x יכג גיע) 'יפ5

 ינישו רסוב ולכאי

 ליטער: לעו :םוהי רנ םפשמ חטת אל (זי) : סימס ידינ סתוכה ןועכ | סיסמ סינטקסו ויכס ןוענ
 ינע טכסמ סומסל ל גנב יכל ןױפ) מככ וילע כוכענ יגעב הנסו םכסמ סטס 69 \זט סירכדו

 כ: תרבזנ (ת) :

 ; ט'ע שוריפ
 - . r % 1 +. שנ 2... 1 8 טייטג לאז שטנעכ רבורטא | ותטוי ואמְהְּב שיא

 תסַת אל ה ; הרבע , ,.עָניִנייַא ןייז רפ ןדעוו

 םר ןגינ קעווַא טינ ט כל 31 ד, ,םותי רג טֶפָשִמ

 םאוָו םֹותְי ןַײַא- ןופ רֶדָא רֶגַא ןופ טַּפְׁשִמ
 ףרעייז ןנקז כ וצ ל דב הָבֹוז ןְנעֶז אווז

 :ןוש ְּךאָד יָא סע טְּגיירְׁש ישר .ןיִ לעב
 נצ האָנ טֶּפֶשַכ הָכַת אל לאָמ ןַיַא ןנאַמְׁשג

 קפ טָּפשמ םעֶד קעֶנַא טיג ןעֶט וַא יו
 םותיַא ןופ רֶדָא רַגַא ןופ רֶדָא ןמורָא יא
 יונ םּוראוָו ןיואל אייוצ ףוא רַבֹוע ןעֶמ זיִא
 "ו ויֵא ןאמ םּורָא .ןייא ןופ טָּתְׁשְמ רַעְר
 ןניינ .וצ קעוַא

 ןְנָבְׁשִמ טיִנ טֶכְראָמ יד נא המלא דג לה

 - | . קְרכְ (הי + הנמל ןייִא .ןופ דיילק ןייא

 רבע

 אלזס

 = ורד הַׁשֹוע ןיַא ןופ רֶריוא
 = נצ :םיִא :אייַּב טנא ןָא 5 אור טאָה
 ולו רֶכַעָרְג שקע םֶד טְכאַמג טָה נּוא לאָמ
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 וצד ֵׁשְּב
 שמעה ויְלַע אֹוָבְתחאָלְו
 ושפנ""תַא אשנ אוה ולֵאְו איה

 דיק כפ 6פינמ ת ןיפודיק ול ןיסיג 6 סימספ סקד) סיספ ו איה

 שש ם:: ףיִהלַא
 נע ריִכְש קשעתאל ד

 רֶׁשֲא ָּךֵרנִמ וא די
 ןִתת ֹומֹויְּב ײ : ְךיָרע

 די :ךְקְלָא ןוסדמ
 ₪ אָריִנֶא קשעכ
 יא 0
 ְךַאָב יד ְךְרוּנְמ
 יָב ומ" + יקב
 יָת אל ּהָרְנָא ןֶתִת
 { אָטְמָש יהל
 ד ּהָלְו אוה אנע
 | הׁשְקַנ תי "רט

 ירקי

 ראב
 ורכש
 . נע יִּכ

 יב

 ךרגפ וש ןיתפפ .יק לס bעינמ ריכז קופפפ כ . דפ פועונט 6 [רפכ
 .כיק 0: וכ ריגלו .סא אול יגע יכ .bיק זק סע םמעכ וינע הכס לו .יק יק סע ורכס ןפת ופויכ .יק לעיפ

 םיבשר שוריפ

 הואתמ .ושפנ תא אשונ אוה וילאו (ף) : ךלצא ופובעו
 לאו ולכאי ומע תאסח והומכו . ורכש ידכ ו

 םירוטה לעב
 ! תפס מ ונפו ןסכס סו: וקיכ לע סיפנכ סיפכ למענו
 כ ספפ יכל ךפס ליכפ קוספפ: 63 (רי) : 5 שיש ןיֿפוכ
 כ 556 יכומכ ונככעפ למל 55 ךל כיימ פוס סל 56

 סונפ כיקכו סל קטע ולפכ יטפס קסע ס רעול קשעס 69 סיל ךימסו ךיסנפ 'ס :ךכומ סכג ךכ לסֿפו דיפ ומקס ול
 סעפד כת נע ידכ םמפס וילע פכפ 6 .סעכ ונינע פכה 6נו ךסעמד 6כמ נו ןיד 'ג . לכס כו (ופ) : לד ןומ
 עכ .ךינפ = וכ /ס 96 ךינע פכקי ןכ 6 ספ סעכ מלפ 6כפ 6ו .כוכ0) ספ וכ ןיֿפפ ךינפ סככי 65 'פ

 םימכה יתפש

 : סגינעכ סיכוכק סכקו כלת 'יפ * : םיכיב סוטפ לוסק ₪
 יגסמו ךיכעפכ 16 ןנכקכ רח ו8 ךכגמ 15 כמ לכו ב
 קד5 רג לע סרומ ךכגמ וו כטופ לג לע סכופ ךילעסכ פט
 סדוק ךלגמ רחל ךיכעסכ "יפ כג ספכ סינוכמ ססמסו
 ספונ כככ לו סינכו ספסכ רכט לע סכופכ ךנכקכ 6
 יככנד וכוס יכ ךנכלכ סדוק ךירעסכ םריפר ג'נגו וכ
 ךפכלכ b'ס ןיכעסכ ולכל יפד 'וכו סמסכ ככפ ךנכ6מ-

 יישר

 לנפ גיל סו . ךכרבו :ונסקמ םמעס םוככו
 ?עת אל (די) : סקד5 סיספ ךלו סוקמ לכמ
 כ ןויבקס לע רובעל 055 כיפכ לנכ 55סו . ריכש
 | ןוינסו מע וס5 כיכפ רכט .קומעס 55 ןיופל
 ער 5 קוטעפ כ (מי סכקיו) כסחס לככ ליטעס
 וגמ : לכד לכל * לפס .(סכב סלקיו) .ןויבא
 50 כ נפופ לג סז .ךירעשב : קלכ לג סז

 :ס לכ . ושפנ תא אשנ אוה וילאו (וע) : סילכו סמסכ רכפ תונכ) . ךצראב רשא : תוננכ

 טע שוריפ

 טיג ןעֶמ סאו ׁשֹובְלמַא ווא גוא טכאנ רפ
 ןְּבעֶג פָא םיִא גאָט אייַּב רע, ומ גאָט אייַּב
 סאָד רע לאָז טְכאַנ רַפ נוא ןֹּכְשִמ םאָד

 ןְׁשְטנעֶּב הל רַב ְּךיִד טעֶו ני ןִמעֶג רדיו
 ןשְֶנעָּב .טיִנ ּוליֵכֲא ףיר טעֶנ רֶע וַא נא
 וצ םאָד טעג הלא ל יִגפִג הקרצ הית ףָלא
 : טאָג ןייב טאָג רפ הָקְרצַא טְנְכעֶרְג ןייו ריד
 ןקוצ רַפ טיִנ טְכְלאָז ור דיִכָש קושצת אל (דז)
 סו :םֶניִנְנודְגִא ןופ טְלאָצְג םאָר ןּבֹר רָרָא
 רֶריִרְּב עֶנייד ןּופ ּףיִחַאַכ וויִכִאְו יֵנֲע ןיַא זיא רע
 קּוכָּפ רעד ןוש טאָה רֶשוע ןייא ףוא נא
 םּורְד ראָג טה תֶצ קשעת אל טגאזג ןָא גנאל
 וצ קשעת אל לאָמ ןייַא ךאָנ אָר שימש
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 ט'ע שוריפ

 2 ןיְבָא .ןיא טיִנ טְלאָצ ןעֶמ וַא וי
 ןיואָל אייִוְצ ףוא רַבֹוע ןעֶכ יא תֹוריִבְׂש
 |: םאט רג ןייד ןופ רַרֲא ּףֶצְרַאְּב שא ףךמ

 עֶטְׁש עיד ןִא הרעב הנאַל ןויד ןיִא :זיִא
 | םיִא טְְלָז וה ראָ רָכְש מ טוב הט)
 | אכת אל .תוריכש ןייז ןְּבעֶג גאָט ןגיּב-עֶז

 וא טיג םיא ףוא לאָז ןוז איִד נּוא שֶבׁשַה

 זומ רָטְנוא טיג ןז איִר רֶרייַא רֶמֹולְּכ ןײג
 ראוָו אה יִנְע יִּכ תֹוריִכְׂש יז ןְּבעֶג םיִא
 אָשינ איה  ויִלֶאְו ןאמ םּורָא ןייא זיִא רֶע

 . רע זיא רַכְע סעֶּד ןְגעֶֶו ןופ נוא שנ

 4 ֹווַא ןֶדְנאַה -רַפ ויִא סע, ןעֶד ׁשֶּפָג רָסֹוט
 ןומ םּורר תושב תֹונָּכַס ּויָא סאוָו טָבְרַא

 < םיא 0
 ל



 םִיָרְצִמִמ ןֹוכקפמְּב
 ךֶרבֲחְּב ישרת :יִרָא י
 אָל סעד שר
 בסמל ּהָתיִבְל < לעת
 אָרָבַּ אי .:ּהָנוּכְשִמ .

 תא יד .אָרְבג םּוקת
 תי ְךֵתְוְל קפיּהַב ישר
 : אָרְבְ אָנוכְׁשִמ
 אוה כמ רֵבְג םָאו בי
 ג ּהָנֹוכְׁשַמַּב בּוכְׁשִ אָל
 תי הל בֵתָת אָבָתַא עי
 אָשִמְש לעמְּ או שמ
 ּהָתוסְכְּב בוכשיו

 נכרביו
 םירוטה לעב "

 לכ סז ידילפס כמוג תטכלל ךמס .ךעלכ סטפ יכ (י) :ףסי
 כ ןיֿפ לפו6 סוסו ךלש ינכ ינליסטס וכיכמ ל למופע תערנָס

 אצת דכ םירבד

 ! םָיִרְצְמִמ םָכתאַצְּב ְךְרָּרְב םיִרָמְל ירא סט והא
 75 חלק

 .. \צ

 < הממ תאשמ הערב השתרביס
 ֹותיִּבלֲא אָבִתְיאְל
 הֶתַאְרְשִא שיאהו רמעת ץוחְּב אי
 טובעַהז"תַא הלא איצוירב השנ
 .אלאוה ינע שיאים >י :יהצוחַה

 ול בישה בשה י: :ומבעב בָכְשת :
 בֵכְׁשְ שמשה אֹובְּכ טובעה"תֶא

 : וטבע טבעלו

aks 
 .! טמפ וי תוכפ ₪ אש כיפת עה ,דיק סמ מע םיח סו , גיִק fעינמ ת פק רח פילו א'ך

 .ריק fמינמ וממנעכ כמו

 "םיבשר שוריפ

 התיהש פ"עאש םירמל השע ךיהלא .'ה רשא תא .רוכזת
 גהעבש רגסת אלא דובכ הל וקלח אל השמ תוחאו האיבנ
 דריהש פ"עאש .םירצממ םנתאצנ ךרדב (ט) :םימי

 .גכשת אל .וסובעב בכשת אל 4 : םדא ינב ראש ןכש לכו םירמ ףפאה דע עסנ אל םעה תכלל םידורמ

 | יישר |
 השתיכ (י) : סיעענ סתקנו סיספנ סלדק סיכמל
 ..המואמ תאשמ : ךכנסכ זו .ךערב
 .וטבעב בכשת אל (כי) : סולכ לפ ח כוס (סט)
 ..שמשה אובכ (גי): ךל5פ: וטוכעו ו נכסק 9
 סי תוסכ סו וס סל קוסכ סל .(דיק פ'ב)

 סומס) סיטפפמס סלוכ כיקכ רנכו במנכ ןסליזהכ |
 ו ונכיפס סויס לכ וכ טיפה םמפס 03 דע (ככ .

 טיע שוריפ
 ּוד זא קּוכְּפ רעֶד טְנייֵמ ֹוזַא טְּבייֵרְׁש יישד

 ןנאְלְׁשִנ טיִנ טֶסְלאָז וד .טְניִראווב :ןייז טסו
 כ | ןדייר = טיִנ מלא תַעַרָצ טיִמ ןרעוו
 ןאָטָנ זיִא סע םוָו קְנייַרג םּוראוָו עֶרָה ןישל
 ןושל טעֶרְג טאָה אא לייונ םִיְרָמ ּוצ ראו
 ןְראווג ןְנאָלְׁשִג איז זיא רֶדּורְּב ריִא ףוא עָרֶה
 טכעו) ּוד ןעו רָב השפ יִנ 0 : תעְרְצ טיִמ

 יתיִב לֶא אֹבָה אל הָמּואְמ תאשפ רָבַה יד ןגראב

 טיִנ ּוטְסְראָט גנואייל ןיַא םיִּפַע וטוב, םֹובֲעָל

 םיִא אייַּב ןַמעֶג וצ ןייַרַא זוה ןייז ןיא ןָמּוק
 טֶסְלאָו ּוד ראָנ רמת ץחב איי :ןֹוכְׁשַמַא
 הָשּונ הֶּתַא רֶשֶא שיאה סאנ רעד ףוא ןייֵטְׁש
 םיִא טֶסְנאָמ ּוד סאו ׁׂשֵמְנעֶמ רעֶד נא ג

 םימכח יתפש
 לגג יכג כקכ ביקכד רותי ץרת) 63 י"טרד גו סמל
 שי סוכל nhs סל םריפ "עו ל דממ רומסל תערכ
 ספונכ ול סוס 5 ןומ:מ סטת 'יפ סיס ז :'וכ סקלפ
 ררפממ ועכ סוס כוס ןו-ל סו סג יקכת יכל ומוגרתו
 33תק ןינוס 'יפפ ומ לענמ 'ופס ערפל ורפ ךתופכ
 רפסכ סו סמוסמ תלמ רפת ₪ לכ5 חח :(ופ ףד ק'כ)
 וטפקפכ יקד טז סלל 8  ופוכיפו הרקנ בוקכט סמוסמ

 טע שוריפ

 רע, לאָז הָעחַה טונה תא ףילא איצי בוח םעֶד
 רעֶד :ףוא  ןֶנאְרמ םֹורַא ריִד ּוצ ןוּכָשַמ ןייז

 רעָד .ּבוא = נוא = אוה ינע שיא סאו (ב) : םאג
 מֹובעַב בָּכָשְה - אל ןאמ םורא | ןייא זיִא הול

 ןוּכְׁשִמ ץייו ןמז לָּכ ןגייל טיִנ ְךיִד ּוטְסְלאָ
 ףד טבעה תֶא ל ביִשְּת בָשָה (נו) :ריד ייָּב זיא

 שָמָשַה איב ןרעק םוא ןוכשמ םֶר םיִא טְסְלאָז
 -ותַטְלַשְב :בכָשְו יג רָטנּוא טַעְוְו ןח איִד וַא

 יישר . דילק ןייז ןיִא ןגִל לאָז רע וא
 יא ןוּכְׁשמ םאָד ןעוֶו טסעּומַש אָד טָּבייֵרְׁש

 "אה סע ףראַרּב הול דעד סו ריילקַא וא
 ףאג רָחֶא נאג טעֶּב ּונייַהְד טֶכאָנ איִיַּב

 עא ןְּבעֶג ּפָא םיִא סע רע ומ ןְביילגַא ֹוזַא

ne ראפ. 
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 ירשו מ vk אָצְמיִרַּכ וס :לָבח אּוהְשְפְנ
 לארשי במ ֹויָחֲאַמ שפג בג
 זו ורכמו וָּבְִרְמעַתַהְ

 D =: ָּבְרקִמ ערה תרעבו אוהה
 רמשל תעֶרְצַהיעגנְּב רמשה "
 ּורויזירשא לכָכ תושעלו דאָ
 .םיולה .םיִנֲהְּכַהי םֶכְתֶא
 רוז פ :ת ושעל ורמשת םֶתיוצ
 יהא הֹוהְ השעזדירשא תא

 ם'בשר שוריפ
 וליפאש . תושעלו דאמ רומשל תערצח עגנב רמשה (ח)
 םימיה תעבש והרגפת אלא יהודנכי אל היזועכ ךלמ אוא
 ירהש . םכתא ורוי רשא לככ :בשי רדבו  והחלשיו

 םימכח יתפש

 טלפ) ןננוס ך :דמהקו לח לכ לע רכוע סס סילכ ונסו
 סידע כיל 'ופ ?נמהכ כת ודיכ מגד ןויכ רמפפ נב
 רפוג לוכו כ"'5ד סידעכ סלינמ סחסד ל'מק וכנגמ סעטב
 סעילכנס ינפמ 74 :ומלע ת6 רכמ וס 506 וכנג ב
 ןיסכסל ןסכס לכוי 85 ומנע עגנס תכינקנ 15 ס6מוע ינמיכ
 סו ןינע ספ כ'נקד ך : 6מע ופ רוסט וס ס6 עס 6

 .אצת דכ- םירבד <
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 פנ בג רבג
 רשי יִנָּבַמ יהוחַאַמ
 4 ּהָב = רני

 דה: אג .למהה'ו א תמ
 - דב : יפה
 תמא ח + ךְניֵּבמ

 מל .ּוריִנס שָתְכַמְּב
 לכ דָּבְעַמְלּ ארל
 ה וכ ןופלי
 הדק יד אָמְּ יול
 ט: רֵּבְעַמְל ורמת
 רבע .יִד תי ריכד

 ךהלא |

 רֶׁשֲאַּכ

 םירוטה לעב
 .כנוגט ופופ לט וטפנ לטוכ ככגסע רפול .ככוג שיש :65מי
 : טפו ססיעכוק ₪5 עכקו (ככ יפטמ) רפ6נ5 | ןיכטל
 ייכטמיגכ פ"ר (96כ₪) ינצמ וימ6מ טפכ כנוג טיס 65מי

 ישר

 ןכו ד ספכפסו סודעכ )לפס( . אצמי יכ :0)
 לייק טיפ . ןב רמעתהו : סלוקנט כמו וכ
 . תערצה עננב רמשה (ת):ו3 טמססוס
 רסכס 5 ןוקס סנו ה סקפופ .יסמיס םולתפ
 סל ספ לינססל ס5 . םכתא ורוי רשא לככ
 השע רשא תא רוכז (ט) :רסעל ספ

 כ לוז עכס ןושל רפסס ל ו סעכנכ סקנפ פל רסוסל םלכ סל (ילפס) . םירמל ךיהלא

 טיע שוריפ

 יִכ ןייֵטְׁש = ליִמ ןְמְׁשְרעֶּבייַא םעֶר רֶרֶא ג
 רע או ךילג זיא סע םּוראְָו לבוח אוה שנ
 ליִמ איד ןופ םּוראוָו שָפָנ םעֶד םיא ּתָנְכְשִמ
 ׁשיִא אָּצַמִי יג ₪ : טְוייַּפְׁשַנ רֶע טְרעֶו רָנייֵטְׁש

 ןייא ןְרעֶו ןנופנ טעו) סע ןעוֶו יָה שָפִנ ב
 עֶנייַז ןופ ׁשָפָנַא ּתָבְנִנַג טאָה סאו ׁשְטְנעֶמ
 טה לֵאְָׂשִי רָרְנְיִ יד ןופ לאני יח רָריְִּב
 םיִא ןיִא ןְׂשְלעֶפ טעוֶו בֶנַנ רעֶד נוא כמו וג
 כְננַה תמי ןפוק םיִא רע טעוֶו ְךאָנ רעֶד נש
 תב ןרעו) טייטג בֶנַג רֶגואָד רעֶד לאָז אי
 םאְר ןְמיֹוה סוא טְסְלאָז אוד וא רגל עו
 --ד- ביה תעַרצַה עַגְּב משה (ה) : ריֵר ןְׁשיוִוְצ ןופ זיי

 רש תַעְבְצ ןופ םיִעְגְג איך ןא אש 6
88 

 שטע שוריפ |
 א ודי רֶׁשֲא לכ תושעלו ןמיָה אוצ רַעייֵז רו

 כ איד איו ֹוזַא ןאָמ ּוצ נא סולה םינָהכה
 איוו ֹוזַא םיִהיוצ רָשָאּב ןנרעל ָףייא ןְלעוֶו

 ָז םאָד טְּבייֵנְׁש ישר .ןְטאָּבְג איז ּבאָה
 ןְכיֵר ּפָא טיִנ לאָז רַע קּוסָּפ רעֶד א
 ךכ איִד איוו וזא ראָנ הֶאְמּומ ןופ םיִנָמיִס

 ו ביז ףוא ןְכיִלְׁש רַפ ּוצ רֶרָא ןנאָז ןֵלעֶ
 | 1זא טְלְהּומ אֵמֲמַא ראפ ןֶכאַמ ּוצ רֶרֶא
 ג קה עֶרֹוצמ הָשְרַפ ןִא טייֵטְׁש סע
 | תֶא רוז ₪ ; ןאָט ּוצ ןֶׁשיַה ריִא טְלאָז
 ג ןייד טאָג םּו) קְנעֶדְג םִיְרַמְל ףיהלֲא יי הָשע

 םִיְצִמִמ סֶכְתאַָּב רב םיִרָמ וצ ןאָטנ טה

 תוס ןפ ןיג סואן רי יא
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 היל יה פג
 תי ידו אָדְמ אח

 אֶל ו : בַסְניִּדהָתִתֶא
 אַחַר אָנּוּכָשִמ בּיי
 הב = אה
 לָכְל  ןָמ .דֵבְעְתִמ

 םירוטה לעב
 סקי יכ ךיפסו סנס . 6טמס ןמ סד6ס תֿפ תכנפ 5יסע .ס =

 טיפ סקי יכ לכס (טי ילסמ) 'וגו תוכפ תנהכ ןוסו תיכ לפול

 רָבְּדילְבְל

 תמסו : ככ סיפו ןיטמ ספטו ,  סכיפיס ןפמיפ

 ישר

 ול ססדמ ליש .השדח השא (ס). : סלקסנפ |
 רבעי אלו : ותעולג לזממל סכפ סנמנס-:וליפסו

 (זמ ספוס .יככס) .רבד לכל : כנס לכד ..וילע
 ןקסל ו ןוופו סיפ קפסנ 65 350 ךכו פוסט
 יפ לע סמסלמס יככועמ | סילווסס לנס ש סיקלד
 לו .ספס :סלס וס וכנמ- לו : פיכ- ככ ןוגכ .ןסכ

 : .סיככוס תה ןיײקתמו: ןוזמו סיפ ןיקיפספ .:ססקל [
 סנכ :סס:ת ופינ :ליכטכ 66 (ספ) .ותיבל היהי .[

 ותיכמ זז וכי :טלסנ:-סככ- עמ) טפו וכנמו .סיכ |
 . היהי =: ותיכי סז .תו בל-: סמסנפס -יכר :ליכסב
 ומונכסנ ותפס סלק חמפי .תמשו,: ומכל קס סוכר [
 סעומ: :סיקסל :סע דקו: סגכקמסו סימפס תו-ודסיע 1

 : תמפו לכ סנס א תמפו לש סוגת סז ןיסב סוס |
 : סגולעס ליס בכר ::סנוקספס ליס .םיהר ) [
 סל ב.ד'כב ..וכומ לע טכסמל 3 ספ ..לבחיאל |
 :(גיק מ"נ) םכנ כי 3 ןסנ סיפועפ סירכדב וכנכסמי |

 וגכעמנ 53 סל ל'כ לוכסי ל ןקכ כיתכד ספד
 סיככד לכ עמסמ : לכוה וכ פסנ וכ ם'מ לכד |

 ןפול ידכ 525 סס םפנ נכומ ינכ וסייוכפ סד |

 שע שוריפ |
 תֶׁשָרֲח הָשא שיא חקי יִּכ (ה) : ּבְרַא ןייָא ריד שנ

 אצ אל ביו עָייִב ןייא ןְבעֶנ טעוֶו רֶנייֵא :ןעוו |
 רובע אלו ןוירא לוח ןיִאןייֵג טיִנ רע, לאָז נב |
 ןגייל ףּורַא טיִנ םיא ףוא לאָז ןעֶמ ניא ול [

 םֶר .ןופ ׁשיִנְפְרעֶדַּב םעֶד ןּופ ףאז םוש ןייק
 רָרָא רָסאַֹנ ןְּבעֶג איז לאָז רע ונייהד למ |
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 הָשְדָח הָׁשֲא שיא חקיזיכהיש ם
 וילע .רבעיחאְלו אָבְצּב אָצְי אל

 : סיככד 'גכ תונקיכ םנתנכ סטקוסמ למונ דועו , יעקכקממ ספ סכופכס דמיל דופו . תלכשמ סעל 'ספ סמ
 פיכנ סיסי יקכ לכה לכ5 "ד וכו ספומכ תסנכנ פיס סעל סנכ ןיטדוי לכס 'יכמ6ד 6יססכ רוכדכ יקנ סיסוש לש . יקנ
 דינמו ססיכע דועמ סססש לעונ תויתופ 'ד לע סע ת'פ סנס ותיככ סיסי יקנ .פמוע לכ לפ מ ןילמופ סע סםונסק

 כיחתפ קוספה . ל"סימ ןוס סגעס תומי כ ןסט סנפכ סטמס עיפספב כיימ
 כחי;מכ למונ .כוכמו65,(ו) סי ךימסו הקל.כט6 ופט6 : ותונקזכ סח פטי ופוכסככ סם סג רפו) סמיקכ סייסמו תקי .יככ

 כ (ז) ךיפסו לכומ 610 עפנ יל : קפמ סד: לע ופט6 סילדכ ןוטכד סדֿפ ל ונוקטפ ליס סםפספ ספ לע 6"ד .סטעס םימסתכ ותעפ =

 ןילטסנ :רתומד- מ'פ  טוכעכ = פס ו כוכת ככס.רוכוס) .ךכוסדמ סל .ניכ סזו ד'ככ ופופ ןכטפל כוסלד
 , ןוגכ "וכ
 יגפ דסכ סד כככו סימכ כמקנ סמל כ"ו םפנ לכול ססכ סטועס
 יוס מ'מ סוכ :ךוכ> סו פ"עלו דומל כככ )עו .דומ) סימכ לע ול
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 הָנָש ותיִבְל הָיהְי יקנ
 ""רָשֶא ותָשֶא-הִתַא חמשו תחא

 זיִּכ בָבָרְו םיִחְר לָבָחְיאְל י :חקל
 שפנ

 3 . עפ פ'נ לכתי ₪ . ופ סטפ נו ל אית

 | םיבשר שוריפ
 : וסונרתכ . לבות אות שפנ יכ (ו) ?רבדמ הולטב טשפה

 ככר ןכנ

 םימכה יתפש |

 שו תפס: .ס5 ועפעמכ:רעול- ןיפד 'יפ כ : ס) ועניפ
 60 סכיומסל לוס5 סילע כ 5 קוד עמטפ סוס ל"ד
 כיתכ- סד ונוס סח כוומכ רפומ ;ןיסוריהס  ןמ ותפורג
 עמפמ סתוסו "וגו סתוסו סככסוותיכמ סנו ןקיכמ סחלפו
 ןיכוכימס ןמ ופפוכנ ףלד :מ'5  ןיטודוק- 3 Bוסס סוס
 תוככל 555 כ"כ סהמעוס רכס יכתק כ" כיומסל לוס6
 8 ספעעוס מק קפכ וספ וכח  כמולכ סכתסנס סעוס
 סעוס לוסיקד ג'עפו סוככסמס סימ סנקסיס דע סילע כי
 סעוכ תכסמכ ןניכפלד סלפוט סכ ניקכ םידסכ הלפכנס
 ונכוק ככ סמולפ) דקו לעב דמו לעוכל דס 'ג ספמטנו (ק ףד)
 (פ'ג) ה :ופנכ סלט סקיל לכסד כק ךילעניהד תרפגכ
 כיקכד ונע 'יפ ש :ל"3מ סלוככ םילי םקו וכ כ'נקד
 525 ךיוטס .ככד .לכ רוכעו כ גינע, קוד וס :טוטימ תכקכ
 "יוס וכ ףיסוס וכ ווככ סיסי תכפ 'יפ תר : רבוע רק לע 6
 סלכ | עעונסו וכנמו תיכ סנוכס .ונייסד סזכ תויצכ) רחל
 סנוכ) סיופ ססכ כונימו ךונימכל סנט סס) סתלע לו וללמו
 ימג ס'ס ופוקממ-זווי-6כ5 ותפומ) :סנש וכ סתלע 85
 לפ 5 ן'יפס סת ק"כיהכ 'יפ א : לוכיסו ךוניה יכנ
 < עמכפ לוכתי 5ל=)'כ ב :ן"יסס-סהפ ן"מקכ 'יפ תמפו

 ןלפמו
 סופמ 3 : וכ ונכסמנ 63 ויקכעו ןוככמ 553  וסו)כ כעהתנס

 טיע שוריפ

 תֶחֶא .הָנָש ותיִכָל היה יקָנ ןנעְוו איר ןַטְביִר ראפ
 ןיַא וֹוה ץיז ןיא ןיז - איירפ לאָז רָע ראָנ
 ןְבאַמ לאָז נוא חק רֶׁשֲא והָשא תא חַמשְו ראו
 : ןמטג טאָה רע סאָו ּבייֵ) ןייז ןעֶיֵפ

 = ןנבְשִמ טיִג לאָז ןיִד תיִּב םאָד לּובֲהַי אל ')
 ןייטש .ליִמ ןטְׁשְרעֶטְנּוא םעֶר פמכ בות רַפ

 בכרו
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 2 רחאז "שיִאְל

 : הֵׁשֲאְל ול

 ..גי ןיפודיק 5 ןיטיג ןולתפס יס סנעו אית

 ה 9 רכ םירבה

 שיאה הָאְנְשו -
 תתיִרְּכ רפס ּהָכ בכ ןורחאה
 יִכ" וא ותיִּבמ הָחְלַשו ּהָדיְּב ןתְנו
 הקקלירשא ןורחאה שיאה תומי

iּהָלעב רכויזאל  
 בושְל ּהָחְלְׁשיְרְׁשַא ןושארַה
 ירחא הָשאָל ול תיַהְל ּהָּתְחְקְל
 אוה הָבעְותיּ האמטה רשא
 ןיֵרָאָהיתֶא איִטַחַת אָלְו הָוהְיינְפְל
 | = הֶלֲח ָךל ןתנךיהלא הָוהְי רְׁשֲא

 רא
 .3כ תומכי ןופהרה סלעכ לכןי ₪55 סע ץייב תופי יכ ומ .סע ןיפוריק סל בפכו

 יש

|] opr 
 רבע יֵהְתּו = ךהתו
 אַרב נסו ג :ןְרָחֶא ו

 הל בוּתָכ .הֶאְרְתַב

 הָריִב ןֵיו ץֶרּוטּפ מג
 וא הָתיּבִַמ הָנְרֶמְפַי
 אַרְבְג תּומי " יִרא
 יל ּהָבְסִנ יד הֶאְרְתַב
 הל תי ד : ּותָנָאְל
 האמדְק ּהָלעְבל וש
 בתמל ּהָרָּמַפ יִד
 דל יוהמל | ָּּבְסִמל
 יד  רַתַּב ותנאְל
 אקַחְרְמ ירא תַבָאָּתְסא
 ביחת אלו יי סדק איה
 לא יי יי "יד אנא תי
 | אָנְכֲחַא ב בָהָי

 : ו

 םירוטה לעב

 ךדי6ו לנינפ ישסכ ילפ.'ג-.קסולכ רפס (ג) : ספסל .ס} כפכו
 ןיפו ספלול לפס וכמפס וסז . סלפ8 פפילכ לפס (כ סיפעי)
 פ"ע8 . תפיככ לפס ינמז תלת כיסכ ךללו ספלוכ למ6 לכד
 : לפס 656 ספלוק כתפ: לכד ןי6 סיככד 'נכ םינק; ספפע

 םימכח יתפש

 יתעדוו ססרנל וילכ סופמ ןכל סנמלסי לו ויניעב ןמ 5
 ינטס סז ןימ 'יכ פ : ךול6ס) נוֿפכ ןיֿפו ס"5כס נתכק ספ
 סעוד עולופ וגוז ןכ .סטכגס ןוסלכ לט וגוז ןכ ספופ טונס
 ןוכספס = םיפס סנס סו כ"ל6ד צ : 39 בס כ'נפד ול

 ..האמטה רשא ירחא (7) : ומי יכ ול כמקנפ ופלכוק וסל ספ צ

 טיע שוריפ

 ראפ ןאמ ןְרָרְנאַנַא יצ ץיז טעוֶו וא ןייֵ
 רֶרָרנֲא רָד נּוא ןירחַאָה ׁשיִאְה הָאַנּו ) : בוא
 רֶפַכ ּהָל בֵתָכְי ןֶּבאַה דניַפ ךוא יז טעו ןאַמ
 טְגַא ןְּבייַרְׁש ךֹוא ריִא טעוֶו רע נּוא תּותיִרְכ
 ריִא ןיִא ןְּבעֶג טעוֶו נא תיִּבַמ ּהָחְלִׁשְו ּהָריְּב ןַתגְ
 יִּכ א ןקיש קעֶנַא ִז טעוֶו נא ןייֵרַא טְנאַה

 עד יא הש NF א. Pron Win מ
 ּבייַוַא רַפ ןְמּנְג איז טאָה םאוָו ןאמ רָרֵרנַא
 ןושארה ּהָלעּב לכי אל (ד) : ְבְראַטְׁש רע טעו
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 לו סםוכג bיססכ ופנוכקמ 'פ65וי פיס כמוכ . סו ופיכמ
 ווסט למול ינעס כמפ 69+ , ןוכספס טיפס תופי יכ וֿפ : סוס
 וס יכמיז יכסכד דוט 6טנפ 65 תמו יכטל םפשג ספ ןולספ
 26 סקי יכ (ס) סינ ךימסו ליטספ כו (ד) : סקזמ

 לישר

 ליאל (כ) : (ויניטכ .ןס נמס bלס סונמ ל"ס)
 וס ןוכקכ לט פ וגוז ןכ סז ןיס 6 ןיעיג) . רחא
 ואנשו (ג)- : הסינכס סו ופיכ ךופמ סעסכ סינוס
 קוסנמל ופוסמ ולפנמ כופכס .ןורחאה שיאה

 כוס תוככ) (קי .תומכו)

 מע שוריפ

 או ןאמ .רטשרע ריִא טיִנ ראַט ּהָחָלׁש רֶׁשֲא

 עֶגְג רעיֵרְפ טה נּוא .טקישג קעֶנַא איז טאָה
 נעֶג ּוצ ןֶרעֶק רֶדיְו וצ הָׁשֵאְל ול תֹויְהָל הּתְחְקָל בשל
 אנ הָאמִה רֶׁשֲא ירחא .בייווא ראפ ְּךיֶז וצ איז
 גיִרְריוו םּוא ראַפ ןׁש װִא איז זַא םעֶד

 א סאָד םּוראוָו ְִייֵנפִג אֹוַה הת יִכ ןְראוָוְג

 ןא ץֶרָאָה תֶא איִטֲחת 0 טאָג ראַפ גיִדְריוו םוא

 ןאָל םאָד * ןָניִדְניז ןכאמ טיִנ טְסְלאָז אוד
 אג ןייב טאָנ םוָ הָלִחַנ ןָתֹונ לא יו יי רשא

 ו



 יִרָא וכ + ןִתִת אָנ
 ְךָרְכַהְד אָתָמֲקְּב רַגָתַה .

 ךֶדיִּב ןְכיִלְמ ףוטקת]
 לע םיִרְת אָל אָלְנַמּ
 יֵרָא אָרְבַחְד אָתְמָ
 אָתְִא < רֶבְּג בש
 אָל םָא .יִהיְו הָנְלעְב

 ה לכ אצת דכ גכ םוהבד

 ףער תֶמָכְּב אבת יִּכ < ס :ןתת
 אל שמרחו דב תֶקיִלְמ פט
 רָכ * דכ פ : ךער תמק לע ףינת
 .םא הָיָה ּהָלעֶבּו שא שיא חק

 הָב אָצְמ"כ יניב ןריאצְמת אל יע יזהה
 תֶהיִרְכ רָפַס ּהָל בכי רֶבד תו הרגע חנא ירא
 : והיּבַמ .הָחְלְשְו הרב תנו הל פו רש

 :  ּהָתיִּבְמ ּהָנְרְמְפַל הָהְיָהְו הָבְלָהְו ותיִּבַמ הֶאְצְ =

 שיאל
 ּהָתיִּבִמ | קופַתְו ב

 .ךהתו
 ךיטיג כ ריזג 65מק כ ס8 סיסו .י ט ו ד כ ןיעודיק קמ6 שיא תקי יכ . זפ סט ףינת ל שמרתו .טפ תפ ופ סע ךעל תפקכ (כפ יכ איה

 כ ןיפיג סדיכ ןקנו . די גי ס ג ןיטודיק גס 60 תכ וכ כ כ סעוס דכ סכוס וט תכע סל בפכ| .5 טפ ןיטיג כ ג לטוס סכ נפ יכ .ת
 .ס דפ הפ ט כ ןיעודיק 5 ספ גפ ןיטיג ס סטוס וקינמ סf5יו . המ ו ןישודיק 69 ןיטיג יק קומב* וסינע סחלעו . וג bעילכ זפ

 םירוטה לעב

 יכ : ןיטודיק 66 לטסו ףסלכ סנקנ סדש סמ למ , סט6 = זמ . ךטכ:תמקכ (וכ) סי, ךימסו ןספ 65 :ומידקס) ךכד
 לכד ןישט דעכ ם"כ .ככד תולע סכ :סקויט 65 לגכ [שי6] סקי | וניפש סז ןימכ קסוע ןוגכ ךיפ ךופל וליפ6 ןפפ 65 סימטפש
 2 כפכס סע לוכד ךיכלט .כסכו לכד :סידעכ 698 סוכפכש | ₪6 קייל (6) סיל ךימכו ךעל פפקל : למ ןימפ 5

 םימכח יתפש | שה

Fa - א 
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 553 לש: וילכל .ןסוג סתפע ןמזכ כיכנכס תעסכ 56
 : לכו וגיל םקפקנו ב כודעכ כ סל 35 תינס
 : ססג סניכק נו . ךעבש : סרק ספכ . ךשפנכ
 ז ףס (סכ) . ךער .תמקב אבת יכ (וכ)
 תורע הב אצמ יכ ;5) : רכדמ גוסכס ם לעופכ
 . ויניעכ ןמ ממס סלע ספלנג ע ולע סטפ .רבד

 602 דמלל 62 כותכס 605 וגו נמס כ ס6 כיתכד כ

 ט'ע שוריפ .
 ןעוו עד תמקְב אה יג (ןכ) : ןגאָרְׁש םיִיַהֲא [

 עֶגיִרְנעייַמְׂש םֶרָבֲח יד ןיִא ןְמוק טְסעֶו וד |
 חת לעֹוּפַא ייּב ךוא  טסעומש אָד הָאּובּת |

 טיִמ ןעֶנְנאַו ןסייב ּפָא וטְסְנעֶמ דב תלי
 פרַעש ןיא רָּבֲא שטו ןיִסֲע נא טְנעֶה עֶנייַד |

 ןעֶמ סא ןְכאז עֶרְָנא רֶדֶא רֶסַעָמ ןייֵא רֶרָא
 נר תמק לע פינת אל ןֶריינש אייז םיִמ ןאכ
 סרבה ןַײד ףֹוא ןְּביַה ףוא טיג וטסלא

 הלב הׁשֲא שיא חק. 5 (א) : הָאּובָה עניִדְנעיימש | .
Hטעוו נוא בייווא ןמַעָנ טעו שטְנעַמ ןייַא ןעוֶג  
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 ןופמ סיעככ סוכנעס טקנמס 'ופ 1 : רכדמ כוסככ ריכככ
 סרנד 690 ןפכמ ףינת כ םמכהו כוקכ ילסש ם : סוכוטס
 לעכ לע וילכל ןתונו רֿכוק סתפט רי5קכ סעטכ 6, סרוק
 מ"ס לכוס וניל רכד 555 ופ םוכתנ וככ5 לכל תיכס
 63 סמל סעט ןתונ רקס 6סד ע : רכדמ כותכס לעופכד
 ןינע סונמד עמסמ רכד תורע סב מ יכ ווניעכ ןמ סמ
 .סונפ רמלכ ודו ןוטל םוספ סוסו: תלמ כמלנס וסזו 'וכ
 ןקיכמ סמלעו ככד תוכע סכ כמ וכ סוסו  ל"גסד (י'מנ)
 :וניכו יניכ למס םותל םיו ןמז כהל וכיפפ סנכנקמ כפפת

 ט'ע שוריפ
 . אל ם8 ןייֵז טעו סע נוא ה ריא טימ ןגיל

 ץיק ןנופג טיג טעו איז וא צב ןח אצממ
 רָבָר תדע הב אָצִמ יב ןגֹוא עָעיז ןיא טפאַׁשְּביִל
 עֶכיִלְרְנעׁש ןיַא ןָנּופְג ריִא ןיִא טאָה רע לייונ
 ןְּביֵבְׁש ריִא רע לאָז תתיִרְּ רפס ּהָכ בֵתָנְו דאו
 הָרְּב ןח טנא ןעֶמ שנייִמ בירב דייש ןשיונָצ ןייא
 ותיִבמ הָחְלַַו טְנעֶה עֶליִא ןיִא ןְּבעֶנ לאָז נוא
 וזה ןיינ ןופ איז ןקיש קעֶוַא לאו רע נוא
 ןופ ןייֵג סורא טעוֶנ אוז זא נוא ֹותיִִּמ הָאְצִנ (ב)

 טעו איִז וא מא שיאל היו הכל וה ןמ
 יג

Wade 



 אצה 4 םירבד 270

 לּדחַתיִכְו *:אָטִחָהְב הֶיְהְוְּרִמעמ
 א > אצומ די :אָטִח ָךְכְהְיִהְיאְל רגל
 רֶשאְּכ ָתישעְו רמשת ְךיִתְפְׂש
 רשא הָבָדָנ ךיהלַא הויל תררנ
 % אבת יִּכ ספ :D יִפְב תָרָּכ

 םיִבְנע = ָתְלַכֲאְ
 יאָל ָךלְבילאְו ךָעְבְש ָךָשְפְּ
 ףער :םרָכְּב

 .תכ סיתכ| 6טת ךכ כיסו .[ םירד) ו ס"כ ןפעמ .ד סירדנ ונפררי רד יג אית
 סנד) .תנ3 תוחנמ ! 5 סיתכז וכ קועוכס רופסס  ןיתפס ומ
 .כ5) עפ זפ סם ןתפ 6 ךילכ נז .25 םפ סע ןשפנכ

 ומ ₪ ליל א .הָוהְי נשר שרה

 הא: ײ הָנֲעְּבִה

 יהיו

 =נ
 וז

 + יאָבוח רָב

 עומתת יראו
 ָךֶב יִהָי אָל -רּדְנַמְ
 תּוקָּפַא דב : אָבוה
 דָּבעַתְו רטת תופס
 םדק אָּתְרדְנ 4 אָמְּ

 אָתְבַדְנ = ךָקְלא
 : ךַמּופְּ אָתְלִלַמ יד
 אָמְרַכְּברנת יִרֶא הכ
 ןִבנע לּוכיִת ףרבַמד
 ושל ל ּךָשֶפִנְ

es 
 . הע אל סדיקע כ ןילוח זע 62 סירדנ רודנ) לדחת יכו

 .3 5 טפ תפ ופ 5עי5מ םרכב 030 יכ .ז סירדנ ךיפכ .ד 3 סימנו

 םירוטה לעב
 36 סיסנפכ לדג לודת לפסל (סיטפטמ| 'פ) למק 65 ךטפדו
 ספט (ומ סיעקי) למסת 65 יקעוסתו (ס תנסק) ומכטל רחֿפפ
 סלשמ ויפו כדונס לכה כס6מ 62 יתעוסתו ךכדנ סנספ

 םימכח יתפש

 תטרפ ףוסכ ליעל כותכד ל'ר כ : יפפ5מ ןכ יתכסכט סמו
 קרינ'נכ סל ה גקכו פועוכסס גמכו תומס גהכ סר
 ביתכ רקד 6טוככ וס יונו ס6כו נו כנו כס סוקמכ

weמנ סמלו וננכ ססנב למ יקק 5מקסמו סנקכ סימעפ ' 
 כנו סולגכ 'גכ סלסמ וניל ספכ רכדנל סיכגכ 'ג ןסינ 6
 להסת 02 יעל כיהכ 50 ןרפנ נור 2: :ססעו ססעת כ
 יכנס 365 כוסו םלפמו מ : ומייקל ךיר55 מ"ס מג
 סנס ןפכמ ןקס כ ךינכ נו בוקכ .ורסס וכס םכפנ :'ולנפ

 ט"ע שוריפ

 לאָז סע טְּבייֵרְׁש יישר . םיִא ןֶלאְצְּב וצ ןמיוז
 ןיינ רָּביִא טיג
 אוי טְסעֶו ּוד זַא םּוראוָו יִּכ םיִא טסלאָצאַּב
 ךמעמ ףיִהלֲא יי ּונָשְרִדְי שורד םיִל גר איירד ןָמיֹוז

 אָמַח ףג חה ריד ןופ ןֶטֶשְראָּפ טאָג םיא טעו
 יִנְו טכ) : הָריֵבע ןייא ןְּבאָה טְסעֶו אוד נא
 ןרייִמ רפ ְּךיִד טסעוו אוד .וַא נוא רודנל לדה

 ןיִא טעוֶו אפח דב הָתִי אל םיִרְרְנ ןאָמ וצ ןופ
 יִתְפְש אמ (רכ : ןייז טיִנ הָריֵבע ןייק ריד
 םֹורַא = ןהיצ ןְצפעֶל עֶעיַד סאוָו סאד רמשמ
 ּוטְסְלאָז םּורַא טְגאָז לומ ןייד סאוו רֶמּולָּב
 םְסְלאָז נוא ימלא יל ָתררְנ רֶׁשֲאַּב תיִשְמ מַה
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 אוה רעֶרייַא .םיִלְגְר  .אוורד

 כדנ) ךפכ סללכ נפ יכ (סכ) ךמכ : סעוכי קיסכמ פוס
 קלעי 0כ כינצ:רדנ ס6ש כמקת 65 bמככל לופס לוקס ומר
 ךיסט ספ סדפל סלכ סידקס ךכלו סככה .תכסנמנ - ומלע

 ישר
 וסודמלו כ סילגכ ספנפ (יכפס) .ומלשל רהאת
 . רמשת ךיתפש אָצְומ .(דכ) : פרקמס ןמ וניפובר
 אבת יכ (סכ) : סכעס ₪ לע ל ספע ןסיל (ו ס"כ)
 : ככדמ כוסכס כ לעופכ : (19-מ'3) . ,ךער םרכב
 סכופ .סלנד :is ןלכפפ .ןתת אל ךילכ לאו

 לעּופכד מ"ס לכו6 וניל סקסקנו רדע) וככט 926 'וכ סרנה

 טיע שוריפ |

 אוצ ןאָטְג רֶדנַא טְסאָה אוד איו וא ןאָט
 סאד ףִּפְ תרד שא הָכְדָי טאָג קיד טאָג

 ןיַד .טימ טעֶרְג טְכאָה אודה סו טייקיִליוואַּב
 טסעו) וד ןעוֶו ער םֶרכְּב אוגה יִכ (הכ) : לומ
 . ןייֵרַא = ןְמְראָג ןייונ םֶרָּבַה ןײד יא ןמּוק
 םוָו לעוּפא ןופ טסעומש סאָד טְּבייֵרְׁש וישר
 ןְךינש ּוצ ןנּורְג םיִא טאה תִיַּבַה לעב רֶד
 ןיִסָע ּוטְכְנעֶמ ּׁשכַנְכ םיִבְנ 7 ןְבֹורְמ יונ

 ייד פל אנ ליוו ןייב ּךאָנ ןּבֹורְמ קיו
 לִּכ איוו ןֶסֲע טְסְנעֶמ ור רמולּב טייקיטעו -

 על לכל לו ןײז טאז טסעוו ור זי טָסְליוִ וד

 ןְבעֶג טיִנ וטְסְראָמ םיִלָּכ עֶנייַד ןיִא רָּבֶא פת

 םייהא



 :תיִּבְר -.ףַסָּכ תו
 םַעְּרְמ לָּכ ב ₪ |
 רַבְל אכ : יֵּבַרְתִמ יד

 ליִדְּב יַּברְת
 ףהלא . נכבד
 לע ְךָרָי תֹוטָשֹוֲא לכְּב
 ללֲע -ּתַא יד אָעָרַא
 : ּהָתַמְל - ןֵטל
 סדק רדנ רּדְתִיְרִא בכ
 רַחֶאְת אל ךֵהָכֲא יו

Risse 
 .סע לכו ךפ) .ס ספ ףסכ ופ אית

 יְכָרְבִי

 'יל ךיפסו .ססילט סג ךיסנפ 'ס תכפופ יל: :כיככ סלט ףילתסמ
 .ךפי (כ) : סיכעפג כעסו סונסו סונמס דמפ לפול ךיסס 62
 ימנ סמוד םיכלסש .ךשי םמנכ (נכ ינעמ) ךדיפו ןז 'ג

 יישר

 סל (סכ םכקיו) סולמל סכסז6 .כ'חפו סולמל קיככ ןפי
 ירכנל (קכ) :(ס פ"כ) ךפנכ ל ןקס 65 ךפסכ
 ססע ללכמ לכס וקכ (ע מ'כ) ךימסנ פנג .ךישת
 אל (ככ) :ססעו ןױקל י-ינס3 וילע לוכעל סע

 ןיופל ונעכ רכוע 'יפ ס"רסו . ןיומלס לכככ וו So כ

 ט'ע שוריפ
 טְלעֶג ןופ גְנּוסייֵבא רֵדּורְּב ןייד ּוצ ןסייִּב טיִנ

 רֶׁשֲא רֶכָד כ שנ גראוו ןסע ןּופ גְנּוסייֵּבַא רֶרָא |
 טְרעוֶו מיִמ רָב סאוָו ְךאז עֶביִלְטָא רֶרֶא וש

 ןופ םיחוור ןעֶמ טְנייַמ ןסיִּבַג ןעֶמ [
 ןייַא זיִא סאָר טְּכייֵרׁש ישר . ןכאו ייֵלְרעֶלַא
 ןייק ןְּבעֶג טיִנ לאָז רֶע הול םעֶד ףוא הָרָהְוַא

 וד שייט וא ךישפ אל טייַטְׁש םורד םיחוור |
 טסְלאְ וד רֶמּולַּכ ןָסייִּב ןִכאַמ טיִנ טְסְלאָז

 סאה

 ריִד איב לאָז הָולַמ רעֶד וא ןנאַמ טיִנ

 הָולַמ םֶד וצ הֶרָהְוַא ןייא נּוא םיִהְמְר ןמעֶנ [
 תא קּוסָּפ ןְרָבְנַא םעֶד ןופ ּפָא ריִמ ןנרעל
 דל ןייב ׁשטייַמ זיא ךֵׁשֵנְב 5 תה % ְפַסַב

 ריִד לאָז רַע וַא ןְּבעֶג טיִנ םיִא ּוטְסְראַמ

 רעו סאו רפ נוא םיִהְוְר ןֶּבעֶג רפ רעֶד |
 איוו ֹזַא םּוראוָו גְנּוסייִּב ןפּורג ןָא םיִחוְר
 ראָנ איַו רעֶיֶרְפ טוט םיִּבַא טוט גְנאַלְׁשַא |
8 << | 17 

 :ee אצת גכ ם םירבד

 שנ ףָכָּכ ךֶשנ ךיחֶאְל
 :"ךָשְי רָשֶא רֶבְּדילְּכ

 עמל ףישת אד ָךיִחאְלּו ךיִׁשת שה ףּוהַאלו וכרת ><

 חַלָשִמ לֹבְּב ךיֶהקֲא הָוהְ

 9 הלק

 יִרְבְנַל טי
 א

 יאָב הָּתארְׁשֲא ץֶרָאהלע רד

 שנ רֹּדֲתיִכ כמ + התשרל הַמְׁש
 ומְּיַשְל רָחאה אל ךיִהלֲא החיל

 יכ
 כ .ס סנקס ל רדנ רדפ'יכ .סע סע ןיפפ ) ךיתהלו . סע ףישפ ירכנ) .סמ סע רפה )כ ןש

 .תי סכומת ו יכרע טכ סיתכז ז ו ד גסרלופר ס'כ תי ס:יכ רתפפ

 םירוטה לעב
 4 ןוממל סנעיס דע שיגלמ וניסו טעפ טעמ סלועש סמל וקטנס
 סוס לע6פ 650 ךיטת = 655 כדנ ךפס .םחמנס תכיסנ ומכ
 ךפפנמ לחֿפת 65 'ד .כמפת 65 (ככ) : יכדנ כשל ידכ םיכרכ

 םימכח יתפש :

 :ונכסיפ סולמכ סכוגס וס סונס יכ סול יעכיע ךוטס 62
 סו תוסקסל ןילו .ךיסת כ ךימללו ךיתפל ךיזת 55 *
 יקסד 2 . לוטכמ ןקס כ רוע וכפל ביפכד ןיוקל 'ג ווס
 כוע וסקס ימ סיכ-ןנייככד סד :תול)ככס וסל לוס ו:

 ןיקול ,ןוסו סנוגס = סנילס = ספע וכ ןסת כ במולכ רנדכ
 ל ס"מ רכרכ רועס לע וטכדד ןויכ ג" תול)ככט וסל לע
 .. סט ךיל6סו 'וגו ןסס כ כוע יגפלד וכו ךוטס קלד ול

 ט"ע שוריפ

 עָלַא סע טײנ ְּךאָנ רעד גוא טְרָא סאָד
 טיג ּוצ סע זיִּב רֶטיַו לאָמ
 סע םיִהָנְר איד ךֹוא ווַא ףיג ןְצְנאַג םעֶד
 ראָג םיִא טיִנ רע וא םיִא ָּךִז טְכאַד
 עֶלַא סע טְרעֶו ְּףאָנ רעֶּבד נא גיני

 ףֹוא יז

 ףשנ לָכא

 : ןֵרְמעֶרְפ ןייַא ןופ רישפ יֵרְכַג (אכ) : רעֶמ לאָמ
 נּוא ךישפ אל ּףִחְצלּו ןעֶנְניִצ ןְמעֶג וד טסנעק
 ןעֶוניִצ ןמענ טיִנ ּוטְסְראָט רָדּרְּב ןיִד ייַּב
 טְסעֶו אּוה זַא םּורְד של

 ןְשְמְנעֶּב טאָג ףיד לאָז = רי חֵלָׁשִמ לב ימלא
 טְנעֶה עיר ןופ גנּוקעֶרְמְׁש סוא ןְכיִלְׁטיִא ןיִא
 לע ןתִמּו אָׂשַמ עֶנייֵד עלא ןיא טְסייַה סאָר
 . םאוָו הָמְׁש אָּב הָּתַא רֶׁשֲא רְנאָל םעֶד ףוא ץֶראַה

 =: איז ןֶּבְרִא אוצ הָּתְשְִל ןְמְראָד טָסְמּוק אּוד
 | ָןאָמ שסעו) וד ןעוֶו ףיִהלֲא ַײל רֶדָנ רדת יִּכ (בב)

 םיִנ ּוטְְכאָז ומלשל רה אל טאָנ אּוצ רֶדְנַא
 ןמיוז

 ל דרכי ןאָט וא
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 ךיִרעָש דחאְּברֶתְביירְשֶאוְקִמַּב
 היְהְתְיאְק יס :ּונְנות אָל לק בוט
 הָיהְיזאְלְו לֵאָרְׂשִי תֹונְּבמ השדק

 איִבְתְאְל = : לֶאְרְשַי יִנְּבִמ שדס
 הֹוהְי תיִּב בֶלָּפ ריִחִמְּו הָנֹז ןנְתֶא

 הוחי תָבעְות יִּכ רָדָנִלְבַל ְךיָהלֲא
 \ע שתיל יס : םֶהיִנְָיּנְִהלא

 סנוז סמ םיכה כ .כ תופירכ וטק ןילות נפ דג ןירדסנפ סיסי ו: טכ ןיכרע ל נוט איה
 5 סיתספ בדג לכ) .) סרוממ בלכ רימעו .ופ סכפ טכ סרועפ ומ זי "5 וכ סעוס ט5 םומבי

 .עכ סרופפ וג םוכוכפ 'כ קכעוס יכ :) סרופס ףוחַאל יברת אל כ ךיההל ךיעפ כ .כ סרומפ דנ fמק ססינפ סג
 .ספ לס מינע

 םיבשר שוריפ
 הנוז . השדק (חי) :ודיב העורתה תורצוצחו שדקה
 הבותכ אלב תויונפ לע אב .שדק : תפאנמ היונפ
 יפל . ךישת אל (כ) :םישגליפכ ול תודחוימ אלו ןישודיקו

 ' םולקנוא
 .ד אָרְתְַּב ךניִכ בת
 ירק מ אָדַחַּב יערְת
 ג הגנות אָל הָל במי
 אָתְּתִא יִהְת אָכ חי
 רַבָנְל  לֵאָרְׂשִי . תַנְּבִמ
 אָרְבג בסי אָלְו אְָּבַע
 אָחְּתִא לֵאָרְׂשִי יֵנְבִמ
 לעת אָל טי :אָתְמַא
 ןפלוחו = אָתיז .רֵנָא
 אָשְרְקִמ תיֵבְל אָּבר
 ארד לָכָל לא יי
 . . ו םֶָכ. קֶחְרְמ ירא

. . , . 

 . + ןוחיורת ףא הלא .
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 ךיחאל

 תיבר 5
 םירוטה לעב

 פמס תפירק תוכקכ רוס6 תימסעכ סלוגס סוכע זמכ . רכפ
 יכױֿפד דכע ליגסת 65 קסדק-סיסת-5כ (םי) ךמסו : סדננכ
 36רשי םוגכ) דכע ךמס | דוע\ ךכע) סוסנס לפכעי ככ
 'כ .כיממו (טי) :סל ןפו ךוכפ כרס סלגכ ךתכ לפול

 יסד ימנ .סידוסע ןכו סלע ריקו וניסו ככ ןֿפעעו ןיטס סל ןסנ ולמפ5 וס: . סידופע סדט רימפו ךדי6ו ןיד סלסמכ

 םימכח יתפש

 וינוד6 5 דכמ דוכעת כ ל"נס ריגספ לד נעול טקנ סמל
 םוכקנוקו כיֿפוכ כמולכ ז : ןוק6ב סעע) סג ךיכ) ס'מ
 סגכ ןְכֹל ינלוכיפ ונס סיני סכוטס וכ בינת )5 ןכ סגרק
 ק'קו ה :ןל ךומסכ 'יפ ןכו 'וכ וז ףכ יתומכ רכוס סולקנוס
 םרפמו ססויוגיט לו סס ורמלד ס"נ יככד י"סר תככ יכיסו
 'פגכ | רפסקד ןויכ ל"יו . ססייוניכ תוככל סג םכדד ם"נכ
 כ"נפד (י'תנ) וב : ם'כד כינמ טריפ ס"מ 'יפק ס"כ) סנו

 ןיפודיק ןיסב וגז תליעכ ויתוניעכ לכס סדי לע םדק ססעג לוס ףפ5 פספֿפ
 לוספ סנגתלכ סלע ₪ ןקנ . הנוז ןנתא (פי)

 יישר

 פנפוזמו פטדוקפ סכקפומ .השדק היהת אל (חי)
 ןפמ (דכ ןידדסספ) . שדק -היהי אלו : תונול
 תנכמ 6026 סכמ 65 :סנלס סונקנוסו . רוכז כסמל
 תונז .סליטב> תכקפומ וז ףס5- . bדנע רכנל .?סלסי
 וכקוס .ירסס סכ ול ןיספוק-ןיטודיק ןוסט ז הקמ סיק
 יכופסס סכל ונב (ככ תיכב) כמלנב רומחל
 bתפק לסרטי יככמ לרכנ כסי לנו כומקכ .סמודס סע

 2: םכ שט ןיסבוה
 םנ :כלכנ ספ ףילפכ . בלכ ריחמו : סנלקסל

mm ya - 
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 סנט ט סוג: הרסוק .:ךישת אל (כ) : לס ןלפעו ח סיכת ןוגכ ססייוכיפ וכ (ד) ק'כ) . םהינש

 טיע שוריפ

 סוא ְּךיִז טעֶו רע סאוו טרָא םעֶד ןיִא ריד
 בֹומַּב טעֶמְׁש עֶנייֵד ןופ םֶנייֵא ןיִא ןְלייוַ רעֶר

 טְראָד רע; לאָז ןְלעַפְנ םיִא טעו סע; ּואװ ל
 לאָז סע לֵאָרְׂשי. תונְגִמ הֵׁשדְכ הָיִהת אל (חי) : ןְציִז
 ןָא ןייא רַמְכעֶט עֶטָדו איר ןופ ןיז טיִנ
 תונו .ףוא טיירּבנ ןָא ויִא איז סאו ןֵרָמייֵרְּב
 טיג לאָז סע נוא לֵאָרְׂשִי יֵנְגִמ שק, היְהָי אלו
 רֶכייֵרְּב ןָא ןייא .לָטְרְשי רֶדְנֵ איִד ןופ ןייז
 אל (טו) : תּונְו ףוא טייֵרְּבִג ןָא זיִא רע סאו

 ןײק הע האי ןעערב םיִנ טס הו ית
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 טיע שוריפ

 ןּכעֶגְג ריִא- טאָה ןעֶמ ןעוֶו הָנֹוַא ןופ הָנָתַ
 םֶר נּוא לכ ריחטו תּונָז רפ יִלעְקיִצַא הָנְּתַמַא
 רַפ טאָה רע ּונייַהְד טְּוהַא ןופ גְנּוטייִּב רַפ
 טיִנ סע, ּוטְכְראָט עֶלעֶקיְצַא טְנּוהַא רַפ טיב
 טאָג ןופ זוה םעֶד ןיִא רִהיִא } תיג ןגְנעֶרְּב
 סו רֶרָנ ןְכיִלְטיִא ןְנעוֶו ןופ רז לֶכל טאָג ןייד
 סַקיִנש םג ףיִהנא יי תנעות כ ןאָטְנ טאָה רָע
 מאג ןייד טאָג אייַּב ןְנעֶז עֶדייֵּב איד םּוראוָ
 : טְנייַפ איז טאָה רע, רֶמֹולְּכ :ניִדְיעוֶו םוא

 סְלאָז ור כא שנ ףַסכ שנ ףיחא? שה אל (ב)
 טינ



 תי יִתָכְתּו .בּותְתּו ּהָּב
 ירש יש מל
 ד: הָתְְכָע = לא -

. 

 ב
 קדמו ככ ל .."-*-
 אָשיִדְק ְךְתירְשמ יח
 תַרָבַע ְךָב יוחָי אַל
 ּהָרָמיִמ בּותיו םָּגְתִפ

 אל זמ : דל אָבָמֹואְלְמ
 דיל ןיִמִמע דָבְָעִרַסְמִת
 תל בזתשיד הנובר
 ָךֵּמע זי + הָנּבְר םֶדְקִמ

 בתיק

 וינדָאזלא
 : וינדָא

 םירוטה לעב
 תוכז לע .ךל סיסת דתו םכדמכו .ךכ:6 ךופ> ךטכ56 ףולת וס
 דתי) : םוכ6סו 'יגכ דתו .כככסיכ עוקפ רפיק bוכפ תוכסס
 ג'י כמונל . ךינז6 לע סיספ יתודמ 'ינכ . ךנ:6 לע ךנ) היסק

 | יישר
 : ןויז לכ ופכ . ךנזא : ךכימספ לכ ד רפכמ דכל
 : לכד ה תוכפ ס'גקס .ךב הארי אלו (וע)

 ןטלמ ורמ5כ ועכ וס תוכימד ניל ריגפמ 52 5רק

 ט'ע שוריפ
 ץוח רַמֹלְּכ גנּונפאוְו ןייד ףוא ריד ּוצ ןייז |
 הי טסאָה וד םאָו ןַײז יֵלְּב .ןנרְּבִא םעֶד |
 ןְצִז ןאָ ןיײֵד ןימ ןייֵז טעו סע  גוא הגש |

 ְךֵרֹוצ :ןייד ןופ ןסֹוא הער ןיא ּהָּב הָתָרֿפָהְו .ץּוה
 ןְבאָרְג לְגאָנ- םעֶד טיִמ .טְסְלאָז ּוד נא ןְגעוֶ
 וצ וטסלאז אג רד .נּוא .ּףֶפאַצ ,תַא יס .ְבש
 מא  יִּכ 0מ) : גנאג .סוא יד ּוצ ןקעְר

 טייג טאג ןייר טאָג םּוראו) ריגה בֶרקְב ךְלהְתְמ [

 וצ נפל .יִביא תת ליל ראש .ןייד .ןשלווצ
 רֶּביִא ּוצ נא נפ עֶעיֵד ןופ יד ןַײז .ליִצַמ |
 חה םּורר ריִד רב רֶניַפ עָלֶא עיד ןֶרֶפְטְנִע |
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 .ץוח ָּךְתְּבַשְּב :הָיִהְו
 1 ּךָתֶאְצְהתֶא תיִפכְו תבָשו ּהָב
 בֶרָמְּב /ךלהתמ ךיהלַאהֶוהְי יפי
 יביא = תַתְלְו :ףליִצהל = ָךֹנָחַמ
 -יאָלְו שודס ךיִנְחְמ הָיָהְו נפל
 בָשְו רֶבְּד תודע ְךְב הארי
 רָב, ריִגְסתְז"אָל 9 ם :ךיִרְחאִמ

 וליפס 'ד . ומוגכתכ ו .דבע ריגסת אל וו:
 : נ ןרלל .סנוממ = רכס לש = לם מענכ דנע

 וש וש Ra ו eA | שו / | ל TR י
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 םעמ ךֵלַא לצנְירֶשא
 ףְּבְרקְּב בשי מע *

 םוקמב
 לס תכפ ספ תוכרכ ךכ ספרי לו .כק גכ סכש סכ פוכרב ןינתע סיסו . פופ ירח תערפו תנ תערפ רסווכ לפס ג סטופ ןיסנה '5 ל אית

 .גפ ןיטודיק סמ- ןיטיג .גפ תומכי ריגסס הג ..ךיִק עינפ כ ג סעוס

 םיבשר שוריפ
 ןורא םגש . ךלהתמ (וט) : ךילכ ראש םע . ךינזא לע
 ילכו ביתכדכ .המחלמל - םהמע :אצוי היה הרות ובש

 סד6 קודכי סלול וכמ6ש סמ וס: .ככעת םטככ תכפמו (י כוי6) ךדיֿפו ןיד 'סמכ 'כ ,סקלפהו .ךנ5 ןייז ילכ ויסי תודמ
 ליגסת כ (:ע) םיל ךימסו ככד תוכע (וט) : ככסס מעכל תכפמו פו ךתמ5 תפ תיסלו תלפמו ןפיט סדוק ויכלנכ ומ:

 םימכה יתפש
 ךל סוספ סו דפיפ רמולכ ד : ןכס5 תתי סדנק רפ6נ סוו
 םפככ ככמכ ה : רכ רופספב ידכ ךםומסס ולכ כס: דנל
 דכע }:סינ ועכימ ד'ויכ פהת י"כנכ ספכו 62 כ"ד קוספס
 יטונכ תפותדכ ה"ענ .רכמככ ל5רסו .5ןכס דכע םוכיפ ןיממע
 סד דנע םכקס ופופ כק סמל ספק סז יפלו (סמ ךד)
 יסד ןויכ ססק "ד לס יפלו .'וכ b"ד פ"ג וס נפכפי
 סקק כ'ת תוכיהכ פי ךב5> ס5ומל וס 5"על ודכע לכומכ

 ט'ע שוריפ
 אלו גיִלייה ראש  :ןייב ::ןייז לאָז שודק ףינחמ

 ןיִא ןֶהעֶז טיִנ לאָז טאָג. וא רֶבְד תורע ףב האי

 :טעֶ סע וַא :םהאוו ףאז עֶכיֵלְרנעֶׁש .ןייק -ריִד
 הית בשש אז עֶביִלְרְנעֶׁשַא יַד ןיא קיז אוי
 .+ ריִד רָטְנִה ןופ ןרעק רֶדיוו ףיז טאָג טעו
 :טיָנ טסְלאָז גד ּיָנֹוהֲא .לֶא דבע  רינסת .אל (הט)

 .רצצ ןראה ןייז וצ םֶכעָּנְק ןייַא ןרפְטִנִע רָּביִא
 ןַפֹולֲמְנַא טעוֶנ: רע סאוָו .ינדֲא םעמ .ףיִל לֵצנ
 ןופ ועו לּוציִנ .ריִד איב ןלעוו טעֶנ נא
 | הש לאָז ריד: טיִמ .בֵׁשָי ףמע. ו .: ןְראַה ןויז

 .ןשיווצ- יש .רוגאב .רַחָּבִי רשא .טיקמּב. בב ןֶעז
 ףור \

 תתרפחו
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 שוא ו > "תפל הָיהְו > :הָנְחַמַה הת לא
 לעימכו אי יִמְב יחסי 4;

 טל לי = אָשִמְש שמשק [ אָבְכ םימּב ץַהְרי ברע.

 רו גי : אפי הָיהְּת דיו :הנחמה ךותדלָא אבי
 אָרָּבַמ ל יהי ןקתִמ

 מפ קופת יפו החמש תאציו הנחמל .ץוחמ דק
 ₪: ... שי של ךכזאילע הל הֶיְהְּת דתה :ץוח

 בתימ
 ּ הק b Bohlפוי ספ ך) סיספ רתיו .סכ תוכרכ ן) סיסת דיו . וס לימ כרע פטפ) ליפו אית

 םירוטה לעב םיבשר שוריפ
 לכד לכמ :כנכ סעפכ נכתססנ ןיֿפ גו . ססס תננק ןמ :ומוגרתכ . ךל היהה דיו (גי) : זוומביב םישרופמו םיסירפ

 סיסק דפיז (n) : [כוכיד 'כ ככד םכר] ספ כוככ וסז . על
 פיכס ןפ ןוס 55 ספ לוכנ עומט) 550 ןומ ם65ױ וסוו וא: ךותל ועכ56 ףוליכ ספ )וכ> עמש סט ופכ . ךנופ לפ ךכ

 ישר םימכח יתפש
 ושמע בכעס  ךופס .ברע תונפל היהו | (כו) סנכיל רוכלו טוקנל וכ סוס 595 סניככ סנמפ) ם'כ עקנ
 דיו (גי) : מם כלעס ללב לוסס ב וכיקסס לובסי .2ות25 סע סוכ לילד פ"סד ל"ו סניכע סנממלו סוול סנמפל
 : יהו לע טיפ (ב רבדמב) ופכ ומוגכפכ .ךל היהת | לליספד סנילפ סנתמ כ"ע וייס .סנממל ןוסמ 36 נו
 ךות לס כי ל כיהכ ןוכססו תונהמ לפס | סוכרכ ופופ
 . ךנזא לע (די) : קפל ג ןוס . הנחמל ןווחמ כג 6 ספק כלו סול סנתמ ןניכל תכק סכלמ סנקמס

 כיס סרופס ססודק וספ סניכפ סנמפכ ירק למוטב
 bוככ ססעת לכ רכוע כ'כ סכודק ס3 ןיל5 סיוכ סנתמל סנכנ סקוי'וגו תכװ כיתכרכ סםככ 935 רכוש
 ןי ונסו ת"קו .'וכ ם'כ ספעה םנכ סול קנסמ) םנכיג רוכס סד ןרקמו = , וגו םכי לכו כיקכדכ ססעמ כונס
 ןודס ןמ 53 סקעת קג 5 ססעב רכוכס ביהכ לכס לכ סרוקכ | ל)כ ומר ד כיס מ"ס )וו . ןידס ןמ ןיפנוע
 לתכו = 5וס סגיכ 5כ סתםידק סועמ סול סנספו :נילכ סנתמ ןסייווכתד סוכמ ןריק ס'קככ\ . ו סו כ
 תונפ) סוסו רקכ ס"מ כ"כ 606 סליס ותמ סויס לכ לוכטל לוכי יסדוד כ ם'ציךולסס כ ס"מ לייל וסנ ובוכה סנפמ
 95 5כי םמסס ככו וילהמ כותל ומכ ל"מק סכוט סלע םכק הפ כ ןכנ סדוכ לכח רמה 2 סימכ ed ככע
 לוכטי ופמס ככעסל ךומכ י"סכ טקנס וסזו . 3ודג סויס דועכ לוכטלול סמ םפס בכעכ ככ .רוסט וניל ןויכ . סנרפס ךופ
 סכותכ רמופמו סרקופ ןיק יו . תקה קטרפכ "םרפדכ דוככ יננע ו;לתסנ ןכסמ תמסע נסו ו ב : וכ ונפש

 טיע שוריפ לארשי ילשמ
 הָנְרַמ רֶד ןּופ גיני ןסוא :צ ןייֵג םֹורַא רָע ןכייֵר םעֶד וצ יבא םקיִשנ רֶע טאָר טֶנאָלְּפִנ ןָא רֶמיִצ
 ןיירא םינ ראט רע הנומה ךוה לא אבי אל םיִא טָה רשוע רֵעֶד גוא ןָמיק םיַהַא ליוו רע וַא רֵדירְּב

a Ae a lhרע ויִא םיִנ םיִא םֶרָפְְנַע רֵדּורְב רָכייִר רעֶר וַא ןְהעֶונ תפל ו (בל : ןיירא הָנְהַמ רֶד ןיִא ןמוק  SCTרבילב :טכאנ ןנעכ יוז טעו  
 Sh Uma Ruhl + 7% = םעֶד אּוצ םקישנ רֶׁשֹ רעד פאה .ןמיקג םייִהָא ןילא
 זי רֶמֶנּוא טייג ןח איִד רָרייֲא טכאנ רַפ ןיֵו ףוא ןמוק םיִנ לאו רע םנאָמ םיִא טאָה עא ןאַמיִרָ
 טיי רָסאוַו ץא ןשאוו ְךיִז רע לאָז .םיִמנ רֶכיִרָא רָד ןנוא עניי ראפ ןְהעו טיִנ א ליוו ר לעוש
 זא ניא שָמָשִה אבו ןְלְבֹוט ךיִז לאָז רע ןעָמ A Ad אוב ןָשְסְנֶמ טְקיִשְנ םאָה רדּורְּב
 הֵנְהַמַה דוּ לא אבי, ןײג רָטְנוא טעו ןוז איד טלאוָונ טינ םֶה רֶׁשֹוע רעֶד ניא םיא וצ ןמּוק ןְנעֶמ לאָז
 ר יי + ןיבא הָנַחַמ רֶ ןיִ < "מ ןעֶרְּב רַפ םלאוָוְג םאָה רדּורְב ןייִמ טְנאָוְג טאָה רע
 ו רֶד יש פיק רע, געָס יא ןרעֶ לאו ְךיִא ןעֶט ראפ נאג ץימ םיִ זוה
 ּוצ לאָז טְרָא ןיַא נּוא הנמל ץותמ ך? ה = וא ןאָטְג סנש ריִמ םאָה טאָג ראָנ רע איו א ןאַטיִרֲא
 תאי הָנֲהַמ רֶד ןופ גיִנייַו ןסוא ןופ :ןויז ריד םָנֲא ןאָסְנ דיִמ טאָג ְךאָד פאָה וֶונ ליִצַמ ךִמ טאָה

 :ְּךֶרוצְל םֹורַא ןייג וטְכְאְז טראָד נוא ץוח המ : םיִא םיִנ
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 לאָז לֵגאָנ ןייצ .נוא נא לע ףל היה רֵתְת (ךו) 13 ל אפ תפ ְךְלָמ רעָר קֶלְּב זִא לָשְמְנ דַשָד
 | / טאָה סלב גיא ןדוי איר ןַסְלעָש יג לאָז רע םֶעְלִּב

 אוצ סֶנָא ןאָטְג ךאר רע טאָה ןדּי איד ןאָסנ סנא שאה מאנ ראָנ ןְסיַר סוא ןדוי עֶלַא ןְמְלעַׁש ןייז טיִמ םֶלאְווג
 יד שךעק רפ דיִד פאה מאָנ והָכָרְנִל הָלָלְקִַה תֶא ףל ײ ךופהיוו קּוסָּפ רעֶד שֶיאָו סאָד בָאומ אּוצ םיִנ ןֶדּוי איִד

 ₪ ₪ Tr דנ5 Fw ד : 1 יש ד ּצ : ד ד ד < 5

 שנ לאָמ ויק, וטְסְלאו (םֶלעַל ףיֵטָי לכ םֶתָבּושו םָנֹלׁש שורת אלו םודד | בָאומ ּוצ שנ הָכְרְּב ןיַא אש הָלָלָה

 : הבופ רע ןטשְרָ
17 



WA i Sr od 90 SD Nasג  

 | ו ה

 265 גלכ .אצת נכ:םירבד < :םולכנוו

 יאָתיִרְשִמ קוּפַת ירא *

 ףְבָבְר לעב לע
 םעְִּמ לּכָמ .הַמַּתְמִתְו
 ְךָב יִהָי יֵרֲא אי :שיּב
 יִכְד יִהָי אֶל יִּד :רַבְ
 קופון = אָיְליִל = יִבְקִמ
 אָל אָתיִרְשַמְל אָרְְִל
 : אָחיִרשַמ ונְל לּעָי

 יהיו
 .לכ פק סלי סרקפ :גפ כל וס רימ ג סיתספ עי ךכ סיסי יכ .כ ו'ע ופ פוכיתכ ער רכד לכפ פרפשו איה

 .תק סיחספ הנמפ) ןוחפ 56 כו

 אָצְתיִּכ :ס + הָוהְי לָהָקְּב םֶחְל
 לְּבִמ תרמְשנו ביאלע הָנֲחְמ
 שיא ףְב .הָיהְייִּכ *"ז"עַר רָבּד
 הָלְיְליהְַרְקִמ רוה היֲהיזאְל רש
 אָבָי אָל הָנְחָמְל ץּוחמילֶא אָצְְו

 לא

 םירוטה לעב
 'פינכו סיפד םכיפס ןמ 'ינכ .תכמסנו (י) : וסט ינכ יל וספ רססכ רמשנש ךמדק .5וסו סימכו סמלכ ךתופ ופדק 63 סיכופפ

 ישר
 'ונו אצת יכ (י) : וכעס) סופיקסקט טפו
 : סנכסס קעככ גלטקמ ןססקפ . תרמשנו

 םימכח יתפש
 ודמע ירו ומודלו = יכמגמ ןנעסנ )6לטי תֿפ ופוטתסמ
 /ןנו סכפ6 ופדק לכד ,סוסמ כ" וכמג) וכעתנ נו ןגרס)

 אציו : סוולנ ת כופכס לנד . הליל הרקמ (סי)
 לא אבי אל : ספע פולט וז . הנחמל ץוחמ לא
 םגכסל כוסו סעעס ) ממ וז . הנהמה ךות
 : (זס סיסספ) סניכט סנממל ם'כו א סול סנקמל

 כוסכס ןפנ סמל כ"ללד ומדק 6) ימג סודפד כ"כ כ"ע סד
 סעטס סנ ןפנ 591 5וס ךימפ וכ ימוד6 - כטתק לד סעטס
 פק רכסד סוסמ ומג .נ"ו סעטס לקיע סו ןיֿפד מ"ק ומדקט
 יד הס קמכד סענכ .תמ רכט ) סודהו .סתו6 נק סעלכ
 כופי רע המס הו עדו 83 םודמד סוכמ סענכ תל סוד רכט
 .:וע) י"םרופק ומכו ןוקיס תמתלממ סז עדו קנבו כפוי סעלכ

 ילו ככקכ = סקופ גוכס) וככפ ןויכ סתופ כעפ) סוס כפוי סכרדפו סו ליכטכ סכוט סוד6) קיוססל ןי6 ןכ 5וסס ןוילו
 ןכפמו . וגקנ5 סית סינה יכ טונג ססרכ6 כמלפ ומכו ונפט סס סיכוכק ימנ) כקופו ןופע פס ךיממ לוסס סוטמ
 סג סויכ וכק סוכפ .ימ ולדוכ ככ יכק סוכפ ךכד ןיפ סוינ 336 ירק פולש ךכד סלינכד תת :'וכ תדמ) כ
 סמל ק'עו . ת'כ תונמ) דתו סטע תוטמ) דת תוגתמ מכל .סיקפ5 סו ת'קו קוספכ פונתמ נט כיקכדפ ל'ר א : ממ וס

 מע שוריפ

 ןיירא ןבאה איז .ישטאה םִיָרצִמ איר ףוא
 רָסִאַוו ןיא לֵאָרְׂשי יד .ןּופ .םירָבז איד ןַפְראנג
 טגידריוִו םּוא רַפ טיִנ שֶראָּפ אייז ןנעֶז .ןיירא

 ןעוֶנג .ריקְפמ ןֶּבאָה םיִבָאמ איד רָּבָא ןֶראוונ]
 איִד ןֶּבאָה נוא תונו ףוא. רֶטְכעֶמ עֶרֲעי
 ןָסייִהְג טאָג טָה םּורד ןעֶרְנִז טְכאַמְג לֵאָרְְ
 יִכ () + גיִּבייֵַא ףוא ןנידרעוו םוא רפ אי
 ןייג סורא טְסעֶו ּוד ןעוֶו ּףֶכֹוא לע הנהַמ אָצַפ

 עֶנייד טיִמ ןְטְלאַה ּוצ .הָמָהְלַמ ראָש יא םימ
 טיִהָנ ןֵרעוֶנ ּוטְסְלאָז עֶר רד למ ָתְרַּפְשַו רנו
 עָעיִּב ןַײק ןייז .טיִנ .ריד .ןיִא לאָז סע, א
 הָמָהְלַמ תעַׁשּב םוראוו טָּבייִרש ישר . ךא
 ןיִא .גְרְטְִכ זיִא .ןָמֶש .רעֶד .נוא הָנְכסַא זי
 שיִא :ָךְב יְהִי יִּכ (או) :הָנָּכַסא ןופ טייצ ,רעי

 רָשא ׁשְטְנעֶמַא ריִד ןַשיונצ ןייז טעוֶו סע ןעו]
 הָליֵל הָרְקִמ רּוהָמ הָיְהי א[

TZ -. 
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 | םיִנ טעוֶו רע סאו
 לאָז הָנֶהמִל זוחמ לא אשי םכאַנ איב ןָפאָרְמְג םיִא הז טאָה סאו הָרכמא רוד ןיז ץי

 לארשי ילשמ

 ₪ החֶבָא אל קּוסְפ רעֶד םֶנאְז םעֶד ףוא תֹוכְרְב טיִמ

 .מה טאָג יהָכְרְבְל הללקַה תַא יי ךופהיו םעלב לא עומשל
 ד a ךדד:'*' :RE *+ זו: ל עב ד: * + = : *

 נוא תולָלְק איר אוצ םעֶלְּב אוצ ןְרעֶה אוצ םְלאָוְנ םיִנ

 רָּבָא תֹוכְרְּב ּוצ םַעְלְּב ןופ תֹולְלְק איִד טרעק ראפ טאה
 rT ד: 5% די: . : hv = ד

 לאָז םעֶלְּב טְנייִמָנ םאה רע בנגא איזו שוונג ויִא קלּב
rd , vrד צ ול 0  Tie Saiד  

 רְד רֶכָש םיִא טמּוק סאו ראָּפ אָנ ןֶדּ איִד ןַפְלעֶׁש
 : םאָנ ןופ גנּולְמאַז ןייַא ןיא ןָמוק םינ בָאומ נּוא ןומע לאָז

 ווג זיִא רֶנייֵא רֶדיִרְּב אייווצ ןעוונ זיא סע לֵׁשַמֲא ךאנ
 v . % rr קיו 3 צ* . 2 r so ד

 דשָמיִרֶא רעֶד נוא ןאַמיִרָא ןייא | רָעיִא נוא רֶשועָא

 רד עָשְמאָת תּוריִשָע ןייז רשוע םעד ןָנִנ ראַפ טיִנ םאָה

 םאוָו ׁשיִנָפרעְדאַּב ןייז ןּבעֶגְנ םיִא טאָה רשע רֶד רֶרּורְּב

 אָנְקְמ םיִא רע טאָה ןְגעֶו טְסעֶד ןופ םִּפֹראַדְנ טאָה רע

 ןקגאדנ איד ןיִא םאַהְג רֶע םאָה הָאְנְק | תַָמֲהַמ זַא ןעוֶוֶג
 רפ ןצְנאַג םעֶד טימ בּוטָש איד ןְנעֶרְב ראַפ םיִא לאָז רע

 גיא ןראָוְג ראווג ןופ רעד זיא רֶׁשֹוע רעד ראָנ .ןְגעֶמ

 .ןְראנְג טְנעֶרְּב ראפ םִיִנ זיִא סֶע חה םֶד ןֶטיִקְג ּפָא טֶה

 וא ןְפאָקטנַא השּוב תַמֵהַמ זיִא רֶדּורּב רמירא רעֶד נּוא

 ךז םאָה רמירא רֶד ניא םַײצַא טרעודנ ןוש םאה סע
vד  atד * = ד יי וש ןצ  . 

 | רע
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 בעְתְתְדאְל אוה ְךיִחֲא יִּכ ימדא
 םיִנָּב 5 :לצרַאָּב תייָּה רָגיִּכ יִרָצִמ
 אָבִי ישיקש רוד םֵהָלּודְכוירְׁשֲא
 .סס תופפי סע ןיסוד';כ תפ ומ תופי ודלוי ר סייג איח

 םימכח יתפש

 כעת 69 וכפננ כ"כ כעתת 6) כתככ סמ ןרפמו נכפת 9
 bכי .יטילט רוד ןוכמ6 כיתכד 'סוכמ  :סכטקפ עעמ 6
 ןרפמו < ורפמ כטקס כ כמ סמנו הכי כ נפ רוד 9
 וכנ ליע) 'ופדכ ונעתת טטמ לכ לכו נכמ כטסס 6) ק'סד
 רמסנט םוכמ כ"כ לכו לכמ ןפכ :טקנו ומודק כעסס 6)
 פ"עֿפו , ןויקפ תנס לכו וסוכינכה = סכולוב..דופוס .ןכס לכ
 וכ ויסכ סעט סמ ונעפפ כה ס"פל .כו59 סכיכוכו/ זקרומ
 טרפל י"םרנ כ'כ סיטקמ םי כ : לכו לכמ י'סכ טקנט וסזו
 סעטס סרפמ ומנע כופכס הס כי יפי)כ רוד סמ) סעטס
 ןיסכ כוכס3 וכו י"5כ) סכקד ל"ו .'וגו סקויס סילג וכ

  a ee le se ee aesו 4 י . FN ld aa 44ו יש וה ל ב ,
A 1 aT / 4; . - , 0 1 . 

 w. < = אצת גכ םירבד

₪ do 

 = ר חטא
ָאָרְצִמ קחְרְת אָל אוה

 ה
 אתייה ריד .- ירא

 יד ןִנְּב ם + ּהעְרַאָב
 אָרְּד ןֹוהְל היל
 ןוהָל יֵּכְדִי | הָאָתיִלְת
 : יד אָלְמְִּב לעמל

 ירא

 םהל

 יישר

 ספ כוקי) סכיכוכז וקלופ פ"מ צ לכו לכמ . ירצמ
 : ךכיפל . קהדס סעפב .כ סינסכ6 סכל ווסט סעמ
 לפפו . ישילש רוד םהל ודלוי רשא םינב (פ)
 סדסנ יכתמכס תדמל 60 ר דיפ ןילקומ סופופ
 ו"סועכ וגכוס וגכוסטפ ₪ וגכוסס ןמ וכ ספק
 ךכיכנ ב'סועס ןמו .ז"סועס ןפ וסינופ ופיטספסו
 םוענעפ סירפמ ןכו כעהנ 65 :בלה3 סמדקס סוד

 סיס סעככ לכ סס) ןכעט כס לכקנ ווכו 5253 סיכנ
 לע 'יפ סעט המ יתכ סוסיו 'וכ סעט סננ 'יפ "עו ססנס סוככוס = סינלוס סיכג סכ םימ תוכל ר6קכ יכו ססיכוכ! וגכסט
 סנק סמ רפת 5 כ"כ ר :כקכ בוקכד גו סיכג יכ
 סמ) ך) יסקת כה רפטכ ש : וכ הע לקסו פל ןכ ןנח

 לארשי ילשמ
 ןָא םיִא טאָה נּוא ןָפאָלְג ְךאָנ םיִא רע זיא דְרעַפ איד

 טְנעֶק רעד ךֹוא  רחוס םעֶד טאָה בְנִג רעד וא םֶכייַרְנָ

 טיִמ הָרוְפ .טיִמ | ןְגאוָו םעֶד ְנעֶגְג פָא םיִא טאָה נוא

 םאָה ניא ןָמּונָנ אוצ סאד םאָה רָחֹופ רעֶד דֶרעַפ איָד

 בָנַג רעֶד וא בָנג םעֶד םִנאָזְנ טיִנ ראג טאַה רע ןָניוְושְנ

 ניי רָע ץֶראַה םּוגַא טאָה רַחֹוט רעֶד וא ןֶהעֶוְג םאָה
 וא םיִנָּפ | תּוַע ןייַא ראפ טְכאַמְג בָגַג רעד: ְךָז שאת
 4 ד

 היִמ רעד רַפ ןכאָצאב םיא לאָז רע דחוס םעֶד טֶנאַמ

 םעֶד טֶריִפָנ רֶביִא פאָה רע רֶדייֵא טאַהְג שאה רע םאוָו
 . 0 2 + - -. . צ

 ןטְנ יא סע אװ טֶרֶא :םֶד רָביִא הרס רֶד :םיִמ נאו

 אָה נא ןְסאָרְד ראָפ רַמֹוכ םעֶד סאד טאָח ווא הָנָכַסַא
 ₪: ג - ד ia ּצ Ly שש 7

 סָד ןעֶד ּוטְסאָה בָנגַא טסיִּב אוד טאו נּוא ןִנאָלָשנ .םיא
. * + . : : 

 אנ ּוזָא ןאָטְג ָךיָז טסאָה וד ןְנעוֶו הָבֹוט ןייִמ ןופ ןאָמְנ

 םאָה נוא םאָהְג תּונָמָחְר ריִמ ףוא טאָה טאָג ראָנ בָנְנַא

 ןֶפאְרְסִג ְךיִד באָה ךיִא םאוָו ןֶדאָש ןיימ טרעקג םּוא: ריָפ

 : ץְלאַצנ ןנאָמ ּוטסְלאז םאוָו ראָפ רֵּבָא
 ןְמלעׁש לאז רע םעֶלְּב ןנְנּודָנ שאה קָכְּב יא .לֵׁשְמנ שד לעש ל

 תולָלְכ איד ןופ םטֶכאָמְג .טאַה טאג נוא ןדוי איִד
. 

 : ר

 רַכְׂש .זביא סמוק סֶע א ןָנייִמ קֶלָּב ןעק אָליִמ . תֹוכָרְּב
 םאָד  ןרוי איר אוצ תֹוכְרְּב ןֶמּוקְנ ויִא  םיִא ךרוד ליי

 רֶנייֵא וי להְקְּב יִבָאומּו יָנֹומֲע אובָי אלו קּוספ רעֶד טְגאָו

 טִיָנ לאָז בָאֹומ קְלאָפ:םעֶד ןופ רֶדָא ןומע קלאפ םעֶד ןופ

 (זבָעְַּב ףילע רַכָש רֶׁשֲאַו טאג ןופ גְנּולְמאַז ץייא ןיא מס
 ףיז טה בָאֹוט ןופ םֹורַא טמּוכ רע סאו קָלָּב :רעד .לייװ

 רע טעְוו רֶמאָס יא ןמלעֶׁש ךיד לאָו רע; םעֶלּב ןודנ

 ןְראָמְנ טְׁשְמְנעֶבִג ןךוי איד ןָעָו םיִא ךרּוד וא ןֵנייֵס ןְלעֶּמ
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 6'ע הס ף5 60 ופינכ רוד דע ןכעהס סמכ ןסנקש סו
 606 סולכ וכט כ כלומו ןומע וכס וכמג) וכעפנ כ

 ט"ע שוריפ
 קְלאָּכ סאד .ןגיִדְרעוֶו םוא רַפ טיִנ טָהְלאָז .וד
 רֶרעֶנְׁשא .טימ גאנג סורא ןנעז אייז ץאָח םֹורֲא
 אה ךתָא .י> ריד .ןגעק מלאה .וצ הֶָמָחְלִמ
 ןד יִרְצִמ כעת אל רֶדּורְּב ןײד זיא רע  לייוו
 יִרְצַמ ןיַא ןניְִרעונ םוא ראפ . טיִנ טְסְלאָז
 ערעייא ןפְראִָג ןייֵרַא :ןֶּבאָה איז יִשְטאַה
 וה ליו ּוצְַאְג ָתִיַה רג יִּכ רָמאָוו ןיִא םיִרְכְז

 וח רֶמּלְּכ .דָנאַָל ןייז ןיִא רגש עונג טְיִּב
 רֶׁשֲא םיִנְּב (ט) + רָנאַל ןייז ןיִא טנאווג טְסאָה
 ןראָּבִנ ַײז וצ טעוו סאָו רֶדְנִִק איָר ₪5 דלי

 םֶהָל אבָי רוד רָטיִרְד רעֶר שלש רח ןֶרעוֶו
 רָכּולְּכ טאָג ןוכ לה ןיִא ןְבק געָמ יי לסל
 ץיִא ןְמעֶג נעָמ יִרָצִמ טְריִּבג עִָיִרִר םאָד
 טטְרעְל ןָנאַד ןופ ֶּבייִרש יישר . תיִלָאְרְשְ
 ןייא :ןניִדְנִז טְכאַמ סאוָו רעֶד וא פָא ריִמ
 םוראוו םיִא ּתֶנְרַה רע רֶדייֵא רֶגְרע זיִא ןְׁשְטְנעֶמ

 םיִא רע תָנְראַר ןְׁשְכְנעֶמַא תְנְרַה סאו רעֶד
 טֶכאַמ סאו רָד רָּבִא טְלעֶו רעֶד ףוא ראָנ
 איר ןְרעֶו ןָא םיִא רע טְכאַמ ןערניז םיִא
 םיִמֹורֲא אור םּורְד טְלעֶו עָנְעיִי נּוא טְלעוֶ
 דָרעֶנְׁשַא טיִמ ןֵגנאַגְג סורא ןנעז אייֵז יִׁשְטאָה
 גוא ןָטְקאַה וצ .הָמְהל לֵאָרְׂשִי איד ןגעֶקְמְנַא
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 < \אצת גכ םירבד וא

 פו םעָקְּבִלֶא עמשל ימלא 4 "מ אש הוה הָבָא"אְלוי : ךללקל םירהנ יה ה ה פרא רֹותְפִמ רויב םעְלּב ל ריש
 הקלמה""תֶא ל ףיקלֶא הוה רה
 : הלא הוהי ךבהא יכ הכרבל = ד ג ה
 -ילָּכ םֶהָבְמְו םמלש שרדתדאל ' תא ןח

5 1-5 : 7.2 

 -גוכ ח יעיבר ה + לועל הי ר קמר אָל ח :םִלעַל
 בעתה אל כ 9 םלו : ד Ai ק 00 - ב1

 ימדא עורדפ 6 . שק ןילדסוס ךיפנ 'ת ךופסיו . עת יכ 'פ רסוזה רפס שכ תוכרכ ךיסנה כ לכל ו את
 . 25 םוכרכ 35 מק יפורח כעספ 55 .זנ ןיטיג

 םירוטה לעב
 לעופ . ימד5 כעקת 55 (ת) ךמסו : (ם"פ 6דיגככ וסוקספד סעלכ 55 עמסכ (ו) :ןכ פוטפ) סו5 5וסש .קנכ יגכ ם"כ
 יכ .ופורֿפ כעתפ 55 כקעי ₪6 וכע סוטשיו כיתכד פ"ע6 = ז'ג ףד) ןיקמסכ 6פי6דל . סמלפ םכדפ 65 (ז) סי) ךיפפז

 םימכח יתפש *ער

 נע רק ק'ס 596 'וגו ומדק 6 רט לע כ'נס רכר ל" רמסנט ללכמ (סכ) .םמלש שרדת אל (ז) : דוכיסב
 לוכטכו רמולכ וגו ומדק 85 כס סכעס לע רעולכ רוכודס םוכדק סל ל'פ ע ןכ סז ףק לכי ךנכקב כקו ךמע

 ף"עננ (מ'50) . וגו לככמ ןכפמו סקכועו סמוכפ םוכדק 5 R= Kaan % יל / ל סל וכ רוד יונג סו רכד - .פיעפו ם ממ .יטדא בעתת אל (ס) : ספונפ
 סתכוטו רג bכקמס ףופ לעו 'וגו םורדת 5 י'םרכ לנס בעתת אל : ךסלבקל .3לסכ כ וכעת ךל וסר

 : "וגו תלפ וטימססו י"סכ םנווכ וניככ 6 סיסיפדמכו 'וכ ססכוטו כ'ת ןלכ ףס לוכו .'וגו כיע 26 ככקפ יכ
 bםירכ רמ סמלו וס כעותמ כ"6 כי כ נע רוד 60 כי ועילכ רוד .סס) ודכוי כפל סינכ ויכחמ כיקכ הס כ"כ ם

 לארשו ילשמ 'טיע שוריפ

 לֶא עול ףיהלא יי הָנֲא אלע ןָטְלעָש ךיִר לאָז םעלָּ
 םַעָלַב וצ ןְרעֶה אוצ עְלאָוְג םיִנ םאָה טאָג נּוא (םעְלּב

 טרעק רפ 'טאָה טאָג נּוא \הָבְרְבְל הָלְלְקַה תֶא יי ְךֹופָהיַ

 לָשָמַא זיִא סע הָכְרְּב ןיַא אּוצ םעְלְּב ןופ הָללְק איִד. ןֵרעֶה וצ טְלאוָוג טיִנ טאָר טאָג ןיד טאָג

 גייל ןופ תוחַס :טימ עו םֶד ףוא ראפ ויִא רֶקֹפַא רע ןַא טְואָלְג טיִנ םיִא טאר נוא םַעְלַּב ּוצ[
 רע סוו טרא ןַײַא וזא ףוא ןמוקנ ןא רע ויִא ליוו רעד | ןוו וא היהלא יי ךופהיו :וטלוש סוד 5

AE ui Asףרוד טנעקג שנ טאה  /- eesקֵרְנל הללקמ תֶא טרעכ רפ טאָה טאג ןופ הנכס תמחמ  NTזר  = Ea aa Py 

 ףיד טאָה םֶעָלּב רָמּלְּכ הבר יא ּוצ הֶלְלק

 ןֵמְליִׁש ּוצ הלל םירָהְנ םֶרָא רֹוהַפ םאָמָש
 רָּבָא םֶעָלְּב לֶא לומשל ףיָהלא יי הָבָא אלו וו) : ָךיִר

 וו יא יות תוש ירשה היל אבא

 םִיכָנִג םּוראָוו 'דרעַפ ןי םיִנ נוא הָדחְס פיִס ןְנאָו ליוו ףיָקלא ַײ ְּךְבַהֲא יִּ ןְׁשְטנעֶּב טֶזּומָנ .ףיד
₪ 1 

 ב

 קארג ו רוי רי ל לרומם טָסְלאָו ור | םֶתְבּוטְו םָמלְש) .םכארמנ יז טה נא טְנייוְג רֶעיִּב רעייז רַחֹוכ רד טה ; : .
 עֶל א | םֶנּעְל ְּףיִמָי לכ םסטוג רייז נוא םּולָׁש ו

ee NGאיד 17  

 .דיתֶא ךיקע רַכָׂש רׁשֲאו םירצממ יד טרעפ ןכקפסנ

  כפלנס לנכמ סמולט םוכדת כ לונה וכפסכ יכסע סו 'יפ

 0 : ? : 1 - - : . : : | רָשָאִ םיַצִמ ןופ ןְְנאַגְג םֹורַא טז דיִא דַא גו שד ןגנודג טאָה רע ליו נוא רטל ןב סיב תא

 פד א הנ הר: רָע יליינ גואיטעלג:תֶא הז כ "רד ןופ רֶועְּב ןופ ןוז רער םעלב דיר 'ףוש

 + גּוא ןְעטְכעֶג עַבְׁשְטערקַא ןיִא ןראָפְנ ןיירא רע זיִא םיִנָלג

st 2יק אָר שנ זיִא סע זַא רַע טה ןסע אוצ דרעֶפ איר רע, טאָה ָךאָנ רעד נוא ןטְליש טְלאוָוְג ֵטיִנ . .  | 

 = ּתְבננִנ קעֶוא גְניִהְלַא ןְּבאָה  גוא ןְמּוקְג טְכאַנייַב נז שורְרֶת אל ₪ : ביל ףיד טאָה טאָג ןויד טא;

 5 איוו ַא נוא םיַהֲא םּופ ּוצ ןייג ןײמ רַע טעו דָנּוצא

 | לײַט אייִרְד .אייזוצ ןְָראָר ןפ ןְְנאַגג קעווַא זיא רַע
 שי ןנא ןיג םיִס אפ הל לע וש דפ ממ יל בת אל (ת) : גבי ףוא געֶמ ענח
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 להב יִבֲאֹומּו יִניִמְע אובַי אלע

 נתת םיהב 262

 סג,הֹוהְי:לַהקְּב רזממ אביזזאל
 לֵהָכַּב ול אביאל

 יבאומו ינומע אְבזאל ים :
 -זאל ירישע רוד םג הוי להב
 : םלוע"דע הוה לֶהָהּב םֶהָל אבי
 םֶכְתֶא ּומדְקיאְל רֶׁשֲא רבדילע ה
 םֶכְתאַצַּב ךררּכ .םימבו סלב

 ירש רוד

 הוהי

 ב

 .דפ גע ןיעודיק ופ סכ רע סע רופפ הני ) איה
 .וע סידי * תויכוס זס ןיעוריק גכ ריזנ ז תוכותכ וע ופ
 .גק ןירדסנס ופ וע

-% vr יץולקנוא | 
 ארזממ . כדי

 יי: -
 אל נ
 ףא יד אָלָחְְּב ב לעימל
 יָד אל הארי אַרַד
 יי ייד אָלָהְְּ לעמל קב
 יאנומע ןּוּכדִ אָל ד
 לעימל יאָבָאומּו
 אָרָּד ףַא יד אָלְַקּ
 ןח יתד אל הָאְריִשֲע
 דע ייד אל לָהּ לעימל
 יִר קסע לע ה :םֶלָע
 אָמָחַלּב ןֹוכְתְיּועָרֲע אָל

 אָחְרְֶּב אימו = םירצממ
 יי En 2 טכ וי תופכי תכ תוכרכ יכתופו ילופע כי ל

 ןוכקפמב םועכי סכפ6 ומדק 63 רפה רכד לע

 םירוטה לעב
 כשו (מ ילכז) ךדיֿפו ןיד סלוסמכ 'כ .לוממ (ג) : תקפמ
 כסטי5 סילוממ ןיליתפ כ"ומספ וס סז . רודסלכ לוממ
 עפל לזממ ךמס . 'ס לסהכ רוממ כי 63: ןכ6כ וכפיו
 סט ךיל6ס םלפמס) סכד עופפכ ריומ םיפ לוממע סלד
 פכמ .רוממכ יכײמ 6לקד סיסילד וסײפסכ קיסמו סינודגס
 קלתכ תלכומו . םלזמפו לוממכ םסלסמ יכיטע כודו כי
 ליכופו . יכיטפ לוד דע לוממ כי 6 כיתכ 6לרמ סלקס

 םימכח יתפש

 ופופמ פט לוספ כד עפ 55 סוקמ ותולמ ונע לוספ
 כד עופפ יכג כיע) סו י"סכיפ ₪ סמו ת'הו מ : סוקפ
 bתנמד 'ס להקכ ילמ םכפל כ כ י'סכל לפול שו
 סטקד 525 תילפכקי סי 5: וכ 'ס לכקד וכ קעיפפד
 סמו ו'ק סו 'ס נסקכ לכי כ רוממד כוקכ סמ) י"טרפ
 רפונמ כוממ לסקכ 63 כוסה סריכעכ רלו) .555 כד עולפ
 66 nob רמולכ תינגרטי כו 83 פ"ל ם'כ) סכמעכ
 ןודנכ תויסכ ןידס ןמ 6כ) ווד 5נניכר ו"ק ףלומ) ממ 5

 פסו 5 לכוסס םרפל ךכנוכ לסקכ ככ תוכפומ תוכקנו לכקכ ככ  סיכופ5 סירכו כ5ומו  ןומעד ןויכ
aoקנס לנקה מ : סו סעטמ /ס לסקכ כי ל יכ6ומו ינומע יכנ גול ללוס 5רקס סגו ?6ככיִכ תרסוננ  

 לארׂשי ילשמ
 םנאזג ןא טאָה םאג יי

oi Re ד F ד Fs 

 גְנולמאַו ןײא ןיִא :ןמיק שינ לאָז בָאֹומ גּוא ןוטע

 ןופ רָדָא ןומע קְלאָפ םעֶד ןופ רֶנייֵא ּוניַהְד טאָנ .ןופ

 ביַוֲא רַפ תִלֵאָרְִיַא ןַמעֶנ טיִג ראָכ בָאֹוב קלאפ םעֶד
 0% 8 יד

 יי .לייונ (םיִמָבה סֶחָלַב םֶכְהֶא ומדק אל רש רָבד לַע

 ףוא ראו כ נּוא םֹורְב טיִמ טרדעפנ םינ ךייא ןְבאַה

 יליימ רקד ג'נו) (כ"ט מ"ס 'ד תומכיד רפגמ ןכ
 סינופפכ ₪ מ פ"פ כ"6 . "55 כזממכ זמכסו :עודי רזממכ
 : )6 ס"6)כ + ג"סכֿפ סימל ועקכ יס וכימ כזממד סד
 ןסיכסנ וכעככ עז תונכ5 לזממל יכ6ומו יכומפ (ד) ךמסו
 : סוֿפמ פרג ונוולתנ ססט יפכ םוכפומ םוכקנסו. סיכזממ ודנו
 ,ס216 ומרק 65 כח : סיככוס תֿפ 'יגכ . ומרק 55 לפס (ס)

 "כ

 ישר

 .'ה להקב רזממ אבי אל (ג) : דילומ וגילו תפופו
 כו כ .ינומע אבי אל (ד) : תינפכפי.מ פסי סל
 סנעס לע .(ילפס) .רבד לע (ס) : םלפלפי ב
 ספייססכ . ךרדב : סכפיכמסנ סכפפ טעיפ ם

 וכסלו יפוי ל ססענ 06 לכד עופו יוסל ותק ןיפוכ ס6סנ
 . 'ס לרקכ רוממ כי 55 וכג ליעל 'יפ רככ סו קיו די!

 תינפרבו

 טע שוריפ

 ראט סע ו להקב רָמַמ אבי אל (ג + ּבייַוַא רַפ

 טאָג ןופ לָהְק םעֶד יא רוַמַמַא ןמּוק טיִנ
 ןייק ןַמעֶנ טיִנ ראַט רע ךֹוא : ןעֶמ טְנייֵט
 לא יי לַהקְּב ול אבי אל יריִשע רוד םַג תו יאָר שי

 זמיִנ 'ךוא ראט םיִא ןופ רֶריִּבִג עֶטְנְהעֶצ סאְד
 יֵבָאֹומּ יִגמע אבו אל ₪ ;: : תילַארׂשִו ןייק ןמַעְנ

 ןָפַעָג טיִנ םיִא .ןעָכ ראָט בָאומ קְלאַפ םֶד ןופ רָרֶא ןומע קֶלאָּפ םעֶד = ןופ רֶנייַא .י לה
 ג עָמְנְהעְצ סאָר ליפא יי לַחְקָּ הל אבי אל ריש רוד םג בייֹוַא רַפ תיִלָאְרְשי ןייק

 ףוא איז ןואָב אח רד לע (ה\ : גיא יב לש רע ןיירא לָהַק סָמאָנ ןיִא ןְכק טיִנ
 טיִנ ךייֵא ןְּבאָה אייז לוו ןגעוֶו .ןוֿפ .םֶכְתֶא ימה אל רֶׁשֲצי

 פרר

 רָכאַו נוא טורָּב טיִמ טְרְרעֿפְג
 אל רנל ר םצְכ ןופ ןְנאנָנ םֹהַא םייז ריָא וא געוֶו םער ףֹוא םירצממ םנתאצ- רצ
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 אָתְמְלּעְד = אָהּובֲאַל <
 ףסכד ןיעלס .ןישְמס
 ףלח .ּותְנאְל יָת הכו
 ושר הל תיל הינע יִּד

 : יָהֹומֹי לָּכ הָרנְפמָל
 תי רָבָנ בַפי אָל א

 ילני אָלְו יֵהּובֲא תַתֶא
 אֶל ב :יֵהּובֲאד אָפְנַּ
 לֵּנַחְמְדְו קיִספד יִּכְד
 : ייד אָלַהְקִּב לעיַמְל

 אל :

 הָלֵָי אֶל

 ס סכומק 5 ץטיג ופי נכ סתלפ לכ" כ .וט ןיכרט רפ-פק פ
 .'ע סע טמ סע כד עונכ כי כ .25 ד םומבי

 דלונהש רמול ןאכ לפכוה . ויבא תשא תא שיא חקי אל (א)
 | עי ,

 אל (6) :'וכ דמל 65מכו דמלל קב סז ולס וכ ומרד
 ןיעודיק ןיסו ז ןיקוקל סב וכ ןיס זס ןיטודיק) .חקי
 (ג3 סופכי) . ויבא ףנכ הלני אלו : ס3 ןיספופ

 רוכעל 056 ךיכס יקס תוכע (סי ללקיו) סוטמ סילע
 רופמ סבי סג סע ךומסלו .ןוסל .טסכ מ וז לע
 םוסיככ -י ּונײסמ םנק  רזממ - ןיסב דפנל
 ד'ב ססימ תויכעכ ןיקס ד'כי סוסימ יכייסמ וקו
 (זע סומכי) .הכד עוצפ (3) :פככ סכ ןסמ ב
 . הכפש תורכו :לפ סינינ ל ופכדנפ וק ועגפנט
 ךפופ 596 עכז תוליק סכוי וניל כופו דינס תככנפ

. 

 סיכ 6כולו לוו 'וכ תויכעכ ןילס פ"5 ןידס ןפ ןוטנופ

 טיע שוריפ

 םשמח-הָהעֶג רֶר ןופ טאפ םוצ .ןְּעֶג ןגעֶלנ
 וצ בוא .הִָׁצְל הנהִת ו .םיִלְכָׁש | גיִצפּופ הס
 הע רֶׁשֲא החַּת ּבייוַא רפ . ןייז איז לאָז םיִא
 לב ּהָבָלׁש לי א טְגינייַבו איז טאָה רַע ליי
 לוו ₪ ןיכ ןֵּבעֶנ טיִנ ריִא ראָט רע יי
 וינָא תֶׁשֲא תֶא שיא חק אל (א) :ןְּבָעְל טעוֶו רע
 יונ םֶרֶמאָכ ןייֵז ןֵמעֶג טיִנ ראָמ ׁשְטְנעֶמ ןייַא
 אוז ּונייַהְד רָמּומ יז טיג ויִא אוז עָשָמאָק

 נוא ייִבָא ףנג לִי אל רָטּוט ףימשַא םיִא זיִא [י
 . רֶנאַש םֶרעֶטאָפ ןייו ןְעֶנפְטְנַא טיִנ לאָז [י

| 1 

 כשא תיסבי הכרז"עוצפ

 פ : הָוהְי לֵהָכִּב הָכּפָש תורו
 ג

 כג ב3 תו ותכ רסס םחפ .וט תוכפ מ ט) טכ תוכותכ טל תוכי טיסת ונז . גע םוכוהכ ףסכ. םיטמה .נמ פ ה) טכ פונוקכ סרט ינספ) אח
 זט ףנכ סלגי לו .וס ןיעודיק 15 טמ ר תומגי כ תוכרב: שיח קי ) ,

 .לסזוס רפכ ילסו ויכקנ הסױסרס וינק :5 סכי קכמוק

AR : ל % וכו EA desl BERR Ee 
 ל ל 2 = "...6

 ל8\ אלק - אצת בכ םירבד

 םישמח ירק הדעה רענה ר באל המע

 יהיה"
 .פ :וָמֲעלְב ּהָחְלַש לכויזאל הנע
 ויָבֲא תֶשָאדתֶא שיא חכיזאָלי גכ

 רֶׁשֲא תחת השֶאְל

 אביאל יס :ויכֲא ףנ
 ףלאב אכד ְביִתְכ םיזנ

 םיבשר שוריפ
 ניס .הכד עוצפ (ב) : רזממ אבי אלב אוה ירה הנממ

 םימכח יתפש
 ככויכ ככד נככ סל עיסופ םי 60 סל עוסומ ןילו עפטמדכ
 : ףדור ככ וספנכ וגונס) ןתי) הכור ף סל עיסוו עיכול
 .ןלת:ו סלגי כ פיסכ כיקללכ ספגו כ כ'נס "ככ ז
 ןיפפיד ףסכ יסודיק ככ ןיעודוק סכ 9 ןי6 עמטמ סהיקד
 כ'לתד ויכפ תתימ רמפל ל"כו ןורפע סדפמ ססוק סהיק
 םכגי סנו .דוע 553 ע"כ זך : םי6 תפל יוסד סול קופיח
 סו. ת'לו :  'וכ סכי סכפופ םוככל כ טכמ נכ
 סאוקס תמה תz סיסת 607 וכ 5216 סד ןס ןיולל ספנפ
 .ספ וינה תתימ לקס 66 וננס ןױלל ונכד )"וו רז וק)
 3. סייהמ קוד רז = שי תמס 26 סיסת :6)ד וכ 5
 .ילכ וכל ףנכ סלגו נו כסכנ סו לוכסכ סגו )'ר ו
 .פכו תכד סרק קיכפמ סו ת"ו 'וכ bכי 5) סל ךומסיט
 גסכ ךיכ גו וסני) סמכ ינכ גד ןויכ ל"יו כד עופכ
 גיק סו סי) יכקפ נק 3 כ : קספס כוכבה 6) רוממ
 :ףבויסט וסכ ןווכ וס רוממ יפנ ו"ק וכנכ כ"6 תרכ

 לומפ סמ כוממכ סכד עופפ םיקמ רוממ לכו כ ויכתפ כיקכדכ 7 : ופדוד לוסס תכככ ויכפ לק סכי לפוקו תוקורכ

 | .שע שוריפ
 טיִנ ראָט רע ןעָמ טְנייִמ סאָד טֶּבייִרְש ישר

 ּוניַהְר רֶמאָפ ןייז ןופ םכי תָרָבּוש איד ןמעֶג

 א ןְּבְראטְׁשִג זיא רָדּווְּב סְרַעָטאָפ ןייֵז ןעוֶנ
 רע -טאפ ןייַז ףוא ביו סאָד טראַו רֶדְנק
 טיִנ ךֹוא איז רע ראַט ןייז םָּבִַמ איז לאָז
 שיִנ ךאָנ אז טאָה רַמאָפ רֶר עֶׁשְטאָה ןמעֶנ
 = ווָכְפְׁש תורו הכר עּוצְפ אבָי אל (ב) : ןעָָנ םֵּביְִמ

 | = דא רֶעסומְׁש ּוצ ןייק .ןָמּוק טיִנ לאָז סע
  ןפ לְהק םעֶד ןיִא קב רֶנָטיִנַש ראפַא
 = .תולארשי ןייק ןֶמַעָנ טיִנ ראַט רָע רֶמֹולַּכ טאָג
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 רֶׁשֲאַּכ יּכ תֶומ אָטֲח

 : ירק הרענה רענה

 כ : הל עישומ

 ּהָשָפִתּו השרא

 אצת בכ םירבד

 "רָשֶא שיִאָה תַמּו ּהמִע בֶכְשי
 כ ייקח ךענלו יט בק הַמע בבש
 ירק הרעש ךוננל ןיא רב [השעת"אל

 שיא םּוכָי ר
 רָבְּדַה ןֶּב שפג וחַצְרּו והערזלע
 הקעצ הָאְצְמ הָדָשַב יִּכ + הזה

 ןיִאְו הֶׂשְרֲאְמַה
 שיא .אַצְמְירְּב כ

 זאָל רֶׁשֲא Fe יוס הרמ =
 המע :בֵכָׁשְ

 בכשה שיאה ןתנו ש : ּואָצִמְנ

sw a -בא  
 af יִהודוחלְּב המ
 :אל .אָּתְמלעֶלּו ו
 .תיִל | םַעּדִמ -
 .ץד תַבֹוח .אָּתְמְלועְ
 אָמָּכ ירא לוטקד
 ּהָּתְבַח לע אָרְבָּ קד
 ןּכ שפנ = הָנְלטְקי

adיִחֶא וכ : ןיִדָה  
 .תחוצ הָחָּבְׁשַא אָלְקַחְב
 אָסְרֶאַמִ אָתְמְלּע
 : ּהָל קיִרָפְּד : תילו
 חַי ירא = חכ
 אָּתְלִתב אָּתְמְלּע רג
 אָסְרֶאִמ אל יד
 ּהֵמְע בובי ּהָנדְחַו
 ןתיו טכ וחש"

 < אהובאל  :גפ נע oie ככ מוי סכ סיתספ רעfכ יכ :דנ "פע נפ ןירדסנס תכ פק וכ סירדנ רנד סשפס 6) סרענ)ו את
 - ןיכרע ד ג םוכופכ ד פופבי כ תוכרכ עיהס ןתנו . ,תִי טכ םוכופכ םימ נמי יכ .גע ןירדסנפ עיפופ ץ6| . " 6לקכ סדעב כ

 . הרענה הקעצ (וכ) : השרקתנש רחא

 ּהָמְע ביִכָשְּד אָרְבַּג 0

 םיבשר שוריפ

 .הקעצ אמש

 םימכח יתפש ישר

 ססכולמס סכעג לע דמל) כ הורד עמטפ כקנה עכו ך

 ססרופפס סכענמ דמלג לוכד 5מנו סולכ ונפמ ןידמכ ןולו
 לעוכ לכ וכפנכ סלוכעס ןמ סליס ןקונ ססכופמס סכענ ספ

 שראה איֹורְפ גני יַד שָטְנעָמ רַעָד ןְניִפנ הָשְרּואמִה איורפ ה ל .
 ןאמ :רָד נּוא ׁשיִאָה הב קוִחְהְו הָתְסנק רַפ איד

 נוא הָמע נַכָשְו ריִא ןיִא וקר אָמָׁש ְךיִז טעו)

 המ בָכָש רֶׁשֲא שיִאָה תמו ןִגיִל ריִא טיִמ טעו

 :ןייֵלַא ןאַמ ןניבלעֶז םֶד ןֶטייִט ןעֶכ לאז ֹודבָל

 הָרָעַנ רעֶד ּוצ וא רֶבְד הׂשְעַת אל הרעל (וכ)

 השל ןיִא .ךאז םוש ןייק ןאט טיג ּוטְְלַאָז

 ה ךיבע ןייק טינ אד -טאָה תרענ איד תי אָמִמ

 רָשָאַּכ יִּכ הָתיִמ .ןָמּוק רֶפ רעֶד רִא לאָז םַע

 איוו זַא םּוראוָו ׁשפָנ והָצְרו הער לע שיא שק

 ןנגרה ּוצ רב ןייז ףוא ףוא טייטש רני

 רֶמלְּכ ףוא אז יָו זיא הַא .הה רפה 3 םיִא
dai 

 ועפטמ וסז וטוקס יפל . םוקי רשאב יב (וכ)
 'דמועס סדסכ סילע Dw 2 :םיס ססלק יכ
 יטיקוככו 1 (גע ןולדסנס סכ סיחספ) .-וגלס) וכיכס לע

 טע שוריפ
 ; רִא איב ןנעֶלְג רע ויִא רלאג טיִמ
 א האר טה רע םּוהאוו הא הָבְשַב יִּ זכ)
 הָרֲַנ יד הפריסה הנה הנע דֶלַעָפ ןיִא ןנּופנ
 נוא הל שמ ןֶאְו ןעיִרשְנ טאָה . הָשְרּואמַה
 : ןפלעָה ריִא לאָז סו רֶנייֵ ןעוֶנְג טיִנ זיא סֶע
 עוו רָניֵא ןעוֶו הָלּותְב הָרעְג שיא אָּצְמִי יִּב (חכ)

 ץיק טיִנ ךאָנ ויָא איז םאוו הָרענַא ןניִפְג
 איז טעו רע נוא הש גנָשְו ֵּׂשפִּו  הֶלָּכ
 רֶלאַנְנ טימ ןגיָל ריִא טיִמ טעוֶנ נוא ןְנְניווְציּב
 טעו ןעֶמ רֶמּולְּכ ןעפג ןֵרעוֶו איז נוא ואנס
 יִבָאְל ּהָמְע בֶכּושָה שיאָה ןתנו (םכ) ְךעֶ ראוָוְג

 ריִא טי א םאוָו ׂשֲמְנעֶמ רע לאו הָרנַ
 ןנעלג

 כ 2
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 מ לק אצת בכ םירבד | =  שלקנוא
 - הָאְצְמו שיִאְל הַשְראַמ הָלּותְב 9 = אֶל

 רכג ּהָנְחְּבַשיו רַבְנְל
 : הָמע בֶבְשו ריִעּב שיא :ּהָמע בּוכָשיְו אָתְרמְּב
 "קא םֶהיָנְׁשי--תֶא .םתאָצוְו :רכ יירוט רכ
 איהה :אָמְרִה עפל
 םֶּתְלְקְסּו אוהה ריִעה | רעש ה ןומנהתו

 יד קסע לע: אָתְמְלּע רענהייזתֶא ּותַמְו םיִנָבאְּב םתא = ל
 הָכעצזיזאְל רֶׁשֲא רבעי .ירק הרענה תו אָתְרְקְּב תַחָיצ אָל
 ונעה קַסע לע | אר
 ירָׁשֲא רָבדילע ׁשיאָהזִהֶאְו רועָב ילפתו ּהָרְבַח תַתִא תי
 ָתְרעֶבּ ּוהער תשא" "תא הנע י ְניּבִמ שיִבְּ רֵבֲע
 חֵּכְׁשִי אָלְקַחְּב םֶאְו הכ

 הָשְּבִִאְו ים : ָךָּבְרקִמ עֶרָה אנש = אנ
 ירק הדעת 3 רענה""תא שיאה אצמִי הב ףקת"ו אָכְרֲאָמְד

 ּהַמֲע בּוּכְׁשו אָרְבַנ

 שיאה  הָּבייקיִזִחְהְו הָשְרֶאְמַה לקו
 ad זוט ןיכנסנס סע ןיעודיק בכ: רעה שיק פפו «ch ןילדסנס רנר נפ י ןיטודיק ם ספ6לוסו , 85 ןיכרפ wh פפו איה

 םירוטה לעב
 סילופכ כפל םמסע למול סכוכי ונממ ספלי.ס6 ףסו .סקע5 65 רע (דכ) : וסולקסו ופפסכ םיטסמ שפל זמכ .ככוש

 םימכח יתפש יישר

 eh ו מ 2 : וו ה . (סכיכומלמ 8*כ) . ase ג סיפנס וכלל .םג
 קפכס סופנססמ תוסתסונ ;פכ סי וכ - כל סכו ,

 ספיפל סניד כפגנ ס ןוגכ כ"ב . ס"מ לכ סכיכהל סיפנס chp דל ae ws te ד סנ ג'ל (ספ)

 63 כת ביפ 16 כה סס לע כ"ה סוס b3 0 ס"פ6 טאצטצ (בפק ל דלק דפ סולק כמ
Se eaככג וניד כמגנכ סוד ןגיײעמ כו וגכסנ סכ סג סינע סנלפ סמַע ככפ  ךכופל (ז ןכנע) |  

 606 וככ5 | סוקמ ינג .סיכמ5 ונפש ופנמנו הוס ניטק ל ערי לכ סתינכ סכפי נק פס כננ) סרוק |

 ?ופוכיפ תכקמכו . ספומכ כ"ג סיכייס סכו-ק6 סופכס ו |
 סמע ככט ספד 'ק ןופפכ סעטלד ד : סכרדכ לכם ונווסד .ססולוסלמ כעונכ ס"מכ סכיכמלמ | סיפכס תוכככ כיקכ [
 סג סככדכ נפו סכרדכ סיככטפ ינכ סל שיט דמ)מ סט6 יככסמ כיפכ סד כייה סוסמ טופס סככדכ 5 "ופ6 [
 : ןופקכ סעט פ'ל סעלס סנ ספ6ס סע ככוסכ טופס ססינט ועו  )'לכ יכסד סטק 6'ד יפלו . 'ד פ') לכ [
 :.ל"כע סינבע תומפ ןתפו ןיפד סנעדי 6נלו ותמָו ל"לסדמ (ז..ףד) ןיכבעכ ו'סרופ סוכ תכווכ ןמע לע (י'הנ) ה[

 ט"ע שוריפ מ" ע ?וריפ |

 ןניֵטְׁש רפ ןעֶמ לאָו איֹהפ גני איד הָעַת רַפ זיִא איז סאו ׁשיִאְל הָשֶראִמ הָלּותְּב ןוַא

 איז סאו ןגעֶֶו ןופ ריִעָב הָקעְצ אל 8 רנד ל טעו סע נּוא ריעב שיא אמ ןאַמַא וצ ּתְסְנְקְןְ

 ןטלאוו סע ואו טאָמְש ןיִצ ןעירשג טיִנ טה נוא המ בנש טאטש ןיִא ןאמ ןיימ ןָנִּפג איז[
 : ןאפ םָד נוא שי 9 רַפְלעֶה ןנופנ ְךיִז תֶא םָהאַצהְי (הכי : ןגִל ריִא טיִמ טעו רָע
 ּטְנֶניֿפִג טה רע םאוָו ןְנעוֶו ןופ הנע רְׁשֲא רֵנְד לֶא עֶרייַּב איז ןֶחיִצ םֹורַא ריִא טלאָז םָהיֵנְׁש

 פרי ןלעֶנג ןייז ןופ ביי סאד יהעב הָשָא תֶא תב םאָר ואו רעֹומ םעֶד רצ וִהַה ריעָה רעש |
 סאד ןְמור םוא טְסְלאָז וד וא .יְדְּבִרכִמ ערה | םֶתֹוא םָּתְלִקְתּו טאָמְׁש עֶגיִזואָד איד ןופ ןציז ןיד]

 תא הֶדָקִכ פא (הכ) : ר ןְׁשיוִוְצ ןופ ּוייָּב ןָעיִטְש רַפ אייז "לא ריִא נוא ותַסְו םיִנָבָאְבְ]

 םעוֶו תָנמִה תֶא שיטה סמ דְלעֶפ ןיִא בוא תַא ןְּבְראַטט לאָז אייז נא ךֶניֵטׁש טיס

 ןגיפנ |
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 היבֲאחתיּב התָפייילָא .ייק הת
 הָריע :ישנא - הולקְסו
 לארְׂשִיְּב הֶלָבְנ הָתְׁשעזיכ התִמְ
 עֶרָה קְרעָבו ָהיִבֲא תב תונזל
 שיא אָצַמידיִּכ > ס : ךָּבְרְקמ
 לעבזתלעב השֲאזסע | בבש
 יסע בבשהשיִאַהםַהיִנש"ּ ותמג
 עֶרָה ָּתרעָבּ תשאהו הֵׁשֲאַה
 ירק הרע ךענ היה יִכיפ: :לארשימ
 : סט ןיכרע סע דפ פ קונוקכ תפפ 36 סרענס תה ופינו אית

 : 9 ןירדסנפ

 םיבשר שוריפ
 התניזש םידע שיש .היבא תיב תונול (אכ) :הלמשה

 רתא

 םימכה יתפש

 סמ סו פ') סקניו סהכתסו סידע לכ 6מ0ד ןיסורי6
 סיכ6 תיכ םרופכ וסוכיפ) סיפכ : פיכמד ל"ג אנו
 םכקס ךכדס ונינמ ןכיסו דח5 '3 רסהס כ"כ .סונמ תוככ
 - סכוע ישנה לכ דמעמב + יסנפ םרפמו 'כ כסמל
 סכס עמסמ סינכקכ סכיכ ישנה סיפקכו .כוקכ רקכד
 סנוכלרכ וכ היסק סידעס די כיסכ כד נפ סוו סיניהתמ
 יטנפ לכ דמעמכ כ"ב סריע וסנפ5 כ5 .כ'עו 'וגו ותיפככ
 וקו . "כ רסק רקס ךכדמ מ"5 סריפ
 ס6:סניקס סרותס .סכיוק..סמל הפקת "פל 5 סיִנכ תונב
 ליעכ םיח ס65פו "ל
 "עו סיכמ תיכנ כ'ג סתנוז יסדו

 :ג ןירדסנפ חפ ספ סיכה םיכ תונו) : דפ .קוכותכ סתעו
 : טמ םוכופכ ס)ותכ סרענ סיסי יכ וז ןיכרע וס סע סכינע סג ותפו

 שנא הנמר אָהובֲא
 רומתו אינבָאּב התְרַכ
 ינלק ורבע ירא
 ריֵּב הָאנול לֵאָרִיב
 בע יִלָפַ אָהּובֲא

 ָרֶא בכ: ניב שיבד ₪
 ֶבָשֶר רַבָג חַכְּתְׁשִ
 וֵבְּג תַּתִא אָתָּתַא םע
 ֹוהיוְרַּת ףא ןולטקתיו
 וע | בָבָשִּב אָרְבג
 לפי אָתַתִאְו אָתַתֶא
 -לַארְשימ שב דֵבֲע
 ּתַמְלּוע יֵהְת ירא נכ

 אתלותב
 םי6 55פי יכ

 םיִנָבֲאְב

 הלותב

 םירוטה לעב
 ינודנס וכפ וֿפכ וס: 'ינכ  .סולקסז סיכ6 תיכ .טקפ 56 )52(
 26 65עי יכ 02( סיל ךימסו סלכ) ספסע יל : ספ)דיגש

 יישר

 6כ . היבא תיב חתפ לא (כ) :ןיסוכיס
 גיכ ופכ . היבא תיב תונזל ::ססלדנס סילודינ
 כ דמעמב (יכפס) . הריע ישנא הולקסו : סיכס
 סע) .םהינש םנ ותמו סכ): סלט יכנס א
 .סספ סנס ספפס ןיפכ ב סידודה ססעפ לינוס

 םטע סלנג וכ סליקסכ סכיוה ס'מד 6כקס ןמ עמכמ כ"ה ו"טרכ ספק
 6 םיכנכ סתגוצ 2 60 ריענ סנכו6שמכ סכענס סע נכפ

 ולוהכס ךכחכ- סקיככ סכסו נע כ"כ .סנורפ היסס ןויכ נג 5 ספכפ ספט 320 ךכיפנ
 וגל ₪"6כ0 ם"פ ןכוקו סוכו . 'פל י"טכ ךפסמ סמנ ריפכ יק6 6פםסו ס)יקסכ סיס ס

 יכוטפ עומס 530 סכא סינסנ סס6ס ןיפט סוקמ וקוקכ נפ סיככימ כהככ סולע כ 56 לכ ב: 'וכ ןוכנ סעט ופעדי
 63 סלד ג'עמו .ס6נככ ןווכ ססינטד עמכמ ססינפ סנד

 טיע שוריפ

 סיְכאָּב חי ישנצ חוקתי בוטש םרעֶנאָפ ריַא
 איד ןְנייֵטְׁש ראפ איז ןלאָז איז נּוא הֶתְסו
 נוא רֶנייֵטְׁש טיִמ טאָמש ריִא ןופ שמ בעמ

 םגראוו לאָרָשָיְּב הָלְגְנ הָתָשָע יִּ ןבראטש לאז איִז
 יד ןָשיווַצ טייקיטְפאהקלאשא ןאָטָג טאָה איִז
 ריִא ןיא ןויז ּוצ הָנֲעְכ ָהֵכָא תיֵּב תֹונל לארשו

 טְסְלאָז וד נוא דבְרמ גְרָה סטנו זֹוה םֶרעֶטאַפ
 יִנ (בכ : ריד ןשיווצ ןּופ זויְּב סד טו :יא
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 טיע שוריפ

 ע בָכיש ׁשיִא ןְרעֶו ןנּופְג טעֶו סע
 או .בויווא טיב טל ןאַמַא לעב

 ריב ןעֶכ לאז .םֶהיִנָש םנ ותִמּו ןאַמַא טֶה איז
 גאְוָו ןאָמ םעֶד הָשְּוְה םע בֶכשַה שיאָה ןָנְגְראַה

 ד וא הָשאה השא רעד טיִמ ןנעְלְג זיא
 )וא טְסְלאָז וד נוא לארשיִמ עֶרֶה ּתַרַעְבּו הֶׁשֲא

 )ב לֶאְרְּ איִד ןוכ וייָּב סאָד ןֶמֹוָר

 םעוֶו איס אצמי

 תַלּועְב הָשא

 ֹורָּמ גְנּויַא הָלּותְב הָרעְג ןייז טעוו סע; ןעוֶו הֵּחִי
 = ןויא



 ו

 / טבק אצת בכ םירבד

 יִלּותְּב ןיִלָאְו ןיִלּותְּב
 אָפיִשוש ןׂשְרְויִּתַרְב |

 :  אָתְרְה יֵבְס םֶדָה
 אָתְרְק יִבָסןּורָּבַדיְו חי .
 אָרְבּג תי איִהַה

 סי ותא ןובנו טי :ּהָתי ןוקליו
 ןיעלס = חֶאַמ הגמ

 מ ו:
 אָהּובֲאל ןוניו ףַסְכ
 קָפַא .יִרא אמל ועד
 אָתְלּותְּב לע שיּב םש
 יֵהְּת . הלו . לַאְרשיד
 ושְר ּהָל תיל ואל
 : יחומוי לָּכ ּהָרְמְפַמְל
 הָנָה .אָמָשק םָאְו כ
 אל ידה < .אָמְנְַּ

 ןיִלותְב ּחַבּתְׁשֲא
 ופ פונופכ ופופ ולפיו איה ןוקפה אכ ! זאָל

 ישר
 לקספ סז יככ (ספ) . הלמשה ושרפו (ז)
 . ותא ורסיו (קי) : : סלפסכ סילכדס ןילווסמ ר
 היה תמא םאו (כ) : (זמ . פוכוקכ) פוקלפ ש
 כס ספק ת סללקסו סידעב (ספ) .רבדה

 מיע שוריפ
 וצ ןְנּופְג טינ ּבאָה ְךיִא ןֶנאָז וצ  םילותּב ךְּתְבִל
 גוא יּתִב יֵלתַּב הָלֵאְו םיִלּותְּב ןייק רַטְכאַט ןייד
 רֶעְכאַמ ןיט ןופ םיִלּותְּב איר זיִא סאָד
 סאד ןטייִרַּפַׁש רַפ אייז לאו הָלמְׁשַה ושרפו
 ףאז יד ןָכאַמ ראָלק ןְלאָז איז רֶמולְכ רוילק

 6 יד רפ ה אוהה ריִעָה קג יִנָפָל לר איוו |

 םיִא 0% אייז וא ותא ור ןאַמ םָד שיאה
 נוא ותוא ישנו (םי) : תוקלמ טימ ןפאר מש | ן

 טְרעֶדנּוה כ הָאט ןֲפאָרְמְׁש םיִא לאז אי 2
 ןלאז וז נוא הָרֲענַה יִבֲאַל ּונְתַנו רְלאָמ עֶנְרָּבְל

4 Chumesz Tom V. Ark. 7 (היח ט'ע שמוח) ןי = 

 | שרפו יּתַב יִלּותְּב הָלֵאְו םילותב
 וחקלו" :ריעה ינקז ינפל הָלְמׂשַה
 ורפי ׁשיִאָהיִתָא אוההיריעה ינקז

 םָהָכ הֶאַמ ותא ושנע]
 םש איצוה יִּכ הרענה יֵבֲאַל ונתנו
 היהתדולו לארשי תֶקּוחְּ לע ער
 "לכ ּהָחְלָשְל לכויייאל השאל
 היה תַמָאסִאְו :'ס : וימי
 רענל :םיִלּותְב ּואְצְמניחאל הזה
 ךענהיתֶא ואיצוהו אכ =; רק הרע

 רבדה

 :סע :םוכותכ .ותות ומנעו : פ רוס .
 : סע ןיכרע דע עמ םונותכ רנדס סיס pnb סו :וט ןיככע מכ סע חילוס יכ

 םימכה יתפש

 ייפ ס'כסו . ן"כסמ סטכ 'וכ דמנמ 526 סכענס סל סרפקו |
 וג סע סוס עולס סנס סינקוס )6 סכעגס סמלו כ"ד
 ססכוכפ 16 סלפטס סדבקנק לטפס כ" פד ר :סול ועכופ 'וגו
 : סיתפכ סד bוכ סו סנט סנפסס סוס עדוו יפ 5
 ופו5 וכסיו לכס :כיפכ ןכמ ןכו וכסיומ ורסיו ןניפייד ש
 66 תוקנמ ןנסנ סמ ותו ורסוו כיקכ סכומו לכוס ןככו

 ןכמ ןכ ןניפליו וגו = תוכס ןכ ס סיסו ביככ תוקכפכו סלומו לכוס  ןכ כיתכד : סוטמ ןלנמ סקסו .תוקכמ ןפכ
 לתל סתגיז ס 'יפ6ו ןוכוכי6 סדוק סתניו פלד סקניוב לוס תל ספ ולי סנקס) ספנ כ'ללד ת- : תומיכפדכ

 ט'ע שוריפ
 איצה יִּכ יֹורְפ גנוי איד ןופ רֶטֹאַפ םֶד ןְּבעֶג
 ןטכעלשא עֶר פש ןְגֹוצְנ םוא טאָה רע, םּוראוָנ
 < ןופ יֹורְפ גנו איִר ףֹוא לֵאָרְשִי תלה לע םִש

 איז לאָז םיִא ּוצ נּוא הָׁשֲאַל הת ילו לֵאָרׂשִ
 לאָז רע ימי לָּכ ּהָחָלשְל לכי אל ּבייַ)ַא וצ ןויז

 : געט עֶנייז עָלַא ןקיש קעונֲא ןנעק טיִנ איז
 עֶגיִזאָר יִר בוא וא הוה רֶבָדַה הָיָה תֶמא פאו (ב)
 הרע םִלּותְב ּואְְמְנ אל תֶמֲא עונג זיא ףךאז
 רעֶר וצ םיִלּותַּב ןֶראּוְוְנ ןנּופנ טיִנ זיִא סע
 וא ןעְטְג הָנֹוְמ טאָה איז ןעֶד אֹוהְפ גנוי
 3! זה םרעָטאָּפ ןיִא ןזעונג ךאְנ זיא איז
 .ןָלאָז היִנָצ תב חַהָּפ לֶא הבנה תֶא איצה (אכ)
 = = ןופ ריִט םּוצ יֹורְפ גני איד ןֵהיִצ סורא .אייז

 7 ריא
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 : םיִלותְּב ּהָל יתאָצמְאְלְו היא
 המאו ירק הרענה רענה יבא הקלו ₪

 ירק הרעה רענה יִלותְביזתֶא ּואיִצֹוהְ

 רמאְו Se :הרעשה ריעה ינקזילא
 ג -תא םי ןקהילֶאר ירק הרענה רעגה יִבָא

 השאל הזה שיִאָל יִתתנ יִתּב

 תלילע םש אנה הנה hd ָתֶאְנשיו

 תבל יתאצמ"אל רמאל םירבד

  NEופ תונופכ סינפ רק5ו :

 םיבשר שוריפ

 לעש םילותב םה טשפה יפל . ילותב תא (ופ) : עולקז

 יקכ ק6 (:ע)

 םימכח יתפש

 ךדפנל סכמהנ ךכלד ןתמו < 'וגו סכ סעו סעל םי6 םקו יכ
 .כ'כ פלוס כ"נפד 5 :'וו סל סכו ופוס סנו ליפס
 'פכ כיקכד סמ סיל קופית כ"כ Bכק יפס ן"כספ סקקס
 .'וכ ןוודכ ווככד עומפי 65 י"סריפו 'וגו 62 כ סיטפסמ

Aסדוק ויככד עומטמס ימ) ס-עו סקעת כ וכייחכ  

 . יקפנ

 - b'ס סתסמ ופד ג"דעפנו (מ"לק) . וכיִכְמ ןיד לעכ ה
 . סונעוט סמנענ = סינידס לענס כס 6

 :כ"מק סינפכ

 : דס ט ג ןיפודיק גנ ומ סטוס 3כ תוכומכ שיש) יתסנ יתפ 0
 : סמ סנפעס וטרפו סילותכ ךסכ) יתס5מ 6 : ומ תוכוקכ סילכד םולינפ כל סעו

 ךומסבדכ סככדמ סמלע סטלס ןיפס הכוס לכס
 כיל;דג וככ = 5שרדכ ₪06 ספגו סכעגכ יכ6 כמ סמנו סמ יעכומ סלוקנס פ5 ולינוסו כ"ד צ

 אל התל תלת +
 1 ₪ הל תיִחְּבְׁשַא
 אָהְובְא | בָפְו ומ
 ןוקפ פיו ּהָמָאְ ןאּתְמלועֶד
 אָתְמְלוע יֵלּותְּב = תי
 אָּתְרַכ יִבָס םדקל
 :אַרְתַא ןיד תיֵּב ערתל

 אָהּובֲא = רמי <
 תי .אָיבְסְל אָּתְמְלּועְ
 אָרְבְ תיִבָחְי יּתְַּב
 : .ּהאְנְּו ּוּתָנֶאְל ןיַדָה
 ףש אוה אָהְו זי
 רמיִמל ןילמ .יפוקסת
 תר היִחָבְׁשַא אָל

 ותב

 םילותב

 םירוטה לעב

 כ (וט) : סכד סיגגלמס 'י וֿפכוסע ךע וכיפוכ5 כמ ןיד לוג
 : כ"ע טינפ יוס ךלכ כפככ סכלסע 6"ס לפס 3'תכ . סלענס

 : ליתסט ספס 6ו0 לסלע ספס 'פינכ

 ישר

 יבא (וט) : ןיד לעב מסכ סנס פ לכד כמו ןיקס ןלכמ
 סיעכס צ סילודיג וטדגפ יפ (סכ) . המאו הרענה
 Ms .(BE) יבא רמאו (to) : : סלע וזנקו
 : םיקכ ינפכ רכדנ ק ספסל תופכ ןילפ דמלמ

 ועטל לענס לוכיד ם'פ

 פכ ו סרענס כה בעלו ויכמ כיתכו סמלו סלעגס יכל וקלו כיקכדכ  ד'ככ תדמוע סמ 250 gb %כד ק: -

 ט'ע שוריפ
 הָשֶא עָנִזאְר איִד ןגאָז טעוֶו רע נּוא יִפְמִל
 ומ ןנוא איד ןיִא ריִא רָמּולָּכ ןמונג ךיִא ּבאָה
 טְנְהעֶגג ּבאָה ְךיִא נוא לא ברק ןְנאָז כד רע
 ּבאָה ָךיִא נּוא שִלתְּב הָכ יִתאָצִמ אלו ףיִא .ּוצ

 יישר . םיִלּוהּב ןייק ריִא אייַּב ןנּופְג טיִנ
 עֶרָדְנַא איר טְפעֶלְׁש הֶריִבַע ןייַא וַא טְּבייֵרְׁש
 ואל םֶד ףֹוא ןעֶנְנ רבוע רע, טאָה רֶעיֶרְּ
 נוא ןְּבאָה טְנייַפ טיִנ טְסְכאָו ור אנְשִת א ןופ
 : ריִא ףוא עֶרָה ןושְל רע טעְר ףאָנ רעֶד
 רַעְר ןַמַעְנ לאָז רע נוא הָרעַה יבא 6 וט)
 .רָמּומ ריִא נוא ּהָמאְו יורפ גני יד ןופ "ָמאָּפ
 דנמ איז ןְּבאָה איז ליי טי 2 ישר
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 ט'ע שוריפ
 איצה .ןרעְוו הֶזּובְמ ריִא רביִא ייז ןזוט ןעוְנ
 ך הכה לוג תֶא ןֵהיִצ סורא ןלאָז איז נוא
 צ רֶעֶה ינו לֶא יֹורְפ גני רעֶד ןופ םיִלּותְּב
 עוט םּוצ הָרעׁשַה טאָמְׁש ןופ עֶטְצְלע, איִר
 ורענה יִבֲא רַמָאְו (to) : ןְציִז ןיד תיֵּבַא ןאוו

 וורכ גנו איִד ןופ רֶעאָפ הד נאו רע לאָז
 ןוצ רמו מייל עֶטְלַא איר וצ | םינקוה לא

 א בה רֶעְכאַמ ןיימ יס ב תא ןיִד תיֵּ
 אמ ןְגיִואָד םעֶד ּוצ הַׁשֲאְג הה שיטָי ןְּבעֶגְג
 ְנייַפ איז טאה רע נוא ָןֵאְנְשַת ּבינַא רַכ

 אָמַג טאָה רע ןונ פָש איה ה () + ןגיִרקג
 ואצק אל דמאל רייר ןופ לּובְלּבַא םיכָכְר תיל

 ךתבל
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 = ׁשּבלהאל י :וּדִחִי רמָחְבוזרושב
 כ : ודה םיתשְפּו רָמְצ זנְמעׁש
 .עבְרמְ"לע ךָלְ"הַשעת םִלְדָנ 2
 ! הָּכיהָסִבִת רֶׁשֲא ָךְתּוסְכ תּופְַּב
 ָהְיְלַא אָבּו הָׁשֲא שיא חקייכ יס
 םיִרְבִד תלילע הָל םשוד :הָאְנָשּ
 "תֶא רַמָאְו עֶר םש הילע אָצֹוהְו
 בֶרְקַאְו יתחְקְל תאוה הָשאָה

 הילא
 מ) תותנפ תג רימ ד תופכי סיתעפו רע5
 + לק ןילומ גמ םותנפ תי סיתכז ענר לע

 םולקנוא
 אָרָמֲחַבּואָרֹותְב יְִּרֶת
 שַָבָלִת אֶל איז אָדֲחַב
 ןֶתכְו רמע אָזנְמעַש
 : | אָדְחַּכ  רֶּבְחְמ
 דּבְעַּת ןיְּסרְּכ בי
 יִפְנּכ עַּבִרַא לע ְךל
 ְִָתִת יד תסְ
 רָבָּג בפי יִרָא ני ּהָב

 ּהָתְוְכ לּועיְו אָתְתִא
 הָל ישו די ג הננס
 קפ ןִלְמ יֵפֹקְסַּת
 רמו שיב םש ּהָלֲע

 תיבָמְנאָרָה אָחְּתִא תי
 תילעו

 : ג ןיכרע וי קונשכ גפ טס פותנפ נ פע ריזמ כ ד םופבי וכ.םכע ר) a עפ 5 אית
 : ג ןיכרע !' םורוככ גע ופ טל שותנמ ל הפ רי ס ד תופי ט סנוס וכ חכע סילידג :גפ
 . גפ fמ סותנמ תי סיחכו זכ תכש ססכמ רעה

 םיבשר שוריפ םירוטה לעב
 לודג אהיש ךירצ תיציצ . םילדג (בי) : םישדקב רסאת | רוממ) סכוגע סעל ךעכ לע םולסס 56 וסה לפטלמו לכו6
 סכוס< 6יכטמינכ . סכנת לכ (5י): ספכ וסעכ לט םלוספ
 סטעמ סילדג ךדיפו לס 'כ . סינדג (כי) :ינס דֿפמ סכ תוככפס) רוס דחמ ד5מ סיפלכ וכו ךול6 דגכ וכי . םוכס)
 'כפ6 : פולסלפ :סיטועס ךלדכ תולסכע ססעמ כיסכדכ וכופע וסלפופו כיתכ סינדג יכתד סינט לידנ ס"כ וכמספ סוו םכשלש
 ססכפו ספט סלגמ "כ סיכדנכ 5תיפד 60 :מכ סקי יכ (גי) סכ קסכפ לסל . בייס פוספ מוס תוסלכ 6יכס) 'מינכ .ססכמ
 ככ לע וכ סיסלמס דמלמ ססכמ רח סקי יכ ומכ 6'ד .ותינטכ ליפפמש מ'ס) זמכ סקי יל ססלת למ6 פ"ד .םפט
 וכלי יכתפ ךנסע ליכטכ ןפככ סג כ"סכי לע ומופ וסרדו לודג ךלמ סכפ כו ךריֿפו ןיד 'כ .סינפ לכו : ויקונוט
 ספסכ 65 ןכו תוככדס 'י כע לכע וניֿפכ ד"וי רסס . טל סע טינט 85וסו (די) + טל סם סייע ילוסו סתונפ) ופוס ערס

 = יישר
 5 . זנטעש (לי) : סמ סופ פכלוסכ סינוז 1
 םילדג (כי) : זוכו יווע עוס ס ופְיִפ וניפוכלו ..בוליע
 ךכנ סיפלכס ןפ ףס (יכפס ד תומכי) . ךל השעת
 : ופוס . האנשו הילא אבו (גי) : דופכס ןכתס
 תלכוג סלינע .םירבד תלילע הל םשנ (די)
 סכ ופוס (מי רקו) לנפת ע 0 לע רכע סכינע
 (ילפס) .תאזה השאה תא :ענס ןוככ ידיפ

 מע שוריפ <
 ליפא טֶכאַמ ישר , דָנָנאָּב .לייָא ןייא טִמ)

 טיִנ ןעֶכ ראָט ןיִכ ןֵרָדְנַא םעֶד טיפ ןיִמ יא
 אָׂשֹמֲא ןנאָרֲמ לאָז איז וא ןריִּפ םֶנייֵא ןִא
 רָרָכ רָּד איוו ץְלַא טְלעֶטְׁש קסָּפ רעֶד ראָנ
 ןד ןָרָהָי םיִתְׁשפּו רֶמֵצ ָנְפעְש שָבְלְה אל (אי) : יָא

 דיילקא גושימ ןייק ןריילק ןָא טיִנ טְסְראָט
 ןנופשג םָנייֵא ןיִא םֶקאַלְּפ טיִמ לאוו ןופ
 גְנּוטְבעֶלְפ ל הָעִּמ ילד (בי) + טיַנְג רֵרָא
 ל ןֶכאַמ ריִד ּוצ ּוטְסְלאָז תיִציִצ יָא סא
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 םימכח יתפש
 ינסב רכוע ןקכו דמ6 וקנכ 56 רכוע וגיסו סיפנכ עלוס
 ל'נמ .פ"סו | : סרכ י65כ סוטפו סיעכו יפלכ סושמ ןיוס)
 כוס כוס ןניכליד כ"ו סםיכהכו רוגמו כוכ כוח פלד
 לכ ןלסנ סמ ךקמסכ לכו ךוממו ךכוטו כיתכד תנכפ
 קוד ופל רומתו רוכו ליקוסו קומככ לכ ןקכ 66 תונוסכ
 יקופנ ם : 'וכ סגיכנסל ס"ס נה לקוד ומכ םוכהת 5
 יב לועל ןייעו זנטעס סוכמ ססכ ןיפ חנו יופ ןופכ סידנכ
 כוקכל ול סיס | .סלנסו סינה כו ל"ג כ'כ ע : סימודק

 ש'ע שוריפ

 ןייד ןופ ּףֶתיִָל ןקע ריִפ איד ףֹוא תֹופְנַכ עַבָרַ
 ףצ ךיִד טסוט וה םאוָו ּהָּב הָסנְת רֶשָא  דוילק
 ןעונ השא שיא חק, יִּכ (נ) : ריִא טיִמ ןקעֶד

 נוא ּהָאנְשּו הֶלַא אָנּו םיוווא ןמעֶנ טעֶו ןאַכַא
 אז טעֶו רע נּוא ריִא וצ ןְבוכק טעוו רע
 וצ טעוֶו רע גוא ּהָל פשו (רי) : ןְּבאָה טייפ

 = חייר ןֿפ  לּוּבְלְּבַא םיִרָבָד תלי ןאט ריִא
 < ףיִא ףֹוא ןהיצ םוא טעֶו רע נּוא ָהיֶלֶע אַצוהְו
 | א תאוה הָׂשֲאַה תא רַבָאְו ןְמאָג ןטְכעֶלְׁשַא עֶר םַׁש



 כג סנעפ רוססט-יפל לומסכו לכוסכ םולמכ | =

- Aas 
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 םישתחאלו ךגנק הקעמ הישעו
 ומ לפה לייב יִבְּב םיִמָ
 הפ לכ ףמרּכ עגותאל 5

 אַקִת דעתו אָבְִ
 יִשְת אָ ְךָראְל
 ףֶהיִבְּב לוטכ תבוה
 .הָגַמ לָפָנּד לַּפַי יֵרֲא
 ְךָמְרַּכ עדת אָל ם
 בֵאָתְסִתאָמְליִד ןיִבּורֲע
 עַרזת יד אערז תעמְד

 ערזת רֶׁשֲא ערוה הָאְלְמַה שדקת
 אלי: מנ לו שךחת"אל ' ס :םֶרָּכַה תֶאּובְתּו

 ידרה רושב |
 טק ןילות וג ןיסודיק םדקק ןפ + לק ןילומ ג עק לפי יכ :ופ וס פק 59  קוכוקכ סיפר סישת לו :ונק ןינומ ןגע סקעפ איה

 :ס) םוכרכ םככפ תוכסו : ככ סיתכפ ערזכ כלפכ :וטק

 םירוטה לעב םיבשר שוריפ
 ןליפכ סנעט יכס וטרדס סמכ :מל וגממ לפונס לוסי יכ ןסbכ ומכ תרותב רבח ול ןיא . הקעמ (ח) : דחי םיגנו םא
 : סז למ סיפי תולילפ ןכיס סמו כפנו סלס ₪6 םלש ידכ קיעת .עשר תקע לבא .אוה המרמ תשעמ תרזגמ
 "כ ילכדל זפכ .טכות 65 (ט) סיכ ךימסו פס לופי יכ .שדקת (ם) : םה םק בש תרזגמ . םכיתחת קיעמ . הלנעה

 : רי םלופמכ ןנכמו סלוטסו סטת ערזיט דע למסד סיסי
 6%מכ סיֿפנלכ קימכסנ ךיכנפ וכמ6ש וסוו ריפע סכ ספנמס סנגעס קיעס כט6כ ספלפס טדקפ ןפ סכוסמכ 'כ . ספלמס
 . כומסכו וסב םוכמת סכ (י) : סלכמס ןטככ סיעלעכ סגד טי '5ז םוקסומ 6"דכ דודמנ ךילנט ןייופכ ססינטו .כקכ 5
 פנ5 סעט שלפמש וס: סעל ךעכ לע סוכחס 50 ךדיפו ןיד '3 . סוכמק : עפל סע קידל ףספסי 65 ופכ 6נטו רוטט

 םימכח יתפש

 כ כ :'וכ ןלוכמ סלק וז סונמד סוסמ ןפכ גקכנ ךכלד
 סלפמו = לופו סו וכ כ"כ לפונסד ןכקמו . לפונס ל"')
 ססע ל סמ ומנכ סו .לכוע ספג לופימ סו יוסרט ןויכ ךנוסו
 : 'וכ כגלגת 8 כ"פעסו םלפמו . ממ סד )ננו סקעמ
 סז כנו ליכוכ כייק סתם ךיכחה סיננלמ סעס לכ כ'קו ל

 ינכ ס"ס 5 סכועסו סעס סקול ולו = מ :ךנכ גנכ ןמ'
 סועכז ונימ ינש ךיככס י'סכ) ל"נמ תלו | סוכק6 סיעכצ
 כ'ד "יו . יגס ןכמ סע דתה ןיפמ פעלד ןפכה סע סיכחפ
 כמ6 עכו ןימ עפסמ סוסד סי6לכ ךןמלככ עלות 8) "נפ
 סימלכ ךמככ ערופ כ כופכדמו סי6לכ וסכ ךמרכ ספ
 כיכוס רככ לכו ת"סו .ךמרכ לכ סישלכ סוסש עפספ
 ערכות כ ךדס כיקכד סיםודק תפרפכ נועל סונכס לע
 6 ןדפ ניתכדכ סיעכו יפככמ  יכיומ ליעלד ל"יו . םיסלכ

 טע שוריפ

 .ןְכאַמ ּוטְסְלאָז דגל הממ תש ּבּוטְׁש עַינַא
 וד וא טֶּבייִרָש יישר . ףאב ןייד וצ קנאגַא

 ַהּולש ןּופ הֶוְצְמ איָד ןזעוְונ ,םייקמ טְסאָה
 בוטש עינא ןעוב וצ ןייז הָכֹֹז וטסעו ןקה
 ןְכאַמ ּוצ הָוְצַמַא ְךאָנ ןייז םייקמ טסעוו נּוא
 ךֶתיְִּב םִמָד םִשְה אלו ךאד ןייד םּורַא קנאנַא
 ןייד ןיִא טּלְּב דֶלּוש ןאָט טיג טְסְלאָז נוא
 טעוֶו רע םּוראוָי ּנָמנ לפֹוָה לופו יכ בוטש
 ןופ ןלאַפ ּוצ יּואר זיא סו רעֶד ןֶלאָּפ אָרֲא
 סאָד לאָז ךאד םעֶד ןופ טְסייַה סאָד םיִא
 תּוכְוַא טקיש טאג םּוראוו ריד ךְרּוד ןייז טיִנ
 אל ₪ : ביִיָמַא ףְךּוד בוחַא גיא יאְּכִזִא ךֶרּוד
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 5וסמ לוכס כיסי סכג סנטמ רוססכ ס6כיסכו סכנ סלעמ כיס כומססו

 ישר

 סמ למסמש קיפ ןונכ שקית סנלק .סופקנולו נגל
 ףלו ב לופט סז ױפכ . לפנה לפי יכ : וכוקנמ
 "ע םוכז ןינגלגמפ ךדי לע ותתיפ לגלגס לכ כ'כע
 פל ןיפוליק) .םיאלכ (ם) :כיק ל י'ע סכוקו ילכז
 ךפ : די  סלופמכ ןנכמו סלועפו מ סטק (כפ ןילוס
 סדסס לע כעקנס לכד לכ 3תתספ ומונכקכ . שדקת
 וכ .לפונ כוסוס ןונכ יסננל ןיכ םדקס ןונכ סכשל ןיכ
 : ךותבדק יכ יכ סנס ל (סס סיעפי) ומכ םדוק 'ל
 אל (י) : ףיסופ עלוספ פפסוסו יוליפ כז .האלמה
 לכל ןילס קוס (דל ק"כ) .רטהבו רושב שרהק
 סילוטק .דקי סגיסנסל ןילס לוס סנועכק סינימ ינט

 טיע שוריפ
 זייד ןַעייַז טיִנ טְסְלאז וה םיאְלְּכ ּדסְדַכ עדה
 ןֵטְשְרעֶג טיִמ ץייַו זיִא םֶד גנָושיִמ ןְטְראָג ןייונ
 שרה 1 םֶנייֵא ןיִא ןבורט ןייוו ףלרנדעק גוא
 הָאְלְמַב .ןרעוו טגיִדְריִו םּוא רַפ טעֶו רַמאָט
 איד ףרוד עדת יֶׁשֲא עה הָאּובת עלּופ איר
 סרה תאי ןעויז טְכעוֶו ּוד םאוָו גנּואייִ

 ץְלַא ןער ןֵטְראָג ןייַ) ןופ טְכּורְפ איר טיִמ
 טְראָו סד זַא טְגאָז אָרְמְג איֵד רּוכֲא טְרעוֶו
 נצ ןיֵׁשׁש טְלאוָו סע איו ףיילג יא שדקת

 געֶרְּב רפ סאד לאָז ןעָמ שא רקת רֶעְרעוֶ
 םיִנ טסְראָט וה ׁשָֹהַה אל ₪ 1: רעייַפ ןיִא

 וא סקָא ןייא טיִמ = יִדָרִי טו רשג ןרעקא
 טיש |



  | Aכ ; אצה בכ :םירבר | .

 רב נפל | רופצו מ אקי
 םיִחרֶפֶא ץֶרָאְה לע א !ץעילבְּב

 ו % 4 4 ] עיִבְר אָמִאְו  "7"לע תַצְבר -םָאָהְו -םיציב א א

 "אל םיִציבהיזילע וא םיִחרַּפָאה עפ לג יא ןח
 חלש ' : םיִנָּבַהיילע םֵאָה חסה קטז:
 םיִנָּבַהְדְתֶאְו םַאָהייתֲא הקשת אנג תו אא תי

 ָתָכֵרֲאָהְו ךְל בטיי ןעמל ְךָליהְקְת
 בטי ליב ְךָל בַּת
 : ןימי ףרו ל

 שדה תב הָנְבִת יכחש*ס :םימי
 תישעו

 אָתיִּב יִנָבִת ירא ח
 אהדה

 . חמק עק ןלומ ai לפ ת5וכ ססו :05יו 'פו תופמ תמרפ רסוזכ לפס פק פק טנק ןילומ נק עיומ רופ ןק לוקי ל אית
 .3עק- ןילומ טל ןיפודיק ךל כטיי ןעמ) . מק עק ן'נומ כק עינמ םינכס סו : עק מק תנק ןינומ 83 fעינפ סתס תל תלפת חלש

 םיבשר שוריפ םירוטה לעב
 . ץרא ךרד יפל .םינבה לע םאה חקת אל :הרקמ . ןק 6כקי : סמ סו ןיקקונסכ תופפוענו ףועכ ללפסי
 ונב תאו ותואב ןכו ומא בלחב ידג לשבת אלב יתשריפ ןיכיכפכ 'מיגכ . סיליכ 16 סימוכפמ : ןמוזמ) טלפ 'פיגכ
 לוכאלו לשבלו םוחשלו תחקל תונתבערו תוירזכאל המודש | סינכס לע 'ס למ6 סכ ךדיפו כס 'כ . סיכס לע :ןמסל
 06 ותומי .סיפולסס יפוממ סוס סוקמכ סידוניס תונכסו
 ולכט סנועכ 'עיגכ .סימי תלכפסו (ז) : ופומי סיֿפונתק יתוממ 'ס כמ6 סכ 165 ס5ו ךימי ןוכילֿפי סוכמס סייקפ
 וכ | וכיכליט ידכ סקטמ וכ ססע שדמ תיכ םינכ ספ כפו) . .שדמ תיכ סנכפ יכ (מ) סי ךיפסו סיפי תככססו : וס
 סילקס סֿפו 36 רוכילכד 61 . ק'תסכ 6וסט םדק תיכ ןיכ ליכטכ סוס סימי תוכילפ רקיע רופו . ונממ וכפי כו סימי
 ךמסו ךל כט ןטמנ כיתכ כיעכ . םדמ תיכ סנכפ יככ סימי תככֿפסו ךימססל ידכ פלס ןכ 55 ךל טיי ןעמנכ סימו תככפסו

 םימכח יתפש ישר

 ונס .טרפ) | ?'נפ סי) יטקת גס סימנס ןוכ כטילו .ךניל :סינכ לע ₪ .סלועכ (פק ןילופ) . םאה חקת אל
 ןלמו . לוס כוכס סכיזגד םוכנכ רוס ןינע לככ לד סלק סומ סל (כמק ספ). ךל בטיי ןעטל 00

 םולקנוא
 אָרְפצ :אָנְק ערש <

 לָבְּב אָחְרְמּב מדה
 אערא לע וא ןֶליא

 ךל כטיי ןעמל סלוס סלמק * םיכ ןולסמ סכ ןיקס
 תונמ למ ןלכט ןמעל למוסו לק סימי סככקסו
 ספייק סָק . שדח תיב הנבת יכ (ק) : תוכוממ
 סטפ סייקפו טדס תוכ תובל ךכוס ןקס סופט תוכפ

 סכסמ לנד עמסמ כמונו 'ס סכעומ יכ סעע ןפונ רק כד
 םוגכס = ןמ סלעפל | כיופכ תתרופ י6 לכ6 1 : 'וכ סרוק
 ןלתמו . תופמס רהסמ דחקכ נ"נסד כ"כ ו : סהקלל לתופ

 כינס לדג . הקעמ : ולס פויטרפ וכמסנ ךכל סי .סידנכלו סדפו סלכל עיגקו סומ תכלוג סעמפ הקעפ

 ט'ע שורופ =

 רהב דיל רופצ קא. כ ₪ : עֶניזאָד סאד

 ָךלֶגייַפ ןופ טְסעֶנַא ןַפעֶרמ ךיז טעוֶו סע ןעונ

 ףוא ץֶרֶאָה לע וא ץע לְכֶּב געֶו ןיִא ריד רפ ּוצ
 וא םיִתְֹפָא דרע רד ףוא רַרָא רֶמֹוּב עֶלַא

 תִָ סא רֶעייֵא רַרָא ְּךלָבְנִה עֶגְו סי
 טָציִז איז מסיה סאָד טֶרָעוה רָּומ איד נא
 ָךיֵלָדְניִה איִד ףוא | םיציִבה לע וא םיחְורפאַה לַע

 םיִנָבַה לַע םַאָה חקת אל רעייַא איֵד ףוא רֶרָא

 ךאָנ זיִא איז וַא רָטּומ יד ןְמעֶג טיִנ ּוטְסְלאָו

 : ןאָמ ּוטְכְלאָז ןעֶד איוו רָדֲעְק איד ףוא

| | 6. 

 ןייא וַא .אָמישַפ סיטי ָתְכרְאַהו ךֶל בפי

 הי" א

 | ט'ע שוריפ
 ןקיש קעֶוַא טְבְלאָו ּוד םָה תֶא חַלשְּת חלש )
 רָדניכ יד .נגא ּךג חקת םיִנָהה תֶאְו רטּומ איָד
 לאָז סע יֵרְּכ ל כטי שפל ןמעְנ ריד ּוטְסְלאָו
 רָד טֶסַעְונ וד נוא םימיָתְכנֶאַהו ןויז טונג ריד
 פאָר ןעֶו טְכאַמ ישר .געֶט איד. ןַרנעֶל
 = טיג םְסאָק סע סאו הָוצַמ עֶגְניֶרְנַא וזא זיִא
 פל ןְביִרְׁשְג ןָא הֶרּות איר טאָה טְלעֶג ןייק

 = ׂשְטְנעֶמ
 . ג רְלעֶג טְסאָק סֶע םאָ הָוצמ ןייֵא ןאָט טעו
 ענב טְסעֶו ור ןעוו ׁשֶדָת תב הְָבַה יִג ₪

 עיינא
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 < םולקנוא = אצת בכ םירבד 7/7

 אָהְָאְב מר הרות וא חיטה יש וחוש א יח רומחיתַא האר
 מק הנ שבת םָהֹמ :תְכַלעתהו רהב :םיִלְפְ
 8 רה הייה הוחיייאל 7 ם גוטע םיקת םקח
 רג ןקתואה אחא ׁשּבְרִייאָלְו הָׁשֲאיײלע :רֶבָנ"יָלְב

 והא ד ספ קרפ הורי תבעות יִכ שא תלמש רָב יֵרֲא אָהְהַא יִנּוקְתְב
 ערעי יצו:ןא דש 5 יי פ : הלא השָעְ"לָּכ ףיָהְלֶא

 י : תי ןילרסנס כ fעיֿנע טי תוגרב סהמ םמלעתסו : 3) סש ךרדכ סילפ) א"
 יל A רנג טבל לו 4. רכג ינכ סיסי כ : גג 3כ ₪5 fעינמ ופע .pe סקס את

 םירוטה לעב ם"בשר שוריפ
 5וס ספ וסשכוד ל'ולדש סה וכ ןמיס ו  ןתיס מש פושס ואמטי רבקנ היה אל םאש . ךתטדא תא אמטת אלש
 .פמנעפכו(7) : סינעפ סינפיסכ וכ ישמ /15) ספ יפפכ .השא לע רבג ילכ היהי אל (ה) : ליהאמ וא עגונ י-
 : ודוככ יפכ .וכיסו ןקז ןוגכ סנעתפ סק6 סיפעפט למול ידי לע ןמדוי .ארקי יֿכ (ו) : תונזלו םישנאה ןיב תכלל

 סד6 דמלו 556 :מכ סרו ינכ 'מיגכ .סס לט רכג ינכ (ס)
 . לכ ונכ תסכונס סססכ:ילימע ולמ6ש וס: סט6 לע יכל סתפנ ס0 סט6 כמ לכג יפכ 'כ . סט6 לפ ;סלות והכנ
 נע מ .רופכ ןק 6לקי יכ (ו) 'ס תכעות יכ : יפככ6 יטכ ספ לעו סש6 לע יכל סתפנ ס6 כיתכדכ תונונ סללנססל

 ישר םימכה יתפש

 פ'נ) . םיקת םיקה (ד) : וקות סלול ךכיפ וללכ ד ליעל סו םרוכ רנככ ג"ע5 סו טרפ) ךרפוס (מ'נק) ד :8
 מע: וע לפנס וקסמ ןיעטסל ה סנועט וז (בל פונט סלעתמ סתלכ סימעפ כ"וכטמ פ"ע וכרפנ רוחס ינפמ
 ךילעו ליפוס ול כמסו וכ בפיו ךכס סל לכס וינענ סע "ל פרפל B'5 ןכ רמ ךככ וטוריפכ קפוכמ םוס ונהכ
 היהי אל (ס) : רוטפ ןועפ ןעמל םינכ ס ומ ןוכנס סנכמ סמל ה"ננכ ה : 'וכ נפ נס סנעקסנ כוס
 : : : ..כוועס כווע כיקכ סיטסטמ תטרפכו סיקפ סקס .כוהכ ןלכס
 סוד טקסט (ק'פ כמ ינפכ) .השא לע רבנ ילכ |; סניעט וז )כ6 נמס קרפל סקורפכ | ככדמ סער ןרקמו
 : ףוקפ סם קנס וז ןיסכ סיכנסס ןיכ ךלקס ידכ םיקל )כ "ד 'פמ סמל ת'קו 6 טוסיקנ .טסקסו 62 ע"כ ן
 ןיג פיל ךלפ .השא תלמש רבג שבלי אלו 6כקד 62יכ לע כה טוכופ 'פ) כ"ג ול סיס רק )5 פיס
 תיכ לם רטסו ז סוכעכ רעפ כיסי ללב ת"ד | סיסנס סב םכ)פ 6)כ ןנמ רמות כקעי ןכ "כ 'מגכ םלפמרכ
 2וכ5 פנ0 סדומ סכס0 ₪ .תבעות יב :יקעכ 5 8 +7 מ סוסי ל f5תו ו
 : ומוזמל טרפ . ארכי יכ (ו) : סכפוס ידילםשמס חה . ספהלמ) ןייו ונככ סמ תכנת םכב כ"ססו כתכ ס"הנסו
 ra SN ard 5 ינכ סוסו 53 יג כיקכ סמ)ד 6'ד) ססקו סוסמ ל"יעו
 סונינע ינעכ ילדו סנ:מומו רכג לע כס ילכ סוסו נו "גס ס55 פנמ5 כננ םכנו לו כיתכ ספוככ| ספ לע רכג

 : ןוכ6ר 'יפ סג 5% סינג תוטטקפסכ ככג עכקתו כ ל'נכ סכיככ 'כ עקנ סמל סטק יפנ דוסכ "ד יסנו לק יעסטמ |
 :ספיסכ ןכו סיענלס ןיכ ךנתס ידכ שיל) ספוד סקס וונפ) "פס סע סוכ כפל עול חח : ךככ סיגס ךרד ל'נז

 ט'ע שוריפ ט'ע שוריכ
 םיִא שיִכ מ: קּוסָפ ןיא רָּבֶא שייִמָש ןנייל ןייד ןהעז טיִנ טְכְלאָז ור ּףיִָא "ֹומֲח תא הא
 יִד ןניִל וצ ףֹורַא ןֶפְלַעָה ריד טעוֶו רע וַא ןײז רֶרָא ורד םיִלָפנ רש וא לייא םֶרָרּורְּב
 ְלעֶו טיִנ ריר טעו רֶע וא רֶּבִא אָשַמ אָשמ סורג תֶמְרַמ געְו ןיא ןלאַפְג ןְנעֶז סקָא
 החי אל תו + ביגהמ טיִנ ךֹוא ּוטְכיִּב ןְַּלעֶה ןופ ןלוה רפ ףיר ןְלעוֶו וטְסַעוְו טקס לת
 ןופ ריילקַא ןייז טיִנ ראַט סע הֵׁשֲא ל רג ִלָּכ טיִנ ןָכאַמ ךיר טְסעֶו וד טְסיַה םאָד איז

 ןְׁשיִוְצ ןיֵג וצ הָׁשֲא ןיַא ףוא ןושרפ סֶנאָמְמ ףוא ופפ םיקִמ סקֶה ריר יא גאז גיִדְנִהעֶז
 סְנאָמ ןייֵא נא הָשא הֶלְמָש רֶבָג שכלי אל ןְנאַמ וד םיִא טיִמ ןָטְכיִר ףוא ּוטְסְלאָז ןֶטְכיִר

 ןןייַא ןופ ריילק ןריילק ןָא טְׁשיִנ לאָז ןושרפ טְּבייֵרְׁש ישר . ןנייל ףורא ןֵפלעֶה טְכְלאָז
 הלא ו תבעה כ רבי ןְׁשוְצ ןייג וצ הֶׁשֲא .ףוא זיִא סע ליו ןנאז ןְלעֶו טעֶו רֶנעְ ןעוו
 טאג ןופ טייקרריוומוא איד זיא סאד םּוראוָו לעוֶו ןְגיֵל ףֹרַא טְסְלאָו וד וַא הָוְצַמַא ריִד
 ןטוט סאו איר עֶלַא לג חשש לָּכ טאָג ןיַד ףֹורַא ןיֵלַא טְסְלאָז וד נא ןעֶנר ּפָא ןייֵג ְךיִא

 סאד . | 16



 םולקנוא
 אָבָתֲאְןוהנְמׁשַבְּכְה

 + ךּוהָאְל | ןּנְכיִתְת |
 וחַא ברק אָל םָאְו ב
 הָקעְדְי א פל
 ְךֶהיֵב וגל הגש
 עַּבְתִיִּ דע ְךַמע יַחִו
 הָנְביִתְתְו ּהָתְי ףוחא

 ולא
 דֵּכַעַּת כו ג:ה2
 ₪5 ג דָּבעַּת ה ןָבְו ּהֵרָמסַק
 יי: TN | ּהָתּוסְכְל
 ךָאְד אָּתְדַבֲא לכל
 ּהנִמ דֵבִת יד

 ושר ְךָכ תיֵגּהָנַבׁשַת
 אָל ד + הָאָבּבְהְל

 יזחת
 דע ןפע םיסו : זכ ןילומ תכ וכ סעילפ וכ עק ךיחמנ סניעפ נפס א'

 : סמ ןיטיג וכועמנ

 ; | אצת בכ םירבד

 בשה םקמ ָתְמְלעְתהְו .םיהדנ
 בורק אליסאו י : ְךיִחָאְל םֶביִשְת
 ותַפְסִאְו ותעדי אָלְו ָךיֶלֵא ךיִחֶא

 : ₪ זכ חמילפ גיק המק ךיז5 םדיכ6 ככ

 = 991 ובק

 דע ּףךֶמע הָיִהְו ךַתיּב
 : ול ותבשהו ותא ףיִחֶא שרר

 השעה ןכו ורמחל הָשעת
/ 

 תֶרֵבֲאילָכְל הָׂשעַת ןכו ֹותְלְמׂשְ
 ּהָתאָּצְמּו ונממ דבאת"רשא יהא
 "אל 7 ם : םלעתהל לכוה אל

 הארת
 סעעפ ןכו : גע ןירדסנס חכ עי!מ הפ מק וכ ופוכעסו : תכ זכ טיפע
 : וכ bעיכמפ סנעפסל לכוס כ : זכ בכ תעיכמ ונממ דלת רה

 םירוטה לעב
 'מכ 'כ . ופפס6ו (3) : ליזממ וליכמ ?םכ ף6 ליוממ ולעכב
 יכל לע ןיֿפפ סיעגנ וטכדמ וס: ופערכנע ותפסו ךדישו ןיד
 סיעגכ - כסמלו - 5 ןיֿפ רמופו וינכ כיֿפםסכ סלול וכיפש ןיע
 סינלס ןיסיכופו = םיכס תפ טפו ןסככ סולו !םיכ לע סיכ
 וגל ףסלעע ךפיכ ךות 56 ופפססו וס ו5 םיס לכס ןיפוכי

 יישר
 6 סיכלמ) ומכ לוז לקס ןוכ> תכקפנפ סללק לכ

 . תמלעתהחו (ס) : פנכמ) סלק ינלנק וו
 הארת אל : וססוכ מיק ככ ר ןיע םכוכ
 וסז ונממ סלעקפב ש ופופ ססכפ פל . תמלעתהי
 סלעסמ ת סקס סימעפ וכמס וכיפוככו כ מ"ב) וטופס
 סלעפ יכו (זכ פ'3) .ךיחא שרד דע (2) :'וכי
 נפ א וספרד 956 וספלדימ סדוק ול וסנתיכ ךככלכ
 קנפ ב סככס וכ פסקפ .ןל ותבשהו : ילמְכ סי
 לכ וכמק ןסכמ ונממ סעכספו וימד .ידכ ךסיככ לכסי

 ס53 תעלכפ ותעככמ ותפססו סניפעמ וניסו ותיכ ךופ 5
 סרכ6 וכ סדכ6ט יפו ופונכ סקוכ סיככלכ דעוסס 6'ד וינפ
 ףוספתפכ 65מנו תעלככ ופונכ סקוכו סיכסלכ ףֿפ כככ דפוס
 סילס6כ ךוט דוטסו 5 ז6 וכ סנלױמתו ךתיכנ סדפס
 טולדיט 'יפ . ופופ ךיס6 םולד דע : ותטרכמ ופופ ףוסלו

 םימכח יתפש
 "ה ר :'וכ ןוק6 ינס) לכמד ןעס לע ותלכנ | ןילק כ
 : ל'ע סתול תפנעתסו כ"ד . ס65מב דיגכפמ סולעמ וכ
 עמסמר םמלעססו 626 ספרה כ עמסמ 5רקד לכ ש
 תוככ רוכסו ןסכ סיס ד9וכ 60 [ן : סלעקס) רתומד
 וקול תלפו א : ודוככ ופכ וגילו ןקז וכס 16 תוככקס
 סמ סדונ5 לעכ וסכ ךומ5 ק6 טורדפכ רמולכ ךיק6) כס
 ופוכססו )"לס כד "כ ב :ונממ דכלגס לכד ווס סינמוכ
 ךע5 וס וכ עדוי סו ךוק6 םוכד דע ךמע סיסי 656 ול
 ופוכססו סייקכ לכויט ידכ 3 : ןל כיססל סת כייה ילדו

 . ךמוע םונכ) .םלעתהל לכות אל (ג) : כפי ג לכולו ספוע וכיסכו לכסװ ססעי כולו סעועפ לכד

 טיע שוריפ

 טְסלאָז חאל פשה ׁשָה טְרעייג טיִנ טְְהעֶ
 אל ₪ (ב) : רב ןייד וצ ןרעק רדיו יז

 טיִנ זיא ררְגרְּב ץיד ןעוֶו נּוא ּהִלֲא ףיִמָא בורק
 טסנאק אוד נוא ערי א ריד אוצ טְנּוהאָג
 םיִא ּוטְסְלאָז | דָמִּב ךות לֶא ּותפסַאַו טיָנ םיִא

 רע לאָז מע התו בוטש ןייד יא ןֶמעְנ ןיירַא |
 ןייד - זיָּב ותוא ְךיִחָא ׁשֹורְד רע ריִד מימ יז 1

 ל יתינשהו םיא ףךאָנ ןְגעֶרְפ ףאָנ טעו) רֶדּורְּב
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 :שע שוריפ
 ורומחל הָשַעִת ןכו () : ןרעק רֶריִוו םיִא ּוטְְלאָז
 קו לֶזיִא ןייז ּוצ ןאַט ּומְסְלאָז וזא נוא
 .ץיז וצ ןאָט ּוטְסְלאָז רזא נוא ותְלְמְשֶל הָשַעִ
 .ּוְסְלאָז ֹזַא נּוא יא תנא לָכָל השאה כו ךיילק
 רָשֶא רֶרּורְּב ןייד וצ גנּוריל רַפ עֶלַא ּוצ ןאָמ
 ןראל רַפ טעוֶו סע םאוָו ּהָתְּצְמּו ּנָמִמ דבאת
 לת אל ןָניִפָנ טְסעוֶו וד נוא םיִא ןּופ ןרעֶו
 אל ₪ :ןלוה -ַפ טיִנ ףיִד ּוטְכְראָמ םלעֶתַהְל

 64: הארת
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 תללקייכ אּוהַה
 הוה רֶׁשֲא ךְתָמְרַאזתֶא אָמַטִת
 Q "אלי בכ ס: הלחנ דל ןָהנ הלא

 וישדתאוא ךיהָא רושדתַא הארה
 : וכ השילפ ךיתא רוש 56 : ופ כפ | ןיררקנס סיס: ם)לק יכ : ופ ספ טרנקפ רוק ל א"

 םיבשר שוריפ

 יכ (גכ) : ומל רשב יללווב ןיי יאבוסב יהת לא ביתכדפ
 םיולתה תא םדא ינב ןיאורשכ .. יולת םיהלא תללק
 ראש וא נורה לש םיבירק וא םיניידה תא ללקל ןיליגר
 ומכ גרהנ אוה תטעונ הריבע לע םימעפש יפל םרא ינב
 םדא ינב ןיליגרש יפל ללקת אל רבא ה"'בקחו ששוקמ
 םגו ונרנקת רובכ אלא ותלבנ ןילת אל ךכלו םללקל

 םיטכה יתפש

 וכיע יטנלד עמכמ ןשכו סנוכהלכ סעכ לכ דיו ופומסכ
 656 וכוע וקנה לכ וכומגכו כיתככ כלסמ ומגכ) וכימפי
 ןומסכ י'םכיכב ופכ וכיע ישנה דפמגכ כס םרפנ ו
 יבנה דמעמפ ר'כ 5%ומכ כופכב סכיכ יסיפ םולקסו 9
 פס סמ לג-ס דע ול סיניהממס ןפכ םכמה וקו סכיט
 לכס ןווכ סרבי לכ דמעמב יוס סו וכיע יכנפ לכ דפעפכ
 סמו כגכס דע וכ סיניתממ .ןימ יסדו .526 סמ ויס נכסי
 ג'ה ד'ככ סוכככ ךיכנכ ונייכ ועפכי .35כסי לכו בופכפ
 וכוע יכנס ככ ןסומגרו .כוקכ סמכ ל"קד רפו) םי

 אָלְו יָת םיִהְלֶא

 וגו

.. 
 יא ל החג םויב לנלבקת רובק"יכ ץעהילע .

 "הנרָבקִת רָּבְהִמ יִרֲא
 .לע ירא אּוהַה אָמֹיְּ

 .םלֶטְצַא ! דק בח
 ךערא תֶי בֵאָפְת אֶל
 ל במי קא ַײ יד
 ֵזֲחָה אָל א : אָנָמֲחַא
 וא ךּוחַאְד אָרות הָי

 עֶעְר הכא א = סח
 שבכתתו

 םירוטה לעב

 ןלתנ תטלפ וכ ךמסו וסומגלו כיל ליעל . סילטומס סיכוסנו
 כ סל ךיפסו .ןעס לע (גכ) : ןינתכ ןילקסנס לכס לעוכ
 : ןוֿפכ רוכקל רועו ומפ ל3קנ ןפס סגס כמו ונככקפ לוכק
 סכוכקנ סדכ6 תכטס ךמס . ךיס5 לוט ק6 ספכת 62 ()
 למ6 סו לע  תוככקס םיככ וסו ןסכ וס ספק
 ככ ךנ כמוכ תמנעתסו סיכ ךימסו .ךל .ןפוכ : תמלעתסו

 ישר

 .ױלס סיסנפ םננק וכ לפסנט ם ןולסנ  ןילקסנס
 םיהלא תללק יכ (גכ) : הליקסכ | 'ס ךרנָמסו
 סימדב ױכע סדפכ צ וס ךנמ ל5 ועומז . יולת
 סיפוסס סימל ינסל לטמ כ ומכ סס לקכטוו טקויד
 ספסנ דססו ךלמ ססעכ דס סזכ סז ןיפוד ויסק
 .יומפ ךנמס כמוס וקופ סלוכס לכ סלפנו קויקסלל

 למול ןיסו 'וגו סנוכהלכ וכ סוסה סידעכ דו ביקכ סו
 ןפככו לכ דמעתכ סיכב עמכמ וגו וטפכי ללככי לכו כויסכ כו ורופ וכנכ לכ רמעמב ורוע יכנס לכ .ביככב לכד
 5251 bio .סורכסל נלבכי לכו ןכפעו כיעכ  סידעכ די כו סםכודנ יכוק לכנס כ'5 נכסו )כ וסומנכו ל'נס
 פמסמר לכ יוכד קילהו תפוכו כיפכד 5 : סיטפוכ 'פ ליעל סומ דופ ןויכו ריטס לכ דמעפכ .'נגו וכומגרו נועל
 ןיתמימכ כתס לכו סנקנ סשס ךרכמ 5קוד טמבמד םכפ יוסד וונכ סיס)5 תלנק וכ עיקכ ויכסלו סינתנ סיתמומס לכ
 ףךץומ ןיפ סכס ךרכמ טרפככ סמ תנ6 לנככ ןילו טרפו ננכ וס ידדסנ יככקפ יו סליקס סיכייסש ןתופ ויפו
 ןיטקס:ס 525 ןינתנ 592 לכס טעומו טרפ ותו ןיתמומכ ככ סכ:מ ננכ 526 ידדסמ יקמכמד 6050 0) גולת
 פרפמו סנפמנסה וכ סעט םגיתנ סמ וכ .יסס כוכ כ"כ צ :סכס ךככמט ומכ סליכככ  ןסט ת5קמכ טרפל יפדד 6קוז

 b'ע דנוכו ךנגפ: םנ0: ןינפנ ןינקכנ ןיסד נ'סד .סימכת ירכדכ ככ ןולקנ ןילקסנס נכ רמהד ןלמל וניסו "וכ
 יפנ םכ:מכ כוכיס ופכ 526 סלק ןוכ תנלקו סקס ןכנמ וניוכ סיכנמ תללק יכ בותכב סמ כ"כ ףדגמ ומכ יפנ וסע
 ךורסכמ ס'כסכ -ןייע כוטז | ןוככ תלנק י"ככ םרפמ .ןוכקנ ןולקסנכ לכד תויככסכ פוכומס םכפו וטוספל כוכקס עלדפ
 sמכמ וסייוורה כ'עד :לוכ | לוק: ןוכנ קננקד 620 'ופ קסדה ןילפנ ןילרסנס לכד .י"פר) ל"נמ: ססקת כד כ"ועו :ןפכ
 ןוסכ יפו 5יכ לוז 5 קללה | 526 םײקנ ןנכ) סײס ךרכמ כופכל ל"ס ית6 דוק) סקס ןכנפל יסד סוסנפ םננכ ניקכרפ
 ךכנ סכ ומכ סגס לרבי טרפכו כ"כ כ : יססנמ . תמ ימנ סכס ךככמ) 605 bידסכ לג ןוכל לנס דוסכ לוו

 טיע שוריפ
 ןניְִּנעֶי םעֶד טְרעיינ יג יג טק ג םוב

 לה םיִלֲא .תלְלק יִכ ןְּבאָרגַּב םיִא ּוטְְלאָו גאָט
 איוו טְגְנעֶה טאג .ןופ .גְנּורטְסעֶל יד .םּוראו
 םְדֶאָה תֶא הֶׂשְע .סיִהְלֶא .םלָצב .טויטש קּוסְי קא
 וטסלאז רָביִרעֶד טאָג ראפ לולא סאד טְכוַה
 ןְנעֶה ןְואָל .טיִנ | גוא ןֵמעֶג פאְרַא רָלאַּב םיִא
 ראַפ שיני טכלאו גוא  ּהְתָמְרַא תֶא אָמְמִת אל
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 שע שוריפ

 חלג ה? וסט .ךילא  רֶׁשֲ .ררע ןויד ןנְניירְמּוא
 :ּבְרַא ןייא ריד ּוצ טיִנ טאָג ןייד טאָג סאו
 טיִנ .טָקְלאָז אוד ְּףהָא רוש תא הֶאְרַה אל א
 יל הֶא וא רֶרּורְּב ןײד ןופ סקֶצ םעֶד ןְהעֶז
 פר ןַפּומָש רַפ ןְנעֶו ףאָש עֶנייֵז רֶדָמ פג
 טסַעְוָו נּוא המ ףמלתהו טונאלְּב רפ טסייַה

 אד איו) :יִלְנ אייג ןפ ןליה רַפ ךיר ןלעוֶ
 טסהעו
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 ּהָתְרְה ישֶנֶא | לָּ
 יִלָפְהּו תּומיִו אָיְנְבַאְּב |

 ְךעִּבִס שיִבְר דָבָע
 ןועְמְשו  לָאְרְלִי לָכְו
 ירא בכ : ןח

 ךברקמ

 אצת אכ םירבד

 עבה תְרעבּו תמו םיִנָבאָב וריע
 0 הכ

 עְמְׁשי = לארי
 שיאב הָיִהְידיִכְ בכ יש + וארו

 ָתיִלְתְו תמוהו תומיטפשמ אמה
 והָלְבנ ןיִלְהְזאְל =

 כ סטטוס וסוה שילפו וומ סם םמוסו

 תָבוח = רָבְגְב = יָה
 ןיּך ₪ nn ELAS % 2:4 לטקתיו GOT | ןיד

 , ץע לע ותא ;, הָתַי .בּולְצְתְו
 . ומ סמ ס) ןירדכנס ו תומכי fon שישב סיסי כו תיִבְת אָל נכ: אָביֵלְצ

 :ופ ומ ןיררסנפ עע תומכי ןינת הל : ומ סמ ןירדסנס התלבנ

 םירוטה לעב
 יכו (ככ) = סינ ךימסו . 560שי לכו ךככקמ פרס פלעכו (62)

 יישר

 לכוס ןכו (כע ןיכדסנס) ומל כסכ ב יללוזכ ןיי יסנוסכ
 וקעד ףוסל .סלופ סעיגס ופוס ספ לע גלסנ סלופו
 ומ וגיסו ודומיל סקכמו ויככ ןופמ סנכפק ףוס
 סלמק ם תוילנס תק סטסנמו סיככד םסכפכ דמועו
 לארשי לכו (כ) : כייס תומי לו יפכז קומי סכופ
 ינונפ ד'ככ סוככס ע ךילֿנפ ןסכמ . ואריו ועמשי
 :חיחי יכו (ככ) : סכומו לכוס ןכ סיס5 נע לקסכ
 תויעככס פוכימפ . תומ טפשמ אטה שיאב
 תוככפל ניכ ףוס .ומלו ויכ6 ולע סיסק ספט דינמ
 תילתו :ד'ככ ספימ בייהפו םוליכע לונעו סעל
 לכ וכמפ וניפטל (ספ ןיהסנפ) .ץע לע ותא

 מנ ןגכוכו תכככ תויכככ תל סטסלפט סימעפכד עי

 :לפכנ סוג סו סיככפ נפכשי )כט ךכ לפו) .6עמ שיֿפכ סיסי

 םימכה יתפש

 .ככֿפו לו כג: 522 וכ ןיכסמ כ" וכ ניימ וניל סכועו
 ופו ןייו ככככ ךייכ כוכו כלוו לד מ'ם 3: כסכ כפיטכ
 לסכ רפיטרפ לכופו כנוגע גרכנ סו ליכככ וכו י"קרפ ספק
 ע"ע גכסנ סכומו לכוס ןכ םרפמו ןיי גופ ינק סקושו
 וסל סכופ סעיגסד סומו רכוכ ןכד ם'מ ת"ו 'וכ ופוס
 סע וס לפקכ בופכ לעפפיכ סו ןפוכ ם'ע נכסנו וקעד
 5וסמ סע יס לו ןודינ וכ ויככע לס ןוטעמ יפכ י"ככ 'יפו
 ספסד ל"ו ריו תעכסכ י'םריפכ ט'ע 'וכו תוסע) ד'קע
 ךויטד ידינכנ לנכ לוקפס 55 ןטק סיסקכ | ל5עמפי יכג
 בכוס ןככ לנפ מנכ לנכסי 08 תימיס סרינע סתופכ
 .3"יעו כסכ רמיטכפ לכול יכסט סרוכע סתופכ )ימתס סכופו
 לע ר"ככ סופמ לכ ופוס ספ לע ןונד סנטמ לכ ר"כ ןילד
 "ו ןנלוס) "כ ם :ןפוס ם'ע סועסכס ת6 ונודיכ סטפ
 :fhס qייסכ תכוכ 50 סכומק יס5 סניקסכ | ןודיג סמנו
 : ספסנ תליטנ סוסמ סליקככ נייסו תכסס תל לנהפס

 3גלס דע ול סיניפפמפ ו'סכיפ כ סמלו ועמו לסרטו לכו כיפכ סו סוככס 626 ךוככ ןיפט ו"פרל ל"גמ םוסקכ) ןיפ ש
 סנוט6ככ וכ  סוספ סידעכ דו נותכ סתסד "יו 5כמע ןקוכ רומלס ועמעי סעכ לכו לע סוטפוט פעלפכ 'ופמ ומכ

 טיע שוריפ
 לאָז רע נּוא תו רֶנייֵמְׁש שיִמ יְִנִאְכ טאָמָש
 ףוכ םעד  טסייוו הָרֹוּה יִד םּוראו) ְּבְראַטְׁש
 טיִנ טעֶו רע זַא הָרֹוכּו ררוס ןֶּב םעֶר ןּפ

 םֶד ףוא ןייֵמְׁש רע טעֶו טייַהְנאוִג ןייז ןְּבאָה

 טאָה רָּביֵרְד ןְגְנְרַה ןׁשְטְנעֶכ טעֶו גּוא געוו
 קירצא ןָּבְראַטְׁש רע, ואָל טְגאָמ הָרֹוּה איִר
 טְסְלאָו נוא דנט יה תג עֶׁשְרַא טיִנ נא

 לכו ריד ןְׁשינְצ ןופ זייַּב סאָד ןְמיֹור סוא .
 ןְרעֶה -ןלאז לֵאָרׂשִי לָּכ נוא אר ששי לארי
 טְבאַמ ישר . ןְּבאָה אָרֹומ ןְלאָז איז וא
 רֶעיֵרְפ וכ ןעֶמ זא ןמורדנ זיא ןנאַר ןיפ

 לייונ טנייטש רַפ טְרעֶו רֶנעֶי וא ןֶפּה סוא |
 הָאִי יִכו (בכ) + הָרֹומּו רוס ןָּבַא ענג זיִא רצ
 א ןייז טעו סע, ןעֶו חמ פע יח טי

16 5% 1 

 ש'ע שוריפ
 םֶמּוק םעֶד ףוא סאוָו דֶנִזַא ׁשֶטְנעֶמ ןיַא
 ןרעו) טעוֶו רע נּוא תָמהְו טוט ןופ טְפְׁשְמַא
 .םיִא טְסְלאָז אור וא זצ לע ותא ָתלְָו טייִטְג
 זיִא ןיר רֶד םּוראוָו םוּב ןייא ףוא ןֶגְנעֶה ףוא
 ְףאָנ םיִצ ןָעָמ וכ םְנייֵטְׁש ראפ ןעֶּכ ןֶמִעוו

 טְּביֵרְׁש ישר . ןגְנעֶה ףוא ןעֶנייֵטְׁש רַפ םֶד
 תָׁשְרַפ רעד ןּבעֶג הָשְרַפ איִר טייִטֶָש םּוראוו
 ד ןעוֶו הב טאָג טְגאָז הָרומּו רריס ןָּב ןופ
 הָרֹמּו ררופ ןֶּב םעד ףוא ןְּבאָה סַה טְסעוֶו
 רעֶד טעוו ןנייטש רַפ טיִנ םיִא טְסעֶו נוא

 ןיַא װַא קי רָבֹוע טעֶו רע וא ןינ ףס
 ןיֵא ייכ ןְנָגְרב םיִא טעֶנ ןעֶמ סאו) הָריֵבֲע
 לאָז סֶע ץעֶה לע יְלְבַנ ץִלָת אל טכ) : ןיִר תיֵּב

 םֶ ףוא בייל רעֶמֹוט ןייז ןְעִטְכעֶג רבא טיִ
 םוב



usאצת אכ םירבד  

 קל ורמי: מכס
 ונלסב עמש ּונניא הרמו רֶרוס הז

 הרֹומו רבס ןּב שיאל .הָיְהְיזיִּב
 לוקְבּו ויָבָא לוקְב עמש נא
 :םֶהיֵלֲאעַמְׁשִיאָלְוותא ורפי מא
 ואיִצוהְו ֹוָמֲאְו בָא וב ושפתו =
 רעש"הלאו .וריע ינכזדלא ותא

 סולקנוא
 לא חי + אָתּורְבְבִד
 מס רב רבְנַל יִה
 .לּבקמ .יִהֹותַל ידו
 רַמיִמְלּו יֵהּובֲא רמימְל
 .אָלְו :ּהָתי ןפְלַמו הא
 ןודְח טי :ןוהְנמ לב
 ּהַמֲאְו יֵהּובֲא | הָּב
 בדק ל התָי ספ

 ערֶתְלְו הָּתְרִַה יב
 : הָרְתא ץןך תיִּב

 התְרְק יִבָמל רמו כ

ADJ. ונָנְב וריע 

 ית טפ זז א יׁשְנַאלָב ּוהָמְגְר יי : אבסו ללוז

 ינקז .ופ ןירדסנס יכ ועפתו . 69 ןירדקנפ זמ תונותכ וחות ורסיו .קל3 תסרפ רכחה 'כ היכי יכ אית.
 . כפ רעס סדיקע סע כוסו ננו . 5ע ע ןילדסנק ויק סיחספ סו ו.יכ . י פוכמ וריע

 םיבשר שוריפ

 . אבוסו ללוז : יתירמ הרמ ןושלמ . רטנקמ .הרומ (חי)

 לע לכע וכיפכ ד'וי לסת וגנכ (2) : דוד ,> סונטסס סז 'םיגכ

 םימ-ה יתפש

 19 ולס ספכ לכל סינע יפ לטו וא קומומו ויטכע ול 6
 ס6 ס"סו ויכמ תומ כתקכ ויכ5 יקיכוממ דה תטס ןוגכ
 כוככל .ןיפו יופכ וס סז לכ ןוכפמ יתלכ סונמ ויל סתוכ
 ינפכ וכ ןירפמ ןנהד טקנ ןיפינתמד נביל ל : סזכ סונט ופ
 ינהכ ןילדכל ןותינתפד םרפמ 'מ:כו ותיֿפ ןיקנמו סס)ס
 ןיקנפע י'קרנ ל'נמ ת"6ו .'גנ ןיקנמו סנש ינסכ .ןיכממד
 ןכ סת סוסו כיקכ ןנסנו לכוס ןכ כס כיהכדמ ל"ו . ופופ
 ןלכ ף תוקכמ ןלסנ סמ ם'גל ןכ ןכ ןגיפניו ערס פוכפ

 טיע שוריפ

 יִכ חיי : םיִקְלַח אייטז ןֵמעֶג רע לאז םורד
 ֵׂשטְנעֶמַא ּוצ ןייז טעוֶו סע ןעְֶו ןג שיִאְל היה
 רעְרעה ּפָא ןַַא רדס ויִא רע ,םאָו ןח ןייַא
 ןטוג םעֶר ןּופ ּפָא ףיז טרעק רע ֶמלְּ
 עמׂש וגיא רֶגינעֶפְׁש רדיו ןייַא גיא הוטו נעו
 ומָא ליִקְבּו ובא לִקְב ןְרעֶה אוצ טיִנ טוט רֶע

 םעֶד ןיִא נא רָמאָק יז ןופ לוק םעֶד ןיִא
 ןֵלעֶֶו אייַז נּוא ותא וטו רַמּומ ןייז ןופ לּוכ

 נוא םֶהילֲא עמי אלו ןְנאָלְׁש תא ןפאָרְטׁש םיִא
 ׁשְפִתו (ם) :ײז וצ ןעֶה ּוצ טיִנ טעו רש
 רֶמאָפ ןייז םיִא ןָא .ןָמָ ןָא ןְלאָז יי ייפ ם
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 גנָרְמימְללבקמיהֹותיל
 יֵבָסְו רַשְּב לא
 הנמר אכ + רמה

 כ

 וריע

 םירוטה לעב
 . ₪63 סוסי וכ (מי) סלככס טפשמ :  סתפונס םיס6כ 'סל
 . ללוס : סט65 סכולכ טפסמ ןיסו עימל סכולכ טפסמ למול
 : סנולספכ וכ סושי סלמ ל ,ו"יו לסת סכעו : תוככרס םלפע

 2 יישר
 "75 ימכדכ כלספ .תרמו : ךקדס ןמ לס .ררוס (לי)
 ןלקפ (:כ ןילדסגכ) . ותוא ורסיו : =ילפמ ןוסל
 גוכ סלומו ללוס ;כ .ופופ ייסלפי ל הקלק ונלכ <
 < סקפמ לשכ מ למיטכס ללפוו נטניכ דע כיס
 יכס לפ (נ3 ינעמ) לפפנו כוסו ללוז רמסנפ קו גכ

 ל =

 בלופ ןכ טלפמו וידע וכ ןילפפ ספ לע ל'קד מ : תוקנמ

 ט"ע שוריפ

 םיִא ןלאָז איז גוא ותא ואיצהו רעטומ נוא
 ןופ עֶטְצְלֲע איר ּוצ יע ינקו % ןָהיִצ סורא
 רֶעֹוט םֶר יל נוא טקס דש לֶאְו טאָמש ןייז
 ירִמִאְו (כ) : טאָטֶש ןייז ןופ ןיד תיֵּב םעֶד ןּופ

 עֶטְצְלע יֵד וצי; ןלאָז אייז נוא יש יו לא
 ןוז רעֶוְנּוא הֶרומו רוס הז וב טאָטְש ןייז ןופ

 רְיֶוַא נוא רֶרעְמ ּפָא ןייַא זיא רָעְזאָר רָד
 ןחעֶה טיִנ טוט רע יקב עמש ּנְנֵא רךֶגיִנעֶּפְׁש
 רֵסעֶרְּפַא זיא רע אגו ללז לוכ רֶזנּוא ןיִא
 םיִא ןְלאָז איז נוא יתנו (אכ) :רַפיֹחַא נוא
 ןייז ןופ ןׁשְטְנעֶמ עֶלַא ירי יש לָכ ןניוטש רפ
 ות ה
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 סולקנוא
 יִהָי יֵד תָי יָהֹונְּב תי

kiושר ּהָל תיל  
 אָתְמֲחְר רב תי אָרָּבַבְל
 אָתֲאיִנְש רב יפַא לע
 תי יֵרָא זי : אָרְכּוּב
 אָתַאיִנש רב אָרְכּב
 ןירּת הל ןתמל שר
 חכַתַשָי יד לַלָּ ןיקלח
 שיר אה יִרָא הל
 אְניִד אמ .הַל הפ

 אתורכבד

 הָּבוהֲאָה
 : רכְּבַה

 האּונשה

 יפ 4)0ק) .זפ ופ םורוכב וכק 8רסכ רע 59 ןיפודיק 5 פופני ללי איחר
 כג םולוככ דכק fיק

 םירוטה לעב
 פ'ס .ולכ ת6 וניקנס סויכ לע יללכ לכ ס6 ל
 סויכ סלומס ₪6 לקכל וסנכנפ 'ג כנסי ל"פד י6מל ומר ופופ
 סו ןיד ןיפוע פו ןיכפוכ = סלינכ ןיד ןיפופ וככ ןיכסוכ 3

 : ןיד תכופ ול םי סויכ וס ספ סתיפ פעטסכ סוכמט

 לפ6 83 סולי ןוטנכ לוכעל ןתנ סֿפו סלופ
 . סיכס יפ 15 תתנ (גי) : סונכ וילכדכ ןיפ סכופע
 ןכו סינפלש ד'וס לע ף'לס ןלו סילפנע תוסס כע סנופכ
 כס6 לככ : סיכמ6כ וכליכי ןניטכדל 2065 6ילטמיגכ
 : יופלכ .סינש .יפ- 2עוכ-.לולכס | ןושש יוסכ 52: ונייסו

 יישר

 :סיס6 * נפ דננכ (גכק כ'כ) .םינש ופ (זי) : |
 ליג .כוככס .ןיסס כמ . ול אצמי רשא כ
 : קזהומככ בלס .ספימ רסל) ב קבל יולככ סמק יפ

 סינמ יפ מכע ל 655% רע ככ סינס יפ 3'נכ י: "כ

 ופסכ Rתלימ ול מו כמ לככו סיסה '3 דגנכ סינע פ

 שיע שוריפ

 סע, .םאוָו ל הי 768 חא רדניק עָניַ ןּבְרַא
 טיִנ רע ראָמ רֵּכְל לכי אל םיִא ,וצ ןייז טעו
 ןופ .ןוז .םעְר הבאה ב תֶא ןבאמ 'אוצ טְצְלע
 האשה ןְב ראפ וצ יִנָפ לע ביו עֶמְביִלג איד

 איז .טאָה רע סאו בייט איד ןופ ןוז םעֶד
 אוצ םיִא נוא הֹוכְּב רד זיִא רָע רטגה טנייפ |

 תא יּכ זי) ; םטוג ןייז ןיִא םיִקָלָ ינְצ ןְבעֶג
 רע םוָו .רֹוכְּב םעֶד ראָנ ריי הָאּונְׂשַה ןְב ךֹוְּבַה

 לאָז טְניַפ טאָה רע סו .בייוג ןײז ןופ טאָה|
 םִיַנׁש יפ ל תִתַל רוכְּבַא ראַפ היי פא רָע

 םיקלח ייֵוְצ םיִא ןּבעֶנ וצ ל אסי רש ל
 ו 16 / 2
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 | אצת אכ םירבד

 היהיזזרשא תא ויִנָבִתַא וליחנה

 ביתא רָּכְבְל לכי אל ל

 .יכ וכ נמי
 .ונופ םיססל

 וז רבק

 הֶאּונָשַהְ"ְֶב נפילע
 -ךְּב רכְּבַהְיתֶא יִּכ '
 םִיִנָש יִּפ ול תַתָק ריב

 אוהזהיכ ול אַעַמיהרַׁשַא לָכּב
 ס:הֶרְכְּבִה טֵּפְׁשִמ ול ונא תישאר

 יכ
 8רסכ ו ליפי רע לככ .כנ תורוככ דכק ככ ת fורתנ מע ןיטודיק סינש

 . גכ סרג ופ תורוככ תיק רתכ טכ ןיעוריק כס תוכי ונוק פיפסר .

 םיבשר שוריפ
 אות יכ ונוא תישאר אוה יכ אלא .רוכבה תא יכ (וי)
 ץדיו .יל ןיא יתאצמ .ומכ . ונפמ שריל תישאר יואר

 : ונוא הנבושת

 יככר לפ לוכעל כיסני 6:5 סלות ת"ס . ול סיסי כעפ ₪6 :קותומככ יופככ לטוכ ןכסע דפנמ 'מיגכ . וכ סיסי לפס 6
 כותכע סמ לע סנקמס לכו סכותכ בותכפ סמ לפ סנתסע מפמ סולל
 ת"יכס סלופכ ןיכפ .לוככ לע םויתוסכ םי : סיכט יפ לטוג bוסס ליבקכ

 . ליכי :ן'יװ יײ5 סתוֿפ ןיכסוכמ  סנופכ תכתכנ ו"יוסו ם"יכס
 65 סוס לפה ף"ל6ו לככד ד 'פלו יושכ ס"ס

 :ae עדק . ךננו היטסכ . כקכומ וס םיפסל כ

 םימכח יתפש

 * לרקד כמו .לכונ כ"ו סם; ךכ סתוסו כ"סל כיפכ] ספלעכו
 סנוק6כ סקיכ וליפמ םיס סלוכככ וגו תככמ ל ס5 סוסוד
 = ףופו סינכ סיכמ ונדמל תויכרסס תוכימספו סילע כי ג
 סתופנpל ופיסס ספסל סתקיו כ"עכ .רויגסו סול תקי סקס
 יסינמ 'ג םינס סכ טוקלק ינע וכ סיסוכ ל'כ ל םוכ סממ

 ק'ס כ סינפ 55 ותק 6 1 מו ב נלכד ןרתמו ' וסקי סימה 'דסו סינמ 'כ | רוככס םקיפ 'ס ויס סומ5סו
 ספ ונייסד ול נמי ככל לככ קוד "כ כ : לוס סיספנ

 5 טיע שוריפ

 . איב ןֶנִפנ ךיִז טעו םאוָו ץלא ןיִא .הָשּורי
 ןְנְרעֶל ןנאד . ןופ םְּבייֵרְׁש ישר . םיָסָכָנ .םִיִא
 םיקלַמ ייֵוְצ ראָג טמענ הֹוכְּבַא ,זא ּפָא מ
 םעֶד תעָשְּכ ןעֶנְנ ויִא סע וו  םֶכיִלעָזא ןופ

 יאר  טְׁשְרֶע .זיִא סאָט רֶּבֶא ןְּבעֶל םֶרְמאָפ
 ונייהד טוט םֶרְטאָּפ םֶר ְךאָנ ןָמּוק לאָז סֶע
 השי | ןְלאַפ טְׁשְרֲע רטאָּכ םעֶד טטו םע
 = ה רדניק עלא ןֵמעֶג רֶמאָפ יז הפ
 לש רע רעֶר ויא רע ו ונוא תיִשאְר אוה
 זיא .םיִא אוצ תֶרכְּבִה טָפָשְמ ול טפאַרק ןייז .ןופ

 רּוכְּבַא טֶסיַה רע  רָמּ"ְּכ הרוכב ןופ ןיִר רד
 םורד



oe 

 הָיָה
 * אצת אכ םירבד

 אלזא

 - 4 חס ןיפודיק גנ cid % א - ל א'ת

 םיבשר שוריפ

 ןושל וב לפונ רוכמה םדא תרוחס .רסעתת אל (די)
 . התינע רשא : ורכמו וב רמעתהו ונינפל ןכו . ה:

 : םשפה יפל ןיאושנ תאיב

 ּהָּב תְצַפַח
 זאל רכְמּו ּהָשָפַנְל התחלשו
 רמעתת=היאל םסְכִּב הָנָרְכמִת
 זיפ ט ס :התינע רֶׁשֲא תחת ּהָב
 תחאה םיִשָנ יתש שיאְל יה הת
 ודליו הֶאּונש תַחֶאַהו הָבּוהַא
 הָיָה האונשהו הבוה ואה םיִנָב
 םויּב היה זמ :הֶאיִנְשַל רכְּבַה בה

 וכ םורוכב כפק וכק ורפכ ספ 6 ודליו . חס

 ּהָנְרמְפַו

 אָדַח ןישנ ןיּתְרַּה

 אל אָדֲחואֵּתְמֲחְר א
 ָּהְמִחְר ןיִנְּב הלו ךיִל
 we יהיו אתי

 אָתֲאיִנְשַ אָרְכּוב
 ןסחיד אָמֹוְּב יהיו זמ

 וליהנה
 ספ וטיחנס סויכ פיסו . וכק תרפכ לוכככ ןנס סיסו .

