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 חמדקה %ז
 תמאב והוארקי רשא לכל ויארוק לכל 'ה בורק

 ןוק ספי ול יק ליפ ודוט 05 םיטנ5מ%ייפ סוס סודוט קס '5 ונאקריס
 וכוס סדפק .ס6 ונטקריס סיס ךרכתי ספ ליס יק וטרייס * ל0דריו

 ליל 'וריפכיס * וייפכיל ןוס=רוק ןוק יל רומס ןוק יס דסדריו ןוק ןסעהייל \5 ודכסוק
 סולזקיפ יד סודסנרסק סועסטסיס יק ןוזסר רופ * סורטוס סוכ יד י'נכול יופ סטסיק
 יס * ורטוס ליס יד וכוס 50מ רסלכס ליס ןיס ססת יד סיטריסוס יד סודומ סולוט יד
 סויטסיס +6 * יקרופ ןיס יל יק ןיס '6 סידלסו ןיס יד ורטוס ליס סס וכו ריסירוכס
 ןקטסיס ודכיס * םפרונירניכ ססרטוס ספ'נופ :םוכ 06 ןקזולק םחזוק סול
 יד יכייו וטסיח ודוט יח * סטינידפק סכוט ומוק סלרטוס ןוק סקכוק סתדקסירטכיק
 'קרהסכיפ וכוס סדלק יס 'וריפניס * ידכטרנ ססכנקרוייכיס יד י6 קעד יד ססנתקנתמ
 ודכייס ריס ידיסופ יק וכסקריס סטפ ו5 סיס ליל יק יטריסומ ספ יד ספיד ליל ירכוס
 ו'זייו .ומוק וכיסכפמ ידכסרנ וס וקי'נ יסכל י5 * ורונס וטכופ יכ סרול יכ 'סטסיח וכ
 סרייט סל סל םודוט ודידכיטכיס ווק וייכסס ודוזיס ופוק וקול וקיר ומוק ירכופ
 סלליד ססדס'גידסיד סל 'וריפכיס * לסוניס סויטו'פ ס5 ןיס ןוס סודוט יס ןסרטכיס
 ןסכסטסיס יק סופריחוק סול ןוק ןורייזיס יק סודפקיפ סול רופ לסוניס.ןוס וכ םסמלס
 סודיריק סימ סרונס * סולסנזוק ריסיס 06 ריכיו יד ןיויד יק יסכס יק * סויכיס ןיס
 היד סוטסיל ןיס סוכימלס רסרימ יס * ירטכסליד סיסיכיט יק ול ןייכ דסריע סוכסמריק
 ןהו יס יק סס'ניס סס59ע .ססליד יסריטכיפירס 6 סכופת ןיס רקרוט יד סוטנזיס
 יק וסורימיט יש ידכסרנ ססיד ליד ירכוס דססכיפ יס * ודכייזס וריטכיס וויכס ליס ןיס
 ול יק סזוק יס יקרופ ילרוכ יס וכ יק יס * ודסחירספס וכוס סלקק קרלפ סטסיה
 ססילו'פ סל 05 סועלו סורטוס םוכ יד וגוש קד?קיס * קיד רופ סייד ודכסריע 'סטסיק
 ודכטילכס למ יש ודכסקיפ סומסכ וטסיס ודוט ןוק יס * ודכסרטכיס יס '6 ודכסכקקסיס
 סקיל יל סומלו יק וטסיס ודוט ודכסדיכלוס ריס יד ריס יק יכייט ודכסוק סטסה יק
 ודכקפקסיס רי% סליפופ יס יק סזוק יי וכ י5* וקכ5רטכוקכיק +6 * ודכסרימ סקי ןימ
 ודנייס ודכפרוייל ריס ןוק יס ןוספרוק יד י6 %מ36 יד סכופת ןיס רטכרוט ןוק וולהס
 יס יק ודוט ירכוס י% ודכייליטסיס ןסו ודכלוק ו'ניכורפ ו'גומ ןיזס סספירנסל סל
 ןפריח ול סופייס ול יד וטרייס רופ יק ודכייטכיפירס ןוססרוק יד 56 5556 יד סייקכ
 ול יק ודלרנ ןוס ספ 'סרדכיו יס * ודכסייפמילס 'סריס יס סיליס ןוק יס ודכסכודריפ
 * .ודכסיינסנ לו וטסיס ןוק יק סלע +6 %מ +5 ודנסדסייפס סולייס סול יד ןיילו
 םופ יד יש * ודכסטנוחל סיכוט סיסטמ +6 תופמ יס ודנסנרסלל סיד ןלכ י> יק
 ריק | סייריק יפ יס סוכסעריס םימ סרוגס *  ודכסחילמ םולסמ סוטכיימויסכיפ
 וכול סווריל יד סוטכ"ס ש%יד סוטסיש ןיס סוכימול% ןייכ יופ דסרימ * ודכס נוקסיה
 יה סלדיכיסור סינויסרוס ססרטסילוו ןפיס סוכ יק סרפפ ודכסכודריפ ורטול ליק סל
 וכילוכ יד סרונס סטסס יק ורכיל יטסיס דעוט יס * ודסכסלס יס וטכץם וייד וקיכול לי
 ודסלוניר יז ודלכידרול ןייכ יופ 'סטסיס יק ורוגיס יס * ודספפיטסיש ונרוויל ןיס
 ןסריל יס ויליס ןוק יס * ודכסדליע ליכיס סיילו יק סיס סנור יס סוו קס יק ול 'וריפכיס
 ןיפ קוספ ליס יזיד ול ימ יטסיס יס * ודכסחיל% יס ודכיידריפ סורייסכיפ סולסמ סול
 ירייק הערה ותבשחמ בושי רפסה םע רמא סיס יש ודנסטנזק סליגמ סל
 יקכוק סולסמ סול טוטכייעססכיפ שוט ןסרילריפ יס יט יס ורכיל ליס רופ ריויד יד ריזיד
 וט ןיח - וט וכ יס * ולכטרטסועיד םוכיתיכ ורכסכורפ ריס ורייק יט וכ םקמ

 ורכי



 המרקה

 ןוסלרוק וט ססייסכ יס יט יק סרפפ סרכסכליפ רופ סרכ60פ וסוכיטנוק יד ורכיל
 סוט ןוק יס ודסייכסנכיס ו'נוע יומ סרונל סטסל סיטסיכוטסיס ודכייס * ודכסדכסלכס
 * .ודכיילריפיד ורטוס ליס יד יס ודכומ יטסיס יד םסכיס יט סורניכ סול סירייסכיפ
 ליס .רופ םיכויססרוס סוט םלדוט סלניד יק6 * ודיכסקל ול יט יק ומוק ןייכ סריפ
 םיפוט יק 6 * ודטכו'נס יס ולסטכיסירס ןייכ יומ ודוט 'סטסי< יק ןוניס6 * ורכיל
 סוטסיס ןיס סוכימולס סיחיד יט וכ * ודכסריפסיפ ססכ יק ןוניס6 סיריטסיכימ סודוט
 סכרוט ססיד ס\טסיש ןיס ופוק * ודסכ לס יכייט יק ולספ וכיויכ ןונ9ס יד ריסכנוס ססיד
 סרונס ודייכסנכיס ססרפטסיל וכ יק וטרייס רופ ןוססרוק וט ודוט ןוק הבושת ןי%
 ודנייס * ודסדלימ וקופ ןוס וט סליס וק לקט ןיס רטדלימ לי יד ונפח ריזיד ורייק יט
 ודספמ<יטסיס יק< סשריו יק יטסיס ודקלכ6 ססיכסק יפ יד וננייט וקופ יק סיכסס ןייכ
 יס ססיפוס ןיס יס * ודסכסלס יופ יס וזועספ יופ רוייכס ןוס יד ורוניס יטכיס ול
 ודוט סנספ תי"ס ליס יטנימלסוק יטרפרטסומ% רופ סיש י= * ודסטכיסיר6 סכסכוט
 תי"ס ליס וכוס סדסק 06 ףסקסט יק סוטכיימיכיטכסמ סול יד סריסופ יס * ודפלכוד
 יפ יק דומיל ל6 י6 דעומ יא תבש יד וטססנ ל6 * ודסכוכיר וייכס ליניש
 יק סו'ניס סורטוס םופ סל ןייככסט יס * וד650ניר ונוס ל6 6 רסזיככיס יויד
 סטסיס ססרכ6ל6פ סירט פ%טסיס יד ומוק סלריכ סרונס * ודסל 5% ליס ןוק ןפטסיס
 ירטכיס ןפטסיס וכ ססזוק סירט ססטסיש ודכייס * ודסלכוד ס"כ וייד ליס יד סנספ סל
 ןיס סטרופכיס תבש ליל ןייכ סריע יסכ6 י6 סודסלקסיע תוכוזע סול יד סקססט סל
 ליס יד סוד סל יס םירט םיק סרטיל סריפירפ סל יק ןוק יכיסוכ סקי'נ סטכיס ה
 לוח סשריו יסכס * ודפלכוד ול סריעירפ סל יד סיס יק - סיסיס ןטטרופמיפ ודסל
 ודסל ליס יד םירט סל י6 * | סטנירסוק סרטיל סריעירפ סל סי6 יק דעומ
 ליס ופזימ ןיס * ודסלכוד ול ורימירפ ול יד ןייככסט ןוס יק * סטני'נוס ןסטרופכיס
 סטניסיס ודל ליס יד ורטסוק סלל יס סטכירט סרטיל סריעירפ סל סי6 יק דומיד
 יקפ יל יק ןוק  ודפלכוד ול וריעירפ ול יד סי< יק םיו סרטוס םיסיו יק ןוק
 יש ססרטיינסנ סדכיסס םירט סוטסיס ןיפ סלרטטסקנ יק ול ודוט יק םסרקויככיס
 ןייכ יס ודסנירטקוד י6 ודסדלימ ןייכ ויס וט 06 יס ססרטייכסנ ססמ יס כלת
 ססנליינסנ סטסיס יק ודילכופסיר ססריס ססרטדכספיד ןייק סס יטסיס יס ודסווככיז
 זו5 סדסמסייל סיס יי סל יק ריכסס יד סיויד יק ססמ י6 ס(רידריפ סכ .סקכוכ
 רותנ הארנ ךרואב שכייח רוקמ ךמע יכ ס%ריו יק קוספ 6 ןוניסש
 סיס יס * סול סועיריו זו5 וט ןוק ססדיו ם65 יד ורידסכסע וניט ןוק יק ריויד ירייק
 סכוס יד ספרידניסכיס וט יס ריכסס יד םיכיד * 85/05 06 ייל סל ו'ניפיסל יק וטסיס
 סדיק יל סעלספ וס 6 זול וס סדוט ןוק * סירייק יק ססלידכ6ק סלטכ6וק סלידכסק
 יד סו'ניס שול סודוט יס וטסיס יפורט יק ו םיח וטסיס רופ יק * זול סיס יס
 ןירייק יק וטנסוק .ססיד יש י'נוכ ייל ס5 ןי6 ןרטיילוטסיס י6 סיעכח ןסריס לסרסי
 רסטיסירקס יד +6 רסונכימ יד יסספסק סריס וכונכיכ +6 ייל ירפמייס סדיק ייל סל
 רסטכייכסס6 לי6 ןוק יס רפטכייכלסס סל ןיכייו יס ךסרשי יד סו'ניס סול יק וכ יס
 יט .וכ ןוזסר סטסיל רופ 5 רסיילוטסיס .רופ יי5 5 16 סכיפ סל סלע ןד יס
 וטרייס רופ ויליס ןוק יס * רסדלימ ליל ססדכיטכיס יק סטססכ * רסגרסלס ססע ורייק
 סרספ רסייפכיל6 יד סודטקיפ סוט יד ןייכ יטסרימ יס * רסנרסלס ססדיכ ססריס יק
 יט יס וליכסקס \> יט יק ועוק ןייכ יוע סריע * רפפסקניס 05 סלע םסננו וכ יק
 ססריס סיסכוטכיח * ונימס רופ ו'גידכיכ וויד לי יטריוס יד לרוקורפ יל * ו'ניד ול
 סולוט יק רקייכקנ סח סקרדכו יס * ונימיכיס וט יל ססרטטנלפסיל יט וכ יק ורוניס

 יט



 ג המדקה
 יט ויי יק ולכייס וניד יט סרו? רופ יק ו> סיס וטסיר יד * ונימ5 רופ ןסרדניט יט
 ןייככסט ןסרדכיט יפ וטסיס ןפדלימ יק סודוט יק וריפסיס יס ונימ5 ר פ וננייט
 ןייככסט יק וגיס ימ יד סיס וכ ודסלכס ונכיט יק וטסיס ודוט ודכייס וניעס רופ
 ול ידיכ ודפמסטסיס סורטוס ןיפ י6 * ונפש ןוס יד ודיטכיס יס ודיכיסיר סיס
 ודוט ןיס רסינ יק יכייט יט סטסיס יקרופ סס'נייופ וכ ייל סטסיס יד * וניד יט יק
 וט יק סיכייט יק סחווק םסל ססדוט יל זול סל סיס ייל סל יק ודכייס רסדכ6 וט
 וט יס רטססכל יק ןיכייט וכ סויריניטססק יד ודופ סול סודוט יקרופ סטרקפ
 קוספ יטסיס ןייכ יופ סרימ וטרוק ןיס * רחסנסק ןיס סרס'חכסרט וכ יו סל ןיס
 סייח ךרדו רוס .סרותו ונע רכ יכ סיס י6 * רקלספ יטכסטססכ םסרידניטכיס

 : רסומ קוחכות
 ודסתיטסיס יופ ורכיל ןוס יד ססדסטסירפניס סלדסעוט ןוס ססרכסלספפ םאטס'א

 ןיס ודניס * ודשדכידכיס סם יט יק ול רטנספ יד סריע וטסיס רופ
 ירייק וכ י6 ודפטסירפמיס ול ודוט .רסנפפ רופ וד'וירטפ6 ןוס ססיד סוטסיס
 ססרטס ססיפ יק י5סק * ודספוט ול ןוסס יק ו'ניד סיס סיי ודכייס * ודסכור ול ו'גיד
 סטסכוקס יסיק ליק 05 סטיסיו 6 ולסעסיממ ריסיס 06 ססריפסיס ילסק וכ 6 ולד
 תבושת ןי5 וגרוט יקרופ ודטנירנוק ןייכ סריס יק ורוניס * ודסמ(ייל ריסיס 'וכ סה
 ודיסספ ס6 יק יל ןייכ סריע .וטסמריש ודירק יע וטסיס רופ ודפדיככוק ריפָךס ןיס
 ודללכ% ודופ סיס וטסיש ולוט * ודלנולריפ ריליס רופ הבושת ןיפ סכ וט י6
 ריטיס 6 סנקיירט יט וכ יק סטססכ *  ודטיככיס ו'גוע ירייק וכ ודוז'ס ליס
 56 רופ ךערז ככל  תסו" ךככל תש  ךיסל6 'ס לעו קוספ לי6 יקרופ ודסרוכוויל
 יד סליד סטכי-ט סול יק ו?סרטסומיד סיס תייר ליס ןוניס * ודסלכל סיס לו? יד סימ
 יקול רסכוק6 יד וכו% סדק ןיריע יק 06 ולד פ6 ןיד תיב ןמז רופ לולא
 יל ודייקיפ ןונכיכ ינייכ יק יס * ודפדוידס יק ול ודוט ינרוטס יק י6 * ול(קיפ 0
 וקטרטסועיד ריליס רופ םידע סול ןיריפסיס וכ יק '6 * ודקדסיפס סריס וטסיס ןוק
 פיפ הייר יד ספיד 56 םירע סול סרספ יק * ודפכידנוק למ יח סריס ודניס

 יד .ונור וטסיפ רופ * ולוס סטפיס שודקה רחוז 56 ןיס ןוניס
 * ודסייכסנכל ללמ 'סרסטסיש ודכייס דיח רסלרוכ וכ +9 ודסדיכלק6 ןויכ ריליס
 ןוסחרוק וס רייפמול6 +6 * ודסוסלפס ןייכ רסטסיפ יל*ק ליז סוטסיש יל ודכייס
 יס תוחילס סניד יק י6 * ודפדרסונ ל0מ ודוט יד ורוגיס סריס יל ודלייכ"קניס
 ודלייסירפ ורכומ יטסיפ ןיפ סטסיס ןוניס6 סרכסלספ רופ סרכ6ל0פ הלפת
 ידכסרג יל ודכייס * ודל ליס יכייט יק וכונל6 ןוק להק ןי6 רפלכס וכ יד י6
 ודקרוטכיכל ןייכ סריס ודפקיפ .רי15 וכ יד סרקלרסונ יס יק לי6 יס * ודסקיפ
 סטסיפ ודוט ודניס * ולסדכסמיד 06 יק ול ודוט 'סרילפעוק יל ה" וויד ליל יס
 סלויטסנור ס95 ןפיס יק סטססכ * ודסדיכלוס סזוק סנונכיכ ןיס ורכיל יטסיש ןיס
 פיל ןיפ יזופיפניפ יס יק י< * ודפכ6ל םומירנ6ל ןוק יל ןוססרוק יד 6 סמל יד
 יד סורכי> ןי6 וטירקסיס סריס יק ורוניס 6 * וד9כ090 +6 וקימוס חייב וייל

 : ו'סניכ * ודארוזיע וייטס סדק סרפפ הבוט הסנרפ יה סריכ

 ויפמ ?יפוסל ספילח וכוספכ ?טחי לס .סז רוזחס ודיכ סכס לכל סלודנ | סרסו6
 תודוקנס סתולכ ותכסחמכ ןיוכי קר וכתככ רסס ועכו ןתדוקנכ תומס
 :  תוכדסב סעודיס ותטירקכ ויפכ ססס ריכומס ספסכ
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 סיניד
 לולס סדח ם6ר יד .תוחילס ריזיד סס סדסנורד(ס יד יסרטניכי%  [אזוא

 ליס רטמרופס סר(יפ יוסרכ יסריטסיו סרפדיכ+קי יס יס * רופכ טסה
 ססעירנסל ןוק יל סכווכ ןוק קוחילס סול ריויד יס לסרפי ךוסל6 תסרקל ןוכס קוספ

 : סייודיו סוכ ודכייזיד טרפכ יס
 לב וניכר תעדכ תוחילס רפול ידכ סרותס תכרכ ךרכלפ כש ל  רוכזי

 יפ כע ףס סרותס תכרכ סדוק סיקוספ סדקי ללס קספס ל"! סירוטס
 : סינוכחת ךרד סרפופפ

 יוסר וכיסס ןעי תוכרכס רדס לכ סיסס תעכ ךרכל ןיוכי 'ס דוסכ כ .רשאו
 דפ סידי תליטכ .תליסתמ סלוכל דחו דוחייו רסק יכ ססיניכ קיספסל

 טכוסס ספ יפכ תו5ח ןוקת רדס לכ רמול ךיר5 סנ ןח ימדויל עדוככ .סרותס תכרב
 כסיו וכסדקמ תיכ ןכרח לע לכסתסלו תוככל לודנ רקיע לוס יכ ןוי5 ירעס ירפסכ

 : סס כותככ 'וכו לככ תורסכ לע ליסתיו ץר6ס לע ףחי

 הלפת
 ךס"וי דע לולק ם"כמ סוו סועכרק 5כפ ןכו * 51556 ם"כ רק סומו יכסכ סכטסמל

 ךפמ ספועו רלוי ?רוכ לו5סמס סיכודפס ינודו סיסלפס יס56 סיעלועס ]ובר
 תירחס תיססרמ דינת סמילכ תוריפס רסעכ סכלתמס תוכלמ רתכב רתכומ

 כורכ ומט ביטיס סדסס קס רליו לרכ רסס סכיתנ סיוע סימכו ךרד סיכ ןתונס
 סיכס לכקל סטוספ וקד5 ןיעיו סיחו ויכרדמ כופי סט יכ תמס תופכ זופסי ללו וידסח
 ס"מרי * עמס ויס ועוסכו וכממ ויכפ ריתסס 6%ו יכט תוכע זקס לו סוכ 55 יכ
 תלו יתכוסתב יכככקתו סיכרס ךימתרכ יככרתו ךרכע תל טפסמכ סוכת לס "וס
 ךגסכמו ךפ6 ךירססל ךכרד יכ יכמע חקת ל6 ךסדק חורו ךיכפלמ ינכילסת לו ךיכפל
 סיכרס ךיעחרכו * ךיפרק לכ> דסח כרו ח'סו כוט 'ס סקס יכ ךותוירכ לע .ססרל
 כוסח יתיכטתכ סויס טטתתמס יעדו יכלח .טועומ .ץסוו תסוס סנועכו תעב ינכט
 יתקנו ךתודחסכ יתדגכס סמ ןקתל ךחכומ נ"ע חכומ כלחכ ךיכפל ספורמו לכוקמו
 לכל יוסרס עפססו כוטס יתעכמו תונויפעס תודמכ יתענפו סימס יטדקכ סומ
 סיחופת סדס רעכל רועחסו רופס לנר יתחלסו ןופ5ס ךלע לוכנ יתכסרסו ססכ
 תלזס סלודנס 60 ינלכסת יכ קוקס סמל סתעו יתעחכ ססערסו יפסכ סכרדסו
 יס55 לכסת יכ ךיפכ עיני לכוסל ינחקת סמר יכ ך5 ןוכסי סמו יכנס ךיפכ רוני יכ
 ידכטמכ יכנמגת לסו ךמעו ילפ סלכת לסו יתוכט סוכת ל0ו ילע ךיפסר לכ ומסי
 יכ ךנז% כיסקתו ךכל ןיכת יתכחתלו ךימסרכ יל5 כוסו יד תיחסמס ךסלעל .רועסו
 תפרח יתפסכ יכ יתמלככ סנו יתסוכ ךרי לע יתקפס יערוס ירחסו יתסחכ יכוס ירח
 כוסכ ךמס יעדוי ךיככ ךרד יכ סקכס ססופר סמו יסלס 'ס ךיכפ סדקס סעכו ירוטכ
 סיסודקס ךיתומס יפורלכ תונויכעס תוטודקס תודע ינוויו סידוקי תופעל ךיסלס
 סוככלו סיפסרס .ת6 ררוטל סיתעס רפסמכ סתינטתו סתכוסת חכ י"ע סיכמסכס
 סנוסתרככ כפי וטפסמ לע ןומרסו רעכל ויסו וכסו וריכנס רסס סיסקט סיכידס תל
 דס .תכיכ ?לו עד% לו רטכ ינסו * סימויקכ לרתכו לרתכ לכ וככ לעו וכוכמ לע
 תונוילעס תוכסעססו סיסודקס תומס יפורילו ךתלודנו ךתלעפ ןיוכל כ יכ ןיסו יל
 יתיזרו לכוס סככיסו סז תונעתכ תעו תע לככ סכוסססו יוניעס קפכ תוסענס
 ויככס רדנו סורסס 'ס חכומ תוספרל ליח רולעס ל5 רססכ סכולעס יספכ ןדלכ
 וכע סיוס י5 יוס םורסש יכ%ו .ונכי סעס תפז סנ ףסו סיתיככ סלו סיקסרס רש

 : יספכ לט סיוס ילע ססס יל ילפס
 ןכל



 הלפת

 ספריו יכל יפרומ וקתנ יכ סטיכסו = 6ר ךרדכ סילטח סרומ "וס ס"מרי = ןכל
 ססיו ילע ךיפחר לכ ומסיו ךיתסעכס רסס לכ ירכוכ יכפ ולפנו יכ סכי דערו

 לַכַכ יתנווכ וליפכ כר 05 ?%וס טעעס כוסחו יתיכטת ךיכפל סלורמו כוסס
 625 סיו(רס .סינוילעס תומלועס לככ סיכסמנסו סירילמס סיסודקס תופס יפוריפ
 תיטרפ ססעמל ללכ ךרד סכוטס יתכטחמ ףר5תו סויס יתונועכ סיתעס רפסמ י"פ
 כוסל ךססרל .סרטע תויס) סלעי\ * יכלח טועיפו יתונטתמ ענר לכל\ תע לכל
 סכסו סלכת ןסעכ סלוכ סעסרסו ןנוכתו סנכת ךיתוסירס זרס .תוכרוח תוככלו
 רסס סע יתינעת ףוניסו יתכוסת ףרפתו * 'ס 56 תולעל וסרסי 9 רעכל סתיסו
 סיסודקס תופס יפור5 תונווכ לכ סי יכמסו סיעדויס ךינכ לס תוינעת יפוניס
 סלפמ סלעפ תונוילעס תודפ ינווזו דוחי סילעמס סז תיכעתכ תוכסמכס תוכסמססו
 סימחרס ורכניו יתונועכ יתרכנס רס6 סיסקס סינידס לכ ומסוכיו תומלועס לככ
 = סירעס יחתפכ יעחרד ןליכמ נ"יו ךרד סיכ לודנס ךלססכ סויס ריסתו תומלועס לככ
 סכוסתכ ונרוזחס5 סרסס עפס וכינע עפסוי ססמו רופי ךירכד חתפ ססילע סיסוכנ
 רומסל דמללו דומלל ךיתודוס יקמע ליכססלו ןיכסל ן"רכל וריסיו דיפת .סמילס
 וככל קכדו ךתרותכ וניכיע רססו סכססכ ךתרות דומלת ירכד לכ תס סייקלו תוסעלו
 וככמז סדוק וס"ועסמ וכחקת ל9ו ךעס 6 סלרילו סכסליל וכככל דחיו ךיתו5מכ
 סחו סנס סיעכס ססכ וניתוכס ימי תסלמ דע סלועכס סד% סוס יכפמ וכחידת לטו
 :'וגו ןולרל ויסי * כס"ועס ייחל סכרכו סכוט סריכו סיחכו סכזנו סכס ס כופס תורוכנכ

 * "ה ואו י"ה דיו + סס ססלט ת"רכ סיומרכס סיקוספס וכ6 רעל כ"ח
 * ןרדס סו ו | ד"ו' י"ה ף"לא ססו

 'ס סקספסס יעי יכסכ) ךכרד ינפל רסיס יררוס ןעעל ךתקד5כ ינחנ סו | 1
 ךרדכ יכחנו יכ כ5ע ךרד 0% ססר] | : וכסרק סויכ וככעי ךלתס סעיפוס
 : יכדמל ךיתוסרוס ינעידוס 'ס ךיכרד : סלוע

 טפסמכ סיוגע ךרד* :ךמס ססריל יככל דסי ךתמסכ ךלסס ךכרד 'ס יגרוה יה
 ךכנסי סר5 סויכ 'ס ךכעי רמסי סקספסס יי ינסכ) : וכרד סיוגמ דמליו /

 6: כקעי יסלס ספ
 5א : ךעש תעפכ ינכע ךדסח כרכ סיסל6 ןולר תע 'ס ךל יתלפת יכ(] | ]א]
 וכיסל% 'ס סעוכ יסי] : ויכיכס לכ לע סרוכו לכר סיסודק דוסכ ץרעכ :

 : .וסכנוכ וכידי ססעפו וכילע סככוכ וכידי ססעעו וכילע
 יתטסכ ךילס יכ ך56 וז ךרד יגעידוס יתחטכ ךכ יכ ךדסח רקככ ינעיפסה יה

 דסח .רכוכ : תעלו דסח כרו סיפס ךרש ןונחו סוחר 50 'ק סוס* : יספכ
 : .סקנו ססטחו עספו ןוע לישוכ סיפל?ל

 תעדל :יתוכ כרקכ יככל סתכ ךלסת6 ולס לכת ית סיעת ךרדכ סליכ;א .ףלא
 : סי דוס סכ %כק קדל ירעס יפ וחתם : ךתטוסי סיונ לככ ךכרד ץרסכ * *
 יתלפת סעמס תופיכ5 סיסלס סוס : סחמיתונוע לכו יסטסע ךיפפ רתסה | יה
 :יספס כקעו.יסכה סליס 0
 ס דסח] : ךיתוכיכס ךתנומו ס" ןיפח ךופכ ימ תוסכ5 יס סו | דו"
 יכ ךירח% יטפכ .סקכ] : םיככ יככל ותקדלו וי6רי לע סלוע דעו סלועמ | *"*

 : ךכיפי סכמת
 'ס סס יס* : וכ סיסוחס לכל לוס ןנמ ספור5 'ס תרת6 וכרד סימת ל יה
 | : סלוע דעו סתעמ ךרוכמ 7
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 תלפת

 כירקסל דע ו5 'פ רע ?רקוו 'פמ םוככרקס רדס דומלי ופיכעקכ ו56 סומי ינסכו
 ךכ רססו ס"ע 'מ 'סמ 5%קזתי סיפיכככ ךכ רקפו * יכיס רכדמכ 'סל ססיככרק 6
 ימסרר ןפוכמס סכ רפוכמס סלוכ ןלטכד קררקס ךכ רסקו וכוכ סילסק סוכוקככ
 ןיק סל 'וכו שריקי ץכקידכ יודי טיסוקד ןקמ יוו רמסו ש'כ םתפ רמפמכ ערוככ
 לסולקכ דע 'וכו ןועמט 'כ םקפ רכזכס רמקמ רומלו קלוכ ספורקל סיכ סמ יסכפס
 ב"י וכ םרופמש %קועיכלה סרפסמ יכס קרפ סגו "וכו ץכקיד סיטרתמ ןופ5  ןיכוקת
 םחלו ילעק ממר סכמזכ רמקמכ סוס שדחס דוס רמסכ סטו עדוככ כ יכוקת

 : 'וכו ימפרד יערס רסילפ ןוכת יקספסמ ספעיכש

 תושקב

 * םֶדֶא יִנָּב יִכְרּדַמ קרה 'ּךֶהְלִהְלַתַה בו םּדְרִּת לא
 יִבְכּכ ץּורּכ * סדק רוצ דובעק ץורָו * ףֶהּבְג ירד רושו

 תואָרְל ץקה : יח הלא לֶא אָרְק םוק םּדרְנ ּךְל המ * ּהָחְגַנ
 סולת * וימורמ יִלָהֶא טּבַהְו  ויִתועְּבַצִא הֶשעַמ תֶאְו * ויִמש
 יִנָפַמ דָחָפּו וישב יִחּותַּפ * ויָמְתוה סיִבָבּכְו * ויָתועּורְְּ
 ָךבֶבְל סרו * ךֶהיִּבְי ןמז ןפ : ושתועושי תֶא לַחיִתְו * מא
 תומש שנא תובקעְּב * תולילה תוצְחַּב אָצְו רלחמ : ָךָהְבְנּב
 םָהיִתּוליִל - תומרמו ךות סֶכות ןיִאְו = תולָהַת סֶנושְלַּב רָשַא
 ואסכב םֶהְְו תוּלְסִמ סָבְְּב לֶאָל * תומוצ סֶהיִתומו תופת
 תועָמָד ךל המ ףיהְלֶא יי רע * תולָעל םֶלַס סָכְרַּד * תומוקמ
 לֶאְו  ךנוק לּומל ןּנְחַתַהְו - םיעָשפ לע טרַחְתְתְו - הינע ליז
 יִּכ בוטה חקו * ּףנאָג תֶא ראַמ לָפָשַהְו * םעָרָּמַב רַהְתִּת
 לוק ּואָשיו * םיעישומ לע תעְל * ףנוהמ לֶא דָּבַּכ * םעַנ

 *םֶדפְיָפע רֶשַא םיִלַב למי ףיֶחקֶא תאר ןוכה + ףנומה
 יתצורְל קר * ןיא הַמְהְּבַה ןמ םֶרֶּאֶה רתומו * אמ הָמְכְחַה
 * םדוסי יִניעַמ יִאָצומו * ןיע תַּואְר אל בָל תּואְר י םֶדובָּכ רוצ
 ןל מ ! ָךיִהלַא תֶא אָצְמִּת * םֶדָו רָשַּב ןָב יִּכ * ןיימ םיִבוטה
 י הָיְִמּו תיִמָּמַה - לעַּפ וצּפַח לם רָשָא * הָיִהא רשא הָיִהֶא ה
 י לעמו רֶרָמ בע * הי טֶפָשַמְל רומע + לעיו לואש ריִרומ
 םיִמָּת םֶלּואָו * לַעַמְל הַמּו הָטַמְל הַמ < הָיִאְו יַתַמ רמאָק

 ךל הפ 1 ךיַהלֶא יי : סע היִהִּת

 נוי



 - תושקב
  יִנּונְחַת יִרָבִּד תּוגַה * ּולָאְשִמו יִּבְל רוסו = נוער יִנורעי

 רוצח * יִנעְל הָנש ןִּתֶא אלו * וללהמו לא תֶרְמְּ
 יִתוציִקַה : ולָביִחְּב רֶקְבְלּו * * םַעְונְּב תחל * ּולְלְנִּב חליל
 יותָלַהִּת + בשש שורק הָּגהְו יִנָציִקַה רָשֶא אוה יִמ * בשחַאנ
 יור רוע לָכְו ינְְמאְ ינקו * כָשק יב ןְְו יצאה

 לָּבְְל הָטושּפ ָךְיִמי * םיִבטְלַו םיִעָרְָל הֶּתַא בוט * םיִּבִרָה
 םיִמיּבָשַמ ּונְחַנֶא ןֶכָל * םיִבייִח תַתיִמַּב ץִפַּת אל יִּכ * םיִבָש
 תיסֶחָמ ּונקנ ' זכיִבורְּכ תונהַמְּב לֶלֶהְמ ךָלֶמ * סיִביִרְעַמּו
 סירוצ ןעַמְל ונע * סיִּבְרִמ וניעשַפיִּכ ונָל חלס *םיִבויַח לָּכִמּ
 וניִתוקְעַצ * סיִבְלּושמ ּויָהי לָּב הָבּושת יִחְתִפ * םיִבּוצְחַה

 -ּונצְר * םכיִבָהָל בָצוח יי ּוָבְרְק * םיִבְרְִנ ויה נפל
 םיִכּומִּת :םיִבשְו םירעג יָלָא ּונְבַש ' םיִבָשְכּו םיִרָּפ תוליעְּכ
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 תושקב
 : סיִּבְרָה ךימְחר לע סיחוטְּ

 * סו ןופוקומ זקו ןמקלדכ סדוסו עכש סוקמכ וכמולכ סיגסוכ שזו

 לע בָשיי ָלָמ לא * םיִמּורְמ ןָכוש רוצ ּוניִלע סָחַרְּת םֶמַב
 ןש 5% : םימחר אָסְּכ

 קולח ןוקס רדס רמוכ לוכו וכו6 ס5 . רמוכ סוגסוכ סולומזמס סדוק

 : רֶלְלּוהַמַה ריע ןויצ תֶרָאַּפְתְלו * הָלִילו סמי הָּכְבַא יִלְכיִה לע
 | * םֶלָשּורי יב יִבִצ ץֶרֶא + םִיִמעפ ןכְרח לע ריִמּת יב סרפפפלו

 בווהנ םכש יִתְרַאָּפִ זרי קרפפקלו : הֶלּוגַּכ ַלַה רשע ךמע לעו |

 -לוקּב דיִמַ הרָּבְבַא תאו לע הָמַשְו תּויִבִנ ידי ינבישוה > הָמָשל
 ףרזג "הרג * ךִּתְראְּפח הרֶלְלּוח יִּכ רֶרות .יִרְפְמ .תרזפפנו : הרֶלְלי
 קרקפסלו : הֶלָחֶאְ הָביִדָהא לע הניק. יאשו + ריב ברחְנש זכוימ
 * סְכְתּובש תא בביִשָא שָבְדִא סקנ - סבריבד הנבא רֶחַמ ימע וקוח
 : הָלָהִתו הָרּות "אצה ןויצמ יּכ < הֶלֶחַתְבַכ ןוכשֶא יִלְבִיַה ות

 : םלשורימ 5 רָבְר הרות אַצְת ןויצמ יכ ביִתְכְר

 זתנ ןכיִמָלוחְ ונייה ןויצ תרביש תא יי בושב זרולעַמַה ריש
 יו .ליִִה סכווגב ורָמאי זא קרָנְר וננושדּ וניּפ קוחש אָרַמִ

 : הבּוש : סיִהָמְש וייה ונמִע תושעל וו ליִדְנָה : הֶלֶא סע "תושעל
 ףולה : ורצקי | הנר העמרּב םיערּוה : "בנגב םיִקיִּפִאּ ונְתיִבש תֶא

 : ויִתַמְלא אשנ הָנְרְּב אבי אב עַרּוה ףשמ אשנ הכֶבו ףלי

 הרַנִזַאַה יזְרַּנִ ;רביש ?קזר קרצ % קרעמש דודְל הֶלְפִּת
 אָצְי יטפשמ ףךיִנַּפְלִמ : הָמְרִמ יִּתְפש אלְּב יִתְלְפְת

 יִנְּתְפְרצ זרֶליל ָּתְרְקַּ יִבל ָתנַחָּב : םיִרָשיִמ הָנִּזִחִת ךיִנע
 ךיִתַפָש רַבְרְּב סֶרֶא תולעפל י יִפירֶָבַעְי לַּב יִתַַז אָצְמִּת לב
 לב ךִתוִּגְעַמּ ירשא ְךמֶּת י ץירּפ תוחְרא יִּתְרַמָש ינא

 עמש 07 ףךנזא טה לא יננעה כ ףיתארק ינא : : יִמַעְפ ףטומנ

 : ּךנִמיִּב םיִממּו;תמִמ סיסוה עישומ ירְמח הָלְפַה :יִתְרַמִא
 םיעשְר ינפמ : : יִנְריִּתְסַת ף'ִפָנְּכ לֶצְּב ןיע תב ןושיִאְּ יִנְרַמָש

 ורּבד ומיפ ּורגְס ומְּבְלַח : יִלָע ּופיקי שָפְנְּב יִביא יִנוּרש וז
 :ץֶראְּב תוטל ותיִשי םֶהיִניִע ונּובְָבְס הָּתִש ונְרְשַא : : תֶואָגְב

 ונימר



 , סירומומ

 הַמּוק : םיִרְתְסְמְב בשי ריִפְכְבו ףרטל + ףוסכי ; היִרֶאְּכ ונִמִד
 םיִתְמִמ :ְּּבְרַח עַשְרַמ ישפנ הטל ּוהעיִרְבַה ּיִנָּפ הָמְדַק יי
 םֶנַטְב אָלַמִּת ףנּופְצּו םייַחָּ םקָלַח רָלָחַמ םיִתְמִמ " ָךָד
 הזחא קֶרַצּב יִנַא : םֶהיִלְלַעְל םֶרְתָי ּויִנַהְו םיִנָב שָבַשי

 : ךתנומְת ץיִקָהְּב הָעּבְשֶא ףיִנָ
 אל םֶרָא יִרָשא : הֶאַטַח יּוסָּכ עַשַפ יּושנ יִרָשא ליִּכָשַמ דֶוָרְל

 ימָצעּוְּביִּתְשַרְחַה ִּכ  הָיַמְרּוּורּב יאו ןוע ולי בש
 הפהנ ףְרָי ילע דָּבְבִת הֶליִלְו סמי יּכ : םּוַה לָּכ יִתְגַאְשְּ
 יִתיִסְכ אל יִנועו ךעידוא יִתאַטַח : הֶלְס ץיק יִנבְרחְּב יִּרשְל
 :הָלָסיִתאַטַח ןע תאָשִנ הָתַאְו יל יִעָשַפ ילע הָרוא יִּתְרַמָא
 םימ ףטשל קר אוצמ תעל לא ריִסָח לָּב לֶּלַּפִתי תאז לע
 טְלּפ יגר יִנְרצִּת רַצַמ יִל רֶתָס הָּתַא : עי אל וילא םיִבִ
 לע ו הָצְא ָךְלַת וז ףֶרַרְּב ראו ו ֶליִּכָשַא < : הלס יִנָבְבִּּ
 םולבֶל וידע ןִסְרַו גְתְמּב ןיִבָה ןיִא רֶרָפָּב סּוסְּכ ּוְקֶת לא : : נע

 דָסֶח יב חַטוּבַהְו עַשְרְל םיִבואְכַמ םיִּבַר : ףיְלִא בורק לָּב
 : בָל יִרשי לָּכ ּונִנְרַהְו םיקידצ .ּוליגו יב וחמש + ּונְבְבּוס
 לֶא אָּב רָשאַּכ איבְנַה ןַתנ לא אּובְּב : דָוָרְל רּומְזִמ ַחָצְנַמַל

 הָחְמ ךיִמחר בכ ףְִּסַחְּכ םיִהלֶא יִנֶָה : עַבְש תב
 יִנָא יעָשפ יִּכ : ינרהט יִתאַטַַמּו יניעמ יִנסּבַּכ בֶרֶה : יעַשפ
 0 ערה יתאטח | ףדכל 6 :ריִמָת יִּדְגְנ יִתאַטַחְ עַרֶא

 מ

 ומצְש הנ גת הָחְמְשו ןושש "ינעמָשַת ןִבְלַא גל
 אָרְּב רוהַט \ בַל : הָחִמ יתנוע לכ יִאָטִחְַמ ףיִנָפ רָתְסַה : ָתיִּכְּד
 ףינפְכמ ינביִלָשת לא : : יִבְרְּב שח ןוכנ חּורְו םיִהְלֶא יל
 רו ףעָשי ןישש יִל הָביִשַה :יִנָמִמ חקה לֶא ףשדק חור
 ךי< -2יאָטסְו ברד םיעשפ המלא + יִנבְמְסַת הבד

 ובושי



 םירומזמ

 יוצק לָּכ חַטְבַמ ּונָעָשִי יִהְלִא ּוננָעִּת קֶרָצַּב תוארונ י ָךָלְכיַה
 יִּבְשַמ : הָרּובְנְּברָזְאְנ וב סיִרָה ןיִכמ : םיִקְר סו ץֶרֶא
 תוצק יבשי וארייו : םיִּמֶאְ ןומהו םֶהיִלִג ןואש םיִמי ןואש

 הקשו ץֶרֶאַה תְרְקַפ  ןינרפ בֶרעַו רקב יִאְצּמ ףיָתתואָמ
 כ יִּכ סֶנְנר ץִכְת םיָמ אָלָמ סיִחלֶא גְרָפ הָגְרָשָעִת תַבַר
 ּהָחְמִצ הָנְנְנמְּת סיִביִבְרַּב היִרודְּנ תֶחַנ חור ָהיִמְלִת :ָהָנְכּת
 ופערו : ןשד ןופערי ךילנעמו ףֶתָבּוט תנש ָּתְרע : ףרֶכִ
 ןאצה םיִרָב ושְבָל : הָנְרַגְִת תריִעָבָּג ליִנָו רָּבְדַמ תּואָנ

 : ּורישי ףא ועעורתי רב ּופטעי םיִקַמִעו

 : בעי תיִבְש תְבַש ףִצְרַא יי ָתיִצְר : רמְזִמ חרק יִנָבְל חצְנמַל
 לב ָתְפַּ : הָלְס םֶתאטַה לָּ תיִסַּכ מע ןוע ָתאָשְ

 רָפָחְו ונעְשַי יִהלֶא ונָבוש : ףֶפִ ןורחמ תוביִשַה ףְתַרְבע
 : ררָו רדֶל ֶפַא ךשְמּת ּוָּב ףִנאָּת םֶלעְלַה : ּונמַע ףֶסעכ
 לח ייוָאְרַה ב והְמְשי פו ּונייִחְת בּושָת הָתַא אלה
 לא םולש רי כי לֶאְה רבי המ הָעְמשָא ּונָכ ֶתַק ףעַשיו
 עָשָי יאְרְיל בורק ךא : הֶלְסְכְל ובושי לאו יוָריִסַה לאו ומ
 :ּוקֶשָנ םּולשְו קרְצ ושָגְפָנ תַמָאְו דָסָה :ּוצְרְַּברּוְכ של
 בוטה זתי יי ג : ףקשנ סימָשמ קְצְו חמת ץֶרְָמ מא

 ונצראו



 ּך .םירומומ

 :ויִמַעּפ ךרדְל סשיו ףלהי ייִנפְל קֶרֶצ + הָלּוי תת ּונְצְרִא
 יִתְלַפִת העמש + : וחש ךפשי " ונפל ףטעי יִ יִנָעְל הָלַפִּת

 2 יִנָמִמ רַּתְסּת לא : אובַת ךיִלַא יש

 ִכ ִבְל שבי בשעב בה 1 ּורחנ דֶקומְּב יתומצע ימי
 : יִרָשְבְל יִמָצְע הבד יִתָחְנַ קמ : יִמְחְק לכַאִמ יתְחַכש
 היו יתדקש : תובְרח סו יִתייַה רָּבְרַמ תֶאְקְל יִתיִמַד
 יִב יִלְלּוהַמ יָביא יִנּופְרַ םיַה לכ ג לע רֶרוּב .רּופצְּכ
 יִנָפִמ + יִתְבַמ יִכְבָּב יוקשו יִּתְלַכַא םֶָלַּ הֶפְא יִּכ : ועָבשנ
 ינָאְו יוטנ רצ ימי : יִנָביִלַשַתַ ינָתאָשְנ יִּכ ךּפְצְקְו ךמעז
 ! רד לחלל ךְרָכו 'בָשּת סכליעל +? התַאו : שָביִא בָשָעְב
 וצְר יִּב : דעומ אַביּכ הָנְנִחְל תע יִכ ןויצ 'םֶחַרּת םּוקְת הַתַא
 יי םֶש תֶא םיוג וארו | ונח ּהָרָפְע תֶאְו ָהיִנְבַא תא : רבע
 :ּודובְכָּב הָאְרִנְייִצ יי הָנָב יִּכ :ךרובְּ תֶא ץרָאָהיִבְלַמ לָבְ
 תאז בֶהְּבת : םֶתְלְפִּת תֶא הֶזְב אלו רעְרַעַה תַלַפִּתַלֶא הָנַפ
 יי ושדק םּורְמַמ ףק שָח יב הָי לֶּפַהי אָרְבִנ םעו ןורחא רּודָל
 יִנָּב ַּתַפָל ריִפֶא תקנָא עמשל + טיִּבָה ץֶרֶא לא םיִמשִמ
 ץֶבהַהְּב : םֶלָשּוריִּב ותְלַהְתּו יי םַש ןיִצַּב רָפַסְל : הַתּומת

 רצק יחפ ףרדב הנע + יי תֶא דבעל תוכלו חי םיִמע
 : ףיִתונָש םירוד רודָב יִמי יִצַחַּב ינלעת לא יִכָא רמא + יִמ
 ובאי הַמִה : םבימש ידי ו הָשַעַמּו תְדַס ץֶרֶאָה זביִנָפְ
 : ּופלַחיְו םָפיִלַחַ שּובְלּב לבו דִגָבַּכ סלב רמעת הַּתֶאְו
 סכערו ונפשי ךיִרְבַע .יִנַּב : ומַּתִי אל ףיָונש אוה הָּתַאְו

 סורומומס ול8 .סג מול .סיגקוכ קכיטכ5טסוקכ : ןוכי ךיִנָפְל

 : דָחְפֶא יִמַמ יח זעָמ יי אָריא יִממ עשו ירוא % דָוָדְל

 םִאיִּבְ ארי אל הנחמ לע הנחת םָא : : ָפְָו וש הַמַה

 ו תא ִתְלַּמָש תַא :ְַב ִנֶא תב הָמָחְלִמ יִלָע םּוקָת
 התוא
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 יי םֶעְונְּב תּוזַחְל ייח יִמָי לָּכ יי תיִבָּב יִתְבש שֶקַבַא הֶתּוא
 רֶתְסַּב ינְריִתְסי העְר םִּב הכְסְביִננְפְצי יִּכ :ּולָביִהְּב רקַבְלּ
 יתוביבס יביא לע ישאר םורי התעו : ינממורי .רּוצּב ולהא

 ךיִנָפ תֶא רנפ ושקב ובס רַמָא 4 : יננעו ננה ארקא לוק
 יִתְַזע הרבע ףאְּב טַּת לא יִנַמִמ ָךיִנָּפ רֶּתְסַת לא: שקבא <

 יִמִאְו יבא יִּכ : יעשי יִהְִא יִנָבועַת לַאְו יִנשמּת לא תייִה =
 רושיִמ הַראָּב יִנָחְנו ףךָּכְרִד יי יִנְרוה : יִנָפְסְמַש ו ינו בש
 רקש ידע יִּב ומָה יִּכ יִרְצ שב יִנְנִּתִּת לא : יררוש ןטַמְל
 : םיִיַח ץֶרֶאְּב י בוטְּב תוארְל יִתְנַמַאַה יִלּול + 'סַמָח הפי

 / לא הָוקו ךָּבְל ץֶמאיו קזח * לא הוק
 יִכרְּב ושרק םש תאיברק ֶבּו הוהי תֶא יִשְפַנ יִכְרַב דִוָדְל

 יכנוש לָבְל ַחֶלִסַה :ּויְלּומְג לָּכ יִחְכְשַת לֶאְוָ " תֶא ישַפַ

 דָסֶה יִכְרְטעִמַה יבייח תחשמ לאוגה יִביִאּולחת לָכְל אָפרַה
 : יִכיִרוענ רש שִַּחְתִת ךידע בוט עיּבְשמה : םיִמָחְרְ
 הֶשמל ויכרה עירוי :םיקושע לָבְל םיטָפשמו  תוקְדצ הֶשע
 :דָסֶח ברו םיפא ךרא יי ןונחו םוחר : ויתולילָע לארשי יִנבְל
 אלו \ּונְל ה הָשע ּוניִאַטַחְכ אל : רוט םֶלעְל אלו ביר הַצְנַל אל

 וְסַח רַבָּג ץֶרֶאה לע סימַש הב יִּכ : ונִלע לַמָג ונתנו |
 : וניעשפ תֶא ּונָמִמ קיחרה בֶרַעַמִמ הֶרֶזִמ קחַרְּכ  ויִאְרִי לע
 ונְרְצי עַרָי אה יִּכ + ואי לע י םָחְר .םיִנָּ לע בא םֶחַרָּ
 : ץיצי כ הָרָשַה ץיִצָּ וימי ריִצחְּ שונָא ונחנא רָפִש יב רוכֶ
 י! דָסֶחְו : : ומוקמ רוע ונְריכי אלו ,ּונְנִאְו ב הָרְבְע חור יִּ
 ירמשל : םיִנָב יִנָבְל ותקדצו ויִאְרִי לע םכֶלע | רעו סֶלשְמ
 ּותסּכ ןָכָה משב + : זכַתושעל וידקפ יִרְבְלּו ּותיִרְּ
 ורָבְד ישע כ יִרְּג וִבָאְלמ " וכרּב : הֶרשְמ לַּּב "ותּוכלמו
 : ונוצר ישע ּויָתְרְשמ ויאבְצ ָּבִי .ןכרב : , "ורב לוק עמשְל
 :יי תֶא ישפנ יב | ותְלָשִמִמ תומקמ לָבּב וישעמ ָּב  וכרּב

 יכרב
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 : תֶשַבְל רֶדָהְו רוה דאָמ ְּלַרַג יִהלֶא * * תֶא יִשְפַנ יִכְרַּ
 םיִמַב הָרְקְמַה : הָעְיריִּכ םִיִמָש הטונ הָמְלָשַּב רוא הטע

 השוע : חור יִפְנַּכ לע ךְּלַהַמַה ובוכר םיִבַע סָשַה ויַתויִלש
 לב ָהיִנּוכְמ לע ץֶרֶא רסי :טֶהל שָא ויתְרשמ תוחור וויִבאְלִמ
 ודמעי םיִרָה לע ותיִסַּכ שּובְלַּכ םוהת : דַעָו םֶלע טומת

 םיִרָה ּולעַי : ןּוּפְחִי ךמער לוק ןמ ןוסוני ךתְרעג ןמ : סיַמ
 ןורבעי לַּב תִמש לּובָג : םֶהָל ָתְדַסָי הז םוקמ לא תַעְקְב ור
 ב .םכיִלָחְנִּב זכיִעעִמ חֶלָשמַה : ץֶרָאָה תופכל ןּובָשי לַּ
 : טכָאְמָצ םיְִרפ ּורְּבַשָי ירש ותָיַח לָּב וקָשָי : ןּוכָלַהָי םיִרָה
 הקשמ : לוק ּונָּתִי םיִאָפִ ןיִּבַמ ןוּכָשי םימשה ףוע סֶהיִָע
 . 5% ריִצָח חיִמְצַמ י ץֶרָאָה עַּבְשִּת ךיִשעמ יִרפמ ויִתייִלָעִמ םיִרָה

. 

 יו : ץִרֶטָה ןמ סח איִצוהְל סֶדֶאָה תדובעל בָשָעְוהַמְְּבִל
 שונא בַבְל זכְסְלְו ןֶמָשִמ סיִנָּפ ליִהְצַהְל שונָא בָבָל חַמְש
 םיִרָפִצ סָשרֶשֶא : עַטְנ רָשַא ןּנְבל יזרא יי יִצִע ועְּבָשי : רע
 סיִעָלְס םיִלעיל סיִהְבּגַה םיִרֶה : ּהָתיִּב םיִשּורָּב הָדיִסח ּונָּנְק
 : ואובָמ עָרִי שמש םיִרעומל ַחְרִי השע : םינפשל הָסִחַמ

 םיִריִפְכַה : רעָי ותיח לָּב שמְרַת וב הֶליִל יהיו ףשח תֶשָת
 ןּופסֶאי שָמָשַה חרא : סֶלְכָא לֶאַמ שקבלו ףֶרַטַל סיִנָאש
 יִרָע ותְרבעלו ולָעָפְל טכְדִא אָצָי : ןוצְּבְרַא סֶתונעָמ לֶאְ

 .זדָאְלִמ זריִשִע הָמְבְחְּב םכֶלִּב % ףךיִשַעְמ ובר המ + ברש
 ןיאְו שמר םש בידי בָחְרּו לוד וֶיַה הֶז : ףננק ץֶראָה
 ןֶתִול ןוכלהי תויִנַא םש : תּולרָּנ םע תונטק תוויַח רָפְסִמ

 :ותָעְב סֶלְכְא תחְל ןורָּבְשי ךיִלִא סֶלִּכ : וב קחַשְל ּתְרַצַי ה
 ּךיִנָּפ ריִתְסַת : בוט ןּעְבשי ךְרִי הַתְפִת ןוטקְלי םֶהָל ןִתִת
 ךחור חְּכָשתִי ןובושי סֶרְפע לאו ןּועוְני סחר ףסת ןולָהְּב
 יי המשי םֶלַעל %! דובב יהי : הָמָדַא יִנָּפ שָרַחְתּו ןואָרְּבְ
 08 הָריִשֶא :ּונשעַיְו סיִרָהְּב עַ רערתו ץֶרָאְר שיִּבַמִהח : ויִשָעַמְּב

 ורב

 יְִנָא יחיש וִלָע בַרָעש : יִרָשְּב יחלאָל הָרְמַא "ַחּב ייל
| 

 תמשא
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 זכיִא רוע םעָשְרְו ץֶרֶטַה ןִמ סיטה וי : ב הַמְשְ
 ר סיפט פו : הולְלַה יו תֶא שנ יִכְרּב

 בור יִנָּפְִמ * תֶרּוחְרַחְש יִשּפִנו = ינוע לע שקבל + תֶרּומשאְּב יתמק

 * ךֶתיִב יִבְשוי ירשא ' ךֶתִִעְרמ ןאצ * ךתְרע לע סחר * יִנודֶ
 הֶבוש : הֶלּוְס םַעְל רשב * ךרוה רובָּכ אָסְּכִמ * הָלַס ךּוללַהָי רוע

 רוע הדנְבּו * ףְֶסַח אָנ אָלְפַה : הָלּונְס סרק ןַתְו " ךשְרְה תּובש
 : הָלָס ךּוללַהי רוע * ףֶתיִב יבשוי ירשא ' הָּדְהִּת

 קורומשפ ופיככ פוסיפס ןוקיפ

 : ףל ונלחי רָשאּכ ונילע יי ףסַה יה
 הָכְבֶש סַעָח יִרָשא : הָלָפ ףּולְלְַי דע ףַהיִב יבש ישא

 יִרָבְדָו ףרוה דּוכְּכ רדָה + ודי ףיתרּובְנו ףישעמ חבש
 ךְתְיקּודגו ּורָמאי .ףיְתוְרּונ עו + זדהיִשא ףיִתואְלְפנ

 זיוכי) ּףיִדָי :רֶא חֶתופ : ותָעַּב סֶלְבָא תֶא םֶהְל ןתונ התאו
 לאפס 'יג *חנודוהא' אירטמיג אפ תייר הסנרפה רקיע וב יכ הז קוספב ראמ

 והוווהוי קיּדַצ : ןוצְר יה לָכְל (ךהה 'יי) עיּבָשַמּו (ךתח תיס
 לָכְל תוכלמ חוהי בורק : ויִשעמ לָבְּב דיִסהְו ויָכְרִד לֶכָּב רסי
 תאו השי וירי ןוצְר : תַמָאְב והוא רש לָכל יאר
 תאו ייָבְהא לָּכ תֶא יג הָוהירמוש : םַעיִשייו עמְשי סתַעוש

 לכ |
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 ירָּכ ףָרָבו יִפ רָבַרְי ריח ָהְוהְי תֶלהּת : ריִמשִי םיִעָשְרַה לָּכ

 זרתעִמ הי ךרבנ ונחְנאְו < רע סֶלעְל ושדק םש רֶשָּב
 ץ"טס רמולו : הָּוְלַה סלע דעו

 ףילמיו + ּהיתּוערַכ ורב יד אַמְלַעְּב < אָּבְר היִמש שדקתיו לָדְגַת

 ןוכייחב ' ּהיִחיִשִמ בָרְקיְ הינקרופ מצי ּהיְרוכדקַמ
 :ןמא ורָמָאו בירק ןמזבו אָלְנִעִב לארשי תיִב לכד ייִחְבו ןוכימויבו
 : חבש דְרְּבִתְי ג אימלע ימלעל םלעל ךרבמ אָּבְר הימש אָהִ
 ּהימש - לָלַהְתִיַ הֶלעתיו = רָדְהְִו אשנתיו * םַמורתַו < רָאּפְִיו
 :אָתְחְבשת + את ריש > אַתְכְרְּ לכ ןמ אליל - אוה ףִרְּ אשךוקה

 :ןמא ּורְמַאְ אַמְלַעְּב ןֶרימאד + אָתְמְחְנְו

 ךופש + םיִנּונַהַתְּ אָרְק סוק + םָּדְרַנ הל הַמ י םדא ב

 *"רָהְמְו ץחר י םיִנודאַה ןודאמ + הָחיִלְ שורד > הָחיש

 : הרעל ור הָרָהַמּו < םינופ םיִמּ םֶרָטָּב < רַחַאּת לֶאְו

 רחֶפּו חָרַּב * עָשְר כג < עשֶפמו - זכיִנועַמ ןָכוש ינפדל

 ָָל < םיִנָמָאנ לאְרְשי : יער ףמש * הָעָש אָנִא = םינופאַמ

 | רָּבגְתְהְ ה רומע - םיִנָפה תשּב ונְלו | ,הקדצה יִנרַא

 רפה שאר דָבּובְּב שורד לא ה םיִאַטַח לע תודָוְתַהְל

 לָכְו < םיְִלְפִנ ּונָּמַמ = םֶלַעַג אל * םֶלַעְ יִּב * םיעשפ רע
 אוה = םֶהְרְמַה םיִאָרְקִנ םֶה ונפל * רמאי רַשא י -רַמָאַמ

 לבו 'ח ךל 1 םיִנָב לעבא םָחַרְּכ 0נילע) * סחר

 קרמ רמאנ המ ןנואתנ המ : סינפה תשב ונְלו הקדצה ינדַא ךל
 : ךיִלֶא הָבּושנו | - וניכרד הָשָפִחִנ ד המו רב

 יג ונאּב זכיִּבְרַח ל ,לומחרב "לבת םֶתתש ב לָבּ
 לא ןּונַחְו םכוחב ונקפה יתר : יִתְלִה ונקפה טכישרכו :םיִרָרַּכ <

 תָּתַא יִּכּונְביִשת לא סקר ונְּכְלִמ ךינפלמ : ךונפרמ סקר ונבישת
 ךיִלא הָנְחִּת עמוש : ואבי רשב לב ףיִרע הָרַפִּת עמוש : הָלַּפִת עמוש |

 ףל המשנה : המשנה לבו תוחּורה ךיִלֶא ואבי : ואבי תוחּורַה לָּב

 רוצ עפ ףוגַהְ הל הרמה : ךלמע לע זרֶַפּוח ךלעפ ףוגהו

 לט פונו ך ענה : למ דע זו ל המ שא
 השע 1056 508 8 1
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 ףמש רובעב ךמש ןעמל השע יי מש לַעונאַתֶא : ףמש ןעמל השש
 ףמש : וניַהְלֶאְי יי ּוניִלָע אְרְקנ ךמש : מש סוחר ןונח ךלִמ לא יִּכ
 וניִשעַמְּ ונשוב וניהל : וניָקְלַא יי ּונָחיִנִת דא ּונְּבְרְקְּב אָרְקנ
 : שאר םירתְל חצמ אלו בישָהְל הפ ונָ ןיָא + ּוניִתּונועַּב ּונמלָכְכְנְ
 וניועקר וניתובא סע ונתנטַה : ונתנַטַח ּףל וניתרובושמ ובר יב

 הַמ:קרטצנ | הַמּו רָּבְדִּ המ ונָהְלֶא יו ו נפל רמאנ המ : .ונעשרה
 אחלה : םכיקחש ןכוש .ּריִנָפְ רפַסנ המ םורמ בשוי יִנָפְק רמא'ב

 תרומות סֶלוע יזר עדוי ּהּתַא : עדי התא .תרולגנחו רורתְסְנַה
 רט תיל הֶאור ₪ ירח לכ שפוח הָּתַא : יח לכ יִרְְס

 תחילה הרי יב ' דמו ימ 2 .הוירמשת ת תוניע ם סא : : ךמש עמר

 דלע אל יִּכ : רוא הֶארָנ ךרואְּב סויה רוקמ ףמע יִּכ : אָרּוה ןעמְל

 : כיִּבְרַה ךימתר לע יב ףינפל ּונינוגמת זכיִליּפִמ ּונְחְנא .וניתיקרצ

 ת"רב ןיוכי) הרֶָשַעָו הָבישָקַה יִנְדֶא + הרַחָלִ ב קרעמש ינדא
 רחאת לא (וניתונוע תרפכל תותימ עברא לכקמ וליאכ קנחו גרהו הליקפ תפירש

 רוה ונבישה : מע לע ףריע ידע אָרְקִנ ךמש יּכ יהלא עמל
 רעול סינסוכ שוו : םֶרְקּ ונימי שדְח בוש "ןילא .רסחה רוס

 סיכבוש םינבּובוש ףךמעל תיטב - .םיבורכה בשוי תואבצקר יִהלִא

 אלַה םיבְר סימי ּויחְו יִנושרִד - םיִבְרע ,םירברב יא אנ ושנ
 םכייחל ונרכז * םיִבְדק םינעשנ ונחנא סֶבּו < םיִבְצ םֶליִעְ ףיִרְבְ
 נימי" סיבוטלו םיערל הַּתֶא בוט > םיִּבְרְ ףירסחב ונָנַח - םיבוט
 ונחנא ןָכָל + םיִבָיַח תַתיִמְּב ץופהת אל יִּכ * סכיִבַש לבל הָטושּפ
 אטחמ ונקני טכיבורּכ תונחמב ללוחמ ךלמ * םיִביִרעַמּ םיִמיִכְשַמ

 סכירוצ ןעמל ּוננע * סיּבְרמ וניעשפ יִ ּונָל חלס * םיִבּויח לָּבִמּ
 ויהי ףיִנָפְל ּוניתוקעצ סיִבְלושמ ויהי לב הָבושת יִחְתַּפ * םיִבוצַהַה
 * םיִבָשְכ םיִרּפ תּוליעְּ ונצר - םיִבָהְל בצוח יִלֶא ונבְרְק * סיִבְרְקְנ
 * םיִבְרה ךימחב לַע םיִחּוטְּ םיִכּומִת + סיכָשו םיִרָעְנ לא ונבש
 : םימתַר אָסְּכ לע בשוו ףלמ לא םימורמ ןכוש רוצ וניִלע סָחְרִּת סחר

 םיוקמ + : רעב הירא גאשיה * רצו קחודְּב הרוהי סֶבש

 ןץרפב רומעי םינויִבאָהְ םא ןעָה * םיִנָבַּו תובא ל  ךתעושי

 יִרעש רע ז ךתנוי קוחרב רמעַּת 6 ,המָל י קוהשל היהְנ לָּב

 תומ



 ך תוחילס

 * רֶצַמ תרזע ּונל הבה : הָעיִכוה םיִבורְּכַה בש * הָעיִּנִה תומ

 . ןשיִת 1 הַמָל הרוע + ןשי תּולָנּב נמי שדח ! רָצְקִתַיָ דיה

 םַּתְהְנַה ץק י : םָהיִלא ברק אלרזו + םהְל אל ץֶראְב ָךיִנּב רוכז

 ונַתְעוש + : הָדּוהְי תּונּב הָנְרְנִּת ןצ רה חַמָשי הֶרומְלגְל הג

 +: םימחר אָסְּ לע בש ףלמ לא * םיִמורמ יִמשְל הֶלְעִת

 תונוע לחומ * תּודיִסַחַּב גָהְנְתִמּו םימחר אָסְּב לע בשווי למ לַא

 הָחיִלְסו * םיאטחל הָליִחִמ הָבְרַמ > ןושאָר ןושאַר ריִבַעַמ ומע
 זכַהָל סתעְרְכ אל - תור רֶשַּ דִרְּב סע תוקֶרצ השע = םיעשופל

 תיִרּכ סויה ּונָל רוכז * הרשע "שלש תוהמ רמול ונתְרוה לא * למוב

 * ְַתְרּותְ בּותַכ כו < סרקמ יינעָל תערוהש ּומָּכ * הָרשֶע שלש

 : רַמָאְנ םשו יי םֶשָּב אָרְקיו םש ומע בציתיו עב י יי יררמ

 ז 7 סיגסוכ רוכעיו רעוס רוכ5 סילטסט דועכ

 נב * ךמש םסימחר אלמ * ךמש םיפא ךרא לא * ךמש ןונח לא * ךמש םוחד לא
 ךמשו יננח יל תבחרה רצב יקרצ יחלא יננע יארקב * ךמש רובעב * ךמש ארקנ

 יג * ךעשי תמאב יננע ךרסח ברב םיהלא ןוצר תע 'ה ךל יתלפת ינאו * "יתלפת
 : תאזה הנועבו תעב

 בַרְו סכיפא ףְרֶא ןּנַחְו םוחר לֶא וי יו אָרְקו וינפ לע יו רובעוו
 קְרֶאָטַחְ עשפו ןיע אשנ םיִפלאל רַסָח רצנ + תַמָא רפה
 : ּונָּתְלַהְּו ּונָתאַטַחְלּו וננועל תְחְלְָו הק

 נפל יו סשְּב יתתורקו ףנָּפ לע בוט ב ריבעא נא .רָמא
 כ"ע : םחרא רשא תא יתמחרו ןוחא רשא תֶא יתונחו

 ז רובע ליד אמיִחְר סָחרְבַאּ הימי ןל רָכְרא אָמַר
 - אריקע קחציב הימיק ןל רברא אנסמב
 יב אָמיִלְש בקעיד היִמיק ל רברא אנ
 יו אקידצ ףסויה היִתוכְז זָל רּבְרֶא אָמַר
 יב הָאיִבְנ השמד היִמָיַק ןל רְּרַא אמ
 יו אנַהּכ ןרהאה הימָיק ןל רבא אָמַר
 - האנק סָחְניִפִ המק ל ברא נט
 יו אָחישִמ רָוְדִ היִַָק ןל דר אָמַר
 : וב אָבְלִמ המלשד ּהימיק ל רברא אנמחר

 . וכ קרופ תמצאו , נימי םֶרַא אָנִמִחַר

 : וב ןלע סחר ךמק.ירקמל אָניִתֶא ןיפא יִפּוסְבְּב אָנִמַהְר

 1- לחוג לג ואנקחב
 אנמחר



 תוחילס
 :ּוּב ם אָרּוהְנְל קיִפַא ןניד אנמחר
 : ב ןלע רוזג ייחר אה אנמחר

 | לע וש ףרהה אממ
 רב נס ןיִשיִּב אָנרְבועב ערפתִ אָלְו אנְַח
 13 ןלע ירשא ףויז אנמתר
 :ִעּ ןָכ שפח ןוכז אנמַחר
 יִצּ ןוובט ןלַע בושח אנמַחה
 יויּב ןלע יתיא ןאינס ןוובט אָנִַמִחַר
 : וב ןלע דןמתר ןּודנלנתי אָנַמַחְר

 יִיָּכ יח אָרְְְּכןןיבתַּכ אמ
 ו ימחרד אָרְפְסְּב ןניִבְתַּכ אָנַמַחְ
 : וב (יריסַחְו) יקידצר ארפסב ןניבחכ אָנמַחְר
 ד יִמיִכְתּו ירשיר ארְפסּב ןניִבְתַּכ אָנֶמִחַר
 : וי יבְט ינוזמו אקבט אָתְסְנְרְפר אָרפְסּב ןְניִבְתַּכ אָמַר
 :ויּב ןנמ אזגּורו אָּתְמַח שובב אנמתר
 :וָב ק אָריִמְ ריִבַעְ אָל אנֶמַחַר
 יִָויֶּב ןיועלו ןיבוחל קובשו לוחמ אנמחר
 :ִוְּב ןלע רתנא זןבוט רוהְנ אנמחר
 :ויָּב ל יוה ףימסו ריִעַס אנַמִחַר

 = כט אָתֶא אפ ריב אָמַר
 יב תו אמש חה נח
 -- אָעְרְּב לק אול אמ
 נב ןימקע ןדיעּב ןיחועְבו ןיתולצ לק. אנמחר
 3 ןיִתְמְשִנ דע סחר אָנְמִחַר
 וכ ב
 : ויּב = ףזנורמ בות אָזְמַהְר
 : ויּב ךמק ןמ םקיִר רַּרַהְנ אָלְו אנמְחְר
 ּתהַלְסְו אָוה בר יִּכיִננעְל ףַחַלְסו = והַהַמּת ינו בַעְּ אָנַא

 ןיא ב *ִבַא לּומְל בַּתְכַנְ הָהָמ יא אּוה בֶר יִּ נועל
 יִכ * יִביִריְל בַתַּ רָשַאַמ לוחמְל י יִבָשְהַמְּכ בָשְחַמ וּבְלְּב

 שורְדַתְו רוקהַת םא אנ .תחלפו : אה םיִהְלא בָהְבִ בָּזְכִמַח

 רוצ



 אי תוחילס

 שורָרַת ויִאְטַחל סא וָמָיְבּו שורחי ולילב וא ומול רוצ

 כ כ וב יסיעס ןכָא < ינפב ןונעי יִאַטַח יב םוי * ינווער יב

 יִּכְלַמּו יִדיִריְל המ / תחלסו אוה םּוחרו ןונַחו ןיע אשנ 5

 םולח דעְּב לאָשֶאְו רַתַש ןיִאְו יִּכְח תֶרַתַש ךופשאו * רֶתַסי

 תחל : אוה םּותַח יִּכ לכוא אל רַמּואְו * רֶתופ ןיאו יִכשח

 זריִרְבָּב רָשָבְמ חלשּו * םֶעּוה שכע תיִרָאְש תַביש הָבּוש

 אל םָאְ םחּונו < םעּוה תירָחאְּ היה רָשַא תא י סָעיִרּוהְל

 ןרקו ַחיִלָשִּת הָנָשִמ ריצו די ףסוה תחלקו אּוה תוניב םע

 עדוהו * ַחיִלָצְ הֶשעי רֶשֶא לָכְו רבְגָי * חיִמְצַת הָנענְו שָּגְנְל

 : אוה בר יּכ ינועל תְחְלְָו אוה םיִהלא ַהיִשמ יִּכ
 כַרְו טכיפא ךרא ןונחו םוחר לא וו 3 | אָרְקנ וינּפ לע יי רובעיו

 קרָאָטַחְ עשָפו ןיע אשנ םיפלאל רֶסָח רצנ ג תַמָאְ רֶפַח

 : ונתלחנו ּונָתאָטַחְלּ ונטל תחלסו : הקנו

 רומעל םיִרְוּג םֶהיִשְעַמ ַחכּב םיאָּב + ּודְבָא הָנומִא שנא
 הָסַהְמְלּו הַמּוחְל ּונָל ויה : תורוגַה תא םיחוה > ץרפּב

 ורצע המח | םַשחַלְּב ףא סיככשמ שוריפ םיִבָעוז : םעז סיב

 . תוצְרְלּו רותעל םערל * םֶתיִנע ךוארק םֶרָט : םעושְב

 בורמ : סכקיר סָהיִנָּפ תובישה אל + םֶנָעַמְל ּתְמַחַר בָאּכ
 * תוחונמל המה ועָס וניִאָטַחּ ּונַמ ופסָאנ - םּונְדַבָא ונינש

 יבישמ ּןתְמוצ יש יררוג ספ : ?רוחְנאל ונְתוא ובש

 ונטמוש : וספא ּךִתוצרל םינאר = ןיא ץֶרָפּ םימק + המה

 רָשְבְּב ךיִלֶא ונבש : ּונִצַמ אל קרַפּורִת + תונָּפ עַּבְרַאְב

 ּונָתְחיְלְ תַעְּב לא ףךרתשל * ּוניִנּפ
 תרּונוע לָחומ * תּוריסחב ָהְנְִמְו םימחר אָפְּכ לע בשיי ַלְמ לא

 הָחיִלְסּו - סיאטחל הָליִחְמ הָבִרַמ < ןושאר | ןושאב ריבעמ ' ומע

 זכהְל סתנורכ אל - חור רֶשָּב -כ סע תוקרצ השע ' סיעשופל

 תירּב סויה ּונָל רופז= הרשע שלש תודמ יומול ונַתְרּוה לא "למוג

 * ףתְרותב בּותָּכ ןכְו * םֶרְקִמ ויִנעְל תעדוהש ומ + הָרָשְע שלש |
 ררוו



 תוחילס

 נועד

 ףריע ישק * ּונְתּדַמ איה ךַּכ סוחר : רֶפִע דע ּונלפש

 :ּונָּבְל שקִעְו לותְלַתפ *ּונאָטַח ּונִפַב ונקעצ :ּונחְנא םיִרָמַמּו

 * העְרֶה לע סחנ : איה ףִמַע הָחיִלְס * םֶלַשִמ ףיִמְחְ ןוילְש
 רֶרָצְב יִּכ * לֶאְּב תותעּב םלעתת אל : רסִח יפלב הטמ
 = םותָח : ּונָמַע ףּרסַהְו ףְבּוט *לכהיִנָעְל עַדּוי : ונחְנַא הֶלורְנ
 ניל ןשי לו (רעי ןטשה לא 'ח ח'ר וה פעכ יוכי ןמָש יפ
 תצוה : ּונקדַצְל בוט ןושפ ץיִלָמ דומַעַיו * םודו וב םועְ
 ושָקבְּב : תי ןַמֶאְְל תיִּדַּג ןונחו םוחר ףיִכְרִּד :ּונָרְשָי רי

 ןיפ 5 = : ול ָּתעדוה ךֶתְנומַא * ףיִנָפְלִמ זָא

 . בו זכי ֶרָו ונח םוחב לא יו יו אָרְִ ינַּפ לע יי רובע

 הרָאָּטַחְו עשַפַו ןיע אשנ סיִפְלאְל רַסַח רַצנ : תַמִאְו דָסח
 : ּונתְלַחְנו ונתאטחלו וננועל תחלסו : הק

 ףרי זָחאת * הֶרַּכ ונמע שעת לא ּוניתובא יַהלאו ּוניָהלא

 לא ףֶרְפסמ ּונָמָש * ףְנְנ הָחְכות אּובְּב : טָפְשִמַּ
 תולר : ףזְגֶר ומדק ףיִמִחְכ * רָפומ רוקתל ףתְשנ : חמת
 יפ נוה : ףיָלַאְמ קָרֶצ בָרְק רייר "9 * ףרָושָּב זכיִשָעַמ
 יִלָתַא תובש בישתו + עיִגפַמְּב ונתעושי וצ * ךל ונקעזב ינימא
 חַכָשַת אל תודע ' ּתמאָנרוכְז : ּומָמְש יִּכ חֶאַר ויַחָתַפ * םֶת
 רּוּבַטִיִדּוטְלְּב םיִש ףרוס -ריִּתִּת הדעת םֶתּוח : ועְרֶז יִפִמ
 םיבשוי םלוע לש ּורובטב תיזגה תכשלבש תלודנ ירדחנפ) * רהסה גס

 ג"כ לש הנטק יררהנס זגמה רסחי לא אנ (הנבל יצח תגמרכ לונעב

 תא עד ה (ארמה אתלת אוהש ןווה .גזמ ומכ לודגח ר"ב לש שילש סהש

 בישת יִּכ : ףועדי אל רֶשא יוגה זרֶא רָּגַמ * ףוערי רֶשא
 : הְִָּתַה יִרסִא םירוכְל * ןורְצְבְ |



 בי תוחילס

 ָאְּונתְלַפִת יִנָפְל אבָּת ּונתובָא יִתְלאו וניִהְלֶא < אָנא
 רמול ףרע ישו םיִנָפיִע ּונָא ןיִאָש ונְתָּנִחִתַמ םֶּלַעְתִה

 ּונאַטֶח אַלוּונַחְנַא םיקידצ ּוניתובא יִהלאָו וניִהְקֶא יי ָךיִנָפְל
 ונְרְבּדּונְִַג ונדב 'ּונְמַשֶא יּוְתְבַאְו ונחנא ּונאַטח לבא
 ונְלפט * ונפמח :ּונרז- ונעשרהו * ונועה * ערה ןושֶלו יפוד
 *ונררמ זּונצצול - ּונָצְל  ּונְבְּּכ * תוער תוצע ונצעי * רקש
 * ּונְרְרָס * רקשלו אושל ּונעַבְשנ * ּונְפאְנ ' ּונְצִאְנ + ּוניִרַ
 * ּנְתַחָש * ּונָעשְר * ףרוע ּונישק * ּונְרְרֶצ * ּונְעָשָּפ * נייע
 ףיטפשממו ףיזתרוצִממ ּונְרַסְו * ּונעַתטְתו עת * ּונבעת
 כ ונילע אָּבה - 2 קיִרַצ - יּונָל הָוָש אלו סיִבּוטַה

 ּונָכְל חוד * שושמ ונָמִמ .-/ וג - ונשוב * סע. רֶּבִמ ּונְמְשֶא
 : ונשהקמ "רובו ' ונראפ הרערפנו : וניוא ירַבִחַה + וניאטהב
 ונחכ * סכיִרַול ונְתְמְדַא יפי 1 המשל התה ינתריט ' וננועב בֶרַח

 - ונינפ זיִענ ל . ָּתְיעְהַמ ונבש אל ןיבע טכורכנל

 3 ּוניתובָאו ּונָחְנא ונאַטה ָבָא ,ונאטח אלו

 * תורומחו תולק - תוריבע לע הרות - סלע לַש ונובר
 ילֶלּעְתַהְל עָשְרַּב תוליִלָע יִרציתורומשא שארק היל

 ותואי אוטחק יִניָעְו יִּבְל : ליִלַמ המ רָמוש הֶליִלַּמ הַמ רַמוש
 יניעְּב ערה תושעל יִרָבִא ראשו + ותובשי אל הָלילַו םויו
 ו ושי אל דיִמָת הָליִַה לכ סויה לכ ושַחְלְתי

 ממ

 יי לק עַמש ילו : : הָסמַא ישרע יתעמרב יִתַטִמ הלל

 :ילוק םיִרָאְו מ אָרְקִא : הָלִּב יתְקעַצ םיי * ָליִלָע אַ
 יאָטַח תצקמ תֶא : יל הימוד אלו הֶליִלְו * יִלָעַמו יִעָשְּפ לע

 הָרְואְו תודוהל םוקא היל תּוריִתְע הָפוצ ינפְל הֶרומ יִנַא

 ייל הזה הָליִלַה * ינודז יעָשפ יִלָע
 וכול ןיס "סל י?רסס ילכר יפלו

 ונמשא



 תוחילס

 טּפשִמ ּונְלַעַג : לרעמ לועמְל קח ּווְּב = ללעפבו רמאב :ּונְמָשֶא
 ּוניִּבְרַהְו * קחו תירּכ ונְרַפַה קרח תַכְשִמּב וניכרד ' קרצו |

 רקש ונלפט : תאְנש ַעָר ונשרח - תיִרוה 'בוט ונח קח יִלָבְ עַשָּפ
 ונרבז אל סל יעָה ילְבַתְ ונינש ּוניִלָב : הָמשאו ןוא ונצעי * חָמְרַמּו

 ּנְלַאנ ' תַעּדַה רסומ ונסאַמ : םֶלָעְנ לָּב לע טָפְשִמְב ּונָאיִבַ יִּכ

 : ךיִקִח תרוחְרַא ּונְבזע ' ךקרצ יטפשממ ונרס + זרַעַדְמּ הָמְכָחַמ

 יפ ונצפק : ונתואת זרולוצמב ונללצ . וניתודמה לכ לא ּונינָפ

 תבּושמ ונבביש < חירצי הָלּוע בוב וניפ בחר + חיכוהמ םימכה

 ' וניִלע אָּבַה לָּב - קיִדצ הָּתֶאְו : תחבות שיא לָּכ ונכעת " תחצנ

 סלע ּונתַנ + 0% טרומו ו ּונלָמְע וקשע ּונַנָעָל
 קרופ * ונב ולשמ סירב: ּונמְבש לעּונְלְבְס - וניִלע

 תקחר + וניִהלֶא +" " ףּונאְר וק ונּובְבְס תובר תורָצ : םֶדָיִמ ןיא

 ןידעו + ּנְדְבִאְו |ןאַצַּ וניעַת : ףיִרחַאָמ ונבש * וניִנועב ונָמִמ

  לנפרע הָשקנו - ּניִנפ זיענ ףאיהו + 8 ונָתְיְעִּתִמ ּונבש אל

 אל] ונָחְנא , םיקיִרִצ * ּוניִתובָא יהלאו ,וניָהְלא \" ' םינפְל רמול

 : ּוניִתובאו ןנחנא ונאָטַח לָבִא ּונאָטַח

 וש סר5 לכ 556 ו%ק לע כט כלככ ורקמר וכמה ל לוזחל ןיסד כקכ ס"סלז י"ר6ס
 : "טמלכ וכ סיעודיס ווקוכוע יטרפ לע תודותסכ וכ

 : נרו ונעשרהו - וניועה פוד ונְרְבְּד : ונלזג " ּונרַגְּב : ומשא

 'נצל > ונבוב * תוער תוצע ונצעו + רקש ונפט ' ונסה
 'ונעשפ וניוע * ונררס - רקשלו אשל ינעבשנ ונפאנ ונצאנ ונדְרַמ
 ' ונעתעתו וניעת ' ונְבַעִת ' ונתַחש - ונעשר * ףרוע ונישק < ונררצ
 קידצ הָּתַאְ ּונל הוש אלו בטה פי 5 וגר

 1 שק ה ל ד

 ונוקלא - 5 ּונאַטֶח יב ;רוחיִלְסהְו םכימחְרה ּוניחלא יוד
 ונילע תרֶשִמ תצנ לא יב ונררמ יב ערוחיִלּפַהְ טכיִמַחְרה

 : ּונאָטַח רשאו ּונְלָאּנ רשא תאַטַח
 : ונרצ ּונְל הלס ונרוצ ּונאטח

 , דָחֶא 4 .וניחלא 24 , לארשי עַמש

 כ םיִהְלֶאַה אוה "ה : ' םיִהְלֶאָה אוה
 ילארא



 ני תוחילס

 זכינוע * הָלְנְס יִריְּב * ּוננודָא ! םיִרָמּוא * הֶלָעַמ ילֶארא
 אוה יה! הלאה אוה % > .םיִרַמּאְו

 ו ה + םחלאַה אּוה / 9 םיִרָמְואַו =

 םסתֶרָצְּב לֶאְרְשי ש וננורא 4 םיִרָמּוא הֶלָעַמ ינומה סירמול שי

 אוה 'ה : םיהְלאַה אנה 9' םיִרָמואָו םינוע סָתּולְגַבְּו

 ע'כ : דעו םֶלעָל ףולמי יי ףַלַמ  ךָלִמ *
 תורּואמ אל רעו למ * ו ּוחַתְמנ םיקראו םיקחֶש םֶרָמִּב

 ןָשִעּב םימשו הֶלְבְת דָנְּבַּ ץֶרָאָהְו < ךלמ יי " * נחרז

 ץֶרֶא | השש אל דַעְו רלפ ל + עו סֶלָשְל ולמי יי 4 ןחְלִמַנ
 תעו יָָלַמ יי תוצְרֶא יִלָע םירוצי וניכַבו * למ * - תוצּוחו
 ךלמ 'ה : ךע) םֶלְועְל ךולמי 5 * תוצופת עבְראמ םיִצְּופְנ ץבקי

 :היהָי אוהו הוה אוה] היה אה = הָיהא רָשא היהאְּב רַחּויִמ

 : .היִהְי אל וירחַאו לֶא רַצונ אל וינָפְל * ִחַמּו תיִמִמ אוה
 ; ונוס ר% ליתפי סרט עמ קוספסל ש ןלכ

 ילעָמ לודנ יִּכ = ומש ארונו שודק * ונורא לוד + ּוניִהְלֶא דָחֶא
 הָשעְו התא לורג וכ: מ טכיקתש דעו + סה סימש

 אדל רשא סָוגָה לא ףתמח ךופש : בל םיִהלִא קרַתַא תרואְלַפִנ 2
 : וארק אל ךמשב רשֶא תוכְלממ לעו ךעְר |

 ןִת ףמשל יב יל אל יי ּונָל אל יּונָל אילו השע ךמש תָשּודקל
 = אָנִהיִא סווגה ורמאי הָמָל - ךֶּתמִא לע סח לע רּובָּכ

 דרב וניתורע - םיִמָשּב "סוהא רָחֶא םיִמשב וניהלאו : סָחיהְלִא
 *אּוה תויכז תגלמ - אוה םימתר אְלמ אוה םיקו יִח * םיִמעָּפ םוי
 תשעת המ ול רמי ימ ןיא - ץֶרָאְ סימשב השע ץפח רָשא לָּכ

 : וידי תָשעַמ לּכַה יִּכ + לעַפִת חמ ל רמאי ימ ןיִאְ

 :ּונְחְכְשִּת דא רוכְז ךִתיִרְּב שיא ונלוק עמש שכימשבש וניהלא

 :ּוניִמימ תאו ּונָמִתְל תֶא ףֶרּכ שיא : ןוצְרּ ּונְתְלְפִת לב
 תובוט תורושב ונרשב שיא : ּונְּולַג ךֶרּואּב ונראה לא שיא
 תרורוזַג לָּכ ּוניִלְעַמ -לטב שיא ונילע ץכיִמְקַה כ רכה שיא
 תעָרְו תשק |: 0 הָעָרְל .
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 תוחילס |
 וניִלָע ךתוכלמ רובּכ הָלִנ שא

 הָרָהִמ
 : תרובוט תּורזג ונילע רוז שיא

 : ּונָל אַצַמִה ףונשרה ל שיא
 := נימק רימ וניִמַ שרר שיא
 סוי לכְבּו סויה ול רַתַעַה שיא

 ּונתְלַפְְ סויו

 הרֶמָלש הרַבּושַתַּ ונרות שיא
 : ונפל

 : - ּונְרְבְשִמ ּונשיִבִּח לא שיא
 וננעַת הּחַאְ אָרְקִנ ו שא
 ו בוט ורכב ונָרְכְז שיא
 ּונְניִרְּב ּונְָ שיא
 לע ונפט לע ּוניִלָע לומח ש'א

 ּוניְלְלע
 : וניניעמ ונרחט שיא
 : וניתואמוטמ ונרהט שיא
 וניִדָע ךימחר אָנ ומהי שיא

 סופיסומ סכוסמ ימי תרטעכ

 : םיבוט םייח רַפְכִב ּונָבְתִּכ שא
 : טכיִקיִדַצ רָפְסּכ ובר שיא

 : (םיִריסח

 םכיִרשו רָפְקּב ּונָבִּכ שיא
 | םיִמיִמְת

 תויכז רַפְסְּב ונבְתַכ שיא
 זרונוזמ | רָפסְּב ּונָבְַּכ שיא

 הָבּוט הָסְנְרִּפ

 ןסכ דע

 ונישבוכ תֶא שובּכ שיא

 : מע שעת לא הָלּכ שיא

 אל םכתצ הרשע ףנעמל : שיא

 : ונגעַמְל

 ּונצחול תֶא יחל ו שיא

 : ונמחול תא סחל שיא

 ּונבדר ;רולָחנשִמ תגלמ ט שיא

 (ףתדובעל) הָבּוטְל

 : ונָתָמְקְנ תא םּוקְנ שיא
 : ונתָליִפַנ תא ךומס שיא

 רֶָּה רכס תפצ  ףומס שיא

 תֶלָּפיִנַה

 : ּונְתְרְתַע תא הע שיא

 : ונארְק סי ונע שיא

 : = ּוניְביוא לכ ידימ ונְרּפ שיא

 . עַרָה ור יִדיִמ ונְרּפ ש א

 : ףיתוכרב ּונָּתִא הָוצ שיא
 : -  ףיִתועּושי ונָקֶא הוצ שיא
 : ךיִטָפשמְּ ונקדצ 1 שיא

 :- הָלּואְנַה ץק ונל בָרָק שיא
 : = הָעּושיח סוי ּונָל ברק שיא

 : ךתְריבעְל ונכְרְה שיא

 : ונְלאְנְו ונביר הבר שיא

 : לארשי ךמעילוח לָּכ אפר שיא
 : לֶאְרשי ךמע נע האר שיא

 : העשה קַחורּב הֶאְר שיא

 : ונתעוש תא העש שיא

 : וניניּב סולש תיש שיא

 : | ּוניתונמְראְּב הולש תיש שיא

 ףלמל זכולָשו סכיוה ןִּת שיא

 : וננורא

 : = ּוניִלֶא ביטָהְל ובלב ןָּה שיא
 : ץֶרָאָּב םולש ןַת שא

 סֶלוַעָּ עבש וה שי א

 : תוכְלַמַב םּולש ןת שיא

 רֶכְרְבְל  רַטַמּ לט ןַּת ו שא
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 רי תוחילס

 : ףַטַה יִפְל סָחְל ןח שיא ץֶרַאָּב סע
 תררוטק ּונְרָלַפִת ןוכְּת שיא כחל עָרוולל ערז ןֶת שֶא

 : .-/ | לָכואְל
 תרוא ּונָמע השע * הרבוטל תוא ּונמע הרשע זכימשבש ּוניָהְלֶא

 ושוב וניִאנוש וארי - םיִמָחרְ תוא ּונָמַע הָשע הָעְושיל

 :רוכזת תומימת זנורב - .רוכְזת הרקע נור < רכזת .הָבַתַא גור |
 : תאּוה הָנעְבּו עב ּוננע ' ּונּתֶא ףתיִרְּב רַפִת לאו < תיִרְבל טְּבַה
 נדַחְכַנ אל ז ָךֶּמַמ * יִתומְשאו "יתָלּואְל * ָתְע הָתא םיִהְלֶא

 : יתובושמ לֶדָיג יבבל לע יתלעהּב * יתונודז בור

 * רוּכְזְת זְנרַּ םֶחָר : : יתומצע כ ּורְרַפְתַהְ יִתְכַפָשִנ םיִמַּכ

 יִֶתְחיִלְס שקבמ לאוש לכ דַמּועָה ּךֶתְלמִה ירעש קָפּורְל
 לכל רודל ךענרז דינא - תג רָפַסְל תורומשא יש ומרק

 ור / תואָלְפִנ ךתרותמ הטיִּבאְו יניע גי ּךֶתְרובִּ אבי

 דרב םיִרוזָּפ םַהיִוְנְל בָבּשִּת - תואָלַּפ ץק יִלַחִָמ ךִמֶשְל
 ּונָבישה תואָבְצ םיהְלַא : תואָבַצ םיִהלֶא י 4 הָּתַא יב תואָּפ

 * ּונָנֶנמ קארו ךֶהישמ יִנָּפ טּבַה - וננעת קָדַצִּב [רוארונ

 וחמשיו :ונש וניִבָא ןננָע * ונגר םֶלַשְל י ףב יסוח ב ּוחַמַשו
 וננע * ונע ונלַאונ ונע * ּונָנע ונארוב ונע * ונע ּוניִבְת ונע

 תרומחְנּב קיִתָו וננע + ונע רֶרֶָהְו רוה וננע * ונע ונשְוה
 םיניע רוהט ונע * ונע סיקו יח וננע * וננע רשיו רז וננע * ונע
 אדל ּונָנָע - ונע ַחּפ ריב ונע וננע זכימש בש וננע - ונע
 ארונ ונע < וננע ,סיִכְלמַה יבלמ ףלמ וננע : ונע עשרב ץפח רֶא

 רגע טכילה רע ונע ' ונע םיִרּפּונ מוס ונע * ּוננע בֶנָשִנו
 בורק ונע * ונע קיּרְצמּו קיר ּוננע * ּוננָע דליצמו קררוּפ ונע
 : ונע סיקַחש 2 ונע > וננע אָשְנו סר ּונְנָע ' ונע ויארוק לבל

 ונע ונע הֶרַצ הע הָנעָה ונע ּוננָש חצי 6

 מגני סמר עב הנה נע : ונע בעי ריבא
 רור
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 :ּונָנְעְּונְחְו םוחר ונע :ּוננְע הָבָּכְרִמַה יִהלִא ונע :ּונָנע דוד
 ןחוב * תוחילפה ןודא :ּוניִלע םֶחַר ךינפְל ונאטח ןּונחְ םוחר

 ךיִנָפָּונאָטֶח + תּוקְדְצ רֶבּודְ" תוקומע הֶלּוַג - תּובָבְל
 תיִרָּב רֶכּז * תומָחְנְּב קיִתָו * תּואָלְפְנִּב רּודָה : ּונִלָע םֶחַר
 לָּכְעַרִי * תּוירָּבַל ביטמּו בוט ערה - תַזיְלְּכ רקוח + תובָא
 יתויְכַז אָלָמ'ר : תוקדצ שבּול * תונוע שבוּכ - תּורָּתְִ
 לעופע'רז : תורָצ תעב הנע * תונוע הלוס - תולְהת ארונ
 : תוברע בבור * תורודה אוק * תודיתָע הפוצ * תועושי
  וניִלָע סַחְר ףיִנָפְל ּונאַטֶח * תּעָּד םיִמִּת < תּולֶפת עָמּוש
 אָלַמ יְּךִמִש ספא ךְרא לֶא ףמש ןּונח לא * ךמש סוחר לֶא

 :ךֶמָש עמל השעיי" ףמש אָרְקִנ וב * מש םימחר
 סורמוק סכוטק ימי קרטעכ

 : ּונבתכו ּונָרְכז םייח רָכְסְבּו

 : ויזחבו ונמחרו ּונְרְשב התעי סו הוה
 : ויזחבו וזילע ףימתְר ןומה לגל הוהו
 :ויזחבו ונילע ךימחר אנ ומי הוה
 : וזחבו ונמיש סויה בָל לע סֶתוחְּב הוהי

 : ויזחבו ונימחול םַחְלּו ּונָביִר הבי והוווהוי
 : ויזחיבו ונימימ תאו ונמחל תֶא ךְרְּב הָוהְי

 : ףמע לֶאְְשְו לע הס מש ןעמל השי
 . עייעו סהרגא ךְמיִמַת חרזא ןעָמְל השש י

 : ע"יעו קיצי ךימלואְב דקענ ןעַמְל הֶשע יי :

 : ע"יעו שי ָךיִמורְּמַמ םֶלְסְּב הָנָעַנ עמל השע /

 ףסוי ּךְקיּדצ ריסא תוכז ןעַמְל הָשַע יי
 : ץ"יעו

 : ע"יעו השמ ףיִמיממ יושמ עמל השש .

 ץ"יעו ןרהא ד ףימתו ףיִרואב ] ןהְּכ ןעמְל + הֶשע 7

 : ע"ע סהניפ ףמשל אָנְק ףז | ןעמְל השע .