 םירוטה לעב

 :כפכטי פכ דנכ םיכ סכו6מ תיפוכ 6 .טמטס 16 דגנכ
 :ורכנס סיכֿפ תיככ ל ספפננ 'מיגכ . סכפננ ספמנפו (די)
 תתוס סכעי נפ ך5 למונ . ןַײהס יכ (וט) ספימע לט
 . ספונש פחֿפסו סכוס6 תפס סיסנ יקש : ספיכ 32 תויוסכ

 פוככס ןכס סיסו : סיכטס פיס ידכ  סיפסכצ ספוע פתלס .סיסנ יפש 1 טיפ ןויכ ך> למ סיססכ סכלפ סישנ סכר
 ס6ונסס לכ וג" . סל

 . סײפ סס) ססלטס ס'ספפ

 םימכח יתפש

 וכ ידְכ ₪26 סיככ דוככ כמקכ כ ח סזוככד ןרססו
 סלכגו וכ סו ושלד ןכוסמ יקטדו 6 ס'הכס כקכ ב
 ןוככ. סוסו למל סופמ- וגו סל סוסו .כוקכדפ סו ובכדי
 קוכפס ףוכ6 יפקד ל"ו , ופכדס סמ וסרר ס"מו תילי
 bוס5 תנסה 1)5  דופע ןופ קוספ ןופמה 6: ס6 גס
 לכ גיעל .י"פביפ כו תו .ךכפכמ בותככ )5 רכע כ
 סל 6

 נפ סכוס6 .ס"כקס סו םיֿפנ םכוד םכדמכ

 ישר
 תצפח אל םא היחו (די) : םלוונפמ וזו תפטקקמ
 אל : ספוסנס) ₪ ךפוספ :ךככנמ בופכס , הב
 רוק יסכפ "ככ סכ טמספק ₪ .הב רמעתת
 יקדמל ןפכדס מ'כ למ ודוסימ סקלמיע םומיפו םודכעל

 יקכ םריפלכ תויכככס קוכומס םכמ סז דמלנ סו סזלע רככ) "וגו סיכו "כ כ"סו 'וכ oe תויס) כפוס
 "פק ןונודיקד ק'פכ = י"טר 'ופט סכ ךוללכו וכפככ ס'הכס סוכסו י"טכ יכנד ת6 תופסותכ וטכיפכ וס: כ"ו 25
 סינה כת ןכ להו כיפכדפ ועווסמ כ'ג bכקסד ספלגו ונס סיטעפס לכ כת 66 סכותכ סריקה 05 סנובמכ סל

 ט'ע שוריפ
 סע נוא | "הב ּתְצַפָה אל סָא הָיָה (דו : בי

 ריִא ןיִא ןְלעוֶו טיִנ טְסעֶו וד בוא ןיַז שעונ
 וצ ןְמַׁש קעֶנַא איז ּומְכאָו השל הש
 ןַפוק רפ רָּבֲא / ףסכנ הָנְכְמִח אל רוסי ןלֹו ריִא
 וד הג רַמעְתַה אל טְלעֶג רַכ טיָנ איז ּוטְְראָט
 תי קא תחמ דא טיִמ ןָעְרַּב טיִנ טְסְראָט
 ,ןֶיֶחַה יג הש : טגינייפג איז טסאָה ּוד לוג
 ןאכַא ּוצ ןייע טעו סֶע ןעװ םֵׁשְג ₪ שי
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 ט'ע שוריפ
 עֶנייֵא | הָאּנְׁש תַתֵאָהְו הָבּוהֲא תַהֲאָה .רָּבייַו יוַנְצ

 עַמְנייֿפיִנַא עֶניַא נא עֶט נביל ןיז טעוֶו
 יז ןניווג םיא ּוצ ןְלעוֶו אייז נּוא םיִנָב ול הל
 עֶמְנייֵפַנ יד נוא עמל איד | הֶאנְׂשהְ תֶבהֲאָה
 רער ןייַז טעו םע, נּוא האשל רוכבה ןבח הָיָה

 איז מֶה רע םאוָו ּבייַו םעְר ּוצ ןוז רֶטְצְלֲע
 סע נּוא ייָנְב תֶא ליִחְנַה םֹויְּב הָיִהְו זמ) : טְנייַפ
 ןְכאַמ טעוָו רע זַא גאט םעֶד ןיִא יז טעוֶנ
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 השפל |
 ּהָנְנְּבזִת אל אנ ב
 ה רֵנָתִ אָל אֵּפַמבְּב
 : התנע יד פלח
 רָבְנל ןיוהָת יֵרֲא ומ

 ללוס ןכס סיסיפ סכומו לכוס ןכ 15 ךמס ךלנו סיכדנכ לפס תודמ 'ט ינכמ פוסט
 ןילוכסכ סכש .סיסוטנכ ססוגעט ָךל למול סוסנס םויפו6 . ס5טשס : סלומפ

 .רככ) לכ 85 : כ דיקעל . וליסנס סויכ :(io) סינפ סכפ ליפכמס כ5כםי 136 ספוט
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 + אָהנרְפומ תֶייִּבַרְתּו
 םולקנוַא

 רוסה: תה
 בַתְיִתְו -הָנָכ הבא

erה יפת  
 הבי הכא: המ אקי
 לּועָה ןֶּכ רַהָבּו ןימּוי
 יַהְתּו הָנלַעְבִתְו המ

 7" -אצת אָכ םירבד

 ן* :ָהיִנְרְפִצ-יהָא התשע
 ָהיֶלֲעַמ הָיְבִש תלמש"תַא
 דתֶאְוְהיִבֲאזהֶא הָתְכְבּו ךַתיִבְּב
 אוָבְּמ כ רֵהַאְו םימָי חַרי מא
 :הָׁשֲאְל ָךל הָתְיָהְוּהָּתְלעֶבּו ָהיֶלֵא
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 היהו : תס ןיפודיק נק ןכ ירתלו : תפ ופ סע סינה 85 ססננו א"ר ר

 םיבשר שוריפ םירוטה לעב
 ידכ . הינש תלמש תא הריפהו . אצת יב (גי) :ןפומפנ ססכ ךנ הזמכפ יפכ . סינכפ5 תפ סתמטו : ךפופפל
 : הלוונל סוגפ וכופ מלי סמ ך> כמונ םדומ כמ6 621 .סיפי מלי (גי)

 םימכח יתפש יישר
 . הינרפצ תא התשעו (כי) : םיפ ספ6 ד וליפס
 תלמש תא הריסהו (גי) : לוונתפפ יזכ ה סלדגה
 יוטטקסמ ססיתנב | סילכנספ סילכ סספ יפנ .היבש
 הבשיו : ססמע סיכתל םוגוסל נינק3 ספסנמכ
 סכ לקפנו סנכנ ז .וג סתקפפפ פינכ .ךתיבב

 ידכ סלומכ סקול סתײכנפ- סלול סכ לקפנו 65 :
 ספל ח ךכ לכ .היבא תא התכבו : וילע סנגקתס
 סרטי תכ סנכע ומ סממפ לקכסי סב bסת ידכ

 סמו ך : סעל תידוסי סקיכ כוט רסוי 5סד וניס סת כ
 696 רקס םרפל וכ ונוככ ןופד ע'י 6כקס רדסכ לכ 'יפס
 סנפעו סכוקמ ס"כקס ןיפ ₪ 'ופד סינומ ליעלד סוכיפ6 יפק
 כלו ספי 552 מ"ט רפופ תפי רוקס) ךכנוסדמו רוכיפנ
 ןגככדמ 895 סכוסמ סנופ 6"עד וניל סו סכותס ןמ רוס
 ז"גסנ סוסמ כוימד "עס נע כסד וכוג סיעכתד ןנוכמפדכ
 ביתכד ןסכ 535 ןנכרדמ 536 סנימ- סיונפ יפדוד ןרתעו
 bיס סמ מ"נמ תוסקסנ ןיכו םיל םט6 ונופל עמסמד 6
 ףלני ר םילו כיתכד ם"עכ ןיםודיכ ןיפ 801 םיֿפ ספ
 ןופט 5'ע תפפנ טכפ וסעכ תפפ ןניכמו וסעכ תפ6 ₪6

 קכדו ומ6 תמו ויכל ק6 שיש כועי ןכ לע בותכד 6"5 לע רסוומ םנ ןכ ף5 סד כוסה "6 מ"מ .5'ע) ןיטודיק
 ם'כ םנ וככל 66 רוס םיפ תססד מ"פ לעכ תלוטב 5וסו ביקכד ךנמיכפכ ןכו וכיכמ תספכ תנו ןקסלב ןנילפכו ותפכ
 ךכדמ יפכ כ"כ | : עיקרס ת סי םעױ 'פ לע תיסרכ 'פכ ןייע ןך : ס"כקס ול כיקס רוה תפיכ לכת מול
 ףחכ וכנס סילנכ כיסס) סם סוס 5) כ" סילנס סידגכס וכלכנתי נע ידכ ךכדכ סייװכ סידגכ סיפנונכ ס)ומס
 2 "וכו 6"ע לָכ6 ךכדנ ןוללןיככ סייווכ סידגכ סוככול< ךככ ןככד  תול6רשי סעול יסדוד ןכתעו וילנע סנגסתב

 ס "סד ןרתמו ןתיכ ךות 95 סתפנסו כיקכ ליעל ונס וס ןסינכ ודוד סתככו סנט קכ ל'ככ כד ת"נפכ ז
 פיככ ןתיככ סכעו רמנ ךככנ .וכ ותריד ןולט ןתולכ כטתס דמסכ 636 ופריד ןי6ו סיקכ ספנפ 6 סונפ ו) ווב
 . תרויג סיס 50 סככתו b"וע סיכ ליכסכ )נפתתפ סלות סכמ6 סמל "כ זך : וכ ותכיד רקיטס )"ל .וכ קמתסמש

 ט'ע שוריפ |
 נּוא הָשאר תֶא הָחְִ בּוטש ןייד ןיַא ןנְנֶרּ
 פאק ריִא ןופ ראָה איד ןְרעֶׁש פא לאז איִז
 ןסקאונ ןְזאָל לאָז איִז ןּוא ְהינרִצ תא הָתׂשִת
 יס הָיַׁש תלבש תֶא הדיו ג) : ליִגעֶנ עֶרוֲא
 ןעֶמ םוָו רֶדייִלְ איד ןאָט ּפָא לאָז איז נוא
 םּוראָו ריִא פא ןופ אייז ןיִא ןְגְנאַפְג איז טאָה
 הָמְחְלִמ תַעָשָּב תֹומּוא איִר ןופ רֶטְכעֶט איד
 איז לאָז רֶרייִלכ עָעיִש טיִמ ְּךיִז איז ןריִצ
 לאָז אז יֵרְּב ןאָכ םוא רֶד"ָלְכ עֶניִׁש איִד
 סֶד לױָו טאָג םּוראוָו ןְעוֶו םּואיִכ םיא ףוא
 םאָד תא ןמעֶנ איז לאָז רֶע וא ןדייל טיִנ
 תֶמָחִמ זיִא ןעֶנְג ריתמ איו טאָה רע םאָמ
 איז לאָז רֶע ןִא טעֶר סאוָו עֶרָה רצ םָּד

 טָה םּורְד הָריִבַע ןיײַא ןֵּבאָה רע, טעֶוו ןמעֶג
 יז טעוו רַע זַא רָּבָפ ןעֶוֶג ריִתַפ אמ טאָנ [
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 מ'ע שוריפ
 אז טעו) רע זַא ףוס רֶד ןיז טעו ןמעְנ

 ריִא ןופ ןָעּווג טעוָנ רע, נא ןְּבאָה טייפ
 טְנְהאָנ טייטש םורד הָרֹומּו רַרֹס ןָּב ןיַא
 .סאוָו הָרָומּו רבו ןָּבְוּפ הָׁשְרַּפ יד אייַּב רֶד
 ְתיְִב הָכְׁשַ ראות תפי ןייַא ןופ ןֶראָּבִג טרעוֶו
 תֶא הָתְכְי בּוטְׁש ןײד ןיִא ןציִז לאָז אז נא
 ריִא ןְנייִאַּב לאָז איִז נוא  הָמַא תֶאו א
 .געט שֶֹוהֲא פיי חני רמומ ריִא טיִמ רָמאָפ
 תַּב יָד יִבָּכ ןאָט רע, לאָז םאָר טֶבאָמ ישר

 יז לאָו איז וא ָלייִרֶפ ץיז לאָז לֵאָרׂשִ
 = א טריִצנ ויִא לֵאָרְׂשִי תַּב איד גיִדָמּוא
 = פיִנ איז לאָז רע יֵדְּכ טְסּואיִמ רַפ יז לאָז

 ְךאָנ רעֶר תלו לא אגס ןג ראפ ןַמעֶ
 = ןְנאַמַּב יז טְסְלאָז נוא ריִא ּוצ ןְמּוק ּוטְסְלאָז
 = הפ ריד וצ ןייז לאָז איז נוא הצל ּךֶל הָתְָ

 בייווא
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 םולקנוא  zuאצת אכ םירבד 7%"

 שא קה אי ךיבואהלע הָמָחְלַמְק אָצְתְִ
 היהלֲא הָוהְי ֹונְתָנּו

 יִלַעּב לע אָבְרְק
 = ןנְרכְמו - ךָכָכְד

 ה הג א תיארו * : ויבש תיִבָׁשְךֶדיְּב
 תְקְשֶחְו ראת"תפי תֶׁשֲא הָיְבשְּב
 ּהָתאָבַהְוי :השאָלָהל תְחְקְלְוהַב
 השארית הָחְלְִו מב ותא

 ְַתַתְו אי + ןוהיִבָש
 תַריִפַש אָתּתִא הָיבְשְב
 הב | יעְרְתְתו ו
 : ּותָנָאְל ףָל ּהָבּסְִ
 ֶתיִב ונָל ּהָנלעֶתְו בי
 ּהָשיִב תי  .חַלנתּו

 לש תתשעו

 : ספ ופני סמלה ₪ סתלגו : ככ סע קפלכסו : סע סכ םקפתו : כ ןישוהיק טיכמע שירו : הל סטופ ויכפ קינש אח

 םירוטה לעב
 יתס ןיכ ספולע סלנע תסכפ כיקל סמל .אצת יכ (י)

 כמ6י סלע סמהנמ 05 סידקס תועסנפ
 וסוגכס | סיכיוסס ולמסיו יס סממנמ תפ יכ גוכספ 6נוטס
 גוכסל יככס סד לעכת למול םילמפ סממלמ כיתכו סמסלמכ
 ךניל סימלמ ויס 6כו םכנתו סמסלמכ ךלת כ'מפו קול
 יכ :סעמנעכ םוכ סז וגכסי המס דמיכ סמק)מכ סישנוש
 ןו6פ"  ןיפש סעמנמל 55 יכ סיל ךימסו . כשיס ססעס
 כעומ סעמנמל 5:ת יכ סי ךימסו 'ס : סיקיד5 656 סעסלמל

 םימכת יתפש

 ספו רכדמ נותכס י"ל תמהנמכ סו פלד ת"או א
 כלסמ סכ bכמג סל ונויס ווככ תוככו כופככ

 וו םיטוק ןכסמ ופנע י"סרד ל'יו . סוממע 'ומ 2 .סיממע
 סכותנש  סינענכ תוככל ןונכ תיכמו ויכסל םרופט ספכ
 יפנפ כת ךנוס סוקמ לככד מ"ס סיעמע 'ומ ןסס פ"עקו
 םינענכ ף6 סיממע רלכמ ריעס ושנפ 05 כס סד -רועס
 ףֿפ סוממע 'ומ ריעס יכנס ₪6 ס"סו ןמייק) כסופ וכוסנס
 ייפ המכנמע רכדפ יו ןמויקל רוסה וכותכש סועמע רסש
 םיפעע כס לע ילקד רמו) ןילכ ויכט תיכסו למול ןיֿפ
 'וכפדכ סמייזל כוס וכותכט תומומ כ60 66 קס וכופנט
 סטכפס לקיעד ןויכ ןכית ס"מכסו .ן"וכסמ סקכ יתנמ
 626 סכיתסל וע סוס 6) לקות תפי ליתסל 695 סניֿפ

 מ : סיטכ | סמלו 'ס 62יו כמ6נש . ןינעכ ךמע וי סטסט
 כע* : ןכֿפס ופיקסי ןפ ךינע 625 סתינת 561 ססיל6 65 .55ת
 . ויכע : לכדמ כופכס לימי = תמסנמככ ד"וי לסס . ךכופ

 ומכ . ססו6מ סכיכ) לס 'יגכ . תע6 : סיכענכ ויסי סו יג
 םומומכ םופומס כפכ נ5כםי ופכליט כטומ סימכמ וסרדס
 55 ספ6כסו ספסל ךל (6י) : םוליכנ תופומק לסכ ונכסי נפו
 כו סעככנ ךל סיספ הפופ ליגת כק65 למוכ . ךפיכ ךופ
 סעסכ = סכיטיסש יס .סש6כ תה סמלגו (כי) : סתוינכ

 סיטפומ 'פ יענס

 יישר

 תוככס פפמלפכנ .המהלמל אצת יכ ₪
 ממ .רכדמ = כוסכס

 ןכ סנממ דולוקל ופוסו וגו םילכ ןוותס יכ ויס
 . תשא :וננס סויטלכ וכמסנ ךכנ סכומו לכוס

 סכקע סקופ דכנמ סיסת כ רוסיפכ סס סישנס ?כט סכומ תעהלמכ לו רתוסכ סס סינס לכ תוסנס תעחעעצ
 וינס כ'לתד סתומכ סילופיג ספעו ססיטנפ ב :טועימד 6טועימ ע"כ סככ ל'תקו סככס ) מקו סיממע כמ יס
 5"ע קוס לוס ססע םונכד טמכמ סבל ךי פתקלו ןוככד ל"ככ ג : סכ 5מנס סעס ככ קוססכ סיעפוט 'פכ ליטל ןייע ל

 , טע שוריפ

 טְסעֶו .וד ןעוֶו נא ל המלל אצה יָּב 9
 עיד ףוא הָמָהְלַמ םּוצ ןײג סֹורַא

 לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןיִא טיִנ ןנאװ אייז םאוָו טייפ

 טעֶו טאָג ץיד טאג נוא דב ּףיָקלא יי ות
 וד טסה סאָד טְנעֶה עֶניד ןיא ןְּבעֶג םיִא
 איִד ןָעונְג טְחעוֶו נּוא ןייז ַּ₪ַצַנְמ םיִא טְסעוֶנ

 ץיז ןגנאפ טְסעוֶו ּוד נוא ייִנש תני הָמָהְלִמ |
 רעֶד ןִא לייט טְביֵרְׁש ישר . ׁׂשיִנְקְנעֶפְ
 םיִגֲענּכ איר טיִמ .לֵאָרְׂשִי ץֶרָא .ןופ הָמֲחְלַמ
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 שיע שוריפ
 רָכָא שָפַנ ןייק ןְּבעֶל ןואָנ טינ ןעֶמ ראָמ
 ּטְכְנעַמ ץֶרָאָל ץוח ןופ הָמָהְלְמ איד ןיִא
 ןיִא ןְנעֶז םאוָו םיִנְנָּכ איד ןופ ּוליִפַא ןנְנאּפ
 טסַעוו וד נוא השב תארו (א) : ץֶרָאָל ץוח
 ּבייונַא ראוה תּפָי תשא ׁשיָנקְנעֶפִג איד ןיא ןֵהעֶנ
 תשָהו טְלאַטְׁשִנ ריִא ןיִא ןיֵׂש ויִא איז סאו
 ףל פסל .ןטסּולג ריִא ןֶא טְסעוֶו ּוד נוא הֶּב
 : בוא .רפ ריד וצ איז ןְמעֶנ ּוטְסְנעֶמ השל
 איז טְסְלאָו ור נוא ָּמִּב ךות לָא ּהָהאַנֲת (בי)

 ערב א



 למ

 טיע שוריפ

 ןמאז ךאמ גּוא ןיילא ךיִמ םאָז ךיִא סוו אָד
 טאג ןופ רייר איד זיִא ּוזַא רֵרְנֵ עֶניַמ
 ןָמּונְג ןְראוָו זיא קְלאָפ ןיימ םּוראוָו חקל יִּ
 ול יז ןעְנט ךֶגְטְלעֶנְנ עֶניַז טְסִז םוא
 נוא טאָג ןופ דייר איד ויִא זַא ןְמיראַּב נוא
 רעב ןָמאָנ ןימ טְרעֶו נעֶט עֶצְנאַג ריִמָּה
 סוא לעֶו ְּףיִא וַא וַא םורד 5 : טנירעצ
 קְלאָפ ןיֵמ טעוֶו יס די קאפ ןיימ :ןזויל
 םורד ו ןֶמאָנ ןיימ ןנעק  רַעָר נּוא ןסיוו

 יא זַא ןפיונ ייֵז ןְלעוֶו גאָט ןְגיִואָד םֶד זַא
 נוא ְּךיִא ןיִּב אָד טעֶרְג טאָה סאוָו רעֶד ןיֵּב
 ןייש איוו ּואָנ המ : דייר עֶניַמ .םִיַקְמ ןיִּב

 סאוָו מד ןופ סיפ איִד גְרעֶּב אוב ףוא ןנעֶז
 ןֵרעֶה ןכאמ טעו רע הָרשְּב ןױַא ןנאז טעו
 מבאמ רע, סטּוג ןייז רַשַבִמ טעו רע, םֹולָׁש
 איד וצ גאז טעֶו רע ףְליִה ןיַא ןעֶה

 : טניניקג טאָה טאג ןייד ןֹויִצ ןּופ ןְׁשְטְנעֶמ
 סאָד סֶרְנול עֶניַד .ןופ םיטש ןויא ךיפצ לוק
 ןעייֵטְׁש איז סאו ׁשְטְנעֶמ איד ןעָמ טעימ
 סֶמיִרּוט איר ףוא נוא ןרעומ עֶכּוה איד ףוא
 ףוא ןְּבאָה איז טו ץְנאַג ןהעז לאז אווז
 דְנאַנאּב עֶלַא ןְלעֶו איז םיִמָש .ןייא ןְּבוהְנ

 ןְהעֶז אָז
 לאָז .הֶניִכָש ןיז  ןרעק, םּוא

 ןנעוֶו ףלֶרעָפְיישאָּב םּוראוָו ןְנניִ
 טעוֶו טאָג זַא

 ו ה אנ דש ה טי ls תב ודה נה וְַצפ :
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 טע שוריפ
 .דֶנאָנאָּב טז טנֶפע יח5 : ןויצ ןיִא ןעור
 םילשוה י ןיִא ןְראָנְג בּורָה ןֵנעֶז סאו איר
 רע - ןייז טסיירטנ טאָה טאָנ םּוראוו
 אוז טעו נוא לָאְרשי איִר טייל סוא טאָה
 טאָה טאָנ ל ףשֶס : ילשורי ןײכ ןנעֶבְּב

 סרק עָלַא רפ ןַמאְנ גילי ןונ טז עֶלפְטנַא
 אור .רָקְלַעפ עֶלַא ןֶהעֶז ןלעוו איז נוא ןנוא
 וס פָא טְרעֶק ייפ טאָג רֶזְנוא ןופ ָליִה
 שֶנִת לַא אְס ןטראר ןופ םֹורַא םיינ ּפָא טרעק

 א טְלאָז ריִא אָמְט ףייא וצ ץיז ןלאָז אי
 ריִא ןְׁשיוָוצ ןופ סורא טיג ןֵריִר ןָא טיִנ איי

 יִלְּכ יֵאְשֹנ ירה תולג ןְטְׁשְרֲטְניִה ןופ םֹורַא טייג
 באה אייז םאוָו םיול נּוא םיִנַהֹּכ איִר

 םעֶב םיִלָּב סטאָג רברמ רעֶד ןיִא ןנארטג
 זיא ןנאד ןופ טְּבייַרְׁש ישר . שרוק ןורָא

 :םיִתַמַה תיִיִחְת ןיז טעו סע וא ןנגוררנ
 יג סורא טיִנ טְלאָז ריִא ראָנ פב אל כ
 ₪יִמ ןיינ םֹורֲא טינ טְלאָז ריִא נוא גיִדְנֶלייַא
 םּוראוָו } סֶכַָנְפפ דגה יִכ םָו רפ : גנּוניִרְטְנַא

 טָפְראַרָּב סאו ְףיַא רפ רעירפ טייג טאָג

 ןיַא רעֶיַא תא גיִדִליַא ןיֵג סֹורַא ריִא
 דיִא טפְראַרּב סו לֵאָרְׂשִי ןופ טאָנ זיא רֶלְמִּז
 עֶלַא ְךייַא טעוֶו טאָג גנּוניִרְטְנַא טיִמ ןיינ סורא

 : ןלטאנ ןַײַא



 | ,  םיטפש הרטפה
 יְִׁשְדשִכַ ְּמֲא 2 ירוע : סירבעל ןח וג רב יִמיָשַתַו הרבענו

 באב ףיפוי אל ב שדקה ריע .םלשורי ך ּךִּתְרְָּפִ י יִדנּב | ישב ןויצ ד 35 ישב
 ירו . ירק יחהפהה התפתה סלשורי י יִבָש ימּק רפעמ ירענתה + אמט לרע דש
 כ ; ואנה סבב אלו םתְרּבִמְנ סח הוה מא הבי ןויצהתּב + היבש ךֵראָוצ
 : ישע סַפֶאְּב רֹוׁשֲאְו םש רוגל הָנעאָרְב ימע--דרי םירצמ חוה ינדא רמָא הב
 הוה -בָאָ לילה | ייק וילשמ שמ ם םוח ימע חה לריב הוה םָאנ |הפרליהַמ המ

 לארשומ בבוכ |
 םיִנָכְש איװוצ לֵׁשְמ פיע ('וגו םֶּתְרַכְמִנ םָנְח י דַמָא הבי

 . ןרדגא ןּבעֶג רָנייַא רעיה ייווצ עָשיִש םאַהְנ ןבאָה
 ןיִא רש ןײא ררדנא רעד ןאמיִרָא ןייא עוֶוְג זיא רָניֵא
 יִנָב ןייז םיִמ ָךיז טַצעְַּב רֶׁשֹוע רעֶד טאָה םורַא םיֵצַא

 רע טאָה חה םאָד  ראָי עֶכיֶלְמע ףוא ףְראְַא .ץא הי
 ןמּונג ּפָא םאָה ןוא םייִצ עַצנאַנ רעֶד ףוא ןעֶנד ראָפ

 ןהעזג םָד טאָה ןאמיִרָא רעֶד איוו םְלעֶג הריד רכש סא

 תיִלָכִּת רעד ןייז טעו] םאוו תִיְּב יֵנְּב ןייז אוצ רע טְנאָז

 סור וא רָמאַל רעְנְנּוה ןדייל ריִמ ןוא הספ ןָא ןצז 2

 זיָּב למלּוממ גנאל װַא ןייז ןלעוו ריִמ הָניִדְמ רעֶד ףוא

 ריִמ ןיִלעוֶו יוז .םֶחמ זנוא ףוא ְךיִז םעוו תיישה זָנאוו

 סאוָו תִיַב יִנָּב ןייז םיִא אייֵז ןינערפ םּולָשב םייָהָא  ןָמּוק
 לאָז ְךיִא .עו) רע טֶנאָז ה רָמּוא שיִמ ןאָט ריִמ ןְלעֶו

 הֵָדְמ רעֶד ףוא לָטְלּוטְמ ןייו לעו ְךיִא גְנאָל איוו סו
 ןֹותָמְּב רָבָא באָה ְךיִא ראָנ ןננוד ראפ ךוא יא טלאָמ

 ְךיֶא נוא פלה בּורקּב רימ םעֶו רע וא ת"שה א
 ראָפ לעְו ְךיִא ְלאַּב איוו נּוא םולשב םייִהֶא ןְמוק לענ

 קעונַא הָּצִע ץיימ יט רָּביֵרְד .ןאָפ ְךיִא לעֶו סאָט ןְָניִד
 ראָנ הָריד רֶכָש ןָא ןגאװ לאָוְמ בּוטָש איד ןְּבעֶג אוצ

 ןננערב קירק זנוא טעו תישה ןעוֶו וא יאנה .םעְד ף'א

 ניא , הֶריִד איד ןופ םֹורַא ית ביהְמ רע זיא םּולשב

 .הָניְִמ איִד ףֹוא קעווא ויִא תא ןאָטְנ חא פאָה רֶע

 םיִנ ןֶבאָה גיא דַנְו עַנ ןעֶוְג איח ןָנקָז םיַצ עָננאלא
 רעד, טאָה לאמטצנעעד ןמּוק אּוצ םםיַהַא סאוָו טיִמ טאָהְנ

 . תיב יִנָב קיז ּוצ םְגאָז נא םֶנייְֵנ רֶמיֵּב רעיז אמיר

 תריִזגַא יאדונּב ויִא רַמַה לּוטְלָמ רֶד וא רַדניִק ןֶסיִנ פיד |
 ראָנ הָחְמְָשְּב ץיז אּוצ לָּבַקְמ בָנחְמ ןעֶז ריִמ םאָנ ןופ
 לאָז רדמעְרפַא זַא אייוו ץראַה יט ריִמ טוט םעֶד ףוא

 לאָז ְךיִא ןעֶו םסניומוא גְנאָל דא ה ןײמ ןיִא שד
 ְךיִא םְלאָו שָמאָו ראפ גְנאַל ּווַא ְךיִמ לעֶו ְךיִא וא ןְכוי
 גּוא .הָריד רַכְׂש םאַהְג םֶלאוְו א וה ןייט ןגוד ראַפ

 .םֶנְחְּב רימ איב םֶנאֹו רע, 'נוא לַמְלּוטְמ ְךיִא ןיָּב דָנּוצַא

 רַוגְנ זיא סָע תַעָשְּב לָשְמְה
 ראב

 ט'ע שוריפ
 טָסאָה ּוד נּוא ןְראָפ רָּביִא ןלעוו ריֵכ נא ףיִר
 ₪ וזא נוא בייל ןייד דרע איוו זָא ןאָטְנ
 רָמֹולְּב ןְראָב רָּבִִא םוָו איד ּוצ םאָנ ןייֵא
 יש טְכאַה ּוד נוא ןְמעֶרְמְג ריד ףוא ןְּבאָה
 ריילכ רעצ ןייד ןופ ְךיִד קעוֶו רד ירש ירש

 טאַכְׁש ּוד ןויצ טאָטְׁש ּוד טייקראָמָש ןייד ןָא
 "יד ןופ יול איד ןָא ריילק: סל
 טעו סע םוראוו טאטש עֶלייַה וד טייקנוש

 : אָמְמ ןייק ריד א ןָמיק וצ ןְרעֶמ טיִנ ןש
 אייטש רְרע רֶר ןופ פא ךיר ליקאַש ידה
 וא ןְסעֶזְג טְסיִּב ּוד סאו ררע רֶר ןופ ףוא
 יא ףוא םילשורי ּףךיר ץעז .טגאלקג טְסאָה
 מר דנוב איִד םנִכעֶנ רעוֶו יִחּתצְתַה לגמש
 : ןויצ טאמש ינָעְגְנאַפָג אור ולאָה ןייד ןופ
 כנה טנאָזְנ טאָג טאָה וזַא םּוראָו מ הכ כ
 מְנְלאַפְג טאָה ריִא םאָו רֶמלְּכ טָביִז םוא
 טיי ץיִנ ּוצ טיִנ טמוק סו ערה רֶעָי םעֶר
 טְלעֶג טיפ טיִנ נוא טּפוק רַפ ןראָו ריִא
 מָא הכ יִכ : טזײלְג סוא ןְרעוֶו ריִא טעוֶו
 מְגאָזְנ טאג רקראמש ןייד טאָה ֹוזַא םּוראוָו
 טָבְרַאָג ןְּבאָה םִיָרְצַמ איד אָמולְׁשְּ םירצמ
 יי הָנׁשאָרְג יט דרי םּוראוו לאְרְׂשִי יד טיִמ

 לאָז אייז ןטָשְרְע םוצ טְרעֶדיִנֶ טאָה קלאפ
 ףלֶמ רָר רָּבֶא רש רֶגנּוה ןיִא ןנאו ןמראָד
 מקּוצ רַפ טסיִז םּוא טאָה סֶּפאְּב רּושא ןופ
 רימ זיא סאו ו טְנייַה נּוא הת : לֵאְרְׂשִי איד

 יא ת"ישה טאָה םייצ עֶסיִוְגַא ףוא הֹׂעְרַּפ אייִּב תּולנ ןיִא ןייז ןְלאָז ריִמ ןראווג
ders . 4%ד : =  wars aג ד  

 ריס לע ּוניִהָבְשְּב םירצְמ בּוטְמ ןְראַוְג טוייפשנ ןְנעֶז ריִמ : טֶסניזמּוא ץייז טיִנ לאָו דּונעֶׁש רד וא טְגְראָז

 םוראוו אי: אייַב םיִנ רי ןְמעֶג הספ ןיק דנא רָבָא םִנָחְּב םיִדְבע ןייז ןֶלאָז ריִמ ייל טיִנ זיא סע AN .רָשְּבַ
 ז לייו] הָנוּב ןאָמְג םאָד טאָה תרשה

 ומשה לק
 .םסניזמוא טפוק ראַּפ טנעז ריִא םָּתְרַּכִמִנ םָנְח טְגאַז נוא ת"ישה םרעודאּב
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 סבא ויה םייצ איד זיא גאָט עלא ראָנ םייצ ןייק םימ םיִנ זיא תתּולג רד

 .םייַצ עֶנְנאלַא וזַא .םיִלְטלּוממּו םילֹוג ןנַעז ריִמ זא ןעֶוֶג םרוג ןְּבאָה תונוָע עָרנּוא וא  דנוצַא וא
 םירְצִמ ןיִא (הָנשארב יִמַל דרי םִיַרצַמ

 יל הַכ הָּתעְע . םסניזמוא עונג טיִנ זיא סע נוא .םייצ עילקַא ףֹוא נּוא תּולְג ןיִא רעירפ שנ קלאָּפ ןייִמ ןֵנעֶז

 .ןאּפ אוצ אָד ךיא באָה םאוו דעַא .הג

16 

 . (םָנֶה יִמַע חקול יִּב

 : טסניומוא ןײיא
 :ןו*ו- ל

 תּולָנ יא ןראמג מנ נעו קֶלאָפ ץיפ וש



 -. Vv מ תת רֶׁשֲא סלשּורי ימוק ירהועתה יררועתה :

 למ הל לדנמריא + תיעט תיִהָׁש הלערהה סוכ תעבקיתֶא ומה סופת הו
 ווצוח-לָּכ שארב ּובְבׁש פע ךיִנָכ : ךטהנא יִמ בֶרָחַהְו בטח רקעי ר
 תבעו הינע תאז אָנְיעמש | + והלא תרעג הוהייתמה םיאלמה ככ אות
 סוכ"תֶא  ךימ יתחק לחנה ומע בירי ךיהלאו חוקי ףי גדא מאהב : ןַײמ אלו
 ךונומ יִבָהיִתְמְַו : דוע ּהָתוּתְׁשִל יפיִפותאְל יֵתָמֲח סָּּכ תעבק"תַא תָלְערַּתַה

 שע שוריפ
 זיִא .םאָוו םידוהי יד ןָצְנאַלּפ ּוצ .טְנאָג ר
 ֹזַא ןייֵז ןֶלאָז .ייז וא ןֶראָטְנ טְגאָזְג ייז ףוא

 דָנּורְג ּוצ נא לָמיֵה ןיִא ןְרעֶטְׁש יִר איוו לי <
 איז ףֹוא װִא םאְו לֵאָרְׂשִי איד ןְנִטְסעֶפ

 סֶר יו ןייז ליִפ זַא לאָז אייז ןראוָוְג טנא
 ןְׁשְטְנעֶמ יד ּוצ ןְגאָז ּוצ גוא רֶרַע רֶד ןופ ׁשֵא

 רעֶד ירתה : קֶלאָפ ןייט טְסיִּב ה ןֹויִצ ןופ
 ּוד סאוָו םילשּורי ףוא אייִטש יפיק ךיד קעוֶנ
 רָבעָּב םעֶד דְנאַה םֶמאָנ ןופ ןקנורטנ טְסאָה

 ןייַא ןְנעֶז סאו ביה יֵד ןֶראָצ םיִרָג ןייז ןופ
 ראפ ןייַ ןופ רֶכַעָּב םעֶד ןיִא ןיִמְוא טְצעֶג
 סוא נּוא ןקְנּורטִג סוא טְסאָה ּוד גְנֹופאָמְׁש
 סֶר ראָג .ןֶמּוקאַּב ןוש טְסאָה ד רֶמּולְּכ ןְגֹוזג
 סוָו רֶדְניִק עֶלַא ןופ הל לֵהנְמ ןַא : תֹונֲעְרּוּפ
 ןופ .טיִנ רעֶריִפ ןייק יז טָר ןנואווָנ טאָה אָז
 טאָה ןגוצ רעד טאָה איִז סאוָו רֶרניק עֶלַא
 טְנעֶד .עַרָיִא ייַּב ןמְלאַר אּוצ איז טיִנ רֶניֵק
 ןייק ןיילא ןְּבאָה יז םּוראָו ןלאפ טיִנ לאָז יִ

 לארשימ בכוכ
 יא אוו דיִד ףוא םראוַו הָכלְמ איד .ריִמ איב ןעֶוְג

 ץְלַא םְמאָה נא ְךיִלקעֶרׁש ןֶלאַפְנ פאָרַא דְנוציִא ּוטְסיּב
 חָשקְב ןייֵד ןיִא ןייֵמ" טיג טְסְנְנאַל ראַפ אּוד ןְקעֶג ראַפ
 לאו רע ןאמ םָפְראָד םעֶד אייַּב ץיז ןח אָשונ טְסְלאָו ראָנ

 רוט לָׁשְמְנַה .טָּבְרַא איד ןרָנניִרְג ראפ נּוא ןֵסע; ןְּבעֶג ריד
 ןראוּונ פַעַכ ןיִא זנוא תוא זיא יישה ראָנ . ייל םיִנְּב ןנעז

 ד A AM , . ל קול חש - ל

 דיס ןְּבאָה דָנּוצַא תולג ןיא ןבירמג סורא זנוא םאה ןוא
 קא . ןגעֶז ריִמ רעו סּוחי רזא ןיִכעֶנ ראַפ ראָג ןוש

 = אוצ ריִמ ןעייֵרְׁש םירוסיו תֹורַצ זנּוא ןאָמ םיִעָשְר איִד וַא

 ְלאַו ריִמ תּולג םעֶד ןירעגנירג ראַפ זנוא לאז ןעָמ שאָג
 / ד ד ₪ po + 1 ד ₪ ד

 יא טייטש סוו ןסעג ראפ ראָנ ןְּבאָה ריִמ הסְנְרָּפ ןְּבאַה
 . "1 ד 2 ד +. ₪ . דד ן- °: ז

 תא ימג ךיִמ טרעדנוו רע איִבְג רעד גאז םאָד .קּוסָּפ
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 אד רעֶו רע .ןייד ןיֶסעֶג ראפ טְסְלאָז ןֵכָּתיַא ייוֵו יֹוא
 ןֶבאָה אדֹמ םְסְלאָו אוד (תּומָי שונאמ יִאְריּתַע ..טְסיֵּב

 יא וש יי חַּכְׁשְתַמ . ׁשמְנעֶמ ןְכֶלְּבִראַטְׁש א ןייא ראפ
 רתפתע . ןפאַׁשַּב ךיד טאָה טאָג זָא ןָסעֶג ראַפ טְסאָה

 ראפ ראָנ ךיד וטסקערש גידנעמש ונו םויה לָּכ ריָמָּת

 ּומֲסנעֶכעֶראַּב םָו ראַפ ירד טיִנ ךיד לאָז רע אנוש םעֶד

 םיַהֲא ךיד לאָז רע רטאפ ןייד יישה ןיִטעֶּב אּוצ םיִנ ְךיִד

 : ףליה עֶגיִבייֵא ןויַא פיִמ ןרעוו ןָפלאַהְג טסלאז וד זַא ןְמעֶנ
 5% א = ל = Sav vem in» CA wd לק דפ

 לאוו רַפ טעו רעו) 'ןֶפאַרְטִג ךִיִד טאָה תֹורָצ איילְע ..אייוצ הַא הת שש : טיִנ ₪3
 ריִד ךוא זיא סע  דשה דָנייִּכ ףיר ןֵּבאָה עָלַא םוראָוו ןְטְסייֵרְמ ְךיִד לאָז רֶע 8אָק םֶד טיִמ
 רעֶגוה רעֶד דְרעֶוְׁש ןיַא נא רָגְנוה ןייא א ּךאָרְּב יש נּוא גנבה ןייא ןמּוקנ
 .ףיד ךיִא ןאק ןמעֶו טיִמ טְּכאַּב ְךייֵא טָה רֶרעֶטְׁש איר גוא ןְכאָרְּב ּוצ ףייא טאָה
 רָרְנִק עניי יש דג :ןפאָרְמִנ וא ףוא יז םאָה הָמּואיָרּוא ןְנאָז לאָז ףיִא ןטְסייֵרְט
 רָב ןיִא טְניִל אמ סקָא רדיו ןייא איו וז ןסאנ .עֶלַא ןופ ןיקע יד ןיא ריִמ ןראָטג ןֵנעֶ
 טאָג ןופ ןראָצ םיִרְנ םעֶד טיִמ לופ ןְנעֶ אייַו סאו םִאֹלְמִב ןֵניִר טיִנ ףיז ןעק רע נוא ץעֶנ
 טאטש עֶמיִרָא וד עֶנִזאְר סד ּוצ רעֶה יש ֹוֹוַא םּורד | ל טאָג ןיד ןופ אייֵרְׁשְנ םאָד
 נוא טְגאָזג טאָג ראה ןײד טאָה װַא רצ חכ : ןיו ןופ טיִנ רָּבָא ןקֶנּורְטְנ ןָא טְסיִּב ד
 ' יד ןופ ןמּונג וצ באָה ָךיִא ןונ יפסקל הגר ןנעוו קְלאָפ ןיז ןופ ןניִרְק טעֶו טאָג ןייֵד

 ןֶראָצ םיִרְג ןיימ ןופ רֶכעֶּב םעֶד ןופ ןבייה יִר וא גְנפאָמְׂש רפ ןּופ רֵכעְּב םֶר טנאָה
 בוא חיסל : תוינערופ ןייק ןְּבאָה טיִנ ןוש טְסעֶנ ה ףאְנ ןקָגיִרְמ ּוצ ןרעֶמ שינ ּוכְעֶנ |

 ₪ טכאַמְג ןָּבאָה אייִז םאָו איר ןופ טְנאַה ןיִא תויָנעְרּוּפ ןופ רֶכעְּב םעֶד ןאָט לעונ ְךיִא
 קוב בייל ןייב וצ טְנאָמ ןְּבאָה אייז םאו] ְךיִד ןְרעֶורְמ טְכאַמְג ןָּבאָה יי רָרָא ףיר ןייג
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 ט'עי שוריפ.
 | ט"ע 'ש |

 נסעו ד .טומ. םּוראוָו , יגיב רשת סמ יע  אוד בוא טְכייַה סָאְד דד ןשי ןופ 3
 נא םֶטֵאָנ .ץִא ייקרא ut יד ןאָט אהה םיִא ומלא ןלוג עֶר ןְנופְג טָסאָה |

 אנ ןמיס  'יעשיב םיטפוש תרמפח
 ןח תני ריִצָח םֶדָאןְּבמּו תּומָי שנָאַמ יִאְריִתְו תֶאדיִמ ֶכָמְחְנְמ אּוה .יכנָא יכנא

 ויַה"לּכ רמת רַהפתַו פק לח ץרא דַמו םימש המונ ד ףשע ה ה חבש |
 תל העצ "ההמ .: קיצמה-תמח היא תיִחְשהְל ןנופ רֵׁשֲאכ קיצה תמח ינפפ

 ל ומהו םיה ענר ולא ה הו ינו ומה רח אלו תמש תגמודאלו ;
 ְחיִתיְִּכ יי יי צב היפ ירה סשה ומש תואְבְצ

 לארשימ :בכוכ
 . (קיִצַמִח תַמְה היִאְו רכו תּומָי שוגִאָמ יִאְריִהַו א יִּב

 סַעַּכ הַפ ןו ןייו ןְביִרְסְג סורא טאָה הלא לש דיפ
 זיא רע יב טירב ןְכוז | םייוו ץנאג קעווא דיִא רע וא =

 שר רע טאָה ןאַמ סֶפְראְדַא ,יִרָפַּב שיא ןיַא אוצ ןָמּוקְג
 רע טאָה ןישרַאַפ רֶנייִׁשַא נּוא כא ויִא רע זָא םנאק |

 ךיז ּוצ ןמינג םיִאי טאַה נוא .םיִא  ףוא טאַהְנ תֹונָמֲחַר

 ןייז ןופ ןסעָּג ראַפ ראָג ןוש טאָה רע נוא תֶרָשִמַא ראַפ:

 טנידג רָע טאָה ןְבְראָמְׁשִג זיא ןאָפ ספראד רעד םיַה

 רעייז טאהג .רע םאָה םיִא | איב ראָנ .ןוח ןייָג אייַּב

 רעווש- רייז . םיִנָבְלְבּו רֶמֹוהְב טְברֲאג טאָה בוא םכעלָש

 םיִא זיִצ ןְבעגג םיִנ ךֹוא ןסע יז םִיִא טאָה רע גוא

 ;כעֶד ןשעֶבְג ךיִז ףוא טאָה וא רַטיֵּב רע וע

 תֹוניִדְמ איִד ןיִא ֹןְראָכְג סורא ָךְלַמ רעד זיא לאמא . םוט-
 ןיינ ףוא טְרעֶורְמְג רעייִז טאָה רע א ןוז ןייז Rn ןכול

 טאָּה ןיירא 'טאְטֶשַא  ןיא .ןֶמּוקְנ- זיא ךֶלֶס דעָד אי .ןא
 ןמּוק לאָז השקבַא םאה סֶע רעֶו פור סוא ןָסייִהְנ דע
 ףוא הַשקּבָא טיִמ ןְטּוקִג ךוא" תר רֶד זיִא ןֶבֶנ פא

 נא . רָמאָּפ ןייז .טנעק רעד טיִנ םאָה רֶע וא ,ןודָא ןייז

 רעד יו לאז רע ּךְלִמ פער ושָּבִנ טה נוא טיג פאה .

 טְּבְרַא רע רוְכֲא ןַײַא זיא ןודָא ןייז נוא םיִא ףוא ןֶמיִראַּב
 םיִנ ךוא וסע ץיק םיִא םיִנ נוא רעווש רעייז םיִא אּייָב

 הָחּונְמ לָסיִּבַא תא ןסע שאַהְג רֶע טאָה רַמאָּפ .ןייז איב

 מֶה רֶכאַפ דעָד איוו .יטיִנ ראג ךיא- באָה םיִא אייִּב נוא

 טאָה רַע איוו שנעק רעד םיא רע טאָה ןקעז רד םיִא

 ןייז ףֹוא ךלאָפְג ףֹורַא-רע א - דייר -.ערפיּב עֶנייֵו טֶרעהְג

 םיִּמ .םנייִוַג םאָה .נוא ןְׁשיק ןַמּונְנ םיִא םאָה גוא זלאָה

 איוו דְניִק ביל ץיִמ םיִא אוצ םֶנאָז גוא ץראַה רָמיִבָא

 .דניקא סֶכיִלְמִא טסיִּב אוז רעוֶו ןֶסעָנ ראפ ּוטְכאָה וא

 ְךיִז ןְבאָה םיִרָׂש ְלַא םאָיְו ץְניִרַּפ רעד ךאד םֶכיֵב אוד

 טְסיִּב אוד ןעו דובָּכ ןייד טייחעש קיד ןגעקטנַא קוו
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 טיע שוהיפ
 | רֶטְסייֵרְמ רעיא ןיִּב יא יִכָצ -ףַא יכנָא =

 ורָאי ךאְד  טֶסְמּוק ד ּוטְסיִּב רעו ףא-
 ַפ ךיר .ּוד טְסְכְראַפ סאו םיקורצ עֶסֹורְג ןופ
 ַפ 'נוא ןרְראטְׁש טעוו רע סו ׁשְטְנעֶמ ןייא

 1 ןֶבַעְנְג ןְרעֶוֶו טעו] רע פע רִּצְת ׁשְטְנעֶטַא
 לעג ראַפ טְסאַה ּוד נוא'תַּנשּה : זאָרְנַא איוו

 ע םאָה ןפאַשַּב ףיד טאָ רע סאו טאָנ א
 עפ הֹנּורְגִנ טאָר רע נוא לָמיִה יד טגיינג טה
 : טִנ.םיִא ףוא .ְךיִד טְסאָה ור נוא רע יר
 כּואָפְע דיִמָּת ידי טמאָה אוד וא טְנעֶלג
 ד וכ ןראצ םירנ םֶר רפי ןופ' גאָס ןַצְנאנַא
 ה רע אונ וז .תיִחְשַהְל ןנוכ רשָאכ רגידיילאַב
 גלאז סו רפ ןְבראַד רַפ וצ טייִרְּבנ ןֶא ּךז
 פ ןְראָצ םיִרְג רעֶד זיִא ואו ןכְנעֶדְג טיִנ
 5% זופ 'רע זַא העֶז רט : רֶניריילאַבי םעָר
 . "בור יא ןבְרטש טיִנ לאז רע יהב
 ל טיִנילאָז םע וא ןֶהעֶז זמ רָע נוא
 ינ = ףוא לאָז רע יִרְכ -טּורְּב ןייֵז -טְרעֶניִמְ
 יד" מאג .ךיִא .רָבֲא יָא יא + ןֵבְראֿטְׁש
 ! םעֶד ןיפמורש ןיַא טָכאַמְנ ּבאָה טאָנ
 סייָה טאָנ ןְדְניִא עֶנייֵעְןְמּורְּב ןעוט אייז נא
 אָה ףיִא וא יֵרָנְד פשֶאְו : .תֹואָבַצ מאג ןז
 רוּת יד ןעַמ טְניימ םאָד דייר עֶניימ ןאָטְג
 יִמ טקעֶדָנ וצ יד ּבאַה  נוא לומ ןייד ןיִא
 אָה ְךיִא רֶמלָּכ רַנַעָּה 6 ןופ 2 םעָר

 ריד
WO 



 ןח =<

in: | 
 | אלט

iAל  
 : " אָלַחנְ אָתְפְַנִד
 אנדי -ןוחמייו ןּוביִתיִו ז
 אָמְּד תי - ודָשָא אל
 :הָאזח אל אָנְניִעו ןֵדָה
 רַפָּכ ןרְמַי אינָהָּכ ח
 יד = לָאְרְשִ מל
 ןּתַת אֶל יי -אָּמְקַרּ
 וגב יאו םָּב תַבֹוח
 רַפַּבְתִיו לֵאָרְׂשִי מע
 תַאְוט :אָמְּ לע ןֹוהָל
 יאַּכז םּד תכוח יִלָפִת

 ניבמ
 . 1 םופירכ ויק דכ י ןילות ומ "סיתכז ט סיחספ ספולעס איתי

 ו כנ ןירדסנס ו תוכוסכ רעכפ סו. וכ

 םירוטה לעב
 65 (ז) : ססכפכ סלגע סיפעפ הו לנמ סימעפ 'ד ןכו סנופס
 דועו טיתוטכ50 ססמסכ וכ ונעגנ 6)₪ 6'סכ כיתכ . סכסש
 תוננכ 'ס 35ויל דוד ןפנ ןל)ו 4 םומס 'ס סל םי םפנס יכ
 לכט 1629 . 560שי ךמפל רפכ : 'וכו עכוכפו כז לנכ0% גכסשכ

 םומפוש אכ םירבד =

 הפּורעָה הָקְנעַהְדילע םָהיִדְי"תֶא ף
 ונידי ּורמאו ונעו ז הש .: לָחְנָר
 הזה םּדַהְ"ַתַא ירק וכפש הכפש 2 אל
 רמעל רָפַּב ' ; ואְר אל וניניעו
 לַאְו הוה היִרֲפייְהְׁשֲא לארי
 לֶאְרְשְי ךמע ברק יִקָנ םּ תת
 רעבת התאו < :םֶדָה םַהָל רפכנו

 השעה" ךָּכְרְקִמ יקנה םּדה

 יט, שה יור וס יו
 , / 4% rn רע /

 239 ככ

 רשיה
 .סופירכ 1 םוירוק זמ סע ךמע) רפכ :ומ סע 60 וניניעו :ופ ספ רמ תל סטוס ונעו

 םיבשר שוריפ
 , םדה רעבת (ם) : לארשי ךמעל רפכ ורמאו ונעו .יול
 רשיש המ .השעת יכ : גרהי ןכ ירחא חצורה אצמנ םא

 :'ה יניעב

 : טיגסכס טו 'יגכ ת"כ | . םידפ רעל נכסי ךמעל לפכ (ם) : סוכ סו ןיככפ כ 56ֶרְשי

 יישר

 תופעל וסוסינס ל סז לע | וקנילכ לע לפכל
 סתלע יכו .וכפש אל ונידי () : סוכופ פ

 05 נה סס סיקד יכפוכ ןיד םיכ "מקום כל לע 7
 סינסכס . סול לכו תונוזמ סל3 וסונלטפו וסוניסל
 םהל רפכנו (₪) :: לסלשו ךפטל צ'כפכ סיכמוס
 סכל לפוכי ןכ וטסעסמב - סכסנמ .כוקכס .םדה
 ספפ דיגמ (זכ פוכוקכ) . רעבת התאו (ט) : ןועס

 םימכח יתפש

 ןיטוע ןיפכ םילס 16 ןקז ג-סנ 055 עמסמ סז יפ> ם"ו 5
 כ 5כק סד וניפ כזו ספולע ס!נע ןופוכמ ןולס קוריפ
 תוכמ סווקל וכוס גס נ5 תונמ :ונויס תוכופ ל"יו . קנהמ
 יפמ כה  סינסכ| כ%ל6ד | צ : תוכיפ סופכקנ סה סגכ
 כי כינס טקז:לכו בוקכד :סינקוס éמכפ3 = וסווקרוכע
 לפכ סירמות .סס 8:6 ככ וככ .יסמ סונסכס 606 יונו

 םיטפש תשרפ תלסח : )כפי ךמעל

 cold תשרפ תלסח : 'כ יניעב כפיס סוסו גכסי סז יכס סלגעס ספלעקנפ כס גכוהס פג

 שע שוריפ .
 ןְנעֶו םאוָו לֵלְחַה א םינורקה טאָמְׁש .עֶגיִּבְלעֶו
 לאז םֶהיֵרְי תא צחי םָנְנאַָש רָד םוצ טְנְהאָג

 לַחְנב הפרעה הָלֵנעַה לג טְנעֶה עֶרֲעיז ןְׂשאַו אייז
 פא ריא טאָה ןעֶב סאָו בלאק םעֶד ףֹוא |

 : לאָט םעֶד,ןיִא ןטְנֵה ןופ .פאק םער טקאהנ
 ייז וא .ּרְכְו ןעיירש ןְלאָז איז נוא ית מ

 פרה תֶא יפָש אל טְנעֶה עֶרְנּוא יי ןֶנאָז ןֶלאָז |
 טּולַּב עֶגִואָד םאָד ןסאְג רַפ טיִנ ןָּבאָה מ

 . ןהעֶוג טיִנ ןְּבאָה ןנוא עְרזְנוא נּוא יאָר אל ּונִנִ | ו
 עמצְלע יד זַא סד ךיִז טקיש יונ טְגעֶרפ ישר
 וזַא ראָנ טול ןֶסיִג ראפ ןְלאָז ןיִד תיֵּב "

15 

 ט'ע שוריפ

 ןְּבאָה ריִמ ןְנאָז ןיִד תיִּב םְד ׁשּוריַפ רָר יא
 ןְואָלְג קעֶנַא םיִצ ןְּבאָה נוא םיִא ןֶהעֶזְג טיִנ
 םיִנְרּכ יד ןגאז ₪ : הול ןא נוא זייפש ןָא
 לֶאְרשי קלאָּפ ןייֵד ּוצ ּביִג ראָּפ לֵאֲעִי מל רב
 םֹוא איז טֶסאָה טאָנ אוד םאוו יי םיִדָּפ שא
 -ןֶּבַעָג טיִנ טסְלאָז נּוא :יקג םד חת לֵאָו טייג
 ןשיווצ לאיש ףטע גרְקְּב שלב ןייִר ןופ דֶניז איִד
 אויז טעוֶו םדה םֶהָל רַַכְנ לארי קְלאָפ יי
 זיא סע םאְו טּלְּב םאְר ןְרעֶו ןְּבעֶג ראפ
 יקנה סרה רבת הֶּסַאֹו ישי : ראו ןְסאָג ראפ
 = ַפָניֵר איד ןָמיור םֹוא טְסְלאָז ור נוא קמ

 22 טל
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 "'םיטפוש.אכ םירבד

 לי ה רעואל רָשֶא-רַהּב תל |
 , ודהוהְז ד ::קעּב הֶכְׁשְמיאְל רֶעֲא- -

 לא הלנעהיתא אוהה רעה ינקו
 וב .הבעיזדאק רשא ןָחיִא לחנ
 הָלְנעֶהיתֶא םש"ופרעו עמ או
 :למנַּב

 +5 fפיפמ זמ סטוס .וכ סיחספ 5 56 איר

 ה ולי נב םינהְּכַה שנו ה
 והרשל ימלא הוהיירמְּב םָביִּ
 הָיְהִיָהיִפילע הוי שב .ּהרְבְלּו
 ריִעָה ינקו: :ענָנ"לּכְ ּביִרְלַּב
 וצָחְר לחה םיִברָכַה אותה

 .בכ קולע ומ ספ !חנ 36 .ופ סמ כטוס סכממ 5) רסס
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 איִהֲה הי
 יד "מ אָלֲחַנְל אָתְלנֲ /
 ארק =

 אלו הָּב 'חלפַתֶא 'אָל
 ל ןופקניו = עֶרְד
 : אָלֲחנְּב אָקְלַנע תי

 אי וברמת"
 הב יֵרֲא יאול יִנָּב
 הלא = יע = יערת
 כרבה המשל
 לוח = אמש
 ןיִר לכי - ןוהירמימ
 : ּוריִנְכ ׁשַּתְכַמ .לָבְו ו

 אָתְרַק :יִבָס לכו ו
 בירק איהַה

 ןירדסנס ססיפ )פו : טג ןיטיג ועגנו . ומ סטוס )תנכ ; 1 תוסירכ י תוכוככ דכ ןינוה טכ ז"פז םינפס ספ ופרעו
 : ומ סטוס ינקז ככו :כ סדנ 99 פולוככ ד)

 םי בשר שוריפ

 דר רע  ביתכדכ . היתומוח תדר דע

 ינב םינהכה ושגנו (ה)
 . תתדר דע
 : תורוצבהו תוהובגה ךיתומוח

 .םימכח יתפש
 סדודמכ םכ ו .סדידתס וס קר סניג 60 כופככמ
 6וספ 62  :ננהכ ןמ 506 סגימ סדידמס ט6כד לככקספ
 5וכ סדידמס 36 כיעו רוט לכ דע ללהס ןפ דודמ) סכומ
 סיס ₪5 ךכיפג | כלסס גה סכוכק כתויס קיס סמ עדיל
 למס 95 סנפיס סבוכק ריע ל יקדוכס ריעל ךומכ ללהכ
 ןנירמגד ע : ססקו קווק 5 ןתיפ "כ ם : סדידמ ךורנ ןיֿפ
 ןפכ 66. ףכוע לוממ ןנככ סמ ףועס קפטסמ ספורע ספורע

 טיע שוריפ

 רקב תלנע טאָמש עֶגיִּבְרעֶז איד ןופ עֶטְצְלֲע

 ןעמ .םאוו ברע אל רשא רֵרָניַר ןופ ּבלאקַא
 הָכָשַמ אל רֶׁשֲא .ריִא טיִמ טָּבְרַאג טיִנ ְךאָנ טאָה

 : ףאי .ןיִא ןגֹוצַג טיִנ טאָה איִז סאו לב
 ןֵרעֶריִג ןְבאַכ ןְלאָז אוָהַה ריעָה ינקז ודירוה (ך)

 ָא טאָטְׁש עֶניִבְלעֶ) איד ןופ עֶטְצְלְעע איִד
 לאט םעד  אוצ ןְיִא לָהָנ לֶא בלאק סאד הָלְנעֶה

 טרעקאג טיִנ ויִא רע, סאוָו טראה זיא רֶע סאו
 ְךאָנ טאָה ןעֶמי םאוָו יג רג אל רש ראו
 טיִנ זיא סע נוא רָע אלו םיִא ןיִא טֶרְקַאַג טיִנ

 ןעֶמ לאָז ָׁש רע לאָכ ןייק ןְראָוָג טייג
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 םירוטה לעב
 .לופכ סכטמ 6)ו סכ דכט 6) (ג) : גורס כ5 וססרכ 'יגכ
 כוסול 'ד לע לפכ) םונמ 'ד יכס .טכוי 6נו דכעי 8 (ד)

 ישר

 ספק .ןתיא..להנ לא. (ד) :לנטק פ ב
 ןיפוקכ . ספכע .ןֿפוק .ופרעו : ךכענ סנ5 'ם
 סהפע לנס סתנק כ קלגע קס ס'נקס. רמפל 2
 סוליפ ססוע ניקס סוקמכ  ףלעפו : קוכיפ

 : סרופוס וכיסי- כומוכ תלמ ומפ ספרע וכיסוי ופרעו פו.

 מ'ע שוריפ

 הא ןַטְנִה ןופ פאק םעֶד ןקאה פֶא ןַטְראָד
 שגְת ₪ : לֵאַט ןיִא לחג בלאק םֶד הלה
 םיִנָהּכ יד ןְנְהעֶגְג ןְלאָז יז .גוא יול יֵגְּנ סינרכה
 רָָּנ ב ִכ יול טָבָש ןופ םֹורַא ןמוק יי םאוו
 טאג ןייד טאָג טאָר ייז ןיִא םּוראוו יָא ;
 לו םיִא ןָניִדאָּב ּוצ יהל טְליוַו רעד סוא
 ןְמאָנ םֶטאָג טיִט ןְׁשְמנעֶּב אּוצ .נוא ו סט
 רעייז ףרוד נוא לנג לב ביר לָּכ הָיְהְי םֶהיַּפ לַעְו

 איוו גאָלַּפ עֶלַא וא גירק עֶלַא ןייז לא לומ
 לכ 0: נא איז ןעָמ ומ וזַא נאָז אייז

 רַעְר ןופ עָטְצְלַע עָלַא נא אמ רע
 . .עגיבלעז



4 
. 

1 

 .תרְבְר לע ןטהצ יע |
 . אָדָבֲע איַה וָדאָק ךכ .

 / 'אוהיירשַא

 ו

 טולקנש:'ב

4 ATA 

 רע. יתברר
 יִרֲא א: + הָׁשְּבְכַהד
 אָליִמְק :חַבְּתְׁשִי

 לא ו יד אר
 הש יש =. ימְר הָסריִמְל ל בה
 0 : דק an ןְמעֶריִתֲא אָל אָלָקַמְּ
 ְךיֶבָס קב :הָלט
 איולקל ןוחָשִמו הינו
 : אלימה תּונָרַחַס יד
 אביר אָּתְרַכ יהב
 יב :ןּובְסַיְ אָליִמְקְל
 תל איָהַה אָתְרַ

 ירות- .

 ;ּוָּבַה ימ

 לֶלְחַה

 יעה"יילע רוש" היו
 הָמְחְלַמ מע

SF * 

 ללה אֵצַמיייְּבי אכפ :התהדרע
 ןתנ היא העוז דשא הָמדַאָּב

 ערונ אל הרש לפצ
 ךיטפשו ךינקז וצו =

i 

 תביבפ בש .םירעָהִלֲא ו ורָדמּו
a 

 לא הברכה רעה היה :ללחה
 אוהה ריעה יִנָקְז הקלו

 ספ דפ לג ע «how iii .r סטופ סע fp עדט 6 .כפ ק'כ סמ סטופ ספשר) ,ספ דפ סטופ גכ סמוי יכ סו תנעקפד) רע את. , תק
 + תוכפ-וחקנו גרו. ןירדסנפ

cawםירוטה  
 יכ (6) : םכסכ ףפ 'וסז ינכ , סתדכ דע ס205 (0) :
 ו5מכ ךכד ספמלמ םעטכש .סמחלמ תמכפל ךמס . ללמ -
 דיו ןיד 'כ .ודדפו (כ): ױננכ "נכ . סמדסכ : סינג
 : סֶדלָס תנולת לקיפ 6וספ ועסלמ ןירדומש תינלס ₪6 ודדפו |

 יישר

 ךוסכ םנכסל סדפס ןע סדלס פט 5מלד ןופננ
 יטנלכ סמלו נעכ ירוסיכ  כסייססל י ךינפמ כופכ
 יודל 5. התדר דע :(כ) :טתימסק סמל כועס"
 ספוס) . ךינקז ואציו (3)  :ךל ספופכ פסקפ כ
 .וכדסנט' ל 0 ףינקו3ב סידסוימ (די ןיללסנס . דפ
 :ככופ ללסספ מ סוקממ (ספ סעוס) .ודדמו : סלודג
 עדי) לג לכ) .ללחה תביבס רשא םירעה לא

 ותקנוד

 | ט"ע שוריפ < =
 טְסְלָאז נּוא הָמֲחלִמ ףמע הָשיִע אֹוָה רֶׁשֲא ריעָה לע רֹוצָמ |

 איז םאוָו טאָמְׁש רעד ףוא גְנּורָנֲעְלּב ןעוב <
 ןֶנאונ יב תו 9 הָמֲחְלַמ ריד טיִמ טלאה
 יִּכ (א) : ריד אוצ גיִנעֶט רָמתא ןייז טעו או

 ןייא ןנופג ןֵרעֶֶו טעו סע וא הָכרְּב לְלָה אֵָמִי
 ןתונ cr יי רַׁשֲא דְנאָל םֶד ןיִצ רֶניִג גאלש רד

ctןייד טאָג סוו השל  
 ןיִא לא זיא רע השב לינ אז ןְגְשרַי ו

 טְסּוװ רעֶר טיִנ זיִא םַע ּוהָּבִח יִמ עדוג אל רלעפ

 נק יי (ב) :ןנאָלְשג םיִא טָח סע רעו ןראוְָנ
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 'ע ןילזסנס וניסו ךינקזכפ ןידמוימס עמסמ ךמקז  כפכ+ לועס מקו

 ןְּבעֶג ריר .טעְונ טאג

 םיבשר שוריפ

 בכעמש ריעל ברקה םא :יכ תורכת אל קוחרה לכאמ ץע
 ; ריכת רשא .ערת רשא :המוחל ברקתהל ליחה תא

 : נמס פוכיכס כט6 : ומ5כמ  ןידרומט ם0כ םויפו6 . כט6 :

 םיטכח יתפש

 .fs ב י : סמע) לכ סיהת 8% כיתכ ס רכדפ
 5 ןיספוקסכ לוע נע ןיכנפ . סד6 .ינכ ךרד יכ סדלכ סדכס
 וקכוסיפ ודכ עו בער .ילוסיכ ופופ = סילסימ ריעס וסנפמ
 יכוסיב. לסויפסלו .כטמס ךותכ סנככל ססינקפ ריעככ ןפוֿפ
 וקרכ סלט ךכ סדְסס ןע סגפ רונס ספל למסו מנו ככ
 יקנפכ .לופסס ןופכ סנככל . ךונפפ סילירי תונניפ רפטט
 סדכ פכוגמ כ :ננתיססכ תפל ןכ וניפש רמ6מ1- כועס
 וע) סופנפ לע סכופס ליע לע לופי ל וכ ךיכווס ברק
 יפוד ריעכ ינקו )"לסדפ 'יפ כ :סיתומוה 30 סדוכי

 "פעל מ : (דיqףד) ןילדסנכ 'מננ מ

 | = 7 םע שוריפ

 ןופ עֶטְסעֶּב איִד יג םֹורַא ןֶלאָז אייז :נוא
 ןיִרְרֶהְנְס יִד ןעֶמ טְניִמ םאָר עָטֶצְלְע ענייד
 לא יוז נוא ודרכי םיִנייד עָנייִד נוא ףיספשו
 רָניִנאָלֶש רֶד רעֶד ואוו טְרָא םעֶד ןופ ןטְסעֶמ
 טַעָטש יִר :וצ לס תוביִבְ רֶׁשֲא םיִרָעַה = טיל

 ןעֶמ םֶנִנאָלְׁש רעֶד םעֶד םהַא זיא םאו)
 אוצ רֵטָנְרעֶנ זיא טאָטש עֶכְלעֶו ןסיו לאָז
 טאָטש יִד ןייז טעוֶו הבורקה ריעָה הָיִהְו (ג) ?םיִא

 הג סעד יע לח לֶא טְנֶהאָנ זיִא סאו איִד
 איר ןְמעֶנ איז ןְלאָז דיעָה ינקו וחקלו םֶניִנאְלְש

 עטצלע



 ריעזלא רוצחי =

6 

 טֶחְ

 ש*+

 ןזרג וילע מנל ּהָצעְתֶא תיחשת
 תרכת אָל ותָאְו לָכאת ּונָמִמ יִּ
 ךינְּפִמ אֵבְל הֶרָשַהְץִע םֶדֶאָח יִּ
 יִכעַדְתירשַא ץע קר = :רוְצְמּב
 תיִחָשת ותא אוה לָכָאַמ ץעזאל

 ןידדטס שיש ₪ את

 : םיטפוש כ םירבד

 + ₪ -וטחה סם !ץםֶכיִהְלַא :הוהיל .םתאטח
 - רות ירא טי: ןוכָהְלא ו

 . אגס ןימוי :אָתְרַקְל
 שבכל הָלֲעאָהְנַאַל

 .. ו

 םיִבר ימי
 לאל :ּהָשּפתְל = הילע .םֶחְלהְל

 < שולקנוא

/ |. 

 ּהָנְליִא .תָי "לָּבִחִת אֶל

 אָנְרנ יולע אָמָרֲאַ

 אָרט לעמל
 עצת ןְכיִא דוחְל כ
 לָכָאַמְד ןֶליִא אֶל ירא

 ינבתו תרכו
 .סש פינטפ ופול . 6: כ": ןע קר .סכ םינעת סדס וכ .נכ תוכפ ו פינטפ טפש יכ .ק

 םיבשר שוריפ

 . תומוא ראשב ךל יתשריפש ומכ םולשל םהל ארקה
 ךלתש םדוכ ךידבע תויהל םתעדמ ךילא ואובי םא לבא
 רוצת יכ (טי) : םתויחהל התא לוכי םינועבגה ומכ םהילע
 םירצ ;תגנבל תוגכיא .ךותחל ךרשצתו .םיבר םימי ריע לא
 לכַאמל ךל םיכיהצ יִרּהש . לכאת ונממ וכ ; תוללוסו קיד
 . תוהכת אל ותואו : ךלש היהתו ריעה שופתתש רחאל
 ןוגכ .ריעה :ישנאל רצבמו קזוח וניאש לכאמ: ץע ותוא
 אבל הרשה ץע םדאה יכ : תורכת אל םתוא םיקוחרה

 :םימכת יתפש

 נ"י כ'5 .ס'כ ..םננקנ ושש ספ הנ מכ תונמ עכט
 מנד סננקי 8:5 "כס וכײנתנו סכוכס וסע ס6 'וססד
 תי ח :נ"מק הרומג סכוטה וסע )ו ורייגתנ סלרי סוטמ
 גיחוסד 51י<-ס"לכס סקס -ופכו :6הקכ תפס רכווה כ סו
 ויס .סֹו .סופו /ג סונקכ .:ססל תופפנ- ךיכנש ןסכמ ודפלו
 תככנ :סדוק .סיפי גת תוהפ :סינינק : ידכוע -ירע לע .ןו5
 6ו:ממ כופכ-לרקו -םכלכ סג סונככ חָוקְפכ -ךור9 נתיוכ כמ
 תַתּותְפו ,תנככ .סיכוכק ךינפתו  ןילקומ סיפש יכפמ ךכפה

 אל ותוא אלא שרפתמ אל רחאש יכ לכ .רוצמב ךינפמ
 "ותוא רוצמב ךינפמ םדאה אבל הרשה ץע אלא תורָבת
 ריעה ישנא םהב םירתסנש רועל םיבורקה םה . תורכה
 . :ריעה אבתו ביתבדכ ריעה ךותב .םיאבו ךינפמ םִיתָרובה
 ץע אלא הרשה ץע . םדאה אלא םדאה יכ . ךוצמב
 אבל םדאה תא םרוגש דוצמנ ךינפמ אבל םדאה הרשה
 יב קרס ןליא .יונו עדת רשא ץע:קר (כ) ::רוצמב ךינפמ
 לבא רוצמ תוננל תיחשת ריעמ קוהר ןיב ריעל בורק

 ץשר
 :ס5לט (פי תנפ ספ) .םיבר :ספפ . םימי (םי)
 :תומפ סיככג ל5 םוכײע לע ןיל5 ןיס וכמפ ןסכמ
 :סיײפ סונככ חסופכ .דמלו חח כבל סנוק סימי 'נמ
 :דול כשי\ (6 כ נומס) כמוס סוס ןכו סופי 'ג וס
 ילכדמ :גותכס מ וככה סמחלמכו םינפ ימי נקב
 :םמקפ ו. לס . הרשה ץע םדאה יכ : (יכְפס)

 ס'רכ סגט רספלו תכקכ סו 5 סולט קתיקסט ידכ תכ5 סדוק סימי 'גמ תוספ ןיכ5 ןי6 ךכל - 5וס ךנפמ סולש
 :ססינוכ סנע סכנה ידכועס תפקנ סימי 'ג ךיככו סונכל וס הקפמ) יעכד םוכמ ) י 6מכו בקכש סתכ סול ןווכ"
 כיטסנ ידכ

 ט'ע שוריפ
 סְכיִהלַא - יל .םֶהאָמַו םיִבָכּוּכ .תדובע רע וצ
 : טאָג רעויַא ּוצ גיִדניז :ןייז טעו ווא ןוא

 טָסעוֶו :אוד זַא .םיִנב םיִמָי ריע לֶא דּוצָת יִּכ (מי)
 וצ תיל ססלהל ,געֶט .ליפ -טאַטְׁשַא ּוצ ןֶרָנְַלַּב
 ןָנּווָצַּב אוצ ְׁפִהְל א .ףוא .ןטְלאַה .הָמֲחְלִמ
 ןּבראב ר טיִנ :ּוטְסְלאָז .הֶצ תֶא תיִסְשַה אל אוז
 ןסוטש האפ אּוצ הנ דלא סוד -הֶמייַב עָריָא
 ןופ .םּוראָוְו לנה ּטְמַס יִכ קאַה ןייא םיִא ףוא
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 ;בוקככ 6 .תמקלמב יב .םוסב תמהנמב תמגכ םוסתל קנה .םולכ תנע עמסמ .סספפ) .בוקכדפ .ם : סל

 טיע-שוריפ

 ּוטְכְְראַרּב .תחְבִה .אל והאי :ןֵכֲע :ּוטְסַעְו ..םיִא

 .ּהָתַיַו לּוכיִת ּהֵּנִמ יֵרֲא

 "אֶל יבא ץוקת "אֶל
 "אלק לא שאב

 :ץּוקתו לָּבַחְּת ּהָהְיאּוה

0 

 .:ּהָמאָט הדעה + אה כ .ןְייֵנׁש .הפ טיג םיִא
 ףינָפִפ אכל .ׁשטְנעֶמַא :איו) .וזא .םֹוּב רעב זִא
 + ּגְנורְנעֶלּב ןיא ריד ראפ ןופ ןמוק -ּוֲצ רוס
 א האָב אוה .לָכִאַמ ץע אל יִּב עדת הש ץע קר (ב)
 םיִא ףֹוא ּוַא ןֶסיִונ טְכעוֶו .אוד םאָו םובא
 תָרְְנ תיִמְׁשַה ותיא גראונ ןיִסָע ןייק .טינ טְסקאַו

 שי ןריינָש רַפ נא .ןֶּבְראַד רַפ ּוטְסְלאָו םיִא
 רוצמ

- 



 תי ל "ָףְל חפת"
 בַהָייּ אמה הֶאְדִע
 ןֶפ ומ בל ְךֶהָלֲא יי יי

 יד איורק לבל רָּבעּת |
 יד דול כ ןיקיחר |

 אָיממַע הקמ אל 6
 דוחל וט + ןּנא ןיִלַאָה
 ןיִלָאָה אָיממע יורקמ
 ַךָל בה הלא יי יי יִּד

 לָּכ םיקת אָל אָנְסַחַא .
 אָרמניֵרֲא וי : אָתְמשְנ
 יאדמאו ,יִאַתְחְוּונרמנת
 ראה יִאָוְרפּ יֵאָנע גְּכ
 ףדקפיד אָמְּב יִאָסּוביִ
 יד ליִדְּב חי :ְָהָלֶא ַײ
 הֵּבֲעַמְל ןובָתי ןופלי א אל
 יִּר -ןוהתבעות לַָּ
 ןוהתועמל ודָבע

 ןובוחתו

 ודמלי
 םתבעות
 .סל סטופ רעל ₪ וס ןמוסנס ג סעופ סיחפ ₪ אית

 םיבׂשר שוריפ
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 : דילומל המוד דולוה .ןיאש םינושארל ןורכז קא לבא

 יישר

 .ךוצ :רשאכ (זי) : סילודגכ סכוכז לכ תל םיכסו
 .ודמלי אל רשא ןעמל (תיו : יפנכנס 1 05 פונרל
 : סלכקל ולפכ ספל זוכייגפסו סכוטס ופע-סק לס

 :םימפוש כ :םירבד

 "רשא יבא לקשיתַא תְלַכָאְו ףל
 השעת כיל ?ךיהלא הֹוהְי ןַתְנ
 .חאמ ךממ תקחרה םירעֶהילְכְל
 הלאה" ירעמזדזאל השא
 הָּקֲאְה םימעַה ירעמ קר = : הָנַה
 .הלמנ ףל ןתנ ךיחרא הָוהְי הׁשֲא
 -םַרֵחַהיִּכ ":הָמְׁשְניִלְכ חיחת אל
 ינענּכַה ירֹמָאָהְו יתחַה םמירחת
 ךוצ רשאָּכ יסוביהו יּוחה יֹזְּפַהְו
 אל רֶׁשֲא ןעמל " + ךיהְלֶא הָוהְ

 .לבְּכ תוׂשעל  םֶכִתֶא

 5285 חיק

 םהיִהְלאְל ושע רֶׁשֲא
 םתאטחו

 אל םהילע םהלהל אבתשכ .המשנ לכ היחת אל (וט)

 םימכח יתפש

 יפגכגלכפ 5לקכ ולכווס תומול 'וד כ"כ | : סולפ תככו ךכל
 506 סמו (ן'כסמ) יטגכג סככמ ךופ רפקכו לכוס ל
 "וגו ספינקס סרכמפ וכ סיוקקנ לכ ינפמ םוריפכ ורכווכ
 bcp יכ תטרפכ י'פכ 'יפ5 ומכ ססמ סנפו רמע יטגרגס יכ

 : סקופכ סס סגפ קומומ ס5כס ןותכ ססמ מנ סמו סעפנ לכ סימס כ ל:ככ וס פ"מס ופופ תוככ ךרנוס מ'מו
 קל ססילע ונכק נס פ"מלד ל"מק כד "< ל'מק סמו סנכקל רתופב עוקפ ורייגפנו סכוטפ ועעס ןויכ ם'ו ן

 מע שוריפ >
 תֶא ָתְלַכֲאְו ןּבור ריִד ּוטְסְנעְמ בור קאַז םַעָר
 קאז םעֶד ןיִסַע טְסְלאָו אור נּוא יבא ללש
 םוָו ל ףימלפ יי ֹומְנ רֶׁשֲא רֶנייַפ עָניִד ןופ בזר

 הָשּפ כ וט) + ןְּבעֶגְג ריד טאָה טאָג ןייד טאָג
 ןאַט ּוטְסְלאָו וזא ראס ףֶמִמ תוקוחרַה םיִרָעָה לרָל

 ןופ טיי רעייז ןֵנעֶז ייז םוָו טעֶטְׁש איר וצ
 ןָנעָז ייז םאוָו הָנַה הָלֵאָה םִיוגַה יִרעב אל רֵׁשֲא 'ריד

 ; לָאְרְש ץֶרָא ןופ .םיִנְעַנָּכ :עֶגיִזאָד יִד ןופ שנ .
 טעָמש יד ןופ ראָנ הָלאָה םיִמעָה ירעמ קר וזמ)
 ּףל ןַתֹוג ךיהלא יי רש םיִנָעַנָּכ . .עֶגיִזאָד יִד ₪
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 | טיע שוריפ
 ןֵּבעֶג ריד טעֶו טאָג ןייד טאָג םאוָו הָלִחִ
 טיִנ טְסְלאָז הַמָשְנ ל הָיַחְת אל הָשּור ןויא

 םממ יג () : הָמָׁשְנ ןייַא ּוליִפַא ןֵּבעֶל ןאָל
 ןמְסיוַו רפ טבל וד םכיתה ןַאָפיִו רפ ראָנ
 וירכו כ. "רעהו ינענק: ידיה 2 רוז
 ריִד טה טאָג ןייד טאָג יו חַא יִהלֶא יי דצ
 יִרָּכ םורר ףםֶכְתֶא ּודְמלְי אל רֶׁשֲא ןעמל (חי) : ןטאָּבְג

 םתוֲוה לכָכ תושעל ןנרעֶל טינ ְּךייֵא ןְלאָז איז
 | ַעָניִרְריִנ םיא עֶרעֶייַו עֶלַא איו וזַא ןאָט וצ

 ןאָטנ ןְּבאָה .אייז סאו םֶהיֵֹלאַל וש רׁשֲא ןֶבאַ
 וצ



 ל

 <? םיטפוש 5 :םירבד 5 4

 "םא הָיִחְוי :םולָשְלַהיִרַא תאָרְ

 עז. " 5

. : vy x " A % 

 ךָל .חַּתְּפִתְו
 חַכְהְשיִד אָמְע לָּכ יַהיִ

 יקסַמְל ךָל .ןוחי ּהָּב מע םילשת אל"סָאו =: ףודבעו

 ָתרצְו =הָמְחְלִמ מע: הָתְׁשֲעַו
 ףדיב ףיהלא הָוהְי הָנתְנוי : היל
 ; בֶרְמְייִפְל ּהָרוכְו"ילְּביתַא יהו
 לכו הָמַהְּבַהְו ףִמהְו םישָנַה קר
 זְבָת ּהָקְלְׁשלְּכ ריִעָּב הָיהְי רֶׁשֲא

  םימכח יתפש

 קומי ןפ ק"סד ןכתמו 5טמ קנכ סתיפ םיד פ"פ כוומ ספופ
 סלופנ ודיל כ סונוכ ימ לכ ו'פכ קעד כ : וכו ספחנפכ
 יכסכ סול, ולפיו סוססלפ ינפמ לסכסי יסנמ וסנו רמפנפ
 סל קופיפ רק )"5 פ"5ו ד :סעטוסכ וס ןכו עוכפנס
 י'ער טרופדכ סכותכ5 סונענכ תוככנ) ויכמ תיככו יוכורפ
 זפילסס נפ ריטכ וקכמנפכ קוד ל"ס סתספ יסד ל"יו ןפקנ
 כוקככ לקס סכוקנש סילכוס לכ 5  תוכס) סיכייקפ
 כחסמ ףטסו סיכנכ סע סילופו) ושיט סלוקכס סינענככ
 ריעכ |. ו6מנטכ ל26 וגכסנ 6"ע ידכוע רקיע ססב סיסנפסש
 סונענכס סמי ףטס1 סיסנסו סיפנקכ ןיכולנ ןלוכמ סמי)םספ
 5'6 5כסמ יפו "מק סרועב סס ול5כ סינודינ סכופנפ
 סיפופכ סספ ספולפסט תופופ כס לם ריעכ נפנטכ קוד
 ננפ סכותככ סינענככ סג כותכס סככ לקס ונידי תתפ
 סס ססיכנפע סמינסכ נע תופופ כפכ ל5 ריעב נפנסכ
 ויס ונ5כ סגולסכ כ"ג סכותכפ סינענכס וכו פיפ. סניכסכ
 : סז לע יתכקכפ סמ ןפק) ןווע ס'לככ כ'כע . ל"פק סרועב
 סעמ)מ ןמע סטעקש ספוס ךפע סי)טפ 6% סו ק'ס ה

 טיע שוריפ

 ףוא ןַטְלאַה הָמְחְלְמ אּוצ לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןופ
 ריִא ּוצ ןָפור ּוטְסְלאָז לשל ָהֵלֲא תאְרְקְו ריִא
 סע וא עפ סּולָש 6 ּהָיְְו (אי) : םולָׁש ּוצ
 סולָש ןֵרָפְטְנַע ריד טעֶו אנ בוא יז טעו
 ןרעוט יד ןנעֶפע ריד טעוֶו יִז וא ל הָחְחָפ
 ראג ןייז לאָז םע, נּוא ּהָכ אָצְמִנַה סָעֶה לָכ הָיָה

 רָּד ןיִא ןְנּפִג ןְרעֶו טעוֶו סאו קְלאָפ םאָר
 אוצ ריָד רצ ןייז ייז ןְלאָז פסל ל יי טאָטָש
 ₪ (בי) + ףיד ןֶניִד ןלאז ייז נוא ידני סמ
 םולש טיִנ טעו איז בוא | נוא פע םיִלָשַח אל

15 

 םָאְו בי גלו סמ
 דעתו עַל אל

 ֶָלֲא  הָנַפְמְה גי
 לָּכ תֶי יֵחְמְת ּךךדיִב
 : בָרָחּד ּגְתַפְל הרוכד
 אָלְפַמְו אָשְנ דוחְל די
 יהָי יד לכו אָרֵעְבּ
 ּהָאְדַע לָּכ אָפְרקְב

 זובת
 ךל

 סילפוגס תֿפ ףוקזל סככעמס סנקכ סידמוע סד6 ינכ
 תלפפפ וסוגק לכו סמספמס ל וכוס סילכדכ סקזסלו
 פמסלפכ . ריע לא ברקת יב (י) :ססינ סליפנ ג
 ספעק ןכ ןינעב .םרופמס ומכ .רבדמ כוקכס תוסרס
 אצמנה םעה לכ (י) :'ונו סוקוסכס סולעס לכל
 קופופ סענפמ סכ ומ סס6 וליפק (ילפפ) . הב
 םמל : ספײקנ  ילפכ ספפ ספילהסל תיוטכפ ד
 :דונעפו סיסמ ססינע ולנקיס דע (ספ) . ךודבעו
 "מע התשעו ךמע םילשת אל םאו (כי)
 ךפע סנס פל סק5 ךלסכמ נוקכס . המחלמ
 תרצו : ךלקו סנסינפ סקס ה ךכ סחלס) ספוכ
 פיפ סתימסעו ס5יפנסו סניעלס) ףפ .הילע
 ספ .ךדיב ךיהלא 'ה הנתנו (גי) : סיסולקפ
 : ךזיכ סנס 'סכ ףוס ןמעכ רומסס לכ םוכע
 סייקמ מס סמו .סילכז ל5 ףפ ל . ףטהו (די)

 טיע שוריפ

 טעו יִז .נוא הָמְמְלִמ דס הָתְשִת ריד טיִמ ןֶכאַמ

 יא ל סך הָמְחְלַמ ןייַא ריד, טיִמ ןכאמ
 ףילֲא יהנו (גי) : דיִא ףֹוא ןיִרְנעֶלאַּב טְסְלאָז ור
 .ןיִא יז ןְּבעֶג טעו טאָג קיד טאָג א ב
 ןה וא - דה יל הכו לכ הָפ תיכו חָנאַה .-ןייד
 ןְפואַׁש ּוצ םיִרָכְז עֶלַא עֶלַא ןאָלְׁש .טְסְלאְז
 רבו יד ראָנ .ףסהו םיִשְנַה קר (ךי) : דרַעווש

 חֶָָי רׁשֲא לכי הָמְֵּבַהְו רֶדְניִכ עֶנילק איד וא
 טאָמָׁש ןיִא ןייז טעוֶו סאוָו גְניִדְלַא נּוא רי
 ראג ָל ומ חלש לכ םירכז עֶניילק יִר ּוליפַא

 םעד

 4 4 2 םולקנוא

 . הע : אָבְרְק .אָחאַל
 5ק ₪ יי א לכ ֶיַהְו רק החְתפו ףנעת םלֶש .:ֶלָשַויִלִמ הָל ירקתו

 שי סמל חל ויהי הָּבְיאָצְמִ םעֶה

 + הלע רוצתו בֶרְק ךַמע

p 



 יי

 םַע :אָלְלַמְל :אָיכְרְכ

 הי יאַּבְל ריבת לָתְדְר |
 ל ּהָתיִבְ ביתו
 יהא אַבְל תי רָּבְחָי
 "הפ יהו ט ! הָבְלּ
 אָלְלַמְל :אָיַכְרַ ןוציש"
 נב נמו אָמע םע
 :  אָּמַע שרב :אליַח
 אָתְרְְל ברקת יבא ו

 אחנאל -

 םירששה

 . "7" םיפפוש-פ םירבד
 .רּברְל םיחטשה ופסיו ה :ןּופסויו ח : הָנְבָסָי

 ו א זיק

 ודקפו םעָהְלֶא רָבְדל
 = סם :םעה שארְּב תואְבְצ ירש
 היל םהלהל ריץ לֶא בֵרָכֲתְכ ל

 | תֶארקו
 ..יסע טיסו .פ שטוכ קמי נו. גמ סעוס נכס ןרו . דפ סע פיס. .יפ .ָךפ גמ סטוס ופסיז איה

 | םירוטה לעב
 ?סעסנמנ ןי65ויןי6 ככ6 יכסוממ רמו) ספסנמ) 6:5 יכ
 ככד תֿפ ליס ככנס ךלוט0כיִס יסכוספכ 'כ ., 6לוס (ס)
 ככל ת6 כיס כיפכדכ ודיכמ תוליכעמ סליס ופמ6ס וסז 'ס

 ישר

 :סמל (גמ .סמוס) .םירטשה ופסיו (ם) : תומיפ וס
 ןסכספ .ןסכס ולכד לע סו .ןיפיסומ ופסיו ןסכ רמלנ
 סכסל .עופוסל לע נמכפי עפפ ןפ .עימשמו ..רכדמ
 .עיפפמ . כטופו לכדמ .ןסכ. וקמבו .מסו-םיסס תמו
 .בבלה ךרו אריה : עיפפמ לפופו לכד רמוס .קח
 יבסקב דומעל לוכי מילס. ועספמכ כמוס. לכיקע כר
 למול ולולגס .נסוי יככ ספונפ בכמ םיסכנו- סמקלפס

iteלוזפל .סלות וכ ססלק לכנו . ם-ודיקס תוריגעמ : 
 לונג. סיכווסכ - םוסכל: שלו סככו. םיכ -

asוסקוככו סלינע ונענ סספ ונוני. לנס סדיכס  
 סככ וס סלכ עסנ וק .תיכ סנכ למ כמו רזוס
 ןיפקז ןייפעמכ .. תואבצ ירש (ם) : סקס
 לו ססיליב לזלכ }5 .ןונוקכו ססירהפלמו סספלפ

 טיע טוריפ |

 פסח (תו : ןְמעֶנ איז טעו ןאָמ רֶדָדְנֲא ןייא
 ל םישמש = איִר נּוא שח לֶא רָב ירשה
 ןְאָז יז נוא רמו קְלאָפ םּוצ ןְדייֵב ּוצ ןרעֶמ
 רעה יא הע כנה =הו :אָרְיַה שיִאָה יִמ ןְנאָז

 ךייווא - טה רע נוא ְךיֵז טְכְאָפ פו שְטְנעֶמ
 רעש עָוולְּב ןייק ןהעֶז טיִנ ןעק רע ץֶראַה
 וו שטְנעָמַא ווא טֶניַמ ןעֶס טֶּביִיִרָש יישר
 בוש דל תֹוריַבֲע עני הפ ְּךיִז טְכְראָפ רַע
 ןרעק :םוא ביז לאז נא ןייֵג רע לא ובל
 רָע וא ּוָכְַּכ ויָחָא - תֶא סמי אלו זוה ןייז וצ

lצרעה ְרעֶדירְב עֶנייַו ןייג וצ אמ טיג. לאז  
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 ,םיבשר שוריפ

 דיכוהל אוה העיגיו חרוט לבא תישארב ימי תששמכ םלוכ
 םא עומשמ ןזא לכות אלו. רבדל שיא לכוי אלו . םלוכ
 ורכז שי םלוכלו שדח לכ ןיא ללכה הז אלא ול ורפסי

 םימכח יתפש

 לק בותכס רדסכ. 5) ףוסַכ .םפהנמכ .םופי ןפ י'טכופ <
 :ןועכ ..8וסו ן"וכספ .ססכ ..טרפמ ופו)גס .ו"רד ?כינקד ב

 לכ ספימ ןיה כנס ופטנס "כ כ ב :.ס'הרס קריפס
lsםפתלפס ונפמ רול ול.סמ .ודיּכ תוכיכע ןי 06 - ןכנו  

 ןויכ. "םכל. ספק- ויטפעו .ודיכט תוכיכעפ ריס ו. 66 <
 לע רגל . רק כוגו כמ .סמכ .כ"6 הטמ )3 סתיפ- ןיד- *

 ןופ- 8 סשפו סככו תיכ
 :םהיכ ןי5  יסדוד - ןכתמו יגילגס יי רנדל -ןורווח .ןניק סו
 .ןומחמס -כע תוכל ידכ ורוחוע נמהכ .סרוגכ-סמו תורוכ
 .ילוענכ ו"הכ = י'בכ) .ססק .נתו-'ולו. סדיִּכע םוכוכע .כיכטכ
 ןיכוומס.לע תוסכנ .ידכ 9281 סככו תוכ- גע -םווח .ךכלה .כעלד
 ees עפכמ סמתנת3 קומי = ןפ .רמ .לכב -כיקכ .סמ) "6

 .. ןיפקז . ויקוק פל תסקנ ודיג תוסכס לוזמכ סכוכפ ימ

 : ישע שוריפ

 . םִרְמׁשַה תֹולככ הָיִ פו :ְשְראַה ןייֵז איוו וא
 . 'םישָמש יד וַא ןייז טעו םע, נוא םעֶה לֶא רָבדל

 Rpg "קאפ .סגצ  ןרייר אוצ ןרנעֶל הפ ןלעונ
 מיה ןְלעפַּב לאז ייז נוא םעֶה שארְב :תֹואְבַצ יִרָש

 סע תבעו" ןהעֶז ןלאָז יז קְלאָפ ןְראַפ :ןְראַה
 ג יז לאָז ןפולטְנַא ךאָנ רד ןְלעֶ .שעוו
 "נוא דייר טיט ןייז קזחמ אייז ןלאז 'נוא אל
 נוא הָלְהְלְמ רעֶד ּוצ- רֶריונ טרעק ןגאָז ןֶלאָו
 תלחת זיא ןפולְטנַא םָד םּוראוו טיִנ קולט
 : הלפמ

 .םרסו תיכ .כע סג תוריע סוש

 .אור וא ְהֶלָל :םֵתָלִהְל ריִע ל בכקת יִּכ )
 שנ זיִא פאו םאָטְש ןייש ּוצ ןָנְהַעָנִנ טְסעוֶנ

 /% בלה ףרז אריה שיָאהזימ ורמָאו :אָרבנ ןמ ומי אמע

 דדזתא למי אלו ותיָבְל בש דלי
 תל היהו ₪ :ֹוּמְבְלַפ ויֵמָא בבל



cw 8םימפוש כ: םירבר = " | . 

 ותו = דחי הכת תומי"דופ ותיבל  בשיו | |
 למסת קירהמט) "מ ות בל | בש % וכָנָח |
 :ִפֶא רכא גבקְכ ימוי:נכנתירהא שיאו הָמְחְלַמב -

| we, .. 

 בש לי
 רֵהַא שיִאְז הָמַחְלִמַּב
 אָדְו הְׁשֲאׂשַרֲארֶׁשֲא שיִאהְדימו '
 תומייפ ּותיִבְל בשְיו ףלי החל
 רֶחֶא שיִאְו הָמְחְלמּב
 . גיןיפחיק תופי ןפ : סע עס יפו .לפ:גע סע קיס יפו .גפ ספ טה אה

 תּוטְייוַפ תב
 "אָלְו אָמְרַּכ :ביִצָנ יד
 בתיו הי הַלֲחַא
 ליַמָקתי אמלי הָתיִבְל
 תא רבו אָבָרְִּב
 אָרֹנג ןָמּו ז : הָנְלַחִ

 אְָו אָמְּתַא םרָא יד
 ותו | ךהְי :הָבְסְ
 ליִטקְתַי אָמְליהָתיִבְל
 ןְרָתָא רבא אָבְרְִּ

 הנכסי

 :-ֹנָללהי

 ! הת
 ופסיו

 םיבשר שוריפ

 אֹריִו ובבל ךרי םא . ותיבל בוש ךלי (ה) :םינושאר
 ךלוהשכ ובל לא ןתונ שיש הנו המחלמב תומי .ןפ ולזמ
 תא-וא יתיב תא .ךנחל לזמ יל ןיא אטש נאודו המחלמל
 המחלמל התע תכלל ילזמ םרנ ךכלו ימרכ תא וא יתשא
 השא תיב ריכזה םישעמ השלשו תומל ארי ךכ ךותמו
 בבלה ךרו אריה שיאה יט סירבדֶה לכ ללוכ ףוסבלו . םרכו

 םימכח  יחפש

 סוטה לכ bנמ סד ססמע ךלוקס -רמימל ס'כקס לע ןייפ
 bקפנ ופמ ןכ ל סלה תת : 'וכו סנמפ סז פ') ודונכ
 קוסכל ידכ רווח יפדוד ל"כ א : למ 16 תוס ונכנפי ס5 סנופ
 רנוטס מנ בזומ נו וכו לוופוכ ןסכ ו) כמ וז וכו
 וז הכיכע ליכסכ סממלמכ פּומוט וכ יהדכו ןסכ ילד לט
 ספל ןכופפ סוכּו . לט ככ סתיפ ןיפ  ך) פיק לוע.

 .טע שוריפ

 םוא יז לאָז נא ךיינ רע לאז ויל גש
 טעו) רָמאָט הָכְחְלִמַב תמי ּפ זוה ןייז וצ ןרעק

 כני מא שיא הָמָחְלְמ רד ךיִא ןְבְראָטְׂש רֶע
 ןָעיִנָּב סע טעו ׁשְטְנעֶמ | רֶרְדְנַא ןיֵא נא
 יס 0 : ׁשֶפָנ תַמְנע סורְנַא 'זיִא סאָד נא

 ׁשְטְנעֶמ רעד זיא רעוֶו וא .םֶרָכ עַָנ רֶׁשֲא ׁשיִָה
 ןְמְראָג יונ ןיא טְצְנאַלפְנ טאָה רָע סאו
 . טְוייֵלְנ סֹוא טיִנ םיִא טאָה נא לח אלו
 טְצְנאַלְפ רֶנייַא זַא ויִא ןיד רעֶד טָּבייֵרְׁש ישר

 רֶע ומ ראי עֶדְרעֶּפ סאָד ןְמְראָג ןייֵמ ןיַא
 זמ רע רֶדֶא םילְשּורְי ןיק תֹוריַפ יִד ןריפ
 סד ןֶריִפ נוא תֹוריַפ יִד טלעג טיִמ ייל סוא
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 הנומ תלסקב ןכו . םירתא  םיִרָבדַּב ןיב = ונרטאש ולאב-ןיב
 עורג אלה :םראל ןורתי תמ ללוכו רזוהו םירבד השלש
 ץאש אב רחא .רודו ךלוה הוד ירהש רבד לכמ אוה
 ץראהו לבא . ;ּוהְכג הז ןיאו .תיבא תוכדב םיננה
 . ותו שמשה .ןכו תישארב ימי תששב ומכ תדמוע םלועל
 םת ךכ םלועה השעמ לכ .םיעיגי םירברח לכ ללוכו

 . לישר

 סוס ת סקכ קפנע נפ ככדו . ונכנהי רחא שיאו
 םיעיככס :סנטכ וקדפ לכ . וללח .אלו (ו)) : הז
 סימדכ ןללסל וכ -סולפוכיכ ןלכסנ ןיגועט תוכיפסס
 .הטהלמב :תּומי ןפ. : .סילכוכיכ .סיפדס לוכסלו
 יפדכ א ןסכס .ירכדל עמסי לכ סלע תומי ןפ נופי

 טיע שוריפ

 רע לאו תג גש ןי םִיַלׂשּורְי ןייק טְלעֶנ
 ₪ חה יז וצ ןרעק םוא ףיז לאָז נא ןייִנ

 ןיא ןֶּבְרַמְָש רע, טעוֶו רָמא הָמְהלַמַנ תמי
 ררדגַא ןייַא נא ילו 7ח6 שיא הָמחְלַמ רד
 שיִאָה יס 00 : ןזייל סוא םיִא טעו ׁשְטְנעֶמ
 סו ׁשֵטְנעֶכ רֶד זיִא רעו נוא הָשֶא שרֶא רֶׁשֲא

 המק אלו הָׁשֲא ןיַא ןעֶֶוְֶנ שדקכ טאָה רע
 שמ ויִא רע ןָמיננ טיִנ ףאָנ יז טאָה רֶע נוא

 גושו ני הָפּוה רעֶד רֶמְנּוא ןֶנאַנְג טיִנ ריִא
 ןנעק םיא ְּךִז לאָז וא יג רע לאָז ויל
 רע טעו רֶמאָט הָמָהְלְמַּי תמי ַפ זוה ןיז אוצ

 ליו גוא הנח מא שיאו .הָמָהְלמ רעֶד ןיִא ןְּבְראַמְׁש

hh ןייא 
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 =: וטק = ם/םירבד ₪ |
 .דילע הָמְחְלִמַל םויה םיִבֵרְכ םתַא זיק וז הת |

 "לא :םֶכְבבְל הריזזלא םכיביא יהי
 וצרעתזילאו וזפרתי"לאו ּוארית לנחל פסל פ

 .ףלהה םָכיַהְצהְוהְייִּכ י:םֶהיֵנְּפִמ :
: 

 אָלְו ןותַהַּבְתִת אָ
 ןוהיִמְדָקִמ ןּרְּבַתִה |

 .םֶכיִביִא-םע םֶכָל חְלַהְל םַבָמע 1 ו
 ּורְּבדְו ₪1 1 סָכְתַא .ענְׁשֹוהְל ם ברק ןוכל אָחְנֲאל <

 קרפמל ןומיבבד ילעב
 יא רמאל םעָהילֲא םירטשה ןוללמיו ה / 1 כת /

 אלו שדחדתיב הָנָּב רֶׁשֲא שיאה אנע = פז ארק
 יד :ארבג -ןַמ רַמיִמְל
 ו .רמגפ ספ יפ רפ) .גמ סע ולכרו . ספ 'כ יכ . םע סכננ) ךיי 56 א" ופנה אָלְו אָּתְדַ אָמיִב אָנְּב

 הכנח
 םימכח יתפש

 : ךוכוו< לע ספתנעג ₪9 יכ כיהכ כנכ ס כ'נפד צ סניל סדיכ ונפת סלע סכיסס ונס ןי6 :. םכיביא =
 סו סיסולסס ופקנוכ ידכ ס:כ סו םסוכירפ סיקיכדמ 'יפ סע סדוסי קמקלמכ וז ןפ צ סכילע סיממלפ |
 ןישד ש : phos ןיכוק סיסוכ תקע 'יפ ך : לוק ועומסו סול וכקנ כפל סיקנפס ומוקיו (סכ כ ס'ד) רפסנב לסרמו =

 : ןמ ופינלס סכיפוכעמ לכו סיכסכנ וקיזסיו סוככב =
 - רוע וסוכי סוליכװ לפוכ לכל סיכומקכ סולסנו סוכוסיו סוקסיו םוליכקו  סעיטניו סוטיכלוו ככ ג
 רי לא : קממלמל וקזספס ךכיפ) סיכלוס סתפ סכיכיול לע פל . ןולמוס וכוטיו סכיסק 050 סיכמקס |

 סילנד סעככק | דננכ תוכסוס = עכרס (כמ ספוס) . וצרעת לאו וזפחת לאו וארית לא םכבבל *
 סדגנכפ מפ וזפסימ לוק עימפסכ ידכ סזנ סז ןפיקסל ידכ כ ססיסיכקכ סיפיגמ סיפוע סומוסס יכנפב |
 . קולפופכ ןיעקופו סנוקכ ןימווכו ססיפוכ תוסכפ סטעפ לוק עימססל סתוק ןיליככמו סיטוככ סיסמולו וסוכיו <
 לאו : ןיסיכסס פפנספ .וארית לא : סיסוס ר תולסנפ . םכבבל ני לא :לוק .יפימפמ ינומו |
 סיסכ סס .'ונו םכיהלא 'ה יכ (ד) : ססווס וסע .. וצרעת לאו :פטכקס לוקפ . וזפחת =

 לכ ופופ סיס סמו :םילנ לם וכוקלנכ ופ3 סיתפלפ סוקפ לכ .וניסננכ סילכ ספסו סדו לכ3כ ל5 נוקב <
 :ןוכפס סנספ ש סז . םכמע ךלהה + ופפ- ופנו |{

 ש'ע שוריפ ו
 םָר ןיִא טְנאָוְנ זזא אייז וצ טאָה ןקּכ רֶד |
 לרע עָמְש טַצְניִרְע Sa יָא זַא תוכז |

 לע ה רַד רצ טניה "הע טוט ריִא |
 רע טבייִרש יישר . דָנייִּפ עֶרעייֵא ףוא םנא ||
 זַא ןסיוו םֶלאָז ריִא טאג זַא אייז וצ טאה ||

 עֶרעֶיַא ראָג רֶדיִרְּב עֶרעניִא טיִנ ןע אי ||
 טְנעֶה יִרעיַז ןיִא ןֵלאַפ טעו ריִא וא רֶנייַ
 ןְּבאָה טיִנ תֹונָמַחַר ןייק ףייא ףוא אייז ןְלעֶו

 לאָז סע .נְנִג ו לא  ךיוא יא גאו .םּורד

 ריא נוא יפת ליו ןמְבְראָפ טיג יז טְלאָז
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 ריִא = יה לא ץֶראָה ריי ךילמ ןַײז טי

 :סלקקס ןופל  ךטטס .וכ כד 5 . וכנח אלו (ס)

 .טיע שוריפ
 יָא בוא םֶהיִנְפִמ צקת לאו ןְליַא טיִנ טְלאָז

 כ () : איז .רֶפ ןֵכעֶרְּב וצ טיִנ יז טְלאָז
 .רָעייא טאג םּוראוָו .םֶכָמִע א ךלוהה םֶיהַלֶא 9
 | םע כָל םֶחְלַהְל ךייא .טימ טייג רע םאָו טאָג

 . נע .טֶרשיא .ןופ ןָמְלאַה הָמָחְלִמ וצ סי
 .ןפלַעָה אוצ םֶכְתֶא עיִׁשֹוהְל רֶנַיֿפ עֶרֲעיַא טימ

 םיִשָמש יִר נוא סַעָה לֶא םירְטשַה ּוְּבְַו (ה) ; ָךייַא

 יט נאָז אוצ א קלאפ םעָר וצ ןדייב ןלא]
 = . שָטְנִעָמ .רעֶד זיָא רעו שרת תב הָנְב רָשא שיִאָ
 . םוטש עיאַנ ןייַא טָעוּבְג ְךיִז טָה רֶע סאו
 - ןעטְנ ףנְחְמ טיִנ ְךאָנ טאה רע נוא נח אלו
 ה שנאוונ טיט ןֶניִרְר ָךאָנ טאְר רע רמו

 בושיו
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 ה בוא
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 1 דייילָא םכְבְְּכ הָיִהְו> :םיִרצמ

 "לא רָבִדו ןקפה שנו המחלמה
 לא רַמָאְוי :םעֶה
 סע רעו . כ סע 36 רכדו .ג כמ סטופ סכגרקכ סיכו אזל

 םימכח יתפש

 ופי ספ ידו ךוכיו6 לע כסכמ) כ"כ כ"ד ו :ןוטסרס-
 כיתכ לידסכ סו סו פ"פו כ : סיכסומ לע ו:י מכ ספהנמל
 כיקכ סמ) ק'עו כלת ופ5 סרוכו לכ ת6 תוכסו ךומסכ
 :נכ ומסכי קנס עמפמ ןקכו 'ונו ףײסו סיעגס קכ ויכתל
 סינפ 56 סינפ סמקלמ תעפכ 550 יכייפ ןמקלר )"יו ססילע
 ךוכפ6 'ס סנתנו כיקכד עדת יכיימק 'כיעס תפת)מכ 6)5-
 תעככ יכייֿפ כו ףטסו | סיטנכ קר ימנ כיתכ ןכ) ןדיכ
 bכoו ל : לנכ ססילע סהכת לע ספ 36 סינפ סעחלפ
 ס'מ ל"ו וכ סדוקס סעכפ סוס לכ קוספס י'סל םינס לד
 יוננכ לכו = סוס לכ כיתכד סוסמ כיוענד רקס מב 9
 רק bינכ ]כל סערפ )5 סופו סוס לכ גיקכ ונ6כו וכ
 ס'ט ןספ ל") (י"תנ) ןכ ופרפל לוכי נד סוס 63 כ
 ה כ'כ כ :סיכ ספל וככולו סוס קוספ ינמ 8
 דק5 סוסכ ס'כקס יניעכ סלוכס פמסמ לכלכו סוס ניקכ-
 סיכד כ"כ: 1 : 'וכ ךוניעכ ןכתמו ככ סע 3יתכ ןונחחג-

 727" םיטפוש:פיםורבר

 בר .םע בכר טס תיא
 םֶהְמ אָריִת אל ממ

 .ףלעמה = ךפע :ךיקלֶא

 ; לאְרְשיַעָמְש ם

 דיכא

 הלהב
 רעב | הָרְמיִמ ץראכ

 אָעְראכ = קא
 יקי ב = + םיִרְצִמְ
 אָחְנַאל = ןכְבְרְקְִּב

NA א 
 : אָמְע םע;* ללמיו

 םתא

 לארשי

 ro .ךביא לע : יקסועל מסימק לכ קדפו
 כ ססילע סתכק ל6 סיכיוסכ ךיניעב

 לתל םיקכ ןידמ תה תיכסו (ו סיכפופ) רמוק קוס
 : סערפ סוס ל 3 יכ (וכ סומפ) רפופ לוס ןכו
 וגיק יניעכ לכס מ ככ קוס ךמיענ . ךממ בר םע
 .סכפקננ ךופס . המחלמה לא םכברקכ (כ) : כל
 ספוס) . ןחכה שגנו :סכ5כ לוכנמ רפסס ןמ נ
 : סמסלמ .םופמ ₪" לכקנס סוסו ךכג סוטמס (כמ
 עמש (ג)::פדקס ע ןוסיכ (סכ) . םעה לא רבדו
 תפיכק 656. תוכז סככ ןיל וניפל (ספ) .לארשי
 לע 5 סכספ עיסויפ סקס יקדכ דכלכ פ עמט

 עַמָׁש ןוהל רַמָיְו ג

 עממ סמסלמל ססכרקכ מלד וס רפמל ךומס 'יפד ל":מ ל"'לו 'ןכ ךומס ם'כ  סממנמל נק יכ סיסו כוקכ) וע -
 רפכ) ןומס 9 וגו סכככקכ סוכ| ל'המ רומ6 רכככ עמשמ כ"ה 'ונו לנשי עמב ךופסכ כיתכ סד ?"י וכ -

 סמ סילטוסנ ןסכ םיכמ סירטוטס ורכדו וורתה כיהכדמ ם : (כמ ףד) סעוסכ.ןייעו םילנהכ ככ ססינע  סנתפ . ןכככ
 : ונממ כום0 נ"כד לודנ ןסכ נוסד וילע סנוממס ימ וכ סו ןסכ 66 םינייד וגייסד ססולע סנוכפע ומ ןס) סי סיכעוב

 ייסד םדוקכ ןוסנכ ןנסנ סמ לוקכ וננעי סיס:פסו.רכדי סעמ | כיפכ וכו 'פכ ןנסנו סעכ 35 רבדו לכס כיתכדמ
 סכינק רכדמס ייפ יכ ףסוי יכנ כיקכ ג'ל .סממלמ תוסמ 'כ סטוס . םדוכס ןוסנכ סעס 3 לכדו 45 םורכדס תרשע

 : "וגו סעכ 96 ככדו ןסכס עגנו כיקכ 50 כ"כ נסרסי עמש כ'נקד-ם: : םדוקס ןוכנכ ןכ ף5 עדוקס ןוסנכ ןנסע ספ-

 לארשי ילשמ
 לאו מ ראד ,פמוק רעו סנְיִנ ןיִא םענ רָע ףו6--

 עׁשָר םעְר םָפאְרְמְש ןעֶמ סאו שנ ןרָמיִּב סער ןקעע
 ופ 595פֶשִמ םעֶד רָּבָא רֶמּומַא ןָמעָג םיא ןופ ךיז לאָז .ןעמ

 ןְלעֶו רֶכֵלְסיא .םהעו םלעו רעֶד ףוא ןיד תיִּב סעד
 ןוש איז .ןלעו) עֶשְר .םעֶד טוט ןעֶמ פאו ןהמ ןְׁשְמְנעמ

 : ץְכעֶלׁש ץיק ןאָמ שנ

 ט'ע שוריפ
 סוס ידו טניַֿפ ענד ףוא ּךֶבא לע הָמָחְלִמ

 רֶמיַר נּוא דֶרעֶפ ןֶהעֶי טסעוֶו ּוד נא: נה
 פֶהַמ אָריִה .אל = ריד ןּופ = קלאפ רעֶמ ממ בר סע
 ימלא יע מ הפ .ןטבראפ :טיִנ ףיד ּומְסְלאָז
 ריִד טיִמ זיִא טאָג ןיר טאָג םּוראוו :ףמע
 ףוא ךיד טאָה רע םאוו םִיָרְצִמ ץֶרָאמ ףְלמה

 טעוֶו ריִא זַא ןייז טעו סע וא :המְרְלְמה לא טק וב: + םָּוְרְצִמ דָנאַל ןופ טְכאַרְּבִג <
 שנו ץֶנעֶרְג ןרעייב ןופ ןייג וצ סורא טָעַהאָנ ןייז טעוֶו ריִא איוו הָמָהְלַמ רד ּוצ  ןֶנהַעְננ

 רע נוא שה לא ֶנִי ּוצ רֶד ןֵראוָוג טֶּבְלאָוְו זיִא סאו ןַהֹּכ רד ןנְרעֶגג לאָז רע נא ןהכה =

 ןאָז אייז ּוצ לאָז רע, נוא סה רַפִמ (ג : שָדוקַה ןושְל ףוא קֶלאָּפ םּוצ ןדייב לאז
 רֶמּולְּכ לֵאְרְׂשִי עַמָש טייטָש םּורְד טְּביֵרְׁש יישר .לַאָרְׂשִי ריִא ּוצ טְרעֶה לאשי שש .

 רעד 15

 היהו
 דדו
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 8 5 ול צי

pe 

 בד ילעב לַעאַבְרְק
 ךיִכיִתְרּו .ןומוס יָה
 לסת אל מ יס םע
 הלא ל ירא ןוהנמ

/ 

 .ומסלי ג :יכ
 "קו 5 .םוסכ סלכ | טיעכ . בכרו םוס : ךלע



4 shy 

 פסי = אָלְו ןלַחְדְד
 ied דע רַבְְמְל

 ְךֵניֵּב ןיֵדָה .אשי ?

 אָניִע אַש לח אשפ |
 עב תלח אָנש אנע ףל
 - אָדְי ףלת אָדְי אנש
 a ףלֲח אֶל
 אָחְנאְל קופת יֵרֲא א

 אברק

 ישר , ו :

 .- ואריו .ועמשי (כ) : לעוכס ,ססיפכ ה קמוס |
honלע .ןיגרסג יגילפו יכונפ םיס ו סוככס ןוכירלט  

 ןיעב ןיע (קכ) Ad ומזוסש
6 .2 
 רסוקפ .ןיקפ ה ךל במול ןסככ סמקנמ קליל כיסכס.
 קיעע ספ-ם 2 למול ס'ד .סמהלמל וי רג
 ססס סמסנמנ 0 ספ ספכומ סקפ קד5 םססמ
 ספסמ .יפיטע (טיק .סילקק) למופ וס דול קו קש

 קלפ וכמ65- ומכ 'פ 1 : -

 "וכ ךל כמ ןכתמז סט ןכמסנש

 טיע שוריפ
 ׁשְמְׁשִי םיִרׁשִנְַו ככ : היד ןְׁשיוַוְצ = ןופ 4

 וַא ןְרעֶה לאז לארי עֶנְרְביִא איר נוא יאר |
 אייז נא תּורע יִׁשְאַפ איד :ןנגרה טעוֶו :ןעָמ |

 ערה רֵבָדַּכ דוע תושעל ופסוי אלו ןטכראָפ ּךיִז .ןלאז

 ןאָמ וצ ןרעָמ טיִנ ןלאָז אווז נוא ברב הש
 : ריד ןְׁשיווִצ ךאז עֶוַיַּב איִד או ּוָא ָךאָנ

 רָד ׁשיִנ טְכְלאָז .וד נוא: ןָעְע סּוחָת אלו (אכ) |"

 תודע איִד וא שמ שפנ גֹוא ןײד ןֶמְראַּב
 אייז טכוק הָהֹמ םֶנעְי ןעֶג בי ןָבאָה

| 
| 

 ו
 ו
i 

 ןטמ נֹוא ןייַא ןנאָלְׁשג םוא ןרָדְנַא םָד טאָה]
 ןייֵא ושב וש גוא ןױַא רֿפ ןלאָצ םיא אי
 דְנאַהַא רפ דְנאַה ןייא דב די, ןְהאֵצַא רפ ןֵהאֵצ

 sn & : םּופַא ראָפ םופ ןױיַא לב ל 1

 רעֶד ּוצ ץינ סּורַא טעו ור זא 0
 15 | ף

 .םיטפוש טי םירבד

 esti ּופסידאְלְו ואריו ועְמׁשי וש
 ?ָךֶּבִרקְּב הזמ עֶדָה רֶבְדַּכ רוע :

 .Ae שפנבשפנ הניע סוחת אלו אב גי םּת אָ
 .?לֶנְמְּב רנה יב ךי שב ןש

 .ץממ .(הפ ק'ב) .

 .ףפכ . המחלמל אצת יכ ₪( : יוני שנ 1

 רָעיִא טְגאָזג ןֵּבאָה יז זַא נוא זמ ₪ הָתיִמ]

4% : 

 229 וטכ

 לע :הָמְחְלַַ אֵצֲהיְַכ * כיס
 .ךבוא

 . לז 4 נגר לגו . ך> קונוקכידיפ .די כ סמ שפככ פ₪ .איה

 םירוטה לעב |
 מיל ךיפסו = ככ נגל דיכ די.(כ) :pוטג כיכס ענגתס מפכ ככ ססיניכ וטפטיש 'וגו סיטפוסס וםכדו כיכס ססל

 םומָּכִח .ותפש
 הכנכ סות 695 גרס ןיפב / 53 ,י6..לכ5 ה :.סיטכפעסכ
 .ךיגותנ .תכפס .:פמ סנ)הס = 16: ססנכ: תל .סגכספ | ןוגכ
 בוחכ -נו סורחשנסו 3קכו-ןלכ .סנפ-סמ) "קר | ן.: סכהומכ
 .סוסמ ןכיקו פיספ .וכג סמר .תסרֶפ..ומכ גו 35251 לכו
 סוגנוגס םינוכפ םודעלו .'וכו .וטולפ םית ד"ככ .סזרכס .ךורלד
 סנממכ .סויונפס .תודע ינוספ כמו .תוגוכנ וכמו .סוכנגסו
 :6'5 .תודָמל לוכפ וסט .ימב ןווכ :םככי }כ כתכ. 59 .ןכל
 םיכפסנסו  כוקכ, ף"מ-לוכפ ות .כ'נכד ןויכ סומ תריל
 .י"סר .םרופ -6)ד- סו דועס) - סורטכט .סורפסנכ המונכ 'וגו
 כ"ג .ןכופמ \ ספכפס תכתהַכ ומכ,לגרס דע סינותפע כס

 י"םל םרכופ :נ"כ.דיכ .דיסמפ דוכ ךיד'ס ילו סמו כ"כ וג סקיכעו ניקכ ידכמ לכוהכ
 : סמז רט6כ ול סתיטעו .ביחכ רככ כ ןעמפמכ ולד די) דימ ןסינכ ןוממ סלסמ וכיכמ רי טטקס ינונפ םיפכ דועכ ו
 סומ טסשמ .טח .םיֿפכ סיבי יכ1 -85ה וכ םסרפד סיטפסמס ןקכל ךוינססל ו; סיסד | לקה חו

 :ככל לסותמכ נו .ןוממכ .וכויפ ..םכס .רמלכד -'וגו ;ועכ ןיע סו .ססק < "פד ם
 סעטס פ') 'וכו קד> טפטמ סעס .ק6-וטפסו כותכד 5בדסס ת;קפל ךופפס) ול סוכ סטק דוקג "ד ולו 'וכ "ר פ'כ

 פותומ .יניד .רהסו- וכ

 לארשי ילשמ
 יג םִיִא ןעֶמ ףראד למיִה כעד ףוא שמ םעָד טָפָשָמ
 שֶסנעְמ םֶד שמ ןעֶמ זַא גוא ,םלעו רד ףֹוא ןיִמַּפְׁשִמ
 .למיִה םֶד ףֹוא סיִנ .ןוש םיִא עמ טפשמ לו רֶד .ףוא

 : מיה םעֶד ףֹוא סאו טָפָשַמ רֶד זַא לֵלּכַ זיִא סַאָד וא

 םְׁשִמ ןיד תיִב סאָד סאו טָּפְׁשִמ רד איוו רעֶנְרע זיִא
 ןִד רד ןייֵמְׁש רַפ ריִמ ןפראד דְנּוצַא .דְרע רֶד ףוא םיִא

 "שוא ןעֶמ לאָז םאוָו ראַפ תֶמֲא יִאדויב זיא למה םעְד ןופ
 .ףוא ןיִטפְשִכ םיִא לאָו ןעֶמ זַא ןייז לקיִמ שנ םעֶד

 רֶא רע ץאלאַּפַא טאָה רֶנייֵא .לָשַמַא זיִא סע . . ל רַד

 .ףּוריִד ליפ םימ זיִא נוא ןראג עֶכיֵלְטע ףֹוא :ןְראָוְג טְכאַמְג

 שאָה .ׁשֵמְנעמ רֶד גוא םֶלעְנ ליִפ .טְרעֶו איד טאָה נוא

 < םיִא .ןֶנעָרָּפ .לָּביִמְש ןיילקא ףֹוא ןטיִּב ראָפ ץאָלאָפ םעֶד
 ןיימ שטנעמ רד טרפטנע סאד ּוטסּוט סאוו ראפ ָׁשטְנעֶמ
 ₪ 2% רץ ןל 1( + ד 0 ד 1 0

 ..מֶראְר טהע]ו ןעמ .טאמש רעֶד ןופ .סּורַא .טיימש ,ץאַלאַּפ
Ce: j=ש ד צ -  teו ג  

 = אב רעָד  ןיִא זיא .לָּביטש םאָד רֶּבַא ןשפנעמ ןוק. טיִנ

 -ןְלעֶוֶו . םירחוס הָבָנְרפַא .לָּביִטש יא ןכאַמ רִיִמ .ךיִא .לעונ .
 | זיִא סאָד

 | עשְר עֶר טָּפְשִמ ןעֶמ א םְָּׁשִמ םעֶד םימ עביֵלעֶנ סאד
 .ןייֵפְׁש ןַײַא ְריִמ אּיַּב איז ןֵלעֶו ןֶראָּפ רוד

 םוא

Axo 



 םמפשש שהבה 8

 2% טס שב: יה:

 שידע הנה בנוה סיסְפשה <
 האבהנערקש דעה" הלוא דַהְסַא אָלְלָש םתישעוש ויחאב

 רשאכ ול
hs 

 יראה + רקס עדבתרעבז |

 he % ה bמק'גנ 3ל"יקומוקכ וליסת'פשו . כ תוכמ תפ פק רע סנפו-. מ-ןיללקנס Ae את
 7 פולע טג 3 "סירחפנסו , מע ןיררסנס םפ fמק פרעכו . ₪* ןינמ-כ רי טוכפ :sf ומ

 ד ויֹהֲאָר תושעק םמז

| Cw 
 זה מאה אָיָמויְּב שרדו ה 4

 ו , TRווא איניד שבה

 ָךתִס רכש ריהָס או רש

 35 הל el ש
 בפ ו

 ב ילפתו | יהוחאל

 35 | שיכד
Srcעמי ןוראפשודו  

en 
 םירוטה לעב

 ןליסנ פדא ספסו ןידס ds 5כסמ ע"סז טוסנ לס פנס |

 םימכה יתפש

 לע 36 סינופלרס סידע נע סניל הלוס סטילס מפ ב |
 --םווסנ .סופגס .סידעס .סיעפוככ .וסרדו יפק.cמיוסל םילכס
 קו:עס לקכפ סינוסהכס סידעס 18505 סנסו סינו<6ל5 65
 תרוקסכ .סינופסרכ וק:מנ.סה נכה -סמו.כ:מכ ססכ סקוטעצ
 ' ג ןתודע 636 ןיפפוו וכענ { סילקשמ סספ ןפנט
 . לקס ילדכ לע נפ כפמו 8 י"ב ךפסד 60% '
 3 יפה גו סיטפוסס ופרדוד תיכוסע דופ כ י'סכד'
 כ'ע < כיל עמכמכ סינע דע לפקנכ מ"כר ונפמ סימיזמס
 6 ול5ד סידעס 'כ סיוס) ןיכיננפ סיפיופכ לע ילכ ישכדצ

 יפק יפכנמ סיממוז וסענ 9 סיזעס ןמ דקל 636 ומס |
 וניפל סילנפ ל") וסחכוסש  סונוטסרס סידעכ לט '!נו וכרדז
 סלט :ןתודע תוכיקמכ ומ תוכירדב וריכמ 06 םיהכלפ רחש
 לומ 'ליעג סז טריפ רנככ פ"עמו ג: תודע 'לסכ רוטס ס"מכ
 סי ססמ דת סווכ סלב | כפול סעע) 0)5 ןפכ לז פח
 לוק ךכנ ספוג "דע גככ5 יהכט-ך3 סדוכוד 'ד"סכ גרסנ) וש
 רע ןיממוו וכענ ןיפ 5ניממ' כ'מ "וכו מ"פ: |55 סו הכי

 סקיפ ויס נכסנפ םיפ קוס יפדוד ד : ס5ימכ ופזויש

 תוויע = ס"כקס 063 סמל כ'ל61 .נלסנ כ למל סוקפמ =
 סוכיכ .ספס סלק- 6 העלו סנתכ ד"כ תפימ גכנ סוס ג
 ד'כ תתימ בייס יו ₪5 סו גלסנט סדוק ןיֿפופ וויע
 ולכט סרוק גלסנפ כנדכ: לנלגקנ ןללו סיס לת סוקמש

 לארשי ילשמ
 ְׁשְמְנעֶמ יי .וַא יִהֶמְל תושעל םַמְ רֶׁשֲאַכ ול םתיִשַפְע

 םיִא:םְמּוק סֶע זַא ׁשְסְנעֶמַא ףֹוא ןגאָו תּורֲע ןְלעוֶו
 טאה רע, וא ןְהעֶזְג ןְּבאָה אי או אייז ּונָיַהְד ּהָתיִמ

 תּודע יד זַא ןְרעוֶו ןנּופג טעֶװ סע נּוא שסְנעַמַ תְְראַהְ

 שטנעמ םעד לאו עמ מלא איז מאה | "מנגל ןנאז
 תודע איד טמּוק סֶע זַא ,יד רעֶד זיא ןניִנְראַה טסְניומ6

 םלאּוונ ןְבאָה אייָז סאו ףארמש עֶעיִגייֵא איד ןאָמ אּוצ

 תּודֲע :ןְּבאָה איז ונייחר . ןאט ׁשֲמנעֶמ .םעֶד לאָז עס
 4 < ריק קר ן-הו ד il vr Y ד

 טְנִגְל .ןֶּבאָה איז נוא הָהיִמ םביִא טמּוק סֶע ,זָא טאג

 ועמשי םיִרָאְׁשְנַהְ) .ןניִגְראַה אייז ןעמ ףראד טְנאָונ תּודע
 עניִרביִא- יד. נּוא (הֶזַה עֶרָה רֶבְדַב תושעל +פיִסוי אלו ּואָרי

 תודע עָשְלאָפ איִד ןֶניִגְראָה טעונ עמ וא .ןְרעֶה ולאו ןרוי

 שן ןַײק. לאָז איז א .ןמכראפ יז ןלאו אוז
 - א מא שָדְדְמ רשָר . עֶמְכעֶלְׁש איד איו ומ : וו =
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 36 סישסס ודמעפמד עונכנ יפסל סnb י6 סעוג ןידס

 Gh יישר

 כ 0: ::סלסט) .רמסנש סוקמס = נפל .סודמוע -
 ' .םהה  םיטיב ויהי רשא : םופפייסוסנ
 = סל | ךוכ5 וכודכ לסנמפכ וכולכ תתפי (סכ
 .בטיה םיטפושה ושררו (סי) : דוככ וכ
 rs סולקוהו. סיקדונעי ב: ספוק :ןיפיזמכ יִפ
 רקש הע: הנהו ::פכיקסנו קסילדב סמיזסכ
 'אכ(טפ : ככלמ 'כוסכס ג סינטכ-ךע סמסכס סוקמ
 יד נפ וכמכןסכפ הנע כעלכ פל. םמז
 .ויהאל : תושעל : (ס: :תוכמ) ןיגכסנ
 0 יב: סקופנ ןסכ "סבופמוז לע: דמל ּויססל
 כ סכקיו) כמסנע קנתב:פוסמ :לעוכס .סתימכ - נפ
 65 ןכל כפקג ךככ סלעוכ לו: סיס :ףכפפ: כ
 שעל סמז רססכ לו ויססנ תופעל : סמז -לעכ
 ;0 נימכס :סופס :פומימ- כלמ = )כב :לכ0 וסומקל
 ליטס5 :ןונכ םיפ יממוזכ .ןינכסכ ספס;יפמוח םיהנ
 ייפכ :ןינכסג.סכטס תמ :סננסס שפכס ת:סגככפ
 נ:סייקל שש סוקפכ סנס: ופוסס ןסכ- סעימ לש

 ע סולסל סימעט שי דועו . ןיגכסנ ןיפו ןיפפוז סידע

 ט'ע שוריפ |
 .וצ זיא :םאוָו = כיִרָה םֶהָל רֶׁשֲא יי :וייי) ןנאמ
 קשה םינהכה נפל טאָנ רַפ ל ינפל :גירק יִד
 רַפ נוא םיִנָרְּב איר רפ םֵהָה םיִמיּב ויהי רֶׁשֲא

 יֹזאָ איה יא ןייז ןְלעֶט .אייז סאָט םינייד
 ןייד יִד גוא במיה םיטְפׁשַה שרדו (הי) : געט

 סוָו תּודע יד ףרוד ןְמְׁשראַפ ףאְנ טגנ ןלאז
 0  רַעָה רקש דע ןונ .הָנהו ןְנעֶקְייֵל פא ייֵז ו

 [ ףוא טנאזנ תּודע רע טאָה ןגיְל .ייִחֶאְּב הג

 אל תֹוׂשעל םַמָז רָשֶאַּב ול םהישעו .(םו) : רַרּורְּב

 | איוו חַא 'ןאָס םיִא ּוצ טלאז ריִא נא
 נו רדגרּצ ןייז וצ אט ּוצ טְכאַרְלג טאה
 ור ןיור  סוא טמלאז וד נוא ָּּבְִמ ערה

 וייב

3 A .- AN, "ש arל  
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 ֲ - דיס םּוקָי -יִדֶא זמ:

- 

 . בירה םהל רשא : דמועמ ,ןפודע דיעסל ןיכמנב: \
 ןידס א ילעכ ולס

 ןְלאָז נוא ביִרָּב ויַא ףוא

 : ךאז איִד ןייֵמְׁש ןכייִלְּב לאָז סֶע רנר סמ
4s = 

 % 0 1 מ

Hula =: | 
 - אי , 2

 ל 4 ו +,
Re 4מל  SE Fdלש רק דל  Elו  . 

 , 4, RR לג וב אב |

 2: דיכ םיטפש טי םירבד סולקנוא- <> -

 וא םידע ינש \ יפילע אטהי רש לא סח יד אה
 וא ןיִדָהְס ןיִרְת רמי =

 ןרפ אֵתָלּת רַמיִמ לע -
 i אג = ספסקי

 אמ הב

 וי יד אינידו :אָינהּ
 אימויב

 םירוטה לעב
 ככל : ןופמ וניסו ךפוספ לוג ןפכ דפ  ריפסל לוכי טיס

 כיתכ סלעפל .ןכקק יס -ם6טס לככ : תופסנ:וניס .

 cA רָבְּד םוָקָ םידע-יהשלש יפיק
 תונעק שיִאְּב סמחידע םּוכי"יכ

 םישְנָאָהיינש :ודמעו יי: הרס )3: אְדָתְסְַל-רֶכנִּב ר.

eeהֹוהְי" ינפְק בִיָרָה םֵהְלירְׁשֲא:  
 רֶׁשֲא םימפשהו םינָהְבַ נפ סה יי: דק, אנד

 ויהי
 פוקי .פ ןירדקנפ טק רחנ וס ןיקודיק ת ןיטינ ₪ ג סטוס 6ק תופי כי ס"ר גיק סיחספ יפ 2 איה

 43 קופוכש טי ו ןיבדסנס נק רהב ינע ודפעו .כ תוכפ וכ םונפל . וכ הרקנ גי 6מק רכ

 םיבשר שוריפ

 \תוא ולבנש תוטכמ והדש תא ביחרהל רוחא רצמה תא

 טפנ כינס ססל כעס כ .כיכס (וי) : תוספנכ ומכ ןכ נכ ססינע ןימייפפ- ןוסו ןוממכ ירַײפ bכסד :סידע- סמש יפ לע

 ישר

 ומדע לע פ) ע וריכס rien תאטח לכלו <
 לוס סק 536 ןוכמ םנוע: סנו :ףוג םנופ ל פ
 ךיתיונספ .סכמ יל -ןס וכיבתל למל (יכפס) ₪ צ
 ול םיפ דיעמ .דמס דעו סולכ יניב רג ןיס מ: במס
 (סע ןיפינ) .םידע ינש יפ לע : 5 עכטסל .כוימ
 שלו "כל = וקכסוו םלנקכ כ ספודע רנסכיפ לו
 : סיניילס | ןיכו  סודעס ןיכ ר ןפנכופ .דומעיס
 דעס רסוספ ונילט ככד . הרס וב תונעל: (זפ)
 נסו ססל ולמסט דניכ לוס ש תודעס לכמ סוס: :
 : (יכפס) ינולפ סוקמכ סוס וסוק3 ספייס = ונמע = +

 סידעכ ( סועונפ) . םישנאה ינש ודמעו (ז)
 למלו סיסנב סודע ןוסמ .דמלו ת::לנדפ: כוסכס

 ונקכ ססל ספוד סיסי .'ה ינפל :

 סודופ כד סו ק6 כז סובוהכמב סידע ײסטכ כ"סכמ ש
 דעס לסוס סיפמוו סידעכ )36 סיס ךןכ las ולו
 וז סקעפכ

 ט'ע שוריפ

 ןאק העּובְׁש ןײַא .רֶּבִא .ףוגה ׁשֶנֹוע ןייא רֶדֶא |

 אָטַחְי רשא אַמִח לֵב ןויז םִיַהְמ אוי םיא רע

 יִפ  ןנידניז טעו רע םאוָו .דנוֵע עֶלַא ןיִא
 ןופ לומ םֶר ךרגר םידע הַשלָש יּפ לע וא םידע יִנָש

 איִד רֶכֹלְּכ תּודע אייִרְד רֵרָא תודע איוו
 רעו טיִמ ןיִר תיֵּב םֶר רֵּכ ןגאָז ןזומ תּורֲע
 תודע  םאָד ןֶּבייִרָש ףוא ןלאָז איז טיִנ לומ

 ןיד תיּב םוצ ןקיש
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 םימכה יתפש

 סוקי 65 .רמ6 ונכ 'יפ ע : גטיס קודו תיכיכפדכ כפיל
 ענוע ןוע 'יפו ססעת סוסו ןוט סול וכייהכ םיהכ דחמ דכ
 ףוג לש כלןכ שנוע סקסו 'ונו יכופקס ןוע סנס כ וכ ופכ
 נד לסו תוננכק וכוכיפ לרקכ כיתכד קט ככלו ןופמו
 בוקכס ךל ןופמ "יפס סמכ ללכג פוסט מסע סו : י"טרופ
 לע סק וניל דעסכ ינפפ :  תוטכפכ ןהו םיפל ככ
 וספ ומ טנע) וסוזע ס"עב סגועכ לעכ לע 695 סנועס
 נופמו  ספס :'וגו סוקי 6 כתכינ כ"כ צץ : םנעי) וֿפכ
 כיתכ י6 ךכתמו ןוממ םנוע ןיכו ףוג םנוע ןיכ עמסמכ כ"ס
 ככלו :ןוע -לכ5 רעפנ = ךכל עמסמכ היס .סעוכש /ף6 ספס
 ת'קו כ : סעוכט) וס סק לכ6 סק ונולד וס, קלטה
 "יו = ספלס 16 סינפ ס"ט וכג נועל - י'פכ טרופ )סמו
 דמל סעק 690-536 פ"ע טקנ וס כקד . הכו כ"ו לועכד
 ,וֿפ סונט פ"ע .כיקכ 69 סמלו פע ונמוז ור רק טקנ
 ןונכ ה :'וכו וכסכיש 6 סמ םרדמכ כ"ע 56 וג
 סידע סילפ פ'ע 'יפד סידע ןוטיכ סוכוכמ סיניידכ ןילט
 : ססופמ תודעס סילכקמ ד'נספ ד"נכ סידיעמס סנט פ'ע
 ססעמס סוכ ךכ סיכ 7 95:56 ססעמכ ויסד סול סו
 355 סתיוס כו סתייס ונמט סיכמופ ונס תודעכ )כמ סזס

 ילספ כילס סס) לסל ודמעו כ"נס כ"כ סיכנמ דועו ןודל סילכ סניק .ססכקו ןיד) ןוסכ סמק יכו נקד ת /
 : כוכס ססל 261 סיכנקס ונכ :ודפעו לפ5 וכו א : רכדמ ותכס .סידעכ כ"ע 8 ןודכ ןיסכ סיכנכ 6 1

 | טיע שוריפ
 ףוא טעו סע, ןעֶו שיט מח דע סקי יִּכ הפ

 ׁשְטְנעֶמַא ףוא  תודע רֶׁשְלאַפ ןייא יט
 יא םיִא ףוא תּורע ןגאז ּוצ הָרָכ מ תֹונעַל

 תּוהַע טעו רע טּביירש יישר . גנּורעק,ּפָא

 וניחד ויא ןניל ראָנ סאו םָכְלעֶזַא ןגאז
 טְגאְָו ריִא סאו גאָט םֶד ןְנאָז תודע עֶוְרנַא
 = ₪ִמ ריִא פויז תּודע סאד ןהעַזנ .מאָה ריִא
 |  חָסֶמ 9 : טְרָא רדנא ןייא ףוא ןעוָוג זנוא
 = אינצ איִר ץיטֶש לאָז איז נוא סיִשֶנִאַק יש

Ek /ןגאמ  
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 ניי

 רארְשימ יקנהייסד ָּתְרעֶבו וילע
 לוֿבנ יפת אל "יש סדק בשו
 ₪ וי. ִלְבג < רשא : דער

 ;התְשרלָהְלְוִתנְדיִהְלַאהְוהְורשֶא
 ׁשיִאְּב דָחֶא הע םוקיחאל פיפ
 רשא = | אָֿטֲהיִלְבְּב תאָמֲחילָבְלּו ןושקֶבְל

 וו סי ₪« po גיפמ 6 את |

 םיבשר שוריפ < ג

 ךישממ . רוחא וגוסנ ומכ .ניסת אל (די) : םירתבה ןיב

 רוטב טלקמ ילטמ תק ופילסי 65 ד"נ) סלסו6 , כג

 םיטפוש םיםירבד = =

 ךניע סוחת"אָק * : תמו םָדֲהלֲא

: 6 
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 כר לֶאָג ךיְב ּהֲהי
 חַת אָל ני : תּומו
 ַפתּו יקולע נע
 כז יםָד ייִרְׁשֲא
 ָךֶל בטי לֵאָרְׂשִיִמ
 םינשאר כּוחּת יִנָשַת אָל די

| 

 = אראב = ןססה
 ? בָהָי הלא

FT:ד '.צצ דד:  

 קי אל וט : ּהָתריִמְל

 ל רַבְַּב דַח דיִהָ
 יב ןיבוח לָכְלּו ןיוע

 אטה

 םירוטה לעב
 וג יניפמ ןועכל .ניכת 55. ךכ כוטו ל5רשמ (גי)
 :ם 6כ (די) : םיננ תיכ יעיגמ יוס . ביפכד תוכס נלסכ

 פת bכ5 .. תכוככ ךטכ כוכג גיסת 65 ךעס
 טיס דחס :דפ- סוקי םכ (וט) סיל  ךיעסו הקטכל : ופוגמ לומס וכוממ סי 5לש וכוכג גיס = סלוכס גוכהל סומו ליפוס

 םימכה יתפש

 תעוכע-: סייקנ ספוכי תויסנ סידיקעס 696 ןקנ 65 ןיידע
 לע סלעס וכו רמלקד סוכת 6 ופפ כ"6ד 1 : תוכלכ
 : ס6כסס לקו דיומכ .קלוכס לע סד סוכ סוהיפ ךסעד
 סעד. וכ 5 סכותנס דע לכ עמסמ ןסכפ סעד ת"קו ם
 דע נותכס סוקמ לכ ף 156 דת כיהכו דע כיתכ כס

 ריי ןופל דע קסד דה ןסכ .כ'נכ כ כ"ד ע'יו וס דח6 ,

 : יז טוג ריד |

 '6 ןֿפכ קוד רמו) "כ דחל דע נמהכ נתכו ?יסוסו וב:
 סמלו ם'ו .וס .סונט סקס דע נוהכש סוקמכ 50 לוס
 'םופס פריק כנכ 'ע ס"פ קמוי כ וכנ ליעל סו 'יפ ם)
 ןולחמ ס5וכ סז וקופתנ 'דמוימ-תודע) סתסד דחפד סעוסד ק'פכ
 כפיל ףלומכ ןיוכי 6כד כ"ועו כח ןוכהמ ספוכ ינש דעו סז
 יכ סו רסק כיתכד סמ כ"סד ' וכ סקס דע רמסנש "כד
 ונוס סח 'סכ ימג וכיימ 'וגו רקמ דע סנסו וגו דע סוקי
 כ גיסכ ליעל סו סמו רטסכ ו; סתיסעו כ"ה ניקכ סד
 'וכו.סונט סוס דע רמסכס מ"ככ כ"כ כ"עפ וגו ' דע סוקי
 קמוי כ וכג לוע; סז י"ככ קכיפ כ ספל ימנ ןכותו סונו

 ט'ע שוריפ

 טְסְלאָו ד ויל נע סֹחָת אל וגי) : טייט ןְרעֶו
 םד עבו םיִא ףוא גוא ןייד ןַמְראַּב רֶר טינ
 םֶד ןמור סֹוא טְסְלאָז גד נוא .לֵאָרשמ יקמ
 טעו ל כט טּלְּב ןיַר טְסיִנ ראַפ םאוָו

 ןד ער. לבג גיסת אל (דו)

 ןייד ןּופ קְראַמְג םֶד ןקור קעֶנַא טיִנ מְסְראָט
 רֶלעֶפ ןיד. יד .ןייבצ דְלעֶפ .ןייז ןיִא רֶבֲח
 יִד םאוָו םינושאר לנג רָשא ןֵרעוֶו רָטייִרְב לאָז
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 ישר

 למ נפ (ילפס) .וילע ךניע סוחת אל (גי)
 5מכו סז 06 סיגלוס ונק סמל 1 גכסנ .לככ ןופסכס
 לובג גיסת אל (די) : סיגוכס .סינ6כעי טס
 גולמ ןמיס ךיזקמט כוס וגוסכ (כמ סיעסי) ןוסל
 ג כיקרס ןעמ5 כינס סדש ךופל כומסל עקכקס
 ממול לופנס סמ לוזגת 55 למסנ לככ נסו 5
 3 לכועפ וכיכת -סוקק רקועס לע למל גיס
 5 ךסלסככ רמוכ דומנס ןכקנ ספוסכ ףס לוכי ןיוסנ
 קל ספוקכ ןופל ינפכ לנוע לסכסי ןכקכ 'וגו לסנק
 זחא דע (וט) : לוזנת 6 סוסמ 095 לכוע ויק
 גם סלוסכנמ דע לכ לע 30 סלב סז (כ ספופ)
 ע לבל :דספ ופ ך) סכפ ןכ ספ ₪9 ם

 ו; 65 ככ לכ כפיפ ם'כ לוע)ד ל"יד 6'מ ס"ע

 ט"ע שוריפ

 ןאַמְנ .ןייא :טְבאַמג ןְּבאָה טייל עָטֶשְרֶע
 םאוָו הָשּורְי ןייר ןיִא לחנמ רֶׁשֲא חלב
 של ףַל ומ ריסלא יו רֶׁשֲא ץרטב ןנָשרי טסעו)
 ד טעֶו טאָג ןייד טאָג םאוָו רְנאַל םֶד ןיִא
  דָחָא דפ םיִקָי א ומ :איִז ןְנְׁשְרַו רצ ןּבעֶג
 א שיִאְג תוהע ןייא ןייַמְׁש ףֹוא טיִנ- לאָז
 ₪ רבה רד האמ לָכְלּו ןוע לכל ׁשֶטְנעֶמ ןיַא

 עֶג טיס ןְרעֶו טפאָרְמְׁשִג תודע ןייז רוד
 רדא

. 
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 סולקתא.- .

 -ןיד :-אס.-
‘nm, iliesהא 4  

 ונהר מל
 אימת מ יהומדק
 תלת .דּוע.ףָל סוסו |
 : ןיִלֶא .תַלָּת לע ןינרק 4

 יאָבְזּד ָךפְּתִׁשַי אָלְו י
 יד  ךערא ונָּ

 אָנְמֶחַא ךָל בָהָי קא 6

 225:גוק םיטפוש-ט* סירבד -

 | הָלַמַאְל" םזַה ףוצְמ כנא רֶׁשֲא
 Was נדב תַתְלָלְו ןורלא

 שלש דוע :ָךְל תפסו םיטיהילב
 אה +: הָלֶצַה ט שלשה לע םיִרע :

 רֶׁשֲארְצְהַא בֶרָקְּב יל םד ךפְׁשי
 הֶיְהָו הָקִחַנ ָףְל ןַתֹנ יָא הוה

 ןיִד תַבֹוח ךלע .יה |
 יָהְי יִרָאַו אי: ה |
 ןמְכַו ּהרְבַחל ונס רג.
 יהולע, .- םוק] = הל

 תּומיו שָפְנ ּהָגְחַמי
 אוורק ןמ אדחל קורעיו
 ןוחְלְׁשי בי: ןֵלֲאָה
 ןורבְדו הפרק ובס

 עפק ירק .שלש דוע ךל תפסיו (פ): נומדקו
 דיעל סופו ןענכ ןכפנפ נפו ןדךיס רגטבס סל
 לע .ןהערל  אנש שיא היהי יבו (3י/: כל

 כנע וכמס ןמכמ וכי בכפו דיל 62 םוס ותסנש די |

 | ט"ע :שוריפ
 יכנַא-רֶׁשֲא :התשפל .הָוָצִמ :עָנזאְד יד ראָנ -ןטיִה
 ריד טיֵּפְג יא סאו איִז ןאָטי וצ : סויה - צב
 ןייד ןְּבאָה ּביִל ּוצ יהא יי תֶא הבה טנייַה

 ןיא ןיֵג ּוצ נוא סיטה 5 ויִכְרְדְב תבל טאג |

 םיִרע שלָש דש ל ספט :נעָמ עֶרַא ןנעוו עֶניי
 ל :טַעָמְש איירה ָּךאָנ ןרעֶמ היד ּוטְסְלאָז
 : טעֶטְׁש אייִרְד עֶנִואָד איָד ףזא .הֶלֵאָה ׁשלְׁשַה
 רַפ = ןרעו) טינ לאז סע" תא ךפָשִי אלו ₪
 ןייד ןׁשיווצ | דִצְר בדג טול ןייר קג פד ןָמאָנ

 ןְתנ טאָג .ןייד טאג סאו הלא ַײ רֶשֲא דנאל
 םיִמד יל הָיָהְו השור ןיַא ריד מיג הָלַחַנ ל

 ; ול רלוש ןיינ ריד ףֹוא טעוֶו סע נא |

 מ (היח ט'ע שמוח)

 םימח ךיקע י
 ויל םקו ול-בֶרָאְוּוהערְל אנש
 תהַאילֲא סנו תַמְו שנ ּוהְּכהְ
 וריע ינקז וחלָשְו =: לאה םִיִרְעָה
 יב ותא ונְתְנְופָשִמ ותא וחקלו

Chumesz Tom V. Ark. 5 

 שיא הָיהיבו = חח

 ו ורמי המ ּהֲָתְ
 :* םולפ ומלפז .טפ ןירדסנס ופ הע 52 וט תנו 9 ככ את  :התי

tes | |םירוטה לעב  
 : גימכ סד 3ונ -ססילפ 6: 6: .ללכמ ולפו זס פוקוס. לעוע-. סלע םנע(פ) : se :ילע 5 4 תטנטו 6

 יישר

 סלופס .סוגמ לע לוכעג :ופוס: סלק סונפ לע .סדל
 תוכוכס ידול לבל ופוס קנת לכ לע לכעס יל
 "גו ; וסעל) סנומ .םיפ סיסי יכו כמל>) ךככ סיפד
 : קפנ וסכסו .וסעל) ככקו םיק סוקו כו 3וקכל ול סיספ

 מע שוריפ
 טעו סַע וא נא ותערל אנש שיא היחי :יִכְו -(או)

 . באו רָבִמ ץיז וצ ׁשטְנעֶמַא אש -ןייַא :ןייז
 ויל .פקו םיא. ףוא ןרעול טעו רע נּוא יל
 שָפָנ והַּבִהְ ןייטש ףוא םיִא ףוא טעו רע נוא

 וא תמי ׁשָפָנ םד ןגאָלְׁש םיִא :טעוֶו רע, נא
 נוא לֵאָה םיִרעֶה תַחַא לֶא םֶנְ ןְבְראַמְׁש טעו : רע

 : טעֶטְׁש עיד ןופ עֶנייַא ּוצ ןפולמנא טעֶו רֶע
 יד ןקיש לאָז אייז נוא | וריע נק חלש (בי)

 נא םֶשַמ ותוא יחקלו טאָמש | ןייז ןופ יִמְצְלִע
 ותוא ּונְתְנְ ןטראר ןופ ןמענ םיִא ןֶלאָז אייז

 = ד יא ןּבעֶג םיִא ןְלאָז איז: נוא :םֶבַה לַאג די
 | לא רֶע נוא תפ) םֶרָה לָאוג םעֶד ןוכ טְנאַּה

 ןרעוו
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 עָבָשנ רשמַּכ קב
 "ִרֶאַהְידלָפיותֶא ל"ת
 ו ףמשת"יכ פ :ְךיִתֹבֲאָל תַתְלרֶּבּ
 התשעל תאוה הצמֲהילְּכייתָא
 . סש bb הוס גוש ₪ יכ . יש תופ טפפפ ןיפ ו אית

> ose 
 ג ְךֶחֶא םיע הבדה
 < -הָכְרייומ ינישחו בבל
 תוק"יטפשמ | יא ולו שפג רָב
 למתמ ול - אנש אל יב

 ְךוַצְמ יִבנָא ןכיילע *
 ל ליִרְבִת םיִרע שלש רמאק
 -תֶא ךיהלא הנהְי ביחרידיסאְו "

 re ב אָמְּד
 נקד ְּּבִל סח

 אָּתְרִא נסי = -יִרַא <
 תיִל הל שָפָ הנלמקיו
 לומקר  ןיד . תבוח
 הל אּוה ינכ אֵל ירא
 : יתְומדְקמו יֵלֵמתַאַמ
 הדקפמ אא כ לעז

 ורק תלת רָמיַמְל

 א ה + ל שר
 תי ְךָהָלֶא ַײ יֵּתַפ
 םיכ יִד אָמְּב נוח
 תי ףל תו ְְתָהָבֲאַל
 מ 1 ג. לכ

 6 הפ נא מ
 אָדָה אָּתְדקפַּת לכ
 אנא יד הבעל

 ףרקפמ

 ףיִתבאל :
 רֶׁשֲא ץרָא

 רשא

 םיבשר שוריפ
 ..ביחהי שאו (ח) :ץעה ןמ תעקב הכיתח ןזרגה ךילשיש לורבח

 םימכה יהפש

 םהרבאל ונתינש םימסמע תרשעה לכ ףל .תתל

 ישר

 םאו (0) : סינכ םנקפ ילעו ל ךכד ךל ןכסל כ ל : וכהכ) סיעגכ עכר5) תקנחקמס רפלכ סט)טו
 סנפס סיכעס-פח 3 סוני לוס ו:ורופ וכסט עמעמ קד
 bhp סנה ₪ לועופ סמ וכו 'וגו סדכ גוג ףודכי ןפ ססכ וו

 וג ודכי .ןוידע ₪06 ךופסד 'וגו סמי וכ .וק .םככ פ"כ וככל .סתו יכ .וגישסו.טלקמ לע רועב דע וינה סדכ /

 לקו טק -מ ןכפ ךל קת> עכפנ לפסכ . ביחרי

 טכפמו סמלו טנקמ יכע 'ג ךיל9 סגו סיככד סברפ לע ט)קמ .טנקמ כוקכוש ומייסד םטנכו ךרדכ ךנ ןיכת כיסכד 56
 632 ונס = גנט כוכי ולב טנקמ סיככד םכרפ. לכ .כוקכ סגו סיככ טנקמ ורע כילד ססע 'כ5 וגו ףודכו ןפ
 וגיטסל סדס לסוג לכו

 טיע שוריפ
 חֶאְנ רע טעו רָמאָמ הצרה ידתא יסָדַה לַאנ ףודְדָ

 מַצֹור םֶד ְּףאָנ גרוה םֶד ןופ טניירפ רֶָד ןנאָ
 ְציַה רד -ְךיִז טעוו סע םּוראוָו ֹטְכְל סי יִנ
 ְכייֵרג םיִא טעו) רע נא וגיִשָהְו ץֶראַה ןייז

 געװ רֶר ליפ ןייז טעוו סע זַא רוצח הבי יִּכ
 טוט םוצ ןנאלט 2 םיִא טעוֶו רע נוא שנ ּהְכַהו
 םמכוק צור םעֶר וצ נוא תָמ םגשִמ א ול
 ול אוה אנש אל יִּכ טומ ןופ טּפְשִמ ןייק טיִג

 טיִנ גרה םֶד ויִא רע םּוראוָו םּושָלַש למ
 : ןְטְבעֶנ רעיא נא ןְטְכעֶג ןופ טייפ ןייק
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 טופדקו ינקו ונקו ומול עכט קכ כפיל ןסנ 691 ופופ כטע ספל תיענס י"טס יט:

 טע שוריפ
 ריִר ְףיִא טיבְג :וזא םורד צְכ יָא כל, 0
 מְסְלאָז וה ל לדנת םִרְע שלש ןגאו ףצ מאל
 ביְִרַי םָאְו ₪ : טעֶמְׁש איירד ןְרייֵׁש ּפָא ריִד
 טעו טאָג ןייד טאָג זַא נּוא ּךקּבְנ תֶא ףיִמְלֶא יי
 ףיִתֹובֲאַל עב רֶׁשֹאַּב קְראַמְג ןויד ןָמייִרְּב רד ריִד

 ָטְלָש עֶנייד ּוצ ןְראווְׁשְג טאָה רע איוו וא
 ְּבעֶג ריר, טעוו רע נּוא זֶךאָה לָּב תא ל ןַתְנְו

 םאוָו ּףֶתנַאל תתְל רֶנָד רׁשֲא רנאל םאָּד ראג
 : ןְרֶטלֲע עֶניַר ןְבעֶג ּוצ טעֶרְנ טאָה רֶע
 טְכעֶֶו גד וא תאוה הנס לב תֶא רשת יִג ₪

 ןטיה

 : < יא 2: : ,:
Ne >, Ak . 2 ,ב 4 ש  > , J 

 < Ro 1% רנו I כ ל. 2 + 6%



 םָנְתַּפ ודי ד זאלט
 ןֵמַהְל קורע

 תי לּומקי "ד םיקְתְו
 ּהעְדמ אָלְּב ּהָרְבַח
 הל יָת אל אח
 : יָהומְדְּדִּו יִלמְתֶאַמ
 ּהָרְבַח םַע לּועָי ידו ה |

 ןיעָא ץֶקמְל אָשְרְְּב
 אָלְורַפּב הָדָי גיִרְמַתַ
 ףלתשיו ןיִעָא ץקמל
 חַכָשיו אא ןמ אזר
 אנה תּומיו הָרְבַח תי
 ארק ןמ אָרַתל קורע
 םיִכְתְמ  ןיִלָאָה

 אמד

 םייווטה לעב
 סדילי ךכד וגלסש דלפ וס סנוג וניֿפ סילע ךרד סלונ טדילי

 ישר
 : סוכרד יפסכפ לע בוסכ סוס טלקמ סלקמ
 לוגס תנסתמ סיכ . ךצרא לובג תא תשלשו
 ךטסמ .רועיפכ כ טלקנמ ליע ל5 סניטסרס ליטס דע
 ןמ ןכו תיסילקל סמכמ ןכו סינטכ דע סנממ קיפ
 החדנו (ס) :לסרפי ןרפ לש נכס לוכג דע תיקילקה
 גיכמקיו ומוגכתו ןעס לע ןזכגס ליכסל סכככ . ודי
 ןעס לע ןזכגס תכמ לופסל ודי .סכמפנו 3 סידי
 םי (ד םוכמ) .ה ןמ לזרכה לשנו : סוכופ

 סזפנ ליסו עקכקמס ןעס ןמ סכיקסל כוכבה לטימ [

 . טיע שוריפ
 דֶנאַל ןייד ןופ קְראַמְג םֶד ן:ירה טְסְלאָז וה
 טעוו טאג ןייד טאָג םאוָו יִהלֲא יי ךְליִחְנְי רֶׁשֲא

 לכ הָמַׁש סול הָיַהְו ("שר ןייע) נשי ןֶבאַמ ְךיח

 ןֶפולָטנא וצ ןיִהַא ןיז לאָז סע גוא צז
 םאד נוא צה גָד הו ה : ַחְצור רָכיִלְְ
 יִהָו ּהָמָש סוני רֶׁשֲא הצור םֶד ןופ ןיד רָד זו

 לאז רע, נוא ןַפּולטְנַא ןיִהַא טעֶו רע םאו
 םאוָו תעד יֵלְבְּב ּוהָעְר תֶא הכי רֶׁשֲא ןּבעֶל בול

 ןסיונ טיִמ טיִנ רָב יז ןגאָלְׁש טעֶו רי
 םֶד זיִא ַחָצור רֶד נוא ול אָנש אל אוהו טמא

 ןופ םשָלָש למקס טניפ קיק. טיִנ ןׁשְטנע

 on 0 i :ןֶמְכעֶג רעיא 6 ןוא 4
14 : 
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 םיטפוש טי םירבד

 "לכ הָמש

 הָכְי רֶׁשֲא יחו תָמְׁש סוני"יירשא
 האל אּוָהְו תעדיילבּב והערזתַא
 שא ה; םשלש למתמ ול אנש
 םיצע בטחל רעיב וה עֶריתֶא אבי
 "לשנו ץעֶה תרָכל ןזרנבודי הָחְִּנ
 תא אַצָמו ץעֶהדומ לזרמה
 תֶחַא"ילא סוני אוה תמו והער

 תדריזךפ ו : יחו הָדאַהְ"יםיִרְעַה : 1
 כי ' ט תוכפ מ pועונע רנד סו אית לא ףודרי אָמְליִּד ו

finp nsו תוכפ ןעכ .פ ת םוכמ סט מק ספ םירדג כעיכ וסעכ ת כי רסקו . ט קוכמ וכ . 
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 ַהֵצֹרָה רֶבִד הווי : חצר

 סילד) תעד 2

 < םיבשר שוריפ
 תהק םא ביתכדכ . לזרב יורקש ןורגה אוה . לזרבה

 םימכה יתפש
 כמלת סהו כ : סוככד תככפכ סעטי נס ו : כ"כע וינע
 רפול שיו סיקלס סענר6) ןכ6ס קנכת סוס קוס יפלד
 ריעס ןמ שיכ ומכ סו סינכ טנקמ ריע דע לוכגס תנהקמד
 סג ינפס לוכגכ דע סונפ ריעמו בנגוכתהכס דע סנובקרס
 .תטרפכ ותפרוכ ןכו טלוטמ רקנ ךכל וכנכ סוכועיפכ שי ןכ
 ןילוגס ןס ול5 קרפכ םכופמ דועו .סידכ וכג סמורת

 .יסוגלמ יכל ןפנוי סוגכת לקכס וטמש יכ (ו כ ל6וממ)
 כמוס סספ קיו וקקמ לוככס טמקנ סיכמול ונוקוככמ
 לפופ מפ ךכל .םדה לאג ףדרי ןפ (ו) :סנלסו

 ט'ע שוריפ
 מיס ןסוק טעֶו סאו רֶד נוא רעב והפר תֶא
 ןקאָה ּוצ םיע בסל דלאו] ןיִא רֶבַה ןייז
 רע וא נוא ץעָה תורבְל ןָרגב ודי הָחְדנְ ץֶלאָה

 רְנאַה יז טעו ץֶלאה ןקאַ ּפָא ןלעוו טעוֶו
 "בוא זֶה מ לרה לש קאַה רד טיִמ ןְלְקאָׁש
 רָד ןופ ןיַא םאָד ןלאפ פאְרֶא טעֶו סע
 ןייא .ןפךאונ סּורָא טעו) קאַה יִד רֶרֶא לּומש

 טעו סע גוא המ תֶא אט ץֶלאָה לקיש
 ןְבְראַטְׁש טעו] רע, נוא חס רֶבַח ןייז ןְכיירג
 = חַלֶאָה היִנְעה תַתַא לָא פוני חצור רֶד רע איה
 עֶנִזאָד איר ןופ עָעיִא | וצ ֶפולְטְנַא לאז
 ₪ ₪ :ןְּבעֶל ןְּבייֵלְּ לא רע, נּוא יח טעֶמְׁש

 ףוררי
% A - - . 

 ו  ES 1%ב ₪ 7 2 א :  : A pn es A A]ב שש וע + 3
ch. = Po 0-6 - שו 

 . 0 די



 ןודָזְּב הוהָיּורְּבדיאל <
 * טי ם :ּונָמִמ רונה אל
 הוה רׁשֲאםֹוגהיתֶא ךיִתלֲאהוה
 םתְשריו םצְרַא"תֶא הל ןתנ ְךיִהצ

 : םֶהיִתְכְבּו םַהיִרעְב ָּתָבְׁשִ
 ךותּב ךָל ליּדְבּת םיִרעשולש =
 ָךְל ןתנ ימלא הָוהְי רשא ךצרא
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 =  םיטפוש א םירבד

 רֵׁשֲא רָבְּרַה אּוָה אב אָלְורָבְדַה
 איבה רָב

RRR 
oR Eg, 

 אנקלס  3

 Bone | נפ
 :ּהָמ לֵחָרִה אָכ איב הלל עשר הלל
 לאי יד אממ תי הא ג יצישי ירא א
 בַתיִתְו ןּונְתְריַתו
 ל ןקתִת ג ּהָתְריַמְל ל בה דא ַײ יד ךערא וגּב ל ׁשֶרָפַּת ןיורק תַלְּת ב יריבו נק

 תכני

 תי תֵּכַתְתּו אָחְרֶא ףרדה =, כה 1% ּהָּתְׁשְרְל

 רְׁשֲא ךצרא לּובזִהִתֶא תָׁשַלְׁשְו
 סּונְל הָיָהְו ְךיָהלַא הָוהְי ָךְליִהְנ
 . תי ןיכדסנכ סמע םונ) .י ט פונפ כ רפכ ך) ככ איה

 םיבשר שוריפ
 ובש יכ הוגינלו ול הליעוה הלפת היקזח ירהש םליבשב
 לשנו (ה) : ףודרי ןפ . תשלשו (נ) : הערה םכרדמ

 םימכח יתפש

 ןיפ ךמידס) כ 5% סו ז :'וכו רככ סו טכפמו לכד
 קידלו ךל וס סתפופ ספ כ"כ חח : ול עפעפ 05 סדפקפ
 ינע "ער 'יפ סולנדס סלל קפרפכד סוטפ 3 :רומג
 יקס טקנ ךכ) ססנככ לו 6רומ 'כ ורוגת כ לע סוטוכופ
 למ6 כתכט סעד םכיס ס'רכו, . ן"ינסמ ססכ . םונוט)
 ןפ ריפ נו כמלמ סכוה וונע דמל)מ ענפס ) רפסמ
 'וכו ןמנע ענמת כ לע סעמ תניקנ וס . וילפ סנעפ
 טנעפ ןפ סומ ליה כו 'וכו ךמנט ענפה 52 רפ5 כ

 ט'ע שוריפ
 ןייֵז טיִנ טעוֶו ףאנ יִד וא אני אל] רֶכָדַה ה
 ֹורְּגְד אל רָשֶא רֶבָדַה איה ןמּוק טיִנ טעוֶו איִז נּוא

 טיִנ טאָה טאָנ םאוָו ףאז איר .זיִא סאד ְִי
 טאָה טיײקיִלוָוְמּוכ טיִמ אינה ורב ודב טעֶרְנ
 ּוטְסְלאָז ּוָמְכ רּוָת אל טעֶרְג איִבְּנ רָד םאָד
 םיִא טְכְלאָו ּוד םיִא רַפ ןְטְכְראָּכ טיג ְּךיד
 ןײד טאָנ וַא יא } תניב א : ןְׁטייֵט
 יקל ת רֶׁשֲא םגַה תֶצ ןֶדייֵנְׁש רַפ טעו טאָנ
 ןייב טאָג סאוָו םיִנעֶנְּב איר צא 6 הז מג
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 יד ךעֶרַא | חת
 יהיו קא יי ניל
 לָּכ ןָמַּת קעמל

 אלוטק הש

 . םירוטה לעב
 פסלו 'סמכ 'כ . תסלטו (ג) : bתקיספכ 6םיסדכ 'וכו ןמילוס
 ךכדט ולפפפ סמ) זמכ ד6מ דכס תסנפו ךנרפ לוכנ 6

 ישר

 וופכ) לנכ כמוס מפ ס'נקס יפמו ךכו ךכ וסע
 ו עמסמ 65 םונמס לכמ סמ6מ ךסידסנ 3 סכ
 ןונכ כופג קיד5 וסט ךל וס סקמומ ןכ ספ נק ז
 רוסיס םעקכ סמנכ נינכסכ למככס לסכ .וסילס
 סעפ ךכוכ וסל לכס לפכפי תל לולגל ידכ תומס
 רונת אל : ןועמקפ ח וינפ מנ ךכל ס5כפס גייסו
 סנופ ולע דמללמ ךמנע ענמק ל (סכ) . ונממ
 .ךרדה ךל ןיכת (ג) :ולע םנעל מ כיס נו

 . שע שוריפ
 גד נוא םתְׁשִרַו דנאְל רַעייַז ריד טיִנ טאג
 וא .םֶהיִתְגִגי סֶהיִרְ ָתְכְׁשי ןנָׁשְרַי איז טְסעוֶו
 ןִא נוא טעֶמְׁש עֶרעייַו ןיא ןֵציִז טְסעוֶו ּוד
 ּוטסְלאָז ּרָל לידגמ םרע שילש (ב) : רֶוייַה עֶרֲעייֵ

 דא דא ֹותְּג טעֶטְׁש איירה ןדייש פא ריִד
 םִו דָנאָל ןייד ןְׁשיונְצ השל ל מוג ּףיִהלֲא יי
 : יז ןְנָשְרִי ּוצ ןְּבעֶג ריֵד טעֶו טאָג ןייד טאָנ
 סעד | ןָמְכיִראָפ טְכְלאָז גד הדק ל כת כ

 גוא ּךְֶרַא לונג הַא תשלשו שָלְכְמ םֶר ןופ גע , ג ל t ב



 םולקנוא .
 עֵּבְהִי יִרָמיִמ יָמְׁשַּב
 יד איב סרב כ: הגמ
 םֶגְּפ אָלְלַמְל עשר

 אל יד תי יִמְשּב
 ידו אָלְלַמְל הת
 תועמ םשָּב ללי
 אְיְבְנ לֵמְקתְו איממע |
 רמיֵהיֵרֲאַו אכ :אּוהַה |

 תי עַד ןיֵּרְכא ךָּבלְּב
 הָלְלַמ אֶל יד אָמְנַתּפ
 איבנ למי יד בכ |

 יה -אָל ייד אַמְּב |
 אמגתפ

 איִבְנַה

 רשאו

 .ספ יל א"

 :Bi >:ומעמ שרדא יבא יִמָשְּב
 ליז רשא

 = חָּבְְל ויתיוציאל רֶׁשֲא תֶא יִמשְּ
 םיִרָחֶא םיִהלֶא םֵׁשְּב בדי

 רמאת יָכְו יי : אּוחה איבה תמי
 רֶכְּרַהייתֶא עדנ הָכיֵא ְָּבבְלְּב
 לשֶא = : הוה ורְבדיאְל רֶׁשֲא
 היחייאלו הוהי םשב איִבְנַה רָב

 .סע ie רח

 היחז איק

 ₪ רָּבְרְל

 הברה

 םיבשר שוריפ

 אלו רברה היהי אלו (בכ) : ז"ע דונעל תפומו תוא |

 ער
 : וכונסל יפיט לכ5 .רבדל ויתיוצ אל רשא.(כ) |
 טיפל .םירחא םיהלא םשב רברי רשאו |

 תל ריקסלו כוסֿלס סמ לוסלנ סכנסס תל ןווכ
 ,וכפס) סדק ידיכ ןססימ 'נ .:קכסב . תמו : רפומס
 690 סמו עמש לס סמ .סכנסעס (סע :ןילדסנס
 לכס ת 'ע ססכ סכנפמסו :וכיכסל סמנו וכ כמסנ

 כנועסו יכנס ולכד לע לכועסו א וקלוככ 55 םנוכס <
 יככס כמקנכ סיממ ידוכ ןפסימ ומנע ילכד לע |

 ..ךבבלב :רמאת יכו (ל2) : ופעמ םורדפ
 סכנסמו רוזע ןכ סילק bכיפכ כמו) ם סת סידיקע
 ססע סלנכמ סיבפומ 'ס םיכ לכ סנס (זכ סימכוי)
 עו סידומעס לע סוופו ב דמוע וסימרװ סלספ

 סננכ סינכי סע ולג לפ :סינכס כמי לעו ד סיס |
 .איבנה רבדי רשא (ככ) : וסיקד5 תולג סע וקכוי |

 וסכפו סכילע וכ) דיקע סז רכד כמו (ינכס)
 וקוס גוכסו 'ס ולכד ל כפל לכדס סוס ה סכי סל |

 למסו נק ילכ ו םודיקעס לע נכקמכ וז ם'קו

 ט'ע שוריפ
 רֶבָד רָּבדְל רי רֶׁשֲא איִָנַה טְרעייֵנ א (כ) + ;םא
 אוצ ןָניִליוומּומ טעו םאוָו :איִבָנ רעֶד משב
 אל רֶׁשֲא תַא ןנעו) טָניֵכ ןופ דייר ןויא ןֶדייַר

 ןְטאָּבִג טיִנ םיִא ּבאָה ףיִא סאו רב יָת
 ןייא אוצ: ןפאָבני באה וע "אנ ירש
 רֶר נוא .םיִדְהַא םיִהלֶא םֵׁשְּב רֵּבדי שאו אָיְבָנ ןרָדְנַא

 ןופ ןְמאָנ םעֶר א ןליב טעּו) רֶע סאו |
 ןְנאָז טעוֶו דע, ּוליִפֲא םיִבְבֹוּכ תרובע עיהנש
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 ת'נקה םחניש םוצימ םישעמו הבושת ןיאש ןוגכו . אובי

 םימכח יתפש

 ועכ .וירהמ סוקל דיתטכ יטרפ םיננ :לע לכדפס ןכוי נב
 ילסש ותתכוסו ונע סוכנמ ןכו רמו ףיסוס סיעוטס וטלופש
 ךניפס כמו סופסוקסו סיננועמס ןמ סקיככסנ וס קש
 םיפיכנ ךנכקמ ווסי דימפ יכ -סיפסוקסו .סועועמס כ ךו5
 6) רפל כיהכד -ת : סיננועמל ךרטכת נפ בודו כוד ככ
 = ותיפ ל כשל  בוקכדמו עמק תככ סמ ונױכ כנר ויתופ
 כיקכד ל'ע ססכ כנתמסו ויקיופ זכיכתל לכפ עמסמ
 סול עמסמ וססוכנ תל סכוככ.א :'וגו לנדוי כקו סודסכ
 למונכ עומסי כ כפל סוכ יכק עמסו כ רט6 כיתכדמ
 סירה ןיכ וס -ןוכ .לוכנס ולכד לע רנוטסו וקוכג םבוככ
 םילהל ןיכ ימסכ ככדי ר ורכד 95 עפסי 53 כס בותכד
 : סומס ידיכ סתימ ונויבד ומעמ םוכדל יכנ6 בוקכו וס ןיכו
 ומכ סוסוכ .דיקעס לע סרופ מ'ככ וכו תמש ינפמ 'יפ ב
 +5ווכלכ ןכו רוט מגי יכ ןכו סכוסכ וטוכיפט םי6 סכי וכו
 : ספלפ סקעט סי כ"כ ה : ךפיס) כמ כ ג :סוכ
 סלנכ סונכס רש סג כ"ה יכסט וו ןכ סנס .ןוגכ ה
 ₪5 לופס וו סניקכ כ"כ | : וסיקד5 תונג סע ופכוס
 . ממו כס יכס 56 רווע ןכ סינק ןוגכ קודיתעס סכנקמ
 נ5 עדנ ךפיס כ"ק רמוס מפ ס"כקס יפמו וטע ךכו ךכ

 | ט'ע שוריפ
 רעד לאָ] אהה ה איִכְנַה תַמּו ןיִא הָכְלִה איד איוו

 4 קנת םיִא טְמוק טייִסְג ןְרעוֶו איִבָנ רעד
 ןלעו] ט-עוֶו וד זַא גוא :דְבְבְלַּב ראה יִכְו (אכ

 .ָבְדַה תֶא עג הכא ץראה ןיד ןיִא ןמְבארְב
 = 5 מר אל רש ךאז יד ןֶסיונ רִמ ןְלעוֶנ אונ
 = 7 ָשָא (בכ) : טעֶרְנ טיִנ םאָר טאָה טאָג סאו
 -יןריר טעו איִבְנ רֶד םאוָו יי םֵׁשְב איְִנַה רב

 תוהו



 'ִעְד ןייז טעֶו סע

ww 
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 םעמ
 םיטפוש חי אבד

 םויְּב להב ףימלָא הָוהְי
 עמשל ףסא אל רמאל להקה |

 | סולקנוא
 אָמזְּב בְֹחְב ךָהְלא
 אל רָמימל  אלַהסד <

 לק תי 'עַמְׁשִמְל לסיא

 חג יל יב ייפ שאהיתַאו הלא הוה לוכיתָא
 דוע הָאְרֶאְדיאָל תאֶזַה הידגה
 Ce ילא הוה רַמאיו : : תומא אָלְו
 : םיִכָא איב " :ּורָּבְד רשא וביטיה
 , יתתנו ְךומְּ םֶהיִחא ברק םֶהְל
 -לָּ תֶא םהיִלֶא רָּבהְו ויֿפְּב ירָבְד
 רֶׁשֲא שיאה הָיָהְו ש :ונצִא רֶׁשֲא
 רָּבְדי רֶׁשֲא ירד לא עמשיז"אל

 אדַה אָתַּכְר אֵתְׁשֲא
 אָלְו דוע יזחא אל
 לכו "1 תומא

 יד | ּוניִקְתַא
 םיִקֶא אָיבְנ חי : ּוליִלמ
 ּףַתוּפ ןוהיִחָאונמ ול
 יִתֲאּובְנ יִמָּנְתַּפ ןַתָא

aadהל - ללי  
 ג הָנְדָקַפַא יּר לכ תי
 אל יד אָרְבְנ יֵהיִו טי
 למ יד יַמְנְפל לב

 ימשב
 ימשב

 םירוטה לעב
 . פפ ןיררכנס עי6פ פיס: איחר

 ססנ סיק6 6ינ) (םי)

 לארשי ילשמ
 תֶנייַפ תא ךיד ףארטש- ְךיִא וא  םּוראוו . ןליו ןיימ  שיִמ

 ןיִאי ןייֵג אּוצ ךיד ןָשֶל ךיִא סאוו תַחַנ ךיַא באה .ךיִד
 נּוא .. םירָוטי איד .ןופ. רעצ ןיִא .רֶּבַא .ּוטסיִּב .געוֶו ןסּוג

 רריילק עניי גיא: ןֶָע וצ זייִפָש עֶטּוג ריד ביני ךיַא זַא
 אוד ליו: רעַצי ןיִא רֶּבִא ךיא ןיִּב תַחַנ ּוטְסאָה דייֵלְקְג

 טיִנ לאָפ ה יקי ךיז ריס | ןכיילג םורד . טיִניְךיִמ טְסגלאַפ
 - . . FE : . . :ו: +

 יָא טאָג וַא. עְניִגייִא סאָד תא ווא . ךייָלג עֶדייַּב םוא

 שָטְנעַמ :רעֶדי זיא דֹובְּכ נואי רשע שָשְנעַמ םעֶד עיֶּפְׁשַמ

 טְסְניִדי טאָג טְרעֶגיִמְג םיִא :אייּב זיא . הָּולָשְבּו תַתַנְ
 ויִצ ןייז אוצ רעֶהַנ סֶע איוו ֹוזַא םאָנ ןניד טיִנ ליוו רַע

 טיִמ ׁשֵֹטְנעַמ םעֶד טפאַרַּמְׁש טאָג וא נוא רעצ ןיִא טאָג

 סֶד . טְכְניִד סֶטאָנ ןוש רע םְניֵד.םיִרּוסְי טיִמ נוא תּולָד
 טסלא] וד (היהלא יי םָע הָיהְּת םיִמָּתַ קוסָפ רעֶד טנאז

RAN 5 1x = 8 v i rד  WN 

 העד ןייֵד ךיילג ןיַז טסלאַז וד םאָג ןייד שיִמ ץנאנ ןייז
 אוד תַחַנ םיִמ ןיז עֶדייֵּב ריִא טעו וזַא ןְליוִו סטאָנ שמ

 גיא תֹורישע- ןבעג ריד טעו טאָג סאו זרַתַנ ןְּבאַה טסעוו
i e17 "4 . ד % 74 = רצ  

 : ןניִד םיִא טסעוו אוד סאו תַחָנ ןְּבאָה םעװ טא;

4 , 
 4 ךיִא סאו ץלא ןךייב אי אוצ .

 וע, סאו שמנעַמ

 איִבָנ רעֶד סאו
14 

bכניפטכי . 

 ג: ןְּבאַטְׁש: שיִנ : ףיא לעֶנ .תסא

 סוו ןמילוכ סו וסימכי וסו

 טע שוריפ
 שרעֶגַּב טְסאָה ור יו וזַא ףיִהלֲא יי עפ לאש רֶׁשֲא

 להקה םייִּב בָרֹוה ןיִא כֵלחְג טאָ ןייד טאָג ןופ
 אור טאל גנולמאז ןיַא . ןופ גאָט. םעֶד ןיִא
 ְךיִא יִהֹלֲא ו לוק תֶא :ַעְומָשל ףָכא אל טְגאָזְג טְסאָה

 לוק םנאְג ןייכ ןיִא ןרעֶה וצ ןֶרעֶמ טינ לו
 עֶניִזאָּד סד :נוא : דועיהַאְרא אל תאוַה הלידה שָאָה תֶאְ

 אל ןְהעֶו טיִנ .רעָב יא ליוו רעיַּפ עס
 יז רמאיז (זו)

 ודגד רֶׁשֲא וביטיה טנאונ ריִכ ּוצ טאָג טאָה יא
 : טערג ןְּבאָה יז םאוָו ןאָטִג טּוג ןְּכאָה איי
 לעוֶו ָךיִא וב .םֶחיֵהֲצ .בֶרָמ םֶהָל םיִקָא איִבְנ (תו

 ןשיווצ ןופ איִבָנ ןייַא: ןלעָמש. ףוא אייַז אוצ
 כד יִּפַתְנ טסיִּבי אוד איוו וזַא רֶדיֶרְּב עֶרָעייֵ

 יז ןיִא רייַר עֶנייִ ןּבעֶג לעֶט ףיא נא רי
 טעו) רע; נוא ונוצא רֶׁשֵא לָּכי תא םֶהיֵלֲא רב לומ

 נּוא יֵרָבְר לא. עמשי'אל רָשֶא שיאה הָיָרְו (טי) : ןטיפנ םיִא
 וצ טינ טעו

 ףיא לעוֶו 'טעפ שוררא כא ןְנע = ןימ ןופ ןרייר טעו
 יג רבְדְורָשָא ךייר עֶנייֵמ אוצ ןְרעֶה

 ןפ משא
 םיא

: 3% 



 סולכנוא 1

 יִרֶא די : לא ד
 תַא יד ןיִלאָה אָימִמע
 אָיִנְנָעִמ ןמ ןוהְַי תי
 ןיעמְש = אימסק מו
 ל .בהָי ןכ אֵל פא

 אְָבְנ וט + הַא
 יִתנּכ ְךיִחָאַכ ְּךנִּבַכ .
 הגס ָּהלֲא ו ךָל םיק .
| 

| 
 יד לכַּכ זמ : ןולבקּת
 ַײ סָלקְכ אָמְזִאָש

 .! פופני וי את

 םירוטה לעב
 ליספמ | קוספס . ךככקמ = 6יככ (וט) :ו"יק דפו 5

 תוכיפ 'י וכ שי! סניכ יכעס ן"וכ עדיפ רעמונ ן"מכ סייסמ| =
 : ונט נצ , ינומכ : םוככדס ד"ויל ומכ ול עמטתש כמוש |

 ןוטמטס | לודגכ ןטקכ ןועפסת וילֿפ סלוסעכ 'כ . ןוטמספ
 לם נככ (:ט) :וינפ עפכ כודג דחפו ןטק דס6 למומ ?
 סכילט יסמשו סכתנפםל יפעמטס למול 'פ סלופ כככ . קכ6₪ =
 :: סיפיככ ססכ ןתי סיחיכנ פכםי ופ6שי לפפכ סת סיטקז 'פ |

 ישר \
 לו פ ול ספ5תו תומיפקכ ומפ ךנספס .ךיהלא =

 לכק ךולע וכיפ סמ לכ ל תודיכעכ לסל לוקסס :
 ןכ אל (די) : וקלמנו ופע 'צ סיסמ זו סומיפסב
 סיפסוק לו .סיננועמ 5 כ עופפל ס'נקס . ךל ןתנ

 : סימוקו סיכוקו סיפוכנכ לע סנילפ סרסס יכספ |
 ךכלקפ ינפכ ופכ ר . ינמכ ךיחאמ ךברקמ (ופ) <
 : סוכל סיכנמ ש ןכו . יקסק ךל סיקי ךיססמ =

 :fo סיליננס 36 עמכפס ידכ סיפוכנס לע ותנוכש סרפס

MAL SLה ןשי  ny 2.ל  

 ,le ל

 םיטפוש היםירבד

 כי יי ג ךיִהלֶא הוה םע הָיָה
 =;שֶרּוי התא רֶׁשֲא הֶלֶאַה םיוגה
 = םיִמְסְקילָאו םיִנָנעָמיֶא םָהֹוא
 הוה ְךְל ןַתָנ ןכ אֵל הָּתַאְוּועֲמְׁשי
 ָךיחַאָמ ָךְבְרַּקִמ איִבְנ ײ : ךיהְלא
 ןיָהלֲא הָוהְי ָךְל םיִקָי יֵנֹמְּ
 ָתְלַאְׁשײרַׁשֲא לְּכ ₪ :ןועֶמְׁשַּת

 םעמ

FR. רי 

w 
+ 

 ₪9 ויק

 ולא וא הוה
 םיבשר שוריפ

 חורג חכ ןתנ לארשי תא םב ה"בקה הסנמ יכ יפלו
 ךנרקמ איבנ (ופ) : םיריעשה יפ לע דיגהל האמוטה
 איבנכ אלו הרותבש תוצמ ךל הוציש . ינוטכ ךיחאמ
 אלו בותכש המו . "ע דוכעל ךל באיש םולח םלוחו
 שרפמש ומכ ושוריפ ירה השטכ לארשיב דוע איבנ םק
 אחי ה"בקהל ןימאהל לבא . םינפ לא םינפ 'ה ועדי רשא
 .לארשיל ןתונה איבנכ אלו ותאמ תמא רבדלו ךתומכ

 םימכת יתפש

 תוסס יפפד כ"י וכלט דומנת תינסו ילפסס י"טכ ונסד
 ןופועס ומכ ססעת 56 סת ל'כ פ : ועוטפ) כולק רוי
 וכ ספכפו תוכימתכ מע ךגסתתש סיסת סימק )0 "עס
 כו וכ ספנקע כ"כ סוסת סימפ רקס םכפת ךכ צ : וכ
 : וקנתנו ופע סיסת ל"כ ךיסנ 'ס סע וו 'וכו רוקמס
 ןכ תל ססו לכקפ לט ועוספ וכ ך) סטקפ 305 < כ
 וכ סוסו 520 ו"ע סדוקמ ריסזכט עמשמ | ךיס)6 'ס ך 5
 כיפס ו'עו ץ"ע ריסוספ וגלמ ןכיסו םתנעו ןנועמו ססוק
 ךכנ ורכס סימסוקו סיננוממ 56 עמכס נע ך) סוכ סוכו
 ךירכ ןיפס תורוס) ךיסנמ 'ס סוקמכ ס"כקכ י"סר טקנד

 ןכפס כ ךלוכס רפת ס!סמפסו תכס לעכ וכו ךוס)5 וכ5 סכיסס תנית) סוקמ לככ סכומכ ךיסנל ספ ריכוסכ
 סילכד רופיכ וסע כסו וכ קכדסלו ימע תווס) לדתפסל יולכ - ךוס)6 ינלש דנעע ךיסנמ 'ס סע סיסכ סיעפ ועכע

 כפיקפ בומסנ נס ידכ 'ס סמ טקנ לד סו .ס)6כ סיככדו סככ 'ס כק ןלכ ועכ 'ס סש) 0  ךוסל5 תלפל כ"ה |
 ידכ 'יפ ש : ךיסלמ ךככקמ ינקכ ופכ פ'5 .ססמכ )5רטיכ דוע יכנ סק לו ביפכ לכ כ"כ ך : ס'כס .ונוסנצ |

 מיע שוריפ |

 רֶׁשֲא הָלֲאָה יַה יִכ (ר) : הָבָחַאְּב ןייז לב
 םוָו רקְלַעָּפ עֶנֶזאָד יִד םוראוָו םֶתֹא שרוי הָתִא .
 םיִמסּוק לאו םיִנָנֹעְמ לא ןֶנָשְרַיי אייז טֶסַעְוו אוה

 סְרָבאַמ ףּושיִּכ איִד ןֵרעֶה וצ ןעגמ יז ָמְשִ
 טאָג טאָה ריִד נא ּףיִהְלֲא יָי כ ןתָנ ןכ אל הָהַאְו [
 קמ אִּכָנ חש + ןְּבעֶנְנ וזא טיִנ טאָנ ןיב |

 ןופ ריד ןְׁשיִוְצ ןופ איִבָנ ןייַא יֵנְֹּכ ךיִמאמ

 טעו ימלא יי ?םִקי ךיִא יו ּוזַא רֶיְרְּב עֶנייַד

= =- ww שש ₪ - 

-=₪= 0 0 --=₪ 
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 לארשי ילשמ

 .טאג-טיִמ ץנאנ ןימ טסלאז (ףיהלא יי םע הּיַהְּת םיִמּת
 ד 5 2: תה = RF x via ד[: 1 .vi יז

 ןְּעֶגְג דיִמַּת .ןוז ןייזז טאַה רַמאָפַא לֵׁשָמַא זיִא םע

 .רער גיא רֶדייִלְק עֶניִׁש טיִמ ניא .זייָפש עֶמּוג ןסע וווצ
 רַמאָּפ רֶד טֶה .רָטאָּפ םעֶד ןֶנְלאָּפ טֶלאוָוָנ םיִנ םאָה ןוז
 םיא טאה גוא םיִנּונְעִה עָלַא איד ןִבּונְנ אּוצ םיִא ןופ

 עְנייִמְג םיִכ ריילקנ נוא םֹורְב ןקורמ ןֶמָע אּוצ ןְּבעֶגג
 וא םיִא טוט רַטאָפ רֶד וַא ןהעזג ןוז רֶד טאָה .רֶדיילק
 . + TF v = . 6% + 1 יש ליה

 | "שָר טְגאָו . רָמאָּפ םעַד םֶגְלאָפג ןוש רע םאָה םיָרּוסי

 תֵעַר ץיד ץיו ךיילג טיִנ לאָז פאוו ראַּפ םיִא אוצ רמאפ
rvד ד 2 +  . Fags = AE 

 יל חש : ןרעָה ּוצ ריִא טלאז םיִא וצ ןשֶמְשִת ילא ןלעַמְׁש ףוא םאָנ ןייד םאָנ ריִד אוצ
 רשא =

. 



Af 
28 > | 

 ה == : ףשכמו שחנמו ןֶגועְמ םיִמָסְס =
. 
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 : םימפוש חי םירבד ₪

 לאש וטו פו א עַד בוא לאשו רָכַח רבחו * : שרחו  שחנמו .
 תבעותיִּכ = : םיִתְמַהילֶא שֶרַדְו

 עבָהְו ּורּוכְדּו ןיִדיִבְּב
 ירא בי : אָיִתַמ ןמ ;

 יל קלוש ךיהלָא הָוהְי הָלַאָה תבעותה עת ליִדָבּו ןילא וש 0 דער לכי קמ ללנבּו = הָלִא הַׂשעדלְּכ הוה
 = | ךֶמְדקְס חה
 םיִמָת* : ךיִנְפִמ םָתֹוא שיְרומ אָתְלַחדְּביִהְת םיִלָש גי

 היהת יתבו זית -

 ור .
 . ניק פיתספ סיסש םיפפ .וכ ןיררקנס תכעופ וכ . 8 ןיררסגפ גה שרודו . ג םוקירכ קס מ סמ רכמ רכתו . ספ םתנפ . פש קועפ איה

 םירוטה לעב םיבשר שוריפ
 : לפוט סדנומ םתכ לקמ 6"ד י?ט סכיפמ סלפכ יפמ ןוקילסו> רבחו (אי) : וז הרמשממ וניאש פ"עא ובירקחל תושר
 קפייק וניֿפכ תומיפקכ ךיפ ס65 סכודג '5 . סימס (ני) הא ברחה לכאת ברחה ןמ ומכ ת"יחב ןוגינה . רבח
 : . םיכלמ ךלמ ןמ ומכ . םכוחמ םירבח רבוחו היכומ
 .ךוארי רשא לכל ינא רבח ומכ ת"יבב ומעט רבח היח וליאו . םייבה רבה ןמ רמאי ןכ . םידבע דבע ןמ ומכו
 ת"יהבו . ךלוקל םיבישקמ םירבח . ולזג וכרי ךרי ןמ רבח רביחו רמול ול היה הטמל םמעטש לזגו ףתכ ררג ךדי
 תוצמה יאיבנ תאו ה'בקה תא שורדל םיבשוח םניא יכ .םתוא שירומ (בי) :ירבדכ דרפס ירפסב ןכ רחא יתאצמ
 םיתמה ןמ אלו שוררת ונממו . 'וגו היהת םימת (גי) :האמומה חורב םהל םידינמה םהיתובעות לע ןיכמוס יכ:

 םימכח יתפש

 סטוע וגיסו 829 )₪ סיככד ספוע וכ0כ ססל ספכפכ תוילככ
 : ומע לכדמו סיפת:כ תמכ תה סקעמש ל'כ ם : סונכ
 סמ סנועו ןכפס לע תנטומס תפס: ןמ תלוגנננ פוכיפ ע
 'ד קכפכו .יכפסכ םכדכ וכ ןכ תופסכמ י'ע וכ סינמטק
 תנוגלגכ גלסנסו וכו סלעמכ סו כו לקוירככ לינפ םופימ-
 סו קוככקס תינכ ןלו ומנע כיעכעס סו סיתפס 56 םכודו

 ישר

 רבחו (5י) :ודימ לפג וטקמ ךכדכ וקיספס יכ5 ויפפ
 | סיככקע ול סיפהנ .ףכנמכ (ספ ןילדסנפ) . רבח
 כופסכפ סז . בוא .לאשו :'5 סוקפל תויק רסס
 כינכ סמס סל סלעפו ןימפמ לכדמו סוסיפ ופסש
 כמקס סיס סלע .םיללמ .ינעדיו : לכ יקעס
 שררו : םופסכמ י'ע ס5עס כנדפו ויס ךוסל עודי

 .דכ סולמ) .הלא השע לב (בי) : תלוגלגכ ע ל6פנסו 'וכו סמס פס ם סלעמס ןוגכ .םיתמה לא
 ה םע היהת םימת (גי) :ןספ פסק ופיפס סל5 ספוע לכ נס רמלנ קל סנס לכ סטוע (ילפפ

 טיע שוריפ
 ןיִא נּוא ןְטייֵז אייַנְצ ףוא רָעיִפ ןְרעֶקאַלְּ
 פיס פסיק רדניק עֶנייַז ףךוד רע טְריִפ ןֵטיִ
 םָסֹוכ טְסיַה סאו רֶכאַפ ףושיִּכ ןיַא רֶדֶא

 רֶע םאָו ׁשְטְנעֶמַא װַא ןעָמ טְנייֵמ םאָד
 טנעָה עֶניַז טיִמ טְסעֶמ נא ןְקעֶטְׂשַא טְמעֶג
 ףשֶנְמּ שחמי ןנעמ טיָנ בוא ןיינ לאָז רַע בוא
 ׁשֵטְנעֶמַא וזַא ןעֶמ טְנייֵמ ןנועְמ טְּבייֵרְׁש ישר

 טּוג זיא טיַצ יִד טייִצ יִד ףוא טְהעֶז סאו
 זיא טייִצ יִד נוא הָכאְלְמ יִד ןְּביַה אּוצ ןָא
 טֶנאְז סאו רעֶד ןעָמ טְניֵמ ׁשהנְכּי טּונ טיג
 לומ םעֶד ןּופ ןלאֿפג ּפאָרַא זיִא טוב ןיימ
 רָּביִא ריִכ זיא שריְה ןײא טְנאַז רע רַדָב

 רֶעְכעֶלְׁש יא םאָד זיִא נעו םעֶר אל
 רכאמ ףּושיָּכ ןייא נא רֶבָח בחו (אי) ג מיה
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 טיע שוריפ
 יא ףוא ןְסיִדְנֶע נא ןְֶנאַלׁש טְפעֶהַּב סאו
 סאוָו רעֶניֵא ֹווַא נא יִנֹעְדְו בוא לָאשו טְרָא
 בוא טְסייַה םאוָו רֶָכאַמ ףּׁשיִּכ םעְר טגעֶרפ
 כאוָו רֶנייַא ּוחַא נּוא םיִתַמַה א שרודו יָנֹועְדְו
 א תב יִּכ (בפ + ('שי וע םיִתַמ וצ טְׁשְראָכ
 מאג רַפ גיִרְרַו םוא זיִא סאָנ םּוראוָו וג
 ליִפַא ןכאָז עֶניִזאָד איֵד עֶלַא טוט סֶע רעֶנ
 ִלאָה תונעוקה ללנבי ןְבאַז עָניִזאְד יִד ןופ סִניַא
 ; םויקיררעוומוא עָגְואְר איד ןִנעֶו ןופ נא
 ראָפ ייֵז טאָג ןייר טוט יִנְפִמ םָהֹוא שיר ּףיֶהלֲא
 הלא ו םע הָיְהּת סיִמָת (גי) : ריד רַפ .ןופ ןְּבייֵרְט
 וד טאָנ ןייד טאָנ טיִמ ץֶנאַנ ןייו טְסְלאָז ּוד
 לאָמַא טעוֶו םאוָו ןֵמְׁשְראָפ ְּךאָנ טיִנ טְסְלאָ
 וטְסְלאְז ןמּוק ריד ףוא שעוו סֶע םוָו ראג ןייז

-6 rx + 
 בקכ



 ב יתד

 :| אָתָהָבֲא וקח
 תא יִרֶא ₪
 אָעְרַאל
 לי בח
 רבע

 אָמְסַע |

 ןֵבָד אְּתַּבַׁשְב
| 5 

 אל + א

 . דסי כ: ןירדסנפ 5!6י/6)-- גע חיו" ססךירדסנמ דכ-ס'כ ספ כמ רו מ:ףטיפ קני איה

 םירוטה לעב
 םכסי-קלנמכיקנמ סלוטמע: 'ע , besides dae וס 'מיש =

 סיפחקצ קנוח סופ :נפצ ןסכ ןנילמ6ד סינכס כע כטויס קנמכ
 : סינלס לע כעויכ יפכ וניסו סדונפכ לוספמ יפ לפ 6
 כפומ .ךלפסש : כפול כוס פוש ןפכ ךמס . 63 סתֿפ יכ (ט)

  = aר =

 וז טק םיטפוש חי םירבר םולקנוא
 =לע וֶרָבְמִמְו דָבָל ולכאי:קֶלֲחְּכ אתנטנס רנ ןלנמ

 --לָא:אָבז התַא יִּבִי ם:תוָבֲאָה
 תבעותּכ תושעל :הַמְלתהאְק הלה אל

 ףב אָצִמַײהאל ' : םֵהָהיםִינֲ

 םימשר שוריפ-

 99 ורלממ דבל (חה) : הרועכ םילשוריב םויח :תדנועש
 19: שי םא ורכמ תאמ שיא ומכ םשפה  יפל . תוכאה
 ףל שי אוה ותושעל ונברק ול ןתיש:ויתובאמ :בורק: םוש

 . םהנמ . סמיטס סי 'עיגכ : ןקוטמ . טקפכ:ותופ 'עינכה סכק'. םתנעו:ןנועע סימסק ספוק (י) :כו62 6ו סירופ

 יישר
 פוכועכ ןיקנוסט דפלפ .ולכאי קלהכ קלח (ק) =
 סיקנה סילנדנ ף5 לוקי ם תופטמ יכיעפ כסנבו <
 סיכדגו קכש יפסומו ןידימס ןוגכ לגכסס קמספ לכ =
 וככפמ סממ ןומ םוכסס לע ויככממ דכל ל'ק סוכדנו =
 ורכמו סוכמסמס ועכקנכ נומפו דוד ימיכ סוכסס =
 אל (פ) : פנס: לוס מקו ךסכפ ספל לוט סול סז =

 םומכח יתפש
 ימיעט .לטכו תוכוע טקנד 60 0 :לגכס תפממ 60 סולנד
 סיפפופו סילגכס וכסומכ כת קנמ סס9 ןישד סוטמ תולעה
 קולועכו סתנפ תטרפכ ניתכדכ תולטס יכועפו םולוע  ונונס
 יתיעסו תוכועס 76 ססמ סינככל ןו6ו סוכגכ לכס ןיכולקפ
 טיע:רגוכז ותופ"ו'סר םליפ ] : רסס ןסכל ןסמ שי תופסת

 דמל - ספל לנ (סס .ןילדסנס) - . תושעל דמלת

  Aoל !

 סופ: ךכו ךכ: סעעפ: ל ךינכע: תומוסלו-סינקנוקמ סס  סמכ ססיטעע ןינפל למנלכ תוכוסלו ןיכסל
 ןלכמו ןקכמ עפ תוכודמ ספוע ךנומס תלונע פס .שאבותכו ונב ריבעמ (0) : ס'וכעס קס סוס |
 ןכו ךלפ-0ל סל ךנק סי כמוקו ולקמ תל וטופס ספוק" וסזיפי .םימסק םסק : ססיפפ ןיכ .וליכעמו =

 ינקונ/ ולק למול יע'ל :(סס ןיכדסנס) . ןנועמ = : ול'דיני ולקמוי לפס וכעכ יפע (ד עפוס) רמוק- קוס
 סנפנ ופפ (ילפס) . שחנמ : סמיעס ב מול ו95 'כתו ליקפס) ספי תינולפ סנוע סירפופכ סונוע =

 שע:שוריפ

 אייז ןֵלאָז: קֶכֲח .ןוַא אוו וזַא. קֶלַח .ןייא לנפ
 טיִמ ְךייֵלְגקֶנֲה יט .טְמעֶנ רע; רָמלּכ ןִסָע |||

 תֹונָבְרִכ איד  ןופ רָמָשְמ םעד ןופ םיִנַבֹּכ אד
 תאָטַח ןֵּבָרַק . םעֶב ןופ שייִלָּפ םעֶד ןופ גוא
 ןופ :ביִרְקַמ זיִא- ןעָּב סאוָו לעֶפ יד ןופ נא
 טיִנ סאו תנָּבְרְק. אוב .רֶּבִצ .ןגעֶו בוט םוי
 ןָכְרְה םעֶד- ןופ .ּונויהר ןנעונ בוט םק ןופ

 תָּבש ןופ ףסומ ןֵּבְרְב םעֶר .ןופ .רֶרֶא .דיִמָּה |
 תָטָה לָּוְרְְפִמ כל קֶלָח ןייק. טיִנ. רע; טָמָעָג
 םאָר טפו רַפ ןְּאָה ןרָטְלַע יד סאו ץוה
 לֵאּומָש נא ָלְכַה דור ןיִא סא ןעָמ טְנייֵ
 ןָשיווצ .םינהכ יד ןְּבאָה ןמייצ ירשו איִבָנַה
 .רדנ ןייש- לז אנ עלא דש סנאט דפ[
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 טיע שוחיפ-
 רֶׁשֲא ץֶרָאָה לא יב הָכַא כ .(ט). ג ןייז בורקמ .רֶָמָשִמ
 םעב אוצ ןָמְוג טסעגו אּוד זא דלות ףיִהלֲא ו

 .רַמָלַה אל ןְּבַעָנ ריד טעגָו טאָג ןייד סאָֹו-דְנֲאַל
 וצ . ןְנְרעֶל טוב . וטבלאז סה םיוגמ .תֹונֲעותְכ תושעל
 עֶניזאְר .איד :ןופ..ןֶכאַז .עֶגיַדְריִנְמּוא איר אָט

 ןְנְרעֶל טיִנ טְכְראָמ ,וד טביירְש ישה . םיִנענָּ
 ןיטָש רפ. ּוצ .ןנְרעֶכ טָסנעָס .ּוד רֶבָא ןאָט ּוצ
 + םיִבָכּוּכ ירבוע ןופ םישעמ יַד ןְנעֶז טְכעֶכְׁש יו
 מיִנ לאָז םֶ, שאב ובו נב רינעמ ּךְב אָּצָמִי אל ()

 רֶע םאָו רָניִש 1זַא ריר ןָשיווצ ןֶנּופנ ןְרעֶו
 א רָפְכאָמ יז רנָא ןח ןיינ .רָּבִא טֶריּפ
 = םיִבָכוּכ תובע ןיַא ןָרְנאַה רַפ זיא סע .רָעְייַּפ

 | "ָעָצ רָע טְכאַמ אז טְנִר םאוָו רעֶד ףךְלמ
 = 5 | 7 ןרעקאלפ
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 | םולקנוא | 7 םיטפוש חי םירבד היא

 אול יִתִיי ירַאו A al da ahs ו 6 ToT 1 שוב - אמי ל; הטנואה בום ; םימיהילָפ וינְבּו אה הוה

 א דו ידע ירש רחאש יה אביו
nA pAינ אה יד לָאי תש רו אוךדדררש  

 + אל הש םולָמה"ילָא ֹוׁשְפַנ תואזלְבַּב אָבּו
 הא ואב, םשְב תרשה ' :הָוהְי רָחְבירְׁשֲא
 אל יהא לכ םיולה ויחא"לכּכ ויהלַא הוה

Ar 47 :ודק ןַמּת ןיַשְמַשמּה יו ד 4 + :  

 לכ. קמ ח : + כל" :הָוהְי ינפל םָש םיִרְמַעה
 ןולכיי קלחכ

 .8' ןיכרופ סא םוחנמ ספ סכ וס סם סרעו . ךפ תוחנפ טק מק לככ כו . סע סכוס דת מנכ ןילוה סע סטופ וינכו פוס אית
 . גכ סיב( סידפועפ

 םירומה לעב טיבשר שוהיפ
 ג לע לעמכ וכ ןכונמ 5וססכ וכ וגפי) ךיל'ט ןכילמ6ד הרטשמ חתואמרניאש ןהכ-. יולה אבי יכו:(ו) : םתננשו

 יונס 6כי יכו-(ו) : וכ ןתפ ךכ65 וג םישלכ 15 ןכונמ טיס

 יישר םימכח יתפש

 וכי (לפס) . יולה אבי יכו (ו) : דמועמ 0 סוימ נעו סופס: ספע סוק תוכפוקו ןסילעכ 56 תונייהפש
 ני תכפו .רמול דומלס רכדמ בוסכס ט יסדו ול ןככ = 896 וכ ןיפשכ ףפ סד כוככ תו: במול .ןוס-יפק סונפ
 שפנ תוא לכב אבו: תוכיפל ןיופכ ןימע סױל  !גתונכ- תונתמק יקקד כ* סגו סכוכככ כיימ תמ6 ספסכ
 וכ 7... ככ תק6 סמסכ 606 וכ ןופטכ ףס סד "וכו ןסכ)
 יכקמו בק כל לע 8 הנ .Wo ₪ ןככ רפונכ 13 + זגס תיפסרפ ילקד ל'5 "עו תונתפצ

 נע .לפטמב טיפסו .ופבוס . וקכד)  פונכלק | מנ .סכ סד וכוומ יעג ןלככ פלד ל"ו ןסכ קופל םפע
 כיכקמק לגכל סיסכס סינסכס לע דמל דוע ל"ד .ונ5 סוכמכ 5 על סטק '5 סעטלו ףכו תרסול'פ וכ לכ
 נכ לגכנס םמממ תולנס סונככקב ןילנועו כ למסמכ | קרסו 'ס נפל כט תנומכ 5 )"לס 63 'כ כמני 6

 ססלפ רפפמס ןפסמ יפ לע ףסו ל לנכס יפסופ סג ןיל5 ןכ) וטפנ תו לככ ל'כ ספק דכ) 'כ סעעל וו
 יכסע ונע תוכדנסו סיכדנס לע וקק פו )ככד ןוכלכ סעפל
 וימ ד לע כו כולקס) ס5וכ וכפנ תוקתכ 'יפע ופסכ תופ לככ תלעמ עעתפמ יכסד י : כדנפו כדנמ וס וספנ תומ
 ילנכ סונסככ | 536 וכסכנ תופ לככ תכסו נו כה ל'נכ ₪ סינסכס: וימפ לככ ל"ע כ"ד (5"ג) ב : ותרמטפ
 כז לגככ פמהמי ןילנע סילגנס יפסומ קולו קרפל ןופסכו כ: : רמטמס:ינכ  ססיק6 לככ וכורקיב- רייכל

 טע שוריפ טע.שוריפ

 וא ויִחלֶא יםִשְמ תש 0 :ןְלייוַו רעֶד סוא: טעוֶו םיִטָבְׁש 'עֶעיֵר .עֶלַא ןופ: טְלייֵַו רָד םוא טאָג
 כ ןְטאָג סָטאָג ןייז ןיא ןְניד ןַפְלעֶה לאָז רע ןיִא ןֶניִדּב ּוצ: נא ןיימש" אוצ יטב תל הוטל
 יו עָלַא איו וזַא יגל םש םיְִמטָה סלח ייִחָא זיא | ןנאר  ןופ טְכאַט יישר .  ןֶמאָג טאָג

 פ םֹורַא ןֶמּוק איי] סאו םיִנָחּכ יִד רֶדיִרְב גְדְנעייַטְׁש הרובע יד ןעּוט ב ןעָמ וא נור
 א טאָנ ראַפ טְראָד ןעייַטְׁש סאוָו יול טֶבַש עֶלַא רֶדְנִק עֶניַז טיב רע טיט לָּכוינַָ אח
 ּוסְּפ רׁעָר וא טֶּבּרְש ישר . שְרְקְמַה תיִּב ןֶמיק טעָט סע זַא נוא יֵלַה אבְייִכְוי 0 : גאָט
 יִלָא  לאָו ןַהּכ רָדְמעֶפ רעֶד וַא ריִמ טזיימ יול טָבַׁש ןּופ סֹורַא טמּוק םאוָו ןַהּכ רעֶד
 אָה רע סאָו תונָּבְרק עֶנַיַז ןייז בינקמ יָנִמ טעֶמְׁש עָעיִר ןופ עֶגייֵא ןּופ ףיֶרעֲש דַחַאַט
 ומ םח םּוא ןָמֹוק טעוו רע א נוא םְכאַרְּבִנ םאוָו םְשרֶג איה רֶׁשֲא לֵארְׂשִי עֶלַא ןופ לארי
 יד ןויז | בירקמ- ןַנכ רֶרָמעֶרַפ רעֶד געֶמ רע נּוא שנ תא לָכְּב אָּו ןְטְראָד טנֹואװ רע
 יִנָהּכ יד טיִמ לג בוט םי ןופ תּונָּבְרַכ בייל ןייז ןופ ןֶטְחּולְג ןייז ראָג טיִמ ןֶמּוכ טעו

 כ קמ ₪ : ףאוָו רֶד ןופ רָמָשָמ םעֶד ןופ טאָנ סאו טרֶא םַעְר וצ ו רְֵבירֶׁשֲא םֹקָמַה לֶא
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 חק םיטפוש חי םירבד 1%
 + אתו .םִיָתְלְַו ערזה ןהכל ןמָנְ הש"סא אול .אֲעֹורְּד אנה 1
 ףמשסו רמו
 ומה נד אג שי
 = יערתֶא =
 סַקיִמְל .ךיִמְבָש לָּכִמ |

 1 ַײד .אָמְשִב אָשְמַשְל
 ₪ אוה

 פת ןינות .ג) סיתספ סג תנא ו) ןפפ . תק ולק ולק שש וג יפרו Re ןינומ זכ פוחנפ כל טיחספ םיזר .דנק ספ ערוס . טק ספ ןסי אית =

 : ודיכ ספוכ

 שיר. ד

, 
 ּהָב יֵרֲא ה . "( ,

 א

 ףשרית ףָנְנד תישאר י : הָבָּקַהְו
 "ןתַת ָךְנאצ זג תישארו ךרהְצְיו
 ףיִתלַא הוי רֶהָּב ביכל
 יםָשְּב תֶרָׁשְל רמעק ךיִטְבַשילְּבִמ

 הּוהי

 . תלק ולק ןילות ג סימנו תל סטוס דפעל . רע ןירדקנס רחכ וכ יכ . ולס

 םירוטה לעב
 6יכטמיגכ . ןגגד םיס6כ (ד) :יופנמנ וס 'ס וסוו ס"יוס |

 דע סנוככל לפ קלפס ןמ . ערזה : סיס ש םכפ =
 . םייחלה : (כעפנופ) פ"לוספספ ת ןילוקס די לס ףכ <
 ויס ב תומופכ יפלוד א ןוטיס סע (גלק ןילוס) =

 סקיו (סכ רכדמב) רמסנס 1 די סמ עולז .סיכמוס
 סיטסס) למסלפ סלפס תקק . םייחל

 ספ6ס קמפ .הכקהו : ללפיו םמנפ דופעוו /
 נו ספוכת ז . ךנגד תישאר (ד) : ססכק 5
 ןיע .לועיפ סכ ונתנ וניסוככ לכ לועומ סכ  .טריפ
 קינוניכ סיפסכ דס סעכ ןיע סיעככקמ 706 הפי
 דמסמ תומפל סם סרקמס לע וכמכו סיטמסמ דפ
 טפיסס ד סימו (ספ נקזסי) למסנמ סיססמ
 סתקפכ וסקס וגס ספיקס תיפפ סילועטס ה רמוממ
 וסלט כוכס5 סיקסמ דחס יככ לוכנ ספס נס ןפונ
 ךג05 זוג סתפפכ . ךנאצ זנ תישארו : ןיפס

 םריפ םלו ןסכל ז תיםסכ סכממ ןס סגסו סנס לכב |
 (ונק ןיפוס) 'ם דספ כועיפ סכ וגפכ וניפוכלו כועיפ סכ
 למקנכ םונמכ םעמ וגס תיכקרכ םוכייס 05 סעכו

 . סעככפס 5% : סיתמ זג םיססכ =

 : טיע שוריפ :

 רֶרָא סקֶא ןיַא ןְטְכעֶׁש ןְלעֶו איי אייס הָש
 ןייא ןְמְכעֶׁש ןעֶו או וַא רָּבָא ףאָש ץץיִא
 םיִנֲהּכ איד ןְּבעֶג טיִנ ראָנ יי ןָפְראַרַּב הָיַח
 ןְבעֶג לאָז רע וא. הנקה םינמלהו עורוה ןמכל ןנ
 םָד נּוא ןקאּב ןיק יד נא םורא יד ןַהכ םוצ

 טאָנ טאָה םעֶד רָּבִא טְּבייֵרְׁש ישר . ןְגאָמ
 םּורָא יד ןְכאַז אירד יד םיִנָהּכ יֵד טְקְנעֶׁש
 ןופ איִׂשָנ םעֶד ןְכאָטְׂשִנ טאָה םֶהָנַּפ ליי
 ןקאַּב ןיק יד נא טְנאַה ןייז טיִמ ןועָמָש טֶיָש

 טיִמ ןאָטְנ הָלַפְת לאָמְסְנעֶד טאָה רע; לי
 ןְכאַטְׁשִנ טָה רע לייונ ןְנאָמ םעֶד וא לומ ןייז

 ףשורית אד תישאר ₪ + ףוב .ריִא ץִא הָשא ד |
eo re ee1  
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 (ס) :סשמק יכס ל ןסס

 עיסו זג כפ כטפכ ךכ65 ג ,סלוסמכ '3 .זנ : מכמקטע

 םיטכח יתפש
 קפסכ ןס סיונסו למל ןסכל ופמסכמ תונתפס תתכפ סילוטפ
 סיפנכ זילע וליכתמ יכופסו כ סה סעס ל)ככ סס 6
 כ"נקד ש : ורמי כ ונענ סו תתלמ סיכוטפ ככ ךכיפנ
 סמו סע ןיכ לוס ןיכ עפקמכ לכסו סקס סמסכ לס
 ליס סימה 607 עמטפכ סוס סימ סג ספכ סעסכ כיתכ יל
 : | סימ) עלפ סע ספ לוק סל רממנ ךכל סמסכ ככ
 ימ) לט סנעס ₪ סמל כ'לסד א : ליכיופ ןיכוק "לכו ת
 ופ  סינפונ סיימלספ ןויכ ל"ג דועו ןוט;ס סע יפרו 6
 6וסט ןופנס סג פסל סינתונ ס"פ י'טרופט ופכ סלפתס קמפ
 :(כפ ףד ק'כ) סיפופסס סיקוספ 'יפ ב + לוכדס ילכ רקיע
 תקיו כמלנפ סהנפ ככ דיס תת עוכול וכו סינסככ כ"כ ג
 ןיפס סלט ספילסד 1 : לוכ נייס ה :תיפס ןוכנ ד : "וגו
 קיטס ופונויפ וטוכיפט סיכועסס למוממ ספי6ס סתיטסו כוקכו
 : סוטטמ דת 5ו5וס) .ךורפט 5מ) רוכל סקס ולס ולס ספוס
 ןסכל .סלוק ןפת סנוכפכ סנט לט סנוסמכס סזוגסס כ ז
 ךנ טיטכ ל'כ [ך : תוכוטפ סנטו סנט לכככ פוויגס רפמו
 רעולכ תופעעט תוופע יקמ (םכמג) פויוסע ן65 טפמ

 למול :לכיקע יל ח תויוקע ןק5 .שמסו (סכ "פ)
 פוליט ןיפ5 ןפכמ . תרשל דמעל

 ט'ע שוריפ
 ןופ גוא ןראק ןייב ןופ עֶטְשְרֶע : סא וס
 ןְּבאָה םיִמָכַה יד . לייא ןייד ןופ נא ןייונ ןייד
 ןופ נייֵא ןְּבעֶג לאָז הָפָיןעןייַא וש ןעֶנְג ןקְמ
 סֶנייַא יִנּניַּב ןיע ןייא ניא ןַהּכ םעֶד גיִצְרעפ
 םֶנייַא ןּבעֶג לאָז הַעָר ןוע ןײַא נוא גיִצְפּופ ןופ
 עַמְׁשְרע סאָד נּוא נצ וג תישאר  גיִצְכַעְז ןופ

 ןְּעֶג ּוטְסְלאָז לקה ףאָׁש עניי ןופ ץֶביִרעׁש
 ףוא אָר ןּבאָה םיִמָכֲח איד . ןַהּכ םוצ םיִא ּוצ

 ןופ .םֶנייֵא ןָּבעֶג לאָז ןעֶמ וא ןעֶנְג ןקתְמ
 זומ רעֶמ רֶרָא ףאָש ףֶניִפ טאָה רע זַא גיִצְבעֶ
 לא ןי תב וג יִּכ (ה) : זַגַה תישאר ןְּבעֶג רע
 = ץיִב טאָנ > טאָה םיִא ןיִא םוראוָו היט לג

 ה טאנ
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 ישא .לָאְרשיייסע .הֶלֲחנְו קלה
 : ןֶלָבאִ ותְקחנו הוה
 הוה והא בֶרְקְּב ולזהְיָהְייאל
 כ : וקירֶּבִּדר רָשאָּב ותָלְחַנ אּוה
 תֶאַמ םיִנָהְּכַה טפשמ הֶיְהְי הָת י
 רושדי"פא חַבָזה יִהְבז תֶאָמ םעֶה
 . בלק סע לוע סמ .ולק סע 'סכו| תלפ . כלק סע סעכ תפ . לק ןינופ סיסי או א"ר

 םימכח יתפש

 וככל 826 סיולס סינסככ וינפ) כוסכש ןויכ יול טכס לכ "כ
 ןופומ ילפכל עועימ ךורטנוס סמל פ"פו 'וכ סיפימפ ןיכ
 סנלכפי = ןכס5 יננכ רכז לכ כיפכ וכ תסלפכ ליעל 1
 וקלתי סס סנט 'כ 'וכ סומ לעכ ונפל לכו לכ *'טכיפו
 קלמ סס) ןתנ טז סוטמד ולמני נמס מיכפו פונככקב
 סיכוכיכ| סעולס ןוגכ לוכנס יטדקע יפל ל"ו תונככקנ.

 ןסיתונככקכ סנס תכוע סילעכל םוע 'וכו עול סלת לולכ
 ןינפונ סס כולו וככיפ ןסכ סולל ןפי) ןילוכי ססש
 ןינוכי = סנוסס ןימומ ילעככ נו כיכקסל ןילוכיפ סימימסל
 ל'כ ע : טועופ ךוכפ ךכל ןרפכ קיס ולטיט b'ס כיכקספ
 : קזלטעמו תומוכפ םלפמו סס ספו לוכגס ןפ ןוקיכמס סילק
 "ו סמנו קלמ סינסככ סיסי כ וכ כימפס רנכפ ינפמ ּפ
 כ םוכד) וככנוס ךכלס תלתנ קלמ וס סנמנו ועוכיפו

 סנתנו 'פכ ו"סכו 'וכו רלפ תלמנ וו ול סיסי כ סלסנו 6
 סוסי 5 סלתת וג מתפמ פ"על כ"ס וטוספ יפכ וכ סיסי 6
 כ צ :ס"לכ .ימנ וכ סייסמו לוק 'וגו קלמ סינסכל
 סענט סופמע  סלמע ועכול ןתיב ססרכמ ת מיטנס ס'כקס
 : 52 דוקע) סס) ןפי ינומדקו ינקו ינקו ויטכע םספ ןקנ
 לכפטי כדוסי.ןועמפ ןכולכ ספס ןמ סומק 'כ םרפפ פ"כ כ
 סינסכספ ך : יסע טועיפ ךיככ ותפ סמל סמו נילוס ןלוכו

 תאמ (ג) יךקלס מפ לסנמ 55 ס5כ0כ (מי לכדמב)

 ט'ע שוריפ
 טינ םּומ ןייק ןְּבאָה איז סאוָו םיִנָהְּכ אד
 ןייַא אי ןְּבאָה איז םאוָו םיִנָהּכ יִר ייֵס נא .

 םעֶד ןיִא קל ןייַא לארשי ₪ הָלַהַו קח םמ
 איר ןיִא ןֵמעֶנ ןלעֶו םיִדּוהְי יד םאָמ ןְבח
 רְנאַל םעֶד יא הָׁשּורְי .ןייַא נוא תֹומֲחְלְמ
 טאָג ישע לֵאָרְׂשִי . איר טיִמ לֵאָרְׂשִו ץֶרָא
 תיִּב ןיא ביִרקַמ זיִא ןעָמ םאוָו ןָבְרִק רֶעייפ
 טְנייֵמ םאר הָׁשּורְי ןייז נוא תלה ׁשֶדָקְמַה
 : ןיִסָע יז ןְלאָז קנאי רֶׂשעכ נּוא הָכּורת ןעֶמ
 הָשּורַי ןײק נּוא ייָהָא ברב ול היָתיאֹל הָלֲחְו (ב)
 רָיְרְּב עֶנייז ןְׁשיווְצ ןייז טיג םיִא אוצ לאו

 טיִמ הָשמ םאָו םיִטְכָׁש ףָעֶפ איר ןשי
14 

 םולקנוא

 לֵאָרְשִי סע אָנָסחַאְו
 תתנַכחַאו ַײד אּינְבְרְכ
 אָל אָנְסִחֶאְו ב : ןּולְכַי

 יִהְוחַא ֹונְּב ּהָל יהי

 ןונָא יי ּהל בֵהיִד ןְנְתִמ

 יד | אָמָכ . ּהָתְנְַחא
 יה ידו ג : הל ליל
 אָמע ןמ אָּנְהָבל זמ
 סָא אָתְסְכנ יִסְכָנ ןמ

 ןֶתְי רָמִא סָא רות
 .. םא

 אנהכל

 הֶלֲחְבְו -

 ישר

 .'ה ישא : ןלסנ . הלחנו : סזינכ . קלח : ןימומ
 טפ .ותלחנו :(סיפדקס יטדק 'ס) טדקמס יסדק
 . הלחנ (3) : לכס תוכסעמו תומוכק ע לוכגס יפדק
 סנסנו וטלד ילפסכו ויחס כלקכ ול סוסי כי . סלומנ
 םלסכ וז פ ויקס בלקכ . רסק םלמכ וז ול סיסי ל
 ככעפס ןענכ ןכסס ל'נו סיס סמ עדוי ינילו סספמ
 נועו ןומיכ לטו ןיממע 'ס ןכפ תפכקנ ךלילו ןדכיס
 פק צ תוככנ כל5 תלסנו מענכו יכומ ןיממע כ
 וכפסנכ תולקמ קעלפכ קלוד ןכו ינומדקו ימקו
 פק לע ריסזסל וגו ױלכ סיס 05 ןכ לע ןכססל
 יכס טומינופק וככ יככדכ מכ כוס . יכומדקו ינקו
 קלסג לפ .ול היהי אל הלחנו :יככסב ןניסלג
 ס:מנ .סעכפ תל 95 .ןיחא ברקב :ספמס
 ספמ5 ךופמו סיטכס סעבפ תלסנו כ סיטכב סטממ
 לכלב סיקכס טסמסל 056 םלחכ וקנס 05 עפוסיו
 עפוסיו סקנמ טכס סו דנו ןכוסכנ לימנס ססמ ןכמ
 סענפו ספנמ ענ5 ינמלו סיכפסו סדוסיל לימנס
 ךכ .ךוסמ עפוסי ומ יכה ןהינקמ ונטנ סיכמסס
 .ול רבד רשאב :דנל סעכטו דב) ספממ ליכזס
 :הש םא רוש םא : ספסכס ר קקפ קנו .םעה

 מ'ע שוריפ
 וא לֵאְרְׂשִי יד ןְנׁשְרִי טכאמג ןְּבאָה עשוהי

 באה לֵאָרְׂשִי יַד סאו םיִטָבֹׂש כז יד ןשי
  עעוהְי ןופ טוט םעֶד ףאנ תָׂשְריג ןיילא
 ול רָּבִד רֶׁשֲאַכ הֶׁשּורְי ןייז זיא רע טאָנ ותָלִחִג אה

 מֶה נוא טעֶרְג םיִא וצ טאָה טאָג איוו זַא
 רגאל רעֶייֵז ןיִא (לֵחְנַה אל צא טְגאָוְנ םיִא ּוצ

 ב טאָג יא קל יִפ ןָגָשרַמ טיג ּוטְסְלאָז
 םיִנָכַה םתְשִכ הָיה הת (ג) : יי שי) קֶלָח ןייֵד
 איִד ןופ ןיִד רעֶד יז לאָז םאְר נוא | םֶעָה תַאמ

 איר ןופ טיִנ רָּבִא קְלאָפ םעֶר ןופ םיִנֲהּ
 םאוָו איד ןופ הבה יֵהְבֹצ תֶאַמ םיִנָהּכ עָרְדְנַא

 םָארש ₪ גנּוטְכעֶׁש םאָד ןְטְנעש ןְלעֶו אי
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 ובָבְליסיר יתְלְבְל = : םהשעק לר כ:
 Ba בלה \ wo / <: 1 ו וה הבל םּורי אֶל

 . ד

 אָלְּד ליִדְבּו יִהֹוהֲאַמ <
 אָתְרְקְפִּמ ןמ ימי
 ליִדְּב אא אָניִמַ

 לע ןִמ* = ביד 1
 יהונבּו איה ּהָחּוכְלַמ

 אָל א : לֶאְרְשַי ֹונְּב |

 לָּכ יֵאְְל אְּינֲהְכִל יִחָי
 קֶלָח יולְד אָטְבַׁש

 אנסחאו

 סייסעו .ליסתמ- 'פס . ויס6מ. וככל סול יפלכ5 (כ) : סדוסי =
 תופטמ כו 'כ סנוע מטס סדוסימ תוכנמ ליס ומכל לכ |

 תלקפמש סכיט למל ךלנו וכנמכ סנס 'כ ןכ דודו תוכנמכ
 ךנמי. סימי ךילסי ןפמל : דודל 'ס דכעל לנמל סוסו +
 סינסכנ סיסי 65 ךמס ךללו לופס 8ו סימי ךיכפי 5 ןכ ךלמש
 סוטמו = סינסכס ליע כולד סעעמ סועמד כול תסלפ ויל

 ןמ רוס יתלבלו (כ) :ועמעפל מ: .הרותה
 ןעמלי : פינג לע סלק םונמ וניפפפ . הוצמה |
 ןכו 1 וסל עפופ ספס' ןס: ללכפ- . םימי ךיראי =
 סולעסל (יל ל6ומס) :לסוממ- ול למקס :לו6כ3 וכינמ =

 ניקכו = ךלס יקוכ דע לסוק סיפו סענס 'ונו םולוע =
 ותכככס רמס לו סימו תטכס לסוו (גי מ לפופס) =

 ט'ע שוריפ

 וגל םר ַמיִנ וצ יִּתְלַל (כ : יז ןאָמ ּוצ ץַעָזג |
 ןופ ץֶראַה ןייז גיָרְרעֶפאָה ןייז לאָז סע  ּיהָאַפ

 ןא לואטשו ןימָי הוצמה ןמ רוס יִּתְלְבלּו רֶריִרַּב עֶניַז <

 וליִפַא הָוַצָמ רד, ןופ ןרעק ּפָא טיִנ לאָז רע

 ףוא איֵבָנ ןײא ןופ הָוצַכ עֶנְניִרְנ ץיא ןופ
 טייז רֶקְניִל רד ףוא נּוא טייז רָמְכַעְר רעָד
 רעֶד לאז רע םּורְר יתכלממ לע םיִמָי ךיִרָאי ןעמָל

 לָארְׁשִי בָרְקְב ויִנָבו אּוה הָכּולַמ ןייז ףוא געֶט ןְרגְנעֶל

 . לֵאָרִי איד ןׁשיוצ רֵדנוִק עֶניַז טיִמ רע
 טזייוו םע יי טייטש םורד טְּבייֵרְׁש ישר \

 ויא ְךְלֶמ ןַיַא רפ יּואְר זיִא ןוז ןייז זַא ריִמ |
 ןרדנא ןַײַא ןופ הָבולְּפ רעד אּוצ רֶכְליִּב רע |

 טיִנ לאָז סע םִיָלַה םיגהכל חיי אל ןא) : לֵאָרְׂשִי
 וו םיִנָֹּכ איד אוצ ןיז |?

14 on | 

AE es | 

 . ספ תוילכ סע תוירוס וכו וס . ס תוקירכ סמ ןינהי ןפפ) איה

 םירוטה לעב

 הָוצְמַהְ"ְדִמ רוס יִתְלְבְלּו ויחָאַמ
 םיִמָי הירי ןעמל לאמו ןימי
 ֶרָכִּב ויִנְבּו אוה ותָבלְממיז"לע

 = TP ee לווה
 יול טְבְׁשלְּב םִיוקְה םיִנֲהְּכַל הֶיְהָי

 קלח

 ךמס .. סינסכנ סיסי 63 (5) : ותוכנממ דכטנ כוֿפכ נבע
 טיהקסו = סטמכ .הוס ךנמס לודג ןסכס יפ לע יכ ךנמ תסרפנ
 סלועכ = סיסי = סיטגס :כעב :מכ דועו ונממ וס ודגם ךנפ
 ךגעסיךכ.לםעפ ןינט כו ןסכ ספ דוטו ךסנכו סמגמסו
 < סיסי סו | סילק כיפכו . וסנסנו 'ס יפ6 : כספי 5
 יכר6 'מיגכ . סיולס : וכ; 5ק-סוכג ןמלסמ .סינסכד סינסלס טפפמ

 םימכח יתפש
 כ"מ6' סכופש: סופמ : ועמסמפ סז = טכסל  ךרלוס- מ -: ותוכלמ
 5367 bיכ) לע סנק סמ נע: נפ: סמפס | ןמ:רּוָּכ .יפנפלו
 סוג:מס ןמ לוס:יתלכנו ם'ס וטפםמכ ומנ סכופ:וכנד יֿפ
 למל: ןתכפ: רמסכה 1 : סממ-'ד ל'כ: ועמכמכ נייס
 כע:סופו ךוכלו 55: יכנס ספ לע רכועס יכנס ל5ופש
 כ'נתד כ :'וגו תעמס:פכ רככ םלכסנ :.לופטל רמו וקכנממ

 é\נו:סעמע לכל כפסכ  תלכסנ וכ כמו לסוממ לנס דע סלועה תונעהל קיפסס כנו סויה לכ לומפל |
 פויכוס) .וינבו  אוה =: םנענ יכ) ל5 סלק סונמ ליכסכמ סדמל לס (ס5) סוקפ 05 ךסכלממ ססעו |

 יפעב ס ןיכ ןופיפת ןיצ .יול טבש לכ () :סדה לכ5 סדוק וס תוכ:מל ןוגס מכ סקמ דיגמ (םי |

 לארשי ילשמ

 פאו רד ןרדנא םעֶד ןשקא רֶנייַא ןְכאַמ סורג ןש ד

 ןיימ ןיִּב ךיִא ןָמיראּב ְךיִז ןעק , הרֹוחס ליפ טנראָּבִג טאָה
 .טינ טלעג ןייק טסאק הֹרוחְס יִד םּוראוו ריִד ןופ רשוע

 ירע" זַא- ןָניִכעְראַּב 4% ףראד ךָלְמ רעֶד װיִא לשְמְנ רעֶ
 טאג רע ףראד רֶדָירְב עעיִז עלאי ןופ- םטּוג ןיִמ טאה
 ד : 7 4 +

 קהקדמ טעוו טאָג םּוראוָו רֵדיִרְּב .עֶגיז עָלַא ןּופ.ןיימ ןגיִד

 שאה רע סאוו םטּוג סאד גולדעװו םסָניִד ןייז ףֹוא ןייז
ad e pFד ¥ ד 3 ד ג + ב  

 יִתלְבְל קוסָפ םעֶד ןפ םַשָּפ רעֶד וא זיא ןְּבעֶגִנ םיִא
ye. .1*: 2 4 = - . . * 

 םעוו רע וַא הָוצְמַה ןמ: רוס יִּתְלְבְלג ויַחְאְמ ּובָבְל םוד

 פיו טעוו נוא טאָג ןופ תּוָצַמ איִד ןופ ןרעק פא טוָנ

 רַפ בוה ןייז ןְלאַצאַּב אוצ םאָנ אוצ גיִדְלוש יָא רע זַא
 ןדוי עלַא ןופ ןיימ ןְּבעגג םיִא םאה םאָנ סוָו ץטּוג. םעֶד

 .עַנ"ַו ןגעקַא ןְטְלאַה סורג טיִנ ןוש ְךיִז רע טעו וזא
 CEC Cade ad :א : 2 .

 | כ טאר קל א רע סוני ועד פק ורה
 : ראַמ רעד ןלאָצאַב

 < אס יול טָבָש ץנאג ילסָנש לג ול בש ןופ םורָא ןֶמּוק איז סא

 איד
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 בֵהָכְ ותְבְלְמַמ אַפּכ לע וּתְבְׁשְב א היה ₪  ראָמ :וליייהבְרי אל
 ילע תאזה הָדֹוּתַה הָנׁשִמיתֶא ול
 םיִנָהְּכה :יִנָפְִמ רפַס
 לָּב ובאְרְקְו ומע הָתיַהְו
 ההיא הָאְרְיל מל ןעמְל
 יףָבְּדיִקָּבְיִדתֶא רמשל ויֵחלֲא
 הֶלָאַה םיקחהזתֶא ו תאזה הרותה
 fי םויכוכ דעלי ןפסל .כ ספ ספיסו אח
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 יקי חי
 :אָסְרְכ לע ּהֵבְתמְב
 חל בותְכיו ּהָתּוכְלַ
 אָתְיַרֹא ןְָשִתַּפ תָ

 ןט אָרְּפִפ לע אָדָה 5

 : ושל אנ פל + םיולה
 יה הע יתום. רות
ח ימוי לָּכ הב ירק וייה מ |

 יהוי

 לַהְְמְל .ףליד ליב
 רמַמְל ּהחְלא ַײ .סד
 אחיו יָת לכת
 ןיִגַאָה אמה תָיְו אָדָה

 ןוהדבעמל
 םתשעל

 םיבשר שוריפ
 םיטיה ירבדב ושריפ יניקוו ..הרותה הגשפ (חי) : א'כ

 םימכח יתפש
 סנסע תל וכ כסכו ל"לסד ל"כ ותכפכ סיסו כ"לפד ל : סל

 תרזגמ דגיאו . ןגשתפ ומוגרתו . הרותת ירפס ינש

 ישר
 פוס ל יפדכ ןכ ספע ספ ,ותבשכ היהו (םי)

 ילסנס) .הרותה הנשמ תא : וסוכלמ סייקסתפ גרפי -רפפמ לקוי כיי:ממ :וכיכ ןכל .סדוק י6דוד וכו סכוהס

 םיכב תקנומ  סיסש תסל | תוכוס יכפס יקכ (סש ס'יקתפ ןכ סקעי סקס ורעגמ כוקכסס ליעל כסומ וס 6

 מ

 ירבד (םי) = : לוכדו ןמ5 5 סנסמ לתפ ןגסקפ סנכס סולקנופו .ומע תל5וװ תסנכנט סקסו וימג

 לארשי ילשמ
 איד לאז רֶע ןְנעוֶו סטאג ןופ ראָנ טְניַמ רע וא ןמיִסַא

 ויִא (הוצְמַה ןַט דוס יִתְלְבְלּו געוֶו טאָג ןיא קיז ךיררמ די
 ראָנ תֹוִצַמ איִד ןופ ּפָא םיִנ טְרעק הע איוו ְּךייֵלְג ןוש
 םיִא לאָז טאָנ וַא יאָר רַע זיא תֹוצִמ ןיִא :קַכֹוע זיא רע

 : .רַכָש ןּנעֶג
 ןְּבאָה :גיא :גיִעְפייִל ןייק ןראָּפִג .ןעַנ .םידמוס לָשַמַא
 ןיִא זיָּכ ןְלאַצאַּב ןְלאָז אייז גראּב ףוא הרוחס ןמּונְג
 . *. rr - ." - 3 tr ד + צ 4

 הדְוהְס .ךיילג ןמּנְג .ןְּבאָה .םיִרָהֹוס .עֶלא .טיִנ .גוא ןמְרעֶטַא

 ןָמִנְנ ןְּבאָה ליֵשַא וא .הָרְוחְס ליפ ןָמּונָג .םאָה רָנוֲא
 סורג טיִנ ךיז ןפראד .םירהוס. איד .אלימ הרֹוחס .גיִצניוו

wh + +) .1) *יג .  Fe r=0 .  

 םעד ןנעקא רכורג רד  ןרדגא םעֶד ןנעקא רנייא .ןמלאה
Wires v-sw=יישנ = 4 0 7  VW. 7! @ v 

 ררדנַא רֶד נא הרוחס ןימ םֶריִּפ רֶעיִא עשפאה ןרנעלכ
 :vv ¥ 1 : . 2 ₪ ש = :vt ד "ש לג

 רפ ןְביִלְּבִנ גיִדְלּוש עֶלַא ןִגעֶו איז םכּוראו] הָרוהְס רֶצְנָ

 טאה סאוו רעד ןמּונָג טאה רֶכיֵלֲפיִא .גולדעוו הרֹוהפ רד
v8. 5 ור * צי 1  Fד ד ד צ ה" יע  

 טאה סאוו רעד נא גידלוש ליִפ וא הרוחס ליִפ ןמונג
Fyreד ד צ .ו . . ִשצ ..צץ  

 ןָנעַז אָליִמ .גיִדְלש רֶגיִצְנו זיא הֵרֹוהְס רֶגיִצְנֵו ןָמּונְ
 ןנעֶז איז זַא עו טעֶרְג זיא םאָד ראָנ ךיילג עֶלֲא איז

 ןנעז אייז םאוו ןלאִצאַּב עֶלַא ןלעוו גוא םייָל עכילרע
iשוודל ו ל 4 . % i:ש יי א  

 ןְגעֶקַא רֵנייֵא ןֵמְלאַה סורג םיִג ךיָו אייז ןֶפְראד גידלוש

 רעָייז וַא בָא גיִדְלּוׁש עֶלַא ןָנעָ אנ ליוו ןָרְרִנַא םעֶד |
 ןייק ןטיונ םיִנ ןיימ ןוש רי ןָלאָז אייז וַא זיא הָעָד

 ייז ןנָעק ווא ןשי ןא ןלעוי, אי" רמוס םעֶד ראַמ גטו

14 

 .טיע שוריפ ּ

 ראָנ רָשיַו ןְרעֶמ .שיִנ ְּלְכ רעב ו לאָז
 : לי יוז :ףוא ןּכאָה ףראַרַּכ רע ליפ אי
 טעו סע, נוא והכנממ אָסְב לע ּתְבׁשְכ הָיהְו (הו)

 . לּופָש הָבּולְמ יז ףוא ןָציז ןאָט ןייֵז וא יי
 יוָו .וזַא ןאָמ עו ְּךֵכָמ רד ןַא .טְכאַמ ישר
 לאָז הָכֹולְמ יד וא טרעו) רע ויִא טייטש אָד
 חאזַה הֶרּוְּתַה .הָנָשִמ .תֶא ול בַתְכְו ןייז גנאל םיִא וב

 יו ףיז וצ ןבייבש לאָז ָּלָמ רָד .גוא פס לע
 איר ראפ ןופ סלה םיִנָֹכַה נפלט תורות יֵרְפָס
 : יול. טָבָש ןופ סורא ןְמוק יז םאו) םיִנָהּכ
 טיִמ ןייז לאָז הָרֹוּה רַפָס ןיַא וסע הָתיְהִו (טי)
 וא יח יִמְ לכ ב אָרָקְו תֹורצֹוא עֶניַו א םיִא

 לא םיִא ןיִא ןנעייֵל רע לאָז הָרּוה רָּכַס ןייֵא
 ָבְרעֶל לאָז- רע םּורר דמליומל גאמ בעל ןיז
 יוז רפ ןְטְבראַפ ףיו לאָז רע .יימלפ תא הטל
 טיה לאָז רע תאוה הָרָוּהַה ירבד לָּב תֶא רֹומְׁשְל טאג

 ֲֵאָה םיקוחה תֶאְו הרות רד ןופ רדייַר איד רא;
 נאָר איר עֶלַא ןֶטיִה לאָז רָע נוא םֶתֹשֲעַל

 ץגוג

 5 יכל בש.

 Kk OM ב ד 2



 אל דוחל זמ : אה

 אָל ןוכְל רַמָא יו
 ו

| 

 הל יִגְסִי אָל אָבָהְדְ
 אדחל 3

 .סולקנוא

 אָלְו ןוסיס ה יס
 םִיַרְצִמְל אָטַע תי בות
 ןְּוס .הָאָנְכַאְל ליד

 אָחְראְּב בּותַמְל ןופְסֹוה
 אקו זי : דע ןֵדָה
 אָלְו ןֵׁשְנ הל יאט
 אָפסַכְו הבל יע

 : םִיַרְצַמ ןופ נעו [

 ישר

 .םיסוס ול הברי אל (זמ) : לגלכ ופופ ןיקימפו ה
 ספ כיסי 090 ותכככמ ט ידכ 096 (קכ ןיכדסנס)
 כמסנס סמכ ספמ סיסכ י סיסוססכ סמילנמ סעס
 סיכנממ סנככמ נסו סלעקו (י מ סיכנמ) סמלקצ

 אלו (זי) : ססמו סיכמסכ סוסו ףסכ םוקמ םקצ |
 דודל ול -ויסט וכלמב ם"י 69 .םישנ ול הברי
 ספיסוסו טעמ סו (כי כ לסומש) ול כמסנו סיסנ טק
 ול הברי אל בהזו ףסכו :סנסכו סנסכ ךל
 סינסכסל :כ ןפיל ידכ פלס (6כ ןולדסנס) . דאמ
 : (םײנסלמ) (מספקנ פ'ס) (טפלסדנילססזסנ)

 : ותכככמ ידכ וייסד לסומ ₪ וכ

 םיטפוש זי םירבד

 4 ?ייהָּבריידאל קר = : אוה ךיַחֶא
 סעהיזתָא  בישייייאלו  םיסוס
 . הוהיו סוס תוּברה ןעָמְל הָמיַרְצִמ
 בשל ןּופסת אָל םָכְל רַמָא
 ול"הַּבְרי אָלְו" : דוע הזה רהב
 בה ףֶכָכ ובָבְל רוסי אלו םישנ

AN 
 . )f סכוס נופל ןופיסוק ₪. 6כ ןירדסנס סיסוס וכ סנכי ) איה

 .ד 3 ןיררסנפ וטק עילמ סיפנ וכ סכרי נו

 םימכה יתפש

 וס רכדספ ןויכ ל"יו ןיפול נו לפמככ 5 וסס לנדכ
 : וסרדכ סמ ופרד ןככ ?6מכו ןימו סיכ ךייכ כ ילכע-
 דע ומ ןונוקממס ןלכמ י"טריפ םככד.נכ יסמ ס'פו ח
 לסרטו לכו י"טרופכ סכופו לרוס ןכ יכנ ט"מו 'וכו לגרס
 ךוכ6סו ם'ע 'וכי ד'ככ סוככס ךול5 ןפכמ ו5כיו וטמסי
 סעס לכמ קייד bכסד סומק) םי ןה כתכ ףוסכו ס"הכס
 לומו ככוס ןככ ולו סוככסו סנסמכ ךיככפ ו6רויו ועמסי
 bנכ דננכ סולכס 536 'וגו ככםי נכד Rכקמ קיח 9
 620 ביקכ ימ סנפמס 5כסמ עמתבמ יכיס דועו סנתפס
 תדככ סעופטכ גוסכ ולכיװ ועמסי וסכויו וכי סעכ לכו
 עמטמד ול כותכדמ ₪ : סיטרפמסכ סו ןייעו כ"ט טמסמ
 ידכ 335 סינטכ סיסוכ וכל סוסיש סככי לד וכ וכ

 סט דימת ווסוט ןידכע סק ךלפס  תלשי יסדו ססמ סילכ סיסוסו לי6וסו ו
 ספ סיגכוטס תונסק סמכ לע סומתכ עי לכ (ג'מס) סכ סירד ןיסיו סוכנמנ ונויפ ל5מנו סיכוט סיסוכ ומלפיס ידכ
 סוס ךכדכ 696 כלות סכס כ דוע סוס ךכדכ כושל ופיסות 55 רמלס ן"יממ רועילפ כ"כס סטמ ןכותו םוכ ךיכפסו 'וכז
 ןוכנו רפומ תונכמ רקעמ 336 סירנמנ נפרפו ןכקמ כמונכ
 ויקזנייס> קופיס  'ופ ינסכפכ ןסי) ידכ 595 ונס 559 ןחי

 טיע שוריפ

 אל אא ׁשֵטְנעֶמ ןְדְמעֶרְפ יא ריד ףוא ןְּבעֶג
 קר (זש) : רֶדּורְּב ןייד טיִנ ויִא רע, םוָו איה יִחֶא
 ךיִז לאָז ָךְלָמ רַעְד םסוס ל הָנְרַי אל טְרֶעייֵנ

 ףראדּב רע ליִּפ יו ראָנ רְרעֶפ ןייק ןְרעֶמ טיִג |
 תֶא בִשָי או ןנאוו טייר ןייז אוצ גיִבייֵנ ןְּבאָה
 סד ןרעק םּוא .טיִנ לאָז רע, נא .הָמיֵרְִמ סה
 ןגעוֶו ןופ סיס תיברַה פל םִיַרְצִמ ןיק קלאפ
 ןמוק םִירצַמ ןופ םוראוָו דִרעַפ ןְרעֶמ אוצ
 אוצ טאָה םכָל מא טאָנ נוא יג רֵרעֶפ סורא
 ריִא דוע הזח ךְרהּב בּושל ןופיסות אל טגאָזְג יא

 םֶד ףוא ְּךאָנ ןרעק םוא טיִנ ןוש ךייַא טְראָז
 בוא םיֵׁשָנ ול הָּבְרַי אלן (ץו)

 רּוכָי אלו ךָּבייוַ לו ְמעֶג טיִנ לאָז למ רעָד

 ןיראה ןייז ןרעק ּפָא טיִנ לאָז רע, תא טל |
 רָּבְליִז נוא דֶלאְנ נא דואמ ול הבר אל בָהָת הנו

 סול סככו כד וס ו; עמספד ז כיתכדמ כ :וס
 ךיכנס לכו סיעוכנמו סתעמכו | לכפמכ וידכטלו ויככפנו

 לארשי ילשמ
 ?יק ְעֶגְנ שנ םיִא טאָה תֶיַּכַה לעב רעֶד גוא םֶקְניִרְט
 אוצ ְךיִז ןאַמיִרָא רעֶד ןוש שאָה נעֶו םעֶד ףוא הָבְדְנ
 יב זיא הדָועְס איד, לייוו תֶיַּבַה לעַּב םעֶד ףֹוא ןגאָלקאַּב

 לַעַּב םעֶד דובָּכְל ןאָמְג טאָה רע רַאָנ גיִרְביִא ןעֶוְג םיִא

 < א הָחַמְׂש ןייז ןרעֶבְׁש ראפ טיִנ םיִא לאָז רע הרבה
 םּוראו אָׂשַמַא איוו וזא ווג םיִא יב הָדּעַס איד ְךאָד

 שיִמ םעד אייַב ןסעזג זיִא נוא ןֶסַע טראָטְנ טיִנ טאָה רע

 ןקנעָשאב וצ טְפראַדְג תֶיַבַה לַעַּב רעד יִאדְוַא םיִא םאָה
 איד זַא בלב םעד םיִמ זיא עֶכיִלְמעֶנ סאָד .הָבָדְנַא טיִמ

 יז םעוָו גיא תולדנ ןייק ןייז טיִנ םיִא אייַּב טעו הָכּולמ

 ראָג שעוֶנ רג רֶדירְּב עֶנייַו ןנעקא הָוֲאַג טיִמ ןׁטְאַה םיִנ
 צדה רֵׁשֵיַה ךֶדָדְּב ןייג ןְנאָז אַז ןִמָפְׁשִמ איז לאָז רע ןגייֵמ

 = פאה רֶע ליי. רכש ןֶלאָצאַּב טאָג ןוש םכיא ףראב וא

 = אג ןופ ראָנ טְנייִמ רע, הָבּולְמ רעד ןופ האנה ןייק טיִנ

 = עד אייב ןסענג טיִנ טאָה ואַמיִרֲא רעד איוו טקנופ ןְנעֶו
 - ךנעו) רוב תיַּבַה לַעַב םעֶד ןּופ ןסעֶוְג ויִא רע, ראָנ רֶׁשֹע
 = רש וַא היִהָאַמ ובכל םור יִקְלְבְלו קוטב רעד שָגאָו סאָד

 יא ריר ענג ןגעקא הוצג םיכ ןֶטְלּוה םיִנ יז טעֶנ
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 םיטפוש זי םירבד

 ְרָאָהיִלֲא אָבְתִייִּכ = ס : דע
 הָתְׁשְריו הל ןתנ ףךיהְצ הָוהְי שא
 ילעהמישא תרמאו ּהָּב התבשיו
 : יִתְביִבְכ רשא םִיֹגַהילָבְּ למ
 רֶׁשֲא למ לע םישת םוש ײ
 ברקמ וב ךיקלא הֹוהְי .רַחְב
 למ ףילע םיִשּת ךיחא
 --אל רשא יִרְכָנ שיא לילע תַתְל

Re Fo 
 םולקנוא 4

 לת ירא די : דע
 הי הלא יוד אערַאל
 בָתיִתְ ּהָתְריֵתְו דל
 ל; ינמא רַמיִתו הב

 יִד איממע לָבְּ :אָּבלַמ ְ
 רָאנַמ ומ ; ינרחַסב
 ד "אבל ףלע ינמת
 רַב חל לא יי יערתי
 ןלע ינמח ְךיָחַא ומ

 ל תיל אָכְלַמ 2
 ל הָאנמְל

 אל יד הָאָרְכּונ =
 אוה

(dh 

 לכּות אל

 ו א
 :\רתכ תפ פק וש ןיעודיק סיעפ . 3) ןיעודיק פע סטוס ז קוכופכ 3ק ספ םופבי ךלמ ןינע סיטס סוע . סכ סע ילע ספימ6 תרמו איה

 . fפ סטופ תמ) לכופ 65 . ככ כ ט* ןירדסנס

 םירוטה לעב םיבשר שוריפ
 "ס נפ .סתכסו : כפומס ימיכ 'פיגכ . 6וכס יכ (די) םחלהל . ירכנ שיא .(וט) : תערצ .עגנ : תונוממ
 .יתוכיכס כס סיוגס לככ : ךלמ ונפש תוכוד 'ס 263 דובעל םכתיסי יכ . אוה ךיחא אל רשא : םכיתומחלמ

 . סינלס 656 ךנמ
 למול . םולפמ סיסנע | סיכטמינכ . ךינע סיספ סוס (וט)

 ג לארשי ילשמ
 ןדוי איִד אוצ טְגאָננ מאָה םאָנ ְׁשֶרָאָה לֶא אּובַת יִכי

 םעֶוְו ריִא נּוא לֶארשי ץֶרֶא ןייק ןמּוק םעֶו ריִא א

 ןְכאַמ ךייַא ריִא טְגעֶמ | ךייִא | רָביַא ְךֶלְמַא ןָכאַמ ןח
 טיִג רָבֶא .ןךוי אי ןופ רֶדירְּב עֶעייֵא ןופ ראָנ ָךָלמַא
 ןַפ רוס יֵתלְּבְלו ויָחָאַמ .ּוָבְל םור יל ןרטעֶרכ ץייק
 תולרנ ןייק ןְּבאָה פיִנ לאָז למ רד, לאמשו ןיִמָי הֶוָצִמַה

 ןרעק פא טיִנ לאָז נּוא ןדוי איִד רדָירְּב עַעז ןגעקמ

 לֶשַמ ןייִא זיא סע סקניִל מיִנ גיא טכער טיִנ תוצמ ןופ
 מֶה רֶׁשֹוע רד נוא רָשּועַא אוצ ןְמּוקְג זיִא ןאָמיִרֶא ןייֵא

 ןְּעֶגִג טינ םיִא םאָה נא ןקנירמ נוא סע ןְּבעֶגִג םיִא
 קעווא זיא רַע : זַא נעו םכעָד ףוא הָּנַדְנ םּש ןיק

 לאָז חַרֹוא םיִנְכַמַא וַא גֲהְנְמ רֶד וא פע עָשָמאַח ןנְנאָגְנ

 ןופ ראָנ געוו םעֶד ףוא הָבָדְנַא חרֹוא םעֶד ןֶּבעֶג אוי

 ד ףֹוא ןְגאָלקאַּב פיִנ ְךיִז חַרֹוא רֶד ףְראַד ןגעֶו טְעֶד

 םּוראוָו ןעֶוְג הָבֹוט לַּנקִמ טיִנ םיִא ןופ םאָה רע זא רשע

 םיִא ייּב ןקְנּורסנ גּוא ןֶסעְנְג םיִנָּפ לָּכ לַע ָךאָד מאה רע

 תיִנעַּתַא גאָמ םעֶד ןעוֶוְג זיִא ןאַמיִרָא םעֶד אּייַּב זַא רֵּבֲא

 םיִא םיִמ זיא רע תִיַבַה לַעַּב םעֶד דֹובְכְל ןאָטְנ סה גוא
 גא סע רע איוו א טְכאְַג ְךיַז טאָה גּוא ןָסעֶוג

 תכלס כיתכ סלפסו ס"ולע תסכפ לס
 יתטנסכ סיס 63 סתט דע יכ לפומס ימיכ ךפמ ונסע ךכנו
 ס"וכע רלעכלו תוכספס ליפסכ סווכמ ךנמסס כפול ךנפ
 יכטמ 'עיגכ .ךימס ככקמ : פונעמ 'ככ םינקנ תוכלעסס

 טיע שוריפ

 ו לאָז ןעָמ וא טְּבייֵרְׁש ישר . ןָטייִט סיִא
 די עֶלַא זא בוט םוי םוא ןְטיֵט ׁשְטְנעֶמ
 ראו לאז ןעָמ שֶרְקְמַה תיִּב ןיִא ןייז ןלעוו
 טכראָפ יז ןלאז יז נוא וָנְו בוט םוי זיָּ
 ןנילוווטומ טיִנ רעֶמ ןֶלאָו יוז נוא דוע ןודיזי אלו

 הד זַא ל ןפונ ףימלא זי רֶׁשֲא ץֶרָאָה לֶא אֹבָת יִּכ (ךי)

 אָנ םאָו ןיירָא דְנאַל םעֶד ןיִא ןָמק טְסעֶ
 וא הב הָּתְבְׁשִו השר ןְּבעֶג ריד טעוֶו טאָג ןייד
 יז טְסעֶו אור נּוא איִז ןְעְׁשְרַי טְסעֶו ּוד
 אד ןֶמעָנ ןיַא טעוֶו ריִא רֶמֹולְּכ ריִא ןיִא
 עֶד טיִמ ןְלייֵט ּוצ ךיִז טעו ריִא וא דאל
 למ לג הָמיִשֲא ןְנאָז טסו ור נוא א דנאל
 וגה ככ למ ןייא ריִמ ףוא ןאָט לעֶו ְךיִא
 אָ יס איד עֶלַא איוָו ֹזַא יוני רע
 עו םיִכָלְמ ןְּבאָה יז ריִמ = םּורָא ןנעֶע יז
 שֶּמ םש הש) : ָּךָלֶמ ןייֵא :ןֶּבאָה ךוא ְּךיִא
 . יֵא ןְכאַמ ריד ףוא ּומְסְנעֶמ ולס ּףלְע

-< 

 א ךיֶלֲע םיִשֶּת ְףיִחַא ברקס ןְבולק סֹוא םיִא טעו טאָג ןייד טאָג או וב הלא יי רַחְבי א

 . טסראט הוד ייננ שיא ל תֶתַל לָבּות אל למ ןייא ןָכאָמ אור טסלאז רדָיִרְּב עֶנייֵד ןשי
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 לא ₪

 9 הק - םיטפוש זי םירבד

 אוהב ומ ר ₪ 4
 .ןֶמת אָשְמַשָל םיאקד
 ןמ וא ְךָהְלא י יי םדכ |

 רבע ילפהו " אּוהַה

 ןועמשי  אַמַע לָכְו גי
 ןועישהי אלו ר

 -רוע

 גודגס ד"כ לע .סכמיט ןיללש

 לשר

 אני

 .אָרְבַּג למקתו אָניִּ

 - "לארשימ שיִבְד

 לכ ךלמכ כותל ןכע ךנפ ינט .סמיס6..סיט ךימסו . 4

 ו .חרגתה יִפילעא ל
 תשעת יהל ורמאיזרשא טפמה יד
 ודיניירש רֵבְּדַהיוִמ רוכת אל *

 "רשא ׁשיִאָחְו יי:לאמשו ןימָ הל
 לא עמש יִתְלְבְל ןודזב השעי 5

 < ל:

 הָוהְייתֶא םֵׁש תרָשְל דַמעַה הבה
 ׁשיִאָה תמּוטפשה"ילָא וא ךיִהְלֶא
 : לָאְרְשיִמ עֶרָה תְרעְבו -אוהה

 ןודיזואלו ואריו ועְמְשיםעָהלְכְ
 רוע

 ל פזילופ ופ סקופ גכ םנע ט' םוכרכ רוקת כ . ופ ןילדסנפ זיז סטוס כ ס)ינמ סרופס יפ נע אית
 . טפ סע סעס לכו . ופ ן'ננסנס רע םשיסו .ח) תוקנפ

 םירוטה לעב
 סעיפפ סי ךימסו .דופ ןודיוי לכו : ךיפ ת6 סלעי לס6 שי6 יעמעי סעס לכו (ג) :

 :ןו6 ינעופ לכ 'ס .ליעמ תילכסכ דוד כעפ ןכס ךלמ ילע

 םימכה יתפש
 ספ ומכל ויכס סיטפוס.רסמכ וניל .ופיפלו (ילפס) |
 ןימי (סי) : ךיפיכס טפוס פלס ךכ ןיס ול עומסל .ךירפ |
 ןימי לע .ךכ סמוס טיפס \טפ .ץכדסנס) .לאטשו
 רמוססכ ןכס לכו ז ז ןופי סוסכ לסמפ לעו למס סוסש
 ;סמס. סמ לעו . ימי ןימי לע ךפ | |

ls |לגלס דע וכ סיניקממכ ןלכמ :(ילפס) .  