 : ע"יעו רד : ףיתורימז םיענ ןעמל השע

 : ע"עו הל ףֶפָשל תב הֶּב ֶלִמ ןעַמְל השע יי
4 



 ומ | תוחילס
 :ע"יעו ךְמֶש תשּודק דוחי לע םיפּורשו םינּורַה ןעמל השע

 : ךָמַע לֶאְרְשי לע הָסּוחַו -- * ףמש ןַעַמְל הָשע

 : ףָתמִא | ןָעמְל הָשָע - * מש ןעמְל השע
 ףלרַּג ןץמל השש  ָךֶתיִרָּב ןעמְל השש
 .ףרדה ןטמל הֶשע * ּףֶתַּב ןשַמְל הָשָש

 * ךְרָב ןעמל השע * ףרועיו ןעמל השע

 : * ףֶבּוט ןעמל השש * ךפח ןעמְל השש
 : ףֶרובְּכ ןעמְל הָשַע * ֶרָשָי ןעמָל השש
 : | ףֶתּוכְלמ ןָעַמְל הֶשִע ' ףֶרומְל ןעמְל הָשַע
 : ףרוס ןעַמְל השע צג ןעמל הֶשָע

 ְךְראְפ ןץמל השע וע עמל השע
 : ךתשודק ןעמְל הֶָשע * ףתקרצ ןעמְל הָשָע

 : ףתַנִבֶש 5 הָשְש | + ףתּונמסר ןעמְל הָשש
 : ךֶתְרּות ןעמְל השע

 קרשמ ןעמל זרשע + בקעיו קחצי םכֶהְרְבא ןעמל השש
 םלשורי ןעמל השע * המלשּו דוד ןעמְל השע * ןרהאו

 ןטמְל השע * רוב ןּכשמ ןיִצ ןעמְל השע + שָרְקַה רש
 ןָעמְל זרשע * ףךֶלְביִה זרּוממש ןַעַמְל השע * ףֶתיִּב ןָּבְרֶח
 ןָעַמְל הֶשָע * םילּדַה לארשי ןעמְק השע * םייִנָעָה לֶאְרְשי
 י תּונָמְלִאְו םכיִמּות ןעַמְל הָשָע * תּורָצְּב םּורשַה לאש
 הֶשע * בֶלָח ילּומְג ןָעמְל השש * םירש יקנ* ןַעַמְל השש

 : אָטְח אל ןּבַר תיִּב לֶש תוקונָת ןַעַמְל
 סיעסר סיטקכמס * ךונפ סיקרפמס סירוסטסו סיסודקס ךיכ(למ ןטמל השע

 * סעוכס ירפמ * סרונ ילטכמ סיסרקנ סלעמל סי תכ : ךמע לפרסי לע
 יכפ> .וכיכס ססרכס :ס ותכס6 * כ יריכזמ * סמח יכיסמ * סלק יריכעמ
 סינכחפעו ודוככ ףסכ ינפ5 סיחטתסמ ויככ לע סעככ ?וסס סיסור סססכ * סלרוכ
 טודק חלס חלס * כקעי .ריכס לוחמ לוחע * תיטסרכ רלוי רתס רתס * סירעו(ו
 * לוד ךלמ * לודנ ךעמ > ךורכ ךכמ = רוד ךלס" 2% סיכלת רידס יכ * לסרש
 * ריככ ךלמ * רסו ךכפ * רוסט ךלמ * ןוכח ךלפ * ךז ךלע * קיתו ₪ 0 ךלמ
 ךלמ * סדופ ךלמ * רווע ךלמ * ךמוס ךלמ * ?רוכ .- * סחרמ ךלמ * דעל ךלמ

 : סת ךלפ * רפוס ךלמ * סר ךלמ * סודק ךכמ * 05 ךלמ * יד5
 ספ
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 קחלי ערו סע הלנק ךל סתל + ךכסוס ססרכ% ערו סע סכ6 ך> .המל
 זר סימס ןינס יכ * ךמימת כקעי ערז סע תורחת ךכ סע5 * ךדקע

 תוזירכמו דוככס %סכ תחתמ רדסו דוס תוגרק תוסכוי דימ + סתוס תסרק
 יכ * .תוכס תוכו ילסססמ סכ> חכס * יככ לע תוכו ידמלמ סכירסס * תורפוחו

 : סכל וכתי סלודנו דוככ ןרפסו סיפסס לכ5 לכ

 : ּנָעיִשוחְ העמל השע * ּונְנַעָמְל אל סא ְנְעִמְל השע
 ִּב ּונְתְלְפַתְּב םּויָו םוי לֶכְבּו סבויה ונעו ונָעישוה
 : התא ּונְתְלִהַת

 יריבתל ינער + ןנינע * יקישעל ינער + ןענט = יימעל יִנָער
 ינער : ןנינע * תוָּתְעַר יִלפשְל ינער + ןָעְנע * אָּבְל

 י הָירומַה רהב וניִבָא םֶהְרְבַאְל נער : ןנינע - אָחּור יִביִּכַמְל

 בקעיל ינער + ןענע * אָחְבְרמ יג לע קח נער: ןָניִש
 ינער : ןנינע * יִרִסַא תיִבָּב ףסּוְל ינעד + ןענע * לא תיִבּב
 'הִּתְהַמַּב ןרהאְל ינעַר :ןענע - ףוס םי לע וניִתובאו חשמל
 -לְָלִַב עשוהיל ינער + ןניִנע י םיִטָשב סַחְיִפְל יִנְערִי ןנינע
 :הָפְצִמּב רָאּומשְל יִנָעִר : ןנינע * הָמְרֶּב יִלַעְל נער : ןנינע
 ונעה : ןנינָע * סֶלָשּוריִּב ּונּב המלשלו רֶוְל ינער + ןנינע
 * וחיריְּב עַשיִלְמַל ינער + ןנינע * *לַמרַַּה רַהָּב ּוהיִלֶאְל
 יִעַמּב הָנּיִל ינעד + ןנינע * ותולחּב והיקזחְל נער : ןענע
 זנתא וגב זרירזעו לֶאָשיִמ היננחל ינער : נע + הַגּרַה

 * תת אָבוְּב לאיִנְדְל ינעד : ןנינע < אדי ארונ
 ינָער : ןֶנע * הריבה ןשּושְּב רַתְסֶאו יִכְרְרְמְל נער : ןֶנינע
 ינער : ןְנע - לגעמּב ינוחל ינער : ןנינע * הֶלוגַב הַרזְעְל
 אָנַמַחְר : ןִניִנְע * ררָו רָּד לָבְב יה ימימתו יריסחו יקירצל

 ןימחר יִלָמְתִיד אָנְמַחְר קרפ אָנַמִחְר * ביזש אָנַמחְר : :ןנינע
 * אָנֶחֶא לארשי לָּכ לַעְוי אָנְתיִב יִשְנַא לָּכ לע * אָנְלָע םֶחְר

 : אָבַר מש ליִרְּ ןיקפא אָרּוהְנְ אָבּושַחמּו

 קרומטסכ רפה קלי תריקע רוכז5 ידכ ףוס דעו סכיקפמ ורמו%5 כומ ספ% ס|
 ןומופו פס ףוסכו * קחי דחפד תוכוכגס סיקקממו סידסתס סוררוטתמ זקש רקכס

 קופ יכ קריקכ דוקיל [5ו  סוקתסקו רוקקו ןוטכמ 5"5  ןכו רוקל סיקכ ךיקרוק
 ןוסכ
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 זט תוחילס
 ףלמ 55 סימורמ ימטמ ךידסמ ךיטמסל ןיסרוג שי ךפסילס שקכל * דוקי דקי ןוטל

 סוקמכ סכורסלכ כשוו ךלמ 56 רמזי * (יס סכוככו * 'וכו סומסר ?סכ לע ו :
 םכ וככ ןיפ וכ 'ס דוסכ סיקכ5 עדוככ ססוכפ 5ע סילפוכ ןיס סיכ6 כיפכ סס טיש
 סטעפתש ידכ ספוק רלועיש ומ | ןיא  סרוכגס סגו סלולכ סכלכלו תומלועס ררועל
 ס5 סוקמ לכמו סימלעכ סימעט דועו * סל פע ןיפ יכ פומלועס תוללכ לט סלועפ
 סגו קוספ סופט 15 רמול ןיקו ססיכפ לע 5ופיכמ ועכמי ₪5 סויס לוקל ךומס ץוס

 : ססיכפ לע וכפו דומו ףכפו לוכעיו רק6 ס6 יכ וכיקלעס סדוקמפ עוופ

 כ דעְּכ תִרבאנ אָנְלַא * ןקר סא ןבש לָחא * ןקח עבור סָּפָא סָא
 בונה ריב ךופל רקדה בפ

 הָרּושקושפנו - ושידקהל רענה לא ץר * ריק לַע ומר אַצְמִנְו ' ריקי
 לקוה דיִחִי : ושאר לע ויהלא רז וש סכיִצְעּב .ורטע - ושפִנב

 ןיתצ | הָרּושתו איבנ םיִצעָהְ שָאַה הָנִה - יבא רמו הָנָע + יִבְצּכ
 םיִהְלַא ינב < ול רַמאַו ןעוו וקיהְבַהְִמ ובישה .םיִלִמ \ : איִבַהְל
 ףירחאו - פיִרַהְִ סֶהיִנש ָךֶתוצְמְּב : ול רשא תֶא 0 ,עַרויְו ול הארי

 דא ּואְר : םיִרָתַה רַחֶא לע - סיִרהְמְנ וכְלַהְ שאח < סיִרָהְרַהַמ ול
 תרָבְרעּ ורשי + הֶלּולְּכ הָבַחאְּב רח הלוע יצע ורהמ * .הֶלּולת
 יתוא יִבַא ' הָסנִמַ ורה סא הֶשַה ו הֶאְר הָליסֶמ

06 

 דע שָאָהְ ' רש טכצעה דע ומושל - רֶקָּפ וילע וברחו - 6
 סַשְל יטחושל ' וילא שנ ויבאו ויָלְאִמ עמ ראּוצ רקות ַחָבומַה

 וגב לע בָאָה - השע רשא ילכתא רוקח : וילע בָצ : הָנהְו * ויִלעְּב
 * הָשע רַשֶא [- תֶא םיהלֶא ארלו אש םיפּכ לֶא ובלו + הָסִח אל

 השעו * רַחַא לא הָגִהְו * רחְבנה ךנב .רומה רחשמ םֶחְרַמ ארק
 ףךל זרֶלַעַתְ : ותררָטְקַהְּ ןוכִת * ותַרַבְזַת יפילַח : רַחאְּת דלא

 : ּותָרומִת אוה הָיָה * תרומת

 לב לש תיִרְּב - קַחוי רַפָפַּב רעָל * קחשכ ךיִנָפל ןורָּב
 [כיאָּב ךיארוק + : קִחְצִי תאו םהרְבִא תא י קחמוי

 * דוקַפִּת םיִמְחְרְּב ךנאצו + דוקשת הריק הר * .רוקל
 * םביִמּדִרִנ ץיקָח? ךֶתְרּוכְּג הררע * רקע לא .ןאצה יִנָפ
 םּויַה ךתחילפ שקבל * זכיִמָהְדְנ םכיִרְרְה זרּבפִּת ךְנָעַמְל

 . : םיִמְחְר 2 לע בש למ לֶא - םימיִּכשמ
 א



 תוחילס

 תנוע לָחּומ * תּודיִסַחָּכ גָהְנִתִמּו םיִמִחְר אָסְּכ לע בשוי ףְלֶמ לא
 תֶחיִלְּו < סיִאטחל הָליִחִמ הָבְרַמ + ןושאָר ןושאְר ריבעמ ומע

 זכה םתעְרְכ אל - תור רֶשַּ דרָּכ סע תּוקְרצ השע " סיִעַשופל

 תיִרְּ ויה ונָל רוכזו * הָרשְע שלש תּוהמ רמול ונָתְרּוה לֶא * למוג

 : מר בּותָּכ 8 סרקמ ₪ ויש סריה ו ומָּכ * הָרָשָע שלש

 ברו סכיפא א ןונחו - 0 וו וו ארקמו וינפ לע 0 רובע

 תרָאָטַהְ עשו ןוע .תושנ פרא דֶסַה רצנ 3 זמ רַסַח
 2 ּונָתְלִחְ ּונְתאַטִחְלּו וננועל תְחְלְסְו הקנו

 יּונְעָשָפ יכ ּונְּבְלַמ ונְל לוחַמ ונאָטַה יב וניבא ּןנָל הַלֶס

 --- ףיאְרק לכל רָסַה בַרְ חס בופ יי הָּתַא

 יִתְבָז ץפחת זא + סלָשּורי תומוה הָנְבִת ןויצ תא ָךְנוצרְּב

 י םיִרַּפ במ לע ולעו זא קילו הֶלּוע קָרַצ

 : לסרטורמוש 7 וכקקש רקפו * וכקקז דע ו סקמש סויש וק סכימ שי ס6 =

 *ויתונש לָבְהַּב רשא * וימשא בור לע חְרֶומּו * ויִתאטַח הָדותְמְל

 הֶלּפ וימק תַרְגַתְזיִּבַמּו ויָתורָצַמ קעוצ ' ויָמ ןוגומ ּולּכ

 : יניע אושה יִלְבַהְּב + יִתְכַשִמ יתויהמ וימחר סיר יב ו ריב אָנ

 יִתְכְסנְוי יִתְבְרְקַה יראו + ינו םוי ערא אל יּכ < יתמחְנו יִתְבַש ןבָ

 , וקמצ יִדיִג ירש קלפכ : וימחרּולכ אל יִּכ *יִנוק סֶחַדִ ילוא + יניע ימ

 בִא ימחרו - סינכא יִבָאְּכ וועמ * וקתש יניע ימו - םיִנָחַּ שאר קָגיִאָו

 סלככ : וימחרו יעמ ןומה - וקפאתי יִָאְו < םיִנְּב לע מח אלו ' ּוקָחָר

 * םִאְְּב תיִבּב יִתְחְּבַשְנְו - ופצק ינליחנהו * ' םִאָבְל רובְב יִנָאיְבְה

 יופא יִל ףיִרֶאַה ירח - םיִאְלְּפ ררא סוי כב יפעו רָיּב יִּתעְבְַ

 פיפ : ויִמִחְר ףַאְּב ץפק סא * לא תּונח חכשה
 : (קוח סעלכ ןמיס) * וז סכיקק סדוסמכ סוקמכ רמוכ סוגסוכ יו

 ללֶא + חֶאובָאְו הדַמוקֶא * ויִמְשאו יִבָל ןורז * יִבְּבַשִמ לרע יִרְּב
 ודלקת ינונְחַתְב ןיע יתצשונּב רַמאְו < וימורהו והלה זרי

 ליה רוצ יל ףל : וָמַחְר זכיבר יִּכ : רָיּ אנ הרֶרָפִנ * וימש

 לכ ליב יְרּולְנּ תולה יתוקתו ירבש ףב - יִתְרְצב ותְְסּונמ

 רימ = קעוצ ףדל רבע חֶרפ ' יתואה דרב ךדננו ' יִבְל תולאשמ

 וידוד |



 זי תוחילס
 * ערויו רצמהר ןמ יפצְרקְּכ ' ינ.ע וו ונע ספ : וימקו ,ירוה

 תרְנִּתִמ קעוצ : יִנַע תנע הרובּת לאו .רַצְקִת אל ד יִּכ * םיִמעְּב

 קרַמ ספנ : וימּולע לע הדְוִתִמּו קרֶרּומ ול ויעָשָּפ רֶשָתַצ + רצ
 םושת רש + רמוח ריבי < קדטציו רָּבדִי ;ר קרמ ' רַמאַיְו ןנואזרי

 אלה קָרְצ יִכְו עַשַרַ יִּב כיִהלֶא ךְל תי המ * קר קַבאְּ תיוג
 (רעָּב 8'כ) זרוצח ספ + וימי רַפְסְּ םכיִבּותָּכ - וידע למ
 ילָאְו * רכזת םָהָל תּובָא תו - ֶלְלַהַַּ ףיִרְבַע ' ומק ךָל הָליל
 י םכֶלַאְג בקע | שורק > עכדק יִמיִּ ףסרע זרק + בלע ןפה

 סכפכ : ויָמּורְמְּב סולשַה השוע לאה אָשִנִהְו

 םיִּבִר יִּכ % דָיב אנ הָלְפִ דאַמ יל רצ ד לֶא דָוָּב רַמאיַ
 ּ הֶלּפָא לא םֶדָא ריְּו ויִמַחְר

 : ּונְעיִשוהְו וניִלע םֶחַר ךיִנָפְל ונאַטָח ןונַחְו םּוחַר
 הֶשּובָא לא יִּתַַטַב ַּב יַהְלֶא : אָשֶא ישְפִנ * ּךיִלַא רוד

 ושבי ושבי אל ףיוק לכ םג + יל יבוא וצְלש לא
 : יִנְרָמְל 7 וא ינעירוה " ל קר םיִרְנַּּה

 תאטח : הַמִה םֶלעַמ יִּכ סו י " .ףימחר רכז : : סויה לכ
 :י* ךבּוט ] ןעמל הָּתִֶא יִל רֶכז ךְרְסַחָּכ רכְַת לא יִעָשפּו ירוענ
 טֶפָשִמַּ סיונע ריי רב םיִאָמַה הרי ןַּכ לע יי רֶשיְו בוט
 ותירב יִרָנְל תַמָאְו דָסִח יי תוחְרֶא לָּכ : וּכְרִּ םיִונע רָמָליו
 הֶז יִמ : אּוה בֶר יִּכ ינועל תְָלְס " יי ךמש ןַעַמְל + ויָתרַעו
 יערזו ןיִלַּת בוטְּב ושפנ + רֶחְב רד ונוי יי צָרָי שיאַה
 לֶא דיִמָּתיִנע :םַעיִדוהְל ותיִרְבּו ויִאְרִיל * דוס : ץֶרֶא שרי
 ינעו דיִח יִּכ יִנָנחָו יִלֶא הָנפ + יִלגְר תַשְרַמ איִצְו אוה יִּכ יי
 יינע האר : : ינָאיצּוה יתּוקוצִמִמ וביִחְרַה יִבָבְל תּורָצ + ינא
 סֶמִח תַאְנשְו ּובָר יִּכ יביא הֶאְר : יִתאטח לָכְ אש יִלמִעו
 95 יתיִסַח יִּכ שובָא לא יִנְליִצַהְ יִשְפ הָרַמש 3 ינּואָנָש
 למ לֶאְרְי תֶא םיִהְלֶא הָרפ : ףיִתיק יִּ נור רָשיָו םּת

 : ּויַתּורַצ
 0 | 11056 8 9 ה
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 : מעל הֶעְרַה לע םחנהו פא ןורחמ בוש ָאְרְשָי יהא
 (קזס ו ןמיס) | ןוסקכ סוול סכיקפ

 לאְרְשְי ףמַעְב ימּ - הָבּוטְל תואּונָמע השענ הבישקה ףמע תעוש
 : סת תוחור עבראמּו ' סָצְלַחִת תּויִרא ינש ןיִּבִמ : דַחֶא יוג

 הָביִקָהא תֶאְו סַהנְּ ןויצ ילכא תאו :ָחֶא לא רַחֶא םֶתְוא ברקו

 ותְמצ בָאומּו סוד : דהא תויהְק לָהאָה תא רָבַח - חרת ו הרודנה

 ונמט יִלְנַרְל < רַחֶא הֶזמ רָהא המ + ייחְל ּוכָה הּפְרַחּב ' יח רובכ
 קח : רָתֶא סג ןיא בוט השיע ןיא + רח ילע ל ' תַחַּפְו חה
 לע ףלמל יי הָיִחְוז ץרתו הָכַּכְל ּויִָי ךיִביואְו ירש ימש ןכוש ךמע

 בוש : רַחֶא ומשו רָחֶא 0 הָיִהָי אּוהַה םויב * ו 0
 (קוס סדוסי ןמיס) יכש סווכ סכיקפ

 יהיו * רקֶח ןיא רע תולדג השע * רקוח סֶדֶא יִנָּב לָּכ תּוכְל דיִחָּי יי
 תולג לבוס - ומאנו . ךרבע תחיש בשק ינש םוי רקּב יהיו ברע

 יידי תיִרְּ רוכוו ינש ןיִאְו רחֶאשי - ומיקהלולפנ םויו + ומבש לע-
 ירוד : ינשה תא סג וציו > ףירבע בקעי ינּב < ךדגנ םיִקָעְוצ םעל

 תונָבְרַה םיבירקמ תּוכְוָּב < תונָמּכ םֶתְלָפִת בושחו * תונחְת בשקה
 ונְל חלשו * מע תַלְּפִתְ ךנוא טה : יִנָשַה סויּב רעו ןּב לאְנַתְנ
 תֶאְ רֶקְַּב רַחֶא שַבַּבַה תֶא ףיִנָּפְל תּונָּבְרְק בירק - ךקרצ חישמ

 הָרתְסנ סָא + יבְשָח ריאָהְל רֶהַמּו י יִּבְרַמ יִּבָל קוח + יִנָשה שָבכַה

 בוש : ינשה סויּב ךְּרְבַעְל אָנ הָחיִלְצַה * יִּכְרּר
 (כזעל5 רכ דוד ןמיס) ישולש סוול .סכוקס

 םורמ * יחור יִכָע ףטעתתו יו ארקא יל ל" םורָמל ינוע ולד +
 הַשַעַוי ימאנ -שקכה ּהָי: יי ינפל ישָפַנ תֶא ףופשאְו + יחישְו יסעכ

 לֶא + עישוהי יִלְו יִתולד : ד הָּתַא תישע זרובר * ימע הָבּוטְל תוא

 * יבָק אָריְ אל + יבוא ילע םוקְּב יו יתיוק ךעושיל - עישומו קירצ

 אל יִּכ : יִבְרַחְ אלו - יבגשמ ירי ךב הרַמָר : יי יִּתחַטּב ךילע ינָאו
 הֶלֶא לעַה * ּורָמַאְתַה ילַעָו < ּוְבָ יביא : יו .עישּוחי תיִנֶחב ברח
 סקונו אינק לא - ריּתְכי :ילע בואו ריּהְסַת "נפו הַמְל : וו קפָאהַת

 יי חנו םימלּועלַה < .הַמיִהַא יִבְבְ סִעְ הַמישא ישפנב "תוצע <

 ךימחר : : ינדַא םֶליעל חַנַי אל יב ינובישו יפעְס > יניר םירז

 בוש : יהא ינדא הנעת הָּתַא * יתלחוה 5 ְךָל יִּב ז יּתְרַּבְש
 הניחת



 חי תוחילס
 | (ןטק רוד ו ןמיס) .יעוכר .סוי5 סכיתק

 תֶא טּפָשְמְּב אובת לֶא - השע יְּלְבְסהְו - אושָּנמ יִנע לַרָג םֶא
 ףשח םירזמ סנ * רֶבעַה יִרּועְנ תאטהחו < רכה יִבְבְל יעְגְנ ךרבע

 : ףרבע שפנ חמש - ורָבְש יכל יתוחנתצו + ורב יִתונוגי : ףרבע

 : ךרבעמ ףינפ רֶתְסַת לֶא ּוליני יִתוהְל < ולידה "לע יתער ישרוד
 ימי הָמַּכ ' טָּפְשמ יפררְּב השעת יתמ + טפשמ ןיאו עושא ןא רעו

 מא ינמְחנְל ףרסח אָנ יִהִי ינָמִתְרְל ףפא בושי : ּףִדְבִע

 לע ףונפ הָריִאַה : יתבמסנ ןטכמ ילו < יתרפס יכרר : ךרְבעְל

 תֶא תישע רשאי "םודיחי בישומ רוצ םיִרָסִחַה לָּבִמ יתנטק : בע

 אָנָא > יִתעְושְל -יִתָחְורל וא סֶלַעִת לא - יִתאָטִחִמ ינרהט : ךרבע

 טת לא יֶנָמִמ ךיִָפ רֶתְסִּת לא * יִנאְרַה תואָרְפִ רבע נא כ ד

 בוש : ָדְבַע ףַאְּ
 (5לומש ןמיס) ישוממ .סויכ סכיספ

 ינפמ : הָלָיְכַה יצחּב סקוו * וניע תנש ררועו * ונקמ ררונ העש 4

 ויבשב יהיו הֶדיִלְו סמוי סַחָל > ותעמר ול הָתְיַה : ותָמָשַא תשב
 םיִביַוא : הֶליב הֶרקלּ סו בֶרחְל - ףררנ | "העְבְנְל רַהְמו הנ
 אבֶת נפל : הל לכ ושָרֶחַתיו * .ּוצעיִתְי ילעו וצָחְלַי יתוא

 בוש : הלל יתקעצ םוי - יתעּושי והלא תָכַּפִ
 (ססרכ% ןמיס) יטש - סכיתק

 ֶָּב : תּוליִלַּב יי תיבּב * םיִדְמּועְל העש םיִדיִחָי בישומ םיִהלֶא .
 ךלוה לע, סֶחַר : תּודיִלַּב יִבְבְשִמ לע יִתְרַכְז ףִמשו י יִּתְחַטְּ

 * וחש ףלוה יִנָנַה תוליִדּב דַחַּפִמ * וכרי לע וכְרַח שיא * הכו

 ריִנַהְל > ְךֶדְגְג קעוצ טלמ + זרוליל ג סיִמָי : .ַחונִמ יתאצמ אל

 יי ףוצקת לא + מעל \ .הערה לע םֶחּנהו פא ןּורַחַמ בוש
 : : נֶלַכ ד ךמע אנ טבַהְזִה * ןע רוכזִת רעל לא] דאמ רע

 לא רוכז - ךרובְכ אָסְּכ לָּבנִת לא מש ן עמל ץאְנִת לא
  ּךֶמש ןעמְל ז השע יי * ונב ונע רנינוע םא :ּונָתא ךתיִרּב רָפַּת

 : ּונְל חַלְס ןודָא י ּונאָטַר ךַל וניתובושמ ּובַריִּכ

 : םירקת מַה ןומָה תא יי * םיִרָאָה עלוב ּונמָשִמ סמ
 ןעמל



 תוחילס
 ותַבְהַא + סיִּרשה קָמעְּב ותְרַּבַג * םיִּרָשָּבִמ לָצּומ בָא ןעַמְל
 :ּונָל חֶלְסְזּודא ונאטח ל ל וניְתובּושַמּוּבְריִּכ - ּונָל םויַה רוכז
 לוגד וְזעַמְל * ןוצְר תע ּונָל הָלג יי * ןוצְל ּוניִּבְַהְו ונאָטֶח םָא
 םוַה רוכז ותריקע ' ןוצְרל ורפְּב תָשּוה ליִאְו * ןאצַּכ רקענה
 םִא :ּונְל חַלְס ןּודֶא * ּונאטֶח ָךָל ּונְתובושִמ ּוַּר יִּכ * ּונָל
 הָוַח סָּת ןעַמְל * הָרָתַעַּב הֶצְרִתִח יי = הָרָבַעְו עשַפ ּוניִבְרִה
 יּונְל םּויַה רוז ותַמִּת * אָרּונ הַמ "םּוקָמַּב ןֶדְו * אָרי םֶלֶס

 : ּונָל חַלָס ןודָא * ּונאָטֶח ףָל ּוניתובושמ ור יִּ |
 לא אנ * ךיִנָפ מק תַמָאְו רֶסִח יִּכ * ףינַפ תולָחְל ּונאָתַא

 ּגנָכ חל * הינפמ םקיר ּונְביִשִּת לַא אָנ ּונָשיִבִת
 : ךנועממ םיִמָחְרְו העּושי ּונָל חלָשּו

 זרותעל בָּגָשִמ ארּונְו םּויָא * הרָרפַּ ךמַמ שקֶבְל ּונאָתַא
 ןנָל חלְס = אָרְקִנ ףִמשְבּו * ּונָנַחִת * ּונייחת - הרע
 : ָךנעִּמַמ םיִמַחְרְו העּושי * ּונָל חַלשּו

 בָה יהיִראַמְלְזְגְְתַמּד אָּרְבעְכ ְנָגַחְתַמ ךל * אָיִמשְבַר אָנְַמ
 : ףמק מ סקר רדהְנ אָקְו * אְָבויִתְל בל ןל

 ןֶנחזרְמְר איִבְש רַבְּכ ןננחתתמ ףדל = תצמשבר אָנֶרַמ
 ןיקְרַפְתִמ ָפְסָכָּ ת'ָבְש יִנָּ ןוהְלָּב * היִראָמְל

 ךניִמי םכיִרֶא * ןנּונַחַתְבּ ןיִתּולַצְּב לֶאְרשי זריּב ךמעו
 : איִתיִמּו אָייִחְר ארְבִס + ךנקרפ חַמְצִאְו

 :סייפתהו הֶצְרְתַה * םיִנּונְחְתּב סִיִּפְתִמו = םיִמחַרְּב הָצְרַתִ
 אָנָבְיִשִמ אַמְלְעָמַר אָנְקורָפ * לָּרְּודמּו יִנע םַעְל

 העְרז קיפו אָקיְִר ועראמ בקעו קרפ > ןיִמְרְקֶלִמ
 : איְִשְד אָעַרַאַמ

 = .םרעמה ירעכ סינסוכט ליז ;יטועטק ימכסמ קחק סטקכ טדחס ןמ סיכסל סולמ ס6
 : סחסוכ סזו יסמו יחמ סדוק תוחילסכ סרמו 5 קומוקמ סזוקכו

 - אָקַמּועְו אָמּורְּב ליִוַא ְףְנַטְלּושו - אקרַאְו איִמְש הָלֶא אָבְר אָהְלֶא

 רובעשב יִַתְסֶא סושונפו אקילס ךמדק יה "לב ּהיתולְו

 קרע = תקינה  תנריחא ירוק הרֶמַבְּב * אקישח תש
 אמהנמ
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 תּואיִנְסִמ * אָתַעַש ּהָל אָקְיִחְר טיפטפו : קרקול הָּפא לעו אָמַהְנמ

 הפ ןיִמָמַע תוּוְרַפמּו * אקיִחְר אָעְרַאמ < אָשיִטְר תווה > אָקָע
 תרוריח * אקיִרִמ הרָאְנְסִמְל * אָפְסַכ אב אָניִבָז סופול\ : אקישע

 : אקיכש ןיטולחלו ןיממע רינ אָניעְס < ּהקורפל ּהָתִי = יִבָצ ּהָל
 * אָחיְוַצַמ אָמוי לָּכ * אקתּפו ןיסּומְלּקְּב * ןיפמ ּהדלע ּובָהְי .סיתולפו
 אָריִסִמ סיקולפו : אקורפ אֶל ףאו , ביושמ ּהָל תילי אקישע אעיער

 : תצקאנ רומ איהְו* ןוורמ הָלע ןישיִפָנ * אקיתש תְרִמִאּכ* יונ
 ' ןיודלת ףל ןיניוע .סיפופפו : פצקונו ךיּכ אָרפִצַּכ * אָתּולגנב תצריגס

 רעצ * אָקְּפַפְמ אָק אינו * אָחְּבַשְמ אָל הָפְנְִפ * אקיִרְמ אָנקרּפְל
 אָהְלֶא אוה תַא טכייק סיפופו : הקזנ אמלשמ תניָהְו < ּהָפוגְּב לבח

 ןיִרָח ןמ קרפ ןָל ידש + תקנו תכס < ךמָחְרְּב שכר + אקיקצ
 סיתונפו : אָקִיִעְּב אעְבְצֶּב * אָנְתולְצ לָּבְִה ' אָקַע

 אָרְּב : אָמְלִע ייִחְל לּואָש ןִמ קיסמ = יִחְמּו תיִמְמ י יִסַמּו יִחַמ
 : היִבָכְל יִסאְו * סייח יִהּובָא - הקל יחּובָא * יִטַה דָּכ

 רַבָהי * ביִאָת היִראָמְל * רֶלּקְּב קיִפָנְו * דיִרָמְר הרבע
 'ןישְפִנ איור אה * ףִמק ץֶניִטחְו * ןָנָא ךֶרְכוכ ףֶרֶּב :היִרְלּוק
 אָתְזְּב אָה * ךמק ןנּררְמּו * ןנא ךרְבַע אָח : ןידרִמו ןירינְּ
 לרה 'ףִמ מב" ועָבּב :אָתיִקְלמְּב אְָ  איְבְש
 אָריִמְג * יִוָהָנ אָלִר דע * ןְלְע ופקתאָּר * ץֶביִכְל יִסַא ןישיפנ
 : אָמְלַע ייַחְל לּואָש ןִמ קיִסַמ -יִחַמּו תיִמַמ ייִסַמּויִחַמִי אָיְבְשְב
 הקָדְצ * ףמע םיִמחְרסיִּבר יִּכ * ףֶּמִמ ונשקּב םיִטושָּפ םיִמָחְר

 רָפֶה ּוניִחְלֶא יי אָגָא ' ךֶמש ןעמל ּונָּמַע הֶשע רָסֶחָ
 םּוקְמ לַכְּב לְּרְשַי זריִּב ףִמִע "ָּב יִתּבִמו וניִתּבִמּו ונס
 :תיִחְשִמְו ' וְבּו  יִבָשּו * ברו :הערו * בֶרָחְוי רֶבָּד פה
 * ףִמעִמ רַצְו' םכַעָר סיִאְלּוְו * עָרָה רצ ןָמָשְו < הפ
 רָסָהְו הקר * מע םיַח רקמיִּכ ףִמס ּונְלִַש םיבט םיִַ

 = ּונְּמִמ רַָה ּונִהְלֶא יי אָנָא * ףִמָש ןעמְל ּונָמְע השש
 * םָהש םּוקמ דֶבְּב לאְרָשְ תיִּב ףמע .לָּכ ִתְּבמו ויִתְּבִמ
 יהָפְּגִמּו * תיִחְשִמּו ' הֶּזָבּו ייִבָשּו * בַעְרְו העְרָו  בֶרְחְו רֶבָּד

 ןטשו ,
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 ₪ לֶרּונָּכ * יִנּונְחִּת לוק עמש = נע יִתאָשַנ יי 0/9
 תאָבְוי יתחקלםירבד "יתחמש יִפַכְו י יִּתִַטַּב ךֶמָשְּ

 הַתָש י יתונש לָכ יִכ יתונש ּולְכַו - יתנו ורָבַג : ךיִדָ
 שָפְ הָנאְּדִמ לח הָנּונָעָה יִשָפַנ < הגותַמ הָפְלר :ָךדְגְנְל
 ית תֶא םגְו * יִתְעּושי יתלא * יִתאַטַח רֶבְעַה : ךּרבע
 * סָחְנְו חָמַשְו * םֶחָנַהְו הֶרְכַז ד סחר זגּורְּו < : ָךֶראַנְּב הָמיִש
 : יִדְְנְ יִתַמ דע * ירועמ הנעל , ירורמו יינע רוכז :ךּדְבש שָפָנ

 אָנ בשקה * יִרְרושמּו יבוא * יִרְרוצ יִנּופְרַח : רע שחה
 םַהְבּו סיִדּוצָמּו םיִחַּפ * םיִרָזיִל ּונְמַט : ךִדְחַפְב יִאבְּב * יִרָמַא
 ."םיִדיָעַמ יִּב רקשו * סיִרוצְמיִל ןומישי + ךירירי יִמעַּפ- םיִרָכְלְ
 בוזע סעָל * רוצ הל רוכּכ : ףירֶעְלַּב רוצ * םיִר ינּועְְּב
 -קחוד בּורֶּב םיִצּוחְל : ךיִריִרָשְל הָנִּת * רּוצָנַה ךְבּוטְו * רּוצעְו
 :ךיִרָבש לארַשיִלּו * קָחְצְיְ םָהְרְבַאְל רוז קחְרִּת לא םֶהַמ
 יל םיִמְוחְר ערז לע - םיִמוגע .לע םֶחְר * םיִמּורמִמ םורָמ
 י תּולפַשְמֶרַהְו תוליא ומָש ףב" תּולַּג רובָּב סיִקאּונ:ּךיִדיִדי
 םֶרְקְכו לָהְּבִ םהיביואו * לַהָצִּת לוע יִקְבוס : ּיִריִסַח עזג
 תרי תֶא ףומָס * םֶתְרַתִע תֶא הָנָע :יִרּודּנ יג * לַהנִת
 : הָמּוה ּךְל םע הָרְפ : ףדְלֶח יִסַפאַמ * םֶתובש תֶא בשה

 קיו : ףיִדודְנ ּועְבַש י זרֶּמַּכ הז ;רּולנָּב * הָמּוד ץבקאּכ |
 זעמל + זרולוצממ נר < תוליִלע ּונְּבְתְנ ּךל * זרּולעַפְמּב
 ז םיִרְזְכַא םּועְלּב * םיִרּוגְס רַצ יִלָבָבְּב * םיִרזופמ לן ףירסה

 * תרעמ דשא לָבְּב תְבָּגְשְנ ירש : : הדבש תָשלש - למל אנ
 יִבְלַמִדב יִרְבַש יִּ < ינוע רפת : ףיִרִמ קָרְצְו - התא קיר יִּכ
 ַחיִשְלּו * יִתְּכַפִתְל הַעָשּת : ףֶרְבַעְל הלא . יִכְרה תא ןְנּוכְ

 ךילא : הרש אל יִמּו * יתוקת הָּתִא יִּב * יִתָנר
 ניבא
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 : ףִמְש ןעמְל ונעישוחו = ןָמְחַרָה בָא ּוניִבְא
 : ךֶמש ןעמְל ּונעישוהו 5 וניתובא יִהלאְו ּוניָרלֶא

 : ףמש ןעמל ונעישוהו = = ףונאָרק ּונל רַצַּב

 : ךמש ןעמְל ּונעישוהו ףימחר ןומה ּוגילע לַגְַג
 : ךמש ןעמְל ונעישיהו = ּונָל אַצָמִה ףונשרד
 : ךמש ןעמְל ונעישוהו = ּונְמְַפְִּב סויו סוי לכו סויה ּונָל רַתעַה
 : ךמש ןעַמְל ונעישוהְו ונרבשמ ּונשיִבּה לאו
 : ףמש ןעמל ונעישוהו ףינפלמ בוט ןּורְכְזַּב ּונְרְכַ

 : ךמש ןעמְל ּונעישוהו | ונילע םֶחְרְו פוח

 : ךמש ןעַמְל ונעישוהו ונינוע תואמָטִמ ונרהט

 : ךמש ןעמל ונעישוהו ונילע ךימחר אנ ּומחי

 וג ימה בּורְּכ ג הֶסוח ךְתְלַחְנ לע סָחְרְו ףמע ךלע לוטה
 : ונע ונָבְלַמ |

 אַלֶא למ ּונָל ןיִא ּונָּבְלַמּוניִבִא ' הָתַא ּוניִבָא ּונְּבְלַמ ּוניִבָא
 ּונִבָא לעופּונְבֶטָה סא ּונִלָע סֶחַּוָּבְלַּוניִבֶאהָּתַא |

 ּונָּכְלַמ ּונִבְּא * התא אלא ּונְל ןיִא = לעמ ּונערַה םִאְו * הָּתַא
 :גנעשי רוצ התא * הָּתִא ּוניִבִא :ּונעַשְּפ רבג םא :ּונילע םֶחְר

 ּונִּבְרַה םא :ּוניִלָע םָחַר ּוּכְלַמ ובא = הָּתַא אָלֶא ּונָל ןיא |
 :הָתַא אָלֶא ּונָל ןיא * רַמּוח ונח יִּכ רוכְז * הָּתַא ּוניִבָארַמא
 .ןורָא הַּא ּוניִבִא ּונאַטֶח ל םאי ּוניִלָע סָחַר ּונְּכְלַמ ּוניִבַא
 ָךְליּוניִלְע סתר ּונָּכְלַמ ּונְבָא * הֶּתַא אָלִא ּונָל ןיא *ּונָל חַכְס
 י מא אָלְא ּונָל ןיא י ּוניִבֶא הַתַא יִּכ * התא ובָא וניוק יי
 * התא ּונִבָא לעש ּונשרפ ךל : ּונילע םִחְר ּונָּכְלִמ ּוניִבָא
 סחר ונָּבְלמ ּוניִבֶא * התא אָלִא ּונָל ןיִא * לַעַּת ּונָל איִצְמַה
 * חיִרְפִּת עי ץיִצְו * חֶּמִא ּונְבָא חיִשָמ חַלָש הֶשּוח : ּוניִלע
 ּונָפְלַמ וניִבָא : ּוניִלְע םחר ּונָּכְלַמ וניִבָא * הָּתִא אָלֶאּונְל ןיִה
 תרָּתִא אָלֶא ָךְלִמ ּונָל ןיש ּונּכְלַמ ּונִבָא ' הָּתַא ּוניִבְת

 = :ּונְלע םחַר ּונְּבְלִמ ּוניִבִא

 ונִבָא תא ָרָא ָמוןיִאיּיְּדַמויִבָא הָתָאונִבָּוְכְלַמ ּניִבָ
 סיִשָעַמ ּונּב ןיא יִּב ונָנַעְו ונָנִח ּונָכְלִמ ּוניִבִא : ונילע סחר ּונּבְלִמ

 השע |



 תוחילס

 אל ּונחנאו ונעישוהו לודגה ךמש ןעמל דָסִחְו הקדצ ּונָמע השש

 סֶלּעְמ יִּכ ךיִקֶסַחְו יי ףימחב רכז :וניניע ףיִלע יִּכ השַעְנ המ ער
 תונועּונל רוכזתלא : ל ונלחי רשאב ּונילע יי ףרסח יִהִי : המה

 יי םכְשִּב ּונרזע : דאמ ּונולר יכ ףימחר ונומרקי רָהַמ סכינושאְר

 םכהר זָגַּורְּב : ווב ונעבש בר יּ ּונָּנִח יי ּונָנַח : ץֶראְו םימש השיע

 תּומימּת זגורב + רכזת הָדְקִע זגורְּב * רוכְזה הכהא זגורכ * רכזת

 ונְרְצַי עַדָי אּוה יִּב : ונאְרְק סיב ונע ד כמה העושוה יו : רוכ
 י מש רוכְּכ רבד רש ונעשי והלא רע | ונחנא רַפע יכ רו

 : ףמש ןעמְל וניתאטח לע רפְכו ּונָיִצַה

 ' לֶאְרַשְי רבאי לאו י לארשי תיִרָאש רומש | לֶאְרְשִי רמוש

 : : דאְרְשי עַמש * םוי לָבְּב םיִרָמּואָה
 * דתא יוג רבאו לאו + רָחא רג תריִרָאְש רומש > רָחֶא יוג רמוש

 דָחֶא וו ו וניִהלא יי * םוי לכב סיִרְמּואָה
 * שוחק יוג רבאי לאו - שודק וג תיראש רומש , שורק יוג רָמוש

 : שורק + שודק + שודק * סוי לֶכְּב םיִרמואה
 * אּבַר יוג דבאי לַאְו י אָּבַר יוג תירָאש רומש * אָבִר ווג רמוש

 ןוסס רמיפו : אָבְר ּהיִמש אָהְי ןֶמִא - סוי רָכְּב םיִרָמואַה

 ₪ יִלָמְּב < ּהיִתוערכ תנְרב . אמְלַעַּב - אְּבְר ּיִמש שתי לדג
 ןוכיחב ' ּהיָחיִשִמ בָרְקְ הינקרופ המי י ּהיזְרּוכדִקַמ

 : ןמא ּורָמָאְו בירק ןמובּו אָלְנָעּב לֶאְרשי תיּב לָכְּד ייַחְבו ןובימויבו

 : הָבָתְשְו ךרּבִתִי אימלע 2 םלעְל ףרבמ אָּבְר הימש אָהְ

 הימש - לֶלַהְתִ הֶלַעְתִַו < התיו + אשנתיו מורו רַָאְּפָהיַ

 ' אָתְרְבשה + את וריש - אָתְכְרּב 7 ןמ אָליעְל + או -: ףיְִּ אשךוקה

 : ןמָא וראו "אמְלַעב ןרימאה ' אָתַמְחְנְו

 . סכְתְקְעִַצ לַּבְקֶת * םימשה ןמ םיִמֶחרְּב ורתעתו ונעה

 םייקיו * םֶכְתְרְתִע לוק 1 הנו ןוצְרְּב סֶכְַלָּפִת עמשת

 סֶכּכ ֶכיִלָע ף6ִי סֶכיִתובַא יִהְֶא  בּותָּבָש אָרְקמ סֶכְּב
 סכושק ימי קרטעכ) םֶבָל רָבַּד רשאּכ סָכְתא ףְרְביו םיִמעּפ ףָלא

 :ןמא רמאנו ןוצְר יִהי כו (םיבוט םייח רַפָסַּ לאה ּונָבְּתְכיִו

 ןוקרובא סכרק לארי תיּב .ללָכּה ןוקרתּועַבו ן ןוהתולצ -רָּבְקתַה

  זָא ומ ער איב
 אהי



 אכ תוחילס

 תנכזיש) הָמָחנְו העושיו עבשו סייח + אימש ןמ אָּבְר אמ ;ש אָחִי

 יזמע 'לָכְלּ ּונְל הָלְצַהְ חַויִרְו הָרַּפכְו הָחיִדְס הָלּוא האור

 הָשַעְי וימָחְּ תקנוח ויָמּורְמְּב "םולש השוע : ןמא ורמאו לֶאְרשי

 : ַמָא ורמִאְו לֶאְרְשַי ומע לָּב לע ונילע םולש | |
 הָניִיִהִּת יִלוקְּ הָעַמש ינדָא | 3 ךיתארק סיקמעמִמ תולעמה ריש

 ימ ינדא הירמשת זרונו ש םא : ינונחת לוקָל תובשק ךינזא

 ורָבְרְְוישפנ נהַתוק י יי יתיוק : אָרות ןעמל \ הָחיִלָּפַה ףטע יִּכ : דמַעי
 לֶאְרְשי להו ; רקבל םירמש רקבל םירמשמ ינדאל ישפנ :יִתְלִחּוה

 לארשי תא הרּפי אוהו : תורפ ומע הָברַהְ דַקָתַה יח \ סע יִּכ יי | לא

 < 7 יתונע לּכִמ
 5כר מלט סי םידק רמוקו

 קסוע לקכס רוש רע רועכ 55רש שיק לכ פויסכ ןוככו וופר תופילפס ראס קס א
 רומטלכ סכוקס קסע ךרכפו ויכפכ לכוקמו וופכ ץוסו ופער יפכ רס< לכ סרותכ

 םכיטסו * וכ ?5ווכו סלועס יכווכטמ .סילטכ סורכרכ קסעפי 65 סולטו סקו * רקוכס
 סדוק פלו ש"ק ןמז תויסכ 55פפס5 קסככס תיכ תכולסכ ד5מ רק ורסזיו * וכממ סכוט
 ךועכ ןוכלפפמו קרוע ריקסש ומדו סככלס פסירו ןמזכ סימעפלו * רסטס דומע סלעיש
 * סופמס ןימויקמ סכיקו * סכמו סדוק פויסכ * ספטכ5 פוכרכ סיכרכמ סולטו קחו ספיל
 'פו כוע תכרכ לכת ססילע ם"ד יעמוטו * ומדקי כו סככמ קפסס לוס רע ורקפי ןכל

 : ןמ< ססירו קסעמ לככ סללו סכרכ לש

 תבש יאצומל תושקב
 חּונּת הָכְרְּב * ףְרוכ ךְְּב תיִבָּב * חימצת תולָחִּת -הָחּונמ יִאְצומְּ

 0 קרשוע אוה רשא לכו - ַחיִמְצמ וירפו לבו לע לּוהש
 תַשָשָב + |( ונישעמ י הָסַחַג ג ד ל הָחּנמ יאְצומְּב : חי ִלצַמ

 דש * רחב -הַמְתְכ סֶרוא 0 רחש" 'חמק לֶא תבוהא תב
 : הניע תרנש הָרָרִ רַהשַה תרָלּיִא לע חַצְנִמְל - תֶלְּדַהְמ ףל

 זרכַפשש ' ּהָתאָטַח רע תקעוצ - תֶרָחּוש הנע רע שקבלו * תָרבוג
 תשָבּול - זרָאַטַ וכ קרח בור .תָבָו ריש : תרחע ּהָתְעַמְרְּב

 * תזְרְבושָמַמ ודלוא + ּהָתָבושת רבוע * הֶאְרַק ךל + הָרְרַח זרוס

 :לֶאְרְשי לפצוג רובא > הָקּפְִק < לאתיִּב הָולע יּדמ ריש : הֶאָּפְרְג
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 תושקב

 ריש :ףל"רבְזּה + ָהיְתובאָמ תיִרְבו = ָהיְתאטַח זרָא אָשֶּת ' ּהָל לוח

 סחנ * הָביִר לֶא יּהָתְרְצמ הָביִרתֶא ' הָביִשְקַה - ּהָתעַוש הָּתִא אְר
 לע ןוחת ןוחריש : הָביִטַה * ןויִצ תֶא ףנּצְרִּב סנ * ןויְבִא סע תֶא אָנ

 ןירל וארקי תע םיִאְרָי > סיִבַצִנ * ףךיִנָפְל רַהפְבּו * םיִבש ףְל ' ףָָּב
 רפה + ןיִדה סוי = םיִמַחְר רוכזת רוכז ריש : סיִבָאְכִנ ואב ןב לעולב

 לע .יבשיי המה * ףמש יִבְשוחְלְו < ףיאריל | ןירּ תע - םיִמעוו סעכ

 ינחְנת > לֶאָה תּוחונמ יִמ לע > ינו לאוג תש יל בֶרְק ריש : ןיִּבָמ
 תוניע סא ריש : יִנְמיִש * סַתּוחַּכ בל לַע ' םת שיא - תּוכֶז יל רובו

 תאש לכוא אל * אשא דיא : ילאוג יִרוצ האר אשַמְל - לרמה
 ּ ריש : אָשִת לֶא * ילעפִמ עור לָבִא > ילע|

 סיכייטכוק יט יק ןוק סירכמו% ןחל 0 וררקפ רוד ר"רסומכ לש סקכות

 'ַחיפנ ריס אָלְמ ןֶסְּב * חור פג סָדָא ןֶּב הָּתַא
 : ץֶרָאָּב רג ּויִהְל לַח * ב בל הַמ לע

 י ְףִמָלִג הָּפַט וחְרַפִמ * ךֶתישאָר רוכזִת רוב
 : ץֶרֶאָח לָּב לע ּףֶלִמְּב < הָכָּפַּכ יִלָע תַשָּת ךיא

 : רוב סא עַרוי ימ < רשיעו ןוה תיִנק םָא

 : ץֶרֶאָה ןמ רָחְכִּת שיח + רשוכה תעש ל יִּכ ףא
 י תונַמ ב דָנְנִמ ףל + חּכ ריִּבַּכ בר ךפוג םִא

 : ץֶראָה ל ּףֶרּר ךלָה * חונַז ופוס אּוה סנ יִּכ
 י תֶלָהְק ךממ רקי המ - * תָלּדִנ ְךֶתַמְכָח םָא

 : ץֶראה ותוא אָשְג יִּכ < תלות ול אל תאז סַג ךא

 : ומעג סיִתיִז יליִתְשּב ומְצָע המ ךי נּכ טָא

 : ץֶרֶא ומעְלבת אטח לעי ומתי סה םואתפ עַתַפ |

 : חינשמ ןוילע| רוצה יִּכ * חיִזַמ ףהער ו הית אל
 ץראה לָּכ שָמּורְּב ףַא ' חלש השוע לכל םַג

 : ערוג ףיסומה לב יכ < ערוב תויהְל הֶּבְרִת אל
 : ץרֶאְּב רַחֶא ווג תויהל ' ערה בחוא תע לבל

 'עַשָּפ תֶוַמ ןיִּ ְךִיְּ יב עַשָּפ רוטָת אל םוקת אל
 : ץֶרָאְּ סֶרֶאָה תעְר : עשי ץק בובע תַבְס ףא

 * תָומ ךאלמ אּוה ןטש אוה = תומָלצ ירבד עמשת אל

 : ץֶרָאְל תַחַּתַמ תחש ' תֶומְע תיִּב ליבי יכ

 לע | 5 המפיש תת סוי תַָח תר פג מ רע



 בפ תושקב

 : ץראה בשוי יוחה + תָמקונ בֶרִח רז רו לע

 : יִתְרָמ ןינְריע הָעְבש * יִחָס תֶאצמ רַהְטִּ רע

 : ץֶרֶאְּב םֶרא יִעְְנ ךכ + יִהְשה תיּב לֶא ךתאצ תע

 רבע לכ "ביִבָ שא יטוש + רבש יִכאְלִמ תב אב רע

 : ץֶרֶאָה תונָבַּב הֶאּור ןיע * רֶבְקַה טבח ןיִּ ןורל
 : תעבק המח סוכ הָתָשַת ' תעקבנ הָגִה ךָנְטְּב רע

 :ץֶרָאָ בע ץֶרֶש - תַעְלוּת ןיּב טחמ ומְכּו

 י עַכָפ לָּט ּפִנִּפ ןּכ לע ' עַלָב יִרְבִ לָּכ בא
 . ץֶרָעָב חיה ד ענ * עְַקֶר ףכ ךות ךָשְפַנ יא

  עובמ לע כ רָבָשִּת * עּולָּב רוב ורע הָּתַפָת

 : ץרא יוצקמ טהול שא : עוגנ הָּבמ בשה םש

 .'םיתעשר הֶשוע לָּכ לע " סיניע אש סדק ג מיל
 : ץֶראָה ןִמ וחַמיַו - םיתעבש תונערופ סוּכ

 : קרב לכ תּונְבְל םיִלּוגְלַנ < קרצ טֶּפשְמ הֶאְרּת בושת

 : ץרא ות לכ נב ףיע + קרח חַמצ ףא סמוד ףא

 י סע הָרְבַע יִּכ רתא - סעט םוש הפ חֶקִּת הכיא

 : ץראה ינמשמ בווע * סעּפ םֶלּוה תֶא ל רומש

 ' רַעְנּ ףשפנ שָדְחִתו * רעב רַפַה רקש ךֶרּד

 : ץֶרַא ימרקמ בוט חתפ - רעש חתַּפִי יִּכ - סוד

 * ַעיִקְרַת סיקחשל רע סוד עינב בל םִא ךיִרשא
 : ץֶרָאָה תפ עַבְרֶאַמ עישות רֶהַמ רודו רוד

 תושקבה ומלשנ

 םירדנ תרעוה ררס

 סינסוכפ ל" א"ךוזה כרסל סייח ךרדכ םפלכ רז( יפכ קקוזתו ןכולמ ןקותמ
 סרסע ינפל דועעי .תוסילס רח6 * סירופכס סו כרעכו סנס ססר ברעב תוספל

 : סוס ןופלכ רעסיו 'ס יסריו ח"ת ססלס וס
 * סנוק וס * רוסיס ו6 * סעוכס ו0 * רדכ לכי סיחפומ סיכייד יתוכר "כ .ןעמש

 תומסכ יתעכסנס 19 * סולחכ וס ןיקסכ יתעכסכ וז יתרדכס סרח וס
 יכיע לכו * סייוכיכס לכע דחלכ ו * .ס"כ "יוס ססכו * סיקחעכ סכיסס סיטודקס
 ססכס רוסיס וליפסו * רוסיס סוס 0 ןוסמס תוריוכ ושפחו ילע יתלכקס תוריזכ
 ו8 סרח ו * רוסיש ןוסלכ ןיכ * רוסיפ לס ןופל לככ * סירח6 לע וס נע ע יתרסחס
 ןוסלכ ןיכ * רדכ ןוסלכ ןיִב * ילע יתלכקס סולמ לס וליפסו.* סלכק סוס לכו סכוק
 תעיקתכ ססעכס סנו ןוסל לככ ןיכ * תוריוכ ןוסלכ ןיכ * סעוכס ןשי ןופ. :\ סכדכ
 לכו 0 תל יתנסנס סוכמ 2 גסנמ סוס ןיכו * סכדכ לכ ןיכו * רדכ לכ ןיכ * ףכ

 קכומ



 םיררנ תרתח ררס

 ו6 * תופמסמ סול סויס תוסעל יכלכ יתרמנו יתרדכס ו6 * יפמ סליס יתפס סלומ
 סיס יתיכסס לו סיעעפ ספלס יתנסנסס כוט רכד סויס \6 * סכוט סנסכס וזיס
 ןס * יל סיעודיס סתול ןס * סירח6 לע ןס* יפלט לע ןסיתיסעס רכד ןס * רדכילכ
 יכס סקכפו לסופו * 6רקיעמ ןוסכ ףכטרחת6 ןוסלוככ * יכממ וחכסו רככס סתופ
 סועוכפו סירדכ ןועכ .ו"ח יתדכלנו לסכ% ןפ יתסרי יכ ססילט סרתס סכתלעממ
 סויק לע ו"ח ?סות יכ6 ןיסו * תומכססו תועכוקו סירוסיסו קומרחו תוריזכו
 סקופ תלכק לע טרחתמ יכ6 קר * ססעסס ו5 יתיטעס ססס סיכוט סיסעפס
 ופ * סנוק וס * סרח וס * רוסיק וס * תוריזכ וס יתיסעס ססֶס סיכוט סיכיכעס
 לכ סז רכד ספוע יככס יתרמ6 סלט סז לת יכ6 טרחתעו * כלכ סלכק ו6 * סמכסס
 5%וס יכ6  ןכלו * כלכ סלכקו סעכססו סכוקו רוסיפו סרחו תוריוכו סעוכשו רדכ
 סירכדסע סיסעמס ויס 06 ןיכ * רכוכס לכ לע טרחתפ ינסו * ןוסלוככ סרתס
 סמסנס 56 סיעגוכס סירכדספ ןיכ * ףינכ סיענוכס סירכדסמ ןיכ * ןוממכ סיענוכס
 סעכססו סכוקו סרחו רופיסו תוריזנו סעוכסו רדכ ןוסכ לע טרחתמ יכס ןיסלוככ
 ועד ךס * רדכס טורפל ךיר5 סרתס םקכמסו טרחתמס ןידס 758 סכסו * כל סלכקו
 סתוס לע סרתס םקכפ יג ןיסו * סס סיכריכ סטרופל יל רספס י6 יכ יתוכר לכ

 : סטרופ יתייס וליסכ סכיניעכ לכ ויסי ןכ לע * = מתו ריתסל .ןיסס סירדכס

 סזס ןוטלכ ופ ןיכיסמ ןירותמסו

 * סכל סירתוע סלכ * סכל .סירתוע סלכ (ךל דיחי ןוטל) * סכל סירתומ םלכ
 סייורס .סלכ * סכל סילוחמ סלכ * סכל סילוחמ סלכ * סכל סילוחמ סלכ

 תועוכס לו סירדכ 65 ןסכ ןיס * סכל סייורפ סכל * סכל סייורס סלכ * סכל
 %לו .סירוסס 9לו סיערח לו תוריזכ לו תונסכס סלו קומכסס 6לו תולכק לו
 רתוסס ססכו ןרקיעמ סלכ ורתוס סרפכו סחילסו סליקמ ןסכ שי לכ6 * תופכוק
 : "ונו ךכוע רסו : סלעמ לס ד"כמ סכל סירתומ ויסי ךכ דטמ לס ןיד תיכ יפמ סכל

 סזס ןוטככ רמסיו ססיכפכ ?עדומ רסומ סי ךכ רחלו

 לכק6ס סע | טכסלו ןסכמ לטכמ ינסו * יתוכר סכינפל עדוע רסוע יכ6 ירד
 תיעכססו תיפרחו תועכוקו ןירוסיסו תוריזנו תועוכס לכו סירדכס לכ ילע | =

 (סחכמ תעסב תיכעת ירדנמ ץוח) * סופחכ ןס * ןיקסכ ןס ילט לכקסס * כלכ סלכרו
 טרחקמ יכנס סתעמ * דוע סויסמ רודסו * תסוס סעדומ יסכתל סכססס סזכו
 ללו ןירירס 05 * ןילטוכמו ןילטכ : ןלוכ ויסיס ססילט סכתמו * לרקיעמ ססילע

 : סלוע דעו סתעפןוסכ ץכטרסתל ןלוככ רקיעו ללכ ויסי ס9ו * ןימייק
 וכפכק סוכוידס ועלו כ"סלו * ר"וכ רפוכמכ סעוכטס עפכיפכפס רוכזו ללסכ סז ליכווו

 רמסיו לפושק דוע דומעוו * תעדומ סריסמ
 ןמ * לוס ךורכ םודקס ןמ * סרתס סקכפו לסוס ינירס * יתוכר סכ | ןץמש

 סכתלטממו סטמ לס ןיד תיכמו סלעמ לש ןיד תיכמו סשודקס וכתרות
 סירדכ יניפ לכ לס סיולכס לכלו יתיכ יסכס לכלו יככלו יתססלו יל וריתתס
 סירוסיסו תוריזכ ינימ לכו * סיסיס ןוסל לככ סירחס לע ו6 ימ5ע לע יתרדכס
 ימ5ע לע יתלכ ₪ תומכססס לכו סיס'ס ןוסל לככ סירח% לע וס ימ5ע לט יתרסטס
 סינסכמו סיסי ןפוסו 75 לככ תופפ סויס תופעל סכסחעכ וליפס יתמכססס וס
 ירדנו תורפח .ו6 סירדנו סינייס וס .תוסירפ וס סולמ סויס תוסעל ימ5ט יתבסכסס
 סיסיס יתסריפ %9ו רתוי וס סימעפ ספלס רכדס יתנסכו סיסיס ןפוסו 75 לככ ןיזורז
 לככ .סירחס לע ול יע5ע לע סיסיס ןוסל לככ יתעכסכס תותוכס יכימ לכו רדכ יל

 : דכ



 נכ = םירדנ תרתה רדס

 תוכה :יכימ לכ יתיכ .יככ לכל\ יפ ריתסל סכתלעממ סקכננ ינירס סנו סיסיס ןפופו 5
 יתללקס תוללק יכיע לכו סיפוסכו סייוככו תופיזנו .סייודכ סירוריס סיערח ותפס
 ס% סרפכו סולחכ ןיכ ןיקסכ ןיכ יתקוס וללקס סירחס וס * סירח6 קס וס יפלע תס
 וח ןתפקמ לע וס סלכ לע ססילע ןידכמס סירכד סירסעו כרס סתוס לע יתרכע
 סוס ו6 סללק סוס וילע ןיכייחס רכד סוס לע יתרכעס וס * ססמ .תחס לע ויפ6
 סירחש 6 * סירח6 לע וס * ימלע לע יתמלחס סיער תומולח יכימ לכו * סער סריזנ
 סירחסל וס ימ5טל יתרתפס תומולחס לע סיער תונורתפ יכימ לכו סער ילט ומלסס
 סירחס לע וס ימפע לע יתרסמס ןיד תריסע יניפ לכו י5 סער ורתפס סירחס וס
 לע וס ימלע לע יפ יתחתפס סערל ספ ןוחתפ יכיע לכו * ילע ורסמס סירח6 ו
 לכו * םוערו תוסק תוריזג יכיפ לכו * ילע סערל ססיפ וחתפס סירסס ו9 * סירחס
 לכו סעכו סוסנ יכיפ לכו * סיער סירוסרסו תורז תוכסחמ יכימ לכו * ערס ןיע יכומ
 סירכד ינימ לכו * סלטכל ססס תרכזס יכימ לכו * תורחתו סלכקו סלכסו תוכדפק יכימ
 סתוס לטכמו * סרומנ סטרח ססילע טרחתפ ינירס לכס לע * יפע ו05יס סירוס
 יתיטעס סיכוט סיסעמו .תופמס לע ו"ח טרחתמו לסות כס ןיסו * רומנ לוטיכ
 ססס .סיכיגעס יתלכקס לע טרסתמ יכירס 090 יתנסנסס וס יתלכקפ וס יתעייקסו
 לעו * תועוכסו סירדכ ןוטכ ו" לסכ6 ףלס יספכל סרי יכלו * סעוכס ו5 רדכ כויחכ
 סעילס סכוסתכ כוסל ילע .לכקמו סרוענ סטרח ססילעו ססכ טרחתמ ינירס סלוכ

 (סועמוטק) וכעיו : סרומנ תרתס ססילע יל ריתסל סכתלעממ סקכת יכס סתעמו
 סטמ לס ןיד תיכ תוסרכו * סלעמ לס ןיד תיכ תוסרכו סתיכיכפו ס"כק ףור'צב

 ירדסנס תוסרכו * סלודנ ירדסכס תופרכו * סטודקס וגתרות תוסרכו |
 תופיוכו סייודנו סירוריסו סיפרחו תוקמסו תול6 תוללק לכ ויסי סירתופ * סנטק
 תוער תונורתפו סיער תועולח לכו * סיער סירכד לכו * סיפושיכו סייוככו סייוטכו
 תוסק תוריונ יכימ לכו סירוסס סירכד יכימ לכו * סערל ספ ןוחתפו * ןיד תרוסמו
 סעכו סוסנ ינימ לכו סיער סירוסרסו תוכסחמ יכיפ לכו ערס ןוע ינימ לכו * תוערו
 סולכקו ןירוסילו תוריזכו קועוכסו סירדכ יכומ לכו * תורחתו סויכסו סולקו תוכדפקו
 סוס לע ו? ךילע ועפוסט סתוס טרפכו * תידוסי ו ידוסי סוט לע ופסוסס סינסכמו
 ינכמ '5 סוס לע ו יכולפ לעו) (סכיתכ יככמ '5 סוס לע ו% סכילע) * ךתיכ יככמ "ח
 קס סתפלקס 5 * סכמ5ע תל סתללקס ו * סירח6 סכתש וללקס תוללק ןכו (ותיכ
 ןיכ .סנווככ סלס ןיכ סנווככ ןיכ ןולרכ ןיכ םעככ ןיכ דיומכ ןיכ גגוסכ ןיכ סירחל
 סרח 1% רוריס וס * סלק סוס סתכייחתכס ו5 * סיסיס ןפו6 לככ ץיקסכ ןיכ סוכחכ
 ןיריתמ וכס ויסכעו סתעמ לכס לע (* סיסיס ןפוסו 75 סויסכ * ספיוכ וס יודיכ ול
 : סטמ לס סילמפו סלעמ לס ?ילמפ וכיד תיכו ס"כק ףורילכ לכס תי סכילעמ ןיכטכמו
 סייורפ * סכל סייורס * סכל סייורס * סכל סירתוע * סכל סירתומ * סכל | סירתומ

 *  תוללק ןסכ ןיס * סכל סילוחמ * סכל סילוחמ * סכל .סילוחמ * סכל |
 ןסכ ןיס * סיערח ןסכ ןיס * סירוריס ןסכ ןיס * תותעס ןסכ ןיס * תופס ןסכ ןיח
 סירכד ןסכ ןיפ * סיפופיכ ןסכ ןיש * סייוטיכ ןסכ ןי( * תופיזכ ןסכ ןיס * סיודיכ
 ןיס* ןיד תריסמ ןסכ ןי6 * סיער תונורתפ ןסכ ןיס * סיער תומופח ןפכ ןיס * סיער
 תוריזג ןסכ ןיס * סיער סירוסרסו תורז תוכסחמ ןלכ ןיס * סערל ספ ןוחתפ ןסכ
 ןיע ןסכ ןיס * סיסכ6 לס ערס ןיע ןסכ ןי * סיסכד) ערס ןיע ןסכ ןיס * תוערו תוסק
 ןסכ ןיס * תולכק ןלכ ןי6 * סירוס6 סירכד ןסכ ןיס (* סיכסוסדו סיסכוסד ערס
 וכ ןיסש רכדכו * רכטכס סרחכ סוכוססו סילטוכפו סילטכ ויסי סכלו * סינסנמ
 5סרסי לכ - ורסוי ערס ןיע יכימ לכו * ןימייק ללו ןירירס ל ןיקיכסו ןיתיכס סמ

 סכילעעו :



 םיררדנ תרתה ררס

 ןמ ?מולמ ךדיכ קכדי סלו כותככ * סי תולולתכ וכלסויו סכיתכמו סכילעפו
 : 'וכו ךעחרו סיעסר ךל ןתנו פס ןורחמ 'ס כוסי ןטמל םרחס

 ךיתודמ לט ךימחר ולוניו ךסעכ 6 ךימסר ופככיו סיעקר לקתה '5 אנא
 קלי לס ותדיקע וכל רוכזו ונילפמו כסרסי ךמע .לעמ וינידס וקסמסיו

 לפרסי לכלו וכל .וכלי5סל ורפסכ טיכתו .חכזמה ,ג"ט חכועו רוכ5 ורפס ולסכ ס"עס
 ע"רק ססכ) תוערו .תוסק םוריונ לכ לפרש לכ לעמו ונילכמ לטכתו ער לכמ
 סכל וריתיו ומיכסי ךכ סטמ לס ןיד תיכמ םכל סיריסעו סימיכסמס ססכו (ן"טס
 ןיד תריסמ לכו תוער תוכורתפו סיער תועולחו חוללקס לכו סלעמ לם ןיד תיכמ
 לכו סירופ6 סירכד יכימ לכו תוערו תוסק תורזנ יכיע לכו סערל סס ןוחתפ לכו
 בוחככ * סכרכלו סכוטל סכל וכפסתי סלוכ םיער .סירוסרסו קורו תוכסחת ינימ
 סתלו כיתכו 'ונו ךל ךיסלס 'ס ךופסיו סעלכ 55 עועסל ךיסל6 'ס סכס זלו
 יפ ירמ5 ןו5רפ ויסי 'וכו ןטמל ססע ךמס ןעתפ .ספע 'ונו\ סכיס56 'סכ סיקכדס

 : סולסכ ומע ת% ךרכי 'ס ןתי ומעל זיע 'ס + 'וכו ןוינסו
 תפוס תעדומס ורסמו סס ךכ רסקו

 דעו סתעמ לטכמו ססינפלו סטמ לס ד"כו ס"כקס ינפכ סעדומ רסומ נירה
 ןירוסיסו תוריזכו תועוכסו סירדכמ ילע לכקס רסס סלכק ןימ לכ סלוע

 ןיקסכ .ןיכ סיסיס ןפוסו 75 לככ ןוסל לככ כלכ סלכקו תועכססו תוערחו תוענוקו
 דע .סיוק סיסי וז סעדוע יסנתו) * לכק6 רסס םינעת תלכק רדנע ןוח סולחכ ןיכ
 דוע .רודסו וז סעדומ יסכתל סכסס סלו סיסיט ןפוסו 75 סוסכ לטכתי לו סלוע
 וס סעוכסל וס רדכל רוכיד ידכ ךות וז סעדומ יפכתל רוכו6 לו דוע עכסס וס
 סיסקס סכס סויס תמחמ עכסיל וס רודכל רוזח6 וז סטדומ יסכתל רכוו יכסס סעסב
 סירדכ ןוסלכ ןיכ ןוסל לככ סכווככ ?לס ןיכ .סנווככ ןיכ ןופרכ ןיכ סנוסכ ןיכ
 כלב סלכק ו6 סומכסס ו6 תומרח ו תועכוק 15 סירוס6 1% תוריוכ ו6 תועוכסו
 סילטכ סלכ ויסיט ססילע סכתפו רומנ לוטכ סתוס לטכמ יכירס * סיסיס ןפוסו ד5לככ
 יתעד סלנמ סתעפ יכירסו רקיעו ללכ ןילח ויסי לו ןימייק %לו ןירירס 09 ןילטוכמו
 : (סלועל לטכתת (לס וז ףעדומ יסכת סויקכ ס6ייכ סמויקכ ללו ססכ ןפח יל ןיסס
 רעו סתעמ לטכפ יכירסו יספכ לככו יכל לככ סכינפ) סעדומ רפופ ינס וו

 רוס% לס רוכד ןימ לכ ןכו ו"ח ססע6 רס6 רוסיס לס ססעמ ןימ לכ סלוע
 ו% ןככרדמ וס תיירוטדמ סירוססס סירוכידפו סיסעמסמ ו"ח יפמ ?5' רסס
 סנו סיער סירוסרסו תורז תוכסחמ ינימ לכ סנו סירפוס ירכדמ 6 סלכק ירכדמ
 סריטכו סעיקנו סוסתו סדמחו .תורחתו ססנסו ססנקו תוכדפקו סעכו סו0נ יניפ לכ
 כופח6 ו6 רכדס ו6 ספעש ס6 סירוסקס סויערו לוקו ירו סעימסו סיסר יכימ לכו
 ןיכ סנווככ ןיכ סעככ ןיכ דיומכ ןיכ ננוסכ .ןיכ ןופרכ ןיכ סכוסכ ןיכ ו"ח סתוס
 סלכ ויסיש ססילע טרחתמ ינ6 ירס סתעמ * ןיקסכ ןיכ סולחכ ןיכ סנווככ ללש
 ןוסכ ?כטרחת6 ןוסלוככו רקיעו ללכ ןילס ויסי %לו ןרקיעמ סילטוכמו סילטכ

 (רימס ןרופ3 רפסמ) * סלוע דעו סתעמ
 סער סכסחמ לכס יספנ לככו יכ> לככ סכינפל ףעדומ רסופ ינירס דו/]

 סלפתס תעכ טרפכו יחומו יכלכ סלעי ס6 סכלד %תוערו ער רוסרסו
 יכס ויסכעמ ךרכתי ?רוכס ןו5רו דוככל וניסס ןפוסו 75 סויסכ סרות דומלתו
 סיתניכשו ס"כק דנג סס רס6 ?כלד ףתוערו סיער סירוסרסו תוכסחפ ןתוס לטכס
 ויסי ויסכעמ רוסלו ער רוכד סיס רכדס ס6 ןכס לכמו * רכסנס סרחכ רענ לוט
 יתעד סלנמ יכ(\ כטיס רסכ סרפפו ררכמ ונ6 סתעו * סילטוכמו סילטכ סלכ

 יכוכרו |



 רכ םירדנ תרתח רדס
 יסל% ססרכ6 יסל6 וכסרוכ 6 דוכעל יתכווכו ייוסעו יכולר יכ יכל לככ ינו5ר
 סכס(ו ססריכ סטעפו רוכדו סכסחעכ סמק סדוכע סעלס סדוכע לסרש קח*
 ויסכעמ ךרכתי וכולר דנג ססס ססעמו רוכד סכסחע לכו תוסעל סמ תדכ סחעסו
 סרוכסל וכתדוכע לכס ןפוסכ לכס לכסו ערס רלי ד55 סס יכ סילטוכפו סילטכ
 ילכ ץקווד ויכפל חור תחכ תוסעל לוס לכס ססעמו רוכדו סכססעכ ומס ךרכת*
 וליחדו ומיחרו וכיחדכ סיתכיכסו ס"כק דוסי ססל טוס לכסו רקיעו ללכ סינפ סוס
 יכרו יסחי ןכ ןועמס יכר סעדל לפרש לכ ססכ סילס סדוחיכ ס"וכ ס"י ספ טדוקיל
 רכד לע וכרועי וימסרכ סוקמס * יוככס6 ץירול קחני יכר כרס תעדלו וככ רועלס
 : יונו ירופ 'ס ךיכפל יכל ןוינסו יפ ירעס ןולרל ויסי * סלוט דעו סתעפ ופס רוככ

 (סיעוכ5  סיינעל סקדלל תועמ וכתוו)
 קחסוכ וזו םעדומ פריפמ סירמועס ורמקי ךכ רסקו

 ופונ (פ'כפ) רסע רס5 תלוס %ערומ תריס ונלכק סיתניכסו ס"כק .ףוריצב
 סע לכו .תוכיסס לכל .תכיסו תולעס לכ תלעל ותעסנו וחור וספכ

 * סכססמכ ןס רוכדכ ןס סטעמכ ןס * תסוס לעדומס תריסמ דנכ סויסס ססעיס
 ןכ ופעי לו ו'סכק ףוריפכ סכססמס וס רוכדס וס ססעעס ותו סילטכמ ונסנק

 ללכ סטור סוס (פ"כפכ) |

 שרח שאר ברעו + הנשה שאר ברעל אערומ רדס
 ספכ ודיכ רסס לרוכסו רוכנס לודגס לס יתוכס יסלסו יס56 'ס ךיכפלע ןוכר יה*

 ותדוכעכ * סינסו סיעי תוכיר6 רחל עיגיסכט * שס רסכ לכ חורו יח לכ
 לוטיל ילע ותלמחכו וידסחכו וימסרכ טוספסו כוטס וכולרכ יתדוקפ תע ופס ךרכתי
 זפמכ ילכסכו ילע .תכטוימו .סנוככו .סלולכ יתעד ?יסס תעכ סיסיס יתמסנ יכממ
 תסיני דע ותכסלמו ותסרימ זוו5 ללסו * ס"כ ותודחסכו וכ קוכד יתויסכ סדקו
 ופסו דח% 'ס ילע ותודחסו ותוכלמ לוע יכס לכקמו * לכככ רעו רע יפונמ יתמסכ
 * תמס לוס * לוס ךורכ וכיד קיד9סל ילע תכסויעו סלולפ יתעד כ"נ סיסי * דחס
 * סוס ךורכ וכופר ססעסו ילע סיעחרכו דסחכ לוס לכס * תעש ויתוריזנו תפל וכידו
 כוטס * וס-ךורכ סרוכס ןולר סיסיס ססכו * לוס טילפו כר יכ סכסויכו סורי
 יכרסיל תפוס תע עיגיסכ * ומס ךרכתי ותדוכעכ סינסו סיעי תוכירס רח6ל טוספסו
 וכיד ול קידפמ יִנירס * סולסו סח עדס ףוריטו לוכככ י5 .סיסיפו * ןיפק ןירוסיכ
 תיסע תעס יכ לע סכס לכ לע קיד5 סתסו ילע סיעתרו דסת לס רוסטסו םודקס
 לודנס גרטקעס חידמסו .תיסמס ?יסס תעכ סלילחו םח (יכיס סקכו * יקעסרס יכו
 רופכל סלילחו סלילח סולפו סח יקו6 קותפלו סידסלו תיססל ירועכמ ערס ירל*
 יא סרוסטסו ססודקס ותרותכ ו6 ס"כקס סיכלמס יכלמ ךלמ יפרוכו ירכוי יסועב
 וה * כתככס סרות * ןככררמ 15 סלכק ירכדע ול סתיירוסד תופע ןס * סיתולמכ
 רפוע ינירס סולסו סח תרמסמל תרעסמו רדנו גייס סויסמ ו6 * ספ לעכס סרות
 יכימ לככ סרומב (עדומכ * ססודקס סדע סכיכפל * סיתכיכסו ס"כק ףוריככ סעדומ
 חידיו תיסיס ףיסס סתסססו יותפס %סיפ ל"ו סיעכח וכקיתס תועדועו תוריסמ
 רע5 ךותמ ספילחו סלילת * ול דו ו"'ח ססכו * רכסנס סרקכו ןיסכו םפלכ יתוס
 תלטוכמו סלטכ ויפכעו סתעפ .סיסת ?יסס סטדוסס לכס תעדס ףוריטו לוכלכ\
 ורעפ לע ספתכ סדש ןי( יכ סלועמ סתיס סל ול9כ סיסתו מייק ?כו ץרירפ סל
 ?רוכס יסלסכ ןימשמ ינ(ס יככל לככ סרומג ססדוסכ סכינפל יכ6 .סדומ תמויכ לכס
 'ס 5קרסי 0 תוכנפ לוע ילע לכקמ יכל\ ד06 ומסו 109 לוסס ועס ךרכתי

 וכיסלס



 אערומ רדס

 ותרותו * תפס סיסלס 'סו * דעו סלועל ותוכלמ דוככ ספ ךורכ * 706 'ס וגיסל%
 תו5מ לכו * תפס ספ לעכסו כתככס סרותו תמס ותיכ ןמסכ ודכע ססמ * תפס
 ססכ ןיפסמ יכסו * תמ6 תולמס יקודקד לכו * תמ% ןככרדו סלכק ירכדו ?תיירוסד
 ןודס ןמסכ דס 56 * ספפח טפככו סלס כלכ * ךרכתי 509 תופסת סמילס סנומסב
 סנטק * תופמסמ סו5מ סוסכ סלילחו ספילח רפוכ יככילו * סרמס ס"כ סיסעמס לכ
 ןימסמ וכו שרי יכ6 סיסכ6ס ת6 קר * ןככרדו * סלכק ירכדו ?תיירופל * סלודנ וס
 ןורחס לוסו ןוססר לוס * ומס ךרכתי לרוכססו * טרפכו ללככ * סירקע סרסע סלסכ
 סיעסרל רפו ער סנועו סכס סלועל סיקיד5ל כוט רכש סיסו * סיסלח ןיס וידעלכמו
 תויחסלו תימסל ודיכו * ומס ךרכתי סרוכס ןולר סכעיס תעכ סיתמס תיחת סיסתסו
 לודנ רו %וסו ףונס תומד לו ףונ וכי6 ועס ךרכתי סרוכספו * חיסמס תסיככו
 *יקכו ךז רוס * ח5חוכמרוס * 5 רוס * ןומדק רוס * רוסטו םודק רוס * 79מ לירוכו
 סיע רוקמ * סייקו יח סוסו * סוס ךורכ ףוס ןי6 טופפ רו9 * סלעכו רימט רוס
 'סכ סיקכדס סתסו כותכס סרקפ יכ סייוקי * סייחס תוקלות וכמפו 'ס סייח
 סייחל* סייס תוכס ךל ופיסויו ךיעי וכרי יכ יכ רמסנו סויס סכלכ .סייח סכיסלל

 : 'ונו יפ ירע6 ןו5רל ויסי * ןמס סייח סיסלס יכמקחיו יככתכיו סולטלו סיכוט

 אעדומה תריסמ רדס

 וכטסל וכיפי לט דמו ןטסס ותמסכ סיסילומס תעכ סדסס יכ ס"'ס רפסכ | כותכ
 סדוס ידיל סכת ו"חס רספלו תכסממ סמסכסו לסרטי יסלס 'סכ רופכ לו

 סערס יפי ולכי 5ל רסס דע 'ס ל ללפתסל ולכסכ ודועכ סידקסל ךיר5 ןכ לעו
 כל ןורכסכו סעככסכ * ססלס וס סרסע ינפ) סעדומ רוסעי סירכדס 05% רדסכו

 : סדערכו ספיסכ
 ודיכ רסס ?רוכסו רוכנס לודנס 560 יתוכ6 יסלסו יסל6 'ס ךינפלמ ןוכר ה

 ותדוכעב סינטו סיפי תוכירס רחל עיניסכס * םיס רסכ לכ חורו יח לכ ספכ
 יתמסכ יכתמ לוטיל ותלמחו וילסחו ויפחרכ כוטס ןופרכ יתדוקפ תע ופס ךרכתי
 קוכד יתויסל סדקו 15עכ ילכטכו ילע .קכפוימו סלוכ5 תעדכ תפוס תעכ סיסטס
 * ללככ דעו דע יתמסכ תסילי דע ותכסףמו ותלריפ זוו5 ללס ס'ּכ ותודחלכו וכ
 ילע תכסוימ יתער ןכ סנ סיסיו * 706 ועסו דחס 'ס ילע ותוכלמ לוע יכס לכקמו
 ססע%ו ילע סימחרכו דסחכ לכסו * תת ויתורונו תמס סוס * ס"כ כיד קידפסל
 לוס ךורכ ?רוכס ןו5ר סיסיס ססכו * טילסו כר לוס יכ סכססכ סלריכ ס"כ וכולר
 יכרסיל תסוס תע עיניסכ ומס ךרכתי ותדוכעכ סיכסו סיעי תוכיר6 רחסל טוספס
 כיד 6 קידלמ ינירס * סולפו סח קעדס ףוריטו לוכלכ יל סיסיפו סיפק סירוסיכ
 תיסע תפס יכ ילע סכס לכ לע קיד5 סת(ו ילע סימחרו דסח לס רוסטסו םודקס
 לודגס נרטקמסו חילעסו תיסתס קיסס סעכ סולטו סח לכיס ססכו * יתעסרס יכסו
 יסרוכו ירפוי יסועכ רופכל סלילחו סלי5ח סולפו סו יתוס תותפכו חידסלו תיססל
 ןס * ויתופממ תחסכ ןס ספודקס ותרותכ ו6 לוס ךורכ םודקס סיכלמס יכלמ ךלמ
 תרעסעו רדנו גייס סויסמ ו6 * ןככרדמ ו6 * סלכק ירכדמ וס * סתיירוסד תונפ
 סטודקס סדע סכינפל סיתניכסו ס"כק ףוריפכ סעדוע רסות .יכירס * ו"ח תרמסמל
 סתסססו יותפס סיסי ל"ז ונימכס ונקתס סעדומ תוריסמ יכימ לככ סרומג ?עדומכ
 רעפ ךותע סלילחו סלילח ול סדוס סולסו סח ססכו רכטכס טרחכו ןיסכו ספסכ ליסס
 תלטוכמו סלטכ ויסכטמו סתעמ סיסת סיסס ססדוסס לכס תעד ףוריטו לוכלכו
 * ור5 9 ספתכ סד6 ןי6 יכ סלועע סתיס 05 ופסכ סתיסו .תעייק סללו ץרירס ל

 כו



 תכ. אעדומה תריסמ רדס
 ףרוכס יסלסכ ןימסמ ינסס יככל לכב סרומב ססדוס סכינפל ינ6 סדומ תמלכ 5%
 ותוכלמ לוע ילע לכקמ ינו * דח6 ועסו 706 'ס דחויעו דיחי דח6 סוסס ומס ךרכתי
 סיסל6 'סו * דעו סלועל ותוכלמ דוככ ספ ךורכ * דח6 'ס וניסלס 'ס ל6רסי עמס
 תמס ספ לעבס\ כתככס ותרותו * תל ותיכ ןמסכ ודכע סספו תעס ותרותו תעס
 ינסו * קמפ תולעס יקודקד לכו * תע% ןככרדו סלכק ירכדו סתיירוסד קולע לכו
 סיסטמס לכ ןודס דחס 56 -* ס5פח םפככו סכס ככלכ סמילס סנומסכ ססכ ןימסמ
 םלודנ 6 סנטק תולמסמ סולת .סוסכ .סלילקו סלילת רפוכ יככיסו סרמס ס"כ
 +רוכס .ת6 כוס ינסו * סרי יכ6 סיס5סס ת6 קר * ןנכרדו סלכק ירכדו 6תיירוזד
 רוכססו * .טרפכו ללככ סירקע נ"יכ ןיעלמ יכסו * ויתולפו ויתורותו ומפ ךרכתי
 סיזיד5ל כוט רכס .םיסו סיסלק ןי6 וילעלכמו ןורחש לוסו ןופסר ?וס ופס ךרכתי
 תרוכס ןוכר סלעיס תעכ סיתמס תויחת סיסתסו סיעסרל רעו ער סנועו כס"ועל
 לו ףונ .וכיס ומס ךרכתי ?רוכססו חיסע תליככו תויחסלו תיעסל ודיכו ומס ךרכתי
 * 75 רו * ןופדק רוס * רוסטו םודק רופ * דפ לרוכו לודנ רוס %וסו ףונס תועד
 ?וסו * סחוס ךורכ ףוס ןי6 טוספ רו * סנענו ריפט רוס * יקנו ךז רוס * ח5חו5מ רוס
 בותכס סרקפ וגכ סייוקיו סייחס תוספות וגפפו 'ס סייח סימ רוקמ סייקו יח
 ףל ופיסויו ךיפי וכרי יכ יכ רמלכו * סויס סכלכ סייח סכיסל6 'סכ סיקכדס סת(
 : 'וכו ןולרל ויסי * סייח סיסל6 וכמתקיו וכנכתכי סולסלו סיכוט סייחל סייח .תונס

 אעדומ תריסמ

 סיכיר5ו עדומ רסומס ותוס דכלמ סיסכ6 סרסע ספילס סדע תווסל | סיכירל
 ןכ .תוסעל סינסוכו 6עדומ רסועס ותוסלו סול סז תודעל סירסכ תויסל

 ףכל תכדכ ןתי דח6 לכס סינסוכו * ס5ריס ימ סנטס ךותכ ו6 ריסעל ץסכ ןיכ
 : סיככוס לס ןורחס סויכ טרפכ סתוס סיסועו סעדועס ל"וו * סדוקמ סקדלל

 סעדק ספילקס רסס סתעדי ?לס * יככ> סע רסס יפ ירפס יתוכר סט; ועמש
 כ ףכת רפוכ לכל רס"ד% סיסל% לורכ סויפ ןכ לעו .סייח ץע קיד5 ירפל

 ססמע 155 ןילמ * תוכודנ תרכדמ וכוסל תוקלקלחכ תומס ךללמ סוס ןטס סיס רס"ל*
 50רשי יסלס דוככ יפ תל רורעל ערו כוט תעדס עפ כוכסל ותוס תיססו ללעי
 'תורכ סלע כ"ו ץרסכו סיעסכ לכ יפכ דסוימו דיחי ומס ךורכו ס"כקס מס"מ ךלמ
 תורוד לכ לעו .סתימ ויפט רזנכ רסס דע וילע נרטקו סימסל תחקלתמ ם0ן סרעס
 לע .תולילס .תוכרל סימיס לכ וכרד סז סתע דעו ז6מו חיסמס תומי לע .סיפכס
 לופס .סולכ5 סירשי סדל ןופליו * סיעס) סיער סירוסרסו ינויער וקילס וככסמ
 ?תקימע לריכל סמר סרגוסמ סדסס תש ליפסל סוס וססעפ לכו ירוכס סחר רלועו
 לודנ רעלכ .סדסס ייח יפי לכו ויפע קזחתסל וכידיכ ןיס וכל רוע ס"כקס ףלמלסו
 סיטדח סנו .סיכטי תוכוח .ןועריפל ןכומ סוקמ ס5מי 05מס רס6 סוקמ לככ סנסו
 סימכס ורעפ רסס ת6 סכל עדוי סכסו סיליד ירינ וס ןיחולס וש סכ ומ5עכ סוס כורקמ

 סדסס תפסנ תסיפיל ךומס 9וס רפס תעכ סיס לס סלודנס סכנכסס תעסכ רסס ל" |
 סכוסת תוסעל ולכס יפי לכ וס דקפס רפס ןודקפס כיססל תוסכ רתויס ןמוס 6
 סכר סכסלכ סימס תוכלמ לוע וילע לכקיו םככ לס סכודכד דע וכוע לע סדותיו
 קלח קוסלכ וילע ךפס סמדי ןכ סל סוסו סכתכ רססל ותמסנו וחור ופפכ רוסעיו
 סירחס .סיס55 דוכע ךכ רמקל וספכ ןודכלו לופס תולכל תוחיתפ סמסו וכח ןתסמ
 ולופסל ותענמ לכו * סירמסו סיסקס סירוסיס לוע וילט לקסו ךל ססוכיו כרעי סזכו
 = סקרו * םסרו סנעלכ סירעו סיטק סיכיד וילע ררועל ופונכ וכ לוטפי סוסו תחש

 לכס 056 150828: 7 |[



 אערומה תריסמ רדס

 סמכ .ור5קי רס< סיסנוע ר*פ דכלע ו"ח ספירט ותופעלו סונפ ןיכסכ וטחוסל לכס
 סנמסר סונסו ורע5 5ע םפתכ סדס ן ל ל"וח ורפס יכ .סנ סנסו * ליכסמ תועירי
 ןכ לע סימסכס וכיכס ןיכל וניכ סכיחמ ססוע סלוכ ססוע וס 0% מ"מ * סריטפ
 סוחר ל6ל יתעסנו יחורו .יספכ רוסמל סתיע רח6 דע סויסמ ןפוזמו ןכומ יכנס
 רסומ יכ סכיכפכו ועס ךורכו לוס ךורכ תוכיסס לכ תכיסו תוליעס לכ .תליע ןוכחו
 רסס ס"כקסל סמפנו חור ספכמ יכ סמס רס% סיקלחס לכ רסוע יכנסו סעדומ
 6עדומס תריסמ דנג סלוע דע .סויסמ ססעליס סע לכו * יל סנתכ לודגס ודסּב
 וס יתוימרכ וס ירוכדכ סעמ סי לכו * סילטוכמו סילטכ סעס 0ל0 * תלו
 סכמע ופרט5פתס סכתפטמ .תלמ סקבמ יכנסו * ו"ח ססממב ןכס לכמו יתכססמב
 תריסמ דנכ סלוע דע .סויסמ ססע(ס סע לכ לטכל * סרוסטסו ססולקס סניכסס
 לטכל יתכסחמכ לו יתוימרכ לו ירוכדכ םתע | ססי לו * תסוס (ףעדומס
 סויסמ .רסוע יכנס יכ ולוכ ללכס ןמ ס5ויס רכד ןכס לכעו ס"כקס תופממ חס
 רי סרכו לו560 רפ6 דחוימו דיסי לסל יתמסכו יחור יספכ יפונ סרומנ סכסְסכ
 עדומס תריסמ דנכ ו"ח יתכססמ לע סלעי סלון סיפורכס לכו תומלועס לכ ססעו
 גרטקל ?כי תופס ךסלמס ס?כו לודג חרכסו רוענ סנוסכ לוס יכ יסדוכ תחוס
 סנ * ללכ ססור יכ וסעי לו סולכ לו סתל וירכד ווסי סכססמ סתוס תמחפ ילע
 יתלכ סרקמ ול סרק %ל רסל סוס ןמזכ ץרסכ קיד5 ןיסס רחסמ סכתלטממ סקכס
 יתוס סיכסוח סתס תופיטס .ןתוסו .סיסיס ןפוס סויסכ סלטכל ערז תסלוסכ רוסט
 ןככ וניכס סתס יכ סרמסכ יתתימ רחס יתטממו יכממ תוכסי5 סיפורו 305 ססל
 סוככסל ס"כקס סיכלמס יכלמ ךלמ יכפ תס סקכל ינורועתס סלחת סכתלעמע סֶקַכְס
 ןס ננוסכ ןס ןופרכ ןס םכוסכ ןס סלטכל יכמע סליס תופיטס סתוש לכ ססודקל
 סולקס ספ ידי לע סימדוקס סירס( סילונלנכ ןס סז לונלנכ ןס ןסי ןס רע ןס דיומב
 * הוובהחי וכ קרופ דוקיכנכ ס"וס כוליסכ * ונסיקי] עלב ליז 'פמ ?לויס
 5% * * וסרככס ןילילו ןיחורו ןילילו ןידסו ןיקיועס ןתוס סדכמו סירחע ינכט
 וולי ללו ידנככ וס יתטמכ ול יכ ועני לס ללככ סלוכ ילס ערוו ירק .תופיטמ
 סנ סתלו סלועכס ןפו6 סופכ יספנכו יכ עני5 .תוסר ססל סיסי סלו ירכקל יתוס
 ךליל חכ סס5 סיסי לס ןפוסכ * סתו6 ומירחתו סניכסס סכמע ופרטלת סת6
 :יתמסנכ וס ימורכ וס יספככ וס יפונכ וס ידנככו יכ עניל ןכס לכמו יתטמ רחס

 * 5לככ סלוכ סמיפסס סדעס ורעסי * סז לכ ףעדומ רסועס רמטס רחל
 (פ"כפ) * רסמ רסס .תקוס ?טדועס תריסמ וגלכק * סיתכיכסו ס"כק ףוריצכ

 סמ לכו תוכיסס לכ תכיסו תוליעס לכ תליעל * ותמסנו וספכ ופונ
 וכסכ6 סכסחמכ ןס רוכידכ ןס .ססעמכ ןס תו עדומ תריסמ דנג סויסמ ססעיס
 וסעי ללו סיתניכסו ס"כק ףוריככ סכסתעס ו6 רוכידס ו6 ססעעמס יתוס סילטכמ
 לכ סיתניכסו ס"כק ףוריככ ןיד תיכ וכסכס ןימירחמ סג ללכ ספור סוס (יכופפכ) וכ
 סלטכל וכממ 105 רפס סנ סוס סויס דע סלטכל (פ"כפמ) וסליס ערו .תופיט
 ופונכ לו ומ5טכ 05 וכ 5 (פ"כפכ) וענו לס ותתיפ רסס דע סויסמ םנוסב
 וכפל ךלסי וקדלו * ללכ ורכס ותוס וולי 5לו ותטמכ ?לו וידנככ ?לו וספככ סלו

 : סלס ןמס סוכסכ וככסמ לע חוכיו וספססי 'ס דוככו

 הנשה שאר ברע ינוד

 ןפיסרפפקר



 וכ הנשח שאר ברע יניר
 ססוע סליכט רסמוט יד ןוככ גסכמ סיס ןייככסט : סכסס ם0ר .כרע ןפיטרלפ0ר
 ופי סכ יכפל סולקיפ סופיד סכוסת ריוס יד ירכמוס ליס ודפניפכוס סי6 יק ירק

 : (רוכסו .לולנס 'ח

 בוט םויל ןילישבת יבוריע
 רי6 ןיפ תכס סרספ ןקרזוינ וכ סיכרייכ ןיס ריליס יד ויסיסקס יק כוט סו

 סל יס* ודסוינוס ןספ ןוק ןסר6 ול כוריע יטסיס * כוט .סוי כרע יד כוריע
 סו5מ םי6 * סכילו6 .סכוס וטכ(וק יל .םוכימ ספייס וכ ולסוינ יטסיס יד דסדיטכק
 כוריע ליס ירכוס רירפוסל ידיסופ יט וכ יס בוריט יטסיס ריוס ירכמוס ודוט ירכוס
 5 יס סוויס ול יק ו6 ולססרופ ילופ יק וס 'וליכלוס יס ןייק וכ יס סכס ליד
 : סכרכ ספ 'סריד יס וכ0מ סל ןיס ודסוינ ליס י6 ןספ ליש 'סרסמוט יס * ויידריפ

 עידוסל ךירכו עדוככ רח6 י"ע ססל תוכזפ ךיר5 סירחסל כרעקס 0'5 6 סכקסו
 *- ילס לפ ךומסי ותיכ ךותכ ןיליסכת יכוריע חינס ללס ימ רמוסו תסנכס תיככ

 לע וצו ויִתיִצְמְב ינשדק רשא סֶלועַה ךְלֶמ ּוניהלא יי הָּמַא ורָב
 : םּורוע תָוַצמ

 ינקַתְלו ינימטאְלּו יִלושבלו תנפומק אָנָל ירש אָהְי אָבּוריִע .ןיִרְּב
 : תבל בוט זכי אָנְָרֶצ לֶּב דּבעְמְלּו תנְרש יקולְרַאְלּ
 : תאזח ריעָה יִנָּב לָכְלּו אָנְל

 62 יכפל וכיסלס 'ס 56 כוסלו תוכטתסל .סלונס ידיסי כור ונסכ סכסס ₪0ר כרע
 * ויפכ .תינעת תכווכו וקכסחמ סילוסלו 'ס לס ללפתסל סוס כוט ןכלו ןידס סו

 : סירעוס ס"ר כרעכ סקכמ .תדיעע רחלו * וככסתס תעכ ונוקכ ללפתי סנו

 תכיענכו סור ןורכסכ סעילכו ספרקכ סיכפ תסוככ יסלס 'ס ךיכפל יכל  סדוע
 סירס יתמלככ סגו יתסוכ * ךיכפ> יתעספסו יתיוטפו יקסטחס סעוק

 יתכס סתעו סימסל דע ולדנ יתומססו ססר סלטמל וכר יתונוע יכ ךילס ינפ יסל6
 :תסכו סילקלוקמס יתוחרוס יתכוע * סיכס לכקל סטוספ ךניפי יכ יסל6- ךידע
 לוטחל .כוסל לס ילט לכקמ יכנסו * ךדוככ סכ יכפל לפכתסל סכדכו רכסנ כלכ

 : ייח ימי לכ ךיתודמ לע דוע רוכעלו
 תוכועלו סיסטחל כ רפכ סיכרס ךידסס ןעמל סיפסרסו קוקילסס 506 0

 דע סמדסס לע יתויס .סויע ךיכפכ יתטספסו יתיועפו יתסטחס סיעספלו
 כוט סיעסר סלע 'ס סת יכ * יכרסט יתסטסעו ינועמ ינסככ כרס * סוס סויס
 כיססל .סכרסו יחסי לו ןוע רפכי סוחר %וסו * ךיסרוק לכל דסח כרו חלסו
 ךיסיככ ידי לע תסטכסס ךידסח יכור לע יתכעסנו * ותמח לכ ריעי ?לו ופס
 וכיסל6 ל%ו וסעחריו 'ס 50 כושיו ויתוכססמ ןו6 םיסו וכרד עסר כוועי סיטודקס
 סועז  וכילע ןיטסי לו ןטס יפ סותחו וכטפסמ רול סי5ות ןככו .חולסל סכרי יכ
 ךיעק סורסק ךכוטנ כורכו כיוס ץערת 'ס ךכופי ככ וררסכ 'ס ךכימי * סודיו וכ
 רסעו * וכרש דיני לוס וכקד5ל כוט ץילמ דופעיו * םקכ .ותלכסי ךכורח הלסת
 וכקקוחמ 'ס 'וכטפוס 'ס יכ 'וכו וכיוק ךכ וכנח 'ס * ד%מ וכולד יכ ךיפסר וכומדקי

 : ןו5ר יסי ןכ ןמס * וכעיסוי- לוס וככלפ 'ס
 ררדס



 תיברע רדס
 א/עיז א'בנה והילא תהיתפ

 5כ סדוק תסככס תוכל וקסיכככ וסיכ6 קחיספ רמוכ סד55 כוטס ו"ר6ס כרס .בקכ
 סנו סרמושלמ רוכעו שלו ססס קקריכ כל חוקפל ליעוסלו רוזעל תלגוסמ ?וסו סלפק

 : רמְקּו סדוקו סוכווכע קמכל תלגופמ ץיס ןכ

 השעמו ונילע קרננוכ ונירו הרשעמו ונילע וניהלא יי סכעונ יהוו
 ; והננוכ ונידו

 לע סלע סוס תכס ןכשקכ ללו דח סוס תכסד ןיפלע ןוכר רעו וסלס חתפ
 ץוס תכ6 ללכ ךכ ףסיפת סכססמ תיל ןימיתס לכ לע סמיתס ןיליע לכ

 ספד ןיעיתס ןימלע ןוסכ נסכ65 ןריפס רפע ןול ןנירקו ןיכוקת רסע תקיפסד
 %וס תנסו * ססכ יככמ (סייסכת6 ס"כ)  תייסכתל ןוסכו ןיילנתסד ןימלעו ןיילבתס
 רסע ןיפסמ סירכתמ דח סירפסד ןסמ לכ ולנפמ תכסד ןינכו ןול דסימו- ןול ריסקל
 דחו ךירס דח ןרדסכ ןילוס ןוכיס ןריפס רסע ןילסו * ךכ םירפס ולסכ סיל כיסחתס
 לו סליעל סל ךל .ניסנסד ןסמ תילו * ןול גיסכסד סוס תכסו * ינוכיכ דחו רלק
 לסכ (יככד) יככ5 ןיתעסכ ןיחרפ וסייכמד ןול תכיקת ןיטוכל * טרטס לכמ לו 6תתל
 וסירקתסו ןוסילע ןייסכמד ןיסוכל יכנפ ץפונ וסירקתסד ןוכ תכיקת ןיפונ סתכו
 דוסו .ח5כ לפונ קריפת 920מס לעורד סרוכנ * סכומי לעורד .דסח לד סנוקתכ
 ןכירק ספ לעכט סרות ספ תוכלמ * סדק תירכ תוס ?פונד ?מויס דוסיו ןיקוס ןירת
 ןירת .ןיל6 .לעו ןיכמ כלס .סכו לכל סכיכ * ונפמ סכססמ וסיפ סמכח לחוע סיל
 דינמ רמת .סילעו תוכלת רתכ וסיס ןויכע רתכ * וגיסלס 'ס> קורתסנס כיתכ
 וסנלמ (ןיליפת כמ לד ?תפקרק .ל'כ) ןיפיפתד 6תפקרק וסילו תירח6ס תיססרע
 יופנעו יוערדכ .סכליסד ויקס וסיס תופס חרוש וסיחד ל"ס ו"סו "קס ד"וי סיס

 : ויקס %וססכ יכרתסקו קכפיסל יקססד ףיעכ (יופכסו 0"כ)
 ופיככ סוססכ סכליסל יקססד תוכסס תכס תולעס תלע לוס תכנס סימלועס | ןוכר

 תילו ןוימד תו ךכו .ספונל סייח וסיסד ספונל וקמסככ וסיס ועיככ לוססו
 רסיסו סקס ןוסכמ תקיפסו סערסו טיפס תסרכו רכלו ונכד סמ לכמ סכקויד
 ןיכוכו .ןיפועו ןוויחו (ןיכסעו) ןדעד %תכנו ןיפסדו ןיכל6 6ערסכו ילועו סיככוכו
 ךיסו * ןיסתתו ןיסלע ןוסכ ןונסנתי ךיסו ןיספע ןוסכ יטדומתססל ץסכ יככו ןיריעכו
 (סדיחי %"ס) .לדוחי תיל ךכימ רכו ללכ עדיד ךכ תילו יסתתו יסלטמ ןטדומתסס
 עידי סס סיפ תיס דח לכ ןריפס לכו * לכ לע ןודס עדומתסס תכסו יסתתו יסלעכ
 כ%ו ןסמס לכ סלממ לוס תכסד עידי סס ךל תיל תכלו .ליכסלמ ופירקתס ןוסכד
 סתמסכ ףלכ ?פונכ ןסמס וסלכ ורחתשס ןוסכמ ק5תסת תכ6 דכו וסלכד ומילס לוס
 רתס ךל תיל ץעודי .סניכמ לו ןיכמ סוס קנס עילי סמכתכ וסלו סיכת תנס
 (עלע ניסנת6 ךיס ןול ססוחללו ססכ ינכל ךליחו ךפקות סעדומתססל סלס ףעידי
 * סרוכנ וסיס ןיד * ססכ יככד ןוסידכוע סופכ טפסמו קד5 ןוכיסד ימחרכו סנידכ
 ןיס * טוסק .יכמס ןירת קדכ ינז%מ ץסידק 6תוכלמ קד5 ףתיעלמסר ץדומע טפסמ |
 סעודי קד5 ךל תיסד וסכ לכס * 0מלע גיסנתס יס ס6זק6ל לכ * תירכ תו 5
 יכר סוק * ללכ תודמ ןילס לכמ וסלו ימסר ןסוסד סעודי טפסע וסל ןיד וסיסד
 ןיור ספלנל (ךל כיסיתס ס'כ) ך5 קיש ףתוסר %סד ךדו לע ןילמ ןוטדסתיו ןועמס

 : ןטכ דט סנרכ סוסל ססלנל וסר כיסיתס סלד סמ ךדי לע ןיריפט
 ןיכימד ןוכיס וטמס ןיסלע 'ונו סרוכנסו ספודגס 'ס ךל רסס חתפ ןוטמס יכר | סק

 ןורכתד



 וכ איכנה והולא תחיתפ
 ףויקוד5 ןוכיס ןיפס רפע ינכוס וככרו ופיקס ןוכתכסמ ורעת% סנמיסת ?יערו ןורכסד

 %ד ןינכו סיתע ןוכ6 וסלו רע יכלו סנש יכס סכ רמתיד לוססד לרטסמ ןוניסד |
 5קורעתסל ונכרו ו5יקס ןסכסו תכס סכמיסע ?יער "וכו ונכרו וכיקס ןוסכ רפתס
 ןוסירוחכ ?תכוסו ןיכיכד וסלכ ?ייקיד5 ןעכ דעד לתולנכ סנש יסיסד .?תניכסד
 סוק .סיל .סעייו לכמיסמ סוער יכנל ןילק תלת (ןורטת6 .'כ) לתכיכס תכיסי דימ
 סמיי\ .סיליל ןוותס עכרסכ יסכנל קפוד ידוד לוק רמת ךלע ססד לכמיסמ ץיפר
 ךתולנסל ףיסוי ל ןוופ תכ ךכוע סת %סד יתעת יתנוי יתיער יתוח6 יל יחתפ ןוסכ
 ברחתסד סעוימד תכיסח כס ס"כק .רמס לס * לט סלמכ יסמ * לט סלמכ יססרס
 סכמז לכ סכלסע לד יכס וסל * לכוסיכ .לכלסעו יליד סתיבכ .0לסעד לסדקמ יכ
 ומיטס תולגכ סתניכס ס"ס * לט ?למכ יססרס סנמיס ךל ירס * סתולנכ 7
 657 סתכיכס יסיס "סו * "סו ס"ס ל"וי סיס דו * ל"ט .וסיס סליד סויתו סליל
 %תכיכסל .סילמ .יסיסד ל"ט ןכסוחל ןוותס וקילסד ו"(ו ש"ס ד"וי 636 ל"ט ןכסוסע
 ןסכ דע סימע ןיסידק ןסכלו ףכמיסמ יער סק דימ * ןיפלע ןירוקמ לכד ועיככמ

 | : 1 'סליכ- * ןתקוקוד סור

 תולפתה לכ םרוק רמול הלפת

 ספכ .סילס סדוחיכ ס"וכ ס"י סס דיל ועיסרו וליחדכ סיתכיכשו ס"כק דוחי ספל
 (סליעכ) (סחכמ) (ףסוע) (תירחס) (תיכרע) תלפת .ללפתמ יכירס ללרשי לכ

 תונותחתס תונרדמס 59 ספעו ןסילע סכרכו עפס ךיסעסלו תונוילעס תוריפס דחיל
 סלס 052 ךמס ת6 סכססלו ססרילו ךדכעל וכתמסכו וכסור וכספכ לע עפסוי ססמ
 וכתלפת ידי לע תופעסל ךדוככ ?סכ יכפ5 .סלורעו .תלכוקמ וכתלפת סיסתו * דעו
 ונסירוי .וכטכמ ונטיקי] ע3ב ?יזד תופילקס ןיכ ורופקכ רסס ססודקס יכוליכ ירוריפ
 סינווכמס סיעדויס סיקיד5ס .תולפת רסס סע וכתלפת .ףרפתו לכל תומס עלכו 56
 תולפתס ידי לע .תוסכס תונוינעס תודע ינווז\ סיטולקס ךיתומפ יפוריל .תכווכ לכ
 * םודקס י(יחוי ןכ ןועמס יכר תעדל ללכ ךרד סינווכמ וגס וז וכתלפתו * תוכרכסו
 ססיפכ וכיפו * םודקס וסיזוע ןכ סתוי .תעדלו * סודקס וככ רועלס יכר תעדפו
 ויסי * לכ לכמ לככ .ססילע סיכמוס וגס ירסו סתנווככ וכתנווכו סתלפתכ וכתלפתו

 : וכלסונו וכרו5 'ס ךיכפל וככל ןוינסו יפ ירמס ןוכרל

 ללפתיש םדוק רובצ חילש לכל הלפת
 = םיח רֶמוע ינאש העשְבש יתיבא יחלאו יהלַא יי ךיִנָּפְלִמ ןוצר יהי

 רסה (הֶליענ) (הֶחְנמ) (ףסומ) (תירחש) (תיברע) תֶרָפִת לֶלַּפִתַתְל

 ּולְבְלַבִ אלש * קרררט ינימ "ָכֶבְ תור תובשחמ ינימ לכ ילעמ

 ז יָנורְג רתואלשו + לָקַּפְתְהְל בָבְל רבו כ ץֶמוא יִל ןַתַו * יתובשחמ

 יב טולשיו - סורי ןויפר יל היהי אלו + שדק תָרּובע יתרובע אָהְתּו

 = ףתֶאְרִ ףפכהא יִבְלְּב ןתו * ערה רָצָי יּ טולשי אלו + בוטה רצ

 ינוב הָיְחַתְנ * ףמשל רַמָּו ררושדו + ףזררשל ףינפל רומעל
 יִרָו לע ברקה ןְּבְְקְּב יִתרּפְת דרבְקְו שפלש בָבְלְּב שכימש םשָל
 : יִלַאְו רצ וי ךינפדל יבל ןוינהו יפ ירמא ןוצְרְל ויהי : זכינחפס

 רמוסו
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 : וי יניב ןח אצמ חנו טז קוסכ סימעפ %רטע רמו5ו

 סכשס שק לט ןוטקר לוככ

 וכלש כופו הוהי ןיוכיו דיפת ידנככ '₪ יתיוס סייקל  ןיוכי כס"כל ותסונככ

 : ת"רל ןיוכיו סיקופפס ול ריו ההנַהַהִא ס"יס6 ספ סע

 : ויטפסמ רסס לככ וניסכס 'ס לוז] : ץןרסס לככ ךעס רידס ספ וכנד<6 הוהי'
 תלופה : ןעלו ןת6 רסס לכ ת6 ודוככ לפיו סלועל ודוככ ספ ךורכ] 77
 ףס רזסתס זוע 'ס סכל שכל תוסנ ךלמ סוס? : ורכד ץורי סרסע דע רש ותרעס
 וריחה : ךדכל ךקקד5 רוכוס סיס6 'ס תורוכנכ כא : טופת לכ לכת ןוכת
 : ותקד5 סלנ .סיונס יניעל ותעוסי 'ס עידוז] : ץרסס לחתו סת(ר לכת ויקרכ
 סרקמזד : ןכולתי ידס ל5כ ןוילע רתסכ כסו* : ופסכ טפסמל ןנוכ כש סלועל 'ס]
 סינחככ סיכיטמ סלטעז] : חור יפככ לפ ךלסעס וכוכר סיכע ססס ויתוילע סי

 > ןוככקו- סירס :ןול
 סכשס שקר לש יונס לוככ

 "ו ןיוכו ההיוההא* ס"יספ סע ונכלש כופו ]הי ןיוכי ס"כ5 ותסינככ
 ה : סיקוספס ומ

 וכפל רדסו דיק : סלס כקעי יס56 .סניויס יתלפת סעעס תוכל. סיספס הוה
 ס5יקס לסרסי יסלס .תופכ5 סיסלס 'ס סתס] : ופדקקכ .תרספתו ווע י
 תדעוע וקקדלו ולעפ רדסו דוזד : סלס ןוס ידנוכ לכ ןוחת 56 סיונס לכ דוקפל
 סכ כוש .תוסכ5 סיסלא : סלס כקעי יסכ5 וככ כנסמ וכמע תוסכ5 סוס* : דעל
 : סטפ יכ סירכס ספר סתמכפ ץרס תסערזד : תקז ןפנ דוקפו ספרו סיפסמ טכס
 שיח רעשי ןויל5] : וכ סיסוחס לכל סוס ןגמ ספור5'ס תרמ6 וכרד סיעת לח
 : סלסמ לככ ותוכלפו ופסכ ןיכס סיעסכ סיס : ןוילע סכנוכי סוסו סכ דלוי סיס
 : רונכו לכנכ וסופ5ס רפוס עקתכ וסופ:זד : ולדג כרכ וסוכלס ויתורוכנכ וסול;ה

 םיליחתמ תבשב ןושאר םוי לחשכ
 דוכָּכ ייל ובָה : ועָורוכַּבייל ּובָח םיִלָא יִנְּב ייל ּובָח רֶוָרְל רוממ

 רובכה לֶא םימה לע יי לוק : שרק תברהב ייל ווחתשה ומש
 רבש יי לוק : רדזרב וי לוק חכַּב יילוק : םיִּבְר םִיִמ לע יי םיערה

 ןוירשו ןונבל לנע ומָּכ םדיקרינ : ןינבְלה יזרא תֶא יָי רבשיו םםיזרא
 ליִחִי רָבדִמ ליִחָי יו לוק :שֶא תובחל בָצוח יי לוק : םימִאר ןב ומָּכ

 ולָּב ולכיהבו תרורעי ףשחיו תרולוא דללותי וי ילוק : שרק רברמיי
 ןתַו ומעל וע יי : םֶלועְל ךלמ יו בשיו בשי לובמל יי : דובּכ רָמוא

 : םולשב ומַע תא רבי יו

 : ס"ר .סוו רקקלש קכפכ קו סורמו6 ןוק \'  סווו 'ס סווכ ס"כ לקסכו

 אלו * שָכְלִב אל ןיִקיִלְרַמ ןא ' ןיקיִלְרַמ ןיא הָמַבו * ןיִקיִלְרַכ מב
 תְרַליִתְפְב אלו = ןָריִאָה תֶליִתַפְב אלו = ךלכב אלו * ןסוחב

 רברמה



 | תנשח שארו תבשל תיברע
 * חועַשְב ב אלו > תַפַַב אל * םימח יִנָּפ לעש הקריב אלו * רָּבְרִמַה
 סּוחַנ * בֶלָחְב אלו * הָיְלַאְב אלו: הפְרְש ןמשב אלו קיק ןמשב אלו
 לשוב דָחֶא םירָמוא םימכַחו ,לֶשּבִמ בֶלָחְּ קיל 4 יִרָמַה
 הפרש ןמשב ן יקידלרמ א < 5 ןיקוללדמ יא לשּובמ נאש רָחֶאְו
 וב יִנָּפמ ןֶרטעְּב ןיקידלמ 2 רַמּוא "לאָעמש יִּבְר * בוט זכויּב
 משב - ןימשמוש ןמשב * םינמשה יִרְבְּב ןיריומ םכימַכחְו < תַּבְשַה
 *טפנְבּו ןרטעב - תועּוקפ ןמ שבי סונ | משב. תונונצ משב סינא
 אצויַה לָּכ * רַבְלַּב תַז ןֶמְשְּב לא ןיקילרמ ןיִא רַמוא ןופרט יּבר
 אָמטְִמ וניא עו ה ןמ אצויה לו ןהשפ אָלֶא ו ןיקילרמ ןיִא ץעה ןמ
  הָבַהְכַה אלו הל רגבה תַליִתַפ * ןהשפ אל םיִלַהּוא תֶאַמּוט
 תיביקע יִבְר י ּהָּב ןיקידקרמ ןואָו אָה הרֶאָמְט רמות רָזעיִלָא יִּבַ
 תציב רש תרפופש סדא בוקי אל : ּהָּב ןיקילרמו איה הָרּוהְט רַמּוא

 וליפאו רַפטִנִמ אָהְתַש ליִבְשְּב רָגַה יִפ לע הָנָנִִַו ןמש הָנָאְלַמי
 הֶלְחִחמ רַציַה חַרְבַח םָא לָבָא ריִּתַמ הרוהי ירו < פרח לש איה
 * ןמש קררעק כא תלמי אל > רַחֶא יל תצוהש ינפִמ * רזרומ
 תגהתש כיב | ּהָבותְּב תֶליִתּפַה שאר ו רנה רצ הרגת
 אַרִיִתַמ אוהש יִנָּפַמ רנה תֶא הבכמַה : ריִּתַמ הָרּוהְי יִּבְרו תָבְאוש
 ןשי יש הרֶלּוחַה ינפמ + רעה חור ינּפַמ < םיטסְל ינפמ + םיוג ינפמ

 תדָריִתַפַה לע סָחּכ " ןמש>ר -לע סָחְּכ < רנר לע סַחָּכ : רוטּפ

 השע אוהש יִנָּפַמ הָליִתַּפַה ןמ ץּוח * ב רטופ יסוי יכְרו ביה
 ןני בנש לע ןתְרל זרעַשב תרותמ זכיִשנ תורבע שלש לע : םָחָּ

 רצ רכה השדלש | רָנַה תקֶלְַהְבּו * הָלַחַבּו הדג תרוריה
 ןתברע ןרשע - רכישה סע תרכש ברע ותיּכ ךןותּב רַמּול עכְדֶא
 ןירשעמ ןוא הכישח ּהניא קפס - הָבישח קפס * רָנַה תא ּוקיִלְרַה

 * תורָנהר תֶא ןיקידלרמ א םילכה זרֶא ןיִליִבְטִמ ןיאו יאדוה תא
 : ןימחת תֶא ןיִנְמטו ןיבְרעמו יאמר תא ןיִרָשַעְמ לבא

 תרֶא תּובְזְל אוה ורב שורקה הצר רַמּוא אישקע ןב ןּב הינה בר

 ץפח יי וו רַמתנש תוצמג הָרּות זכה קרבְרִה ףכיפל לֶאְרְי

 57 .ןככרה שדק למוקו : ריִראיו הָרְוה לידגי וקרצ עמ

 : הֶלבַקנ תב יִנָפ הב תאַרְקְל ירוד הָבְ
 ומשו רה וי > רָהויִמה כא ונעימשה - דַחֶא רוברב רוכו רומש

 רחא



 הנשה שארו תבשל תיברע
 -- : הֶלִהְתְלו תַרָאּפִתְלו סשֶל | רחא

 זכְרְקִמ שארמ * הֶכְרְבַה רּקמ אַה יִּב הָבְלְְו וכל תש תאָרְקל
 יסכל : הלֶחת הבשחמּב הַשַעַמ ףוס + הכּוסְנ

 תב ךָל בר * הָכַּפִתַה ףותַמ יִאַצ ימוק - חֶכּולַמ ריע ףלמ שדְקַמ
 הכל : הֶלְמִח ףילע לומחי אוהו + אָכְּבִה קמעב

 שי ןָּב רו לע + ימע ךהראפת ירגב ישָבל + ימוק רָפעמ ירענתה
 הכל : ּהָלָאְג ישפנ לא הברק * ימחְלַה תי

 ריש יִרּוע .יִרּוע * יִרּוא יִמוק קא תב וֶּכ * יִרְרועְתַה יררועתהר
 הכל הל היל יי רובכ י "רכה

 וסחי ךְּב * יִאְהְּמ הדַמּו יִחְחוהשת המ + ימְלְכְת אלו ישבת אל
 תכל : ּהָכַת לע ריע הָתְנְבִ יִמַע יינע

 * ףיהלא :ךילָע שישי * ךיעלבִמ לב וקחרו > ףוסוש | הָסישמל ויהו
 תכל : : לכ לע ןָתָח שושמּכ

 0 יִצְרפ ןֶּב שיא רַי לע ' יִציִרַעַּת וו תראו יצורפה לאמשו ןימָ

 תכל : הָליִנְ הָחְמְשְנו

 ףות + תֶלְהְצְבּו (הֶנְרְּבכ הָחְמְשְּב שנ + ּהָלעְּב תרז מע םּולָשב יאוב

 " הָכְנְס סע יִנּומְא ות : הָכַּב יאוכ הָּכַּב יאוּב > הָלְנְ סע ינומא

 : אָתָכְלַמ תֶָבַש הָּכַּ יאו

 :ןוילע מש 0 יל תורוהל בוט : תָּבַשַה טכויל ריש רומְזמ
 5 =: )ו שיאו יושי אמש 7.740 708 שש | 7 |: 0

 ןנרא רי ישעמב הילעפב יי יו ינָתְחַמש וכ : רכב ו ילע לָבָנ

 ל- אדל רַעְּב שיא : ףיִתּובשחמ פו דאָמ יי ףישעמ ול זמ

 יִלַעָּפ לָּכ וציִציו בָשע ומָּכ סיִעָשְר חר : תאו תֶא ןיִבָי אל ליִסְבּו

 יי יביא הָגָ יִּכ : יי סֶלשְל זכורַמ הָּת או : רע ירע סֶרָמַשַהְל ןוָא
 ינרק סכָארִּכ םכַרַתַו ןוא יִלְעַּ ל ודת ורבאי ךיִבִא "הנה יִּב

 הָנעַמְשִּת םיִעָרִמ .ילע סימקּב יִרושָּב יניע טכתו : ןנעְר ןמשב יתלּב

 וו תריִבּב טכולותש : הָגְשי ןונָבְּ ָרָאְּ חְַרַפְי רמתּכ קיָדְצ : יִנא
 זי זכינשה הָביִשַּב ןובוני רוע : וירי ּוניָחְלֶא תרורצַחְּ

 : יב הָתְלע אלו יִרּוצ יי רָשי יב ריִגַהְל : ויהי
 :טומּת לַּב לבה ןוכת ףא רָוָאָתְ ע - ,שָבָל שָבָל תּואַג ךֶלִמ

 פק תְהָנואָבתורְָאָָנ הָמַָעַ אַ ךאס ןיכְנ
 יאשי :



 טכ הנשה שאר לש תיברע |
 | ריּרא = יִרְְּשִמ םירידא כיכר םימ תרולקמ : םיִכָּד תורהנ ואשו

 י םיִמי ףראל יי וו שרק הואנ ףךתיבל ראָמ ּונמאנ ךיִתדַע : - סורמּכ

 לעכ ככק סלעס ךכ 0 קכטק פוקס סירמוק שיו .ןפכמ ןוליחפמ טופכ לסמכ

 סע סע רונְּכ : ףת ונָתּ הר ואש : במעי : יהלאל
 לֶאְרְשיִל קח יִּכ :ּונָּגַח םּוָל הָסְּכַב רֶפוש שֶרחַבּועְקִת : לַבַ
 לע ותאָצְ ומש ףַסוהיִּב תּודָע + בקש יִהְאָל טֶפַשמ אוה
 דָבָּסִמ יִתּוריִסַה : עָמְשֶא יִּתְעַרָי אק רַפָש םָיִרְצַמ ץֶרֶא
 ךנעַא ךצלחאו תארק הָרְצַּב : הָנְרַבַעַת דודמ ּויִפַּב ומכש
 הָריִעַאְו יִמַע עמש : הֶלְס הָביִרַמ ימ לע ףךְנתְבָא סער רֶתְסּב
 הָוַחַתְשַת אלו רז לֶא ָךְב הָיְִי אל: יל עַמָשִּת םִא לֶאְרְשי ב
 בחְרַה םירצמ ץֶראמ ךלעמה ךיָהלא יי יִכנָא : רֶבנ לָאְל
 הָבָא אל לֶאְרַשיו ילוקל יִמַע עמש אדו : ּוהֶאְלַמִאְו ךיפ
 יִמַע ול + םֶהיִתּוצְְומְּ וכְלי םָּבְל תוריִרָשּב והָחְלַשאְו : יל
 לעו עינא םֶהיביוא טַעְמְּב :ּוכְלַהי יִכְרְרְּב לֶאְרְשָי יל עמוש
 : םֶלועְל םָּתע יהו ול ושחכי יי יטנָשמ : יִר בשא סֶהיִרָצ

 : עיִבְשַא שבר רּוצָמְו הָטַח בָלָחַמ ּוהָיִבאיַ
 הז -ןומופ סורמוק ךכ רקלו

 לא * ָחיִתולַהִּת הנועו הָכְרַע = היִתולָפִת + הָנַטְק תּוחֶא
 : ַהיָתולְלקְו הַנָש הֶלְכִת ָהיִתּולַחַמָל * אָנ אָפְר אָנ

 דע י הֶאְנ ךל ִּכ : םיִלּולַחְו ריִשְו הֶאְרְקִת ָל " םיִלָמ סו
 הָלָבִּת - .ָהיִתולַחַנ * םיִלְבּוא םיִרָז * הארתו ךיע  םיִלעַּת המ
 ךּופשו + ּורָז /ריִרַא < ףנאצ תֶא העָר + הול הש
 אל * ּורָאְו וצרפ * נימי זדַנבְו = ּורָע םיִרְמּואְּב - ףנורה
 קת : הריִתּולְלְקו הָנָש רֶלְבָּת = ַהיִתולְלוע * ּוריִאָשזר
 - םּורְְו < תבחנ שפני תולָּגרבְב ב תָבָלִמִַמ שארְל ' תּוְּפשִמ
 ( : ַָהיִתולְלקו הנש הֶלְכ < היתונכשמ תּולַד יִלַרְּב תֶבְפוש ָּבְל

 * רוּבָשִת | לע < אָלְּ !ריָּבַמְו * רובמ ְךַתְּב * הֶלעַת יִתְמ
 אילפתו = 8 ה



 חנשה שאר לש תיברע
 יַהיִתולְַמ * הֶלַכְו סְתָהָל * רּופְנְּכ ףְתאָצְּב * אָלָפ איִלְּפַתְ
 הָכּוטְו : ו יוגה * ועבק ּהָליִח : ָהיִתולְלְקְו + הָנָש הֶלָבִּת

 מ אל * תאז לָכְבּו -ועְרְק הּבְלְו * ול שיִא יזזבו * ועבש
 : תבש ּהָריִמְז + היִתוללְקְו הנש הָלְכִּת + היִתּולּגעַמ - וענ

 לפי ריִבְעַתְו הָרוה ) תַבְרְק ופסל ן ריִּבְנַת ּהקשחו

 הלכת + ָהיִתו לולָּכ * תכהא שקבל * ריסת] - השָפנ תבאד

 6 תַחַשִנ בר + ּהָצְבְר הול * תחנב הָהְנ : ָהיְתוללְקְ הָנש

 . ּוליִשְבַה אל * הָצְ הת לע * תַהָרפְכ איָהְו הָצְפִח רּודִמ

 רוש יִּכ < ולי וקזה + : היִתולְלקו הָנָש הָלָבִת * היִתְלְּכָשַא

 *רַמאָו ןויִצְל ולעתו םככ" רַמש ותיִרּב וליחוה רָוצְל < רַמָּ

 קוק ןזקס רזוקו היִתוכְרְבּו הָנָש "לֶחֶת היִתולְסִמ * ולס ולס

 * סנעק קוס סוקמכ סו ןומופ ה סונסוכ ₪ יכס לולכו

 * םיִאְרְי + םכיִבַצִנ ' ונפל דֶחְפְבּו * סיבש ךֶל ' ךיִנַּב לע ןוחת ןוח
 רוכז :םיכַאכנ ואב ןּכ לע יִכ | ןיהל וארקי תַע ' סיִאְרַי - םיאְרִי

 ךיִאְריִל < ןיִרָה תַע םיִמעְו - רפה ןירה סי : םיִמַתְר רות
 ל ןיִדמ לע יִבשוי הָמָה + ךמש יבשוחלו * דיִאְריִל " ףיאְרול
 יל"רַכִו * ולדרכוו :יִנְחְנַת לֶאָה תוחונמ ימ לע - יִנָרְפּו לֶאּוגתַנָשיִר

 הרכה ינמיש ם םַתיחַּב בל לע ' םָת שיא תו לדרכו
 ' ץ"טס -- ספודב סכווככ סיכרע ןיככפסמו

 ףידמוו < היתוערב תְרְב ור אמְלַעְּב - אָּבר - שדקתיו לדנִתִ
 וכוס ּהיָחישמ בָרְקיַו הינקרּופ 2 ' ּהיזְרוכדלַמ

 ןמֶא ּורָמָאְו בירק ןמובו אָלְנִעִּב לָאְרְשִי תיַּב לָבִּ ייחְבו ןוכיִמויִבו
 חב נמשיו + ףרּבתַי .אָיִמְלְע יִמְלעְל סלע ףרָבמ אָּבְר ּהיִמש אָהְ
 הימש י לָלָהְתִיְ הָלעתוו > רְהִַיִו < אשנתיו ' םַמּורַתַו רָאָּפִִיְ

 ְּּ אָתְחְבשת + אָתְריש - אָתַכְרְּב "לכ ןמ אָליעְל : אוה ףירּב אשךוקה
 : ןָמָ וראו "אַמְלִעְ ןרימאה ' אָתַמחְנְ

 טסלכ לסקס סורמותו ; : רו בה 0 תא וכְרַּב ןוסס כמוקו

 אוהו ןושאר אוהש אוה ךורב שורקה םיכלמה ל ךלמ 0 ומש ראפתיו הבתשי
 לכ לע פמורמו סלוע ךעו תתעמ ךרובמ 'ה םש יחי * םיהלא ןיא וידעלבמו ןורחא

 :. הלתתו יהכרב
 יק
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 5ע5% סוכ ןוק ן<רירכופסיכ 6

 ולוח ןוקסו + םלועְל ףרובמה % ךּורָּב סי לוקכ ןינועו

 'ח ךורכב שיש תובית 'תב ותמשנ תוניחב 'ח לע ט"ו תשורק תפסות לבקל ןיוכל בוטו
 : תריחי 1/] היח םל1/7 המשנ ךרו 371 חור ה שפנ ךורב הז רע ןכו

 בירעמ ּורָבְרְּב רש פלשה ףֶלֶמ ּוניחלֶא יו זדַתא וב
 הרֶנָשָמ * הָנובְתַּב םיִרָעָש /חֶתּופ * הֶמְכָחְּב םיִברְע

 * םביִבָבּּכַה זרֶא רסִמּו * םיִנַמְַה זרֶא ףילַחמו * םיִּתָע
 ללוג * הֶלִיִלְו מ אָרּוּב * ונוצר עיקְרַּב םֶהיִתְורמְשִמְּב
 תָבָמְו םו ריִבְעַמַה רוא יִנָפמ ףשחו ףשח ינפמ רותצ
 ךורְּב * ומָש תואָבְצ " * הֶלִיִל ץֶבּו םז ץֶּב ליִרְבַמְו < הֶליל

 : םיִבָרְע בירעַמה י! הָתַא
 סה תועָמו רו י תְבַָש ףִּמַע לאְרְשַי תיִּב סלַש תַבָחַא

 ונָבְכָשְּב ּוניִהְלִא יי ןֶּב לע ' תְרַמְל ּונָתוא םיִסְפָשִמּ
 דומלזר יִרָבְרְּב זולענו חַמָשִנו * ףיִטְחְּב חיִשְנ ּונָמּוקְבּו
 ונח זכה יּכ * דעו סֶלשָל ףיזרוקחְו ףיִתוצַמו * ףֶתֶרות
 'ֶתְלְמַו ךתְכחאְו * הללו םִמי הָגַהְנ סבו נימי ףֶרא
 ומַע תא בָהּוא יי הָּתַא ףורּב * םימָלַשְל ּונָמִמ רּופָת אל

 : לאְרְשי
 5% 'פכ סומס סוככמ לוע וופע לכקפו שק לס ע"מ סויקכ וקכטתמו ומ5ע ןווכי
 'דכ ןווכו סג * סלועס תוקוכ 'רכו ץרתכו סימפכ וכילמסכ ןיוכו רקסכ ךירקישכו
 סויק רכש 05 וכ5 לע סושוו * ךרכקו ומט סטודק לע ןוד פיכ סוקומ 'ר וולט 5כקל

 : סככ סכווככ רמוזו * וכ סוזומלס תולכדס "ימ

 היהיו הוה היה * יה * ין * יה * ךוי לכה ןודא ץיוכיו

 : ִדָחֶא ' ות ל יג וניחלַא הוה לָאְרְשי ץמש
 םירחא םיחלא ךל היהי אל

 כ'ע : דַעָו םֶלעְל ותּוכְלַמ רובְּכ םָש ורב טפלכ סיימו

 קוכמ לועל סימט םוכלמ ןיכ קיספסל ךור5

 יכְנָא רֶשא הּכֶפֶה סיִרְבְדַ יהְנ : ףראְמֶכְבּו שנ
 ףוצמ . 1
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 הנשה שאר 9 תיברע

 זכַּב ָּתְרַּבְדְ ךיִנַבְל שכַתְננש : ךֶבֶבְללַע וכוח ָךְוִצְמ
 : ךֶמּוקְבו ָךְבְבָשְבו רב 1 ףוריִבַּ ָךּתְבָשְב
 : ךינע ןיּכ :רפטוטְל ּויזרְו ךָרילע ?רואְל סכָּתְרַשְקּ

 ךיִרעָשבו ךַתיִּ תוזזמלע סַתְבַתְכּו רומחת אל
 קדוצַמ יִכנָא רשֶא יתוצמ"דֶא ועמְשת עָמָש-םֶא הֶיָהְ

 ורְבַעְלּו םֶכיחְלֶא הוהי-תֶא הָבַהֶאְל םכּיַה םכְתַא
 םככצרתצ"-רטמ יִתזרנו < : םככשפ לָבְבו זכַבְבָבְְ לבב

 ְךשִריִתְ ךְנְ תפס בונגת אל שוקיִרַמ זרר* תַעְּב
 : תַעַבָשְו תָלְבִאְ התְמַחְבְ ךְרָשְּב בָשע יִּתַתַנְ : ּךְרהַצו
 זכיִהְלֶא שכתבו םָתְרַס סֶכְבְבְל התְפיִדּפ םֶכָל ומשה
 | קרוהי"ףא שמ קיספי הֶָרְחְו קכהְל םזריִוחתשהְו םיִרְחַא
 אֶל דּמְדאָה רַטַמ דחו זכימַשַהְ" תֶא רצעו זכָכַּ
 ראה לעמ הָרָהִ זכַתְרַבִאו הצרת 6 ּהדּוביזתא ןתַת

 קרְלֶא יִרָבְרדִתֶא זכָּתְמשְו < : םֶכָל ןתנ הוה רשא הָבַטַה
 -דלע [רּואָל םֶתא םבָתְרַשקו זככָשַפנלַעו םֶכָבַבְל לע
 -תֶא םבֶתִא םֶּתְרַמְלו : סייע יִב רֶפָטוטְל ּוָהְו םֶכְדי
 הרב ְךתְכדְבּו ךריִבְ ָךְּתְבָשְּ זבּ רב ככ ב
 ךיְרְעָשְבּו ּךָתיּב תוזּוזמ"לע סַּתְבַתְכּו + מק ָךְּבְכָשְב
 קרַמְדאַה לק םכינב ימיו זבכיִמ ובר ן ןעַמְל ךיבא תא רבכ

 זביִמָשָה יִמיִּ זכָהְל תַתָל זכְכיִתְבָאְל הוה עַּבְשְנ רָשַא
 : ץֶראָהְלע

 ראשי ינָביילִא הרבה רֶמאָל קרָשמדלֶא הָוחְי רמי

 | זכהיִדְְב יפני תַציִצ סל ושעו סָהָלא תְרַמִא
 טככל היה < תֶלָבִּת -יִתָפ תֶנָבַה תַציִצ"לע ונתנו .םתְרְרל
 סֶתישעו .הוהי תוָצְמיָּכתַא םּתְרַכְ ותא סַתיִאְרּ ;רָציִצְ
 זכליניע יִרחַאְ םכַכְבַבְ ירְחַא ורותת-אלו ףאנת אל שכתא

 ורבת ועמל תבשה םוי תא רוכז זכַהיִרְחא זכי םכּתַאדרַשַא
 ינתא זכְביָהלאָק םבישרק סַתיהְ יִתְוצִמ כ תא סתישעו

 הוהי



 אל הנשח שאר לש תיברע
 זירָצְמ ץֶראַמ זכֶכְתֶא יִתאָצוה רשָחצ םכְכיִהלא דוח

 : םֶכיִהְלֶא הוה ינא ךערב הנעת אל םיהלאל סבל תויַהְל
 / תַמָא םֶכיִהלא הוה וב יש להו

 ןיאָו וניָהְלִא % אוה יִּכ : וניִלע סָיקו תאז לָּכ הָנּומָאְו תָמִא
 זםכיִכְלִמ ריִמ ּונְרּוּפַה : ומע לארי ונחְנאְו ותָקּו

 ונירצמ ּונל ערַפָנה לאָה : םיִצירע - ףָכִמ ּונָכְלַמ ונלאגה
 אלו םייִחְּב ונָשְפִנ סשה : : ּונָשָפִנ יָבַוא לָבְל לּומַג סֶלַשמַה
 ונגרק סרו וניביוא תומָּב לע ּונְביִרְדִמה : ּונְלְגִר טומל ןַתנ
 תותאְּב הערפב הַמְקנ ונל הָשועַה לֶאָה : ּוניִאְנוש לָּב דע
 יִרובְּב לָּב ותַרְבַעְּב המה : בח יִנָּב תַמָדָאְּב םיִתְפּומְבּו
 : םֶלוע תרּורַחְל םֶכּתִמ דלאְרשי ומָע תא איִצּויִו םֶיְרְצִמ

 םַהיִאְנוש תֶאְו םֶהיִפְדור תֶאְו | ףוס סי יִרַזִּנ ץֶּב ויִנָּב ריִבעִמַה
 ומשל ּורוהְו ּוחְּבָש ותְרּובְּג תֶא םיִנָב וא + עב תומיהתַּ
 ונע ָךל לארְשי נבו השמ : םֶהיְע ,ּולּבְק ןוצְרְּב ותּוכְלַמּו

 יִמ יי םילאב "הֶבמכ ימ *.םלכ ורָמָאְ הָּבִר הָחְמָשְּב * הָריִש ,
 + ףתוכלמ : אָלָּפ הָשע תַלֶהִת ארונ שרב רָּבִאְנ הָכִמָּ
 ייורמָאו וכילמהו ורוה םֶלְּכ די םָיַה לע ָךיִנָב ואַר וניִהלֶא
 ולָאְנּו בקע א דפ יִּכ רַמָאְנְו : דעו םֶלעְל ףולמ

 : לֶאְרָשי א 0 הָּתַא ךּורַב * ונָמַמ קזח רמ | =
 םכיבוט םייחְל ּונָכְלַמ "ּונרימַעהְ טכּולשל ּוניִבֶא ּונְביִּכשַה

 וננקְתְו ףמולש :רָּבְס ּונְלְע שרפו * זכולָשֶלּ
 יּךמש ןעמל הרהְמ ּונעישוהו * ףיְנָפְלַמ הָבּוט הָצְעּבּונְבְלַ
 הֶּתִא ףורב - םולשְו םיִמחר תָּכָס ּונילע שורפו - ונדעב ןגַהְ

 ד לֶארֶשָי ומע לָּב דעו ּונילע םולש תַּבְס שרָופַה
 : ןֶמִא םֶלָשּורי

 סז סופיסומ תכסכ 5 ססו ָצ

 תריִרְּב ֶתַלדְל תּבָשַה תֶא תושעל תָבַשַה תֶא .לֶאְרְשִי יִנְּב ּורָמִשו
 זרשש יב זכֶלִעְל אה תוא -כָאְרשי יִנּ ןיִבו יניב < סלע

 םימי
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 : שפנו תש יעיִבָשַה סויבי ץֶרָאָה תֶאְו םיִמָשַָה תֶא יי הָשָע סיִמָ

 ןיליסתמ עוסכ =

 םֶכְל ויה 35 יִחְבְ לע םכ'תלע ל לע תרצְצתב

 ופרופ : םֶביָחְלֶא * יִנא .םֶביִהְלא יִנפְל ןורּבְזְל
 ףיִקְמָי : ּהיתוערב תר - .אַמְלִעּב + אבר ּהיִמש שדקתיו לָּדְנִתִ

 ןוכָיְחְּב ' ּהיִחישמ בָרְקְו הינקרופ הַמָציַ : היתְרוכיקמ
 : ןַמָא ּורַמְאו | בירק ןמובו אלנעב לֶאְרשי תיִב לכד ייַחְבּ ןוכימויִבו
 : הּבַתשיַו ףרָּבְהִי אָיִמְלע יִמְלעְל לע ךרֶבמ אָּבְר ּהימש אָהְ
 ףימש - לֶלַהְתְִ הָלעִתוו - רדיו < אשנתיו * םַמורְתו < רַאָפְִיו
 * אָתָחְבְ * את תריש + אָתְבְרִּב "לכ ןִמ ןמ אָליעְל : אוה ףִרְּ אָשְרוקד

 : ֶמָא ורמְאְ אמ כלעב ןרימאד ' אָתַמַחְנְ

 מגור סרוליק קוסעכ ס"רכ וכ סכווכס תוכלכ תופכ5 'ס ףוסכ ןיוכי סדומעס סדוקו
 ףע סלועס ?וק ספעו עיכרע סרוק סקורככ סדרו פימש סוככמו * סלועס קקירכ

 '5 רקככ ןיטמקשמ ןו"ח סופוולק ששכט סרוכגס

 56 ולופכיא לקק פי ודוט סט56 זוכ ןוק סדומע סל ןלרוד רופכ 6 סכטס טלר ןי6
 : סקלכ ירפמייס רוזיד סיש ו"גירוד

 ִהְתְלִהִת ריִגי יפו חַּהְפִת יִתָפש יִנדא
 םהְרְבַא יִקְלֶא * ּוִתְובָא יִחלאָו ּוניִהלַא הוה הָּתַא ורב

 אָרוהְו רוגה לודּגַה לֶאָה * בקעי הלאו קָחְי יַהְלֶא
 יִדְסַח .רֶבּ ללפה הנק : םיבוט םידסח לַמוג ןוילע לֶא =

 :הָבְהֶאַב ומש ןעַמְל םהינב ינבל לֶאּוג איִבְמְו תובא
 כס"ווכו * 8 סכו תכ ןיוכל יוכי פ"מימ סוו לכו קוכיק 5"י וכ שי סז קסוככ

 * קרעקס יכממסכ תוכיפ קי ססו סויק סיסכק ןיוכי

 םייַח רֶפְסּ ּונְבְתֶּכ ' םיִיַחּב ץפָח ףֶלֶמ (לֶאנ * םייַחְל ורכז
 עישומו רוש ה 5 ה לֶא) * שכיח םיִהלֶא הנמל
 הָרְבַא ןַגָמ הוה הֶּתַא ורב ןִנִמּ

 עישוהְל בר הא םכיִתָמ ה יחמ - ינדַא םֶלעְל רובַּג הָּתַא
 זכיִתמ הָיִחְמ * דָסָחְּב םייח לָבְלַכַמ < לָטַה .דירומ

 *םיִרּופַא ריִּתַמְו * םילוח אָפּורְו *םיִלְפונ ףמופ יםיִּבְריִמָהְרִּב
 םייקמו



 בל הנשה שאר לש תיברע

 יִמּא ?רורובג לַעּב ףומְב ימ * רֶפע יִנשיל ותָנמִא םָיקמּ
 : קרעושי ַהיִמְצַמּו היִחְמְו תיִמַמ ףֶלַמ * ףל הָמוד

 ןָמָאָנו  םיחָל םימחרב ויִרּוצָנ רכז ןֶמִחְרְה בָא ףומָכ יִמ
 (םטרכא הוי פג הוה התא ףורָּב * םיִתַמ תּויחַהְל הֶּתַא

 : םיִתָּמַה הָיִחְמ
 : הֶלָפ ףולְלַהָי ם+ לָכְּב םישודקו שודק ףמש) שודק הָּתַא

 : שודק) םורָמ ובל או יִּכ לֶאְל ּוכיִלְמִה רדָו רדֶל
 ףמפ טדיקש ססלכ> דנככ ץוסו עקיו קוספכס תויתות רגככ כ"ע 'טמוג ןכבו

 "ָאְרְשַ לע .ּניִהלֶא הָוֶי ףְמֶש שקי עפ כת |
 מע

 : ָתאָרּבִש חַמ לָּכ לַע אָרונ משו ףְִמיִּב הָרּובְּג ףָדּב
 ןת * (ו"פמכשכ רמקש כקעי דגגכ ?וסו עיו קוספכס תוופוק כ"ע ןִכְבּו

 הדָבּוט זרוְקִתְו = ףיסצָרל דֶלְהְּת ףִּמעָל דּובְּב
 ' ףְצְרַאְל הָחְמָש = ףְל .םיִלְחָיְמל הפ ןוחְתפּו * ףיָשְרודְל
 | ןָבְל רג תכירעו * ְּבַע דול ןרק תַחיִמְצּו - ףֶרֶעָל ןושָש

 : ּונִמיִּב הָרְרָמב ךחישמ ישי
 (קדלו קיד5 דוס ס'עסד דכככ ץוסו 'וכס סוקופפ 'גמ סוקלויס תומס כ"ע) ןכבו

 הנְרְּב םיִריִסִחְו * ּוזולעי םיִרָשיִו ּוחְמָשיַו ּואָרָי םיִקיִּדצ =
 פעפס פיל הָלָּכ הָעָשרַהְו * ָהִּפ ץופקת הָתָלעְו * ּוליִג
 :ץֶרָאָה ןמ ןורז תֶלָשְמְמ ריבעה יִּכ * הָלְבִת = שב
 * ףישעמ לָּכ לע הָרהְמ ּוניִהלא הָוהְי אָוה הָּתַאייְףּולְמתְו

 * ףָשרַקמ ריִע םלֶשּוריִבו * ףרובָּכ ןּכָשִמ ןויִצ רַהְּ
 ןויצ ףיחלַא סֶלעְל הֶוהִי ףולמי * ףשדק יִרְבִרְּב בּותְּבַּ

 ררל
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 : הָּולְלַה רדָו רדל
 בּותָּכַּב ָּךיִדשְלַּבִמ ָהולֶא יאו ְךֶמש אָרּונְו הָּתַא שודק

 שרק שודקה לֶאָהְו י טָפָשָמְּב תּואָבְצ ו הוה הב
 : שורקה למה חוהי הָּתַא ורב ' הֶקַָצְּ

 ּונָּב ָתיִצְרו ּונָתַוא ָתְבָהֶא < סיִמַעָה לָּבִמ ּונּתְרִחְּב הָּתַא
 * ךיִתוַצְמְּב ּונָּתְשּדִקְו * תונושְלַה --ַּכִמ ּונּתְמַמּור

 ּנִלָע שודקהו לּודָגַה ְךֶמשו + ךַתַרובְעל ּונָּכְלַמ ונתְבַרְְ

 : ָתאָרְק
 סז סורמוס סכס יס5ומכ לקספ

 ןתתו = ךנוצר יקח סֶהְּב תושעל ונְרָמַלִתַו ףקרצ יטפשמ ּונעירוהו

 זרַמָא תורותו םירשו זביִטֶּפָשִמ הרֶכַהַאּב וניהלא 9 ּונְל

 תַבְרְ יגחו שָרְק ירעומו ןישש ינמז  ונְיַחְנַַ םיבוט תוצַו -

 הרשה ימי תַשָשמ עבה כו תֶאְו ְּלְִּבַה בוט :כוו הפרש

 כ השר לֶאָרָשִי ְךָמַע חֶא קשדקהו : תלִּדְבִהְ תשקה

 0 לו סוס קכטפ פכטכ) 1 תֶא הָבַהַאְּב ּוניִהְלֶא הָוהיּונְל תו
 סי + הֶּזַח שרק קצרקמ בוט ם9 תא = הֶזַה ורה

 רב שָדְק אָרְקְמ הָבָהַאְּב (העּורת ןורָכָז פ5ס) הָעּורת
 = : םִיִרְצִמ תֶאיִציִל

 תדָצְרִו הֶאְר עי אב הרֶלְע ּונתְובָא יָהלאָו וניהל
 ןורָז ןנירובָה ורכז ּוננורכז רבו רקפי עַמָשי

 לָּכ ןורְכו * ףּדְבע דוד ןֶּב םיִשָמ ןורְכְו * ףרע כלורי
 רָסָחְל ןָחְל * הָבּוטְל הרֶטילְּפְל יִנַפְל לֶאְרְשי תיִּב ּךִמַע
 םכויּב + הַָה ןורּבזזה (סויבו הזה תבשה תכסכ) םיִּ םיִמֶחרְלּו

 ּונידלע וב סחר? < קרה .שדכ תק בוט
 ףב ונְדַחַפו הָבּטְל וב וניהלַא הָוהי ּונָרְבְ : ּונְעיִשהְלו
 קרעּושי רַבְרֶּב + זכיבוט םיּיָהְל יב ּונעישוהו :.הרכרבל
 יִכ ונעיִשוזדו + ונילע םֶחָרְו דלומחו ּונְנִחְו סוח * םיִמָחרְ

 : הָּתַא םּוחַרְו ןונח ףְלִמ לא יִּכ * ּוניִנָע ךיְלַא
 וניהלא |
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 .הרובכב ולכ םֶלשָה לָּכ לע ףולט יּוניתובַא יִהלאְו והלא
 ןואג רָדַהְּב עפוהו * ףרֶקיִּב ץֶרָאָה לָּכ לע שנה

 תַּתִא יִּכ לּועָּפ לָּכ ערַיו * ךֶצְרַא לָבָת יִבְש לָּכ לע ' 0
 תַמָש 'נרָשָאלָּ רמו ותְרְצי התא יִּכ רוי ילָּכְזיִבָו ותְלָעַּפ
 : הֶלָשָמ לב ותּוכלמו ףלמ לאְרְשי יִהְלֶא הוהי + ופאב

 * בוט ונעבש * ףִתְרותְב ונח ן * ףִתוצְְּב ונשק
 תַמָאִּב ךדְבָעְל ונָּבְל רהַטְו * ףתעּושיִּב ונשפנ חמש

 םכיקו תָמא ונכלמ ךְרְבְדּו ;רמא םיהְלֶא הָוהְי התא יִּ
 תבשה פכפכ) מ רה לע ְלְמ הוה הָּתַא ורב * עַל

 : ןורְּבַּה םויו לֶאְרְשי ]
 בָשֶהְו * הרעש סַתְלַפְתְלְו לגרש מע וניִהְלא הוחי הָצְר

 הֶרָהַמ םֶתְלִפִתּ לֶאָרָשי ישאו ָּךַתיִּב ריִבָדָל הָדובעַה |
 לֶארְשי תרובע דיִמּת ןוצרֶל יִהְתּו * ןוצְרְּ לָּבַקִת הָבַהֶאְּב
 , ּונָצְרִרְ ּונָּב ץופחת | 2 ּךיִמַחַרְּב הָּתִאו * ךָמש
 תוהי הָּתַא ורָּב + םיִמהרּב ןויִצְל ךבּושב וכיניש הָנִזִחְתְו

 : ןייצָל רג ות ריזחמה
 יחלאו וניהלת חוה אוה הָּתִאְש ךדל ּונָחְנַא .םירומ

 ונעשי ןנמו נייח רוצ ּונְרּוצ * רעו םֶליִעְל ּוניִתְובַא
 ונייח לע * ּךִתְלַהִּת רפסנו ךְל הָרונ * רדָו רדָל אוה הַּתא
 יס לעְו * ףָל תודוקפה וניתומשנ לעו * ףדִּב םירּופמה
 תָע .לָבְּבְש ףיתובטְו ףיִתּואְלְפנ לַעָו י ונמִע סי לֶבְּבש
 יִּכ םִחְרַמַה * ףיִמַחְר ּולָכ אל יִּכ בוטה * םירהצו רקבו בֶרָש

 )הל ונוק םֶּעַמ יִּ  ךיִרְסַח ומה אל
 ּונָּכְלמ - ךֶמש ריִמָּת אָשנתיו םכָמּורתִי רֶּבִתִי סכְלְּב לע

 : הָלָס ודל םייחה לָכְו רעו םלשל
 : ףְתיְִב יִנָּב לָּכ םיִבּוט םיִיַחְל בּותכְו *

 י בוט יִּב םֶלִעְל תָמָאְּב לּודּגַה ףֶמש תֶא וכְרַיו ּולְלַהיו
 ךּורַּב * בוטה לֶאָה הָלָס ּוגְתְרמ ונָתְעושי לֶאָה

 התא 9 פט



 הנשה שאר לש תיברע
 * : תודוהְל הֶאָנ ָךְלּו ךִמש בוטה (סב ָהיָהִ) ָהְוהָי הָתא

 םימחרו ו הָקֶָצ " 'דֶסַחָ ןח םייַח + הכרבו הָבּוט 'םולש םיִש
 ּונְלִּ וניִבא ּונָכְרְבּו < ְּךמע לֶאְרשי לכ לע ּוניִלְע

 :וניהלא הוה ונל ַּתַתַנ ּךיִנּפ רואָב יִּכ * ףיִנָּפ ראב דָחְאְּכ
 'םולש) קפרבק םיִמָחְרו הקדצי דְָחְו הָבַהַא + םייַחְ הרות
 ברב לארי ּךִמִע לָּב תֶא ףֶרבְלּו + ּונְבְרבְל י יִניִעְּ בוטו

 : ול זע

 קרעושיו * הָבּוט הָסָנרַפּו . םּולשו הָכְרַּב םייח רַפָסַבּו
 ונחנא ךינפְל בֶתּבִנְ רכז תובוט .תורזגו = הַמָחְנ

 הרָּתַא ףורָּב : םולשלּו זכיבוט םייַחל לארשו ָךִמַע .דֶכְ
 : ןמא םולשב לֶארשי ומע תא ךֶרַבִמַה והוווהוי

 : .יִלָאוְו יִּוצ הוה היפ בל ןייִנְֶו יפ יִרמִ ןוצְרְל ו
 יללק קמלו * הָמְרִמ במ יִתתַפֶשְו י עַרִמ יִנשְל רוצְנ יָהְלֶא

 יבל הַתָפ היִהִּ ִלַּבְכ רָפַעְּב ישפנו םודת ישפנ

 ילע םיִמּהַה הר יִשָפַנ ףודְרת ךיָתוצִמ ירחַאו - ָךֶתַרּותְּב

 מ הש" םֶּובָשחַמ לקֶלקו ספה המ העל
 | עמל הָשע :ףַתְרות ןעַמְל השע * ףניִמָי ןעמְל השע * ךֶמְש
 ויהי יג ףָיִמְי העישוה * ףירירי ןוצלחי ןעמל * ףְתַשּודָק

 : ילַאוגְו ירוצ הָוהי ךיִנָפְל יִּכְל ןייִגְהְו יִּפ יִרָמִא ןוצְרְל
 אוה - ויִמורְמּב (קנעמ לפ רפופ לא"רפש .םירעמיג) םּולָשַה השש

 : ןמא ורָמָאְ לֶאְרָשי ומע לָּ לע ונילע םולש השעי ויַמְחַרְּב
 סורמוק קכשסכ לס סקו

 ו
 ותכאלמ דרָּכִמ יעיבשַה םּויּב תרכשיו קרשע רשא ותכאַלמ

 ובו לכ זרא שדקיו יעיבשה סוי תֶא סוהא רבו < השע רשא

 כ רמסו : תושעל םיִהְלֶא ארב רֶשא ותכאלמ לכמ תבש

 יָהלִא + םהרְרכא הלא וניִתובא יהלאו ּוניָהְלֶא הוה / הָּתַא : ורב

 ןוילע לא = ארונה רוכגה לורנה לאה ה בקע + יָהְלאָו קָחְצִ

 סיָתְרַמ הָיַחְמ - ורָבְְּ תובא ןגמ ' ץרמַו סימש וימחרב קדניק
 גרמכ אמב



 חל הנשח שאר לש תיברץ

 תרָבש סיב ומעל חיִנָמַה ּוהומָּכ ןיִאש שורקה ךלמה ' ּורַמאַמְּב

 הָרונְו - דחפו הֶאְרְיִּב רובע ונפל סֶהָל חיִנָהְל הֶצָר סב יִּכ ושדק

 ןוראל = ערואָרוהַה בורו * תרוכַרבַה ןיעמ רִמָּת סוי דָכָּב ומשל
 סכעְל הָשדקְּב חיִנמו - יעיבשה .ךרבמו = תָבשַה שדקמ "כולַשַה

 : תישאָרב הָשִעַמְל רכז גנע יִנָשְרַמ

 סיש ףיִתוצְמְב ונשדק ּונְתחונַמב אָנ הָצְר ּוניתובא יָהלאו ּוניָהלֶא
 . ףתעושיב ונשפנ תַמש * ףבוטמ ונעבש + ךֶתְרותְּ ונקלח

 ןוצרבו הרֶבַהַאְּב וניהלא וי ּונְיִחְנַהְו - תַמָאָּב "ךרבעל ונָּבְל רָהַטְו
 4 | זרָתֶא ורב ךמש ישרקמ לֶארשי רָּ ּהָב והוניו ךשרק תָבש

 סכטכ 5קסכ ןיפיסומ ןסכ דעו : תָבָשַה שדקמ

 ףילמוו + ּהיִתועְרַכ תְִּרִב ור אמלעב - אבר ּהיִמש שדקתיו לדגי

 ןוכייחב * ּהיָחישמ בָרְקיִ הינקרופ חַמצַיַו ' ּהיזְרּוכיִרַמ
 :ןמא ּורמָאְו | בירק ן ןמזבו אָלְנַעְּב לֶאְרשו תב לָכּד ייִחְבּו ןוכיִמויבו

 * הָבַתְשְיַו < ףךֶרבְי אימלע ימלעל םלעל ףרבמ אבר ּהימש אָהְ

 הימש -> לֶלַהְתִ הֶלעְתִיו * רָדַהְתִַ * אָשנתיו * סַמורתְו + רָאּפְתיִ

 * אָתְחְבש + אַתְריש אָתְבְרִּ 'לָּ ןמ אָליעְל < אּוה רב אשרוקד

 :ןֶמָא ורמִאו אלע ןֶריִַאה < אַתַמְחְנְו |

 ןקרובא זכרה  לארשו תב ללב ןוהרתּעָב | ןוהתולצ -לָּבְקתֶת

  ןמָא וראו( אמ
 תיכו .הָמחְנְו העושיו עָבָשְו םייַח * אמש מ אָּבַר אַמְלש אְָ

 ומע לכל ּונָל הֶלצַהְו חַויִרְו הרפכו הָחיִדְסּו הֶלּואְגּו הֶאּופְרּו

 הֶשַעָי וימָחַרְּ תצוח > וימורמְּב "םולש השוע : ןמָא ּורָמאְו .לארשי

 : ןַמֶא ורָמָאְו לאְרשי ומע לכ לעו וניִלע םולש
 סופיסומ סכסכ 0 סל

 תוחונמ יִמ לע יִנציִבִרִי אשר תואנָּב : רָסְחֶא אליעריי דָורְל רומומ

 : ומש ןעמל קרצ יִרְנעַמּב יִנֶחְי בבושי ישפנ : ינלחש

 2 ירָמע ;רָּתַא יִּכ עַר אָריִא אל זרומלצ איִנְּב ָךלא וכ
 תנשר יִרְרוצ דג ןחדלש נפל ךורעת : :יִנמְחְנ קרַמַה + נשמה

 יתבשו ייחימ לָּב ינופררי רֶמחְ בוט ךא : הָיור יסוב ישאר משב

 כיע : םיִמָי ףראָל יו תיבּ
 היוללה



 | הנש ה שאר קנכ היברע

 ויתורובגְכ והּולְלה :יזע עיקרּב והּולַה ושדקב לא וללַה ה
 לבנְ ללה רפוש . והּוללַה : דלג - והּולְלַה

 :היוללה הי ללה הַמָשנַ לכב "הע ות "עב והוללה עמְש

 יכוע סק יפקטכ ךיכק םונכלס רוט .סורמוסו * סדוסל .רומומ ןכ סג סורמוס שו
 קומט לכו הֶוָהיְכ רמומס סז רטלי קרפכ שדק סדוקו * סימטכ יכשויס

 תו  סכמה 7 כ ככ ךיסוכטכ ורסמו כס >ידכ לגוס עו סז דוקיככ ויסו סיוט
 : קרקכ שםודק סדוק ףסומ ר₪5 כס"ויכו כס"וו כולכ סוס רדסכ סשעו

 יִּכ : ּהָב יִבָשּוו לָבָּת האולמו ץֶראה + הָיָהִיל רומזמ דודְל
 הלָע יִמ : ָהננוכי תורהנ לעו הדָסי םיִּמִי לע אוה

 רשא בֶבָל רבו םיפכ יקנ | ושדק נ םּוקְמְּ םּוקי יפו הוהי רהְּב

 תאמו הָכְרּב אשי : הָמְרַמְל עַּבְשנ אלו ישפנ אושל אָשִנ אל

 "'הלאמ ה"קדצו פג ה"וה תס ו"עשי ייהלאמ היקרצו 'ה)

 הוהי (ה"וה יפורצ .כ"ימ תומש ינש םהש -ה"יוה תיפ ה"ז ויקש*

 בֶקָעי ּךי'ֶנָפ ישקבמ וישרוד רוד הז ועשי יהלאִמ הקָדב 2

 ןרע .ןגב םגכנ ה'בקה חאע יכ ןיי2י םכישאר םירעש ואש) : הכס

 . םהש [זְד"ְו ןיוכי ואשנהו) (םירעש ואש ו'הזו םיקידצה תומשנ םע עשה

 (סלוע יחתפ ואש ך"ןך אוהש '] לע ןיוכי ואשו 'וגו יהתפ ואשו) (תוכלמו .ךוסי

 למ אוביו םכְלוע יההֶפ ואשנהו סכישאר םירעש ואש

 רוב הָוְָ רובגגו זוז הוהי רובּבַה ּףָלַמ + הָ ימ : רובָּבַה

 אוביו םֶלוע יִחְתּפ ואשו סָכישאַר םירעש ואש : הַמָחְלִמ

 אוה תואָבְצ היה רובָּבה ךלמ \ הז אוה ימ + רובה ךָלִמ

 : הָלְס רּובַּכַה למ

 רמוס כ"סהו

 תסודק ןפמלו ךנטמל ססע טרוגסו רוכנס לודנק 595 הֶוָהְ ךינפלמ ןוכר יי
 ויקוספ תסודק ןעמלו וכ סירכזנס סיסודקס תועססו 7 9 סוס רופועס

 לודנס סס ל וכתמ סיזלויס ויתודוסו ויזמרו וימעטו ויתויתולו ותוכיתו
 ס"סכ 'פמ "ד ילכ דט סכרכ סכל ותוקירסו 'פמ לויס אסונרקיד םודקסו
 סנס לכו וז סנס סלכלכו ססנרפ 'סכ וככתכתס 'ס ךינפ רול ונע
 תחככ חרוטו למעכ שלו רוסיסכ לו וירכו - וכתיכ יככ .לכלו וכל סנסו
 יפכ .סרסטכו ססודקכ םדקס תדוכע דוכעל לכוכס ידכ סטכו טקססו סוללכו
 תוכתמ ידיל וככירפת ל העילכו סשוכ סופ סכ סיסי לל₪ ססכרפ * סדריט סופ

 רסכ
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 קסעִו וכידועיל לככ .וכחיורסו וכסיל5תו הטודקסו סחותפס ךדיע סל יכ סדו רסכ
 : ןופר יסי ןכ ןמס סיכוט סיסנו סה טכסנו 'ס תכרכ סלע וכתיכ סיסיו וכקסעו ודי

 : ?רתכ שידק סדוק ףסוע רח סירופכס סויכו * רופכ לילכ סוס רדסכ ססעי ןכו

 ןוסס רמוקו

 . ךלְמִמ = היִיעְרַכ רב יר אָמְלעְּב * אבר היִמָש שדקתיו לדג
 ןוכייחכ ' ּהיָחישְמ ברקיו הינקְרּופ חַמָצַיו + היקרוכדלמ

 : ןמא וראו בירק ןמזבו אלנעב לֶאְרשי תב לָכּד ייַחְבו ןוכימויבו

 * ַבּתָשִיַו י ךֶרָבַתי אימלע יִמלעל םלעְל ףרבמ אָּבְר ּהיִמְש א

 הימש - לֶלַהתְִ הֶלִעַתִ * רדחתיו * אשנתוו * סורת < רַאִַיְ

 'אָתָהְּבשִת אתריש - אָתְבְרִּ "ל ןמ אלע < אוה ףךיִרְּ אשךוקד

 : :ןמָא ּורְמָאְ אמל ןֶריִמאּד - אָתְמִהְנְ
 תָבָזש) הָמָחְנְו העושיו עבשְו סייח + איִמְש ןִמ אָּבִר אָמְלַש אָהְ

 זמ 'לָבְּ ול הֶלצַהְו חוירו הָרּפַכְ הָחיִדְּ הָלּואְנְ הֶאּופַרו

 השעָי וימחְרְ תצוח > ויִמּורְמְב "םולש השוע : ןמָא ורָמָאְו .לֶאְרְשי

 | : ןמא ורמאו לארשי ומע לָּ לעו וניל םולש

 : ףרובמה יי 4 תא ּוכרב

 ולזס ןוססו + ךע] םֶלְועְל ףרובִמַה יי "ל ךּוְּב סר לוקכ ןוכועו

 אלש + זרישארּב רצויל הָלַדִ ;רתל דִרּכַה ןוראל ז חבש ונילע
 אלש + המראה תוחּפָשְמְ ונמש אלו + תוצָרְאַה יִיגְּכ ּונשע

5. 

 2 - *נ 1

 מ שומו + לא דס םימש המ 0 .אוה ורב שודקה םיִכלַמַה

 וניקלא אוה ' םכיִמורַמ יִהְבְְּ וע תניבשו * לעַמִמ סכימשב ודקי

 תעריו הררותב בות ותלוז ספא ּונְּבְלַמ מא * רֶחא רע ןיאו

 לע לעממ "םיִמְשַב זכוהלאָה אוה כ ףְבֶבְל לֶא תיבשהו לכויה

 : רוע | יא תחת ראה

 ריבעהל + רוע תרָאְּפתב הרהמ תוארל ּוניקלא יי ךל הָקנ ןכ לע

 םירוע ןקתל + ןותרבי תור םיִליִלא רו ץראה ןמ .םיִדּולג
 לכ ףךילא תונָפַהְל ְךִמְשּב ארק רֶשַב ִנָ לֶבְו י ירש תּוכְלִמְּב

 רב לכ עַרְכְת הל יכ לבת יבשוי ב וערי ורוכו * ץֶרא עשר

 ךמש רובְְלְו י .ולופיו ּועְרכו וניהלא 0 | נפל < ןושק לָּכ עַבָשָה
 < ורק
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 הנשה שאר לש תיברע |
 תרהמ סָהיִלְע ןולמתו ' ךתּוכלמ לוע תא םֶרַכ ּולָּבְקִיִו * ּונָּתִ ד

 רוכב ךולמִּת דע יִמ לועְלּו - איה ךְרש תּוכְלַּמַה יִּכ י דעו סלוע

 : דעו םלּועדל ולמי וי ו ָךֶתְרותְּ בּותָּבַּ

 : רֶחֶאומשּו דַחֶא יי הָיהְי אוהַה םויב ץראה לכ לַע .ףלמל יו וו הִיִהְו
 יא רָחֶא : : ותואיִצמ לא תע ןיִאְו אצְמְנ הָבַהשיִו יִח םיָהְלא לני

 זרּומר ול ןיא : ותּודחַאְק ףוס | ןיא סנו סֶרַעְנ ורוחיּכ ריִחְי
 ,רשֶא רַבָד לְבְל ןומרק : ותשּודק ויִלא ךורענ אל * ףוג ניאו ףוגה

 רַצּונ לָכְל םֶלִע ןודָא ּנָה : ותישארל תישאר ןיִאְו ןושאר * אַרְבִ
 ותרֶלְגְ שנא + דלא ּונָתָנ תאּובְנ עָפש + ותוכלו ותְרג תר
 יי תא טיִּבַמּו איִבְנ רע השמּכ לֶארשיב 7 אל : ותראפתו

 - טיבמ : ונֶרְתְ ערי הפו .ותָלּוול םיִמָלעְל ות ריִמָ אלו

 עְר עשְרְל ןזרונ - ולעפְמְ ריִסַח שיִאְל לַמּוג : ותומדקְּב רָבָּ
 : ותעּושי ץק יכחמ תפל + ּונָחיִשמ םיִמָ ץקל חלש : תעש
 שלש הָכִא : : ותל םש רע 7 ייפ והְסַח בור לא הָיַחְי םיִתַמ

 סלט 0 רמיוטמ סדקיו 0 5 / טזכמ ות65כו
 כל סוקמוכ ןיפש ברטסמל קפ ןוקקפ ןפיל קלטסקכשו ןוגו ככ וכממ קיפליו ס5פס טפככו ,

 : סדעלכ עונו .סויקיו כ5 כוטו םמש סוסו * סטטקו סכוכמו סזכמו ןוגו סוקמכ

 הנשה שארל שודק
 רמוק כטכ תויקכ לקסכ

 סכויַּב סיִהְלֶא לֶכִַו : םָאְבִצ לָכְו ץֶראָהו סָיִמַשה ּולְכַיו יששה םח
 -רכמ יעיִבשה סויּ רכשו קרַשָע רשא ותבאָלַמ יעיִבשַח

 ותוא שָדְקיו יעיִבַשַה םוי תֶא םָהְלֶא ירבו הֶשע רשא ותָכאַלַמ

 : תושעל םיהלא ארב רשא ותכאלמ למ תבש וב יכ

 ל"כסלו סכפממס - סומו לוחכ כוט סוו לק ס7ו

 אָרּוּב סֶלָשָה ָלֶמ ּוניָהלֶא הוהי הָּתַא ףורָּב * ןנָרָמ יִרָבַס
 : ןפּגַה יִרפ

 לָּכְמ ּונָּב רַחְּב רֶשֶא םֶלעַה ּךְלִמ ּונִהְלֶא יי הָּתַא ףורּב
 ול ןִּתַתו * ויָתוְצְמּב ונשדקו ןושל לָּכַמ ּונָמְמורְ סע

 ורב



 הנשה שארל

 | הוה ןורָּכזַה (סוו לו * סזס תכטס תכטכ) 0 2 הָבַָהאְּב וניִהלא -

 הָבַהַאְּב ה םוי סעולפ ןולכ הזה שרק ארקמ בוט סוי תֶא

 ו קכטס שרקמ ץֶראָה ל "ד 2 למ . .הָּתַא ךורכ : רעל
 :ןורָבְוה םּזיו לַאְרְשי

 ּונָמיִקו ּונייחהש םכֶלַשָה חְלַמ וניִהְלֶא "% זרָתַא ורב
 : הזה ןמזל ונעְיִגהְו

 ילומכ לס סלו * ןקלטס לע םדק ירפ סזיל קקיכ סיגסוכ טיווכויסמ סירמופ וכס לולכ סבו
 : ןכייקקש סדוק רמוק סכש

 : שאה ירואמ ארוב םֶלעַה ףלמ וניהלא יי הָּתִא ור
 ןיִבּו לוחל שדק ןיּב ליִרַכַמַה סֶלּעַה ְֶדִמ וניהל יי הָּתַא .ךורב

 רשָשְל יעיבשה סוי ןיִבּו םימְעְק לארשי ןיִבּו שחל רוא
 זרַאְ תְלּרבַה בוט סכוי תשרקל זרבש .תַשְרְק ןיִּב * -רשעמַה יִמָ
 תֶא קשה תְלּדְבַהו תשדקה הרָשַעַמַה ימי תשָשמ יעיבשה סוי

 :שרקְל שרק ןיב ליבה יו התא,ךוחכ = ףֶתשרקּכ לארשי ךמע
 : :תוה ןמּול ּונעיִגְהְ ונמיקו ונייחהש סֶלועָה ךְלַמּוניהלא יי התא ורב
 ךיגמ רפסכ רקוכמכ 'ס יכפל כוט ןורכזל ולעוש סיככד סשעו ו תלקפכ

 כמוס ודיגס סומכס רש5  וכרד קיד5 זוקקוו 1"5 ורסק ו"רסמל סירטומ
 לקס תפרקנס סכיכשכ ומול קופססט ןיוכי שכרכ  סיסופת לכוקשכ * וס ?פלימ
 םכירמ סקיסמסל ידכ טכרכ סקו6 לכופו %יטק כיד ךוסכ ?וק סקעו ןיחופק

 ו ו סכו 1 ץכודכ קישק

 - הגשה 0 0 קכט 8 קיס יכ) 'רקוהמו ב
 :'ד | ה גש תירחא

 רמסו * זעלכ סש(רופ ופרכ

 ףיביוא ותְרַכַיש וניזרובא יהלתנו וניהלה יו | ָךיִנָּפְלִמ ןוצָר יִהָ
 רע" ךדי םּורָ (רמו6 ךכ רקלו) : ונתער ישקבמ לכו , ךיִאנ נושו
 : ּותְרְכִי .ףיביוא לכו ףירצ

 רמסי זעלכ ו זקנפ

 ב ינממ ל (בלמול 5 8 : נער ישקבמ לכו | ךיאנושו
 -כא תנמט םשָמ ואצ ורוס ּורוס : ייכב לוק . עמש יִכ ןוא יילעפ

 וענת .-



 הנשה שארל שורק

 :ָוי יִלָכ יאשונ ּורְּבַה ּהָבּוְמ ּואצ ּועְגֶת
 רמי .* זעלכ שוליטקר * ירמת

 ףיבוותז ומתוש ּוניתוכתצ יהלת וניהל יו ךינפלמ ןוצר יח
 ןמ סיאָטח ומתי (סמופ ךכ רקסו) : ונתעְר ישקבמ לכו ךיאְנ :ושו

 רבו < הָיּולְלַה יו תא ישפנ יִכ כרב סכנוא רוע טכיעשרו ץֶרֶאַת

 : רבע ינא יב יש ירו צל הרבאה ו יבוא תיִמְִּ

 * למסו * ןעלכ 8 קלרק

 וג עור ערְקִפָש וניתובמנ .יהלאו ּוניקלפצ יי ךינפלמ ןוצְר יחי

 :ּונָתייכְז נפל וארְקיו ונניד

 4 סובד

 ל ככ =

 אלו שארל קרָיַהְנָש וניתוכא יַהלאְו ּוניהְלַא יי ךינפלמ ןוצר יהי
 קחי לש וליא ול רוכזתו בנ ל

 (ינס ףוע 16 גד שפר למק 3
 ו ססכ .ןיוכיו .סיקרפ 'ד ס"כ תכסמפ פויכסמ דומפו סדועסס = ךונכמ

 וכספ כט סיכוטקר סירפס יכס דומלו סדועסס רחל * .תוותופ 'כ קרפ לככ
 : סולקסס סירפס סטכסס סמכססכו סטקכס סע

 הנשה שאר תכסמ

 א האירבה שאר הרוקנ תוכלמ איפ
 קרנשה שאר ןָסיִנְּב רַתֶאַּב י שכה םיִנָש ישאָר הַעְּבְרַא א קדפ

 רשעמק הנשה שאר לולב רַחֶאְּב + יִלְָרְלְו סובל למל

 רַחֶאְּב - יִרשת ִּב רָתֶאְּב םיִרְמּוא .ןיעמש ירו רעַלַא יבר > : הָמָחְּב

 ;רעיטנל תרולבוילו ןיטימשל 0 זכיִנשל תרנשַח שאר ישב

 אמש תב יִרְבְרַכ ןֶליִאְל הנשה שאר טכשב דָחֶאְּב תיקרילו
 סליִעַה םיִקָרְּפ העּבְרֶאב ב : וב רשע השְמתב םיִרמוא לה תב
 הנשַה שארב : ןליאה תוריפ לע תרצעּב - האּובתַה "לע ! חספב : ןודָנ

 סבל דַחְי רצויה רַמָאְנש * ןורמ ינבּב וינ נפל ןירבו יע סֶלִעִח יִאְּב לָּב

 רֶטש לע זכימה לע ןינודנ גחְבּו * הש לב לא יה

 יִנָפַמ בתצ .לע + תפפה :ינָּמ ןֶסינ לע * ןיאְצוי ןיחולַשַח םיט :
 תנקת ִנָפַמ יִרָשָּת לע - הנה שאר ינפמ לולא לע - תיִנָעַהַה

 "הָיָחְשִכו ' םירּופה ינפמ ררא לע - הכה יִנָּפִמ ולס לע * תורעומה
 תיב



 ול היר תדיעסל רומיל
 ינש לע ר : ןטק חַסַפ יִנָּפְכ ריִיַא לע ףא ןיאצוי * םָיִק שדְקִמַה תי
 ןיחולשה ןהָבַש * יִרָשָת לע ןסינ לע * תָבְשה תֶא ךיללממ םישרח
 שקמה תיִּב היְחשבו - תורעומה תֶא ןינקתמ ןָהָבו ' אָיְרּוסְל ן יאצו
 הרגש ןוב ה ןמרקה תנקת ינָפמ + ןלכ לע ףא ןילְלַחְמ < סיס
 יסוי יב תָבשַה תֶא ידע ןיִדְלַחִמ לילעב הֶאְרִנ אלש ןוּב + לילעּב
 הֶשעַמ ו : תַבָשַה תֶא ויל ןיללחמ ןוא - לע הֶאְרִנ סִא רָמוא
 ןבר ול חלש - רּולּב אביקע יִבְר ןכְּבַעְו גוז םיעָבְראמ רַתְו ורבעש
 ריִתעְל ןלישבמ תתוצמנ + םוּבְרֶה תא התא בָכַעַמ םִא ' לו איל
 הז סע הז ןיפְרטצמְש אל + וכל שדחה תֶא וארש ונבו בָא ז : אבל

 ןעמש ובר * רֶחֶא כע ינשח ףרטצי ןֶהמ דָחֶא למ סא אָרְ
 יסוי יִּכְר רָמִא * שרתה תודעל ןיִרשָּכ ןיבורקמ לָכְו ונְבּו בָא רָמוא

 וכו תצוה > .םלָשּוריִב שָרחַה תֶא האָרְש ' אפורה הָיְבּוטְּ השעמ
 ודבע תא ולספו ונּב תֶאְ ותוא סינַהְּבַה ולבקו - ררחושמ והבעְו
 : ונכ תא ולס < והבע זרא ותוא ולב ןיָה תי נפל ואבשכו

 יחירפמו - תיִבְרּ הולמו + היבוקב קחשמה > ןילופפה ןַח ולא ח
 יאש תורע לב לַלְּבַה זרז ' סודבעו * תיעיְבש ירָתּוסו ' םינוי
 : שדחה תֶא הֶארש יִמ ט:ּהָקיִרְשְכסְניִא זה ףא - ּהֶל הָרְשַּכ הֶשֶאָה
 םאו - הטמַּ ויפו > רימה לע ותוא ןיבילומ + ףַּחְל לוכי וניִאְו

 ןיחקול > "הקוחר רצ הת תיה סָאְו + תולקמ סֶרָיּכ ןיהקול * טה הָרוצ

 ןיאצוו תַבשה תא ןיללחמ םויו תליל ףלחמ לעש - תונוזמ סרי
 ואְרקִת שא שרק יאר קס יו ירונימ הָלֶא רַמָאְנש * שרִתַה תו רעל

 : דע מב םַתֶא

 ד ריעזד רוסי תחת הדוקנ תוכלמה ב קרפ
 : ודעָמְל ומע רח םיִחְלשמ ותו 5 ץכניא םֶא ב קרפ

 ב0 "רימה מ אלא ןילבקמ וחי אש ונקתה ל וה
 והיש ּוניקתה " םיתוכה רלק קלקשמ - תואושמ ןיאישמ ויה הָנשאַרְב
 תואָסְנּולּב ןיאיכמ > ו ןיאישמ ּויָה דציּכ ג : ןיאצו ן ןיחולש
 .ףרוכו + ןמשפ לש תַרַשְּג ' ןמש יצת םינקו * ןיכורא ז לא לש

 ףילומו > רופצה תא ןָהָּב תי צמו + רהה שארל הֶלועו - תַחיִשְמְב

 הללש אוהש וריבה תֶא האור אוה ּש רע > רירומּ הֶלעמו איב

 ןכ 0 גב \ס דוי



 חיה הרוע ל דומיל

 ּויַה ןיאמו ד : יִשיִלשַה רֶהַה שארּב ןכו יִנשֶה רהְה שאר ןּכ
 * אנופורנל - אָבְטְרַפִמּו - אָבְטְרְַ הָחְשִמַה רָהָמ תואושמ ןיִאישמ
 זז אל ןיִּתְלִּב תיִּבַמּו > ןיהלּב תיִבְל ןֶרָווחְמּו * ןרָווחְל אַניִּפורְנִמ

 לכ האור הָיִהְש דע * ריִרומּו לעמו איִבַמּו ףילומ אָלֶא * םשמ
 םכָלָשּוריִב התה הָלּודְג רצח ה: שֶאָה תַרודְמְכ וינָּפְל הוגה
 ןיד .תיִבּו * םיִסְנכְתְמ סיִרְעַה לָּכ םשֶלּו - תאָרְְ התה קו עי תי

 ּוהיש דליִבְשַב ' כַהְל םישוע תולורג תודועסו + םש בתא ןיקרוב
 ןבר ןיקתה + סויה לָּ םכשמ ןיזז ויָה אל רָנשאָרַּב אבק ןיליגְ
 ולב אלו + חור "בק הרַמָא םיִפְלַא ןיכלהמ והיש ןקוה יִרָאיִלִמַ
 הל ןמ ליצחְל אָבַהְו .רליל הֶאַּבַה הָמָכִחַה ףא אָלֶא * רַבְלְּב
 * ריעה יִשָנִאְּב ולא ירה * תָלפַמַה ה ןמּו "רָהְנַה ןַמּו + סייגה ןמו
 /- גוזי סירעה תֶא ןיקרוב דַצִיִכ ו : חור לבל הַמא םיַפלא סהָל
 םיִרמּואְ ןֶהְבש לודגַה תא ןיִסיִנְכַמּו + ןושאר ותוא ןיקרוב ןושאר
 'הַמִחַה רַחֶאל וא הָמַחַה ינָפְל < הָנְבְלַח תֶא תיאר רציְּכ רומא : ול
 הכו הטונ היַה ןיתלו ּהובְג הרה המ + מורל וא ּהָנפצְל
 ּווָה ךּכ רָחֶאְו * סּולּכ רַמָא אל + הָמָחַה יִנְַּל רַמָא סא + כַַר הָיָה
 : זביִנּבמ סהיִרְבְר ואְצמְנ טכָא * ותוא ןיקרובו ינָשַה תרֶא ןיסינכמ
 אל ' םיִרָבְ ישאר ןתוא ןילַאוש זרוגוזה לָּכ ראשו * זרמיק ןתורע
 לריִבְשּב \ "שָפ ָּ ותצצו אלש ירּ תנלֶא ל םכַהל ןיכיִרְצ ּויָהש
 זכַעַה לכו שמ -רמּותַצ יד תרי שאר ז : אבְל ןיליגר וקריש
 קראַרַנ אלש ןיֶּב * ונָמְזְב הֶאְרְנִש ןיִּב * שדקמ שדקמ וירחא םינוע
 האר אל םִא רַמוא קורצ רַּ רָיִעְיִלַא יִּכר ' ותוא ןישקמ - ונמזכ
 זרומה ח : טכימש ּוקרושָדְק רָבְּבש ותו ןישדקמ ןימצ = ונָמְזב
 : יתָיְלָעַב לֶתְוכַב תצָלְבַטְּ דָאיִלְמְ ןֶּבְרְל ול ּויָה תרּונְבְל זרורוצ
 ז הֶוָב וא .סכְתיאְר הוכה רמותנ) ?רוטוידהה תֶא זראְרִמ ןָחָּבש
 תיִבְרַע חרֶזַמְּב זריִרְחש וקרוניִאְר ורמבו םכינש ּותנבש קרשעמ
 + רנו וא בשכו זכַה רקש יִדָע ירונ ןכ ןח יכר רמ בֶרָעַמְּ
 : נמו וזרוניִאְר ומ זכונש ואב רועו * דלָאיְלמְג ןְָּר ןדלבק
 ובר רַמָחְג = דלאילמנ .ןבר ןילבקו = זרָאְרְנ איל ורוגע ייִלְבּו
 תרשֶאָה רע םכידיעְמ ךפבוה = ןה רקע ורע סעְבְרַה ןָּב סוד

 העור | עשוהי יכר ול רפא י הינש ןיּב הסירכ רָחְמְלּו * :רדלש
 יגא
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 אכתש * .ףיִלע ינרזוג דרָאוְלַמְנ ןבר ול חלש ט : ּךֶרְבַה תא יִנא

 : ךנובשהב תויהל לחש םכיִרפְּבַה סיב ךיִתּועַמְּ ףךלקמב ילְצא
 לכש רָמַלְל יל שו ול רמת = רצמ אביקע יּבְר ואצְמּו ₪

 יל ןותצ " מז אש ןיב ןנמוב ןוב > ' םבָתא ארקה שרק
 רמת+ י סנכרה ב אסור יבר לַצִא ול אַ * ולא אלא תודעומ

 ןיבירצ דאי ןבר לש וניִד תריִּב רחא ןורדל ונַא ןיאּב םִא ול
 רעו קרשמ תומיִמ רמַעַש ןיד תיִבּו ןיָּד ריב לָּכ רֶחַא ןודל ּונַא
 ינקזמ זכיעְבְשו אּוהיִבִאְו בדנ ןרהאו הרשמ לע .רַמָאְנש < וישבע
 רַמכְל אלא זינק דכש ןָהימש ושְרפְַ אדל הַמָלְו -לאְרשו

 תצוה ירח דרָאְרְשְ לש ןיה זריב ורמעש השדלשו שלש דבש

 ;רנביְל ּףַה ור ויתועִמּו ולקמ לטנ + השמ לש "וניד תיִבּ

 : זנובשחְּב זרויהְל םירופכה זכו לחש = לֶאיִלְמַּ ןָכְר דַצֶא

 יִבְר םולשב אוב ול רַמָא + ושאר לע וקשנו דִרָאיִלַמְ ןבר רַמָע

 1 רב תא תְלְבקש יִדיִמְלַתו המכחב בר יריִמְלַתְו

 : .ריעזר תיית תחת הדוקנ תוכלמ ו ג קרפ

 וקיפסה אלו טכידִעָה ּורקחנ לאש דֶכְו ןיה תיִּב והּואְר ג קרפ

 זריּכ והואר - רָּבעַמ הֶז ירה | : הרכשתש רע שדקמ רמודל

 < שָדְקִמ שמ ורמאיו - זֶה ודיעַו סינש ורמעי * רָבְלַּב ןיד
 טכַהְריִבִחִמ ובישויו זכינש ורמעי י ןיד .תריכ ןהו .הרשלש ּוהּואָר

 א = -- ורמי סִַיְנַפְב ּוריִעיו ריחיה דלַצא

 ןמ תורצוצה ית / ברו הפ כ ' טושּפ רעו לש הָנשַה

 : רפושב זכויה תוצמש - "תורצקמ תורצוצחו ףיראמ רפוש ןיררצה
 יִתְשּו ' ףסּכ זרופצמ ןהריפו + ןיפופּכ זכיִרְכְ דִרָשְּב 'תוְנַעַתּב ד
 זרוצמש > זרוכיראמ תרורצוצחו רצקמ רפוש < עַצְמִאְּ זרורצוצה
 הרַעיִקִּתִל קרנשָח שארל לבה קרוש ה : זרורצוצחב זכויַה
 * םיִרָכְ לַשּב ןיעקוה רַנשַה שארב רַמּוא קררּוהְי יכר תרוכָרְבַלו
 קּבִה < דלוסּפ * וקברו קדסנש רפוש ו : םכילעו דש תרולבויבו

 ירבש
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 קרעיקתה .תֶא בָּכְעַמ םא > ומתְסּו בקְנ * דלוספ + תורפוש יִרְבש

 * תודה ותל וא + רובה 0" עקותה 1 רַשְּכ ואל טאו לּוספ

 זררַכַה לוק םכאו * אצו עמש רפוש -לוק סא ' סט פה ףותל וא

 ןתנ תפנה ריב ירוחא רבוע -ריחש יִמ (ןכו) + אָצָו אל עמש

 לוק ₪ רפוש דרוק עמשו * תפנה תריִבְל ףומס ותיב חריהש

 קרוש יִּפ לע * ףא ו אצי אל ּואָל סבא .אָצי ובדל וכ שבא - הָליִנִ
 רשאּב הקריה : וכל ןוְיְּב אדל הֶזָו ובדק ןויּכ חֶז * עמש הזו עמש

 ; קרשמ וילו רמו -לאְרֶשְי רַבְְ ודי השמ םיִרי

 קרש ןַמְ לב ₪ רול אָלִא הַמָחְלִמ תורביש א 5

 רבב אציכ .ןירּפנ ויקר ואל סא : םיִרָבִנִִמ ויה 2

 ושנה לָּכ הָיְהִו < סנ לע ותא זכי ףרש ךל השע רמוא הא

 ןמזכ אָלא הרָיחמ שַחַנ וא * תריממ שָחָנ יִכְו * יָחָו ותא הרָאְרְ

 סככל תרֶא ןירבעשמו = הרלעמ יִפָלּכ ןיִלְכּתְסִמ דלארְשי ויהש
 שרח ? םכיקומנ ּ יה ואל סכאו- םיִאְּפִרִתמ ויה םימשבש |היבא ל

 דִרָכְּבַד ך = ןְָבוח ירו זביִּבְרַה תא ןיאיצומ ןי ןיא "טק קרטוש

 : ןתבוח ידי םיִּכְרַה תֶא איצומ וניִא * רבּדּב בווהמ וניאש לָּ

 י רועזר תער תחת הדוקנ תוכלמ ר קרפ

 שָדְקִמב = תָבשְּב תויִהְל לחש חְנָשה שאר לש בוט םוו ד קרפ

 שדְקמה תיִּב ברַחְשִמ הָניִרְּ אל לבא - סיעה ויה

 וב שיש סכוקמ לכב ןיעקות והיש , יאָבְז כ ןנֶחוי בב ו יקחה

 אָלֶא * יאָּכַז ןֶּב ןִנֶחיי ןבר ןיקתַה אל רעיל 5 רָמָא ' ןּ תב

 יב שיש כוקמ לָּב רַחאָו הָנְבְי דָחֶא ול ּורמ : דַבְלִּב הדַנְביְב
 לָכש + חני רע היתי סֶלָשּורְי | הָתְיִה ראו ד רשו ביר תיב
 חנבובו * ןיעקית אובל | הָלּוכיִו .הָבורְְ תעמושו חַאר איָהַש .ריע

 ללולה היה .הנושארב ג : דָבָרַּב ןיד תיִבַּב אָלֶא ךיעקות ויה אל
 * שרקמה "תב ברחשמ * דָחֶא סי הָניִדְמְבו העבש ש שק לטנ

 ;רעבש ;רַניִרַמב לטנ בול תצָחוש יאָבְ ןּב ןנחוי ןבר ןיקתה

 ויזר הרָנשאַרְּב ד 3 רוסה וי ףנת - תצָהושו שדקמל רֶכְז
 סידעה וקרתש תרחא עפ > םויקד לָּב שדחה נ זרורע | ןילבקמ

 ןילבקמ וקדי אלש וניִקְתַה * ריִשַּ סולה ולקלקתנו אובלמ
 אלא



 לט | הייר תרועפל דומיל
 ןינתונ > הלל החְנִּפַה ןמ םיִרָע ּואָּב םָאְו * הָחְנַמַה דע אָלֶא
 ןיקתזר + שקמה תי ברָחשמ ' שדק רָחַמְלּ שרק םויה ותוקצ
 רמא * םּויָה לָּכ שדחה תורע ןילבקמ והוש * יאָּכְז ןּב ןנֶחוי .ןבְר
 וליִפאש ואב ב ןח ןָּבִר ןיקתַה תאז רועו + הָחְרְק .ןֶּב ַעשּוהְי יִּבר
 םוקמל אלא ןיכְלוה סורעְה ּויחו אלש - םוקמ ָבְב ןיָד תיִּב שאר
 ללוכו סשה תַשְרַקּ תורובנו תובָא רמּוא תוכרב רֶרַפ ה : דעוה
 ז עקותו תונורכז - עקותו סויה תשדק | עקות וניאו ןֶהַמִע תווכלמ
 ירבד- םינהּב תַכְרָבּו הֶאְרּוהְו הָרובָש רמואו * עקותו תורפוש
 תּיִכְלַמְל עקות וניא םא אבקש יבְר ול רמא - ירנג ןַּב נוי יִבְר
 * םשה זרשודקו תרורובנו ?רובָא רמות הלא ריִּכְוִמ אוה הָמְל
 תורפוש * עקותו תונּורְכְז < עָקותו סויה תשורק סע תויִבְלַמ לֶלּוכְו

 הָרְשַמ ןיתחופ ןיא ה: םינַהכ תָכְרַב הֶאְרּוהְ הרובע רַמואַ - עקותו
 ירונ ןב ןנָחּוי יּבר : תורָפוש הרשעמ - תונורכז הרשע * תּויכְלַמ
 תוכל ןורכז ןיִריִּבְזמ ןיא - אצ י ןֶלְכִמ שלש שלש רמא םִָא רמוא
 יסּוי .ִּבְר איִבנב םיִלַשמּ הרוב ליחתמ , תונערופ לש רַפושְו
 בוט םויְּ הָבּחַה ינפל רָבעַה ז : אָצְי הָרותַּב םיִלְשַה סא רַמוא
 ארקמ ןושאר | ללהה תעשבו * עיקתמ ינשה הָנשה שאר לש
 םּוהָתַה תא וויִלָע ןיריבעמ ןיא = חָנַשַה שאר לש רפוש ח : לָלַהַה
 יבג לע | ןיבְכור אלו :ןֶליִאְב | ןיליע אל + לנה תא ויל ןיחקפמ ןיאְו
 רבָרּב ןיִּב + ותוא ןיכתוח ןיִאו * סיפח ינּפ לע ןיטש אלו - הַמָהְּ

 לָבָא השעת אל סּושמ אוהש רבב ןיִבּו : תובש סּושמ אּוהש

 תוקוניתה תא ןיִבְכַעְמ ןיא + ןַתַ ןוי וא םימ וכותל ןַתיִל הַצְר כא

 אל קפעתמהו : ודמליש רע ןקְרמע ןיקסעתמ לבא - עוקתַלמ

 לש שלש תועיקת ררס ט ' אָצַי אל קְפעְתַמַה ןִמ עָמּושהו = אי
 שלשב העורה רועיש - תועּורת שלשב | העיקַת רועיש - שלש שלש

 רוד א סה הנגב שמו נשא עמ - כ
 עקְותו עירמו עקות - רפוש ול הָנַמְתִנ ךכ דחו ְריִּבְש ימ < תַחֶא
 ןֶבְרז בייח ריִחָיו דיחי לָּכ ףכ בייַח רובצ חילשש סשּכ סימעּפ שלש

 : ןתבוח ירי םיִבְרַה תא איִצומ רוכצ חיש רמוא לָאיִמ
 5" כייע 5 0 תסרפ .לסווס רפסכ - ךכ רקלו

 סויל ססככ רפוס סדחכ ועקת חתפ קסלי יכר * םדסל דקסכ יעיכסס סדחכ
 ןימפ לכ ןמ סיכנל ןול כירק ?וס ךירכ | %סרוקד 5סרש  ןוכס ןיסכז * וכנח

 ירכומ |
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 כיתכד סוס סדס סיכנל ןול כירק סקיחר רת+מו וסכ יערתלו סרז סדוכע ידכוע
 סכיתוכס וכסי רסנס רכעכ לסרשי יסל6 'ס רעס סכ סעס לכ 90 עסוסי רעליו
 ת6 חקסו כיתכו סיכנל ןול כירקו וסכ יערק6 סקיחר רתסע 607 סולל סלועמ
 לסרשי לכ יכו וסכ סלכתסס5 תיס יסרק יכס 'ונו רסנס רכטמ ססרכס תס סכיכס
 סמסטר סמכ ליילנו סיתס סלוכ ףתיירוס ל50 עסוסי ןכס לכו לד יעדי ווס ל
 םיתס וסיס 67 לעו ליס טסידק סעס סלוכ ?תיירוקד ןינכ לילגו סיקס ססידק
 למיתס יסדו 096 * 'ס רמס סכ כיתכ יסמס יעדי ווס עסוסיו לטרסי יס סילגו
 לסידק 6כיתר ןול דיכעו 0תסכסכ וסכ יטרתסד לסרסיכ ס"כק דכע ינס וכיט סלמר
 ןינכ .ןיכילוכ לכד .לכיפוכ סידק ריקי .ססלע לרסכ ונע ןול קיפסו סירקיל סקלע
 לוסס רסנס סלועמ סכיתוכל וכסי רסכס רכעב 'ס רפס סכ ר"סס * וסכ רטעתיד
 רכעמ סתמכס ססוחסל וסל סכס יעכ יסק יסמ סלועמ * עדייתסו עדומתססד רסכ
 סכיתוכס וכש  .רסנס רכעכ טד לעו ירקס סלוע רסכ לוסס 020 סלועמ רסנס
 ססרכס ת6 סכיכ6 ק6 חקלו * 56רסיל ס"כק דכעד טוסקו וכיט 051065 סלועמ
 קחכי ועכ רסכ סוססכ .סיכ קכדת6 65 ססלכק 55% * ירייפ סק יפמ רסנס רכעמ
 ןיכיד סכיד וסיש וספד נ'עס .רסכ יס יוס תק * ?פקתק6ל סירטסכ סיכ קכדתל
 יפככתפ ןיסתתו ןיסלע ןידכ יוכככ ףקתת6 קחני דכו .סיכ ופקתתסו סירטסמ יקפכ
 סמלע ןיסדו ליד לייסרוכ לע כיתי לסידק סכלמו ןקתת6 סנידד ?ייסרוכו לכידל
 סייסרוכ 6קלסל ןיעדיד ל5רשי ןוכיס ןיסכז וכנח סויל ססככ רפוס סדחכ ועקת ןידכ
 56 ם"רד סימס .כיתי סוס סכ6 'ר * רפוסכ סעכו ימסרד ?ייסרוכ לכקתלו סניד7
 .סיכ סככסיתס ל ןסכ דעו יריימ ?ק יסמ רפוס יסס לע סכליטס ןיסינס ןיכמו יס
 %לו רפוס (סד ס"כ) סכידד ספויכ ןייעכ לסרסיד סלמד סרירכ סוס יסס יסדו ל"6
 לס לכס * סניטכ 95 לכיד טקכדתסלו ןסיס רז ןסכ עדייתס סט ןרקד ןינכ ןרק
 רפוס סוסס דכ ח"ת* ןימיתס ןילמ לרפתסלו סקזחסכ ןכיעכ טדכועכו ןילפכ ןכינת
 וכקתת6 ןווסרכו רעתל ?כיד ןידכ ןיככל ריסכ %לו ק5תס סיכ ללכד וריסכד סלע
 קלתס6 דכ ןסכסד סיתחכסות קחכיל סיפקות ירק6 קחכיד ולי רפוס 67ו סכיד יככ
 דכו סמלטכ לכידל ןקתתסו ףקתתס קחי ןידכ ןיככל ?קכי ללד לודנ רפוס סוסס
 6תתמ רפוס לוק לדנככ ןייעכ ןוסיסטטחמ ןיכיית ססכ יככ דכו רפוס יסס רעתס
 קלתססו יפסר רעתלו ס6לע 6רח6 ?רפוס רעת% ןידכ ליעל קילס לק סוססו
 רפוס יססכ 6קפסלו 6רח6 לרפוס סרעת65 רפוסכ דכוע .ססוח65 ןניעכו כיד
 ססלע רפוס לוססכ וסלכ ןפילכד (ליעלד ןילק ןוכי6 לכד ספוחסל ילק ןוכיס 6תתל
 רפוס רעתסו סתתמ ימחרל) ?פיח לסרסי ןיכסי תתלד ןיכק יכסכו קפכל ןורעתי
 ןינכ סיכ סנווכל ןילק סרדסלו סד ספויכ רפוס סכמזל ןכיעכ ד"עו * .סליעל (לודב
 סרדס * (רפוסכ ןילק לרדסלו) סליעל ילק ןלילכ .סיכד סרח% רפוס סרעתסל
 סיכנל יטמו יספר ירוט ןיכ עקכת6ו ןיעיקר קילס ?ליעל רטעתפו קיפכ סלק ספתדק
 (תדנסד סרפסכו * טייסרוכל ןקתלו ףוס רעתסו רטעת(ו סיפירכ לירסו ססרכ 7
 לייסרוכל ןקתתלו ססרכס רטעתלו רעת6 קיכס סוימדק 6לק סוססד ףתעסכ ןנינת
 לדו ןיזינר יפקות .סרכתל ספיקת ףכייכת ץקנס יכסדס סמיסו 026 סילע ןידקפ
 (ןערטתףד ל'ס) ןורטתיד ןיכיד לכו %קלס ןידכויופקותכ סריכת ס5ק לוסס 'כ לרדס
 ןקתמ ססרכסל יפחו רעת6 קחכיד ןויכ * קספיד סירת קיכסד דע ירכתס סימק
 טקתד .ןפמ יעכ יססכו סיסק ספקות רכתו טייפכת6 ןידכ סיפק מייקל סויסרוכל
 סעס ירס6 ד"סס * סיפק קכידד ?פקותו %ליח סרכתל ןינכ תוערו לכל לכווכל
 ןוכוס לכ עקכו קילסו קיפכ לק ס6תילת 6רדס* יסדו סעורת יעדוי סעורת יעדוי

 ןיפיקר



 ט היר תרועפל דומיל
 ססרכשל יעחו רטתל כקעי\ כקעיד סיסירל סלק טוסס וטמו ןרטתמ ימחרו ןיעיקר
 ולסמ 6דו סרטס יס ד קחכיכ סיכ וסייורת ןדיחט ןידכ לרחח טסינכ ןקתתמ
 תרדס * דת טרדס וסלכ ןירדס תלת .יכסו * רכל סקפקות ןילכי 6ל\ ?לרטס
 ןוסיפקותד רתסל יתתל .סיל דינכו סירתלמ ססרכ6ל ליטכו קילסו קיפכ סלק רח
 9פ סרוכת סלק קיפכ לכייכמ .לרדס * וסייונכ ססרכסל סיל ןמייקו ןיירט קחליל

 קני יכנפ וסיק סלק ?וססד 596 עקתד לק לוקס םילחד 6% ס6מדקכ יפיק
 ןייופר וכוס חקתלד ףכיד יכ ןוכיס יכנל 556 סירפ ספיקת יופקות ןמתד סתימדקכ
 סלק ספתילת ןרדס יכסדס * סיעק ןייפכתסו וסייכנ> סקרכסל ןסמח וסלכו רותי
 ןסרוכנ = ןוכוסד רת6 סוססל ףתתל .סיל דיננו כקעיד סיסירכ רטעתלו קילסו קיפכ
 לתיעלמסכ .ןוכילו ולרטס יססמ סרטס יףסמ ססרכ6 * וסיילכקל סיסקו ןיירס
 5רסת 6רלס וסלכ ינסו וסיירתסכ (יככתסמו %"ס) ןיחכתסעו וסלכ ןייפכת6 ןידכ
 וסייכיכ (קרסילו ס"ס) לכשילו וסיירת(יל ןול סקלסל ליעכד .ססרתכ סרדס * ץנייכה
 ןידכ רכל יוסקותכ קיפי לו סירתסכ יל לרסיל יעכ יססד ןינכ * ןימדקלמכ קחליל
 יפק יכסכ סתוערו לכל ?נווכל יטכ לד לע ורפתס ןימחרו ןייפכתס וסלכ ןיכיל
 סתוערכ ןילק ורדסמו ונקתמ לסרסי דכ ןידכ * ןטירסמ ימק לתכויתכ רדסמלו
 סיל סרטעמ .רדסס דכו * סלע רפופ סוסס רדק6 טד לרפוסכ תוקי קדכ סכנד
 סחרמ ס"כקו סלככ חכתשל וריח ןידכו וימר 0רחס לייסרוכו * 55כ ןקתתסו כקעיל
 ץכידמ ןוסירסמפ ?יכסמוילו ?דנכל ןיטדיד 5%רסיד ןוסיקנוח ססכז * ?מלמ לע
 למויכ ןיסיתפ ןירפס 6תלת לד לכקל ח"ת * וסיידי לע ןיפלע וסלכ סכקתלו ימסרל
 ףתתכ סוס ךכ וסייתכודל ןילסעו ןייפכתס ןייסק ןיכידו ןירעתמ ןימחרד סמכו ד
 ןוכיח .ןילה * ןוכי6 יסמו למלעמ וכרעתלו ןייפכת% ןייסק ןיכיד ?ליעלד סכוונכ
 סיכתככ סד לעו %מלעמ וכרפתסו ןייפכתסד ןיייסק ןיכיד ןוכיסד סירומב סיטסר
 סכליססד סכמחר ךירכ סלמד לרירכ סוס סד יסדו לכס יכר רפס * 'וכו סימתחכז
 לכוונ סוססכ למ רעתיד ןינכ סדכועכ ספכ תתל ןורכו ןידכע לסרסי לתוערו
 סכווג סוססכ סלמ רעתיד ןינכ סדכועכ סמכ תפל ןורכז ןידכע לסרשי לתוערו
 * סויסכתס ךיסו סרסיס סיכ סייסכתסד ססככ כיתכ רוטלס יכר רתס * ליטל
 ד לעו ריסכ סלו סייסכתס לרסיס ןידכ ריסכ 65 ?סמסו ?כיפ %פייק דכ סלט
 ססככ יד .לעו ?רוסכ ללו לייסכתסד סרסיס ןכס לכ .ריסכ 6 ףסמס לכיע ימקמ
 ביתכד סרפוס לקכו סתכויתכ לכ ריסכ ספכו סרסיס סייסכתסד ס"סכ וכנח סויל
 סייסכתס (פוי יססכ ח"ת * ןוכלסי ךיכפ רוסכ 'ס ןידכ סעורת יעדוי סעס ירסס
 סמיסו 6תמילס ףתכויתכ וסלכ ןיכיימ לסרסיד םדחל רוסעכ דע ריסכ ?ל\ סרסיס
 לעו ללככ וקיח חכססו סלטכ למיסד וריסכ ץעוי יססו סל תרסנו תכסת ססלע
 < ןינכ 056 סירופכס סוי ןסמ סיל יעכמ רופכ סוי * טוס סירופכס סוי כיתכ ד
 סרוסכמ סעוי יססכו ססתת ץנילוכל .ריסכ ססלע ןכילוכ * דחכ ןרסכ ןירוסכ ירחד
 סיל חלס סכ6 'ר כיתכ וכנח סויל ססככ כ'גכו * ססעסד לרוסכמ לו .ריסכ סלע
 סכמס סנו סי לס ?סידק סכלמכ לףרסי תסככד ינווז יתמיס רמפל ןועמס יכרל
 סולק סיר6 סכ6 'ר םינרתס * ססיל יל יסתו יפס קכ 65 6 סיס יכ6 תכ יתוחס
 ןוסיד ?רדל יוו סיכמ קופת דכ ץמלעל יוו יוו יוו ססידק סכילוכ 'ר 'ר רפסו סככ
 סלסה יסס סכ6 'רל ץייח 'ר ל"א * דכת ןיתקי ןורטיסיו ןוסכמ קלססת דכ %מלעב
 ולרסכד כמוכ 950 ףתיכורטמכ לכלמד סנווז ןפל יפדו רת6 רמ6ק י6מ ךלכקל
 ןידכו יסס ללטכ .סכ6 יכמ םדק סל ןנירק סיכמ לרסכת6 דכו ס0לע סכסמ
 ירק6ד רתסמ ליטכד וסל לסרטי סדק כיתכד ירקס סדק סכלמד ןינכ 0דחכ ינוולש