 טיע שוריפ
 רָשִא טֶרָא םםַעְר ןנפ אוהה םקָמַה ןִמ ןְנאָז רו

 נוא משו ןּבּולק םֹוא :עונ טאָנ אונ < רה
 ןאָמ .וצ  ףּורוי שא לֹכָכ תושעל ןשוה טָסְלאָז אח[

 יִפ לע (או) : ןנרעל ָךיִר ןלע ה אייַז איוו וא
 ןלעו) :ייִז םוָו ףירוי שא הרות יד ףְרּוד הרמז

 ףוא נוא ל ּורמאי רֶׁשֲא טּפָשֶמַה לַעו ףיד ןְנְרעֶל \

 הש .ןנאָז ריד :ןלעוו יַז סאוָו טָּפְׁשִמ םעֶד
 ןיִמָי -ףְל ודיני רֶׁשֲא רָבְדַה ןמ רסָת אל ןאַמ וטסלא]

 רעד ןופ ןרעק ּפָא טיִנ טְְלאָז אוד .לאמָ
 רָרא טְכעֶר ןגאָז ריִד ןלעֶו איז םאוָו או

 ריד ןְלעֶֶו אייז ליִפַא טּביירש : יישר . .סקנמ |
Lףוא | רֶדא קיל זיא סאָד טְכעֶר ףוא ןגא 

 (ה'ח ט'ע שמוה) "₪

 'םעה לכו .(גו) :

Chumesz Tom 7. 2.14 ךי 

 עפומס 36 סדרה ךעיפ הספק .וכו כ"כ | :תולסות .ןכס
 : וכו כיס .טופמ .6כ -.ךדמנ> 66 ..סֶכס סומיכ .וניפס
 ..לוסמ כוככ סקקש ןימי לע ךל רמוס 60 'יפמ פ'פד ז
 נו וכ עפפתפ ןימי וסס כוכס ססקס נמס לעומס
 יהרקמ לע וסוכ ןסונ ו"טס וכ ךכ 636 וכ תועטס ת סנפפ
 :ס וכ ססופמ .:םנז 5לט :תועט :לכמ סה מסיו .ךימס .וסרקפ
 ןמ .ךוסת נפ וטפקפכ - סמד ,ךכ םכדמנ ל"נמ ס'לו .תפק

 : טע שוריפ
 לָּבִמ ןְגלאָפ יוז וטזומ טכעְר זיא סאָד קֶניִל
 וטזומ .זיִא טְכַעְר אונ וז ןְגאָז ייז .זא ןַּבָש
 ןודוב הָׂשֲעַי רֶשא שאת (ב) +: :ןֶנְלאָּפ -ייז יֵאְדנְּב

 ןֶליונ טיִמ ןאָט טעו סאו ׁשֵטְנעֶמ רַעְר נּוא
 וצ ןֶרעָה ּוצ טיִנ טעו רע, והכה לֶא שמש תל
 ו רער עפ תו טל תיל רפיח ךהכ .םער
 לֶא א טאג ןייר טאָג טְראָד ןעד .וצ .טיִימש
 לאָז אּוהַה שיִאָה תמי טפוש םעד ּוצ .רָרָא .טפשה

 ה רי טייַטיִג ןְרעֶו ׁשֹטְנעֶמ רֶניַואְר העד
 יב סד  ןמיור וא מְמְלאָז אור וא לארי
 נא  יְמָשִי םַעְה לָכְו (גי) : .לַארְׂש ןָשיווצ .ןופ

 טעו ןעֶכ וא ןרעָה לאָז קלאפ סאָד ראג

 םיא
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 4 ספ ייפ תמו ךירעשב :תביִר :יִרָּבה 7 cd לא זי ₪ דייב סל
 קת הב ד - ירש םוכמהי"לא תילו

 | "אָרְתַאְל .קַסֶתְו

 הפ ללא: יערה "לא תאְבּו 5 : וב ָךיָהְלָא הָוחְ
 ey 8 רֶׁשֲא טפשה- לאו םיולה םיִנַחְּכַה
 כנִתפ תי ףל ןווחיו זון פיפ ּודיגחו תשרדו םַהָה םיִמָיּב הָיָה

 רעהו י :אנדד תתישע] ' : :טפשמה רבה תא יהל |
 ייפ טל "ומ ל ודיני רשש רָב יפילע
 עמל רט יית הוהי רחבי רֶׁשֲא אוהה | ומה
 לככ :הורוי רֶׁשֲא לֵב תושעל תרמשו
 לע ./) ס'תכו ופ ךי ןיללסנס טכ ןיפוליק סמ סטוס ו םפקו אה

 .ופ סע סוקפס ןפ . ת ו'ע ופ ןילדקנס ך) ודיגי רפת .נגח רי .ןיררסנס וכ ןיעודיק סמ סטוס ככ ס"ר םיונכ םינסכה 36 פנו

 םירוטה לעב םיבשר שוריפ
 זפנס סיעכע 'טמיגכ ססט ססלפכ טפוטס פ'כ .פ"עכש ינידב . ןידל ןיד ןיב : דיומל גנוש ןיב החיצרל

 | ישר . = םימכח יתפש
 ונ ןיבו : כײמ ןילל יפכז ןיד ןיכ . ןידל ןיד 5 ג סל) סד ןיכ כוקככ סמ ל'כ ד : ןינע) .ןינטמ
 חביר ירבד : :לוסע עגנל מט עגנ ןיכ . עגנל כוקכמ סמ 86 ,ןסמ ,ססוכמו נדנומ 595 רקיע לכ סיעדוז

 ככ סו למפמ סז ָכדָכ סיקלוס ליפס ימכת ויסיט 2 כ"נהד ₪3 bמממ סוס קנה A ב
 דסנס) . תילעו תטסמו : סכזע סזו ד כייסמ סז = יע לכ ןיעדוי ןילס ססמ .ססוכמד עמקמ נפו וכ ביסכקי
 : : 4 וכו .םמטמ סוו ככטמ סוס עמסמ פוכור ילכד כקכ כ'6
 ומוקמס לכמ .סוכג ה טדקמס תיכפ דמלמ (ופ = כ ובו קוספס .סז ןוככ םרפססו 'יפ ס"רסו . ן"יכסמ סו
 ל סנממ וסניק סינסלס .םיולה םינהכה (פ) ומנע  סדב קפסס ססכ פוס וגו סדל סד ןיכ ךממ נה

 םהה םימיב היהי רשא טפשה לאו נה ו יפכז ןיד גטכס ספ וה מט וה רוסט וס 6
 סכומ דה ריעס ימכת ילכדילע ק:סס וס כס 8
 ו לעטמ סוו רסטמ סוס תוכיכ וככד 'יפ כ"קלו יפי יע סתס סנמתנב כ"6 ךועס) יוסכ ימ לע כייהמ דתו
 וכ ןיכו קוספכ ןפקנ ו'מכיפכ ומכ ונממ סוכג סעיע ןיע סוס ו'כ יקופפ) תונכפ רלסנט .תומוקמס לכפ .'פ ה

 פע שוריפ טיע שוריפ

 | םאָו םיִנְחּכ יִד ּוצ ןָמּוכ טְסְיאָו וד וא טאָטְש ןייד ןיִא םיִמָכִה איד יע תוביר רכז

 נוא םפׁשה לאו יול טָבֶש ןופ טור ןכוכ זיא רע, זא ןגאָז טעֶו רעד ןנירק ּףיִז ןלעונ
 ןָו רע, סאו םַתָה פיסי היתי שא ןַײד םעֶר רָרֲא רּוטְּפ זיִא רע וא ןְנאָו .טעו) רֶד וא 'בָיַה

 | זיא רע ליפא נעט ע;יזאד איד ןיִא ץיז טעֶו רֶד נוא רֹוהָט זיִא רע/זא ןְנאָז טעו רָד

 ז יש םיִמְפוש עֶכַשרע איד איו טּוג װַא ףוא וטסלאז תל סמק אַמָט זיא רע זַא ןגאָז

 ןנלאָכ םיִא איד טזומ טיִא ראפ ןעֶֶוְנ רֶׁשֲא יל לא יג ףוא סְלאְז וד נוא ןיישש

 | תא E חינה ןְטְׁשְראָ טְסְלאַז אוד נוא ןייד טאָג .םאוָנ מְרָא םעְר רצ וב ימלא ו רַב

 ִיֵכְׁשִמ םעד ןְנאָז ריד איז ןְלענ טמפ טְכאַט ישר . ןְליַװ רד םוא םוִא ןיִא טעו טאָג

 | רנה = ןאט םסְכאְו וד נא שי רָּבעֶה וא הב רעד ןָנְנּורְדִג זיִא ןגצד ןופ

 זה איג סאז טראָו םעֶד ד ל ורע מ סינמכת לָא תאני ט) : טעַטַׁש עֶַא ןא
 ריד 13



 סולקנוא
 השק תא וא .שואהיזדתא 6 תי וא ארבנ

 !יפילע יות םיִנָבֶאְּב טסו יקל לע ד
 תמוי םידע השקש וא םיבע םינש אָתְלִת . ןידהס ית
 בָיַחְּב לֵמְקְתִי ןידהס
 : החֶא דע יפי לט תמי אל תמה לע למק אל לט

 הָנשאְרֶב וָּבייהְיִהְת םידעה הנ ע' ה
 הָנרהֶאְּב םעהילַכ דיו ותימהל מ אתי
 לָכְד "אד

 יִב א 52 / ב למ ערה תרעבו ו דבנ Sint אָתיָרְתַבְּב

 | םרויִּב טפשמל רָבְד ךממ אָכָפו ירא ח עפ שיכד
 םדל Her אמנת מ יִמּכתִי

 :פיסס ס'דעס ךי .ו תוכמ םעו' כ . ד) תועוכמ ו ס םוכמ ול ןיכדסנס תי םורוכב סינש יפ לע אית אָמְרל אָכְּד יב איל
 . גפ רעש סדקע טי סדנ ד וירוס זמ ספ סע ןממ )פי יכ , סמ ןירדקנס וכ

 ם'בשר שוריפ םירוטה לעב
 החיצר ןיב וטושפ יפל . םדל םד ןיב (חה) : םדבעל . סידע סנש יִפ לע (ו) : ססעמ) סיפכטלמ ס"וכטכ סנטסעהו
 .תמס סמוי : סכפל יפמ .6)ו. ססיפמ הקוד לעול סלופל פ"פ
 סכופכ ס6 יל כײמ וניו ד'ככס 6לפומכ לפונ סעוקפו סנופכ 5"פ .65פי יכ (ם) : סיפמ סיפלקנ ססיימכ סיטשלס

 םימכח יתפש ישר
 כו ךכועכ פ א :וכ דבעב רעמ) ןלכ ף וכ דנעכ . .השלש וא םידע םינש (ו) : ךיולק א |

 ק'6ו ב : ךולעטכו ךקיכ סוזוומ לע סוגלתכ ךעכס) טרסמש םיקסל סלב ךל טרפ סמל סינכנ סודע קמייקסמ
 סמ 2 לוו סלטמנפל פוכוכ סד 'וכו ןיטענ ןיפס לנס דע סי 5

 ןתודע נוכפ ומ כוכק סכמ דק5 62מ) סמו קמפ סודע סינק ל ל ne 3 5 ו
 ל"ב ןלוכ .ומוזוכ דע ןופמוז ןושענ ןי6 סגו סנו טכ ןקודע 1 ספילפ) סכדבס ןוכ) .ספלפס לכ . אלפי יכ (ס) : 0. לוספ ופ כוכק ססמ דה B5מנ ס0ו תת תודע ססלש 65 סלטכ 2

 ןופ ססלט ף5 סכונט ופוויס דע ןימפוז ןיסענ ןפ סמפסמד . םדל םד ןיב :ךפפ ג ססוכפו לדכנ כנדהס
 ןופל לפכ לכ ת'סו ב : סתכנכ וטוזיט דע ןיממוו ןוסע | ]יב : לוסט סל מס סד .ןיכ (דפ ןיכנסנס ילפס)
 לוק כ"תפו ונמפ םנפנו גדכנ ונטמ ססוכמו סלענס לכ וכ ינפמ סטוכפו סלדככיןופל וסע 'יפ סנסתמד ל"ו טקנד
 וקיתעסל כרס ךכוס ס"פמ ונפמ ססוכמו סלכנס יוסכ ןינעמ וס ךפמ כפי וכמ .ןווכמסס ונפמ 'וכ לדכנ ככדסס למקו

 | טיע שוריפ טיע שוריפ |

 תודע יד ןופ דְנעֶה איד םיעָה דו ₪ : טויָמָנ הֵׁשֲאֲה תֶא וא שיִאָה תֶא טאָמְׁש ה ןייד ןופ רֶעוט

 נא הֶנרַָאְּב םעֶה לכדו םיִא ןמיַט ּוצ תמה? רֶנייֵטְׁש טיִמ ןייטְׁש ראפ ייז טְסְלאָו וד נא |
 ןָא ןייז לאז קְלאָפ ןְצְנאַג םעֶד ןוכ דְנעֶה .איָד םיָר םנָׁש יפ ל ₪ + ןָּבְראַטָש לאָז אייז נּוא |
 וד ניא נקט ירה פגי ןְטׁשְרָמְניה םוצ םיִא ףרוד רָדֶא סיי. השש א תּורע אייונצ ךְרוד ['

 : ריִד ןְׁשיוִנְע ןופ ּויַּב פד ןמיור פוא טְמְלאָז רעֶד טיַטְג ןָרעֶו לאו תָמַה תמי תּורֲע איוַרְד
 ןרעונ טעו סע א םפְׁשְמְל רֶבָד ֶּמַמ אפי יִכ (ה) רָּביֵא טְכאַמ ישר .הָהיִמ םיִא טָמּוק סאו
 םָד יב ןיִד םּוצ ךאז ןייַא ריִד ןופ ןלוה ראפ ירה זא ריִמ טְוייַו םָע "הֶשלֶש טייטש םעֶר
 טול רֹוהָמ ןְׁשיווְצ נוא טילְּב אֵמָט ןָשיווָצ ל יז טנקי ןעֶמ זַא וא םֶניֵא טְסייֵה תּורֲע
 וא ואז ןיד ןיא ןשיונצ רֶרֶא הל ד ג ןדאש םעֶד ןְלאָצאַּב אּוצ בָיַח טיִנ ייֵז ןְנעֶז ּפָא
 ןְׁשיוַנְצ נוא עגְנָג יג ויו םַיַה יד ןייַא ןְׁשיוְצ יפ לע תמי אל אייד עֶלַא פא טנקי ןעֶט זיָּב

 = יי =
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 ןטְׁשְרע םוצ םיִא ןיִא ןייז לאָז הָנֹוׁשאָרְב וב הָיְהִּת ּותֲמְו םיִנָבֲאּב םָּהְלְקִּו הֵׁשָא יִר רֶדֶא ׁשְטְנעֶמ םעֶד |

 .עגָנ רֹוהָט ןַײַא ןָשונצ נּוא עַנָג אַמָט ןייא ןְרעֶו טיִנ רָע לאָז תדע ץיש ףְרּור דָא ד :



 = םיטפוש זי:םירבד

 טבעו ךֶל יי -ותיִרְּב רבעל
 םֶהְל ּוחָמְשיו .םידִתֶא  םיהלָא
 ארבל וא היל וא ושמשלו
 יתוועד-אלה רֶׁשֲא םִומׁשַה
 .תעמשו קדדגהו %

 רפדה :ןוָכִנ תֶמָא הנו בטיה
 :טְרָליִ תאזַה הכעותה התשענ
 שואַה"ת הא צוהו ה

 :תֶא ושע רשא אוהה השאָה"תֶא
 העשל הזה עבה רבדה

ARS Ae, A . 

 ג cts וא -

 חלפו לאו "ג המק
Frרִיָנְמּו איִמְמִע  

 א אָטַמָשלּו ןוהל
 יִליִח לָכ ל וא" :אָרַהיִסְל
 : תיִדק לפ אֶל יד אָימְש
 :משתו ל * ות ד
 אָהְו תּואָי עַּבְתַת
 שרדו אמנה ו אמש

4 oa 

 אָרְבנ תי קו ה
 אָתָּתָא תי וא אוהה

 תי ּודבע יד איהה

 ןיִדָה אָשיִב אַמְגְתַּפ

 תי עד תיִּב עַרְְל
 "= ארבנ

 וא אֹוהָה

 ךיורקל ל'צ

 . ספ וכוקכ ךילעפ 8 1 קסספ וי a - סעוס fוסס עיפס פה ק6לוכו . 5 סע ך) דגסו-. מ ןירדסנס פ סייגע דכעיו ןיו איה

 ם'בשר שוריפ
 שרפמוורס אל תומנה ךא םימיה ירבדב ביתכדכו םוקמ

 םימכח יתפש

 וכ סיסי לס6 כיתכ 6ודסכ וכהע סומ לעכ לע כוסוסל ד
 bכקיו תפרפכ ליעל ל"כער רוכד י"ע 'וכ סכסוק ןכתפו .סומ
 וקו6 פרפמ וניקו כוכל רוס6 a כיפכ סיטודק תטרפכו
 ככ תכות 55 ןפפ רמנ ןכנ 15 ספ: רכוע סה )גפמס סוס
 סיס סעימפ תעככ 'יפ סיבדקנ לגפע) סרסול ךדמ)) עכ לכד
 ונייסד ומוקמכ ךוה ופ-ונמול ןוס לוכ6) תנפ לע ותכטתע
 כ ול 80 ס "ככסס עמפמ רקד כ כ : ער רונד יע
 ךככ וניה סוו ולרכנ כ"עכ ןס תוכנֿפ כ" סלועכ ויסוק
 סרפל סעטס נ: רך : דוכע) .יתוכ 5 ע"כ סדכע) טכפמ
 לוס. ןוכנכ .רמולכ ₪ וגיוס ככדס ןוכ) תממ סנסו קס
 סידעס יפכ ןוכנ רמוטכ תודעכ ןווכמ ס') "ע רנועש
 ןקכ :כוקכד = ןולעכ ילכ נייס כ'כ ש : תרקמ 5

 טיע שוריפ

 םיִרָחֶא םיהלא דובעיו דלי (ג) : םיִבָכֹוּכ תדובע ןָניִד
 תרובע עדמעְרפ ןניד יג טעו רע נא
 יז וצ יז טעוו רע נּוא םֶהָל ּוהָת שו םיִבָכ ָבּב

 ןקנפ ףיז טעו רֶע רֶדָא הכל יא שלש קב
 אָבצ לֶכָל רֶדֶא יא הָנָבְל רֶד ּוצ רָרֶא ןח רד וצ
 למיה םעֶד ןופ טֶפאַשְרַעָה עֶלַא אוצ םִמָשַה
 וַא ןטאָּבִג טיִנ ּבאָה ךיִא םאוָו .יִתיצ אל רָשַא
 טעֶו סע וא ל רעהו (9 : ןֶנַד לאָז ןעֶג
 ןְרעֶה טְסְראָז ור נוא שמש ןְרעֶו טְגאָזג ריִד
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 A אל 2 (נ) + יהל םא יכ םיריטקמ ויה -אל םש

 ישר
 סכת 'ס סככ לק .ותירב רבעל (3) : סיכלק

bgיתיוצ אל רשא (ג) : סיי הוטל . 
 : קודעס ןווכפ -ר .ןוכנ (ד) :(ת סנינפ)-סדנעל קכ
 ךירעש לא 'וגו אוהה שיאה תא תאצוהו )0(

ea nyכעוט ךכיל םיִּכ עכפג ךיכע5 06 סגלקפה  
 לס ויק וס וכ דנעס רעפ סז ךיכעפ נפ גינס ןכפ
 ןילעס כמסנו סטפנ ש ךיכעס מנ וכ ןולנכ לעם .

 ככ דבעפ לעפ סנעמ) כומקס: ךיכעפ סמ ת ס!עפל
 מגנכפו . סכ דכעמ רעב סמעל .כומפס ךיכעפ ףס

 עמ ןכככ סמ ךילעט דהכ ךככקכ 65פי יכ ניתלד ת :

 ט'ע שוריפ
 גו ןְטְׁשְראָכ טוג טסְלאו ּוד וא בֶמיֵה תש
 יִטְראַפ טְכעֶר רבה כ תַמָא זיא סד נּוא תָמָא
 ןיילג עְדָיַּב ןנאָו תודע יד "רמו ָּךאָז איִד

 אַמָג ןראוָו זיא סע לארַשַיְב תאזַה הוה הל
 לארי יד ןשיווצ ךאז עֶניִדְרעֶו םוא איד
 וָהָה a תא וא:אּוהַה שיאה תֶא תאַצֹוהְו (ה)

 שר רֶדֶא שטנעמ םעֶד ןעָביִצ סוא ּוטְסְלאְ
 באה ייֵז םוָו הה רֶה a תֶא ּושע רֶׁשֲא הֶשֶא

 יד ּוצ ךילש לֶא ךאז עייַב עֶניזאָד יב ןאמג
 | רעומ

\ i 
  4 iג 4 | : |

xd / 4 . 

  REY 4ו  SA POT + 4יש



 קחרמ |

 םולנוא =
 סוכת אָל יא :ּףהְלא

 ות הא  םדָ
 ie ּהָב יֵהְייד ַמָאְו
 ירא שוב םעבמ לּכ

 הלא יי סדק
 חַכְתֶשְי יֵרֲא ב:אה |

 הינרקמ אָרָחַּב ּךָעב |
 ךל .בָהי הלא ַײ וי יד
 יִּד אָתְתֶא וא 'רבג
 סדק שיבה תי דָּבְעָ

 רַּבְעַמְ הל א
 חמיק

 םירוטה לעב
 לכ (6) : דכטנו ספקופ פכלנו טול תוככ) םכזת 65 טיג ךימסו
 bכקנ ויפ תפ לכנמס ככ ך> למול | פכעופ יכ עכ לכל
 עכ לכד לכ : י\6נטו סכפומ

 יישר

 ופיפ5 סלע ם כילקסמ תהפ ןכ5 פננפ . הבצמ
 ספד םנזמו סמכק סכזמ .אנש רשא : סימסל
 סינענכל ססיס קס יכ ע סנס וז תלו תוקע הול
 סקנפ ויפכע םוכסס ופיכ ול סכוסס סקיספ פ"עסו פ
 'וגוהבות אל (5) .: Bיעכ קמ ונס סולפעפ רתהפ
 י'ע סיכדק3 לגפמל סרסזס (יכפס) . ער רבה לב
 סטיקסכ סוסכד לק5 וב ושכד) דועו .ערלונד צ

 -םיטפוש:וט:םירבד

 ייאל + יס יהא :הָוהי אָנָש =
 ה רוש :ָךיִחְלֶא :הֹוחיל הָּבְוַח

op 

 עֶר רָבְּד לָּכ םמ=ב היחי רֶׁשֲא
 : אה ףיִהקֲא- הָזחְי תכעות יב
 דֵחַאְּב ךְּברקְב אֵָצַמהַּכ : ם
 ןתנ ךיָהְלֶא הוהיי"ירשא רעש
 השעי רשא השאזדוא שיא ךל
 היהלא"הוה יניב ערהזיזתַא
 . ספ םוכוקכ ךירפש . . די קולוכנ וכ סיפנז תנופ ₪ אית

 םיבשר-שוריפ
 לכב בירקחל נו םויה הפ  םישוע .ונחנא רשא לככ

 לוכידספ כפול סילס6 סיסנפ דוכעיו ךנו 'וגו פלס 56 סשעי רט סמ וס שי6 סילסכ כיפכו .

 םימכה ותפש

 סנוככ ןגיכלתד | "יו תיכ לע סעיטנ  ךייפ כ"ס ונדפמ
 ופסכוסע0 ::תיכ סנוכ סנרפד: לכ = כיתכדמ::תיכ
 תוכ תתנ סוס סלקתמ עמסמד ךיסנק 'ס נס כס כוקכדמ
 כוכקסנ יומו ןתול לנוס ויטכט -606-  סכנמ-ומיקססכ ווניעכ
 : ס) לנופ סיס יפנ סלמתכ סינה תדוכע סס) סלע
 'ַס)  ווטכע .ספונטס יס ר סנס בס םוריפ .סוסוו ע
 לפסוק כ סכ5מ ספוק יס )5 005 סרפמס 031 יט
 תוכנס לכ יכ ןוכנ ןוס-סו סיקת- 'ס נפ 55 ככ0 סכנפ
 סנ סז סעטמ תו פ: לולו י'םכ ספפמדכ 'ס גפ

 ךכנד ל'יו סתוהכומ תל סק!קנו ספכ תטנפכ ליעל כיקכדכ וס  סינענכ קס כ"ג תוהכופ לכד תונו ויו תומכופס
 ס'נקס נס ןכנ סכמ סל וטעי ל סלועכ סלנג םדוכט ךכ ןילד כ"כ "על סל ולה סוקסעס  רחאמ "שר טקנ
 ס'6כ ס'כקס ןסופ 6נכ כ ןככ 5"ע לכ) תוהנומ ןיכוע ןיפכ קה ךכ לכ ןנימ קומכומס 6 סו

 ט'ע שוריפ
 טֶבְלאָז וד ןייֵטְש .ןייא רֶמֹולְּב הָבְצַמ ןייַא רי
 טאָג וצ ּוליִפַא תֹונָּכְרק ןייז ביִרְקַמ םיִא .ףוא

 סר טה טאג ןייר טאָג םוָו ףיחלא מ אנש רש8 |
 ביִל טאָנ טָה ןָטיצ תובא יד ןיִא נא דנַײַפ |[

 ףוא תֹנָּבְרְכ עונג בירקמ טָה ןעָמ זַא םאהְנ
 ןְנעֶז םיִנַעְנְּכ יד לוו טניה ראָנ הָבָצַמ יא

 ףוא תֹונְּבְרִכ םיִבָכוכ תדובע רֶר ּוצ ביִרְקַמ
 אל (א : טניפ טאָג ןוש טאָה הָבָצַמ ןייא

 ןְמְכעֶש טיִנ טל ּוד הָשָד רוש ימלא יל חוק
 ליִמעֶל ןייַא רֶרַא סקָא ןייֵאְןֵנעוֶנ מאג ןייד ןופ <

 םומ ןייא ןייז םיִא ןיִא טעו םָו פומ וב הוי רָשַפ
 יישר .ךאו עֶטְנעֶנְׁש ה יא רֶרָא ה רד
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 למול ןיֿפה צ :

 טיע שוריפ
 טְכעֶׁש ןעֶמ וַא ןְגְנּורְרְנ זיִא ןָנאְר ןופ טְבאַמ
 עטכעלש ןייַר טיִנ ןַהּכ רֶד ראָמ ןָבְרְכ םעֶד
 רפ זיִא רע,םּוראוָו איה יל יו תבקות וכ - דיור
 וא ְּּגְקִכ אְֹּמי יִכ (ב) : גיִדְרעֶו םּוא טאָג ןייב
 ּרְרש דיג ריד ןׁשיִוְצ ןרעֶו ןנּופַג טעֶו סֶע
 = ממלא יי רשא טעֶטְׁש עָנייִד ןופ עֶניַא ןיִא
 שיא ןְּבעֶג .ריִד טעו טאָג ןיד טאָג םוָו ל

 | שא הָׁשֲא ןייא רֶרָא דֶליִב שָנאַמ ןייַא הש א
 +  ינְב דייב סאד ןאָט טעוֶו םוָו ערָה תֶא הש

 = רצ יב רומעל ןגוא טאָג ןייד טאָג ןיִא יָא
 = שמ טָה טאָג סאוָו תיִרְּב םֹמאָנ אָפ רֶכיִא
 = שי טְלאָז ריִא וַא ןעוג תיִרְּ תב ְךייַא



 = םולקנוא םיטפוש זמ .םירבד 1

 ה ספ מב הוחת ןעמל דרה קדצ קדצ *
 יח נולמ ה/הי"רשש ץֶרָאהיתֶא תׁשרח
 עֶטהיייאל = ם + ןתנ ְךיקלָא
 הָבְוִמ לָצִא ץעניײלְּכ הָרׁשֲא דק
 :ְךְקיייהְׁשעֶה רֶׁשֲא ךיִהלָא הוה
 רֶעֲא הבצמ ְךְל םיקְתְחדאְלו =
 . תכ סליעפ בכ ו"פז ןיררסנס ך) עטמ 6) .3) ןילדסנס ג פונופכ י < קד קמ איה

 םיבשר שוריפ

 ןועדגב ביתבדכ םילינר ויה םש יכ . חבומ לצא (אנ)
 םתוחַּבזמ םהינב רכזכ תרכת וילע רשא הרשאה תאו
 ןליא םוש .הרשא ךל עמת אל :ןנער ץע לכ םהירשאו
 םיקת אלו (בכ) : םינענכה גהנמכ ודבועל ואובי אלש
 רחאמ תומבה רוסיא תעשב :ריטקהל םיטשל . הבצמ ךל

 םימכה יתפש

 ןודכ ןיפוכי ד'כ לכד ם'עה 'יפ וי : סיעטנ ופכ לוס
 . ספי ד"נ רכס ןניפ עכוקס לע סו5מ מ'מ כ"ענ .עכפנפ
 60 דועו כ קדכ קדכ דועו 3" טוסקפ קדככ ועמפמכ ל"ד
 כד "קד ב : 'וכז עס )5 טפכמ סטס 55 ביקכ רככ
 ימנ 50 :סוטכנ ל ספי ד'כ רמה ךכיט ףודכפ קד 5
 כ8ל=י לכ ויהי סז לוכסכ יכו וכינה סע ןיד ומ םיפ
 קד קד יאק כ סומק ןעמלד ןלתמו ןרפס ם וטרי
 כ'נפד ל : 'וכו ךל ןספ סוסטוסו םיטפוכפ נסומ 626 אודרפ
 דוכטת 5 "ככ דועו סוכה סוסנה ךכ סיסי 62 ננככ פוב
 5רינפ ס"ע6 זמ + 'וכו וכיוהכנ 56: סטיטנב :מ"נמ סרפל
 65 תלכוע מ"מ תנומ 356 ךפ לכ ך) עטס נו ביתכ 5
 נוקכ ך6וס ספק כ"נפד ןע לכת לק עטס 3 סנד רעוע

 ביל יייד אעְרא
 יז :TILE ' ד :

 ךָכ בוצת אָל אב ל
 רַטְסּב ליִא לָּכ תַרְׁשֲא
 יד ְךֶהָלֲא ייד אָחְּבִדַמ

TT! BC Sec” 

 אָלְובכ :ְךָכ רָּבְעַת
 קסביד אָמְקּךָכ םיקְת

ia 

 אנש

 םירוטה לעב

 דיטעמס כלש ןונס וניֿפס ןייד 'מינכי . סכפפ (6כ) : ססלסכ סונופמ
 355 ןפ לכ סמט6 : סכזמס 556 סמט6 טטמ וכופכ ;ונס וכי6ש ןייד
 . ךיסנפ 'ס 65 רסס (ככ) : קיד 556 כל 'יגכ . סכזמ

 ושעת אל גיתכדכ השורי רחאל עובכ חבומ ךל היהיש

 ישר

 : ספי ןיד םיכ 006 5 ךלכ (יכפס)
 ןמײדכ ױײמ וס וסדל (3ל ןיכדסנכ) . תשריו
 : ןסמדק לע ןניםוסלו לסככי תה .תויהכל כ. סיכסכס
 קעפמ סילע נייקי . הרשא ךל עטת אל (לכ)
 לע סכפס לכ רביע סדנע נ יפלו ל סתעיטכ
 ץע לכ תרשא ךל .עטת אל : סקעוטנ
 ןניס עכו סרסזפ . ךיהלא 'ה חבזמ לצא מ
 ךל םיקת אלו (נכ) : סיכס רככ ג פיכ סנטו

 . .ףודרת קדצ קדצ (כ) : ספ יקפכמ
 בוהה ןעמל

 .רתופ תכומכ 356 נסו דוכט) רוכ6 תכומ )55 קוד סינו)5 תדוכע וכו הכומ למ ןע לכ סרסמ ןל עטפ 6
 תכומ | כנפ נס סלק סכזמ 56 ןע לכ ך) עטת ו ולוכ סכיעס לככ 332 006 ף) עטס 6ל ק'ס 6 דונעל
 ןיפ כתכ ס'פרס } : רתוא
 5 ןונככ סל סעיטנפ סל

 סתכ ןע כנה תידככ ןע לכ ךל עק נו כיתכ קנדמ סכיכנדמ לתכמכמ ךכה )5 ו
 ךפ לכ6 ןיכ סלוספס ךיכ יהק וכייוורס לנקד עטת ד סעיטנצ 56 ונימ כקד . סיטכפ

Hob עטיו כילד סילספכ נלמ ספיטנ כ 'כ עטנ-סילסלכ קוספ לע:ו'כריפ קנכ: תסכסנד יתקפמ .דועו 'ס:תכופ Ys 

 טע שוריפ

 סו טְפְׁשִכ רֶר רֶמֹולְּכ רייר עֶמְכעֶרְנ ןְמיִרְ
 טְכְלאָז וה ףודרה קצ קדצ (ב) :תֶמֲא יָא רע
 הימה שפל ןיד תיִּב ןַמְבעֶרְג ןיַא ןִגאָי ְּךאָג
 אּוד םּורד ול ןַתֹג ימלא ןי רׁשֲא ץֶרָאָה תֶא ָתְׁשַרְ

 ץֶרָא- דְנאַל םאָד ןֶנֵׁשְרַי נא ןֵּבעֶל טס
 .ןֵּבעֶג ריר טוט טאָנ יד טאָג סו לֵאָרְׂשִ
 טעו ריִא סו תּוכְז םעֶד ןיִא טְּבייֵרְׁש ישר

 ריִא נּוא ןְּבַעָל ריִא טעו םיִנַיַד עָטּונ ןצעז

 : לָאְרְשַי ץֶרָא דָנַּכ םעֶד ןיִא נז טעה
 ןצְנאַלַפ טיִנ טְסְראָמ וה הָרשֲא ל מה אל אב
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 ט'ע שוריפ
 יניר ןעֶמ סו םוב יא  וזא םֹוב ןדניל ןיַא
 טצְנאַלְפ ןעָמ וו ףָכיִת טְּבייֵרַש ישר . םיִא וצ

 עֶׁשְמאָר ואל :ןיוא רבוע ןעֶט זיִא םֹוב ןדנילא
 רֶמייֵּב ייְֵיִלַא ז* ל? טְניִרְג טיִנ ךאָנטְה רָע
 םעֶר ןְּבעֶג ול "שפה רֶׁשֲא ףיהלְא נמל
 ןֶכאָפ ריר טְסעֶו ור סו טאָנ ןייד ןופ חַּבְוַמ
 ןעָמ נוא וה ןייַא ןָעּוּב טיִנ ראָט ןעֶמ רָמֹולְּ
 גְראַּב סעד ףוא םּוּב ןיַא ןָצְנאַלָפ טיָנ ראט
 קת אלו (בכ +טייִטֶש שֶרְקַמּה תיִּב סֶר סו

 יוצ ןְלעֶטְׁש ףוא טיִנ טָסְראכ ור גוא חָבַפַפ ל
 ריד



 סולקנוא
 תא = יד .אָמג .תֶי .ןוגודר
 לעת אָכ .טו + טו
 .עֶדומתשה . כ .יד

 הקת"אלו 5 מ
 ני ןיִמיִבֲח יניע רוע

 2 ל
 |. ף 5%את .ןיצירת

 יישר

 סיקידפו ה סיקמומ ןלייד סנמ = .יוגו םעה תא
 :וטמסמכ . טפשמ הטת אל (פי) :קד5 .סופסל
 סלסזק "1 קמעטס תטקכ 5% .םינפ ריכת אל
 דססו דמוע דס סזל ספקו סול ךכ bסי 090 ןיידל
 ןימסססמ וכיכס 06 דככמ ןיידסט ססוכככמ ופל כסוי
 טופסל ז ויפה (ילפס) ..רחש חקת אלו : ויסונטפ
 לבקבמ ה (סק תוכוקכ) .רועי דחשה וב :.קדנ
 1955 = וכל תל סקי = לס "רסס יל = נפ .דהכ

 ע ך) תלמד יעוכיפנ סיכיבכ טס ןי6 כ" ןקת לע כסומ

 ןקתב ,סונווד לכ ןכיט סו" 'וכ : ך) "ןחק סירטוכז
 סיספומ | ויסיכ קדנ טופסנ סיכדויפ: סוני

{ugןדמנ) ןרפמו "כ סינפ ניכפ כ 3  
 מ י'םכ ךוכ> ךככו .'וכ סו 520 נקנקו ג
 לקוס תקה' 5 כי טססמ סטס ג כיתכ

 סיקודלו

 ת כ סרפ)

 .םיטפכ. "פ5-.970 ד, תהו נופה
 ופק .ימדנ .סוקקפ רועי .גיקכ. סתכד "וו וכו ןולע

 יקדופמב = סילכד ססכ סרוק 06 סיניידמ "35ק\ ₪33 [

 ט'ע שוריפ

 יישר .םיִמְבַׁש ענייד אּוצ רט ריד אּוצ [
 ןעַמ זמ" פא ריִמ ןנְרעֶל ןנאַד -ןופ .טְּבייִרְש |

 עָביִלַטיִא ןיִא םיִשֶמַש :נוא םיִנייד ןְצעֶז לאז |
 טְבׁש ןְיִלטיִא .אוצ נּוא  רֶדְנּוזאַּב טאָמְׁש |
 ןלאז יוז .נוא קֶדָצ טּפְׁשִמ םֶעָה תֶא ּוטְפָשְו רֶדנּוזאָב ||

 רֶמּולְּב -טְפְׁשִמ -טְכעֶר) ןיוא קלאפ םֶר ןטֶפְשִמ ו
nhםירמול נוא יקי םיִנינַד .ןַצעֶז טָמְלאז  

 טפָשִמ .הָמַה אל .(מי) : ןְטְפשמ טְכעֶר .ןֶלאָז ייו

 סד, טָּפְׁשִמ . םָד ןִגיִג קעֶנַא טיִנ טְסְלאָז ה
 םיִנָּפ ריִּכַמ אי . ןָניִקְסַּפ טְכעֶר טְסְלאָז גד טייק

 רָמּלְּכ םיִנָפ .ןייק. ןָנעק רעֶב טיִנ .טְכְכאָז וז
 רעד ראָט ןנעַט ןְלעֶג- םוניד .ילעב איד וא
 דייר עֶבייוַו | יד לעב יא יס הילר טיִנ א
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 ha - - םיטפוש.ומ ,םורבד
 .WS זראי RUE .םעהיזיתא

 .םיִנפ היפה אל טמְׁשִמ הָטתיאָלפ

 סיקדונמס מ סילכד . . םיקידצ ירבד : ופוכזכ ךפסל

 ןתת .וכנ . כ"סכמ ןככ סנקינ סוטככ) יכו ךיטנב 9 ןסונ רמול ןילד רכסי לכל ונייסו םרפמ לק

 םקיל רו קדנ-טוסככ )וס0כ 5
 5"6 -ונממ דחופ נכיקטפ וקוכיפו דוב תקס 5 "לע 2 סעט :תניהנ רועי = דחוטס וכד 5 כק נ"ר
 דסוט סקס 5 מ"ט 526: ורגנכפנ .ןידס סוועיו וסכז₪ו2 | ידכ 5 -סנחתכ ונממ דחוס לק יג הסר ותוכוכ ךפסנ 138

 ותעד. ףכטתכ ףוס דהוע: נטונו סרו: סכת | וליפה .סוהקפ הוטו וכ םוכופ
 תוהקפכי רועי כמולכ וכב םוקקפה

Ce 2 

Ve Ae בק 

 הועי חשה יב ההש
 :םקידצ רָב ל םיִמָבֲח

 5 יקרצ

 .:םימכה יתפש

 לכו טבטו .טכס לכל .סיטפוט ןיל:ט םס6  ריעכ "סיטככ
 לתפ טכט לס = תולווע רגע ויס ס65 דפנמ ךורעט
 לע ככומ .89-:85- ףסו "פו כועו .רוע-כככ . סיטפוק ןוכנט
 ךיטכסנד ןיטכט) ך) ןקונ כיפכדמ יכס יפנ םרפל 2 ךל ןקפ
 כמלמ ןתונ יכג כוקכד :ךלד לו סי .ךימכד ך) נע כסומ
 כפככ ןיטכט לכ ירס ךל ןתונ ךוס)6 יס 906 וכ :כוקלב
 וכ ךל ןסת 335 לכ ךוטכככ סתכוד) יפוק :6רדס 5
 ופכו ךל כ ומכ יוס םכק3 כיהכד ךנו ךיטכ-כ ןתפ:ומכ
 יכנ כיתכד ךל לכ5 כ"ס ס"ס" ןושנס ןוקות םוסד כ טסע
 "פ Bנ0 וס ןוקית 621 כר: ככ שק ךנ תלמ | ןקונ
 יקוכיפו 0 ןקו) ימנו ןפונ ךוכפס :/ס 555 כיתכד לוס:ןתונד

 ךיטככנד 12. 0

 סעס| נע ספטפ כו ל"007052 ה = כקו וס ןוט) ןוקיפ כ
 סיטפוש: פ"פנ:י /וכ = סנמ ןלתמו-: תקת נו רוכת ₪).סטה 53 הכונ - ןומפכ .וירס* כוקכט- ומכ ..תכונ 102 .קד) טפכמ

 קדג טפפמ :סעס פק וטפסו םכפמו
 קוועי 6ל5 ונויסד .ועסכמכ טפסמ סטת לד ןויכ כמופכ ו :

 ןידס םוועו נ:כ'ג עפספס: סדוק טופ. ניר "וכ  סונעטכ קעככ 6

 ונמיק לסכסיכ סוס יוווג ל"כ

 לככ ורכס קד5 טופס) :םנס ערפל "ד .ז =: ועמכמכ סטת
 ךלוכו םלסמ נמנע :י"טמ "5 דסופ

 וכל סטו נכי

 ל'כ זמ : וכו ותעד ףרטהפ
 קספ גס 'ףלספ .5וס :סלופ נפ סורכד ןתוסו תפל 15כקנו ס

 סונמענ יעטכ :סינוכמ ומכ וסע סופוקכ נונה מכ ךופס ילכד םוכיכ כו סיככד ופכ וככד קכפ סיסיו סרוק | ןידכ |

 ט'ע שוריפ

 רע רֶרֶא רייר עֶטְראַה ןיר לעב ןייַא טיִמ נוא
 רעֶד נא יז ןיד לעּב ןייֵא ןְסייַה טיִנ ראַט
 ןיִר לעּכ רָדיזַא םּוראו ןייֵמְׁש לאָז רֶרדְנַא
 ןרהנַא סעד "ףולרע טלאָה ןַײד .רֵד זַא טהַעַו
 טָּפאָמְש :הַפ םיִא ןְרעֶו טיִנ .םיִא נוא ןיד לעב
 .אוצ :םאוְו ןסיוו :טיִג טעו :נוא - תונעמ .עָניז
 = ןמַעָנ :טיִנ טָסְלאָז ּוד נוא- דפוש .חקת- אלו .ןנעמ
 :טכער ןלעונ :טסעיֶנ ..אוד ולא. ההּוש..ןייק
 רעֶר םּוראָו םיִמָּכַח | יִניָע רוע דַהְישַה וכ ןְמָּפְׁשִמ

 = םיִמָכַה יד ןופ ןנוא אי רני טְכאַמ ַּהֹוׁש
 זיא-רַחוש טְמעֶנ ןַײד רד דֶלאּב איוו רַמֹלְּ
 הא שנ םיִא לאָז רע זַא טְלאָמַג טז ראנ
  ףאפ טוט רתוש נוא םקידצ .ירכד .ףלפיו ןניקְסַּפ

 ןמירק
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 ודא יונ אָרְקִּת עת וג ןַה םיִמָאְל הָנצִמּו דינָנ ויִּתַתָ 2 ₪ ןה

 < בפ לאש שהקו ימלא הת מלווה: ףלא = = =
 | עעשוקפ 000000778 .שעשהפ 8

 ראש ןייִא נוא ראַה ןיוא .סיִסואל הוצסו דיע םיִנָפ
 ןבעֶגג םיִא = ףיִא ּבאָח ןֶכייִרְניִנִק יאיֵר ּוצ
 ;אּוד סאו \ קלאָפ ןיַא ןּונ ָרְַּת ענת אל יונ ח
 שר אל יג ןפור .וטסַעו) ןנאק טיִנ םֶע טעו
 ףיד טעוֶו סאוו קֶלאָּפ ןיַא וזָא נוא ציי יל
 קלאפ םֶד ןופ ןְׁשטְנעֶמ אי ןלעֶנ ןְנעק, טיִנ

 ) רישא = עפל ןייז טעו סאָר ריד וצ 7
 = טעוְנ רע סאָד = ראה .ןייד = טאָג ןנעֶו :

 כ נוא ףֶרָאּפ יּכ לאש שודקלו ריד :ףוא  ןָפּורְג

 א רעם לֵאָרְׂשִנ איר ןופ ןְניִלייַה :םעֶד- ןְגעֶנ
 טייקנייש ריר טיג רע רמי טייקנייש ןייד

OE EE ROE en 

 2 םיטפוש זמ םירבד ,

 סו זן" "ֵלָבְּב ְלְָּתִת םירמשו םיטפש ' 0
 | רֶׁשֲא

 טפו ףיטְבְשל ָךל ןמנ ףיקלא
 ךירעש

 .ז! סוכמ ךירעס ,ככ "עזיז ןיררכנפ -פיטפק> איה

 םיבשר שוריפ
 םירפושל םיוצמ סיטפושה . םירטשו םיטפש (חי)

 : םיטפשמה ירברב םיברפמה לע

 םולקנוא

ְּ 
 הלא יי יד יורק

 בשל = ל ב
 ןונודיו

 הוה

 םירוטה לעב /
 פ 9 סי)גרסמ כמו .סילגלכ - סיטפוש מס םיטפוש (םי)

 כדנס יכסל סישעמ סס יכ דוע! סיכפוקס
 טפוסס יכ וטו .:ךושעיט ד"ככ ספסו5- ,ןנילגפר > סינגל

 טפומסט ;..סיטפוש ;ךכ .ןקנ 06 ךיסנפ 'ס ;תכרכל : .6גכ 6תטד bכקס .ןניכמלדכ :סינגככ bוטסנ נע סעס: סיליסופ
 ומי ןעמכ 'וגו תנמ תחכ כמסנפ ןינעכ סיטפופל ןפ 2 למוככ סיטסוס ך> ןס) לפס ..6"ד.. יל .סוסס ימל ספל .ןיוממ ויס
 עוקמ 'גכפ סיטפופ :סי- ךימסו -סיפעפ = םלט -:סקדלס כט" ןיגככפמס זמר . סיטפוט ודי תנתמכל = שי6 : 'ס תלוקכ

 כו: 2 ססרי :.ןילדסנס ינפנ ןיכסוי-סינימנת לע קוו 'ג ןקו | . םיזגס תככנכו דוקו םסס כ ןונפוי ןיללסנפ
 ןיעפמש ףסכמ 'מיגב . סיטפכ :ןיכדסנס 'ע 'יגכ . סימפוש : ,כג7כ וכל לס .ליבקסנ .סד6 ניס . םיטפוע .סיג ךימפו
 סנו סלעמנמ כלמ :וכיפכ | ןיידס "ספרי -סטמלו סנעמ) ןינת סיטפוש . סיפטכס לפכל סיטדויש שיססכ ילעכ סיטפו
 יעפפמ ,יקויד 'מיגכ -ויטפסגו ויקס גפפסיל-: ויטפסמו קת כקפיל ויככד :דיגמ . ס"וכטל לו ך) ןתפ :סטפנע סתופפ
 פסל טפופכ סומק למוכ . וטפסו ךיטכקל : סלל ליטס) ןס סיסענ ןס ךריכס ןומפ . רטסמ ספפ5.נככ ,,ךירפס ללכ
 רע 'ג ילס -. טפטמ וטפעו סיטפוס : סנמ ס6מ ככ ןירכ וכ קזקדכ עוכפ לכ ןיד ךינע כיכמ וסי טוטסו תויקוֿפ . זטסשו .וטכש

 יישר | םימכח יתפש
 יקסופס ןינייד . םיטפש . םירטושו םיטפש טפתלמס לע סונוממס סקופ לע סירעופ ונפט יפל א

 כ ןיכדסנס) . םירטשו :ןחס ספ ג'כ ב: 6יכרס ןוננמו סוגלפו סילעוטס ולכדו וכ
 סס .יפ תפ כ'6 סיטפוס ונמי תוכל רעסו לעס )כבד. ןויכ
 ד 3 :ריעו ריע לככ ןכקמו סיעפוס ויסי סלוכ 60 ןינד
 לפלס לתפמ יכ ו) ךומסס ךל ןתונ סע קוכד פןיס) ןלפי
 626 ךנ תנמ ללככ ךיענש לכ - ילס .ךל ןתט ןיסנל 'ס ר
 םרפמו ךילטככוד '\ רסמיו ךיכעעכו כיפכ ונקכו 'וכו כסומ
 םלפמו ףילעס לכו ךיטכט) וסייווכת כתכמנ ל') כ" ךכוסו
 ינס ויס ספ דמנמ ךיטכפל נ'ל:ך-: 'וכו ןיכיטופפ דמנמ

 טע:שוריפ |

 םעֶר ןְניִקְסאַפ- אייז סו םיִניַד םיִטְפׁש הו
 סאוַו םיִשָמָש - נא פירס ןיִה

 גוא ןניְּב אייז 'ּונייהד קְלאָפ :סאָד .ןָיינ יי
 יַּב ןֵמיִנַא שיִמ נא ןקעֶבְׁשַא עיִמ ןנאָלׁש
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 = א ןיפכסוכו ןיכמס ןסונמ . רחל -סעס פס: ןידולס
 בב : טפוקס ןיד סל ולע לבקופ דע סעעלבו
 ,בסומ .ךיטבשל : יו ב ריע לככ (כ'ק).ךירעש ;

 עס לככ ךיטכפל ךל ןפס סילטופו סיטפופ ג ךי .ןקס
 גיכופס דפלפ . ךיטבשל :ךל :ןפוכ ךיסנה'ס כפל
 נפשו :כיעו כיע לכוד םבע).םכפ ככ ןגױד

 טיע שוריפ
 יד רע אנ ְּךיִז ףוא ןיוז .לכקמ An רע
 וצ ןְּבעֶג טְסְלאָז אור ל נפ תניִקְסַּפַנ טָה
 לא ןיִא .ָּל ןִתּונ .ףיִחלֲא יי רשא :ףירעש לֶבּב ריִד

 געֶג טוט טאָנ ןייָר טאג סאו טעָמש עֶנייֵר

 אוצ



 כ אֹלְבוףְככאֹלְּורְבְׁשּוכלוולכָאו
 א מש ל ss א םֶכעיִנְ

 טיע שוריפ

 ןופ .ןַײז טרע;ײו) רעד טְסעו ּור קשעס יקמכ
 טְסעוֶו וד ןעֶד יאר אל יִּכ ְּךיִד ןְּבור סאוָו איָד

 רדיו ןלעוו אייז סאָד ןְּבאָּ :טיִנ .ארומ זיק
 ךאָכְּב | ןַײַא . ןופ ..נוא הרמס ריד אּוצ ןמּוק
 ןעֶד דלאבנקה אל יג ןייז טרָמייַ ור ּוטְסעֶנ
 םפֲא דירג מ. ; רוב וצ ןֶנְהעֶנג :טיִנ טעו איז
 ראַפ ןְּבאָה אָדֹמ רע טעוֶו אָרֹוכ ןּונ יתיט

 יב וא פא רעְיִזְר רעֶד תֹועָר תוריזג
 רעו  נּוא לפי ךלע דא רֶג יט םיִא שמ טיִנ

 ןטְלאה הָמֲהְלִמ ּוצ טְלמאוג ןיוא ְּךיִז טָה סֶע
 טיִמ טְצייֵרְנ יז טאָה סֶע רעו רֶרָא ריִר טיִמ

 ריד טומ טנאוג שאה סע רַעוו לופז ל
 ןעוה טעו רע טייקמרא ןייר ןיִא לֵארְׂשִי
 טעג סע,זא רול טויקבייר ןייד :ןיא רי טּמ
 ןנ וגו הנ שֶרִה יתארב יִבנָא הָגְה ; ןייֵג לאו רע

 נא ןלּוק יִד ןופ רעַײפ-םעֶד ןיִא טאל רע <
 אוצ .אָה תא יז םאָד יִלָּב ןיַא סֹוא טְהוָצ|

 טְכאמְג יִז טאָה ןעֶג .סאוָו ׁשינָפְרעֶרּב םעֶד
 גּוא לכל תיִתְׁשִמ .יִהאְרב יכנֲאְו ןנעו] טסַעָר ןופוו

 רַנְראַד רַפנייֵא-ןְפאִשּב רָדיִו באָה טאָג ך
 רע טניימ-פאָד יִלָּב איד טָּבְראָּב ראפ סאו ְן
 טנייפ סעד ריד וא טְצייַרְג ןצ .ּבאָה יאו
 ןייא םיַרגִג ןָא רד םיִא ּבאָה ףיִא ואי
 ןווז ִלְּכ םֶבָנַמִיִא לע רצ לג לכ : תוינערופ |

 אּוצ ןנעֶו טְנייד ןּופ טֶפְראשנ טְרעוֶו סאו
 טיִנ טעו חצי א רצ טיפ ןָטְלאַה הָמָהְלִמ
 נוא ייִשְרִמ טפשמל ָךֶֶּא םָקָּת ןושל לָבְו ןקילגב | |

 ריִד טיִמ ץיִטָש טעֶד סאו ןֹוׁשְל םָליא|
 תלְחְג תאו ןבאמ גיִרְלוש ּוטְסעוֶו םָפׁשִמ םּנ||

 ןופ הֶלֲהַנ איִד יא םאָד יא תק
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 נָא גיי הגה ג לופו ףילע תא רָעיִמ יתואמ ספא רונירט ןה + יל

 "לכ : לבל תיהֶשמ יתאַרּב כנו וחשע מל *לב איצומּו מפ שאב חפנ
 ירבע 'תלחנ תאז יישר טבְׁשַמל ָךָּתא"וקּת ןֶׁשְל-לֶכְו תלצנ .אל דילע רצוי יל
 רב כָל סב לא רשאנ ל כָל אַמָצהלְכ יה. הוהנ"סַאג יתאמ םֶתמדֲצו הע

 56 ייפ - רד ריד רַפ ןכאַכ טעו רֶר ריר

 .םד רטסנוומ ןוא ןויא ןפאִׁשַּב .באָר טאָג יא

 201 אק

 םָחְלאולְּב תָפְכרלְקְׁשִת הל + : בלו יי
 ומה : : םָכָׁשְפַנ . גנעתתו שו

 | טיע שוריפ

 .סאוָו טייקיִטְבַעְרְג רָעייִז וא טְכעֶנק םְטאָנ -
 : טאָג טְגאָז וזא ו פאג ריִמ ןופ ןְמּוק ייז טעו
 סר םִיַמָל וכל אָמְצ ל סוא ;ךיִא אייֵּרְׁש סָאְר :יוה

 םָד רֶכֲוַנ םוצ ןייג לאָז ֶניִטְׁשְראָד רכט
 -רָר ּוליִּכָא ה נוא ףְֵנ ל מ שאו | הרות יִר זיא
 טויג ולוכאו רגש כָל רָבְליז ןייק טיִנ טאָה סו
 ריִחְמ אֹולְבּו ףַסָכ אולב ּורבָש וכל טְסֲע נוא טפוק

 גְנגטויּב .רָפ-ןא .גוא רבי א: טפֹוק טיג גוא
 לינ ןופ לחי ו: דָמַעָּב ויִא .יז םוָו ההּוּתיאיִר

 םּוחאוָו חל, אול הב יקשה הָמָל : ָךְליִמ נוא
 רעיא ןִנעוֶו טְלאָז ריִא ןייז .םֶרּוג ריִא טְלאָז
 טחעיינ ורב ןָא טיפ - עֶרעַיַא :אוצ רָּבְלִז
 םייקרימ רעיא נוא הֶבָשְל אולג סָכייו טסיִז םּוא

 בוא יז רומי רי פוז שוגי רעמַא-חא םאָד
 ןֵטעֶז ןַא ןופ .טיִנ ןְּבעֶג קעונא ריא .טְלאָז םֶר
 טְרעֶה טְׂשְרְּביִל :כופ ילכו לא תמש שמש נעו
 רע םנַימ סאד םטוג טְֲע נוא ריִמ וצ ּוצ
 גש :טּוג-ויִא איִז סאָד הֶרֹוה איָד טניִרעֶל
 טיִמ יז גנעתמ .ףיִז זאל נוא .םֶבָׁשְפנ שרב
 ילֲא וכו םֶכְֲא פה ; ךָּביַל עֶרעֶיַא טייֵקֲמעֶפ
 מש ריִמ וצ טיג נוא ןרָעוא עֶרעֶַא טניינ

 טעוֶנ זַעָב .דויר עַנַײמ .אּוצ .טְרעֶה סנש יהְח
 יב 27 הָהְרנו ביל ערעַײא ןבייִלְב ןְּבעֶל
 ןייַא ְּךיַא .גצ ןֵדיֵגָׁש רפ לעוֶנ ְּךיִא נוא סנש
 סר םינטאנה דוד יֵדְּסַה גיִּבייַא יב תיִרְּב תותירּכ

 ראפ ּךְלַמַה דוד .אגצ צב לאז טאָג ְךיִא

 = + ןאָטנ :טָה יע סא .םיִפַח עטי עניי
 איר אּוצ תודע יא ןּונ ויחמג םיִמּואָל דע ןַה

 ףיִא ּהמֹולְּכ ןָבעָנג םיִא ְּךיִא באָה ןְבייַרְניִניק
 = = ביריה יד וצ ראה ןייַא רפ ןבעְג םיִא באָה
 = תורע .לאָז :גוא -ןפאָרְטְׁש יז לאָז רע סאָד

 העי: ןגעקא םיִׂשעֹכ עֶטכעֶגְׁש עֶרעֶייז ןֵאָז
 | םינפ | |
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 האר זט םירבד 200

 תַּכְרְבכ ודי תנתמְּכ שיא" :םליר |
 ?ךַתַנ רֵׁשֲא ךיהצ הוה
 :ת סגיגמ םנספכ = ::כ פורטכ 7 -

 % ד'נ ןמיס היעשיב הרעוס הינע ןיריטפמו . ןמיס האילפ . ו'כק

 םימָכה יתפש

 .תנתמכ פיל ניתכדמ סגיגה למלט נפ כ"ג טרפ) י"טר סדכוס
 כיתכו ךדי תכדנ תסמ כיתכד ס)עמ,6 נסופ-לקסו ודי
 יכ סגנונה ימלש) ומר סוס 'ןגו כנו 6 ג פהעכו

 האר תשרפ תלסח : כסכ כ סמ

 טיע שוריפ

 ןרעֶו טיִני לאָז סע נּוא :םקיר י יֵנְפ תא הַא ל
 רָבְלְטיִא ר תֵנְמַּכ שיא (ז: גורייל טאָג רַּפ ןְהעֶזְג
 ןַָג רֶׁשֲאיִהלא ַי תַּכְרִכ געֶמ רפ ןייז ָךאָג שטנעמ
 סו טאָג =ץיד- טאָנ ןופ הָנְּרְּב אָ ףאָציל
 טאָה רֶנִיַא זַא רֶמּלְּ ןְנעֶגְנ ריִד טָאָה רֶע

  awו / סולק לגוא

 יו אצה תנו הוהי ינפ"ידתא האָר אַל תוָּכְּפַה
 .ןינקיב מ ג םדה תתי : =

 ודי תַנְתַמְב רבָנ זי
 הלא עד בת) ₪
 :ךָל בה יד ססס :

 AD ם

 יישר

 , 2 סנוגס) . ודי תנתמכ שיא (ז) :סגינמ
 *וע קיני ןינוכפ סיסלגו סככס ןלכוק ל םיס
 אר תשרפ תלסח : סיכוכמ .סימלסו ..םובוכמ

 טיע שוריפ
 ז ייפ ןְׁשְטְנעֶמ ליִפ טאָה וא םיִסָכְנ ליפ
 יִמְלָש ליפ נוא תולע ליב ןגְנעֶרְּב רע .לאָו
 ז איי ןְׁשְְנעֶמ גינו טאָה רֶע וא נא
 םיִמְלש גונייַו נּוא תולוע ליפ-ןגנערב רע לאז

 רג ןמיס ,'שיכ האר תרטפה

 ּתְמַׂשְו :םיִריִּפַסּב ףיתְדסיו ָךנָבֲא ףופב ץיברכ יכנא הנה הָמָחנ אל הָרעק הינע
 ןנבדלכ] : ץִפֲתיינְבַאָל ְךְכּובְעלָכוח חמא ינבאל ךיַרעְׁש ףיתשמש לכד 1
 כ הָתְחַמַמּו יִאְריִתְאְליּכ קָשעְמ יק יקחר יִננוכּת הקדצְּב : גב םולש ברו הוה ידּומְל

 טיע שוריפ
 ריִא סאָר עָמיִרָא איד ּהָמְחְג ל תשס הינע

 ליפ ןגעוֶו ןופ טְמֶרּומְׁשנ ּויָא ץֶראַה
 ןְראוָוָג טְסיירְטְג .טיג ךאָנ זיא איז וא תחְצ
 םילָשּורְי טאטש יד רע טְנייַמ סד ועָהַא זיָּב
 ןסיוו טְסְלאָז אּוד ןונ נב ו ץיִּבְרמ כא חֶָ
 רְניֵטְׁש יד טיִמ ןרטסלפ לעוֶו טאָנ ףיא סאָד
 טְסְמאָפ יד ןּופ רֶנייֵטְׁש עֶניד מנ ןופ
 ןְטְסעֶפ רֶגּורְג ףיד לע יא נּוא טייפס יתר
 ְךְיַתֹוׁשְמְׁש וכד יְִִּשְו : ריִּתַס רֶנייֵטְׁש איִד טס

 זיא םאָד סאוָו דּוּבְַּכ ןאָט לַעְנ ְךיִא נא
 ןִא ןְצעֶו ןיַא סאָד ְףיִא לע בוט ןֵבָא ןייַא
 משמש רָרָא רעֶוייַה עֶניַר ןפ ץלאָה סעד
 יז ךךוד טְנייֵׁש ןוז יד םאו) רֶמְצְנעֶּפ עָעיִב

 רֶדָא . דּונְדַּכ ןפ קיז ןבוש עֶרֲעייֵז ןְלעֶ
 עָעיִד ןּופ ןְציִפְׁש איר ׁשְטיַט ויָא (ףיתושסש)
 יגל ישע ײז ףוא טנייש ןוז יד סו] ןרעמ
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 שע שוריפ
 ּוצ ןאָמ ְךיִא לעוֶו ןרעוט עעיִר נּוא הב
 בייל נוא ןְנעֶרְּב יוז סאד רֶנייֵשׁש עֶניִרְנעְֶּב
 א חק רָרֲא רעייפ ןופ ןדנאַרְּב .יוו ייל
 ייֵטׁש יִד רֶמֹלְּב רֶנייֵטְׁש עֶמְרְבעֶלְג שטייט
 פ ללה רעֶד ראָנ סאָד ןייז סורנ ּוזַא ןלעוו
 עַד ןיִא טְרָבעֶלְג סוא ןייז טעוֶו רעוט םעֶר
 ָטְׁשְרעֶטְנּוא יד נוא ְּךֶלְדיִטְׁש ייֵּב יָד נּוא ןייטש
 , ץלַא טעֶו ןלעווש עטְשְרְּביא יִד גוא
 אנ בוא ץפח ינְבַאְָל ךְלּובג לָכְ ןייֵטְׁש ןיַא ןופ

 וצ ןייז ןלעונ לובג ןיד ןופ רֶנייֵטְׁש איִד
 רֶנייֵמְׁש עֶנִטַפְרעֶד אּוצ נא עֶניִדְניִרעֶגְּב
 עוו רֶרניִק עֶנייַד עלא נוא יי ידּופל ְךינְּב לָכְ

 עו סֶע גוא ב םלָש גרו הרות םטאָנ ןנרעֶל
 הצג : רָדניִק עָנייִד ןופ םלָׁש רעֶד ליִפ ןיינ
 מ טְסעוֶו וד םאוָו הקדצ רעד ךרור ימית

 וג םעֶלַא טיִמ טייֵרְּבִנ ןָא ןרעוֶו וטסעונ

 יקחר



 : תרמו ךרדא
 ּתֶא 'ָךָנחְּב ידחתו די
 ףרבעוי דּתְרַבּו ףרב
 אדונו הָאולו ךתִמְַ
 ייִד אֿקלמראו אמת יז
 אעבש וט" : ךיוְרכְב
 יי םֶדָ נחת ימי
 יד אָרְתַאְּב ךַהְלא
 רבי ירא יעְרתְ
 המללע לָבְּב הקל ַײ
 יִהתּו ףירייִדְבוע לבב

 : הקמ

 : ָךיִרֲעְׁשְּב

 האב
 ן תל דס :יִדח םֶרָּב

 יח אָתְשְּב ןינמְז
os 

 םמק ףרּוכה לכ]
0 

 2 אָרְתַאְּב הלא

 אָיריִטפְד אָנְַּב יערת
 גיובְׁשְד ...אָנַתְב

 אנהבו |
 ק"מ זי ס"גפ טק סיתספ חתפשו איה

 : זי סגיגת כ x ד ס"ל טי ליב

 דמל * ךנקימו ךנכנמ ךפסקנ מ "ד . ןיקס תוליפ |
 1.31 סכוס) כקיו ןכיסנוַפּנ .סכוסס תק ןיככסמפ
 or ןיס וכופכ ככ . המש ךא .תייהו (ופ)

 תוככל ןלכמ ודמל ודומלס יפלו סקעבס ןומל םכק יוו5 [
 הארי אלו (זפ) :(סש) ססמכל ןוכקפס:ב טיג מיג ְו
 ימלפו ל סיפכסונוע סנס 955 . םקיר 'ה ינפ תא |

 : ןופכ ט"וי לול כ' סמ סימיס תעככ סע ופ9וכל ךוככ ןכנ |ש

 ט'ע שוחיפ >> |
 ףנחב תחמשו ,(רי) : .ןיירא .בּוכש ןיא = רָמְלעב |
 ףנגי אוד הָּפַא ןעיירפ ךיד טסְלאְז אה נואו

 ןַײד .טימ .נוא ןוז .ןייד טיִמ תמו דב תו
 ילו דֹומ .טסניר נּוא טכענק נא  רֶטְכאַמְָ
 יול םעֶד טיִמ .יירשב רשא הָנמְלאֲהְ םּותָיהְו רג

 ןיא ןנעֶז סאוָ) הָנְמְלֲאְו םֹותָי רג םעֶד טימ
 גֹוחָּת | געֶט ןְּביִז פיט תטבש הוט : טעֶמְׁש עיר

ev ₪ 

 ןייד טאג ןופ ןְכאַמ בוט םוי וטסלאז .ףיִהלֶא יי[
liןגעונ סטאנ  Aטְרָא םעֶב ןיא .יי רָרבי רשא  
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 . תאר זט םירבד

 : 3 ןיכלע 3 סגיגתיסלי: תמ כוס סע סיתספ ךֿה תייסו :ת סגיגת די

 ! ילוטה לעב
 : po 2 ךל תמכנ ככ ספלו סינפכ סינפ es סנופכ .5"פ . ינפ תֿפ 7: סלעקו םינולג .םילטמינכ = . ךכמז לכ (זט)

A ק 

 .תתא הב + ל גג

 ינקו מא ךדבעו הב נבו
 הֶׁשֲא הָנְמְלַאָהְו - םותיהו- רנתו

 גחְת םימָי תעש <
 רחביירש א םֹוקָמּב ימלא הוהיל
 לרר יהל א הוה ְךְכָרָבִייּב הייה

 יי השעמ לבבי

 ןםיִמעפ שלש ₪: :חמְׂש ךא תי
 ןננְפדתַא ףרובוזילָב ל הארי הָנָשּב
 .רַחְבִי רשא םוקמב ךיִהלֲא הוה
 גָקְבּותוְ גבה גַתְבּו תֹוַמַה גָחְּב

 תוכסה
 םופמס גהכ :ד סגיגת ךלוכז

 . םימכח יתפש

 סנו תוככס גמ סלע כ"כ ספק וטופפ פלד זמ : לפכס
 דככ ףיססס נה ומ הכלכ .וכוסס גמ רמול וכ סיס ךכסקכ
 כקו ןנתס וס ו תנוספ :  'וכו 5"ד כמ ס"מ
 % גפדכ'כ : ס6מוט . לכקמסו לכוהעכ קו סיננרחכ סכ
 55 ןורמ6 -ע"י נג תוכרכ המפ- ןח .תייכָו- סכרעע כנול - קרפ
 סמו קלק ךס ל'ת ןוסתכ ט"ו לו) תוכככ) 6 ןוֿפ
 :ןופסמ "וי = לול יכוסע ןוכק6 = ע"א ככ תוכל תוקכ
 גס ; וכיוסח וינסכ םתמב.םיש - ןוכח ט"ו .כיכ ינפ סכרמ
 : דכנכ סולל תנוע Bb ךכוכו לכ סלכו תונמ ןיפכ פ'עה ל

 :יטיע שוריפ
 שנע ךיד טעוו אנ ןייד אנ .םורָאו] ףיקלא
 תשעמ לכבו = ובת פו ראָג ...ןיא .ּךֵתֶאּובְּב לכב

 ןלעוו טְנעֶה עני סא לגודל ןיִא וא ריד
 .ןַײז .ראג ..טסעונ .אור וא מש דא תי ןאמ
 .לאמ איבר. הָנְׁשִּב םיִמּפ שלש (זמ) : .ךליירפ

 עיר ןְרעגג ןרעֶֶג .ןלאז כ לכ האי ראי א
 םיקמב טאָג ןייד טאג רפ ףיהלא ל ינפ תֶא םירבז

 .םוא טעו טאָג סאו .טרא םעֶב ןיא רֵחְבִי רֶׁשֲ

 תוכפה נחְבּו תועובשַה גחְבּו תֹוצַמַה חב ןלייוו רעב

 תובוכ םוא נוא תונ עובש םיא .נוא חַסַּפ םוא

 < אלו



 האר זפ םירבד |98

 לוד 1

 יי התא .ךיהלֶא הוה ז ינפל
 רשא יולחו ךהמאו ךדבעו ףתבּ
 הָנְמְלַאְה םותיהְו רגהו ךיִרְעָשּב
 דחְבִי רָשֶא םֹוקמַב ָךְּבַרְקְּב רַשא
 םש מש ובשל ךיהלַא הוי
 םִירְצְמְּב 2 דָבַעְזיִּכ תְרַבְו *

 םיקְחַהְ"ְתַא
 השעת תָּבָּסַה הייד :;

 ךנרנמ הְפסאְּב םימי תעבש ךל

 תרמשו

 הלאה

 תישעו

 : מנכ ופ כי 5* ט סלוס תולסס גת :פ סיתספ קחפעו את

 םיבשר שוריפ

 יכ לע םעמה יתשריפש ומכ . ךנרנמ ךפפאב (ני)
 : לארשי ינב תא יתבשוה תוכסב

 תתמש] +1 :היהקַא-הוהי ָךְכְרְב

 ס"נ גי טכוס ךפסהכ

 .:םולקנוא
 ;""ףַהְלִא יי ָנְכֶרְבָ
 = םדק -יִדִחַתְו אי
 ֶרכּו תא קל
 יא ו
 ְרמב: יד | הָׁאְַו
 אמת אָריִגְ
 הניב" יה אָתְלַמרַאו

 יערת יד :אָההַאְב
 ראָרְׁשַאְל | מלא ;

 = ומת התגבש
 ָרְבע יֵרֲא רָכְדְתְו בי
 ןמתְו םָיָרְצִמּב :אָתוַ
 ימי תי -"דָּבִעַת
 שח כ : ץֶלֶאָה
 ל דָּבְעִת  אָילמִמְד

 ׁשנְכמְּב מי אעְבְש
 ףרדאט ךבקנמו

 םירוטה לעב
 ככ) ךילגט סעוקכ סיכ ילק .לופסל למת סמקכ : םיטלל
 פפכ 'ססמש במנ 55 ..תממסו (י) : דמוטמ כמוטס לפ
 ידעו םכ5קנ -לככ סות  תללטכו סדטכ ןיידמ ספוכססש

 יפנעטע יפג םלכעכ כיסכ ,.0560- כיקהס : תוסמכ 'כ וכ כמקנ יִכָּב נכספ םוקוסכ| תקס סממט לע6נ סינפג3 ןייש
 : סיטבםכ \סמעענ סכוס יונג :עכ . ךנלגמפ ךפס6כ ךל ספעפ תוכוסס גמ (גי) ::סלופ

 ישר

 םותיהו רגחו יולהו (9י) :כוכהל סיקוכק לקו
 ךנכ ןנפ סענכס דנכ .ינפ סענכק . הנמלאהו
 יײמ לע 5 ספפמ סקס סל ךהפקו ךדכעו ךפנו

 | טיע שוריפ

 ףיר טעוָנ טאָג ןייֵר ו וז :ףימלא ברב רשאג
 אוד נוא לא יי נפל תמי (א) 1; ןְשְטנעֶב

 היא טאָג ןייב טאָג ראַפ ןעיֵרְפ. ךיר טס

 ןייר נוא ןּוז ןייַר נוא .ּךְתֶמַצ: ךדבת ְךָתבּו ךננו וד

 טְסְניִד ןײַר נא טְכעֶגכ יב גיא .רָמְכאָט

 זיא .םאָנ יול, רעד נוא הישג רש ילהה דומ

 כרב 68 .תֶנְמלאָהְו םיהיהו רנהו טאָטְׁש .ןייִד וא
 הָנָמְלַא .יִר  נוא םּותָי רעֶב נוא רַנ רעֶב נוא
 טאג טְּביֵרְׁש ישר . ריד .ןָשיווצ .זיִא םאוָנ
 ריִפ עֶנייֵמ עיר ןְכאִמ טְסעוֶו גד וא טְגאָז
 ןְכאַמ ךיָא .לַעו) הָנָמְלַאְו םוהי רג יל ּנְיַהְד
 רָטכאָש ןייב ניא ןז ןייב ריִפ עֶנַיַר ןעייִרש
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 + תייח דבע יכ תרכזו (כי) : - פס קמסמ
 סנס טיקסס פס ספעקו לוממסב  ךיסודפ ןכ מ'ע
 יכל סיטכמ .סתלפ :ףיסלס : ןפזכ .ךפסאב (ני)

 ט'ע שוריפ

 ּקְסַּנ דומ טְסְניִה ןייב נוא טְבעֶגִק ןייב נּוא

 יר טאָג סאוָו טרָא םֶר ןיא והלא יי רַתְבַי רֶׁשֲא

 הצ :םִש מש ןנשל ןְלייוִו רעב םֹוא טעו טאָג
 א פק בי + ןמאָנ ןנילייה ןייז ןֶעור ןכאַמ
 ור וא .סירצסב הינָה רש יִכ ןקְנעֶדְג טְסְלאָז אור
 אָנ נוא םִיְַצַמ ןיא טְכעֶגְ ןייֵא עֶוַג טְסיִּב
 משי יאנה םעֶר ףֹוא טויילג -םוא ָּךיָר טאָה
 א ןפיִה טסְלאָז אור  נוא הלאה םיקחה תֶא תיִשָע
 ג 2 + .ץעֶזְג עֶלַא  איִר ןאָט טְסְלאָז אה

 גאמ : ריִר טָסְלאָו גר םיִמְי תֵעְבׁש ףל הֵׂשֲעּת תֹוגְסַה
 יד ןיִא קטי נרגמ .ּףּפְסאְּב תוכוס גַעָט - ןָּביִז

 יב ןופ נּוא רעייַש : ןויר ןופ למ ןייַא ןאָמ
 רטלעק



 סולקנוא |

 אָמזְב
 ְֶהָכֲא  סָדָה ּוׁשיִנּכ
 : .אָדיִבַע :רּבַעִמ 'אָל
 ינמת ןיעּובָש אֲעְבַׁש ם
 אָלְנַמ תּויְרְטִמ ל

 הָוהיק

 אָרְמּוע רֵצַחַּ
 יֵרְשִת | אָתּומְרַאַד
 :ןינּובש אעְבְש ִנְמַמְל
 אָגְח | דָּבַעְְמ י
 "סדק :אעובְׁשְד

 יִד אָמָּכ ןֶתַת יִּד ְךֶרָי
 ףנכרבי

 םירוטה לעב
 סטכט (ט) :ןמסט לע סספס תס ןיטסוט ןישש ךל למול ןממ וילפ
 ינמימ> יסממס למול "קוספכ פוליפס '3 . ךל .לפסת תועוכפ
 לססמ -ךחיסו . ןיד '3 . כהסמ : יפוכס ינעימנ .םונמו ונוי
 6יסש סמולתכ פוסנמל תיפפכ וסס כמועס ונייסד סמולפס

 ישר

 סניק .ימיבסכ סמ תניכק לע דמנ ס"ד . םדהס ןמ
 יעיכש -יכספ סימי סספל דמל ספל ןסכפו ז סנוק
 וכ סנמ :תניכפ ןיפ5 חמנל לנכס ןמ 55 סיס כב
 דמלג לס כי ומנע :לע דמנכ םלו םופכ 696 סכוה
 סופר סלוכ ף5 קופר יטיככ ספ 5י ונוכ ללכס לע
 כמקנמ סכוה ועכק וסכסש ןוקסכס סנלמ ןוס
 .ךיהלא 'חל תרצע : סולמ ולכלפ ברעב :(כיסופפ)

Bs;טע שוריפ :  

 הָצּובּת עַײאנ רֶד ןופ | תֹוצַמ ןיֵסֲע / ּוטְסְלאְ
 טיִנ ןעֶמ ראָט גאָט ןטְשְרע םעָר ןיִא רבא
 רעֶד ןופ ראָנ הָאֹובְּה עֶנ רעֶד ןופ ןכג
 גאט ןָּביִז םעֶר :ןיָא וא  יעיבשה סיבי רעַטְלַא
 רָדָא הָכאָלִמ ןײא ןופ גנוטלאה ףֹוא דפ
 לא יל ןקגירט גוא ןֶסָע ןופ גנולְמאַז ןיִמ
 וד הָבאָלְמ הֵׁשעֵה א נעו םֶאָג ןייר טאָג ןצ
 הש טו : הָבאָלְמ ןייק ןאָט טיִנ טְסְראְז
 ריִד אוצ ּוטְסְלאָו דל רפת ןבאוו ןְּביִז תו

 םעֶד הסב שמס .ןבייה ןָא ןופ לפממ ליז
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 ְי = האר זט םירבד
 תֶרָצַע יעיבְשה םויכו תֹוצמ השש

 השעת אל ְךלֶאי
 תעָבְׁש העבׁש = ס + הָבאָלְמ
 הָמקב שמד לֵחָהַמ ְךְקירְפְכּת
 : .תועְבְש  הָעְבְש - הפסל לח

 הלא הָוהיל תועְבשגח תש וי א

 סספו ו ןפיִכ ןמ ספבמ ה סימי תעכם (כי תופפ)

 לכסמ לש = סיפונכ ל"ד .סכקנמס ןמ ךענע רוכמ
 כמועס כנקנפמ (סע סומנפ יכפס) . המקב שמרח לחהמ (ט) :: ךסול כ סרלענ (גי סיטפוב) ןופנ ססטמו
 ספפפ ימל5 לנס הככנס וקל לכס ה ךדי פכדנ יד .ךדי תבדנ תסמ (י) :ז רטקס םיפפכ סוספ

 "פז טצ

Ch 

wa By ym 

 : ספ פוחנמ ך) כפסת : זי סגיגמ ל סליגפ תענע טי סליגפ טי סגיגת כק חס סיחספ 'ת) תרופ אתר
 ווי סגיגת תסמ : fע וס קותנמ זפ עינפ לחספ

 םיבשר שוריפ

 תישאר ארקנ רמועה יכ . וטוגרתכ . שמרח לחהמ (ט)
 ןכו .ךדי תבדנ חויר יפל יד .:תסמ (י) :םכריצק
 תַכ ידכ .ירש לא תכרבכ יד תסמ רשפו שנ"וה רחפ
 ! ססח אוה .סמ לא תסמ המדמהו . םירדנ ןהמב ידי

 םימכח יתפש

 בעול ,קכפ 'סותס .וכתכ ןכ סיגל תוע ליִכסכ ןו:6ב סויכ
 רככו רקויכ .ן5כ ךור60ק .ם"הבככ ןויע זך :(ומ ףד) סכרעו
 : bיכככ ול ןופ טספס ךכונ) תככס יל: סמ ןי יהעדוס
 ככ םהמס ריקמו למועכ ןוסונמ ןסונכ רטט ספסנד ו
 רפוכמ ז : ודיכ וכככ 'ז ככ ןםיס ןמ נוכל וכ ספ
 606 bתלמ 'ינק בטקס תלהתכ ל םוכיפ ז : ;"ע 6כ 'פכ
 כקכ כפועס ופ רינקס קלקתכ | ונפמ ךל כעועכ תריכקכ
 ונוכלסת תכפכ וכיכממ יד סוגכת | :סמקכ טמרמ למסע
 פו ןוכסק) "מכס םגדו סכמ ופכפו םלוכ תסמ ס"עו

 ט'ע שוריפ

 האּוכְת עֶעֶרְנעיִטְׁש איד ןיא רֶסעֶמ דייִנָש
 םאָד ןאָט טיִנְש טֶטְרָע םעֶד טעוו ןעָּמ וא
 ןֶא טְכְלאָז אּוד לֵחָּה רמוע םעֶד ןעֶב טניִמ

 + כא ביז ןְכייַצ רצ תש בש רול ביה
 םֹומ םוי םעֶד ןכאמ טְסְלאָז ד וגו ָתיִׂשֲעְו ()

 נג תסמ טאָג ןייד טאָג אּוצ תועּובש ןופ
 ראָפ ןייד ןופ  גְנּותְליִוואָּב ומת רֶׁשֲא ףֶי תג
 ייד ךאָנ רֶמולָּכ ןְּבעֶג טסלאז וד םאוָו עמ
 םיִמְלְש תּונָבְרַ ןייז בירקמ ּוטְסְלאָז געֶכ רפ
 סע, ריד ייַּב ןְלאָז טייל ןפּור טְסְלאָז וד נוא

 רשאנ |
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 לבכות אלי + רכבל ןׁשאָרָה
 ךיִלעְש רָחֵאְב טא ַמְבוִל
 יב יז ףל ןתנ ךיִהקֶא הוהירשא
 הוה רהבירשא .םוקטה""לָא"םַא
 "תֶא חבזתםש ומש בשל יהא
 אובְּכ ברעב הספה
 : םִיָרְצִמִמ ךתאצ דעומ
 הוהְי רחבי רֶׁשֲא םוקמּב תלכאו
 תְכלְהְו רבב תי וב ךיָהלא
 : ךילַהאל

 . מ םוחנפ מי סניגמ ופ סכוס כק סט: םימספ סיעי

 לכאת םיָמָי תֶשָש "
 : 3' סיתכו סכ םיחספ מ תּוללנ תכ!פ סט : דיק סימנו 5: פיקספ לכופ ₪ אית

on Ripa 
 ןְמְל ושר ְךֶל תיל ה
 חב = אָחְסְּב = תי
 לא ד ךיְִרָקִמ
 לֶא ו 3 ָל בה
 ערתו יד אָ
 ָרְׁשֲאל הלא
 פת :ןֶמִת  הָתְנְכֶש
 מרב אָחְמַּפ תי

 ז אָׁשִמׁש = .לַעַמְּ שמשה
 :םיָרְצמִמ = ךקפס

 כיֵתְו לשבת ז ָהְכְׁשַבּו ז
 ייערתי יד אָּרְַאַּב
 תָתְו הב הלא
 תג אָרֵפַצְּ
 שח :ְךֶנשַל =

 מפ לּוכית ןימוי
 אמויבו תוצמ

 1 5 סיתבז וט סנ'גמ שכ ס'כ ופ הכוס 95 ת  סיהספ םינפו

 םיבשר טיוריפ

 :ילצ .תלשבו (ו) : סחניפבו בשכ וא רוש תשרפב

 םימכח יתפש

 ככעכ תספס ק5 תכנות סמ כיהכ ונקכ יוסו ) :'ות
 סנינכ ןנייסד ןגכ5ס םמכס 6ככו סיככעכ ןיכ ןנויסד
 וינע סכוק ספיססס ןיסט ונסמו וספכוכ ךסקנ דעומכו
 סכוקט ל ספירטס תיככ כו כקו) ספענ .רמוככ 'יפ ס'פ
 כוס6ו לוס ט'יד ןופלכ לש ורקוכנ *6ד ד : ופכסל וילפ
 כמ ינסע ןומכ | לט וככוככ נ'ד כ"ועו סומק ןומ 23

 את םימי תשש (ם) :(זמ סנינס) ם'וו יסנומ לפ 5% סגל. ןועפפ
 ט'ע שוריפ

 אל (ה : איִרְפ רֶר :ןיִא זיָּב קאל חַסָּפ בָרֲע
 ןטְכעֶׁש טיִנ טְסְראָט אור ספ תֶא חובל לבו

 ןופ עֶניַא ןיִא שק דמג תַפָּב ְּבְרִ סעָד
 טאָג סאו לוג ישא ו ֶׁשֲא טעֶטְׁש .עֶנייַב
 טְרָעיֵג ₪ יג 9 : ןְּבעֶג ריד טַעוְו טאָג יב

 סאוָו טרָא םעֶד וצ ימלא בי, רשא םֹקְמַה לא
 ימש ןנשל ןְבולכ םוא טעוֶו טאָג ןייד טאָג
 חַפּפַה תֶא חָּבּוה םש הָניִבְׁש ןייז ןעגר כאב אוצ

 גרג חַסָפ ןְּבְרִק םעֶד ןטבעש מס אז טְראָ

 ןיינ רַּפ ּוצ ןְּבייַה ןָא טעֶנ ןז ד ראב א

 ןײג ראַפ יֹוׁש טעוֶנ ןוז איר וא מַה אוג

 טמפ תוצרי הספ בר סר סע ומלא
13 

 הספה יטי לכ בכעההל ךירצ ךניא

 יישר

 םירצממ ךתאצ דעומ שמשה אובכ
 וכ סטפ ברעב . סיקולח סינמז ספנפ ילס (ילפס)
 6 ךסנ דעומו וסלכסק םפס קוככו וסקבז סלעמלו
 ?פכקס ג תיכל קוװ לסוג ססענ .רמולכ ופרומ
 טיכ וכק וס ףלס םמ 5 וקו . תלשבו ()
 למ ינטפ ד לכ ולקונל (ילפס) . רקבב תינפו

 ול לוק לכס סוקמנו . תוצמ לב
 שִע שוריפ

 מ ןבְרְק םר ןופ ןְּביֵגְּב טעוֶו סֶע א :נוא
 יִּב וד סאו טײצ יד אירפ רַעָר ןיִא זיָּ
 ןעֶרְּב ראפ .וטזומ םִיַרְצִמ ןופ ןְגְנאַגְג םּורַא
 1 רֶמֹולְּכ ןָכאק טְסְלאָז וד נוא ששבו ₪
 מ נאו הַפְּכ ןְּבְרִכ םעֶד ןטאְרְּב טְסְלאָ
 א ןסֶע טְסְלאָז אוד נא. וג ףיהלֲא יי רסבי רֶׁשֲא
 א ןיא טעו טאָנ ןייד טאָנ סאוָו טרא םֶר
 ד טְסְלאָז נוא רקיבב תיִנָּפּו יי רעֶד סוא

 ד םֶבייִרְש ישר . :איִרְפ רעֶד ןיִא ןרעק
 םייְףאָב םאוָו גאָט םעֶד ןעָמ טְנייֵמ
 אוצ יג םֶסְלאָז אוד וא ּףֶלָהאָל תלה
 םָכעֶז תוצמ לאה םיִמָי תש (ח) : טְלעֶצְג

 טסלאז |

 .רקבב תינפו

 ט
1 

 כ

0 
aid‘ 



 אָתְקַפְנ | = ּויִחְבַּב
 ליִדְּב םיהצמד אעְרַאמ
 אָמוי תי רָּבְדתְ

 אָעְראַמ | דק
 :ךויח ימי לָּכ םיַָצַמְד
 רימה קית אה 6
 אָעְבש .ףָמוחְת לֶבְּב
 ןמ .תיִבְי אָלְו :ןימז

 לע לכסג סיט ידכ סגינמ :ומע סילינמ סכוכמ |
 : סז קוספמ .סכרס סיככד וניקובל ודמל דועו .עכופס +

 וטסנפ ר ינועס ₪6 ריכזקש סמל .ינע םחל (ג)
 קנ3 קיכסס פנו . תאצי ןוזפחב יב : סיללמּב

 סוס ךלפ קג ןוזפמו . ןוככזל ךל סיסי סזו;ש ןימתסנ |
 קומתו (בי תוכס) למול וכ ןכפ סיכנמ לפ סנס

 סניכפ ,ידי לע .רוכזת ןעמל : 'וגו סעס לע סיכנמ
 ןמ ןילי אלו (ד) :ךסק5 סוי תל קטמסו םספס *

 ןושארה :םויב ברעב חבזת רשא השבה
 לב יפל ת תוכוד קספכ ריסומל סכסוק ;רקכל
 ןפכ רומפס ןוטסכס סויו סיללמ םספכ 055 למסג
 ךס (כי סומכ) כמ םקד .סמכ א ןסלכ ד"י סוס <
 קנפסנב יפלו סכיפכמ לוס.ותיבסק ןומפכס סיב <
 קוקסכ רכדנ לימתסו ב תספ לש ונינעמ בוסכס <
 bלו םופמ וולע לכפס סימי קעכפ ןוגכ סימו תעכב |

 סמינז וזוס3 םככל ךכלוס ךלוכג לכ לוקס ךל סקרי |
 םכזפ רטס רעכס ןמ ןילי לו כסכ ספ ריסזמ סוס |
 סענק לכ סימתסנס סימנס רמוס יסייס לקבל ברעב |

 סכקמס תועמסמ ןכו לכדמ בוקכס ןוכסכס "וי |

 ט'ע שוריפ = 1
 טסייַה םעֶד רָּביִא טְּבייֵרְׁש ישר .ןיַב ןפ |

 יז טְנאמ רֶר ןעֶב ליוו נעפל תוצמ יד
 ןופ ןייפ יד תוצמ יד טְכְע ןעֶמ זַא תעְׁשְּב |

 םיִמ םּוראוָו םרָצִמ ץֶרֶאּפ תאי ןוָּפְִּב יִכ םירצפ |[
 דנאל םֶד ןופ ןנאגְג סורא טיב גיִדניִלייַא

 טֶלאָז רִא טְלייֵאג ןֶבאָה .םְִרְצִמ איִד םירצמ [
 .םירצמ ץֶראָמ ּךְתאַצ םוי תֶא רות עמל ןיינ סוד |

 וד סאו גאָמ םעְד ןקנעֶדְנ טסלאָז וד םּורָד
 םִיַרְצִמ דָנאָל םעֶד ןופ ץֶנְנאָנְנ םֹורַא טָסיִע |"

 ./ואר זמ םירבד | םולקנוא

 תאָּצְי ןוזפחְב יִּכ יִע םֶחָל

 :;ףַײמ ימי ;קֶּכ םירצמ .ץראמ
 דיִלְבְּב ראש ְּךְל :הָאָרַההאלְו
 ומ ןיקידזאָלְו םיִמָי תֶעְבְש ָהְלְבְ
 םִיַּב בֶרְעְּב בזה רֶׁשֲא רֶׁשְּבַה

 . גאָט ןְמְׁשְרֲע

 וו !|
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 ןושארה
 םיתספ ני תוכלכ ןעפ) :גק ןילומ תע םפוחנפ כ סכוס וטק ח) וכ סיחספ טל תל סוכרב נע סח) איה

 םימכח יתפש
 סעטכט רף : סיעס ןמ וס סיטככס ןמ 5:5 63 וגו6 םספס
 סו סנכו ןיפמסל סקלכ וקיפסס כ יכסס סלוכ ונפנ) סנק
 ןיפסכ ויס כ סז תכוכ נסו ת'קו ש : ינועס ורכזי
 2'ו . 'וגו ולכלה תוכמ סיפי תעכט כיקכ סד ןמה וכפל
 ותו 5 וכסלנ כ סיכנמכ ננ5 תוכודל סקוד וסוד
 ימ קנככו (םכ ףד) סעכ ככ 'פכ 9קיסדכ דכלנ סוי
 וכיפות לגו כיתכ סיננמ הספכ יכ תת : (ו9 ףד) סיסכ
 ותו ןולכופ ספ סילגמ הספ קוד "סו כקוכ דע ונממ
 כב וכיתות 5 ס"ספ ךכדל ת5כ סינמוומ ויסו ןוופסכ
 ני נו 605 יכ 'פכ ביקכד סו נמק 5) תוכוד הספ
 סו וכיימק ספ יכומיקכ לוסס קספס גת תנו לקבל
 תספכ תוסס לקוכ דע ונפמ וכיפסו ל ;תונעסכ 'פכ כיקכד
 סויכ וגייסד תכות כס ופוכיפ סוסו ₪ : וכוופק נק
 ןולו פלו סע קוכד רקוכלו ןסונכ רטט הענכה 5וסט ןולרס
 סוי ככעכ תכוה רטפ רטכס ןמ רקוכ) ןונו נו כמ6 וכ
 996 רפול ךילכ סיס כ קנפס> כ יסד 'יפ ב : ןוט(ר
 סוינד לטיטפו רקכל כרעכ הכוס כפה רסכס ןמ ןו)ו ל
 הספ תתכוו סינימ ליע) כופכד ילק םינע סד יכייפה ד"י

 | סת יד. אשבי
 אָמֹוְּב = =< אְׁשמְַּב

 :י סגיגת 6ע סיחספ ןפ ןיני 6) : ויק 7 אָרְפַצְל האמה \

analתיל  
 ישר | 0

 ךכל סללו סול 556 .ןילכלנ ןכיֿפו ןכיתוס לכב וכ
 ןסכ לופס ןופסכסו סימי ינטל תלכקנפ סילע דמלו לכדמ ביסכס ד"י סגיגסכ ס'ד .ןוטלכס סויכ כתכ ||

 ןוטסכס פ"יכ ןילו כ 3כעכ תכזס ככל סגיגק לסכ
 . ברעב (ו) : סיסספ חכסמכ סיונכ יס ךכו ו"טכו רסע סעככקכ יס םלכקכ ככק ינש ככ ולקוכ דפ"
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 טיע שוריפ
 ןּבְרק  סעָר :ןֶסָע טעוו ריִא םאוָו םעֶד ףֶרּוד

 געֶמ איִד ראָגנ ִּימיִטילכ הָצַמ יד נוא חַסָּפ
 לג לֶכְכ רש דל חורי אלו  (ד) : ןְּבעֶל ןייב ןופ
 עֶנְצגאַג עניי ןיא ןְהעֶנג ןְרעֶו טיִנלאָז םע, נא
 געט ןָביִז סט; תיבש נייט רעו ןייק ןקראמג

 ןְניִמְבַעָנ רָּביֵא טיִנ לאָז סע נא רֵׁשּבַה ןמ ולי אל
 פְכעֶו וד םאוָו עב פת ְשֲא שוילפ םֶר ןופ

 < םעֶד ןיא ושירה פיג מכאַנ רעֶד ףוא ןמְכעֶׁש
 = שט טְניִמ סֶד טְּבירְׁש יישר

 4 ברע
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 יפ .ָףיהְלָא הוחל: הספ תישעת
 הוה < "איצה" "'ביבאה שהחְּב

% 4d. 

 ;הֶליִכ םידצממ ךיהלֶא
 רכבו ןאצ הלא הוהיל הפ
 פׁשְל הוהְי רהב דשא םֹוכָמַּב
 ץמח וילע לכאתזאל: :םש ומש
 תוצמ וילעי"ילפאת םימי תַעְבָש
 : גפ ג סוחופ פז סיסכז ע סיתספ תסכזו : מ תוכרנ 'ס ןק'ִיוָּב אה

 : ט  םוחנמ 65 גמ 3 תכ סיתספ נכס ל

 םיבשר שוריפ
 בזתכש ומכ ןיאיבמ :ויה םילגרב) םהיתובדנו םהירדנ

 ] םומכח יתפש
 6סד ק ::'וכו ויקוכסטמ סכפס סב דמנ) 530 י"ל

 'וגו לפכפי.מכ וסי תספס סכסממ (נכ כבדמב) כמהנע ופני סוזי
 : 'וגו סליל ןכסכו .ספמ) כקיו .(כי םומפ) כמקגב תפנל סופר
 : וסקמ סזעס ןפו סיטנכס ןמ לפסננ

 לארשי ילשמ
 וא פארַא םמוק עַפָש איִד זַא ראָנ ךוא ןגעו ןמיא

 לומ רב ןייִמ זיִא רע ּונייהד רסערג זיִא חכ ןייז רֶכיִלַעוַו
os eו  Rvד 2 2 : ד  

 ןייז איוו ךוא קלה סֶרֶבַח םָּד גיא קלה ןי דע טפאַה ו 5 וי
 רשוע םד טנאונ ןַא םאָג םאָה םּורד םֶרּונ וא זיא למ

 ןאַמיִרֶא ד לאָו רע וַא םיִא ךְרּוד םיֵג עַּפָש איד סאו
 םעד ןדנאַה ראפ םיִא אייַב זיִא סע ליַו ןֶּבעֶג ךיא

 טֶסְלאָז אּוד קּוסָּפ רֶד ריִד טנא םאָד ךיא קֶלֶה סְנאַמיִרֶא

 םשפ רֶד וזָא זיִא ץֶרֶאָה ברק ןֹויְבָא לדְהָי אל יִּכ סי

 םיִנ םיִא לאז ךיִא ןאַטיִרָא זכָד ןָטיִמ רַפ טיִנ באָח ְךיִא
 וצ זיִא קלח ןייז ראָנ דרע רד ףוא עַפָש קֶלַח ןייז ןְּבעֶג

 חַּתְפִּת מֹותָּפ רמאל ףוצמ יִכֹנֲא ןָּכ לעו 'ןָמּוקַנ ןָא ריד
 אוד ןָא ריִד ְךיִא גאָז םּורְד נפל ףיִחְאְל ָדָי תֶא
 לייונ הקדצ ןאַמיִרא םֶד ןְּבעֶג וצ דנאַה ןיֵד ןְניִפע טֶסלאו

 : ריד ייַּב זיִא קֶלָח ןייֵז םּוראוָו סָנייִד םיִנ םיִא טְסיִנ ּוד
. - . ve - ד vy - . . יו 

 . רקבו

 ןטְכעׁש וכלא ףאָש
 ןיִא יי רבב רשא םוקמב | הג ₪

 : הָנִבְש ןיז ןטראָד ןעור ןְכאַפ וצ

 ראַפ ןמכעָש ּוטסלאו רָדְניִר נּוא קני חַסָּפ ןְבְרִא רפ
 ןַײד אווו טְרָא םַעְר

 עי טיִנ םיא ייָּב = טסלאָז ור ץמָח ויָלְע לכאת אל (ג)

 וויי .

 'םדק אָחְסַּפ דָּבַעַתְו
 ריב ירא ךָהלֲא
 הקפא 'אָבי באד
 בעו םִיַרְצָממ "המלא

 איִליִלְּב .ןינ ל *ג
 דה "אַהְּפ סוכתו ב
 נע ינב ןמ ךָָלֲא יי יי
 ( אישחוק תַכְבנְ
 !רתי יד אֵרְתַאְב ירות
 קנכש הא ארשאל 0

 תחבזו ב

 כית אֶל ג + ןַמת
 בש -עימח . יהולע =... .םחל

 לע | לּוכית
 ריטפ

 מ
 םירוטה לעב

 ספ 6 סי) ךיפסו .הספ תרה תסכזו (3) : סעיללכ יי סומס

 ישר
 4 כמועס חחנמ סל וכ ביכקהל .3יכ65 יוסמ לסוס
 סו :.תליל: םירצממ :: סנפס - תל בע .ולל

 לכ ססנ ןפנ .סלינכב יפכ סג
 ןאצ: ךיהלא 'הל הספ" תחבזו )

 וכ מספס לע ונמג סב :כ .סגיגסל מנוס (ילפס)

 טיע שוריפ

 + גיִטייַצ טרעו) האובה איִד סאוָו שח
  יִחָּכ ןְסיִנ עֶמ טנַײמ סאד לֵארְׂשִי ץֶרָא

 וצ רָב יא רוע םעֶד ןייז .בירקמ סל
 יֵנ ךאָנ טעוֶו הָאּובַּת יֵד זַא נוא חַכְּפ םוא
 שת רוביע יא ןְכאַמ ּוטְסְלאַו גיטיצ ןייז
 רק ןייא ןְכאַמ: טסְלאָז ּוד וא יקל יל ה
 ָאָה ׁשֶדֹוחְב יִּכ ןגעוַו טאנ ןייד טאָג ןופ חַסּפ

 עא אצה ׁשדֹוה ןגיטייצ םעֶד ןיא .םוראו)
 ֹוצְג סֹוא טאָנ ןיַד טאג ףיד טאָה סירצממ

 ענג העְרַּפ טָה טבאנ .ייַּב הל םִיַרצִמ ןופ
 םִיַרְצִמ ןופ | ןייג סֹורַא ןלאז אייַז .תּושְר
 וכעָש טל גד נוא ּףיִהלֲא ייל הספ חב ב
 צ ןְגעוֶו םמאָג .ןויד טאנ ןופ חַכּפ ןְּבְרקַא

 ורק ןייש
 / מש גש? ןְליוַו רעֶד סוא םעוֶו טאג

 רָב גע 55% תוצמ ןְסֲעע םיִא ייּב ּוטְסְלאְז גאָט ןְּביִז  תֹוצמ ויָלְע לנאה םיִטָי הָכָש ץַמְח יב

 ןופ 18
 ר
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 יה יר אב : קב
 וא ריִנֲח א ומ ּהב
 אָל שיִּב םומ לב רוע |
 A סדנה

 לבית יור בכ
 לג אְיְכַרְו אָבֲאְָמ

 יֵלּונֲחְבְוה

 - אליו איט רֶשְבּכ
 אָל ּהַמְּד תי דֹוחְל גכ
 אָעְַרַא לע לוכית

 רֶמ א : אָיַמָּכ הָנרְשִת
 אָביִכֲאַד אָחְָי תי

 דבעתו
 :עי תוכמ גע תופכי ךירעשכ :טל וג די תורוככ סיסי טו את

 : [ סיתע גיןירדסנס כ ו ם"ר רופע

 ןאצ :רחא ןברקל ותוא שיא שידקי אל ויתשריפ רבב .

 ישר

 כפעמל םקוס כנכ וקנס סכנעממ לוספ סי. לוכי
 ךנגד כפעמ ךיסלת 'ס 9% תלכמו(די ליעל) רמפנפ
 יײפ רסעמ סמ ךנסנו ךלקכ תוכוכנו ךכסכיו ךפוכיפ
 לספנ ניס לוכ3 ףל פ סתככמל סנסמ לספנ מיס
 :וקנפ ךופ סומע נח
 : (יכפס) דמ .סלינו סופי לנפל לכפנפ דומכ

 לכאת

 ט'ע שוריפ
 ןייא ןופ רעֶמ רֹוכְּב םֶד ןטְלאַה טיִנ לאָז רע

 טאָנ סו טְרָא םֶד ןיִא ;רהְירׁשא םְִֹמַּב ראו [
 זוה ןייַד טיִמ רד בו הַא ןבױלק םוא טעוֶו |

 טעוו סע זמ נוא םימ וג היִהייִכָו (אכ) :.דניִזָג

 רעֶגיִדקַניִה רוע וא הספ םומ ןייַא םיא ןיא ןייז

 םּומ עָויּב עֶרָדנַא רֶהָא נפט? דֶניִלָּב רדָא
 ןְטכעֶׁש טיִנ םיִא וטְסראָט תאי יל נב א |!

 ןיִא ינלְכּית ּףיֵרעְׁשְּב (בכ) : ןְגעוֶו טאָג ןייד ןּופ [
 רוהטהו אמטה םיִא ןסַע ּוטְסְנעֶמ טעֶטְש עֶנייַד

 םֶנייֵמ ןיִא .רוהט םֶד טיִמ אמט רעֶד ידפ[*
 ןיַא .יוו ּוזַא נוא שרעהא איוו וזא ליאו יבצפ ] *

 טּולּב ןייז ראָנ לכאת אל ומה תא קר (גכ) : .דניא
 אוד םִיָמכ ּונְכְפְשִּת ץראה לע ןסַע טיִנ ומְסְראָמ

 : רֶסִאּוַ יו וזַא טּלְּב םאָד ןֶסיִנ ראפ טְכְלאז|
 םעֶב ןטיִה טְסְלאָז ןד | ביִבָאָה שָרּוה תא רש א

 (ה'ח ט'ע שמו

soo 

 יל ?ֶהָתַבּו הָתֲא
 ליער :םֶמ לכ רוע וא הספ

 אָמפה ונלכאת א
 אל ומדדזזתא קר :ליא כ יִבָצּכ
 4 ;םִימָּכ וגכפשת ץֶרֶאָהיקע לכאה
 ביאה שח"תֶא רומש * וס פ

 ₪ or ל קר : גל כי סע יכנכ : ג קּורוככ fפעס
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 םומוב הָיַחְ"יִב

 רעב“ :יִחלַאהה
 ודי רוהטהו

. 

. 

 תישעו

 םיבשר שוריפ

 םג טשפה יפל יכ . ומונרתכ . והישריפ םימכח , רקבו

 םימכת יתפש

 סונסכל סנס תנוע ןתיפ 'יִפ ךכל םינסכ) סימכמס לכס
 (ט"כו מ'כ ףד) ם'ע ןככל וס5 סכהס ליכסב
 ספ טנקמ לקעעכ

 כיתכד פ +
 ךססונת רפעמ לכ ת פינות סינק

 פכמ סנסמ "ל ,סויו סויס ופופ ולכופ וקנכ ףוסכ וטסש ספ .הנשב הנש
 כ:עלפ .רוע וא חפפ :ללכ . םומ (פכ)

 : לזוס וגילו יולגכק סומ לכ 60 רווס וניסו יולגככ סומ םכופמ פלפס סמ לכו
 לוק . ער םומ

 אל ומד תא קר (נכ)
 | לכו ןוידפ לכ ןוסכ .סתפגו םודק יכספ לוס לוסי ללכמ נק רפיס ולו ליקוק כמסס 95 .

 כומפ ופוכ סדוקמ .ביבאה שדח תא רומש (פ) : לכת 5 ומד תל קל ל'קיכפומ סדס ף סי לוכז

 לארשי ילשמ
 ןְבעֶג איצ דָנאַה ייד ןנִפע םֶסָלאָז אּוד ריד ךיֶא אָז

 פה רנייא לשַמַא זיא םע ןאמירא שכד דרב ןייד. הקרצ
 ד % 406 ד ד - . ד | - A +. ד 1 / ₪ קרב

 ףחַא טאָה נוא ןְׁשְטְעֶמ ןֶהשצ ןְגעֶוו הָדּעְפַא םֶכאַמְנ

 ןיֵא ןָכיִלְטיִא .ןגעוו ׁשיִפ קיִטְׁש ןהעצ שיִמ םֶד ףוא ןְּבעֶגְג

 םאה רֶסעֶרְפא איז ןְׁשיִוְצ ווג רָבֲא ויִא סע ׁשיִפ קימש
 ןָשָטְנעֶמ איִד ןְגאָז . ׁשיִכ קיִמְׁש אייווַצ טְּפאַהְג םיא רע

 קיִפְׁש ןײק טיִנ טאָה רֶנייֲא העז . תִיַּבַה לַעּב םעֶד אּוצ

 שיִפ עֶדעִייַא ןופ םיִא םיִג תַּבַה לָעַּב רֶר טְרפְטְנע ׁשיפ
 רע תיבה לעבַא ןופ רגיש רד ּוַא ןעֶד זיִא אייז ןֶנא
 טרָפְטנְע חרוא ןייַא ְךאָנ ןֵמעֶג ּוצ םיְִרֹוא יד ןֵסִיַה לאו

 ןְעֶגִג םיִנ באָה ְךיִא ריִא טנייֵמ סאו תָיַּבַה לעב רֶד איז

 ְךיִא ׁשיפ קמא ןְגעוֶו ןְכיִלטיִא ןּופ

 סֶרעיִא םאָה ריִא ראָנ שיָפ קיִׁשְׁשֲא ךוא ןנעוֶו טיִניֵ

 ריִא טֶלאָו םּורָד ןמּונג ּוצ ףוא ריִא טאָה םֶנייֵז ןוא ןָמּונְג

 םֶנאָזְג טאָה ףֶלֶמַה דוד זוִא לַשְמִנ רד ןרעַײַא ןופ ןֶּבעֶג

 טאָג םָדָאָה יִנָּב לָּב תֶא הֶאְר יי טיִנֲה םיִמָשְמ .םיִלָהִּ ;ןָא
 טקיָש ןוא ְׁשְטנעֶמ ןדעיו וא למיה םד ןּופ גְנוסְכָא טיִג

 ב שעד ןופ ּוליִפַא ןנ = ןכלְטיִא .ןופ "מש איִד פארא

 ןטירא

 < ןופ בענג ךיז ּבאָה -
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 92 האר ומ םירבד

 כט דעת יו לג רובבה"לפ שיציל פ :הש - ַת רשא
 | םולקנוא

a 

 לה יד | אָרְכִּכ
 וה דעו דוג רָכְזַה ךנאצְבו ָךְרְקְבּב דל רֶׁשֲא
 רבעת אל ְךיִהלָא הָוהיל שידְקת

las 2 
\ Te: 

 הַא ו טדר שק
 וִרָכּובְּב חַלְפַת אָל

 גה ג נח :ךנאצרֹוכְּבזנֲתאָלְוָהְרׁש רֶכְבְּב
 עפ דשא .ץ רגש ונָלְכאה ךיהלא הוי ינְפל
 יל נא הוהו רֶחְבְי"רָשָא םוקמּב הָנָשְב

 5 התא נאו ְתַא יערי יד
 כעת ל : עכ ןיכרע ומ נפ עי םורוככ ד ריזכ כי סיכד) רכוס : סלק נק ה ןלקנכ :ת סדנ + ה : הנק ינוח 63 סליגפ רוכבס לכ אזי

 : חי סכופפ נק סלק ןילומ זונת 631 : 0: ע פוכוכב ככ ןילומ
 : מכ סרטס 6)

 םיבשר שוריפ

 : תמצמוצמ הנש איהש ריכש ינשכ תוטצמוצמ םינש שלש
 אלש ןיד וב גוהנ רמולכ . ךיהלא 'הל שידקת (םי)
 ותוא שיא שידקי אל בותכש המו . זוגת אלו וב דובעת

 םימכח יתפש
 םודק וכס כ"כ םידקפ כ"נפד ב : 'ונו ספ ל 2 ןוגוד6
 תלזכ ס5ממ סמ סטק ןוטלכ סעע יפ)ז סם :וס דפועו
 6'ד רמ5 ןכנ דמועו סודק וס ןויכ ספ5 טודק רפליש
 םידקמ ופוגכ עמסמ םודקפ ןוכנד ססק ןולק6ס סעט)ו 'וכו
 סמ 5קינ סוכו מק נסי סג 'ופ ןככ יונע םדקס 62ו
 ןוטפלס סעטו לסעממי יככ יככד וס "ד וכד סיכקפש
 bינסכ וכ סמלו ןככככ סכלסו סולע יגינפד ןנככ יככד וס
 696 5כ 5 י"םכ כ"ע 635 ופומכ סכלס ןוסט ןויכ י"כ ילנד
 לע לוכד לכד 5כקס כסיינו וטוספ יפכ כוכק ₪רקס עכפל

 וםידקמ 'ופ וסדכ םידקמס 'פכו ס"לכס כתכ 6: 
 סקנס תנוט ןתיו סימדכ ותונעסל 'יפ יוליע קדקס 65
 ילוספ ןנמ סינוכפס לכ 'פ םיככד כ"ק דוע . עו ןסכ)
 6רטילכ ןינקסנו זונטוסכ ןירכמנ םדקס) ןפ6נכ סוסדקופס
 טריפ ךיסו "וכו סונעכ5 ןתלגסט לעעמסו רוככס ןמ .ןות
 ןפכ י'סרופכ סמ .טכפכ ל"כו כופכ | ית65מ] םדקס) ןתנסו
 ומורססט רוכככ . יכוימ וככ סנס תכוט ופכ םדקסכ ןפטו

 לארשי.ילשמ
 ָךיִא וליפא טסניומוא ןֶבעָנ ריִמ וטסעוו ןָבְתַַא ךאָד םֶסיּב

Ne = | *ד בב ג 6% 1  

L - ,רד ְךיֶד םעוֶו רֶמאָט וא לֵׁשְמִנ רָד ןֶבעָנ טיִנ ריד לעוו  

 ןאמירָא םֶד טְסְּביִנ אּוד סאוָו וַא ןְדעֶר ןיַא ערה די

 נוא ןְּבעֶג טיִנ ראָג םיִא םֶכָפראַד טְסְנִזְמּוא םיִא ּומְסביָנ
1 . . 2 . 

 ויא טאָג ליוו זיא תוריִשע ריד טיִג םאָנ סאוָו םאָד

 הזה רֶבָרַה לָלְְּב יכ ןֵרייֵר ןייַא ֹוַא םינריד ּוטסלאז ןְרתוַא
 יש ד . . ה - - . . 1 --

 ענב םאָנ ךיד םעוֶו םֶד נו ראָנ ףילֲא יי ףכְב
 רָּבִא הקדצ ןאמירא םֶד טְסְּביִנ אּוד ליו :רוריִשַע טיט

 םיִנ טאָג יָד טעְוְו הקדצ ןייק ןְּבעֶג טיִנ םֵפעֶֶו אוד א

 : הָכְרב ןייק ןֵּכעֶג

 רמאל ּףוצְמ יֵכָֹא כ לע ץֶרָאָה בֶרְקמ ןויִבָא לדֶהָי אל כ
 םיִנ םעוו סע םּוראו (ףינעל ךדי תֶא חַּתפִּת ַחֹותַ
 . + ד ד ג בע + שק ו - ד

 םּורְד דאל כד ןשי ןאטירפ קיק ןיִכ ראפ שט
12 

 לרע תכ כ םולוככ סנעכ סנש : כ סרופת תכ זכ םורוכ2 טי פוכמ 'כ ינפ

 םירוטה לעב

 מכס לכ ךמס (טי) : ס)ילכ 5 סויכ סעיללט למול . 6
 3 ךכ כוכככ דוכעל ךל לסוס יכפס סעכ לפול דכע תטכפל
 2 לוכככ לסופ סופסע ססלו דכפ דוכט פ'עכ ריכעס

 \ יישר
 שידקת "וגו רוכבה לכ (פי) : ןודמע סודלוסו
 כקײ) כמלכט םידקי 55 למול וס לסל סוקפנו
 יס דכיכ ס "וגו 'סל לככבי לסל כוככ ךס (וכ
 ₪6 וכס רמול סופמ5 דמ) ןסכו כמ ןכלקל וכידקמ
 מול ס'פ 'ל.(פכ | ןיככע) סכוככל םודק נ
 ידקי 05 למול "פו םידקי כ כמלנ לככמ םילקפ'ס
 שק וטידקמ דפיכ לס םידקס כמסנ לככ יכספ
 וכמ סנס סכוע יפכ םדקסל ןסונו יולע ע םדקס
 5 . 'ונו זוגת אלו ךרוש רוכבב דבעת אל
 סווסכ כוסכס רכדכ 050 לוס וכיקוככ ודמל ףולסס
 פופ לוס ןסכל . ונלכאת ךיהלא 'ה ינפל כ)
 ככ דמסו ספ דסק סנוסכ םונתממ פוסק וכיממ רככש
 ונש :נו ךל סיסי סכפכו (קכ סכקיו) רמפנפ סומ
 ממ לע כפוי ופופ ןיססמ ןיפפ ןקכפ .הנשב

 ט'ע שוריפ
 ןאָט טְסעוֶו אוהד סאוָו גנידלא ןיִא ןְׁשְטְנעֶּב
 קג דלי שא עֶטְׁשרע- יד עֶלַא ריכנח לכ (טי)

 יַד ןיִא ןְראָּבִג ןרעֶו טעֶו םאוָו רפה נצ
 נ שירקפ רֶבְנַא ףאָש עֶנייַד ןיִא רֶדֶא רעֶדְניִר

 אנ ןייד ןּופ גיִלייַה ןכאמ ּוטְסְלאָז יט
 יב טסְראַט אד ףְרש רוכבב דובעת אל ןגעוֶו

 ! ןסקא עֶעיד ןופ רוכְּב םעֶד טיִמ ןְטָּברַא
 יד ןְרעֶׁש טיִנ טסְלאָז וד נּוא נצ רוכב וּונת
 שא מיל כ : ףאש עֶניַד ןופ םיִרֹובְּב
 אפ םיִא ןֶסַע לאָז ןהּכ רד הָָשְּב הָנָש ּונָלְכֲאּת

Tre יד 

 ְצָמַא יא סע ראו סֶביִלְמיִא טאָנ יַד טאָג
 רע

0 4 

aA ה : - אש x 7 . | . 

is 2G vy 1 ו ב 4 4 פי \ 4 
 -  Arlee oR a arצי  taeקיי וה
  a Re dPויש  Aיש  29% i CAAיו רו בב



 .האר וט םירבד = לכנוא

 ךתנל מל
 אֶל חי : ןָּכ דָּבְעַק
 ךֶרַמּפְמְב הניב ישי
 יפ ֶּמעמ ןירוח רב ּהָתָי
 = רַגאַּב 3 דַח לע ירא
 םינש תש ְךָחְלְפ אָריִָא
 הלא נכי ₪

 לכב

 מ
 השקידאל " :ןּיהַשעְת ָךתָמֲא
 ָךְמעֶמיִׁשְפְח והא ךֲחַלְׁשְּב ךניעב

 שש ָךרָבע ריִּכָש רכש הָנשִמ
 לֶכְּב ךיִהְלֶא הוה ףֶכְרְבּו

 רשא
 :3 ןיכרע ככ זט ספ סע אית

 םיבשר שוריפ .
 ישפח ונחלשתש העשב . ךיניעב השקי אל (חי) : חקנעהל
 ריכש רכש תוליפכו הנשמ ול ןתונ התאש המב ךמעמ
 ךנאצמ ול קינעמ התאש ךתוא דבעש םינש שש תדובעב
 סינש שש ןינק לש תוריכש רבלמ ךנקימו ךנרגמו
 ירהו השעת רשא לכב 'ה ךכרבי ירהש ותוא תינקש
 עדת ןכוול ךתתב ךבכל ערי אלו תמגוד הז קוספ שוריפ
 יכ םהמ דחאל תתמ התבבו הננבו הקיח שיאב הניע
 םירחאל ןוממ תניתנ לע רבדמ בלה תוישקו ןיעה העור
 התאש המ לע ךיניעב השקי אלש שרפל ולגרוה רשאכו

 יישר
 הנשמ יב (מי) : םענרנ סמפ ןיפו עככג דכפ דנעכ
 ןיכ דכוע יכנע לנע וורמס ןסכמ . ריבש רכש
 סוי ילוכט תדונענפ  סילפכ = וסז) סלילכ ןיכו סויכ

 טיע שוריפ
 ויִּב טְכעֶנקַא ריר ּוצ ןייז לאָז רָע נוא סָלט)
 ןייד אוצ נוא מ העת ףחְסִאל ףאו לַבֹוו םוצא
 איז זא ןאָט וזַא ףוא וטסלאז דומ טניה
 ןָא ךֹוא יז ּוטְסְלאָו אייִרְפ ןיַג םֹורַא טעו[
 ףיעענ חשק אל (חי) : ןמוג םעלא טיִמ ןראְָו
 ףהגְׁשְּב)ןָגוא עָנייד ןיא ןייז טרה טיִנ לאז סע [
 קעֶנַא | ןָעּוט ןייב ןיִא !ְךְכעַכ יִשְפַב ותו
 (הָנְׁשִמנםּוראוַנ (יִּכ) ריד ןּופ אוירפ םיא ןקיִׁשא
 ןייופ טלאצג(םיִנַׁש שש ּףֶדְבעריִבש רעל

 ראי סקעז טנידאב ףיד רע טאה םעֶנגנ
 גאַמ אייַּב ראָנ טניִד רעֶנעֶגנוג יא םּורא
 נוא גאָט אייּב ןֶעד זמ טְבעֶנק רעֶד נואש
 הִָֹּׁש ןייֵא םיִא טיג ראה רעֶד טָכאַנ איי
 אייז רָדניק ןיִּבאָה םיִא טיִמ לאז איז תיִנעח
 לב יהא יי רבנו ןייז טכי = ים מ

 ד an ךיֶד טעו טאָג ןייצ

 צ עו זיא רֶנייֵא םירישע אייִוָצ טְניִנעֶגאַּב טאו | ןאמירא ןייֵא לֵׁשָמַא ףא

 שש ךדבע הברה ירהש םינש שש ףוסל ישפח והלשמ
 . םדיב אוה תוטש . םיריכש ראשמ רתוי רמולכ םינש
 ואנק אל אלהו ישפח חולישב ויניעב השקי הי: ל יכו
 םיעדוי לכהש םינש שש תדונע יפל אלא הלחתמ
 ריכש רכש הנשמ רמול ול היה אל רועו . אצי תיעיבשבש
 םינש שש ריכש הנשמ שרפמ שו .ריכש הנשמ אלא
 ינשכ םינש שלשב ביתכדכ םינש שלש ריכש םתסש יפל
 רחא םוקמב יכ .לבה הז םג . באומ דובכ הלקנו ריכש
 . ריכש ינשכ שוריפו .ריכש תנשב הנש רועב ביתכ

 םימכח יתפש

 ספ כיתכ 560 כ"ד . דכע )₪ ומלכ לעכ ונפל 'פ מ

 קינענכ זמ סמפ5 ול כסומ וככ סללב ותדוכע וסעו

 לארשי ילשמ
 ריִא טעוו דנוצא טְגאָו נוא ןְסאָרְד ראַפ רעייז םיִא פאָה

 ןייז לאָז ְךיִא טְקיִׁשֹג טאָה רע ןאָט לעוו יא סאו ןְהעֶנ
 לעוֶו ְךיִא שרעק ראַפ רַש םעֶד אייַב ץיֶלֲמַא םיִא ראַפ
 צ . + וצ - +צ - .75- . -

 םיִא ףוא ץֶכעֶלְש רש םעֶד איב ויו ןיִשְלַמ םיִא ףוא
 לָשָמְנ רעד ןאָמ ןגני םכעד ןנעקא םכעלש ויִא רע לויוו
 :Ris v 7 rv ד A SNe = צ =

 אלו ןיִבָאָה ךיִהָאַּב ּףֶניֵע הַעַרְ טֶנאו קּוספ רעֶד ווא זיא

 םיִרֶא םעֶד ןיא ןגוא ענייד ןלעפג לָּבִא טעו) םע ל ןִּתִת

 אָרְקְנ הקרצ ןייק ןֶּבעֶג ןְלעֶֶו טינ םיִא שֶסַעְו נוא ןאַמ
 רע ןאַטיִרָא םעֶד אוצ ןפראד טסעו) ּוד זַא סי לֶא ףילע

xrהר 2 0  vy Regiד וצי  

 איִד שיִמ דיִמָּת זיא טאָג םכוראָוו ןֵשעֶּב ריד ראפ לאָז

 גּונְג טיִנ טְסּוטְׁשַג רעיַרּפ ןְּבאָה ריִמ איוו ֹװַא םייֵל עֶמיִרָא
 ריִד ףוא םאָנ ןופ תינמהר סאד ןקעֶו רעֶד םיִנ טעו רע

 . T aC T .+ + . ל

 םּוראוו דנִזַא ןּבאָה ךאָנ טְסעֶו אנד (אָטח הָיֲהּו

 ןאמיִרָא םעֶד ןופ םייקמירא פאד ןנאמ רד ךיז טעוו טאג
 7 a צ a id ד יש + = ₪ ד

 ןייק ןְּבעֶג טיִנ םיִא טסליוָו אד נא טייקרַמיּב ןייז םיִמ
 םאָג ןופ סאְרד ראָפ םאָד ןקראטָש ְךאָנ יו טעו הקַדצ

 ןָנְנּי םעֶד םקיִשְג שאָה רֵׁשֹש רֶּד איוו טקנופ ריד ףֹוא

 אייַּב ץיִלמַא םיִא ראַפ ןייז לאָז רע רַטעָּפ םעֶד ּוצ ןאַמ

 .זיִא ןאַט ןגנּוו םעֶד ןקעזנ טאָה רטעפ רֶד נוא רַש םעָד
 : רָשוע םעֶד ףוא סַעָּכ ןיִא ןיימ ךאנ ןֶראַוונ רע
 - ּצ . - 1 6 רוק 2

 זעוונ יא ררדנא רד נוא ןרתוצ

 דב
1 

 ואמיר רֶד טאה וטלאהנ טאָה רע סאו) ךאזא ןאמירא םעֶד ושעֶּבג ןרהַנְרְר רשוע רָד טאָה רגראקא | ן
 :רְד םיא A עג אוי םיא 2 טאָה .ws םעֶד ןטעֶּבג Macs רעֶד טאָה עג מ לאוו טיִנ ו |



 האר ומ םירבד |

 ךיהקָא הָוהְי ךדפיו םירצמ ץֶרֶאְּב
 רֶבְּדַהידִתֶא ךּוצְמ יכנָא ןילע
 היא רמאיזיּכ הָיָהְו י: םויה הזה
 ז דתֶאְו ְבַהֲא יִּכ דָכעמ אַצִא אָל
 : ְךָמע ול בֹוטְּכ תב
 עצרמהההתַא

 נג סע ןנס6 יג איח
 : תכ כ םורוככ סט תועוכע טש ןיטוריק עלרמסכ

 םיבשר שוריפ |
 . ןכ השעת ךתמאל ףאו (זי) : לודנ שוכרב ךאיצוהו

 םימכח יתפש

 רכפנ למכ לוככ | ףכוו יכסכ ןכנמ סיפונ טסו . ףסכ
 6כק יפס | 6מניד מיק נו 7 : ףסכ סורטעכ סיכנמכ
 לכויסס לכווס סדוק סינק טנסו סותס יכייפק ד":  וסורכמב
 ר"כ וסולכעכר 1 ועמסמכ סנועכ דוכעי עכרגס 326 וכינו
 וקספסמ לס שיקו סויקמ ינפ סמ 60 קפנ ותחפסמ 95 ככומ
 : לסכ 'פכו סיטסקמ 'פכ ןויעו וי ניס עכלנכ 'וגו

 לארשי ילשמ
 רעֶהְג סע איו א ןעְֶג םַגְרַפְמ טינ םֶדיִא םעֶד טאָ

 גוא גּונְג ןֵסֲע ןײק ןֶּבעֶגְנ טיִנ םיִא טאָה רע ןיז אוצ

 ןָמיִלג טאָה ןאמ רֶגנּוו רעד ללְכַה רֶדייִלְק עֶנייִׁש ןייק טיִג
 רעווש רד טָה לאַמַא ןגיִנְׁשְנ ְךֶבעִנ טָה נוא םירוסי ליפ

 רֶד טָה טאָמָש רֶד ןופ רש םעֶד םיִמ טָפשְמָא טאָהְג

 סאה נא ןאט ץכעלש טְלאווָג םיִא טאמש רעֶד ןופ רֶש
  $9 +3 a a %- Tz: vד +

 םעֶד אּוצ ןַמעֶּב םיא ראַפ ןיַג לאָז סע רעו ןָנּופְנ טיִג
 | רע ויִא רַעעֶפַא טאַהְג םאָה ןאמ רעֶגנּ רעֶד ראָנ רש

 םִדייֵא םֶד שקיִשְג רע טאָה רֵש םעד אייַּב בֵׁשֲהַא וו
 צ = צ ג ** ד ד + = +

 םעְר וצ ןייִג לאָז רע ןשעָּב םיִא לאָז רע רַמַעָפ םעֶד אוצ

 אוצ ןגנאַגג ןאמ רֶנני רעד זיִא םיִא ראפ ןָמעָּב רש
 זיִא ןאַמ רֶגְנּוי רָד זַא רעוש םעֶד ראפ ןשָּב רָטעָּפ םעֶד

 רעֶד זַא ןְהעֶוְג רֶעֶפ רעד טאָה רָמעָּפ סעָד אּוצ ןַמּקָנ

 נוא םיקאָנ טיג נוא םיִנָּפ םְכעֶלְׁשֲא טאָה ןאַמ רֶגני

 מכעלׁשֲא ֹוַא .ומסאַה סאוו רמעפ רד םיִא םֶגעֶרפ סיור
vi: 14 = = 1 ד ד שו'צ + ₪ 1 + + 

 ויִא סד ןָשְסְנִמ עֶרָדְנַא ןרְפְטְנִע טיקאנ סיב נּוא םיִנָּב

 ףוא רע טאָה רֶמְעֶנְׁשַא וא רעש עֶד ליימ יא
 יִד ןופ טְרעֶהְג טאָה רֶטעֶפ רעֶד וַא פיִנ תֹונָמֲחַר ןייק םיִא
 רעווש ןייז ןחעַג טאָה נוא דייר עֶניזאָד איד ןשְמַשָמ

 רֶש םֶד ןפעֶב םיִא ראַפ לאָו רש םיִא אוצ םקכישג םאָה
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 המת
 ףאו .םלוע דָבַע ךל הָיָהְו תֶלְרבּ

 5 טכ ןיכרע ככ כ זט ןיפודיק זס תוכוסכ 5 כוט יל .
 : ככ ןיפוריק וגז6ב :

 רְצָמְד אעראְּב
 ! תָהְלַא  ךקרפו
  ףדקפמ "אנא כ
 נוי "ןיִדָה  אָמְִָ
 גוי יִרָא יהיו זמ .:ןיד
 עמ קופָא אל ל
 נָא תי המחר יֵרֲא
 } בַמ יִרֶא ְךָתיֵ
 | בַּפתְו וי : למ
 ְֲאְּב ןהתו אעצְרמ

 נע : יהיו אשד ךתמאל
 : ד תועונע כ ןיטוריק תחקנו :

 .זט ןיטודיק ךתעל הו

 םירוטה לעב
 : סי ךימסו . סיס סוס (וט)

 ישר

 ) סנכו קנעס סת ףפ סיס קזיכו סיכנמ זיכפ ךל
 סלקיו) ל'ת ועמקמכ לוכי . םלוע דבע ()
 וכוקס וסמפסמ 55 טיפו וקזקס ל םיל סחכסו
 4 (םתליכמ) לכוי לש ומלופ לס סז ןיסט תדפכ
 כל כ לוכי סל קינעס ןכ השעת ךתמאל
 קיכומק סו (כ קומס) לק ספוק כוקכס סוס

 מע שוריפ
 ןקנערג טְסְלאָו אוהד נוא  םירצמ ץֶראּב תיִיָה
 תי םיִרְצֶמ ןיִא םָיַעָנק ןייא ןעונג טְסיִּב ּוד
 א ָךיִָר טאָה טאָג ןײד טאָג נוא יס יי
 מ ןהאלנ ןֶא יד טאָה רע נא טייל
 רד וג לע םיה היְּב טיִמ נוא םִיַרְצִמ תי
 א אוט םויה הת רֶבְרַת תֶא ּףַצְמ יֵכָֹא וזַא
 ד וא ףאז עֶגיזאָר איִד טנייה ןטיִּבְג ריִד
 לאָז איִיַרְפ טכעְנק ןייד ןקיש םֹורֲא טְסעוֶו
 | טעונ סע נוא היה = : ןְראָל ןא םיִא
 | וצ טעו טכעֶנְק רעֶד וַא לא רמאי יִּ
 ג סורא טיִנ לעו] ךיא ממ אא אל ןגאָז
 , םּוראוָו | ְּהיִּב תֶאְו בא יִּכ ריד ןופ אייִרפ

 תחקלו י
 ונזאְב

 9 9 סיסו (זט)

 בוט יִּב דֶניִזְ זוה ןייד .טומ ףיד ביל טאָה

 ריִר טיִמ טונג םיִא יא סע םּוראוו ֶּמע

 ₪ ןײַא ןֵמעֶג ּוטְכְלאָז עצרמה תֶא ְתחָקָלְו (ןד)

 וב ְךְרּוד טֶסְלאָו וד נוא תלו ונאב הָּמְתִ

 | יָת רט רעֶד ןיִא נא רֶעֹוא ןייֵז ןִא
 |  םלוע ל
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 = סקר שלשה אל כמ יש 0 תה ישא
 "נסי כאצמ לקינעת קינעה 7 ל מ
 ףיהלָא הוי ָךְכְרְכ רֶׁשֹא ביו הפו

 גיִכ תרכת * + ולתת 9% יכ תרכזו מ : ולדותת | תייה דבט כ ז מ + יפו 100% 5 לכ
 6 קייב ירא

 םיכשר שוריפ = םירוטה לעב
 ..תיית רבע יג %\ :הייניס תאנה םדוק חטימשל 6) טחלטפ יכו (גי) טחנת :כלמ סגו סק) דודל ןפנש 'מע

 .קינטס (די) : לכויכ 65ויו טס ףוסכו טס ךופכ 69וי פ"ג וכסלט
 ךנלגפו ךנ6:ע סילכד 'נמ וסקילעס ןכל תונמסו כס: .יפכו ףסכ י)כ סיככד 'ג ךיפקכעס קוכמ לטעס י"פ וכ ד'וי פלא

 : קייס דכע יכ ככזו כיתכד וניסו ךכקימו

 םימכח יתפש | יישר

 טרופו 5 iw יכ 3% ב נו ב דכ) עמכמ דועו 050 ןינמיס פינקט סדוק סינפ פס ופני ספ

 יירכע ןכופכיד כ'נו ומנע י'ע וסס 35 כ"ע ך) רכמנו כמו .סינעת סינעה (די) : קינעס קינעס ןסכ םרימ

 י"ע רכמנטכ ג'ס ף5 סיכת יע רכמנס סתס סמ יכנע :אצמ :וכקופ מ לע סנעסס 'ל פ"ו ו קוכיטספ

 יככעספ ןפכ טודמ דוע כמס כ סמלו פפו ןך : סילמ6 = : ב ור |
 ם'פכ סירכעל ילנע םוקסדפ סירכיפ יטסלכ 5 ו 2 ] דכלכ וגס bנס % ןיפ ללי ..ךכקימו ךנרגבו
 סלפפנפ ספלפס לכ ורמ6 כ ע'י מחו סיטפסמ 'פכ = ןלמלכ סמלו .ךסרוכ ךכככמ סמ לכמ ךכלכ לפס ל'פ
 'םודתכ 35 םדחתנס לכד רומעכ 0 תינשנ 8 | פינטו לכ ףס סככב ללכב י ססב סילסוימ ונק סמ ל
 .ס"מרס . טקוסס ןפ נוי סוס ומכ 5 דכנכ רקכ רלוכמס 'סמכ וניקוככ ונדמלו םודרפ וקני סכלכ לנככ .לוסש
 ,ףכומכ גמ סוס 89 לכסד סקוס - י8 7 סלכנ יו : | ןימו ןימ לכמ וכ ןסמ ספכ בכ ש'גכ ןיפודיק

 סמו ינענכ דכעמ "קמ סיככיה יכמככ לויט יככע דכע וסונחו ו וו י

 דכע סירי ירב וי םעכ וי וניל נענכ דכע תת ה כ רו |

 ףמ סיככימ יטלככ תו סנו םסכ תפווכ תיכוכ סיככע סמ 6"ס סולכו6 וספרכ ויש ןיד ומיה םסכ נוב יככע)
 תלנכ 655 כ סכ כיתכ לירסכ סד סירכיל יפפככ 6500 ינענכ דכעמ ו"קב qונונ סוג וס רפו) ןילו ןכ ילנע ד

 לכ וככ ול ןסנט דכעכ .רכינ .סוסיו סיעוכק וניפ סעככ ₪ ליגכ ודנע 6 כרס טפקינ'כ ב :ג'נ ק'והו סידנטס|
 תנסק כ ןֿפכ רפפנ כ"ב כ : סככו סכפ סנופ סדיכפ יקופ6) עקכק ולודיג ןכו סככו סכפ ן65 * : וננכ תוכוטס)

 :סיכפע ןלכ ף ףסכ סיכפע רוככ יכגןנסל סמ סקיל ינפ ופכו כו כמלנ סד רוככ כג סת יכ 'פכ ןנסנו סקימ
 לארשי ילשמ :טיע שוריפ |
 רפ רימ פאר רע ראָנ הנאה ראפ ויא לָעָמא א םורַא םיִא וטסְלאְז ל יש ינהל ראי טעו
 ןְשֲא שורק םורמ העי ןיא קוסָפ ןייא ישפימ | שפה ונתְלשִה יְִו (נ) : ריד ןופ איירפ .ןקיש[]
 טעג טונס ךויפדא יא סע ומור 222 קב תא בוש םורַא םיִא םסעֶו אוה וא גוא דמי

Ar = Ae as! |סע םיִא טיִמ ףראד נוא םאָג רעֶד ןיִא  רֶבַח יז  

 םיִא ּוצ ןָמּוק טעֶורֶבַח רעֶד ְךִז םֶכאַרְמ רע ראָג ןיחּומְׁש םיִא ּוטמְלאְז סקר ינחלשת ל רוד ומ אייר |

 םקְלאָו זיא רע טנאָז ןְּפעֶרְמ טיִנ םיִא טעֶו נּוא םייָהָא קיפ ןךאל ןא קשה הו: גיִרייֵל ןקיש טינ)

 םעֶר איב ראָנ ןעֶרְמ טינ טגייַה ְךיִמ משו ד א קיו עניי ןופ ןְראָל ןָא םיִא טְסְלאָז וד ךנאצמ ו

 עילְסעֶג סאד יג ןטראָר ךימ מע ןשסעמ יאָר הָאובְה רעייש ןייד ןופ נוא דתי ףא]
 יה רָד גוא הור ָךיִא ןוכשא שודקו םּורָמי טאָג טְנאָז ךיִהלֲא יי כרב רֶׁשֲא רטלעק ןייַד ןּופ נּוא ביט

 טרש ןייא .ְךיִא ּבאָה ןנעוו שסעֶד ןופ טְרָא גיִלייֵהַא ףוא : י
 0 או ב . ד .a A :ז 2 = 2 ג ל וו

 00 לַפְׁשּו אָּכַד תֶאי ןעפג דיִמּה טראד ךיִמ טעו ריִא סאו טְׁשְטְנעֶּבִנ ְךיִד טאָה טאָנ ןייר טאָג סאו[
 ; | עלושש ראפ ונעו סאו םייל .עמירא איד אמ ר דבע כ רכה 0ט) : ןבענ םיא וטסלאז ל ₪.
 עֶנֵפופְׁש ראפ נעו סאָו טײל עֶמיֵרֲא איִד איב ור כג ? תכָ 0 : ןְּבעֶג םיא ו 2

 , גי
 דא הָלֹוח ןייא ףוא ₪%

 טד צ ו 1 |

 ומ



 : האר ומ םירבד

 ולב לחהאל כ * :ףדי חלשמ לבב
 יכְנָא ןפילע ץֶרָאָה ברקמ ןֹיְבֲא

 ע אעְרַ ומ אָנְבְסִ
 טיל מאַן

 ןךָי תָי חַּתְפִּת חַּתְפִמ תא הנפת התפ רמאָל ךוצמ

 ךינעל ךיִתֶאְל ףדי
 רַבְמייַּכ < ס : ךצראב

 כסלו ךינעלךוחאל | =<
 א בי : ערד ְךְניִבֲאְלו
 ב ךוחא ךל ןֹּכַּי שנת יש
 ארי תב וא לארי הא ל

 ג ןח שש רבע הירבעֶה וא ירבעַה
 הת ונקלשת תעיבשה הָנָשַבּויִנָש

 םיבשר שוריפ
 ברקמ ןויבא לדחי אל יכ (אי) : ינע רשעמ תנש . םינש
 אלו בופ השעי רשא ץראב קידצ ןיא םדא יכ .ץראה

 םימכח יתפש

 6 'יפ ה : 'ס ךכככיסו ללגכ וכ כתכמל סו) סוס ל
 ןכ כע וכ ינכ סנס סיתתנ 55 ןכ לע יכ ומכ לוקוס ןופ>
 יכ לכו יכ הנמ סע רכוממ סם יכ סינל עוגנ) ךיתפנ ל
 'פ3 י'סכ כתכס ועכ לוס נילוס ןוש) רקפכפ ןכ לע
 : ןכ ונפמ ופורופ יכ תלמ וק)כ וס5 ןפכ )6 כװ
 וילה כיש ונממ סדוכ רוניד ןימ 60 כ') רמפל כ"נפד |
 6ימוד ומנע י'ע רכמי וכ תמלד ל"נמ ם'לו ז : רמ6) תנפ
 קיפמ bכקד bכותומ )"פד ומנע רכומכ ירוימד ךל רכמגוד
 כ"ה ךל רכמנו רמלנ רככ יככ ומכע רכומכ יקד סול
 דנע סנקת וכ רמ6) רככ וככ ופנ סיכת מ רוכמכ
 כוקכד נ"י ממו ס"6רס | ןכוקו ד"כ וסוככפכ ולימד ולכע
 סורה י"ע לעסנ ןינכ סקסד עמטמ סוכת יע רכמו יכ

 לארשי ילשמ
 הָאצּוה רֶכֹורְג ןייז ןופ ןבָשָה םעד ןנעקא םייקיניילקא זיא
 זַא טָחעָז רֶע וא ויִא ןְׁשְסְנעֶמ םעד ןופ רֶגייַטְׁש רעֶד גוא

 הָאצֹוה איד ןנראק םֶפְראַדְג רֶע לאו םיִנ םָקיֵלְג רש
 עֶכיִלעֶוַא ףוא ןֵּבעֶג סוא םיִנ לאָז רע בוטש רעֶד וש
 .ַא טיג ׁשֶכעֶמ רעֶד טוט זִא גיִסייִג םיִג םאָוו ןְכאַו

 ןיַא טְראָפְש וא הקר איד ןיֵא רנְראק ביה ראג
 .םלעֶג ןייק טייל עַמיִרֲא איד טיִנ טיִג רע סאוו סאָד
 8 = = חש, = ;] ד ד צ

 עָטיִבִז סאד ןָמּוק םעֶו סֶע וֵא קּוסָּפ רעָד םנאָו סאָד
 ןיראפש ןייַא  ןלעונ םסעוו גוא חטימש םסייה סאד ראי
 ג i ג 4 עו ie - ו 2 ד ד

 ךיד ְךיִא געְרּכ . םייל עמירא איִד ןְּבעֶג םינ וטסעוו טלעג ןייד
ah 6ו - ₪ 5  = vw:1 %  

 עֶס לביא לאָז סאו ראפ .ןויְבָאה יא .ףניע העט
A ןיַא ּוטְסְלאָז םאוָו ראָפ טיַל עֶמירָא איִד ןַא גוא יב 

 עָמיִרְא איֵד ןופ טְלעֶג םעֶד טיִמ הָאַצֹוה איד ןְראַּפְׁש
 םּורְד . הָאְצֹוה עֶרָדְנַא ןופ םֶלעָג ןייד ןיַא ראָּפָש טייל

 ןאָמיִרָא רעֶד עֶר ואמת רב הו יי ל ףילש אָ
 טעו דניז ןיַא ןְּבאָה ּוטסעוו םאָנ אּוצ ריָד ףוא ןעיֵרְׁש

 : ןאָמיִרָא ןייַא ןרעֶו םְסעֶװו אוד וא ןְרעק ראפ םאָנ

12 

  Peל הל וי 58 ב 0
SE ER ראשה = ald Na Rs: i 2 A 

 ָתְעיִבְש | אָתְשְבּ
 ךוח רב

 ךמעמ . ישפח

 חירבעה וא :ותבינגב .ירבעה ךיחא (בי) : אטחי
 יש שש ועיגהו ,המאל התונמקב היבא הרכמש

 יישר

 רמאל :ןכ ה ינפמ (ספ) .ןכ לע (י) : ססטמס
 יחאל : ךסיטמ יגל ו ךסכומל ספע (יכפס)
 כה ינע ןופל דסס ד"ויכ . ךינעל : ינפל סל סזופל
 כ (3י) : סוינע נפ ן'ידוי ינסכ ךיכע לנס לוס
 גוככמפ סוכה ידי לע (די ןיכודיק) .ךל .רכמי
 מקג ככ יכסו לכדמ כוקכס ז וקכנגכ ןיד תיכ
 1 סי וסנככמכו יככע דנע סנקס יכ (סכ סומפ)
 \ ןקכ ובדססנס סיככד ינמ יכפמ 056 כנדמ כוסכס
 וככמס נו םסב לכת סיס ף6 סולכטס וס בוהכפ
 יככגכ רמסנב ססנגנכ םרכמנ .סמסס ןיסס ןיד םיכ
 וכ דמלו סיס סככמפ סנטקנ נס סקכננכ לו

 טע שוריפ

 יַד ןּופ ןקעֶרְמְׁש םוא עֶלַא ןיִא ֵּריחֹלְשִ
 וראו ץֶרָאָה בֶרקְ ןּיבָא לַדְחָי אל יִּב (אי) ; טְנעֶה

 יִבָא ןייֵא ןְטִמ ראפ ןְרעֶֶו שיִ טעֶו סֶע
 נָא ּזַא םּורָד וכ לע דנאל םֶד ןְׁשיוִוְצ ןופ
 אָז אּוצ רפאל ןְטיִּבְנ ריד א אוט גמ
 5 הפקה ןנֶפַע חיִּפ הָצֲע ןײַא .ריִד ביג ְךיִא
 ןאַה ןייֵד ןנֶפְע טסְלאָו אּוד נעל ּףיִחָאל ד
 וינאלו ןאמ םּרָא ןייד ּוצ רָדּורְּכ ןיַד ּוצ
 יד ןיא ןְיִמְפרעֶדַּב טונ ןייד ּוצ נוא צר
 } ןעוֶו יְִנעֶה ְִּחָא ףל,רכְמ יִּב (בפ : דֶנאָל
 ךּורְּב ןײד ריד ּוצ טפוק ראפ ןְרעוֶו טעוֶו
 פ תיִלֲאְרְׂשִי ןיֵא רֶרֲא הָּרְּעֶה יא לֶאְרְשָי רָד
 יָד לאָז רע נּוא .םינש שש ֶרְְת טסניד ןייַא
 עֶד ןיִא נּוא תִׁיְנְשַה הו ראי סקעָז ףיִד

 = ןטעביז

 / גי 5 :
 ל



 , . 4 Rs PE, Cw! 4 4 RFT oh, IF Mae BET Cnגזה יי  Fu . nap | meיוציא  “Woh Na 4עו יי ו וו *

 = 8 רצ האר ומ םירבד | סולקנוא =

 : ארו ול ןתת אָלְו ןֹויְבֲאָה ךיחָאְּב קו הל פס ₪
 Al רו ְךָב יהיו םֶדָקְך

 .:אטה ָךְב היה: הוהָיילֲא ְךיִלֲע קת ממי כת
 ָךְבְבְל ערײיײזאָלְו ול ןתת ןותְנ ₪ ה הל
 = תי ליִדְּב יֵרֲא הל ָךנְתַמְּב

 הזה רבּרה ו לְלְנַּב יִכ ול נתב כרבי ןיַרָה אמ

 ךֵׁשֲעמלְבְּב ְךיִהלֲא הָוהי ףכרבי מ
 לכבו ירא

 < fיק םכמ סוס רכרס ללגב יכ .ג'פ ג"פ סירקפ סכ תועוכע כ fעימ וכ ןתח ןות) . סע ןילדסנפ טת ךכ סיסו . חס םוכופכ יס 36 ךילפ לקו אית
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 םירומה לעב 4
 סמל וכ ןפתכ ךדיסו כס 'כ .וכ ךספ> : כ'כד ק'פכ | ןיניכ5פמט ילמד פ"כ . לפמי לפ% ולסמפ יד :'וו לד
 ךילג וסע סע יפ) '6 לכ ןתינ ךיכ5ט למוג דוד יכג ככסו 6 סי6דכ תוכככ ל סכוזש ו'יז למ . ןותנ (י) : יד סיינפס

 םימכח יתפש יישר

 סוו ריכסכ 6וסס 5כקמסס פ'עלו כק וס כיתכ 6:9 יכ לוכו (ילפס) .ךילע ארכו (ע) : ודננכ כוע ּט
 ןסויוורק סוקמ ככמ ed ינע תלוונסכ סזכ םכקפסו וכויפק ךב היהו : כקי ג לו (דכ סילנד) ל'פ ספ

 יכ סתס כיפכו 'וגו ןויכסכ ךיהמכ כס כיקכ ירוימק ינעכ סמל כ" ,
 ומכ | רוכד ןופנ ופרד כנדה כיתכדמ ד : fs fio ינט ee: ns 0 א =" ל
 לכדס כ'נלד 'וכו סרפ ?₪ סלוכד פ"ע סככ רכד לע וככה למ גליק ןתת ןותנ (י) : bכוק וגיל יממ

 לכס סע סכיפסס לכ לע סת ול ןפיל ד םכמס טיפק . es לגב וכ :ךניכו טיכ .ול :סיפעפ

 לארשי ילשמ = טיע שוריפ

 שטה ב היה יי לֶא יאר יִבשָה ףיִָאְּב ניל חי טסעו] וד נוא לתאי ןויִבָא םעֶר רֶרּרְּב |
 : te , Bd ד

 עוו סַע נוא ראי עָמיִּבִו סאד ןמוק טעו סַע זַא טעו רע וא לא לע אל ןּבַעָג טיב םיִא|
te ;א רֶלעֶפ ןיא ןְקַא שיִנ ראָט עֶמ סאוו הָמיֵמָׁש יז | רו  

 ןייק ןסקאנ טיִנ ךאְד טעו הָאּובְּת קיק ןעייז ראפ טינ | ז טעו ie ױב ו טאג נצ ריד ףוא ןפור |

 גּוא ןגוא ענר ןיא ןְלעפְג לָּביִא ריד טעו רַמאַט הֶאּובת ור ול ןתת ןְּבעֶג ןותנ לכ רֶניִז ןייא ריד ןיִא ה

 ןַלעֶו םיִנ םיִא םֶסעֶוּוד נא ןאַמִרָא םֶד רַדּורָּב ןייֵדְקִא *?} לאָמ טרדנּוה וליִפַא ןֶּבִעָג םיא טְסְלאָז

 אד םיִנ ויִא ראי עֶטַּביִו םאָד ליוו הקרצ 2 ג ןפב ןויב ג טינ bt םע נא בבל 2

 רשועַא לָשָמְִא זיִא סע דניזא ןְּבאָה ּומְסעוֶו טאָג אוצ ןפור 1 ּ
 ןֶראָפַנ זיִא נּוא םיִמּי איר ףֹוא רַחְסִמ ןיז טאָהְג טאָה ןגעו) ךאז רעֶד ןופ םּוראו] הוה רָּבְדִה ל ְי
 םיִרָפְס טאַהְג ךיז םיִמ טאָה גוא הָרֹוחְס טיִמ ףיֵׁשֲא ףוא ף'1 [שםְעָּב- טעוֶו רע רש לבב יל
 ףוא ךיָז טאָה לאמא ןיליפמ גּוא תיִלָמ גוא ןְנרעֶל םּוצ לכבּ םיִשעמ עְנייד עֶלַא ןיִא טאָג ןיַד טאָגְז

 וַא ןְהעֶזְנ טאָה עֶמ נא דניוו םעֶרּומׁש רֶסֹורְגַא םֵּפאַחְנ ;

waןופ אַׂשמ איִד רֶגְניִרְג ךאַמ ְּךעֶג רַחֹופ םעֶד אוצ גירש ןאָטיִפאק סָפיִש רעֶד מאָה ןיֵג .רעָמְנּוא ליז ףיִׁש  

 דיד טעוו סֶע סאו ףיש רעד  ןופ ןיירא סי ןיִא ןײֵרַא ףְראַנ תורי sk עֶעיֵד ףוא פַת ןייק םיִנ ּכאָה פיש עָדָא ]

 רָהֹוכ רעֶד םאָה ןרולראפ עֶלַא ריִמ ןֵנעֶז טיִנ וַא םכּוראוו ןרעוֶו רֶגניִרְג ]| ףיש איד. ידְב רנאַה רעד, אוצ ןְכֵקה
 תַרְשִמ רעֶד טגאָו רָסאּו ןִא .ןפראוו ןיירא םֶלאוָוְנ אייז מֶה גּוא םיִרפ אי טיִמ ןיִליִפִת וא "תיִלָט םעֶד אַ

 םאָג ּוצ גיִדְניִז ןייז וטסעוו ןְֶליִפִּת נוא תיִלַמ םעֶד טיִמ םםיִרּפְכ איִד פְראַ ןייֵרַא מלא םאוָו ְךאָנ םיִא א[

 אָׂשַמַ יא .הרוחס איד הרָיחְס ְךָלְטניִּב עיט ןיירא רֶסעְּב ףראוו ןְּבעֶל גיִּביא רֶזְנּוא ךאָד זיא םאָד ירא /

 רעֶד ןִליִכּת ןוא תיל נוא זביִרָפ איד פיִמ איוו ןיִלָפוּפ ןייִמ ּומְבעוֶו ןָפראוו ןיירא הרוח איד טעו אוד ו

 א ןְכאָה תיאָציה ףךאר ׁשֶמְנעַמ רעֶד םאוָו נּוא ליפ רעייז ויִא ןָשְסְנעְמ םעד ןופ שיִנָפְראְראַּב סאד זיא לשמו

 איד טפעֶרֲמאַּב םישּובלִמ ףוא נוא ןקנירמ גּוא ןסַפ ףוא רֶדְניִק אד טיִמ ביו םעֶד ףוא נּוא ְךיִז ףוא שראה

 ןגָשֶח רד ןצנאב ןיִא ראָנ גיִנייו ויִא טייל עמירא איָד וצ םיִג רע סאוָו הקדצ עֶלעֶסיִב םאָד נּוא טְלעֶג ליפ רַעיז הָאַצֹש

 הֶקַהָצ רָכ .ןופ ןוא סורג זיִא הֶאְצּות רֶד ןופ ןוגָשָח רעֶד ראָנ טְלעֶג ליפ ןופ ןיבשהא ויִא הקרצ רָב שמ םָנייַו םָעיִא ןא]



 ו

 < האר ומ םירבד 186

 ךֶבָבְלִתַא ץמַאת אל ךל ןתנ
 ךיִחָאְמ ףְדייתָא ןיפקת אָקְ
 --תֶא חָתְפִּת הָתָפ"יִּכ " באה

 יד .ונטיבעת טבעהו
 רֶמְׁשַה ײ: :ול רֶסְהְי יה ויסחמ
 ה ףְבָבְלַייסע ףבְד יהיו דק
 הָבְרְכ רמאל לעילְב
 ְךֶניֵע הערו הֵטְמְׁשַה תנש עבָשה

 2 ד

 ; 4 הי | ד
 ₪ כל תָי ףקתמ

 וחָאמ די תי ָי ץפקמ +
 ּתַפִמ יֵרֲא ח :אָנָּכְסִמ
 4 ךְדָי תֶי חַּתְפִת
 ַּמְמַּכ הנפות אפוא
 הָל ריסהי יד הָנֹרְמָח
 מלי ָּךְל רַמַתְסֶא ט

 בל םִע םגתַפ
 בירק רַמיִמְל עׁשְרְּב
 תש אָתְ יבש אָּתַש

 ָאְבָת אַהְ טֶמְשד
 כמ ךּוחַאּב ָךֵעֲע

 --תנש

 אלו ךיחאב
 יג ופ סטופ וס םוכוסכ וע םועוכש ך) רפעס . זס םוכוקכ ורוסהפ יד . כ עיכמ 15 ןיטיג זס פוכופכ ונטיכעת טכעסו .) םעיל5 תפפ יכ א"

 . טק ןיר-סנס ןויכ6ס ךיח63 ךניע סערו .ג םוכמ עכשס תנע סכרק .י לכ ו)

 םירוטה לעב

 סגו ךדי 5 קתפ לעו> סלופכ 6"פ . סותפ (ם) : ןויב6
 1620 תפ וכ ןפ תפכ יוסכס 6'ד . סילכדכ ולדס)

 פ"ד . סקיפמ ינימ לככ ול .קיפסתו סינדעמ וכ ןפ סינדטפל
 מפפ ם'ד . וכתסנ וכ 6יכס םייכתמ וס ס65 ספפת מפ
 ןיֿפס למול : קינפפ קינעסול ןתת ןופכ ןכו לכדס לפכ מקפפ

 םימכח יתפש

 קתטרפכ 2: ספ5 ומוסס) | כויותמ ספ6ס לפונכ ב :ודפי

 : ןופקק
 : סומעפ סעכ
 : סלולסכ וכ ןפ סנתמ סל ל
 : ונפל ןול) .דכע\ ולע בוכב) סוס

 טיע שוריפ
 ג ןייד םאוָנ רנאל ןייר ןיא ָל ןתונ ךיִהלֲא יי
 םעֶר כ עְּבייֵרְׁש ישר . ןְּבעֶג ריִד טעו
 זיא םאָו רָר וא ןֶגְּרְדִג .ויִא קופָפ
 יא ןופ רָּרְּב ןיַא נא רֶכְליִּב ויָא ןויבָא
 ןויא ןופ רֶדּורְּב ןייא ןופ רֶכְיִב זיא רמאָפ

 ןנעֶו טּאְמש ןייד ןופ טייל עמירא איר רַמּומ

 תֶאְץמֲאָת א טייל עֶמיִרָא עֶדמעֶרפ ןופ רָכְליִּ
 ץראה ןיד ןקראטש טינ טסְלאָ ןד ל

 טְסְלאָו ד וא ןויבאה ּףיִחָאמ .ּרָי תא ץופקַה אלו
 רֶדּורּב ןיַד ןופ טנאה ןייד ןכאַמ אּוצ טיג

 טְסעוֶו אּוד זַא טָּבייֵרְׁש יישר . ןויבָא םעֶד

 ה ןייז ףוס רעֶד טעו ןְּבעֶג םיִא ןלעוֶו טיִנ
12 

 . ןויבאה ךיחאמ
 ..חתפת חתפ יב

 .ורפחמ: יד

A 
 ו 0

 ו לפס מתפ .ןתתו לוזמתו ןפס 626 סקנעסל לועיס
 .סתפ :5כוע תכקסמ סייע פס ןתיפ ו סויכ סולמ
 פט יכעע יכל ומספכ םוספ ךדיסו םניינע יפסצ '3 סכוסמכ
 וקיט ידכ סימס יכעס ךל וקפפי ךדי וכ תתפפ ס6ש מול
 עופ טופ סטופ קמלכט ך) וקתפי 63 365 ס6ו ךסלפמ

 ישר

 b bpכ למסנ | ךכ5 ןסי פל ספ ןקי ספ לעטלמט
 ו לעסנ ךכל סלפוקו ודי סקס טפופפ סדה ך) שי

 פפ .חתפת התפ (ק) : ןויככ לש וימק תויסל ךפוס ול ןקס 65 סל
 % ונטיבעת טבעהו : 656 ןוסנכ םמסמ יכ יכס

 . ול רסהי רשא :וריפעהל סוולמ ספ6 יקו
 A (כ קימקרכ) כמופ לוס ןכו ב ספ וז (וק תוכותכ) .

 טע שוריפ
 :i" רע איוו וזא ןויבָא ןייא Fs טְסעוֶו

 כ טסלאו ףד ול ְףֶרָי תֶא חַּתְפִּת ַוַּפ טרעינ

 ה נוא ְּטִעַת טבהו םיא אוצ טְנאַה ןיד
 1 גונג רסס יד ןעַײלטנַא םיא שָסֶלאָ
 ןעֶנִמְג ןייז טעו) סאוָו ל ֵכְירׁשִא ְנּורְנִמ
 טיִהְג ןייז טל ל רֶמָשַה שו : םיִא ּוצ
 ! טעוֶנ נע ₪ רֶנָד הי רָמאָט ו ריד
 יאש ןויא לָעְלְּב ץֶראַה ןייד טימ אז ןייא

 שה תש הָנְרִכ ןָנאָז ּוצ למאל ךאו עָגיֶטפאַה

 םְׁשַהתַש ראי עֶטְּביִז סר טְנְרעֶנְג טאָה יז
 תו סע נוא נע הו הָמיִמְׁש ןופ ראָו םאָר
 ד ןיא וייִבִ חאג ןנוא עניד ןיִא זייָּב ןייז

 רדורכ

> AEN 2, 16% Rh: 4 Ay 
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 םָא ךֹוחְל ה
 ךמימל לבה
 רַבַעָמְל רַטְמְל לא

 אָּדָה אָּתדְקִפִ לב
 אָמ ֶדקַפְמ אָנָא |
 הלא יי יי יבא ו + יַד
 ליִלַמ יד אָמְּכְךֶכְרָּ
 ממעל התו ל
 ףּוזת אָל ּתַאְו ןיִאינַה

 ִמָמְעּב טולְׁשְ
 :ןומְלֶשי אָל ךָבּו יא
 אָנכְסַמ ףַב יֵהְי ירא
 אָ ָיֶחַאַמ ד
 יד ער יורק

 ךהלא

 יישר

 אל; התֲאְו

 בָא ךב

| 
 עומש: םא קר (ס) :לגז לכל בלק וס
 עומש :ןיכפ ךנ ר סיסי ₪5 6 .עמש
 : סנכס ותוס ש ןועימסמ קעמק עמפ . עמש
 (הכ סינד) רד קי .ךל .רבד רשאכ (
 סקלס ןופ) לכ . תמבעהו :ריענ סת ךו
 יוגסו ןונכ ליעסמ = ןוסלכ לפוכ סולמס לע לפוכ
 סולק לע לפול סוס סטכעו למול סיס סלו מכ

 סול bסקפ לוכי . םיונ תכבעהו : סוול ומ[
 םיונב תלשמו : טוכעס 5 סקסו "מ סזל סולמו ה

 05 ךכו ל"פ ךילע סינפופ סולקס סוג לוכי . םיבי[
 כספ כספס . ןויבא ךב היהי יכ (ז) : ולופמ|:

 סדוק ךיכלמ ךיקפ . ךיחא דחאמ :סדוק 7
 סימדוק ךכיע יינע .ךירעש : ךמהפ א ךיחפ

 ט'ע שוריפ 1

 טונ ןייק ריִד ןיִא ןייז טיִנ טעו סע ויבא /
 זיא ןויִבָא ןיֵא טְּבייֵבְׁש יישר . רעד |
 טֶסּולְ ןויבָא ןייא םּוראוָו ינע ןייא .ןופ ר :
 טאָג םוראו] נמי יל טיִנ טאָה נוא ץֶלוו
 ל ןַתֹונ ימלא ו רֶׁשֲא ץֶראּב ְׁשְטנעֶב ךיד מע וי

 טאג יד םאוו דנא םַעְר ןיִא ּהֶּמשִרְל הָלָז מ
 קב ה: ניר וצ בֶרֶא קיִא ןְּבעֶג ריִד טע \
 ןְרעָה ּוצ טֶמַעוְו ּוד בוא עַמְשִּת עמש סא רָע ו

ni :רֹמְׁשְל לוק טאג יב טאָג 6 ימלא  
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 < האר ומ םירבד

 לֹוכְּב עמשתעומש"מא קרח יה
 85 גצ

 תוהי
Rn 3 

 למיתא תושעל המשל יהא
 ָךּוצְמ יָבֹנֲא רֶׁשֲא תאוח הָוצְמִה
 ברב יהא הוהייִיְּכ י : םוזה
 םיִבריוגהְמַבעֶהוְַלרְּבדרַׁשֲאַ

 םִיוגְּב תלשמו טבעת
 תיהייכ זס :ולשמיאל בוי

 רחַאְב יהא דחאמ

 ךיקלָאהְוהירשאדצ א רירעש
 ןתנ

 םימכח יתפש

 :םכמ ףיסוכו וכומ שקככ די ול סוסי נפ לעב לש ודו לט
 לש רפולו ימ 5 ודיכ'5 "וכ ודו תנמכ רחש ונפמ לש
 לועפס וכ.ודיש תוכוסל ק6 תלמ ףיכוס סג סמ לכנ
 עוליפ ר : ודו סגיססו ופכ לעופכ ולי סוס תמ קלווכ יכ
 במ כ ןווכס ךכ סיסי 55 וכ ספ סע סקכד קכ תנעב
 עומכ ₪6 קכ מופ ןויכמ ךכ- סיסי נס ךפיטכסס 05
 ןוכס לכ סד bרקכ קכ כוסכד סמ קד ש : עמ:ת
 bםררנ כ"עו סעומפ יס עועימד םכפפו ןס ןיטועימ ןיקרו
 לתויס 'יפ תו: סנככ ךקו6 ןיעיפסמ לעמק עומס סל יתֿה
 וס: ןויכ סדוק ול ןק רכד ותופנ ףורנב 'ןנכ ססמ ןויכה
 דפוימ דמסמ- םרפמו .כ') דתפמ כ"נקד א : לתוי בת
 סיה6 ונכי יכ סיכ כיפכד כ60 ןמ ךיס6 ונייכל ךיקפנכ

 סלל )טי. ץמאת אל : פכמ5 ליע נעל

 טע שוריפ

 קיד םּוראוָו = ל רֶּנְד ראב כרב ףילא כ 0
 טאָה רֶע איִָו וזא טשֶטנעְּבג ְךיִד טאָה טאָג
 נוא = סיִבר סג ףטכעהו ןְגעוֶו טְנייִר ןופ טעֶרְנ
 אל התא רֶלעֶפ ליפ ּוצ ןעיילטְנַא טְסעוֶו ּוד
 ןעַײלמנַ טיִנ ריִד טְסעֶו אוד נּוא טוכעת
 ןניטלעווג טְסעוֶנ אוד נא | פיג םִיֹכּב ָתְלשְמ
 ןלעו ייָז נוא .ולושְמי אל ףבו רכלעפ ליפ רֵביִא

 יא ףנ חי כ ₪ : ריִד רָּבֵא ןגימְלעְֶג טיִנ
 רֶניִטְפְרעֶדַּב טונ ןייא ריִד ןיִא ןייֵז טעו סע שנ
 דמג רֶריִרְּב עֶניַד ןופ םֶנייֵא ןופ יהא דחאמ
 רשא ראב טעֶמְׁש עֵנייַד ןופ םֶנייֵא ןיא ריש



 הֶשעת םינש"עבש ץקמ * ומ
 הָטְמְשַה רד הָח : : הָטְמֶש
 רֶׁשֲא ודי הָשַמ לעבזלְּב טומש
 והערדתַא שנייזאלּוהֲעַרְּב הש
 : הויל הָטְמְׁש אָרָקִיְּכ ויחֶאיתֶאְ
 ְךְל הִיהְי רֶׁשֲאְוׁשְגהיִרְבְנַהיחָאי
 :ךֵדִי טמשת ְךיֵחָאדתֶא
 ןְיְבָא: ָךְּבְהְיְהְי אל
 הָוהְי רֵׁשֲא ץֶרֲאַּב הוהְי כרב
 : התשרל הָלֲחנ ךְלְתנ דיָהְלֶא

 ל ףמכ / :רָּבעַת
 אָתטֲמׁש דבַעַת ןיִנְׁש
 תמש םָנִתּפ ןיִדָו ב
 מ רבג לָּ טָמְשיד
 רבָחּב ישר יד ושר

 רבה ןמ עַּבִתְי אָל
 רק יִרֶא יהוחא מו
 .ַ םחק אָתַטְמַׁש
 תת ןיממע .. ןַמ ב
 וחָא סע ְּךֶל יֵהְי ידו
 a . : ד טַמְׁשַּת

 יהָי אֵל ירא
 le יֵרֲא "אָנְנסמ
 זעראָ יו יי נב
 ל בָהָ הלא 7

 ּהָתְריִמְל אָנְמַחַא

 יב ספא דג

 רבי

 רוחל קר
 + דס .ןירדסנס גל ) חעיצפ כ םינעמ ןויב6 ךכ כיסי ₪) יכ ספה . ₪3 ןיפוניק 'ס) סטמש רק יכ .ג פונת ספ fרסצ לוגי ₪ איח

 םירוטה לעב
 ךילנפ . טופס סטמפס לכד סו (כ) : סל ךימסו ךדי טטפפ
 סטו יכ וסעככ סשי למס 'כ .סש +! נפ טמשמ ול לע
 ךדי סמספ (ג) : ךקועמ ךל סמי עמעפ סס5 ךכועמ 6

 םימכה יתפש

 ולכפוט לכפמ ססל ןפתע וכו ססל דת טפעפ סגפנסז
 ידכ סינסו סנוכלכ סנט 5 נפ רספמב 'ופ 'צ : עב
 סנככ תיכנס ןמ םדוקס יפְכעֶכ סדוקפו סילקוכיכ סננכ6פש
 ינסו ןוקסכ רסעמ ןסמ מ? לככ ינוע סעימס לט סונכו 7
 ככעמ 5ומומ תוטסו םוטולט סנפכו תיטומסו קיעיכרכ ןכ+
 לככ ןינכפנ ןוכסכ רסעמו ונע רסעמ . ינט רסעמו ןופכ
 : רה סוקמכ םרופמכ ופכ סינעוכוכ לכנ ינב רטעמו סוקמ
 856 םלכו) סנופ סעמטסט םכוכונ סוס bרקפס 'יפ ₪

 טמשמ וכיֿפ ךדיב ןולטמ סי ספ5 bוס םטזעימ 'יפ . ספה
 יל דומעי יִכ כיתכד ונַײסו .  'ס ךכלכי ךלכ יל ןויכ5 (ד)

 ןויכֿפ

 ישר

 וכמו םיסטסמ סמו סכוטלכ סנמ לט לסעמ צ
 וופמס ומכ םינכ ןמ םדקס יפכעכ (זכ סילכד)
 םינש עבש ץ :  )a )5 לפעג סלכק יכב (סכ)
 לק (וט ספ) ליס .סולמו סוכמ לכל סינס עס לוכו
 למ לכל סמ 'ז למול סתפ סו ענסס סנס
 כ סנכק ליס ךסוכ דקקו דס לכ םלונסל סלפו ;

 עב לכ טומש (3) : סטמטס ןינפל סינט 'ז למל
 כסמ לעכ לכ כ ל5 ודי תפ טוממ .ודי השמ

 רמוס פוס סנו .ןויבא ךב ו היהי אל יב ספא (ד) :(סטע םונפ וז . שנת ירכנה 7
 36 ןושלו ינעמ לד . ןויבא : סככ סינויכס סוקפ לט וכטכ סיוע סתלע ןמזכ כ ןויכ6 דסי

 ט'ע שוריפ
 : ןאָט טסעוֶו אור םאוָו האמ א טְנאַה
 הש ראו ןְביֶז םיִנָש ענָׁש ףוס ןופ ץקפ ₪
 : גנוזאָל רפ ןייַא הָמיִמְׁש ןְבאַמ ּוטְסְלאָז חֶטמְש
 יָד הֶטִמשה רֵבְד זיא עֶניִזאָד םאָר נוא הָו (ב)
 סע ודָי השמ לגב לָּכ טמש הַמיִמְׁש רעֶד ןופ ךאז

 ןְכִלְטיִא ןופ טְנעֶה יִד ןֶעונ ןָזאְל ראפ לאָז
 ןעייֵלמְנַא טעוֶו רע םוָו והנהג הֶשָי רֶׁשֲא רעיילטנַא

 טאָה רע סאוָו טְלעֶג םֶד רֶמולְ רָבִמ ייפ
: 15 

 טיע שוריפ

 אָפ ראפ םאָד זיִא ןגיִלְטְנַא רֶָבַח ןיז אוצ
 ןח ןייז ןְנאָמ טיִנ ראָט רע וחצר תֶא שגי אל
 מש ארק םּוראוָו כ רָּדּורְּב ןייז נא ייִחֶא תֶאְו
 ןְנעוֶו סֶכאָג ןּופ הָטיִמְׁש ןֶפּורַג טֶה רע ל
 אָמ ור טְסְנעק, ןיִדְמעֶרְפ םעֶד שת ירה תֶא
 ִד טעג סֶע םאוָו נוא ּףיִהֲא תֶא ףל הָיהְי רָשָאִ
 אפ ּוטָסְלאָו דיטה רדּורּב ןייד ייֵּב ןָמּוק
 הי אל יג טְרָעייֵנ ספא (ד : טנאה ןייב ןזאָל
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 ןינָש תַלְּת ףוטמ חכ
 פת
 איהה אב קל
 :  ףֶוְרְכְּב עצת
 יִרָא הָאְנַל יִתָיְַו טכ
 אָנכַחַאְ קָלָח ּהֵל תי
 אָמְתְו אָרֵֹנְו ךֶמש
 ךינְרְְּב יִד אָלְמְראְו |

 ליִדְּב ןּעְְִּׂו ןלְכָי
 ךֶהְלַא .ַי כרבי יד
 יד ךָרָי יֵדָבֹע לָבְּ

 רבעת

. 
. 
. 

 = דָשְעַמ לָּכ תי

 םירוטה לעב =
 23 ךיסנפ 'ס ךכככי (טכ) : ךדיכ זיסי ךיפכככ ספו6 פלש

 ר ֶ

 לוס ףלט לקפסו סלפו סהכק מקל וכי (ילפס)
 : כמטמכ סיכײס ע ןגילו ךופכ ןסכ ךמע קלמ ול םי
 ססעס סמ דמלו 3 . םינש שלש הצקמ (קכ)
 סלעניע סטמסל סינפו סנוטלכ סנט לם ויסוכסעפ
 .רטעפ לופו . יולה אבו (טכ) : תיסינסכ םיכס מ |

 ײפ רפעפ ולפיו .םותיהו רגהו : ןופקכ פ/|
 סילטוכיכ סת וננכפס נו וז סנס לם מע לט וספ |

Srסמכ ותפס נפ ינט רסעמ לוכס5 תקקונס  : 

 שע שוריפ . .
 יִנ ןושאר רֶשְעַמ ןְּבעֶג םיא טֶוומ אוד םיִא
 ןייק טיִנ טה רע םּוראוו מע הָלְחִגְו קל ול ןַא |

 טָקְל רֶּבָא ריִד טיִמ הֵׁשּרְי ןייק נא קֶלַח
 קלה ןייא רע, טמעֶג רֵכפָר יא הָאיֿפ הָחְּכַש
 ןְּבעֶג טיִנ םיא ריִא טפראַדַּב ְךייֵא טימ ָךיילג 6

 ףוס ןופ הקמ חכו : ןופ רעֶד רשעמ ןייק |
 ןהיצ םֹוא ּוטְסְלאָו איצות ראו יירד םיִנְׁש שלש

 ןייד ןופ רֵׂשֲעַמ םעֶד ראָג ףְהֶׁשבְ רשע לָּב תֶא
 תה ראָי ןניִזאְר םֶר ןיִא אודה השג הָאּובָּת
 ןוא ןנייִל רעֶיִנַא טסלאָז אוהד נוא ריב

 רע, ומ ראי עֶרָרְנַא סאָר נּוא ראָי עֶמְשְרֲע
 : תֹורְׂשעמ עֶלַא ראי עָטיִרְר סאָד ןמור סוא
| :122 

. 

/ 
A 

5 CRA is >: 
. u 4% 

 : =Dהצקמ | :
 ףתאוכת רׂשֲעמלְּבייתָא איצות

 ףירעשּב ָּתְחנִהְו אוהה הָנָׁשַב :
 := הֶלִחְנְו קֶלֵה ולךיא יכולה אָבְו
 הָנָמְלַאָהְו םותָיהְו רגהְו מע
 עְׁשְּב רֶׁשֲא
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 עבו קְכֲאְו דיר
 "ֵלָבְּב ְךיֵנלַא הָוהְי ְךְכָרָבִי ןעמל
 יל סם :הֶשעְת רשֶא ָךְרָי השעמ

 םיבשר שוריפ ץקמ

 שלש הצקמ (חכ) : ולו ךל ביטיהו ךמע והחמשת אלא

 םימכת יתפש

 כ"סלו 'וגו ךתוכו סקס תקמכו 'וגו 'ס ונפל תלכו כיתכ וכסע
 55 ךורטסכ רט יונסו רה קוספכ ליהתסו ןינעס קיספס
 שו סמלו ל'כ ע :ןופפכ רסעעכ דקלס וכ תתנמ ונכועה
 סתכפ טקנד ל'כ רטעמכ סיכיימ סניממ ופל ססכ קנס יולל
 יכג ונינמ ללסו ת'לו רטעעכ סוכיוק סנו לקפסו היפו
 111 'ס תפוכת לכ תל ופיכת סכיקונתפ לכמ רק 'פכ יול
 83 ול6 לכ .רפעפ וסוכפי ןנממ סנתמכ ססל ןינכ לכד
 ריק כקמ סו יכסו  :לככ לקפס כ סנפמ סס) סיס
 סותיסו כגסו יולסע סרנ סיס תפוכ תפכוה וקלכ יכ

 סולל ךילוכ ספלו הכו ןכוגכ מעל ןיפתופ ןיק וכמל ןפכפ סעיכס ידכ ססל ןפ .ועבשו ולכאו

 טיע שוריפ
 א יול רֶר ןמּוק לאָז רע נוא ילה או שכ
 הלחנקלח ול איג ןושאר רשעמ ןֵמעֶנ לאָז רע
 תא קֶלַמ ץיק שינ טאָה רע םוראָו רש
 גוא .הָנלַאָהְ סותהו דחו ךיִד טיִמ הָׁשּורְי ןייק
 .ׁשֲא הָנָמְלַא יד גוא םותָי רעֶד גוא רג רעֶר
 ילכמ טעֶטְׁש עֶנייַד ןיִא ןנעֶז ייז םאוָו הש
 אווז וַא ןבעֶג ליפ .ּוזָא ייֵז טְסְלאָז ּוד יש
 םניימ סר ןייז טאו ןלאָז יז וא ןֶסֲע ןֵלאָז
 יד ןופ ינש רשעמ םעֶד גוא ינע רַשֲעמ ןעֶמ

 ךימלא לו רבו קפל אבה יִּכ תשְרַּפ ןיא ןייבש
 לִי ןְׁשְמְנעֶּב ףיד לאָז טאָג ןייב טאָג םּורָד
 = ןייד .ןופ קרעוו עיר .עֶלַא ןיִא די הׂשעמ

 & lan 2: םיאר
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 ְָּבַלָהְוֶיְּב ףֶסַפה תרצו ףָכּכַּב
 הָוהְי רֶהְבְי רֶׁשֲא םוקָמה"ילַא
 לכְּב ףכָכַה הָּתתְנְ י :וּ הלא
 ןאצבו רֵכְָּּב ףשפנ הָוָאַתִ"ירֶשא
 הראש רֶׁשֲא לָכְבּו רֶכָשַבְו ןייִבי
 הוה ינפל םָש = ּתְלַכְאְו ךשפנ

 + כרכי ירא ןַמַּת
 תת ו .Be הלא ן

 אְַסִּכ רּוצְתּו אָפְסַכְּב
 אַרְתַאְ ְךַהְתּו רי
 ןָהְלֶא י יי יֵעְרְתַי יִּד
 אָּפְסַּכ תת וכ :הּּב
 ןשפנ יִעְרְתְי יד לְֶּב
 רַמֲחַבּו אָנעְבּ יֵרֹותְּב
 ר לבו קיִּתע תדח
 וביתו ןְרָׁשְפַנ ךנְלֲאְׁשִת
 ָהְלַא ַײ םדק מפ
 : ףתיבו הֶּתַא ָתַחמָׂשְו הלא נאו תא יִדַתַתְו

 : אל ְךיִרֲעְׁשְביירׁשֲא יוְלַהְו
 * הלחנו קֶלַח ול ןִא יִּכ ונָבְזעְת

 ₪ האו זכ : ָךַתיּב
 ףניקְּבָשַת אל ל
 כלה הל תיל י

 : לש אָנְסַחַאְ
 מע

 וכ ay של סקמנו .hכ כ םוהוכב ופ במ 5עי'מ חג למק יןיעוריק מ הכוס סל סיתספ 55 ןיכוכיע תכק כס ומ וערב ףסככ שרלו אית
 . זכ סכוס כס תומכי סחעפו .זכ ןיכוריפ רכעכו . גכ תועוכע ספ fעינפ גס מק כ

 םיבשר שוריפ

 . ונבועת אל ךירעשב רשא יולהו (וכ) : םדמעמב לארשיו

 כמ6 6מעט םלפמו כיימ ויכומפכ  ןליטפסו ןככנו ומיכמ 6

 םימכח יתפש

 נע סוקמכ ןפפ קהכיפ .דע תוכל טוככל לוכג כיהליט
 ןפרסמ ןסג ןוגכ 'יפ ) : תוככפ יוככ לע סכלכס לופפ
 ימועפל עקכק ינודיגו פויכטפו ןיסמכו חפמו סיפ יקופפנ
 כפעמ א ןיס ס ךנמלט לע וסניפותכ 6) ם :סוגד

 ךוסל6 ב ונפל וכג ליעל 'יפט ומכ ינע רטעמ נו ןופסכ .
 כיתכדכ ס)יכ6 ןינעכ ככדמ סכ יכ 'וגו ךנכו סת6 'וגו וננכפפ
 ומע סניכסכ יונס ללכ סלט ןלכ לכ6 'וגו וגלכ6ק ךיסל6 'ס ונפל

 שע שוריפ
 טאָג ןייד טאָג םאוָו םש ומש םּוׂשָל ףיִהלֲא יי רחב

 ןעּור הֶניִבֵׁש יז ןאָט ּוצ ןְבאלכ םֹוא טעוֶו
 טאָג ןייד טאָג םּוראוָו .דיחלא יי דברו ינ ןמְראָר
 לוב ןְבאָה טְכעוֶו אד ןְׁשטנעֶּב ףיד טעֶנ
 אָרְט וצ .טייונ ץיז טעֶו םָע א רׂשעכ
 טסלאָז ּוד נוא ףקְכ פע (הכ) + רֶשעַמ םעֶד
 ןוייל םוא טְסְלאָז ד רֶמּולְּ טלעְ רַפ ןְּבעֶג
 סד ןְרְניִּב ןייא טְסְלאָז וד נוא רב ףסנה תר
 וד  נוא סוטה ו להו טנאה ןייד ןיִא טְלעֶנ
 וג ּךיהלֶט יי רני רשא טרא םֶר ּוצ ןייַג טסלאָז
 ןיא ןָלייַנ רָד סוא טעוֶו טאָג ןייר טאָנ םאוָנ
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 . םירוטה לעב
 גלו 'ופפכ כ .םכלו (םכ) : סיגט 'כ ומפ ככמכ ד)וס סיסיו
 וועמ דיקפמס ןנתד ניסו ךיפנככ סתופ תל:ו ךדיכ ףסלס
 "עפ וס ךדיכ ויסי ןילוכנע פ'ע ךדיכ ףסלס תכנו פלק

 ישר
 יקבב ;לכ .ךשפנ הואת רשא לכב (כ)
 ושא לככו :פלפ .רכשבו ןייבו ןאצבו
 לכו כמ (ג"ס ק'כ ינפס) . ךשפנ ךלאשת
 כפנ ױקכו נ ןכפס תולנו ₪ םרופמ טכפס סמ
 תילפ . ונבזעת אל 'וגו יולהו .וכ) : 'וכו סדפ

 ךמע | 'הלחנו קלח ול ןיא יכ : ןוטלב רטעפ ם
 טיע שוריפ

 עֶג טסלאז אור נוא סבה חָּתִתִע וכ : םיִא
 בידְלַא ןוא ףשפנ הָואת רֶׁשֲא לכ טלעְג םאָד

 ודְניִר ןיִא קב ןמְמּולְג טעוֶו בייל ןייד סאו
 שו ןייוַו ןיא נוא ינו ףאָש ןיא oh ןאצבּו

 הא שנ לאשת רׁשֲא לכו ןייוו ןָטְלִא ןיִא וא
 ב ןְרעֶגּב טעֶנ ביל ןייד סו גְנידלַא ןיִא
 סע םְראָד טְסְכאָז אוד נוא ימלא יי ינפל םָׁ
 ה וא חיו הכִתִִִּׂו םאָנ ןײד מאג רַפ
 = ןָעיִרְּפ ךיר טְסְלאָז רָניִנ זוה ץיר טיִמ
 אוו יול םֶד נוא טבעת אל ידע רֶׁשֲא יול

 ןאָל רַפ שנ ּוטְסְלאְו טעְמָש עֶנייֵר ןֶא וא
 םיא



 ה סדק לּוכיִתְו גב!
 יד ארתאב הלא
 הָאְרְשַאְל יִעְרְתַי
 רַשעַמ מת הָּתְנְבׁש :
 ּחחָשמּ ףרמח הרובע \ י
 ךנעמ = ףרות | יִרְכּובּו |

 לַחְדַמל תלת ליִדּב
 לָּ לא ַײ םדמ
 נו יראו דכ :אומֹ
 אל יֵרֲא אָמְרֶא המ
 ירא קול נמל = לובה
 יד אָרְתַא ףמ | קַחַרְהָי

 הלא מ יערת

 התנכש = הערשל
 סט תוכמ קהרי יכ .גכ חפיפמ  סיזפפ ניכ , ג5 םוצכי דמנפ .

 ו
[ 

 . האריל דמלת ןעמל (גכ) : אנליא ודוג ומכ .םיחמרבו / ּ
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 ישר \

 הנש : סימוככ ןינענ כ ןכו סמק | ינפל הפדסו 0 ו
 לע םדסס ןמ ןיכטעמ ןיסמ ןסכמ (ילפס) .הנ

 רככפ מפ רטטפ סז . 'וגו תלבאד (גכ) :ןפיס ל
 רכדמב) רמסנפ סולל ןופסב כפטמ ןסיל וכדמל |
 וכ ססנ ןקנו "וגו נפרמי ינכ כמ .והקת יכ (חי |{
 :כב ופוס.ספלכסו (סי ספ) כמקנכ סוקמ :כ3  ומכספ \|)
 יכ (דכ) : פוס סמ רסעמ סז ךסככ נע סוקפ |[
 : תבל סנולמ מ סלטה ספ . ךכרבי |

 טיע שוריפ = ו[

 רו תַאּובְּב לָּכ תא ןוְרָשָעַמ טֶסָלאָז אוד רשע |
 הָרְעַה אצה ןֶעייֵז ןייד ןופ  תואּובת יד ראָג

 הָנָש הָנָש דֶלַעָפ ןיִא ןייג םֹורַא טעו סאו |
 רֵׂשֲעמ ןְּבעֶג טיִנ ראָט ןעֶמ ראָי םֶכיִלמיִא |

 ןרְדנא םֶד ףֹוא ראי ןיַא ןּופ הָאּובָּת ףוא |[
 טְסְלאָז ּוד נוא ריִמֶא , ינפל םלכאו גכ) : ראו

 ףוא רֵמְבִי רֶׁשֲא קמ טאָג ןייד טאָג רַפ ןסֲע
 משל ןֶליוונ רֶד סוא טעוֶו רע סאו] טרַא םָד

 טראד הָניִכְׁש ןייז ןעּור ןְכאַמ אּוצ שמ
 שרית ןראק ןייד ןופ רַׁׂשְעַמ םאָד דג רשע

 ו אצ הארדי םירבד

 :הָנָׁש הש הָרָשִה אציה ךערז
 | .ינפְל לבא גכ

 ומש ןָכָשְל להניא םֹוָקָמַּב
 ףרהציו ףשרית נגר רשעמ םש
 ןעמל ךָנאצו ָךרקְּב תרכבו
 .ףךיקְלָא הָוהיזתֶא הֶאְריְל דמלת
 ףודדדובו כ : םיִמָיַהיְִּ
 נב ֹוהָאְׂש לכות אל יב הררה
 רהב רשא םוקמה ףממ | קַהְרי
 יִּכ םש ומש םושל ָךיַהְקא הוה

 לא הוהי

 ממ ה

 ךכרבי
 ןעפנ .ד תומירכ כ סרופס י ז תומנפ טכ סימנו ככ תועונע טי תי תוכמ כ ה"כ זפ fמוי הפ םעינמ תלכו ו גכ סורוכנ סנע ספ אית

 םיבשר שוריפ
 םנכודב םיולו םהדובעב םינהכו הניכש םוקמ הארתשכ

 םימכח יתפש

 ופיכפ 65 ספ כ"כ ב : לככקס) סכורק יסו סיפק ןותכ
 סג ןגיפלד ןכט כמולכ סכיפוכיפ סונכמ ןכ סג סירוכונ
 ססלפד 'וכו ודג חכה כ. רק סיכוכינד תוכימכס ןכ
 פ'ע רמונכ ןכו כמפק ןכלו תלת יכ תסכפדו סיטסכמ
 טור סי ספ ןיפרוזפ ןויכ מ"מ תוכומס םוכרל וכרד ןיפב
 ןמ פד ל'פק תוכל 536 תכפיפ ם"כו 7 :ספס ומכ
 סוסו ב : לוס5 סענס לע.סכיכ ןמ- 5ןסט ןכוס לע םדחס
 סכלכס לופס Bb יכ ותפכ לכופ כ יכ סע קוכד ךכלכויכ
 קתרי-יכ לע ךכלכי יכ לופו כ 336 ספונתס יוככ לע קר

 ט'ע שוריפ
 טניִמ םאָד ליֵא ןייד נּוא ּרָהְצְו ןייוו ןייד
 איִד נוא ָנאצְו ּךְרקְב תורוכנו יש רֶׂשעמ ןעמ

 ּומְלִפ שמל רֶדניִר נוא ףאש עֶנייַד / ןופ עָטְצְלע

 = מ ימלא יהא הֶאְרַל ןְנְרעֶל מלא וד  םּורד
 ְלַא טאָג ןייר טאָג רפ ןְמְכְראפ ּוצ םימיַה
 : געט
 לכות אל יִכ געוֶוי הָד ריִד ןופ טייוַו ןייז טעו

 = ףמס קרי יִּכ ןגאָרְט ןנעק טיִנ טְסעוֶו וד יתאְש

 ןויז טעו סע םוראוָו סוקמה ;le יד ןופ זיו
 . ל םילָשּורי טאָמש איד רֶמּולְּב טְרָא סאָד

 רחרי

 | מע וַא  נוא הרה ממ הָבְי יכו (ךכ)

 אח |,
 ל
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 ףועיהלּכ = : ּוקכָאְנ אלםָכל אוה
 -לָכ ולכאתיאל יט :ולכאת רוהט
 הָננְתִת ךיִרעָשְּבדרָשָא רגל הלב
 םע יִּכ יִרְכְנְל רכֶמ וא ּהָלְכֲא
 \ & זאל ךיהלַא הֹוהיִל הָתַא שודק

 תַאּובתיילָּכ תַא רשעת רשע בכ
 תופירכ גכ תורולכ וטק דיק גיק ןילוח זס כ ו'פ כ סיחספ לק תק שנפ ליפ ₪ ₪

 | "יי םולקנוא

 ִכְד אָפט לָּכ כ
 כ אכ : ןִלְכיִּת
 יִבְנ לָּכ = כת
 + לֵרע  בָתותְל
 ard מ
 ָנְנְּבְת וא | ּהָנְלְכְַ
 ע ירא ןיִמְמע רב
 = סדק ְתַא .שידק
 שְּב לּוכיִת אָל ףַקָלא
 רשע בכ : בֶלַּב
 לע לָּכ תָי רשת

A 

 .ךערז ן ערז
 ק il תותנפ וכ ןיפודיק דכ סיקספ ספ כ . 8 /

 .גכ םורוככ תמ תעינמ המ סטוס ס | םילעת'מ ס"רו) הכוס תיק תכע רפעת רספ . וכ ןיפודיק לק פכמ לענס כ .י םורטכ זיק

 םירוטה לעב
 סליכסכ כוסיֿפ וס יכטמיגכ . ידג לטכפ כ (כ) : סל
 סלפס נוס וגו כסעס לשפ ךמס (ככ) : סֿפנסּו לוט
 כוס6 כלתו לעכ פכוכעתע סטכ למול כנמכ לסכל סנט סנש

 םימכה יתפש

 ומכ | יפויו וכל 6 יכ וז סכסוקס מפמ ס"6רס 3קכ ?ץ
 ס5 י"טכופס ופכ ונכ 536 סניפ וז סכסוסש ודדונתת 7
 םודק סע וכ סילע לופו לו םפנל ימככס וו סלסזפ 6
 םדקפ ךכ יופכ סת טודק סעפ ינפמ וכמל ןככ 'וגו סת
 ספ כוקכס סנוקט סמ ל"קד ג"לו .'וכו ךל רפומכ 'יפ6 ךמנע
 פו סלכג לכ ולכ6ק 62 כ"נסו נופש 'פ ףוסכ כיקכד ספמ
 םודק סע יכ כיפכ יכס> )6 'וגו סכותוטפ) ת קס
 וכמ ספד [ך : 'וכו ךפלט םדק םכדמ) 'ונו "סל 6
 "כ סתנכו לומוכו סליכפ רוסיסל כס סיטפפמ 'סכ ליעל
 טכלפ ןֿפכ 'יפש סמו לפכס ל סימעפ 'ג ניתכדמ תכומ סו
 : ודג פ"ג ניקכדמ סכומ סו סקמע סעפככנו תופועלו סימל
 וכהכנעש ןקופ 6 סיכומכ םכוד כיתה י"טרס ג'עֿפ ט
 ו"בביפב ומכ סיכופס םכוד סרוק סנפמכד נ"י ןמוקמכ ₪
 כ"כ * :'וגו ספל ךל תמקלו קוספכ כח יכ 'פב ןמקל
 סוכתס ןיידעס כ"כ . סוכת לק סיידג תוככ) יכ ופכגפ %

 מק לענקסל ךופס bוססכ יופככ תוכפעפ סוסטעמ

 ט'ע שוריפ |
 תופוע יִד ןופ גְןּונימדיוו םאְר ראָג נוא ףשמ
 וצ ןיב םוא זיא םֶכְל אּוה אָמטִמ דע רֶד ןופ

 : ןְסעֶגִג ןְרעֶו טיִנ ןלאז יז ולא ל ְךיַא
 טְנעֶמ לֶגייַפ עֶנייֵר ילֲא :ּולָבאּת רוה ףע לב (כ)

 טְלאָז ריִא הָנבָנלְכ לנאהאל (אכ) :ןָמָע ריֵא

 וצ .הָנְנְתִת ירש רֶׁשֲא רג הָלָבְנ ןייק ןסֲע טיִנ
 ּוטְְלאָז טעֶטְׁש עָעִיִר ןיא יא סאו רַג םֶד
 ישר . יז ןסע לאָז רֶע נא הֶלְגִא ןֵּבעֶג יז
 טֶה סאוָו רַג ןייא ןעָמ טניײמ סאָד טּביירש

 זיק ןֶעֵד טיִג לאָז רֶע ןעוֶוג לֵּבִַמ ףיז ף

 | גם סו טרפכ סיֿפנכ לט תוכוכעסס לוס ןכ סג ןכ
 'תנ ךעסו : לטעפפו ןכמוכ ךיתוכיפ לעכל :5 וכולעתס
 גט 'כ ךֹופ ענת כ וככת תקנימפ לפוכ סנט סנשל 6

 ישר

 יערפו ןיבוכז ןונכ ןכפס לע סוטסולס סיכומנס סס
 והט וע לכ (כ):ןלפ סייולק סס סיסממ סיכגסו
 | לע ספע ןפיל סכ מפס קס פנו . ולכבאת
 נמט סמסכ לו ולכסמ סול סמהנכ ןכו ספעס
 נו סטעב ססילע כונעל ססע ססע ללכמ בס וסל
 ע לנקפ נפו כג .ךירעשב רשא רגל (כ)
 תא שודק םע יכ : פולכנ לכופו b'ע דוכעל כ
 ככד ז ךל לפופכ ךמלע תל םדק יכפס) .'הל
 נפת 55 כוסיק סככ סינסוג סילמלו) סילקומס
 מעפ ססלפ (גיק ןילוק) .ידנ לשבת אל : ססינפב
 בת אל :סקמפ סמסכלו ה תופועלו סימל טלפ
 56 סז ןמע סמ . רשעת רשע (ככ) .ידנ
 ידג לסכל יכ ופכגס ₪5 לפכםיל ס"נקס ססל מפ מט
 ית ןיס ססט ןסיתומק יעמכ ןסט דע ספוכס לס י
 סיכלמ) כמקנכ ןתפדטמ יסו .סידק קוכ פיפופ

 טיע שוריפ

 מ א רע טכע תוליִבנ נוא םיִבְבֹוּכ תַדֹובֲע
 א אּוצ ןָפֹוכ ראפ טְסְלאָז ּוד רֶרָא כל
 ראוו ּףיֶהלֲא ַײל הָּתַא שורק םעיִּכ םיִבָכֹוּכ דָבּוע

 טאָג ןייד ּוצ קלאפ גיִליַהא טְסיִּב ד
 א ןכאק טינ טסְלאָז גר יומא בלֵחְּב ידג לשבת

rT 11 ד . 1:1  

 =. ּףְליִמ ןוא שיילפ רֶדנא רֶרָא יִלָכיִצ

 סֶּפ רָד לאָמ אייר טייַמְׁש סע טבייבש
 מ ןעֶמ זַא ריִמ טזייוו סאד הָוֹוּת רָד ןיִא

 3 ןופ רֶרֶא הָמֵהְּבַא ןופ ׁשייֵלְפ ןֵבאָק טי
 שעמ רשע (בכו :ָּךֶַמ ןיא תופוע ןופ רֶרָא

RN RF :א [/  השפת  
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 : הק א לק
 אח תש הי
 תָי זמ :יִהֹונזְל אֵצָ <

 :אָהְיבּו אָּפֹוּפְכו איר |
 אקר אתא זי

 אָתיִרְוחְו חי :אָנּניִלְׁשְו
 אָרט רנו הל ּובָאְו
 לכו טי : אָפְלטעו
 בָאָסִמ אָפעְד אָשָחַר
 :ןּולְכֲאְתַי אָל ןוכל אּוה |
 לכ |

 הפנאהו
 :םלטעהו
 .זט פופ ןיצ לכו א"

 סלכ סנטמס .סנטי (מ) :ךנמ פ"ם ךיפ נפ 06 למ =

 יישר
 סמלו כתוינ ססולט ספכ סמכ סכקנ סמלו ד סיד ליס |
 ןיד לעבל ספ ןוסספ ןפינ ככ סיפומע לכב ליסוס
 סכסו ספר ספות . bכוק סכסולס סי למ קולמל |
 כס 65 וזו סמש סול ופ סמכ סוד וז כמוס כיקסל .
 תופועספ דמככ ה סיקמטס ךל טכפ םופועכו . 3וסכס |
 קה טלפ .ךכיפל .סיספטס לע סינולע סיכוסעס |

 ן'ינוכ ס'כק . תמשנתה (מ) : םפומכ ו
 : סוכ ןמ סיגד סלוסס . ךלש (זו) : (זיומכעדעלפ)
 ק"יפוכס זעלכו לכס לוגנכקס פוס . תפיכוד (חי) |
 . ףועה ץרש (טי) : סלופכ וקככככו (ףפססעדיו)) |

 ספד 6)| סלכ כיהכד כס ם"מו סד בוקכד סתס ס'מ |[
 ס"מ יק5 6ק יפוסושלו וסני) יתקכת סקרו ספד 5"ס כ"ד:

- 

, 
1 
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 דמ לכככ סתוה לונכל ידכ ףוסכל סנימל נתכ ןכל ו :
 קיכפמד תו סנימל סידסו סופס תפסו ססכסו ככ עקנ
 סו סט סנוטמס למול כק קוכפס ס'ע
 ןויע ספלוסנ סכק ס"ככ ורכדו י"6כ סלוכנ ספוכו ל-5

 ידכ 'וכו תומסכ לככ ןכיסוס |

 סעסנכ כ"קסמ ן| : תומטס

 ט'ע שוריפ :
 אוצ ןְּבאָר יֵלְילַא וא | טיל ברש לתא המ

 גנו איד נוא השקיה תב תאו וט) : ֶמ רעיז
 םֶר נּוא לאעֶטְכאַנ איִר נוא העמל ץנה ה | ףׁשה תְָו לֵבָמַא יָד נוא םֶמְַּפַת תו סורטש |[

8 
 ג"

 עָסּורְנ יִר .גוא לייֵא עָניִלְק יִד וא
| 

 .ףושניח תֶאְו סוכה תֶא זט : ןיִמ ןײז ּוצ קיקוב

 . מק בֶרעְרֶּכ תֶאו 7 + הנמל הוד יד יס
 הָנֲעיַה תָּב תֶאְוי

 הנמל ץבד ראו ףחש ה" תראו תא השש |
 יש $
 סמחתה"תַאו

 ףושְניהדהיתֶאְו סוכהדיחתַא מ

 תֶאְו הָאַהְו * : תָמׁשְנְּתַהו
 הדיִסֲחַהְוײ :ְְלְׁשהיתֶאְוהָמַחְרַה

 תאו

 5 ָכימָל
 אָמט ףועה ץרשלכו =

 אוה

 תפיכודהו
 םירוטה לעב

 פס ךככ זנכ נע ילוכֿפ ככופס ןכו ססילע פממלמ סגיֿפו

 םימכח יתפש
 ספכ) סטומסס כוס ונכמת כ כמ סוו תסלועמס תוככל
 ספוסכ כופכ סד וס לוקו ולכלה כ כחל סזוד ןכ םירדד
 לוס6פ = 596. נכסי 52 .סכ) תוס מט ףועס ןכפ לכו
 כוסיתנ תהלוסמד ג ךופיסו ךוככ 6כמגַכו עכונמד סטוהפס
 סתפ סנקפנ מנע סכוק סכמ כ ונסמו רפוסל םעופססו
 96 ת"תו ס"פכס ספקסו . סנ)כסיו סנמקניכ ןוע לוככמנ
 פתכמכ כ"ו סהנומכ וככל רופ5 נכד ליוככ 3 סמל יכב
 : (וג ףד) ןיפודיק Bידסכ סכ ו'ככ כתכ ןכו סוס פנעב
 < ר םוס ופוסלנ סלות סנסמ ידכמ סוס .ו"טכ תסכוכ ד
 תמו כס כותכ 6) סמל ןכ סו כ"תכ סנעמ) כתככ סמל
 סמל וכמס ועכ כ ףיסוסלד תוכוכלו ספכס תלו סהדס
 כ"6 6רקווכ סרממנ נפ סעוספס סופמ סמסכס םונסנ
 סד קכס ככ ל ס"מו וכ תה סדו ס0כ ע"פ 6
 יס מפ הפכו 0872 תוכוסנו ס5כ 535 ןסכ 5כק טקנ כ

 == דס לכספ סיד וס סו סוס ספכ וכ םרופ "עו 6כקיוככ ס5דס סג = )ונכ) ודכ סנימ) ספכס תלו 00 ס"6 ?"ק וו ||
 סמל וס דתל לכספ כ" ל"ת ותו .וס דה לכסט דמנ)
 לפולכ 'וכו ס5כ סמע םרקנ סמל ןכותו ל"ל .סיֶכְו ספרס ןיכ

 .םדמוע ונסדכ רתויכ ספורט סכ ססנ םכקנ ס'טמד 1 שוב תומב רלסמ
 ס"טמד 'ופל יפל ל'קד זך : (גס ףד) תופיכט ול קרפ 'פנכ

 מכ ןפופ טרפ לגו סושמעס תופועס ןמ וכ למסד רוקו סמל סבה רותכ) כי 53
 . ךקוסוס ךכנ וס סיכוסטס ןמ יסדו סז ךל טרפ כ ןויכו "וכו סופמטכ תופוע ך> עכפו ןכפמו ןיכיסט תופוע טרפ 8
 ככ ך) ערפ ס"מ ןהופ כסענו סיכוסט ןסש כוכס כמ ךלנ סיקמטס ןמ סוכוכמ טיכוסט סופועד ןויכ נ"6 . תומסס ללפ

 : סוכוסעס /ךל עכפ5פ סיהו

 שע שוריפ

 הָמְתָרָה תו תא ) : ןאווש םֶר ח נוא לייֵא
 סָאַא םֶר נא ןאקיִלַעֶפ םָד נוא לה תא
 | תשס (הי) : ןאָקיִלעֶפ ץֶרּוטָש םֶד וא רעייג

 לוו םֶר גיא
 מד | נוא לע תפירה ןומ ןייז אוצ יִפאַה
 ּךְראָמש םֶד נּוא הֶניִמְל הָּכְנאַהְו

 טי : בלאנש יד נוא ןאָה רֶעֹוא



 : % SHהארדי םירבד =

 אל םרָׁשְּבִמ םֶכְל אוה אמט הרג
 וענת אל םֶתָלְבנְבּו וללאת :

 םיִמַּב רֶׁשֲא לָּכִמ וככאת הֶזתַאפ
 תשקשהו ריִּפַנֶס קירָׁשֲא לכ
 ריִפָנְס ולדויא רֶׁשֲא לבו: :ולכאת
 אוה אָמָט ולכאת אל שקשה
 הרהט רוָפְצ"לְּ י"ז יטמל
 ולכאתזזאל רֶׁשֲא הוי: לש
 : .הינזעְהְו פרפהו רֶׁשְנַה םֶהִמ
 הידהו = הָיִאהְדְ"תֶאְו הֶאְרָהְו *

 ר
 הנימל גכ ןי)ות ס5רסו . ספ ןילומ ספ ןימודיק רעה סח . פק ץלות זכ ןיפודיק רוא כ איה

 םירוטה לעב

ED =יכיֵת אָל  
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 ז תי ט :ןּובְרְקִת
 מב יד למ ןּולְביִת
 לק ןיִציִצ הָל יִד לכ
 ל יִד לכו :ןּולְכיִת
 ! ןיפלק ןיִציִצ הל
 ה בָאָסַמ לכת
 ּצ לב אי : ןוכְל
 תי: ולבית אְיָכָּ
 ג ןולְכיִת אל יד

 א רעו רש
 ו ו

 אתידו

 רמוככ סימכ לסל נלמ ונכפ סז 65 ונכ6ק 6 סלכטנפ
 םרעמד ונכפת סימכ ססמ לפמ סלסכנ כוכ65 יפכס6ש פ"טפ
 יככקט למוכ ונכֿפפ סו תפ ונכפפ 6 "ד .יכמ מיד
 ונלפס 65 סיכ ילקד ססמומס ןמ 66 ןימק 5 ןי6 סיגד
 ספלכנכו : 6וס כסלו דיפ ינולפמ יפקקלס וס סו למֿפי 8
 לכפפמ סליכ) טופ רמול ונכֿפפ ס: תֿפ סי) ךימסו .ועגפ 63

 םימכח יתפש

 סמסככ ל"פ סמ 'וכו ססכפ תסכפמ סעסכ לכו רקד
 6פיסד סמסכ6 רקד סיכד סמסכ ידע ולכהה סתופ

iעכנד כו ולכקמ ספסנכ פלנמנס סמסכ וככ סורדו  
 וס יכול לכ 'יפ 1 : 'וכו יקופ5ל כד לינב .ןוכ) י"ט

ps.סיכסזומ סינסכ קלופס קמס תסמוע סמו וגו  

 ולכאת הרוהמ רופצ לכ (םי)

 טיע שוריפ
 ריִא טְלאָז | תולָבְנ יִרֲעייֵ 2 נּוא טְנֶת אל
 עֶגיִזאָד סאד ולאה הָי תֶא (ש) : ןריִר ןָא טיִנ
 סו םעֶלֲא ןופ םִמְברֶׁשִא למ ןסע ריא טְלאז

 סעָלא רִּפִמ ל רָעָא 5 ןרָבאוַו איד א זיא

 ןפְפּוש נוא תצקשמ רָדעֶנ םּולְפ טאָה סאוָו
 ריִּפַנָס ול ןיִא רֶׁשֲא לכו (): ןסע ריא טֶלאָז ּולַכאא |

 טיִנ ןֶרְרַעָּפ סולפ ןייק טאָה םאוָו סעֶלַא נא
 ריא טלאז ולכאת אל ןפפוש ויק וא תְׁשְקְשִב
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 עבטמכש נ תמלוסמ ריססל (מ ןיפודיק) .
 .'וגו היאה תאו הארהו (גי) : סטוספס פל כוס5 .םהמ ולכאת

 נס 6% : לגל סױלכ סניפע תמלסומ סליכנ ןוגכ סנממ
 לט6 לכו סי) ךיפסו . ונלפפ (ט) :כגככ רסטכ בייס 'יגכ
 | םמט (י) : 6מט גד ךותכ 3ענש לוסט גד ליתסכ ול
 תמנוטמ רופי תוכככ . לופכ לכ (6י) : סיל ךימסו . סלל
 קס .לסנס (כי) : 0 ףד ןיפודיק 'סוק 'יע) טרומפ
 גי ךיפ לע 6 כמ5נט תוסוטכ ךנמ וסע ינפמ לענכ

 יישר

 כ'סב וכמקנ למ 0670 ינפמ | סופועבו
 תככ (כ'ס) . וענת אל םתלבנבו (ם)
 ! לגכנ ומלע תל כסמל ביימ סדפכ לגרכ ופרופ
 רומק (קכ כקיו) "ק סנסס לככ סיכסזומ ויסי
 ים לכ פל סלק סלנג תקמוכ סיכסזומ לקלכפי ןיסו

 | רשא הזו ) :
 | ליס סקכ סיס (בס ןילוס)

 טע שוריפ

 ןייר םוא זיא סאָד םֶכָל אוה .אַמַט סע טיִנ

 ור ייֵלְרְלַא = ולָבאּת הָרֹוהְט רּפְצ לָּכ (או) ; ךייא

 וה אל רֶׁשֲא המ (ביו : ןָסָע ריִא טְלאָז ליִגייפ

 אָז ריִא סאוָו זיא עָגְזאְר םאָד נּוא םֶהֵמ

 ה רילרא םֶד הרשה אַז ןופ ןֶסע טיִנ

 ןייִרְג םֶד ניא הגו טֶכיִּפאָה םֶד נוא
 ל הָחהְו הנאה תָאְו ו

 ימ ריִא אוצ הָיַב

 תאו

 יִד נא הארה גו
 יִר נוא רעייִג םָד נא



A ios: מח 
 .אָציִדְו לב

 אפל
 אָתָסְרַפ ןיֵּתְרַּת ןיִפְל
 אָריְֵבְּב אָרְׁשְפ אָכּמְ
 םַרְּבו : ןולְכית הת

 ןולְכית אָל יב
 אָרְׁשְפ .יקמממ

 אָתְסְרַ יקיד

 האר די .םירבד

 ls he הספ

 תלעמ תוסרפ יִּתְׁש עסש תעסשו
 ךַאיי :ולכאת ּהָתֹא הָמְהְּבַּב הרג א

 הרנה ילעממ ולכאת אָ הודתֶא
 זתֶא העוסשה הסרפה יִפיִרְפַמִמ

 ןָפְשההתַאְ תֶבָנְרַאַהְיתַאו לַמָּגַה ת תָי | אָיפלמ

 תי אָבְנְרַא תי הָלעמיְּ
 יקפמ יֵרֲא אָפ
 ןֹוהְתַחְרַפּו ןונָא אר

 | ןיִבאְמִכ אָקיִרְכ |
 תו ח : ןוְל

 קיס ירא | ארז
 ; זו - ל ליע מס תהו .חכ ₪ ה רשפ אלו אה אתס"

 באסמ

 אל הטרי ּהֵמַה הֵרָנ

 תֶאְו / :םָכְל םה םיאָמט וסירפה

 אָלְו אנה הסרפ סירפַמ"יּכ ריזחה
 הרג

 סורוכב למגס פf) . רכ סדנ ו םורוככ נס ס ספ סעוספכ
nih.סע ריזחס תו .ו תורוככ ןפפס . 

 םירוטה לעב
 ךעסו. סילאמ לדג לוס6ט לעול למס פלו (ם) :סיל ךיפסו . סכ) סס סיֿפמט (ז) : וס סיס ןיפ '6ןכלכד :

 יישר 4
 סגכופפ .וקאו : טעומס ספ פרופ סוקפ לכ

 :(קסכנייפסו ק" :ונכססל סוס עלס ילעי (פל בויס)
 : ימכק ןוטלכ רעי סנסכ לעיס רוק bלככוק . וא
 ס'טנפלפ א . הסרפ : ומוגלקכ סקודס . : תסרפמ (
 םיכ .סינכפפ ינכ סקולס . תעסשו : (עגסקוססא}

 .המהבב : ססמט ליסו סינלפ53 סקולס סניפו סקול
 ומת תסיכסכ כתינ כילססס וכמ ןפכמ ב לכל ספסככ מנם סמ עפספ (פס ןילוו

 םימכח יתפש
 ךילענוסדמ "יו ןסכסנ רוסלפ ךכ יפכעת סד סיסכוספ
 : וכט עוידסנ 50 כרקת 6) סוכג) כסימ) סוכיס יכג רק
 לוגמ תסרפמ סיס 16g ססרפ ‘תכוגמ תכרפמס ל א
 ול ןיסט סיכפמ וגנו6 :סרפו וכ כותכס למגכ סיס ססלפ
 ןוטנ .תסכפמ טריפ ךכל ונימ סוו ןכפס לע ךוכדוכ ססרפ
 bpיככ כיתכדמ 'יפו ב : סקודס ססרפסט רמולכ קדס

 העוסשה ₪ :
 סעוסמס ינפמ תומסנכ ונהג סמל וניקוככ וכמפ תופרדמ ינפו ןכג מפ סל טופ פיס סיככ (דכ 3 (
 טיע שוריפ 1
 איר נוא קאָּב ןיטש םֶד נא רָסִמ ואתו שוק
 ןמעָנ יִד נא גיִצ גְרעֶּב איִר נוא לע
 תֹומֲהְּב עלא נוא הָברְּב תַסְרְִמ חַמַהּב ל |

 יִּתְׁש עכׁש תעסשו אָלק יד מלא ּוצ זיא ו

 ןיא גנוטלאַפְׁש יד ןְּאָה םאוָו נוא תפ)
 pe רֶדיוִו םוָו מחבב הָרְ תלעמ ןעלק יקי

J)ריִא םְלאָז םאָד לְכאּ הֶתא תֹומָהְּב  
 עניזאָד יֵד םְרָעייֵנ לנה אל ה תֶאַרִא ₪ :

 םאוַנ יר ןופ .הֶרגַה יֵלעַממ ןסַע טינ ריִא ל |
 איִר נוא הָעֹסְׁשַה הָסְרַפַה יפירפממו ןעייק רק

 (ה"ח ט'ע שמוח) = 11.12 .ףי

 טיע שוריפ

 למה ו ןָעְלְכ | עֶגיִטְאָפְׁשִג איר ןְּבאָה םאוָנ
 ָפָשַה תֶאְו זאָה םָד נּוא תַברַּפ או למעק םָד :

 רֶדיוְו ייֵנ 4 המה הָרָג הֵלֲעמ יִּכ לינק םֶד נא
 אפל ןטל ןק יִר רָּבִא ּופיִרְפִה אל הספ ןעייק
 לצ ןיַר םוא ןְנעְז יז םכָל םָה םיִאַמְט טונ אייז

 םיִרְפִמ יִּכ ריִזֲח סאָר נוא ריִוֲחַה תֶאְו (ח) : ףךייא

 אול ןעאְלק יִד טיִטְלאַפְׁש רע ןעֶ צה הָפְרּ
 םָכָל אוה אפ טיִנ טעייכ רֶדיוו רע רָּבִא הרג
 גלכאת אל םֶרָשִּבִמ ָּךייא אוצ ןייר םוא זיא רֶע

 פלי ןסע טיִנ ריִא טְלאָז שיילפ רייז ןופ
 ד דג
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 = האר די םירבד

 2 ר ןּוושְס החְרְק ּומישְתְאָלְו ודדנתת

 .שיקש א ב שודק םע יִּכ :  תַמָל םֶביֵניֲע ןיּב .תיִמ לע ןֹוכיִניַע
 T ךיָהְלֶא הָוהְל התא

 טל לפמ הָלְגְס םעל ול תֹוָהְל הֹוהְי
/ 

 ו קא : == רחב לןבו

 מ = ביִּבַח

 ימי כ 5 0 : הָמְדאַה ינפילע רשא םיִמעָה
 | ד קה ג תאו ד : הָבעֹותיילָּכ לכאת אלי

ad . 
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 ות ןּולְביֵתְּד אָריֲעְּב

 .ארוטחיו 5 en יפת לא " :םיזע השו םיָכְׁשכ
 ומזריו | ₪ םוכפ סתרק ופיפפ ו . כ תוכפ די גי תועבי "כ ד"פ שירקע חרוגפס 6) א
 / ןילמ ר סימצ ינמ כי .י תורוככ ג ב ןינות רג סיתנע טפסמפ פו . דיק ץילות וס ו"פ כמ 5 . סל ןיסור'ק םודק ספ יג . ז) קותנפ

 םיבשר שוריפ
 תוברחב םפפשמכ ורדוגתיו ביתכדכ . ודדוגתת אלו (א)

 םירוטה לעב
 קלע סיסכס כ"י רנככ םוכיפ לסט סלע םיסוס קופפצ
 פו .סמד6ס ינפ )פ כעל סימפס לכמ (כ) :'סכ סינכ

 :ע דגנכ סויסכ 'נו + כיפס םומסככ . פומסכל וכטמגט ספו6 ס'וכעס ספ וככמתי 650 ךל לפו) סכטופ לכ לכ68 65 סיל
 לויט ןילומכ 6םיֿפד 803 ופכ ליפ סוג ךימסו . ספ (ג) : פולכדס

 םימכת יתפש
 'יפ ר : עכט יכס כטיס קסרדו כטיס סיטפוסס ושלדו כמוס
 ככרס לועפ) ודיכט לעופס לע 596 לופס 5 סרסו6ד סוספ
 5) תלמס ינפמו סקעמס וכ סטענט רמולכ לועפס לע לו
 סדודג ונקפ כ 'יפ ס'מ לועפס לע כולס לע סרומ ודדוגתפ
 טכפ ןינעפ סדידגס עידוכל טרפו סדודג טקנו , סכר:
 יכ ספ ןייע כופה 'פכ יתסכיפ לככו .סיפדר) קומט ססו
 ןסוכפמ 526 ךנפמ סנופ ןפפורק 'יפ ₪ : טרופמ לכס ספ
 דועו 'יפ5 'ס ככ ךנו ויכס5 רפול ךכנוס סמ) ןכ כ ספד
 כתכיש כויוסמ סמנע פטודק לסו סיקס ןסכ ומס ךכ לסנט
 קומסכו סילוגנכת סילכומ מפ ךקוכ ק'קו ת :'ס סכ

 .וכ סיסי ל סופ לכ ךל יפנעפכ לנד ולס סנידמכ

 ישר
 וענ ס'עב ןמז לכס .ופא ןורחמ 'ח בושי
 ומ 9 .ודדנתת אל (5) : סלועכ ףל ןוכמ
 ינופלספ ךכדכ סמ לע סככפככ ערקו ר סלידג
 סנ ןייופכ סמלו סוקמ לפ וינכ סתפ5 יפל ןיסוע
 ) .םכיניע ןיב : סימכוקמו סידודג קנו סיסכ
 (סכ bכקױ) רפוק קוס כתפ סוקמכו סמדסס
 מיעס ןיבכ םסכס לכ תיפעכ סםלככ סמכק וחלקי
 נובקמ ךפנע פפודק ,התא שורק םע יכ 0)
 יק ןילוס) . הבעות לכ (ג) : 'ס לסכ ךכו דשוש
 נול ידכ רוכב ןופ סל ןונכ ת ךכ יתכעסס לכ
 סומס וסוס לע לכסיו כחסי למ ןסכ דפנו נו

 א (ס) :'ונו המהבה תאז (ד) : וסליכפ לע ןֿפכ כיסזסו ךכ יקכטסש לכד יכס בלמכ רסכ לש
 וסקס ןפ סכוכמ סקפמ סימו סמסכסק וכדמלו (גס ןילומ) ספסכ לנככ סיססמ ונדפ) . רומחיו יבצו

 טע שוריפ
 ריִא ידְֹגְתִתאל טאָג רעַײַא וצ רֶדְניִק טְנעֶז

 נוא כי ןיִּ הָהָר ימיִׂשְת אלן ןָצארְק טיִנ טְלאָז
 ןְׁשיְִצ גנּוסײר ןײק ןאָמ טיִנ טְלאָו ריִא
 רעֶד תַמ ןייִא ןגעוֶו ןופ תל ןנוא עֶרעייֵא
 יִרֲעייֵא ןעוֶו לֵאָרְׂשִי ריִא טְבייֵבְׁש ינוח
 טי ָךאְר ריִא טְנעֶג ןבראמש ּוליִפֲא ןֶרָמלֲע
 ְףאָד טְנעֶז ריִא תַמָחַמ םיִמֹותְי עֶטְכעֶר ץיק
 ףיִהלֲא יל התא שדה יג (ב) : רֶדְנִק םטאָנ
 ןייד אּוצ קְלאָפ גיִלייַהַא טְסיִּב אּוד םּוראוָו
 יא תא | מ רסנ וגו ןרֶמְלֶע עֶניַמ תפ טאָג

11 

 שע שוריפ |
 ;ול תיִהָל טריו רעֶד םוא ׁטאָנ טאָה ריר
 ג קְלאָפ טְּביִלְג ןיַא םיִא וצ ןייז וצ הלוס
 | םיִנענְּכ עֶלַא ןופ .הָמְראָה יִנֲפ ל רׁשֲא םיִמֲָ
 .לכאת אל ₪ : דרע רעַצנאַג רֶד ףוא ןִנעֶז

 ןדְרעוֶו סוא ןייק ןסע טיִנ טסְראָמ ור הנעת
 יאר סאָד לֵנאּת רֶׁשֲא הָמֵהְבַה תו () : ךא
 / ןְסע טְלאָו רהיִא סאו תֹומֲהְּב יִד ןְנעֶז
 62 עננו סאָר פיש הֵׂשְי םִנְשְנ תש סקֶא םֶר
 . דחו יב לא (ה) : ליקעָּב ענני םאָד נוא
 ₪ מהי םָד נא שְרִה םֶר נא רֶנֶא

 ןשידו <



 ביִרָח לָּת יֵהְתּו ד הי א
 :רוע יִנְּבִתִת אָל ם
 ריב קּבְַי אלו

 אָמְרְח ןַמ

 ןח ך ותת הוָנָר
 הנגסיו ךלע םסרי)
 םייק יד אָמְּב

 ירא טי: :ָךֲתָהְבֲא \
 יי אָרמיֵמְל לָּבְה ר
 לָכ תי 'רטָמל ּהַקְלַא

 = האר גי םירבד

 רוהיל ליִלּכ הָלְלָשְביהתֶאְ
 אֶל םֶלוע לת התיהו ךיַהְלֶא
 ָךְדְָּב קֵּבדיי-אָלְו " : דֹוע הָנְּבִת
 בושי עמל םֶרָחַהזְוִמ הָמּואִמ
 םיִמָחְר ָךלתנו ופַא ןורחמ הוה
 עָבְשְג רֶׁשֲאַּכ ְךָּבְרַהְו ָךְמֵחְרו
 הֹוהְילֹוכְּבעֶמְׁשִת יִּש :ְיִתְבָאְל

 ויִתֹוָצְמלְּכיתֶא רמשל ד ףיִהְלֲא ;
 תושעל םויה ָךוצמ יִכנֲא רֶׁשֲא אָנֲא יד = יודה

ieיי מ : ךיִהלֲא הוהְי יניעב רָשיה 5 ל"  
 םדק רֶׁשָבְד דֵּבעַמ

 םֶכיֵהְלֲא הוהיל םֶּתַא םיָנָּב * די ן א + דקל
 אל ןוכֲהָלֲא יי םדק ןותַא
 תע סיתספ ls קנדי ב רצה ס)וע לת סתיסו . ניק fיק ספ rp 0) ds איח אלו ןוממַחְתת אָל

 la 9 ל . :os י 0 Be con Eh ןווש ת

 םירוטה לעב |
 וכ סיס ימ לכם ך) לעונ ספל סלכ סל ךיפסו .ךפמלו גֿפדת 65 .ךכלסו ךמסלו (םי) :כטיס לוקספו טוררפמ
 ךכפיו גֿפדס 692 למול ךכטכמ ךכ> סיכטויו ליע יתכלמ לו
 ספ6 סלכ סול ךימפו '.ס יניעכ לשיס תוסעל : ךכלי
 סימסל ךל ןפנו : סינכ ןייולק סוקמ לט וכולל ןיטוטס ןמזכו

 . ןנס לפ 562 ונע סהלמ ס"צקס תוילכס לע סמלעו סימסל
 סנו תפכ  סכוטמ ס"וכטס ךנ כמונ תסדנס ליעל פמ ךמס
 .סתפ סינכ (6) : המ כע ומכ ס"וכע ינפכ סידדוגתמ ויסט

 ישר

 : םכסלכ סקומס ססנ סכוקכס ססיפנ ספימש |
 טיע שוריפ

 נוא ראָנ קאל ליִלָכ בור קאז ריִא ראו
 הָתְְו ןְנעוֶו ןְמאָנ סֶטאָג ןייר טאָג ןופ ןַצְנא
 ףוא ןפוה ןויא ןיינ לאָז איִז בוא פלש 9%[

 טיִנ רעֶמ ןוש לאָז איָז דש הָנָבִתאל גיב
 ןמ הָמּאָמ ףדיב קָּבְדִי אלו (חו) : טָעובְג ןרעו

 ןיִא טפעהאְּב ןְרעֶו טיִנ לאָז סע נוא םוָה
 וד רַמּולְּב טסיוו םעֶד ןופ סיִפָע טנאה ןיצ
 ןמעֶנ טיִג א: םוש ןייק ןופ רָב טסלא
 םּוא לאו טאָג םּורְר 8 מפ יי בשיט

 נּוא יִפַחַב ףל וו ןְראָצ םיִרְג 4 % :

 : טיטטנו ופש .ךיחלא 'הל (ף)

 ט'ע שוריפ
 ףךְמִמַמ םייקמיראב רֶר ןְּבעֶג ריר טעוֶו רע
 תא ני ףיד ןְמיִראַּב רָד טעֶנ רֶע נא
 ווא ףיִתֹוגאל בש רֶׁשֲאּכ ךיִד ןְרעֶמ טעו רַע
 : ןרטלע עיד ּוצ ןֶראוושנ טאָה טאָנ יו
 אוצ טְסעוֶו אוד זא ףיִלָא יי לֹוקְב עמשַת יִּכנ (םי)

 וי ל תֶא רימשל לוק םטאָנ .ןייד ןיִא .ןרעָה
 = םויַה ףוצמ יִבֹנָא ָשָא תֹוצַמ עָנייִז ראָנ ןֶטיֵה ּוצ
 < תוניעְב רֶׁשיה תושעל טְניַה ריִד טיִּבְג ְךיִא םאוָו

 = יא .טייקיִטְראְּפ טכעֶר סאָד ןאָט ּוצ ולא
 : ןנוא םֶטאָנ ןייד

 ןעמל (סי)

 aw ו "וא םְבָא יל סת םיִנָּב (א) ; 4 ץוה
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 ודְבַעְנו הָכְנ מאָל םֶריע
 :םָּתעדייאל רֶׁשֲא םיִרְחֶא םיִהלֲא
 בטה ָתְלֵאָׁשְ ָּתְרקָהְ ָתְׁשִרָדְוַ
 הָתְׂשֲענ רֶבְרַה ןֹוכְ הָמֲא הנה

 יבש

 הָּכַה = :ָךָּבְרכְּב תאזַה הבעותה
 -יִפְל אוָהַה רעה יִבָשְיתֶא הָּכַת
 רׁשֲאלְכיתָאְו התא םֶרָחַה ברח
 תג הג ; בֶרְחיייּפְל ּהֶתְמַהְּבְ"תַאְו הב
 תיא ץבקת ּהָלְלְׁשלָּביתאְו *
 ריעָהיהתֶא ׁשֵאְב תפרשו הָבֲחְר
 fיק ןירדסנס 53 םעינמ סכת סככ .סש סנסו . פ ןירדסנס פכרדו איה

 לעב" ןונקס הננע לכ תו . ה סרומה fיק סע ספמסכ פו

 ל ןחתנ י בא |
 רוט ל הָלָפְנ הנ
 ןוחעדי אָליד איממע +

 גודבְתְו עָּבְתִתְ ומ
 יהו תּואָי : לַאְשַתְ
 מג כ אָטְׁשִ

adָתְבֲעֹוּת  
 זָחְמִמ זמ :ָךֵנַּ אָדָה
 ותרק יֵבְתַי תי יֵחְמִת
 ֶרָחְ םַנְתַפְל איהה
 | לכ תי ּהָתָי רַמּג

 ָריִעָּב
 וז : בְרָחְּד םֵּגתַפְל
 גל שנת הָאָרֲע לָּ

 ָרּנְב דקות הָיָתְ
 תי

 תאו
 . פיק fיק סע סתוֿפ סרתס . בג ןילדסנפ ברח ה
 .יק לק ןירדסלס ריפכ תה ₪6: םפרקו .ם סלועת כיק היקס ףמ
 םירוטה

 ₪16 ליסופ ךכ) 6ענטכ סעיעסכ ךילפ פס62 עמסת יכ רענע יפל . כטיס תכקמו ססלדו (וט) : גכסינ 65וי5 ימ לפ

 םימכח יתפש +
 כרמל לכ .סיכוככ יככד סככ כומפ ול למפוו רווחימ
 כ"נפה צ : ויכמלע .סוט)6 155% סע קוכד וס ספ רופֿפכ
 כעונכ םלפכ וסר ךסס ךכנו לעולכ .ונכ כיפכ ס כ"כ סי
 תרקהו תפכדו "5 סוקמכ סיכוקכ וכפכו ק : סופנ65 סרוק

 יישר

 למ ליע ינשוי פנו .םריע יבשי:סיסנ סו צ
 ומידיכ דע ססדנס ליע םיסענ ןימ וכמפ ןקכמ
 ושרדו (וט) : סכוקמ סיקידמ ויסיכ דעו סינק
 כס ודמל ןלכמ (פ ספ) . בטיח תלאשו תרקחו

 סוקידכ ולמל ונממו ןינמס ןמ נפ קנטו בסיסו סכוקקו ספיכד 'נ םי ןסכ לכקמס יוכלמ תוליקס
 םללו (זי סכ) כמוה לוס להק סוקמכ דועו טיס 'יכפופס ופכדו (טי סיככד) כמוס סוס לס סוקפכו
 : סזכ סז לע .לומפס כ ןסינ ם'גכ כטוס מיס ודמלו כיס

 טיע שוריפ
 טאָמָש רַעָיַז ןופ רעֶעיִז איר ןְכֹוטְׁש ראָפ
 ןְגאָז אּוצ מאג טעְרג ןָא ןְּבאָה אייז רֶמֹלְּב
 ןייג ריִמאָל םקעדי אל רֶׁשֲא םיִרֲחַא םיהלא הָדבֲענְו הכל

 םיִבָכּוּכ תַדֹובֲע עֶדְמעֶרְ עַד רמאל נּוא
 נא ְּסְשַרֶדְו וט) : טיִנ אַז טֶסייוו ּוה םאוָו
 טְסְלאָז אוד נא תקנו ןֶטְשְראִּפ טסלאז וד
 טּוג טֶסְלאָז אוד נוא בה לאש ןְכּוז ךאָנ
 ויִא סע נּוא  רֶנָרַה ץכָנ תֶמָא חנהְו ןְנעֶרְפ ףאָג
 ֶבָעה הָתְׂשעִנ ְךאַז איד גיִטְראַפ טְכעֶר תֶמָא
 םּוא איִר ןאָמְג ןְראוַו זיא איז ּךָּבְרקְּב תאוַה

 ןגאָלְׁש הגה (וט) : ריד ןְשיִנְצ ףאז עֶניִדְרעוֶו

 יל אומה רה יגשוי תו ןנאָלְש טָסְלאָז ור מ |
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 כי ךיס סל (65 מ'נ) .הכה הכה

 ט'ע שוריפ
 ָפְראַׁש ּוצ טאטש רעֶד ןופ רעֶציִז יד כנה
 ייטש אָד ליוו טְּבײֵרְׁש יישר . | ררעווש
 לק ןעָמ בוא ןְגּורְדג זיא חנה .ליִפאָט
 א ןיִד רעֶד יונ הָחיִמ רָד טיִמ ןֵנְָרַה טיִנ
 תיט עֶרהְנַא ןייא טיִמ ןטייֵט יז ןעֶמ לאָז
 נכיוִו רפ טְכְלאְז ףד הָּב רֶׁשֲא לָּכ תֶאְו ּהָתֹא םֵרָתַה

 מנ תאו ריא ןיא זיא םאוָו ץלמ טיִמ יִז
 ָפְראַׁש אּוצ גְדָנ =? תֹומַהְּב עֶריִא נא
 ור קאז ריא ראָג נוא לש לָכ תֶאְו זי) : דרעונְׁש
 א ןלמאז ןיַא ּוד טסלאז ּהָבּוחְר ךוה לֶא ץיבְקִּת

 לש ל תאו ריִעָה תא שאב תש ןיירא סאג ריִא

 יִמ טאָטְׁש יד ׁעֶרְּב רַפ טסלאז וד נא
4 

 האג



 ץראמ
₪ 1 .. 

 םִיִרָצְמְד | אָעְראָמ
 :  אָתּודְבע | תב
 ןועְמְׁשי לֵאָבְׂשִי לָכְו בי
 ןופְמֹו אלו ןולַחדו
 אָמָנְתַפְּכ | דָבְעְמְל
 ב ןיֵדָה אָשיִּב
 אָדְחַּב עַמָשְת ירא ני
 ל ּךָהְלֲא ַ יד ףירקמ

 ןֵמַת בֵּתַמְל ל בָהָי

 : ךָּבְרְקְּ

 יישר
 סמ כ ופימסל תסיגס דיכ סטפ . הנושארב וב
 : נו סעס לכ דיו כמסכט סיכס6 דיכ םומי ודיכ .
 נע ע סילפוריל טרפ (ינפס) .םש תבשל (גי) <

 משת יכ : סכילל סנסנ

 טיע שוריפ
 ּותיִמהל הָנֹׁשאָרְ וב הָיִהִּ טְנאַה ןייד דדי םיִא

 סע, נוא םיִא ןֵנֶגְרַר וצ ןַטְׁשְרֶע .םוצ ןייז לאָז
 טעֶרְג ןא ןְראְָג זיא סאו רד זַא הָנֲצַמַא זיא
 איִד נוא הָעַחַאְּב סעֶה לָּכ דו ןטיוט םיא לאָז
 םיצ יז לאָז קלאַפ םעֶד ראָג ןוכ טְנאַה |

 ןלאז ןננְראה טיִנ םיִא טעוו רע, זַא ןטשרמנוא"
 נוא תמו םיִנְבאָב ותלקפי (אי) : ןננרה יִרָדְנַא םיִא

 נוא רֶנייֵטְל טימ ןְנייֵטְׁש רפ םיִא טְסְלאָז וד |
  לעמ ףחידה> שקב יִּכ טייטָנ ןְרעֶו לאָז רֶעי

 ןסוטש רפ טְלאָוְנ טאָה רע םּוראוָו דלא |
 םִיַרְצִמ ץֶרָאָמ  ָאיִצמה טאָג ןיד טאָג ןופ ףיד |
 ןופ ןנוצנ סוא ְּךיִד טאָה רע םאוָו םיִדָבע תיגמ |
 : טְבעֶנְקַא ןעונ טְראָד טֶסיִּב וד סאו ו םירצמ |
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 ולקסּו * : הָנרַחָאָּב םַעָהילְּכ דיו
 ףחידהל שקב יִּכ תַמְו םינבאכ <

 איצט ךיהלָא הוי לעמ
 : םיִדָבע תיִּבַמ םירצמ

 אלו ןו ןואריו ועמשי לארשילָכְוי
 הזה עֶרְה רֶבְּדַּכ תושעק ופסוי

 ןכ סיכמופ .רמאל
 (ספ ןילדסנס) .םישנא : סוקפ לס ולוע וקלפס לוע לכ (ספ) - לעילב ינב (די) :'וגו ופי פ

 = ןְּאָה רוז :נוא םֶריע יִבְׁשֹי תֶא היִרְו ריד ןשי

 ו icf El CL SE CA ANAS ירו יורק קי,
AT id bus | . \ 1 ko nA, 

hn .וו יג  
+ 
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 "האר גי םירב

 תַחַאְּב עמָשַתייִּכ * כ
 ל ןתנ ףיהלֲא הוהי רֶׁשֲא ךיִרע
 םישנא ואצו די: : רמאל םֵׁש תֵבָׁשְל
 --תא וחידיו ךברקמ לעילְביייִנְּב

 יבשי
 םונופכ 6 פוכרכ סי ני . וי ןיררסנס כמ עק ךירע . וי ןיררסנס תתכ .גס ספ ליש לכו אית

 . ג'ק סע ותידיו . !' ןילדסנס ךכרקמ . 5יק ספ ןירדסנפ י 6רקכ סע

 וקָפנ די רַמיִמְ

 אשה ב רב
 תי ועמו עמ

 םירומה לעב יבתי
 ‘9 סיגולס לע דוע ססכת 55 וסזו תוכוכ ופו6 ןיכיזספ ןיס כיימ ד"כמ 55י ס6ס םיסמכ וםכדפ וסוו סיגולס לפ דופ ססכפ ו

 םימכה יתפש
 לפרטי לכ) 555 דמפ סדק םוכיפ / : 'וכו 555 ותימסכ
 סק)חפנ כ סינטוכי וכ ודיכ תוםכס סכופכ כודכ ספורט יפ
 ועוכופק סוקמ לככ רמכ ומכ ופוכיפ ןיֿפ 'ולכ פ :סיטכב)

 טיע שוריפ
 לֵאָרְׂשִי יד ראָנ נוא אר משי לֵארְשִי לכו (בי)

 יפי אלו ןְטְכראָפ ְךיִז ןְלאָז נא ןְרעֶה ןָלאָ
 . טיִנ ןְלאָז אייז נוא דָבְבַקְּב המ עֶרָה רָבְדּ תושעל

 ןשיווצ ןכאַז יֵטְכעֶלְש יֵבְלעזַא ןאַט וצ ןְרעֶמ
 < 7 תמַאג ןְרעֶה טְסעוֶו וד זַא עמָשת ב ג : ריִד
 ה ףלֶא ירש טעֶטְׁש עֶניַד ןופ עֶניַא ןיִא דקל
 ce עג ריד טעוֶו טאָג ןייד טאָנ םאוָו ל ןֹנ
 ה : ןָנאְז וצ רפאל ןצי וצ םְראָד ₪ תֶבׁשְל
 < עמ סאָד ןֶנאַמ | עֶנֶמְפאַה קלאש ללי ee ןנאמ ןנאַגְנ סורא ןְנעֶז אייז ישא וא, רי
 : : יז ןופ ןְּבאָה אייז םאוָו ןָנאַכ יִבְלֲעֶזַא ןעֶמ
 = 0 ןופ נפ הב טאָנ ןופ לוע םעֶד ןאָמִג ּפָא



i, 

AN ₪ 
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 ר גי םירבד

 ידה ןטיתחמג הצקמ ךממ םיקחְרה וא ְךיֶלֵא
 ץראה הצק"ידעו ץֶרָאָה
 | ויִלֶא עמשת אָלו ול הכאת
 יאָלְו למחת"אלו וילע נע סּוחְת
 "יש וננרהת גרה כי : ויקע הָפַכְת
 ותיִמְהְק הָנושאְרֶב וְּבזהְיִהִּת ְךְדָ

 הא
uu 

 מ ןיִקיִחְרְּד וא ל
 ויס דעו אָעְרא יִפיְסִמ
 ית אָל ט :אָעְרַא
 גמ לָּבְַקִת אָלְו הָל
 זולע ךע םוחה אָלְו

 כְת את

 אל =;
 "אלו ויִלא

 קמ יִרָא . :יִהֹולע

 ות ְךָָ ּהָעְטְקת
 דיו תוָמְרָקְּב ּהָב

 הלטקמל . ס) גל ןילדסנס גרס יכ . כי םוכפ ספ וכ ג) טכ ספ לופתת ₪ .3 סע סנס 6 איח

 םיבשר שוריפ
 : ונגרהת גורה אלא . ונגרהת גרה יכ (י) : דעלג

 םירוטה לעב
 יספ ויכ6 לייסד ךספנכ ךעלס יפל םיסמכ ביפכ . ךיו
 וכ 536 ךיכ6 יכ6 5וסט ךיסוכסמ תופעל למנת 65 למול

 עפ ססלת נו 'כ .הסכת נו : תיסמל ןינעוט ןי6 'מיג (פוכיקסו תויתוֿפפ סע) . וילע ךניע םומפ 6)ו (ט) : ךיכ6פ

 םימכה יתפש

 ךממ סיקומכס 5 כותכל וכ סיס 6) כ')6ד ל : סוקצ
 ןוככד) סככת 5 ועמסמכ רטפ6 יפה ב : ןכקס סכק רט
 ךגיע סותת כ ומ כ"ד ןתול תיסמס ורכד לכק) נסו
 ו גוכסל דמוע וס וכו ונגכסת גוככ יכ 'וגו וילע
 cוכנל דוכעל וירכד נכקל כו ןוככד) תוככתס) נס ריסזמ
 וגייכ וסונע ךכלכד ספ קנת קכסמ b'תו 1 : סיר
 ןל רווע ליעל י'סכ 'יפד סו וכ )וממקו ךכ)כד סנס
 וטופפ וסל 'ופ לועכד ל"י . סליקמ ןוסכ וס 'יפ ;םכו
 סד ינכ 'לכ סכופ סרככדד "עלו כ : י'לכספ 'יפ ןכו
 כילד כיס לכל סי) םכדמ) כינד כיס מ"ס ס"פרס נתכ
 וגגכסס גוכסד י"סככ סוכ סטקד יל ס5כ)| .ןניפכלד טכדמל
 סגוטסככ וכ סיסת ךדי סז מל כיתכ סד יכ כיסו

 ד"במ כי (סכוהל וסכמס יסכז ד"כמ ני ס6)

 ט'ע שוריפ
 לא םיכורקה ְךייַא םּורַא ןָנעָז סאוָו םִיָנענְּכ
 רָדָא תַסֶנ םיקנהרה וא ריד וצ טְניִהאָנ ןֶנַעָ םוָו
 םורד עְּכייַרְׁש יישר .ריִד ןופ טייוַנ ןְנעֶז םוָנ
 ןייֵטְׁש רַפ טֶסְלאְז ּוד םיקּוחְרּו םיִבֹורְכ טייֵמְׁש
 שָמָמ ןייק טיִנ זיִא עֶטְניִהאָג יֵד ןיִא אנ וא
 טיִנ שָמָמ ןייק. ךוא זיא עָטייוו איר ןִא 8
 טְלעֶו קע ןייֵא ןפ ראה הצק רעו ץֶראָה הפ
 וא הָנְבְל איד א ןוז יִד ןעָמ טְנייִמ םאָד
 ויָּב טְלעוֶו קעןייֵא ןופ ןָעייִג סו ןרעֶטְׁש ד
 וד ול הָבאה אל (ט) : טלעוֶו קַע ןרדנא םוצ:

 םיִא :ןָבאָה ביל טיִג נוא ןמְסּולְג טיִנ טָסֶלאָז
 עֶבלּתְַָצְע טגאזג ןָא טאָה הרָות איִד עֶׁשְטאָה
 איו וזַא רָבַח ןייד ןְּכאָה ּביִל טְסְלאָז וד די
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 ישר

 ל ךכ סיכוכקכ םמפ ןיסט ספכ סיקוסכ לט ןכיט
 נכה ו . ץראה הצקמ : סוקומככ םפמ
 לועס ףוסמ ןיכנספ ןס5 סיפסס קנלו ל סככל\
 5 פל .ול הבאת אל (ע) : ופוס דעו
 נסו (גכ תומע) כמסנמ יפל ונכססס 65 מ ול כסס
 וילא עמשת אלו : בכת ל סז פל ךופכ ךעלל
 ו bרקױ) למלנס יכל וכ לוסמל וטסנ לע ולנסתסב
 והת אלו : כועס 69 סול נ ומע כוזעס כוזע
 פע לכ (ס פרקיו) כמנט יפ) .וילע ךניע
 ), .למחת אלו :סומס ל סָז לע ךעכ סל לע
 לוי סת ס5 . וילע הסכת אלו : וקוכזכ ךופסק
 וננרהת גרה יכ (י) : קופפנ ילטכ ךני סבומ ול
 יהת ךדי : (ילפס) םוכמ וסליזמס ם 56 כיימ

 ש"ע שוריפ
 גאה ביל טיג ּוטְכְלאָז םֶ רָּבָא ןיילא ףיר
 | טיִנ םיִא ּוצ טְסְלאָז וד נּוא ויָלא עַמֶשִַת אלו
 יל ןייז ףיא ןטעֶּב ףיר טעוֶו רע זַא ןרעָה
 ע נע םֹחָת אלו ןיז לָחומ םיִא טסְלאָז ּוד
 יד ןְמיִראַּב רֶד טיִג םיִא ףוא טָקְלאָז וד נא

 יִנ םיא ףוא טֶסְלאְז וד נוא לֹומְהַת אלו גוא |
 לאָז גר נוא לע הָסִכְת אלו ןייֵז תוכז דַמְלִמ
 וא טיי גד וַא ןקעֶד רפ טיִנ םיִא ףוא
 ַרָעיִנ כ ₪: ןנייווש טינ וטסראט וייֵּב םיִא

 םיא ןְְְראַה טְסְלאָז ּוד יה ןנְָרַה גויה
 עוֶו רע וא ןעָמ טְניַמ סאָד םְֶּביִרָש ישר
 יִא ּטְסנעֶמ יאו דִּב םָד ןופ ןיינ סורא
 וא ןיז בוח דַמְלְכ ד'ּב םוצ ןרעק םוא

 םיא
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 ׁשיִבְר דֵבָע = ילפתה = כ יס + ףָכְרקִמ ערה תרעְבו
-- 

 וא ָךָתַרְכ וא דרב
 ךָרבַח וא מיק תַּא
 אָרְתְּב ךֶֶפִנכ יד
 הל הנ רֶממְל
 אל יד אממ תועמל
 :ְְהָחָבַאַו תא עדו
 יִד אָיִמְמַע תועממ ח
 ןוכינרחסב 6

 םירוטה לעב
 ןינעוט ןיפפ ךפיסי יכ סט ךיפסו .ךכלקמ פלס פרטו
 ס"כ ךפיסי יכ . וגו ךמ6 ןכ ךיק5 ךפיסי כ (!) : פיסמל
 כט6 'סמכ 'כ .ךספנכ : סלופס ןמ דומיל זמר דוסיכ 'מיגצ
 סיככדכ ספסס ןי6 ןינומכ 6קיפד וייס ךטכש ךשפככ ךספנכ

 יישר |
 ספסס ןֿפ . ךתיסי יכ ו : ויד ךסדלפפ ה 8
 ינ ךתיסס 'ס ספ יכ (וכ פ'ם) רמסנפ יוכנ 6
 : ןכ תופעל ופיפממ (ןטניירכל) ז"עלכ ס"רכימס ₪
 ןיפודיק) ספפ י . ךמא ןב וא :נפפ .ךיהא
 ק'מייקכק סכ סקסמו ךקיסכ תככופס . ךקיח 08
 ןכסס קיקמו (גמ לסקזסי) ןכו (דנטננטסנה) זעננ
 ךינפ ₪ .ךשפנכ רשא : ןכהכ עוקקס דוסימ
 : סולק ו"ק ךל ןיכינתס 6 3וקכס ך) םכיפ ב
 095 תיסמ יככד ןיסט סווסכ כוקכס לגל .רתסב
 ברעב ףסנכ (ז ינעכ) כמוס סוס המלפ ןכו רססב
 התא תעדי אל רשא : סלפסו סליל ןופיקכ סוזי
 תומוקס ףפע ךכ וס לודג יקנג סז לכד .ךיתבאו|
 ךל כמומ סזו ססיקוכת ססל וכספכ ספ ןיסינמ ןי |

 םיברקה (מ) : ךיסוכמ ךכ וכסמפ ספ בוזע

 טע שורפ ו
 ןיִא ןייג ּוצ ןְמאָּבִג ריר טאָה טאָנ ןייב טאָג

 סוא טְסְלאָז גד נּוא ּכְלקמ עֶנָה עב
 תי יִכ ₪ :ריִר ןשיווצ ןופ זייַּב סאד ןטה|

 רֶרּורְּב ןייד וא ףיִד ןצייר ןָא טעו רע ןעֶ
 ןופ רֶרּורְּב ןייַר רֶרְא רפא = רָמאָּפ ןייִא ןש
 רָרָא ְּּתַכ יא ןוז ץייד רֶדָא דני וא רָמּומ ןייַא
 וא ביו ןייד רֶדֶא קַח תַשֶא וא רָטְכאָט ןייד

 טסאַה וד ו רָבַה ןייר רֶרֶא שפג רֶׁשֲא מ
 ןעָמ טְנייִמ סאד בייל ןייַב איוו ּביִל ּװַא םיִא
 םוא טייֵטְׁש אָר טבײ-ׁש יישר .רֶמאָפ םעָו
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 גַאְָב ְךיִחֶאְדְתיִסי

 ךספנכ טיסו סיקעו ספיכסכ ימכ .5וסס ךפיסי יכ כיסכ %

 סקול! סיכומק פלפ סמנ . םיקחרה וא ךילא]

 - דוא ךְנְבוא ד
 ו S ְךעֶר וא ףקיח תֶׁשֲא ו וא ָךִּתְב

 הָכְלנ מאל רֶתָפַּב ָךְׁשְפַנכ רֶׁשֲא
 אָל רֶׁשֲא םירחא םיִהְלֶא הָדְבַעְנ
 יתְלָאַמ " : ךיִתבִאו הָּתַא עַד
 םיִבֹרָקַהםֶכיִתְביִבְכ רֶׁשֲא םיִמַעָה
 . כ ןירנסנפ יסנהפ .ד ןינות וכ ן"ע 5 כ ןיכרסנפ מ ןיעודיק ךפיפי יכ .תק ןילומ םרענו אך

 םיבשר שוריפ

 הצע לכ .ךתיסי (ז) :ןתוכז איה וז םיבכוכ תרובעב
 רשא .םנח ועלבל ינתיסתו התסה ארוק תונערופ הפוסש
 תומר לא תולעל והתסיו. .ותשא לבזיא ותוא התסה

 ספ תפדי 6 כס :סלכפ וניסד ךפכפ ךטפנכ ומכ
 םימכח יתפש

 5ו9ומס כיתכ וכס ל"כ סודכע תיכע ךדופס כד | :'וכו
 : תוכיקל 165% לנכ סקיכוסס ןויכו סיכנמ ןכלמ סכפל
 כתכ כ'מלו וכוג ' 625 סתסכ ןי6 'יפ ס)קתמ תלו ם
 ספעטס ןוטל וסס עמקמ סו ןוסנס 'וכו וסוטמ םוכפ
 כהכו ינפיסס םתנס ק ספכ תופקרכ 'פכ ס"כס ןכיס רככ
 םריפס סמ מ"פ סקעעס 'נמ וס ספסס ןופל סתסס פ'על
 וס וכו וקיפמס ווכוג ןוסכל 505 סתסס ןימ ןפכ ו"סכ
 .סיעקמס יככדמ כ כ וניפ וכ ומנע | יורוגספ ינפמ
 ו"יו כסתיו י :ןכ תוסעל וסעטמ ןכ תופעל ופיטמס "וס
 ס6ס ןפו כס ןמ ךיתפ קכ רמול ןקפי כ וכ ךמ6 ןכו
 סינט ומכ כס ןמ וליפפ ךיסמ כזנד ונקנמ רככ סד
 כ'ע 855 ולמי סיממ וכסי יכ ופכו ונתנה סיהפ רקע
 ןמ קפמ וכ בוכה לקוי 260 ןמ ןימ6 וכ רק טקנ ו
 סוסכ עיכ רקנ כס ןי6 יכ 16 קמ רסמו בכ : סֿס

 דמל סספ סיבולק לע ןכיכמ כוקכס כפפ ךכ ל
 ט'ע שוריפ

 שטנעמ רָביִלָטיִא םאוָו םיִבּורק איד טְנְכעֶרְג
 רפ ןיא רש עֶבָרנַא ןּכש לָכַמ ּביִל טאָה
 טְלעֶטַׁש קּוסּפ רָב טֶּביִרְש ישר . ׁשְנְגְראָּב
 ןדייב ןָא לוו רֶנייֵא זַא זיא רֶרָס רד איוו ּוזַא
 המטאל -רֶתָמְּב ןָא םיִא רע טעֶר הֶריִבַע ןייַא ּוצ
 םיִרְהֲא םיִהְלֶא הָרְכעַגְו הָנְלַ ןנאָז ריֵד וצ טעוֶו רָע

 תַהֹובֲע עֶדְכעֶרְפ ןֶניֵד רֶמאָל נוא ןינ רֶמאָל
 טימ ור סאו ףיִמיִבָאו הָּתֲא ָתעַרְי אל רָשַא םיִבָכּוּב

 ימלאפ חו : טְגאָקְנ טיג יז ןְבאָה ןֵרֶמְע עֶנייֵ
 יִר ןופ רטעֶג פָא יָד ןופ םֶכיִוכְיִב ֶׁשֲא םיִמעָ

 םיינטנכ <
re = 
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 0 תאר גי םירכח
 וכקתסכיהֶאהוהי יצחַא":םכשפנ
 ורמשת ויתוצמ"תַאְוואַריִת ותאְו
 ובו ודבעֶה ותאו ו ועמשת ולְקְבּ
 םלח ואאוהה איָכְּנַהְי :ןוקבדת
 lhe הרסירבד יִּכ תמי אּוהַה םולָחָה
 םֶכְתֶאאיִצומַהםֶכיִהְלא הע
 תיּבמ ףרפהו םִירְצִמ ץֶרֶאמ

 רֶׁשֲא הרדהימ
 ּהָּב תֶכְלְל הלא הוה ָךּוצ

₪ .% Lad 

 לֲחיּדַהְל םידבע

 . 59 סp קכל) .3 קפ סע ךררס ןפ . ןירדסנפ סינא את

 םיבשר שוריפ

 וגימאי אל םאו ךיהלא 'ה םע היהת םיטת רע רנו ףשכמו

 םימכח יתפש

 סעמ תכוק וכמסת ויתממד סו: םוכיפ [ך : סעס ניקנ
 ןעמסת וכוקכו יקמ כ"ו סכ ןילנכנ תומס לכס עמקמכ סלוכ
 וסע תונככקכ יכיימ וז סדוכעד 1 : סיפוכנכ לוק תוככל
 נד סו ז :רופמ רככ ילכ מפ תרוכעכ יסד טדקפב
 סוכמ "יו קכדכ וכו ימנ כיתכד בקע 'סכ ליעכ י'פכ טריפ
 לומג ווכרדב קכדס וס וסוכיפ קכדפ וכו תכקמ לט וטוספד
 5רקס םרפנו רמונ סעטנ נר סוטמ כס לכמ 'וכ\ סידסמ
 15 ולנס תודמס לכ ךכ ווסיפ לקללו וגו וכל 'כ יכהפ
 ןיכלדכ קכדס 'פ) ךרנוס ךכ) סכיגע ופסגטס )כ תווסנ וקכדפ וב

 טיע שוריפ
 : רָבייִל יֵרֲעייַא ראג טיִמ נוא רֶעְרעֶה יִרעייַא
 טל טאג רעויא ךאנ יכלה סָכִהלֶא יו ירא (ה)
 ריִא "טלאָ םיא רַפ נּוא יאְניִת ותוא) ןייַג ריִא

 תוצמ עֶנייַז נוא ּורֹומְׁשִּת ויָתֹוצִמ תֶאְו ןְמְבְראָפ ְךיִז

 לק ןייז א מַה ולקג ןֵטיַה ריִא טְלאָז
 ןלעוֶו םיִאיִבְנ איר סאו ןרעָה ּוצ ריִא טְלאָז
 א לאָז םיא נוא ּורּובָעַה ותואו ןגאז ךייַא

 ןיא נוא ןיקנדמ וגי שרקמה תיִּב ןיִא ןֶעֵד
 ןנעוֶו עֶנייַו ןיא ןְמְפעֶהְּב יז ריא טלאז םיִא
 ריִא .נוא ןייז דָמֶה לַמֹוג טְלאָ ריִא רֶמֹולְּ
 טאָה טאָנ איוו 1זַא ןייז םילוה רקבמ טְלאָז
 איִבְג רָניִזאְ רָד נוא אמ איִבְנהְו 0 : ןאָטְנ
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 ר כ ה : ןוכְׁשפנ לָכַבּו
 ןוכהְלֲא הדי אָנָחְלּפ ,

 ןֲהְדַת ה ּהָתְְו ןּוכָהִ
 ןורטת יהוו תו
 ןולָבְקת הָרְמיִמ
 ןוחְלְפִת = יִהּומְדְִ

 למת אוהה אַמְלֲח
 יו "לע אָיִמַס ליִלמ ו ירא

 כת קיִפַאְ ןוכַהְלא
 םִיַרְצִמְד אַעְרַאַמ
 תיִּבָמ ךקרפדו
 ְךְתּויעְטאְל = אָתּודְבִע

 1 יִד אָחְרָא ןט  תרעבו

 םירוטה לעב
 : םידפ לק5 סידק סלופכ 6"פ .ךדפסו (1) :תומו6 כֿפ5 621 .ספול

 ישר

 ויתוצמ תאו (ס) : סכפל סכיסנפ 'ס ססנפ וכ סול
 .ועמשת ולקב : סמ הכוס (ילפס) .. ןרמשת
 : ופדקמכ ו .ודבעת ותאו : סיקיננס לוק3 ה
 *ומג ז ויכרדכ קנוס (לי סטוס) .ןוקבדת ובו
 : ס"נקס ספעפ ומכ סילוק לקנ סיפמ בונק סידסק
 ל סיס הנע  סלועס ןמ כסועס לנד .הרכ )
 : (גנודנעובק) זטיכ " רודומביד ןכ רכדל ויסיוג קנו 'לככ
 ךלע וכ ןיס ob (ילפס) . םידבע חיבמ ךרפהו

 טיע שוריפ
 מַה סאו רֶניִנאְד רָד רֶדָא איהה םולְחַה בכח וא

 םייֲטְג ןְרעֶֶו לאָז רע הס ָתְמיֵלָהְג םיִא די
 פעְרג טה רע םּוראוו םֶכיהלא יי לע הרס בד יִּ

 מָה טאָג סאוָו טאָנ רעַײַא ףוא גנרעק,ּפָא
 יִרָאָמ םְכְתָצ איצּומַה ןרייר ןצ ןטאָּבִג טיִנ םיִא

 נאָל ןּופ ןגוצג סוא ףייא טאָה סאוָו סירס
 ןיִר טאָה סאוָו נוא םִחָב, תיִּבִמ ףרופה] םירצמ

 ,טכענק ןייק .ןייז טיִנ טל ריִא טייֵלְג וא
 םיִנ רַעָמ ריר לאָז רֶע ליִַא טְּבייֵרְׁש ישר
 יא טְייֵלְג םוא ףיר טאָה רע םאוָו ראג ןאָט
 יד ןְכֹוטְׁש רַפ ּוצ דק ומ חדל גונג ךוא
 גו כ בל רידא ַ, צ a .געוֶו םעֶד ןפ



 תנו םֹולֲח ו
 אָתֶא .a ג :אָת תפומ |

 ₪ לילמ יד אָתפֹוי
 רַתָּב ה |
 אל יִד איממע תועמ
 : "ןּונחְלפנ ןונתעדָי

 ימגתפל לְּבכִת אל
 םָלֲחְל וא אּוהַה איב

 יסנמ יֵרֲא אּוהַה אמל |
 עֶַּמל ןוכְתיןוכְֲלֲא ַײ
 0 תָי ןימחר ןוכיתיאָה /

 לָכּב ןוכתלא

 הָסנִמ =

 לכבו

 ישר

 תפומ וא :"וגו סזנכ
 .תו

 ילא ןתנו 'ס) :ןככ .

 , ט"ע שוריפ <
 בְלּול ןיִא םיִניִמ 'ג ןְכאַמ טיִנ לאָז רע רָמּול
 גרב םִקָי יב (ב : ןיִליפַּה ןיִא תֹוִׁשְרַּפ '

 ןייא ריד ןְׁשיווצ ןייֵטְׁש ףוא טעוֶו סע, וַא איג |

 ןַמּולֲח ףיז טעֶו סע רָרֶא סלח םגח וא אוב
 רע וא זיא הע םֹולָה ןייא ןשֶטנעָמ

 יא רָרָא הפומ וא ןְכיו ןייַא הא ןןְּבעֶג ריר טעֶו |
 רעֶד תייק ןָמּוק טעֶו סע, אי (ע : רֶדֶנּװ
 ףיֶלֲא רגר שא רֶדְנוו רעֶד נּוא תפיטהו ביש
 ריִד טעו רע טעֶרְג ריר ּוצ טאה רע סאו

 ףוא רָרָא למיה םעֶד ףֹוא ןֵבייֵצ ןייֵא ןְּבעֶג
 רעֶד איו וזַא ןייז טעו סע, נוא ררע רעֶד

 ְךאָנ רֶד ןְגאָז וצ מאג טגאמ טאָה ׁשֵטְנעֶמ
 םיִהלֶא יִרְחַא ןייֵג ריִמאָל הָכלָ ו רע שי |

ANAS 

 אה גי. םירב

 סת וא איב ךְּבְרְּב םּוקייִּכ :

 . תפומ וא : סידעומלו םוקוסל ויסו ( תיפללב) ביקכד  סימכב
 סוטעל סנפמפ ס'נקס ול ןקוכ ד סמ ינפמ "ו ול עממס כ כ'פעס (כרומ ץכפס לכ לעו סדבל הזנה ל |

 0 = או הפ

 : תַפֹומ וא תֹוא לא ן
 רָּבריײרשֲא תַפומַהְ תואה אבו
 םיִהֹלֲא ירהַא הָלְלָנ רמאל הילא
 : :םֶרָבְעְו םתעדי"אל רֶׁשֲא םירחא <

 איִבְנַה ירְבדלֲא עמשת אל ד
 אּוהַה םֹולחַה םלֹוח לא וא אֹוהַה

 םֶכִתַא םֶביִהְלֶא הוהְי

 הוהייתֶא םיִבָהֲא םכשיה תעדל כבל
 "לבבו םָכְבַבְליילְכּב םֶכיִהְלֶא

 םכשפנ
 םיבשר שוריפ

 םינועדװ בואו םיפרתו האמומ חור ידי לע תודיתע םיעדויש . תפמח תה אבו (3)
 שחנמו ןנועמ ךב היהי אל םהב הרתחש לארשי תוכזלו תוסנל תודלונה תעדל םיפשכב הכ ןהנ . רג 'א

 יחסנס יכ (ד) :

 םימכה יתפש

 סנעמנעה סעט פנוקנ וס יכ לכ סד "םככ סטקד 'יפ ד 'ימפופ) ןועדגכ רמסנכ ןינעכ סיפקנ . תוא ילא
 גיפע וכו 'וכו "הו פ'5 6וס סעט | קנוקנ יֿמ bכסו 56 בכוס 0נ יסי (C2) כמוסו תוס ל סיסעו

 סוסי כ ס6 כיסכד ןכסכ

 טיע שוריפ
 אל שא םיִבָכֹוּכ תדובע עֶדְמעֶרְפ אָב יומא
 וא נעו טיִנ אייג טסו ּוד םאוָו מד
 . "מבד לא עמָשָה אל (ך) : איז ןניד ןְלעוֶו ריִמ
 רייַר איד ּוצ ןְרעֶה טיִנ ּוטָבְלאָז אוהה אֹּנָנַה
 איהה םּולָהַה םֶלוח לֶא וא איִבַנ ןְגיִואָד םעֶד ןופ

 מאְה סע סאוו םעֶד ןופ דייר איִד וצ רֶדָא
 ןנערפ ןלעֶו טְסעֶנ ד זַא מלח םיִא ּךִז
 סע הָלָׁשְמַמ ןְּבעֶגג ה'בקה טאָה םאוָו ראַפ
 זיא טעֶרְג טאָה איִבָנ רָד אוָו וזא ןיַז לאָז
 םּוראוָו | ֶנְהֶא כמא יי הספ יֵ חיה רח
 פכשיח ןָסיוַו וצ העל ָךיַא טְבּורּפ טאג רעיא
 | כלא יא רָּבאָה ּביִל טְנעֶז רזא בוא סינא
 ראג טימ סֶכָשְכַנ לגו םֶנְכְַל לכי טאָג רעיא

 ד א 7 , ¥

 ירעיא
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 האר ב* םירבד

 הוהיל ןַכ
 םֶהיֵהְלאַל ישע אָנָש רֶׁשֲא הוה
 םֶהיֵתֹנְּבייתָאְו םַהיִנְּבייִתֶא םג יִּב
 תֶא * גי :םֶהיַהְלאְל ׁשֵאָב ופרשי

 הָוצְמ יִבֹנֲא רָשֶא רָבְּדִהדֶּב
 "אָל תושעל ּורְמְׁשִת ותא םֶכְתֶא
 פ : ּונָמִכ ערגה אלו וילע ףסת

 םימכח יתפש

 עטס ופ וינפכ ןירעוסט םוכיפ א : 'וכו ס6כתט לחה *פ
 . לכו . 6"עס ל'כ ב : ופדונע יס ח יער ןייופו
 כיע) ןייפ 3 : י"טרופ) סיפכ סי סוכו ₪63 ופרס ל'ר
 ככוכב = סינימ 'ס 'ופד סו יקטריפ סטו ןנסתלו תטרפ
 ודנמיפנ סד רנוע וכ הד תחל סדוגפכ ודגל ס6 וגב

 דגל ךירכ ןיה כנוכ ד"מכ וכו רכוע ונימ קש
 : ףיכופ ככ סוסמ סיכ יל ןהנ6 ספד סנימ ןניעמכ מ"פ

 : סכופהכ סנק .רבדה לכ תא () :ונכסו ב וכנכ
 :סכע לכ רמפס לע ןיקול ןיקס למ סוס סקעת ל ןוככ כפסכ לכס סעכסכ סינוס

 . השעתיאל * :יִנָאיסְנןָּביה
 יד ײ ₪ קת תבעֹותילְב יִּכ ךיָהלֲא

As 
 ,ןָכ דֵּכְעַת אָל אל - זק

 A ירא ְךֶהָלֶא ?

 ןהְחועמְל ּוָבֲע ינָ
 תי ןוהינְּב תָיףַא יֵרֲא
 אָרּנְּכ ןיִדְומ ןוהיַתָנְּב
 לכ תי א : ןוהַתְועַמְל
 דקפִמ אָנֲא יד אָמָנְת
 ןּורְטִת ּהָקָי כת
 ןופסות אל  דָבַעמְל
 ןעֶגְמה .אָנְו יהל

 הנמ

.J** 

 יכ
 ישר

 סיקטנס סילנד ודנל 'כ) יפלכ (בכ םומכ) כוסכפ ומכ
 סילינפ תדונע לכ סככד ספט ןסכ ךדמלו ק3 .סוכגל
 ןכק קלוח א רועפל רעופ ןונכ למל רכדכ סדנע)
 לוטקו םוכז | לכה כיסו וקדוכע וס וז םינוקכפל
 וכ (נ):נײכ סככדכ ל5 'יפס סלותתפסו ךוסנו
 ססיתופלו ססיתוכק קל פונכל סג . םהינב תא םנ
 מפנ ויכלל ופסכפ יככנ יתיקכ מס ניקע 'ר רמל

 ספע לע ספעס ₪ קל .תושעל ורמשת
 ףסת אל

 ןתנו (כ) : סינסכ תככככ תוכככ סעברס ננטנ ןמיפ ג 'ס ןיליפסכ קופסוכ סקמס (ילפס) .וילע

 טע שוריפ
 ךיִא 18 ןֶהעֶז טסעו] ּוד וא םעֶד ְךאָנ טדמשח
 ּומְסְרעכ ריר רַפ ּוצ ןופ איז ןיִליִמ רַפ לעו]

 ןְנעֶ םוָו ר ןייטָש רַפ וצ ץֶראַה ןייד ןְּבעֶג
 איז םּוראוָו ןְראוָנ טְגיִליִט רפ םִיָנעַנְכ איד

 ןְהעֶז ּוטְסְלאָז םישעמ עֶטְכעֶלְׁש ןאָטֵנ ןְּבאָה
 םישעמ יִרעָייַז ױָו ןאָמ טיִנ וזַא טסְלאז ּוד וַא

 א םיִמעְָּכ עָרְרְגַא ןייק ןָמּוק טיג לאָז םָע
 םֶהיֵהֹלאָכ שרת ןָּפ ָךיִד ןגיליט רַפ ןְלאָז איו

 תרובע יִרֲעייַז וצ ןְטְׁשְרְפ ּוטְסעֶו רֶמאָט נא
 םָהיֵהלֲא תֶא הָלֶאָה םִיֹוגַה ּודְבַעַי הָביֵא רמאל םיִבְבּוּכ

 ןְניִד םיִיְנעֶנְּכ עָעְזאָר יִד איוו ןְגאָז טְסעוֶו ּוד
 חַא יא סג ןג השל  םיבבוכ תדובע ירע*
 ל ןכ תָשֹעַה אל ואל) : ןאָט ךוא ְּךיִא לע
 ןייב טאָג ּוצ ןאָט טינ ּוזַא טְסְלאָז גד יא

 + PT םאוָו ןְבאַו עֶלַא םּוראוו יי תבעה לב

 רע, םוַו אַ רֶׁשֲא טאָג רַב גידְרעוֶו םוא "א
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 טע שוריפ
 ןאָטְג סֶד אייִז ְּבאָה םֶהיִהְלאָל ושע טְנייַפ טאָה

 תֶאְו םֶהיֵנְּב תֶא סנ יִּכ םיִבָכֹוכ תדובע יִרעייַז וצ
 יֵרֲעייֵו נא ןיז ירעייז םוראוָו ׁשֵאְב ּופְרָׁשִי םֶהיֵתֹונְּב
 רעֶייַפ ןיִא ןְנעֶרְּב רפ ףוא אייז ןעוט רֶטְכעֶט
 ישר . םיִבָכֹוּכ תדובע עֶרעייִו ּוצ םֶהיֵהלאַל
 וצ :סְהיִנְּג תֶא םַג יג םורר טייטש סע טְּביֵרְׁש
 רָעיַז טְנעֶרְּב רַפ ףוא ןְּבאָה ןיז איד זַא ןְייוַנ
 רֶבָרַת לכ תַא (או : רעייַפ ןיא רטּומ נוא רֶשאָפ

 עָּבְראַה יִד טיב ייל ןְבאַ עיר איד עֶלַא
 ףייא אוט ךיִא סאו םֶכְתֶצ הָוְצְמ יכֹנֲא ֶׁשֲא ןַבאָז
 ןָמיִה ריִא טְלאָז תושעל ּוְמׁשִה םיִא ותֹוא ןֶמיִּבְג

 טיִנ םיא ףוא טְסְלאָז וד יל ףסית אל ןאָמ וצ
 תֹוׁשְרַּפ ףָניִכ ןְכאַמ טיִנ טְסראָמ ּוד ןְרעֶמ
 בֶלּול םעצ איב םיִניִ ףֶניִפ רֶרָא ןיִליִפה ןיִא
 ילו םיִנָהּכ תֹוכְרָּב אייַּב תֹוכָרְּב ריִפ רֶדֶא

 םיִא ןּופ ןְרעֶניִמ טיִנ טְסְראָט וד נּוא טס עֶרנִת
 | רמולב



 ןקת רָּבַעַ יֵרֲא םָלע
 : ךָקְלָא יי סֶדִק רַשְָכְדּו
 לא יי יצשי ירא םכ |
 לָלע תא יד איממע תי <
 יקרה 1907 [
 ןֹוהְהָי תריַתְו ְךֶמֶרִק |
 : ןץהַעְרַאְּב בֵיֵתְו .

 אָמְליד ְךֶל רַמַּתְסַא ל
 רֵתָּב ןוהיִרְתַּב לֶקֶּתִת |

 / ןהי אה

 : צא
 ךֶמְְהִמ | צפש

 עתה | אָמְיְִו |
 רַמיִמְל = ןוהַתועמל

 אָיממע  ןיִחְלַּפ ןידכָא <
 ןוהתועמ תי ןיִלַאָה <

 ויפ גס ןייולפ סיֿפ אית : אָנָא ףַא ןּפ רֵּבְעָאְ
 א
 םירוטה לעב

 יכיעכ לעיסו כועס סטעפ יל : דיססמ ןל6ס סע 89 סמ
 סממנמל ןישלוי ןיֿפפ למול םילכי יכ (םכ) .פ% ךימסו . 'ס
 םמ) נו .סתוֿפ תסכ) : לםיסו כוטס סיטועש סיקיד* 6

 יישר

 : סדס ש יניעכ .רשיהו : סיפסס יטיעכ . בוטה =
 ינו טקופ ןוט סנלפ סולקניפ . שקנת ןפ (ל) =

 םקוי 53 ץוכ ונינמ )₪ 'לכ קדקדל שס סנס כמוס
 םוקטקו ףוכיע ןוסלכ לכס | ונפמ לסונס דוסיל "יכלו

 onan שש 7
 < םלועידע ךירחא ּךנבְלו ךל בטי פיה לר דפ

 יניעּב רֶׁשיַהְו בוטה הָשעת יב

 תירכיזהיּכ טכ ישילש ל יהל |

 רשא םיוגה"זזזתַא ךיִהלֶא הֶוהְ

 םָתֹוא תֶׁשְרְל הָמָשיאָב הָתַא
 = תְבשי םתא ָתְשְרַ ךנפִמ

 שקנתִפ ל רָמשה ל
 ךינפמ םֶדָמְׁשִה יִרְחֶא םהיִרְחֶא
 . הָכיִא רמאל םַהיהאְל שרְדת"דןפו
 | םֶהיִהְלֲאתֶא הָלֲאָה םָיוגַה דבי

 השעאו
 .מ שחע כ

 םיבשה שזריפ

 לכ לע בסומ ךינפמ .'ה תירכי יכ (םכ) : ואיצוחל הפי
 ארל אד .תשונ שקני ומכ . שקנת ןפ (ל) : תירכי
 : םתירחא בוכרלו דונלו עונל לטלטת אל .ןשקנ

 םימכח יתפש

 יפ ₪ : עמטמכ .סלוכו ךוטמ יכנפ כס סנס סוככדס ספס
 :כוטסו כסוס תיטעו סוסמ 856 ונופט 5ר5מ לכד יניד ןוגכ
 לתסמ קוד עפסמ רק לכ וטוטפמד י'פרכ) סטקו ת
 ךכופ) 55 סדמסס סדוקו םקנת נכ רסוומ 095  סדמטכ

 ססילסמ ףלקפ ןפ ססילס5 םקנס ןפ למופ ינ6 סז ףסו ןסקנ פדכ טד סיקוככרסו (ס לסיכד) ן'מ ונינמ
 סיטוכ ולע ויס עטכס קס ללקמ וכ כפל לכל סמו םקני (י סילספ) ןכו ססיקעמ כמ ךוככ תויס> =

 ךינפס סדיממלט סלכקס לקפ . ךינפמ םדמשה ירהא : וגוממ כה ןיכקנסמו ןיכיזהמ ווסיו סיכב |
 וכי bלע ןכ ססעפ ל ספ ףלו ססיליפ סילקלוקמ סיסעמ ינפמ ונס ודמסנ סמ ינפמ כל ספכ )פת |

 סלוקפפסו ךוסכו כוטקו סוכז לע ל סילינכ תדוכע לע םנע סנמ יפפ .ודבעי הכיא :ךודיפסו סירה

 טיע שוריפ
 טונג ריִד לאָז סע ּהרהַא הני ךל גמ". םּוהָד

 אנ ןייז ןְלעֶו סו רָדֵניִק. עֶנייֵד רצ נא ןייז |
 רֶׁשְיַהְו בֹוַה הָשַעַת יִּכ ןיִּביַא זיָּב סֶלע דע ריִד

 טּונ זיא םוָו םאָד ןאָט טְסעוֶו וד וַא ל יעממ |
 ןגוא םֶטאָנ א םֶלַעָפַנ לאוו סֶע םאָו נא |
 ןעוֶו לא ע תיככי יכ (טכ) : טאָג ויד היא |

 יָד םיגַ תֶא ןְדייֵנְׁש רַפ טעו טאָג ןייִד טאָנ |

 ּךינָפְס םָהֹוא תֶׁשְְל הָמְׁש אָב הקַא רֶׁשֲא םיָנענְּכ |

 וגפ יז ןייִרְמ רַפ ּוצ ןיִהַא טְסְמק וד סאו |
 "= 11 ה ג

 Ro טיע שוריפ
 .טסעו) וה נוא םֶתֹוא תְׁשּו ריִד ראפ אש
 .ףיד טְסעֶו ּוד נוא צא נשי ןנְׁשְרַי אייז
 נצ טיִה ּך יִמְׁשִה (ל) : דנאל רעייז ןיא ןצעֶזְּב
 טלְכורְמָשיִג וטסעו) רָמאָט םֶהיֵרְהא שקנת ןפ ריד

 ְךאָנ ןפאלק טְסעֶ) ור רֶרָא אייז ְּךאָנ ןְרעֶֶ
 ךאָנ ןיינ ףאג טְסעֶט ור טסייִה סאָד איז
 == םעָר ףאָנ נאט םךמשה ירחא םישעְמ עֶרֲעייֵז-

 = הפ וצ ןופ ןְרעֶו טְגיִליִט רַפ ןלעו) איז זַא
 מא טַׁשפ רָר זִא ּוַא טְּבייֵרְׁש ישר . ריִר
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 ןיִתלע תיׂשעו=:הָוהָירַחְביײרְׁשֲא
 הוהְי חּבומיײ-לע םרהו רֶׁשְּבַה
 + = a 5 "ילע ּךַפְשִי ךיִהְבְייסְרְו ְךיִהלֲא

 : לכאת רָשְּבהְו ָךיהְצ הָוהְי חּבְזמ
 םיִרְבְּדַהלְּב תא תעמשו רמשחי
 יִבֹנֲא רֶׁשֲא הָלֲאָה
 .זי סלופפ 5 ןינומ דק ופ ספ גכ סימכו ספ דימ םיטפו א'ה

 ןעמל גמ
 .גי סימספ לעכסו . דק כג ול סימכו ד ןילדסנס וע סימספ ךימכו סרו

 2 5 וי ,

 = /שולקנוא

 לע אָמְו אב

 ףיָשְדּוק תַסְכִנ סדְ
 יד אָהְּבְרַמ לע רֵׁשֲת
 : לוכיתאָרְׂשבּוְךהָלָא

q 

 אָנָאידןיִלַאָה אונ
 ךדקפמ

 םירוטה לעב
 ןניכמ6דכ ספיכפט דע ןפוילמפכ כיימ סת66 6סס ךיכדנס
 לסכסו (זכ) :ימד סיפקכ6 סיל ןיעסד ןשמכ ילפ רמ6ד ןויכ

 םימכח יתפש

 ומנעכ י"פלו כלקכ רטככ סכסופ ונלכקת כד 5לק) סול
 bיספע וז לסכינ לע ס"6כס סטקסס ופכו תותילכד ק"סכ יכנס
 סינה .רססד קכינ יכס םריפ י"טכד ל"נו (ד ףד) תופירכד
 כנהכ רסכ תייכק תרסו יפליד | לטכס לכ 'פד סיסכומתו
 'ג ביככדמ סל ףיני נת דקו ספ ןייט םושכקמ רפסמ
 סליכק רוסילל סספ דחו ומ6 כנמכ ידג לטכס 6כ סימעפ
 י"קכ קרופט סמו סיטפסמ תסכפכ לזע) ו"סככ ןייט 6
 ונפכפס כ יס סםירדד 'כד כל וכ תופורכד 5רמגב
 קוספ דוע כתכמ) כ"כ ל'כ 5 : נכח לטכ ק)יכ6 םכסופל
 6וקמס 96 קסכו פת 'וגו ךיטדק קכ כיקכ .רככ יכסו סז
 הפק דועו . םונככק ינימ לכ ספ לכו 'ס לחניו 6
 לע סדסו רסככ ךיקולוע םיקעו כיסכ bכקל סירנ ולס
 .ידרספ םיכק כ'סו לכפק רטכסו כיתכ כקו 'ס תנופ
 תולוע ס5 פ'סו ןופמכ רק כב "יפס וס סו קוכפד ןלקפ%
 'וכ סכ סיפנכ יסנז סו תכומכ לע סדסו רטכס ןפ ןס
 לע עקנ סימל יכגו תכומס יכג לע  סלוע יכנ טקנד סו
 ףוג לע וס סימנסס סד וניו תנומכ ףוג לע כ סנופ

 : סכיקכס תוכל סנליכוט דע סתנסכ נפט כוימ "מכ וסל =

 ט'ע שוריפ

 ןנעוו .םֵמאָג ןופ ןויז רֶדנְמ טעו ּוד םאוָז
 וד וא םיקָמַה לֶא אבו ןָנאָרַמ וטקְלאָו אָ
 םוָנ  רסְבַי רָשא טרָא םעֶד וצ ןֶמּוק טְסְלאָז
 טְּבייֵרְׁש ישר . ןלייו רעֶד סוא טעֶו טאָג

 ןלוח ןופ הָמֵהְּבַא ןְמְכעֶׂש טְסְנעֶמ ד עְׁשְטאָה
 עָעִיד ןיִא שייִלָּפ סאד ןסַע טְסְנעֶמ וד נא

 טיִנ דד ְךיֶא .באָה םיִשָדְק רָּבֶא טעֶמְׁש =
 עֶנייֵד ןיִא ןֵסע ּוצ נא ןְמְכעֶׁש ּוצ ןעֶטג ריִּתַמ

 םיִשָרְה איד ןגְנעֶרְּב .טְסְלאָז ּוד ראָנ טעֶמְׁש

 ףיִתלש ְתֶׁש (זכ) : ןיירא ׁשֶרָקִמַה תיָּב ןיא

 תולוע ןַּבְרִה עֶנייַד ןְבאַמ טְסְלאָו ח נא
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 לוכ6 כוכפ ס'פ לשו; תעמפו לומש סיכ ךימסו . לכס
 כי כוכ ןיֿפ . סעמטו לומט (םפ) :סיקפפכ 6פי6דכ לסכ

 ישר
 ספינס 006 סככקק לכ ךיכעפכ ןלכסלו סיפדקס סל
 פולע ספ .ךיתלע תישעו (זכ) : סכיסכס תיל
 יקכז סקו פ םנזמס יכנ לע סדסו לסכס ןפ ןס
 כ'תוסנקפ סכזמס לע ךכסי ךיקכז סד סס סימנס
 ךיטדק קב וניפובכ וסכד דועו (יכפס) לכקפ רסכסו
 לע דפללו צ ןכ65 סנוסכש סיכדקס לע דמנל ב
 .רמש (קכ) : וכילקיט סיסדק םודלו לעו סוכומקס
 ןינעכ תכפת םנ5 ךכטככ סכמפל ךיכג סקסש סנפמ וז
 סו ךנטככ סכפסס יכ סיענ יכ (בכ י%שמ) .רמסנב
 וגיקק לכ פס (יכפס) סויקתו עמסתפ לםפס םינפ
 . םירבדה לכ תא : ספעמ לנכב וניל כ סנפמ ללכב
 : סכומק סוכמכ ר סלק סופמ ךילע סכיכמ bספפ (ספ)

 35 וגג לע וס סונוטל סדסו רככס תניסנס ינפמ םכזפס
 וככק) סמסכ עטודקס ספ רמונכ צ :וגג לע 5 קכומס
 כותככ ע"כ לכ כ"נפד | : סטעו ךפיכ דמ) 65 ספט ק

 טיע שוריפ

 ּטָסְלאָו תולוע ןנעז םישדק איד בוא רֶמּולְּ
 | םֶד טיִמ שייִלפ םאָד סֶלִהו רָשְנַה יז ביִרְקִמ

 = ןופ ַחָּבַזִכ םעֶד ףוא ּהיִלָא ַ הָּבמ לע ולב

 יד בוא נּוא טאָנ ןויד

 םֵדְו ןיִד רעֶד וזָא יא

 לע שי גנּוטְכעֶש ןויר

 םיִמְלְׁש ןנעֶז םיִשְרְק
 ּףיתבז
 צ דו

 רַפ לאָז ימלא ןי הב
 יב טאָג ןופ הָּבְִּמ םעֶד ףוא ןְרעֶו ןמאָנ
 ּוטְְלאָו שייִלָּפ סאד נוא לאה רָשְּנהו מאג
 מָסְלאָז ּוד נוא ּשַמָשְו טיִה רמש (חכ :ןָסָע

 יניִזאָר יִר עֶלַא הָלֵאָה םיְִָרַה לָּכ תֶא ןָמַעָנ רפ
 | של ריִד שיִּבָנ ְּףיֶא סאוָו ֶּצְמ יִנָא רש רייֵב

-- 

 = 1 יערת יד אָרְתַאל
 = סלע רֵּבְעַתְו וכ

 ףֶקֶלֶא יב אָחְּבִרמ

 = לָּכ תָי לבקתּו רט חכ

 < ןופ טּולב םאָד

 + ריק קלי



 ה

 ל קוב 6
 / נוא

 : אָרְׂשְּב םע 6
 לע חולית .אל רב
 : אמ הָנְדְשַת אְרַא
 ליִדְּב הָנלְכיִת אל הב
 ףינבלו ל במוד |

 דְּגִמ . . יא ר
 5 ל םדק רׁשָכְד
 רשעמ "החל ב
 ָךֶל חי יד ךישדוק
 יִתיִתְ לומּת ףרדנו

 ארתאל
 .כק ןילות בכ סיחספ לכחפ 5% איתו

 םירוטה לעב

 ןמ רטככ 'טמיגכ . כסכס סע (גכ) : םוטתמכ כיס טיפש
 . ךילדנו (וכ) : ותוסכלמ כוטפ 'טמיגכ . וגכפספ (דכ) + ימכ

 האר בי .םירבד סולקנוא

 שפנה לכאת"ייאלו שפָגַה לפס אה שמ
 ירא אהילע ונלכאת אל = :רשּבה
 כ : םִיָמב ונכְפְשת
 היִנָבְלּו ל בטי .ןעמל
 : הוה יניעב רֶׁשיַה השעְת"יִּ
 ל ויהידרָשַא ךשדק קבל
 םוקמה"ילֶא האָּבּו אשת ירד

 ו Fy א ls יש

 ונלכאה אכ |
 הר חא

 רשא
 . חי טרומפ ככ ריזנ קנו שח זי כרופס די תורוקכ ככ רימ ךיסדק קר .וטק ןי)ות ונלכ6ם 5)

 םיבשר שוריפ

 קרקדלו קזחתתל ךירצ םירביאה לכב עלבומ םדהש יפל

 ך6יס סלטק ךילדנו .וסוו ןתוילהפ3 כיימ וכנגנ וֿפ ותפ ס6 סילדנכ ןכסד ונס סלפת ךילדנו תפסו 6סס ךילדנו 'וסמכ 'צ

 יישר

 ונממ למססל לק פוסס סדס ספ מ תונמכ קזקקסל
 לכ ופכהזסנ ךקזמנ ךכנוס וכ סוקקמ סדק ןיסמ
 םע שפנה לכאת אלו : תופמ רקסנ למוסז
 :ייהס ןמ 1 כנס) סכסזק 30 ןלס) .רשבה
 )דכ)
 : םיככ65ס ע סד) סלסו6 . ונלכאת אל (סכ)
 ןקמ דמלו 65 (נכ תוכמ) . גגו ךל בטיי ןעמל
 ונממ ס5ק סדס לס וכפנפ סדס סל תונמ נפ ןלכש
 קווכעו לזגפ ו"ק ו ויככלו ול סכוז ונפמ םלופס
 . ךישדק קר (וכ) : ססל סוקקמ סדק 55 ופפנפ
 טוסשל ךל יקכסס סל ןילוס טומפנ כפומ ספקפ פ'על

 ב ₪ שרו
 םֶד ְךאָר הפ טביב שר יי ספ רלוה
 םֶד ןופ ָךיִז לאָז ןעָמ גְנִרְג ְּךאָד זיִא טּולְּב
 וצ רעֶד םְכלְנ ׁשְטְנעֶמַא םּוראו ןַטיִה ּפָא
 לאָז ןעֶמ זַא טאָג ןָא הָרֹוּה איד טאָה טיָנ
 איד ףֹוא ןֵכש לָּכַא ןוש זיִא ןקָראַטַׁש יז
 יֵצְנְּב ךו ןעֶמ ףראַרּכ תֹוַמ עֶרְּביִא
 טיִנ סע טְסלאָז ּוד נאה אל (דכ) : ןקראַטְׁש

 וטכְלאז רע רֶד ףוא סיט ונָכְפשה ץֶרָאָה לע ןסָע .
 ּנָלְכּה אל (הכ) : רֶסאַו וו חַא סע ןסיִג רָפ
 נבל ףל בטי שפל ןְסע טיג סע, טְסְלאָז ּוד
 ענייד ּוצ וא ןייז טונ ריִד טעוֶו םורד יהא

 רָשָיַה ֶׂשֹעַת יִכ ריד ְךאָנ ןייַז ןְלעוֶ סו רֶדנְק <
ikזיא סאו םאָר ןאָמ טסעוו וד א ₪ אה  
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 : קלמסס ם סדל סכסזל ונלכאת א

 םימכח יתפש

 : (םכ qד) ןילוקד ינפ קרפכ | תםיפדכ סטוהק ןופטס ליו
 לע וליכטסל דימת ותיסמ סדה לכ ערס רוק יפ) לוכיפ מ
 רפסנ ו"ק קווית ןוכיננ סילק :תונמ וגיפמ ךכנס נוק עד
 וגממ bn 6 "פ 1 :י י'הכסמ סכ) סולקמ סוס  תולמ
 מד וס םינמקכ סד 5 ריפו כ : רסכס סע ספנכפ דועכ
 םעיקש- סעככ ןידכוי סימד ינווג 'גו סעיחפ תעכ3 תפוס
 יחלו סלקל לימתמ הוס "מלו סוד6 ינטסו כומכ ןוכקרס
 םינעהס סז וקכקנ ןסקנסו -תכוכו כחמ סרס טעמהנככ
 ןיידע וס ייפ סוק מג סוקממ כ ונויס סיככיפס סדו
 996506 לכס כוס וכ ןוהנ לגו לנו ככהכ ךופכ עטכ
 ןילוהד ק"פ 'פגכ םרופמ :ךכ, 2 כה נד סרכוכ נפ
 yh ומ (וטק ףד) לכס ככ ככ סד ספקו ע : (וט ףד)

 טיע שוריפ
 ּםָּבייֵרְׁש ישר . ןנוא טאָג ןיא גיִטְראַפ טְכעֶר
 רכש ןַתמ םעֶר ןגְרעֶל פא ןעֶמ ןאק ןופ רעֶד
 ׁשֵמְנעֶמַ סאו מלב ְךאָד הַמ תֹוצִמ יֵד ןופ
 הרות איד טאָה ןָסע וצ יז ּתְסּואיִמ
 זיִא ןופ רעֶד פא ךיז דייש םאוָו רַעָר טְגאָוג
 רצ נוא םיִא וצ טוג ןווז לאָז סע הָכֹז רֶע
 םאָו רעֶד ןּבְש לְּבַא ןׁש יא רדנוק עז
 .םאוָו תּונז ו נוא תל ןופ פא ךיו דייש
 = יאדמְּב רע זיא וצ רעֶד טול שטְנעָמָא
 שי תא םיִא וצ יו טוג לאָז סע וא הָכּוז
 קו כ : םיִא ְּךאָנ יז ןלעוו םָו רֶדְניִק עֶנייַז
 = .םאָו םיִשְדְק איָד טרעיינ ל ויהי רֶׁשֲא שק

 a .םידחג ,עֶעיר תא דחוע ריר ₪ ןײז טעוו

 0 םאט
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 וחש
 ךתיוצ רֶׁשֲאּכ ךל הוה ןֵתָנ
 : ךשפנ תו לֶכְּבִריִרעָשִּב ְלְבֶא
 יבְצַהְדיתַא לָכָאְי רֶׁשֲאַּכ ךא >>
 אָמְטַה ּוָלְכאַּת :ןַּכ ליֵאָהיתאְו
 קח קר = : ּונְלְּבאָי ודחְי רֹוהָּמַהְ
 אּוה םֶּדַה יִּכ םִדה לֶכָא יִתְלְבְל

 . תאר בי םירבד

 ו "7 ג ו = :) ו: ד טפח ₪ רֵׁשֲאנאצמו ךךלבמ תח

, 

 םֵרְּב בכ :ָךָׁשְפַנ תועְר
 רֵׁשְב לְכֲאְִמ יד אָסְ
 ןכ אלא אנט
 דֹותְל גכ: ּהָנְלְבִיאַדֲחּ
 לכימְל אָכּד ליְֵּב קת

 אשפנ שפנה
 .2ק ג ץנומ גכ םוכפ טכ ןילנסנס כפ זי סימספ קומ קר .2% כ םוכוככ תכ זי ןלש רשכ ו .כק ספ דפ כ) מכ ןינות ספ bפוי סתכה אחר

 + ם) סיתע ספ ל

 ם'בשר שוריפ ְי
 .םרה לכא יתלבל קוח קר (גכ) : ןכשמה ןמ קוחר היחתו

 כסלכ :ספסככ סלמ כולו ףומכ

 םימכה יתפש

 רנדמכ לכס כמיפל | ךויט כ רכועב סידי סנהנס) עלול
 כמ ןיכ רפהק מפס ךספנ תו סד 'וכו סס) 8
 י'םכ) סמית ככד סו ןכ6> סלוכ סדוק ןיכ ןכלנ סקוכ
 סלופו לזמ ךילו לעועו סיני תכמכסכ כיהכו יכ 'יפ סלההמל
 ךססנ פו לככד רק םכיפס רמקפ דועו סנונג תכמנסכ
 ךוס ןילוגג תכמכסכ סכקכס םרפמד ?6עמטי וכרד 6
 כ"כע ןילוכג פקמכסכ | כימכו וכד לכק םכפיט דוע רטפ6
 לככ כקס םכיפד סוכ "ככ גינפ 65 ק'כד נ'נו . ס"לרה
 כיתכדפ לכדמכ סולת רסכ סס) לתוס נד ךססנ ספ
 םרפמו ךט69מו ךכקנמ תמכה 'וגו ךממ קהכי יכ סיכפכ
 רק םיכדו י'ככ נו סוקפ קכמכסכ קמכי וכד- פלק
 ןיטהופ ןילס סוקמ כוכיקכ כו םכוו ספ סוקפ קומיככ

 םירוטה לעב
 פכסנ ךיכ5 טסטש פ"ע6 למוכ ף"ככ סייסמו ליספע קוספס
 רמ6 כוכ 'מינכ .ךיפיו)  לשסכ : ספירס קודכנו ולי ףכ וכ

 600 bטrעיפ ךֿס .כיֿפסו יכנס )כפי כש6כ ךפ (ככ) : ונמכ דס6 !5 טמ ןוקיכטל .

 יישר

 כ ו בַהָי יד ףנעמ
 | ףתדקפ יור אָמָּכ
 = לָכְב ְךֶנרְקְּב לכת

 .אָיְכְלְואָבְאְסִמ הלכי

 = אה אָמְּד יֵרֲא אָמּד

 : תחבזו : סכמפ ךנוס ןכטמכמ ויטכע ופכ סוי
 = ףפיס סיב יופ םיכ וגדפ) .ךתיוצ רשאכ
 : יניסכ סםמל וכמסנמ סטיקס וכנס ןסו טוחפי
 = יל .'וגו יבצה תא לכאי רשאכ ךא (ככ)
 = ףס ל כתומ ןכלס ליפו יכ5 סמ יס כ סכספב ןכסל כסזומ
 = יתלבל קזה קר (נכ) : ךס לת לפופ ןכל ,ןילומ
 ווספ דמכ ספק קוס לפנק סמפ .םדה לכא
 יככד קומ רפול ךככוס ךכיפל ולכפל סדנ סיפוטפ
 ס3 bכ כמוס יפוע ןכ ןועמש יככ .סדוסי ינל
 ךיככ ספ6 סמכ דע ךהמנלו ךכיסזסל 5 כותכס

 bדמכ סילע גינפו למכ י"ככ ל'סו כפועו סידי תכמכ ךוקפ 66 רטכ לכו נע שרד כימכי וכד כקו סרועכ למ
 מכ סיסו ןיככקנה ןופמ סס סופתס כעכ ססט ןולוקסט פ'ע6 כ : (דפ ףדו וט ףד) ןילומד ק'פ 'פנכ סע ץיש
 עוכיפ 7 : כ'מק ןינכקנס ןיפמ סס5 ינפמ ןכ)סכ ןיכסוומ וגלט ןילומ נלמד 5ימוד ןיסדקופס ופכ סלסטכ ןנכופע
 ןס ןיטועימ ןיקכו ןיכל םוכופ ךס כ"ק רפומ יפנ ןכלמ סי תכומ יכנכ ןיכלקנ ןגילכ ןולומ 65 סככקס ינכ ןנילט וכ

 מכ לע דפננ כ ל'ןכ םרדפ לכ וטוספ פ"ע וס ןינומ לע סכסעו ס5מוע) כי ככ ךלד כק י"טכיסע סו

 מע שוריפ |
 ןָכאַמ לאָז רע, טְסייַה םאָד ןְטְראָר ןָמאָנ ץייז
 ףגאצמו רקס חב ןְמְראָד הָניֵכְׁש ץיז ןעגר
 ןופ יא ךֶדֶנר עֶניַד ןופ ןֵטְנעֶש ּוטְסְנעֶס
 טאָה טאָג םאוָו ול חג אא ףאָש עֶניַד
 ּבִה ְךיִא או וװֲא ּףִתִוִצ רֶׁשֲאְּכ ריִר וצ ןְּבעֶגג
 יוז טְסְנעֶמ ּוד נּוא יער תלכו ןְטאָּבְנ רי

 טיִמ שנ תא לג טעֶמְׁש עני ןיִא ןֵסֶע
 דא (בכ) ז ןליו) ןייד ןופ טייקנְטְסּולְג ןְצנאג ןייצ
 איוו זַא :טְרעייֵנ לנַָה תו יֵנָצַה תֶא לכי 64
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 ,  טיע שוריפ
 לא = יא עא ׁשְרעֶה ןייא ןְסעֶנְג טְרעֶו סֶע
 יס סע ךֹוא סֶד ריִא טְלאָז װַא יונֵלְכּה כ
 .רֹוהָמ םעֶר טיִמ אַמָמ רעד ולא וָדחִי רֹוהָמַה
 יְִלִנְל קַח קב וגכ) : םיִא ןֶסָע םֶנייֵא ןיִא ןגעֶמ
 שנ טקלאֶז ּוד ףיר קְראַטָׁש טְרֶעייֵנ שדה לוגא
 םְד םּוראוו ׁשֶפנַה אח םֶדַח יִּנ שּולָּב םאָר סע
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 = רָשְּבַה םִע שָפִנַה לכאת אלו הָמשְנ יד זיא טלָּב
 0 : ד דיג . . ג

 = םָד טיִמ הָמָׁשְנ איר ןסע  טיִנ טְסְלאָז ּוד נוא
 טְסלאָז ור טסייה םאָר שיילפ

 א 4
 | ןייק ןסע טיִנ



 עו

 = האר בי םירבד

 = קהת בעַתְרִּפ ףק רֶמָשַה<
= 4 1 . 

0; 
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 | כ יס : המרקע ומי יאנה יהי  iהאו
 ..-= : | תי הלא < יפש]

 ףקְבנ"יתֶא ףיהלַא היה ביחרי תה
 הָקְבא ָּתְרַמֲאְו ְךֶליירָבּד רָׁשֲאַב יט לטארטמד
 רֶׁשְּב לְכָאְל ךשפנ הָואת"יִּכְרַשְב יי שנ לעסק |
 : רֶׂשְּב לכאת ךשפנ תואלְבְּב לטיפ שמ תר

 6 א: , 2: ירא אב אָרְׁשַּב

 יד אָרְתַא ְךגמ קרת
e ₪0 2 , . 

 ל 2 ra Ws ּהָּתְנְכָׁש הָאְרְׁשַאְל ומש םושל ףךיהלַא .הוהי רחבי ₪ = יהי ָּפ ה . ו י ₪

 .כי סרופס זי ןינומ מ ןיפודיק סתמי יכ . דפ ו ןי)ופ ניחיי ל א" ןמת /

 םיבשר שוריפ םירוטה לעב י
 < ךתמדא לע ךימי לכ (םי) : ךירעש לכה :ןילוח לכאת כימכי סרפ ןתמ כפו) כימלי יכ סיל ךימסו .יונס 06 כוזפמ
 קסלתיפ כמו קסכי יכ סיכ ךימסו . לשכ לכ6ת (כ) :כ

 . קסכי יכ (5כ) : סדס יוסיכ 'פ3 6פי6דל כטכ כוכפנ

 רסעפ ןונכ וקלסמ ל סהכ ך) ןיפ ספ . ךירעשב
 וסנימוס מע לסעמ ךל ןיס ינע רטעמ ול ןס ופסל |

 לע ז סטעפ 65 ןפיל . ךל רמשה (טי) : ךיפנפ לכ
 לע לסזופ ךכיפ סלונכ לכס .ךתמדא לע :לנדכ
 ןילוס) . "וגו ביחרי יב (כ) : נפלסי ימעפ לסוי ה
 לוכסל סד סוקתי נפ ןכק ךכד סלופ סדמל (דפ
 תוא לכב : כפועו סידי קנכקכ מ ךוסמ 695 לפצ
 לס ןיפוס לעכ ססל רססנ לכדפכ כס .'ונ ךשפנ
 קחרי יב (5כ) : סימנס סביכקמו * סעילקפ ןכ סל [

 לכ סימלש פוסעלו וכל לכופ קנו .םוקמה ךממ

 . ביחרי יכ (כ) : המדאה לע יח התא רשא םימיה לכ
 תיהתו

 םימכח יתפש

 92ד סלעפפ קיטירפד ומכ [ : סינק סיטדק נו סיכרק
 סלע ולסו ךכ רכמסס ל"5 ע'קד 'וכו רמסס רמלנכ סוקמ
 יסופעפ ונכ וכ כתכמכ "כ כ"ו .ךורטסב רכס יונסו ניקכ
 < 3יטל רופפס רכדה לע כ"כ רכדס לע ספעפ 5) ןפיל ןכקמו
 "כמ יפל סעטסו דה : ככדס לע טקנס וס 'וגו ר וולסו
 ססינוע ונתופ סוכיככ ךכלו םולתנ ןופ יוכלו תולהנ ע5ר5ו) םו
 ב סלס) יונכ ןיפס ומכ סלמנ לכסיכ ןיפ ס)וגכ 36 ונע
 יוקסכמו וכוכג תכתכס עמסמ כקד ועופפ סו ת'לו מ
 כיקכד סופת כ"ו וטוטפמ ו'סכ ויס סמנו ןכֿפס ןפ
 | = פופ ולוכג קהכפ יכס וכו סוקמס ךממ קחכייכ סולפכ
 "יפו כפועו סידי הכסכסכ 'וגו כיהכי יכ םייקמ נפ סמ 50
 לזעפ6 וככד 6396 וס כועס וס סיפככו תודקכ לונג

 ניסו סומ)ט סנכונקס 55 ןיכ סימנפ | סנכילקפט ןיכ ךספנ סולפט ןיפ לככ ךספנ סו לככ םוכיפו :  סורוכ ןצ |
 ינוטנ יככ) לכ5 ןכלס 55 וקנס כה וייסד םינוכג םכמרסכ כימרי יכד לק םירדד לעמטי יכרד bכילה [

 ט'ע שוריפ

 טיִה ּףל משה (טי) + ְךאָנ געֶמ רפ ןייד ָךאָנ
 זאָל רפ ּוטְסעוֶו רָמאָמ ילה.תֶא בועת מ ָךיָד
 סוָו געֶט עֶנייַד עֶלֲא ממר לצ ףיָי לָכ יול םעֶב
 ץֶרָא ןיִא טְסייֵה םֶד דרע רעֶד ףוא ןייֵז טְסעוֶנ וד
 ןייא טיִמ ייל יול רָד זיִא תּולָג ןיִא רָּבֲא לֵאָרְׂשַ
 ןעוֶו לבג תא ּףיִהלֶא יי ביסרי יל (כ) : יֵנֲע ןרדנא

 רשאג קְראַמַג ןייֵב ןְרֶמייֵרְּב רָד טעו טאָג ןייב טאָג
 טעְרְג ריד אוצ טאָה רע איוו וא רְגרּבַד

 רָשִּב חֶלְנא ןָמְבארְמ ריִד טסַעוָנ אור נוא המ
 רַשב לטָאל ךשפנ הנאה יי סע לעונ ךיא
 ו

dn ₪ 

 טע שוריפ

 = שיילפ ןסע וצ ןטסּולג טעו) בייל ןייב םּוראוְ
 <  פ גנוטסולג ןצנאג ןייד טיִמ שפג תוא לכ
 2 שוילפ ןְכֶע ּוטסנעֶמ רֶטְּב לבה ןלווו ןייד

 רב יא טְניִרעָל הָרֹוּה איד עְּבייֵרׁש יישר
 ןמְסולְג שיִנ טְׂשְרָךנא לאָז ׁשְטְנעֶמַא וא ץֶרָא
 רשוע ןייא ויא רע וא ראָנ שיילפ ןסֲע אּוצ
 ממ קי ינ (אכ) + םידי תבחר טָה רע, נא
 < םאָד יַד ןופ ןייז טיינ טעֶו סע ןעֶו סיקה
 מאג ןייַד טאג א .ףיסלא ב רחני רֶׁשֲא טְרָא
 אָט וצ םֶׁש יכְש םשל טליווו רעֶד םוא טאָה
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 | האר ביי םירבד

 שעמ ךיר עשב |

 די תמורתו

 ְךיִרְעְשְּב

 , יב

 de ו 4

 ָךשריתו נה ך
 ףךנאצו ָּךְרְקְּב תרכְבי רֶהְצְו
 ךיתבדנו רדת רֵׁשֲא-ךירָהְנִלְבְו

 הֹוהייֵנֲפְלםֲאיֿב "
 רֶׁשֲא םֹוקָמַּב ּונְלְכאַּת ימלא
 ְָנְבּו הָּתֵא וב ךיִהְלֲא הָיהְי רַחְבִי
 רֶׁשֲא יולהו ְךְמַאַָךְדְבע בו

 ינפל תְחַמְשו
 חלשמ לֶכָּב - ךיהלא
 . !י םוכפ ו) סימספ םפורפו . י פורוככ . לק ןילזת זס םוחנפ ופ ןיטיג ץגד איה

 ובע רשעמ יורק
 מו ךרמח
 ףרדנ לכו ךנעו ךֶות
 רדת | יד
 ךֶדי תׁשָרּפַאְ
 לי יי םֶדְקְוַהְלַא חי
 יִּד אָרְתַאָּב ּהָנלְכיֵת

 ָךּתַרְבּו = רבו תַא
 | חאל מא ָּדְבֲעְ
 ידִחְתו = ךיורקב יד

 לָבָּב "המלא יי יי םֶדק :
 : | ְךָת  תוטעוא הוה
 = | רמתסא די

 . מ ס)יפמ כק .ןילוח זע םותנפ

 םירוטה לעב
 ךימסו = . ךדי פפוכפו (זי) : ךל ןפנ כט ךיסל6 'ס םכלכ

 םימכח יתפש

 סמומל ןומ ולכל נע 596 וני5 וס וטוכיפו סוס ולב
 סמס סתפכסו סלעמנ כתככ פ"ע ף62 וכוניפ וכס ופנו
 לוכ6) לכוס 65 רמו כומ סמוהל ןוה לו "וגו סכיתונוע
 סעוכסס םוכיפ 2 : לועלדכ ככרה לע סטעפ 52 ןתיל ךירעסכ
 דגנכ סס סוכועס סימללסו ךלמיכ65 קחנװ ססרכ6 ועכסנש
 לע עלו 5וסו סוכ כיהכד כקעי דגנכ סס סיהספסו קחי
 יככו סככקפ תולוכנו כיקכ סמל ןרס) ומר ד :וככי
 ןומ לכול סכסו6 ייפ קך : תוכוכככ לכ | סוונמ ןסככ
 bימוד סכועס ךותכ לו | : תוקנמ וינע כייהל ספומל
 דק6 סוס ןוה ליעל סיככונכ כ ירש לקנס ןג 96 עחכוד
 יטדק 605  סלועס ךותכ סילכ5) ןיפד סרועכ לכקנ סכמ

 ט'ע שוריפ
 עָעיִד ןיא סֶע טיִנ טְסְראַט וד דיו ףְשריִה
 ןופ נּוא ןראק ןייב ןופ רֵׁׂשֲעַמ םעֶד טעֶמְׁש
 תוווכבו טריּב לווא ןייד | ןופ ' ןוא ןייט ןייד

 רָדָניִר עֶעייֵד ןופ םיִרֹוכְּב איד  גוא .ףנאצו דרק
 נּוא רוד רֶׁשֲא ףירדג ל ףאש עֶניַד ןופ נוא

 ןופ ןאָט רֶדֵנִא טעו אור סאוָו םיִרָדְנ עלא
 סו נְנּגְליִטאַּב ןייד נא ּףִתינְרִו ןנעוו םֶטאָג

 ןנעֶו סמאָג ןופ ןעֶליִואַּב טעֶו ץֶראַה ןייַ
 עיד ןּופ גְנּופייַה ףוא סאָד נא ְּךֶדָי תַמּרְתּו

 סאָ ּוטסְראָט םיִרּוכָּב יד טְסייַה סאָד דְנעָה
 ןייד סא יב (חו) ! טעטש עיד ןיִא ,ly טיג ץלא

 ןפ (סי)  סילוכיכ ונייס ךדי םמוכס יל .'ס לפ) (מי) : סל

 יישר

 פסו הפ עפוסי) וכ 5ויכ יקפכ ךכיס לכס ספל
 7 סדוסו מכ ונכי ל סילפוכי יכפוי יסוכוס
 ססלנפ סס) תככמ יפל ןיפסכ ןכילט 56 ויס סונוכי
 = דיס סיסוכו לו סנפכמס כעפ ססמ םקלפכ םולכ
 סוני סמטב לועס ספ לע 096 ויס סייקס נס
 ומכ) 'סנס סוסו כזעינק ינכד יקכפנ םכופמ ךכ
 וכסכס סימנ) סיסספסו סולועס ךליסס סל יכ (3
 סנסול . ךרקב תרכבו :סעוכפס ג תפ ססילע
 6 ךדי תמורתו : סיס ד
 יה ינפל (םי)

 טיע שוריפ
 קמ טאָנ ראַפ וסבא ףיִמלֶא ַײ יֵַל טְרָעַיַנ ע

 .גיִנוְניִא טְסיַה םאָד ןסֲע םָד ּומְסְלאָו טאג
 מב שא םִקְמַּנ םִיַלְׁשּורְי ןופ רעֹומ רעֶד ןופ
 טאָנ ןייכ טאָג םוָו טְרָא םעֶד ןיִא ג ּהִהֶא
 = הנ דנו הָחַ םיִא ןיִא ןלייונ רעֶד סוא טעו
 סא רג רָטְכאָט ןייַד נא ןוז ןייד נוא ּוד
 לתו דומ טֶכְניִר ןייר נוא טְכעֶגק ןייד נּוא
 עָעיִר ןיא זיא סאו יול רעֶד נּוא הי רֶׁשֲא
 יַד טְסְלאָז ּוד נוא יִסלֶא ו ינפל ָתְחַמָשְו טעֶטְׁש
 ראָג םיִפ דה חלש לכּב טאָג ןייד רַפ ןעייֵרְפ

 . רָמולְּכ דְנאַה ןייַד ןופ גְנקעֶרְמְׁש וא

 ; ךְָ

 ּהַּב ָהְלֶא י ַײ יערת
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 ךיורקב

 ךירעשב ,
 ₪ סימנו < עי וי תטפ וע [עינפ ופ נע םועכי ו) דכ םיתספ לכופ ל . ו) 99 ג) ןילומ כג כ וע סימספ ןר6ס לע . ג) פורוככ ינל איח ו
 . 5 ר םותירכ מס ןילומ ,

 םימכח יתפש יישר 3
 . ליאכו יבצכ : סספ סקכ ןנלק ןלפ .ליאכו 650 רטכ ?כ5יט רוסטס לע דמל) 53 כק רקיע כ"ט 6

 ר (זמ) : סניקסו סייסלסו עולוס ןמ ןלסופל ר
 3 ךל .ןיסט יקכמקס פ'עס .ולכאת אל םרה
 .םימכ ונכפשת : ונלכפס כ סנופכ סד סקילז ש
 סיפכ קוס ילכ ק'ד . יוסכ ךי< ת ןיסט 2 למול

 אל (זי) : (דע ןילוס יכפס) סועלוס פל ליקכס) א =
 :לנדס לע ב סטעפ ל ןפיל כופכס כ . לכות |

 לוכי כמוס עטוסי ינכ .לכות אל

 )יפכו יכככ תונקמס ןמ רוטפ ס"פו טוכופ רך : קיטולפדכ

 כפל \ טרופט ופכ ןכרק ססמ כ ןיקס ןווכ ןיכוטפ ןספ
 606 סדס כסלנ 552 תעדס לע ס)וע סיסו םוכפ ₪ : ₪1
 יסל כ"כ סומתנ םיו ל'פק תכומפ ג'ע קכונ סיפ ידכ
 לכ לכקי ר: כיתכד תופ יכמ6 תשרפמ סיל קוסיה רק
 כיקכ ג'ו תמו סט י"םרופכו ןילומ סד 'יפ6 דפל) תכפ 'וגו סד
 לועפ כוס ןכו ס"תכס כתכ ןכ כו ילסכ כיתכו וקסכ
 סקלק ןּ סימופק ווסט ןויכ 5"6 סתסמ ילד )"נו תומ יכמל קסרפכ
 ןינומ .ססש ףל סטיהכ תעפכ תכומ יכגנ מכ ספד סוסו

 סמ תומ ירמל קסרפכ ליעל ןייעו וכסול) כק ךיכטגיל ס'5 סיפדקומכ ילוספכ ןכ ןיקמ סמ נמסר סכס ס"מ
 ףילפ ךככ יוככ סכילכ וז סמסכ 65 יוככ ןיכיכפ לילו וכ5 סמ. 'ס לולו וככל ותומ :מדפכ ופ) תת : יתכקכמ
 ללככ סעסכ סד יוסככ כוימ סעד סמככ לכד "סד )"יע . ס"6רס . ככ ךול5 ןיפפ רעונכ סיפכ ונכפספ כתכעל
 לופפ סד ף וסכ ךילכ ןימ סימ סמ סימכ ונכפספ ןר60 לע )"מק ספסנ ס'ס יופכ ךול5 סימ סדו יס סיח
 סעעלד א : ע"ע (דע ףד) סדס יופכ קלפכ 5ידסב 6וס- ןכו יוסכ ךיכג סמד ןיפס סמסכ לכל ןנופנו סניפו סיפדקופס
 למל סעט ךול5 ס'מ יוסכ ועכ 591 ונעדו ליממו 52 ותו ונכפסכ ןכפס לע 5 כוקכ) 5 ל'ל סימ ססק ןוססכ
 ס"6רס כקכ ב :ןוסמכ סעטל סג וכ ןוכוכ5 ס'מ כותכל ול סיס סיערז רטכס :יכנ סתס סידוח) ןורתמ סעטל 1
 לקיע לכ דכלכ ופכ ד"ע וסע רמול יתמרכוס 'וכו כוקכס 3 רמול ךיכפס 336 סכטס כ יוסד כמ לכ ינפפ

 טע שוריפ

 רֹהְמחְ אֹכְמַה טעֶטְׁש עיר עֶלַא ןיִא ׁשייֵלְפ
 ןסע ןנעָמ רֹוהָט םעֶד טיִמ אָמְט רעֶד לני
 טְּבייֵרְׁש ישר . לָסיִׁש ןייֵא ןופ ׁשייֵלפ םאָד

 םיִשְדִה ןופ הָמֹהְּבַא ןופ טְסּמְׁש קּוסָּפ רעֶד
 איד רע, געֶמ םּומא ןנירקג טאָה איז סאוָנ
 םעֶד טיִמ רֹוהָמ רעֶד נוא ןְייַל םוא הָמֲהְּב

 רֶמְרֲע עֶלֲא ףוא שייִלָפ סאָד ןסע ןְנעֶמ אָמָמ
 זיא סֶע ליוו טניַמְג טְלאוָו ףיִא םּוראָנ
 טניה ויִא סע, יִשְטאָה ןעוֶוְג גיִלייַה רעיֶרְפ
 אָמְטַא ךוא ראָט םּומא הָמֵהְּב רָד ןיִא ןלאַפג
 םּרְד םֶנייֵא ןיא ןסע טיִנ רֹוהָמ םֶד טימ
 וזא יגצב ןייז ריִתמ טזומג קּוסָּפ רָד טאָה

 : ליַא היה ןייא יו נא לִי שרעָה יא יו
 טְלאָז טּולָּב םאָד טֶרָעייַב ולכאה אל םךה קר זש
 רעֶד ףֹוא םמב ּונְכְפְׁשּה ץֶראָה ל ןָסַע טיִנ ריא
 וו ּוזַא טּולְּב סאָד ןָסיִג ראפ ריִא טְלאָז רֶדָע
 הנר רשצמ ּףרְׁשְּב לוכָאָל לכות אל () : רָסאַו

 לארשי ילשמ

 ןאָפְגנ ךודישא פאה נוא רשע ןֵרדנַא םוצ ןְכרַׁש םעד
hd vד 2 י.*': 17  reד" .  

 רע טאָח הָּתַה רעד ןופ םייצ איד ןָמּוקנ װִא סַע זַא
 מת ןעֶמ וא הָנּותֲח רעֶד ףוא דעְוש ןֶמָשְרַע םכעֶד ןֶּפּורְג

 ַתַמַׂשִמ ּךיִו ןְֹּוהַנ ןָא טייל הָנּותַה אִּיָד ןֶבאָה ןְסעֶנְנ פֶא
 רעֶר ויִא .הָנּותָהֲא ףֹוא יא גַהְנַמ רָד איו וזַא קיז אוצ

 ןְנעֶז רפעְנג רד ןופ רָמאָפ םעד םיִמ הָלַּכ רעֶד ןּופ רַטאָפ

 .םֶד ְךאָנ טייפ עי יז ןּבאָה וא נא ןְננאְַנ ךוא
 םאְוו רֶׁשעֶגנ רָד ןופ רֶָמאָפ םעֶד רָעיִא טנעֶרְפ ןֶצְנאַמ
 חַחַמָש איָד הָתַמְש עֶדמעֶרפַא טיִמ וא ְךיִז אּוד טסיירפ

 רֶעעֶגִג רֶד ןופ רָמאָּפ רעֶד םיִא םֶרָפְטְנָע ענייַד טיג א
 < םֶרייֵא םעָר ןָמיִקַּב טאָה רע פאו ךיז םייַרְפ ןְתּוחְמ רעֶד

 םֶדייֵא םעֶד טְריִמאַּפְג ּבאָה ְךיִא סאוו ְךיִמ אייֵרְּפ ְךיֶא נוא

 מְּבֹולְנ תודָמ עֶטְכעֶלׁש עֶניַנ טיִמ םיִא ָךאָד ןאק ָךיִא נא
 תֶא לֵׁשְמְנ רד םְריֵטאַּפְג םיִא באָה ְךיִא סאֹוָו סאָג זיא

 ."שָהְג םיִא אוצ סאו הָכאָלְמ ןייז ןְכֵלְטיִא טייִׁשּב טאג
 מאָה מאָנ סאו םיִמ רָד ְךיִו םייִרָפ לֵאָרְׂשִי רעֶד אָליִמ
 "לע אייַּב רע גוא לֵארְׂשִי ץרא דנאל סאד ןְּבעֶגְג םיִא
 1 םירְפ יול רעד ניא הָאּובְּת ןייא םלימאַו נּוא סאָד
 םקנופ םיִּנרַא רֶד ןופ יירפ מכאַמְג םיִא טאָה טאָנ סאוָו
 788 2 v 3 ג . . ּד + ד

 = םָנאָו סאָד םיִרְפִג ךּז ןְּאָה םיִרָשָפ אייִוְצ איָד איוו
 ףיז לאָו יול רכָד נוא ןעייֵרפ ךיז טֶסְלאַז אוד קּוסַּפ רעֶד

 . ל רעֶד ךיז .לאָו װַא דְנאַל ןיִא קָלַחַא ןֵּעֶנִג ריד שאָה םאָנ סאוָו ןעיירפ ְךֶז טסו אוד איוו וזַא ןְעייֵרְפ וא

(A) ב 

 ןופ אייַרְפ זיִא נוא דְנאַל םעֶד ןיא וא םיִמ קָלָה ןײק. םיִנ טאָה רש סא ןתירק
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 תּועְר ו לכ 1 ומ
 לכת סוכת לש
 יד אָתְכְרבְּכ אָרָשְּב

 ו ףוהמהְו אַמָמַה ףיִרעש"לְכְב דל
 . ל סרופת בגט פורוככ לככ קל . טיק תיק וק סיחכו וכ ןינלנפ סלפס ש איה

 םיבשר שוריפ

 = אינט ונלכאי

 םירוטה לעב
 'כ . תככככ (ופ) : סימ .ןײ .סגוכל .ןמפ .סתנמ .סימ!ש בירקהל םוקמ םש ןיאש ןילובגב . ךשפנ תוא לכב )1(

 .ןגפד וגיסו סיֿפכ תנוע יכג ך) ןתנ כח ךיסנֿפ 'ס תככככ ךריסו
 -יפ) סכלפ לכס סיפנט ונייסד כעכ תלכו סלופ וכייסד סכות כשכ םככ6ו סכ:פ וסוו סיכוכמ תוכוע סיכמ ןיכוכפ ןיככופ וכ שיס ימ

 םימכח יתפש

 יכ סוקמ סולכ 'ס לתנס וניימ -55 "5סד סימ)ופ תונצ
 סליכו כונו ןוטכנו לגנג ןוגכ .תומוקמ כסו סינסוכיכ 6
 96 05 יכ 5רקד "5 ,כ"ע קנה - ולמכ סמנעמ כקו
 כיסכד ונכקל וסוכופו םימגוכ תיככו סניטכ וכייפ סוקפס
 רפסו לוכלהפ םורופ וולו ופ:ע .נככ רובד 5וסו ונכמ % ומכ
 : ליפס י'סכ ססדמ כ"6ו םימלוע תיכב וכייפ-ניענד רב
 וכו סדפו ורכו  י6דוד סומ וכ פג 05 ונופל םורופ 5
 פופכ כפיו תופפרתס) ספוכס פ"על סומס וכ לופיטכ-דפ
 יעועמ)- לכ כסו ןס .ןיטועופ ןיקכו ןיכמ לכד קל ג'ת סו
 3 כה ךפפנ ib לכס לכ :יפ 'צ : רוע: סופ
 ןוי ןיגותסו םיכדקסי ולס סתיבוכ םנמ: וכי םפתסמו
 לטפס סיכדקכ סנס פוס ססכ ןיפכ ןמכמ ופלדו סתיכוכ
 ןיפכ כנתו .סוונ 'יקּוסתכ תיכו ידי :כ סנס סנס 6
 ולס כקכסמ פ"פ5 = םוכופ כ: סחוכו יו'ע:סקכ-ןתפנס
 לכופ וס סגיכסס.5מטס וכ עננ תככסכ לוסטס ופומ 8
 ניקכד סרקפ כ"כ ינכידכ 05 סרעקנ ומע
 ננ0 יס"תככ כחל  .עמוסה קלפכ הכילרכ
 רפכ: לכס12. רוסטס לע סזמ דומלל
 ךכופנו .סימדק פט לכפי נס סכסופ
 5ודסכ עמה מי
 ככ ספט. לסב לוכמ) לכיש  רוסע לע דופנת
 600 קוססל כ")6ד מט רככ נכמיב .לוסע) -רוסל

 לארשי ילשמ
 לעֶוְו ְךיִא נוא םֶג ןבעג רַבָנאָב ןיימ לאָז רע הָמְכַה טיִמ

 ןאמ וזַא לעוֶו ךיִא ןְכְדש רעד םנאָז וקנאר ראַפ רעֶד ריד
 טעֶרְג רָּביֵא םיִא טָה נוא םֶדייַא םעֶד וצ ןֶנְנאָנְנ זיִא רע

 םכעֶד ּוצ ןְגְנאַג ןְנָרׁש רעֶד יָא ביית פאָד ןֶמֶג לאָז רע

 ךּודישא לאָז רע עֶר םיִא טיִמ טאָה ניא רָשוע ורגש
 ןכדש םעֶד אּוצ רעוע רעד טְגאָז רֶׁשְכאָס יז םיִמ ןאַּפ

 רימ טסלאז ראָנ ןקנאד אייַּב יש ץנאג ךיד לעֶו ךיא
Ce OT - . ₪ .ד א: 7  i; RM 

 רעֶד ןֶתֶחַא ראַפ רֶׁשֹוע םֶנָי ןופ םֶדייֵא סעד ןְּבעֶג ןנעק

 םיִא םפּור נוא םֶדייֲא םעֶד אוצ ןְנְנאַנְג ךיז ּויֵא ןָכְרַׁש

 סומת) סו

 'ּבייִמ םאָד םנ ךיִמ גְלאָפ םֶגאָו גוא בּומְׁש רֶד ןופ סורא
 םאָה םֶדייֵא רעֶד דיש ןְרסעֶבַא ןְּבעֶג דיר לו ָךיָצ
 םיִמ ןגְנאַגג זיִא גוא בײַ סאְר נג םאָה נא ה

 סוכק לס םטרסכ
 ל; % למ

 bוכסכ: 15 סוסו וכ עגנ למטכסכ ף6 סיצדקומת | ולוכפ
 וכו וטנכהי 5מטסס רמונ .פרקה ךכגוס ו

 עט לכ3 Ss לפס רפכסו לקס יםכ ינס ןכ) ל"וכ טכדממ RY סיטדק עט נכי הנק
 כ וכ רק כקיעד וס "סר תהכוכד | )"כו סיכדקומס ינוספ
 "כ סד לוכ5) לכוי לוכטפ

 יישר

 .תוא לכב קר (ופ) : סיס ןימינכ לם וקלסב ןכוגס
 סליפסל סוקפ לפכנ סל לכדמ כוסכס סמכ , ,ךשפג
 למול פוס יכס (זי ןילוס) סיכופיפ סכלקס 5לכ ססל
 רש ךנוכנ 6 .ךיסנֿפ 'ס- כימכו יכ- לחה - סוקמכ
 סיפלקכ לכדמ סז סעב וגז לש3- סלכוס סכמתו
 וחפו וכו סוקמ לכ ונכפו ודפיפ .סומ ססכ לפנפ
 "2: תלכאו חבזת : קכ-ל'פ פ רָנוע סומ נע
 "כמו סזיג לסוס ,ססכ ד ןיס (נע תומכי ומ קוכוקככ)
 ::רוהטהו: אמטה ::סחינו . י'ע סכיכס סנפ צ
 :פסכסו  (ז סלק כ ססכ ממלנט סיפדק חכמ ופנמ יפנ
 וכ ריטסל ךכפוס לכלי 05 למס לככ עגי רה
 ןכצכ | קחפ: = סרע ו ןמכוס = רוסטו למעפ

 /םוטדקופס ילוספכ יכוימד דסי כוסטסו מטס ונלכ5ק ןכ
 וכו מט כככ פגו שמ רסכסו סכקס יכסס

bbככ  egּק 60  

 שגק .םניסדק ככ רקד סוכמ .ןרסמו

 לוסע .ם'כ וכלל לוכי 5מט 65 לוס ו

 < טיע שוריפ
 )ְרֶעיַא ןופ םַעְעיֵא איב שָרְקְמַה תיִּב יא
 א ּומְסְלאָז ןמראְר ףיתולע הָלְעַה םֵׁש םיִטְבׁש
 א לכ הָשעַת םֶׁשְ תולע | ברק עי ןגנערב

 וו ץלא ןאט ּוטסלאז ראה נוא |תצְמ יֵכנֲא
 טְרעיינ ּףְׁשְפַנ תוא לְכּב קכ (וט : ריד טיִּבִג ָךיא
 :ָּתְלַבָאְו חבות בייל ןייר ןופ טייקמסולג על לא טיִמ

 .שיילפ םאָד ןסָע נא ןַמכעֶׁש ּוטְסְנעֶמ רט
 פ ּףאָנ געב םָר ךאָנ היא ג תננכ
 םאָה רע סאו ָּלותְגִׁשִא טאָג ןיד טאָג
 ו סע טְסְנעֶמ ור השש לְכְב ריר ּוצ ןְּבעֶגג



 + רק "ד הא |
 תיל .יר

 - אָנָכחַאְו

 ךתולע לע .קפמ
 ₪ .יד אָרְתַא

 לח יא יב ; םבירעשב רשא ו
 ל רמשה * :םֶכתִא הקחנו קלה + ו

 םֹוקָמילְבְּ ףיתלע הקעת"יהפ ל בב :
 םוקמּבְ"מִא יָּכ ד :הארת דשא ד ארה סלע די
 . 0 mine 2 דַחְ יי יערת
 יס טבש דה ואב הוהי רַחְבִי רֶׁשֲא קָמַת ןַמַּת ךיִמְבְש

 םש : ן 4
 . .תיק וק סימע . ך) רפפכ אית . ךחולע 2:20

 םירוטה לעב

 ת"כ . ןיפונוט סנעת סט : סדוסי סכט 'יגכ .ןיטכ5 (די) : ?מככס ת"ס , קשלת רסס סוקמ 3ככ ךיפלפ () : : סלק
 ספ . פלעמ . ס)וט סכזמס לע סלעמ סת סילכד 'ט עסק : למככס לסכ תונוע סנעיט סי :מכ וסינפ 'ינכ , ככ

 םימכה יתפש יישר 1
 ךכ) נעג סקוס ןקפמסס ופסל סכוסומנ וכוס כונל וקכעכו 0 רטשה- a כסכומס ןמ וקיניפ דמל מ
 כמ לבב : רכדכ לע מ סטעפ % ןתל .(ימפס)
 ה ססס 0 ךננכ סלעי רסס .הארת רשא
 דחאב (די) 1 למלכס לסכ וסולס  ןוגכ 1 סוכנ יס לע
 כמוס פוס סלעמלו 'ם ןיפיטכ לפ וקלסכ . ךיטבש
 ןכונס קס דוד סנקסכ  דניכ לס ע סכיטנס לכמ
 סוקמ לכמו סיטגמס לכמ כסזס סכג יסוכיס סנוכסמ

 ל וקלתג סיס ס"כ סוקמ סיטככ) סקלתקנ 6 סינכוכו
 : ןכפ ויססכ

 טיע שוריפ

 ריא םֶכיֵהֹונבּ םֶכיִנְבּו םּתַא טאָנ רעיא רפ ןֶעייֵרְּפ 5

 נוא םֶיֵדְנעַע ר ;כעָב עֶרעייא נּוא ןיז עֶרֶעייַא נּואַה

 טְסְניִד עֶרֶעייֵא נּוא םכיתוהְמאְו טְבעֶנק עֶרעייִאַה

 טנאוו םוו יוָכ רֶד נוא םֶכיעשְּב רֶׁשֲא להו ןְדומ

 סבתא הָלְרַנְו קלח ל ןיא יִּכ טעֶּבְׁש עֶרעייֵא ןיִאַה
 ברא ןייק נוא ליִ ןייק טיִנ טאָה רע ןע/

 רַמולָּכ ריִד וצ טיִה ג שה 0: יא ןשי
 רָמאַמ ףיתולש הע ופ מיה ףיד לאז או
 ל תולוע ןֵּבְרַכ עיד ןננעֶרְּב ףוא ּוטסעו
 סע סאו רֶמְרְע עֶנַא ףיא הארה רָשַא םוק[

 טְכְלאָז-ּוה וַא ןצראה ןייד ףוא ןייֵג ףוא טעו
 טיִנ :ּוטְסְראָב תונברק = ןייז = בירקמ טראק
 פא יִּכ (דו : תֹונָּבְרִכ :ןייק טְראָד ןייז בירק[ =

 םֶד ףוא טֶרָעייַב ךיִמָבְׁש דַחאְּב . ל רֶׁשֲא %

 26 סוקפס 30 סה .יכ כוהכדמ סימלוע סיככ ומנ יביומ לוענד םהק כ"עד ץ)

jנא ןכדש םֶד ןפור  

 .עפסמ ופינפ סמל כיתכ ליט) ירסו כ 0 : תוכוסכ
 ןכפעו ךל רפסס דוט סוג 76 סוקמנ לנו סמכ קוד
 סל רקמ גיפכ סמכ כ"כ 1 : רכדס לע סכעק כ ןמו)
 לפ5 סוקמכ .5קודד ךדמ)) ןרתמו קמ לכנ קכ "נס 9
 : 'וכו סינג פ"ע סת כיכקמ נכח נינקת ‘85 ספרה
 ספגו סיטכס) סק:חסנ סולפוכוט ד'מ) ונויס ס"6לס לתל ם
 סוטכסכ סקלמהנ 6 .סולטורו ד'מנ לכה ןימונכ כס: וק)חב
 ל'מל = 'ופ6 גלו 5"כע ס)יס לע י6ק ךוטבס דחלכ 35 .

 ןיכ כיסכד ומכו סקנתסנ 6% סינפוכי = רועסש 65 | ןימינכ
 +בוימ סכוסנ6 | 'ס לקכו

 | לארשי ילשמ
 רע, וראו ןעייֵרְפ ךוא ךיז לאָז טעֶמְׁש עֶרעיײַא ןיָא זיִא
 ףְראַד קּוספ םעֶד דְנאַל יא ךייא טיִמ קֶלח ןַײק טיִנ טה
 לאז ול רעֶד וא טְגאָוַנ טאָה טאָג סאוו ןייְַׁשְראַפ ןעֶמ
 אי דְנאָל ןיִא קֶלַח ןייכ טיִנ םאָה רע סאו ןַעייִרְּב ְךיִז

 סאוָו ייפ םיִנ ךיז ףראד יול רעֶד וַא ְךאָד זיִא הָרָבְס

 גצ זיא ךאז איָד ראנ דנא א ] לח ןייק טיִנ טאָה רע
 :ָסביִרישָע אייוצ שווג א סע לש ָּךְרוד ןייטש ראפ

 עֶרָדְנַא סֶד םֶנייֵא ךיז ןְּבאָה םיִרישָע יִד נוא טאו שא ןיִא

 אָט ךורישַא רַשוע ןיַא טאָה לייוו רעד טאַהג טייפ
 ענייַשַא ןופ םֶדייִא ןייא ןמינְג םֶה וא רַמְכאַמ ןייז טיִמ

 ווג אנקמ רעייו םיִא רׁשֹוע ררעדנַא רעֶד טאָה הָחָּפָשִמ

 הָתֲּפְׁשִמ עְעיֵׁשַא ןּופ םֶדייִא ןיַא ןמּונְנ טאָה רֶע םאוו
 רעֶד ךאָנ ןְכאָו עֶכיֵיְשע ןגְנאַנְג קעווש ויִא סֶע וַא נוא

 רעֶד טֶבאַמְג הָּותַה םאה םאוו רשוע רעֶד טאַה הַנּותַח

 מאה גוא ןכאז עֶכּואיִמ רָשיִז טוס םֶדייַא ןייַו וַא ןהעו
 קיש רע טה ןְראַתְג רֶפיִּב רעו םיִא זיא תודמ טמבל

 0; 2 יא םיִא רעֶר םיא וצ טְגאז א םֶדייִא יז םיִפ 6

 7 עֶרֶחאַּפ פע זַא איוו םיִא טלייצ רד

A ABכ  



4 DN 7 0 a il 

AAR te 
ue ו SPE £237 

 האר בי םירבד - .

 תש a ie ביברמ םכיביאייקכמ
 .ּהָּב כחל יי יִעָרָתִ כ א יהו = דקהשא םוקמה הָיָה " = : חַמָּ
 תמש = עטא ןכשְל וב .םכיִהְלֲא הוה רהב
 דקפמ אָנַא י לכ תג ןח ו ₪ לְּכ תֶא ּואיִבְה הֶמָש םָׁשֹומְׁש
 ..תַמְכ ןוביתולע ןוכתי םכיִתְלוע םֶכְתַא ה מ 5 כנא רֶׁשֲא

 ןֹוכיִתְרְשִעמ ןוכישדוק
 .לפו ןוכדי שרפו 11007 םכיתרשעמ .םֶכיִחְבזו
 ןודחתו בי =: יי םדק דתי ןטיררג לשש רְׁשֲא .םֶיִרְדִנ הַהְבִמ לכו םֶכָדָ
 -ןותא .ןוכהלא יי םדק לנפל םּתְחַמְשּו 2 הָוהיל ורדת
 ןוכינבו הוהו . כ פומינכ רחבמ כ ןירדסנס סוקפס סיסו wk ת

 | םירוטה לעב
 יסיטדק) | 8061 סיטדקס ידקנ תמ6 פוטיסמ טס :מכ- . ספט ספ ומס ןקשל (6י) | : ופופ ו5םי 62 ןדליס וככעפעכו ןולֿפס

 ישר םימכח יתפש

 .קולמו םונכ לק6ל .םכל חינחו : וטכמ קסו י : סנוס תונכרק .וכורקה 6) ךכ) 'וגו סחונמס 95 סתכ
 סוסנל 'כ םינס רפ סיונס ןמ (ג סיפופ) סמונמו יבקמ 55 ןככ םדוקד יקכתו וכלב סנס ר"י למ וסל +
 : : 6 .דוד ימוב הנס 0 ןיסו נפלסי ספ סנ סכ  ר6סוב וסכיקי סוקמ דהת לכ רוכס נב . .ןויכ סכיסי

 4 3 = hg ra ו = : ₪ סכ סתככיו סתסריו תנת וכ תסרפכ ןנילמ6 וכסו עקמסס
 < סכיסנס םינ סכל ו . וגו םוקמה היהו (םי) דועו טוקנכו סוכככב להמ דע סיכוכיככ וכיוהפנ לכ
 = רמסיו כוכסמ ויכווק לכמ וכ ונס 'סו ותיככ ךלמס 32' = ךכקמו וו סמס סתסנסו עול כותכ וכסו ע"כ ב : יריופ = כ וסיו (ז 3 2ופק) דודכ כמו קוס ןכו סלל סםורו רה מ"ס ןקונ כיקכ כו סכת וקנמ ביקכדמ
 שא סיזכ .םיכב כב יכנס .ספכ .ןקנ ל ךנמס םוכתומ | תומכס ויס כונ) ולככ סדוקד ? : 'וכ סטפ

 . גנו ואיבת המש : סעיכיס ךותכ כפוי 'ס
 סככחסמ ומ רז ןוכ כפיס ןסי) נוסכס סקלכ ךכלו סילפוכי ןינעל כומפ ןסכו סניק ןיגעל רומ6 ב סלפמל
 | . םכירדנ רחבמ : יסילסוכיל וקנס דע קולפומ תומכס ויס ןועכנל וסכו כוכ סככקו ל ככל ופכו סניק

 לו

 ט'ע שוריפ | לארשי ילשמ
 = לְכמ כל חינה ףייא ּוצ ןְּבְרַא ןְכאַמ טעו טאָג םֶניֵדְבְ םֶכיֵתֹנְּו םֶכינְבו םֶהֶא םֶכיִלֲא ןי יֵנפַל תחש

 האל 5 טעו ה'ב טאָג גיא ביִבָפִמ א / א ל ירש רצ יולהו קא הלה

 9 לרכז ןציז טעו רי א ב "מש המ פאו יִנָכ רעֶד וא עיר | ךיז א ןטסניד גוא טכענ נק
 'ם רַהְבְי רָשֶא םֹוקְמַה ןויז טעו םע נוא הת (אי)

 = ןכאמ וצ ןלייונ רעד סוא ןניִרְר טעֶו טאָו רעַײַא סאו םֶרָא םאָד ₪ וש בשל וב יא
 עלא סֶכְתֶא הָוצִמ יכנא רֶׁשֲא לָּכ תֶא ןְג גנעְרּב ריִא טְלאָז ןיִהַא ואיבְה .המש ןמראד ןמאנ ןייז ןעוד

 םיִמְלָש ןפְרק יִעטַא נּוא | םֶניהְבִמ תולוע ןָּבְרה יִרעַיא | םֶכִמלש . ךייא טיִּבג ףךיא סםוָו
 פאָר טְנעֶה ירעייא ןופ גנובײה .ףוא םֶאְד וא  ֶכִָי תמרְתּו תֹורְׂשעַמ יִרעֶטַא | םֶכיִתירְששמ
 | .בירקמ יא .ןעֶמ זַא םּוראוָו םיִרָרְנ עטסעֶּב עֶרעייֵא עֶלַא וא סרג רחב לכו םיִרּכְּב וא
 = תֹומֲהְּב ןופ רֶרָא ףאָׁש עֶייז ןופ עֶטְסעֶּב יִד ךּבולק סוא ןעֶמ זמ רֶדְנא ראפ ןְּבְרקַא
 לז טלאז נא כיל יו ונפל חמש (בי) : טאָו וצ ןיַז רֶָבָנִמ טעו ריִא םאוָו כ ודת א
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 ןדכוק תפ סילנוע ספ יכ + הלעמל נסו .. 'וגו
 כיכקסל סת .סיכתומ ז דימ ןדכוס -םס וככעקפכ 'וגו
 b סמכנו | קולסו .םוככ לכ סלע | ד" לכ סמככ <
 ןככמב סויס ספ סיכיכקמ ספלס סמ לכ ובילקס |

 תופטק וכ  כילקסל כככ סוסו תספלו סכמע לוס
 005 3כק ןיפ -ספנכ לכס םוכלנו סילדכ םומכסו =

 סיכדנ: ויכיעכ לטיס לכ םיפ וסה בדמסו לדנכ
 סכיניעב כםיס ידי לע = סינלכספ .םתסש | םוננננ
 or igs, d=: hi Aes סיהבז) סמככ וכיכקס .ספופ סכוס יע םלו סליכסל

 סוס לכ (ילפס) . םתאב אל יב (פ) :(פק |
 % :.ןיידע מ 7 .. התע דע :סנק ל"ו מי
 . הלחנה :סעש וז (גיק סיקז) . החונמה =
 םתבשיו ןדריה תא םתרבעו () :סלעסי

 5 ספ ריכמ דס לכ bo תוקנתתב . . ץראב

 ויטכע-דע כ .?ופ מ : : בוכקסל סידיפע 6 ומכ סנוק |

 טע שוריפ |

 נוא אל קּוסָּפ םעֶר ףוא הַא טייג קוס
 וא .(ןדריה תֶא םיִרָבַש ספא יִּכ טיפ רעֶר זיא זַא
 ריא טְנעֶמ ןדרי םעֶד ןראָפ רָביִא םעֶו רוא |

 טֶסיִיָה סֶד הָמְּב ןיַא ףֹוא ןייז .בירקמ ָּבית
 רע מרא ךֹוהַא ' ְךיז טעוב המלא םאוג

 ריא טיעמ תֹוננרק .ןייז בירקט ףורד לאָז
 ריִא םוָו ראיןַצְרעֶפ עַצְנאג יִד ץיז בירקמ :ףורד
 דנאְל םאָד ןָלייִמ  וצ נוא ןמעֶנ ןייא 'טעו]

 ןעֶכ ראפ הָמְּב רעֶד ףוא רָּבִא לֵאָרְׂשִי ץֶרָא
 . תּומָדְנּו םיִרְרְנ ראָנ ןייז בירלמ טיִנ ץימ
 זיא סאד יב שה ל ׁשיִא) טייטש םּורד נוא

 לאוו טעו סאו שטנעמ רעֶבְלֲמִא שטייא
 ןייז  רֶרְנִמ לאז רע  ןוא עניי ₪ לעב

 ןייא רָּכֲא ןֹנעוֶו םטאָג ןופ ןייז בֵבנְמ רי

 סע | אש
 הש תר יב <
 הָוהי"ירשא הָלָחנַה"לֶאְו החונמה
 תא םחרבעו ו דק ןתנ ףיִהלֶא
 יןֶרָאָּב םתְבשיִו רה : 4
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 םוקמל םוקממ לטלשימה ןכשסב םיבירקמ דנא רבדמב
|: 

 םימכח יתפש

 "גד ןכ טולד) :ךכפוסו = ססולע ףיכוסל .ומיכ :nN סכוק
 לסלטו לככ סד וניל םוו וכי ךככתיב ימ לקוד עמסמ
 סעפ ספפכסול וקל ןוטעס כ י6ס 'יס ז : פ"ג( וכוס
 ןופע 65 'ופ סוסו כ"תד סֶניִלַכ ירייפד ילק סל ןימסד וגו
 < ןכ טרפ) "ו רכדמכ ספ סיוע ונתנמ רט6 לככ סניטכ
 ךכ רכדפכ תונכרק ינימ לכ סוכילקמ ונייס וגלס ופכ סד
 ןוסעכ Bנד ככ יס ל": כ"ע ךלנס סניסכ סינירקמ ויס
 סיכומ יפנ כמו "וגו סוככוע סת יכפ סלעמנפק נסיס
 טרפמו ליפוסד סכוס לפ סכימלפ סכיתכו נועל /יפפ סמ .י"סר
 'וכו ןכפמכ ןיכילקמ ססלב סמ לכ וכיכקת כ סמככו ןהכ
 ל'ג סבג סכופ למ סימפכ סיכורקמ -ווס ןכסמכמ סוסו סו
 ספככ ונל ןיכוכקמ "6 סכומ לש סימנס כילקסל רפומ
 לם לככ ןוטעפ כ כופכ 5רקכו ןכטכ ןיכיכקמס סמ

 ₪- דע וקכ- סל סספ לובַמכ וכו "כ חב : "וגו ספ סישוע ונסנ6 .
 ופוכוככ מ: וקוסכ .תונככקס ככ .וכיכקי 5 סתמְכ נפ סקע
 ןפופ ככ עמסמ ספכ ₪ כ ןרסעו .ןדכיס תפ רוכעל
 תונככק ןתכ כילקסכ לכוק 53 קוניסו םוכיכ לכ סנס ד"י
 ספ סידפוע טלע סוס .סויס דע ופוליפ סוסיכ גייומי כ"קפ

 לכ .ןוכוכקמ ויס ככדמכ יכסט קמפ סז ןיקו רכדמכ סכוהי פונככק סיכיכקמ ויס נע םורופס סיסי כ"ד סו "קו לכדפב
 כ ןייזע סנס ד'ו ןפופ לכ כמונכ קולימו םוכיכ לע ד"וס ססע דיתעס ןמוס לע תנפונ ןיידע תלמ לכ תונכרק ינימ |

 טיע שוריפ

 ריִא טְראָט םֶׂשֲא ןֵּבְרָקַא גוא תאָמַח ןֵּבְרק
 אליִּנ () : הָמָּב רעֶד ףֹוא ןײז בירקמ טיִנ
 ראי ןצְרעַפ עָצְנאג איר םּוראוו הע רע םֶתאָּב
 . םעֶר וצ הָהּנְמַה לֶא .ןמוקג טיִנ ךאנ ריִא טְנעֶז
 נוא .הָלְחנה לא הליש .ןָּבְשמ זיא םאָר  גְנּואּור
 | ףיחלא וי רשא םִיְלְשּורְי זיא םאָר ברא םַעָד ּוצ

 רָּבִא ריד ּוצ טיִנ טאָג ןייר טאָג סאו ךָל ןתונ

 סר ןְליֵט ּוצ גוא ןנְניִצַּב ןוש" טעו ריִא זא
 ליפא וש ריִא טראט לֵאָרְשִי ץֶרָא דנאל
 ײז בירקמ שנ ךֹוא תֹובְדּו םיִרְדְנ ןיק
 .נוא .ןדרוה תֶא םָהְרעַו (₪ : הָמָּב יא ףֹוא

 = רג סוגה ןרדי םעֶר ןיאָפ רבי עו ריִא
 נאל םעֶד ןיִא ןצעֶּב ךיז טעוֶו ריִא נא
 ג םאוָו .םֶכתָא ליִחְנמ : םֶכיהֲא ו רש
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 םֶכיִתְלט ₪
 םכְדָי תמורת תאו םֶכיִתְרְשְעִמ |

 :םכיַהבְהנְו | םֶכירדנו

 םתחמשו :םביהְלַא הוהי ינפל םש
 םכיִתְכּו םָתַא םֶכְדָי הלָשִמ לכְּב

 אל " : ךיַהְלֶא
 םישע ונחנא רֶׁשֲא לכ

 : הוהְי ָךְכֵרְּב רֶׁשֲא
 ןושעת |
 0 וע רֶׁשיה"לּכ שיא םויה הפ -

 ₪ םורוככ ונק סלק סע םרככו . טק ןינומ סכיפורפפפ איה

 םיבשר שוריפ

 םש םינוח ונאש םוקמ לכב . ויניעב רשיח לכ שיא (ח)

 :וז 'סכ לנלכ  יכיפכד 'ס ינפ) ס"מ דגנל ןפכ

 םימכח יתפש 0
 ל 6 כ ("מנ) ב : 6דחכ וכ סדופו דתנ ק6
 וכפל תניקד  קיירד סלכנו .סוכוס6 קומככפ יפל סוקפ
 יכוימד 86 'וגו ס קמס כה ס6 וכ וכמקכ יד סד םרקויפ
 : סיפגעוגמ ם'מכס וגלו .סנוקכו: סינ-וכיכ תומוקמ 'כב
 מ יקופהל תופכ ימנט ם"כו סכות לס 'ופל 'יפ )הנ( .
 ) לוג עכ ןניכמ יכסו כד%ו .רדינכ כד 595 כיכקמ וניש
 4 כ סמסב רכנמ .5מיפב רפונכ.ד : (טיק ףד) .סוסכוכו (י
 ספל bוכמ סמל נפ רסימ לבת ספ | בורקס) ידכ סינשוכיל
 סורוככד נ"ב זר : 'וכו לוכסכ ידכ ןכפמו וכיכקמ וניה ילסס

 טסנֿכ (ס)

 ךוכ5 גהרפיס וכסכ וניל סוו סכילקסנ םוכוככס לע ררזופ נלכפוסכ עמספ סככקכ
 262 ךכלכ רפ םוכיפ ו: 'וכו

 טיע שוריפ
 נּוא םֶעַתֹרְׂשּפ תאו םימלְש ןֵּבְרְכ רעַיַא גיא
 .ףוא םאְר נוא | םֶכְדיתמּרְּת יאו רַׂשֲעַמ רעיא
 ןעָמ טְניֵמ םאָד טְנעֶה עֶרְעייַא ןופ :נּּבייַה
 םירדנ  עֶרעייַא נוא יהו םיִדּכָּב = אד

 סכְרְכְּב תוריכנו תֹובָדְנ עֶרעיַא נּוא םֶכיֵתֹובְרו <

 רָדְניִר עֶרעייא ןופ ְניֵלְמְׁשְרֶע נוא
 וצ ןְּבעֶג סא ריִא טְלאָז ףאָׁש עֶרעייֵא ןופ
 יז בירקַמ סאָד לאָז רע וא ןַהֹּכ םעֶד
 צ ןְּבאָלְק סוא טעװ ה'ּב טאָג איוו ןֶטְראָד
 סָש םתלכאו () : ןמראְר ןמאָג ןיי\ ןענר ןכנא
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 A < ןוכישדּוק ו " או

 תה < ןטיפ תלשעמ עַמ גרא

 ] ומ " = = תושרפא
 / ןוכיתַבְדִ < :ןּוכיִרְדְג

  alןוכְנע ןֹוכְרֹות יִרוכְבּו תרכ : +
 יי םדק ןַמּת ןולְבהְו ז
 לבב ןּודחְתְ ןוכהֶלֶא

 ָךְכְרַב יּר וכי שנאו
 אָל ח : ךָהָלָא יי
 אָנְחנֲא יד למ ןודְּבְעַת
 ןיד אַמּוי אָבַה ןיֵדְבֲע

 לָּב ישי רבב

 יהוטדק

 . ליס . סע לכ ה תיק ריק שיקכו ןועעס 65 .

 = םירומה לעב
 יסמיטמכ 6 סיטדק תפ ןניפ סינכס . ססיטפכ פונככקס ןינע
 סהיסמכ ג"סכו

 . סויס ספ סיוע

 :םילכזופ סיככד 'מ .סכיסכוו סכיתוטוע () :

 ישר
 :סנומ ג לס סיפלפ . םכיחבז (ו) : סנופ ןכסמ ב סז
 לוכסל מפ רטטמו סמסב .רמטמ . םכיתרשעמ
 וככל

csסוככד) ססכ  
 .:םכרקב .תרפכ
 יה ךכרב רשא 0

 : ךדימ סנפס ןסכס הקנו 2
 : ספ סופיכקיו ה ןסכ) סתפ

 טיע שוריפ

 | רפ ןסע ןמְראָ טלאז רוִא נוא סל יגל
 = ךיז טלאז ריא נּוא סּהְרמְשי טאָג רעַײַא טאָג
 ראפ רעַײַא םעֶלא ןיִא  סכְְנ חלשִמ לכְּב ןֶעיוֵרְב

 זוה רעַײַא טיִמ ריִא םֶכיְֵּבּוםִתַא עֶמ
 ןייר סאוו הָכָרְּב רעֶד ָךאְנ ףיקלא + יי ְכַרַּב רשא

 רוא ושעת א חי : ךיִד טשנעָּבִג טאָה טאָג
 מ טיִנ טל
 הנ רשיה לב שיא דנּוצַא אָד ןעוט ריִמ איוו
 לאוו זיא סע םאוו טוט ׁשּמְנעמ רֶכיִלטיִא

 עֶנייֵז ןיִא ןְלעֶפְג

 רֵָׁכְד

 יפיפפמ סנס ספ יכ סיולס 'עיגכ ת"ס

 \ ייכוככס לפ .םכרי תמורת : : סמוסס ןפ ד ס

 ==: סכס ן סֶכַרָּבַס יפל (ירפס) .
 םישע ונהנא רשא לככ ןושעת אל \ק)

 6ינפ בכוס ןכפמו ןסככ | רוכככ ןסיל ך
 | םיסכס ל35 סכרככ ופכ ףיסוסנ ודיכ ומ סכיקוכדנו סכירדנ נע כסומ סוסו ךכרכ

 רֶניִזְג

 | עד םּביִרְש ישר . ןעא

 .ןותא - ןוכְרי תּומשוא

 < א םיַה הפ םישע ּונְחְנא רֶׁשֲא לכ ןאָט
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 : והלא דל ד -

 יד אָר לא ה
 לָּבַמ ןובהְלא י :  יִעְרְתָ

 תי הָאְרְשאְל ןוכיטבש |
 תיִבל ןָמַ הת
 יִתיִתְו 4 ּבֶתִת ּהָתְנְכְש
 ןֶמַמְל ןותיתו ו : ל
 תַסְכִנ = ןֹוכיַתע |

 ןוכישדוק

 םֶכיִהְלָא

 . י ןחדסס וננש איח

 . 1 < האר בי םירבד 8

 הפח :םכיִהְלֲא הֹוהיִל ןּב ןושעת =
 הוה רהְבירְׁשֲא םּוקְּפַהילָאטַא

 רדת ּונְכׁשְלי םֵׁש ומָשידתֶא
 ? םֶתאֵבֲהַו י : הָּמָׁש אב

 ר סגיגמ ז ר ס'ר ספפ תנו

 םושל םֶכיִטְבשְּבִמ

 5. ד

 םביתלע
 . גכ םורוככ ס סימא סע סגיגמ סתנסו..

 םירוטה לעב

 ם'כ ק"5כ . סוקמס 55 (ס) : סש קמימ ככ לע סלסומ נע |
 םמכו : ןויֿפכ "כ . סוקמ :סילעולי וסו 'יגכ "פרט ךיפ

 ישר >>
 למל סוקפכ ספ יל ש סוקמ לככב סימל ריטקסל
 סמפ ק5 ספדנסו ססוסבזמ nb‘ ספ:פגו ס"ד . רחבי
 ןתונלו ספס 5 קחומל סלסזפ (ילפס) ןכ ןוכעס כ
 פסעמסו יככ למס סכזעס ןמ ית הכזמס ןמ ות ת
 סוממס 6 ןיכפנ) לקכסיפ ךפטד לע סלעס יכו
 סדקמל סכיקונוע ומכגיו ססיטפפכ ופעס סנמ 0565 א
 (ילפס) .ושרדת טכשל (ס) :כלתיפ  סכיפונל

 6 "וגו ןכ ןיפעת נד רק ךומסל ול סוסד סכק ןוט
 ןוטסכ סנמל סג ךןיכג ךכ) וטוספמ ת5ק קיתר וס וכ םרפל ךיכפב םוריפס יכ סלעמנסל וגו ס יכ
 סוקמכ ס-ס כקכנפ קר סקחפכ רד קוקמל ןויכ נכ רפומפ ונינמד סוכמ קמו סרכוה וסע סדומ )6עמשי וככד "ל
 2 סוס ופנווכו סככ תל קתומ וס ס'מ ומוקמכ נס כפכנס -ומ ודוככ יפ) וניקב

 ןינטכ 6וסי סס ספכו סמט ם6כו ךדי6ו ןוד 'סמכ 'כ3 .ספש
 ןיגפ לכ ף6 ססיסמכ ךלמ סע ךנמנ סוסי חוסמ) סולט 7

 םימכה יתפש

 כ ןופנ 5ככס:םיכ 6יככ וכ "כ ןוינכ ןופל ינכ וכ
 פע סקכד יס תפוס סרסופס םוכיפ ₪: ךולעכ ןייעו סהוס
 *כ) ןכ ןוטפפ 5 רמ6 ולכו "וגו סיוגס ספ ודכע ר
 סט ודכע רסכ וגו סימרס סיכסס לע רועקס) סכוסנפ
 'עכ קוד םוכיפ ר : וגו סוקמס 36 ספ יכ וגו סיוגס
 יפו סכוס)5 'סל ןכ ןוטטס 8( ננל סתנתנו סכתפ יפיוג
 = םוכספו ןותנכ סכיס)6 .'סכ ןכ.וסטפ נפ סוקמס 5 ספ יכ
 ק6 דומפ סיככוד ןיסקס דע סכוניעכ דכוכמ סיס 6
 סעטלו 'וגו:סכיקונוע סמס ליכפ 'וגו כתכי כס סוקמס
 פוקכד ספק ןולסל סעטלו וכו סולסס לע ססוסלפ ניעלד

 סנס נתכ א :

 ןפונס נכה ריסוסנ לג "מ "טס
Ksגילפ י'כו וכו ד"ע ס:עפ יכו סוטמ סכסול ןסכ ךייפ ןיפ סתמסס ךלד וול ןתונפכ 66 כיימ וניסד תבופס  

 טעשוריפ + 7
 טיִנ טֶלאָו ריִא רָמֹולְּפ טאָג רעַײַא - וצ וא
 רֶמְרע עֶלַא ףֹוא הב טאָג וצ יז רוטקמ

 ןנעז תֹולְזַּו םיִבָבֹּכ יֵדְבוע איד איז וא
 עֶלֲא ףֹוא םיִבָבֹוכ תדובע ערי וצ רומק
 טְרָא םָד ּוצ ראָנ םיקמה לא א יִּכ ה) : :.רטרע |
 טאָג רעַײא סאוָו םֶכיֵטבׁש לכמ םֶכיהְלֲא יי מב רֶׁשֲ

 עֶרָעיֵא עלא ןופ ליו רעֶד םוא טעו
 ןמאָנ ןייז ןאָט אּוצ םש ומש תֶא םּושָל םיִטְבְש

 ריִא טלאז גנואור ןייֵו ּוצ שדה ונכשל ןְראָר
 ןיִהֲא .טסְלאְז אוד .נוא |הָמׁש תאי ןטְׁשְראַפ

 ןִהַא טְלאָז ריִא נּוא הָמָׁש םהאנהנ 0 :-ןמוק[]

 םֶכיְִִ תֹולֹוע ןְּבְרִ עֶרעייֵא ספ ןנעֶרְּב
 םאָד . תֹוצָמ סָמאַג ןאָמ ןנעק םֶלאָז ריִא הָאַצֹוה די

 לארשי ילשמ
 ןוראמ נוא טלעוו רד ףוא ןעמ טניימ סד תֹוצִמ יד ןאט

ce . Tעי ד  vy8 ן יצ צ  

 ןיֵע לִֵַּקִמ ריִא םעֶװ םְלעֶו רֶנעָי ףוא שָמ םֶניֵמ םאָד
 םינ טלאצ ייִּב םאנ ישטאה ןגעוו םסעד ןופ ראנג רכש

PO = rT CE Fh A HN Da 3 ix ak5-  . 

 ְראָפ רע ומ טֶלַעְו רָד ףיא הָוָצָמ רֶד ראפ רכש ןייק

 איוו :וזַא טקנופ ךוא טלעוו רעד ףוא ןאָט ץמּוג םעֶד

 גוא געו) ןסימוא ןיִא הָלְנְע לֵעַּבַא שיִמ ןְראָפג זיִא רֵהֹוסֲא
 וזָא תֹוריִכְׂש עֶנייַז רַחֹוס םֶד םְנאָמ הָלגְע לַעַּב רד וַא

 ְךיִא לעוֶו תֹוריִכׂש איד רַחֹופ רד םיִא טרַפטְנע

 רָד וא רָּבָא תּוריִּכָש ענד ןְלאַצַּב אּוצ .ריִד ה'ב םאָנ
 'איִד ןבעג ףראד רע  הֵאַצֹוה רָד ףוא טְנאָמ הָלֵגִע לעב
 i א Yr ey arg צ 2 לצ AT 27 תמ וא ןטכער רַפ ןגאו םכד ףראד רע רֶדֶא ןְקע דרעפ

 תָכְרְבִה תֶאי קּוסָּפ רד טְגאָז סאד ןְּעֶג רֶחפ רֶר םיִא
 < ,ףייא ךיא לע הָכְרְּב איִד ו" תֹוצִמ לֶא ּועָמָשְה רֶׁשֲא

 >> ףוא ליי רֶד ‘מלו רד ףוא ןְּבאַה מלאז ריִא ידְּכ ןּבעֶג
 ה יא ְךיִא לע טְנייַה והשפל םּויָה אָרָמְג יד תְניִׁשְרַד

 5 ד נא תו איִד וס ןנעק לאו ריִא - חי הָחָנְרַּ ב יא לעְֶו ְךיִא תוצמ איד 4 -

 0 : לוו רני ףוא ןְבעֶג ךייא יא "לתו תוצְמ איִד ראפ רכש = .

 ה

 = ,ןלאָצּב ריד
 = יא ַסָּב ב ךיִא ןֶמּוק םייהָא ןלעוו ריִמ וא ףוס םוצ



 .זי ןינומ ופ ספ דפ .ו'ע ומ יילרסנס ספל רח את

 .ןָא םֶנייַה ךייא גאו |

 מניח ששיט דד "א םויַח םזַה0

. J* 

 ns Ph םְֶהַשְו םתֹהְבוִמזתא ב
 ה חכה שק שאב ןופרשת םהירשאו םתבצמ

% . 

 בע יי : אּוהַה םַתְדַּבִאְ ןועדגמ םֶהי הלא קיִסְפו

 רהםוקמה"מ םמש תא .
 סע ו"ע ספ ןיררסגס סתיפנו .גי סדנ

 םיבשר שוריפ

 היהלא םש ורבע רשא (ב)
 ::םוקמ לכב יהל ,חובול = ...ןכ קשעת . אל '(ר) םתוא

 שיא

 םימכח יתפש

 עקלקכ עקרק5  ככוממס לכו פקרקנ .לכוממ וס ס"עפו
 ןיעכג:עטנסכ סלהפמ די תסיפת 'יכ סיד כס נס 8
 ןויכ רוס - ולוכ ע'כד סכולסד 5'ע = סש) ועטנפ ןפכ יל
 סוכג ןופל 5ג םיִב י'מכ טריפ ר : 5"ע סמל ועטנ סנהתמד

 םיכ סכ ןילוק [יילג קיכ ילנגל ספ ססל םונכ) (ספ)

 לארשי ילשמ
 תוכַש איר ןקיש ךײַא ףוא ןלעֶו לאָז ךֶש ןעֶו םּראו = - 0 <"

 הָכַמ ןיֵא גונג ןעֶנְג םִלאָו ןבירשג שייסש סע פאו

 טאָנ ראָנ םיִרְסָי ּונָנ טאָהְג רימ  ןֶסְלאָּט * אייווצ רֵדֲא

 למ וזַא | טלעֶמְׁשְג םּורָד רע עאָה הָבֹוט רָמּוא טנייִמ
 תֹולָלק איִד ןלעוו ןקערש רעד לאז ןעֶמ יד תֹולָק
 רעד איוו טקנופ ןאט הבושְת בית טעו עמ וַא  ןקדעוו

 ₪ . 8: ד 4 3 יל .* ד "[

 עָנָשיִמַא טאָה רע רַמאָפ םעֶד אּוצ טנא טאָה אָפּור

 איוו ןופ חיר רעֶד .יִדכ רויב עֶרֲמיִּב ליִק וא ןָמּונְנ
 ; האפ איד ןקרעוו לאָז

 רֶׁשֲא םֶכיֵהלא יי תָֹנַמ לא עְמְׁשִת .רֶׁשֲא הֶנרְּבַה תאי
 ןְּבאָה ריִא טעו הָכְרְּב איִד וםֹויַה םֶכְתֶא הָיֵצִמ יֵכֹנֲא ..

 ְךיִא סאונ טאג ןופ תוצמ איד ןיעֶה אוצ םתו יא א
 ב ד ד 15 / צץ צ .

 טראוו סד וא ארמג איד ֶּתִניִשְרְד
 1 א ד יב דד ג . ל

 ריא סֶלאָז טניה ..

10. 

 75 תאושםרבד 0
 4 | םתא עא םיוגה םש"ו ,

 | ₪ רק םָהיֵהְלָאיתָא םתא םי

Eelתועבה" םימרה  

 "ןוהקמק | הי ורבה םָּתְצּתַנו 6

 ןושעת | סמ "ע נכ תתו
 ג) תפ סמ ו'צ מכ תוכפ סמ םיתספ cכי.םתו .

 .צכ םוכמ הע וג ןוררסנב ממ סיהספ ספ עכ: ןונעפ .hi לכ סרושפ

 נא םתא רשא םיוגה .

 ג :ףובע ל לכ תוהו
 + ןוהיִר ולא תי ןועְרָתְתּונ

J 

 ₪ דקו

 *אָרְתַא ןוהמש =

 : ₪0 2 דאלי: אּוה

 8 'ע בכ סוכפ ג ןילרסנק 3ק םפכפ +7

 םירוטה לעב
 ןנפד וניסו לכונפ יֿפסצ 'סמכ 'ג. . ןופכשס (ג) :סלומ ינונֿפ
 | סעס ת6 ספדכפו :'וגו ןופכסת ססילשפ) וסוי ןס םוכמ6 '>

 Su 7(85) : ססס 6 קול סלסופ . ןכ ןוטפת 65

FEDS on 4-0) 2 | 
 \1 סנלס סמכס לע .חבזמ (ג) : סילסס לע
 = סיונטס (ל028) .סומיכ bיסו סח ןכ6 לש .הבצמ
 | סומינכ סקלספמ סננסס-ןכפ (ומ 'פ) סגסמכ
 | .םמש תא םתדבאו :דנע ק קֿפ .הרשא
 .i ןכ ןושעת אל \ ד( : ןוק ןיע ר לכ ןיע סילכ

 ְי שע שורפ *

 = טא רֶׁשֲא : םיִבָבֹוּכ תדובע טְניִדְג טְראָר ןְּבאָה
 | תא ןשי אייז טעוֶו ריִא סָאָנְו םחּוא םיִשְרי

 .יִמְַה סורחַה לע. םיִבָבּוּכ תדובע :ערְעְיִז םֶהיִהלֲא
 .תַטְבְנָפילְ גְרעֶּב עָבּוה :אוָד /:ףוא ןְנעֶז סו
 = נער ץע לכ תחהְו רָמרע עֶכֹוה :עָלִא ףֹוא נוא
 | טא ןנעֶז סאוָו םיִבָכֹוּכ תובע :איִר .נוא
 = תא סה כ + רֶמייֵַּב עֶנטְפאה גיי עלא
 "עְרַעייו .ןםוטש אוצ טְלאָז ריא נוא : סה
 גצ טלאז ריִא נּוא םֶתובְצַ תֶא םָּתְרְׁשו תֹוחָּבְוִמ
 ערע נוא סהירשאו תובְצמ עֶרעייַז ןְכעֶרְּב
 פלח אייז אּוצ ןנִד יז סאו רֶכייֵּב ןדניל
 יִליִספ רעַײפ ןיא ןְנעֶרְּב ראפ ריִא טְלא} ׁשֵאָב
 | תַרּובָע עֶרָעיַנ ןופ תורוצ איִד נוא היל

 | רָעייַז .ןריל רַפ ןְכאַמ טְלאָז ריִא נוא םֶמׁש תֶא םֶתְרּבְו ןְדייֵנְׁש ראפ ריא םלאו ןשדגמ סיב |
aאט 17 טֶלאז ךיא םכיהלַש יל כ ןשפתאל = (ד) : טרָא ןְניואְד םעֶה ןופ יזכה  

2 . 

2 oN \ 
A 1 

| 4 eA, 3.9% 
A . 9 0% . 



 אמי -ןוממ ל
 - אמנה ל א +

 . | םטפש ףזל גה | 1 םיקחק an. Qn .ןורטַת = יד אייד |

 דק תב יחל הוה הנ רש יד ישי ל
 םתַאזיהש א םוָמְוהיזְלַּב הקשרל ; תי בשה אָדָּבַא ב
 הבא כ 1 הָמְדַאָהייילע םייח חָלפ יד אָוַרתַא לָּכ
 רש א .תומָקְמהילָכתֶא Toe ge < 2 ןּותַא יִך איממע קה

‘Sr 

dmc 

 . bכ ז"ע ודע רעל .סמ זע סע דכ6 .ז סע סיקחס 05 אית .

 םימכח יתפש . ישר 3
 -ל) סירופ סת יכ כ"ו 'וגו ךפוכו וכ סוסו כיתכ רככ 6 באת דנא 6 לס סל ושכיסו
 לפכ פוסט ןודכלפ דכ5 כוסכ ספ ג"ר פ : "וכ סיסנ 0:5 דול ןח רקופל 1 2% .ודנפ פ ךכ למ
 5% לס יכס סדל ינכ ןוכלכ סרופ סלכדד ג'ו ןוסל ודבע רשא תומוקמה 55 תא :סירכס םכפל

 : סרס "יפכ 607% 5501 = 595 ןודכ6ת כיתכו ודכסה
 .ודכמ רט תומוקמ: לכ תל ןודכפח דכ5כיפכ סמ: "כ צ לכל ססיסנס צ תה ססמ ai סמו < גו םש

 .oid C2 ףד ו"ע) םינינה סדוכע הפענ לכוסמ ןיש ולסו ספ
 לו ןודכ6פ דכ6 סע קוכד ססיל תת 'ופ 'וכו סכוכלה תל סספ ןודכלת וסמו םומוקמס ןמ ופכ קופוקפס לכ ₪5 יפדו
 : סומסס כפל דכועכ ותכ רכס היפ טוקמכ 5ינוס) ימנ כו 'וכו ןודכפ סמו "פס וסוו סיוגס סט ודכע רק סע

 לארשי ילשמ ' = םע שופ 0

 הפ גג) איי יא נק, "א קג רוד לאה םקהה לכ תא אט אוצ מיה טְלאָו א וא ₪ 5% ועוי ב ך א:
 ווא . ןֶביירש .טפראדג רע טאָה םאַת ְּךאָג ןגעו טרזנוא ,
 א IE 3 4 רו + ד ד ּך d ג + 7:צנ ןטְבעֶרְג איד נוא םיִטָּפְׁשִמַה תֶאְו ןְצעֶזג עלא

 ראַפ ביִנ ךיִא םאוָו םויה םֶכיֵגְפל ןתונ יֵבנֲא רֶׁשֲא
 .הָללְק ןייא ליפא ןייז ּוצ לבקב מכ ןייק טיִנ ןֶּבאָה .רמ סאָר  םיִפָ:ָשמהְו םיקחה הא ₪: טְנייַה :ףייא
 א יֵדְּכ רֶדָפְּ .תוללק ליִפ ּוָא טֶלַעָמְשְג םאָג םאָה םּורָד ןּורכְׁשַּת רֶׁשֲא ןמְּכַעָרַנ איִד נּוא ןצעֶז איר ןנעָע

Re 0דנא םעֶב א הוא יִהלֲא יי ןֵתָנ רשא תוללס .איד םָָא ןְלעְו תּולָלק ליָפ ֹווַא רַפ ןמּוקָאַּב אָבמ  [eeג ממ ר א ו  Bkאיב  
 סע סאוו תוכמ איד :ןשסנעמ .איד ףֹוא ןקיש ןַפְראַד םיִנ ּוצ ןְבעֶגְג םאָה ןרמלע 'ע עיד ןופ טאג רעָד

 ׁשְרדְמ רעד טאָה סאד ןאָס הֶבּשְּת טעו ןעֶמ קְרעוֶנ ןְּבעֶל טעוֶו ריִא םאוָו הבא לע םיִיַח םֶּתִא רש תוללק יִד .לעֶנ ניל ןרעֶה םֶר ןופ ראָנ ןָביִרְשִג ןעייַמְׁש געָט עַל שס לבש ןשי גצ יה היד

 :ירֶרֲע .דעָ ףוא
 | תומיקסח לָּב א רול ראַּכ במ טְלאָז ריִא

law |ןליימ אוצי הש איִד לאו םיִנֲעַנְּכ דר סו ר עלא ה 6  awמ < ליס בל למ  
Are . 4ומ  

 יי עלא רח לאָז מ יִדּכ ןַׁשטְנעֶב ןַיַא ּוצ

| 
 ER 4 ןָשְטְנעְמ עֶביִל סע אוצ ןנעיל

ts 4 SS 2 2 

 א אנ עי טְגאָז שָרָדַמ רעֶד  םאָו םכעֶר ןוש זיִא םֹורְג וא מג טיג א
 א ןּופ ראב ןנעוו | הָפר רעייַא ןופ םינ זיא עג ךייַא ּכאַה ְךיִא סאו Aa יָד מ
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 ל תושעל ןורמשת :רֶשא ב |

 = ץאָמ הָבישְה לאָז ןעֶמ תוללק איד ןא | ןֶבירשנ ןעיפש תושעל םחרמשו (בל) : .ןציז ןנירד טעֶו ריִא

 .םָפאָטְּביַל סאד תַמֲחַמ ראָג גיִצְנייִנ נוא טֶכָא תֹולְלק ליִפ
 יא ענג רעש ָךיִו רָע סאָה ביל זָנוא טאָה םאָנ סאוָו

 רע טעו החְכוה אוד ןנעֶיֵל םיא טעו שמ סאוו רעד בב ןאט אגוצ תושעל ןמיה טְלאָז היִא סאו

 2 : 1 רעד ןופ 7 ָש איד נשי ל לאָז ןעֶמ וַא גאַז ןודָּבַאְּת ןריִל ראפ דָּבָא (ב) ה ְךפ אי וו ' א :
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 היה למ: .הברעב - :בשיה -יֵנעֶנְּכה
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 ₪ / יי ינולא

 לָצִא לנגה יב וב

 א תַשבק

 התא םָתְׁשִרְו םָכָל ןתנםֶכיְלֶא
 1 םודיק טפשליו אז

 יי % + הרמ ינו
 אבל .ןוריהיייתַא םיִרְבַע םָתֲא

 הָוהְיְ"רְשא ץֶרָאָהיי
 םידוטה לעב

 ןיכְל .בֵהְי ןוטהלא ַײד

 הב
 ...םתבשיו

 556 . לגננס לזפ .סכרטכ נסזס . ינטנכס ןכפפ . םמסס 6וכפ. ןמיס) סיללד 'ס סס) כמ6 ןכו ססדכ6) ןוטדגפ ןוסלטפ

 םימכח יתפש

 וטוכופ ןופ סגו לכד סוט לפוכ וסס 'םכ ןו6 ןפכ 926 9
 ככד תעלו קיוסס)  וקוכופס ןוכע יײכ תכרכ וס 3
 סכככס תניק לע יקק לסד ויככד תמקנ ןפכ ןייפ ןומ
 "וס זך :נס ביסל. ךלנ ססכ ןפיס סס) ןת) ןלפמו סלק
 םמסס וכמ ךכד סע 8 ןרכוכ תלמ סע סקכד ולח תנמ
 לע 'יכופס כקמס סעטמ סו לע סיפכס רמו סיכת לנכ
 לכ סוכיפ זמ :'וכו סיפעט 'ככ ודקננפ סיככד ינט ססט סו
 סוקמ לכד סומעפ סכרס 'יפס ומכ גלפומ 'יסט ד"וינ ולמה
 וכמ6 ססככ6 יכנ ומכ וינמז סעפ גנפומ 5ןס מתל רפסנס
 כוכד סוסו יפי : כס ועכ יומוקמ סעפו ס:00 סמננכ
 סקנסו סככס ןדכיס ככעכ סמס לכ רמ5 ולפכ ומנע ינפכ
 דחל לוס תטטפ כ : וככעמ ד5כ לוסכ טמסס ומ ד5) קומרפל
 :/יכתלק סכיתס קיספמו סיכלמ סיפכקנס סינטכמס סיפעטספ
 וס ךופס כפופ ב : כיתי וננוכלכ סרקנפ וס לפספנ ל
 וכופ סככמ רקנו לסוס ופכ וסס ךפסמ טנוסלכ כקנכ

 יישר

 וסת |. קוסכמל סלנסו סככס ח ןדכיס םככעס רקס
 :סוס גלפומ ומקס רמסנכ סוקפ לכ מ יכהק ןשל
 ככטמ דכנ ןדמוס-ןמ- קס> .שמשה אובמ .ךיד
 ודקגנפ סיכנד ינפ סס5 םיכומ קכקמס סעמו י
 לפספכ דוקנ ךכדו כ טפפצ דוקנ יכמפ סימעס יגסכ
 סיס דסק לוכד ךכד ילמק סיס-סלו םונד ל וסו
 םפכפכ ךכדו ךוכס ט | רפומכ תכסמכ יכמחמ. דוקנ
 ינולא י: לגננס נ ןמ קופכ. .לגלנה לומ : ספכו
 סכפ סוקמ דע (בו םיכסרכ) 'סנפ סוס ם סכפ . הרמ
 ןרריה תא םירבע םתא יכ .:) :סכופ ןונפ דע
 ופוכספ :סכדיכ ןפיכ ויסי ןדלי .ע לכ סיסנ ./וגו

 < םרספ כקנ וכס סוסמ ויכתנש .סכיפ) סכוהס ךכומ וסט ם

 מב .אָלגלנ לפָקָכ
 . יָא אל: הָרכ יֵרְׁשיִמ

 . אנרי תָי ןידבע ותא
 . אעְרַא תָי תריִמְללַעָמְל

 ןָחיִהְ תי ות

% 

 ן םיפעפו כורק לוס סימעפ לכל ודגנכ | לוסס תכונ עמסמ )ומ בוקכש כיס לכד ל'כ ) : תרמה סכיפ) הרטמ וסע רפולכ
 וגב קומר לוס ספ כומהכ תכונספ ונעדי סרומ ינוגלנ ומכ וסורופש סרומ ונוכל 350 כתכו ןמיס דוע ןסנו ליפוסו קומל וס
 ג'טס 'וכ סככ וס ןרקפו .סכופ ןוליל ומככ סוקמ וניממ ןכיכ ל"כ ם : סרומ נונו כגנגס 555 לכס כולק סיפ
 0 דק5 סוקמד עטפמ ססינכ) סת6 סלוכ רמסנו )ולוס )"5 מ"מ 'וכ ןס תומוקמ ינכ סכומ ןוניו סכטד עמסמ ספסז
 0 וכוס דע ונייסד סכס דע כו פ'סו דסל סוקמ וסב 505 םכומ ןונימנ לכ כ סכטל כ ס ויס קומוקמ 'כ יסד וס
 = סד דועו 'ונו פועל סתרפקו סת סקסרו וגו ןכפס 6 סופכ ספל יכ ננס כל0ד ע: י'לנ'פגט'עוסנפ |
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 ;נ טע שוריפ לארשי ילשמ ו
 ץֶרָאְּג טייז ברעכ טְכַיַה כָד רֶטְנּוא טײנ ןוז רֶצכיִטיינק יד ןופ סיר ןרמיִב םעֶד טקקמש רד ₪ וצ א
 ןְבֹוהְנ ןָא פאָה נוא טייקרַמיִּב סאד ןֶנְנאַנ ראפ רעד ומ

 אָפֹור רעֶד גוא לאָמ אייווָצ א לאָמְניַא וי ףאלש
 רעֶד  גּוא רֶצְכיִמירְכ איד .ןסירנ א םרפטנע הצכיטיירק
 ןנְנאַג ראפ ןייֵט ְךאָנ םיִא: יא ֵֹכְנ. םיִא באה ְךיִא וא

 ץִכאָרביִג מ ףאָנ טָה גני -עַבָמ ןייז אייֵטְׁש רַּפ נוא
 ּוצ לאָז ןעֶמי אַפֹור רעֶד טֶנאָזייז ןופ ןאָט גיִטיִינ ףראד

 ןְלעֶמְׁש קעֶטַא אייג לאָז שָמ ןְהעֶצ ןיִנעֶרְּב ףֶראַד .דַע
 ּבאָה ְךיִא וא העוז דֶנּוצָא רמסְלאז אוד הָבֹוט איד
 ְךיִא ןעֶו םוראוו םִגאָזַנ ריד בי טנא ןכאמ רֶגיִצגיִ

 פלא רֶצכיִפיירק אי ב ןייַא /כ, רד ךיא זַא שנא
 ןופ ןעֶווִג גונג שֶלאוְו סע,  ליִפְסַה ןְמ תואופר ןייק ןיוע

 ןיִנאָרְגיִג ןעֶמְג ןוש רע, לאט ביִג יב ראָנ ןנעֶנ שִב = |
 טעו רֶׁע זַא עַבָס עֶלְרייֵא יד ןֶביירְש = ףוא | יא .לעמ

 בָשיִה יִנָעַנְּכ םֶד ןופ דָנאָל םָר ןיִא יענה
 ללה למ .ןולפ םֶד ןיא טְציִז רע סוָנ הבד
 ןולָּפ םָד יַּב הֶרֹמ עלא לצא לָנֶלג ןופ רֶטייו
 ריִא זַא ריח תֶא םיִרְבש םֶתֲא יִּ (אל) : הָרֹומ ןופ
 םיָסְנ יד רֶמֹלְּכ דרי םעֶד ןראָפ רֶּכַא טעֶנ
 ןייא ראפ ףיימ ּוצ ןייז טעֶו ןֵרַָי םֶר ןופ
 ןֶמוכ טעוָו ריִא וא ץֶרָאָה הֶא תַשְרָל אֶל מיס
 םֶכָל מיג :סֶכיִחלֶא יי רשא דָנאַל סאָר ןֵּבְרַא וצ
 םְֶׁשנְ יא וצ טיג טאָג רעַײַא- טאָנ סאו
 ד 1- נוא הָּב סמ יז ןנשריי טעוֶו ריִא נא ּהָתֹא

 לאָז חיִר רעֶד יִרְּכ ןַפאלק גוא רָצְכיִייִרַכ ליפ וזַא ןְמעֶג סומְג ְךיִא באָה םּורְדַו טאָה ןיִכעֶרְּב םעֶד ּוצ ףראָד
| . - = 

 עו ןפייקנארק איִד םולָשְו סח קיש זנוא ףיא ןְנעֶנ לאָו םאָג ןעֶו עֶכיֵנְמענ סאניינק יניפ עָכיִלָמִא פרא זי
 ןייטש 4 = 1 .



 ו-2 ,7
  = VR Ayו

 ] ,  0ל

2 ' Se oe 
RA 2 
> / , 

  4 hkה

ald 
 תי ה : " ּהָתְַמְל | יו ₪

 יט 1 אָיכְרֶבמ

 א 7
 5 צו

 :".לביעה :ארומ
 אָרְבַעְב ןונא אלה ל
 חרא ירוחא אָנְְּריְד |
 אעְַרַאּב אָשִמש לעב |

 האנענכ /

 םירוטה לעב
 דטע יפל ןלפפ:פ"ס . ןדליס, ככעב סמס גס (3) :םוככנס |

 וקספ סתעו ךלרס סס) סיפלמ ויסש ודי לע סינלע ויס ספ
 ימת קוספס . ךלרס עדוט .ןפוס ססל ןקיפ ךיל9 ןככ סיננעס |

 ספלכפו סתלקנו סילכד 'ס תוטענ ססכ Wx hey סייעו

NN | / :> 
 התתנו (פכ) : (ילפס) סלוכ סכופס he לכוככ ס'עכ =

 ןיכפוס סיזילנ כס יפלכ 65 ספוס) .םיזרנ רה לע \
 קטעי כ למס םיפט ךולכ | סכלככ :ומפו ססינפ |
 סנמק וכפל ספכפנפ סינולקס לכ . 'וגו סכסתו לספ |
 וקספו לכיע כס יפלכ ססינפ וכפ5 כ"מקו ךוככ ו לב |
 .ירחא : ןפיפ 1 ססכ ןסנ .המחאלה 6) סנלקכ |

 2: סיזירג
 יפס ו ולכ סכרכנ

 | ט'ע שוריפ יי
 וצ ןמוק יהא טְסעוֶו ּוד. םאוו ּהָתְׁשרל הָמָש
 איִד ןְּבעֶג ּוטְסְלאָז הרכה תֶא התת איז ןנְׁשְר

 גְראַּב םַעָר ןנעקא המ ה ל> םְרעְׁשמנעֶב <

 ּטְסְלאָז םְרעֶכּולְפ איד | נּוא .הללקה תאו םיִזיִרְג <
 . לְביִע גראַּב םעָר ןנעקא - לבי, רח לע ןבענ
 טרעקג  רֶריוו ןְּבאָה םִיַוְל איד טבירׁש יישר
 נוא םיִזיְרגי ְראַּב .םַעְר ןנעקַא םיִנָפ רֶעייֵז
 ְבאָה נא הָכְרְּ .iw טיִמ 'ןָּבּוחָג 0. ו

 סו שמנעמ רעב rr לאז ש ׁשטנעּבג טי
 םיִבְבּוּכ תדובע :תורוצ ןייק טיִנ טֶכאַמ

 טיִמ טגאוג ןטְׂשְרֶע םיצ אייז |

 אֹובְת יִּכ ןיא טְנְכעֶרְג םוא טייט

 טז רָנַעְי א סי
opץ  

la / % "16 hon | 

 לע הכְרְּבהְיתֶא התת התשרק
 רהידלע הללקה"*תאו םיזרג רה נטל תח לורד
 ףריה רָבֲעְּב המהיאלה ל ל: לע < מ

 ץֶרָאְב שמשה אוָבְמ דד יִרְחֶא

 :סיכככמס ספ ה פיכרכמ םיומוגלתכ ;הכרבה תא

 as סוָו םִיִּורַא עֶלֲא נוא םיָבָבֹוכ תדֹובע יִנֲסאָגְנ ןיַא רָָא המ
 שמ ןענ רב פג הָ יָה ְךאָנ רָד נא ְּךּרָּב ןושָל םעָר

 | +4 םיִמ ןבוהג ןַא ןָּבאָה נא לבי גְראַּב םעֶר .ןנעקַא םיִנָּפ :רָעיַז |
 ₪ % ףוא רבוע או זִא סו שטנעכ רעֶד ץינ לאָז טְכּולְפ רפ טגאָזנ

 as ל או ראַפ ד סי:
 | 8 שָמָשִח כמ ּררָב טיי יא ר

 :4 ינענכה
 .ג) ל 5 ספס lo . סטטוס פ6קקפנו אית

 םיבשר שוריפ
 + 'ונו יח תוצמ לא ועמשת רשא יאנת ידי לע םיזירג רח

 : ליבטב לבא . תוטשפ ינש ומכ םה ירה . ךרד ירחא (ל)
 : ךפהט רפוש השענ הנושאר תואב ךרד לש ומעטש
 : ברעמה בר רמולכ שמשה תעיקש .שמשח אובמ

 | םימכח יתפש
 סת: סיס דוכעל .תכ)) סו כמ רכמלו סענכנ סכוקס
 כמונכ-ה : סלוכ סכותס לככ רפוככ 'ע דבועסס ונלמל
 םפמיסכרפה לע יסק וכ ₪61 נלכפוג סיכככפס סו
 סוטס-לע-יקק נפ סומע סכ ןיפ ישו ספקנו כיקכ סעל
 יפה ועו סינכס וס הקול סיככנעס ת8 תתנו למוגכ
 סכככס םונתונס נכסי לכ ויטו כ"5 .שממ סכרבס לע יפק
 סוולס ספ סכרכס ינתוכס כיפכ .5ָכְה -יכ 'פכ ,ורְסס ןכ וניסו
 :םיונס :ותי ססס:- לפרסי = ל2) וס .ווומס . 626. סדכ)
 :5 סב :לפוג .ןופש .ינפמ כ ככל סיטכג לס ופנכ סיככנעס

 פס לע .ודמכי סיטנע סטפ לכת וכ 'פכ בופכד | : ם"פרס . ספכ כ"ב | וטוכופכ לעב sr נע ןקנו ונונמ - סנוקנ
 וקספו ססילפי וכפסו:ודעע סוככס ןיכ .סוולסו סיוזכג כס לע סידפוע ויס להכסיכ מ"מ כ"ק לכיכ כסכ סיטנפ זש

 'נגו סכסמו .לספ .סשמי רק שופס כור קר 6רקכ כת יכ 'פכ סרופמ 552 פ'עס "וגו מ
 : סכרככ סלה :ותקפס יכ .5לכסמ| .סכרכ סמ םוסט מ"מ קכככס 6 כס כיתכד ןויכ "מ'מ "וכו םי6ס ךוככ
 2 9 רפל 6וס-550 . סרקו . ססרכמ כג כוקככ ועכ רנד רתוס קוסס עמכמ כה כוספמ סוקמ נכ סד 4 ז
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 tes au ..לארׂשו ילשט
 E ah רפי יוצע ר ןיימ .ןעֶד םעֶו טֶנאָו נוא אפור םעֶד
 . פאו ריִמ ביילְג אַפֹור רעֶד םֶרַפְטְנע .רֶצְכיִטיירק ליפ ווא
 : ינו ץלַא רע טעו ןבייש לעוו ְךיִא רַצְכיִטיירְק ןיימ

 גה רֶמאָפ רעֶד רוציקב . גייווש וא .ץיז ראָג .ןמענ
 Se העד :ןיִא :ריִפאָּפ :םעֶד טימ זתֵרׁשמ .םעד טק
 הל יל הצכוסיירק איד :ןגנעֶרְּב .לאז רע ןיירא
 6 "12 ישי טסורנ שאה .ךָבעֶג טאָה רָטאָּפ רעֶד
 ר: טעה הכה א סע טנעקג .םינ םאָה רע ראָנ
 תוללס איד יא לע - יאייב .רָצְכיִמייִרק איד ןַמּונְג אוצ
 שע, טאָג תא אָ ana לֵׁשיִטַא ןלעמש ןָסייַהְג בי
 סע םאָי תוכמ דש" א מאָה :גוא ףורד םנִל ריח

 ף / טוה

 תו ד ל נ לה ףוא ןפאלק אוצ גוא רֶציִמַיַק
  שרהָמ עד טאָה ₪

 - הרס ה עלא ה

i 

 - < הָחְמי רעֶד ןופ ה
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 :םיה םכחַא

 ה"זךמ םֶתְרַסְ
 ירחא תבל םויה םֶכְתֶא הָוצִמ

 : םתעדידאלרשא םיִרחאםיהלֶא
 ימלא הָוהְי ְךאיִבייִּכ היה פפ
 הָמָׁשיאְב הָּתארַׁשֲא ןראְהְלֲא

 ם'בשר שוריפ

 אליס ו
 םֶכיֵהְלֲא הוה תוצמילָא ועמשת

 יכנא רֶׁשֲא דד

 מ

 יֵד אָמּי
As: =לבת  > 

ehןוכהלא יַד  = 
 יד אָחְרָא . ןמ ןּוטְסְתְו

 = אָמְי ןוכתי דקְפְמ אָנַא
 תועמ רַתַּב ףהִמל ןיד
 : ןותעדי אל יד איממע
 לע יִרֶא יהיו טכ
 אָעְרַאְל ךָתְלֲא יי
 ןְמַתְל ללע תא יד

 התריטל
 הת שרל

 םירוטה לעב
 ספ לע סננקכו סעמ דיכ דע ועעסת 65 סלומ 5"ס דעו לע היהתש . הכרבה תא (טכ) : וגו הללקח תאו םיזירע

 םימכח יתפש
 תכלל םויח םכתא הוצמ יכנא רשא ךרדה
 לס 1 וס יכס 6'ע דכועס לכ םדמל כ . נר
 סדופס ד לכ וכמל ןסכמ לפכפי .ווטננט .ךכדס לכמ

 : ק"ודו ועמטמ רכס  סנמ נע 6

 .ןופכ 6 כמ6 5 ןופמספ כס5 למל .סכלככו וטמסת ל
 ופוכי סכוקס פוכוכט סכופ ס"ס . וטמספ רע סכלכס תפ + יל עמוט סד6 יכספ כמסנע יקט6 ןוטנמ 6 קו קפכ .

 ... שה
 3 ס5 כננקכו כיקכד ומכ סה כיתכ לדמ דוע דילופ
 'ניטדמו וס bנינע דחד ןווכ סמ כ"ג 3ותכנ וכ סיס ועמבת
 ג'ל רע ןוטנ סכרב וכגו סמ סלק יכנ כתכו כונס
 ילסד םרפנ וגל סיכיכ) ןכ לע סס ס ןוט) וסייווכקד

 ס5 ופכ וסע רסמ יסכ םריס כ סמל ססקספ ס"פלס תייפוק ןלותי סזכו
 לכד תלסס סוקמ לככ וס סכסס ןוכנס ינפמ :J סוקמכ ס6 :ונימפ ןויכ 'וכו רט6 מ'ע ופכ וסע טריפ סמל
 : תנקמ לע סלומ ןמ תנמס ס"עס ע"גמ 'ס וסמלפיו ומכ לכלס )כמ

 לארשי ילשמ
 ןופ ןְגְנּורְדְג זיִא זַא איוו ןייֵמְׁש רַפ 'ריִמ ןפְראַד דנּוצא

 זיִא ןֵגעוֶו הָעָר רנּוא ןופ טיִנ זיא תוללק יד וַא קּוסָמ סעד

 רשועא ןעוֶנְג יא סע לֶׁשָמַא םיִמ ןייֵטְׁש רַמ וצ ךאו איד

 קְנאַרְק, דיִהָי ןְּב רד יא דיחי ןְבַא טאהג שאָה רֶע גיא

 ןְמעֶג ףראד רע זַא םְנאָז וא אַפֹור רֶד ןֶמקְנ ויֵא ראב

 עַבמ איִד אַפֹור םעֶד רמאפ רד טלייצ רד ןיכערְּב וצ ₪
 av . . צ VF v | - צ 9 .

 ויִא נוא דניק לֶדִיֶא יא זיִא רע וא דעק םעֶד ןופ

 איד ןמעֶנ .ןנעק .טיִנ .טעו) רע עַבָמ רעַד איב ףאַלְׁש
 ןסיוו טסלאז רַמאָּפ םעֶד אוצ אַפֹור רֶד טרפטְנע רצכיטיירכ

AP rns0 4 %- צץ 0 5 ₪0 ךצ ג  

 ןָמּוקג ןייֵרַא ראָנ ןיִּב ךיִא וא םֶבּורּכָנ  םיִא באָה ְךיִא זָא
 ןעֶמ סאו ןנעוו טסעְד ןופ ראָנ עַבָס ןייֵ אייִטָש רַפ נוא

 ןאָט ריִמ 4% ןְגעוֶו הָאּופְר ןייז ןופ ןאָט גיִטיַג ףראצ

 רימ אּוט רָמאָּפ רֶד טְגאָז לאמ ןְהעֶצ ןיִכעֶרְּב ףְראַד רע

 לֵסיֵּבַא ל איִד עָשַמאָה טסְלאְז אוד הָבֹּוט איִד
 ןוש ריד ךאד באַה ךיא אַּפֹור רעד שנא; ןכאָמ רֶניִצְניִ

 . ד ד . .. סג CA 4 . ל

 לָּבקִמ טיִנ ןעק רע וַא עַבָּמ  ץייז עק, רד ךיִא וַא שנא |
 סֶגיִרָּביִא ןייק םיִא ְךיִא לעוו םכַתְסַה ןָמ תואּופר יקל ןייצ

 רֶדעֶפַא טיִמ ריֶּפאַּפ ןְֹובַא ריִמ ביִג ְךיִנ ראָנ ןבעֶנ שב =

 ל 4 6

Prיש +.  : ‘ 

Ro 2% 5 4 cA A 1 = rs 70 4 4( 7  
nT Pegל ו ד  

 ןעֶמ סאָוו רצכיִטייִרְק עָלַא איֵד ןְבירְׁש ףוא ְןיֶא לעֶח

10 

 :טְנייַה ְךייֵא טיִּבְג ְךיִא סוָו סה

 יכֹנָא

 מ לע סכופ ספ רמקנס ךכדסט כתפפ םולפ ד

 טע שוריפ
 תָללקהְו (הכ)

 ׁשְשְׁשִת אל םָא: באה ריִא טעוֶו הָלָלֹק איר נּוא
 םֶכיֵהלֲא יי תֹוֵצְמ לָא ןֵרעֶה :וצ טיִנ טעוֶו ריִא בוא

 ףרוח ומ פרו טאָנ רֶעיַא ןופ תֹוָצמ איד ּוצ
 רֶׁשֲא געוו םעֶד ןופ ןְרעֶק,פָא טעו ריִא נוא

 < ךײַא טיִּבָנ ךיֵא סאו םיַה סֶכְתֶא הֶיצמ
 ְךאָנ ןייג וצ םיִדָחֲא םיִהלֲא רתָא | תָכָלָל טניה

 םאוָו סֶתְעדְו אל שא םיִבָכּוּכ תדובע ידמעְפ

 = עֶר ןנרעל ןנאד ןופ .טיִנ אייז טנעק ריִא
 = טניִד סאו שטנעמ רֶגיִּבְלעֶז רַעָד .פֶא םיָמָכֲח
 טרעק רע .איוִ ףיילג זי  םיִכָכּוּכ תַרובָע
 < לארשו איד םאו) גע צג אָנ םעֶד ןופ פא
 טעו סע נוא הִתְי טכ : ןראונְג ןטאָּבְג ןנעֶז
 ךיר טעוו א ןייד וא ימלא ַײ ףֵשבְיייִּ ןייז

 עֶר
 = מש ןופ דיפאפ םֶד ביִרָשַּב טאָה נוא דיֶפאַפ םבעֶד טיִמ רֶדעֶפ איר ןָמּונְנ אפו רָד טאָה | ןיִכעְרִב םעֶד ּוצ הב

iaסאו רצְכיֶטייֵבק יניפ כמא 5  aנג מ םאָה חי רעֶד םאָו םאָה רֶמאָפ רעֶד וא רועישא א  = 

DNל ר  aיור  
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 | כ הת ישא דאל םער וצ זראָמ לא
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 מע שופ 3. מ 5
 ןגופג טעו , הֶהְמ ץ נּוא הייֵרָפ הב אָנִי אני תה 3

 בול ןופ A ןייא :הָרְס לוקו הרות ד א ןְרעֶו

 םולקנוא

 אמ" ןוכימְדְק

 : מול כב ןיד
 ןול בכת יִּרְוְכְרְּב תָי זכ ב
 ןוכהלא ַײד .אידוכְְל |
 ןוכתי דקפמ אנא יד

 + כרבה

 אמוי
 .םירוטה לעב

 דחפו 6'כ) כמ6 ספל "יפו דיסי ןוסנ כמ . יככ6 חאר (מ)
 ₪6 .ךככל וכיסוסו א ילכ6 062. למה עסיסי) פ"ו

 לוק סכופ

 6קיסדכ 'וכו ויכ וסנכנ ךכ למפו והלפ ןלס6) סנס ספמ

 . סכככס 6 (זכ) : ופוס כוככנו כוטס 5לוג כט סנתיל ידיכ

 פוכומלס .הללקו הכרב .יכנא האר (כ)
 תא (זכ) : לגיט 'כסכו א סיזימג רהב

 ןמ (סכ) : וטפסק רפה ב גמ מ . הכרבה

 טיע שוריפ |
 טהעז ה; :לקו .הָכְרְּב םֹויַה םֶכיִנפְל ןתונ כנא הָאר וכו

 הָכרְּבַא טְניַה ךייא רַּפ ּביִנ ךיא

 טניימ קוס רעֶד טְיירׁש ושר = הלל נוא |
 ןֵנעֶז איז סאו "תוללק איִד .נוא תוכְרְּב .איִד
 ףוא :גּוא םיִיִרְג גְראָּב םֶר ףוא ןְראָוְג טנא

 הָבָרָּב יד נגה תא זכו + לֶביֵע גְראַּב סע
 ּשְמׁשִת דָשָא יִאָנְה םעֶד ףוא ןְּבאָה הוא טַעוָו

pe |איד ןֵרעֶה ּוצ טעֶו ריָא א םֶכיֵהלֲא  
 םֶכְתֶא הָוצִמ יִכֹנֲא רֵׁשא טאָג יא =

 הההט ל ו ו ב ו
 dg הק יג הדת

 א

 | סנםמכב םוכככו םולנקס יפג .מ"יו ןדכיס פס ולגפיקל נפכקי |
 = פונונכ = פממס לכ וכ סתּופ סויקתו : ילנֿפכ סתפ5 תוככדס 'תכסע :סשכ יכנ0 סהכ "ד . דיסי ןופלכ וכמסנ ס

 סנספה.כדס:הליכ .:ןנירמפד-טַײסו סיככ :ןופל : .סכונפכ דיחי 5 ס6כ 6"ד .וקעפ ןלו .ופכת ינמפ 'יפ ילכפ 7 1 ססכ

 היה ושש:

  tenוא -

 טינ שוריפ .

 סע מוג טעֶנ גנאוג ןופ לוק יא א
 : ריִא ןיִא

 a | האר אי םירבד
 םויה קיל תל ןתנ יכנא האר וכ בֶהָי אָנִא יד זח וכ

 התא AN : הק הָכְרְּב

 הֹוָצ כ" לא ועמשת רשא

 תוצ זמ יכנא רז שא םֶכיֵהְלַא הנרי
 םכת א זיג

 םיבשר שוריפ

 ומכ .תללקו הכרב םויה םכינפל ןתנ יכנא האר (ו)
 רה לע הכרבה תא התתנו ךלוהו שרפמש

 ןהוכ יככ6 סֿפכ .סיל ךיפסו סכ> כיתכ ליעל 6'ד . ןיכוכיעכ
 םיקנמסו פונכוגס ססכפ .וכיכמ ספ .ככונ ליפמס יכ הפכ "ד .סככככ וכמכת כוס מס כל רמולכ סכרכ סויס סכיכפל
 ךמוק ספפכ ינרונ . ךיפופ סת וכח סייה תכקגי סיהנמס ספרו םונכוגס  ספכ ספ 3b הפיס קנס וליכק רוככי .סנפ

 וכד לכמ רמ6 לכד לפכ 65 יכ ױככ ןוכנ ם6 למ כ
 , יוע .ספלקכו תויטמוק דע יפוקסכ ספע ו"יפ דעו ף"55מ סללכס ₪6 5"; . כללו 556 D6 למ 62 - סא קכז לוטס

 םימכה יתפש

 :ןפקלו יתוקחכ 'פכ לועל וכמפנ תוננקכ נסו ת"לצר א
 םיווכג לת3- תוכומלס ךכתפו כת יכ הכר

 פוסןמפ) וגופכ ב: סוס סכינסנ לדסע ןתונ םוכיפו וכו
 ob קו ויכקה כוהכס ומכ ועמסס ס6 רמומ) סי)

 0 ןכהמו וכפי 55 סמסו סימס תפרומ ןוס םיעב ידוכ לכס סד "וו ילדוכ ורפי .עמסמ רב תלמד יפמסת 5
 < ₪5 תדלוס ר ךתדנופו יכג "ככ 'יכס ומכ ספ סוקתכ רח תנמ םריפ ל ספ 4 סוכו 'וכ קנפ למ וטפספ

 | לארשי ילשמ
 פה השמ (הלֶלְכּו הָכְרְב םיַה םֶכינְכִל ןָתֹונ יֵכֹנָא האָר

 ףײַא ראפ .ביִנ ךיִא העז ןךי איָד אּוצ םֶגאָז
 נא שֶרדמ . רעד . תוללק איִד םיִמ תֹוכְרּב איד טניה

 ma איר םאָָו הָהבֹוּב רעד ןופ תׁשַּ עצְנאג איִד זַא
 ןייא וצ ןנעייל ןעמ לאז ןֶבירשג = ןנ " תוללק גיני וא
 למ כול ףיא | לייט ּוצ םיִנ אַז ראפ שמ ןישמנעמ
 על גצ תש עֶביִלמַע ןכאמ הָשְרַּמ רֶד ןופ לאָז עמ

 ל = קס ראָנ דא םבעד ְךאָנ סֶנייֵא שמנע עבילמע ראפ
 2-0 "אנ וא ְׁשטְנעֶמ ןויא .אוצ ןצנאג . יא

 A םיִמ .תוכרב

 ב חבומ דָייַא ןופ ראָנ ה יי

 ןְגעוַל אוז ףראד

 שב םגאוג םאָה ,םאָג שררמ רעד טגאז
 ךיא באָה תלכק

 "הרך. <

 וש בא
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 9" - המבול לננ ןיאו םיִבשח ףלה | רשא ורבע לוקב עמש ג

 ן'צ הי סמי והראו ויתאָר דיק כלת הרעל ליבא
 שע שוריפ -

 טְניִהאָנ זיִא טאָנ רֶמֹּולּכ רָכאַמ טכַעְרְג ןייִמ
 כיִדי יִמ ןיד ןיִא ְךיִמ ןכאמ טכעְרג ּוצ ריס ּוצ

 דַָי הדג רי טיִמ ןגירק יז .ליו] רעוע יא
 יִנשפ לב יט ןלַעָמָש רֶרָננֲא טיִמ ףיז מאָל
 ןִא ריִמ .טיִס ןְמּוק ליוו סע רעוֶו לא שע

 יא מ : ריִמ רצ ןנֶהַעָנְנ לאָז רעֶד טָפָשְמ |
 רִמ טעֶו ראַה רַעָד טאָנ ןּונ יִל רועי  םיחלא

 רעֶב רע, יא רעו אּונ יישר אה מ ןפלעָה |

 ₪ ןְכאַכ טְכעֶרג םוא ןנעק ְּךיִמ לאָו סא
 ףוא ןְלעוֶנ סאו עֶלַא איד ןּונ יל דָנְבִּב םֶלְּ

 וזא ןרעוו טליפ רַפ ןְלעוֶו ריִמ ףוא ןייַטְׁש :

 רָד טלאי = טופ רַפ טְרעוֶו דיילק ןייא יונ
 איז טעו רד רדיילק ףוא טְסע סאוָו םעָראוז

 ןָשיונָצ זיא רעו מ ארו סב יט :ןסע, ףוא
 והכע לוקב עמיש טאו רפ ארומ טָה סאו ףייַא

 סֶמאָג ןופ לוק םעֶד ןיִא וצ טְרעֶה סאו
 םִכׁשְח ךלֶמ רֶׁשֲא איִבָנ רעד זיא סאר טכענכ
 רעֶר חןיִא ןנְנאְנְג זיִא רע םאוָו ל הענ ןִאָ
 וצ אָד טיִנ זיא טְביִל ןייק וא ׁשיִנְרֲטְסניִפ
 ףוא טמּוק הָרֶצ ןיַא .עֶׁשְטאָח רֶמלְּב םיִא
 יי רע לאָז ';, פ63 הני ןנעו] טְסעֶד ןופ םיִא
 ףֶליִה ןייֵא סאָד ןְמאָנ םֶמאָג ןיִא ןרָכִז רש
 לאָז רע נוא וילג ששי םיִא וצ ןָמוק טעו]
 טאָנ ןעָר גְנוייַל סוא םֶטאָג ןיִא ןנהעל ןָא יז
 ח :הָרְצ רֶד ןופ ןייז ליִצַמ םיוִוְג םיא טעוז
 טרעָה ריִא סאו עֶלַא ריִא רָּבָא ןונ סנופ
 יפיק .םיאיִבְנ איר ןופ לוק םעֶד ןיִא ּוצ טיִנ
 סֵטאָג ןופ רעייפ סד ןדְניִצ ןאיריִא טוט <
 טקראטש ריִא תקל ירא ָךיַא ףֹוא הָוּור

 רעייַפ ןּופ, ןלוק איד נוא ןקגּופ איד ְּךיַא ףוא
 כל ךָדיילְׁש םעֶד טיִמ ןפראָוְג ןָרעוֶו םאוָנ
 רַעייִפ רֶעייַא ןופ טְכיִל רָד ןיִא טייג סמ דא
 טאָה ריִא םאָו ןקָנופ איִר :נּוא מב קי
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 :שיע שוהיפ
 אָ םיִשעְמ יִרׁעיֵא .ךאָנ רֵמֹלְּכ ןֶרניצנ ןָא
 דפ טאָג גאז ןְרעֶו .םֶפאַרְבְשִג ריִא טעו
 םּולשת רֶר טעוָו רנאַה ןיימ ןופ כָל תאו הָתיָח
 היא בשה תני ירְּכ ְךיַא וצ .ץיז וכ
 יהיעשו גאז : טייֵקְרֲערְמ טימ ןּבְראִמְש טל
 ריִמ ּוצ . וצ טרעה .ַײ ישקכמ קָרְצ יפה .ילֶא ועָמְש
 ּוצ ןְרעֶנַּב נוא .טייקיטכעְרג ןגאי סאוָו איִד
 רצ לֶא טינה טאָג ןופ ְנּונְרַעְל ןיַא ןֶרעֶה
 טנעז ריִא . םאוו ןייֵטְׁש סער ּוצ טקוק .םֶתנַצּוח
 רוב תֶכִקִפ לֶאְו םיִא ןּוכ ןְראוָוְג טְכאַהְג םוא
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 < םוָו בורג רד ןופ רֶמאַה םעֶד ּוצ וא פד
 םֹוא נּוא טקיפנ סוא םיִא טיִמ טַײַו ריִא

 ףאל רעֶד ּוצ ר הפ רֶרֶא ןראטנ ןְּבאָרנ
 ןְראוג ןְראָּבִג טייז ריִא סאו בורג רעֶד ןופ
 וצ טקוק םֶכיִנָא םֶהָרְבַא לֵא ּוטִבה : ריִא ןּופ

 קימש רֶר ויש רע רָמאָּפ רֶמְלֲע רעיא םֶהָרְבִ
 הֶיָש לֵאְו טנאָג אד ךייא ּבאַה יא סאו
 טיֶטייֵוְג ךייא טה סוָו הָרָׂש וצ נּוא סֶבְלֶלְּת
 אַר סו רוב תכקמ רַר זיִא איז ןָנואוונ נוא
 רַָא זיא רע ןעֶד ד יג טייִמָש .רעֶירפ
 באה טאְנ ףיִא םאָר ןענָּכ דֶנאַל ןיִא עו
 ןופ נוא דנאַל ןייֵו ןופ ןיִהַא ןְּביִרְמ רַפ םיִא
 בּושָמ םיִא א באָה יי טְריִּבע ןייז
 ּבָה גוא ברו חכו טסיירגעג נוא טכאמג
 ָךיִא לעֶו .וזא טְרעֶמְג גוא טָשטְנַעָּבג םיִא
 ןייא ךוא ריִמ יוז ריִא ןעֶד ןְייר ךוא ְךייַא

 טֶה טאָג ןעֶד וייצ | םחנ יכ : קֶלאָפ גיִצְניַא
 רע ימה לָּכ סי ןויצ טאָטְׁש איד טסיירטנ
 הָרְבְדִט פ6%8 תוברּוח עֶריִא עֶלַא טסיירטג טאָה
 סָד איוו װַא רָּבְדַמ ריִא ןאטְנ טאָה גוא כ
 רְֶרע, עֶטְסיִו עא נּוא יי ןנָּכ הבר ןרע

 ךד 1

 | מאג טאָה ןעֶנְג טְצעֶּב רֵרְפ ןנעָו סא
 | שש ןְמְראָג םֶטאָג איו ווא טוג ווא טְכאַמְנ

 | הש 6
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 - שע שוריפ

 ּמרַמ ; ריִמ פי .רַטּומ רֶעייַא .ןְראהְג טקיִש

 ברקמ וצ ןֶמּוקְנ ךיִא ןיִּב םּוראוו שיא יאו יתָּ

 ְךיֵא ןופ ןאַמ .ןייק נא ְּךייֵא וצ ץיז ְךיִס
 הָגֹע ןיִאְו יִתאָנְ רימ ּוצ טרעקנ טיִנְךִז טאָה
 נוא ריִמ וצ .ןֶמּוק טְלאָז ריִא ןֵפוַנ ּבאָה ְּךיִצ
 ידי הָרצק ריצקה טְרעֶּפְנעֶג טוָנ רימ טאָה רנייכ

 ןופ טנאַה ןיימ ןְראוָוְג טְצְריִקְנ ןעֶד יָא תודפס
 רֵרָא לי צהל םכ יִּב ןיִא םָאְו יא | ןזויל סוא וע

 לוצמ וצ ריִמ ןיִא אָד טיִנ ַחּפ יא ןעֶד דא
 ןיימ טימ ןונ םי בי רחא ו ןה ךייא ןייז

 םִי סעד טנעקירטנ סוא ְּךיִא ּבאָה אייָרְשַנ |
 זא ןכיימ יד ןאמנ באד יא רֶבְדְמ תֹורָהְ םיֵשֲא =

 סע, פופ ןיאס םֶהָנְ שנה רָבְדַכ יד איוו ןקרְט
 ןגעֶו ןופ שיפ ערי ןְראָונ ןקנוטש רפ זיִא
 תֹוכְתְו ןעֶוַג םינ יז ןיא ווא רָסאוַנ ןייק םֶד

 ןנעוֶו ןופ ןְּבְראָמׁשִג ןֵנעֶז איז נוא "סמ
 ןֶא אּוט ךיִא תּורְדְק םִמָׁש שבנא } םְׁשְראָד

 םיִשָצ קשְו טייקַצְראונש טיִמ למיה איד ןריילק
 ערעייז ןאט יא אוט קאז ןייַא נא הנ
 ןושל יל ג ַײ יא ויעשו טְנאָו : רָדייֵלְכ

 תואיבנ טקישנ ךיִכ טָה ראַה רָד טאָג םידוטל
 סוו חַצ ןושל יא ןֶּבַעְגג ריִמ טאָה נוא ןנאָז

 לע תֶא תל זמ ןנְרעֶל .ןכאַמ :ּוצ
 םֶד םייַו ןמייצ .וציןסיוו ןכאַמ לאָז יא יֵדְ
 רע רֶמולְּכ גיטשראד נּוא דיִמ זיִא סאו ןֶדימ

 ךיִא לאָז דייר םטאָנ ןְרעֶה וצ רֶעייֵז טְכּולְג
 רקבַּב ריעי, רייר סֶמאָג רנד ץֶסיוו |

 וצ ןגְראָכ עֶלַא מ טקעו) רעֶד טאָג רק
 טקעוו רעֶד רֶע זחא יל רימ ןְגאָז תואיִבָכ ןייג

 עמָשל ׁׂשֶדֹוקַה חור ןייז טיִמ רעוא ןיימ ריִמ

 4 סאָד נוא תָמִא םעד ןְרעֶה וצ םידישלג
 ןופ זיא רָעיִטְש רעֶד איוו זַא טייקיִטְראּפ
 2 טאנג ןזא יל חַתּב םיִהלֲא ינדא 2 + םיקנהל
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 יִתירְמ אל = יָכֹנֲא ne ןנופג

 ינש :םידומלב עֿמְשְל א 0 ריי רקפַּב רקפב | ריקי רב תא תְעְ תל ּ
 םִּמְרמל יחלּוסיכמל יתתָנ ל : יתעסְנ אלרוחש יתירמ אל וכו ןזא ילדרתפ הוה |

 יִתְמַש ןילע יִתכְְבִנ אל ןבלע ילרזעיו הוה דאו + קרו תומלכמ יתְרמסה אלי
 לַעָימ דחי .הדמענ יא בילודימ ילידצמ בורק שובָא אלי עדֶא ׁשימלחְּב נפ 1

 טיע שוריפ

 שאָה נוא רעוא ןייא טניפעג רימ טאה ראַָה
 ְְמעֶו לׁשָא יט תֶא דייר יָד ןרעָה טְכאַמג ְּךיִמ
 לֵאָרְׂשִי יד וצ ןגאָז תואיִבְנ ןקיש טאָג ךיא לאָז
 ןָפּורְנ םיִא איז ןְּבאָה סומע טקישנ ּבאָה ְּךֵא
 טלַמאַטְׁש טָה רע לייונ רֶלְמאַטׁש יא ליפ
 יןוא איז ןְּבאָה הָכיִמ ןיִא נּוא ןושל ןייז טיִמ

 ָךיִא איוו וא
 מנ ָךיִא ּבאָה דייֵר איִד טְרעֶהְג ּבאָה ּוהָיִעָשי
 :תוהילש ןייז ןיִא :ןייִג ּוצ ןופ טגינ עפ רֶדיִִ
 :ינ ָךיִא ןיֵּב ךיז ְרֶעְניִהַא יִתֹוגּסנ אל רוחא

 רצ טגאוג ּבאָה ךיא טְרעיַנ טקורג ןֶראוו
 טאג : ףימ קיש ףיא יב אָר יעל ננה טאג
 לֶאְרשְי רָדניִכ עָניִמ ריִמ ּוצ טְנאָיג טאַה
 עיד ריס ןֶכאכ גיא ניִנעפְׁש ריו ןנעֶז
 גד יו ףוא ןַיַז 0 טס אז ןֵכְּב רֶנַעְל
 טְנאָזְנ ךיִא ּבאָה אייז ףוא ןנ ועָצ טיִנ טְסְלאָז
 | רימ | בקמ סע ןיִּב יא טאָג ּוצ
 איִד וצ ןְּבנג ךיִא ּבאַה ןקור 2 םיִכַמְל ית
 בה ןקאּב ןיק ענימ נוא םיִמְרֹומְל ײהלו רג ְגעֶלְׁש

 ןלעונ סאו רי סוא איד וצ ןֵּבעֶגנ ָךיִא
 ייִתרהְסְה אל יִנָּפ דראָּב ןיימ | ןקילפ םוא ריִמ

 ירַפ טינ ךיא באה םיִנָּפ ןיכ קורו תֹוטְלְכִמ

 יא רֶמלְּכ ץכעייפש וא רָנאש ןופ ןְנְראָּב
 .תואיבנ ןייג וצ ןופ ןעונ ענומ םיִנ ךימ בה
 : םיִשָשָה איִד רֶּביא ןְגאָז
 ירד טאָג םאְר יל רש םיִהלֲא יאו ןעווג חּוָב

 ףֹוא ןלעוו אייז ןעונ ןפְלעָה ריִמ טעון ראה
 ןיַּב םורד יִפְסְנ אל כ לע ריִמ ףוא ןןייֵמְׁש
 רָנָפ מש 3 לע ןראווג טמעש הפ טי ףךיִא
 יםיִנָּפ ןימ ןאטג ךיא באַה םּורר נא שילח
 95 שיבא אל יִּכ דא טק ןקר יאטש ןייַא יו וזַא

 ןיִא סאָד םייו) ָךיִא נוא = טְכעׁש רפ טי לעו ף

 למ וצ טניהאנ זיא רע ,.ה יס

 | ג ךיִמ ףוא |

 / ךיּכ ףךיִא םוראוו



 . | ah xkתרמפה 4 7
 1 לגב ב איה ָהויְּנ ה תי ב אָׂשֲא הָּגַה ה ינדא רהט :סָה 2 י
 רשו- ךינמא םיִכְלמּ ויו : : הָנאָשָנַה ףתנלש ךיתנְבּונעתְּב =

 תקנה + ייק ושבידאל רשא הוה יִנאייִּכ העל וכמלי ףילגר רפעו ךלרוחתשי ץֶרא.
 ₪ רוב -יָבׁש-סִג חוה :רֶמֲא 1 הוב "טל קיד יבש-דםַאְו .ם

 .דתֶא יתלכאהו .עושוא יבא ינּב"תַאְ בימא יכנא בירי תאו טל ץירע הקמ
 רובְנִמ

AA 

 .םֿפצ ימיני מ םהיֵתֹורׂש

 ךלַאנוךעׁשוב הוקי ינאי | רָשּב"לַכ ועדי רב םִמד סיסעְכְו םֶרָשְּבדתֶא ךינומ
 3 וא ָהיּתִח לש "רשא םֶכָמֲא תּותיִרְּ רפמ הז יא הי רמָאז הפ בעי ריִבֲא

 hw "הָתְלְש ם םָביֵעְׁשפבו םָתְרַּבְמִ םֶכיתנועב הו ל םֶכְתֶא יתרכמ"רשא ישומ

1 

 . טע שוריפ |

 הָלג  ןייִלַא ןעֶנִג ראָד ןיִּב ףיִא נוא הדל
 וא עֶנעֶּביִרְט רפ ןייֵא ןעֶנ ןיִּב ְךיִא הדס
 עֶלַא סך ןְׁשְמְנעֶמ עֶלַא ןופ ןרֶרעק ,ּפָא יא
 ריא ןופ פא טרעק ריֵכ ףוא טגאָזג ןְּבאָה

 ניק; עֶגיִזאָד יד .טֶה רעו נּוא לדג ימ הל

 ןיִּב ךיִא ןונ יֵדֹבָל-יִתְראְׁשִנ נא וה ןעוֶוְג למ

 ואוו סַה הפיִא הָלֶא ןייֵלַא ןָּביִלַּבִג | רָּביִא :ָךאָד

 רַמָא ה : רַעָהֶא זיָּב ןעְוְג .עֶניִזאָד איִד ןְנעֶז
 אׂשָא הָנְה ראה ֶד טאָג טְגאָו וזָא סיִהלֲא יִנַא
 איִר ּוצ ןְּביוַה ףוא לעוֶו ְךיִא ןּוג ידי סג לא

 ְךיִא נּוא יִסָנ שִרָא םימע לֶאְו טֶנאַה ןיימ רָקָלעָ 4

 ןייז שעוֶנ םֶד ליִדְנהעֶפ ןוימ ןּבייַה ףוא לעוו
 רפ יִד ןגְנעֶרְּב לאָז איז אייֵז וצ מיס ןייֵא
 ןצֹוחְּב נב ּאיִבֲהְו ןויַצ ןייק לאש עֶנעֶביִרְמ

 ןיקע יד ןיא ןיִז עֶניד גְנעֶרּב לע יז נא
 ןוא | הָנאָשְנִּת התָּכ ל ָךָיַתּונְבּו רָדיוֵלְק איר ןופ

 ןְנאָרְמְג ןֶלְסַקַא איר ףוא ןלעו) רָמְכַעָט עֶנייֵ
 איִר נא נא םיִנָלְכ יהו ! חיה וצ רעו

 עָנייִד ןופ סֶרַעָהיִצ רֶד עָנייד ןייז ןלעוו םיִבְלמ
 סעֶטְניִרַה עֶרָעייֵז נּוא ךיתוקינימ םהיִהֹורְׁשְו רָדְניִה

 רֶדְניִק עניי ןּוג ניִרעֶעייַז עֶנַיד ןיינ ;לעוֶ

 ייז ןלעֶו םיִנָּפ רעייֵז טיִמ :ּדַל ויחפש: ץֶרָא םיפַא <
 רע רְרע רעֶד וצ זִּב ריד ּוצ ןקּב יז
 סיִפ עֶנייַד ןופ ּבֹוטְׁש םעֶד נוא כלי הלני
 טסעון גד בלא ו 38 יע ןקעְל אייז ןלעוו

 רֶׁשֲא טאָג ןיִּב ְךיִא ס סאד ןָסיִנ לאָמ טְסנעֶד

 וצ ןֵכאָה סאו הַפאָה עֶנייַמ םאוָו ַײק ושב אל
 ריִא טאָג טֶנאָז : טְמעֶׁש רַפ טיִנ ןְרעוֶו היִמ

 ןעד ןעק .םוקלמ ר'ּגנִמ הקניה טנייֵמ לאְרש
 םעֶד ןופ ןֶרַעוְו ןְמּוגְג ּוצ לאָז סֶע סאה ןיז

10 

 מכ יאס תּופִמ יִדָי גה רוצקה הנוע ןיאו לתארק שיא וואו ואב 2%

 ט'ע שוריפ
 | רֶָחַא טַלָמִי קידַצ יִנָש סאו בור בייֵרָט ןקראטש

 סר טְנעֶה עָנייִד ןופ ןְרעֶו ןְניִרְטְנַא ןעֶד ןעק

  טיז ריִא רֶָּבָא קירצ םעְר א ןופ ׁשינעקנעפג
 .טאָג טה װַא ןעֶד  רמָא הכ יִּכ :העֶנכ ְךיִז
 ןופ שינעקנעְפנ סאָד חי ריבג יבש םג טגאְזְנ

 ןייז ןופ .ןרעוו ןמונג וצ ףוא טעו) ןקראמש
 בור ּבייֵרְמ פאר נא פלָסִי ץירע חיקוי טנאַה
 תאו ןְרעֶו ןֶניִרָטְנִא טעֶו ןקְראַטָש סעֶד ןיפ
 לע רער = עֶנייַד טיִמ בוא יָא יא גיד
 | ענייד נוא עשו יָא יב תאו ןְניִרְק ףימ יא
 aA ףיעמ תֶא יִּתְלַכֲאַהְו ; ןָפְלעֶה יא לַעוו רֶרְנִק

 , סֶרֶראַנ עָנייִר ןסע, ןבאמ לעוֶו ךיא .נוא
 ! ָךיִא לעו) טְראַנֶג ךיר ֵּבאָה פו םיִיְלְבַּב איִר
 < בוא ןּורְכָשְי םָמָד סיִסֲעָבְו שויל ל רעֶניַז ןסע ןְבאַמ

 איר ףיז ןלעוו זַָא ןייונ ןָסיִז טיִמ יו וזַא
 = רָשֶּב לָכ שרו ולב רַעייז טיִמ ןרָּביש ןָא ןלְגֹופ
 .ןלעוו ןְׁשֲמְנעֶמ עָלַא נוא שט מ יא כ
 ןייר ןיִּב טאג ְךיִא סאד ןֶסיוִ אמ טְסְנעֶד
 רול סוא ןייָד נא בקעי ריִבָא הלאו ופְלעֶה

 ,רַמָא הכ : בקעי ןופ טאג רקְראַטָש רעד זיא
 "רפס הָז יא לָאְרשי איִד ּוצ טאָג טְגאָז וזַא יי
 1 = ןופ טנג רד זיא ואוו היּתחְלש רֶׁשֲא םֶכְמִא תּותיִרְּב

 סאו הָיָסֵנְּכ רֶעייַא ןּופ רול רֶּמ רעייַא
 מ וא םיִא טיִמ טָקיִשְג קענַא איִז ּבאָה ְךיֶא
 סו רעיילמְנַא יניב ןופ זיא רעו רָרָא שמ
 ול םֶכְתֶא יִתְרַכְמ רש ןגיִלַטְנַא טְלעֶג ריִמ טאה

 רַפ םיִא וצ טפוק רפ יא ּבאָה ְּךיִא םאו)
 ירעייא רֵּביִא ןּונ םֶּמְרְִמִנ סֶכיִתינשְב ןַה בוח םֶד

 "חלש סכיִעשכבו ןראָווַג טפוק רפ ריִא טייז רָניִז

 / וכ זיִא םיִעָשִּפ ירי רָּביִא ווא .סֶכְמִא
uyטקישג . 
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 ךילֲאָב ב ורמאי דע: :היעלבמ יקחרו בָשּימ ירצת הָת כ ףתסרהץ

 הָלָאתֶא ילזרלו ימ ךְבְבּב תרמאו:: הָבֵׁשֲאּו יל"הַׁשג םיקָמָה

 7 ירו יע ביבסיאש :ּואָצי
 ו ברח כ ו הָלָּבָב ירק ישַבְלָת

 "רצ %
 היא ה הָלא יל יִתְראׁשִ ינא וקל ימ הלאה הפו הל ב א

 טע שוריפ
 < ףימוקח םיפב לע. ןה :ןְסעֶג ראַפ טיִנ ףיד

 ךיֶד ּבאָה ְּףיִא איוו ייל ףיד קְנעֶרְג ףיַא .ןונ
 גוא ןֵהעֶז וצ טְנעֶה- עֶנייַמ ףוא 'טצורקנ 3
 (גיִתקַח פיפ לע דָא רמת ח/ףיד ןקנעָדְג וצי
 עָניימ- .רָּבוִא . טציִרקג סוא : ךיד ְּבאָה א
 ןנע :ןרעומ . .עָבייִר . ימת .ידגנ ךופומוח רקלאוו
 ןָנאַמ העֶד ףימ לאָז ָךיִא ריִמ ןְגעֶקַא רִיִמָּת
 עֶנייֵד ןזאל רב רה : אייַז ןעוב ּוצ .אייז ןיִא

 ךיְיִָחְטי ְךפנָהִמ ןאָט .וצ, הבושה ןלייַא . רדניק
 םאוָו- רעֶלַפ | וצ ענייה ןְלעֶו ןעֶ אפ. ספ
 ףיד ןְּבאָה םוָו איִד נּוא טריפ וצ יד ןְּבאָה
 ריד ןופ ץיג .סורא .ןלעוו איד טֶבאַמְג בּורָה
 : ןֵכאַמ בּרָה טונ ןייִמ ןוש .ּךיֵד ןְלעֶו נא
 סורא נוא .םּוהַא .ףֹוא .בייָה יאו נע ביִבָפ יאש
 םאָד בָל ּואָב צְנכג םנכ העז נוא ןןוא עֶיַד

 ןֶראונ טֶליִמאוג ןייא .ןנעֶז רֶדְנְיִ עיר עָלַא
 אויָּב .ך,סואנ יא ימ ריד .וצ .ןמוקנ ןנעו נוא

 רע 3 יִכ טאָנ טְנאָז .ןראוושג ןבעל ןיימ /
 ּוטְסעֶו .רֶדְניִה ענר על טימ םאָר יִשֶנְלַ
 ןָא :.ףיז דיילק ןעָמ איוו וא .ןריילק ןָא יז
 טסעו) וד וא הָלַּכ פירשקתי גנּוריִצ ןיַא טיִמ
 גנּוריִצ םאָד ױָו ּווַא ריד ןיִא ןפינק ןא אייז
 נתונה כ : הָלַּב ןייַא וצ ןָא טפיִנק ןעָמ םוָו
 עטו עיד נוא וברוח עֶנַײד ןעֶד תמש

A 

 ףורד ןעוּב ּוצ

 ןיא | ןמוק טינ

 תרַמַאו
 1:דדו

 : טְרָא .ןייד ףזא ןָצִענ יז

 | (היח םמ'ע שמוה

 דימהב ןיִא ןּואלש ןיִא ןייג אייז .טימ לאָז

 בֵׁשֹויְמ יִרְצּת הע יִּכ רְנאָל טֶריִּכ וצ ןייד נּוא מיסה ץֶרֶאְ רעֶטְרֶע

 ג ףוא ריִמ טה רעו הֶלֵא תא יל רו יס ןוריה ןח

Chumesz Tom V Ark. 10 ° % | 

 ְּ | לארשימ םכוכ

 א איז םגנערְּב .לאָמא וא . ןָסייַצ עטוג ריא ןופ
 טיִנ נוא ןְפעֶג איז לאָז רע םֶכְסּומ ֹויָא נוא םיִרּוסו םֶעַּ

 תּויָה בוט .אל) םיימש סע יִבְאַח עֶּרָדְנַא ןייק ןמענ איצ

 זיִא סע . יִלַא ןייז אוצ םוג טיִנ זיִא סע .  ּודַבְל םִדָאָה

 רעֶד דביי טְכעֶלְׁשַא ןְּבאָה ּוצ רֶדייִא .םכעֶלְׁש םיִנ רָבָא
 פה רע זַא רבא ,בייוו .טשרע ןייז ןא ןסעג רַפןעכ שמנעמ
 ד ּצ (vr - giv ד'צז ey 0% ( 4 צץ

 . תונורסח | טיִמ :ראָג זיִא איִז םאוָו בייִווא טיִמ .הָנּותַה
 נוא. בזוג טפשרע סאד יאדווב רע םרעודעַּב לאמטצנעד
 5 a ie ק| Ag צ tir ד ד 4

 משר ַסאָד ה קיִרְכ ריִמ טפּור . ןאָטִנ ְךיִא ּבאָה םוָו טְגאָז
 זיא וזַא . רעיָרְּפ איוו וזא ןענאװ ריִמ םיִמ לאָז איז

 טאַהְנ תיישה סָה לֵאְרְׂשִי ןִרָא ןיִא ןעוֶנְג ןנע) ריִמ תעש
 טאָה רע ּויָּב ןְטיֵצ עסכעלש ניא ןטייַצ עטוג זנּוא ןּופ

 ןֶא לאָמְמְעֶר תפ לארלי ץֶרָא תש ןְכיִרְמְנ סורא וא
 םינ יא תישה ליוו | זיִא סאד . תּולָג .ןיא ריִמ ןנעֶז
 לאָו תישה עו רֶּבַא המּוא עֶרָדְנאנא ןֵמעֶנ אּוצ םֶכְסּומ
 נא .םייָצ ענילקא ףוא הַמּוא עֶרָדְנאַנַא ןַמעֶנ ןעווורפ

 "דב טלאי
 פיא דזנוא .טְלאו נא . רסעְּב ןְנֶו דיִמ זַא ןְהעֶנְג ת"ישה
 יל יִחְתָּפו םְנאָזָנ זנוא אוצ טלאוו נוא תּולָני ןופ טּוילְג

 .טמעֶנ .ערדנא ,ןײק זַא דנּצַא ראג (וכו יִתיעְר יִתְוחַא

 . נא םאָד ,ןָסעֶג ראפ זנּוא ןָא רע טאָה בירד טיִנ רע
 רעד זיא שמ וכו .הָׁשֲא אשונ םֶדָאו שררמ רעֶד

 וז ןעק םעֶד ךד "בייווַא ְךאָג ןמעַנ לאָז רע רָנייִמש |

 אוד .ע'שבר רָבֲא . ביו עָמשרְע םאָ ֹוקְנעֶדְנ לאָז רָע
 וטסמענ בייוו רֶדְנַא = ןייק שטנעמ ןיק טִיִנ םאנא טיב
 א ₪ 4 :: א = : 5 ןכ*

 רביד תּולג ןיא םזאלג קעווא וטפאה ךיִמ נוא טיִנ
OM A . : rv: w= a x 2 e 

 : ןְסעֶג ראפ ריִמ ןָא אוד טסאָה

 ןייֵו גנע טניה סע טעו
 ןְציִז וצ ןמיק ןלעוו םוָו רֶציִז ליפ איִד ןגעֶנ ןופ אייז וא ןַצִז ּוצ .רֶזייה

 ןְלעוֶו נוא רָּבראַד רפ ענייִד היד :ןופ ןֶרעוֶנ טֶרָטיי ו רַב ןְלעוֶו אייז .גוא רצלנמ וקסרו .ןנירה
 איז .ךיעאב ּורָמאי דע ; לבג ןייד

 ןפראוָו הפ ןעֶנְג טסיִּב ּוד סאוָו רְדניק איִד רו הבנק עֶנעֶפְראָו רַפ עֶנַיַב .רילוכש יג
 םע קמה יל רצ ריד ףוא ןנאָז ייז ךלעוו אייז ןוצ

 טעו רֶניַא א זיא  ןְנִרְד  םאוָו קֶלאָּפ ליִפ םעֶ רָּביֵא ןֵנד
 ףֹוא י תק he קור נוא ןנעוו טנימ ןּוכ ןָהעֶננ רש[

 ןרעוא עביד ןיִא גאז ּךאָנ ןְלעוֶו

 = צז וצ ןופ טֶרֶא סאָד נגע
 | ל הָשג רבת ןייז וצ ןנאָז
 לעֶנ | יא נוא טָרָא ררָנֲא

 נצ ריכ זיא

0 

0. 0 = 

 = חלק למ רָב עָנזאַר איד |
 = כ: הדומלגו
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 א תב 2 הלחד ד, Rd ה A , CO Wad aA .ז Aw Vay 4 = תא ד | ןתו םֶכֲאָרֹומְו םֶכְּדְהַפ םֶכיִנְפִב

 .יפא לע ןוכהלֲא מ ןפי: ראה 2 נפ לע םֶכיִהְלֶא הוה
 ליִלַמ יד אָמְּכ .ּהָּכ 5 |

 ססס :ןוכְל כ סבל

 . ₪'מ ןמיסב היעשיב ןויצ רמאתו ןיריטפמו . ןמיס א"לעי . ק"יא . א"יק

 ;ari יד אערַא לָב רב רשאכ הָביּוכרדִּת רֵׁשֲא

 םירוטה לעב
 למלנפ ןיכפכו ןכ6ס ןמ סעכ סימ ימכמסו כיתלדל ןלפס פיפ סיסי סכפקו סכֿפכומו ךדיֿפו ןיד 'כ . סכפכומו (סכ)
 : סכ גסוג ןטק לענו םיטמס תומיל פט ףפ סֿפכומ סיס גפכםי וסנכנפכ דפלמ ןכסס פיס לכ לג

 יישר םימכח יתפש כ

 < סוקפ לכמ כיסי 65 לק ןינמ סיפסכב סקלו סקפסמו טיל קוד 6"ס כיסו 5) טיל כיסכ וכ 5 פס ף : )ועל
 :ןפנס ךלמ צ נועכ וניפס | םיפ ל'ק סמ כ'ס פ כ ןנורמ6 םיה כ"קלו נקה כנוהו 6% והכל 6תטס 6

 805 bכופ פוס רספ נסו . םכארומו םכדחפ כל 25 סריגדכ חגורה קרל םוחו פ"פ בנוי
 .רחפ :סיקומככ לע סככומו סינוכקס לע סכדהפ 1 לג 'ס ד ןיטוגכ י כיפדכו ן"ורסמ ססכ ןככס ןנפ

 סיפימ ם סנלד % .ארומ : סולסכ םתיעב ןופל = לכ 0 סכדתפ ןהכ כיסכד ג"יעו תומוקמ ספככ ןכו סדוכ =
 סכיגפג bרייהמ םסו סנועס ככ רמולכ ןכפס )כ ינפ לט וגו
 תופט) לכד ןכסו .םכל רבד ..רשאָכ :סיככ סמל ההד גמ ,ס'סכ .וס מ'מ בניהו 8) םניממ כ

 ינפכ: ביפ :כניז כיסכ | כיפ) סד | ןונעס )פכוס | : "וגו ךינפל תנבפ יממיפ תל (גכ גו הינפב: .םי6 כפוי 6 ביתכ ליעל שר" :
 בקע תשרפ תלסח bנoומס טופס רפונכ .צ : 'וכו סיהפ וליפפ תוכל 6
 תכוט לקעד 5וססכ סכליכ ינפכ כניקיב ןתכוכגו ותוירנַ
 רמלנ דפ ספ) לדנסס | קכפ) לכ י"סרע )"ו וכ סיכוכקס לע סכדקפ םכופ י'סכט פע ק : סכינפכ פיו כ

 בקע תשרפ תלפח : סיקומכס לע כומו סיכוכקס לע |

 שע שוריפ ט'ע שורימ

 םעֶר ףוא זאק לכ יפ ל טאָנ רֶעייַא טאָנ ּוצ המח יא שמ ףוא ראפ שטנעָמ  םַעְר ףוא ץֶראָה לכ ינפ לע טא וג המחליי : :
oR >יו הוא האוו הב וכרדת רשא וצד - 0% " | 

 = a ns So דנאָל ןְצְנאַג כמ A איוו ׁשטָנעֶמַא וזא ּוליַפַא ןְמְלאַה

 טעֶרְנ טאָה רע יוו ֹוזַא רד. רׁשאכ ןטעְךט 7 נוא | כא טכראָפ רעיא ספ  (שָּבַה

 : ייפ ףוא ל סינא  ןַבַעָב טעֶװ רֶע וש ארומ רעיַא

 טמ ןמיס 'יעשיב בקע תרשטפה

 -םּג ּהָנָמְּבְרִּב םַתְרַב ּהָלּוע הֵׁשֲא חֵּכְׁשִתָה : יִנְסבש ינדאו הותי ינבזע ןויצ רמאתנ
i=נדד : 5 1  / Xx1-2 6 ואש וב : )=. 1  hagג א  | SRב  ls; , 

 = יג ךיממוח ףיקקמ .םיפבלע ןה + בשא אל ינו הָנְחכְשִת הָלא
 טיע שוריפ לארעימ בכוב

 ראָפ הָׁשֲא ןיַא ןעֶד ןעק םּוהאָו הש 9% ב ויו םימ ןשעג ריז לוו רֶנייא ןעוו הע רֶמאָל חיקה טלעָפ איז רָבָא :ןקעֶנ רב יס 00 שב רעה ו נדבה נס ה הנושארס ישע | רו טָה טאָנ יז טְכאַרְמ ןויָצ ַ נע ץיצ רָמאתַנ פנערכ .שרדמ רעד . יינסכש ינדאנ ו ינוע, ןויצ רמאאמ
 רָר וצ ןופ הב 4 פמכס רניק גנו ריִא ןסעָנ רע םאָה לאָמֲַא . תֹונֹורְכָח נוא תולעְמ םאָה איז סאזז

 = סורא טייג םאוָו ןז םעֶד רָּביִא ףיו ןמעֶראַּ
 = ְגתׁשִה חָלֶא סג טיג - ךוא איז ףיא סעֶג רַפ וזַא טיִנ םיִוְג ְףאָד זיא סאָד ףוב ריֵא ןפ
 . 4 ְךיִא רָבָא ּךחָכְטֶא אל כא ןפעֶג רַפ לאמ ןייא אוי ןְרעוֶו ןְבאַז איִד ּוליִפָא ןעוֶו גוא
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 |! בע | בע % םירבד

 תֶכְלל םָכיִהְרַא הוחי"תא הָבַהֶאְל
 : התלחרל אָבְרְקְתֶא שירוהופ:וב"הסְבףלּוויכרדילְבְּב יע הק ב:
 .הָלֲאָה םיו גָהיילְכייזתֶא הוה תי ַײ ףרסו ג
 םיִלֹדְג םיוג םתשריו םכינפלמ 6 ןילֶאָה אממַע ל

 .התשעל םכתַא הכי
- 

 | לשא ם טוקמַהִלְּב דב :םָּכִמ םיִמְצַעְ - פיקו ןיִּבְרְבַרְיִמב
 אָרְתַא לָּכ דכ : ןוכָּ
 היה כָל וב םֶכְָנרייְהב רדת תַסְַּ "ךורדת ,
 רה דס ןונְבְלהְ רָבְרַמהְיְמ יְֵי ןוכְלִר הב וכל
 ןמ ןְנְבְלְו אָרְּבְדמ ]
 היה ןורחאה ה דעו תרפירה 72 דת תרפ רה אב
 שיא  בָציתידדאְל ₪ :םֶכְלְבְג ל ה

 : אֶל . הכ
 םכינפב . יק פונופכ סכיכנ 'כ 55 סנס איר דתעתי

 םיבשר שוריפ םירוטה לעב
 "םחלהל םכלגר ףכ ךורדה רשא (דכ) : הלובי תא 6'ס לסת סוקמ לכ עטוסיכו . ךולדת ר סיקה לכ (

 : ןופצ . תרפ רהנ : םורד . רבדמה ןמ : םיממע תעבשב : עסוסי םיִלֹוָס 5  סיטכש 'סט
 ןרקב וישכע םידמוע םתאש םוקממ .ןורחאה םיה דע

 : הלאה ןימוחתה ךותב | . שיא בציתי אל (הכ) : ברעמב ןורחאה םה רע לארשי ץרא לש תיחרומ תימ'

 םימכח יתפש ישר
ben .סמ וכ סקכדלו ל"ד 'יפ כ :סכ וכפיו ופוקו סמלע לסוג ססקו סידסמ למוג וס סול,  
 בוקכ לכנכ כד סוהכ סה 9 ףפ סוקכ כ לכו ןכ למל  למפ6 .וב הכד

con,סנו נו ייפנטדכ לקלה וס ולמה נד = .יפכהבו ם סידיכלפכ קכדס נח וס  ee 
 5 ש ף - ךי י שנ!

 'פ3 סנו קכדת וכו קוספכ ליעל י"טריפ 55 סמ) סוטקמס שירוהו כ טקכ = ךילע נפ
 יימורפדכ ופירופ ןלכ ף5 ע : ק'ודו ןוקכדפ וכו קוספכ ספר למ סשעס נס ףס ע סכינעפ סמ יע ו
 סיכוכנ ססו סילוגג ספל :םכמ םימצעו :י

 ספ 605 סכמ סימוכעס רמול סייכומקס 6 םכסמפ פוקס םכפס סמ סיכוכג לפכפיפ ל ספ
 סמוק םיס 695 יל ןיס (ספ) .'ונו שיא בציתי אל (סכ) : סכמ סיכונג ססו תומוקס לספמ סי

 טיע שוריפ טיע שוריפ
 ָבֹורָדְּת רֶׁשֲא רַטְרִע עֶלַא םֹקְמַה לָכ (דכו : ָּךיַא ןְּבאָה ביל ּוצ ְבֵהְל יז ןאָמ ּוצ השל }
 וטעְרט ןֵלעוֶו סיִפ יָרעייֵא םאוָו יג כנר ףכ ןיײג וצ תכָלַל טאָג רעיא טאָג כיל |

 ןייז טעו] סע הפי ףייש ּוצ פ% םיִא ףוא וא יג הקנדי ןְנעֶו עֶניַז עֶלַא ןיִא יינה
 םד ןופ תא רָּבְרַמ רעד ןופ ֹונְָלַהְו רבדמה ומ נוא שידהו (גכ) : םיִא :ןיִא ָךיז ןטְלעָהְּב]

 תָרְפ רַהְנ ףייט םעֶד ןּופ רֶהָק מ ןונְבְל גְראָּב חלה יוגה לָכ א טאָנ  ןְּביֵרְמ רפ טעו
 םַעְר יב ורמת פיק דפ תר ןופ ְךיֵט רעֶד רַפ וצ ןופ סלט רקלעֶפ עָניִזאְר איִד
 זיִא סאו םי םַעְר זיִּב רֶמּולְּב םי ןְמְׁשרֶטְנּוא םיִלֹודנ םַײג ןנישריי טעוֶו ריִא נוא םָּתְׁשְריִ

 ןייז שעֶו סֶע הי לֵארְׂשִי ץֶרֶצ ףוס ןיִא סמ ירעקרא בש נוא = םיִמּוצת רקְלעֶ 1
 שיא בָציְִי אל (הכ) : ןקראַמְג יִרַעָייא םֶכְליבְג ךוא טְנעֶז ריִא טְּבירׁש ישר .ְךיֵא

 םוש ןײק לעֶמְׁש טיג ְךיִז טעֶו סֶע ני ןופ רעקראטש ְּךאָנ ןֵנעֶז אייז .ראָנ קר
Patג  Rdשטנעמ 9  
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 תוקזמלע םּתְבַתְכּוי : ךָמ 5 ו
 וברי .ןעמל < :ךירעשבו תי
 הָמְדאָה לע .םֶכיֵנְב ימיו םָכיִמִ
 תתְל םָכיֵתְבֲאל הוחי עַבְׁשְנרַׁשַא
 : ץראהילע םימשה "יִמיִּכ םֶהָל

 .. oA בקע אי םירבד

 כימי ןוגָסיְּדליִדְּב אב
 אָעְרַא לע ןוכינב ימיו
 וככל םק יד
 : אעְרַא-לע אָימָש יֵפֹוְּכ = ןוהל = תל

 רטמ םֵא יֵרֲא בכ רמשזדזסא יִּכ 'בכ ריטפמוי יעיבש 0

 תאזה הָוָצַמַהלְּבי-תֶא ןורמשת לק הרסה | הדר :
 40 אנא |

 ןילומ יק ₪רקכ כל ןיטודיק י fפוי כק ב) פכט ומ ת םוכרב סכיפי ונריןעפ) .דל תוחנפ תוזוומ לע . דפ םוחנפ כל קנש די סע סקנפכו אה
 .ופ רעש סדיקע סע ןכהס לע סיפפס יפיכ .5 ןיררסנס 'ס עָכמנ רעה . הנק

 םירוטה לעב םיבשר שוריפ
 טפכפכו (כ) :'וגו וככדי כו ססכ ספ ס"וכטכ יכיתכ ןימונ ימיכ (אכ) : רטמ. היהי אלו םימשה תא רצעו ואל םאו
 :סכי 5כ תווו:מס י"עס וכלי ןטמכ סי ךימסו .ןפוכ:תוווומ נע. ןתת המדאהו םימשה ןמ רטמ רמולכ .ץראה לע םימשה

 סט לע ןוכמסס לופס 06 סיל .ךיעסו .סלכיתכ 5 תיססגנס
 + ןדכיכ ככעפ קלמ ומטנט סיטכט 'ט דגנכ כפסס סוכ ןכֿפס לע פ'ט . ןכֿפס לע (62) : ךגימי די לע ךל) 'ס ךכמוט 'ס

 : סכות "גכ .למש ס6 יכ (ככ)

 אָדָה = אָּתְדקִפַּת
YU: - ₪ 

 ישר םימכח יתפש
 דומל  סז | סקיפ ססמ וכל סול כותכ) כ"ד מ :סש סימי וכורפתו ספל -ונוסקט ל"ו

 oR םולקנוא .
 .ןוְבִתכַהְכיְדָמיִקְמְבּו
 ךייעְבַקַתְ = וס לע
 .+ ףעְרְתְבּוהְיִב ִפסְּב

 ר

 - למ ןלכמ ולוכד

, 
 יוז

 יש

 - :טדקס 'לכ ומע סיסמ וינס לכד לימתמ קוניקססכ סיקטכפ 1 : כ"כ סכ רכדל סכ דומננ סכינכ 56 ססדמ)ו רק

 וככוק :ולסכ קוס ילס ןכ סטע ל סו סכות ודמלמו
 וברי ןעטל (כ):'ונו סכ לכלל מ סכינב תל ספופ סדמלו למסנפ
 קפל (ספ) .םהל תתל :ופל ןס ללכמו ןס וסל ללכפ ןיטרדג סרוס ילבדפ וככי 55 ופל סו וככי ןכ סתיכפ
 רומש (ככ) : הלוסק ןמ 1 סיקפס תיימפ סידמכ וכילפ ןפכמ ססל פסל 695 ןלכ כיפכ ןיס סכל
 סומל סוס .ויכרד לכב תבלל : תכתסי לכ ודומלתכ רסוסל .סככס קוכיפע סלסופ .. ןורמשת

 טיע שוריפ
 פק ןנייל ףיד טְסעֶו וה ןעוֶו נוא ּהננשְנ
 טָּבַיַרְׁש יישר . ןייטש ףוא טסעוֶו וד ןעוֶו נוא
 וצ ןֶבייִה ןא ןעק דיק סאָד רֶלאַּב איוו
 ונל הָצ הרֹוּה ןנרעֶל םיִא ּוטסְלאָּז ןֶרייִר
 וצ ןְרעֶו טנאװג לאָז רע יֵדְכ הָשְרומ השמ
 ןנאד  ןופ עֶעואְד סד ןייֵב
 ףְראַרַּב ןדיי ּוצ ןָא טְּבִײַה דע םאָד דֶלאַּב
 נוא שָרוקַה ןושְל םיִא ןנְרעֶל רַמאַפ רעֶד
 טומ רע, ןעוֶו נוא הרות םיִא :ןנְרעָל ףראדב
 וזא םיִא טּבארגַּב רע יוו ךײלג זיא ּוזַא טיִנ
 םאָד ּסָצִסְו ברי שמק םיוטש קּוסֶפ ןיִא אוו

 ויִא ןְּבעֶל  גְנאָל ריִא טעו) םּורָד שמויט ווא

 ןאָט .טיִנ םאָד רָבִא טעו ריִא וא עָמְשַמ
 נוא םֶּתְכַהְה כ : ןֶּבַעְל גנאל טיִנ ריִא טעו

 איִר ףֹוא היס ל איי ןְּביֵׁש | טְסְקאָו וד

 יו ןְגנּורְרוִג זיא

  Aיה  Cc “Aו .4

 ט'ע שוריפ
 בוא ּהֶרשו זוה ןייד ןופ דמג ְףעֶלרִיִטְׁש ייַּב
 איז םורד יִגָד עמי (אכ : ןְרעֹוט עיד ןופ
 נוא ישי געט עֶרֲעייַא םֶכִי ןֵרעֶמ  ףיז ןְלאָז

 הָמַאְה לע רדניק עֶרעייא ןופ םֶכיִנְג געט איִר
 מֶה טאָג םאו) ? ?גשנ רָשא  דרע רעֶד ףוא
 רצ תפל ןְרמְכֶע עא וצ ניטא ןֶראושג
 איוו ץֶרָפִה לע שימָשַה יִמיִכ אייז וצ םֶהָ ןְבעֶג

 ףוא ןְרעהְג טוט למיה רעֶד סאו געֶט איר
 עמ טניימ סט: טֶּביִרש יישר . דְרע רעֶד
 םע זא ּפָא ריִמ ןנרעל נא ןופ תּובָא איד
 ןלעוָו תּובָא יִד נוא םיִתַמַה תָיֲחִּת ןייז טעו
 ץֶרָא ןיִא ץיז ףוא ןלעֶו נא ןְרעוֶו גיִדָּבעֶל
 ריִא ןעֶנ ְמְׁשִ רמָש הַא מ (בכ) : לֵאָרְׂשִי
 ניזאר יד עֶלַא תאה הימה לָכ תא ןַמיֵה טעו

 הָצִמ יִבֹנָצ רֶׁשֲא תֹוָצְמ

 ךייא = |
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 סקס .םכינב ימיו םבימי וברי

 = שיִבְג היא םאוָו סא



 ויש לש

 \ לו

 = םולקנוא |

 הָתְללע  תָי תה
 לֵעַמ עירְפַּב ןודְב

 ייד אָתְבַמ
 ןוושתּו חי : ןוכל ב
 לט יָא :יִמָנְתִפ ע
 ןוכָשְפנ לת ןכְּ
 תֶאְל ןוהְתָי ןּורְטְקְ
 ןיִלְפִתַל ןוהיו ןוכְָי ל
 ןּופְלַתְוטי :ןוכיניע ן
 ןוכֵנְב תי - ןוה

 ךָכְהַמְּב ןֹוהְב אָלְלַ
 תב
 אָחְרֶ

7? 

 םִתְרְשקְו

 כב
 כָל ךמיקמבו

 םוכרכ ססדכלו א
 ; כ סתרפלו . דל

 תָפָמֹומְל יָה
 םֶכיֵנְביתֶא .םתא םֶתְדִמְלְו

 ָךֶתְבְשְּב םָּב רָּבְדְל מ

 בקע אי םירבד

 םֶכָשֶפְנ"לַעְ
 םֶכְדָיְדלַע תואל םתא

 : םֶכיֵנֲע | ןיב

 . התיבב

"4 
. 