 סדק



 היר תדועסל דומיל
 וכמ סלו סד סמס סכה יכמ יסד ומס תכ סל ךס טיס יכס תכ יתוחש ןידכ * שק
 שכמזכ רחש סכמזכ לו ד סכמזכ סדחכ נוודוסל ספסל יל יסתו לד לעו סמק
 תומס םימסתד חכוס סירופכס סויו סמיס יכמ .סלטכד סכמוכ לו כס יכמ סלטכד
 םויח יכר רעס * סכס יכמ לו סלטכ מיס יכמ ססד חכתסס ?ל זיגוווד ןינכ רוס6
 55 ר"ס * 6תוי לכ סימק ןימייקד ןוכיס ןיסכז סיונכ ירטס ש"רד רד ססכו יסדו
 5" ס"כק סיל ליכקו 9קכויתכ כתו סירסמ סימק לנידכ סיפקו סדס לרככ ס"רכ
 כס ןוכותי ילו סנידכ ןפויק 6נתי יסטסכ ןירד ירדל ךיככל כפיס לסת תכ 6
 * וסיילע סחרחו יעחרד ?ייפרוכ לע סייקתלו סכידד ץייסרוכמ סוקיסו ןול לכס
 סתילסס ךמע יכ כיתכ לד לעו * ינוכחת ילוק תס 'ס עמש יכ יתכסס רע6 דודו

 : רוס ססרנ ךרוסכ סייח רוקמ ךפע יכ כיתכו * לרות ןעפל
 ס מכטסכו ע"י קוסש 65 ןופכ יסו כט סטקכס סעסוכספ לש סירפס 'כ ץכקי סדועסס רת[ו
 סולסק רפפ יכש סעפ קיו רוזפי סויכו * קסקכס סע ןכ סג סירת% סורפס סעלטס ץרקי
 ססש וכ2 סורומזמ ן"קכ סעכס ןוע ןקפל ןווכו ןכ סגו ר"פכ סס ן"ק סימעפ ונטס ולוכ

 : ללוכס סע סעכ קורטמיב "ככ ן"יססד סי6 ןיכמכ
 קועיקסס דוס לוסו ליעפ רומקס רסוזכ דומלליופכ סמכטסכ סולספ ירפס 'ג רומילס רח%ו
 ןכו פוכווכס לככ ןווכ ו5קכ ווככד וליעויו פועיקפס עוכווכו תודוס לכ סוזמכ סשש

 : לסוזק רפסכ קכוס ספופעס סרע פו5מס דוס דומלל סיכושקרס סידוסק .גסכמ
 פכווכו קמפס ץכס סע פועיקפס עומשל קסככס פיככ 605פ05 סיכוטקלס .סידיסק בסכעו

 : ק"עכ-ןמקל רסככ סועוקפסו תוליפפס -- | \ 5 ו
 הגות 08 6

 הנשה שאר לש תירחש < יש ל
959 085 ₪06 ,52 
 ךרכמ וורו לוטיסכ 02550 5וטא

 לע ּונּוצְו ויתוצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהלא יי התא זןורּכ
 ה ד לח = ו ד 7

 : םָירָי תֶליִסְנ
 *הַמְבְחַּב סדאה תא רצי רשאי םלועה למ ּוניהלא יי התא ורב
 הב ד -כו ד ד ישי | של די רול 7 -

 ינפל עודיו יונ * סםילּולח םילּולח - סיבקנ סיבקנ וב ארֶבּו

 * םָהַמ רָחֶא ַתַתַפַי םֶא וא * םכָהַמ רָחֶא סֶתַּפְי סאְש * ךְרְובְב אּפְכ
 ףיִתואְלפְנ יִרָי לע סא יּכ) * תחא הָעש וליִפא םייקתהל רשפא יא
 : תושעל תניָלַפְמּו רֶשָּב לָכ ילוח אפור וי קרתא ךורּב 6 ךתאּופרו

 דג ל ה ד % .. דג ל למ ד < :

 ןטק פולע פכרכ

 ּונוצו ויִתוצְמְּב ונשק רשא םֶלועַה ךָלִמ ּוניִהלֶא הָוהְי התא ךורב
 6 - ו ו ד 6 ל 7 1

 | : תיִציִצ תיָצַמ לַע
 תעיקפו סויס לט תולפקס ככ סלכוכס וז ספפקככפפו * רחפו 5רומכ רתטכ כס"ככ ולוכב

 : רפוש
 ןיוכלו ניססל כ וככ ןיסו וכל סל תכיכ לו ונחכ6 רפע סלוע לס | ונוכר

 יפ סלפתו סלפת לכ תנווכו סיסודקס ךיתומס ףורינ\ ךתלודנו ךתלעמ
 תודעס ינוויזו סידוחיס לכו סלפת לכ ךותכס סכרכו סכרכ לכ תנווכו * סנמו
 סטפ ידי לעפ סנווכסו סיכמס תיינעו סוכרכסו הולפתס י"ע סיסכס .תוכוילעס
 +סיו * ךילעפ ךידכע ל5 סלרי ןמסרס כל יתוכס יסלחו יסלס 'ס מ"רי ןכל | תולעס
 לכו סויס ךיכפל ללפת%ש * תיכרעו * סחכמ * ףסוע * תירחש תלפת סכורעו כוסח

 ססעמ |



 אמ הנשה שאר לש תירחש
 וככווכתכ ולסכ סויס ססעכס רפוס לוק תעימסו תעיקת תולמ טרפכו תו5מס סספת
 תעיקתו תולמס ססעעו * סויס תולפסס ךותמ סילועס סיטודקס תועס יפורו5 לככ
 תוכויפעס תוסולקס תודע ינווזו סידוחייס לככו * סויס סקסעכס רפוסס לוק תעיתסו
 ףרל .סכוטס וכתכססמ ףר5תו * סיכמס תייכע ידי לעו וכתלפת י"ע סכ5 תויופרס
 ךיכפל .ולעיו וכתלפתכ ועלע יכפכ ספו סס לכו סכרכ לכל תויטרפ ססעמל לכ
 סיעדויס ךיככ לס רפוס תעיקתו תופס ססעמו תולפת רסס סע ךססרל סרטע תויסל
 תוכוילעס ודע גוויזו דוחי סילעמס סיפודקס .ָךיקומס תוכווכ לכ סיכווכמסו
 ר%סכ ןסכ וכתכווכ רסוחמ וחדכ רפ6 תולפתס רסס ףסו * סלעמ סלעמ ססודקו
 סויס לפרסי תיכ ךמע תרתעו וכתרתע סכעתו וגתלפת סע סויס ולעי סעס סיפיס

 : 'וכו וכיפע וכיסלס 'ס סעוכ יסיו : 'וכו יפ ירמס ןולרל ויסי : ר"יכס סיפחרכ

 תלפתה תאז רמאי ףכ רחאו
 תכתכס תופמס לכ סייקלו ךכולר תוסעל יכולרס ךיכפל עודיו יולנ סלוע לס | וכוכר

 יקלס 'ס פ"רסי ןכל * ךקרותכ יכקרסזספ תורסזסס לככ רסזסלו ךתרותכ
 תח5 וליפ6 סויו סוי לככו סויס רוכטס לפס לכוסס ירזעכ סיסתס יתוכל יסל0ו
 יכפל ןמדותס סוכמס לכ סויו סוי לככו סויס סייקל לכוספו ססעת ל תוכמ ס"ססמ
 כסחיו ססעמל סכוטס יתּכסחמ ףר5ת .סייקל לכו% סלס סמו ססע תוכמ "מרע
 יחור יטפכל יכחור סוכל ססעת סז ידי לעו ססעפכ סתוס סנ יתפייק . ולסכ ךיכפל
 לקולח +5 סיסי קזכו סייכחורס ססידינ ס"ספלו סייכחורס ססירכיס ח"ערל יתמסכו
 לכס סלועס יחל סיקמס תייחתכ ןסכ םכלתסלו ןדע ןנכ .תומסכס סלועכ ןנכרד

 : : ןופר יסי ןכ ןמס

 סויה התנווכב ףיסותו = תרכזנה והילא תלפת רמאי ךכ רחאו
 יפע ומיכסס יכ סיטסר רפסכ כתכסל סלעמ לס ןיד .תיככ יתכייחתכ סס | רת(יוו

 סנ רסס ןוילעס תולי5סס לכו תוריפסס דוס תרכוס ידי לע סנס * סכוחל
 תוריזנ לכו .סינידס לכ לטכל טיעחרס רוס עפסוי סדסס תסירככ סקלח וגתכ סמס
 סימיס תכפתכ סיפיס רססכ ןכ גסכ ללס ימ ף6 ןכ לעו : כ"ע * ילעמ תוערו תושו

 : סרמוסלמ רוכעי ל סלסס |
 יכימ לכ .תורכלו רמזמ ןתלונס סמס סנ יכ רוכימס סע תוריפוס רדסי כ"ח(\

 65 ךמרכו ןוסלמ תורימז ןוסלו וכתלפת לע גרטקל סיסכס סיתיחטמ
 דקוע לוס לסחס תדע ססרכ% יכ רעול * תוריפזכ סכקתכ סדיקעס ןיכעו * רופות
 וככ קחני ת6 ד"קעיו רעטיסכ ןיוכל ךיר5 ןכ ועכו קחלי דחפ ןיכידר ןוסיר(מל
 ס"כקס דוקעיס ךס"וי דע ס"רמס סל0ס סיעה תולפתכ רתויכו סויו סוי לככ
 לקע ססרכססכ סדיקעס תעסכ סיסס ומכ סלעמלמ ל0רש לס סינרטקמס לכ
 55 .כרעי סו יפו - סלעמלמ סירסס לכל דקוע סיס ס"כ שודקס סטעלמ קחי תס
 רעשי 65 ןכ לע רס6 *- ול רזוע ןיסו ולכל סוס ססילע םירתסכו סדננל כל סכל

 : ססמע לסנתיו רוכלס סע טסל טסל ס6 יכ דיסיכ תוריעוס
 וריסוס סוקסופסמ סכרס רס6 תונכרקס ססעמו ךימתס תסרפ ןיכעב | טרפכו

 5"יו * רוכלכ כרק סיסיס דיפתס ןכרק סוקמכ ?סיס רוכלס סע סתורקל
 טחסו קוספל עיניסכו תרס> דומעל ביתכד | תוככרקד לימוד .דמועמ .סרמוסל
 תכיתכ .כ"גו * קחלי תדיקעל ןיוכי ס"נופ5 תכיתכ ס'גופ5 סכועס ךרי לע ותוס

 : ן"כ ס"ת ג'ס כ"ט סס לירטמינכ סוסס ןיוכי "נופל
 דועו 1050 508 | א



 הנשה שאר לש תירחש
 חתפת ןופ5מ ס"עכ ןידס סיקת קוס ןופלס ןיוכל סוס ורמ6 ס"נופ5 תכיתכ | דועו

 51 ורתס ןכלו * סימחרס תדמ 'ס ינפל עכככו וטססכ ןידס תדע סיסיסו "וגו
 לוס וכ סנווכס יכ קחני תדיקע רכוז ס"כ סודקס וכ ןיוכמו סז קוספ רעוסס לכ <

 : ל'זככ דסח לוקס - ידי לע דקענ 7 ?וספ קהלי יכ סדיקעס ססעס ןיעכ

 רמוא תסנכה תיבל סנכנשכ
 5דחול 5םירק סכס וכיכ5 ססהכ5 ןקפש ירש סלפת טלפססל כס"כל 53 וכירס

 * םנרכ ךלסכ .סוסכ תוככ * ס"כקר ץכומי ץלעוררכ ףתכוכש

 : ךֶתאְרִיּב ךשרק לכיה לֶא הָוחּחשֶא ךתיִב אבָא ךְסַח בורְּב יאו
 וכ יק סר5פ סירפכ ןפטשיפ יס | סוולו5 שול 'סרקרומ תילט ליש סככופ יק סיעכס

 : קלעכל סכרכ סל סקיס
 ונוע 0 סכורכוש יד ופריתק ,וזלקל ורוידיסיס קילט לי6 וזופ יק טולופסיר יס

 : סכככ סל ףכ סכמוק 'סכיד רוכופ סק 'סרקכלוע וכ ודכקוק * ועכופ

 לודג סולט סכרכ

 ו וימי ונשק רש כְליעה ָלָמ וניהל התא ור
 : תיציצב ףטעתהל

 תושקב
 ומשו דָחֶא יי + דָחֶאְּכ םכַלַּכ ןודיני ןוריעו הָטמו חרְלעַמ יִאורְּב ל

 סכָרוס ןיבמ -לָּבְו ךליבש תוביתַנ סָיּהְשּו םישלש ןודיש : דַחַא
 למה לֶאָה ההַאו ְךְיש דרכה כ ּוריּכי זכַהו ךלרג תֶא ורפסי

 ךֶתְלְּב שי רב ואצמי * יונב םלוע שכְּבשַחּב תובבל ןודיעי : רַחּויַמַה

 ןויצעי דַחֶא הָעורְמ ּונְּנ ככ * יונ לכה לקשמּב רָפְכְמְּב ' יונש
 לָבַתְו ק קחש ' ןַמיִת סרק סו ןופצ + ןמיס ל שו ףוס רעו שארמ

 :רובָ דָבְזנ ממ לּכַה .ןוזועי : : דַחֶא הֶּזִמּו דִחֶא הֶזַמ  ןמֶאנ רע ךל
 יִכ רובָּ ןַו ךל רוצו .לָכ ןבל דובָא ודְבא סֶהְו דמעה זרָּתַא

 ןודיעו : רַחא בָא אלה ףוס רעו שארמ

 יי ּונַהְַא ו לארי עמש + רפת :בותָכ .ּונָחְלֶא יי ְךְתְרותְב
 םיִהְלאָה אוה 0 יכ ֶָבְבְל לא תכשהו סויה תערוו : רַחֶא

 : דע ןיִא תַחְממ ץראה דעו לעממ םִימְטּב
 למלט ?סי שידקו יכוע 2 סולטמל ריס רמוזו

 * תשענ רעל : אָרְבַנ ריצו לכ סֶרַטְּב < ףלמ רשא : סלוע ןודא
 והָבְל לּכַה תולְכְּכ ירח < .אָרְקנ ומש - ל יזאי לּב וצפַחְּ

 ךלמי



 במ תושקב
 אּוהו :הֶרְאְּפְתַּב - הָיָהָי אּוהו - הוה אּוהְו * הָיָה אּוהו : אָרונ למ
 * ןורחא אּוהו ןושאר אוהו \ ָריִּבִחַהְ ולישְמַהְל < ינש ןיאו- דַחֶא
 *ּוועָח ולו - .תריִלכְת ב תישאר יִלָּב קרָרּוצ .לָבְלּו < רמוח לָבְ

 *רּוּכְח יִלְּב הָרּומִּתַהְ יונש יִלְּ ןויִמְר יִלָּב < רע ילב : הָרָשַמַה
 'יִלְבִח רוצו - יל יַחְו יִלֶא אוהו : הָרּובְגַה חּכ לורג + רורפ ילב
 אפור אוהו : : אָרְקא םויּב + יסוכ תַנמ יסונמ * יִפְנ אוהו : הרצ סויּב
 5 : יִחּור ריקפא ורב : הרוע אוהו + הֶפוצ אוהו - אפרמ אּוהו

 אַריִא אלו * יל ינדָא + ית < יחור סעְו : הָריִעֶאְו ןשיִא
 זריִבְּב ריש או הָרָהִמ .חלכשי ּונָחישְמ + ישפנ ה ושַדְקִמְּב

 : אָרונ ומש ןמא ןמא : ישרק
 לע * יִמָי ָּב ודסח ו הוק < אָצְמְנ לָּכְמ סֶלַעַנַה ' יו םַש תא ךרבא

 :ַצְר וניו < הרותה תא ּונל ןהנ : השע רשא בוט לָּכ

 בי ולח וניִביוא ּוָּב ולשמ : הָסיִשִמְל ּונָנֶתִנ + וניתאטה לכ בורמו
 :וידסח בּרָּכ לאָהְו : :הָצוצְרַה הָנקְכ'ּוניְתומצע לָּכ ורבש + הֶצַמְל ה
 והָיְלא ומע : הָצורְמְ ונחישמ - ּונָל חַכשְי ובוטְבו : אשנ ימָעְל וינפ

 ךרכפ 3 אָשַמַה תֶא םייקל איִבָנַה

 יו יתריּוש : יִתויְלְכ נור תוליל ףסז נצ רָשַא וו תא ףרבא
 לנו יִּבְל ַמָש ןפל < טומא לב .הנומימ וכ ריִמָת יִדְגנל

 אל כּואָשְל יש בּוזעַת אל יִּכ : חטְבִל ןבשי ירָשב 'ףַא יִרובּכ
 תא תוחמש עבש שכייח חרא ינעיִרות : תחש תואְרְל ףךְריסח ִּתַת
 םושב לארשי תרעּושי ןויצמ ןּתַי יִמ : חַצַנ נימי תרּומיִעְנ ךינפ

 :לארשי חמש בקעו לנו ומע תובש יי
 םיכרעכ כופכס ומכ יס סיסל5 - סורמוס כ 5

 תבשל השקב
 תכש יִעיבשה םויבו לכ רציש - רבה לֶאָה םשֶל לֶלַהְל יחפה

 : תָכָשַה םויל ריש רומזמ - ולה יב רעב < ול רמזא

 ףמאו - זכימהו |ץֶרֶאַה "יו או שא > םִיִמְשה תא ארב - לכ ו

 0 : םיִרָהְצְו רקב * רוא "הוו רוא יִהָי

 * םיִריִאמ םֶה ותְלְעותְּו סלע רואָל - סיִריאָמַה ינש תא אַרְ סו

 במוסו : םירוהט סג םיאמט תויחו תּומָחְּב - תויהל רַמָאו

 * הָמְכָחְבּו םֶלָצְּב םֶרָא רצ סנו > הָמְראַה שמר לָכְו תופיעו םיִנָד
 "ולישמהו



 | תושקב
 רמזלו : הָמיִלְּב לע ץֶרֶא הֶלּות . וכ יִלַע ולישמהו

 לכה עריה הרֶשע רֶשָפִא = והָכַּלְמ לָּבִמ זרָבְש יִעְְבְשַב
 פו | : ותוא ףָרָבָו םּי לָּכְמ ' וכיִלְמָהְו וכְרבּ ' ותְלשְמִמ
 תָבשו ' הרוח ּונְליחְנַה יניס רַחְבְּ * הָרְמּב ּנָל ןתְג םינירו בש

 רמו לו : הָרוהַט הָמִאְל רַמִא + רומשו רכז רמשְל
 * קרָבָרָּב ּהָב הֶאּור ןיִא הָשַעְהְו + הָבאָלַמ וכ תושעל רוסא סנו

 רעזפו : הָכְלַהַכְו תַדַּכ * תוכּורע הָּמַה תוכאָלַמַהְו

 תש .רַמָאְו הָוצ רשאכ ' סָרפְסִמ זרחַא רֶפָח תרוכאָלְמ םיִעְבְרַ
 רמוקו : סרג אוה ותָתיִמ יִּכ  לקפְי אוה לקַמַהְו * סֶרָו

 : הָיִתשּו לבא הֶאְנ שובְלּב רעשי איִבְנַה רַמָא גְנע ואְרְקְל
 רמזסו : הָיקְנ הרות דומְלְל תושרדעו שּוריִפ - תושפנ גנעו

 : ןֶלעְתְהְל * תרּבָכִס ּונָליִצַמ רוס רַחַאְו י תּבְכֶּכ וגְרְצְנה הָתּוכְזָב
 ימזלו תֶּבָש ולָּכַש סֶלוע * ןֶדִע ןְִּ

 תירחשב תוכרבה םדוק םיכיישה םיניד .

 < סלפס יד סיטכס ופריקוק לי5 יסרקייפמילס יד  ודיטרוכד% ירכמו% לי6 סוס
 ודוע ורדקדיכמק6 סליס ןייכמקט  י6 סדקכימוכת סכפפ וס סליס וכ יק

 סוס ןיס וכ6מ וט ןוק רפקוט וכ יד סרוק יככד ו6 סלפס ודכייזיד 'סטסי6 יק ופמוימ
 סל ןופ יפרקקסשרק יכ ופרילוק לוד וסטרויכוק םירקגו5 םוכ ןו6 יכ * | סוכרקק
 'וקוע וזקק ס6 יס י6 * ידכלרב ורפקיפ סו6 יק סוטפפ%ש םוכ ראקוע וכ ססיכ>ק

 : סוכקמ ש%5 'סרקכק5 יס
 סזוק סכוככיכ ר0דכומ ידילופ וכ י"גוכ וד  ירכמו% לי5 יעכק'כ55 יש יק ןופפ

 לע וכולו ווקופמכ וכטדק רטק סמק 'ס ספ5 ךורכ סכרכ ספ סיטכ5 רוזיד ןיס
 וד קוכרכ ס55 ןי6 = ודקכודרות 'סטסיפ ומוק *- סכרכק ינקו סעסק סרופ ירכד
 וכ םלעוץ רוזיד 5 'סרקכלוע סל יכ סכסויכ6מ סל וטיד סל יס יש * סכפויכסמ סל

 : רקדלוע ירויק ודכקוק
 סכוגכוכ .רוזת ירכמו% = 5י5 ידיתופ וכ סלפס 05 יד ופמייע לו סניופ6 ודנפוק

 :: סכיזולומ רופ יריקופ וכ יס ריכיכ יכ רומוק וכ * סכרוזוד יד טיטכ5 סזוק
 ולוודופ וכ יס י6 לסק לי ןוק ס"כ לי5 ןיפ סלפק ספ ריזד יד רקרוקורפ יכיד | יס

 יק ופמייע ליש ןי% שוכומו5מ 'סריד ס5 * סזוסרו'פ סזוק סכוגל% רופ רפרכמ
 ןוק סלרוזיד סרפפ וכ5רפמיט יסרלטכקכו55 ודופ וכ יש יש *  לסק | 586 יזד ספ

 : ולוס סגוד םל יק ןוק5 קסככס תיכ לי6 ןי8 םוכטלוכ6 'סרוד סל ןוגמ

 * קוכומזס סדוק סיקוספס ול רעול סיגסוכ שו

 בָחְר יב ינרק הֶמָר "ב יִּבל ץֶלָע רמאתו הנח לֶלַּפְתַתַ
 ייּכ שודק ן'ַא י ךֶתַעּושיִּב יִּתְחַמָש יִּכ יִבַוא לע יִּפ

 יב



 גמ הנשה שאר לש תורימז

 הָחְבְג ורְּבַדְתּוּבְרַת לא : ּוניִהלאָּכ רּצ ןיִאְו חלב ןיִא יִּ
 : תוליִלָע ּונְּבִתַנ ּולְו יי תועד לא יִּכ סֶביִּפִמ קַתְע אָצָי הָהבְג
 זכָחְלַּב םִעְבָש : ליָח ּורזַא םיִלָשְכְנְו םיִתִח םיִרוּבָּג תַָשְק

 סיִנּב תַבְרּו הָעְבַש הֶרְלי הרקע דע ּולַרָח םיבערו ּורּבשנ
 שירומ יי + לע לואש רירומ הָיִחְמּו תריִמָמ % + הָלְלְמִא
 םיִרָי תפָשאָמ לד רָפְעִמ םיקמ : םֶמּורַמ ףא ליִּפשַמ ריִשָעַמּו
 יקצמ ייל יִּב סליִחְִ רוכב אַ םיבידנ םע ביִשּוהל בא
 שה ב סיִעָשְרו משי יִריִסַח קנר י לבת םָהיִלַע תשיו ץֶרָט
 סיִמְשּב לע ויָביִרִמ ותחי י* : שיא רָּבִי חב אל יִּכ ומדי
 : ותישמ ןרק סרו וּכְלַמְל :ע ןח ץרא יספא ןירי ₪ סער
 היִתוכְלַמ ןיִפקַת זדִמְּכ יִהּוהְמַתְו ןיברבר זדִמְּכ יחותא

 יבְבוּכ דחיְְרַּב : ילוק עַמשיו הָמְהִאְו החישא םִיִרָהְצְו רקבו

 רֶשֶא םַע תּובְבְרַמ אָריִא אל : םיִהְלֶא יִנּב לָּב ּועיִרָיַו רקב
 יעָשי יחלאל זרקיחוא הפ ייַּב ינו : יִלָע ּותָש ביִבָכ
 יִכ יִתְמְ יל ִּכ יל יתְכיא יחְמַשת לא : יִהלְא יִנָעְמש
 ינדא הנעת התא ותלחוה יי ל יִּכ יל רוא יי ךשחב בשא

 : ףֶרְבַא םיִלָהְקִמִּב רושימב הָדְמְע יִלְגְ : יחל
 | מלט ?סי םודק רמוץו

 : דַעָו םֶלַשְל ושדק םַש רֶשַּב לָּב ףֶרְכִו יפ רבי תַלְהִּ
 : ּהֶלְלַה לוע דַעְו הָּתַעָמ ּי ףֶרְבְנ ונסִנַאְ

 | תוריכו
 * תוליצאמ המשנ (איַה)* קדררוהט יִּב ּתַתָנש קדַמָשְנ * יִהְלַא

 הריצימ חיר * התְרַצי התא * תאירנמ המשני ּהָתַאְרֶּב הָּתַא |

 הָתַאְוי יּבְרקְּב הָרְַּשִמ הָמְְו יהיטצסשפי יב הָתְַחְַנ חַתַא
 ןמְז לכ * אבק ריִתְָל יִּב הרימו יִנמִמ זֶלפְל ריִתְע

 המשנהש : 2



 הנשה שאר לש תורימז

 יִתובא יחלאו יִמְלֶא יי ךְנֶפל יִנַא הרומ יִּבְרְקְּב הָמָשֶנהֶש
 לשומ + תומָשנַה לָּכ ןודַא * םישעמה לָּכ ןוּכְר אּוה הָּתַאָש
 תו רטהמה 5! התא ףּורּב * רעל םקִנ יח תִרְבַה לכ

0 
 הב יובָשל ןִתונַה סֶלַשַה ףְלֶמ ּוניִהְלֶא 5% הָתַא ףךורָּ

 : הָקָיְל ןיָבּו םיי ןיִּב ןיִחְבַהְל
 םיִרע חקופ ָה"ֶמֶא י'ִאָּב 99

 : םיִרופא ריִּתִמ ה"ָמָא י'ִאָּב

 םיִפּופְּכ ףקו ָהֶמָא י'ִאּב
 ַ םימורע שיִּבְלַמ ָה"ַמִא י'ִאָּב

 : הפ ףץיל ןֶתונה ה"ִמָא י'ִאָּ
 סיִמַה לע ץֶרָאָה עקור ָהֶמָא יאָּב
 : רֶבָ יִרַעְצַמ ןיִכָּמַה ָה"ְמֶא י'אָּב
 : יִכְרְצ לָּב יל הָשָעָש ָהְמִא י'ִאָּ
 הרובגּב לֶארָשַי רזוא ָהיַמָא י'ִאַּ
 : הָרָאְפְתְּב לֶאְרָשי רטע ָה"ְמָא יאָּב
 (היוג פימופ ספ, | יו יִנָשָע אלש ַה"ַמִא י'ָאָּב
 , (הָהָפַש תיפופ לשפו) דָבִע יִנָשש אלש ה"ַמִא י'ָאָּב

 : ונוצר יִנָשעַש פיפופ לשפ) הָשֶא ינָשַע אלָש היִמָא י'אָּב
 תמונתו :ּוננָעַמ תרֶנש ייִרְבִח ריבר ָהְֶמֶא אָּב

 | : וניִפְעַפַעִמ 0
 .ּונְליִנְרִתְש ּוניִתּובְא יקלאו ּונִהקֶא * ףיִנָפְלִמ ןוצְר יהיו

 יל ּונָאיִבְת לַאְו * ףתוצִמְּב ונקיברתו = ףָתְרוְּ
 ןוַב יריל אלו * ןּוסנ ייל אלו * הָרבע יִדיִל אקו < אטח
 הָכַהַאְל ננו בוטה רָצִ ּונְקיִּדַתְו עֶרָהרְַיִמ ונקי
 ּונְלְמְָו וניסצור לָּב ינעְבּו ףיִנָעְּב םיִמַחְרְלּו דֶסָחְלּו ןַחְל
 ומָעְל וםיִבוט םיִרָסַח לַמּוג יי התא ָּורָּב = םיִבוט םיִרְסַח

 : לארשי
 יה



 רדמ הנשה שאר לש תורימז
 םיַה ּונְליִצַתְָש ּוניִתְובַא יהלאו ּוניִהְלא יי ףיִנָפְלִמ ןוצָר יה

 י עַר םֶראָמ םינּפ תּוזעִמּו * םיִנָפ יִזעֶמ * םזיו םז לָבְב
 י עְרַעַנְפַמ ַעָר ןֶבָשמ :עָררָבְחַמ * עָר רָצַיִמ * העְר הָשִאַמ
 תֶאְנְשִמ * רקש תּורעמ תיניִשְלִמִמ * עָרָהְןושְלִמּו * ערַה ןיעמ
 * םיִעָר םיִאְלּוַמ * הָנּושִמ הָתיִמַמ * הָליִלְעַמ * תיִרְּבַה
 ָּב אוהש יב השק ;ןיד לַעַּבַמו < השק ץיִּדִמ * םיִעְר םירקמִמ
 הָּתַא ףּורָּב : : ני לש הָנְִּמּו תיִרָּב ןָּב וניִאָש ןיִבְ תר
 יב לע ּונּוִצְו ויתוצַמְּב ונשק רַשֶא סֶלשָה ְךַלִמ ּוניִהְלַא יי
 יִרְבִּד תֶא וניָהְלַא יי יי אָנ (בָרְעַה פ'סוו י'כוס 'יג) בָרְעַהְו < הָרות
 ונחנא הָיהְנְו - לֶאְרְשִי תי ךמִע תּויְפיִפְבּו ּוניִפְּב ּףְתְרות
 ְּךְתְרּות ירמולונ \ףמש יער ונְלּכ ּוניִאְצֶאְצ יִאְצֶאְצְו וניאְצַאְצְו
 1 לֶאְרְשי ה הרות דַּמְלְמַה יי הָּתַא 1 ּהָמְשְל

 -הָרּוַה ןונ . | הָּתַא ו ותָרּוה תא ּונָ ןתנו |
 ונָּבדלאְ ןרהַא"לא רב : רַמאָל | השמלא הוה רבדי)

 : םָהָל רומָא לֶאְרָשִי ִנָּבִתֶא וכְרְבְת הָּכ רַמאָל
 : נחי קא וי ' הוה ראי : רמו הוהי ךכָרְב
 יִמָשתֶא ומשו " םוְלָש + בל םשו ל לא וינָּ 1 הוהי אָש

 : סכרבא ינאו לֶאְרָשי 5 לע
 5כ 6 כסו[ יכורסו ךומכ [-- 5 5 0 סטע םו5מ ילע לכקמ יכירס

 :  ידוסמו יטפככ 5קרשו .יככ

 סנול6 'ה ינדא לא ןיוכיו סיטעק סלועכ ?וסט ןיוכו רמש ךורכ דע ןסכמו
 : ן"כ סטו ס"יוסד

 ּונְרְקַפּו יִנַפְלִמ בוט ןורְכַּב ּונְרַכז ּוניִתובַא יהלאָו ּוניִהְלֶא
 רוכת < סרק יִמש יִמשִמ םיִמִחְרְו העושי תַוקֶפְּ

 לֶאְרַשיִו קָחְצַי םֶהְרְבִא וכינומדקה תַבַהא ּוניהלֶא יי ּונל
 תעּבשִנַש העּובשה תֶאְו דסחה תֶאְו תיִרָּבִה תֶא רב
 תרֶא דקעָש הָדְקעַה תֶאְו הָיִרְַה רַהְּב ּוניִבָא .םֶהָרְבִאְ

  ףֶתְּותְב בּותְּּכ * חכמה יִבִנ לע וב קָחְש
 יהיו



 הנשה שאר לש תורימז

 תכַהְרְבַאתֶא הָסִנ םכיִהְלאהו קרָכָאָה םיִרְבִּדַה רחא יהי
 תנו חק רֶמאַפ נגה רָמאַיְו סהְרְבִא ולא רָמאַיַ :
 -לֶא לה קּטְצי-תֶא ת ְבַהֶאְרַשא ּךְריִחָי-תֶא ךְנֶּבתֶא
 רַשֶא םכיִרָהָה דַחַא לע .הֶלַעְל םַש ּוהלעהו הָיִרְפַה ץֶרֶא
 המח -תא שבחיו רֶקַּּ סֶרָרְבַא כבשו "הלא רמא
 הָלע יצע עקביו ונָּב קַחְצַי תאו ותא וירענ ינָש-תֶא חיו
 םכויַּב + םיהלאָה ול-רַמַא-רֶשא םכוקמהדלֶא ה םקוו

 : קהַרַמ םוקָמַחְ תֶא ארו ויני תֶא סהרבא אשיו יטילשה
 ינו רומחַהדסע הפ םכל ובש ויִרע לֶא םָהָרְבַא רַמאיַו

 חקיו : ם כיל הָבושִנ זרות הָכ דע הָבְל רַעגַהְ
 ודיְּב ה ונְּב קחציידע זכשיו | הָלשַח יִצְעְ תֶא םַהְרְבִא
 רָמא : וחי סכַהיִנ ש וכְליו תרֶלָבָאְמַח תֶאְ שאַהְ"תֶת

 ינב יג רַמאַיַ יב רמי יבָא בָהָרְבַאיק קָחְִ
 רמאו : הֶלְל זרשה היו ויִצָעָהְו שאָה הרגה רָמאה
 זכָהיִנָש וכְלַּ יִנְּב זרלעְל הֶשַה וְל-הַאְרְ זכיהלֶא םַהָרְבַא
 םש ב סיִהלֶאָה ולרַמַא רשא םוקָמה לא ואביו : רח

 ו קחְציתַא רקעוו םיִצְעַה תא ףרעיו הב הל תֶא םָהְרְבַא
 ת"בקה ךכ * הרובג אוהש ונב קחצי - רקע רסחה לעב ה"עא םהרבאש םשכש ןיוכיו

 לארשי ומע לכ לעמו ונילעמ וניגרטקמו וניביואו וניאנוש לכ תלעמל רקעיו רקע

 סֶהְרְבַא הלשיו :םיִצַעָל לַעָמְִמ הָּבזִמ ?ה-לע ותא סשיו ריי ןב

 ויִלֶא ארקיו : . ונָּבתֶא טחשְל רֶלְבַאּמַה -תא הקו ודי-ת תא

 רַמאָיַו זכַהָרְבַא | םֶהְרְבִ רמי םימשה ןמ | הוה ְךֶאְלַמ |
 אל שעת" לאו רעַנַהד ֶא ּףְדי הֶלָשָּתְידַא רמה : ינָנֶה
 -אָלְו זרַתַא םי הלא תר יִתְעְָי התע ' יִכ קרַמּואמ

 וינעְ-ת תֶא םהְרְבַא אשי ינֶמִמ ָּךְריִהיתַא ִנּבתֶא תְבְשַח
 םכָהְרְבַא הלו וינרקב בס זחֶאנ רחא ליאנה אָרַ
 תורו ונָּב זרַחַּת רֶלַעְל והלעיו ליִאָה תרא חקיו

 םויה רמי רַשַא הָאְר | הוה אּוהַה םקָמַהְדיָש םֶתְרְבַא
 רהב



 המ הנשה שאר לש תורימז
 םכַהָרְבַאזלֶא היי ףאדלמ ארק : הָאְרי הֶוָי רֶהְּב
 זש דב .הָוהי"סא יתעַבְשנ יב רמאו : םימָשַהְדִמ תינש
 -תֶא + נב תא .ּתְכָשַח אלו הוה רַבְּרַהתֶא תשע רָשַא
 :יבכוככנ רערז תֶא הָּבְַא הָבְרַהְו ךכרַבַא ףרבהכ + הדיח
 רעש תֶא : עז | שריו םיַה תַפָשַע רשא לוחכו םֶיִמשה
 ָּתעמש רשא בקש ץֶראָה י יג לכ ל ערב וכְרָבַתִהְו : : ויביא
 דִלָא וחי וכְליו ומהי ויִרָעְנְ -ִלֶא םֶהָרְבִא בשיו : יִלְְּ

 : : עבש ראב םהְרְבַא בשוו עַבש ראב
 -- עע"טכר סדוק סדיקעס תטרפ -

 נב ולר הוה ינפל הנפצ חבזמה ףרי-לע ותא טַחָשְו
 ביִבָס הָבְזִּמַהְלַע וִמּדתַא סיִנַהּכַה ןרהא |

 רמפיו כ"מסע 'יג ס"ע סנופ והיה ףורול 'וקרזו 'ס "יכפל "סכופל ןיוכיו

 וקדקע וכל רוכות ךימחר כורכ ןככו וכולע סימקכ 55מקסט 5"ו6 זך" | מ"רסי
 5ע םכומו רוכפ ורפפ וליסכ סע וכיכ6 ססרכק ןכ וכיכמ קסלו לש

 סוערו פוסק תורזג לכ וכיכטמ לטכפו וכנולט ססרל ורפלכ עיכסו סכזמס יכנ
 - רוסרק יכומ לכמו ערס ןועמו .רסייפומ וכללקו סמיכס סכוטפכ רווחפ וככותו
 "וכו וכיכ5 ססרכ5 סככט ומכו סימיעככ וכופוכטו כוטכ וכימי ךירקפו ןועו לטס

 וימחר תֶא ּונְבֶא םבָהְרבַא שַבָּכָש ּמָּכ םֶלַש לש ּנובְר
 תֶא ךימחר ושּבְכ כ םֶלָש בֶבְלְּ ךנוצְר תושעל

 וניהל יי ּונָמַע גַהְנתַתְו ףיתורמ לע ךיִמְחְר ולוגיו סע
 תַרּושַמ םיִנָפְל ּונָל סָנּכִתו - םימהרה תדמבו דֶסהַה תִּמְּ
 :ךְרעַמּו * ףמעמ * ךפא ןורח בושי לודּגַה ךְבּוטבו + ןירוה
 רַבִַּה תֶא ּוניקלא * ּונָל סיק * ףֶתְלַחְנִמו * ףְצְראִמו
 יִתְרַכִמ רּומאָּכ הרבע ו הֶשמ די לע + ְךֶתַרותַּב ּונָּתְחַטְבִהְש

 יִתיִרְּב תֶא ףו קָחְצי יִתיִּב תֶא ףִאְו בוקעו יִתִרְּב תֶא
 סֶתְוְהְּב תאז םַג ףא] רמאנו רכזא ץֶרֶאְהְו רכְזִא םֶהְרְבִא
 רַפָחְל סֶתְלִבְל םיתְלִעְג אלו םיִתסאמ אל םֶהיִבַא ץֶרָאִּב
 תיִרָּב ֶהָל יִּתְרַַו רַמָאְנְו + סֶחיִחְלַא י יִנֶא יִּכ םּתֶא יִתיִרְּ
 סגה יִניִעְל םיִרְצַמ ץֶרָאָמ םֶתא יִתאָצּוה רַשָא םיִנשאְר

 תויהל | - 19 בי



 הנשה שאר לש תורימז

 תֶא ּיָהְלֶא + כָשְו רַמָאְנְו : יי יִנַא םיִהלאָל םַהְל תִייהְל
 י ךְציִפֶה רשא םיִמְעה לָּכִמ צב בשְו ףמחְרְו ךתּובָש
 ךֶצְּבְקי שמ םִיִמָשַה הַצְקְּב ךחנ | היה םִָא : הָמָש ּףיָחְלֶא

 רשא ץֶרָָה לא ימלא יי מיו * חי שמ הא
 לע יהב 9 0 ּהָּתְשְריִ ו ושר

 : עשו הָנֶּמִמּ בֶלעיל איִה הרע הע רמו 0 הר תַעְּב
 ותָבַהאַּב םַעָיִשוה ייָנָ ְךאְלַמּו רַצ ול םֶתְרָצ ָבְב רַמאָנְו
 םילוע ימי .לַּב םָאָשנַו םֶלטִַ סֶלָאְ אוה ותָלְמַחְב
 תיִרָאָשְל עַשּפ לע רבעו ש אשנ ומ לֶא יִמ רַמָאְְ
 בושי : פצוה דֶסֶח ץֶפָח יִּכ ופַא דַעָל קִזֶחַה אל ותָלַחַנ
 : םֶתאַטַח לָּכ םָי תַלְצְמְּב ָףילָשַתְ וניתְנש שובי ונמחרי
 אלְש קב לֶאְרְש תב ל תאטַה לכו וניְתאטַח לָבְ

 : םָדְק ימימ ּוניְתְבַאְל ַתעַּבְשְנ רָשַא םהָרְבאל דָמַח 'בלעיל
 יִתְלְפְּת תיִבְּב םיִּתְחַמְשְו ישָדְה רח לא םיִתְואיִבַהְ רַמָאְנ
 הָלָּפִת תב יִתיִב יִּכ יחְּבְזִמ לע ןּוצְרְל סֶהיִחְבְזו םֶהיִתולוע
 האָּפַה רועיש םָהָל ןיִאָש םיִרָבְד ולא + םיִמַעַה לָבְל ארק
 ולא : הֶרּות דּומְלַתְ סיִדְסַח תּוליִמְ ןויִאְרַה םיִרוּכְּבַהְ
 יהזַה םֶרעָּב םֶהיִתורָּפִמ לָבּוא םֶתּוא הָשּוע םֶדָאָש םיִרָבְד
 * םָאְו בָא דּוָּּכ * ןח ּולֶאְו - אָּבַה םֶלשָל ול תַמָיַ ןרקהו
 * םכיִחְרּוא רַסְנְכַהְו + םיֶלוה רוקו * םיִרָסַח תּוליִמְגו
 ץֶבּו וריִבַהְל םֶרֶא ןיַּב םּולָש תַאְבַהְו * תָסְנַּכַה תיִּב תַמָּבַשַהְ

 םֶלָּכ רָגְנּכ הָרות דּומְלַתְ ותשֶאְל שיא
 לע הָרּומּו * יּולָּנַבְכ רֶתְסַּב סיִמַש אָרָי םֶדֶא אָהי םֶלַשְל

 ןּוּבְר * רַמאיְו סיביו < ובָבְרִּב הַמָא רָבּדְו תַמאָה
 םיִליִפַמ ּונחנַא ּוניִתִקְרַצ לע אל סיִנודַאַה יִנודָאְו .םיִמְלִעַה

 נא > העָמש ִנַמ + םיִבְָה מ לע יִכ ףיְָפק ונינונממ
 התלס
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 יִּכ ימלא ףנעמְל רַחאִת לַא השעְו הָביִשקַה יִנדַא * הָחְלְ
 המ * ּונייח המ ּונָא המ : ףִּמַע לעו ףריע לע ארקנ מש
 רַמאנ הַמיּונְתְרּובְג המ יּונחּפ הַמ *ּוניִתַוקְרַצ המ יּונִּדִסַח
 ןיַאְּכ םיִרוְּּנַה לב אלַה ּוניִתובא יהלאָו ּוניִהלֶא * ףיִנפל
 סיִנובְּ * עמ יִלְבִּכ םיִמָכַַ ויה אלְּכ םשַה ישאו נפל

 ונְחְנַא לָבָא : לוט קרַּכ םייִא ןַה ּובָשְהנ םינזאמ קָחָשְכּ
 ויל תעש * ףְבָהוא חרא יִנּ ףַהִרְב ינב ףמע
 הָּבְזִמַה יִּבַג לע רקַעְנְש ךרקע קחצי ערז הָיִרִמַה רַהְּב
 י צרוא תְבַהְאָש ףְתְכַהאַמָש * ףךְוכְּכ נב בקע תבע

 : ןּורשיו לָאְרְשי ותוא ָתאְרְק * וב ָתְחַמָשָש ףֶתַחְמַשָמו
 * פלו בשלו * ל ?רורוהל םיִבַָח ּונְחְנַא ףכיפל

 לודגה ףִמָשָל הָאְדהְו חבש ריש ןָתְלְו ףְֶמורְּ
 ונרשמ ריִמָּת םוי לֶכְב הָריִש יִנָפְל רול ּונְהְנַא םיִָיַחְ
 דאָמ זרַפָי הַמּו י ּונְלְרּוג םיִעָּג קדַמ + ּונקְלֶח בוט קדמ

 יִתְבְב ןיִביִרְעְמו .ןמיִכְשִמ ּונְָשְּכ ּונְרָשמצ * ּונְרֶשּורי
 דיִמָת זכי לֶכְּב ףֶמָש םיִדְחיִמּו תּושְרְדְמ יִתָבְבּו ויס
 :רָחֶא יי ניקלָא ,* לֶאְרְשַי עָמָש : הָבַהַאְּב סימַעַפ םיִרְמוא

 >יע : דעו םֶלועְל ותּוכְלמ דובַּכ םש ךּורָּב טפלכ
 דַחֶא אוה הּתאְו + םֶלּועָה ָתאְרְּבש םרוק דחא אוה התא

 זכָלַשָּב לֶא אוה הֶּתַא = םֶלָשָה ָתאְרַּבְש רֶחאְל
 ךיתונשו אּוה הּתִאְו * אָּבַה סֶלָשְּב לֶא אוה הָּתַאְו * הוה

 ' ךֶמְש ישרקִמ זבע לע ךַמְלַשְּב ךֶמְש שק * ּומָּמִי אל
 בּורְקְּב ּונעיִשותו * ּונְנְרִק ּהיִּבְנִתְו םּורָּת ּונָּכְלַמ ףךֶתָעּושיִכּו

 : סיִבְרָּב מָש שָּקְּמַה ורב * ָךְמְש ןשִמְל
 התא
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 לעו לַעַמִמ םימשּב (היהא *') םיִהְלאָה * אוה הָּתא
 זכיִנַּּתָהְו םיִניִלָעָה םִיִמָשַה יִמשְּב תחת ץֶרָטָה

 םיִהְלֶא ןיִא ָךיִדָעְלַּבִמו ןורחא אוה הִּתַאְו ןושאר אוה הָּתַא

 לב יעדיו וריי * ץֶראִה תּופנּכ עברמִמ ףיוק תוצופנ ץבק
 תיבלממ לָכְל ןוילע ךּרבְל םיהלֶא אוה התא יִּכ * םֶלַע יִאְּב
 תֶאְו יה תֶאיץֶרִה תֶאְו םימשה תֶא ָתיִשָע חֶתַא * ץֶרָאַה
 םינותחתבו םיִנוְלְעַּב ךיִרָי ישעמ לָבְּב יִמְו * םָּב רֶשא לָּ
 יח םִימָשַּבָש ּועְבֶא * לעְפת הַמּו הֶשָעַּת הַמ ףְל רַמאיש
 לודגַה ףִמש דּובְּכ רובעּב דָסָחַו הקדצ ּונָמַע השש סָיק
 רָבּרַה תֶא ּוניִהְלא ייּונָל סָיִקְו ּוניִלָע אְרְקִנש אְרונהְו רוגה

 אִכָא אהה תֶעָּב * רומָאְכ ךזוח הָיפְציְִי לע ּונְתְחטְכהש
 הֶלִהְתְלְו םֶשֶל זכְכְתֶ ןִּתא יִּכ סֶכְתֶא יִצְבִק תַעְבו םֶכְתֶא
 : י רַמָא סֶכיִנעְל םֶכיִתּובש תֶא יִבּושָּב ץֶרֶאָה יִמַע לֶבִּב
 זכָחַרְתֶש ּונִתְובָא יִהלאְו ּונָהְלֶא יי ףינָפְַכ וצר יה

 תֶא ּונל רַפַכִתו ּונְתִאטַח לַּכ תא ּונָל לּוחַמְתָו ּונְלָש
 תיָּב הָנָבְּתַשַו * ּונִעשָפ לָכְל חַלְסְתְו לוחמת ּוניִתּונוְע לָּ
 דיִמַתִַ ןּבְרְק נפל בירק ועמיב הָרַהְמּב שקמה
 זרשמ יִדָי רע ףֶתְרותְכ ויל בכ מכ ונרעב רפי

 : רּומְמְכ ב
 * סחכומס ריטקסו לכס פ6 פודוקכ ססט []'71א  סטכ ןווכי סוככרקס רדסכ

 תְרַמְאְו לארי ינָּבתֶא וצ : רָמאַל השמזלָא ָוהָי רב
 ּורָמְשִת יִחחיִנ חיִר ישאל יִמָחְל יִנָּבְרְקתֶא םֶהָלַא

 רָשַא הָשָּה הָז םכָהְל תרמו : וָרְּב יל ביִרְקַחְ
 סול :םָש .םֶמיִמְת רְנָשִנְּב ושב הוהיל בירק
 שָבְּכַה תֶאְו רקּבב השעָת דָהֶא שָבָּבַההתֶא : דיִמָת הלע
 -=:- .% תֶלְפ הָפיִאָה זרירישעו : סיבה יב זרשעת יִנשַה

. . 

 תרלע + ןיִקה רעָיִבְר תיִתְּב ןמָשְּב זִרֶלּולְּב זדָחְנִמְ
 .וּכְסנְו : הוהיל השא חחיִנ יִרָל יִנָס רֶהְּב הָיִשְעֶה ריִמִּת

 תיעיבר :
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 רכש ךָסנ ךסה שדקב דִחְסִה שָבָּנַק ןּהַה תרָעיִבְר
 רָחְנמְּ םכיִּבְרעה יב השעת ינשה שבה תֶאְו : הָוהיל

 : הוהיל חי ַחיִר שא הֶשעִת ופְסְנְ רקָּבַה
 ןופיסומ תכסכו

 זרֶלַס םיִנרָשִע ינשּו םֶמיִמִּת הְנשהנָּב טכישְבְכהינש תָּבַשַה סיב
 תלעח"לע ותבשב זרבש 5 וס ןמשב הָקּוְּב הָתְנִמ =

 4 סנו דריִמָּפַה

 ףסומ סדוק 556 ו5% סוקוספ וכש סרמוסל = כוט לפוו 0

 תרטק תא נפל וניתובַא וריטקהש ּוניָהלֶא * אוה התא
 זרי רָשַאַּכ * םָיִק שדְקמַה זריבש ןמזְּ זביִמפַה
 : ףֶתְותְּ בּותְּכַּכ ףֶּאיִבְנ השמ ירי לע סַתְוא

 תרֶלְחְשּו ' ףַטנ זבימס ָּךְל-חק קרָשמלא הוה רַמִאִיַ
 תישעו : היה דבּב רב הז הנבל םיִמס הָנְבְלִח

 : שָדְק רוהָט הָלָמְמ קה :רשעמ חקה ?ררפק | התא
 לַחאְּב תרֶדעַה ינָפל הָּנִמִמ זרַתַתְנו קרה הגמ ָתְקַתְשְ
 : ככל הָיִהִּת םישדק שרק ו הרַמְש ְךְל דעוא רשא רעּומ
 רהב רב םכיִמַס תָרטק ןֶרֶתְרא וילט ריִטְקַהְ רַמָאַנְ
 -ההרֶא ןֶרַחא זרלָעַהְבּו : : הנריטקי ?רוָרְנַהתֶא ובה
 קרוהי ינפְל דיִמָּת רה הָנְריִטְק םיִכְרֶעַה זי .תַרגַה

 : סֶביִתִרדְל
 הָנַמָשּו םישש) תּואָמ שלש - דַציִּכ תֶרַטהַה םוטפ ןנָּבַר ו

 תומי ןיִנַמְּכ שמחו םישָשְו תואָמ שלש * הָב ּויַה םיִנִמ
 י ברֶעָּב ותיִצַהַמּו רקּבַב ותיצחמ זכוי לָכְּב הָנִמ * הָמִחַה
 ויִנפְח אלָמ לדג ןהכ םיִנָכַמ םַהָּמָש םיִרָתְי םיִנָמ הָשלֶשּ
 םיִרופְּבַה כו בֶרָעְב תַשָּתְכַמְל ןֶריזחַמּו + םיִרְופְּכַה םייְּב
 הָבּויַה םיִנָמס רשע רַחאְו * הקדה ןִמ הק תֶוָצְמ םָיקְל יִרְּ
 לֶקָשָמ * חֶנּובְלַהְו * הָנְבְִחַהְו * ןרופצַהו = ירצה * ןַה ולא
 טס רג תָלּבָשְו הָעיִצְקּו רומ * הָנֶמ סעְבְש םיִעְבש

 קשמ
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 י רשע םיִנש טשקה > הָנָמ רָשַע הָשָש רֶשָע הַשָש לקש
 קרעָשּת אָנישְרַּב תירוב * העָשּת ןומנק * הֶשלש [-
 אָצֶמ אל סאו אָתְלִת ןץיִּבְקְו תלְת אס ןפירְפק ב

 * עבור תיִמורְס חַלֶמ + קיתע רָָיִח רָמַח איִבָמ ןיסיִרְפִק
 תַפְּכִמ ףַא רָמוא יִלְבַּבַה ןַתָנ יִּבָר * אּוהָש דָּכ ןָשַע הָלַעָמ
 רַפַח סאו * הָלְסֶפ שבְּר הָּכ ןַתָנ םֶא י אוהָש "כ ןדְרַה

 : הָתיִמ בָיְח ָהיִנָמִּפַס לָּכִמ תחא
 ףטונה ףרש אָלא וניִא יִרָצַה רַמוא לֶאיִלְמַנ ןֶּב ןעָמש ןֶּבַר

 ירְּכ הֶאָב איה הָמְל אָניִשְרַכ ;רירוכ | ףַטקַה יִצְעִמ
 הָמְל ןיסירפק "יי הֶאָנ אָהתָש יִרְּכ ןֶרופְצַה תֶא ּהָּב תופיל
 : הזע אַהְתָש יִדְּכ ןרּופצַה זרֶא וּב תורשְל יִרְּ אב תצוה
 זבילגר יִמ ןיסינכמ ןיאש ָרֶא הל ןיַפָי םםילגר ימ אלַהְו

 סורמול שו ; רוכְּבַה יִנָפִמ שָרְקִמּב

 * בַטיִה קֶדָה רָמוא קָחוש אּוהַשְּכ רֶמוא ןֶתַנ יִּבְר ּאָיְנַת

 הָמְּטֶּפ * םיִמָשְּבִל הָפי דלוקהש יִנָּפַמ < קרה בֶטיִה
 יב רַמֶא * ּונעמַש אל עיִבְרְלּו שיִלַשְל = הָרָשַּכ ןיִאְצַחל
 רָסִח םָאְו ןיִאְצַחל הָרָשְּכ ּהָתְִּמְּ םִא - לֶלְּכַה הז הָדּוהְ

 : הָתיִמ בי היִנֶמִמס לָּכִמ תחא
 הֶאְב הָתִִה הָנָש סַעְבָשְל וא םיִשָשְל תַחֶא אָרְפִח רּב יִנָת

 ןתונ היה ולא אְרָפק רב יִנָת דעו * ןיאָצַהְל םיִריִש לש
 ִי הָחיִר ינפמ דומעל לוכי םֶדא ןיִא שָבְּר לש בוטְרכ ּהַּב
 קכ יִ הָרְמִא הָרותַהש יִנָפִמ שַבּד הָּב ץִבְרְעִמ ןיא הָמָלְ
 העּושיה ייל ייל הָשא ממ וריק 'אל שבר לָכְ ראש

 יִחלא וָכ בָגַשִמ ונָמע תואָבְצ יי : הֶלְס ּךַתַכְרֶב מע לע
 העיִשוה יי + ֶּב חטב םֶדָא ירשא תואַבְצ * : הֶלָס בקע
 שרח הָבושנ ךיֶלֶא יי ּונְביִשח : : ונָאְרְק .םיִב וננָש ךְלַמַה
 םֶלוע ימי םֶלָשוריו הדּוהי תֶחְנִמ ייל הבר : םֶדְקָּכ ּונִמָ

 קכפס סויכו ןלכ במול סינסוכ שו קכטכ תוינמרק םינָ

 ייכא |



 חמ הנשה שאר לש תורימז
 אָביִלֶאְו אָרָמְגַד אָמָשִמ הָכְרְעִמַה רֶרָפ רָּבַסִמ הָוה יבא

 תרֶכְרְעַמְל זהֶמְרוק זדֶלודּג הָכְרִעִמ * לּואָש אָּבַאה
 רול תַמְדוק תֶרטק לַש הָיִנש הָכְרעִמו * תרטק לש הָינש
 תָּבַמ ושל םֶדוק םיִצע יִריזג ינש רוסו * ע יריזג ינש
 < תורנ שָמָח תַבָטַהְל סֶרוק יִמינפה חָּבְזמ ןושרו * יִמיִנָפַה
 * דיִמְּתַה םַדָו * ריִמּתַ טל תַמְדּוק זרורנ שָמָח תַבטַהְ
 רֶמָרּוק * תורָנ יִּתֶש תַבְטַהְו - תור יִתְש תַבַטַהְל םֶדּוק

 הָחְִמו * הָחְנַמְל םיִרָבָאְו * םיִרְבָאְל תַמְדק תְרטְּו י תָרטְקְל
 :ןיִבּזבְ ןיפסומו - ןיְֶסּומְל ןיִכְסנּו ןיִכְסִנְל ןיִתיִבְחו * ןיתיבחל
 ךרעו + רַמָאָנש * םִַּבְרְעַה ץַּב לש ריִמָתְל ןיִמְרּוק ןיְכיזְבּ
 םֶלָשַה היל < םיִמָלְשַה יִבְלִ ָהיִלְע ריִטְקַהְ הָלַעָה ָהיֶלְש

 סכווככ 6 - סודעועו 1 , םֶלְּ תונבְְַה לכ

 (תי'גנ) | : הָרּורָצ ריִּתַת * ךְנִמי תָלּודָנ * ַחכְּב אָנָא 9
 ששת | אָרּונ ונרָהְט ' ּונבְּגַש מע < תגר לָּבַק ₪
 (שכי"רגנ) = : םֶרמש תַבְבּכ * ףְדּוחָי ישְרּד * רוב אנ (ג)
 .(תציר) + םֶלָמָּג ריִמָּת < התקרצ ימחר + םֶרָהט םֶכְרְּ 0)
 (ענט"בקח) : ּךֶתְרְע לָהַנ * ךְבוט ברב - שודק ןיפח (ה)

 (פילג) =: ףֶתֶשּודְק ירו * הנפ ךמעְל * האג דיִחָי ()
 (תיציוקש) : תומּולעת ערי יונת קעצ עמש + לָּבִה ונתעוש 0)

 כ"ע : דעו םֶלּועְל ותּוכלמ דובָּכ םָש ףּורָּב לכ
 * ודעְומְּב ריִמִּתַה ןברק ביִרְכַהְל ונַתוַצ התא םיִמְלועַה ןובְר

 -לַאְרְשי סִנָכּודְּב םיִוְלּ זכָתְדובַּב םיִנַהּכ תיל
 דַטְבו שָּרְקמַה תיִּב בֶרָח ונִתּונועּב הָתַעְו * םֶרָמְעְַּ
 אלו * ונָכּודּב יול אלו * ּותָרּובְעַּ ןהכ אל ול ןיִאְו * דיִמְּתַה
 : וניִתַפְש םיִרָפ הָמְלַשְנ  ּתְרַמָא הָתַאְו * ּורָמַעַמְּב לֶאְרְשי
 הז אָהיש וניִתובא .יהלאו ּונָחלֶא " י ךיִנפְלמ זוצר יהי ןָכל

 ּולַאְכ ָיִנָפְל הֶצורמו לָּבַקִמו בושה ּוניִתותפָש חיש
 ומְּכו ודמטמ לע ּונְרַמַעְו - ורָעְומְּב דיִמִּתַה ןַּבְרְק ל

 רמאנש



 הנשה שאר לש תורימז
 ֶריְ-לָע ותא טחשו רַמָאְנְו  (וניִתָפֶש םיִרָפ הָמְלַשְנו רַמָאְנָש
 ומּרתַא םיִנהּכַה ןרַהֶא יִנָּב ו וקר ה הוה ינָּפְל הָנָפַצ ּבְזִמַה
 קרֶהְנָמל רֶלעָל הָרותַה תאז רַמָאְנְו + ביִבְס חְבְזִמַהדע

 : םיִמָלשַה חַבָזְלּו םיִאּולָּמַלְו םָשָאְלְו תאַטַחַלְ
 * ןּופָּצּב ןתטיחש םיִשְדִק ישדק - םיִחְבְ לש ןָמוקַמ והֶזִא

 לוקו ןופְצַּב ןֶתְטיִחָש םיִרּופְּכַה םי לָש ריעָשְו רַּפ
 םיִרָּבַה ןיִּב לע הָיִזַח ןועט ןִמָדְו + ןופצַּב תֶרָש יִלְכּב מד
 ' תֶבְּבַעַמ ןֶהָמ תחא הָנּתִמ * בָהָנַה במ לעו תַכרֶפַה לַעְו
 * ןוציחָה ַחְּבְזִמ לש יִבְרְעמ רוסי לע פוש היה םִּדַה ירש

 | : בָּבַע אל ןַתָנ אל םִאְו
 לּופקו * ןופצַּב ןתטיחש םיִפרשנה םירָיעָשּו םיִפְרָשְנַה םיִרּפ

 תַכרָּפַה לע היה ןועט ןַמָדְו  ןופָצַּב תֶרָש יִלְכִּב ןֶמֶד |
 םּדַה יִרָיש < תָבָבְעִמ ןָהְמ תַחַא הַנַּתַמ + בֶהְַּה חַּבַזִמ לַעְ
 | אל םָאְו + ןוציִהָה ַחָּבזִמ לש יברעמ רוסי לע פוש הָיָה

 : ןָשַּה תיִבָּב ןיפרשנ ּולֶאְו ּולֶא ' בָּבַע אל
 ירעָש = רוּבִצַה תאטח ןַה ּולֶא = דיִחָיַהְו רּוּבְצַה תאטַח

 : ןופצּב ןֶתְטיִחַש = תּודעְומ לֶשְו םיִשְרַה יִשאַר
 תונַתִמ עַּבְרַא ןועט ןִמְְו * ןופַצַּב תַרָש יִלְכְּב ןֶמּ לוקו
 אָבּו = בָבופל הָנְפּו שָבָּבַב הָלְע = דִַציִכ < תּונְרְק עַּבְרַא לע
 תיִנּפֶצ * תיִנּופָצ תיִחָרַמ * תִחָרְזַמ תיִמּורּד ןֶרְקְל ול
  ךפוש הָיָה סְַּה יִריש < תמורה תיִבְרַעַמ = תיִבָרעַמ
 הָנְוהְכ ורב םיִעָלְהַה ןמ סינפל ץֶלָכָאְנְו < ימורדַה רוסי

 : תוצָח דע הָליִלְו םּויָל * לֶבאַמ ֶבְּב
 ילְכְּב ּהָמְּב לוקו ןפְצַּב ּהָתַטיִחָש * םיִשְרִק שָרְק הָלַעָה

 :עַבְרַא ָהֶש תוונָּתִמ יִתַש ןועט ּהָמָדְו * ןופצַּב תַרַש
 : םיִשָאָל ליִלְכְו חותנו טָשָפַה הָנועַטו

 יתּולְזִג םשא תומָשַא ןָה ּולֶא < תומָשַאְו רוּבָצ יִמְלַש יִחְב
 רִזָנ םָשֶא * הָפּורָה הָחַּפָש םשֶא + תוליעמ םַשַא

 םשא



 מ הנשה שאר לש תורימז

 יִלָכְּב ןמה ליבק ןופצב יש יולֶּת םָשֶא + עֶרּוצמ שא
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 לָכְב ןָתַטיִחְש ב טישדק רז ליִאְו הָרּותַה : תּוצָח רע

 ןיִָבָאְ ברא ןֶהֶש תונָּתַמ יִתש ןועט מד * חַרעַּב םּוקַמ

 : תוצָח רע הֶליִלו םּ * לָבַאַמ לָכּב םֶדֶא לָבְל ריעָה לָכּב
 םכינהּכל לָכאְג סֶרּומַהְש אָלֶא םֶהַב אָצויּ םַהָמ םֶרּומַה
 סילק םיִשָדכ םיִמְלָש : םהיִּדְבְְלּ י,םהינבל םֶהיִשְנָ
 ןֶהש תּונתַמ יִּתָש ןועמ ןמדָו + הָרָזעַּ םוקמ לֶבָּב ןֶתְטיִחש
 ינשְל - לָכַאַמ לָבְּב םֶרֶא לָכְל רִיעָה לָכּב ןילכַאנו < עַּבְרַא
 םֶרומַהש אָלֶא םֶהָב אָצְויּ םֶהִמ םֶרָומה : דחֶא הֶלּיִלְו םיִמָי
 רוכְּבַה : טכהיףבעְלו סָהיִנְבְלְו / זכַהיִשנְל זכינַהּכל לבא

 םכקְמ לָכְּ < 0 שו : הספה רשמה |

 םֶדָא ָבְל רשעמהו םיִנהּכל לבא רוכּבַה - * ןִתליבַאב הש
 : רָהֶא הֶליְִ םיִמי ינשָל < לָכאמ לָכּב ריִעָה לֶכְּב ןיְלְבאַנְ
 תוצח ל אָכֶא לָבָאְ וניִאְו הָליִלַב אָלֶא לָבאַנ וניא הַסָּפַה

 :יִלָ אָלֶא לכָאְנ וניִאְו וייּונָמְל אָלֶא לכ וניִמְ
 תַשְרְדְנ הָרּתַה תוּדָמ הרשע שלב י רמוא לאָעמשי בר

  דָחִא בּותַכו בא ןינָּבִמ * הָוש הֶרזְגַמ * רָמוחְו לקַמ
 ֶלְּב *ללְכּו טרפִמ * טַרְפּו ללַכִמ ' םיִבּותב יִנָשּו בָא ץינְּבִמ
 ףיִרִצ אוהש לַלְּבִמ י טרפַה ןיָעְּכ אלא ןֶר הּתַא יא לכו טרפו
 לבב הָיָהְש רבה לַבְו י ללפל יִרצ אוהש טרפמו טְרַפְל
 רַמַלְל אָלֶא אָצָ .ומצע לַע דַמַלָל אל רַמְלְל לַלְּבַה ןַמ אציו
 ןעטל אָציְו ֶלְכְּב הָיִהש רֶבּד לבו אָצי ולכ לֶלְּכַה לע
 לכו ריִמחהל אלו לֶקָחְל אצי ונינעְב אוהש רֶחא ןועט
 צי ונינעב .אלש לא ןיעט ןעטל צי לֶלְבִּב היָהְש רב

 רָבְְּב ודל אָצְ ללְכִּב הש רֶבְ לכו ריִמְחַהְלּו לקה
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 הנשה שאר לש תורימז

 ּותָּכִה ּונריזחיש דע ולְלְכְ וריזחהל לוכי התא יא שדח

 : ופוסֶמ דָמְּלַה רֶבְְו ּונינִעַמ רֶמְּלַח רָבָדְו * שּורפְּב .לְלְבְל
 בּותָּכַה אבָיש רע ה תא הז ןיִשיִהְכִמַה םיִבּותכ יִנש ןכו

 * םֶהיִניִּ ץירביו ישיִלשַה
 רוכנְו יבצּכ ץֶרְו רַשָנַּכ לקו רמ כנּכ זע יוה רמוא אמית ןֶּב הֶרּוהְי

 וע רמוא תָיה אוה : .םכימשבש ףיבא ןוצר זהושעל יראכ

 : ודע ןגְל םיִנּפ תשובו סָנֶהיִגְר םיִנָּ
 שדקמה תיִּב הָנְבִּתָש ּוניִתונא יַהלאו וניָהְלַא . ףךינפְלִמ ןוצר יהי

 בָבְלְּב ךְנּוצְר זתושעל ףֶתְרותְּ ּונקְלַח ןתו ונימיב תררָהַמְּב

 "כסלו ליעל שודק סו 6 : 'םֶלש

 ןוהיִריִמְלַת יִריִמְלַת לָּב לעְ -ןוהיִריִמְלִּת לעו ןנָבר לעו לֶאְרְש לע
 לכּב ירו ןיִרָה תגרתאב יד אתשידק אָתיִרואְּב ןיקסעו ןיִבְתה

 אָהְלִ סרק ןמ - ימחרו תנָדְסַחְו אָנֶח ןוהְלּו אל תצָהְו רתאו רַתא

 : ןַמָא ּורמָאְו אעראְו אימש ּהָראַמ

 תָכְזִשָו הָמָחְנְו העּושוו עַבְשו סייח - .אָימש ןמ אָבְר אָמְלְש אָהְי
 ימע לָכְּ ל הֶלָצַהְ חִויִרְו הָרָּפכְו הָחיִדְס הָלּואְנ האור

 תֶשַעָי ויַמָחְּ תצוח וימורמּב םולש השוע : ןמָא וראו לֶאְרְשְי

 : ןמָא ּורָמָאְ לֶאְרשי ומע לכ לע ונילע םולש

 ול ּוריִש : ויָתְליִלַע כיִּמַעַב ועיִוה ומָשַב ואָרְק י 5 ןדוה
 ושרק םֶשָּב ּולְלַהַתַה : ויָתאְלָּפִנ לָכּב וחש ול רמז

 ורכז ריִמָּת - ושקַּ ועו יי ושרד : יי ישקבַמ בָל חַמְשי

 לֶאְרְשִ עז + : ּןהיִּפ ימפש מו ויתְפּומ השש רש ויַתְאָלפִנ
 :ויַטָּפָשמ 2 ןככ וניהְלֶא " אוה | ויִריִהְּב בלעי יִנְ ודבע
 תֶא תַחָּ רָשֶא : רוד : לאל חָוצ רַבָּד ותיִרְּב םֶלָשְל ורכז

 לֶאְרָשיִל קחְל בקעיל הרימו < קַחְציִל ותעּובְשּו םֶחָרְבַא
 : סֶכְתְלַחַנ לָבָח ןעַנָּכ ץֶרֶא ןִתִא ךְל רמאָל + סלע תיִרְּב
 יוגמ וכְלַהְתיַו : ּהָּב םכיִרְנְ טעְמּב רַפְסמ יִתִמ זכְבְתיִהְב

 סקשָל שיִאְל יִנָה אל : רֶחַא םַע לֶא הָכְלְמַמִמּו יוג לֶא
 יּועְרִּת לַא יִאיִבְנְבּו יחיִשְמְּב ּועָנִּת לא : : םיִבְלמ םֶהיִלָע חכו
 סיוגַּב ורְפַס : ותָעּושי םץ לא םּויִמ ורָשַּב ץֶרָאָה לָּכ ל וריש
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 ראַמ לֶלֶהִמו יי לּודָג ִּכ : ויִתאְלְפִנ םיִמָעַה לֶכְּב ודובָּכ תֶא
 יָהלא לכ קופפב רירפחל ךירע כ 1 : םיִהָלֶא לכ לע אּוה אָרּונ
 דוה : השע םִיָמְש יי 'הו רמאיש םדוק טעמ קיספי י םיִליִלַא םיִמעַה

 םימע תוחָפְשִמ ייל ּובָה + : ומקַמַּב הָורִחּו ש ויִנָפְל רֶרֶהְו
 ןאבג הָחְנִמ ואש ומש רוב ייל ובה עו רובּב "ל ּובָה
 ץראה לָּ ויִנָּפְלִמ ּוליח : שדק תַרְדַהְּב ייל ווהּתשה ונָפְ

 ץראה לגתו םיִמְשָה וחַמשְי : טומְּת לַּב לָבְת ןוּכּת ףא
 לָכְו הָרָשַה ץלעי ואלמו םָיַה םעְרָי : ָךְלֶמ * םָיוגַּב ורמי
 תֶא טפשֶל אָב יִּכ י יִנָפְלִמ רַעְיה יצע ונגר זא : וב רשַא

 ודל פייב 0 ה זבל יּכ בוס יִּכ 7 ודוה : ה

 : כ לָּלַהְ א זבעַה לכ ורמי סשה רע םֶלועַה ןמ
 ומור | : אָוה שורק וילנר םרַהְל ווחתשהְו ונָהְלֶא יי וממור
 אוהו : וניִהקַא יי : שודק יִּ ושדק רַהְל וחְּתְשַהְ ּונהְלא .

 ריִעי אלו ופא ביִשֶחְל הָּבְרֶהְו תיחשי אלו ןוע רפַבי סוהר
 ךִּתַמַאְו ּךּרְסח יִנֶמַמ ּףיִמְתר אָלְכְת אל 4 הָּתַא + ותַמַח לָּכ
 ונת : המה םֶלוַעְמ יִּכ ףידסהו * "9 ףימחר "רכז : ינורצי רימה
 םיִהְלֶא אָרונ : םיקחשב ועו ותַואג לֶאְרְשי לע םיִהלאָל וע
 :םיִהְלֶא ור םעְל תומְצְעַתְו וע ןָתונ אּוה צרשי ט ךשְרקִממ

 וללכו ןוסודק ןיפוכסו סכוכמ וגורס 'ו קמקכ סייכקס סיקכוס ןווכו קומקכ 55 רמקוסכ
 : לן "רסס כ"כ * סוטעכש תומסכסו ופומר ו ולופיכו טטודקס ופופוכ

 בָשָח ץֶרָאָהטְפש אָשְּנִה : עיפוה תומקנ לֶא * תומקנ לא
 : הָלְס ףִתְבְרַב ךִמִע לע העושה ייל : םיאג לע למ

 ירשא תואָבְצ י:הֶלֶס בקעי יהלא ּונָל בָּגָשִמ ּונָמַע תואבַצ
 העישוח + ונארק םיִ ונגש ךלמה העישוה י "ל  :ךּב מפ םדא |

 : םֶלּועָה דע םֶאְשנְו םעְרּו ךֶתְלַחִנ תא רבו ךמע תא
 הַתָּכִה ומעט תא הנתשי אלש ירכ תתכחר 'חה םיעטתל רתזהל ךירצ ונשַפנ
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 ושרק םֶשֶב יִּכ ונְָל חַמְשי וב יִּכ : אּוה ּונְנֶנֶמּו ּונרְזע ייל
 יי ונָאְרַה : ךָל ונָלִחְי רָשַאָּכ ּונילְע י ּךְְּסַח יִהָי : ּונחְטְב
 עמל ּונְרַּפו ּונֶל הָתְרַע ו הַמּוק : ּונל ןתת העשיו ּךֶרָסַח

 ףיפ בָחְרַה סִיִרְצִמ ץראָמ ךלעמה ךיַהְלא י יכנא : ּךּרְסח
 נאו | והלא יש םעה ירשא ול הָבְּבַש םעה יִרָשֶא י .ּוהָאְלַמַא

 :יִלְע ַמָניִּ ייל הֶרישא ךֶתַעּושיִּב יִּבְל לנו יִּתְחַטַב ְךְרְסְּב

 תמכה ! כ יביא תחמש אלו יִנָתיִלְ יכ הוה רתכ ףממורא
 הוהי הניב ינָאּפְרהו דלא יתעוש יִהְלֶא הָוהְי

 הוהיל רס ּורְמז : רוב יִרְריִמ יִנְתייח יִשָפַ לואש ןמ תיִלָעַה
 .ברִּ ונוצְרַּב םיִיַח ופאב גר וכ | ושדק רָכְזְל ודוהו ויריסה

 : סֶלְועְלטומִא לַּביִולַשּב יִתְרַמִא נאו : הנר רקבְלו יִבַּב ןילי
 יִתייִה ךינפ תְרַתְסַה זע יִררַהְל תְרַמַעַה נוצר הָוָהִי הרובג
 המ :ןָּנִחְתֶא ַהָוָהִי חנ לֶאְו ארקַא הוחי תיאפפ ָךילֶא : לחְבנ
 ₪ ריִּגיִה רָפַע רי תחש לא יִּתְדְרַּב יִמָרְּב עַצּב

 רני הממ שמ : החמש ינרזאתו יש ת תחתפ ל לּוהַמְל
 : ָךֶדוא םֶלַעְל יִהְלֶא הוה תוכלמ םי אלו

 רודפ .סורמו5 ןוקו סיס5לס ?וס 'ס ןפכ רמופ .סוכסוכ שו

 תֶא ישפנ יכְרּב : ושרק םש תֶא יִבְרְק לכו יי תא ישְפנ יִכְרְּב דָוָרל
 לָכְל אָּפרַה יכְנע לכה חלפה : וירו ב יחְּבַשִת לאו וו

 עי בשמה : םיִמֶחרְו דֶסַח יכרטעמה יכווח תַחְשמ לֶאוגה : :יכיאולחת
 זכיִטָּפְשַמ 50 תוקדצ | השוע : יבירוענ "רש שָּדְחְתִת ףורע בוט

 םוחר : ויַתולילע ,לארשו ינבְל השמְל ויִכְרִ עיְרּוי : םיקושע לבל

 : רוטי םֶלעְל אלו בירי חַצנל אל : רָסָח ברו סכיפא ראי ןונחו
 םימש ּהבְנְב יִּב: ונילע ּלַמג וניתוניעב אלו ונָל הֶשע וניִאָטחכ אל
 | קיִחְרַה ברעַמְמ חַרָומ קח : ויִאְרְי -כע והָסַת רב ץֶראה דע
 אוה יּכ : ויִאְרִי לע . סַחְר םיִנָּ לע בא םֶחָרְּכ : ּוניִעַשָפ תא ּונָמִמ
 הרָרשַה ץיִצָכ וימי ,ריִצָח שונָא : ונח רַּפַע יִּב רּוכְז ונְרצי עַרָ
 רָסִחְו ומוקמ רוע נרי אלו ּונְניִאְו וב הֶרְבְע חור וכ: ץיצי ןּכ
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 ותירב ירמשל :םיִנָב יִנָבְל ותקדצו ויִאיִרִי לע םֶלע דעו םליעמ יי

 לב ותּוכְלִמּו ואָסּכ ןיִכַ םיִמְשב וו: זבָתושעל ויִדקּפ ירו
 :4רֶבּד לוק עמשְל ורְבְר ישע חכ ורב ויִכָאְלַמ יו כר / הֶלָשַמ
 רבב וישעמ לכה י וכ | ונוצר ישע ויתְרשמ ויָאָבְצ לכ ש וכרב

 2 תֶא ישפנ ִכְרּב ותְלָשמִמ תומוקמ
 סולמו?ו ו לע סידמועו

 פ'כ : םיִהְלֶאַה אּוה הָוהְי םיִהְלֶאָה אוה הוה
 פ'מ : דעו םֶלַעְל ףולמי | הוה למ הוה ךְלמ | הוה

 ומשו דחא 5 היהי אוהה םויב ץֶראָהלַ לָּכ לע ֶלֶמְל ? " הִיַהְו

 םיוגה ןמ ּונָצְּבְהְ וניהלא 4 ּונעישוה רמועמ כ"ע ; דַחֶא |

 'ִהלֶא * ףורָּב : ךֶתָלַהְתְּב חָּבַתְשַהְ ךשדק םֶשֶל תורוהל
 :הָיולְלַה ןֶמִא םֶעַהלָּכ רַמָאו םֶלעָה דַעְו סֶלעָה ןַמ לֶאְרְשי

 : הולְלַ הי לָּלַהַת המשנה לפ

 הלל הָליִלְו רַמא עיבי םויְל וי - "ריִגַמ ודי
 לָבְּב : סלק עַמשנ יִלְּב סיִרָבִד ןיִאְו רָמא ןיַא : תעד הָוח
 :ֶהָּבִלָהֶא םֶש שמש םֶהיִּלַמ לָבַת הָצְקַבּו םֶוק אָצָי ץֶרֶאָה
 הק : חרא ץורל רוּבְנְּ שישי ותַּפְחַמ אצוי ןֶתַחְּ אּוה]

 : ותמחִמ רַּהְסִ ןיא] סַתּוצַק לע ותָפּוקִתו ואָצומ םִיִמָשַה

 [רַמיִּכְהַמ הנ:אנ %" תודע שָפְנ תַביִשִמ הָמיִמִת / תרות

 תרֶריִאַמ הָרב * תֶוְצִמ בל יִחְמַשַמ םיִרָשי יי יִרּוקּפ : יִתָפ
 וקדצ תַמא " יִטְפַשִמ רעָק תֶרְמש הָרוהְמ " תארי :םיניש

 תֶפנְ שמ םיקותמו בר זפִמּו בַהְזַמ םיִדָמָהְנַה : וָּדִחְ

 תואיגש : 'בַר בקע םרַמשְּב םֶהְּב רה רבע נג : םיפּוצ

 ּולשמי לא ל רבע ףשח םיִרזמ םנ : : ינקנ תורּתְסְנִמ ןיבי ימ

 יג יִפ ירכא ןוצְרְל ו :בֶר עשָפִמ יתיקנו םֶתיִא זא יב

 : ילָאגו ירוצ . יִנָפל יִּבֶל
 : סומול ב סולכ

 ויִנָפ רמי ונְכְרְבִו ּונָנְְי זכיהלֶא : ריש רּומְנִמ תוניִנְנְב חצנמל
 ונתא |
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 ףורוי : ּךִתרַעּושי סכיוג קבב ָךְּכְרַד ץֶרֶאּב תרערל : י הל ותק
 טפשּ יִּכ זכיִמָאָל ּונָּנְיְ וחמש סֶכִּכ סכיִמע ךודוי סיהלא םיִמַע
 םיָהְלֶא שכיִמע ףּורוי : : הָלֶס זכָחְנִת ץֶרָאּ םכיִמָאְלּ רּושיִמ סכימע
 : וניהל זכיִהלא ּונְכְרְבְי הָלּובָי הרָנְתְנ ץֶרֶא : סל סכימע ךורוי

 רמקס ךורככ סורמוק כ"ו : ץֶרָא ספא לָכ ותוא ארי םיִהלֶא ּונָכְרְבְ

 רונְכּב יל ודוה : הָלְהִת הָואָנ םיִרָשיִל יב םיקדַצ ּונָנַר
 - וביִטיִה 5 ריש ול ּוריִש : ול ּורָמז ז רשע [- -

 : תו טוהת תורְצואְּב ןתנ םיה יִמ דָנַּכ סנּכ : "םָאְבְצ לָּכ פ
 תצוה יִּכ : לָבָת יבָשי לּב ורוגי ונָממ ץֶראה לָּכ "ומ ואי
 אינה םיַוג ערַצִע ריִפָה -/ רומעיו הָּוַצ אּוה יהיו רַמָא
 ובָל ;רובשחמ רמעְּת םֶליעְל " תֶצִע : םיִמַע תּובָשְחַמ
 :ול הֶלָחְנְל רָחְּב סה ויָהְלֶא " רָשָא יוגַה יִרָשַא : רדָו ררֶל
 ותְבָש ןוכממ : םֶראָה יִנּב לכ תא הֶאְר * טיִּבָה םיִמשמ
 לָּכ לֶא ץִבַמַה םָּבְק דַחי רַצְיַה : ץֶראָה יבש לָּכ לא הגשה
 -ברּכ לֶצְע אל רוּבָג ליַחְדבְרַּב עָשונ ךְלַמַה ןיא : : םֶתישעמ
 ןיע הנה : טְּלַמי אל ולח ברב הַעּושתְל סּופַה רקש : ַחּכ

 זכָשְפַנ תרֶוָמִמ דליִצְהְל : ּודְסַחְל םיִלַחיִמְל ויִאְרי לֶא
 יִּכ : אּוה ּוננִנָמ ונע ייל הָתָּכִח ּונָשְפַנ : בער םֶתויַחְלּו
 ונילע יי ךְרְסַה יהי : ּונְַטְב ושדק םָשָב יִּכ ּונָּבְל הַמְשִ וב

 : ךָל ונְלִחי רַשַאַּכ
 : ףליו והָשרגיו ףְלִמיִבַא יִנָפק ומעט תֶא .ותונָשְּב רֶוָרל

 9 +! יִמְּב ותֶקָהִת ריִמָּת זרע לָבְּב % תֶא הָכְרַבִא
 הַמְמּורְנו יתא יילּולְָּנ וחמש םיִונע ועמְשי ישַפַנ רְּלַהְתַת
 :ינְיִצָה יתורוגמ לָּכִמו יִנָנָעְו יי תֶא יּתשַרְּר : ודִחַי ומש
 עמש ייו אָרְק ינע הז ורַפְהִי לא םָהיִנַפ ּורָחִ ויָכָא ּוטיבח
 , םַצְלִַיַ ויאְריְל ביִבָמ י ָךאְלַמ הנוח : : ועישוה ויָתורַצ לֶּבִמו

 ומעט
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 + תֶא וארי : וכ הָסַחָי רֶבָגַה יִרָשַא י! בוט יִּכ וארו ומעט
 + שררו ּובערו ּושר םיִרַפִּכ : ויִארִיל רופחמ ןיא יִּכ ויִשדק
 : םֶכְדְמַלַא יי תארי יִ ועָמש םיִנב וכְל : בוט לָּב ּורָסַחִי אל |

 ושל רּוצְנ : בוט תּואָרְל םיִמָי בָהא םייַה ץֶפִַה שיִאָה יִמ
 שָקְּב בוט הַשעו עֶרמ רוס : הַמְרִמ רָּבִּמ ףיתַּפְשו עֶרָמ
 ינפ * םֶתַעְוַש לא ויִנזאְו סיקיַצ לֶא + נע : ּוהָפְרִרו םולש
 לָּכִמּו עַמְש יי וקעצ : םֶרָז ץֶראַמ תיִרָכַהְל עַר ישעְּב יי
 : יש ַחור יִאְּכּד תֶאְ בל יִרְּבַשְנְל יי בורק: םֶליִצַה םֶתורַצ
 תֶחַא ויתומצע לָּ רמש :יי ונְליִצ םֶלְּכַמו קיִּצ תועְר תּוּבר
 :ּומָשאָי קירצ יִאְנשו העָר עשר תַתומִת : הָרָּבָשְנ אל הָנָחַמ

 : ו םיִסּוחַה לָּכ ומשא אלו ויָדָבְע שָפִנ יי הופ
 ררב גנל תה הָּתַא ןועמ יִנ ינדא םיִהְלאָה שיא הֶשמָל הֶָכפִת

 םֶלּועַמּו לָבְתְו ץֶרֶא לֶלּוחתַוּודְלִי םיִרָה סֶרְַּב :רָ
 ינב ובוש רַמאתו אָּבִּר רע שונָא 'בָשָת : לא הָּתַא לוע רט
 הָרּומַשַאְו רבעי יִּכ לומתא םייּכ יִנעְּב םיִנָש לא יִּכ :סַדֶא
 ץיִצי רקבּב : ףלחי ריצָחָּכ רק ּויהָי הָנָש םָּתְמרְ : הָליִלּב
 :ּונְלָהְבִ ה ךפַאְּב וניִלְ יִּכ : שֶבָיְו ללּומי בֶרעְל ףלַחְ
 ּונָפּונַמָי לב יִּכ : ףיְנָּפ רואָמְל ּונָמְלַע דגל וניִתְנוע תש
 סיִעְבָש םֶהָּב ונִתּונש יִמָי :הָגֶה מָּכ ּוניִנַש ּוניִלָּכ ךַתַרְבַעַב
 זג יִּכ ןואו לַמע סָּבָהְרְו הַנש םינומש תּורובְְּב םִאְו הָנָש

 תּונָמְל + ָּךֶתְרְבְע ףתאריכו ףפִא ש ערוי יִמ : הפו שיח
 םֶחָנהְו יִתְמ רַע יי הָבוש : ּהָמְכֶח בַבְל אָבְנְו עדה ןּכ וניִמי
 רכב הַחַמְשנְו הָנְגְרְנו ףִּדִסַח רק ונעּבַש : ףיִרְבְ לע
 לֶא ה האר : העַר וניִאְר תונש ּונְתיִנְע תומיִּ ונָחְמַש : ּוניִמָ
 ּיִלעּוניִהְלֶא יי םענ יהיו : םֶהיִנָב לש ךרדהו ףלעפ ריִרְבש

 : ּוהְנְנוּכ ּוניִרי השעמו ונילע הָנְנּוּכ וניִרי השעמו
 יִתְרּוצִמו יִסִחַמ יל רַמִא :ןֶנּולְתִי יש לָצְבְיְלְע רֶתְסְּב בָשי

 :תּוָהְרְבִִּמ שוקי חַפִמ לש אה ִּכ :וּב חַמְבָאיַהְלִא
 ותרבאב
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 : ותָמִא הָרְחְסְו הָנֶצ הָסְחַת ייִפַנְּכ תַחַתָו ךל ףסי ותָרְבאָּב
 הלה ל לָפאּב רֶבּדִמ : םִמָוי הועי ץֶחַמ הֶליִל דָחַּפַמ אַריִת אל
 יִלַא ךְנימיִמ הָבְבְרו : לא ךְַּצַמ לפי :םִירָהַצ דושי בטקמ
 הָּתַאיִּכ : הֶאְרִת סיִעַשְר תַמּלִשְו טיִּבַת יניב קר שי אל
 אל עגנו העְר ףיִלִא הָּנאְת אל :ףנעמ ָּתְמַש ןּוְלע יִסְחַמ יי
 :ָךיִבְרִר לָכְּב ּךִרֶמַשל ךָל הוי יִכָאְלַ יִּכ : ףלַחֶאְּב ברק
 ןַתַפָו לחש לַע : רז ָאָּב ףוגַת ןפ ךנּואָשי םִִפַב לע
 ּוהָבְגשִא והטלפאו קשח יב יִכ ןינתְו ריִפַּכ סמָרֶּת ףרַרֶּת
 והַצְלַחַא הֶרָצְב יִכנְמצ ומָע ּוהנעָאְו ינארְקי : ימש ערי יִּ

 : יתעושיּב ּוהֶאְרַאְו ּוהָעיִבשַא םיִמָ ךֶרא : ּוהָרְּבַכַאו
 ּועיִרָה ונע םיהלאל וניִנְרַה : ףַסֶאְל תיִּתגַה לע חֶצנמל

 סע סִיעָנ רונָּכ ףת ּונתּו הָרְמז ּואָש : בקעי יִהְלאָל
 לֶאְרְשִיִל קח יִּכ :ּונָּגַח םּויָל הסְּכַּב רֶפּוש שְרַבּועְקַת : לַבָנ
 לע ותאָצְּב מש ףַסּוהיִּב תּורע : בק /י יַהְלאָל טָפָשמ אּוה
 -רַבּסִמ יִתּוריִסַה : עַמשֶא יִתְעַרִי אק תרַפָש סָיִרְצִמ ץֶרֶא
 ךָעַא ךצלחאו תאְרְק הָרַצַּב : הָנְרבַעַת רּודִמ ויִפַּכ ומָבש
 הֶריִעָאְו יִמִע עמש :הָלְס הָביִרַמ מ לע ָךְנַחְבִא סעַר רֶתְסּב
 הָוחַּתְשִַת אַלְו רז לֶאּךִב הָיהְי אל: יִל עַמָשַת םָא לֶאְרְי ְךַּ
 בורה םירצמ ץֶראמ + ּךֶלעמְה ז הלא  יִכנִא : רֶכָנ לאל
 הָבָא אל לָאְרְשו יִלקְל יִמַע עַמַש אדד) : ּוהֶאְלַמִאְו ךיפ
 ימע ול + םֶהיִתּ עמ ," םָּבְל תווריִרָשּב ּוהָחְלַשָאְו < ל

 : םֶלשְל םתע יהיו ול ּושחכי " ! יאנשמ : יד ביִשָא םֶהיִרְצ
 : ךעיִבשַא שָבּר רו וצָמּו הָטַח בָלָחַמ ּוהָליִכַאְַ

 ול הש הֶשש תואָלְִ יִּ שרָה ריש 3 ריש רומז

 יִסָפַא לָּכ ואָר 1 לאש תיִבְל ותָעמָאְ סה 2/ : ותְקַרַצ

 ורמזו
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 תורְצְצְַּב : הרמז לוקו רונְכַּב רּונְכִּב יל ּורָמְז : ּורמזו
 ואַלְמו ה סַעְרְי : * ֶלֶמַה נפל ּועיִרה רֶפּוש לוקו

 ונגר םיִרָה דַחי ףַכ ּואָחְמִי תורהְנ : הָּב יִבָשְו לָבַת |
 סיִמעְו קֶרֶצְּב לָבָּת טפשי ץֶרֶאָה טפשל אָב יִּכ + יִנָפל |

 : םיִרָשיִמְּב
 ירזע + יִרָזע אבי ץאמ םיִרָהַה לֶא יניע אָשֶא תולעמל ריש

 לא ףיִלגר טומל ןֶתַי לא + ץֶרֶאְו םימש השע יי םעְמ
 + : לֶאְרְשי רָמוש ןשי אלְו םּוני אל הָנְה + "ףרמש סוני
 ַחְרָנ הָּכָבי אל שמשה סמי : ךְעִמי ד לע ףלצ * ךֶרמש
 -רַמְש : ! : ךָשַפנ תֶא רַמְשי עָר לָּכַמ ךרָמשי יי + הָליִַּב

 :םֶלע דַעָו הָּתַעַמ ףֶאובו ףִתאַצ
 תורמע :ףֶלַנ יי תיִּב יִל םיִרְמאָּב יִתְרַמש רֶורְל תולעמַה ריש

 רָעָּכ הּּונְּבַה םֶלָשּורי : םלָשּורְי ףירעַשּב ּונִלְַר ּויָה
 תדע הי יִטבָש םיִטָבש ולע םשש : וָּדַחָ הֶל הָרְבִחָש
 טְפָשֶמְל תואְסְכ ושי הָמָש יִּב : משל ת תודוהל לֶאְרְשיִל
 : ךיבהא ּויְלשי םלָשּורי םולש ּולאש : דֶוָּד תיִבָל תואָסְּ
 יערו יחַא ןעמל : ףיתּונַמְרַאִּב הולש ףליִחְּב זבולש יִהי
 :ךְל בוט | השקְבַא ּוניָהְלֶא יי תיִּב ןעַמְל ְךֶּבסולָש אָנ הָרב דֶא
 הָּגַה :םיִמָשַּב יִבָשיַה יניע תא יִתאָשנ ףילא תולעמה א ריש

 רי לֶא הָחפָש יִנעְּכ סהינודא רי לֶא .םיִרָבְע יִניעְכ
 ּונְנִח יי ונח :ונָנְקיש דע וניהל יי .לֶא וניניע 4 הָתְרְבג

 ּ .םיק יגל זבה
 2 אָנ רָמִאי ונָל הָיהְש יי ילול דָוְדְק תולעַמה ריש

 זכייה יזא : זבֶדֶא ּונילִע םּוקּ ּונְל הָיָהְש + .ילול
 רַבַע הָלִחנ ונופטש םימה יא : ּונָּב ספא תּורָחְּב ּונועְלְּ
 4 | ורב םינודיזה סימה ונָשָבנ לע רבע ו + ּונַשּפנ ל,

 חַּפְמ זרטֶלִמְנ רּופְצְּכ ּונָשְפנ : סֶיִנשָל ףרט ּונָנְתַנ אש
 : םישקוו 6 0 14 רי
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 השע יי סָשְּב ּונְרזע : ּונְסְלִמִנ ּונְחְנַאָו רָּבְשִנ חַּפַה םישְקו

 : ץראָו סָיִמש

 יי תיִבָּב םיִרָמְעש :* ירבע ולָרַה יי "םש תא ּולְלַה היּולְלה

 ומשְל ּורַמְ יי בוט : ּהּולְלַה וניה תיּב תורצהּב

 יִתעְרְי יִנַא יִּכ ותָלְְסְל לֶאְרְשי הי ול רַהְּב בלע יִּכ םִיִעְנ יִּ
 קרשע יי י ץֶפָח רָשַא לכ םיִהְלֶא לכמ ּוננדַאְו * לודנ יִּכ
 הֶצקמ םיִאיִשנ הֶלִעִמ + תומהּת לָבְ םיִמיִּב ץֶרָטְבו םיִמְשַּ

 הָּכהָש + ויַתְורְצּואַמ חור אצומ הש רַטִמַל םיִקַרְּ ץֶראַה

 זביִתפִמּ תתוא חַלָש : הָמָהְּב רע זכַדֶאַמ םיִרָצְמ יִרוכְּב

 םכיִּבְר םִיוג הָּכַהֶש : וירְבְש לָבְבּ הָעַרַפְּ סיִרְצַמ יִכָבּתַּב
 ךְכִמ גועלּו ירמאָה ףֶלִמ ןוחיִסְל : םיִמוצע זביִכְלִמ גרה
 תרֶלַהנ הֶלִחַנ זכְצרַא ןתנו + ןעַנּכ זרובְלִמַמ לכְלּו ןשַּבַה

 ו יִּכ רו רדֶל הר " 0 ךמש יי : ומע אר

 הל סינא : : אר אלו םָהְל םיניע רי אלו םֶהָל הפי "םֶדַא
 לָּ 'םהישש ויהי סָהּומּכ םֶהיִפּב חור שי ןיא ףא וניִזא אלו

 ןח תיִּב  זרֶא ּוכְרַּב לֶאְרשַי זריִּב : םֶחָּב ַחַטּב רָשַא
 1" תא כרב " יִאְרי " תא ּוכְרַּ יולה תי : " תֶא ּוכְרָּ

 : היּולְלַה םֶלָשור ןכש ןויצמ יי ךורְּב
 רוכוס'מ סללו חקו"ס רפסכ הכוס רפ6 תרסס יכללת .סירמוספ לורנס )קס

 : סכסחעכ קר ךסלמ סוס 06 כ
 ו ורְסַח סֶלועְל יִּכ 6) בוט יִּכ ייל ודוה לאירדא

 שהרכ םיִהְלִאַה יהל דוח = לאיכוכ
 : חיִלָּ םיִנדַאַה ינדַאְל ודוה = לאעוג
 ! ח'רּ והָבְל תולרנ תואָלפְנ הֶשעְל  לאישרוד
 : חי'ִלְּ הָנּובְְּב םיַמָשַה הָשַעְל / לארה
 : ַחְּ סימה לע ץֶרָטָה עקורְק לויד
 + חיִרְּכ כיֶלדְּג םירוא הָשעָל = לאירכז

 : ַח'ְרְּ םויָּב תֶלָשִמַמְל שָמָשַה תֶא = לאינח
 תא



 אייל

 לאידורק

 לאיכורב

 לאיטהל

 לאיבגהמ

 לאידונ

 לאיצצונ

 לאירזג

 לאיערס

 לאהשע

 לאירקפ

 לאיתורצ

 לאישודק

 לאיממוד

 לאירמוש

 לאירמש

 לאיכמות

 לאיפהת

 הנשה שאר לש תורימז
 הָליִכַּב תּולָשְמְמְל םיִבָכַכו חיה
 (ביער ֶךַיְ) םֶחיִרוכְבְּב םִירְצַמ 2%
 (ה) סֶבּותִמ לֶאְרְשי אצוי]
 היוטנ עורזבו | הקזח די
 םיִרֶזגְל ףוס ₪ רְָל
 וכותב לֶאְרְשִי ריִבָעָהְ