 ךְְכֶשְב | רב
 / מוקבו

 סימכז םופטוט) . די סע ספרפקו .ופ פוכרכ סכככ) לע . םותנפ ) ןיפוליק ג תוכלכ כh ילנל תל סתפפו ,! תינעמ וע
 .גי םוכרכ סכ רכדל . כ fרקכ כ טכ ןיפוריק ופ פולר

 יישר
 סתעכז (6 יגס) למסנפ ןינטכ ז סל ליכומ סמו
 לכ לע .הרהמ םתדבאו : עפ לכסו סכי
 סמכנש סמדסס ןמ סכסק סלגנס ח ןילוסיכ לו
 קיבל ונכ סנס ךלמל לפס (ילפס) מ סוטקל ס
 ךככנמ כפוי לכמת לה וליכפמו קוי סיסו סקסו
 סקסו לכ bוסס ןכס תינסס לו ךסיכל יקכ כו
 וסולטנ סכיסמס מכ לכ קס ףנפו םיקסו וכלכמ לו
 . הרהמ : ןיככלפ יכוסס וסוקכח ולנלכו וז
 bלסו וככל ססו 5200 סכג ןפ מפ (ס
 ויו (ו תיכלכב) כמקנפ לוכמס לודכ * קכככ סנ
 ססל סיס כ לוגמס לול סנע סיכפעו סמ ו
 : דומנ) ומס סכל שי סתלו ב דופנכ וה

 לתקל ףס (יככקס) .ירבד תא םתמשו (
 וכסע סומולס וסיכפס| תֹֿכמַכ סיגיכמ וס : ןגגקפ
 וס ןכו וכומפטכ סיסדס סכל ויסי קנכ ידכ [סולש|
 רבדל (םי) : סנופ ךל .וכיפס (כ סיפכי) כו

 טיע שוריפ
 משה תא ןָטְלאַה ףוא םעֶו רַע נא ר
 ןייז טיִנ טעו סֶע וא היתי אל למיה /

 איז ותק אל רֵרֲעע איָד נוא הָמְדַהְו ןנעֶר א
 םּתהַכֲאַו טכּורפ ריִא ּהָלּבְנ תֶא ןְּבעֶג טינ טי

 לגמ ףעֶג הנ ןרעו) ןרול רַפ טעוֶו דיא :[
 ןפונ ַײ רׁשֲא דנאל ןטוג םעֶר ןופ הָנֹטַה קמ

 םֶתְמַשְו חי :ןְּבעֶג ְךייַא ּוצ טוט טג סו

 עֶניִאָד יד הלא יּיְְד תֶא ןאָמ שָלאָז ריִא |
 םֶכְׁשְג לף רָצְרַעָה עֶרעייא ףוא פנג לע -

0 : 

 םימכח יתפש . 0
 5 וכו לפעו ביתכ כככ כג" סנוכי ככלל ז : "םרכ
 לכ = :גוסנס סנוכי ת6 ןתמ 53 מתספו כטמ סוסו
 סענכו תפ ןתק 53 ספדלסו רטמ סי 0)6 ליכסכ וכו
 תלמ לקד מ: 'וכ לכ לע ם'ל סכסמ ודכו סו ניכככ
 65 וכ . ןלפס לעמ וכ סכנכ לעמ ל")סד "כ סכוטס
 סכ) ספכג יס סוס לנכככ סכוט סתיספ ספכוטס :רמול
 כפיל סג ןהנ 530 ת"ו + : סנממ סכפ סנגל ךככ וטהנ
 דופ סת0כ נמקסכ ןויכ ק'סד נ"י ופטמב רח 86
 bנמתנע פ"ע6 לוכמס רוד וכג כ'תכמ תוונערופ ססינע ני
 ₪ 'ס רפה כיתכדכ 5206 דוע סס) ןק) ס"פ6 סתפס
 סו כ :/וכו יפמ ססל ךולפפ י'סריפו סנס ך"ק 'וגו ןודי
 :רוד 36 ןדכ6כ וסרט פ'עס םיטלככ 'פ ףוסכ לועג. י"טרופד
 695 ןויכ bמנענ סכקמ סיס5 ווב סיכונסס כ"י וכו טונס
 '6ו * ססולג 355 סו ןינע סמ כ"נקד כ :םינכ 5 ףמכ
 כ"פ ספולנכ יכוימ ויכמ6 סיככפנס לכו "וגו ססעטו סלל
 "ונו סמדסס לע וגו וככי ןעמ) .סנוכמ5כ רפקק סו סמ

 סלוק וסדפל ככדל פדוו ןכסמ סעפמ (ילפס) .םב

 טיע שוריפ
 ריִא גוא ֶכְש רָּבייֵל עָרָעייִא ףוא נא
 יא ראפ תֹואָל אָז | םֶתֹוא ןפינק ןֶא טְלאָז

 נוא יָהְו רְנעֶה יִרֲעייַא ףוא םֶכְדָי לע ןֶכייִצ

 ןיִּב תוישְרַּפ ריִּפ וצ תיפסומל ןייז ןְלאָז אייז

 םָתֹוא םֶּמְדַמלְו (ט) : ןֶנוא יִרעייַא ןׁשיוְוְצ סכיני

 טיִמ םִנֵנְג תא אייַז ןְנְרעֶל טֶלאָז ריִא נוא
 אייז ןיִא ןדויר וצ ָּב רָבדְל רָדניֵק עֶרעייַא

 םייה רֶד ןיִא ןֶעיִז טסעוֶו ּוד ןעוֶו ּךָתיֵבּכ ךּתְבְשב

 נעוו ןיִא ןייג טבעו וד זַא נּוא הב ּךְתכלְבּוי

 ווו אש

 לעמ . הָלְהְמ .םתְבֲאְו הלובי
 קג הָוהְי רשֶא הָבטה ץֶרָאָה
 הָּלֵא יֵרָבּדיתֶא םָתְמִׂשְוִח : םֶכָל
 םֶכְבַבַללע

od io 
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  ueבקע אי םירבד +.

 = :דיא ףתמַהְבְק ךרׂשב בשעיִתַתְנְו <
 : ג: םֶכל ורמשה = : תעבש  תְלְבָא

 הָתְפיָךָּפ
 םרבעו

 םֶכָבְבְל
 םיִהְלֲא

 *ףַא הָרָרְו * : םָהָל םָתיִוֲחָּתְׁשַהְו
 -אָלְוםִיִמְׁשַהיְתֶא רַצעֶו םָבָּב הוה
 "תֶא ןמת אָל הָמְרֲאָהְו רֶמְמ היה
 ספ ןיררסנס ת ז וג תינטס תh רלמו .גיק ןירדכנס תע תומכי סירת סיס ספדכפו . גס ןיטיג טפ וי תנכתו . גמ ופ פוכרנ נפ יפפנו איה

%* 

 םיבשר שוריפ

 חרוט אלב עבושל ולכאתנ רסמ יתתנו . ועמשת עומש םא

 ס'ולעכ סדופס לכ למול ת"סכ ןידוי 'ז יט6לש יפמפ יסני

 םימכח יתפש

 כו ונפסלת סת ןלקמו תומפסו סידנע ול ויסי ל
 תועל) תומכנס ךינובכ ךכטנת 6ל2 רמולכ ג :  ןוכוו8
 ככע ךדסכ המנוי לכ תומסכ סערמ) כספ סככ סורכדמב
 'וכו זוג bסה5ס רמלד דוו ינרד כיל וסח סמסנכ
 לע 6כו סדבס כםע לע ךרסב כבט םרפמב י'כסרד ליפ
 ןתמסכל סגו ןקמסככ םוכיסו וכותכ תפוס םומסכס כסמ
 ינכל ןגדל כתוו כתונסו ךהמככל  ליכסמו זהנ ויוכיכ כוכמכ
 ןגפנ ונמכ ד :ונפ סומעט ינס י"סר 6ינמ ס'מ ספ
 םיסיכ כיכככ וכו ס:עמ):6 סעכסו תנכהו כסומ ךפוס
 : 'וכ וז יכסו סלעמ) כסומ לד ןכסעו עכס וס וקמסבל לכ6מ
 סוטננכ סממ לוכל וס סוקמ לכ: סקרסו 'יפד סוספ ה
 5 'וגו ךלדס .ןמ ספרסו כיתכדכ ססע תונממ ןסכ סוטעל
 סתרסו םוכיפד 55 כ"ע ךכפס תוכעל 5:5 ורסזתוסמ סמפ
 םפדכעו סומ כויקתיו סכ קוכע) ווטננכ סכוקס ןמ רוסכ
 וכקי 'פכ 'ע | : ס'6כ "וכו םכופסמ וכפל ןקכפ 'זג
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 עמי - אָמְליִּב :ןוכְל סא זמ :עָּבָשִתְ וכיתו = ְךֶרעְבל
 ֶלָפֲתוןּוטְסתְוןוכְּבְל

 םָתְרְַו
 םיִרחֶא

 מֶע - תְמְל
 | ןּוהָל | ןודְנְסתְ
 ד אָמְר ףקַחְו זי
 כָש תי דוח כ
 נראו אממ יְיָ

 אל הלובי

 םירוטה לעב

 למ6 סיסנפ ספדנעו ספכסו סלככל (זט) : תונינכ
 יעל יפוס6 כ ימתפ ןדגנלו ת"סכ ן"יממ '; . ססכ סתיוספססו

 ישר
 ךרשב בשע יתתנו (וט) : 'ונו לקכטי ערז
 "ד . סורכדמל נ סכילוסל ךלטנס ל5 (יכפס)
 פל ךילטמו םיפכגס קומי לכ .ךססוכפ זוג סיסקק
 6קנ סדוק סוי ל סנממ ךדי ענומ סקסו ךקמסב
 . כס .תעבשו תלכאו : סנגדמ תתסופ סניקו
 ותכנו ספכ סיפמ סכככ סססכ ד 90008 סללנ
 יכ .םכל ורטשה (זט\ : םעככו תלכו סיעמס
 :ענכס קל5פ סכ) וכמפס סיענפו סילכוס ויסתפ
 גקנפ סעיכס ךוספ סנה ס'כקסנ דכומ סדפ ןיחכ
 מ ןויככי ךנסלו ךכקכו סעכסו לכסת ןפ (בי סיככד)
 םתרסו : תקכפו ךנננ סרו ויככס למול וס
 ילנפ ססדנעו ךכ רוסמו ה סכותס ןמ םולכל
 דמו ךלוס סכותכ ןמ פרופ סדסמ ןויכמ סיכהס
 ןיס ינוככג יכ (וכ  לכומ5) רמוס דוד ןכו 'עכ
 95 ימו 'ונו דוכע ךל במקל 'ס תלסנב תפפססמ

 לפס) . םירחא םיהלא : סיכחל סיסנֿפ דוכעל כוכק ינילס סלוסכ קוסעלמ םכונמ ינסמ ןויכ 5 כ ל
 פ ףס . הלובי תא (זי) :יככגכ ול יוסע 5מגוסנוע וניסו לק קעופ ו ססידנוענ סיכת ססב

 טיע שוריפ
 לָמּומ ףייַא ףֹוא יִא סע סאוָו ןאָט טעו ריִא
 זיא ריִמ ףוא םאָט ןאָפ ךוא ףיִא לע וא

 רעֶד ןיא ןעָב םעֶד ןְּבעֶג לעוֶו ךיִא לָטּומ
 אוצ גאָטיֵרְכ םוא ןעֶמ טְניִמ םאָר טייִצ
 : םויה רעֶד ןיִא זיא רָביִלְטיִא סאוָו טְכאַנ
 זאָרְג סְר + ןְּבעֶג לעוֶו ְףיִא נוא יס וס
 תּומָהְּב עֶנייַר ּוצ ּףּמחגל דלעֶפ ןייד ןיִא דד
 אּוד נוא שלו ןיִבעע טסעוֶו אּוד נּוא תל
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 טיע שוריפ
 2 טיִהְנ טייז ייִסָשה זט) : ןייז טאז טְסעוֶו

 ' ןפיִה ףיז טְלאָז ריִא רֶכֹלְּב יא אּוצ
 גי ןרעְוו טעְריִנ רָּביִא טעוְו סֶע חי רָמאָמ
 ועק פא טעו ריא נוא סּתְרפו ץֶראַה רֶעייַא

 ומעֶרְפ םירחא םיִהלֲא ןניד טעוו ריִא בוא םּתְדנעֶו
 יז טעוֶו ריא נּוא םִהָי סֶתיוחתשהו רטעָג ּפָא

 יִרְג טעוֶו סע נא הָרָחְו ה) : יז ּוצ .ןקוב
 "א ףֹוא טֶכְּי טאָנ ןופ  ןְראָצ רעד ₪

 | רצעו

 = \ 4 ו ר:
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 וככל ידָכְּ יִהֹמְר . ההיא שק ין

 הנע ןטערא

 ךחשמו

 םירוטה לעב

 כככ : סימיכו םוככדמכ ןדילוע לסו סימטג ססלפ 2
 נע ןינענ ןיֿפפ למול .כטמ יפנו (ךי) סכספנ ללכו סכככל
 'טמינכ .ותטכ: :ככ לככ 3:50 ונווכי ןכ ספ 6 לטמפ

 יישר %

 וללכ סיטדמ סכלע וסיכ :. םויה םכתא הוצמ
 .'ה תא הבהאל : (ילפכ) צ סויכ וכ  ססעפב
 ליכטב לוסע סיססב ליבקב דמול ינל יכס רמת סנש
 ס5עקפ סמ לכ םנל רכש לכק6ש ליכסכ ככ לכקקפ
 לכב ודבעלו : כל דונכס .ףוסו ק סנכממ סקע
 סליפס - קיס .וח .2ל3 .סםוסמ סרוככ ..םכבבש
 יד .ךסל6 (ו לפינד) .כמסנמ = סדוכע יוכק סלפסספ
 לע סנס לככב ןסנופ םו :יכו סכוחתכ היל םלפ נה
 . וגו סל ןסיקפ ןיוכו (סב) למסנט ללפסמ סיסש
 יקלפס | ןוכס .(סמק סילסק) כמוה סוס דודכ ןכז
 5... םכשפנ לבבו םבבבל לבב + ךינפל פרפק
 סבסו6 לנס ךלפנ לכַבו ךננל לכ3 ריסוס רנכ
 םכצרא רטמ יתתנו (לי) : לונכע סככזק ר דימל
 סמ סמטפ מכ ףס ש סכילעב סמ סקיפע גיככסו
 ס'ד . סלתמ ותיכמי קלכ סללנ ותעב :ילעפ
 : ססיקנכ .ןייוממ לכספ ת סוקכמ כלב ופעכ (ספ)
 ככ תלפונס סעיככ סיס (ו פמעק) .הרוי
 .שוסלמו : סיערזס תלו ןכפס ספ סולמכ ספיר
 סיפקב סלוכקס םוקנמל רימקל ךומס תדכויס סעיב[
 (כ י*םרב) ןכימגכסמדכ רסוסמכ לכד םוקלמ 'לו (ספ)
 םוקנמ תפכקנ ךכל ל'ד סימק) ןכנ) סוכוסעס סיס
 .ךננד תפסאו : ןיפקס נעו א םצילמס לע תדרי
 כמסכפ ןינעכ ךיכיוק לו ב תינס 56 ונפססק סת
 ויכסקמ יכ "וגו ךכגד קס ןסס ספ (כס סיעטי[
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 0 פנלְכְבּו םֶכְבְבְל או דיףוכשפנ
 שוקלמו הרי ותַעְּב םָכְצְרארַמְמ
 : ְךָרָהְציו ךשריתו ךנגד תפסאו

7 -- 
 ילָכְּב דְבעֶל םָכ
 יתַתַנו ד : םֶכְשּפנ

4 € 

 יתתנו
 .ס) תוכל ךכגד תפסו .וספ םוקלפו סרו . ספ קינעפ יפנו וס פטרכ לככ א'ת

 םיבשר שוריפ

 אנוכשמ אדחב הוב הו ועגפו ירופיצמ דחאו אירבממ
 ךלוה הוו לימ ךלוה הז.הומ הז שריפו הו םע הז וחיסהו
 תיהו : תפסות .ןילימ ינש הומ קוחר הו אצמנ לימ

 םימכח יתפש
 8:מנ ככעמ ד5) ךנוס סוו קלומ' ד5) סוי ךכד ך)וכ
 : סכותכ לםמס ןכ סימי 'כ ךנכמ כומ סו סיקומרס
 'כ-תמ סככל).רממ ונ5כ 'פ כ ע)") סויכ .כלסד צ
 יתונמ 5:6 ועמסת עמפ ס סע קוכד ודנענו כ" סיס
 : 5מפטב תסרד כ סו ןופפ 80 ינדכעלו תויככ יופכדעו
 דיהיס לע כו רוטט לע 'ס 6רק דה כיקכ יפ )"ר ך
 מ"מ ריהי ') תוסס ךפסנ כככו ךככל לכב כיסכד פ"עפ
 לע ילק ספ ף6 רימי ןופל כותכ) לכקס ךכדד 'ס
 וו סטמ יכנ ריסוכ סמל ת"ו .לרפי עמפ ופכ לו
 סוכרפ דיהי ןיכ קניה ןיק 6סד - ופמ רפסנפ דיחי) רפוי
 תפסוק סנככ תוכוט לכקס כקכ וז סטמַכְד )%5ןכ כ"ו
 יל תוסעכ ס!וכ5 'וכו סמסכ) כםעו רס5י) לוריפו ןגד
 דימינ 55 535 סיככ) קוד "ס ךכל ןוס סופמכ סייקפפ
 סנסלפ תונִמְס סוקעכ | יכ "מקו דימו םונכל ךוכ5 ןכל
 ןויכו . ן"כמכ סל5ס סיסנס לכ סידוקיס סע סג סקעי
 ןפככ כיתכ נד רופט ותמ סיככ לע שק ןלכנכ סכסוקס
 ככד סוסמ ךדוקמ לככו כיפכד ליע)דכ סכדוסמ כנו
 כפוי ססילע כיכמ סנוממ כיס כמ ןיקו רוכינכ וכיומ
 וגטכ ש : י"חכסמ דיהי יכג כ"פסמ רוכנה כוכ) ספוגפ
 כטמ ותפנו רכט סככס ךכ וו סמ יכג כתכ סמל ןרתל
 יתוקהכ תסרפצ ליעל ס 'וגו םיקנמו סכוי ןפעפכ 96
 סמ ספיקע ןרתמו 5 ותו סתקעכ סכיפסג יקתנו כותכ
 םוכ ליס תוכענ סכינעכ סמ לכ סקיסעס רעולכ סכילעכ

 סכיקו סכס5מ יתונמ סתכמש יוכסכ ומ כפוי תוכטל סכ
 ילעט סמ ספעפ מ ךכל ודכעלו 'וגו  סכס6) כיקכרכ
 פל פקנל הסז תי: "פל .סנכסילככ סכ) סו
 ופול עקנ (ככ ףד) תינעפד fרמגכו תותכ5 ולינכ קכ
 . ספ סיסו (נ סיטפיס) רמסנמ ןלטכ סנו וסטכפ]} תוליל ינפכ .ןיטלוטפ .סיקוזפס סוסמ תויעיככ.ילול) תותנס

 סייונמ סיקיומס ןיקס כוס ןמזס ופל 'יפ י"סכד )"ו 6 4
 סעטס .כמלק נו ןסיפככ ןייוגמ לכסכ סוקמ סעטס י'סכ טקנד ש"6 6תססו קוקכט ילינכ 5 טקנ 6 ךככ ניניו[
 סניק ססק "ד יפלו "ד כמפק ןכל ןיוכ תולינס לכד ןויכ סקופעכ ל"נס סטק + ןוטלכ סעטלו סיקיומ םיכפד סופו
 : ןוטפכ סטט רמסק ןכ) כקכ כיתכד וסעכ יפמ סוס ןמזכ ןונכ. סוקוופ יסיכט לד ןמזכ נכה סוקיופ יתיככד ןמו
 ןופסכ סעטנו ןועמכ סעט) | ךיל5 ןכל תולילמו "נס ספק דוח למעט :יפסלו ןיכק :פולולפ ןוקילטמ .םוקנמ כ"כ א[
 סונתס ףוסליו סעעיו תיכטי ומגע וסס פו סכככ סמ ןלקל טטל ב : ינע סעעל סג 3'כ סטיק ננס ספ[

 לארשי ילשמ | טיע שוריפ |
 נוא שיקנטי ןְנעֶר איִרְפ הרי טײצ ןייז ןיִא רעְייִמ טיִמ סנגל לג םיִא ןָנִד ּוצ נוא ורב

 ןלמאז ןיַא :טֶסַעוְנ ור נוא פפו ןנעָר טעֶּפְׁש רעיא טיִמ גוא שפג לָכְיי ןַצְראַה ןַצנא[
 חצי ןייונ ןייד נּוא  ףשורית| ןראק ןייד דד ןְּבעֶג לַעוו ףיִא נוא יּהבַָ הי ג בויל ןַצָנַא

 ןעֶי טְּביֵרְׁש ישר . טְריְִּב ליַא ןיד וא נב רנאל רעיא ןופ סא ןנעָר םעֶר 6[
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Ta |עא רב  

 ההתשה משם
 סשה רטמל תעְקְבּו
 ץראכ :םימ
 דימת התא שרד

esי ה"כ.תכ. חוכ"כ יניע דיפת . טי 1% נט תינעק / 
 .3 תינעק כ . ד) םותנע ts סטוס ומ סכוס ס סיכו

 םיבשר שוריפ
 : התירחא\ דעו הנשה תישארמ הב ךיהלא 'ה יניע
 עמשה . ןשיב תעמש םא .ועמשת עימש סא היהו (גי)
 .חו:של .ךפוס חכשל תלחתה kik תכש םא ןכו שדחב
 בותכ ואצמ םיריסח תל!נמב לאומש הדגאב היונש ךכ
 דחַא  ואציש םינשל ,לשמ ךבזע ה .םימוי םו הבזעת םא

 םיטכה יתפש

 סנכס תירחמ יט ל'30ד ₪ :כיצ סח כ לאה ל
 ךיסנק "'ס יליעכ דוטו סנסס ככ נסונ-ס"לכ קספנכ לכ מכ
 סיכנק) יותכת יככ ס'ככ םוכוונס תוריזג תונפל 605 יגס
 נככ: דימסכ -עמכמר 5 קייד םק דיפת תלפמד )"לו (6'ג)
 עמכמ ןכו סכיכ 5יס סמ 0 םלחל סלע תינצמ וס סמ
 וסוכוכ רזוג וכ ס'ככ סס סיעפל לפלכי 06 | :"ר ב
 סחוס ןוקכ סכוטסכ ןורזוסככו סנפ סהוקכ  סיטפומ םיפפג
 וע סמ גג רככ יכסכ- ףיסוסל לכוי ) 15 סנט
 9 תועקרקו סודטס לע סיטעומ סיפסג ןפו6 ינע ס"נככ
 סוכמ סגו סימשגנ = ךיר5 ונוסכ כובל 1 לכדע סוקמל
 : וכו = ס"לכ סיכוע סס סל ךפיכ) ןכו סתע סקו5
 כגעו ול סו סכנכ6 רטמ יתסנו 15 ועמסה .obc ס
 וג סכתפת תעמסכ ךדומל לע :רוזספ ס סוכיפ ע : "וכו
 י'ככ םכיפ ןכו סינסי סיככד ןוקפ סיטדה סולכד ןינתו
 סלוכ סרכד וכמה קינעפ קינעס יכגד ג"עהד סכלעו כלול קרפ
 נ'6 . ס'קכ + ןניכרד םרדמ) כילד כוס סד נכ כ
 קפס 'כ Bוכ סו תנמו יסדו 'כ Bוס5 סוסו כיקכד הכומ כס
 36 סוכתס  תליגמכ ל'כ ם/: וטררט ספ וכ וטרד ןכל
 ge הו יכסו ענכפו סולטטס לככ קוספ וניֿ
 סוככ סומ סו סיכעפנכ סדפ ינכ ינש) כמ יכמז

 טיע שוריפ
 ראַרַּב ןעֶמ רָסאַו ןקנירט יִז שוט מ הָּתַׁשִּת

 אוצ ןא ףוא סיפ יד טיִמ רֶסאוַו ןגאָרְמ טיִנ
 דְנאַל ןייא א זיִא סאד זִרא (ב) + ןקנעֶרְט
 ּהָהא שרד טאָג ןייד םאָג ּדיִשֶא  םאוָו רֶׁשֲא

 לָא ַי ןנוא יד יע דומָּת יִז טְשְראַפ ריִמּמ
 ןופ הָׁשֲה תִׁשְַמ ריִא ףוא הג םאָנ ןייב טאָג
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 ad ₪ התה םִי
 ףיָהְלַא הוה ןיזרׁשַא

 ונע

 הָנָשַה += תישרמ הב והלא
 יםא היהו * ם : הנש תירחא דעו
 Le יֵתּוצַמזלֲא ו ו עמשת מש
 בוי בהַאְל םויה םכר. רג במ יִבנֲא

 .ת 4 :

 ₪ טכרסמ- ענכק ןיכוכ נמס

 ףילָא יי

 ןירומ .} רומל
  Aאימש ה .םיִרָה ש :

 הת עב הקלא יד
 הלא יג גע ₪ אבדה

 יבמ ּהּב  esאָּתַׁשְּד
 "אָתְשְד אָפוכ דע :

 אלבק םָא יהו ני
 יד ידוקפל ןולבכה
 אָמֹו וכי דקפמ א אָנָא

 | הנוהג -

 יי < תי -םחרמל -
 :TF ד :'1: -

 ןוכהלא

 תא

 םירוטה לעב
 ךיספ6 'ס ינופ ךמס .יכסתמ תויתו6 = . סנכס ..תיכרמ ,(כי)
 סימל יכ סכ ךיסנפ /ס יניפ טפסס .פומט  ס6 כפול סיסול. סכ
 = . .עופס 06 = סוסו (גי) סנט תילס6 ךטו :: סינסל-סיגפס
 סנמוכ סימסגכ ןפי : פנס :סילמ8 -דט .ועמכת .ס0-למט
 ס"כקסו סנטס  תלסתכ | סיקידנ ויס סהו ססג ךיכנ5 .סוקמכו

 ישר
 ץרא (קי) : ףפככו לנרכ וסול ןיקטמו סיפסנכ
 ופימסק רוסימכ ןפ רסס פנוקפ .תעקבו םירה
 תינ כככ לכס ירוק עכו ספק. רוכ םינכ

 : וכקלנ דס: ויעופס
 היהלא 'ה רשא 3( : כופיפ ןס . תועקבו
 כממנכ טרוד סיס תונכקס לכ סלסו .התא- שרד
 לוכינכ 5:0 םיס ל ןלק "לע ריטמסל. .(םל 1יק)
 ססכודס ססירד ספוק עו סקופ + 026 םכול כיס
 היינט דימת < פע -תינכפפ- לכ 86 כד

Gdתוהסכ -- דיהל  tele)פול סוכ  nlyב3  
\w il.s 1 (7. . 

 פסיקדכ 'וכ סטרכ סיתע - סכומל נ ג נע סוכזנ מ
  7 idהש לר rn ססי סע ןודונ ס

 לע לטוס סיכו
 2. . ה שה הת

(a) 2 :עמש םא היה ב  . 
 סימ סססק סימככ

 עמטק ספ (ופ סכוס) .וע
  aeרסמל סלטפל 2

 שת עומש םא היהו
 סוכמ סק סיסו (ק סיכ לכד( ה סדהנ עמסה ע ןפיב
 ןכפ סלוכ סככפע .ךפוס הולסכ םלהסס ! 06 הכ מ
 : ךנזעק סימו סו יטכועס ספ פ סלגמכ כיקכ

 ט'ע שוריפ
 ןופ ףוס םעֶד ויּב הע תירחא דת ראי תַליִחִּה

 ₪ ןייז טעו) סע נוא הָּתְו ג) : ראי םעֶד
 ְרעֶה ּוצ טעוֶו ריִא טפשפ ןְרעֶה עֹמָש בוא
 םֶנְתֶא הֶיצְמ יֵבֹנֲא רֶׁשֲא הֹוָצְמ עֶניַמ וצ יפיצמ לא
 = אוצ הָנַהאל טנייַה ךייא טיָּבְג ְךיִא סאו .םייה
 | טאָג רעייא טאג כמא יו בוא תא ְבאָה ביל

 ודבעלו

 מפ כול
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 א מ RA 5 ןַמַּתִמ וקפנ יִּד

 יד אר אי : א
 : קריב ומסל רבע תש

 .ספ פנג סיקה את התרימל

 םירוטה לעב
 : סדכ6% סוג 6יגטמ וסז ורכס סיפ ןכשמ) ידכ סכקכ

 6, םקע אי םירבר

 אוה םִירְצִמ ץֶרֶאְכ אל הת
 ערזת רשא םשמ םֶהאָצָי רש
 ןגַּפ ָךְלְגְרְב תיקשהו ךערזייתֶא

 םָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָהְו * : קר

a “hu 

A 
 טס 137

, 

 םירבע

 םיבשר שוריפ
 רומשל םתא םיכירצ וללה תוישרפ תטיש ןכ . םירצמ
 ירמושל תוצדאה לכמ הבוט תאזה ץראה יכ .'ח תוצמ

 ןיכירצ ןיאש םירצמ ץראכ הנניא המש אב התא רשא ץראה יכ . םרמוש אלל תוצרא לכמ חערו , ויתוצמ
 תוצמה םירטוש םתא סא לארשי ץרא לבא םחל םהל שי םהיתודש תאקשה חרוטב םיאטח ןינו םיבוש ןיבו רממל

 יישר
 סיכמופ ויסט סיכנמפ ספספיכ ז לשכם וז סספכס
 (יכפס) |. וזכ ספ סכופ ןכס כס סכנ 55 פס
 65 ססל כמ6 ךכו ח- רכדמ כותכס סתוננכ לוכי
 רכדמב) ל'ס סנמיס:סעכ 650 סיס סילנמ ןכסכ
 לתס  סדס זמ 'וגו ססנכ; סינכ עכש ןולנסו (גי
 ךלד ןענלל ןולכקו לכ סיכפמל ןעופ סננ סחו ןסנצ
 לועלס תק סנוכ כ'מפו ססכס תל סנוכ .סד6 ןכל
 לככו ימסב ןפוכ וכ ןומלכ ומ וקנוספפ (עולגס 'פ)
 ןעונמ ספי ןולכסכ סדמ) לכ סדוק 3ינקס .סוקמ
 (גי תיטקכנ) כפלנפ םוככלס לכמ סתכוסמ סילנמו
 סיסמ ליס סיכלמ מנע ןפולו סילנמ ןכסכ 'כ ןנכ
 ןיס יכ (5 סיעפי) למוס bוס ןכש תוכנמ סוקמ
 ךכל לפכפי ןכל לט סתלוספ ןולכקו וילט ןעכ
 .ןעופכ ספי יס ןכ פ'עסו סיסמ תלוכקל הוקס
 סדפ כפפה רה ןינעב ושכל (כיכ ףד) סוכוקככו
 690 לודגס וככל כ'מלו - ןטקס וככל  םיכ י סנוכ
 םתאצי רשא : ןעולנ סענכמ דספ לע ב סנובממ
 סוסו ס3 ססנפי כס ל ססמעכ ןכפ ולפפ .םשמ
 נקימכ (זפ תיפפכ3) .רמסנפ סיכנמ ןכק בטוב
 תיקשהו :נסכסי ןכלכ סניפ סיס ף 'ונו ןכפס
 ךלגרב

 םימכח יתפש
 : וכו סתטנסד םלפמו תונרמ ריכוס ספל ןלת) טופל ז
 לפ ססונגכ רכריס סטפ לט ותנווכ ספיס סמ תוטקס) שי חה
 ועו י'כ לע סכר והיכוס5 לע וקלנ סילגכמס 6לסו ו'ת ייפ
 "יככוע סתמ ככה ןכפכו ויכתמ נפ לכקס שרפסי ךיו ספק
 ק"סד ספכנו סוינעמל סו סימ סתסת םיעסס כעמ) סעפ
 .*יפלו תונכפס לכל וכ5 סתוכ "לד ס'עפ רכפונכ 'וכו לוכי
 סעכענפ סמ דנמ יס סכוט סיכגמ ןכ ס"פה סולפמ ןכקמ
 ןרפסו דיפפ ספוה סיקפמכ םויסכ דימת סועלו תלדנפ
 ךרח 6יסט ןויכ סתופ תוקכסכ "ה סמ רכוע סתכ 5
 םילוו) סופספ ינפמ תוככ סימעפ תוקפסלךיכ:5 דועו סירה
 םנדנמ סנופ עכט ךרדכ כ"ו סימ עכסס 52 ןכ5סו כסס ןמ
 כפיל תכס וס עכטס ךפיסו סכס תתגכסנ ס6 יכ סיעלו
 סירנמ ןרלכ יס סכוט סני6 עכטכד פ"עפ סרטו ךכדכ וכ)יט
 כ'ג רפסו סקוגג ךוקמ רמולכ סתוננכ מש רמפל סו לעו
 וכ \ : ןע|5 סדוק ןוככמ סקנכג סינפ ענכ כ"כ ₪ : סהנק
 קנפו טממ ןונכ סתנכנו ועמכמכ סינע סיסי ןוכמרס 'יפל
 *יפ סוסי סוכוקככ וטרדע סמ יפכל לכ6 ןמוכ סדוק ונפל
 6וסס סנממ יכל סג סנכו ןוט)מ סתנכנו סיגוט סינכ לכ
 ןוכל סנוכמ מ" כ : סנעמכ סדוק ינסלו תוכיפ םייטע 'ל
 עקרק קנס רמולכ י'םריסדכ סנממ סנכ5 ומכ יכפ ססוכ
 : ןעופכש סיקנה סענס דגנכ סלונת ספוע ןוככתנכ דחק

 ךסניסמ דדנל כס ךיכנו ספוקססלו ךילנכנ | סולינמ סיפ סובל ךיככ | ייפ סיככמ ןככ .
 סיפ סקס סימטס לסמל וז ככל סוכגל ךומנס ןמ סימס סלעמ ססקו סוכנס לו סקופ ךומנסו לומעלו
 .קריה ןגכ : תהפכ יולג טיסו יונ סוכגו ךופכ סקשפ ס'נקסו ךפממ לע ןפ סקס

 טיע שוריפ

 וזא טיָנ זיִא יֶז אוק םיצמ ץֶרֶאכ אל יז ןנשרי ּוצ
 - e . . % / . בש

 סא רש םִיַרְצִמ דנאַל םאָד איוו טְכעֶלׁש
 ןגנאגָנ סורא ןַמראָד ןופ טְנעֶז ריִא סאוָו סָשמ .

 עֶר תא טעייזג טסאָה אוד םאוָו עֶרת רשא
 טְסאָה אּוד נוא למ קש ןֵמאָז עֶנייֵד

 רֶמֹּלְּב םיִפ עיד טיִמ ןֵקנעֶרְמ ןָא טפְראַרַּב
 םעֶד ןופ רסאוַע ןגְנעֶרְּב ןאָטְג  .טֶסאַה אוד

 ןננאגְג טיִנ זיא םִיַרצַמ ןיִא םוראְָו םולינ |

 םאָר קתוצ לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןא וו דוא נער [[

 ל ד ןיסכ

 | ט'ע שוריפ
 סו ןֶטְראֶנ ןייא אי ךייִלְנ זיִא םִיַרָצִמ דְנאַל
 ןגעֶר טיט גונג טינ זיִא תוקרי ןנִרְד טסקאונ

 םאָו רָסאוַו יִד טיִמ ןָא ןעֶב טְקנעֶרְט רֶסאונ
 ןעָמ סאו נוא םיִפ איִד טיִמ טגנעֶרּב ןעֶמ
 סד רָּבַא ץֵראָהְו ₪ : ליסקַא םֶד ףֹוא טגאָרְט
 טְראָפ ריִא כאוָו הָמָׁש םיִרְֹע םֶַּא רֶׁשֲא דָנאָל

 ןײַא 76 איז ןָנָשְרִי אּוצ השל רָביִרַא ןיִהַא
 לאט ןופ נוא תקנו גְרַעָּב ןופ םִרָה דנאל
  1לש aso םעֶד ןּופ ןְגעֶר םעֶד ןופ םִימָשַה רמְמְל

 התשת
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 ל ברק םֶירְְרְּבִָשֶא םוקיה
 תא תארָה םֶכיִניִע יִּכ 3

 רשא לדה הוה השעמייילב |
 הָוָצמַהילָּכיהָא םַתְרַמְשּו" :השע
 ןעמל םויה :ָךּוצמ .יִכנָא רֶׁשֲא

 תא םַּתְׁשִרְו םֶתאָבּו וקזחַת
 הָמָש םיִרְבַע םָּתַא רֶׁשֲא ץֶרֶאָה

 םיָמְי ּוכיֵרֲאָה ןעמְלּו 1
 הָוהְי עבׁשנ רֶׁשֲא | המדַאהזחלע
 םערולּו םֶהָל תַתָל םֶכיתֹבֲאל
 5. הא ד את יִּכ = ם:שָבְו בל תַבָז ץֵרָא

 ל הרש ל } המשאב התא

4% 

 " :םקע אי םירבד

 : התשרק

 רֶׁשֲא ץֶרָאָה
 םיבשר שוריפ

 : תואור םכיניע אלא .םכיניע יכ (ז) : ךרסימ ךיהלא

 םימכח יהפש

 ןומ6רס וכ תלמ 'יפ | : לודג סנ וכה 055 דמופ סיסמ
 ןוכסלו תעדכ כל ונס כמ 195 6 ןוכס5סו כד 'יפ
 ליטל י"סב 'וככ ומכ 'וכוינפ סכינכ סע ) כד יתהכופ
 605 רפול ןכתי ל ינפמו רכדמ נס 'וכו סכמפ 6
 : | סכינוע סדוק לס תלמ ףיסוס תולוכס סכינוע סכמע

 ט'ע שוריפ
 עֶרָעייַו נוא סֶהֵגְהִא תאו ףיִזֹיַה יְרָעייֵז נּוא

 רֶעייֵו ראָנ נא םֶהיֵלֵגְ רש םיקיה לב תֶאְו ןטלעֶצְנ
 ןֵּכאָה יֵז סאוָו סֶטּג רעֶייַו רֶמֹולְּכ דְנאַטְׁשַּב
 לֵאָרְׂשִי לָּכ ברכב ןעֶוְג זיִא סאָד נוא . טאַהָנ
 סיני טְרֲעייֵַג יִכ ₪ : לֵארְׂשִי עֶלֲא ןשיווצ
 וו הָשְעַמ לָּב תֶא ןְהעֶוג ןְּבאָה תֹואֹורְה ןנוא יִרעייַא

 סו הָשָעִרַשָא טאָג ןופ קרעוָו עָסורְנ יִד לידע
 רוא טאו םּורְד ממשי (ת) : ןאָטְג טְה רֶע
 ףוצמ כנא רֶׁשֲא טאְּבְג עֶלַא הוצמה לָּב תא ןטיִה

 םּורד של טנייה ריר טיִּבִג ךיא סאוָו סמ
 גוא םֶתאְבּו ןייז טקראטשג לאו ריִא קח

 , עיר יִּד אמו

 5 + לֵארשי לָּ

 ד אָּבַר ייד אָרְבּע
 רי י ןּורמַתְו ח :דבַע
 א יד אָתְדְקְפּת לכ

 יד ןיֵד אָמֹו הדקפמ <
 ןולעתו | = .ןופקתתד
 ד אערַא תי ןּותריתו
 מתל ןיִרְבֲע = ןותַא
 דב ט : ּהָתְרימְל
 ןימוי = ןוכרותד
 םַײק יד אעְרַא
 והָל ןֵּתַמְל ןֹוכְתַהְבַאַל
 רבע אערַא ןוהיגָבלְ
 א י : שבו בל

₪ 
4 

 |. אעראכ
 התשרל

 ,ראכ אל התשרל המש אב התא רשא ץראה יכ (י)

 יישר

 \וילגכ לע ודיפעממ סד5 למ וופפ סז . םהילגרב
 פקס סלקפס לע גסומ . תארה םכיניע יכ (י) |

 כ 'וגו ועדי 0 לכס | סכינכ 5 ל יכ סלעפל
 ל 0) : 'ונו תולוכק סכיניע כפמ סכפע סס
 פמסנו סנמי סכוכ 605 . איה םירצמ ץראכ

 טע שוריפ
 גשרי טלאָז ריִא נוא סתשרי ןמוק טְלאָז ריִא
 גאו הָמָׁש םיִרְבֹוע םּהָא רֶׁשֲא דנאל סאָד ץֶרָאָה תֶא

 שרו אוצ מל רבא ןִהַא טְראָפ ריִא
 טלאז ְריִא טאפ םּורד נוא שלי ₪ : יז
 ועָד = ףוא .הֶכְרְָה לע געַט פיִמָי ןְרגְנעֶל רעֶד
 ראווְׂשָנ טאָה טאָג סאוָו ו נָשָנ שא רֶרָע
 גָתְל ןְּבעֶג ןצ תתל הטל יִרעייֵא וצ םֶכי תובָאל

 ייא 7% רדניכ יִרֲעייַז וצ נוא םערלּו יז אוצ

 4 ָרָליִמ שבֶדּו בלָה טניר סע תב דנאל

 ןעֶד הָמְׁש אָב הָּתַא רֶׁשֲא ץֶרֲׁאָדיִּכ ₪ : קיִנאָה

 [ nr ןָמּוק ןֵהַא טְכעֶו ּוד סאוָ) דָנאַל
 | ןנשרי
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 : סז לככ וכיפכ-6לו .ועלו:6) וגס למופ < 0

 ה + ןוכלהבע ידו ה :ןַדָה
 : רזה ןוכיהיפ דע, אהד |

 ידו
 םֶריָכֲאַ : "ותל רבע |
 ןבּואר רַב בֶאיִלֲא יֵנְּב |

 ר: ֿבֲאיִלָא 9 ds תַחָחָפ יד

 תו ןּוְתעֶלְב ּהָמּופ < ץראה תג
 | ןוהיָּתְּב . שנא

nf weסיחספ 9  is eesיק . 

 בקע - | סלק |
 ם"זזםי ו Rg לע מ 1

 םֹיַה דע חוה םִדְּבַאוו- ה ו
 רבְדַמַּב םֶכְל השע רשאי

 : הזה םֹוקָמַהיי-דע םָכֲאְּבייידע
 יִנָּב םִריֵבֲאָלְו ןָהְדַל הֶשְעַרֶשִאְוי

 הָתְצָּפ רֶׁשֲא ןֵבּואְר
 --תֶאְז םעֶלְבּתַו היפזתא

 הלב תֶאְ םֶהיְלַהְאז"תַאו םהיתב כ 8 ןהיגבשס -

 1.5 חס

 םָפהְרְּב סהיִנְפיילע

 סוקיה
 םירוטה לעב

 'ס סדכֿפװ 'כ .  סדכ6יו (ד) : כקפי תיכ ופכקכ

 ישר
 ברקב (ו) :

 סכופ ססמ דס5 .סיספ סוקפ לכ .לארשי לכ
 סדוסי יככ -יככד: ול -ותעלוכו ויתססמ סעקנכ ןכסס +
 (זמ .לכדמב) רפפנ כככ ם:סו סיפסנ יכל ול ר
 :יײס סמו ול כמק סיקויפ לו סיפ ספ ןכקס קקפסו
 ןכפס תיפענכ ול כפל לפרסי לכ .ברקב סייקמ
 לנפנסמ טיס ססמ 'פ סיספ סוקמ לכו ךפפפכ ה ןוכדפ
 רשא םוקיה לכ תאו :סעיקנס סוקפ:דע כו:

 טיע שוריפ

 טְכאַמְג טאָה רע; םאוָו ףיִצֲהִׁשֲא ןְגעוֶו טייב

 : = גאָט ןְנִמְנייֵה |

 םֶד ןופ רֶסאוַו םאָד ףס ₪ יט  ןְצייִלְּפ רַב
 וא  םֶכיֵרֲחַא םָפָרְכ אַז ףוא סה : ףוס םָי

 תא סאו ףךייא טנאָיְנ ךאָנ ןְּבאָה | איז
 זיָּב הזה סויה דע ןֶריִלְראַפ טאג ייז טֶה טאָג

 םאוָו נוא םֶכְל הָׂשֲע רָשְמ  (ה)

 רָּבִִמ רד ןיִא רנד .ףייא .וצ ןאָטָנ טאָה רע |
 ןיָב םָכֲאֹוב רע [

 זיֵּב
 הָוַה סוקמַח דע ןמּוכג טְנעֶז ריִא

 ןְתָרְל תֶׂשְע רָשֶאַא () : טרָא ןניִזאָד םעֶר
 נוא ןָתָד וצ ןאָטְג טָה רע סאוָו נוא םְכַאל

 איד ןעֶנְג ןֵנעֶז יז םוָו כָאלַא יָּב םֶרְבִא וצ
 זיא בָאיִלֶא :םאוָו יאָר ב באל ןופ: רֶדָניִק
 תֶא ץֶרָאָה הָחְצפ ֵׁשֲא ןֵבּואְר ןופ ןוז רעֶד עו
 טאה דרע איִד סאוָו הפ

 וא ְלְבִמַ [
 לומ ריִא טְניִפֲעג

 שנ ןייֵא מֵאָה םֶיְֵּב תֶעְ יז ןְנְנּולְׁשִ
 בוא

 6יסוסל ספלפל סמדגמ טלדמכ טיס וסז . סדכפיו סיוג) 6יגטמ סויס דע

 םימכח יתפש
 לע לכ סע ופוכיפפ קח תנע פל ךכפוס ךכלו לכ ןכומ ןיס
 םגמ  ףיסוסו סע תלמ 696 ןכ כסוג וגי6 רכדכ לכקמס
 ססומפ" סע: קבד+ 6,5 ןכומס סיס תפסות ככ :וכ :ווככט
 6קֶס יעל םרפעד סו הי: סדכ) 096 סע קכ סג גועל
 וולס סקעלוו ללקס לע כ'ג יפקר כ"י רדסס נע קנס
 ספע רע תותוקס 'לכ סתיֿפכ ר למלמ ותחכות לכק)
 פעפכ סכ) ססע רכלו ככדמכ סכ) ססע רסקו סוכנעכ
 ססעגו להכםילכ ככקכ .ןעלבנמ "סרוכלו ןקד לפ ןפפינב
 ףל תוסכ ןוכלפכ 35לסימ '6 גפנ לו ךססמכ ןורדמ ןרפכ

 לארשי ילשמ
 רָביִא לאָמַא ְךאָנ סאפ זכעָד ןֶּבאָה תא םנְלאָפְנ םיִא
 א רעֶד ןֹיִׂשָלַא טיִמ ירש ןעווג זיִא סע נוא טייל
 ור טרפסנע סאסש רעֶד ןיִא רעֶד ןופ סייג "רד רעֶד

 יש: ךוא :מיימק .תַשִמ- ןימ וא טנא רֶנלְב
 נּוא רעֶר וַא ןָביִרָשְג טיש סע וא םוראָוו סאַפ םעֶד יא

 רע, ןײג ןיֵלַא רֶדְגיִלְּבַא ןעֶד שק אג טיג ְךֶרֶנִלְּב רעֶד
 | "א סאד ןְריֵפ םיִא לאו רע שטְנעְמא ןְּבאָה ְךיִו ומ

 םנאונ םאָה קּוספ רד טסיטשג ןּבאַה רימ םאוו ןינע רעב
 ג די ַּד ּצ ¥ 1 ב: = . / : +

 ראו יא הפ סאה רורופיטפסאק יביה קטל
 פסייוו רֶע רֶדָנלְּבַא אי ךאד זיא שטנעמ רעָסְסאָרּ
 | םיִא ראַפ ןְּבאָה אָרֹומ ןוא טאָג ןָנִר וצ וא אי

 כלת םעֶד אוצ ןמוק שמ רעָמְהאָרְפ רעד ְךאָר ומ
 ארומ  ןוא םאָג  ןניִר ּוצ װַא איו ןֵגְרעֶל םיא לאָז רֶעםָכֲה

 א .קּופָּפ םעֶד ןופ ןננודדנ זיִא םורד םיא ראפ ןְּבאָה
 - ד 4 vs וי . 8 . - . ד

 םּוראוו ךוא םֶכָח דיִמְלַּה םעֶד ראפ ןבאָה אָרֹומ לאָו ןעֶמ
 מ ךאַז רעֶד ןיִא דַניִלִב ךאד זיִא שמנעמ רָסְסאָרְּפ רַעָר
 - ש . 1 1 = . 1: * :vt דו 4

 .ץא ןריִּפ םיִא לאָז רע םֶכָח דיַמְלַּת םעֶד ןֶבאָה ְךִח רָע
 : םאָג ראפ ןְּבאָה אּוצ אָרֹומ ָא איוו יו םיִא לאָז

 םיִנ
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 | בקע אי םירבד

 אל | יִפ םזה םֶתַעְרִיַו ג :םימיה
 רשאו רערייאל = רשא םֶביִנָביתֶא =

 :ןיד ל סרה ב
 ד ןוכיִנָּב תי אָל יִרָא
 7 ועדי אל
 וש םֶכיֵהְלֲא הוה : רסומ"תא אריאל | ןוכָהְלַא יד אָנְפְלֶא תָ

 הדי תי הָתובְר תי למ

 הת = קג וער הקזחה והייתֶא 1לדנ"תַפ
 תישחנוה | אממרמ
 יהודבוע תי ּהָתְוְתַא
 םִיָרְצִמ וגב רבע יד
 םִיַרְצִמְ אָכְלַמ הע :רפל
 ידו ד: : העְרא לכלו
 םירצמ תירשמל דבע

 תאו ליתתא"""תֶאְ 1 היונה
 םִָרְצַמ ךותּב השע רשא וישעמ
 "לכל םִיָרְצמיהיידלמ הערפל"
 םיִרצִמ ליחל ה הֶׂשֲע רֶׁשֲאוי :וצרַא

 ןוהיִביִתְרלְו ןוהוסוסל = =
 אָמָי יִמ תי .ףיִטָא יד -תֶא ףיִצַה רֶׁשֲא ובְכְרְל ויפוסל

jeוסד ימ  
 i םיבשר שוריפ 5

 : לארשיל םינהכה ומשב ךרנלו יזל ינב לכ

 םימכח יתפש

 דוכעפ ותופ סוקמכ דוכעפו כתכ סינינע ספכ סוכ ןקפ ב
 וכ קנדקו כתכו דוכטקו ריס 656 ופו6 תכמ) ךיכנ ןיֿפב
 כמ וז תוכ-מנ תוכועפס לכ ויסיפ ידכ קכדס וכו סוקמכי
 .קכדקו דוכעתו ריס ו
 כתויפ ומככו ו'יו סוסיו לקס ןמ ןכומכ ספט תוומ עכפק
 סימ הו עכסול ןכ רהומ 0 רמולכ עכקפ 16 קכדקו דוכעסז
 סע ועכ bוס.ת8 'יפ ך :סכדה סעידי ספ סעידוס ) יכסס לכד

 לארשו ילשמ
 םאָג רַפ ןֶבאָה אָרֹומ ףראד ןעֶמ איט װַא םֶכָח דיִמְלּתַא

 ןופ אָביֵקע יִּבְר ְךיִז טְגְניִרְד ווא איוו השק ְךאָד "א
 ריִמְלָּת ןַיַא ראָּפ ןְּבאָה אָרֹומ האָר ןעָמ וָא קּוסְפ םע+

 ןיא לשמא ךְרד  ןץימש ךאַפ םאָד עק שמ ראנ םֶכח |

 טירּב ןַמַעָב ןיַרַא געֶו ןיא יג ספראדג טאָה רדניל
 זיִא גוא גנּורינער בעד אייִּב סאַּפַא ןָמּונְג ךיז רע םאִת

 םּוראוו םיִא טריפ םאוָו תרשמ ןיַז םימ ןְננאַגג קעֶטַא

 רע זיא .ןֶריִפ םיִא ומ עֶס ןיג טיִנ ייל שק רֶדָניִלְּבַא

 טאַה ןעֶמ גוא .ןַמּונְג רָּבִא םיִא עמ טאָה געוו

 טנייֵל ןעָמ עונג רע טאה זאפ םער ןייַמ ןסייהנ םכיא

 אּוו סאַּפ ןייד זיא סאד םיא ןעֶמ טְגאָז פאָפ םעֶד רבא

 רוט סבוולג ,תררילל עב רמו ירק וו
 ראָנ םְנייֵל עֶדייַב זּוא ףוא סאָּפ םער ןַמּונְג באָה ְךיִא

 זַא ןְהעֶו ריִא טעו ןְרעֶה ךיא לאז ְךיִא ךוה לאָטַא ְךאָג

 אי ןְּבאָה עֶדייֵב זנוא ףוא ןְראָטְג ןְּביִרְׁשִג זיא סאַב רעֶד

 ןיִצ .ןעוג

 ףֶכֶכ רעֶד סמ דל

 ומכבוסיסו 6 16 תלמ תפסוקכו

 : דנאל ןייַז אוצ וא ֹוצְרא לִי םִיַרְצַמ ןופ

 'ה ונב תא שיא-הסיי רשאכ יכ . ליעל ביתכדכ . רסומ תא (ב)

 | ישר

 םתעדיו (3) : עכספ ומפכו 16 ב כנס קודמס
 : יטסכוס לכקלו ןיגסו סעד כל ג טפ .םויה
 ולכוופ ד ויטכע לכדמ נס . םכינב תא אל יכ
 ריס סה רמ5 ו)לכ כותכס לועיב סיסוו סה תנמ ףסוקיו .

 סוס סויס סעודוסע 6 ג : 6כקמ ןכומכ עכסקס ס
 רכדמ ונפל תפסוק נוכ יכ רכדמ נפ ףיסוסו

 טיע שוריפ

 סיִמיְה לָּכ תוצמ יִנייִז נּוא ויתוצמּו םיִניִר עָנייז

 טֶלאָז ריִא נא םֹויה התו (ב) : געָמ על
 לבקמ ןייִטְׁש רַפ ּוצ נוא גאָט .ןניִטנייה .ןֶסיו
 םּוראוָו םְכיִנְּכ הֶצ אל יִּכ ףאָרֲמְׁש ןיימ יז גצ
 ּועְרָי אל רָשא רֶדְניִכ ירעייִא טיִמ מיִנ דייר ףיא

 נוא יָר אל שאו מסוג טיִנ ןְּבאָה ייֵז סאו
 ףאָרְטְׁש יִד רפומ תש ְןְהעֶזג טיִנ ןְּבאָה ייֵז סאו
 ןיֵז לְּדְנ תַא טאָנ רעיא טאָג םֶכיֵהֲא יי ןּופ

 עֶקראַטְׁש ןייז בוא הקוחה ודי תאו טייקסורג

 ןטקעְרמשג םוא ןייַז נּוא  הָיוסְנַה ועור טָכאַמ

 תאו ןְכייִצ .עֶנייַו נּוא יִתֹותֹוא תֶאְו ()- + םּורֶא

 .טָה רע םָו הׂשערֶׁשֲא גרעוֶו עֶנייַז נוא ויִשמ

 העְדַּפ ּוצ השפל םִיַרָצִמ ןיא םבְצַמ ךֹותָּב ןאָטְג
 רע םוָו נּוא הֶׂשְערִׁשֲאַו (ר)

 עֶניַו אוצ נוא גני רְרעֶכ עֶניז וצ ויססל םירצמ ןופ ליַר םוצ ממ למל ןאָמַג שאָה
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 טייר
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 / בֶרֶקְִּת < ּהָקְלַחְלּ
 : כת | הָמְׁשַבּו
 חבש אוה אכ
 דבע יד הלא אּוהְ

 תָיְאָתָבְרְבַ תֶי מע
 ןַאז יד ןילאה אתניסח
 יאָר רֶׁשֲא הלאה ןיעבשב בב : ליעע

 ְךיִתבֲא וררי שפג םיִעבׁשְּב גי
 ָךיָהְל א הוה רִמש התעו המירצִמ
 ּתְבהֲאְויאי: ברל סימה יִבְבוְבּכ :
 ותרמשמ תרמשו ךיהצה]ןהי תֶא <

 -לָּכ .ויתוצמו וימפשִמּו ויתקחו

 ֶּהַהְבִא ּותָחְנ ןשְפנ
 יי היוש ןעבו " םורצמל

 איִמְש יִבְבוְְּ הלא
 יי תָ םָחְרַתְ א : יִנְסְל
 תר גמ רַמְתְו ְךֵהְלֲ
 יניקה

 : אימו לָּכ יִהודּוקְפ
 ןועדתו

 ישר

 לכ ךכ סיס כסלו וכ קכדפו כ דוכעפו . ארית

 טיע שוריפ
 ןטּכראּפ ךיר ּוטְסְלאְז אָקִּמ טאָג ןייד ראפ
 קֶּבְדִת וגו ןניד וללא םיִא ּוצ נּוא דֹוכָלַת ותוא

 ְףאָנ וא ןַטְפעֶהֹּב ְךיִד וטסלאו םיִא ןיִא נוא
 עֶגואָד יד ריד ןיִא ןייז טעֶו סע וַא םעֶד
 ןרעווש ּוטְְנעֶמ לאָמְצְנעֶד שה שנ תודָמ
 ןייד זיִא רע ּףְָלַהְת אה (אכ) : ןַמאָנ ןייז ייֵּב
 רֶׁשֲא טאָג ןייד זיִא רע נא ּךיָהלֲא איהְו גנובול
 תֶא ןאָמְג ריד טיִמ טה רע סאוָו ּףֶתַא השש
 איד נא הלאה תֹואָרֹינַה תֶאְו עֶסּורְג יד תולידנה

 םאוָו ןכאז: עֶגְטְבְראָכ עֶניִואָד
 טיִמ ׁשֵפְנ םִעְבְׁשְּב (בכו : ןְהעֶמ ןְּבאָה ןגוא עֶנייַד
 רֶמְלֲע עֶנייַד ןְּבאָה ּףיתובא ודי רָּבייל גיִצְביִ

 יֶעֵע .אָר רֶׁשֲא 4
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 בקע יו 4 םירבד |

 דבעת ותא ארית ל הוה
 131 זמ

 אוה = :עֶבְׁשּת ומָשַבּו קבדת ובו
 תֶׂשעירְׁשֲא ךיָהלֲא הו ָּהְתָלִהְת
 תאָרונַהייתָאְו תָלֹדְגַהייתֶא לתא

 : די ניז)

 . טומה ו
 < סרופת קכלת וכו . ךי טרומפ ז תורוככ גט םותנפ זכ ןירדסנס fמ עק 5 ןיפודיק 35 סיחספ איה

 םירוטה לעב
 ךכלו סייכנמכ וככעתי 63ו ותיככ טיפ וקכדיט סליסוס כקעימ רול ת"ילכ סיימו לימקמ קוספס |. טסנ סיטכפכ (ככ)

 םימכח יתפש

 סומ סתיוס סוכנ וכג ויכתפ כמנ ןכנו . סיככדכ וסנופ
 'וכו ךנכ

 לארשי ילשמ
 םיִא לאָזָכ ןְסעֶּב ןילא ןוש רע םעֶו ןְעֶו רֶסעָב לח
 מעוו ןְּבעֶג םיִא םעֶוו ןעֶמ ליִפ איוו .ןסָע אוצ םָּפַע ןְּבעֶג
 םאָג זיִא לשמנ רד .ןְּעֶג ְךאָנ םיִא לאָז ןעֶמ ןְטעֶּב רַע

 םִיַמַׁש תֵאְרִי ןייק טםיִנ ןִּבאָה ןדי איָד זַא ןְהעֶוְג טאָה
 ְךִז לאָז ריִמ םיִאיִבְנ עניז ךרוד ןמעֶּבִג זנוא רע טאָה

 פאָד .םיִא ראפ ןְּבאָה אּוצ אָרֹומ געוו ןמוג םעֶד ןַמעֶנ
 (\ךמעמ לַאֹוׁש ךיהלא יי המ לֵאָרְׂשִי התעְוו קּופפ רד םנאָז

a iFד < דב . ד"( ד  rv:לר 4:  . = 

 ראָנ (ותּוא הָאְרִיְל םָא יִּככ ריִד ןופ םאְג ןייד םעָּב סאוו

 ןוש ְךיִז ןלעונ ריִמ וא רַּבִא ןֵּבאָה אָרֹוּמ םיִא רַפ לאָז עמ
 ..¥ . = צד =, ד : ד ד +

 םעוו טאָג ראַפ ןְּבאָה אּוצ ארומ געֶו ןשּוג םבעָד ןֵמעֶנ
 םיִא ןוש ןְלעֶו ריִמ ןטעֶב ןפְראַד םיִנ ןייֵמ ןוש זנוא רע

 : םיִא ןניד אּוצ לכָש ןְּבעֶג זנוא לאָז רע ןְטעֶּב ןיילא

 אנ רפ ןְּבאָה אָרֹומ טסלאז אד (אְריִת ףיהלא יי תאי
 :id - aS ד Sek ד * ד

 ןיא אביקע יִּבַר טנא

 < לופו = 5 וכ כיטוס)  וטוכופט סקס סכס5ס לק
 : ע'כד מ'ככ ןייעו סיעפטמ 'פכ י"םכ 'ופדכ כג) כיטיסל סוניוהמ סניפ סולג ווסט ליכטכט סקויס סורג יכ וילע

 | קפ אָמק יאָבְּב | אָרְמג רעד
 a רַפ ןֶנאָה אמ ףראר ןעֶמ זַא ןְגְנּורְדְג זיא קּוסָּפ םבעָד

 5 זיפ ןרעְמש איִד איוו וזַא םימשה יִבְכטְּכ טאָג

 עוייז

 נוא ךמָש המ 5 ןייק הימנירצמ טְרעֶדיג

 , ןייד . טאָנ ףיִהלֵא ַ ךיד ןאָטְג טאָה דָנוצא

 = ץיד .םאְנ יאט נוא תֶא ןְּבאָה ביל טְמְלאז וד וא תהו (א) : ול וצ גידל למיה עדו
 וא .יימפשמו ץעוג עֶנייַז נוא = ויִתקַחְ גְנּוטיִה ןייז ותומשמ ןטיה טְסְכאָז ור נוא ְתרמְׁשְו שאָנ
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 < בקע י םירבד

 םיללאהיהרא אּוה םָכיֵהְלֲא הָוהְ
 מה לדה לאה םיִנֹראַה ינדאו
 אלו םיִנַפ אשאל + ףשֶא ארונה
 םֹותי טפשמ השע יי: דחש חקי
 םֶחְל ול תֶתָל רג בַהאו המלא
 -יִכ ךָנהיתַא םָּתְבַהֲאו שנ : הָקמשו
 זתֶא :םִיְרְִמ ץֶרָאְב םַתיִיַה םיִרג
 ₪0 .פסרכ וי סר fי סליגפ כ פמרכ 6 רש .טס וי 'ודנס 36 .₪ שיגפ 'ל את

 םירוטה לעב

| Jia 6 
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 אָהְלֲא אה ןֹוכֲהְלֲא
 < ןיבלמ יב יִרַמּ ןוני ב

 = אָרְבִנ .אָּבַר .אָהְלֲא
 יהומ נדקתיל יד אָליִחְד
 אל ףֹאְו ןיֿפַא בסמל
 אָדָחַׁש = אבק
 סח = יד בע חי
 אריג םָחְרָו אָלמְראְ
 :וסכּו אָנזִמ הל ןּתמְל
 אָ תי ןומַחְרִתְו טי
 = ןּותיוה ירד = יִבָא
 : םִיִרְצְמְד  אָעְרַאְּב
 לֵחְדּ ףַהָלַא יי תב

 יהומדקו

 םפמ כסו6ס 336 בגס 6 נסו וטפנ ספנמ םפמ כסו6ו כג כסופו'כ . כַסו6ו (םי) : תוכפס וספס ומכ כנס תנלפ ונופפט
 . 6"כיפ ךיסכ6 'ס 6 (כ) : וטפנ סלנש

 םימכה יתפש

 ספ סככ רמו)כ 'וכ סיקוסה ספלש ומכ פ'9 'ונו לכמ
 סיפוכ ספ יכסמ סכעכוכו סככ למנ ס"כקספ סופוכ
 'יפ5 נפמ סוס סויס כמו סימעס נכפ סיקוטסמ סכ6
 לופי נו סוס סווכ לעופכ סיקכמנ ויס ססו טממ סככ פנפ
 ססוכת6 סערזכ רהכיו סע וס קוכד יכ ןויפדכ ף"כ וכ

 : סיפעס לכמ סוס סויכ ססיכקפ סעכוכ בתכד כפה 063 .
 ; ם'ע כלו תסכפכ כתכ ןכו ופוטמ וסע וכו צ
 הומו סול ועניפ ןודלסו סוסל6ס וס 'ס יכ 41 ק

 לכ לע ןודפס פוסב ם"למ סיסלפס )כ לע 550 וסע ןו
 םוכול וכ מ"ככ סינפ תוכמס ינפפ ר : 'וכו 836 סינז 0
 ומעכו דסוכ תקמס ןכו ושנוכ וכ למווכ וס כוימס 6
 תככוס וסנוע רתוול קכ ניימס 6 תוכול וכ נופי 55 תו
 'ולכ 'וכו סי כ ולוע קכפס סל5 רעו כפול ערפל
 כיכוס נותכסו דתוכ ימקו) גסנמכ סכיסנוע

 uk סרונעס סנוע
 ם'פמ רמוכ ש
 : ו ok עידוסכ וגז
 סומ רוי סכוכוז

 'פ יכ סנס

 לארשי ילשט
 רעֶד םַּפַע םיִמ םּומִנ םיִא םאָה ןעֶכ ראָנ .סֵאְמִנ יא

 לאז רַע ןֶמֶּב טזּומג םיִא ןעֶמ םאָה ץראַה סאְד ןקיווק

 וַא .דָנוצַא רֶבָא ןֶכז ראַפ אּוצ ןיידא לומ ןיִא ןְמעֶנ סע

 סְמאָג טיִמ סיִא טעו) הֶאּוּפְר איִד ןְמּנְג ןוש טאָה דע

 אשונ טיִנ זיא רע םאוָו םיִנּפ אָשָי א רשא רָניִטְכְרַאָפ

 "וכו לתוכ סקי 5 סנ סכיטנוע לפול
 סעפ סונֿפ סוכמ סופמ םעפ סוסי כוקיוספ ינסמ ססינכ

 סוקמכ סונעה דקוכ תקו לו םכוס סמלו ס"כקס 25 לפו) ןוממ סמ יחעדי 6) ס"6רס כתכ
 סכוכטס לוכעכ םעו סונעס רוכעכ ורכס ו ןסו 8:0 ספעס סונמס .רוכעכ

 ךכ3 | סכונצ וכס וגו .סוסכ6ס יסנפ וכ סכוסל|
 לונג מ ןיֿכ סומ סרנט סלמכו סמל לגל םפ) וס ןטק כגדכ כוסהת ל ייפ ת

 6; כנכ פס סקפסו ר ונלכ 'יפ א :סכוכנ ונס סוקו  טפטמ סשוע כיהכ סינימ ליעל ירש

 סלופ 6יכטפמינכ

 יישר

 ינדאו () : ויוסיכו צ סכננ) ספו6 . םכבבל
 :ודימ סכס6 לסל כ 8 סוס לכו 5 . םינדאה
 חקי אלו : לוע וקרפפ ס5 .םינפ אשי אל
 sd טפשמ השע (םי) : ןומפנ וסייפ .דחש
 bופ סמק וקכוכג ל ש סכטג יכס .הנמלאו

 םחל ול תתל רג בהאו :(5ל סלינמ) ופוכפונע
 לס ומנע לכפ ת סז סוס גוסס לכדו . הלמש
 סמל יל ןפנו (סכ םיפסכג) ללפסס סז לע וניכס כקעי
 סופ . םתייה םירנ יכ (פי) : םוכלל דגבו לוכסל
 ךיחלא 'ה תא (כ) : ךככסל לפקס 35 א ךכס

 פקוו ועוכיכע
 .דקוט ינספ

 1 רפוווכ סכינע
 : כט עינו רנעכ

 סמלקו סומו טססמ סקוע וכ ךעס

 טיע שוריפ ו
 יִלֶא רָביִא טאָג יא סיהלֶאָה לא זיא רָע אוה
 רָּביִא רעֶהַא זיא רע נוא םיִנ יִאְה ווהֲאַי רָטַעְו

 רד לודגה טאָג יא זיִא רע ל ה ןְרעֶה עֶלַא

 רעֶד נוא אגהו רקראָטש רֶד ריגה רעסֹורג

 טיִנ טוט רע נּוא דש חק אל םיִנָּפ
 נוא המת םֹותָי ןייא ןופ םִי טפְׁשִכ םָדְִּּשִט טוט רע נא הָצש חי : דַהש ןמעֶג
 עֹורָּב סל םיִא וצ ןְּבעֶנ ּוצ * פל רָנ ןייא ּביִל טְה רע נוא רגכַהיאו הָנְמיֲא יא ןופ

te Rh 1 \5 1 ד 0 . . - : בול טל אז וא ניא םתבהאו (מי) ןיילק ןייא נוא 0  

 עונג ךוא טְנעֶז ריא הייה : 1 2
9 

 םוראוָו יג רג םעֶד רק תֶא ןּבאה

 ףִמלֶא ו תא (ב) : םִיַרְצְמ רנאל םָד א א דצמ רב םיִרְג
 ראפ
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nae lenבוט אלת: יל במק  
 ימָּו * אמש " ל
 לכו אערַא = אש

 we oe דוחל וט : ה
 ;ּהָּב רֶׁשֲא 5: יבצ 0%
 יערתאו ןוהתי םַחְרָמְל
 כב והרב ץהינבב
 אָמֹוְּכ = אָיְמְמִע לָּכִמ
 תי ןּוֲּעָתְו זט + ןיִדָה
 ןוכְלְד ןוכְּבל תושפט
 יֵרֲא זי : דיע ןּוׁשְקַת אָל

 ף.

 . ני סגינפ ' ק אית

- hos . , 

5 58 

 שב | טעו נדה
 ימלא :הוהיל ןה ד

 .זקְכְוְקרַאָהםימְׁשַה ימ משו סִיִמָשה
 -קַשֶח ףיִתְבאְּב קר

 .םערזב רחבי םתוא הָבַהַאְל הוה
 םויפ םימעַה" לָּכִמ םכְּב םהירחא
 .םֶבבַבְל תלרע תֶא םּתְלַמּוט: הזה
 ל + רוע ושקת אל םֶכּפְרְִ

 הוהי
 .2) סכופ תק סכפ ם6 סס)מו

 םירוטה לעב
 סיכמס 56 עמפ גסכעי ספעו ךדי6ו 520 יכיפסד 'כ .ל6רשי

 סל ןס (די) :פ"עכש סלוסו כתלכע סלות תוכוק 'כ דגל [
 bככנ "סנס לעונ 5'סכ .סײסמו לימספ ,קוספס . ךיסנפ [
 סדכי 53 כפול קוספכ תוכיפ 'יו סרוק יטמוס 'ס דגנלו סנועס [

 קל סל ךימסו .סכ לפֿפ לכו ןל6ס : סכסעמ סמפ) סנילש

 יישר

 'הל ןה (די) : רכט ולנקסמ ךל כופל 06 ם סגל
 ןמ 'ס קטס ךיסובלב קכ כ"פעסו ע לכס .ךיהלא[
 (סכפל סיפוכ) ספל ופכ . םכב (ופ) :לכס]

 תלרע (זכ) :סזס סויס סימעס לכמ פ סיקוסס

 : ןר6סו סופט ומטו סימס 8כק כוקלע ספ לכ לכ [
 ם'ע שוריפ

 סע דל בטל טניה ריר טיִּבְג ְךיִא םאוָו טיח
 וצ דיִסא יל ןונ ה (ר) : ןייז טוג ריד לא]
 םמָשַה יִמָשּו לָמָה רעֶד םֵמְׁשַה טאָג ןייד טאג
 רֶרע איד זר .ןלמיה עַמְׁשְרבייֵא איד |
 רעֶד ףֹוא זיא םאוָו ץֶלַא נוא ּהָּב רָשַא לכ
 ןיא ןייֵלַא טרעיינ ְּךֶתֹנַאּפקב הש : דר

 הָנֲהל טֶסּולְנְנ טאָנ מֶה ו קשה ןֵרמְלֲע עני
 מֶה רע נא רַהְבַו אייָז םֶהֹא ןָּבאָר ּביִל וו
 רדְניִק עֶרעייֵז ןיִא ₪3 םְליַו רעֶד סו
 ןיימ םיִמָעְה לכמ ְךייַא ןיא םכָּב איז ְךאָ הירח[

 ןניטְנייה םֶר יו וזא הוה םויכ רקלעְּפ עלא או
 ןרייִנָשאָּב טְלאָז ריִא נוא ספל זמ : גאו
 רעייַא ןופ סכְכְִל גנופאטש רַפ םָר תלְנעת|

 דע ושקת אל ןיכא רעיא נוא םֶכְּפְרְ ןצְרא
 : רע טנא ערק 5 טראה טיג ריִא טל

 i 66 תפרכנ 5 סכ כס6 כלו ןכֿפסס | למול ךיפוכ0כ
 ססילע סנס וס טוטימ . ךיתוכ6כ קכ (וט) : םוכ6ס
 9 כקעי .וטט 6 306 קני =, טד6 סמ ססלכפ . ןיד
 למול .ספלמו ךיפוכפכ. קלג ךעס )0(: 'סמ יללד סלפסנ

 ולומתש

 םימכה יתפש

 ס5כו סלב סויכומנכ סדהס תלועפמ וכ נויכז ופול כיל
 . סטס תלכו סנלכנו כועפו 8 סככו כ סו לוטפי
 .פמ רומסנ רמה םכקד סיככד ןרקכ מטכ ם : ס"6כס
 ךל .כוטל כיתכ רקד ספיסכו ס"נקס לפ וקנס 'ס סוכמ
 ל מ כ ף5 פ"ל כפי כ ןהקנס)  עמסמ
 : סכל בוטל נפ סנמ) 62 סכל 66 מ'מ לכ וסעת ונונסכ
 כסילתל סעלוכ רתניו קל "נס 3 סככ ל"ל ת"לכ פ

 לארשי ילשמ

 עניַא םָד ראָנ הָאּופְר יָד ריִמ יב םעֶנ ָךיִד טעֶּב ךיִא

 םוצ רע םֶנאָז .ןּעֶג טיִנ ץימ ריד לעֶמ ְךיִא לאָמ

 שיִג ןימ ךימ טסעוֶו אּוד זא וצ ריִמ רעווש רטקאַד
 - A e ון = 2 vs צו: ד

 רייק תא קיִרָא לומ ןיִא ןמעֶנ םָּפַע לאָז ךיא ןְטעֶּ
 ּוצ ריִמ םסעוְו אוד זַא ןמעֶּב טיִנ ךֹוא ְךיִמ לאָו רֶרעֶדנַא
 רטקאר רעֶד םיִא םאה ןגלאַפ ךיד ְךיִא לעוו ױװַא ןרעווש

v . 8 . . ₪ = Aשלנו צ  

 ,פאָח נּוא הָאּופְר איָד ןָמּונְנ פאָה רע נּוא ןְראווְׁשְג אּוצ

 הֶנּוצֲא רֶמאָפ םעֶד אוצ רַמקאָד רעֶד סְנאָז ןקנורטג םֹוא

 . הָאּופְרַא ןֶבאָה טעו דניִק ויד וַא ַחיִס מ ריד ףיִא ןיִּב

 ךי ולא סאָה ראד םבעֶד וע רֶמאָפ רעֶ .טֶרנ
 אוצ םיִא םאָה עמ וא טָסיִרמ עֶׁשְאַפַא טיִמ ןטסיירט
 שח רֶע ןעֶב שיִנ ץימ ןוש םביִא לאָז ןעֶמ ןֶראוושג

 .רֶגגוה רַפ ןְגְראַטְׁש רֶע טעוו ןייֵרַא לומ ןיִא סָּפִע ןֵמעֶג
 םיִא רי ןְגאָה דְנּצַא זיִּב םיא אוצ רַמְקאָד רעֶד םגאז

 וראו ירא לוט ןיִא ןְמעֶג ספע לאו רַע ןמעְב טפראדג

 2 םיִלְֲאַ אייִלְריִלַא זַא תלה וא ןופ עַבָמ אידי יא וא

 ל םּוראְמ ל
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 יִתעְׁשנרשַא ץֵרָאָהזתֶאּׁשְרו
 .'םקע י םירבד

 םהל =תַתְלםָתֹמֲאַל
 יֶתלֶא הָוהָי הָמ לַארְׂשִי התעו י'
 *תֶא .הָאְרְיליפִא יִּכ ךפעמ לאש
 וימהדדילְבְב תָכָלְליחיִהקַא הוה

 הָוהיזתָא הבעלו ותא ה
 :ךְׁשְפנלָבְבְּהְבַבְללֶבְּב ףיִהלֲא
 =-:הָאְו הוה תצמיַתֶא רמשל *
 םֶיַה ..ָךּוצְמ יִכנָא רשאויתקח

 49 תי

 . " סדנ גמ סוהנפ 4 סעופ כ 0 0 נפ 2 ספ ספעו איה

 ןּותְַיו
6 
 ל תי

 שמח 'ת

 נא + אָמ לֶאְרְע
 ןהְלֶא "מ עב

 0 הומדק ןנקתד

 השל החי תרמו
 לכ ךָהָלֲא יי דה
 : ךשפנ לָכְבּו בל
 אידוקפ תי "אמל גי

 אנא ידיה תי ד
 ויד אָמ" | דק

 בטויד = "מל
 םירוטה לעב

 ס2קלכ| סכר65 ןכ62 ךלקפס סוכ ונ יתכעלע ססככ6 סוכז
 סו ךיפסו =. סס) תה סתוכפ) יתטכסנ במ :: סנכת6 ך3 יכ
 כמוכ ספכי 06 יכ ךמטמ כוס ךיסנפ יס סמ לפכשי סת

 םיטכח יתפש

 5רקמסס וסל כיגסד "וכ 3 : תוהכותכ ךוקכ םו ןינע) ספ
 וס לוכד קלמתס קר עי סימדוקס סע קוכד ויה סוס
 ס6 וכ ךממ לוק ןיל ןכנו 'וכ סומע: ידוכ לכסס: ךעידוסלו

 'ה תוצמ תא רמשל (גי) : סיטא סֿפכימ ןומ נ סיפפ ידיב לכס ןפכמ וסלד וניפובב

 לארשי ילשמ

 הֶאָריל םָא .יִכ עמ לאוש יהל המ לֵאָרשָי פִּי
 סאו דנּוצַא .ןדּי איד אּוצ םְגאָזְנ םאָה הָשמ וגו

 םיִא ראַפ ןְּבאָה אָרֹוט טסְלאָז ּוד ראנ ריִד ןופ םאָנ עב
4 + : + 

 ךא! עיילקא ןעָר םאָד זיא השק ְךאָד זיא גאָמ עלא
 זַא .הָשמ םֶגאָו סאוו .הָיִמְתִּב טאָג ראַפ ןְּבאָה אּוצ אָרט

 ןְּבאָה אָרּומ םיִא ראַפ לאָז עֶמ ראָנ םיִנ מ טעֶּב טאָנ

 רֶנייֵא .לָשַמִא רוד ןייֵמְׁש ראַפ ךאַז איִד ןעק ןעַמ ראנ

 טייצא קנאה רֶעייֵז ןעֶוָג זיא רַע סאוָו ןזַא טאַהְנ טאָה

 ןייק נא .לָכֲאַמ םּוש ןייק ןייַרַא ןמעֶג טיִנ טגעֶלפ רע נוא

 םיִא .ופ ןוש יז טאָה רֶמאַפ רעֶד נוא הקשמ םוש

 גיא ןֶסָע ןַא ןְבעֶל טיִנ ןעֶכ ׁשֵטְנעֶמַא םּוראוו ןעְֶג שָאָימ

 לאָז רע םִיָא אוצ רטקאְד רסורגא ןְמּוקְג ויִא ןקנירפ ןָא
 איד ןְמעֶג לאָז רע ןְטעֶּבִג םיִא שה נּוא גהאוש  ןששנ חי

 חואּוכְר יד ןמעֶג ץיֵא שלאו טיִנ סה רע נא תֹואּופְר

 יד טְבאַרְּבִנ גאָט עָלַא םיִא טאָה רֶטְקאָד.רעֶד איוו וא
 רע נא ןֿגעֶג ןיַא לאָז רַע ןְטעֶּבג םיִא טאָה נוא תֹואּופְר

 ןפוא םושב לעֶו ףיא זא ןסיוו םְֶלאָז רטקאְ םוצ טנא

 םיִא ּוצ טְנאָו גוא םיִא םעֶב רמקאד רעֶד נוא ןֶטעֶג םיָנ

 ריא 9

 : ךמעמ 36ו₪ ךיסנק.'ס סמ (כי) :'ס יפרו ויס תוכסספ ךל
 עו סנו סי לככ  תוקככ 'ק ךמפ ל6וכס ן"י ם'כ "לכ סמ
 תפעו :'ק סכוע ךממ ןלו (נמ תוסנע 'יע) פויתו6 'ק קוספכ

 לשר

 התעו (כי) : סעס סמ סקנ ךכ (כל םומפ) יל 6
 ותכמו וומקכ ונדופ תלז לכ ספיפעט פ'עס .לארשי
 יכ סכפ לסוס וניל ונפל סקסטקש סמ לכמו סכילע
 (נכ תוכל) . 'ונו האריל םא וכ : 'וגו ספכיל ספ

 89 bo ףסו .

 ט'ע שוריפ

 ןמוק ןֶלאָז איז וא כ קלאפ םעֶד ראפ
 דָנאַל סֶר זרח א ןָנִשרָי | לאז יז נוא שרי
 פתאל ןראוושג ּבאָה ְּךיִא םאוָו יִתְבְׁשִנ רֶׁשֲע
 אוצ סֶהָל ןָּבעֶג אוצ תחל ןְרֶמְלֶע יִרֲעייֵז אוצ
 לֵאָרְׁשִי .דבוצא וא לאש הָּתִעְו .(בו) : אייז
 רע לאש טאג ןיב טאָג ךיִהלֲא יי . םאוָו הָמ

 ליוו רע האל ם ל ריד ןפ עמ טְרעֶגְּב

 ימלא ₪ תא ןְטְבהאָפ ךיד .טְסְלאָז ּוד זא ראָנ
 א וינה לָבּב ןייג = אוצ תְכָלְל טאג ןייד ראפ

 טְסלאָז וד נוא ותא הנהאל ןְנעוֶו עֶעיִז עלא
 ימלא ו תֶא ןָניִד ּוצ נוא דוני ןּבאָה ביל םיִא
 ןצנאנ . וייד טיב ּךנָכְל לֶכְּ טאָג ןיֵה טאָג

 : 8 ןַצְנאַג ןייד טימ גוא ךש2נ לכו ןצְראַה
 ןופ תוצמ יָד תִּצִמ תֶא ןֶטיִה ּוצ רֹומְׁשַל (גי)

 מ יא רשע ץׁעֶנ עניי  גוא ייקח תא טאָג

es Chor 

 7 .ןהַתַהְבַאל |
 " ןעֶכּו בי + ןוהְל ןתמְל

 | הלא ים, לַחְרְמְל
 | א לָבְּב ְךֵהְכְל 0
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 םע .ענְסחַא יִהֹחֲא-
 נָא יי : הל בֵהיִד ןנת"

Andלילמ וד אָ  
 אנא י ָקְָּהְלֲא י
 אְרּוטְּב .םֵאָק יִתיו
 ןיִעּבְרא ןיִאָמְדְןיִמוינ
 ןוליל ןיעְּברַאו ןיִמָמ
 ףא יֵתֹלְצ יי ליבק
 יבא אל אּוהַה אמ
 רַמָאַו אי :ךָתּולְּבִחְלְי

 לּוממל לז םּוק יל

 עמ אָע םדָק
 ןותריו

 םירוטה לעב

 65 סיכ יכק ימכי סכמ 65 יל סכ6 5 דיפו ןיד 'ג .סכ
 יט) ימכי 656 סכ

 לר

 יו י תכזמ ,סדוכע) ונדוספ יג . קלח יול
 סרפ נפט . ותלחנ אוה 'ה : עוכולו סוכה ןייו ּ

 .רהב יתדמע יכנאו (י) :ךנעס סינמ ןמוזמ [
 ספכ ס;עמנ ייפ לפס יפלו ונוכמלק .םומטס ו[
 ; ס3  ליקססו רזוס וז סנוממל סלעב להכ דמ]

 ספ ל תונוטלכס ומ 0 , םינשארה םימי
 יסדמעם סייענתקס 936 ןולל3 55 25 ןונככ ס

chה רמאיו (י) : סעככ ויס סכילע "לגפסס) ' 
 לגטב ספיעמו מ וירססמ סקרסכ יפעל . 'וגו יל( א

 ולו 4
 קוס "מו רי 4
 סוע:מלכ סיעככק סא

 ₪יע שוריפ :

 rn - / וצ ןְראָוג רייִשְנ פָא ןְנעֶז [

 הָלֲחַנְ קֶלִמ ןייצ לח יול טָבָש םעֶד וצ | עג טינ זיא חֵת ל ןעייז וצ וא רע

 -היִרְּב עֶניז שמ יא 5% השוחי ווא .

 ןייד טאג ול ףיהלָא יי / .טעֶרג 7 רע, איוו :

 ךיִא וא רב יִּתְדמ יבא 6₪ : םיִא ּוצ זו
= + 

 םִשארַה םיִמַּכ גראַּב םעֶד Fg ןנאמשג |

 ו ט'ע ץ

 בקע י םירבד

 עסמל ך> סוק (6י) /: ויסנֿפפ סדוסיו לכי ןמיפ 65 כ ביסכדכ (יק םועני

| ₪ Chumesz Tom V. Ar. 9 Ds 
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 סע הָלְחנו קלה וקל הָיָהייאק:קק וש
 i לוון : . יי 2

 . הרָבּדרָׁשֲאַב וטקהנאוהל הֹוהְי ויחא
 .יתדמע יכנָאו ' + ול יהל הֶוהְ
 םיִעְּבְרֶא םינשארה םיִמָיִּכ -רהְב
 הֹוהְי עטשיו הָלִיְל םיִעְּבְרַאְו םוי
 הָבָאיאְל אוהה םעּפַּב םג ילֵא
 ילֵא הָוהְי רָמא :ָהָתיִחְׁשַה הְוהְ
 ואבי םִעָה ינָפל עֶּסמְל ךל םוק

 ושרייו
 . 2! פוכרכ ' עפשו . לכ סניגפ יכלו א"

 םיבשר שוריפ
 ןילא ופסאיו ביתכדכ ןח ואצמש לגעה השעמ לש תעב 6! (י) : ויפכ יל ידכ וידי לושיל ךיל5ש למול ךלכנו ןו6

 סס) לוקז6ש ף"וק לע ןיגפ .

 םימכח יתפש

 פ"כ ןני סוו ןיכככפ כ"ג סולד עמסמ 'וכו לידכס קוכפנד
 ךלכלו ןפרטלו סדעס ונפל דופעל סיוכ ונייס ןוכ6 ת סבל
 ויס ופדקתנס דכמ 9 למולכ ו : סינסכ ונייס ומסכ
 סלכפ תוכרס) יופכ סכרדסד םרקכ ןמ ןכומכ ןוילע יפרסמ
 יפ כמלמ סוסו תוכסעמו ספולתס ססו כ :סטעמ) קו
 סנתנו קנס יול) סיס 5 רמ"מ 4 סגובק יס וסכסנ ו
 קנמס סכומ תכמס ססנכפ ססנ ןקיכ סומ כייוהו ויס סע
 ע םכופיכ תרכסכ כיוכו ותכמנ וכ "0 רמפטכו סלהנסו
 סוש עידוסל ממ רפקו קוכסעמ] תומולתס סכ5 סרפס
 ןפוומ סוס ינפמ וס לרמיל ןקנכ קנמס סּוקתכ לכל ןפנב
 : סכומס תדונעמ וענמוס דע למענ ןיכוכ5 hr bs 4 ינכ

 יסש ונעופטס) כ 65 .סינוכפככ .סונוכס5ס סומו 'מ וטקוסד סד ככ ת'ככ סו)כס כו זומקכ ו"וכ סינכ סספ
 6 סינוכתפס לכל לגטכ וסטה 52 ןוידע יכסב רומג ןוכככ ויס סינוכסכס וכספ ונימ סוד סינובקכס ועכ סנס וי

bh |יתסלס רמה ולס כופל סוי 6וסט סוי מ ףוס דע היס כ לגעס תרפכ ןוגע) לכה תומולס קניפנ ןינעל  
 יכנ5ו קוספכ סירכטס .סוי מ ופ55 ונעידוס) כ טקיסס קכ סתונסנו סכפכ) סווס ערי

 סוי ך'ק רסכ דפע סספס דומלנ סומ סעככ לו ןוכרכ .ןיסמ סוכתמ 'מ 6
 רסכ ותדמע
 כד מ :

 טיע שוריפ

 סת מרג נעט עָסָשְרְע איר איו וא

 טְכעֶג גיִצְרעֶפ נוא הָלָכ םיבְרו געֶט :גיִצְרַעָפ
  %לצ טְרעֶהְג וצ טאָה טאָג נוא יל ו עמ
 למ אד הר יא ךוא וה םנ םנ רי

 םֶד ןִא ןְמּנְג ןָא + הל ןיימ 2 : :כלְּכ ר
 מאה םטאָנ גוא הנע *ל) ףוא אמ ןְגֶזאָד
 : ךיר ןְּבְראַד ראפ גצ ָּתיִֶשַה טְלאוָוג טיִנ
 טֶנאָוג ריִכ וצ מָה טאג נוא יל יי רמאנ (או)

 : איִצ "א סה נפל עסמל אנ דל ףוא איימש םוק
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 יולה טבשדתַא הוה תה
 הוהייזתיִרְּב ןֹורָאזתָא תאָׂשְל
 ָךרְבְלּ ותרשל הוה יִנָפְל רמעל

 : הזה םויה דע ומשב

 -- היגע הבה

 ןעסנ םשמ :ויתחת נב רעלא
 הָתָּבִשִי הדרגה

 אזתמ תעב ו זי םימ"יילסנ ץרא

Rs 0 
re1  

 ידטדְגל ּולטְנ ןָכְתְמד

 תָבְל חי ו +
 זמ: הג אהא
 אָנְרעּב |: ןַיַמְּד

 תי 0 ee "איהה
 תי למְמְל ילד אטבש
 םֶיִמְל יי ויד אמי ןורא
 תש יי םדכ
 דע .ּהמשב אָבְרְבְלּ

 ן "לע ט :ןֵדָה "אמו מרע 1
 ' אל אל

 .י ןיכרע =" סיהנו ת) סטטוס וכ םינעס ופרטל .ג פוילוס דכ סיתספ ספ םעכ איו

 םיבשר שוריפ

 . לה םבש תא 'ה לידבה אוהה תעב (ח) : ושרדש

 םירוטה לעב

 , סדגדנס ועסכ ססמ (1) : סנוסכ ידגככ סלפכָמ סיקידנ תתיפ
 לֿפכס סתיס סנס 'פ לכע רפול "מכ סייסעו 'מכ גיקפמ קוספס

 ₪6 תפענג סיפ ךפס .נפלםי 26 וליומס | סיוטסט למ ןפכ ךמס . ונס טכש תֿפ 'ס לידכס 6יסס תעכ (ת) : סספפ

 םימכח יתפש

 סנש דע לודכס ) ןיידע סו רײוגו לודכס כיקכד סו ד
 תפ כ"עו סכטקפכ ס"כקס לידכס )"9 ככמס סקוססמ סינפ
 ופקד ,כסכי יפדמע וכנלו ןכ יכס6 .כיתכדמ ןכ .טרפל ךירפ
 סומו לגעכ רת 6וכ1 סנוכלר סנכ וסב לוסס תענפ -
 ת"ל זמ: סכופכ כוקכס כדככ רקס י"טריפ נס: סמ הג

 ךעידוסנו םומלכ וכ ולכקפנפ
 'ונו 'ה לידבה אוהה תעב (ם) : לגעס

 ודמע :050 יונ ינכ כ וע קל וזכ ףק5 רמו ןקעי
 . ומשב ךרבלו ותרשל 'ה ינפל דמעל

 טיע שוריפ
 ןופ םָשִמ 0 : ןקעי יִנָּב ןיי> טלעקג םוא
 הֶדּוגדּוגַה ןמו הָרּוגְדּוגַה ןְגֹוצְג ּווְז ןְּבאָה ּועְבג ןְטְראָד

 א הָתָבַטָי ןיק הָתְכְי הָדֹגְּוג ןופ נוא
 ישר .רֶכאַו ןופ סמ ןכייֵט יל הְנאַל ןייַא

 מֶרֶעֹורְמג קאט ריִא טה הרסו ןיא םֶּבייִרש
 יא  טאָה סֶר סו רַהַא ןופ טוט םעֶד 'ףוא
 ףיילג יא אייַּב זיִא ןעֶנְנ םֶרוג עָגְאֶד םאָד
 ןְּבְראָמְׁשִנ טְׁשְרע זיִא רע איוו ףיילג עו
 טְלעֶטְׁשג הָׁשֹמ טאָה םורד נּוא הָרָכֹומ ןיִא

 םאוָו הָׁשְרַפ רעֶד ןּבַעָל ֹהָהַא ןופ הָהיִמ איָד
 תוחול יד ןְכאָרְּב  ּוצ טאָה הָׁשֹמ וא טְסּומְׁש
 איר ה'ב טאָג ראפ רעווש ויִא סע, ןיוַו וצ
 גאַט םעֶד איִוָו ָךייֵלְג םיקידַצ איִד ןופ הָהיִמ

 וא ןְראָוְג ןָכאְרְּב
8 

 פק וכ וסעפ סויכ ונכמ וכפל םפכ סנסנ וכמסס סמ טל יה
 : ןופלכס ןינעל כסומ .

 מכ סכומנ סז תמקמ ךמסו סכמ סוקפס ח ספידכס ועכ ל 3 ינכו לגעכ סתיעפו סילנמפ סכסקנל

 ישר
 : לגלנס לוק פיס סדגדנה סתכוס ספמו סכפכזק ךרדכ
 דככ ל3ק סתיפע סכסופכו . 'וגו הדנדגה ןמו (ז)
 :םכל המדנו 91 סכל סמרנכ  ןכסק: לם. וססימ לע
 .םומומס םכיכסכ וז סמכוק ססמ ךמסו סם סמ .ולסכ
 .סויכ ס'כקס ינפל סיקיד5 לפ ןתסימ ססקפ למול

 סנופסלס סלפכ .אוהה תעב

 : סילס ט .ןורא תא: תאשל : סקנומלכ
 תיה-אל ןכ לע (פ) :סיפכ .תפופנ bוסו סינסכס

 ט'ע שוריפ
 ּטיֵּבַר השמ פ ןנוא איָד ןיִא זַא ןשיונ וצ
 חני טנאזג ןְּבאָה אייז םוָו ןעווג טבעְלַש יא
 מאל שטייט ויא םאָר 'הָמְָצִמ .הָבּׁשנְו שאר

 יז ריִמאָל וא ןְטצְלע ןייא זנּוא ףוא ןְּבעֶג

 מ םַעָר איוו ךיילְג םִיֲאִמ ןייק ןְרעֶק, םוא
 ג ₪ :לֶנע סאד טְכאַמג ןּבאַה אייז םאוו

 ה לחלק טייִצ רֶגיִּבלעֶ רעֶד ןיִא אה
 ול טָבָש םעֶד ילה םֶנַׁש תא דייִשְג ּפָא טאָג
 5 תֵרְּג ןורא םעֶד ןרַא תֶא ןְנאָרְמ ּוצ -תאָשָל
 וצ דפ תיִרְּב סטאָנ זיא םיִא ןיִא . סאו
 םיִא ןגיִדְּב וצ :ותרשל טאָג ראָפ נפל ןייטש
 טיִמ לֵאְָׂשִי איד ןְׁשְטְנעֶּב וצ נוא עב רבנו
 ןפַר ויֵּב הק פיימ > היּב טאָג ןופ ןֶמאָג םעֶד
 בש ליוו םורר ₪ ל ₪ : גאט ןגיטנייה
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 סולקנוא |

 :הָוהי ינוצ רָשַאַּכ יש ולמנ לֶאְְַ
 127 רס בקע י םירבד

 לֵאָרְׂשִי יִנְבּוי
 הָרסומ ןק עינב תרַאבמ עס ןפפהלממל קת

 רבְקתאְו .ןרהַ תיִמ
 רֶעְלָא שמשו ממ

chםירוטה לעב  

 כפכםי יײכו (ו) :כיתכ כו) סיפפס ביג םכוכ וסוו וסלספ
 תתימ ךמס + ןלס6 תמ סט סלסומ ןקפי ינכ םוכפכע ועסכ
 תריכפכ .סיקידֿפס פתומ סטק .ך5 כפול סומונס תליכשט) ן6
 עוכקל | ןיכיר5ש ויכוככ ןיטענ ללס סמש מ"פ סגו םומונס
 קוקוס סיסלו ךמס דועו ףכסנש סכופ לפס כט ועכ וילפ
 555 סתופ :ןיככוק סלכש ת"ס לפול ןכספ םתימ 956 ןוכפצ
 .ןסלױ לכקױ :סוכ כותכס ספ סז סייק למול סלמ דימנפ

 ןקכוו םש רֶבקו ןהָהַא תמ םש
 רזעלא

 םיבשר שוריפ

 רעסנ לארשי ינבו (ו) :הזה םויכ תרחא ץרא לא םכילשיו
 רמוא התא יל ורמאת יכו .'וגו ןקעי ינב תוראבמ
 םיעבראה תליחתב -איהה תעב ןרהא דעב סג ללפתאו
 . ךתלפת הליעוה המ כ"או תמ ןרהאש םיעדוי ונא אלהו
 לגעה השעמב תמ םיעבראה תלחתב אל השמ םהל רמא
 ועסנשכ  ןמז ותואב רהה רהב תמ םיעבראה ףוסב אלא
 תועסטב ביתכדכ תורסוממ םש ואבש ןקעי ינב תראבמ
 רהה רה דע םשמ וכלהו ןקעי ינבב ונחיו תורפוממ ועסיו

 יה יפ לע תמ דובכו הלודג ךרדו ויבא ידנב םש שבלש ויתחת ונב רזעלא ןהכיו לגעה השעמב אלוןרהא תמ םש
 ינב תוראבמ ועסנ לארשיינבו: תורצחב ונחיו ביתכ אלו תורצחמ ועסנ לארשי ינבו ןאכ ביתכ ןיא ירהש וטושפ ךרד והז
 .המ ארקמה יונישמ ושרד וניתוברו . הרסוממ ואבשכ ןקעי ינב תוראבמ וז ךרול ךלכ וא . הרסומ לצאש ןקעי

 יישר
 נפ סמסלמל 5י ל לל53 ספעפ וקולו סממלפנ
 לארשי ינבו (ו) : סכסג ונע ובנענו ילע יפי
 סז ןינע ספ . הרסומ ןקעי ינב תראבמ ועסנ
 סכסומכל ועסנ ןקעי יב תוכקנמ יכו דועו ןקכנ

 ט'ע שוריפ
 ריִמ טאָה טאָג וו  ונצ רשאכ ןעוֶוג ןטראז
 לאָרְׂשִ רֶרְניִכ יד וא :לאָרְִי ינו ₪ + ןָמאָּב
 תֹורֲאְּב ןופ ןשי נב תוראְגִמ ןנוצג ןְּבאָה יש
 ןרהא תַמ םש הֶרָסּומ ןייק הרְסּומ ןקעי ינו

 זיִא נוא .ס רנקנ ןּבְראָמְׁשִג ןרַהא זיא ןמרא[
 מאָה רע גוא כג ןְראוָוְג ןְּבאָרְגּב ןמרא]

 ויה רֶזעלֲא ןוז ןיֵז ב עא טיר אפ
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 יונ אשה ןייצ טְנעֶרְפ ישר .טֶרֶא ןייז ו[
 ןרהַא ןופ טוט  םעְר ןופ ןיִנע רעֶד טמז

 ןְכאָרְּב וצ טאָה הָׂשֹמ סאו הָשְרפ רעֶד י
 ןעָב אייז ןְּבאָה השק זיִא ריו תוהול א[

 יוז .הָרָסּומ ןייק ןקעי יִנְּב .תּורָאְּב ןופ ןנו]
 תורָאְּב .ןייק  הָרָסּומ ןופ ןֶנוצנ ְּךאָד ןֶב
 טייֵטְׁש יעכמ תַשְרַּפ ןיא אית 1זֶא ןקעי י]

 ןרהא ןעֶד יא הֶשק זיִא רצו ,נוא ןְּביִר
 ןְָאָטְשִג ְךאָד יא רע ה ומ ברא
 רֶהָה רוה ןייק הָרָסומ ןּופ א | ָהָה ר
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 ם ימכה יתפש

 * סקמ 'פכ י'סכ סכופפ סמו | : 'וכ סנמת ןכטמס סטע
 = ועסמ 035 'פ עיכב םנופמ רסס לסל סלסוממ תועסע

 (גל רכדמב) למלנפ ןקעי ינבנ ופ3 סכסופמ נסו
 סרסוממ תועסמ סנומס מתו כוסמו ם5 סמ כסס כס3 נסו ןכסל סמ ספ דועו .'וגו סוכסוממ ועסײה
 סנפ סיטנכק ףוסל ככס כס3 ןכסל תמעכ קקז ססיפמ דועו ססכופכ ןמ וז ף6 695 לכס כנו
 סומק סכיכוססל ספכזמו סיכפמל כוומל כ ספגו דכע ךלמ תמסלממ סכל ססכי דוככ יננע וקלקסנ
 סכפל :וכזמס דע ססמ סתלו סכמ וגכסנ ל מכ סככ ומקל סט סכסופל סקמו ןקעו ינכ דע תועסז

 ט'ע שוריפ
 זיא םָד יישר טְרפְנע תועָסמ טְכַא ךאד וא
 טְפאָרְטְׁשִנ טָה הָשמ סוו ףאָרְמְׁש איִר ןופ ףוא
 סאָד טְגאָזְנ איז וצ טאָה נוא לֵאָרְׂשִי איד

 ןוא ןְּבראָמְׁשִג ּויִא ןרהא ןאָטְג ךוא ריִא טאָה
 .םאוָו ראי גיִצְרַעָּפ איד ןופ ףוס רֶהָה רוה
 .איִד נוא םִיָרְצִמ ןּופ ןְגְנאַגְנ סֹורַא טְנעֶז ריִא

 רִא טאָה ןאָטְג א ְּךִז ןְּבאָה דֹוָּכ יננע
 ָךֶלַמ םעד ןופ הָמָהְלַמ רָד רַפ טאַהְנ אָרֹומ
 ןייא ְךײֵא ּוצ טְכאַמְג טְה ריִא נּוא דֶרע .ןופ

 ןרעה  רֶדיונ קיר ּוצ ךייַא לאָז רע ןְמצְלע
 טנעקג םיא ףךיז םאה ריִא .נוא. םורָדִמ ןיק

 טאָה ןקעָי ןמְראד נוא הֶרְסּומ ןייק ןנוצג ריא
 טיִמ ןְּבאָה = יל ינג יד ןָטְלאַהְג הָמָחְלַמ ְךייֵא

 טאָה ריִא וא יא ןופ ָתיִנְַהְנ ןּכאָה נוא
 קירק ףייא ןְּבאָה אייז זיִּב תיִנְרהְג איז ןופ
 = ָףיָז ריִא טאָה ןַטְראָד ןופ נוא טְרעֶקְג םיא

a םוא 



 -- +םירבד |

 תחילה

 .סע סקפטו ,05 סנופ פינע רש א'ה

 םימכח יתפש
 ןככמס תכ6סלמ לע סווטננ כ יסדו רמת 96 רפונכ ן
 כעפ כ"תלו סלמסכ ןוכל ססע 96953 נכפ כ"'וי רתפ) 6
 כנ5כו 'ופ ןכ3 2002 .ססעמ ןוכסס וסוד .כמומל לכי כ"ו

 טיע שוריפ

 דיור יִד םיִרָכְרַה תֶא תֹוהול איָד ףוא תוחולה לֵע
 םיִנושאַרָה תוחּולַה לע ןעוֶנג ןֵנעֶז יז םוָו יָה רֶׁשֲא

 וד .םאוָו סנש רָשָא תוחול עַטְׁשְרע איד ףוא
 ןאַט טְסְלאָז ּוד נוא םתְמִשְו ןְכאָרְּב וצ טְסאָצ
 ךיִא נוא שש (ע : ןורא ןיַא ןיִא ואב אי
 ןופ ןֹורָא ןייא םיפש יִצע יא טְכאַמְג ּבאָה
 טקאַהְג סוא ּבאָה ףיִא נא לפָאָו ץלאָה ןנעֶט
 .םיִנֹוׁשארָּ תוחגל ענרניימש יונ םיִנֲָא תוהול יִנש

 ףורָא ןיִּב ךיא נוא ל עטשרע איד איוו ּוזַא
 נוא תֹוחּלַה יִנָשו גראַּב םְעֶד ףוא הדקה ןְגְנאַגַג

 ינייֵמ ןיִא ןעֶוְנ ןנעֶז יב תחול איינָצ איָד

 .לע ןֶביִרְשְג טאָה רע גוא גיל 0 | : םנעֶה
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 לעדה יד אממ ףי ּויהרשָא םיכדהיתא תחלה"ל
 רַשֶא םינשארה | תחלהייילע
 שעאו ג: ןוראָּ .םתַמַשְו רַב

 תחלזינש לָספֲאְו םיֵּמְׁש יִצע ןורַא |
 הרהה לעֶאו םיִנְׂשאָרְּכ -םיִנָבָא
 לע בתכו ד : יִדיְּב תלה ינו

 ןושארה בַּתְבִמִּ
 הָוהְי רָבּר רֵׁשֲא םיִרָבִּדַה תרשע
 םויב שאה דותמ רֶהְּב םָכֵלֲא
 ןָפאְו :  יִלֵא הוה נתי לָהָמַה
 תרְלַה"תֶא םשאו רָהָהְרִמ ךראו
 םש יהו יתישע רֶׁשֲא ןורֲאָּב

2 - 

 - צמד אוהל
 ןטושתו | = אָּתְרַבִת

 תיִדָבעַו ג :אנֹרַאַּ
 ןימש יעֲאְד אור
 יַחּול | ןיִרְת :תיִלָסְפ
 יאְמְדְקִּכ = אָינְבִא
 ןיִרתו אָרוטְל תילו
 בהוד: } יִדיּב איחול
 אָבָתְבְּ יחול "לע
 .ארשע תי הָאמדק
 יי "ללמ יד אָיַמָנִתַפ
 רגמ אָרּוטְּב ןוכמע
 אָלָהְקְד אָמ וי אָתְשִא

 : - 1 ןּונְבָהיו
 תיִתַחְנו יִתיִנַּפְתֶאְו ה
 תי יתיושו אָרּומ ןמ
 יד אָנרָאְּב איחיל
 .אָמְּכ ןֵמֲת ווהו תיַדָבֲ

 יד :

 תא

 רשאכ

+ 
 4 ישר

 oto לע ססל 05 לסס ןמ וסללכ יכ סיכופכס
 םילכו ןוכק כ"קסו ו סלספ ןכסמ סעע נ0:5כו ןכסמס 1

 .םסמע קנו סיסש וס סיכ למל ןוכפ סז ס5מכ

 טע שוריפ

 "וו וזֲא ׁשאַרָה בב . תוחול איר ףוא תחולה

 םיִרְְרַה תֶרָשַע תֶא ןע וג זיִא ץֶפיִרשג עֶמְשְרע סֶד
 ירתְּב םֶכיֵלֲא יי רד A תֹורְְּדַה תָרָׁשע איד

 גְראַּב םֶָד ףוא ָךייַא ּוצ טעֶרְנ מֶה טאָג סאו

 יא רעייַפ םֶד ןְׁשיוָוְצ ןּופ להקה םֹויָב שאָה .ףותמ
 בוא יי סנו גְנולמאזרעָּפ איד ןופ גאָט םעֶד
 ְּפַַו (₪ :ריִמ ּוצ עֶלַא ןָבַעָנג אייז טֶה טאָג
 ְךיִא נּוא ראש טרעקנ ְּךיִמ ּבאָה ךיִא נוא
 גְראָּב םָד ןּופ רֶהָה ומ טְרעֶדיִנִג פאְרַא ּבאָה
 איר תוחולַה תֶא ןאָטְג ּבאָה ףיִא נא ישא

 םאוָו יִתיֵשִע רֵׁשֲא ןֹורָא םעֶד ןיִא וב תוחול
 ןנעֶו איז וא םֵׁש יִהְמ טְבאַמְג באה ְּךיִא



Ww 

4 wT % ' 
 יש ץי\ ?

 = חכ | מ ןרקמ אד וכ
 אנתקּפא יִּד אָ ןא

bsבוי: תיל  
 ארל ןֹוהְתְלֲעֲא;
 ִנפְדִמּו ןוהְל לילַמ

neןונקפַא  
 :אָרְּבְדַמְּב ןוהתולטקל

 לע מ | טכ
 אָפְמְּפַא- יִר מממ
 ּךְעְרֶדְבּו אָּבַר ָךְליִחְּב
 אָנָּרֲעְּב א: אָמְמְרַמ
 למ יל יי רַמַא איקה
 אּינְבֲא יחול ןירת ךל
 יִמָרְהְל קַסְו יִאְמְרְקְּ

 יהל לע בּוּתְכֲאְו ב
 תי

 ישר
 לספ יל כמו יל ס5כפנ סוי 'פ ףופל .איהה תעב (פ
 סוכספכמ סלספ ןולל יקיסע יכלו ןולס תיסעו כ"מסו ל

 ט'ע: שוריפ

 רָמאָמ 5 (חכ : דֵניִז ןייז וצ נוא ֹותאָמַח לא

 ןופ םֶרעֶציִ איד ל ןֵנאָז ןְכעֶו אייז רמי
 טְסאָה ּוד םאוָו םָׁשִמ ּנָתאַה רֶׁשֲא דָנאָל םעֶד

 םָאיִבַהל יי תֶלֹוְי ילכְמ ןְמְראָד ןּופ ןגוצִג םֹוא זנוא |
 וצ ץֶרֶאָה א ןְגנעֶרְּב טיִג אייז ןעק טאָג ליוו
 טעֶרְג טה רע, סאו םָקָל רגר רֶׁשֲא .דָנאָל םעֶד|

 טאָה רע תֶמֲחַכ נוא .םֶהֹא יאסו אייז ּוצ |
 םֶתיִמֲהְל יז ןְגֹוצְג םֹוא רע טְר סָאיצה דנייפ איוז [

 םֵהָו (טכ) : רָּבְדִמ רָד ןיִא רגב יז ָמייֵט וצ
 ָתלֲגו קְלאָפ ןייד .ךאד ןְנעֶז איז נוא ּךע
 טְסאָה ּוד םוָו םאצוה רֶׁשא ליש ּברַא ויד נוא
 ַחּכ םֹורְנ ןייד טיִמ לודגה חב יז ןנוצְנ םוא
 5 יקעֶרְמְׁשג סוא ןייב טיִמ נּוא .הישְנַה ערוב [

 םייֵצ רָניּבְלעָו רעֶד ןיִא אִּהַה הְּב א) : םּורָא
 רָביִא ריִמ ₪ רע זיִא גאָט גיִצְרעֶּפ איד ףאָז

eA8  

 קמר

 רש = קיִרָאָה < והמאה:
 וחי תֶלְכִי יִלְּבִמ םשמ ונתאָצֹוה +
 רבְדיְירֶשא ץרָאה"ילא םמיִבַהְל
 םָאיִצֹוה םתוא ותֶאְנשמו םהל
 ךֶמע=םֶהְו = : רָבדּמַּב םתמהל
 ָךָחְכְּב תאצוה רֶׁשֲא ךָתְלִסְִ
 : היּומנה ָךעְרזְבּו לדָגַה
 יִלֶא הָוהְי רָמָא אוהה תַעְּב יי
 םיִנָבְא :תחּולזדדזינש דולס

 יִלֶא הָלעו םיִנשאָרְכ ₪
 בתאו : + ץע ןירא ָּךֶל תישעו
 . מכ פותנפ כמ ג פוי ך) פישעו .ס: שוגי לנפ אח

a IN A TIAA AN an oe ah je + AN א " וי ."*,ו Min Re ca ₪ 

 -25 ןס

 יקב 1

 הָרָהָה

 סקעע ןוכ6 לוס סז לו סנתפ ןכיס ידיכ םומעסו
 סו למי לע וכ וקסעסנ ל ןכסמ יכסס לנו

 ט"ע שוריפ

 ל לק טְנאָג ריִמ ּוצ טָה נא ןְראוָוְג ןֶטַעָּבִ
 איַוְצ םִנָנֲא תחל יש ריד וצ םוא קאה

 עֶטְׁשְרע יד יונ וזַא םינשארנ תוחול עֶנְרנייֵטְׁש
 רִמ ּוצ ףורָא איג נוא לא הלע\ ןעוֶוג ןִנעֶז
 טסְלאָז וד נוא ל שמ גראב םָד ףוא הָרָהְה
 | .ץֶלאָה ןופ :ןורָא ןייא זצ ור ןֶכאמ רוד ּוצ
 טֶכאַמְג טה הָשמ םוָו ןורָא רֶד טְּבייֵבְׁש יישר
 הָמָהְלָמ רד ןיִא לָאְרשי איִד טיִמ .ןננאַגג זיִא
 טָכאַמְג טאָה לֵאָלַצְב םאוָו ןורא םעֶ רָּבָא
 | יא טְרֲעייֵנ הָמָחְלַמ רָד ןיִא ןנָנאָגְנ טיג יא
 .לַארְׂשי איד ןּבאַה מַה יֵלֲע ןופ געֶט איִד
 .ןְנעֶז המה רד ןיִא .ןורָא םעֶד ןמּנְג לאָמַא
 ןֹורָא רָב נא ןְראָנְנ טְפאָרְמְׁשג רָּביִרְ אייז
 < אר ןופ טְנעֶה איד ןיִא ןְראָוג ןנָנאפְג זיִא
 < ןָּכיִרְש .לעוו ךיא: וא לנו :(ב : םיִתְשְלְ

 | לע
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 םֶהְרְבאְל | ךיְרְבעַל
 םַעָה יׁשֲהיילֲא ןפתיילא בקעילו
 : ותאָטַהְ"ילֶאְו ועשרדילָאְו הֶזה
 - 3) סע נפסלו . ד) פוכרכ סיענר6 0 איה

 םיבשר שוריפ

 ךרצוה המל בל םישי םכחה שיאה ימ .'ונו רמואו
 ארקמה ךרד יכו .םוי םיעבראה תליפנ ןאכ לופכל,
 םיעברא 'ה ינפל יתלפנשכש םכל ועד רמולו רבד לופכל

 -זתֶאְו םִיַה םיִעָּברַא תֶא הוה
 יתְלַפנְהַה רֶׁשֲא הלילה םיַעְּברַא
 : םֶכְתֶא דימשהְל הָוהְי רמָא"יִּ
 ? יָנֹדֲא רמאָו הוהידלָא לֶלּפְתֶאְו ל
 ךתקחנו ךמע תחש תייילַא הוה
 תאָצוהירשא לגב תיִרָּפ רֶׁשֲא
 רכז < : הקמ יב םיִרצִממ

. 
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 | ןעֶּבְרַא תת ןיִמָמ
 | תיִחִָּּתְׁשַא יד ןליִל

 | הָאָצִׁשל יי רמא ירא
 םדק יִתיִלַצו וכ :ןוכתי

 םיִהלָא יי תיִרָמָאְו יי
 ְךֶמע לכמת = אל
 אָתְקַרְפ יד ּךּתנסֲחַא
 אָתְקָּפַא יד ְךָּפְָתְּ
 :אָפיִקַח אְדיִּב םִיַרְצמִמ
 ְיֶרְבעְכ = רֶכְדִא זכ
 קָסְצִל | םָהָרְבַאְ
 ינְפְתִת אָל בקע
 ןִרָה = אָפַע .תּושקל
 : ןוהיאְטחלו ןוהיבוחלו

 אטליד

 קַחְציל

 ןפ
 םירוטה לעב

 < .יסתייס לכדמכ ספייסס סנט 'מ ללס ְך> כמונ ס"עכ סייספו
 = ךעוכוכו דפ ינרֿפמ .פמסת 56 סוסי מדפ (וכ) : סילממ
 :עמשו וילפנ ןמ 65מש תוכית ק'ג סלפפס ףוס וסע סיוסנס

 עידוהל אב הלודנ המכח ספא .יתללפתנ ךכו ךכ םוי
 ' פא לארשי ץראב ףא . ונלצינו השמ לש ותלפת הליעוה לגעה השעמכ לודג אמח אלהו ורמאת אמש לארשיל
 .אלש ידכ םכל רפכתנ ההע יכ לארשי ץראב תולפת םכל ליעות אל םהל רמא . םיאיבנה תולפת ונל וליעוי אטחנ
 .'ה תלוכי יתלבמ םשמ ונהאצוה רשא ץראה ורמאי ןפ וגו ךידבעל רוכז ךכ ללפתה ןאכ ירהש ומש ללהתי
 זא ץראה תא םכליחניו םיכלמ דחאו םישלש גורהיש רחאל לכא . םרעב התימ םתבייחתנ אל ךכלו , םאיבהל
 םוגה ורמאי אלא . 'ה תלוכי יתלבמ תומואה ורמאיש םשה לוליח ןאַכ ןיאש ץראה ןמ םכתא שרגיו םבאיצוי
 0 ירח המו תאוה ץראל הככ 'ה השע המ לע םיוגה לכ ורמאו םיבצנ םתאב שרופמש ומכ ול ואמה לארשי
 דג ףצקבו המיחבו ףאב םתמדא לעמ 'ה םשתיו רגוםתובא יהלא 'ה תירב תא ובוע רשא לע ורמאו וגו

 יישר ּ

 :'ונו ךמע קמסס כ סיסנפ יט 'סנט וסלסמ רדס ןסכ כוסכמ יפל ןלכ ןנפכו הנעמל

 ט'ע שוריפ

 תֶא ןייז לֶלָּפְתְמ וצ טאָג ראפ יג ןְלאַפ
 הָללִה םיִעָבְרַא תֶאְו געט גיִצְרעֶפ איד םֹויַה סיעָּבְַ
 ףיִא םוָו יִפְלננְכִה רשא מְכעֶנ ניִצְרעֶפ יִד נוא
 טְגאָזְג טֶה טאָג םּוראוָו יו רסא יִּנ ןְלאַפְג ֶּב

 : יא = סֶכְַא ןניִליִמ  רַפ ןָכאַמ ּוצ דמה
 וצ ל % ןְטעֶּבִג באה ךיא נוא ללא הכ)
 טְגאָזג ּבאָה ְךיִא נּוא יִמאָי אּוה ָךּורָּב טאָג
 לַא ךיר טעְּב ףיִא ראַה רעֶד טאָנ םיִחלֶא יִתַא

 ןְּבְראַד רַפ טיִנ םְְלאָז ּוד תלו ךע תֶחעק
8 

 ט'ע שוריפ
 .םו תֵרְפ רָשַא לֵמְּבְרַא ןייר נוא קֶלאָּפ ןייד
 םייקֶסורנ ןייר טיִמ נב טְייֵלְג סוא טְסאָה וד
 .אייז ןְנֹוצְג םוא טְסאָה ּוד םאוו האצה רֶׁשֲע
 יקראַמְׁש ןייד טיִמ הלוח ייִג םִיַרְצַמ ןופ םרָצְמִמ
 טָניַד וצ דנג קְנעֶדְג דג (זכ : טְכאַמ
 ּוצ יקעלו קחצל םהָרבא ּוצ סֶהְבְנַאְל טְכעֶנְק
 טיִנ ְךיִר רעֶק מפ לַא בקעי ּוצ  נוא קחי
 םעֶד ןּופ גיִרְניִקַא טְראַה םּוצ הוה םעֶה ישק לֶא

 .תַעׁשְר יז וצ גוא שקר לאו קֶלאָפ ןגיואָד
 | לאו

 וז 2 -
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 יֵרְבָקְבּו <

EDןותיוה  
 he דכו גכ :ַײםדק
 הָאיִ םקרמ כת יי
 ּניִסַחַאְ ּוקס רמימל

 תיִבָהְי יד אָעְרַא תי
 תַר לע ןוְּבְרמְו ןוכל
 ןֹוכֲהָלֲא < ַײד .אָרְמיֵכי
 אָלְו הל ןּוחנמיַה אלו

 : < הָרְמיִמְל ןותְלְבַ
 ןותינה ןיִבָרכִכ דכ
 תיִָדיִד אָמוימ ייסד
 תיִחמָּמַּתְׁשָאְוהכ :ןוכתי
 ןיִע ְברַא תי ַי םֵרָק

 ןיממי | ,
 םירוטה לעב

 . סתייס סילפמ (דכ) : תוכל סלח

 יישר |
 סילומלס .ספנע ןס לק . 'ונו לפנתאו (סכ)

 טיע שוריפ
 ףייט םעֶד ּוצ לתננ לֶא בוטש ןייז ןפראוָוְג
 םֶד ןופ טְרעֶריִנ ָךיימ רעד סאוָו רֶהֶה ןמ דיה

 הָרֲעְבַּת ןיִא נּוא הָכעְבִפְּו (בכ) : ּפאָרַא גְראָּב
 ןיִא נּוא האַּתַה תֹרְנְקְבּו הָסַמ ןיִא נוא הָסַמְבי

 ריִא טאָה י תֶא םֶהָיְה םיטצקמ הָוָאְתַה תורבק

 ו תלְׁשְּו (גכ) + טאָג רַפ טְניִרעֶצ רעד ךוא
 שדקמ טְכיִׁשָנ ְךיַא טאָה טאָג זַא נּוא םֶכְתָׁש
 ּושָרּו ּולע ןְגאָז ּוצ רֹמאָל ענרַּב .שרק ןופ לרב

 דְנאַל כאָד תשרי נוא ףוא טייג ץֶרָאָה תֶאָ]

 ןְּבעֶגג ףייא ּוצ ּבאָה ךיִא םאוָו םֶכָל יִּתַָנ רֶׁשֲא

 ַײ יל תא טגינעֶּפְׁשִג רַעְדיוו ריִא טאָה ומ
 מַה או טאָג רעייַא ןופ דייֵר יִר ףוא םֶכיִהלֲא
 םיִא ןיִא ןניילג טְלאוָוְג טיִנ טאָה רוא נוא +
 וצ טלאווג טיִב טאָה ריִא נּוא וליקְּב םָתְעמְׁש אל
 רנינעָפש רֶדוַו םירסמ (דכ) : לוק ןייַו ןֶרעֶז
 פימ טאג טיִמ מ ₪. ןעוָוג ריִא טְנעֶז תי

 ְייֵא ּבאָה ְךיִא םוָו גאָט םעֶר ןופ סנס יז
 טְכאַמְג ּבָה ְךיִא נּוא פנְְַ, (הכ) : טעה ד

 וז

 ס"מכ נימפמ קוספס

 ג. םירבד א
 .תּרְבִקַבּ הסמבו הָרעְבְתְבְו >>
 "תא םֶתיִיָה םיפצקמ הוֲאָּתַה ;

 ':כ עפפעדכ ופסו ןלכסיו

 4 בס בקע ₪

 אג

 םֶכִחֶא הֶוהְי חלָשְּבּו = : הוה
 .ושרו ולע .רמאל ערב שָדּכִמ
 םֶכל :יתַתְנ רֶׁשֲא ץֶרָאָהייתֶא
 אָלְו םֶליִהְלא הוה יפי תֶא ּורָמַּת
 :ולקְּב םֶהַעַמָש אָלְול סּתְנַמַאה
 םוימ הוהיד"םע םתייַה םירממ ד:
 ינפל לַֿפנהָאְו = : םכְתֶא יתעד

 הוהי

 + םיבשר שוריפ
 . 'וגו םיעברא .'ה ינפל לפנתאו (הכ)

 םימכח יתפש

 לה לא ללפתאו

 לארשי ילשמ |
 קעווא ךוא ןיִזאנאַמ ןיימ ןופ דיִמ אייִּב םאהמ תמא םעֶד
 | a א = . ₪ ד < טאב צ

 טְנָמיֵד ןיַא ּתָבְנאַנִג
 אוד וא אָרֹומ ְךיִא ּבאָה ןֵכָּב . רַפּוק ןֵצְנאַג םעֶד ןּופ

 ףוא ְךיִמ .וטסעוו הָסיִפִּת רעֶד ןיִא ןצעז ןיַא | םֶנעֶי םסעוו
 : ה .i ¥ 1 צ : ל ה 2% ני

 זיא ןֶליוו רעָמוג יד זָא . הָסיִפְּת רעֶד ןיִא ןצֶז ץיא
 םיִא .טאָה רע ןוא לַחומ ךוא םיִא יוז ןגא לָחומ ריִמ ייז

 רע טעו עֶדייַב וא םְסוְג םאָה רַע םוראוו םֶנאָזְג ווַא

 עֶטְּבייֵלְגַּב עֶרָדְנַא טעו רֶע םּוראוו ןְצעֶו ןיֵא םיִנ יִאְדוְּב
 ןְּכאַה ןדוי איִד א לשמנ רעד . ןניִפְג םיִנ םיִנּומס

 < אוצ השמ טאָה לני םאְד םֶכאַמְג ןְּבאָה ןוא טגיִדניוג
 ּכאָה ְךיִא טאָג וצ םֶנאָוְג םאָה נוא תוחול איִד ןֶכאָרְּב
 אּוד נא םֶגיִדְניִזנ ךוא

 עָנייז ןְכאַמ טֶסְלאָז ּוניִבֲא

 אשת סא הָּתעו
 א 5? . ז תא 1

 םכָהרְבַא אוצ םִנאָוְנ אוצ טסאָה

 סְלאָּפ םֹורְג .ןייא ראפ רָדניִק

 ְךיִא וא יא סָאְו םַתאְטח תא
 = ןייז .לָחומ ןֶדּוי איד טסעוו אור אייַפ טְגיְִניִזנ ךוא באָה
 = אָב יִנְחְמ יז לָחּומ םיִנ אַז פְסעֶו אוד אייַפ :נוא
 7 ףוב םד ןּופ ןקעמ פָא ךיִמ .וטסלאו יִּתְבַתָּכ רשֶא ְּךְרפַסַמ

gio1 +.הל ד . |:.חא  זגוד ד צ ד  

 ְביִרְׁשִג ןָא םְסאָה אּוד סאוָו

 סירא ראפ ןֶכאָמ ְךיִמ סו

 אוהד א ןָנעְוו טניימ ןופ

 ָשְפִנְמְמ םּוראו קֶלאָּפ

 = 7 םֹורְנַא ראפ ןְכאַמ איז וטסעוו יז לֵהֹומ איז ופפעו

 5 ם'ע ומס  'פכו .סושסכ

 ןיִמ םרעמ.יײאיִד סאה רַע םאָו
 ' + Aw 9 ד ד ד

 = אָלֶא .םֶהָרְבַא וצ םֶנאנ אוצ טסאָה אּוד איוו זַא קְלאָפ
 28 שיִנ ךוא ריִמ מסעו ןיז לַחֹומ םיִנ אַז טסו אוד

 : כֶהְרְכַא וצ טְגאוְנ אּוצ טֶסאָה אוד םאוָו קלאפ סורְנַמ ראפ ןבאמ טסו ןְּמשֶװ ןי לוס
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 | הוה יהא לע ביית
4 il ad ַײ -םדק :ןמ הוה ףגאתה ץ Ls ig 
 א "תיקון ח"ב ללפתַאז ורימשהל דאמ [

 "תי \אָּכ = < איָהַה א הש ל האו יי : אוהה תֶעַּב ןֶרַהֶא דַעְּב
 ןותרבע 0 ןוכְתָבוח תֶא םֶהיִשַעְ"ירֶשִא םכתאטח

 :אָרּונּב ּהָתָי תִיִדְקְואְ ה ה שָאְּב ותא ףרְׂשֲאְו יתחסל לָגעְה
 = איט הָיוּ ירְׁשֲא דע במיה ןוחט ותא תכָאְ

 קיקד הָוֲה יד דַע תאי
 "ה תש אש "לא רּפעְתֶא ךלשאו רפעל קד
 > ןמ תַחנְד אלחנל הרע תהו גרה לחנה

 ,ארוט
 הרעבתבו .₪ גפ י'ע 9 איה

 םירוטה לעב
 < ?לפע ג"פכ ןגיכמ6ד ונייס| ס"וכטס רפיכסכ וסיטסיכ כפעל קדס .כפעל קוו .לפעכ קד .כפ6 'סמכ "ג , רפפ) (62)

 יישר | םימכה יתפש

 = םינוססלכ סמ סינוטסלס סיעיכ לסנ יקדמע יכנקו הככסס ד5 לע לו ןוטככ "סוס תותילס תנותנט ןינמו יכבס

 סייענמס 5 לומפ ןופככ סינוס ףס ןופלכ א תילככ וסנכנו = תולמסו סכוס לוט סכילע ולכק  רככס ינפפ
 < עמסס יכל < ld ורהאבו : סעל ויס נעו ג .es ee ty סרוק: לכ ססל רסס -יקו

 ְ כ סונכ ו ומ : 2 ] [ יתבנס = סטמל וג רמהס י'pכ םריפפ סמש ןרימ ינוקומכ
 לוס ןכו כ - טכ סז וה משה ל סל ב 56 בול גלמכ לע ךכ קלט 'פכ כוקכפ ;?ותכס וניל ןלכדכ
 | םג ללפתאו : לטממ .ויכפ דימו (2 םומע) רמוס ומת ;'וכ .סירלמ .קפונומ ףכוס 07 שר לט ונוס וס
 | ופמו ה סמ לכל ילפק סליעוסו . ןרהא דעב ד כ ןויסכ ט'כ דע 595 סוס 0 סילגלעש .ינפו לגעס ספענ
 ומכ/ סווס 5 . ןוחמ (כ) : סינכס ולפשנו סיני וכ 'פ3 6סד י"סכ יכנדמ . וסע סרג ןכו'ל'לע סינמ סנש
 --: | (דנעלססמ) "מלב ט"נסלומ = .סעכו ףולס = סנכפנ סש כתכד ךורבדכ יקהנכד רקס י'פכ טקנ ל ףספ
 לסמו יהתנס וכ רמו סנט כלכו ססמטכ להכפיל ס'כקס
 לוזמל "ו ולווגקנו סלוק לוע ססינע ולכק כנכ ל6כטוש יפל הרכסכ סיס ךנ לכפס כפול לכונק ינפמ א : 'וכו 9
 יפכ 62 לכה 'יפ ב :ןכ למה 6ררנ כג 'וכו סיטנמ הקעמ רומל ם'מו רעג ןפלכ סנכקנ) ס"יכ לנ6 סב
 סוג ןכססה נע יפה 3 8 סכתה דופפס) .כיקכד ומכ וקוס דופכס) כיתכ לנו ורועפס) .כותכדמ קויד .1 : Bעחס
 = סקופ ןקמכ ויסו ונכסכנכ ססל מרג סגו סכג וס ה : סנס תונכנ סגד "ר ד : סינכל ילקד יל 6

 טיע שוריפ : | לארשי ילשמ
 = ןניואָר םעֶר ןיִא איקה עפ ךוא סג טְרעֶהְג טאַהְנ טאָה ךֶלָמַא לשָמֲא יא סע . ץיז למ ףוא

 דואמ יי ףנותל ןרָהַא ףוא נוא השני (כ + לאָמ "א: רפא הָניְִּכ ןיֵא נג יא רֶניֵא ןראַה אינצ
 | ראפ ּוצ הש רעייז טְגירעֶעג טאָנ טאָה 2% ל דנא רעד ןיא שק ןופ ןאנאמ
 4 1/5 עדייִּב יד א - ןיטְנאמיד ירעיימ הפ ןיִזאַגאַט ןַיַא רבא
 א ee םיִא |27? | ןפאְרְַנ ךיִז טאָה ליו רעְר .טאַהְג ביל בי ןבאש ןראַה
 רעֶד ןיִא אקח תג ףוא ןהָהֲא רַפ הא דב רעוא םעד םיִהנ פָא םיִנ טאָה הָנוממ רפה רעד וא
 עֶרעייֵא נוא םָכְתאַַמ תֶאְו (אכ) + טייצ רֶגיִּבלעֶז םעֶד טאה . תָבְנאַגַב רַעֹוא םעד מאָהְמ ןוא רפיק ןופ
 טֶכאַמְג טָה ריִא סוָו לֶנעָה תֶא סֶתיִשַע רֶׁשֲא דְניִ ןְרְָנַא םעֶד ןַפורג םאָה ןוא ֹסאָרד ראַפ רייז ָךלָמ
 ותוא ףורשאו ןמּונג ְּךיִא ּבאָה יִתַחְקְל לגע סאָר לעוו ְךיִא וַא .ןָסיוו טְסְלאָז טְגאָזִנ םיִא םאָה ןוא הנוממ

 | ןוזפ םיִא ןסוטש וצ באָה ְךיֶא נוא ותא ה א ריד למ ווּ סט הפ רט וע ד טק 3 הָכיִפִת רעֶד ןיִא ןֶעֶו ןייא ְךיִא לעֶו הנוטמ םני ןוא רעייפ ןיִא םיִא טְנעֶרְּב רפ באַה ְךיִא נוא שנ א ה
 = + ןְראָוִג ןְלאָמ ּוצ םוג זיִא סע כט

 .ּפֶה יָא נוא רש, הא דלג דֶרַע רעֶד ןופ בוטְׁש איוו ןְראָוג ןיד יא סע, זי ל ה
 ופראוונ ; . 8



 םיִעְּברַאְו he א
 ּף תי תש אֶל םיִמו לב לע יִתיָתְׁש אָל

 ןּותְבַח יד תה
 ים יב בעל
 יִהֹומָרְכ, | אָנְרַאָל
 םֶדָקִמ תלה יֵרֲא טי
ו 6 5 אָתְמִחְו אָזנָר

 . תר 

xהָאָציׁשְל ] וכילע 
 רע 

4% 

 יִתולַצ ַײ ליבק ןוכְת

 < בקע ם םירבו

 - םזי םיִעְּבְרַא הָנשארַּכ הוהוונפל
 | ₪ אס

 = יֵתְלּבֲא אָל 'םֶחְל החליל
 וש לע

 תושעל םֶתאַמַה רֶׁשֲא םֶכְתאטַה
 כ :וסיִעְבהְק הֹוהְי יניעּב עֶרָה ;

 שא הָמֲחַהְו ףאָה יִנּפִמ
 רִמְׁשַהְל | םָכיִלע / הוה ףצק -

 םעפּב םָג ירא הוהי עמשיופכתא + איקה יי א
 .ט 0 ג סירדנ יתרגי יכ .סע %פוי 9 ₪ לחה

 םירוטה ב
 לע יתלפת תעמטפ פ"ט6 יכ ידכל יל םוליפ יל 6כי יתלשת
 : ןכ6 םנכפ לו לכדמכ ינתימתו מקנת 65 רש

 ישר

 סיילע סתוק3 סכככפ יל 'ס ל סלעפ ססעו
 bוספ כקכ ע"כנ סילכ וס5מנ ר סוו 'פ יקככעפנ
 נפככיל:ס'נקס סנכפנ סויב וכ ש זופסכ ם"יכ סלע
 דוע ספע תוהול יײפ ךל לספ (דל ספ) ספפנ לו
 ס'נקס סנלסנ סויכ וכ כ'סויכ סילכ וקכמנ סוי 'מ
 ךככדכ יקסלס (די ככדמב) סטמל ל"סו סמפסכללכפיל
 ןופככ  ספלפנט ןיכמנ = סמילסלו סלוקמל עגקוס ן[

 (י 'ילכד) .קונוכקפ וחול נפ סיעככקכ 'נע ת סנט

 שע שוריפ
 ףיִא רֶמֹולְּכ טאָג רפ יל ןלאפ טכאמנ
 םוצ איוו זַא השר ןעווְג לֵלַּפְהִמ ּבאָה|
 הָלִיֵל םיִעְּבראו גַעָמ גיִצְרעֶפ םֹוי םיִעָבְרַא ןְמְׁשְרע ]

 ּבאָה טורָּב יְִַּבָצ אל םֶָל טְכעֶג גיִצְרעַפ נא
 ּבַה רֶסאוַו נוא יִתיִתָׁש אל םימי ןָסַעְגְנ טיִנ ָךיִאו
 עֶלַא רָּביִא םֶכְתאַטַמ ָּכ לע ןקְנּורטְנ םיִנ ףי]
 טְגיִדְניִוג טֶה ריא סוָו םֶתֹאָמַח רֶׁשֲא נז ּוָרֲעיֲאַו

 איד ןיִא נב זייַּב סאד וה ןאַמ ּוצ תשע
 : םיִא ןְנְרעֶצ רעֶד ּוצ סימה טאָג יי ןָנש 7

 ןְטְכראָפג ךיִמ ּבאָה יא ןעֶר יידי כ טי
 םעֶד רַפ נוא הסחה ןְראָצ םעְר רפ ףאָה יפו

 טה טאָג םאוָו => יי ףצק ר6 ןֶראָצ םיִר
 ןגיליט רַפ וצ םנְתָא משה טְניִרעֶצְנ ףייא ףוו)
 ּוצ ריִמ ּוצ טאָה טאָנ נוא לא למשה ו

an,טרעהנ  

 אוחה

 םיבשר שוריפ

 םעפב םג (םי) : אשת יכ תשרפב יתשריפש ומכ חכ
 : | םחילע ללפתה םימעפ הסכש דמלמ . איהה

 םימכח יתפש

 :5כְק) סלע .סיולע סתולכ רמת כ םרפכ וגלכ רך : רסכ
 תעכ ךומסכ: כיפכ סד סיכופכס סויכ דכיו פוטוכסל תוהול
 :סיפנכק ףוסנ .י"טכ: טכיפו ןל נספ נפ 'ס רמ6 פוסט
 עפסמ ןלכ סיכותככ: סועככ ןהול ונייסד ול סלרתנ
 ןתולד' םרפמ ךכל תונוכת תומול לכק5 סלע כ ןיידעפ
 סטו כמלנש גלפתסל סנעב סַײעכפפ סיעכרפ ונייכ סיענרפ
 :סיכוללכ וקנתכס סמ סת יכ 'פכ נ"ע ₪ :'וגו סלע6
 8 סוס כינו ה"כ לכ וונכס ננפ תת : םרופמ סטו
 כתכ למפקד סו לגעס לעת ןינעל 6 ככל תומונס תניתנ)

 לארשו ילשמ
 רצ באָה ְךיִא טֶניִדנִזנ ּבאָה ְךיִא ןוא לע סאְר טְכאַמְג

 יבוא דנּוצַא םֶתאַטַח אָשְּת םָא הָּתַעְו תוהּול איד ןָכאָרְּב

 ריִמ ּוטְסְלאָז טְכעֶר יא ןייז לָחּומ ןֶדּוי איִד םֶסעֶו אּוד

 :םיִב אייז טסליו) אודה בוא ןוא א םָאל ןיינ לַחֹומ ףוא

 יאָנ יִנָתְמ וייז לחמ םיִנ ךוא ריב ּוסָסְלאָו ןייז לַחּומ
 םאוְו ךוב ןיד ןופ סֹוא ךיִמ קעמ יּפְבָתְּכ רֶׁשֲא ףְרֶפסִמ
 ןתעַזנ םֶה השמ םיאָו ׁשֵרְדִמ רעֶד . ןֶביִרשג טקאה איד

 מאג וא ןייז לַחֹומ .ןלעוו םוָנ ןדוי איד שעו) טאָג דא

 ןאָפ סמּוג לאָז רע ןיִרֲמְלֶע איד אּוצ ןֶראוושְנ רָּבֲא טאָה

 לעֶֶו ְךיִא השמ ּוצ טְגאָזג טאָג טאָה רדניק יִרְעייַו אּוצ

 טְגָאמ אּוצ באה ְךיִא םאו וא ןְגיִליִט רֵאַפ ןדוי איד
 לע .רָדְניִ .ירעייז .ןאס סוני לאָז ְךיִא ןיֵרֲמְלַע איד אּוצ 6שוו ' ,

 רעייז ךוא טוב אוד קֶלאָּפ םֹורגַא ראפ ןכאַמ ְךיֵד ךיא
 איִד לאו טאָנ וא םָלאֲוְנ טיִנ טאָה השמ ןוא .. דָניִק
 תוחול איִה ןְכארְּב וצ הָשמ טאָה םּורְד ןְגיָליִט ראָפ ןֶרּי

 הנעמא ןְּבאָה לאָז רֶע יִרְּכ טְניִדְניִִג ןֶּבאָה ךֹוא לאָז רָע <
 אי ופסְלאָ  ןייז לחזמ ריִמ םֶסליְו אוד זַא . םאָנ אוצ

 ךוא 0

NFR 4 
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 .סולקנוא "בקע מ סירבד

 .יִָחְּ יִתינְפִתָאְו ומ א יו :ונממ ו ו םוצעהיונל

 ל ל גה שאָּב רעב רההו רֶהָהיְוִמ
 זיי ןיֵּתְרַּת לע אמי : ידי יתש לע תיִרבִה תחול

 cn הו י יזחו זמ

 | ןוכהלא A םדק יט פיש הוהיל םתאטה הנהו אָרָאְו 5

 הכְסמלַע םֶכָל םתישע םָכיֵהְלָא

‘Wr 

 לש "ןובל ןּותְדַבַע
 .עיִרְּב ןותיטס אָבִּתַמ 6

 .ַ דיקפ יד אָחְרֶא ןמ הָוצדרֶשא ךרדח"מ רהמ םתרס

 מ יחל ינשּב ׁׂשּפְהאָו " : םֶכְתֶא הי
 מ תת לס ידי יתש למ םֶכְלָשַאו תהלַח

 : ןוכיגיעל ןּונּתְרַבְתּו

 יי םדמ תחת שא חי
 אתימדקכ

 לָפְנְתֶאְו = :
 ינפל

 םכינעל םְּבִׁשֲאְו
 .פ סיחספ סרנעו / סירדנ עפסחו 23

 .םירוטה לעב ם.בשר שוריפ
 *7 .יפרגי : ססמ תוככוס " ומדסס 'י כסס . סל)סשו (5) יתרצע אל יכ .םרבשאו (זי) : 'ונו העובשח תא םיקה

 .יכ סכי יפלוגי כספו . יפלוני כ יספרס לכעס ךדיסו ןיד
 = סו ו ןכֿפס וכמי ןפ יתפכמ ריכפתש ימללפתסו .סממס! ףסס ספ יפרוני . נקנפ 0 יכ יפמדי יפטנמ לכ יפלוע

 0 ישר
 (כ% תופכ) רפפנפ . םוי םיעברא הנשארכ 'ה ינפל לפנתאו (תי) : תוופ ססיפפ8  גיסכ סמל

 לארשי ילשמ

 ןָננאָנְג 5אְרַא יב ְךיִא וַא ןדי יד ּוצ טנאזג טאָה השמ
 רעֶד א ןמְלאַהְנ ּבאָה גּוא יִנִס גְראַּב םעֶד ןופ

 ןֶביִרְשג ןעֶוְג זיִא ייֵז ףוא םוָו תוחול אייווצ איד רְנאַה

 אָרֲאְע ןָּבעֶגִג דִמ טאָה טאָג סאוָנ תֹורְּבְדַה תֶרָשַע איָד

 טאָה ריִא ןהעג באָה ְךיִא \םכיִהְלֶא ייל םֶתאַשַה חַנֶהְ
 טאָה ריִא (הָכַסַמ לגע םֶכָל םֶתיִש טאָג אוצ טנידנדג
 זיא סאָד םִגאָזג טאָה נּוא בלאק ןסאָיִגַא טְכאַמְנ ְךיֵא
 ויי יש לעמ םֶכיֶלְׁשֲאַ תוחול יִנָשַּב ׂשּוּפְתָאְו טאָג ןייַא
 קעַא יי באָה נוא תוחול עֶדייּב ןנגווצאּב ּבאָה ְךיֶא .ןוא
 ּבאַה נּוא (םָכיֵניעל םרבְׁשאְ טנעָה עַניַמ ןופ פרא

 ְךיִא באַה ןְגֹוא ירעייֵא ראַפ תוחול איִד ןְכאָרְב אוצ

 ןְנאָה איז םעדניזג ןְבאָה ןדוי איד שאנג אוצ טנא

 וצ .טֶכאַָמְג טאָה ריִא םֶכָל םֶתיִשע טאְנ רעיַא שאָנ ּוצ טניִדניִנְג טה

 טע שוריפ

 ןְמאָנ רֶעיֵז טס א ןקעָמ סוא לע יא
 גוא הׁשֲעִאַו לָמיִה םֶד רֶטְנּוא ןופ םִיָמָׁשַה תַתְַמ
 .ןיַא וצ .םוצע יגל ָךיִד תא ןְכאַמ לעוו ךיִא
 איז איוו רעֶכ נּוא ָמִמ גרי קלאָפ קראָטש

 טרעקנ ךיִמ באה ְּךיִא נוא וָפַש הטי : ןְנעֶז
 ןופ רֶהת ₪ טְרְדיִנָג פארא ּבאָה ףיא נוא דד
 טה גְראַּב רָב נוא שאֶּב שט רֶהְֶ גְראָּב םעֶד
 איד נוא תיִרְּבַה הזחּול יָנְׁשּו רֶעייַפ ןיִא טְנעֶרְּבִ

 ןְנעֶז יָת יש ל* תיִרְּב םעד ןופ תוחול ייֵוְצ
 ףיא נוא או זט) : דָנעֶה עֶנימ ףֹוא ןעֶונְג
 ריִא וַא םֶכֵהִא יל סֶתאָטִמ הנהו ןהעזג באָה

 ןיַא הָכַסִמ לַע  ָךווא

 געָמ םָד ןפ סת ה רָשַא דרה  דלאַב רט טְרעקג פָא מָה ריִא מיס בלאק ןְסאָנְג
 ייווָצ איד ןיא ןְמּונְג א ּבאָה ָךיִא נוא תוחולה יִנָשְּב שופתאו (ןו) : ןֶמאָּבִנ ךייִא טה טאָג םאוָו <

 בשא דָנעָה עֶדייֵּב עֶנייִמ te ןֶפְראְווְג ּפאָרַא אייז ּבָה ְךיִא נּוא יִדָי יֵתְׁש לעמ םֶכ ל . תוחול

 | ּבאָה ְךיִא נּוא לּפָאְו (הי) : ןגֹוא יִרָעייִא ראפ כני אייז ןָכאָכְב ּוצ ּבאָה יֶא וא

 טכאמנ

A Ns 

Fle פי RW hs oe Ban A 1 
  ta a xsיה ב תשרי זי 5 [



 ןיעְּבְרַא ףוממ הָוְהְו אי
 ןנלל ןיְִּבְרַאו ןיַמָמַ
 יחול ןירת תילי בה
 יל 6 המ בי: אָט

 אמ עירפְּב תֹוח םוק
 ד ךמש ליבה יִרָא
 ומס סָיְרְצִמִמ אָּתְּפַא
 יִד אָחְרֲא ןמ עיר
 ןֹוהְל ודבע ןוגתרקפ

 יִלִי יי רמַ ני :אָכְּתַמ |

 תי ימדכ לג רמיִמְל |
 סע אָחְו ןיִרָה אָמַע
 = אוה לדק: =ישק]

 ימדפמ  ּףְתועָּב חנא די
 תי יֵחְמאְ יש
 אימש = תוחתמ ןו ןוהמש [

 םעל ָךָתָ רּבעֶאו <
 : ןוהנמ יִנַכְו ףיקה

 יתינפתאו <<

 : תירבה

 . 3% םוכרכ ינפע - אית

 סיל:ממ ת65וס (כי)

 יישר |

 : תחל (5י) : סככע ןופ 95 כ סניפי ןופ (ףכ[

 רנכ ויסומ וכמו לע 36 'ס פנס לופ כו סעוכטס[
 'ס ק6 סולממ ויסכ רודס

 טיע שוריפ | |
 גְראַּב םעֶד ףֹוא רי טעֶרְג .ףייא טיִמ -טאָה|
 גאָמ םָר ןיִא פיג רעייַפ ןשי ןופ שטה .ךותפ]

 סע נּוא יהב (אפ : גנולמאו ןויא םַעְר להקת
 איִד ןופ ףוס ןיא ₪" סיעבְרִא ץקמ ןעונג זיא

 גיִצְרַעָפ איִד נוא הלל יער געט גיִצְרעֶפ)
 תֶא ןֵּבעֶגַג ריִמ וצ טאָג טָה לא ? תג טְכעֶנ
 תוחול יִנְרעֶנייֵטְׁש יינְצ אד םנְכֲאָה תוחול ישו
 רֶמאיִג .(בי) : תיִרְּב םָר ןופ תוחול תיִרּבַה תוחש[
 ייֵטְׁש פק אונ ריִמ וצ מָה טאָג נוא ילַא +[
 םעְר ןּוכ ּפאָרַא ףךַעָג רָב המ המ רו ףוא|
 טאָה קֶלאָפ ןייַד םּוראָוו ּףֶמ תֵתְׁש יִּכ ה
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  CN"םיעבְרא ץקמיהו *:להקה םּויְּב ב =
 לא הורי ןתְנ הָלֵֵל םיעְבְרַאְו םוי
 .תוחל םיִנְבֲאָה תחל ינשדזתָא

 | םוק ילא הָוהְי מאיו כ
 רשא מע תהש יָּב המ רהמדר |

 מ רהמ ּורס םירצממ תאצוה
 "םהל ישע םתיוצ רֶׁשֲא ךרלה
 רמאל ילא הָוהְי מאיו * :הָכָפִמ
 --םע הנְהְו הָזַה םעֶהיתֶא תיאר
 : איה ףרע"השק
 םרימשאו
 ךְתֹוֲא הָשעָא םיִמְשה תַחָּתְמ

 פע ₪ םירבד

 םמש"תא ההמאו

 יוגל
 םירוטה לעב

 : ןכ6ס !לע שוליפ סיללפ ןכ6מ למו6ס פ"ככו )עו ליעספ 'יפ .

 = םימכת יתפש

 םתלו וכ סכו סדוקס לכו לכל רקנס סוקמכ כפענו םכגתסל
 ת ולפסעו סלסה 5 pon ש'פו-וכ סתיכו סיפדוקס
 = .םיכופ :ןפכו ןננככ ללרפי סע רכרמ ס5כ ן'כפרס 'יפ

Pp:וקדעע יכנלו כותכ סד סטק כ לד סככט ןוכ) 636 וניל ספ לופס | סכופי םוריפ  

 שע שוריפ
 םִיָרְצְמִמ תאַצֹוה רֶׁשֲא ןֶּבְראְר רפ

 ןְגּוצג סוא

 רֶׁשֲא  געְוו םֶר ןופ רה ןט טרעקנ פֶא דֶלאָּב
 ּבאָה ךוא םאוָו- םתיוצ

 עָניִסאָנְנ ןײַא הספ איז וצ טְכאַמְג ןְּבאָה
 : םיִבָכֹוכ תַרֹובֲע
 .יִתאְר .ןנאְז וצ ֹוזַא רפאל טְנאָזְג ריִמ וצ טאָה
 א לה קֶלאָפ יִניִזאְר סאָר הַעָז ְךיִא הה םעֶה תֶא
 כ גיִרנִמַא טְראַה ןייא ןְנעֶז אייז אה ףרע השק םע-

 < הפ פא זאָל םֶדיִמְשַאְו יִנְמִמ ףֵרָה = (די)
 6 יב תא הָתְפַאְו ןניליט רֶפ יז לעוו א נוא ריִמ

 : קְלאָפ

 ךיא

 | ינממ רה 0

 = טסאָה וה םאָ
 / ןְּבאָה אייז .רֶתַמ רְפ םִיַרָצִמ ןופ

 = יוז םֶהָל ישע אונ ןטאָּבְג

 < טאָג נוא ללא  רֶמאַמ גי



 = בקע ט םירבד

 oe גנט ח נט הוהיי--תֶא .םתְפִצִהַה רבו."
 םֶכָּ הוה ףנאתיו
 תקל הרה יִתלעַּב 9 : םֶכְתֶא

 תירבה תחול םינבאה
 בשאו םֶכַמִע הוה תֵרָכיירְׁשֲא
 היל םיִעּברַאו םוי םיִעָברַא רֶהָּב
 : יתיתש אל םימו יִּתְלַבֲא אל םהל
 תחול ינָשדת יֵלֲא הֹוהְי ןתו *
 םיִהלֶא עַּבְצֲאְּב םיכתּכ םיֹנָבֲאָה
 1 רב רֶׁשֲא םיִרָבּדְהלֶכְּכ םָהיִלע

 תחול

 שאה ךותמ רַהָּב םֶכָמִע הוה
 .תיסע ססילעו .fכ סליגפ pe א' ת

 הָאציִׁשְל בי וי םדק דיִמָשַהְל
 יקְסַמְּב ט ;" ןובמי

 יד אמי יֵחול אינָבא
 תיִבַתִַו ןוכמע יי רזג

 אָמֲחַל ןוליל ןיעְּבְרַא
 אל אָיַמּו תיִלָבֲא אל,

 יל יי בהיו י ;יִתיִתְש

 ויד אָעְבְצָאְּב ןיִביִתּכ

 םירוטה לעב
 : ודומלפל 'םיגכ .לסכ כשלו (ט) : ףלק

 םימכח יתפש

 ספכג דכל סוונכ סעסב 005 ומרג ססינטד לב ופופ

 לארשי ילשמ
 טעוו טְסְניֵד ראַפ סָפַע ןְּבעֶג םיִא טעו ןעֶמ וַא גוא םֶלָ

 ןדוי איד אוצ הָׁשֹמ טגאז םאד . ןרדננא ןֶפיק ראַפ רע

 ןיִא .ןֶטְכאְרְמ טיִנ ריד טסְלאְז אד !ְךְכָנְלְּב רמאה לאו
 ןיימ ךרוד וא תקדצ ןיימ רוד 0תקרצבי ןצראה ןייצ

 םֶכאַרְּבִנ טאָג ךיִמ טאָה ץֶרָאָה תַׁשְרָכ יי יִנָפיִבְתה תוכל

 טיִג ריִמ אייַּב יֵאָדֲנְּב רע טעוֶו דאל םאָד ןנישרו איצ

 ריִא טֶלאַז .ןגידניז ןלעוו ריִמ ליפא דנא סאָד ןָמעַנ או

 םעֶד ףרּוד ראָג (הָלֲאָה םִיוגַה תעשרב , יִכ גאז ֹוזַא םיִכ

 יע "ממ (ִיִנָפִמ םָשיְרומ ג םִיֿוג עֶיִזאָד איד ןּופ תעשי

 רע נּוא דָנאָל םעֶד ןופ ריִד ראַפ ןופ ןְּבייֵרְמ ראָפ טאָג =

 אוצ ןְדאֹוׁשג טאָה רע םאוָו העְגבְש איד ןייז םייקס ליש =

 רוָא זַא רבָא . דנאל סאד ְךיַא רע םיג םורד ןרטלע איל =

 סאָד ןְמעֶנ אּוצ ְךיֵא | איב יֵאְדֲנְּב רע םעו) ןְגיִדְניִי שעיצ
 תניִשְדיג ריִא .םאָח תּוכז רַעייַא ךרד םיִנ םוראוָו דנא

 דָנאָל םאָד

 םירבְדַה לָכְכ ןנאַטְׁשִג ויִא איז ףוא תו
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 ל Ae ל / ו יי

 אָימְּגְתַּפ לָכַּכ ןוחילעו
 ןוכמע ײ -לילמ | יד
 אָתָשָא "ומ אָרט

 אמויב

 < + דומ)פ הז לגכ .  סיככרס לככ ססילעו 6)

 ישר
 log רהב בשאו (כ) : למ ןופלכ םמפפ וכ ולס

 ט"ע שוריפ
 מֶה ws תא םֶּתְפצְקִה ברוח ןיִא נא בֶרוחְבּ (ח)

 טאָה םֶכָּב יי הנאהו טאג טְניִרעֶצ רעְד ריִא

 ראפ ּוצ רימה טְניִרעֶצג יא רָּכיֲא טאָג

 ךַא וא הְֶהָה ייל | : יא נא נילי |
 וצ תל גְראַּב םעֶד ףוא ןְנְנאַנְנ ףֹורַא ןיִּב
 תוחול ל באמ 1 ַעְנייִטָש יִד םיִנֵנֲאָה תוחול ןמעְנ

 תַרָּ רֶׁשֲא תיִרָּב םעד . ןופ ןלְבאַט אוָד תיִרְּבַה

 תיִרְּב תַרֹוּכ ףייִא טיִמ טה טאָג םאוָו םֶנָע יי

 טמאָיִג ךיִמ ּבאָה ְךיִא נוא ְךֶהֶּב בֵׁשֲאְו עונג
 גאָמ גיצרעפ וי שברא גְראַּב םעֶד ףֹוא
 יִתְלְכָא אל פה? טכעֶנ גיִצְרעֶפ נוא הלל םיִעָּברַאְו
 תא שמ ןסעְגְנ שנ ךיִא ּבאָה םרְּב ןייק
 : ןקְנּורְׁטִג טיִנ ָךיִא ּבאָה תש .אל רָסאוַו

 ןְלְבאָט עֶנְרנייֵטְׁש ייֵוְצ יִד םיִנָנֲאָה תותל יֵגְש תֶא ריֵמ ּוצ ִּבעֶג טאָה טאָג נוא לא ף ב מ
 םֶהֵלעְי הב טאָג ןופ רֶנְנִפ איד טיִמ ןראוְג ןְביִרְׁשֶג ןנעֶז אַז סאוו םיהלא עַּבְצֲאְּב םיָבּותָצ

 = עאָג םוָו סֶּכְס  רֶּבַה רֶׁשֲא דיִיָר איר עֶלַא איו וזַא
 טאה ן

 הי ,וכיי ו

 .ןמ זמר הו יו י דק

 = יחול בסמל | אָרּומְל

 . .ןיממי ןיעְּבְרַא אָרּוטְּב

 | אנְבַא יחול ןיֵרְּת תי



 = םולקנוא <
 םָהְרְבַאְל = ו -

 עֶּדת ו:בקעַל קח

 . ה אל ירא |
 תי ךל בחי יא |

 אָדָה אָתְבַט אערַא
 ישק סע ירא ּהָתְרימְל |

 ריִכָד וה ז : תא לדה

 םהְרְבִאְל

 הלא יי םדְק אָקְזרא

 אמ" ןמל * אְָבְרְּ
 אָעְרְאִמ אָתְקִפ יד
 ןוכיִתיִמ דע .םִירְצְמְד
 ו וש ל
 דה תי רסס

 :הָתֶא

 ימסו סימסס ינ6כסו ויכדמ ינכיכס סינפ סיפכטכ סלדנט

 ט'ע שוריפ
 טכאַמ םׁשירֹומ טאָג ןייד דלא טאָג ? עָעְזאְד

 ריִד רַפ צ ןופ היפ אייז ןְּבייֵרְמ רַפ רע |
 ןיִטעֶגְׁשאּב לאָז רע, קה םּורְר נוא טל
 טָה טאָג: םוָו יי, עֵּבְׁשִנ רשא ְךאַז איד רבה תא

 וצ .םֶהָרְנאל ןְרָמָלע; עניי וצ דגל ןחצוְׁשְנ
 : בקעו וצ גוא נעלי קֶהָצַי וצ קקצ? םֶהָרְבַא
 אל זַא כ ןָכיִו טְסְלאָז אוד נוא דב 0
 טאָג יי טייקיִטְכעְרִג ןייד תֶמֵהַכ טינ ּףְחקהצְב
 תאוה הָבֹוטַה ץֶרֶאָה תֶא ל ןַתג טאָג ןייר לא

 עָמּוג עֶנְזאָד סאָד ןֵּבעֶג ריר וצ רע טוט |
 פרש השק םַע יִּכ אָז ןְנְׁשְרי רצ. ּהָתְׁשַל דנצל |
 קְנעֶרְג רי ₪ : ןיקא טְראַה טְתיִּב ּוד ןעֶד הַא |,

 וד יו טיִנ סעֶג רפ פה רֵׁשֲא תא חַכְׁשִּת לא

 יא םאָנ ג נוא תא טְניִרעֶצ רַעְר טְסאָה
 ןופ םויח מל רָּבְרִמ רד ןיִא רָב טאָנ ןייד

 סורא טֶסיִּב ּוד םוָו ָתיֶצְי רֶׁשֲא ןָא גאָט םעֶד }.
 רע םִיַרְצִמ דנאל םעֶד ןּופ םִיַרְצִמ ץֶרָאט ןננאגג [

 וב הק םֹקְמַה רע ןָמּוקיִנ טְנעֶו ריִא זיִּב סא
 דה רֶענעֶּפְׁש רדיו סרְפפ טְרָא ןנזאָד םֵד

 : הב טאָג ראָפ ג ₪ ןעוֶוְג יא

 בקע ט םירבד

 תבאי גאל הָוהְי עַבְׁשנ רֶׁשֲא =
 קהל ילו

 הוה ףתקרצְב אָל יט: תעדוו +
 הָבּוטַה ןיִרָאָהיהֶא ל ןתנִדיהְלֶא

 ףרעיהשקיםע יב ,התְשרְל תזה =
 -רשא תא חָּכשתזלא רכזי

 רָבְדַמַּבְדִיִהְלֶא הָוהְידתֶא תפצקה
 ץראמ | תאציזדירשא םֹויַהְְמְל
 טהיירע םכֲאּבירע םירצמ

 םַחיִיַה םירָמִמ הָזַה ."
 : םירוטה לעב

 < לק6 ףלק לפו סנופכ 6"פ . תפלקס לט6 6 (:) :סיפסס

 סו
 :0 הוהידםע |

 ברהבו

 לארשי ילשמ
 פלעג .גייינ ףראד רע לייוו ךאו איד, טפוק ראַפ םאָה

 יד רפיק םד םסאק | ליִווְלאוו טפוק ראפ םּורד רע טאָה
 ales ד oF A Pt : = ה ד

 ראפ ספע ןָּבעג רפוק םעד טסעוו אוד וַא ליוולאוו ְךאַז
CC -צד "שץ ד + 2: =  = 

 ןופ ןיָנ רֶד זיִא סאָד .ןַפיק ראַפ םָכיֵּת רע טעו שֶסְנִד
 פאר ּוצ טמענ םאנ זַא ןהעןג ןבאה ןדוי איִד קוספ םעֶד
 ד 3 צ ₪ = 1: צי . 1 e 5 ד .

 דָנאָל סאָד םאָה נּוא ם"כע איִד ןופ לֶאְרְשְי ץֶרֶא דָנאָל

 אייד קפ תוכז םעֶד תשחמ ּוצ םיִנ ןעֶמ | םסייוו ןֵּבעֶגִג אייז

 ְךאָנ רֶע םאָה אוצ רעֶד גוא ביל םאָנ איז םאָה [דּוי

 פָה םורְד םרכע איִד פ טייקיטכעלש סאד ןעוֶוֶג ףרצמ
 ד : - RR Rk ד 5 של ₪

 סאד טאָה נוא דָנאְל סאד ם"וכע איד אייֵּב ןמּונג אּוצ רַע

 sce = צד : - ד ד ב . . ve םרעק רַפ רֶדָא ביִל איז טאָה רע לייוו ןדוי איד ןבעגנ

 קא ןייֵ הבז ןלאָז איז טיִנ תוכז ןייק ןְּבאַה .ןדוי איד
 מכעלש רֶעייֵַו ןֵנעֶז םרכע איִד תַמָחַמ ראָנ לֵאָרְׂשִי ץֶרָא
 :ךֶמעֶנ וצ אייַז איב לאָז ןעַמ םיֵַצ איָד ןֵמּוקְג זיִא סע וַא
 רד ויש ןדוי איִד ןְּבעֶגג דנאָל סאד רע שאָה דָנאָל אָ

 < .תּוכָז רֶעייֵו םימ ןעֶוָג הָכּז ןְּבאָה ןֶדּי איד זַא וזַא קּוליִה
 רעו ןופ ןעֶנג הָכֹו ןוש איז ןְּבאָה וא דְנאַל םאָד

 תה טאג ןוש םעוו ןְנעֶו סֶרְדניִק עֶרעייַז ןופ וא ןְגעוֶו

 = בוא נא . דָנאְל םאָד אייַז איב ןַמעֶג אוצ טיג לאָמ

 אייַּב רע םאָה ם"וכע איד ןופ טייקימכעְלש סאָד הָמְחַמ

 לא דא ןְרוי איד ןְּבעֶגִג נּוא דנאְל םאָד ןָמּונג אּוצ איט

 .ךַמעֶג אּוצ ךֹוא אייז אייַב רע טעו ןגידניִז ןלעוו ןדוי איר

 טנדה . או טקנופ . ןרדננא ןֶּבעֶג םאָד םעוו נוא דִנאל םאָד

 = םפראדנ טה רָנעָי ליוו ךאו איִד טפו טאָה םאָו רעָד

 טלעג
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 יִנָאיִּבָה יִתָקְרְִּב .רמאָל ךֶנָפְלִמ
 הוה

 אָל " : יִנָפַכ םשירומ
 תַשְרְל אָב הֶתַא ךְבָבְל רָשיִּבּ
 םיוגה | תַעְׁשרְּב יִּכ םָצְרַא"תֶא
 ךיִהלֶא | הָוהְי הלאה
 רָבְּדהְדתֶא םיקָה ןעמְלו ךיִנָפִמ

 םיבשר שוריפ

 שרגתהל ובייחתנ תומיאה ולא תאוה לוחנל
 תמואמ רתוי הב הכוז ינאש המו ץראה ןמ םעשרב
 יכ ליאוה תומוא ראשמ רתוי 'ה ינאיבה יתקדצב תרחא
 רשויבו ךתקדצב אל (ה) : סשירומ הלאה םיונח תעשרב
 רנו תפצקה רשא תא חכשת אל רוכז ירחחש . ךבבל
 ודיספפה םתעשרב יכ תמא םירבד ינשמ ךחא ספא
 ןעמל אלא . ךהקרצב אל הב הכוו התאש הפו . םתלחג

 םימכח יתפש
 ךננננ רמ6פ )5 ניתכ 6כקד 6פירכד ל'כ צ :ינכ סיפמפו
 לד עמכמד וגו סווגס תעכככו ינפיכס יקקדלכ הנו
 6 כיהכ כ'ממו תטכ) ומכג סיוגס תעסכ 01 ספק
 טריפ ךכל 'ןלו סנס  סיוגס תעפרכ 06 יכ ןתקדכ

 לארשי ילשמ
 םאָג ןיא טסייטש אוד לָשָמְל ריִר ראַפ ןופ ןבייִרְט ראַפ

 פסליו נּוא ךאזא ןרדנא םעד טפוקרפ רָנייִא טֶסֶהעָו נא

 תֶמֲחַמ אוצ טפֹוקראַּפ ְךאַז איר פרעו) סאוָו ראַפ ןסיִוָו
SS4 " א 0  idkצרה יי  

 ףאָו יֵד רע מ םֶלַעָג גיִטיַנ ףְראַד טְפֹוקְראַפ סאו רעָד

 וא טְרעֶה רעֶד טאָה רעֶדְנַא רעֶד גיא ליוולאו) ןַפיקְראָפ

 ישטאה טפוקג רע טאה םורד ליוולאוו ןפיקראפ ליֵת רע
Cs . SR 5- 5 ln . wכ ד ג ה צ  

 רַפּוק רֶד טרעק ראפ רֶדֶא ךאז איִר גיִטייֵג טִנ ףראד רש

 טרעה רֶד טאָה רֶרעְדִנִא רד גוא ְךאַז איר גיִטייִנ ףראד

 ןסייהג .רי] רע, טאָה ךאז איר ןֶּבאָה גיִמייִג ףראד רע א
 וזַא ּומְְלאָז ןְפוג םאָד שַסְליִוִו אוד בוא . רָעייִמ ןֶלאָצ

 ְךאָז איד, טפוקנ םאָה רע םאוָו םעֶד ןְטעֶב טְסְלאָו ןבּורּפ |
 רע ׁשֶרנַא זיא ןְהעֶו וטסעוו ןפוק ראַפ ריִד איז לאָז רַע =

- 

 רֶדעֶדְנַא רד אָלֲא ןפוק ראפ םיִנ יְִרְּב רע טעוֶנ ףאָניִר ףְראַ

 וי טייקיטְכעֶגְׁש םֶר הש טְרְעייג ג רֶנאַכ ריו סו הפ
8 

 םֶתֹא ףיקקֲא ההרה בלב
 תאזַה ןִרָאָהיתַא תֶׁשָרְל הָו

 הֹוהְי ּהּלֲאָה םיגַה תַעְׁשְרְבּ
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 Re .סולקנוא ן

 כמ יהל ךקקא
 ינלעַא יִתּוכְָּב רַמיָמְל
 אָעְרַא תי תַרַֹמְל יי
 אָימְמִע יֵבֹוחָבּו אָדָה
 ןוהָל מ  ןיִלָאָה
 אל ה : ממ
 תּוטיִשָקְבּו = וכ
 תַריִמְל לֵגְע ְתֵא ּךָּבִל
 יִבוחְב יֵרֲא ןוהערש תי
 = פאה = אממ
 ןהְכְרְתִמ | ָחְלֶא
 אָמקאַל ליִדְבּו ךָמרהמ
 ו םייק יִּד אָמָנְתִפ תי

 ךתהבאל

ve 

 ףתֶקרצְב

 םשירומ
xx 2 i 

 רשא
 םירוטה לעב

 לע סיונכ כ"ע סיונכ סיס; 65 ספ ולעפו סיונכ סט וכיטקיו
 = סלוסמכ 'ר . ינֿפיכס (ד) : ןודכסס ןכ סכינפמ דיכ6מ 'ס
 = . נכסי ןכ5 56 ינסיכס סיסנפ םו6-עכ . 'ס ינפיכס יתקדלכ
 "זמ וסללכ וסז .ויכדמ ךלמכ ינסיכס . ןייס תיכ )5 ינֿפיכס
 = תוסכמכ וסזו 36קוחי ספכ 650 סע סיס לפ סספפ ספסל
 .סלופ ןפפכ ןכו ס5לע) וכוו סיפיככ ויס סלוכש ינפינס סיס
 טכוקס יל ןפנו יניפ כס מפל 'יפ ןייס תיכ 55 ינֿפיכס

 יישר
 .ךתקדצב אל (ס) :ופלג סיונס 'צ סעטלו יסקדנ
 . םיוגה תעשרב יכ תשרל אב התא "וג

 . סווגס קעסרו יפקד5 ךככנכ רמת 95 5כק )₪ סיר פ"סד

 שע שוריפ

 מ ףדתנ ןצראה ןייר ןיִא ןמְראַרְמ טיג ריד
 רַפ אײ: טעו) טאָנ ןייד טאָג זא םֶתֹא ימלא
 ןנאו טְסעֶנ וה רפאל ריד רפ נפ ןמוטש
 טָה } יֵאִלַה טיקיִטְכעֶרְנ ןיימ ךרתד יקב
 וצ תאוה ןֶראָה תֶא תׁשִרִל טכאַרכְג מ טאָנ
 חָלֵאָה םיגַה תשרי דנאל עֶגיִאָד סאד ןְנֶׁשְרַי
 :עָנִזאָד יִד ןופ טייקיטכעלש םעֶד ּךְרה נוא
 ןֶבייִבְט רפ רֶע טְכאַכ סירופ טאָג יו םינעבְכ
 ףְתָקְרַצְּב אל (₪ :ריד רפ ּוצ ןופ ּיִנָפִמ אייז

 טייֵקיִטְכעֶרְג ץייב רָביִא טיִנ ריד ףיִא גאז
 ןייד ןופ ננל טייקיטראפ טְכעֶר נוא רֶשייִני
 .ןֶנִשְריי וצ תשל טְסְמּוק ור אב הָּתַא ןצראה

 איר הָיָה םיִינעְנְכ איִר
₪" 



 ךֶמ .ןיפקמו |
 תיצ דען ןְרְבַר |
 : אָיִמֶש |
 יִד אָיִרְּבִג יֵנְּב ףיקַתְו |
 תעמְׁש ּתַאְו תעדי תא |
 םָדְה םקימל לּוכיי ןמ <

 ךיד אמי

 אָלְכָא אָשֶא  ּהָרְמיִמ
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 ברכב ןיִמְמֲע -
 ירק

 בר םַע ב

 התא

 עת 13 אָיִרְבִ יֵנְּב

 ְךָהָלָא ַ ַי ירא

 ךכדק רבעד אוה

 םעיִנְכ אּוהו = ןְּציִשְי אוה
 ךמדה רבתי
 ןּונְְבּותְו = ןּונְכָרְחְתּו
 ליִלַמ יד אָמְּכ עירְּב
 רַמיִת אל ד דל

 ךבלב
 ךל החי

 מ םימצעו םיִלֹדנ םיוג תֶשְרַל
 :"םִיִמָשַּב תרצְבּו תֶלֹדְג םיִרֲע
 רֶׁשֲא םיכנע יִנָּב םרָו לודניםע +

 ימ תעמש התאו ערי
 םויה ָתעֶדוי:קְנעיִנְּב ינפל בצי
 ְךינְפִל רבעֶהיאּוה ףיִהלֶא הוריי
 אּוהו םֶדיִמַשי אור הֶלְכִא שא

 רֶׁשֲאַּכ רהמ םָתְדַבֲאַהְו

 0 הנ == בקע ט םירבד

 םתְשרוהו
 רָב

 רמאת"הלַא ד ישילש ;
 ךבבלב

 רינפל

 בער שוריפ
 .רהמ םתדבאהו (ג) : הנממ ודבאת ןועמשת אל בקו
 חרוט אלב תוריהמב םוחצנת םהב ומהלתש תומחלמ לכ
 םתולכל לכות אל םוקמ לכמו םיבר םימי תודוצמו הללוב

 ישר
 ספ , ךממ- םימצעו םילודנ (6) :ןפס ע

 .ךבבלב רמאת לא (ד) : ךעמ סימונע ססו פ סטפ |

 םכל חיִנא אל יכ .הדשה תיח ךילע חברת ןפ רהמ
 . ךבבלב רמאה לא (ד) : תחא םעפב הלוכ לע םחלהל
 ל ומרג םירבד ינש . ךינפלמ םתוא ךיהלא יה ףודהישכ

 םומכה יתפש
 פסלכ נד ונעיפפסל כופכס כ סוד כ"ס ןי6 )"יד .ףמו
 דכלוס לכ ךרדכ סקנכ כ ךילגר פ'סד ג"ה ססילגכ לעמ
 ספלכ כ ךקענד סועמ סו ללכל סתפכ לט יפל ףהי
 ףני6 5 ןופו סס סייז ינימ ינסד "כ ע: ךילגכ לעמ

 סוכנד ונטל ןמט תיו סנעתפכו סיככד סעכטכ סכוטמ ו'קט ןנוכמ6ד יפל ג" ןמט תיו כתכמל ךור5 ךכ> ןפט סטופ ו
 םינודג סוג תסכלכ ךממ יקמ ןכ ) ספד ם : וס דה רנד ל"כ ןמט סיטועס סיקיו 'יפ ךכ)ו סילכד 'ם נמס 6

 טיע שוריפ

 תחוצנו מורג תלדְנ טעֶמְׁש פי ריד ןופ שש |

\ 

/ 
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 ד נא משרה ב רו 1

 ₪ (ב) :לֶמיֵה םעֶד ויּב מג עָטְסַעָּפ נא
 קְלאַפ ךֹוה ץיא נוא סי קֶלאָּפ םֹורְנַא לדג |

 התא רֶׁשֲא ןזיִר איד ןּופ רֶרְניִק איד קמ יג
 וד נוא תעש התאו לאוו טֶסיי)נ וד םאוָו צי
 ןייטש ייַּב ןעק רעו בציִתא יס טְרעֶהְג טְסאָה
 ןזיר איִד ןופ רֶדְנִק איר רפ קנו יִנְב ינפל
 טְנייַה .ּוטקְלאָז יא ו יִכ םויה תעדיו ₪ :ןּבאָה אָרֹומ ייז רַפ ןֶלַעוָו ּוטסעו]

 לארשי ילשמ
 . 4 = ג זי ד 1 + ווב 2 = צד ןדוי איִד אוצ םנאזג טאה הֶשמ (ףבבלּב רמאה לֶא

 <ייתקדצבו ןצראה ןייד ןיִא ןטכארמ םיִנ ריד טסְלאז
oFד ו 7 1 5 2 . 2:5  

 ו ל
 ענִזאְד סאָד ןשי אוצ טֶכאַרְבְנ טאָנ ךיִמ טאָה (תאוה
 דב .םייקיִמְכעְרג ויד ךךוד טיִנ (וכו ְךְתָקהַצְּב אלו דְנאָל

 ומ cs םעֶד ךְרוד ראָנ (הָלֲאָה םילגה תעָשְרּ

 אנ איז םומ (ָּךיִנָפִמ םשירומ ףיהלא יי) רֶמלעַפ איִד
ws vr 04 - צד * א ₪5 2 דג  

 .  םאָנ זַא סו
 אח | .רעיַ גיִרעֶנעֶרְּב ןיַא זיִא רע הָלְא שא רֵּביִא ריד רפ טראפ רָע ּיִנֲל בשה איה שאָנ זיג

 מ" יז טעו גד נוא :רחמ באת כיב ראַפ איי ו
 Ne כבל רמאה לַא (ד) : ריד וצ 3 טעֶרְנ מֶה טאָנ יו וז ג רט רשאג חל A או
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 בקע ח םירבד ו

 םיִדֲחַא = .םיִהלֲא
 םֶכְב יתדעה םֶהָל ָהיֲחּתִׁשַהְו

 ןודבאת רבא יִּכ םֹויַה
 כ םֶכיִנָפְמ דיִבֲאַמ הָוהְי רשֶא
 ןועְמשת אל בקע ןודבאת
 לֶאְרְשי עֶמְׁשיטפ :םֶכיִהְלֶא הוהְי
 אבל ןחריה"תַא םויה רבע התא

 םיבשר שוריפ
 םויס והז .ןועמשת אל בקע (כ) :םיקותמ םחש םירמת שבדו
 ץראה תא ולחנת 7 בקע היהו . השרפה תלחת לנ

 , טע שוריפ
 נא ד, פצע ַהּבי ןימ יס ןֶצְראַה ןייֵד ןיִא

 ןייא ריִמ טאָה יל הָש טְכאַמ עֶקְראַטְׁש ןייַמ
 : סטּוג עֶנְואָד םאָד הזה לחַה תֶא למזג
 מלא ו תֶא ןקנעֶדג טְסְלאָז וד .נוא -תְנכַמ (ה
 טיג רע ַֹּכ ל ןְתֹונַה אה יֵכ טאָג ןייד טאָג ןָא

 שמל, םטּג לח ןאָט וצ תש טפאכק ריד
 ןייז ותירב תֶא ןיז םייקְמ לאָו רע פיקה םּורד
 ְךִתֹבַאל ןְראווְׁשְג טָה רע, םוָו שנ ישֶצ תיִרָּב
 ןגיטנייה יו .ךיִלְג הק וי 'ןרטלע עָנייִר ּוצ
 בוא ₪ ןייז טעו סע גוא היה םו) : גאָט
 תֶא ןְסעֶג רַפ טְסעוֶו ּוד חַנֶשִּפ ןְסעֶג רפ חכַ
 וד נוא ָתְנַלְְו טאָג ןײד טאג ןָא דילֶא ָי

 עֶרְמעֶרְפ ּףאָנ יא יט יא ןייֵג טסט
8 

 .ח ל צ הוהי"תַא תרכזו" : הזה ליחה"תא
 ןתנה אוה .יִּכ .ךיהלֶא
 + דתֶא םיקה ןעמְל לוח תושעל
 םויָּ ףיתבאה עבׁשנרְׁשֲא וָתיִרְּ
 הָּכשִּת ַהָבָׁשיסַא הָיָהְויפ :הזה
 יִרְחֶא תְכַלָהְו ךיהלָא הָוחְיתַא

 תי רַכְדַתְו חי : ןיִלאָה
 אה ירא הלא 2 5 הכי הל:

 אמיקל לידְּב : ןסכנ
 םיכ יד המק תי

 :ןידה אָמיִכדמהְבַאֿ ן
 יֵהְו טי
 תי יֵׁשָנְתִ
 ְךֶתְלַא ַײד
 רַתָּב

 אָתְלַחַ

 ךֵהְתּ
 םָּתְדַבעֶ

 אמל ןוכב תיִדֲהְסַא
 םיוגַּ 5 :ןדְביִת דַביִמ ירא ןיד

 ןּכ ןוכימדְהמ דיִבֹומ

 : :ןוכהְלֶא .

 אָמֹוי רבע א לֵאָרְׁשִ

 לעימל אָנְְּר :תִי יב
 תרי טל

 שרל

 .םירוטה לעב

 ספ דיכפמ 'ס לס סיונכ 'ג .סיוגכ (כ) :כיטטכו ןודקמכ
 ליכטכ סדמ דננכ סדמ סיוגכ סמ וליטקיו סיוגכ סיסנ 65

 | טיע שוריפ
 ןָניד טְסעֶנ וד נּוא קלע  םיִבָבּ תַדֹובֲע
 ייז וצ ףיד טסעוֶו ּוד נוא םֶתָל ָתיְתְּתְשַהְו אייז
 טְניַה ְךיַא ְךיִא ןיָּב יה םֶנָב יִתודעה ןקוב

 ןְראָל רַפ טעו) ריִא זַא באת דֹונָא יג הָרְתַמ
 = רֶׁשֲא םיִנֲענְּכ יִד יו וזא םוכ כ : ןֵרעוֶו
 רַה | םניפמ ןְיִלְראַפ טכאמ .טאָג םאוָו .דיִבאמ
 ןראל רפ ןְנעֶו ריִא טעוֶו ּוזַא ןודנאת כ ְךייֵא
 ןמעָנ רפ טיג טַעְוְ) ריִא ליו זֶה אל בקע
 :טאָג רעייַא םֶכֵלֲא טאָנ %, לוק םֶד ןיִא לק
 םויח רגע התא לאְרְׂשִי וצ רעֶה לֵאְָשי מש (א)
 םעֶדי היה א ןְראַפ רָּביֵא רֶנּוצַא טְסעוֶו ּוד

 | שיג ןְּייַרְמ רפ ּוצ ה? ןָמוק וצ 5 ןררי

 .ינקמל הָצֲע הל ה

 :הָאָׁשִ עמ םַא

 Re | םלקנא
 = איסכנ |

 מ ת מ

 ה" ד אָיְמְמעְּכ כ

  אָלְר ףלח וכי לוהְּב
 = ארי ןּותלבק

 = עַמָש 'א

 = עֶרְקְראַטְׁש וא סיפצמ עֶסֹורְג יל רֶקָלעָפ
 ךממ



 אס ןשי 5
 כו ל ני אָבֲהַ
 = די : אגסי ל יד
 2 .ישְנְתִתְו < בל
 הָהְלֲא ייד אָתְלַחּ

 אר ףֵקְכַא יד
 תיֵּבְמ םִיַרצִמְד
 ךְרְּבַדּד ומ :אָתּודְבע
 אָליִחְּ אָּבַר אָרְּבְדַמְּב
 ןלק יח רַתַא
 אָנְוהצ תיִבּו ןיִּבַרקעֶו
 אמ תִיָל = יִּד .רַתַא
 אָרְנְמִמ אימ לו פאה
 ָָבֹואְּד זמ! אפית
 .אָל יד אָרְבְדַמּב אָנַמ
 לידּב ךָתָהְבֲא ןועדי
 לידו ּךֶת תנע
 ףל אָבְמואל התויסנ
 רמי זי : פס
 ידי תת לי ךָּבָל

 ונק

 ָךאיצומה

 : םיהבע

 :םירוטה לעב |
 ןוכלי כיפכ מ 'מו סקד .סמסככ קופעי ליטטיפ ס5וכס י כמ
 : ןיטטומפמ ויסלכ סילס6 םודפכ סעלת סע לפול ו"יו כס
 סלפכ .סידסככ :םיכטמיגכ .ןוֿפמלו בלקעו ףלע םסכ ₪[

 טיע שוריפ
 ייז ןְּבְרי ףאש עֶנייַּר נוא ְּךְנאִצְו רֶדנִיִר עֶניי ₪

 וא הי רָּבְלִז נוא סו ןרעָמ יז ןלע[
 ריד אּוצ ל ןֵרעֶמ ךיז טעֶו סַע הבי דלג
 טעוֶו סע סאוו ןכאז עלא נוא ישאל
 פָה (ד) : ןֶרעָמ ָךיָו טעֶו גי ריד וצ ן[
 ןייד ןכעוֶו טְּבֹוה רָד טעֶו סֶע  נוא ₪
 תֶא ןְסעֶג רֶפ םְסעוֶו אוד נוא ּתְחכְׁשְו ץר
 רע סאוָו ףאיצמה טאָג ןייב טאָג ןא דהא א
 םעד א ןופ סכצמ ץאמ ךיד ןוצנ סוא טו -

 סאוָו טֶרֶא םעֶד ןופ םירבתיבפ םִיַרְצִמ רנו

 ְכילומֲה וש: : ןעוֶוג טבַעָנְק ןָנִרִד טְנעֶו *
 רעֶד ןיִא ףיר טריִפנ טאָה רע םאוָו ראי
 םעֶד נוא אוגה ןסורג םעֶד לודנַה רָב י

 המ ףַסְכְו ברי ְנאָצְה
 :הבר ָךְלההְׁשַא לכוד
 הָוהייתֶא תָחַכׁךָבְבְל

Fa Tom V Ark. 8 fq הק ט'ע ו 

 | בקע ח םירבד

 ) on בה

 תיפמ םירצמ ץֶרָאמ
 1 רָבדִמְּב ףֶכילומה

 :ברקעו ףרש | שָחְנ אָרוגהְו לדנה
 ל איִצומה םִיָמְדיִא רֶׁשֲא ואמו
 .ָךְלפאמה = :שימלחה רּוצַמ םיִמ
 ןער--אל | רשא רַבדַמב זמ
 ףתסנ עמל ךתנע ןעמְלְריִתבַא
 : ךֶתירחֶאְּב ָךְבטיַהְל
 | ל הֶׁשָ 2 םצֹעְו יחּכ ְךּבְבְלִּב
 .דפ תפוי ךלכסמכ . ח5 םוללפ ך) םיפופכ . ד סעופ 3) קוכיכ ןכנ) פיו אית

 םיבשר שוריפ
 המתה דבלמ ירהש :,ןכפמו ינע ךרדכ הבירח תפ לכאת
 'וגו ןומירו הנאתו ןפג ךל היהי םהל אוהש הרועשהו

 שברו

 ט"ע שוריפ
 ןעונג . ןטראָר ןֵנעֶז סאוָו פרש שנ ןְנְׁכְראָפ
 ןואסצו ןסידגע נּוא | ברק "ןננאלש עֶגיִדנעֶרְּב
 ראָד ויא סאוָו םִיָמ ןיא רשא טשְראָר נא
 טה רע םוָו ל איצמה ןעווג טיִנ רָסאוַנ ןייק

 .םעֶד ןופ .רּיצָמ רָסאוַו סמ ריר ּוצ ןֹוצנ םוא

 ּךְלכאמה זט) : ןקראמש םעֶד שימלתה ןייֵטְׁש
 אוצ ןְסע טְכאמְג טאָה רע םאוו רָּבְדמִב ןִמ
 ְךיָתּובֲא ןּעְדָי אל רֶׁשֲא רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןמ ריד
 שמל טסּוויג טיִנ ןְּבאָה ןְרמְלע עיד סאו
 נוא עמלו ןגינייפ ףיד לאָז רע םִורְד דפו
 רע ְּנְטִהְל ףיד ןְבּורפ לאז רע דפיפנ םִורָד
 + ה קיר א ךְתיִרַחַאּב כ םטּוג ריִד לאז
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 םיִתְבּו תַעָבְשְו לכאתפ = :םויה

 | + 7 :בקע ח םירבד ו
 אליך אעואפ :שנד -פראח תנכחמב אל רשא ץראט

 ב כ לכ רקהה לבד
 6 ל הקיררהמּו לרב ָהְנְבַא רָשֶא
 ה לשש בש לס יז תשחנ בצת
 : וה עשה "7 "יחל .הוהייתָא כרב

 אערא לע ה לא
 : כ בָהָי יד אָתְַט
 אָמְיִ ךְל רַמָתְסַא אי
 אָתְלַהְּב תֶי .יִשְנִתִת
 לרְּב הלא ד
 יָהודּוכְּפ רטמְל אָכְּ
 יִּד יִהֹומיַהּו יִהֹוניֵדו

 :ןיד אמו ְךָקּפְמאָנֲא
 לוכיהי אָמָליִּד -בי

 ןיריפש ןיִּתְבּו עֶבְׂשְתְו

 יל : ףל"דןתנ רׁשֲא הכטח ץֶרָאָה
 הָוהייתֶא הָכָשתְרַפ ףִל רֶמׁשֲה

 ויָהוַצמ .רַמׁש יִתְלְבְל .ףיקלֶא
 הוצמ יכנָא רשאויתקהוויטפָשִמו

 רבו * : תְבְשיִו הָנְבִת םיִכט
 נאצו |

 ּךָבתו ני: בתיתוינבת > כ .דםינעפ ר ךכה .0) סכוס 69 5מוי רסתק ₪ .רפ סנופ רש זֿפ איה
 = 1 791 < .ג ןיככע ריק 6ע%5מ ג) סטוס טמ סיהספ 5) פ כ

 םירוטה לעב ם'בשר שוריפ
 ךדישו ןיז 'ג . כספת (ט) : סנמו נפו ןוט6כ לשעמו סמוכפ אל רמילכ . םחל הב לכאת תנכסמב אל רשא (ם) : שיא

 למסנ סוס פ"ע6 לסתת סיעסכ ןטכו לסמפ 55 ןמטס תמפנו
 1 סס) לפסת ע'ככ סיטטכס לכ0 לססת 6 סנ למ6 סטו תיפכננ ךנס וסיל6 יכסש סס3 לסקת 65 ע"כ3 סוקודלס י'כ
 סוי = ריכזס ךיל5ט וגו םכפת ןפ סיפ ךימסו . סעכשו תככסו (י) : לכת תוכפע םֿהכ bוסס לעונ ם"ילס לע ןיגפ , כסמת 3
 יפג ןכו ןוזמס תוכלכ נייס . תלככו םכ5פו : סכוכקפ = ונפנפ .לםיכ ינוכס לע ביטעסו כועס וקקת ךכנו ןוופק תככככ ספיפס
 ןכפס 'סנ לעפנע סכככ נב ז"סועס ןמ | תוגסי) סד65 לוס5ש לככ תכככו תעכפו )כלו 'יפ ויכפ) ךככ) יל
 ופידוסס ןוילמ ךינע לכ יפכוט הת נד 'סכ תכעפ סו סד6 יככ5 ןסנ ןכפסו כמלנט ונסע וס ךכיכט כס6) לכֿפ ס6ולפו
 . כוט לכ סי6למ סיפכו ךדיפו ןיד 'םמכ 'ד .סיפכו (כי) : םיוככ וס: םיכטעינ  .תנכסו : ךלסמ סכוטס: ןי6. סל
 סגנפ סיכוט סיפכו כזט לכ .סי6:מ סיפכ מת ויתונמ רומעת 66 . סד ןילמ סיפכו .ופסנו סיקפ ונונו ולס ודפמו
 ןֿפננ כסװ ףסכ ךמפ . כסוו ףסכו ןויככי ךנמנו ךלקכו (גי) : סד6 ןיפמ סיתכו 16 סיתכו תודס לוזגפו ךככל םכ ספ 6

 טיע שוריפ טיע שוריפ

 : רפיק |

 ןופ מ ןָטְריִּב לא ןופ תז רנאל יא זיא
 ןײַא א ₪ : קונאָה ןופ נא שני לָמוּב
 לֵאָצ רָד טיִמ טיג סאוָו הגמ אל רשא דנא
 אל ׁטּורְּב ןיסע ןיָרְד טְסעוֶו ור סמל הב לָכאּת
 םוש .ןייק ןיג פא טינ .טעו) .םע הב לכ רסְחִת

 להב יבא רשא רנאכ ןַײַא ווא 1 ןניִרְר אז
 נוא הרי .ןזייא .ןנעָז .רֶניָטְׁש עֶריִא סאו
 תֶשחְנ ןכאה ּוטְסַעְוְנ . כיצִחפ גְרעֶּב עֶריִא ןופ

 תעשו ןסע טסעו] אוה וא לכאו ס)

 נּוא היא ןי תא ְתכַרַּו ןייז שאז .טסעְוְ) ור גוא
 חבטה ץאָה >> טאָג ןייב ןביל טסלאז א אוד

- 

( 

 רע םאוָו ל ְגרֶׁשִא רָנאְל ןמּוג םעֶד ףוא
 יוז ל סשה (אי) : ןעֶגְג ריד אּוצ -טאָה
 רפ ור טְסַעְוו רֶמאָט חנְשפ 5. ריד ּוצ טיִהְג
 לגל טאָג ןייד :ףיִמלא טאָג ןָא 9% ןְקֲעֶג
 עניי ייפ ןֶטיַה טיִנ טְסעֶֶו וד םאָר רש
 וא ּיָהקִחְו םיִנוד עניו נוא ויטנשפו תוצמ
 טיב .ְּוִא :םו :םויק ְּוצִמ נָאר ץעֶזְנ עניי
 לע, ּוטָסעֶו הָמאֲמ |לָכאת ןפ (בי : טנייַה ריִד
 קיִכוט םיּחְו ןייז .טאז .טסעוו  אּוה נוא בש
 שת ןעוב מסעו ּוד חגגה .הוייה מוג גגא
 אא קי גי : ןציִז ןָניִרְר :פְסעֶו ור נא

 \ ענייד
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 וו ונ ::בקע ח םירבד סולקנוא

 : : ו .- ילא הכל םע עדתוה ְבָכְְיסע תעדיו" :הָנש םיעְבְרִא : וש א וה

 הָוהְיֹונְּבזתֶא שיא רפי רֶׁשֲאב "כ ניל אנ
 an /- : A A les , הלא יי הדג תי

 תֶא תרמשו י + ךרסימ ףיהלָא א
 ויָפְרְדְּב תָכָלְל ףיִהְלֶא הָוהְי תוְצִמ דנא ה אהקפ
 א הָהְי יב * ותא הארי א
 יִלָחַנ ץֶרֶא הבוט ץרָא"לא ףאי במ לע כלא יב
 אָעְרַא אָתְבַט אָעְראְל

 ל ;mq in יט עקב ן'קָנ פג הלעשו המח ץירַא רָב יו ג 5
 :שָבְרוְִמֶש תיזץִרִמ ןומרו הנאו ןירפפו ןטה אא ח
 ץרא גמר ןיִנָאתו נפו
 .דכ םותנפ כ סכוס ד ןינוניעדפ הפ סע פטת ןיפ .סע '0 כ .סכ פטרכ רעכ י> איח ןיִדְבֲע אַהְתיִזד אערא

 אָדְבַע איה אָחְשִמ
 שבד

=a 

 ם'בשר שוריס םירוטה לעב
 הנו חבוט ץרא לא ךאיבמ ךיהלא 'ה יכ (ז) : םוי לכב = 6% ךפ)מט סדפס סימיפכ וסוו סטממ ו"ק ססיעוכנכ ןידמועש
 תא רוכזל ךווצמ ינא ךכל .תחכשו ךבבל םרו ףוסבלו ו:מכ ךככל סע פעדיו סיל ךימסו .:סנס סיעככ6 (ד) :סתנכ
 רבגי חכ אלב יכ תעדיו .םיטשמ ךיכרצ קופסו ךרדה . סניכ) סיטככ6 ןכ ןכוסיככד פתעדפ םניֿפ סק 63 סנש 'מ דע
 ומכ ףוגס עכמפכ כלס כ'ג ןכו.ס"מ .סכוע וכככ ןיכי וככל

 65 סו סוי 'מכ סנתנ סלופסו סוי 'מכ סללמ סמטנסס רפול ס'פס לט ןיגת . ךלסימ (ס) :כ'5ס עפ וסע ס'מ [
 ס6ליכו סרוק דומנע ףגכ .ויככדכ תכנכ (ו) :סוי 'פכ סככמע ךקמשנ ךממ לטו ךלסימ סוי 'מכ סנתנע סכותס לופס
 ךיל5 ךלכ קוספכ תוכי 'י , סלועשו סטמ ןכ6 (ם) :סכוט יופכ = סיספ 1)5 סכוט ןכמ 36 ךסיכמ ךיסנס 'ס יכ סמ ותופ

 :סופספ 5 ספפ סקלט טקל סיפלכ עכומ 55 םוכמת 65 םפכ וטטנס פולמ 'י דגנל רוטו סכככ תעסכ תפכ .תועכ56 " ןסיל

 םימכח יתפש יישר |
 קטלפכ לכו ת"קו ם : סכולע סודגכס ויס פ"ע6 "כ 'וקועכ סימו . ןמש תיז (ס) : פומופנ ססילגלע כ

 סנופ עמק ךינגכ לעמ = סתלכ כ ךלעגו כיתכ נת וכ ן
 ייפט סמו ססילגכ לעפ ונכ 65 סולענמ סתומ-סילענמ ססל ויסכ סילימ וקו וק סתסד רמוכ טו סילענמ ססל ויס |
 ןומ סויפכ עילוסכ כמולכ ףמי וכנוס ךכדכ 'יפ ס'כסו . סולענמ ססל ויס 632 רכדמכ ורנמש | ןקופ טיס | ןפכ {
 . וכלס נפ ןויכ סקלכ נט טיספ ונעיפססכ כ יפמ וסוכיפ יפל תופקסל ןיפו 'וכו כגכ יפהו ןיסע כ ולייפק סתיפנ ן

leטיע שוריפ ט'ע שוריפ |  
 ץיד דיס טאָג ַ םּוראוָו ִכ ₪ : םיִא רַפ ןופ דיילק םאָר איו וזַא ןסקאוונ ףוא אייז
 הב ץֶרָא לא ןגְנעֶרְּב יד טעוֶו רַע ףאיגפ טאָג תת ₪ :םיִא טיִמ ךוא טסקאַ) טָמוח םָד
 ןביימ לגג רנאל ןייא ץרא רנאל טטַא ןיִא ןָצְראַה ןייב ןיִא ןסיוו טְסְלאָז ור נוא ּבָנָלע
 נּוא תוטיחתו ןּורְּב לאווק תונש רָכאוַו ןופ םִיִט רָמאָפַא = איו] ַא וגב תֶא שיא רפמ רֶׁשֲאַכ יִּ

 ןִא השג סורא ןעְיַג יי פיצי ןַטְנורְנ ּפָא תרנִמ ימלא יג ףוא וזא דניק ןייז טפאְרְש] |
 א (₪ := גְראַּב םעֶד ףוא  נוא רה לאט משו ₪ : ןֶפאְרְמש ְּךיִד טאָנ ןייד טאָנ טוט[ +

 קאָמְׂשִניַו נוא ופו ןטְׁשְרעֶג גוא הֶרטֶשּו ןיִא יִכָּב ןייג וצ תל טאָג ןייד ןופ תֹוָצְמ 4
| 4 
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: 

 ב

 ץרא :

  ץײו ןנירד טסקאונ םאוָו חף דנאל ןייא איד יא תֹצמ א ןְמיִה טֶסְלאָז אוד וא

 = ךְמאָרג ליִמ עא וטו רֶמייִב ןְייה וא הנאה יז ןַמְְראָפ וצ נוא ותא הארלי ןנעו) עני



 2: .םקע ח: םירבד 1 וס

 רשַאְתֶא :תעדל ףְתַפנְל תנע
 שיחי ותוצמ רמשתַה  ָךְבֶבְלִּב
 לאב בער נעו: : אליבא
 אָלְוְתעדייזאְל רָׁשֲא ןֶמהְיתֶא
 יִּכ .ךעידוה ןעמל ףךיתבא ןּועְדָי
 םֶדָאָה הָיִחְיּוהְבְק םֶחְלַה"יילע אָל
 יפ

 הלב אַל ַתְקִמַש 7: םֶרֶאָה
 הז הָכצְב ל ַךְלְנַר ךילעמ

 : 95 :ןירדסיס-ופ פונוקכ פיו = אית םיעברא

 םיבשר שוריפ

 הוחי הוהיחיפ אָצומֶכְ"לע

 תָי עּדְמָל ְךֵתְֹּנל
 רַטְתַה ְךָּבלְב יד
 :יאָל  םָא יִהֹורּקְּפ
 ךופפאו עת ג
 אָל יד אמ תיא
 ןשְדָי : אָת אשד
 ליִדְּב ףיִתְחָבִא
 אל ירא - התועדואל

 : אָשְנֶא קת יד
 תַאיִלְבִא אֶל ףַתּסְּכ ד
 ופחָי אָכ ךנָכְּו מ

 ןנד

 םירוטה לעב

 = 56 ןעכפױ (ג) : סתפ סג וכ ךנפו ךיתוכ6 וכ וכנסמ .ךלד  םורמל םיולת ךייחו ךלסב תפ ןיאש יוניע ותז . ךתנע
 סעד ססג ןסינ ןמס םנילסכס דמלמ . ךטידוס ןעמכ ןמס

 ןיד '3 . סתנס לע |: ןמס | ילכו65 656 סלופ .סנפיג 55 וסזו סנילטס) סס) תפנ ךנמו (ט"ל| ם'ע) כמופ 6וס 6ר:סכ ןג
 זכמסע סעל :פכ ססנכ 65 ךפנמס סיל ךיפסו .סנפס סיסי :ןוזיכ  סנועס םוכככקס תולונפ סתנס כמ ספכלקסו ךדיא

 . םימכה יתפש

 פ"סד םכפפו תונמ ולמסי סתופ סניעס נינקכ יכו ככ מ
 595 רפונכ ויתו'מ רומסתכ-'וגו תעלנ סתופ סנופ  ךכלד
 כתמ ויכתפ .כסכסתס  תעדל .כמ5 .ולסכ וסו וכו וסנפ

 םודימ סמ .ל"5כ. ב: ויתוכמלו י) ספ .כמפפו ךסופ סנעוס
 ןיפכ גיס 52 קספוקכ םידגנס : םימינמ ₪55 כוכ סוס
 ויס 5 סנפ מ. נכ ססינע סידגגס ויסס פ'ע6ד םלפפו
 ךונטמ כותכד וס וכו דוככ יעד סושפ סעטסו יב

 םוכנכ סספע :|םוכל

 שוריפ
 ןצראה ןיִא ריר יב םאוָו נברא תא מו
 עָנייז ןְמיִה טסעוֶו ּוד בוא ןיִתיִנִס רוטשתה ןוָא
 נוא רעב (ם.: טיִנ בוא נוא /* 5% תוצמ

 טאָה רע נוא שה ףיד טניִניפג טאָה רש
 טֶבאַמָנ טְה רע נּוא ולא ךיִד טרננוהג םוא
 םאוָו רי אל שא ןמ םַעְָר סט א .ףיִד ןיִסָש
 גוא ּיָמיִבָא יערי אל| טויג .טיִנ טְסאָה אוד

 שפל טְסּויִג טיִנ .ןֶּבאָה ןֶרָטְלַע עָעיִר סאו
 סמלה לע אל יִּכ יד ןסיו ןֶבאָמ וצ ותת םורד
 םֶדאַה החי ןיילא טֹורְּב םעֶר רוד טיִג ודָל

 טרי , ימ אפ לכ לג יג ןְּבעֶל ׁשְטְנעֶטַא ןאק
 ןְוציָג םוא טְרעֶו סאָו ןְבאַו עֶנַא רוד

1 

 יישר
8 : 

 לסלסס מ לו וססנפ לע .ויתוצמ רמשתה (כ)
 ךתלמש (ד) : ויכסס
 סימקגמו סתוסלכ- סופפ ויס
 לדג סיס 3 סילדג ויס5 ועכ = ססינעק  ףסו סילסוגמ

 לונכ יטע .התלב אל
 סילכ = ןימכ סתופ

 :ופע לדני טמומ לם סזס
 ףתו יכלוס ףכדכ ק!נכ סחסנ 6 =. הקצב :אל

 =. .שע שוריפ
 םֶרָאָק הָיי הב טאָג ןופ לומ- םעֶד .ןּופ

 םאו) ןבאז .עֶלַא ןופ .רֶמולָּכ ןְבעֶל ׁשֶכְנעֶמַא
 טיַפְׁשיִנ .ןופ רעֶד לאָז ןעֶמ טְסייַה טאג
 יניר ףתלמל (ר : טְויַפְׁשיֿג ןעֶמ טרעוו ןרעוו

 טלופ ראפ ראו טיג ןנעֶז הס אל רריילק
 םיִפ עיד נוא הקצב אל דל רי ןופ .ףילמ
 ןְלאוָנְׁשִנ ןְראוָו טיִנ ןנעֶ
 איִר שֶבייִרָש ישר . ראָי .גיִצְרַעָּכ ןוש וִא

 לֵארׂשִי יר ןופ רָיילמ יִד ןֵּבאָה דּובְּכ יִננע
 ןראונ ןישאוג ןנעו ייֵז .יו) ףיילנ טְקיִנייֵרְ
 רָרְניִק יניילק יד איט ךֹוא נוא . גאָמ עלא

 | 78 ןסקאטג נע

 שה

 דֶנּוצַא . הֶנָש םיעּבְרא הו
aad 4לד  

 עוִמ רֶדייַלְק איִד ןְּבאָה
 אייז



 יַהְתּו ֶתיִבְל קחְרְמִד
 אָצְהַש  ּהָתְּכ אָמְרִח |

 אָקָתְרְו :  הָנצְקַשְת
 אָמְרָח ירא ּהנְקֲחַרת

 אָּתְדְקִפַּת לָּב א :אוה |
 אָמֹוי ְּךֶדָקִֹמ אָנָא יד
 רֵּבְעָמְל  ןּורְטִמ יב
 ןּונְסְִו ןוחיִתְר ליד
 תי ןּותְריִתְו .ןולעיו
 ַײ םַײק יד | אא
 רַכְדַתְו ב: ןֹוכְתָהְבֲאַ
 יד אָחְרָא לָּכ ₪
 נד .ךקלא = רבב
 ךּבְדמְב ןינָש ןעְּבְרַא
 ְךְתּונעְל = = ליב

 ךתויסנל

 ןורמשת

 ץֶראַה

 םיעְברא
 םירוטה לעב

 סכס יכ (וכ) : ספיכט3 סכסס לע לכעס ןכע 56 עסוסי ןד
 לכועכ סלמס לע ככועסע למול סונמס לכ סל ךיפסו . סוס
 ויככי6 מ'מכע ןיעכפנע ח"מכ תויפופ סלסו תונמס לכ לפ
 : לוכות סמכ :גוככ וס סקל סיסי סכועפכ לוסי 6

 ישר

 ס5 סדנ5 םרדפו כ ,וטוטפכ . הוצמה לב (5)
 סונמס תפכקנ סניטש ל ספל לופנ סוכפנ קנחפס
 םומנע תלו (דכ .עפוסו) כמלנמ סכפוג סם לע 6
 סכפנ וככק סיכנממ לנכסי מכ טעס לפס  ףסוי

 טיע שוריפ
 ןייק ןגְנעֶרְּב טיִג טְסְלאָז אור נוא הנה |
 תייחו זוה ןײד ןיִא חב לא טיֵקיִדְרעֶֶו םוא
 איוו וזא טםיוו יז טסעוֶו ּוד נוא הומָּב םֶרַח [

 טְסְלאָז ּוד ְצקשְת ןיירמוא ראפ זק זיא רע [
 ןגידרעו] םּוא  נּוא גנת םיִא ןניַרְמּוא רפ [
 םוראוו יִכ םיִא ןדְרעוֶו םּוא ּומְלאָז ננה [

 תֹוֲצַמ ילא המה לָּכ (א) + רע איה םֶיוָו סד
 טנײה ריד טיָּבָג ְךיִא םוָו סויה ךצמ יִכְנָא רֵׁשֲא

 יישר . ןאָמ וצ תש ןַמיִה ריִא טְלאָז ורמת
 טסלאז אוד שטיימ זיא המה לָּכ טּביירש
 ןָא טְסאָה אוד זַא ןאָט הָוְצַמ עָצְנאג איר

 רָמּונ יִז ּוטְסְלאַז ןאָמ וצ הֶוְצִמ ןייֵא ןביהְ
 ק

₪ 

| 

 .! סרופפ פק ןילומ דכ ו"ע מכ ןיפודיק פיפ פיילו אית
 .וט ["ע 39 תנע ןקע

 109 הנ בקע ז םירבד

 םָרֵח תייָהְו ָךְתיִּבדדיִרֶא .הָבַעַוְת
 | בָעתְו ּנָצַהְׁשִת | קש וחְמְּ
 "לָּכ יח פ :אוה םֶרְחהיִּכ ונכעתת

 םויה ָךְוצְמ יֵכֹנֲא רשא .הָוְצִמַה
 ןּויחת .ןעמל תושעל

 "תֶא םֶתְׁשְריְו םֶתַאָבּו םֶתיִבְ
 הוה עביר

 ךְרההלְכיתֶא תְרֶכזוי :םֶכיִתְבֲאל
 הֶז הלא הָוהְי ְךְכיִלֹוה רֶׁשֲא

 ןעמְל רָּבְדַמִב הגש
 ףתנע

 םיבשר שוריפ

 רמאי םירחאלו . יפר ךכיפל ומצעמ נופה םתכת
 ןעמל (ב) : היתורעג תאו הנשיו ואלכ ידגב תא אנשו

 למופע כמו) ךלדס לכ תפ ככ היל ךימסו .סכיסוכסנ (6)

 םימכה יתפש

 רע ונקכ ןיפכ סט וס סופמ סטכ "פ ב : סז סעט
 יוגו יעוכפס סויכ סיכנ לכו למ לכ 'יפ כ : תוכמס לכ
 ס3 לימתכ סל סלוכ ת6 ספעיס רמונכ סנכ למ לכ נפ
 : bיס תקל סונמ "יפ כקכ כותכד סונמסו סתופ רועגו

 : ספט לע םסלקנ לסרטי סוכמנו סלמוגל קיפסס נפ יפל 055 ספונעסנ ססכ קסעפנ ודכל ספמ נסו [

 טיע שוריפ
 טיִנ טְׁשְרְרנַא טְרעֶו הָוְצַמ איֵד םּוראָט ןייז
 = רמֹוג יִז זיא םאוָו םעֶד ףוא ראָנ ןפּורְנ ןא
 נוא שי ןְּבעֶל ריא טעו ןיִחַּה םּורד מל
 טעו ריִא נּוא םְנאְ ןרעמ ְךיִז טעוו ריא

 < למ תא ןנישריו טעו ריִא נוא פשריו ןמוק
 ןראוושנ טה טאָג םוָו יי ינָשנ שא דָנאָל םֶר
 בוא פת (כ : ןרָטְלָע יִרעייא וצ םֶכֵתובַאל
 = ןֶצְנאָג םַעְר ודו לְב א ןקנעָדָנ טֶסֶלאָז אד
 < | /שאָה טאָג ןייד םאוָו יא יי ףכילוה רֶׁשֲא געוֶו
 ראָי גיִצְרעָפ רֶנּוצַא הש פיצברא הו יַד טריפ
 אוצ ךמי* םורד שמל רָּבְרִמ רעְר ןיִא בדי
 אש כג ףיד ןבורפ וצ פע ףיר ןניניפ

 ןסיוו
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 : סולקנוא

 שוגי סה םֶמַהְו

 ןוהַמש תָידָבֹותָוְּדְדיִּב
 אל אָיִמְש / תוחתִמ

ee. wl 
 בָציִתְודאל םוָמְׁשַה תחתמ םֶמָׁש
 : םתא ךדמשה :דע ְךיֶנָפְּב שיא
 ןתָתעמ :יִמָלַצ הכ שאב ןופרשת םֶהיִהְלֶא יִרוִסֶּפ הכ

 אֶל אָרְונְּב ןודקות
 אָבֲהְַו אָפְסַּכ דַנֲחַת
 ךָכ בַסְתְו ןוחילע יד
 יִרָא הָב לֶמְּתַת אָמְליִ
 הלא יח אקר
 ליִעָה אָלְו וכ 1 אוה

 קהרמד

 השמ

 טהילע בהוט דמחהיהאל
 אכיל =: אה קא ה תכעותיכ וב שקותּפ דל תחקלו

 הבעות
 .זט ו"פ גכ סוכמ ד סע זכ סיחספ fינמ 631 . תכ סרופפ ₪ זיפ דושפפ 6) איה

 םיבשר שוריפ

 םמהו ךחרכ לע . הלודג המיהמ םמהו (גכ) : דרפס

 םירוטה לעב

 ן"יממו סמשש ןויצ רה לע .הממש ןט םמש . בבסו ומכ
 המחלמב הלודנ המוהמ לוק םיערהו ושוריפו םילופכ
 ומכ הנורחא ם"מ לש ושוריפ היה וליאו סדמשה רע
 יבל המה .המה תרזנמ לבא .םממהו בותכל ול היה םתוא

 -ַקְלֶא יי ןונרסֶמָיו גכ

 . + ןוציִתְעיד דע בב
 .ןוחיבֶלמ = רַסְמְ דכ

 1 ןוהתי יִציִשְתְּר דע

 = כקו סיכנמס סע .ססככ5 ועסננט ונילמס 136 כיכוסו .סוס
 .. סמסו (נכ) : סמנגס קתליכ וגילמ 65 לכ וטעו ןכ) ךגככ
 דמנמ "וגו ותלגט לגלג סעסו סכודנ סעוסמ סמסו 'סמכ 'כ
 : ויתוכככמ ןפו6 ₪6 לסיו וסכ כיתלד סיכ5מל ומכ ססל ספעש
 ןכנו וכ סלס יכ ךמסו .ם0כ ןופככפ ססיסנ יליספ (םכ)

 ןמו . סשע יבצע השע ןמ ומכ םתוא המהו םמהו רטיא
 שרפל רמאת םאו . םתוא המה שרפתי המה תרזנמ םמהו םתוא האר םאר רשאכ בקעי רמאיו כקעי האר רשאכ
 המהי רונככ יבל ,םדאה וגב הלתנ ןוימה ןושלש יפל ךכ רמול רשפא יא םתוא המהו ומכ וז תא םנ

 הנשי . םירחא תא הלכ ומצעמ יראש הלכ וטכ םמוהו ושיגרהל ךירצ םירחאל השוע ןוימה חיה םאו ומצעמ

 ישר
 ןילט יפכ ופוכ ן"פק דוק) . םמהו (נכ) : פופהל
 טפוק .ססו ומכ לוס יכסו דוסיס ןמ סנולכמל ס"מ

 טיע שוריפ

 ראַפ ּוצ םיִנַעְנְּכ עָנִזאָר | איִד פל םעמ הנ
 אור רַהמ םֶתֹלַּכ לכות אל םייו < גיִצְנייִא רי

 ףיל הנר ןפ ןגילימ רפ ָךיִג טיִנ איז טסנאק
 ריד .ףוא .ְּךיִז .ןלעוו רַמאַט .םּוראוָו הָבְשַה תיח
 תו (גכ) ::. דלַעָּפ םעֶד ןופ .תויה יִד ןְרעֶמ

 טאָג ןייד טאָג יז ןְבעֶג טעו רֶע חש ריח

 ראָפ ןְלַעוְו אייז נוא פנו ריד ראפ הל
 גנּולמוט רַפ ןסורגא הָלודְנ הָמּהְמ ןרעוו טְלמּוט
 : איז ןעֵליִמ רַפ טסעונ וה ב .םדמָׁשַה דש

 ןְּבעֶג: טעוֶו רע נא ודב סְסנמ הת (דב)
 סָמְׁש תֶא ףרבאהו נאה ןייד יא :םיִבָלְכ עֶרעייז
 ןָמאָנ רעייֵו ןִיַל רַפ וכאַמ טסלאז וד וא
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 ךכיפל דוסי ולוכ ותלגע לנלג סמסו (מכ סיִעפו) לכס
 בסיפוק םלפ לם לטפ. בהפכ .ם"ספ .ןילסג .ץ"מק .גיכת

 םיע שוריפ

 | גני אל :לָמָּה = -םעָד רנּוא ןופ | םִיָמׁשָה תמפמ
 ךייק :ןלעמָש טיִנ 'ךיִו = טעוֶו סע .ּהנמְב שא
 גד ןיָּב םֶתֹוא ףרמשה ד ריד -.רפ ׁשטְנעֶמ: םּוש
 םתיהלא ילספ (הכ | : אייז :ןגליט רַפ : טְסעוֶו
 רט :ָא רע: ןופ רֶרְליִב יה שאב ופרש
 וה ריח אל רֶעייֵפ ןיִא ןְנעֶרְּב הפ :ריִא .טֶלאָ
 בלי סֶר פק גס ףסכ ןְמְּולְג טיִנ טְסְאָז
 דג חקל ויז ףוא זיִא םאו] פק דלאָג נוא
 םּוראוו וג טופ ריד וצ ןְמעֶג טְמְלאָז ור

 םיִא ְךְרה  ןרעוו טְלֶברְמְׁשג .ּוטסַעוו .רָמאָט
 מאָנ 5 שייקיררעו] םּוא סד תנע םּוראוו יּכ
 איג או הכ) : רע אה טאג ןייד ףיֶהלא

 הבעות ְ

. 
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 -םולקנוא
 אָתיֵעָרע =i ו 1

 ןתּב ָקְַא רע
 ורָאָמְש אד ודה דע
 : מק ומאד
 רָבִּתִת ה =אָל = אכ
 9 = ירא ןיהימדקמ
 ניב הָתְנכְש ְּךָהְלֵא
 : אָליִחדּו אָּבַר אָהָלֲא
 הלא - ךֵרָתיִ בכ
 ןִּלֲאָה איממע תי
 אָל ריֵעָז רע המרק
 ןוהתּויַצישל לּוכיַת
 ינסְת אָמְליִּד עיִרַפּב

 : אָרְּב תעַח  ףלע
 ןונרסמו

 לדג לא

 ו"זןפ

 .% סעופ סעלפ אית

 סיתע 'פיגנ> . סערפס 6 (כ) : סיללמ ןכספ ךת65 ימיכ
 . ךינפמ : ןיממפ 'ז ךכפיס '\ סכועו ו"יו כסמ , 76 רע : ויס

 ישר

 107 רנ בקע ז םירבד

 הוה חלשי העְרְצַהיתֶא םֵנְו כ
 םיראשנה רבאזדע םָּב ְךיִהְלֲא
 ץרעת אל =: ךיִנָפמ םיִרְתְסְּנהְו
 ְךְּבְרַקְּב יהא הָוהִייְב םֶהיֵנְּפְמ

 הוה לַשָנְו =: ארונו

 יִנְפִמ לֵאָה םִיֹוּגַהִדְתָא ךיחלא
 רהמ םתּלַכ לבכות ל טעמ טעמ

 : הרשה תיח ךילע הָּבְר
 םנתנו

 םירוטה לעב
 . 6כוכו לודג 56 (62) : ךסולט ינפמו ךינפמ כמו) סנופכ 5'פ = תו%לפכ תיכט סעפ סשעי דוע יכ מכ ם'יכמ ןוס קוספס סוב

 סיכ כיתכד ססככ65 דגנכ לודנ ליכוס 636 לוכנ כעס סל
 סוקמס 6כוכג ספ סיכ כיסלד כקעי דגנכ כונו . לודגס סד6ס

 םימכח יתפש

 ליע "סכ טריפ 55 סמ) יפפרופ סיטסטפ 'פכ לי * השעס ןלע ןימ (ול סטוס) . הערצה (כ) : תולולכ
 תפס סbמסמו ןססכסמו סכמ ססכ תקל ססיספ
 ןיפוע סל סו . הדשה תיח ךילע הברת ןפ (ככ) : ספ ןיכתסנ ויספ סוקפ ככ סהוניע
 ןודיפעמ ויגפל סיס יולג 555 ףל סמלטס סדעס תיפו (ס כויס) רמנפ * םוימס ןמ ןיפיפמ ןיפ סוקמ לס ונופל

 טע שוריפ

 נוא הערצה תא םִ (כ) : ייִז ראפ ןופ אָרומ

 טאָנ ןייד טעו סב ּיִמָא יג חלשו ןֶעיִּב יִד וא
 רע זיָּב םראְׁשִנַה רובא רע ןְצייִר ןָא | אייז ףוא

 רָּביִא ןֵנעֶז סאוָו יד ןְריִל ראפ ןְכאמ טעו
 ףיז ןְּבאָה סוָו יִד נוא ףיָנמ םיִרְָסנַה בלְבְ
 סָיִנְפמ ץויימ אל (אכ) : ריִד רפ ןופ ןנְראָּב רַפ
 אייז ראפ ןְכעֶרְּב אּוצ 'טיִנ ףיִר טְסְלאָו אוד
 זיִא טאָג ןיֵד םאָנ םּוראוָו רבב יִמלא ו יכ

 לארשי ילשמ
 מֶה ר םאוָו דָסָח םעֶד טיִמ תיִרְּב םעֶד ןפיִה םאָנ ריד

 ןופ אייַרְפ ןְכאַמ ָךיָד טעֶֶו נּוא ןְרפלְע עֶניֵד אּוצ ןְאֹוׁש

 םעֶד סרפסנעג םאָה דָמַל רעֶד איוו םקנופ תּולְג םעֶד

 : ףוס םוצ שמיימ רד בקע יא אָליַמירָדַח ןיִא לבנו

 ׁשמְנעֶמ לבי .ןשיווצ ןְנאטְשִג זיא יָנייֵא לׁשָמַא ךאָנ
 סיבאמאקַא רַטעַּפְׁשַא רֶנייַא ןעֶוְג זיִא ייז ןָשיווצ נוא

 ןיֵא פאק ןיִא ןאָטג ץעזצ םיִא רֵַטעֶּפַׁש רעֶד פאָה רֵּבייֵרְמ

 לאנג ץל םעֶד טיִמ .ךיז רע טאָה םיצייל איָד ןיִא לֵאָמ

 אי טאל .ךעֶד םיִ שמנע נביא איד קאָה ןגרק
 וא רֶנעֶׁש זיא סע וַא טסַהעז אוד טֶגאָזְנ םיא אּוצ ןָּבאָה

 רָד נּוא .רֶסּורְג רעֶד רנו לודָנלַא רוד ןְׁשיווְצ

 רע נוא  ּריִמלֶא לשני (בכ) : טאָנ רעֶניֶטְכְראָפ
 לֶאָה סוגה תֶא טאָג ןיַר טאָג ןפְראונ ר טעו

 םיִבאָטאק יא יא רֶע טֹרָּפִּב ניא םיִנ ךיז ֶניִרְק עמ
 אוצ םיִנ טיִקְׁשיִראַנַא וזָא = רֶבִִא ךיז וטספראד רָּבייֵרְט
 םֶניִרְקִנ שי ךיו טאָה נוא טְנְלאָפְנ אייז רע שאַה ןֵגיִרְק

 זבעְד יואָנ רעל טְכאַמ רע טאָר ְךִנ טאָה רע
 ְגָעְנ ְךאַמַא טאָה ניא אָפ פאלק זיא פאָה וא דוס ןייא .ןדייר טפראדג םִיִא טיִמ טאָה סאוָו רָניַא מ זיא
 דָח איִװ וזַא רַמְכעליִנַא ךֹוא םיִא םיִמ םֶכאָמ רע םייֵמְג שָטְנעמ רעֶד מאָה ןיג | םיִא שיִמ לאז רֶע דָנאַה רעֶד םיִמ

 יא טסְניימ ּוד דוסַא ןֶסּומְׁש טיִנ וטל סו רנואר רעֶר טאָ םֶכאַמָנ גיִדְניִסיִמ םיִנ ראָג ְךִז רָע פאָה רֶניִדִרְפ |
 ה ףְראַד יא ןייג = ריִמ םיִמ טָסְלאָו וד פר דיה ןָמּוקְנ ןיִּב יא ןייג רטְעֶלִַ ןָכאַמ אּוצ ןֵּבעֶג ץעֶזַא ריד ןָמּוקְג 2
 מ ךיא ראָנ ןפארטש סד שנ ךיא ןימ ְךייֵא ףארטש ְךיִא סאו מאָג טְנאָז סאְד ןיסימש אוצ סָּפִע ריד טיפ

 ב ָךאָנ ריִמ פלאו נּוא ןְרעֶה אוצ ךימ טלאו ריִא ןועמְׁש בקע היה ןפארמש םָד טימ
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 | בקע םירבד

 רכז םָהֵמ אָריִת אל " :םשירוהק
 .יחצהְוהי השעזרשא תא רכזת
 תאמה < : םירצמ"ילֶבְלּו הערפל
 תֶתאָהְו ְךיניעּאְריײרַׁשַא תלדגה
 ערזהו הקזחה  דָיהְו .םיִתְָּּמַהו
 ךיקלא חוהי ךֶאְצּוה רֶׁשֲא היוטְנַה

 =ילֶבְל ומלא :הָוְ הֶׂשֲעָייײד

 חי
 אָל חי : ןֹוהְתּוכְרָתְל
 רֵכְדָמ ןוחנמ להד
  דבע יד תי רַכְדּת
 לכל הערפל הלא
 ןסנ םי- יִאְרְצִמ
 ףיפא ןח יג ןיברְפכ
 ₪ָדִמ אָיַתְפִמו יָא
 אֵעָרְדּו אָתְפְפַת
 ַײ ףקפַא יד אמממ
 ג רֵּבְעַי ב ל לא
 יד אָימְמִע לב ףהְלא

 טד :םהינפמ ארי התאזרשא םימעה הימדקמ קמ .לַחְּד תא + . :
ie 2 . "19 . \'*ִּצ 2% -  veףאו שש  

 םגו
 םירוטה לעב

 < 6םיכ 69566 לכ . םומודגס תוסמה (טי) : לומכ כככ תוסמ שעל ססעס סמ | לוקותס כמו5 ו"יו לפס . לכומ לכו (סי)

 .זשר םימכח יתפש

 ןונכ . תתאהו : פוטויכ .תסמה (פי) : ססמ ככ ק . כ סו ןופו ססמ ליס 5) וגו ךככלכ ת'פ
 סיוכ 'ס די סנס כיתכד זך : 'כ ףד ןיטינ וסכיסנ סר
 2 כע סיוענ ודינ ספולכ וככסו כיתכדכ מ : וגו ךנקפכ
 כככ) ע"יו , סורוכככ וב ס'נקס סכסמ 0 ועמטמכ מי:
 סילוככסד סכיקוככ וכס סולוככסש (ססלדוכ6 ל"כסו וכ
 ססיתוכ55 וכמו וכנסו )כפי ליכסכ וקני סכפ סיעדוי ויס
 וגכסו וכנסו ססכ ועפס נו סורגממ לסכפו פס וס)סיפ

 לארשי ולשמ
 תֹומׁשְרַּת ןייק ךייַא ףוא גאָה ךיִא  הָליִלָח לני םאָד
 ַבאָה .ְךיִא ראָנ ביִטָמ ריִמ טיִמ .דיִמָּת טְנעֶו ריִא שיָג

 נוא רייז ְךיִמ טֶנאָלְש רֶע רֶפְלעֶב םעד ףוא זרומוערת
 לאָז ְךיִא םייַצ איִד ןְמּוק טעו ןעֶנ טְכאָרְמ וא ץיז ְךיִא

 ןיֵפ ןייֵג ָמַלְמ רָד םיִא טרפמנע םיִא ןפ ןְרעֶו איירפ
 אוד וא ראָנ ןְרעֶֶו :אייִרָפ טיִנ םיִא ןופ םְסעֶו אוד דניק
 טְסָניִרעֶ אוד סאוָו םעֶד אוצ ןרעֹוא איִד ןְגייֵל אוצ םְסעֶה
 שיִנ רָפְלעַּב רעֶד ְךיִד טעוו לָּבַקְמ ְךעֶג טסעוו גוש
 םיִנ טסו אּוד זַא רָּבָא אייַרָפ ןייז ןוש וטסעוו ןְגאָלְׁש

 רֶפְלעֶּב רעֶד יד טעו .ןֶנְעָל םוצ ןרעא יָד נייל אוצ
 גש ןֶריִזַה ך] לאָמ עֶכיִלְמַע טְסְלאָו וד זַא ןנאָלְש ןח

 ןְעֶגִג זֶוא םאָה םאָג ויִא לֵׁשְמָנ רעֶד . ןקנעדנ טְסֵלאָז

 תֹוִצִמ יִד ןייַו םייקְמ גוא ןנְרעֶכ איז ןֶלאָי ריִמ הָרּות איֵד
 ריִמ ראָנ לֵאָרְׂשִי ץֶרָא דְנאַל סאד ןֶבַעְננ וא םאָה נוא

 טאָה תצַמ איד יג םייקמ גוא ןְגְרעֶל טָלאָווָנ שיִנ ןְּבאָה
 ונײא ןלאָז איז תּולָג ןיִא = טֶרפְטנְענ רָבִִא םאָנ ותא
 תֶא ןיעְמְׁשְ יבקע הָיָה .קוספ רעד ווא סנאז ןפארמש

 טעו ריִא וַא ףֹוס רעֶד ןייז טעו) םע ,הָלָאָ ישמח
 (סתוא םכְתיִשְ םֶתְרַמׁשּ םיִנִד עֶניִזאָד איד ןֶרעֶה אוצ

 יי

 : קטכיכ סלל ויסו (ספ) םחנל סו (ד .קומס)
 סז .הקזחה ריהו : סוסלפופס סוכמס .םיתפמהו
 | תכפ לפ ככסס ט וז . היוטנה ערזהו :לנדס ח

 : ססיכולנכ סיכנמ סכמ) רסלנע וס סיפ55 סעכ סספ

 ט"ע שוריפ
 וזא | איוָו סָשיִרּוהְל לָבּוא הָכיִא ָךיִא רֶרייַא רעֶט

 .ראפ ָךיִר טְסְלאָז ּוד םֶהָמ אָלִח אל ריד ְךיִא

 טֶסֶלאָז וד רט :קנעֶדג טו ןְטְכראָפ טיִנ אייז
 ןײד טאָג םאוָו ּףיְקֲא יי הָלָע רֶׁשֲא תַא ןקְנעָדְנ
 עפ אּוצ םרָצְמ לָכלי הרש ןאָטְנ טאָה טאָג
 יָד תלה תומה (טי) : םיִרָצְמ עֶלַא אוצ גוא
 ןנוא ענד םאוָו גע ּאָר שא ןֵבּרָּפ עֶבּורְג
 שיהְפומהו ןְכיֵצ איד נּוא תֹותֹאָהְו ןֶהעֶוֶג ןְּבאָה
 עֶקְראַטְׁש יִך נוא הכתה ו רֶדְנּואוו יִר וא
 עָטקַעְרָטְשִג סוא איִד נּוא חֶכטְִמ חה טְנאַה
 עאָנ ןייב טאָג םוָוי ימלא | ףאיצח רֶשַא םּורָא
 חַא מא יי הֵׁשְַי כ ףיר ןנוצנ םוא - טאָה
 תֶהֲא רֶׁשֲא סת לָכַל ןאָט טאָג ןיַר טאָג טעו
 םחיִנֵּפְמ אָרָי

 ל-5

 יואל ענג רש סבב תאי תיִרָּכִמ תַא 5 רש הצִמ = איר ןאָמ םעֶו תא ןמיָח םעֶנ דא תא
 ריר יא
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 .טְסאָה אה םוָו םיִנעֶנְּב עֶלַא וצ



 םולקנוא

 רה םילצמ לודמ ומ 3
.. = 

 שי אָל תעד יד

 םכע -ז םירבד

 on הֶׁשֲא םיע
 ךיִאְנש ָמּב םֶנְתְּ רב םמישי אל : יל לב נב

 זמ לָּכ תי רַמְנת זמ
 הלא יי וה איִמַמ
 םּוחְת אל דל בָהָי
 אל = ןוחילע לע 7
 נע ןוהתנעמ תי חַלָפִת
 או ה שמדי םַהיֵהְלֲא * ל אּוה אָלַּתְל ירא
 ' בלב רַמיִת אָמְלי זי
 ל אממ .ןִאינכ
 יפפ

 ee oats ווהתוכרתל

 .ילמ לכ (וט)

 ישר
 סוס ליד ןופל ךסככ לע .ךבבלב רמאת יכ (ח)
 ספיכוסל לכול :05 סינכ סספ ינפמ ךככנכ.. רמסת מג
 !סָב ופרק - ןכסו נו ססמ ריק .סא ןכ למקס נה
 סריס כ a וילט לופיכ ז כא כונושל רקס

 : ןמק5 ס"פרס 'ופ ןכו סינעכס.לע וטרופ וניקוכרו ןהנס.לע .תוכתכע םכיפ סקנמד סהנפ
 םוסד יה ןוסל תלו ןינעס לתת לע סינפו) ניס 65 ומ סד ןוכלד סוכמ 606 ומ סד ןוננ
 במלח 36 ךכ ת"5 רמט ךיימ ןיֿפס

 טע שוריפ
 ריד ןּופ טאָג ןאָט פא טעֶו רע נא "תי
 עלא נּוא :םיִעָבְה פירעמ  יודמ לָּכּו טייקנארק עלא
 יד. ןיא- ןעוננ ןנעז סאוָו גאט יט עמְבַעְלַש
 א -לואוו טסו אוד :סאוָו תר רַשא םִיָרְצַמ

 ריד ןְׁשיוצ ןאָמ טיִנ איז רע טעו כ
 ענייב :ןיָא יז ןְבעג טענו רע, גוא | אש לנו
 אּוד :נוא = םיִמעְכ לכ ֶא תלכו ומ, + טְניַפ עֶלַא
 יט מ רׁשֲא םיִנעֵנְּב עֶלַא ןֵּבְראַב רַפ :טְסעוֶנ
 ןְּבעֶג -ריִר טעו טאָג ןַײד טאָג פוָו ל תי
 ןמְראּב רד טיִנ- יז לאָז סע הל ני ספ אל
 נוא .=ָהיִהלַא-תֶא.דֹוכעה אלו אייז רָּביֵא גֹוא ןייַד

 םיֵבְבוב :תדובע  עָרְשיז ןגיִר :שיִנ :טסֶלאָו אה
 ןיֵעהיִד אוצ טעוֶו הע םּוראוָו דאיה שקופ ג |

 נוא >> רָבְבלב רמאת יג (ז) : גְנּולְכורְטש ןייֵא
 ןצְראַה ןייב קא ןְמְבאַרְט ןְלעֶו טְסַעְנ רֶמאָּב
 ןְנעֶז םיִנֲעָנְּכ עָנזאְר איד יִנָפִמ הָלֲאָה .םִוגַה סיִָּ

 ב .רעמ |

 ינפמ = = הלאה לטא וא
  bnז'ק םכש דוכעס ,

 םירוטה לעב
 תוננכ מ" ךממ | ליסיט מ"כ סנוע

 א םיִמעהיילְבִזתֶא תְלַכָאְ
 כּוחְתְ"יאְל דל ןתנ יהא הוה

 יתא טבעה .אָלְו םהילע
 + ל 1

 םיוגה םיבר ףבברב למאת .יִּכ '
 לָכּוא

 םׁשירוהל

 הכא

  םימכח יתפש

 6 bוכ קוומ ןועכ תוכתפעד יככס כ"ג ססד ססנמ לט
 י"ממופ .לנת יכ 'פכ סד ודדכל וכתס וגיתוככ וכנד ןוס

 ךנ65 .םורתפט .ס32- וקרקכ סמנ וכמ5 וניתוככו ומוגכתכ
 תורתפעכ- .סתוק ןיקיוהמו ןסילעכ ק6 הורטעמש . סולהפע
 תורקסעד יככס כ'ג וגיקוכרד מ"פ סיקוה .סוענס סענס
 :כ5 וסולופ6  יגילפ סוכ. ככ סתנמ ומכ וכ קוה ל

 30ר93 לכוס 2 יקדוה .ל'ג- ז
 סוטמ ס6 ןוש

 סינומ עמכמד דועו ךכ רמה כ כמוכ ךייכ ןיל ןכ ס6 ךכ רפול תככופ ככ ןכ

 לארשו ילשט
 | מ :ןֶפע אוצ ןְּבאָה טבעו אגד נּוא ריִד ץֶד ראָפ ליי

 תוכו רייז  ןָסְלאַהאַב ןְּבאָה ןרָמְלַע עֶרוּוא יא :לֵׁשמָ
 ימעוְו טאָג זַא אא ןנעוו טרנוא ןופ טאָג איב תובא

 איד ןופ ןַּבאָק ריִמ סאוָו הָשּודָי עֶניִזאָד איד ןֵּבעֶג נא

 שָמ טְנַיַמ .סָד ןגיִׁשְרי ריִמ סוו השּורי יד ריִמ ןָלִעוְו ןְרֶמְלֲ
 קּוסָפ רָד שגאז ד סייוו ְךְלְסיּב ּוצ ןָסע הוא תּוכז םעֶד

 הָלֶאָה םיִטָפְׁשִמַה תַא ץעְמְשְת בקע הָיַהְ
 טעוו נוא תּוצְמ סָמאָנ ןסיה שעוו ריִא זַא יסָתוא םתישעו

 :תֹוצִמ איִד ראפ .רַכְׂש ןֶבעְג םאָנ ךייִא םעװ אָט אייז

 ףְיָתֹובֲאל עָשָנ הֶׁשֲא דֶכָחַה .תֶאְו תיִרְבַד תֶא ל הַמָׁשְנ
 < רע .סו דָפִת םעד םיִמ  תיִרַּב םעֶד ןָמיִה םאָג ריד טעו

 < סע ןעֶמ טעיִמ | סאָד ןרָטְלָע עֶנייֵד אוצ
 דיִתָעָל ףֹוא

 ןְראווְׁשִג טאַה
 ּוק ץיִנ אּוצ תובא תוכז איד יַד טעוו
+ . . . 1 3 

 איִד ראַפ ןְלאַצ דְנּוצַא אייז םעוֶו םאָנ זַא םּרֲאְו ַאֹובָל
 \ אלייִמ זאָל סוא תב תּוכז איִד ְךיִז טעו תובָא תּוכו

 4:לײו רעד בקע שמיימ | רֶד ויָא

 2 aw יא .דמלמ םעד איב ןעֶוְג זיא לני לָשָמָא ְךאָנ

 ב סא דדַמלמ רעד םיִא טְגעֶרַפ גיִרעורט רַעייַז

 ה .ןרימיְרָת ריִמ ףוא ּוטְסאָה רָּפֶא גיִרְעְורְמ 18

 = םָתְרַמְשּו
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 = -םקע .ז.םירבד 1

 ננה ףסכריחירפו מב"
 היפ" רגש יהב שתו
 לע. הנאצ -תרתשעו
 : ל תל ףיתבאק עבְׁשנרְׁשֲא
 יאק םימעהְיְִּמ הית הב \
 ְרֵתְמֲחְבבּוהָרְקעֶ רקע ב ה
 ל יִלֲח"לְּכ ממ הוי ריקה =
 דפ תורוככ סיסי 6% . דפ ןילומ פורפשעו את

 '. : זק טיפ כ רוקסו
 םיבשר שוריפ

 . רקע (די) : רחא רודל אלא ךל רומשי אל תוצמה

 שולקנוא

 ְךְרְמַחְִּּבע ְּףְעְרֲאְד
 רוח ירק קה
 אָעְרַש לע נע יֵרְדעְ
 ףְתָהכֲאְל = םייק = יד
 ְךיִרְּב רי ל ןפִמְל
 אָל אממ למ יֵהְ
 אָרְקְּמ רקע ב יה
 ידעה וט + ךֶריִעְבְבּ

 ל ןיערמ לכ עמ
 יש תכמ

 הָמְאַח

 יודמ

 םירוטה לעב
 "לכ ןימייסמו ו"יוכ ןיגיססמ 2קעיל קני ךלוכס תוכלכס סימסס

 . סיפעס לכמ םיסת ךולכ (די) : תוללכס ןפו6 לכ ךל ויסיס לפש ןמו המכח השא רמאי םכח ןמ ומכו ץמק ולו
 סכ םיפ סכופס תוכוכ לעונ ף"לכ סײסמו 'ככ ליסתמ קוספס ירפס לכב יתאצמ ןכו הרקע רקע ןמ ןכ הנניא הלפש

 : קויקו6 כ"כ

 | | םימכת יתפש <
 לומכ) עמסמ 'וג\ למכו כיקכד ספ כ 3 : 'וכו קונקס
 רוסו 'ופ ןכנ סעוכטס .סייקי 50₪-יפיה 6כיסמ 'וכו סעוכקפ
 ו"יוכ ןיק5 תוכוסנ כמפו סוקמכ רועי 'ופו תיכנס מעכב
 ! דיתע) לנעס ןפסמפ ןופיסס ו"יו קלה רוכימס "ו
 סופ6 סיכקכסו תכנסמ 'נמ רכגס תודנס וללכ) 'פ 1

 קוס סוקמ סכ ןפנ ל') ד
 רק ןכל סוקותו סיפורכ ויסס כפולכ ן65 .יכוכ6 ספ סיסו
 פ"ע5 ת : קמו ףקות ןופל וכפי ולפסע ןוסל ןפפ
 סוכתפע ןוככד 6רקב ונינמכ ןויכ סינרק כס כיקכ קעז

 : סלוקס יִכָכְדְכ יגכ ,סלקטו לקט ךכ סיסי 6(

 ףנש (גי) : ופפטנס ב ךכ כומסי "וגו 'ח רמשו
 : סיעממ ג קכגפמ סנקנספ ךקקכ דו , ךיפלא
 ומוגל (2כ. םינסמ) ופכ 'ופ ססנפ . ךנאצ תרתשעו
 סונלק םולקקע (די םופסככ) ומכ ןסנכ לתכמ ד ןמב
 (דפ ןילו) ךכע וכדעו סופקנופ סוגלתו קזוק ןוכל ה
 פוכפעפפ םוכפפעו ספ5 פכקכנ סמל וכמק וכיפוכלו

 :דיתפ םיקפ . רקע (די) : ןסיטעכ 0

 "פ לע וקלמנ 55 וניקוככד 'יפ | :ל"קו סינלק כיתכ קל: פ"ע6 קוכתלע כיקכד סוקמ נככ כס ןגוטרסמ וכ קוס

 לארשי ילשמ
 ד 17- . שי ל A i צ טאַה םופודמופַא רעד דלענ םעֶד ףוא ןְּבעֶג גְנּוטְכַא לאז

 םאָד נוא דלעֶג םעד טי לגני סאד ןֶמּונְג יְךֵז אוצ
 לגנוי סאד זא ןסעגג סיפורטופא םעד אייָּב סאה לגני

  veצ  5 2° ye + 1ז :9

 ּוצ ןמּוננ סופורמופַא רעֶד םיִא טאָה ןסקאַנַנ רשנוא זיא
 טְנאָזְנ וצ םיִא םאָה נּוא רָּבייִרָשָא ראַפ בלעג ןיִא ךיָ

 לגוי סאד טאה טייֵצַא ןגנאגג קעֶוַא זִא  סָע . תּוריִכָש

 ְךיֵלְרְנעֶר טניזופ תריַּבַר לעב ןייז אייִּב טָה רע 18 טְרעֶהנ
 ןכע, ְךיִא לאָז סאְוְו ְךאָנ לֶנְני סאָד ךיז שכאָרמ הָׁשּורְי

 רע זיִא םשֶלעָנ ןימ ּבאָה ףיִא זַא שיט ןֶדְמעְרְפַא איב
 ןיַפ .ריִמ ביִנ םיִא אוצ | שנאָז נא ביהעב  םוצ ןֶמּוקְנ

 מאו םלעֶג ןיימ ןופ ןיז סָגְַּפַמ ךיִט ְךיִא לעֶט טל
 סאד ליד םעְנ םפלֹו .אוד וא םכיִא ַאוצ) ב'העב רעֶד
 סאד ֹואְל גיא ךיִמ  גְלאָפ טֶסְלוְו אּוד בוא ראָנ םֶלעָנ
 רעֶהַא 'זיִּב ןנעֶלְנ זיא םָע ה איוו ווא ריִמ אַ ןקִניִל טלעב

 סאיז אּוד טְפעֶוו טלעג םאָד ןֵמעֶנ טְסעֶֶו או זא םּוראוו

 םיִנ ראָנ ריִד םעו) סע יא ןֶסע ףֹוא ףךְלסיִּב אוצ םֶלעֶנ

 ריִמ- אייב שיִהְג פָא ןייז םְלעֶג סאד ואל רעֶמַא ןבייִלְב
 רעֶד ניא רֵשעֶפַׁש ףיא ןֶמּוק ץיִג אוצ רד 2 מעי*

- 

 ו ן

| / 

 טע שוריפ
 + גר ףיד ןשטנעָּב טעו רע נוא ְּךיִד ןְּבאָה
 נוא ףיר ןְרעֶפ טעֶו רֶע נוא ּףֵנמִכ יֵרְפ רבי
 ָךּב ןייד ןופ טְכּורְפ יד ןשַמְנעָּב טעו רע

 טכורכ איד נוא "רצח ְּׁשריְִו גג חמא ירשו
 תא יונ ןיד נא ןראק ןייד דְרָע ןייד ןופ

 ראַכ נצ תֹּתְׁשו ּףיִָלַא רש טֶריִּב לייא ןויד
 סַעְראָטְש יד נּוא רָדְניִר עֶנייַד ןּופ גְנּופְראוַנ
 ףוא .ףיִתובֲאל עבְׁשִנ רֶׁשֲא הראה לע ףאש עיר ןופ
 ענר ּוצ ןְראווִׂשְג טאָה רָע סאוו רע רֵד

 יב (ר) : ריִד אוצ ןְּבעֶג וצ ל תפל ןֶרֶטלֲע
 עלא ןופ ןייז ד טסעוו טְבֹולְנ .םימעה לכ הֶיְִּ
 ריד ןיא ןייֵז :טיִנ טעו סע דב הָיְהָי אל רקָלעֶפ

 הת הרקע ןייא נא הקמ רקע יא קג
 = שנ ךוא טעו תֹומַהְּב עיד ןשיווצ  נוא
 דיס הש : הֶרקְע ןײכ נא רקע ןיק ןיינ
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 תא ןועמשת בקע ו היָהְו*ד 0 גי
 ה א "ד :Te TT תִי ןּלְּבַקְת

 הָּלֵאְה | םיִטפְׁשִמַה ןורטתו .ןילאָה איני
 רט ןֹוהְי ודעת משו םתא םתישעו םתרמשו

 יתֶאְו תירּבַהיתֶא ךלךיהלא הוה 56 ד יש ה \ . ו fs ה - ל: יז 8 יי : אמיקמ תי
 mane או רזא דחה דחוי >י יףתְלְבאל
 + ףךיִתְבָאל עַּבָשִנ רֶׁשֲא דָָהַה כי נס נכְרָבִ

 דרכו ברה כרכי ְבַהָאו * א ה יח
 ירפ

 j ףעראד

 םיבשר שוריפ

 .0 פטרכ ייפ ןלנו אית

 | םירוטה לעב
 אוה רשכ רודל יכ . ךל יה רמשו . בקע היהו (בי) | ךיפסו סקוטע) סויס כיקכ סטיפ ליע) . כקפ היחו (כי)

 דומשת אל םאו תובא דפח תחטבה רמוש כקעכ סלכפ לכ6/ספוטענ סויס 'לפולכ כקפ סי
 | וס םוגוס6ל0 תוקכדס ד"ויכ םי תוכוק כ'קע .ףוככ "|
 כקעס ןעפ דופכ סמע כקע .. עכק ךתכופ סעע כקע . םנפ5 לע ךכוט ככ סמל סכופ כקע לומסק ספ ככ כקע סכעטצ
 רוקתנו טפעפנ שיט סנופכ 6"פ .סיטפסמס : סינגכס תופכ56 ומכ ףגמ וכיפ ךכיפלו סע ךכד לגלס למ ךנוסע סוס
 כועפי ןוטפעפ כקעס . ךל ךיסנפ 'ס כמסו : בומנס סנעמ פכקמ דננכ 'ג סקישעו סתכמשו ןועמספ .ןירס קמוע רחל
 פוכוכ . ךכסלו (ני) : 635 דיתעכ 'יגכ |. כמשו :וגו כועסו ינוכנ ססככפ טמש כש6 כקע ססכגפכ למפנפ תילכס ךכ
 כקעי םוכזכ . ךככסו : קמכי תפ סיסנפ ךככױ וכ למפגש קחי תוכוכ . ךכככו :יכסופ ססלכפ עלו וכ כמל:ש 6
 לעמ סיסנפס ךל ןפיו ןכו ף"לכ-סייסמו ו"יוכ ליסתמ קוספס . סיטפטמ תסכפכ 'יע 'ג . ךלכו . סכלו סכפ וכ למפנש

 םימכח יתפש ישר

 וס ירוד עמטמ ןעי ןו) וסע כקע כיקכד סמ ל'ר א | סולק סו:מס סל . יתו (כי
 כס כקע פיקכד ססככקכ ומכ קומס 36 ןעמפוס < : es וינקעכ 0 רק תת טי

 עפס ססככה סד ילדו וס5 ככד יקק 'וגו ילוקכ עמכ = |
 סיפש :.תפכופ ךומ סופכ ידוכ לכס ןנוכמ6 סו זעמסוט וס יפדוכ עמסמ ימכ ןסכ כ" ונכ 06 טותסכ סלכו ועוקכ
 ךכ לודג רכט ןקמ ססינע לכקל סד וניעכ סיכופס סנילע רמוככ 'וכו תולקס תומס נייס כקע ןוט)ד טכופ סו נעו
 לומיכ: םונוממ וניד כ ללככ תומס ןס ספ סיטפקמ 'יפס וגפמו 6וס ילדו ולד כ"כ סולק תומס סמ ימג "סר טקנ
 . ת6 ןועמסת סמ סוסו ל'נסד כ'קד ג' . ס'5כ . תוממכ סיטפסמס ףינתס | ןכ) סב רמי ךימו ספ וככווס 69 וכ
 תופס כ"כ כקע כיתכ יכככ 605 עמספ כ 5 סוסו עמטת עמש סה סוסו סוכה יכ תפכפכ כוסכס ופכ סיטפסמס

 טיע שוריפ
 םורד ןטמשפ בקע ןַײַז טעוֶו סע נא הֶיָהְו בו

 םיִטְָׁשִמַה תַא ןְרעֶה אּוצ טעו ריִא
 םֶתֹוא ישע טתמְשו םיִנִר עֶנואָר איד הל
 יז ןאָט שעו] ריִא נא ןֵטיִה טעו ריִא נא
 ןייד טאג ןטיִה רע טעוֶו ג ףֶהלֲא י רמשו
 תיִרְּב םעֶ ְפְבַה תֶאְו תִרָּבַה תֶא ריִד אּוצ טאָנ
 רע, סאוָו ףיִממאל עַּבְׁשִנ רש8א ראְנג םעֶד נא
 יישר . ןֵרָטלע, ענײד אוצ | ןֶראוושג .טאָה
 הָד טְניִמ טיִדְמ שטייט זיא בקע טּבייִרָש

 תוצמ עֶנְניִרְג .יר ןמיה טסעו) ור דא קּוסָּכ
 םיִפ איד רֶעוא טעֶנְמ שָשְנעְמ רעֶד םאוָ
 םעֶד .ןָטיִה ריִד .אוצ אוה ְּךּרָּב טאָג טעו
 ענד אּוצ ןראוושג טאָה רע סאו תיִרְּב
 ּביִל טעו) רע וא רברגי דנט גי) : ןרעָטְלַש

Seןבאה 4  

 לארשי ילשמ

 םָח : הש הלאה םיִמָפְשַפַב תש ןעְמְׁשה - בקע חיה
 םיִניֵד עֶניֶזאָד איד ןְרעֶה וצ םעֶו ריִא זַא םֶנאָזְג

 וסֶתיא  םֶתיִשעְי ןָמיִה פא אייַו טעו .ריִא נּוא םֶתְדַמְשו

 תיבה | תא ףָל ימלא יי רפי אפ .וינ מע ,היִא וא
 | אד מיה .פאָנ ריִר טעו <ףיִתובַאל עּבָשָנ רֶׁשֲא רָפֲהה תֶאְ
 ענר ןתאֹוַׁשִנ מאה רש אוו: דָסָמ :םעֶד .םוִט טיהר
 .תּוּצמ איִד ןאָט ןְלעוֶו ןדוי יד זַא השק, ךאד .זיִא .. ןרמְלֲע
 תּובָא : תוכז ןייק. טיג ןוש ךיז איז ןֵפְראַד .טָאָג ןופ
 רד גאז סאוָו תוכו דעייו ןְּבאָה ְךאָד ןֵלעוֶו .אייז .םוראוו

 ןָמיִמ ךייא ףיא לעֶוְו תָצַמ יד ןֶטיִה טעו ריִא וַא קוס
 ראַפ איצ ןְּבעֶג סאד ןְלעוֶג ריִמ ראָנ תֹובָא תוכ] םַעָב

 : לָשָמַא טיִמ ןייִמְש
 לְגנּויַא .מאַחְנ טאָה ןוא ןאַס רַמְלַא ןײַא ןעֶוְג זיִא םָע

 = ךְלְנעְר טניזומ ןנלו) לָגְנּוי םעֶד ןופ טאַהְג םאָה ןוא

 .ענייֵא ןפורְנ רע .םאָה ןְְּראָטְׁשִנ ויִא רֶמְלַא רעֶד רָדייֵא
 הי קיז לאָז רע ןשעָּבנ םיִא טאָה וא םֶרָּבאָה ביִל ענייַו ןופ

 < אא ןיו לָדְגְמ שא
 . לאז

 לאז רע לגנוי םעד רציא סופורטופא
 ₪ id צג ד ש .* ו =



- 

 4 ןנחתאו תרטפה
 + טומי אל לס .ןיכְמְל וללשקבו םֶכָחשְרֶה רחב בק ריאל לע המה ן במ

 = + ץֶרֶאְה .תודסומ .םחניִכַ אלה םָכָל שארמ דנה "אלה עמשת אולה { עְדַת
 : ז תבל לה חתמו םימָש קרכ הטונה םיבְְחַ :היבשיו |ץֶרֶה גוחזלע \ לשיַה
 לב ףאעלולַב ףא עׁשזלּב ףא: הש והתּכ ץֵרָא יטפש יא םינזור ןתונה
 ינוימדְת יִמלֲאְו :םַאָׂשּת שק הרע שבו םהָּכ ףשנ סנו םשנ ץֶרָאְּב שרש
 םאְבְצ רָפְסמְב איצומה הָכֲא אב אָ סכיניע םֹורָמְנֲאָׂש : שודק רַמאי הושאו

 :רָדְְ אל שיא ַחפ ץימָשו םינוא בֵרמ אי םָשְּ טל

 ₪9 שוריפ
 רימש רֶלאָג רֶד נוא יקי הב ףוו רעֶפּוק
 טיִמ ןעְרַּב וא: ןְניִדאַּב ךאָג רעָר םיִא טוט
 עָנְרָּבְליִז נא. ףרוצ ףְָּב תותר דאג ןופ ןבעְֶּב
 ןעֶמ םיִא ּוצ ריִמָש דֶלאָג רֶד טְכאַמ ןטייק
 ןעֶמ ןעוֶו וא : טיִמ רַעָר .ןנאָרַט םיִא לאָז
 ןעֶמ טיט דֶליִּב םֶנְרעֶצליה ןיא ןֵכאַמ ליו
 נּוא: טְנאווג וא סאו = רַעְר .הָמיִִּפ פטה א
 ןשיווצ .ןדייש פא ּוצ ןיִמְש רַפ וצ טניִרעְלְג
 נּוא ןֶּבאָה םויק ןייַא ןעק םאוָו ץֶלאָה םעֶד
 רפ ְּךעֶג ןֵרעוֶו םאוָו רֶצְלעֶה :עֶרָרנַא ןשיונצ
 םוא טוט דני בקי ל = רנר רָר טלופ
 ּעְנ :טיִנ: טְרעוֶו סאו ץֶלאָה ןייַא .ןליונ רָב
 ןלק ןיי נא ל שק סח ׁשרָ טְלּופ 2
 אל לֶסַּפ ןיִכָהְל ףיז ּוצ ןכז רע, טוט רְֶסייֵט

 ץְלאָה םָד ןופןטייֵרְב ןא םיִא לאָז רע פש
 טיִנ יז לאָז רע, סאָד דָליִּב ןקְראַטְׁש ןיַא
 רַפ ןעֶד טְמְׁשִת אולָה ישרת אולה ג ןשטילג סוא

 טאָה ריא :נוא לואוו ףאְר טֶסייַנ ריִא ראוָנ
 שארָמ רוה אולה ןָשְמְנעִמ עֶרָרנַא ןופ טְרעֶהְג

 ןְראוָנְג טְגאָזִג ְךאָד װוִא סע ראו ראַפ םֶכָל
 ץראה תודסומ םֶתֹוניִבֲה אֹלֲה .ְךייַא ּוצ ןָא גנאל ןופ

 טה סע, רעְֶו ְףאָד טײַטש רפ - ראו רָפ

 רֶרע רד ןופ ןטנּורג פא איד טְסעָּפ רֶנּורְגְ
 םיִבְגהַּב ָהיִבְׁשְו ץראה גוח לע בשויח ; טאָנ זיא םֶד

 ןופ לקריצ םעד, ףוא טְציִז םאָו טאָנ רעֶד
 רַפ טְכֲאג ןְנעֶו רָציִז עֶכַא א דֶרע רעֶר
 םיַמַׁש קֹורַּכ הָטּונַה ןקיַרעְׁשייַה איד איוו ֹוזַא םיִא

 ןנוצְג פוא נוא :טְגייֵנְנ טאה סאוָו טאָג רַעָד
 לא םְִמִמ עֶעֶלְּפ ןייא יונ 18 למיה אח
 איוו וזַא טיירפש רָּפ אַז טאָה נא תכׁשל
 םעֶד איז רעוא צי לאָז עמ טְלעֶצְג ןייַא
 םינזור ןמונח ; : ןָנִר ּוצ טרעקג ריא טאָה טאג
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 טיע שוריפ

 פ ןֶראַה דאָ איר טיִג םאוו טאָג רעֶד ל
 2וא הֶׂשֲע ּוּהּתַפ ץֶרֶא יֵסָפֹוׁש טְׁשיִנ וצ ןְדייֵה איד

 רע, טאָה רֶרֶע רעֶר ןפ םיִטְפש עֶרעייֵ
 נּוא ּושָמנ "ב ףא ; טייקרעְל איוו וא טֶבאַמְג

 ןראוְג טצנאַלְפְג טיִנ ראג, ּולפא ןעֶז איי
 ליפא | ןְנעֶז איז איוו ךיילג נא ועו לב ףא
 רֶעִנייַ אָנ זיִא סר סאָט ןְראוָוְג טעיימ טינ
 רע סאָר סג זרק שיש לכ ףַא טצְנאַלַפְנ ןופ
 ררע רֶד ןיִא ןלצְראָו ןייא טיִנ ליפֲא טוט
 = ןְסקאַנ :רֶריְו לאָז רע םאָד ליצראוו . ריי
 ןיֵא ראב טוט רע ףוא נוא "ושב םֶהָּב ףשָנ םנְ
 רפ ןְרעוֶו אייַז נוא טְניוַו ןייא איז ןיִא איי
 טְניוָו .םֶרּוטֶש רָד נוא םֵאָשִּת שקכ הָרָ ראד

 יורטש ןייא איוו וזא ןגארְט קעֶוַא אייז טוט

 ריִא טאָה ץֶלָא םאָד טוט סאוָו טאָג םעֶד
 נוא | הָושָאְו יִנּימַרְּת ימ לֶאְו : ןניד רצ טרעקג

 ףיִא נּוא בייל ךיִמ: ריִא :טליוו ןְמעֶ 'וצ
 = רֶעלייַה רָד אז טוט הק, ראי יז ייִלג לאָז
 = טְּבייַה סֶכיִנִש םּורְכ ואש :לַאָרְלְי איָד ןּופ טאָג

 = תלֲא אָרְּב יִמ וארו ןגוא יִרעייַא לָמיִה םוצ ףוא

 "ענוא איר ןפאָשְּב טאָה רעו טְהעֶז נּוא
 'םֶר ףוא ןֶהעֶוְג ןָא ןֵרעוֶו סאו .תולּוַה עֶלַא
 - םָאְבִצ .רֶפסִמְכ איצמה רַעְר ויִא רעו נוא למיה

 רעד טיִמ גאָמ עֶלַא ןֶהיִצ סוא טוט סאוו
 םֵׁשְב .פְלכְל :למיה םַעָר ןופ תולַײח .איִד לאצ
 מ ןפור רע, טּוט אייז ןּפ ןְכיִלְטיִא וצ יי
 ץְלַא סֶע טוט טאָג ראוָו רַפ ןָמאָנ יא
 ייד ןְגעֶו ןופ דב אל שיא חּכ ץיַמֲאְו םיִנֹוא .בורמ

 שקראטשנ זיָא נוא טָה רע םוָו טֶפארק לי
 טיִנ תולה איִד ןופ רָניִק טְרעֶו ₪3 טיִמ
 מ ןפור טיִנ םיִא לאָז רע סאָד טְהעֶניִמְג

 * 1 , 1 : ןָמאְנ ןייא
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 עו ימייתֶא- :ּנעידי ותצע שיאו הוה םור"תא ןכמהימ :םֶָעאמּב תב |
 המ סייג ה + עידו תניב רו תעל והדעלב שמ ראב ותמי תני
 יא ותיחו רעב יד ןוא נבל : לומי קרפ םייא ן ה ובָשחָנ םיאמ קחשכו ילדמ |
 תמו לא .ןוירת מילאו וקשה ותו ספא =וְננןיַאְכ םיטהילפכ :הָלע יד |

 : ףרוצ ףַפָב תיקי נע הרי בָקָנכ ףרעְו שרת ףנ לֶסֶפַה :וקוכְרעַת תמְד
 ט"ע שוריפ

 נא בושי ויא שיִלָש ןיַא תא רָּבְרְמ זיא

 ל רָרָא ןֵכייֵמ נוא םִיָמְ זיִא שיִלָש ןייַא
 טְלעֶו יד ןֶטְסאַמְג טְה רע, עמ טְנייֵמ שלש

 רעֶנְניִפ ןָבאָרְג םָד ןופ = ּונייַהְד ןאַּפְׁש ןיי שמ
 רעֶגְניִכ רָניִרְד רעד ןְטְסעֶרְג םעֶד ןיִא ויּב
 יִלָכ ןיֵא ןופ ןְמאָנ ןיַא זיא שיִלָשַּב רַרָא

 ןייא טיִכ ןנאווג טאָה רע, וא סיִרֶה לב לקשָו
 ףוה איר וא םינאטנ הנני גרעֶּב איד גאו
 רַמּולָּכ ןְלאָש גאוָו איִד טיִמ ןנאװג רָע טאָה

 רַעְנָש יא סע גְראַפ- רָכְלעוֶו ןֵהעֶט טָה רֶע
 עֶמְראַה ןיִא טְקעֶטְׁשִנ ןיֵרַא םיִא רע טאָה
 ןייֵבַא רע טאָה גְרעֶּב עֶגְנוִרְג איר נּוא רְרָ

 טָה טאָנ ןעֶו אונ ררַע, ע יונ ןיִא טְקעֶטְׁשִ
 ןֹּכְׁש לָּכַמ ןְכאַמ ּוצץֶלַא סאד 'טאַהְג תֶלֹובְ

 עֶניִזִד יִד ץיז .םויקמ וצ תֶלּוכְו מֶה רע סאד
 טייֵרְבג ןָא טָה רעו פור א ןכה יס ; תֹוחָמְבַה

 איר ןופ לוט סעד ןיִא שָרּוקַה חור םעָד
 ןָא םיִא טאָה טאָג ראוָו ראָפ % םיִאיִבָנ

 ירד בייל לאָז ןעֶמ יאָר זיא. םּורְד טייב
 זוא םאָד ןאַמ הצע ןייז נּוא ונעו ותָצע ׁשיִאְו

 םיִא ׁשֶרֹוקַה ור ןייז טאָג טאָה קיִרַצ רעֶד
 טיִמ ץענ יִס תֶא ּוהָיְעַשי טְנאָז :ןְזעֶוְנ עידומ
 : טוט רע: יו ֹוזַא ןֶמאְרַּב ףיז טאָנ טוט ןמעו]

 איוו .ּוזָא לארשי יִאיִבְנ איִד טיִמ ןֶמאְרַּב יז [
 נאג טה טאָ: פאָד "םֶהְרְבא יי ןֶעַפַ ריִמ

 ןעב ףיצ לאָז (הששיִנָא רֶׁשֲא תא םָהְרְבאַמ יִנַא הכמַה) [

 אט לו ףיִא םאוָז פה הרב ןופ .ןלוה רַפ
 טעו דא :טּפְטִמ הרעב ותומכי חניכה םוהס וע
 רע ןֵּנְרעֶלי נא ןייטָש .רֿפ טֶכאַמְג טאָג טאָה
 יהל טְפְׁשִמ ןּופ געוֶו םעֶד ןיִא ןייֵג לאָז
 טפאַש ןְסיו ןֵנְרעֶל טֶכאַמְנ םיִא מָה נוא חח [

 ןעווג עירומ םיִא טאָה :נוא טדי תֹוניבְּת רד
 רע איוו ּוזַא טייקידְנאַמָש רפ ןופ נעו םעָב1ָ

 םיִא טאָה רֶע סאָד םֶהְרְבַא ּוצ ןאָטְג טאָה
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 ט"ע שוריפ

 ןנעק רעֶד םיִא לאָז רע ץֶראַה ןיֵא ןְּבעֶג
 רָד ןיִא ןייֵמְׁש רַפ לאָז וא טְרעֶּבלעֶז ּךיִז ןופ
 : הָמְכְה טְלעֶגְקג ןְּבאָה ןיִג עניי נּוא הָרּוה
 בּוׁשְה ןנעז ןֵדיַה איד ןּונ לֶדַמ רמג םַײג זה
 םּו ןְפאָרְמ רעֶהעשיּב רָב איוו ּוזַא טאָג יב
 רעֶמע, רד טְלֹופ םיִא ןופ או ּפאָרַא פירט
 ןופ גנּובייר פא םָאְד איוו וזַא נוא וכו קָחָשְו

 ּפָא טְרעֶו סע סאָו ןֶלאָש גאוָו עֶנָרָפּוק איֵד
 ןונ לוטו קרב םייא וח לָמיש םעֶד ןוּפ  ןְּביִרְג
 רָנִר רעֶד איוו ּזַא טאָג הפ טְבָאָנ ןְנעֶז יִד
 םעֶד ףרָוד ןגאָרְטִנ קעווא טְרעוֶו סאו בוטש
 (ָָנ מר תֶא ןֶּכִת יט טָשּפ רד זיא ווא דא טְניִו

 שנ שיא חור טאָג םייִרְּבִנ ןָא טָאָה רעו)
 רע ׁשֶטְנעֶמ הצע סמאָנ זיפ רעֶו תא: וחי
 םינ ןח טאָג וצ :הָצע .ןווא ןייז א ענדזמ לאז
 הפ שֶבַאְג ְךאָד ןְנעֶז ןרייה .יד ןונ ילד רַָ
 טְיִרְׁש םָו ןפאְרְפ רעֶרעֶטיִּב רֶר ו דא םיִא
 ןנעק װַא אָז נוא רעֶמע םעֶד ןופ ּפאַרַא
 רעד נא ב יד ןִא בי ;ןְנְרעֶל םיִא איז
 םטאג ףוא ןְנעֶרְּב ּוצ גּונָו טיג יא דלאוו
 ןיפ  תּויה איד נוא הָלש יד ןיִא יחחְו ַחָּבְזַמ
 טנערְּב ףוא ּוצ גונג טינ ןְנעֶו דֶלעֿפ םעֶּד
 גונג טינ א ץֶלַא סה רֶדֶא םיִא רפ תולוע
 + ֶיִיָה יד ןופ רניז איד ףוא ןייז רָפַכְמ ּוצ
 איוו וא ןֵנעֶז ןרייה עֶלַא ודננ ןיאְּכ םִיֹונַה לָּב

 ףאנ ול ּובְׁשְהְנ והתו ספאמ םוא ןנעקַא טְׁשיִנ

 איי ןנעֶז .טייקרעְל תא טְׁשיִנ ןופ רֶגיִנייו
 ןְייַה יד ּוצ ּוהָיְעשְו טְנאָז : םיא יַּב טְכַאיִ
 ןָּכַעוְו וצ נוא לא ןיִמדְּת ִטלְָו םויָצ ןיוֵז ןיִא
 נוא ל וכְרעִּמ תימְד חמי טאג ןְכייַלְג ריִא טוט
 ןנכיִר ןָא ריִא טוט ֶלאָמְשְנ ןױַא יּהַפ סאו
 טאג ןעֶד ריִא טנעק שרה ךסג לָפפַח :םיִא וצ
 ןופ רֶטְסייִמ רעֶד סאו דֶליְּב רעֶר וצ ןְביילג
 ןופ רֶרא ןֵזיֵא ןופ ןְסיִג סוא םיִא טוט ןְייֵא

 | רעפוק
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 ריצח שבי :םטה
 שי

 ץוצ לבג
 ךלק כב ימיִרַה ןויִצ תֶרָשַבִ

olתב ג ו  

ns 

 | ןנחתאו תרטפה
 ליל ּהָבְנרַה לַע : םֶלעָל סקי ּוניַהלֲא בדו

 "ישו

 רעל יִרְמַא יֵאיִּתלַא יִמיִרָה לשר תֶרָׁשַבְמ
 | ותא ורָבָש הְגַה ול הָלְשִמ ר אוי יְמְּב הוחי ינדא הנה : םֶכיֵהְלא הָנַה הָדֹוהְי
 לה תולע אׂשִי וקיִחבו םיִאָלִמ ץיבקי שרְּב הָעְר ורדע הע תינפל לע
 ׁשלָׁשַּב ל לכו ,ןָפִת תרזב םימשו םימ רלעשב הממ

 לארשימ בכוכ
 ןֶו לֵׁשָמ פע . יִנָפְל א 1תלעפו והא ורכש העת

 הָכאְלִמ .לַעַּבַא אַּיַּב ׁשְּלַמַא .ְּךִז שָּכאַמ רעֶגייֵא

 רעֶד טֶלאָצאַּב גיִטְראָּפ טְכאַמ הָכאָלִמ לַעַּב רעד וא

 שּובְלַמ סאד ה לייוו הָכאָלְמ איִד ראַפ  שיָיַח םעֶד ב'העב

 ְךיז ראַפ שּבְלַמִא טְכאמ םִיַה רעֶד וַא רבא ןייז זיא
 ביהעבא איב ֶלאָצְג .ןייק ,.ֶנאָמ םיִנ ךיז הע שק ןיילא
 ראַפ ריֵתְעְל רַבְש ׁשְמְנעֶמ םעֶד םֶלאָצאַּב : ה'נקה רבא
 ראפ הָבּוטַא ןעוֶוְג זיא הָוְצִמ רקיש רעֶד סא)ָו הֶוצִמַא

 תא ֹורָכְׂש הָנֶה . קּוסָפ רעֶד טְנאָז סאָר .ׁשֵטְנעֶמ םעֶד

 ֹותָלּעְפּו . יּצאַה . תֹוצֹמ רכש ןִלאַצאַּב םיִא לתו .ךיא

 טי ן"לא ְךיִמ ראפ ןעֶנְג ויִא טעֶבְרַא ןייֵז היִנפל
 + ריִמ ראָפ

 םיִל סלב למ שו ץראה רפע

 טיע שוריפ
 ְרעוֶו טְּבְראַטְׁש שְטְנעָמ רעֶד זַא ןעֶד זאב
 ןעווג ָחיִמְבמ טָה רע םאוָו הֶחְטְבַה ןייז לָמָּ
 םע איוו וא ץיצ לַבָנ ריצְח שמ : : םֶיִא ּוצ

 טרַעוו סע נוא זאְרְג סאָד טראד רַפ טםרעוֶו
 שטנעַמ רָר זַא זֶא גנוצארפש סר טעְלעַייוו רפ

 .רֶע .םאָע הָהָטְבִה ןייז לֵמָּב טְרעוֶו טְּבְראַמְׁש
 ףוא יו ןעָמ ןאק םּורָד ןעֶנְנ םיִטָבַמ טאָה
 ןאט וצ ּוצ טנאז רע ןעוֶו ןייז ְךַוס טיִנ םיִא
 רייֵר יד רָּבָא םֶלּועְל םיקי ּוניֵהְלֲא רַבְדּו רָסֲח ןייַא

 = גיִּבייֵא ףוא םויק ןייַא טאָה טאָנ רֶזנּוא ןופ
 םייקמ ןעק רע נא גיִּבייַא טּבעֶל רע, םּוראוָ

 ןכוה יא ףֹוא ןויצ תֶרָשַבְמ 45 יִלַע הג רַה לע םּורד :ּוצ טנאז רע םאוָו הָהָּמְבַה ןייָז ןייז

 תורושְּב רַָשָבִמ ןְנעֶז סאוָו םיִאיִבְנ איָד רֶע טניס ד וי תַרָשַבְמ אוד ףֹוא ריד ייֵג גְראָּב

 סאר םילשורי .תֶרָשְבִמ לוק ןייד 03 טיִמ ףוא בייֵה oes תַרָשַבְמ ףלוק תב יִסיִרְח ןויצ וצ
 פא בייַה רה לא פרה .םולשורי ּוצ תֹורּוׂשּב רשבמ נז םיָו םיִאיִבְנ איד ףוא רע טְנייֵפ

 ןופ טְגאָזג זיִא הֶרְושְּב רעֶד ןופ הָחַטְבַה איִד םּוראוו | טיִנ אָרט ןייק ּבאָה נוא לוק ןייַד

 הָרּוהְי ל יִרְמֲא הָהֶמְבַה ןייז ןייֵז םייקמ סיווג רע טעוֶו םּורד גיִּבייֵא טּבעֶל רע םאוָו טאָנ
 נא ְךייַא זייל םוא וצ ןֶא טָמּוק טאג רעֶייַא ןונ הָדּוהְי ןופ טעגׂש איִד וצ נאָז סביח הָנָה

 ןעֶד רֶכְז ןֹוׁשְל 0שנֶב ילגכ רע טְגאָז רֶטייַנ נוא הָבְִנ ןושל תֶרשבִפ אָד רע טֶנאָז םּורד

 ץיִא או ווא טייִצ .רעֶד רפ ןָמּוק דַניוושַג הָלּואְג יד טעו) ןייז םּורפ ןלעוו לארי יִד זא
 איִר זיָּב ןָמאָז רפ ףיז איז טעוו ןייז םּורְפ טיִצ ןֶלעֶנ אייַנ ןעֶו נא ּדְנוְׁשִנ זיא רכז

 טיִנ זיא הָֿביִקְנ יא איוו ּוזא טייצ רעד רפ ןָמּוק ּוצ ןְייַא טיג טעוו נּוא ןְמּוכ טעו טייֵצ

 טייקראַטָש טיט ןֶמּוק טעוֶו ראַה רֶר טאָנ ןונ אנ קָחִּב ב נא הא : םְכייֵאְָנ א נינְׁש

 סוָו רכָש רָאּוג ןייז ןונ ותא ורְכָש הנה םיִא וצ ןימלעוונ מ טעו) םּורֶא יז נוא ל הָל ורה

 רָד ןופ רבָש רעֶד נא ונפל ותלת םיִא טיִמ טייֵרְּבְג ןא ןיא םיקידצ יד ּוצ ןְּבעֶג טעוֶו רע

 רַכְׂש רֶד טְניֵרְג םיִא ןְּבאָה איי ליַו םיִקיִרַצ איִד וצ ןְבעֶג וצ זיא םיִא ףוא סאוָו טָּבְרַא
 עֶראַמְס ןייז ןשאפ טוט ְךעֶטְס xB 1 יוו וזא ועוזב הע ורד העירְּכ ָ םיִא רַפ טיירְב ג א זו

 םוש ןויז ןיִא נוא אשי וקח ךְלעֶפעְׁש איִד מז ןייא טוט נוא םיִאְלְמ ץנקִי םּורָא ןייז טימ

 עניילק ןְּבאָה סאו ףאָׁש איד רֶכלְּכ ףאָש עֶגיִריִגייַו יד לֵהְני תיל ןְנאָרֿמ אַז רע טוט

 סוא ְּךיִז ןְלעוֶו איז וא לאישי איד ןריפ טאָג טעוו ווא מאב ןְריִפ רע טוט יִר ְךְלעֶפעֶׁש
 קיז טיִכ רֶדִא טיִרְמ ןייו טיִמ ןט באב Re רעוֶו סמ לעב דַרָמ יִמ ּוהָיְעַשְי טְנאָז : ןרעק

 רע,טֶה ןְלֶמיִה איד נוא כת תרּמ טימי ןאטג סע טאַה טאָנ ראָנ ראוָו רפ ןְרבאֹו איד לכ

 ר .שוקש ןַײַא .םימ ןמסאמג טאה א ה רפע שלב לכו לייא םוד עֶר טיִמ ןְטְסאָמְג

 ׁשֶלְׁש יא םיקלה יירד ףוא טְלייַטְג לעו] איר טאָה טאג רָמֹולְכ רֶרע רעֶד ןפ בוש
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 עצ ןנההאו תרטפה

 לכ ּוֵאָרְו חח דֹובְּכ הלגנו :הָעָקְבְל םיִפָכְרָהְו רושימל בקֲעָהַה הָיָהְו לָּפְשְי הָטְבָנְו

 ריִצֲ רֵׁשְּבַהדלַּכ אַרְַא הָמ רַמָאְ אבק רמא ל: רָּבִּד הוה יפ יב "וחי 4

 :הדְשה כ ד
 ןצצ <

 ט'ע שוריפ
 רד נּוא רשיִמְל בוקה היִחְו ןְרעוֶו טְרְריִנְג ןלעיו
 געוֶו ןְכייֵלְג ןייא ּוצ ןייז טעוֶו געֶו רֶמּורְכ
 סוו גְרעֶּב עֶטְלְפיולְְג איד .גּוא .הֶעְקבְל םיִסָכדְְ

 גוא ןֵרָרְנַא םעֶר אייָּב רֶניֵא טְניִהאָנ ןנעֶ
 ּפאָרַא רעֶר זיִא טְניִהאָנ וזא ןְנעֶז אייז ליי
 ןעֶמ .םּורק טיִנ נוא ָּךייֵלְג אייז ןשיווצ גנאג
 ןיינ .ףֹוַא וא ןיינ ּאָרֲא .גְניִרְג ןנעק, לאָז
 ןביילג ןייַא ּוצ ןייז ןלעו) גְרעֶּב איֵד אייז ףוא
 טקעלפטנא טעוֶו סע נּוא יי, דֹובּכ הָלננְ :ץאלּפ
 ַײ יּפ יִּכ וָדְסי רעב לכ וארו רֹובכ סטאָג ןֵרעֶנ

 רָדְנִנַא טיִמ ןֵהעֶז ןלעוו ןְׁשֶמְנעֶמ עלא נּוא .רנָד
 ליוו תומָחָנ איר טעֶרְג טאָה לומ םֶטאָג סאָד
 לוק והיעשי טגאז :ןראוָוג םיוקמ ונעו איז
 רִמ וצ נאָז טאָנ ןופ לוק יא = אַ ריא
 קט תַכ רפא תֹואיִבָנ גאז וא ףור א הָיְעש
 יָא לאז סאו םיִא ּוצ טְנאַמ תור ןימ טאָה
 ףור םאָד טְרעֶּפְנֶעֶג לוק סאָד ריִמ טאָה ןֶפּור

 יוו ףיילג זיא ׁשְטְנעֶמ רֶכְלֲמיִא ריִצָה רֶשּבַה לכ

 איוו .ריילג ןייז טעוֶו נּוא ןְרעוֶו טרעק רַפ
 דָסַח ןייז ראָג נוא הָרׂשִה ץיִצְכ ודְסַח לכו זאְרַג

 םעְר .ןופ נוצר סאד אונ ףוילג זיא
 ןְּביִג וא םנייַא ןופ ןנעְלג איז םוראוו דֶלַעָּ
 טְׂשְפ רעֶד ןיִא וזא רֶדֶא ןֵרָרְנַא םעֶד הקר
 נוא טְּבְראַמְׁש ׁשֵטְנעֶמ רָכילֲמיִא ריִצָח רבה לכ
 איוו ךיילג םְלעו רעֶד ןופ ןטינש רפ טל
 ןייז ראָג זיא הָרָשַה ץיִצְּכ ֹודְפַח לכו םורד זאר

 שנע ןייַא וצ ןאָט וצ וצ טְגאָז רע סו ד
 רֶלעֶפ םעֶר ןופ גנּוצאָרּפְׂש סאד אי "ל
 נוא ןטינש רפ נוא טראד רַפ טְרעוֶו סע סו

 םוראוו םיִא ףוא ןייז מוס טיִנ ְּךיִז ןאק ןעֶכ
 ןויז ןייז םייקמ ּוצ טיִנ תַלֹוכְי ןייק טאָה רָע

 :ןָבְראַמְש לאָז רע יז ןאק, סל ןעֶד תב
 רפ טְרעוֶו סע איוו ווא ןעֶד ץיצ לֵבָנ ריִצָה שי
 טעֶלַײװ רַפ טְרעוֶו סע וא זאָרְג סאד טראד
 1: ד זו םטאָג ןעֶד וב הָכְשְנ ַי םור יִ גנּוצאָרפׁש םאָד
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 תֶלּודְנ רעייַז טעו םיעשר עֶלַא רֶמֹולְכ זאָרְג

 קלאפ םאָד זיא חַא = ראוָו רַפ שח ריש א םיִא ןיִא אל טאָה שו

 ריִצָח ןבָא ב הָבְשָנ ה חור יּכ ץיֵצ לבג ריצָח שב

 לארשימ בכוכ
 םָעִביִנ ויִא ק'מהב רעד סאוו ןא שייִצ רעד ןופ (ות

 פיִמ רָמאָפָא איוו וא זיא םיִמ "שה ְךֶז טריפ ןְראווֶג

 םניִרעְל נוא ןיִדְלִ טרדגוה ראָפַא םיא טיִג רע דניקא

 קיז םִנְרַפְתִמ ְךיִז לאז רע פאָו קפ םרמא סֹוא םיִא

 ְךְרּוד םיַמְׁשַה ןמ תובוש עלא ןתוג גיִׂשַמ ריִמ ןְּבאָה ּוזַא

 תג זיא שָרְקְמַה תיֵג רעֶד . תֹונְָרְִו שָרְקַמַה תַֹובֲ
 תֹורֹוחְס יִניִמ לָּכ טְריִפַג ףךוד טדעו) סאוָו טקארטא איוו

 רעֶטְרַע יִר אּוצ "ליפ אּוצ אָד תא סאוָו רעַמְרע איד ןופ

 ןוא לאו טסקאונ סאו הָניִדִמ איָד ןּופ לשל "לע סאו

 פיִנ יָא סאו - הָגיִדַמ איִד אוצ עמ טריפ סקאַלפ

 5 ןקירנאפ אד ווא סאו הני איד ןופ וא .אָ
 םֶרעֶוְו סע הרוחס טיִנְׁש ןופ  רעֶד סוא טעֶּבְרא ןעמ

 ןייק אָד םיִנ יָא סאַו הָיְדִמ איד ןיִא טְריָּפְג קעווא

 . ןקְיָרְּבאַּפ ןופ ןורָסֶח ' סעֶד םיִלׁשַ זיִא געו) רעד ןוא
 . "שטרע ערב איד ריִמ ק'מהג רעֶד וו זיא וא
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 נגב ךיז ןעפג תובוטו תֹוכְרְּב עֶלַא איִד וַא יונ
 עד ףֹוא .ךיז ןְניֵפְג ַײל תוחְבשתו תוריש ןוא . םיִמורמ
 ל : ד[: '\ . . :

 הרפפי יִתָלְהִת יל יִפְרצְש וז םע םיַטְׁש םע, איוו טְלעֶו
 ןיִא זיא סאוָו תובומהו תֹוכְרְּב איד ןיפראד רימ ןוא
 בֹוטַה ורָצּוא תֶא דל יי הַּתְפִ טייטש סע איוו לָמיִה
 אוצ חקושה ןעֶמ טאה "למי ןיא ראָד ןּוא וםִיַמָׁשַה תֶא
 םיִרְנָחי םייַפְׁש סע איוו לֵאָרׂשִי איֵד ןופ הָלִּּתּו הָנָר
 םֶכאָמְג "שה טאָה רָּביִרד .. יניעיִמשה ךלוקל םינישקמ

 הו לאָז םורָא אָד וא למיה ןיִא יַּב דֶרָע רד ןּופ נעֶוַא

 אּוצ ליפ אָד זיא סע םאוָו טרֶא םֶד ןּופ תורוחפ יד םֶריִפג
 ףֹורַא ןָסְנּוא ןופ ןוא פארא ןְבֹוא ןופ טֶלעַפ םוָו טְרָא םָד

 קימהב דג ןְוְכְמ ויִא םאוָו הממ לש קימהב רָד זִא םָד
 לש במ סד ףוא בירקמ זיא לדג ןָקּכ רֶד תַלעמ לש

 לֵׁש . ַחּבְִמ םעד ףוא בירקמ זיא גהּכ לֵאָכיִמ ןוא הָפַמ

 תַחָנַא .רֶרְועְתִמ טְרעֶו קימהב תַדֹובַע ןרוד ןוא הָלעמ

 עַפְׁש ןְּבעֶג פאְָרַא זנײא לאז רע שה ראפ ןוצְרו ָחּור

 .טגאוג ה'עמה דוד םאה סאד .בופ לכו ההלצהו הכרב
TTSד ד : זץ ץ |  Trל" יז  + 

 ןֶגעֶרְּב ןעֶמ טעוֶו טאָג ריד אּוצ (ונו הָכָלְממַה ַײ ףל

 תֹוריִׁשְע ְּךיִנְפְלִמ דֹובָּכַהְו | רָשועָהְ .ְףְתּוכְלִמ לוע תַדֹובֲע
 זיִא ק'מתּב רעד איוו . ריד ןיפ ריִמ ןיִטעְּב דובְּב ןוא
 . רעֶנְרעֶד יִמ ןְסְקאַו ראפ גע רעֶד יא ןֶראָוְג בורח
 ירעונוא ןקיש דנּצַא ןומ ריִמ ןוא . (תֹוליִבֲא ןֹויִצ יֵכְרַר

 העֶד טְגאָזו . רעווש רעייז געוֶו ןְׁטיוַא ךרּוד | תוליִפּת

 רָבְדְמַּב אָרוק לוקו א"יבב ץק תעל וא . הָרׂשִּבַא איִבַנ
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 לאָז עֶמ רָּבֹוֵמ רעֶד ןיִא לּוקַא ןָעייִרש טעו םָע (וגו

 אוצ טקארמ ןְכייֵלגַא ןִכאַמ ןוא געו) םעֶד ןעֶמֹור םוא
 : רעיִרְפ .יו] ּוזַא טאָג

 זארג
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 4 ןנחתאו הרמפה | =
 [ כ לוק היא םִיִלְפְּכ הוהְי דימ .הסק4 כ הנע הָצְרנ כ .הְָבְ
 | | ה אָשָי איָָּלַּכ : וניהלאל הל הָּכָרעּב רשי הוה 0 נפ רָכְדָמַּב

 לארשימ בכוכ |
 . רָעַצ טיִמ טָציִז גוא םצְפיז בר רעֶד איוו ןחעוג םיִנתוהְמ

 יז ףְראַד רע אָגְרא צי רע סאו םיִא קמ םֶנעֶר
 ֶבאָמ ּוצ .הנותח דגיק ןייַז םְּבעַל רעד טאָה רע הָחְמשּב
 2 vy 4. 11: - Fw vA rT ;, וי

 קִלְגְמּוא ןיימ יִנ טסייוו ריִא ב רעֶד טֶרָפְסְנְע ריִבָנַא פיט

 םיִׁשּבנמ סֶנָמָה שך טעג הוה יס טוה: ו
 טְכאָמְנ פא ְךאָד טה ריִבְג רֶד שימש םיא עֶס םִנעֶרְפ

 ְךיִא ּבאָה סאוו ְךאָנ בר רעֶד טֶרָפְטְנִע זביִשּובְלַמ עֶדָרְנַא
 ׁשַפְט ֶנאָזְג עלא ןֶבאָה תֹונָּתַמ ל דָסָח זיז 'טפראַדאַב
 ןעוֶו ןאָטְג הָבּוט עֶמְסעֶרְנ איִד ריר םאָה בָנַג רעד 8
 אוצ םאָהְג םיִנָתּוחַמ איד ןַמְלאָו ןִנִבְנִג םיִנ לאָז דע
 .שּובְלָמ םעֶד ףוא רעֶד םיִׁשּובְלַמ איד ףוא תּונּורָסַה ג
 םיִשוּבְלַמ גיִצְניִו ּוזָא סו רַפ .שּובְלַמ םכעֶד ףוא רֶד נא

 ןורָסַח  ץיק .רֶנייק. שסייוו דנּוצַא רָבָא .  ,דיִנָנַה ְךֶרע יִפל
 זביִשּובְלַמ .עֶרָדנַא טֶכאַמְג םאָה ריִבְג . רַעָר גוא ןנאָ אּוצ

 וַא זיִא הָחְלְצַה ןייד םֹורְג איו םָניַה .דִיְבְנַא ראַפ אי
 . תֹונֹורְסָח ןגאָז אוצ םיִשּּבְלַמ עֶניַד ןְהעֶוְנ םיִנ םאָהְמ

 םישּובְלַמ םלעֶו רד, ףיא יי ךיז לעמו קיְָצַא לֶשְמְַה
 רעֶגעֶ ףוא טמוק רע, וַא . םיִבֹוט .םיִשָעַמּו תֹוצַמ ןופ

 רעֶד ..ןֹרָפַחַא הָלֵעַ לָש ד'ב ןופ רֶרעְעְי םְגאָו םִלעו
 ןיַא .טְסייַה םאָד .םְנאָו רעֶד .טְניִֶלְג טְסיַה םאָר נא
 תֵֹצִמַה .יקנדקד איִד ןְראָו םנינאדג מְסייַה םאָד הָוצִמ
 ץֶרָאְּב קירצ ןיֵא םֶדָא יִּכ טייֵמְׁש סע איו) רָעָשָל ןיַא ויִא

 ןורְפַח .ןייק. ןיי םיִנ לאָז סע אָמחְי אלו בופ תֶׁשְֲי רֵׁשֲא
 (דואמ הָרְעָשַנ ויָביָבפִפ טייטש סע נּוא .םיִשָעַמ עָניַנ יא

 .הָרעְׁשַה טּוחְּכ םיקיִדצ איִד טיִמ קדקדמ ויִא ה'בקה

 עֶנייֵז ףוא םֶגאָלְק .נוא ניו רע 18 .הבושת לעֶבַא רֶּבִא

 טע שוריפ
 : ָנָע הרג יִפ טויָצ ריִא ןֶראַוָוְנ טְליִפ רַעְר זיא
 ןטעָּבְג רֶּביִא נוא ןְראווג טגיִליווַּב ויִא סע ןעֶד
 ריִא זיִא  דָניז ריִא רָמּולְּכ דָנָז ריִא ןְראוָנְג
 ֿפָכּב | םִיַלְפְּב ײ דימ 'תהקַכ כ ןְראווג .ןְּבעֶג רַפ

 = םֶמאְג ןופ ןעווג לַּבקִמ טאָה איז ןעֶד, היחאפמ
 איז איוו יל ןֶמּוחְנַת ןופ סוּכ ןייַא טְנאַה
 ליפ וא לאָמ איי ןְראוָוְג טפאָרֲמְׁשִג יא
 מָה יז טְניימ עֶמ רֶרֶא.דֵנִז עֶלַא עֶריִא אי
 תֹוינעְרּופ ןייֵא טאָג ןופ ןעוְֶג לַּבַכִמ תָמֲא ןיִא
 ןעוֶוג זיִא סאד דָניִז עֶביִא עֶלַא ןנעקא .ליִּפאַמ
 ןופ דַניָז איד רָכיִא נוא רנוז עֶיִא רָּביִא
 רנר אריק .לוק והיעשי. טְנאָז : ןרטלע עא
 ןיִא: סוא .טָפּור שָרוקַה חור ןופ לק ןיַא
 וא םִילׁשּוי ןופ געוֶו םעֶד ןיא רָּבְרִמ רעֶד
 .ַרְּכ געוו סֶטאָג סוא טמאר ל רה נפ טגאָז
 ןטראר ןנאק .ןלאו לאש עֶנעֶּביִרְט רפ יִד
 תָכְְב ושי םילשורי ןייק ףיז .ןרעק םּוא םרַא
 6 ל םֶד ןוא וג טְבאַמ | וניהלאל .הָלְטְמ

 : קְלאָפ םֶמאָג ּוצ געוֶו םִנעֶטעֶרְטְנ ןיֵא
 - ןּבוה .רָד טעוֶו לאָט "רָביִלטיא אַש אי
 == ףייה נוא גרעּב עלא נוא ולפשי העבְגְו רה לכ

 : תיישה נא . שעמ ןופ םעקאנ ןְביִלְּבִג זיִא רֶע ניא . קיִרְו לָבַה טיִמ ןְּבעֶל ןייז טיג רָּבִא םאה רע איו תוריבע

 םיִא םיִמ טוט נוא לחוט םִיֲא .זיִא
 . תֹויְכְו םרְו תֹוריַבֲע עניי

 פ םֶנֶה תַנּתַמ רַצֹוא ןופ םיָׁשּבְלַ עַײאַנ םיִא שֶכאַמ גוא הָבָּדְּו דָסֶח

 | | םיֶׁשּובְלַ איִד ףוא . :רֹויכְוְּכ ול תשע תונודוש הֶבּׁשְת הָלודְג ןגאז לוח איוו וא

 . Awa‘ רדָהְו זוע, יאדונב עַל .ייז ןראוו ןייז גרטקמ טיִנ ןעק, רנייה וא ןֶגאָז אּוצ טיג סח ץיק רנייק םאה

 = שק מש הָבּוׁשְת ילעב אגו .\רומעל ןִלּוכי ןירוטג םיקידצ ןיִא .ןידְמוע הָבשת יֵלעֵּבְׁש םוקמבו .ליזח איָד ןְגאָז רֶביִרְד

 .' ףיא ןֶדאָק רצְנאַג רע ראג םליִפ ראַפ וא סע ּהָאָבַצ הֶאְלַמ יִּב קּוסּפ רד טְגאָז סד ןיימש .םיִג םיִרּומְנ םיכיִדצ

 1 רָּביִרד תויָכָז ראט זיִא תונוע איד ןופ .ןֹוצְרַא אַ זיִא ןוַע םעד ץפ הגוש הֵצְרָנ יָּכ :ןפוא ןמסעב כעד

 | : רָסעְרג ןייז םיִנ ןעק סע, סאו החלה םאָד זיִא

 = 76 ְתְרְביִׁשִג ןָא יז סאה רֶניֵא ןִז אייַוְצ םאַהְג טאָה רֶנייֵא לֵׁשָמ פ'ע . הית לֶכְּב םִילפִּכ יי .דימ הָהכָל יב

 עְדיִב איר ןופ ןֶראָוְנ ראָוְג זיִא רָמאָפ רעֶד . שמא ןופ ְלאַפ פארא זיִא רֶעֶדנַא רער גוא עמשמערקא

 יש טאָה טאַהְנ הָמָרֲה טאָה נוא טקנעַרְּב רַמאָּפ דשָד ְךיִז טאָה םּורַא טייִצָא א . ןְנאלׁשג עֶדיַּב . רָע םאָה תֹוׂשָעַב

 טאָה . רעֶלאָמ יײֵהְצ ןָרָדְנַא םעֶד  רעֶלאָט יש ןְּבעֶגְנ רע טאָה סָעיִא .תֹונָּתַפ ןְבעֶגנ נוא ןְׁשעֶּבִג רָביִא אייז

 לְרּרְב ןייד . רָמאָפ רעֶד | טְגאז . רעֶלאַט אייֵתְצ ןּבעֶגג רֶרְורְּב םעֶד טאָהָמ םאוָו ראַפ ןֶמאְרְר ראַפ ןְמְׁשְרע םעֶד

 אי םיִא ְךיִא ביג רעֶּבִרְד ןְנאָלׁש ְךאָנ םיִא ְךיִא באָה ןלאּפ ןופ םיִרּוסְי טאַהְג םאָה רע םאוָו םעֶד ץוה

 סאד . רעֶלאָמ אייווצ ריִד טמּוק סאוָו ראָפ עָמְשִמעְרְק ןיִא םיִגּנֲעַּת ןאָמְג ןַא ריד סאה אור רבא רעֶלאמ

 ךְכאָה איז | לו . יל יו: רַנמ הָחְכל יָב לייונ זיא םַעָמ רעֶד תּומָחְנ ייֵוֲצ ליֵפהָמ טמַחנ ּומָחַנה קּוסַפ רעֶד טְגאָז

 תא אי% פאו ןיילַא םיִאְפַ איִד ןופ םאַהְנ ןְּבאָה אַז סאו םירוסי איִד ץוח שנע ךָרדְב םירוסו טאָרְג

 : תּומָהג אייווצ אנ טמּוק רָּביִרד דיִמ ןגעקא פניני מאָה איז םוָו רַשָסיִּב ןעוננ

 דה ונע ולוס ולוס) ךוא םיימְׁש זינ ליִמיִפק ןימ . הנחלאל תנקִמ רה מ ךֶךָד 0 דָבְדְמַג אוק לה

 'ונו 1

- 



Rs od 0טמ ןנחתאו ז םירבד |  % 

Te 4פפפ :םתושעל ג .- 
 : פ ןטיס היעשוכ ימע וטחנ ומחנ ןיריטפמו ןמיס ל'איזע חק : ןוהְדְּבעֶמְל ? ןיד

.935 | 
 ט'ע שוריפ 1 שע שוריַפ

 רכָׂש ןְמּנ םעֶד ןְמעֶג ריִא טעו) אָּבַה םלועל טְלאָז טְלעוֶו רֶר ףוא ןעֶמ טְנייֵמ סאָד טְנייַה
 : תוצַמ איד ןופ ןעֶמ ניס סֶר ןְראָמ נוא תּוצְמ יד ןאָמ ריא

 . מ ןמיס 'יעשיב ןנחתאו תרטפה

 הֶאְלַמ יִּכ היִלַ ואמו םלשורי .בלילע ובד :םֶכיִהְלֲא ךמאי ימע ומחנ ּומחנ

 לארשימ :בכוכ : שע שוריפ
 אייווצ לֵׁשְמ .פיע . | (סֶכיִהְִא רמאי מע ּומְחַנ ּומֲחַנ טוט מאג רֶעייֵא םֶביֵהלֲא רמאי יִמַע ּומֲחָנ ּומֲחנ

 תמחמ | רעֶניַא םִיַה תֹוניִרָמַל קתוא ןֵנעֶז ןעֶנאַמ טייז םיִאיִבְנ ריא םיִאיִבְנ איִד וצ ןְגאָז

 .בייוו טכעְלַשַא זרַמַתַמ רֶנייֵא וא . .הָסְנְרֶפ ןִכּוז תֹוקְחַד םָיְלָור בל לע ורד : לֵאְרׂשִ קְלאָפ ןיימ סחנס

 תשיר ןייק םאַהְג םיִנ רבו איד ןֶבאָה םייַצ עֶגְנאַלַא ה
 ייַכ טְגעֶרפִנ ְךאָנ יז ןֶבאָה יז גיא .ןְנאַמ עֶרעיֵד .ןופ הלא אָ םילָשּורו ןופ ןצראה םֶד ףוא טעֶר
 ןיֵא ןְמקג יא לאָמַא .הָעיִדיַא ןִּנאָה איינ בוא םירחס חֶאְלְמ יִכ ריִא וצ תואיִבְנ שֶנאָז נוא טָפּור "

 םאָת רע וַא הָרשְּבַא עֶיְב טנא ןָא םאָה נא רַחוס ריִתעְ ןְרעֶנ טליִפ רעֶד טעוֶו איז סֶר ה
 מ שער איז םיִמ סאָה נוא עי ןנאפ דייב וג  ןראוונ ןביףפ רֿפ ןנעז םו) תולה עֶריִא .

 איִד ןְּבאַה . רבו עֶדייַּב אוצ ףיִרְּב טאה נּוא הָּפ לא .

 אנ קל בר מ יז למ ר טי ןפמנ יפי 2% 19 ס"ס לז חח יז רבא רו8 ןופ
 ₪ טייֵַצ ןײֵק םיִנ ּבאָה ְךיִא רע טרפטנע ןקיווק רעָד רי

 מַה עררנא איִד ףליירפ ןגנאגג קעוא רֵלאַּב עֶנייִא זיא ףיִרְּב איד ןְּבעֶג ְךייַא א לעוָו טמּוק אירפ ןֶגְראָמ ןְכוו
 הָתְרְַה ץיד ויא סאו ראַפ רַהֹוס רעֶד טְגאָז . ףיִרְּב םםֶד ןֶבעָנ דֶלאַּב ריא לאָז רע וג ריצפמ קראמש םיִא

 פע ןְפיוִו אײ איז טרפְסנְע .ןעור םיִנ ךיִמ םואָל נוא ריִצּפַמ ריִמ טְסיֵּב אוד גוא ְךיֶלייֵרְפ ןְגְנאַנְג קעֶנַא דָלאַּב
 ריִא רֶּביִא תקולהמ ערי רבי קענַא ראָג זיא ןאַמ ריִא עתירי נא יא איז ריִא ּוצ ריִמ ןופ קּוליַח רֶסּורְגַא א

 ןייִלָב טעו אי טלי םיִנ ְךאָנ זיִא סע ןייז ןָמּוק טיִנ ריא אּוצ רַע טעוֶו רֶמאָט םֶנְראָזְג איז טאָה טיייִמְנעֶנש
 אייִּב ןוש ויָא ףיִרְבַא ריא טקיש גוא ןיִסיִרג ריִא טאָל רֶע וא םרעֶהְג םאָה אי וַא + דנּוצַא .הָּיַה הָנָמְלַא ץיא

 דָאְט ראג ףאָה וא .הָָנְרֿפ ןופ טיִמיִנ עֶנְׁשַא באָה יא רָבֶא . ףירּב כד ןנעיל םיִנ ןוש ףראד איו הָמָחְנַא רי
 שו לָּכ ןטְסיירְט ךימ ְךיִא שק ווא איוו ןקיש סַּפע ריִמ טעו רע גוא הסנרּפ ןייא ןאמ ןייט טקיש) אוצ ת"ישה שאָה

 אוצ ןוש ְךיִא טְסּולְג רָּביִרְד | הָסָנְרַפ לעֶטְׁשַא ןוש טאָה רע ּוצ םֶסייוו רעוֶו םייטש ףירב ןיִא סאו םיָנ הו ףיא

 וא זִא נּוא טְנייַפ ונוא ת"ישה טאָה דַמאָמ ראָנ יא הַגָאְד עַצְנאַג | רזנוא ןֶרּי ווא ווָא .ףיִרְּב םֵד נעייל

 פאָד . יִמָע ומה ּומֲהְנ איֵכָנ רעֶד טְנאָו רָביִרד ןרעק םוא םיִנ זנּוא אּוצ ןוש ְךיִז םעֶו נוא םַעַּכ ןִא זנוא
 בשה ןֶגעֶו ריִמ זַא ריִמ ןְהעֶז ןטסיירט זנוא לאז םיִאיב איִד טְסייַה ה'בקה וַא הָמֲחְנַא זנוא איב ןוש ויִא יל

 : הָמְהְנַה הסּונ םעֶד ןְעֶה טיִנ ןוש ןֶפְראְד ריִמ גוא .זנוא אוצ ןָמּוק קירק יִאְדוּב טעו רע גיא ת"ישה אייַּב

 לאז רע וַא ןְתּותְמ םעד  שימ | יאֵנְּתַא ןַמּונָג םוא רֶׁשֹ רד טאָה .םלְׁשומַא דניק טּוגַא טאַהג מאָה רע
 ףוא עונג ַחיִמְבַמ טאָה רע איוו ו טֶכאַמְנ םיִא טאָה רָמאָפ רעֶד וא דּוכְּכ ְךֶרָדְּב םיִשּובְלמ ןְכאַמ ןֶתָח םש

 ןייו םיִמ ריִבְג רעֶד איוו אירפ דעד ןיא .אָינסכַא ןִא ןָנאפשג יא וש נּוא ןֶראָפְג | ןֶתּוחְמ רעֶד ויֵא הָנּותַח ד *
 רעֶמּוט ניא רַמאָּכ ןייז טיִמ ןֶתָח רעֶד = איוו ןהעוג אַז ןֵבאָה ןְתָח םעֶד ןייז םיִנָפ לּבקמ ןֶגְנאַנְג עז עֶילעֶמא
 םעֶד ּתַבְנַג אייַב טְכאַג אייַּב םיִא טאָה ןעֶמ איוו ןָתּוחַמ רעֶד טֶלייִצ רעֶד הֶׂשֲעַמ איִד זיא סאו אייז ןנערפ .ןָניי
 שיִנ ראג טְגְראָז עא םיִנ טעו ריִבג  רעֶד טְנאַז םעקאנ ביל זיִא רע נּוא םיִשּבְלַמ גוא םיִצַפָה עֶלַא טיִמ טֶרעַפּ
 םֶכאַרְבְג מאָה ןעֶמ נא ןייֵרַא* בלעוונ ןיִא תר ןייז טקיָשְג טאָה ריִבְג = עֶד .ןיז ביל ץלא לעוו די

 מ ןְבאָה הֶדּועְס איִד איב הָפּוח איר ְךאָנ טלעַפְ םיִנ ראָג טאָה םע ףראָד ןעֶמ סָאוו םיִצַפַח :םיִמ ד ישו 1

Chumess Tom V.Ar.7 |? (ה'n b"y won) 
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 : ליטעמש ,ןיילקא ןופ בַרֲא = טיִמ ןעֶטְג ןְתַהְתִמ ְךיִז פאָה רֵׁשֹוע רַסּורנַא לש יפ לע .. הנע הצרנ יִּכ הָאְבְצ הָאְלְמ יב
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 NED | רצ
 אנשל | :םלָשמו

 לא ואְנְׂשְל רחאו אָק וחיבאהל
 "תֶא תְרַמְשו אנ רליםלשי ויִנּפ
 .. -:תֶאו םיִקְחַהיזִתָאְו הֹוצִמַה

. 

 םּויַה ךוצְמ יִבְנָא רֶׁשֲאםיִטּפְשִמַה
 .דכ "ע סע ןופ יכל . ספ רמלי ₪. בכ ןינוריע סנפתו אית

 נחתו םירבד

oR לן 
 יי

 : ןירּר 6 יַהְודּוקפ +
 ל לשמו "
 ןיִדְבע ןּנֲא יד ןוְכַט
 ןוהייחְּב >> יקומדק
 רֵתַאְמ אָל והיא
 יִהֹואְנבְל במ ' רבע

 ןיִדְבֲע ןּונָא יד ןובט =
 ןוהיוחְב = יָקומְדִה
 רמתו אי : ןוהֶל םֶלָשמ

 תי אָתְדְַפִת תי
 \ אימיק

 נפלא

 םחזשעל

 םיבשר שוריפ

 אצמיש רוד ףלא לש ןורחא רודל ףא ותקדצ דומעה דחא
 לש ומעט ךל יתשריפש ומכ .תרמשו (אי):םימת
 לודג ווג ימ יכ ןינעב ונרמלי תדגהב . םתושעל םויה : רבד
 לש איפוא תעדויש תאז המואכ ימ איעשוא יבר רמא
 םיעדוי םישוע . םהו םהמ שקבמ אוה המ םיעדוי היהלא
 . ת'פסות . ותעד איפוא ךורעה 'יפ וכו ןבבחמ אוה ךאיה"
 יריעז ויבר רמא ..תוניגנב חצנמל תשרפ כוט רחושב
 ובישומו ולצא .םנכנ הנושאר םעפ תיב ןב ול שי םדא
 תיעיבר לספס לע תישילש אסכה לע היינש הטמה לע
 לכ ה'בקה לבא ינחירטמו ילע קחוד ינולפ המכ רמוא
 רמאנ ךכל תמשו עמוש אוהו הלפתב ותוא ןיקחוד לארשי
 'ר . םשב קחצי ר"א . וילא ונארק לכב וניהלא 'הכ ימ
 לע והאשי רמאנש הבורק תיארנ םיבכוכ תדובע הדוהי"

 םימכח יתפש
 סניסס ס"מ וס קכ תומוקפס 3
 פ'עלו כוד סיפנפ סגסקמ | סוטוטסו רוד {qi סקיפ
 ויכסופל עוד ןיתונמ יכפוסל ינפל ןוכסוקכ כותכ .יפנ לכסד
 יסק ויתונמ וכמוכלו דסמסו םילכס -מוכ6 סיניפ ניעלד כסומ
 וענ כוקכו סיפנפנ כוכד ופצע ליטל ןלו ויכח5 כיתכד סע
 סיניפ ליעד בכומ :ןוכסופפ לי סתכ ףק ויתממ ירמוטג
 סמ6 י6ק ויכונמ ירעוס 4 סול וינפ) כתכעט סמ ונויסד
 bיפק כ 6 ספד וכ : לכס ומכ רוד ףכ5) "ןיכמ5 כותכפ
 ספומג : סנס :ויקנוסל ףלד עמסמ םיכנד ספיס) לםמ
 סע קוכד סויס לפע 'ופ 1 : ודיכתסנ פיסכ כיסכו כוטס
 : סווס וולס סוס 5) יכ שונו יעלה ךונמ סע כ ספוקפ)

 ןנתתאו תשרפ תלפח

 ןיטועס רפולכ 9:

 טיע שוריפ
 זיָּב רח ףלאְל תוָצְמ עֶנייַז ןמיה םאוו איר וצ
 ויִנָפ לֶא ויִאנׂשל םִלְשְמּו (% ; תורוד טְניִומ ּוצ

 ץיז רַפ טְניַפ עֶניַז ּוצ טְלאָצַּב רע וא
 רכְׂש ןייז עֶׁשְר םֶד טְלאָצַּב רע רֶכלְּ ןְּבעֶל
 ודב דיבה טעו רעֶר ףֹוא תוצְמ איָר ןופ
 אָּבַה םֶלֹוע .ןופ ןריל רַפ ןֶכאַמ םיא לאז רע
 ץיז ּוצ ןַמיװ טיִנ טוט רע אנשל רֵחַאי אל

₪ 

 אלו וילא קעצי ףא ףוסבל הקוחר איהו והולבסי ףתכ
 ץראה ןמ רמא תאד המכ קוהר הארנ ה"בקה לבא . הנעי
 עיקרו עיקר לכ ןיב ןכו הנש תואמ שמח עיקרל דַע
 עמוש ה'בקתו שחולו תסנכה תיבל סנכנ םראו וכו
 םא תשרפ ונדמליב .וילא ונארכ לכב ר'הה ותלפת
 ת'מר תרמשמש ש"קב שי תוכית ח'מר . ןורמשת רמש
 לשמ בשכ וא רושד אתקיספבו ונדמליב דועו , םירביא
 לע ודמעו ולטנ הנידמל- וש םגודוורפ חלשש ךלמל
 תתרב הטיאב התיא וארקו םהישאר תא . וערפו םהילגר
 עמש תאורכ לארשיל - ה'בקה .רמא ךכ .. עבו
 לא ישילשת שרוחנה אתקיפפכ ןכו .ילש אמגודוורפ
 . הנשי :אטגורזרפכ ךיניעב הרות לש הדגא ירבד ויהי

 | : תרגא אמגודוורפ ךורעה ייפ

 יישר

 0 סילנד) למול וס ןלסנו = . רוד ףלאל .(פ)
 ."ןיפועס ויסופמ יכמוטל 550 ךומס וסב וכ סיפלסל
 5 ךומכ קוס ןנסלו ל ףכפל למול וס סלכימ
 וכ לולג כמו כלל .סנססמ ןיפיעס ויכסוסל
 2 סכסקפ ןיפוטס ו6 .ויבהואל : סופלסל רמוס
 2 סקרי ל טק : ויתוצמ ירמושלו
 ן סנפמ ויקכ . וינפי לא ויאנשל םלשמו י)
 : כס  סנועס וליגסתל ילכ מ :כיפס  ולומג
 פיל לכס ב סלועל כסמל . םתושעל םויה (י)

 | ןנחתאו תשרפ תלסח : סרכט

 | טיע שוריפ
 וצ םישעמ עָטּוג איר ןופ רֵכְׂש ןייז טְנייֵפ
 טלאָצּב ןּבעֶל ןייז רפ ול פלי יי א ןֶלאָצַּב
 תְְִַה תֶא ָּתְרַמָשְו (אי) : םיִא אוה ָךּורָּב טאָג
 תֶאְו םיקַה תֶאְו טאָּבִג יד ןמיה טְסלאָז וד נוא
 כנא רֶׁשֲא םיִניִר יִר נוא ץעֶזְג איִר נּוא םיִטְְּשִמִה
 וצ טְניַה ריר ףאש ְךיִא םוָו םֶתֹשְעָל םויה ףוצמ

 טָשָפ רֶר ויִא זַא טיר ישר . יו ןאָט



 םתֶא הוהיתַבְהְאְמ יב: םימעה ל א ירא
 וע

 יד 7 "תי ו רטנרמו

 קַפַא ןוכְתָהְבַאַל םַײק .
 אָפיִקַת אָדיְּב ןוכְתָי יו
 אתּודְבע תב הקרפו

 אָבְלמ הערפד א אָדיִמ .

Bsיא  

 והמשמו :ןוכת

 תא
.. 
. 

 עדת מ ; םִיָרְצָמְד
 אּוה ףהלא ו ירא

 אָנְמיָהַמ אָקְלִא םיהלֶא םיהלָאה
 אָּדְסַהְו אָמיִ רמנ
 יִרְטְנְלּ יהְומַחְרְל
 . 5 סטופ ה אית 7:

 יהודוקפ

 יה יכ תעדו (ט) : ךינפמ םתוא לשנו . םכיתובאל:
 עבשנו ליאוה ורמאה אמשו רמולכ . רגו ךיהלא:
 רומשל ונכרצוה המל ץראה תא ונל תתל וניתובאל
 לע . םוקמ לכמ חיטכהש המ השעי יכ ויתוצמ
 אל ויתוצמ ורמשת אל םא יכ םכל בישמ ינא תאז
 איה וז יכ ותעובש לע רובעי אל אוהו ץראה תא ושרית
 תובאל עבשנש דסההו תיובה תא ןיתממו רמוש ויתורמ
 ויחיש רוד ותואל רוד ףלא דע ןהיטבהש המ םייקל

 יישר

 יב (ם) : bסד לכ םמסע וכ יכס . טעמה םתאי
 סככרפ 65 6 ןופלכ םמסמ יכ ירה .'ה תבחאמ
 ורמשמו : סכקפ 'ס תכספמ סנס סככ 'ס קסס

 טיע שוריפ
 םְתַא יִכ טְסּולגְג ְךיֵא ןיִא טאָג טאה םוררש
 סֶהְרְבַא וילק ךיז טְכאַמ >ּא םּוראוו ממ
 יא שטייט זיא = רפָאְו רע יִבנָאְו טנאוג טאָק

 ןְּבאָה ןרָהַא נוא השמ נוא שא נא דֶרָע ןונ
 ריִמ ןנעֶז סאו שטייט זיא המ וג טגאָז
 תולזמ םיִבָּוּכ יִדבֹוע תֹומּוא איד רָּבֶא בוש
 רָדְּךיִז ַײז ןְכאַמ תובוט אייז טוט טאג מא

 וקל המדא טגאָוג טאָה רצנדכובנ סורג טי
 םֶד ּוצ ְּךייֵלְג ןייז לעוו יא שטיימ זיא סא

 ןְכאָה ןֶביילג ןייז םיִכְלְמ עֶר וא ןמשְרֶביי ע
 ישר ןיִא איוו וזָא טְכאמַג סורג ךוא ָךק

 ליוו טְרעיינ םְכְתָא תבא יל ₪ : שייט

 וא התה הא קשת ביל ְךייַא םאָה שא

 "=יןגתהאשעה בד

 רֶׁשֲא העבׁשהיזזתַא

 הוהי איִצוה :םֶכיִתְבָאְל עּבְׁשנ
 תיבכמ ךדפיו הקזח ריב םכ

 : םִיְְצִמיִדְלַמ הערפ דָימ םידבע
 אוה ָךָהְלֶא הֹוהְיייְכ תערו ט היטפמ

 רמש  ןְמָאנַה. לאה
 ירמשלי ויבהאל רָסחַהְו תירְּבַה

 ויתוצמ

 םיבשר שוריפ

 תא םייסמו וגינפל רמאש וחוו ויתוצמ ירמושו ויבהוא
 תא ךל ךיהלא 'ה רמשו וגו ןועמשת בקע היהו וירבר
 ףלא רע ןיתמי אלו הנרמשי ךל .דסחה תאו תירבה
 וינפ לא ויתאפה לומג .וינפ לא ויאנשל םלשמו : רוד
 "וייחב וא רחאי אל והז יעיבר רוד דע וינבלו ול וייחב
 :הבורמ הבופ הדמ איה וזו וטושפ והז .םיעבר דע וא
 -ךליאו יעיברמ שנעי אל םיאטפהה לעש תוינערופ תדממ |
 קידצ תורוד הָאמ ןיאטוהש פ'עא םירסחה לומג לבא

 םימכה יתפש
 גסנעכ ןמ סוקמכ ופופיס ןיפ סוס ס"מסט כ : וס לסומ

 : סעונטס קל כ וכנמכ סמקפ .העבשה תא

 טיע שוריפ
 שנ רֵׁשֲא העּובְׁש איִד איז ןטיה לו רע
 עֶרָעייַא ּוצ ןְראוְׁשְנ טאָה רע סאוָו םֶכֵתֹובֲאַל

 ָךייִא טאָג טאָה םורד םנֶהָא איצה רָע
 טְנאַה רקראַמְׁש רֶד טיִמ הקח דב ןגוצג םוא
 טוייִלְנ םוא טאָה רע וא םיִדְכע, תיִבמ ֶּדֶפ
 ןְמְראָד טְנעֶז ריִא סאו טְרָא םעֶד ןופ די
 טְנאַה רֶר ןופ םִרָצַמ לכ הערפ רצ ןעֶֶגְג טְבעֶנ
 תמו ₪ :םיַרְצִמ ןופ למ רעֶר העֶרַפ ןופ
 ןייַב טאָג .זא .היקלא = כ ןסווו טסלאז וד נוא
 טאָג רֶמְכעֶר יועָר זיא רע םיִהלֲאה אח טאָנ

 תיִרְּבַה רָמּוש טאג רֶמּבייְֵנְבַא זיִא רע .ןמָגַה לאה

 - םעֶר נוא היִנְּב .םעָר טיִה רע ויָכֲהֹואְל .דָסֶמִהְ

 = וא יחוס ₪ רָּבאָה ביל עֶניַז וצ דאָנְנ
6% 
 ינ



0% 

 ורָּבְׁשִּתת םתבצמּו
 : שא ופרשתו םָהיִליִסֶפּו ןוערנת
 ול הָתַא שודק םעיּכ
 ָסיִמְלֶא הָוהְי | רהב סע

 לע רשַאטימעה לכמ הָלְנִס םטל
 ילָכְמ םֶכְּברַמ אלו :המדאה ינפ
 רַחְביו םֶכָּב הֶוהְי קשח םיִמעַה

 "לָּבַמ טעמה םָּתאייְּכ :םֶכָּב
 .טפת ןינות סככורפ 6 אית

 ם'בשר שוריפ

 ו'ניבי ב'בל י'שנא .םימעה לכמ םכנרמ אל (ז)
 םיעוט ויה לארשיש רונס היה וניבר השמ יכו ו"הטת®
 ךרצוחש םלועבש תומואה לכמ םיבורמ ויהיש רבדה הזב
 יכו .םכנ 'ה קשה רמאש  דועו . םכבורמ אל רמאל

 ושוריפ ךכ אלא .םתוא 'ה בהאי םיבורמ םהש לינשב
 ףנו יתחה ךינפמ םיבר  םיוג לשנו הלעמל רמאש יפל

 <7% ןנתקאז' ז םירבד

 ה 7 ַצ
rr 
, 

 ו: אָרְונְּכ )א
 ; םָדָכ ָּתַא שידק מ לול

 יז יעְרְתִא ב לא
 סל יוקמל הלא
 ד ח אממ לֿפמ ביבח
 = אָעְרַא  יִפַא לע
 תַא .ןיִאּנמְדִמ אֶל ז
 ₪ יבַצ אממ לָּבַמ
 ְב יֵעְרְתַאְ וב

 fo bd : םיבעה

 םירוטה לעב
 'כיסכ . סכככמ 865 (() :נ:ככס לש סוג סנו וסזו
 טעמה סתֿפ יכ : סכמלט סיטיטממ ספלס סככט תונככמ רוט
 . ס"ס ילס סיטכ 'מו סקנס 'פכ פוהפשמ ז") טעמ ִס

 : סיפכע ויסי דס: קונכ 'ס ססמט ףכנםסלו

 וא ורמאת אמשו ךממ םימוצת םיבר םיונ העבש

 םכבורמ אלו . םיממע העבש ןתוא לכמ םתא םיבורמ אל , םתוא שרגנ ונידי םצועבו םיממע עבש ןתואמ םיבורמ

 םתוא לכמ םעמה םתא אלא םתוא רעבל םכב 'ה קשה

 םימכה יתפש

 רקד: לס: סעט תניתנל רכמול ןיקו סעט | םנוקנ וכ
 ךהכ ת6 ריסו וכ ג'נה כ'קד ונככ ןפה ) ךתכ ניהכד
 לק ככ וטו:פ עמכמדכ 60קד פיס ופקד רפו) ןולו 'וגו
 נופי סז נצ תל רוסי: יכ: כיתכ ןכנו ןגנל תקס -B וכ,
 כיסס וכ ל'נכ 5פי06 יפק ולו רוסי יכ כיהכ סד
 ונכיסיז == למולכ = כו :יקוכ ם-מכ 8 סנקנ: ןושל
 וכוס תיהוכס ןמ ככ ךנכ ןכ 36 ירמפפ יתוככ
 רנכ5 מפמ ןונע סכוגס סדיפקס 8 ס'עמו כ יורק

 סכיסו פ5050 יסנס לכב ומ (ול ספ) רפפפ בירסנסו

 טיע שוריפ
 םֶתֹונְצַמּו ןסוטש ּוצ ריִא טְלאז תֹוהְּבוִמ עֶרעייז

 ןְכעֶרְּב וצ xe טְלאָז תֹובָצַמ עֶרעייֵז נוא ורנשת
 ייז סון רֶמייֵּב ןדניל עֶרעֶייִז נוא ןּעְרנְּת םהְרישאו

 יוגו הייס ןְרייֵנְׁשש רפ ריִא טלאז יז וצ ןָניִד
 ןיא ןָנעְרְב רפ ריִא טְלאָז רֶרְלִּב יִרעייַז נא
 ee טֶסיִּב וד םוראוו וגו םָע יִּכ ) : רעייַפ

 + מב ג טאָג ןייד טאָג וצ :ףיִלָא ל קלאפ
 רעֶד סוא טאָג ןייד טאָג טאָה ריִד ןיִא ּיִהיֵא

 אוצ םיִא אוצ ןייז רצ הָלֹגְס אל ול תזיהל טליה

6 . 

 ותעובש ליבשב םכתא

 . םהרושאו : סתפ ןנכ .םתוכצמ : ןלכ נפ
 -סיפ5 . םהיליספו : ןפ ןידכועס = סוג
 5 יכל ופלדו . ופופפכ . םכברמ אל (!)
 וכ סכנ עיפכמ ינססכ .סכמלע סלידגמ ספה
 יטעממס- . שעמה םתא יכ : סככ קפס ךכופל
 פע יכנסו (םי תיפסלב) רמה5 ססלבל ןוגכ סכמלע
 וכסכו (זפ תומכ) וכמסש ןכססו סעמ *ןונכו לפקו
 ופעל סעד rn) סועפי) | רמסס :רפנרכוכנכ ל
 : וכפי סיס כסומ ינמ 56 (תכ לפקזמי) למס

 ו טיע שוריפ
 ְלעֶפ עֶלַא ןופ וגו םיִמֵעָה לָּכִ קאפ טּביִלְיַא
 ְבורְמ א () :דרע רֶר ףוא ןנעָז אייז סאוו
 לא ןופ רעֶמ טויז ריִא תֶמֲחַמ טינ םיִמעָה לב

 סלנג ףייא ןיִא טאג טָה כג מ שמ רקָלעָפ
 ליו רָד סוא ףייא ןיִא טאָה נוא םֶכָּב רבב
 כמ רֶניִצִנִו טייז ריִא םּוראָוו טעֶמַה םָּתַא יִּכ
 ְביירְׁש שֶרְרָמ רעֶד רקלַעָפ עָלַא ןופ סיס
 אמ ריִא לייו) םְנכיְמ אל טָשפ רֶד זיא ױװַא

 רובוט עיפשמ ְּךייַא ןיִּב יא א םֹורְג טיִנ ףיז

 םורד

 'ה תבהאמ אלא . םיממע
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 ףךמ | 7570 ןנחתאויז םירבד םולקנוא- |

 תֶרָכַתְ"אָל םתא :םיִרְחֶת = םַבֲהה סורת או ףק ול
 % ֶַּרְּב ןוהַּב ןֵתַתְתְת א * : םנחה אלו תיִרְב הל ל ןח קס

 גל ןָתתְדאְל ָךְּתְּב בב ןזהזה תר התרְבּוּהַכל ןפִ אל 1 :

 ףקתיו :אָימְמִע תועטל םיִהלֲא ודנו .ילחכ ףנביתֶא מ מפ מ רוק יג כל הסתה חכו חח שיא
 םֶכָּב .הָוהְיהףִא הָרָחְו םיִרָחֲא ני ד או
 הכיסא יד. רקמ ָךדימשהְו ₪ רצ ה עא
 וצתת -םֶהיִתרְּבְזִמ םָהָל ושעת " פרו : ןהָל ןדְּבְעִּת ןיצ

 ל עז 3

 םתבצמו י
 ; מפ סע ז"פ ס סטופ ססירפלו .ו3 ו"ע חס ןיעוריק גס תומכי ₪6 ריסי יכ . ו ו"מ חס ןיעודיק וע םוענ' ןסתקפ 8 . כ "עפ סנחפ ₪ אית

 םיבשר שוריפ
 : ןליאב לפונ עוריג .ןועדגת .םהל ושעה הכ םא יכ (ה) : ץעה

 םימכח יתפש ישר

 וסע ןויכ ן'ונכ ל"נס ספק סו סעע יפ) מ : ס'קר ליפ .םנהת אל (3) : לוכככ לפנו (פיסילנד) ןכו סזסכיה
 65 "ד טריפ ןככ ו'ו קלמ סנוקפ "כס יפנ י ןס ןוכ כמו סלל ול כוס ןק ססל ןסס כ (בכ ז'ע)
 gk 5 ו 4 ל se ןפת ₪ ככפ כד מ (יםומכי) סז יול סלנ סמ[

a - | =ל  smםוכ ססג ןת ננו רמו 4 סיס :  

 < Bob )לס ₪9 ס:ק ןוכחק סעטלו . ןכאכ ס:ועכ סיינה ךנב תא ריס 27 .Ras טונה ססג
 וכ כיכד סמ "כי : ןוײלר סעע) סג ךיכג ןכ) תינכ לדפל יכתמ ךסב וכ דלת רכס ךככ ₪5 כיסי ךסנ ופע .םירכס) ןופפ "כו סיינס ל ןקינ וספר וניפפ סנכת ל קעיסכ יקוכ 25 מכ (סס ןיפוליק) . ירחאמ
 סמו סונומ לועל:פ וס סעט תניקנ עמטמד ךנכ תל כיסו ךנכ ןכ ככ י ךנכ יוכק יתוכס :ןמ נס ךקכ ןכז
 יכסב סנ3 ₪96 ךככ יוכק גיס םיתוכס ןמ בט[

 . םהיתחבזמ (ס) ::לפונו .ךנכ תל ליסייכ לה ימססמ ךנכ ק6 ביסס יכ סקס םל ותב לע כפסנ ₪

 טע שוריפ : שע שוריפ

 ןְמעֶג טיב וטְסְלאָז רֶמְכאָט .ןייז נוא רנגל חקת רע נוא ל לא ןו פנס (ב) : ריר ןש)
 נג תֶא ריי יִכ )|: ֹּביַוַא ראפ ןוז ןייד ּוצ פסו ריִד רַפ טאָג ןייד טאָג ייַז ןְּבעֶג טעָע
 ץיב ןרעק פא ןֵכאַמ טעֶו רע, םוראוָו רט ןְמְסיוָו ראַפ סנה + ייז ןְנאָלְׁש טְסעֶו וד נא
 דַבוע םעֶד ןופ ןז רָד רמולּכ ריִמ פא ןופ ןוז אל יי סָּתא  ןָטְכיונ ראַּכ טְסְלאָז אור םיִרָמְ]

 ראַפ רֶטְבאָמ ןײד ןְמעֶנ טעונ רע, וַא םיִבָכֹוכ תַרוּכ טיִנ ייז טימ טְסְלאָז רד  תירג םֶהָכ תור
 םאו ןז ןייר ןרעק ּפָא ןכאמ רע טעו בייווא רָּביֵא ְךיִד טְסְלאז וד נוא םנְהִת אל ןייז תיִרְּב
 רי ןופ רֶמְכאָט ןייד ןופ ןְרעֶ) ןֵרוּבִג טעו סֶע טְכְלאָו ור םְתִת אלו רֶדָא ןְביִראַּב רָד טיָנ א
 עֶדְמעֶרֿפ ןעַד ןֵלעֶנ יי נוא פ"מ יָא דֵגְמ טָסְכאָו אוד רָמְֹּכ גאר ןייק ןְּבעֶג טיִנ יש
 רָה ןְמיִרְג טעו סֶע נוא 3 ףא חש רֶטעֶנ פָא : רְנאֵכ יא ןנֹואװ זאָל טיִנ תֹומוא ביז יד
 דיד טעו רֶע נּוא .רהפ דימו טאָג ןופ ןֶראָצ יז טיִמ ךיד טְסְלאָו וד נוא ב ןְכְת אלו (ג

 7 מ סקיפ ןאָמ דזַא איז רצ טָסֶלאָז רד ל שנ םייוא ר ןוז ןייזוצ ןְּבעֶנ טיָנ ּוטְסְלא ו
 2 ערעייז 0 6 א-
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 % = .מרעייג םֶכָל ושעה ה: םָא יִּכ (ה) : ןְגֶליִמ ר ְךיִג רֶמְכאַמ ןייד ינבל ממ אל תב ןייז ןתמתמ טיג[



 06שרבר =

 הָלאַה םיקחהיילָב"יתא ושל
 בוטל ונחלא הוהוזיתא הֶאְריְל
 :הוה םֹויַהְב ונהיהל םימיַה"ִלָּכּונְל

 רכשנייכ ונְליהְיִהְת הכרת
 תאזה הָוְצְמה"לְכִתַא תושעל
 ס :ּונוָצ רֵׁשֲאַּכ וניהלא היהְייַנֲפְל
 .ְךימלֲא הוה איב יב "א יעיבש 17
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 ₪ Pes קקנוא ' ןנח
 לאה .אָימיק לָּכ תי
 אָנהְלֲא יי תי לֵחְדַמְל
 אימוי לָּכ אָנְל בטל
 אָמֹוְ אנו ;

 אָתּוכְת הכ ןיִדָה
 רמנ "ירא אל יֵהְּת
 לכי תו 'דבעמְל
 םדק אָדַה אֵּתְדְקִפַּת
 יד אָמּכ .אָנַהְלא יי
 הב יֵרֲא א : אנד
 יד אָעְראְל הל הלא יי

 ah - . ₪ הָּפְׁשיאָב הָתַארַשֲא ץֶרָאָהלֲא
 הניק כ יש ףיִנַפִמ | םיּברסיוג לְׁשנְּהתְׁשרק
 אש | יצא .נעבְכה ילמאהו יׁשְנרנַהו יתחה
 יאסוביו יאוחו יאר העְבש יפוביהו יוחהו יורה

 קי = םנהני :ְךָּמֶמ םימוצעו םיבר םיונ
 ְךֶהָלֶא יי .ןונרסמיו ב הוהי ו

 מי םירוטה לעב םיבשר שוריפ
 כ תונפסע דענמ .וגיסנפ 'ס ינפכ תפוס סומעס (סכ) אוהש םוקממ רקענה רבד לכ .ךילשהו .לשנו (א)

 5 תוסנכנש | כמו) .טלופכ = ינפלד "פו 'ס יגפל םודיעמו = מ לזרבה לשנו .
 תולטס רכשכ ךֿפיכי יכ . ונופ כס6כ : סינפנו

 ו ינככ ןיכיר ויס 63 לפכשי וטפס 6 ןפס ןמ !וככס לש ךינפמ 60 סיוגס תפ ךיספ 'ס שנו ךדיסו ןח יג

 ךתיז לשי יכ ןכו .וב עובקו קודא

 יישר

 סכלטס ןוסל . לשנו 69 :ןמז כמ5 וסט רסמ שי

 נס (6) :

 ט'ע שוריפ
 יִד עֶלַא ןאָט ּוצ .הָלֵאָה םיִקִָחַה לָּכ תֶא תושעל זנּוא

 ןְמְכְראָפ .אּוצ | יניהלא יי תֶא הֶאְריל ןצעֶג עֶניִזאָד
 לאָז סע שמה לָּכ ול בוסל טאָג רָנּוא רפ ְּךיִז
 ןְּבעֶל ןזאָל וצ ינָקויִסְל געמ עֶלַא ןייז טוג וא
 גאָט ןְגִטְנייַה איוו ֹוזַא | הק םהְּכ זנוא
 ןויז זנּוא טעו םע נּוא גל התת הכת (הכו
 ןְבאָה ראפ רעד ןְלעֶו ריִמ רָמולְּכ הָקְדְצַא רפ
 וצ ןטיה ןלעֶו רימ א תשע רוש יִ רַכָׂש
 תוצמ עֶגיזאְד יד עַל תאזה הצְמַה לָּכ תא ןאמ

 ו ּוזַא נצ רֶשֲאַּכ טא; רֶָקנוא רַב ּונילָא % יל
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 אוצ ןופ רקלעָּ טופ יִנָּפָמ םיֵּבַר םִיֹוג .ןְּפְראַו רפ :

 טיט שוריפ
 1% ו איי יִּכ (א | : זְנְוא טפאַׂשַנ טאָה רַע
 : כ ןגנעֶרְּב ךיד טעו טאָג ןיד טאָנ זַא
 ה סו הָּתְׁשְרְל הָמְש אב הָּתַא שא ד אַל םעֶד איצ

 טעו רֶע נא ֵׁשָג איז ןְניִׁשְרַי ןיָהַא טְסְמּוק

 םעֶר נוא יש ף₪ יִּתַה םעֶב יפסה ריד ראפ
 ןוא יִנָעַנְּכַהְו ירֹומָצ םעֶד נוא | ירומָאהי ad שר

 םר נוא יוסהו זר םֶד נּוא יורה יִנֲעַנְּכ םעֶד
 פבר םווג בש יָכּובי םעֶד נוא יטיניהי יוח
 ןְרעקראטש נא עֶרָסְרְג רקלעַפ ןָּביִז הממ םיִמּונ



 רה - טי יִתְָבַאל
 בר יב כ
 יַד אָמְ ב
 אשי ירא כ 5
 רָהָמ נב ה רָחְמ ₪

A ורב os, Are -- TAM Are fF 

 --ןנחתאו ו םירבד

 מ ךכאילמיותֶא ףד 8
 ָךְקאְׁשִייִּכ :פ +חַוהְי רב רֶׁשֲאב יב

 תדעה המ רמאל
 הָוצ רֶׁשֲא םימפשמהו יח אימיקו .אָתְוְדְהְס אָמ

 יו דיק ַפ

 ָךְנֶבְ רב רמתו < "אנ
 הערפל אניה ןידבג
 . אנפו םיִרצִמכ

 יי בהיו ₪

 יי ןיתשמ
 ira :ןישיב
 שנא .לֶכָבּו חערפ;
 : אנניעל "התינ
 ןָמַּתַמ ספא אנתיו ג
 אָנְתְי אל אל = ליד
 אָעְרא = תי אל ןתמ

 : אָנְתָהְבַאל םיימ *

 ה ית

 תרַמֲאְו יפ : םכתַא ניֵהלֲא הוהי : ה
 םירבע |
 םיִרְצְמִמ הוה נאצי םִיַרצַמְּב

 ג המח ריב :אפיק לתארי ירצממ

 הערפל וניִיַה

 תתוא הוי ןתְיו בב

 םיַרָצמְב | םיערו םילדנ םיתפמו ןיבְרבר

 : וניניעל ותיִּבילכְבּו הערפב
 איָרָה ןעמל םשמ איִצֹוהּונֲתֹואְו =
 רֶׁשֲא שֶרֲאַהייתֶא ֹונְל תחל ונתא
 הֹוהי ונוצ = : וניתבָאל עבְׁשְנ

 תושעל = - בעמ יי אָנְקּו ד]

Wiםירוטה לעב תי  | 
 : סנפו לעע יעגלגס יכ .ו'װ כסמ . ףדס) (פ) י

 יישר

 (גכ פופפ) לכד ןכיסו .רבד רשאכ (פי) :ןו[
 8 טיע שוריפ |
 ריד סאר לאָז רַע ןֶרָטְלַע עֶנייַד אוצ ₪ ְי

 ה .ןסוטש רַפ אוצ כא לכ תַא הל (טי) + ןֵּבנ
 רָשָאּכ ריִד רַפ וצ ןופ ּהֶנְפִמ טנייפ עֶנייַד על;
 ְלֶאׁשִייִּכ (כ : טעֶרְג טה טאָג יו וַא ער
 ןִגְראָמ ןנעֶרְפ ףיר טעו ןוז ןויד ןעוֶו רסס 1

 וצ 1זא רטאל םִורַא טייַצ עֶגְנאלַא ןיא רמו
 שי ניִגייצאּב איִד ןָנעֶנ סאו תּודְעַה המ ןְג ְן

 םיניד יד נא ןצעוג יד נוא טיִמפְׁשִממְה םיקות } |

 טאָה טאג רזנוא םאוָו םֶכְתֶא וניהלא ו הוצ ₪

 ןנאז ּוטָסְלאָז ףננלָתרַפאָי \אכ) : ףייא פא [א
 ןָנעָז ריִמ סִירְצְמְב הערפל ּונַיָה םיִדְכַע ןוז ןיר ₪[ 

 וניצח .םיִרְצָמ ןיִא העְרִּפ אוצ טעג עא

 .רחמ ךנב ךלאשי יכ (כ) : סעס לכ סל יפופסו
 םיע שוריפ

 ד םיַרצִמ ןופ .זְנּוא ןנוצְנ סוא טָה טאָנ וא

 ביי "םילודג םיִתְפְומּ תותוא ךָבַעְגְ טאָה -

 םִרְצִמְּב ַעָוייִּב נּוא סצְרו רֶרָנּואוו עֶסֹורְג נוא

 ןיִא נוא העְרַּפ ןיא ותיּב לֶבְבּו הׂשרְַּּב םִיָרָצְמ ןיִא
 : ןינוא עְרָזנוא רַּפ נייל דָניִזָנ זוה ץֶנאַג ןיינ
 ןופ רע טאַה זָנוא נוא םֶשֶמ איצוה ּונתואו (נכ)

 < לצ ןגעֶג ןופ גמא איִבָה שמ? ןְנּוצִנ סוא ןֶטְראְר
 7 וא ןּבַעָג אוצ ץֶרָאָה תא וגל תַתְל זנוא ןְנעֶרְּב
 םאָה רע א ּניתֹונֲאל לש רֶׁשֲ דנאל סאָר

 | < וא םֶר לאז רע של עְרְזנּוא אּוצ ןראּושנ
 : ןְּבעֶג = ו מאה טאָג נוא ב יגצמ (דכ)

 ןגוא



Ae 

 החידות .הרחי""פ "הבר
 ינָּפ לעמ ףריִמְשהְו ךְּב והלא
 "תֶא ופנת אֶל = ם : הָמְדֲאָה
 םתיַפִנ הֶׁשֲאַּכ םֶכיֵהְלֲא הוה
 : : המ

 : סק סל גי קעפ ריס םישעו . ט פינעס סנפ ₪ איה

 שר

 ךוקמפ עכסס ומסכ וס ופופ דכועו ומס תל סלי
 וקל סקו ךסעובסכ ליסז ספ ומב תל bכי ססספ
 רשא םימעה יחהלאמ (די) : ענסס 5
 ספק יפל נפ סיקוסכל ןודס ל . םכיתוביבס

 ט'ע שוריפ

 םוא ןְנעֶז סא םֶכֵתֹביִנְס רֵׁשֲא רקלעָפ יד ןופ
 ימלא ַײ אנקלַא יִכ ט) : םּורַא סֶנְניִר ְּךיַא
 נקי מאג רֶיִדָּבעֶלַא ויִא טאָג ןייד םוראוו
 טעור רע סאוָו טאָג ןַײב רמו ריר ןְׁשיונצ
 ירוהי םֶר ןופ םקננ ְּךיִז רֶע ויִא ריד ןְׁשיוַוְצ
 ףיִסלא ַײ ףא הָרֲחָיְִּפ תֹולְומּו םיִבָכֹוּכ טניד סו

 ףֹוא טאָג ןופ ןֶראָצ רָד ןְמירְג טעֶו מאָס 3
 נילי רפ ףיר טעוֶו רע גוא שת ריר
 נְת אל הש : ררע רַעְר ןופ הָמָדאָה יִנָפ לעמ
 רעייַא טאג ןְבּורּפ טיִנ טְלאָז ריִא סכיִמְֶא יי תֶא
 םיִא טאָה ריִא איו װַא | םְתיִסִנ רֵׁשֲאּכ טאָג
 םֹורַא טייז ריִא וַא תַעָשְּב הָסַמ ןיִא טֶבּורָפָנ
 טְבּורְפְג םיִא ריִא טאָה םִיַרְצַמ ןופ נאג
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 תא ןוומשת רומש *
 ויתדעו = םֶכיהְלא הוי: תוצמ
 רשיח הישע " :דוצ רֶׁשֲא יקחו
 ר בטייועמל הוחי יגועְב בוטחו
 הבטה ץֶראָהְהתֶא תשריו תאָּבּו

 ךיתבאק :חַוהְ עֶּבְשְניירְׁשֲא

 אוט: כינרחַמְ 3
 א ןהלא 2 אנ :לֶא '

 .אָמְליִר ָךֶניֵּ .התנכש
 הלא ייד אָזְנָר הק
 "פא .לעמ הנצשיו ב
 ןוסנת אָל זמ: אערא
 אָמְּכ ןוכַהלַא יי םדק
 ! אָתיֵהנְּב ןותסנ ב
 תג רט ּמָמ זי
 .ןוכהְלא ַײד איִדְוקִּפ
 יד יֵהֹומיְּו התור
 .חְּבִעַתְו חי : לרה
 = א .םדק .ןקתדו רַשְכּה
 לעת ל בטי ליִדּב
 אַעָרֹא תי תַריֵתְו
 עסיק יד אָתְבט

 ךיתהבאל

 ףדהל

0 

 | ליסוסל ךלנוס ססילסל .סועוק ךיקוניכפ תל סול
 = עסוסנפ סילכממ וק5יפכ . הסמב (זמ) : כסויב ססילע
 ': גנכקכ 'ס עס.( | pומס) רמסנם סיפב
 | פרוט יש סלפפ וז . בוטהו רשיה (םי)

 טיע שוריפ

 ְּעֶג .ןנעק ְךיֵא  טעו) רֶע בוא
 2 תוצמ תא ןּורָמְשֶּת ןָמיִה רימָש (זי)

 -+ רֶסאנ
 = יא םֶנֵקֲא

 = רֶעייֵא טאָג ןופ תֹוצָמ איר ןָמיִה טְלאָז
 ה רֶׁשֲא | ויקיחְו שוניגייצאב עֶניַז נא ויָתּודְְ

 + ךיר טְפאַׁשְג טה רע םאוָו ץעג עניו נוא
 'בפהו שה ןאַמ טְסְלאָז אוד נוא ָתיֵשֲת (ה
 .םוָו סאד גוא גיטראפ טְכעֶר ויִא םאָָו םאָר
 תפ ןנוא איר יא ב ישב ןלעפנ לאו זיִא
 םיִנָּפְל ןאָט טְמְלאָז וד ןעֶמ טניימ סאד טאָג
 לאָז סע ול בטי ןגעוו ןופ שמל ןידה תַבּׁשְמ
 .ףרג מק טֶסְלאָו גד נוא תני יז טג ריד
 ,םאָ הביט א תא ןָנשְרִי טְסלאָז אור ןוא
 ָה טאָג םָו ריאל ַײ שנ רָשָא דנאל עָטּונ

 ןראוושנ



 אָתינְב = אל
 בומ לָּכ ןלמ פא ¥

 ןיִבּווי "אָתיִלַמ
 אָּתְלַסְּ אל יד ןליספ
 אלי ןיתיו = ןימְרּפ
 לּויִתו אָּתַבַצְנ
 רָמִּתְסֶא בי :עּבְׂשִתְו
 תי יִשנִתִת אָמְליִּד ל
 ףקפא יִ ייד 'אָתְלַחַּ
 םִיַרצָמְד אעְראָמ
 תִי גי : אָתּודְבִע תיִּבָמ
 להְדִת "ל 4
 חָלפְּ יהומדקו
 אֶל די :םיִקִּת הָמׁשְבּו

 תועט רֵתָּ ןּוכָהְה
 אָיִמְמַע תַוֲעממ אָימְמַע

 יד

 ןּוְלַת

 ישר

 .םיבוצח (י) :(פי סמוי) תוכייע יכעפו םונידמ יכעמו
 : סכנה ןוסל וכ לפונ סיטלסו ןיפלט סוקמ ויה יפל
 ססודנע תינמ ומוגכקכ. םידבע תיבמ (ני)
 ןמשבו (נ) : סידנע סם ספיספס ז סוקפפ
 סקסכ ח וללס םחדמכ לכ ךכ פי ס6 . עבשה

 טיע שוריפ 7
 : טְעּוּבִג טיִנ איו טְסאָה ּוד םאוָו ָתיִנָּב אל [
 איז םָו בופ לָּכ םיִאְלכ ךויַה וא םיְִבו א
 םאוָו תל אל רשא ןטּוג םיִלַא טיִמ לּופ ןָנעָז [
 גוא םיִגּוצֲח תורני יז טֶליִּכ רֶד טיִנ טְסאָה ד
 אוד םוָו ָּתְנצֶה אל רָשָא עָטְקאַהְנ סוא םֶנּרְּב

 יונ םיִתיִ סמ טקאַהְג סֹוא טיִנ אייַז טְכאָה
 םאוָו ָּתְנפִ אל רֶׁשֲא ריב לייא גּוא רֶנֶמְרִעָנְ]

 וד נוא בש תְלַכָא טָצְנאָלַפִנ טיִנ טְסאָה ּוד
 וא ןייז טייז טסַעונ אור תא ןֶסָע טְסעֶו

 ןְסעֶג רפ רָשְפֶא ּוּמְסעֶו סֶמּוג םורנ תָמֲהַמ

6 

 89 המ < ןנחתאו ו םירבד

 םֹותְבּו * :תינביאל רשָא תבטו :
 תאקמאל רשא םּוטיִלְכ םיִאְלִמ
 תָבְצח"יאְל רְׁשֲא םיבוצח תרבו
 תעטנייאל רֶׁשֲא .םיתיזו םיִמְרּכ
 ךפ ל רמשה * : תעבשו תלכאו
 ךאיצוה רשא הוהי"תא חכשת
 : :םידבע תיִּבִמ ,םירצמ ץראמ
 ףיָחלֲא הָוהידדתא 1
 : עבשת ומשכו דבעת

 יֵרֲחָא

 ותאו ארית
 אל ד

 םיִרָחֲא | םיִהְלֲא
 יהלאט

 . 0 סעוס ן) רפפס . ומ ןילומ סיתנו איה

 םירוטה לעב
 סיפלמ ידיפנס 6ילטפיגצ . 6ליפ () :ןכ6) וכנכי  תוווופו ןיליפס סלופ תוכוכט ךכ כמוכ טממ קטרפ) ךֿפיי

 םימכח יתפש

 פע ססויסס תודכע תיכמ םוכיפ ז : (קכ ףד תוסנמ) חתפ
 : סידנע) סידנע ויס כ וכ סידכטס תיכמ ל סידנע
 לוק ךיסג6 כ. ת5 ומכ .עכטו) סמ וסס 6) יפ ה
 ספ לכח ומנע ינפכי סופמ ססמ דה לככ דוכעת ווו
 ו כלו עכפת 5כ 16 סו וגו ננס תודפכ לכ ךכ םי
 ךיסנפ /ס ₪5 סדוק סל תלמ ףיסוס) ךיככו ףסו) ומככו

 ט'ע שוריפ
 ךיד ןנוצנ סוא טאָה רע, םוָו איצה רֶׁשֲא טאָנ

 | רגע חג םִיַרְצמ .דָנאָל םֶד ןופ סמ ץראמ
 ןעונג ןטראד טְנעֶז ריִא סאו טְרָא םֶד ןופ
 טאָנ ןײד רפ אָדִּת ףיקלא ַײ תֶא (ג) : טְכעֶנק

 םיִא נּוא דוגעה ותואו ןָמָכְראָּפ | ךיד ּוטְסְלאָז
 איר ריד ןיִא טְסאָה וד זַא וא ןֵניִד ומְסְלא

 רעש ּוטְסְנעֶמ מש ימנו לאָמְטָצְנעְר תודָמ
 ףיד יֵאָדַנְּב טְסעוֶו ּוד םּוראוו ןמאָנ ןייַז ייֵּב

 וַא רָּבִא ןְרעֶגְׁש תָמָא טְסְלאָז ור זא ןָטיִה
 ּוטְסְראָט תודמ יִד טיִנ ריִד ןיִא טְסאָה ּוד
 קלה אל (די) : ןָמאָנ םֶמאָנ ייֵּב ןרעווש טיִנ
 טיִנ טְלאָז ריִא םיִרֲחֲא םיִהְלא יֵרֲחַא

 סי יו רֶטעֶג פָא עֶר
 י.י ןופ

 = אנ ןייג אב
 | מעג יד ןופ
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 ו : ףיניע ןיב תפָטסָל יהו דל

 ְךתיִּב תוזְמְייילע  םָתְבַתְכּו 5
 ָךאיִביייְכ הָיָה יס + ךיִרעָשְבּ
 רֶׁשֲא ץֶרָאָהילָא ימלא הוה
 קֶהֹציְל םֶהְרְבִאְל ְךיִתבֲאל בש
 תֶלֹדְג םיִרע ךָכ תֶהָל בקע

 "לע ואל םתְרשקו" : מק ָךְּבְבְׂשִבּו ךְרדב ָךִתְכְלְבּו יב

wie .1ָ AN 

 4 ₪ ; נוא

 . . ₪ ר
| 

 ףְתיִבְּב
 אחראּב
 ךץ דג

 ְךתיִּב יְִכְּב ןוגעּבקפי
 ירא יהיו 4 ְךיעְרֲתְבּו

 אָעְראְל הלא ייל
 ףמֶהְפִאְל < םיק יד
 .קֶחְצִל | = םֶדָרְבַמְל
 ל ןממל | בקע
 במו .ןֶכְרְבִר ץורק

 ד תבטו

 ₪ םימנז קפטטל .טי ןיכרפ ₪ קומנפ ךדי לע ג ןיכרע כמ ) 1) ה) 3) תוחנפ סע ןיטיג סמרעקו די כ סמ ךנלענו הי קוקר ןפכ)כו איה
 .ר) סמ עווופ לע .דפ כמ ו ך) ג) םותנמ ספ ןיט'ג גק קכע זס ךי סוכרכ ססכפכו . 1 םוחנפ ךיגיע ןיכ , ג ןיכרט ו) ד) קומנפ
 . סע 6פו' ןירפעכו . סלק יות סמ קותנע לי פז ךעיכ

 םירוטה לעב
 כמו ף"וכס לפ ןינפ . ךפוקכו (ז) : ךל וכטס5 כטפ יל ןפפ
 ךועו םוננק מ"כמ כ5יװ תוכככ 'ק כנסתי כקוככ רממפימכ

 םימכח יתפש ּ
 ")5 סתופ סככדו כ'35ד א : סידומנק6 כ'פ 596 ךינכל
 ל'פד פ'סר )"ג (מ'לק) ב : סיכת סירנדנ 6לו סכ 6
 כיקכדמ . סכינס יתכו סויס כ 'יפ לקוד ךמוקכו ןככטפ
 סויס לכ כ" ךמוקכו ןנכקכו ךכדכ ךהכנכו ךתיכנ ןפנקכ
 סלינו סמוי סכ תלכדו )"גס כ"ו ם'ק פלקו ס)יככ לכ
 ןתנטכ לע 'יפ ןפוקכו ךככסכ סוסו וכו ןכ6 ךרד 6
 ךככט ןמוכ יפמיסו 'וגו ךקכשכ )"כו ךכדכ ךתכ)כו ןהינפ
 ופסכ סמודר )'כ 1 : תיככעו םורמס ונייסד ךמוק ןמונו
 יפתככד ך : וס סינס םוכיכ טט סינס סישעפ מכ ניפכ
 ןופוכטכ יקירפפכד ה : טט סיכמו ספ רכדל ןיורטכ
 סויקכפ עככ6 רמולכ עככל ונייסד תפ סיכמול סונט 5
 ןיסט כ"כ | : ק"פ םיר ןולדסנכ תופסופכ ןייעו ןיליפפ לככ
 ןיכ5 תוככש תהפ לכל לכה תוואמ מע רח םתפ לע ךו5

 סל ןילט תתפד וס כופכס תנווכד מ"יכ לו ₪06 סזחפ =

 ט'ע שוריפ .
 וטָסְלאָז הָביֵכׁש ןִמז ןֶנּורנ ןָא טְרעוֶו טְכאַג יב
 וא | דסק תיברע לש עמָש תַאירק ןנעייל
 יִרָּפ רֶד ןיִא ןייִטְׁש ףוא ןייד ןּופ טיֵצ רעֶד א
 ןגעייל .ּוטְסְלאָז הָמיַק .ןמז ןפורג ןא טעו
 טגייל ןעֶמ וַא רָּבָא תיִרְחַש לש עַסֶש תאיִרק
 :הָמיִק ןמָז ןייק טינ טְסייַה גאָט ןטיס ןיא ףיז
 תואל ןפיִנְכ ןָא טְסְלאָו רד נוא שת חט
 סר רֶנאַה ןייר ףוא | יחי ל5 ןכייצ ןייָא רע
 יז א יח דו לש ןיליִּפְה איד ןעָמ טניס
 ןָשיונצ רע ב ליסה וצ תאסשל ןיִח קץ

8 

 "מ דעמכ ןינס '< ,תפטט (0) :סכמ לכו פס לכ סיתש
 יס סיסו ךנפ (י) : דיס סכוג 'טמינכ . ךדי : טסככס סילכי6

GQ ישר 
 לקיע פסי לע (ילפס) .םב תרבדו : 'וגו כפי
 : לפס סכעס לקו כקיע סלע א סכ 656 ךכונד
 לם סויס יהב נכפ וניפק לוקי (ספ) .ךבכשבו
 ךתכשכ ל'ס סללס להב דמוע וליפס לוכי ךמוקנו
 [ סכוק סככד ןכק ךכד ךכדב ךקכלנו ב ךקינב
 ע תואל םתרשקו (ס) : ספיק ןפח הכיכק
 ןיב תפטטל ויה( : עכטפ ליפס טה ךדי
 םסיפויכלפ ןינמ ספ לעו םסרכס ןיליפפ נק .ךיניע
 יקיכפהכ ספ  סיקב ד יקסכנ טט תפפמ ג וסרקנ
 ףילכ ןיקפ כיקכ סווזפ . ךתיב תוזזמ : ספט ה
 פולס ילעס תוככ) . ךירעשבו :חהפ 6% ו
 וכ סוומ עוכקכ כיימ תתפס ןמ דמל דנכ סווופ 6

 0 ט'ע שוריפ
 1 שאר לש ןיִליִפְּה יד ןעֶמ טְנייִמ סד ןנֹוא עֶניַד
 לע אייז ןּכיירְש טְסְלאָז אוד נוא ָּתְבִהְכִי (ט)
 וה קיד ןופ ןְלְדִטְׁש יב יד ףוא מב תֹוּומ
 פה ₪ : רוט ןָביִלטיִא ייָּב נוא השב
 עוו טאָג זַא יז טעו סֶע וא ריִמלָא יי אי

 םֶתְְּבַאל ףיִתֹבֲאל עְֵׁשְנ רש ץרָאְס לֶא ןְגְנעֶרְּב ְּךיִד
 = מאָה רע סאו רנאְל םעד אוצ קפל קֶחְציל

 = אוצ םֶהָרְבַא ּוצ ןָרָמְלֶע עֶנייַד ּוצ ןֵראווָשְג
 = ריד ּוצ ןָּבעֶג ּוצ דל תֶתָל בקעי וצ נוא קָחְצְ
 "שא מוג נוש תובוסו טעֶטְׁש עֶסֹורְג תֹלּודְג םיִרָע

 .Rs אר :



 א
 רנה ןח

 ךתיבב .

 | .ןנתמעגגסירבר

 | םתנשי ג + בבל לע םויה ָךוצְמ
 שב םָּב ּתְרַּבדְו ְךֵנָבְל

 ) | יפודיק די פוכרכ סקננעו . כ ס)יגמ וכ סיתספ וס וס פפ ךככל ל« אית

 ם'בשר שוריפ

 97 רמ

 .ךתיבב
 .-3כ קכפ זי י םוכלכ ךפכ:כ . סי פוי גי םוכלכ סכ פרנדו .

 ו! םנישל 2 וגנש רשא ומכ בפיה םשרפל ךודח ןושל . םתגנשו (ו) : ךכבל לכב רמא רבכ ירהש 6 |

 יישר . |

 סנטי = סמנטוידכ ךמיעכ סו סל (סט) . םויח
 ןינכ לכסכ ר ספדסכ 695 כ סנפוס סדק ןיסט

 סיולק סידימנפסב . סוקפ :לככ = ונינמ :ת סידימלפס
 סילכד) רמקנס סל
 סנופ דמלפ וסיקזקב
 ספל סינכ למסנפ סנכ סיולק

 טע שוריפ

 ןיִא םאוָו םֹויַה ףוצמ יִכֹנֲא רֶׁשֲא רייר

 ךכ סכסנק כ

 ריִד ףאש ְּך

 תַמָתַמ .םּוראוו ןְבאָה ןיז ןיִא .דיִמָּת יז טְסְלאָ
 וד וא הב טאָג ןיא ןנעק, רָב ּומְסעֶו םעָד
 יישר .געוֶו ןויז .ןיא ןטפעָה ייִּב ָּךיִד טְסעֶֶ

 ףוצמ יִכָא רֶׁשֲא טשָּפ רעֶד א וזא  טָּבייִרש |
 ןגוא עניי ןיִא ןייז טיִנ לאז תֹוִצמ יד םויה [

 ןײַא טְסִיה סאד יּויִצ רעֶטְלַא ןַײַא איוו וזַא
 ןמוקנ ןָא גאל ןופ .ןוש זיִא סע, סאָוְו טאָּבְנ |
 םעֶד יב ןוש סא יָא ףלמ םעֶד ןופ .בָתְכּב [

 סֶד טאָה ןעֶמ .םּוראוָו טינ שּודיח ןייק םלוע
 לאָז אייז ראָנ . טְרעֶהְג לאָמ יִבֵלֲמְע ןש|

 רעַײנַא ױֵו ּוַא ןגֹוא עֶנייַד ןיִא .ןייז ריד איב

 ןופ בַתְּכַּב ןַמוקג ןָא טשְרַע זיא םאוָו יּוויִצ
 תַעָשְּב ןְרעֶה טפול רָביִלְמיִא סאו ְךֶלֶכ םעֶד)
 יב תֹוִצַמ איד ןֶלאָו חַא .סאָר טְנעייֵל ןעָמ[
 טשרע טאָה טאָ איוו ְךייֵלְג ןייז בּוׁשָה ריד

 נוא נבל תנו 0 : טְפאַׁשִג איז ריִד טְנייַה
 2 רֶדניק עֶנייַב ּוצ ןְנְרעֶל אייז טסלאז ו[

 איד רֶמֹולְּ ףְראַׁש ןושל וא םָּתְננָׁש 5

 געוֶו ןיִא טְסיֵג וה תעש גוא ודק

 : כתכמכ סנס ךלמס תולמ מנפויד . ססמלקנ <
 ויסיק ש סוס דודק 1 (סע) . םתננשו ()

 ספ ל כד סלק ךיפסי םקק ךיפ3 סידדוספ
 95 . ךינבל : דימ ול רומ קנס וכ סנט .ךירנ

 ד רֶמֹלְּכ ראה ןייד ףֹוא ָּננִל ל טניה

 םימכת יתפש

 סנפוס כ : ותופ תעלכ סופקמו וכהוֿפ סת )כס ונממו

 לפלג ט52 למולכ סווכ בוסכק ולוו ך : וס םוכוטמ ןוס)

 ווקעפ טגס 'ע סז נסו סויכ ךומ  יפמ כ"נקד סויס

 קוססכ: ןמק) ומנענ ס'כס כ"כו סכוקס )כ לעו :סילע

 וכ )92  סונמע כוכג ית 'למ ש : סתוסעל סויכ

 סד ממ סמככ יד תת : סתדמלו ל לנס כ"ד .סנטמ

 pn בופכ ןלכו ךנכ ןכו ןנכו סת כיקכ סיניפ לוט

 | סו ל :םיכב לסל סילוכנס ינכ (ב 3 סיכנמ) סמוסו סכיסנ יכ) ספל סינכ (לי
 סידימלססמ ספכו ונס 35 ספע מכ (מכ 3 ס'ל) 'נפ סינכ א לסרטי לכל

 כככ נק ינמ (כ כ סיכנמ) רמלנט 25 כק בלס

 לארשי ילשמ
 איִוָצ איר ןנעקא הֵׂשֲע תֹוצָמ גיִצְרעֶפ ןוא םֶכֲא טֶרֶדְנּוה
 נוא ןְׁשְמְנעֶמ םעֶד ןּופ םיִרָביֵא גיֶצְרעַפ ןוא םֶכֲא טְרָדנוה

 זיִא סָע
 הֶׂשעַה אל תוצמ גיִצכעֶז ןוא

 ףנוִפ טָדָלנה איירְד הוה רעֶד א ןדנאַה ראַפ
 טמרה אייד איד .ןנעקא

 רעד גיא שס עמ םעֶד  ןופ .ןיֶריִרָא גיִצעֶ ןיִא ףֵניִפ .

 תמות רעד .ןופ שובל ןְעֶייֵמ . סעד לאָמַא מע שטנעמ

 שנ םיָא טייֵטְׁש תרה רעֶד: ןופ שובל רד וא יז ףוא

 'פאָה רע סאוָו תוריבע איִד תַמְחַמ בייל םעֶד אּוצ אּוצ

 ףוא ןעק הָריּת .רעְד ןופ שובל רעד וא קפְפהֲא זיִא ןאָטְג

 ִףיִחְלָא יי תש ּתְבַהֶא קּסַפ רעד םנאז ףֹורַא טיִנ םיִא

 שיִמ טאָג .ןייד ןְּבאָה ביל טֶסְלאָז יִּבָשַפ כב ךְבָבְל לָכְּ

 םֶגאָו םֶד בייל ןַצְנאָג ןייֵד 'מימ וא ְצְראַה ןְצְנאַג גד

 רעֶר ןָמוק אוצ ֹוזַא איוו טיִנ םסייוו אוד זַא טוקלי רעד

 נאָז ץֶראַה ןַצְנאָג םעֶד םיִמ טאָנ ןָּבאָה ביֶל אּוצ אוצ

 מ כנא רָשָא :תְלַאָד סיִרְבְדַה יהי  קוסָפ 'רעֶד רמי
 ןָא טניה ריר נאָז ְךיִא פאוו דייר איִד בבל לַע םֹויַה
 < מנ דִר ףוא לאָז סע ונייהד ץֶראַה ןייד ףֹוא ןייֵז ןֶלאז

 עו וז בייל ןייד ףוא תוריבע ןופ קָסַפִה םוש ןייק ןייז
 ןיײך אוצ הָרֹיּת רעֶד ןופ שובל רעֶד ןייטש אוצ ריד ןוש
 ןְפיֵו םיִא טסשָ גוא טאָ ןָנק רעֶד ןוש ּומְסעוֶו ץֶראַה

 : ןֶבאָה אּוצ ביל אא איו

 ָביִרָש ישר . םיִריִמְלִת איד ןעָמ טְנייִמ
 וא למ ןייר ןא טפְראָשנ יז לאָז הָרֹוּת ירב

 קפס סוש ןייק ןְנַרְד ןייז טיִנ ריר לאָז הָרֹוּת רֶד ןופ ךאזַא ןנעְרפ ספע ףיִר טעו שטְנעַמַא
 = רקיע  ןייד רֶמולָּכ אייז ןיא ןרייב טְכְלאָז אוהד נוא ג תקנו  ןנאָז ףָיַת םיִא טְכְלאָז רא:}

 < הל וה ןייד ןיִא טז איה תֵעׁשְּב סב ולב הוה ירְבד ןיִא יז ראָג לאָז ריי
 = יא םֶר ךיד ןנייל ןייד ןופ טייצ רעֶד ןיִא נוא שני
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 . p ledוכרכ ילנה רש .נ) סטוס ed .3)2) סטטוס זי פ םלינפ עי תוכלכ ויכו .ךפ ן'רדסנס נפ שוי סכ סיחפפ ךדלפ לכו איז

 םיבשר שוריפ
 תא ןילטונ "פא וטישפ יפל . ךשפנ לכבו (ת) : חלעמל

 םימכח יתפש

 סג 29 ךכל נככ נ"ככ ךככל לכב כמ סמל סטק "ד ימת "מא
 ןדימ יקופו דת כוקככ כ"נד ץרסמ ע :ןופלכ סעמל
 ןסיל נ5 ססינפ פ') וכו ךכ שו 6 ל") ופרס סיניפ
 ןירדסנסכו (ככ ףד) 5מוי 'םפכ תימ וכזו כ'סני) סקפ
 'יפ ןככ ךנוממ .ל'לס ססק ןוטכ סעט יסוד ת : (דע ףה)
 סעטל סג פ' ךדמ לככ לנס ספק 6'ד יפנו וכו 2
 נו סלכ 50 רכדכ סנס לופת ןיפ כ'ללד צ : ןוטפל
 למס ס:ס סנס סולכדס ויסיס ךותפ 535 ס)ופמ נוטש
 וטופככ רכט נוס ס'נקס ריכמ סמ ןדי לעט ןככ) לע
 כונס וס עדפס י'עו קונפכ ונוטמ סיס ₪65 םאעמ

 לארשי ילשמ
 דצמ יבא רָשא הָנֲאֲה םירגרה וו קופפ רעֶד מי
 גאז ְךיִא פאו הָרֹוּה רעֶד ןּופ דייר איִד .יִחְבְבְל לע םֹויָ

 ןוש וטסעוו ןצְראה ןייד ףֹוא ןייז אייַו ןְלאָו ןָא םִניַה רידל
 אוצ ּביָל םיִא ּוזַא איוו ןָסוָו טסַעוו נוא םאָנ ןְנעֶק שנ

 ןיא מק יא .ׁשפנעמ ספרא לָשַמ ןייא ,זימ .םע באח
 : חוג רע .טאָה הניו םּוא ריִרָי םעֶד ףֹוא ןייֵרֲא מאָמש

 עניי םיִׁשּובִמ:עֶרעֶימ אָד :זיִא :םו :בְלעֶוְנַא מאש ןיא
 טְגאָז וא בְלעֶוְג ןיִא ןְגנאַגִג ןייֵרָא רע זיא עֶעֵלאַו נא
 ףוא יז לאָז סַע .שּובלמָא ושפאָה  רַעָמאָמ רַחֹוס םוע

 רעֶד טיִמ נּוא םייִרָּב רעֶד טיִמ פאָמ רעֶר .אוצ םּונ ריש

 ןייֵרֲא ְׁשְנעֶמַא ןְהעְֶג םאָה רַע וא רַחֹופ העֶד וא גְנשל
 ןופ סאָמ יד ןְנאַמְׁשְראַפ ןוש רע טאָה בלוג ןיִא ןמּוק

 טנאְו שָסְנעָמ םֶד ףוא םקְנופ יז לאָו סע ׁשיבלִמ םעע

 טעֶוו שּוּבְלַמ סאָד שָטְנעַמ סָּפְראָד םעֶד אוצ רַחֹוס רע

 ׁשיבלַמ םֶד ׁשְמנעֶמ םֶמְראָד רעֶד טְמעְנ ריר ףוא טונ ןייצ
 ןיירא טנעקנ שיִנ דֶנאַה יאיִד שאה ןְטְסעֶמ ןָא ליוו נא

 עֶיִטאַלְג . ןיא ןנאגג זיִא רע תַמֲחַמ לֵיָבְרַא םעָר א
 איד ףֹוא .נוא ןְרְדנא םֶד ףוא שוכלַמ ןייַא ניא םיִשּובלמ

 סָתְראָד רעֶד זיִא עֶטיִטָס ןיַא ןגְנאַגִגַ רֶע ויִא םישבלמ

 םיִא ּוצ טְנאָז נוא רַהֹוכ םעֶד ףֹוא ןָנירְּב ןראוָוְג ׁשֹטְנעט

 ןעק סֶע סאוָו ׁשּובְלַמַא ווא קוה ריִמ ןופ ּוטסְכאָש סאו

 אּוצ ריִמ ףוא א סע וא ּופסגאָז ריִמ ףֹוא ףֹרַא םיע

 פיִנ ָךאַָמ ְךיִא הָליִלָח םיִא ּוצ רַהֹוס רַעָד טָיאָז סאָמ רעֶד

 סאָד תַמָא יִקאַפ זיא סע נא ןְׁשְמְנעֶמ ןייק ןּופ קתח

 טופ רעֶו ראָנ םאָמ איד טקנופ ריד ףיא ויִא ׁשנלַמ

 םֹוא אוט םיִשּבְלַמ עֶמיִמאַלְנ ףוא שּובְלַמ רעיימַא א א

 ּוטְסעֶו שּובְלָמ סד ןָא אוט םעד ְךאָנ נא עֶמיִטאָלְג ייל

 םאָד ריד ףוא טונג טקנופ זיִא ׁשּובְלַט סאָד וא ןְהעֶז

 ןְּעגִנ טאָה טאָג חרות רֶעלײה רעד טיִמ זיא עֶניִגייֵא

 אייווצ ידְנאַה ראַפ ויִא הֶדּות רעֶר ןיא גוא הרית איב
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 םירוטה לעב |
 לם לכו סיכ כיקלד כקעיכ | ךר6פ לככו . ס"כקס) וטפנ

 ישר

 ול
 )ככ (זכ תוכרכ) . ךדאמ לכבו :ךספנ 5 לפוכ
 ךכל ופוגמ וילע נינמ ע-ונופמט סד6 ךל םי ךנוממ
 לככ פ ךדקמ לככו כמס לכד . ךדממ לככו .למסכ
 םדמכ ןיִכ סכוט סדמכ ןיכ ךל דדוממ סדרמו סדפ
 קועופי םוכ (זמק סינספ) כמוס וס דוד ןכו םונעלופ
 :ס3סס וסמו . "וגו 6555 ןוגיו סככ (ספ) וגו עס
 ליכפ ספ ךכ ךופפט צ .הלאה םירבדה ויהו (ו)
 ךוצמ יכנא רשא : (יכפס) ויככדנ קכדמו ס"נקסנ

 שע שוריפ

 וה תָמָחַמ טיִנ רָּבֶא טְפאַׁשְּביִל .תָמֲחַמ תָצַמ
 שניר רניֵא זַא םּוראו) טאָנ רַפ אָרֹומ טְסאָה
 טְנייֵל ראַה רעֶר וַא אָרט תָמָהַמ ןֵראַה ןיי
 רע טיינ אָחְרַט יִסּורג ןייא ףֹורַא םיִא ףוא
 סעֶר טְניִד סאוָו רעֶד רָּבָא קעֶוא םיִא ןופ
 םוש ןייק. םיִא רַּפ ויא טְפאַׁשּביִל תֶמֲחַמ ןְראַה
 יניר עֶיַא טיִמ נק לֶכְּכ רעֶוְׁש ּוצ טיִנ ךאז
 טיִמ גנא , עָרָה רֶצַי םעָר טיט רֶמֹלְּכ רֶצְרעֶה
 ןצְנאַנ ןייר טיִמ נוא שנ לָכְנ בוט רֶָצְי .םֶד
 טשּפ רעֶד זיִא װַא טָּבירש ישר ,:בייִל

 ןייר קעֶוַא ריִר אייַּב טְסעֶג ןעֶמ וא ּוליִפַא
 ּוטְסְלאָז טאָג טֶסְנִר ור םוָו םעֶד תַמֲהַמ שָפִנ
 אפ לנו םיִא ןפ ןֶייש א טיִנ ףיד טְראָפ
 ליוו ןעֶמ ןעֶו רֶמֹולְּכ באָה ןייד ראָנ טיִמ נוא

 ור וא באָה ןייד ראָנ ןָכַעָנ קעֶנַא ריִד איב
 טְסניִד סֶמאג ןופ ןךייש פָא ְּךיִד טְסְלאז
 םֶד ראג ןְמעֶג שלוו ריד יב ןואָל וטסְלאָ
 םֶטאָג ןופ ןְרייֵׁש ּפָא טיִנ ךיֵד טְסְלאָז נוא ּבאָה
 טייטש סֶע וַא ויא אישק איד ראָנ . טְסְניִד
 דא לכי ןייטש ףראד םאוָו שנ לג ןוש
 ץּוריִת רעֶד זיא ןֵּכְש לָּבַא ןוש ָךאְר זיִא
 סונ ׁשְטְנעֶמַא יזַא ןֶדְנאַה רַפ ּויָא םֶע םּוראוו

 ׁשֶפָנ ןיינ איוו רָבּׁשְה םיִא ייִּב זיִא ּבאָה וז
 ית 0 ג אָט לכ הֶרּות יד טלעֶמְׁש םּורְד
 עֶנִואָר איד הָלַאָה םיִנְָרַה ןייֵז ןֵלֲאָז אַז נוא

 דייר

 וס טיפל .ךשפנ לכבו : סוקפס לפ
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 ְבַהֶאְו * : =ְֲהָא"|הָוהְיּוניהלָא A ה \
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 < 05 ואת לבב גס ןיררסנפ ! ג ןיסיג פ 3) סטפ ג סגיגה כ זי סליגפ 35 ס'ר וכ .סיתספ ככ תכמ וט וט גי ₪ 4 םוקרפ )רשי פפש א[
 יתבר 'ד 'ש + וס םוכרב ךכב) יכב וס 6מוי גס דנ םוכרכ 56 0%

 םיבשר שוריפ םירוטה לעב
 ףונל ןיאו וניהלא ודבל אוה 'ה . דחא 'ה וניחלא 'ה (ד) סטלכפ דננכ 'ס . םיכסס 0 תומסס 136 ליכוסט -
 וניהלא 'ה .ונחנאו םימיה ירבדב ןכו .ומע התא הולא :כיתכד \ קסני דגנכ וניסנפ רס6 'ס מפ סיכ כיתלד
 םתאש םילגעה אלו וניהלא 'ה רמולכ . והונבוע אלו מסנט כקעי דגנכ 106 'ס - ססלכפ יסנֿפ ילגפ סיכ
 רצג אלו רובענ ודבל ול דהא 'ה .םהל םיוחתשמ לכם שי תופס טס סלודג טפר 7: ןייע (ד).: ו
 יתשריפש ומכ םיטסק םוסקל 'יפא רחא לא ומע דובעל גידכסנ סיגפ 'עכ .הטכדנו תומס 'ט סל םיע סלות ססנ ןתג
 / סתיפכפ פ"ט6 לעונ דס6 ןיכו 'ס ןיכ קיספ ליו ס"וכע 'ע ןיכ
 ךל כמו סלוג "נו דמ6 .דס6 לכס ל"פעֿפ כ"סדמכ סז סעו ל'סדמכ סו ספ כ לקס פ"עסו תטוינד סעל
 נפ סנודג ם"ילס 206 55 סומתשמ 6כד ם"יכ ןכו ם"יככ סעטפ נס סגו סלופס הוסוכ . 'דכו ןכפכו סימסכ וסכילמסש
 יפייסו כיתכדכ לעיל דע 6וס ס"נקס סגו 'ס 662 ידע סקסו וסה דע יכס סילולג ת"נהו ן"יט 6"ד . ת"לדכ סעטפ
 פלוקסע סיסכוכ = סידטסט דפ יס ם"נדכ .סייסעו ן"יטכ ליקפמ :קוספס . כ"כ דמע סנס י'תס י"ק "ינכ . פמש :רסמפ דפ
 לפעק קחניכ ךטפג לכו .וככ 05 תכמו וכ כמסנע ססל0 ךככנ לככ . תוכלס םויתו6 .תכסֿפו (ס) : סנוולכ עפ

 םימכח יתפש יישר
 - "וכ 596 סיל יעכ מ רח 'ס לכי עמ5 כד ל :ה0 יה (ד) : מממ דומלל לג הלוכנס יפמ דומלל
 526 וניסנפ 'ס דב וס ויככע נכסי 2 רפמ וטיפכו לו ססע ל וגיסל6 סוקפ יכ . דהא 'ה וניהלא
 מ "כ יקפמד דוהוס וסו ומול 'דכו  ןכלכו .סופסכ כוכב ספק סימע 56 ךופספ ו יכ (ג סנפ5) is 9 as ב Laake - ןמו לכי סנט ד 'ס תויסל דיקע וס ה"כ תומוסס יל

 (ס"פכס) ב :דה58 'ס סוכי וסס סויכ סיסו ס'קפכ כק ;
 םנ:8מ וירנד סקע תכסלו טריפ fכסד סז יתטמס ו וס סויכ די סילקז למסנו 'ס ספכ סנכ סולקל
 %ככ וכ הז חלו גככי 391 רוכעיכ רפולכ 'וכו ספוד וניפ ('לפס) . תבהאו (ס) :ד00 ופפו דחה 'ס סיסי
 לו כוככי ו גלסו עמטמד ךספנ לעונ וס וליפפ ךספנ 03005 ספוע סמוד וניל סנסלמ ויכנד סספ
 וכ 'יפ6 ךטפנ לככ וכמ5 (ד"פ ףד) סרופו רלוס ןכ קרפכ וסככ סלימ ונכ 556 ספועס ססלימ הפועל מ
 ל" 'פ תפ תנסו ביתכד ספ .ו'טריפו ךספנ מ לטו (ילפס) . ךב בל לכב :ול ךכוסו וסינמ וילע םילסמ
 ךטפו לככ .רפלנ ךכפו סינה סדוכעכ ונכימת 56 ףנ) ם סיסי נפ רכבל לכב ל'ד .נ .ךיכני מכ

 oh םווכטכ טמסמ ךל כונמס לכמ רתוי ךפ סוכה ותנסל
 ן'ימוכ ינסכ ךכננ בוסל סמל 2:1: "גנו מ"5קכ ןייעו ע"כו 'וכו גרסו לו כוכעו תונמ ככ 236 יכוומ דכנכ
 6'ד רפה ןכג ךירֿפו ינטכ רפי דע סדק לם ns‘ וס כנס ילו ספק ןועסכס סעטלד ם : 'וכו .ךירכי ינככ םרפפ

 לארשי ילשמ טע שוריפ
 ןְּאָה ביל טל אוד יכל לָכְ יהא תא ְָכֶַאְ גוא ןְרעֶמ ךינ טְלאָו ריִא וא דא ןגְרְה רֶׁשֲאז

 תק שד טנא ןראה נאג ןייד טיט פאג ימלא ַײ רגר ֶׁשֲאַמ םטוג סאָד ןייז טעוֶו םאוָו |
 ּםְגאָז םאָג ןְּבאָה אּוצ ּביִל ֹווַא איוו שנ םסייוו אוד בוא עָניִד ןופ טאָנ רעד טאָג איוו וזַא ְּךֶתֹנֲא

 טיר םאוָו תי דָנאָלֶא ץֶרָא ריד וצ ל ןְּבעֶג וצ טנאָדִנ וצ טאָה נּוא טעְרָנ טאָה ןְרֶמְלֲע
 טאָנ רזנוא חל טאָנ . לאש םעֶנ רַפ לאנשי מש (ד) : קיִנאָה נא שנ למ לד

 םיִא ץוה טא)גַא ךאנ ןרנאַה רַפ טיִנ זיִא סע רגל טאָנ רֶעֶצְניֵא ןיַא זיִא דֶחֶא טאָנ
 זיא רע אוו טאג וניקלא ַ לֵאָרְׂשִי םעֶנ רפ לארי מ שטייט רֶר זיא וזא טְּבייֵרְׁש ישר
 איד .םּוראוו אבל דריתעל טאָנ | יא ןייז ּוצ טייֵרְּבִנ ןָא זיא רע, דפ < טאָג רָּוא ךנּוצַא
 .ּףפָתא א יכ) .טייטש קּוסָּפ ןיִא אוו ןָניֵד םיִא ןְלעוֶו נוא ןביילנ םיִא ןוא לע "טעו עֶצנאַ
 ב ןרעָמול ןויא תומוא עֶלַא ןצ דעק רפ לעוו ָךיִא סב םֶלּוכ ארקל הָררּב ּהָפָש םימע לא

 5% J .םיִל .טְכְלאָז וה נא פנו ה : אנ קא ןיִא קה א עֶַא | ןללו אייז וַא



 עמל וכלה סבתא
 םֶתְכְראָהְו | םֶכָל

 לכ הביוב ָךְנבּו הָתַא
 תעמשו : + ְךיָמָי ןכראי ןעמְלּ
 רֶׁשֲא תושעל קרמשו לֵארְׂשִי
 דֶאַמ ןָּבְרּת רשאו ךל בסי
 הבא יהלֶא הָוהְי בד רָׁשֲאַכ
 .= וז יא את

 םלטע ךל יפנו פודילי ד" יפדלי ךלינטכ ל"ד . ףופלו ילפכ
 דגנכ סכופכ םכדו 3נס תכ: כיחכ סימעפ ז"ט (ג) : פולכלס

 טיע שוריפ

 ןיַג רָא טלאָו וטלפ טְהאַׂשְג ְךיַא טאָה טאָצ =
 כָל בופ ןְּבעֶל מלא ריִא וי .ןְליוֵו םוא שפל |

 ריִא :נוא םנִה ןייז טג ףייַש לאז סע נוא
 טסייה םאָד געֶט םיִטְי ןרעננעל דער טְלאָז
 ןיִא ןׁשָלה רֶׁשֲא ץֶראְּב ןְּבאָה םויקא טְלאָז ריִא

 תאו (א) : ןשי טעו ריִא סאו רנאַל םעֶד |
 ץעֶזְו יִר סיקחה טאָּכְנ איִר זיִא םֶד נוא הממ
 םֶכיֵהְלֲא ו הוצ : רֶׁשֲא טְכעֶרְנ איד נּוא םיִמפְשַמהְה

 ּוצ פאַׁשְג טאָה טאג רעיא טאוו םֶכְתֶא דל |
 תוצמ איר ןאַט וצ ץֵרָעְב תושש ְךיַא ןנרעל
 רוא םוו הָמָש םיִרָנֹש ֶּתַא רֶׁשֲא דג 5 םַעָר ןיִא
 : איז ןנׁשְרְו וצ השר רָביִב ןח ראפ
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 ץראב .םימי
 הֹוצִמַה תאו * ד: ׁשְריִתרְׁשֲא |

 הוְצ רֶׁשֲא "םימפשמהו סיקחה
 םֶכְתֶא  .דָמלְל םֶכיֵהְלֲא הוה
 םיִרְבֲ םתָא רֶׁשֲא ץרֲאְּב תושעל
 ארית .ךעמל : + ּהת שרל הָמְש
 -לפיתא רמשל ךיָהֶא הָוהְיִתֶא
 לוצמ יִכנַא ךשא לתוצמו ויתְקִח

 ירוטה לעב

 1 כב ןוכְתי ןוכהָכָא |
 = ממ > ןותיתד לְּב
 | מח = ןוכְות ןובל
 < :ןּותְריִת יִּד אָעְרַאְּב
 | אָמְדַקְפַפ ה אָדְו א
 דיפ אינידו אומיק
 | אָפְלַאל ןכָתְלַא יי
 = אָעְרַאְּב דֵּבעַמְל ןוכַת
 כמ :ךירכָע ותא יד
 = ליִדָּב ב + הָתְריִמְל
 פה יטב לָחְדְתִד
 לכ תי 'רמְמְל הַהְלא
 יד יָהודוקפו  יהומיק .

PNו דול =  
 לכ רב רבו רו
 לִדְבּו ךַיַח ימי
 :- מי ןּוכְרויּד
 רַמְתַו לֵאָרׂשִי לַּבקתּונ
 ףל במי יד דֵּבעַמְל
 : -אָמּכ אָדֲחַל ןּוגְסַת יֵדְו

 חח ינו

 ל 8 : .לילמ יד ב

 אגרא ל סבא
 אדּבע ףל

 נקמ לפ) םו6סלפ ז"ט סו י"5 נכד עכלו בכמ יפות 2
 = פע סל ךימסו ד ךופוכ6 יסלמ 'ס לכד כט5כ :(ססרפ

 .טיע שוריפ

 תא ןָמְכְראָּפ ְךיִד טְסְלאָז םּורָר אָנַּפ שפל (ב
 גצ ויתוקוח לכ תֶא רֹוטְָׁל טאג ןידי רפ ףיִהלֲא יי

 תֹוצְכ עניו תא ייסינמי ץעג עָנייז עֶלֲא ןֶמיִה
 פנו הָּתַא ריד ףאש ְךיִא סאוָו ףוצמ יבנָא רֶׁשֲא

 לכ ןח סנוז ןייד נוא ב ןָנ  ןוז ןייר נוא וד
 לכ רמו ןֶבעְל ןייד ןופ געט עֶלַא רי יש
 = תֹוצִמ איר ןָמיה וטסלאו ןָּבעְל טְסעוֶו וד מז

isיוז וכדאי םּורְר נוא סל אוה רָב טאָנ  
 | תפתח 1% געֶמ עֶגייד יט ןרעֶגגעֶל רעֶ ןְלעֶנ
 | תרמו לֵאָרְִׂי ןרעַה ּוצ טְסלאָז וד | נוא לש
 | איר ןאָט וצ = תושנל ןָמיִה טְסְלאָז וד נוא
 | קח טוג ריר לאָז סע ₪ שי רֶׁשֲא - תוצס

 רשאו

2 
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 < סלל חמלה ו
 ןוהל  רַמָא ליִָאי וב
 :ןיכיִנּבשַמְל ןוכל ובּוה
 םּוכ אָבָה ּתַאְו חב
 ףמע לָלמַא ָאוייִמָדק,

 הינבקו םָהָל
J 

 אָמְדְהְלַפי :לָּב יח
 יד יַד קי
 ןּודְבְעִב | = מפאת
 אָנֲא = יד: - -אָטְרַאְּב
 : ּהָתְריִמְל ןוהל :בהי
 ּהָּתְׁשִרְל רּבעֶמְל - מכ

 יי דיפ יד" אָמְּ
 אָל .ןוכת ןוכהלא
 ורסח א אָניִמְל = = =: ןוטסה
 לָבָּב לג אָלאַמְשִלְ

 0 ריקפ יד אָחְרא
 ןוכהלא

 הרדה
 ס ו"ע

 םירוטה לעב
 סי) 'זמכ 6'פ לע. ןיגת . ספ ספפו (תכ) : סולכד סנומש
 סיסקו סינעי'פ ןכ סתסו 5'ד .סלסטכו תופיכפכ דועטיב
 סעיפכ דומטקס ספופכ ד"ו . ידמט : סינש דומפ ןינמכ

 טע שוריפ
 נא אייג םֶהָכ רומָא ךל (זכ) :גיּביַא ףֹוא סלל
 רֶריִנ ךיז טרעק םֶכיֵלֲהֲאְל םֶכָל ובוש יוז ןצ גאָז

 יִרמְע דֹומע הפ סֶּתַאְו (חכ) : ןטלֶצג עֶרעייַא ּוצ

 ךיִלֲא ּהָרְּבַדַאָו ריִמ טיִמ ןייטש אד ביל ןד נוא

 עלא הָוצְמַה לָּב תא ןֶדייֵר ריד ּוצ לעג ְךיִא נא

 נוא םיִמְָּשִמַהְו ץעֶנְג איד נוא םִקחַהְו תֹוצְמ

 ןְנְרעֶל טְסְלאָו וד םאוָו םדְמלְּפ דשא םיִניִר איד
 תּוָצמ יִד ןאָט ןְלאָז איז וא ץֶבָּפַב שת אָ

 לע ְךיִא סאוו םֶהָל ןֶתּונ יבֹנַא רֶׁשֲא דאל ןיִא |

 סָתְרמְשּו (טכ) + יז ןֵנָׁשְרַי וצ הָפְשִרְל ןְּעֶג יז
 הָיְצ רש ןאָמ וצ תש ןמיִה טְלאָז ריִא נוא

 ףייא טְה טאג רַעְייִא איוָו וזַא םֶכְתִא םקֲא =.
 ןרעק פא טיִנ טְלאָז ריִא רפת אל טָפאָשְג
 ןיִא רֶרֶא טז רֶעְכעֶר רעֶד ןִא לאס ויש
 ןי .הָגָצ רֶׁשֲא ךררה לבב ל 1 : יוז רעקגיל רעֶד

 רעֶניֵא סאו געוֶנ ןְצְנאַג םעֶב .ןִא נא טעמי

 5 : ןגהתאז-ה םירבד

 | לא 7 = :םלעק סקי 0 2

 ל םֶכְל ּובׁש :םֶהָלי
 הרבדאו וידמע רמע הפ התאו כ
 םיקחהו הָוְצִמַהייִָּכ תֶא ְךֶלַא
  ושעו םֶדמקת רֶׁשֲא .םיִטפַׁשִמַהְו

 םֶהְל :ןתנ יִכנָא רֶׁשֲא ץֵרֲאָב
9 
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 ענ ןילוסנס כס תומכי !ט ק"פ = טייב ופ םכפ רומק ך) איה
 .יק 5רהכ סע פועכי כ כליגפ סע נע ספ סקסו .
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 : םכילהא
 א ,Bs וז

 תושעל םתְרַמש מכ
 םכתא םֶכיִהְלֶא הוהי הָוצ השֶאָּכ :

 =לָכְּב < : לאָמְשו ןימי
 םֶכיִהְלֶא הֹוהְי הֹוצ רֶׁשֲא

 םכהא

 םיבשר שורי ,

 ישעו 'וגו ךילא הרבדאו ידמע דומע הפ התאו (חכ) : הפסת
 עב 'ה הוצ יתואו הלעמל השמ רמאש והז . יונו ץראב
 3 ץראב םתוא םכתושעל .'וגו םכתא דמלל איהה

 לארשי ילשמ
 חרות יָד  ןידוי יד ןְנעֶנג טאָה טאָג זַא זיא לש רעֶד

 וי :איִד םיִמ ןדער אוצ ןְּבֹוהְג ןָא ןיילא טאָג טאָה

 + | ארורְ)ןי יז
An א" 
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 .ַא םיִא ףוא ןיִרְכיז ראפ ְךיִז ןְלאָו איז טְלאָנְנ םאָה רע
 עָניז ןמעָנ ראפ ןנעק ןלאו אייָו ַחֹכ ןְּבעֶנ אייָו םעֶוְו רע

 הָניִרְדִמ רעייז א טְליֹופְג יו ןַּבאָה ןרוי איד ראנ דייָר

 הָדוה איר קיז .אוצ לבקמ ַחכ ןייק םיִנ ןְּבאָה איז זַא

 פא אָ ראַפ םְלאָוְנ יג יז אי ןּאָה ןייֵלַא טאָנ ןופ
 ית: ןְּבאָה ןְלאָז איז ןפְלעֶה אי לאָז טאָג זַא םֵא
 ּתשמ אוצ טגאזג אייז ןְנאַה דייר ססאָג ןייז אּוצ לָּבקִמ
 ¥ EE Cd ad SE - לא שנ

 יתעָה אוצ אָרֹוט ןְּבאָה ריִמ םוראוו זנוא שיִמ אּוד דייר

 ןלעפג טאג סד זיא ןּבְראָטש ריִמ ןלעו רמאָמ לוק סמאָנ
 וו ד ד = eR. WR 5 י .* * rT ןו צ

 דעו אייז הגרדמַא ראפ םאָו ןיִא ְךיִז ןיִליִּפ איז םאָו

 םנאזנ םוג ןְּבאָה ןדוי איד המ אוצ םֶנאְ טאָה נּוא

 לאָז יוז יאַעְלַה (םיִמְיַה לָּכ הֶז םֶבָבְל הָיָה ןָּתְי יִמ ראָנ
 סא ףוא - ךמוס סיִנ ךז לאז אייז דיִמָּת וזַא ןיינ

 גבת אייַו איו וא ןָבאָה אָרֹֹמ ריִמ ראפ ןֶלאָו גיא
 לתו איד זַא פייוו ךיִא ראָנ אמ ריִמ ראָפ נצא

 3 .ןלוו גיא ןייז םיִנ ךוא הָגרדִמ רַעָר איב רָמעַּ ש

 עו רז דא א וא סע א אַ ןפְלעֶה אי לאז ְךיִא
 oe ְךאָד זיא פלה אייז לא ְךיִא ןטעֶּב רֶטעֶפְׁש ְךיִמ

 יו לק דפ ןיפ נוא ןדעְר ןיילא ריִמ טיִמ ןנעכ ןְלאָז אייֵז ןֿפְלעֶה אי לאָז ְךיִא ןָשעֶּב דְנּוצַא לס לש איז

 0 . ; רט 4 יז יִמ יז םינרמ ןיימ דנוצַא ְךיִז אַז ןָלעונ הרה א:
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 0 השרבד

 ונעמשו לש לי
 ירד לוק" תֶא הוה עומשיוהנ
 ילַא .הוהְי רָמאיז ילֶא םֶכְרָבדְּב

4% 

 הוה םעָה יִרָבד לוקדתא יתעמש
 יִרָּכ וביטיה .ףילא ורְּבְד רְׁשֲא

 םבָבְק היה |ןַתְייִמ ורד רֶׁשֲא |
 -תא רֹמְׁשְלו יתא האריל םהל הז
 במי ןעמל םיִמָיהיָּכ יִתוצְמילָּ
 .9 ₪9 טיי ןפפ < ג yes יפ א'ה

 לארשי ילשמ
 םאָה פאג ויזרוא האָר םֶהָל הָנ םָבָבָל היה מִי יש

 דיי יִד אוצי ןייז לאָז סע :יאוְלַה  הָשמ::אוצ םֶנאָזְג
 ןיִלאָז ייֵזּוצ ןייז לאָז דנּוצַא ןְּבאָה יז וָו ץֶראַה עֶגיִזאָד כָד

 רֶׁשֹוע ןייֵא לֵׁשָמַא ויִא סָע .דיֵמָה ריִמ ראַפ ְךז ןְמְכְראַפ
 טְלאוְג טיג לאַמ ןײק. טְה ןוז רעד נא ןוזַא םאַהָנ טאָה
 טאָה .לע ראָג טְלעֶג םֶרָמאָפ םעֶד ןופ ןֶבאָה הָאָנִה ןייק.
 רעֶד טאָה לֵאָמַא . טסניד ראַפ יז .ןופ  ןעווג סגרפמ יי

 טָפְראְַ עפה רשוע .ןַּורְַא טיִמ:עֶטג ךֵׁשְמ יז ו
 טאָה רַעְי פיו םאַהְנ שיִנ םאָה נוא ןדנ םעד ןקיליִב
 ןפּומָש לאָז ש רָסאָפ םעֶד ןטָבָנ רֶע טאָה םֶנאָזָנ אוצ
 ָךּודיִׁש םעֶד זאָל פא לאָז ןמּוהְכ רעד זַא ןפּוחמ םעֶד טיִמ

 ןייז ְךְרֵׁשְמ טי ךיָז רֶׁשֹוע יא 1זַא- םיִמ ןעק, רע םוראוו

 ממ רד ו ןְּוחְמ םעֶד טי .פֶסּומָשנ ,רֶמאָפ רעֶד םאָה
 רָשוועַא ּװַא םיִמ ןעק רע ןראו) ךֹוריִׁש םעֶד ןואָל פָא לאָז

 םעֶד טֶואָלְנ ּפָא ןְחּוהְמ רעֶד םאָה ןייז ְךֵדֵׁשְמ טיִנ יז
 טימ ןאָסְג ךּודישַא ןז רעד טאָה םעֶד ְךאָנ ךודיש

 ןְבעֶג אוצ .ןכנ רֶגיִצְניו שָנאְָנ אוצ טאָה גוא ןֶרָדְנאַגַ
 אוצ ןתּותְמ ןטשרע סעד םנאָזְנ אּוצ טאָה רע גולרעיו

 טָה גּוא ןֶראָויְג רָמיִרָא ְךאָנ א רעֶד הִא םעָד ְךאָנ ןְּבעַנ
 מֶה רע םאוָו ןַדנ לָסיִּב סאָד ּוליִפַָא ןְּבעֶג אוצ םאַהְנ םיִנ
 ןִגיֵל קעֶוַא םִּומָנ ןוש רע םאָה ןמוחמ םכעֶד םגאוג וצ
 רע רַמאָפ םעֶד ןֵטעֶּבנ םאָה נא םיזא ףוא הָשוב איִד

 רֶר טנא ןדנ םֶד ןקיליס וצ טְלעֶג םיִמ ןָפְלעֶה םיִא לאו
 ןייַא ןאָטָנ טיִנ עֶד ּומסאָה הטוש אוד םיִא אוצ רַמאָפ

 ןיינ .זרָבּופ לָּבקְמ מ  ןופ טסּפְראְה אוד זַא םייקשיִרא,

 , לק
 הל 1 % לָּב +

on -מ  
 : oe לק תי
 או מע ןוכְתּולְלַמְּב .

 ייַמדְכ מש יל יו
 זמ אמע מנת לק
 ּוניקְתא ְךָּע ולילמ יד
 1 וכ + ּוליִלַמ יד ל
 ןוהל ןיִדָה אָּבל יֵהי יד
 - רַמְמְלּו מדה ֹלֲחְדָמְל
 אימו לָּכ ידוקפ לָּב תי
 ןוהל בטייד ליִדְב

 ןוהינבלו

 .רמישעו

 שיע שוריפ
 ףילא ּוניקלא ײ רֵּבַרְי רֶׁשֲא לָּכ תֶא זנוא וצ ןהייִר

 .ריִר ּוצ ןֶרייִר טעוֶו טאָג רֶזְנוא טאָנ סו ץלַא
 "וא שת ןְרעֶר ּוצ ןְלעוֶו ריִמ נוא מש
 = םָכרְבַו לס תאי משו (הכ) :ןאט ןְלעֶו רימ
 = יל סָכְרּבדְּב דויר יֵרֲעייַא טְרעֶהְג טאָה טאָנ נוא
 נוא לַא ו רָמאִמ טעֶרְג ריִמ וצ טאָה ריִא וַא
 רבה לוק 'א יִתעמָש טנאזנ ריִמ וצ טאָה טאג
 םֶר .ןופ לוק םאָד טְרעֶהְג ּבאָה ְךוָא הוה ה
 באה אוי א דלא רנד רש קלאפ נא
 כ טְגיִטיִנַּב ןְּבאָה אוז כיפה טעֶרְג ריד ּוצ

 רמו טעֶרְנ ןְּבאָה איז סַאָװ ץֶלָא פר רשא
 לאוו רעוֶו ₪. מ וכ :טְכעֶר ןייַר אייז
 | לאז סע הי םנָנְל יהו יאָוְלַה רָמֹולְּ ןְּבעֶגְג

 .ןֶבאָה איז סאוָו ץֶראַה עֶנואָר סאה ןיינ
 א יִתֹוא חָאְרִיְל אייז וצ םֶהָל ןייֵ לאָז רֶנּוצַא

 = ןוא יִתּוְצִמ לָּכ תֶא רֹומָׁשִלְו ריִמ רַפ ְּךיִז ןְטְבְראָפ

 עלא םיִמְיַה לָּכ תֹוָצַמ עָעיִמ עלא ןטיה ּוצ

 א רמו םּורד עמל טייצ עֶלַא רֶמּולְּכ נעט
 טעוֶו םֶהָל כפי ץֶראַהַא וזַא ןֵּבאָה ןלעו אוי
 רָדְנִִק ערי ּוצ נוא סֶהיֵכְלְו ןיצ טּוג אייז

 | ןיסשְר ובעד אָט ְךאָנ םְסאָה אור וא רערפ ןמעֶב טנעקג ְךיִמ ךאָד ּוטְסאָה לעג טיִמ ןפלעֶה ריד לאָז ְךיִא
 . רָנולקַא ןעֶטְג "סיב אוד ראָנ מפראג םֶסאָה אוד לפי טְלעֶג טיִמ ןפלאָה עו יאָ ריד ךיא טלאוו ךּודיש

 ףוא ליפא חעו ךְנּוצַא מב טיִנ ְךיִמ טֶסְלאָז ןייֵג איב בי פע טיח אי

 : םיִ ךא ופסאַה ןֵּבעֶג דָנּוצַא
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 החדה אה הי הג יא



 סולקווא
 .x רו ּי

 | Dy = ! סע

 תּומְנ :אָמל בכ
 אָתְשֶא אָננלְביַה ירא
 מ םָא אָרָה אָתְּבַר
 לכ תי עמְשִמְל אָנְחנַא
 אָנֲהְלֲא ַײד - אָרמימ
 : אָנְתַנא ןיִתֹיַמּו דע
 אָרׂשִּב לָּכ ןָטיָרֲא גכ
 אָרְמיִמ לק עֶמַׁש יד
 ּוגִמ למס . אמו יוד
 :םיִקְתֶאְו אנתאתשא
 תָיעַמְׁשּו תא דק רכ
 אָנֵרְלֲא יי המי יד לָּ

 - ןגחתאוח פרבר

 וכ :תומנ: הָמְל התעו ככ; חו + קת
 "םִא תאְזַההָלדגַה שָאָה ונלכאת
 לומזתַא עמשל :ּונחְנַא | םיפסי
 מ כי :ּונתְמו דוע :וניהלַא הָוחי
 יחלָא לוק עמש רשא רֶׂשּבַלְב

A ae es nn Fa 

 ו אמ

 לחה ונְמְּ שאה"ךותמ רָּכַרמםַימ
 רֶׁשֲאלְּב תֶא עֶטְׁש התא ברק יי
 רָב ו תַאְו ּוניִהְלֲא הָוהְי רמאי

 הוה. רברי רשאי לכ תֶא .ונילא הי אש אממ הש
 וניהלא לכ

 םירוטה לעב
 6יכטמינכ .לנדת ת6ו : לוכס5 טס ןינעכ סט6ל ךומכ | ?וקכ . לכדפ סֿפו (דכ) : פוד סט סו ו 6 כול פינס

 יישר :

 תאו (דכ) : יכמופ וקוסכ סוטכסל ףיסוס סנו ףסי 9
 סקנכ,, .נמכ .. .םס. .--םמקמב -. בננלא ..רבדד
 יככיסס יפיסְכ יכ ב ידי פס ספיפרו סכילע יפכעטלנפ
 סכל ספי סיס x יכו כ 0 םכקפסנ סידלק

 6 וס סו ול 'ב ג ינפמ- ס'כקס וכ כיטסו סנס

 | טיע שוריפה 4 4
 אשיִדְק ַחּרְד שנ רַב 'םָע- יי לָלמְמ םרא
 גאָט ןְגִאָד םעֶד ׁשְטייַט ויִא סֶד םִיִקְהְיְו היצ
 ןייַא .וזא טיִמ טעֶר טאָג וַא ןְהעֶוְג רימ ןְּבאָז
 ַחּור םיִא ןיִא ןֵדְנאַה רַפ זיא סאו ןְׁשֹטְנעֶמ
 םּוראו ןבעל | בייל ןאק "רע נא: שָוקז
 ןופ  תורָּבְד עלא טְרעֶהְג | טאָה :ּניִּבַר הש
 איר רָּבָא . ןבעֶל ביל זיא <: נוא היבקז
 ןְּבאָה איז םאוָו .רוּבָד ןכיִלְטיִא ָךאָנ :לאָרְׂש
 סוא הָמָשְנ איד איז יא ה'בקה ןופ טְרעֶה
 גיִדְניִּבַעְל רֶדיו איז טה הב טאָג ראָנ ןנְנאָנ
 ןעֶמ טייֵרְּבִנ ןָא זיא םוָולַטפְד טיִמ טְכאמ

 איר תַעָשְּב ןייז םיִתָמ הָיַחְמ םיִא טיִמ לא
 ןיִא טייטש םע, איוו ווא ןמוק טעו הלא
 איד ןְּבאָה םורָד . ביע שפ ףה תבש תכס)

 .חֶּפַמ (בכ) : (רכו תּומָג הָמָל העי טנא לא |

 (היח ט'ע שמוח) = |
 קו יי |

 ס"ע וניכְכ ססמ תעדמ ךקתס ןמ לפרסי

| Chumesz Tom V Ark. 6 \ 

 םימכח יתפש

 ספל ספק מ"ד יפלו 'וכו "ד פ"-ופוק קוספי ס"טמ דח6 סעפ
 םוכופ יכעוס . ןוכפכ סטעסג 'ּופ ךכ) ףוסוו "כה ףסי כיקכ
 : ת5 סנקנס תכנו סת לכוס תכונ יכ ו : ססרולעו יולג
 לפלו ססיל סדוס . ס'3קס כו ס)ועס סיטקפ כ
 מפ קסהס ספמ :)2:רפעד דפ ל'װ:- וככד = ככ6-וכוטס
 סירכד סולעוק-ויכ .סכספמ כ למ ככקתסל סוללה ויס כ

 כ ס'גקפ רמק

 ט'ע שוריפ
 רומ ל .םּוראוָו תש הָמָל  דָנְוַצַא נוא

 .רפ זָנּוא טעו סע םּוראוָו לכת יִּכ ןְּבְראַטְׁש

 ןְנעֶרְּב
 יעָייפ ירעוונ
 עומָשָל

 עָקורג עֶגיִזאָר סאָר תאזַה הָלודְגַה שָאָה

 ןֶרעָמ .ןְלעוֶנ .ריִמ .בֶזא נָא .יְִס םָ
 טאָג 4 לוק םאָר לוק תֶא ןְרעֶה ּוצ

 ןְלעוֶ מֶה -ףאָו רש טאָג  רֶזְנוא ןופ וניהלא
 רָשָּב "לכ יִפ םּוראֹוו יל" כ + ןָּבְראַטְׁש א ריִמ
 שינָפעָשַּב עָכִא ןופ ןֶרְנאַה רפ ןעד זיא רעו
 םֶר םַײת םיהא לק טרעֶהְנ טה םאוָו מש רֶׁשֲ
 רע סאו ינו טאָג ןֶרבעֶל סער ןופ לוק
 רעייַפ םעֶד ןָשיווָצ ןופ שס ויט ןֶדייֵר טוט
 ןפעל לאָז רע נוא סמ ריִמ איוו זַא ּונֹומָכ
 נוא עֶמשי ור ןְהעֶנג הָּתַא בנכ (רכ) : בייל

 = רנּוא םאָו | וגיקלֶא | רמאי רׁשֲא לָּכ תַא רעֶה .

 בְסְלאָז וד וא ינילא ד תו ןרויב טעוֶו טאָג
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 כ מ - "לע םכְתְכַו לס 7 ב לק | 1

 זה כ :יל מ יהוו :ילא סנתיו םיֹנָבֲא תחל ינש
 יי ךשחה ךותמלוקה"תֶאםֶכַעַמָשְּב
 וינטר ילא ןובְרְקתו שאב רעב רָהְהְו
 ₪ we GRD םָכיטְבַׁש יׁשאָרילּכ
 יה ןהמא א וניהלֲא הָוהְי ונֲאָרָה ןָהּוְמאת ב

 % אָנהְיַא אניזחא

 ₪ הק זמ ?קתאְו ולד גיתַאו ודא
 א המ ל הָוַה םַּה שָאָה ךותמ ונעמש

 | דה אמו אָתְשֶא גמ

 : לש יא אמ םֶרָאָהיתָא םוָהלֲא דיי ּוניִאָר
 םע יהו . fי ןיררסגס * סטופ לג לוק אית

 | םירוטה לעב םיבשר שוריפ
 לכלט ןסכ ףיסוס .וסדשו . סנ6כיט ידכ תפש למול כקש תודפ םימשת תא 'ה השע םימי תשש יכ םינושארה תורבדב
 .ki לוק ףסונ אל בוש . פסי אלו (םי) : וגו ץראה תאז
 ףאה תריזגמ תוהלב ןמ ומת ופפ לבא .ונחנא םיפסי םא . תפסות ןושל ףסי לב וב וטושפ יב םלועב הזכ לורצ

 / 4 יישר םימכח יתפש

 .ףסי אלו :(Dp :יוסמכ גגכמד ןגיפנכתמד סלכמל :סדעמ % וסט גוכיס 5) סוגכתס ליפ ןכ)ו 'וכ לוס 6

 בדל לוכי וניס ד"וכ םדמס יככ) קספ לו ןגימגכפמ קותס ווק עימעהפ סוזמ לטיכפ סלק פו סעל יפו ט
 ס'נקס קדמו קיספסל ךיללו קהל ספיפנכ  ויככד לכ

 למל לכד . סנועל ₪ סייקו קוס עוק יכ (ףיסופ סיס מל קסופ סיס לעמו קסוכ סס ל ןכ טיפ

 ט"ע שוריפ ט'ע שוריפ

 ה תֶא סֶכְמָשִּב ןעוֶוְג וא סע, נא יס (כ רעייַא עֶלַא וצ םֵנלִהְק כ לא טעֶרְג טאָג טאָה

 ומ לוק אר טרעָה רעֶד טאָה ריִא וַא שס דיפ גְראַּב םעֶד ףוא כ גְנּולְמאַז ןייַא
 שב רֶהְֶו ׁשיִנְר יצניפ םעֶד ןְׁשיווְצ ןופ שהה םעֶד ןופ נוא עה רי טַעָר ןַשיווַצ ןופ
 יֵפ ןיִא טְעֶרַּנִנ טאָר גְראַב רעֶד שנ לֹחָנ לק לָּפַעְב םעֶד ןופ וא פה ןקְלאוָו

 צ צ ןנהעְנ טֶכאַמְנ טאָה ריִא נוא לַא ןיברק ףוא טיִנ טאָה םַע נוא סי אלו לוק םורגָא |

 ךעייא .ןופ עֶמצלע עֶלַא םיִמְנְש ישאר לָּכ רימ | וכ 'הָדָמייָד םחאוָו טְּבירְש ישר . טְרעֶהְג

 אה (אכ : םיִנקָז עֶרעֶייַא נוא פניו םיִטְבְׁש עֶלַא ןרייִב טיִנ ןאק רע דא וא ןׁשְטְנעֶמ ןייַא

 נאָה רע יאלה ןּונ וה טנאזג טאָה ריִא ןוא ײמ רע נוא . םּוטָא ןיַא ןיִא דיר ענייז

 גאָנ רוָבּוא ײיֵקיא טאָג ווא יו טְכאַמָנ ףיַו זמ נוא רייֵר עָניז ןָשיונצ ןייז קיִספַמ

 ניק קָרָפְכַ ןייז נּוא ו תאו דּובּכ | ןויז וכ תא טיִנ זיָא היּבקה ןופ הָרְָמ יד רָּבָא ןענר ּפָא

 ְבאָה לוק ןייז נוא שאָה ומ ונמש ולק תֶו טָה נוא טְרעֶהג ףוא שיִנ טאָה רע ראָנ וזא

 ה 'םויַה רעייַפ םעֶד ׁשינְצ ןופ טְרעֶהַנ ריִמ זיא לוק ןייז םוראוָו םאָמ ןיֵא ןיא טעֶרְנ

 | ןְהעֶג ריִמ ןְּבאָה גאָט ןגיִזאְר םעֶד נאָר גיִּביַא ףוא םויקא טאָה םע נּוא קְראַמְׁש

 ומ ןדייב טוט טאָג זַא םֶרָאָה תֶא םיִהלֲא רבי ינש ל ןֶּביִרְׁשִג ףוא אַז טָה רע נּוא םֵנָּתַכ

 ְבעֶל ןְּבייֵלְּב ןאק,רֶע נוא יס ְשְטנעֶמ ןייא ןלְבאָמ עֶגיִרְרעֶגייֵמְׁש אינצ ףֹוא םיִָנֲא תוחול
 ןיִמָה ןיִבָה אָמֹו) טיימש ןְתָנו םּוגְרַת ןיִא : ריִמ ּוצ ןְּבעֶגְנ איז טאָר רע גוא יל סת
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 הס" מדור לד
 לע ל בוי לידר
 לע. לך? ב בָהְי יְֶלַאְי יי ד אערַא

 : ל ןתנ ףיקלַא יו
 ףאָנת אָלְו ם אס .םָׁשְפע בינת
 הרְבחְּב דָהְסַת

 : 'אָרְקַשְר | אָתּדֲהַ
 תַתֶא דַמְחַת אָלְו חי
 תיִּב גורָה אלו רב
 ּהָּדְבֲעְו הלקח ּףרְבִמ
 ּהָרָמֲח 1 ּהָרות ּהָתְמַאְו

 תָיטי לְָרְבַמל יד לכו
 מ ןיִלֶאַה אָיַמְנְת

 וכל לכ םע
 אָתשָא מ אָּוְ
 למ :אָתְיִמְִו אנ

 בר

 ןכיראי | ןעמְל תי
 , 1 .ןעתתאוה ₪

 - בטייןעמלו דמי
 הֹוהייירְׁשֲא הָמְרֲאָה

 חצרת אל .
 D בנגת אלו כ

 סם : אוש דע ָךעַרְב הָנעֶתיאְלְ
 אלו כ ףער תשא דַמְחִת אְלְו"
 ודבעו והדש ער תב הָוַאְתַת
 רׁשֲא לכו ומהו רוש ּותַמָאְו

 םיָרָכְּרַהתא מי ישמח ס :לע שרל ל
 םכלה רקילָּכ לא הוהְירְּבּד הלאה
 לרעה ןֵנעֶה שאָה ךותמ רָב

se 521 ןילומ סנ עק מ טל ןיעודיק  

 םירוטה לעב
 55 ןכפנו דיפכד סוטמ םנכמ 69 סי ךימסו 'ונו סמדסס
 ףופכו םופכ כיפכדמ סמיככ ף6נת 62 ךמסו (זי) : סדל לפומי
 'ו ףֿפנת 521 כיקכ ןסכו ד"ש וכיֿפכ סכטכנ ו" סינומס ןכו
 'פ3 כיתלד סיכפ פ' סילכֿפמ סיפטפ 'ו  דנככ סליפי
 כיסכו וכתמי סיכמג סימ סוכמ כוננה כו וכ ךמסו סטופ

 יישר :

 ףופינ 5 ןיפ .ףאנת אלו (זי) : טפפמו קוס ול סע סמ
 קל .הואתת אלו (תי) : םיפ ספסכ נס ו[

 דמסנ (ב סיססרכ) ופכ ח סדעס 'כ סוס ףס נוכיפ

 סמ םילכ יכיקכז םירכד '\ = ךננכ סרוסי וו רוט סיכ
 ךפלכ סנעת 5כו וג ךמסו .'וגו סנמ יקנכ סנפכנ סדנ סכרֿפנ
 .רכטכ רכמיכ ו סכוגס ומלטכ לקס תודפ דיטמ כנוגסט
 : סימי "וכ 6ככנע סכוטס סקול ותודעכש ו"יו וכ ףיסוסו
 ו דיעפו וכיכמ תכס דוממי 5נ5 דוממת 65 וכ ךפפו (םי)

 םימכח יתפש

 .פוכעוע ודכעל כרס וכ רטוסש כמונכ תודכעס ססל וכוס
 כ'נפד וככל וס סכהנמס יכ ול עמסופ ןידס ןמ סכפנממ
 םרפל ו'סכנ ל"; ת'מו ז : ןפכ) תודכעס תלכוס ןונע ספ
 עד ו"יו "םכל סקקד ל"ו םוכנדס תכסע לכמ רוי סו

qosסוכו תנכפ כד וו סו'מכ .רסוס רמולכ חנרתל לע ןוס5ר ןינע לע ףיסומו פיפ תכלכ 835 ופמ ןיה ןרפמו "כ  
 ןכו סתינכ ודי כי סזכו ותק וכ :ןתי כ לענס מב ותעד לע סנעו וכ ףסנה הנד דס תוריבע סככסמ םולפז
 : 'ע כמ כושי מ"כקִכ ןיעו סלע

 טיע שוריפ
 ןְעוֶג ןְלעוֶו ּףִמָי טנַאי ןטְלאַה ףילרע אמ
 טסעוו ּוד טְסייַה םֶד געֶט עֶניֵד טרגנעל ד
 טעו סע ל במ םּורְד נּוא גמל ןְּבעֶל גנא'
  רָשָא רע רד ףוא הָמְדַאָה לע. ןייז טּוג רי[
 : ןֶבַעָ ריִד טעֶו טאָג ןייד םוָו דל ממ יקי
 הָאָנַה אלו ןדְראַמ טיִנ טסלאו וד חַצְרַת אל |[

 שיִא תַשָאַא טיִמ ןייז הָנֹוְמ טיִנ טְסְלאְז יד ת
 הנעה אלו ןנֶבְנַג טי טֶסְלאָ וד וא בונה א
 ףוא |[ תּודֲע טיִנ טנא א =

 :טרפמו סוקהת 5 כיתכ כסו דופמה 55 כיקכ סתס סד תופקסנ ןופ כ ה

 טיע שוריפ
 אל הי : תדע יׁשלאפ אש יע רָבַח ןייַד
 ןטסולג טיִנ טְכְלאָז וד בוא עֶר תַׁשֲא דֹומְהַת
 :=v יב תיִב הָנאָהְת רבה ד ןופ בייוו םאָד

 אלו

 ןויד ןופ זוה סאד ןְמְסלְג טיִנ טסלאָו נוא
 0  שכעָנק ןיז גוא ודבעו רֶלַעָפ ןווז והר ש רָבִח

 ה סקא תו יל למי טסניר יז .נוא ממ
 6 על תא קל רשא לכו לי ןייַז וא ורשה

 =: ןטְסלג טינ וטל רבח ןייַד ןופ ןָכאז
 יד הֶָאָ םיִרבְדִה תֶא (מז) < מ רק דייב עא
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 םא רדת יט :דמכ ירא

 6 7 זעְראְּב אָתיִוְה אָדְב
 : ךקפאו םרצמד םָׁשֲמ

 תג מ נא ןכ"ידלע היוטנ ערזבו הקזח יב אדיב ןמתמ | הלא "יל הזרנ הבוה דךורב
TF enטרמ אערדבּואָפיִקִת = יי - 5  

 ךקלא יי דפ לע םוי"תא תושעל ךיהלַא החי ךצ = . Rd . mm ג - 4
 אמ" תי דָּבַעְמְל = טרור א" ספ :תבש . 2 jf י 2 2 הוה ₪ 5% 5 :ן* 0

 תי רע זט : אָתְבשְד תאו ך בָא תֶא דב ה; . ב /- + 3 ו יש ד jh ג | - | -%

 כ א תודגג ךיהלא הָוהַי ָךוצ רֶׁשֲאַּכ ףמא
ds Thnk : : 2 Belkיי דדהת י א  - 

 kk 2% ףרקַפ ד ןעמל <

 | | םירוטה לעב 2 | | ב |
 6% סיל סכמ6ד פדכופ ינכ . תכס6 וכ סכמדוכו כ ןיוכסנמ לע ןיגת .. ך> כטיי ןפמל (וט) : תוסכו לכסמכ וככל ךיכלש = 5%
 "פפו סכוזכ 1355 יס ילסו סמע םמסמ 6וס כ"פעסו ךל 6כיעכ תודפ 'טפ וכסזכ ומסו ויכסו סיטדמ 'ט ומ6 ותככעס ם"יטס 2
 ססט סכילמ יגכ נילס 5ססמו .סתעדמ סיס ספ ינכ ןוקילטמ ס"טנסמ ת"נספ סנמיס סזו סילדנכ .פולופלס ל

 ןויכ טז ומכ ו ספיכ = 6יוסד סעפ ללכ דמיכ .סיטטוקתפ = תוככס לכ סכיכמ ינכ סלומת יככ סדנ ינכ ספומט יינכ ססטֿפ
 נכ . סיכוכע סיס ופ וסע סכוכש ינכ .56( ךוקמ וגיפפ ססמס ינכ םוליפ . ספולס ינכ םינוכלע ינכ כנס ססוכג ינב

 .ןפוסמ ןוגכ ספנס וכנכ ןיֿפ וגיפ6 סככגנ וכנכב .כנה םמולנ וססס וכ "יפ6 5 ןכ סנממ רינוסו סט5 סנפ ס6ש "6
 מכ .סינע כ כ'מ6ו סטרג) וכלכ כענו יוסל ןיפולש סיכ ןייווס סמ ינפמ סנכ תכסעכ וניגע ןכו םיפספל ססג6ו

 "56 תכמ6 לע ותעד ןקנו .ופס6 ספ | םמשמס םיכוככע תעכתנ סניפ ותפסו סעכותט ינפפ ןימומ לעב סינכ 9 /
 סנוזכ 6יס ילסו ספכ ופעכוקט ספו5מ מכ , ויסנ ויס ןסיקשש וכ םקמולט ינפמ .למו6 סדוסי 'ל 5 תינלתמ סני6 םוכיפ ול 1

 אמ 32 סירכדכ ופופ ס5לכמ ותש6ש ימ 6 ספייקל לוססו סםיק ןלו סלול סכישו ס5וכ ב"סו נפ .ססונל םימסת תעסצ 5

 "וכ וכמ6 וז לע סילפ ותעד ןסיש ידכ וינפ) סמלט םטסקמו  למסנט 6טוק 6כקנ סונפ לכר) ותס5 ספולס ככ ןינוליט | '4
 .סנמע ס6ליט .ספלכ | סינוכנו סימלס סלנ סנממ סיפלויט ותס03 ףל רוסה סנוסס יכ 65מכ כוט 65 םפנ ספד נכ סג 3

 :ןונכ סיככו סיכפל ןיכיכ5 'יפפ םודמ 'פס 06 לכו לכסשי = 3 | . לועכי כ"ס םייפי ססעע סתוסנ ךיככ bוס ספ 6 י
 םכקנו דוס סגופ תודמס 196 לככ ס"פ5 תככוטמ .סניסט = סימל סמ 525 םימסס קעסכ ספונסס וסו סטמספכ ס6ומש | !

 יפדכ 'וכו םיכלמו ליכלמ סיככד 'טכ סדככ) ךולפ| טטופ = פ"ע6 סדנ ינכ . יכמ ספוט ליסש פ'עפ םימספ סעטצ
 3« םוקוכמ6 תולככד תוכיכי םוכיס זי.. ןיטודיקד ק"פכ סילוססש יודלנלכ 10 ססמ '5סע פ"ו סכוקס ןפ רזממ וגיסש

 ןניֿפפ ךכ כמ ןעפל ןפכ .כוקכט וסו כוכ ןיכמכ תונוזסכס סלומפ יככ . 936 ססמ דס ספ ימכ ס'סו סטמס טימספכ
 : : סלע 'םיגכ ס"ס ,ךיסנ6 'ס ךוֿפ כטסכ :םטוט6ככ וישי יתמ ליפס מ'יו ותעפ וכ סנמדונו סולע) ןיולפ סיסש |

 2 | שר םימכה יתפש | |
 :תייה דבע יכ תרכזו (וט) :סלפנ ה סכוק ןסמ ןככ וכמנ דה לוכודכס דומוטס רקוע טמפו ךוכ .לטלכ

 יספק ו ךסדפ ןכ סנמ לע )וכ ןילדסנס) ."ףגו סיקסס ס96 וז 'פכ כיתכדמ ר: יופכס סוקפכ וסרפכ לוס :
mm , - ,1 / ,  

OR eR aeraה  Wi wi; io 1 4 02%  - . . 

 ופ פומפ) כמנפ .סרמכ :וומנ; סו 30 דוככ לע ת"ק ו"פ ףד כוקע יכל קרפ תופסופכ ןויעו תותיפ 'ד 'פ
 לע = 05 .סקס ף6ד ןמכ קסרפ5 יפק וגו ךופ רפפכ םפלדו 0
 ;קס סד ןמ יכג ךו5 רט6כ .כמוכ ןיפ כ"ע סקסו 'וגו ךופ רסלכ בוקכ ןכ סג סו כה דוכיכ .יכנ .ןמקנ. נ"יו קכמס . .
 וטקוסט עדיד סוטמ (י"'פרסמ) | : כ"כע ןמ תכסוש לע וקק 65 תכפ וכגד ךוכ כטלכ ף% סו כת דוניפ לע ביסוס 0 . ;

 3 (ס ףד סניגפ) סכ6)מ תייכע) נו סמו סתפמ ופיל ססינע וככקכ סילופ יכג ןחכמ5ךכ סכלנממ סתיכסס סל |

 . טיע שוריפ מי שוריפ |
 ;ףצ םורד ג ל. תוצַמ עֶנייז ןטימ טְסְלאָז איוו ּוזַא ּףמָכ דומ טסניִר ןײד גוא טֶכעָוִכ
 וצ תושל טפאשג ךיר טאָנ ןייד טאָה ימלא כ ןקָנעֶרְנ טֶסְלאָז וד נוא תלת הש :וד

 תַבִש ןופ גאָט םעֶד הָבשַח םײ תֶא ןֶכאַמ טְכעֶנקַא ןעוֶג טְסיִּב ור זַא םרצכ ץֶרֶּג סייָה רָבָע 5
 גג וטו : תּבַש .ןטלאה טָכְלאָז ור רֶכּולְב שמ הִיא ַ שמ םֶוְרְצְמ דנאַל םעֶד ןיִא | =

 ןטלאה ףילרע טְכְלאָז וה ףסא תי דינא תֶצ ןַמְראָד ןופ ןגוצָנ םוא ךיד טה טאָג יב א
 היחלא ינ, נצ רֶׁשֲאכ רֶמ ןייד נוא רֶטאָפ ןייד הָיּטְנ רני הּכ ןקראטש ץיא טיִמ הקח דב .
 כד ןיִא טֶפאָשְג ריד טאָה טאָג ןייר איוו ווא ףוא נּוא םּורָא יַטְקעֶרמְׁשְג סוא טיִמ נא %

 2 הלו וד וַא רָמּולָּכ םורד שפל הֶרַמ טְרָא ור א טזיילג סוא ְּךיִד רֶע טאָה יאָנִּת םעֶד 4

 iar ה.ז



 ב 3
 יט. = .

 אָתְּבַשְד אמ 2
 יד אָמְּב ּהָתּושְדְקְל
 : ךקלא 5 קמ

 חַלְפִה ןימוי אָּתְׁש ני
 "התְדבע לֵב דָּבְעְַ
 הָאְעיִבְש אָמְה די
 ךָהְלֲא יי םֶדְ אָתבַׁש
 אָּתְדיִבע לָּכדְּבעַת אל
 ךֶּתְרְבּו ְךֵרֶּו תא
 ףְרותו ְךָתְמַאו ָּדְב
 ְךֶריֵעְב לבו ְּרָמְח
 ליִדְב ורב ידיי

 פ :אושל

 הָכאָלִמ

 -ו ה .NAY MW gu Nail, WD NFR LAA < ור .Na ד ב הלו
 / גי WA 0 . ax Pa va Nh \ רו

 . - ו .

 . ו

 זז טל ןנחתאו ה םירבד

 בשה םֹויזתֶא רומשייס
 :ְךיֵהלֲא הוה ךוצ רֶׁשֲאַּכ ושדקל
 כמ תישעו רבע םימי תשש י
 תָּבְׁש יעיִבְשַה םויו * +הִתְכאַלִמ :

 ב הֶׂשעֶתיאְל ךיהלַא .הוהיל
 ךְֶבּודיהְנבּו | | התא

 ףרמחו ףרושו ּךְתְמאו הרבע
 ךירֲעְׁשְב רֶׁשֲא ףֶרגו ךְּתְמְהְּבלֶכְ

 : : ךומָּכ ָךְתַמָאְ ךרבע רוני ןעמְל ףתמאו ךלבע ַחּוני יד
 ךתוכ

 םירוטה לעב
 .תכטס סי ת6 ומס : תמוי תופ סינלממ תענמו לקפל
 ספל יכמגו סיפ5כ ןינודנס לג למונ ספל פ"סו סיֿפע ת"ל
 ותדככו כיקכ םכסכ סנט תכענ ךיכפ 56 דככ ךמס . םכטכ ןיסוג

 | א

 ססינס לוכז כמוס לוס םונופסלכו . רומש (י)
 קמפ סעימטכו וכמקנ ד תת סּכיתכו למל לוכדכ
 סדוק (זפ פכפ) .ךוצ רשאב : (סתניכמ) ועמככ
 ךמס כו ןפכ י"עכ סו כופכל רוטט סמו סיס סג יעד 'וכו

 ט'ע שוריפ

 רמָש (בי) : ׁשְלאַפ אּוצ אצל ןֶכאָנ ןײז ייָּב
 ןופ גאָט םעֶד ןטיֵה טסלאז ּוד תּגשַה םוי תֶא
 טאָה טאָג ןײב איִו יחל יי .ףּוצ רֶׁשֲאַ תַבש

 טרא םֶר ןיא הרות ןּמַמ ראפ טֶפאָשְנ ריד
 תורְבר עֶטְׁשְרע יד ןיִא טְּבייֵרְׁש ישר , הָרָמ
 טסלאו אוד שיוט יא םאר רֹוכְז טייטש
 רוש טייטש אָד נוא בש םעֶד ןְקנעֶדְנ
 תב םעֶב ןטיה טל אוד שָטייַמ זיִא סֶר
 רכז רֶעְרעֶו .ייווצ יד וא ןעיוו רימ לוו סָד
 ןראוונ טְגאָוְג רובד ץיא ןיִא ןְנעֶז רומשו
 יד .וצ ןְראוָוְג טרַעָהְג ייז ןְנעֶז לאָמ ןייַא ₪ 41
 ׁשֶטְנעֶמַא זַא ךילְגיִמ שיִנ זיא סע גוא לאש
 : טראְָו ןיִא ןיא ןריר רשע "נצ לא

 . ו ןירדסנפ זפ תנע ךו5 רס6כ : כ םועונש וכ ₪ כ פוכלכ רוע אית
 .דנ מק תוני ןפמ) תפ םופכ* ךרגו .דנ פק ךרופו

 תרכזו

 םיבשר שוריפ

 *בכ . תבשה םוי תא רומש (בי) :םירחאלו ול אלו
 ןאכו רוכז ןאכ רמאנ המל םיגושארה תורבדב יתשריפ
 שרפמש המ רמולכ . ךיחלא 'ה ךוצ רשאכ :רומש

 םימכח יתפש
 לוע) ןייעו .ןוטלכ .סעפ סג פ"כ ו'ח קועע) סוקמ םו ינפ
 ינט ןקככ פר עכיפ סמל יתכתכ סטו וכפי תסרפכ
 רפ6שכ ד : 'נכ ןויעו דמפ סעט 606 םכיפ 6) ועו
 bob סכיתכ ולמקנ .ססינטד כופכ ף רמנ רוכו ס)תתכ
 כיתכ ןלכד .סוטמ תוככדס לקכ ומכ ליעל טכיספ סמ לע

 טע שוריפ

 ןיִטְּברַא ּוטְסְלאָו געֶט םקעָז רו םיִסָי תשש (ג
 עיד יִלַא ןאָטּוטסלאז וד | וא ּךְתכאַלמ לכ תיִשָת
 גאט ןַטֶּביִז םֶד נוא יעָיְבְשַה פיו (ךו) : .תֹוכאָלְמ
 נעו טאָג ןופ תֶּבַש ןייז לאָז יִלֲא יול תבַׁש
 תָּבַׁש םוא ןאָט טי טל המ לב השנה וול
 ןייד נּוא ּוד דפו נו הָתַא הָבאָלְמ םוש ןייק
 טכענק ןייב נוא ָּדְנִ רָמְכאָמ ןייַד נּוא ןוז
 גוא רמה ףרשו דומ טסניד ןייד .נוא ּףְתְמַאו
 עלא נוא דס לכ לייא ןייד נוא סקָא ןייד
 ג תוסָהְּב עָניַד
 ףוא ראָט טעֶמְׁש עָעיִד ןיָא וא רע סאוָו
 מל תֶּבַׁש םוא ןאָמ טיִנ הָבאָלִמ םוש ןייק
 יב לפח דוג. עור לאָז סע םּורְד פו

 קנעכט 

 רג רעב נוא רעש רֵׁשֲא ףרע
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 םושב רֶׁשֲא Es לָסַפ
 רשאו תחתמ ןיִרֲאְּב רֶׁשֲאו לעממ

 ירא מ:
 יִּכ םֶרְבַעְת אלו םֶהָל הוחְתשת
 דקפ אָוְס לֶא יהל א הוה יִכִנָא
 םישלש"לעו םיִנְּביִלע תֹובֲא ו
 רָסֲח השעו ' :יִאנְׂשְל םיעּברילעו
 ותוצמ ירמשלו יבָהאְל םיִפְלַאְל
 ימשזתָא אשת אלי אי כ ;ירקיתוצמ
 הקני אָל יִּכ אְוָשל ךיָהְלַא הָוהְי
 ומשתַא אשי"רשא תא הוה

 ץֶרָאָל תחתמ םימּב

 .מ כ סיפקכ 2 אית

 םיבשר שוריפ
 יהלא יהא ןושעה אל ןכו .םסק םוסקל אלא ןניאש יחלא
 ודבל 'הל יתלב ןכו .יב םינימאט םתאש ם'עא . סב

 ס"וכ דכומ וישכ | רקס) טכטנס לכט עמ 655 נק 56 ךמס (ס) :סת

 מ ידו .אָלְעְלִמ
 4 למ אָּיִמְב יֵדְ עֶרָלִמ
 / . דוגמת אָל ט:אע עראָל
 לפה אל ןוחל
 לא לא ַײ יי אָנֲא יֵרֲא
 ןֵהָבֲא יבוח ר עסמ אנ
 לע ןידרמ ןיִנְּב לע
 ר tn יֵאָהיִלּת רד
 רב אנשל | יִאעיבְר
 .יטחמל אונב ןימלט שמ
 1 ןוהְתָהְבֲא רֵתָּב

 ..יפלאל וביט דבעו
 מל יִמְחְל ןירד
 ימית אל אי : ירוקפ
 הא ייד אָמְׁשְב
 = יב אל יֵרֲא אנגמל
 ּתמְשְב ימי ₪ תי

 ארקשל אושל

 םירוטה לעב
 . סנומת לכ ?ספ (ת) : סוליככמ
 | פככג 15 לכו םינכת . סיככד 'ו ךגנכ סליי ז"יו סנומס לכו
 3כ' םינכה םמכ לכ תינכס רופ5 לכ תינכת סמס3 לכ םינכה

 = יס bch 655 יפופמ יכמיסנו ךמס (י) :

 | פיפכ םונומ5כס םוככרכו

 = םוכפ) 65 ריס:פס "6 .סלטב) סימב סט פטונ וליפכ טיפס ספל 6%0 סולמ ססופסש 65 5) סוממ עי ספ פליעטכ
 " יפמכ ועכםפ 6) לוגס כמלנ ססינבכש םפ 63) פכפ ךמס (כי) : סופמס סייקכ סיטכסנ יכסש סונמ םכיפש ןינעכ סטפ 62 לפ

 םומכח יתפש

 לעכו סלועל ל"נס ספק 'ד 'יסלו 'וכ 6'ד רפ8 ק) ימפכ

 מע שוריפ
 סאוו זר המ רַסאוַו םֶד ןיִא זיא סו סאָד
 וד םֶהָל הותַתְׁשִת אל (ט) : רֶרָע רעֶד רָמְנּוא זיא
 םֶדבִַת אלו ןקּוַּב טיג אייַו אּוצ' ריָד טְמְלאָז
 ייִכֹנא יִּכ אייז ןעֶניִד טיג טְסלאָז אה נוא
 לא טאג ןיד טאָג ןיִּב ְךיִא םּוראְו ךיֶקלא

 רֶמֹלְּכ טְנְנעֶר רע סאו אנ טאָנַא 8
 ןְׁשֲמנעֶמ סער ןופ םקננ ףיז זיא רע סאו
 טוט רע יקי םיִכְכֹוכ תדובע טְניִד םאוָו

 םיִנָּב לע ןְרָמְלע, .ןּופ נז איד תא זש ןְכְנעֶדג
 טירד םֶד ףֹוא נוא שלש למ רָדָניִקי יד ףוא
 דִיּבִנ דֶרַעָּפ םעֶד ףוא גוא פיפי למ רֶריּבג

 ישר

 = < סיקטניפ לככ פולנדס םכפע . סייק ינק5 ןמז לכ

 : טע שוריפ
 \ רדגיק איִר וא רֶמולָּכ דְנייַפ עֶנייֵמ ּוצ יואל
 .עְרְעיז אונ וזַא םיש עמ עֶטְכעֶלְׁש ךוא ןאוט
 פיפ ראָנְנ טוט רַע יט הָשְ 9 + ןֶרָטְלִע
 .ָּביָל עֶנייֵמ ּוצ נפל ךדיִבִנ טוט ייוְצ ּוצ
 טאָג ןופ רֶּכאָה ביל יָד וצ רֶמֹולְכ רָּבאָה
 עניי ןטיה סאוָו איד, אוצ נא יָת ינו
 עונש טיג טְכְלאָז ּוד אָשַה אל אי : תֹוָצְמ
 ןיר טאָג ןופ ןֶמאְנ םער יב דיפ יי םש תא
 םוראו) 5 הק אל יִנ ָטֶסיִזמא אוצ אשל טא;
 יא רשע שְסיַה סאד גידול טינ טואל טא
 = מְרעוֶוְׁש םוָו רָד ֹוטׁש הא אָשְי רֶׁשֲא הַא להֹומ טינ



  asשל : ]

 הָאּוחל איִהַה אנע

 םֶדָקִמ " ןותלחד ירא
..- 

 אלו אתשא
 ל...

 התְקפא יד מלא ?

 ל יחי אָל זז אָתּורְבע |
 : "ינמ רב ןֶרֲחֲא ּהָלֲא |
 םלצ ל דָּבְעַת אָל ח|
 אָימְשְב יד תומר לָּ|

 אלעלמ |

 םינפב םינפ הלעמל בסומ .רמאל (ה) : לארשיל חונ[
 .ינפ לע (ז) : ךיהלא 'ה יכנא רמאל םכמע 'ה רבד[

 יישר .
 נסומ . רמאל (ס) : סכמע רכדמ א ומנפ רכומס[
 'ס יכנס כמס) םסס ךוקמ .כסכ סכמע 'ס לכד לע
 ינפ לע 0% סכיניכו 'ס ןיכ דמוט יכנסו ב וג
 b'ד . סנועס לכ סח סמ מל נ לפס סוקמ לככ[ ;

 שע שוריפ ו

 ןְנאַטְׁשְג ןיִּב ְךיִא סכנה יי ב דמש יכנָא ₪ ו

 ןיִא אונ תַעב ףייא ןְׁשיונְצ בוא טאג ןָשיווָצ
fא + ַײ, רב .תֶא םֶכָל ריִגֲהְל 'טויצ רעל רעב  

 םעֶד רפ ןְטְכְראַפְג חיטה ריִא סורא שא
 ףוא טיִנ טז ריִא נוא רָב תי אלו רעו
 . ןְנאָז וצ ֹוזַא רפאל גראב םעֶד ףוא ןְגְנאַג
 ףֹורַ טייב רפא? םראוָו םאָד טְּבייֵרְׁש יש

alטשפ רעֶר זיא וא ניא ד קוסָּ םעֶד  
 ףְלְרעֶפנייִׁשְב שאה ךותמ רהב םֶכְמַ ַײ-רָבד םיִנָפְּב םיִנ א

 גְראַּב םד ףוא טעֶרְג ךיֵא טיִמ טאָג טא
 איר ןנאָז וצ רפא רָעיִפ םעֶד ןֶשיוְוצ ןוו[
 יִכָא .טיימש רַמיַו איו ּוזַא תורָּבִדַה תֶרָשְו]
 ןְנאַטְׂשְג לאָמַמסְנעֶד ןיִּב הָשמ ְּךיִא נוא דמו[

 תֶרָשְִע ופ טשפ םעֶד ₪ : וכו םֶיִיִב י ץ
 טְלעֶטְׁשְ לאָמ ןיֵא ןוש ריַמ ןְּבאָה תֹרְּבַד ג
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 : שאְה ךותמ

 םתארי יִּכ הֹוהְי רבדיזתָא םֶבָל 298% חי ןטל
 רהב םתילעזדדאלו שאה ינפמ וחקלמ

 .ףוסב אצמתו ןוילעה םעמב ןירוק רובצב :D :רמאל אנו רמי ד

 רשא ףיקלָא הָוהְי יבא ! רפה תיננטרוטדאנאג
 תיִּבַמ .םִיִרְצִמ ץֶראַמ ךיתאצוה
 םיהלא ְּךל .היהייאל י : םידבע
 הל השעת"אל " :ינפילע םירחא

 לספ
 םיבשר שוריפ

 םיהלא ךל היהי אל יב ןימאמ התא וליפא יל הארנ
 םתוא ארקש ןבל לש םיפרתכ םימסק םהב םוסקל םירחא

 םימכח יתפש

 קד כמול ןכתי ןיקד ב : סינפכ סינפ כיתכד וא א
 רפוג טס) סוס סמד כממ) כסכ סתיולע כו וינפלרפ רמהל
 ידכ רכמת) תנעל ₪60 ךוקמ ןוכ כוסכס קיספסכ 696 רסכ
 ינפמ 6פסרוט ינ:מ סכיניכו 'כ ןיכ רוסרסכ ינפמ עידויט
 "נס ס:ק סעט ולכל ב : כסכ תולע) סתלוכי קנו כ

 מע שוריפ

 .םָד ראָנ רימ ןְלעֶטְׁש םּורד ּורְתָי תֶׁשְרַּפ ןיִא
 ךיִמֶא טאג ןיִּב ְךיִא ײיכָא | תולָמָר ׁשּוריַפ
 ְךיִא פאי םירצמ ץראמ .ךיקאצה רשא מאָנ ןייד
 םִיַרְצִמ דְנאַל םַעָד ןופ ןִגֹוצְג סוא ךיִר ּבאָה
 = טֶרֶא םֶד ןופ רָמּולְּכ זוה םעְר ןופ םיִרְבִפ תי

 א ₪: ןעְטְנ טְכעֶגק ןְמְראָד יז ריִא סו
 = םיִרַחא פיִקלא ריד ּוצ ןויז טיִנ לאָז סע ל ה

 םיִנָפ ןיימ ראפ יא * רַמַעָנ ּפָא יִדְמעֶרְ
 = טסייַה סאַר ןדגאה ראַפ ןיִּב ָךיִא יונ רָמּולְּ
 < שטייט ויִא נפ ל ררָא לע רָצְנאַג רֶד ףוא
 6 גיִּבייַא ךאד בעל ךיִא נוא בעל ךיִא ןמְ לָּב

 אוצ ןבאמ טיִנ "טסלאז אוד ל הֶׂשעַתאל (ח)
 | Pp המה לב ליב ןְמֶעוהְג ןײא  לָּפַפ רי

 es ףוא זיִא סו לעממ םִימָשַּב רֶׁשֲא שניכיילג םוש

 | קו סב גש רב רש ןבוא ןּופ לָמיִה םעֶב
 = וא סימב ראו ןמנוא ןופ ממס ררערַר ףוא יָא

 בש א |  ןנהתאו

 / : ב רבע יבנא ה
 = הגל אוהה תעב םֶכיניבּו הוה



heeרצ ב  

> 

 ןרענא עֶרעייֵא ןיִא טְניַה דייב .