 (ביעד יַה) ףוס םִיִּב וליחְו הפ רענו
 (ן) רָּבְרַמְּב ומִע ךיְלומל
 םיִלדּ םיִכְלַמ הָּכַמְל
 םירידא םיִכְלִמ גרַהיו
 יִרמָאַה + ְךָלַמ ןוחיסְל
 ןָשַּבַה ךֶלִמ גועל
 (ב'עד ו" הָלַחַנְל םַצְרא ןַתָנ
 (ה) רדבע לֶאְרָשיִל הֶלַחַנ
 עונְל רכז ּונְרָפָשִבש
 ּוניִרצַמ ונקְרפיו
 רָשַּב לָכְל םָחָל ןַתנ
 (ביער יח םיַמָשַה לאל ּודוה

 סוס רמסכס םכטס כ"ג רעול כוטו

 תכרבהו הניבה |: םימלוע יהל תנומאהו .תרראה
 רוברהו תערה |: םימלוע יחל תלורגהו הואגה
 תוקיתוהו ךעוה = : םימלוע יחל רדההו דוחה
 ןסוחהו ליחה | : םימלוע יהל רהווהו ויזה
 תארירו דוחיה |: םימלוע יחל רהוטהו סכטה
 בובלהו חקלה |: םימלוע יחל דובכהו רתכה
 חצנהו יונה |: םימלוע יחל | הלשממהו הכולמה
 תונעהו זועה |: םימלוע יחל בגסהו יוגסה
 קרצהו יבצח |: סימלוע יחל תורפהו ראכה
 תוממורחו סימחרה |: םימלוע יחל השודקהו תאירקה
 תראפתהו הלהתה |: םימלוע יחל הבשהו רישה

 רמאש ךורב סרוק םיכיישה סוניד

 יחל
 יחל
 יחל
 יחל
 יחל
 יחל
 יחל
 יחל

 יחל
 יחל
 יחל

06 6% 69 606 6 6% 66 06% |66 90 |66 006 6 6 0% |66 96 9 

 : םימלוע
 4 סימלוע

 : םימלוע
 : סימלוע
 : םימלוע
 +  םימלוע
 ! םימלוע
 : סימלוע
 : םימלוע
 : םימלוע
 : םימלוע

 לשש ךורכ סשיפכיק יק ירסיר ר%5כ5 וכ יד ודלדיכתקק ו'גומ ירכמוש ליק | סליס
 סעסמ



 הנשה שאר לש תורימז
 ויק ריפ עמש ספ יזיד ודכקוק ריזק ודקנוככו< םיפ ומוק סדימע סל יכ6ק5 יק סטסק

 : ידכסרג ודקקיפ םיק :
 ךורכ ודפסיפכופ ירייכופ יס יק םיקופטיד קפככס תיכ 5 רוכיכ ירויסיטכוקל | יס

 ליתד ס6  רסכתק56 י5 ודוע רוזיד ולרידופ יד  ופמייע ירויכוע וכ ו. רמפש
 קוסכטפכ ל5וסמ סעס< "וכו רמסש ךולכ .סרוד 5 סרפערוק< * לקק לי ןוק סלפת
 סיוללפ סוד ס65 סלעלקס יש * סיוללק סלוע דעו סקעמ סטסק ירסק וגיסול יא
 ו5 עמש ס5 רוזיד סל6פ קכפש ו% סעכוק סל י6 סריקריט סל סרוד ית סקרומירפ
 ו5 .רלוי יד סר*סיפכית ופמייע ועכלע ירויכוע וכ יש יק * לסק 5יק ןוק סדומע
 ו'ניד רוכ> ןיס סכפש רוזוד סרדופ וכ יא לסק לי ןוק סדימע ספ וק עמס סרוד

 : רמקש ךורכ ורימירפ ןיק
 ודכלכ6ק5 רלוי יד סיטכ5 םכפסשו ו6 למקס ךורכ רוזיד יד ופמויט וכוע וכ יס

 5 ריפד ודיפופ וכ ו6 קכקשי סעס6  סדות5 רומזמ ידסיד .סכוד סלפס סל
 ודקדיכתקמ סקיס * סלטכל םכרכ סרוס יקרופ סכקשי יד וכ רמ%ס ךורכ יד סכרכ
 סכווכ וכוע וכ וס י> סכווכ ןוק וכלויד ךודי ת5 חתופ יד קוספ לוק יזיד ודכקוק

 : ריד ס5 סרקכרוט וכ
 וק סיפופסיד קסככס תוכ לוד רילסס יד ןויזוקקו6 סכובל6 וכוט וזקק סק יס

 ודכ5וק סכורכו< יד 'ויסק י5 ו5 פילט לו6 "ויק יש י6 רמ6ש ךורכ וסופכוק
 סיעכק יק סכתשי וד סיקופסיד סכרכ ספ רוווד סק יליפסק ריעומ סק רקכרוט ירייק ול

 : רוטד ירולוכ סל וכ |

 = כ ודיכ. זוח6ל כועו * סדומעס .רח6 דע קוספסל רוסלו * סכווככ סורמולו סידמועו
 ס"יוסד 'ס קולעסל ןיוכוו קרוליק סלועכ סכככ ןקכו * רמסש ךורכ רמופשכ ויכפכס תווכוכ

 : ס"ווס 55ו ס"מ סשו ס"יוסד 'וכ וכד כו ן"כ סשו

 רג ךורּב * הֶשעְו רמוא ורב * םֶלַַה הָיָה מאש וב
 :ץֶראַה לע סַהַרְכ ףורָּב * תיִשאְרְּב הש ףורְּב * סֶיְקְמו

 *ויָאְרִיל בוט רֶכַש םֶלַשַמ ףּורָּב * תזְרְּבַה לע םִחַרִמ ורָּב
 םָיִקְו רַעָל יח לֶא ףורָּב * הָרּוא איִבַמּו הֶליִפָא ריבעמ ורב
 - כ רכש הלו לערב ןיאש 'ףּורַּב הצל
 ויִשַעִמ לָבְּב ריִסְחָו ייכְרִד לָכְּב אוה קיִרַצ * רחש קמ אַ
 םָי ?רֶא לֶאְרְשי ומעל ןתָנַש ךורַּב + ליִצַמּו זרֶרופ ףורָּב
 : הֶיַה שֶדְק אָרְקִמ םּוי 7רֶא * הזַה םיִרּופָכְַה .סוו תלו סוס תכטס

 "סר - ךרטפנ "קש הד "דוח תורו
 ְפ



 הנ הנשה שאר לש תודימז
 וניתלַא ּונְּבְלַמ ךְמש ריכזנו * הציר * ףשידקנו * ךֶכילְמְנְ
 ּורָּב * דע יִרע ומש רָאּופמּו חַּבַשִמ * םביִמָלַעַח יַח דיִח

 : תוָּבְשִתַב לֶּלֶחְמ ךְלִמ יי הָתַא
 םסוכ * זפ סקכ וספר למכ וולעט וכוס 1'פ ססט טלכקס ךרד לע רמ6ט ךורכ
 ןיסו * סיכוט סימיכ לכו: קותכטכ 5: ףיסוסכ ןי5 ןוכע סכוכ קכטס לפל סו קכש
 ךורכ ביי רגככ 5שידק ץכקיד יכוקיפ ג" ךרד 5ע רדוסמ ץוס יכ ₪ דוס ףילססכ
 ומכו סמיטככו ןובוככ ורמול ךיי * ןרוקזי סילוכטמסו סטמל סלעמלמ סיווככ ססו

 : קוכומוס רש ןכ
 ףּורַּב *- הָשַעְו רַמּוא ףורּב א ָאוה ףורּב * סֶלועָח הָיְהְו רמָאְש ורב

 -כע טכחְרִמ ורב + תיִשאָרְּב הרשוע ורב > זכיקמו רג
 ויאָריְל בוט רכש םֶלשמ ורב * תייִרְּבַח לע סָתְרַמ ךורּפ * ץֶראָה
 ב מש ורב - ליִצַּ הָרופ ורב * חַצְנְל סי רעל יח ור
 * ומ הֶּפְב לָרְהַמַה ןמחרה בָא לֶאָה םֶלעַה 'דלמ וניָהְלא יו חֶתַא
 י ךְבע רוד יישבו : וירכעו וירה .ןושְרַּ רתנופמו "חבשמ
 הר ד 4 " תרורומְזְבו תוחּבָשְב וניהל יו ה

 : תושב
 קודוסל כוממ ל כוחכ לסטכ

 :ןוילע .--7 1 5 ו בוט : תָּבַשַה זכויל ריש  רומזמ

 ילעפ לכ וציציו בש ומ םיעשר ו תאו תא יב אל ליִסְכו
 0 יי יביא | הנה יב : % ו םֶלַּעְל טכורמ הָתַאְו : רע ירע סֶרְמשַהְל ןוא

 ינרק כא כרתו : ןוא ילעפ לב ּודְרְפִַ ודבאי יביא "הנה יכ

 הנעמשה סיִעְרִמ רלע סימס ירש יניע טבת : ןנעְר ןֶמשָּב יִתַּב
 יו תריִבְ טכיִלותש : הָנשי וגל ראב חַרּפִי רָמּתַּכ קיָדַצ : נא
 םכיעעְו זכיִנשָה הָביִשּב 8 רוע : וחיִרַפ ניל תרורָָחב

 : טימְּת לב :לכת | ןוכת ףא רוְָתַה וע יישֶבְל ל תא למ .
 פלוק תורָהְג ואָשנ יו תּורָהְ ואשנ : הֶּתַא :םֶלּעְמ זאב ךָאְסּכ ןוכנ

 ואשו



 הנשה שאר לש תורימז
 רירא זכי יִרְּבשְמ סיִריִּדאְכיִּבְר םִיִמ תרולקמ : סָיְכְד תּורֶהְנ ואש

 : סִמָי ךֶראל יי שלק הוא ךְתיִכְל ראָמ ּונמאנ ךיִתַע : יי ו סור

 וא הרֶתַמְשַב יי רֶא ורבע : ץֶרָאָת לָּכ ייל ירה הָרתל רומזַמ
 ארו ונשע תנוה סיִהְלֶא תצוה וו יִּ ועד \ : רַננרְּ ונפל

 הרֶכָחְתְּ ו קרדותב וירעש ואב : ותיערמ ןאצו ומע ונחנתצ

 :ותָנּומא רדו רר דעַו יהסַח םֶלעְל יו בוט יִּכ : ומָש ּוכְרַּב ול ודוה
 ירש 5 סטסמ תקספ - ןיוכי קוספ לככ

 ףְרְבִמ יי םש יהי ר : ויָשָעַמְּב + חַמָשי םֶלשְל י! דּובְכ יִהִי ש
 םש לֶּלִהַמ ואובמ רע שמש הֶרֶזָמַמ ו : םֶלוע דעו ה

 סֶלַשְל ּךמש יי י : רובְּכ םימשח לע יי יג 'לָּכ לע םרש
 -ּכַּב ותוכְלַמּו ואסָּכ ץֶכָה םיַמְשִּ 0 יו רו רדל ,- 0
 י םיוגב ורמאיו ץראה לַגְתְ זכיִמָשַה וחמשי ר : הְרֶשְמ
 םלַש ךְלָמָּיָ יי ש : רעו םֶלשְל ךולמי יי למ יי " למ לה : למ
 תובָשְחַמ איִנָה םיִוג תצָע ריִפָה י ד :וצְרַאָמ םיונ ּודְבִא רעו
 : םּוקַת איַה * תַצעְו שיא בָקְּב תּובָשַהַמ תּוּבַר ₪ + םיִמע
 אוה יּכ י : רלְו רלל ּוּבָל תובשחמ רמעת םלועְל 5% תַצָע י
 בשומל הָוא צב י יי רַחָב יִּכִש : דמעיו הָוצ אּוה יהי רַמִא
 יי שטי אל יב ותְלְסְל לארשי הי ול רַחָּ בלע יִּב ד ול
 תיִחְשי אלו ןוע רפי םּוהָר אוהו ד בוש אל ותָלַחְנְו מע
 קרעישוה 2 ש 1 ותַמִח --ָּכ רע אלו ופא ביִשָהְל הָּברַהְו

 ונָארְק םויּב ּונְנ ' ךלמה
 הָכְכַש םִעָה יִרָשא : הָלְס ּךּולְלַהי דע ףִתיִב יבש ירשא

 : .ויָהלֶא יח ָהְוָהְיש םעָה ירשא ול
 םֶלַשְָל ָףְמָש הָכְרַבַאְו ְלִמה יִהְלֶא ףֶמְמורַא דוָדְל הָלִִּת

 : רָעְו סָלַעָל מש הָלְלַחַאְ ךְכְרְבִא ם* ָבְּב : דַעו
 רּודְל רוד : רקַח זיא ותְלְדְגְלו דא לֶּלָהְכְו הפ הוקי לוד
 יִרְבְרְו רוה רוב הרה : וריי ךיָתרּובְגו ךיִשעמ -

 ּךֶתְּודגְו ורמאי ךיתּוקורונ עו : קדַחיִשִּמ ּיתְואָלְפ
 הנרפסא



 ונ תנשה שאר לש תורימז

 וכו וכי רטנר תר
 ויִמָחְרְו לכל רסח ָהָוָהָי בוט : דֶסֶחְ"לָדְגו םִִפִא ףְרֶא היכ הוה

 ףידיסחו ףישעמ לכ קריגג זוהי ףוד+ : ויָשעְמ לָּב לע
 עידוהל :ּורָּבִדַי ךתרּובנו ּורָמאי ּךְתּוכְלַמ דובְּכ :הָכּוכְרְב
 תּובְלַמ ףַּתּוכְלַמ :ותּוכְלַמ רה דּובְכּו ייָתרּובְּג םֶדאהיִנְבְל
 תיופת הוה* ףמופ : רו רוד לָכְּב ךֶּתְלָשמִמּו םיִמָלַש לָּב
 ורָבַשי ףיָלֶא לכ נע :  םיִפּופְּכַה לָבְל ףקוזו םיִלָפּגַה לָכְל
 זיוכי) ּףיִדָי ערֶא חֶתוּפ : ּותָעַּב םֶלְכִא תֶא םֶקָל ןֶתונ התאְו
 לאס "יג 'הנודהאי אירטמיג *אפ תייר הסנרפה רקיע וב יכ הז קופפב ראמ

 והוווהש קיד : ןוצְר יח לָכְל (ךהה "יג עיּבָשַמּו (ךתח היס
 לָכָל תכפ הָוהְי בורק + וישעְמ לָבְּב ריִסָחְו יכְד לֶבְּב רי
 תֶאְו הָשי ירי וצר : תמָאָּב ּוזראְרְק רָשַא לָכָל וי
 תאו ויִבַהא לָּכ תֶא זצנ הָוְהי מוש : םַעיִשּויו עמשי םתעוש
 ב
 זרתעמ הי ףרֶבנ ונחנאו = רעו לשל ושרק םש רעב
 : ּהּולְלַה סלע דעו 5

 יִהְלאָל הָרמזַא ייִחְּב יי הָלְלַהֶא : * תֶא ישְפַנ יִלְלַה הָיּולְלַה
 ול ןיִאָש סא ןָבְּב יִביִדְנּב ּוחְטְכִת לַא : יִרשְּב |

 ּודְבָא הצוהַה םּויַּב ותַמְרַאְל בושי וחור הָצֶת : העושת
 : ויָהְלֶא יי לע ּורָבְש ורָשְּב בעי לֶאָש יִרָשַא * ויָתגהֶשע
 תַמָא רָמשַה סָּב רָשַא ָּכ תֶאְו ָּיַה תֶא ץֶרָאְו םַמָש השש
 ריִתַמ יי סיִבַעְרְל סָחָל ןִתנ םיקושעל טפָשִמ הש : םֶלָשְל
 ו : םיקיִרַצ בהא וי םיִפּופְּב ףקז סיר חקפ : + םירופא
 : תָועי םיעשר ףרר) רֶדַשי הנמלאו םותי םיִרָג תֶא רמש

 : הָּולְלַה רו רדָל ןויצ ףִיַהְלֶא סֶלַשָל ! ףלִמ
 הניב הֶכְהֶּת הָואָנ םִָנ יִּכ ּוניִהְיַא הֶרָמז בוט יִּכ ּהולָלַה

 בל יִרובשל אָפּורָה :סָנַכי לאְרְשי יחְדִנ * םֶלָשּורִ
 .זרומש סּפְכְל םיִבָבּוכְל רפְסַמ הָנומ : םֶתּובְצעְל שָּבַחְמּ

 ארקו
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 רריעמ : רַפְסִמ ןיִא ותנובתְל חכ ברו ּוננודא לודנ : ורק

 ּורְמז הַדְותְּ ייל ונע : ץֶרא ירע סיעָשְר ליִפֶשַמ / ו
 ץראל | ןיכמה זביִבעּ םימש קרָפַכִמַה : רּונְכְב ּוניִהְקאָל
 בע יִנָבְל ּהָמִחְל הָמָהְבְל ןתונ : ריִצח סיִרָה ַחיִמָצַמַה רַטַמ
 שיאה יק קשב אל ןח סופה ;ררּובנב אל : ואְרְק רָשַא
 יחבש : והסחל זכילחימה תֶא ויאְרִי תֶא % הצור + הָצְרִ
 ףרג ךירעש יחירב קזח יִּכ :ןויִצ ךיהְלא יִלְלַ יי תֶא םֶָשורְ
 : יבש םיִטֶח בֶלֶח בלש ךלּוכג סָשַה : ףָּבֶרקְּב ףינָּב
 גְלֶש ןֶתנִה : ורָבִּד ץורי | הדַרַהִמ לר; ץֶרא ּותְרָמָא חלשה
 ותְרק יִנָפְל םיִתְפְב וחרק .ךילָשמ : רופי רָפּאָּכ רו רַמְצַּכ
 דיִגַמ : םימ ולוי חור בש םֶסִמַו ורָבְּ הֶלש : מעי ימ
 = יג לָבְלְוִכ השע אל : לֶארְשיִל ויִטְפְשמו ויקח בקשל ו וירָבּר

 | : ּהיּולְלַה םּועְדי לָּב םיִטָפִשִמּ
 : [יִמְּורַמַּב ּוהּולְלַה סמָשַה ןמ 5 תֶא ּולְלַה הלְלַה

 = ףהּולְלַה : ויאָבְצ לב והּוקְלַה ויִבְאְקמ ָּכ ּוהְוללַה
 םִיִמָשַה יִמש חוללה : רוא יב לָּ ּוהּולְלַה ַחַרָו שמש
 הָוָצ אוה יִּכ < םש תא ּולְלהי : סיִמְשַה לעַמ רָשא סימה
 ולְלַה רובעי אלו ןַתַנ-קה .םֶלשְל רעל סרימעוו : ואָרְבְנְו

 גלָש דָרָבּו שָא : תּומֶת לָכְו סינית ץֶרָאָח ןמ + תֶא
 יִרָּפ ץע תועְבְּג לַכְו םיִרהָה : ורָבְד השע הָרְעְס חּור רוטיקו
 ץרא יִבְלַמ : ףַנְּ רּופָצְו שמר הַמָהְּ לָכְו הָיִחַה : םיִזְרַא לָכְ
 תרולּותְּב סַגְו סיִרּוחּב : ץֶרֶא ימפש ָכְו םירש םיִמָאְל לָכְ
 /ּוהַבְל ומש בָּגָשְנ יִּכ * םש תֶא ּולְלַי : םיִרענ םע סינה
 ויריסַח לָבְל ה ומעל לק םֶרָיַו < סימְשו ץֶרֶא לע ורוה

 ומש וְלַהי < למ ליג 7 ינב וישעּב לארְשי

 םיונע רָאָפ ומָעּב " , הָצּור יִּכ :דל ּורמזי רּונְכְו ףַּ לוחמב

 העושיב
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 + זכְתּובְּכָשֶמ לע ּונְּגְרי דובְכּב זביִרִסַח וזלעי : הרעושיִּב
 המְקְנ תושעל : סיב תויפיפ בֶרְחְו םֶנורְנַּב לֶא .תומָמור
 סֶהיִרְּבַכנְו םיִקְַּב םֶהיִכְלַמ רֶטָאְל + .םיִמָאְלִּב תּוחָכּות סו
 לָכְל אּוה רֶדָה בּותְּכ טּפָשִמ סֶהָּב תושעל : דּזְרַב יְִבְַּב

 : הָּולְלַה ויִריִסַה

 0 יש ו והוללמ שק לֶא ולה ּהולְלַה

 יכְצְלעַּב 0 מש 0 ּוהּולְלַה : בצעו במ
 ה"יתהכ : ּהיּולְלַה ּהָי לֶלַחַּת הָמָשְנַה לכ : העּורְת

 םלֶשּורי ןבש ןויצמ יי ורב : ןַמָאְו ןַמָא םֶלועְל % ףךּורְּ
 זרָשש לֶאְרְשי יִהלֶא זיִהְלֶא * ףורָּב : הָּולְלַה

 תֶא ּודוכְכ אָלְמִו םֶלעָל ודובְּכ םָש ורבו :ידַבְל תואָלַפָ
 רומפל ךירפ ןספ + ןמאו ןמא ץראה ל

 הָּתִא ףּורַּב דיו רמאיו להקה לָביִנעְל * תֶא דיה רב
 יי ףָל : םבלוע דע סֶלּועִמ ּונבָא לָאְרַשי יָהלֶא .

 םיַמָשַּב לכ ִּכ : רוהַהְו הַצְנַהְו תַרָאְפִּתַהְו הָרּוכְגַהְו הָלדְּנַה
 רַשַעָהְו : שארֶל לכָל .אָשנְתִמהְ הָכְלִמַמַה " דל ץֶראָבּ
 ךְרְבּו הרּובנו חפ ףְרָיְּו לכּב לַשומ הָּתַאְו ָךיִנָפְלִמ דּוכְּכַהְ
 םיִלְלַהִמּו ךָל ּונִחְנַא םיִדומ ּוניִהְלַא הָתַעְו : ל5ל קזַחְקּו לד
 הָכְרּב לָּכ לע םֶמּורְמּו ךְרובְּכ םש ּוכְרַכיו : ךַתְרַאָּפּת סָשֶל
 יִמָש םִיִמָשַה תֶא ָתישע הָּתַא ףְַבְל יי אּוה הָּתַא : הָּלַהִת
 רָשַא לָכְו םיִמָיַה היל רָשָא לָכְו ץֶרֶאָה םָאְבָצ לָבְ םִיִמשַה
 : םיִוחְִּשִמ ּךָל םיִמשַה אָבְצּו םּּכ תֶא הָיַחִמ הָּתַאְו םֶחַּ
 תְרחְּ רַשא רעועמ ןפכ דע היהא תייר ןיוכיו םיִהלאַה 0 אוה הֶּתַא

 : זבָהְרְבַא ומש ָּתְמַשְ) םיִּדִשַּכ רּואָמ ותאָצוהְו זכָרְבָאְּ
 תֶא תֶתָל תיִרְּבַה ומ תּורָכְו יִנַּפְל מנ ובָבָל תֶא ָתאַצַמּו
 תֶתָל יִשגְרְּגַהְו יסּוביַהְ ירַפהְו ירמאַה יִּתְחַה יִנענָכַה ץֶרא

 וטרזל תספס 50 95 וט



 הנשה שאר לש תורימו

 ינע זרֶא אָרַתַו : הָּתַא קיִרצ יִּכ רבה תֶא םקִּתַו 'עֶרְל
 ןתַתַו : ףוס םי לע ּתעמש םֶתְקַעַז תֶאְו םיִרצִמְּב ּוניִתַבַא
 יִּכ וצְרִפ םע לָכְבּג ויְרְבְע דדָכְבּו הָעְרַפְּב םיִתָפַמְו התא
 םיִהְו : הֶזַה זבּיִהְּ םש ּךל שעתו סהיִלָע ּוריִזה יִּכ תְעַרָ
 ותָהיִפְרִר תֶאְו הָשָבִַּב םָיַ תב ורבעיו ץבהיִנָפְל ּתַעְַּ

 : םיִּנע םִיִמְּב בא ומְּכ תלוצמְּב ָתְכַכָשַה
 אָרְו םירצמ מ לֶאְרָשְי-תַא אּוהַה םיַּב הָוהְי עשו

 לאְרֶשי אָרו י יה תש לע תמ סירְצְמדתֶא לָאְרשי
 זכעָה וריי םיִרָצְמְּב הָוהְי הָשָע רָשֶא הֶלדִגַה ְךיַהיתַא

 :'ודְבְע השמבּו הָוהְיּכ וניִמאיו הָוהיתא
 הָוהיְל תה הָרישָהתֶא לֶאְרְשי .יִנָבּו השמירישי א
 סוס = = הֶאְג הָאְנייִּכ הוהיל הָרישֶא רָמאְק = ּורְמאו
 יְִיִהו הי תרמו יזע : סיב הָמָר 1בכרו
 יִהְלֶא = הונא ילא הז העּושיל
 הוה הָמחְלַמ שיא הוה : והְָנְמְמְרְִו יִָא
 רַחְבִמו סיב הָרי וליִחְו העְרפ תבְּכְרַמ מש
 תֶלוצמּב ּודְרָי ומסכי תַמהּת : ףוסדסיב ועְּבַט ושיש
 ךִיִמי = חלב יִרִּאנ הוי ָךְמ :ןָבָאומְּ
 סֶרָהַאת ָךְנואָ בֶרְבו : בוא ץַעְרִת הוה
 ורבו : שקכ ומלְכאי ףנלח לש ךימק
 נחומכ ּובְצנ םִיַמ ּומְרָעג ךיפא
 רַמֶא : םיבְלְּב תֶמהְת ּואְפִה םיִלזנ
 ומָאְלְמִּת לֶלָש קָלחַא שא ףדְרֶא ביוא
 ָתְפָשִנ : ירי ומשירות יִּבְרַח קיִרֶא יִשְפַ
 םיִמּב תֶרָפִשַּב ּולְלַצ םי מָסְכ ָךָחורּב
 יִמ הָוהְי םיִלָאָב הָכְמָבימ : םיִריִּדא
 -הֶשע תלָחִת ארונ שָרקּב רבא הָכַמָּ
 ָתיִחַנ : ץֶרָא ימְעְלְבִת נמי שנ : אָלפ

 ד

 ךרסחב
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 הא ףשּכ תלהנ | = ב
 לח ןוזגרי סיִמִע ועמש + ףשרק
 יִפולא ולַהְבִנ זא : תָשָלֶפ יבש זחא
 וגמנ דער ומזְחאי באומ יִליִא םּודא
 הַתַמיִא סָהיִלְע לַפִּת | : ןענָכ יִבָשי לָּ

 ידע ןֶבָאְּכ ומ עז לֶָנּב דפ
 וז םע רבעירע הוה ד מש רבעי
 ןוכמ ףִתְלָחִנ רה ומָעַמְתְו ומאְבת : תינק
 וננוּכ ינרא שדקִמ = חוה ָתְלְעַּפ ָךְּתְבשְל
 רו םלעְל ףלִמָי ' הוה : ירי
 םֶלָעְל םביאק היתוכלמ % +: רעו זבֶלַשְָל ךולמי זרוהי

 אימְלע יעלו
 קְרוהי נַשיו םיַּב יִשְרפְבּו .ָּבַכְרַּב הַעְרַּפ טופ אָב יּכ
 :םִיַה ףותב | הֶשָבִּב ּוכְלַה לארשי ינְבּו םיַה יִמזתֶא םהילע
 ןייצ רַהְּב םיעישומ ולעו : : םיוגב לשומו הָכּולִמַה ייל יב

 ךֶלִמְל יי :הָיָהְו : הָכּולְמַה ייל הֶתִיִהְו ושע רה תֶא טפשְל
 רח ומשו דֶָחֶא : הָיָה תוהה םויּב 1% לָּ

 קיספסל 5טורמ%טסוקמכ 0 5% - קרוס "בח סרמוסל כוע סיטוופס וכל

 רמוקו סיכמוס יכט סע סכיקס יכפל ץייט דמועו

 ףךִתְלמְחּב : : יִלָעַּפַּכ יקח יִלֶא דומה דֶאְו י יִלַעַמָּכ יִנְנִרְת לא י יַהלֶא

 יִבְל ןואג : יִלּומְ . םֶלַשִת קא אנ לאו הָיִחאְו יִלָע .לומג
 ינתנ בָבְל ד יליעמ אל יִבְבְ יִבואָבַמב * ערק ליפשא ךָל
 ןיי יִלְּ ןוגי םכּולַה : ילכו יעשר בורו יעשפ לע; בצעו בַצַנ
 * הָרעְל הָנּפִא או הנעַא המּו : ילגרו טמ ְביִתְנַמ יךושא > יא
 יִתַמְלכ יניעו ינפ לּומְל יתונורז : יל מו סּונא יִמְל טּפשמ םּויְ
 וקחרו וחרב יזא ' .ינבש ב ןוחירי ול יאט : ילצתו יִתְמעְל

 תנטח לב יל יב יבפל> כבשו בָבס רָשַא פבק אמט : ילובְנמ

 .ולולפ
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 : ילאמש סַנ ינימי לע םיִתיִאריִבָבְל לע סַתולָעַּב סיִתַעְרָי : יִליִלְּפ
 יניע הל ילָמע ,ענמנ אלו \ענְבִ אלו < ףרהנו ףדְרִנ ינא ףָדַנ שקכ
 יקזח רוצו יקקח זרנמ : ידָלוקְו יחיש עמש יִחָנאָהְּב יי ינונחתב
 ףינָפְל - חֶנוכְנה תרָואּב אָנ יִנְחָנ : יִליִחְו ימכ סנו וחְמְבמו + יקשחו
 ּומְּכ דעוה רשא : יִבָבְל תֶא רשיו יכיח חלס + יליבש תא ןְכהְו

 יריצ תפר ירוצ הרֶאְר + יִקפַרַכ ךיתלר יקאנ קדנע + יליוא הֶעור
 יבצע ירצ : יִלְשִחְ יִתּולְנַ יתּוליא - ינָואנ רוצ יניעמ יִנָרּפ : יִליִחו

 ףלא ךל תינרודק : ילבאו יִתָחְנאּב ב יִתָחמשְו - יִּבְרְקְּב יבְל שושמ
 * יבבל ףות ה ּךרֶכְ יִכ הֶאָר : יאש ּךְתָתיִלְס ַחכ יִלְּב < תוחש
 ףל בַטיִתְו ֶּ הָנמא לא יִנָצְר תנ ינעש 3 ייל יזכוי ומב יִממזבּ
 ירלח מ יִנעְרתְ . יתַבצ זררמ ימי ינלהנת : .יִלָלַהמ זררושת

 ְ יִלְחַמּ ישומ ריִשָּכ יִךיש רושו י יִרְלַעִמ רַפַכו ולע רומח : יִרְרַחְ

 : יִלָעָמְ יִנניִרת לא יַהְלֶא - טָּפְשִמְּ ףיִרוצ איבה תו

 השמ יבר ןמיס
 : סכויה ודמע ףיִטּפְשָמְל יִּב *זםכויְרֶּפ םיוקמ שכע ףךְסְבשְב הַעְר

 יִתְמְלְכְנְו יִתְשּוב ינורז נָפַמּו < יִתְמש יִבְבְל לע יִנוא תובשְחַמ
 ךיטפשמל יכ : םויָה ריִּכְומ ינא יאט תֶאְו יתְמחנ יִנְנַה ינוע 2 לע
 ףיהצו * לֶאָשְל הָחיִלְס ויִרוצי וריח * דלא רַשֶא וירַתְ ירקש

 יִרָּב ער קר וירוענמ ורציו = : לָאוגמ ותנְטָחְּב שונתה וירָמִ בֶרָ
 * סייקנ אטְחְמ * םיקיצמ יִריִמ ' טכוובש תצצוה ךיטפשמל יכ : םויה

 זכְכְלְּב סייַח יב = םיִקְכְדַה סֶתַא יוד ועָמָש + םכיקיִּפמ ןוצרו
 ךיטפשמל יכ : סייח

 המלש ןמיס
 רטש ערקו וילע שּורפ סח + ובר יל ףאשו - רָבַע ומְּכ ףאוש

 בֶרָכ הָריִה * ;רָבושֶאָו ובוש ךּתרַריִמִא ידלול ףאוש : ובוח

 רבעָל חהְפִת < "ְְָּבושִת דיעָשָמ ףאוש +: בצְמְּב עַנָכִנ < ללבוח

 יִאור רע יִל ּהָה ףאוש + ווביִנ ךודעָי ךֶל "ֶלַפִתַהְל סרט 'םק
 תַמָשנ ףאוש : מצע יִמָּב הָחֶשָי + ואטִח סִיּב יִּבְל יב הקורז הָביִש

 : וכנש יִרְחַאַמ לוע השע אל ' יל ילע ריִעְּת ךילַתַמ

 קזח המלש ןמיס

 זכע לע דֶסְו זכי אָנ רמי טָּשְמְּב החאְו ץֶרָצָה לָּכ טָפש
 יגע



 טנ הנשה שאר לש תירחש

 * ריִמַעָת הרֶלּוע שכוקמְּב < רַתְשַה תַלּפֶת תרֶאְו * ריצת יִנָע

 רבל ל הָטעַמּו הקדצ 0 ריִמָּפַה תַלעְל רשא רקכַה "זרלוע

 ועו סכָהָו < ןורְבְח ינשו הרר זכישעמ ּונַּב ןיא סכא * .ןורתיה

 הָיִחְתְל שיא תּוטָהְל רָסַח יִפְלְּכ הַטַמ תלוע : דיִמָת יו ינפְל ןורָּבול

 -כע הֶיַהְ סייח יָת בּותָכ * הָיִח וילע אָנ לומג דָכָחְ הָטה ףמע

 תַתְנְו + "שרק ריע ןויצ א נוצר הרֶביִטַה תלוע 3 דיִמָּת ּוחַצִמ

 רנ תויעהל ישי :ןביל רנ זרבירע ' ישְרּוקמְ ִתיִבְּ זכשו רי

 יִכ ויָתְדַע * יזּועַמּו "ִרָאְּב ימע זכְכְבַבְל ץֶמְאְו וקח תלוע : רימה

 ָיִלָע / ןגי אוה (סֶבְתאַטַח רַעְּב רָפַכִ) + וז תַמַעְל יז תֶא סַ - ורָצְנְת

 יִנָּכ תלש : ריִמַת וינפ ושקב דע יו ושָרְּ * וזְנָרְּב טכָחָר רכווו

 זכניעלו זכְתאטַח רע סכיקעו וירא ףשהקמְל סכויה ףירבע |

 זכתובא ( תוקרִצ ,םכירְ ויעְבְי כ זכַהיַהְלּו סכַתתיש םיכפוש (י ּוָּבְבי

 רקבה תלוע - ריִמָּת ירננ וירו רכזת כת - וחי ם םהילע יי

 : "ריִמָּתַה "תליעל רשא

 האנ טויפ
 פ"רכ ומס ס"ס יזנכשא קחצי ר"םמכ סכקסמ

 ץראה לכ טפוש ןחל ונוגנו

 * םימע ןיִרָל ותמש * סֶלַעְג לָּכ ןיִבָמ רוצ * םיִמּורָמַּב רד הֶז טז
 עַמשו 'םיִמ 6 תיִרּ לָאְרשיל רוכו אנא * םֶלָלָעַמ רָּ רוקפל

 שכויה : םֶלּוע תֶרַה סויה הו זכלכ ּורמאי תעַה ' לק בשקהו
 סלע יו לכ טפשַמב ריִמַעְי

 * קב .לרל רכות השב רקעג ריחו * הֶז םכוי ןֶתיִא תקרצ
 בושי לא - אשנַהו עפוה * הָוְרְו לר לָע + .אשנתמו סר לא

 %כו סלוע תרה סויה : סֶלכְנ ךד

 םכויה קרסַבַּב + רַפעְל כָתְלשמַה + זכיִכְפוש בָל םכיִנָּב .לומח

 : כיכרוע עשת תוכְרב רפושבו זרונּורְבְֶּב + זכיכילממ

 םכְתְלְהִת + רָּפ רושְמ ל בַטיִתְו * רָפְסִמ דכע ןּכ תועיקה
 "וכו ל תרה םויה : םֶלְלַהַמּ

 תַטַה = יעירהב יִעיְּבַהְּב * ךניעמב הָלַעַי - יעימשהב רפוש לוק

 * ךיניע ִבְַמ ךינפרמ אצי יעשו רוצ יטפשמ 'ךנְוא אָג
 'וכו םלוע תרח סויה : םֶלעְתִת אנ לא

 סויל |



 רַמוקו ְָךְרּב דפש * חור לפש
 : הָמְראּב הנק תעָקּותְב ' נע בשחנ יִנא 2ךיִנפְל

 ףף

4 

9% 

 ד%

 גג

34 

7 

0 

 ד%

 הנשה שאר לש תירחש

 ' הָנִחֶּת ףרָעָא ךָל םוי
 :הָלִנְו הֶאְרַה ₪
 | יִּבְְקְּ יִבְל המה
 'הֶבוטל יִרְבְ הלעי

 : ירצו התא ירצו

 : ףימתר "יל ומהי יי

 ו ינוועב ךורהוו ו

  יִקיִחָּב יִּכל ףטעי

 ' ךמש רגב עַמֶש ּהָיָי

 : יתובשחמ ּךרִיְּב זֶה
 * יריצל אָּפְרַמ הָלָעַה
 : רושיִמּב ילגר רמעה
 וי

 ' עי ליחוא ננה

 נא יעַוש טס

 : הוקא ל יחלאו
 ' הָבּוטְל ךּרבַע בורעו

 ז ךְריִסַא יִתְמ יִרעָו
 . 5 יִבְל ודע

 ב

 ל . סע רו

 ינש םויל
 : קדַמיִאְו רַחָפְדבְרִּב ךמדקס +

 אלמ

 אל ףךרהה \ הרַמָבּ -- ינמכה - ודלדנל ץק ןיא רשא םשלוע

 תְלְרָהְ תוביטה : הַמכְו המב ינא תחא לעו < סור יִבָאְלַמ ןוליִכ

 : הָמָשְנ לָּכ תורוהל לידנת ףל + סיִרְסַח
 .לז יולה הדוהי יברל ינש םויל השקב

 דוי

 יתעְושו ילוק הָעש
 גנו ךתְבְ
 יִתְרְצִּב ף טעתאו
 ינרקפו ינְרְכז
 ינמחנל ךִרסח יה
 ירוע ךּתְלַּב הז יִמ

 יתאטחל ןּפה דא
 יִקְרְח הכא יש
 ישפנ ְנְנְופְשֶאְ
 יִתְְּפְה סויַה חו
 אה

 הֶלְגְ 5 יִּבְל דיסו
9% 7 9 

 הֶרוא כ פול יקב
 הָנּפִ סנו סיכת ירע

 הבישקהו יִלע לומח

 ואתי ךעשי יב
 ויתאטחל פה לַאְו
 יעָשּפ רוכ כ רֶסאְנ יה
 ויִּורְצַּב ו דַחיִל

 ויתורונממ לר הָרַּפ
 ויוק לָכְל ביט ןעמל

38 

46 



 הנשה .שאה לש..תורחש

 אור

 דו הנופ ךדסח לא רשא הָכּוטְל ךפַא ךראה יי
 שי ₪ ::- ו ד : 7 7 9:

 : דו הנעת ארקא םֶרטְו י הָנִחִּת ליּפמ יִנְנִה
 יו הוד בָלָק וצ אָּפְרַמּו : ףרסחב ינמיִלחה יי

 0 הַמהַּת לילו םוי ישפנו * ינוגימ יִתיִלָתַה
 יו הָכּוש ףרבע תַביִשְו + תומוהתמ יִנְלָעַה יי

 : תדימעו * עמש תאירק - רצויל םיכיישה םיניד
 55  ריסוכוק6  יריתופ  ודכקוק ססיפכיק עמש ליד סרועיל סל יד ופמויע לק

 55 טס[ יגיס י5 סוסקרכ ולטקוק םוסופ ורויכספמוק וס 5 ירכמוס
 ןויזלקופ סכו55 רופ "וקוכ וכ יש ופמייע ו'גיד 'וסקפ יס יא סקיד ליד וטרקוק
 וטכקע יכייע וכ "ןרוככית סקיד ליד ויסריע לי< סטסק פוכרכ סוס ןוק 'סריד סל
 'סכיד סל ופמייע ו'גיד ירקסקפ יס יש * ופמויע וס ןיק יקיל סל ןויק ומוק וומירפ

 : תוכרכ ןיס |
 ןו6 \ תויליפ5 .סופ סכלוקוככיש עמש 2י8 רקסופכיק יד סיטכ6 יק ו'גי% ןייכ | ספ

 ודכקוק יל ןוסלרוק 5י5 ירכוס סככופ סל יש סררייקסו< וכלמ ס5 יד ר6נלופ
 פיק ןיפ .סוטליתוככיק | יכייע יק | תוולי5 סול ןיק ירימ ותו  סקוקרו | ירישד

 | : :וריד

 ןיק .יעכומ ודכיוכיט כ עמס לי ודוט ןי% סכווכ ס'נכומ ריכיט ריעסיכימ |
 וכ יס יק ורומירפ קוספ לי6 ןיפ רטלוקיטר6פ ןיש * סווק סרעוק סכוככיכ

 ודכקוק יא * ודוע .ריזיד ס5 וכרקכרוט ריעסיכומ םימ * - ןיק .ןויסכיטכוק וכוט
 רלרימ וכ סרפפ וכסמ ס5 ןוק םוחוס סול 'סרקפלקפ יס ורימירפ קוספ 56 יחד
 יק דק< יר סרכ5ללפ סל ןיק ןויסכיעכי< 'סרכיע ו5  סכווכ ןוק ר5טסיק יא סרקכ
 ןיפ .י6 סולייס סו5 ןיק סטסידופ י5 ודכומ ליכופ וקיכוס סיק %וק ךוככ וויר לוק
 סכווכ ריכיע ןייכ סיק  ןייכמסט  ודכומ ליד סיטרקפ ורטקוק ס%5 ןיש סרויע ספ

 : 'ס קטודק רופ סמלק וס רקגורטכיש יד

 ןוס | רקוקטסית ומזימ יסכק יא סימעט סוס ןוק עמפ פיק | רוזיד רועסיכומ. 6
 16 * ךככ5 לע 5 סוויס ירטכיס ות * כקו ס6 דעו סלועל ירטכיש .וקופ

 5קוק ירטכיק רפ"ולטסיק יד ודפדיכלק5 סלוס יסכ6 יש * סכסק5 ס5 סויס ירטכיק
 םסילפוכיס ס6רטיל ןוס יפוגיס יק סל יד ויפיסכירפ 6 ןיפ וס יק סרכק57פ רויק יס
 סרכס5ספ סכ ןו< יסרת'וטטסיא ריטסוכימ5 'יסכ< י5 "וכו ךככל לככ רופד ומוק
 יק 'קרקידופירק ית .ריזיד ירויק יק ףרחו יזיד יק סקסירקפ וכ יק ף5 05 סרחו יד
 ות ולקשפ יפד יק סקסירספ וכ יק ורכזת יד ן"ייז סל ןייכ .רקרק5קוד ומזומ יסכ5

 : םידקדיסכ(פ רוזוד ירווק

 רקגוכ יכיאופ וכ יס סוויכוכ סירמ ומלס דתגול ןיא סדימע ס5  ריזיד ידיתוכ וכ
 : ירירקפ יד ודפידורס י6 סודכוק ורטסוק וגר55 ורקטרפפס

 ןוק ירלימו6 סרימע סל יזיד יק ופמייט ליס ןי6 .ורכמוס ליס יטסיס יק = יכויככוק

 ןויסכיעכיק | ודכיוכיט יש וסקכ סרקכ | ודכסרימ סדקכילקכיס .ססיכאק סל
 5 * ולטו ןוק וכו סויכ סול 'סרקריסכית * ךרכפי סט לו ןיש סכירס .סרפפ
 קזוק סכוככיכ | ודכויכוט וכ סדרייקסיש ס5  ירכוס ק'גוריד סל סוכקמ סוס 'סרדכופ
 סכרכ קל .והכססוככיס ריטסיכימס | סכפת יד רודס ליק יריקופ וכ יש :םקוופיק ןיק

 סרימורפ |



 תנשה שאר לש תירחש
 ססיכ5ק סל ןוק יסרקייכימוק ךורכ יד סל גכקלקכ סכ ודכיוזיד סרימע יד .סרוימירפ
 5 יד ןופ ןיק 'קר5 | ומחמ ופ ו5 ססוכלק ספ 'קרפטכסכולפ וס 'ס ודכסטכומ מ
 ןופ ןיס 5 וופיסכורפ .ןו5 סודומ וד סכרכ ספ וסכ5 ו5 סרימירפ סכרכ ס'גיד
 - ןוק שקרע6 סוסקפ םורט 'כר5 סרומע סל ודכללכלקמ יל סיזיו ורטקוק סודומ
 זק סטס< רקגו5 ליקל ןיפ 'סרקטסושס י6 סולט ססוע 'סרוד י5 ססקכ ססוכסק
 יח סדקכרוט סל וםופנול וק סטסק םוכימופל וס סטודק סל ס6 ןוח- ליק ל
 לקכומקק יריסופ ופ יק 8 וטכ6ט 'סרסעשוס דותוכ ו ושד וס וא סדימע סל

 : ה וס סק רקכרוע יד סיטכק סוסקרכ ורטקוק

 וקט%וק סוסול םירוקופ וכ יס סדימע סל ווזוד ןויק ירטכקליד רסקפ ודלקיכ 6
 ירילופ וכ 55 יד סקרטוד ורעו> ורויכוטסוק יס ומזימ יסכ5 י6 * סודכוק

 ןיק רק"זקטסיש ידיסופ | וכ ורויכתפמוק וס ימוטס יק סטס< סולט סשוע רייד
 סרדכיע +5  סריולקק וכל%ס סטודק וק שדק רידכופסיכ סרקפ ולי סדימע ספ

 : .רידכופסיר ומוק וטכסט - ₪ ןוס ליס יתד יק ול ס5 ןויסכיטכיפ

 י רָשָּב לָּכַחּוָו וניל ףִמש תא רבה יַח לָּכ ַמָשִנ
 סֶלעָה ןִמ + .ריִמָּת ּונָּכְלַמ רכז * םַמּורְהּו רָאָפִת

 אוג ְלֶמ ּונָל ןיִא ךידעלַּבִמו * דלָא הָּתִא סלה דעו
 תרצ תע לָכְּב םחרַמו הנועו + יָצַמו הופ י ץישומג

 יָהְלֶא : הרַּתַא אָלֶא ךמוסו רזע למ ונָל ןיא * זרקוצ]
 לכ ןודא * ערר לָּכ ַהולֶא י זכיִנורַחאַהְ םינושארַה
 דָחִחְּ ומלוע גהְנִמַה + תוחבָשּתַה לָכְּב לָּכָהַמַה + תודָלוה
 רַרעַמִה י ןשי" אלו םּוני אל + רע יו : םיִמָחְרִּ ויתוירבּו

 * םיְלוח אָפּורְו - םיִתְמ הָיִחְמ + סיִמ ;ּרַנ ץיקמהו םיִנשי
 חָנעַפִמַהְו - םיִמְלִא חיִשָמַה * םיִפ כ ףקוזו * סירע ַחְקופ

 : םירומ ּונְָנִא ףרבְד ו * סימל
 * וילג ןומהּכ הָנְר ּונְנשְלּו + םָיִכ הרש אָלֶמ ּוניִפ ּולאְו

 תוריאמ ּונינימ * עיקר יִבַחְרַמְּ הַבש ונִתְותְּפֶשְ
 תול לקונילגרו * םִיִמָש יִרשְנּכ תושּורפ וניִדיו * חָריִכְו שָמָשכ
 ףרבלו י ּונָהלַא יי י ל תודוהל ןיִיִפְסמ ונָא ןיִא * תווליִאְּ
 יבר בורו + םיִפָלַא יִפְלַא ףָלֶאַמ תחָא לע ונָבְלַמ ָּךֶמש תֶא
 גנמע ָתיִשָעש ;רואָלְפִנְ םיִסָנ תובוטָה זכיִמַעּפ תּובָבְר
 תיִּבְכ * ּונָהְקִא * ונָּתְלִאנ סִיִרְצַמִַמ םיִנָפְלִמ * ּוניְתובַא סע
 בֶרְחמ < ונְָּבְלְּ עֶבָשְבְו < ונָתִז בַעְרַּב ' ּונְתיִרְּפ םיִרְבש

 וגתלצה
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 * ּונְתיִלּד םיִּברְו םִעְר םיִאְלַחַמּו ּונְּתְטְלִמ רָבְּדְמ * ּונָּתְלַה

 םיִרָבִא ןָּכ לע ' ףירְסח ונובע אלו * ךימחר ונּורזע הָּנַה רע
 רֶשַא 8 ּונָפאְּ תרפנש הָמָשנו ַחּורו ' ּונָּב ַתְגְלפש

 ןרְרושיו * וראפ * וחבשיו * כרבי * ודו םֶה ה וניִפּ ָת :ש
 ףְל ןושְל לבו הָרְיי ךְל הפ לָכ יִכ + דיִמַּת ּונָּבְלִמ ל ךמש תא
 תמוק לכ *עַרָבְת ל ָךְל ךֶרַּ לָכְוי הָפְצְת ל ןיע לָכְו , הָּבָשה

 תיכו ברק לבו * ףּוַרי תובבלהו * הוחּהְשִת נפל
 יִמ יי הָיְרמאת יתומצע לָּכ רמָאְגַש רֶבְּרַּכ * ףִמָשְל ורמי
 תעש : ולזוג ןיבָאְו ינעו ּונּמִמ קזְחמ נע ליִצִמ < ףומָכ

 בותַבְו * עישותו בישקת לדה תקעצ + עמשת התא םיִיִנע |

 : הָקָהְת הֶיאָנ םיִרָשָיַל ב םיקידצ וננר
 סמ 3 תת שש 1 יפּב
 :ךִ כ  תפ כ סקר 'צ שנ
 : שר קי תת םרכ יה ןוש ;ָבּו
 ;7 הייתה יסודה ק בֶרְקְבּ
 -רָּכ תָבוח ןָּכִש < לאְרשי תיִּב ךמע תּובְבְר תולָחְקמְּב

 ןניתובא יָהְלַתנַו ונָהְלֶא " ָךינָפְל .םיִרוציַה
 לע *ַחְצִנְלּו :רַָּהְל * םַמּורְל "רָאָפְ הָּבָשְל י לֶּלַהְל * תורוהְל
 ןַכְבּו : ףהישמ רבע ישי ןּב רָוָּר תוחַּבשַתְו תּוריִש יִרָבִה לּכ
 שודקהו לודגה ָךְלָמה לֶאָה ּונְּכְלִמ רעל ךַמָש הַבמְשָי

 וניִתובַא יהו וניִהְצ יי הֶאְנ ָךְל ִּכ *ץֶרָאַבּו םִיִמָשּב
 י לֶלַה * הָחְבְשְו ךי יש .- ךע '5  סמוטככ 5 דַעְ םֶלָשְל

 * הֶלַהְּת * הָרּובְנּו * הָּלּנ * הַצֶנ * הָלָשְמִמּו ש * הרמה
 ּךשְל תואָרוהְו תוכְרַּב :** * תּוכְלַמּו * הָשּודק * תָראּפתו
 תתא ורב * לא הָּתַא םֶלוע רַעְוםֶלועַמּו * שודקה) לורה
 ןורא + תואָרּוהַה לֶא * ?רוחְּבשְּתַּב דלֶלְהְמְו לוד למ -
 רַחוּבַה + םישעַמַה לָּכ ןוּבְר + תומָשָנַה לָּכ ארוּב * תואָלְפִנַה

 : ןַמֶא םיִטְלַשָה יַח ְלֶמ * הָרְמו יִרישְּ
 כומ [1050 (\50ו 8 |(6 זס
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 בערוי .וכיק  וליפקו 27 י"רקס ררס לע קוקס ךיפקרק טיקמעממ רומזמ רמוכ כוט
 * ןיוכי עדוי סקו * ןכרמקו ודוק

 תורפה קמוע 'ג .סוי * סמכס תיטקכ קמוע 'כ סוו * רתכ תיטסכ קמוע ס"כ '5 | סוו
 'ו םוו * דפס סורד קמוע 'ס סוו * תעד ער קמועו כוע קמוע 'ד סוי :סכיכ

 לכ קמפ קמועו סוכ קמוע 'ס סוי * ק"ק םרזמ קמוע 'ז וי * סרוכנ ןופ5 קמוע
 : סוככמ כרעמ קמוע יריטע סוי * דופי ככעמ קמוע 'ע סוי * דוס

 : קדומע רק6 ורמו%5 כוע רתווו * 5" ןְדְדְוְְד כ"סכ ןפופ

 רַמּ * זבֶּורְּב בא * סֶרפּכ יִרָי גיִשַהְמ = יִשְָחְג - םיִשָר יִדָי
 ותישו : לַדָו ףלוה * לְּבְבְנ סע * סרי יִנָּפ תֶא ומּדְקִי + םָחיִש

 * לֶא תוממור םַנורְנְבּו * סֶרָעומ ,תיִבּב ֶ סֶרָעוהְּ ' םֶרּו ךלוח

 רובד < ףס םא אל : לֶארשְי \ יָהְא תֶאְ בקע שודק תֶא שידקַהְל

 ְז םיִפָסּומּו םיִריִמִתּו < תכרעמו + תכרפו - םיִּפרִת רופא ןיִאְו לו

 - לֶאְרְיִּב לא תש שודק * םיִפגג לע רּפְכְל - תַרַַכְו < תרטק | ןיאְו

 : סיס לא תודוהק * םיבש תיִבָּב ' סי עמו םיִפְרשְל תומְּדַהְל

 רוצו + אָשונ לֶאְ שירקהל : לָאְרשי יִנַּב וכלי < לח לֶא ליחמו
 : םַהיִלְִ תומיקה י סיִבְכּוכְו + םיִבּרָּ רע * סַהְל ָתיִיַה א הָסִחַמ
 תמש + סיכְרענ * םיִכָאְלַּו < סהיִלָע ּ תנו - ףמורממ - ףמשבו

 רי סֶהיִליִחְו םָבְלַמ די הָּתַח יִּב הֶתַע הֶאְר ' םֶחיִלַכ יִאָשונ

 : הָשוקי רורד שידקהל : לֶאְר ןשיל ןיִא םיִנְבַה < םשירוהו * םשרָי
 םיממ ' ּהָתוא השמ < ּהָתוליא ּ .םינודאמו - סינוד : הֶשרוה רורה

 הקר | םינושאר תובָא :תוכז + רקַשִמ תַעּב * לק לֶאְו סיִנּורֶ
 היח * ויִתִמ יֶכְ ויִתובָא רוד * םיִננֶהַת ָךְל רָּבַרָל * רקוש לד
 שידקהל רֶאְרשי לט גכ היה סֶתויִהַהְלּו * םֶתקְשַהְל * םיִנש בֶרְקּב

 * םימו שקצ זרַלָעַמְּ ןיּ הטְּ ןיּב ' ךרעמ כב ךרובמה

 םר המ יב לעפ רֶשָא - לע ןוריע עו הָלּה רשא ץְרַאַה : םיָמשְו

 ורקפ םוויָּב ' הָדֶס םירמוע וניִרְל - ור ןאצו < ויָרְבְְו אָלָפִנ המּו

 עַרָו רֶּב ּולְלְַתַ : .וקדצל .13% הלוע היפ ץוּפְקִּת + וְלַה יִנְ
 שירקהל : לאר רשי

 ליז הדוהי ריהל ןפוא ינש םויל
 * יִתָנַמָאָהְו ' יְּנזֶאָה * הָּפַכִא אל - ךהתרצו * ףֶמְמּורַא * ךמַש ּהָי

 ורצוי ירָא רמּוח קי" רמאו ףיאו + הפנא אלו לאשא אל
 - הסה רוצו זוע המ - ּוהיתָשנָּפ 'ּו והיִּתשְרִה + השעה המ

 הובה
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 ראפתיְו חָּבִתַשי * הָסְבַמ ןיִאְו ךסִמ ןיִאְּב = ריהְזמ רואו = ריִהְבַה

 י סָיִמְשה םירפסמ - דיו זועו * ףרובְּכ רד אֶשְנהִיְו םַמּורְתיַ

 םיִכְלַהְ סיִבָאְלִמּו סיפא סֶתוחַש תַעְו + םֶתּונָּפ תַעָו * סַתולַע תַעְּב

 יכ * םיתפש בינ ארוב : ףודויו ךוריע + םימו שא ינְבִא ךּותּב

 תיַחָהְו ' תוילעו = תּויְּתְחִת * םָיִרָיו עורז יִלּב * לוכה אלו + ליבְסִת

 יח ותָנּומאּב סיקחש - לֶלוחמ דובב ָרִמי ימו חבתשי : אָפְכַהְ

 * ותיב ןבּכ ותוצְרְבּו - ותְניעמ כור יִהְבְנְּב / םֶלַעַנ רשא סלע

 * ותנומת לא טיִּבִחְל + תואּובְנְל תואָרַמ סו ותַניִכְש סש ולָהֶאְּ

 עב ויִאְרַמ קר ותנובתל ץ ק ןיאו ' תיִנְכת ןיאו- תיִנְבַ ןיאב

 תורופס "לב > תורובג רָבּד ו . אשנתמו םֶר ו ךֶלִמְּכ ויאיִבַנ

 ויע ריכזה < שיח רשא * שוא יָרָשַא ' זיתְרולָהת פס מ
 בוש וצירעיו > ויתולובג לע םֶלוע * ךמות לֶאְב ךמסוו > ויתורובנ

 ונעמל יִּכ + לנפ שא * לע הָדּויו * ויתולועפ ןיה קיָדְציו = .אוצרו

 הבתשי :הֶשעַמַה לָּכ לע ןיְִו * סּויָא לֶאְל < סוי שי יִכו .וותוליִלְ
 ןיאמו * התא המ - ָתְטּבַהְו * רוס ןנוּבְתַהְו . ןנּכַהְ ' ןנותשה

 תורובנ : לֶא טָּבַהְוי ךְריִנָי ימ חכו * ךְניִבַה ימו - ךְניִכְה יִמּו + רוסי

 ףדי חלו שת לא + ויקא קר - ויִלְעּ רוקח * ךרובְּכ | הרעה ' לא

 חבתשי : הֶסּוכמבו אְלּפומְב * שארְבּו ףוסב - שוררת יִּב

 י ןוגיככ ןזקס רמוקו

 ןמא אירטמיג היונהרדיא ןיוכיו ןמא פיה הנועו
 אָרְכ יד אַמְלַעְּב (טיענלכ ןווכיו 5 ןמא) * אָבַר ּהימש שּדְקִתִיַו ּדְנְִ

 עָּבִיְו ש"יו) * הינקְרּופ חמציו + ּהיִתּוכְלמ ךיִלֶמִיַו = ּהיִתּועְרכ

 (ליענדכ ןווכיו 'כ ןמא) (ּהיִמַע קורפוו " ּהיִלְכיַה לָלְכָשיְו : ּהיחישמ ץק

 בירק ןמְוְבּו ָלְנעַב "אר תיִב לבד יּיַחְבּ ןוכימויבו ןוכייחב
 היִמש תוהו (סמלעכ ןלימפה רע כועלדכ ןיוכוו 'ג * ןמא) : ןָממ ּורָמָאְו

 + רַאָפְתַַו * חבתשיו + ךרְבִתַי תנומלע יִמְלַעְל זכְלעְל ךְרבַמ אבר
 אשדוקה ; היִמש - .לֶלֶהתַַו < הֶלַעְתִיַו - רָּדַהְְַו אָשנתיו - םַמּורְִיְו

 ' תצתְרוש + אָתְכְרְּ ל ןמ אָליִעְל (טיעלוכ ןווכיו ד ןמא) אּוה ךיִרְּ

 ןווכיו 'ס ןמא) : ןַמֶא ורמאו הגמלעב ןר ָךימאד תנתַמִחְנְו * אָתְחְּבְשִת

 : /(פינכךכ
 :חלכ לסקס סורמוקו : ךרובִמַה יי " תא ּוכְרּב ןולס רמו

 חתבתשי
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 אוהו ;ושאר אוהש אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש ומע ראפתיו הבתש+
 לכ לע םמורמו םלוע דעו התעמ ךרובמ 'ה םש יהי * םיהלא ןיא וירעלכמו ןירהא

 :. הלהתו והפרב

 ולוס ןופו :7ע] םלעל ףֶרּובַמַה * ךּורַּב סי לוקכ ןיגועו
 לא סקורכס סלוע דוסכ סכככ ןסכמו שפכס דוסכ ספודק קפסופ לכקל ןפכ ןיוכצ

 : ג"ס ספו ס"ווסה סנושל 'ה * 'דש

 ארוכו רוא קס רָצִּ* סֶלועָה ָךָלִמ ּונִהלַא "* הָתַמ חָךורָּב
 לּכָהְו * ףּודוילפַה :לכַה תֶא אָרוּכּו םולש הָשוע ףשח
 הָלֶס ה לכַה ' כ שודק 5 ורמי לּכַהְו < 6

 'הֶתְבש ןוכממ הָנָבְלּו המוקממל הַמַח איִצומ > "עקר ינוח
 ריאה יםיִמחר תַּמּב אָרְּבְש ויבש ולָּכ םֶלעְל ריִאְמּ
 דיִמָת ם* לָבְּב שּדְחמ ובוב םיִמָחַרְּ היִלָע םיִרּדלו ץֶרָאְל
 * תשע הָמְכָחְּב ל יי ךישעמ ובר המ + תיִשאָרְב הֶָשִעַמ
 חַבָשּמַה י אמ ודַבְ םֶמורַמַה ךֶלְּמַח ףינינק מ הֶאְלְמ

 .ונעשי ןגמ" ונְבְגשמ רוצ + ונזע ןודא * רונילע סחר "םִבַָה
 יִמּו * ףּתְלּב סָפִא ' ףַתְלּוז ןיאְו ךָל ורע ןיא : ּונְרְעּב בָנָשִמ
 ףֶתְלּוז ןיאו - הֶּזַה סֶלּעַּב ּוניִהלִא * ףָל ךודע ןיא רָל ו הָמּוד
 זרומיְל ונְלַאג ְךִּתְלְּב סֶפִא י הָּבַה סֶלועָה ייַחְל ּונָּבְלַמ

 : םיִתַמַה תיִהְתְל ונעיִשומ ל המוד יִמְּו * ַחיִשַמַה
 :הָמָשַנ לָכ יפְּב ךֶרּובְמּו ףּורָּב * םיִשעִמַה לָּכ לע ןודָא לֶא

 :ותוא סיִבְבס הנובתּו תעּד * םֶלוע אָלַמ ובוטו ולד
 : הָבָּכְרִמַה לע רובְבְּ רָּרַהְנְו * שְרְכַח תויח לע הֶאָגְתמַה
 םיבוט : ודּובְכ אָלָמ םיִמָחְרְו דָסַח * ואָסְכ יִנָפְל רושימו תוכז
 : לָּכשַהְבּ הָייְבְּב תַעַדְּב םֶרָצָי + וניהְלא םָאָרְבש תורואמ
 םיִאְלְִמ : לבת ברקּב םיִלשומ תויַהְל םָהָּב ןַתְ הָרּובְנְּו חּכ
 םֶתאָצְּב םיִחְמָש : סֶלעָה לָכַּב םָוז הֶאָנ * חנונ םיִקיִפמּ וז
 םיִנְתּונ דוובָבְ ראפ 2 ןוצר הָמיִאְּ םישוע < םִאובָּב םיִשָש

 ומשל
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 רוא הָרֶזיו שמשל אָרְקי ותּוכֶלַמ רֶבל הָגְרו הָלַהַצ * משְל
 *םּורָמ אָבְצ לָּכ ול ּונְּתִי הַבָש + הֶנַבְלַה תרגצ ןיִקַתֶהְו הֶאְר
 :שֶרְקַה (ִגפּואְו *'ג) תויחְו םיִּנַפּואְו םיִפְרַש הָלְרְגּ תֶראַּפת

 ןופיסומ .םכטכ 4 סל

 הָּדִעְתָנ יִעָיְבְשַה םויַבּו * םיִשַעַמַה לֶּבִמ תַבְש רַשֶא לֶאְל
 * הָחּונָמַה םּויִל הַטע תֶראָּפִת * ורובְכ אָסְּכ לע בש

 יבש * יעיִבָשַה םש לש חַבַש ריש הֶו * תָּבָשָה םזְל ארק גנע
 י רֶמואְו חָּבָשְמ עיִבָשַָה זבויו * ותָבאָלַמ דדָּבִמ לֶא תַבש
 * וירוצי לָּכ לֶאָל ּורַאָפי ףְכיִפְל + תָּבַשַה םויל ריש רמז
 דיִחְנַמַה * ל רָצְי ַלַמְ ונתי * רובָכו הֶלְְ רקיו הַבָש

 ג" : שך תֶּבַש םְּּב * לֶאְרְשי ומעל הָחּונִמ
 סיִמְשַּב ּונְּבְלַמ רַאָּפִתִי ל ךרֶכזו* שרק וניָהְלֶא הוה ְּךְמֶש

 ףירי הָשַעַמ ַבָש לָּבְלְע *תַחָּתִמ ץֶרָאָה לע לַעַמִמ
 חְַנָל ףרָּבִתִת : הָלְס ףּורָאַפָי הַמַה * ָּתְרְַיַש רוא יִרּואַמ לע

 רעל ףִמֶש חָּבַתשִי - םישודק אָרוּב ונְלַאוגְו ּונְּכְלמ : ּונְרוצ |
 םּורְב םיִרָמְש ככ * ויִמְרשִמ רֶשָאְו *םיִתְרַשַמ רַצָי * ּונּבְלַמ
 זכייה .םכיִהְלֶא יִרָבּ לוקַּב דַחי הֶאְרִיִּב םשיִמְשַמו - סלע
 * םיִרְובָג םֶלּכ * םיִרורְּב םֶלּכ * םיִבּוהַא םֶקָּכ * סֶלַש ֶלְמּו
 * םָנוק ןוצר הֶאְרְיַבּ רַמיִאְב םישע םֶלָּכ + םישודק םֶלּכ
 'הַריִשָּב * הָרהַטְבּו הָשְרְקּב * םֶהיִפ תא זביִחְתּפ םֶלְְו
 :ןיצירעמו - ןישידקמו - ןיִרַאַפִמ *ןחְּבַשִמ < ןיִכְרַבְִמ < הרמז
 שודק אַרונָהְורּובְגַה לורה ָךֶקּמַה לֶאָהָש תֶא * ןיִביִלְמַמְּ
 * הָזמ הֶז םיִמָש תּוכְלַמ ליע םֶהיִלְע םיִלְּבִקמ םֶלַכְו < אוה
 תָחַנְּב םֶרֶצּיְל שיּדקַהְל * הָזל הָ הבה תּושֶר םיִנְתונְ
 דָחֶאְּכ לכ < קרַשּודק הדַמַענְבּו * הָרְורְּב זרָפָשְּב < חור
 הָוהְי שודק שודק שודק ' הָאְריִּ םיִרָמואָו < הָמיִאְּב םינש
 * שֶרְקַה תּוחְו םיִנָפּואָהְו : ודובְכ ץֶרֶאָה לָכ אלָמ תואָבְצ
 ְךורָּב < םיִרמואו םיחְּבַשמ םתְמַעְל - םיִאָשִנְתַמ לוד שעַרְּב

 רובכ
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 : ומוקִמַמ הָוהי דובּכ
 ּורָמאי תורימז םיִקו יח לֶא ךֶלַמְל נתי תומיענ ורב לֶאְל

 * שודק םכּורִמ ודב אוה יִּכ + ּועיִמשי תוָּבָשַתְ

 שהו י זרומָחְלִמ לַעְּב י תושדח קרַשִע = תורו ב -לעופ

 * תּולְהְת אָרּונ < תואופר אָרּּב - תועושי ַיִמְצַמ * תוקָרַצ
 זרשַעַמ ריִמָת זכי לָכְּב ובּוטְּב שַּחְמַה * תואְלְפּנַה ןורא
 וּדסַח סלל יִּכ םביִלּודַּנ םירוא הָשעְל רומאָּכ * תיִשאְרְּב
 : ָךּורָּב ( * אָרָּב רֶשֶא ומְלַוע ַחָמשמ תורואָמ ןיקתַהְו רמוכ ןיל

 : תורואָמַה רָצְ הָהְ הָּתַא

 דונה מש רובעב וננַמ וב ונילע תְלַמָח
 תושעל םייח יקח ומָרְמָלִּתַו + כ וחטבש ּוניִתְובַ רּובעבּו

 * ןָמְחְרַה בָא ּוניִבֶא ונָּנִחִת ןָּכ זכְלש בֶבְלִּ נוצר קח
 י ליִּכָשָהְל * ןֶבָהְל הָניִב ונָּבְלִּב ןתַו* עוניִלָע אנ םִהְר םֶחְרַמַה
 תֶא זבָיקְלּו * תשע רומשֶל * דָמָלְלּו < : רומְלְל - * משל
 - רות וניניע רֶאָהְו הָכַהַאְּב ְךֶתֶרּת דּומְלִת יִרְבּד לָּכ
 תֶא הֶאְרִיְל תדָבַהאְל ונבבל דחיו - ךיתוצמב ּונָּבְל קָּבַדְ
 דע םֶרעְל רָשָבִ אלו סֶלָּכְ אלו שובנ אל ןַעַמְל + ךמש
 זדֶליִגָנ ונחַטְּב תצָרְגהְ רונה לודָּנַה ּךָשֶדַה םבָשָּב יב
 ' םיכרה ! ךירסחו וניִחלֶא הוה ךימְחרו * ךֶתעּושיִּב הָחְמְשְנְו
 םולָשְו הָכְרּבּוניִלע אָבָהְורְהמ ' דעו הָלָס חצַנ ונּובשי לא
 וורברול עי גיש דע ובל לע תולאמשה וריב םיצכוקמ ויהיו תויציצ 'רב זוחאי ןאכ

 םיוגה לוע רובָשּו ץֶרֶאָה לָּכ תּופְנַּכ עַּבְראַמ הֶָרָהְמ 'וכו ייח
 ללֶא יִּכ * ּונָצְרֶאְל ?רּויָממּוק הָרָהִמ ּונָכיִלּוהְו ּונְראָּוצ לַעַמ
 ןנתברקו - ןשְו סע לָּכִמ תְרַחְּ ונָבּו הָּתַא זרועושי לעופ
 תל רוכזי "ודנה משק יניפ רה רמעמ רוסול ע"מ ןיוכי ּונָּבְלַמ

 רכיי ָךָל תּודוהְל הָבַהאְּב םלשו לודג םשה ןיא ורובעבש קלמע רכז

 * ְּרְהיְלְו ערה ןושל רברי אלו ךרבתי םשל תודוהל תארכנ הפהש םירמ השעמ

 הארול
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 רַחּוּגַה דה הָּתַא ףורַּב * ךמש זר הָבַהאְלו הרָאְרְל
 + הָבָחְאְּ לארשי ּומעְּב

 6 'פכ סומט וכלמ לוע וש לכקלו ס"ק 0 ע"מ סייקל וסכטסמו ומלע ןווכי
 ידכ ןווכי סב * סלועס תוחוכ 'דכו ןרלכו סימסכ וכ טס ןיוכו רקלכ ךירסיסכו
 סיק רכע ס% וככ לע סוסו * ךרכתי ומס תטודק כע ןוד תיכ תותומ 'ַך וולע לכקל

 : סככ סכיוככ רמושו * וכ םתוישלק תורכרס "ומ

 היהיו הוה היה * יה * וין * יה * ךוו לכה ןודא ןיוכיו
 : ךָהֶא ' הוהי ה יכא ּוניהלא הָוהָי לאְרְשי שמש

 םירחא 2 ךל היהי אל

 כ'ע : דַעָו םֶלעְל \תּוכְלַמ דּובְּכ םש ורב טסנכ סירמופו

 קופמ לועכ סימשט פוכלמ ןיכ קיספסל ךורפ

 יידָכְבּךְבְבְיְל רכב ףָיָקלֶא הוה תֶא שח אל ּתְבֶַאְ
 יִכְנָא רשא הֶלאַה םיִרָבְּרַה יה ] ךֶראָמלָבְב ךשפנ
 = רבו ךיִנָבְל זכַתְנִנש כבל לע בויקה ָּךוצֶמ
 : ךמּוקְבו ךְבְכָשְב ךררב כ ףוריִבְּב ָךּתְבשּב
 : ךינע ןיִּב ?הֶפְמּוטְל .ּויקדו ףרלע זרּואָכ זםכָּתְרשק

 : ירעָשְבּו תי תוזוְמלע סָתְבַתְכּו רומחת אל

 זדוצמ יִכנָא רשא יִתוצְמֶא ועמשת עָמָש-סִא הָיָה
 ורבע םֶכיִחְלֶא הָוהְי-תֶא הָבַהַאָל זכיה םֶכְתֶא

 זכְכְצְרְמְ-רטמ יתרו םכָכָשפ לָכְבּו זכְכְבְבְל ללֶבָּב
 ךֶשריִתְ נגד תפס .- אל שוקמו רי יתעְּב

 : ּתעַבְשְו תָרַבַאְ ּךֶּתְמַהְבל ל ְךְרָשְּב בָשע יִתַתנְו : ּךְרַהְצ
 [כיִהְלֶא טכתרבעו סָתְרַסְ סֶכְבְבְל הָתְפיִָּפ םֶכָל ורָמשִה
 קרוהי"ףא טעמ קיספי הֶרחְו , ץבהְל סוריוהַתְשהְ סיִרָחַא

 אל הרַמְדַאָהְ רטמ הדהיאְְ זכימָשהתֶא רצעו זָכּב
 ראה לעמ הָרַהִמ זכַתדַבִאו הצרה אל ּהדּובידתא ןתה
 קרֶלִא יִרָבְּדתֶא זכָּתִמְשְ : סבל ןַתנ הוה רשא הָבַטַה
 --רע !רּואָל םֶתַא םכָּתְרשקּו סכַבָשפנ"לעַ) זבְבְבַבְל-ש

 םכרי



 הנשה שאר לש תירחש

 "תֶא * סֶתא * סָּתְרַמַלְו : סָכיִנַש ןיּכ תֶפָמוטְל ויה סֶכְרָ
 רב ךִתְכְקְבּו ךֶתיִבַּב ָךֶתְבָשְּ כב ךֶּבְדל זכְביִנְּ
 : ףירעשְבו ףַתיִּב תוזוזמ-לע סָתְבַתְבּו ךְּוקְבּ ךְּבַכָשְבּ
 הַמָרַאָה לע םֶכיִנְּב ימיו זכְכיִמָ ובר ןעַמְל ךיבא תא רבכ

 זכיהֶט ַשַה יִמיְּ םָהְל תַתָל סֶכיִתַבִאְל הָוהְי עַּבְשְנ רָשַא
 : ץֶרֶאָה-לַע

 לארי יִנָּבדלֶא רַבַּד : רָמאָל השמ-לָא הי רָמאַיְ
 יִפְָּבלַע תרָציִצ טבָהָל ושעו זכּהְלא תרמאו

 .תֶלָבִת ליִתַ ףנכה תציִצלע ּונתַו סתרְרְל סָהיִדְנְ
 ילָכְדתֶא * םָּתְרַכּא ותא םֶתיאְרו :רציִצְל םָכְִל דה
 ירהק+ = ורותת"אלְו את א םתא םֶהיִשְעְו היה תוצמ
 םינז םתא- רֶשא 0 דגכ קוולופס סוסוו םביִניש יראו םֶכְבַבְל

 ל םַתיִשַעְו ּורבְזִת ןַעַמְל .תנשה סי תו רו : םָחיִרַהַא
 כיָהְלא הוה נא 1 םבָָהְלאָל םישדק םֶתיהְ יִתְוצמ
 = ;רווהל זביִַצְמ ץֶראָמ * םֶלְתֶא יִתאְצוה רש

 : סֶכיִהְלֶא הוה ינָא ךערב הנעת אל .םיִהלאָל
 : תַמָא םֶכיִהְלִא הוהי ודכל ץ"ש קוקו

 * .בּוהָאְו + ןמָאְו * רשיו = וכיקו > ןוכנו * ביִצְמ + תָמא
 ' רּבִת) < תְרּונְו + םכָעְנְו < רָמָחְנְו + ביִבָחְ
 7 ונע הַה רָבּדַה - הָפָו * בוט - בקמ ו

 רעל ותנומִאְו תוכל וכ 5% סי ומ סי אוה רדָ

 רעָכ בימנו םיִנָמְְנְו כיִמָיִקְו םייח יֶרָבְרּו : עמק
 ףניתרובא לע זיפ ספגו פויפפס לפי ןכ) * םביִמָלְע יִמלֶדַּעְלּו
 ערז זרורוה לָּב ידעו * ּוניִתורוה לעו * ּוניִנַּב לעו י ּוניִלְע
 בומירָבר יםינ ורַחַאַה לַעְו סינושארַה רע + ףיִרְבַע דלָאְרשי
 אוה הָּתַאָש תַמָא : רובעי לו קוח חַנּומָאְבִו תָמָאַּב < סי
 ונְלאוג * ּוניִתובא ףְלִמ וָּבְלַמ * ּוניִתובַא הלאו ּוניָהְלַא הוה

 אוג
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 סלּועמ ּונְליִצַמּ ונרופ * ונתְושי רּוצ ּונְרּוצ * וניִתְובָא לא
 : הֶלָס ףִתְלּוז םיִהְלֶא דע ּונָל ןיאו * ףֶמָש אוה

 = וה כ"ע - ק"ר התא וניתו בא לו 5סיכלמ לקכימ 'יג תַרְָע

 רוד לָבּבֶהיִרַחֶא סָהיִנְבְלו םהָל עישּומּ ןנֶמ םֶלָשָמ
 :ץֶרָא יַפַא רע ךֶתְקְדְצְו ךיִטְפְשִמו ָּךֶבְשומ םלוע םּורְּב רודָו
 ישי ךֶרְכְרּו ךֶתְרּותְו < ףיִתוַצמל עַמְשיַש שיא יִרשַא תַמַא
 כיְִל רובגְּלִמו * ףֶמעָלןודֶא אוה הָּתַאָש תמָא : ובָל לע
 תצוה הָתַאְו ןושאר אּוה זרָתַא תַמָא : םיִנָבּו תובָאְל םֶביִר
 תרַמָא : עישומו לאו למ ּונָל ןיא יִרָעְלַּבִמּו < ןורחא
 ירכ ּונתיִרְּפ םיִרְבִע תיִּבַמ ּוניִהְלַא זדוהי ּונָתְלַאְג םִִרְצְמַמ
 םַהָל ףוס םָו * ּתְלאָּג לַאְרָשי ףרוכבו = ָּתְנרֶה םֶהיִרוכְּ
 םֶהיִרָצ סמ ּוסַי- םָי ורבע םיִריִריו * תעבְט םיִרו" תעקּב
 לֶאְל ּוממּורו םיִבּוהַאּוחְבַש תאז לע -רֶתונ אל םֶהָמ דָחֶא
 תּואָדוהְו תוכְרְּב תוחְּבְשָתְו תורי * תורי סיִדיִדָ ות
 ייִּפָשַמ * אָרּונְו רובג) לודג אש םֶר * םָיקְו יח לא למל
 זכיִריִפִא איִצמ -םּורָמ רע םיִלָפש ּהיִּבְנִמ * ץֶרֶא יִדְע םיִאּ
 לע רלחו וכ סככו יכע 2 קוטעל ןיוכו * םיִלד רזוע - םיונע הָרוּפ

 * :ויִלא = תַעַּב לָארַשי ומעל הָנְעַה  תולגכ 5יסט סנוכטפ

 יִנבּו השמ * ףרבמו אוה ורב סל ןויְלָע לֶאְל תולְהת
 יִמ : לב ּורָמִאו הבר זרְחְמְשְּב הָרָיש ונע ףְל לֶאְרְשי
 תולֶהְת ארונ שרק רד הָכְמְּב יִמ הוה םיִלֶאְב זרַכַמַ
 לע רּורָּגַה ּךָמשְל םיִלּואְּג ּוחְּבְש הָשְרַח הָריש אָלפ הָשע
 ךולָמָי הוה ּורְמִאּו ּוכיִלְמַהְו ורוה םכְלָּכ דחָי םיַה רַפָש
 שודק ומש ;רואָבְצ קרוהי ּונְלַאו רַמָאְנְו : רעו סֶלָשָל

 : לֶאְרְשי לָאָג חְוהי הָּתַא ףּורַּב * לֶאְרשי
 יוליסס 5 ןולוסממ \ לכ קספס יככ ספפספ סלול ךמוסו

 לכקל ןווכיו כ"ע סש "ה "ו י"ה "ו! ןווכוו םופיללס סלוע דוסכ סנככ | ןפכ
 "כ שודקס קוממורכ ןווכיו קוכטקמס לכ ו קולס דוסכ סטודק תפסופ

 קוכלכ ןיוכיו 'ס דופכ קכסו * רוותכ ךיר5 ןווכ 55 ס5 [?כודמד כופה סכרככ כרפב
 סוכלכ ו7 בוט
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 : קכשו "קס קעדכש תוולק ששר סרוכנכ סלועס יס יכ סלפתס הנווכ

 לסרשו ת"ק תעדכש סרוכנכ סליע סרותכו

 כס"ויכו * 'ק סכיתכ ןיוככ וכ ושוו .ס"מומ סוי .לככו קוכית ס"י וכ שי סז קסוככ

 * תרטקס יכממסכ תוכיפ קיי ססו סייק סיסכ6 ןיוכי

 םייח רַפְסב ובְחְּכ יח ץֶּפָה ףֶלֶמ ולָא) * םיִיַחל ור
 עישומג רזע ְךְלִמ יח לֶא) + םכייח םיהלָא ךשַמְל

 : םֶקָרְבַא ןָגָמ הוי הָּתַא ףורּב ןנֶמּ
 עישוהְל בר הָּתַא זםכיִתָמ הָיִחִמ + ינדא םֶלעְל רוּכִנ הָּתַא

 זכיִהָמ הָיחְמ * דָסְחְּב םייח לָכְלַכְמ + לָטַה ריִרומ
 "םיִרופַא ריִּתַמְו * םילּוח אָפורְו *םיִלְפּונ ךָמוס 'םיִּבַרםיִמהַרְּב
 יִמּג רּורּובְג לַעַּב ףומְב יִמ * רֶפִע .יִנָשיל ותָנומִא םיקמּו

 : קרעושי ַחיִמְצִמּו הָיִחְמְו תיִממ ףלמ * ףל המוד

 ןמָאנְו * סייחְל יִמְחְּב ויִּוצָי רֶכּז ןֶמְחְרַה בָא ףומָכ מ
 (םטדכא הוה פג ָהָוהְי התא ךּורַּב * םיִתְמ תויַחַהְל הָּתַא

 : םיִתְּמַה הָיִחְַמ
 רוכ5 .קילסק רמוק ל

 כש ע"מ סייקל ןיוכיו וקכשתמ םדקיו ויכוע סולעיו ומוקמכ רזפי ןפכל ץ"ס עיגוטכ
 : ססודק סקוקמ וילע לוקיט ידכ 5קרשו יככ ךוקכ יפעדקכו

 ּףךְ םיִשְכַשְמַה שרק יִפְרַש רוס יש סעוָּכ ךצירענו ךשידקנ
 : רמאו הז לא הז אדו ךאיִבְנ די לע בות ןָכו + השודק

 םתַמְעְל : ורובְּכ ץֶרָאָה לָכ אלִמ תּואָבצ הָיהְי שודק - שודק + שּודק
 ףשרק ירבדבי : ּומּוקָמִמ יי דובּכ ףּורְּב ' זכיִרָמואְו כיִחְּכְשִמ

 ' היּולְלַה רדו רדל ןויצ ףיהלא םֶלּועְל יי ךלמו רמאָל בּותּכ

 : הֶלָס ףולְלַהָי םיי לָכָּב םישודקו שודק ךִמָשְו שודק הָּתַא
 ררל
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 : שודק) םּורָמ ַּבְל אּוה יִּכ לֶאְל ּוכיִלְמַה רדָו רֶל
 ומפ םריקס ססרכק דגככ ץוסו עפיו קופפכפ תויפות דננכ כ'ע עמו זֶבָבְו

 -ַאְרְשַי לע והלא הוה ףֶמֶש שרק לכ כא |
 | מע

 ןת * (ו"כמכטכ רמפס כקעו דבגכ | ץוסו טו קוספכס תויפופ כ"ע כ ְבּו

 זרכוט .רָוקַתו = ףיטְצְריל דלהִּת ףִמעְל דו
 ' ךֶצְראל הָחְמַש + ףָל יִָחְיִמַל הפ ןוחתפּו * ףיָשרודְל
 ןָּכְל רג תכירעו * ףרֶבע דודק ןרְק תחיִמְּו * הרשל ןושָש

 | : ּוניִמְְּב הָרָהְמִּב ךֶרישמ ישי
 (קדלו קידל דוס .ס'עסד דגככ לופו "טס סוקוספ 'גמ .סולפויס סומש כ"ע) בב

 הֶנְרְּב םיִריִסַחְו * וזולעי םירָשיו ּוחְמָשיַו ּואַרָי םיקירצ
 פעשפ פעל הֶלָּכ הָעָשְרֶהְו * היפ ץופקת הָתְלשְו * ולי
 ץֶרֶאָה ןמ ןורז תָשְמְמ ריִבַעַה יִּכ * הָלְבַה *= שב

 ןו'צ ףיהלָא םֶלַשָל הָוהְי ולמי * ףשדק יִרְּבַרְּב בּותְּכַב
 : ּהיוללה רדָו רדל

 בותְכַּכ ףיִעלּבַמ מולא או ףִמְש אָרּוְו הָּמַא שודק
 שָרְקִנ שודקה לָאָהְ * טֶפשּמַּב תּואָבִצ הָוהְי הְָּנַַ
 : שורקה ףְלִּמַה חוהי הָּתַא ףורֶּב < הקצב

 וב תיִצְרו ונָתא ִתְבַהֶא < סיִמַעָה לָּבִמ ּוָתְרְִּב הָתַא
 י ָךיִתּוַצְמְּב ּונָּתְשדְהְו * תונושְלה דדָּכִמ ּונָּתְמַמּורְו

 ונתברקו



 הנשה שאר לש תירחש

 ּוניִלָע שורקהְו לודָגַה ףמשְו * ףֶתֶרובַעָל ּוְָּלַמ ּונָתְבַרקְנ
 : ָתאָרַק

 (וי פל פס תכנפ פכפכ) ם* תֶא הָבַהַאְּב ּוניִהְלֶא הָוהיונְלְןִּתַתַו
 ם = הֶּזַה שדק פצָרקִמ בוט םוי תֶא * הּזַה ןורָּבוַה

 רב שָרְק אָרְקִמ הָבָהאְּב (העּורֶת ורכז זגפ) הָעורֶת
 : םִיִרְצִמ תֶאיִציִל

 תרָצְרַו חֶאְרְי עי אביו זרֶלע .ּונָתובַא יִהְלאָו ּונִהלַא
 ןּורְכז וניזרובס ןורכזו וננורְבז רכז דקפי עמשי

 לָּכ ןורַכַו * ְִּבַע דו ןֶּב םיִשָמ ןורְכִמ * ףריע םבלשורָ
 רֶסֶחְל ןָחְל + הָבּוטְל חרֶטיִלַפל נפל לארי ריב מע
 זכויִּב * הֶַה ןורּבְהַ .(סויכו הוה תנשה פכפכ) םיְּב םיִמָחְרלּ
 ולָע ו8 םֶחְרָכ < הקר שלק תק בוט
 וב ּונרְקפּו * הָבטְל וב ּונָהלֶא הָוהי ּונְרְכַז * ּונעישוהְלּ
 הרעושי רַבְרַּב * זיִבּוט םייָחְל וב ּונעישוהו + זרֶכְרְבְל
 יִכ ונעיִשּוזרו * ּונילע םָחַרְו דלּומחו ּונָנחְו סוח > םיִמַַרְו

 : הָּתַא םּוחַרְו ןּונַח ָךָלַמ לא יִּכ י ּוניִנָע ּףיִלֶא |
 .ךרּובְְּב ולּכ סֶלעַה לָּכ לע ףולמ *ּוניִתובַא יַהְלאָו ּוניָהלִא

 ןואּג רֶדַהּב עפוהו * ךרֶקיִּב ץֶרָאָה לָּכ לע אשה
 הָתַא יִּכ לּועָפ לָּכ עַריְ * ֶצְרַא לָבַת יִבְש לֶּכ לַע * ףע
 הֶמָשִנ רָשָא לָּכ מאיו * ותַרָציהָּתַאיִּכּוצָילָּכ יי י ותל
 : הֶלָשַמ לּכַב ותוכלַמּו ףַלַמ לֶאָרְשי יִהְלֶא הָוהְי * ּופאְּ
 * ֶבּוטִמ ּונעבש י ךתרותב ונקלח ןִּת * ףיִתוצַמְּב ונשק

 תַמָאַּב ףּרְבַעְל ונָּבְל רהַטְו יףָתְעּושיִּב ּונַשפנ חמש
 יקו תַמָא ּונָבְקִמ ָךְרַבְרּו ;רמא םיהלַא הָוהְי הָּתַא יִּ
 ו שרכמ רה ָּ לע ךָלִמ הוי הָּתַא ףורַּב * רעל

 : ןורָּבְוה םויו לאְרְשי (
 בשהו + הֶעָש סֶתְלִּפְלְ לֶאְרַשי ה עב וניִהלִא הוהי הָצְר

 הָרהְמ סְֶלְִּתּו לאְרְשַ יִשָאְו יב ריִבְדִל הרוב
 הבהאב



 זס הנשה שאר לש תירחש

 לֶאְרְְי תַרובָש דת ןוצְרל יחתו * ןיצְרב לבת הָכָּ
 * ונצְררו ּוָּב ץופְחַת זכיִּבְרָה ףֶמָחרְּב הָתַא פע
 הָוהְי הָּתַא ורב * םיִמְחְרְ ןויצל ושב ּוניניע הו

  ןויצל ותְניִבָש רזחמַה
 הָּתִאָש = ךֶל ּונְחְנא םירומ

 וניהל הֶוהי אוה
 זכלשל וניתוב יה-לא]
 ןנַמּו .ונייח .רוצ ונרוצ רע
 רּודו רודל אּוה התא ונעשי
  ּךַתלְהִת רַפְסִנּו ףל הרּונ
 י ָךְריִּב םירופמַה ונייח לע
 תרודוקפה וניתומשנ עו
 סו לָכְּנָש ּךֶסנ למ = ךדל
 ךרּואָלַפנ לע ּונַמָע
 ּבֶרָע תֶע לֶכָּבָש * ּךיֶתּובוטו
 אָליִּכ בוטה - סִיִרֶהָצְו רקבנ

 יִּכ טכָחַרַמַה = ךימהר ּולָכ

 ןנכרד םודומ

 אוה הָּתַאְש : ףְל ונתנא םידומ
 יהקתו נוה לתנ הרד
 רַשְּב כי יהל וניזְרובַא
 תּוכְרְּב < תישאר רצוו ונרצוי
 ילורגהר ףמש תרותנרָוהרו

 וגזתייחהרש כע : שורק
 ונח ונייחת ב ּונָתמיִקְ

 ורצח וניתיילנ ףוסמַתו
 תושעָלו ףיקח רומשל - ךשרק

 לע םלש בָבְלּ ףרְבַעְלּ נוצר
 לתרנ ורב ' ל סכירומ ּונתנש

 : תואְְהַה ו

 : ףָל ונק למ יִּכ * ףירסח ּומַת אל
 לע

 רעו סֶליִעְל
 ונְּכ5ְִמ ףמש ריִמִּת אָשַנְִו זכָמורְתִַו ףרֶּבְהִי זְלְּ

 : הֶלָס ףורוי םייִחַה לָכְ
 : ָךֶתיִרְכ יִנָּב לָּכ םיבוט םייחָל בותכו

 * בוט יִּב םֶלִעְל תַמָאּב לּורּגַה ּףךמַש תֶא וכְרְבי ּולְלַהי
 ףורָּב * בוטה לֶאָה הֶלֶס ונתרזעו ונתעושי לאַה

 : תורוהק הָאְנ ףֶדּ ףִמש בוטַה ב ָהָה ָההי הָּתַא
 רוכ5 סילטס רמו% .סיכסכ סט ןי6 סו סרזקכו

 הֶכּותְכַההַרְותְּב תשְלשמה הָכְרְּבַב ּונְכְרִּב וניתובא יהלאְו י

 סע סינה וינבו ןרַהַא יפמ הָרומאַה ףרבע | השמ ירי לָע
 : רומאַּכ .ךישודק
 דד ש 5

 : ָךנהי לא וי יו , ראי : ךרמשיו יו יו : רקד

 השי



 הנשה שאר לש תירחש
 לֶאְרְשי יִנָּכ לע יִמש תֶא ומשו : סולש ל סָשיו ךיִלָא ויִנָּפ ד אשי

 : סכרְבא ינו
 םימחְרְו הֶקַדְצ = דֶסַחָי ןח םיִיַח = הֶבְרְבּו הָבּט םולש םיש

 נְלָּכ וניִבִא ּונָכְרַּו - ךמע לֶאְרשי 2 לע וניל

 .ּוניִהְלֶא הָוהְי ונל ִּתַתַנ ָךיִנָּפ רּואָב יִּכ * ָךיִנָפ רואָּב דָחְאְּכ
 *םולשו התכה םימהרו * הקְרְצי רָסָחו הָבַהַא םייַהְ הרות

 בורּב לֶארָשי ּךִמִע לָּב תֶא הבל ּנְכְרַבְל < נע בוט
 : םולשו זץ

 רוכ5 .סולטס .- סרזקכו

 .ּונָצְמַאְּת סויה + םויה סֶכְלַּכ סיִיַה סֶכיִהְלִא יִָּב םיִקְבְרַה סָּחַאְ
 םויחר ' ּונְָגִרִת סויקר > ּונְלְדנִת םויזר > ונָכְר ה םויהר

 יּוניִיִחִת סויה ' ּונָּבות סויה < בוט דַעְ ונדעות סויה = ונרּרהת
 * נניתרוחרא רשית םויה - וניניעְמ ונְרֶהְטה ויה * ּונּנִחִּת םּויַה

 ּונָטְלַמִּת סּויַה + ּונבְּבַלְּת סויה בוט םֶש רֶתָבְּב ּונָרְּתְב סויה
 ונֶרְקְפִת סויה : ונרָטעּת סויה = ונרעסה סויה : ונָאָשְנִת סויה

 סויה = ףִתְדובעל ונָבְרקִת סויה * ּונקרצה םויה " םיִבּוט םייחְל
 נתת סויה ןקכ ףיסוסכ 2 יטפ) * ּונְתְכַּבִה עמשה סויה - ונָמִחְרה

 ונבתכ ת סויה (ק"ודו ו"יתפ קו6 רפס יכ ק5 ספש סיִמְחְרְלּו רֶסַחְרּ ןָתל

 : םיִבּוט םייַהל
 רעושיו < הָבּוט הָסָנרַפּו * םולשְו הָכְרַּב םייח רפסְבּו

 ונחנא ףיִנָפְל בב רַבְ תובוט .תורזגו = הָמְחְנו
 זרָּהַא ףּורַּב : םולָשְלּו זכיבוט םייַחל לֶאְרָשְי ךַמַע כ

 : ןמא םוקָשַּב לארשי ומע תא ךֶרבַמַה י והוווהוי
 : ילאוגו יִרוצ הָוהָ ךיִנפְל יִּבְל ןייגהְו יִפ יִרְמִא ןוצְרְל ּויָהְ
 וכלק קמו * הָמָרַמ רַּבּדִמ יִתוּתּפְשו * עָרִמ ינושְל רוצנ יַהְלֶא

 יל הַתַפ < הָיִהִת לכ רַפַעְּב שפנו םודת ישַפנ
 ילע םיִמִהַה לָבְ : יִשָפַנ ףורְרּת יָתוָצַמ יִרחַאְ : ָךְתֶרתְּב

 ןעמְל הֶשע,* סָתּבָשִחַמ לקֶלְקְו סֶתְצע רֶפָה הֶרהמ העָרְ
 ןעַמְל השע * ףִתְרות ןַעָמְל השע + ףנימי ןעמְל הָשַע * ךמש

 ךתשודק
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 ויהי יננַת מי העישוה * ףירידי ןוצלחי ןעמל * ףתשודק
 : יִלֶאונְו ירוצ הָוהָי ךינפל יִּבל ןֶגָהְו יִפ יִרָמִא ןוצְרְל

 אגה - וימורמְּב ( כמ פס רפוס לא"ירפס םורטמיב) םּולשַה השיע

 :ןֶמָא ּורְמָאְו לֶאְרֶשִי ומע לָּב לע ּוניִלָע םולָש הָשָעִי ויִמַַרְּ
 תרפסו ויתו5מל תכזססו ססעת ויכיעב רסיסו ךיס5ס 'ס לוקל עמסת עומס ס5  רתיו

 + .ךפפוד 'ס יכס יכ ךילפ .סיסס 05 סירלמכ יתמס רסס סלחמס לכ ויקח לכ
 ןתו וכיפיכ סרסמכ סדקמס | תיכ סככתס וכיתוכס יסללו וכיס5ס 'ס ךיכפלמ ןוכר יס

 : סלס ככלכ ךכופר תוסטל ךסרותכ ונקלח |

 הלפתה רובצ חילש תרזחב םיכיישה םיניד
 סייפ ןיס ןסרסטסיס וג יס סלפת סל ןוח ליס סכרוט ודכקוק רסלכ6 ידיסופ יס ו

 ספרטיד רידכופסיר סרספ יזיד יק תוכרכ סל ןיס ןויסניטל ודכייניט סודסילפק
 רסכסקס יד םיטכס ןמס ליס רידכיפסיר וכ יד ודטדיכ"קס סליס * סכרכ סדקק יד
 יויד ומזיפ יסכ6 יס * ןוכ סל ירסלק6 יריסיד 15 ודכסוק '% סכדכ סל ןוח 6
 יכסס וג יס ןמק  רידכופסיר ידיסופ יס וכ * ונומ וכ 'וריפ ןמס ליס רסנכולס
 יק לסק 26 'וייוס וכלסס סכרכ סל 'וייוס וכ יס * יזיד ול סכרכ יק ירכופ
 * .סוילי6 ןוק 'סרידנופסיר 'סטסיס סכרכ ללוק ירכוס יכסס + ןמ6 ידנופסיר
 * סכרכ סל יזיד יק לוס יד למ וכ סל ר5סל6 ידיסופ וכ ןמ% ידכופסיר יק ליס
 * 6 ןוק סלריזיד ידיפופ וכ סשודק סל יזיד 5 סלפת סל ןזח ליל סנרוט ודכסוק

 'סרסמיטס ודכסוק 'סרה ועויע ול י6 * ןככריד סידומ 'סריד י6 וקופ ןוס 'קרספסכס =
 וקכסוק * = רודפירק ליס יד ירכמוכ ליס רלרכמוכ ןיס .קוסדסס ל0 ךורכ סריד יס |

 סיקוספ סול יד ןיפ ס5 ןיס ןופר יסי ןכ 'סרידנופסיר סיכסכ תכרכ ןזח לי6 יזי7
 : סיכסכ סול ןיויל סל ודכסוק וכ יס ןמ% ידכופחיר יס וכ יק ןמ6 'סריד וכ 6

 סרי וס תורונס ויגיע ויסיו רוכ5 חילפס תרזחל רתויכ ןיוכי וכלכ סיסל6 עננס ימו

 * תו ומס ךורכו ה' טוס ךורכ ןיוכי ומס ךורכו לוס ךורכ סנועסכו * רפסס ךותכ

 : ןמס לירטפינ סלועס יחנודהאי ןיוכי ןק6 סנועסכו

 כוכ5 םולטל סדימעס רוק סדוק סז תוטל רמול סיגסוכ שו

 : יי יִתאַרִי ךעמש יתעמש יי
 וכ שכוי יְּלֶחו יִּתְלִַחַ = ינדקפה וכ םוי + יתזגרת יתעמש וו
 .:-: % :חד , ו ו כ ד 1

 לוד יִּכ + ינָטיעְמִת ךֶפאְּב ןָּפ י יִּתְלַהְבְנְו יִּתְלַּפְשַה - ינניִדת
 ה כו

 * דַחּובגו הָלְרִנ הָתַאַי ךְל יִּכ = ארּונַה ןיִד םּויַמ אָריַי אל ימ ו
 : דרב ד ד " / 1 ו

 " : יי רוסְּב רומעי יִמ * אָרּונָּד ןיקוקז יִד רתַאב
 .יִּכ ז ןיַּמ לַע סירמוע סיפרש ויִביִכְס * ןיר אָפּכ לע בשוי ךֶלַמ יי

 יי: וו רש יִּכ ריִנַהְל * ןיִדָו תר יִעְרוי לָּכ ונפל ךְלַמַה רבה ןּכ
 וג
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 ןח אָצְמּו עשי יהְלֶאִמ קרקרצו יי תֶאַמ ;רַכְרִב אָשי אשי

 : םדאו םיִהְלא יניעְּב בוט לבשו

 תָעְּב ונתעושי ףא סירקכל םעורז הָיִה ּוניוק ךְל ו יי 0

 : תר
 : ָנזא ילֶא הֶטה יִד רצ סויּב ינמִמ ָךיִנָּפ רֶּתְסִּת לא וינּפ
 : םיִמְשְּב יבשויה יניע תא יתאשנ ךילא | ךיִלא
 : םֶכְרְבִא יִנאַו לֶאְרְשי ינְּב לע .ימש תֶא ומשו | םשָיו

 לכיִּכ רוההו הצנהו תרֶאְּפתהו ררובגַהו הֶרַרגַה 0 ל ל

 : שארֶל לכל אָשְנִתַמַהְ הָבְלִמִמַה . ל ץֶרָָבּ םימשב
 וכו ונוכר : ויִתאָּפְרּו יי רַמָא בורקלו | קוחַרְל םולש םולש םולש
 ןוצְר יהי םולש משו סורש קרתא הרוב ןכוש סור רידא

 תרָכְרְבּו סייח לֶאְרְשי תריִּכ מע לע ונודע םכישַתְש
 : םולש תרמשמל

 סוכסכס סורמוץו

 ומכ ּונמע קרַשַע ּוניִלִע תרזגש קרמ ונישע םסֶלוע לש ונובְר

 = * םיִמָשַה 5 0 ןועממ \ הפלשמ ו

 : שברו בַלָח תבָ ץרא וניִתובַאל

 : סלפפל סקורי ולעו וענכ סו םקומטכמכ וענו ל ןכורס ןמ סיכסכס .סידרוישכ

 סוכסכס סיכגכמט סעסכ סיפכ תותוסכ תעכ רמזי ויכלע סמובע וספכו סולק ספורפ
 : ןוכרס סו סוכט סכותכו ךכוסיו כמ ף"ככו ךרמשיו לש ף"ככ ןיכור5מו

 יניִאְו יִּתְמְלָח פכולח לש יתומולחו ךָכש יִנַא סֶלוע לַש ונּבְר
 יתובא יהלאו יהלא יו ךינפלמ ןוצר יִהְי * אוזר המ ערי

 יִתְמַָחש ןיּב ;רבוטל לֶאְרְשִי לָּב דַעְו ילע יזהומולח לב ויהיש
 : יִלָע םכירחא ומלחש ןיִבּו יִרָחֶא דע יתמלחש ןיבו + מצע לע
 לש ויזְרומולַחב הב יִב ומיקתיו זכָצַמַאְ קו סָה שכיבּוט םא

 ו ו ירצו * קידצמ טו
 יִמְכו * ותַערֶצמ ןֶמענְכו < העַרְצִמ הרָאיִבָּנַה :םִיִרְמְכו = יִלָחִ
 פֶשכְו + עַשיִלֶא ירי לע וחירי יִמָכו ' ּוניִּבַר זרשמ ירי לע הרדמ
 ופה כ רֶכְרבְל הָדְלְקִמ עשרה סַעְרִּב זרללק תֶא חְבַפש

 יִנָצְרזְר ינרמשתו + הבוטק לארי כ מ ילע יְִרומּולַח לכ
 נייחתו
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 : ןמא ינייחתו

 סולוע סיכסכסטכ ל"ז די תכוסכמ ס65מכ ל"עוז אא"דד'זד כ"רקומ לודגס כרסמ סלכפס
 קוקשי ₪55 קוספ סוס רמסי 55 סנו * סוכרכמ סיכסכסש סעשכ סרמופל ןיפ לכ5 ןכורל

 : קופפו קוספ לכ רח< ןמק סכעיו * סורמו%ש סמל ןיוכוו

 שודקס סט ןעמלו ךימסר ןעמל סשעקס | וכיפוכ6 | יסלפו | וכיס56 | דודי :כ"רסי
 תילו לכו וכנכ ןיוכי) םיסנויד םיספספ םתספ םקתנא * *

 תעמטס סטכ יתקנסו יתכפמ מסתו סוכסכ סכרכ לס 'פמ  סלויס (וןיפכ תומטס
 רגכו לוכסל ססל סכוט ססכרפ וכסכרפס ךומתה כורכו * סס שיק ךמומפ כקעי "ככל
 וככספו ס"פ ש5 ךמימס כקעיל שוכל5 רגכו לוכסל סל תייספ תסכס ססכ סוכלכ
 סועמסכ וכורכר ויסיו ךפדוכעכ וכיסוכ לכ יכיעכו ךיכיעכ .סומקרלו דסקלו ןחל סכס5ל
 וקקכט ס"יספ תוכפכ ווכ5 וטיככסש סעשכ ךקיר5 ףסוו ק6 תתכש סשכ ךקדוכעל
 וככזתו + קוקלכפכו סיסכ וכמע סשעפו * ויקור לכ יכועכ סוממרלו רססל ןחל סכס5
 וככותו * .לוס< רוכדו ערס ןוטל לכמ קסרססל וככוקו * סעכסו סוסגסמ קסרתסכ
 וככותו * סג[דו פוכלע יכומ לכמ קסרתסל וככזתו * סוגוכעתס .תוססמ  קקרפסכ
 וכותוכשו כוטכ וכימי ךילקפו * סודסח תולימככו תופמכו סמשל סרוקכ קוסעכ

 : ןופר יסו וכ ןמק סומיעככ

 : קסמ * קוחמ * ערק * תלסו לוחמ ?כו * וכסממ וככלמ וכיכ5 ס"רכ סירמוס ןיס

 :הָּתַא אָלְא ףֶלְמ ּונָל וי יי ןיִא ונָּכלמ הוי זי ּוניִבָא
 י ףךמש ןעמְל ּונָמע השָע ּונָּכְדַמ ּוניִבָא
 הָבוט הָנָש ּוניִלְע שד ּונָּכְלִמ ּוניִבָא

 : תוערו תושק תורזג לָּכ ּונְלְעָמ לָּסַּב ונָּכְלִמ ּוניִבָא
 : וניאנוש תובשְחִמ סב ּונָּכְלִמ ּוניִבא
 י וניביוא תצע רֶּפַה ּונָּכְלִַמ ּוניִבַא

 ונילעמ ןיטשמו רצ לָּכ הֶלַּכ ּונָּכְלַמ ּוניִבָא

 הרֶזבו יִבְשּו בער) הער) בֶרְמו רֶבְּר הֶלַּכ ּונְּכְלַמ ּוניִבָא
 | ךֶתירְב ינּבִמ הָפּגִמְו תיִחְשַמּו

 ּךְּמע יִדוחְל הָמְלָש האופר חַלֶש ּונָּכְלִמ ּוניִבָא

 ּךְתְלחְנַמ הָפִגִמ עַנְמ ּונָּבְלִמ וניבא
 ונחנא רפִ יִּכ רוכז ּונָּכְלַמ ּוניִבֶא
 םיִבּוט םייח רָפְסַּב ּונְבְתּכ ּונָּבְלַמ ּונִבָא
 סיִקיִַצ רָפסָּב ּונָבְתַּכ ּונָּכְלִמ ּוניִבָא
 םיִמיִמִתְו םיִרָשי רֶפְסְּב ּונְּבְהּכ ּונָּבְלַמ ּוניִבָא

*-. 
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 : הָבוט הָסְנְרַפּו תונוזמ רָפְסְּב ּונָבהַּב ּונָּבכְלִמ ונְבִא

 רולוקכ וז ססכרפ ל רמסי ססכרפו תוכוזמ 5 וככסכ וככלמ ובוב רמוס 5יטסס דועכ

 סיכמוסס לכלו יפיכ יכלו ול ןקפט וכוקוכ% יסלו וכיסל5 'ס ךיכפלמ ןולכ | יס
 ךמש תוכוכ ךוכככ ססי תוכוזומו יפכוזמ | סויו סוי = לככו סויק ינמלט לע

 ! ססכרפס לע סכוממס אסונרקיד טודקסו לודגס

 העּושיו הָלֶאְג רֶפְסְּב ונְבַתּכ ּונְּבְלַמ ּוניִבָא
 ּךיִנָפְלִמ 'בוט ןרְכזּב ּונְרְְ ּונָּבְלַמ וניִבֶא

 בורְקְּב | העושי ּונָל חַמָצַה ּונָּבְלַמ וניבא

 ךמע לֶאַרְשי ןר ןרק סרֶה ּונְּבְלַמ וניִבָא
 ָףֶתיִשמ רק סֶרָהְ ונָּכְלַמ וניִבָא
 .ּףיִנָפָל הָמְלְש חָבושְתְּב ּונְריִזִחַה ונָּבְלִמ וניִבַא
 וניִלָע םֶחַרְו וח ּונְלּוק עַמְש ּונְּבְלמ ּוניְבָא
 ּוננעמְל אל םא ךנעמל ו הָשע עונְּבְלַמ י ּוניִבָא

 ּונתלפת תא ןוצרבּו םיִמְחְרְּב לָּבְק ּונָּבְלַמ וניִבֶא

 נפל סקי ובית ל ּוּבְלַמ ונִבָא
 ץ"טס רמו5 ךכ רסץו

 ףיִלִמּה : היִתְעְרְכ תְרְב יִך אַמְלַעְּב * אָּבְר היִמָש שדְקִתִיְו לדה
 ןוכיחּב * ּהיָחישמ בָרְקו ּהינקְרּופ חמו י ּיזְרּוכִרַמ

 : מא ּורַמָאְ בירק ןמזְבּו אָלְנְעְב לֶאְרשי תיּב לכד יַחְבו ןוכיִמּויְבו

 * חַבָהְשִו בת אימלע ימלעל םלעל ףרבמ אָּבְר הימש אָהְ

 היִמְש - לָלַהְתִַ הָלַעְתִיַו + רַדַהְִו אשנתיו * סמר < רָאּפְיְו

 ' אָתְחְבְשה + אתְריש - אַתְכְרְּב "לב ןמ אָליִעְל - אוה ףיִרְּ אשךוקה

 : מא וראו "אַמְלְב ןרימאָּד ' אְתמחְנו
 עמשת > טככתקעצ לבקת * םָיַמַשַה ןמ ( (סיִמַתְרַב ) ּורְתַעַתְו ּונָעִח

 | וניהלא ייחתפו - טכְכתְריִתְע לוק הנע ןיצְרִּ םֶבְתַלַּפִת
 2 5 -סכהש סוקמ לכ וניִחַא לאְרְשִי -ִרָבְלּו ונָל
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 : תחרה הרחלעַה "רעש + .רֶרָהְ רוה ירעש + לבשה העה ירעש

 * תוז ירו ירעש > תרּויבז ירעש - תרּוקיתו יִרעש * בוט דַעְ ירעש
 ירעש
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 זכְכָ : םיקוו תּורָחַתְו הָאְנַשְו הנק םֶכְכוהְמ רוסו הָבּשת ירעש

 : םכיִמַעַּפ ףְלֶא סֶכּב סכילע ,ףסי סֶכיִתוכא יהלא 0 בותכש \ אָרְקִמ
 * שיבוט םייח רב םֶכְבַתְכִיִו - שככל רבה רשַאב םֶכְתֶא ּךָרָביו

 : ןמא| רָמאנו ןוצר יהי ןכו

 ןוקרובא .םכְדְק לארְשו תיִּב לכח ןוקרֶתועָבּו ןוהְתולַצ ָּבְקתֶת
 : ןמָא ורָמָאְו ( (אעַרְַ ) איִמשבְּד

 תְכְזשְו הָמִחנְו העּושוו עַבָשְו םייח - אמש ןמ אָבְר אָמְלַש אָהְ
 ימע 'לָבְלּ ונְל הֶלצַהְ חויַרְו הָרָּפְכְ הָחיִדְּ הָלּואְנ הֶאופרו

 הֶשַעְי ויִמְְרּב תגוח > ויִמורִמְּב "םולש השוע : ןמא ורמאו .לָאְרשִ

 : ןמָא ורְמָאְ לֶאְר ומע לכ לעו ונילע םולש
 טקס סע רוכפ קיטס כמוקו קיס ןיפולומ ךכ רחס

 ןיִא : ודבלמ רוע ןיִא םכיקלאָה אּוה הָוהְי יִּכ תערל תארה התא

 ןפכמ ןיליחסמ לוסכ לס סץ? : ףישעמּב ןיאו ינדא םיִהְלֶאַב ומ /

 דלא ּונָבְוְעי לא וניתובא םכע הָיָה רשאכ ונָמע וניהלא חוהי יחי

 םכאשנו | םערּו ךתלחנ תֶא רבו רמע תא העישוה : ונשטי .

 וצפו קרוהי הָמּוק השמ רמאיו ןרפצה עס ית פכלועָה רע

 ןיראו התא ךַתּונְמְק הוה קדַמּוק : ףינָפמ ףיאנשמ וסניו ךיביא

 לא ךדבע רוה רובע : ּוננרי ףיריסחו | קֶרְצ ּושְּבְלִ ףךינהכ : נע

 : ףֶתיִשמ ינפ בשת

 5כוקס קסיפפ תעכ קכווככ דיסוס רמו וז סלפת

 ןגמ וככנסמ לו5 .ןכמכ ןודק טפסמס יסלס וכיסוכ6 יסלסו וכיסס הוהי מ"רסי

 ךסעכ 6 ךימתכ וטככיו 0 סקרתו קוחמפט וכדפכ רש רכט
 סימקרס תרמכו דססס פדמכ וכוסלק 'ס וכמע גסכקתו ךיקודמ לע | ךימקל ולוגוו

 םככתו
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 ך5כ5מו ךכיעמו ךמעמ ךפש ןורס כוסי >ודגס ךכוטכו ןידס קרושמ סוכפכ וכל סככפו
 ךשמו * סטקרכ סחפ וכקמש ספ לעכש סרומ סע כקככש סרוק רכסקסכו * ךתלקכמו
 סונרטקמסו סיכסמס לכמ וככ 'ספעושיל סכלו ךפרוכנ ת> סררוע * סיל5 ויפורוכב
 * וכולע ןיטסקכ וכולע ופיקו טפכנכו סויס ךדוככ 5סכ 95 סיככוסס סיסל6ס וככ
 65 עירי סקכק ריעי קומפלמ שיפכ ?5ו רוכנכ 'ס * וכולע וכיעשי 55ו ססופ סותפ

 : רכנקי ויכיוק לע םורלו
 ךפ6 תכר(סו וכידכ סומידכ ?ליו * סויס ןוטקרס וכוכ% ןידכ ךיכפ5כ ךמעש סטכו

 * ןכטפשמ רו55 5ילוסכ ךיכפ ומדקו סמקו דסח סיכרק ךימחרכ ןכ * ומע
 סימסרו סעושו קדוקפכ וכרקפו ךיכפכמ כומ ןורכוכ וכרכזו סוסי ךסקרלכ  וכטפס
 ריממ תמפכ ךרכעכ רוככו רשועו סימי ךרוקו סולטסו סייקס 'סכ כתככ פס תוכוכו
 סועכס ססכ וכיפוכס ימו ק5פכמ דע וככמז סדוק סוס סכלועסמ וכסקת לקו * סומיס ככ
 ספסכו פומכ כ 55ו * סימוס כורכ וכיפוספכ סומופס סילטסלו ןקפכ לכוכט ןפו%כ סכש
 קועושיו תוכומ קירזג וכולע רוזגתו * וסכר קסמ שיש תדכ וכממ חךי ותככל ןטפשמ (לכ

 עסוכ ךמע עשוכ לכ 55י קרלכ וכידו * וערו פוטק תורזג לכ וכילטמ לטכו * פומחכו
 סחכו * וילע סוטת רדסו דוס ךקעושיכ .ודוככ לודג : ךכימי עשי תורוכגכו ךסיסמ 5
 ץרקס כמו סוסי קסרוו תעד קור סרוכגו ס5ע קור סכוכו קמכמ חול 'ס קור ויכע
 קוממורס הי * סוסו ק5 סקריכו ךפרות תודוס יקמע ליכשסלו ןיכסכ סוסי 6 סעד
 סוסי ךל יתלפפ יכלו * ילקוגו ירו סוסי ךיכפל יכל ןויגסו יכ ירמק ןולרל ויסי : ןק

 : ךעש קמקכ ינכע ךרסמ כרכ סיספק ןוכלכ פע

 ןוסס רמוקו ק"ס יכס ןיקילומו

 סכעה יִרשַא : אּוה ורב לֶאְרשי ומעְל הרות ןתנש םיקמה ךורּ

 תרמו ית ןולולג : ויִהְרֶא וש =כעַה ישא ול הכבש
 0 : וָדְחַי ומש

 די וממור : תצוה שודק וילגר שכדהל ּווחּתשהו וניהלא יו וממּור

 ןיחצ : ּוניָחְלֶא יו שודק יִּכ ושרק רהל ּוחְּתְשהְו ּוניִהלא
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 יִרעְלְּבִמ ףולא ימ יִּב \ והאב רוצ ןיִאְו ךֶּתְלַּב ןיא יִּכ ייּכ שודק
 תרלְהְק השָרומ השמ ּונָל הּוצ קרָרּות : ּוניִהְלא יִתָלּוז רוצ יִמּו יי

 ה ככה  רשאמ .הרופסותו חב .םיקיזחמל תיק סייה ץע בקע
 ןיאו ףְרְרוח יִבהאָל בָר .םולש :םולש ףיִתְביִתָנ לָכְו סכענ יִכְרַד

 : םולָשָּב ומע תֶא רבי יי ןתִי ומעל זע יי : לושכמ ומָל

 ימקרר יערפ ןיחפפתמ סוכ ורקמכ [רוכ5כ סרוק רפס ןיקפמ רכ םפפ ןועמס יכר
 : יכס רמומכ שכ רככ ועכו קלועפ סכס%ס ת% ןיררועמו

 סע ךֶתּועְר אָהָי * ףְרְתאְו ףרְתַּכ ףיִרְּב אָמְלע יִראָמד ּהימש יִרָּב
 תיִבכ ךֶּמַעְק יוחא נימי ןקרופו * סֶלָעְל לרַארְשי ךמע

 ' ימחרב אנתולצ אלבקלו + ךרוהנ בוטמ אָנְל ייוטמא + דןשדקמ
 ו היד ד ד ד ד!ן*

 אהי
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 אריקפ ךרבע אָנַא ילו : ּוביִטְּכ ןייח ןל רות ךמדק אוער אה
 ףמע"לירו - ו לב תלו יתי רטנמלּו ילע םִחְרַמְל איקידצ וגָּ

 ילע טיקש אּוה ָּתנַא) אֶל סגְרפמּו אָלַכְל ז אּוה הא < רֶאְרְשַ

 אנא + איִה ךלח ףךתּוכְלמו < איבלמ לע טיִלָשר אוה נָא < (אל

 היִתיִיָרוא רקיד ּהימק ןמ ּהימק "אנג אוה ףירּב אשרקר ארבע

 . אָנְבִמְ ןיהלא רּכ 2 אָלְו - אָנִצַחַ שנא לע אָל * ןדעו ןרע לבב

 / טושק ּהיְריִרּואְו + טושק אָהְא אּוקרְד אימה אהרֶלֶאַּ אָכא
 ץיחר תננא הוב טושקו ןוובט רנעְמ יגסמו - טושק יתואיבְנו
 ףמרק תוער אהה * ןָהְּבְשּות רמיא תצנא = אשידק אריק ּהיִמְשְלְ

 ףמע לבד אָבְלו ואָּבְלִר ןילאשמ םיִלַשתְו < ךתִירואּב יִּבָל הּתַפְתְּ
 : ןָמָא : סללו ןייחלו בטל * לֶאְרְִ

 - סינסוכ שוו

 רה הַמֶשָי ' ךְלַמ הָוחָי סווגב ּורמאיו ץֶרֶאְה לנִתְו םימשה וחמשי

 לּדְגתִ לפה לע ו 0 ל ז הָרּוהְי תו הָנלְגִת .

 תכַה טלה הוה םֶלּועַה < .אָרְבש תומָלועַּב < "אה ו ורב ש שודקה

 הֶאָרְַו הלנת : לֶאְרְשי תיִּב ימע לב ןוצרכו ויִאְרִי ןוצְרְכְו ונוצְרַכ

 דע ּונָתְטיִלּפ לע 'םכחְרו סוחיו ןוחנ + הָרָהִמּב וניִלע ותוכְלמ

 לכ ּורמְָ ןוצְרֶבּו חכיִמְחַרְּ רָסָחְכ ןח לארשי תיִּב ומַע תָטיְּפ
 לֶאְרשי תיִּב ומע זרִיְבשְו ּונַתְְבש ריזחי אוה ןַמָחְרָה : ןֶמֶא םכעָה
 קררואק הרֶלּפאַמּו הָחורְ .ּוניִתורְצ לָּבִמ ּונָאיִצויו ּונמיִּב הָרָהְמְּב
 | עי ןִמֶא סעָה ָב ורַמְִו ברָקִּב =

 ונְתּו סיהלאָלע ונה לכה * ּוניְהְלאָל לדג ּובָח אָרְקִא הָוהְי םש יִּכ
 : הְָרוּתְל רובְכ

 סורמוקו סעל כקכס סקרמו סכות רפס סוכנמו

 תשמּונל הָּגצ תֶרּות : לֶאְרְשִיִנָּב ינפל השמ סש רַשֶא הָרּותַה תאזו
 : : בֶקַעְי תלהק השרומ

 למול סוגסוכ שיו

 קרוהו תרּורע שָפַנ זרַביִשְמ הָמיִמְּת הָּוהְי תרזה * ןֶהְכְו ברק ןהכ)
 תרוצִמ בכ יחמשמ םיִרָשי היה יִרוקּפ ית תַמיִּכְחַמ הָנָמְאְ

 תא כ הָוהְ ןתי ומעל זע קרוה : םיניע זרַריִאַמ הרב הָוהְי

 ומע
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 : (םולשב ימע

 555 טכיסוחה לָכְק אוה ןגמ הפּורצ הָוהְי תרמא וכרד סימִּת לאה

 תרות רפס תאירקב סיכיישה םיניד
 ףלומורפ סץיו יק ןיפ סלות רפס 55 .יד קכרכ סל רסופכופ וכ יד רדיכ6ק6 יוד יש

 יק סעפ6 וכ%ק ליל סלרותד וכ ןייכמפט ומוק רפסיפמיפ יד ס5 יק קוספ ליפ
 : סרוק רפס 5י6 ןפרכוק י ןכליקוככ6

 5י5 יק סרלפ סעל5 כ ןוק סרופ רפס לי5 יד תוכרכ סל ריזיד יד ןויסלנילכוס 66
 ןויסקגילכופ יד וולקס וכ יק יתד יק וכונפ[ יי5 יק וטכלט סי6 +5 סדכופפור לסק
 : לותד 05 רקכרוע ריטסוכומ% םיק רקכ7ו יד ושיד שקכ יס

 תיכ | לו5 יד סריאופ5 ריל%ס יד  סחרומירפ ןויזפקו6 סכוגל% ירייקיפקק יל מ
 לוכו5 רוז5 'סרדופ ופ וכ סרופ רפס לי ודכ(דכימ ןלטסיפ יק ופמייע ןיא קסככס
 : ורעוש ס5 יככמוץ ןו% ידעכיק וולפס * סרועיפ סכ יד וודימ

 ןוש ירטכו% | וכיפ6 סרוק רפס | לו> ופופ יק םירטכומ ןי5 רק5כ5 ירולופ יס וג
 קספכ זוכ ןוק רפרכומ יד סויסכיסול ן%ד םוכוגל5 י5 * םורעו6 ספ ירכמוק

 סלועיפ סלעו6 וד?םיפכו6 ילויכוק יס ו5 * רקדלומ ןי6 ויסיפו6 ופ ירוקוכ יס וא
 : סרופ רפס כי6 רירכ5 יד סיעכפ

 יעיע5 ס5 יק סטמ< ר5לכ5 ודפקיפ שי5 סרטפסס סל רועפמ לי6 ילויטיד = ודכלוק
 : רוטפמ לי ןוק סיזיד יכיד סל יש

 פסלו ךרכמס ןמז לכ דומעכ וכייסר ס"סכ ודו יתסכ .1חו5 סרוק רפסל סלועט
 פוזסי סכרכס חעטכו רכלכ פיכמיס ודיכ זוק?וו .קיכפמטס ודו ריסו סכרכס
 : רמוקו סלופ רפסס ךופמ ךדוכמכ ספרכ סו 55 ר5ס ןמ ווכפ

 סכוע ןוקסו : סכמע , 2 ףף

 ו ! ו ל ּי
 סלועס רמוקו .רזופו

 : ףֶרּובְמַה יי תֶא ּוכְרּ
 סיעמוטסו ןוחס סכועו

 : דעו סֶלעְד ךְרּוכְַּה יי ךורכ ה ְי : וי ירוהל
 למוקו רזוס סלועסו

 :הרותה ןתונ יי הָּתִא ךורב * ותָרות תא ּונְל ןַתנו
 1. 7 ד ג 5 ד

 סלועס ךרכמ סרוקס קקירק רקסו

 תַמָא תרה ּונל ןתנ ךשא + םלעָה ךֶלֶמ ּוניִהלֶא יי הַּתַא ורב
 = שי: - ₪ =: = ש < < ₪: )דב דה ל

 : הָרּותַח ןֶתוניי הָּתִא ורב ' ּונָכותְּב עַטְנ סלע ייַחְו
 ד ו ד ד - 5 7 ד ₪ 1

 רוקו

 זכיִמעָח לָכִמ ּונָּב רחב רשא ' סֶלועְה ףָלמ וניהלא וי הָּתַא ור
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 סקילקס ץוס וזו סעכש ןיכוק קכשכ 5 סקו לריו 'פכ ירכג סשממ פ"סכ ןולוקו

 הָרָשְל זְרוהְי שעיו רמי רשאכ זרָרָשתֶא דֶקָּפ הוה
 2 .בָחָרְבאְ זררש דָלָת רְרַתַו + רָּבּ רשָאּכ

 םֶהְרְבַא תק : םיהלֶא ותא רכה רשא  רעומל וינקול
 לָמיַו + קָחְצי הָרָש .לדהַרְלי-רַשַא ּולידָלונַה ונישא
 ותא הָוצ רשאכ כימי תַנמָשְדּב :ונָּב קָחְצי-תַא םֶהָרְבַא
 .זרא ול דָלּוהְּ הרש תריאָמְדְּב ם םֶהְרְבַאְ וע 1 םיִהלֶא
 -לָּכ םכיִהְלֶא יד הֶשע קזצ זדרָש רָמאַתַו + נב חצי
 סיִנָּב הקניה ָּהְרְבהְל למ יִמ רַמאתו : יִלקַחְצי עָמשָה
 שעיו -לַמָּגיו דיַה דלג | וינקזל | ןב יִתְרְלייִּ קרש
 אָרְתַו א( : קָחְציתֶא לַמּגַה םְּב לּודְנ תש סָהָרְבַא
 : קָחצִמ סֶהָרְבַאְל הָרְלִ-רֶשַא תיִרַצִמַה רָגהְְּבתֶא הרש
 אֶל יִּכ ּהָנְּבתֶאְו ;ראּוה זַמָאָה שָרָג םַהָרְבַאְל * רמתו
 רַבִּדַה ער קצב יִנָבְיִסְע תאּוַה זַמָאָהְדְּב שרי
 --ַָא םיהלֶא רָמאַו : ּנְּב תֶרוא לע  סָהְרְבִא ינעב אמ
 רַשַא כ ְךַתְמַא לעו רעה ריניעב .ערי"לא סהְרְבַא
 ךל תורקי קָחְַיְב יִּכ ּהָקְּב עמש זרֶרָש יל רמאה
 : אוה עז ונמישַא יוגָל הָמָאַה ןּב-תֶא ובנו : עז
 תַמָחְ קי - | ֶהְרְבַ שו יעוכר .כטכ > 2

 תב .הֶאר"לא המאירי רש "ו יוחטמּכ 0% דָגְנמ
 הלא עמשיו + בתו .'הֶלק-תֶא אָשַּתו דָגְָכ בשַתָו דֶליַה
 םִמָשַהְמ רָגָה לא הלא ףאלמ אָרקיורענה לוק-תא
 -לֶא םיהְלֶא עַמְש יִּכ יצְרִתְִַלַא רַגָה ףְלַהְמ ּהָל רֶמאַַ
 רעַגהירא יִאָש ימוק )+ זכשאוה רַשָאְּב רַעָגַה לוק
 םיִהְלֶא חקפיו : ּונמישא לוד יונְלִּכ וב ףֶרתֶא יקיזתהו

 תא 6 0 19 טי

 5 טוחספ
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 םימ תמחה- תא אלמ :תו ףלתו םִיִמ רַתּב אַרִתו היִניעְתֶא

 בָשּיַו דלדניו רעגהדרֶא םיקלָא יהו : רעגהתֶא קשת
 ולחקתו ןֶראָפ רֶבְַמְּ ביו : זרשק הבר יהיו רָבְרִמַּ
 זרַעְּ יהיו וטש קכמכש 7: ,ועיכר םכיִרְצִמ ץֶראָמ | זרָשֶא מא

 רַמאָק סָהְרְבַאְלֶא ואָבְצְ-רש ליפו ףְלֶמיִבַא רֶמאַיַנ אּוהַה
 יל ּהָעְבשה הָתַעְו + השע הָּתַאדרָשַא לָכְּב ךמע םיִהלא
 זרָשֶא דֶסֶחָּכ יִּרְכִנלּ יִניִנְ יל רקשת" םא רנה םיִהְלאָב
 : הָּב הָתְַנירֶשַא ץֶרָאַהיסעו יִרָמִע הָשָעת מע יִתיִשְע
 ְךֶלָמיִבַאתֶא סָהְרְבַא ַחיכּוהְו + עַבשִא יִכנא םֶהְרְבַא רמאיו
 רמאו : ֶלָמיִבָא יִרְבע ּולָנ רשא םיִמה רֶאְּב תורא-לע
 הַּתַאסְנְו הזה רֶבַּהְתְהצ השע יִמ יתעַרי אל ךַלִמיִבָא
 חקיו : םּויַה יִתְרַּ יִתְעַמַש אֶל יִכְנִא זכו יל ָתְרַגה-אְל
 : תיִרְּב ֶהיִנְש ּותַרְכַ ףַלִמיִבִאל ןיו רלָבו ןאָצ םֶהָרְבַא
 : הבל | ןאצַה תושבכ עבש-תֶא םֶהְרְבַא בצי יעינפ .פכסכ
 הֶֶּאָה תשָבְּב עַבָש הָּנָה המ םהרבא"לא ךְלַמיִבַא רַמִאיו
 חֶקִת ?רָשְבְּכ עַבָשתְא יִּב רֶמִאִיו : הָנּרַבְל תבצה רשא
 : תזה רָאְּבַהיתֶא יִתרַפַח ִּכ הלַעָל יליהיהת רובעב יִרְימ
 ועבשנ זבש יִּב עבש ראב ּהַה זבוקָמל תק ןָּכילע
 לכיפו ךֶלטיִבא סקי עבש ראְבְּב תיִרָב ּותְרְכִו : סָהיִנש
 רָאְבּב לַשֶא עטו : םיּתְשַלְּפ ץֶרָאְידֶא ובשיו ותצבצדרש
 זכַהָרְבַא רי :םֶלע לפצ הוהי םֶשְּב סָש .סצרקינ עבש

 :םיבְר םיִמָיםיִתָשלִּפ ץֶרְָּב
 ןכיעכ שידק ןוקס רמות

 ינש םויל השרפ
 םכהְרְבִאיתֶא הָסְנ םכיִהְלֶאָהְו זרֶלֶאָה סיִרָבִּרַה רַחַא יח

 5 חק רַמִאּמ > יננה רַמאיַו סַהְרְבַא יא רֶמאַַ
 -לֶא לילו קְסְצְתֶא ּתְכֶַארָשַא ףֶריִחי"תֶא ףְנְּבדתֶא
 רֶשֶא זכיִרָהַה דַחַא לע ,הָיַעְל םש ּוהלעהו הָיִרְפַה ץֶרֶא

 רמא
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 וחמח" "תה שכחו ורק סרָרְבַא םכָּבְשִיַו ְךיִלֶא רמא

 הֶלַע יצע עקביו נב קַחְצָ תאו ותא וירענ ינָש-תֶא ה
 םכויּב : םכיהלֶאַה ולדרַמָא-רֶשא םכוקַמַהדקֶא קי שקי

 : קהָרַמ םּוקְמַחתַא ארו ויניעְ"תַא םֶהְרְכַא אָשיו יִשיִלְשה
 ינו .רומחה"סע הפ סָכְל-ובְש וירָענלֶא ם םָהָרְבַא רמי

 | הקו : : טיל הָבּושנְו זרָוהתשנו הרע הָבְלנ רַעְַהְ
 ודיְּב חיו ּוְּ קחצייידע שכבשו הָלעָה יִצְעְתֶא םַהָרְבַא
 רמה : : וחי שם סכַהיִנש וכְליו .תרֶלָבָאמַהתֶאְ שָאַהְ"ת
 נב נזר רָמאַיו ילתס רַמאַָו יבָא ָהָרְבַאי קָחְצְ
 רמאוו : .הֶלעְל הרשה היפו םיִצָעָהְ שָאָה רגַה רָמאה
 זכהיִנָש וכְּו ינּפ זרלעְל הָשַה והארי זכיהלֶא םַהָרְבַא
 סש ב םיִהלֶאָה ולרַמָא רַשַא טוקָמַה לא ואביו ּ ודַח
 ו קַחְציתַא דק םיִצַעַה תֶא ףרעינ הּבְמַהתֶא םֶהָרְבַא
 ֶהָרְבַא הלשיו : םיִצְעְ *לעמַמ הָּבְזִמַהְ"דִע ותא זכשיו
 ויכָא ארק : ונָבתֶא טזושל זרֶלְבַאמַהתֶא חקק ורי-תא

 רמו זכַהְרְבַא ו סָהָרְב רַמאַיַו םיִמשה-ןִמ הוה ךאְלמ
 יד שעת" לֶאְ רַעַגַהלֶא : ד הֶלָשִת-יַא רָמא : ננה
 -אָלו הרַּתַא םיָהלא תר יִתְעַר הֶתִע ' יּכ הָמּואַמ
 וינעְ-תֶא םֶהְרְבִא אשיו יִנָמִמ ךְריִהְיתֶא ְֶּב"תֶא ָּת ָתְבשָח
 םכָהְרְבַא הלו .וינרקּב בס זחַאנ רחא ליִאהַגָהְו אריו
 תר : ונָּב ורַחַת הרֶלעְל ףהלעיו ליאָתְדזִרַא חקיו
 םויה רמאי רשָא הָאְרי ו הָוהי אָּוהַה םקַמַה"יש םֶהְרְבַא

 זכַהְרְבַאלֶא הוה ףא"למ ארק הֶאְרי הָוהְי רֶהּב

 ןש יּכ .הוחְידסאְנ יִתְעְּבְשנ יִּב רָמאיו : סימָשַהְדִמ תינש
 -תֶא + נב תא ִּתְבָשָח אקו הָוַה רָבּדַהתַא תשע רָשא
 יִבְבוכּ ל רז תֶא הָּבְרַא הָפרַהְ ךכְרָבַא ֶרָבִּכ ד
 רעש תא ל ער שריו םיַה תַפְש"לַע רָשא לוחכְו םימשה
 ָתְעַמש רשא בקע ץֶראַה י ₪ 7 ךערזב וכרּבַתהְ : ויביא

 ילקב



 הנשה שאר לש ינש םויל השרפ
 זלֶא וָּדַחַ כליו ומקיו וירָעְנ -לַא םֶהְרְבִא בשינ + יִלְְּ

 : : עַבש ראבּב םהְרְבַא .בשיו עבש רַאְּ

 ;ונה רמאָל םָהְרְבַאְ דג הָלֶאָה זיִרְבְּרַה ירחַא יהיו
 ץּועדתא : ךיִחָא .רוחנל יב איה הּכְלִמ ּהָדְל

 דֶשָּבתֶאְו : םֶרֶא יבמ לאּומקתַאו ויִחֶא ב תֶאְו ורַכְּב

 לאותו + לאות תֶאְ ףָלֶרידרִאְ שּרְָפתֶאְ וזה תֶאְו
 יול רוחְנְל .הָפְלִמ הר הלא קרנמש ו הקְבְרירֶא רלי
 -תֶא איה דלתו הָמּופִר ּהמְשו ושנֶיִפ זכַהַרְבַא

 : הָבְעַמְתֶאְו שַחַת -תֶאְ סח תאו הבט
 : 1לועל שידק ןופס למוקו

 סחכופ סטרפכ וכט רפסכ ?רוק רוטפמסו

 זבל היה שקארקמ שָרהְל רֶַאַּב יִעיְבַשַה שָדחַבּ
 היה העּורת םָי ושעת אל הרבע תֶבאָלְמיִּ

 דַחֶא רָקָב ב רפ הוהיל חהינ יִרְל הֶלע םֶתיִשעְ ! םֶכְל

 םֶתַחְנַמ : זכְמיִמְּת העְבש רני זכיִשְבּכ דַחֶא ליא

 םיִנרשע ינש רפי םיִנרשע השש ןֶמְשב הָלּולְּב למ
 : םיִשָבּבִה זַעְבשְל רַחֶאַה שבכל דחא ןורשעו : ליִאָל

 תלע דַבְּלַמ : זכְכיִלַש רפכְל זראַטַח רַחֶא זכיוע"ריעשו
 זכהיִּבְסנו הֶזְרַחְנִמּו רמת ת-כעו ּהזְרָחְנַמְ שךחקד

 : הָוהיִל הָשא ההינ ַחיִרְל םֶטפָשֶמְּ
 טה רפס ל [לועכ שודק ןוסס רמולו |

 וז סכרכ רמו% רוטפמס סרעפסס ליפפיט סדוק

 שכיביט סכיִאיִבְנְּ רַחְּב .רשא שֶלועַה ףךלִמ וניָהלא % הָהא ףורכ

 רחובה יי הָּתַא ורב : זרַמַאּב סיִרָמאנַה םהרירכרב הָצְרו
9%%5%%000 00 - 

 0 קר תרַמָאָ יִאיִבְנּבּ ימע -ָאְרָיִבּ והבע השב "קרַרוַּ

 הנשה שאר לש ןושאר םויל הרטפה |
 ומשו פס רֶהָמ סיפוצ כִתַמְרַהְדִמ רֶתֶא שיא יה

 ףּוצְדַּב ּוחַתְדִּב וקיִלְהְךַּב םכחרֶיְדְּב הדנקלא
 יתרפא



 הע הנשה שאר לש ןושאר םויל הרטפה
 תרינשָה םשו הנה תרחא םש םכישנ יתש ולו : יִתְרָפְא

 שיאה ַה הלו : םיִרְל ןיא הָגַחְלּ םיִרָק הָניִנפְל יהיו רנינפ
 זרוזרל חּבזלְו ןרווהַתְשהְל הָממָ םימִָמ והיעמ אהה

 זכיה סָהנַפּ נפח ולע- נב ינש םַשו "הֶלָשָּב זרואַבָצ

 תשא 'רגנפל רו 1 הָנקלֶא הבז םויה יקרו : הוהיל

 זיפ תַחַא הנָמ ןתָי קרנה | : תונמ היָתְנְּו הנבל
 תר הָתְְעְַו : : ּהָמִחַר רנס הוהיו "בא הנה" זרא יִּכ

 ןַכו : המחר רעב הוה סי ּהָמיִעְּרַה "רובע סע" םג
 הָיְסְֶכַת כ הוה תיִבָּ הָתלַע יִִּמ הָנָשְב הָנָש הָשַעְ

 הָמָל הנח השיא הנְקְלא כ רמו: : לבאת אֶל הּכְבִתַ

 כנא אולה הנבל ערי הַמִלו ילכאת אָל המ יִכְבִת

 הָלָשְב הָלָכַא ירחא הָּנַח סָקָתַו םיִנּ הָרָשעַמ ל בוט
 לכה .ערזוזמה לע אָסּכַה לע בשי ןהכה ילעו התש ירחאו
 : הָּכָבִ הכָבּ הּוהי-לע לּכַפְתַתַ שפנ תַרַמ איהו : הוה

 ינעב ו האר האָריסא תואבצ הוה רמאתו רד רדת

 ָךַתָמַאל הַּתַתְַ ֶתֶמַא תא חַבָשַת-אַלו יִנתְרַכִ ְּךְתְמא

 הרלע"אל הָרומּ וייח ימידלּב הָוהיל יִּתַתְנ םבישנא ער
 יִלעְו הוה יִנָפל "ֶּלַפְתַהְ הָתּבְרֶהייִּ הדיַחְו : ושארדלע
 הריִתָפש קר ּהָפְלְ"לע תֶרְּבַדִמ איה הנו : היִּפתֶא רמש
 רמאיו + תַרֶשְל ילע ָהְבְשִהיו עמָשי אדל הק זרע

 ןעהו + : ףילעמ ףש תֶא ירמה ןירָּבַהשת יִתְָמ דע יִלָע הלא

 רכשו ןייו יכנא הגר" תַשק הָשֶא ינדה אָל רמאתו הנח

 -תֶא ןתָתדלַא : הָיהְי יִנפְל יִשְפנתֶא ְךּפשֶאְו יתיִתש אל

 .דרע יִּתְרַבִּ יסעכו יִחיָש במ יִּ לַעיִלָּב-תַּב יִנָפְל ךתמא
 תי לֶאְרשי יהל ץוקָשְ יִבְ רמו לע ןעו : הָנה
 ףתהפש אָצְמִת רמאתו : : וִמְעָמ ראש רשא ךַתְלָש-תֶא

 ויָהאָל הָיִנָפ לכאתו הָּכְרדְל קרשאה לתו ךיִנעְּב ןה

 ובשיו הוד יִנָפ-ר וחַתְשיו רֶקּבַב ומיבשו : רע הל
 ואביו



 הנשה שאר לש ישאר םויל הרטפו

 ותָשֶא הָנַָח-תַא הָנְקְלֶא ער הָתַמְרַה .םָתיִּב לֶא ּואְבַָ
 ןּב דֶלַתַו הָנִה רהָתְו םיִמָיה תפְקְתְ יהיו הוה ַרְּ
 שיִאָה לעיו + ויִּתְלֶאש הוהימ יִּכ לֶאּומְש ימש-תא אַרְקִתו
 -תרֶאְו םביִמָּיַה בז תֶא הוהיל בזל -ּותיִבד-לָכו הָנְקְלֶא
 רעה הָשיִאְל הָרְמַאיי התל אֶל הָנחְו ורד

 ירע יבש ריב בוטה שש השיא הָנְקלֶא הק רמאיו

 קנית הָשִאַה בָשַתַו וְרָבּדְ תֶא הָוהָי סקי ךא ותא .ףלִמ
 ּותָלַמּג רשאב ּהָמע והלעתו : ותא ּהָלְמָגְ"רע הָנָּב תֶא

 -תיב ּוהאַבַתַ 4 לָבִ חַמְק תחא הָפיִאְ הָשלָש םיִרָפּב
 רענה- תֶא ואבינ רָפַה-תֶא וטחשיו : : רע רעה ולָש הוהי

 = תֶשֶאָה ינֶא ינדא ךָשפנ יח ינדַא יִב רָמאתַו : יִלָע-ֶא
 הָוה רעה א .הוהי-לֶא ֶלפְתִחְל הב הָכִמַע תַבָצְנה

 יתְלְסּוש רַשַא יתרֶלאש-דזרָא יל הוה ןתיו יִתְלְבַפִתה
 של מַה" ָּ הזריל ּוהיֶתְלִאשִה < יכנא סנו + "ומעמ
 לֶָּפְתַתְ הוהיל םש וחַתְשיו הוהיל לּואש אוה הָיָה
 בַהְר הוהיּב ינרק זֶמְר הוחיב יִּבְל ץלע רמאתו הג
 הוה שודקךיא : ְרֶעושיִּ יתתמַש יִּכ יבוא יִפ

 ּורְּבַדְת וָּבְרַתְִדַקַא : ּוניָהלאּכ רצ ןיִאְ ְךתְלּב ןואדיּכ
 ולו הוה תעּר לא יּכ סֶביִפמ קת אצי הָהְבְג הָהְבִג
 ורק םיִלָשְבִנְו םכיִתַח סירב !רָשק : תל ילע ּונְּבְתַ
 ?ררקע-רע וקרח זכיבערו ּורָבָשנ םֶהִּב םיעבש ליה

 היחמו זריממ הוה הֶלְלְמִא םיִנָּב תב הָעְבְש זרד

 "א ריִפָשִמ רשמו שירומ הוהי ::לעיו ,לואש דירומ

 בישוהְל ןיִבָא םיִר תפש אמ ל רַפְעִמ םיקמ + םַמּורְמ
 ןירא י'קצמ הוה יב םֶליִחְ דובב אָפְכְ םיִביִדְנְיסֶע
 ּךָשֶחַב םיִעָשרו רש וייס יגר + לָבָת םֶהיִלְע תשיו
 וע ויביִרַמ ותחי הדוח : שייר הֶכְּ אָליִ ומדי

 םימו שב



 יע | חנשה שאר לש ינשו ןושאר סויל הרטפה

 סֶר ופָלַמְל ו ץֶרֶאְיַפ יד רוה םעְָ זכמָשב
 | :ּריִשִמ רק |

 'וכו\ .םוכרכסו וככקונ

 הנשה שאר לש ינש םויל הרטפה
 ולח בֶרִח יִריִרש זכע רָּבְרִמּ ה תצָצַמ הָוי רַמָא הָּכ

 תבהאו יל קדארנ הוהי קוחרמ > .דלארְשי ועיגרהל

 תריִנַבְנְו ָנְבָא רש : דס יתְבשִמ ב דע ךיּתְבַהַא :בליע
 : םיקחשמ לוחַמְּב תאָצְ | ךיפת יִּרַעַה דוע לֶארֶשי תֶכּותְּב
 יִּכ : ּולְּדִח זכיעטנ ועטנ ןורמש יִרָהְּב זביִמְרְכ יִעָטת רש
 "א וע הָלְְַנ ומּוק םירְפְ ַהְּב םיִרְצִנ ּוְרְ םו-שי
 קרחמש בקע ור הוהי רמצ ! הָבְִּב : וניִהלֶא הוה
 קדוהי עשוה ּורָמִאְ ּולְלַח ועיִמשַה םביוגה שאָרְב ולהצו
 ץֶרֶאְמ םֶתֶא איִבִמ ננה : לאְרָשי תיִרָאש תא ךֶמעְהַא
 ?רדק הָרָה ַחְסֶפו רוע זכּב ץֶרָאיִתְְִּיִמ טיתַצַּבְקְו ןופצ
 ץכיִנונַחְתרִבּ ואבי יִכְבְב : הנה ובושי ילורנ להק רה
 הב ּוקָשָכ אל רָשי ףֶרְדְּב םימ ילחנילא םֶכיִלּוא םֶליְבּוא
 ועַמש + תצוה יִרַכַּב םכיִרֶפֶאְו בָמְל .דלָאְרְשיל ירי
 הרזמ ּולָמְו קָחְרַמִמ זכייאָּב ּודיגַהְו וכיונ הרוהר
 -תֶא הָוהְי הִרָרָפ"ִּכ : ורע הָעְּכ ּורַמְשּו ונצּבק לֶאְרְשי
 ןּויצדסכורמּב נרו לבו : ונָּמִמ קח דיִמ ולאו בלשי
 -לַעְו רָהָצִילַעְ שּוְריִתלַעְו נדע הוהי = בּוט- לֶא ורה
 הָכְאְדְק ּופיסוי"אלו הר ןֶנְּב םָשַפנ הָתִהְו רֶקְּו ןאָצהיִנּב
 וחי םינקזו םיִרְַבו -רּוחַמְּ הֶלּותְּב חַמָשת זָא : רע
 : םנוגימ םיִּתְחַמְשְו םביִּתְמַחְנְו ןוששדל םלקְבָא יִתְכַפה
 -םֶא ועָבְשי יבּוטד.רֶא מע ןָשָּה סינהּכַה שָפנ יקר
 יכְּב רג עמשנ זדַמְרְּב לוק הוהי רמא ' הב + קרוהי
 ָהִינְּבד לע םכַהְנהְל הָנאַמ ָהיִנָּבִד לע הָכַבִ לֶחַר םיִרְורְמַת
 ךיניעו יכָּפִמ ףילוק יענמ זוהי רמה ' הָּכ + ונניח יִּ

 העמרמ



 הנשה שאר לש ינש םויל הרטפה

 ץרקצמ ובשו הוהי-םָאְנ לש רכש שי יִכ קרעמךמ

 םכיִנְב ובָשו הוה םכאנ ך ררחאל הרקמה שו + ביוהז
 רָמּואְ יגתרסי רַרּונְתַמ סיִרָפִא יתַעמש עומָש + םֶלּובְגְל

 יִהלֶא הָוהְי הָתְש יִּכ הָבּושֶאְו יִנבישה רַמְי אֶל " לָגְעְּ
 ףרדש יתקפס יערוקד ירח יתמחנ יבוש יִרָחְמייִּ
 ריקי ןָבַה : יִרּועְנ תרַפְרִח יִתאָשנ יב יִתמְלבניסגו יִתָשְּב

 רכז וב ירּבּד יִּרָמְ-יכ םביעושעש דדו םתנ טכירפת יל
 דטכאנ ונמתרא סתר ול עמ ּומ ה פק רשע ונָרְכְו

 : הוה
 ריטפמס 0 קתלודק רסקו

 : ו שורק ומש תואָבְצ יי 07

 ףל - 5 א סקר ושי אל רוח - רבדו ךיִרָבה

 + יִרָבְד לכ ןִמָאְה לָאְה . הָּתַ ו
 הרֶרָהְמְּב עישות שָפַנ תבולעלו ' ונייח תיב איה יִּב ןייצ לע סחר

 : : ָתיִנָבְּ ןויצ חמשמ יי הָּתַא ףורֶּב * ּוניִמְיְב
 דוד תריִּב תּוכְלמְבו ףךבע תובנה והלא וניהלא יי ּונְחְמש

 בשי אל ואסכ לע * נבל לכי אבי זרָרָהמּב . ךהישמ

 תעבשנ ףשרק סשב יִּכ (- ורובּכ תֶא םיִרְחא רוע ּולַחְנַי אלְו רז
 : דוד ןנִמ יי הָּתַא ורב * דע סל עְל ורָנ הָבְבי אלש ול

 ₪- < ה 0% םוי לע סכיאיבנה דעו הרובעה רעו הָרּותַה לע

 * תָוה שרק ארקמ בוט םוי לעו < הזה ןורָכְַה (סוי רעו "הוה

 . תָרָאּפְתְלּו רובְבְל (הָחּונמלו השודקל טכ) וניִהְלֶא וו ונל ּתְתְנש
 ףֶרְּבהְי * ךתוא כ םכיִכְרְבמ ,ףל םביִומ ומ וניקלא יו לכַה דע

 תרַמָא זנָבלַמ ךְרְברו - דע סֶרּועְל ריִמָּת יח "ב יב ךֶמש
 תָבשַה תכסכ) שדקמ ץֶרָאה לָּכ לע : למ י יו הָּתַא ורב - רַעְק סי

 : ורב סויו לֶאְרְשִי 0

 רמותו
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 כוכ5 םולטס רמופו

 יִרְּב תוכְלמ ותּוכָלַמּו םיכיסָנל הֶלשממו םיִכְלַמל העושה ןִתינַה
 כיב ןִתונַה + הָעְר בֶרְחַמ והבע רוד תא הצופה + םימלע

 רז < רוצנוו > רומשיו + יןרכי אּוה - .תָביִתַ סיוע םיִמָבּו ' ךְרְּב
 לָכְלּו  ףְלַמה וננוראל * הֶלַעַמְל הֶלְעַמְל ' אשנוו - לָּדְניְו * םִמּוריו
 (םֶרמשי) והָרְמשַי * וימַתְרּב סיִבְלִמַה יִבְלַמ למ (הררשה ישנא
 סיכלמה יבלמ 0 (םלצי) ּוהָיִצי ו הרצ לָּכִמְו - (םייַחיַו והיה

 ּוָמְַרְ זכיכלמה יִבְלַמ למ מ" (זכַּתְכַלמַמ וחכלממ לע םכימָ
 ( םָתיִרָשְ) וירש (םַתיצעוי ויִצעָי לב בָלְב (סָכַלַב ובְלְּב ה

 לָאְרשי ב סת מע הָבט תושעל תונָמְחר (םָחיִניַהְנמּ יניְִנמּ
 ןוכשי דרַעְָשִיְו קרדוהי עשות ּוניִמָיְבּו (םכָהיִמיִבו ויִמּב = וניחמצ

 סקס ךלכפו + ןַמֶא רָמאנו ןוצר יִהִי ןִכְו לָאּוג ןויִצְל אָבּו ' חַטְבֶל
 רו ןרהאְו קרשמו בקע קחו זכֶחרָבַא וניתוכזב רכש יִמ

 לָּכ תֶא ךֶרְבָי אוה' תורוהטהו תושורקה תּולְהְפַה לָכְו * המלשו
 * םכָחיִשְנו שכהינבו ' סה * םינטקו וכיִלורג ' הוה שודקה +קַה
 ' ןוכתי ףְרַבִי אוה .אָמְלַעִ אָבְלַמ * פכֶהָל רשא לָכְו * םהיִריִמְלְִ
 דרָבִמ ןובזתשתו ןוקרפְתַת < ןוכתולצ -- עמשיו ' ןוכתי הכו וו
 שורפוו ' טככְרעב ניו * םֶכְרעַסְּב ןיד תצְרָמִמ אָהְוְו ' אַתְקַעְו הָרצ
 : תִעְרָו סולש הותאְו הבהא םֶכיִנִּ עטו < םֶכיִלָע ומולש תר
 *כְכִיִראָוצ לַעְמ סווגה ליע רובשיו - סֶכיִניִבְמ סָנָח זרַאְנש קרסו
 זכַכַּכ טככילע ,ףסוי סֶכיִתובַא יַהְדִַא וו בּותָבְש אָרְקמ זכְכַּב סיקו
 רפסכ לֶאַה ּונבְּכִַו - םכְל רב רֶשָאּכ סֶכְתֶא ךַרְבְִו * םימַעְּפ ףלא

 : ןַמָא רַמאנְו | ןוצר יִהָי ןכו םיבּוט םייַח
 2 ס5 ורמוקכ סוגסוכ שו * רפוס קעיקפכסז ןומזפ סורמוקו עקוק5 סיפרזקו
 : "ככ סמשו * 5קומס * סדוסי * םסכע ס"ס * סיק< 'ג וסודסו רפוט ןיקס קכסכ

 אָגֶא * חמוש לֶאְל יִפָב הִיְהֶא ם* ַחְתַפִהְל ןּוצְר רעש תש

 י הָרָשִמ ג ףל דקו רשא ןֶבַח .הָרָשעַה + .הוסב הָס תיִרַחַאְּ
 הָלּעְל יִל ּוהְלְעַה םוק + הֶרָשקִנ ראמ רע וב ךָשִפנ םֶא
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 יִכ הָרָשָל רַמֶא יש : סרוז ףָל דובָּכ רֶשַא רה לע > חַרָב
 ּוהָרואְו ךְלֶא * קחש תרובע רַמָל אלו לַדָּנ < קָחְצי ףרּומח
 הע" חרת לֶא לָבָא ןודָא הָבְ הָרָמִא : קָח לאו רָשָא
 ינָשּו * רקבַּב ףלַהל םיִּכְשהְו רַחַש רקע ַחְטוּב לֶאְּב ְךַּבְל יִה
 תּומָר ארו < 0 לֶא ּועְ יש ִרָשַה סי *רֶקָשָה יִתְמִמ ויִרַעַ
 ויִרענ וערי רקוע ַהָשִמִהְל ןנובתחְ דרמע * רקיו רהְ רובַּכ

 * רּומָה רַה שארֶּב ץֶצ םֶתיִאְרִה רוא - רמאַל םָאְרְה יִּ
 םיִלושמ םע הפ ּובש הנ * רומָהַמ קָר הָזֶחִנ אל ּורְמאַ
 תושעל סהינש וכְלַה דע : ַחָמִּתְשַהְל רענהו יִנַאְו - רומחל
 צו שא הֶאְר יִבָא = הָכּכ ויִבָאְק קָחָצַי הָנעיו < הָבאָלְמַּב
 ָךֶהָד הֶז ּויְּב ִתָאָה + הָכְלַהּכ רָשֶא הש יִנדַא הָיַא * הָכְרְעַמ
 הֶאְרִי רָשִא אּוהיִּכ * הָסְחַמ יח לאב ויִבָא הָנעיַו דש :ַחְכוש
 הָיְבנ * הָשָעי םיִהְלֶא ץופחי רש לָּב עב < הָשַה הֶלָשְל
 ּוקפד ראש : חָבזִהְו חַבַז ריִמָאי זֶא * אָסְּכ וִנְפְל םויה יִנָּ
 לֶאְל םיוק * חּּכְזְל בָאְו ַבְוהְל ןֶבַה ַחותְפְל םיִמָחְר יִרְעשְּב
 לא "תֶלַחְּ ושרד - חכ ופילחי יי ינקו * חוטבְל ויָמְחְרְבּ
 קָחְצַי דקעיו * ליחו ןואָּב הֶלש יִצָע ןיִכָה רקש + הָפַתְסַהְל
 ועמה ןומהו * ליל סַנִעְּב סמ" רואָמ יהיו * ליִא ודְקעּכ
 יִמאְל ןחיש רקע : חמש בלו -הָבּּ רַמָּ ןיע * ליִחְּב םיִלֶזּונ

 שאְל הָיָה * הנש םיִעָשתְל ז הָדָל רָשַא ןָּבַח * הָנָפ הָנשֶש יִּכ
 םָאְל יל רַצ + הָנָא םֶחְנִמ ּהָל שקבָא 1 הָנא הנָמ תֶלְבאַמְלּו
 הָרְַּח אָנ - יִרְּבְִמ המה תֶלָבַאַמִמ דקיע 1 ַחְפיִתתְ הָּכְבְת
 מע הק : יִרָשְבְּ דוקי דקי תו קזח * יִרְסַאַמ תֶאְו יִבָא
 וכח דש : חיִר קָחְצִיל הָז הָרָשָל רומָאְו - יִרָפאַמ רָאְשִנַה
 סיִנָנַחַתִמ + הב םיִלָאוש ז הרשו | ןפוא - הָבָּבְרַמ יִכָאְלַמ לָּ
 אָנַלַאי הַבָה רָפּוכו םּויִדַפ הָנִת אָנָא * אָבָצ רש רַעּב 0.

 לֶא + םימש ןודא םֶהָרְבַאְל רַמִא דע : ָרי יִלְּב סֶלַש י
 י סינחַמ יִבָאְלמ םולָשְק ובוש - םירוא שילש לק ל

 םוי
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 *ַחְלוס יִנַא בקע יִנָּב אָטֶח וב = םלשודי יִנְבְל תּוכז הז ם
 : ַהָבְזִמהְו רקעגהו דקע 6 חַתּופ ינא םימחר יִרעַש :וב)

 ךקולכל לעוכ לש סוגסוכ שי קכסכ לסטכ

 * הָעּוגנו הֶרעוס הָרָעָל הָרְכְז * העּובְשּו לּובְז ןכוש ָּךַתיִרְבל

 * הרעורתו הָעְקּות הַעיִקִּת .עמְשו : סירמופ .ןופ  תכטכ
 תיכ ןויצְל רומָאְו 6 העּורתְל הרכז הָכַפְּת עמשו סורמו(ו)

 ןנינ חלוש נא הָיִלַאְ ןונ 0 העשיה ןמז

 "וכו 'ס ךדסח יסו דומ רמוס סכסכ

 : רפוט סעיקת ןמזכ ורמו%5 תולסק תלקכ סיגסוכט ןימזפ

 : לרַנעָמּו ריש סַעונְּב * ינמָא ּולידנה - הנק תַחִתְו סור יי מַה
 : יִנָפְל ועירָה רפוש לוקו תורצצחב

 לָביִהְו : הָבישה ַּתיִּ סכרק יִמיִכְו הָבישקַה יתעוש - יי ךְלמה
 תורצצהב "הני הרהמ ךשרק

 םיִרּומְג םיִעָשְרּו  םביִנּוניִבּו םיקידצל > םיִרָפ חַתופ * די יי ףֶלִמַה
 תורצצחב : הָנַמְי וז סע * םיִרָבּו םירשי סַעְו

 טכרט | ןמָאנַה ךְרבד הל סיקו + ןמְלַא אל סע העְר יי י ךֶלֶמַה
 תורצצחב : הֶנעַא יִנָאְו ארק

 הֶאְכְנְו סּורָע ראשנ םע הֶאְרּו הטיִּבַה םּורָמּב בשמו * דו יי ךלַמַה
 תורצצחב : הָנעְמ די תֶחַּת יוס יז

 רפושב עת אּוהה זכויַּב היהו - לודחלמ תנָנ שיח = יי ךְלָמה
 ןאצַה הרובע רועו + לודנמו רוע לָּבִמ ךמע ץבקק * לוג
 תורצצחב : הנומ ידו לע

 י הָרָהְמ הָשאָכ נבדק תּוריִרְמכ + זדְרִצ םּויִב ךונשרה * יי ךַלֶּמַ
 ונָּבְרְקְבו + ּונדלָאְנְל רֶהְמ * הרצק אדל ןח עישוחמ רי |

 תורצצחב : הָנַמִּ
 ויִלָעַמ לקחו ולעפו ךִמַע תאָטַתְל חל -ולָעּפ רֶדָהְו דיה * יי למה

 תורצצחב אָנושְו בוא ריּבַכַה רשא - ודע דָבַוכ תֶא
 . ךיִתרֶלַד סיִלָרַכ סויה םיקפוה - ףמע תעוש תה 0 יי ןְלמַה

 תורצצחב : עא יפו וארקו סרט היה
 הו + סייל םיִבּותְּכַה < טכיקידצה חרכ * םיִּיַחְל ּונְבְַּכ יי ךלִמה

 בותכי
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 תורצוצהְב *- : הָנָכְי לֶאְרְשְי סשבו ייל ור בותבו

 רפושל םיניד
 יק ם6רודלייכטט ס6דוט רפוס ליס רייכסט ריו ודסנילכוס וכוס סדסק םיק

 ודסנילכוס סיס וכ יק ליס ודוט * סקיל לי6 תסנכס תיכ ןיס ןסיינסט יס
 ל וכ יינסט יק ליס יכ סרסלכ6 וכ * סכוח יד סורטוס 06 ?ק(ס וכ סזוק סל ןיס
 יפסק וכ י6 ףסומ יד .תועיקת 065 6 ודסטכיסס יכ .תועיקת ס0ל ירטכיס לסק
 ןיס יריסו'פ וכ יס תועיקת סל .ס6 רפוס ליד סכרכ סל ירטניס ןילכ וכ יק ריזיל

 | : תועיקת סלל וד סווק

 * .ביבות תרפצו * ןורבה ' םלשוריב הרמואל ןינהונ הלפתה תאז
 : רפוש תעיקת םדוק |

 לכ ערקתס טפסמס יסלס יתוכ6 יסכסו יסל6 יחנודהאי ךיכפלמ ןולר 6
 סיסודקס ךיתומס ןטמל לפרש תיכ ךמע ןיכו ךכיכ .סילידכמס סיכסמס

 * סעיקתס ןפו סעורתס ןעו סירכסס ןמו סעיקתס ןמו רפוטס ןע סיס5ויס סירוסטסו
 סנכתו לסרשי ךמע לכ סעו וכיכע סימסר סכמתו * ת"רתמו * ת"סתמו * ת"רסתפו
 ויחס 56רשי לכ סעו וכיסלס 'ס וכמע גסכתתו ןידס תרוסמ סיכפלו ינפל ססלו וכל
 סתולעסל תועיקתס לע סינוממס סיכסלמס ולעי\ * סימחרס תדמכו דסחס תדב
 יפ סותח וניכס קחלי לס ותדקע וכל רוכזו וכדעכ כוט וכילעיו ךדוככ ץסכ יכפל
 רכדמ וכיחס ל6רסי לכלו וכל וכפי5סו (ן"טס ע"רק ססכ ןיוכי) וכילע ןיטסי לסו ןטס
 לטכו 'ירעסס רקויו תרו5כ תכמו בער יכימ לכמו כרחמו סוכמו יכסמו 'רזנמו ספנממו
 לכ לעו וכילע רוזנו *  תוערו .תוסק תורזג לכ לסרש תיכ ךמע לכ לעמו וכילטמ
 ץסכ לע כסו ןידס לסכמ דומעו ךימסר כרכ תוכוט תוריזג לסרטי תי ךמע
 ךידסחו ךימחר ןעעלו וניתוכס כקעיו קחלי ססרכ6 תירכ ןעמל סיעחרסו דסחס
 ךקיחסי .סלו  ךפרי סל ךיסל6 יהנורהאי סוחר ל6 יכ כיתכדכ סקס סוקר יכ
 ךיכפל יכל ןוינסו יפ ירעז ןולרל ויסי : ססל עכסכ רסס ךיתוכ6 תירכ תו חכסי לו

 : ילסונו ירו5 יהנודהאי
 יכיס ךיטפסמכ יחנורהאי ךדסחכ סעמס ילוק"
 ךקד5 טפסמ לכ סלועלו תע6 ךרכד ש0ר"
 סיר ינוקסעי 50 כוטל ךדכט כורע"
 כר לכס סלומכ ךתרמ6 לע יכנס םס"
 יתנמסס ךיתו5מכ יכ ינדמל תעדו סעט כוט"
 ינדמ> ךיטפסמו "הנודהאי כ ס5ר יפ  תוכדנ"
 סרוכ" וכרסט" וככנס  ךמע" כר" לכ"
 : הי כסרפכ ינכט הי יתסרק ר5מס ןמ"
 סניכס ס"ס רפוסס יכ סעיקתס תנווכ .תוללכ תוחפל ןיוכי 'ס דוסכ ןחירס סו

 סירכדסו ןיחופכ סינקותמ ןו"ז ססי5ופו תעקות ליסו %לכר וריח 7
 : ןח יעדויל עודיכ כנסנו סר סדוסו סיקיתע

 כרס רלכ רפוטס יפכ פ"ג סעוכ יסיו רמו% עוקפכ לוכו וכיש סו

 קרשעמו ונילע הננוכ ונירי הרשעמו ונילע וניה"לא וי סעונ יהוו
 :.3הננוכ ונורי

 ה בר
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 עקותה רמואו
 ךידסח כור לע וחטכו סדננל .ססיכיע ופס ךיפוסר ינכ ךנכ סלוע לס | וכוכר

 וכיכס ססרכס תוכז ססל רוכותס ידכ ךיכפל רפוס עוקתכ חילס יכומסו
 ךלסתס רפ% ותועיפתו ס"ע וכיכס כקעי = תוכזו סירועס רסכ  ותלפתו ס"פ
 כועס .ג'ע דקעכס ותדיקעו ס"ע וכיכ5 קחלי .תוכזו סלס ככלכו תמסכ ךיכפל
 סיסל6 סלט רמסנס רכדכ ססילע סימחר ?סכ לע כסתו ןיד ?סכמ דופעת\

 : רפוס לוקכ 'ס סעורתכ
 יכ ןכס לכו סירחס לע ןכס לכו ימפפ לע סקכל יסדכ יכיסט ימלטכ עדוי = מ

 סיסודקס ךיתומס ףורילו .סועיקתס תכווכ ןיוכל סנוכת ?לו תעד סל יכ ןיס
 ע סכ5 .סויוסרס ןיפרו ןיסק .סיכולס קותמו תוכוילעס תודפ ינווזו סידוקיס לכ
 ללו .ינחלס ןקתמ יכ נסיכת %5 יכ יתעדיו סיכורמס ךימסרכ יתחטכ לכס סודי
 סכנוכ וכידי ססעפו ונילע וכיס5ס 'ס סעוכ יסי\ ךיקסר ררועת ךכוטכ טסו לקלקל
 ןווכתכ ולסכ ססטמל ללכ ףרד סכוטס וכתכססע ףר5תו * וסככוכ וכידי ססעמו וכילע
 * .תוכויפעס תודע ינווזו סילוקיס לככו סכותע סילועס סיטולקס תומס יפור5 לככ
 רטס סע ךימסר ררועל יל6 תועיקת ולעיו * ןסידי לע סכל סייוסרס ןיכילס קותעו
 ינווזו סיסולקס ךיתופס תכווכ לכ סינווכמסו סיעדיס ךינכ סיילע יככ .תופיקת
 גוויזו לוסי סילעס סעיקתו סעיקת לכל סייוסרס סינילס קותעו תוכוילעס תודע

 :  סימחרס 6 סיררועעו תוכויכעס תודפ

 ךופהו ךיככ לע סחרו ךיתודמ לע ךימחר ולוניו ךיסעכ ת%5 ךימחר וסככי  ןככו
 תדעלו דסחס קדעל ספרסו קוחס ןידס תדע 096 תועיקת ידי לע סנ ססל

 כקעי םסרכ ססרכ% ך6סככ סיקוקח סויס ויסיו וכיתוכ6 תוכז וכל רוכזו * סימתרס
 ןיטס 59 ןטפ יפ סוחחו סותסו ןידח קרופמ סיכפל וכל סנכתו .סיתככ קחלי דנככ
 יככ לכ סיכוט סייחל כותכו * חמת ל6 ךרפסמ יכמס ךדנכ ססכות לככו .וכילע

 : ןולר יסי ןכ ןמס ךתירכ

 סעכש ףכ ועקפ סומעס לכ "מ רומומ רמוכ סיגסוכט פומוקמ שי סעיקתס סדוקו
 | : דמקכ רלוק רפסכ ץכוסש ומכ סירסת סיקוספו * סומעפ

 םכיִהְלאָל ּועיִרַה ףכ ועקת םיִמַעָה לָּכ : רּומְזִמ חרק ינבל חצנמל

 :ץֶרָָח .לָּכ לע לר דס אָּו ןוילַע ו כ  חֶנ לק
 וגְלַחנ תֶא ּונְל חב  ּונָלְנִר תַחַת סיִמָאְּו וּתְמַת סיִמַע רָברַ
 -לוקב יי העּורתב סיִהְלֶא הָלָע : הֶלְס בֶהֶא רַשֶא בֶקַעְי ןואנ תֶא
 ץֶרֶאָה לכ ךֶלִמ יִּכ : ּורָמו ּונָּבְלַמְל ּורָמַז ּורָמז סיהלֶא ּורָמְז : רפוש

 אָסְּכ לע בשָי סיָהְלַא סוג לַע םיִהְדֶא ךלמ : ליִּכשִמ ּורָמְז םיִרְלֶא

 יֶנָגִמ סיָהְלאָל יִּכ זכַהְרְבַא יִהְלֶא סַע ּופְסֶאְנ סיִמע יִביִרְנ : ושדק
 : הֶלָעְג דאמ ץֶרֶא

 רמָקיו ןכודס ₪5 עקוקס דומטיו

 אכְב * הָרווּפ הָש ץּבקל * העְושְ עיִמָָי * רָמוש .לוקְב
 ןויזח



 הנשה שאר לש תירחש

 2 1 רָפוש לוקְּב 5 העורב םכיִהלא הָלְע : העושת ןייזַח

 * םלשורי לעו שרקה רה לע י םימשמ לוק . רָפוש לוקְּב

 זכיִהְלֶא דֶלָע = זרָעוט) שארמכ יִהִּת ְיֶמי תַָּכ טו
 ץק זרלַע * רֶפַש לּוקּב :  רֶפּוש לוקּב + = העור
 * הָעָשרֶה תּוכְִמו * ץֶמִת תּורעְסּב ףלִחו עקתי תע > מ
 : רָפוש לוקְב 1 / הָעּורְהְּב םיִהְלֶא הָרָע ' העּורפ היהת יזא

 * עקרת ןויצ זרונ * עקְתת שְֶקה רַהְּב + רָפש לקְּב
 הָלָע י הָעוקְּפַה רֶתִִה * שּומָתְו קתָנְִו * עְקְּבַי רעש רְַו

 : רָפוש לוקְּב יי" * הָעּורְתְּב םיהלא

 | עקוקס רמוקו 8

 פומטס ו55 פוכוכס עפשמס יסל  יקוכ5  יסלתו יס55 'ס  ךיכפכמ ןולר | וסי
 ךדספ" * (ס"פקכ5 ןיוכיו) ךיפ5מ" סעושס" כרק" כ" 55"  ס"רמ  סיפלווס

 ךעשי" סימוס" קקפ" | סיעוש* סרפ" (ס"קספ | ןיוכיו) .רספממ"  פו5ןפ" | רס"
 סיבלפומ" סי ךומס" סולופכ" ץכקו" סישקוו" ספד" * (ס"יפפספ ןווכיו) | סופ5מ"
 ךכיכ .סילידכמ סס לשל  סיגרטקמסו סיכסמס לכ ערקקש * (סי"סכויד | ןווכו)
 ךמע תעורפ לוק עמוש עפשמס ךלמס 'הלא ךממור6 לקרש ךמע ןיכו

 : סימסרכ לקרשו

 סיקופפס ו5% סיכמו% עקתיט סדוקו

 וכרוויל בסכמכ וז "  הַעורתְּב [כיהלא ֶלָע

 ליִקֶּב יי הָעּורְתְּב פיִהלֶא תֶלָע * תּורָצצַחַּב :רֶפוש לוקָּב
 "לוקו תרּורָצצַחְּב : רַפּוש נפל .ועיִרזַר רֶפּוש לוקו

 5 לפס יגל שרת רעש שֶדהַכ שק + ? מַה
 ויל הָסְכַּב רָפּוש שדחב עָקת יִּב ; ונח םויל הָמְּכַּב רפוש
 7 7 קח יּפ : נח שָפָשַמ תצוה לאְרָשיִל קח
 םימעה לכ :בקעויהלאל טפשמ | = שם : רק שר
 ליִקְּב םיהלאל ועיִרַה ףכ ּועְקּת ל . בקע יִהלאָל

 הרַעיִרְנ יול הָנגרְנ וכל : הנר 7 רק ףְּכ שק
 ל הְָותֶל רּומְזִמ : הָּנְר לוקְּ

 : ויל עירָנ זרורימזב הרוב ₪ ' ['ָרֶאַה לָּכ 2 שירה
 יעירה ּונווע םכיִתלאָל ּונינרה 122 יח שָדָח ריש ול
 הָרותָל רּומָומ : בקַעְי יִהְלאָל לָּכ "7 שירָה : הָעורְתְּב

 ועירה ץראה
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 : ּורָמִו ּונָנרו ּוחְצִּפ ץֶראַה =

 קרָּבַכ אָצִיו הֶאְרִי ם םהיִרְע יו

 רֶפּושַב | זדוהי ינדתנו וצֶח

 : ןֶמיִת תּורָעְסְּב ףַלָהְו עקת
 קזִחְו ךְלוה רֶפושה לוק יהיו
 םילאָהְ רב הָשמ דאַמ

 זםכויּב זדיהו .לוקְב וננעי

 רוד .רֶפּושְּב עקִתַי אּוהַה |

 רושא ץֶרָאְּב סיִדָבאַה ּואָבְו
 םכיִרְצִמ ץֶרְּב זכיִחְּנַהְו
 שררה רהב ל רהט
 לָבֶת יִבְשוי לַּכ : םֶלָשּוריִּב

 סנ קצושְנְּכ ץרתצ יִנְכושו

 רפוש עוקתכו ּואְרֶת םיִרָה
 : ועְמשת |

 ול ּוריש : ץֶראָה לָּכ ייל ּועיִרָה
 : הָעּורתּב ןגנ ויטה שרֶח ריש
 ותצפ ץרפצה לכ ל ועירזה

 הֶאְרִי סהיִלע ינ : ור ננו
 זכות וו וצִח קָרָּבַּכ אָצָי
 תרורעְפּב ףלַהְ עקתי רַפושב
 ושרק לא ּולְדַה היּולְדַה : ןַמיִת
 ּוהּולְלַה : יזע עיקר ּוהולְדַה

 : ולדַג ברּכ והּוללַה ויָתְרּובְּב
 והלה רפוש עָקתִּ ּוהּולְדַה
 ףתְּב וקדוללחר : .רונְבו לָבְּ
 : בע םיִנמּב ּוהּוללה למ
 והּולְלַה עמש יִרְצְלִצְּב ּוהּולְלַה

 הָמָשַה לָּכ 0
 דרוק יִהָיַו < הלל ּהָי -
 השמ דאמ קזחו ךְלוה רַפושַה

 . לכ יג סיחלאְתו רב
 רַפּושְּב עקִּפִי אּוהַה סיב הָיָהְ

 ווחְתְשַהְ םיִרְצִמ ץֶרַאְּ םיִחַדְַהְו רושא ץֶרֶאְּב סיִרְבּואָה ּואָבּו לּורַנ
 תנושנּכ ץרא יִנָכושְו לבת יבשוי לָּכ : םלְשּוריִּב שדקַה רַהְּ יול

 : : ועָמְשּת רפוש עוקתְכו ואַרִת סיִרַה סנ

 6טכ םלוטמ ן"טס "רק סט ססמ ?5וי ססלש פ"רש סיקוקפס ו55 רמי ךכ רסקו
 < : ןלדס וסזו ק"ווס

 ויכפמ ויקכפמ וסוכיו ווכיו> ולופי סיפ56 סוקי"
 ךמש 5 תודוס5 יטפכ רגפממ .סלולוס" :

 וכע יכלו" : סשומ יפרועל 'ס .יככוסל 'ס ספר"
 תוו5 עפשמ יל סרועו ירלול

 : ולע למגפ יכ סיקיר5 ורותכו יכ
 רקלפ 55 יס55 סת יעלפמו יפרוע ול סטו סיסל5 ןויכסו

 : ופגכ קסרכמ [ילוו ?וס יכ 4 ךכד וכעידוס יקסעכ ךכ יכ ךרסמ לקככ יכעימשס"

 תורכעכ (לטכס ךפסכ 'ס סמוק" :

 'ם 55 דימס וכיע" :

 : יטפכ יתפסכ ךול5 יכ ךלפ

 : וקסמ5 ירכ ה"עורהקי "כ לוס סו סנס

 350 ןיע כ ןוסיפכ .וכרמס" : סעשוכו ךוכפ 050  וככיטס תו6כ5 .סיס55 סוסו*
 וסט" : ךכימיכ סיממוקפממ סיסוס עישומ ךירסמ לפס" : וככיתסת ךופככ

 סוכינכ
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 'ס כוט") : וכממ קיד5 עסר טלככ שירחת סידנוכ טוכת סמל ערכ .תוסרמ סייע
 יררו5 לכ תדכססו יכווס תיפ5ת ךדססכו" 6: וכ יסוח עדויו סר5 סויכ זועמל
 קד5כ .תוסרוכ") : וס וככנמו ונרזע 'ס5 סתכח וכספנ" : ךדכע ינ6 יכ יספכ
 וטייחת כוסת סקס ץלס" (: סיקוחר סינ זרח יולק לכ טכמ וכעסי יס56 וננעת

 : ךכ וחמסי ךמעו

 סומש ינטס וכסכ דימפ ןיוכיו וקפמכ ידכ ז"נ!טוהש* ק"כ קוס סח

 ת"רתל ת"סת ןיכ\ ת"סתל ת"רסת ןיכ דחק לכ ויסטס םורפיו סדותיס | כוטו
 לטכתי ןככו * ססעת ל לעו ססע לע יתרכע סוכ סלחת ללכ ךרד טרפו

 ריכעסל .סנופמס ערס רליו ססעת סל לע ריכעסל סנוממס ערס רליס וילעמ
 תריכסו סעכו סולנ ומכ ז"ע ןוע לט סדותי כסוימד תועיקתכ סנו ססע תו5מ לע
 ז'ע לס רס"לי ויגעפ לטכי ןככו ס5רס וערז ת6 תיחסס רפס קס 60ו ותמחכ סילכ

 : ן"טס ע"רק סס חככ ערו תתחססו
 תס ט"נןועכ טרפכו תועיקתס תעס כ"ג ויתוכוע יטרפ רסרסי ףסומכס | תועיקתכו

 וילטמ לטכי ןככו סריכעד ירוסרס ירת ויניע ירחסו וככל ירחש רס רסס
 יטרפ רסרסי ףסומ תרוחכס תועיקתכ ןכו * רכוגס ססס חתככ ע"נה רס'כי
 סינויכס .תוספנ סד סמכ לע יח סדס ןכוסתי 755 סעו ד"ס ןועכ טרפכו ויתוכוע
 ד"טד רס"לי וילעמ לטכי ןככו עדוככ ויככ תש תימס רסס ףסו ויתוכועכ ודכלנ רש

 : רכונס ספס ככ

 עקותס ךרכמו יהְנְוטהשי יהעורהק ןיוכו סכרכס סרוק

 יתוכרו ירומ .תוסרכ

 וָתוְצמּב ּונָשּדִַק רֶשַא סֶלָה ףְלֶמ וניהל , הֶּתַא ףורְ
 : רָפוש לוק עומשְל נְוָצְו

 קכטכ ןוטסכ סוו לק סק 75 וכויקסט ךרכמ וכיק וכס סווכ

 ויחְהָש סלה ףֶמ ּוניִהֶַא 65 ו א די ו הָתַא וב
 :.הֶּזַה ןמזל ונעיגהו ונמיקו
% 

 סיכפיסס ול עקותו * ןידס תופכל ידכ רפוסס לע תועכ5ס 'ד חיכו טקתיס | תפכו
 לכקתסל ןופר תע ץוס יכ ויתפס ןיכ ץקוד םחלכ סדותיס כוט ןמיסלןמיס ןיכו

 ספו5ע ססרוס ליס תסוס תעכ טרפכ סיכככ ררוטתמס לכו * ויתונוע לע .סככמ
 סעיקת ןיוכיו * ל"ז "רסס ?לפועס רוססמ וסלכק ךכ תנקותפו סכוט ומסנס
 תולוק סיפלסכי * כקעי סעיקת * דודו כקעי סעורת * קחל סירכס * ססרכס
 סרו סדוכעל ערס רני לטכ5 * ןיטימורט ע"ר ןסכ שם ץיוכי :כסויעד וס

 :\ סלטכל ערו תקקפס7ו :

 תרשה 1ורשת תרשת
 תשת תשת תשת
 תרה תרה תרת

 רקלו



 אפ הנשה שאר לש תירחש
 כסקס .םירמוק .תועיקקס רסקו

 ָךְמשְּב : ןּוכָלהְי ףיִנָפ רּואָּב י! הֶעּורת יִעְדִ* םַעָק יִרָשַא
 מע תֶרָאפִת יִּכ : ווי ףֶתְקְרְצְבּו סויה לָּכ ןולינ

 לֶאְרְשַי שודקלו ּוננְִמ ייל יִּכ : ּוננְרְק םּורָּת ףנוצְרְבּו הָּתַא

 ֶתֶא םּקָת ןושָל לָכו ֶלְצַי אל ףִלָע רצוי יִלּכ כ ּונָּכְלַמ
 יִתאמ זכַתקַדצו יי יְִּבַע תלַחנ זראז יִעָיִשְרַת טָּפָשִמַל

 : + ֶאְ
 הת ץרא יספש די * סקר םימשב לסלע ץבטה רש

 סימופ ךכ רפפ פ'ג פפו : ןחיִשָמ ןֶרק םֶרָיַו וּכְרַמְל זע

 : ל ּונְלִחְי רש ּוניִָע יי ףּרסַ יה
 הָבְבִש סע ירש : הָלָפ ףולְלַהי רע ףַתיִב יִבשיי ישא

 : .ויָחלֶא רז ָהָוָקיש םַעָה ישא ול = =
 םֶלָשְל ךֶמִש הָכְרְבִאְ ףְלִמַה יִהלֶא ףִמַמורא דִוָרְל הָלַהּת

 : דָעְו ֶלעְל ףֶמִש הָלְלַהַּו ךְכְרְבַא םז ְבִּב : דַעָו
 רודְל רד : רֶקָח ןיִא ותְלְדְגַלְו דאַמ לָּלִהִמְו מכח הוי לוד

 יִרְבְדְו ךֶךּוה דּובְּכ רדָה : ודיג ףיִתרּובנו ףךישעו

 ּףת-לּודגו ּורָמאי ףךיתוקצרונ זּזעו : קרֶחיִשִא ךיִתואָלְפִנ

 םּוַָו וגה : ּונָּגְָי ךתְקדְצְו שיבי ךְכּוט בר רֶבז :הָנְפַפַ
 וימר לכל ריי ָהוהְי בוט : רָסָחילֶרְִו םִיִפא א היי הְוהְ
 ףיריסחו ףישעמ לכ זרבג זוהי ףוד+ : ייָשַעְמ לָּב לע
 עידוהְל :ּורְּבִדי ףִתְרּובְנו ּורָמאי ףִתּוכְלַמ רובְּכ :הָכּוכְרִַ
 תּוכְלַמ ףֶתּוכְלַמ :ותּוכְלִמ רדָח רובְכו ויָתרּובָּג םֶדּאַהיִנְבְ
 תרופת הוהי ָךָמּופ : ררָו רוד לָכְּב ִּתְלַשְמִמּו םיִמלע לָּב
 ּורָּבשי ףיְלא לכ נע :  םיִפּופְּבַה לָבְל ףקוזו םיִלְפּה לָבָל
 ןייכי) ףיִדָי :רֶא חתופ : ותָעֶּב סֶלְכָא תֶא םֶהָל ןתונ הָּתַאְו
 לאס "ג יהנודהאי אירטמיג אפ תר הסנרפה רקיע וב יכ הז קוספב דאמ

 והוווהוי קיד : ןוצָר יח לָכְל (ךהחה "י) עיִּבשַמּו (ךתתה היס
 לכל תכימ הוהְי בורק י וישְמ לָבְּב ריחו כר לֶבְּב רי

 ויארק ₪050 1509008 28 | אכ



 הנשה שאר לש תירחש
 תֶאְו השעי יאר ןוצר : תֶמָאָּב ּוקרֶאְרְק רשא לָכְל ארק
 תֶאָו ויָבַהא לָּכ תֶא ייצג הוהי רמוש : םַעיִשיִו עמשי תעש
 -ַּכ ףֶרָבִו יִפ רָּבדָי ריח הוה תת : רימשי םיִעָשְרַה לכ
 קרתעמ הָי ךרבנ ּונחנאו : דעו םֶלַשְל ושדק סש רב

 סירמוס סכסכ לק סמ : ּהוְלַה סלע דעו

 לָּפִנ אל רבה רשא לככ לֶאְרָשי ומעל חחונמ רשא יו וכ
 : ורבע השמ ריב רב רשא בוט מ ורבד רָבִמ רַהֶא רָבָּד

 1 ןיפיספמ 5וקכ לק סו

 משלו רויכרר --- תל 0% ּונָבָבְ תוט הל" +

 יִרְבְד ווקריו / וניִתובַא זרא הרוצ רז שא ויטפשמו ויקחו ייָתוִצִמ

 תרי זכו וניָהְלֶא י יו י לא זכיִבלק יי . יִנָּפְל ית נחַתַה רשא הָדֶא

 עמר: ימויב םכוי רַבּה לאְרְשי ו ומע טפשמו ב בע טפשמ תושעל

 רַפְס שומי אלי רוע ןיא זכוהְלֶאה אוה יו וכ ץראה ימע לב תעה

 0 רמשת ןעמל הֶליִלו זכמוי וכ תי הו ףיפמ .הּזַה הָרוהַה
 : הליכשת זו ךיִכְרה זרֶא יִלָצַ זא יכ וכ בותָכַה דרב

 ככ ו יו ךמע יִכ רַחַת לֶאְו ץרעת לֶא ץמא קזח תי

 :ךִּפ רש
 פ"כ סר 5וקכ ןוקס רמוק כ"סלו

 : ּהיּולְלַח רלו רדל ןויַצ ךיהלא סֶלִעְל יי ךולמי
 *"ע 5"כ ףר פיכרעכ כותכס ומכ וכס רורכ רומזמ סירמוקו ומוקמל סרוק ירפס ןוריזתמו

 סז סורמוק שיו

 :רובְּכה ךֶיְלִמ אוביו סלוע יחתפ ואשנהְו סכְכישאָר םיִרעְש ואש
 :ֶרַמָהְלִמ רוב זרוהי רובנו דע זרה ו רוכְּבַה למ הז יִמ

 יִמ דוכְכְה ףדלמ אביו םדרוע יזותפ ואש זכְכישאְר סכיִרְעַש ּואָש
 תְעְרַיו : הֶלְס רוכּכה ךלמ אּוה תואָבצ הוה רובה 4 הז אוה
 רֶסִחַהְו תיִרְכַה רמוש וטו לאה םיָהְלֶאְה א ה ולא הוהי יִּכ

 עב רשא א ףיתובא תיִרְ תֶא חבש אלו ךְתיִחשי אלו ףפרי 5
 םהל



 בפ הנשא שאר לש תירחש
 םיוגה שארב ולחצו החמש בקַעְידְל וגר הָוהְי רמא חכ יִּב : הל

 : דָאְרשְי תיִרָאש תֶא מ תֶא רוה עשוה ּורמא ּולְלַח ּועיִמשַה
 5כוסס םפפכ למול

 : םיִמְשָו ץֶרֶא לע ורוה ּהבְל ומש כנשנ יִּכ הָיהי םש תא ּולְלַהְ

 - סימשב םיהלאַה אוהי יו | סהלה אוה ו 0 ובירק

 : ףישעמ ןיאו יי ,םיִהלאּ ףומּכ ן ןיא :רוע ז 2 תֶחהמ ץֶראְה לע

 כול כ סרוק רפס סוככמשכו

 ונתי ןושל לכו חָּפ לָכ יִּכ * ךיואָמ זריִבְּב ןוכשו ' ועמק /הבוש

 יפלַא תובְבר 0 ,רֶבּוש רמאי החְנְבו : ףתוכְלמָ רֶרָחְו דוה
 : : לאש

 לוספמו ףסומ קלפס ו לוכ5 םילט ץרוקו

 : םרקכונמי שח הבּושנו ילא הוה ונבישה

 ךוקסה + הימוערכ תירב יד מלב - אבר הימש שרקתה לדעה
 ןוכיחְּב : ּהיחישמ ברקיו הינקרופ חמצו * היזרוכדלמ

 : ןמא ּורַמָאְ בירק ןמובו אָלְנעּב לארי תיִב לכד ייִחְבו ןוכיִמויִבּו
 ; חּבַתשִַו < ףרְּבִתי .איִמְלע ימלעל םלעל רב אָּבְר ּהימש אָה
 הימש - לֶלַהְתְַ הָלעתיו * רדחתיו < אשנתיו * מורת רָאָּפְתְִו

 אָתְחְבשה * אתריש - אתְכְרּב לב ןמ אָליעְל + אוה ףירּ אשךוקה

 : ןמָא ּורָמָאְו .אַמְלִעְּב ןרימאה י אָתַמחְנְ

 ןיוכיו ףסומס סוקמ דופיכ קוסט 77 ן) ןהה הי ןיוכי סעד וכ שי ס6 ףסומ סדוק
 : 6מימד סנוככ סלוע סרזחכו קמיקד סרוכבכ| לועס סילעס סכווכ ולפככ

 ףסומ תרזח םדוק רובצ חילש תושר
 שקופ יערומ םייח רירסומכ רכיפש * טז תוסכ רמוכ סיגסוכ שי

 : יי יִתַאָרָי 4 ו יו

 : 3 ףישְרור קבע 0 ו - מש יערי רב וחטבוו < מחה |
 יפ לע ויבְרְרּכ שיא תֶתָל * ויִתולְעַמ םִיִמְשַּב אָּפְּכ לע בשוי יי

 בושוו ויָתְבשִחַמ ןוא שיאו וכרד עשר בועָי ן כלַע * ויִתוּומ
 ו , לא

5 

 ףּף



 הנשה שאר לש תירהש

 ינפמ + רפע = 8 ב וכו לש לוקבו |
 : 0 רחפ

 יניעב לַשָּכ יל רצ יּכ יי הֶאְר > יחיש וינפל ךופשא ירעב ןגמ וי
 וי .יִתוא הָתיִרּפ : יחור דיקפא ריב - יחכ

 הַחַמ תּומָנ אלְו היחְנו - העושיה יניעממ ּונָעישוי אוה ונכלמ יז

 תְָריִשֶא < קרעּורת יִתְבְז .ּולָהֶאְּב הָחַבְַאְו * העְמִּר םיִהְלִא יי
 ניל הָרָמזאו

 ףילֶא ישפנ הָיִסַח ב = ינָיעמ לָּכ ושרק םש תֶא יִבָרַק לֶכְו יו
 רו ףינפ תֶא ' ינפ ושב יִּכְק רמא ףל * יניע תא יִתאַשְנ

 ףהעושַ יי יו ףירסח ינאביו - ףיתוצמ ביִתְנּב יִנָכיִרדַה ףיקח רד 3
 : ויל הָריִשֶא + שב - ו יִתְחַטְּ 3 3

 פילק רושימב תָרְמע יל + : רושמ ייל בָטיִתו הָלְּפִתַה
 -, פו דרב

 לואש רִיַמ ישפנ הפי * ןויְבַאְו לב רערעָה הְָּפִת לֶא עמשי וי יו
 :י  ףינפל יִּכַל > ןייִגָהְו יִפ יִרָמִא ןוצְרְל ּוהָי - ןוירָפ רקיו

 לֶא אנ * ךיִנָפ ומרק תָמִאַו רֶסַח יִּכ * ךיִנָּפ תּולחְל ּונאְתַא
 : יִנָפְלַמ םקיר ּונְביִשּת לֶא אַנ ונָשיִבִת

 ןושְל הָנעמ ונממ הָלֶאשֶא > וינָּפ הלהא לאל הָליִחְוא
 רעְּב תונָנְר הַעיִּבַא וע ריִשֶא םע לַהְּ רָשָא

 : ןושְל הָגָעַמ הָוהיִמּו בָל יִברעמ םֶדֶאְל * ויִלַעַּפִמ

 ףסומ תלפה

 0 ריי יפו חַהְפִת יִפש נא

 יח .רֶכְּ כ הָנוק : םיבוט םידסה 0 ןוילע לֶא <
 :הָבְהאְב ומש ןַעַמְל סיב ינבל לאְוג איִבִמו תובא

 קסוכ



 גפ הנשה שאר לש ףסומ
 כס"ויכו * % סכיסכ ןיוכל וכ ₪ ק"מימ סוי לככו פוכיפ 5" וכ ₪ סז תסוככ

 * קרטקס יכממסכ תוכיס ?"י ססו סויק סיסלק ןיוכי

 םיִיַחרָפְְ וָבְתָּכ ' םייחּכ ץפָק ָךְלִמ ולא * םיִיַחְל וב
 ץעישומג רזוע ךלמ (יח לֶא) * סכייח םיהלא ךעַמְל
 : םנהרכא ןנִמ הוהי התא ףּורּב [ ןגמו

 עיִשוהל בר הָּתַא זכיִתַמ הָיִחִמ + ינדא םֶלועְל רוב הָּתִא

 זכיִתְמ הָיַהְמ * דָסָחְּב םייח לָּכְלַכַמ = לָטַה דיִרומ
 יםירוסא ר'תמו - םילוח אָפורְו - םיִלְפּונ ךמוס י םיבר םיִמְחְרְּב

 יזמה /רורובג לעּב ףךומכ ימי רפע ינשיל ותנומא םיקמו

 ו קרעושי הימצמו הָיִחְמְו תיממ ךָלִמ ל הַמוד

 לולכ סעטסו כ"ו י"ל ירכר ופ :'5כ םימחרה) ןמחרה בא ךומכ יִמ

 תּויַחַהְל הָּתַא ןַמָאְנְו * םייִחְל םיִמָחַרְּב ויִרּוצי רכז קייל
 : םיִתְּמַה הָיִחִמ (סטדכא ָהְוהי ) ָהְוהְי התא ףּורָּב י םיִתִמ

 ו רמו םרוסכו

 רּומָאַה .רָבְרַכ < שלש ל השורק םֶלּ - : הז המ ו יעובק
 8 ו שודק < שודק > שורק + רַמָאְ הז לֶא הז ארקו * ךאיִבְנ רָי דלע
 ויתְרשמו זכֶלוע תנלמ ורוב ורוב ץֶרָאָה ככ אלַמ תואָבִצ

 (סר5 לכ רמי טופ תכופ5 רוכ5 יכש עוגיטכ) היא םיִלֶאוש

 יתלסס סלמתס סיעסכס וכיסלס | וכיקוכש יסלסו וכיסלס 'ח ךיכפלמ ןולר | יס*
 ךתדוכעל גפפופ רסוע ו ול סירכד 'כמ דס ללשו * הי ססכ יתסקכו

 : םדקס חור גיססל וס * סיעכת סימכו6 |"

 רמסי ךכ רקפו 'וכו סככ ?כ6 רמקי וקלקש רקלו

 סויכ ןרפס לכ לע ךלמל 'ס .סיסו : יתסקכו יתלסס ססעתס 'וסכ5 'ס ידס ךמסכ
 : 706 ומסו 7ח6 'ס סיסי סוס

 רּובָּכ ףּורְּכ * סכיִרָמּואְו טכיחְּבשְמ םֶתְמִעְל + וציִרעָהל ּודוובָּכ םוקמ
 ימש טכירתומתר ' ומעה וימְחְרְּ זפי תצוה ומוקממ < ומוקמִמ יי יי

 לארשי עמש הבחאב סימעפ :םירמוא ריִמּת םוי לָכְּב רקבו בֶרַע

 אוה : ונָכְלַמ אוה - וניִכא תפוח > וניהלא אוה : דֶחֶא יָ וניהלא 5

 ונעישומ



 חנשה שאר לש פףסומ

 יעל ויִמחרב ונימשיו תינש ּונְלָאְנו > ונעישוי אוה + ונעישומ
 זככְל תרה * יִשאָרְכ תירחא סֶכְחֶא יִּתְלַאְנ מ רמאָל יח לכ
 ןנ ךְמְנ : רמאל בָּכ שרק יִרְכְְּו * סכין יִנַא סיהלאק

 : ּהָיּולְלַה רדורדל ןויצ ךיהלא סֶלועְק

 : הָלָס ּךּולְלַהְי םיי לָכְּב םישודקו שודק ּךמָשְו שודק הָּתַא
 : שודקו םורָמ ודב אווה יִּכ לֶאְל ּוכיִלְמַה רדָו דל

 ומש םריקש ססלכמ דגככ קוסו עסיו קוספכס תויתוק ךנככ כ"ע 'טמיב ןָכְבּ

 יָאְרְשָי לע ּונהְלֶא הָוהי ףֶמְש שדְקְתַי (סלופכ ךלכפ
 | : פע |

 ןת : (ו"כמכטכ רמסש כקעי דגגכ סוסו עיו קוספכס תווקוק כ"ע ןָכְבּו

 תרֶבּוט .זרֶוקַתְו < ףיסצְר ל זרֶלַקְּת .ִמעְל דו
 ' ְּצְרֶאל הָחְמַש + ףל םיִלחיִמל הָפ ןוחְתפּו * ףיָשרודְל
 ןֶּבְל רג תַכיִרְָו * ףּרְּבַע דול ןֶרְק תַחיִמְצּו * ףֶרְשְל ןושָש

 : ונימיב הרְהמב ךחישמ ישי
 (קדלו קיר5 דוס .סייעסד דגככ לוסו 'וכס סיקוספ 'גמ .סוק5ויס תומס כ"ט) ןַכְבּו

 הָנְרַּב םיִריִסְַו * וזולעי םיִרָשיִו ּוחַמְשִיו ּואְרָי םיקיִּדַצ =
 סטפ עא הֶלְּכ ּהָעָשְרֶהְו * ָהיִפ ץופקת הָתְלַשְו * ולי
 : ץהאה ןמ ןורז תקשממ ריִבַעַה יִּכ * הָלְבִת 5% ןשְּב

 ןו'צ ףיהלָא סֶלַשְל הָוהְי ףולמי * ּףָשְְק יִרְּבַרְב .בּותָּכַּכ
 | : היוללה ררו הדל
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 רצ הנשה שאר רש ףסומ

 בּותְּכַּכ ָּךיֶדָלַּבִמ ַּחּולָא ןיאו ףךמש אָרונְו הָּמַא שודק
 שּרקְנ שודקה לֶאָהְו ' טָפָשּמִּב תּואָבְצ הָוהי הבנו

 : שודקה ָךֶלּמַה חוקי הָּתַא ךּורְּב < הָקָדְצּב
 ּנָּב ְתיִצְרו ונָתוא ַּתְבַהא + םימעַה לָּכְמ ּונָּתְרַחְּב הַתַא

 * ףיִתוֶצְמְּב ּונתשדקו + תונושלה ידָּכַמ ּונָּתְמַמּורְו
 ּונלע שורקהו לודָגה ו ךֶתַדובְשל ּונָּכְלמ ּונָתְבִרְְ

 : תארק

 (סוי פפו קס פכסס פכפכ) סי תֶא הָבְהֶאּב וניָהְלא הָוהיּונָלְזִתִּתִ
 םי + הֶזַה שדה .קצְרקמ בוט ם" תֶא = הֶזַה ןורָּבְַה

 רכז שְדקכ אָרְקְמ הָבַהַאְּב (העּורְת ןורֶכָז פפפ) הָעְורֶּת
 : ִיִרְצִמ תאיִציִל

 רמול .כוט ןסכל רוכ5 סולט עיבוסכ

 קכטכל ס65יש ירק לש ספטו ספט לכס וכיקוכס יסלקו וכיסלק 'ס ךוכפלמ ןולכ | יסי
 ןולרכ ןיכ סכוסכ ןיכ סו5מ סוקמכ לס ןטרפכו ללככ ל0רסו רכ לכמו יכממ