 : איו ןאָט .ּוצ ןֶמיִה טְלאָז ריִא .

 | תיבה

 פ הלא

 םיִנָמְ
 | םק וצבי סי סתדפלו איה

 םיבשר שוריפ
 אל ךכלו רבכ םלידבה השמ יכ ןאכ ביתב ךכל לארשיל

 םימכה יתפש

 'כ ככ ת דנננ . וניתבא תא אל (ג)
 ..ונתא יב וה
 ₪5 לע סכתפ סעכמ יס ולמסקככ 55 סקמ 6
 ילס קקולל רכופס ןיכ ספוט לוסכסספ ךכדכ לנד

 תאוה

 טיע שוריפ

 טאָה הָׁשכ נוא לַאָרְׂשִי לָכ לֶא הָשפ איקה

 רע נוא םֶהיֵלֲא רמו לֵאְרְׂשִי = עָלַא אּוצ ןָפּורְג
 אוצ טְרעֶה לאי עַמְׁש טְנאָוְנ ייַז אוצ טאָה
 נוא םיִמְָּׁשִבַה תֶאו ןְצעֶוְנ איר | סיקה תֶא לֵאָרְׂשי

 ָךיִא סאו םֹויַה םֶכיֵנְנֲאַב רָבּוד יָכֹנֲא רֶׁשֲא םוָניִר יד

 םֵהֹוא םָתְרַמְלּ

 נא םֶהֹוׂשֲעַל םָּתְַמׁש ןנרעֶל וז לאָז ריִא וא
 וניָהלא + (ב)

 טיִמ מֶה ברוחב תיִרָּב וגטע תַרָּכ טאָג ר;נוא טאָג

 אל וע : בַרֹוה ןיִא ןעֶנְג תיִרַּב תָרֹּכ זןוא
 עֶרָונּוא ממ טיג תאזה תיִרְבַח תֶא יי תַרָּב ּוניֵֹובֲא תא

 ןעֶונ תיִרּב תֶרֹוּכ טאָג טאָה ייל רט
 זנגא טיִמ טְרעייֵג יגָמַא כ תיִרְּב ןְגיואָד

5 

 Nk אָרְק * ה פ : הָגְמְפַה תשא =
 רָמאיו לַארׂשוהלְּכדילָא תשמ
 םיקְחַהְ"תֶא לֶארְשי עמש םהלא
 רבד יִכנָא רשא םיִטפְׁשַמַה--תֶאְ
 םתא .םתדמלו םויה םָכיִנזָאְּב

 ניִהְלֲא הוהי ::םתש על םההמשּו |
 ,:אמיג: ברהה תיִרְב ונמע.תחמ
 זזתֶא הוה תרָּכ וניתבו תא

 ונחנא נָא כ
 | םיִנָפ ד : םייח ונלַכ םויה
 רַהּב םֶכְמע הוה ב

 ףכ סיכככ כ"5 . םינפב םינפ

Fe ה A 1 nd 

 / , יס ולקנ 4 7 ו

 ל . רמאנ לאָרְׂשִי
 אש תָילֵאָרׂשִי עמָש
 .אָנָא יד אנד תר
 : אָמֹו ןֹוכיִמְרק ללממ
 הת ןופלתו ןיד
 : ןוהַדַּבְעַמְל .ןּורְטְתְ
 ו אָ ר אָנָהלֲא יי ב
 .םע אל 11 ברה ₪

 .תי 4 רזג אָנְתִהְב

 -ןהָלֶא = אָדְה אמיל
 ךילא = אָנְחנִא אמ
 אָנְכ ןיֵד אָמְי אֵכָה
 םע "ללממ ד : ןימיק
 ןוכפע י ײ .לילמ ללממ =

 .: אָתַׁשֲא ומ אָרּומְב

 א

 אנא

 י ףותמ
 4 .= = םירוטה לעב

 < סינפכ םזלישפ םינפכ מו סנופכ 6"פ . סינפ3 ספ (ד)

 . ישר
 = קוספככ ל'כ תת :וכ כ5ק לרקפו כ5ומ תוכרעכ ןנפו
 ותפס וניקוכמכ כו תוככדס תככע ונקנ ונ) קוד עמכמ
 סוס סנטכ סכנות ןפמ תעסב ןיפיוק וי:מ סככב כו ונינפכ
 83 תקטסו תֿהוכ תוכככ ספרכנ סכמע תוסירנמפ והניסכ
 : וגל ףל 556 'וגו יס תככ דכלכ וניסוכ5 ₪6 ל פ'ג ןומייק

 יש ט"ע שוריפ
 חל ינתנָא ןַעְווג תיִרַּב תרופ ךֹוא רע טאָה

 עֶלַא זְנוא טיִמ רֶכֹלְּכ עֶנואָד יִד עֶלַא ריִמ
 םַײמ לכ אד טנייַה ןְנעֶז ריִמ םאוָו םויַה הפ
 .אייָּב נק 55 () : עלא ףאָנ ןְּבעֶל ריַמ
 טאָג טה ׁשָּה מ רהב סֶכְטָע יי ּבַד ְךיָלְרעפְנייִׁש
 .ןשיונצ וופ גְראַּב םעֶד ףוא טעְֶג ְּךיַא טיִמ
 .תׁשמ טְה וא טְביירְ ישר . רעיַפ םעֶד

 יו ווַא טיִנ אוט ְּךיִא לֵאָרְׂשִי יִד וצ טנא

 ןופ  תּוחילַש ןִא טײג רע סאו רעֶלְקעֶמַא
 וא טְלאָמְנ ויִא הקול םעֶד ּוצ רַכֹוכ םעֶד
 .ק טיִנ טְנאָו וא ייז טְראַנ רֶלֹקעֶמ רעֶד
 . רָּבָא ןְריֿפ ףֹונ רצ; יז לאָז רע רב תֶמָא

 ג ויש טי ןַיַלַא רַכֹוכ רד הבקה טעְר אָ
 יכנא

 as א
 יול



 : םִיָרצמִמ | ןוהקָּפִמְּב
 אנדרי אָרְבעַּב .ומ
 תי לבל" אָתְליַחְּב
 ןחיסּב אערֲאְּב רועָּפ
 יד האְרמֲאָ אָכְלַמ
 אָחְמ יִּד ןוּבשַחְּב בתי
 לֵאָרׂשִי יגְבּו הָשמ
 םיִרְצַמִמ ןוהקפמּב
 הערַא תִי ּותיִריְו זמ
 אָכְלַמ געּ אעְַרַא תי
 יכלמ = ןיִרְת | ןְנתמְד
 אָרְבעַּ יד הָאַרֹמֲא
 : : אָשמְש חַנֶדַמ אנדרי

 ףיבלע יד רערעמ זמ
 אָרּומ דעו ןנְרֲאָד אָלֲחַ
 ןומְרָח אוה ןאיִׂשְד

 ארבע אָרְשיִמ לָכְו טמ
 דעו 'אָחְניַדַמְל אנדר |
 תות "ארשימד אמ

 : אָתָמַרַכ שמ <
 ארקו '

 לֵאָרְׁשִ

 טיע שוריפ |
 איד ּוצ טְנְרַעָלִנ נוא טעֶרְג טאָה הָשמ סמ
 ןֵנעֶז ייז זַא םִָרְצַמַמ םֶתאָצְּב לֶאְרְשו ןופ רֶדְניִק]

 עֶנִניַא איד נוא  םִיְרְצַמ ןופ ןֶנְנאַנְג םורָאָ]
 לאָמ ןייֵא ךאָנ איז טיִמ רָע טאָה תורָּבִדְו
 ןולָּפ רָּד סאָא בָאומ ןופ ןולּפ ןיִא טל ]

 םעֶד ןופ ראָפ רָביִא יא ודלק רב (ומ) : זיא
 הַרזמ ןיִא ויִא םּמ טויז איד זיִא סאְד ןדר
 תב למ לאָט ןיִא אמ הי םעֶד ופ טױ:
 םֶּ ןיִא יונו ןוחיס זאב רּועָּפ תיֵּב ןנעקא |

 רֶׁשֲא יומא ןופ ָךְלָמ רעֶד ןֹוהיִס ןופ דֶנאַל|
 ןּוּבָשֶח ןיא ןסעְזְג זיא רע סאוָו ןּכְשְחְּב בשו)

 ןגאָלְׁשְנ םיִצ טאָה המ םאו) הש הכה רָשָא |
 סָתאצּכ לֵאָרְׂשִי ןופ רָבְנְִק איִד נוא לארי |

 : םִרְצִמ ןּפ ןגְנאַגְג םורַא ןְנעֶז יז זַא פא
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 לארי 1 ביילא השמ רבד רשא ג / . 0 | ןגרתאוד םירבד ו םולקנא = %

 רבב ומ 4 םירצממ םֶתאְצְּב

 ץֶרְּּב רֹועְפ תיּב לומ איַנַּב ןדריה
 בשוי רשא ירמָאה ךלמ ןחיס
 ינְכּו הָשמ הָּבַה רֶׁשֲא ובְׁשֲחב

 AN RR עמו ל שש

 : םיִרְצִמִמ םֶתְאַצּב

 i ץֶרָאזתֶאְו וצְרַאזתָא ושרייו מ
 ירֹמָאָהיִבְלמ יןש ןְׁשְּבַהיִהְלְמ גוע
 : שמש הרזמ ןָררָיה רֶבֲעְב רֶׁשֲא :

 לחנ"תפש"לע רְׁשֲא רערעמ"מ
 : ןומְרְח אּוה ןָאיׂש רהזדעו ןנר :

 הָבְרעְהְִלְבְו =
 תחת הָבְרעָה םָי דעו הָחְרֶזִמ

 דה רבע

 תדשא

 יש
 : נלעמנ סיס מטס לכעסמ הכוסכ וסט ןדביס רכעב למק

 . טע שוריפ

 בראג ןְּבאָה אייז נוא | וצרא תא שדי (זמ)
 הנאל סר נוא ׁשָּבַה ךֶלֶמ גש ץֶרֶא תֶאְו ראל ןייז

 רועה יכְלַמ ינש שב ןופ ְךְלִמ רעד גֹוע ןופ
 < :םוָו הָרִכ רבב שא יִרּומָא ןופ םיִבָלִמ ווווצ יָד

 פס המ ןדרי טייז רָע ףוא ןעְֶג נו יי
 3 ףוא טיג קז איִד ּואװ טייֶז חַרֶוַמ ןיִא
 ןוגְרַא לַחְנ תַפָש לע רֶׁשֲא רעורע ןופ יעוצמ (המ)

 ךייט םעֶד ןופ ןטְראָּב םַעְר ייָּב זיִא סע ו
 | ואיש ןופ גְראַּב םעֶד זיָּב איש רַה דו ןונְרַא
 : ןומרָה תור ןָא טְרעֶו עֶניִּבלעֶז םֶ ןֹוטְרָה אה
 Ak יאָ ןְצְנאַג םֶד נּוא | הֶרַיה רגע הָבְע לכו (שמ)

 < םייז הָרְנִמ ףוא הספ .ןֶרְרַי טייז רֶנעֶי ןופ
 םעֶד ןופ םָּי םעֶד ה זיָּב הָיָה ₪ דע
 הָנסְפַה גְנּוסיִנ תודש8 רֶעְנּוא המ
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 | ןנחתאו ד םירבד

 אוהו תעדיִלְבּב והעריתא חצר
 סנו םשלש למתמ ול אנשיאל
 : יחו לאה םירעה"דומ תֶהֲאֹלֲא
 ץֶרָאְּב רֶבְדמְּב רֶצְּבְהִתֶא 8
 תמאריזזתאו יִנָבּואְרְל רשימה
 ןָשּבּב ןלוניייזתַאו ירק רעֶלנּב
 "רְׁשֲא הָרּוּתַה תאו = :ישנמל

 : לָארׂשִי
 םיִטְפְׁשִמַהְוטיִקְחַהותדעֶההָלַא
 ינָּב יִנָפְ השמ םש

 .'9 סע 06 שו . וע פופ 6 801 איה
 : גנ טותנמ 3 ו"פ

 םיבשר שוריפ

 דע םירבדב ךיראהש יפל אלא .סיתנב השעמה הז
 תא ראיב ךאיה הוצמה שריפל ליחתמ התעו וישכע
 שלש םירטושו םיטפושב רמול ךירצ אוהו . תאזה הרותה
 . ךל ןתונ ךיהלא 'ה רשא ךצרא ךותב ךל לידבת םירע
 לע םירע שלש רוע ךל תפסיו אבל דיתעל ביחרי שאו

 סמ pוכפ נע עו' סרופס תלת .סש ר 8

 6 6 ּהָרְבַ תי
 הל יָת אָל אּוהְו
 יהומקדמו יִלָמְתֶאָמ
 ומ "ארל .קורעמ
 : םיקְת "ןילֶאַה אורק *

 :יִרְּבְרַמְב רֶצָּב תי גמ
 אָרָשיִמ = = אעְרָאְב
 תו ןבּוארְד אָטְבָשְל
 -עֶלנַּב תומאָר
 תו דד אָמְבׁשְל
 אַטְבׁשְל "ןנְתַמּב ןְלג
 אַדְו דמ : השמד
 הש חס יד אָתיַרֹוא

 : לֵאָרְׂשִ יִנּב 'םק
 אתודהס ןֵלָא המ
 לולמ יד איניִדְו אימיקו

 השמ םירוטה לעב

 סנונױס זמכ סלותס ת6וו סל ךימסו . ןטככ ןנונ ת5ו (גפ)
 ססס שם (כ טפוסי ןייע) ו" כסמ | . ןלג : סכות סוקמל
 "םמכ יסדכ 'וכ ודימנתנ ככסו וככל סכמס 26 ןוגכ ןינוג ןניפש

 : דומלס פילטמיגכ . תודעס ס5 (סמ) : םוימ

 רשא

 תשמ הוצ אלו םשל ריכזה אל ןדריה רבעב תושעל יעסמ הלאב ה"בקה ול הוצש םירע שלש לעו הלאה שלשה

 םימכח יתפש
 גסכטי ןכ6 15 לט ס6פס וניסו וס ןדכיס רכע סי עודוספ
 : | ף'עה ק5כקנס 6"וככ רעו) ספל ך : טמכס טמפ
 נפככי סע רכדמ ספכ ןפכ רפול 5רקמס 53 סמ כ"ד ש
 קוו סע קוכד סודעס 5 קכרפו סונפמ ןכפפ סס3
 למה רדסמכ תודעס ₪35 סכס סלותס תלוק רמו סכופכ
 כוסו סיכנמ ןכפמ סג5:כ ככד כס תודעס סס וו ספ

 טיע שוריפ

 תַצְרְי רֵׁשֲא ַחַצֹור ןְפּולטְנַא ןיִהַא לאָז ןעֶמ טְעֶמְׁש

 ןלעזג ןייז ןננרה טעוֶו סוו מַה רֶד עב תֶא
 נוא 9 אָנוש אל אּוהְו טפאש ןָסיונ ןָא תעב יִלְבּב

 ןעווג טיִנ אנוש ןייק גּורָה םִעָד יא ןלזג רד
 לֶא סג ןְמכעֶג רֶעייֵא םשֶלָׁש ןְטְכעֶג ןופ לומתמ

 ןיִא | ןפֹולׁטְנַא לאו רע נא = לב סירה מ ה

 רע, נוא יִסּו טעֶמְׁש עָנִזאְר איָד ןופ עָניַא
 איר רֵּבְדכַב רַצָּב הַא (נמ) : ןָבייִלְּב על לאָז

 ןיִא . רשימה אב רָּבְדַמ רעֶד ןיִא רֶצְּב טאַטְש

 טאָמְׁש יִר רע טָה ןולָּפ םֶד ןופ רֶגאָל םעֶד
 תאו ןכּואְר טָבש םעְר ּוצ יגאל הישג 8

 יישר
 טפט ר נפ תכופ ףכהכ ם'יכס דוקכ קוכד לוסמ ופל
 rw .הרותה תאוו (דמ) :םמסס תמיכז סוקמ
 .תלא (ספ) :ןז סבלפ לס כדכל דיקע סוסש
 לנד כפמ סס סכ .רבד רשא 'ונו תרעה
 במ קונלעכ סט ססנקו לוס ש סילנפמ סססננ

 < טע שוריפ

 יא סו תֹומאָר טאָטְׁש יִר נּוא רֶעָלְנַב תּומאָר
 םעֶר וצ ידע רייִשָנ ּפָא רע טָה דָעְלג ןִא
 מאַמָׁש איִד נא ישנטל וש לוג תאו דָג טָבָש
 רייִשָנ ּפָא רֶע טאָה ןָשָּב ןִא זיִא םוָו ןֶלּוג
 הרתה תאו (דמ) : הָשנַמ קפ טָּבַש םעֶר וצ

 איר ןעֶפ טֶניִמ . ם% הֶרּות יִד זיִא םאָר נוא
 רעֶד ְףאָנ טייטש פע סאוָו הּורְּבַדַה תָרָׂשֲ
 ףשמ סאוָו לאל יִנָּב יִנָּפְל השט סָש רֶׁשֲא הָׁשְרַּפ

 רעה הָלַא (המ) : : לָאְרְש איד ראָּפ ןאָטְג טאָה
 איר | וא פיקס םעֶניִניִצּב יד ןְנעֶז םאָר
 שמ רנר 6 םיִניֵד איד נּוא פָשְמַהְנ ןַצעֶננ

 סוו
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 הייקע טימי יראת ןעגמקּו דרי ירו יח
leo מו 

 ןיורק הָׁשֹמ תַלּת

 . 1 פטפ לדני וה אית הי

 םירוטה לעב ן
 נכס ויו 65מ . קפוכ (כמ) : תוטנוכ תופו סלופט כפול |

 : יפס לוכד 5וסס מ:כת 5 bs לכל | ימטב 60כ:ש

 ג

 יישר

 ככלל דרמ םויסל כל ןקנ . לידבי זא (למ) : סוס
 דע | סוטלוק ןניפס פ'עסו (פ תוכפ) סליזכיפ צ |

 לפפלע סונמ ספמ ממ ןענכ ןרפכס ןקוס .ולדכיש
 .שמש החרזמ ןדריה רבעב .: סנמייקס סמייקנ
 . שמש החרזמ : ןדלי למ ומכומנפ ק רבע וסולכ

 טיע שוריפ
 ןופ גוא שמלי ריִדְףאָנ ןייז ןְלעֶו םאוָו רֶדְניִ |

 געֶט ןֵרגְנעֶל רָד טְסְלאָז גד םיִמְיְראּמ ןִנעוֶו |

 גייד ןְרעֶנ טְרגנעֶל . רעד לאו םע רֶמֹלְּב |
 ןפונ מא יו 68 הרע רָד ףֹוא .הָמְֲאָה לג געט |
 םִטימ לכ ןְבעֶג ריר טעֶו טאָג ןייד םאָו ל |
 לאָמְטסְנעְר הָשמ ליֵדְיוֲא (אמ) : געש עֶלַא |
 טעטש יירד פר שלש רייִשג פא הָשמ טאָה |
 טייז רֶד ןופ :חַרת ניב ןנעֶו טֶלקמ יִרע ןופ |
 טייז הָרַמ ןיִא זיא םאוָו שָמָש הָחְרומ ןֵררי |
 יִׁשָּטאָח ביר יישר . ףוא טײנ ןוז יד אוו }|
 םעֶד ףיז ןיִא ןְּבאָה :טְׂשְרע ןֵלעֶו טעֶטְׁש יד[

 טעֶו ןעֶמ וא טׁשְרֶע טק יִרְע ןפ ןיד |
 אייר ןרייש ּפָא .ךֹוא ןַךְַי טײז רֶנעֶי ןופ[|
 ןְנעֶנ יז נא עו טְלקמ יֵרְע ןופ טעֶמש [

 ְףאָד טְלאוָו ןרַי םָדראַפְגרֶעִאטיִנְּאָנ ְךאָר|
 יד ןְריוׁש ּפָא לאָז רע, וַא ןעֶנְג גימיינ טי[
 הֶׁשמ ראָנ .ןֶרְרי טײַז רעֶד ןופ טעָמָש אייר [

 ןאָק יא .סוו הָוְצַמ איר טֶכאַרְטְג ָךיז טאָה
 ְךיִא לעֶנ ןְבְראַטְׁש לעו) ףיָא .ייא ןייז םייקָמ]
 ןפֹולְטְנַא .וצ הֶמָש פל (במ) : ןײז םייקמ איז

 אַײְרד יד .רָושנ פא מה ָךע רג טס '
 טעטש | 5

 םירע שלש חנדמ אָנררְדאָרְבעְּב

 רֶׁשֲא חצור הָמָש םֶנְל => :שָמְש זה
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 = לָּכ ךל .ןתנ ךיִהלֲא הוהי רשא 5 לע מא דשא
ps,2 תשמ רפי זא אמ ישילש ת: םיִמיַה ׁשֵרְפַא ןכְּב אמ  

 החרזמ ןהריה רבע

 חצרי
 .ג) ןילרסנפ ספ ססוס ספ: סנל

 םבשר שוריפ
 תמל .תשמ לירבי וא (אמ) : גועו ןוחיס ץרא תא שריל
 בתכו תו רחא הו דחי ןירבוחמ ןהש השמ ירבד קיספה

 םומכח יתפש

 לודבי ןופ דיפ .וטוכופ וס 15 ל'לכ צ : ןוט6כ סעטל
 "פ ס'פכסו .כנס פכטממ לע טריפ ס'מ דיתע) עפטפ
 סוס ןוסל וילע לופי לו דופס סוס וכי ונ0ה סוכע לדנסס
 גולכסל דיפת ותכסתפכ סוס כ"כ סכטממס כ ופרופ ןכ)
 רג) דס כקו ןדרוס | לכעס ינפמ 'יפ כ : לודכסמ דע
 םפט סתרופ נותכס כמ6 כפו ןכ6 ד ש ספס סגו תרופ

 לארשי ילשמ

 ְבעֶל +צ ףוא טְלעֶג ןייק ןקיש םיִנ ןייֵפ ןוש םיִא .טְסְלאָ
 רע טעו ןֶּבעֶל אוצ ףיא ןְּבאָה טיִנ שח רֶע וַא גוא
 יד ןְק םעֶת נא ץֶראַה קְראַפש יי כרב יאר
 ויִא לׁשְמְנ רד .ריד איי ןייז רט לאָז רע ןְטעֶּב רָּכיֵא
 בירח טאָה טאג גוא םאָג ןינעקא טְגיִדְניִזְג ןְּבאָה רימ

 ןֶביִרְט ראפ זנּוא םאָה נא ׁשֶרְקְמַה תיב סאָד םְכאַמְג

 יִשָמאַמ ןגעֶו טְסעֶד ןּופ ןייֵרַא תּולְג ןיִא דָנאָל רונוא ןופ
 יא גיא תֹוגְמַהְר ונוא ףוא טאָג םאָה תּולָב ןיִא 2 ריִמ
 שנ םֹולָׁשְו סַח לאו ריִמ סָנְרֶפַמ ךוא "תל ןיִא .זנוא
 רימ וַא ןְהעֶו ריִמ זַא דָנּוצַא ראָנ רֶגנוה ראַפ ְְראַמְׁש
 ודה יא טיג םֹורְּב ץיק ןְּבאָה ריִמ וא םּורָא ֹזַא ןְנעֶ
 עֶר אוצ זנּוא א טקנעָּב טאָנ זַא ראָנ שרדנא טיִנ
 ןְשעְּב רָּביֵא זנוא לאָז םאָג ראָג "ראל רָזנּוא ןיִא ןנּוא
 ספ ויא טיי םיִא ןגעקא ןְּבאָה ריִמ סאו םעֶד אנ
 זנוא יג גוא בגג ז הֵצֲע ןיַא םאָג ְךִז טאֶה ןיש טיִנ
 יש ןְנאוַנ ןופ ןְּבאָה טיג ןלאז רימ יֵדְּכ הָסְנְרַפ ךֶזּוא שיִנ
 תּנַמֲחַר זנוא ףוא לאז רע ןְטעֶּב םיִא 'ריִמ לו ו ו ןֵּבעֶל
 < פאָר .דֶנאָל רזוא אּוצ ןרעק םּוא וא לאָז נא ןְּגאָה
 .ָלֶאָה םיִרָבְדַה לכ  ףּואָצְמּו ףל רַצַּכ קּוסָּפ רעָר טנא
 "איר ןֵכיֵרְג ריד טעֶו סֶע נוא גְנע ןייז ריִד טעו סָע זַא
 = אוצ ףוא םֹורְּב ןייק ןְּבאָה טינ טסעוו אּוד תֹורָצ עלא
 ות דע ָתְבָשְוו זנוא ְךאָנ טק מאָנ זַא ןמיִסַא יא בעל
 שני םאָנ ןְטעֶּב "טסלאו נּוא ןאָט הָבושת ּומְסְלאָז (ָּךיָהלא
 = ₪ נא ְבאָה תֹונָמֲחַר זנוא פוא יא טאנ

 :י :רְנאַל רונוא אוצ רק, סּוא



 יש

 םֹויַּכ הָלָחַנ םַערַאזתָא ל יל
 "לא תבׁשהו סויה תעדיו = :הזה =

 ךינפמ מכ

 אּוה הוה .יִּכ לבב
 תַחָּתְמ ץֶרָאָהילעֶ לעממ םִיַמָׁשַב

 יא :תֶאְו וויקחדתַאתרמשו =: דוע
 םויה ךוצמ יכנא רֶׁשֲא ויִתְוְצמ

 ךיִרְחֶא דיִנְבְל ףל בטי רֶׁשֲא
 זכ פיג ספ סר יס טעוװ אית

 םיבשר שוריפ

 םתלחתה רבכש . הוה םויכ (חל) : םמזי םתינפל ךלומ

 ני ה ןיִבְרְבב \ טאיבהל
 לאל es ןמ
 ae תי ףל תל
 -ז ויד אָמְֹּכ אָנְסחַא
 :ןיב אמי ץעֶּדְתְו טל
 יי יבא ְךָּבלְל בּותתו
 הָּתְנכְׁשִד אָהְלא אוה
 - טיִלָשְו אלל איַמְׁשְּב
 .תיל עֶרלַמ אנא לע
 תי רַמְתְו מ : דע
 .יתודוקפ תי יהומיק
 אָמֹוי הדק אָנֶא יד
 נבל ףל במי יד ןיד

 ףרתב

 םיהלָאה

 ןעטלו

 םירוטה לעב
 35 םפס ךופ ססע לעומ כספ יכל פקקו עס ךופמ ל'ג
 ססו סכיקי ו"ו דוע ןיֿפו ןכיכק ל6טו . דופ ןיס )מכ) :סניכט

 = פידכי 155 ויקממ פסו ויקוק תפ תכמסו ךמס (מ) : תומוכ 'דו סטעו סלעע תוומק 'ו דגנכ ןכ6ס לכ ןור6 ט"ו , סיילקכ פל

 םימכת יתפש ְי
 ךפינוװ "לס ספק ןוכסכס סעטלד סימעט מפל ךכסו דימל
 ספק ימנ דוס סז סעטלו 5'ד רמה ןכל וינפכ ךכילוסז
 סג ונמ ןוכיכג ןכל ומפכ יוקמו וקמ רככ ויפונפ סס

 לארשי ילשמ
 טָה רֶפאָפַא ליי ראָג הָניִרְמ עֶדמעֶרְפַא 8 שי ץֶנאַכ
 רָעיִה קיש רש רֶד םיִא טגעֶלַפ דִניִה ןימ ףֹוא תונָמחצ
 לאָז רע טְלעֶג ׁשְדֹוח עֶלַא רֶדֶא ךאוָו עָלַא ןֶסיוו םיִנ לא
 טרעודְג טאָה םַע זַא נּוא ןְבעֶל אּוצ ןעֶנאַו ןופ ןָגאה

 ןוז םעֶד ְךאָנ טְקנעֶבְג רעיו רַש רעֶד םאָה םיֵצ עא
 ןקיש ןוז םעֶד לאָז רע נא גיִרְמּוא רעֶייַו ןעֶוְנ רע זיא

 םיִא ראפ ןעֶוְג טיִנ זיא ןֶמּוק םייֵהֲַא לאָו רע ףידגא

 לאז טנידניזג םיא ןגעקא טאה רע גּונְנ םיִנ דֹובָּכ ןייק
 0 א =ae 25 k ד 0 . . ד -

 רַפ דּובְּכ .ןייק טיִנ סאָד זיִא ןֶטעָּב רָּביִא ןוז םעָד ךאָנ רע
 ןגנאַנְג וצ םיִא אּוצ זיא גיִרָמּוא רעייו ןעוונ רע זיִא םיִא
 ְךיִא רעה רֵּביֵל ןיימ טְנאָו גוא םביִצְעְי איד ןופ רָנייֵא

 וא ןח ןייד ךאָנ טסקנעָב אוד הַא דיד ןָא שק רעד
 ריד רַמ דובָּכ ןיק. טיִנ זיא ףיִרְּבַא ןביירש םכיִא םסלאל

a , AEE CATA, : 

 ןייֵלֲא וז ןייֵד טעו ןְבעֶג הָצִע ןיַא .דיד לעֶװ ְךיֶא ראָג
 ןקיִׁש טיִנ ףירּב ץייק םיִא טסו ד יִשְמאַח ןמוק םייַהַא
 יִשטאָה ריִד ןופ םֶנְרַפְמ ךי] זיִא קז ץיד א פי ךַא
 ןגעוו טסעד ןופ עגאונ סוא םיִנ םֶניֵה ראָפ טְסאָה אוד

 נאו ןופ םיִנ עוו םּוראוָו ןייֵלֲא סאד ךיִא אַש ראָש

 טלעג .ןקָיש םםיִא טסעוו אּוד ןַמז לָּכ תא רע םְבעַל שָד
Aטינ טעו] ניא ןיִצֵז טְראָד רע םעֶנ וזא ןְּבעֶ -  

 װא אוט תא ךיִמ גְלאַפ אוד ראנ ןטעֶב רבא זי =

 יישר
 .ףממ (תל) : טלקל | ועכוכ | לקכו דיסי
 < סולג יונ ךמפמ  םיכוס) וספכדו וססרס . ךינפמ
 סול ספק לפקכ . הזה םויכ :ךפע סיפוטעו

 : ט'ע שוריפ
 = וא רֶקְלעֶּפ עֶפֹורְג ןָבייִרְט רַּכ וצ פִמ סיִמצמ
 "בייט ראפ יז רע לאָז ריד ןופ עֶרעֶקראַטְׁש
 ףיר ןְגְנעֶרְּב ּוצ ףאיגהל ריד רַפ וצ ןופ הנפט

 .;רנאל רעייַז ריד ּוצ ןְּבעֶג וצ סֶצְרַא הֶא ל תֶתְל
 מֶסְהעֶז וד יוו .וזא ברא ןייַא רַפ .הָא םֹיַכ הָלֲחַ

 -טסֶלאָו וד ןגא םויה עדו (מל) : : גאָט ןְניִטְנייַה
 אה רָמּולְּב ןִצְראַה ןיַד .אוצ ןרעק ר
 אח כ יִכ .ןמַעָנ ןצראה ןיִא ריר םְד טְמְלאָז
 5 א אּוה ָּךורָּב טאָג זַא םיִהלֲאָה

 לת ןבוא ןופ לפס לָמיִה םעֶד ףוא םשָשַּב
 re‘ ןטנוא ןופ רֶרֶע רֶד ףֹוא נוא הְַּסַס ןרָאָה
 =! טאג ןייֵא ְּךאָנ ןֵרְנאַה רַפ טיִנ זיִא סֶע רש
 .יָנייז ןטיה .טְכְלאָז וד נּוא וינה תֶאְתְרמַש) (ם)

 כנא הע תוָצִמ עֶנייַז נּוא ייִתְֹצִמ תֶאְו ןְצעֶוג
 שא טְניַה ריד ףאש ְּךיִא סאוָו = םויה ומ
 = תוצְמ םְטאָג ןָמיֵה טְסעֶו אור זַא ָּל בפי
 : עיד וצ נא רידא דיני ןייז טגג ריִר טעו

 ררניק |
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 יִהֹוכְּגִהַפּו

alאָהָשֲא ומ  : 
 םיִחְר יִרֲא הלול

 הכא תי יערתאו
 יִהוּרְתַּב | יִחונְבֶּב
 ּהָרְמיִמְּב | קקאו
 ; םיָרְצִמִמ אָּבַר ּהליִחּב
 ממ = אָבְרְְל חל

 םירוטה לעב! ה 3

 ככ למול ךיתוכ6 תפ כספ יכ תספו סיכ ךימסו . סכודנס 6

 יישר

 : קעד) תפכס סת כמ6) ךכנ ידיסי פופ
 : בסקס לכס סספ כ סז לכו .בהא יכ תחתו (פ)
 'נס ע ונפל כ ניסנמס סלקכ .וינפב ךאצויוו

 ךלװ וגו ךלוסס סיסנפס ךסלמ עסיו (די סכ)
 סמכ וימובמ ינפכ וינכב ךקיכוו למק כנד סכילמלפ
 פו bלפ סטע סתוכ6 דנג (סע סינסס) כפסנב
 ןוטלכ סנקכ וכספ פ דיי 3 סכיכוסס לע ספקס]

 5" ף6 כ'5 דימי ןוככ bוסד וכח וטרוכ ביפכ כ"סעפו)

 .טיע שוריפ

 : ררָדָנַא ןייק ןגאַה רפ טיִנ זיִא סֶע
 למיה םעֶד ןּופ לוק תא עימה .םימשה ןס ולו
 הג לוק ןייז ןְרעֶה טְכאמְנ ףיד רע טאָס]
 הָלוְנַה שא הא ארה ץרָאָה למ ףיִד ןְפאָרְמְׁש ו[
 ןייז .ןעונ ריר רע טאָה רֶרֲע רד ףוא נא[
 עניו נגא שַאָה ךתמ ָתעמְׁש ויָרָנְדּו רָעייַפ סור[
 : רעייַפ םֶר ןְׁשיִוְצ ןופ טְרעֶהְג וטְסאָה דיו[
 ריִד טה םאָד נּוא ּהיִחובֲא תֶא בֵהָא יִּכ הַמַפְו הל
 טאָה רע, ליו ןאָטְנ אּוה ְּךורְּב טאָג ץֶלא]
 וא ירא שרב חכו ןְרֶמְלע עֶנייַד טאַהְנ 2%

 רָדְניִק עֶנייֵז ןיִא טְלייֵװ רעֶד םֹוא טאָה רו
 נג ףַאצשנ םיִא ךאָנ ןעְֶג ןְנעֶז איז סאו

 חַא םיִא ראפ ְּךיִד ןנוצנ סֹוא טאָה רָע גצ[

 5 ו

 6 : ןנחתאו ד םירבד
 ולקתֶא ָךעֶיִמְׁשִה םִיָמְׁשַהְִמ ל

 ןיִרָאָהדילעו ְּךָרָכִ

 לדגה וחַכְּב

 םימצעו

 םיבשר שוריפ
 חו םירצמ ץראב יתרבעו . וינפב ךאיצויו (זל) : םהיפב ת6 ך6לס (5) : דמפ תוסכ 656 ןישס 60 סימסס יממז

 סו סככלעס ןס ןס תוכפס ולמ6ס = וסוו וינגכ פסו ךדישו ןיד 'כ .תספו (5) : םוכ6 םוכזכ וססלס סטמל ס6לס₪ ספ
- 

 םימכח יתפש

 סו לכו סיניפ לועל6 בסומד ןלפעו ווג תקפו כוקכ סמל לכ כ
 צמכ וינפכ סקרו וסופכו ונפל ופכ וונפכ 'יפ סוכוו ע : 'וכו
 ןוכ םכפס ןופו ווגפל ועכ ימנ וכוכיפד "ד 'ופ) וכורופ ןכו ןוגפ)
 בופכד ל'כ ף : תוכ60לע וינפכ וקק ןוט5כ 'יפ) 526 סוכורופס
 וינפכ כו ךותוכ5 לע וונפכ ולה 5'ד "פלד םסקו וונפכ
 ₪5 6 סד לכ וינהפ וערוכ כחכיו טרפו וס דיקי ןול
 הע והקד סוכמ וינפכ כיתכד יפמ ספק 5) ד b"ד כ
 ערוכ לחניו ךיתונמ תל כיסכד סמ ססק ס"פ5 ס"בקס
 5 ןוכנג 66 ךיהונק לע י6ק "וגו רתניו כ'עד ויכתפ
 80 כילד סמ סק 5 ךיתוכ5 לע ןכ סג וינפכ פקד

 לארשי ילשמ
 ּהֲהֹוהְס עֶמְכעֶלְׁש פקיִשג טאָה רע סאוָו ךאָנ ןֶרֶדְנַא םעֶד
 יה ןיִּפֹוק םיִנ לאָז רע ןָמיו ױעֶרָרְגַא רעֶד ןוש שעוו

 טְפאָרְמְׁש טאָג זַא עֶניִגייַא םאָד ויִא וזַא הָדֹוהְס עֶׁשְכעֶלְׁש
 ׂשְמְנעַמ רעֶד טסייוו ווא הָגַׁשַה שאר ראפ ןְׁשטְנעֶמ םעֶד

 זְראְיַא רַּפ םאָ) הָנָשַה שאר םעֶד ןופ זיא טּפָשִמ רעֶד וַא

 אמ טיט ןייֵרַא לוש ןיִא הָגָׁשַהשאּר ןוש רע טֶמּוק וא

 ככ ףּואָצְמו ףֶל רעבי קוסָפ רעֶד נאָז םאָד דַחַפ ןוא
 גְנע ריִד טעו סע וא יםיִמָה תיִרחַאְּב הָלֲאָה םיִָכְַ
 ראָי ףוס ןיִא ףאָרְִּש איד ןֶכייִרִג ךיד מע סע גוא ןייז
 פע ,ףיִהלֲא ו דפ תבַש הָנָשַה שאר ראפ ּוניַח
 י םאָג אוצ ןאָמ הָבּושת םסעוו גיא ןֵּבאָה אָרֹוט יֵאְדווְּב

 פה ןז ןיינ סאוָו רֶש רֶסֹורְגֲא וונג זיא םע,לֵׁשָמַא ְּךאָנ

 ּפיִרְפ רפ רש רעֶד םיִא םאָה םֶגיִדְניִוְג םיִא ןגעקַא

 שא רע, טאָל ןז ץיז טריפ ׁשְמְנעֶמַא יו
 ךוא ְּךיִד אּוה ָךרְּב טאָנ טָה וא םיִא ףֹוא ןּבַעָנ גְנּוטְכַא ןְנעֵ לאָז רע יִדְּכ ְךִז רַפ ןײ

 שֶלֹירְג םוג ׁשירֹוהָל חל : םִיַרצִמ ןּופ םִיצַמַ תּכ םֹורְג ןייז טיִמ לֹודְנַה

 ד"תֶא ףארה
 .תעמש וָרָבְדּו הָלֹדְנַה שא
 בֵהֲא יִּכ תחהו * : ׁשֶאָה ךותמ
 וירחא ֹועְדְּב רֵהָבּיו ךיבָאזתֶא
 < | יִנְפְב ךַאצֹװ
 םילדג םיוג שירוהל = : םירַצמִמ



 םיִלּנ
 םיִרָצְמְּב םֶביֵהְלֶא הָוהְי
 ההיפ תערל תֶארה הָּתַא הל

 ת דיבו המ טחלמבו םיִתָפ ומְבותתאָב
 םיִאָרוְמְב היטְנ עורכי הקמ =

 הֶׂשֲערְׁשֲא לב

 אָמָרְמאעֶרְְבּ אָפקִת
 לכ ןִבְרְבַר יב
 ive ןוכל דָבַע יד
 בורצְמְּב כלא

 תא הל זיגל םֶכ 2
 4 עֶּרְמְל אָתיוחְתֶ
 רַב דוע תול אָהָלֲא ַײ

 הנמ

 וג יניעל

 : וףבלמ דוע ןיא םיִהלָאַה אּוה
 .ז ןינימ וס ies רופ | יי ב ס"ר ו ב אה

 םירוטה לעב |
 6וסו נסלםי) כוט ך6 ף"ככ סיפמו ף"56כ ליקפפ קוספסו
 וכו סירלממ ססי:וסנ סמ וצ סלגנ לס סיס סשכ סלט :

 ןלכ סילככזומ סיככד % .ךפו6 ךפו לענס :ס"ולע: סכנמ
 סיוטנ עוכוכו סקזק ריכו סמסנמכ סיקפומכ פופושכ םוסמכ

 םימכח יתפש

 ןישו .ופוס דעו סנועס וסמ כ"ג כקנו םופסה סלק ה
 וסוכיפ ןופס תיפכנ 'יפ 3 : סמס תפורקכ קכ :סכינוכ לב
 : תתיותכפ כ תיומק ועוגכת סוס ןכ ספ ת5כס -

 סמלג 'ס יכ (די סמ) רפסנמ סי: .המחלמבו
 סעלו סיעיקכ סענס סס) םתפ סכופס ספ ס'נקס

 לו ילשמ

 ןייק יז ןְּבאַה םיחלושמ אינצ איד גיא ןַפֹוק האפ אּוצ
 חלושמ רעד טגעלפ עֶרדנַא סאד סעיִא ןהענ םיִנ לאַפ

 תלושמ ןרדנא םעד ראפ ויא תורוחס עסכעלש ןגנערב
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 לאָז רע נּוא תזריהס איִד ןָפוק ראפ אּוצ רעווש ןעומ
 רע טאָה הָרֹוחְפ עֶטְכעֶלְׁש טפיק רע סאוָו ְךאָנ ןנאָז טא רטל ה

 ןְהעֶזְג טיִנ לאָמ ןײק ךיז ןְּבאָה אייז תמחֹמ .םנעקג שי

 רָמָשרְע רעד טנא טְניִגעגאַּב עֶדיִּב ךיז אייֵז ןְּבאָה לאמא

 תורוה וס עט לש .עבילעוא וטספוק םאוָו ךאָנ ןֶרְדנִא םּוצ
 יו םגאז "ןוא םיִא טזייוו נּוא לקיִמָשַא םֹורַא טמענ נו

 טהע וזָא איוו תוניִבְמ ןייד זיא או נּוא ןֶנוא ענד ןנע
 זיא לָשָמָנ רעֶד . טמעְנ ןעֶמ הָרֹוחְסַא ראַפ סאו טיִנ ןעֶ

 רעד ןעֶמ נא הָנְׁשַה שאר םיא ןְׁשֲטְנעמ עֶלַא טֵּפְׁשִמ טאַת
 בִיַה ןיִד םעֶד ןּופ םֹורֲא זיִא ׁשְטנעֶמ רֶביִלעוֶו טיִנ טנעכו

 ְךיִלייֵרֲפ םייַהַא לוש רעד ןופ שייֵנ רכיֵלֲטיִא יֵאָכַז ר
 טפארטש טאָג וא ראי ןיטימ ןיִא טהעז ןעמ וא ּוליִפַא נט

 הָנשַה שאר םּוא ןְראָנְג טּפְׁשִמָג זיא ןיד רעד םאוָו סנייפ

 סע איוו סודג זא טיִנ דַחָּפ רעֶד ויִא ןנעוֶו טסעד ןופ

 רֶרִייִא ראנ הַנָׁשַה שאר ןּופ נעָמ יד ןיִא ןפעְרְמ ךיִז לא

 טאָה טאָג פאוו ןעֶמ שםֶסעֶג ראפ הָנשה שאר טָמּוכ סָע
 ד ד ד יצ 9"יש - ד + 1

 ןיִא לאָמַא ְּךאָנ םמּוק נוא ראָי ןיִסיִמ ןיִא טפאְרְטשָג

 טפאְרמש טאָג וא רָּבָא רַחַּפ ןֶא וא אָדִמ א קירא לוש

 נ טקנופ זיִא סאָר הָנַׁשַה שאר ראַפ ראָי ףֹוס ןְׁשְטנעֶב םעֶד

 דגנכו סכמו סכמ לכ כטמסס סימי % דגנכ סינודג סיֿפכועכו
 פלס :ספ6 סיל ךיעסו . ךיניע סיכפמכ : ספ לם סימי 'ז
 :'ס ספ יכ סזעדוכ 'םסיס) כו סיללמכ סיטפס תיסעסכ
 סימס ססנ ספכספ לסכ תיפכס לש62 ךדיס יד 'כ .תמרס (סנ)

 ישר
 תז ולס ןכ .םוסעל לכוס סל ילע כפפסכ (מ תומס) ןוגכ
 לש וסולט וסע .ןומסנ ןינמיסכ .תתאב : ןויסנ
 . םיתפומבו : ךדיכ סז סמ )ד ספ) ןונכ סוקמ
 : תוקלפומ תוכמ | ססילע  ינספ קוקלפכ סס
 ןקנפכ נ 6סיזמקפ ועוגכלתכ . תארה (סע) : ססל
 פרו סינוסמסס טס עכק ךכ סינוילעס ספ עלקפ

 טיע שוריפ
 as ןֶמַעָב ּוצ ?תס ןֶמּוכ ּוצ איל ןאַמְנ
 שיא ןופ דוג בקמ קְלאַפַא יג וייל םוא וצ
 תותיאַּב םיִסָנ טיִמ הנ קְלאָפ .רָרְנַא ץיא
 הדאו טיִמ נא םיִתְפֹטְּו םָניִביִצ | טיִמ
 טיִמ נּוא הקנה דב הָמָהְלַמ טימ נוא הָמָחְלמְבּו

 םֹוא טיִמ נוא היפנ ץרבו טנאַה עקְראַטְׁשַא
 .טימ נוא סִלדְנ םִאָֹמְי םּורָא עֶשְכעֶריׁשְג

 םכְצַמְב כיל ַי םֶכָכ הֵׂשְע רֶׁשֲא לכ מְכראַפ יָחֹורְג
 ןיִא ןאָטְנ ךייא וצ טאַה טאָג רָעייַא איוו וזא
 הֶתַא (הל : ןגוא עֶנייד ראפ ּוצ ויעל םִיַרְצַמ

 כ ןסינ וצ הל יונ ןראו) טָסיִב וד ףארס
 רש א םאָנַצ זיא רֶע א םיהלֶאָה איה טאָג וַא יי
 ץוה טאג ןייק ןרנאה רפ טיִנ זיִא סע הבל
 אוה ורב טאָנ תַעָשְּב טְּבייֵרְׁש יישר םיִא
 לֵאְרְׂשִי רָדניִק יד ּוצ הָרֹוּת יד ןְּבעֶגְנ טאָה

 עֶלַא לאש י] ראַפ טְניִפעֶג ףוא רע טאה
 ןיא טאָג וא ןהעוג אייו ןְּבאָה 2 בי
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 אָעְרַא לע םֶדָא מ

Ru: 
 יי -

 דעת אמש יִפְסמְ
 הָוְהַה אמש = יפת
 וא ןידָה אָּבַר אָמָנְתַפְכ
 : ּהָתְוְכְד עַמְתְׁשִאַה
 לק אָמע עַמְׁשַה נל
 ֹונְמ לָלַמְמ יד אָרְמיִמ
 תעמש יד אָמְּכ אָתׁשִא
 וא דל :םֶיְתֶאְו תא
 הָאְלִנְתַאליַי דב ןיִפג
 סע וגמ םע הל קַכפָמְל
 ןִתָפֹומְבּוןיִתָאְב ןיִפנְ
 אָדיִבּו האבק

 אפיקת

 : ןגרתאו ד םירבד

 אָרְּב רֶׁשֲא םֹוַהוִמְל
 1 .₪ םִיִמָשַה הַצָכמְלּו ץ אהילע םֶדֶא

 רָבְדַּכ הָיִהְנִה םימשה הצקי"ידעו
 :יהְמְּכ עמשנה וא הזה לודָנה
 רֶבַדְמ םיהלֶא לוק םע עֶמָׁשַה *
 .הָתִא תעְמָשירֶשִאַכ שָאָהְךּותִמ
 אובל םיהלֶא הָפְנַה ו וא ** :יחיו

ose 
.. 

 תַטמְּב לוג בֶרָקִמ לג ול תחסל
 . וי סליגפ מ תוכרפ ססנס 16 איה

 םירוטה לעב

 סללס סתיכ 6560 ככ םי קוספס סוכ . ססנס 16 (7כ) : סס
 ססג ד'סמ סלמ6ש 555  סיכנמכ סכופס ססל ןתיל ס'כקפ

 יישר

 :ומוטפ וסז סכק 55 ס5קמ לסל סיקוכנס לכל גס
 :סדפ כ8 ותמוק לע דמלמ וסכדמו (סי סגינס)
 לועיטס סוסו סיפסס כ דע ןכסס ןפ ספיסק י
 רבדכ היהנה :סנק נפ ל סנקמ לט6 ומנע
 : וגו סע עפמפס לולגס כנדס וסמו . הזה לודגה
 סונפ סוכ. סיסנ ספע יכס . םיהלא הסנה ₪
 \ןס סוסימס וללס ץיסס לכ . 'וגו יונ ול תסקל פב
 ססנס עמסגס סיסנס "ספ ף'טסכ .ןס פודוקנ ךכ)
 ויקוכוכנ סעידוס םונויסנ יע . תסמב :עפנכ

 נכד סנס ךדיֿפו לכס וכמכ '5 סכנס ךככל סנמת סוס
 - ךולכד סעיפפתפ סדוק סתוֿפ ססנ ד"סמ סכמ6ט ספ ךינפ

 םימכח יתפש

 פד סוס ככ רטה 6כקכ כוקכדכ ו :ןול6טנ ןיפ סומוד
 ספוס סד לע וקמוק רמונכ סימסס ס5קמ)ו ב : ןכֿפס לע
 ספקמלו כיתכד יפס יקמ וטוספ ופלד סיעטס דע ןכס ןמ
 תלתסמ עעסמ fלקכד ופ לע 6 כמו סנכ ל : סימס
 סלק דע סיפכס ס:קפנו כיפכדכ וככלכ סלוע ףוס דע סלוע
 םתוס וקפוק סימטס דע ןרפנמ עמשמ כ"ע סגו סיעסס
 6וסו 6 דכיכ 60 סיפסס סכנקמלו ןכפס לע כיתכדכ
 פימפס ףיקפט וס דת רועיכ לכס רמולכ 'וכ  רועוטס
 וסע סיפסס !כרעו דה סלק וס סימקס לגלג וגיס
 דמו ןכפס 55 סיעכס ןמ ונייסו רק6ס סלק וס ןכפס
 סיפסס סלק דעו סיפכס סכקמ כמ ולסכ יוסו וכ 6רועופ

 פיפסס סנקמל כ"ג סבקנו סימסס סנקפו ןכ6ס לע רקנ עיקכ) דֶע ןר60 ןמ סו יפלו ןכלס דעו סותטס ןפ וטוכיפ

 טיע שוריפ
 הֶּצְקַמְלּו דֵרע רו ףוא ץוָאְר לע ׁשְטְנעֶמַא סר ןָפאָשַּב טָה טאָנ סו טאפ גאָט םָד ןופ טייפ ל ןְראָטְנ ןֶרּובִנ ָּךאָנ טְסיִּב ד ייפ

 שיִנָפַעָשב יִלֵא געֶרְפ גוא סימה הצק רעו םימשה
 םָד ויָּב למה קע, ןייא  ןופ ןֵנעֶז איז סא
 סע בוא הוה לוד רֶכְכ הממ למיה קש ןֶרְדְנַא

 עמְׁשנַה וא ךאָז עֶסֹורְג ןייצ וז ןעֶנְנ ןעֶד זיא
 והֹומְכ ןראוָוג ט ןעָהְג ןעֶד זיא סע בוא רד

 איד זיִא םאר נוא ל
 ןיַא טְרעֶהַג ןעֶד טאָר מעסה ףאז עס

 : ןָּביְּבג ןְּבעֶל טְסיְּב אה גוא
24 

 לארשי ילשמ |
 יז םע) ריִד זַא הָלָאָה םיִרָבְדַה לכ | ּואָצִמּו ףַל רַצַכ
 עלא ןָא ןמיק תֹורַצ איד וא ןהעֶז טסַעְוְו אוד נּוא גְנַע

 . יו וטסעוו זא (םיִכְיַה .תיִרְחַאְּב טְׁשיִמָג סוא םֶנייֵא ןיִא
 ןוש םִכאַמ טאָג תּורָצ איִד ןופ ףוס רעֶד ןוש זיא סע וַא

 יונ ןוש טס ףיִהלֲא יו דע ָּתְבַשְ םיִלָּכ איִד גידי
 מסתו א םאָנ אוצ ןרעקמוא ןוש ךיִמ טסע) איד א

 + טאָג אּוצ טנּוהאְג ןייֵז ןוש

 מֵאָה רע םאוָו רֵחֹוסַא ןעֶוְג לאָמַא וא םע לֵׁשָמַא ְךאָנ

 לק. קש רא טְעֶלְפ עי םיִחָלׁשִמ אייווצ םאַהְ
 - לשמש עניֵלְק איד ןיִא םֶנייֵא נוא הָרֹוהְמ ןיפֹוק גיִצְפייַ

 | "65 טאנ ןופ לוק םֶד םיִֶא לק קלאפ םוש |

 = טרעְהנ טְקאָה וה איוו דא תקע רעו: רעייפ םר ןְׁשיִנְצ ןופ טעֶרְג טה רע,סאָו שנ גה ₪
 ה  םיֶסָנ טאָג רֶכְלעֶו ןעֶד טָה רֶרָא םיִהלֲא הָפְָת וא (ךל)

 א
ahשי ; א  
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wnםימכה . 
 ןיפסט סוטמ וע ססקד ך : 'ָס יניעכ ערס וסע ) ןיידע
 : 'וכו ופוגכפכ ןכיפו 6"ע הנ ס"מ סומעס ןיכ ספופ 'כ
 סויס ספכ 5נ סנכ ומכ דמוע לטופ ונמפ )קספ ינפפ ה
 ךסרי כ 'יפ כ'ע סהוכ סתכרכ כונעל סויס סספכ כולענ
 ןויפכ ךל ןסי כ וכוכופו ינכ) וו לועסס ןונכמ וסב

 סופר סוסד ט"ורס מת ת"פפו ף"נפס סמק "51: ס"פכ |
 ה'הככ ונסכפ דוהנד תסס 8
 : לוס ןויפל וש "ור
 : ליעסמ

 תחת "וכו ף"נלס תהת
 טייכ ןויפכ ס) ןפ וכוכופד ז

 סופמ 'יפ ₪ :לעפתס ונמפ ספרס וטוכוסד ה

 לארשי ילשמ
 לאָז רע ןפאַה ןלעֶו םיא םעוו נוא ןנעקַא טכענק םעֶד

 ןפאח ןנעק שעד םיִא רֶע םעוו אָנ םיֵהַא ןהעקמוא :ביא
 ןופ ןּתֹולטנַא ךאד ןעק רע םיִיַהַא ןרעקמוא םיִא לאָז נוא

 דלעפ סד םוראוָו סקניל רדא סֶמְכעֶר ליוו רע טייֵז רֶבילעה

 ןְלגניִר םּורָא טכענק םעֶד שעוו רֶע וַא ראָ) אייַרְפ זַא
 vis * - | vs צ ד % 2 0 5

 ןרעק  םוא ןנעק ןוש םיִא רֶע טעֶװ וזא ןֶמיד עלא ןופ
 רע גוא ןאָט הָבּׁשִּת ןֶלאָז ריִמ ליוו טאָג ךוא וא םייַהַא

 ףוא רע טקיש ווא דנאְל רֶונוא אּוצ ןרעקמוא זנוא לאז

 ןופ תרֹורָצ איִד מיִמ םּורַא זנוא םֶלָנְנִר נוא תֹורצ זנוא
 אוצ ןיִהֲא אוו טיִנ ןוש ְךיִז ןְּבאַה ריִמ וַא ןֵטיֵז עֶלֲא
 ןרעקמוא ְךיִז ןְלאָו ריִמ ןאָט חבשה דיַמ ןמ לא ןרעכ,

 ְּואָצָמּי ךְל רַצַּב) קּוסָּפ רעֶד םֶנאָז סֶד דאל רזנּוא אוצ

 תּורָצ איָד גְנע ןייז ריד טעו סע זַא הָלֲאָה םיִרְָדַה לכ

 ראַפ וטסעוו וזַא ןָסייז עֶלַא ןופ ןֶלְְניִר םּורַא ךיד ןְלעוֶו

 אוד וַא (ףיהלא יי דע ּתבָשו) זיא הֶנְיַּכ ספאנ וַא ןיֵטְׁש
lade "46 דצ- _  : rt: Fata biצ ד:  - 

 ץֶרָא ויק. ןרעקמּוא ךיז םְסְלאָ גוא ןאָמ הָבושּת טְסְלא
 ראַּפ םאוָו איד װיִא רֶניֵמְׁש רעֶד לֵׁשֲמַא ְךאָנ .לֵאָרְׂשִי

 רע, טאה ןיִמ ןְכיִלְטיִא אוצ קְראַמ םעֶד ףוא תֹוריַפ ןיֶפוק

 רֶדנאְנֲא םיִנ ּוצ נּוא םאָמ רֶדְנאָנַא ליִפָע ּוצ סאָמ רֶדְנאָנַא

 ראַפ טְמּוק םע זַא גיא סאָמ רֶדְנאָנַא ןֶמאָלִפ נוא סאָמ

 וזא ןיִמ ןְכיִלטִא ןופ רָּביִא םיִא טְּביֵלְּב סע נא סֶכאָנ

 ןצְנאַג ןיִא סאָד טָפֹוק ראפ נוא סיִנ טְכַא ניא ןְמאָלַּפ אייֵרְד ליס אייווצ םֶניֵא ןיִא עלא סיוא רע טְׁשיִמ

A |לבד  a | 

 םימיה תירהָאְּב הָלֵאַה םיִרְבְדַה =
 עמשו ךיִהְלֲא הידע תָבָשְו =

 הָוהי םוחר לֶא יִּכ
 ךתיחשי אָלְו ָךּפרָי

 ָךיִתְבָא תיִרְּבְדתֶא הָכשי אָלְו
 אָנ"לַאש יִּכ : םֶהָל עֵּבְׁשְנ רֶׁשֲא
 יל ויה"רשא םינשאר םיִמָיְל

 םותנ = אומז סב

 מלא א אָּתְלַחַר
 : = ּהרְמימל לָּבְקִּו
 אָנְמֲחְר אהלַא ירא אל
 נְקְבשי אל הָקְלַא יי יי
 ישנתי אלו | לבי אלו
 יִ ְָתָהָבֲאַד אמיק תי

 נא בל :ןוהל םַײק
 אימי ןעֶּב לאש
 המדק ווהד יאמדק

 אַרְב יִּד אָמֹו מל" +
 א ג

 | ישר
 0 , ךפרי אל (5) :ססל סיזנוע ספ וללכ ד
 ליעפי 5 ןוסל ךסכי כ ןוסלו וידיכ ךכ  קיזקסלמ
 ןכו 5555 ךקופ םירכי כ ה ןויפכ ך ןסי 55 וכ
 לכ ו ונפכס דקננ סלח (ג רים) ונפכס םלו ויקזסס
 סיכלמ) ומכ לטפסמו ליעפמ ןופל לע בסומ ןויפכ ןופל
 ףכס (ט סיככד) ןויפכ סל ןס ז סל ספכס (דכ
 A קישר םימיל (3)) : מממ ספכפס מפ ח
 ננו .םימשה הצקטלו :סינופלכ ט סימי לע

 1 טיע שוריפ
 עֶ) סָע וא ּהָּצְּי ןיַז גְנָע ריר וצ טעוֶו
 עוד איד עֶלַא הלאה םירבדה לכ ןֵכייֵרְג ףךיד

 שנק תי אט זיָא ןיִבֹוא סאו ןכאז
 םֶסעֶו ּוד נא פנו געֶט איד ןופ ףוס ןיִא
 מאָג ןייד 0 ןיִּב ךיהלא דע ןְרעֶק רדיו ְּךיִד

 תמו ןאָט הָבּושְת טְסעֶו אד רֶמֹלְּ
 9 אל : לוק ןייו ןְמעֶג רפ טְסעוֶו וד נוא
 רד ןייא יא טאָג ןייד םוראו ינאי סותר לא
 יִנ .ךיר טעְט רע פאל טאָנ רָניִמָבאָּב
 א טיִנ ךיר טעֶװ רע, ררא ןכאַמ ףאלש
 ט יג טעוֶו רע נּוא ְּתיִחְשְי אלו ךיו ןופ דיש

 נ ףיִתֹוגֲא תיִרְּב תֶא חַבָשָי אלו ףיד ןְּבראַד רַפ

 !ניד ןופ היִרְּב םָד ןְסעֶג רַפ טיִנ טעו רֶע
 אמ אוצ טְה רֶע םוָו ₪ מ שו ןֶרמְלֲע
 ְךאָנ געֶרְפ םּוראוָו אנ לֵאְׁשיִּכ (בל) : ןְראוושְנ
 ויִה רֶׁשֲא געֶט עֶטְׁשְרע איִד ףוא םיִנֹשאָר םיִמָל

 ר ריִד ראַפ ןעֶנֶג ןֶנעֶז יג סאו ראל

ua 
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 יג זז

 יֵלמיִא ןופ םייָצ איד טסו אָ ויִא לֵׁשְמִנ רעד םיִלָּכ איד גידל ןְכאַמ לאז רע יִדְּכ םְהעֶז רע דנה | סָכיִל יל
 עי is 6 שמ וא טאָ םד טאָג ןופ םייונ ריִמ ןנעֶז הָּהע תל ןי ףְראָד איז או יב הד
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 יד אממעּב מד
 :ןָמַתְל ןוכַתָי יי רד
 ןָמַת  ןּוחְלְפְתַו חכ
 אָתְועמ יְֵלּפ אימְמֲעַל
 אָעַא אְׁשְנא יַד דבע
 אלו ןזח אֶל יד אָנְבַאְו
 אלו  ןיִלְכָא אלו ןינמש
 ןועַּבְַתְו טכ : ןיִחיִרְמ
 ַײד אָּתְלַהַּב תֶי ןַמַּתִמ
 יִרא חָּכְׁשִתְו יָּהלא
 לָכְּביִהֹומְדַ כ ןמ יִעְבִת
 שפג לבו בל
 ךנְְִׁשִ ךְלְקּעְי ה
 ןִלאָה אּמְנִהֿפ לכ

 תופב
 םירוטה לעב

 1נ שרדת :

 .גסני : ידמכו 'ינכ . סיוגצ :סיינככס ןמ
 סיועכ ילס סיימוכמ 'טמיגכ . ספפ

‘oz, |סיס!6 סט סתדכטו  . 

 : ןויכ :ףגכ
 םוינג 'ד ןֿפכ

 ישר

 םש םתדבעו (פכ) : סככ  יתיכססמ ג סג
enhססודכועל = סידנוע ססלטפ | ומוגכקכ  

 טע שוריפ

 םויק ןייק טיִנ טעו ריִא רֶמֹלְּב ריִא א |
 טרעיינ ןודמְׁשִת רָמְשה יִּ רנאל םעֶד יא בא
 זיפ הכ) + ןְרעֶו טיליט רַפ טעֶו ר :

 ןמיירפש רַפ ףייא טעו טאָג נוא םיִמעב םֶכְת
 רָּבִא .טעו) ריִא נוא סקקאשנו רָכָלעֶפ יִד ןשיוו
 ריא רֶמֹולְּכ לאָצ פנס ןֶנאַמ ית ייל
 איִד ןְשיוְצ סיב ןּביילְּב רָביִא גיַו טע
 הכ : ןרִפ ןיִהַא יא
 מֶע? רנעָה ןְׁשֲמְנעֶמ ןופ קְרעֶו סֶר ₪[
 ןולְכאי :אלו ןרעה טיִנ נע נג; ןּועָמָׁשִי אלו ןהנ 4

 ןְלעוֶו ןֶכאַז איר עֶכַא זַא נּוא (םכ : ןקעמ['
 ריִא סאו רג יד ןופ רָמּולּכ ןטע[-

 אה ךּורְּב ט}

 ןנחתאו ר םירבד

 .םֶכְתא הָוהְי ץיפהו = : : ןודמשת
 רֿפְסִמ יִתַמ טתראשנו םיִמעָּב
 ם: ;תֶא .הָוהְי גהני רֶׁשֲא םִינָּב |

 םש"יםתדבעו יי : המש
 רֶׁשֲא ןְבֲאְו ץע םֶדֶא ידי השעמ
 אלו ןעְמָשְי אָלְ ןוארוזזאל
 םָתְשקְבּו = : ןְחיִרְי אָלְו לבא
 יִּכ תאַצִמ ו ךיהלא הוהְיזתֲא םשמ

 ריא נוא םיהלא םָש םָתֵֹבַו

 ןנעק סוג אָ אל רֵׁשֲא ןייטש נוא ץֶלאָה

 טעו

 תא ןפְלעֶה ריר לאָז רע וַא טאָג ןייד טאָנ אוצ מ 1

 של יוז ןצנאנ ןייד םיִמ נוא שפי לכי ַצְראַה 4 %% מ = 1
 :es Chundsz Tom VY. Ark. : = 0% a שמוח) =
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 םיהלֶא ם

 לרכבי ָךְבְבְללֶבְּב

 לּכ ךּואָצְמו ְךל רצכ * : ךשפנ
 םירבדה

 ם'בשר שוריפ
 : תלובי תא ןתת אל המדאהו םימשה תא רצעו .ץראה רגכ . סימפכ (וכ) :סתניפנ יפוסכפל " סיכ יפייֿפ ל"זי 9

 חור ןיאו רבדב . ןוחירי אלו :ומונרתכ םש םתדכעו (חכ)

 | סלספכ ס'וכע ידכוע ןמ65 סלומכט נ6כשי זמכ סוקמ לככ ומכ סילמל סיסנפ רמומ וניסו

 םימכח יתפש
 ירסנסכ ןייעו סתנמונו ןמז סדוק סעכס םידקספ 'כ תמ סוכ
 מסע סרוכע ודנ כ סלרקס ידע ויסו  כממכ ג : "ל

 לארשי ילשמ

 .םיִמְיַה תיִרְתַאְּב הָלַאָה םירברה לכ ףךואצְמו ל דַצַע
 איד אוצ טְגאָוג טאה השמ (ףיהלא יי דע ּתְבַׁשְ

 יד ןְכייַרג יָד טעו םע נא גנע ןייֵו רוד טעוו סע א ןדוי

 אוצ ןרעק םוא ךיז וטסעוו געט ףוס איִד ןיִא תֹורָצ עֶלא

 םכענק ץייז ְךאָנ ןפאלְג ךאנ זיא רֶנייֵא לֶׁשַמַא זיא סע םאָג

 ןמיק שעוו רע וא אלט מאל םיִא ןופ יָא רע םאוָו

 טעו טאָג םאוָו הָמָש םֶכְתֶא יו גהנו רֶׁשֲא רק עֶמ

 יד הקמ רַמעַג פָא ןְטראָר ןָניִד טעֶ)

 "= םיִנ

 נק 7% ןְחיִרָי אלו ןסע טיִנ א < םינ ןֶנעק נוא

 דא ןופ .ריִא טעוֶו סמ סמשקכו ןֶכייִרג ףויא
 תא מעֶּב .ריִא טעו .תולג ןיִא .ןייז ןטכאב

 ה ןנִפנ םיִא טֶסַעְונ וה נוא
 לכ םיִא ןְמְׁשְראָפ טסעוֶו אוד וא שתיל הֶלָפִת יד ןָמעֶנ ןָא טעו

 ףְל רַצּב פע וַא

Tn 



 - ןנחתאו ד םירבד

 : אנ לא אוה הָקְבִא שא ימלא
 םָינָב .ינבּו םיִנָּב היִלֹותיְכ ספ

 םחשהו
 םתישעו לכ תנּומה לָסֶּפַסְתישעו
 :יעְכַהְלְריֲהלָאזה ןהיֵניעְּבעֶרָה
 םִיַמְׁשַהיִתֶא םויה םֶבְב יתדיעה ל
 להמ ןורבאת בָא ץֶרָאָהיתֶאְו

 םיִרְבע םָּתַא
 -יאל התשרל הָמְש ןּרְריהְ"התֶא
 דַמְשַה יִּכ :היִלע םימי ןֵכיִרֲאַה

 ץֶרֲאְּב | .םָּתנׁשֹו

 . תא רשֶא ץרַאה לעמ

.. 
. 

. 

 .טנ at סע ןיטיג סתנשמו . ספ ןיטיג 5) סליגפ דינופ פ איר

 םיבשר שוריפ

 תאו םימשה תא (וכ) : םיהלאל םכל

 םימבה יתפש

 : קוטע) לע ךוכ כמ .טרפפו לספ -תוסעל ס"ככס סמ
 65 cפ ןי6ס .ו"ק נק וכ םוס ינפמ קנק פרקנכ ₪ לת
 סלססמ [ןסש ינפמ 656 תורקת ו סנס נו 2
 סנומ ספקנספ ןווכו סליל קדוכע | ידכןעמ עכפתכע כקו
 95 .סוקמכ 6גכ 26 כיתכ ס'מ ק%נקס קפקמ 606 ססכ
 סנט כי ללב סו ןו:סר תיכ ןינכ יכנ כיקכד א : סקט
 4 סנס "ת סיס ןוכלכ תיכ םדומעו 'וגו סנס קופמ עכרלו
 50קסד ןונפכ ויס סס ד לכדמכ ןוסכ סנכ סיעככ6 ןספ
 סנכ ן'הת 606 ןרפכ ןוס : 5ל₪ 50נו סוכנמ .סליניע סנופ

 סוטמ ל'כ ב : י'פכ םרופדכו סעגכונו לפספל ועיגס:8% .
 סקדפ גה ונַלע סBיכו סעיס לע 'ס דוקמיו 'ס קידד

 טיע שוריפ

 םקננ יז זיא סאו טאְגא זיא רָע אא א
 םיִבָכ כֹוּב תדובע טְניִד סו ןשֶטְנעֶמ םֶד ןָא

 טסעה אוד ןעְוָו םיִגָכ נְבּו םיִנָב ריִלּוה יִּכ (הכ)

 ץְרָאְצ סקשי\ רני סרני יא רֶדָניִק ןְניוִג
 רֶנאַל םעֶד ןיִא ןֵרֶטְלֲע ךיז טעֶו ריִא נא
 לָקָפ םֶתיֵׂשֹת ןְּבְראַר רַפ טעו ריִא נּוא םֶתְׁשֲה

 ריב ןיטעוהג ןיֵא ןֶכאַמ טעו ריִא נוא

 םֶהֵ עו םינימ עֶלַא ןופ שיִנָבייִלְגַא לכ תומה
 סאד ןאָט טעו ריִא נוא ימלא יי יניעב ערה
 וצ ימסל ןנוא םטאָנ ןיִא כעל זיא סאו
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 היהי אוהו ורבעלו

 :Be ה הָרְמִיִמ
 יא חכ :אָנכ לַא אה
 ןנְכ גב + ןודלות
 ערב כעתֲתַו
 םַלְצ sa ןול ַּמִּו
 ןודְּבעתְו :אָּלּכ תומה
 ףקלא ַײ םֶדֵהׁשיִבְ
 : " יחומדמ אראל *

 אָמייוכְּב תיִדָהְסַא וכ
 אָעְרֶא תו אמש תָיןיד :

 דְביֵּת :-דָביִמ יבא
 יד אערא לעמ עיר
 אנדרי תי ןירבע ןותא
 אל התחימל ןֵמַתְל
 יא הָלִע ןימוי ןוכרות

 +ןוציקשת הָאָצתְׁשא
 וחביו

 ןודמשת

 םירומה לעב
 ::סכיפ ספ ס"וכ ודכעי ופופ ילס6- סיכש

 | ישר

 .פ'פדכפנל ת ,סוקנ סנקמ . אנק לא (דכ) :.תופעל
 : ס'וכועמ .ערפסל וזגוכ לע .סלספמו (רעפייס) ז"עלב
 גיב ססל ופכ (סנ ןיכדסנס) . םתננשונו (סכ)
 סנט סיקפו סיסמתו תוקמ -סגומס ףוסל סנממ
 סנומכ ףוסל סנגסו סיזקס וסו ספנפו ןינמכ א
 bלE כ 6 סנפונוכ סילק ,יסס שקו סיקמקו תוספ
 (פ לסיכד) לטסנמ וקו ןודכתס דכס וכ ססכ סייקפי

csטיסנק 'ס קילכ וכ וכולע סיביו סעכס לע יס . 
 מפל סינט .ימס סלוכסנ . לסמפ ןקמע ססע סקדנ ב
 [" סנימופ ננס .םכב יתריעה (וכ) : סנמז

 שע שוריפ
 היא םֹויַה םֶכָב יתודיעה (וכ) : .םיִא ןְנרעֶצ רעֶד

 .םימשה תֶא טְנווַה ָךייִש | יא ןְגאָז תּורע ךאמ :

 רמו דר יד טיִמ ומיה םעֶר ץֶרָאָת תָאְ

 וא תודע יז צ ןסיירנ ןָא יז ףךאמ ךיא
 דא זַא כ ןאָטְנ הֶאְרְתַהַא .ףייא באָה א

 . יפודיפס (וכ)

 ּףעָנ .ןרעָמ טעֶו ריִא רה גאה .ןרילְראפ
 פֶהֲא שא רנאל םעֶר ןופ זרָאָה ליפ ןְרֹולראַפ
 ןררי םֶד רָּביִא טְראַפ ריִא סו | ורריה הֶא םירבוע

 ןוכיראמ אל אָז ןנשרי וצ הָּפשִרל ןמְראָד הש

 ₪ עמ פיפי. ןרגנעל רד טיִנ .טעו) ריִא



 6 בל " ןנהתאו ד םירבד
 יי רי יהי תא ירְבע \ ָהְלּבְל אניריתיירמעמליאל
 \ לעיִמל ל :ליִדְב

 יכנא ִּכ י :הקִחַנ ונהל ןתנ ךילֲא / ב 6 :
 תא רבע ינניא תאוה ץֶרֲאָב תמ אָדַה אראב תיִאְמ

ATתאםָּתְׁשרִו םירבע םתַאְווּדריה  
 ורמשה = : תאְזַה הבוטה ץֶרָאה תא ה ןח
 ו אָדָה | אָתְבְט
 הָוהְי תיִרּבְדתֶא והּכְשת" ּפ םֶכְל ןוכל ּרַמכֲא ג
 םכמע תַרָּ רֶׁשֲא םָכיֵהְלָא תי ןּושְנְתַת אָמְל
 יד ןֹוכֲהְלַא יד אמיז
 לפ תנּומת לֵמַפ םכל םתיׂשע) ןח שש רצ
 הוחי יב 7 יֵהְלֲא הוה ָהוצ רֶׁשֲא אָלֹכ תּומְּד םַלָצ ןוכ'
 ! קא ל ג רק 4

 ןיהלא
 + : . סכ רכ וע די סטופ תיק תונופכ 'ס יי אית ָךֶהלֲא . תא - 5

 םירוטה לעב חרמימ
 "כ למס זמכ .דילופ וכ נק 36 6וס סנופ עפ ךיסנפ 'ס יכ (דכ) : ךלמ ןוכטיכ -יסיו כמטנט ךלמ ודימטסו עלס

 םימכח יתפש יישר
 סד5 לכ ססכ תועעג ולוכוס ככד סלמקכ ככ סמלו ספק תמ יכנא יכ (בכ) : סכיקסע לע סכיסודוס ל
 כ ך : סיפעט ינ ךירכ ןכנ סנכי דסק סנוע כיקכ 60 6 לכובעו ןכיכמ סמ לקסמ . רבע ינניא 0
 קוכדמ ווכת סכופ םי כקמכ לכ תנמ ביקכס כיס לכ לכ תנומת (גכ) : סילנוע סניק יסומנע ||

 -ךככ למס לכ סיפיס לכ סימעפ סככס וגינמ וז 'פכ ןוגכ וכ ל : |
 כו ערפל ונפל ש : רכד לכ כיסכ )לכ סוסד םכפמ פופ ש ךפ למ . 'ה ךוצ רשא : לכד ר לכ סנו

 שיע שוריפ טיע שוריפ
 רָניִּב עניכ ליפא טְנאָוְנ הקמ טָה װַא שנ טְגיִרְנִזג טאָה ריִא ליוו טְסיַה סא
 םִַּאו ןֵדרְי םעֶד ןראָפ רָביִא טיג ְּךֹוא .ןלעוו זַא ןראושנ טָה רע, נוא .ןרריה תא רבע יל

 ןררי םעֶד ןְראָפ .רָּביִא טעוֶו ריִא נוא םיִרְכש יפי ןֵרָרָו םעֶד ןֶראָּפ רָּביִא טיִנ לאז ְּך
 טעו ריִא נוא תאֹוַה הבוטה ץֶרֶאַה תֶא םֶּתָשְריו ןיִא ןמוק טיִנ לאז ףיא נוא הָבּומַה זרה לא

 משה (גכ) : ד ןאל עטּוג עָעְזאְר סד ןֵניִׁשְרָ הנ ל ןתונ ךיזולא יי דשא ןיירַא רְנאָל ש

 רמאט םֶבְיִהְלֶא יי תירב תֶא יחְּכָשִּפ ןֶּפ ָךייַא טיָה םֶכָל :בְרַא ןיַא רַפ ריד ּוצ טיִנ טאָג ןייד סא

 רַעייֵא ןופ טייקרכיז סאד ןֵכעֶג רפ ריִא טעו לע ָךיִא ןעֶב תאוה ץראּב תמ'יבנָא כ |
 ףייַא טיִמ טאה רע סאוָו .סֶכְמ תַּכ שא טאָג תֶא רגש יִנניא דנאל ןגיזאד םעֶד ןיִא :ןָּכְראָט

 טעו ריִא נוא . סֶכָל סָתִש ןעֶוְג תיִרָּב תרופ ןררי םעֶד ןֶראָּפ רָּבִִא שינ לעוו ְךיִא הו
 תֵעמְת רכיב ןטעוהנ ןייַא לס ןכאמ ףייא רצ לעֶו יא ןוש טייטש סע וַא טְנעֶרפ יז
 = ימלא א א רשא ןכאז עלא ןופ ׁשינָכייֵלְנַא 5 ןייטש ףראד םוָו דְנאַג םעֶד ןיִא ןְּבְראַ

 ןעֶמ וא טאג ריד טְה טאָג ןייב סאו יֵאְדְּב ןררי םעֶד ןְראָּכ רֶביִא טיִנ לעֶו ד
 ןייב ןעֶד לני יג (הכ) : ןאט טיִג ד לאז ןוש רע טעו וַא ָבְראַמְׁש טעֶו רֶע ₪.

 רעייפ גיִרְנעֶרְּבַא זיא רע אוה הֶלכא שא טאָג ץוויק רֶד זיִא דל םעֶד ראק רָּביִא מ !
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 ןנהתאו ד :םירבד ‘02

 -תֶאְוַהריהיתֶַאו שמשה
 םי משה אָבְצ לכ
 רְׁשֲא םתדבעג םתל תיוחָתְשהו

 הזה םויפ הֶקִחְג םעָל

 ; 0 ב
. 4 

 : םיבכוסה
 ; תְְּדְנְו

 א הת poly יי
 מ חחח אפ לכל םתא ךיָמְלֶא הָוהְי קלח
 br ןח מש םיִמְש היזְּב תחת - םימעה

 לרה מ ןוכְת םֶבְתֶא אצוו הוה יחל םֶכְתֶאְו

 שו 7 תזוחק םיראטמ לבה ר
 יי םדק ןמּו אב : ןיִדָה הוהיו פי:

 לע , לע ונְר הוה 27 ו"
 לִדְּב םייקו ןוכיִמְנתְ עבשיו םפירבה קע יִביפנַאְתה
 , לכ מ ט ס)יגפ קת רה אח

 םיבשר שוריפ

 רשא טשפה רקיע יפלו . ריאהל . קלח רשא (םי)
 םהב ששוח וניא יכ םדבועל םימעה לכל םתוא חינה
 הלחנ םעל ול תויהל םכתא איצויו'ה חקל םכתא לבא

 םימכח יתפש
 כיקכד סמ לכ ע :סמנעמ סו דומל) לכוי 0
 דוכע) כ ס"מ סימל וינוע סטנד סוסמ 'וגו ןיניע 620 ןפו
 ססדנעו כוקכד סמ ל"ר 5 : 'וכ לכקסס) 'יפ :a . ספוס
 : סדכע) סימעל קנמ ס"כקס יכו 'וגו סימעס לכנ קנמ 6
 PDs ב 1 "סמו סכגס תוכל סנפנס ₪ו צ
 סוכוטכ 'ססל סנש לנס יככדכ סקינתכ 696 'וכו ןענפ
 סכ תמפס יפלו סקו6 סדכעכ סלעמ יככוכמ סככ עיגמפ
 סס) כמ6 סמל סטק ןוטהכ סעט)ד כ : סדלט) ידכ תועכ
 דול סו סעטנו . "ד רמ6 ןכל .A סס רנלכ סכ) וכו

 טיע שוריפ
 ןּופ טפאׁשרעֶה עֶלַא םמְׁשַה אבי לכ ןְרעֶטְׁש
 ןְכֹוטְׁש ראַפ טְסעֶו ּוד נוא ָּתְחדּגְ לָמיֵה םע }
 ןייז הענט יד טסעו] ּוד טְסיַב סד ןרעונ
 .- ןקוּב ףךיד טְסעֶו גד נגא םֶהָל ָתיִוֲחתְׁשִהְ

 רֶׁשֲא ןְניִד יז .וצ טסעוֶו ּוד נוא ספד איז
 פא טאָה טאָג ןייִד סאוָו םחוא יָהלֶא ָ קלָח
 עֶלַא אוצ םִּמעֶה לכל ןְטְכייֵַל וצ אייז טְלייֵטְנ

 םעֶד רֶמְנּוא ןְנעֶז םוָו םִָמׁשִה לכ תַפַּפ רֵהְלעֶפ
 טאג טָה יא נא חקל האי וכ + לָמיֵה
 םֹורַא טָה רע נּוא לרבה רכס םֶכְתָא אנו ןָמּונְנ
 סאָד טְסעֶט יִנְרעֶעיַא רעד ןופ ףויא ןֵנֹוצְג
 נוא טְצְלעֶמְׁש עמ סא יִלָבַא וא יא

 : 4 םעִמ ןופ ספ דֶאָנ .ןעִרְה טרעט =

 אלד יתלבל

 םירוטה לעב

 = פנס סינוכ 65וװ ןוססכ ופט 6וװ 'סמכ 'ד . וו (כ)
 ופע וו לזככס כוכמ סכת וו ךנמס ןכ םפ וו
 = :םיכזונ ססל 6י9וסו סמל דיכ סיסנוי 56כשי יככו למפגש ןוטסכ

 / | יישר
 | 1 ססילסס תועכל נ) ע סתלו רכדכ לכססס)
 ,:(ס סלגמ) . םימעה לכל וג קלח רשא
 .₪ צ סוסו כקל רנד .ססל פ ריפסנ
 = יכנדכ סקינתס 0 כ סכילהמ סועטלמ ןטנמ
 ' סינסס) למופ וס ןכו סלועס ןפ סדרטנ =
 |: טס ונוע ומ וימיעב ולפ קינתס יכ (ול
 |: כס פל וכ סיקקזמס לכ לוס .רוכמ (כ)
 |. םכירבד לע :זוכ 6נפסנ .ףנאתה (כ)

 1 טי y שוריפ

 .טרעֶטייל ןעֶמ סו םיִלּכ איִד איוו וזַא רָמֹּלּב
 | אוצ גוא ץֶנאג יִאְרְוְּב ךאְר זיִא דֶלאְ ןנירר

 | ץיק טיג רדף טְניִפְנ סע א ןאָט
 | רַסֶחָנ טיִנ לאָז סע יֵדְּכ לֵטְלעֶּכַׁש = םוש
 .הֶנאָל סאָד זיא וַא דלאָנ םעֶד ןופ ןְרעֶֶו
 "טאה סע וא ןאָטְנ אּוצ רעייז ןעוג םִיַרְצִמ
 טְנעֶקנ טיִנ ןְמְראָד ןּופ ׁשְמְנעֶמ םוש ןייק
 ןמראָר ןופ ךייא טאָה טאָג נוא ןפֹולַטנַא
 מלאו ריִא .הָלֲחִנ על ול תֹויהָל ןגוצנ סורא טְראָפ

 וגעֶמ ןיִּבְרַא ןוכ קלאפ אוצ ןייז םיִא אוצ
 2 גאָט ןְביִטְנייַה םעד אוו א | הז םוַּ

 מ ףוא םאָה טאג נוא יג ףנאמה ו .(אכ)
 ו א עֶרָעייַא = ןופ | כיבד ל טְגיִרעֶצ
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 Ss ה ל" 6 0 2

 סולקנוא =

 אמי תה לָּכ ות מ |
 ןוכ: נע יי לילמ
 2% ומ %
 אמ ולב | אָכְליַּד . זמ
 סל וכל ןודְבעְת
 תּומְר ארוצ לָּב תּומּד
 : אָבְהִ וא .רֵכָּד
 ו אָריֲעְב לָּכ תומר זי
 רב לכ כ תומך אעראב
 רוב ₪ יד אפ
 תּומ'ג חי : אמש עיקר
 אָעְרֶאָּב יד אשחר לב
 יד ינונ לב תומד
 : אראל ערְלִמ אימְב
 הכה אָמְלִדְו טי
 יז איַמְׁשִל ְךיֶעַע

 תי

 הבס
 ץראב

SAT 

 יישר
 . ךיניע אשת ןפו (פי) : סלט . 5 ₪
 רמ5קד .סיטפסמו סיקומ סכת דמל
 ןסנ הלכה תוכמכ ככ תמי

 שע שוריפ
 רֶעייֵז יז טְלאָז ריא רֶמּולַּכ הָּבייַל יִרָשיִצ מ
 םיִּפַע ןֵכאַמ שיִנ ְףֶז טְלאָז ריִא = ןָמיִק
 איוו װַא םיִבָכֹוּכ תדֹונע ראפ טְלאטׁשינַ
 אל יִּכ ןייטש טעֶו -םיקוכפ איד ןיִא רָטװ
 הָנומְּב לָּכ ןְהעֶוְג טיִנ טָה ריִא םּורֲאָו תיא
 םָד ןיִא = טיל יו רָב בוב ׁשינעֶביילג םוש יי

 ןיא ברב טעְרג ףייא וצ טֶה םאָנ סו גא;

 : רעייפ םעֶד - ןוכ .ׁשֵאָה ךוהִמ ברז

 ןבראד ראפ היִא טעֶו רָמאמ | תימשב |[
 ל ָךיֵא ּוצ ןְכאַמ טעֶו ריִא נוא םֶכָל םָהיֵׂשֵנ |

 עֶעציִנְׁשְנ ןַײצ טסייִב סאָר רֶליִּב מ טעה ןיי

 למס לָּ ׁשיִנעֶכייֵלְג ןייא תַעמְה סב תַדּובָו

 רָב רָשא הסב לָכ תיִנְַפ 0% + תורוצ ילא ו

 = = ןנחתאו ד םירבד
 .הָּבְּדםייְּב הָנּומּתלְּכ ֶתיִאְר אל

 : : שאה ָךותמ ברב םכילא ףוהי :

 ספ כל םתישמ ןותחשתזןפה

 .םאוָו תּומָהְּב עֶלַא ןופ טֶלאָמָשַנ ץיא רב/

 81 אל

 יש \"

 וא רכז תָנְבַּת לָמָח"ִקַב תמה
 רשא הַמהּביִדּב תיבת "+

 ףנכ רופְצִלְּכ :תינָכת
 תיִנְבִּת " ::םימשב :ףועת רשא
 הָגְִלְּכ תיגבח הָמְדֲאַּבשַמרילפ
 ךפוש :ץראק תחתמ םימּכ"רש +
 -תֶא תיִאְרְוהמימשה ריניע אשת

 שמשה
 : מכ סרופמ מ תולוככ גנ ןילומ גכ "מ 5 ןיכדסנס ןופיפטפ ןפ איה

 םיבשר שוריפ

 : לילא ןינע . הנקמה האנקה למס ומכ ,למס לכ תנומת (וט)

 | סימכח יתפש
 ןפו ותוכ סו ספוק דלל ספמ ת6 'ס ספ ןמז

 .ףסמ יפק . סוככדס תרטע5 ילו קולכד 'יכ 655 וטכנ 6
ip hn 596 .ןסוקוטרפו ןסיקוללכ = ,ןנויסד תולכדס תרטעכש פ"עכב . לע  

(ees).יכל סנוהנ ליסט רקסמד | סניקנ סכ רפול ךייס ןוכנס סוס דמנל כוקכדמ יס  

 ט'ע שוריפ
 רֶרָא רצ לָּכ תִנְנַּת ררע רעֶד ףֹוא ןָנעֶז
 ןְּבאָה םאוָו ףָּכ ליי עלַא ןופ טְלאַטְׁשיִנַא
 םֶר רֶטנּוא ןֶהיֵלְפ םוָו םָָשִנ ףִּ רש לגיל
 טְלאַטְשְנַ רֶרָא י המ שמור לָּכ תיִנְבַּת (ףי) :ֹלָמיֵה
 רע רעֶד ףוא ןכידק םאָו םיֶניִמ עֶלַא ןופ
 שיפ עֶלַא ןופ םלאַמְׁשנַא רֶדֶא הנר לָּכ תיִנבּ
 איר םוָו ל ;חקמ רָסאוַו ןיִא םוָו םימּב רֶשַא
 A ןפו (םי) : ררע רעֶד רֶמָנּוא ןָנעָז ןֶרְסאונ

 עיר די ביה ףֹוא וטְסעו) רֶמאָט נוא
 ךאוא ףוא ;קיק לֶמיֵה םַעְר ּוצ הָכימְׁשַה ןגוא
 .ןייז העוט וצ ראס ןייד ןֶּבַעְג טְסעֶו נוא
 טייטש רֶטייונ יונ ףאז רעד ּוצ ןַנִר ניא די]
 : 2 - : :ןוז יד שמשח תא הע טְסעוֶו אוד נוא ָתיִאְדְ

 איד וא יה המ תי ד וא טריק סמ
BAR oss iו , 5 ןרעטש >  ASל 0  



 | | = ןנחתאו ד םירבד

 םימשח בלי דע שֶאְּב רעב רה
 הָוהְ רֿבריו בי ; לפרעו נע שה
 םיִרְבְד ל שאה ו םכילא
 םֶכְניא הנוטתו םיעמש םתא
 "תֶא םָכָל רנו י : לוס יתָלּו םיִאר
 > תושעל םָכתֶא רי רֶׁשֲא ותירּב
 ינשלע-םבתבו םירָכּדה תרשע
 החי .הָוצ יתאו ד : םיִנְבִא תוחְל
 םיִקִה םֶכְתֶא דָמְלְל אוהה תָעָּ
 ראב םתא םכתשעל םימפשמו
 < :התשרל הָמְׁשםיִרְבֲע םתֶארָשַא
 5 םָכיתְׁשְפנ ראמ םתרמשנויפ
 . 3) תולרנ סקרפפנו . 5 ןירדסנס . . 1 סירדנ פול יפו אה

 םיבשר שוריפ

 יכ תומנ המל התעו םיכומנ םהש יפל רהה תחת ןכו
 יתואו (די)

 . וילע םיבצנ לחאה
 ונינפל בותכש ומכ ןאכ בותכל ךרצוהו םהמ הובנ רתתו

 = םימכח יתפש
 סו יתולוד ?"קד ם. : סירק65 דמל) ונייס ןופל6י ומוגרסכ
 פמסמד סורכדס תכסע 'וגו סכ) דגיופ .סינומ לוענ6 יקק ילדו

 ט'ע שוריפ

 רָטְנּוא רִֶה המ טְלעֶטְׁשְנ ףי] טָה ריִא וא
 טְר גְראַּב רעֶד נוא שָאָּב כ רֶחָהְו גְראַּב םעֶד
 ןמיִמ ןיִא זיֵּב .םיִמָשַה בל דץ רָעייַפ ןיִא טְנעֶרְּבְג
 ןייא וש רַׁטְצִניִפ ןעֶוְנ זיא סע שח לָמיֵה
 יי רגדו (ב) : לָפַעָנ ןיַא | נוא לת ןקְלאוְ

 שאה ְךּוּתָמ טַעְרַג ְךיַא וצ טָה טאָג נּוא כי

 םיִעְמוש . םָּתַא םיִרָבְד לוק רעייַפ םעֶד ןַשיונְצ ןופ

 הָנִּמְתּו טרעֶהְנ ריִא טאָה דיר ןופ לוק קַא
 טיִנ ריִא טאָה טְלאַטְׁשג ןויא = נא םיִאוװ כא
 ריִא טאָה לוק ןייא = טֶרַעייַנ לוק יחל ןֶהָעָזנ
 טְגאָזְנ טאָה רע נוא כ דנו ג) : טְרעֶהְנ
 סו םֶכְתֶא חַצצ רָשָא תיָרָּב ןייֵז ותיִרְּב תֶא ךייַא וע
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 נוא טיפש ץעזג

oxו  
Asב ו ג  

 . חוצ

 ₪ A נו א

 אָכְׁשֲח אימש תיִצ דע
 : " אָחְפיִמו א
 וגמ ןוכמע יי ליִלַמּו בי
 ןִמְנְחְּפ לק אֵת
 תומדו ןיִעְמַׁש ןותא
 ןהלא ןח = ןוכיתיל

reית 5  baתָ  

ORT 

  asר -
 דקפ ית די :אינכא
 .איִהְה אָעְב ַײ
 ימי ןוכְתַי אפלאל
 החי !ןוכדבעַמלן יעד

 = -ןירבע ןותא יד
 החל :

 " ותיזח |

 4 וגו הלודגח פאה ונלכאת
 .%  םירבדה תושע רמלל

 .דמלל אוהה תעב 'ה הוצ יתאו (ד)
 : פ'פנס ם סלוק .םכתא

 ט'ע שוריפ
 וע תושעל ְךיֵא טָפאָשְנ טאָה רֶע
 |: וא טאָה נוא טבּרְכִו דייר ןהעָצ יד םיִרָבְרַה

 יש לע דייר ןְהעֶצ אי מול איז ןְּביִרְׁש
 3 רג ייָמְׁש ןופ ןלְבאָט ייווצ ףוא םיִנָבָא תוחּול
 םֶכְתֲא דלל טויצ ריב רעֶד א אוָהַה תב לג טאג טאָה רי וא יה יִתֹאְו (ךו)

 % יקח הָּפ לַעָבָש הָרּות יד ךייֵא ןנרעְל וצ

 ,ends ןאָט ּוצ

: 

 מ

 ריִא ?ane Dn םיניד

 דנאל םער ןיא זרפ ןאָט תֹוצַמ איד טְלאָז
 -וָטְראַר טְראָפ יא םאוָו הָמָׁש םיִרְבע םֶּמַצ רֶׁשֲא
 .ראְמ סָפְרַמשִנְו וט) .: יז ןָנָשְרַי וצ ּהָתְׁשִרְל רָביִא

 :טיִהְג רעד ןְרעֶו טל ריִא = גוא םֶכיִתׁשְנל
x 

4 | 



 4 א ל על א

 ..סולקנוא
 קמ יד אָמי '

 בֶרְְּב = .ָחְלֶא
aל  
 אָמִַע תֶי מדה שנ
 יִמָגְתּפ תי ןונעמשא
 מד לַחְדִמְל ןופלי יל
 ןימיה ןונַא יד אימו ל
 ןוחינב תו עא לג
 ןּּתְבָרְקּו אי: .ןּופְלַא
 אָרט ילּופְׁשְב ןותמק

 אָתְָאְב רָעָּב אָרט
 רע

 םירומה לעב
 : ופלומ תקסופ סלותס ןיֿפ כוס טימלמ ידיפנפ וכ

 יישר

 כלוקנ מ תלמע רכס סוי ךיניכ וקכ כעס וגפ:
 .ןודמלו : סידופנס תלו .םולוקס תפ קיפכ רש

 ןֶנאָטְשְג טֶסיִּב וד םוָו גאָט. םֶד מטע רֶׁשֲא פוי (
 ןיִא טאג ןייד טאג ראפ בָרוחְּב קאפ ₪ יג

 ףֹורַא טייֵג קּוכַּפ רַעָד:טְּבייִרְש ישר . בר
 םאוָו סד ןְסעֶג ראפ טיִנ טְסְלאָז וד רֶמֹול
 ּוד סו גאָט םעֶד cn ןְּבאָה ןנוא עֶני
 לאָמָמְסְנעֶד ּוטְסאָה בבזח ןיִא ןְנאטְׁשְנ טס
 ןעונג זיא סאד . a נּוא .תולוק ןהע
 וצ טאָה טאָג זַא לא ראָּג טייִצ רעֶד ןי
 ּוצ...ןייֵַא לומאצ םעֶה תֶא יל להקה טאָג רי

 לעוו ָךיִא נּוא יִרְבְר תֶא סמו | קלאפ סאָר רי
 ייז םוָנ ןּודְמְלי שא רייר עֶניומ ןְרעֶה ןזאל אי

 רפ יז ןָמְכְראָּפ ּוצ יא האר .ןנרעל ףיז וו
 יז םאוָו געֶכ עלַא םיִיַח םֵה רֶׁשֲא םיִמָיַה לָּכ .ךו

 גוא הי תי דֶרָע רעֶד ףוא הנראה לג ןֶּבנ |
 : ןְנְרעֶל ןֵבאַמ איי לאָז וידע רָרְניִק יֵרֲע
 ןירְטעתַו טְנהעֶגְג טאָה ריִא נוא טק 0

 סנעמנפ bכקפ לע כסומ .תדמע רשא םוי .(י

 : .סיכסל5 ןפנקי .ןודמלי :ספנע) נ ןש
 ןודמלי כמוכ ס55 ב : ךינכ) תעדוסו לנס סעמכ יפכ ו

 טיע שוריפ

 ₪ ל .ןנחתַאו ד םירבד

 .הֹוהְ ונפל - .תרמע .רֶׁשֲא .םי
 יִלָא הֹוהְי רמָאְּב בֶדֹחְּב ךיהלא
 יתאםעמשאו םעהזתא יל לָהְקה
 יתא הָאריְל ןורְמְלי רֶׁשֲא ורבה
 ies םייח םַה הֶׁשֲא םיִמָיַהילְּ
 ; .ןּודְמַלְי םֶהיִנְּבְיתַאְו המדאה

 רֵהָה תַהָּת ןּודְמעְתו ןוברקתו /
 רחהו

 . ספ ןיטודיק פע ק'פ פע קוכרכ ל: סיי א'ך

 םיבשר שוריפ
 ןודמעתו ןוברקתו (אי) :םיטב ןכו וילשב ןכו ןמב ןכו
 תארקל םעה תא השמ אצויו ביתכד . רגו רהה תחת

 .חתפ בשי . תחת ךומנהו לע יורק .הובגה ךומנ לצא הובג לכ .רתה תיתחתב וכציתיו הנחמה ןמ םיחלא

 םימכח יתפש

 יכ סינומ ליענת פקד טרפמו עעממ 5 מ כסו טועיפ %
 ' לכ 15 סיפכמ סינסתנ ווסקפ מ"ס 'וגו סכתפכת יס
 וכסט תדפע כח סוו ךינכג עידוקפ כד (6'ג) מ : וכ
 ןפ ס)עמפ5 ישקד עמסמ cוכרס יונוכ ס"מכ כיקכד סקעדוכו
 סיככדס סתעלוסו םולופ סתעדוסו ךיניע ופרס סוכנלס סכספ
 .ךועסכד ןודמלי ככל . ןמ5על ודפליט ונייסד ןופלי ומוגכפכ

 לארשי ילשמ
 יז ןְלאָז אייו נוא יָה רעֶד ןיִא םיִא אּיַב הָכאָלְמ

 ראַפ זיִא לאָמָא טסְניִד ראַפ םעֶד טיִמ ןליט ןייא עֶריֵּ
 םעָד איב שיִּבְרַא רעֶד ןופ גייִציִנ לְקיַטְׁשַא ןראָוִג ןיִרול
 ראוָוְג ןופ רעֶד זיא תֶיַבַה לַעַב רעד זַא גּוא הָכאָלִמ לעַּב

 "הַכאָלְמ לַעְּב םעֶד ףוא םְניִרעֶצְנ רַעייִז רע שאָה ןראוָוְ

 = לַעַּב רעֶד טגאָו בופ ןיימ ןופ  סּורָא אייַג טְגאָז נא
  םַעָד ףוא ֹוַא ךיד טְסיִרְד ראפ פאו םיִא אּוצ הָכאָלַמ

 לעוו ךיא ןראווג ןירול ראַפ ויא םע םאוָו גייִצְג לקיסש

 תִיָּבַה לעב עֶד טרפסנל טסאק סֶע ליִפיו ןְלאָצאַּב ריִד
 םעֶד ףֹוא טיִג ְךיִמ שכירד ראפ סֶע הָמּׁש םיִא אוצ

 םייְֵו דְנּוצַא ןְראו ָךיִמ שֶסיִרְד רפ םָע ראָנ גייֵצְג לקיטש

 תא טיִּבְרַא רעֶר ןיִא ליופ ווג םֶסיִּב אור וא ךיא
 םֶסְלאָז ּוד ןעו) םםּראו םעֶּבְראָנ גידנעטשאב טיג טְסאָה
 לאָמ עָלַא ןעֶנג גייֵצָג םאָד םלאוָו ןמיּברַא גיִדְנעֶמְׁש ןעֶֶוְג

 = םיִנ גייִצְנ םעֶד ןופ לאוו דְנאַה .ןייד .ךרוד ןְגְנאַגנ ָךֶרּד
 ראפ סאוו רעֶד ויא לֵׁשְמַנ רעֶד . ןְדאָוַנ ןְלאַפ ראַּפ ןעְֶֶג

 םאָמְמ זִא רע זַא ןְמיִסַא זיא הָרֹוּה רעֶד ןופ ךאָוַא טְסעֶג
 לאָז רע ןֶפוא םעד ףוא טיָנ טְגיִרעְל נא הרות רעָד ןיִא
 מאה םּורְר זרוצמ איִד ץיז םַײקמ לאָו גוא ןידא ןָסיונ

 = םיִא מְכאַמ ןעֶמ אָרְמג איִד טְגאָו םורֶר .ןֶסעָנ ראָפ רע
 < + הָבאָלְמ לעב םּוצ םֶנאְָנ שאָה תִיַּבַה לעב



 -ןנחתאו ד םירבד

 ה וליירשַא לוג יג למ ה
 הַרֹוּהַה-לכְּכ :םקירצ םיִמָפָשִמּו
 םָכיִנְפל ןתנ יִּכנָא רֶׁשֲא תאוה
 רֶמשה קר =: םויַה
 "תא הָּכָשַתְְרִּפ דאמ ףךשפנ
 ""ןפו ךיניע ואר"-רשָא םיִרְבְרַה
 ריח ימי לב ףבבלמ רוסי
 רי ינְבלְו ךינָל םּתעדוהו
 . ספ תונ6 ג ןפו .טכ תותנפ פתוכ כ תועונע כ: םוכרנ רפשכ קכ . ספ םוכרנ יוג יפו א'

.. 

/ 

 - ומ . : יהומד

 :ןיערו ץמיק היד בב
 .אָתיַרֹוא לב ןיטישק
 בה אָנִא יד אָדָה
 : ןיֵד אַמֹ ןוכימדק
 הל רַמָתְסַא .דוחל .ט
 אָדַחל ָּךֵׁשְפַנ רט
 תי .ׁשְנְתְת אָמְליִּד
 ינוע .וזח יד אָומְגְ
 במ דעו אָמְליִד
 ו ימוילכ
 : ךיֶנָב יגְבלו נבל +

 אמוי

 ל ןיגוריק וט ק"פ ככ כ םוכרכ סתפדוסו

 רמשו ףל

 םירוטה לעב
 : סס3 65וכו סלפו סיפנ>כ סעט סיעד" סגיפש 9
 יככ) ידיכ  ךלכ . סד6 תעסג סיסנפ ככ . ךספנ לומסו (ט)

 םימכח יתפש

 סיקידכ סיטפטמו סיקוה לט :ךייע ךפיכ ל"כ כ : ססונועפ
 סוקודל ןוסנד | םרפמו . סו ןוכל ךץוכ סרה ינג  קוהד
 לוכס קר :בוקכ נ"כ 9: : סיקמ לע סג סומו 'וכ סונוגס

 סינוכנו סיפכס ונססת ססקמל לע סוקעפו ספ .

 לארשי ילשט

 סטאנ זיא  ןנתו טסעד ןופ ראנ םאג ןופ טייוו ריס:  ןעל
 ני . . vy SY ד ד - . יש

 סע טֶלאוָו םייקמּונַא ראַפ סאוָו ראָנ .זנוא ףוא טייקנייש
 ¥ ד לג צי - + 5% r 2 - ד סע .םאָנ אּוצ ןנהענג אוצ ןייז הכוז ןְלאַז ריִמ .זא ןעָחְנ

 . למ םעֶד = אייַּב  בּושַחַא ןעֶוְג זיִא רֶגיֵא לָשָמַא זִא

 רעד :ןָמּוקָנ יא .ןֶראוָוג קנארק ׁשְטְנעֶמ רעֶד זיא לאָמָא
 איִד  ןופ ךֶנַיַא טָנאָו קיז הלוח רקבמ םיִא אוצ .ָלּב
 רד א הָכֹז טָסיִּב אוד וא ריד זיֵא לאוו םיִא אוצ ןְראַה

 הָמוש רש :םוצ רע טגאָז ןבייִהָא . ריד אוצ םיינ ךַלָכ
 ןנעק- לאו נוא : דנג יי לאז ְךיִא שנ לאו רֶסעֶּב
 רעֶד נוא קְנאַרְק ןייז לאָז ְךיִא םיִנ ְךֶלֶמ םעֶד אוצ ןַמוכ
 זיא אוו .קוספ רעד טנאז סאד . ריט אוצ ןמוק לאו לכ

vrד  vד ,  Frה ד ד :  

 וזא םֶנּוהאָנ וא ץייז לאָז טאָג זַא קְלאַּפַא .וזַא אָד ְךאָג
 = FoR 9 ד

 רָפעְּב מלאו סע ראָג טְגּוהאָנ זָנא אּוצ זיִא םאָג איוו

 ןייז ןנעכ ןלאו ריִמ נּוא ןאס "בושת ןְלאָז ריִמ זַא ןעֶֶוְג

 : טאָג אוצ טנוהאָנ

 ןמיה ךיִר טְסְלאָו םיִרָבְרַה תֶא חַבְׁשִּת ןַפ ל רֶמָׁשַה קר
 אָרָמְנ איד .דייֵר .סְאְג | ןָסעֶג ראַפ ּומְסעוֶו רֶטאָמ

 םֶסעֶנ ראפ :םאְָו רעֶד (הל ףד אמוי תכסמ) ןיִא טְגאָז
 פאְרַא לַמיַה םעֶדי ןּופ םיִא ןעֶמ טכאַט ןָנעָל ןופ ךאוא

 אוצ טאָה-רֶנייֶא לט שמא זיא םע . לד ןייז .ןופ ןֶרְדיְ

 אוצ = גייצְנ רעייפ טייֵבְנִנ ןָא םיִא םאָה נוא | הכל לעב ןְרֶעייֵטַא מנ םיִהא +
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 מכל ךינכ> סתפדוסו : ךכ> לומש6 יל) לומסת ס6 ךדיכ
 | ןכו וככו םוסס ימ לכס למול ןיכופס ן"ינו) ססנפ .ךלכ

 יישר
 ..םקידצ םיטפשמו םיקח (ק) : סיפעס יניעל
 נג רג ךמשה קר (o) : סילכוקמו כ .סינונס
 וסכפק נסכ כ . םירבדה תא הכשת ןפ
 + סיוכ וכטסס סקכפ ךופמ סקול ופוועפ סלו ל

 : טיע שוריפ
 פה רימ ןעוו טַײצ עֶלַא ןוא | ויִלֲא ּונֲאָרְק לָבָּב

 .ןייא וזַא זיא רעו נּוא לדג דג יפי (0 :םיִא

 .םאוו םיִטפשמו םיקח ל רָשָא קְלאָפ טְרעּפְכַאְ
 הגיא | ןֶצעְזג םיִא ּוצ ןיִדנאַה ראפ ויִא סֶע
 - איוו וזַא תאֹזַה הָרותַה לכ עַמְבַעְרְג טיקידצ םיניד

 םויַה םנינפל ןמג כנא רַשָא הרות עָגיִזאְר איד
 קיש +: ףייא ראפ טְניַה ביג ףיא .סאוו
 טיה דל ריִד ּוצ טיה טְרעיג ל רה
 . בויל ןייד רעייַז טיִה וא רֹואְמ ְָׁשִפַ רומשו יד

 יר ןְסעֶג רפ ּוטְסַעוו רֶמאָט ם'רָבדח תֶא הַּכְשַה ןָּפ

 ןְּאַה ןנוא .עֶנייַד סאו הע יאר רש ןכאז
 אייז ןְלעֶע רֶמאָט וא ּנָנְנִמ ירטיופו ןהעזג
 דפ יפו ל ןְצְראַה ןייב ןופ טְרעֶקנ ּפָא ןַרעֶו
 אור נוא תו גאָמ טְסגָבעֶל .עֶניַר עלא
 עָניִר | אוצ יל ןסיונ ןכאַמ איי טֶכְלאְ
 : רֶרניִק סרניק עיד וצ נא נב יננלו רדניק

 ה ןְטיִגְרַא לאָי רע הָבאָלַמ רעֶר
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 תְרמְשּו-
 ןּוכְתַמְכַח : איה "ב

 יניעל ןטְתּונתלְּוס)
 תי י ןועמשי יד איִמְמַע
 ןילֶאה = אימיק לָּ
 םיִּכַח םע דוחל ןּורמיו

hs.אָּבַר אָמִע  
 בר םעו מיראז יִדָה
 הל םילק :אָהְלא 6 יד
 ןרעַּ התל אלבק
 לָכְּב אָנהְלא ייּכ הת
 ןילצמ | אָנֲחנא ןֶרֶע

 יהומדק

 וקרשא

 י> :ספ תנע סתלפעו אית

 כוכעכ סווג 01526 סס) ןקיו כיתכדכ . סתלמכו ספסל סעז
 סולע "כ סוקמ ת"ס . סע קכ וכו סנס (ז) : זיקת וכמש

 יישר
 קומ5 םמסו כלעב . ןינימ ססמק ןיליפסב תויסלז
 : סנכלפ ם צז. םתרמשו (0) :ועלנפ ₪ כ
 םכתמכה אוה יכ :  ןעטספכ.. םתישע
 סיגוכנו ו סיפכה .וטפקפ תל . הונו םכתניב

 טיע שוריפ
 ןָטיִה טְלאָז ריִא וא. ספי ₪ : איז ןנְׁשְר
 םֶתיֵשַו ןנרעל טלאָ ריִא ןעֶמ .טְנייִמ םאי
 םָנֶתִֹּו םֶכְְִכְמ אָה מ ןאָמ טֶלאז ריִא נו
 רֶעייַא נּוא טיַהּולק רַעָייַא זיא סאָד םּורא
 ןופ ןנוא יד רַכ םיִמעה יֵניֵעָל טייקידנאטש ר

 טעו. תוצֹמ איִד ָךֶּה רֶמֹלְּכ רקְלעְפ אז
 ראַפ נוא םיִמָכַת ראַפ טְנְכעֶרְג ןְרעֶ רי
 ןנוא | איד ןיִא .רכלעפ איִר ייָּב עֶניִרנאט
 םיקּוחַת לָּכ תֶא ןֶרעֶה | :ןלעו] אייֵז -םוָו :ןעְמְשי רֶ

 אייז נוא מח ץעזג עֶניזאָד איד עֶלַא ה
 גולק ןייַא טְרעֶייִג ןֹובְג םָּכְח םע קר ןנאז ןלע

 יטָק קְלאָפ עֶנִדנאֿטָש רַפ ןיַא וא קל
 סר 0 טְרַעָפְכַאְג עְניזא סא חיה לוד |

 רַפ טיִנ זיא סע זַא ןנאָז ןלעוו איז טס

 : לאבי איד .אּוו קֶלאָּפ רגל ןייק. ןדְנא
 רַאַפ ןעֶד זיִא ואו םּוראוָו לחָנ יונ יש יִב |

 םיהלא ול רֶׁשֲא קלאפ טְרעּפְבַאג ןיַא 18 ןרנא
 טְנֲהאָנ םיִא וצ ןייז לאָז טאָנ סאו ולא יב[
 טֶנהאָנ זָנְוא וצ זיא טאָג רעֶמּוא יח נא

 לכב 4
3 
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 ל ל

 ₪ טכ ןנחתאו ד םירבד

 אווה יִּכ םתישעו 8תר
 םיִמַעָה יניעל םֶבַהְניִבּו םֶכִתַמְכח +
 םיִקהַהייילָכ תא ןועמשי רשא
 ןובנו םכְח"יסע קרורמאו הלאה
 לוד יועימ יב: הז לודנה יוגה

 ולא םיִכְרַק םיִהְלֶא
 : :וילֲא ונָאְרְקְילבּבּוניהלא הוהיכ

 פק טפ סופני 4 סיל מיכנה 'סכ : תל ןירדסנס fי סניגמ ן תוכרכ יפ

 םירוטה לעב

 סוקמ סמנו תכתומ וימה םכ תוכעו סכוס6 ותומפ תוכע סמל
 bטוטיפ . קל : כסעמ וניֿפ כוטכוק לסמ ס6ו כסטעמ ספ 'פ

 םימכח יתפש
 סונמס םויכ וס כיקעְכו דומנס יס סכימסס מ
 פכמס תופע ככס סנ'כ ו : סקוע ויה דמוכ ויס
 a סניכסו סמכמס ןיפכ ונפמ .רפוקס תומפכ סניכהו
 סיפעס וניעל כפול ןכתו נו ןמנע כמ קפ :תומוקס 55
 פינוכנו סימכה ונכסתס ופוכיפפ וכסמת תלמ- ףיסוסו

 לארשי ילשמ
 וא . אייווצ םִניֵא ראָּפ ןגְנעֶרְּב פא םיִא טעוו רע זַא

 דשָד םיִא טְנאָמ גאס ןֵרָדְנַא םעֶד ףוא ןָמּוקְנ זֶא סע

 ינו דסי איר רע: כא מכיל :עֶנְעַעליו יאיר ןכָש
 ןּופ רֶע םכאכ'עֶנזאָד 'סאָד ירה ןכָש רעד וַא כד
 ₪ האע אזא םדעָהְנ שד ךיז שאָה טנא נא םיִא

 לע, טנאו ךְכְניִמ םיִנ יז זיא סע ןָבְראַמְש ןאָז רֶטכייֵ
 רעְדֶא  ליִפעָלַא וא טועֶהְנ ןעד ְךיִז טאָה ןֵכָׁש םעֶד אוצ
 םֶנייַא ָךאָנ ןָבאָה לאָז נּוא ןְרעוֶו תרֶרָּבּשמ לאָז ליש

 רע ליִפעלא  זַא רעירפ var טסאַה אוד איוו א
 נו "רבי איד וא בייל ווא ןרעוֶו תָרָבּעַמ לאָז לָחיׁשֲא

 ףוא ףיסימ טא רֶניֲא וא זיִא לֵׁשְמְנ רעד .ןֵבְראַטְׁשִ
 ראו הֶדבשְמ ווא הָָצִמ איד וא נאָז וא המ טאָ
 דָנאַה רעֶד אּוצ מק סוא םיִא שעוו סֶע וַא םַעָד ךאָנ
 גאז םעװ גוא הָלּבהַתַא (סכארט רע טעו הָּוצְמ עָסּורְנא

 פינ ראָנ םיִא שעוו סֶע נא ןבְראָטַשְנ זיִא הָוָצְמ איד וא

 ריִא (ופיסות אל, קּוטָפ רעד םשֶגאָו םורד . ןויז השק

 וראו טאָנ ןופ תוצמ איד ףוא ןײז ףיסומ םיִנ םֶלאָו

 לח טֶלאו יא ארֹומ ךיִא ּבאָח ןייז ףיסומ םעוו ריִא א

 | אלע קּוסָּפ רַעָד טְגאָז סאָר תִוָצְמ איד ןופ ןשְנָמ םיִנ

 + תּוָצמ איד ןופ ןירענט םיִנ טלאָז דיִא יֵדְּכ (שָרְגִת

 םיבורק םיֶהלְא ול רֶׁשֲא לודָנ יונ יִמ יָּכ

 .:םנותאנ יז אוצ ןייז לאו טאג קְלאָפַא ווא אָד ךאָנ
 < רע ןָבאָת רימ זַא ץאח ז זנוא ּוצ טנּוהאנ זיא רע איוו ֹוזַא

 2 בעז
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 . "ןנחתאו ד םירבד

 | תוארה םֶכיניִע : + םֶכְָא
 כ רועפ לַעְבּב הוה הָׁשערְׁשֲא
 ;בירחא לח רשא שיאָהיילְכ
 הוה ודימשה רועפ
 הֹוהיֵב םיִמָבְדַה םתַאְוד: ָךָּבְרִכִמ
 ש +: ויה םֶכְלִּכ םייח םֶכיַהְלַא
 םיקח םָכתֶא יּתְדַמְל | האר ה
 יהלָא הָוהְי יִנּוצ רֶׁשֲאַּכ םיִטֲּפְׁשִמ
 רשא ץראה ברב כ תושעל

 ; התשרל המש
 ו

 סחר תל !5 סיוט 'סדפ) סהר : 5 דס ןירדסנס יק פונופכ סיקנופ ססהו איה

 םיִאָּב םֶּתַא
 םיבשר שוריפ

 : רועפ לעבב השע רשא תא
 ביתכדכ וילא ונארק לכב

 ינב וקעציו בירקה הערפו
 לארשי ינב לא רבד ילא קעצת המ

 . תוארה םכיניע (נ
 * "וגו םיקבדה םתאו (ר)
 . םתקאנ תא םיהלא עמשיו
 . יח לא .לארשי

 . סנס סכסֿפ יפדפל (ס) : סתפייספ 60 סיכלס סוכומ

 לארשי ילשמ
 ראָפ ליִפַקֶל אינצ ןְבעֶגג פא םִיָא רע שאָה לא
 רע וא  .ןלסיָש . אייווצ ןְּבעֶגְג ּפָא םיִא רש םאָה לָסיִשַא

 רד ָךיז םאָה קיֵׁש = איונצ אד םְכאַרְּבִנ ָא סא טאָה

 ּפָא ריִמ טְסיִג אוד םֶגאָז נוא םרעֶדְנוו ראפ רשַײז כש

 םנאָז לָסיִש ןַיַא ראָנ ןִּבעֶגִג טיִנ ןיימ ריִד ּבאָה ְךיֶא יט

 ויִא ןְמּונָנ ריִמ אוצ לָכֵׁש ןיֵד באת יא ןכָש םּוצ ךֶע
 רעֶד לָכיִׁשֲא ךאָנ טאַהְנ םאָה גּוא ןֶראגג זרֶרָּבִּעְמ איז

 סֶד טאָה ןֵכַׁש רעָד וא .ליִפעְלַא ְךאָנ טאַהְג םאָה לוָפְעָל
 רע ףראד ִטאָמ ןְטעֶּבִנ ןוש םיִא רע םאָה מרעה רעָד

 ד 1 v T יול u + ד , 8 * ו

 םיִא רע -טאָה . ןעָייל םיִא רֶע םעוֶו  שייִל לאָמַא .ְךאָנ
 טאָה גאָט ָהֶדְנַא םעֶד ףוא גוא יִלָכַא ןֵניָלָג לֵאָמַא ָךאָנ

 םוצ רע םמּוק לאַמַא םיִלָּכ אַײװצ ןָּבעַנג פַא םיֵא רע
 ד 0 | = "ה צ* צד ..

 רָמְכייִל ָנְָבְל עָעְיִד ריִמ אייל םיִא אוצ ֶנאָז וא מש
 ְךיַא ךאָמ םֶסעָנ םֶניַה באָה ְךיִא םוראוָו :עֶסורְנ איד
 עֶנְרעֶּבלִז איד ןֵבעֶגִג םיִא ןֵנׁש ְרעֶד םאָה םיֵצ לאמא

 טְכאַרֲמג ְךיִז טאָה רֶע םּוראוו הָהָמְש םֹורְנ טיִמ רטכייל

 טאָה .טאָג ןיימ איוו ווא יהא ַײ יעצ רָשַאּכ םיִניֵד נוא ץעֶוְג סימא

 ייל

 ףוכיניע ג+ןוכתי דקפס
 2 ah יד תי ןאזח
 לכ: ירא רועפ לעֶבְּב
 רַתַּב ףילה יד אָרְבנ
 2 "היצש רועּפ לעֶּב
 תאו ד ְְניִּבַמ ְךֶהָלֶא
 אָתְלַחְדְּב ןותְקְּבְרַאְד
 ןימיכ ןוכהלא יַד
 לח ה :ןיִר אָמֹי ןוכְלַּ
 אימי ןוכתי תיל
 ינדקפ יד אמ אנד
 כ "דָבַעַמְל יהָלֲא .ַי
 ןותא יָד אָעְרַא וגב
 + ּהָתְריִמל מה .ןיל

 ןורטתו

A 

 םירוטה לעב
 ". סלק6 סופמ .ילנפ כט5 : ג"יכמ ת"ס .םפ כומל ונממ
 = .תוֿפוכ ויליפס סע 635 .ןיידכ .ןיפט. םופוכס סכיגיע סיכ ךימסו
 . ךוללש פוללכ 'ק5 זפכ ף"וקס לע ןיגפ . סיקכדס סקסו (ד)
 "סלפ6 ימדענ סי ךימסו. . סויס ס סכ)ול : סא לכ עו 2

 + סויס סלנכ דופו יפדפ) סוס וסוו םמטכ 615 יטכ .5תפממד
 .םישכ +: 6רמגל ו'פ ןכ ומר סלופ סנסמכ דומיל סימעפ ויס

 ט:ע שוריפ

 רעו ףאר ןְּבאָה ןֶנוא עֶרעיַא תוארה כינע )
 אָט טָה טאָג םאוו רי לַעָבְּב יי הָשַע רֶׁשֲא תא

 .טֶניִרְג .ןְּבאָה םצו) ןְׁשֲמְנעֶמ עֶניִּבְלעֶז איִד ןיִא
 .ׁשיִָה לָּכ יִכ רועה לעב םיִבָבֹוּכ תרובע איד

 לגב יָא לה רֶׁשֲא שטְנעָמ רֶכיִלְטיִא םּוראוו
 תובע רד ּךאָנ ןְגְנאַגְג ְךאָנ זיא רע םוָו רש
 המלא ג ו דיִמְׁשִה רועּפ לֲעַּב טסייה םוו םיִבָבּּכ

 רַפ טְכאַמְג .םיִא טאג ןײד טאָג טאָה קמ
 כ םיקגרה טס 0 : ריד ןְׁשיִוְצ ןפ .ןגיליט

 טאָג ןיִא טעֶהְּב ךיז טָה ריא רָבָא כיסא
 רִיָא נוא טאָנ רעייַא
 לעב םִיָבָבֹוּכ תַדֹובֲע
 עלא ריָא םָּב על םורד
 באה ָּךיא העז םֶכְתֶא

 איִר טְניִרְג .טיִנ טאָ
 םויה םֶכָלְב .םיימ | רָוְעַּפ
 יְִרְל האָר ₪ : נה

 קח ךייא .טְניִרעֶלְג
 ₪ תוש> ריִמ טכאשג

 וצ ןיהַא טסּוק ריִא סאו הָכְׁשְרְל הָמש םיִאָב םָתִא רֶׁשֲא דאל םַעְר ןיִא זַא אָ ו וצ [ְךאה דג

 ,נשרי 4
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 ₪ סולקנוא
Foi : 

 תי .ןּוְריִתו ןולעפ]
 אָהְלֲא יי .יִד .אעְרַא

 :ןובְל בָהָי ןוכְתָהְבַשד
 לע .ןופסות אָל ב

Neרקפס א  
 ןעְנְמַת אָלו וכ
 אָיָדּוְּפ תי רַמְמְל ּהְָמ

 אָנֲא יד וכלא יַד

 :םַכָלְןתנ
 - רֶׁשֲא

 םירוטה לעב
 ועכגס 5לו (ב) : סטטמ ידיכ 6יִּכמ דומלפסט . סוטסל 6

 ישר |
 עמק ןונכ (ס5 יכפס) . ופסת אל (3) : 5 מפל

 מ'ע שוריפ

 וצ נא םיִטְפְשִמַה לֶאְו ץעֶזְנו איָר ּוַצ םיִקוחַה לֶא

 ףיִא םוָו .תושָעל .סֶכְתֶא דָמַלָב יִכָא רֶׁשֲא טכעְרג יד
 קּוסְּפ רֶד טְּבייִרֶש וישר .ןאָט ּוצ ףייִמ ןְרעֶל
 טְגאָזנ אייִז הָשמ טאָה ֹוזַא נּוא ףֹורַא טייג

 תַרְובָע רעד ּוצ טְניֵדַנ טאָה ריִא עֶׁשַטאָח
 טעוֶו ריִא זַא ןְנעוֶו טסעב ןופ רועּפ םיִלּול]
 םיִטָפְׁשִמ איֵד ּוצ נא םיקוח איֵד ןְרעֶה ּוצ|

 ןייז .לַחומ ץֶלַא ףייא ןעֶכ טעֶו טאָנ ןפ
 לאָז ןעֶמ וא טינ הָיְז ןייֵכ ּבֶה ףיא רָּבָא)
 ייֵא םֶתאָבּו ייִחַת ןנעֶו ןופ מל ןייז לָחומ רימ

 רִא טעֶו םעֶר ףרוד רֶמּולְּכ ןְּבעֶל טְלא
 ץֶרָאָה תֶא ןְנְׁשְרַי טעֶו ריִא נוא .םָתְׁשדְו

 רֶד טאָג סאְוְו םֶכיֵתֹטֲא יהא ײרֶׁשֲא דנאל סאד
 וצ טעוֶו סל ופינ ןְרֶמְלע עֶרעיַא ןּופ טא:

 טינ טְלאָז ריִא. ופפות אל (ב) : ןֵּבעֶג ךייֵא

 הוַצְמ יִנֹנִא רֶׁשֲא אַז רעד ףֹוא רָבָבַב לע ןְרעֶ
 ּבאָה ְךיא ּונייַהְד ףייא ףאש ְךיִא סאוָו םכְתַו

 איד ןיִא ןגייל ןייבא טְלאָז ריִא ןְסייֵהְג יי
 ןיֵרַא טיִנ ריִא טְראָט תֹוִׁשְרַּפ ריֿפ ןיִליִפ; }ג
 יא ּבאָה ףיִא רֶָרָא תִֹׁשְרּפ ףֶניִפ ןייק ןני

 רֶפ ריילק ןייַא ןיִא ןכאמ טְלאָז ריִא ןְסייַה
 תיציצ ףָעַּפ ןיק. ןְכאמ טיִנ ריִא טְראָט תיָצו
 ריִא וא רנה אלו ןְכיֵלְנַא זַא אנ רעֶד

 ות קותנפ פע ע סימנוחכ ס"כ 5 ןינוריע ופסת ₪ איה
 פ םיתכז תכ ס'ל ק ןיכוריט וערגס נו

- - 
 י

 ₪ חכ < ןנחתאו.ד םירבד

 זתֶא םַתְשריו םֶתאָבּוויִחִת ןעֶמְל
 םֶכיִתְבִא יהלא הותיִרְשא ץֶרֶאַה

 רכְרהְילע ופסת אָל :
 אָלְו םֶכְתֶא :הָוצְמ יִכְנָא

 תֹוֲצְמיתַא .רמָשל ּונָמַמ ּוערגת
 הָוצְמ יֵבֹנֲא רֶׁשֲא םָּכיֵהְלֵא הָוהְי ל

 . םכתא

 םיבשר שוריפ
 ?ךלוהו שרפמש ומכ דומלל םכל שי ןאכ םתיארש הממו

 םימכה יתפש :
 :מ סינונ תדוכטכ רועפ םיככ וסעתט ספ

 לארשי ילשמ

 אלו םֶכְהֶא הָוצְמ יבנֲא רֶׁשֲא רָבְדַח ה לע פיסות אל,
 תוצמ :איִד- ףוא ןֶרעְמ םיִנ טֶלאָז ריִא ּנָמַמ ּועְרְנַת

 ןופ ןְרעֶנַמ שיִנ טֶלאָז ריא נּוא ןא ָךיִא גאז ְךיֵא סאו

 ןאָטְג ךּודישַא םאָה רָנייִא לָשָמַא זיא סע . תֹּוצָמ איד

 .רפנעקבא םנַײז ןעֶוְג יֵא ןְתּוהְמ רעד נוא ןוז קיז םיִמ
er gr poית כ +  Fr Ae the 

 יירד: ןא םעד ןכאמ לאו רע עווג בייחתמ ךיז רע טאה
 -3 אי ליה א" רצ שי clan : ₪ ד

 ךיִא 'םיִא אוצ ןתוחמ רעד טגאז . ענידתַּבש םיִשּובְלַמ
 . . ד | a + iF ER Fre . זו

 םינ טסנעק אד ןאמ רֶנייִמְנַא טֶסיִּב אוד זַא ְךאָד סייוו

 ?ימעוו אּוד וַא יא זביִשּוּבְלַמ אייַוַצ ראָנ ןְנאַמ ןיֵמ

 פאָד סאו זכיִשּוּבְלַמ :אַײַרד .ןכאמ טסעו) נא ןייז ףיסומ

 :איִד  ןכאמ -ןזומ ְךאָד וטסעוו כ ןייד גולךעוו םיִנ זיא
on = or . .9 + + ד  , 

 אייִרְר .איִד סאו - עיִרעְמאַמ .רעֶליִנְלאְו ןופ םיִשיִבְלַמ
 .עֶמּוג איו  ןופ רֶגיִליִּב ןָמְסאק ְךאָנ ןְלעֶו  םיִשובְלַמ
 דִמ פנאוג ןָא יא טאָר טאָג זִא לַשָמְנ רעֶד . םישיִבָלַמ

 א מאָה רע סאו .תֹוֵצִמ .איָד ףוא ןייז ףיִפֹומ שיִנ ןְלאָז

 ןְלאָז תיִמ זיִא מכ רָונּוא גולדעוו םסיִיוו רע םּוראוָו םֶגאָזג

 יס ןינ ףיסומ ןלשו) ריִמ וַא נּוא תוצמ איִד ןאָט

 ןאָמ אוצ ַֹּכְב ןֶבאָה טיִנ ריִמ ןְלעֶו חכ רנּוא גּולְדעוו

 שאז םאָד זרוָצְמ איד ןופ ןיִרעְנִמ סּולָשְו פח .ריִמ ןֶלִעְּ

 וסָכְתֶא הָוצִמ יִכנָא רֶׁשֲא :רֶבֵדַה לע :ּופיסּות אל) קוס רֶד

 .גאָו .ְךיִא םאוָו ךאַז רד ףוא ןייז ףיסומ טיִנ טְלאָז ריִא

 ןירעֶנמ ןופ רד טיִנ טלאי ריִא : ּעְרְנִה אלי יִדְּכ ןא ךייא
 = עא :ילָכַא ןכש .ןיינ .אייב ןיִגִלְנ טאָה רָעיִא לֶָשָמַא ָךאָ
 'דֶב רפ ןֶכעֶגְג פֶא םיִא רע טאָה גאָט ןָרָדְנַא םעֶד ףוא

 "ץָניִלָג  םיִא איַּב טאָה רע וַא . םיִלָּב איוו יִלָּב רֶנייֵא

 :ן'לספ ספנ

 "פא דמשל םעֶד ןופ שמ ןְרעֶעִמ טיִנ טֶלאָ
 4 ףייא ףאש ךיִא םוָו הֶכְתָא הֶנצִמ יִכָא רֶׁשֲא מאָנ רעייַא ןופ טאג יד ןֶטיִה וצ םֶביהְלֲא ַײ תוצ ל

 םכיניע 4



 NF כ ושל Dae ה לנשי:

 והָצְמַא
 ןנתתאו ג םירבד

 םעֶה לנפל רבע אוהב והצְמ
 ץֶראַהְתֶא םִתוא ליִהְניאוהְו הוה
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 וי שמו אל קר

 םולקנוא

 אעהא תי ה הי אּוהְו ןיֵדָה אָמְע םָדָ

 יֵהְמְלֲאְ

 כ גג ייסד לומ איב שנו 5 :הֶאְרִת רשא
 לארָשי הֶתַעַו *ד פ :רועפ תיִּב

 םיטפשַמַהְילאְו םיקחַהילָא עַמְׁש
 תושעל םכְתֶא דַמְלְמ יִכנָא רֶׁשֲא

 םיבשר שוריפ
 באומ תוברעב רועפ תיב לומ התע דע .איגכ בשת (םכ)

 םימכה יתפש

 וס יכ רמו 'יפ ןילתמ יכ כוכעי לוס יכ ופול ינהיטכפ
 6 ת"לכ ה : ןומיקסו קוזיסס וס כוכידכ מנ 'וכו כוכעי
 bקוד דמ)) כ וסו תכיק 695 וכו לוקני קכ לס
 ויס לפמכ לכ ן : 'וכ 165 סקו ליקני 15 רוכעי וס
 :ס'כקס ונפל עסוסי כפנ יעס יענ6 סממלפכ ל6רסי ןיגרסנ
 ל'כ ה :סספע תכנס נו ךמוקמכ תפקד סוטמ רפמולכ ץ
 סנכי 590 סעמל  ס"כקס סכוטס ןײעכ ירויפ וינפכ רקד
 "על סתדמננט רעונכ ליגּכ כסנו נכסי סטמ רמה ץר6)
 'וגו פכי ספעו סכ) כמלנ כ'פעל ם'עכ סיקטומ ססייספ-
 וס כג לע ףו 'וכ ינקו ןכפכ ןוסנכנ סח כ'סע5 רמולפ
 'פ כמו ספנמס ולתל וסיו סומכ סנס ומנע ינפכ ספלפ
 נרפיל סטמ רוכוס סמל ם'ו סירת דועו וגו ססמ 6
 ריכומ ךכנד ל"ו רכדפכ וסעס םורוכע רלסמ כתוי וז סריכע
 ס"כקס סכנ לממ כ'פעפד רועפ תיכ כופד סריכע סס) ספ
 תלו .תמכפכ כיקכדכ )'מכ יתלנקנ ךכלד יפרוכק י'פ

 םריפו כוטפ תיכ )ומ ומ ןרכ יגכ ותוק כוכקיו סכרכפ .

 טיע שוריפ 5
 נפל רובע: אית כ ַחָטְבַמ .םיִא ףיִא  ןיֶּב אי
 םעֶר רַפ ןֶבאָק רָּביִא טעו רע, זַא ה שח
 ןֶכאַמ טעו :רע, נוא .םֶהֹא ליִחָני אה קלאפ
 םוָו הֶאְרִפ רש דנאַל םאָד ץֶרַָה תֶא .אייֵז ןָּבְרַא
 טאָג טה רזא טֶּביירְש ישר . ןהעָו טְסעוֶו וד

 רעד ןיִא :אייז טיִמ ןייֵג טעוֶו רע וא טֶנאָזָג ;

 גוא דָנאָּכ םאָד ןשי איז ןְלעֶ) הָמָחְמ
 איז ןלעוו אוז טיִמ ןיַג טיִנ טעו) רע וַא

 ריִמ - נג װַא נא ןָשְרַי טיִנ רָנאָל םאָד
 איירה ןופ רע יי .טקיָשנ טאָה עשוהי וא
 ןָטְלאַה הָמְהְלַמ לֵאָרְׂשִי איד ןופ ןאַמ טְניווט
 טיִנ ויֵא ןייֵלַא רע, נוא יֵע טאָנְׁש רעד ּוצ
 רעֶד ןופ םייל איד ןְּבאָה אייז טיִמ .ןָננאָנְ
 גיסיירר נּוא עָכיִלְטָע ָּתָנְרַהְנ םֹוא יע טאָמש

 ןייז ףוא ןָלאַפְג רע ּויָא לֵאָרְׂשִי איר ןופ ןאש
= 

 ןולעיתו ןעמל
 םירוטה לעב

 דפלמ (6) : קנמע תפמלמכ םלופמס ומלו וקיזמס) ידכ

 יישר

 יפוס רק ססילע יככ נענע ססכ למול וכל ךכי
 = [וסו כונעי לוס יכ נפ ותיכנמ ססינע = םנעיל
 ססיפל לוכעי ספ . רבעי אוה יכ :לסני
 םנכסכ כמ ספס ןכו ולסג* 55 וסל ספו ולפני ה
 ססמ וכו (ז עפוסי) שי סוסו יעס .ל5 .סעס ןמ
 סוק ול | כמס  וינפ לע לפלש ןויכו "וגו יעס יסנק
 ךמוקמכ  דמוטכ וס ספל ניקכ ז ך) סק .ךל
 לע לפו) סקס -סז סמל סמהלמל כ סמ סלקמו
 | ןיככוע רגוע וס סל ךככ סטמל יקכמס ךכ 55 ךינפ
 .'ונו אינב בשנו .(סכ) : ןילכוע יס ושל סא
 לפכפו סססו כ"קעסו ח 'על סקדפננו  (ילפס)
 < יקיכ[ כ ונטו ךל לוקמ לכסו סיקקס ל5 עפפ

 !פ סרפכ סיפ .3"סכ וניוסד רועפ תיכ לומ כנקנ ןלנ סש

 טע שוריפ
 אנ טאָה טאג ּוצ ןגִרְׁשְנ טאָה :נוא םיִנְפ
 .טְסְלאַפ נּוא ּוטְסיִיִָש סאוָו -טְנאָוְג םיִא ּוצ
 ריָד רָּביִא ְךאָד :זיִא סאה םיִנָּפ ןייב ףוא
 יּבְר ןייד ּוצ טְגאָזג טיִנ ןעֶד ּבָה ךיִא םראוָו
 .טסעוֶז נּוא ןְראָפ: רָּביֵא טְסעְוְו ּוד זַא .השמ

 .אייז ןְלעֶו הָמָחְלַמ רעֶד ןיִא ןייג אייז .טיִמ
 ןיק :ןאָפ רָּביֵא ןְלעֶו ייז = נּוא ןייז היִלְצַמ
 שמ ןַײַג טיִנ טְסעוֶו ּוד וַא נא לַאבְׂשִי ץֶרָא
 ןלעוֶו וא יו ַיִלָצַכ טיג אייז ןְלעוֶו אייז
 שו (טכ) : לֵאְרְׂשִי ץֶרָא ןייק ןְראָפ רָּביִא טיִנ

 לאָט םֶד ןיִא טְמאָזנ יז ןְּבאָה ריִמ :נוא אנ
 םוָו םיִבָכֹוּכ תדובע רד ןְנעֶקְמְנַא רֹשְכ-תיִּב לומ
 ןְטְראָד ְּךיִז טֶה ריִא נוא רֹועְּפ לַעַּב טְכייַה
 התו (א) : רֹועְּכ םיִבָבֹוּכ תדובע רד ּוצ טפעֶהַּב
 לֵארְׂשִ ריִא וצ טְרעֶה מש לַשִ. רנוצַא נוא

 . לא
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 .סולקנוא ..-
 ףסות אָל .ךל ימ

 רוע יָד .אָלְלְַל
 קמ זכ ג ןיִדָה אָמְְַפְּב
 ףוקו אָהָמְר של
 אָבָרעמְל | ישע
 אָמֹורַרְלּו  אָנפָצ
 ךיניעב יזחו אָחְניִדְמלּו
 תי רָּבַעְת אָל .ירא
 רקפו חכ+:ןידָח אנרי
 יִהְפִקִתְו עשוי תי

 יהמלאו |
 ככ וס | ןנוסכ 690 סטועט סת6מ טפומס לכדכ וליפ6 . 6'ַד
 יכל ךככ יג6 יכ ךנ כככ ללא סוכ פ"ד . ךספלמ יפל ךל
 סת ךכ ככ פ"ד. .טסנגכ גכופ. 5 סתעו ינפסלג סימעפ סעל
 .ופיכת 65 ןֶלנ יתעונק כיפיס ככ יל ןיש ינפ 330 ככ ך) ₪
 עסוסי לט ונפז פינס לכל וכ כל ך> שיט סעסס עינס 6'*

 ישר
 :.ךנ ןפנק א. נֹוכ בכ ךכ כומב ת סזפ סנרפ
 ספ סחכקו מממ . פקק . ךיניעב הארו (זכ)
 במפכנס םנוכ .סה ב .ךל ספכמ מל םבוטס רסס
 וצו (תכ) : ןכלס | לכ . קס .'ס .וסלכיו (ךג .סילנל)
 לעג ג .םוחסמס לענ סןקכפס לע .עשוהי תא
 פיפ ד ךילכדכ .והצמאו והקזהו : פטילמס

 :תעקנס סממ לקוי סלוכ 96 ך) ל

 < שע שוריפ |
 .אוה ךורָּב שודקה יא פָד . זיִא יָּבְר רעֶד
 וזַא םיִא טעָּב הָׁשֹמ יא םָר ריִמְלַּה רעֶד וא
 וא הָשְקַּב ץיז טיִנ שוט רע נוא גנאל
 רעד זיִא .טייקְמְראַפָשֶנְניִיִא ןײַא ראפ סאו
 ריִצְפַמ ליפ וַא יֵּבַר םֶר זיִא רע סו דיִמְלַת
 רֶמּולָכ נע שני ןופ טְראַמָנ זיִא םעֶד ןופ ץשג רעֶמ רג גר טשפ רעֶד ּיִא :וזצ רֶרָא
 טניד ןופ ןגְראָב רפ זיא סאו ץטונ סא,
 ןיטוג .םעֶד ןּופ רעֶמ ויֵא אבל .ריִתעָל ןנעו
 :לֵאָרְׂשִו ץֶָא יא טאַהג טְסְלאָו וד סאו

 ץיֿפש םעֶד ףוא ףוא ײנ .הָעּפַה שאר הג. (זכ
 ליד ףוא 3ײה תא דִי ךייַה יד ו
 יז ברעמ ןייק. הָהָר הָנֶמיֵתְו הנפה נג
 נוא טייז םורר ןייק נּוא טייז ןופְצ ןייק. נו |

 טיִמ העז נא ףֵנעב האָכ שיִז תִדָמ ןײױ

 ל.
 : הזה רכדּב דוע יֵלֲא רב ףסות

 ךיניע אשו הָנְכְּפַה שאר ו הָלֲע
 הארו החרָזמּוהָנמיִתְו הָנְפַצְוהֲמִי
 ןקרהְ"יתא רבעת ליפ ףיניעב
 והקוחו עשוהייתא יצְו = : הזה
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 והצמאו
 : תכ ןיפודיק ₪6 וֿפו :טכ ןיפודיק ספ םלר סלפ : כ) פוכרכ ףסופ אית

 םירוטה לעב
 יל תומס ךלנממ 6כיפ 55 י"ד .ימ ךדופכ לכינ ותונככ ןיֿסו
 ךל .סינקותמ פוכוט סכלס ךפ ככ :5"ד.ך3:קוכעי ךלפ ככה
 ןוד .'כ . .וכקומו (םכ) : ךיפכיג תנפ5 ..לםס ךכוכ ככ סמ
 }מכ כסוכ וסכותו . כסכסו. כיטכ כ5 ךפממ:מ ק:סס ךדיפו
 סטפ ימכ ף5 535 כט עסוסי סיס ךכ 6356 לש סיס כסויב

 eet = םימכה יתפש

 ןופפכ סעטלד תר : 'וכו נ8 ידגנ ןכלס תויכנ כו ךכר
 דוה) פ'ד לכ סעטלו 'וכ "ד 'יפ ס"מ ײ0 נלנלס סק
 נא : ןוקסכ סעסל סנ 59 ך) כופ ככ ל"לס סלק ימג
 ל'5כ יב: ןכקנ כתה סנכתסמ לתוי כס סעועכ ןופכ נוט
 ליעפע ןלכיס רוכ.ל ותכק> לע ספמל ס"נקס- סיפסכ סמ
 כיעכ סמ "וגו ךיניעכ סרו 'וכ סגכפס- ר סלע כ
 סוס 3וטס רכס תוכל 'וכ ממ תעקכ םרפמו :סזכ ס"כקס
 נפו ןכסס לככע כוטכ וסע ס"כו סילסוכי' לוסכ .ןונכנסו

 , 59 ווייס ומק ולד סככולו| סכתפעו סכהלט כותכס רמקכ ומכ ג
 תומס 5535 ןסנמלו וסקומ סג וסטקע יונס ןמ ןומכ עפסמד ן"וכ וסקוסו כמ5 רככ לס וסקוהו וספק
 .גפונכ סיככדכ 635 ןמלו קוס ותופעל ודוכ ןיפט ךקלועפכ ו רפולכ ד :דותל | ןומ6סו קוומסו דומ)

 | טע שוריפ
 םּוראָט לֵאָרְׂשִי ץֶרָא דָנאַל סאָר ןנוא עֶנייֵד
 הָנֹוטַמ ראה תֶא הָצְרִא ןַמעֶּבג ְךיִמ םֶכֹאָה וה
 עַטּוג סאד ןהעו ְּךיִמ זאָל שָטייט זיִא סאָד
 רנאל עָצְנאנ סאד ןזייװ ריד ףיִא לעוֶו דְנאַכ

 < :שיִנ םסעוו וה םוראוָו הזה הריח רונה אל
 תֶא .וצו (חכ) : ןֶרְרִי ןניזאָד םעֶד ןראפ רָביֵא
 תּוחְרַכ איִד ףוא עשוהי וצ ףאש נּוא עשה
 גירק איִד  ףוא נוא תואלִמ איד ףוא נוא
 תקחו ןייז לַבֹופ ץֶלא לאָז רע לארי יד ןיפ
 םיִמ םיִא טְסעַפ נּוא םיִא קְראַטָׁש נא הס
 48 ןְרעֶר ןיַא םיִא טְסְלאָז וה רייַר .עֶנייֵ
 פיג יז לאָז נא ןֵּבאָה אָרומ טיג לאָז רָע
 3 = ףוא ףוכ ןיימ טעו וזא אייז רָּביִא ןְראּווְנ ערש ווא יגר ןיימ איו וא מבאר

 < תביא ןרעְנ טְפאָרְמְשִנ .ףוא לע ףיש יז
 אייז

Pe es 



 רנתתאוכ סי

 בגבו .ושעממ
Asעא  jada 

 רהָה ןהריה רבעב רשא הבוטה
 רּבעהמ * :ןנְבלַהְו הוה בוטה
 ילֵא עֶמָׁש אלו כנמל יִּב הָוהְי

 "זבה יִלָא הָלְה רָמֲא
 סטוס 'ס רפפיו + וכ ןיטיג תפ גסלג .כוטפ רסס :ס5 "ע כ סע כ 0 את

 םירוטה לעב
 < רגנכו לסרםיל כוט ך6 דגנכ תוכיס 6"כ וכ טיו 'ככ סייסמו

 ג

-oy ז ₪ 

 606 = רוכט6 65 ספ6 'ג .ןדכיס . 6 סככעפ (0) : סוס =
 תומס סילכד סע ספ לע "יו לסמ .. ןטכלס 6
 . סימנטס תונו סיפונמלו סטפנו םֿפעמכו סכמל סנופ סכופפ
 יתדמטס סוי 'מ יל כוכז למול וכית 'מ ןונכנסו דע .ןנמתסו ןפ
 כנסי 2"ֿפו סוקמ לס וסכש סדפ .כדסי סנועכ . כסכ ךלפנ

waסקומס ךדי פסו :ודגס 560 סז .ךכדג תפ : ססממ ן)  

 םימכה יתפש

 תומפנמס ותט יפו תופכסל תונתסק רק6פ רפונכ ופטקכ לפ
 רמוטכ ע : סיכנמ "כ תמהנמ סג ינלרס : גועו ןומוס לע
 כיתכדכ 2 : ססע טוכופ סרופכט 6 כס לכ ןפכ לומפס כ
 סושמ .ןוגכ9 ס"כ רקנ יי 3 : סל כינס סוכה סילעוכי
 כיככ כ"כ ר: סנכע ןופנפ קי : תוכיכעס ןמ .לד5ס :ןיכנפד
 ינע כזננ סז 6טמ לינטכ סיכומס כ ועפכ סכל יתכמפש
 עכו 'וגו רמוס וס ןכו סוכ יכמו  ןר*) םנכק )₪
 סמל עכו סלוכעכ לכס ופכ 'יפ סקס ףלד סכונעכ סטמל
 סמעוס כונעכ ופוכיפ סכנעמל ןי1 מרג | ססש לומטב
 סכנעמ) ומכ ןכפ) סנכ5 נפ סונפמ סתיוסמ סלכנולכ
 רגר עומסנ 605 ךכ ןימ ידיפלת .סקלו ךככ פע כהקפ כפל ונלכ קוככב ןוסלמ ך) ככ םוכיפו ש :סננכ .יקמנוס

 מע שוריפ
 ןעֶוג רֹוג ריִמ ףֹוא טְסאָה .וד םאוו הֶרג

 טיִנ זיא לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןייק ןמוק טיִצ לאָז א
 : ןְרעֶ ןגאק,ריִד לאָז רע .רֶכְלַעָזא ןדנאה רַפ
 ךיִא א ןְראָפ רֶּביִא לעֶנ ְךיִא הא (הכי
 רֶמֹולּכ ןְהעֶז לעוֶו ףיא נוא הָאְראא ךיד טעֶּב
 ךיִא אה ָךּורְּב שודקה וצ טְגאָזְנ טאָה הָׁשֹס
 לאָז ףיא וא ןַראָּפ רָּכיֵא ףימ זאָל ךיר טעֶּב
 רָשא רֶנאַל עָטּוג םאָד הבה ןרֶאָה תג ןחעָ
 טייז .רֶיעְרנַא רעֶד ףֹוא ויִא םאוָו ןרֶל נע
 סאָד גראַּב ןָמּוג םעֶר הת בפה ֶהֶה = ןדדז
 תיִּב םעֶד נא וכל םילְשדְי ןעֶט .טנימ
 טְניִרעֶעַג טה טאָג נּוא רגעי וכ : שכמה

 רֶמֹולְּכ ְךיֵא נע ןופ נעו ריִכ ףוא ג

 אויב טאָנ טְניִרעֶצ

 סל
 הוק תא

 i מ
 היַדְבעְּב בעיה תיל
 הַּבעֲא הכ ג הָתָרבְנכ
 אערא תי .יזחאו ןעכ
 רעב יד ,אָהְבַט
 אָבֲט 'אָרּומ אָנְְריד
 : אָשדְקמ תיִבּו ןיִדַה
 םדק ןמ" זָנְר הָוחו וכ

 אלו ןןומלירב לע + הכא
 נלי יי רַמָאְ ינמ לוב

 ונס , לאה ו גי סטוס

 . עולק סת6 דגנכ . סימשכ 36 ימ כפ6 :כוכנ סת סז
 ככ (וכ) : תמופסכ ספנסכ ויכככ סד ל0שי 56 52 סרכעפ
 עודנו 5% פוס ככ יקכסכ לפס, תלספס פת םוליפ .ךכ
 כ"סד6 bוסו ךפמ לודגו ךנע ככס. 6"ד .יכ לססנע ךמג
 ככ ם'ד .סנפמ | כלכי5 ךכ "ו נכ) סתיפ ססנקנ ודי לע
 סענו . סלשפ דיכ 5ג םככ למס . ידננכ סיטט סימעפ סככס ךכ
 :לפוי ךל לוכסכ י5 לטפס 6 .ענססו . לקכו ןיס . תעכס

 .יישר

 ts ע  ןֿפ . אנ הרבעא (סכ) : סוכלמ "ל
 2 סילפוכי A ז .הזה בוטה רהה : ספקכ 5
 = םלקפס צ שמי סז (םל מו . ןונבלהו
 * ספק כ נעסנ (ילפס) .'ה רבעתיו (וכ)
 bוס ןכנ יל ר סתפלג סק5 סכנינפנ .םכנעמל
 ספמנ עכו סכירמ ימ לע ופיקױ (וק סילסק) כמוס
 מכ ככס ולמי פלס (יכפס) . ךל בר : סלונעכ
 בל "ל .מינפמו ןככס סעכ דימלססו ש ספק

 | ה" ש'ע שוריפ
 טה טאָג וַא ןעָעִנ םֵרֹוג רוָכ סאָד טאָה ריִא
 ןא טייטש סע איוו וזַא טְניִרעֶצְג רִמ ףוא
 רב הֶשמל עְִיַו הָביִרְמ יִמ לע ופיצקיו ויק םיִלָהֶת

 רעב ןכאה לַאָרְׂשִי איד ששייט זיא םאָר
 עא נא הָכיֵרְמ יִמ איִר

 אלו איז ןגעֶו ןופ הָׁשֹמ ּוצ טלְּבִאְג טאָה
 םאר טְרעֶהְנ וצ טיִנ ְךיִמ טאָה נוא יֶנֲא מש

 הָלְפִת ןיימ ןָמּנְג ןָא שִנ טאָה רע טְסייֵה
 כר ריִמ יצ טְנאָזְג טָה טאָג נוא יִלַא  רֶמאִ

 דש לא רד ףְסֹוה לא ךיִד וצ גּונָנ זיא סע דל
 ּוצ ףאנ ןרעָמ שיִנ ןוש טֶסְלאְז גר הת רנד
 ףאז רֶד ןנעו] ריִמ ּוצ ןייז לֶלּפִתַמ נא ןֶדייֵר
 טייקטרַהַא רַפ םוָו ןְנאָז טיִנ לאָז ןעֶמ םּראונ

: 
 | : רעד



 ולקנוא
 ְךֶתּובְר תי דב תי אָתרׁש א
 יד אתְפקת די תי
 אוה "א
 ולד

 אָהָל א

 אימְשב

 אלעלמ

 סס5ַ. 'סמכ 'כ . תולמס (דכ) + דימס ידנכנ 'ס יסיוט למ
 סעכ תופכסל םולסס סתE ויגפ) לופנכ תולמס כש6 םוגקס
 סעכ םומכס) וינסל לופנל תומס וסזו גועו ןוסיס ינפ) םטכלמ
 ת"ס תווט סכעי .ליטעו של לכדי סינונמס . לופנל ליספסמ
 נע יפכ ו'יתכ סייסמו ו"יקכ :קוספס ליהתמו = .סטמ זופל
 .תופכס) : ססכפ 'ת לט ססלפ 'פ 6יספ ןל62 םנכיל סכז
 . פוֿפרסע : ךיסטקכ 5נ5 ספ ף0 לתיֿפנס ם"יכס לע ןיגפ

 זשר

 לנפסמו ₪ דפוע תויסל הספ (ספ) .ךדבע תא
 סכמקס יסדמל ךפמ וג ממס סריזג סלזננפ ס'עס
 ךכ יפיס ספות יכו יל סמינס ססעו (55 םומפ) ל
 ססלע ללפססל יטס סיס ינס קתפ תםוקפל 0
 . ךלדג תא : ויטכפ תופעל כוכס יפייס ןכ ופכ
 סקעו (דו רנדעב) למופ סוס טו ךנוכ דפ וו
 קיסס ךיימי וז .ךדי תאו :'ס הכ סג * לדג
 קכוכ ספק . הקזהה + סלוע כ יב )כל ספוקפ
 לא ימ רשא :סקזסס ןידס םדמ פל ל סימסלנ

wnןֿפטװ = ול פיס מ = ד"וכמל סמח יי  
 דסק םוכעל סלוכסכ ודיכ ןיסמפס. ג .ןילדקקנס
 ספ ךדיכ סהפיפ ומ ןיפ ספל ויקולפ לפ רוכעל
 קולסס סת ומועכ יפלו . ךסכיזג .?ככהו יל לוסמז
 ביקכדכ .גועו: ןוסיס םונמלמ ךדכע מק סוקלס,
 תומהלמ ינפרס ם ךינפל םסיקלקס ססכ 0 סולד

 טיע שוריפ
 יישר .טְבעֶנק  ןייד ןייוַו ּוצ רב תֶא תוארה
 ןד ְתֹלֲחַה חַּפַא טנאזג וזַא טאָה הָשמ טּברע
 הָמִחלמ איד ןזייוו ּוצ ןָּבּוהְג .ןא ריִמ טס

 טמְלאְ וד זַא ךיד ְךיִא טעֶּב גועו ןוחיס וו
 א ןיֵא איִד ןופ הָמְחְלִמ :איִד .ןזויומ רו

 טייקְרָפְכא ןייד לדג תֶא ףוא םיִכְל גיִכייַר

 ְְדָי תֶאְו טייקטּוג ןייד ןופ הָדָמ יִד וא סא[

 טְנאַה עָטְכעַר ןייד זיא סאד טנאַה ןייד נו[
 ןופ טיל עֶלַא וצ טְקעֶרְטְׁשִנ םוא זיא סא [
 הָבּושת רֶעייֵו .ןויז ּוצ לָבְקמ טְלעוֶו רע[

 רעֶד טיִמ םאוָו עקראטש יָד התה הָלֶפְז

 ןקהאַטְש םעֶר ןייַא ּוטְסְמעֶג םיִמְחְר ןופ הָר

 ןנחתאו : םירבד

 עזתַא תוארה תולחה התא ית
 ףְלְדניִתֶא
 ירׁשֲא ץֶרָאָבּו םִיִמְׁשִב לא"זזימ

 : ותסקכ ןינעמ 1 סגט סוכט לכ כ : נוכל יככוטל נוסו לתומ ספט ךכוט קל למולכ ךולכד]
 bc וטוכיפמ ו ופסקכ ןינעמ וו ב :וססקככ סו ןינע סמ יכ וגו סמכקי סקומ דוכ יכ ומכ לו ופפקכ ןינעו
 : ןיכוגיעק 'ופ 1 :ותעקכ) ₪ ןינע סד "וגו סיסנקכ ךומכ ןו6 וכ ופכ וג סמו

 -רשא הקוחה ָךדיזתאו

 השעי
 םירוטה לעב

 יפש6 , סיפי ספ סיכטסו סיפעס קו60) ךדיֿפו ןיד 'סמכ 'ג
 וטכדט וס: כפס6 תֿפ . םוֿפככ וכ ןתכ סדימססכ ןפוסכ ןסג
 וכעי ךֿסיס נסכעי) פכופע סמ לכ סשמל ס"כקס וכ ספרסע
 עוֿפלסנ וס סוו ססכ קילס> ןידיספט ןיקיפמס )כו ספונפכ
 ןלו סתולסכו ןיפויכ סס ךֿפיס סיפי תפ סיכטסו סימעס
 עפ : סס> ןיקממס וסלכסש תופכסל ו ןפנ סדימטסל
 יפכ ליחס קוספס . סטמ ידכפ ןכ 65 תלמפס ,ךרכט

 םימכח יתפש

 דס תדמ וס ונדלו וס סיממכ פדמ תוופו6 'ד לס
 . סעקס ד"ספכ לו וגידכ סוס כמולכ ןידכ סומכ םרפמו
 + לכ כותכס ויפו 'ד לכ סט דוקנ סמל םכפל נול יל
 לו ק"כיסו "לוקו ל"וגס ףטמ ונייסד סוס)6 ספ תודוקנכ
 ינדס לקס ןוטלכ  י"סר טקנ ךכנו 'ד 5 סע לפסכ דוקנ
 ככ לכ5 'ד לע ספ רמולכ ס'וסי כוסכט פ"ע6 סיס
 דוקנ ךכלד םרפמו סוסנפ ביקכ כ סעוד ותדוקנ פ6יכק
 םדמ ד'ודיט פ"ע6 ןידס תדמ וספ סיכנפ תדוקנג 8 ודו
 ינופ כס ןונ6כס סססו ןידכ סופכ ל רמו סימסרס
 6וסו מוכר וטוכיפ קכ סולכ וכ סטמ ןויכ כ כקכ ניתכד
 = סוס)6 י'טר טקנס סמ ע"ג ןוטסר ןומל יפלו רוכד תלמפס
 ביפכ ךל ךנ 'פכ לועכד ג'עלו טקנ 'ר לס סס לט סינקס יפל
 שו סולכ "ככ סכפמ לו יל ןסמ סמ סיס יי מנ
 ןפסט םקנמ ינמ סימסלס דפ ןכ ןידס דנמ ןס ק"ס ליעד
 רוגל ךטעמו "וגו ןפכפמ ךל ךכ יל תרמסט רהלמ סינכ ל
 וסע תוגד6- לט ס5 כיכוסע ל סמל ססק ככ 230 לודג
 סול יעכומ 'וגו ךדכע ת5 תסרס ספל כ"לקד ג :ר"סדפ
 יקחלס 'כ רמיו סוכתפ כיתכו * : ךלוסו ל ומכ

 1 סגט ל

 לוכד לנד טספס יכל סנס

 ט'ע שורופ =
 רעוֶו זאג סטָעּב לא יִפ םאוָו רֶׁשֲא ןידה תַרָמ
 תֶׁשֲעַי רֵׁשֲא דד איוו טאָנַא וזַא ןֶדְנאַה רפ זיִא
 איוו וַא דישי ןאַמ ןנאק לאָז רע סאו
 ןייד איו ווא וא  ּחְמריְנ  קרַעוְו - עֶנייֵד
 א טאָה הָשמ םָּכיירְׁש ישר . טייקראטש
 .וצ ךיילג טיִנ טָסיִב וד היבקה וצ טנא
 < בוא םיִצְעוי םאָה רע סאו :םְ רֵׂשָּב ְּלִמא
 שנ םיא ןואְל רעֶד אז סו תוררש עֶרדנַא
 = םוָו םֶד רצ ןייז לחומ לאז רע סח :ןאָט וצ
 | 4 סיב וה רֵּנָא טְניִדְניִזג םיא ןנעקמנא טאָה

 7 "למומ ןלעוֶ ריִכ טסעוֶו וד וא וזא טינ
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 .ןנחתאו ג םירבד ₪
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 :ו "כ 3 פוכרכ פיכ)5 'כ : 2) ) תרופ 'כ6 קח אה

 םיבשר שוריפ

 לחא הזה םויה הלעמל ביתכדכ . תולחה ןנחתאו (גנ)
 'הל תמרוג ת"יחה תולהה .ךדחפ תת

 תותחה . םויה םכב יתודעה ןכו ןופצמיתוריעה ןכו . ח'תפ -
 תומירה רמאי ה"עחא תויתוא םש ןיאשכ לבא . ןידט םויכ
 ןיפוטח םלוכ תוביטה תומיקח
 אלש ה" נקה עבשנ םירומה אנ ועמש

 םיתמה ראש תנתמהש

 םימכח יתפש
 םקככ ססמ עדי ןכירע ל"5כ ב :ננפתו "לס כ'לאד א =

 ניכסכ לו כ קנתמכ 66 ס5קכ ס'כקסמ
 ןוכסכ  סעט)ד ב : "וגו קונו 'יפ "עו סינוט סיטעמ
 סעעלו:'וכ ת"ד רמפק ןכנ סנהפֿפו כיקכ 55 סמל ספק

hhסעוכ ןס ונֿהו ד : ליענדכ נתיו כמה 5 סמנ ספק  
 : סנה סעיגפ לופו לופנ ספייק רוגפ סנכ סק6) סקעג
 קעכ >יקוו5 עפוסי תהו כיקכ סינימ )יע) כד עב ה
 עפ ימק סנעו גועו ןוקיס םוכיכ תעכ וסוכיפס וכ 8וסס
 ע סלע. ךכ> רדנס ₪5ק לפוסכ יתימד 'וכ להקל ןכקפו
 לפוסט ןווכו-ת'קו | :'וכ ךר6) סנכפ- ידכ bbpol יקעד
 ןכ6 םוכיכ סדוק ססמ ק'סד כ"ו סמ וז סנפת לדנס
 סע ד"וג סיסס ןויכ ללפסס) ותטד לע סכלט 6 גוטו ןומיס
 ליפנסו םוככס רתקנ ככ סלפת סוכ ליעוו כ סעונכ
 רתוס מכ יתכעמ ספנמ עכפ יכקו ןכופל ינכו דג יגל
 ןיד רוג ופ-ןכ סו ולוכ רפוס וק5קמ לתוסכ רדנד רדנס
 יכפסכד ע"כ ס'8רס כקכ ז : סלופכ ונסמ .וכס) סטוכס שנ

 םידרוי

 ככ "פר כתכד 60 כ"ג\ ןסמכ לד י"ככ וככל כ"6 סלוכ 6יכסו 'וכו סכמ
  סpעכנמ סתוק פריס םקכ- סיכמ יכג ומכ וקטקכו וקנס סכעי ס5  ונעודווכו ויקונפמ םנמימ ס"כקסמ טקכו ססילע

 טקכ פוקוכס יסנמ 'כ דוקפי ונג ןכו כיס .רוכטוס ))פקס 5כסו סס י'טב טריפס ופכו .וק)ודג וולה וינכ ופרוט
 סקמ רכדיו "60 ונייכד סמכ ינעכ סילהסס םינפס .68
 ןנופ סירנד ינט 7 'וכ סדיכ ינ6 לסוג סל ינעידוס ססמ רמסכ וגו סוס סעל סטע6 סמ  רמ6) 'ס )5 ססמ
 וס ןכו ותנפכ ת נמו סלפתו סכקב נו 8מלטכ סעדוס

 : טיע שוהיפ

 אוצ מ ןְטעֶּבַנ ּבאָה ְּךיִא נא ןְנַהְהָאְו כ)
 ןמּוק ןנעֶמ לאָז יא וא טאָנ

 .ןייטש טעו רטייונ .יוו װַא לַארשי ץֶרֶא .ןיק
 טיִמ .ןעווג ללפתַמ טאָה .הֶשמ טּביירְׁש ישר
 תַנָּתַמ ןושְל ויִא סאר ןְנֲחְתָאְ ןוׁשְל סעֶד

 ןייז ןאָט םיִא לאָז טאָג טְסייֵה טאָ ם;ֶה
 ןופ .רַבׂש .םֶד ןנעוֶו ןופ טיִנ טְסּוסוא השכב
 םיִקיִדַצ איד עֶׁשְטַאָה םיִבּוט םיִׂשעַּמ עֶנייֵ

 ןגעוֶו ןופ השקב רעֶייַז ןנְנעֶה וצ ₪ ןְבאָה
 תַנָּתַמ טְראָפ ייַז ןטעֶּב םיִבֹוט םיִשעְמ ערי -

 יִתונַהְ הָשמ וצ טְנאֶזְג טָה טאָג םּוראוו םֶנֶח
 לוו ָךִא שטייט זיא סאָד ןוהָא רֵׁשֲא תֶא
 טייל לע לע א ןמעונ לע טי,
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 | = סמ יהל כ = אּוהַה תב הָוהְיילֲא ןנְתֶאְו =
 הא יו דב ; רֶמיִמְל הוה ונדא דכ רמאל =

 לארשול רמאשכ השממ ןיינמ ורדנ תעשב ול לאשת לאו ךל חלש תשרפ ונדמליב ןנחתאו :
 תעש רמא 'וגו ואיבת אל ןכל 'אנש ץראל סנכי

 ליבשב ה'נקה רמא יה לא ןחתאו רמאנש וינפל ןנחתהל  ליחתה ךכ רחאו הנש ןיתמה  וישכע רבדא יניא
 : סשמ הארתו הגספה שאר הלע 'אנש הלעת התאו לואשל

 ויפסנ קסיקדכ רי

8 / 
»,- 

 | מ אָנְּרעְּב

 התא

 םירוטה לעב
 9%רמי ₪6 יסכומ סופכית 85 ביתכ ליענ
 למ6ס סליס "נב . ןנספסו : ילט סמלי ילו6

 ןכסתה וג םכיסנֿפ 'כ ךמס . ופכפת טפסיפ ידכ סליס וינפל

 . ןנחתאו (גכ)

 אה העובש תעשו סעכ

 ישר

 b iaנ א סוקמ לככ ןונכ ןיפ .ןנתתאו (טכ)
Aססל טיס יפ לע ףפ סנס  

 תלמ סיטקכמ.ןוס סיוטס ססיסעמב םולתל סיקידפנ
 גל (Bos ול למקם יפכ סנס סנתמ 055 סוקמס
 . ןכהסלו ןוכלכ ול כ ב ןוק6 כעס תל .יסוגמו
 orp Db כקנמ ונופל סכסעמ דק סו ג ד

 לסל . אוהה תעב ג
 = לסוס המס יפימד גועו ןוסיס ןכפ ה יפסנכפ
 :סומיקמ 'נמ דספ סז .רמאל : (יכפס) לדנס ו
 וע רסלמ :ינופ סוקמס נפל  ססמ רמפס ז
 א וס ס5 יסנקס ספעפ ס6 ינעידוסכ
 הל תולחה התא : ןיזכ ח סול . םיהלא

  םקכ תופוקמ 'דכ רמופ ע'כ רוע)5 'כו סומוקמ 'ס כיסה
 ססמ ללפקסס וכ קומוקמ 'גמ דק6 סו ל"ב

 4 ןכו וכו סנקוג ספ ס5 ינעידוס כמק) 'כ ינפל

 - כד 9'3כ ה :קככ ונוטנכ קדקדק 5 י"עכ

 3 ט'ע שוריפ
 .ןייק טיִנ ְּךיִז ןיִא טאָה רע ןעוֶו ּוליֵפֲא ןנילע
 "נבלע העד ןיִא אקח חב םיִבֹוט םישעמ
 סד ןמוננ ןייא ּבאָה ךיא וַא םעֶד ְּךאָנ טייצ
 'טֶכאַרְטְנ יא ּבאָה גֹועְו ןוחיב ןופ רְנאַל
 -םאוָו רַדָנ רעֶד ןֶראוָוג רָתּמ ןוש זיא רָמאָט
 :ןייק ןכיק שיִנ לאָז ְּךיִא זַא ןאָטְנ טאָה טאָג
 "טביירש ישר .ןנאָז וצ וזַא רפאל לאָרְִׂ ץֶרָא
 אּוה ורְּ שוקה רפ טְנאָוְג טאָה הָשֹמ
 ףיִא טְסיה םאָד ןואָל טיִנ ְּךִד לע ךיֵא
 זִּב ןאט וצ הָלּפִת ןייק ןֶרעָה ףוא טיִג לע
 טסעוו וה בוא ןיז עידומ ריִמ טסעו] ּוד
 טאָג % יקא (רכ : טיִג בוא טַעְּבְג ןיימ ןאָט

 ְבֹוהָנ ןָא טְסאָה ור ְתֹלְחַה הא ראַה רעֶד
 ןס וב ריו 5 2-5

 ורכדכ

 ו
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 םירבד תרמפה

 לא אובדאל הֶנָמְלַא ביִרו ומפשי אל ות te הר
 ידי הָביָׁשָאְו : יביואמ הָמָכְנֲאְויֵרָצִמ םתָנא :יוָה לארי ריִבא תֹואָבְצ הוה

to uals 

 2 ג " הכ
 ץחאה אנ בל : ססיל

 לע

.- 

 לח ךיצעיו הנשאהבּב ץימפש הֶבּׁשֲאוו :ךילידבילכ הריסאו פי בכ ףרצא

 ג ג ןח

 ט"ע שוריפ

 ןְרֲהְנַא םעֶד ּוצ תלזגג טאָה סו ןיוד רע
 טפשמ ןייִמ ןיִא טכעַרְג טְנייַה ךיִמ ךאמ ןַײ
 טסעוֶו אוד זַא ןלאָצְב ריד יא לע ןע
 ףיד טעוֶו רעֶנעֶי נוא םֶנייֵא אייֵּב נג ספ
 ףוא .ףיד .ְךיִא לַעו) ריִמ ראפ ןדאָל מו
 ןעוט םותָי ןיַא וטוני אל סו ןֶבאַמ טְכעֶר
 םֶהיִלא אֹובָי אל המלא ביִרָו :םּורְד ןְטְּפְׁשִמ טיִנ איי

 טיָנ ראָנ הָנָמְלַא רעֶד ןּופ גירק איִד טו
 טמּוק הנמלא איד זַא םּוראוָו :אייֵז ּוצ מו
 ןופ סורא טיג םותי רעֶד א ראל ד
 נוא םיִא טננעֶגּב הָנְמְלַא יד נא ןַד םע
 ןייב טיִמ ןפְלאָהְג ּוּטְסאָה סו םיִא טְגעֶר

 ןיַא ריִא רע טְרפְסְנְע ןייב םעֶד ראפ ןעייר
 םעֶד אוצ טיִמְג ְךיִמ ךיא ּבאָה גאָט ןֶצְנ
 ּבאָה ףוס םּוצ נוא הָכאָלְמ ןיַא ןיִא ןי
 םיִא רפ ןעייֵרְׁש ןייֵמ טיִמ פאה טיִנ ד
 טרעק סֶע טְרעֶה רעֶד הָנָמְַא יִד או נ
 ןיינ טיִנ ראָנ ליו נוא קיִרָק םוא ףז א
 ָךאָד זיִא רע יז טכארמ יז םוראוו ץיד ם
 טימ ןפְלאָהְג טיִנ :מאָה נא במ ן
 סאו ןָּבש לבמ .וייד סעד ראַפ איירְׁשְנ ל
 םורד יירשג .ןיימ :מיִמ ַפְלעֶה ןׁׂש ּךיִא ל
 איד םֶיֵלֲא אֹובָי אל .הֶנֲמְלֲא - קּוסָּפ רעד טג

 ןָמּוק טיג ראָנ טוט הָצְמְלַא :ןייא .ןופ גו
 טוט | םּורְר תואְבְצ יי ןודָאָה פאנ כָל : אייז

 טאָג ןייא א "רע םוָו טאָנ ראַה רעֶד -ץש
 ניא ןייז זיא ץֶלֶא םוָו  תוליימ עלא

 ןופ ךייַא ןָסייַר סֹוא וצ זיִא 'טְנאַה ןייז =
 סד 'ןיִא עֶרָרנַא ןצנאלפ ּוצ :נוא דֶנאַל ם
 ןופ רקראָמש רעד זיא רע לאשי רינָא ד

nhאיירש .אָד יה 'ןנאָז רָע טוט לאש  
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 הקצב ָיָבׁשְ הָדָּפִה טּפְׁשַמְּב ןיצ : הנמל הירק קדצה ריש ל אד

 טע שוריפ

 א ייֲצטטַחְנָא ןסיוו ןְלאָז :עֶלַא םאָר םוא ְּךיִא
 רֶעֶדייֵלַּב עמ ןופ טסייַרטְג ןרעוֶו לעֶו ְּךיִא
 'עֶמְעיֵז שמ טנרעצ רעֶד | ףימ :ןֶבאָה סאו
 :ןֶרעו) . לעוו = ךיא נוא. יִבואמ המת םיִשֲעַמ

 יא לע ידְתהָבִׁשֲאו : טְנייִפ -עֶנייֵמ ןּופ טְנְבעֶרְג
 ריִד ףוא ק קאלש ןיימ .ןרעק  םּוא לעֶו ְךיֶא
 ְךאָנ קאלש ןייֵא ןנאָלש ךיר לעֶנ ְּךיִא לק
 טנעל רַפ לע םיעשופ יד וי ןְרָרְנַא םעֶר
 יל לַעְוְנ ףיִא נוא נס רוגב ףורצאו ןרע 2

 ןיַא פ ןקעֶלְ יד טרטייל ףווז יד אוו וא
 :os ענייד .ןרטייל ךיִא לעֶו א ריולק
 .אוצ ןנעו סאוָו םיעָשר איר רע :טנוימ :םֶר
 ראָפ יִא לעֶו יד םיקידצ יד ןשי טְשיִמ

 ָּא לעוו ָךיִא  נוא ּרֵליִרְּב לָּכ הָרֲֵאְ ןרנעל ם
 ןשיווצ צ טְׁשיִמ ּוצ װיִא םֶ יִצ ןייד ראָג ןאָט
 .םיעשר יב ךֹוא רע, טְנייִמ סר רָב םעֶד
 : םיקירצ יד ןְׁשיווְצ .טְׁשיִמ וצ ןֵנעֶו סו
 םוא לעונ ךיא נוא הנשארבכ ךימְּפיש הָביִשֶאְ

 ןטשרע םוצ איוו ווא םיִמְפֹוׁׂש .עֶנייַד ןֵרעֶה
 עֶטּוג ןְלעֶטְׁש .ףוא רד לעֶו יא רָמּולְכ
 םיצעו  עֶנייַר נּוא ..הֶלַחּתַבְּכ ךיצעויו םיטפוש

 אב ידחא רעיִרְפ איו וזא .ףילרע ןייז ןלע
 וצ ןףּורג ןרעו) טעו) ךאָנ רעֶד קדצה רי רָל

 איר הנ התק טאָטש עֶמְכעֶרְנ איר ריִד
 טְׁשִמּב ןויִצ טאַמְׁש יִרְויצ : טאָמְׁש עֶמְּבייֵלְָּב
 ןוִא טעו ןעֶמ סאו טָּפְׁשִמ םעֶד ךְרּוד הִָּ
 ןופ טזיילג םֹוא ןרעו) איז טעוֶו ןאָט ריִא
 הבושה .ילעב עֶריַא וא הק ָהיִנֶשָו דָנִז ריִא
 | םוא ןְרעֶו ןלעו) ןייֵז ןְלעֶו ריִא יא סאו
 אייז סאו ר רעייז  ךרוד טולי

 : ןאָט ןלעונ
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 םּוא זיִא נא ןופ .רעו) ןְהעֶז רֶמאָל רֶמֹולְּ
 םיא ְּךאָד טייַז ריִא עָשְבאָה נא טְכעֶרְג

 ךאָד חףייא ְףיִא ביִנ ןְגעֶו טְסעֶד ןופ טבעַרַנ

 ןאָמ הָבּושְּת טְלאָז ריא םאָד גגּופאָה ןיֵא

 םֶביִאָטְח ויְהָי פא ןאַט ה-ושה טעו ריא זַא נוא

 ןייז לע דני עֶרֲעיַא :ליִַא ןעונ םיִנָשַּב

 . טייקטור סֶר איוו ּוזָא טור ריִמ רַפ טְנְכייֵצְ

 םייוָו אייז ןלע ו ּוניבלי לש םיד אפ עטור ןופ

 נוא עותב מידאי סא אוינש אווו וזא  ןרעוו

 איוו חַא טור ןייז ּוליִפֲא ןֶלעו אייז ןעוֶו
 סייוו ףאָר ייֵז ןְלעוֶו יִהירִמפ ּבְראַפ ליִמְרעוֶ
 טביירש ישר .. לאו עָסיוַו אחוו א ןרעו)
 טור רִיא טיִכ טְּבראַפ ןעָמ סאו ּבְראַפ אד
 לידגרעק למ ןיִא : נוא ףאלדנירעק זיא

 ףֹורַא טיינ סע רֶרֶא םעֶראָו ץייא אָ זיִא
 תת ילך טאָג רָעיִרְפ אייז טאָה רע סאוו
 וַא טאג טנייה טג אז (טפשמ ושרד במיה ודמל

 וכל לאָמ טְסְנעֶד ןאָטְג וא באה טעו) ריִא
 טיִמ ןרעֶֶנאַּב ְךיִז רמאל גיא טייג הכו אָנ
 ריִמ ןגאָז אּוצ עידֹומ ריִמ ריִא טייז רֶדְנאְנַא

 לָעּומ זיִא זנוא ףוא סאוָו םאָד ןאָטְג ןְּבאָה
 יא לעונ לַטומ ויִצ ריד ףוא סאוָו אוד אומ
 דני עֶרָעייַא ןעוֶו םיִנָשַב סכיאטח ויהי םא ןגאָז

 אי טיח זַא מ ראפ טנֶבייִצְג ןייז ןלעוֶו
 ןְרעֶֶנ סייונ אייז ןְלאָז .וניבלי לש םֶדאָּפ עֶטו

 ריִא בוא סֶּתִעִמְשו ונאה םא : | איינָש איוו וא =

 ריִמ .אּוצ ןְרעֶה אּוצ טעו נא ןְלעֶו טעו
 עטסעְּב סאר ןסע ריא טעו ּולכאת } יִראָה בוט

 ריא בוא נּוא סתיו מאמה האו דנאל םעֶד ןופ

 טעוֶו נא ריִמ וצ ןֶרעֶה וצ ןְלעֶו ג טעוֶו
 ּולְכאָּת ברה דיור ענײמ ףוא ןְניִנעְפש רֶדיוו

 ררעווש רֶד רוד ןְּבְראָד רפ ןרעֶו ריִא טעו

 למ טאָג עֶר רד יי יִפיִב טנייפ םעֶר ןופ

 ןייז סיווג סֶע טעו םורד טַעְרִג סֶע טאָה

 כיל יאהו טייטש הָחְכּות רעֶד ןיִא םּוראוו

 מ קיפ ףא ןעֶרְב לעֶר א מ
.8 | 

 םירבד תרטפה

 + = < תש ₪

 שע שוריפ

 גאו נּוא איִבָנ רעֶד טגאָלְכ סאָד : ררַעווש
 ty ןְראיָוְג איז זיא וזָא איו הנוזל הָתְיַה הָכיִֵא

 א ןוכ ּפָא טרעק איז סר ןרערעק ּפָא ןייא
 אמש עמכיילגב איר .הָנְנֲאְג הירק אנ
 יִמ ןעג לופ זיא איז .טָּפָשַמ יֵתָאַלְמ םִיָלְׁשּורְ

 נ םֶהְנִמ ר טו יש אָּתִקְִפ רעֶד א טָפְׁשְמ

 הא יא נוא טְרָדנוה ריִפ טְגאָז .הנעׁשֹא
 עֶז שֶרקמַ תיִּב םעֶב ץיח ןלּוש גיִצְכֲא
 כראוו םאָד איוו ליפ וז םולשלרו .ןיא .ןַעְונג
 ימה טֶר טייקיטבעָרְנ ב וילו קָדִצ טפעֶרֲמַּב יִתֲאַלְס

 ברק רעֶד ןעֶד ריִא ןיא ןניִמְבעֶ רָּביִא ןאָמְ
 ענג רַּפַכְמ טאָה איר רעֶד ןיִא ןופ ריִמָּה
 ועָר נא טְכאַנ אִיַּב ןופ תוריבע איב ףוא
 מ טאָה טְכאַנ ראפ ןופ רָמְּב ןְּבְרַה
 ְכיִמְמ גאָמ אִיַּב ןופ תֹוריֵבֲע איר ףֹוא .ןעֶנְנ
 רוריִבע ןייק ןעוֶנְג טיִנ לאָמ ןייק ריא ןיִא זיא
 נעֶלְפ איז וַא ןעָמ טיב חבלי קרצ רֶרָא
 עֶניִפְג טיִנ ןגעלפ א תֹוׁשְכְנ יניד ןייז .ןב
 4 טיג - ןגעלפ םצֹור םוצ תוכז ןייק

 יִמ ןְרָרְנַא םעְר ןיִא טְׁשְרָע קר ןייז ץינ
 ₪ ןֶעֶפְג ליוו .רעֶד איז - ןלעו) רֶמֲאָט יִרָּ
 נעֶז .טְנייַה : וא . םיִהְצַרְ הממ תוכז ןייֵא םיִא
 רק ירוא תָנְַהְנ ןֵּנאָהי .אייִז םיִחְצֹור אייז
 ווג זיא רָב ןייב םיִגִסְל הָיָה ְַּסַּב : הָיְרַכְז

 לָּפ אייז .ןעֶמ טניימ סאָד תָלּוסַּפ אוצ
 אב סֶע ןנעְלְּפ נוא טְלעֶג רַפּוק ןכאמ
 ג לוהמ כס טיִמ .רעֶד ןְראַנ ּוצ רָּבְלִז טיִמ ר

 .רֶבאוַנ שיִמ טְׁשיִמ ּוצ װִא קנאַרטְנ ןייב
 ְרעֶרעֶק .ּפָא ןְנעֶז ןְראַה עיד .םיִרְרוס יש
 יְִנניֵרְבְו געוֶו ןַמּוג םעֶד ןופ פא ןְרעק יי
 א לכ םיִבָנג טיִמ םיִרָבִח ןנעֶז אַז נוא
 ַהֹׁש ןָמעֶג ּוצ ביל ןְּבאָה עֶלַא אייַז רמיש
 אָנ טְגאָי ןיַד  רֶביִלַטיִא נּוא םיִנימלש דור

 יִפַע תלו ןַײַ: ןייַא. ןעוֶנ ּוניַהְר גנולאָצַּב
 יא טיִמ טמוק לָעְנ רעֶד עא םֶעיֵא איב
 אז ןווד הד םעְר ראָפ יז "האל ּוצ



 םיִרּפ םֶדָו םיִאירַמ .בֶלֲחְו םיִליֵא תולע יקב הוה רמאי טיח מ 2
 :פֹמְר םֶכְדָיִמ תא שק ביו נפ .תוארל ואֿבְת יב : : יֵָצפְ אל םידּוהעו םיִשָבְכּ

 ארק ארק תב שָרָח יל איה הבעת תרטק אָוְשתַחְנַמ איִבַה פיסות אָל :יָרֵצֲח
 יִתיִאְלְ הדל ילע ויה יש הא טָכדעומּ םכישְדַח : הָרְצַעַ א לכואזאל
 כיד שש י גניא :הְלפת ּובְרַתיֵּ םּג םָכמ ינוע םילעַא םֶכיפּכ םֶכָשְרַפְּו + / אש

 במיה ודמל ערה ולדח ינע דגנמ םביללעמ ער ּוריפה וכזהוצ זהר : אָלָמ םיִמָד
 הוי רמאי הָחְכנְו אעּוכל + הלא ו ובור םֹותי ומפש ץומח ורשא טפשמ ושרי

 טיע שוריפ
 אָד טה איבנ רה ליי ןעֶד ןוייַּב ּוצ לומ ןייז
 סוד יו ןעוֶנ ךיילג ןמלאָו רומ טגאזג רֵעֶיָרפ
 אוצ אייז :קוספ ירעֶד אד ןוש טבל םּורָד
 ריִמ נוט םאוָו + 9 רמאי םֶכיִחְבְז בור יל הָמָל + םֹורָס

 טאָג טוט תּונְּבְרכ ןופ גנוטכעש לי עֶרְעייֵא
 טאו ןיָּב ְךיִא םיִאיֵרְמ בֶלָחְו םיִליֵא תֹולֹע יִּתעַבְש נא

 םֶר ןופ נא רֶריִו איד ןופ תֹולוע-איִר ןופ
 ףאָׁש נוא תֹומֵהְּב עטפאַמשג איִר ןופ בֶלֲח
 ןְראוָוְי טסּואיִמ רַפ ןומ רימ זיא סע רֶמֹול
 מלב סאָר נא יִּתְצִפָח אל םיִדּותַעְו םיִשָבְכּו םירפ סד

 יוזז

 לוו םעֶנאַראּב נוא ףאש נוא ןסקָא יִר ןופ
 ףוא רַבֹוע טייז ריִא לייונ ןעֶד שנ וו
 סוא תֹונָבְרִכ עֶרעייֵא ןנעֶז םּורְד הָרֹוּה ייל
 םֶר הבת פיִעָשְר חגו םּוראוָו ריִמ יב גידְריו
 אייַּב גיִרְריוִו םוא יא םיִעָשְר ןופ גְנּוטְבעֶע
 אוצ טמוק ריִא זַא ןֶנָפ תֹואָרַכ ּואיבְת יִּכ ; הז
 סמר םֶכְדיִמ תאו ׁשקב ייפ רומ ראַפ ןְרעֶו ןהעו

 ריא םאָד ףיִמ ןופ םאָר טעֶּב רעוֶו יצ
 זא ליוו רעֶד ףוה ןייִמ ןיִא ןטעֶרְט טל |
 ףיִא + ריִמ טימ ץֶנאָנ טיִנ זיא ץראה רע 7

 ריִא אש תַחְנִמ איבה ּופיִסֹוה אל הָרְחַמ ְּךיֵא ןי

 עֶרְעייֵא .ריִמ ןגנעֶרְּב אוצ ןרעָמ טיִנ טל
 םָד םּוראוָו יל איָה הנעה תַֹוטק -תוהנמ עשלא

 הָהנמ רעֶד ןּופ 'ףוא טיג  םאו) = גנופמצ
 תַחנ ןייק טינ נוא ריִמ :וצ גיִדְרוו םּוא ז[/
 וא שד וח שאר אָרקַמ אורק תב שֶדח חו"

 גְנולָמאַז ןייא ןייֵא ןפור :טּוט- ריִא םאוָו תו
 ןאק לבוא 9 ריִמ ראפ יז ןכמאַז ןייא אז
 סאו טְכעֶר םּוא. םאָר וא ןדייל שנ ל

 תומד איד ןָנִד אּוצ זיא ןְצְראַה רַעייַא }
 סאו נְנולְמאַו יא םאְד נוא המ םיל

Aa | |ןייא = יז טלימאז ריא סאָר זיא  

 : םֶנייִא ןיִא .ןייז .וצ ;יּואָר

 טיע שוריפ
 טיג ןֵנעֶז ןְֶכאַז .אייווצ איר

 "הֶאְנָש םָכירעומּו םכישרה

 םיִמָי . עֶרעיַא נוא םיִׁשָדֲר .עֶרָעויַא = ישפנ
 יוז חַרֹוטְל ילע ּויה טנייפ ןליוו ןייַמ טאה םיבֹוט

 יאשנ יִתיִאלג הָהְרֲמ ןייַא ּוצ ריִמ ףֹוא ןעוָוג ןנעֶז
 .עֶרָעיַא ןגארמ ראפ וצ ןְראיָנְג דיִמ ןיִּב ְךיֵא
 םאָר נא :ײז ןיִא טוט ריא םאָו .תוריבע
 נוא .סֶכיִפ םְֶשרְּו םיִנָהְּכ איִד אוצ רע טנא
 טְנעֶה עֶרעייַא ןְטיֵבפׁש ראפ טעוֶו ריִא זַא

 לע סמ יניצ יא לֵאָרְׂשִ יִד ףוא ןַטעֶּב אּוצ
 רֶמֹלְּב יא ןופ ןגוא עֶניִמ ןלוה ראפ ּךיִא

 סג יי ןופ ןאָמ א הֶעֵבָׂש ןיימ לעֶנ יא
 ןְרעֶמ טעו ריִא ןעֶו ּוליִפֲא וא .הלפְת וברח יִ
 ןְרעֶה וצ טינ ךיִא לעוֶו מש יננִא ןאָט הָלפְּת
 :.לופ ןְנעָו טְנעֶה עֶנעייַא לויוו ּואָלָמ םיִמָד םֶכיִדָי

 ןעֶד .ריִמ ראפ

 שא | טה יצמב : הָהיֵצְר .ןופ טולב טימ
 דְגנְמ םֶכיִלְלַעִמ עור ּוריִכַה ָךויצ טרעטייל נוא ףייא

 ןופ . םישעמ = עָזייִּב עֶרעיא פא טוט נצ
 ףייא טיימ ראפ ערה ולדח ןגוא עָימ ןגייקנַא

 ןץייטש .אָר טְּביֵרְׁש יישר ןאָט אוצ וייָּב
 ןנעקא הבושה ןופ * תונושל איילרע ןהעצ
 ןְהעֶצ איד ןנעֶקְמנַא נא הָבּוׁשת ימי תָרׂשֲע
 תֹורפֹו + נוא תונורבז נוא תֹיְכְלַמ ןופ םיקוספ
 חל : הָנָשָה שאר םוא טְנאָז ןעָמ סאו
 פשמ שרו ןאָט וצ םמּוג ףייא טְניִרעֶל בשה
 טקראָטש ץיִמָה ושש טָפְׁשִמ םעֶד טְׁשְראָפ

 ב וס יע מ הכאב ר ןטְבירג עד
 םעֶד ןְנייוְג לאָז רֶע םאָד געוֶו ןטֶכעֶר א
 טפְׁשמ םעד טַעְַכיְר | םותי ּומְפְׁש טָּפְׁשִמ

 גירק איד ףיימ טְניִרק הָנַמְלַא ּוביִר םותו ןופ
 == תב יא , רבו

 aR רימה טאג טוט ןיעווב

 י .החכונו אג טל ; ה גמלא ןײַא .ןופ

 ָךיִז ריִמאָל
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 | יָה םּדְְּכ עמ דיִרָש :ּונְל היתה תואְבצ הוק לכ: ::הָרוצנ רע הָשָקַמְּב

 lb | הרמע םע; וניהלא תות וניזאה סל יניצק הוהידרבד ועמש + : ּונימּד הכל

 טע שוריפ

 חרט .הָּכַמּו הָרּובַחְו עַצַּפ טײקצְנאַג ןייא ךייא ןופ|

 ןֶרְרעונש ןופ פעלק ןופ ןדנואװ ץֶלֶא ראָנ
 עָטְכייִפְג רָרֲא עָנִסוטַש = אּוצ נוא לייב נוא
 טיירפש :רַפ טיִנ ָךאְנ ןנעֶז יי ורוז . תובִמ

 רֶביִטייִרְק ןופ בוטש טיִכ םיאפור ךרוד ןְראונְנ
 טיִנ ךאָנ ןֶנַעָז איז נא ושבוח אלו ןֶלייַה :םוָו |

 הָכְכִה אל םרָטְסאַלְפ טיִמ ןראווְ טי

 טכייוְג טיִנ ָךאָנ זיא הָּכַמ איד וא שב

 זיא רֶרָס רֶד איוו וזַא לַמּוב םעְד טיִמ ןֶראָוְנ <

 רפ ןָהָנוי םוגרִת רֶד נוא תוכמ עֶרָדְנַא ןופ |

 ןיִא שאר דַמ לר יב וזא קּוסּפ םעֶר טשמוימ = |

 זיא סורג זיּב ןיילק ןופ ןעֶמ טְנייֵמ םֹותְמ וב

 טרָעָיינ שטְנעַמ רָטּוג ןיַא אייז ןיִא אָד טינ <
 טיִמ היִרָמ הָכַמּו הָרּובַחי עַצפ לּופ ןנעַז = איז

 אלו רח אל םיִאָטֶַה נוא תונוע נוא םיעָשַפ
 ןופ רעד ןְראווג טלייַה טיִנ ןְנעֶז אייז: ושבוח |

 ןאָכְנ טיִנ הבושה ןייק ןֶּבאָה איז רמו
 טיִנ ּוליִפַא ןֶּבאָה נוא שב הָכְכר אלו תֹורְד
 ןאָט הָבּׁשְּת ןְלאָז .ייז ץֶראַה רֶעייֵז ןיִא טאָהְנ =

 רְנאַל רעייַא ןיִא הָמְמְש םנצְרַא םוהד : (ףזרד

 ןְנעֶז טעֶטְׁש | ערי שא תפר סי טסו
 רֶרֲע רַעייֵא םֶכתַמְדַא רַעיוַפ ןיִא טְנעֶב ְּ רפ

 ְךֶעייֵא רַפ ּוצ רַמְֹּכ ףייא \- ןצ םכדננל

 ןסע איז עָרְמַעְרְפ ןעֶנט ּהָהֹא םילבוא סיר ןנוא
 ףייַא ןופ .טסיוו זיא איז נא | םיִרז תַבְּפְהַמְכ הָמָמְׁשּו
 טרעק רַפ טְרעוֶו סאוָו הָלֲחַנ ןייא איוו וַא

 עֶטְׁשְרֶע עֶריִא ןופ טסיוו ְךאָד זיא עֶדְָמעֶרְפ ּוצ
 ןויצ םאָמטְׁש איָד נוא ןויצ תב הָרְהּו : םילעב
 רֶעיִז עָריא ןופ גירייל יב רָביִא טעו
 ריִא ןופ ןְנעוֶו ןּביִרָמ רפ ןלעוו אייִז םּוראוו
 ןייונ ןיִא סאו לֶריַב םאָר איוו .וזא כב הנ

 וא ןְניִרְד טְצִח רָפיִה רֶד םאוָו זיִא ןְטְראָג
 טייג וזַא ןְמְראָנ .ןייו םֶד ּפָא טיינָש ןעֶט וא

 סאָד נוא לֶרייִּב םעֶד ןּופ סֹורַא רֶמיֵה רעֶד %
 טאָמְׁש איָד טעו וזַא = גידו טביב לבייב
 רֶציִז עָריא ik גידול ןְבייֵלְב = רָביִא ןויצ

 / ל Ra מול ו ר 52 2 2%
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 טע שוריפ
 ְטְכעֶג רָּביֵא סר יוו וזא וא הׁשקמְב הָנּולְמְּ

 ָך סאו זיא ןרעֶצולפ דְלעֶפ םעֶד ןיִא סאו
 ןנעֶד ןיא ןניטכענ ְךָּכיֵא וצ סע טְכאַמ רֶטיִה
 ןוא ןְרעֶולפ איד פא טּבאָלק עמ וַא נא
 הא גיִרייִל גנגיטְכעֶנ רֶּביִא סאד רע טֹואָל ר

 קאַמְׁש איר טעו) ֹוַא ןופ רעֶד קעֶוַא טייג
 לר טרעוו םּורְד נא "גייל בייל ךֹוא ןויצ
 טראָג מ ןיִא סאוָו רָטיִה םעֶד ןופ לֶדייֵּב
 צז  רמיה רעד לוווו | הָּכֹוכ ןפּורג ןא זיא
 וַפ רע טיִה גאָט איב טכאַנ נוא גאט ןניִרְד
 כאָר .רָּבִא םיִבְנג רפ טֶבאָנ ייִּב נוא תופוע
 רעל יד ןיִא סאו רָטיִה םעֶד ןופ לייֵב
 יא שייט זיא סאד "הנולמ ןפורג ןָא טְרעוֶו
 מ ןיטכענ רעֶטיִה רעד ליי גנּוניטְכעֶנ רָּביִא

 צג דפ טְכאַנ אייַּב םעֶד ןִא רָּכִא ראָנ
 סאְװ טאָנְׁש עֶטְרעֶעֶלאּב ןיַא איוו ֹוַא נוא
 םּורֶא לריב ןְכאַמ נוא איז טרַעְנַעְלַּב לח
 ליה סֶד וא יא יז ןנירד לאָז איז םאָד
 ףלְייב יָד ןּבייֵלְּב טאטש רד ןופ קעֶנַא טייֵג
 ןְביֵלּב ןיצ םאָטע איד טעו) וזא גירייל
 יָתֹוה . תואבצ יי יול איִבָנ רעֶד טגאז : גורל

 וָבֵא ראה רעֶד טאָג סאָד טיִנ ןעוֶו דיר יל
 ןיא זעא וצ ןזאָלנ רָּביִא טְלאוָו תֹולַה עֶלַא יִר

 עמ תֹונָמֲחַ סורג ןייֵז תָמֲחַמ גְנּוּבייֵכְּב רָביִא
 מיי גיגייוו ןיִא ראג ריִמ ןטְלאוָו נפה םֹודָסָכ

 םֹודָס איוו וזַא ןְראָוְנ טנ ןעֶל ראפ עֶלַא ןעווג
 שלאו הְרומע  ןופ קלאפ םֶד וצ ִמְד הָרֹטעל
 יִבְנ רֶד טְנאָז סאָד נא : כיל ןעוְג ריִמ
 מְרעֶה = םֹודָס יניצק יי רבְד ּועְמָׁש ןְגעוֶו סמאג ןופ

 ארי ןופ ןְראָה דא טאָג ןופ רייֵר איר ּוצ
 וו םיִשעָמ עֶטיֵּב עָכְלעְא טוט ריִא םאונ
 כמעֶנ ראפ הָרֹוטע םע וניהלא תות ּוניֹואַה םֹודָס

 כְלאַפ ריִא טאָנ רנוא ןופ גנּונְרעֶל סאָד
 נישעמ עֶייֵב עֶכְלעֶוַא טוט רט סאו לֵאָרׂשִ
 לֶרְונּוא ןנרעל ןְנאַד ןופ נא הָרּומַע יוו ףיילג ט

 פע טיִנ לאָז ׁשְטְנעֶס ןייֵא םאְד פא םיִמָכֲח
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 "תֶא ּוָצֲאְנ הנהְיתֶא וע םיתיחשמ םיִנָב םיערמ עֶר וע דָבְּב םע אח יונ | יה
 בָבָללכו | ילתל שאָר"לכ הָרָכ ופיסות דוע כה המלע : רוִחֲא וג לֶאְרְשְי שוחק
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 ׁשָבח אָלְו ורוח"אל רט הכו הָרּּבַחו עפ םתָמ וכְרִיִא שארדדענ לְגָרְיַכְמ יוד
 ט"ע שוריפ

 טְנאָז הָיעשי וא ֶרָאָה ששהו םִיַמשַה טיואה)
 רע טה סאְר ץֶרָא יִנֲאַהְו םִיֵמָש שמש שרעב רָפ

 תורע ןנעק,ןלאָו רֶרע גוא לָמיִה יֵר יִרְּב ןאָטְ
 ןנאָז תורע זא םוראוו ןושְל ןייא טיִמ ןגאָז
 לַמְּב תּורֲע רַעַיז זיִא ּװֲא ןושְל ןייַא טיִמ טיִנ
 טנעק ר סקָא רעֶד הק רוש ערי { ו זמ
 טְכיִר רַפ נוא טפֹוקְג םיִא טָה סאו ראַה ןייז

 טיִמ זיא רש ליונ םּוראוָו רעקַא רָד ןיִא םיִא |
 רמת ןוש םיִא רע טְנעק רעֶד טְנאווָג םיִא
 גולק וזַא טיִנ זיִא לויֲא רֶד נּוא ולב סומא

 ראַה ןייז טְשְרֶע רֶע טְנאָק רָד סקָא רד איו)
 ׁשֶרָנְנַא ןעֶק רע רֶמֹלְּכ עֶטיִראָק רעֶד רוד
 רָד ןיִא ןסע םיִא טיִנ רע זיָּב ראַה ןייֵז טיִנ
 טָה לֵאָרְׂשִי רעֶר רָּבָא עדי אל לֵאְשִי עֶמיִראָה

 ַּה ּףיִא יִשְטאַָה ןנעק, רעֶד טְלאָוָנ שינ ףימ
 עידומ ייֵז ּבאָה נוא לֶאְרִשַי ןפּורנ רָמאָפ רֶעייֵ
 אייז ןְּבאָה ץֵעֶג עֶעיִמ ןופ לייט ןייא עו
 ןֶּבאָה גוא ּיִס ןֶנעְק רעֶד טְלאוָנְג טיִנ טְראָפ
 גולק שנ ליפא ןָנעָז נוא טאָל רפ ךיִמ
 ןיימ ןֶעּגְתִה אל יט סקָא רעֶד איוו וזַא ןעווג
 ראַפ וצ ץֶראַה ןייז ןעֶנְנ טינ טאָה קֶלאָפ
 ןנוצנ םוא אייז ּבאָה ףיִא וא ּוליִפֶא ןיֵטְׁש

 םֶר ןקע ןֵּבעֶגג איי ןְּבאָה גוא םִירְצְמ ןופ
 ְּבאָה לֵאָרְׂשִי יִנָּב ימע ןָפּורָנ אייז ּבָה נא מ
 רַפ וצ רֶצְרעֶה עֶרְייז ןְּעֶגְנ טיִנ ְּךאָד איז
 רנהע ןְנעֶג יז גוא ןֶניִר ךימ לאָז איז ןייטש
 זיא .והעק רש עד, רָרָא .לֶייִא םעד ןופ ןעוָ
 רע רֶפעֶׁשַּב ןייז טְנעֶג רד סקא רעב שטייכ
 הָנָשִמ טיִנ זיא נוא םיִא רַפ ןְּבאָה אָרֹומ לא
 ןעווג רג םִיִא ףוא ּבאָה טאג ְךיִא סו סאָד
 ןגאָז וצ הָנַׁשִמ טיִג רע ויִא ןרעקא לאָז רע

 לוייַא רעֶד נא ןרעקא טינ טניה ליוו יא
 ףוא באה ְךיִא .סוָו סאד הָנׁשְמ שנ ְךֹוא וא
 רע זיִא ןנאְרש אָשמ לא[ רע ןעוֶוְג רזוג םיִא
 לעוֶו ףיִא ראַה ןייז וצ ןְגאָז וצ הָנָשֶס טיג
 ְי 2 | 7

 טיע שוריפ
 נע איז נא .אָׂשַמ ןייק ןנאְָרְפ טיִנ טְנייַה
 ניא ךייא ןְניִדְּב וצ ןְראָנְג ןפאַׁשַּב ראָנ ךאָד
 סוג ןעגמ יֵז וַא  רֶכְש ןייק לֵּפְמ טיג ןֵנעֶ
 ץְכעֶלְׁש ןעֶנט איז וַא שנע ןייק טיִנ נוא
 םאוָו סָד ןעֶוְג הֶנָשְמ טיִנ טְראָפ אייז ןְּבאָה
 לֵאָרְׂשִי ריִא נוא ןעֶנְג רטג יז ףוא ּבָה ְךיֶא
 לְּבקמ אד ריִא טנעֶז ץֶטו טוט ריִא וַא
 ריִא טְנעֶז ץֶכעְלְש טוט ריִא זַא נוא רַכְׂש
 טְראָפ טְלוִו ריִא נוא שנע ןייא לָּבקְמ ּףאָד
 :ְךיִמ ןניר ּוצ גיא ְּךיִמ ןנעק רַעְר ּוצ טיִנ
 קלאפ גילייה םד ףֹוא ויִא ןעיירש ּוצ יונ יה

 ןייז וצ טרעק רפ ןְראוָו זיִא םאוָו לֵאָרׂשִ

 ןייא ןעֶנְג יֵא סֶע קְאָפ .גיִדְניז ןייַא פח וג
 ּוצ טרעב רפ ןראיו סע ויא .טנייה שורק םע
 טרעוושנ ויִא םאְוו קְלאָפ ןַיַא זו דֶבָכ סע ןיוז
 םאוָו ןְמאָז וד ןעונג ןְנעֶג אייג תוריבע טיִמ
 איוו ןנעו טניה טְׁשֲמְנעֶנִנ אַז טאָה טאָג
 איז יב ץכעלש ןענט סאו ןְמאָז סירב עד
 אייז ןְנעֶז טניה טאָג ּוצ רֶרְיִק ןעֶנְג ןֵנעֶנ
 שיוז ןְּבְרַד רַפ סו סֶרעָּבְראַר ראַפ םיִתיִמְׁשִמ
 טאָג טואָל ראפ ןְּבאָה איז תא יב געו)
 פנורעֶצ רעד .ןְּבאָה אייג לערי שחק תא ונאנ
 דותַא ּורֹוְנ לַאָרְשי איד ןופ טאָג ןגיִלייַה םעֶב

 ןופ ףז רֶעְנִה טייִשָנ ּפָא .ןְראוָו .ןְנעֶז אי
 | ןגאָלְׁשִג ריִא טְנעֶז סו רָּביִא וכוח הָכ לע :טאָג
 ןְרעֶמ ְךאָנ טוט ריִא זַא הָרָכ פיסת דש ןראוִוְג
 גנורעק, ּפָא ןיימ
 ףאר יא פאק רעֶכיִלְמיִא ראוָו רפ .ילָחָל שאר

 = ףײַא טה ןעָמ סאו ןגאְלש םֶר ןופ טקנעֶרקג
 זיא ץֶראַה .סָביִלְטיִא .נוא יג בָכל ל ן אָלשנ
 ריא טְלאָז םּוראוָו נוא ןופ רעד טקטי
 רָמּומ ןייצ .ךיז ןֵמעֶ סורא. וצ ץיטש רב טי
 שאר רע לר המ : קיז שּוג ןוש טְלאָו ריִא
 אא סופ םֶר ןופ םיִרָכ םעֶד ןופ םיתס וב ןיא
 ןְׁשְטְנעֶכ ןייא ןיִא אָד שנ יָא פאק ןיא יב

 ןאפ |

 לָּכ טאָג ןופ ןרעק ּפָא ּוצ
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 :םירבד ג םירבד

 ונשל םֶכיִהְלֶא הוה
 הוה הָשעי"ּכ | לאה
 :המש רבע התא רשא תובְלממה
 םכיהְלַא הָוהי יִּב םוארית אכ גנ

 ס סיס :םֶבָל םהלגה אוה
 : "א 'יס היעשיב והיעשי ןוזח ןיריטפמו ל ה'ינלמ הק

 טיע שוריפ

 ןאָטְנ טָה טאָג רעֶייֵא םוָו ץְלַא .סָכיִהלֶא ן השק
 ָיהֶׂשְעַי כ םיִכְלַמ ייוַוְצ יִדי וצ הלאה םיִלְמַה יִנָשל
 עֶלַא ּוצ תֹוְלְמִַה לָכָל ןאָמ טאָג  טעו] װַא
 ןיִהַא טְסעֶֶנ וד םוָו הָטָש רש הָּתַא רָשא  םיִָכְלִמ

 | א ןמס 'יעשינ םירבד תרטפה
 = וקיקותו זָחֶא תי וה יִמיִּב םלשוריו הָדּוהְיילע הזח רשא ץומאב והיעשי
 תמר יִתְלדַג סיִנָּב רב הוי יִכ ץֶרָ יניזאהו םיִמָש שמש : הוה יכלט

 טע שוריפ

 רעווש םאָר זיא םאָד ץֹטָא ב וישי

 ב יְוֲעׁשְי ןּופ .הָאּובְנ רד ןופ -
 ןופ רֶדּרְּב רֶר ןעֶנְג זיִא ץומָא רעד ץומָא
 סֶד ןעווג ויֵא םאָר גוא . הָרּוהי ךְלֶמ הָיַצַמַא
 םֶלשּוריו הראה לע הוה רשא היעשי ןופ תאו

 םיִלָשּורְ נוא הָדּוהְי ףוא ןְהעֶג טָה רע סאוָו
 איד יא הָרוהְי יכל ּוהיקְוחְי זחא םֶהי ּוהיוע יִמיּב

 איז םוָו ּוהָיְקְזחִיא וָחֶא םֶתַי ּוהיוּוע ןופ געֶט
 נּוא הָדּוהְי טָבָש ןופ םיִכְלְמ יִד ןעוֶנג ןֵנעֶז

 איִד ןרֶדנא םעֶד ףאְנ רֶניֵא טגיניקג ןְּבאַה
 ןיִא ןעְר .טְּבעֶלְג רבא היעשי מָה םיִכ למ רי
 טאָה :ןֶראָווג עֶרֹוצְמ זיא ּוהָיזּוע וא גאט םֶד
 תֹואּובְנ טה נא ןְגאָז וצ תֹואּובְנ ןְּבוהג ןָא רָע
 ריִפ עֶֶזאָּד איד ןופ געֶט איר ןיִא טאָ
 טאָה נא ןְראְָנ ְֶלֶמ ויֵא הֵׁשֵנְמ זיּב םיִבְלַמ
 זיִא .טיֵמְׁ אָד סאוו סאָד נוא , תיִנְרַהנ םיִא

 טְרֶעייֵנ הָאּובְנ ןייז ןופ בוה ןא רד ןעֶננ טינ
 ןופ ּבייֵה ןָא רָר ןעֶנְג זיִא ואו לָשיִפאק ןופ
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 :ןולחדַת אָל בכ :ןממְל +
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 : ןוכְל םיִנמ רמי
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 / טיע שוריפ
 ;לפ ר טָסְלאָו םּואְריַּת אל (בכ) : ןְראָפ רֵּביִא

 טאג רַעָייִא םּוראוו יא = 2 ןְטְכְראַפ טיִנ ייז

 .ןפ ₪? ןמְלאַה הָמְהְלִמ טעוֶו רע סנס אח
 י ןְגעֶו טְרעיַא

 "ו ג

 טיע שוריפ

 = זיִּב יטש אד סאוָו םאָד נוא הָאּובנ ןייז
 = טְגאָזג ךאָב רֶר טְׁשְרע זיִא ואו לימי ןיִא
 קְרָא ה ינַוַאַה םִיבׁש שמש הָיעָשי -: טנאו  :-ןְראווְג

 = הרע ור םעֶנ רפ נוא למיה ריִא ּוצ טרעָה
 , לֵאָרְׂשִי יד טיִמ טאָד טאָג סאו וכו םֶר
 1 לאו ריִא טעֶרְג טאָה טאָג םּוראו) רנד יו יִּב
 איז טאה רע זא ךאו רעד ןיא תורע ןויז
 אז םד הָׁשֹמ ןופ געט איִר ןיִא ןעוֶוְג הָרְתַמ
 ,.סורד תֹוצְמ ענייז נוא הָרּוּת ץיז ןֵטיִה לאָז
 nes סו ַתּוּכיִו םעֶד ׁטְרעֶה נּוא טנייַה טָמּוק
 = עונג רבוע ןְּבאָה אייז סא אייז טומ טאַה
 ,:סֶטאָנ ןופ איִבְנ רד טְנאָז . הָאְרְַה רֶד ףוא
 = ןאָמְנ טיִנ ץֶבעֶלְׁש ןייק  אייז ּבאָה ָךיִא ןנעוו
 לָאְרְשי רדְניק איִד יִּתְמַמֹורְו יִּפְלדג םיִנְּב םֶרַעיינ

 רעֶד איז ּבאָה נּוא ןַעווְנ לרגמ ד ןיִא באה
 ןעוְֶנ ררומ ןְּבאָה אייַז נוא יב וש 5 ןֶבּוה
 ןעוֶגג הָנַשְמ הָיעְשי טאָה םּורד נוא ריִמ ןיִא

 = נאג טאָה הָׁשֹמ ןעֶד הָשמ ןופ ןושֶל סא
 . וניזאה



 ane > Pad ו +

 ; םולקתא =

 תי וכל בה !ןֹוכֲהָלָא ַײ
 הָתְרֵמל אָדָה אָעְרא
 סלה ןּורְּבעַת ןיזהזמ
 לבש .יִנָב .ןֹוכיִחַא
 'אָליַח יזרזמ לָּ
 ןוכיש-- חל | שי
 ןיכריִעְבּו = ןוכְלַפטו
 יִנס ריִעָב יִרֶא אָנעַדָ
 ןיכיורקּב ןּובְתָי ןוכל
 דע כ ud תיִבָהְי יד

 Za טפמ
 Dato יי .חיִע יד

 ד:

 תיִבָהְ יד
 עושוהי תי אכ + יפו
 איִהַה ָנרעְב תיִדְכפ|
 הָאְזֲח הישע רמי

 20 רבע יד לָּ תי

 ןוכהלא |

 ישר 07 1%

 סממלמל ת לסכעי מפל סיכנוס ויס סס :םכיחא|
 כמקנש ססינפל סילפוכ סיכױקו סיכוכג ווסס יפ]

 :לקדק ףֿל עולז ףלטו )3 סילכד) ְ
 םירבדה הלא תלפח :

 טיע שוריפ |
 רָיִּבְלַעָז רער, .ןיִא אֹוָהֲה תַעּ טְפאשג יי |
 רעייַא טאג במלא ײ ןגאָז וצ אי ראל םוי]
 a AT וצ ןְּבעֶגְנ טה רע סבל וי טא|
 1 קש רצ רנאל עֶניִזאָד סאד הָּתְׁשִרְל תאו]

CRריִא טְלאָז טְניִפאוָוְג כמ יִנָפָ ורבת  

 איָד לֵאָרׂשִי יג רֶדיִרְּב עֶרֲעייֵא ר ןְראָפ רָּבי)
 : םירובנ עלא לח ינּב לָכ לָארׂשְי יד ןופ רָב

 םֶכְּפַטְו רבת עֶרעֶייַא םֶכישְנ טְרעינ קו ₪

 תומָחְּב עֶרעייַא סכינקמו נג | ןילק רֶעייַא ע}
 טאָה ריִא וא סיַו ףיא םֶכָל בר הנקמ יִּכ ית[ <
 ירעָייִא ןיא ו וז 7" םֶכיִרֲעְּב ובשי תומָהְּ 1

. Cs a, 
a ו ene 

 . eisשבו =

 ,ןתְנ-םָפיַהְלֶא הָוהְי
 .חתשרק תאוה ץראה
 לֵאָרְׂשִיײונְב םֶכיֵחֲא ינפל ּורבעְת |
 םֶכּפַמְו םֶכיִשְנ קרי: ליח"ינבילכ |

 םֶכָלבֶרַהְנְקמְּב יתערי םֶּכִנקִמ
 : םֶכָכ יִתַתָ רֵׁשֲא םֶכיֵרֲעְב ובָשי

 | הֹוהְי חיניזדדרשא 0
 "תֶא םליזסנ ושריו סֶכָּכ םֶכיִחֶאְל ז
 ןתנ םֶכיִחְלֶא הנה רָשֶא ץֶרָאָה מ
 שיא -םִתְבַשו דריה רָבֲעְּב םָהְל 5

 :תֶאְוי :םֶכְל יתתנ רשא ותשריל
 רמאל אוָהה תעָּב יתיוצ עושוהי
 השע רֶׁשֲאִקַכ תֶא תארָה דיניע

% / 

 < 43 בכ

 :םיצולח

 -י-םירבד ג םירבד

 הוהי
 י םימכח יתפש

 = 93) ."יפ סז לעו סכסו ינסל וככעי לכם וכו לקכסו ינכ
 >> סע-ללרפי- ינפ) יקמ כ"להד תת :רכומ סיס דגו ןנוקכ

 : סול ועכימ כקו נכ

 םירברה הלא תשרפ תלסח

 טיע שוריפ

 טעו טאָג ויָּב היי רֶׁשֲא דע (ב) :ןְּבעֶגג

 סֶכָּכ רֶריְרְּב עֶרֲעיַא ּוצ סנס ןָעּור .ןְכאַמ
 אייז נוא ץֶרָאָה תָצ בה פנ שו ָךױַא  אווָו ֹוזַא
 םֶכיִלֲא ַײ רֶׁשֲא דאל סאָד .ןנָשרי ךוא .ןלעֶו
 ןֶּבַעָג יז ּוצ טעו טאג רעיא םאוָו םֶהָכ ןתונ
 שיא םְָּכְׁשְו ןררי טײז רַנעֶי ףוא הת רבב

 .הֶכילטיִא ןרעק; רֶדיֵו - ךיז ריִא טעוֶו ֹותְשיריל
 םאוָו םֶכָל יִּתַתָנ רֶׁשֲא הָׁשּורְי ןיַז  וצ ׁשְמְנעֶמ

 תשהי תֶאְו (אב :ןְּבעֶגְג ףייא וצ באה ְךיא
 שב טפאַׁשְג ףיא ּבאָה עושוהי וצ נוא יפיצ
 ףינע ןְגאָו וצ וזא רפאל םייצ רֶד ןיִא אוהה

 = לשש לָּכ הַא ןהעןג ןָּבאָה םָ ןְגוא ענר תו
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 .הָאָרׁשְג /  םחֶּת ומשיחלע םתא ארקה יתבעמהו
 < םירבדנ םירבד

 :הזהםויההעריאיתוח ְשְּבַהיתָא
 א ית ריכִמְי ומ יעיבש
 ומ: יִתְמָש ה קו -ינָבּואְרְלו =
 לחנה ףות ןגרא לחנידעו דעלגה
 לחנה :סָּבִ דת לבנו
 : ןומע

 הָנְסִּפַה תשא תחת

 רמאל אוהה תַעְּב םָּכתֶא ובאו הי

 תידקפּו חי

 םימכח ותפש

 דועו וכוכג וס סג לוכגו 'יפ יכ ןונרל למנ לט בכעפ)
 סנט סו לנככ דעו קכו.דע וככעמ. ך5) סמנסו לתנכ רנעפ
 ןדרי ככ כרעמ ד5כ וז תכנכ 'יפ | : ןכמ לסויו ננככ קוכו
 es סכפתנפ מנ ןדכוס . -םרופ nod‘ דג םלתנס רהספמ
 קפל. סו ןדכיס רכעמ דועו וכמכ לכ לע ןדריס תכופפ
 ר ופוכיפכ  כוכגו ןדכיס וס .תלנכ דע ןדכיס נלעפ
 כ"כ ש : תרנכ דע 4) רכעמ סגו סלהנס ללכמ יס ופנע

 לבנו ןֶההיה הבעה
 םִיהָבְרעֶה םידעו תֶרנכִמ

 " ןוהָתָי אָרְקּו סוריקפאו
 :.ןנתמ :תי .ּהָמָש לע

 אמי דש .ריָאי יִנָרפַּ
 'ריִכָמְלו וט + .ןיֵדַה
 Franny תיְִָ
 7 ןמּוארד :אָמְבְשִלּו ומ
 תיבה" דָנָד אָטְבׁשְלּו
 | .אָלֲח דעו דע ןמ
 = םּוחְתּו אָלְחנ וג זגראד
 = אלנה \ אקבוי - דעו
 ג ןומע :רִנְבי"םוחת
 ..אָכְְּרַו = אָרָשיִמּו - זי
 דעו רכט הָמּוחְתּו
 אמי  ארשימד אמ
 ףפשמ תֹוחְת :אָחְלִמְ

 : אחעְדמ אָתְַמְרִמ הוה
 רמי .איהַה אָנּדעְּב .ןוכַת

 :דעְלִגַה"ת

 יִנָּב לוב

 הלמה
 : החרזמ

 . .יישר

 סיס ינכעמס ןדכיס .לכעמ . תרנכ 5 : ןסכמ
 סנלונכ לפנו ימכזמס ןחכיס לכעפ דג מכ סלסנו ר
 תכנכ דע ומפסנ רפעמ ךועו .סדגנכ ןלכיס הול
 צאו (סי) : ול לבעעו ןדכוס לוכנו ןדכיסו :ק'זו
 ינפל :כנהמ סיס ש דנו כולל מני . םכתא

 סכימל נפל ולכעה סיונס וילט כסומ ךפיס כ'ו לפרטי לכ תכונל ויס ן}וכ ןלכ דע "כס תלסקמ תומכוקס לכ סד

 טע שוריפ
 יִתָכעמהְו- ירשה לּובנ רע ןְׁשְלאַֿפ .עֶביִל ינוב .עֶלַא

 ןופ נוא ירושג ןּופ קראמו םעָד ּוצ זּב
 ןָא :איז טאָה רָע נּוא סקיא אקו יִתְכעַמ
 ריִאְי תיַח ןָשְבַה תֶא ןְמאָנ ןייז ףֹוא מש לַע ןפורנ

 ןָשֶּב ןּּורְג רַעְירְפ טאָה ןעָמ םאו) טֶרֶא םֶד
 :םֶדֹויְּב הק םֹויַה דע.ריִאי הוה ןְפּורָג רע :טאָה

 נוא עָכְנַה תא יִּפַתָנ ריִכְמּו אוטו: גאָט ןניִמְנייַה

 ןְבעֶגִג ףיִא ּבאָה .הָשַנְמ טָבָש ןּופ ריֵכָמ ּוצ
 נוא יִּתְ ינו יננואדלו טו : רעֶלְנ דנאָל סד
 ןְבעֶגג ףיִא ּבֶה דג גּוא ןֵבאְד טָבְש סער ּוצ
 רַעְַג דנאל םעֶד ןופ :ונְרַא לה רו רנלנה ןש
 ףייט םֶר נוא לחנה ךיּת ןונְרָא ףייש םעֶד ויָּב

 םעֶ ְףאָג רֶמֹולְּכ קְראַמָנ םעֶר :נוא פת ךוא
3 

 טיע שוריפ

 . רֶרָדְנא רֶד ןופ ץאַכְּפ קיִטְשַא ּךאָנ נא ףייט
 ףייט םַעְר ויָּב . נוא למנה קובָי דת . ךייט טייז

 יא קובי  ףייט רד סאוָו ןטע יִנָב לגג קוב

 ה הל ו קמע יִנָּב איר קפיץיִנָרְג רעָד
 םַעָר נוא תְרַעִפילטא ודת ןולָּפ םעֶד נוא
 רָרָרנֲא רֶד ןופ רֶמּולְּכ קְראַמג םעֶד נא ןֶדְר
 < רג טָבָש ּוצ טְעֶהְנ ףוא טאָה ןרֶרָי :טיינ
 םאוו םַי םעֶד זוָּב הנעה סי דע תֶרָנְּכ ןופ

 טרַעְט רֶע סאו חַלָמַה םִי ןולפ ןיִא זִא רע

 . זהר הנפה תשא תה םָי רָנָצְלג רֶד ןפּורג ןָא
 ןייק יה איר ןופ סאָנ םוא סאָד רָמְנּוא
 הָׁשֹמ טאָה םאָר סֶכְֶא יצאו (חי) : טייז חַרזַמ

 בָה יא .ןכואְ ינְּו רֶג יב איר וצ טנא
Aas 5% 

- : 



+ 4 
.% FE \ lho 

) FN, 0 Sr , 1% 

 .:םולקנוא

 אָָעְּב אָנְתיִָי אָדָה
 לע יִּד רֶערעַמ איהה
 תּוגלפּו ראָד אל
 יהוודקו דָעְלִנְד אָרט
 אָמְבְשְק = תיִבָהָ
 :רְנְדאָמְבׁשלו באָרד
 לָכו .דָעְלִג רָאָּו גי
 גע :אָתְוְְלַמ ןָנְחַמ
 אָמָבְש תונְלפל תיִּבָחְ
 י ףלּפ תיִּב לכ הָׁשנְמַ
 ןנת : לָכָל נטר
 אערא .יִרְקְתו .אוחה
 : רַב ריִאָי די + אָּיְּב
 לָּב תי .ביִסְנ תָׁשֹנְמ
 ד אָנֹוכָרמ ףכָפ תב

 םוחת

 ְן
 ץֶרֶאָה

.- 1 ₪ 

 , םיאפר ץרא ארקי אוחה (גי) ;וכרצ לכ לידגהש . שיא
 ינאו הלעמל יתשריפש ומכ םירתבה ןיב תירבב רכזנש
 עמשש ינפמ ןומע ינב תברב איה הלה רמוא ךכל יתעטש
 לע םב רגתת לאו םרצת לא הרובגה יפמ הוטצנ השמש
 ןוטע ינב לע לארשי ושרוה אל אירגנא וליפאד ןומע יננ]

 ישר

 : ןופכמ כס :דעו ןטכל לתנפ ע סלפמל סכמס
 לחנ לע רשא רערעמ איהה תעב ונשר
 לע ופוסל נפ תרקמ לם ופסכל לבוספ וכי <. ןנרא
 ןומכה כס דע ספורי .ןינעל 36 דגלו 5 ילכוסלל יפס
 ספוק קיס . םיאפר ץרא ארקי אוהה (גי) : סי
 לתנס לכ .לבגו: לחנה ךות : ססרכקנ יתתנפ ל
 לקוי ללככ דעו הע  רמולכ ק ותסבל כנעפ דוע[

 "עו לתוי וסרי לנס ןויכ ו ןכפ סכל סוס ןוסמ ו:

 שע שוריפ = =
 טייצ רֶד ןיִא ןְּבְרַא ןאָטְג ריִמ ןְּבאָה אהה תו
 סע; סאוו רעורע ןּופ ןֹונְרַא לַתַנ לע רֶׁשֲא רער;

 נוא- דלק רַב יִצַהו ןונְרא .ףךויט םֶד ייֵּב טייַמ
 יִייֵז נא יִּתַתָנ יִנ, דעלג ןופ גראב ןְבלאַה}

 םֶד ּוצ ידעו יִנֵנׁארְל ןְּבעֶגְג ְךיִא ּבאָה טעֶט
 רֶתַג 9 : דג טֶבַש .וצ נוא ןבואב טבָ]
 לכ העלג .ןופ גנוּביילְּב רָּביִא סד נא רעל
 ןופ הָבּולְמ יד ןְׁשָּב ץֶנאַג נוא גל תָבלְמִמ ןש
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 = !םירבד'ג םירבר

 .אוהה תב ּונָשְרִי תאוה
 לֶעירְׁשֲא רערעמ
 ינבּואְרְל יתַתָנ וירו דעלגהירה
 ןָשְּבַהֶכְו דע לנה רח :יִדָנל
 טָבָש .יִצחְל יתתָנ גוע תֶבכָלְמַמ
 =לָבָל .בגְראָה לָבָה לָּכ השנְמה
 | ץיֵרָא ארק אוהה ןָשְּבַה
 "ילָּכְִתַא הקל הֶשנְמְּב ראי ד

 יִצְחְו ןנרַא לה

 : םיִאָפְר

 ירוש גה לובנזירע ברא לֶבָח
 יתכעמהו

 םיבשר שוריפ

 ותטמו ושרע ןתנו םידקה ךכל וילע ומחלי לארשנש עדו
 הכולמ ריע התיה איהו ןומע ינב תברב .ריעה ךותב
 ותטמ לע לארשי והוכי אלש ידכ לאומש רפסב שרפמדכ

 : םהרבאמ המש אבל ושרוה אלש עדי יכ

 םימכה יתפש

 כ ןוננפ לתנ לע כט כעוכעמ וורס5 סכומ6ס 6) 'יפ ע
 ןופכס רס דע ןונכפ לתנמ פיסס תעכ וסכי רק ןרקס.
 כ'פ | 606 דנלכ דעלגכ לכ למ דע רעולעמ ) סתמ
 סיכלעכ ינשמ ונמקנפ סלעפל סְלופְכ ןלתס פו ק"סד
 ככ ונקזמסו סתול ינטכי ןומרמ לס לע ןונכה להנמ יה
 *\כו למנ נפ לם6- לעוכעמ .כעמו כחל רופיס לימתס כ"ק6ו
 : גו ססנמ טכפ יכל ותסנ רמ-סו ידגלו ינכוכ) וקפנ
 < נכופככ ונהנו וז ןכפ קנ5 וטכי 655 עמסמ קוספנד )"ככ ם
 - סטנמס טכש יכמל ופתנ /וכו דעלגס רתיו ביתכ כ"תלו ודגנו
 ךכ6ס תלו ל"כ וכו ןונכמ כהנמ סלעמל סכומפס :עטכיפ

 ןכ6 כיתכ כ"ג ליעל ב :  ססנמ טכט יהנו ידגנו .וטכו6כל יתתנ ןַרפ וכוקמו 5יסס תעכ ונסרי סכומפכ תו
 ותלתנ לרוג ןפמנ ןדכי 55  ןמרומ תפל סתיסע דג לק ותכהנ 'יפ ק : סהכנמנ והסנ סילפכ סוס וו לכ5 סיעה

 טיע שוריפ
 ּוצ ןְּבעֶגְג ְךיִא ּבאָה הָׁשנְמִה פָכש יִצָמל יִּתַתָנ גֹוע

 בּוְרָָת לֶגִח לכ הָׁשַנִמ ןופ טְבְׁש ןְּבְלאַב םעֶ
 וצ רי אהה שה ל? ןְׁשְלאָפ עֶביִלְגייק. עלא
 פּוְג ןעֶמ טאָה ןָשְּב ןּופ רָנאַל םעֶד ראָנ
 | זיא .םאָד ןיר יד ןופ דְנאַָל םאָד יפו זר
 = 5 ךְּפעֶגַג ּבאָה יא םוָו םיִאָכְר ןופ-דנאל םאָ
 ו לָפָח לָּכ תֶא חקל תָׁשנְמ מ ראי (די) : םֶהָרְבַא וצ
 9 2s 0 ןמוגנ טאָה הש נכ ןופ ןוז רעֶד ריִאְי בורא

 < עלא

 יי



 < םירבד ג םירבד 8

 רעלה
 קיל .

A . cu 

 ראְשִנ ןְׁשֶבה למ :גוע"קריִּכ"
 שרע ושרע הנה טיאפרה רתימ
 תָּבַרּב אוה הלה לורּב
 תומא עבְרַאְו הָּכְרֶא תומא שת
 שיָאתַמַאְב ּהָּבִחְר

 םיבשר שוריפ

 ול רמא ךכל . 'וגו ןשבה ךלמ גוע קר יכ (אי) : וניינע
 ןמק לש הסירע .ושרע הנה :ותוא ארית לא הינקה
 חיהשכש יפל ..לזרב שרע א'לב ל"יצריב קוגית היתשכ
 ץע לש שרע רבשמ היה וחטשהבו דאמ קוה חיה 5
 אל תעד יב שיש לודנ םדאל יכ לזרב 5° והואשע ךכ
 תחנומ ןיידע .ןומע ינב תברב איה אלה : ךכ ךירצ היה
 עינצהל ןיליגר ןיא לודג םדא תסמ לבא ךכ לכ ותונפפב

 םימכה יתפש

 קויפופ סס :ןילש תויתוד ןויכ ג'קדה 3 : סכושמ רפ
 'יפ ןכל יפמ עטו רינט ןוכט תויוס וכפסנפ 6 רינש
 'מגכ .ןנירמסד יכ כ"כ סי + ל"6וונ< כקנ גלטס סט לפ
 סיס דוקמ לודגד עמסמ וכסכפ הלת ככ לרוט רקע גו
 תמלנ סנתכ םומ6 ענכלו סככל תומל עטת ביקל ןלכו
 וסכנ סור לכ 85מ) סד6 לכ םו5 תמקכ %6ק יפו 6

n 5סכיקו סמלו סד )כ ל5 תומוק יקפ ונייסד פומ6 '  
 : גע תמלכ םכיֿפ ךכל רסס -רוקעל לוכי סיס ךיפ כ"ו

 טע שוריפ

 סד נוא יִלמָאָו ןֹויְרְׂש ןֹומְרָח ןופ גְראַּב םעֶד
 ןפור יז ןְנעֶלפ ריש יל יאק יִרֹומֲא ןופ קלאפ
 טַעַטְש עֶלַא רושיסה יֵרָע לכ ₪: ריִנָש םיא ּוצ
 רַעְלְג ץֶנאַנ נוא לה ל ץאלפ םעֶד ןופ
 יב ןׁשֶב ץנאנ וא ירו -הֶכקְמ רעש לב
 איִד ָׁשְגג גש תֶכְלמִמ יע = יעְרְרַא נוא הכל
 זיא רע; סאו גוע ןופ יל רעד ןופ טעֶטְׁש
 קכ טְרֶעייֵנ כ איי + ןְׁשֶּב ןיא דָלָכ ןייֵא ןעוֶג
 שנ ןׁשְּב ןופ ָּךֶלֶכ רֶד גזע ראָנ ָׁשְּבה למ גש
 עֶניִרְּביִא יִד ןופ סיפרה רכ ןביִלְּבִנ רָּבֹוא זיא
 םַעָב  ןיוא לע טעָב ץיז של תני השי ןזיד
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 | לפי לפרש דילָכו רשמה ירע | ָּכ + : ריש
 הָכלפיידע ןְׁשְּבַהיײיקָבְו דע

 : ןָשְּבַּב גוע תֶבָלְמִמ ירע יעָרְרֲאְו
 ל דעלג לכ אָרְשיִמ
 ₪ המלט דע ןנתמ
 : אְָוְכלַמ יורק יערדאו
 יא אי ; :ןנתמב גוער <

Ma, 

 ןְנְתַמְד אכל גו הוחל
 4 4 ראְשִמ ראּתְשא
 | >אָסרע ּהסרש אָה

 = אה לח לרה ןומע נב
Aעשה ןוטע ינב תברב 7 ?  

 "ענר הָבְֶא .ןיִַא
 ".ךתַמַאָּב - הית ןיִטַא "תאו ב

 ] אָעְרַא הו בי למ -
 4 אדה ץראה

 7 םירוטה לעב

 , וסו סנט ס"נס ך:מס ימ כי כיתַכ 6"סכ ,סיס סנס (6י)
 = 6'ד .ספסס סילט תקיו רוד יסי דכוט זטוכ ןומלס יטימס לוד
 +. סמל ופמס)מ ינכו סמ6 .'י גנריסמפ 5'ס "כ סיס .סטמ

 : סמ 'י 6סע וינוסלככ  וסכסנ

 \ ותונטקב לדגתנש םוקמב םש , לודג חיהש אהמהל
 : תוטמ ול שי תומוקמ הברהב יכ דהא םוקמב | תמאב

 ישר

 תוכפכפפמ תויכנמ סעככה ויקפ לפכסו ןכמ מנ דיגסל
 = ימס לע תכמומ- וזו םכקי יפפ לע םרפוס וז ךככ
 [ ןוסיכו (פטנש וטכט5 לב 1 נלפ לוס . רינש : לרקו
 3 יריכמו לכרמל ונככפ .םיאפרה רתימ (סי) : ןטנכ
  למקנס סממנמס ןמ סכלכ סוסו סינכק סולקסע
 .המאב י:נוע וו טַײפס .לכיו (די = סוסלרב)
 . תאזח ץראה תאו (3י) : גוט ם סמק . שיא

 טיע שוריפ

 , .רֶמּולְּ איז אה ראו רַפ הלה ןזייא .ןופ לורב
 . טאָטְׁש רָד ןיִא זטע יֵנְב הַנרְכ זיא טעֶּב סאָד
 0 ןוא הָכְרֶא ןלייצ ןייֵנ תֹומַא עֵׁשַּת ןומע יִנָּב תַבַר

 = דיפ ןוא תיא נאו טעֶּב םֶד ןוכ גְנעְל ריִא
 4 יָא איז וא .טיירב ריִא יא ּהָּבִחְר ןלייא ז

 < ןופ שיא לייא ןויא ממ תמאב ןראוְג ןֵמְסאָמְ

 = לייא רד טימ טּבײֵרְׁש ישר .ְׁשְטְנעֶמ ןייא
 = םנאַה ןיז טיִמ ןטסאַמִנ פא טאָה גוע סאו
 . סד ןְראווְג ןְטְסאָמַג זיא לייא רֶנְנייַא רד טימ
 2 aid סאָד נוא תאוַה ץֶרָאָה תֶאְו (בי) : טעָּב

 | טָשד, טייַטְׁש 'ח קּוסֶּפ ןיִא ןְּבֹוא סאוו } ראל
 סאד



 של קלר רש
 ירקמ = רב ןרְּבעו
 : ארחל ןָאיִגַס אֵיְַצַפ
 אָמְּכ ןוחתי אנרמנו ו
 ;חיִסְל אָנְרַבַע = יד
 אָרָמג ןוּבְׁשִחְד אָּכְלַמ
 שנ איר אור לָּ
 ארי לכו ; אָלְפַמְו
 :אנל אנ אָיוְרְק יענ
 אָנּדִעְּב אָנְביִפּו ח
 רִיִמ .אָעְרַא תי איהה
 הָאָרֹמֲא .יבלמ כ
 אָנְרְיד .אָרְבעְּב יד|

iidדע נראה  
 : ןומְרָתְד אָרט
 ןומְרָחְל ןרק יֵאְנהיִצ ם|
 ּהַל ןֵבָכ יֵאָרֹמֲאְו ןירש|
 רוט ו
 .35 ןילרפ סע םופונק סע ס)יגפ תוכוכ פירע את

 : דאמ

 םירבד ג םירבד

 = "םיָתְלד הָהְבְג המוח תְרַצְב םירע
 "הפרה יזרפה ירעמ דבל חירבו

 79 כ

 רֵׁשֲאב םתוא םָרָמֹנַו י

 םרחה ןובְׁשְח דלמ ןחיסְל ונישע
 : ףטהְו םיִׁשָנַה םתְמ ריעְלָּכ *

 ונזּב םירעה לֶלָשּוהַמַהְּבַהְלְכ ו '
 זתֶא .אוהה תֵעְּב הקנו = + ול
 ידמָאה :יכְלמ יִנָש רימ ץֶרָאָה
 ןנרא לחנמ ןהרָיַה רֶבֲעב רֶׁשֲא
 ואְרְקְי םינדיצ * : ןומרח רהידע
 :ולראָרָקי ירֹמֲאָהְו ןירש ןֹומְרָהְל

 רינש
 . פ ןונוח ןוילפ ןופרמל פרקי סינדי! . כ ס!יגמ ילעפ דמ)

 םירוטה לעב
 סעמ ת"ש . מיככּו סיס)ד ססנג (כ) : ס6ולסכ היפר

 סלקפ . טל .וגאכ (ז) :סימעכ . פולוגבו תונודג .סיקע היכי

 . ישר .

 ךכפ יסדמל סיסקפל וסילפכ ןכ תקפ נכס ךנפ לכ<[
 .יזרפה ירעמ (ס) : bיכככסס מם ספ תֿפכק
 נשק תווכפ (כ .סילכז) ןכו סמוס לכ םוסופפו סיזר:

 תלכו ךונס סוס .ןופל .םרחה (0) :  סילפוי]

 .טע שוריפ

 ְבאָה רי סאו עֶניִואָר איִר עֶכַא הצב פיי[
 טעֶמְׁש עֶמְסעֶפ ןעווג איז ן:עֶז ןמּוננ ןײ} |

 טימ נוא ִיתָלְד ןרעומ עָכּוה טימ הֶהֹובְג הָמי

 ץוח יִרְּפִה ינעס דל ןְלגיִר טימ נוא חני ןרי

 טעֶטְׁש עָנְפִא יֵד ןמוטנ ןיֵא ןֶבאָה ריִמ םא
 רעייַז זיא םע אמ הָבְרַב רעומ יא ןָא םא
 ןְבאָה רימ נּוא םֶהֹא ממ ) : ןעֶוג ל[
 ןיבָשָה ְךֶלֶמ ןוחיסל ונישע רֵׁשֹאַּב ןעווְג םיִרְחַמ א

 ַךֶלֶמ םֶר" ןוחיס ּוצ ןאָטְג ןֵּבֲאָר רט איוו 1
 טְסיִו רפ ריִמ ןְּבאָה ריע לָּכ פה ןוּבָשָח ן
 רבי יִד פת טיח ןנאמ טיפ טעֶטְׁש ע

 ףופכנו ססיניפכ .סכיכס סויככ סתיס סניסתמ וכ) וכווכ 6
 : 3 אכ סו ססמיעכ סיוכ סתיסע דע כ'כ ספיס

 םימכח יתפש

 .) כ"ג כוגכסד מ"ק נוכרט ןישפ) ןווקו )ולוס יפדמ)
 טייסד ב : ןנמס לכוס וגייסד תיככפס ועוכופו ןינוכלט

 ןומרחל וארקי םינדיצ : (פ) : פופלמ .ריט (ס):
 קל וכלפוס סמל תופ5 'ד ול יכס ןופכס לוס ןופיפ כס דעו (ד סיככד) לפול לוס רח סוקפנו .'ט}

 ; ט'ע שוריפ

 וא: . חנה לו ₪ : רָניִזנ ןילק . םאָר ניא
 בור קאז סאָר נוא םיעַה שי תומָהְּב עֶלַא
 זנּוא ּוצ ריִמ ןְּבאָה וג יניב טעֶטְׁש אוָד ןופ

 ןְּצאָה ריִמ נּוא איקה תב חקנו (ח) : עָּבֹורְג
 סאָר רצ % טייַצ רֶניִואָר רעֶד ןיִא ןמּונ
 ןופ תושר םעֶד ןּופ יִדָאָה יס ינָש ריס רנאַל
 רצ רבב א ירומא ןופ םיִכְלָמ איוו - איִר
 ןוגרא לחנט ןדרי טייז רֶנעֶי ףוא ןְנעֶז אייז םאוו
 םֶר ויָּב ןטְרְח רה רע ןונרַא ןופ ּךייט םעֶד ןופ
 | וירש .וְרְחְל אָ םיִנודיצ < : ןומְרָב ןּופ גְראַּב
 = 0 ןגעְלִּפ איי .ןוריצ ןופ ןשְטְנִעָס איד

 י סעד
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 = םרבד ג םירבר

 ותא יתתַנ יג לריב יִּכ ותא אמית
 תשע וצרא"יתאו ומע"לָּכתֶאְ

 למ חיסל תשע רֶׁשֲאַּכ
 ןֹובְׁשֲהְּב בֵׁשֹו רֶׁשֲא ירמָאָה
 :תֶא םג גי וניהלֶא הוה ןמיו
 ומעילָּכ"תֶאְו ןׁשּבהדְלְמ גו
 :רורְׂש וליריִאשַה יתְלְּבידִעּוהְבִע
 אוהה תַעָב וירעז לָכיֹתָא רבנו
 נֲהְהְליאְל רשפ | הירק הָיָה
 ברא לָבְחיִלַּפ ריע םישש םתאמ
 ה :ְןשְּבַב גוע תֶכְלמִמ
 סנ לכ , 37 ןילרפ זס תופוכפ * ס)'גפ גגר6 לפמ לכ ריפ סיפפ אית

 4 לכ תו ּהָתָי תיִרְסַמ
 4 + תו = ּהָמע
 ייד אַמְּכ הל דָּבַעְַ
 ! = אְָלמ ןהיִמְל אָּתְדבְע
 כבתי יִּד הָארכאק
 יי רֵכַמו ג +: ןובשָחְּב ;

 תִי הא אָנְדיִּב אָנְרְלא
 תו ְנְתמָר "אָבְלַמ גוע
 דע יִהֹונֲחִמּו הנ מע: לכ ב

 ּהָל  רֵאַּתׁשִא אֶל
 תַ א ik : בוישמ
 אנד יחוורק לב
 אתר תה אָל איִהַה
 המ אָנְביִסנ אָל ד
 תיֵּב לכ ןיורק ןיתש
 אֵתָנכְלַ ak ףלפ

 לכ ח + ןנְתַמּב .געְד
 ןפקמ כר ןיורק ןיִלֶא

 הָלאזלַּב
 םירע

 םיבשר שוריפ
 . םיבר םימי ריעש רה תא ובוסיו

 םימכח יתפש
 יוו56 יפקס טמטמ וטוטפ יפלד כ : רופוס דו לפ םוכנוס
 ימלסורי סוגכפ ךוקפ רמו)כ ל : "וכו Bho‘ טריפ ז"עו תונמ

 יפל ונורתפ . בגרא (ד)

 | יישר

 bכימלמ למול ךכלוס ל ןוקיסכו .ותא ארית לא :(כ)
 סוכז ול דומעס סל5 כ ססמ סיס סלכייסמ סל וקול
 ולו טילפס תב (די םיכסבב) רמסנ5 סהכבקל םמסש

 = ןיפנפ לוק לפסל תלינמב יטנסוכי סונכת יפיסכו לנוככט ךלפ תיכ סימנלפמ . בנרא לבח (ד) : גוש
 6 סוכלפד כונכקס ת ןכו סמק לע תפכקנ סמיט רמולכ ךלמ לכיס ל וככפס בונכל לכמ יסדמ) ןינוכרט

 ט'ע שוריפ
 טֶסֶלאָז אור ותוא אָרִּתִלא טְנאוְנ ריִמ ּוצ מאה
 ותא יִמחָג כ יג ןטְכְראָפ ₪יִנ םיִא ראפ היד
 ףיִא ּבאָה טְנאַה ןייֵר ןיִא .םּורֲאָו ומ לָּב תֶאְנ

 גו וצר תא קְלאָפ ןייֵז ראָג נוא םיִא ןְּבעֶג
 םיִא וצ טָסלאָ אוד נוא ל שמ רְנאָל ןייז
 אּוד או וזא ירוסָאה ךלמ ןֹוחיִסְל ַתיָשָע רָשָאַּ ןאָמ

 יִרוטֲא ןפ ְּךָלָמ םעֶד .ןוחיס אוצ ןאטנ טָסאָה
 :ןובְׁשֲח ןיא ןסעְזג זיִא רע סוָו ןּכְׁשְחְּב בשוי רֶׁשֲא

 ןְבעֶגְג טאָה טאָג רֶזנוא = נוא וניהלא המ ב
 ָךְלֶמ גו תֶא ףוא פג טְנעֶה עָרָנּוא | ןיא נדיב

 ראָנ וא וע לכ תא ןשְב ןופ ףָלֶס רעֶד שנת
3 

 : ןְׁשֶּב טאָמְׁש רעֶד ןופ גוע ןופ

 ט"ע שוריפ

 = םיִא ןגאָלְׁשנ ןֶּבאָה ריִמ נוא כו קֶלאָפ ןייז
 4 םיא וצ ןְּבאָה ריִמ זיִּב דיִרְׂש-ל ריאָשַה יְִּלְב דע

 : גובילְּב רֶכיִא ןייק מזאל רָּביִא טיִנ
 ןָמּונג ןייֵא ןְּבאָה ריִמ וא יי לכ תא רפלו .(=ה)
 = עֶניִזאָר רַעְד ןיא אֹוהַה תעְב טעטש עֶנייֵ עֶלַא

 = ןייק- ןעֶנְג טיִנ זמ סע הק המה א טייצ
 < ןמאָה .ריִמ סאוָו וסל אל רֵׁשֲא טאָטש  םוש
 גיִצְבַעָו ריע םיִשָש יוז ןופ | םָּתָאַמ ןמונג קַעוְוַא טיִנ

 ןָשיִלאָּ יד ןופ לווט עלא בוגרַא לָבָח לָּ טעֶטְׁש

 ךייִרָניִנְִכ סֶר שָנִנ גש תֶכְלמַמ הָבּולְמ רעֶר ןופ
 תֶלֶא לָּכ (ה)

 םירע



 אס | - 4
 רערעמ מל: .אָנָשַבְכ ו
 ןנרַאְד אָלֲחַ 6 ְי
 דעו אָלְחְנב יד אָּת קו
 אָתְרַק תו אָל דַעְלּנ
 תֶי" אננמ .תפקת יד
 אָנֲהְלֲא ו רָמָמ אָלֹכ

 רוחל זל + אָנָמָרַכ |
 אֶל .ןומע ינב אקרא

 אָלֲחנ תב לָּכ אֵּתְבַרַכ |
 ארוט יוְרקְו .אקבוי |

 יי = היפ ייִד לכו |
 אָניִנּפִתֶאְו א : אָנֲרלֲא |

 ןנְתַמְ חרא אקלס

 ל ןומעהינֶב +

 אלמ גע פו ו
 אּוה אנָתּומּדִקְל ןגתַמְד |
 אָחְנַאַל המ לבו [
 : "יעְרדַאְל אָבְרְק ו

 :'סכ וטכלקס סלמס |

 : סיטסכ לפכפי כפיו (סכ רבדמב) פפכככ ירפסב פלדכ [
 : קוי לס י ל לכ .קבי לחנ די לכ (6)

 ..וניהלא .'ה הוצ רשא לכו [
 ט'ע שוריפ 4
 טעָמָש איִד ןופ - בור קאַז איד נוא ּוְרכָל רַשַא [
 שא רעויעמ .09) : ןנְנּואּוצַּב ןֶבאָה ריִמ םאוָו |
 יוּב טייג ָטש סאוָו - רעה .ןופ :ןונרא לחנ תש לע ה

 רָשָא ריו ןונרא ךייט םעֶד ןופ ןטְראָּב םעֶד [
 םעֶד ןיא טייֵטְׁש  סאוו טאָמְׁש איר גוא לח [₪
 הָתְיַה אל רעל טאָטש רַעָד ויּב דעלגה רעו .ףייט | ק

 ןײכ ןעווג טיִנ זיא םע ּנְמְב הָבָנְש רֵׁשֲא הָיִרַק א
 רקראטש ןעֶגְג זיא איו סאו טאָמָש םוש [ע

 ץֶלָא םאָד ניל וניהל יון לכה תא זנוא ןופ
 : דנא ראַפ טאָג דוא טאָג ןְבעֶג טאָה [
 םעֶדי וצ .טֶרָעיַנ תב אל וומצ יִנּב א לֶא קר .ןל) [%
 טיִנ ּוטְסאָה ןומע ןופ ררניק איִד ןופ רונאל ו

 ףייט םעֶד איב ץלא קיבָי לחג דִי לּכ טנְהעֶננת

  isםירה ב: םירבד = <

 =ְתפְׂש לנה רערעמ * : ונדכל =
 "הַעְו לחנּב רש ריעהו ןגרא לחנ
 רשא הירק הֶתָיָה אל רעָלַּה
 הוהְי ןַהָנ לפח"ייתא ונממ הבנש
 | ץֶרָאדלָא קר * + ּונינפְ וניקלֶא

 ָךֶדיִב יֵרֲא ּהָגַמ לַחדַת אָל יִל יי רַמַאַו ב
 םירוטה לעב
 .ןטכס ךלד (0)

2 ot 

  4מי

 לחנ ךי"לּב תְבְרַכ . אל
 תוצידירשָא לכו רהה ירעו קב
 רה לענו ןפיג: ניֵהְלֲא הוה
 ןשבה"יזהלמ נע -אצינ ןׁשָּבה
 הָמֲחְלִמִ ֹומעילָבְואוה ונתאָרקל
 "לא יִלַא הוה רמאוו : :יערדא

 ארית

 תירפמ

 15 לדנס ןפ סע

 יישר םומכח יתפש
 דוס ופ) ל : וינכ לכ וגרסנל ומכ = גרסנש :ונעודוכו ד"וי ךכ .ןויזב ןופל ונכ ונוזכ כמֿסנ ךכל בקו ףסכ - לו

 .קוספ תומפ 'פ3- ןויעו .רי 3:6 -לב..סכוק 15 .סד וכ

 : סיינפ לוס ופ5 .ד5: לכ-. לענו ןפנו (6) :ונתנס םוככל נפ

 טיע שוריפ

 | יב ןעיִטְש םאָ-טעֶטָׁש עֶנַא רֶמֹולְּב קוב
 :ּמפ ידו קובי :ףייט .םעֶב ןופ ןָטְראָּב םעֶד
 " .ףצ רשַא לכו .גראַּב םֶעְר ןּופ .טעָטְש . איִד גוא
 ₪אָה טאָ םאוו .טעֶטְׁש :עֶכַא נוא ניטא
 ןמענ ןייא טיג אייז לאָז ריִמ : זַא :ןָמאָּבִג
 שבה רד ללג פג (א) + טְואָלְג .אויז רימ ןָּבאַה

 געז ריִכ נוא טרעקנ יז ןְּבאָה ריִמ  נוא
 גש אגו ןׁשָּב .ןופ .געו] םעֶד ףוא ןגנאגג ףוא
 .ןננאַגְג סורא זיא רע = וא ינַתאְרקל ׁשָבַה למ
 דנא ןגעֶקמְנַא אוצ .ןְׁשְּב יפְּךֵנֶמ רעֶד גוע
 . המחבל קָלאָפ ןייז ראָג טיִמ הע | מע לֶבְו אּוה

 אוב הָמָהְכְמ ונוא טיפ .ןְׁטלאַה אוצ יעד
 פאג נוא לא רפאנ (ב) : יַעָרְדֶא טאָטש רעֶד

 לאה



 : וצְרַאְדיִתֶא תַשָרְל שָר לָחֶה
 -לָכְו אּוה נָתאָרקַל ןהיס אצו
 : הצהי המחלמל ומע
 -תֶאְוותא ךנו ּונינַפְל וניִהְלֶא הוה
 כלת דל : וטעלְּכיתַאְ ירק וכ נב
 םְרָחנו אוהה תַעּב וירְעְלְּכִדתֶא
 ףטהְו םישנהו םתמ ריִעלְּביתֶא
 הָמַהְּבַה קָריי:דירש ונראָשה אל
 | רשָא םיִרֲעַה ללשו ּנָל וב

 < םולקנא "< םירבד 3 םירבד
 = וצְרא"תֶאְו ןחוסח"תַא נפל תת יִמְמְמְל ית יו
 ה ןהיִכ תי מדה
 הָתּוכְרְתְל ירש הערא
 4 הערא תי תרימל
 יס קפע בל
 לָכְו אה אָנָתּומְּדְַל
 אבר אָחְנאַ המ
 יי ּהַרָכָמּו ל: ץיֵהיְל
 אָנֲהִמו אמ כד ,אנהלא
 הוב תו ּהֲה

 דל : המע לָּכ ₪
 es יֵהֹּוְרַק לֵב תי
 לבי תי אנרמגו איהה
 אישו אירבנ איורק
 אָנְרֲאׁשַא אל אלו

 והנתמ 2

 תו

 דוחְל הל : בוישמ
ce:אָנְל אָנּב אָריעְּ  

 ידעו | םירוטה לעב
 פיפפל  סינעטס 326 סיפוהלס קכ וס טוטיפ קכ .סמסכס קכ (ס3) : ןכפפ לככ שרק סט פדמ ספמפ תדימפנ)

 | יישר םימכה יתפש

 כוקכ רסלכ סול יעכומ ךלוכג ₪6 רוכענ רש דע ןדנוס
 ד"וי רסמ וננ כוקכדמ ₪ :סיקות ויס ייפ; ה : פקמ 'פצ
 ן"מק ולוכ ונכ דוקנדמו דה ןכ 5:5 ול סיס bbc  עמסמ
 ול סיס דק5 ןכש ךדפלכ כה סככס סינכ וכ ויסס עפסמ
 לסת ונכ ניתכ כג וקופכ כונג סיסע ונכ וס כמ

 סווזכ ספיסו סילפו סיעככ ויס לנכ גוע סוכל

 טע שוריפ |

 ּבאָה ְּךיִא העֶז ןוהיס תֶא ּיִנָפָל תַּת יִתֹולֲחַה הֶאְר ךומ

 . ןוחיִס םעֶד ריד רפ וצ ןְּבעֶג וצ ןבוהנ א
 רֵׂש םעֶד ןמּוניִנ טאָה טאָנ טֶּביִרָש ישר
 םיִא טאָה נוא לָמיִה םעֶד ןופ יִרמָא ןופ
 נוא הָשמ ןופ םיָכ איר רָטְנּוא ןֶנוּביִנ ןײַא
 . זְלאַה ןייז ףוא ןיטעְרְטג ןָא םיִא טאָה הָׁשֹמ
 ןָא ּבאָה ְךיִא הַעָז טְנאָננ טאָנ טאָר םּורָד

 תֶאְו ריִד ראַפ ןוהיְס םעֶר ןּבעֶג אּוצ ןְּבֹוהיִנ
 ראַפ ּוצ ןא ּבייַה ׁשֶבלַחָה דָנַל ןייז נוא צא
 :הְנאָל ןייז ןָׂשְרו וצ ֹוצרִא תא תל םיִא ןָבייִרְס
 ורָא וא ןּוחיִ נוא וטתאְנקל ןיחיס את (בלע
 הָמָהְלְמַכ מע לָכְו איה זנּוא ןנעקמנא אוצ ןְגְנאַגג
 ןטְלאַה אּוצ קְלאָפ ןיז ראָג םיִמ רֶע דל
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 כווענ גוע ליכקב קלט 55 . ןהיס אציו (35) : וכסו
 תאו (נכ) : סו קו סיכיכג ויס סנס ךדפנ) ו) ה

cnוסומכ לוכנ ן3 כ סיסס כ. כיפכ, לכ  ₪ 
 זנב כפל: ןומיס תזיככ | . סיקנל . םתמ (דל)
 וקכטכו ול םיס .סיזזוכו ססילע סכיכמ .ססוסס סזיב 5
 עפנ ו סידנכו םומסכ ןיכילטמו = ןושכקמו .ססיניעכ

 טיע שוריפ

 ! ץַהָי טאָמש רעֶד אייֵּב המְהְלְמ זנוא טיִמ
 ניִהלֲא ַ םיא ןְּבעֶגג טאַה רע נוא הנ גל

 תא נו זנּוא ראַפ אּוצ ונפל טאָג רָונּוא טאָנ
 םיִמ םיִא ןגאָלְׁשג ןְּבאָה ריִמ נא יי תש
 || קְלאָפ ןייז ראָג וא ומ כ האו רָרְניִק עניי
 ּבאָה ריִמ = ןוא | אוָהַה תָעָּב ויָרַע לָּכ תֶא דוכְלְו

 וזאָר רד ןיִא טעֶטְׁש עֶנייֵז עֶלַא ןנְּואּווצַּב
 ןְּכ תֶש טסו ראַפ ןְּבאָה ריִמ נוא םִיֲחנו טייַצ
 |ןגא  ףסהו םישנהו ןנאַמ טעֶטְׁש עֶלַא ריִל
 ןיֵרְׂש ונראשה אל רֵניִזְג ןיילק סָד נוא רָּביַו יד

 ןוָּביא ןייא טְזאְלְג רעֶּביִא טיִנ ןְּבאָה ריִמ
 |ןָד טְרֲעייֵנ יל יגזב המחנה קר (הל) + גְנוּבייַלְּב
 ירה לגו זנוא ּוצ טְּבֹורְג ריִמ ןְּבאָה תּומָהְּב

2, 
awn >< 
us %. 4 ש rf צ 
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 סולקנוא .
 רֵּכעַא דוחְל י

 יִד אַמְּכ טכ : לת:
nsוָשָע "נב יל  

 ריעְׂשְּב ןיִבְתְיְּר

 ןיִבְתְי יֵאבֲאֹומו /
 תִי רֵּבֲעֲאְד דע תֶיָחְלְּב
 ב יד אֲעְרֲאְל אָנְִּרי
 ; אָנְל בֵהָי אְנֲהלֲא
 ןהיִס יבא 5%
 ןוּבשַחד אָּכְלַמ

adוב ונרבעה 3  

 םירבד ב םירבד

 רשע רֶׁשֲאָּכ = : ילנרב הָרְּבעֶא
 ריעשב םיבשיה רשע נב יל
 .דע רעב םיִבְׁשיַה םיכֲאֹומַהְו
 -ילָא ןרריהדיזתא רבעַאײרְׁשַא
 ןתנ וניִהְלֶא .הֹוהייחרְׁשַא ץרָאה
 ןובָשח למ ןתיפהַבָא אלו *:ּונל

 85 חי

 הוה" השקה"הכ
 ובְבְליתָאְקמַאָו והורזתָא ךיהלַא י
 ם=:הזהםֹוכ ָךיְב ותת ןעמל לח

Sa ו ו אל אמי כ יב Rls תלחה הֵאְר יֵלֲא-הָוהְי מאו יי יו 
 תת .יזח

 םיבשר שוריפ

 ושע יגב לבא הלעמל יתשריפש ומכ ריעשב םיבשויה ןכו ראשב לבא .רעב םיבשויה םיבאומהו (טכ) :הרנההו
 םימבו םחלב . םכתא ומדק אל רשא ןהו ביתפ םיבאומ

 ישר
 :ןמטנ 6. ושע ינב יל ושע רשאב (סכ) :ןוספָּב
 : סימו לכופ לכפ ו ןינע> נפ סנכק תפס לונעל
 סרג פע נסומ .ןדריה תא רבעא רשא דע
 }מ רט ככ .ךינפל תת יתלחה ,(6)) :ךכסכ ז
 לע וכיכדסו ספמ לס וילגכ קסס סלעמ לט סייכומק

 לכד לע 'וגו יכקומו ינומע

 וילעמ לארשי טו ברחב םכתארקל ואצי םוהא םיאורקה

Aaםימכח  

 םקנ ספל ס"כקס6 ילקיימ 226, רכדמכ סיס :סקנופנ
 כותכפ סמ ת"נפכ ו: סימפמ וכת) ךירכ ןככ = רבדממ
 כ ופפ רפ6כ ינגככ סרבעפ קר וגו ונריבטס ףסככ כל
 לכ רוכט) ול ומינכ סודסד עמכמ סוד6 לוכד וסע ינכ
 ולעמ "לסכפי מיו 'וגו סוד6 ןקעיו כיתכ תכמ 'פכ סנו
 סגד עמסמ ןסכד ס'הו "וגו רוכ) ןינטל 2 םרופ סו לע
 63י כ כיתכ 55ת וכ .'פכו סימו לכו סס ללמ ומ

 ףרוכטסל ומדק ןיכ קלתנ םי מסד ס"רס ןכיתו סימכו סתלנ סכמ5 ומדק כ רט
 ףסכ לנכ רקד ופדק 6 כנ6 ףכככ סימו לכוס סס) ורינטס מ"מ לכ סימכו סמלכ סתול ופדק כ סיכפועסכ
 6 כלומו וגו ומדק כ לס5 כד לע כו כ ןומע 'ס לסקכ יבלופו ינומע כי 69 ק'סד ל'יעו ל'כע עפסמ
 "גו סל 7 וש רכטס לע ני

 טיע שוריפ

 : םיפ עַײמ טיִמ ןֶראָפ רָּכֵא לעֶו יא
 ריִמ ןּבאָה אייַז אוו וזַא יל ושש רֶׁשֲאַּכ (טב,

 ריעשב םיבָשיה ושע ןופ רֶדְנִִק יד וׂשְע נב ןאָמָג
 איד נוא םיבצומהו רועש ןיא ןציז אייז סאוָו

 רע ןיא ןציִז אייַז סאוָו ב םינשיה םיבָאמ [

 ךאונ ןיִסָע טְפֹוק ראַפ זנוא ּוצ איז ןְּבאָה [

 רַפ ףוא ווא ּוצ ריִא טעו .וזא רָסאַו נא
 דע דנאַל ןייד ךרּד ןייג לע ךֹוא ראָנ ןפק
 ןְראָפ רָּביִא לעוֶו ףיא ןיִּב .חֶריה תֶא רובא רֶׁשֲא

 אוצ ל ןתונ . ּוגיִהְלֲא יי רֶׁשֲא < זרה ל
ver ד םעֶנ 

 "גו ףסככ לכומ לע וז:

 טע שוריפ

 :ןְּעֶ זנוא טוט טאג סאוָו דָנאַל םעֶד
 טיִנ טאָה רע נוא ֹוכְׁשְח ְךָלֶמ ןוחיס הבא אלו ל(

 ' ננה ןובָשָח ןופ למ רֶד ןזחיס טאו
 דנא ןייז ףךוד ןְראָפ רָּבִִא זא ןואָל .אוצ
 פה מאג ןייד םּוראוָו וחּור תֶא ְךיִהְלֲא יי השקה יִּ

 א גל תֶא ץפאו .טימג ןייז טראה טֶכאַמָנ

 = 85 לוכעל כב דע ומ ןכ ספד ול ךומסס <

 <> טרול ותה ןמל "ץהאַה ₪ טקראָטשג טאָה רֶע

 | וא םיִא' מעג לאָז רע םורד
 : גאָט ןגיטנייה םעֶד איוו וזא הוה םֹויּב

 2 א 5 אוג ₪ צד אנ 1 וא כא רַמאיו (אל)

 ה אה יי
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 < םירבד ב םירבד 4

 הֵרְּבעֲא :  רמאק .םוְלֶש יִרְבִד
 ב ךרדב ראב

 :ךיִנֶפִמ ולְחְו וזגרו ךעמש ןועמשי
 רָּכְדַמִמ | םיִכָאְלִמ  חלֶשֶאְו *
 ןוּבְשִח למ ןוחיס"לַא תומדס

0 ₪' a 

Aan 4 > hk 

5 7 
₪. | / wy 

 ה םולקנוא
 ךשיזיו ךעמש ןעְמְש
 -+ ךסדק ןמ ןולחדוו
 דא = תיִחָלְטּו ו
 = תומדְקְד = אָרְבְדִמְ
 אָכלַמ = ןוחיס = תל
 אָמְלש יֵמָגְהּפןֹובְׁשֲחְד
 רּבעַא=וכ = + רָמיִמְל
 אל לא אָחְרֶאְב ראב

 סאלא אתא לבא זי : לואמשו ןימָי .רּוסא
VY x ;אלאמל ימי :  =: 

 אי הע = םימו יתלבָאְו יִנֵרְּבׁשת סבב
 קר יִתיִתָׁשְו .יִל"ָּתת = םָכָּבב
 : וכ ז'פ ףסכב לכה טפ סנע סומדק רכרפפ איה

 םימכה יתפש

 'דמע כס ף6 סמק 'דמע סקס ספ וגו תת 'ןיכ טכוסי יכנ ספט
 'וכו סוקמס ינו5 ככ י"פעפ ם"מו םומדק י6מ כ";פד ד : סממ
 תממלמכ סונפל סילפ תקרקו כיע 36 ככהת וכוד "סד עמכפ
 סתס כסכ סמל 'ק ןוססכ 'יפכ ה : רכדמ כותכס וסר
 נו םכפל ול סיסו סלועל ומדק סיככד סנככ כד םועדק
 סמל ספק ימג ןוכהל סעט יפלו "וכו ם'ד 'יפ ןכנ סוס
 סד b הינ סלוקס לע ילק וה פמ:סנ רככדממ רעל

 אימו לּוכיִאְו יל ןְּבות
 ל תת פמכב

 יתשאי
 הרבעא

 ןםתשר
 =: סימסס לכ סהק רנדס:עלונו {ןותיס:ק'ס) גוע תמסלמ
 = סוקמס פט נפ פ'עה . תומדק רבדממ (וכ)
 = סלוקס ןמ ניס ככדממ יקדמל סולפנ :ןוסיסנ פכקל ד
 ספוק רזמ ל6רםיל סנסיל ס"גכס קכסכ סלועל סמדקס
 תפס כ"פעסו סולכקי סלם וינפפ יולגו\ ?5עמםיו וסע לע
 = = סולט יכבדכ ןותיס ק6 יתפדק ינ5 ף5 .סולפכ ססל
 סנופ םמדקמ ה .יסדמל ךממ סומדק לכדממ ס"ד

 ימע קס חלש רמסל סערפ לס לכדטס ןמ .ינסמלט ₪30 סייכנמס תל ףוכפלו דסל קככ | חולט) יקייס )וכי

 טע שוריפ

 תחת רֶכְלעֶפ אֹיִד ףוא םימלה ינפ ל? טְבְראָפ
 םעֶד ראָג רֶמְנּוא ןְנעֶז אייז סאו םימשה לָּב

 ןלעו אייז סאו דפש שמש שא לָמּוה ןצְנאַג
 ןְלעוֶו ייז נוא ימותו יו םש ןייד ןְרעֶה
 ; ריִר רפ ןופ :ןֶטְבְראָפ ְךיִז ןלעוֶו וא ןְרעֶטיִצ
 רֵגְרִמִמ םיִכָאְלמ טקישג ּבָה ְךיִא נוא חלשֶאְו הכ)
 ןופ םיִחּולְׁש םולש יִרְבַד ןֹוכְׁשָח כמ ןֹוחיִס לא תומרק

 ןופ ּךֶלֶכ םעֶד .ןוהיס ּוצ תומָדְק רָבְרַמ רעֶד
 טּבײרש ישר .םֹלָׁש ןופ ריר, ןובָשָה |

 הֵׁשֹמ טָה וזַא נוא רעֶיָרְפ שְטייִט ויִא תומדק
 טיִנ ריִמ טֶה אוה ףּורְּב טאָג עָׁשְמאָח טְגאָזג

 טיִמ ןֹוחיִס טיִמ ןְּביַה ןָא לאָז ּףיִמ טֶכאַשְנ
 רָּבְדַמ רָד ןופ טְניִרעֶלְג פָא ְךיִא ּבאָה םָֹש
 שודקה ייּב ווא איז םָו הָרֹוּה רעֶד ןופ נס

 זיא טְלעוֶו יד רֶדייֵא עונג רעֶיֶרְפ אוה ְךּרָּ
 אוה ְךּורְּב שודקה זַא םּוראוָו ןראָנְג ןפאַשַּב -

 לֵאָרְׂשִי איד וצ הָרֹוּה איִר ןְּבעֶג ןָמקְג ּויָא
9 ? 

 טיע שוריפ

 = םיִבְבַּ ידוע איִד ּוצ ןְנְגאַנִג רָעיִרְפ רע יָא
 = חְרּות יִד ןייז לּבקמ ןלאז ייז זַא אייז ןנאָז וצ

 = ןעונ ְּרּכְתַי םָׁשַה יב ףאר יא סע יִשְטאָח
 . לָבקפ ןלעוֶוי טיִנ .יִאְרוְּב ןֶלעוֶו אייז א סי
 | ןֶבּוהְנ ןָא טְראָפ רע, טאָה הרות איר ןיי
 . ּבאָה םּורָד םולָש ומ = אייז טיִמ ןָסּמְׁש ּוצ
 = םלָׁש טיִמ ןֹויִס טיִמ ןְּבֹוהג ןא ףוא יא
 = + ןְגאָו וזא םיא וצ ןֶלאָז םיהולש איד רמאל
 | רָּביֵא ןֵראָפ רָּבִִא לעוֶו ךיא דרב חְַָא הכו
 יג לעֶו ְּףיִא ולא רג וג דנאל ןײד
 ak לעוו ךיִא | ריסֶא אל געוֶו ןכיילג םעֶד ףוא

 | יא נא רֶמְכעֶר רַעָד ןיִא לואמשו מי ןרעק פא
 ןיֶסֲע ירּבְׁשַת ףָסִבב לָנא (הכ) : טְנאַה רקְניל רַעָר
 | ןיפוק ראפ ריִמ ּוטְסעֶו טלעֶג ראפ  גְראוו
 = בוא יל ומת ףסכב פימי ןיִסַע לעוֶו ךוא נּוא יִּתלכָ
 ימיו ןָּבַעָנ ריִמ ּוטְסעֶו טְלעֶג ראַפ רֶסאוַנ
 = טרעיינ יג הַא קכ ןְכניִרְמ לעו ףיִא נא

 4 ךיא



 וקפנה יטקסּופס הע
 ןונציש == אְְָטופקמ |

 : ןוהיִבְתַאְב ּובְוְתִיְו

 ּרְבֲעְו-ּולּומ ּומּוק.דכ
 נח ןכְרֲאָד .אָלְחַנ תָי |

 תי דב | תיִרָסִמְ
 ןוּבָשָתְד אָכְלַכ ןהיפ
 הָעְרא | תו הָאָרֹמֲא
 יִרָנְַאְנהתּוכְרְתָל ירש
 : אָבְרְכ מע דֵּבֲעָמְ
 ירָשָא ןיֵדָה אָמֹי הכ
 ךפלחדו פע מל
 איממע | יִפַא | לע
 יד אְיַמְׁש לָּכ תֹוחְתְּד

 ועמשי
 םירוטה עב

 ודיו ןוסיס 5ע לט וספלסט דענע .ןוסיס פ5 ךדיכ יפפנ 050 (ד+
 סוס :תס .תולגו סלכו למס דיפו 520 '5-'ד . למס : ספופל
 65 ססכ למפנס ןיממפ ספכשמ ויסט סנכו למס ₪5 נמס
 יכ ג'6 תונגס ספפנ זמכש דמלפ נמס תולגו סעסנ לכ סיספ
 יכע תפ וסכיי כיתכ יע) סקס 66 של למס כס כיתלד יליס
 לכדמכ ס"כקס סטעס סוסנס ככ bעומנתכ bסיפדלו .כגנס
 דומעיע זפכ . סוס סויס (סכ) : ןוינכ >:50ש% תוטעסל ןידיפפ

 ישר

 ססלנק ב עכטנק העונקס ינפמו .סיועסו לוכקעסו [
 יתלכסו סדימ 506 יוסל נכסי לכי סל ךלמיכסנ [

 ספ :ויסכעו סתספ וכסיו סודימטסו סילופפכ ססילפ |
 . םימשה לכ תחת (סכ) : סדיפ  ספחק) סילפופ

 סויכ סכמל סממ ג סדמעפ דמלמ (סכ ז"עו כ םימעס) א

 שע שוריפ
 יִד ןְבאָה הָוע זיָּב סירהפפ הע דע .םרָצַה ןיַא
 ןֵמעֶ קעֶנַא טְנאֵקְג טיִנ רעֶהַא יב לֵאְְׂשִ
 ןופ העּובְש רעֶד תָמִחַמ אייַו ןופ דנאל םֶר

 ְךְלֶמיִּבַא וצ ןֶראוושג טאָה רע סאוָו םֶהְרְבַאְ
 איז :טיִמ לאָז רע םיִּתְׁשְלּפ ןופ גיִניק רעֶד

 ףוא טאָג ְּךיֵא באָה ןָמְלאַה טיִג הָמָהְלַמ ןייק
 םוָו ריְקכִמ םִאגּיַה םיִרותַפַּב יד טֶכאַרְּבִנ איוו[

 רֹותָפַּכ טאָמְׁש רעד ןּופ ןגְנאַגְג סורא ןנעו
 סיוע איד ןגיִליִט רפ טְכאַמג ןְּבאָה דיש[ "

 ףיז ןְּבאָה םירָותפַּב איר . נוא םָּתְחַת בש
 דָנאָל סֶר ןוש רעֶהיִג טְרָא רֶעייֵז ףוא טָצַעָט 8.
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 4d ::*> :םטבח ב םירבד

 == ."תַפַּכְמְיִאְצִיַה םיִרתפַּכ הזעידע
 ומוק = : םָּתְחִת ּובְשיו םֶדיִמְשה
 הֶאְר .ןנרא לחניזזתֶא ּרבְעְוועַס
 ןהיִסתֶאּךדָיְביִתְתְ
 שָר לָחְה יצרא"תֶשְו יִרֹמֲאָה
 הזה םַֹה ₪ : הָמְחְלִמ וָּב רֶגְתהְ
 ינפילע ףתַאריו ךדחפ תת לחֶא
 רֶׁשֲא םִיְמְשההילָּכ תַהָּת םיִמַעָה
 . סכ ו"פ סע םינעפ ןועפפי רפת כ פמעפ קפ לק5 אית

Chumesz Tom V Ark. 3 j | (ה'ח ט'ע שמוח) = 

 2% זי

 בשה" ₪

 ןועטשי

 םיבשר שוריפ
 םלועה ןמ ורצוהו םלועה תא ודצהש םיוע הבר תישארכבו
 'ר . הנמישא הוע הוע הוע ד'הה דוציש םלועל ומרנו
 שחגכ תורפעב ןיאיקב ויהש רמוא ןועמש 'רב רזעילא
 רותפכמ םיאצויה םירתפכ :  איויע איויחל ןיחווצ
 ה'בקה יכ ועדת םתא ףא . םתהת ובשיו םודימשה
 ומכ .וב רגתהו (דכ) : םכיתובאל רשא תא םכליחני

 סדמעט וטכדש וסז יפדק ספ תֿפ כח פו ךדימו ךכדג כה ךדיפו ןיד 'ג . 306 : סממכ 'יגכ . לת סוס :סוי Bכקנ טמטסט טפטס ול
 דוע יטדק סע תֿפ 505 כו 'וגו עירוֿפ יסדק סש תפו כיפכד סמק תדיפעכ יכײֿפד ןל נעו עטוסיל סדמעע ומכ סםמל ספמ

 םימכח יתפש

 סכמ ןופ) וס ססמ וכג) סטק ןופכ לוס כס יכננפ
 bלמגכ ןייע 'וגו ספמ ידכע ןכ )B ס"נקס כעל ופכ
 ומוק רכוממ ךקיס ןכת) וגטכ ב : (5 ףד) תינעקד
 סילופפכד סוכמ-ונמיס סנעפנד כק 'וגו וככעו ועס
 ןלפמו ועסו ופוק סז סוסמ סתסת וכפיו סיועס ודימפס
 כיתכו. /גו פק כת כס כיתכד 3 : וגו סעוכסס ינפמ

 טיע שוריפ
 ןוש ריִא טְגעֶמ טְנייַה נא םיִרֹוּהָפַּכ איד ּוצ
 : ןֵמעֶג קעווא דְנאְל סאד םיִרֹוּתּפַּב יִד איב
 תֶא ּרְנְעְומהיִצ נוא ףוא טיַמְׁש עס טס (רכ

 ןפ ףייט םעֶד רָּבִא םְראָפ נוא ירא לפנ
 ןיִא ןֵבעֶגְנ באָה ְךיִא העֶז ּףְדִב יפת האָר ןונְרַא
 ךֶלָמ םֶד יִרטָאָה ןכְׁשֲה ףלמ ןיחיפ תא טנאַה ןייד

 רָנאַל ןייז נּוא צר תֶאְו ירומא רד ןוּבָשָח ןופ
 הָמָהְלַמ וב רָנְתַהְ ןֶבייִרְמ רפ ּוצ ןָא בייָה שר לֵחֲה

 שוה (הכ) :הָמֲהְלַמ ןיַא יז ןיא ןָא ץייר נא
 | א ףיא- לעוֶו תת לַהָא גאָט ןְנִואָד םעֶד ה

 יב גוא טְסגְנַא ןייב ועו ררחפ ןְּבעֶג ןְּבייַה
 טכראפ



 וחש" שו

 וטוכיפש
 לוכד וס לכדו תפל יקופ5  סלומ ךינ סנס ףסוי) רמקוו

 םירבד ב םירבד
Wy 

 < אמ הָבובְׁשִי םיַאָפר אוהיףא בשהת
 ואְרְלי

 סו ברו לחג Dy =; םימזמז
 םהינפמ הָוהְי םדימשיו םיקנעכ

 םיִנמעהְו םיִנָפל

 : :םָּתַהַה ובשיו בשרי

 ריִעָשּב םיִבְׁשיַה ושע ינְבְל הֶׂשֲע

 םחינפמ ירחההתא דימשה רשא

 םפחת ובשיו םשרייו

 םיִרְצֲחּב םיִבְׁשיַה םיִעָהְו כי הזה |

 . פ ןילות סיועכו א"?
 םיבשר שוריפ

 םוחצנו םהינפל ולפנ ןכ פ'עאו םיאפרכ בשחנ אוה ףא
 ץרא תארקנ אל לבא .בשחת : ןושרית םתאש ןכש לכו
 אוהה ונינפל הב בותכש ןשבב נגוע תכלממ םא יכ םיאפד
 םירתבה ןיב רמאנש םיאפר אוה רמולכ םיאפר ץרא ארקי

 םימכח יתפש

 י"עכ םליפ ןפונעסנ 'פכ סו פלו . ן"יכסמ ססכ 8
 סכיק ןוטג וניסו זע 5 וס רוכירד סוכמ לכדתו קוספ לפ
 לט כיכד וס סוס סמ 'ס רכדיו ביקכל סוקמ לכד ל'ו
 כמ6וו 691 וכ תעדונ סכיקו סכמ לוס וע וס פ'פל סנה
 סל 'ס לפהױ ומכ תינ5 י"ע 'ס רמקיו םרפ) מימד 'ס

 ומכו 'ונו וכתי ךנפומ ונ6 רמיו ומכו תיכנס י"ע

 טיע שוריפ
 טרעו) ןומע ןופ רֶנאָל סד דאיה ףַא בֵׁשָהַ םיִאָפְר
 םיִאָפְר יִד ןּופ דַנאל םעֶד רַפ טְנְכעֶרְג ףוא
 ןנעו םיִאָפְר איד םּוראוו םיִנָפְל ּהָב ּובְׁשְי םיִאָפְר

 םאָד טיִנ ויִא סע רָּבִא ןְסעֶנ רֶעיִרְ ןְמראָד
 ןְּבעֶגִנ ּבאָה ְּךיִא םוָו םיִאָפְר איד ןופ רְנאָל
 יד נּוא םיִמזְמַז םֶהָל ּוארקי םינמה םֶהָרְבַא וצ

 ₪ (אכ) : םיִמּוזְמז ןְפּורְג ייז ּוצ ןֶּבאָה םיִנֹוטֲע
 נוא םיִקנכ סרו ג קְלאָפ םֹורנַא זיִא סאָד לח
 נּוא ו פדיסשמ ןיִויִר איד איוו ךוה נּוא ליפ
 ןופ סֶהיִנְפפ איז ןגילימ רַפ טָכאַמְנ טאָה טאָנ
 סֵׁשְרי טול יִנָּב איד רַפ רמו איִו רַפ ּוצ
 אייז ןְּבִרְט רפ ןֶּבאָה אייז נוא םֶמְחַמ יבש
 : טְרָא רע ףוא טעג יז ןְּבאָה אייז וש
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 הב "ובתי יִאָרַּב
 רק יאנומעו ןימדקלמ ם

 סע אב : יֵנָבְשִח ןוהל
 ףקתו = סו בכ
 אי ןצׁש אב
 ןּגְכַרְהְו = ןוהימדקמ
 : .ןוהיִרְתַאְּב ובית
 ינָבְל דַבִע יד אָמָּכ בכ

 ריִעָשְּב ביד ושע
 יֵאָרֹח תָי יִצִש יד

PRD. Vr PD 
 רע ןֹוהיִרְתַאְב ּוביִתיִו
 .יאּועו נכ + ןיֵדָה אמ
 רע פד ןיִבְ

 הוע

 ארמגב תופירמ ולא קרפב (נכ) : לארשי םושרי ךכלו
 . םמיקמ תא וועש סיוע וארקנ המלו ואב ןמיִּתַמ םיוע
 א"ד . ן"יעב תפלחתמ ף"לאו הברה תותלאל וויאש א"ד
 . ןכ ומשש ילוח 'יפ תיוע ותזחוא םתוא האורה לכש

 שר

 נפ סינפל סב וכפי סיפפכסש יפ5 סיס ףס תכטסנ
 םיבשיה םיועהו (נכ) : ססככסל יפקנש סוס וז ל
 ססעעכ סס סיקסלפמ סיוע (ס ןילוס) .'וגו םירצחב
 יגלס םקמה (גי עפוסי) כמלנפ עפוסי'ס3 סינקתנ סס
 יקנסו יטולקפססו ידודפססו יסועס סס סיפסנפ
 "פע וכ רנדל ספ 4 ספ כיתכדכ ספ 05 ספ סכמ לט

 םהל |

 רשאּכ 3

 םויה דע

 דע

 . טיע שוריפ

 טאָה טאָג איוו זַא יש יִנְגִל הׂשע רשאכ (בב)

 ריעְשְּב םיכשיה וָשע ןופ רֶרְנִִק איר ּוצ ןאָטְנ
 רוהַה תֶא דיִמְשַה רֶׁשֲא ריעָש ןיִא ןַציִז אייז סאו
 :ירוח םעֶד ןניליט רַפ טְכאַמֶג טאָה רע סאו
 יֵנְּב איִר נוא םׁשְנּװ איו רַפ רצ ןופ םֶהיְפִ
 .נוא םֶתְחַת ונשוו ןְּביִרְמ 'רפ אייז ןְּבאָה וָשָע

 ןפ טְרָא רע ףוא טְצעֶב ףיו ןְבאָה איז
 גאָט ןיזאַד םעֶד זיִּב הוה םיַנ רע ורוח םעֶד
 םיִמּוזמז יִד ןגולימ רַפ טכאַמְג טאָנ טאָה וא
 ףיז ןָּבאַה טול יִנָּב יֵד נוא טול ינָּב יד רפ
 + םיִמְּמז יד פ טרא םעֶד ףוא טְצעֶּב
 ןנעז סו םיִוע ןופ הָמּוא .יִד וא .םיטתו גכ
 ןֶציִז ייז סאוָו םיִנֲחַּב פינשיק םיהְשְלִּפ איד ןופ

 לוג



 זמ םירבה ב.םירבד סולק גוא |

 ירָשָאַכ יהיו < + םֶמת דע הֶנָחַמַה 2 ר /
 תֹוָמָלהָמְחְלִמַה יׁשְנַאהְלְּכ מזה ומ "הש מ

seיִלֵא-הוהְי רָבְדיו" ס :םעה ברקמ ל ל  
 יתֶָא-םֹויַה רבע התא " : רמאל ות תי יד אס"
 ברקו = : רעְתַא-בָאּומ לבג יש ה מ
 "לאו םרצתיילא ןומע :יגְּב לו רוח 6 ןשע יג
 יבנתַת אָלְו = ןוהילע
 דינץראמ ןתאיאליכ מכ רפת כל א "בא מ
 | 2 : A ול: יִנְבְל יֵרא אָּתְרי | טוקיזזינבק .-יִּכ- השרי לל ןומע דל ןופע וגב אעראפ |

 םיִאַפְר"ְיִרַא > + הרי .הותתנ + אפ לפס |
 בשחת אירכנ "אתא כ

 שלוס ל :סעינ'כ ספ תינעק יכה 'כ רדיו .כק ע"כ 3 םינעת סמתלמס ישנה לכ ומת רפכ יסיו איר
 : fי תויכוס ת) ק"כ גכ ריז) ס3 רגסס ו אבשחתמ

 םיבשר שוריפ
 ות אל יכ ץראל וסנכנ םהואו ומחלנ ה"בקה יפ לע יכ םירצממ םיאצויה המחלמה:ישנא יוגה לכ םת רע רברמב
 :ומחלנשכ היינש הנשב הנושארה המחלמה תעב םירשע םתוארה יתלבל םהל עבשנ רשא 'ה לוקב .ועמש אל רשא
 לש ובורק היהש ליבשב , טול ינבל יכ (טי) : םילגרמה תעב המחלמה ישנא םתוא אהוק ךכופלו . 'וגו השא ץראה תא
 ץרא (כ) : םתא םהרבא ינבש םתא ןכש לכו םהרבא המחלמה ישנא םא יכ םתס המחלמ ישנא רמוא וניאו
 ןיב םהרבאל ןתינש םיאפר ומכ .אוה ףא בשהת םיאפר םיראשנה לע לבא ה"בקה 'יפ.לע ורבעש ונל םיעודיה
 < םיאפרה תאו יזירפה תאו יתהה תא םש בותכש םירתבה המחלמה ישנא םתוא אָרוק וניא גועו ןוחיס םע ומחלנש

 םימכח יתפש זשר
 is 5) סייק ןסמ דק5ס .ןמז לכד ת: ס'כס .סנטתפה :'ןנו ומת רשאכ יהיו (זט) :כנלמב :ת ככעפס:|
 מנ סלט סנה ילכ .רכדוו כפסנ 55 פ"ס א :: ןכ65 ססנכ .םולגכפס -סולפמ 336 . 'ונו ולא יה תבחיו וי
 יסכמ '5 ונופט סתס רכדוו נח כס כותכס ופכ נק הכד ךדפלל כמו 055 א כבדוו (וז) סםלפכ מנ 6ל כי ל
 ומע:דמייקנ גל  סיפוומ לפרקי ווקס סנס ת"ל לכו !

 : לפכעי ליכסכ Bie םיֿפיננס לע סכופ סנוכמס ןיפכ ךדמנכ סעדס וכו סינפ ל5 סינפ סכמ ןופלכ רובד[
 .תברקו באומ לובנ תא םויה רבע התא (קי) : ננכ ספוט הנע 'כ ןנמ . המחלמה ישנו
 .םיפל ןכפ . בשחת םיאפר ץרא (0) :ןפנ ד5ל ןופע ןכספ ןסכמ . 'ונו ןומע ינב לוז

 טיע שוריפ טיע שוריפ
 שנייה טעו וד םייַה רבע הָּפַא (םו) : ןָנאָז אייז ןְניִליִט רַפ ןצ הנה בקמ םֶמֹהְל אווז ו

 בָאֹוט ןופ קְראַמְג םֶד בא לונג תֶא ןְהאָפ רָּביֵא ןֵּבאָה ייֵז זֵּב סמתרע הָנְחִמ רעד ןָשיונצ |
 וה גוא תה טי :רע רֶנֲאַל סאד רצ תֶא םטֶליִאְג טאָה טאג רכוב טאל סוא ף[
 .ררניק יד ןנעקמנא ןומע יב לומ ןְנְהעֶנג טְסעוֶו ראי גיִצְרעֶ יִד ןיֶא ןגולוט רפ אייז לאז }0

mhנז ןיִרעֶג :עֶלאַּב טינ טְסלאָז רצ לא ןומע ןופ  רְדניק עֶרעֶייַז וצ ןייז םַרֹוג טיִנ ןְלאָז יז  . 

 אייז םיכ ךיִד ט טְסְלאָז גד נוא סב ךֶנהַה לו דשא יהו זמ : מ רד ןיִא ןייז וצ ף[ ₪
 שנ לע יָא  םּוראוָו פא אל יִּכ ןַציַר טיִנ םוא ָךיז טאָה סע זַא ןעֶוְג זיִא סע נא י מ
 = >ןומע ןופ cs םעֶר ןופ וטע יב ץֶרָאמ ןְּבעֶג יד ןופ ןׁשַטְנעֶמ על הָמָתְלְמַה ישא לָכ טוא 1
 af = = 4 ו . = של אליל ברא ןײַא רַפ ריד ּוצ השי ףָל גצ סע בָרְקִמ הל הָמֲהְלְמ רעד ּוצ עמל ה
 >(חקוד פסו טול ןופ רֶרניק איר וצ םוראו]) ב רגב הי : קלאפ םֶר ןְׁשיווְצ ןופ ןְְּראז 4

 א (כ) : הֶָשּורָי ץיא רפ ןְּבעֶגְג סֶד ְךיִא ּבֶה ּוצ ֹוזַא לטאל טעֶרְג ריָמ וצ טאָג טאָה

Rwםיאפר 0 | . 
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 ורבע ה יד מק הת . : "חל | הנה מ-4

 - "מ א ב רבעמודרז לחמדדתַא םֶכְלּירְבְו
 יד אימו די א י-רשא םימיהו יי דדו קחניתַא

 ל i ירְׁשֲא רע ערב ׁשדמִמ | ונכלה האי כ
 | להניא נבע
 רחהולכ ; ברע הנָש  הנמשו
 הָנתֹמַה בֶרָלמ הָמֲחְלִמַה ישָנִא
 פנו = :םֶהָל הוה עֶּבְׁש רֶׁשֲאַּכ

 יָת דלה אל
 תַסְּד דע ןינש יָת
 יחונמ יִרַבְג אבד לָּ
 אָתישִמ הגמ .אָבְרק
 :Ak יי םייק יד א
 סדק ןמ אָחְמ ףאו ומ

 םישלש

 יוטה: ברפמ םמהְל םָּב התה ההד ןוחַתויצשלו והְּבתְיי יי . היי .
 ימילשר הנחמה

 םיבשר שוריפ
 תומואל םא ,  םולכ ונאדי אלש לארשיל עידוהל השמ

 לארשי :םייקיש ןכש לכ וניתובא דובכל הלחנ ןתנ וללש
 םימיהו (די) :: תובאל עבשנש :םימע תלחנ םהל :תתק
 םישלש םילגרמ חוליש םוקממ .ענרב שדקמ ונכלה רשא
 ישנא :םילגרב חלש היינש הנשב יכ . הנש הנמשו

 םימכח יתפש

 סתופ לכ רכעו דיתע ןוכ) סכ לפונ דיפ סיוסס סוככדס
 לע םרפל תלכוו לישו 152 סעפ יס) 36 ןניפפ סילנז

 :טיע שוריפ

 ןופ ספ .טְנִליִמ רַפ יז ןֵּכאָה איז נוא
 ְךיִז ןְּבאָה אייז נוא םָּתְחַפ ּונשו אוז רפ וצ

 וזָא לֵאָרְׂשִי הָשַע רֶׁשֲאַב טְרָא רעֶייז ףוא טְצעֶנַּב

 וצ ותשודי ץֶרָאָל ןאטג ] ןָּבאָה לֵאָרְׂשִי יד איו

 פָהָל יי ומְג רֶׁשֲא השורי ןייז ןופ .רָנאל םעֶד
 רַפ ןֶבאָה נּוא אייַו ּוצ ןְּבעֶגַג טְה טאָג סאוָו
 ןמראד ןְּבאָה איז סאוָו תומוא .איִ ביר
 ושע ןּונ רֶדְנִיק יד ןְּבאָה וזא טְנואוונ רעָיְרְפ

 רֶעָרְּכ טְה רע סאו ירוה םעֶד ןְּביִרְמ .רפ
 ןְבעֶגִג טֶה טאג םאוָו דְנאַל םעֶד ןיִא טְנאווָג
 םֶכָל ּורְכְעְו ווק הקל (גי) : הָׁשּוריַא רַפ איז ּוצ

 ַיַא וצ רָּניֵא טראפ נוא ףוא טייטש דנּוצַא
 דֹוע דרו טְכייַה סאו ְךיַט םֶד דו לחנ תֶא

 סער ןְראָפְג רָּכיִא ןְנעֶז ריִמ נוא דב לנג הע
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 ריעצה ינאְו .אבצ יאצוי הנש םירשע ינב . המחלמה
 וליפעװ םהב רמאנש םתוא ויה המחלמה ישנא רמוא
 ילכ תא שיא ורגחתו רמאש ומכ רהה שאר לא תולעל
 ה ומחלת לאו ולעת לא םהל רמא השמו .ותמחלמ
 ארשי ינב וכלה הנש םיעברא יכ רמוא 'אוה עשוהיב

 ישר
 לסמל . םב התיה (וט) : סיללוסו ספוק סיפילומ
 לוע ססמבל ופכגי למ סנט מ ךוקכ סמוסלו

 | | שע שוריפ
 שבק גְבְלָה רֶׁשֲא סיקקו (ה) :ְרֶרָז ןופ ָךייט
 ןגנאגג ןגעֶזז ריִכ םאוָו געט איד נוא ער
 ןנעז ריִמ זיָּב יי רָשָא 5 ענְרָּב שדק ןופ
 רָרז . ןופ ףייט םעֶד רצ לחג תָצ ןֶרַאָפְנ רָּביִא
 גיְסיירד נוא טְכַא טרעוָוג טָה :הֶנָש הנֹוכׁשּו םיִשלֶש

 סוא יז מֵאָה סע זיִּב רֹודָה לָּכ םות רע ראי

 (ןנאמ יד הְָלִמַ ישא רוד רצְנאג רֶד טזאָלְג
 המה למ רב וצ טלי אייז מֵאָה ןעֶמ סאו
 לא ונעו סאו עֶכְלעֶַא ןופ טסייַה םאָד
 | ןופ = הָנִחמַה .גרקמ רכעה נוא ראי גיצנאווצ
 איוו וזא לי משג שאכ הָנְהַמ רֶד ןְׁשיִוצ
 םוא ןֵלאָז אַז וא אייֵז ּוצ ןראוושג טָה .טאְנ
 המ פת הש 1 רָבְדכ רד א ןבראטְׁש
 .עֶמג זיא טאג ןופ קאלש רעֶד 7 וא ג

 ןיא .



 ₪ ה | טל"

 : רג היכו מו
 ןיבשחתמ יִאְרָּבָנ אי
 יֵאָרְּבִנִכ = ןּנָא הַא
 ןוהל = ןרק יִאְבְאומּ
 ריִעָשְבּו בי: ינתְמיֵ
 ןימדקְלמ יִאְרִ ּוביִתָ
 יִנָבּו ןּונְכַרָת ושע = יב
 םָהי נפמ ןֹוהיַמְדַּקִמ- .ןגציִׁשְ
 אָמְּכ ןֹוהיַרְַאְב וביתו

 ! פי ןיפודיק פט ינ> ל את ו

 םירבד :ב- םיחבד

 רעָקתֶא יתְתְנ טול=יִנְבְל יִּכ הָׁשֹרְ
 םיִמָאַה י הש
 םיִקְנעְּכ םֶרָו :בֶרו "לוד 'ם
 סי םַהיהא ּובְׁשֲחַ םיִאְפִר :
 םֶהְל ּוארְקָי םיִבֲאָמַהְו
 םינְָ םירחה .ּובשי -ריעָשְבּו :

 ושע

 29 ומ

 הג ובְׁשי םיִנָפְל

 : םימא .ם

 םורימשיו .םושריי
 הֵׁשֲאְב םתחת ּובשיו

 , םיבשר שוריפ

 חקיל תאצמש םוקמבו ריחמ אלבו ףסכ אלב ןכרצ קפיפ

 יישר

 ןכפ וס כונס ספל .'וגו םינפל םימאה (י)
 סס5 סימססק יפל ף ססרככלל ול יקסנכ סיקפכ
 ןסופ יכ סיס וז ל ₪ סינפל 3 וכפי סיקפכ
 : סקמפ סיקנסוסו מל כ ינפמ יקסלוס סילפכ
 ספוק סיכפסנ ויס סיספל . "וגו ובשחי (םי)

 סקו6 ספוכס לכפ פע סוספל סוקכקנס סיקנעכ סימל [
 ע סלכומ ססמיסמ ש'ע . םימא : סוכרסמ וידי [

 כ ינכ) סיקפנו סיכוקס וכקי ליעקכ ןכו םוילככ [
 ויסכ ש תכ ססכ יסקנ לפולכ סווס %-. םושריי (כו)

 וכוכוק י"טכ  םרפמ ךכ 'וכו סתמיה ק"ע סומ6 ופכקנ ס'מ תופרתמ וידי ספו5 סקכקיפ סיפק /

 טיע שוריפ

 םוראוָו ל ֶּא אל י5 הָמְרְלַמַא יז ןיִא ןצייר
 ןופ הָׁשְי צְרֲאַמ ריִד ּוצ ןּבעֶג טיִנ לעוֶו יא |

 יָד וצ םּוראוָו טל יל כ ברא ןייַא רגל ןייז
 יִא ּבאָה .הָשְרָי רֶע תֶא יִַּתַנ טול ןופ רדניכ [

 םיִמֲאָר () :הָׁשּורְו ןיַא רפ רע הנידמ יד ןבעגנ [
 רֶעיִרְפ ןְנעֶז הב ושי נפל" םיִמַא הָמּוא איד [

 םָד זיא .סאד טְסְנייִמ ּוד רֶבֹלְּכ ןסעֶוג נד
 צ ןְּבעֶגג ּבאָה ְךיִא םאָו םיִאָפְר ןופ דנאַל [

 ןפּורג ןָא ןרעו) סאוָו םיִמֲא יִד ליו םָהְרְבַא

 סע, רָּבָא ןסעט רֶעיִרְפ ןמראְר ןנעז םיִאָכְר
 םיִאָפְר יד ןֵנעֶז סד ראָנ דנאָל םאָד טיִנ זיִא
 רדניק| איד רַפ ןְּבירְמ רפ ּבאָה ךיִא סאו
 רעייֵז ףוא טְצעֶוַּב יז באָה ךיִא א טול ןופ
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 בתכ םנו . לארשי השע רשאכ (בי) : תונקל ךל קיפסה

 םימכח יתפש
 לוקכס 3 ספ "כ ך : תונילפ ליע םכפמ סוס .בוע
 כתפו "וגו סכ וכי סונפל סומסס רמלש ספכ  ונטודוס)
 לתל ססלנפל ונסנ< תומופ ס כמונכ וכו כונכ ספל
 'סע "ב סיפפכ | וזפ סת רונס ןכ: ס6 םיפכ 6כקנ סספ
 :סלעפ כ לכל םסרכ6) יקקנפ סס סיקפכ וז סימל ספ בטופ
 וכסי סילפכ ססע םויפקפ יפל ךנוסו םכפמו ךכ ךתעד לע
 וכ וככיט ל'כ סיפפכ ןפוק וכ פוס וז 6) 235: סינפ) סכ
 ןויכו סתספ עול ײכ יתבפוסו טו) ינכ ונפמ יקרוס רככ
 סילפרד םרפמו סיקפכ כקנ סמ) היס סיפר ןכ6 ופנד
 וקכקנד ןויכ .סולפר ופכקנ ךפיסו סומו סתופ סיכסמנ ןוס
 abe 'וכו ספ לע סולפכ סוללקנס סיקנעכ םרפמו סומֿפ

 לכט ש : 5רק לס

 טע שוריפ

 זיא םיִמָא איר ןופ קֶלאָּפ םֶד לֹחָג ₪ טְרָא
 ליפ זיִא רע נוא םקֲעב ו ב קְלאָפ םֹורגַא
 - ּובְׁשְחַי םיִָכְ (או) : ןויִר איִד איו וזַא ךוה נוא
 ןפּורַג ןָא ףוא ןֵרעֶו םיִמַא ןופ הָמּוא יד שף
 ןפורג ןצ ןֵרעֶ ןשר יד איוו וזַא סיקשג םיִאָפְר
 םיִבְאּומ יד ןופ הָמּוא איר נּוא םיִגְאמהו םיִאָּפְר
 . םיִמַא אווז וצ ןפור ןעומ םימא םֶהָ 2

 פרג אייז ןעמ טאָה םאוָו רפ טְּבייִרְׁש י
 םּוראוו טְכְראַּפ שייט זיא םיִמַא םוראוו 5%
 שנ (בי) : ןטכראפנ ייז רפ יז טה רָביִלָיא
 .יהָמּוא יִד ןנעְו ריעָש ןיא וא םיִנָפְל םיִריחַה ו

 איִר נוא םׂשְרי יט ינו ןקעֶוג רֶעיִרְפ םיִרֹח
 פודימשוו ביר רַב אייז ןְּבאָה וֵׂשֹע. ןּופ רָרְניִה



 םירבד ב םירבר 8%

 : םיִעָּבְרַאו הז הזה לְדנַה רָּבְדמַה
 תרפח אל ךמע ךיִהְלָא הוה הנש

 yo לח נב וניחא תֶאַמ רבענו"

 ךרדמ- ריעשְּב םיִבְׁשיַה וׂשע
 סם .רֶבָּנ ןיִצעְמּו תליִאָמ הברעה
 בדומ דחו - בענ נו וז תנו קוספעצמאב אקספ

 ה

 הוה רָמאיו מ בָאומ

 םָּב רֶגְתְּתידיִלַאְו באומיזתֶא רצ
 וצראמ ָךֶל ןמָאהדאל יִכ המחלמ
 : םןילותי תוירוכ תכ ק"ג גכ ריונ ומ פה רוה % א"

 | נד ןיִדָה אָּבַר מ

 ב ןיִנְׁש ןיעְּב
 אָל רעב לא יי -

 +  םַעָּדְמ
 תל אָנְרבעו ח
 ןיבתוה שַע יִנְבאָנּוחֲא
 אָרְשיִמ חראָמ ריש

 רָב ןיִצעמּו : תליאמ
 אָ אָניִנְפְתאְו
 םָאֹומָד אָרָּבְדַמ חרא
 רוצה אל יל ַײרַמַאַו ט
 יֵרגִתִת אלו יֵאְבָאומ לע

 בָרְ ןוהִמע -דֵּבעַמְל
 ףךל ןַתֶא אָל יצא
 *ךא אָתְְי הערַאמ

 ' ינבל

 דלא ילא

 השרי

 םיבשר שוריפ
 םיבורקש םהרבא דובכל השורי היתתנ טול ינבל יכ ןומַעב

 םימכח יתפש
 לכ ךל םי וס ככ ך) םי ג"לס .כ'ל6ד סס) סיכימ5 סת ןיֿפ
 וידי ססעמ כוייכ כותכדכ פומסכס 106 ךידי ססעפ םוריפו
 2: ןפנ ןכ םכפ) לכוס 1 : ןרלכ ןכפ וסנקמו כב
 סיינפספ עמסמ סנופ סכל ועסו ונפ כותכסמס ינפמ ןוש
 קכ וכ סו נק יפעלו ןופ5 דנג סכינפ תכיפס לע סלופ
 סכ נפ ולרסכ מ'מ בופ לש תימוכד תוכ לכ רוכע רחל
 כ'קלו כֿפומ לכ סימוכד קוק לכ וכנסו וסותינס סודפ
 וכנסו סוד6 לפ סוכדכ ספויסכ ווטכס ומכ ןוכ5 ד נפ
 ויכס גועו ןותיס כמ קח ופ5מו כסומ לע תיסכומ סוכ לכ
 לנס ₪ קד  :ס"6כס . 'וכו נפכסי ןרפ לוכג הרומב

bbןומפ ינככ לסר יל סמ) סמס)מ סכ ולגתק נו  b; 
 'וכ לסת 650 ןכפמו סתס סכ ןכנקת 36 6 כמנ
 כיקכ 8 סד פ : סוכ5ומס ק5 סופרימ ויס כפכפי ל'כ ע

 ט'ע שוריפ
 ףיִא ליוו נא ןקרעו) עֶעיַד עֶלַא ןיִא .ףרָי השפמ
 טְלאָז -ןֶמּוג םֶלֶא טיִמ טְׁשְטְנעֶּבְנ ףייא ּבאָה
 טיִנ ָּךיִז טְלאָז נוא הָבֹוט יּופְּכ ןייז טיִנ ריִא
 טייל עָמיִרא רפ ושע ןּופ רֶדְניִק יִד רַפ יונ
 אייז- אייַּב טְלאָז ריא נוא םיִריִשָע רפ ראָג
 טאה רע כל ו טלעֶג רַפ ןֶכאַז עֶלַא ןַפוק
 םֶד ןיִא הוה לונה רֶּבְדִמַב תֶא ןויָנ ןייד טְסּואווָנ

 ןְּבעֶגג ריר טאָה רע, נא רָּבְדְמ ןְסּורְנ ןניִזאָר
 ויִא סע הֶנָש סמ הז ׁשיִנֲפְרעֶדַּב ןייד ןְטְראָד

 זיִא | מע ּיִמֶא = ראָי גיִצְרעֶפ :רדָנּוצַא ןוש
 ריִד זיִא סע רב תר אל ריָד טיִמ טאָג ןיי
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 :תונוומ תונקל םוקמ ןיאשכ . רבד תרסח אל (ז) :ויה

 יישר

 ; רבענו ןפנו (ת) : סיריע סכמנע ופמס 0
 לאו (פ) : תיסלזמ םוכ 1 ךולסל סינפ ונכפס ןופ5 9
 קס כסומ לע ססל רסס 2 . וגו רנתת
 סל סילכנו = ע סתומ ויס :סיקכימ לכפ ספמלמ ם
 :בסומ כנו (ככ רכדמכ) ביסכ ךכיפל סינייוזמ .סססכ
 .ןופע ינככ לכל .ססופ סיזזוכו סיננֹופ ויסס סעס ינפע
 | ספה םועינ לכפנ פ יוכג סוכ סכ לגפק לסו כמנ
 סלכק5 סלוככס סחטעס ומכ סיכספ לע סמסרפ נפ
 7: סניחפס ק ספ . רע : נסו סכ צ ספ

 .3'כ ופד ק :פטורפ ןופנ וסע ומ לכ צץ : סמתנפ

 | ט'ע שוריפ
 רעו (₪ : ףאז :םוש ןייק ןָנְנאָנְנ ּפָא טָשינ
 ןראַפג רָּביִא ןְנעֶז - ריִמ נּוא יש יֵנְּב ּוניֵחַא תֶאָס
 ושַע רעֶדְניק איד  ןופ רעְרָיִרְּב עָרַענּוא ןופ
 ּרקְפ :ריִעָש ןיִא :ןֶציִז אייז םאוָו רֵשְּב םיִבָשיִה
 .ןּופ ץאַָלָּפ א םעֶד = ןּופ רבי ןויצעִמו  תליִאמ ּהָבָרעַה

 מ נוא-גע פגע רָבָנ ןויצע ןופ :נוא תליִא

 ןִראָפִנ רָּביִא :ןִנעֶז :ריִמ נוא טרעקג יז ןְּבאָה
 : באט רָּבִרִמ ןופ געוֶו םֶר ךרוד בָא ְַּרמ :ֶרָ

 וצ טֶנאָזג טאָה טאָנ נּוא לָא מאיו ₪

 ןגיִריילַּב טינ טְסְלאָז גד בָאֹומ תֶא רצח לא רימ

 פיג טְסְלאָז ןד וא המחלמ םֶב רגתה לַאו בָאֹוט

 ןצייר

, 



 יתד ירצ אָלְגְר תסרפ
 ארו תי תיבה שעל
 ו ריעשה
 קבב ל ננו

 ארוע

 אימ = :ףַאָו  ןולכיתו <
 אָפְמְכְּ ה ןורְכְּת
 לָכְּב = 5 הלא םֶהיִתְשּו . יו ירא ותָשתְו
 ל קפס ְךְדָי דב

 תז = ָכָהְמָּב ברע
 ארברמ

 םירוטה לעב
 יתלכד סכופ רמ6נפ ןעג כי דפ כקפימ ככוכ ךכד דפ לגל
 ילגכ ₪ סנסמכפ עיגיש דע סלגכ-עומס תפל לגכ ףכ יכל

 : דוכיכ תונמ ליכטכ 'פינב . וסמל ססולי <: גו ילפ

 ושעל השורי יכ םלוכב בותככ םהל .ה"בקה - תנתנ ורתש

 . שר

 לנכס תסילד מ 'יפ למולכ לגל ףכ ךכדמ 'יפ0 .לנרפכ
 םרדמו תופרכ + סלט סלכקב = מוכעל סכל ספכמ ני
 סיקיזס כס לע לגל ףכ םסיכד כ סוי סכיכ דע סדגס
 תשרי : כמונו וילגל ולפעו (רי סיככז) רפסנפ
 סענס 9 יקקנ סיממע כפע . ססכבספ . ושעל
 ₪65 ריעשו כהומו ןומע ןס ינופדקו ינקו ינקו סכל
 סילנמל ל ופל ךנסס רכפכ מול מכל ינסו ופעל ססמ
 סיס יסוסל וקסס לע  סילמול ויסס סמ לע קספו
 0 תיסקכב) ןכו סקפ ל . וחכת (נ) : וכככ ופסע
 : סכיכ סכוכמל  ןולוק סיס וככככ:ןכפ יל יתינכ לפס
 פ'ס) .ופכס 8 ךכיפל-. ךכרב dls יהיכ 0
 סיינע ספל וטסכ תק כסל ופכופ | תל (ולפלס

 סמלו ונתי) ססלכל) םיפמע רפעס לכ לכ ל : סדג6 [
 טיע שוריפ

 מ ע דֶנאַל רעו ןופ םצַמ ףייא וצ ןְּבעֶג
 םּוֿפַא ןופ "לאבא לנד ב גְנּוטעְרִמ ןייָא ּויָּב
 טיִמ :רנאָל .ןייז ןיִא ןױג  ףרוד ליפא רָמולְּ
 יכ .תּושְר ןז ןָא שנ ריִא טְראָמ ספ אה

 הֶׁשּורְ ןיַא םוראֹוָו .ריעש רַה תאי יִתַתָ שעל הָׁשרי
 . ריִעָש גְראַּב םעֶר ןּעֶנ ךיִא ּבאָה וָׂשֹע ּוצ
 טְנאָזְ :וזַא טאָה טאָג םוראוו טַבייֵרְׂש יישר
 ןופ ראל סאָד ןּעֶגג םֶחְרְבַא .וצ ּאָר ְךיִא
 ְךאָנ טביילְב ךייֵַא ְּךיִא ּביִנ ןְּביִ תומא: ןהעצ
 ינומדק נוא יִיִנק :נוא נק ןנעֶז םֶר יירד רבי
 ײְצ נוא ושע וצ ןְּבעֶגג דנאל ןויא ךיִא בא

 -י"יהכתתצנםורבד

 ועל הָעְרְהיִכ לגהדףפ ךרדמ
 לבא ז 1 רקגש רהזתֶא יִתַתַנ
 םתְלַבֲאְ סבב סּהֶאַמ ורְּבשִת
 סבב םַתֶאַמ ורבת םימזזסנו

 הכל הדי השעמ לכְּב
 : ס רימ תי ןיפודיק יפש ועע) ספמי יכ א"ר

 . א טול לייג טול ןופ רֶדְניק ד ּוצ רָע
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 ₪ רי

 ִּהְבַּב ְךילֲא היה יז:

 דתֶא ךת
 ונדמה

 םיבשר .שורויפ

 ןישכע עידוהל השמ ךרצוה-וללה תוההואה לכ םרוצת
 הלחנ ונל תהל ה'נקה ןוצר םא רומאל םבבל ךרי ןפ
 ונרבעש תומואה הלא ונל שירוה אל המל ודיב תלוכיו
 רבדב ץפח אל ה'נקהש וישכע םעידוה ךכל .םהילע" ךרד
 סגו השורי רע תא יתתנ טול ינבל יכ ריעש רה תא יתתנ

 םימכח יתפש

 750 0555 ךכד רוכט) סודמ ךימ) סשמ תנפסכ מ"מ 35 ומ
 ספמו כ6ומ סוכר לכ .םככל וככנוס 036: נז סלוע לס ןופכ
 ופ לש יוס תלקת יכ נ"כו . ס"כס .ןופכל סכינפ וכפס
 : ומכו 35ןמ לוכג ס5ק3- ופכיסכ-סז ,קעה לע סוס סנופכ סכל
 36 .ססופע כפפ סוד נוכגל 1*כש ךנוסו לכקכס םכפמס
 ןופפל סנוכג ךכד רוכעכ וככו ומ וכגנ ו5כטכו .ולנסה
 לכ ךונסל וככנוס םליממו כםומ תפ רככת 26 'כ סכ) רעל
 למל ונסכ לנככ דעו דעד ב :תימכומ הוכ דע כלופ לוכג
 כוכעל נגכ הסורד 'ופה 55-8 לע לוטמ) תוסכ סכל ןת6 9
 62 וסומכו תופרכי 525 סל ךרד 6מלעכ  סככעס ןלד
 םלס סמנ סכק כ'נסד ו : דה .וליפמ .דק6- דע םסכ כסנ

Aס'כק:ם ןויכ וכ ךכד כוכככ םתינוכ סובס גמל  
 סילס כ ויס תופלכ לכ .תובכב 92 פל וב כוכעו. קנס
Aaכ וגו ךכדמ ף6 ל"נס ספק ועופפ ו כ : pס 

 םרדפ ינמ ןכ) דע 'כ פוסט וינמו רועיפ לס Food טקנ
 ךכופל וכוכיפ 16 55 (6'ג) מ :םטונג סותפ 195 וטסונ

 טיע שוריפ
 . מאה נּוא םִיַרְצִכי ןייק םֶהָרְבַא טיִמ ןֵגְנאַגְג
 הֶרָש ףוא טנאזג טאָה םֶהָרְבַא וא טְרעֶהְג
 2 טאה רע נוא רֶמְסעֶוְׁש ןייז זיִא אָז
 ָבוז רע, טאָה םּורד עונג .הֶלגמ טיִנ םֶייַק
 cs ןופ הָׁשּורְיַא ןַמּונֵג .טאָה רע, זא ןעווג
 לָכא 0 :ןא יז ןעונג טלאוו רע או ףיילג
 ויז-ןופ ריִא טְלאָז גְאוו סע פב סא ּּרְְשַ

 ןיִסע, טְלאָז ריִא נואם רְלעֶ רַפ  ןפוק
 ריא טֶלאָו רָקאוַו נוא כב סָּתִאִמ ּורְכָּת םִיַמ סנו

 == ריִא נוא םְהיִתְׁשו טְלעֶג רֶפ אייז ןופ ןפוק ףוא
 .מאָנ םוראוו ימלא יי, יפ ₪ :ןקַגיִרט טְלאָז
 2 ךיִדי טְׁשְמְנעֶבנ טאָה רע רכב טאג ןייד

 el תשעמ
“ 



 - םירבד-ב םירבד

 = SS שם :םיבר םיִמ ריטש
 בפ םכליבר UR :רמאל יִלֵא הוה
 ; .הָנפַצ םָכָל ּונּפ הוה רההיתא
 םתא מאל וצ םעהידתַאְו ד
 ושעדילינב םֵכיַחַא לובגב םירבע
 ריִעָשִּב םיבשיה

 לא * :דֶאָמ םָתְרַמְׁשנְ
 רע םַצראָמ םֶכָל ןַתָאזאָל יִּכ םב

.. . 

 םיבשר שוריפ

 : רבדמב וכלה י"א םורדב יכ י"א רצל .הנופצ (נ)
 ואציש םודא ןתוא םה הלא אל . ריעשב םיבשויה (ד)
 יל ישע רשאכ ביתכ הלאב ירהש לארשי תארקל ברחב
 םולכ ורכמ אל םודא לבא .רעשב םיבשויה רשע יגב
 לבא . ו"ניבר ש"וריפ ה'ז וילעמ לארשי .םיו םהב ביתכד
 םיבשויה ושע ינב יכ ,הוב וירבד ןיארנ ןיא ריעצה יל
 סא יכ) ריעש רהב םא יכ בושיי םהל וניצמ אל יכ םודא םה ריעשב

 | י 4
, 1 

: 2 
. . 

 א
 : מא ב : ןיאיפ =

 ךוכל יב :רַמיִמְל יִל .
 אָרּופ הי, .ןותפהאד
 וטל .ּאיִנְּפְתֶא .ןיִדָה
 אָּמע תו ד + אָנּפצ
 ןותַא רמימל דפ
 ןוכוחא םוחְּתְב ןיֵרְבֲע

 ץבתד ישע נב ל
 ןוכנמ ןולחריו ריִעָשב םכמ- וארייו

 : אָדְחְל ןורָמִתְסְתו ..
 ןּוהב .ןורגתת אָל .ה ב-3

 ןוכל .ןּתֶא אָל ירא
 ּףְרֶרִמ דע ןוהערַאַמ

 תסרפ 4 רדמ
 םירוטה לעב

 ןפפ ןפגס סו5טס עלו כיפכד וסכ כם0 סיעיכ 856 סונס ןי6
 .כס סככ ככ (ג) : וֿפכית 36 סלככ ספייסו דע 'וגו סילפ
 -ופו6 ספדלכ 'ס ןכ סיסס ויכֿפ תפ דכיקש יפנ ך"ננסס כע ןיגפ
 יטסכ ; סכע וכו (ד) : תונֿפ !ס 6וסט תיכס כילסס) דיפע ךכנו
 כ ךלְהפ-רפ 0( z 4 ךללסנט .תוכק? 'י ליכסכ -ןי'דוו

 .ונוברל השקש תמו . A) ויק . לכבו םוקמב
 ושע יגב יל ושע רשאכ ינריבשת ףסכב לכוא הלעמל רומאש המ לע םא וכ הלוע וניא ושע ינב יל ושע רשאכ
 לבא רנו ושע ינב םכיחא לובנב םירבוע םתא ןינעב רוטאש ומכ רכמב .םא יכ רבד םוש םתאמ ונחכל אלש
 ת"נקה הויצש ומכ םתישע ןכו . םתיתשו ףסכב םתאמ ורכת םימ סגו .םתלכאו ףסכב םתאמ ורכה לכוא
 .ךרד רובעל םחינהל םודא  ךלמ לא השמ חלש ריעש רה לא טתביס ךרד ושע ינב יל ושע רשאכ רמאנש ומכ
 וייה תא ותיחשי ןפ וצראב דחי םלוכ וסנכיש הצר אלש םהילא עמש אל הזה רבדלו . לארשי ץרא לא וצרא
 ומאה והזו םיכירצ- ויהש המל יה ךרד םהלשמ םינוק ויה םוקמ לכמ לבא .וילעמ לארשי םיו .ךכיפלו
 : רשיהו
 :םה אבהל םלוכו

 םימכח יתפש
 וקופ ונכנספ לפלס נס (ן'כסמ) ז :כומ לוכב) -ופכש
 ןכ65 םנכג ססמ סוס ןכ ספט 5"6 סוב  ויפוסול 'ד לכפ
 י:וכגכ רפונמכ סתוס כמו ןכפ דגנ סודמ ןכפט נכסי
 סופ פ"ע6 ה : כ5ןמ ןלקמ -דכ) סמוכד )כ פ"כ ןכפס
 ספ רותסי כלו = סוד6 ןר6 לע סמוכד :ףוסכ סיס יונס
 סוכד וככעט למל ןופ5 סכינפ וכפס- יעסמ תקרפכ ריס

 טיע שוריפ
 טְלגניִרג םּורֶא ןְּבאָה ריִמ נא כֵּפְנ ריִמ וצ ילא
 מי ריִעָש ןופ גְראַּב םעֶר ריעש רח תֶא
 טאג טאה מאל ל 4 .רפאמ (ב) : געט ליפ
 בוס םֶכָל כר (נ) : ןָנאָז ּוצ חַא ריִמ וצ טגאזג
 וצ. םּורָא יא ּוצ גונג זיא םע הו רֶהֶה הא
 טְרעְה הני פל יל נְראּב ןגיִואָד .םער לגני
 כד נוא נח תו (ד) : םייז .ןופצ ןייכ היא
 סָקִש ןנאָז יצ וזָא רכאל ןָטיבנ יטפלא) קלג הפ

2 

 םיבר

 התא .ואהיו לבא ורמאיו .ועדיו .ובשיו תרזגמ .,םכמ וארייו (ד)
 באומב ביתכ ןכו . םצראמ ו ןתא אל יב (ה)

 וכלהו ורמאו - תרזנט 'ה ימש יכ ועדיו

 לא; ןומע ינבב ןכו  באומ- תא .רצת ב

 :Recs יישר =
 כל וכוס . הנפצ םכל ונפ (ג) : כפופ ז ןלס
 מכ ןופל סכינפ ןופנל סוכדס ןמ ח תימכזמ סולל
 (ֿפי סיטפיפ) רמקנמ.:וסוו תימכזמ םוכ קס ןיכנוס
 םתרמשנו (ד): בלופ ןכס) םמס םרזממ וסכיו
 ןרדמ דע (ס) : סכ וכנתק 55 סמימטס וספו . דאמ

 טיע שוריפ

 לוט ןְראָפ  רָביִא רֶנּוצַא טעוֶו ריא = םירְבש
 רחנגיק. יד ןופ קְראַמְג םעֶד .ןיִא יש יב בבא
 אַז םוָו ריִעָשְּב םִנְׁשִיַה וש ץע רֶדגרְּב .רַעָייַא ןופ

 יז ןלעונ איוו נוא .םֶכִ ראי ריעש ןיא ןצ 2

 ַמְלאָו ריִא נּוא.דאמ םתְשַג ךיוא ראפ ןטְבְראָפ

 פאָד ןיז לאָז . םאוָנ. נא. רעייו טיִהְג .ןרעונ
 אייר טיג ה טְלאָ ריִא סב יִרנְִּת לא (ה) : גג מיה
 יִנ לע ףיא ער םֶכָל ןָּתֲא אל יִב איו טימ

 ןבענ



MAAR Ae. 

 ..םולקנוא
 : הָכְרָח .דע ריִעָשְּב

 יבְבּו .ןּותָבַתְו המ

 תצא : אלו .ןוכְתלצ
 ןּותְבַתיַו ומ : ןוכיִלָמְל
 ןיאיגס ןימוי = סקר
 :.ןותְבַתִי . יִּד אָיַמּיְּב

 אָנְלַמְנו אָנְנָפְתִאְו א
 אָטָי תַבא אָרְּבְדַמְל
 ליִלַמ יֵד .אָמְּכ ףּסְד

 תָי אֵנְקַאְו מע
 = ןימ"  ריעשד אָרט

 .םירוטה לעב
 'מ סינוכ6ל0 סימיכ סתכשי לס סימיכ ד. . סיפיל (ופ)

 סינוטפלס סימיכ 62 סתעו סידוסיק ססכ וחג כפל סיעי> סי [

 ו

 אלו (סמ) : סיקפ דימ סככ סוענונ ויספכ סס ףס ב [
 וימסכ םלמ ספיטע לוכינכ . םכלכב 'ה עמש
 . םיבר םימי שדקב ובשתו (ומ) : יכזכס ו:סכ 1
 סועסמס לסקכ סהלבו לפקס סימיכ רמסנכ סנס טי
 סנש ט'ו קדקכ וסע ססמ ם'י סנט ד חל ויס סטו[

 כבדתב) רמפנ5 ופכ םדקל וכזסו סיפכוסמו סיכלוס
 : סלוע לוס יק6נמ ךכ  לנדמכ סעלװ (בל
 ויס הוספה 55 לק .הרבדמה עסנו ןפנו ()

 וכופכל ומוכד ןמ ץכסמ סנכסל ריעמ כס ךלד סירכוע [
 ףוס סי ןיכ קוס5 ככדמס דכל וכפס ולקלקפ ליכסבו[
 בכעמס ןמ ומוכד לכל וכנסו ליעש כס לע ופול[
 bוס5 .סיללממ ו ןפסיפי ךלד ףוס סי ךכד םלומ:}:
 75 סיכנוס ויס סטמ סינכעמ םימורד עטקפנ),

 דע ומולד לכ .ריעש רה תא בסנו : קרופט

 ט'ע שוריפ

 יא ןְּבאָה אייז זַא טנאיג ְּףאָנ ְּךייֵא ןְּבאז ו
 יתנו ןְבראָטְׁשִג ךוא ףָביִת אייז ןְנעֶז ןגאָלְׁש
 ןֹוטְׁשְג ןְּבאָה איו נּוא הָמרֶמ דע ריעָשְּב םֶכְת

 נוא ּכְׁשְַת חמו : הָמְרָח זיִּב ריִעָש ןופ ףייו
 נוא י ינפל כב טרעקנ רָּדיַו ףיז טאָה ריו
 םלקְב י עמָש אלו טאָנ ראַפ טנייוונ טאָה רו|

 לוק רעיא טְרעֶהְג אוצ טיִנ טאָה טאָג נּו| ,
 רעייַא עו לֵּבקִמ שיִנ טאָה רע רֶמֹול
 ראפ טיִנ טאָה רֶע נא סְבלא ןיאָה אלו הָלָפ
 רוָא נּוא ׁׁשֵדְקב יכשפנ (ומ) : דייר עֶרֲעייַא מ

RY 

 ::-םירבד .א םירבד

 ובשתו = :המחהיירע ריִעָשְּב
 הֶוהְי עַמְׁשיאָלְז הָוהְי נפל כבתו
 : םֶכיִלַא את אלו םֶכְלְקְּב

 | כ סליגפ .פיבר סימי פרקנ ונשפו א"

 סאוָו איִד וא ףָביִּמ אז טְּבְראַטָש ׁשְֹטְנעֶ

 3 ני

7. 
. 

 םיִמָיַכ םיברימָישְדְהְבּובָשְתַוש
 עפ  ןפנו* ב + םתְבַשְי רשא
 רֶׁשֲאַּכ ףוססי ךרד הֶרָבְרִמַה
 יירהיייתָא בו לא הָוהְי רָב

 ..ריעש

 םיבשר שוריפ

 + םיעדוי םתאש ומכ רמולכ ,םתבשי רשא םיטיכ (ומ)

 סינוטסכס סיפיק סתס ופכ תועסעס כפסכ וכשיס ומכ סנש ט"י סדקכ וכשיפ י"סכ | םכיפס וו טס םיכ תוכנכ סילכוכ [

 כנו 65װ וסב כיתכלד .סינוטלכס סיעיכ 65 סתסו סיכתפס סימיכ 156 סימי ויס ן6לכ סנ סינ!ט6ככ :סינולס6 סיפי ויסש |

 : םימכה יתפש
 קז סתלועפ סת 6לפ עודוס) 26 וסל רסזמ ילוספ וכ
 ןופל סניכעתו דימ ספמ סרונדס ל'כ ב :'וכ סילעל
 כת סוסדולט סיככ סולוכדכ סופדוכס יוכר) כ"ד סייפע
 כמקכ ניתכד םפסכ סיכוכדכ םכס6 ופדכיו ל"לס כ"ה שופס
 5 סיכונד) סתו< סעוד ה: כ"ע סירוכדס סניסעכ
 35 bוס סז סט לס כ')5ד (ט"כד) } : 'וכז סירוכדס תלועפל
 סילגרע ומלכ שלד ד : תונעכופס לע וכיכ:מ - סמנו םיפהר
 ןלסנ וקכ 'מ תלתקנו סיכנמ תEילי) סנט סנט 6
 pוריפ זך :סנפ ה") 50 ויכ 63 כ" כלוככ סנס :ת!קמד
 סחינסל סוד6 ךלמ כנכ ס"כקס ש 600 סס) סיג ספטהש
 וככסט עמפמ ףיס סי ךכדד ג'כ ן : ₪5  ןכד רונענ
 ככעממ לסו סיס דננכ סוכמ ספוטס סולדנ = סלועס ןיפנמ
 םתיני ךכד ליפ סו נעו םימעכ רכדמב וכנכ תרופנ
 ףוס סי ךכד ןוסכנfכ וכנכ סולגממ ופניסכ רפונכ סירנמע
 סולדמ סרפקס סככד והונסס ויטכע וכנס ךכ תכומנ ככעממ
 דע םכומ) כרעממ וסכ סוד ככ סמורדמ וכנסו ןופנכ

 טיע שוריפ

 געֶמ ליִפ טיגר =; שדק ןיִא טמא יז טאָה
 ריִא םאָו געֶט יִד איוו וזָא סֶּתְבשְו רֶׁשֲא סיִמָנ
 תֹועְסַמ עֶעִרְּביִא איד ןיִא טְמאָוְג ְּךיִז טאָה
 גָסייֵרְד נוא טְכַא טְרעֶוְג ןְּבאָה תועָסמ עֶלַא

 קא טְסאָזִג ףיז ראי ןָצְנייֵנ איז ןְּבאָה ראי
 נו עֶנ ןעוֶוְג ייז ןנעָז ראי ןְצְניֵנ נוא ׁשֵדָק
 טרעקנ םיא ָךיָז אייז ןְּבאָה ָךאָנ רעֶר נא
 םוא ְּךיִז ןֶּבאָה ריִמ נוא פג א : שדק ןייק
 2% ןגֹוצְג ןְּבאָה ריִמ נוא הרגדסס סו טרעקנ
 "ופ געמ םַעָד ףְרּור ףס פי. יי רָּבְדַמ רֶר
 == .טעְרְג טְהטְג איוו וז ג רגר ֶׁשֲאַכ ףוס םָי םעֶר

 ו ילא



eh 4םידבד א . 

 :..הָרְתֶה תֶלעל

 אָמְּכ ןכֲת פד = ןטְתּמְדקג

 םיטכח יתפש

 כנ6 ןס | כיססל ךויט ו סו רכד י) סטפ וכיכהל רפול

 הוה המאמ 5
 : אלו ולעת אל 2-5 רַמָא .ילא
 אלו < םֶבְּבְרָקְב ינניא יִּכ ומחלת
 רָּבְדָאְו = ; םכיביא ינפל ופגנת
 -תֶא ורמתו םתעַמש אלו םֶכיִלא
 הרהה לעת ודְזָתְו הוה יִּפ
 אּוהה רַהְּב בשה ירמאה אָציו דמ
 רֵׁשֲאַּכ םֶכְתֶא ופדריו םָכְתאַרָקִל
 םֶכְתֶא ות םירבדה הנישעת

 קווי"
 ..םולקנוא

 תכְג ןח אהא ,
 הבת מ
 :אָרומְל קַמְמְל ל
 רַמֲא יל יי רַמֲאַו במ
 אלו ןוקְפִת אָל ןוהל
 ירא ברק .ןחינְת
 ירש . יתָנְבָש תיל
 רָב אָלְו ןוביגיִב
 : ןוביבבד ילעב סדק
 אָלְו ןוכמע תיְלְלַמּו גמ
 לע ןּוּתְבְרבו ןוקְלְּבַ
 ןותעשראו ייד אָרמיִמ
 : = אָרּוטְל ןותקלסו
 הָאְרְַא קפְנּו . דמ

 אּוהַה אָרּמְּב בתיה = = ביעשב
 ןוכתֶי ודרמו אָתיִרַבּ ןזתנ יד

 ריעשב
 יישר

 Bb א .סכל bop סלע 65 ולעת אל (נפ)
 ספ .םירבדה הנישעת רשאכ (דמ) : סדילי ךויט סמ כ" ונעי 8 ססכ ומימ ספמו ס 'נכקכ ככ =

 סתמ דיפ סדסס קס סכמ סיסככ תוס סלוכדס סי סוניפומ סקיוסט ספנמדזנ כמו "יס סו לעוןס רמומ)
 עפ כ כיקכדפ א : ןס 'ופכ ןכמ6 ונקכ יוסו םוטע)
 סמע סמס) ולכופ 6) יכ ונעפ 6) 6כקד פ'כ יפדו 506 סמתלמ םיסת ₪) ונעי 5 סלה pic יג סמל ומהנק לו למוגו
 סכ) סיס סדיכו סיילעס כ"ו

 טע שוריפ

 ריִמ כ נאפה טגאָזְג ריִמ ּוצ טאָה ריִא נא

 לע ריִמ הל ינחגא :טאג ּוצ .טְיִדְניִזנ ןְּבאָה
 ןְמְלאַה הָמֲחְלִמ לע ריִמ וא וסל ןייֵנ ףֹוא
 טאָר טאָנ רֶזְנְוא איוו וניחלַא יי ותצ רֶׁשֲא לכְּ

 טרּוגינ ןָא טאָה ריִא נוא ירח זנוא שפאָשְנ
 יל עֶנייֵז שטנעָמ ר רָכיִלְטיִא ּוהמַחְִמ יִלְ תֶא שש

 נּוא הָזָהָה תולעל ּוניַהּתַ הָמֲחַלִמ רעֶד ןופ וז

 טייִרָּבִנ ןַא ריִמ ןָנעַז .אָד טְגאָזָנ טאָה ריִא

 דמו (במ) : גְראָּב םעד ףוא ןיינ ּוצ ףוא
 םֶהָל רפֶא טְגאָזג :ריִמ אוצ טאָה טאָג נוא יא

 ןַײג ףוא טיִנ טאו רוָא לק א אז וצ גאָז
 ןטלאַה הָמֲחְלָמ טי טְלאָז ריִא נּוא מלה אֵת
 טיִנ ןִּב טאג ָךִא םּוראוָ םֶכְּבְרִקּב יִנָניִא יֵּכ

 טְלאָז ריִא וא םכיִא נפל פת אלן ְךייַא ןשי
2 

 ךכ 06 סקכוט) יכ ולעי 605 סל למס ספפ מ'שם ופגנת נו כיתכדמ שריפ ס"הלכו .

 טע שוריפ
 + טעיִפ עֶרֲעיַא ראפ רֶראָמְג ןרעו] טיִנ
 ּךייֵא אּוצ ּבאָהְךיִא נוא כי רָּגְדֶאּו מ)
 ןגאָז ןסייחנ ףייא טאָה טאָג איוו ֹוזַא טעֶרְנ
 טְכְראָהְג אוצ טיג טאָה .ריִא נוא .םֶהְעַמש אל
 טגיִנעֶפְׁשִנ רֶריוו טאָה ריִא נּוא יי יפ תֶא ּרְמַּה

 םֶנִליוו טומָנ טְה ריִא נוא ידו דייר םֶמאְנ
 ףוא ןְגְנאַגְג ףורא טְנעֶז ריִא נא הֶרָהָה לעת
 "דא רע נוא יִרֹמָאַה אצפ (דמ) ג גְראַּב םעֶר

 ָהְּבְּׁשיַה יִרּומָא ןופ ךְלֶמ רעֶד ןנְנאַגְנ סורַא
 ןעֶנֹואָד םעֶד .ףֹוא ןסעָוג זיא רע םאוָו אּהַה

 םֶכְתָא פדר ְךיַא ןְגעֶקמְנַא רצ סניק גְראַּב
 הֶגיִשעַּת רֶשאְּב טנאיג ְךאָנ ךייא ןְּבאָה אייז נוא

 הְמּולְּכ ןיֶּב איִד שדגוה ןעֶגמ אייז איוו וא
 ץיִא ְךאָטְׁשַא טוט אוז ּוַא ןיִּכ יא איו א

 0 שטנעמ
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 ה אבי אוה ףינפְל אה ב ב
 אה ' יִרָא תק שנו :לאר יהא הָנְלִהני אוהייכ ₪ מל לטו אח
 היה זכלט) םתרמא רֶׁשֲא םֶכְּפְַו טל | : לֵאָרְׂשִי תי הנס

ysבוט םויַה וערייאל רֶׁשֲא םֶכיִנָב -  
 הָננִתֶא םֵהָלְו המש ואביהמה ער שד ל יו טי
 שינו בט ד אַמי
 סב ונּפ םתֶאְו 5 . :הוש ְךיי םהו הל ןֵמֲתְל ןולע ו נא

 ואיִנָפְתֶא ןּותָאְו מ : .ףוסייסי ךרד הרבְדמה ועסו :הנהריאו התא
 נאטח יִלֵא .ורמאתו | ונעו * ארגרמל שש ןשי |

Pu Ee 5לֶכּכּונמחלנְו הלענ ונחנא הוהיל  
 ורגחתו וניהלַא הוה ונוצירשא ו ם אקס ל|

hs |ניֵהתְג ותמחלמ יֵלכידתֶא שיא  
 "תלעל | | אנחלא |

 .םיבשר שוריפ | םירוטה לעב
 : :ונילעו וננה . וניהתו (אמ) דמופס- עטוסי .(סל) : םםונכוכ3 ןיפכוו םסינכופכ סי:
 'סעכ 'כ . סופליי (ול) : סדוענפ כפוי סשופס לודנכ . ךמפי
 וסטמט 63 ספ סכמפ'סיכוג זיס | 83 סנועלו סלופ תעולי ןכפס ססל סנתינפ סופליי סלוט דפ ךדיֿסו סולי ססו % 6

 םימכח יתפש יישר
 סדפעכ 4 ₪ לע ןס 5 ךייפ סמ סט סעקל סופמ ת ןמל כתוכ ךכד סכפק ליכעסל יקל א ונפ(פ|

 :3וקע סכל ססמקנו סקלקלק ןרסלפ גכסל ןופ- סודו
 סיס לועס כס לם סמולדל וכ סוכלוק ויסס לנדפסט ףוס סי 75ל רכדמב וכנתו סכילוקלל . םכל ונ: מ
 :מכזמל נכעפס ןמ ומוכד לכ כיעפ כס ת וככסתו סיס 75% וכפמס סקע כיעפ כסל ףוס סי ןיכ קיספו

wd 1סוקפס 55 וכילעו ונגס (די לנלעכ) 3 וניהתו  tסגד ת לפכ ןק ןופל ססכמלט 'לסס :: 
 טיע שוריפ :שע שורופ | /

 אונ פויה עדי אלרשַא - רדניק עֶרעיוַא נא  םֶיִָסי חָּתַא םנ טכאָזְנ ריִמ טאָה:נוא -רפאל .ךויא ןנע |
 רֶדֶא ץֶטּוג רב טיִנ טנייה ףאָנ ןְסיוַו אייז ןיהַא ןמּוק טינ. ףוא טסְלאָז אוד: םֵׁש אבו
 ןמּק :ןיהַא  ןלעונ אייז = מש ואבק ץכעְלַש .עשוהי משש חל : לֵאָרְׂשִי ץֶרָא יו

 דָנאַל םֶדי ףיא לעוו איז וצ נוא הָנְַא תו טייטש םוָנ רעֶד .ּיִנֶפל דטשה ןונ ןופ ןוז רעל
 איט ןנָשרְי ןלעוו ייֵז נוא שרי סח ןְּבעֶנ רע המש אבי אה ףיד ןיראַּב אּוצ ריד רא| ו

dikםוא ךייא = טרעק ריִא נוא םֶנָלּונְפ תאו (כ) ןקראטש וטסלאו םיא קפ ותא ןָמּוק: ןיהַא  
 a רד ְךאָנ טיִצ וא הָרְרְמַהּימּו קיר אּוצ ןְכאַמ טעוֶו רע םּוראוָו | לֵאָרְִׂי תא הנה אוה | |!

 .ןעֶמ ואו געו) עֶר ְּףְרּוד ףיס ₪ ךֶכָד םֶכפו (טל) + לֵאָרְׂשִי יָד וצ דנא סאָד ןָבו
 מ טאָנ טאָה ץלא סאָר ףוס םִי םּוצ ריִא םאוו סָמְרא שא דני ןיילק רעיא נ[ '

 א ורמת מנ טאה ריִא נוא ײשפואמ) בור וצ ןייז ל אייז הת בל טנאונ טו |
 | :גוא | =. 3 1
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 = םירבד א,םירבד

 נעו הבזיוכלת רשא לררב
 לוק" הָא הוהְי עמשיו * + םָמ
 : מאל עֶבְׁשיו ףצקמנ כי
 הלאה םיִשָנאְּב שיא הָאריימָאה
 הָבּוטַהְקְרֶאִה תַא הזה ערה רְרַה
  םֶכיִתְבָאְק תַהְק יתעבשנ רֶׁשֲא
 הָנֲארִי אוה הָנפיְדְב בֵלָּכ יִתְלּוז *
 דה רשא ץראְהְדתַ ןתֶאיולו
 ירחא אלמ רש ןעל וויִנָבְלו הב
 הוה ףנַאְתה .יִּביסּנ * + הָוהְי
 אל הָתַאְיִנ רמאל םֶכְלְלְגְּב

 אבת

 םירוטה לעב

 = םולקנוא
 הכח ? "ןפהת זז נז
 :אָננעַד ה אדומעְבּו
 עימו דל : אָמֲמיְּב
 לי ית: ב סדק

 םיקו זרז ןוכימנהפ
 יזחי םא הל : :רָמיִמְל
 ןילאַה אָיִרְבְנְב "רַבְ
 ידה אט ישב אָרָּד
 .אֵתְבַמ אָ ערַא תי
 ןַּתְמְל תימיכ יִּ
 תא ול :ןֹוכְתָהְבֲאַל
 אה הָנַפי רּב לק

 שנ

 הב הרד | יד אערא
 = ףלח יהונבלו
 .אָתְלַחּד רֵתָּב םיִלְשַא
 .הוח לע ףא זל יד
 כ ּוכליִדְב ג יי םֵדָכ ןמזגר

 רמימל

Ridוס סגט סטמ פ"ס . סנפס סיטכפכ 6 )2( bכיפכד ןלססו סשמ לע ף6 סכיזגס סתיסש דמלמ סיסנשכ 03 = ללככ  

 = ויס ןלספו סע וייס סיפנ03 5כ ןקו כיתכו סמקוס סיםנפכ ןקז סינקוס סיטנ6כ )מיו ךדיפו ןיד 'ג . סיטנ6כ : ספוכסס

 םיטכח יתפש

 :ככ% סנתנ ןכ6ס לכ יכו ל'5כ ש :5'סס  ןורסמ סילפפ

 ba (גי לכדמב) כמקנפ ש ןולכס

 טע שוריפ
 ליז עגירְרעיײֿפַא טימ הלל שאי ְךיַא ןעּור
 םֶכְתֹואְל טָבאָנ ייִּב ְךיַא ראַפ ןײג רָע טוט

 ןיִא חב וכְלִת רֶׁשֲא דרָרַּ ְךייַא ןזייונ ןכאַכ אוצ

 עי ןְניֵרְד ןיַג טְלאָז ריִא סאו געֶו םעֶד
 ְךיֵא רַפ ןייֵג רע טוט ןקלווא טיִמ נּוא סמ"
 טרעֶהנ טֶה טאג נוא משי (דל :.גאמ יַּב
 רָבולּ רייר יִרֲעייֵא ןופ לוק םֶר נד לוק חֶא
 נַשצוה ּונְתא א תֶאנָשְב טנאזג טאָה ריִא סאוָז
 פוקו ןְנאַטְׁשְג זיא ןְבֹוא איוו וזא םִיֵעִמ ץֶרֶאָש
 מָה רע נּוא רפאל לנשי מניִרעֶצַג טה רע נוא

 האק פִא (הל) : טְגאָוַנ וזַא טאָה וא ןְרוְׁשַ

 ןשי עז םעוֶנ סע בוא לאה שב טיא ,
 עֶנָת ריח ןְׁשֲמְנעֶמ .עֶנואָד איד ןופ שטנּמ
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 דע

 ישר

 (פ כ סיכלפ) ןכו סלוק פוקכ עימסל )כ סוגסס)
 .. הב ךרר רשא (ל) : לסעלהכ דינל כלל
 : כ פלפס . ףנאתה (5) : טק

 שע שוריפ
 .תבּופַה ץֶרָאָה תא רוד רַמְכַעְלַש .רֶניִזאָר רעֶ היה
 שנע ןיֵא .ּוליֵפַא מול דָנאַל עֶמּוג סאָד
 אל םֶד ןְהעֶז םיִנ לאָז רוד םעֶד ןופ
 Rn תֶתָל ןֶראוושנ באה ָךיִא םוָו יִּתְעַּבְׁשִנ

 ב בכל הל: ןרטלע יִרעייֵא אּוצ ןְּבעֶג ּוצ
 הָנֲאְי אוה הָנפִי ןּופ ןוז רֶר בל טְרָעייֵנ ּהָנפ
 .אוצ נוא ץֶרָאָה תֶא פא ול ןהעז םֶר טעוָו רַע
 מ ךרד רָשא דֶנאָל סאָד ןּבעָנ ףיא .לַעו) םיִא
 טְנייֵמ םאְר ןָטעְרמג ןְניִרְד טאָה רָע פאו
 ₪ רדניק עֶניז אוצ  נוא ני ןורָבָמ ןעֶמ
 תא טליפ רד טאָה רע םאוָו אלמ ִׁשֲא םּורד
 ףוא נא אהה מפני וז : שאָנ ְךאָנ 2
 ןופ לג טְניִרעֶצְג טאָג ףוא טאָה ריִמ

 וועגן  |



 ןוכימָדְמ = = רָּבְדְמִד
 לכ ןוכְל חיִנּהָדְמימ
 ןוכְמע = דבע = יד
 : ןוכיניִעְל :םיְְצִמְּב
 יד = אָרְְדָמְבּו אל
 = רכס יד אָתזִח
 רַביִסְמ יד אָמְכ ָלא
 לָכָּב .ּהָרְּב תי רַב
 דע ןּותכְלה יד אָחָרָא
 אָרְתַא דע ןוכיָחיִמ
 אָמָנְַפְבּו בל + ןיַדָה
 ןיִנָמיַהְמ ןוכיתיל ןיִדָה
 : ןוכְהְקֲא יַד אָרְמיִמְּב
 ןוכימָדְה  רּבְדְמִד גל
 אָחְרְְּ
 יֵרְׁשיִמ תיָּב רתַא ןוכל
 אָדּומעְּב ןֹוכְתויְרְׁשַאְל |

 : הזה בל

 לעב |
 כס ךכרס לככ דיסי 5 .תיֿפל כעס רכדפכו (65) :סילוכדס
 דס6 לכל 606 סומ סלוככ ךכדס סיס 6לש סיככ 'כ ספכלס

 ישר

 םהלי 6) : סילסנ לוכטל .ןולטל סילסכ ןוכעכ(ל בויס
 . תיאר רשא רבדמבו (פ):: :סכליכסכ . םכל |
 ספע כס - לככ ונמיס סלעמלש כ 6רקמ לע כסומ |
 ךסכנ וכ םיקכ כספ רכדמכ ףס הסעו .סיכנמכ סכתק [)
 יקסריפפ ופכו . ונב תא שיא אשי רשאב : "וג [

 סנממ יטפל ךלוסס סוסללס ךקנמ עסיו (די תומפ) 6
 סיטסל ופב ויגפל וככו ךכדכ ךקסמל לפמ . "וגו לסרטי
 סלסיפכמ לוספי.הזה רבדבו (כל) : 'וכו :וסוכפל

 טיע שוריפ
 טְרעייֵא ןופ ןטְלאַה הָמָחְלִמ טעוֶו רע. כל סל
 ףייֵלְג םֶעֵעע .סיִרְצְְּב םֶבְתִא הע, רש .לָֹּכ ןְנע
 וצ םִיַרְצַמ ןיִא ףייא טיִמ ןאָטְנ טאָה רע אוז
 רעֶד ןיִא נוא רֶּבְדִמו (אל) + ןגֹוא .עֶרעייֵא רַפ
 םיִסיִנ ןאָטג ףוא ריד טיִכ רע, טאָה רָּבְדָ
 נג ּךַאָשִג 8 ןְהעֶוְג טְסאָה וד םאוו תר רש
 רש ןְגאָרְטִנ ְּךיֵר טֶה טאָג ןייר סאָו דה
 יב תֶא טְנאָרְט ׁשֶטְנעֶמ יי איוו זַא ₪8 א
 דָשֶא געֶו ןצנאג םעד ןיִא ורדה נג ןז ז
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 | םירבד א םירבד

 | ָֿׂשֲא לכְּכ םֶכְקטַהְלִי אֹוהםָכיִנְפל
 : םָכיִנִעְל םיִרָצְמְּב סַבְּתַא השע
 רֶׁשֲא תיִפְר רֶשֶא רָּבְדִּמַבּו *
 יאָׂשִי רֶשֶאּכְףִיַהְלָא הָוהְי ראש
 רֶׁשֲא ךְרְדַהיזלָבְּב ונְביִתֶא שיא
 םוקמה""דע םֶכֲאבזידע םֶתָכַלֲה

 אָחְרָאְּב ןוכְתויחאְל | אָקיִלְּב אָתָשַאְ

 21 אי

 םֶכְניִא הזה .רָבְּדב
 ףלהה ל :םֶביֵהְלָאהְוהיְּבםנימָאמ
 םֹוָקְמ םֶכְל רּותָל ךְרְדּב םֶכינָפַ

 םֶכְתֶאְרְק הָלֵל \שָאְּב םֶכְתַנַחְל מ
 ךרדב

 יד

 + םירוטה
 שי. סכונכ עי ופופ 5םוכ ןנטכ סיס ךיכ5 סיסש סע יפל
 ספיפנ .סימעפ 'יש ד"וי כסמ .סגימפפ סכניֿפ (כנ) :ךופנכ

 םימכח יתפש

 קד 5% 506 רקסכ ןיוכפימ 65 וניפט רכד ויפמ | ףולומו
 ספע רס6 לככ סכע סמלי וס עמטמ פרקר כ : ל"כע
 טנונפכ ס'כקס סקלג ככדמכ סגד עמכמד 'וגו רכדמכו 'וגו
 Pרכמס לע בכומ 'ופ סו לעו כנדעכ סעסלמ ססע 80 נסו
 ססנ ניטוספ לעולכ 'ונו סיכSמכ ססע רח לככ6 סלעמ כ
 ונכ ₪6 םיֿפ bסי רסקכ ןססנס ןסמע ביטיס ככדפכ סגו
 ועוכיכ ןוטסכס יכ דחה ןוכנכ םעסמ וגיל סקע קלעו 'וגו
 ר"פלס תתתס ק"קפפ ך : כוכיהס ןינעכ ונטסו סמהלמכ ןונעכ

 ןקו ךכדס סתתג) (גי םומפ) ןכו ר סכפולל ומכ .םכתארל (נ). : וכ סינימסמ סכניפ ןכפס נפ סכיכסל

 ט'ע שוריפ
 ריִא זִּב סאב רע ןְגְנאַגְג טייז .ךיִא םָו סהלה
 נואר םעֶד ויְּב הנה םִקְמַה דע ןמּוקְנ םייז
 עָנִואְר רעֶר ןיִא נוא הוה רנדי (בל) :טְרָא
 ןננעֶרְּב וצ מיִסְבַמ ףייא זיִא רע םאו ךאז
 נק םִנטפ םָנְתַ האל םעֶד ןיא יא
 '+ טאָג רעיא | ןיִא טיִג ריִא טביוַלָג כה
 . ףײַא ראפ ןייג טומ םאוָו ספל להק .ל)
 '  םֶכָל ןְהעֶז אוצ םֹוא אּוצ רּותָל געונ ןיא ּךְֵנִּ

 ןכאמ אוצ שרֶא ןיא םֶכְתּונחְל םוקָמ ָךייַא ּוצ

 : ןעור |
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 יאט : יג תתל םירצמ ץראמ ונָאיצְה ונתא

 ופמח ניחא םילע ונחנַא | הָנָא כ
 לה םע רמאל ּונְבְבְל"ַתַא
 םיִמְשַב תריצבו תקדגםיִרעונָממ
 רמאו י:םָׁש וניִאְר םיָקְנעינְבימו

 םירצמד = עמ |
 אָדיִּב .אָנְתָי .רַסָמִמְל
 :.אָנְִּצָשְל הָאְרֹאָד

 ןיקלפ אָנְתנא ןָאְל חכ |
 נבל תי רבת אָנָהַא םָרְו

 בר סע רמי
 ןיורק אָננִמ ףיִקהו
 דע ןְכירְכו ןָּבְרִבַ
 : ימה אניה יאר ןוארית" אלו ןוצרעתי"אל םָכָלֲא יִנָב ףַאְו איֵמָׁש .תיִצ

 ְביֵהְלֲא הָנהְי * : םָהֵמ
 : טכ דיפפ 5 ןיות סיפעכ פרו!נו םולחג סירפ איז

 םירוטה לעב

 יד .ונככל : סילגכע * י"פ ויסמס כמוס פטוסיכו .וסמס (תכ) |
 וככל 5םנ . ונכככ פוטסכ . וכככ> םעמיו טמשנו ךדיסו 620 'סמכ
 ספיו טמסנו כיסכדכ סכמסע סככ) םמנ סילמ6 . סיפכ 6

 םימכה יתפש
 ןויכ טרפמו ןקנופ ס'כקכ5 לכסי ןועדוי פוס ססקס 5
 עוידס כסמד ןֿפנוט וס סג וכפל ס'כקס) סופנוט ססש
 כמוה סת ךכיכמ תה נוס סתקס ךכנככ ספ לפונכ 1 :'וכ
 כ5 וכנככ רפוטכ ם : ךתומ לנופ וסס ךו6 ךכיכמ לע
 ספ ךיל כמונכ ךונע כמ: ספ6 ךתופ כסופ וס5 ךכינק
 לובסב ןתול יכוס5 עמסמ רקכ לכ ע : ךרוכה ₪6 כסו5
 תוכיהל סםינופ) חכ סס) ססע םוסנ סכככ נסו סנש
 סומפנ םיו ס"רס כפכ D :'וכ ותלנוכ וכמ5 ןכד םרסמו
 רוכעכ סמ פיקס לכו לעכ לככ סוס כקמס וסכיפ סמל
 ופתנוס סתיסק יס ספנט כתוי ספוס ספנסכ ופפגוסס סכומס
 וס) ספקד ס6כנו .ע"כו סדימטס) ירומ6ס דיכ סכינוסל
 יכומ5ס דיכ ונתוכ תתכ ונסיכוס ונכוק כ תפנככ ל'גס וככ
 ועו 6דמ כוקכסו 5יקט לטו לעכ לככ לטמל | 605 סורפמ ןכפמ ונקינוס טקנ 53 רקס כ'ע 636 כ"כ םירנמ ןרקמ
 לעכ נ5 "יפו ק"ודו גו מתו תת תכת דועו יקכ לטו לעכ נפ לסמל 'וגו ונתופ 'ס קלנסכ דה רפולכ רמלה
 וירכדכ קדקרע ןיפס עוידס / יפנס ןוטכ סטנס דיג קרפכ י"טכיפ :  ספוקטס) ןיכיננט 6505 ןרלו שכ'  סוקמ

 טע שוריפ
 וא ומהו ןְמְלעֶצג עֶרעייַא ןיִא טערג עֶרָה
 טָה מאָנ ליו ּונְתא יי האְנְשִּב טנאזג מֶה ריִא
 זוא רע טאה סירס ץֶרָאַמ ינָיֵתה טְניַכ זנוא
 ונתיא תל םִיַרְצַמ דָנאַל םעֶד ןופ ןגוצג סוא
 ןופ טנאַה רעד ןיִא :יִרָאָק ריב זנוא ןְּבעֶג ּוצ

 הא (תכ) :זנּוא ןגיִליִט רפ וצ טדיסשקל יִרומָא

 וניחא :ןייֵג ףֹוא ריִמ
 םיִלְנַרְמ איַר .רֶדיַרְּב עֶרעֶונ

 מאל רָעיעֶה עֶרעֶנּוא ןייג וצ טכאמג ןְּבאָר

 | . דנאָל םְ ןופ קְנאָפ םָד לו ₪ ןאווצ וא :

 נב תֶא ושב

 ךלהה .ם
\ 

 אל .ןוכל תיִרָמָאְו טכ
 ןולחְדְת אלו ןּרְַּתִ
 ןוכהלא יי ל :ןוהְנמ

 רברמר

 םכינפל

 6:5 ןכ ספיספ 621 וינֿפ סכככ) תוטסל סכ) סיס כ"פ ונככנ
 ךימסו .סיפכ 56 ונכככ '5סנ כ"ע ונככנ תֿפ וסמס וכימפ סתכעפ
 סניפפפ לס6כ סכתֿפ ופדליו ביתלדכ ונפדלפו ףפ3 ספולס סיל

 / ישר . .

 תאנשב : רנפ ס סוכלגד סמ ךפמל לע 1 ךנלנד
 ומ0נוס . םירצמ ץראמ ונאיצוה ונתא 'ה
 5 ול ויספ סדו כפכ ךנפל נפת ע סתיס סלנפל
 לעכ לט םמפו תיקפ כט סמל סוד5 יקפ ול שיו סל
 סנופ סוסס ימנו סיקס לס ןפוג בסוס לוס יעל פ
 םולינע סיס 6יקפ לע סיככפ ןכמ לעכ ל5 ול ןפונ
 -וכסילוסו| לעכ לש ןענכ ןכקו ספופ סקסמו סלוע
 :תלדנ םירע (סכ) : ןענכ ןכס ספ ונל תפל סיככממ
 : יכנס צ ' סיכופכס ּוככד . םימשב תרוצבו
 כ ספוחו ופוגלקכ סליכפ 3 .ןוצרעת אל (טכ)

 טיע שוריפ
 ןְנעֶו אייז וא מט סו קְלאָפ סורג ןיֵא ןיִא
 |ניא םִֶמׁשַּב תורוצבו תולודנ םיע זנוא ןופ רֶכעֶה
 כייֵרג ייז עֶטְסעֶפ נוא: םֹורְנ ןְנעֶז טעֶטְׁש איר
 וא םָׁש ּניִאָר פיק יב פת למיה םֶד ּוצ זיָּב
 מרא ריס ןְּבאָה ןויר איר ןופ דה יד ףוא
 וע באה ְךיִא נוא סֶכְלָא רמו (טכ) : ןְהעֶג
 | צ טיִנ ףיז טְלאָז ריִא ןִצְרעַה אל טְגאזג ףייא
 {#פיִנ ךיז טְלאָז ריִא נוא סמ ןואְריַת אלו ןְכעֶרּב
 ןרָעיַא טאָג םֶכיֵהלֲא ג (ל) : אייז רַפ .ןְטְכְראַפ

 את תיא ראָפ טײג סאוָו םֶכֵפְל ךלחה טאָג

 0 םחלי



 טולקנוא

 ראנר
 .ותָאו :אָרּומְל קולו
 אּבְתַאָד ny‘ רע
 ומיִסנו - החי יּולילַאְ
 אערַאְד אָּבֲאַמְןוהיִדיִב
 ּוביִתַאְו -אָנְל ּותִחַאְ
 ּורָמַאְו אָמַּנתַ אָנְתַ
 0 יד אערַא אכט
 1 :אָָל בָהָי :אְנֲהַלֲא
 מומל ןּ ותיִבֲא אלו וכ
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 5 דיגמ (ספ) . טבשל דחא שיא םישנא
 .לכשא להנ דע (דכ) : ססמע:ט ל טכס סיס]
 .התוא .ולגריו :ופוכ ם'ע י bכקנפ דיגמ (ספ)
 :.בכעו יקפ-כ ןיכמול סעככ . סב וכלספ לפלמ (סש|
 ססוכג !פרפי .ןכספ דיגפ ..ונילא ודרויו (סכ

 ומ (ס5).. ץראה הבוט ורמאוו : סונכפס-לכפ
 . ורמתו (וכ) : 3נכו &פוסי ל סתכופ ולמסש סזא
 . ונגרתו (זכ) : ןכמסמ דגנכ סקסכפס ססלפס 4
 bיפומס דפ ןגכנ  יככד (סי ילממ) ןכו : ערס ןופ ו

 סכמק נסו סיס סוסו . ונתא 'ה תאנשב :סכי
 ספ וב רמוס .עוידס למ ופול .סיקנופ ספ לג

 צלל

 שע שוריפ .
 נוא טאַהְג טיִנ הָטְרָח .ןייק טאָה רצ רב
 ּבאָה ְךיִא גוא נס חק טקישג טְראָפ טא

 עֶמְכעֶּב איר ןופ ןְביִלְהְג םוא ּבאָה נוא ןָמְט
 שיא ןׁשְטְנעֶמ ףֶלעּנְצ םׁש רש, פי ךייַא ו
 : טָבׁש ןְכלְמא ּוצ טל ׁשְטְנעֶמ ןייֵא ד
 ףיז ןְּבאָה אייַז נוא הֶרָהָה לעת טפו (ך
 גְראּב םעֶד ףֹוא ןְגְנאַגְג ףוא ןֵנעֶז נּוא טְרעֶ;
 זיִּב ןמּוקג ןְנעֶז איז נוא לֹוכְׁשֲא להנ רע וא

 ןָמאַה איז נא ּהָהֹוא להר לוכָשֶא לאט םג
 נוא םֶךיְב הקו (הכ) : דנאל םאָד ןְהעֶונ ס

 טְנעֶה עֶרעייז ןיִא ןֵמּונֵג ןֶּבאָק םיִלְגַרְמ
 דנאְל םעֶד ןּופ הֹריַּפ איד ןופ זה |
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 < םירבד א:םירבד

 דע ואבו הרלה ולעה לנפויי
 דמו ₪ : התא ולנר לכְׁשֲא לחג

, ee 

 רנילא יהרוימ ץֶראָה :ירפמ םדיב
 הבט ורמאיו בב ונתא רבשיו

 הָוהיהירשא ץֶרָאָה <
 ּורמתו תלעל םֵתיִבֲא אָלְו טונל :

 גננרתו 5 :םכיהלַא הוה יפית

 ןתנּוניהלָא הו

 אָרְמיִמ לע ןוקברסו
alkהוה . תַאְנְשְּב ורמאתו .םָכיִלַהֶאְב 0 + 6  

 0 ונהא ו זפ פועוכש סכילסכ ונגרעו אית כ ןוביִנָבְשַמְּב
 ינסדב -

 םירוטה לעב
 : םימהלתמכ ןנרג ירבד ומכ . .ונגרתו (זכ)

 .םימכח ותפש ישר

 מכס לוטמ סד רטע ספנכ ויסו "לד מ : תנוכ ןומנ
 ם"6כס כתכ .ומֹכע ינפכ ססנפ טנקסגו ומגע ינפנ סיכפפ
 פטרפפ סוליקופוק רפע סינטד כיסי רק ותלכד סועת)"קיו
 6 יול טכטו סיטככס | יפיכנ לכ םוכיפכ סנותש ךכ) תנכ
 ‘)פקד רק סככמ כסד סרנו . ןויע ךילנו סכוסכ סיס
 "סר טיקנ נד ריפס ית6 6הססו ןספע ויס כ כ
 2ךל קלט תסכפכ כיענ ניתכ סוד סוסמ ןסמע כנס נק
 לק ןכ לע 'ונו ופרכוו כיקכדכ ססמ לוכס5 ולסנק י
 יכנסס = ל'כ כ : ןתרוהכ סיס סו לוכקל נסנ וסס סוקמל
 2 סנוכ ק6- ולגכיכ ודכ כלעו יפס ןיפכ תוכוכ עככלנ סכ
 ףיס סג -מ'מ ספנוט ורמה טונגכמ רסש סגפ פ'עפ ל
 ךרמכ סכוט ולמיו כיתכ ןככו ךכתס לע סכד ןיפילומ
 סזכ י'טכ תעד ב : ס'לכ . סתערכ ללכ ורמ6 נפ עמסמ

 .ם'ע שוריפ :
 פאַרַא זָנוא וצ ןְּבאָה אייַז נא | ּוניִלַא .ודרזינ
 יז טייטש אָד לו טֶּבייִרְש ישר . טְרעֶריִגְג
 ְץֶרָא וא ןֶנְנורדיג זיִא טֶרְעְריָנָג פאָרַא ןְּבאָה

 ףנקוא ּובׁשַ רָרְנעֶל עֶלַא ןופ רָכעֶה זיִא לֵאְׂשִי
 8 טְרעֶקג רֶדיוו זנּוא ןֶּבאָה אייז נוא רֶבָד

 ןֶבאַה .בַלְּכ טיִמ עעוהי נוא - ורמאנ רָפְמְנִע
 רֵׁשֲא דאל סד, טּוג יא םע, ץָאָה הָנֹפ טנא
 גנוא וצ ל טאָג רָנְנְוא םאוו ּנְל ןתונ וגיִהלָא יו
 מאה ריִא נוא " תולעל םֵתיֵבֲא אלו (ןכ) : ןְּבעֶג

 בא םֶכיִהלֲא יו יפ תֶא ומ  ןג ףוא טְלאוָוְנ טינ
 רעיא ןופ רייֵר יִד טְניִנעֶפשג רֶיִוו טאָה ריִא

 ןׁשְל טה ריִא נוא כֵלְהָאְנ ור כ : טאָג
 ערה

 א "ד

 ו 4 ל 571
Aa | ₪ 
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 . :םירבד א .םירבד

 "תא נלהב ונפְלטְׁשנָא
 "תֶא רַב וגתא -ובשנ ץי

 לקתה הבה הֵׁשֲא
 בטייו = :ןָהיִלֲא אבו רשאםידעה
 םינָש :םָּפִמ הֶקֶאְו רבְדה יניב
 : טָבשִל דָחֶא שיא םיִשְנָא רשע

 | ספ רכרס יניעכ כטיו | 4 סטופ ₪ ירפתיו איור ונפ ג

 םימכח יתפש
 ופליסכו סנתמס כיכס סיססנס ויס רכדמכ .סונומ ווסט סוקפכ
 695.56 סיסמ joi ,ולול וס ססיכלכ תוטעל :סנהמס .ןוחל
 פי סמכות ספ "כ 3 :יססמ = סופרו ויס סס) סיקיזמ וי

 סיככדמ .ןומ) ו סזכ ו ל" רגל כ'נֿה ד :ספ

 סוכל סנםו תומולס .עכעמ דה סל 9373 ןפיגכיס ידכ
 סימס כד ופככ ומייקיב ידכ ותופ וביכוטיפומופ רסס -טוכלכ
 סןופמ וערי סגול . ועדיסכ נק רסס יפ סו סמסנ לכ
 והמכ ןכ 5 ספד קו : סולהה-סיכוריפ טו דועו סכ 6
 ונרוכ | רוע והופ יפדוכ וכני ךכד סונ ססנ. וכמו מנ
 סוכטס תו 5כקכד כ"כ | : ל'קו וכלי ךרד .גםולכ םונכל
 לכס תפ וקלי סד וגוש סוו cיכע לכ) וֿפוני 602 עפזפ

 ןוהנוסעס זך :" סכמ כ')6ד ז : סלתת טריפ סז לעו

 . םכמ חקאו : סככ ססכמ ל

 טע שוריפ =

 טָה ריִא נוא יאהו ןראה יִד ןָסוטְׁשְנ ןְּבאָה

 ןקיש ריִמ ןזאל וניל .סיִשְנָא .הָחלְשִנ טגאזנ

 ייז נוא ץֶרָאָה תֶא ול ורפי זנוא רַפ ןׁשְטְנעֶמ
 ונְתֹוא ּוָשָיַ דָנאל סאָד  ןְהעֶז םוא זנּוא ןְלאז
 ןייֵא וא ןרעק רֶריִו ןלאז אייז עא ב
 ןְנאָז זנוא ןְכאָז איז טְּבייֵרְׁש יישר . רָּפְטְנֲע
 רֶׁשֲא ְךֶרָדַה תֶא ןְייֵר :אייז ןוׁשלַא רַפ סו טיִמ

 ףוא ןְלאָז ריִמ געֶנ ןְבְלעֶו ףרָוד הב הל
 ןְחיֶלֲא :אֹבְנ "רש םיִרעָה תֶאְו דנאל 'םעֶד ּוצ ןייֵג

 ןָמּוק רַעָיְרַפ ןֵלאַז ריִמ סאו טעָטש  איִר נּוא
 נוא בפימ גכ) :איז ןמעֶנ  וצ ןַיַא אַז ּוצ
 עֶייִמ ןֶא רנה נב ןֵנעֶפַנ לואװ זיא סֶע
 סאָד זיִא ןגוא טאָג ןיִא רָּבִא ףאז איִד ןנוא
 זיִא סע וא טְּביירְׁש יישר . ןלעפו לואוו .טיִנ
 ָךאָנ לעֶפ לואוו הָשָמ ןופ  ןנוא .איד ןִא
 ראָנ ֹטְפאָרְטְׁשִנ םֶד טיִמ אייז רע טאָה סאו
 טפּוק רַפ סאו םֶנייִא וצ לֶׁשְמ ןייַא זיא סע
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 םינש : .םככט סיסנוסמס ח ןמ סככש ז סילולכס ןפ

 םולקנוא
 לְלַאװ אָנָמַדק ןיִרְכנ
 ןוביִתִ אערַא דאק
 | תי :אָמָנִתַּפ :אָנְי
 תו הָּב קָנ יד אָחְרא
 :ןוחל "לע יד אורל
 אמנת יִניִעְּב רַפְׁשּו כ
 ןיֵרּת ןֹוכְגִמ :תִיִרְבַּו
 דָח אָרְבּנ ןיִרְבג רשע

 אטבשל

 תֶאְו

 | יישר
 ונתא ובשיו :סופסרס תק ןופסוד.. סוגקזו .סונקזס
 תא : סימבדמ 695 ד ןוככ .סזיפג .(ילכס) . הבד
 תאו: םומימקע סב ה 2 ךכד ןיפ . וגו ךרדה
 : םונלג וז סלספ . ןהילא אבנ רשא םירעה
 יגוטב לו יליעכ . רבדה יניעב בטיוו שכ)
 םוסכותכ סלמה סמל .גוט.היס סמ ינוע סו סוקמס
 .לפ5 סז ךכומס .ול .בוכמ וכיכהל מו סדס שמ
 סועכנו סיכסכ ןס ל למס ןויסכל יל סת ונס :ןק ול
 כמפ .סונכ .ונכטמ ןיקם ספל ןויכ ןס ל 6
 דיפ סומ וכ למס bנ5 כז סוס חוסכ וכלכ קולק
 יתידוס מק ף0 הקעמ וקסנמ יכיקו ךיסועמ לוט ל"
 סחלו ככעמ ינופס ופכססכ סככ ולזהפ מפ סכילכדל

 רשע

 טיע שוריפ

 םיצ .תקול רעָד טְגאָז לזייִא ןייַא .ןרדנא םעֶר
 בּורּפ .ןויא ףֹוא ןְּבעֶג םיִא ריִמ ּוטְסעֶו רָכּומ
 רֶר םיִא ּוצ רע .טגאָז א םיִא רע טגאָז
 . גְרַעָּב ףוא ןְֶבּורְּפ םיִא "לאָז ךיִא הָצּורְמ ּוטָכיִּב
 זא נּוא אוי םיִא וצ רע; טְגאָז ֹןֵלאַט יא נא
 עֶלַא ּוצ הָצּורְמ זיִא רע ,זַא טְהעֶז הקול רֶד
 דלַעָג סאָר ריד םעֶנ קול רעֶד טְגאָז ןֶכאז
 םוראו) ןבּהְּפ טיִנ ןוש לייא םעֶד ליוו יא
 .רָפומ רעֶד וא םֶתְסַה ןמ יז טְכאַרְכ רָע
 .זיִא אָמָּתְכִמ ןְבּוהְּפ םיִא לאָז ְּךיִצ הָצּורְמ זיִא
 ץיק ךיז ןיִא טאה לא סאָד וא ַהּוטְּב רע
 הָׁשֹמ ףוא טאָה אָד װַא טיִנ רֶלעֶפ םוש
 פיש וצ ןעוֶנְג םיִּכְסַמ ךיִא ּבאָה םּורְד טגאזג
 םַתְסַה ןמ ןְמְכאַרמ ףיז טְלאָז ריִא יִדְּכ םיִלְנַרְכ
 ויֵא .ןקיש ּוצ םיִלְגַרְמ הָצּוזמ וא הָׁשֹמ וא
 הָמָרַ טעוֶו ריִא נוא דנאל טוַא יִאַדְווְּב םֶד
 .םלגרְמ ץיק וש טיִנ טעו ריִא נוא ןְּאָה

 רבא



 ל

 א = אורה הא ןוהזח ידאהה
 אָמְּכ .הָאָדֹמֲאָד אָרּוט
 אָנָהְלֲא = דיקפ יד
 םקר דע אָניִתֶאְ אני
 ןוכְל תיִרָמָאַוכ : הָאיִג
 ארומ דע ןּותיִתַא
 אָנָהְלא יי יד הָאָרֹמֲאָד
 זח אכ + אָנל בֵחָי
 ךֶמָדָק .הקלא יו יי בֵהיִד
 ןסחא קס אערַא תי

 אָהָלֲא yi יד אָמְּ
 אל תָהָבאַד
 : רָּכַתִת A לָחְדַת
 יתול ןּותבָרְּ בכ
 sis חַלְׁשנ ןותרמאו זמ

 א ןירבג

 ירָבְּד

 לעב
 : ילגכ )6 ו'ו ספלסמ לפו) ו לסמ . כת

 יישר

 : קוקטקכ סינכקעו תולנקכ ב סיסמנ וכ וסו
 ןלסלו ג bנוטכעכ . םכלכ ילא ןוברקתו (נכ
 סכיטכם ימל לכ יל ןובכקתו (ס סילכד) רפול לו
 סתיס סניכק סקו6 וגו פלס ןס וכמו סלינקו
 ססיגפל סולקו סינקזס קס סילנכפ סידלי שלנו
 ןסכ 536 ססינפל סכלל סימקכס- פס סחנכפ סינק
 6 ןיפסוד סידלי .סיכוככעכ סכלוכ לס ןוכלקז

 ומנע = י"עכ טריפ ךקולעסכ תפלפכ סו לפסק סו '

 ט'ע שוריפ

 גוא ןֶפּורנ סֶר רָּבְדִמ םעֶר ראָג ןְגנאַנְג ןְג
 ןְהעֶזְג טָה רי םוָו םֶתיֵאְד ר ןניַטְבְראָפ םנ
 יָרֹומֲא ןּופ גְראַּכ םעֶד ףרר ירמָאָה רח ד
 טאָה טאָג רנוא איוו נְתֹוא ּוניֵהלֲא יי הוצ רש

 ןנעֶז ריִמ נּוא ערב שנ דאו טפאָשְג זִנ
 נּוא סֶכיִלַא רַמאָו (כ) :ענרַּב שרק זיִּב ןָמי

 יִרומָאָה רַה דע םֶתאְּב טגאזג ָךייַא וצ ּבאָה 7
 ירומא ןופ גְראַּב םָד וצ יב ןמּוקנ םווז *
 ומ ול ןפונ טאָג רזנוא סאו יישא יי
 העז הנק רי יא יאכ :ןְּבעֶג ז

 2 ב (דיח ט'ע שמוח)

odםירבד א ' 

 שה א הוי ה = המאה
 4 ענחב שרק רע אנו ונתא 3

 רהירע טאב םֶכְלא רמאו -
 ו ניִהְלֲא הָוהיד"רשא ירֹמֲאָה
 יִהלֲא הָוהי ןתנ האר מ: ונל
 רשאָּכ שר הלע ץֵרָאָהתֶא נפל

 לא Re ַךיִתֹבֲא יֵהלֲא הוה

Ton Vv. Ark.ו  

= rn 

 זםָתיִא
 רם חש

 ןוכרמתנ כ שלש :תֶהַתְלאְוא אָריִת
 ורמאתו םֶכְלִּב לא

  bop 5 NNו  6 pnpוכ :

 הָחְלְׁשִנ
 סישנא

 םירוטה

 : סינגכע ל י'פ ספלסמג ד"וי לסמ . סכ)פ פסו (ל)

 םימכח יתפש

 לפסו סכומל ף6 ןולתמו סכוה) ף% דת פ'ע ןיעמו סכוסל
 למלמכ ןיידסו דיפלתסו ןיידס סכומו תוכז דמנכ | ןייופכ
 סנילכ ןילמוגו סווכ ןינדו כפיל ןכו סכומ דמלמו כווס תוכו
 לודגס ןמ ןינימסמו סכוהכ ןיכו תוכוכ ןיכ סויכ וכ ןילמוגו
 ןק ןיקכ סע .סינס) ותו ןינופ ודומלקו = כרסו טכו קו
 ןניס לימוד סיככדס לכו ג'ככ 695 ןונד ןיהד תוספ) ינודכ
 is ינידכ רטכפ סמו ךפיהכ לוס לכס יכ תוספנ ינידכ
 פסל סיס יפמ 6רונסו ופמ כ'ל6ד ב : תוססנ ינידכ לוספ
 םיפתנפ כ"כ 535 םיפ סכ רכע 690 לוסס רכדפכ כיל
 לפול עי סונכקעו סיקתנ גרוסו ססינפ) ךלוכ סיכ ןנעד

 שע שוריפ
 ונאל סאד ץאַה תא ןְּבעֶגְג ריר רַּכ טָה טאָג
 רשמכ דנאל סאָר ּבְרַא נוא ףוא אייג שר הל
 טעְרג טאָה רֶע אוו דא עט ימלא יי רנד
 אָריִּת לַא ריִד ּוצ ל ןְרָמְלֲע עֶנייַד ןופ טאָג רֶד
 וא תֶחַּת לאו ןְֶכְראַפ טיִנ ךיר טְסְלאָז ד
 םֶכלְכ ילא .ןוננקתו (בכ) : ןטסגנא טיג טְסְלאָו
 | מלב 6 רִמ ּוצ טאָה ריִא נוא
 פוהג טימ ןייֵלקאֿמְשיִכְג .סוא ןְבּוקְג יז ריִא
 . עגנו יד ןסוטשנ ןרָרְנַא םעֶד טָה רֶניֵא נא
 עט לא איד בא עֶט לַא אידה ןסוש a 2 ו ₪ ה

 באה
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 כיתכדכ 'וגו ךניכו מיכ סיסי 'ס סי) ךיפשה סתֿפו מפ טלכד
 .סכפפ סוסו (םי) :'ס ינפכ  ןפפשמ ₪6 סעמ כלקי

 םימכה יתפש

 פ"כ ןפכוק 69 לנכס ססק ןוטפכס סעט)| דימלתס קופת
 ןוטלמ וכוגפת 65 9"נס סכק 6'ד יפלו 'וכו םינכת 6) "ד
 םינכפ ל 'יפ ס"6רסז ןוטמכ סעטל סג ךול5 ןכל ןיקכ לגוש
 וכ כפול ןומל ספײוסנ כי סתמס ינפמ ךככ)כ ךולכד
 סיסנקל ךיפ כ"ד ש : ל"כע ונידכ עטר וס כיימ וסע
 סיסע סוטמ תר : כולס לטככ 5 ויס טפסמס נסו סוס:

 וס סוס36) טפעמס וכ כיתכדל ס"נקסל ומנע תל ססדמ .
 לוכיככ ינפ ןוכולקת סכמ ספקי רמ6 רכדסו וילמפ כיפכו
 טוספ ככדד סעוכו ןיד ונממ סלענ ךכנ- סיסל6 ומ5ע 5וסש
 סוקפכ סטכוי תכסד סמכ םיקל ןימ ספ עדוו סד6 לכד וכ
 סולכ וסוריפו "וגו קנס ונל דועס סנו מכ סכמ6 סד ןכ
 י'פכ לכל .ונממ סלענו סיככוס ןיכ סטוכי קנמ ןילטונ 6
 < ערי 6% ךככ סיס עוטפ רכד 163 סתסד סי6מט סיטנמ לכ ו םסוקמ לט ןידה ןנממ קלקסנ סו לינסכד םרפל ממ 2
 < ף5 ןומקופו ספ)טכ תונוממ יניד 'יפ תנוכמ יגיד דס6 'פכ ןורדסנסכ א | : ל"קו סוס עופפ לכד סטולי ןיד לכל סספ

 טע שוריפ

 סָפָע טיִמ ןְּבאָה ְּיִז לאָז רע, הָקָרְצ .ןּבַעְ
 רָד זַא ןְנקָקּפ םיִא ְךיִא לעוֶו ןיינ ּוצ םגְרַפְמ
 ןיינ .סגְרפְמ ףיז לאָז רע יֵדְּכ טְכעֶרְנ יא יָנֲע
 םּוא יִא רֶׁשֹוע רָדוַא טְרעק רפ רֶדֶא רובְכְּב
 טקיש ווא יוָו ןָמְכאַרְט ןלעו) ּוטְסעֶו טְכעֶרְג

 םעֶד ףיִא לאָז ןנעוג ןדָליִגַא ןופ זַא פד יז
 זיא רע וַא ןנקספ לאָז :נוא ןייז שייַבמ רשע

 ןניקספ רֶקעָּב דֶנּוצַא לעֶו ףיִא טְכעֶרְנְמּוא
 טעוֶו רע זַא נוא טְכעֶרְג זיא רָשוע רָר זַא

 םיִא ףיִא לעוֶו ןיִד תיִּב םעֶד ןופ ןיינ קעֶנַא
 ןייז ׁשֵֹנַבְמ טְלאָוְג טינ ףיר ּבאָה ףיָא ןגאָז
 טְסיִּב וד סאו םֶד ּפָא םיִא ביג וה רָכָא
 ּוטְסיִּב הֶרּות ןיד יִּפ לע םּראוָו גירלוש םיא

 ׁשיִא יֵנְּפִמ ּורּוגָת אל ןאט טיִנ וזַא ּוטְסְראָט ביִיַח |

 ןְשְמְנעֶכ ןיק. רפ ןטְכְראָּפ טינ ףיז טְלאָז ריִא
 םיקלאל טָקָשְמה יִכ ןנָקָסַּ יז א הא
 רֶמֹולְּכ טאָג וצ ויִא ד םּוראְוָו אח

 ןירּב אלָׁש םֶעיֵא יו אמ טסעו] וד זַא
 רֶלעֶנ = עֶרְהְנַא ןרעק, םיא ןוגס םאָנ ְךיִא לעֶמ

 םיִא ייפ טאָה ןעֶמ סאו ןׁשְטְנעֶכ םעֶר צ |
8 1 

 םֶכְתֶא הי

 ךלנו בלחמ עו" :ןושעת רשא
 ארוגהו לודגה רָּבדמַהילְּכ תא

 םירוטה לעב

hy or os ies i 

 ירקפוי :ּהעְמְׁשָא
 איהה ָנָעְּב ןט

 אמנת לָּכ תת ם
 למנו טי : ןּודְּבעַה

 ה אָנְכלַהְו בֶיחַמ
 קיִהְרּו אָּכְר אָרְּבְדַמ

 אוהה

 ד 0 רבדהה

 אוהה

 לכדמס (טי) : ססילט ןיילס תעיֿס 6סקט  לוכ5) סלס6
 : םופנלו סי ןוֿפמכ כלקעו ףלש םמנ ו"ו כמ . לודנס

 ישר

 .ילא ןובירקת : טפטמס ש לע תיסספ מכ
 סונג ספשמ ת ונממ קנפסנ סז רנד לע (ילפס)
 = יכיל (פ 5 לפומפ) לומנ כמ לפומס  ןקו דמפע
 < סקס ןיפס ךעידומ מפ5 ךייס ס'כקס ול למס סקולס
 < (פ סט) דוד סמ סוטמל סכסכ ועידוס יתמיסו סלול
 ול למל .ומיסמ 'ס דג) ךס רמו כסילס חס לכי
 = כס 36 (זכ ספ) .ספולס יכנס קלמק נו ס"נקס
 | רשא םירבדה לב תא (סי): : וססכפ ל

easקטוממ ניל = ןיכש סיככד סרסע וכ .  = 
 . ארונהו לודגה רבדמה (פי) : תופסנ ינידל א

 טיע שוריפ
 עֶמ יונ ְךיֵלְנ סאָר טְסייַה ןיִדְּכ אלָש ןַמּונ
 = רננה תְנְקְסַּפַנ טּפְׁשִמ ןְׁשְלאַפַא טאָנ טאָה
 = רפ טעוֶו סע סוג ךאז איִד נוא .םָּנמ חשק רש
 = ןכאַמ ריִא טֶלאָז :ילא ןובירק ןייז .רעווש יא

 = סאָר לעוֶנ יא נוא ויפימשו ריִמ וצ ןֶנֶהַעָנ

 = יו טיִג טעו :ריִא וא .טְסייַה סֶד ןְרעֶה וצ
 = ךֶמ ריִא טלאז זיא הָרוּת ןיר רֶד ֹווַא איוו

 = יז טאָה רע, לייוו טְּייֵרְׁש יישר . ןגעֶרְמ
 = ךאז עֶכעֶוְׁש יד טגאזג טָה נוא טֶכאַמְנ סורג

 | רע יא רפ רעָר ןנעְרַפ מ ריִא :טְלאָז
 = םיִא רפ זיא סֶע וא נוא ןְראווָנ טפאָרְמְשִג

 = טה דָחָפְלְצ תֹונְּב איר ןופ טָּפְׁשִמ רֶד ןמיקנ
 < ! ןנקספ אוצ װַא איוו טסּואווג טיִנ רע
 "| טְפַׁשִג ּבֶה ךיִא וא אהה תעב םֶכְֶא הוצא (חי)
 = שה לכ תא טייצ עֶניִבְלעֶז עֶר ןיַא יא
 , ןאָמ .טְלאָז ריִא אונ ןׁשּת רש כא עֶלֵא
 . ןְׁשיונְצ ןְדְנאַה רפ זיא וו םיקולח יד רֶמֹולְּ
 4 תושְפְנ ייִד ןְׁשיִוְצ נוא  תונוממ יִנִר
 = בכוח ןופ ןְגֹוצְנ ןְּבאָה ריִמ נוא גרתַמ מג (םו)
 נוא אהַה אדֹונַהְו לֹודְגַה רָּבְרַמה לָּכ תֶא לע.

 ןנעו 4



 רב שיא אָבְִנ סדן ןולָחרת
 אוה יד .אעְד יא
 שקי יד .אָמְגתפ
 יתָל ןובְרקִּת ןטא
 נפ וגו ךכ סיקפ סיככ ךדיֿפו ןיד 'סמכ 'כ . ןוטמסת
 ךינפל 5כ ספ ןועמשמ לודנכ ןטקכ סונמ מפס פ"מ ןועמסמ
 לפ ןיגת .טפשפס יכ : סלמפ ןועמעפ וינפ מ'פו םינג לם ןיד
 סיסנלנ טפסמס יכ :ויפמקמ סמופפ סגסינ ונֿפכ 6"פס
 סטקמס לכ למומ סכמ סקקי ל6 ככדסו סיל ךימפו . פוס

 ישר

 סכופו לכוס סל כימפ מכ ןמידכ יקכ טיפ סוסו
 סינפ ליכס = וסנימק ומ % ינ6 סלטמ נײמכ תל
 (פ ןילדכנס) . ןועמשת לדנכ כ : ןחנ
 סמ לכ ןידכ ,dud לע ע ןח ו ₪
 . ןוכקסכ ונכלסס לכ 5 ךמפל לכו סדק סלש סנמ
 סז רמקת לכ צ ומונכקכ ןועמטס לודנכ ןפקכ ס"ד
 ינעס תל סכזל וסגכפל סומו כיסע וכינמו סוס מפ
 מפ ךפיס כמסס נפ 'ד . קויקנכ סנכפסמ נמנו
 וימכמ ונכזק לכוד ליכשכ סו ריקע לם ודונכ סנופ
 אל: ₪ בייס סקלפ ול ןס יל למול ןומל ת5ויסכו
 65 b"ד ק וקליפ כ (יככס) . שיא ינפמ ורונת
 (י לעפ) ןוסכ .םיק ינפמ ר ךילכד םינכס כ וכונמ

 סמ . אוה םיהלאל טפשמה יכ : ןיקנ לגוס |
 ול כמסל מקיקופ סת ןידכ bל5 סזפ לפונ ספל

 סעטלו . וכו רפת 5:5 5'ד פ") . תויקננ סנלפסיס
 ךירפ ךכל ןוטמכפ רובעכ ינעכ כ'נכ סטק דוהנ סינורחקכ

 טיע שוריפ
 ספד ְּבייֵנְׁש יישר .טּפָשֶמ םעֶר ןנָפְנַמ טיִנ
 םיִא ייַּב זיִא סע םאוָו הָנּמְמ .םֶר ףוא טייג

 סינה ןַמעֶג ףוא לאָז רע טְנעֶה איד ץֶא
 ׁשֶטְנעֶכ רד ןְנאָז טיִנ רע, לאז ליו) רע ןְמעוֶנ
 רָד רֶרֶא ןׁשְרַּפ רֶניׁשֲא רֶרָא רוּבְג ןַַא זַא
 ףוא םוָא ְךיִא לעוֶו בורק ןייס זיא ששנעמ

 רָּבָא יא ׁשְמְנעֶמ רַעָב גוא יוד ןיא מא
 הָּכָּמ ְךאָד רֶע טעו םיִניד איר ןיִא יֵקְּב ₪יִנ
 א בַיַה זיא רע םאוו ןְׁשְטְנעֶמ םעֶד יז

 ויִא רע, םאָו ןׁשְמְנעֶמ םד ןייז ביחס טעוֶו
 ףיילג הָנּומְמ םֶב ףוא ףוא ּךיֵא גְנעֶרְּב יאו
 טְָּׁשִט םָר ןיִא ןעֶנְג םיִנָפ ריֵּבַכ טְה רע,אָ
 וצ ריִא טְלאָז ןֶמְׁשִה לידגב ךאָז עֶנייַלקַא ן'פקג

 ; | םֶר טְבירְׁש ישר . ףאז עֶפחְנא איו ןןעֶח
 .."א שראה 7-2 ..4 רב. 7

i 1שי פיתה:םירבד , ב קי " 

 אכיל: ר לדנכ אָרעעלמאָנרְּב ןכַא |

 יל ןיעמשת לדג היו
 טהַשקי רֶׁשֲא רָבְדהְ

an תי יו 

 דינפמ ווגִת
ih 

 גיל
  8 1 4 Aילא + 6 .

 in טא רשת רכדסו :ו ןילוספ ספשפכ יכ :הזו ןירדסנס ms nd 5 אה

 םירוטה לעב
 "ג . רכרסו : סניכטס ךננכ סשקמ וני6כ ןיידס רננכ ופכפ
 לפפ לכדסו תוטטל לכוֿפ 6) סוס לכדסו ךדילו 6כס "ספכ
 כ סלע סקי כפ6 לכדסו למס: ליכסכ סתו יג6 וגלכד
 סוס לכדסו וסוו דמסנכ םונַכ וטדיט סמ פדי 60 ןכ ידיל
 רט6 רכרסו ופספ ימו ותוסטל לוכי 6לש :םוקטל לכופ 9

 | םימכה יתפש
 קד ןויכ טפכמ סטק כ סדוק .סינפ וריכפ 6 כקכ
 סעס 56 ועפסו כיקכד סינייד סנממל כ"ג וריימ סו ינפלס
 'וכו סיקידנו סיקמופ סינויד סנמ י'סכ יפו קד טפסמ
 ספסמ סעק 5) כהה סינפ וכיכס 6% רקנ ביקכדפו
 ספ וכוכמ נד כק ערסל ימנ ךול5 סיניידכ ירייפד
 קכס בוקכדמ סקס ומכ כס םרפפ נד סו סיניידכ
 סקקו סוג ךכ סיסי סו ות ןוכו םו ןוכ קד5 ספטפסו
 כ"ע 995 ינ סמ וכוכת 5) .כ"6 קד טפספס סי כ סזכ
 סער ג'נ (י'חנ) ע : ל"ג ק'ודו חד וכ סונויד סנממל
 ךולע .כוכמ סיכ ומוגכתכ .ןועמטס לודגכ ןטקכ "לכ וס

 םונוסנס יפו (מ ףד) ןורדסנככ ולסכ | ס'כו וכ ןיד
 ןינפל ועמסמכ ךקעד קנס ולד ₪ : צכפסכ סס תולתפס
 קופיס ןינקו ₪52 ןודינס ס6 ןיכ טוידס ןודיגכ ס ןיכ ןוד
 סעטנד  :ס'כ . ויתפ וכו םיפ ןינד 6כקמ סל
 5'ד יפו "וכו 6"ד ₪3 )"נס הככסכ טעמכ ספק ןופפכ
 ספ כיסעה תפ סכות5 רמולכ ןועמסס ןטקכ לודג לנס פק
 וזכ ינעס תת םוכ) בדסמ סתל5 ועכ ןידכ וכו וס
 סיפעט יקנו ןועמספ לודנכ ןטק ל'נכ ספק דוח) ןוכחל
 רייפמ ןיידס רמו 55 רמולכ כ : ןופסכ סעטל סג

 % ןידכ סעטו וככ ינפכ ןיד לו וככ ינפל כעויס לופלפ ןוגכ ר : יסודג ףוכפי ול יתופ גולכי מכ מונפמ 6

 טיע שוריפ

 ץוד ןֶרעֶי ייַּב ליוו טאָג זַא יונ ריִמ לי

 שמ ְּךיֵלְנ הָמרְפַא ןופ טְָּׁשִמַא ןייַז לא
 .ןהְיִג טְרָדְוה לאָמ טְרָרְנוה ןופ . טְְׁשְמַא
 רעיֵרְפ ןמוק םִיִא רַפ טעֶו סע  זַא רֶמֹולְּכ
 שעונ ףאָנ רֵד נא הָמּרְּפַא ןופ טָּתְׁשִמ רַעָר

 לאָמ טֶרָרה ןופ םֶּפְׁשִמַא ןַמּוק םיִא רפ
 סער רֶעיִנְפ ןטָפְשִמ רע זו ןֶרֶליִג טָרְדְנוה
 רַעיִרָפ זיא רע לייונ הָמּורּפ רָד ןופ םּפְׁשִמ
 ראפ זיִא שּוריִפַא ְךאָנ נא ןֶמּוקנ םיִא רפ
 ע וא: ,למשה לודננ ןוטקכ ןְדְנאַה
 יא םיִמ יִנֲע ןיַא .ריד
 = | עד זיא התא יפ לע נא ןֶכאז טְלעֶג
 = עֶר ןטְכאַנמ ןְלעֶו ּוטְסעֶֶו טְכעֶרְג םוא יִנֲע
 = ל יִנָע םעֶד בוק רֶכָא ךאָר ויִא רֶׁשֹוע

 : ןבענ 8%
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 "םירבה א םירבד

 ג 8 ז ןירדסס 6 סו איה

 : םֶכיִטְבְשְל םי" 40
 אוָהה תַעָּב םכיטפש"תַא הו ו

 םתְמפשּו םֶכיִחַא"ְיִּב עמש "מאָל
 :ורנ ןיִו ויחי שיאי קדצ
 מָה טֵפְׁשִמַּב םיִנ ריבי 4

 יי רש יח! 70. ריי" ש* 9 ו ,

a y , . . % 

AMLרש % \  

 , , ג

 הק ןסננ

 ןונודתו | ןוכיִחַא .
 יאָרן אָט
 : ּתרֹויְג ןיֵבּ תו

 ןיפא לדגכ
 ג ת'ןירדסנע )דגכ ןעקכ ! ןירדסאס וע סטוכ טפשעב סינפ ול'כת ל :1 ןירדס)ס וש הופכי קד) סתטפעו

 םירוטה לעב
oesילעו סיסמת יכעו תוֿפמ יכעו סיפ36 ילט : סיספנ)  

 . סופו סכיטכע) סילטוטו : סינגד 'ד דננכ ילש פ"ד .פוכסט
 ודכיט סילטוסס ןמ טכסיפ סתוֿפ סוס סעוככו לקמכ :מכ
 . 6יסס תעכ סכיטפופ ת8 סוסו (:ט) :סעונלו קמכ ספו6
 תעכ סליטפופ ₪6 וס סו! ולודכ סטעכ וכודכ ןיידו ןייד לכ
 למו) כש6ו פ"כ . תעצ סליטפוט ם6 סו56| :וכ ויסיש

 םימכח יתפש
 סיעפופ סכיטפוס תֿפ סמלו כיקכדמ כ :סיפ6כ ונייס

 סיפוונט כפונכ יתמ טכדמ) 35 "נס ג מ לכד ןספ |
 עומטמד םכיפ ס"6רסו ןודכ סונוקמ תויסל טפכמס לכד לע

 וכג ןוכו סי ןיכ קד5 ספטפכוכל סי) קיפמ סכי6
 ןיכ סיעמוס ויסתס ןידכ םונופמ ווס דמל) 896 יונס
 : 'וכו = ךונפ) ןיד כ ס60 כטיכ ססיככד | ןיכס) 6
 לעכ כמי 16 סכלס לש סקמוע) דכילו דומ)) ספ (י'פנ) כ
 כ ןכו ולגוק במ ונגכ "נפ רסהו זמ : ויסכע כ"פסמ
 תכוקכ רגכ ןוטנמ ועמסעכ כ"6ד ורוגספ נו ומכ ורוגפ
 ף"נ רפת סיסיכ סו סעטל ספק ככ לכ וכגד ו'וכ כ"ד :
 תפוס כ כוג ומכ סריד ןופ) וכג 'וכו וכנ ןיכז "ד סי)
 ךוכ5 ס"פמ וכיכ תודסנ כ'נס סלק ופנ דבל ןורחֿפ סעפת .
 ומכ ף'ככ תפנתתמ "מיגו ולג .ןיחנופ נ :סימעט ינס) |

 כקכ כיקכדעו וכיכ ומכ לוס כ"ו םיכולק 'פכ י'טרופש
 ןיֿפד סווכוכו לונה ןיכ סיחֿפ oe ןוכו 5 כ'ע וכג ןיכו

 כיתכ לנכ סד ם : תונכ סכיכ ןוכ קו)יסס לסוס ךוומ "
 סונפ ריכס \f נג סיטסוט תטרפכ "ופד סו קד) ססטססו |
 = הסי 5 ןוידפ סכסופ תונעעס תעסכ 6-

 1 טע שוריפ
 רֶניִצְפּופ ןופ ןְראַה םישפת יִרָשְו רָטְרַעָדְנּוה ןּופ '

 םירטשו | רָנהעצ ןופ ןְראַה נוא הוי ישו
 עָרָעיַא וצ טְכאַמְג ךיִא ּבאָה םיִשָמַש מבשל
 ןגאָלׁש נוא ןֶרְניִּב םוָו איד ןְנעֶי סאָר םיִטְבש
 םֶכיֵטְפׁש תֶא הפ זש :ןָסיה םיִניַד איִד זַא

 המ םיִטָפֹוש עֶרעיֵא טְפאַׁשָג ּבאָה ּךיֶא נא,
 וצ וא טאל טייצ רֶניִבְלעֶז רעֶד ןיא אוהה
 עֶרֲעייַא ןשיוַנצ סנה "ג ןְרעֶה שש ןנאָזי

 רפ יז ןמיק ןְׁשְמְנעֶמ :הָמּלָּב ךֶדיִרְּבי
 מְכעֶר תֹונעט ל טְלאָו ןראל יי:
 םָד טָּפְשִמ ןיִא טנא ןייז טלאז ריִא ןְרעֶה סא;
 ריִא ראָנ ןנקספ יג טיִג טלאז ריא טיי

1 

 ספקו סמ |

 פמכ סליספוט פפ סמו : נסע ןיידס ןיגגט ךי
 סיט ךיכנפ . ךיכיד כככ ןיקמס 'יננ ת"ס . כעס 6יסס
 6'פ נפ ןינפ . טפטמכ ספ וליכס 6 (זי) : ןידכ ןינוסמ
 ןכקכ םוכיפ . ןועמספ לודגכ ןטקכ : 0365 ךיפ םספ לפול
 פיפסככ ססינע ךיניטכ ויסי ךינפכ סידמוטס דוטכ ךיניעכ וסי
 :םיקידנכ 'יפ .סילודנכ ססינס ךיניעכ ויסי ךינפלפ סילטפנשכו

 ישר

 . םכיטפש תא הוצאו 2( : ןינידק ס"ע
 ןד 63 כ ס ןידכ סינוקמ ווק ססל "יקכמס ו

 3 רככ רמספ ל םלפו סוקכ תס5פ סעפ ךינפ
 סמפוגו סיקפו) ויס ל סככס סימעפ ינפל סז ןיד
 ססל יפכמס סיפינמפפ (יכפס) . אוח וה תעב :וכ
 סכמנע תופככ | ספייס לנעפנ לכעסנכ ויככע ןיפ

 מ . עמש : כוכנל סודבעוכמ ספס יכס ויטכע
 * כומסו כוכז ופכ (דגעכעס) ז'עלכ ט"כדופ סווס
 ונע מ לגוקפ וניל לעכ הז (ילפס) . ורנ ןיבו 3

 וכנ ןיכו ס'ד (ז ןיכדסנס) . סילכד
 לוגס ג ןיכ ליפס סי תקולמ ןיכ
 טפשמב םינפ וריכת

 "= ךופס) וכ סיס כ"ד כס ומכ םרכפל שד )"וו 'וכו סול

 'ע שוריפ
 טְלאָז

 עֶכיִלְמע ָךייֵא רַפ טפְׁשִמַא וזַא ןוש זיאסע יִשְמאָח
 ןכְראַד ריִמ ןְנאָז ןְלעוֶ ריִא טעוֶו ןעוֶנְג לאָמ
 ראט הרות ןיִד איִד ןרעלק טינ ראָנ ןוש
 / לאו ריִא נּוא קני סֶפְטַפְי ןאָט טיִנ יזַא ריִא

 = ׁשיונצ ויִחָא ןיבו ׁשיִא יג טייֵקיֶטְכעֶרְג טימ ןֶטְפש
 תג ןיִנו רֶדְורְּב ןייז ןְׁשיונְצ נוא ןְׁשְטְנעֶמ -
 טפו םאָו רפ נוא ץיִד לַעַּב ןייז ןְׁשיוִוְצ נוא

 = תידקפוזט:ןוכיִסְבָשְל

 = ּועָמָש רֶמיִמְל איִהַה

 = ןעדומתשת אל זי

 ; 7 יקסע לע ףס
 | אל )חה: +

 | סנוממס סז (יכפס) .
 < ףוכג ול סלכ ינלפ .םופ כמי סלב ם ןיגוילס ביכוסל
 = ליעכ ןייד וגכיבול ינוכק מונכ םיס ןייד וכביסול

 = הָרּות ןיִד איר ןְרעֶלְק סוא רֶעיִרְפ

2 

 A גנולמאו ןייַא ןושְל זיִא סֶד רֵג קּוסְּפ רֶר םיִא
 :רָבַח םָך ףוא דייָר ןייַא | טליִמאז רע, תֶמֲחַמ
 = ןכאמ טיג טְלאָז ריִא םֶתׁשַכ םיִנָפ ּדְכַה אל (ןו)

 = פלאו ריִא טְסייַה םאָד םיִנָפ ןייק ןנעק רָר
 טינ



  תושעל + יתיר ןמ
 ןיִמיִּבַח ו ןיְרְבְּ ןוכימְבָש 4

 ןוהְתָי :יִתיִממּו :ןעדמּו <
 יִנָבִר :ןוכילע, = ןישיב =

 אָתְואִ .יִנָּבְו ןיפלא
 ינָבִרו | ןיִׁשְמַה נבו

 ןדיו = םיִׁשְנֲא םָכיִטְבְש
 ףש םכילע םישאר םתוא תו
 = ירשו תואמ ירשו םיִפלַא

 : חמאה מ

Ne 

 ירשו
 '+ך+ -.

 אתירושע :
 + 2 סירד) ספ ןינוליע י:0ר 55 פקפו איה

 םירוטה לעב
 ופס Bros ימ כ .ב'סוע ןָּכ 6וס סויפ ןיקנסנס 'פכ ןפנמס | ןפשו (וט) : סיסומ סניֿפו תוממל סדיצ םימ ליכשכ סיט6לכ
 קיוסמ םכו 6תוכולכ םילג קיפנו ףַײפ עייטו ףייס ןפוכע ךלכ תולמ '\ ססכ סיסט ךכ למול "יו 5נמ סתומ . סיפפל 6

 . םימבח יתפש ישר

 םרופפ .ןונקל סנופס- :סהוק) לכ יכ ז :סכוס לע כ"ב | ןיטכע סיכמוק ספייס סכיסונססמ יטעדי קנס סילע 1
 ןותוכמ כס ונכיכמ ןיל ספ סככס ןינייד וגילע ונמסי
 יפויס ס5 . תושעל : סינפ וכל bp סולו ןוכוד ול
 תאו תק (וכ) : סכספ ל סיכמוק סחס לנעסמ

 סכירפמ .ז סילנלכ סיקכס םכיטבש ישאר =
 בקעיו קמ5י ססלכק נב - סונמססל .סקסב ימ לע

 2 לכו סלסנו קלס סיעלו סימס וסרקנס סדק ינכ לע =
 סיגונג לכל . םיעריו םימכה םישנא : סנס
 ולמי כמסמ ח סודמ טכסמ סקס וז (יכפס) יפסנמ ל
 סימלס סיכידכ סימנס ססלפ 096 םנמ לו סעל
 וגקנתם . םכילע םישאר : (טוקזפכ ןייע) סיעודיו
 קפמכ סיסקכ ככממב סיססכ סקמב סיפסכ דוככ ססכ
 : ןיפסכ לוו ןוכקס זפ (ס'כל ופיכמ) סנכנ ןסמו

 : ףנ0 לע סלוממ דקל (bי ןילדסנס) . םיפלא ירש |
 . םירטושו : ססמ לע סנוממ דסק . תואמ ירש

 מ'ככ סו רפכהנ כככו סיככד תכוטמ ןוטנמ
 . .סיעודיו . סינוכנ . סימכח , סיקידכ וגיוכד סיסנפ ןפכ
 ונוס . תפל יפנה . םוסנ6 וכי 2 דוע בותכ ורפי קסרפכו
 פ"עלו סיעודיו סיפכה סיקיד5 למ מ כ ססמו . עלכ
 סגד 33 פ"מ להו 'פ3 | ןיכוסכ ןנימ = ןלכ סינוהככ -'דמ
 בקי וילנד גע שמ רכע סעל כ"לסד ןכ ססמ)  רמ5 ויי
 םיסנה יפלו לוק יכנס וכמי קסיסכ ד: סנומ :ס"תככו: .-וכפו
 םינוכנו, סיפכמ ןהכ  סולומסס 'גו עֿככ ילנוס תמפ 6
 'פכד סוסנה מרו וניוכל כוכתק ל סיקידנה כ"ו = סיעודיו
 סלגנכ וו ססינפ> סודמוע לכסס ידכ ט: 15 251 וכפי
 םדס יס סדוק ןוכהכ ןיקנוי ןס ס"כמ ןיסנויסכו סכוכמ
 bכסומ "וו (ס"כ) ססינפמ דומע) לכס ןיכוככ זו לח
 ו ופיכ) | טכדמס תוכמ ו תסנכס תיכמ ןורמ6 סנכנ
 ססינפמ דועעל לסקס ומוכטי תכלס ידכ ססמ לס ותונתונעמ
 סד6 3 סדוק םכדמס תוכל ומ ס'כ) ופיכמ ןוססכ וו
 ת)מ * : ססיגסמ .ודמטו 090 ודכ םרדמס תיינ ומ ס"כ)

 םיכופכ 'ד חת:

 סוכטוטו וכו סיפפ6 ירפ סכולע סוס סקופ תו עמספ
 םנמ ךנוסו םרפמו סיכעוכ ווסי כ סיטסרס ל26 ס3ילע יקינמ "וכ סו לעו סיכטופ ןוסו סופקכס סגד עמסמ סכיטכמנ

 וקל סיכטוטד מ"ס סיקסכס פ'ע ונייסד סיניידס פ'ע 'ופ "וכ ןיחפוכס 135 סיכטוט .וכסד סולטוס ויס לסיקלרד סול <

 מע שוריפ טיע שוריפ

 עָטְצלע איד וא .בקעו קחַצַי םתָרְבַא ןופ ןיב ןופ רָהיֲא .ןנרעל ּצ רֶסעָּב טיִנ ריד ןופ
 סנו ענולק סלח "נאבי פלא ןעֶנג ןעז רָד רָּביִא אֹיִמ טאַהָנ טְסאָה ור ןעֶד דיִמְלַת
 ןָנעְז אייז נוא םעדמ ענירנאטש ראפ נוא טכאַרְטג וזַא ְךיִז טה ריא םייוו ָךיִא ראָנ הרות
 ּבֶה ךיא נוא םֶתֹא ואו םנאקּב ףייא ּוצ ןעֶנְנ ליפ .זנּוא .רָּביֵא ןֵרעֶו טְצעֶוְג טעו דָנּוצַא
 ריִא ףייא רָּבֵא עֶטְצְלע סעל םיִשאָר ןֶּבִגִג אייז ןנעק רָד טינזנוא טעו ןיײד רעד וא םיניַד
 יז זא ּנייַהְדןײז הֹובָּכ גהֹונ אייז ןִא טל רע, טעוֶו הָנּתַמ ןויא ןגנעֶרְּב םיִא .רימ 7
 ןופ רָכָלָּב אווז ןפוק ספ ראפ | שאר .תֶא חקאו הש) : ץייז םיִנָּפ אָשונ .זנוא
 פע איז ןֶּבאַה עֶרָרְנַא ןופ .עֶטְצְלע, .ןָמּונו באָה ְּךיַא נא כבש

 יז דּובָּכ גַהֹונ וא איוו ןיִא ריצ טֶלאז ןֵכאַז .טְנאָזְג איז באָה .ףיִא דייר עָמּוג טי ןָמוננ
 :רטנוט ןופ ןֶראַה :םיִפְא יִרָש טְלאָז = ןעֶוְנ הָכֹח טְה ריִא וו ָךייַא א

 ןופ 1

 < 'רקפד וכ ןכפנ ונוככ ליעכ טקנ תנו ןפכ י"םכ טקנס יסונמ סעופלב ןילמסו ןיפסוכס ולס סכיטבפניו סכילע יקינמ

 "דחק יד רבא עָטַצְלַע רפ ןְרעֶו ןמונְ ףוא ןעֶד זיִא ןֵרעֶפנע טפְראַרַּב מלאו ריִא .םּוראוו

 < נעו פק רפ רצ"
 < עטא יא הי עֶררנַא; ןגפ + .רבלב ךוא איו ןַײַא איז ּבאָה ְּךיא רול םיִטְבְׂש עֶרעייַא

 = ןךאב תווי ירשו <



 . ה = י / = םירבד א:םירבד

 | פל "הב םיִׁשנֲא םֶכְל ובה * + םָכְכיִה = וכל וגה יי :ןוכידו וש חףרר ובה עי
 | שמ | ןת םֶכיִטְבְשְל םיעדיו םיִנבְנּו םיִמָכְח

 טמא = ןוכיטבנשל יחש נוזנחו די + הרושארר חלי
 |[ | ןוכיע "ישיר תא עת ושש ַׁשאָרְב םָמי : 4

naoיִתָי ןּוְבְהַאְו ידי = = וראה ו  
 he םירוטה לעב ו יס 4

 לע וכסווס פ"י יל ךל למול ד'ז כפמ ליפכ .סמססו (ת)

 םימכה יתפש

 כנס לכפ ₪: ןסכ )כ ןלוסכ סוכס ומכ סירממ סס ןכ)
 רכדל רוע ו סלע ונת םוכיפ וכ רכד) סנכסו סנס ')
 תנע וכג ליעל סז סכ טריפ 69 601 ת :ס'קנכנ . ₪
 דיעס) רסכס לכ ןנתד סוטמ סתסמ כס יפט ל'קד לי ל
 כ'6 ןודל ןילוספ דיעסל ןונוכפו לילוס סיסנו ןודל רפכ
 סס) ןודמומ cלועסמ רמונכ דופס למ א :) סיסֿפ

 . ססולכדכ | ןיכיכלמ סנימ סגו סנוכלכ ןיפגמנמ סניקס =
 סיערס ססיטעממ סיסוכס רעולכ ספוכ ןוט) סיפוסכ ל"יטא
 וס סמ סיפונ :)תתמ סטעמ סול תוסע) סוול סס סה
 לרקנ סח וסעיס ססעמ ותוממ וכייכתו 0)6 ידכ םולכפַפ
 עפר וסת נה וכפל וסו 1562 ויגיע סכסס ד'ע סכה
 ןכדכ } : bיטמקרפכ ןתונו כונע *ר ב : ךמנע ינפכ

 סכיטפככ סכמיפסו ל"נס5 י'פטקו סמט6 ןוט) ד : סונוודס |
 סרדס לע ןיכיכמ ןי6 כ"פעפ חכונ) סיס סטלפס לכ יל
 סמיפלו סדוק סכיסככ 'פמו י"טכ ךססמד סו (ס'לכס)
 עמסמד י'סכ סורופמ ךפיסנ עמפמ 6רקמס רדס יסנד סוקפ
 ןכ 5 ספד )רעו ונייסד סכופלכ לע וס סוניידס 6
 תלמ סנמתנ םרפל "ער םככוס ןכל סטסככ סמס0ו )'לס
 סמו תנמ םכפמ כ"ו דוככ ססכ סיגכונ ויספפ סכיטהככ
 ונופכ זה : רוסש ית6 סכסו וכ ומכ י"טר תויגוכ יוסו
 סס תוככות וככד ל6כםו) סשמ רכודט סוככדס לכ ס ןכפל
 סכרד וגו רכדס כוט וכמלתו יתוק וגפקו סכל 6 עה
 פ"עו . ססמ ססל סו רכ6כ ועע יכסע ןחכט רפסמ 9

 טיע שוריפ

 לֵאָרְׂשִי יד וא ןנורְ זיא םֶכְביִרְו טְראָו םָב
 ְךייַא טייִרּב םֶכָל ובה (נ)) ; סרַניְרק ןעווג ןְנעֶז

 טיוב עֶגולכ םיִמָנֲח םיקידצ ןְנאָמ יש
 איִד נוא סֶכיִסְכֶשָל סידו עֶניִדְנעֶטְׁש רַפ נוא

 ישר .םיִנָבְׁש עֶרעייַא וצ טְנעֶקּב ןנעֶז סאו
 ריִא טְנאָזג וזַא אייז ּוצ טאָה הָשמ טְּביירְׁש
 ןייז ּוצ ױאָר ןְנעֶז איז בוא ןְנאָק איז טְלאָז
 טעֶו רֶנייֵא זַא םּוראוָו ףייִא רָּביִא עֶטְנלֲע
 נוא תיל ןייַא ןיִא טְקיִהָג ץיא ריִמ רַפ מיק
 שיא ןיימ זיא רע [פְבאר ריִכ יו טעו םָע
 םיִא ְףיִא .ןעק ןנעו] טְסעֶד ןפ: נוא בּושָה
 רַפ סאוָו ןופ טיִנ סייוו ְּךיִא נוא טָנ טְראָפ
 רֶד יאָר זיִא רע בוא נוא זיא רע טָבָש יא
 זיא רע םּראוָו אח םיִא טנעק ריִא רָּבָא וצ

4 

 ₪וס סע כ ךפ רמו) כסק ספcפו 6'ד .סכותכ ןיגידס

 ישר

 .םישנא : רנדל סכמנע ש טיפוס . םכל ובה (ני)
 : סיקיד5 ת סיפנפ ג'ס המ סיכנ ךסעד לע סלע יכו
 ךופמ לכד סיגיכמ . םינבנ : סיקוסכ א . םימכח
 סימכמ ןיכ סמ יסוי יככ ספ סוילס לפס היס וז לכד
 "= מ ןיסיכמפכ ריפע ינסלוש> סמוד סכס . סינוכנל
 ןוככ . פסופו ככוי ול ןיסיכמ ןוספכו ססוכ םופכל.ןוככיד
 = קפומ םוקכל תועפ ול ןיסיכמטכ .רנס ינקגופנ סמוד
 ה 4 ולפמ סיכמו לוסמ ב סוס ול ןיסינמ ןיפפכו
 | 93: ספפ .סכ) סילכינ סספ . םכיטבשל םיעדיו
 סויסמו סוס ימ עדי :יניפ ותילטכ ג ףסועמ ינפל
 פסלפ וכ ןיכיכמ ספ  ל36 סוס ןונס סלו סוס טנק
 : סכיטכנס) | סיעודיו .כמלנ = ךכל ותוק  ספנדנ
 ןינסוכ ויססכ סכינט סיזכוכמו סיפסכ . םכישארב
 ןיכדסנס) ל"וי כסח . םמשאו : סקליו דוככ ססנ
 2 ססיפומכהפ ד דמל (סס
 : סלטיס ךכדנ סול ןווכנו תוסמל ססל סיס5 ססינייד
 ; רננס תס ספסנק ה.. יונו יתוא .ונעתו 4
 | סקכ יפמ ספמ | וניככ כיכס) .סכל סיס סכתסנס
 ה םלעטנגפ ךממ (יכפס) 05 ךדימלתמ וס ךממ דומלל

 ה :ןיטולמ 'ל סתטנה .סתיסט סנס לוכבכ ע"כ וכו -ספעלמ

 טיע שוריפ
 ְךייֵא ןְׁשיוִנְצ  ןְראוָוְנ לָדּומ

 טְכֵרְׁש ישר .ְּךייֵא רָביִא עֶטְצְלע, רפ ןאָכ
 ׁשֶטייֵמ רעֶד יא דיַא ןָא טייֵנְׁש םַמְשֲאַו

 ןנְלעָל ןְנאַד ןופ ןְֶלוש ןָכאַמ איז לעֶו יא
 לַמ ויֵא לָארְשי יד ןופ רֶנז יד זַא ּפָא ריב
 מָכְראַדּב ייֵז ןֶמְלאוָי אייז םּוראוו םיניד יד ףוא

 יז ןְכאָז נוא ןנידניז טיִנ ןְלאָז איז זַא ןֶרעֶֶ
 : גע ןְיְטְראַפ טְכעֶר םֶר וצ ןְניֵּב
 וא ימאהה טְרעֶפְנעֶג רימ טאָה ריִא נּוא יִתֹוא

 איר טּוג זיא סע, רָנָדַה בוט טנאזג טאָה ריִא

 תשל) טעֶרְל טְסאָה ּוד םאוָו תר רֶׁשֲא ךא]

 ₪ רד ןראָטְנ ןְרעֶג טייז ריִא רֶמֹלְּב ןאָט ּוצ
 םוראוו

/ 

 < יכסלב ולס ל5ככי

 טייטש | םּורד
 "= עֶרעייַא וצ ןייָז טְנעֶכְּב ןְלאָז יי םֶניְִבְׁשִג סיעודי
 < איז לעֶט ףיא נוא םִכֵׁשָרְנ םַמִׁשּו םיִטָבש

 | ומ (דו)
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 יִדוחְלְּב רַבֹוסֲא

 קסעו ןוכיקסעו ןוכֲחְרָמ .
 ןוכנידו
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 הָכיִא = = : םֶכְל רָכּר רָׁשֲאַּכ

WN hesןילדפנס סי Bs7 7 7  > 
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 27 םֶכֲחְרמ

 : שמסכס סייקש ךולכ וכמפיש וסלק ספ לס ככ ןלכי 6

 ישר

 ונסכלכל סכ5ק ןסוכ סתמ סשמ ו וכמ6 096 סכל
 כפל (גי םיקסככ) ססככל תל ס'נקס םיפנס לנכ
 יטפמ וז סקמ סס) כפל 'ונו סנמל פס לכי 6
 : סכל כנד כ:קכ סכפה ךלבי סוס לכל צ יס
 ל לכס לכקל רמופ ספ . ידבל אשא הכיא (כי)
 65 סכל (טכפקס 6'ס) יפכמסש סיס וז ק לכופ
 . םכחרמ : ס'נקס יפמ 855 סכנ כמופ מס ימנפמ
 סלוכ ססמ דמ5 סיס ןינמכט ל6לשי ויסס דפלמ
 םי סוכל סידע יל םי כמו6 ןידכ סלוכ וניד לעב סל
 .םכאשמו : ןוניוד סכילע פפ ףיפומ סיכסל תויכ יל
 סטמ סידקס ר ןיסכוקיפס (ט5 ןילדסנס) ויס5 דמלמ
 ליפ מכ תלנל סכמע ןכ ספר סמ וכמפ פל
 ןכ ספכ סמ וכמ6 סל למיק ופיכ ךוקכ יטב
 ןעוװ כמו" סילונס סת סמ פנל לפס סכפע
 תו5מ b'ס) פונעמפ סכילע כפומו תועכ תנע סכילע
 :: סלגוכ ספ דמנפ . םכבירו : (םטוכפמו

 טע שוריפ

 איוו ליַפ וא לאָמ טניזוט ןְרעֶמ ְּךיַא לאָז
 לֵאָרְִׂי רֶדְנִק איד ןְּבאָה טְניַה טז ריִא
 וצ הָבָצִק ןײא טְסיִג אּוד הָשמ אּוצ טְגאָוְג
 ןְרעֶמ יז לאָז ריִמ ליפ איג תוכְרּב ערֶזנוא
 אוצ טאָג וצ ְךאָד טאָה אוה ְּךּורָּב טאָג
 ןנאק טינ רדניק. עֶנייַז טעו] ןעמ זא םֶהְרְבַא
 סֶע איוו ּוזַא טײקליפ תֶמָחַמ ןֶלייָצ רָּביִא
 לכי םַא רֶׁשֲא ָךָל הֶשְרפ ןיַא קּוסֶּפ ןיִא טייטש
 ויא םאָד נמי עֶר סג ץֶראְה רַפע, תֶא  תונמל שיא
 ׁשְטְנעֶמַא וא טְלאָמָג טיָנ זיִא סֶע יו וזא שמייט
 רֶרע רעֶר ןופ בוטש םד ןֶלייֵצ רבא ןנעק לאָז
 טֶלאָמְג ןייז טיִנ טעו וזא טְלעוֶו רֶצְנאַג רֶד ןופ

 טה ןְרעֶו טְלייֵצְג רָּכיִא ןֵלאָז רָרְיִה עניי וַא
 ויִא הָכְרַּב איִד טְנאָזג לֵאָרְשִי איד וצ השמ

 וזַא ןְׁשטְנעֶּב ְךיֵא לאָז טאָג רָּבָא ריִמ ןופ
 אָטַא הָכיֵא (בי) : טְנאָזִנ וצ ךייא טָה רע או
 םְנְַרְט ןגאָרְט רפ ןייֵלַא ְּךיִא ןעק, איוו ידנל
 םֶכֵגִו אָשַמ רעייַא וא םִנֲאשִטּו הָהְרְמ רעש
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 םימכח יתפש

 ןויכ פ'פ סויכ סוע)וט סיככוכו סנכ) ןי6ש פ'ע5 סויסכ
 יסוו ככע וסיו כיקכדכ ומע ונונטכ 0 סוי כקנ ןו6ד
 סווסכ רקכ טקנמ סמ ריפפ ית5 כ"5 דת סוי לקוכ
 ןמו דוע | לכוס 'ופ 3105 לכקכ כיקכד סו ן"וכסמ ססכ
 סווכ סיפייק סת ויפכע לכ כור; סג סכקומכ ויסתפ
 :ס'פכס . כולל 53 )6 סיפטס יככוכו סנכלכו סעתכ ונייסד
 ךלני ס"נקס לכ6 נע סככנמ ונטמ סומעפ ף6כ )"כ צ
 ןויכ ת'5ו סככ לכד כסקכ סיפעפ כמ לקוי סכת6
 ססמ כעל סמל רפוגו לכוי ס5 סככנל סמועכס ס'כקספ

qhךכ) "יו ןס ס"כקס תכככ לנככ ס ןס ונטמ סומטפ  
 . ן'וכסמ ססנ לכ לכט 6960 ונייסד ינטמ וו ססמ 6
 535 ילנת נכ נפ תוככנס רמולכ ונשמ וו "ועו
 :סלופסו תומס ומויקת ספ ילנה לע סס ס"כקס לש תוככנס
 רכס לכק) ידכ סכת5 .ת95) וקעדכ םי סת ולי: רפילכ ל
 כמ5 רככ נסו 'ונו 625 סכיש רמ5 סמל .כ")5ד לכו פל
 יקטו סידכומ "כ ך : 'וכו םנועס | ונפמ רמוגו לכופ ל
 ןסכ 89 םוכנוסס סספ קפומ ןסכס כ"כ ןסל קיפ ןס םונפ

 טיע שוריפ

 םעְר ןפ טְּבייִרְש ישר . גירק רֶעיַא נוא

 לֵאָרְׂשִי איר וַא ןגּורְדג זיִא םֶכְחְרָט טְראָ
 וַא ןהעָנִנ טאָה רֶגייִא זא םיִנָחְרַט ןעווג ןֵנעֶנ
 ןָא רע טָה טָּפְׁשִמ םעֶד טְניִנְג ןיִר לַעּב ןיינ
 ןגנעֶרְּב וצ תּודע ּבאָה ףיִא ןעייֵרְׁש וצ ןְּבֹוהְג
 גוא ןֵגְנעֶרְּב ּוצ תֹויַאַר עֶרָדְנַא ּבאָה ףיִא נוא
 תא םיִעַד ףייא ףֹוא ץינ ףיִסֹוכ לעוֶו א
 יז ַא ןננגרדג זיא םֶכֲאַׂשִמ טְראוָו םעֶד ןּופ

 ףץ טאָה הָׂשֹמ וא םיִסְרִקיִפַא ןעֶמְג ןנעָ
 ןְּבאָה טלעַצג ןייֵז ןופ ןיינ ּוצ סֹורַא טְרעֶרעֶפְג
 איִרְפ זַא םֹוא רע, טְלאַפ או טְנאָזנ איז
 םולש ןײק. רע טאָה אָמָּתְסִמ ןייִג ּוצ סורא
 לאַמַא ךיִז טֶה רע וַא נא םייָה רֶד ןיִא טיִנ
 םֵר וצ רֶנייֵא טגאזג איז ןְּבאָר טקיטעָּפש רַפ
 טעֶּפְׁש טְסיִזְמּוא טֶציִז רע טְניֵמ ריִא ןֶרָרְנַא
 ויֵא א רֶע טז םֵתְקַה ןֵמ םיַה רֶד ןיִא
 נוא תוצע עַטְכעֶלׁש זנוא ףוא ץעימ ףיז
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 םכְתֶא "בו םימעפ ףא םֶכָּ םכיִלעפסיסכְתוְבִא יהא הוה : ברק םימשה  יִבְכוכְּב םויה
 וכ שר סםכיפוגת יס)6 'פ את

 םירומה לעב

 ךדיפו 5כס 'כ . סכנסו (י) : סכותכ הקמ תפימ כיתכ סו
 יכמפ סתכלסט פ'ע6 'יפ וכל תוכיכש ילמ5 שיש סיכנוס סכנסו

 םימכח יתפש

 סעס לע כקו סוניוד סכלס סיסי 05 ילדוכ יכ גלעס דפ
 כ'ג 5סױװ ססמ :ע ופעלתי סעס !ע דנכיסכ 5)יממ]
 : לכס "סריפ ךכלו סממ לע ךככ סמ: לכי תונלפ
 סדוכ םיד 5כיכ וכיפ 3 : לידגס ןוסל סנכס למק ככ מ
 יפ וכ סו םכקמ יכסו פוטקס ןיפ ם ; ומימ תלו וחמל
 כ'ו סרלס כמ סכסיוד 5כקמ סדוק כמקנ טופל לכו
 ופוסד ל"יד סכת סיס כ ןוידט עופש) ככוייפ יכ רפקסכ
 תילכקכ וסנ ךכ לכ סכתנו כילוסו ולתת לפ תילופ
 כלכ ד"ע ןודל | לוכוו סכמ סיס סנתתכ סגט ילדו סעכמכ
 וניוסד ײ : סויסכ ופכ סויכ כ ע : ספכה תטפ ןוכנ

 סכנסו וסמ לוככ 'ס 095 ויס 65 נסו סויס ופופכ
 םככ םכילע ףסי (י) : סינכוככו פ סגנלתו

 טיע שוריפ

 טקיש יונ טָבייִרָש ישר .. ףיימ ןְנאָרְט ראפ
 ןמָפְׁשִכ ןנאק טיִנ לאָו הֶשמ וא םאְר ְּךז
 ןייא ּוזַא טְלאָמְג ןעֶד סאָר זיא לֵאָרְׂשִי יד

 םירצמ ןופ ןגוצג סוא ייִז טאָה סאו שָכְנִעָמ .

 וא םי םעֶד ןטְלאַפְׁשִנ איז וצ טאָה נא

 מָה וא ןכ םַעָר ןרְריִנ פאָרַא טֶכאַמְנ טאָה
 טיִנ יוז רֶע לאָז ויִלָש םעֶד ןֶעִלְפ טְכאַמג
 טְגאָזְג וזא טאָה הָׁשֹמ ראָנ ןֶמָּפְׁשִמ ןְנעֶק
 ךייִא טְה נוא טְרעֶמְג ָךיִא טֶה טאָג רֶעייַא

 טאָה רֶע םיִָיַר עֶרָעייַא ןופ טֶכאַמָנ רָכעֶה
 טה נא ףייא ןופ ׁשֶנֹוע םעֶד ןמּונְג פארַא

 ףייֵא ְּךיִא ןעק םּורְד םיִעַד יִר ףוא ןְּבעֶגג
 רֶעייֵא םניפיָא טאָג ; ₪: ְטָּפְׁשִמ טיִנ יא
 םֶכְֶו ףייא טרעָמְג טאָה רָע םֶכְתֶא הָּבְוַת טאָג
 ֹוזַא .םיסשה יֵנְככְּכ טניה | טייז ריִא נוא סוימ

 טְנעֶרְפ . ליִפ ּוצ גיל לָמיֵה ןופ ןְרעֶמְׁש ירי
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 == >₪רבד א םירבר

 יא מ הי םכא אש ידכל לכוא
 לא + :ןטח םָכָגַת םָפְתֶא הכרה

ne Ago ; 4סי -  

 הח:צ% ד

 תת ןכתָ יסַא
 ןיד אָמֹי ןֹוכיִתיִא

 =: יִנסְל אימש יִבְבוכְּכ

 = ןֹטְתָהְבֲאדאָהָלֲאַײאי
 ןוכְתוְכ - ןוכילע ףסוי
 רבו ןיִנְמז ףא

 ןוכתי
 רשאכ

 . ךלכיו (5:) : כוכ) סימסס יככוככ סויס סכנס סככ) תולילפ
 ךלכיעכ וסדק סש כעכ ככ ךלכו ךריסו 6ככ 'וספכ 'כ

 ישר

 .סֹפ גט סכינייד לע סכתל סיכסו מ לידגכ סכפס
 || ספלפ כמ6 ןכו 1 ןכײדס לע ונקגו סכמ םנועס
 | סזס דככס ךפע ₪5 סופסל לכוי יפ יכ (ג ₪ סיכנמ)
 = סלֿלס לכמ סכמיו (ד ספ) וכ כוסכס ימ רפפס
 ניל ןיס סמנפ כמ 650 טופסל לכי ימ רמוס ם
 נלוסו ןל ספ "ע תומופס כס ינײדכ וז סמוק
 = יכנס סטכ ךככ ןיפ לזונו וגיל קל ססמו קנומו סכמו
 < רמסנב עבסכ מפ  סוטפנ ןידכ ללפ ןוממ יסכייק ספ
 || םכנהו 6י) : םפנ ססיענוק 05 עכקו (ככ ילטמ)
 = ויס סימפכ ינכולכ ילו . םימשח יבכוככ םויה
 0 סמסכ סלועל סימייק ע סויכ סילופמ סכנס סויס
 . לכד רפלכ סכפל ךרנו נוט וספ . םיטעפ ףלא

 : ט'ע שוריפ

 | ןרעָמְש איִד איוו ןעֶנְג ןעֶד אייז ןְנעֶז ישר
 = ראג ףאְר ןנעו גאָמ ןניואָד םעֶ לָמיַה ןיא
 = מֶה הֶשַמ ישר טְרָפְמנֲע . אופר םיִׁשָש עו
 ֹזַא םיַה ןְביִלְגִג טייַז ריִא פנו םנאָזְג וזא
 = יּמלְכ גאָט ייִּב טנייש סאוָו ןח איד איוו

 . םעֶד ןופ ןְרעֶטְׁש איד איוו וזא נוא םִיֵמָשַה

 = הָנָבָל איר נוא ןוז איד יו ּזַא רֶמּולְּכ לָמיֶה
 = גיִּביֵא ףוא םּויקא ןְּצאָה ןרעֶטְׁש איִד נוא
 - :ניִּבייַא ףוא םּויקַצ ֹוא לֵאָרְׂשִי יד ןְּבאָה ּוזַא
 0 ןפ מאָנ רַעְר סְכיִתמא יא טאָנ יי (אי)

 = יא ףוא לאָז םְכלעףס* ןיִרטְלֶע עֶרעייֵא
 = טניוט פיפמ ףלַא = טייז ריִא יו וא ככ ןְרעֶמ
 = יא לאָז רע נוא סבא רנו ליפ ּוזַא לאָמ

 < מאָה רע, אוו וזַא סמ רגר שב ןָשְטנעָּב
 = וא תעשְב טביירָש ישר . יא ּוצ טעֶרְג
 = אה ךור ג טאָנ טנאזג אייז אוצ טאָה הָשֹמ

 | לאז |



 אָרָהנ אָּבַב
 תיִבֲהיִד יזחח 2 תֶרָּפ

 אָעְרא = תי ןוכיטדמ
 ג אָעְרַא תי יּוניְֲחַאְו ולוע
 ןוכתהכאל ַײ םיק יד
 קחְצְיל טרבל
 ןוהְליןּתְמְל . בקעילּ

 םֶהָרְבֲאְל

 cas םירבד א םירבד

 הָאְה ": תֶרְפ רָהְנ
 ַרֲאָהתָא ּושרו ואָּבְַרֲאָהיָא
 = םָכיִתֹבֲאַל הוה עֶּבׁשנ רֶׁשֲא

 = כל ותהנה

 תַתְל בקעילו קַחצול
 רמאו = : : ירא םערזלו םֶהל ה
 ןוכל תיִרָמֲאַו מט

 רֶמיֵמְל איִהַה אָנּעְּב
 .תיל

 . | סלינפל יס; 065 (מ) :סכמע סינגעס סינופ ספ6ש
 לפ לוומ ס6כ ימג יס 560ש כמ סמל ךכ למ ס'כקס

 יישר

 רמפ עדס למ לודנ ה ולכוק לפלפי לס סע
 ועוגפ) ךל ווקקפיו לוופל ו קכדס ךלמ ךקמ דכע
 .יתתנ האר (ת) : ןסדיסו הנסיד יננ) כלק ז (דמ
 : סעומטפו דמופמ סכל מוס מיס סימול ספק סכיניעב
 סיכיר5 סכניסו ח לכדכ כעכעפ ןיל . ושרו ואב
 כג םיכיכ ויס 59 םילנכמ ומלפ סל ולס יא

 קפניל ססככ6ל כופ ליכזכ סמל . םכיתבא
 ומ5על יסדכ קח5י ומעל יפדכ ססכבס 6 ו
 תעב סכילא רמאו (ט) : ומ5טל יףדכ בקעו
 פל ספפ ססל למ ט כמסל וספ . רמאל אוהה
 אל : ס'כקס יפמ ל י סלל רמוס מ ימנע
 לוכי כ ספמ סיס לכ לפפ . ינו ידבל לכוא
 סהל עלקו סיכנמ סינוס סדפ ל ללרפי ₪5 ודל
 סיס 69 ולפס םכ זינסו ןמס תל דיכוסו סיס ₪5
 סכלס סכיסנפ 'ס ססל כמפ ךכ נמ .סנודל לוקי

 סכיכ)6 'ס וגו לכופ ספ
 כילפ תונמל םרככומ יתייס ס'נקס

 66 גו. סכתפ סככס
 ידכל לכופ ל יכ סינייד ס

 דנלט ןויכ 'יפ סעס סג לוכס לוכנ ק'סד 6"ס ליער ל"ח

 ט'ע שוריפ

 ץא  םי םעֶד ןופ ןטראְּב םעֶד ףוא ניא סמ
 גּוא וילה .יִנָעַנְּכ םעֶד ןופ דנאל םאָ עמה
 ןסורג < םעֶד וב .לודנה .רֶהָנה רצ הלאו . םעֶר
 ליו - נוא .תֶרפ ןופ יט םעֶד תי יו ףייש
 לֵאָרְׂשִי ירא  טימ טנאמ .העֶר טְרעֶו רֶע
 םֶכיִנפָל הֶאְר (ח 1 לוד ג ןפורג ןא רע טרעונ
 ָךיִא וַא ןנוא עְרעְייִא טימ "ןיילא טָהַעָז ריִא
 רנאַל .סאָד זרה תא ָךייַא הפ וצ ןְּבעֶגְג באָה
 רֶנאַל םֶד ץֶראה תא תשרי גוא טמוק שרו ואט
 רענירק .םוש ןייק ןייז מיִנ טעוֶו סע רול

1 

 יתתנ

 אל רמאל אוהַה תַעַּב םֶכְלא
bos 

 םירוטה לעב
 סמילוס פ'י יכ ד'וי סמ . סכ36 כמוסו (ט) : דמו דמ6 לכ

 פיו

 םימכה יתפש
 ענסנ לטלכ ןיממע 'י ןכפ סס) ןקונ 'יכ ?6רסי ולעמ 9
 ץכ6 656 סכ) ןסנ נפ סס) סמכג טססו ססלכפ)
 5 סד סנוכמ סוס ןטק תכפ רסנ כ ת'לכ ןך : סעכט
 = ךל ךל קטכפ י'םכ פ'כ ףוסכ ותו סנופ תמלככ

 .סגו ןמפכ תוסמ יכג) כלק םוכיפ ז : רמ) רוומכ)
 גידספיה ופוגרפ ככ סמ סנסדוס וכ ךתעגנכ םוכמ סויסה
 ססע) תכפ לס) סג סכוקמ יו כיקוס ןלכ ףפ כמונכ
 ןוודע נסו ולכ ססכ רע6 ךי6 כ"נפד זה : סמע כופה
 םטרד) כמ6) לכד ןויכ ל'כ מ : ססונפ) ססוככ סנ6
 מנו סס) רופלו 5 'יפ 16 סוכת6) | כמ6) 'ופ 15 קוס
 כ סיטוכוסס לכמ דסלו ירכד לע ינכיכס "יפ 16 = ינכושסו
 סיס וכופ6 | רפולכ י:רפקכ יכמ ךירפ ךכ) כס סיכויט
 ס'כקס יכ לכו 3 רכט לכקפס ידכ סכת5 ת6כ) ופעדכ
 5% םוכופכ ול כמ ס'כקס ל"כ .כמ6) כתככ וסוו יכ ספומ
 לכו 65 רכס לכק) רמוס ס ךומסכ י"סכ 'יפ ןכו תוסעל
 י'םכופ 601 ת'ו כ : ןפכ םרופס סמ וניוכד 'וכ ונלמפס
 סיס מכ י"סב ספקמ סמ כ" 'וכו ינ6 ומנעמ 5 ועל
 כמ6 סמ) כקד ףכופו "הד כ"ו וסר טיפס 036 לוכי
 י( ob 006 ₪ ולו במו ינ6 ימנעמ 00 ססמ ק"כ
 סיטקמ טי 7 : 'וכו חלב רכס6 י"טב ספקמ סו לעו 'וגו

 סנס ת6 טופסל ויניעכ סטק סי ספעכ וכנ ךי6 םוסקסל ול סיס כ"ו סת6 סג לוכס לכנ ססמל רמ5 ולפי ילס |
 = לקוכס ןמ וילע ודפטױ כפויו ןד ודכ) ססמ סיכ סעס לע

 טיע שוריפ

 ןייק ןַפְראַרַּב טיִנ טעו ריִא תא ְּךיַא ףוא
 ָתעִבְׁשִג רש םינענכ יד םיִמ ןפ לאה הַמחְלִמ

 כה ןראוושנ טאָה טאג סאו דנאל סאָד
 אוצ ןרטלע עֶרעֶייַא אוצ בעיל קֶסְציָל םֶהָרֲאל
 ּוצ סה: תל בקעי וצ נא קֶהָצְו וצ םֶֶרכַא
 עֶרֶעיַ אוצ נוא םהיֵרֲחַא םֶעָרולּו אייז ּוצ ןְּבעֶג

 .איז ךאָנ ןייז ןלעוו סאוָו 4 ןיק

 + חה נאג ךייַא וצ באָה ְךיִא נוא ני
 = סבא תש :ןיילַא טיִנ ןאָק ףי ידבל לבוא אל יה א רצ ווא רפול טייצ רבו רַעָר ןיִא

 = האפ

 0 הכא מ



+. + sw 
 lad אתא וזה | רו | תה תא ראב
 | הלא יו | ברב ּוניִלֶארָבִּד חי
 ה 5 וניִהְלָא ' 7%
 יגיד טל ימ : הזה רהְּב תֶבָש םֶכְליבְר רמאל

 - "אהא ירמָאה רה ואבו םַכָל ועסו | ונפ י
 | הָאְלמָאד רוט ול רהב הָבְרַעַּב לנְבְשדייקּבְדִקֶאְ

 ץרא םִיַה ףֹוְבּו בָגְנכּו הָקפָשַבּ ג יִהֹוריִנַמ לָכְלּ
 לדְנַה רֶהָנַהיִדע ןְבְלַהְו ינעֶנְכַה

 רהנ

 . אָרִמְב . אָיִרָעימְּב
 / אָמּורְדְבּו אָתְלַּפָשְב
 = אָעְרא אָמָי | רַפמָבּו
 דע ןנבלו הָאענכד

 | ארהנ
 . ומ .סופוכס לרגכ' רסנס דפ . אפ ק"כ ועסו נפ .ס) ססוס רנ ספפ אפ י את

 + םירוטה לעב
 ןוכפ .סילסכ ביתכ ימג םכסו 96כש יקקומל יככ כמסנט ם'סצ
 /ג .ניֿפוס (ס) :סלופס תֿפ 62 סטפ )יֿפוס למסע סלוספ-
 ילס6 ךנס כיֿסוס תוסעכ 'ס ליֿפוס יכ ךדיֿפו 620 סלוסמצ
 ןיכ סוקמ 5 ונע ןולק ךכ ןיכו ךכ ןיכ למסד ניס ₪
 ססמ ליפוס וניסד סלופס 5 ןיפייקמט סוקפ לש מכ ןיטופ

 םימכח יתפש

 3 ןלכ ניקכדמ א : ליו פמלפכ ןייע תת : סי) יענופ
 יככד 'וגו ספנקכו גוקכ בת וכ תטרפנו סכותס 6
 'פ סיעכפ ופוכיככ לנלגתמ טיסו נעוכ ככ פוס סלופס
 "נס ספק וטוספיד ג :כל ןמז ככ ב :כ'עוכ ט'ס יס
 סיד : סדנ6 םכדפו 1 כר ') כיהכ סמל .סנמ סכ) ד
 ו96 /י ממו 'וגו סטמ)פ סכ רגסס 35 כיסכ סו סיעקמ

 . םכל ועסו ונפ ()

 טע שיריפ

 ףוא הֶרּות איִד ןעווְ] ׁשֶרֹופְמ אייו טאָה רש
 ₪ : ןנאָו אוצ חַא רפא תונזשל גבי

 רע בגלוחג ולא רגר טאָג רזנּוא וניל
“=n 

 6 וצ וזַא רפאל ברוח ןיא טעֶרְג ונּוא וצ טאָה

 אוצ הוהרֶהְבתָנְׁש ְךייֵא אוצ גונג סָכָל כב ןנאָז
 שְרְרַמ רעֶר . גְראַּב ןיְואָר םעֶר ףֹוא ןֶצְא
 ליפ םכָל בר טשָפ רעֶר זיא װַא  טביירש
 וצ ןעוֶנְג הָכֹח ריִא טאָה רַכָׂש נא הלר
 גְראַּב םעֶד ףוא ןְסעֶזְג טייז ריִא םאו) ּךייֵא
 הָרֹוגְמ ןייש טיִמ ןֵּכְׁשִמ ןיימ טְבאַמְג טאָ ריָא

1 

 : ןופ) סיענפכ א . הרותה תא ראב : יפנפוס כ סנס (סי םיספככ) ופכ לימקס ת . ליאוה (ס)
 ןפו ב ומופפכ . תבש םכל בר (ו) : סס) ספריפ

 ירמאה רח ואבו :ספכמו ללע ךלד וז
 : סולד םנפE א . הלפשבו : ךלמס לס סז . רהב : כעי לע כוסימ סז . הברעב : : לועס כסו ד כ6ומו
 = רכוכס ינפמ . לודגה רהנה דע : ילססכ לתיקדכ יוכו ילסקו סועו ןונקפל . םיה ףוחבו בננבו

 = שכתפ תוסטל 'ס ולוס 5 יכמ5 ךלס ויילד ס'וכ ילכוט ןינו
 = מיס 'ס סיכ ךימסו = . 2862 תפוס סכוסס 6 : סעל ול
 | לסמ כיפכ , קמס) ככסכ (ו) : כעס דוסי לע סכיסוס למונכ
 ,לפ (ז) : ככמ טכילט יתסכסו סלופס תֿפ ונייקס 55 ססע
 א נ'6 .סיפל סישטמ לכמ תונפל סככ שי סלופכ 6"פ

 לכנ סכסביסי לע ככפו סכל סלודג סכלס ג ס"מ
 :סלוק ספלגק סולכו סכטמ ןכפמ סמיסע סוס
 : םולמ יכטו סיפנס יכפ ןיכדסנס סככ ספינמ

 [ןפע . ןינבש לכ לאו : ועמטמכ .

 7 ט'ע שוריפ
 % ןעֶנְג לָּבַקְמ טאָה ריִא נוא םיִלָּכ טיִמ
 עא ןיְִדָהנס ןְמונְג ףוא טאָה ריִא נוא הָרֹוּת
 + טרה רבא גוא טוט רבא ןראה

 אבו ךייֵא טְהיִצ נוא םֶכָל ּועָסּו טרעק ו

 ₪ גראב םעֶד אוצ טמּוק נוא יִרסֶאָה רַה
 םיִנֵכְׁש עָעיִז עלא ּוצ נוא יינש לכ ל יִרֹומֲא
 נְראַּב סר תא בָאומו ןומע עמ טְנייֵמ סאָר
 םעֶר ןופ ץאלפ םעֶר ףוא הנ ריעׂש ןופ
 3 2 יִא םֶד גְראַּב םעֶד ףוא רֶתָּב לאו
 . . לאָט םר ןיִא וא בֶננ .הלפשבו ךֶלָמַה רה

 [| | םיה
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 ו
 : יִעְרְרָאְּב תרֶתְשַעְּ
 אָוְדְרִר אָוְכעְּב ה

 אע"אב

 יישר

 : טו ל אלכס יח אז

 סל דול ןכו יכ וסע ינגס (כי ס'ט) למסנפ לסומש
 ס5 סעפ כפל .ותוכה ירחא (ד) : ונכ ספלפ
 סמ וכמי ןכלס תקל וסנכיפ סלוק ע ספיכומ מס
 bונמלו כתנקנ 656 ב וכיפ וכל ביסיס סמ ונילע סל
 ןיפמס ךכיפל ןכפל ונסינככל תכ וכ ןיפע פ סנש
 ס5כ תל ספילוסו ססינפל גועו ןוסיס ליפסק דע
 (ילפס) .'וגו בשוי רשא 'וגו,ןוחיס :ןסיכוס כ"חקו
 סוס ןוכפמכ ױלפ סיסו צ סקק ןוקיס סיס 0 6
 ןומיפו םכסל כיע סתיס וילו ספק סנידפסמ ספק
 סמכ קס5 לע ספק ךימסמ ספק סתיס סכוקכ ולפ
 בשוי רשא : ספק סגחמסו ספק ךנמסמ ספכו
 . תרתשע פסק סנידמסו ספק ךימס . תרתשעב
 תולפ:עו כ שפכק םולפטע ומכ יפוקו ןיקוכ ןופל וס
 סכסע סיקפכ סש ספ ר סינלק םוסקעע קוס ₪[
 תוכתפעב סיקפר 6 וכיו (די תיפלרב) 'קנפ לפרמס
 לפסנ ןסכס ךלמ | גופ קר יכ (ג ןמקל) כמוקו כינפס

 שע שורפ |
 ְבְראָמְׁשִג זיא רע םּוראָו טוס קיז ראָפ
 טפאָרֲמְׁשִנ איוו מֶה נוא רֶרא יא גאָט ב
 םאָר נוא טֵבְׂש א גאָט ןמְשְרִע םעֶד א
 סאו ּוניִבָא בקע ןופ טְגְרעֶלְג פָא רע טאָה

 טְנָהאָנ ףֹוא רֶרְניִ עניו טפאְרְְשִנ טְה רֶע
 ריִמ ןְניִפְג ןכילג סאָד נוא טוט יז ראפ
 ןְּבאָה איז וָא לֵאֹמַׁש ייִּב נוא עשוהי יבא

 ראַפ טְנֶהאָנ טְפארֲמְׁשִג לֵאָרְשִי רֶדָנֵק איד
 אייז טאָה רֶע סאו םאָד נוא טוט רע
 םֶד ךאָנ יתולה תא (ה) : ןעוֶוג זיא טפאְרְמשנ
 ירמאה נפ ןחיִס א ןנאלשג טאָה הָשמ וא
 םאוָו :ןכְׁשְתְב נשי 6 יִרֹומֲאַה ןופ ּךְלָכ םעי
 גוע נוא שנה למ גש תאו ןֹוּבְׁשַה ןיא טְציִז ר

 צז רע םאָו בש" רש ןָשְּב ןופ ךלמל
 . טעטש עֶבלעֶוא ןנעָו םאָר יתד תויפל
 באל .וזא ְךיִז םאָה הֶׂשֹמ טּביֵרָׁש יש
 יו לע היא יִא .ןפאְרְמְש ייז לעֶו וא |
 1 א

 בה ₪ למ | ל
 רנעב " : יִעְרְֶאְּב תַרתְשעּב

 הָמֲהְלִמ טֶה רע, ּיְּב טראוגג הע, טְה םּורָר

aו  

 ןרריה

 םימכח יתפש

 ורחל כפכמ) יל ספל ןכפל טטכ ע : טפמ םיוכתמ
 סטפ כפל ךכ 635 'ונו סנס סועכרלכ יסיו כיקכפ ןויכ
 סוטמ סול סדוק ןמיכוכ נד כ פלד כ' ת'קו 'וכ
 "נפ כ"ד נ'ו כיעיס סמ וכמו לע ידכ 'וכו ןיקמסק
 סיענכקכ וו כיתכ ספ)ו גועו ןומיס פל ופוכס יכת יסיו
 = 3זתכלפו סתומ) ךומס )5 תיכוו ל דפנל 8 סנש
 3'כ סכוע 5 : 'וכו סמ רפפד 60 ימנ מ"ט ותוכס מחק
 לוכוסכ כ"כ ןוכפמכ ככוי כפ כסכמ) לכ ל'כ צ :סנינע
 7 למוטכ ןנק ןושנ וס סינרקו ןכ : טסיתומוקמ
 B27 ןוקו ןוש) וז תוכתפעד סילנמ רפת 55 רפוכ רך
 1 סולתסעו פ"ועו ןיקו ןוס) וס סונכק תוכתספ קד

boעינפס ניו כיתכ ומ) סתסו סתסד סונככ תולתסע  
 יכרדמכ ככוי 55 תוכסטעכ כפוי 05 ל'כ ש :'וכו גוע סו
 יצרדלכו 'יפ  ס"5כסו יעלדל כקנ תוכנמס סב 'יפ ךכל

 נח (ני ספ) לפלנפ bוסו ססמ םלמנ גועו סינלק
 : תוכנפס (, ש ספ . יערדאֿב : | סיפפכס רמימ

 שפי": > | | שע שוריפ
 ץֶרָא ןופ רֶנאְל תצקמ ןייא ןיִא ןְנעֶרְּב ןייבַא
 רעֶר טאָה םאָט ןְנאָז אייז ןְלעֶו לֵאָרְׂש
 וא וצ רֶע טאָה סאוָו נּוא ווא ּוצ הָשמ
 זומ סֶע זְנּוא טְפאָרְמְׁש רֶע סאו ןאָטְנ םטּוג
 אוצ נא טיִנ חּכ ןייק טאָה רֶע וא ןיז

 = רָע טנפג םורר לאְרְשי ץרא ןיק נער
 | ןמאה ריִמ טְנאָז נוא | תולילע זנּוא | ףוא

 עֶרנוא רָּכִא א ןנאָו לאָז .רע יִרְּב טנירְנינ
 = לֶאְרְשְי ץֶרָש ןייק טיג דנא רע טגנעֶרְּב דני

 ד

 ץיא יז טאָה נא גועו ןוחיס טיִמ ןמְלאַהְנ
 ןנָשרָי טֶכאַמְג דְנאַל רעייַז טאָה גוא ןָמּנְ
 י"ז רַע טאָה ְךאָג רעֶר נוא לֵאָרְׂשִי איר ּוצ
 רָנעְו ףוא הדת רֶנְּב (ה : טפאְרְמְׁשִג טשרֶע

 = אמ ןופ רנאל םֶר קא טז ןררי טיינ
 הי מרג ןגוהג ןא השמ טה הע ליאה
 ירש ישר. הרות עֶגיואָר יד ןְרייִׁשַּב תאיל
 א | %



 : סיר סיעכרלכ יסיו אשת 2 : םֶהָלֶא ותא הָוהְי הָצ רֶׁשֲא

 םיבשר שוריפ

 שרק רע שוי רשע דחאב לארשי ץראל םנכיל םילוכי וזו
 םיבר םימי ריעש רה תא בסנו ואמחש יפל לבא ענרב
 ברוחמ עסנו ונינפל רמאש והזו יונו תנש םיעברא דע
 םא יכ םחב ןיאש םיטעומ םימיב ענרב שדק דע אגת

 יתחלש ענרב שדקמ לבא םוי רשע רחא ךלהמ 4

 םיטכח יתפש

 סכו ןכלס ת6 תנספ סוקמכ דגנכ נ'ה סמ י'טריפדכ
 מ'מ סול קיפמ ןכ6פ ןיכמ סולגכמ קמכותד 'פ5 וסמנ

 לע וככדפ דומ) סילגכמ )₪ ערס ןוסכו דומכ סילגכפ סופט .
 וס סוקפס דנג ולכדכ רכדספ םלפ) פי סג .ןכפס
 69 ןוכתלסו ןוטקכס ןוטנס ןיכ ןילו תכק נפ ופקונהפ
 סקקלט םוכממ רסומ וסקל 690 לע סתיכוספ טרפמ ןוכמלסש
 וסיעכסט לע סמוכוסט 'יפ ןוטלכסו סיקלכ סככדס ליונס
 סיפי 'ל 5וס לכס ןיכ ל'כ י : ס"לכס תקולסמכ סיקפכ ספ
 יכספ סימי 'ז תלתק) כטסנ סנו 'ל ףוס ןמ כטמנ ') סו
 סדקמ סולגרפ וס)כ ע"כ סויכד נמנ ססמ ועסנ 3 סויכ
 תעננפפ כ :ןכוקכ ס"5ככ "יע ןויסכ ע'ככ ונייסד ענלפ
 דמ6 כמולכ סנט סיעככקכ יסיו 'יפ סז ןיפ 7 : קרסמפ 'יפ
 סיעככלכ ותול וכֹלפס ססו ריעט כס ןכד כלוקמ סו" רטפ
 סנס סיעככקכ נ0 סנס סיעככקכ יפו *יפ וסה 6
 ₪06 וכו ןמיכוס 600 דפלמ י'מכ טכיפס ומכ יקק 'ינפֿפ
 סתו ככוקמ סוי "וי כיקכ וכ סוסו וס רק *לקפ
 סתרמיפ סתנקנקס ינפפו ס"כקס פעויסכ סופי 'נכ סתכנפ
 'וכו סיעככמכ יסיו עדמ רונד ליסתמ כ'תלו סנס סיענכֿפ

 .4ז צ

 לְּכ לֵאָרְׂשִי ינְּבִלֲא הֶשמ רָּבִּד

7 Re 

 הפ ג: הִָג שה הש -םי
 = דַתְּב ןיִנש ןעְּברַאְּ
 דָמְּב אָהְָ רשע.
 = הֶשמ | ליִלַמ אָחְרְכ
 . לכְּכ לֵאָרְׂשִי יֵנְּב םע
 , התי יי דיִּבָּפ יד

 שחל
aT:יד " 

 ןוהתול

 םירוטה לעב

 = ףכ6 סיפכל6כ ספ סיפככ6כ יסיו 'סמכ 'כ . סיעכלפכ (ג)
 = 85 ןיכימ5 ןיש = )6 'מ ןיכ דס6 תת סיסי סמ למול נפלסיכ
 = סתס ליֿפד ססיכױפמ .ססילע ןינמ מ'ת יכ ןגמ 6ו תמו

 . : םכיתאפחב הנש םיעברא םתיהתשנו םילגרמ

 . ישר
 ,עלמ לפכס ולכקפ סוספס תולכקכ .וםעפ * סי
 רולמ ספ לגססל םולכהב וסעפ סימי סעכעו .סיפי
 לכו = ךכדס ותופ לכ וכנס סיני ססלסכ לכ
 = ;פסיכ לסמל סכלינפכ כ םטכלקמ סניכפ ספיס
 כ םוכיכס סכפכ כסס ספלקנקפ ליכסכו ןרל
 גש םיעבראב יהיו (ג) : סנפ ל 'פ ריעס
 .:פנכ . שדהל רחאב שדח רשע יתשעב
 | פקעימ דמל יממ מ סימל ךומס 5965 ןסיכוס סלט
 , וכוסמ .כמ6 סקימל ךופס לנס ולב תל םיכוס נפ
 םונטס לכ ךיקסכוס 55 סמ ינכמ ךל כמוס ינ6 לב
 !גפמו ימל וקעב קכדקו ךלסו ינמלס למ ידכ לנס
 ספימל ךופס 5:5 סדלס ק5 ןיחיכופ ןוס סילכד 'ד
 | וכיבס פסי תנסו 2 ותיכופו כזוסו וקיכופ סי נפ ידכ
 ןכו . יכפסכ לתיהדכ 'וכ ונממ ם םײנקמו וספוכ
 קו סתיפל ךופס 656 כפכפי ספ םיכוס כ עפוסי

 ,י'כב םכופ ךסולעסב תעכפכו סנ5 מ רכדפכ ונכע סולנכמס עת ליכטכ עמטמ כסד וסקס ןילו "וכו סספ כד
 =: סנט 'מ סולגכמ פת ליכפכו סוי '5 וככעתנ סיננולסמ טמ ליכטכ כ"ו סוננ!*תמכ ופטהס 550 'וכו סימוסשלס דע דימ
 | ומיכוסל יל ספד טעמ רחפו טעמ סויס וסיכומ ככסק ופקיפ סדוק וקיכומ ספד ל'כ ] : ספוס יקפ מ'נ יפפ כנה מ
  ףיפפ ותו ותיכומ 5:6 וילע ל םיכ סלנש סוימ ינפמ סו רמסי מפו סמל ומיפוסל יפנפ י) עי ןיידע "5 סעפנ 8
 | גקעיפ רמ) ומפו לוע) סר םכיפ סמל כ"5 "סו ןיכעמ לכ לע סימל ךומכ ותו תיכוס ס'מ ופמכוקכ טעוכ ל"ו
 איש ולס סומעטס לכ סד "קל ל'ו 'וכו ןימוכומ ןי6 סילכד 'ד ינפמד ןכ סעע סימפנד 5רכסמ נד נ'נמ 'וכו
 0 8 רפימל ךייפ כ סגו י'מכ ככ 65 וסלי מכ סד וכלי סנ6ד ול ךליו ממוני מס רפול ךייט נו כס סיכייפ
 = סו ת'לו כקעי לע סעעכ 6יכמ וס 'וכו סמ ינפמו י'טר 8 יכסט סמו םיכומ סיס דסיכ כלכסי לכ לסד ונפמ םיינפי
 | פסי נטו סטעמ תעסכ יכייפ תיכו תכוס כ"ו סימעפ סמ וניפפ י"טכ םריפו ךתופע p םיכופ םכוס ניקכ
 | כו ומיכוסט ותו וכ עגופטכ ל'כ ם :יפפנמ . סטעמס רככ סטפסכ קר סטעמ תעטכ כמ םוריפ ותיכופו רווו ומילופ

 טיע שוריפ

 ףייא לאָז רֶע יִרְּב ןאָטַג םאָד רֶע טאָה ןנעֶ
 תַמֲחַמ נוא לאְרְשְי ץֶרָא .ןייק ןֶגעֶרְּב ּךֵ
 אוה ָךּורָּב טאָנ טאָה טגיִדְניוג טאָה ריֵא
 ריעָש גראַּב םער ןָלְגְניִר םּרֲא טְבאַמְנ ְּףייַא
 : ראי יֵצְרעֶמ

 טיע שוריפ

 סע, נּוא הָנָׁש םיעברַאב יה (כ)
 רש ישב ראי ןמְיִצְעֶפ םעֶר ןיא ןעֶטְג ווא
 טיי סאְר השיח ןטְסִלֶע םעֶד ןיִא ד
1 . 

 ראפ | 1
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 בָהְד ךּולנע |

 במ ןיסז רשע דָח |

 םקר יליד

>> | 

 . בהז ידו .וטושפ יפל תומוקמ לכח .בחו ידו תודצחו |
 םוי רשע דחא (ב) :ימשפ םש אוהש בהו ימ תב ומכ
 ובכע אל יכ רפסל ליחתמש רבדה תתימא הז . ברוחמ
 דימו עגרב שדק דע ברוחמ םוי רשע רהא רבל ךררב
 וכלהש ךרדה ותואב לארשי ץראל םנכיל םינמוזמ ויה
 תא םתילעו כגנב הז ולע השמ םהל רמאש ומכ םילגרמ
 ולעיו רקבב ומיכשיו השרפה ףוסב רומאה ומכו רהה
 דריו .'וגו רהח שאר לא תולעל וליפעיו רהה שאר לא
 םגו . 'וגו םוכיו אוהה רהב בשויה ינענכהו יקלמעה
 יכ םיחיכומ םיקוספה ולא לכ הרהה ולעתו ודזתו ונינפל
 ץראל םנכיל וית םיבורק םילגרמב ואטח אלמלא דימ
 ועסנשכו ןראפ רבדמ אוה . ענרב שדקמ : דימ לארשי
 תשרפב כ'שמכ שדחב םירשעב הינש הנשב ברוחמ

 הלעמלו .םימי תשלש ךרד 'ה רהמ ועסיו ךתולעהב .
 הירתב ביתכו תינשח הנשב יהיו השרפה תלחתב בותכ
 ןוכשיו יניפ רבדממ 'ה יפ לע םהיעסמל לארשי ינב ועס"ז
 רבדמל ואב ךאיה רפסמו ךלוה כ'חאו ןראפ רבדמב ןנעה
 הואת וואתהו םיננואתמכ םעה יהיו ךכ ךותבש ןראפ

 ואב םשמו הואתה תורבק םוקמה םש ארקנ ךכ לעש
 םימי תעבש םש והתשנו םירמ הערטצנ םשו תורצחל
 ןראפ רבדמב ונחיי ואבש דע תורצחמ םעה ועסנ רחאו

 רו ךלהמ ב +
₪ ** 

 ישר
 ןמס לע וטפסט ה סילנדס לע ןסיכוס 656 ןנלו לפומ
 סתלב ס:ק ונפסנו (ס bכ רבדמכ) וכמפפ ןכל bוסמ
 : סילגכמס י'ע ן ןכקפ רכדמכ וסעכ סמ לעו לקולקס
 כמ ס'ד (יכפס) . סלק לס ז ופקולקפכ <. תרצחו
 םוכ5סב סיכמל יפיפעב חה סממ .ךומלל סכל סיס ססל
 ידו : סוקמכ כ ספכנד) סקסו עכס ןופל ליבסב |

 סיסק כסז כוכ ליכסב ופעם לגעס לע ןהיכוס . בהז
 ונע כס ססל יפיככס ףסכו (י 3 עפוס) לפקנפ ססל
 ססל כפפ . ברחמ םוי רשע דחא (כ) :לענכ
 ככוסמ סרק ךכד סכנ ןיס סספכג סמ וסל ספ
 סוי פ'י ךנסמ לוס ףסו כיעפ כס ךכדכ ענב שדקל
 מייסב סירפעב וכספ סופי ספלפנ וסופ ספכלס פסו
 תינמס סנפכ יסיו (כי י רכדמב) .רמפנס בכוקפ ועסנ
 ס"כבו (טכ םינעס) "וגו םדסב סיכפעכ ינסס םדחב
 5 ססמ ₪5 עגכנ םדקמ סילגלמס םס וקלכ ןויסב

 ךור5 ס'מ סוככס 5עמ 636 ןשכ סנמ כ סד סילמ טח

 ט'ע שוריפ

 וַא נוא טפאָרְמְׁשְנ יז רע טאָה ְךאָנ נש
 טא זיר גאָט ףָלָע פיי רֶשְעדמַא (ב) : טֶנאָז

 ףרוח ברוח ןופ ריש רה רד בכחמ ןדְנאַה ר!
 עב שדק רע ריִעָש גראב םעֶד ןופ געֶו סע
 לֵאָרְׂשִי איד וצ טאָה הַׁשֹמ ענרַּב שרק מ
 ןעונג םרוג טאה ריא םאוו טְהעֶז טאָ וז

| 1 

 = םירבדא םירבד

 ריעשירה רד ברחמ
 : סס קוחנפ רשע דח6 3) פרג ידו אח

 ם'בשר שוריפ

 ה 0% פר
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 - = ץנרב .

 דחא ותזו הלעמל רטואש ןראפ רכדמב ןנעה ןכשיו וה
 השלש ריעש רה ךרד ןיכלוה ויהש ברוחמ םוי רשע
 םימי תשלש ךרד 'ה רהמ ועסיו בותכש ומכ םימי
 הרשע ירה םירט ףסאה דע ועסנ אלש םימי העבשו
 אוה ןראפ רבדמב ונחיו תורצחמ ועסנ רשע רחא םויבו
 וכליו בותכש ומכ םילגרמה וחלתשנ םשמש עגרב שדק
 .הגו תשדק ןראפ רבדס לא ןרהא לאו השמ לא ואוביו
 הנש םיעברא םתבכע תמלשהל הריזג הרזגנו ןועה םרגו
 דע ענרב שדקמ ונכלה רשא םימיהו ונינפל בותכש ומכ
 םות דע הנש הנומשו םישלש דרז לחנ תא ונרבע רשא
 הז םימי ריעש רה תא בסגו בותכש המו .'וגו רודה לכ
 לובג לע רהה רחל ואבש רע שדקמ ועסנש רחאל היה
 ריעצת ינא יתשריפ הז לכ םיעבראה תנשב םודא ץרא
 יצניילכמ רזעלא יבר יכ .ונינר לש ודי בתכ שוריפ
 לאומש וניבר שוריפל בושא התעו . תמאה לע ינדימעה
 < +3 תאז תא ןבו םכח ימ ברה יל :הרוה ןכו . ל'צז
 גרוחמ עפנו ונינפל בותכש יפל אלא בתכנ אל הז קוספ
 "ומאה רה ךרד ארוגהו לודגה רבדמה לכ תא ךלנו
 ענרב שדקמש לארשי ץראל ךומס ענרב שרק דע אבנו
 שרפמ אוה ךכל הנש םיעברא םש והתשנו םילגרמ וחלש
 הרשי ךרד ריעש רה ךרד תכלל ברוחמ ועסנשכ ןאכ

 םימכח יתפש
 : ןמס לע ןוכוכמ .ןוס רמונכ קכדנ ') .ולפסט קך : רכדעכ
 כוסכ ןכלו לכוס 'ופ5 סדוק סו 'יכ ₪ל סמל םופקסנ ןֿפ ו
 ףוכ לומ כקמ ככ 'ופ ךכד רמופ יפייס לועלד נ"יד לרקע
 ןיכו ןכלפ ןיכ טלפמו ףוכ כומ םכקנ וכ סוקמ סויפו
 הופע 16כ ןכפו לפותד י"סכ םכוכפ ןווכ לכ ןכ)| נפות
 כ 'וכ סמ נעו ץכסמו ןרפפ נפ 'ופ סמ כ ןס תומוקמ
 וקקולתפד עמסמ ןסכ ז : כיפ5 כסויהמ וניל ןיכ נפ ןוסנכ
 תוכחמ ועסיו כיסכ סד סינגרע .םוליט פדוק סתוס הכק למ
 כיתכדמו = טוסנ6 ך) הנס כ"תמ כיתכו ןכלפ ככדמכ וגס
 ופנק סדוקמ מ"פ תכק לט ותקולהמ י"סכיפו תורכמ ;ג
 'כ3 ןייפו תוכנהכ הרק לק ותקולממ סיס רככ ןכפפ רכדמ)
 ןוטסכ סעטנ .ספקד ך : 'וגו ספמ עפקו קוכפ לע םרק
 תור5סכ סיספ כקכ םכופמ וגיל םכק לפ וסקולהמ כד
 סוסי 6) סד סטק דומל ןוכתפ סעטלו 'וכו "ד 'יפ ןכל
 םוקמס לע סיכופ ססמ סכלעכ רכדמכד bימוד תוכנו
 וזמל לש ססכות יכ תוכנמו תנמו ס"כקס ונפל וסועכ:פ
 606 פוכוסנ 53 כ תוכנמו ןוטסכ םוכיפנ ככל 'וכו סירעמ
 לע ןפוס תוכוסש למול ןילד סוכנמכ וסיעכסכ ססעכסס לע
 מממ וס קוה וכ סתרכד) /ופ 5 :ןוטלכס סעמ) ומכ

 טע שוריפ

 APE. SADE, re; 4 תה הד נא .ריעש גראַּב םעֶד ןופ געֶנ
 ז

 ₪ הע קיג טיר ףוא ןעֶמ טאָה געֶה
 ריָא jan ו רוָא עא ןיַא טְכאַמֶג טאָה טאָג נוא

 מ ןופ נוא אָט יירד ןיִא ןננאַגג ןייא
+. Ah. es - 

nly +A 5 ה = aN ad 
 | גע  7כ פילוג .
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 יב תוס לומ
aw 7 0 4 . |3 4  

 ודבעד לעג אָרָשְּב .לע .ּזיִנְרַא תֹורֲצֲחַבּו אָנמ לע לָפַתָא

 ותואב רבדמב םוקמ הזיאב רטולכ . הברעב : לארש*
 ליחתמ ףופ םיש . ףוס לומ :באומ תוברעבש רבדש
 ףוס םימ ךלובג תא יתשו רטאנש לארשי ץױא חרומט
 םי אוהו ברעמ רעו חרוממ רמולכ 'וגו םיתשלפ םי רע

 םימכח יתפש :

 תומוקמס לכ ןלכ סנמו ןשכ י"סר טקנ ךכלד ל"ו א 'פכ
 ןכו ג : )יע) יתסכיפרכ ומרכ תומוקמס לכ סנמ ןסכד ל"
 דוסמ ינסמתו ס"פכס כתכ 'וכ סרכדמכ וכתד סולקנוס סוגכפ

 6% )01 ויל המכס לע ספ לומפס 096 תנמ לפי ךקיס |
 סוכנדס 336 דכנכ וסיעכסס תומוקמס 528 ספ וסכפתנ

 עדוי ניל תמכו .'וכ לנכ סליכזס 62 סלוכעכ ססכ רכדש
 סנל םיבכדס סנפ םריפ וס סד כ"ו י'סכ לע וז סיומת סמ
 ו95כ יוכו תומכוק יככד וס סוכנדס תנפו תוקכופ יככד
 כנעכ ;כסו לכ 6 ססמ תםיכוכ 206 תומכוקכ 0365 רג
 סונקנומ סוגכפ קמנקכ וכו ככדמכ ו6עסש סמ לע .ןדלוב
 ןיכ6 סגרפ לו 'וכו 6ימגספ ןינמ סיככרס תנמ לע סגרתש
 555 וכו ia קכומ ףוסוסכ | ךכפוס וכו כינמ יד תומכופ
 ףיסוסק תוס ספכוסנ ו סמ תומכות סילכדס םרופע "סב
 יפסמ תסכפכ נועל כיתכדכ סככע םכקנ סוינסס סוקעד

 שע שוריפ

 םעֶד ןֶנעָט ןופ רֶמְרָע איִר א ןאָטנ ןְּבאָה
 םּורָד טאָה הָשמ .:נוא לֵאָרְׂשִי ..ןופ .דּובָּכ
 תעשּב ןפּורְג ףֹונ ּוצ םָעיִא ןיא לֵאָרְׂשִי עלא
 רֶע ןעוו םּוראוָו טפאָרמְׁשְג אַז - טאָה רע

 ןְפאָרְטְׁש לֵאָרְׂשִי יד ןופ לייט ןייַא ראָנ. טְלאוָו
 ןְנעֶז טאָו לט עֶרָדְנַצ איד טנא ןָמְלאָנ
 ןעוגג יייֵּב רעֶד טיַז ריא ןעווג טינ ייֵּב רעד

 ריִא נוא טפאְרְטְשְג ךייא טאָה הֶשמ איוו

 רָד רימ ןמְלאוָו .טרפנעג ּפָא טיִנ .םיִא טאָה
 טרעְֶטְנעֶו ּפָא םיִא ריִכ ןטְלאו ןעוֶוְג יב
 לֵאָרְׂשִי עֶלַא הָשמ טאָה םּורָר רייר עֶנייַז ףֹוא
 נוא טְפאָריְׁשְג איז טאָה עא טֶלימאוג ןיֵאי
 יב עֶלַא ריִא טייז אָד טְנאָוְג איז וצ טאָה
 ןגעקטנא ןרפטנע וצ טאָה סע רעו רֶדנְנַא

 ןְבאָה איו סאו רג ןְרָכַטְנֲע לאָז דייר | =

 רָּבְדִמי;דַד יא אוה ורב טאני נע א
 זיא םאָד רג ּנַהפ ןפי יִ טגאונ ןּבאָה תא |

 ריִמ םאָד ןְּעֶג טְלאָז רעֶו שייט רעד
1 

 .אְשִמְב יאָר למ ןָבָל) פת" ]'בו ןַראָפי

 תג unk‘ 6 1 עור .

 :-קש-א םירבד יי =

 \ ir .'קדְתו חָבוא :אָנְדְרי
 , 5

/ 

 | אָרְּכְדַמְב :ּובְחְּ :לע

1 

 .ָראָפְב ףוס םִי לכה ל = = תרצחו

 לגע

 | | = בשר שוריפ
 = .יעסמ הלאכ תימורר תיחרזמ ןרק לובגב בותכש חלמה
 החרזמ ןרריה רבע הברעה לכו . ןנהתאו תשרפב םגו
 = יב :כאומ תוברע לצאש ףוס םי והוו הברעה םי דעו
 = ןבלו :יעה ןיבו לא תיב ןיב ומכ .לפות ןיכו ןראפ

 ; ישר

 = חוככעב 656 ויס לנדמב 655 . ךבדמב : ביסי סכוקס
 |, וסוסיעכספ סמ ליכסכ נה  רכדמכ וסמו בומ
 <: "וגו וכקומ ןקי ומ (ג י:תומק) וכמקפ רכדמב ג
 | סועכ לעכב וקטספ ד סנכעס :ינקנ . הברעב
 | ןכמקפוספ" לע: = םופבלומ :כסומ תונכעכ סיטסכ
 = לכמס (םי דו סט) וכמפפ ףוס סל ססוככ ףוס סיב
 | למסגפ:סיס: ךופפ סעסנכ ןכו סילנמכ שילנק ןיק
 | ןיכמעב תיקדכ ףוס סיכ סיילע ןכפיו (ו. זק סינספ)
 [9'0->ןכלו לפת.ןיבוי ןהאפ ןיב::{:מ וכרע)
 | ופסק :סוקמ וניפמ סנו כקמס לכ: לע :ןכרוס ןגמוי

 כ: ןילד ד : םיבכיו  .סימוכנ. סס 3"; כר זככדו סוגרפס
 | סכרענ ןדריס רנעכ כקכמכ :"כ כ'הד כ5ומ תובכעכ קוו

 טיע שוריפ

 לאז רימ ריי םירצמ ןיִא ןְּבְראַטְׁש ןלאָז
 ,ןכאַה יונ וג נק רּבְרמ רעֶד ןיִא ןְּבְראַטְׁש
 איד ןְּבאָה וא בָאּומ תוברע ןיִא טְגיִדְניִוג
 עב .טְכַײה . סאו טְניַדְנ םיִבְכוּכ .תרובע
 ו עקטנא טגידנינ ןָּבאָה ייֵז םוָו ףוס לוט רֹועפ

 פרנק זיא ילבטה נאָז ןְּבאָה נוא ףוס םָי םעד

 יא .ןעונג טיִנ

 טעֶרנ ווב ןְּבאָה יז םאוָו לפה ןינו
 ןןִמאַה נוא םייונ ןעונג זיא רע םוָו ןאמ םעֶד
 | שייט ויא סאָד .לקולקה סלב הָצְה ינשפנו נאָז

 עמ טְרעֶכא ראפ ןָראוָנ זיִא = בייל רֶזנּוא
 [חחק וו נא הירצמ = טּורְב | ןנניִרְג | םִעְר

 ןבלו
rr: 
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 םולקנוא
 אָומְנחַּפ ןילא א
 ל כ =
 אָרְבעּב לֵאָרְשִ כ בע |

 אנדריד
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 : 6 טטוס סירוס ס% אית |

 קוספב םירכזנה לכ ומושפ יפל .םירבדה הלא (א) =
 םילינרש וניצמסש ומכ ןה תומוקמ הז

 אוהש תומוקמה לא ןמיס ָךותַּב ןמיס תתל םיקוספה
 הלהא טיו לא תיבל םדקמ .ךל ךלב .ןכיה שרפל חצור
 תוריחה יפ ינפל ונחיו ונושיו .םדקמ יעהו םימ לא ת'ב
 םיטפוש ףוסב .ןופצ לעב ינפל םיה ןיבו לודנמ ןיב
 תיבל הנופצמ רשא המימי םימימ חלישב 'הל גה הנה
 בגגמו המכש לא תיבמ הלעה הלפמל שמשה החרזמ לא
 תוצמה ורמאנ ןכיה שרפל ךירצש ןכש לכו .תנובלל
 תוברעב .יגיס רהב השמ לא 'ה רבדיו בותכש ומכ

 יישר

 יננד ןסט יפל (ילפס) . םירבדה הלא (פ)
 תופוקפס לכ ןסכ סנפו א תוסכופ

 סיכנלס תל סקס ךכיפל ןסכ סוקמס נפל וסיטכספ
 לב לא : לפכפי לפ ןדונכ ינפמ ב זפלכ סכיכזסו
 סילפול קומנפ ול ויס ןס:קפ חיכוס ו% . לארשי

 ססנל ךכל ותו סוניטמ וכײס ספ ונוויס ול6 ךכו ךכפ.
 ו םימ ימ לכ ןסכ סכלוכ יכס סל למסו סגוכ

 ס'6כס כפכ . 'וגו סכמ סעקו ככל רכדסו ןנוכנ כו ןלכ

 םירבד א םירבד

 םירָבִדה הָלַא יא ד

 .לכד ספוניסס נו סלפע ןכמ סיעמוט ספייס סת

 לֵאְרְׂשִיײלְביילֶא הָׁשֹמ
 רבעב

 םיבשר שוריפ

 םירצמ ץראב . יניס רבדמב השמ לא 'ה רבדיו . באומ
 שוה ןכו ןמיפ ךותב ןמיס השוע ןאכ ףא . הזה שדחה
 . תא שרפל השמ אבשכ הז רבד הנושו רזוחו רמוא
 תשמ רגר רשא םיטפשמהו םיקחה תודעה הלא תוצמה
 ךלמ ןוחיפ ץראב רועפ תיב לומ איגב ןדריה רבעב .'ונו
 רגע הויאבו .ןדריה רבעב :הגו השמ ליאוה ירומאה
 רברמ דצל אוהש ןדריה רבע ותואב רבדמב ןדריה
 םיבשויל ןדריל רבע יורק אוהש הנש 'מ לארשי וב ויהש
 לַארשי ץרא דצל אוהש ןדריח רבעב אלו לארשי ץראב
 לב ויהש רבדמ יכלוחל ןדריה רבע יורכ אוה םגש

 םימכה יתפש

 ססמ ופ) ןכקפו 'וגו לכ 6 סטפ רנוװ ל'להד א
 ₪5 ךיככ יככ וקנכ סד "כ .'וכ סולכד

 ידסכ םרפמ 6 סמל וגו סככעכ רכדמב ןסכ רפלנט סמ
 סנמו תותכות ילכד ןפש יפ) כ"כ כ"ע 606 סע וטעט סטעמס
 פוכעכסס לכ לוכוסע יפפ זמרכ ןכיכוסו טוככלס סקס ךכ) 'וכו
 לפ  ןמוכומ סיס ס )כ5 סורופכ סתיכוס ל ךכל דסינ
 כמ ןכקכ קידכ ןופ וכ פוריפ> סריכופ סיס תחל ססעכס
 *בכדס כ"ג רעפנ ךכנו כ"כ תכוכ ןוו 6עתו לו כוט ססעי

 כ םכיפדכ תומכות וככד 526 ןני6 סיככד רמלנש ת"כד .
 פוקכד | סילכדס סנלמ סופר ינמ סטו תלסק רפס םילנ
 ך6יס תומכות וככד וס סירכדס סנה 'יפ 05 סופה) קיו

 יפמ ויספ פ"ע6 ס"כקס תופככ ויספ )"ו 6מטו .ופנע ופמ 595 הוכ כ תומכותס סו 'כ סו כטפ לככ סו רת6 נתכ
 יפמ ססע סו וקתומ) ךומס ןהיכוסמ סמו ןמיכוסל וכוכ ג'מ וגו 'ס סמ כט כככ כמלנ תוסכ סניתנס לעו ומנע
 סכוק סנכמ ןנווסד כמנ ללככ תומה כע 6 תומכותכ' לע ותק 55 וגו 'פ סו רט6 לככ ספרנ ילו . ל"כע ומנע:

 601 ם'ו ב |: ךלוסו םכפמכ ופכו םופמכו סרוקס סכל ר6יכ סנו ופכע יסמ ןסו םיכוכש סמכ וסענ סילכד 'נו
 כ סנמ וינפל וכועככט סילנד כ65 סגו 'וגו סכלכ 95 ןוככקפו כותכדכ ,סילגכמ ןוע םוכיפכ תוגועס רופוס כ'הפ

 לארשי ילשמ 7 מע שודס
 יז ןגענ סאד ,לֵאָרׂשִי לכ לא השמ רבד רֵׁשֲא םיִרָבְדַה הָלֶא דור ףארפש איד ןְנעֶז םאָר םייבְדמ הָלֲא 0

 האי יד אוצ םעֶרָנ םאָה הָשמ סאו דיר ףארְפש טעְרְג טאָה הָשמ םאוָו הָשמ ָבָד שא
 רדי וו א . :

 אמ לא שנא שרק שד .טפארששנ א פא? = םוא היה מ לֵאְרְׂשִי עָלַא אוצ לש
 ובָד וא תיְבָה לַעְב םעֶד איז םיִג קיִנאָה ריִא ןיִּב איד הנ

 ץפ םַכ זיִא הָרֹוּה איִד וזַא ןרֶדְנאָנַא איז םזאָל םפיִנ שיִנטְסיוו רעֶד ןיִא דָנדמנ ןֶדְרי טייז רֶנעֶנ
 םרכע אח אוצ םֹוט הפ םסַא עא ןדוי איד אּוצ ןְבעֶל םעֶד ןגעקטנא ףוס לימ ןולפ םעֶד ןיא הָבָרע

 םאָד ׁשרְרַמ רֶד םֶכיֵלְג (הֶרונְ שָדקַה ןושל ףיאויִאזִנַא נוא ןֶראָּפ ןָשיווצ ל זיו הפ יג ףוס םי
 ץילש ןש ריס ןפראד דוצַא .זםיִנבְר וצ הָרֹמְד ֶראֵל עבהרְש ישר בהיותה מלו לָפות ןׁשועא
 הש .רפימ םימ דייר ףארמש רנד זיא פאוָו םירבד רָפָב טְנְרעֶצ רֶד ןְטראָד ןְּבאָה לֵאָרְׂשִי איד פאו = ד ןגעְננ וא םאָה םאָנ א ִא ךאז איד ראָג הרס 94 עָלַא טנאמ רעֶד טאָה נוא לֵאָרְׂש יב קשגא קא פי .םוָו ראפ .םיִרָכְר הד ה ןימ הרות i : a mw יי יִד טפאְרטשג הָׁשֹמ טאָה דייר יִד טיִמ. ליוו

 שמ ריב ףאָרש איִד ןְבאָה ןֶךוי איֵד ןפראד הע תל איד טְלעֶטְׂשִג ראָנ הֶשמ טאָה םּורד טא|/
 איז סאוָו טעֶרְג סורא טיִג טֶה נּוא רֶעְר

 וס: = םיִקידצ ןַײק שינ ךאָנ ןֶנעֶו ריִמ ליוו רמּומ םעֶד

 ןייז ריִמ ןַלעֶ) אֹובָל דיִהְעָל רבא
 יט םעֶד םיִמ דייר ףאְרְמָש איד ןוש
 וו א םכירבד רפס םעד אזצ ןיִצ איד

oe ‘Te wee + . . .6  

 יעֶנָרגא רפ ןיצינ דייר האָרְמְׁש איד ןופ םפיִג איד, םעוֶו א
7" 

 םכיילגג שרדמ רעד טה סאד ןֶעֶו ם"כע יד ₪ רו

 .ל: == ןרדגאַנַא שָפיִג םָד
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Aרפס  ' a 

 1 םירבד
 %-- קיודמו .הנומ . רקונמ . תולודג תויתואבו ,םיכרכ רשע הנומשב

 , םישוריפ ה"כ םהל ףסונו

(wוט | דגנ םוגרת קוטפ + סולקנוא ס םונרה ) םינפה רי לומ ומוקמב ספדנ,ינש םוגרת 
 ןושלב ינש םוגרתה ראבמ .ןרהא חצמ (זט
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 אשראוו
 קפל ךרבנ ךרב הירמו ול לא: תנש
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