 ןופליטרע סומטכסו ץרקס תופככ עכרקכ תולופכס תופילקכ תוקוטטס קומסכס לכו
 דוככ .לטכו .וכרקי + סלגו וכטדקמ תיכ סמשו וכרוע סכרק 1'ייעו סיוגס ןוכ סירוזפס
 ספולקס סח :ץרקס ןמ ןודז סכלטממ רוכטס םיול ךימסרכו * וכויח תיכמ
 ןיכמ וכירוזפ כרקו .תינט סטודקכ סלכקל רוזס סלועכט תוטודקס תולוליכס לכו
 ךסוכס פס ךוקלס ס כשו כוקכש קרקמ +וככ סויקו ץרק יפכרימ סככ ו סיובס
 עלכ ליס 'פמ ?לויס 1" בז םודק טס סטכ\ט"יב סטס סככ 'וכו ךסרכ סיסי סק * 'וכו

 :ןמ6 דק< קויסל לקסס תל רכסל סלוע סלוקג וכלפנקו ססודקל סריזספו וכליקיו

 ה ּונְצְרַאְמ ּוניִלָנ ּוניִאַטַח יִנָּפַמ וניִתובַא יהו והא
 ןבְרק ףינפל, בירקהל .ןילוכי נא ץ או ּונָתַמְדַא לַעַמ

 ןוצר יִהָי + וניתותּפש חיש אָלֶא ונְרעּב רֶפְכְיַש לוד ןהכ אלו
 בושתש ןֶמִחְר ךלמכ וניתובא יהלאו ונָהְלֶא הָוהי ךינפְלִמ
 ּוהָנְבַתְ * טכיִּבְרַה ךיִמְחרְּב ףךשרקמ לעו ונילע םחרתו
 דובב הֶלנ וניָהְקא + ּונָּבְלַמ * ּוניִבֶא * ורובְּכ לּדְנת הָרָהַמ
 ה .לפ יגועל וניִלע אָשַנִהְ עפוהו - הָרֶהְמ ונילע ךַתּוכְלַמ
 * ץרא יִתּכְרִי סנּכ ונתוצּופְנּו < םיגַה ןיִּבִמ ונְרּוזפ ברק
 רע סֶלָשּוריִלְו * הָּגְרב ףֶריע ןויצְל ּוניָהלַא הוהי ונָאיִבַה
 ָךיִנָפְָל השענ סשו ּניהְלא אָנֶא * םֶלש תַחַמָשְב ךשרקמ

 תא



 הנשה שאר לש ףסומ

 י ןֶתָכְלַהָּכ ןיִפְסּומּו ןֶרְרַסְּכ ןיִרִמִּת ּונתובוח תונָּבְרַק תא
 ןורְּכְזַה סוי 5 סוס קכטק [ם]' (ק"כ לש ףסומ סב לולכפ ןיוכי) יִפְסְּומ תא

 ָךיִנָפְל בירקנו הָשַעַנ הָּזַה שדק אְרקַמ בוט םוי תֶא הזה

 ףירֶרותְּב וניל ְכְַּכש מכ * ףֶנוצְר הָצִמְכ הדִבָחְַּ
 : ךרְבְע השמ ירי לע

 אלש = תריִשאָרְּב רצויל הֶלְדְג זרק דלּכַה ןוראל תכשל ּוניִלש
 אלש * הָמְראָה תּוחפשְמּכ ּונָמַש אלו * תוצְרַאָהייוגְּכ ּונָשָע

905 (5 

 בשמו - .ץרא דֶסיִו םימש ה ₪ .אוה ךורכ שודקה םיִכְלְמַה

 וניהלא אוה ' םכיִמּורמ יִהָבְנְ וזע תַניִבְשּו לעממ סכימשב ורק

 תרי קרְֶרּותּב בּותַבַּ ותְּוז ספא ּונְּבְלַמ תַמָא * רָחַא רוע ןיאו

 דעו לַעַמַמ סִיִמשב זכיהלאה אּוה יי יִּכ ְבְבְל לֶא תובשהו זכיה
 : רע ן ןוא תֶחתמ ץֶרָאָה

 : קז קסוכ רמול כוע "וכו 0 וס רמוכ - 5 כמו" ץ"טקש דועכ

 סרקמס .תיכ כרחכס סוימ סלוע לס וכוכר : כנסנו קיד5 ןורי וכ 'ס סס זוע לדנת
 * קכומ לו סחכמ 6ל * .סכוסכ ידנכ ףלו ןכרק . רפכל .ספכ וכל ןיס

 יתפפת .סככיל ן תעס וז סעס %סתפ ןופר יסיו + וכל דמוע לודגס ךמס קר
 'וכו ןוכסו סוחר לס 'ס 'ס ךיתודמ נ"י ריכוסכ סורמל

 'וכו םככ 8 כמוקו

 ריִבעַהְל * נע תראַפְתְּב הרֶהְמ תוארַל ּוניקלַא יי ךֶל הּוקְנ ןִּב לע

 םדלוע ןקתל - ןותרכי תור םיִליִלָאהַר הר ץְראה ןמ  םיִדּולג
 לכ ףךיִלֶא תּונָּפְהְל משב וארקי רשב נב לֶבְו י ירש תּובְלִמְּ
 ףְרְּב לכ עַרְכִַת ּףֶל יכ לבַת יִבְשוי רב ועריו ּוריִכ * ץֶרא יער

 ףמש רובְכְלְ * .ולופיו ּועְרְבִ ונ יקלא 9 ו ךינפְל = ןושל לב עַבָשּת
 הֶרֶהְמ סהיִלַע ךולמתו * ֶתּוכְלַמ לוע תֶא םֶלְכ ולב < ּונָתי רק
 רובְכִב ףּולְמּת רע יִמָלועְלּו + איָה ךלש תּוכְלַמַה יִכ דעו סֶלִעְל
 ו טיבה אדל רַמאְִּ : דַעָו סכֶלועְל ולמי 9 ףתְרותב בוב

 ו כ לע האר אלו בקע
 יִטְבְש רֶהָו סכִע יִשאָר ףֶּסַאְתַהְּב ךְֶרִמ ןורשיכ יִהָינ רמָאִנ : וכ

 ו
 ירבדבו |



 הפ הנשה שאר לש ףסומ
 לַשומו הָכּולְּמַה הָוהיִל יִּכ רמאָל בּוָּב ףָשְדְק יִרְבדְבּ

 הָוהְי שָבְל שָבָל תּואָג ָךְלָמ הָוהְי רַמָאְ * םִַּּב =
 םיִרְעַש ּואָש רַמָאְְו : טומת לָּב לָבַת ןוּכּת ףא רֶּזַאְתַה זע
 תז יִמ : רובּכַה ףֶלֶמ אובו סל יִחְתּפ ואָשַהְו םֶכישאָר
 ואש : הָמָחְלַמ רוּבג זדוהי רוּבְגְו זּוזע הָוהְי דובָּכַה ָךְלִמ
 ימ : רובָּבַה ףָלַמ אובו סלע יִחַתַפ ּואָשּו םֶכיִשאָר םירעש
 : הֶלָס רּובְּכַה ָךְלֶמ אּוה תואָבְצ הָוהְי דובָּכַה ָךלֶמ הז אוה
 ְךְלִמ הָוהְי רָמָא הּכ -רמאָל בּותְּכ םיִאיִבְנַה ךיִרְבע ירי לעו

 ןורחא ינָאְו ןושאְר יִנא תואְבְצ הָוהְי ולאנְו לאָרשִי

 ןייִצ רַהְּב םםיעישומ ּולַעְו רַמָאְנְו : םכיִהְלֶא ןיִא יִרְעְלַּבִמּ
 הָיהְו רַמָאְו : הָכּולְמַה הָוהיִל הָתְהו ושְע רה תֶא טפֶשְל
 ומָשּו דָחֶא הָוהְי יהי אּוהַה םויּב ץֶרָאָה לָּכ ל ֶָּלמְל הוה
 לֶאְרְשי עמָש רַמאָל בּותְּב וניִהְלֶא הָוהי ּךַתְרּותְבּו : דָחֶא

 : דָחֶא הָוהְי ּוניִהלִא הוה

 *ָךּובְכְּב וכ סֶלעָה לָּכ לע ףולמ :ּוניִתְובָא יָהלאָו וניָהְלַא
 אג רֶרָהּ עפוהו * ףְרקיִּ ץֶרָאָה לָּכ לע אנה
 התה כ לועפ לכ ערד "לר ל
 הֶמָשָנ רָשָא לָּכ מאיו * ותְרְצְוהַתִאיִּכ רוי לָּכןיִבָ י ותְלְעּפ
 : הֶלָשָמ לכַב ותּוכלַמּו ךלָמ לֶאְרְשי יהלא הוהי * ופַאְּב

 * בוט ונעבש * ףתְרּותְּב ונקְלִח ןִּת * ףיִִצִמִּב ּושְרַק
 תֶמִָּכ ףְּבַעל ונָּבְל רקטו *ףֶתְושיּב ונָשְפִנ חָּמַש

 שי כא רנו
 זכה פנש) שק ץֶרָאָה לָּכ לע למ הָוהְי הָּתַא ףורָּב * דַעָל

 : ןורָּכְזַה םּזיו לֶאְרַשי (ו |

 ת"רת ת"שת ת"רשת עוקפל סינסוכ שו * סימעפ 'ג ת"רש ה ןמיפס עקפו
 * ןרקס לכ טפוס ןחפ כ"ם6 סורמוְו רקוע ןכו סכרכ לככ 'ם סעפ

 * םֶלֶש יִרוצָי לָּכ = טַפָשַמְּב דימעְי םויה * םֶלוע תַרַה םויה
 סחר ּונָמַחַר םייִנָבְּכ םֶא * םיִדְבַעַב םֶא םיִנְבְּכ םָא
 בא לג בב



 הנשה שאר לש ףסומ
 וננְחְתש דע * תייולתְדְל וניִניע םיִרבעַּב סא * סיִנָּב לַע בא

 | : שודק י ּוניִטְפְשִמ רואָק איִצותְו

 נפל = סָדק יִרּוצי לָּכ דקופו * םֶלַע הָשעַמ רֶכּז הָּתַא
 יִּכ תִשאְרְּבִמַש תּורְּתְסָנ ןומָהו תומּולעִּת לָּב ּולְגְנ

 הָתַא  ףיִנע דָגְנִמ רְָּסּנְןיְִּויףֶרובְכ אָפְכ יִנָפל הָחְכש יא
 לּכַה 'ָךַמִמ דַחְבִנ אל רּוציַה לָּכ םֶגְו לַעְפְמַה לָּכ תֶא רכז
 לָּכ ףוס רַע טיִּבַמּו הָפּוצ ּוניִהלִא הָוהְי ינָפְל יּופָצְו יול
 רֶכּזַהְל * שפנו חור לָּכ דקפהְל ןורְּכזו קח איִבַת יִּכ + תּורוּרה

 תריִשאְרָמ * תיִלָבִת ןיִאְל ערורָּתְסִנ ןומָהו םיִּבַר זבישעמ
 תרּכַתִּת םויִה הז = ַתיִלָג ּהֶתּוא םביִנָפְלִמּו תְעַרוה תראּב

 טָפָשָמ אוה לֶאְרַשְיְל קח יִּכ = ןושאר םל ןורָּ שמ
 : בקע יִהְלאָל

 זיא * םּולָשְל וז יִא * ברַחְל ז יִא * רַמָאָי וב תונִרְּמַה לַעְ
 זבְריִּבהְל * ודְקפי וב תּוירְבּו עָבָשְל זז יִא * בַעְרְל

 דָּב רב יִּכ * הֶּוַה זּויָּב דקפנ אל יִמ + תֶוָמַלְו םייַחְל
 תוליִלעו ּותַדּוקְּפּו שיא קרשעמ + אָּב ּףינָפְל זביִשעַמַה
 יִלְלַעַמ יְִציו * ויִתולוּבְחַתְו םֶדָא תּובָשְחַמ * רֶבָג יִרָעָצַמ
 יִּכ ב ץפאְהי ֶֶא ו * ףֶחְבשיש אלש שיא ירשא * שיִא
 םיִסוחַה לָּכ חַצְנְל םיִלְכַת אַלְו ּולָשָּכִי אל םֶלַשְל ףףיִשְרוד

 הָשַעִמ שרד הָּתַאְו * אָּב יְנָפָל רוצה לָּכ רכז יִּכ *
 עושי ברב רהרקפתו * הרכז הָּכַהאְּב הנ תֶא םגְו * םֶלָּכ
 נָפִמ רָשּב ֶּכ תֶחָשְל * לּובּמַה יִמ תֶא ףָאיִכָּב) * סיִמְָ
 וניְלְסצ הֶוהי ינָפְל אב ונורֶבז ןּכ לַע 6 םֶהיִלְלָעַמ עור
 בּותָּכַּכ * םִיַה לוחְּכ ויִאָצֶאְצַו לַבִּת תורְפַעַּכ וערז תּוּבְרֶהְל
 לָּכ תֶאְו הָיַחַה לָּכ תֶאְו * ַחנ תֶא םיִהְלִא רזי ףֶתְרותְּ
 ץֶרֶאָה לע חור סיִהְלֶא רָבַעַו * הָבָּתַב וּתֶא רָשֶא הָמָהְּבַה
 רו * סֶתקַאְנ תֶא םיִהלֶא עמו רַמָאנְו : םִיְּמַה וכשיו
 : בקע תֶאְו קָחְ תֶא סֶהְרְבַא הֶא = ויִרְּב תֶא םיִהְלֶא

 רמאנו
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 םיִרְצַמ רָשֶא לֶאְרְשי יִנְּב תקָאְנ תֶא יִּתעמָש יִנָא םַנְו רַמָאְנ
 : יִתיִרְּב תֶא רּכְזַאְ סת םיִריִבְעַמ

 ןונח ויָתאָלְפִנְל זרָשַע רֶכַז רמאָל בּותָּכ ָשְדַק יִרְבדְו
 סֶלַשְל רכזי ויִאָריִל ןַתנ ףְרָט רַמָאְנְו : הוהְי םּוחרו

 : ּוידָסַה ברָּכ םֶחָניו ותיִרַּב םֶהָל רפי רַמָאְנְו + ּותיִרְּב

 זרקו ךולֶח רמאָל גּוזרְב םביִאיִבְנַה ףְרָבַע יִדָי לע
 רָסָח ָךָל יִּתְרְַד הוי רָמָא הּכ רמאל םֶכָשּורי יָאְּב

 אל ץֶרֶאְּב רָּבְרַַּב ירחא ףֶּתְבְל ףִתלּולְּכ תַבְהַא ףירוענ
 ףיְִרוענ יִמיִּב ךְתוא יִתיִרְּב תֶא יִנָא יִּתְרַכְו רָמָּאְנְנ : הָעּורְז
 םִא םִיִרְפֶא יל ריקי ןָבַה רַמַּאְנְו : םֶלוע תיִרֶּב ףָל יתומיקַהו
 ומה ןֶּכ לע רוע ּונְרְּכִזִא רכז וב יִרָּבִר יִדמ יִּכ םיעושעש דָלָ

 : הָוהְי םאנ ונָמהְרא םֶחַרול יעמ
 הדָצְרִו הארי עי אביו זרלע .ּונתובַא יִחלאָו והלא
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 ןורְכז ּוניזרובש ןורבזו ּונָנורְבְז רֶבָּזּו דקפי עמשי
 לכ ןורְכָו * ֶּבְבַע רוד ןֶּב חיִשְמ ןורְכמ * ףֶרע כלור
 רָפָתְל ןִחָל * הָבּוטְל הֶטיִלְפִל ףינָפָל לֶאְרְשִי ריב ףִמ
 םכויּב + הֶּזַה ןורְּכִּזהִד  (םויבו הוה תבשח תכטכ) םויּב םיִמְחְרְלּו

 לע וב כחיל < ;רקד שדק תצרקמ בוט
 וב ונרקפו * הָבטְל וב ּונָהְקֶא הָוהְי ּונְרְכַז י ּונָעיִשוהְלּו
 תרעושי רברב : סכיבוט םייהל וב .רנעישוהו = כבל
 יִּכ ונעישוזדו * ונילע םחְרְו דלומחו ּונָנִחְו סוח = םיִמָחַרְ

 : הָּתִא םּוחַרו ןּונַח ָךְלַמ לֶא יִּכ : ּונינע ךיְלְא =
 ּונְדְקַפּו ךיִנָפְלִמ בוט ןורְכזְב ּונְרְכֶז * ּוניִתובָא יהלאו ּוניָהְלַא

 תרָרְקעָה זרַאָו הָיָה רַהָּב ּוִבַא וכַהָרְבַאְל ָתְעּבְשְנש

 ךימחר



 הנשה שאר לש ףסומ
 * פא 8 בושי ודנה ה ו לע ב

 דב הָשמ ידי ו ףתרותב .ונתחטבהש רבה תא
 םֶתַא יִתאָצוה רָשַא םיִנשאר תיִרְּ הל יִּתְרַכְו * רּומאַּכ
 : הָוהְי יִנא םיהלאל םהְל תּויָהְל םיוגה ינעל םירְצמ ץֶראַמ

 תצפכ יִנָפְל הָחְכַש ןיִאְו * התא תוחְּכָשִנַה יְּב רֶבּ יּכ
 התא ךורָּב רות יערול םויָה קַחְצִ .תריקעו - ךּובְכ

 : תיִרְּבַה רֶכּוז הוהי

 תירת ת"שת ת"רש קה עיקפל סינסוכ שו * סימעפ 'ג ת"ש ]ך ןמיס עקוקו
 : רפוש לוקכ ק ןחפ ךכ רסק רמוקו

 םִא סלע יִרּוצָי לָּכ טָפשַמּב דיִמַעַי םויה * םֶלוע תֶרַה םּויַה
 בָא םֶחַרְּכ ונמחר םיִנָבְ םִא * םיִרָבִעּכ םא םיִנָבּכ

 ּונָנֶחִתִש רע * תויולַת ףֶל ּוניִנָש םיִדָבַעּכ םָא * םיִנָב לע
 : שודק ' ּונִטַּפשְמ רואָל איִצותְו

 * םהָמע רָּבִרְל ךשדק סע לע * ךרובּכ ןנעַּב תיִלְנֶנ התא
 יִלְפְרַעְּב םֶהיִלְע ָתילְִנְו * ףלוק סֶּתַעִמשִה םימשה ןמ

 תיִשאְרַּב תירְבּו < נפל לַח ּוָּכ םֶלועָה לָּכ םגְו * רהוט
 ּךִמַעְר רָמָלְל יִניס רח לע ּונָּבְלַמ ףִתולְגֶהְּב = ָךִּמִמ ּוררח
 ךשדק תורבַדְו < ָּךְלוק רוה תֶא סע ִמְשַתו * תוצִמּ הָרות
 רפוש לוקבּו + תיל םֶהיִלש ,סיִכְרְבּו תולוקּב שא תובָהּכִמ
 תויהְּב ישיִלָשִה םויב יהיו ףֶתְרותְּב בּותְּכַּכ * ּעַפּוה םָהיִלָע
 רָפַש לוקו רֶהָה לע דַבְּכ ןֶנַעְו םיִקרְבּו תוליק יח רק
 לוק יִהִו רַמָאַנְו : הָנָחַמַּב רשא םַעָה ֶּכ דרָחִיַו אמ קזח
 :לוקְב רננע םיִהְלֶאַהְ רָבְר השמ דאמ קחו ףלוה רָפּושַה

 תראו םיריפלה תֶאְ תולּקַה תֶא םיאר םעה לָכְו רַמָאְַו
 : קוחַרִמ ודָמִעיו ועניו םעה ארי ןשע רהה תאו רַפּושַה לוק
 הָוהְ הַעְורְתְּ םיִהלא הָלַע + רמאל בות השדק יִרְבְדְבּו

 ועיִרה רֶפוש לוקו תורצצחּב רַמָאְנְו : רפוש לוקּב
 ינפל
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 הרָסְַּפ רפוש שָרּב ועקת רַמָאְו : זרחי ףֶלִמַה ינפל
 * : ונָנְח םויל |

 וִתורובְְּב והוללה : וע עיקר והּוללַה ושְדְּב לא ּולְלַ ּהָיּולְלַה
 לָבְָ ה רפוש עקתּב והּולְלה : ולרב בכ והּולְלַה

 : היוללה ָּ 0 הַמָשנַה לכל ההעורה "לצלב ותו עמש

 אוהה םויב היהְו + רמאל בּוהְּב םיִאיִבָּנַה רירבש ירי לע
 רושא ץֶרָאְּב זביִדְבאַה ואָבְו דלודָּנ רָפשְּב עקתי

 שרקַה רזרב הָוהיל ּווחתְשַהְ םִיִרְצִמ ץֶראְּב .ביִחַדְַהְ
 סנ אושנכ ץֶרָא ינכשו לבה יבש ב רַמָאְנְו : םֶלָשּוריִּב
 םֶהיִלִע ז הוהינ רַמָאְנְו : ּועָמשַּת רַפוש עקְתַבְו ואְרֶת .םיִרַה
 ְךַלַהְ : ער רָפשַּב םיַהלא הוה * וצח קָרָּבַ אָצְיְ הָאְר
 תואָבְצ ה םֶהיְִ ןג תואְבְ הוהי : ןָמיִת תורעְסְּב

6% || 0. 

 תֶא ונחל הָוהי ינָל זביקו + נתי ץבקל | סִנ
 יִפַמ רבע קרשמ ד לע ֶתרוזרְּב ּונּתְחטבהש רֶבְדַה
 ישאבְבו םֶביִרְעומְבּו םֶכְתִחְמַש סכּייִבּו * רּומָאָּב ןְּ
 יִחְבְז לעו זכְכיִתלע לע זרורָצְצְחַּב סָּתְעְקְתו זכֶכישְרַח
 : סָכיִהְלֶא הוה ינא םֶכיָהְלֶאיִנְפְל ןורָּכְַל םֶכָל ּויָהְ םֶכיִמְלַש
 % המוד יאו העּורת ןיִזאמו הָּתַא רפוש ל עמוש יב

 כ עמוש (הוהי ןכ סג וכש  סווכ) ?רוהי התא ךורּב

 :םימחרב םויַה (םּויַה רפי וז פכ) לֶאְרַשְי מע תעּורת
 ת"רת תישת תרשת עוקפל סוגסוכ שו " סימעפ סטפ תרה ןקיס עקפוו
 תופוק 'לָכְו * סוולע יולוג לס רס "ו לטכל סתלכש פוכוק סיסכסכ ןוטימורט כ ןיוכוו

 ! סומר .סוכיפס לס ערס רפו לכל קרוסס כש

 סודוסל רמט ןחל רמוסי

 סא סלע יִרוצָי לָּב טָפשִמָּב דיִמעַי סויה * סלוע תַרָה סויה
 בָא סֶחַרְּכ ונָמְחר סיִנָבְּכ םֶא * םירָבַעּכ םֶא םיִנָבְ

 לע
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 * תויולת ּךְל ּוניניע סיִדָבַעְּכ סא ' סיִנְּב לע
 וניִטָּפָשִמ רואָק איִצּותו

 ל
 : שודק >

 בָשָהְו * העש םֶתְלְפִתְלְ לאְרשי מע וניָהְלֶא הוהי הָצְר
 תֶרָהְמ םֶתְלַפִתּו לאש ישאו * ָךַתיִּב ריִבָדְל הרובעה

 ןוצְרְּב לבת הָבְהִאְּב
 ל

 לֶארְשי תדו בע ריִמָּת ןוצרל התו -

 : ה ּונַּ ו -- דש התאו :

 וצל ות רומח |
 הּתאָש < ָךְל ּונָחְנַא סיִדומ

 וניהל הוהי אּוה
 זכלשק וניתובשצ יהדלא]
 ןגַמּו ונייה רוצ ּונְרּוצ דָעָ
 רּודו רּודָל אוה הֶתַא ונעשי

 ' ףַתָקְהְּת רַפַסְנו ךל הָדּנ
 ז ָךְדיִּב םירּופמה ּונייַח לע
 ;רודוקפה ּוניִתומשנ -לעו
 סי כבש ףָפנ לע < ףל
 ףראְלְפַ ל * ּנְמָ
 רע הע לרב ףיתיבומ]
 אליִּכ בוטה * םִיְרָהַצְו רקבו

 יִּכ סכַהְרְמַה * ףיִמַחְר ּולָכ

 ןנברר םידומ

 אוה הָּתַאַש : ףָל ּונחנא םירומ
 יהקתו ונוח ה
 : דַשָּב ללב יהל > ּוניזְרובָא
 תוכְרּב * תרישאָרְּב רצוי ונרְצוי
 ילודגזר ףמשדל תרותרוקרו

 ונזהייחקרש ל שורקהרו
 יּונְנָחזרו ונחת ןֶּכ - ונהמיסו
 תורְצָחְְ וניתרוודלנ ףוסתנַתו
 תושעלו * יקח רומשל י ךשרק
 לע םלש בֶבְלּב ףדבעְלו נוצר
 לת ב ףֶל םכירומ ּונתצש

 : תואָדְוהַה

 : ףַל ּוננק םֶלועמ יִּכ - ףירסח ומָת אל

 לעְו

 ידעו סֶלשְל
 ּוָּבְלַמ ףִמַש ריִמָּת אשנתיו םכמורתיַו ךרֶּבִתי זְְּ

 : הֶלָק ףורוי םייחה לָבְ
 0 ךָהיִרְב ינכ לכ םיִבוט םיִיַחְל בות

 + בוט יִּב סֶלִשְל תָמָאְּב לּודּנַה ךֶמש תֶא ּוכְרַביו ּולָלַח
 ףּורָּב - בוטה לֶאָה הֶלֶמ ונתרזעו ונתעושי לֶאַה

 : תודוהל הא ו ףמש בוטה (סכ ָה הי הָּתַא
 סיש



 חפ הנשה שאר לש ףסומ
 רוכ5 םילטס רמו סיכסכ ספ ןיא סקו * סיכרכמ סיכסכסו

 הָכּותָכַה הרוחב תשלשמה הָכְרְבַב ּונְכְרִּב וניתובא יהלאו ּוניָהלא
 סע סינה וינבו ןרַהֶא יִּפמ הרואה ךרבע | הֶשמ יִרָי לע /
 : נהיו ךיִלֶא וינפ יו ראי : ךרמשיו וי ל ךכרבו < רּומאְכ ףישורק
 לארי ינּכ לע יִמש תֶא ומָשו סולש [- סשיו ךיִקא וי יי אשי

 : סכרבַא ינו

 םימחרו הֶקָדְצ + רֶסחָנ ןח םייַח + הָבְרְבּו הָבּוט םולש םיש
 ונְלָכ וניִבִא ּונָכְרַבּו < ךמע לארשי 5 לע ּוניִלְע

 :ּניִהְלֶא הוה ונְ ּתַתָנ ָךיִנּפ רּואָב יִּכ * ָךיִנַפ רואָּכ דָחֶאּכ
 *םולשו ,ךפרב ל םיִמָחְרְו < הקְרְצ" דָסַחַ הָבָהִא - םייַחְ הרות

 בורְב לארי ּךִּמִע לָּכ תֶא ףָרָבְלּו = רנכרבל = ךיִנָעְּב בוטו
 : םּולֶשְו זע

 רוכ5 םולטס רמוס קרוסכו

 .4ּונָצַמַאָּת םּויַה - סויה סֶכְלִּכ םייח סֶכיִקְלֶא יב סיִקְבִּדַה םַּאְ
 םויקר ּונלְגִַת סויקר - ונְלרנת םות ונָכְרְבִ סויקר

 * ּונייחת םויה * ונָכַזִת םויה > בוט רעו ונרעה םויה = ונרּדהִּת
 וניתרוחרא רשיּת סויה < ּונינ יעמ ונרחטת סויה > ּוננְתִת פויה
 * ונטלמת םויה - ּונְבְּבַלִת סויה + בוט םש רתכב ּונָרתְכִ סויה

 ונרקפת סויה ונרטעת םויַה + ּונדעסת סויה - ּונאָשְנִת םויה

 פויה = ךתְדובעל ּונבְרְקִת סויה - ונקרצה םויה * םיבוט סייִחְל
 ּוננתִת םויה ןלכ ףוסוס5 יפנסכ יכ5) * ּונְתְכַּפִת עמשה סויה - ונָמִחְרִה

 ונבתְכת םייה (ק"ודו ו"יפס תות רסס יכ 5 סקש םיִמָחְרְלּו רַסַחְלּו ןִחְל

 : םיבוט םייחל

 קרעושיו : הבוט הָסְנרַפּו : םולשו הָכְרְּב םייח רָפְסַבו

 ןנחנא ףינ7 בָתּבִנו רכז תובוט תורזגו * הָמְחְנְו

 זרַּתַא ףורָּב : : םולָשְלּו םכיבוט םייחל לארשי ףמע יל
 : ןמא םּולשַּב לֶארשי ומע תא ךָרַבִמַה והוווהוי

 רוכ5 סילשס קרוק ןפכ רע

 : .יִלָאוְו ירוצ הָוהָי נפל בל ייִנְָו יפ יִרְמַא ןוצָרְל יה
 יהלא



 הנשה שאר לש ףסומ

 יִכְלְקַמְלְו * חָמְרִמ רָבִּמ יִתותָּפִשְו י עַרַמ יִנשְל רוצנ יַהְלֶא
 יִּבְל חַתַפ + הָיִהִּת ל52 רַפְעְּב ישפנו םודת ישפנ

 ילע סימה לכו * ישפנ ףודרת ףיתוצמ ירָחאו + ָךְתרָותְּב
 ןָעַמְל השע + סַתובשִחַמ לקלקו סתְצע רֶפָה הָרְהִמ הָעְרְל
 ןעמל חַשע * הרות ןעַמְל השע * ףנימי [ ןעמל הָשָע < ףמש

 ויהי: יננעְו ךמי העישוה * יידי ן ןּוצְלחי ןעַמְל - ףתשודק
 : ילאוג] ירוצ הָוהְי ףיִנַפְל יּבֶל יהו יִפ יִרָמִא ןוצְרְל

 אוה * ויִמורְמְּב (קלטמ מ .רפוס לא""ךפש .םפטמיג) םּולָשַה הָשע

 : מא ּורמִאְו לאְרְשי ומַע לכ לַעְו ונְלָע סולש השעי ויִמְִרְּב
 ץ"טפ רמוס סרוקס רחש

 ףיִלְמַו < ּהיִתְועְרְכ תּורכ ור אָמְלַעְּב * אבר לכ שדקתיו לדג
 ןוכיחְּב ' ּהיָחיִשְמ בֶרקיְו ּהינקרופ חצו * .היתְרוכילמ

 : ןמֶא ּורָמאְ בירק ןמזבו אָלְנַעּב לַאְרְשִי תב לָכְד ייחְבו ןוכיִמּויִב
 ּ חַבַתְשיו רבתי איִמְלע יִמְלַעל םלעל ףרבמ אָּבְר ּהימש אָהְ
 הימש > לָלַהְתִיַ הָלעְתיו > רַדַהְתְִו אשנתיו * םַמורתְו < רַאּפְתְִ

 : אָתְחְבשת > אָתְרִיש * אַתַכַרְּב "ל ןמ אליעְל : אוה רב אשךוקד
 : ןמָא ורמאְו 'אמלעב ןרימאד ' אָתַמִחַנְ

 * רקוע ןכו תולוק 'י עוקפל סינקוכ שיו * פולוק סיטלש עוקסמ סינסוכ שי = ןפכ
 רשע לס ןיעימורטס וכ ןיוכי דוע * ערס ןוסכד רסיילוס לטככ ול קולוקכ ןיוכיו

 ע"ר 'טמיג פ"טפ רסע לט ןיטימוכעסו ןטסס םכ 5ככ5 5לוכס סע ן"טס ןיכמכ "רטפ
 ערס רפיק לטככ ק"כפ רסע 5שו ןופיקת ןיכיד ןיוסלס לע סכוממס ערס רלוס לטכפ

 ץ"שס רמוס ךכ רסקו : ססע םולמ לוטיכ 5ע סכוממס
 -- טכַכתקעצ ו סימשה 5 םיִמָחרּב ורתעתו ּונעָּת

 זרי "= רעש ל תרנוכ רעש הֶכְרְּב ירעש ' הוחאו הרבהא .ירעש

 *\ הציד יפעש = הָליג 4 הלדג 5 הָלּוְ ג רעש" ושדקמ
95-17 

 .ורעש |
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 ירעש : תויממוק ירעש חַמְ רעש "חל ירעש הקדצ ירעש
 ירעש < הָמְלְש הופ ירעש * בי 3 רק רעש < תָּפִת 0

 שכב % תורחַתו .הָאנשו ן ל םֶכְכוהִמ רוסו הבושה ירש

 י םכיִמַעְּפ ףְלֶא סבב סכיִלע .ףסי סֶכיִתובא הלא . בותבש אָרְקִמ
 * םםיבוט םייח | - סכְבתְכַו םכְכְל רב \ םָכְֶא ףרבינ

 : ןמא רַמאְנו ןוצר י יהי ו ןִכו

 ןקרובא שכרק לאש תב דרב ןודרֶתועַבּו ןוהְתולצ דרָּבְקִתִת
 : מָא ּורְמָאְו ( (אעַרַאְ ) אָיִמשבְד |

 תנבוושְו המחנו הֶעָושיו עבשו סויח - אמש ומ אָּבִר אַמְלְש אָהְ

 יומע "לכל ּונֶל הָלְַחְו חויִרְו הרפכְו הָחיִדְסּ הָלּואְנּ הָאופַרו

 הֶשַעְי וימחְרּב תנוה = וימּורמְּב "םולש השוע : ןמַא ורמאו לֶאְרְש

 : מא וראו לארי ומע לכ לעו וניִלע םּולָש
 ןיכ .ויספ ילכ תחס סעפ תייר ות תישת תירשת : עוקתל סינסוכ ₪ ןלככו

 : .תולוק 'ק לכס

 סירעוס ךכ רחסו

 ימ * ּונעישומב ןיא + ּונָּכלִמַּכ ןיש י וננדאּכ יא וניהלאּב ןיא

 קררונ : ונעושומב יִמ - ּונָבְלַמְּב ימ * ּוננודאּכ יִמ ' ּוניַהלאַּכ

 ףורב : ונעישומל הָרּונ < ונכְלַמְל הָרונ ' ּונְנודאָק הָרּונ - ּוניָהְלאל
 חרַתֶא : ונעישומ דור - ּונְּבְלִמ ףורכ - וננורתצ ורב - וניָהְלא

 תוה התא - ונכלמ אוה | הָּתַא + וננורא אוה 1 הָּתַא - וניהלא אוה

 ּהננתְל תע יִּב ןויצ סָחַכִּמ םוקַת הָּתִא - ונְעיִשוה הָּתַא : ּונעְישומ
 : דַעָומ אָּב יב

 לכ , 2056 4508 08 - כ



 הנשה שאר לש ףסומ
 סיקידצ סָלּכ ךמעו - רמאנש אבה סֶלּעְל קֶלִת ֶהָל שי לארשי ל

 * רתופתהדל ו קרָשעַמ יעטמ רצנ ץֶרַא ושרי םילעְ

 חור זרח ;רשעו < הרותב ורמַעש מ ירשא קררּוהי יִּבְר רמת

 רַמָא ויִלעַו < סֶלועָה ןמ בוט סשב רטפנו בוט םשּב לחג > ורצויל
 :ּודְלּוה סכוימ תומח סכויו בוט ןמשמ שכש בוט ותַמְבָח 7

 לש ןֶרְכְש | ןתמ ער הבה רָכָש ףל וניו < הָּבְרַה .הָרְה רומ
 : אבל ריִתְעְ םיקידצ

 קס סירכסל | סטלפכ סלונס ה וכ <> תרוטקס סוטפ | ךכ רח5 רפול וס
 * סירעוס ךכ .רחלו סלפקכ וזחסתי לס סיכוליחס

 = תרֶא תוכל אוה ךורְּב שודקה הצר * רמוא אישקע ןֶּב הָיְנִנִח יב
 ץּפַה יי יו רַמְתִנש תוצמג הָרּות זכהַל קרבְרַה ףכיפל לארי

 : רידאיו הָרת ליִדני וקרצ ןעו ומ

 ץ"טס רמוס ךכ רסקו

 ףילמוו = ּהיִתּועְרַכ תּוְרְב ור אמְלַעְּב - אָּבַר ּהיִמש שדקתיו לָּדגְת
 ןוכייחּב \ ּהיָחישמ בָרְק הינקרופ המי : ּהיזרּוכירמ

 : ןמא ורמָאו | בירק ןמובו אָלְנְעב לֶאְרשי תיּב לָכִּ ייַחְבו ןוכימויבו

 : הבת ךֶרְבְתי אימְלע יִמְלַעל םלעל ףרבמ אבר ּהימש אה

 הימש - לָלַהְתִיַ הֶלעתיו * רדחתיו + אשנתיו + סורת < רָאּפְִַ

 ' אָתְחְבְ - אתריש - אַתַכְרּב "ל ןמ אָליעְל - אוה ףִרְּ אשךוקד
 5 . ורמָאו אַמְלִעְּב ןָרימאּד < אָתְמחנְ

 ןּוהיִריִמְלַת יִריִמְלִּמ לַּכ לע -ןוחירימְלִת לעו ןנבר לעו לאְרשי רע
 לֶכְּב יִרָו ןיִרֶה תירתאב יר אתשידק אתירואב ןיקסעו ןיבתיה

 אָהְלִ םֶרְק ןמ ּ ימַחרו תָדסחְו אָנִה ןוהְלּו אנ תצָהְי רתאו רֶתַא
 : : ןֶמַא וראו אעראו אימש ּיִראַמ

 תיכו הָמָחְ העושוו עַבְְ םייח > אמש ןמ אר אָמָרש אְָ
 ומע לֶכְלּו ּונָל הָלִצַהְנ חַויִרְו הָרָּפַכְו הָחיִָלַכּו הָלּואְגו הֶאּופרו

 הֶשעי ויִמְחְרּ תצוה > ויִמורמְּב םורש השוע : ןמָא ורָמָאו -לֶאְרְ יי

 : ןַמָא ּורַמָאו לֶאְרי ומע לב לעו ונילע םולש
 אלש + ;רישאָרְּב רַצויִל הלדג תֶתָל -לכה ןוראל ּבְשְל ונילע

 אלש - המראה תוחפשְמְכ ונמש אלו + תוצְראה ווונכ ונשע

 ה



 צ הנשה שאר - ףסומ

 בשומו דא רֶסו םימש הָטונ אוהש ' .אּוה ףורב שורקה םיִכְלִמַה

 וניָהְלֶא אוה + םכיִמורמ יַחְבְנב וזע תניבשו * לעַמְמ טכימשּב ורק
 ב

 עריו קרְֶרּותַּב בוב ותְלח סַפאְ ּונְּבְלַמ תַמֶא * רָחַא ו ןיאְו

 : רע א ה ץראה
 ךל סוקכ ןכ לע רמול סוגסוכ שו

 לע  ל"כססו * סעיקת סופ לכ הלודג העורת עוקקל כוט ןפכו

 רמוס תסככס פיכמ ןלווסכו

 ףלח בקע * ךְבִרד ינָּפְל רשיח ירְרוש ןעמל ךְמקַרצְּכ"ינְחנ
 סאְר רשאכ בקעי רמאיו : פכיהלא יכאלמ וב עְנִּפִו וכררל

 : םינחמ אוחה םוקמה םש - הז םיהלא הנחמ

 וס ידיסופ ווק ססיד ליד יטכסטסיר ליז ןיס וכוס סדקק ידלימ יק ןויססנלכוס | סי 0
 יסכס יס סכסס ם0ר תכסמ סריד סלפת יד םיסופסיד וניסול . יכסס ועוק

 ךיפמ סוס סרותס רפס סופי ל קוספ ליל יזיד ועוק ןסרסחנ יס ןפרתרופסורפ
 ולסיזסע יל ןלמוק וכ ספיד סוטסיל ןיס י6 * ליכסת ולו ךיכרד 6 סול5ת 10ו "וכו
 ןוסלרוק וס ןיס ס"כ וייד ליד רופיט ליס סליס יס ססיכטק וס ןיכסיכילס וכ יקרופ

 וס סלוט ןיס ועוימ ול 'סרס יק ירכמוס ליס ו'נידניכ יח סכוסת כס ןיס יסכס +6 |
 : כס םוילכ סוס סלועכ וקלס ירפסו סדיכ

 הנשה שאר לש החנמ
 ?רּודידי זרמ : רומָזַמ חרק יִנָבְל תריִתְגַה לע ַחצְנמל

 יִשָפנ הָתְלִּב סְַו הָפְסְכִנ : זואָבְצ * ּףיִתּונְּבְשמ
 האצמ רופצ םג : יח לא לא ּונְּנרי ירשבו יִבְל " תורָצָחְל
 יי ךיִתוהְּבמ זרֶא ָהיִחרֶפֶא הֶּתַש רָשָא הל ןק רוררו תָיַב
 : הָקְסֶּולְַהִי דוע ךתיב יבשיי ירשא : יהלאו .יבלמ תואבצ
 אכבה קַמעְּב ירבע : : םֶבָבְלִּב תּולסִמ ב ול זוע םֶדֶא ישא
 ליה לא ליִחְמ וכלי + : הָרּומ הטעי תּוכרּב םָּג והותישי ןיעמ
 יִתְלַּפְת העְמש תואָבְצ םיִהלֶא * : ןויצְּב םיהלא לא הארי
 ינפ טָּבַהְו םיִהְלֶא הֶאַר ונָּגְגמ : " הָלְס בקע יהלא הָנִזאַה
 ףפותסה יִּתְרַתַב ףלָאְמ ףירצתב שבוי בוט יִּכ : ּךַחיִשמ

 תיבב

0 
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 םיהלא + ןִנֶמו שמש יִּכ : עשר יִלָהֶאְּב רּודָמ יַהלֶא תיִבְּב
 תואָבְצ יי + : םימ כָתְּב .םיִכְלוהל בוט עַנָמ אל ה רובָכְ ןח

 : : ָךּב חֶטּב םֶדָא יִרָשִא
 תרמו לאְרָשָי יִנָבתֶא וַצ : .רמאל השמדלא הוה רב

 ורמ שת יהזוינ היִר ישאל ימחְל יִנָבְרקְתַא סַהָלַא
 רֶשֶא הֶָשאַָה הו זבָהָל תרמאו + ור מב "ל ביִרְקַהְל
 ויל סינש םַמיִמִת הרנשהינב זכיִשַבְּ הוהיל ובירקה
 שָבָכַה תֶאְ רָקְּבְ השעת דַחֶא שָבְכַהְת א 7 רימת הלע
 תרלס הָפיִאַה תריִרשָעְו : םיברעזר ןיּב זרשעּה ינשה
 רלע + "ןיהַה ;ריעיבר ןריִתְּ ןמָשְּב זרֶלּולְּב קרַהְנֶמְל
 וכְסנְו הוהיל השא החינ היל נס רַהְּב הָיַשעֶה דיִמָּת
 רֶכָש - דץ שרב חמה 7 ןיהַה הרעב

 סרוטקס סוטפ רמול סיגסוכ שו

 זכיִנָשְכּו כל יִמיִּכ סכלָשּוריְו הָדּוהְי תַחְנִמ ייל הָבְרִעְ
 | + תוינמדק 7

 הָכְכַש םַעָה יִרָשִא + הָלְס ףולְלַהְי רע ּהָהיִב יִבָשי ירשא
 : .ויָתְלֶא רתנ ָהְוָהְיש םֶעָה יִרָשמ ול

 םלועל ּךֶמש + הָכְרְבִאו הלמה יהְלֶא ּךֶמִמורא דִוָדְל הָלַהִת
 : דַעְו סָלועְל מש הָלְלַחַאו ךְכְרְבִא םיי בב : רַעָו

 רודְל רזה : רקח ןיִא ותְלְדְגל דאמ לָּלִהִמְו המכה הוהי לוד
 יִרְבְדו ה דו רח : ודי תב 5 הּבָש

 םּוחַרו ה ונָנ ההקרצו ועיִּבָי בוט בר רכז :חֶנרְסַא
 ויִמָחְרְו לכל רסח הָוָהְי בוט : דָמָחְלָדְגו םיִפִא ףֶרֶא הכהה
 ףיריסחו ףישעמ לֶּכ חיוג זוהי ףוד* : ויָשעִמ לָּב לע

 תכוכרבי
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 עירוהל :ּורָּבדְי ךתרּובנו ּורָמאי ךֶתּוכְלַמ רובְּכ :חֶכּוכרבָ
 תּובְלַמ ףתּוכְלמ :ותּוכְלִמ רדה דובכו ויִתרּובְּג םֶדאה יִנְבְל
 תופת הוה* ףמופ : רד) רוה לָכַּב ּףִּתְלַשמִמּו םיִמְליִע ָּ

 ורָבְשי ףיִלֶא לכ יִנע : םיִפּופּכה לָבְל ףקוזו םיִלְפגַה לָבְל =
 ןיוכי) ךיִדי רֶא חֶתּוּפ : ותָעְּב םֶלְכִא תֶא םֶהָל ןֶתונ התאו
 לאס "ג 'הנודהא! אירטמיג אפ תייר הסנרפה רקיע וב יכ הז .קוספב ראמ

 והוווהוי קיד : ןוצְר יח לָכְל (ךחח "יג) עיִּבָשַמּג (ךתח תיס
 לָכְל תכלמ חוה בורק : וישעִמ לָבְּב דיִסחָו ויַכְרד לָבְּב דסי
 תֶאְו הָשַ יאר ןוצְר : תָמָאִּב ּודָאְרְק רשא לָכְל יאר
 תאו ויִבַחא לָּב תֶא יצנ הוי מוש : םעישייו עַמשי םֶתְעוש
 "כ ריו יִפ רפי ריי ָהָוהי תת : ריש םיעשרה לָּ
 ב

 : היוללח סלע רעו |
 תאז יִנָאּו + + םאְנ בקע עַשֶפ יִבָשְלּו לֶאּונ ןיִצְל אָבּ

 רָשָא יִרָבִרְו ףיִלַע רָשַא .יחור +! רַמָא םֶתוא יִתיְִּ
 רטרו ערז יִפִמו ףערז יפָמו ףיפמ ושומי אל ףיִפְּב יִתְמַש
 :לֶאְרְשי תולהת בשוי שורק התאו : םלוע רעו התעמ יי רמא
 אלמ תּואָבְצ יי שודס * שודק * שודק רמאְו.הז לא הז ארק
 שידק ןיִרָמְָו ןיה ןמ ןיה ןילּבְקְמו שחי : ורּובְּכ ץֶרָאָק לכ
 רבוע אעְרַא לע שידק + היִתְניִבְש תיִב האל אמורְמיִמשב
 לָּב אָיְלִמ תואָבְצ יי אימְלע יִמְלְעְלו סֶַעְל שידק י היתר
 שער לוק יִרְחַא עַמְשֶאְו חור יִנָאָשַתַו למ : הירק וי אעְרַא
 תיִעָמְשּו אָחּור יִנְתְלַמנְּו שחמ : ומוקּמִמ יי רובְּכ ףּורֶּב ו
 ייר ארקי ךירכ ןירסאו קרבשמר תיק עו
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 קחצי טכְהְרְבַא יהלא 5 : סצימְלע ימלעְלו םֶלְעְל יאק

 הברהו
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 בוט ייהֶּתַא יִּכ : ותָמַה לָּכ ריעי אלו ופָת< בישהְל הָּבְרִהְ

 ֶתְרּותַו סֶכישָל קֶרֶצ ףתקרצ י ףיִאְרּוקלָבְל ָסִה ברו הס
 תעְּבשנ רשא םבֶהְרְבַאְל דֶסֶח בקעיל :רַמִא ןתת : תָמא

 לֶאָה ּונְלְסַמעְי ם* םי יִנדַא ףּורַּב : םֶדְק יִמיִמ ּונְתַובַאל
 בקש יִחְלֶא ּונָל בגְשִמ ּונמע זרואְבְצ * : הֶלָס ּונְתְעּושי
 7 הָעישח יי 1 7 ַהְטּב םֶדֶא יִרָשַא תואָבְצ % : הֶלָס

 יי. 1: ..-[-

 ונכתב עט לוע יי < .תַמָא תרות ּונָ תנו סםעותה זמ

 ותרַאְרַ ותבהא ונּבְלּב םישיו > ותרוהְּב "ּונבְל חּתַפי אוה

 אלו קירל עָגיִנ אל ןע עמל םֶרש בֶבְלְּב ורבעלו ונוצר תושָעל
 וניתובא יהא ּוניִהְלֶא 5 ףיִנָפלמ ןוצר יהי : הָלָהָּבְל רֶלָנ
 שָריִנְו הָיחְנְו הזו * הזה םֶלשַּב ּףךיתוצמּ יקח רומָשְנש
 אלו רדובָּכ רמי ןעַמְל : אַּבַה םלועה ייִחְל הָכְרְב הָבּוט

 דלי ו וקְדְצ ןעמל ץפח " י : ךְדוא לשל יה ןלא 0 זוהי |

 ּףישְרוד תבע אל יִּכ ךֶמש יערוי ךב וחסְביו : רידא הרות

 ץמאמ וקח : ץראה לָכְּב ּךִמ כש רידא ו ונינדָא יי 4

 | : יל םיִלַחְיִמַה לָּכ סֶכְבִַבְל
 . " ןופס --- 0

 ףיִלְמו : היתוערכ תצרב ו אָמְלַעְּב < אבר הימש שדקתיו לד
 ןוכיַחְּב + ּהיָחישמ בֶרְקו הינקרופ מצי | ּוְרּוכילַמ

 : ןמָא ּורַמָאְו בירק ןמובו אָלְנִעְּב לאְרְשִי תב לב ייָחְּ ןוכיִמויבו
 : הָבַהְו רבת אימלָע יִמְלעל סלע ךרבמ אָּבְר .הימש אָהְ

 ּהימש * לֶלָהְתִיְ הָלעְתיו : רָדְהְְִו < אשנתיו * םַמּורְתַו | רָאָּפְיְו

 = אָתְחְבְש - אתריש : אַתְכְְּב "לכ ןמ אליל : : אוה ףירּב אשרוקד
 : ןמא ּורָמִאְ אַמְל עב ןֶרימִאה * אָתְמַחְנ

 רכסי סכטכ לח סץו

 נגע ּךְרָסַח-בַרְּב הכו לא ןוצר תק הוהי ל יִהָכְפַּת ינָאָו

 פ"כ | רעשי תמאב
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 עוכטס קטרפכ ורכב ססכס וכ ?רוקו "וכו וכרגו סוקמס ךוככ ץ"ט רמולו ק"ס ןילילומו
 : סוכמוסו סרוק רפס ה קקפירק ל סיקוספ סרטט לכס

 = :ןוילע ו רַמָו - ף תּודוהְל בוט : תָּבשה זכויל ריש = רּומזָמ
 ב

 ערי אדל רַעַב שיא : : ףָובשחמ ו וקמע אמ 0 \ ךישעמ לדג מ
 ילעּפ לב וציציו בָשָע ומַּכ סיעָשְר הרב תאז תֶא ןץִבְ אל ליִסְכּו
 יו יי יביא | הָנָה יִּכ יי ו סֶלועְל םכורמ הַּתַאּו : רע ידע סֶרַמַשַהְל ןֶוא
 ינרק טכארּכ זכַרַתַו < ןוא יִלְעַּ לכ ּודְרַפַתִ ודבאו ךיִביא | "הנ יִּכ
 הָנִעַמשִּת סיִעְרְמ רלע סיִמְקַּב יִרושְב יניע טו ןנער ןֶמשְּב יִתּב
 וו יִבְּב טכיִלּותש :הֶגֶשַי ןונְבְלּ זרָאָכ חַרּפִי רמתּכ קידצ : יִנא
 זכיִננעְרְו םכיִנָשה הָביִשַּב ןובונו ריע : ּוחירפ ּוניָהְלא תרורָצָח

 : יב הָתְלַע אלו יִּוצ יי רָשי כ דיִגַהְל ויה

 סורמוסו ומוקמל סכוק רפס סורווחמו

 : םימשו ץֶרא לע ורוה ידְבְל ומש בָנְשַנ יּכ הוה םש תא ּולְלַחָי

 שק סימשב סוהלאַה :אוה 2 -םיֶהְלֶאַה אוה 4 : + תווללה ובורק

 : ךישעמכ ןיִאְו ,סיִהְלֶאּב מ .ןיא :ריע ןוטרנ תֶחתמ ץֶראה לעו

 רמוס לכוסכ סרופ רפס סוככמסכו >

 יִתתַנ בוט חקְל יִּכ : םָדְקָכ ּוניִמָי שִדַח הָבשנו ףיִלָא יַ ּונָביִשַה
 ךיִנפְל תָרוטק יִתְלְפִּה ןוכָּת : ובוזעה דא יִתְרּוה לכל

 : בֶרע תחְנמ יִפַ תֶאָשַמ

 סירמוסו ססילגר לע סודמוע ךכ רסקו שודק י5ח .ןותס מולו

 : ּףַתְלַהְּת דיִגי יפו חַתְפת יִתַפָש ינדא
 סָהְרְבַא יִקְלֶא * ּונִתְובַא יהלאו + וניָהלַא חוה הָּתַא ורב

 אָרונַהְ רוגה לדה לֶאָה י בקעי יהלאו קָחְְ יְלֶא
 ירה רָכּוז - הוק + םיבוט םירסח לַמּוג * ןוילש לא

 :הָבְהאְב ומש ןעַמְל םֶהיִנב ינבְל לֶאג איָבָמּו תובָא
 םסוככ
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 כס"ווכו * %5 סכיתכ ןיוככ וכ שי ם"מימ סוו לככו תוכיק "ו וכ ש סז קסוככ
 * קרטקס יכממסכ תוכית קי ססו סויק סיסלס ןיוכי

 םיִיַ ָּפְּב ּוְבְתָּכ ' סיב ץּפָה ףָלִמ ולא * םייַחְל ּונרְְ
 עישומג רע ףךְלִמ ים לֶא) * סכייח םיהלא נמל
 : םכָהְרְבַא מ הוקי הָּתַא ורב נו

 עישוהְל בר הָּתַא זםביִתְמ הָיִחִמ * יִנדַא סֶלועְל רוּבָג הָּתַא
 זכיִתַמ הָיִחְמ + דֶסְחְּב םייה לָּכְלכְמ * לטַה .דיִרּומ

 *םיִרופַא ריִּתַמּו * םיִליח אָפורְו * םיִלְפּונ ףִמוס י םיִּבַר סיִמָחַרְּב
 יִמּא ;רורובג לעַּב ףומְב ימ * רֶפע .יִנָשיִל .ותָנומַא םיקמו

 : קרעושי חיִמְצמּו הָיִחִמְּו תיממ ָךְלָמ * ףל הַמוד

 ןמאנְו > םייִחְק םיִמָחְְב יִרּוצָ רֶכז ןֶמְחרֶה בָא ףומָכ מ
 (סטרכא הוה 55 הוה התא ךורְּב * םיִתְמ תָחַהָל הָּתַא

 ו םתַמַה החמ
 לוכ5 םילטס רכוש סכזקכו

 ו וש - .=% ףיל .כיִשְדַשְמַה שק יִּפְרַש רוס יש סעּונְּכ ףצירענו ךשידקנ
.> 

 ירי ו
 סתַמַעְל : ורובָּכ ץראה לכ אלִמ תּואָבַצ הָוהְי שודק + שודק + שודק

 ףשדק ,ירבדבו : ימוקְמִמ ו רובכ ורב = טכיִרְמואְו .סכיִחְּבַשְמ
 : הָיולְלְה רדו רדל ןויצ ףיהלא סָלועְל יי למי רמאָל בּותַּכ

 : הֶלָס ּּולְלַחְי ם+ לַבָּב םישורקו שודק משו שודק הָּתַא
 : שורק) םּורָמ ודָבְל אּוה יִּכ לֶאְל ּוכיִלְמַה רדָו רדֶל
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 י ךְמש
 קרוהי ּךרְחּפ ןת (קסכי רפפ - לוסו סכיו קוספכס פויפו כ"ע) כב

 ' ָתאָרְּבִש המ לָּכ לע ךְתַמיִאְו ךישעמ לָּכ לע ועָהלֶא |
 י םכיִאּורּבַה לָּכ ףיִנָפְל ווחַפְשְו * םישעמה לכ ףואָרי
 י ;בֶלָש בָבְלְב ךְנצְר תושעק + תַחָמ המ סב וש

 ונעריש



 הס

 גצ הנשה שאר 0 ו

 תא ַמ ב לַע אַ הו ב ַובְו
 ו (ו"למכטכ : רמסס ככטיו רגגכ = קוסו  עוו קוספכס | תוותוק כ"ע ןכּבו :

 קרבוט זרָוקַתְו < ףיסצֶרְל זרֶלַתּת ףךִמעְל רּוכָּ
 ' ךַצְרַאְל הָתְמַש = ףָל םיִלְחְיְמְל הָּפ ןוחתַפּו * ףישרודל
 ןֶבְל רג תכירעו < ףרבע רָוָדְל ןרק תחימצו = רש ןושָש

 : ןניִמיִּב הָרָהַמְּ ךהישמ ישי
 (קרלו .קיד5 דוס ס'עסר רכככ קוסו 'זכס סיקוספ 'גמ  סוץלווס קומט כ"ע) ןֶבְבּו

 הָנְרְּב םיִריִסְחְו * ּוזולעי םיִרָשיִו ּוחְמשיו ּואְרִ םיִקיִרַצ
 קעשפ פיפ הָלָּכ הָעָשרַהְו * ָהִּפ ץופקת הָתְלַשְו * ולי
 : ץראַה ןמ \ןורז תֶלָשמַמ ריבה כ: הֶלְבִּת לפס ןשעב
 ' ףישעמ לכ לע הָרָהִמ וניהלא הוה אוה הָּתַא ךולְמתְו

 * ףךשרקמ ריע םֶלָשּוריְבּו < ּךרְובְּ ןּבשמ | ןויִצ רַחְּ
 ןיצ ךיהלַא םֶלועְל הָוהְי ךולמי * ךשדק יִרּבְרְּב .בּותְּכַּ

 : תולה הדו רדל
 בּותְבַב ךיִדעְלַּבִמ ולא ןיִאְו ףמש אָרּונְו הַּתַא שודק

 שָּבְְנ שודקה רֶאָהְו * טּפְשְּמַּב תואָבִצ הוהי הבנו
 : שודקה למה חוהי הָּתַא ורב + הָקָדְצְּ

 ונָּב תיִצְרו ונַתוא ָתְבַהַא : םיִמעה לָּכָמ ּונָּתְרְִּב הָּתַא
 י ָףיִתוָצְמְּב ּונּתשדקו * תונושלה יָּבִמ ונּתְממּורְו

 ונילע שורקהו לודָגה ךמשו י ךֶתַרּובְעַל ּונָכְלַמ ונָתְבְרְקְ
 : ָתאָרַב

 (-ל טל סקס כ תֶא הָבַהַאַּב ּוניָהְלֶא הָוהִיּונְלְזִּתִתִו
 ם+ * הֶזַה שְדְק תצְרְקִמ בוט ם תֶא = הזה ןורּבְַה

 רֶכַז שָדק אָרקְמ הָבְהאְּב (העּורְת ןורָכְז זיפ) הָעּורִּת
 : םִיִרָצִמ תַאיִציִל

 תרַצְרַו הֶאְרִי עי אביו זדלע  וניתובָא יהלאְו ּוניהלא
 ורכז ןניזרובמ ו ּוננורבז רַבָּיִו רקפי עַמֶשי

 םלשורי 4 רכ

 | זח \0 ה
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 הנשה שאר לש החנמ

 לכ ןורָכִמ = ךְבַע רוד ןב היִשְמ ןורְכו * רע זכלשורי
 דָפָחְל ןֶחָל * הָבּוטְל הרֶיִלְפל ףינָפְל לאְרְשִי תריִּב מע
 םכּויַּב + הֶזַה ןורכְזהְר  (סוינו הזה תנשה פנטכ) םּויָּב םיִמְחְרְלּ

 ₪ לע הב .שכהרהל י קדאה  שדק .תצרקמ בוט
 וב ּונדְקְפ * הָבַשל וב ּועהְלֶא הוה ּונָרָכ * ּונעישוהלו
 העושי ָךָבְרב + וכיבוט םייחל וב ּונעְיִשוהו > זרָכְרְבְל
 יִּכ ונעישוזדו * ּונילע םֶחְרְו דלומחו ּונָנִחו סוח : םיִמָחר

 : הָּתַא םּוחַרְו ןונַח ךַלַמ לֶא יִּכ * ּוניניע לא
 .ָךדּובְבְּב ולּכ םֶלַַה לָּכ לע ףולמ יּוניִתובַא הלאו ּוניִהְלַא

 ןואג רֶדָהְּב עפוהו * ףרְקיִב ץֶרָאָה לָּכ לע אשה
 הָּתַא יִּכ לּועַּפ לָּכ עַָיְו = ףְצְרַא לָבָת יִּבְש לָּכ לַע * ך ש
 - הַמָשְנרָשַא לָּכ רַמאַיו * ותַרַי הָתְאיִ רוצָי לּכְיִבָ * ותל
 : הָלָשַמ לב "ותּוכְלמּ ְךַלַמ לאָרְשי יהלַא הוהי * ופָאָּב
 י ףֶבוטמ ונעּבש - ךתרותב ונקלח ן הי ךיִתוצְמְּב ונשק

 תַמָאָּב ּףדְבַעְל ּונָּבְל רהטו * ףֶתעּושיִּב ּונָשְפנ חָמש
 וכיקו תַמָא ּונכְלמ ףרַבְרו זרַמָא םיחלֶא הָוהָי הָּתַא יִּ
 תכעה פכפכ) שמ 0 לָּכ לע ףךְלִמ הוה הָּתַא ּףורַּב * רעל

 : ןורָּכְזַה םלו לֶאְרְשי (
 בשהו * הַעָש םַתְלַפְתְלְו לאְרשי מע וניִהלֶא הוהי הָצְר

 הֶיהְמ םֶתְלִּפְתּו לאְרשי ישאו 'ףָתיִּב ריבְרְק הרובעה
 לֶארְשי תדובע דימת ןוצְרְל יהתו * ןוצְרְּב לּבקת הָבַהאְּב

 י וצו ונָּב ץופהת זכיִבְרַה יִמחְַּב הָתִאְו * ּךִּמע
 הָוהְ הָּתַא ףורֶּב * םיִמַחְרְּב ןויצל ףכּושב ּונְנע היות

 : ןויִצְל ותָניִבְש ריזחמה
 ןנברד םידומ הָתְאְש ףָל ונְחנא םידומ

 אוה הָּתִאָש : ףֶל ּונְחְנא םירומ וניהלה הוהי .אּוה

 יהלת) = ונהיה זרע זכלעק ּוניִתובה יתד
 :רָשָּב ָב יהל = וגיזכיבא | ןנמו ּונייה רוצ ּונֶרוצ דע
 תוארוהו ונעשו = : 2



 רצ הנשה שאר לש החנמ
 תוכְרְּב < ;ריִשאָרַּב רָצוי .ּונרצוי . רּודו רול אוה התא ונעשי

 ילודגה | ךִמשְ זרותנדוקרו  ּךַתָלְהַּת רַפַסַנּו רק הֶדונ

 ונזתייחהרש "לע ; שורקהרו י ָךְריִּ םירופמַה ונייח לע

 ונח ונייחַת ןּב > ומי תרודּוקפה וניתומשנ דעו
 תור צחק ונותרו ףוסיתו  םוו לָבּבָש לָעְו < ןד
 תושעלו < ףיקח רומשל י ףשרק ואל רעו * ּונמַע

 לש םֶלש בכאב בעל נוצר ברע תַע לָכָבָש + ףיְתוכוט

 : תואדוהַה % [- ור כ ל זכידומ וגבש אָליּכ בוטה - סִיִרַהְצְו רקבָו
 יּכ טפחרמה ֶי ךימחר ול

 : ָךָל ּוניוק םֶלעְמ יִּכ * ּףיִרָפַח ומַת אל
 ונָּכְלִמ ךְמש דיִמּת אשנתיו זבֶמּורתִיו ףִרַּבְתַי בְלְּב לע]

 : הֶלָס ףודיי םייחַה לָכָו * דעָו םֶלָשְל
 : ָךֶתיִרְב יִנָּב לָּכ םיבּוט םיִיִחְל בותְכו

 בוט וכ םֶלועְר תַמָאְּב לודּגַה ךֶמש תֶא ּוכְרבי ּולָלַהיו

 ףורּב = בוטה לאה הֶלָמ ונתרועו ונתעושי לאה

 : תודוהְל הֶאַנ ךל ףמש בוטה (םב הוהי) הוה התא

 םימהרו הקָדֶצ < דֶסַחָּו ןח םיִיַח * הָבְרבּו הָבט 'םולש םיש
 ּנְִכ וניִבִא ּונָכְרַבּו < ךמע לאְרְשי כ לע ּוניִלע |

 :ּוניִחלֶא הוה ּונְל ָתַתָנ ָךיִנָפ רּואָב יִּכ * ךיִנפ רואּב דָחאְּכ
 *םולשו הָכָרָּב + םיִמָחרְו < הקְרְצ דָסָחַ הבָהִֶא + םייַחְ הרות

 בורּב לֶאְרְשי ךמַע לָּכ תֶא ףֶרַבְלו ּונְכְרבְ יְָעְּ בוטו
 : םּולָשְו וע

 רוכ5 םיכטס ל קרזקכו

 . ּנָצְמַאִת םּויַה * םויה סֶכְלַכ םיִיַח סֶכיִהְלַא יִּב םיִקְבְרַה םֶּתַאְו
 םויזר * ּונְלְגִִּת סוהר = רנלדגת םויקר ְי ונָכְרָבַ םויקר

 ז נייחת םויה " ונכזת םויה - בוט רעו ונְרעות סויה י ונְררַהְּת
1-7 

 * וניערוחרא רשית םויה - וניניעמ ונרהסה סויה - וננחה םויה

 * ּונָטְלִמִּת םויה - ּונבּבלת סויה + בוט םש רתכּב ונרתְכה סויה
 . םויה ּ



 הנשה שאר לש החנמ

 ּונְרְקַּפִת סויה * ּוטרְטַעְּת סּויַה ' ונרעְמִת סויה > ונאשנת סויה

 וננתת סויה ןלכ ףוסוסל ותנסנ יכפ) * ּונתקפה עמ סויה = ּונמחרה זה ףְֶרוכעל ינְָרְקה סויה > קצה סויה = םיבוט יח
 ונבתכה םויה (ק"ודו ו"יקס קוק לסת יכ 3 ס%פ םיִמחְרְלּו רָפַחְלּ ןהְל

 : םיִבּוט סייל

 קרעושוו * הָבּוט הָסְנרפו * םולשו הָכְרֶּב םייח רַפָסְבּ
 ונחנָא ָךיִנָפָל תנו רֶבְז תובוט תורו * הָמָחְו

 קדָּתַא ףורַּב : םולָשְלּו שיבוט םייחְל לארשי ּךִמִע דב
 : ןמא םולָשַּב לארשי ומע תא ךֶרְבַּמַה והוווהו

 רכוכ5 םיכטס תרזס ןקכ דע

 : .יִלָאוגְו ירוצ הָוחי נפל יִּבְל ןייִנָהְ יִפ יִרְמַא ןוצָרְל ויה
 יללקמלו - הָמְרַמ רד יִתוהְּפָשְו * ער ינושְל רוצָנ יִהְַא

 יב הָתֶפ * הָיִהִּת ל3ּכ רָפַעַּב יִשּפְִו םּודְת ישפנ
 ילע םימקה לכו * ישפנ ףודרת היתוצמ ירחאו - ְתרְותְּב
 ןעמל הש סתובשהמ לקלקו סַתַצִע רָּפַה הֶרהַמ הָעְרְל
 ןעמל חשע :ףתרות ןָעַמְל השע * רמי ן ןעמל הָשִע * ףֶמְש
 ויהי: יננעו נמי העישוה * ףירידי | ןוצְלחי ןעַמְל + ףתשור ק

 : ילאוגו ירוצ חֶוהי ָךיִנָפְל יבל ןייגהו יפ ירָמִא ןוצרל
 אּוה * ויָמּורְמְּב עמ לפ רפוס לא"'"\ פו ץירעמונ) םּולָשָה השש
 :ןַמא ּורָמָאו ל לֶאְרָשי ומִע לּכלעו ונילע סולש השעי וימהְרְּב

 8 קרוקס רקקו

 : התא אל א ףלמ ּונְל (ַהְוהָי ןיוכי) ןיא ונָּבְלַמ (הוהי ןיוכי) וניִבָא

 מש ן ןעמל ּונ .ע הָשָש ּונָּכְלִמ ניבא
 : הבט הָנָש ונילע שח ּונְּבְלַמ ניב
 תוערו תושכ תורזנ רָּ וניִלעַמ לַטַּב ּונְּבְלַמ וניִבַא
 : וניאנוש תובשחמ לָטּב ּונָּבְלִמ ניבא
 וניְביוא תצע רָפַה ונָּבְלַמ וניִבָא

 וניבא



 ת% הנשחה שאר לש החנמ |

 : ונילעמ ןיטשמו רָצ רָּכ הָלַּב ּונְּכְלַמ ובא
 קרזבו יִבָשּו בערו הער] ברחו רב הֶלַּכ ּונָּבְלַמ וניבֶא

 ףתירב יִנבִמ הָפּגִמ תיִחשמו

 ְּךֶמע ילוחל הָמְלִש ה האּופְר חַלש ּונָּבְלַ וניבא

 ףתל ילחנמ הָפְנַמ עמ ונָּבְלִמ וניבא

 ונחנא רַפַע יִּכ רוכז ּוָּבְלמ וניבא

 םיבוט םיִּיַח רֶפְסֶּב ּונְבְתּכ ּונָּכְלַמ ּונְבָא

 םיקיּרַצ רָפְסַּב ונָבְתַּ ונָבְלַמ ניבא

 םיִמיִמתּו סיִרָשי רַפְסְּב ונָבְְּ ונְּבְלַמ וניִבא

 הָבוט הָסְנרַפ תונוזמ רַפְסִּ ונָבְתָּ ּונָּבְלַמ וניִבַא
 רולוקכ וז ססכרפ = 5 ססכרפו קתוכוזמ רפסב וככסכ כ 6 ךמומ 5שסש ךועכ

 59 6 ₪ ו % 6 9% 4% 4%

 סיכמוסס לכלו יפיכ יכלו ול ןקפס וכיקוכל יסלקו וכיק56 'ס ךוכפלמ ןולכ | יסי
 ףנכש תוכוכ דוכככ סלי תוכוומו וקכוזמ | סויו סוו | לככו | סויס ינמלט לע

 : ססכרפס לע סכוממס אסונרקיד סודקסו לודגס

 העושיו הֶלֶאּג רֶפְסְּב ּונָבְהָּכ ונְּבְלַמ ּוניִבָא
 ךיִנָפְלִמ בוט ןורְכְּב ּונְרָכ  ונָּכְלמ ּונִבָא
 בורקְּב העּושי ּונָל חַמָצַה ּונָּכְַמ וניבא

 | מע לֶאְרְשי ןרק סֶרֶה ּוְָּלַמ ּויִבָא
 : ךֶחישְמ ןרק םֶרָהְו ּונָּכְלַמ ּוניִבִא
 : ְךיִנָפְל הַמְלְש חֶבּושתְּב ונריזחה ּונָּבְלִמ וניִבָא

 : ּוניִלע סָחַרְו פּוח ּונְלוק עמש ּונְּכְלמ ּונִבֶא
 ונָנְעִמְל אל םא ףנעַמְל השע ּונְּבְלַמ וניִבֶא
 ונתלפת תא ןוצרבּו םימחַרְּב לָּבְק ּונּבְלַמ וניִבִא
 ינפלמ סקיר ּונְביִשּת לא ונָּבְלִמ ּונבָא

 / סורמוק קכסכ לק ספ

 קרַמַהְבּו סֶדֶא הָּבְר סּוהִּת ףיִטְפָשִמ לא יִרְדַחְּכ ךְתקַרִצ
 תיָשָעִרַשא םּורָמ דע םיהלא ךתקדצו : יי עישות

 :תַמִא ףךתְרותו םֶלַשְל קרצ ךתקרצ : ךימכ ימ םיִהְלֶא תולרג
 שידק ולס ץ"טס רמו% ך>כ רסקו
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 'הנשה שאר לש החנמ
 עַמָשּמ * םככְתקעַצ לבקת = סִיִמָשַה ץִמ (םיִמָתַרְּב .ורתעַתו ּונָעִת

 ונוהלא י יי חתפיְו - סככתריִתע לוק הנעוו < ןוצְרּ םֶכְתַלַּפִה

 ו 7 סכהש סוקמ כ וניחא רֶאְרשי לָכָבְלּ ונֶל

 * קרַציִר ירעש "הג ירש - הרָקּואְ ירעש + שמ ת תיב ירעש
 ו הָחְורהו קרֶתָלְצַה ירעש רדהו רוה ירעש > לָּבְשַהְו העד ירעש
 תווי ירעש ּ תו ירעש ה ירש בוט דעו ירעש
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 ירעש + הרשי רעש - 0 ירעָש - ותרוה תודוס ירעש - .תומיענ

 ' הקרצ ירעש < בוט הָסֶנְרּ ירעָש - חיברו הָיְֶּ ירעש - תורפ

 ץוכק .- תולה לובק .ירעש + 5 ירעש - הלהצ ירעש

 זכֶכָּ 8 תורתו הֶאְנְְ ל סֶכְכוהְמ ריסיו + הבושה ירעש

 < םכימעּפ ףלֶא סב סכילע ,ףסי סָכיִתובא יקלא יי בותבש ארקמ
 * סכיבוט םייַח רַפְסּב סֶכְבִתְכיַו < זכְכְל רב רָשָאַב םֶכְתא רבי

 : ןמא רמאנו ןוצר יהי כו

 ןוקרובא .טכְרְק  לארשו תיִּב "לכה ןוקרתועבו ןוהְתולַצ דרְּבְקתִה
 : ןמַא ורָמָאְ (אעְרַאְ ) איִמשְבִד

 תצכוישו הָמָחְנְו העּושיו עַבְשְ סויח - אמש ןִמ אָבְר אָמְלש אָהְי

 ימע "לְָלּ ול הָלָצַחְו חַויִרְו הָרָּפְכְ הָחיִדְּ הָלּואְנּ הֶאופַרו

 .תָשַעָי וימר תצוח = ויַמּורְמְב םולש השוע + ןמא ּורָמַאְו .לֶאְרְש

 : ָמֶא ּורָמָאְ לָאְרְשי ומע לכ לעו ונילע םולש

 סירמומ ךכ לסשו

 ּעיִרָה ּונזוע םיהלאָל ּוניִנְרה : ףַסֶאְל תיִּתָגַה לע חצנמל
 םע םיענ רונּכ ףת ּונתּו הָרַמְ ןאָש : בקע יהלאל

 לֶאְרְשיִל קח יִּכ :ונָגח םּויְל הָסְּבַב רֶפּוש שרב ועְקִת : לב
 לק ותאָצְּב ומש ףסוהיִּב תּורָע + בקש יהלאָל טָפָשַמ או וה

 ץרא



. 

 וצ תנשה שאר לש תיברע

 לָבָּסִמ יִתּוריִסַה : עָמָשִא יִּתְעַרִי אל ?רפש םִיִרָצַמ ץרא
 ךְנעֶא ךצְלחאו תאְרְה הָרָצַּב : הָנְרבַעִת דּורְמ ויּפַּב ומָכש
 הֶריִעָאְו יִמַע עמש : הֶלָס הָביִרַמ ימ לע ךנְתַבָא סער רֶתְסְּב
 הָוְחַּתְשַת אלו רז לֶא ָףֶב הֶיִהְי אל: יִל ַעַמְשִּת םָא לֶאְרשי ב
 בחְרַה םירצמ ץֶראמ ךלעמה ףיהלא יי יִכנָא + רֶבנ דֶאְל
 הָבָא אל לֶאְרְשיו ילוקל יִמַע עָמַש אדו : ּוהָאְלַמַאְו ךיפ
 - ל םָהיִתוצעְומְּ -- םָּבְל תוריִרָשְּב ּוהָחְלַשַאְו : יל

 -- הע יחיו ול ּושחכי יי ייאנשמ | :ּוד ביִשֶא םֶהיִרַצ
 : ךעיִבשא שבה רּוצָמּו הטח בלהמ ּוהליבאיו =
 ףילמיו = היתועְרב ורב ור אַמְלעַּב - אָּבְר הימש שדקתיו לדג

 ןוכיחְּב + היָחיִשמ בָרְקִ הינקְרּופ מצי ' היתְרוכיִקַמ
 : ןָמא ּורמאו בירק ןמזבו אָלְנְעב לֶאְרשי תיִּב לָבּד ייַחְּו ןוכיִמויִבו
 * חָּכַתשיו = ךֶרבְתי אימלע יִמְלעְל םלעל ףרבמ אבר ּהימש אָהִ
 הימש - לֶלַהְתִיַ הֶלִעְתַַו < רדהתיו - אשנתיו ' סורי רָאּפְתִיְו

 ' אָתְחבש + אתריש - אַתַכְרּב "לכ ןמ אָליעְל : אּוה ףךיִרְּ אשךוקד

  ןָמָא רמו אמל ןח
 "כסלו ןכר סמלס לי ןוקס רמוקו

 אלש + רישאָרְּב רצויל הָלְרַג תרֶתְל לכה ןוראל חְּבְשְל ּונילע
 אלש * הָמְרֶאָה תוחפָשְמְּ ונמש אלו * תוצָרָאָה יונ ונשע

995 5% 

 :הי- ו

 בשומו + .ץרא דס םימש הָטנ אוהש ' .אוה ךורכ שודקה םיִכָלִּמַה

 וניהלא אוה + טכימורמ יהְבְנ יזע תניבשו * לעממ זכימשב ורק

 תעְרְיְו הרְרותַּב בות ותְלּוז ספא ּונְבְלַמ תרמֶא * רָחא רוע ןיאו

 רעו לַעַמְמ סִיִמְשּב זכיהלאָה אוה וו וכ ּךְבְבְל לֶא תוכשהו זסכויה

 ריע ןיא תַחַהְ ץראה
 ןוטקר סווכ ומכ סיללפסמ יכס סויכו ךכ .סוקכ: ןכ 5ע .רמוכ סוגסוכ םו

 הנשה שאר לש ךילשתו ררס
 * סוס ל5 קכלל ₪ סמסס .תעיקפ סדוק "רי 50 ןופסר סו סחכמ תלפת רח

 לס .תונוילע תודמ ניס רפול 2 ןוחמ רסס ןייעמ וס .סימ רסכ לס וס
 יע



 ךילשתו רדס
 ו

 תוסק סניד דוס סוס ןוססר סוי יכ 'ם דוסכ סיסכל עדוכ סעטסו ךופכ 55 יפ
 סימס 56 = סיכלוס  ךכלו סיפק סנידד | ןיכיז פו ךישה קיתעס5 .וכ6  ןיכיר5
 ץסיקפ ?כיע לע  סיזפורס סינד וכ | סיס סוקמכ סנו סידסתס 56 סירועס

 ססקס ןידס .קיתמס
 ןיוכל ססל סתולי 'ס דוסכ לכס יפו * ךופכ לס ייפ סיקוספ סס רפול = ךירלו

 סירטוכמ ס65עי לקככו * סכפומ סוקמו וכ סיזותרס ?נקיד ינוקית 5%

 . = - ₪6 % ב

 - ספרס 0

 'וכו ססלע ץריקי סנקידכ יודי טיסוסד ןסע יוו ןועמס יכר חתפ * יסכ תרדסכ
 : ןיקיתעד הקיתעד סככד ספפיתס %ריקי סנקיד .סיסרתיי ןילס ןינוקית ג"יכ דע
 כד סוריפכ ריכזסלו ןיוכלו סיס לע וס ץיעמס לע סס ןתורקל רשיו  כוטו

 ןונחו םוחר לאז תודמ נ'יכו * ך"ומכ ל"ס י"מכ וכס סדמס ןוקיתו ןוקית
 לכוקמ * 0'5 '6 סדמכ ך"ומכ לס י"מ שרפי ססמדק ףנוקית רפוססכ ןונכ
 סדעכ ע"ספ לע ר"כועו ססתיפת סנוקת * ם"וחר 'כ סדעכ ן"וע .ל"סוכ סכינת

 : סלכ ןכו ןוכחו ססתילת
 סכסד ספלע | סריקי סנקידכ יודי טיסוסד ןפמ יוו .רעסו ןועמס יכר  חתפ

 לוססד סכקיד (ס5כמ סיתסו רימט ס"כ) סלכד סמיתס לריפט ?פידק
 ןיסתתו ןיסלע ןיעדי ספד סנקיד * יונוקית .לכמ ריקיו סיתסד סנקיד * קתסכסות
 לשידקו .סליככ 62 רכ סוס סלל סנקיד * ןיחכשות לכד לקסכסות יסד .סנקיד
 נלתכ לרווח לכלל לרוכט דע יורעסכ סופת ליסד סכקיד * .סיל ימחמל .כרקוד
 ףתועיכלכ לכסת * לפכד סתוכמיסמד סתונמיסמ ןיריפטד לרימט ןיריקיד .סריקו
 %מופד | סיכרחס תיחכו  יוכדוסמ  קיפכ סלכד סתוכמיסמ סכקיד יססד לרפסד
 "ס) * סריקיד לרווח לכט סעסוכד יגס סתכורקתכ יפחו קילסו תיכו טסידק
 ?רוכט דע יפחו סלוקסכ | (תוחכ סינקידד ריקי רווק %"ס) | תיחכו (סינקידכד
 ססמד ןיטוכת ןיטיככ רסע תלת .סיכ ןידנכד ימילס סכמיסמ .סריקי ץכקיד סוס

 : ןנקתתמ ןיכוקת רסע תלתכ כט תוכר
 ירלסו לטפל ירעפ ןקתתמ (לא 'א סדמכ) ךומכ לא "מ ס%מדק | נוקת

 ימקמ תיסכו יוכדוסמ ליעל יוכוקתכ קילסד סיפיר רעפד לכוקת .ףוססמ
 אשונ סנינת זיכוקת : ספופד סיר רע .סכט סלוקפכ סטוק דחכ ןיכדו ד יחתפ
 ףמופד סרחס יסיר דע קילסו סעופד ץסירמ 5רעס ןקתתמ (םוחר 'ב סדעכ) ןוע
 טתיע5מסמ (ןונחו 'ג סדמכ) עשפ לע רבועו ספתילת לכוקת : ליקס ?כוקתע
 לוססכ קספתס סרעסו לחרוט 7ח קיפנ ןיכקוכ ןירת קוחתמ סמטוח 1607 קוקתי
 לוססד סיכרסוס סילפ סנוקתכ רעס ססינ יססעו לסינ יסמ ילמו * סחר(
 קרעפ ןקתפמ (ךרא "ד סדעכ) ותלחנ תיראשל ססעיכר קכוקת : לקרוס
 אל סלטיעס סנוקת : סילס סנוקתכ דס לסירכ סדח סטירע וימופ תוחת סקיחכו
 ספוקסכ ולרח6 סחרוס קיפכ סמופ תות (םיפא 'ח סדעכ) ופא רעל קיזחה
 סקקיקס לנוקס ןסכמו ןסכע ץפופ לע ןימיסר ןיחרו6 ןירת ןילסו ליעלד תחרוסד
 ערלמ יפנו קילפו סרעפ ןקתתפ (דסח ברו 'ו סדעכ) אוה רסח ץפח יכ
 תוחכו .ליטלד סתופד ססיר דע כט סמסוכד 0תכורקת יפסו יפופד %סירל ליעל
 ונמחרי בושי ספעיכס סנוקת : למופל ספתת סחרוקד לחתפד ?סירל ףרעס
 סכט סמסוכד סקכורקתכ ןיחופת ןירת ןוחתתו סרעס קיספ תמאו 'ז סדמכ)
 : סייח ךלמ יכפ רוסכ .כיתכד סוס דס קמלע סייקתש ןוסיכינכ יזחיפל ןסיו ןריפס
 ףטוח דח קיפ (רסח רצונ 'ח סדעכ) וניתונוע שובכי | סתנפת סכוקת
 ףילשתו ס6עיסת לנוקת : ?רוכט דע ללוקסכ ןיילתו לכקילד ינרחופ ירעשו

 תופופמכ | | .



 צ .:  ךילשתוהדס

 ירעס ןיכרעסעו ןירעתמ (םיפלאל 'ט סדעכ) םתאטח לכ םי תולוצמב
 לנוקס : ד ןמ טד יקפכ לו (ןילתד) ?לוקפכ ןיילחד ירעס ןוכיס סע .סנקיל
 תוחס ירעס ןיתסכ ןיכרעתמ ]וע אשונ 'י סדעכ) בקעיל תמא ןתת ס%ריסע
 איי סדפכ) םתהרבאל דסח .רס דח סנוקת : לנקיד תוחת לכורנכ ןייפסו ?כקיד
 רקירת סנוקת |: סילפ ?רועיסכ ןרטסתמו ספוכ ןמ ףפיכ ןיקפכ סלד (עשפו
 6עופ לע ירעט ןיילת ללד (האטחו ביי סדעכ) וניתובאל תעבשנ רשא
 ימימ רסילת סנוקת : סיל רוחס רוחס ירעפ ןפיו * יורטמ לכמ יכפתס לעופו
 סקי סרקיכ ןסכעו ןפכמ ץכקיד תוחתכ ירעפ ןיילתד (תקנו גיי סדמכ) םדק
 6תכורקת יפכס לכמ (סטזחתי5 ל"ס) יזחת6 65 ?רוכט דע ןיופחמ ?ריפס לרקיכ
 ריעזל .ודח ןייזקעו לטל ןייס ןיקפמד ןירווח ןיריפס ןיחופת ןוכיס רכ למסוכ7
 לכ5 ןידנכו סוכר סעד ןיעוכמ רסילת :ןיקפכו ןידנכ ןילס ןוכוקת רסילתכ ןיפכא
 * ןולס ןיכוקת רסילתכד חסמ ?וססכ ןיחיסמו ?חסמ לוססכ ןירסכו 6קתתלד ןוכיס

 : .ןיקיתעד קיתעד לילכד ססמיתס ריקי לנקיד סיסרת%

 'ג סתסטח לכ סי תולופמכ ךילסתו דע ךועכ 56 יע סיקוספס רעסי ךכ רח
 ןוכחו סוחר 55 סלו ךופכ 55 יע סיקוספ קר רפול ךיר5 ןיסו סימעפ

 16 'וכו ךילסתול עיגיסכו * סי5חמ סעילגס יד5 יכס סיכניו * דכלכ סכווככ קר
 : סירכזגס סיקוספס רדס וסזו סיעעפ ספלס ספעיו ןיוכי ןכו * סרעכיו סלסלשי

 0 סוס 26, יס 'ס
 + *עשפ לע רֶבַעְו : ז ןע קשנכ + ףךומָּכ לא יִמ 8

 כרו | סופת ו ל
 ץֶפָח יִּכִי = ופָא רַעְל קיזָחֶה אל 5 = ותְלָחִנ תיִרָאָשְל

 ן דסס ל קמה | דסמ
 ףילשתו כ * ּונתונוע שובְכי = * ּונמִחְרי בּושי + :אּוה דָסַח

 | | ןוע שוכ םיפפסל
 דָסַה < = בקעיל תַמִא ןתִת י + םֶתאטַה לָּכ ₪ תּולְצַמְּב

 קקכו : קלעחו עספו ,

 : םֶדְק יִמיִמ < * וניתְבַאל ּתַעְבשִנ רֶשֶא >י  םֶהְרְבַאְל
 < רומש ןרופ5 רוסכס רפסמ וז סלפק רמזי כ"סץו

 ךתרות קסעכו ךתדוכעכ | וכרולק כור וכככל לע ונתולפסכ סלוע לס | ונוכר
 סימל -סיסו וככ5 סעכו דער ומזחלי ומיתומ5ע לכ ךיתולפ סויקו ספודקס

 סנ * וכרכועכ ויס רוכעס רמוחס תרכסכ ררו5ס ר5ס יכ רפסכ סעו סנעכ סמ
 סכמסס ףונסו ספכס קולג סיפק תוילנכ .סיפוטלו סירוס ססמע סולכ רוס
 סוי כוט יכ ךיתותלד לע דוקסלו ךכולר .תוסעל וכנולרס ךיכפל עודיו יולנ
 וכסכ ןכ לע * סודקס ךכיד תמיסמ וגחכס סידרחו סיצריו * וכרחכ ףל9מ ךירפחכ

 : ךיפסר ררועלו ריכזסל ליח קוסילחו סמוק תכיפכו םלר תפופככ ךילס
 סעפ ססתס ימחרד ןליכמ רסיפתכ רתכומ ןויכע 6 ס"ופ 'ס ךיכפלמ ןולר | יסימ

 סימסר לס סודמ סרפע סל ת6ירק ךיכפל .סלוע ?סיו ךיכפל ןולר תע וז
 רסס 'ונו ןוכחו סוחר ל6 תודמ סרסע סל6 55 סינווכמס ךומכ 26 ימ יקוספכס
 ינווזו ססע  סיפפויס סיטודקס תועפ יפורכו .הודוסס לכ וכנסס ולסכ ךיכסל וכירק

 ססיתודמ 1050 508 20 הכ



 ךילשתו רדס
 ךילסתו וכמחרת ןככו * סיפיקת .סיכידס קיתמסל וסני 706 706 רס6 סקיתודמ
 ססמוט לכמ סייקנ סיסכו ךימסר ררועת ךכוטכ תלו * וניתסטח לכ סי תולופמכ
 וככפתיו וררכתיו * וכידי לע ורופקכ רסס ססודקס יכוליכ לכ ולעוו ןתמסוזו ססלחו
 סייק וכל ןתת ךימחר כורכו * סיפפסל דסח רלונ וכתעוסי 5א סת6 * ךכוט תדכ
 * סכוט ססכרפ לס סייח * סכרכ לס סייח * סכוט לס סייח * סולס לס סייח * סיכורה
 * סמילכו ססוכ ססכ ןיסס סייק * סטח קסרי ססכ םיפ סייח * תועלע ןוליח לש סייק
 * סטס קסריו סרות תכסל ינכ 6סתס סייח * ךתדוכעל דוככו רסוע לס .סייח
 ונכתכ * סייחכ ןפח ךלמ סייחל וכרכז * סכוטל וככל. תולססמ לכ סלמתס סייח
 : וכיתויכז .ךיכפל .ושרקיו ונכיד רזנ עור ערקו * .סייח סיסלס ךכעעל סייח רפסכ

 סי55וכתמס סכוסת ירוסרסו וכתעככס ןופרכ לכקל ךיעסר לכ ומסי סימחר 055
 קיס וז סליכ סיס וז עדוו וכקש חלו סוקחו סותס סוטס וככל סנטכ וככ

 ךימסר לדונכ .רסלכ וכניע רסס עיסוסל כר * ןקתל וכסכ ספו וכס סמ * סכיס
 סלוס לט וחתפכ חתפ סכל חתפס ינסו טסמ לס סדוחכ חתפ יל וחתפ ונקסטכס
 ךיגוכח יכ * ךתלוז סחרע ןיסו ןכוח ןיסו * כוזעו רופע ספסו די תלוש יכ סקרו
 קח יתתחרו ןוחס רפס קל יתונסו כיתכדכ * סימסורפ סס ךיעחורמו סיכוכס סט
 יפסרו * וככרקכ םדח ןוככ .חורו וכיסל6 וכל סרכ רוסט כל ןככו * סקרש רש
 יס6 וכרוע * קספס ילכ וכרתיו ודיפתו ךסרותכו ךתכססכ וככ5 תוררועתס
 רוסמו ןוככ וככל סיס ונכזקו * סיתוכרכו סכס לחת ךמס דוככ רכד לע וכעס*
 תוערס תודמס לכמ קחרתסל וכידיכ קיפסתו * ךסיטככ ללו סועככ לו וכידיכ
 .סיסכו ככ סכנ לכו סלפקססו סעכסו סוסנספ קחרתסל וככז טרפכו תורוסטסו
 סעכתנ .2ו * סיסת לכל רפעכ ונספנו וככרע טועימ ריכנו וכתעדכ סיכסוימ
 ונכזתו >= ססחכ ךיפנכ לכו * סולט סיכרעו .סולפ יכסוש סיסנו דיפקכ ?כו
 רוכד לכו תכסכ לוח רוכדו ערס ןוסלו * ספונחו * רקסו * .תונפילמ קחרתסל
 וכרזפתו םלקס תדוכע ךתדוכע ןפולו רדסכו סרותכ וגרוכד כור סיסיוו * רופק

 : .ונכופלכ לוסחמ סוסחמ וכיפל רומסל ליח
 סלועס ילכסו ינוכעת .תוסתמ קחרתסל ונכזו קוסירכו תכ וככ ןת ןפסרס 0

 סיעס ספל וכיסעמ לכ ויסי ונכר5 לככ ןכו * וכספכ עכוס> לכסנו סוס
 סיסיו רילת ךכ וננוחטכ תויסלו * ךיתו5מו ךסרות קסעכ סיחעס תויסל ונכותו

 : ךתדוכעל מס 35 וכל
 ופסי ןככו * ךלמע לע ססוח ךלעפ ףונסו ךל ספסנס ןוכסו סוחר ךלמ | לנס

 * .סז לונלנכ וכקמסכו וכחור וכספכ ןוקת סילססל ונכזתו * וכילע ךיעסר
 ךכו5ר תוסעלו ךתדוכעכ .דימתסל ן"רכ לע סודק עפס עיפסתו * .ו"ח דכלכ ?לו
 ססודקס ךתרותכ קוסעל וככותו ונערז ערוו ונערזו וכסכס וכייח ימי לכ ךכולרכ
 לו * ססרוסכו סכלסכ תוטט לכת וכלו5תו * .סרות לס סתימסל ןיוכלו * ספסל
 וכלכ = וכיס505 יס5סלו .וכיס56כו | וכחכס סיסנו * סלועל תע5 רכד וניפמ לת
 וכערזכ לו וככ %5עי סלו ךיתולמ ימייקמו ספסל ךתרות ידמולו ךמס ישדוי
 : סולו סח וכידי לע ךמס ללחתי לו * לוספ סוסו סנפ סוס וגערז ערזכ כו
 ךיככ ךידכע .לסרשו קסלי ססרכ5 ךיכוסש ערז סוס לודנס יונק ךכע יכ | סלרו

 תוסע ספכ סז סקחודו ס5חלו סתולפסו סתולדו סתולנכו ךכוסכ ככ
 סמ5ע ורסמ תוככרו סיפפס סעכו ךתרותכו ךכ סיכיעסמו ךמסכ סיטרוק סינפ
 ספמתתו * סרמס תכככ ךדוחי יסרוד רוכב כ * ךמס תסודק לפ ספירסלו סנירסל
 ל תופככ טכרסכ תופופכס לפרש תיכ וכיסס לכ לעו ונילע סיפסר

 ע



 חצ ךילשתו ררס

 סחרתו * סוס טודקס לסקס לכ לעו וזס ריעס יכסוי לעו לפרש ןרש יכסוי לע
 לכמו | סוכמו יכסמו רוכממו .כטרמו ספרמ | סלילתו וכליפתו .ססילעו וכילע

 סייקתו .ססל לכ ספר .סכ 56 * לסרטי ךעע ילוח לכל סעילט סופר חלסתו טס |
 *= וינחכ .תכפס וככסמ לכ יוד רע לע ונדעסי 'ס כותכס לרקמ ססמ דח6 לככ
 לכל ליפתו וכליפתו * ו"ח ולפי 655 סתוסירכ דימתת לסרשי ךמעמ סיסירכסו
 *  תויכע יקודקדפו * סער חורמו * נרטקמו * ןיטסמו ר5 לכמו קזכ לכמ לסרסי
 סרו סמייק לס טרוכ דוקפתו סלועכ כל תוסנרתמס תויכטרופ יכימ לכמו
 05יו קרול ספפסמ ןתוס קיכות רכסמס לע תוכסויסו * סיככ יכוסס לכל סדק
 לחו * ןסודליל סלו תודלויל 55 קזכ סופו רע5 סוס ערסי סלו סכוט סעסכ דלוס
 ךיתרותל סלדנתו לסרס | ךמע ידל לכל  ןילילו  ןיחורו ןידסו סרכס6 לוסמי

 : סמלו ססיכ% ייחכ ךיתו5מלו
 סלילס רככ יככ דימו סיכר סיפמ סליפסו סלפ סיס ידרוי ךעע לסרש | ינכו

 סיכלוסס לסרש  יככו .סיע יקמעפמו | סיסכוממ וללכי וטכטי לטו טיטמ
 כרוסו כוס לכ ףכמ .סלילסו * כסופ רוט 55 כלל סרשי ךרדכ סכירדס ססכיכ
 ססילוקו ססירססמ רתס רתס * לסרטי ךמעמ .ללככ סירוססס לכו * ךרדכ
 רושל סי5וסל תוכס תוכז ןוחתו סיסנ דיכ סיסונ6ס לכ ךתסריל כיסתו * סחורל
 ךסדקמ לע ךיכפ .רססו * סייח .סיסל6 ךכטמל סייח רפסכ וככתכ * וניטפסמ

 : 'ס ןטמל סמסס
 סכוס * וכל סרלס כיטמו כוט וכילע סחר ןמחר ךלמ וכיתוכס יסלסו = וכיס6

 סכחתככ ךתיכ סככ ךכולר וסעס וכותוכ5 ללנכ ךיפסר ןומסכ וכילע
 ךתניכס כססו * ונוקתכ וכחמס * ונינככ ונסרס * וכוכמ לע ךסדקמ קיכ ןכוכ
 לפרש כשסו * סרעולו סריטל * סנכודל סייולו סתדוכעל סיכסכ כטסו * וכותל
 רוכנס לודגס ךמס תשס סכססלו ססריל 'ס קס סעד ןרסס ספלמו * ססיוכל

 : רייכה  .תרוכסו
 תלחנ סו יעיסרת טפסמל ךתש סוקת ןוסל לכו ללי 05 ךילע רלוי ילכ לכ

 ללו וערי סל : 'ס ספכ (ססרי סרוק סכסס סולמ ס"ר) יתסמ סתקדכו 'ס ידכע
 : סיסכמ סיל .סיעכ 'ס 6 סעד ץר6ס ססלמ יכ יסדק רס לככ ותיחש

 תוכוסק ךכוס .סכייסת ילוקכ סעמס ינדס : 'ס ךיתסרק סיקמעממ תולעמס | ריס
 סחילסס ךמע יכ : דומעי ימ יכדס סי רמסת תוכוע סס : יכוכחת לוקל

 סירמסת ינדסל יספכ : יתלסוס ורכדלו יספכ סתוק 'ס יתיוק : סרות ןעמל
 : תודפ ועע סכרסו דסחס 'ס סע יכ 'ס 55 לפרש לקו : רקכל סירמס רקכל

 :ויתוכוע לכמ לסרסי 5 סדפי %וסו

 לכ ןילידכמו * וכפככופ סק5 סירמוק כוע סוי יק5ומכו * שודק רמו6 ןוכמ שי סו
 | : סירעומס ,רקסכ :ןמכ :* 'לודכמו + ןויס כט *  סוכרכ

 הילדג םוצ רדס
 : סילדנ רופ ירסת יד ירת תינעת ריוס יד סודסנילכו6 סופיס

\ 

 ס"כססו חכקסי דע סיפיס רטסכ תוריעוס סירמוסו

 רע ססמו * סיסעס סלועכ רמפיס ךורכ דע תורימוס תלחתס ס"רכ ליעלדכ ןיוכי\
 : סריליס סלוע סלעמ לוס רכש

 תבתשי ל



 הילדג םוצ תירחש

 שודקהו לודגה ךֶלֶמה לֶאָה ּונְּבְלִמ דעָק ךמש חַּבִתְשי

 וניתובַא יהו וניִהְצ יי הֶאנ : ל יּכ < ץֶרָאְבּו םימשּב
 ללה הֶחְבְשּו * ריש ה דע '0  סמוטככ 5 דַעְו םֶלִעְל

 * הּכִהִּת * הרוב + הָלְרִּג  חצנ * הֶלָשְמִמִמ ע * הֶרְמַו
 ָּך-ַשְל תוארוהְו תוכרּב > :"9 * תּוכְלַמְו * השודק + תַראָּפַתְ
 תֶּתִא ףורב + לא הָּתַא םֶלוע דַעְו םֶלּועַמו * שודקהו לודנה

 ןודא + תוארוהה לֶא * זרוחַּבְשִּתַּב דלֶלהַמּו לוד ָלָמ *
 רַחוּבַה *: םישעמה לָּכ ןוּבְר * תומָשִנַה לָּכ אָרוּב * תואָלפָנַה

 : ןמא םיִמְלועַה יַח למ הרמז יִריִשְּב

 ןוחס רמוקו * ס"רכ ליעכדכ ןווכוו סוקמעממ ל רוש מולו

 ןמא אירטמיג היונהריא ןיוכיו ןמא פיה הנועו

 אָרְב יד אָמְלַעְב (לוטנוכ ןווכיו 5 ןמא) | אָּבַר ּהיִמש שדקתיו לּדְגִַ
 בֶרְקיו * ּהינקְרּופ חמציו + היִתוכלמ יִלֶמִיַו  ּהיִתּועְרכ

 תיִּב לכד ייחבו ןובימויִבו ןובייחב (ליענדכ ןווכוו 'כ ןמא) > ּהיחיִשְמ

 עועלהכ ןווכוו 'ג * ןמא) : ממ ּורָמָאְו בירק ןָמְוְבו תָלְנעב -ָאְרש
 תנומְלע ימלעל זבְלעְל ךרבמ אָּבִר הוימש תהי (ףמכטכ ןרומפד דע
 "תֶלעְתַיְו * רּדְהְתִיוי אשנתיו + םַמּורְתִיַו < רָאָּפְתִיַו חֶּבַּתְשיִו * ףרּבִתִי

 תלול (2יעלהכ ןיוכיו 'ד ןמא) ) אּוה ךיר אשרוקה הימש = לֶּלַהַתִיְו

 אמל ראיתי אְְָבָשַת ' תרי ככ כ
 (ליעכדכ ןווכיו 'ס ןמא) : ןמא ורָמָאְו

 טסלכ לקקס סורמוקו ; ךרובמה יי * תא וכְרַּב ןותס רמוקו

 אוהו ןושאר אוהש אוה ךורב שורקה םיכלמה ו ךלמ לש ומש ראפתיו הבחשי
 לכ לע סמורמו םלוע רעו התעמ ךרוכמ 'ה םש יהי * םיהלא ןיא וירעלבמו ןורהא

 :הלתתו הכרב

 .ןקזוס ןוסו :דֶעְו סֶלַשְל ךֶרובמה 5 ורב סי כוקכ ןיועו

 : וקולעסל סקילכס סלוע לוס ןלסכס סלועכ סכככ ןסכמ

 8 א רֶא רובו םבולש השוע ףשח |

 ריִמָּת סוי לָכְּב שָּבִחִמ ובוטְבּו םיִמחַרְּב היִלָע םיִרָדְלְו ץֶראָל

 ; תישע המכחב םלכ יי ךישעמ ובר המ + תישארב הֶשעָמ

 האלמ



 | טצ הילדג םוצ תירחש
 הּבָשִּמַה * אמ ידבְל סָמורמַה ףֶלּמַה < ףינק זר הָאְלִמ

 "רנעש ןגמ" ונְבגשמ + רוצ > ונזע .ןודא + רנילע טחר ,םברה
 יִרקרָז לַעָפו ןיִבַה * הרעב לורג ףורְּב לֶא : ּונְעַב בָּגשמ
 רובי ןַתָנ ;רורואמ * ומשק דובָּכ רצ בוט * הָמָח
 םיִרְפַסַמ ריִמִּת יִּדש יִמְמּור * םישודק תּואבָצ תּונָפ * וש
 סכימשב ּוניִהלא .;רָוהי ךֶרַּבַתִּת : וזרָשּודקו ללֶא דובְּכ
 ירי ישעמ הַבָש לָּ לע < תרחתמ ץֶרָאה לעְו רעַמִמ
 הָצְנָל ָךרְּבְתּת : הֶלָס ךּוראפי הּמַה * תרציש רוא ירואמ לעַו
 רעל מש הָּבְתְש - םישודק אָרוּכ ּונְלאוְ ּונּכְלַמ + ּונְרּוצ
 סּורְּב םיִדָמַע םֶפּכ * ויְתְרְשַמ רָשאְו י םיִתְרָשְמ רָצָיי * ּונָּבְלמ
 זכייה יהל יִרבְד לוקְּב דהי הָאְריְּב םיִעיִמְשַמְו < סֶלַש
 י םירוּבג לכ * סיִּורְּב סֶלָּכ * םיִבּוהַא םֶלַּכ * םֶלַש למ
 * םִנוק ןוצְר הֶאְרִיִּ קדַמיִאְּב םישוע םֶלָּכ * םישודק םֶלְּ
 יהְריִשְּב * הָרָהַטְבּו * הָשְדְקִּב * םֶהיִפ תֶא םכיִחְתּופ םֶלַכְ
 - ןיִציִרְעמו < ןישידקמו > ןיִראָפְמ * ןיִחְּבְשִמ -ןיִכְרַבִמ * הָרְמְבּ
 שודק אְרונַהְורוּבִגַה לודגהָהלַמַה לֶאָה םַש תֶא * ןיִביִלִמִמּ
 * הֶזִמ הז םימש תּוכְלמ לוע םהיִלע םיִלָּבַקִמ םֶלכְו * אוה
 תָחְנְּב םֶרֶיַל שיִּדְקַהְל * הָזְל הֶז /הֶכְהֶאּב) תּושר םיִנְתּונ
 דִחֶאְּכ םכְלַּכ + הדָשודק | קרֶמיענבּו < הָרורּב זדָּפָשְּב * קור
 הָוהי שודק שודק שודק * הֶאְריִּב םיִרַמּואְו - הָמיִאְּב סינוע
 : שָרַה תו םיִנָפּואַהְו + ּודּובְּכ ץֶראָה לכ אלַמ תואַבַצ
 ךּורַּב * םירמואו םיחבשמ םֶתַמַעְל - םיִאָשְנְתִמ לוד שעְרְּב

 : ומוקממ הוה רובּכ
 ורמאי תוריִמז םיקו יַח לא ְךְלִמְל ונתי תומיענ ךורּב לֶאְל

 * שודקו זבורמ וב אּוה יִּכ י ּועיִמְשי תוחַּבָשְתְו
 ערוז * תרומָחְלִמ לעב * תּושָדַה קרַשע + תורוכג לעופ
 * תּולְהְת אָרּונ * תואופר אָרּוּב * תועּושי ַחיִמַצַמ * תקְרַצ

 ןודא



 כ סוצ תירחש

 ירָסַה םֶלָשְל יִּ םכיִּודג סירוא א השעל רומָאָּב : .תישארב
 ףּורָּב ( * אָרְּב רָשא ומְלוע ַחָמשִמ תורואמ ןיקתהְ רמוכ ןיפ)

 : תורואָמַה רָצּ הָיהְי הָּתַא
 רַרְתיִו הָלּודְג הָלְמַח וניָחְלֶא הָוהי ונתְבַהַא סֶלּוע תַבַהִא

 דודה מש רובע ו ונָּבְִלַמ וניִבִא ו וניל תֶרַמִח
 תושעל םייַה יקח ומָרְמְלִתַו ךּב וחַטָּבְש וניִתְובַא רובע בו

 * ןֶמְחְרַה בָא ּוניִבֶא ּונָנִחַת ןָּב < זכְלש בָבְלִּ ךנוצר קח
 * ליִּבַשַהְל + ןִבָהְ הָניִב ּונְּבְלְּ ןתו וניִלע אנ םֶהְר סֶחְרַמַה
 תא וילו + תושעְלו רומשל + דַמלְלּו + רומְלְל - עימָשְ
 ךתרותב ונע ראָהְו * הָבָהַאְּב ּךְתַרּו דּומְלַת יִרְבּ רָּ
 תא הָאְרְִלּ תרבהאל ןנבבל רחיו - ךיִתוצַמְב ונָּבְל קב
 דעו םִֶעְל רָשבְ אלו םֶלָכ אלו שובנ אל ןָעַמְל * המש
 קרֶליִנָנ * גנחטב רונה רוב נה לּודַּגַה ךשְרְק זכָשַּב יִּ
 'סיברה ! ףידסחו וניִהלֶא הוה ךימחרו * ךֶתעושיִּב | הָחְמָשַנְו
 םולש] הָכְרְּבּוניִלְע אָבָהְ רהַמ ' דעו הָלֶס ַצְנ ונּובָעַי ל לא

 ל עיגוש דע ובל ל ל וריב םיצכוקמ ויהיו תויצוצ '

 םיוגַה לוע רובשו ץֶראַה לָּכ תופְנַּכ עַּבְראָמ הֶרָהְמ 'וכו סייה
 *לא יִּכ * ּונָצְר ךֶאְל תרּויַמְמְק | הָרָהִמ ונָכיִלוהְ ונְראּוצ לַעַמ
 ּונתקברקוי ןשֶלְ םע לָּכְמ תְרַחְּ ּונָבּו התא זרועושי לעופ

 תוחמל רוכזי "ודה המשל יניס רה רמעמ רוכזל ע"מ ןיוכי ונָכְלַמ 1

 רוכזי 2 תּודוהְל הָבְהאְב םלשו לודג סשה ןיא ורובעבש קלמע רכז

 זךְרָהיִלּ ערה ןושל רברי אלו ךרבתי םשל תודוהל תארכנ הפהש םירמ השעמ

 .רַמּוּבַה זוהי הָּתַא ףורָּב * ףמש ?רֶא .הָבְַלּ הראל
 +: הָבְחֶאְּב לארשי מע

 8 'פכ סומס תוככמ 5וע 0 כקו ש"ק שש ע"מ סויקל וקכטקמו ומ5ע ןווכו
 'דכ .ןווכו סב * סכועס ו 'דכו ןרלכו סומסכ .וכולמסל ןיוכו דחפכ .ךורקיסכו
 ספק רככע 5 וככ 5ע סישו * ךרכקו ומש סטודק ןוד קיכ קופומ 'ך .ןוכע כקפ

 : סכר סכיוככ רמוקו * וכ. סוזומרס תורכדס 'ימ

 רב זוחאי ןאב

 ןיוכיו



 ְק הילדג םוצ תירחש

 היהו הוה היה * יה * יו * יה * וו לכה ןודא כי
 : ִךֶהֶא ' הוה ה יא ּונָהְלֶא הָוהי לָאְרְשי מש

 םירחא םיהלא רל = אל |

 ג'פ + דַעָו סלּשְל ותּוכְלַמ דובְּכ םש ורב פנל טיפות

 קופמ לוע5 סימט פוכלמ ןיכ קיספסל ךול5

 -דָכְבּוךְכְבְְק-ֶבְּב הלא הוה תֶא שח אל ּתְבַהאְו
 יִכְנָא רשא הֶלאַה םיִרָבְּרַה ₪ : ךֶראָמדֶכְב ְךָשְפַנ
 ככ ּתְרּבְרו ךיִנָבל זכַתְנִנש : ףכַבְלילש זכויַה ָּךוצְמ
 הפקק ָךְּבְבָשְבּו ךררב תי ףְריִבְּב ָךְּתְבְשְּב

 : ףינע ןיּב ;רפטוטְל .ּויזרְו ךָרילע זרואָל םכָּתְרשְקּו

 : ךירעָשְבּו תי תוזמְדלע םָתְבַתְכּ רומחת אל
 דוצמ יכנא רשא יִתוצמיידֶא ועְמְשִת עַמַש-םִא הָיָה

 ודבעלּו סֶכיִהְלא הוהי- תֶא הָבַהאָל שכו זה םכתא

 סככצרס"- רַטִמ יתרו : כבש לרבו םבכבבקהקכב

 ֶשִיִתְ ךְנג תפס םונגת אל שוקְדַמו הרה ותָעְּב

 : ּתְעַבָשְו תֶלַבֶאְ ךֶתַמְַבל ָךְרָשְּב בָשע יִתַתְח + הרהציו

 זכיִהְלֶא טכתְרְבְשו םָּתְרַס םכבבל הָתְפיּפ םָכְל ּורמָשה
 קרוהו "ףא טעמ .קיספי הָרחְו זכַהְל םזריִוחּתְשָהְ םיִרְחַא

 אל קדֶמְדאַהו רַטַמ הדהידאלְו זכיִמַשחרתֶא רצעו שכב
 ראה לעמ . הָרַהִמ םכַּתְרַבִאּו הצרה ל ּהדלּובי-תא ןתת

 דלא ירָבְדיתֶא זכָתְמָשו : כל ןַתנ הוה רָשֶא הָבַטַה

99-45 --' 
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 0 ךיִרעשְבו ךָתיּב תוזוזמלע סתְבַתְכו : ָךֶמּוקְבּו ךְְּכָשְבו

 קרמראַה לע כפי ימיו כימי וָּבְר ןעמל ךיבא תא רבכ

 זכימשה ימיכ זכַהְל תַתָל זככיִתְבִאל הוהי עבְשְנ רָשא

 רע

 - ףתכ"לבו הלב ךֶתְבְשב םם גריל ,ץבָביִנְּב



 תילדג סוצ תירחש
 : ץִראָהְדלע

 הלארשי יִנָּבִַקא רָבּ + רַמאָּל קרָשמ-לֶא הוהי רמאיו
 זבהיִרְְב יִפנָכְ"לַע תֶציִצ ֶהָל ושעו סָהְלַא ָּתְרַמִאְ |

 2 היִהְו : תֶלָבּת יריִתַּפ ףנכַה תָציִצדלָט ונתנו .םֶתררְל
 םתישעו .הוחי תוצ ;מ"ֶָּבִִתֶא םּהְרַכ ותא סַתיְִרּ ;רָציִצְ
 כַכיניע ירח הכפל ירחא ור תֶת-אל ףאנת אל זכתא
 םוי תא רוכזו זכַהיִרחא בינו זכַתארֶשַא וכו לע .תוילילס 5

 טכישדק סַתייִהְ יִתוְצ מ לכ תא סתישעו .ּרָּבְזַת ןעמ ל  תנשה
 רש זכָכיִהְקא הוה ינת - - סו 0 סופו זכָכיִהְלאָל

 אל םיהלאל םכל תויהל סיר רַצַמ ץֶראָמ םכָכְתֶא יתאצּוה
 , םֶכיִהלֶא הוהי ינא ךערב הנעת

 : תָמָא םֶכיִהְלִא הוה ודכל ץך"ש רזותו

 * בוחאו * ןָמָאְנ : רָשְיו : זיק < ןוכְנו * ביִצו י תָמָא
 * רירס] = קצר : שביענו 5: דמו = ביִבַחְ

 םֶלועְל ונילע הו ה רברה הפו < בוטו . לָבְקִמּו < ןקּותמּו
 רדְל 'ּונָעָשי ןגמ בלע רגצ * ּונְכְלַמ סלע יַהְקֶא תַמִא : רעו <

 רעל ותָנּומִאְו ותּוכְלִמּו ןוכנ ואְסָכְו ם סיִק ומש םָיִכ אוה רדָו
 רַעְ סכיִרָמִחְנ םיִנָמְמנ םםימי ילו םייח ויָרָבִּ : דמי
 וניתרובא לע 6 דימ סמוכיו תופיק כטנשו ןסכ) * זביִמְלש ימָלועְלּ

 ערז זוהה לָּכ דעו * וניתורוד לַעְו * ּונְנָּב לע) * ּוניִלע
 בוט רב םינַחאָה לע סינושארה לע י רבע "אְרְש

 ונונ וניתובָא הלמ ּונְּכְלַמ < ניתובָ יהְקאְו ּוניִה קא ה .הָי

 סֶלועמ ּונְליִצִמּו ּונרופ * ונתעושי רּוצ ּונְרְגצ * ּוניתובא - לֶאוג
 : הֶלָס ךִתְלּוז סיִהְלֶא רוע ּונָל או * ףֶמָש וה

 תוווה כ"ע 'יג פ"ר התא וניתו בא ב סוכל לקכימ "יג תרזע

 רוד לָכְּבַסֶהיִרְחַא סָהיִנְבְְ םהְל עישומו ןגמ םֶלעִמ ,

 רה יִסְפַא ל ְךֶתְקַרְ ךִסֶפְש ו ךֶּבְשומ סלע םרָּב רוד)
 תמא



 אק תילרג םוצ תירחש

 םישי ְךֶרְבְדו ךְתְרּותְו - יִתוצמל עַמְשִיִש שיא יִרָשא תַמִא |

 בי 0 רוב ךֶלמו < ּךָמעָל ןודָא אוה הֶּתִאְש תמא + ובל לע |
 תצוה הּתַאְו ושאר אּוה זרַתַא תַמֶא + "םיִנָבְ תובָאְל סבר |
 זרַמָא : עישומו לאו 0 ול ז 5% ו-3 ןורחא

 םֶהָל ל ףוס סו : ּתְרָאָּ לֶאְרָשי ףרוכבו < ָתְגרַה םֶהיִרּוכְ
 םֶהיִרַ םִיַמ וס ם ורבע םיִדיִדיו + תעבְט םיִָו תעְקּב
 * לֶאְל ומור םיִבּוהַא ּוחְבְש תאז לע -רתונ אל םֶהָמ דַחֶא
 תוארה תוכְרְּ תוחְּבָשַתְ תוריש - תּוריִמָז םיִריִדי ּונְתְְ
 ייִפָשַמ * אָרּונ (רובג) לוד אָשְנְו םֶ > סילו יח לא למל
 זכיִריִסֶא איִצמ -םורָמ דע םיִלָפש ּהיִּבְגִמ * ץֶרָא יִרָע םיאּ
 לע .דרקו קול סככו יכע ומלע קוסעל ןיוכו * םיִּלד רזע = םיונע הָדופ

 י יָלֶא םעְוש תב לאש ומעְל - הָנועְה .תולנכ סמ סנוכטפ
 ִמָבּו השמ * ףרבמּ אּוה ףורָּב םֶלאְג ןיֶלָע לֶאְל תולחת
 יִמ : לכ ּורָמִאְו הָּבִר זדִחַמַשְּב הָרְש ונע ףָל לאְרְש
 תולהת ארונ שרק רד הָכַמְּב ימ הוהי םיִלְאְב הרָבַמָב
 לע .לודָגַה ְךֶמָשְל םיִלּואּג ּוחְּבְש הָשְדִַח הרש אָלְּפ השע
 ףּולמָ הָוהי ּורָמַאו ּוכיִלְמַהְו ודוה זכלָּ רחי םָיַה רַפָש
 שודק ומש ;רואָבְצ קדוהי ונלאוג רַמָאְגְו : רעו םֶלָשְל

 : לֶאְרְשי לא הוהי הַּתַא ףירכ לֶאְרַשי
 ולילשס סלועכ רי - ןלכו ללכ לספס ילכ סלפפפ טוב ךמוסו

 סירמומו ססילגר לע סידמועו

 : פל ריי יִפּו חַתַפָת יִתָפָש ינדא

 .ארוגהו רובה לודגה לאה בלש יהלאו קחי יה הלא
 יִרסה רֶכּוז דרּכַה הנוק * םיִבּוט םידסח לָמוּג י ןוילע לא

 :הָבַהַאְב ומש ןעַמְל םֶהְיִנְב יִנְבְל לוג איִבְמו תובא |
 ןכס"ווכו * '< סכיפכ ןיוככ ו שם פ"מימ .סוי לככו סוכיפ "י וכ םי טז סוככ

 יוכי 050 45008 06 יכ
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 * קרטקס ינממסכ תוכיק שו ססו סויק סיסל8 ןיוכי

 םייח רֶפְּכ ּונְבְָּכ 'םיִיַחַכ פה למ (לֶא) * סייל ּונְָכ
 ץישומו רזוע למ יח לֶא) + םכייַח םיִהלַא ךעמל
 י םכהְרְבִא ןֶגַמ הוהי התא ּףורַּב ןגמו

 עישוהל בר הָּתַא זסכיִתָמ הָיִחִמ > ינדַא סֶלועְל רוּכִנ הָּתַא

 זכיִתָמ הָיִחִמ * דָסָחַּב םייח לָּבְלכִמ + לטה דירומ
 *םירּוסא ריתמו - םילוח אָפורו + םיִלְפּונ ךִמוס * םיבר םיִמְהְרְּב

 ומה ;רורּובג לעּב ּךומכ רפע ינשיְר ותנומא סיקמ

 : קרעושי ַחיִמְצְמּו הָיִחַמּו תיממ ךֶלמ - ל הָמּוד

 ןָמֶאְנו = םייחְל סירב וירוצי רכוז ןֶמְהרֶה בָא ףומָכ מ
 (סטדכא ָהְוָהִי 53 ָהְוהְי התא ףּורְּב * שיִתָמ תויָחַהְל הָּתַא

 : םיתְמַה הָיִחַמ
 רוכ5 םולסס .רמופ .סרוקכו

 ף-ל סכיִשְלַשִמַה שָדְק יִפְרש רוס ַחיִש םָעונְּכ ףצירענו
 * רָמִאְו הָז לא הֶז אדקו איב הילש בותכ ןְכְו - השּודק

 םֶתַמִעְל ורובְּ ץֶראָ לַב אלמ תואבצ היה שודק - שורק + שודק

 0 ירבו : ומוקממ רוב ףּורּב ' םכיִרַמּואָו טכיחְבַשמ

 : ּהיּולְלְה רלו רדל ןייצ ףוהלא םֶלּועְל יו ו ךלמי רמאָל בּותַכ

 ךךשידקנ

 : הֶלְָס ףולְלַהָי םיי לָכְּב םישודקו שודק ףמשְו שודק הָּתַא
 הוהי הָּתִא ךּורַּב ( הֶּתַא שודקו לדג הָלַמ לֶא יִּכ
 ל 5

 סו ו קכטס םקר 0

 ליִדְבַהְל ּתְרַמִא הָּתַא לָּבְשַהְו עַדַמ ּוניִהלֶא הּוהְי ונניח הָתֶא
 י םכיִמַעְל .לֶאְרשי ןיבו > ךט שחל רזא ןיִבּו - -ריחְל שדק ןיּב

 קרָוהי ונַתְקּדִבַהש םשכ = השעה ימי תרששל יעיבָשה סכוי :ןיבו

 ונליצהו ּונרפ כ : הָמְרֶאְה תיחְפשממו * תוצְראַה יִמַעְמ וניהל
 תרושנְרְתְמַה ' תועְרְּו תושק תּורָ ג לָּבִמּו * עַר עַנפְסּו " עָר ןטשִמ

 :םֶלּב אבְ
 וננחו <
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 ןנוח הָוהי הָּתַא ףורָּב* לּכָשַהְו * הָשִּבּו * הָעְְִּּתֶאמ ּונָנְחְו
 : תערַה

 ףירְדובעל ּונָּביְלַמ ּונברקו .ףזררותי ּוניִבְ ּונָּבִשָה
 : יֶנָפָל הֶמְלָש הָבּושְתְב ּונָריִזִחַהְו

 סיפוסומ שי

 ו ךדוככ
 : סיכש לכקפ סטוספ 2 יכ סכוספכ (פוכוכפ רב יכופפ)

 : הָבּושְתְב הֶצורָה הוה קרַתַא ורב
 *  ונעשפ יִּכ ונָּבְלמ ּונָל לוחמ ּונאַטַח יִּכ וניִבָא ּונָל חַלְס

 ןונַח קדוהו הָּתַא ךורָּב * הָּתַא הֶלַפו בוט דלא יִּ
 : ַתולְסְל הָּבְרַמַ

 הָמְלָש הֶלֶאְג ונְלאָגְל רֶהַמְו ונביִר הָביִרְ ונעְב אָנ הֶאְר
 קדוהי הָתַא ךורב + הֶּתַא קזח לֶאְוג לֶא יִּכ ךֶמש ןעַמְל

 : לארְשי לאו
 וככע לוכ5 םולטס ןזכ רמוס סלפקס קרזקכ

 * חִּתַא ּונַתְלַהְת יִּכ העשּונְו ונעישוה אָפְרנְו הוה ּונָאָפְר
 יָכְלּו ּוניאולחת לָבְל תצְּפְרמו הָכּורֶא דלה

 יהָתַאְזִמִאְנו ןמחר אפור לא יִּכ * ּונִתוּכַמ לָבְלּו וניִבּואְכַמ
 : לֶאְרָשָי ומע ילוח אָפּור הָוהי התא ורב

 ונתנש ףְרֶבּו וניִדי השָעמ רֶכְּב בא ּוניִהְלַא הוחי ּונָכְרַּב
 םייה התירחא יהו + הָבָדִ הָכְרְכ ןוצְר יִלְלַמְּב

 ביטמ בוט לא :יּכ < הָכְרְבְל תובוטה םינָשַּב םולשְו עַבָשְ
 : סיִנָשַה ךִרבִמ ַהְוהְי הָּתַא ךּורָּב ' םיִנשה ךֶרָבִמּו התא
 ונוי ץבַקְל סנ אָשו ונְתּורַחְל לוג רַפושְּב עקת

 *ּגנָצְר ךָאְ ץראה תופנַּ עבראמ דחי (הֶרֶהְמ ונָצּבקְ
 : לֶאְרְשי ומע יִחְרְנ ץבקִמ ַהוובהַהְי התא ףורב

 רַפַהְו + הְלְחַּבָכ ּוניִצְעויו * הָנושאַרָבְּב וניספוש הָביִשַה
 זרתא הָרְהְמ ּונְלָע /ףולמו - תָחְנַאְו ןוגי רַרְצ ּוגְמְמ

 תוהי
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 הוהי הָּתַא ורֶּב * טָפָשִמְבּו קָרְצִּב םיִמָחַרְּב ךרְבְל הוה
 : טַפשִמַה ךְלּמַה

 יובא עגְרְּב םירָוח לבו הוקַתיהִּת לא סיִנימְלוסיִנשְלִמל
 ישע לֶבָו י ּותַרְּבִי הרָהְמ ףיִאְנוש לָבְו ףיִבְיא לָכְ

 תרֶהְמִּב םינְכַתְ םַלַכִתו רָּבַשְתְּו רקעַת הָרָהִמ העשר

 : םיִנִמ ָיִנְבַמּו םיִבַיא רָבש הוה הוהי הָתַא ףורָּב :ּוניִמיִב
 לארשי תיִּב ךֶמַע תיִראש לע סיִדיִסַתַה לעו סיקירצה לע

 קס יִרָג לו יס תיִּב תָטיִלְ - .+ לע
9090908000 0009000000 700 | 

 : וננעָשנ תַמָאָּב "ודנַה .- לע .ּונחַטָּ 2 יִּכ שוב
 : םיקידצל חַטְבִמּו ןעֶשִמ ּוהוווהוי הָתַא ורב

 רוד - ַתְרַּבּר רָשָאְּב ףרע זכְלשורי ףותַּב ןוּכָשּת
 זכלש ןינּב ּהקָרוא הדָנְבּו * ןיִבִּת הָבותְּב הָרַהַמ
 םלשורי הָנוּב הי הָּתַא ורָּב < ונימיב הָרָהְמּב

 זבורָת ונרקו חיִמִצַת קרָרֶהמ רבע דוָּב הַמָצ תֶא
 הָּתַא ךורָּב י םּויַה לָּכ וניּוק ףךתעְושיל יִּ ךֶתְעּושיִּב
 : העושי ןרק חיִמְצַמ הוה

 ּוניִלְע םכָחַרְו פוח ןָמְחְרִה בָא ּוניִהלַא הָוהְי ונְלוק עַמָש
 עמוש לא יִּכ + ּונְתְלַפִת תֶא ןוצְרְבּו םיִמִחְרַּב לָּבַק

 יּונְביִשִּת לא םֶקיִרּונְָּלַמ ְךיִנַפְִמְו : הִּתַא םינונהַו הַפִת

 יהָפ לָּכ הְָפִּת עַמּוש התַא יִּ < ּונתְִּפִ עַמְשּו ונעו ונָנָח

 וככע ןסכ רמו דיקיס

 הֶלּודג הַרְצָב יִּכ הֶזה תינעַתה סוצ םּיִּב ּונָנָע ונבא ּונָנָש

 ּוְּבְלַמ זכלעתת לאו + ונעשרל ןֶפִּת לא . ונְחְנַא

 ּףילא אָרְקַנ טבֶרִט > ונָתְעושל בורק קצנ היה ּונְתְשְקַּבִמ

 כ -- : ו סרט היִהְו רמאנש רַבְּבַּ "עמשה הָּתִאְו רָּבַדנ הנעת התא
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 התא יִּכ יעמשפ ינפו םירבדכ הרוע הנעה נקי ךארקי
 קדקוצו הֶרְצ תע לָבְּב םתְרִמו הָנַעו ליִצמּו הופ הוהי
 ירו ומעל הַָה יואי ןיטי) הָוהְ המ וב סקס ץ

 ב

 : הֶלְפִת עמ (ָה ה יו ה ה א יו הי ) הוהי התא ףורְּב

 בָשְהו < הש סַתְּלְפְתְלְו לֶאְרְשי ךּמעְּב ּוניִהלִא הוהי הָצְר

 הָרְהְמ סֶתְלּפְתּו לר ישאו יב ריב הרובעה
 לָאְרְשי תובע דימָת ןוצְרְל יהו * ןצְרב לבת הָבִַאָּב
 פע
 הָוהְי הָתַא ורב * םיִמַחּב ןויצְל ךבּושב ונע הָניזחְת

 : ןויצְל ותַניִבָש ריזחמה
 ןנברד סידומ : הָתִאָש + ךל ּונְחנא םידומ

 אוה הָּתַאְש : ל ונחנא םידומ | נניָהְלִה< הוהי אּוה

 יהל נה זראי זכלַעְק וניתוב יהילא]

 :רֶשָב כ יהל * ונזרוכא ןנַמו וניַה רוצ ּונְרּצ דעו
 ו תישאַרְב רצ ונרצוי רוד) רודל אוה התֶא ונעשי
 יורגה ףמשדכ תרותנדָוהרו : ּףְֶלָהִּת רַפַסְנו הל הדו

 וקייחהש רע = שחקה י ָךְרָיב םירופמה ּוניִיַח לע
 0 ויס ל -- ;רודוקפה ּוניִתומָשג "לע

 תושעלו + ףיק : 1 רומשל + ךשרק ו לע + . ןל
 לע םֶלָש בלב בעל ףנוצר ראפ 2 ו
 לא ורֶּב * ךל זכירומ ּונתְנש |37 7 לָכֶּבָש * ףיָתּובּוסְ

 : תואדוהמ בס
 ל

 : ָךָל ּוניוק םֶלועִמ יִּכ * ףירְסח ּומָת אל
 ונּכְלִמ ךמש ריִמְּת אשנתיו זכְמּורְתִיַו ףרּבִתִי זְלְּב לעו

 : הָקָפ ףורי םייחה לכו * דעו סֶלעְל

 בותכו
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 :ךירביינּב לכ םיכוט םייתל בותפו

 : בוט יִּכ םֶלּועְק תַמָאּב לודָּגַה ל מש תֶא וכְרַביִ ולְלַהיו

 ו בוטה לאה הֶלְס ונתרזעו ונתעושי לֶאַה

 : תודוהק הע ףלּו ףמש בוטה (םכ ָהוהְ הי ַָּ
 רוכ5 סילסס רמו סרזסכו

 הָכּותָכִה הֶרּותַּב תשְרַשמַה הָכְרְּבַב ּונְכְרַּב וניתובא יִהלאָו :ּוניָהְדא
 םע סינהכ ינו ןרַהא יפִמ הָרומַאַה ךרבע | השמ יִדָי לע

 ָךְנְחי בלא רינ יי ראי : ךרמשוו יו יי ָךְכְרבָי : רּומָאַּכ ףישודק
 לֶאְרְשו יִנָּב לע ימש תֶא משו סולש ּףל סשיו לא רי יי אשי

 :סֶכְְבַ
 םימחרו הקַדְצ + דֶסֶחָו ןח םיִיַח + הָבְרְבּו הָבּוט םּולָש םיִש

 ּוְלּכ ּוניִבִא ּונָכְרַבּו * ךֶמַע לארשי יִַּכ לַעְו ּוניִלע
 :ּוניהְלֶא הָוהְי ונְ ִּתַתַנ ףיִנָּפ רואָב יִּכ * ףיִנָפ רּואַּב דַחֶאְּכ
 *םולשו הָכָרַּב + םיִמָחרְו < הקדצז רֶסָחְו הָבַהֶא * םיִּיַחְו הרה
 בורְּב לארי + ּךִּמַע לָּב תֶא ךֶרָבְלּו ּונְבְרְבְ ךיִנעּב בוטו

 : םולָשְו וע
 זרעושיו < הבט הָסֶנרַפו * םולשו הָכְרְּב םייח רַפָסבּו

 ונחנא ףינפל בֶתּכִנְו רֶכְזנ תובוט תורו * הָמָחְו | =
 תרָּתַא ףורָּב : םולָשְלּו ביבוט םייַחל לארי ךמַע בו

 : ןַמִא םּולַשַּב לארי ומע תא ףֶרָבִמַה והוווהוי
 לוכ5 םיכסס סרוק ןפכ דע

 ; יִלָאּוגְו ירוצ הוה ךינפל יכל ןויגהו יִפ ירמא ןוצרל ויהי
 יללקמלו המְרמ רָּבּמ יתותפשו * ַעַרִמ ינושל רוצְנ יַחלֶא

 יּבְל חַתָפ + הָיְהִּת לכל רֶפַעְּב ישְפִנְו םִּת ישְפנ
 יִלַע םיִמָמַה לָכְו * ישְפנ ףודְרִת ףיתוְצַמ ירח * ףךֶהְרּוְּב
 ןָעַמְל השע + םֶתובְשְחַמ לקלקו סַתְצְע רֶפַה הָרַהַמ העל
 ןעַמְל הֶשע : :ףָתְרות ן ןעמְל השע * ימי ןעמל הֶשע - ךַמש
 ויהי + ינגעו ךִימי העישוה * היריד צלח ןעמל * ךתשודק



 דק הילדג םוצ תירחש =
 :יִלָאְגְו ירוצ הָוהְי יִנפְל יִּבָל ןייִָהְו יִפ יִרָמָא ןוצרל

 ו .ויָמּורמְּב 5 / רפוס לא""רפס ה םּולשַה השוע

 סכסס שקר קכפסכ ליטל רמסס ומכ 'וכו טמסמ עומס 05 רמו

 ְףיִנָפְל ּונאָטְח (ָהְוהִי זייכי) ּונְּכְלַמ (ַהְוהי זיוכי) ּוניִבָא

 | הָתַא אָלֶא ףֶֶמ ּונָ ןיא ּונַכְלַמ ּוניִבָא
 | = ףמש שמְל ונ.ע הֶשָע ּוְּבְלַמ ּוִבָא
 הָבוט הָנָש ּונילע שד ּונָּכְלַמ ּוניִבַא
 : | תוערָו תושק תור רֶּכ ּונלעַמ לַטַּב ּונְּבְלַמ ּוניִבָא
 וניִאְנוש תובשחמ לֶטַּב ּונָּבְלַמ וניִבָא
 : ניבא תצע רַּפָה ּונָּבְלַמ וניִבִא

 : ונילעמ ןיטשמו רַצ רָּ .הָלּכ ּונְּכְלַמ ובָא
 הזו יִבָשּו בערו העְרְו בֶרָחְו רֶבְּר הֶּדַּכ ּונָּבְלַמ ובא

 : ךתירב יִנָּבִמ הָפְּגִמו תיִחָשמּ
 : מע יִוחְל הָמְלַש הֶאּופר חלש ּונָּכְלַמ ּוניבָא
 : .ףתלחנמ הָפִנַמ ענמ ּונָּבְלמ ּונבָא
 : ונֶחנַא רע יִכ רוז ּונָּבְלַמ וניבִא

 : ּוניִתונוע לבל הַלְסּו לוחמ ונָּבְלַמ וניִבא
 (ןטש ערק סשב ןיוכי) וניר רז עור ערק ּונְּבְלַמ ניבא
 : .ּוניתובוח ירטש לָּכ םיִברה ףיִמְחרְּב קוחמ ּונָּבְלַמ וניִבָא
 נע דַגְנַמ וניעשפ רָבַעַהְו הֶחִמ ונָּבְלִמ וניְבא

 = םיבוט םייח רַפְסְּב ונְבְתַּ עונָּבְלִמ וניבא
 םיקירצ רַפַסַּב ונְבְַּ ּונָּבְלַמ וניִבִא
 םיִמיִמְתּו םיִרָשי רַפְסְּ ונָבְתַּכ ונּבְלִמ וניִבֶא
 הָבּוט הָסְנְרַפּ תונוזמ רַפְסְּ ונָבתַּ ּונָּבְלַמ וניִבַא
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 רוליקכ וז ססכרפ קלפפרמסי ססכרפו סוכוומ רפסכ וככסכ וככלמ וכיבסרמוק 5'שסס דועכ

 סיכמיסס לכלו יקיכ .וככלו ול ןקסט וכיקוכק יסלסו וכיקל5 'ס ךיכפלמ ןולכ | יפי
 ךמש הוכוכ רוכככ ססיפוכוומו יקכוזפ | סווו סוו לככו סויס יכתלש כע

 לודכס



 הילרג םוצ תירחש
 ; ססכרפס 5ע סכומפס אס1נר7'0 טודקסו לורטס

 הָעּושיו הֶלֶאָג רֶפְסַב ּונָבְהּכ ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 ְךיִנָפְלִמ בוט ןורְכזִּב ּונְרְכז ּונָּכְלַמ ּונָבָא
 בּורְקְּב העושי ּונְל חַמְצַה ּונָּכְלַמ ּוניבא

 ףךִמע לֶאְרְשִי ןְרִק םֶרָה ּונָּכְלַמ ּונִבִא

 ךָחיִשְמ ןֶרק סַרֶהְו וָּכְלַמ ּוניִבֶא
 ָךיִנָפְל הָמְלַש חֶבושְתָּב ּונְָריִזִחַה ּונָּכְלַמ ּוניִבָא

 ונילע סָחַרְו סוח ּונְלוק עַמָש ּונָּכְלַמ ּוניִבַא
 ונְנְעַמְל אל םא ךנעַמְל חָשִע ּונָּכְלַמ ּונְבָא

 ּונתלפת תא ןוצרבּו םיִמחַרְּב לָּבְק ּונּבְלִַמ ּוניִבַא

 ףינפלמ סקיר ּונָבִשִּת לא ּונָּכְלִמ ּונִבָא
 ּונָתְלּוָא ברב יִּכ * ּוניִבָא ּונָל חַלֶס םיִּבְרַה ףיִמַחְר יִרָי לע

 ספא ךֶרֶא לא ונע ּובר ִּכ ּונָּכְלַמ ּונָל לוחמ : ּוניִנָש

 * ּףיֶרְסַחְו ךיִמְחר תַכְדָּג : ָתֶרּוה ּונל הָבושָּת ָרֶרְו * הָתַא
 הָּתִא יִּכ םיִמָחְרְב ּוניִלֶא פת : ףְךיִדי עָרזק םויַה רוּכְִת

 ָתְעַרהָש ומָּכ י סֶבְקְנ הָלפְתְבּו ןּונחתֶּב : םיִמְָחְרֶה לעּב
 : בּותָּכ ףִתְרּותַּב ומְּכ * בּושָּת ףֶפִא ןורחִמּו : םֶדּקִמ ועל

 רובע י ןָנעֶּב הוהי דֶרַַ סייּכ * ןנּולְתְנְו הָסָחָנ ףיִפְנָּכ לַצְכּ
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 ןיִזַאָּת : םםש ומע בציתיו םויַּכ * םָשֶא לוהמְתְו עַשָּפ לע

 סָשְו הי םָשָב אָרְקִַו םייּכ * רַמָאמ ןוצְרְּב ביִשְקַתְו * עש

 סז רמול סיגסוכ רוכעיו רמוק רוכ5 םיפכטסס דועכ

 ונב * ךמש םימחר אלמ * ךמש םיפא ךרא לא * ךמש ןונח לא * ךמש םוחד | לא
 ךמשו יננח יל תבהרה רצב יקרצ יחלא יננע יארקב * ךמש רובעב * ךמש ארקנ

 יננע * ךעשי תמאב יננע ךרסה ברב םיהלא ןוצר תע 'ח ךל יתלפת ינאו * יתלפת
 : תאזה הנועבו תעב

 בַרְו זכיפא ףֶרֶא ןונחו סוחר לא ד יו ארק וינפ לע יי רובעמ
 זרָאָטַחְו עַשַּפ ןוע אָשנ םיִּפְלַאְל דֶסָח רַצנ : תַמָאְו דָסַח

 רנה ה רגהאפהלו רננועל תחל + הקנו
 דב ףרָשנ יִתְרַאָפַת ריב = יִרָאַת ףשֶהְו יִשְפַנ הָלְבָא

 יראה



 הק היקרג םוצ תירחש

 השלשָּב םּויַה ובעור * ירָאְש ּובזע רֶשֶא םיטלפ םּג י יִרֶאַה
 םירצ ּוססּובּו * םֶקֶלָרּב ונּופטש םיִנוריזַה םָיִמַה : יִרָשתּב
  םקנ םויּב ּוטְלמִנ רשא תיִרָאְש יז * סקֶלַח וזו ישדקִמ
 * ץֶרֶאָה סע יינע ופרוט : םקיחא ןָּב הָיְלַרִּג סע םיה ולבח
 רשֶא סביבו םיִמְרּּכ * ץֶרָמְּב תּבְרַאַה לָכֶא בזה רַתָי
 רֶרַג רֶרּוג סָהָּב הָיָה אלו סויה וטקל * ץראה דיִנָ ריִקַפַה
 יִשְפַנ הָטָקַנ - תומוצע יתְוחְנַאְו רפסא המ : ץֶרפַּב רמו
 רע - תומחו בֶרָחַמ וראָשנ רש יִריִרש - תומוגע יתְולַהְקִמּ
 נֶמִמ תנא רע ףיִנָּפ : תומוחּב ּוצזרונו ומיסתנ אל בה
 קרַטיִּבַה שורק ריִּתַת ּונְלְבְכְו עַמָשִּת ּונזְרָחְַצ = ריִתְסַת
 ךינַפְל חַבָשְו וניִתולד הר * דיִּתְכַמ ּונָל ןח יִּ וננעְב
 ונָתּוא עַפָצ שר - קל ו רול רודמ ונְרְָש : ריִתְע

 ןכוש רוצ םָאְרַה | -/ אָרָפ יא - נעל סח םסֶבַּשְו
 : םיִמְחְר אָסַּכ לע בָשּ - לֶא + םיִמורמ

 תנוע לחומ = תּוריסחּ ַחְגִתִמּו םימחר אָסְּכ לע בש ךְלֶמ לא
 הָחיִלְסּו סיאטחל הֶליִחִמ הבְרַמ > ןושאר ןושאר ריבעמ ומע

 כַהָל םתַעְרְכ אל - חור רשב דרַּכ סע תוקָרַצ השע + סיִעְשופְל

 תיִרְּ ויה ּונָל רוכ] * הרשע "שלש תודמ רמול ונתרוה לא = רונ

 רי ב םותכ וי סֶרָקַמ .- תעש ומְּב + הָרָשָע שלש

 ברו סכיפַא ףֶרֶא ןוגהו םוחר לא ד טה ארק רינפ לע " . רובעיו

 קרֶאַטַחְו עשפו ןוע אָשג םיִפָלאְל ד רֶכַח רצ תַמָאְ רֶסָח
 : ּונָּתְלַחְנו ונָתאַטְַּ וננ יעל תְחְלְְו הקנו |
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 ובושי לא ךּדְְנ םיקעוצהְו * סקי םיהלֶא ָיִרְבַע םּח םק
 * טכקיחא ןָּב הָיְלַדָּנ תַגיִרֶה םוי חַכְשִּת לאו + םקיר

 ביִשִמ נא תְרַמַא הַתֶאְי קיח לא םיִתְעְבְש ונינכשל בָשִהְו
 שרח ₪086 5008 לז /זפ



 הילרג סוצ תירחש

 בישֶא * םֶלָעְתֶא אלו שורָרֶא םֶלֶא תני םּד תֶאְו י ְּכִאְו שֶרֶה
 וחי הָּמָה יִתיִבּו יִמָע יִאְנִש - םֶלָשַא יִאְנַשְמְלְו יִרָצְל םקנ

 ריִָּשַא * הינע סֶמָח שּורָרָא יִנָא ּתְרמְא הָתַא :*=י + םֶקְלָח
 לֶלָח סמ רָשְּב לכאת יִּבְרַהְו * הָירְכִנ תֶרְצַע לע םּדִמ יצח
 ָתְרמָא הָתַא ציי : םקיר ובושי לא ףְּנְנ םיקעוצַהְו * הָיְבשְ
 תרַמְקעָה הָּלַבַא יִּתְבַיא זרֶאְו - םוק ןומּוקי יַתורָמִא נא

 רּוצ הָרָהְמּו * םוקָי ויָדְבְע םד יִּכ ומע םיוג ּוניִנְרַה * םוקע

 יִתְעַּבְשְנ יִּב יִנַא תרמא הָּתַא נשהי : םקנ בישי ויִרַצְל ארונ
 יתיִקְנו ' ןויִלְכ הָשעֶא סָּב םייקנ םד םיִבְפּושַה - לע לא

 * תַגיִרַה םוי חָּכְשִּת לֶאְו * ןויִצְּב ןָכוש הוה יתיקִנ אל םֶמָּד

 םֶקיִח לא םִיִתַעְבש וננַכָשְל בָשָהְו איי + סקי ב הי
 התשְרמ ןאצו מע ננו: נא ופרח שא תפר

 : ףֶתְלִהִת רַפְַנ רו רוד סֶלַשְל ףָל הר
 :ספו? סובפדמ וכקו ססיכסס קקזמ דק פיכ רוכעיו ורמליש סדוק רמופ סיגסוכט םומוקמשי

 : וינפ לע הָוהְי רובעיו * וינעָה רמַג תודמ הָרָשְע שלש
 : ונניִדת הנ גינת הָקָמְחְּב םיַהלֶא

 : וינפ 29 הָוהְי רובעוו * וי ריאה סַרֶא תַמְכָח יִּ
 . וינעו ימע תואינש לָחומ
 : ויִנעַמְל ןושאר ןושאְר ריבְעמ
 1 וינומהל רוכזת יניס רַה דמַעַמ
 : וינפ לע הוה רובעיו וינומאְל ןוצר תַעַב זאָמְּ

 : חב לבקת חיש םיכפוש
 . | | ךמע ליצת םיצירע רימ

 , ךימעפ טָרה ןּונַחְו סּוהַר
 : ייפ לע הָוהְי רובע > ויָנוכְמְל סּורָהְו הָניִכְש בישָהְל
 םיִפְלַאל רַצִנ םיִמָּת רוצה
 םיפוצ םעל ןע אָשנ רַסִח

 םיִּפְרְרנ םיִרָּומ יִּכ עָשְ
 ויִנָפ לע הָהָי רובע וינומרק תוכזג רשוי לאש

 בק
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 דק תילרג םוצ תירחש
 . | = הָעישוהו לאה ךמע ץבק
 0 העיגרהו לאה סתעוש בישקתו
 . עיפותו לָאיִרא הנָבִּת מעל

 : וינפ לַע הָוהְי רובעיו * וינוצר קיּפָהְל לֶאָה םשֶל רַמּול

 / העושיב לֶאַה ּףמעְל רשב

 5 הָעישוהק לאּוהְו תעש בישו
 ) עיגרתו לארה הָנְּ ּףךְמעְל

 . עימשזו הֶאַנ ריִשָּב ריש זא
 : ינפ לע הָוהְי רובעוו ' ונפל איִבָנִה מאש ומ
 תנע לַחומ = תּוריִסַחְב גהָנְַמּ סימחר אָסְּכ לע בשוי למ לא

 הָחיִלְסּו סיאטחל הֶליִמַמ הָבְרַמ + ןושאר ןושאר ריבעמ ומע

 זכה סתְעְרְכ אל - תור רש דָכָּב סע תיקרצ השע > סיעשופל

 תיִרְבַַּה ּונָל רוכז * הָרש שלש תּודָמ רמול ונתרוה לֶא = למ
 ו בכ ₪ סֶרָקַמ 2 ו ומָּב * הָרָשָע 0
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 הָפָתַמל הָמוחל ו ה תרזה תֶא םיחוד - ץרפב
 ורָצע הָמָח י םָשָחְלְּב ףא סיככשמ שורופ םיִכְעְוז : םעז ם םויְּב

 : תוצָרְּו רותעַל םִעְרּי = זםכַתיִנְע ל ו סרט : סעְושְב

 בּורָמ : זכקיִר סָהיִנּפ ָתוביִשֶה אל ' םבנעמל ת תְמַחְר באב
 : תוחּונַמְל הָמָה ּועָס : וניִאְטחּב ונְמ ּופסֶאנ סּונְדְבָא ונע
 יִבישְמ ּותַמּוצ < רֶרְג ירדוג ּופפ : זרּוחַנִאל ונָתּוא ובש
 ונטטוש : וספא ּךֶתוצרל םיואר * ןיא ץֶרָפּ םימָק : המח
 תַשבְּב לא ונבש : ּוניצְמ אל 6 ;רּונָּפ עָבְרַאְּב

 | : ּוניִתְורַצ תַעָּב לא רחש * ונינפ

 רונוע לַחומ ' תודיסחב ַהְנְתִמו םימחר אּסְּכ לע בשוי ךלמ לא
 הֶהיִלְסו - םי אטחל הָליִחַמ הָבְרַמ - ןושאר ןושאר ריכעמ = ומע

 םיעש ופל



 הילרג םוצ תירחש
 סכָהְל םֶתַעְרַכ אל = חּורְו רשָּב דִכְּכ םע תוקרצ השע * םיעשופל
 ריִרּכסויַה ּונל רוכָז + הרשע שלש תודִמ רַמּול ּונתרוה לֶא * למ

 ףֶּתְריתְּב בּותָכ ןִכְו < סֶדְקִמ וינעל ּתעְרוהש ומְּכ = הָרָשָע שלש
 %- הב דדיו 000 ו : רַמָאְנ שו יו סָשְּב ארו םש ומע ביתו עב יי ררזו

 בֶרְו זכְיַַא ףֶרֶא ןונַחְו םוחר לא יי יו אקו ויִנָּפ לע יי רובע
 תרָאָטְחְו עשַּפו ןיע אשנ םיפלאל רסח רצנ : תַמָאְו רָסִח
 : ונתלחנו ונתאטחלו וננועל תחלסו : הקנו

 כ 5 77 2 ד בד?
1 

 * דאָמְל דע ּונחַש : תורצמ ּונָחּכ שָשָּת * תִעְרַמ ּונהַמְת
 ףרש ישק ' ּונָתּדַמ איִה כ סוחר : רַפָע דע ּונְלַפָש

 :ונָּבְל שקעו לותְלַתפ *ּונאָטָח ּוניִפּב ונקעצ :ּונְחנַאסיִרָמַמּ
 * הערָה לע םחָ : איה ףִּמַע הָחיִלְה * םלשמ ףיִמְחר ןיילע
 רָרָצַב יִּכ * לאָּב תותעְּב סלָעְתִת אל + רֶסָח יִּפְלְב הטמ

 םותח : ּונָמִע ּךּסַחְו ףכוט * לכהיניעְל עדי :ּונחְנא הֶלּודַג
 *גנילע ןיטשי לאו (רעגי ןטשה לא 'ח ת"ר ִהָאַי םשב ןיוכי ןמש -

 תפוח > ונקרצְל בוט ןוישמ ץיִלָמ רומעי) : םורי] וב םועז
 ושָקַבְּב : תב ןמָאְְל תיִִּג ןוגח) סוחר כד :ּנְרָָי די

 ל ו ו
 'וכו ךכלמ

 ברו סכיפא ְךְרא ןונחו סוחר לא ה יאפקפ בפ לע יל רובעיו

 ו פ םיפלאל רפה רצג 5 האורח

 רַמֶא ףַכְו * ללֶאְרְשי ףמע לע םכיִמְחְר שקֶבּ
 רָשֶאַכְו ףְּסַח לָדְְּכ הָּוַה םעָה ןועל אָנ חַלְס * ותְּספְהּב
 ול תובישָה הָּתַא ףא : הָּנַה דעו סָיִרצִמִמ הֶזַה סָעְל תאָשְנ
 :ףִרָבְַּכיִָּחַלָס ול ְּרַמְְו והננחו ותרשב * בוט יִכְְְּ
 עמשו ףָעִא ימלא הטה נפל רַמָא תורומָח שיא לא

 תצרקנ רשא ריעהו ּוניתוממוש הֶארו ךיִנע חֶקֶּפ

 ונינונחת סכיִליִפַמ ונְחְנַא ּוניִתּוקְרֶצ לע אל יִּב ָהיֶלְע ךמש
 ףינכל



 זק הילרג .םוצ תירחש

 :הָחְלְס נא * העְמש יִנֶא : םיִּבְְה ךימחר לע יּכ נפל
 ָךְמְש יִּכ יִלֶא ףנעמל רַחַאְת לא * הֶשעְו הָבישקַה יִנרֶא
 * ּהָל ּתְרַמִא ךְריע שכלשורילו : ךמע לעו ךְריִע לע ארֶקנ
 ונשוב ּונפצ + יתאטח אל ףרמא ללע ףזרוא טפָשְנ יִננה
 אלו בישהְל זדפ ּונל ץֶא = ּונזרונעב ּונָמְלְבְנו ּוניִשעְמְּ

 2 < 7 שאר םירהל/חצמ =
 רי זחאת * הֶלְּכ ונָמִע שעת לא ּונִתּובַא יחלו וניִהְלַא

 לא ּףְרֶפִסִמ ּונמש * ףָדְננ הָחָבּות אובְּב : טְפֶשִמַּב
 תולה : ףזגְר ומדקי ףימחר * רֶסּומ רוקחל ףִתֶשְג : חמת
 ייפ ונרוה : ףךיִלֶאָמ קָרֶצ בֶָרָק רתיאיב "פ + ףְרושב סבישעמ
 יִלָהֶא תּובָש ביִשתְו : עיגפמב ונתעושי יצ * ףֶל ונע יי
 חַבְשְת אל תּודע * תמַאְנ רוכְז :ּוממש יִּכ הֶאַר ויחַתפ י םֶת
 דּוכט : ךיִרּומְלְּב םיש ךְרופ *ריתת הרוע םתוח : וערֶז יפמ
 סיבשוי לוע לש ורובטב תיזגה תבשלבש תלודג ירחנפ) * רהסה ןג4

 גזכ לש הנטק ירדהנס [ גומה רסחי לא א ] .(הנבל יצח | תומדב :לונעב

 [רתצ עד הי (ארמה אתלת אוהש ןויח גזמ ומכ לודגה דייב לש שילש םהש

 ביִשּת ִּכ : ךּועְרָי אל רֶשֶא יוגה זרֶא רֶגמ < ףעְדָי רָשֶא
 : הָוקַּ יִריִסֶא םיִרּוכְל *ןורָצְבְל

 רמול ףרע ישו סיִנָפ יועּונא יאשּונְתְנרְתִמ םֶלָעְתִת
 ונאָטְח אלו ּונְחְנַא םיקידצ ּונתובָא יהלאו ּוניִהְלַא יי ךיִנָפל
 ונרְּבד ּונלזג ' ּונרְגְּב : ונמשא י וניתבאו ונחנא ּונאָטָח לבא
 ּונְלַּפַט 'ּונְסַמָח - ונרז + ּונעָשְרַהְו י וניִועַה * עַרַה ןושֶלו יפוד

 . ּונתחש * ננעשר י ףרוע ונישק * רנררצ > ונעשפ ו

 היטפשממו ףיִתרוצּמִמ נרו * ועהעתו ּונעֶת * נבעה
 םיכוטה



 הילדנ םוצ תיברע

 יִּכ ונילע אָּבַה לָּכ לע קירָצ התאו * רנָל חוש אלו סיבוטה

 : ּונְעַשְרַה ונהנו תישע תמא
 ּונכל הֶוָד * שושמ ּונָמָמ הֶלַג - ווג .לָבִמ ונשוב * סע לכ כמ ונמשא

 | ונשדקמ .רּובז | ונראּפ ערפנו = ּונוא לבתה - ּוניאַטַחּב
 גנחכ = זכיִרַול ונְתַמְרַא יפי : משל הֶתיִה ינתְריט * ּונָנִעְּב ברח

 קרשקנו ּוינָ ויענ איה ' ונָתיעהִמ "ונבש אל ןירעו טכירְכְנל
 ונחנא םכוקידצ וניתובא יהלאו ּוני יָהְלֶא יי יו , ךיִנפְל רמול * ּונָּפְרֶע

 וניתובאו ּונחנא ונאָטַח לבָא * ונאטָח אלו

 טפַשִמ ונלענ -רעמ .לועמל קח ני : ידע רֶמאִּב ונָמְשֶא
 נירה :קחו תיִרָכ ּונְרּפַה : קֶרַח תכשִמְּכ ּוניִבְרִד ' קרצו

 קש ונלפט : תאנש ש עַר ונשרח - תירוה בוט ונְנז קח יִלְבְל עשפ

 :גרכו אל - םֶל עה ילבַהּב ונינש ונילּכ : שאו ןוא ונצעי -הָמְרַמּו

 ונְלאונ > תערה רסומ ונָכֶאמ כ: םֶלענ - רע טפשמְּב נתיב [רפ

 : יקח .תרותרַא ונבוע * ףקרצ יטפשממ ּונרַס : רַעַדְמו הָמָכָחִמ
 יִפ ּונצפק : ּונְתְואַה רולוצמְב ּונְלָכִצ ' ּוניתודמח דַרָּכ לא ּוניִּב

 הבושמ ּונבבוש > ירצו הֶלוע - וניפ בחר < חיכוהמ םימכַה
 :ּוניִלְע אָּבַה לכ לע 2 רצ הּתַאָו : תחכוה שיא לָּכ ונְבְעִת - תֶחצנ

 סלע ּונתנ : ונממ "טרומו .השוממ 1 ,ונלמע וקשע וִנָעְל
 קרופ ּונְב ולשִמ םירבַע : ונמבש לע ּונְלַבְס - ונילע

 תקחר : וניַהְלֶאיי ךונארק + ונּובַבְס תוּבר תורָצ : םֶדָיִמ ןיא
 ןידעו = ןנדבאְו ןאצכ ּונ עת : ךיִרחאָמ ּונְבָש = ונינועב רנוכמ

 * ונָפְרֶע ו הָשְקַנו * ּונָנָפ זיענ ךּאיהְו : ונָה יעתמ ונבש אל
 אלו ונְחְנַא כ קירצ וניתובא יהלאו ּוניהלַא יי נפל רַמל

 : וניתובָאו ּונְחְנַא ונאָטח לבא / ּונאָטֶח
 טקלכ רמוזו

 :רנרש ונעשרהו + וני עה יפוד ּונְרַּבּד * ונלזנ ' ונרנב ' ונמשא

 ינַצְל * ּונְבְְּכ * תעְר תוצע ונצעי * רקש ּונְלפט - :
 * ונעשְפ וניוע- ונררס + רקשלו אושל ונעבשנ ונָפצְנ ונ צאָנּונְרְרַמ
 * ּונָעַתָעַת וניִעַת י ונבעת > ונ נתחש - ּונעָשַר - ףרוע וניש שק * ונררצ

 ונרסו



 הק הולדג םוצ תירהש |
 קידצ הָּתָאְו : ּונָל הָוש אלו םיִבּוטַה ךיטפשממו ךיהוצמְמ ונס

 : ועשרה ונחְנָאו תשע תַמָא יִּכ ּוניִלִע אָּבַה לָּב לע

 סירָהְל יִּתְמְלְכְנ יִּתְשַּב יהלֶא * ףיִנָפְל רמָא רַפוסַה אָרַע
 שאר לרֶלָעַמְל ובר וניִתונש יִּכ ךיִלס | יִנָ יַהלֶא

 ןּונה תויִלְס ּהולא הּהֶאְו : םיִמשְל רע הָלַרְ ונָתָמָשַאְ
 : סָּת בש אלו רֶסַח בר םיִפא ְךֶרא םּוחַר

 ּונְחְּכשת דאו י ּונָּכְלַמ ונָשַטֶּת לֶא + ּונְבַא ונָבְועַת לא
 הוה ונל - ּוניִתולְנְב הֶלָּבּונָמִע שעת או * ּונְרְצּ

 לֶאְרְשי וש תֶא שקי | הוהי םֶאְנ 0 תעבו םהה םיִמִּב
 | רַשָאַל חַלְסֶא יב הָנאָצַּמַת אלו הָדְּוהְי תאטה תֶאְו וניו
 , ּונָתְלַפִת תא ןועו אַטָח לָּכ ךיִנָפְי בב לֶאְו : רִאָשַא

 : הָּתַא הלַמ בוט לא יב וניתונוע לָכְל חַלְסּ לוחמו

 דל:

 וע יו רָרְַו .ףתרוזרב בּוחַּ "ןש קכרקמ נעל תערוזר

 : רָמאְנ םשו יי םָשְּב אָרְקיו םש ומַע .בָצְיְַיו

 ברו סכיפא ףרא ןּונחו סוחר לא ו אר וינָפ לע | רובעיו

 קרָאְטחְ עשפו ןיע אשנ םיפלאל רַסַח רצנ + תַמָאו דָסַח

 : ּונָּתְלַחְנו ּונְתאָטַחְלּו ונְגועל תחַלְסְו : הק

 ; ה רמועכ רמועמ סכווככ 5 ךור5

 אלו ופַא ביִשָהְל הָּבְרַהְו תיִחָשי אלו ןוע רפָכָי םּוחַר אווה
 יִנַמִמ : ב אָלְַת אל הֶוה התא : ותַמִה ָּכ ריעי

 םִא : התלהב בתה השדק | םָשֶל תורוהל \ סיינה "מ

 ןעמְל הָחיְִסַח ךמע יִּכ : רמי יִמ יִנרַא חרַמָשַת תנע
 :ּונילע לָמָג ּוניתונועב אלו ּונְל השע ונאָטחַכ אל : אָרְוה
 הָוהְי ךיִמחר רכז : ךמש ןעַמְל הֶשע חּוהָי ּונָב ונע וננוע סא

 םש ְבְגשַ הָרָצ סָּּב הי ננ : הֶּמַח סֶלשַמ יּכ ףיְרְסח
 יהלא
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 ובא : ונָאְרק סויּב וננעי ךָלַמַה העישוה הָוהְי : בלע יִהלֶא
 קרקהצ ונָמְע השע קי ונַּב ןיא יּכ ונעו ּונָנָח ּונָּכְלמ
 וניִהְלֶא יִנדַא זדַתְַו : ּךִמ ש ןעמל ונעישוהו ךימחב ַּורָּ
 הל שַעַתַו הקזח ריב םירָצִמ ץרָאמ ךמע תֶא ָתאְצוה רָשַא
 אָנ-בָשִי יִתוקדצ לָבכ יִנדַא + ּונָעָשְר ינאָטֶח הזַה וכ םש
 וניפצטחב יִּכ ךשדק = זכָלָשּור ךריעמ ףזרמחו פס
 ו וניִתַביִבְס לָכְל הָּפְרַחְל 3 םלָשורְ וניִתובָא הב

 ףנזא הלא הָטַה \ : יִנדַא ןעמל זכְמשַה ו ףשדקמ לע ינפ
 ְּךֶמָש אָרְהנ רשא ריִעָהְ וניִתַמְמש הֶאַרו ךיניע חקּפ עמשו
 רינָפל ּונינּונחַת זביִליִּפַמ ּונְחַנַא ּוניִתְקְרַצ לע אל יִּכ  ָהיִלָע
 ינדַא = הַחְלִס ינדַא * הֶעְמְש יִנא : םיִּבִרֶה ךימחר לע יִּ
 לע אָרְקִנ ךֶמש יִּכ יהלַא ךְנְעִמְל רחאּת לא הָשעו הָבישְקַה
 זרֶבּוטְל רוא ּונאְרַה ןַמְחְרַה בָא ּוניִבֶא : ךמע לעו ךרע
 - ועְרַו וריי ץֶראָה זרופְנּב עֶּבְרֶאְמ וניתוצּופְנ ץָּבקְ
 קרֶתאו רָמהַה ּונחְנִא * הֶּתא ּונבָא זרָוהְי חֶּתַא יִּכ םִיגַה
 הֶפוח ונלאגוונרוצ ּונָּכְל מ ּוניִבָא : ּונְלְּ רי השעמו ונרצוי
 :םָיוג םָּבִלֶשִמְל ' הָפְרִחָל ךתְלהנ ןִתִת לאְו * ּךָמַע לע הוה
 .ּונאָטַח יִּכ הוה ונע : םהיהלא הָיַא םיִמַעַב ורמאי הַמָל
 רעָב ּונָל"דַמְ לודגה ךֶמָש אלא * ּונְרְעַב רמע ימ או
 םהרו ךמע לע לומח *ּונילע סחר םִנְּ לע בא סֶחַרְכּו : הָרְצ
 ףֶל יונָנעוּונְּבְלַמ ּונּנִה מחר בור אנ הָסּוח * ָךַתְָלַחִנ לע

 תג טָּבַה : תו זרע לֶכְּב תואָלְפִנ הָשַש הָקְדְצַה הזה
 הוהי ָךְל יִּכ ףִצקּונֶּב לושְמָי לא ךֶתיעְרִמ ןאצ אָנ העישוהו
 יִּכ * אָנ חַלְס אָנָא + תוחיְלְס הולֶא ּונַתְלַהְות ךִּ העשיה
 טָּבַהְו רוכז * ןונחו סוחר ֶלַמ אָנָא : הָּתַא חָּכַסְו בוט לא

 ןעַמְלּו < ריי תדיקע ךִנָפְל הארו * ירה ב תיִרְבְל
 לַאּוּונְכְלִמ ּונָשְטִת לַאְו י ּונִבֶא ונבעִת לא ו ָא לֶאְרְשָ

 שעה
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 וכוחרו נה ףָלָמ דדָא יִּכ ' ּוניִתּולְנְּב זרְלָּכ ּונָמְע שעת
 ףרא לא ךומָּכ ןיא י ּוניִהקַא םוחרו ןונח ָךומַּכ ןיא : התא
 זגרְמו שעְרְמ ּונָמחרו ּונעישוה : ?ַמָאְ דָסַה ברו םיפא
 ןפה לא בקעילו קחְצִיל זבָחְרְבַאְל ךיִדְבַעְל רוכז : ּונליצה
 ןורהמ בוש : ותאָטַח לֶאְ עשר לֶאְו הָּוַח וכַעָה יִשְק לא
 יִּכ תומַה תָּכַמ ונָמִמ רסהו : ֶּמַעְל הערה לע םֶחְנַהְו פא
 :רדו רוה לָבָּב סנה דָמִח תושעל ּךָּכְרד ןֶכ יִּכ = הּתַא סוחר
 הוי אָנִא : אַנ הָחיִלְצַה הָוהְי אָנֶא + אנ העיש ה הוה אָנא
 חוה ףל- נכה הוה ל נוק הוה ל ונארק ב וננץ
 לָּכ תק הָדְבא םיוג ּומָאְנ יִּכ + וננעתו השחּת לא לחינ

 : הוחתשת ךיִנָפְל | הַמּוק לכו ערכת ךל ךרב
 קרלהבנ םיאָטַחְ םכיעשופ לבקל קרבושתב די התופה

 המּוק ' חַצַנ ּונָחָּכְשִּת לא * וננוכצע בורמ ּונשפנ
 יִנָּב ונחנא ּךֶּמָע יִּב * ּוניִלָע ךנורח ךופשת לא > ּונעישוהו
 תרֶאמְסַּכ ּונּוצקֶשְו םביִוגַּב ּונְרובְּכ לד הָטיִּבַה דלא ּךַתיִרְב

 אַ המ ירַצִכ ףּתרפְתו יבש ףוע יִתָמ רע * הגה
 ןעַמְל ּונעיִשוהְו ףךִתְרּובנ הרוע ' םֶתְרּוכְּנַמ ּותַחיָו ושוביו
 תָעִּב ףימחר ונומדקי רַהַמ ּוניִתְואָלִת ךיִנָפְל וטעמי \ * ךמש
 תא תֶחְשִת לאו ילועפ ךְנָעמְל אָלֶא < ונְנָעִמְל אל * ּוניִתורצ

 םּוחר ןּונַח למ לא יִּכ :ּונינע תולחמ ףְל יִכ ּונָתיִרָאָש רכז
 י הָבַחאְּב סימעפ םיִרְמּוא דיִמָּת םיי לֶכָּב וניִתְודָע רכזו חֶּתַא

 ל סיגסוכ שי; דַחֶא הוה ונָהְקא הָוהְי ל לֶאְרְשי עַמש

 םיכר יִּכ 5 ריב אנ הֶלָּפִ דאַמ יל רצ ד לא דֶוָּה רֶמאַ
 : הָלּפַא לֶא םֶדָא דיו ויִמַחַר

 םיפא .תליפנ
 : ונעישוהו ונילע םחְר ךיִנָפְל ּונאטַח ןונחו סוחר

 הָשּובָא לא ית ָךַּכ יַהלַא : אָשָא ישפנ יי דל רָוָדְ
 ושכי ושבו אל ריק לכ םנ יל יביא וצְלע ל
 םידגובה 6 08 98 0
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 : ינדמל ךיתוחרא ינעידוה יי ךיכרה : שקר םיִדְנוּבה

 יתיוק ףתוא יעשי יִהְלֶא הָּתַא יִּכ יִנָדְמַלְו ךְּתִמאְּב ינָביִרְרַה
 תאטח : הַמָה סֶלועְמ יִּכ ךיִרָסַהְו 0 ךיִמַהר ףכז: םעָה לכ
 :י' ךבּוט ןעמל הָּתַא יִל רָכְְּדִּרְסִחּכ רַכְַת לא יִעָשַפּו ירוענ
 טָפָשְמַּב סיוע הר : ַרַּּב םיאטח הָרָיי ןִּכ לע יי רֶשיְו בוט
 ותיִרְב יִרָצנְ תַמִאָו דָסֶח יי תוהרַא לָּכ 5 םיונע רַמְליו
 הז ימ : אּוה בר יִכ נועל הַהָלְס 4 י ךמש ןעמל + ויתרעו

 יער ןיִלִּת בוטַּב ושפַנ : רָחְבָי ךֶרְַּ ונְרּו * תוָרָי שיִאָה |
 א רֶיִמָּת יניע : םעיִדוהְל ותיִרְב ויָאְריִל יי דוס : ץֶרֶא שרי

 ינעו דִיחִ יִּכ יִנָנחְו יִלֶא הָנַפ : יִלְגַ תַשרַמ איִצו אָוִה יִּכ
 יינע הֶאְר : : יִנָאיִצּוה יתוקוצממ וביחרה יִבָבְל תורצ : ינָא
 פמח תַאְנשו ּובַר יִּכ יביא הֶאְר ; יתאטח לָבְ אשו יְִמְעְו
 : ָךַב יִתיִסַח יִּכ שובא לא ינְליִצַהְו יִשְפַנ הָרַמָש : יִעאַנש
 לָּכְמ לֶאְרִשי תא םיהלא הָדְפ : ףיִתיוק יִּ ;ּורָצָי רָשיְו םה

 :ויתונוע לּפָמ לארְשי תא הפי אּוהְו : ויַתְורָצ
 זרערה לע זבָחָנְהְ ףפא | ורחמ בוש דלארשי הלא

 | : ָךֶמְל
 תולה י תר ןאצב + מ שעת יִתָמ רע הזה

 וגיִדְיּורמאיַו *הָמְחו אב ונוררש : םקנ םּקנלְו הָמַ
 'ּוגְרַהְיִו הֶז םּויָּב :וגאש תויְראָּכינומ : סקיר םיִדְגּוּבַה < הָמְר
 דְנופָצ + הָמּוהְמ ברב םיִטְלְּפַהְ : םקיחא ןֶּב הָיְלַרִ תֶא
 דּומּג זבָהָל ביִשָּת יִתָמ ילא : זכקְלח הָוהי יִנָפ < הָמדק
 גצעונ םישוכו םביבול + קה ָח תֶא ּולְבָאְו = םֶהיִר הָשָעַמְּב
 הֶאְרַה :םקלה וחקי םֶה = םמע הֶוְלִנ רושַא םּג * םָמיִרִהַהְל

 סקיח לא סיתעְבַש * ּוניִנְבְשְל בָשהְו * ּוניִנִעְכ ךעשי

 ףוצקת לא + ףמעל הערה לע זכנחהו פא זרה .בוש
 תננ טָּבַה ןה ' ןוע רוכזת דַעְל לאו דאָמ דַע הוהי

 יִב * ךֶמְש ןעַמְל השע הוה ּונָב ונע ּונָנָש םֶא  ּונְלַּכ ךמע
 וכר
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 | : ּונָל חַלְס ןודָא ּונאָטִח ּךְל וניתובושמ ובר

 ףְלִמ ּונָל ןיִא ּונָּבְלַמ וניבא + זדַּתַא ּונָבִא ּונָּכְלַמ ּונְבָא
 עונְּבְלַמ וניִבָא < וניִלָע םַחְר ּונָּכְלַמ ּוניִבָא הָתֶא אָלֶא

 הקרצ ונע הָשִע (םיִבּוט) םישעַמ ּונָּ ןיִא יִּכ ונעו ננה

 זרַמ ערנ אל ּונָחְנִאְו : ונעישוהו לּודגה ךִמָש ןעַמְ רַפָחָ
 יִּכ ךירסחנ קדוהי ףימחר רכז : ּוניניע ףידלע יִּכ * זרשענ
 לא :ְךָל ונְלַחי רָשָאַּכ ונילע הוה ּךּרסח יהי : המָח םֶלשַמ
 ונולד יִּכ ףימחר ּונומדקי רַהַמ םינושאר תונע ונְל רכזת
 קרוהי ּונְגַח : ץֶרֶאְו םימש הָשע קרָוהי םַשּב ּונרזע : דאָמ
 הבא זנב < רּוּכְזִת םחַר זר וב ונעַבְש בר יִּכ ּונּנַח
 הוהי * רוכְזת תּומיִמּת מרב רות | הריקע זנרב * רכזת
 ּונְרְָי ערי קה יּכ ' ונָאְרְק סב וננעי ךלמה קרעישוה
 רובּכ רָבְּר -לע ּונעשי יהלא ונרש = ונחנַא רַפָע יִּכ רּוכז

 : ךמש ןעמְל וניתאטח לַע רַפַכְ ּונְליִצַהְו ךמש

 רוכ5 םיכטס רמו ךכ רססו * 5לועל םידק רמוסו

 הרוח ' ּונָחיִכות פאב לא ' תרמָאְו רֶסָח ברו = סיפא ףֶרֶא לא
 ןודא ךל ונאטזו + ער לָּבִמ וגישה ףמע לֶארְשי ללע הוי

 לא ךימחר בור אנ הל

 הרֶסּוח > ונָממ ךינפ רֶתְסַה לא + סכימהר אָלַמּו < םיִפא ךרֶא לא
 ְךֶל ונאטִח * עָר לָבִמ ּונְיִצַחְו ךמע לארשי זריִראָש לע הוה
 : לא ךימחר בורָּכ אנ חַלְס ןודא

 וכ ןילוקו * סכשק שקר לפ ןוסקר סווכ כוקכס ומכ 'וכו וכדב ןזחס למוקו "יס ןיקופומו
 : קסז סשרפכ ירכג ססכש

 הָרחי הוהָי הָמְל רָמאַו ויִהלֶא הוהי ינָּפִּתַא השמ לחי
 לוד הָכְ םִיִרְצִ ץראמ ג ָהאָצוה רשא ,ךַמעְב ךפא

 סכאיִצוה העְרּב רמאל םירצמ ורמאי הַמְל : הקוח דיבו
 בוש רמדסצה יִנָּפ לָעמ םכָתְלָכְלּ םיִרָהְּ םתא גרהל
 םכהְרְבאָל רז : ךמעל הערה לע זכַחְנהְו ךפא ןורחמ

 'קחצול |
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 רּבְרְתַו ב טל תעבשנ רֶשָא ףיִרָבַש "ּאְרְשיִלּו קָחְצל
 ץֶראזר-לַכְו םכימשה יִבְבוכְּכ סֶכָעְַזתֶא תרָּבְרַא --
 כח : םֶלעְל ּולַתִ סָבַעְרִזְל ןָּתַא יִּתְרַמִא רשא תאזה
 כ ומעְל תושעל רַבִּד רשא הערה לע הוה
 םכיִנְבִא תרחְליִנש לס העמהָא קרוהי רַמאָיַו
 ץכיִרָבִּדקרְירֶפ החלה לע יתְבזְרֶבו זכינשתרְּ
 זיהו : ַתְרְבְש רשא םינשארַה תֶהָלַה לע ויה רש
 -דלע םש ל תְבְצ נו יניס רה לא רבב תיִרְע רכבל ןוכנ
 תצר דלא שיא"םנו ךמע | תל אל שיאו : הש ! שאר

 רקרַה -ּומדִֶא ועְרידַא רקּבַהְ 1 אצה ג רָהָהְיילַכְּ
 כבשו םיִנושארְּ סינא תחְלינש לסֶפו ייפ: אּוהַה
 וערא הוה הצר רשאּכ יעס הי לֶא לעיו רקבב השמ
 בצת נע ה . רָרו : .םיִנָבִא תחל יִנש ורב הקו
 אָרְקיִו ץנפרלע יהוה רבע : הוהי סַשְב ארקיו םש ומ
 : תמָאְו דָסַחְבַרְ םיפא ךרא ןונחו םוחר לֶא הוהי 1 הוה
 הל אֶל הנ הָאַטַהְ עָשַפִו ןע אשנ םיִפְלֶאְל דַתָח רַצ /
 -לעו םישלש" לע םינב נבלע םיִנָּב -לע תובא ןוע ' דקפ
 רמאיו : ּוַתְשיו הוָצְרא רק הרשמ רהמיו : : ץכיעָבר
 ּונּבְרֶהִּ ינדַא תנו ל ינא הינע ןח יִתאָצַמ תזניסא
 ונְרתטחְלו וננועל תְחְַסו תצוה 5 השקע כ
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 -יִָבְב ץרֶאְהִד בב ואְרְבש 3 רָשא זראְלְפַ הש
 זרשעַמִהתא ובְרְקּב הָתַאְדיִרַשַא סעָה לכ הרֶאַרְו םיוגה

 : ףמע השע ינא רשא אה אָרְוניּ הוה

 סירמולו סרו רפס סיללובו * שודק ו5ק ןזחס רמולו

 הָכְּבְש סַעַה ירָשא : הֶלָס ּךּולְלַהְי רע תיִב יבש ירשא
 | ויָהלֶא רזי ָהְוהיִש םַעָה ירש ול

 הלהת |
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 ףיריסהו ךישעמ "דָּכ רינג זרה, ךודי : ויָשַעְמ לָּב לע
 עיִרוהְל :ּורָּבַדַי ךְתְרּובְנּו ּורָמִאי ךֶתּוכְלַמ דובָּכ : הָכּוכְרַב
 תּוכְלַמ ףתּוכְלַמ :ותּוכְלַמ רַדַה דובְכּו ויתרּובִּג םֶראה יִנְבְל
 תופת .הוהי ףמופ : רד) רוד לָכְּב ףִּתְלַשְמִמּו םיִמְלע ָּב
 ורבי ףיְלֶא לכ נע + סיִפּופְּבַה לָבְל קוו םיִלְּפַַה לָבְ
 זייכי) ףיִדי תרֶא חתופ : וּתַעַּב סֶלְכָא תֶא םֶהָל ןַתונ הַּתֶאְ
 לאפס "ג 'הנודהאו אירטמיג אפ תייר הסנרפה רקיע וב יכ הז קוסכב ראמ

 והוווהוי קידַצ : ןוצָר יח לָכְל (ךהח 'יג) עיִּבָשַמּו (ךתח היס

 לָבֶל תימ הָוהְי בורק : ויִשעְמ לָבּב ריִסְָ כר לָכְּב רט
 תֶאְו הָשי יאר ןוצְר : תָמָאְּב ּותאְרְקי שא לָכְל וימר
 תאְו ויבהא לָּכ תֶא חי הָוהְי רמוש : םַעְיִשיו עַמשי םֶתַעוש
 דָּכ ֶרָביִו יפ רבי יה ָהֶוהִי תֶפְהְּת : ריִמָשי סיִעָשְרֶה ָּ
 הרחעמ הי ךרבנ לגחנאו = רעו סלעל ושרק ששה

 זכש ְבגשו הֶרָע םּוִּב הוה ףנ : ודל רומזמ צְנְמל
 : ךרעסי ןויִצמּו שָרְקִמ ךרוע חלשי : בקע יהא

 ו-4

 ולפנו

6 
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 וננעי ךלמה העיִשוה הוהי : ררעתנו ונמק ּונחנאו ּולַפִנְ
 : ונאְרְק םויב

 תאז נאו : * םִאְנ בקעיִּב עַשַפ יִבָשְלּו לֶאּוג ןויצְל אָבּו

 רָשַא יִרָבְרּו ףיִלע רָשָא .יקור יי רָמָא םֶתוא יִתיְִּ
 ךערז עַרָו יפָמו ךעְרז יִפַמו ףיֶּפַמ ושומי אל ּךיִפַּב יִתְמַש
 :לאְרְשְי תולְִּת בשו שורק התאו : םֶלוע רעו הּתעמ יי רַמִא
 אלַמ תּואָבְצ יי שודק * שודק * שודק רַמָאְו הז לא הָז ארק
 שידק  ןיִרָמָאו ןיד ןמ ןיה ןילְּבְקִמו שחל : ורובָּכ ץֶרֶאָה לב
 רבוע אעְרַא לע שידק + היִתְניִבָש תיִּב הֶאְלְע אָמורְמיִמשְּ
 לב אָילְמ תואָבְצי אָיִמְלִע יִמְלְעְלּו סֶלעְל שידק יתרו
 שער לוק יִרָחַא עַמָשֶאְו חור יִנאָשתַו לוב : הירקיויז אעְרַא
 תיִעָמְשּו אָחּור ינתלטנּו שח : ומוקממ יי רובָּכ ךּורָּב לוד

 ה ארקי ףירּב ןירְמאו ץִחְבשמר תצינש עז לק יארְתַּ
 היתּוכְלמ %! + דעָו םֶלעָל ףוקִמָי יי : ּהיִתְנִכש תיִּב רַתֶאָמ
 קַחְצְי םבָהְרְבִא יהלא יי : תצימְלְע .יִמְלעְלְו םפעל םכיאק
 בַבְל תּובָשִחַמ רַצָיְל םלועל תאז הֶרַמַש ּוניִתובַא לֶאְרְשיִ
 תיִחְשי אלְו ןוע רַפָכִי םוחר אּוהו : ףיָלַא םֶבָבִל ןכָהְו מע
 בוט ייהָּתַא יִּכ : ותַמַח לָּכ ריעָי אלו ופַת ביִשָהְל הָּבְרִהְ

 ךִתְרּותְו םֶלִשָל קֶרֶצ ףתקרצ : יִאְרוקלָבְל רֶסֶח ברו חלו
 ...5 6. תַעַּבשנ רָשֶא טבָהְרְבַאְל דֶסֶח בקעיל ?רֶמִא ןֶּתִת : תָמ

> .. 

 לאָה ּונְלדְסִמְעַי םי סוי ינדא ךּורָּב : םֶרק יִמיִמ ּוניתובאל

 בקעי יִהְלֶא ּונָל בּגשִמ ּונָמְע זרּואָבַצ 5 +: הֶלָס ּונְתְעושי

 מַה הָעיִּוה יי + ףֶּב חט םֶרָא יִרָשַא תּואְכָצ יי : הָלְ
 ּונָליִדְבַהְו ודובכל ּונאָרְבַש ּוניִהְלַא ור :ּונָארק סויִבּונְנע
 ּונָבּותַב עַטְנ םֶלַע ייחְו = תַמִא תרות ּונָ ןתנו  םיעותה ןִמ

 רומש נש
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 שרינו הָיִחְנו הָּבְזְנְו * הזה סֶלִשָּב ףיִתוַצְמּו ךיקח רומשנש
 אלָו רוכָּכ ךֶרַמי | ןָשמְל + אּבַה םלעה ייַחְל הָכְרְבְו הָבּוט
 דיר וקרַצ ן ןעַמְל ץפִח + 0% : ךדוא םַלָשְל יִהְלֶא 0 זכודי

 ףישרוד תבע אל יִּכ ךמש יערי ךֶב וחטְביו ריִָּאְיַו הרות

 ץממ וקזח : ץֶרְָה לָכְּב ףֶמש ריִדַא זמ ּוננרֶא יי >
 : יל סיִלְַיִמַה לָּכ סָכְבַבְל |

 ןופס רמוקו

 ףיִקִמַיַו < ּהיתועְרַכ תּנְרְב ור אָמְלַעְּב  אָּבִר הימש שדקתיו לָּדְגתְ

 ןוכייחּב + ּהיָחישמ בָרְק ּהינקרופ המ ' ּהיתרוכדלמ

 :ןָמָא ּורָמָאו | בירק ןמזבּו אָלְגֶעּב לֶאְרְשי תיּב לכ ייַחְבו ןוכיִמויבו

 * חֶבַתשִִו < רבתי א אימלע ימלעל םלעְל ךרבמ אבר ּהיִמש אָהְ

 הימש - לֶלַהְתִיַ הֶלעתִו > רדַהְתַו אשנתיו * מורו < רָאָּפִתיַו

 : אָתְחְבשה + אָתְרִיִש - אָתְכְרִּ "לכ ןמ אליעְל * אוה ףיִרְּ אשרוקה
 :ןמא וראו אַמְרעְב ןֶריִמַאד - אַתַמחְנְו

 ןוקרוכָא שרק  לארשו תיֶּב דל ןוהרתועַבּ ןו ןוהָתולצ דרָּבְקִתִּת

  ןמָא ומ ער משב
 תיכו .הָמָחְו העושיְו עָבְשו סייח + אָיַמש ןמ אָּבַר אָמָרש אָהְי

 ומע לָכְלּו ּונָל הֶלַצַחְו חויַרְו הֶרפכְו הָחיְלְסּו הָלּואְנְּו האּופרו |

 הֶשַעָי ויִמְחְרּ תנוה > וימורמּב "םולש השוע : מא ּורָמָאְו .לארשו

 : ןַמָא ורמָאו לָאְרשי ומע לב לע ונילע סולש
 ו כ סרופ רפס סוכוזקמו

 ל.*ן 69 ו

 0 סימשב םיִה לאה אוה י 0 "םיָהְלֶאָה אוה יי + הָּולְלַה וכורק
 :ףישעמכ ןיאָו יו .םיִהְלְאּב ךומְּב ןיא :רוע ןוקצ תחהמ ץֶראה לעו
 ףילא יי . ּונבישה : לאְרשי יִפְלא זרובְבר יי קרֶבּוש רַמאי החנבו

 סורמו| ךכ לתו : 0 ּונימי שרח הָבשְ

 םֶרְַכנְ וכְל ורָמָא : 8 לע וצעיתיו רוס ומירעי ךִמע
 יוגמ
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 יִלָע ירחי בל ּוצָעונ יִּכ : רע לֶאְרְשָי םָש רֶבָז אלו יוגִמ
 לכ םיִרְגַהְ באומ םיִלאעְמשִ םודָא יִָהֶא + ּותרֶכְ תיְִּב

 יב ארס ןידמּכ . השי חָבְס טל נבל רזי
 ומתיִש : הָמְדַאְל ןַמד ּויָה ראד ןיִעִּב ּודְמָשְנ : ןושיק לַחַנְּ
 רשא : ומְביִסְנ 5 עָנַמְלְַבּ חבזכ בָאְזְְ בֶרְעְּכ ומָביִדנ

 לגְלגַ ומתיש יהא : םיִהלא תואנ תא ּונָל הָשְריִנ ורָמַא
 ןּכ : םיִרֶה טָהְלִת הָבָהְלְכו רע רעְבת שא + דור ינפל שק
 ןולק בהיפ אלַמ : .םבֶלַהבִת ךתַפוסְבּו - ףךרעסּב זכפדרת

 4 ודְבאיו ורפחיו רע ירע ּולָהְבִי ושבי : הוהי ךְמש ושק ביו

 ל ה לָּכ לע ןוילע בל ל הוה ךִמש ו התא יב ועְר
 . סירמומ ךכ רססו סכר 5 ?סו םידק לכ

 תוהיכ שורק ןיא * הָיהְי ירא הק כל ץמאיו קזח הוהי לא הק
 , היה ירעלבמ ּהולא ימ יִּכ : וניהלאָכ רצ ןיִאְו ְךַתְלִּב ןיא יִּ

 5 :ּוניִהְלַאיִתְלּו רוצ יִמּו
 ימ * ּונטישומב ןיא + ונבלמכ ןיקצ * וננודאכ וא : ּונוהלאּב ןיַא

 קררונ< ונעישומָּב ימ יןנכ* למ ימ * וננודאּכ יִמ ' ּוניִהרלאַּכ

 ףורְּב : ּונעיִשומְל הרונ * ּונָכַמְל הָדְונ ' ּוננודאל הֶדונ : ּוניָרלאַל
 הרַתֶא : ונעישומ ךורכ* ּונָבימ ורב - וננורתצ ורב > וניָהלא

 נוה התא ' ּונָּכְלִמ אּוה הָּתַא + ונורא אּוה הָתַא י וניהלא אוה
 תנְנחְל תע יב ןויצ סָחָרה סּוקַת הָתַא י ונעישוח הָּתַא : ונעישומ

 קרוטקס סוטפ רמוקו : רעומ אב יִּכ

 ול תַטְבּומ * םסוי לָכְּב תוכְלַה הנושה דכַּכ י ּוָיְלֶא יִבְד אָנִּת
 לא ודק שכלע ;רוכילה , רַמאְנש אָּבַה זכלעַה כ אוהש

 יבר | רמחצ רועלפצ יִבְ רמא : ;רוכלה אָלִא * תרוכיקה ירקת

 0 רַמָאְנש סכֶלועַּב םולש סיִּבְרַמ זכיִמַכה יָריִמְלָּת תצנינח

 תגלא נב יִרְקת ירא + ףינב זכולש ברו ;רוהי ירומיר נב
 ו ו פט קרולש כ טכולש וה ב

 בד ה ראשי רע םולש ,ךונבל זכונב הפרו 5 בוט

 יבה אל
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 ףךְרֶבָי הוהי ןתַו ומעְל וע קרוהי : לושכמ ומ ןיִאָו ףתרות יִבְהאָל
 : םולשב ומַע תא

 * סורמול ךכ תלו וכרכו .ןככרר שידק רמוסו

 אלש + תריִשאָרְּב רצויל הָלְִג תרֶתְל לל5ַח ןודאל חֶּבְשְל .ּונילע
 אלש - הַמדאַה תוחפשִמְּכ ונמש אלו : תוצראה יוגב ונשע

 קיִרָ לבַחְ סיוחתשמ םהש ' סָמַה לב ּונְלְרוְ סה ונקְלִח םש

 יִבְלַמ למ נפל םיוחַתשמ ונְחְָאְו < עישוי אל לא לא םיִלְרַפתִמו

 בשומו - דֶסויו סימש המונ אוהש ' אוה 7 ה כ

 דע "למ םימשב .םיהלאה אוה וו כ ךְבְבְ לא תובשהו כו ה

 : רוע ןא הָחַתִמ 7 | .
 לכ סוקכ ןכ כ רול :סיבסוכ .שו : ;

 הילדג םוצל החנמ
 כוקכס ומכ ירס6ו * תרוטקס .סוטפו רכדיו + = תיתנס לע לכמ5 סירעו%
 רפס ןיסילועו סיפ6 ךרס 2 םידק יס .ןוחס "כתפו * סכסס םלר לט סחכמכ
 "וס סתירקס רחו * תירחסכ ועכ ספת 20י\ תסרפכ ירכנ ססלפ ןירוקו סרות
 ופכ סינטפתמו ליעפ .סידק .רמוסו + וקנששל ת"ס ןיריזחמו * ולכסיו * 'ס ךכעו
 יפכ5 + ךלמ 5% * ךימחר ידי לע * .וככלמ 256: סירמומ קרופס,רתלו * תירחסב
 רעו(ו  ססינפ לע סילפוכ כ"חלו * תירחסכ ומכ סוחר לוסו"לע .ודכס סנומס

 : סז רומומו לכקתת שידק ןוחס

 א'ע 'ז ףדב ליעל אצמת ףוטעי יכ ינעל הלפת
 סלכקו * סעילס כוסתכ ססכ כוסלו ת"מיכ ויסעמכ ספספ) סדס לכ ךיר5
 סכוסתכ רווסס ימ יכ 5% םודקס י"רסס ןרמ ללפותס רוס תרוכנ יפמ וכידיב
 - 'פ ץרקי ססכ סנעתעפ סוי לככו * .ויתוכוע לכ .ול .סירפכתמ ת"יכ סרעתמו
 סחכמ תלפת רתסו * סיכלכ תסרפכס סכוסתס תסרפו כקע תסרפכס ססריס

 : א חסוככ ללפתי וילנר רוקעיס סדוק

 יִנָּב ךֶמַע זרינע לָכְל חלס ןֶמְחַר ףלָּמ סלע לש נופר
 הָּתַאְו * שָפָנ לָכְבּו בל לָכְּב ףיֶלֶא םיִבַשַה לֶאְרְשי

 ויִנָפּוא לע רובד רָבִד ונע רֶשַא תא ןקַתְל ּוננוצרש עדו

 ןֶכיִה רע תעַדְל ּונָל זבְרֶא תַנְב אלו ּונָחְנַא רֶשְב יִּכ קר
 וגל ןיאְו = הָמ דע עדוי ונָתִא ןיא םנְו + םיעיגמ םיִרָבּדַה
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 |[ סוצ תירחש

 , נבל תחל ם םֶל א ותָחְלש - ןורע תעד - רָשַא
 . .לַרוגְּכ םכְרְּכַה ןמ םביִצוקַה תא רֶריְבו שָפָנ .ביִשְמָל .ורוד
 . לוח םכילוחה תצפרו ךשדק חור תַגָשַה דדֶרּונְכּו סה
 זרושפנה הֶלְעַהְו " שָפִנ לש הַכּודַמְּ םיִאְּבּודְמַהְ שפנה
 . ובואכִמו ועְגְנ שיאו שיא לכל אפרל תרופילקה * וה ממ

 רשֶאְל תצצְמְנו והולמש רשֶאְל שררנ םירבד ;דְרה
 ןוצר יהי ןכל ןמז לָכְלּו שנ לָכִק ןיוש נא ילואו והושקב
 הָבושתב ונלבקתש ּוניִתובָא יהא ו וניהלא הָוהי ָךיִנָפְלִמ
 זרודמבו םישודקה ךיִתומשַּב ונמנפש המ ךיִנָפְל הָמְכַש
 לע םויַה טעמתנש ּונמדו ּונָּבְלְח טועיִמְּב ןקתי תונוילָעָה
 תונוּוּכה דדָּכ ּונְנְְּ ולא הינפל הרֶלָעו ונתינעת ידי

 כ ּוָּב ְָו וניעשפּ ּוניִתונעו ונתאטה ןוקתַל תשנה
 הָבּורְקְו תֶקִּבְקִמו היואְר הבושת תושעלו ףיִדּוקפ רומשל
 לָבְל ּונָשַפַנ ינמוש רי תזנ ונרמשו ָךְרובַכ וסב נפל
 הָרָמלֶא * םלע דעו הּתְעִמ אַטַהְ ושו עַשָפ סּושְּב לש

 תַלִּפִת עמיש התא יִּכ ובושי א םיִאְטַחְו בר עשו
 ירוצ הוה יִנָפְל יִפק ינו יפ יִרמ ןוצרְל ּויְִי : הֶּפ ָּ

 : ילאוגו

 עב לש ות



 רק | | ןונמא יברל טופ
 תוכידמס לעו יכפל ס"ר ל ףסומ תרזחכ ותוס 'וס סיסו ל'ז יכל רמ דיל 0 ןומופס סז
 סוס לרוכס ססעעס יתספמ ספו סלכקס תלסלס 'ס ידיל סכ ןמז רחסו "וכו רעסי וכ
 סחמק 'סכ כ"נ כוס ןכו ורכסמ תעדל ןווכתכס חעפו ל"ז יכס רפל ותוס יתסרסו

 : ל" .תורודס 'סכ סנ לכוסיכלד <

 סירטסו ךלמס וכמת וטקכו ק"פיו סקוימו ריסעו רודס לודנ סיס ןוכנתסס "בר =
 ךלמס וכ רלפיו ססילס עמס לו .סוי סוי ויל6 סרכדכ יסיו ותד ריעסל |

 יסיו סתוחדסל ידכ סיעי 'ג יל וכת ל" ויל6 סקזסכ יסיו סוס רכלס לע סירטסו
 קפס סכ סיס סכממ ססרכס סתוש כיססס סכוסתס לע סחיכיו ססיכפלמ 05י לי ךס
 ךלעס וירחס לס 'נס סויכו סקס סלו לכס סלו וכל ל6 נסדיו קז לע סלע ךירלו
 יכר ביססו תוסק ויל רכדיו וחרכ לעכ ותוס וסיכיו ךככס לפיו קכלל ןסעיצ
 ס"ערמ ןידכ קפס סתסעו רקס סרכדס ןוסלספ עדוי יכ6 יטפסמ קס ןוכנמס
 שס יכ ןופלס קס ךותחס כ רמסיו ךלתס ןעיו ס"ס םדקל ס5ר יכ ךתחסל סכיד
 ךנעס ויו רסייס ףונס לכו י5ס וסכ סל סילנרס לע .ףולקס לכ תפס סרעס
 רימס> ספור ס6 וכממ .סילסיס קרפ לכ-לעו וידי יקרפו וילנר יקרפ תי וכנקיו
 ויתועכ5ס יקרפ לכו '9 ןנמכ וכיכססל .ף%פס ₪ו5 סתולככ יסיו וסל כישמ טיסו
 יכר .סו5 כ"חס יח לסכ ןימפסס יפל :ןוכמס ומס לרק יכס וקיכל וססלסיו ודב
 לודנ לוקכ .ןפיו רוכ5 חילפס 555 סנפס ם0ר סויכ .תסככס תיכל וכילוסל ןוכמס
 ףקות סנתכו ךרוחי לעו ךתוכלמ לע ךמס יתסדקס ועכ ססודק ךכ סלעת ןככו
 רחלו .סיסל6 ותוס תקל יכ וככיסו ןיעס ןמ סלעכו ק?תסכ סז חסוכ רענסכו 'וכו
 ופי\ .טויפס לכ ול דמלו סלוסמ יעיכר ןכ .סומיכולוק יכרל סולחכ 53 סיפי תסנס

 : לסרש תולופת לככ .ותוס חולסל |

 * םּיֶאְו אָרונ םכוי אוה יִּכ * םויה תשודק ףקות הָגְתְנּ
 בתו "אַ חב ויו * ףתּוכְלמ אשת ובו

 הז הָנַה ּורָמאיְו + ןוזחאי הרערו ליחו * ןּוזַפְחִי םיִכְאְלַמו
 ישב וכי אל יִּכ ןירל םּורָמ אָבְצ לָּכ דוקפל י ןידַה סו
 תַרְקַבְּכ * ןורִמ יִנָבּכ ףיִנפְל ןיִרְבַש סל יִמְּב לָּכְו ןיּב
 ריבָעִת ףַּכ * וטְבִש תַחַת ונאצ ריִבְעַמּו * ורֶדע הרֶעור

 הרָּבְצְק  ףּותְחַתְו * יִח לָּכ שָפָנ דוקְפִתְו הָנְמִתְו רּפְסִהְ
 הנֶשַה שאר םוּב * םִִּד רג תֶא בותְכְתו * ףךיָתויִרְּב לָכָל

 ןבתבו - ,
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 | | ןומזפ
 הָּמַכְו ןורְבִעי זרַמּכ * ןומָתחי רּוּפְּכ םוצ םייָבּו * ןובָחָּכ
 : וצק אלְב יִמּו וצקַב יִמ = זרּומי יִמּו היי ימ = ןואָרּב
 שקרב ימ = המחלמב יִמּו בֶרְחַב ימ י םמב יִמו שָאָב .יִמ
 * ץונ ימו חוני ימ * בַעָרַב יִמו רֶבָרַב ימ * הָפָנַמַב יִמּ
 .ימּו םיִרָי יִמ + רֶפיִִי ימּו ולי יִמ-* ףרֶשי יִמּ טוקשי יִמ
 קרקרַצו הֶלַפִתְו הָבּושתו : יִנָעי יִמּו רישעי יִמ * ליפשי

 כ ו כ ןפשכ יּכ * הרה <עור "תא ןיריבעמ
 סא יִּכ * תַמָה תּומָּב ץופחת אל יִּכ = תּוצְרְל ַחונו סשְבְל
 : ןל זרָּכִחִת הָּתַא ותומ ם* רעְו * הָיִחְו יויִבְרּדִמ ובושָּב
 י םֶרְצְי עַדּויו םֶרָצ אוה הָּתִא יִּכ * ּולָּבְהִּת דיִמ בושי םא
 פעל פפו |: רפעמ דיס .םֶרֶא + םֶדָו .רָשַּב םֶה יִּ
 * שב ריִצְחַּכ * רָּבְשַּנַה שָרִחַּכ לושמ + ומחל איִבָי ושְפְנּב
 י תֶבָשונ חורכו * הֶלָּכ ןנַעְבו רבע לָצְּכ * לָבּונ ץיִצְכו
 יַח דלֶא ךָלַמ אּוה הָּתַאְו * ףועי םּולחַּכְו חָרּופ קְבָאְכו
 ךֶרואָל זָּפצַק יו = ףיִתושל ץק ןיא = חצְנְל סייקו
 וע שרו יפו > ךרובכ תוככרסל/תשיש או + :ךימ
 ונָמְשּו * ֶמָשְל זמ זדִאִנ * ךְל דאג ףמש * ךמש
 י ְךֶמְש זרֶא שָּדְקְו * ףֶמְש ןעמְל השע = ךֶמָשְּב ָתאָרְק

 כ יש לע

 וכו ךסכשי סכס שיק ורשק

 עב קש רות






